
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 جامعة ديالى               

 ية االساسية بر تكمية ال           
 النفسي والتوجيو التربوي اإلرشاد  قسم    
 
 
 

هُزَة كانكفاَات انرتتىَة املطهىتة من معهمٍ انهغة االن
  عهً وفق املنهج اجلدَد 

 
 مقدمة إلىرسالة 

  جامعة ديالى /ة األساسيّ ة التربية يّ مجمس كمّ  
                            الماجستير في التربية  بات نيل درجةوىي جزء من متطمّ 

 ( ) أصول التربية
 من قبل

  جبار ثاير جبار حميد المعموري 
 

 إشراؼب
 راألستاذ المساعد الدكتو                                      راألستاذ الدكتو       

 سامي عبد العزيز محمد                               ند محمد عبد الستار      مه
 
 
 
 

 مٕٕٔٓ                                                     هٖٖٗٔ



 

 
  

 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

   َِفِبَما َرْحَمٍة ِمْن المَِّو ِلْنَت َلُيْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمب 
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُيْم َواْسَتْغِفْر َلُيْم َوَشاِوْرُىْم    اَلْنَفضُّ

المََّو ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّميَن    ِفي اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَمى المَِّو ِإنَّ 
 
 
 

               
 صدق اهلل العظيم                                                      
 سورة آل عمران                                                       

 ٜ٘ٔآيـــــة                                                               
 

 
 
 
 
 
 

 



 

  إقرار المشرفيف  إقرار المشرفيف  

نشػػػػهد بػػػػ ف إعػػػػداد اػػػػذم الرسػػػػالي الموسػػػػومي  بػػػػػمالك ايات التربويػػػػي المطموبػػػػي مػػػػف نشػػػػهد بػػػػ ف إعػػػػداد اػػػػذم الرسػػػػالي الموسػػػػومي  بػػػػػمالك ايات التربويػػػػي المطموبػػػػي مػػػػف                 
م بػػػار رػػػاير م بػػػار رػػػاير   طالػػػب طالػػػب الال  ذي قػػػدامهاذي قػػػدامهاي عمػػػف وفػػػؽ المػػػنه  ال ديػػػد  الػػػي عمػػػف وفػػػؽ المػػػنه  ال ديػػػد  الػػػمعممػػػي الماػػػي اينكميزيػػػمعممػػػي الماػػػي اينكميزيػػػ

 بار حميد المعموري  قد  رى تحت إشػرافنا فػي كميػي التربيػي األساسػيي/  امعػي ديػالف   بار حميد المعموري  قد  رى تحت إشػرافنا فػي كميػي التربيػي األساسػيي/  امعػي ديػالف  
  مأصوؿ التربيي .مأصوؿ التربيي .  ييتربيتربي  فيفي  مبات نيؿ در ي الما ستيرمبات نيؿ در ي الما ستيرء مف متطء مف متطواي  ز واي  ز 

  
  

 األستاذ الدكتور                                   األستاذ المساعد الدكتور        
 مهند محمد عبد الستار                                 سامي عبد العزيز محمد    

 ـ2102/  /                        ـ                    2102/  /        
 
 

 عمف التعميمات و التوصيات المتوافرة نرشح اذم الرسالي لممناقشي. "بناء
 
 
 

 األستاذ الدكتور                                               
 نبيؿ محمود شاكر                                                

 معاوف العميد لمشؤوف العمميي والدراسات العميا                                 
 ـ2102/   /   

 
 
 
 
 



 

  إقرار الخبير الماويإقرار الخبير الماوي
 

ني قد قرأت اذم الرسالي الموسومي بػ: مالك ايػات التربويػي المطموبػي مػف  اشهد ب  
مها الطالػب م بػار رػاير  بػار معممي الماي اينكميزيي عمف وفؽ المنه  ال ديد  الذي قػدا 

 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي/ م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس المعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري  إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 امعي ديالف  واي  زء مف متطمبات نيؿ در ي الما ستير فػي التربيػي مأصػوؿ التربيػي  

   وقد و دتها صالحي مف الناحيي الماويي.
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 التوقيع:
 أ.د. محمد عمي غناوي ايسـ :
 2102/   /    التاريخ:
 
 
 
 
 



 

  إقرار الخبير العمميإقرار الخبير العممي
  

اشػػهد بػػاني قػػد قػػرأت اػػذم الرسػػالي الموسػػومي بػػػ: مالك ايػػات التربويػػي المطموبػػي مػػف 
مها الطالػب م بػار رػاير  بػار معممي الماي اينكميزيي عمف وفؽ المنه  ال ديد  الذي قػدا 

 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي/  م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري  إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
واػػػي  ػػػزء مػػػف متطمبػػػات نيػػػؿ در ػػػي الما سػػػتير فػػػي التربيػػػي مأصػػػوؿ   امعػػػي ديػػػالف  

 التربيي  وقد و دتها صالحي مف الناحيي العمميي.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع:
 أ.ـ.د حاتـ  اسـ عزيز  ايسـ :
 2102/   /    التاريخ:

 
 
 
 



 

 قرار ل ني المناقشيإ
 

لموسػػػػومي بػػػػػ م عنا عمػػػػف الرسػػػػالي اػنشػػػػهد نحػػػػف أع ػػػػاء ل نػػػػي المناقشػػػػي أن نػػػػا اطمػػػػ 
ميزيػػي عمػػف وفػػؽ المػػنه  ال ديػػد  وقػػد كالك ايػػات التربويػػي المطموبػػي مػػف معممػػي الماػػي اين
وفيمػػا لػػق عبقػػي بهػػا . ونعت ػػد أن هػػا  اناقشػػنا الطالػػب م  بػػار رػػاير  بػػار   فػػي محتوياتهػػ

           تربيػػػػػػػػي / أصػػػػػػػػوؿ التربيػػػػػػػػي  بت ػػػػػػػػدير م     فػػػػػػػػي ما سػػػػػػػػتيرال ػػػػػػػػديرة بػػػػػػػػال بوؿ لنيػػػػػػػػؿ در ػػػػػػػػي 
                                     . 

 اع و                   اع و 
أ.ـ.د. ك اح يحيف ايسـ:                 أ.ـ.د.بشرى عناد مبارؾايسـ :        

 العسكري 
 2102التاريخ :    /    /            2102التاريخ :    /    /       

 
 امشرفو  ع وا                       مشرفاو  ع وا     

أ.ـ.د. سامي عبد ايسـ:                 ايسـ : أ.د مهند محمد عبد الستار     
 العزيز محمد 

التاريخ :     /    /                            2102التاريخ :     /    /      
2102 

  ني المناقشيلرئيس                                         
 .د. فاتف خيري الرفاعيايسـ : أ

 2102التاريخ:    /   /                                       
 

   2102ريخ     /     / ف م مس كميي التربيي األساسيي بت صدِّقت اذم الرسالي م
 العميد      

 د الدليمي عباس فا ؿ  واأ.د.                                                 
 2102التاريخ :    /    /    

 



 

 
 
 
 

 اإلهداء
إىل انرَن أذهة اهلل عنهم انسجس وطهسهم 

 تطهريا
 اننثٍ حممد وآل تُته األطهاز

 (إحساناإىل من قال تهما زب انعسش )وتانىاندَن 
 أتٍ وأمٍ

إىل من َثقً األمم مستحُال" من دونهم 
 ()د.تشسي عناد مثازك ود.أخالص عهٍ حسني

 عسفانا"تاجلمُم
 إىل إخىتٍ وأخىاتٍ

 
 
 وفاء" وحمثة

 أهدٌ جهدٌ املتىاضع
 
 
 الباحث



 

 امتنانشكر و 
رسميف ػػػػوالم األنبياءبة والسبـ عمف خاتـ ػػػميف والصػػػػالحمد هلل رب العال        

 محمػػػد 
 م صمف اهلل عميق وسمـ   المصط ف العربي األميف وعمف الق وصحبق وسمـ. وبعد

أسػػ ؿ  شػػكري الخػػالص وت ػػديري   أف أف انهػػي كتابػػي اػػذم الرسػػالييسػػرني وقػػد أوشػػكت 
ألسػػتاذ مهنػػد محمػػد عبػػد السػػتار واالػدكتور  ي وعرفػػاني بال ميػػؿ ألسػػتاذي ال ا ػػؿوامتنػان

مػػف  عمػػف اػػذم الرسػػالي لمػػا قػػدموم يفالمشػػرف محمػػد عبػػد العزيػػزالمسػػاعد الػػدكتور سػػامي 
رشػػادنصػػح  ن ازاػػا  أغنائهػػابشػػكؿ فعػػاؿ فػػي  أسػػهما إذ سػػديديف طػػوؿ مػػدة إعػػداداا وا  وا 

 لترى النور.
 إلػفبالشػكر الخػالص والرنػاء الصػادؽ  أت ػدـ أفبال ميػؿ   ومف دواعػي ايعتػراؼ       
 وملمػا قػدم عمػي حسػيف الػدليمي  إخػبص ةالػدكتور بشػرى عنػاد مبػارؾ التميمػي و  رةالدكتو 
يصػػالهاوان ازاػػا  اػػذم الرسػػالي  إن ػػاجفػػي  أسػػهماعػػوف سػػند و  مػػف مػػا اػػي عميػػق  إلػػف وا 
 . فاآل

 حػػػاتـد. –مػػػود محمػػػد سػػػمماف مد.مح إلػػػف ر خػػػالصكممػػػي شػػػك أقػػػدـ أفويزيػػػدني اعتػػػزازا 
 عنػػي اهلل ـالسػػديدة   ف ػػزاا ـال يمػػي وارائهػػ ـومبحظػػاته ـعمػػف تو يهػػاته  عزيػػز  اسػػـ

 خير ال زاء.
ل نػػي الحم ػػي الدراسػػيي لمػػا قػػدموم مػػف  أع ػػاء األفا ػػؿ ألسػػاتذتيشػػكري وت ػػديري  وأقػػدـ

 مناقشتهـ لق . رناءأم ترح البحث في  أغنتمبحظات قيمي 
عبػػػد  األسػػػتاذم زمبئػػػيصي وصػػػادقي إلػػػف ػػػػػػػاعتػػػزازا" أف أقػػػدـ كممػػػي شػػػكر خال ويزيػػػدني  

 –وسػػػػاـ  –مهػػػػا  –االػػػػي  - إيهػػػػاب –عصػػػػاـ  –واألسػػػػتاذ معػػػػد عػػػػامر  –الحكػػػػيـ زكػػػػي 
 خير ال زاء .عني لي مف مساعدة ف ازااـ اهلل  مقدمو عمف كؿ ما    ن اة -سناء

صاصػػػػييف لت ػػػػديمهـ المشػػػػورة السػػػػادة المحكمػػػػيف وايخت إلػػػػفاحترامػػػػي وت ػػػػديري  وأسػػػػ ؿ
 السديدة حوؿ البحث.

