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 الدراسةممخص 
هػػد ت هػػذد الدراسػػة إلػػا تفديػػد الكمايػػات الازمػػة لمعممػػ  العمػػـو  الطمبػػة المعممػػيف   ومسػػتو      

مػػف طمبػػة امقسػػاـ العمميػػة    طالًبػػا وطالبػػة69ادائهػػـ لهػػذد الكمايػػاتت تكونػػت رينػػة الدراسػػة مػػف  
  35ت إلػػا  يزيػػاء  بالمسػػتو  الرابػػة بكميػػة التربيػػة جامعػػة صػػنعاء  فيػػث قسػػم -كيميػػاء- أفيػػاء

  طالبػػػة  تتػػػمنت سػػػت مجمورػػػات مػػػف الطمبػػػة الػػػذيف يطبيػػػوف التربيػػػة العمميػػػة  ػػػ  35طالًبػػػا و 
  مفػػػػاور هػػػػ  9 يػػػػرة  قسػػػػمت إلػػػػا   66المػػػػدارس  وكانػػػػت أداة الدراسػػػػة اسػػػػتبانة تكونػػػػت مػػػػف  

رػػػداد الػػػدروس  واسػػػتخداـ الوسػػػائؿ التعميميػػػة  وتنميػػػذ الػػػدروس  وتنظػػػيـ إدارة الصػػػؼ   التخطػػػيط واا
  والتمكف مف المادة العممية  والتيويـ   وتـ التأكد مف صدؽ االداة وثباتها وأظهػرت نتػائج وتبطه

الدراسػة أف اكتسػػاب الكمايػػات الازمػػة لعينػػة الدراسػػة كانػت بدرجػػة متوسػػطة  وكمػػا أظهػػرت النتػػائج 
رػػداد الػػدروس والػػتمكف مػػف   ػػروؽ ذات داللػػة افصػػائية لصػػالف الطػػاب  ػػ  كمايػػات  التخطػػيط واا

ادة العممية والتيويـ  بينما تموقت الطالبات    كمايات  استخداـ الوسػائؿ التعميميػة وتنظػيـ ادارة الم
الصؼ وتػبطه  لكػف لػـ تكػف المػروؽ ذات داللػة افصػائية  كمػا أظهػرت النتػائج تمػوؽ ذ  داللػة 

غيػر داؿ لصالف طمبة الكيمياء    مفور الكمايات التعميمية رما طمبة الميزيػاء بينمػا كػاف التمػوؽ 
رمػػا طمبػػة رمػػـو الفيػػاة  امػػا  ػػ  كمايػػة تخطػػيط وارػػداد الػػدروس  ػػبف المػػارؽ كػػاف لصػػالف طمبػػة 
الكيمياء ورمـو الفياة وكػذلؾ  ػ  كمايػة اسػتخداـ الوسػائؿ وتنظػيـ إدارة الصػؼ والػتمكف مػف المػادة 

ايف العمميػػػة  كمػػػا بينػػػت النتػػػائج أف هنػػػاؾ أثػػػر لمتمارػػػؿ بػػػيف متتيػػػر  الجػػػنس والتخصػػػص  واف تبػػػ
المجمورات متماثمة    كؿ مف الكماءات التعميمية ككػؿ أو كمايػات التخطػيط  واسػتخداـ الوسػائؿ  
وغيػر متماثمػػة  ػػ  مفػػاور تنميػذ الػػدرس  وتنظػػيـ إدارة المصػػؿ وتػبطه والػػتمكف مػػف المػػادة العمميػػة 

 والتيويـت
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Abstract  
    This study aims to determine the necessary student's science teacher 

competencies and their performance in these competencies .The sample 

consists of male and female students teacher major is biology, chemistry, 

and physics. The sample was (53) male and (43) female .This sample 

consists of six groups that practice practical education at secondary 

schools. The tool of this study were divided into six domains that are 

(planning and lessons preparation, using teaching aids, Classroom 

management, scientific knowledge, and evaluation) .The validity and 

reliability were obtained. The result of this study showed that the gain of 

learning competencies was medium, and there was significant differences 

for male students in planning, preparing lessons, and scientific knowledge 

about subject and evaluation, while female students were superiority in 

using educational tools, manage and control classroom, but no significant 

differences. The results showed that there were significant differences in 

the general scientific competencies chemistry and physics students, but 

there superiority was not with biology students.  The significant 

differences for the favorite of chemistry and  Biology students in the 

planning and preparing lessons , using educational tools , controlling , 

management  the class room, and scientific knowledge about subject .the 

result shows there was interaction between sexes and major and there was 

Varity groups were similarity the general competencies , planning , using 

educational tools and not in the lessons performance, controlling class 

room, scientific knowledge about subject , and evaluation. 
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 المقدمة:
يعتبػر المعمػـ الركيػزة امساسػية التػػ  تسػتند رميهػا العمميػة التعميميػة  هػػو الػذ  يعػد الػنشء الػػذ     

سيتفمؿ مسئولية العمؿ واإلنتاج    كؿ قطاع مف قطارات المجتمة وبالتال   بف إردادد أكاديمًيا 
 ومهنًيا مهمة مف مهمات كميات التربيةت

جيػػد اإلرػػداد والتكػػويف معػػد إرػػداًدا رممًيػػا ومهنًيػػا  ونجػػاح تػػدريس العمػػـو يتوقػػؼ رمػػا معمػػـ رمػػـو
  4663وثيا ًيا ُيسهـ    توجيػه العمميػة التعميميػة وقيادتهػا مغمػا مػا نممػؾ وهػو اإلنسػاف  زيتػوف  

  ت222
ـ  أف الدراسػات التربويػة تؤكػػد أف دور المعمػـ  ػ  العمميػة التعميميػة يمثػػؿ 4696ويػذكر البػزاز     
تكػػويف المػػتعمـ بينمػػا تشػػترؾ بييػػة العناصػػر امخػػر   ػػ  العمميػػة التربويػػة %  مػػف التػػأثير  ػػ  96 

  ت  5  4669%  رائض  36بنسبة 
ولهػػػذا  ػػػبف تػػػدريب المعممػػػيف  قبػػػؿ الخدمػػػة وأثنائهػػػا أصػػػبف تػػػرورًيا إلكسػػػاب المعممػػػيف المهػػػارات 

  ت523  4696التعميمية المرغوبة وما تعرؼ بالكمايات التعميمية  نشواف  
امج إرداد المعمـ ومنها برامج إرداد  معمـ العمػـو  تتتػمف ثاثػة مجػاالت أساسػية وهػ  إف بر     

مجاؿ التخصص   امكاديم   واإلرداد المهنػ  واإلرػداد الثيػا   العػاـ  إال أف التربػوييف يختممػوف 
  ت223  4663   امهمية النسبية الت  يمكف أف تعطا لكؿ مجاؿ  زيتوف 

مػػؿ رمػػا إتافػػة المرصػػة أمػػاـ المعمػػـ بممارسػػة مهػػارات التػػدريس وتطبيػػؽ إف بػػرامج اإلرػػداد تع   
المعمومػػات والمعػػارؼ والمهػػارات النظريػػة التػػ  تعممهػػا  ػػ  فجػػرات الدراسػػة  ػػ  المواقػػؼ التعميميػػة 

  ت4665المختممة  كما تعمؿ رما تكويف اتجاهات إيجابية نفو مهنة التدريس  ربد الساـ  
ب الميػػػدان  ُيعػػػد مػػػف أخصػػػب المتػػػرات  ػػػ  برنػػػامج امرػػػداد لمطمبػػػة ومجػػػؿ ذلػػػؾ  ػػػبف التػػػدري     

المعممػػػيف فيػػػث تتػػػاح لهػػػـ ممارسػػػة تعمػػػـ مهنػػػة التػػػدريس التػػػ  سػػػوؼ يتخصصػػػوف  يهػػػا ويػػػدركوف 
  ت393  4662بصورة رمميًة أف التربية راقة إنساف ببنساف بوسائؿ إنسانية  فسف  

ة فيييية ما لـ يصػافب االرػداد النظػر  التػدريب ورما العمـو  بف كا ة البرامج ال تكوف لها  عالي
وبخاصة الطمبة المعمميف فيث يتمكنوا مف االنخراط    التدريس وممارسة كا ة المهػارات الازمػة 

 إلنجاز مهمة التدريس بصورة تمكنهـ مف ربط النظر  بالتطبيؽ العمم ت 
المتعممػػيف رػػادة خػػارج الكميػػة  ػػ   ويػػتـ التػػدريب الميػػدان  الػػذ  ُيسػػارد  ػػ  تيػػويـ أداء الطمبػػة     

المػػدارس وتفػػت إشػػراؼ متخصصػػيف  ػػ  التربيػػة العمميػػة  وييػػًوـ أداء الطالػػب  ػػ  مرفمػػة التربيػػة 
 العممية رف طريؽ أساليب مختممة ومنها المافظة المباشرة داخؿ فجرة الدراسةت
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ذا مػا أريػد ولذلؾ  بنه كمما كانت رممية التيويـ  أف نتائجها تكوف جيدة ويمكف ا      لوثوؽ بهػا  واا
لمعمـ العمـو أف يكوف  ارًا    أداء رممه  أف رميه أف يعػد إرػداًدا متميػًزا ويكتسػب قػدرات أدائيػة 
ومهػػػػارات مناسػػػػبة تمكنػػػػه مػػػػف الييػػػػاـ بعممػػػػه التعمػػػػيـ  أ  أف رميػػػػه أف يمتمػػػػؾ الكمايػػػػات التعميميػػػػة 

  ت223  4663 المعر ية وامدائية   زيتوف  
والكمايػػات التعميميػػة هػػ  مهػػارات تعميميػػة رامػػة تفتػػو  رمػػا مجمورػػة مػػف الكمايػػات التدريسػػية    

ومنهػػا مهػػارات التػػدريس فيػػث تعتبػػر أفػػد الجوانػػب المهمػػة التػػ  ينبتػػ  أف يتينهػػا الطالػػب المعمػػـ 
 بكميات التربيةت

طبييهػػا  ػػ  المواقػػػؼ ولعػػؿ تفديػػد الكمايػػات التعميميػػة الازمػػة التػػ  يسػػتطية المعمػػـ توظيمهػػا وت   
التعميميػػة أتػػفا بػػالي امهميػػةف مف معر ػػة الكمايػػات التعميميػػة ُيسػػهـ  ػػ  رسػػـ الخطػػوط العريتػػة 
لتكػػػويف المعممػػػيف قبػػػؿ الخدمػػػة مػػػف جهػػػة  وتيػػػويـ أداء المعممػػػيف أثنػػػاء الخدمػػػة مػػػف نافيػػػة أخػػػر  

  ت66 2663 الخطاب  
والتنميذ والتيويـ  وتية تفػت هػذد الكمايػات  وتتتمف الكمايات التعميمية كا مف كماية التخطيط    

كمايػػات  رريػػة أخػػر  ينبتػػ  لمعمػػـ العمػػـو أف يجيػػدها  كمػػا تتتػػمف النشػػاطات التعميميػػة الصػػمية 
دارة الصػػؼ وتيػػويـ تعمػػـ الطمبػػة  ثػػارة الدا عيػػة واالتصػػاؿ واا كالشػػرح ورػػرض المػػادة وطػػرح امسػػئمة واا

ات إلػػا الػػدور الػػذ  تؤديػػه  ػػ  نجػػاح رمميػػة  ت وترجػػة أهميػػة هػػذد المهػػار 593  4663 زيتػػوف  
التدريس وزيادة  ارميته  كما تعد الفركػات الرئيسػة لتيػويـ أداء الطالػب المعمػـ وتفديػد مػد  تيدمػه 

