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 :مقدمــــــــــــــة 

تغير فعل التربية، و أصبح مصطبغا بطابع جديد، يختلف فيه عما كان عليه في  لقد 
السابق نتيجة التطورات الحديثة التي فرضها التجديد في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية 

 .و الثقافية و االقتصادية منها

ر ما والتربية من أهم الوسائل المساهمة في إحداث هذا التجديد، و الذي أصبح من أب
يميز الحياة اليوم، نظرا لقوة تأثيرها و عظمة دورها، و ينعكس فعل التربية من خالل 
ظهاره في سلوك المتعلم فهي  المدرسة باعتبارها وسيلة فعالة في تجسيد الفعل التعليمي، وا 
مؤسسة أوجدها المجتمع ليسند إليها مهمة تنشئة و تعليم أبنائه بفضل جهود المعلم الذي 

التخطيط للدرس، التنفيذ،  )ي ذلك بكفاياته التدريسية خاصة منها في مجال يستعين ف
دارته للفصل إضافة إلى كيفية خلق التفاعل و االتصال ، و التي تزيد من تدعيم (التقويم، وا 

أدائه التدريسي داخل الفصل الدراسي، فالتخطيط خطوة أولى و أساسية في بناء الهيكل 
خالله المالمح الرئيسية و المهمة التي تمهد للشروع في  العالم للدرس، حيث تظهر من

الدرس و بناءا عليه يمكن للمعلم أن يحدد و بشكل مسبق األهداف التعليمية المرجوة، وكذا 
 .أهم و أنسب الوسائل و الطرق التدريسية

كما يعد التنفيذ ترجمة فعلية لما تم التخطيط له، و هو يبنى على مراحل عديدة تتالى  
وظيفتها و أهميتها، ويحتاج المعلم في عمله أيضا إلى التقويم لما يقدمه من مساعدة لكل  في

من المعلم و المتعلم على حد السواء، من خالل التغذية الراجعة، وال ننسى أهمية تحكمه 
دارته و ضبطه و وتنظيمه للفصل و على قدرته خلق الجو المناسب لالتصال و التفاعل  وا 

فة الصف كل هذا يبين مدى تحقق األهداف التعليمية المرجوة و درجة الصفي  داخل غر 
 .حدوث التعلم عند المتعلم

الدراسة في معرفة مستوى الكفايات لدى المعلم في المرحلة  هو تبرز أهمية هذ
معرفة كما تهدف أيضا إلى . التعلمية -االبتدائية و تحديد دورها في تفعيل العملية التعليمية



 
ب  

وبهدف اإللمام . يات التدريسية تبعا لمستواها لدى المعلمين في هذه المرحلةترتيب الكفا
. الكفايات التدريسية لدى معلمي المرحلة االبتدائية: بجميع الجوانب جاءت الدراسة حول

اإلطار العام  الفصل األولوعليه فقد اشتملت على أربعة فصول متكاملة حيث تضمن 
ية الدراسة و أهدافها و أهميتها و مصطلحاتها، والدراسات للدراسة و الذي احتوى على إشكال

 .السابقة

تعريف الكفاية : الكفايات التدريسية و الذي شمل: فقد تمحور حول الفصل الثانيأما 
ثم مفهوم الكفايات التدريسية، وخصائصها، ثم مصادر اشتقاق الكفايات التدريسية، 

 .وسائل قياسها، وأخيرا ملخص الفصل وتصنيفها،

فقد دار حول اإلجراءات الميدانية للدراسة حيث تضمن المنهج  الفصل الثالثأما 
 .عينة الدراسة و أداة الدراسة، و أخيرا األساليب اإلحصائية المستخدمةو المستخدم 

 إلىو المتمحور حول عرض النتائج ومناقشتها،  الفصل الرابعوقد تم التعرض في 
التساؤالت  اإلجابةعلى عرض نتائج الدراسة الميدانية على ضوء تساؤالت الدراسة، ثم 

 .خاتمةو التساؤل العام، و أخيرا رعية الف
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ـــة الدراس.1 ــــ ـــ ــــإشكالي  :ةـ

 فهيوبداية سلم التعليم،  ةتمثل المرحلة التعليم  االبتدائي في جميع دول العالم قاعد
التمرس على طرق  لهتكفل  حيثالبداية الحقيقية لعملية التنمية الشاملة لمدارك الطفل 

من المعارف و المهارات والخبرات التي تسمح  القاعديالتفكير السليم و تؤمن له الحد 
  .كمواطن منتج مستقبال بالتهيؤ للحياة وممارسة دوره 

هذه المرحلة من التعليم أو فشلها في تحقيق األهداف المنشودة والمرجوة  يقوم نجاح
يمثل الركيزة األساسية في عملية التعليم فهو  حيث ،المعلم علىمنها بالدرجة األولى 

ضوء الخصائص النمائية لتالميذ هذه  - في ول األول عن تحقيق أهداف التربيةالمسؤ 
زخر بها الفكر التربوي وما تقدمه يالجديدة التي  تحدثاتعلى الرغم من كل المس -المرحلة

ة التعليمية ، إذ أنه ينظم الخبرات التكنولوجيا المعاصرة من مبتكرات  تستهدف تيسير العملي
على تزويد المتعلم  دوره يقتصر فالو يديرها و ينفذها في اتجاه األهداف المحددة لكل منها، 

 تيسيرو  واإلرشادللتوجيه  يتعداهبمختلف أنواع المعرفة وحشوها في ذاكرته فحسب بل 
هات و القيم التي تعمل على و االتجا  المتعلم المهارات و الخبرات و تنمية الميول  كسابإ

 .تغيير سلوكه نحو األفضل وتبني شخصيته بصورة متكاملة

امتالك الكفايات التدريسية الالزمة االضطالع بكل هذه المهام ال يتأتى للمعلم إال ب
دوره داخل الصف و خارجه  أداءلقيامه بعملية التدريس و النجاح فيها و مساعدته على 

بمستوى مناسب من التمكن، بما يسهم في تحقيق أنماط التعلم المرغوبة لدى المتعلمين، 
تصدر من المعلم على شكل التي  ةالسلوك التدريسي الفعال تمثل أنماطفالكفايات التدريسية 

داف تهدف إلى نقل األهاستجابات عقلية أو لفظية أو حركية أو جسمية ،أو عاطفية 
  .التعليمية إلى مستوى التجسيد
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، تمت صياغته  يإلجابة عن تساؤل رئيسا ث الدراسة الحالية في ضوء ما سبقتبح
 ما مستوى الكفايات التدريسية لدى معلمي المرحلة اإلبتدائية ؟: كاألتي

 :و يتفرع عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية المتمثلة فيما يلي 

 التخطيط للدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية ؟ ما مستوى كفايات -

 ما مستوى كفايات تنفيذ الدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية ؟ -

 ما مستوى كفايات تقويم الدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية ؟ -

 ؟  ما مستوى كفايات إدارة الصف و التنظيم لدى معلمي المرحلة االبتدائية -

 االتصال و التفاعل الصفي لدى معلمي المرحلة االبتدائية  ؟ ما مستوى كفايات -

ـــة.2   ـــ ـــــداف الدراسـ  :  أهــ

 : تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية 

 .معرفة مستوى الكفايات التدريسية لدى معلمي المرحلة االبتدائية  -

 .علمين في هذه المرحلة معرفة ترتيب الكفايات التدريسية تبعا لمستواها لدى الم -

 :باإلضافة إلى تحقيق أهداف أخرى من هذه الدراسة و التي تصنف كأهداف فرعية هي

 .معرفة مستوى كفايات التخطيط للدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية  -

 .معرفة مستوى كفايات تنفيذ الدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية -

 .تقويم الدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية  معرفة مستوى كفايات -

 .معرفة مستوى كفايات ادارة الصف و التنظيف لدى معلمي المرحلة االبتدائية -

 .معرفة مستوى كفايات االتصال و التفاعل الصفي لدى معلمي المرحلة االبتدائية -
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ــــة .3 ـــ ـــ ـــ ـــة الدراسـ   :أهميـــ

ية وخطورة الدور الذي يؤديه معلم المرحلة االبتدائية تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهم
داخل و خارج الصف الدراسي حيث من خالل ضمان فعالية وكفاءة المعلم نضمن أن 

التي تعمل على تنمية قدراته العقلية و تغذية  ،تعلم المعارف و الخبرات المختلفةيكتسب الم
العقلية والوجدانية و )المجاالت النشاط الفكري لديه، وتطوير جوانب شخصيته من مختلف 

والتكيف مع محيطه  ،قادرا على مواجهة مختلف المواقف ليكون ،(حركي-المجال الحس
 .الذي ينتمي إليه بالشكل الصحيح، و المساهمة في بناء وصناعة التنمية

فكأن نجاح النظام التعليمي ككل مرتهن بنجاح التعليم القاعدي، هذا األخير يمثل فيه 
 .األساس والفاعل األول المعلم

ـــة. 4 ــــ ـــ   :التحديد االجرائي لمتغير الدراســ

ــة  ـــ ــات التدريسيــ ــ  : الكفايـ

الالزم  تتحدد في الدراسة الحالية بأنها مجموع المؤشرات السلوكية التي تعكس الكفايات
توافرها في المعلم أثناء عملية التدريس من تخطيط، تنفيذ و تقويم الدرس كذلك قدرته على 
إدارة الصف وتنظيمه و خلق االتصال و التفاعل الصفي، هذه المؤشرات السلوكية يمكن 

 .مالحظتها و قياسها من خالل شبكة المالحظة المعدة لهذا الغرض

وينعكس في ثالثة  ات المكونة لكل كفايةوجود المؤشر  كما يتحدد المستوى تبعا لتكرار
 (.أنظر إلى عنصر األساليب اإلحصائية )  .جيدضعيف، متوسط و  :مستويات
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ـــة .5 ـــ ـــ ـــات السابقـ   :الدراســ

 :  (2002دعيدش عبد السالم ،)دراسة  -1

التدريسية ألساتذة السنة األولى متوسط في مادة  تقييم الكفايات: التي دارت حول  
تناولت الدراسة تقييم الكفايات التدريسية ألساتذة  .دراسة ميدانية بوالية سطيف –الرياضيات 

 :السنة األولى متوسط في مادة الرياضيات وذلك للتحقق من الفرضيات التالية

توجددددد فددددروق بددددين أداء أسدددداتذة مددددادة الرياضدددديات للسددددنة األولددددى متوسددددط للكفايددددات * 
 .حسب نوع التكوين والخبرة في التدريس(التخطيط، التنفيذ، التقييم)التدريسية 

عددددالي، )توجددددد فددددروق بددددين أداء أسدددداتذة مددددادة الرياضدددديات للسددددنة األولددددى متوسددددط * 
حسدددددب  التقييميدددددة التنفيذيددددة، طيطيدددددة،التخ :للكفايدددددات التدريسددددية التاليدددددة( يفمتوسددددط، ضدددددع

 .(تكنولوجي،جامعي)نوع التكوين

عدالي، متوسدط، )توجد فدروق بدين أداء أسداتذة مدادة الرياضديات للسدنة األولدى متوسدط * 
التخطيطيددددة، التنفيذيددددة حسددددب الخبددددرة فددددي  التقييميددددة،: للكفايددددات التدريسددددية التاليددددة( ضدددعيف
 (سنة 11سنة، أكثر من  11أقل أو يساوي ) التدريس 

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التقييمي ، كما تم استخدام أدوات القياس 
 : التالية

ألدائهم من خالل مالحظتهم (  1،2،1)بطارية المالحظة التي تعتمد على منح التقديرات -
 .(التخطيط، التنفيذ، التقييم)كفايات  1مارسة العملية التدريسية، تتضمن أثناء م

أستاذا في مادة الرياضيات في السنة األولى متوسط من مختلف  11وشملت عينة الدراسة 
 .المتوسطات حيث اختيرت بطريقة عشوائية عنقودية

 : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 .للكفايات التدريسية الثالث تفاوت أداء األستاذ الواحد -
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مقارنة بالمستوى ( التخطيط، التنفيذ، التقييم)ضعف أداء األساتذة للكفايات التدريسية  -
 . % 07 العالي والذي يمثل أكثر من 

عدم تحقق الفرضيات اإلجرائية التي تتعلق بوجود فروق بين أداء أساتذة مادة الرياضيات  -
حسب نوع التكوين ( التخطيط، التنفيذ، التقييم)التدريسية  للسنة األولى متوسط للكفايات

 .والخبرة التدريسية أي الفروق ليس له داللة إحصائية رغم اختالف التكوين في سنوات الخبرة

 ( :2005محمد ابراهيم الغزيوات،)دراسة -2

أعضاء الهيئة التدريسية في كلية  ىتقويم الكفايات التدريسية لد:التي دارت حول   
 .علوم التربوية بجامعة مؤتة من وجهة نظر طلبة الدراسات االجتماعيةال

طالبة للسنوات األربع  13طالب و 11طالب و طالبة ، 212وكانت عينة الدراسة  
من طلبة الدراسات االجتماعية حيث أخذ بعين االعتبار  %01وتمثل هذه العينة حوالي 

خدم الباحث استبيان على مقياس ليكرت و است. متغيري الجنس و المستوى الدراسي للطلبة
المتدرج بخمسة اختيارات من أوافق مطلقا إلى ال أوافق مطلقا، وكذلك أشتمل االستبيان على 
مختلف المعلومات الشخصية عن الطالب من الجنس، المستوى العلمي ،و قد تم استخدام 

 .%12معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات األداة و الذي بلغ حوالي 

 : و توصلت الّدراسة إلى النتائج التالية باالستناد إلى تقديرات الطلبة كما يلي 

أكثرية أعضاء هيئة التدريس ال يزالون يستخدمون الطريقة التقليدية في التدريس حيث 
بقي المدرس مصدر للمعرفة و الطالب متلقي سلبي، في حين بينت نتائج الدراسة أن أعشاء 

 .آلرائهم و قليلو اإلحساس بنفسيات ومشكالت طالبهمهيئة التدريس متعصبون 

كما أوضحت النتائج أيضا أنهم يعتمدون على أسئلة االختبارات المقالية أكثر شيء،  
و تشير النتائج أيضا فيما يخص كفاية . كما يستخدمون التقويم النهائي في كل مرحلة
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بة بالتساوي و بعضهم اآلخر التواصل اإلنساني أن البعض من األساتذة يتعاملون مع الطل
 .يتعاملون معهم بطريقة سلطوية

أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على المستوى " ت"أما نتائج اختبار  
في تقدير الطلبة لألداء العام ألعضاء الهيئة التدريسية تعزي إلى الجنس و لصالح  7.73

 .نسانياألداء التقويمي ،األداء اإل: اإلناث في المجالين 

و يعزي الباحث النتيجة إلى أن اإلناث أكثر شعورا بأهمية األداء التقويمي و األداء 
 .اإلنساني ألساتذتهم من الذكور

 :( 2003 والموسوي، الهاشم)دراسة-3

 في االبتدائي السادس للصف االجتماعية المواد معلمي أداء مستوى : دارت حول 
 المعلمين أداء مستوى ولمعرفة :األساسية التدريسية الكفايات ضوء في البحرين مملكة

 هذه تتضمن صفية مالحظة وبطاقة األساسية التدريسية الكفايات من قائمة الباحثان استخدم
 .ومعلمة معلما    ( 28 )حجمها بلغ المعلمين من عينة على وطبقت الكفايات،

 عال إتقان بمستوى الكفايات من % 42 أداء من العينة أفراد تمكن الدراسة نتائج بينت
 من العينة أفراد وتمكن منخفض، إتقان بمستوى % 27 و متوسط إتقان بمستوى % 31 و

                                     (340 ،ص2011جمال سليمان،.     )متوسط إتقان بمستوى والتنفيذ التخطيط كفايتي أداء

  (  McNergncy 2003)دراسة  -4

 في المعلمين الطلبة يحتاجها التي التعليمية الكفايات أفضل على للتعرف إلى هدفت 
 األهمية حسب التالية  كفايات إلى يحتاجون المعلمين الطلبة نأ النتائج بينت و االباما والية
 وجد فقد كذلك الصف إدارة كفاية التقويم كفاية التدريس كفايات التخطيط كفايات وهي

 الطلبة حاجات على الجنس لمتغير يعزي إحصائية داللة ذو اثر يوجد ال بأنه الباحث
 (142، ص2005، ابراهيم الغزيوات محمد  )                                                 .المعلمين
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 :(1111خلفان )دراسة   -3