 بعيػد خػبؿ مػدة إن ػاز اػذم الرسػالي  أوومسػاعدة مػف قريػب  "والف كػؿ مػف قػدـ لػي عونػا
 ممف فاتني ذكر اسمق .



 

لما سيكون في  "وأعضاء "شكري وتقديري لمجنة المناقشة رئيسا أقدم "وأخيرا

خراجي ثر ليذه الرسالةومالحظاتيم من أ مناقشتيم  بالشكل الالئق. اوا 

 والحمد هلل رب العالميف

 الباحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ص البحثخمم
عصػػب عػػدم دًا كبيػػرًا عمػػف المعمػػـ  بفػػي تح يػػؽ أاػػدافها اعتمػػا ربويػػيتعتمػػد العمميػػي الت    

العمميػػي التربويػػي  والركيػػزة األساسػػيي فػػػي النهػػوض بمسػػتوى التعمػػيـ وتحسػػينق  والعنصػػػر 
ال عاؿ الذي يتوقؼ عميق ن اح التربيي في بموغ غاياتها وتح يؽ دوراػا فػي بنػاء الم تمػع 

التي تنشداا المؤسسػات التعميميػي عمػف  الااياتاألداء ال يد لممعمـ أاـ   ويمرؿرم تطويو 
اخػػػتبؼ مسػػػتوياتها  لن ػػػاح العمميػػػي التربويػػػيع فاياتمػػػاـ بػػػالمعمـ  ورفػػػع مسػػػتوى أدائػػػق  
وتوفير السبؿ المعيني التي تك ؿ ن احق في عممق أمػر بػالا األاميػي. وي يتح ػؽ ذلػؾ إي 

 .قادرا عمف أداء مهامق بشكؿ فعاؿ ت عمقالك ايات التي بامتبكق م موعي مف 
 إذ ي ع   التعميميي العمميي في ال اعمي العناصر أاـ اينكميزيي مف الماي معمـ ويعد     
   ومشػوؽ   فعػاؿ ب سػموب اينكميزيػيالماػي  التبميػذ تعمػيـ فػي األكبػر العػبء عميػق

 التػي ينشػداا األاػداؼ ح يػؽت فػي ون احػق وقدرتػق  تمكنػق مػدى عمػف ذلػؾ ويتوقػؼ
تتػرؾ مسػ لي إعػداد معمػـ مػادة الماػي إذ ي ػب أف ي اينكميزيػي   الماػي بتعمػيـ المهتمػوف

اينكميزيػػػػي دوف ااتمػػػػاـ بالك ايػػػػات المطموبػػػػي إذ أصػػػػبحت اػػػػذم الك ايػػػػات صػػػػماـ األمػػػػاف 
ل ػػػػػماف ال ػػػػػودة المطموبػػػػػي وحسػػػػػف األداء لػػػػػدى المعممػػػػػيف فبرنػػػػػام  إعػػػػػداد معمػػػػػـ الماػػػػػي 

ورة تح ػػػؽ كميزيػػػي يبػػػد أف ي ػػػي بمتطمبػػػات معينػػػي حتػػػف يػػػتمكف مػػػف أداء مهمتػػػق بصػػػاين
 . ربوييأاداؼ العمميي الت

وقد أصبحت أنماط التربيي الت ميديي  عػا زة عػف مواكبػي التايػرات الكبيػرة التػي يمػر      
يػػػي بهػػػا العػػػالـ نتي ػػػي ت ػػػاعؼ المعرفػػػي العمميػػػي و التكنولو يػػػي األمػػػػػػػػػر الػػػذي تطػػػػػمب ترب

مت ػػػددة تعمػػػػػػػؿ عمػػػف اسػػػتعماؿ بػػػرام  و أسػػػػاليب و طػػػػػرائؽ  تربويػػػي متعػػػددة مػػػػػػػػػػف ا ػػػؿ 
  واف تطػػػوير  ربويػػػيؾ الػػػػتايرات فػػػي العمميػػػي التالنهػػػػػوض بػػػالواقع التعميمػػػي ومػػػػػواكبي تمػػػ

المنػػاا  وت سػػيراا وتر متهػػا إلػػف واقػػع فػػي النشػػاط التربػػوي وتطػػوير الطرائػػؽ واألسػػاليب 
وأسػػػاليب الت ػػػويـ   إنمػػػا يعتمػػػد عمػػػف المعممػػػيف إلػػػف حػػػد كبيػػػر وعمػػػف ك ايػػػاتهـ التعميميػػػي 

خبصهـ في أدا  .ئها ورغبتهـ في ال ياـ بمهامهـ وا 
 : األىداف اآلتية وقد استيدف البحث الحالي 
في المرحمي معممي الماي اينكميزيي  المطموبي مفالك ايات التربويي  تعرؼ .0

 يد.ايبتدائيي عمف وفؽ المنه  ال د



 

اينكميزيي عمف  معممي الماي المطموبي مف ال روؽ في الك ايات التربويي تعرؼ .2
 والمؤاؿ العممي .  نسوفؽ متايرم ال

معممي الماي اينكميزيي عمف وفؽ  المطموبي مفال روؽ في الك ايات التربويي  تعرؼ.3
 .   موقع العمؿ –النوع مالخدمي  متاير

ولارض  مع البيانات عف معممي الماي اينكميزيي قاـ الباحث ببناء م ياس الك ايات 
التربويي لمعممي الماي اينكميزيي عمف وفؽ طري ي الت ديرات المت معي مطري ي ليكرت  

  معمـ ومعممي معتمدا" المنه  الوص ي   001عمف عيني مكوني مف م تطبي قتـ  إذ  
لعينتيف  مايختبار التائي المناسبي واي اإلحصائييالوسائؿ باستعماؿ حممت البيانات و 

الح يبي  – Tow way ANOVAتبايف/تحميؿ  –معادلي ارتباط بيرسوف  – مست متيف
 اإلحصائيي  .  

 
 :وقد توصل الباحث إلى النتائج اآلتية

 
 مال نس بيف متايريذات ديلي إحصائيا" في الك ايات التربويي  اناؾ فروؽ -0

مذكور   إناث  ألف ال يمي ال ائيي المحسوبي   نسلصالح متاير الؿ العممي   و والمؤا
  ومستوى 011 0حريي م يال يمي ال ائيي ال دوليي عند در   اكبر مف 5..8والبالاي م
  ..4.5  والبالاي م1.18ديلي م

بيف متايري الخدمي وموقع  وييذات ديلي إحصائيا" في الك ايات الترب اناؾ فروؽ -2
  اكبر مف 3.97يف ال يمي ال ائيي المحسوبي البالاي ملصالح متاير الخدمي  العمؿ و

البالاي  1.18  و مستوى ديلي011 0حريي م يال يمي ال ائيي ال دوليي عند در 
  ..4.5م

 : الباحث وضع عدد من التوصيات ىي إليياوعمى ضوء النتائج التي توصل    
التطور  ي الك ايات التربويي بما يتناسب معالعمؿ عمف تطويراا وزيادة قابمي .0

يبد مف العمؿ عمف تاذيي اذم الك ايات بما يزيد مف در ي   و  التكنولو ي
 تدعيمها وت عيمها إلف أعمف مستوياتها.



 

لارض تربيي لم العامي مديرييالمف قبؿ تكريؼ عدد الدورات التدريبيي  العمؿ عمف .2
 ي الماي اينكميزيي .التاذيي العمميي والمهنيي لدى معمم

 
 

 
 : وقد اقترح الباحث عدد من الدراسات ىي

ميزيي وعمف وفؽ كإ راء دراسي م ارني في الك ايات التربويي لمعممي الماي اين. 0
 المنه  ال ديد بيف معممي مدارس إقميـ كردستاف ومدارس الوسط وال نوب .

لماي اينكميزيي وعبقتها إ راء دراسي موازني عف الك ايات التربويي لمعممي ا. 2
 تح يؽ األاداؼ التربويي . – ودة الحياة  –بالمتايرات اآلتيي مالر ا المهني 
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 مشكمي البحث  :0-0
األمر  في شتف مناحي الحياة تتشابؾ أو اع الم تمع البشري   ومصالحق       
 ي يمكفإذ  األخرالبعض  إلف حا ي الشعوب والم تمعات بع ها أدى إلفالذي 
الماديي  إمكانياتق بمات  مهما  العالـ األخرىشعوب بمعزؿ عف باقي  أف يعيش  لشعب

طبيعيي   لذلؾ ظهرت الحا ي لتعميـ الماات ال مصادرم ت لديق مفر توافمهما والت نيي  و 
عمف تعميـ  إذ بدأت كرير مف دوؿ العالـ بالت كيداأل نبيي في معظـ دوؿ العالـ   

ميزيي التي أصبحت لها أاميي كبيرة في مختمؼ م ايت الحياة  كالماات الحيي مرؿ اين
ما ي ارب بها ء العالـ  إذ يتحدث في  ميع أنحا انتشارا الماات وأ حت مف أكرر

% مف 78  مميوف نسمي في العالـ   نص هـ مف ناط يها األصميف كما إف 511م
 ف بميزيي كالمكاتبات   والمراسبت   والتمكسات   والبرقيات   في العالـ تحرر باين

عف أف أكرر مف نصؼ منشورات العالـ ال نيي   والطبيي والعمميي تصدر بالماي 
ميزيي منها ايت اؽ كخرى ساعدت عمف انتشار الماي اينميزيي .واناؾ عوامؿ أكاين

العالمي عمف  عمها لاي الت نيي الحديري   فمعظـ دوؿ العالـ تعتمد اذم الماي في  ميع 
  . 002 :0958م ايت الحياة ماو ؿ  

قت مبكر في ميزيي منذ و كويعد العراؽ مف الدوؿ التي ااتمت بتعميـ الماي اين        
لـ  خاصي  كونهـ المدارس ايبتدائيي إي إف معممي اذم المادة يعانوف مف صعوبات

يحصموا عمف المهارات و اإلمكانيات التدريبيي البزمي التي تؤامهـ لم ياـ بتدريس مادة 
أدى إلف و ود العديد مف المشكبت  الماي اينكميزيي في المرحمي ايبتدائيي مما

 والصعوبات 
تترؾ مس لي إعداد معمـ مادة الماي اينكميزيي دوف ااتماـ بالك ايات  ي ب أف ي أذ    

المطموبي إذ أصبحت اذم الك ايات صماـ األماف ل ماف ال ودة المطموبي وحسف 
األداء لدى المعمميف فبرنام  إعداد معمـ الماي اينكميزيي يبد أف ي ي بمتطمبات معيني 

 :Halliday,1995م  التربوييورة تح ؽ أاداؼ العمميي بص أداء مهمتق حتف يتمكف مف
23.  
 