  ت593  4662   الوصوؿ إلا مستو  التمكف المنشود  فسف  
تيػػويـ أداء الطالػػب ونظػػًرا مهميػػة الكمايػػات التعميميػػة  يػػد قامػػت العديػػد مػػف الدراسػػات التربويػػة ل   

المعمػػػـ المتوقػػػة تخرجػػػه مػػػف كميػػػات التربيػػػة لمعر ػػػة مػػػد  إتيانػػػه لمكمايػػػات التعميميػػػة التػػػ  تعممهػػػاف 
وتسػػعا هػػذد الدراسػػة إلػػا معر ػػة الكمايػػات التعميميػػة المتػػو رة لػػد  طمبػػة المسػػتو  الرابػػة  ػػ  كميػػة 

لمتربية العممية لموقوؼ رمػا  التربية بجامعة صنعاء والمتوقة تخرجهـ  مف خاؿ التدريب الميدان 
 مستو  التدريس ورما مستو  اكتساب هذد الكماياتت

 

 مشكمة الدراسة
تفتؿ التربية العممية مكانة مهمة جًدا    إرداد الطالب المعمػـ  فيػث ُتسػهـ  ػ  اتافػة المػرص    

التطبيي  ليتمكنػوا لمطمبة المعمميف اثناء اإلرداد بممارسة امدوار الت  ينبت  االهتماـ بها بالجانب 
مف الربط بيف الجزء النظر  الذ  درسه    الكمية والتدريب الميدان  ويربط بيف النظرية والتطبيػؽ 

 وفتا يتمكنوا مف اكتساب الكمايات التعميمية وما تتتمنها مف مهارات شتات
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تنميػػة  ورػػف طريػػؽ التربيػػة العمميػػة يػػتـ تيػػويـ منفػػا اإلرػػداد النظػػر  لممعمػػـ  وهػػ  تعمػػؿ رمػػا   
الكمايػػات المهنيػػة لمطالػػب المعمػػـ التػػ  تمكنػػه مػػف أف ييػػـو بعممػػه بكمػػاءة و ارميػػة  كمػػا يمكػػف تيػػويـ 

 النتائج واختبار تمكنه مف الممارسة العمميةت
وتبدأ التربية العممية    كمية التربية بجامعة صنعاء    المستوييف الثالث والرابة فيػث يػدرس     

لمسػتو  الثالػث ويصػافب ذلػؾ قيػاـ الطمبػة بمشػاهدة مدرسػيف متعػاونيف الطمبة الجزء النظػر   ػ  ا
 ػػػ  المػػػدارس التػػػ  يػػػذهبوف إليهػػػا فيػػػث يشػػػاهدوف إدارة الموقػػػؼ الصػػػم  والػػػدور الػػػذ  ييػػػـو بػػػه 
المدرسػػيف المتعػػاونيف مػػة الكميػػة  ػػ  المػػدارس التطبيييػػة  وقػػد سػػبؽ ذلػػؾ أف قػػاـ بعػػض الطمبػػة  ػػ  

والنيد    تفميؿ بعض المواقؼ التدريسية اثنػاء التػدريس المصػتر الكمية بممارسة التعميـ المصتر 
أو لػػػبعض الػػػدروس النموذجيػػػة مػػػف خػػػاؿ مشػػػاهدات لػػػبعض  يػػػديوهات لعػػػروض بعػػػض النمػػػاذج 

 لمعمميفت
و   المسػتو  الرابػة يػتـ تػدريب الطمبػة رممًيػا بالمػدارس تفػت إشػراؼ جزئػ  مػف قبػؿ  أسػاتذة     

مميػة ومػواد أكاديميػة تطبيييػة بفتػه غيػر أف هنػاؾ مشػاركة  ػ  متخصصيف    مجاالت التربية الع
االشراؼ والتيييـ لبعض المعمميف المتعاونيف    المدارس التطبييية ولذا الفظ البافثاف مف خػاؿ 
مشػػػػاركتهما  ػػػػ  اإلشػػػػراؼ رمػػػػا التربيػػػػة العمميػػػػة الميدانيػػػػة بػػػػأف تيػػػػويـ الطمبػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المشػػػػر يف 

وأف الكثيػػر مػػف الطمبػػة يشػػكوف مػػف امسػػاليب التيويميػػة المتبعػػة منهػػا  المتعػػاونيف تتسػػـ بالعشػػوائية 
تػػتـ  ػػ  معظػػـ امفيػػاف بطرييػػة رشػػوائية وارتجاليػػة وأنهػػا ال تكشػػؼ رػػف قػػدرات الطمبػػة المعممػػيف 

 ومستو  كماياتهـ التعميميةت
مشػػاهديف كمػػا الفػػظ البافثػػاف أنػػه مػػف خػػاؿ تيػػارير المشػػاهدة الميدانيػػة التػػ  ير عهػػا الطمبػػة ال    

 –رػػف المعممػػيف المتعػػاونيف أف كثيػػرًا مػػف  المدرسػػيف  ػػ  الميػػداف والػػذيف يدرسػػوف العمػػـو  كيميػػاء
أفياء  مػف خريجػ  كميػات التربيػة بجامعػة صػنعاء ال يمتمكػوف الكمايػات التعميميػة الازمػة  – يزياء

 الت  تؤهمهـ مف أداء رممهـ كما ينبت  أف يكوفت
تيػػويـ أداء الطمبػػة المعممػػيف  ػػ  مػػادة العمػػـو واخػػتاؼ معػػايير و ػػ  تػػوء االخػػتاؼ  ػػ  أسػػاليب 

رأ  البافثػػاف الييػػاـ بهػػذد الدراسػػة لمتعػػرؼ رػػف مػػد  تمكػػف طمبػػة امقسػػاـ  ،الفكػػـ رمػػا هػػذا امداء
العممية بالمستو  الرابة بكمية التربية صنعاء مف بعض الكمايات التعميمية ليػتـ الوقػوؼ رمػا نيػاط 
اليػػوة والتػػعؼ  ػػ  هػػذد الكمايػػات ليتسػػنا معالجتهػػا فتػػا يػػتمكف خريجػػو قسػػـ منػػاهج العمػػـو مػػف 

ة مػف ربػط الجانػب تعميمية التػرورية والتػ  تمكػف الطمبػة المعممػيف مػف االسػتمادامتاؾ الكمايات ال
 ورميه  بف مشكمة الدراسة تتبمور    اإلجابة رف امسئمة اآلتية: النظر  بالعمم ت

؟ -  ما مد  تمكف طمبه امقساـ العممية بالمستو  الرابة مف الكمايات التعميمية لمعمم  العمـو
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اللػػة إفصػػائية  ػػ  الكمايػػات التعميميػػة لػػد  أ ػػراد العينػػة ُتعػػز  لمتتيػػر  هػػؿ توجػػد  ػػروؽ ذات د -
 الجنس  والتخصص  والتمارؿ بينهما؟

 

 أهمية الدراسة
 تنفصر أهمية الدراسة    اآلت :

 تكشؼ رف متابعة البرنامج لترورة اكتساب الطمبة لمكمايات الازمة الممارسة مهنتهـ بمعاليةت -
 المطور مف قبؿ مشروع الماستر  إلرداد معمـ العمـو لمتعميـ الثانو تتفدد  عالية البرنامج  -
معر ػة معوقػػات اكتسػػاب الكمايػات الازمػػة لمطالػػب المعمػـ  ػػ  برنػػامج معمػـ العمػػـو والعمػػؿ رمػػا  -

 التفسيف والتطويرت
مساردة قسـ المناهج وطرائؽ تػدريس العمػـو رمػا التعػرؼ رمػا مػد   عاليػة البرنػامج المطػور   -

تمف   قبؿ برنامج الماستر  لتعميـ العمـو    اكساب الكمايات الازمة لمعمم  العمـو
 أهداف الدراسة

 تهدؼ الدراسة الفالية إلا ما يأت :
الوقوؼ رمػا مػد  تمكػف طمبػة امقسػاـ العمميػة بالمسػتو  الرابػة بكميػة التربيػة بجامعػة صػنعاء  - 

 مف الكمايات التعميميةت
 صص    مستو   االداء لمكمايات التعميمية لد  أ راد العينةتمعر ة أثر الجنس والتخ -
 حدود الدراسة 

 تيتصر هذد الدراسة رما اآلت :   
رمػـو فيػاد  بكميػة التربيػة بجامعػة  – يزيػاء –تيويـ أداء طمبة المستو  الرابػة بامقسػاـ  كيميػاء -0

لػبعض الكمايػات التعميميػة   2643-2649صنعاء    المصؿ الدراس  اموؿ مف العاـ الدراسػ   
 الواردة    بطاقة المافظةت

 مجمورات طمبة التربية العممية المستو  الرابة  كيمياء/  يزياء/ أفياء ت -5
 مصطمحات الدراسة

 ورد    هذد الدراسة العديد مف المصطمفات يمكف تعريمها كما يم :
     الكفايات التعميمية

كمايػػات  –ورد مصػػطمف الكمايػػات التعميميػػة  ػػ  العديػػد مػػف الدراسػػات بمعنػػا  مهػػارات تدريسػػية    
  المهػػارات التدريسػػية 229  4663كمايػػات مهنيػػة   يػػد رػػرؼ زيتػػوف  -كمايػػات تعميميػػة –تدريسػػية

يػػاـ  كمػػاءات تػػدريس العمػػـو  بأنهػػا اليػػدرة  أو اليػػدرات  التػػ  يفتاجهػػا  معمػػـ العمػػـو  لتمكنػػه مػػف الي
 بعممه بكماءة و عالية واقتدار بمستو  معيف مف امداءت
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كمػػا رر هػػا  ػػائز: بانهػػا مجمورػػة المعػػارؼ والمبػػادئ واالتجاهػػات واليػػيـ والمهػػارات التػػ  تمػػـز معمػػـ 
  ت299  4666العمـو لك  ييـو بتعميـ جيد وناجف لمطاب داخؿ الصؼ وخارجه   ائز  مفمد  

ا مسػػتو  الكمايػػة التدريسػػية امكاديميػػة واليدويػػة التػػ  تمكػػف المعمػػـ ورر ػػت المهػػارات التدريسػػية بأنهػػ
مػػػف تنميػػػة رمميػػػة الػػػتعمـ بدرجػػػة كا يػػػة مػػػف الدقػػػة واإلتيػػػاف  ػػػ  أداء التػػػ  تتناسػػػب مػػػة االسػػػتعداد 

  ت336  4665الطبيع  وقابمية المتعمـ  فسف   
ا اليػػػدرة رمػػػا تنميػػػذ   الكمايػػػة التعميميػػػة بأنهػػػ446  4666ويعر هػػػا  كػػػؿ مػػػف نشػػػواف  والشػػػعواف  

النشػػاط التعميمػػ  والػػذ  يسػػتند إلػػا مجمورػػة الفيػػائؽ والممػػاهيـ والتعميمػػات والمبػػادئ وتتتػػف مػػف 
 خاؿ السموؾ التعميم  الذ  يصؿ إلا درجة المهارةت

الكمايػػة التعميميػػة: هػػ  مجمورػػة المهػػارات والمعػػارؼ امكاديميػػة واالتجاهػػات التػػ  يمتمكهػػا المعمػػـ 
  ت 433  2663   الموقؼ التعميم  العميمات واليطيش  ويستطية أداءها

  رػرؼ الكمايػة  بأنهػا 66  2665  المشار إليهما    الخوالدة  2663واورد العميمات واليطيش  
ه  قدرة الطالب/المعمـ رما امتاؾ واسػتخداـ متطمبػات الموقػؼ التعميمػ  مػف معػارؼ و مهػارات 

 بسهولة ويسرت
 يمتمكهػا التػ  والمهػارات اليػدرات مجمورػة   الكمايػة المهنيػة بأنهػا:2663ويعر هػا العميمػات     