 الهيئةالتعرف على كفايات التدريسية التي يحتاجها أعضاء  إلىهدفت  دراسة 
هيئة  أعضاء 17العربية المتحدة حيث تكونت عينة الدراسة من  اإلماراتالتدريسية في دولة 

فقرة و قد دلت  43مشرفين تربويين حيث صمم الباحث أداه قياس مكونة من  17التدريس و 
ة من اجل تحسين كفاية الهيئة التدريسية في جامعة مهمجميع الكفايات كانت  أن إلىائج تالن

 إلىالهيئة التدريسية و المشرفين بحاجة  أعضاء أنالنتائج  أظهرتكما  المتحدة اإلمارات
 .                                                          و جذابة إنسانيةالفروق الفردية و التمتع بشخصية  مراعاةالصف  إدارةالكفايات التالية 

 (124 -145، ص2005، مد ابراهيم الغزيواتمح )                                      

 :(1993) دراسة عوجان -2

 عند ممارستها ودرجة التعليمية الكفايات على التعرف إلى هدفت دراسة أجرى فقد 
 )من الدراسة عينة وتكونت األردن، في األساسي التعليم لمرحلة الرياضية التربية معلمي

 كانت التعليمية الكفايات ممارسة درجة أن الدراسة نتائج وأظهرت ومعلمة، معلما ( 440
 والخبرة المعلمين، لصالح الجنس لمتغيرات إحصائيا   دالة فروق وهناك متوسطة، بدرجة

                                     .األعلى المؤهل لصالح العلمي والمؤهل خبرة، األكثر لصالح

 ( 524، ص2010مومني،  عبدالكريم خزعلي و عبداللطيف محمد قاسم )                 
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ـــــة تعليق ــات السابقـ  :على الدراســـ

أثار يتبين من خالل ما أشارت إليه الدراسات السابقة أن موضوع الكفايات التدريسية 
التعلمية و تأثيره -لما له من أهمية كبرى في العملية التعليمية ،اهتمام العديد من التربويين

 .القوي فيها

ما يتفق  فقد تناولت الدراسات السابقة موضوع الكفايات التدريسية لدى المعلم و هو
فمنها من تطرقت إلى  ،عالجته من جوانب عديدة و متعددة حيث ،وموضوع الدراسة الحالية

تقييم الكفايات التدريسية لدى المعلمين من حيث سنوات الخبرة و نوع التكوين و منها من 
كما تطرق .ايات التدريسية لدى المعلم في مختلف المراحل التعليمية بحثت في تقويم الكف

بعضها اآلخر إلى التعرف على أكثر الكفايات التدريسية التي يحتاجها أعضاء هيئة 
 .التدريس

قد التقت هذه الدراسة و الدراسات السابقة في نقطة اتفاق تمثلت في إشادتها باألهمية 
 .الكبرى و الدور الفعال الذي تلعبه الكفايات التدريسية في العملية التعليمية

كما قدمت هذه الدراسات صورة واقعية عن الدور الفعال الذي تؤديه الكفايات التدريسية 
 .لنجاح في عملهفي مساعدة المعلم على ا
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ــــيــتمه     : د ــ

سواء في  يعتبر مفهوم الكفايات من المفاهيم الجديدة في المجال التربوي و البيداغوجي،
وقد أصبح نجاح المعلم في أدائه  ،ت التربوية أو في المجال التكوينمجال التدريس بالمؤسسا

الكفاية  التدريسي مقرون بمدى امتالكه الكفايات الالزمة لفعل التدريس، و يمكن اعتبار
حتى يتم ممارستها في وضعيات مالئمة لها، إذ يمكن لهذه الكفايات  ،مكتسبا كامنا لدى الفرد

من خالل أيضا خبرته و و  ،م من خالل المؤهل األكاديمي لديهأن تنّمى و تتطور لدى المعل
فعلى المعلم في المجال التربوي أن يتوفر  ،ل وشؤون التّدريس و كيفية إدارتهدرايته بمجا

وتضمن نجاحه  ،ير الحسن في العملية الّتعليميةعلى مجموعة من الكفايات تمكّنه من السّ 
كفايات  ،التقويمكفايات التنفيذ، كفايات  ،هذه الكفايات في كفايات التخطيط فيها، و تتمثل

 ،وغيرها من الكفايات األخرى ،كفايات االتصال و التفاعل الصفي إدارة الصف و التنظيم،
 .وقبل الّتطرق إلى هذه بالتفصيل، يجدر التعريف أوال بمفهوم الكفايات

 :ةـــــف الكفايــــتعري -1

إذا : ورد في لسان العرب البن منظور أن الكفاية من كفى، يكفي :التعريف اللغوي .1-1
- "من قرأ اآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه: "قام باألمر، ففي الحديث الشريف

 .أي أغنتاه عن قيام الليل -صحيح البخاري

كمل، وكفاك وُيقال استكفيته أمرًا فكفانيه، أي طلبت منه القيام بأمر فأدَّاه على الوجه األ
كفى بالمرء نباًل أن ُتعد معايبه، أي : هذا األمر أو الشيء أي حسبه، فقد ورد في األثر

 .  حسبه أن عيوبه قليلة

الشيء، إذا حصل به ....أًما في منجد اللغة واألعالم، فالكفاية من كفى، يكفي كفاية 
سورة " كفى باهلل شهيداً وأرسلناك للناس رسوال و : "االستغناء عن سواه فهو كاف، قال تعالى

 (.55، ص1991 ،غازي مفلح)    .، أي أنًّ شهادة اهلل تعالى ُتغني عن سواه97النساء، اآلية 
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وُيقال كفاني هذا المال، بمعنى لم أحتج إلى غيره، وكفاني العدو، حماني منه، وكفاني  
وكفى اهلل المؤمنين : "...مشقة السفر، أي قام مقامي فلم احتج إلى السفر، ومنه قوله تعالى

، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم حتى يجلوهم عن بالدهم، بل 52سورة األحزاب، اآلية " القتال
 .كفى اهلل وحده

سورة "  دأو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهي "ونفس المعنى ورد في قوله تعالى 
 .شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم ، أي كفى باهلل25فصلت اآلية 

   .اية ما به سد الخلة وبلوغ المرادوالكف: في معجم متن اللغة وجاء

 (.55، ص1991 ،غازي مفلح)                                               

فإن الكفاية في اللغة العربية تعني قدرة الفرد على القيام بمهام معينة على أحسن  وعليه    
 .وجه، بحيث يستغني عن غيره وال يحتاج إلى مساعدته

وتعني حالة يكون بها شيء مساويا ( كفأ)ويختلف هذا المفهوم عن معنى الكفاءة من
فأ الشيئان، أي تماثال، ومنه النظير والمثيل، ُيقال تكا( الكفؤ والكفء)لشيء آخر، ومنها 

الكفاءة في النكاح، وهو أن يكون الزوج مساويا للزوجة في حسبها ودينها وغير ذلك، ويقول 
 .الحمد هلل كفاء الواجب، أي قدر ما يكون مكافئا له: العرب في كالمهم

 وعليه فإن الكفاءة في اللغة ال تستخدم إال بمعنى الشبيه والنظير، وما يؤكد ذلك أن 
مجمع القاهرة لم يقر استعمال الكفء بمعنى القوي القادر، وأن مجلة مجمع اللغة العربية "

بدمشق خطأت من يقول فالن كفء لملء هذا المنصب، ألن الكفء ال تعني إالَّ المثيل، 
، والصواب هو العالم الكافي، أي (لم ولم يولد ولم كن له كفؤا أحد: )واستشهد بقوله تعالى

                                                        (51، ص5005، التوميعبدالرحمان  )                           ".     ةصاحب الكفاي
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 :التعريف االصطالحي .1-5   

التربوي المتعلق  لدى مراجعة األدب تعدد تعريفات الكفاية الذي ُيالحظ بالرغم من 
بالموضوع، إالَّ أننا نستطيع أن نؤكد أن ذلك لم يؤد إلى اختالف كبير حول تحديد مفهوم 

ن ُوجد اختالف (4771)ومفلح ( 4771) الناقة الكفاية، مثل ما يشير إليه كل من ، وحتى وا 
تفق ، فإن هناك عددًا من الخصائص التي ت(5002)بين هذه التعريفات، كما يؤكده التومي 

 :وسنعرض فيما يأتي عددًا من هذه التعريفات،  حولها معظم التعريفات

يعرف هذان  (:(.Howsam, R.B & Houston, Rتعريف هاوسام وهوستون  *
، فهي قدرة " القدرة على  عمل شيء أو إحداث نتاج متوقع: " الباحثان الكفاية بأنها

 (51، ص1911، مرعيتوفيق ) .يستخدمها الفرد بغية تحقيق نتاج مرغوب فيه في ميدان ما

اقتصاد في هي القدرة على إنجاز النتائج المرغوبة مع " :Good))تعريف كود  *  
إن القدرة على إنجاز النتاجات المرغوبة ال يحقق الكفاية إالَّ في ظل  ،نفقاتالجهد والوقت وال

 (51، ص5001، الفتالويسهيلة كاظم  )           . االقتصاد في الوقت والجهد والنفقات

هي القدرة على أداء عمل أو مهمة ما بفاعلية، أي بأقل "(:  1991)تعريف صقر *  
                                                                                                               (51، ص 1991، غازي مفلح) ".وبأقصى ما يمكن من األثرما يمكن من الجهد والتكلفة، 

تعبير عن "الكفاية بكونها Landsheere,V)   (Deتعرف فيفيان دوالندشير*   
، فالكفاية بهذا المعنى هي سلوك، ولكنه ليس "القدرة على إنجاز مهمة معينة بشكل مرض

ية وعضلية، ولكنه أنشطة ومهام لها قصد، وهذا ما أضافه كل من عادمجرد ردود أفعال 
 .من معنى للسلوك في إطار السلوكية الحديثة" هل"و" تيرمان"

 (11، ص5005، التوميعبد الرحمان  )                                             
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معارف، مهارات، )الكفاية عبارة عن مجموعة من الموارد الذاتية " :تعريف التومي* 
يتيح ( نسق)والتي تنتظم في شكل بناء مركب  (...سلوكات، استراتيجيات، تقويمات قدرات،

القدرة على تعبئتها ودمجها وتحويلها في وضعيات محددة وفي وقت مناسب إلى إنجاز 
                                                                                                      (11، ص5005، التوميعبد الرحمان  )                                     ".     مالئم

هي قدرة الشخص على تفعيل موارد : "(Perrenoud, 1999)تعريف بيرينو*
 ".   معرفية مختلفة لمواجهة نوع محدد من الوضعيات

 :ويعتقد بيرينو أن هذا التعريف يركز على أربعة معطيات

ليست في حد ذاتها معارف أو مهارات أو مواقف لكنها ُتفعل وتدمج  إن الكفايات -   
 .بين هذه المعارف وتُنسق 

ال يكون لتفعيل هذه الموارد معنى إالَّ في إطار وضعية، وكل وضعية هي فريدة من  -   
     . نوعها

د التعبير عن الكفاية يمر عبر عمليات عقلية معقدة، تضم بنيات ذهنية تُتيح تحدي -   
 . مهمة تالئم نسبيًا الوضعية المقترحة إنجاز 

تُبنى الكفايات من خالل عملية تكوين، لكن تلقائيا كذلك باإلبحار اليومي للممارس  - 
 (11-15، ص5005ي، التومعبد الرحمان )                    . من وضعية عمل إلى أخرى

قدرات نعبر عنها بعبارات سلوكية تشمل مجموعة  : "الكفاية بأنها: وتعرف الفتالوي *
تكون األداء النهائي المتوقع إنجازه بمستوى معين مرض ( معرفية، ومهارية، ووجدانية)مهام 

 .  من ناحية الفاعلية، والتي يمكن مالحظتها وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة

 (59، ص5001،الفتالويسهيلة محسن كاظم  )                                                   
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هي مقدار ما يحرزه الشخص من معرفة وقناعات ومهارات، : " بقوله: ويعرفها كرم *
   (159، ص5005 ،كرم إبراهيممحمد  )              ".تمكنه من أداء مرتبط بمهمة منوطة به

 :ومن خالل استعراض التعريفات السابقة ُيالحظ ما يأتي 

  و (4715)مرعي:  التعريفات، كما يؤكد كل منتنطلق هذه ،Leplat,J (4774) ،
التصور السلوكي الذي يعرف الكفاية على أنها األعمال : من تصورين مختلفين للكفاية هما

والمهام التي يتمكن الفرد من أدائها، والتصور المعرفي الذي يرى أن الكفاية عبارة على 
، من كون الكفاية لها (4719)عبَّر عنه محمود الناقةاستعداد عقلي افتراضي، وهو نفسه ما 

وجه كامن، ووجه ظاهر، فالكفاية في شكلها الكامن قدرة تتضمن مجموعة (: وجهان)شكالن
من المعارف والمهارات واالتجاهات التي يتطلبها عمل ما، وأما في شكلها الظاهر فهي 

 .   األداء الذي يمكن مالحظته وتحليله وتفسيره وقياسه

  تتفق هذه التعريفات على أن الكفاية ال يمكن مالحظتها وال قياسها، لكن ُيستدل على
 (.إنجاز وأداء عملي)وجودها من خالل مجموعة أنشطة 

 ن عبرت عنه بعض التعريفات بالمهام ( السلوكية)إن الكفاية مفهوم افتراضي، حتى وا 
 .(Leplat,J)" لوبال"واألداء، وهذا ما يؤكده 

 تعريفات في كون الكفاية تظهر في القدرة على دمج التعلمات المكتسبة تتفق هذه ال
( CEPEC)ر عنه مركز الدراسات البيداغوجيةعب ، وهوما...(ارف، ومهارات، واتجاهاتمع)

 . من كونها شاملة ومدمجة

 ترتبط الكفاية كاستعداد باألداء وفي وضعيات مستجدة. 

  مكتسبةتتفق أغلب التعريفات على أن الكفاية قدرة  . 
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  يوجد تداخل بين الكفاية والمهارة واألداء والهدف السلوكي، بحيث يصعب التمييز
من أن مفهوم الكفاية ال يختلف كثيرا  (Leplat,J)" لوبال"بينها، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه 

 .القدرة والمهارة وحسن األداء والخبرة: عن بعض المفاهيم القريبة منها مثل

  ،فهي معارف إجرائية ووظيفية تتجه نحو العمل وألجل التطبيقإن الكفاية غائية. 