 

مادة الماي معظـ تبميذ المدارس ايبتدائيي في  كما إف ال عؼ الذي يوا هق        
ك اياتهـ  عؼ في متطمبات ت ايؿ المعمميف  و عؼ في  إلفاينكميزيي قد يعزى 

ت والمعارؼ المكتسبي مف خبؿ عدد مف المهارا تربويي والتعميميي  التي تشير إلفال
 ح ي ي   وبالتالي اناؾ حا ي ماسيلبرام  التعميـ ال لنظري والتطبيؽ العمميالتعميـ ا

اخؿ الت اعؿ ال عاؿ د ائيي الك ايات البزمي ألنها تخمؽإكساب معممي المرحمي ايبتد إلف
ح  ألنها تعطي والتعمـ النا  لمتعميـ األساسإنها المعيار  البيئي الص يي   ف ب عف

 .داخؿ الصؼ لمنه  الخ ي والمنه  ايكاديمياي اينكميزيي فكرة لممارسي امعمـ الم
  .Devor,1975 :7م

                                          
وقد أصبحت أنماط التربيي الت ميديي  عا زة عف مواكبي التايرات الكبيرة التي يمر      

لمعرفي العمميي و التكنولو يي األمػػػػػػر الذي تطػػمب تربيي بها العالـ نتي ي ت اعؼ ا
مػػػػػػػف ا ؿ مت ددة تعمػػػػؿ عمف استعماؿ برام  و أسػاليب و طػػرائؽ  تربويي متعددة 

مأبو الكشؾ  ربوييي التػتايرات في العمميػواكبي تمؾ الومػ بالواقع التعميمي النهػػوض
2111:5.  
ؿ الك يمي بإعداد المعمميف في أرناء الخدمي وال درة عمف تن يذ إف استعماؿ الوسائ       

ايت ااات ال ديدة في المرحمي ايبتدائيي    يتطمب و ود برام  وترسيخ  اإلصبحات
مك ايات لتدريبيي قائمي عمف الك ايات البزمي لمعمـ المرحمي ايبتدائيي  أي بو ع قائمي 

وي وستكوف اذم ال ائمي محكًا مو وعيًا لمت ويـ التربويي البزمي إلن از عممهـ الترب
يشعر المعمميف بالعدالي والر ي في الن س ويحسسهـ بالمسؤوليي ت ام العمؿ بمهني 
التعميـ وسوؼ تسهـ اذم ال ائمي في تطوير أداء معممي الماي اينكميزيي مف خبؿ 

لك ايات التربويي التعرؼ عمف حصيمي الك ايات التي يمتمكونها ومستوى أدائهـ لهذم ا
والتي ت ود عمميتي التربيي والتعميـ وتساعد عمف اختيار طرائؽ التدريس المناسبي األمر 

 الذي يرفع مف مستوى تعميـ المادة الدراسيي وايرت اء بها .
إف برام  إعداد المعمميف في المرحمي ايبتدائيي بصورة   در اإلشارة إلفتو           

  فهي تركز عمف اني قصورًا وا حاً نكميزيي بصورة خاصي   تععامي ومعممي الماي اي
إتاحي ال رصي أماـ المتعمميف لدراسي عدد معيف مف المواد الدراسيي تت مف م ايت 



 

بال در  ت اااتمهنيي و لكف لـ تسهـ اذم اير افيي عامي  وتخصصيي وتربويي  أو 
 داء مهمتق بالمعمـ ي ـو  أفت البزمي لمتعميـ   ومف ا ؿ الكافي يمتبؾ المهارا

 ي بد مف تصور وا ح يحدد الك ايات التربويي ربوييورة تح ؽ أاداؼ العمميي التبص
  . 21-0: 2119درويش و حرب التي ينباي عمف المعمـ أف يكتسبها. م 

ل شؿ المحاويت المبذولي لتطوير المناا  في بعض  يالرئيس إف مف األسباب     
المعمومات الم ررة لمتعميـ وعدـ م درتهـ توظيؼ ت المعمميف في الدوؿ او  عؼ ك ايا

وذلؾ ل عؼ  قدرات التبميذناسب مع تعمف عر ها وتبسيطها لممستوى الذي ي
مستوى إعداد المعمميف في تطبيؽ الطرائؽ ال ديدة وايت ااات الحديري في التعميـ 

  ..0991:0م ابر 
ت ايؿ  يتطمب  رورة حتميي إلعداد ومما  ييلماي اينكميز  واف ظهور منه   ديد      

المعمميف بشكؿ مسبؽ قبؿ ز هـ في عمميي تدريسق واف اذا المنه  يتطمب ك ايات 
المسبؽ  اإلعدادمعيني لارض تدريسق ومف انا برزت مشكمي البحث لكونق لـ يتـ 

مف اليي وينعكس اذا السبب ع الك ايات البزمي لهـ لت ديـ اذا المنه لممعمميف وتوفير 
مف  مف ح ـ المشكمي وزاد إعداد معمـ الماي اينكميزيي  في العراؽ  األمر الذي فاقـ

 ـو السياسي التربويي الوصوؿ إليق مف  هيتر  الذيواقع البيف الاايي المرمف و  ةو هسعي ال
 األمر الذي  مف  هي أخرى اذا ال انبالكبير في وواقع الحاؿ الذي يؤشر الخمؿ 

لـ تتناوؿ أي دراسي في العراؽ  إذلهذم المشكمي وبمورة فكرة البحث . استدعف التصدي 
مو وع الك ايات التربويي المطموبي مف معممي الماي  - عمف حد عمـ الباحث -

اينكميزيي في  وء متطمبات المنه  ال ديد  وقد ا تهد الباحث في بمورة صياغي 
 ي ومعمماتمعممالمطموبي مف  التربوييك ايات ال ما : مشكمي بحرق عمف وفؽ األتي

 ؟في العراؽ عمف وفؽ متطمبات المنه  ال ديد الماي اينكميزيي 
 
 
 
 
 



 

 أاميي البحث  :0-2
تعد التربيي   رورة حياتيي وقاعدة أساسيي لتطوير الم تمع   إذ ي احد ينكر         

ي في اذم الح ي ي   ف د بذؿ التربويوف خبؿ مسيرة التاريخ البشري  هودا" عظيم
تطوير الم تمعات   وأربتت التربيي  دوااا ودوراا وو وداا ك حسف نتاج فكري توصؿ 
إليق اإلنساف   وتعمؽ الدوؿ المت دمي والناميي اماي" كبيرة عمف النظاـ التربوي إيمانا" 
منها باف التربيي اي العنصر األساس والحاسـ إلحداث التنميي ب ميع أبعاداا   وقد 

في العصر الحديث م موعي مف المتايرات شممت فمس تها وأادافها شهدت التربيي 
وبرام ها   وذلؾ نتي ي الت دـ العممي في الم ايت كافي وبخاصي في العمـو اإلنسانيي 
والسموكيي   ومف الطبيعي أف تنعكس اذم التايرات عمف عناصر العمميي التربويي 

 .يسيما إعداد المعمميف وتدريبهـ 
لتعميـ الهادؼ والمخطط لق تخطيطا" صالحا" ودقي ا" يوصؿ األفراد إلف فا          

التربيي الوطنيي الصالحي بوص ها قواـ كؿ م تمع وكؿ وطف واي المحمي التي تشد 
يـ األمي إلف بع ها البعض فتؤدي رسالتها الساميي في الحياة وتتحدى الصعاب لتصم

ف استشراؼ المست بؿ في كؿ  والتي تنهض عم ربوييصياغي  ديدة لمعمميي الت
تايراتق وتطوراتق الم ايت وتت ق ببصراا وبصيرتها إلف المست بؿ البعيد بكؿ م

التربيي وبرام ها ومناا ها  مف رؤى مست بميي نا حي   لينعكس عمف أاداؼ
لذلؾ ف ف نوعيي البرنام  التربوي والتعميمي يت رر ويتحدد أكرر بم دار فاعميي  وم يدة

ي التربيي وبخاصي المعمميف وكاف يبد أف تصاغ السياسي التربويي العامميف ف
والممارسات اإلداريي بحيث ت تذب لمتعميـ الك ايات المناسبي وتحت ظ بها فتدربها لتصؿ 

ي تسػهـ في إلف الت كير المست بمي والتنبؤ والت مؿ والتحسب لبمورة شخصيات فذة واعي
    .08 :2119 واخروف مقشيطاتتطوير الم تمع ونه تق

ذا كاف            يئ لألفرادهيتعميـ يهدؼ إلف تطوير الموارد البشريي بدنيا وفكريا و الوا 
نسانياخصائص  عمف  يعتمد أف ربوييلعمميي التعمف ا فلم ائمي فببد مؤررة عمميا وا 

يؿ  تهدؼ إلف  مػػػػاف تشكواعتماد فمس ي  ديدة  استراتي يات وسياسات وا حي
                                                                                    .                                                                                                                           Ramadhan,1998:1موفؽ متطمبات تربويي حديري راسخي  والحديريالم تمعات ال



 

أف النظػػاـ التربوي يتكػوف مػف ربث عناصػر أساسيي مت اعمي  وغني عف البياف      
ولكؿ منها أاميي ودور   تمميذال –المنه   –ض واي  مالمعمـ ومؤررة في بع ها البع

في العمميي التربويي .إف ما يهمنا في اذا الم اؿ او المعمـ إذ يت ؽ المربوف ور اؿ 
ـ أاـ عنصر مف عناصر العمميي التربويي مع عدـ إنكار أاميي ال كر إف المعم

العناصر األخرى إذ بدونق ي يستطيع أي نظاـ تربوي أف يؤدي دورم عمف الو ق 
األكمؿ . وبهذا الصدد أكدت منظمي اليونسكو عمف إف إعداد المعمـ بمرابي إستراتي يي 

بنيي والت هيزات والمناا  لموا هي أزمي التعميـ في عالمنا المعاصر وذلؾ يف األ
والكتب والوسائؿ التعميميي   عمف أاميتها تب ف محدودة ال ائدة إذا لـ يتوافر المعمـ 
الكؼء .  واف تطوير المناا  وت سيراا وتر متها إلف واقع في النشاط التربوي وتطوير 

إلف حد كبير الطرائؽ واألساليب التعميميي وأساليب الت ويـ   إنما يعتمد عمف المعمميف 
خبصهـ في أدائها   ومف رـ فاف  وعمف ك اياتهـ ورغبتهـ في ال ياـ بمهامهـ وا 
إستراتي يي تطوير التربيي العربيي ب ممتها تعتمد عميهـ   واذا يدعو إلف مرا عي 