 .و ارمية وسهولة بيسر مهامه التدريسية أداء مف وتمكنه المعمـ 
وتعػػرؼ هػػذد الدراسػػة الكمايػػات التعميمػػة بأنهػػا: مجمورػػة اليػػدرات والمعػػارؼ امكاديميػػة والمهػػارات 

العمػػـو أو الميزيػػاء أو امفيػػاء أو الكيميػػاء التػػ  تمكنػػه مػػف امدائيػػة الازمػػة لمطالػػب  المعمػػـ  لمػػادة 
 أداء رممه داخؿ الصؼ الدراس  وخارجه بكماءة واقتدارت

 طمبة المستوى الرابع
أفيػػاء  مػػف الجنسػػيف الػػذيف ييومػػوف بالتػػدريس  – يزيػػاء–هػػـ طمبػػة المسػػتو  الرابػػة المعمموف كيميػػاء
 ػػ  المػػدارس امساسػػية والثانويػػة أثنػػاء التطبيػػؽ الميػػدان  لمػػادة العمػػـو والميزيػػاء والكيميػػاء وامفيػػاء 

 لمتربية العممية تفت إشراؼ أساتذة كمية التربية جامعة صنعاءت
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 أواًل: اإلطار النظري 

  مسمه إرداد المعمـ    المات  ارتمدت رما تزويد المتعمـ بعدد مف الميررات الدراسية يم      
 ت أ  أف 4662ذلؾ رممية التدريب الميدان  الذ  يفتؿ جانبًا مفدودًا مف إرػداد المعمػـ  فسػف  

نظاـ إرداد المدرس اليائـ رما الخبرة واجه انتيادات كثيرة بارتبارد أنػه أد  إلػا انخمػاض مسػتو  
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انػػػػب التعمػػػػيـ العػػػػاـ  ػػػػ  جميػػػػة مرافمػػػػه مػػػػف جهػػػػة واهتمامػػػػه بالجانػػػػب المعر ػػػػ  دوف االهتمػػػػاـ بالج
 السموك  العاـت

بينما أصبف التركيز اليػـو رمػا االهتمػاـ بالمهػاـ المهنيػة لممػدرس  وأصػبف التركيػز رمػا إرػداد    
المدرسيف رما الجانب التطبيي  الػذ  يمػارس  يػه المعمػـ مجمورػة مػف الكمايػات العامػة والخاصػة 

 الت  تؤهمه لييادة العممية التربويةت
رت  ػ  نهايػة التسػعينات وبدايػة الثمانينػات فركػة رر ػت بفركػة و   توء ما سبؽ ذكرد ظهػ     

تربيػػة المعممػػيف اليائمػػة رمػػا الكمايػػات كػػرد  عػػؿ لمشػػؿ التربيػػة التيميديػػة  ػػ  تفييػػؽ أهػػدا ها  فيػػث 
تعتمد    إرداد المعمميف رما أسػاس الكمايػة أو امداء بػداًل مػف المعر ػة  أ  أف فركػة الكمػاءات 

والجانب التطبييػ ت هػذد البػرامج شػجعت المتعممػيف مػف الطمبػة المعممػيف  تربط بيف الجانب النظر 
رما إظهار ميدرتهـ وكماءتهـ    العممية التعميمية رند تمكنهـ منها  وبالتال  تـ الػتمكف مػف فػؿ 

  ت539  4669الكثير مف المشكات الت  تعان  منها برامج إرداد المعمميف  الفسن  
ف الكمايػة تعنػ  بأنهػا الفػد امدنػا مػف المهػارات التػ  يجػب أف يكتسػبها باإلتا ة لما تيدـ  ا     

المعمـ نتيجة مػرورد ببرنػامج معػيف والتػ  تػنعكس رمػا أدائػه داخػؿ الصػؼ  وهػذد ال يمكػف قياسػها 
إال بمافظػػػة أداء المعمػػػـ داخػػػؿ الصػػػؼ رػػػف طرييػػػا بطاقػػػة مافظػػػة معػػػدة لهػػػذا الترض سػػػمارد 

   ت 453  2669ًواخروف 
يػد اتتػػف انػػه كػػاف مػػف التػػرور  أف نتعػػرؼ رمػػا تفديػػد الكمايػػات التعميميػػة لػػد  المعممػػيف  ول    

لتفديػػػد جوانػػػب اليػػػوة والتػػػعؼ لديػػػه الوتػػػة بػػػرامج تدريسػػػية مناسػػػبة لتنميػػػة هػػػذد الكمايػػػات لػػػديهـ 
 وبالتال  لتفسيف برامج اإلردادت

تجاهػػاتت والمهػػارات الازمػػة وتعػػرؼ قائمػػة  موريػػدا الكمايػػات بأنهػػا امػػتاؾ اإلنسػػاف لممعػػارؼ واال 
  ت5مداء مهمة ورما نفو ميسر  الفكم   وآخروف  بدوف  

الكمايػػات التعميميػػة: هػػ  مجمورػػة المهػػارات امدائيػػة والمعػػارؼ امكاديميػػة واليػػدرات العيميػػة التػػ   
ثنػاء ينبت  أف يكتسبها المعمـ أثناء  ترة إردادد لتصبف جزءًا مف سموكه ويسػتطية تطبييهػا بنجػاح أ

  ت4663ممارسة العممية التعميمية  المخا    وآخروف  
   ه :459  2669وتصنؼ الكمايات إلا ثاثة أصناؼ  سمارد واخروف 

الكمايػػػػػػات المعر يػػػػػػة وتتمثػػػػػػؿ  ػػػػػػ  أنػػػػػػواع المعػػػػػػارؼ والعمميػػػػػػات المعر يػػػػػػة  والمهػػػػػػارات المكريػػػػػػة    
والمعمومػػات التػػ  يجػػب أف يمػػـ بهػػا المعمػػـ سػػواء فػػوؿ مادتػػه المتخصػػص بهػػا والتػػ  يدرسػػها  أو 

 البيئة المفيطة به أو الطالب الذ  يتعامؿ معهت
التػ  تمػـز المعمػـ لممشػاركة  ػ  مختمػؼ أوجػه  الكمايات الػنمس فركيػة تتمثػؿ  ػ  المهػارات الفركيػة

 النشاط التربو  المناسب لمعممية التعميميةت
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الكمايػػػات الوجدانيػػػة وتتمثػػػؿ  ػػػ  االتجاهػػػات التػػػ  يجػػػب أف يتبناهػػػا المعمػػػـ  واليػػػيـ التػػػ  يجػػػب أف 
 يكتسبها  وهذد تيتت  جوانب متعددة مثؿ: فساسية المرد  وثيته بنمسه  واتجاهه نفو المهنةت

  بػػػػيف نػػػػوريف مػػػػف الكمايػػػػات وهمػػػػا: الكمايػػػػة 433-439  4669وقػػػػد ميػػػػز الميػػػػان  والجمػػػػؿ     
اإلنتاجيػػة لممعمػػـ وييصػػد بهػػا المفصػػمة النهائيػػة لنػػواتج الػػتعمـ   واثػػر المعمػػـ رمػػا تاميػػذد  وكمايػػة 
ها المعمػػـ المعر يػػة وهػػ  مػػد  قػػدرة المعمػػـ رمػػا نيمػػه لممفتػػو  والمػػادة الدراسػػية التػػ  ييػػـو بتدريسػػ

 بارتبارد ناقا لممعر ةت
وقد سميت هذد الكمايات بالكمايات المهنية  وه : المعارؼ والمهارات  واالتجاهػات  واليػدرات     

الت  تمكف المعمـ مػف الييػاـ بأرمالػه وتأديػة مهامػه التدريسػية بكمػاءة و ارميػة مػف فيػث: التخطػيط 
قات اإلنسانية الت  يكتسػبها المعمػـ قبػؿ الخدمػة والتنميذ والتيويـ واالتجاد نفو مهنة التدريس  والعا
  ت469  2663أثناء دراسته ببفد  كميات المعمميف  الخطاب   

 

 ثانيًا: الدراسات السابقة
 سوؼ يتـ استعراض بعض الدراسات ذات العاقة بموتوع الدراسة الفالية ومنها:     
ر الكمايػات التدريسػية المعميػة  : هد ت إلػا الكشػؼ رػف مػد  تػو 4699دراسة بخش واخروف   -

لممعممػػات خريجػػات كميػػة التربيػػة لممرفمػػة الثانويػػة وتنميػػة كمػػاءات أداء التػػدريس المعمػػ  لممعممػػاتت 
اسػتخدمت بطاقػة المافظػػة كػأداة لتيػويـ أداء طالبػػات المسػتو  الرابػة بيسػػـ الكيميػاء بكميػة التربيػػة 

مػػػػف أهػػػػـ نتائجهػػػػا  رػػػػدـ تمكػػػػف الطالبػػػػات   طالبػػػػة  و 56جامعػػػػة ُأـ اليػػػػر   وتكونػػػػت رينتهػػػػا مػػػػف 
المعممػػػػات مػػػػف أداء الكمايػػػػات المهنيػػػػة المفػػػػددةت  و قصػػػػور  ػػػػ  أداء المعممػػػػات لكمايػػػػات اختيػػػػار 

 الطريية المناسب لممفتو ت
 : هد ت إلا تيويـ الكماية المهنية لممطبييف    كمية التربية 4696دراسة ربد الرتا  وباقر   - 

  طالبػا مػف امقسػاـ العمميػة واإلنسػانية  أمػا العينػة 99تها امولػا مػف  بجامعة بتداد  وتكونت رين
  مػػػػف الطمبػػػػة  واسػػػػتخدمت بطاقػػػػة المافظػػػػة لجمػػػػة المعمومػػػػات  356الثانيػػػػة  يػػػػد تكونػػػػت مػػػػف  

وأظهرت نتائجها وجود راقة موجبة بػيف تفصػيؿ الطمبػة  ػ  المػواد المهنيػة التػ  درسػوها وأدائهػـ 
   فاجة مهنية يجب تتمينها برنامج االرداد المهن ت46التدريس   والفاجة إلا  

مػف خػاؿ  –تخصػص رمػـو – : هد ت إلا تيػويـ كمػاءة الطػاب المعممػيف4666دراسة راشد   -
   صػػا 23  تمميػػذا  ػػ    4962تيػػديرات تاميػػذ المػػدارس الثانويػػة بمصػػر  تكونػػت رينتهػػا مػػف  

ة اسػػتبانة لييػػاس تيػػديرات التاميػػذ لمطػػاب    صػػا لمبنػػات  وكانػػت االداة المسػػتخدم25لمبنػػيف و 
  طالبػػػة 25  طالبػػػا معممػػػا و 23  كمايػػػة  وذلػػػؾ لتيػػػدير كمػػػاءة  53المعممػػيف تشػػػتمؿ رمػػػا رػػػدد  
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معممػة  ػ  التربيػة العمميػةت ومػف أهػـ نتائجهػا أف كمايػات الطػاب المعممػيف والمعممػات تعػد ميبولػة 
 ـتفسب تيديرات التاميذ لها و يا لممعيار المستخد

  هػػد ت إلػػا تفديػػد مسػػتو  أداء المهػػارات التدريسػػية لػػد  الطػػاب 4665دراسػػة ربػػد السػػاـ   -
المعمميف شعبة العمـو أثناء التدريب الميدان      كمية التربية أبهاء السعودية وتكونػت رينتهػا مػف 

نتائجها اف    طالب أثناء التربية العممية  وكانت أداة الدراسة ربارة رف بطاقة مافظة  ومف29 
 مستو  أداء الطاب المعمميف شعبة العمـو كاف بدرجة متوسطةت