قدرات عقلية افتراضية، تتجلى في : فالكفايات واعتمادا على هذه المالحظات  
استعمال الفرد لمهارات متنوعة، نتيجة تعلمات سابقة، لتحقيق جملة من األهداف من خالل 

 . ووقت ممكن إنجازات وأداءات بدرجة عالية من اإلتقان وبأقل جهد

ـــاتفايــف الكــــريــتع -5  :ةـــــسيــالتدري ـ

تلك المقدرة المتكاملة التي تشمل  "إلى تعريف الكفاية التدريسية بأنها " درة"ويذهب *  
مجمل مفردات المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء مهمة ما أو جملة مترابطة من 

                                                .(51، ص5001،الفتالويسهيلة محسن كاظم  )              ". المهام المحددة بنجاح وفاعلية

إن الكفايات ما هي إالَّ األهداف السلوكية (: "Patricia M.Kay)باتريسياأما  * 
المحددة تحديدًا دقيقًا والتي تصف كل المعارف والمهارات واالتجاهات التي يعتقد أنها 
ضرورية للمعلم إذا أراد أن يعلم تعليمًا فعااًل، أو أنها األهداف العامة التي تعكس الوظائف 

                                           (51، ص1911، مرعيتوفيق  ) ". لمعلم أن يكون المعلم قادرُا على أدائهاالمختلفة التي على ا

المعلم لقدر كاف من المعارف والمهارات واالتجاهات  امتالك" :أنها" األزرق"ويرى  *
وتوجه سلوكه في المواقف  االيجابية المتصلة بأدواره ومهامه المهنية، والتي تظهر في أداءاته

التعليمية المدرسية بمستوى محدد من اإلتقان، ويمكن مالحظتها وقياسها بأدوات معدة لهذا 
                                                                 (19، ص5000، األزرقعبد الرحمان صالح )                                      ".الغرض
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عبارة أو جملة تصف نوع القدرة أو المهارة التي : "بأنها" حمدان"ويعرفها  *   
سيحصل عليها المعلم ولها تأثير مباشر على تعلم التالميذ، أو هي قدرة المعلم على 

  ."استعمال مهارة خاصة أو عدة مهارات استجابة لمتطلبات موقف تربوي محدد

                                         (.110، ص1915، حمدانمحمد زياد )                                                

القدرة على تنفيذ النشاط التعليمي، التي تستند "بأنها " نشوان والشعوان"وعرفها  *  
إلى مجموعة الحقائق والمفاهيم والتعميمات والمبادئ، وتتضح من خالل السلوك التعليمي 

                                     (99، ص5002، عيد خالد غادة)                                ".ة المهارةالذي يصل إلى درج

القدرة على األداء :" الكفاية التدريسية بأنها( 1991)ويعرف عايش زيتون  * 
والممارسة  أو أنها مهارات مركبة أو أنماط سلوكية أو معارف تظهر في سلوك المعلم، 

 ".وتشتق من تصور واضح ومحدد لنواتج التعليم المرغوب

من مهارات ُيفترض أن  مجموعة من القدرات وما يرتبط بها"بأنها " المسلم"ويعرفها * 
المعلم يمتلكها، تمكنه من أداء مهامه وأدواره ومسئولياته خير أداء، مما ينعكس على العملية 
التعليمية ككل، وخصوصًا من ناحية نجاح وقدرة المعلم على نقل المعلومات إلى تالميذه 

ة التدريسية ،وقد يقوم المعلم بذلك عن طريق التخطيط واإلعداد للدرس وغيره من األنشط
 ".اليومية والتطبيقية، مما يتضح في السلوك واإلعداد التعليمي للمعلم داخل الفصل وخارجه

 (110، ص5005 ،كرمابراهيم محمد )                                                

قدرة المعلم وتمكنه من أداء عمل معين يرتبط "بأنها  "االسطل والرشيد"ويعرفها * 
 ."بمهام التعليمية ويساعده في ذلك ما لديه من مهارات ومعلومات 

 .   (11، ص5001سمير عيسى وآخرون،)                                               
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 :مالحظة التعريفات السابقة تمكننا من استخالص النقاط اآلتيةإن * 

الكفاية التدريسية للمعلم تكتسب بفضل اإلعداد الوظيفي، ويكون ذلك من خالل  -4
اإلعداد األولي للمعلم في معاهد التكوين أو في كليات التربية، أو من خالل التكوين 

التكوين التي يقترحها المشرف التربوي  تيجيةاستراواإلعداد الوظيفي المستمر للمعلم في إطار 
 .التكوين أسلوب اإلشراف استراتيجيةوينفذها ميدانيًا، وتتضمن 

  تعبر الكفاية التدريسية عن مجموع المعارف والمهارات واالتجاهات التي يمتلكها
 .المعلم

 تظهر الكفاية التدريسية في سلوكات المعلم التدريسية داخل الفصل . 

   تعبر الكفاية التدريسية عن مستوى معين من التمكن من أداء المعلم للسلوك
تقانه له  .  التدريسي وا 

  تعبر الكفاية التدريسية عن أداء المعلم للسلوك التدريسي بدرجة عالية من التمكن
 . وبأقل وقت وجهد ممكنين

 تقاس الكفاية التدريسية بمعايير خاصة. 

 تتمثل في قدرة : بأنها الكفاية التدريسيةت يمكن تعريف واعتمادًا على هذه المالحظا
المعلم على أداء السلوك التعليمي بمستوى معين من اإلتقان وبأقل جهد وفي أقصر وقت 
ممكن، وذلك من خالل مجموع المعارف والمهارات واالتجاهات التي اكتسبها في إطار 

 . عمليات اإلعداد والتكوين المبرمجة له
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ــات التدريسيــــة -1 ــــائص الكفايــ  : خصـ

 :للكفايات التدريسية العديد من الخصائص من أهمها 

ن واحدة من كل المراحل وظائف المعلم التي تكاد تكو  إلىيرجع ذلك : العمومية .1-1
وطبيعة عملية التدريس فيها متشابهة إال أن سلوك  ،وفي كل المواد الدراسية ،التعليمية
لدى كل معلم من المعلمين يختلف باختالف المراحل التعليمية المتعددة و ( كأسلوب)التدريس

كما تعود . المواد الدراسية المختلفة، أي في ضوء اختالف المحتوى التعليمي الذي يدّرسه
  .اآلخرالعمومية لوجود كفايات عامة لكل تخصص معين دون 

ج فإن جميع خبرات المنه ،المناهج الدراسية متغيرة أهدافكانت  إذا :التغيير .1-5
عند  إليهافي ضوء كثير من المصادر التي يتم الرجوع  ،التي تعكس هذه األهداف وتحققها

وطبيعة التالميذ،  ،تمثلة في أوضاع المجتمع و فلسفتهبناء أو تطوير المناهج الدراسية و الم
مما يجعلنا  ،التطور في بنية المادة الدراسية يرات التي يمكن أن تحدث لهم و كذلكو التغ

 .األهدافنبحث عن المزيد من كفايات التدريس التي يمكن أن تحقق هذه 

بمعنى أّنه ال يمكن عزل نمط  ،ك التدريسي بطبيعته معقد ومركبالسلو :التفاعل .1-5
السلوك التدريسي دون غيره، و لذلك يكون من الصعب فصل كفاية  أنماطمحدد له من 

                                                     ...(.سلوك، كفاية ،هدف.)الكفايات التدريسية األخرى تدريس معينة عن غيرها من 

   (11 -19،ص5010خليل و آخرون،)                                                      

 

 

 

 



ـــالفص ــ ــل الثانــ ــ ــ ــالكفـاي                                                            يـ ــ ـ ــات التدريسيــ ــ ـ ة  ــ  

 

 
23 

ـــة -2 ــــات التدريسيـ ــاق الكفاي  :مصادر اشتقــ

االنتقال من مستوى عام إلى مستوى  ُيعرف االشتقاق بأنه تلك العملية التي يتم بها 
أقل عمومية، ومنه فإنه ُيقصد بمصادر اشتقاق الكفاية التدريسية الخلفيات النظرية التي 

 .تُعتمد كأسس ُينطلق منها قي تحديد كفايات التدريس

أنه تم استخدام أربع طرق الشتقاق الكفايات ( (Gary D. Borich" قاري بورش"يرى 
 :وهي

 .التخمين طريقة -   

 .طريقة مالحظة المعلم في الصف -   

 .الطريقة النظرية في اشتقاق الكفايات -   

                        . الدراسات التحليلية -   

 :اوكي و براون إلى أربعة مصادر الشتقاق الكفايات التدريسية وهي" ويشير  

 استطالع آراء األطراف المعنية بالعملية التعليمية -

 .االقتباس من قوائم أخرى -

 .مالحظة المعلمين ذوي الخبرة في التدريس -

                                                   (50، ص1911،مرعيتوفيق )                 تحليل عملية التدريس  -
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 ويقترح كل من كوبر وجونز وويبر أربع مصادر أساسية يمكن أن تشتق منها الكفايات
        :التدريسية وهي

 .الطريقة األمبريقية -  .النظرة الفلسفية للمناهج التعليمية -

                            (.19، ص5000، األزرقعبد الرحمان صالح )   خبرة المعلم-    .آراء التالميذ -

فتتلخص في أربعة  مناح  "باتريسيا"أما مصادر اشتقاق الكفايات التدريسية كما تراها   
 :أو توجهات وهي

ينطلق أصحاب هذا  :منحى اإلطار المرجعي النظري في اشتقاق الكفايات التدريسية -أ   
التوجه من نظرية تربوية كأساس نظري في اشتقاق الكفايات التدريسية، وهذا يعني أن تكون 

 .ظرية التربوية المعتمدةالكفايات التي يتم اعتمادها منسجمة ومتوافقة مع مرتكزات الن

" باتريسيا"وقد أكد أهمية هذا المصدر في اشتقاق الكفايات التدريسية كل من        
 ".نورمن دودل"و" لورانس"و

ويعتمد هذا  :منحى اإلطار المرجعي التحليلي في اشتقاق الكفايات التدريسية -ب   
رها لدى المعلم ليتمكن من القيام المنحى على تحليل المهام التدريسية والوظائف الواجب توف

                         .باألدوار واألداء المنوط به، وليحقق النتاجات التعليمية المرغوبة

 : ويمكن أن يأخذ هذا المنحى أحد الشكلين اآلتيين

يقوم هذا الشكل على مراقبة عمل المعلم في الموقف  :تحليل مهام المعلم ووظيفته -4
التدريسي وتحديد الكفايات التدريسية التي ُبظهرها المعلم في ذلك الموقف، واعتماد تلك 
الكفايات كمحك في الحكم على كفايات المعلمين، أو إدراجها ضمن البرامج التدريبية 

للمعلم، ووضع معايير مرغوبة ألداء  ويتم ذلك من خالل تحليل المهام التدريسية، للمعلمين
كل مهمة، ثم ترجمة هذه المعايير إلى أهداف تفصيلية ُيهتدى بها في تقرير المحتويات 



ـــالفص ــ ــل الثانــ ــ ــ ــالكفـاي                                                            يـ ــ ـ ــات التدريسيــ ــ ـ ة  ــ  

 

 
25 

والخبرات التدريسية وأساليب التقويم المالئمة لكل هدف، أي أن وصف المهام ما هو إالَّ 
 (51ص ،1911يق مرعي، توف)                 . تحويل األهداف النهائية إلى أهداف ممكنة

ينطلق هذا الشكل من فكرة أساسية وهي أن التعليم  :تحليل مهارات التعليم -5 
يتضمن أنواعا من النشاط كالشرح وطرح األسئلة والعروض التوضيحية والتجارب العملية 
وغيرها من األنشطة التي تهدف إلى تحقيق وظائف معينة في العملية التعليمية، كالكشف 

 .تعداد للتعلم، وتنظيم الخبرات التعلمية المالئمة، وحفز التالميذ للتعلمعن االس

 .إن تحليل هذه األنشطة يسمح باكتشاف مهارات أساسية الزمة ألدائها بصورة ُمرضية

يعتمد هذا المنحى على فكرة إعادة صياغة  :منحى تغيير البرنامج القائم -ج
المساقات الدراسية المعتمدة في البرنامج التدريبي القائم، وفق فلسفة تكوين المعلمين المبني 

 .  على أساس الكفايات التدريسية

رغم اتفاق الباحثين المهتمين : إطار البحوث كإحدى مصادر اشتقاق الكفايات -د 
تعلقة بتكوين المعلمين على وجود نقص في المعلومات الصادقة بمراجعة ودراسة البحوث الم

المتعلقة بسلوك المعلم الصفي، والذي يمكن أن يحدد للقائمين على تدريب المعلمين مهارات 
التعليم، إالَّ أن هناك مجموعة بحوث تمت في مجال حركة تربية المعلمين القائمة على 

  :اآلتيالكفايات، وهي مصنفة على النحو 

حيث أظهرت البحوث المتعلقة بالتفاعل اللفظي في غرفة : بحوث تحليل التفاعل -
                                                                  . الصف وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تدريب المعلمين وتحسين تفاعلهم اللفظي

أثناء مراجعتهما للبحوث " بيك"و" توكر"لقد وجد كل من  :بحوث التعليم المصغر -
المتعلقة بالتعليم المصغر أن التدريب بهذا األسلوب من التعليم يؤدي إلى تحسين فاعلية 
المعلمين، ويحدث تغييرا ايجابيا في اتجاهات المعلمين، وفي مهاراتهم، وتحسين عالقاتهم مع 

      (51،ص1911توفيق مرعي، )                 .التالميذ، كما أنه يحسن التفاعل اللفظي
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تعديل السلوك هو أسلوب تعليمي يؤكد على تحديد األهداف  :بحوث تعديل السلوك - 
                               .السلوكية، وتعزيز السلوك المرغوب مع تغذية راجعة فورية

اإلشراط ولقد ُطبق هذا النمط من خالل التعليم المبرمج الذي هو تطبيق لنظرية  
اإلجرائي، والذي يعرف بأنه عملية تشكيل أو صياغة السلوك اإلنساني بأنماط معينة بقوى 

 .خارجية

تربط هذه البحوث بين سلوك المعلم والناتج التعلمي، : بحوث معايير أداء المعلم - 
 .ويعتقد البعض أن هذا النوع من البحوث هو أفضلها، ذلك أن معيار تقويمه وصريح 

 (51- 55، ص1911، مرعيتوفيق )                                              

 :مصادر اشتقاق الكفايات في ستة مصادر وهي" هوستون"ويحدد    

 .ترجمة المقررات إلى كفايات تدريسية أساسية وفرعية -4

 .تحليل المهمة التي يقوم بها المعلم -5

 .دراسة حاجات التالميذ -5

تقدير احتياجات المجتمع ومتطلبات الوظائف وترجمتها إلى كفايات ينبغي توافرها  -1
                                   .لدى المعلمين

      .التصورات النظرية ألدوار المعلم ومهامه -2

تصنيف المجاالت الدراسية إلى عناقيد ذات مواضيع متشابهة ثم ترجمتها إلى  -6
 (50، ص5000، األزرقعبد الرحمان صالح  )                          . تدريسية  كفايات
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من خالل استعراض مجموعة من مصادر اشتقاق الكفايات التدريسية، فقد اقترح 
مدخل األطر كل من ففضاًل عن :حصرها في سبعة مصادر أساسية وهي( 5000)األزرق

تحليل المهام التعليمية، اللذين سبقت اإلشارة إليهما في فقرات سابقة من  ومدخلالنظرية، 
 :   مصادر أخرى الشتقاق الكفايات التدريسية، وهي( 02)هذا الفصل، فقد أضاف األزرق 

ُيقصد بالخبرة الشخصية رجوع الباحث التربوي إلى  خبرته السابقة : الخبرة الشخصية -أ
تي ينبغي أن يقوم بها المعلم داخل الفصل الدراسي، والتي ُيتوقع الستقصاء المهام واألدوار ال

 .أن تكون لها أثر فعَّال في ناتج العملية التعليمية

وبما أن اشتقاق األهداف وتحديد مجاالتها وصياغتها يتم وفق رؤية منهجية تستند  
دراك العالقات بين الوسائل واألهداف، فإنه  كلما كانت خبرة على تقييم الواقع، وعلى فهم وا 

الباحث معمقة ومتنوعة في مجاالت التدريس واإلشراف التربوي كلما كانت أحكامه أقرب إلى 
 . الدقة والموضوعية

وتعني األسلوب العلمي المنظم الذي يلجأ إليه الباحث في : المالحظة الموضوعية -ب
ء عملية التدريس داخل تسجيل مشاهداته ألنماط السلوك واألداءات التي يقوم بها المعلم أثنا

                                    . الفصل الدراسي بهدف استنتاج األداءات ذات األثر الفعال في نمو التالميذ

ويتأتى ذلك بالرجوع إلى المتغيرات التي أثبتت التجربة أهميتها في : التحقق التجريبي  -ج
بية تتميز بالدقة والموضوعية في التنبؤ األداء التدريسي للمعلم، حيث أن النتائج التجري

 . بأهمية متغيرات محددة في حالة تشابه ظروف التجربة، وتم التحكم في المتغيرات

تعتبر بطاقات وقوائم المالحظة في المجال : مراجعة قوائم الكفايات السابقة  -د 
الكفايات التدريسية، التربوي مصدرًا من المصادر التي ال يمكن االستغناء عنها في اشتقاق 

فهي تمثل خبرات اآلخرين التي يجب االستفادة منها، على أن يؤخذ في االعتبار األطر 
 (50، ص5000، األزرقعبد الرحمان  )         النظرية التي استندت عليها تلك القوائم
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تتضمن كل مرحلة من مراحل النظام التعليمي في المجتمع : فلسفة وأهداف التعليم -هـ
موعة من األهداف التي ُيرجى الوصول إليها وتحقيقها، وتعتبر هذه األهداف على مج

 .اختالف مستوياتها مصدرًا الشتقاق الكفايات التدريسية األساسية والفرعية

 (55-51، ص5000، األزرقعبد الرحمان صالح  )                                         

وما ُيالحظ من خالل استعراض المصادر التي تشتق منها الكفايات التدريسية أنها  *
تكاد تكون متشابهة، فاعتماد إطار نظري وتحليل المهام التعليمية ومراجعة القوائم  ومالحظة 

                                                                                        .التدريس هي مصادر مشتركة بين أغلب التصنيفات

ــالتدري ــــاتايــف الكفــتصني -5  ـــسيـ  :ةـ

عبارة عن محاولة لتجميع المتشابهات في وحدات متقاربة وترتيب عناصرها  التصنيف 
انطالقًا من معايير محددة، وقد استخدمت التصنيفات بشكل أساسي في مجال العلوم 
الطبيعية، مثل علم األحياء والعلوم الزراعية، وحققت نتائج على مستوى عال من الدقة 