مالمنظمي العربيي طوير مهامهـ التربويي والم تمعييأساليب إعداد المعمميف وتدريبهـ وت
   .0979:1ي والعمـو لمتربيي والر اف

إف إعداد المعمـ مسؤوليي  ماعيي واي مسؤوليي خطيرة  وذلؾ ألاميي          
يء الذيف يصنعوف مست بب ؤ ق المعمـ. انق م تمع التبميذ  االم تمع الذي يتعامؿ مع

و  " و مهنيا" و ر افيا"عمميا "إلدارة شؤوف الحياة. لذا يتطمب إعداد المعمـ إعدادا
فهو المرشد و المو ق و ال ائد و المدرب و الباحث و المست صي لمشكبت  "سموكيا

تبميذم و م تمعق. فالمطموب منق بناء الشخصيي اإلنسانيي بناء 
 .   089 :2118سويًامال بيبت 

لذلؾ يتطمب إعداد ومتابعي معممي الماي اينكميزيي بشكؿ ي مف تدريس المادة       
عاٍؿ بحيث تظهر ك اءتها مف خبؿ قدرتها عمف ال مع بيف العمميي والعمميي بمستٍو 

النظريي والتطبيؽ   ومهاراتها في إكساب المعرفي العمميي لمتبميذ  واذا ي عؿ المعمـ 
في حا ي ماسي إلف دراسي عوامؿ الن اح المميز والتمكف مف الك ايات العامي والخاصي 

تطمب استعماؿ البرام   والوسائؿ البزمي لم ياـ بهذم المهمي بشكؿ أف ؿ  وكذلؾ ي
الك يمي بإعداداـ في أرناء الخدمي وال درة عمف تن يذ اإلصبحات وايت ااات ال ديدة 



 

في المرحمي ايبتدائيي  ومف أ ؿ التعرؼ عمف مستوى ن احهـ في عممهـ  فب بد مف 
ـ التربوي  و ود معيار لمت ويـ أي بو ع قائمي الك ايات التربويي البزمي إلن از عممه

وستكوف اذم ال ائمي محكًا مو وعيًا لمت ويـ يشعر المعمميف بالعدالي والر ي في الن س 
 . 0970:5  احمدم ويحسسهـ بالمسؤوليي ت ام العمؿ بمهني التعميـ

ما  الماي اينكميزيي معممي ينادي المختصوف في التربيي والتعميـ ب رورة تدريب      
  عمف أف يكوف بشكؿ pre- and in-service trainingوأرنائها الخدمي قبؿ 

مستمر ومكرؼ  ويحصؿ التركيز فيق عمف النوعيي ل ماف إفادتها  وي ـو عمف تن يذم 
  كما ياوخار  ياخبراء متخصصوف   وأف يكوف اناؾ تنويع في مصادر التدريب داخم

األفكار ؽ التعميميي ال ديدة  و ائونوعا لكي تتاح لهـ ال رصي لمتعرؼ عمف الطر 
المست دة في م اؿ تعميـ الماي اإلنكميزيي  وليطمعوا عمف طرائؽ تدريس مختم ي تكوف 
أكرر فائدة لمتعميـ. ومف خبؿ ال رص التدريبيي تتاح لهـ ال رصي لبطبع عف قرب 
عمف ق ايا مهمي مرؿ الدافعيي  وايت ااات  وأساليب التعزيز عند التبميذ  ومعرفي 

ي تساعد عمف التعمـ الص ي الت اعمي  وا  راء التدريبات الت اعميي طرائؽ تدريس حدير
دارة الصؼ  وغيراا مف  المتصمي بالبيئي المحيطي بالتمميذ  والتخطيط لمدروس  وا 

 ف ب عفيرة عممهـ التعميمي. اذا الك ايات  المهنيي  والتربويي التي يحتا ونها في مس
والتعمـ لدى األط اؿ  وا  ادة مهارة  حا تهـ الخاصي  إلف معرفي أساليب الت كير

محمداف  يكوف بإمكاف المعمـ استعمالها لممتعمميف الصاار.المحادري حتف 
 2102:2.  
والواقع يربت أنق إذا ما استرنينا مدة الت ربي والتدريب قبؿ الخدمي التي تمتد لمدة   

يي ي يخ عوف معممو الماي اإلنكميز  ف فصؿ دراسي كامؿ أرناء الدراسي ال امعيي ف
ل رص تدريبيي ح ي يي بشكؿ منتظـ  ووفؽ خطي مدروسي  وتتناوؿ أبعاًدا وق ايا 

ميزيي الذي يتسـ باإلعداد ال ائـ عمف الك ايات  بؿ كم صميي في ميداف تعميـ الماي اإلن
إف بعً ا منهـ يت اعد ولـ يحصؿ عمف فرص تدريبيي كافيي  أو عمف األكرر تعطف لق 

ميزيي الذيف كالماي اإلن إف كريرا" مف معمميطيمي مسيرتق الوظي يي  بؿ مرة  أو مرتيف 
 يشاركوف بالتعميـ   ذكروا

 .بيي واـ عمف رأس الخدميأنهـ لـ يح روا دورات تدري-0 



 

 .أف مو وعات التدريب يامب عميها العمـو  والت ميديي  والتنظير -2
 .مع المنه  الدراسي الحديث اذم مو وعات ي تتماشف -4
ومما يبحظ أف معممي الماي اإلنكميزيي ي يتمكنوف مف الحصوؿ عمف ما يست د في  

الميداف مف كتب حديري  ومصادر تعمـ  وغيراا مف المعمومات التي في حاؿ تمكنهـ 
ميزيي  كما كمنها ومف ايطبع عميها فإنها بب شؾ ترري وتص ؿ ت ربي تعميـ الماي اإلن

 التربوي المعمـ بحا ي إلف اإلعداد لذلؾ ف ف  ع صعبيأنهـ ُيد رسوف في ظؿ أو ا
ستراتي يي وعرض والت كيد عمف  رورة استخداـ لدروسق ال ائـ عمف الك ايات  دليؿ وا 

ميزيي مصاغي بشكؿ وا ح  كالذي يت مف أاداؼ منه  الماي اإلنت صيمي لممنه  
ي ي توزيع المادة ألساليب التدريس الم ترحي  وطر إستراتي يي التدريس  وعرض  وكذلؾ

العمميي عمف الدروس بطري ي متوازني  وشرح واؼ ألساليب الت ويـ  واألاداؼ التربويي 
 . 2102:2محمداف  لموحدات  وخطوات تن يذ الدرس واألنشطي المصاحبي. 

تختمؼ عف أقرانق اآلخريف   ـيويرى الباحث أف لكؿ متعمـ طري ي معيني في التعم       
ف الطري ي المنظمي التي عماداا الشرح الدقيؽ لكؿ صايرة وكبيرة  فهناؾ مف يميؿ إل

 ما ينباي أخذم في ف األخطاء ومحاولي اإلفادة منهاوالتدريب الكرير  والتركيز عم
الحسباف أنق ليس اناؾ طري ي أف ؿ مف األخرى  ولكف الذي ي ب أخذم في الحسباف 

الماي اإلنكميزيي في  عمميحالي م خذة لمموقؼ الماوي إفاو مدى مناسبي الطري ي المت
اختيار الطري ي المناسبي لتعمـ الماي  مدارسنا تظهر بو وح افت اراـ إلف م ومات

فاإلنك تبميذنا ي دموف عمف تعممها مف غير إبداء أي قدر مف الدافعيي  ميزيي وا 
والحماسي  ورغبتهـ ال ادة في تعممها والسبب في ذلؾ يعود في الم اـ األوؿ إلف 

عوراـ ب نها ليست ذات أولويي مهمي في حياتهـ  ومف انا ينصب تركيزاـ عمف ش
تحصيؿ أقؿ قدر مف الماي الذي يؤدي بهـ إلف اينت اؿ إلف مستوى دراسي  متدف  

ميزيي  وبعض النصوص  والكممات مف كولذا فهـ ي وموف ف ط بح ظ قواعد الماي اإلن
 يفغير مدرك يزالوفكبيرة ي  عددهناؾ ار النهائي. وباإل ماؿ فأ ؿ ا تياز ايختب

م الماي داخؿ المنظومي ميزيي  ولـ يدركوا الدور الذي تمعبق اذكألاميي تعمـ الماي اإلن
 .ربوييالت



 

التي ؽ  ديدة ائوفي  وء ايت ااات التربويي المعاصرة وظهور أنماط وطر     
المعمـ المست بميي    الحا ي إلف تاير في ادوار ت  أت حربوييتستخدـ في العمميي الت

وبالتالي إعادة النظر في برام  إعدادم وتدريبق عمف وفؽ  وء األدوار والتحديات 
المعاصرة   ولكي تكوف اذم البرام  فاعمي فاف ذلؾ يتطمب إحداث تطوير لها في 
أادافها والياتها وأساليبها   ليحصؿ مف خبؿ اذا التطوير تخطي أو ق ال صور 

 مالم رجالمعمـ وتنميتق مهنيا في مواكبي ايت ااات المعاصرة في إعدادالحاليي   ورغبي 
  . .: 2117  واخروف

ف ب"عف ذلؾ ف د ركزت العديد مف النظريات عمف  رورة إعداد المعمـ في      
 وء ك اياتق ال روريي كما او الحاؿ في العبقي بيف الك ايات ونظريي تاير الدور في 
التركيز عمف عمميي إعداد المعمـ وتدريسق أي إف دور المعمـ يعد دورا" متايرا" عكس 

ذا كاف الدور يرتبط بالمهاـ والمسؤوليات دور بعض أصحاب المهف األخرى   وا  
الوظي يي   ف ف مهاـ المعمـ ومسؤولياتق دائمي التاير في عصر دائـ التاير  واي تتعدد 

التي اتسعت لتشمؿ  وانب لـ تكف منظورة ت بؿ وتتنوع بتعدد وتنوع أاداؼ تربيي المس
تتطمب نظرة  ديدة مف قبؿ . إف األدوار ال ديدة لممعمـ وعند اعتبار نظريي الدور 

ل مس ي برام  إعداد المعمـ وأادافها لتناسب طبيعي اذم األدوار  كما إف ذلؾ يتطمب 
بال رورة إعادة النظر في ايكمي برام  اإلعداد  والخطط الدراسيي التي تشتمؿ عميها 
واستراتي ياتها  وتكنولو ياتها  والخدمات المساندة لها  وفي اذا اإلطار ت تي الك ايات 
بعداا معبرة عف المهارات وايت ااات ال ديدة والمت ددة لممعمـ مف ناحيي وبعداا 
 المنطمؽ الرئيس لو ع رؤيي وا حي لبرام  إعداد المعمـ وتدريسق مف ناحيي أخرى .