 : هد ت هذد الدراسة إلا تيويـ  ارمية التدريس لطاب التربية الميدانية 4669دراسة البابطيف  -
  معػػػػدالتهـ 49  مػػػػنهـ  32جامعػػػػة الممػػػػؾ سػػػػعود  وكانػػػػت رينتهػػػػا مكونػػػػة مػػػػف   –بكميػػػػة التربيػػػػة

  33ت2  معػػػدالتهـ التراكميػػػة أقػػػؿ مػػػف  23  درجػػػات   3  درجػػػات مػػػف  3 التراكميػػػة أكثػػػر مػػػف 
  درجات  وباستخداـ بطاقة مافظة كأداة  ومف نتائجهػا أف مسػتو   عاليػة التػدريس 3درجة مف  

لد  طاب التربية الميدانية يتصؼ باإليجابية  وال يوجػد  ػرؽ ذات داللػة إفصػائية بػيف متوسػط  
 مف غير المتميزيفتدرجات الطاب المتميزيف 

 : هػػد ت إلػػا التعػػرؼ رمػػا مسػػتو  أداء الطػػاب المعممػػيف  ػػ  التربيػػة 4665العيػػون    دراسػػة -
   ػػػردًا تػػػـ مافظػػػتهـ 29الميدانيػػػة  ػػػ  الكمايػػػات التعميميػػػة لمعمػػػـ العمػػػـو  وتكونػػػت رينتهػػػا  مػػػف  

  أربعػة مجػاالت باستخداـ بطاقة مافظة  وأظهرت نتائجهػا أف مسػتو  أداء الطػاب المعممػيف  ػ
مػػػف مجػػػاالت الكمايػػػات التعميميػػػة أرمػػػا مػػػف جيػػػد وأقػػػؿ مػػػف جيػػػد جػػػدًا  وأف مسػػػتو  أداء الطػػػاب 

 المعمميف    مجاليف مف مجاالت الكمايات التعميمية أقؿ مف جيد وأرما مف ميبوؿت
 : هػد ت إلػا تيػويـ أداء طمبػة التربيػة العمميػة مػف وجهػة نظػر 4666دراسة العاجز  واخػروف   -
  مف طمبة كمية التربية  تخصص رمـو 436لمدربيف والمعمميف المتعاونيف  وتكونت رينتها مف  ا

وآداب مػػف الجامعػػة اإلسػػػامية وجامعػػة امزهػػػر  ػػ   مسػػػطيف  واسػػتخدمت الدراسػػػة اسػػتبانة لجمػػػة 
  α=63ت6المعمومػػات  ومػػف نتائجهػػا رػػدـ وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة إفصػػائية رنػػد مسػػتو  داللػػة  

  تعػػػز  α=63ت6الجامعػػػة  ووجػػػود  ػػػروؽ ذات داللػػػة إفصػػػائية رنػػػد مسػػػتو  داللػػػة  تعػػػز  لنػػػوع
ت  لمتتير التخصص ولصالف طمبة العمـو

  إلػا معر ػة مػد  اكتسػاب طمبػة التربيػة العمميػة  ػ  2663وهد ت دراسة شديمات ورميمػات      
وجهػػػة نظػػػرهـ   جامعػػػة آؿ البيػػػت  ػػػ  اُمردف لمكمايػػػات التعميميػػػة  ػػػ  مسػػػاؽ التربيػػػة العمميػػػة مػػػف

  طالب وطالبة  مف المسجميف  ػ  برنػامج التربيػة العمميػةت وتػـ اسػتخداـ 296وتكونت رينتها مف 
اسػػتبانة لمعر ػػة آراء الطمبػػة المعممػػيف  ػػ  الكمايػػات التعميميػػة التػػ  يو رهػػا مسػػاؽ التربيػػة العمميػػة  

كبيػػرة وكمايػػة وافػػدة بدرجػػة   كمايػػة  بدرجػػة 26وأظهػػرت النتػػائج أف طمبػػة التربيػػة العمميػػة اكتبسػػوا  
  كمايػػػات بدرجػػػة قميمػػػة  كمػػػا أظهػػػرت أف اإلنػػػاث ا تػػػؿ  ػػػ  اكتسػػػاب الكمايػػػات 46متوسػػػطة و  
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التعميميػػة  ػػ  مجػػاؿ اسػػتخداـ الفاسػػوب  وهنػػاؾ  ػػروؽ ذات داللػػة إفصػػائية رنػػد مسػػتو  الداللػػة 
 α≤6لف مسػػتو    تعػػز  لكػػؿ المسػػتو  الدراسػػ   ػػ  مجػػال  التيػػويـ واسػػتخداـ الفاسػػوب لصػػا63ت

 السنة الرابعة  ولمتخصص    مجال  تنميذ الدروس والتيويـ لصالف معمـ الصؼت
  إلػػػػا التعػػػػرؼ رمػػػػا مػػػػد  امػػػػتاؾ مدرسػػػػ  طمبػػػػة الػػػػدبمـو 2663وسػػػػعت دراسػػػػة العجمػػػػون      

المتوسػػػط  ػػػ  جامعػػػة البميػػػاء التطبيييػػػة لمكمايػػػات التعميميػػػة  ػػػ  المممكػػػة امردنيػػػة وتكونػػػت رينتهػػػا 
  63ت6ومف نتائجها وجود اختا ات ذات داللة إفصائية رنػد مسػتو    ومعممه   معمـ 496مف 

 يعز  إلا المؤهؿ العمم ت
  قومػػت برنػػامج التربيػػة العمميػػة بعبػػر  مػػف وجهػػة اراء الطالبػػات 2663أمػػا دراسػػة العبػػاد       

المعممات مف فيث الجوانب الخاصة بالمشرؼ والمعممة المتعاونة ومديرة المدرسة وبرنامج التربيػة 
سػة العمميةت وأظهرت نتائجها رتاء الطالبات المعممػات رػف دور المشػرؼ  وكػذا دور مػديرة المدر 

 وتدن  دور المعممة المتعاونةت
  برنػػػامج إرػػػداد المعممػػػيف بكميػػػة التربيػػػة الجامعػػػة 2663كمػػػا قومػػػت دراسػػػة أبػػػو دقػػػة  والمولػػػو     

االسػػامية غػػزة مػػف وجهػػة نظػػر الخريجػػات  اسػػتخدمت المػػنهج الوصػػم  التفميمػػ  وتكونػػت رينتهػػا 
نتائجهػػػا أهميػػػة الميػػػررات   طالبػػػة  وكانػػػت اداتهػػػا ربػػػارة رػػػف بطاقػػػة مافظػػػة  وبينػػػت 66مػػػف  

التطبييية بالنسبة لمميررات النظرية  ورتاء الطالبات رف مديرة برنامج الكمية  كما اظهرت فاجة 
 الطالبات لممهارات التكنولوجية والفاسوبيةت

 تػدريس  ػ  الذاتيػة الكمػاءة درجػة رمػا التعػرؼ   هػد ت إلػا2666دراسػة   وأجػرت فسػونة    
 بػالجنس  تأثرهػا رػف الكشػؼ ثػـ الخدمػة  قبػؿ الػدنيا امساسػية مػةمعممػ  المرف لػد  العمػـو

 المرتبطة المعتيدات قياس أداة تطبيؽ العامةت وتـ STEBI-B الثانوية بميياسيها    والتخصص
 التعمػيـ قسػـ مػف وطالبػة طالًبػا  (194)مػف المكونػة الدراسػة رينػة العمػـو رمػا تػدريس بكمػاءة

PSTE & STOE  معظػـ أف نتائجهػا أظهػرت بتػزةت اإلسػامية الجامعػة  ػ  المػررييف امساسػ 
 اإلنػاث مرتمعػةت وتمػوؽ أو متوسػطة بدرجػة العمػـو تػدريس  ػ  الذاتيػة يمتمكػوف الكمػاءةالمشػاركيف 

   إفصائًيات دالة بصورة المررييف الميياسيف    كا الذكور رما
أسػاليب إدارة الصػؼ لكػؿ مػف معممػ  العمػـو   (Kursad,2009) وفػددت دراسػة كػور سػاد    

والرياتػػػيات قبػػػؿ الخدمػػػة  ػػػ  المرفمػػػة الثانويػػػة  ػػػ  تركيػػػا باإلتػػػا ة إلػػػا معر ػػػة االختا ػػػات  ػػػ  
  معمػػػػـت 263أسػػػػاليب إدارة الصػػػػؼ و يػػػػًا لمتتيػػػػر الجػػػػنس والتخصػػػػصت وتكونػػػػت رينتهػػػػا مػػػػف   

فكػػـ بعيػػًدا رػػف التػػدخؿ  فيػػث وأظهػػرت نتائجهػػا أف لكػػؿ مػػف معممػػ  العمػػـو والرياتػػيات أسػػاليب ت
ظهػػػر أف معمػػػـ العمػػػـو أظهػػػر كيػػػاف وشخصػػػيه مسػػػتيمة ويتمتػػػة بعاقػػػة جيػػػدة مػػػة اقرانػػػه  وأظهػػػر 

تباع الروتيف اليوم ت    المعمموف    بعد اإلدارة التعميمية سمات التفكـ    المصؿ واا
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التعمػيـ التربػو   يػد تطػوير قائمػة المعػايير لمسػاؽ برنػامج   (Elhan,2009)أمػا دراسػة إلهػاف    
قبؿ التخرج آخذا بارتبارد التطوير الماد     تركيا باإلتا ة إلا استيصاء مد  اكتساب الطالػب 
المعمػػػـ لهػػػدد الكمايػػػات  وأظهػػػرت نتائجهػػػا أف مسػػػتو  كمايػػػات الطمبػػػة  ػػػ  برنػػػامج تعمػػػيـ المرفمػػػة 

اردا برامج التعميـ ما قبؿ االبتدائية كانت أرما مف كمايات الطمبة    البرامج التعميمية امخر   م
المدرسػػة  مػػف جانػػب آخػػر مسػػتو  الكمايػػات لػػد  الطمبػػة  ػػ  بػػرامج تعمػػيـ الرياتػػيات  ػػ  المرفمػػة 

 االبتدائية كانت أقؿ مف بيية البرامج التعميمية امخر ت
  هد ت إلا ميارنة مستو  تصورات معمم  رمػـو الثانويػة Azar,2010وأجر  آزار  دراسة      

وأثنػػػاء الخدمػػػة لكمػػػاءتهـ الشخصػػػية وامدائيػػػة ذات العاقػػػة بتػػػدريس العمػػػـو  وتكونػػػت  قبػػػؿ الخدمػػػة
  معمػػػػـ أثنػػػػاء الخدمػػػػة أمػػػػا امداة المسػػػػتخدمة لجمػػػػة 33  معمػػػػـ قبػػػػؿ الخدمػػػػة و 36رينتهػػػػا مػػػػف 

المعمومات ه  ميياس تصور الكماءة الشخصية وامدائيةت أظهرت نتائجها مف أنػه ال يوجػد  ػروؽ 
  باإلتػػػا ة إلػػػا رػػػدـ وجػػػود تتيػػػر  ػػػ  α= 63ت6ف العينػػػة رنػػػد مسػػػتو  داللػػػة  دالػػػة إفصػػػائيا بػػػي

 تصورهـ لمكمايات الذاتيةت
التػ  هػػد ت إلػا معر ػػة كمايػات معممػػ   (Esin & Bahattin, 2010)دراسػة إسػيف  وبهػػاتيف 

  436رمػػـو الفيػػاة قبػػؿ الخدمػػة مػػف وجهػػة نظػػرهـ  أثنػػاء التػػدريب الميػػدان   تكونػػت رينتهػػا مػػف 
  طالػػًب وطالبػػة مػػف 56الػػذيف اكممػػوا دراسػػة الميػػررات  بتخصصػػهـت وتكونػػت رينتهػػا مػػف   طالًبػػا