 .والموضوعية

عقلنة الفعل التربوي، الذي اعتمد كثيرًا على التخمين  ونتيجة للرغبة الملحة في 
والتلقائية، خاصة بظهور مفاهيم العقلنة والترشيد والتحكم والمساءلة في ميدان بناء المناهج 

، فقد ظهرت عدة محاوالت لتصنيف الكفايات ...وطرائق التدريس وتكوين المعلمين
يفات على الفرضية القائلة بأن تعدد الكفايات التدريسية، وتقوم الفكرة األساسية لمختلف التصن

 .يمكن حصرها نسبيًا في عدد محدود من األصناف

ومن بين المجاالت التربوية التي حظيت باهتمام الباحثين، مجال تصنيف كفايات  
التدريس، حيث يزخر األدب التربوي المتعلق بهذا الموضوع بعدد كبير من هذه التصنيفات، 

والدراسات ضرورة امتالك المعلم لعدد من الكفايات التدريسية ليكون وقد أكدت البحوث 
    (59، ص5000، األزرقعبد الرحمان صالح )      .مؤهال للقيام بدوره على أكمل وجه
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 :وسنحاول فيما يأتي عرض بعض هذه التصنيفات    

المعلمين  كفايات( 4711")قاري بورش"و( 4711)"جرادات"لقد صنَّف كل من   (4
           : التدريسية إلى ثالثة أنواع هي

كفايات طرائق التدريس مثل قدرة المعلم على : وتشتمل على نوعين: كفايات معرفية -أ     
معرفة ووصف األساليب الفعالة إلدارة الصف، وكفايات المحتوى كمعرفة الحقائق 

 .  والمعلومات المتعلقة بالمادة الدراسية

وتشمل مهارات التعليم الصفي، مثل استخدام أدوات التقويم، : كفايات أدائية -ب     
 ..ووضع خطة عمل يومي

ويقصد بها ما يحققه المعلم من نواتج تعلمية لدى التالميذ في : كفايات نتاجية -ج     
أو  يلالمجاالت المعرفية واالنفعالية والمهارية، وتقاس هذه الكفايات باختبارات التحص

طالع آراء التالميذ نحو معلمهم أو من خالل مالحظة سلوك التالميذ داخل الفصل باست
                                    .وخارجه

أن هذا التصنيف القى قبوال لدى الكثير من الباحثين، ومنهم هول " األزرق"ويذكر    
 :حيث أضافا إليه نوعين من الكفايات هما( Hall & Jones, 1979)وجونز

                                   . .وتتضمن الكفايات المتصلة باتجاهات المعلم وميوله وقيمه :الكفايات الوجدانية -أ     
                                                               (.59، ص5000، األزرقعبد الرحمان صالح )

وتتضمن الكفايات المتصلة بقدرة المعلم على استقصاء  :الكفايات االستقصائية -ب     
الحقائق والمعلومات حول موضوع دراسي معين أو مشكلة اجتماعية، وقدرة المعلم على 

   (.59، ص5000، األزرقعبد الرحمان صالح )  . تدريب التالميذ على أساليب البحث والتقصي
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فقد فصل قليال في التصنيف اآلنف الذكر وصنفها إلى " قوردن لورانس"أمَّا   (5
             .كفايات معرفية وتذكر، وكفايات فهم، وكفايات أداء، وكفايات نتاجات

 (51، ص1911 ،مرعيتوفيق  )                                                       

، في اجتماعها 4792على رابطة البحث التربوي األمريكية سنة " روبرت"وقد اقترح   (5
 . السنوي تصنيفًا، عرف بعد ذلك بتصنيف روبرت للكفايات

 :ويتضمن هذا التصنيف المجاالت اآلتية   

 .كفايات مجال المعرفة -أ       

 .كفايات مجال السلوك -ب      

 .كفايات مجال االتجاهات -ج      

 .كفايات مجال النتائج واآلثار -د       

                                                (11، ص1991، مفلح غازي)                             .كفايات مجال الخبرة  -هـ      

 :إلى نوعين "التومي"ويصنفها   (1

المراد إكسابها للمتعلمين  تتعدد الكفايات:  حسب ارتباطها بحاجات المجتمع -أ     
                                                                                          . بتعدد حاجات المجتمع، على اعتبار أنها ترجمة لقيم المجتمع وغاياته

الكفايات وتتحدد هذه  :حسب ارتباطها بالمواد الدراسية أو مجاالت التعليم -ب     
 :حسب العديد من الباحثين في نوعين أساسيين

وهي كفايات تتضمن موارد معرفية ومهارية خاصة : كفايات خاصة أو نوعية *  
 (20، ص5005، التوميعبد الرحمان )          .بمادة دراسية أو مجال تربوي معين
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مشتركة بين  وهذه تتضمن موارد معرفية ومهارية: كفايات مستعرضة أو ممتدة *   
                                                       (                                  20، ص5005، التوميعبد الرحمان )                               . مادتين دراسيتين أو أكثر

التدريسية على أسلوب تحليل محتوى المقررات  في تصنيف الكفايات" مفلح"واعتمد 
الدراسية وتحويلها إلى كفايات، باعتبارها ترجمة وتجسيد لهذه المحتويات التي تُعدهم وُتدربهم 

 .  ليتمكنوا من أدائها

وبما أن المحتويات الدراسية الموجهة إلعداد المعلمين وتدريبهم تتكون من ثالثة 
، (التربوية)والثقافة المهنية -والثقافة التخصصية، -العامة،  الثقافة-:   مكونات أساسية هي

الكفايات التدريسية للمعلمين وفقًا لمكونات هذا المحتوى، فكانت على ( مفلح)فقد صنف 
 :الشكل اآلتي

 .كفايات مهنية -كفايات تخصصية، ج-كفايات ثقافية عامة،  ب-أ     

 (11، ص1991، مفلح غازي)                                                       

 :الكفايات التعليمية اآلتية (1915)اللقاني ورضوان وقد وضع كل من   (2

 .القدرة على التدريس -أ     

 .استخدام المفاهيم السيكولوجية بكفاية -ب    

 .إقامة عالقات إنسانية داخل المدرسة، والربط بين المدرسة والمجتمع المحلي -ج    

 .القدرة على القيادة -د     

 .القدرة على القيام بمتطلبات المهنة ومسئولياتها -هـ    

 (.59-51، ص5001، الفتالويسهيلة محسن كاظم  )                                  
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 :فتصنف الكفايات التدريسية إلى" الفتالوي"أمَّا  (6

 .الكفاية العلمية والنمو المهني -أ      

  .كفاية األهداف والفلسفة التربوية -ب      

  .كفاية التخطيط للتدريس -ج      

 .كفاية تنفيذ التدريس -د      

دارة الصف -هـ        .كفاية العالقات اإلنسانية وا 

 (.59-51، ص5001، الفتالويسهيلة محسن كاظم  ).  كفاية تقويم التدريس -و      

 :حسب طبيعة عملية التدريس إلى أربعة أنواع من الكفايات وهي" براجل"وقد صنفها  (9

وتندرج ضمنها كفايات فهم طبيعة المرحلة : الكفايات المتعلقة بالجانب النفسي -أ    
 .الدراسية، والمرحلة العمرية للتالميذ، وفهم وتطبيق نظريات التعلم والتعلم

من كفايات فهم محتوى المنهاج وتتض: الكفايات المتعلقة بالجانب المعرفي -ب    
 . الدراسي، ومعرفة أهدافه، والتمكن من إجراءات التدريس والتحكم في أساليبه

وتتضمن بعض : الكفايات المتعلقة بتخطيط الدروس وتنظيم المادة الدراسية -ج    
 .الكفايات المتعلقة بكيفية التدريس

القدرة  : ضمنها بعض الكفايات مثلوتندرج : الكفايات المتعلقة بتحقيق األهداف -د    
 .     على تنمية التفكير العلمي للتالميذ، والقدرة على تكوين االتجاهات االيجابية نحو الدراسة

 (.111، ص5002، براجلعلي )                                                      
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التدريسية باعتبار درجة التخصيص  الكفايات( 4711) "فوزي عطوة"بينما صنف (1 
 :والتعميم، وقسمها إلى ثالثة أصناف هي

تتضمن الكفايات العامة التي يلزم توافرها لدى جميع  :كفايات تربوية عامة -أ    
 . المعلمين، بغض النظر عن تخصصاتهم أو المراحل التعليمية التي يعملون بها

يات التي يجب توافرها لدى المعلم في وتتضمن الكفا: كفايات تربوية نوعية -ب    
   .أحد المجاالت النوعية من التعليم، كالتعليم العام أو التعليم التقني

وتتضمن الكفايات التي يجب توافرها لدى المعلم، وتخص : كفايات مساعدة -ج    
 .  مجال تخصصه في المادة الدراسية الواحدة مثل كفاية التشريح في مادة األحياء 

 (51، ص5000، األزرقعبد الرحمان صالح )                                        

  تصنيف الدراسة الحالية للكفاية التدريسية: 

التدريسية لدى  بناء على طبيعة الهدف من الدراسة الحالية، المتمثل في قياس الكفايات
قترح ت ةمعلمي المرحلة االبتدائية، وفي ضوء التصنيفات النظرية سالفة الذكر، فإن الباحث

 :مجاالت  هما 2تصنيف الكفايات التدريسية إلى 

مجال  مجال كفايات التدريس، مجال كفاية تنفيذ الدرس ،مجال كفاية تقويم الدرس، - 
وسيتم بيان ذلك  ة االتصال والتفاعل الصفي،كفاية ادارة الصف والتنظيم و مجال كفاي

 : وتفصيله فيما يأتي

هو تصور المعلم  "الفتالوي"التخطيط كما تعرفه  :كفايات التخطيط للدرس -1  
المسبق للموقف واإلجراءات التدريسية التي يضطلع بها والمتعلمين لتحقيق األهداف التربوية 

 (20، ص5001، الفتالويسهيلة محسن كاظم  )                              " والتعليمية المنشودة
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بقدرة المعلم على اإلعداد ( 5000) "األزرق"أمَّا كفاية التخطيط للتدريس فيعرفها  
 المسبق والمنظم للموقف التعليمي بدقة وعناية، محددًا الخطوات والمراحل المطلوبة، وما

 .المناسبة وبين األهداف المرسومةيقتضيه من موازنة بين اختيار الوسائل واألنشطة 

ويؤكد الكثير من الباحثين أهمية كفاية التخطيط وضرورتها في نجاح المعلم في   
مهنته، حيث أنه يجعل المعلم أوضح فهمًا ألهداف التربية، وُيساعد المعلم على فهم أهداف 

 ( 10،ص 5000االزرق، عبد الرحمان صالح )      .   التربية، ويقلل من العشوائية في التدريس

 :أهمية التخطيط للدرس في النقاط اآلتيةوتلخص   

يوفر التخطيط للمعلم األمن والطمأنينة النفسية، وُيزيل عنه مصادر التوتر، حيث  -  
يوقفه على خطوات التدريس، فيكون واثقًا من الخطوة التي هو فيها، والخطوة التي هو مقبل 

                                                 .عليها

يوفر للمعلم خبرة تعليمية، حيث يساعده في أن يبدأ باألهم، ويبين له متى ينتقل  -  
     .                                                                                        إلى الخطوة التالية 

 : ط من المعلم القيام باإلجراءات اآلتيةويتطلب التخطي   

وتمثل هذه الكفاية المحور األساسي للنشاطات التعليمية : صياغة أهداف التدريس -  
 .  التعلمية، وُيقصد بها ما يختطه المعلم لدرسه من أهداف مستوعبًا وسائل تحقيقها

                                     .تحديد استراتيجيات التدريس - تحديد الوسائل التعليمية - .تحديد طرائق التدريس -  

ويقصد بكفاية التخطيط للدرس في الدراسة الحالية مجموعة اإلجراءات السلوكية  
المحددة للدور الذي يجب أن يقوم به المعلم أثناء إعداده للدرس، وتتحدد في العناصر 

 (11-15، ص5005محمود محمد الحيلة، )                                         :اآلتية
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 .التقسيم المتوازن للموضوعات على الزمن المعطى -

 .مراعاة وضع العطل الرسمية والمناسبات الوطنية في الخطة -

 .وضع جدول زمني دقيق بالحصص واألسابيع لتنفيذ الخطة المطلوبة -

 .توزيع الموضوعات المقررة على الجدول الزمني -

 :العناصر اآلتية (المذكرة)أن يتضمن المخطط اليومي ويجب

              .صياغة الهدف العام للحصة -

 .صياغة األهداف اإلجرائية للحصة بدقة -

 .  (حركية -الحسو  الوجدانية،و  المعرفية،)تحديد مجاالت األهداف -

  .توزيع الموضوعات المقررة على الجدول الزمني -

 :العناصر اآلتية (المذكرة)المخطط اليوميأن يتضمن ويجب * 

 .صياغة الهدف العام للحصة -

 .صياغة األهداف اإلجرائية للحصة بدقة -

 .  (حركية -الحسو  الوجدانية،و  المعرفية،)تحديد مجاالت األهداف -

 .تحديد الوسائل التعليمية المناسبة لموضوع الدرس والموقف التعليمي -

 .تحديد دور المعلم و التلميذ في الخطة اليومية – المناسبتحديد أسلوب التدريس  -

 (12-11،ص5005محمود محمد الحيلة، ) .(األسئلة والواجبات)التخطيط لتقويم الدرس  -     
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وُيقصد بها سلوك المعلم التدريسي داخل الفصل الدراسي،   :كفايات تنفيذ الدرس -5  
التالميذ، وتعد كفايات التنفيذ المحك العملي الذي يهدف إلى تحقيق جملة من األهداف لدى 

                                  .لقدرة المعلم على نجاحه في المهنة 

وتتطلب كفايات تنفيذ الدرس تمكن المعلم وقدرته على أداء المهمات التدريسية   
 :اآلتية

 تهيئة الدرس بطريقة تثير اهتمام التلميذ - 

                                          .   .(ديداكتيكي حوار إلقاء،)تنويع طرائق التدريس  - 

 .استخدام الوسائل التعليمية بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب - 

 .تنويع األمثلة لتأكيد الفهم ومراعاة الفروق الفردية للتالميذ - 

 .التركيز على فكرة واحدة في الوقت الواحد -

 .التأكد من فهم التالميذ قبل التقدم للنقطة التالية - 

 .الحرص على اكتشاف التالميذ للمعلومات بأنفسهم بدل إعطائها لهم جاهزة -

 .وتحقيق أهداف التعلم إنهاء الحصة في الوقت المحدد لها - 

                                                      .تسجيل المالحظات الهامة على المذكرة خالل التنفيذ - 

 (91، ص5001 محسن علي عطية،)                                                
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المعلم قبل بداية عملية  مجموع اإلجراءات التي يقوم بها :كفايات تقويم الدرس -1  
التدريس، وأثناءها وبعد انتهائها، وتستهدف الحصول على بيانات كمية أو كيفية حول نتائج 
التعلم، بغية معرفة مدى التغير الذي طرأ على سلوك التالميذ، وذلك باستخدام مجموعة 

 (.   أسئلة شفوية وكتابية، أو مالحظة أداء سلوكي محدد)  أدوات

 :كفايات التقويم قدرة المعلم على أداء المهمات اآلتيةوتتضمن    

 .مطابقة األسئلة مع األهداف - 

 .واألدائي تنويع األسئلة المطروحة ما بين الشفوي والتحريري - 

التأكد من أن جميع التالميذ يحصلون على فرص متساوية لإلجابة وعدم التركيز  - 
 .على مجموعة معينة

 .دقيقةصياغة األسئلة بشكل واضح، بصفة مباشرة وبصورة  -  

            (11ص 5005مجدي عزيز ابراهيم و آخرون، ). القيام بمناقشة أهم عناصر الدرس - 

تؤكد معظم الدراسات التربوية في مجال : كفايات االتصال والتفاعل الصفي -2
التعليمية أن نجاح المعلم في تحقيق أهداف عملتي التعليم والتعلم يعتمد بدرجة كبيرة على 

 . طبيعة االتصال بين المعلم وتالميذه، وبين التالميذ فيما بينهم

بيئة ولتحقيق االتصال بين المعلم والتالميذ، وبين التالميذ أنفسهم البد من توفر ال
وُيطلق على جميع األنشطة المتبعة من قبل المعلم ...المناسبة والمشجعة على التفاعل،