USA. Department of labours and Education ,2000:7)   
بويي وعنصراا ال اعؿ  بؿ مف اذا المنطمؽ ف د عد المعمـ عصب العمميي التر         

او لب العمميي التعميميي . ويشكؿ إعداد المعم ـ وت ايمق عمميًا ومعرفيًا وتربويًا عنصرًا 
أساسيًا في العمميي التربويي الحديري. وبما أف العالـ في ال رف الحادي والعشريف يشهد 

عدادًا خاصًا ومستمرًا تطورًا اائًب في المعرفي والمعموماتيي   لذا يتطمب إعداد المعمـ إ
ينمي لديق رغبي التعم ـ الذاتي واإلطبع عمف المست دات التربويي وتطوراتها. وقد 
توصمت العديد مف الدراسات التربويي إلف خبصي م اداا أف التبميذ يتعمموف بشكؿ 



 

أف ؿ مف المعمميف ذوي الخصائص والسمات المحدد ة  إذ تنعكس اذم السمات إي ابًا 
   .2: 2111محافظي م  ًا عمف الارفي الص يي والتحصيؿ الدراسي.أو سمب
وف ا لك اياتهـ البزمي ف د  المعمميف عمف إعدادعدد مف الدراسات  أكدت         

  دراسي بعنواف " دراسي في خصائص المعمميف  .AC. Kgoz,2005أ رى كوز م
سحي مستعينًا باستباني وت ريراتهـ عمف ات ااات الطمبي " استعمؿ فيها األسموب الم

سني   00-9م توحي أعداا لارض الدراسي  وطب ها عمف عيني مف الطمبي مف أعمار 
مف أربع مدارس مختم ي في محافظتيف في تركيا  بهدؼ ت ييـ ات اااتهـ نحو تصوراتهـ 
وادراكاتهـ لخصائص المعمميف مالمهنيي  والتربويي  والشخصيي   وقد بينت النتائ  

  حيث كانت الطالبات أكرر سال ن لمتايرالخصائص تعزى  ت  يؿفي  و ود فروؽ
حساسيي نحو الخصائص الشخصيي لمعمميهـ  بينما ااتـ الذكور بمعارؼ معمميهـ 
وسعي اطبعهـ  وأخبقهـ وطبائعهـ المطي ي  ومف تمؾ النتائ  أف أبرز ص ات المعمـ 

مؿ  ودواـ العبوس  واستعماؿ التي ي يرغب فيها الطمبي: التحيز في التعاالسمبيي 
األساليب المممي  وال سوة وقمي الرحمي  وعدـ اياتماـ بالمببس والهنداـ والشكؿ  
والصراخ الدائـ إذا أخط  الطالب  وف داف السيطرة عمف الصؼ. أما الص ات المرغوبي 

صداقي  في المعمـ فهي: العدؿ والمساواة  والرحمي والود والمطؼ  والمرح  والهدوء  وال
وحسف ايستماع لمطمبي  والتشويؽ في عرض الدرس  والحرص عمف إي اد بيئي ص يي 

  (Ac.Kgoz, Firat :2005مريحي وامني ومتعاوني  ودواـ النشاط  وايستمتاع بالعمؿ
أحدى  اي في دراسي عف المعمـ  Haskvitz,2007وأشار ااسك يتس م         

ميزات مشتركي ت مع بيف المعمميف المميزيف عشرم ميزة لممعمـ ال يد " إلف و ود 
ومنها: سعي ايطبع والمعرفي  واستمراريي التعمـ والبحث عف ال ديد  وو ع ال واعد 

وفي المست بؿ  والتوقعات العاليي  ؿ مع الطمبي  ومعرفي ما يحتا ونق في الحا رلمتعام
بإن ازاتهـ  ومساعدتهـ منهـ  والتي تدفعهـ لت ديـ أف ؿ ما لديهـ  وبالتالي السعادة 

عمف ايست بليي وت دير الذات  وال درة عمف التواصؿ  والمروني في التعامؿ معهـ  
وتبسيط المادة التعميميي  والمطؼ والمرح واستعماؿ ال صص المسميي ال اذبي ينتبااهـ  
ـ والتنويع في األساليب  وت ديـ األنشطي التي تزيؿ الرتابي والممؿ  وتزيد دافعيته

  ..:2119  محافظيممـ  وت ديـ ت ويـ سريع  ألعمالهـوت عمهـ دائمي ايستعداد لمتع



 

دراسي بعنواف " و هات  ,Vialla  &Quigley 2007وأ رى فياي وكوينكمي         
نظر طمبي مختاريف لمخصائص ال روريي لممعمميف" وقد طب ها عمف عيني مكوني مف 

في إحدى مدارس منيوساوث ويمز  في  سني 00 9 7  طالبًا مف أعمار 457م
أستراليا  حيث بينت النتائ  أف الخصائص الم  مي لدى عيني الدراسي اي: المعمـ 
الصديؽ المت تح والمت بؿ لمطمبي  والمستمع لهـ  والمت هـ لحا اتهـ وقدراتهـ  والمش ع 

اؿ لهـ  والذي يحرص عمف إي اد بيئي ص يي مرحي  وتعميـ ممتع بمط ق  واستعم
لمامق بمادة ائالطر  ؽ واألساليب المتنوعي والمريرة لمت كير  وامتبكق لمهارات التواصؿ  وا 

 (Vialla&etal.2007)درسق  وحزمق في عممق  واسترمارم لوقت التعميـ.
  دراسي بعنواف " خصائص المعمـ المتميز مف 2115وأ رى أبو عواد م          

منط ي  نوب عماف التابعي لوكالي الاوث  و هي نظر معممي المدارس األساسيي في
الدوليي"  ادفت الف الكشؼ عف خصائص المعمـ المتميز أو المعمـ الذي نريدم في 
المدارس األساسيي في منط ي  نوب عماف مف و هي نظر المعمميف  ومعرفي ما إذا 
كانت اذم الخصائص تتبايف تبعًا لعدد مف المتايرات مرؿ:  نس المعمـ ومؤامق 

  معممًا ومعممي. .01خصصق وعدد سنوات خبرتق ف د تكونت عيني الدراسي مف موت
وأاـ النتائ  التي توصمت إليها الدراسي او عدـ و ود فروؽ ذات ديلي إحصائيي في 
خصائص المعمـ المتميز تعزى لكؿ مف ال نس والمؤاؿ العممي وعدد سنوات الخبرة  

ى لمتخصص ولصالح المعمميف مف في حيف و دت فروؽ ذات ديلي إحصائيي تعز 
  . 2115مابو عواد   تخصص معمـ الصؼ.

منذ لحظي  ربوييدًا وخبيرًا في العمميي التعإف المعمـ ي يصبح معممًا  ي           
دخولق اذم المهني  فهو يحتاج إلف عدد مف السنوات لكي يصبح مربيًا وخبيرًا متمرسًا 

. إذ أف المعمميف الذيف أعد وا عداد والتدريب ال يدمع التاكيد عمف ايفي اذا الميداف  
بشكؿ  يد سيعرفوف كي يي و ع قواعد وخطط لمعمميي التربويي  وكي يي إدارة الصؼ 
المدرسي. وت سيسًا عمف ذلؾ  فإف أي إصبح أو ت ديد أو تطوير في العمميي التربويي 

قراراا مف قبؿ الخبراء ي ب أف يبدأ بالمعمـ ألنق المن ذ لمسياسات التربويي بعد إ
حتف مع و ود مناا   –والمختصيف  إذ ي تربيق  يػدة بدوف معمـ  يد. فالمعمـ ال يد 



 

يمكف أف ُيحدث أررًا طيبًا في تبميذم  بينما المعمـ السيئ حتف مع المناا   –متخم ي 
  .0951:09مبشارة  لمتطورة ي يمكف أف ي دـ شيئًا ا
معمـ وت ايمق مف المسائؿ الرئيسي التي ي ب أف تحتؿ تعد  مسالي إعداد ال       

الصدارة بيف كؿ مشروعات التطوير التربوي في مؤسسات التعميـ العالي في معظـ 
دوؿ العالـ. وقد تكاررت في الع ود األخيرة مف ال رف الما ي وبدايي ال رف الحالي 

لتالي  رورة إعداد الدعوات إلف إصبح التعميـ وب رورة تطوير نوعيتق و ودتق  وبا
المعمـ ليتمكف مف ال ياـ ب دوارم المختم ي في عالـ سمتق التاير  والتبدؿ المستمريف في 
ال وانب الحياتيي  وي يمكف أف يحصؿ ذلؾ إي إذا كانت اناؾ  ودة في التعميـ  وي 
تكوف اناؾ  ودة في التعميـ إي باإلعداد ال يد لممعمميف .مأبو دقي وعرفي  

2117:.4  
منها ما يتعمؽ  عديدة تؤرر بشكؿ مباشر في أداء المعمـ لدورم المهني ؿاناؾ عوام     

يمانقبالمعمـ ن سق مف حيث استعدادم وقابميتق لمهني التعميـ    بالمهني وات ااق نحواا  وا 
ع المعمـ ف د ت عمق يحبها ويتحمس لها   ومف العوامؿ التي تتعمؽ بالمعمـ ن سق و 

يتعمؽ بنوعيي  منها ما و إعدادمتعمؽ بنظاـ وما ي تماعي  ايقتصادي واي
 إعدادبق المعمـ وفاعميتق في كميات التربيي ومعهد  مونظاـ التدريس الذي مر  التبميذ

المعمميف  إعدادالمعمميف  وكذلؾ ك ايي التدريب العممي لطبب كميات ومعااد 
يتعمؽ بنظاـ  المعمـ منها ما ءأدامف العوامؿ المؤررة عمف  دالذي يع األخر وال انب 

المدرسي وقيادتها    إدارةالمدرسي وواقعها ومف اذم العوامؿ قمي الوعي التربوي لدى 
لممعمميف  اآلراء التربوييتبايف  وأي االتدريس وممارسي النشاط   إمكانياتوعدـ توافر 

 أداءف ميع اذم العوامؿ قد تؤرر سمبا عمف  إعداداـفي المدرسي واختبؼ  هات 
ي تؤرر عمف سير مشاكؿ والت إلفالمعمـ مما ي عؿ التعميـ يعاني مف ا وات قد تتحوؿ 

 مف العوامؿ المهمي التي ي دا الصحيح   ومف العوامؿ التي تعبشكمه ربوييالعمميي الت
 دا  مهمي عدت ـومكانته يفإلف المعمم الم تمع فنظرتالمعمـ  أداءعمف  ت ريراايخ ف 

لق  المعمـ في و ع بصماتق لصنع أ ياؿ المست بؿ وما ؤديقي ذيف ب عف الدور ال
إلف لها  ؿ دورم مف ناقؿ لممعرفي ومصدر وحيدو إذ تحدور في بناء األمـ وت دمها  مف 
وبناء لذلؾ ينباي إعداد المعمـ وتدريبق في إطار التايير يف التبميذ والمعرفي ب وسيط



 

مناا ق وطرائ ق  وفي أادافق األساسيي  وي ال ذري الذي ي ب أف يتـ في بنيي التعميـ و 
  وب ساليب التعاوف مع اآلباء المعمـ ب ساليب التعم ـ الذاتي سيما في ما يتصؿ بتمرس

  وبربط التعميـ التبميذوالم تمع المحمي  وتدريبق عمف الوسائؿ ال ديدة في ت ويـ 
عداداألساس بحا ات الم تمع وبمواقع العمؿ. واذا يستمـز معممًا م  مف طراز  ديد  وا 

مبئمًا لألاداؼ الحديري  وتدريبًا مستمرًا لق عمػف المست دات التربػويي 
  ..0957:7مسميماف وتطوراتها.