طمبة رمـو الفياة  وطمب مف المشاركيف  تيدير مستو  كماياتهـ  ػ  اسػتخداـ أجهػزة مختبػر رمػـو 
الفياة مف خاؿ تعميـ مواتية ُتتط  طرؽ وتينيات المختبر مثؿ صيانة اآلالت    مختبر رمـو 

  مختبػػر رمػػـو الفيػػاة  ػػ  المرفمػػة الثانويػػة  ومػػف نتائجهػػا establishmentكػػذا إنشػػاء  الفيػػاة و 
وجود كمايات جزئية    استخداـ أجهزة المختبر وتينيػات المختبػر  كمػا وجػد درجػة ارتبػاط إيجابيػة  

  بػػػػيف درجػػػػة اسػػػػتخداـ أجهػػػػزة المختبػػػػر وتعمػػػػـ مواتػػػػية تتطػػػػ  طػػػػرؽ وتينيػػػػات r=0.37بمتػػػػت  
 المختبرت
  هػػد ت إلػػا التعػػرؼ رمػػا دور كميػػة التربيػػة والمشػػرؼ 2644أجػػر  العجػػز وفمػػس دراسػػة  و      

التربو  والمعمـ المتعاوف ومدير المدرسة    تفسػيف التػدريب الميػدان  لػد  الطمبػة المعممػيف وكػذا 
التعػػرؼ رمػػا المعوقػػات التػػ  يواجههػػا الطمبػػة المعممػػيف  ػػ  التربيػػة الميدانيػػة  وتكونػػت اداتهػػا مػػف 

  طالػػػب وطالبػػػة  ػػػ  السػػػنة الرابعػػػة  ومػػػف 95 يػػػرة  وتكونػػػت رينتهػػػا مػػػف   32انة تتػػػمنت اسػػػتب
ف مػػف المعييػػات لػػذلؾ رػػدـ  نتائجهػا أهميػػة وتػػة شػػروط مسػبية لمتسػػجيؿ  ػػ  التػػدريب الميػدان   واا

 توا ر وسائؿ تعميمية لمطالبة المعمميف اثناء التدريب الميدان  وقمة اهتماـ إدارة المدرسةت   
  بتيػػويـ برنػػامج التربػػة العمميػػة لطمبػػة التربيػػة المهنيػػة  ػػ  كميػػة 2642ت دراسػػة الطػػورة  وقامػػ    

الشػػوبؾ مػػف وجهػػة نظػػر المتػػدربيف  وسػػعت لمعر ػػة تيػػدير الطمبػػة المعممػػوف لمػػد  تفييػػؽ برنػػامج 



  د/ أحمد شمسان  و د/ هزاع الحميدي       مدى تمكن طمبة المستوى الرابع بكمية التربية صنعاء من الكفايات....   

 76 
 2018 ( يونيو3انعذد )                            اإلنسانيت                   ثيجهت انعهوو انتزبويت وانذارسا  

   ػػػ  56  طالػػػب وطالبػػػة  مػػػنهـ  39التربػػػة العمميػػػة لعػػػدد مػػػف المجػػػاالتت وتكونػػػت رينتهػػػا مػػػف  
ت وكػػػػاف مػػػػف أهػػػػـ نتائجهػػػػا رتػػػػاء الطمبػػػػة رػػػػف أطػػػػراؼ العمميػػػػة 29و البكػػػػالوريوس    مػػػػف الػػػػدبمـو

% فيث ركست النتيجة فػرص 99اإلشراقية    الكمية فيث بمتت  يرات هذا المجاؿ رما نسبة 
المشر يف رمػا العاقػات االنسػانية والتيػدير لجهػد المعمػـ والمعممػة وتيبػؿ ا كػارهـ ومرارػاة فاجػات 

هتماـ االدارة المدرسية    تهئية جو مفبػب لممتػدربيفت باإلتػا ة الػا مسػتو  المتدرب ورغباته  وا
تيػػدير رػػال  لمكمايػػات الخاصػػة ببرػػداد الخطػػط واختيػػار االنشػػطة واسػػتراتيجيات التػػدريس المناسػػبة 
وبعػػػض الممارسػػػات الخاصػػػة بمهنػػػة المعمػػػـ مثػػػؿ المشػػػاركة  ػػػ  طػػػابور الصػػػباح ومتابعػػػة المػػػنهج 

 م ت  والتيييـ والتمارؿ الص
 

 منهج الدراسة
استخدـ البافثاف    هذد الدراسة المنهج الوصم  فيث تـ جمػة البيانػات وتفميمهػا لممسػاردة      

 ػػ  اصػػدار الفكػػـ رػػف مػػد  تػػو ر اكتسػػاب الطمبػػة المعممػػيف لمكمايػػات الازمػػة لتػػدريس العمػػـو  ػػ  
اب البرنػامج الميػدـ  ػ  اليسػـ والعمػؿ رمػا اقتػراح أو تعػديؿ أو تطػوير  البرنػامج بمػا يتػمف اكتسػػ

 .الطمبة لمكمايات الازمة لتعميـ العمـو
 

 إجراءات الدراسة
 لك  يجيب البافثاف رف أسئمة الدراسة قاما ببتباع اإلجراءات اآلتية:    

  ت2663تـ استخداـ أداة ربارة رف استبانة والت  أردها الفميد   
 تخطػػيط وارػػداد   مفػػاور  رريػػة وهػػ  كمايػػات 9   يػػرة مصػػنمة إلػػا  66تكونػػت االداة مػػف    -

الدرس  استخداـ الوسائؿ التعميمية  تنميذ الدرس  تنظيـ إدارة المصػؿ وتػبطه  الػتمكف مػف المػادة 
  ت4العممية  كماية التيويـ  ممفؽ 

تـ وتة االداة رما هيئة بطاقة مافظػة ليػتمكف المشػر وف مػف تفديػد الكمايػات التعميميػة و يػا  -
 لمفاور البطاقةت

قػة المافظػة: تػـ تيػدير درجػات بطاقػة المافظػة وذلػؾ بوتػعها رمػا شػكؿ تيػدير درجػات بطا -
  درجػػات لتػػو ر 5  درجػػات  ػػ  فالػػة تػػو ر المهػػارة  بدرجػػة راليػػة و 3مييػػاس ربػػار  يتػػدرج مػػف  
   درجة تعيمةت4  درجتاف    فالة تو ر المهارة بدرجة قميمة  و 2المهارات بدرجة متوسطة  و 

ة:  يػػد طبيػػت رمػػا رينػػة اسػػتطارية مػػف طالبػػات المسػػتو  الرابػػة أمػػا مػػا يخػػص ثبػػات البطاقػػ  -
مجتمة هذد الدراسة أثناء تأديتهف التربية العممية    المدارس باستخداـ معادلػة ألمػا كرونبػاخ  كػاف 

   وه  نسبة موثوؽ بهات63ت6 
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 (1ويبين الثباث للمهازاث التعليميت العامت في بطاقت املالحظت في الجدول )

 املهازة

جخطيط 

الدزس 

 وإعداده

جىفير 

 الدزس

استخدام 

الىسائل 

 التعليميت

جىظيم 

إدازة 

الفصل 

 وضبطه

التمكً مً 

 املادة العلميت
 التقىيم

معامل 

 الثباث
3883 3884 3881 3888 3879 3887 

 
 مجتمع الدراسة            

 –كيميػػاء –تكػػوف مجتمػػة الدراسػػة مػػف جميػػة طمبػػة المسػػتو  الرابػػة بامقسػػاـ العمميػػة   يزيػػاء     
طالب  الممترض ادائهـ لمتدريب الميدان  لممصؿ الدراس  اموؿ مػف  236أفياء  والبالي رددهـ  

 ـ ت2643-2649العاـ الجامع   
 عينة الدراسة

  طالًبػػػا وطالبػػػة تػػػـ اختيػػػارهـ بطرييػػػة رشػػػوائية بسػػػيطة فسػػػب 69تكونػػػت رينػػػة الدراسػػػة مػػػف      
 الجدوؿ الموتفت

 ( ًىضح عدد أفساد العيىت بحسب الجيس والتخصص2جدول)

 
 
 
 
 
 
 
 

 التطبيق الميداني
بعػػػد تفديػػػد المػػػدارس التػػػ  سػػػييـو الطمبػػػة بػػػأداء التربيػػػة العمميػػػة الميدانيػػػة  يهػػػا قامػػػا البافثػػػاف     

ببرطاء التوجيهات لكؿ مف المدرسيف والمشر يف رما كيمية اخػذ المافظػات أثنػاء متابعػة تطبيػؽ 
اؿ امداة  وذلػػػؾ مػػػف خػػػاؿ مشػػػاهدة الطمبػػػة أثنػػػاء التػػػدريس  ومػػػف ثػػػـ تعبئػػػه بطاقػػػة المافظػػػة خػػػ

  دقيية وذلؾ رف طريؽ التأشير رما الكمايػات التػ  36الوقت المخصص لمفصة الدراسية وهو  
 تظهر أثناء التدريست

 الجيس التخصص العدد املجمىع

 

53 

 

  علىم حياة 9

 ذكىز 

 

 كيمياء 21

اء 23  فيًز

 

43 

 علىم حياة 19
 

 إهاث
 كيمياء 15

اء 9  فيًز
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و يما يتعمؽ بكراسات التفتير تـ االطاع رميها مف قبؿ المشر يف قبؿ الفصة التػ  تسػبؽ      
التدريس أو قبؿ دخػوؿ طمبػة التربيػة العمميػة الميدانيػة إلػا فجػرة الدراسػة التػ  سػييوموف بالتػدريس 

 . يها
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 اتتمكف طمبة المستو  الرابة مػف الكمايػ ما مد  لإلجابة رف السؤاؿ اموؿ الذ  ينص رما:    

؟ ولإلجابة رػف هػذا السػؤاؿ تػـ فسػاب مؤشػرات االفصػاء الوصػم  لػدرجات  التعميمية لمعمـ العمـو
الطمبة لجمية المجمورات وقد كاف متوسط الدرجات أ راد العينة    االختبػار ككػؿ وكانػت النتػائج 

  ت5كما هو    جدوؿ  
 لحسابي لجميع أفساد العيىت( ًىضح املتىسط ا3جدول زقم)

الخطأ  95مدي الثقت %

 املعيازي 
 املتىسط

عدد افساد 

 الحد ألاعلى الحد ألادوى العيىت

282.5352 298.4648 4.01196 290.500 96 

  درجػػة 290.500  أف المتوسػػط الفسػػاب  لجميػػة أ ػػراد العينػػة بمػػي  5يتتػػف مػػف الجػػدوؿ       
يتػػػػػراوح  بػػػػػيف  95وبافتمػػػػػاؿ  ثيػػػػػة لممتوسػػػػػط الفسػػػػػاب  قػػػػػدرد %  4.01196بػػػػػانفراؼ معيػػػػػار   

  كفػػػػد أرمػػػػا  وهػػػػذا المتوسػػػػط يػػػػدؿ رمػػػػا أف مػػػػد  298.4648  كفػػػػد ادنػػػػا  و 282.5352 
 اكتساب أ راد العينة لمكمايات التعميمية بدرجة متوسطةت

ولبياف المروؽ    متوسطات اداء أ راد العينة لمكمايات و ًيا لمتخصص والجنس  يد تـ فساب     
   3المتوسطات الفسابية واالنفرا ات المعيارية كما هو موتف    الجدوؿ  
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 ( ًىضح املتىسطاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت4جدول )