 .والتالميذ الستمرار االتصال بالتفاعل الصفي

 (.21ص 5005مجدي عزيز ابراهيم و آخرون، )                                   
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الكالم أو الحديث المتبادل بين المعلم والتالميذ أنماط "ويعرف التفاعل الصفي بأنه 
داخل حجرة الدراسة، وتعكس هذه األنماط طبيعة االتصال بين المعلم وتالميذه، وأثره في 
المناخ االجتماعي واالنفعالي داخل حجرة الدراسة، وذلك على افتراض أن هذا المناخ يؤثر 

اهات المعلم نحو تالميذه، واتجاهات التالميذ على النتائج النهائية للنظام التعليمي، وعلى اتج
                       .  "نحو معلمهم

 :أهمية التفاعل الصفي في العناصر اآلتية( 4775")قطامي" ويوجز

يساعد المعلم على تطوير طريقته في التدريس، عن طريق إمداده بمعلومات  -    
 .السلوك المرغوب فيهحول كل من سلوكه التدريسي داخل الفصل، ومعايير 

يزيد من حيوية التالميذ في الموقف التعليمي، إذ يعمل على تحريرهم من حالة  -   
الصمت والسلبية واالنسحابية إلى حالة البحث والمناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا 

 .الصفية المطروحة

اتجاهات  ويرى بعض الباحثين أن التفاعل الصفي يساعد على اكتساب التالميذ
إيجابية نحو المعلم ونحو المادة الدراسية، وينمي لدى التالميذ مهارات االستماع والتعبير 

      .والمناقشة، بما يوفره المعلم لتالميذه من أمن وعدالة وديمقراطية

                                                           (.21ص 5005مجدي عزيز ابراهيم و آخرون، )                                        

وتبرز أهمية االتصال والتفاعل الصفي كأحد مجاالت التدريس التي ينبغي على  
المعلم أداؤها بمستوى مرتفع من اإلتقان، باعتبار أن هدف عملية التدريس هو محاولة نقل 

المعرفي، أو االنفعالي، )لنقل الالمادي المتعلم من وضعة إلى وضعية أخرى، غير أن هذا ا
لن يكون مجديًا ما لم يتم في إطار تواصلي، أي أن درجة التأثير والتغيير في ( أو السلوكي

سلوك المتعلم تتأثر بطبيعة االتصال وبدرجة التفاعل بين المعلم والمتعلم، ومنه فقد اعتبرت 
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لم التدريسية، وأحد المؤشرات القوية على عملية االتصال والتفاعل الصفي معيارًا لكفاية المع
                        .نجاح المعلم في عمله

وتشتمل الدراسة الحالية على مجموعة من الكفايات المرتبطة بمجال االتصال والتفاعل 
 .الصفي والتي تعتبر من المؤشرات األساسية لكفاية المعلم التدريسية

على إنجاز المعلم للكفايات التدريسية اآلتية بمستوى  وقد حددها الباحث في قدرة المعلم
 :محدد من اإلتقان

 .مخاطبة التالميذ بأسمائهم أثناء عملية التعليم والتعلم الصفي - 

 .التعبير عن االحترام للتالميذ بالقول والعمل - 

 .تشجيع التالميذ للتعبير عن أفكارهم بحرية - 

 .نحو التالميذ وأعمالهم الصفيةالتعبير عن المشاعر اإليجابية  - 

 .بالشكل المناسب توظيفها التحلي بروح الفكاهة و -  

 .إلقاء التحية على التالميذ مصحوبة بابتسامة - 

   الحضور مبكر للحصة والتحدث عفويًا مع التالميذ - 

 .، حين طرحهم أسئلة أو حين اإلجابة عنهااإلصغاء بشكل جيد لما يقوله التالميذ -

 .شجيع التالميذ على االستمرار في الحديث ببعض اإليماءاتت - 

 .مراعاة استخدام الصوت بانفعاالت متنوعة - 

مجدي عزيز ابراهيم و آخرون، ) .التحرك داخل القسم بشكل يستقطب أنظار التالميذ - 
 (.21-25ص 5005
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   .االهتمام بمشاكل التالميذ الشخصية والعمل على حلها - 

  بالعدالة في عالقاته مع جميع التالميذاالتصاف  - 

 .استفزازه إذا تعمد بعض التالميذ -عدم االنفعال-القدرة على ضبط النفس - 

 .استعمال التعبيرات واأللفاظ الودية أثناء تفاعله مع التالميذ - 

 (.21-25ص 5005مجدي عزيز ابراهيم و آخرون، )                                 

 :  كفاية ادارة الصف و التنظيم  -5

 ينعكس الذي الفعال التدريسي السلوك مجمل :الدراسي الفصل إدارة كفايات تعرف 
 التعليمية األهداف تحقيق أجل من وذلك الدراسي الفصل وتنظيم إدارة مهام كافة على آثاره

                             (555،ص  5001،سهيلة محسن كاظم الفتالوي).   لها المحددة الزمنية الحدود في المرجوة

 ، به الخاص تعريفه منهم كل ويقدم ، الصفية اإلدارة تعريف على العلماء أختلف ولقد 
 ينطلق من باحث أو عالم كل أن ذلك طبيعيا أمرا الصفية اإلدارة تعريف في التباين ويعتبر
  . مختلفة ونفسية تربوية نظرية

 السلوكية والقواعد التعليمات على نموذجه في canter 1990) )كانتر تركيز نالحظ
 من كانتر أن إذن نستنج ، والعقاب للتعزيز المعلمين استخدام على تركيزه نالحظ كما ،

 ، ,Curwin & mendler) وميندلر كورين أما، النفس علم في النظرية السلوكية أنصار
 تعزيز عبر المعلم مع الطلبة وتعاون الصفي االنضباط أهمية تحقيق على فيركزان 1988 )

 ذلك في وهما . لهم النجاح فرص وتوفير دافعيتهم رفع وعبر ، والقيمة بالكفاءة الطلبة شعور
 في Kounin , 1977))كونين  نموذج ، وهناك النفس علم في اإلنسانية بالمدرسة متأثران
 التعليم في يوظفها التي المهارات وعلى المعلم أداء تحليل على يركز والذي الصفية اإلدارة

                                                                 .       التعلم أنشطة في الطلبة انهماك بمستويات وعالقتها
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 التي والخطوات اإلجراءات تلك أنها على الصفية اإلدارة نعرف أن يمكن سبق ومما
 من جو في ، بالتعليمات وااللتزام االنضباط يسودها صفية بيئة توفير أجل من المعلم يتخذها
                                               .والتعلم التعليم لعمليتي مالئمة صفية بيئة يوفر مما ، واالنتباه والتعاون والمودة االحترام

 اإلدارة كتابهما في(  1991)والزلين  سميث من كل يشير : الصفية اإلدارة محاور*
محاور  أربعة في المتضمنة المهارات من لمزيج نتاج الصفية اإلدارة أن إلى الفعالة الصفية
 : هي المحاور التدريس هذه عملية عليها تشتمل أساسية

 تحقيق في تساهم بطريقة الدرس وتقديم تنظيم في المهارة بها ويقصد : اإلدارة 1-
 تحليل على القدرة على المعلم يحتاج هذا ولتحقيق . التعلم عملية في للطلبة عال انهماك
لى الحصة ومراحل عناصر  والقدرة التعليمية للمواد المناسب االختيار على القدرة المختلفة وا 

 .التشتت عوامل أثر تقليل على

 الطلبة يحتاجه الذي والتوجيه اإلرشاد تقديم بكيفية المعرفة وتشمل : الوساطة 2-
                                                      . الصف غرفة في المواجهة تجنب في المهارة وأخيرا ، لدواتهم الطلبة تقدير تعزيز وكيفية

 نظرية في المتضمنة المختلفة لالستراتيجيات المعلم فهم على ويشتمل : التعديل -1
 التعزيز من برامج عبر الطلبة سلوك وتعديل تشكيل في االستراتيجيات هذه واستخدام التعلم

 . العقاب أو

 ومقدار االنضباط في المدرسة سياسة فاعلية فحص بها ويقصد : المراقبة4 –
                                                                                           .ايجابيين ومناخ بيئة توفير وفي والطلبة المعلمين توتر خفض في تقدمها التي المساعدة

 (12-11،ص5001،محمد صالح خطاب )                                          
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 تلك هي الدراسي للفصل الفعالة اإلدارة إن : الفصل إدارة في المعلم دور* 

 بمستويات والتعلم التعليم أهداف بتحقيق تساهم التي االيجابية التعليمية والخبرات اإلجراءات
دارة المعلمين من مالحظتها يمكن جيدة  اإلدارة في المعلم ينجح ولكي . والمجتمع المدرسة وا 

 كفاية رفع من مجملها في تعمل جمة بخصائص يتسم أن من البد الدراسي للفصل الفعالة
 تلخيصها ونستطيع الدراسي للفصل القيادي الدور تتضمن والتي المتعددة أدواره بإدارة المعلم
                                      (115، ص5001 سهيلة كاظم فتالوي،)                                            :باآلتي

 الفصل إدارة تفعيل على تعمل التي والوظيفية الشخصية للسمات األستاذ امتالك .4
 الدراسي

 . وتربويا علميا األستاذ تأهل .5

 . نحوها ايجابية اتجاهات وتكوين التدريس مهنة ممارسة في األستاذ رغبة .5

 والضبط النظام على والمحافظة التوجيهات إصدار مجال في المعلم دور وضوح .1
 . الفصل الدراسي داخل

 الفصل داخل ديمقراطي جو خلق شأنها من التي التدريسية لألساليب األستاذ إتباع .2
 . والطمأنينة والمحبة والثقة االحترام على قائم

   . المتاحة التعلم مصادر لكل األستاذ استثمار .6

 والبيئة الدراسي الفصل ببيئة تتمثل والتي ، المختلفة التعلم بيئات عالقات دعم تأكيده .9
  . ( المحلي المجتمع بيئة ) بالمدرسة المحيطة والبيئة المدرسية

        . نالمتعلمي نبي ةالفردي قللفرو  همراعات .1

، 5001 سهيلة كاظم فتالوي،).    المتعلمين لدى الذاتي الضبط مظاهر على تأكيده .7
                                                                              (115ص
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 . الدراسي للفصل المادية البيئة بتنظيم اهتمامه .40

 الحب إلى الحاجة ومنها واالجتماعية النفسية المتعلمين حاجات إشباع على حرصه .44
 . بها واالعتزاز للجماعة واالنتماء الذات وتحقيق والتقدير

 التعاون تنمي التي والجماعية الفردية بالنشاطات القيام على للمتعلمين تشجيعه .45
 . والفعلية الوجدانية والمشاركة والتعاطف

  . ورغباتهم وميولهم المتعلمين الهتمام تقديره .45

 . قيادية بأدوار القيام على وتدريبهم المسؤولية تحمل على للمتعلمين تشجيعه .41

 وبين ، متعلميه وبين بينه الدراسي الفصل داخل متعددة اتصال قنوات لفتح سعيه .42
 وفرص والمعارف الخبرات وتبادل التفاعل فرص يتيح الذي وبالشكل أنفسهم المتعلمين
 (111 -115،ص5001سهيلة كاظم فتالوي،)   .                  اآلراء عن والتعبير التحدث

ــــاس كفايـل قيــائــوس -1 ــــات المعلميـ  : ةــــن التدريسيـ

إن تحسين المواقف التعليمية وتطوير مخرجاتها يتوقف بدرجة كبيرة على فعالية 
الوسائل المعتمدة في القياس المعلمين، وعلى مدى كفايتهم التدريسية، ويتوقف كل ذلك على 

والتقويم، ولقد تعددت وتنوعت هذه الوسائل، وصنفت تصنيفات متباينة لتتباين المعايير 
 .المعتمدة في ذلك

في تصنيف وسائل قياس كفايات التدريس عددًا من ( 4712" )حمدان"فقد اعتمد 
 : المعايير المتباينة، نذكرها فيما يأتي
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 :ويتضمن هذا التصنيف ثالثة أنواع هي :حسب مصدر تنفيذها -أ 

حيث ُيعتمد في قياس كفاية التدريس على المعلم نفسه، فيقوم : وسائل قياس ذاتية -1
                                               . نفسه بنفسه

ويتم قياس كفاية التدريس من قبل المدير أو : وسائل قياس خارجية رسمية -5 
                                            .المشرف التربوي

حيث يتم االعتماد في قياس كفاية التدريس  :وسائل قياس خارجية غير رسمية -1
   .على وجهات نظر التالميذ في معلمهم، أو وجهة نظر المعلمين في زميلهم أو زمالئهم

 (50، ص1915حمدان، محمد زياد )                                                   

 :وتكون بأحد الشكلين اآلتيين :حسب درجة مباشرتها -ب

وتشمل أنظمة مالحظة التدريس والتفاعل الصفي،  :وسائل قياس مباشرة -1 
 .واالختبارات اإلنجازية و التحصيلية التي تدار عادة من الجهات الرسمية

كاالستطالعات التي ُيجيب عنها المعلم بنفسه، وكذا  :وسائل قياس غير مباشرة -5
استطالع آراء التالميذ، والتعرف على تحصيلهم، وعلى ذكاء المعلم وخصائصه وهواياته 

 .وأنشطته داخل المدرسة وخارجها

 :وتكون في تصنيفين :حسب الغرض من إجرائها -جـ   

تحسين سلوك المعلم يستهدف هذا الصنف  :وسائل قياس تربوية تطويرية -1     
                                    .التدريسي، ورفع كفايته

وتستهدف هذه الوسائل ترقية المعلم أو تثبيته  :وسائل قياس إدارية تنظيمية -5      
        (50، ص1915محمد زياد حمدان، )                                       .أو مكافأته
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 :وتكون هذه الوسائل في شكلين، هما: متطلبات مرات الحدوثحسب  -د   

وتتألف هذه الوسائل من قائمة           : وسائل قياس ذات الحدوث المنفرد -1        
أو مجموعة من السلوك التدريسي للمعلم بهدف التحقق من وجود هذا السلوك أو عدم وجوده 

                                   .في فترة زمنية مجددة

ن ما يميز هذه الوسائل هو تسجيل السلوك مرة واحدة مهما تعدد حدوثه خالل   وا 
 .عملية المالحظة، ويتم ذلك بوضع إشارة أو رمز بجانب السلوك الذي وقع حدوثه

حين استخدام هذا النوع من الوسائل  :وسائل قياس ذات الحدوث المتكرر -5      
 (50، ص1915محمد زياد حمدان، )     .يتم تسجيل السلوك التدريسي كلما تمت مالحظته

إنَّ أدوات مالحظة التفاعل الصفي هي مثال مباشر لوسائل الحدوث المتكرر وما 
دريسية لوسائل قياس كفاية المعلم الت" حمدان"يمكن مالحظته من خالل استعراض تصنيفات 

أنها لم تعتمد معيارًا محددًا وفق خلفية نظرية ُموجهة، فهي ال تعدو أن تكون مجموعة قوائم 
يمكن أن ُتضاف لها قوائم أخرى، كأن ُتصنف وفق طريقة تطبيق وسائل القياس، فتصنف 

مثل )ووسائل فردية ...( مثل االستطالعات، واالختبارات الجماعية)وسائل جماعية : إلى
                                                                     ...(.مالحظة، واالختبارات الفرديةشبكات ال

أو ُتصنف حسب الموضوع المراد قياسه، فتكون لدينا وسائل لقياس التفاعل اللفظي  
         ...  ووسائل لقياس التفاعل غير اللفظي

 (51 -50، ص1915محمد زياد حمدان، )                                      
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إلى أن الباحثين التربويين يستخدمون عدة  وسائل " آمال وأبو حطب"وتشير صادق، 
لقياس كفاية المعلم التدريسية، إالَّ أنَّ االعتماد على وسيلة واحدة منها ليس كافيًا، ألنَّ كلَّ 

ثر بمجموعة من العوامل، مثل نوعية األداة، ودرجة الثقة بها، والهدف من واحدة منها تتأ
 :تطبيقها، ومن هذه الوسائل نذكر

 تقديرات التالميذ للمعلمين، أي وجهة نظر التالميذ في معلميهم . 

  ،(.تقويم ذاتي)تقديرات المعلمين ألنفسهم    

 تقديرات الرؤساء والمشرفين والزمالء للمعلمين . 