ت التربويي لهذا المو وع في ونظرًا لعدـ و ود دراسي عمميي تناولت الك ايا      
اسبي التي تستعممها عمف الرغـ مف أاميي مادة الماي اينكميزيي والطري ي المن العراؽ

المدرسي لربط المادة العمميي بواقع الم تمع  ارت ى الباحث ال ياـ بدراسي عمميي تهدؼ 
إلف التعرؼ عمف الك ايات التربويي التي ي ب أف يتميز بها معمـ الماي اينكميزيي عند 

قوؼ لمو و   بناءا" عمف المنه  ال ديد تدريس اذم المادة في مدارس المرحمي ايبتدائيي
عمف مدى امتبؾ المعمـ لمك ايات التربويي الوا ب توفراا يف ال انب التربوي يعد مف 
ال وانب المهمي في التربيي والتعميـ وأل ؿ التماشي مع التطور الحاصؿ في ميداف 

 التربيي والتعميـ.
 

 -في  وء ذلؾ   فاف اذا البحث يكتسب أاميتق مف أاميي المؤشرات اآلتيي :
 

  فد اذا البحث المكتبي العراقيي والعربيي بدراسي حديري عف الك ايات نظريا" ير
 ميزيي ذلؾ ألنق عمف حد عمـ الباحث المتوا ع يكالبزمي لمعممي الماي اين
تحدرت عف مو وع الك ايات التربويي في  وء  دتو د دراسي بهذا الصد

 المتايرات الحاصمي في منه  الماي اينكميزيي .
 لتطبي ها في  واحدة مف األدوات و كاف استعماؿ أداة اذم الدراسيتطبي يا" باإلم

لتدريس مادة الماي الذيف لديهـ الك ايات التربويي المطموبي  اختيار المعمميف
 . عمف وفؽ متطمبات المنه  ال ديدميزيي في المرحمي ايبتدائيي كاين
 
 



 

  أاداؼ البحث  :0-4
 يهدؼ اذا البحث إلف :     
معممي الماي اينكميزيي  في المرحمي  المطموبي مفايات التربويي الك تعرؼ  .4

  . Iraq opportunitiesايبتدائيي عمف وفؽ المنه  ال ديد م
الماي اينكميزيي  المطموبي مف معمميال روؽ في الك ايات التربويي  تعرؼ ..

والمؤاؿ العممي .ولتح يؽ اذا الهدؼ قدـ الباحث   نسعمف وفؽ متايرم ال
 يات اآلتيي :ال ر 

في الك ايات  1.18ليس اناؾ فروؽ دالي إحصائيا" عند مستوى ديلي  - أ
 إناث . –مذكور   نسي اينكميزيي عمف وفؽ متاير الالتربويي لمعممي الما

في الك ايات  1.18ليس اناؾ فروؽ دالي إحصائيا" عند مستوى ديلي  - ب
 –العممي مدبموـ  التربويي لمعممي الماي اينكميزيي عمف وفؽ متاير المؤاؿ

 بكالوريوس .
في الك ايات  1.18ليس اناؾ فروؽ دالي إحصائيا" عند مستوى ديلي  - ت

والمؤاؿ   نسيزيي عمف وفؽ ت اعؿ متايري مالالتربويي لمعممي الماي اينكم
 العممي .

ي اينكميزيي معممي الما مف يالمطموب التربوييال روؽ في الك ايات  تعرؼ -4
  ولتح يؽ اذا الهدؼ  موقع العمؿ –الخدمي  سنواتم عمف وفؽ متاير

 قدـ الباحث ال ر يات اآلتيي :
في  1.18ليس اناؾ فروؽ دالي إحصائيا" عند مستوى ديلي   - أ

سنوات الك ايات التربويي لمعممي الماي اينكميزيي عمف وفؽ متاير 
  .ف كرر سنوات 01 –سنوات  01الخدمي ماقؿ مف 

في  1.18عند مستوى ديلي ليس اناؾ فروؽ دالي إحصائيا"  - ب
 الماي اينكميزيي عمف وفؽ متاير موقع العمؿ الك ايات التربويي لمعممي

 مديني . –مقريي  



 

في  1.18ليس اناؾ فروؽ دالي إحصائيا" عند مستوى ديلي  - ت
الك ايات التربويي لمعممي الماي اينكميزيي عمف وفؽ ت اعؿ متايري 

  .و موقع العمؿالخدمي سنوات م
 

 حدود البحث  :.-0
 يتحدد اذا البحث     
بمعممي الماي اينكميزيي في المدارس ايبتدائيي التابعي لممديريي العامي لتربيي   -0

   .2102-2100محافظي ديالف لمعاـ الدراسي م
 
  المصطمحات تحديد :0-8
 

ة يذكر الباحث منها يدتعري ات عدبعرفت  - :competencyم  : ": الكفايةأوال
 ماياتي:

   :0989م  Whiteعرفها وايت :    -0
إنها دافع السيطرة عمف البيئي   فال رد بحا ي إلف التعامؿ مع البيئي   وي 
يتح ؽ اذا التعامؿ إي بعد فهمها واستيعابها   وبذلؾ النشاط المو ق 
نحو ايستكشاؼ وايستطبع و ميع النشاط المعرفي نشاطا" تكي يا" 

  .0990:49ممحمود ك ايي بهدؼ تح يؽ ال
 
فها مصط ف م اصطبح  -2          : 0970عرا

ب نها مف ك ام الشيء. استانف بق عف غيرم فهو كاٍؼ   وم ردم كؼء و معق 
عمف أك ياء والك اءة اي الممارمي في ال وة والشرؼ   والك وء او ال وي ال ادر 

  . 790 : 0970   واخروف م مصط ف تصريؼ العمؿ   و معق أك اء 
 
 
  :.097فتها ساميي الخناـ : معر -4



 

 يات التي تتطمبها مهني إنها در ي الن اح في ال ياـ بالوظائؼ والم ت
  ..0: 0959م نعيمي  معيني 

 
  : 0975م  Westعرفها ويست: -.

ستوى أداء محدد وتحت اي ال درة عمف أداء الوا بات المطموبي بم
  .01 :0959معابديف   ظروؼ محددة 

 
 
  : 0991: مريب عرفها أيمف غ-8

اي توافر قدر مناسب مف الخصائص والمهارات واإلمكانيات الشخصيي 
 لدى ال رد   بحيث يستطيع استخدامها في تح يؽ األاداؼ المنشودة. 

 . 9 :0991م ابر                                                
 
 

 : الكفايات التربوية "ثانيا
 حث منها ماياتي :تعري ات عدة يذكر البابعرفت 

   : 0959عرفها ال را م  -0

مرور مف المعارؼ والمهارات  بعد أنها " م مؿ سموؾ المعمـ  الذي يت 
ات برنام  محدد ينعكس أررم عمف أدائق  ويظهر ذلؾ مف خبؿ أدو ب المعمموف

  .0.: 0959مال را    خاصي تعد لهذا الارض  قياس

 

 

  :0990عرفها باقر م -2



 

ف استيعاب الخصائص ال سميي والن سيي واي تماعيي لمتبميذ اي قدرة المعمـ عم
ت اف األساليب السميمي في تعامؿ  ومعرفي خصائص التعمـ لكؿ مرحمي عمريي وا 
المعمـ مع تبمذتق وامتبؾ أسس التو يق التربوي واإلرشاد الن سي واستيعاب 

   . 0990:00مباقر  والمهارات األساسيي في التربيي  المعارؼ
 
 :   0991فها الهرمي م عر  -4

بزمي لمتدريس ومدى ب نها " امتبؾ المعمـ  المعرفي العامي والمهارات ال
 .  0991:70مالهرمي     إت انق لها

  : 0997: معرفها زيتوف -.
اي كافي التايرات التي تطرأ عمف  المعمميف والتي تهدؼ إلف تطوير التعميـ  

  .807 :2100 واخروف الخزاعميماء و وداـ في داخؿ ح رة الدراسي .أرن
   لمك ايات التربويي  كتعريؼ نظري لمبحث 0959وقد تبنف الباحث تعريؼ ال را م-8

 التعريؼ اإل رائي لمك ايات التربويي  -1

التي يحصؿ عميها المست يبوف عمف م ياس الك ايات التربويي الذي أعدم الكميي الدر ي 
 الباحث لهذا الارض . 