 الجيس والتخصص8وعدد أفساد كل عيىت ملتغيراث 

 الاهحساف املعيازي  املتىسط التخصص الجيس
افساد 

 العيىت

 ذكس

 9 6.27631 39.3846 علىم احياء

 21 4.75485 39.6117 كيمياء

اء  23 5.02465 35.1773 فيًز

 53 5.49698 37.6488 املجمىع

 اهثى

 19 4.83481 32.0081 علىم احياء

 15 5.24122 37.6872 كيمياء

اء  9 10.06699 22.9060 فيًز

 43 8.23070 32.0841 املجمىع

 املجمىع

 28 6.28991 34.3791 علىم احياء

 36 4.98330 38.8098 كيمياء

اء  32 8.68867 31.7260 فيًز

 96 7.36396 35.1563 املجمىع

تخصػػػػص  الػػػػذكور ابطػػػػملاالرمػػػا كػػػػاف    اف المتوسػػػػط الفسػػػػاب  4مػػػػف الجػػػػدوؿ   يتتػػػف     
كػاف  لمطالبات  يػدوبالنسبة  ت  المرتبة االخيرة طاب الميزياءالكيمياء  يميه طاب رمـو الفياة و 

تخصػػص االفيػػاء واتػا  ػػ  المرتبػػة االخيػػرة طالبػػات  وسػػط لصػػالف طالبػػات الكيميػاء ويميػػهمتارمػا 
ت وتػػدؿ هػػذد النتيجػػة بػػأف طمبػػة قسػػـ الكيميػػاء كػػانوا أ تػػؿ مػػ ف نظػػرائهـ مػػف الميزيػػاء بمتوسػػط متػػدفل

 ورمـو الفياةت قسم  الميزياء 
 توبهذا االجراء يكوف البافثاف قد أجابا رما السؤاؿ اموؿ مف أسئمة الدراسة

لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نص عمى:: هىل توجىد فىروق ذات داللىة إحصىائية فىي اكتسىا  
ولإلجابػة رػف ؟ لمكفايات التعميمية تعزى لمتغيري الجنس والتخصص والتفاعل بينهما أفراد العينة

هػػػذا السػػػؤاؿ  يػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ تفميػػػؿ التبػػػايف الثنػػػائ  لفسػػػاب المتوسػػػطات الفسػػػابية واالنفرا ػػػات 
  ت3  وكانت النتائج كما هو موتف    الجدوؿ  التخصصو ًيا لمتتير  الجنس و  المعيارية

وط التػػ  يجػػب توا رهػػا قبػػؿ اجػػراء هػػذا التفميػػؿ   يػػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار لػػيمف ولمتفيػػؽ مػػف الشػػر 
  ت3لمعر ة تجانس التبايف مف ردمه  وكانت النتائج كماه  موتفة    الجدوؿ رقـ  

 ( يبين اختبار تًاثم تباين انًجًوعاث )اختبار نيفن(5جذول )

 انذالنت اإلحصائيت 2درجت انحزيت 1درجت انحزيت F)قيًت )

1.965 5 90 0.091 
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ف نتػػائج اختبػػار لػػيمف لمفػػص تجػػانس التبػػايف لمئػػات المتتيػػر العػػامم  أ 5)مػػف الجػػدوؿ  يتتػػف    
باسػػػتخداـ تفميػػػؿ التبػػػايف الثنػػػائ  ولػػػذا كػػػاف مػػػف التػػػرور  الييػػػاـ  الجػػػنس والتخصػػػص متسػػػاويةت

 التعميميػػة ككػػؿ ولكػػؿفػػور الكمايػػات %  لم63لممتوسػػط الفسػػاب  والخطػػأ المعيػػار  رنػػد  تػػرة ثيػػة  
 تممتتير العامم  الثان  وهو الجنسكماية  ررية و يًا ل

 95%تفميؿ التبايف الثنائ  لممتوسطات الفسابية والخطػأ المعيػار  لهػا رنػد مسػتو  الثيػة  و     
  9الجػػدوؿ   ا لمتتيػػر الجػػنس والتخصػػصلمفػػور الكمايػػات التعميميػػة ككػػؿ والمفػػاور االخػػر  و يًػػ

 :النتائجيوتف تمؾ 
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التعليميت  على الكفاًاث ألداء أفساد العيىت( ًىضح املتىسط الحسابي والاهحساف املعيازي وفترة الثقت 6جدول )

 .وفقا للتخصص والجيس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوتوصط التخصص الجنش الوحوس
االنحشاف 

 الوعياسي

 الكفاياث التعليويت ككل

 ركش

 1.90 39.38 علوم الحياة

 1.25 39.61 كيوياء

 1.192 35.17 فيزياء

 انثى

 1.31 32.01 علوم الحياة

 1.46 37.69 كيوياء

 1.91 22.91 فيزياء

تخطيط واعذاد كفايت 

 الذسس

 ركش

 157. 3.28 علوم الحياة

 103. 3.26 كيوياء

 09. 2.87 فيزياء

 انثى

 11. 2.57 علوم الحياة

 12. 3.10 كيوياء

 16. 1.98 فيزياء

كفايت اصتخذام الوصائل 

 التعليويت

 ركش

 16. 3.19 علوم الحياة

 10. 3.06 كيوياء

 10. 2.59 فيزياء

 انثى

 11. 2.83 علوم الحياة

 12. 3.16 كيوياء

 15. 3.04 فيزياء

 كفايت تنفيز الذسس

 ركش

 12. 3.15 علوم الحياة

 08. 3.15 كيوياء

 08. 2.71 فيزياء

 انثى

 08. 2.84 علوم الحياة

 09. 3.06 كيوياء

 12. 3.29 فيزياء

كفايت تنظين إداسة الفصل 

 وضبطه

 ركش

 14. 3.36 علوم الحياة

 9 0. 3.36 كيوياء

 09. 2.93 فيزياء

 انثى

 09. 2.97 علوم الحياة

 11. 3.18 كيوياء

 14. 3.11 فيزياء

 التوكن هن الوادة العلويت

 ركش

 12. 3.12 علوم الحياة

 08. 3.16 كيوياء

 08. 2.55 فيزياء

 انثى

 09. 2.34 علوم الحياة

 09. 2.92 كيوياء

 12. 2.909 فيزياء

 كفايت التقوين

 ركش

 13. 3.339 علوم الحياة

 09. 3.01 كيوياء

 08. 2.59 فيزياء

 انثى

 2. 14 2. 50 علوم الحياة

 10. 2.98 كيوياء

 13. 2.82 فيزياء



  د/ أحمد شمسان  و د/ هزاع الحميدي       مدى تمكن طمبة المستوى الرابع بكمية التربية صنعاء من الكفايات....   

 82 
 2018 ( يونيو3انعذد )                            اإلنسانيت                   ثيجهت انعهوو انتزبويت وانذارسا  

  وجػػػود  ػػػػروؽ ظاهريػػػة بػػػػيف المتوسػػػطات الفسػػػػابية  ػػػ  مػػػػد  9  يتتػػػف مػػػف خػػػػاؿ الجػػػدوؿ
امػػػػػػتاؾ أ ػػػػػػراد العينػػػػػػة لمكمايػػػػػػات التعميميػػػػػػة تبعػػػػػػًا لمتتيػػػػػػر  الجػػػػػػنس والتخصػػػػػػصت ولتفديػػػػػػد  يمػػػػػػا 

  =63ت6بػػػػػػيف المتوسػػػػػػطات ذات داللػػػػػػة إفصػػػػػػائية رنػػػػػػد مسػػػػػػتو  داللػػػػػػة   إذا كانػػػػػػت المػػػػػػروؽ
   وجػػػػػاءت نتػػػػائج التفميػػػػػؿ كمػػػػػا Two-Way ANOVAتػػػػـ تطبيػػػػػؽ تفميػػػػؿ التبػػػػػايف الثنػػػػائ  

  ت3ه  موتفة    الجدوؿ  
 والداللت إلاحصائيت F( ًىضح مصدز التباًً ومجمىع املسبعاث ودزجاث الحسيت ومتىسط املسبعاث وقيمت 7جدول )

ز مصد

 التباًً
 مجمىع املسبعاث املحىز 

دزجت 

 الحسيت
 قيمتF متىسط املسبعاث

مستىي 

الداللت 

 الاحصائيت

الىمىذج 

 الصحيح

 000.  13.55  442.56 5   2212.81 الكفاًاث التعليميت ككل

 000.  12.96  2.86 5  14.33  كفاًت جخطيط واعداد الدزس

كفاًت استخدام الىسائل 

 التعليميت
5.73  5 1.14  5.23 .000 

 000. 5.86  76. 5   3.83 كفاًت جىفير الدزس

كفاًت جىظيم إدازة الفصل 

 وضبطه
3.09  5 .61  3.70 .004 

 000. 13.44  1.85 5  9.28 التمكً مً املادة العلميت

 000. 12.35  1.86 5  9.33 كفاًت التقىيم

 000.  8.41  9348.71 5   46743.59 املتىسط العام

 الجيس

 000.  32.94  1075.69 1  1075.69 الكفاًاث التعليميت ككل

 000.  32.36 7.155 1  7.15  كفاًت جخطيط واعداد الدزس

كفاًت استخدام الىسائل 

 التعليميت
.16  1 .16  .74  .391 

 481.  50.  06. 1  06. كفاًت جىفير الدزس

كفاًت جىظيم إدازة الفصل 

 وضبطه
.36  1 .36  2.17 .144 

 008. 7.39  1.02 1  1.02 التمكً مً املادة العلميت

 002. 9.85  1.48 1  1.48 كفاًت التقىيم

 034.  4.62  5139.17 1  5139.17 املتىسط العام

 التخصص

 000. 21.37  697.78 2  1395.57 الكفاًاث التعليميت ككل

 000.  19.34  4.27 2  8.55  كفاًت جخطيط واعداد الدزس

كفاًت استخدام الىسائل 

 التعليميت
1.58  2 .79  3.61  .031 

 401.  92.  12. 2  24. كفاًت جىفير الدزس

كفاًت جىظيم إدازة الفصل 

 وضبطه
.92  2 .46  2.77  .068 

 001. 7.03  97. 2  1.94 التمكً مً املادة العلميت

 018.  4.22  63. 2  1.27 كفاًت التقىيم

 003.  6.33 7037.339 2 14074.678 املتىسط العام

 003.  6.17 201.500 2 403.001 الكفاًاث التعليميت ككلالجيس 
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 008. 5.08 1.122 2 2.25 كفاًت جخطيط واعداد الدزس والتخصص

كفاًت استخدام الىسائل 

 التعليميت
2.39  2 1.19  5.45  .006 

 000. 10.48  1.37 2 2.747 كفاًت جىفير الدزس

كفاًت جىظيم إدازة الفصل 

 وضبطه
1.09  2 .55 3.27 .043 

 000. 14.63 2.021 2 4.041 التمكً مً املادة العلميت

 000.  18.32 2.769 2 5.538 كفاًت التقىيم

 000. 8.46  9402.32 2  18804.64 املتىسط العام

 الخطأ

    32.65 90  2938.84 الكفاًاث التعليميت ككل

   221. 90 19.900 كفاًت جخطيط واعداد الدزس

كفاًت استخدام الىسائل 

 التعليميت
19.74  90 .22   

    13. 90 11.80 كفاًت جىفير الدزس

كفاًت جىظيم إدازة الفصل 

 وضبطه
15.06  90 .17   

   14. 90  12.43 التمكً مً املادة العلميت

التقىيمكفاًت   13.60  90 .15    

    1111.67 90 100050.405 املتىسط العام

 املجمىع

    96 123803.994 الكفاًاث التعليميت ككل

    96 834.385 كفاًت جخطيط واعداد الدزس

كفاًت استخدام الىسائل 

 التعليميت
839.899 96    

    96 873.077 كفاًت جىفير الدزس

إدازة الفصل كفاًت جىظيم 

 وضبطه
957.076 96    

    96 767.851 التمكً مً املادة العلميت

    96 766.404 كفاًت التقىيم

 املتىسط العام

 الكفاًاث التعليميت ككل

8248258.000 96    

املجمىع 

 الصحيح

5151.650 95    

    95 34.236  كفاًت جخطيط واعداد الدزس

 كفاًت استخدام الىسائل

 التعليميت
25.475 95    

    95 15.636 كفاًت جىفير الدزس

كفاًت جىظيم إدازة الفصل 

 وضبطه
18.155 95    

    95 21.713 التمكً مً املادة العلميت

    95 22.932 كفاًت التقىيم

    95 146794.000 املتىسط العام

  اف هناؾ  روقا ذات داللة افصائية و يا لمتتير الجنس فيث بمتت 7الجدوؿ  تشير نتائج      
لمفػػػور الكمايػػػات التعميميػػػة ككػػػؿ وهػػػ  دالػػػة افصػػػائيا رنػػػد مسػػػتو  اقػػػؿ مػػػف   F  (32.94قيمػػػة 
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  وهػػػ  دالػػػة 32.36 ػػػ  مفػػػور التخطػػػيط لمتػػػدريس   F  ولصػػػالف الػػػذكور وبمتػػػت قيمػػػة 0.001 
   مفػور اسػتخداـ امجهػزة  Fبينما بمتت قيمة    ولصالف الذكور 0.001افصائيا رند مستو   