 نجازاتهم ستعتمده الباحثة  وهذا ما) المالحظة المنظمة ألعمال المعلمين وا 
            ( كأداة في هذه الدراسة

وسائل قياس ذاتية، ووسائل قياس : ويمكن تصنيف هذه الوسائل في نوعين أساسيين
وتقديرات المعلمين ألنفسهم، وتقديرات الرؤساء  موضوعية، فتقديرات التالميذ للمعلمين،

والمشرفين والزمالء للمعلمين، فهي وسائل قياس ذاتية، أمَّا المالحظة المنظمة ألعمال 
نجازاتهم، فيمكن تصنيفها ضمن وسائل القياس الموضوعية  .المعلمين وا 

كفاية المعلم ( قياس)أنه يمكن تقسيم أساليب ووسائل تقويم " عمران وآخرون"ويرى  
أساسية، وُيعتمد فيها على المشرفين التربويين وعلى وسائل قياس : التدريسية إلى قسمين هما

رأي المعلم في نفسه، وتقديرات المعلمين : مديري المدارس، ووسائل قياس مساعدة، ومنها
                                                    (519، ص1992، وآخرون فهد عبد اهلل الدليم)          .لزمالئهم، ورأي الطالب في معلمهم
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 :فقد ارتأى أن يصنفها إلى ثالثة أصناف رئيسية وهي" األزرق"أماَّ 

وُيقصد بها تلك الوسائل التي تعتمد على الخبرة الذاتية : وسائل قياس ذاتية -1
واالنطباعات الشخصية، مثل تقديرات المعلمين الذاتية واستطالعات آراء التالميذ حول 

 .  ين واستطالعات آراء الزمالء، وتقديرات المشرفين الفنيين والتربويينالمعلم

تلك الوسائل التي تعتمد على رصد الواقع  وُيقصد بها: وسائل قياس موضوعية -5
وتسجيله في حينه كما يحدث داخل حجرة الدراسة، مثل أسلوب المالحظة وأساليب التحليل 

 (في هذه الدراسةو هذا ما اعتمدته الباحثة ).   اللفظي

تلك الوسائل التي تهدف إلى  وُيقصد بها(: غير مباشرة)وسائل قياس تنبئية  -1
قياس االستعدادات والقدرات والخصائص الشخصية للمعلم، والتي يمكن أن تساعد في التنبؤ 
بكفاية المعلم أو فاعلية التدريس الحالية والمستقبلية، وهناك عدة وسائل يمكن استخدامها في 

ت التي تقيس االستعدادات تقدير كفاية المعلم منها السجالت المدرسية والتقارير واالختبارا
     (21-19، ص5000، األزرقعبد الرحمان صالح  )  .والقدرات العقلية، واستخبارات الشخصية 
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ـــل  ـــ ـــ ــــ ــــة الفصـ ـــ ـــ  :خالصـــ

التدريس من أبرز العوامل و األساسيات التي يجب أن يتدرب عليها المعلم  إن كفايات
للدرس و التنفيذ و التقويم فهي تساعد  طالتخطيقبل الخدمة و أثناءها خاصة منها كفايات 

العملية التعليمية و تفعيلها، كما تضمن الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج في  إنجاحفي 
األهداف التعليمية المسطرة، قبل انطالق العملية التعليمية، كما  التعليم، وذلك من خالل بلوغ

تعكس كفايات التدريس لدى المعلم قدرته على إدارة الصف الدراسي و تنظيمه، و على خلق 
العملية التعليمية ، مما يحقق نجاحه طيلة العام الدراسي،  أطرافاالتصال و التفاعل بين 

عوبات و المستجدات التي تقف في طريقه و تعرقل كما تمكنه أيضا من مواجهة كل الص
 .عملية التدريس لديه، وتسهل له التعامل معها
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 الفصـــــل الثالــث 

 اإلجراءات المنهجيــــة للدراســـــة
ـد         ــ  تمهيــ

 ..المنهــج المستخــدم في الدراســـة  - 1 

 .حدود الدراســــة - 3 

 .عينـــة الدراســــة  - 4 

 .أداة الدراســـــة - 5 

ـدم - 6 ـــائي المستخــ  .األسلوب اإلحصـ
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ـد  ــــ  :تمهيــ

يعتمد المنهج العلمي في متابعته و دراسته لظاهرة ما ،على خطوات عديدة مكملة 
لبعضها البعض، ولذلك وبعد االنتهاء من الجانب النظري للدراسة يتوجب على الباحث 

الميداني، الذي يفرض عليه النزول إلى الميدان و البحث عن  تدعيم عمله النظري بالجانب
 .إجابات للتساؤالت المطروحة في إشكالية  الدراسة

ـــة  .1  :منهــج الدراسـ

إن طبيعةة المشةكلة المطروحةة للدراسةة تفةرض علةةى الباحةث تبنةي مةنهج معةين دون  يةةر  
" محمةد الةذنيبات"الصةدد يقةول تبعا ألهدافه التي يسعى إلى تحقيقها من هةذ  الدراسةة وفةي هةذا 

تختلف المناهج باختالف المواضيع، ولكةل مةنهج وظيفتةه وخصا صةه التةي » :عمار بوحوش"و
 (101، ص1001بوحوش و الذنيبات، )   . «يستخدمها كل باحث في ميدان اختصاصه 

أداء معلمةةي المرحلةةةة االبتدا يةةةة  ولمةةا كانةةةت الدراسةةة الحاليةةةة تهةةدف إلةةةى معرفةةة مسةةةتو 
كةل »فإن المنهج الوصفي هةو المةنهج المال ةم لهةذ  الدراسةة حيةث أنةه يم ةل  التدريسيةايات كفلل

استقصاء ينصب على ظةاهرة مةن الظةواهر التعليميةة أو النفسةية أو االجتماعيةة كمةا هةي  ا مةة 
في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العال ات بةين عناصةرها، أو بينهةا وبةين 

 (181،ص1891تركي، رابح  ) . «أو نفسية أو اجتماعية أخر ظواهر تعليمية 

 : حـــدود الدراســـــــــــة .1
 : تتم ل حدود الدراسة في    

 :المجال البشري .أ 
إجةراءات الدراسةة علةى معلمةي المرحلةةة االبتدا يةة، و ةد اسةت ني مةنهم معلمةي الل ةةة  إ تصةرت   

الفرنسةةية، دون تحديةةد خصةةا ة معينةةة لهةةم، ال مةةن حيةةث الجةةن  وال مةةن حيةةث السةةن و ال 
 .معلم و معلمة 21المستو  التعليمي، و د بلغ عددهم 
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 : المجال الزمني . ب
 .1122أفريل  12إلى  اية  1122أفريل  21انطلقت هذ  الدراسة الميدانية يوم    

 :المجال المكاني . ج
 .تمت هذ  الدراسة في مدرسة نحوي محمد بلدية شتمة والية بسكرة  

 :عينــــــة الدراســــــــة  .3
 .معلما و معلمة، تم اختيارهم  صديا( 21)شملت عينة الدراسة   
العينة مجتمع الدراسة تكون  أفراد امت الباح ة بتطبيق دراسة مسحية على جميع  

 :عينة الدراسة هي مجتمع الدراسة و ذلك يرجع لألسباب التالية
  مجتمع الدراسة مما يسهل مما يسهل تطبيق الدراسة عليهم جميعا أفراد لة عدد. 
 التطبيق على كل مفردة من مفردات مجتمع الدراسة يكون ادعى لصدق النتا ج. 
 :أداة الدراســــــــــة  .1

 التةةةي واألدوات للطةةرق السةةليم االختيةةةار علةةى العلميةةة و يمتهةةةا البحةةوث صةةدق يتو ةةف  
                       . المسطرة أهدافها إلى الوصول ب ية والمنهجية العلمية الشروط تمتلك

 (89 ص ،1888 مزيان،)                                                     

 دراسةةته بموضةو  المتعلقةة البيانةات جمةع فةي الباحةث يسةتخدمها التةي األدوات تحديةد إن 
 النتةةةا ج صةةةحة مةةةن يزيةةةد كونةةةه األهميةةةة،  ايةةةة فةةةي أمةةةر وصةةةحيحة علميةةةة بطريقةةةة وبناءهةةةا

 .عليها واالطم نان
 المتم لةةة البيانةات لجمةةع واحةدة أداة علةةى االعتمةاد تةةم الدراسةة إليةةه تهةدف مةةا علةى وبنةاء

ذلةةك أن  التدريسةةيةلكفايةةات االبتةةدا ي ل التعلةةيم مرحلةةة معلمةةي أداء مسةةتو  مالحظةةة شةةبكة فةةي
الموضو  يتعلق بسةلوكات ظةاهرة كةان باامكةان اللجةوء لرصةدها إلةى وسةا ل أخةر  كاالسةتبيان 
الةةذي يجيةةب عنةةه األسةةتاذ نفسةةه أو التلميةةذ  يةةر أننةةا ال نضةةمن الموضةةوعية حيةةث  ةةد يكةةون 

علةى أن المالحظةة هةي (  Good- Seates )دالحكةم علةى أداء المعلةم  يةر حقيقةي، ويؤكة
الوسةيلة التةي نحةاول بهةا التحقةةق مةن السةلوك الظةاهري لألشةةخاة وذلةك بمشةاهدتهم بينمةا هةةم 
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يعبةةةرون عةةةن أنفسةةةهم فةةةي مختلةةةف الظةةةروف والموا ةةةف التةةةي اختيةةةرت لتم ةةةل ظةةةروف الحيةةةاة 
لدراسةةة السةةلوك العاديةةة، أو لتم ةةل مجموعةةة خاصةةة مةةن العوامةةل، إنهةةا أك ةةر الوسةةا ل مباشةةرة 

 (110،ص1891 الشيباني،) .الظاهري لألشخاة
إذن شبكة المالحظة هي وسيلة أخر  لجمع البيانات و تسجيل بعض السلوكات 

 ( 191،ص1002موريس أنجرس،). طالما أن الهدف هو  يا  الظواهرالد يقة 
 :الخصائــــــص السيكومتريــــــة ألداة الدراســـــة 

لحساب صدق أداة الدراسة تم توزيعهةا علةى مجموعةة مةن المحكمةين بكليةة العلةوم : الصدق•   
اانسةانية و االجتماعيةة، شةعبة علةم الةنف  فةةي جامعةة بسةكرة، لمعرفةة مةا إذا كانةت المؤشةةرات 

و بعد استرجا  نسخ شةبكة المالحظةة مةن المحكمةين، ، ( 1الملحق رقم )تقي  ما وضعت لقياسه 
 :بتطبيق معادلة لوشي و التي تنة على ما يليتم حساب صدق األداة، 

              

مج تقي – مج ال تقي =        األداةحساب صدق 
الكل

 (3)الملحق رقم  

                          
 عدد المحكمين/ مجمو  الذين  الوا ال تقي   –مجمو  الذين  الوا تقي  * 

 .محكمين( 9)للمحكمين، وبلغ عددهم  هو العدد ااجمالي: يقصد بة الكل          
 

 (3 الملحـق رقـم)و( 1.90)وبعد تطبيق معادلة لوشي، تحقق صدق األداة حيث تم ةل فةي  

يوضة  كيفيةةة حسةةاب صةةدق الشةةبكة، وبعةةد تعةةديل شةةبكة المالحظةةة، وفقةةا لمالحظةةات السةةادة 
مؤشةةر ( 44)مجةةاالت، ومتضةةمننا لةةةة  2اخةةرف فةةي صةةورته النها يةةة مشةةتمال علةةى  ،المحكمةةين

 .موزعة على المجاالت الخم  كل مجال على حدا (1الملحق رقم )

 :تم حساب  بات شبكة المالحظة عن طريق معادلة االتفاق : الثبات •

  مج اتفاق المحللين  =ث : حيث   
مج المؤشرات المالحظة
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 التكرارات و ثبات كل مجال يمثل حساب( 1)الجدول رقم                                

  

 يمثل حساب الثبات الكلي( 1)الجدول رقم 

 الثبات الكلي مج المؤشرات المالحظة مج اتفاق المحللين

204 111 1.21 

                                           

   =  ث: و منه

   
  =37.0  

نجد أن معامالت ال بات على المجاالت الخم  تراوحت ما  (1)الجدول رقممن خالل   
و هو ومعامل  وي، ( 37.0)،كما أن معامل  بات الشبكة ككل  در بةة ( 37.0،  3700)بين 

وعليه فإن أداة الدراسة  ابتة، ويمكن الو وق في النتا ج المترتبة عليها بجانب كبير من 
 .   المو و ية

 

 

 المالحظ   

 المجاالت

 الثبات االتفاق  المالحظ الثاني المالحظ األول

 9..1 21 22 24 كفايات التخطيط للدرس

 1.21 .2 19 12 كفايات تنفيذ الدرس

 1.09 22 12 11 كفايات تقويم الدرس

 1.00 24 22 12 كفايات ادارة الصف و التنظيم

 1.22 11 14 19 االتصال و التفاعل الصفي كفايات
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ــ.6 ــــوب اإلحصائـ ـــدماألسلـ  : ــي المستخــ

كأسلوب من  المتوسط الحسابيلقد اعتمدت الباح ة في تحليلها للنتا ج على   
 ابلة ( متوسط حسابي)االساليب االحصا ية ذلك بتحويلها للتكرار المتحصل عليه الى أر ام 

 :للتفسير و التحليل بعد جمع وتفريغ بيانات شبكة المالحظة و ذلك وفق المعادلة التالية 

 مج ت                           

 (54، ص 1111أحمد النجدي و آخرون ، )=                           المتوسط الحسابي  

 ن                            

 المجمو  التكرارات = مج ت : حيث أن 

 عدد أفراد العينة= ن                 

 : المدرج التقديري للمتوسط الحسابي• 

 يمثل المدرج التقديري  (3)الجدول رقم                             

 جيد متوسط ضعيف  المستوى

 فما فوق 0 ( 0-571) (571-3) التقدير 

                                 

 



 الفصــــل الرابــــــــع
  عرض ومناقشـــــة نتائــــج الدراســــة

 
ــل النتائــج .1  .وعــرض وتحلي

 .اإلجابة عن تساؤالت الدراسة    .2
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ــــج الدراســــعرض نتائ-1  : ةــ

 :كفايات التخطيط للدرس :عرض نتائج  المجال األول 1-1

                       :تم رصد التكرارات و حساب المتوسط الحسابي لها فتحصلت الباحثة على النتائج التالية

 ت التخطيط للدرس    كفاياالتكرار و المتوسط الحسابي لحساب (4)الجدول رقم                         

 المعلمين
المعلم

1 
المعلم

2 
المعلم

3 
المعلم

4 
المعلم

5 
المعلم

6 
المعلم

7 
المعلم

8 
المعلم

9 
المعلم

11 
المعلم

11 
المعلم

12 
المتوسط 

 الكلي 
تقدير 

 الكفاية 

 42 41 41 41 41 41 41 41 04 02 02 41 التكرار 

26
65

سط 
متو

 

 المتوسط
 الحسابي

0 08.2 280. 2 0810 0810 0814 080. 080. 0 080. 48.2 

 متوسط متوسط  متوسط متوسط متوسط متوسط  متوسط متوسط مرتفع مرتفع متوسط متوسط التقدير 

 

يتضح أن كفايات التخطيط  (14رقم ) الجدولمن خالل عرض نتائج المجال االول في 
 - 48.2)تراوح متوسطها الحسابي ما بين لدى معلمي المرحلة االبتدائية للدرس 

أي ما ( .280 -2)حصل فردين من افراد العينة على متوسط حسابي قدر بــ ت،حيث (.280
،  كفايات التخطيط للدرس لدى هاذين المعلمينل( المدرج التقديريفي ) جيدالمستوى ال يقابل

وتقع (  0814-48.2)أما باقي أفراد العينة فقد تحصلوا على متوسط حسابي يتراوح ما بين 
المتوسط الحسابي  الجدول بينكما  8التقديريفي المستوى المتوسط في المدرج  جةالدر هذه 

تقدير  يوافقو هو  0812، و الذي قدر بـ ألفراد العينة الكلي لكفايات التخطيط للدرس
 8متوسط حسب المدرج التقديري
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 :كفايات تنفيذ الدرس: عرض نتائج المجال الثاني 1-2

 حساب التكرار و المتوسط الحسابي لكفايات تنفيذ الدرس( 5)الجدول رقم                    

 المعلمين
المعلم

1 
المعلم

2 
المعلم

3 
المعلم

4 
المعلم

5 
المعلم

6 
المعلم

7 
المعلم

8 
المعلم

9 
المعلم

11 
المعلم

11 
المعلم

12 
المتوسط 

 الكلي 
تقدير 

 الكفاية 

 01 04 01 22 02 24 02 21 20 01 22 .0 التكرار 

26
36

سط 
متو

 