 
 مغة االنكميزية  ثالثا": معممو ال

اـ خري و كميات التربيي والتربيي األساسيي أو معااد إعداد التعريؼ اإل رائي: 
 فالذي سـ الماي اينكميزيي ل معااد إعداد المعمميفالمعمميف المركزيي أو 

 . بتعميـ م ررات مادة الماي اينكميزيي في المرحمي ايبتدائيي وفي وم
 
 

  : المرحمة االبتدائية"رابعا



 

اي أولف المراحؿ الدراسيي في العراؽ  يمتحؽ بها الط ؿ في عمر ست سنوات   
يتدرج خبلها مف الصؼ األوؿ إلف الصؼ السادس و التعميـ في اذم المرحمي يكوف 

 إلزاميا .
  .0951  2عدد  موزارة التربيي  نظاـ المدارس ايبتدائيي                     

 
 لممنيج الجديد  خامسا: التعريف االجرائي

او احد الم ررات الدراسيي الذي يدرس في المدارس ايبتدائيي ابتدا" مف الصؼ الرالث  
ايبتدائي الف الصؼ السادس ايبتدائي ويعتمد تدريسق عمف طري ي التدريس التواصميي 
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 ال صؿ الراني
 ودراسات ساب ي  –أدبيات البحث 
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 م هوـ الك ايات 
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 ال صؿ الراني
 : ودراسات ساب ي البحثأدبيات 

 :اإلعداد المهني والتربوي لممعمـ :2-0 
إكساب  أوي:يتطمب اإلعداد المهني والتربوي لممعمـ تح يؽ عامميف أساسيف اما:       

معمـ المست بؿ أسرار مهني التدريس وأصولها   فمكؿ مهني أسراراا التي ي يعرفها سوى 
ب المهني في إعداد المعمـ يشتمؿ عمف الح ائؽ والمعمومات المتعم ي أصحابها إف ال ان

وما ي ر ق اذا النمو مف وا بات تربويي عمف المعمـ رانيا: بالمتعمـ وشخصيتق ونمواا 
ؽ التدريس وأاداؼ العمميي التربويي وطبيعتها ومازااا ائ  ويشتمؿ أي ا عمف طر 

د وغيراا مف األمور التي تساعد المعمـ عمف بالنسبي لم رد والم تمع وشروط التعميـ ال ي
 . 2101:218إ ادتق لمهنتق .مابوشعيرة 

الم صود باإلعداد المهني لممعمـ او إلمامق بالخبرات ال نيي التي ت درم عمف       
التكيؼ بن سق وبمادتق لمواقؼ التعميـ المختم ي وت همق بو وح لطبيعي العمميي 

معارؼ ومهارات خاصي ينباي أف يتزود بها قبؿ أف  التعميميي  وما يحتاج إليق مف
لماـ المعمـ بهذم الخبرات ال نيي ي ـو عمف أساسيف اما:                                                                           يمارسها وا 

الميداف في معهد اإلعداد لألداء التدريسي في  معمـاو التربيي العمميي وتحمؿ ال*األوؿ:
 ال عمي لمتدريس واو المدارس.                                                                           

الراني:او الدراسي النظريي المنظمي العمي ي لم ررات المناا  التربويي مرؿ *
ؽ التدريس  نمو الط ؿ وتطورم طبيعي العمميي ائر طالمناا  عمـ الن س التربوي و 

التربويي  تنظيـ واختيار الخبرات الدراسيي  تاريخ التربيي وفمس تها. إف دراسي العمميي 
تدريس  فيها يتعرؼ المعمـ عمف التعميميي  رورة ممحي مف  رورات الن اح في ال

 درات الع ميي المت اوتي في األفراد  وعبقتها بدر ات ال هـ وقابميي ال هـ عنداـ  كما ال
ر التي ت ـو عميها اذم العمميي وكيؼ تؤدي وظائ ها أداء سميما"  يتعرؼ عمف العناص

وكيؼ يؤدي او دورم في إيصاؿ المعمومي إلف ذاف التمميذ وتربيتها فيق حتف ي 
معرفي يتعرض لمنسياف  كما يمهمق السداد في تعاممق التربوي مع األط اؿ  وي شؾ إف 

  سواء  ي وص ا وتنظيمالمنه  الدراسيبني عميها خبرات ا  يالمعمـ األسس السميمي الت
في المنه  اليومي أو السنوي   يتيح لق المشاركي ال ديدة المرمرة في مواكبي التايرات 



 

الحاصمي في المناا    وينعكس اذا عمف و ع أساس متيف مف أسس اإلعداد لمعمـ 
لطريؽ المست بؿ   حيث إف خبرات الما ي وت اربق والنتائ  التي أدت إليها تختصر ا

 فب يحتاج حينئذ أف يبدأ لف اإلماـ  ألنها توفر عميق وقتا يحث خطام إ عمف أف أمامق
الشوط مف  ديد  عميق فاف دراسي تاريخ التربيي وأصولها تهدي المعمـ إلف أقـو السبؿ 
في التطبيؽ النظاـ التربوي الحالي والمست بؿ   وتبصرم بكي يي بناء العمميي التربويي 

ميـ والهادؼ واف تكوف منت ي خير النتائ   واف العنايي في إعداد المعمـ بشكمها الس
ؽ التدريس ي ربق إلف ميداف التطبيؽ العممي لمتدريس ب نيي ممهمي  وبالنسبي ائبدراسي طر 

لممعمـ ف ف إعدادم المهني لمتدريس يحتاج قبؿ أف يخرج إلف ميداف العمؿ في المدارس 
طري ي التدريس   يي وو هات النظر المتعددة فيما يتعمؽ بإلف إيلماـ بالنظريات التربو 

لعممق ال ني في بدايي الطريؽ حتف ي ي ؿ  ومف رـ ي تي بعداا  ليتخذ ذلؾ أساسا
خاصي وايست امي عمف  ظرالتمرس والخبرة الميدانيي  وفي اياتداء إلف تكويف و هي ن
بوي مع تبميذم في مواق ق طري ي تدريس يكوف لها ارر فعاؿ عمف واقع التعامؿ التر 

الخاصي.والمعروؼ إف الطري ي التربويي اي الوسيمي التي ين ؿ بها المعمـ الخبرات 
 والمعمومات والمهارات المختم ي إلف تبميذم لتح يؽ الهدؼ التربوي مربيع

  ..2119:0 واخروف
 
 :األدوار الحديري لممعمـ في ظؿ المنه  الحديث: 2-0-0  

بر العصور مف حيث األدوار التي يؤديها المعمـ   ف ديمًا أي ما قبؿ اختم ت النظرة ع
عصر التربيي الحديري كاف ينظر لممعمـ عمف أنق مم  ف وناقؿ معرفي ف ط وما عمف 

وحديرا أصبح   الطبب الذيف يعممهـ إي ح ظ المعارؼ والمعمومات التي يوصمها إليهـ
واحد فعمف عات ق ت ع مسؤوليي التبميذ  ينظر إلف المعمـ عمف أنق معمـ ومرٍب في اف

في التعم ـ والتعميـ والمساامي المو هي وال اعميي في تنشئتهـ التنشئي السميمي مف خبؿ 
يًا و سميًا ومهاريا الرعايي الواعيي والشاممي لمنمو المتكامؿ لم رد المتعمـ " روحيًا وع م

ؿ مع البيئي وخدمي الم تمع اذا إ افي إلف دور المعمـ في م اؿ الت اع وو دانيا
يت ؽ اغمب المربيف وال ائميف في م اؿ إعداد المعمميف  .والمساامي في ت دمق ورقي ق  إذ

بما ينباي عميق عممق بعد تخر ق  وما تتطمبق  مف  رورة أف يكوف اإلعداد مرتبطاع



 

 التي سي وـمهنتق مف ك ايات وسمات شخصيي معيني  كي يستطيع ت ديي أدوارم 
دوف   والتي تعتمد عمف األسس التربويي الحديري المست بميي التعميـ يذاا في مهنتقتن ب

تنحصر في ن ؿ المعمومات مف مصادر محدودة التي  عمف األدوار الت ميديي اإلصرار
بسمبيتها  لمتبميذ وت كيد ح ظهـ لها  مع تو يههـ إلف أنماط مف السموؾ المتوارري

    2119:41واي ابياتها مالحيمي 
يمرؿ المعمـ في العصر التربوي الحديث عدة أدوار تربويي ا تماعيي تساير روح العصر 

 والنهوض بواقع التعميـ اي : والتطور 
 عمميي التدريس: يعرؼ  اف  -0

ب صولها ومبادئها ولمتدريس  ع فيها ما لـ تكف مممات نها وتبدإف أي مهني ي يمكف أف ت
صوؿ وقواعد منها ما يخص المعمـ ومنها ما أ –الذي او عمميي التعميـ والتعمـ –

وسائمق  واذا ما يخص المتعمـ ومنها ما يخص المادة ومنها ما يخص أسموب التعمـ و 
ا إلمامؾ بالطري ي التي يتـ بها التعمـ   وم يدور حولق غالبا عمـ الن س التربوي فمرب
عمف اختيار الطري ي   والذي يساعد المعمـ اي األشياء التي تؤرر فيق سمبا أو إي ابا

مف ا ؿ التواصؿ والسير وفؽ  وتناسب التبميذ الصحيحي في التعميـ والتي تناسبق
ذ اف االخطط المعدة مسب ا والتي تمكني مف ايصاؿ المعمومات الف التبميذ بشكؿ  يد  

التي  مف األخطاء التعميـ ويساعدم عمف تبفي كريرافي  ي يد المعمـ كريرا الكرير منها
  2100:11 واخروف مالشربينيفيها كرير مف المعمميف ي ع
 أاداؼ التدريس العامي والخاصي والسموكيي: أف ي هـ -2

ي يمكف أف تكوف عمميي التعميـ نا حي دوف أف ي وـ المعمـ بتحديد األاداؼ التي 
 يطمح الف تح ي ها داخؿ ح رة الدراسي حيث تكوف اذم األاداؼ عمف أنواع اي:

  يدة المدى.بع –أاداؼ عامي 
 .أاداؼ خاصي ومرحميي 

إلماـ المعمـ بهذم األاداؼ  يساعد في تنسيؽ ال هود و عمها مت افرة لموصوؿ إلف إف 
 تمميذئي الم رر في سياسي التعميـ   ومعرفي ما يتوقع أف ي ـو بق الالهدؼ العاـ النها

دتق شاانتي ي لنشاطق في درس معيف وذلؾ مف خبؿ اإلشارة إلف سموؾ معيف يمكف م



 

ي يمكف مشاادتق  واف األاداؼ السموكيي واف  وتحديدم وقياسق   وليس سموكا داخميا
انت داا بعض الباحريف لها ارر كبير في تسهيؿ عمميي التعميـ عمف المعمـ والمتعمـ  واف 

في ال صؿ رغـ تح يراـ لها مف أاـ أسباب فشؿ كرير مف المعمميف في أداء دروسهـ 
دا او عدـ رسوخ أاداؼ الدرس في أذاانهـ   فترى المعمـ ينت ؿ مف  ي كتابيا تح يرا

 نشاط إلف نشاط وك نق ي رابط بينهما وي ادؼ مشترؾ لها.
 :إف يعمـ  تبميذم  يدا -4
لف التبميذ وي في ت ديـ المادة العمميي إ راسيف المعمـ في اذا الدور منظما وميكو     

ي ح ي يي لدى المعمـ في تنظيمها وذلؾ لكي فائدة دوف و ود بصم يكوف  التعميـ ذا
يراعي ال روؽ ال رديي في التعمـ فيما بيف التبميذ باستخداـ المهارات والمعارؼ التي 

مؿ  ميع ايعبر عف ذاتق   وعمف المعمـ اف يع أفيمتمكها المعمـ مع ترؾ كؿ تمميذ 
لحياة بالموقؼ التربوي التبميذ باحتراـ وبدوف تميز طب ي والتعاوف معهـ ومحاولي ربط ا

  .0994:87.ممرعي  
خصائصهـ  –أفكاراـ  –مستوااـ العممي  –أف يشخص تبميذم مف خبؿ  -.