  وهػػػػ  غيػػػػر دالػػػػة  وبمتػػػػت قيمػػػػة F  0.50  ولكػػػػف غيػػػػر دالػػػػة افصػػػػائيا  وبمتػػػػت قيمػػػػة 0.74 
F 2.168 ػػػ  مفػػػور كمايػػػات التنظػػػيـ وهػػػ  غيػػػر دالػػػة افصػػػائيا  بينمػػػا بمتػػػت قيمػػػة   F 7.39  
يػب وهمػا دالتػاف افصػائيا رنػد      مفور  لتمكف مف المادة العممية والتيػويـ رمػا الترت 9.85و 

 Fلمتتيػػػر التخصػػػص  ػػػبف قيمػػػة  ولصػػػالف الػػػذكورت وامػػػا بالنسػػػبة (0.002( و)0.008مسػػػتو   
  ولصالف طمبػة رمػـو 0.001  وه  دالة افصائيا رند  21.37لمفور الكمايات التعميمية ككؿ  

الفيػػاة ميارنػػة بتخصػػص الكيميػػاء ولصػػالف الكيميػػاء ميارنػػة بطمبػػة الميزيػػاء  و ػػ  كمايػػة التخطػػيط 
  ولصػػالف طمبػة رمػػـو 0.001  وهػ  دالػػة افصػائيا رنػػد مسػتو   F  19.34لمتػدريس  ػبف قيمػػة 

  تالفياة ميارنة بطمبة الميزياء والكيمياء ولصالف طمبة الكيمياء
  ولصػالف طمبػة 0.03  وه  دالة افصائيا رنػد  F  3.61استخداـ امجهزة  بف قيمة  واما كماية

ليسػػت دالػػة افصػػائيا بػػيف طمبػػة لكيميػػاء ورمػػـو الفيػػاة وال  Fالكيميػػاء ميارنػػة بطمبػػة الميزيػػاء وقيمػػة 
بػػيف التخصصػػات المختممػػة   ػػ  كمايػػة التطبيػػؽ بينمػػا يوجػػد  ػػروؽ دالػػة  Fيوجػػد  ػػروؽ  ػػ  قيمػػة 

 افصائيا ولصالف طمبة الكيمياءت
  رمػا الترتيػب وهػ  4.22  و 7.02   كمايت  اسػتخداـ امجهػزة والتيػويـ  هػ    Fواما قيمة    

 ػروؽ    ولصالف الكيمياء    مفور استخداـ امجهػزة  وال يوجػد0.01دالة افصائيا رند مستو   
دالػػة افصػػائيا  Fبػػيف طمبػػة الميزيػػاء ورمػػـو الفيػػاة  ػػا توجػػد  ػػروؽت و ػػ  كمايػػة التيػػويـ  ػػبف قيمػػة 

 ولصالف طمبة الكيمياء بينما يكوف هذا المارؽ لصالف طمبة رمـو الفياة ميارنة بطمبة الكيمياءت
ث كانت كما يظهر مف الجدوؿ اف هناؾ اثر لمتمارؿ بيف متتير  الجنس والتخصص في       

  ت 0.05قيمة الداللة االفصائية الميابمة لمتمارؿ  الجنس والتخصص  اقؿ مف  
ولمتفيؽ مف الشروط الت  يجب تو رها قبؿ إجراء هذا التفميؿ قمنا باستخداـ اختبار ليميف لتساو  

  ت6التباينات  جدوؿ 
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   ودرجات الفرية والداللة االفصائية F  يوتف قيـ  8جدوؿ  

 

  ودرجات الفرية لكؿ الييـ والداللة االفصائية لكؿ منها F  نافظ قيـ  8ومف الجدوؿ       
مفور الكمايات التعميمية ككؿ  ومفور كمايات  بنه يمكف اليوؿ اف تبايف المجمورات متماثمة    

التخطيط لمدرس  وكمايات استخداـ الوسائؿ التعميمية وغير متماثمة    مفور كمايات تنميذ 
الدرس  ومفور كمايات تنظيـ ادارة المصؿ وتبطه  ومفور التمكف مف المادة العممية  ومفور 

وج مف ازواج العينة   يد تـ استخداـ اختبار شرط تجانس التبايف لكؿ ز  كمايات التيويـ وباستخداـ
Scheffe يوتف النتائج9والجدوؿ   تبايف لمجمورات المتتير العامم  الختبار شرط تجانس ال    
 :ويوكدها

( ويستوى انذالنت F( يوضح يجًوع انًزبعاث ودرجاث انحزيت ويتوسط انًزبعاث وقيًت )9جذول )

 االحصائيت

  انًحور

  (I)انتخصص 

)فيزيا، 

 كيًياء، احياء(

(J) انتخصص

)فيزيا، كيًياء، 

 احياء(

يتوسطاث 

 (I-J)انفزوق 

االنحزاف 

 انًعياري

انذالنت 

 االحصائيت

انكفياث 

انتعهيًيت 

 ككم

Scheffe 011. 1.44 (*) 4.43- كيًياء عهوو انحياة 

 206. 1.48  2.65 فيزياء

 011.  1.44 (*) 4.43 عهوو انحياة كيًياء

 000. 1.39 (*) 7.08 فيزياء

 206. 1.48  2.65- عهوو انحياة فيزياء

 000. 1.39 (*) 7.08- كيًياء

كفاياث 

انتخطيط 

واعذاد 

 انذرس

Scheffe 005.  118. (*) 39.- كيًياء        عهوو انحياة 

 353.  12. 18. فيزياء

 005. 12. (*) 39. عهوو انحياة كيًياء

 000.  11. (*) 57. فيزياء

 353.  12. 18.- عهوو انحياة فيزياء

 000.  11. (*) 57.- كيًياء

كفاياث 

استخذاو 

Scheffe 424. 12. 16.- كيًياء عهوو انحياة 

 086.  12.  27. فيزياء

 Fقيًت  انًحور
درجت 

 1انحزيت
درجت 

 انذالنت االحصائيت 2انحزيت

 091. 90 5 1.965 انكفاياث انتعهيًيت ككم

 189. 90 5 1.528 كفاياث انتخطيط نهذرس

كفاياث استخذاو انوسائم 

 انتعهيًيت
1.338 5 90 .255 

 010. 90 5 3.255 كفاياث تنفيذ انذرس

كفاياث تنظيى إدارة انفصم 

 وضبطه
3.192 5 90 .011 

 002. 90 5 4.198 انتًكن ين انًادة انعهًيت

 045. 90 5 2.379 كفايت انتقويى

 028. 90 5 2.639 انًتوسط انعاو
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انوسائم 

 انتعهيًيت

 424. 12. 16. عهوو انحياة كيًياء

 001.  11. (*)43. فيزياء

 086.  12.  27.- عهوو انحياة فيزياء

 001.  11. (*)43.- كيًياء

كفاياث 

تنفيذ 

 انذرس

Scheffe 170.  09.  17.- كيًياء عهوو انحياة 

 780. 094. 07. فيزياء

 170.  091.  17. عهوو انحياة كيًياء

 028. 09. (*)24. فيزياء

 780.  09. 07.- عهوو انحياة فيزياء

 028. 09. (*)24.- كيًياء      

كفاياث 

تنظيى 

إدارة 

انفصم 

 وضبطه

Scheffe 194.  10. 19.- كيًياء عهوو انحياة 

 545. 11. 12. فيزياء

  19.  10. 19. عهوو انحياة كيًياء

 011. 09939. (*)3054. فيزياء

 545. 10587. 1171.- عهوو انحياة فيزياء

 011. 09939. (*)3054.- كيًياء

انتًكن ين 

انًادة 

 انعهًيت

Scheffe 000. 09365. (*)4672.- كيًياء عهوو انحياة 

 794. 09618. 0653.- فيزياء

 000. 09365. (*)4672. عهوو انحياة  كيًياء

 000.  090. (*) 40. فيزياء

 794. 10. 07. عهوو انحياة فيزياء

 000.  09. (*)4018.- كيًياء

كفايت 

 انتقويى

Scheffe 003. 10. (*)35.- كيًياء عهوو انحياة 

 998.  10. 01.- فيزياء

 003. 10. (*)35. عهوو انحياة كيًياء

 002.  09. (*) 34. فيزياء

 998.  10. 01. عهوو انحياة فيزياء

 002.  09. (*) 34.- كيًياء

انًتوسط 

  انعاو

Scheffe 008.  8.40 (*) 26.73 كيًياء عهوو انحياة 

 فيزياء
8.96  

8.6279

9 
.585 

 008.  8.40 (*) 26.73 عهوو انحياة كيًياء

 000.  8.10 (*) 35.69 فيزياء

 585. 8.63  8.96- عهوو انحياة فيزياء

 000.  8.10 (*) 35.69 كيًياء

 

تتمػػػؽ مػػػة رػػػد مػػػف الدراسػػػات السػػػابية   ػػػ  اكتسػػػاب الطمبػػػة  الدراسػػػةوقػػػد وجػػػد اف نتػػػائج هػػػذد    
  2666وفسػػونة4666وراشػد 4696ربػد الرتػػا سػػة دراات التعميميػػة كانػت متوسػػطة ومنهػا لمكمػاء

عممػػ   كيميػػاء ورمػػـو فيػػاة نهػػا شػػممت جميػػة تخصصػػات اليسػػـ الأكمػػا انهػػا اختممػػت هػػذد الدراسػػة ب
 ات تخصػػص وافػػد واهممػػت الجػػنسبعػػض الدراسػػ رتبينمػػا اقتصػػ   وكػػذا شػػممت الجنسػػيفو يزيػػاء

  ت4699وبخش  2663 الفميد   
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 وبهذا اإلجراء يكونا البافثاف قد اجاب رف السؤاؿ الثان  مف أسئمة الدراسةت    
 

 التوصيات 
 ريػػد ورش رمػػؿ لمطمبػػة المعممػػيف اثنػػاء التعمػػيـ المصػػتر  ػػ  الكميػػة لتوتػػيف  أهميػػة  تػػرورة

 التربية العممية ت الازمة لتنميذالكمايات التعميمية 
 التربيػة العمميػة مػف قبػؿ  مداءكا ػة االجػراءات  هيؼ دليؿ لمتربية العمميػة يوتػف  يػتأل ترورة

 المشاركيف والمشر يف رما التربية العمميةت
   العمػػػػؿ رمػػػػا تفديػػػػد اولويػػػػات الكمايػػػػات التػػػػرورية لمطمبػػػػة المعممػػػػيف قبػػػػؿ النػػػػزوؿ الميػػػػدان