ط المتوس
 الحسابي

0822 082 0802 0811 08.2 082. 082. 082. 0812 0841 4812 0814 

 متوسط متوسط  متوسط متوسط متوسط متوسط  متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط التقدير 

تبين أن المتوسط الحسابي  (5رقم)الجدول من خالل عرض نتائج المجال الثاني في  
و أعلى  -4812ادنى متوسط )ايات تنفيذ الدرس تراوح ما بينلجميع افراد العينة في كف

أي أن جميع أفراد العينة كان مستواهم في أداء كفاية تنفيذ الدرس في ( 08.2متوسط 
الكلي لكفايات تنفيذ الدرس لدى  الحسابي المستوى المتوسط، كما يشير الجدول إلى المتوسط

 8ستوى المتوسط في المدرج التقديريضمن الم يقع أي  0821المعلمين والذي قدر بـ 

 :كفايات تقويم الدرس: عرض نتائج المجال الثالث 1-3

 تقويم الدرسحساب التكرار و المتوسط الحسابي لكفايات ( 6)الجدول رقم                      

 المعلمين
المعلم

1 
المعلم

2 
المعلم

3 
المعلم

4 
المعلم

5 
المعلم

6 
المعلم

7 
المعلم

8 
المعلم

9 
المعلم

11 
لمعلما

11 
المعلم

12 
المتوسط 

 الكلي 
تقدير 

 الكفاية 

 .0 02 04 01 41 01 01 20 01 .0 01 01 التكرار 

26
79

سط 
متو

 

المتوسط 
 الحسابي

2 08.. 2844 08.. 2822 08.. 0811 48.. 0811 0822 0822 2844 

 مرتفع  متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط  متوسط مرتفع متوسط مرتفع متوسط مرتفع التقدير 
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أن و الذي يمثل المجال الثالث لكفايات تقويم الدرس  (6)الجدول رقميتضح من خالل 
 كان ثفي تقويم الدرس حي (بالرجوع الى المدرج التقديري) جيدأفراد من العينة كان مستواهم  أربع

أما باقي المعلمين فقد كان مستواهم متوسط  ،(2822-2844-2) بين متوسطهم الحسابي ما
أما المتوسط الحسابي الكلي (8..08الى  ..48)فقد تراوح متوسطهم الحسابي ما بين 

لكفايات تقويم الدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية فقد كان بمستوى متوسط بدرجة قدرت بــ 
0811 8 

 :الصف و التنظيم إدارةكفايات : عرض نتائج المجال الرابع 1-4

 إدرة الصف و التنظيمب التكرار و المتوسط الحسابي لكفايات حسا( 7)الجدول رقم                  

 المعلمين
المعلم

1 
المعلم

2 
المعلم

3 
المعلم

4 
المعلم

5 
المعلم

6 
المعلم

7 
المعلم

8 
المعلم

9 
المعلم

11 
المعلم

11 
المعلم

12 
المتوسط 

 الكلي 
تقدير 

 الكفاية 

 .4 02 42 .0 41 02 42 02 01 02 01 02 التكرار 

26
75

سط 
متو

 

وسط المت
 الحسابي

2840 2 08.1 2 2840 48.1 2840 0840 282 48.1 2840 0802 

 متوسط  رتفعم متوسط رتفعم متوسط رتفعم متوسط رتفعم مرتفع متوسط مرتفع رتفعم التقدير 

 

المتوسط الحسابي  يتضح أن  (7)الجدول رقممن خالل عرض نتائج المجال الرابع في 
( 282 -48.1) لكفايات ادارة الصف و التنظيم تراوح ما بين  لدى معلمي المرحلة االبتدائية

( 1)تحصل اربعةف ،في ادارة الصف و التنظيم جيدمستواهم  كان معلمين (1)سبعة حيث
و فردين آخرين  282و فرد على متوسط قدر بـ  2840قدر بــ  على متوسط حسابي منهم

معلمين فقد ( 2)المتمثلة في خمسة ، أما باقي أفراد العينة و 2على متوسط حسابي قدر بــ 
أدنى درجة ) بمتوسط حسابي يتراوح ما بين( وفق المدرج التقديري)كان مستواهم متوسط 
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أما المتوسط الحسابي الكلي لكفايات ادارة الصف و التنظيم فقد (08.18وأعلى درجة  48.1
 8للمدرج التقديري وهذا ما يجعله ضمن المستوى المتوسط 0812قدر بـــ 

 : كفايات االتصال و التفاعل الصفي: عرض نتائج المجال الخامس 1-5

 االتصال و التفاعل الصفيحساب التكرار و المتوسط الحسابي لكفايات ( 8)الجدول رقم                   

 المعلمين
المعلم

1 
المعلم

2 
المعلم

3 
المعلم

4 
المعلم

5 
المعلم

6 
المعلم

7 
المعلم

8 
المعلم

9 
المعلم

11 
المعلم

11 
علمالم
12 

المتوسط 
 الكلي 

تقدير 
 الكفاية 

 01 24 02 21 04 01 24 22 21 21 01 22 التكرار 

36
76

ــــع 
رتفـ

م
 

المتوسط 
 الحسابي

2812 2810 1810 1810 1840 28.1 2810 0810 18.1 082 28.1 2 

 مرتفع مرتفع  متوسط مرتفع متوسط مرتفع  مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع التقدير 

 

و المتمثل في كفايات  (8)رقم  الجدولفي  من خالل عرض نتائج المجال الخامس 
داء أفي  جيدمستوى  يمتلكونمعلمين ( 42)التفاعل الصفي فقد اتضح أن عشرة االتصال و 

، أما (18.1 – 2)كفاية االتصال و التفاعل الصفي حيث قدر متوسطهم الحسابي ما بين 
متوسط حيث تحصال  اقد كان مستواهمفثلة في فردين أو معلمين باقي افراد العينة و المتم

أما المتوسط الحسابي الكلي لكفايات (08108-082)على متوسط حسابي تراوح ما بين 
في المدرج  الجيديوافق المستوى  ما أي 2811االتصال و التفاعل الصفي فقد قدر بـ 

 8 التقديري
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 :الكفايات التدريسية الكليعرض نتائج  1-6

 يمثل حساب المتوسط الحسابي الكلي للكفايات التدريسية( 9)الجدول رقم         
كفايات التخطيط  الكفايات

 للدرس
كفايات تنفيذ 

 الدرس
كفايات تقويم 

 الدرس
كفايات ادارة 
 الصف والتنظيم

 كفاية االتصال 

 والتفاعل الصفي 

مجموع 
 التكرارات 

المتوسط 
الحسابي الكلي 

 للكفايات 

 تقدير

 كفايات ال

 361 264 312 341 216 تكرارات 

1474 2679 

ــــط
ســـــ

متو
 

متوسط 
 الحسابي 

2665 2636 2679 2675 3676 

 جيد متوسط متوسط متوسط متوسط التقدير

 ///////////////////////////////////// 11 13 12 15 14 الترتيب

                    

ح أن تقدير كفايات التخطيط للدرس، وتنفيذ الدرس و يتض (9)الجدول رقممن خالل  
كان بمستوى  صف و تنظيمه لدى المعلمين في المرحلة االبتدائية رة الاتقويم الدرس، و اد

عدا ( 0811إلى  0821)وبمتوسط حسابي يتراوح ما بين ( حسب المدرج التقديري)متوسط 
وى الجيد بمتوسط حسابي قدره كفايات االتصال و التفاعل الصفي التي جاءت ضمن المست

(28118) 

كما يوضح الجدول المتوسط الحسابي الكلي للكفايات التدريسية لدى معلمي المرحلة  
التقديري وهو ما ضمن المستوى المتوسط في المدرج ( 0811)االبتدائية و الذي قدر بـــ 
 8 المصمم من طرف الباحثة
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ــــة عن تســــاؤالت الدراســـ-2  :ـــةاإلجابـ

ما مستوى كفايات التخطيط : الذي ينص على  :اإلجابة عن التساؤل الفرعي األولي  2-1
 للدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية ؟

الدراسة أن مستوى كفايات  ظهرت نتائج فقد أ من خالل عرض نتائج المجال االول، 
، و بمتوسط حسابي كان بمستوى متوسط لدى معلمي المرحلة االبتدائية  التخطيط للدرس

، و هذا قد يكون راجع الى نقص التكوين و الخبرة في هذا المجال، واعتماد (0812)قدر بـ 
المعلمين على دليل المعلم في تخطيط الدرس أثناء عملية التدريس، و كذلك التصور 

و  هميتها في العملية التعليميةأالخاطئ لكفايات التخطيط لدى معلمي المرحلة االبتدائية و 
اختيار أحسن الوسائل هداف التعليمية المراد بلوغها، و دورها في مساعدة المعلم في تحقيق اال

 8و أنسبها، وكذا االستغالل األمثل للوقت و عدم هدره

ضعف و التي أثبتت نتائجها ( 0221دعيدش عبد السالم، ) وهذا ما يتفق مع دراسة 
مقارنة بالمستوى العالي والذي ( التنفيذ، التقييمالتخطيط، )للكفايات التدريسية   أداء األساتذة

 .  8%12يمثل أكثر من

 تنفيذما مستوى كفايات : الذي ينص على   :اإلجابة عن التساؤل الفرعي الثاني  -2-2
 لدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية ؟ا

 ، فقد أظهرت نتائج  الدراسة أن مستوى كفاياتالثاني من خالل عرض نتائج المجال 
لدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية  كان بمستوى متوسط، و بمتوسط حسابي قدر بـ ا تنفيذ

تهيئة الدرس بطريقة تثير اهتمام و هذا قد يرجع هذا إلى ضعف المعلم في   ،(0821)
، و عدم االستخدام األمثل للوسائل طرائق التدريسالمعلم في تنويع  كذلك الى عدم التلميذ
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رها من المهمات التي تعد اساسية في تنفيذ الدرس و تطبيق الخطة التعليمية و غي
 8الموضوعة

التي  (2116دعيدش عبد السالم، )دراسة هذه النتائج تتفق مع ما توصلت اليه و 
مقارنة ( التخطيط، التنفيذ، التقييم)ضعف أداء األساتذة للكفايات التدريسية  اثبتت نتائجها 

كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت 8 بالمئة12كثر من الي والذي يمثل أبالمستوى الع
 من العينة أفراد تمكن الدراسة نتائج بينت حيث ( 2003 والموسوي، الهاشم) دراسةبه 
 27% و متوسط إتقان بمستوى 31% و عال إتقان بمستوى الكفايات من 42% أداء

 إتقان بمستوى والتنفيذ التخطيط كفايتي أداء من العينة أفراد وتمكن منخفض، إتقان بمستوى
 .متوسط

 تقويم ما مستوى كفايات: الذي ينص على  :اإلجابة عن التساؤل الفرعي الثالث 2-3
 الدرس لدى معلمي المرحلة االبتدائية ؟

فقد أظهرت نتائج  الدراسة أن مستوى كفايات   من خالل عرض نتائج المجال الثاني، 
البتدائية  كان بمستوى متوسط، و بمتوسط حسابي قدر بـ الدرس لدى معلمي المرحلة اتقويم 

التعليمية و اإللمام بها، عدم  باألهدافعدم معرفته الجيدة و ذلك راجع الى أن ، (0811)
 الضعف نواحي وتشخيص وتعزيزها، التالميذ لدى القوة نواحي استطاعته على كشف

قويمهم  وغيرها من المهام التي قد ومعالجتها، اعتماده على االختبارات التحصيلية فقط في ت
 8يعجز المعلم عن القيام بها فيؤدي الى ضعف كفاية التقويم عنده

و التي اثبتت  (2115محمد ابراهيم الغزيوات،)دراسة هذا يتفق مع ما توصلت إليه و 
نتائجها، عدم امتالك الهيئة التدريسية لكفايات التقويم لكونهم يعتمدون في تقويمهم على 

 8االختبارات المقالية أكثر شيء، كما يعتمدون على التقويم النهائي في كل مرحلة أسئلة
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ادارة ما مستوى كفايات : والذي ينص على :اإلجابة على التساؤل الفرعي الرابع 2-4
 لدى معلمي المرحلة االبتدائية ؟ الصف و التنظيم

أن مستوى كفايات  من خالل عرض نتائج المجال الثاني،  فقد أظهرت نتائج  الدراسة
بمتوسط  أيلدى معلمي المرحلة االبتدائية  كان بمستوى متوسط، ادارة الصف و التنظيم 

وذلك قد يرجع الى عدم وضع قواعد و اجراءات مناسبة للضبط  ،(0812)حسابي قدر بـ 
الصفي المنظم، عدم توفير مساحة متوافرة في غرفة الصف بكفاءة، اكتظاظ غرف الصف، 

 التعليمية والخبرات اإلجراءات، كل هاته الشخصيةمهاراته  توظيفالمعلم على  عدم قدرة 
 8جيدة بمستويات والتعلم التعليم أهداف تحقيقبشكل كبير في  تساهم

بينت النتائج  التي (  McNergncy 2003) دراسة  و هذا يتفق مع ما توصلت إليه
 ، كفايات التخطيط :همية وهيألا تاجون الى كفايات  التالية حسبن الطلبة المعلمين يحأ

كما تتفق أيضا مع ما جاءت به دراسة 8 كفاية ادارة الصف ،كفاية التقويم ،كفايات التدريس
عضاء الهيئة التدريسية و المشرفين بحاجة الى أن أظهرت النتائج أ فقد (1999خلفان )

 8صية انسانية و جذابةمراعاه الفروق الفردية و التمتع بشخ، الكفايات التالية ادارة الصف 

ما مستوى كفايات : والذي ينص على :اإلجابة عن التساؤل الفرعي  الخامس 2-5
 لدى معلمي المرحلة االبتدائية ؟ االتصال و التفاعل الصفي لدى معلمي المرحلة االبتدائية

االتصال المجال الخامس، أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى كفايات  بعد عرض نتائج
 هذه الكفاية حازتفقد  جيدبمستوى ل الصفي لدى معلمي المرحلة االبتدائية كان و التفاع

ــ ــ ، جيدكما أن معظم أفراد العينة كان مستواهم ، (3676) على أعلى متوسط حسابي قدر بــ
وجوب اتصال المعلم بالتالميذ و االبتدائية المرحلة أهمية التواصل في  وقد يرجع السبب الى

من خالل مخاطبة التالميذ بأسمائهم أثناء عملية  لق التفاعل بينهمو خاتصال مباشر 
التعليم، كذلك استخدام المعلم لأللفاظ الودية أثناء التفاعل مع التالميذ، و تحليه بروح المرح 
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نفعاالت متنوعة و تحركه وتوظيفها بشكل مناسب، باإلضافة إلى مراعاة استخدام الصوت با
ن يمتلكها المعلم من أالتي يجب  المهاراتتالميذ و غيرها من ال أنظارفيه بشكل يستقطب 

التي تساهم بشكل كبيرة في تطوير و انجاح العملية جل اتقان و رفع مستوى هذه الكفاية أ
  8التعليمية التعلمية

ما مستوى الكفايات التدريسية : الذي ينص على :اإلجابة عن التساؤل الرئيسي 2-6

 دائية ؟لدى معلمي المرحلة اإلبت

اإلجابة على التساؤالت الفرعية اتضح أن الكفايات و عرض النتائج من خالل  
و كفايات  الدرس تقويمالدرس، كفايات  تنفيذللدرس، كفايات  كفايات التخطيط)  التدريسية

لدى معلمي المرحلة االبتدائية ( ادارة الصف و التنظيم، كفايات االتصال و التفاعل الصفي 
هذا ما يتفق مع دراسة  (0811)و بمتوسط حسابي قدر بــ   متوسطبمستوى تتوفر لديهم 

 كانت التعليمية الكفايات ممارسة درجة أن الدراسة نتائج حيث أظهرت ( 1993 ) عوجان
 8 متوسطة بدرجة

حازت كفايات االتصال و التفاعل الصفي على أعلى متوسط حسابي قدره  كما
و هذا لألهمية البالغة للتواصل في المرحلة االبتدائية و  (9)الجدول رقم بمستوى جيد ( 2811)

ضرورة حدوث االتصال المباشر و التفاعل بين المعلم و التالميذ فهذه المرحلة بالذات 
تستوجب حدوث مثل هذا االتصال من أجل نجاح العملية التعليمية، تليها كفايات تقويم 

، ثم كفايات ادارة الصف و التنظيم (0811)الدرس بمستوى متوسط و متوسط حسابي قدر بــ
، تليها كفايات التخطيط للدرس بمتوسط (0812)متوسط حسابي قدر بــبمستوى متوسط و 