 لعممية    المدارس المتعاونةتلمممارسة التربية ا
  التربية العممية لمصؿ كامؿ لاستمادة مف التطبيؽت مداءالعمؿ رما تمرغ الطمبة المعمميف 

 مقترحات الدراسة
    اجػػراء دراسػػات تتبعيػػة لخريجػػ  كميػػات التربيػػة لمعر ػػة مػػد  تمكػػنهـ مػػف الكمايػػات االساسػػية

 لمتدريس بعد التخرجت
  لبرنامج إرداد معمم  العمـو    اليسـ والتربية العممية  و يا لممسػتجدات اليياـ بدراسة تيويمية

    ميداف التربية العمميةت
 المراجع:

دراسػػة تيويميػػة لبرنػػػامج إرػػداد المعمػػـ بكميػػػة  ت 2663 تفيػػػة    والمولػػو  مفمػػػد سػػناء  ابػػو دقػػة -
-393  4 3مية   الجامعة االسػاسمسمة الدراسات االنسانية التربية الجامعة االساميةت

 ت363
 ت تيويـ  ارمية التدريس لطاب التربيػة الميدانيػة 4669البابطيف  ربد العزيز بف ربد الوهاب   -

  العربىي الخمىيج رسىالة توكمػاف  بطاقػة باسػتخداـ سػعود الممػؾ جامعػة- التربيػة بكميػة
 21 .ص   49   السنة  39 

مطػػابة بابػػؿ لمطبارػػة   4ط  التػػدريساتجاهػػات فديثػػة  ػػ    ت4669الفسػػن   غػػاز  خمػػيس   -
 تصنعاء والنشر 

اإلطىىار النظىىري اإلجرائىىي ت  بػػدوف  لفكػػيـربػػد ا وسػميماف المرشػػد وفسػػيف وأيػػوب رمػػ  الفكمػ   -
الكمايػات    4ج    2 المجمػدت برنامج اختبىارات مسىتوى التحصىيل الدراسىي لىدول الخمىيج

  لدوؿ الخميجتمكتب التربية العرب  : التعميمية وجداوؿ المواصمات
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 ت تيػػويـ أداء طالبػػات المسػػتو  الرابػػة  يزيػػاء كميػػة التربيػػة جامعػػة 2663هػػزاع ربػػدد   الفميػػد  -
  المجمة العممية لكميىة التربيىةتميدانية  - دراسة تيويمية صنعاء  لبعض مهارات التدريس

 ت 266-433ص   5 4 جامعة ذمار 
قسػػػـ المنػػػاهج وطرائػػػؽ التػػػدريس بكميػػػات   ت برنػػػامج2663ربػػػد الفميػػػد بػػػف رويػػػد   الخطػػػاب   -

المعمميف ومد  تفيييه لبعض الكمايات المهنية امساسية الازمػة لمعمػـ المرفمػة االبتدائيػة 
مجمىىة جامعىىة ألم القىىرى لمعمىىوم  مػػف وجهػػة نظػػر الطػػاب المعممػػيف بكميػػة المعممػػيف بجػػدةت

 ت493-63  ص 2 49  التربوية واالجتماعية واإلنسانية
نػامج التربيػة العمميػة لطمبػة التربيػة المهنيػة  ػ  كميػة الشػوبؾ ر تيػويـ ب ت 2642هػاروف    الطورة -

   5 9  المجمىىىىة االردنيىىىىة فىىىىي العمىىىىوم التربويىىىىة تالجامعيػػػػة مػػػػف وجهػػػػة نظػػػػر المتػػػػربيف
 ت293-233ص

تيويـ برنامج التربيػة العمميػة  ػ  كميػة التربيػة بعبػر  مػف وجهػة نظػر  ت 2663مفمد    العباد  -
 ت434-423  95 24جامعة الكويت   المجمة التربوية ات المعمماتتالطالب

 ت أداء طمبة التربية العممية بكميات التربيػة 4666خميؿ ربد المتاح   وفماد  العاجز  ؤاد رم   -
 ت56-4ص   4 3  مجمة الجامعة اإلسالمية "دراسة تيويمية"ت    الجامعات المصرية

بكمية التربية الجامعة االسػامية بتػزة  التربية الميدانية واقة  ت2644العاجز  ؤاد  وفمس داود   -
-4ص   2 46  مجمىىة الجامعىىة االسىىالمية )سمسىىمة العمىىوم االنسىىانية(ت وسػبؿ تطويرهػػا

 ت39
مدرس  الػدبمـو المتوسػط  ػ  جامعػة البميػاء التطبيييػة   ت مد  إمتاؾ2663العجمون   فمود   -

 ت426   ص 3 9لمكمايات التعميمية الت  يجب اتيانهات مجمة العمـو التربوية  
 ت درجة ممارسة معممػ  العمػـو لمكمايػات 2663فسيف مشوح   رما ميبؿ واليطيش  العميمات  -

مجمىىىة جامعىىىة ٌأم  ظػػػة الممػػرؽتالتعميميػػة امدائيػػة  ػػػ  مػػدارس المرفمػػػة امساسػػية  ػػ  مفا 
 ت262-435   ص2 46  القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واإلنسانية

تييػػيـ مسػػتو  الكمايػػات التعميميػػة لػػد  الطػػاب المعممػػيف  ػػ    ت4665العيػػون   صػػالف مفمػػد   -
  كميػػػة 5ج الكتػػػاب العممػػػ  لممػػػؤتمر الثػػػان  إلرػػػداد معممػػػ  التعمػػػيـ العػػػاـ التربيػػػة العمميػػػةت

 ت492-433تربية  جامعة أـ الير   صال
 ت معجػػػـ المصػػػطمفات التربويػػػة  المعر ػػػة  ػػػ  4669رمػػػ    والجمػػػؿ  أفمػػػد فسػػػيف  الميػػػان   -

 رالـ الكتبت :  الياهرة4ط المناهج وطرؽ التدريست
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الكمايػػػػات   ت4663غػػػػانـ مفمػػػػد   وطػػػػه  فمػػػػد امػػػػة الػػػػرزاؽ   ورمػػػػ  مفمػػػػد فػػػػاتـ  المخا ػػػػ   -
مجمىة  مـ المرفمة امولا  ػ  التعمػيـ امساسػ   ػ  الجمهوريػة اليمنيػة التعميمية الازمة لمع

 ت 36-36ص  اإلدارة العامة لمعمـو والنشر التربو  بوزارة التربية والتعميـ  التربية
 ت تنمية أداء المعممػات  ػ  كمػاءات تػدريس الكيميػاء بالمرفمػة الثانويػة 4699هالة طه   بخش  -

   كمية التربية  جامعة ريف شمسترسالة دكتوراه غير منشورةبالمممكة العربية السعودية  
 شػػػعبة الرياتػػػيات  بكميػػػة  تيػػػويـ أداء طػػػاب المرقػػػة الرابعػػػة  ت4662مفمػػػود مفمػػػد   فسػػػف  -

  مجمىىة كميىىة التربيىىة أسىىيوطت لػػبعض مهػػارات التػػدريس  دراسػػة ميدانيػػة التربيػػة بأسػػيوط 
 ت 369-393ص   9 2

 المرفمػة معممػ  لػد  العمػـو تػدريس  ػ  الذاتيػة  ت الكمػاءة2666  ريسػا سػام  فسػونة  -01
   2 45 اإلنسىانية، العمىوم سمسىمة األقصى:، جامعىة مجمة تالخدمة قبؿ الدنيا امساسية

 ت122-149ص
 المهنيػة لمكمايات امردف    امساسية المرفمة معمم  ممارسة درجة . 2646فمود  العميمات -

اإلسىالمية،  الجامعىة مجمىة تامهنًيػ المعممػيف لتنميػة الفديثػة الوطنيػة المعػايير تػوء  ػ 
  ت  269-293 ص   2 49  اإلنسانية الدراسات سمسمة

     http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/6807, -ISSN 1726 
 البيت آؿ جامعة - التربوية العمـو كمية     

hmoud68@yahoo.com    
مػف  –تخصػص رمػـو فيػاة  –المعممػيفتيويـ كماية الطػاب   ت4666راشد  رم  مف  الديف   -

  دراسىىات فىىي المنىىاهج وطىىرق التىىدريس خػػاؿ تيػػديرات تاميػػذ المػػدارس الثانويػػة بمصػػرت
 ت  2  ع الجمعية المصرية لممناهج وطرؽ التدريس

http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php 
 :  دار الشػػروؽ لمنشػػر والتوزيػػة4تطاسىىالي  تىىدريس العمىىوم ت 4663زيتػػوف  رػػايش مفمػػود   -

 ترماف  امردف
دار  تمفاهيم ومصىطمحات فىي العمىوم التربويىة ت 2669  ربد الساـ والعديم   نواؼ  سمارد  -

   رماف االردفتالمسيرة لمنشر والتوزية
مػد  اكتسػاب طمبػة جامعػة آؿ البيػػت   ت2663ورميمػات  رمػ  ميبػؿ   يفيػا مفمػد  شػديمات  -

مجمىىىىىىىىىىة جامعىىىىىىىىىىة  ػػػػػػػػػػ  امردف لمكمايػػػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػاؽ التربيػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػةت
 ت43-43ص  2 26 دمشق
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  د/ أحمد شمسان  و د/ هزاع الحميدي       مدى تمكن طمبة المستوى الرابع بكمية التربية صنعاء من الكفايات....   

 90 
 2018 ( يونيو3انعذد )                            اإلنسانيت                   ثيجهت انعهوو انتزبويت وانذارسا  

أهمية الكمايات التدريسية امساسػية لمعممػ  الميزيػاء  ػ    ت4669سعد يفيا ختـر   رائض  -
 بمنطيػة مكػة المكرمػة التعميميػةتالمرفمة الثانوية مف وجهػة نظػر معممػ  ومػوجه  الميزيػاء 

 مكة المكرمةت كمية التربية  جامعة ُأـ الير   رسالة ماجستير غير منشورة،
 كميػة التربيػػة تيػويـ الكمػػاءة المهنيػة لمطمبػة المطبيػة  ػ    ت4696ربػد الزهػرة بػاقر  ربػد الرتػا  -

                                               جامعة بتداد وراقتها ببعض المتتيراتت
.Iraq cad .org/view  http://forum                                            

topic .php? f=44  t=272. 02/05/2010 
معػػػايير تيػػػويـ أداء طالبػػػات التربيػػػة العمميػػػة بكميػػػات التربيػػػة   ت4669 تفيػػػة معتػػػوؽ   رسػػػاس  -

  الريػػاض المممكػػة العربيػػػة رسىىىالة الخمىىيج العربىىىيت المشػػػر ات والمػػديرات لمبنػػات مػػف قبػػؿ
 ت446-94   ص3   السنة  34ع السعودية  

  مطػابة  4ط تتجاهات تربوية في أسالي  تدريس العموم ت ا4666  مفمد مفمد رادؿ   ائز -
 بابؿ لمطبارة  صنعاء  الجمهورية اليمنيةت

مسػػتو  أداء المهػػارات التدريسػػية لػػد  الطػػاب   ت4665 مصػػطما ربػػد السػػاـ   ربػػد السػػاـ -
 المؤتمر العمم  الخامس  نفو تعميـ ثانو  أ تؿ   المعمميف شعبة العمـو بكمية المعمميف 

 ت663-634ص الياهرة    5 المجمد   الجمعية المصرية لممناهج وطرق التدريس
دار المرقػػاف لمنشػر والتوزيػػة    4ط تالجديىىد فىىي تعمىيم العمىىوم  ت4669نشػواف  يعيػوب فسػػيف   -

 رًماف  امردفت  
 ت الكمايػػػات التعميميػػػة لطمبػػػة كميػػػات التربيػػػة 4666نشػػواف  يعيػػػوب  والشػػػعوان   ربػػػد الػػػرفمف   -
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