حازت على أدنى  قدكفايات تنفيذ الدرس فو مستوى متوسط، و أخيرا ( 0812) حسابي قدره
هذا  الى نقص التكوين فيو مستوى متوسط قد يرجع ( 0821)متوسط حسابي قدر بــ 
عدم استخدام المعلم للوسائل التعليمية بالطريقة الصحيحة، إلى  أوالمجال و نقص الخبرة،  
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أو عدم قدته على تهييئ الدرس بطريقة تثير اهتمام التالميذ وغيرها من المهارات التي قد 
                                                                                           8   تنعدم فيه فتؤدي الى تدني مستوى كفايات تنفيذ الدرس خاصة و الكفايات التدريسية عامة
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 خــــامتـــــــــــــة

يجب االهتمام بتجويد مكوناتها  ،التغيرات الحاصلةمعالجة في ها التربية دور لتلعب 
المعلم داخل غرفة الصف فهو  وعناصرها كمية كانت أو كيفية، ومنها على سبيل المثال

ضمان نجاحه في التعلمية، ف -في العملية التعليميةالركيزة األساسية و القالب النابض يمثل 
س ر الكفايات الالزمة التي تساعده و تؤهله لذلك، من تخطيط للد ال يتحقق إال بامتالكهعمله 
صال يحتى يتمكن من إ التفاعل الصفي وغيرهامهارات و الضبط و   و تقويم الدرس، ،تنفيذ

 .و مدروسة إلى المتعلمين المعلومات بطريقة صحيحة 

الكفايات مستوى توافر عليه فقد جاءت هذه الدراسة بهدف تسليط الضوء على و 
في نهاية  إليه تم التوصل هو ماو رحلة االبتدائية و التعرف عليها، التدريسية الالزمة لمعلم الم

 : حيث كانهذه الدراسة 

 رس لدى معلمي المرحلة االبتدائية بمستوى متوسطوجود كفايات التخطيط للد. 
  لدى معلمي المرحلة االبتدائية بمستوى متوسطوجود كفايات تنفيذ الدرس. 
  لدى معلمي المرحلة االبتدائية بمستوى متوسطوجود كفايات تقويم الدرس. 
  لدى معلمي المرحلة االبتدائية بمستوى وجود كفايات ادارة الصف و التنظيم

 .متوسط
  المرحلة االبتدائية بمستوى  لدى معلميوجود كفايات االتصال و التفاعل الصفي

 .جيد

وبالتالي وجود الكفايات التدريسية لدى معلمي المرحلة االبتدائية كان في المستوى 
 .المتوسط

سواء من المعلمين أنفسهم  –وهذا ما يفتح المجال لدراسات الحقة تهتم بتقديم مقترحات 
لتحسين ورفع مستوى توافر هذه الكفايات لدى معلمي المرحلة  -ن التربويين أو من المختصي

 .التعليمية االبتدائية، لدورها الهام جدا كما سبق اإلشارة إليه
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دار  ،1ط ،علم النفس التربوي للمعلمين (:2000)عبد الرحمن صالح  ،األزرق .2
  .تبة طرابلس العلمية العالمية ليبياالفكر العربي لبنان، مك

 ،وجده، دار الهالل 3، طالكفايات، مقاربة نسقية(: 2002)ن االتومي، عبد الرحم .3
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 .القياس والتقويم في البيئة اإلسالمية

دار الثقافة ،  أالجتماعيمناهج البحث  :(1991)الشيباني عمر محمد التومي  .6
 .بيروت، لبنان

تقويم  الكفايات التدريسية لدى أعضاء الهيئة  (2002)محمد ابراهيم  الغزيوات .7
ية في كلية العلوم التربوية بجامعة مؤتة من وجهة نظر طلبة الدراسات التدريس

 .22العدد ة،العربية المتحد اإلماراتمجله كلية التربية جامعه  ،االجتماعية

 "المفهوم، التدريب، األداء"كفايات التدريس (: 2003)سهيلة محسن كاظم الفتالوي،  .8
 .الشروق النشر والتوزيع، عمان األردن دار ،1ط،
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مناهج البحث العلمي وطرق إعداد : (2001)الذنيبات محمد  بوحوش عمار و .11
 .لجزائرديوان المطبوعات الجامعية ،ا منقحة، 3ط،البحوث

المؤسسة  ،مناهج البحث في علم النفس وعلوم التربية:(1991) تركي رابح .11
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 .ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر
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دراسة تقويمية لكفاية ( 2003)، إبراهيم حامد والرشيد االسطل سميرعيسى  .21
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، 3، مجلة العلوم النفسية والتربوية، المجلدالتعليم بدولة الكويت للكفايات التدريسية
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، دار الفرقان 1، طالنظم الكفايات التعليمية في ضوء(: 1993)توفيق  مرعي .22
 .للنشر والتوزيع، عمان األردن
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 (1)الملحق رقم 

 رةـــة محمد خيضر بسكــجامع

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية

 شعبة علوم التربية

 ات التعلمتخصص علم النفس المدرسي و صعوبـ

 

ـــإستم ـــارة تحكيـ  مــ

 أستاذي الفاضل أستاذتي الفاضلة 

  عليكم ورحمة هللا وبركاته   السالم  

في إطار إعداد مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص علم النفس المدرسي  

 .  تقدير مستوى الكفايات التدريسية لدى معلمي المرحلة االبتدائيةوصعوبات التعلم بعنوان 

اقتراحاتكم و  آرائكممن أجل التفضيل بإبداء مالحظة  نضع بين أيديكم هذا النموذج لشبكة    

 :من حيث 

   (.تقيس ال تقيس )معرفة مدى صدق العبارات والبنود التي 

 التأكد من سالمة البناء اللغوي للبنود. 

 التعديل المقترح. 

  والتقدير الشكر جزيل ولكم                                

 

 :إشراف األستاذ                                          إعداد الطالبة                

 ل                                                          ـ اسمــاعيل رابحي ـة بلهامــ خديج    

 

  4112ـ  4112: ة ـة الدراسيـالسن                         
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 تقيس المؤشرات رقم الكفايات
ال 

 تقيس
 المقترح التعديل

اي
كف

ـــ
ـ

خ
لت
 ا
ة

ــ
س

در
 لل

ط
طي

 

       يصوغ الهدف العام للحصة  1

       يضبط محتوى الدرس في شكل عنوان واضح كتابيا 2

       يحدد الكفاءة القاعدية المستهدفة  3

       الدرس إعداديكتب المراجع المعتمدة في  4

5 

الدرس يحدد الوسائل التعليمية المناسبة لموضوع 

 .والموقف التعليمي

      

6 

التعلمية على شكل مهمات يقوم بها  األنشطةيصمم 

 المتعلمون

      

7 

التعليمية  األنشطةيضبط الزمن المقدر لكل نشاط من 

 التعلمية 
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       الدرس بطريقة تثير اهتمام التلميذ يهيئ 1

2 

ينطلق من خبرات المتعلمين ومهاراتهم إلنجاز كل 

 نشاط تعليمي 

      

3 

يستخدم الوسائل التعليمية بطريقة صحيحة وفي 

 الوقت المناسب

      

4 

يشرح ويبسط المهمات أو التعليمات ،إلنجاز كل نشاط 

 بعد القراءة المتأنية 

      

5 

 األنشطةيتفقد ويتابع أداء المتعلمين خالل انجاز 

 (,,يشجع ،يساعد،ينبه)

      

6 

و يتجنب  األنشطة إلنجازيمنح الوقت الكافي 

 االستعجال و عدم استكمال المهام

      

7 

كبيرة  أوينظم العمل في شكل مجموعات عمل مصغرة 

 حسب طبيعة النشاط

      

       يترك الحرية للمتعلم باختيار المجموعة التي يعمل بها  8

9 

و يسمح  إليه األسئلةيحرض المتعلمين على توجيه 

 لهم بالمناقشة 

      

       ال يستعجل في تقديم الحل للمشكالت التعليمية  10

11 

يكلف المتعلمين بالبحث في موضوع الدرس خارج 

 القسم
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       يفحص المكتسبات القبلية للمتعلمين  1

       انجاز النشاط  أثناءكل متعلم  أداءيراقب  2

       راجعة سريعة  تغذيةيقدم  3

4 

 ثناءأيشخص الصعوبات المالحظة عند كل متعلم 

 التعليمية  األنشطةانجاز 

      

5 

تدمج مكتسبات دروس مختلف المواد  أسئلةيطرح 

 الدراسية 

      

6 

بصفة مباشرة وبصورة صياغة األسئلة بشكل واضح، 

 دقيقة

      

7 

يحصلون على فرص متساوية  اإلفرادالتأكد من جميع 

 دون التركيز على مجموعة معينة لإلجابة

      

       القيام بمناقشة أهم عناصر الدرس 8

9 

يعتمد على انجاز المشاريع كأداة لقياس مدى تحقيق 

 الكفاءات المستهدفة
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       يستخدم نظاما متسقا ومبادرا  1

       يضع روتينا لجميع المهمات و الحاجات اليومية  2

       ينسق انتقاال سلسا و استمرارية في حركة الدرس  3

       العملية التعليمية  أثناءيقوم المعلم بمهمات متعددة  4

5 

داخل غرفة الصف لتوقع  األنشطةيكون واعي بجميع 

 المشكالت المحتملة 

      

       يشجع التالميذ على االنتباه 6

       ينظم المساحة المتوافرة ف غرفة الصف بكفاءة  7

       يستجيب و يفسر فوًرا للسلوك الغير المناسب  8

       يعزز السلوك االيجابي  9

       المناسبة للضبط اإلجراءاتيستخدم  10
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       يخاطب التالميذ بأسمائهم أثناء عملية التعليم  1

       يشجع التالميذ للتعبير عن أفكارهم بحرية 2

       يستخدم أساليب التعزيز المعنوية والمادية 3

       بالشكل المناسب التحلي بروح الفكاهة و توظيفها 4

5 

يصغي بشكل جيد لما يقوله التالميذ، حين طرحهم 

 أسئلة أو حين اإلجابة عنها

      

       يراعي استخدام الصوت بانفعاالت متنوعة 6

       يتحرك داخل القسم بشكل يستقطب أنظار التالميذ 7

8 

يستعمل التعبيرات واأللفاظ الودية أثناء تفاعله مع 

 التالميذ

      

       يتصف بالعدالة في عالقاته مع جميع التالميذ 9
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 (2)الملحق رقم 

 قائمة محكمي شبكة المالحظة المصممة لرصد الكفايات التدريسية لدى المعلمين

 

ــة  صـالتخص (ة)األستاذ ــ ــ ــة العلمي  الدرجــ
 أستاذ النفسعلم  جابر نصر الدين

 أستاذ محاضر أ علوم التربية رابحي سماعيلإ
 أستاذ محاضر ب علم النفس يوسف جوادي
 أستاذ محاضر ب علم النفس فاطمة دبراسو
 أ مساعد أستاذة االجتماععلم  هنية حسني
 أستاذة مساعد أ علم النفس يمينة غسيري

 أستاذة مساعد أ علم النفس  حسينة طاع اهلل

 أستاذة مساعد أ علم النفس  نادية بومجان

 أستاذة مساعد أ علم النفس ليلى دامخي
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  استجابات المحكمين على شبكة المالحظة الحتساب الصدق( : 30)الملحق رقم 

ـــــــس البنـــــــــــد ـــــــس تقيـــــــــ  بمعامل الوشي الصدق ال تقيــــــــ

1 9 0 1 

2 9 0 1 

0 9 0 1 

4 9 0 1 

5 9 0 1 

6 8 1 0700 

7 9 0 1 

8 9 0 1 

9 9 0 1 

13 9 0 1 

11 9 0 1 

12 9 0 1 

10 8 1 0700 

14 8 1 0700 

15 9 0 1 

16 9 0 1 

17 9 0 1 

18 9 0 1 

19 9 0 1 

23 9 0 1 

21 9 0 1 

22 9 0 1 
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20 9 0 1 

24 9 0 1 

25 9 0 1 

26 9 0 1 

27 8 1 0700 

28 9 0 1 

29 9 0 1 

03 9 0 1 

01 9 0 1 

02 9 0 1 

00 9 0 1 

04 8 1 0700 

05 8 1 0700 

06 8 1 0700 

07 9 0 1 

08 9 0 1 

09 9 0 1 

43 9 0 1 

41 9 0 1 

42 9 0 1 

40 9 0 1 

44 8 1 0700 

ـــوع ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ   3996 المجمــــ
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ــــة        (4)الملحق رقم  ـــــمالحظالشبكــ ــة   ةـــــ ــــا النهائيـــــ  في صورتهـــ

 التكرارات  المؤشرات رقم الكفايات
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  يصوغ الهدف العام للحصة  1

4 
                                                                                                                                      يضبط محتوى الدرس في شكل عنوان واضح كتابيا

   يحدد الكفاءة القاعدية المستهدفة  3

   الدرس إعداديكتب المراجع المعتمدة في  4

   .الدرس يحدد الوسائل التعليمية المناسبة لموضوع 5

6 

التعلمية على شكل مهمات يقوم بها  األنشطةيصمم 

 المتعلمون

   

7 

التعليمية  األنشطةيضبط الزمن المقدر لكل نشاط من 

 التعلمية 
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    الدرس بطريقة تثير اهتمام التلميذ يهيئ 1

2 

ينطلق من خبرات المتعلمين ومهاراتهم إلنجاز كل 

 نشاط تعليمي 

  

3 

يستخدم الوسائل التعليمية بطريقة صحيحة وفي الوقت 

 المناسب

  

4 

يشرح ويبسط المهمات أو التعليمات ،إلنجاز كل نشاط 

 بعد القراءة المتأنية 

  

5 

يشجع ) األنشطةيتفقد ويتابع أداء المتعلمين خالل انجاز 

 (..ينبه ،يساعد،

   

    .األنشطة إلنجازيمنح الوقت الكافي  6

  يتجنب االستعجال و عدم استكمال المهام 7

8 

ينظم العمل في شكل مجموعات عمل مصغرة او كبيرة 

 حسب طبيعة النشاط

 

    يترك الحرية للمتعلم باختيار المجموعة التي يعمل بها  9

11 

و يسمح لهم  إليه األسئلةالمتعلمين على توجيه  فزيح

 بالمناقشة 
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   ال يستعجل في تقديم الحل للمشكالت التعليمية  11

14 

يكلف المتعلمين بالبحث في موضوع الدرس خارج 

 القسم
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    يفحص المكتسبات القبلية للمتعلمين      1

    انجاز النشاط  أثناءكل متعلم  أداءيراقب  2

    فورية راجعة  تغذيةيقدم  3

4 

انجاز  أثناءيشخص الصعوبات المالحظة عند كل متعلم 

 التعليمية  األنشطة

   

5 

تدمج مكتسبات دروس مختلف المواد  أسئلةيطرح 

 الدراسية 

   

6 

صياغة األسئلة بشكل واضح، بصفة مباشرة وبصورة 

 دقيقة

   

7 

يحصلون على فرص متساوية  األفرادالتأكد من جميع 

 دون التركيز على مجموعة معينة لإلجابة

   

    القيام بمناقشة أهم عناصر الدرس 8

9 

يعتمد على انجاز المشاريع كأداة لقياس مدى تحقيق 

 الكفاءات المستهدفة
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     مناسبة للنشاط الصفي المنظميضع قواعد و إجراءات  1

   لجميع المهمات و الحاجات اليومية  خطةيضع  2

3 

داخل غرفة الصف لتوقع  األنشطةيكون واعي بجميع 

 المشكالت المحتملة 

  

   يشجع التالميذ على االنتباه 2

   غرفة الصف بكفاءة  يينظم المساحة المتوافرة ف 2

   يفسر و يستجيب فوًرا للسلوك الغير المناسب  6

   يعزز السلوك االيجابي  7

    المناسبة للضبط اإلجراءاتيستخدم  8
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    يخاطب التالميذ بأسمائهم أثناء عملية التعليم  1

   يشجع التالميذ للتعبير عن أفكارهم بحرية 2

   و توظيفها بالشكل المناسبالمرح التحلي بروح  3

2 

يصغي بشكل جيد لما يقوله التالميذ، حين 

 طرحهم أسئلة أو حين اإلجابة عنها

  

    يراعي استخدام الصوت بانفعاالت متنوعة 2

    يتحرك داخل القسم بشكل يستقطب أنظار التالميذ 6

7 

أثناء تفاعله مع يستعمل التعبيرات واأللفاظ الودية 

 التالميذ

   

   يتصف بالعدالة في عالقاته مع جميع التالميذ 8
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