 العمريي:

وألوؿ مرة ف نهـ سيوا هوف  إف الكرير مف المعمميف عندما يدخموف إلف ح رة الدراسي
اـ مف م هوي إلف حد بعيد لكف في الاالب سيدخموف عمف فئي مت انسي بشكؿ ع عالما

حيث العمر والخصائص الن سيي والعاط يي   فيتو ب عمف المعمـ اف يكوف لديق معرفي 
مسب ي بالخصائص العامي لتمؾ ال ئي ف د ت يدم في و ع ال واعد لمتعامؿ معها فمرب" 
إذا عرؼ المعمـ الخصائص العامي لمرحمي المراا ي سهؿ عميق ت سير كرير مف 

 وقد يتمكف مف توقع ما قد يصدر  لتبميذف بها مف االتصرفات التي تصدر ممف يمرو 
 مف التبميذ مف سموؾ أو حدوث أي مشاكؿ تعميميي .

 
 مناسبي وفاعمي داخؿ الصؼ:اف يستعمؿ طري ي تدريس  -8

ؽ صالحي لكؿ األحواؿ بؿ ائؽ   وليس اناؾ طري ي مف اذم الطر ائلمتدريس عدة طر 
سبي مف غيراا فمف المعايير التي تحدد اناؾ عدة عوامؿ تحدد متف تكوف طري ي ما منا

اف تناسب الطري ي التي يختاراا المعمـ لمدرس المراد    ي ي المناسبي في التدريسالطر 



 

شرحق   وكذلؾ نوعيي التبميذ   واف تتوافؽ مع شخصيتق وقدراتق العمميي عمف ت ديـ 
درس  الدرس بشكؿ  يد ويكمف ال وؿ إف أاداؼ وا حي ومحدد + طري ي صحيحي =

أف نا ح   ولكي يكوف الدرس نا ح ومتبئـ مع الطري ي التي يختاراا المعمـ   ي ب 
يهيئ التبميذ لمدرس ال ديد  واف يت كد مف معرفي تبميذم لم دمات الدرس ومتطمباتق 
الساب ي ولو عمؿ لها مرا عي سريعي لكاف أف ؿ واف يم ي األسئمي عمف التبميذ 

عمميي ن اح الدرس عمف  هـ لمدرس   ومف رـ لكي تكتمؿويناقشهـ لمعرفي مدى فهم
المعمـ اف يعطي ال رصي لتبميذم لممشاركي و الممارسي لكي ي ـو بت ييـ التبميذ ومف 

 وم مف ت دـ في تحصيمهـ الدراسي رـ يعطي لهـ تاذيي را عي عما ح 
  2111:059معبيد 

 :. ي مم نا...اف يكوف معمما مربيا  -1
 ياـ أف يح ف أذااف التبميذ بالمعمومات   بؿ مهمتق أف يكوف مربليست مهمي المعم

ف امق او تنميي الناحيي المعرفيي عند التبميذ بإكسابق معمومات أكرر بؿ ليكف و  فب يك
ادفق مساعدة التبميذ عمف النمو مف  ميع ال وانب الع ميي والروحيي وال سميي 

كسابق ايت ااات الص معمومات وسيمي ي غايي حيحي  واف ي عؿ الوالن سيي والعاط يي وا 
 في ذاتها 

 اف يستعمؿ الوسائؿ التعميميي  بك اءة وفاعميي:  -7
مما ي شؾ فيق أف الت هيزات داخؿ المدرسي و ال صؿ  ووسائؿ التعميـ المو وعي 
بتصرؼ المعمميف و التبمذة. تؤرر في إمكانيات العمؿ و نوعيتق ب در كبير  بيد أف 

بكوف التربيي الصالحي تستمـز أماكف بالاي الحداري و ت هيزات عصريي  -ايعت اد 
فاخرة  إذ يكوف لها ارر كبير وفاعؿ مع مهارات المعمـ داخؿ الصؼ الدراسي أي أنها 
توفر الكرير مف الكبـ النظري و يمكف اعتبار الوسائؿ التعميميي إحدى سبؿ  ذب 

ألفكار وتربيت المعمومات عند التبميذ   ح ايالتبميذ لمتعمـ  ولها دور بارز في تو 
ومف خبؿ الوسائؿ التعميميي التي ي عها المعمـ داخؿ الصؼ يمكف اف يو ح الهدؼ 
المراد تح ي ق بعد أف يتـ تهيئي  ميع التبميذ يستخداـ اذم الوسائؿ  وبالتالي ف د 

ا أف ينعكس ذلؾ عمف ن اح الدرس المراد شرحق داخؿ الصؼ و مف الطبيعي أي 
يكوف  العمميي يستعيف المعمـ بالوسائؿ التي تمكنق مف تم ينها لممتعمميف  و أرناء اذم

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 

 . دور الوسائؿ المستخدمي او مساعدة التبميذ عمف اينتبام و ايستيعاب و الح ظ
  .2111:091معبيد 

: إف التخطيط لدرس مف الدروس ي عؿ المعمـ ي كر ويتدبر  مخطط لمدرس   -5
فيما سيدرسق وكيؼ يدرسق ويتطمب التخطيط السميـ اف تكوف لدى المعمـ معرفي 
بخصائص التبميذ   وباحتيا اتهـ وقدراتهـ  حتف يمكنق أف يكيؼ تعميمق مع اذم 

التعمـ   وتحميؿ عمف صياغي أاداؼ  ف المعمـ قادراالمدخبت   وكذلؾ ينباي أف يكو 
محتوى المادة الدراسيي إلف أو ق التعمـ المطموبي   وتحديد أف ؿ تتابع لت ديـ كؿ درس 

                       .0995:081مف اذا كمق يخرج بخطي درس  يدة مشحاتي   و 
 : اداريا اف يكوف قائد-9               

دارتها   ومتطمبات اذا  مف األدوار المهمي لممعمـ أف ي وـ بإنشاء ديع      بيئي لمتعمـ وا 
الدور تكمف في ال رارات التي يصدراا المعمـ داخؿ ح رة الدراسي مرؿ و ع ال وانيف 

الدراسي مف  ةواإل راءات لمناشط التعمـ  وت ع عمف عاتؽ المعمـ مسؤوليي تنظيـ ح ر 
 رة ح لتعمـ وربما ي طر المعمـ أف يهيئبيانات تخص التبميذ وتخص عمميي ا

  .2100:025الدراسي عمف أكمؿ و ق مالخزاعمي 
بؿ ي ـو بدور أساسي في إدارة عمميي التربيي بالمدرسي وخار ها  فمكي يستطيع     

وقائدا  ف المعمـ إدارياالمعمـ إدارة المواقؼ التعميميي داخؿ الصؼ يتطمب ذلؾ أف يكو 
ؼ النمو المرحمي لممنط ي تربويا لكي ي ـو بكؿ مهامق في ظروؼ متايرة مختم ي باختب

  .0957:10التي يديراا وفؽ الظروؼ البيئيي المحيطي بتمؾ المنط يمسميماف 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 خصائص المعمـ ال اعؿ::2-0-2
لكي يكوف إف لممعمـ م موعي مف الخصائص التي ي ب أف يتميز بها داخؿ الصؼ   

ذم الخصائص ذات في ممارسي مهني التعميـ  لذلؾ يبد مف الوقوؼ عمف أاـ  ا فاعب
 ايرتباط الوريؽ بن اح العمميي التعميميي . ويمكف تصنيؼ اذم الخصائص إلف :

الخصائص الشخصيي: وت مف البشاشي والحيويي والحماسي واألماني والذكاء والتحمي  -0
باألخبؽ الحميدة والصبر وايحتماؿ   وكذلؾ روح المعرفي وايست هاـ  و العبقات 

  الر ي بالن س   اإلحساس بال دوة والك ايي في العمؿ  متعاوف اإلنسانيي الطيبي  
 واين از وال درة عمف اتخاذ ال رار   يؤمف بالتطور والنمو المستمر.

 الخصائص التدريسيي:  -2
   يعرؼ سيكولو يي ال رد المتعمـ 
  مكانيي تطويراا.ايمـ بالمن  ا  وا 
   ؿ الموقؼ التعميمي .مف الت اعؿ بيف التبميذ داخ ايعرؼ أساليب تخمؽ  و 
  .يهتـ بالر افي العامي 
  .متطور وماار في أدائق إلف حد كبير 
 الخصائص األكاديميي: -4
  .أف يكوف لديق إمكانيي عاليي في م اؿ تخصصق 
  . أف يكوف لديق رغبي في تنميي ال وانب الر افيي والتربويي 
   2100:284ماليماني بالبحث والت صي في م اؿ اختصاصق أف ي وـ . 
 الخصائص اي تماعيي: -.
  كويف شخصيي ذاتيي لممتعمـ تربويا وتعميما أف يتمتع بشخصيي ا تماعيي لت

 ون سيا
  عدـ الميوؿ إلف الت رد في العمؿ بؿ البحث عف العمؿ ال ماعي في ان از

 الوا بات وغيراا في ح رة الدراسي.
  .أف يشارؾ التبميذ في ال ياـ ب ي نشاط داخؿ الصؼ 



 

  ـ يعتمد عمف قدرتق عمف إقامي ايتصاؿ والحوار والعبقات ن اح المعم
 الت اعبت اي تماعيي مع التبميذ .

 خصائص المهنيي:ال -8
  ت ديـ الحؿ. – بط الوقت واستيعابق  –اإلرادة  :ال درة الشخصيي 
  ر افي عامي. –موسوعيي  –مركزة  –العمي ي  –المعمومات المتوافرة سطحيي 
  تحويؿ المعمومات  –يؿ المعمومات إلف واقع التطبيؽ التطبيؽ العممي أي تحو

  .2101:210مف نظريي إلف التطبيؽ الواقعي في ح رة الدراسي.مأبو شعيرة 
 
 تدريب المعمميف أرناء الخدمي::2-0-4
ظهرت فكرة تدريب المعمميف أرناء الخدمي كرد فعؿ لع ز مؤسسات تدريب     

التي دعت إلف ازدار مع الم اايـ ال ديدة  خدميكما إف التدريب أرناء ال المعمميف 
في  استمراريي التعميـ والتدريب طواؿ فترة العمؿ لزيادة الت ايؿ ومواكبي المست دات

  .018ص  2111معبيد  م اؿ التربيي والتعميـ 
 يبد منق وذلؾ ألف الخدمي أمرا إف تدريب المعمميف أرناء المربوف عدف د        

عمف ارض الواقع وبحكـ انق سي تي است ابي لما يست د  المهني فعبالمعمميف قد مارسوا 
معرقبت التي تنش  أرناء عمميي لممف معرفي نظريي ونتائ  بحوث مف و هق وكموا هي 

التعميـ والتي تتمرؿ بالمشاكؿ التي توا ق المعمميف أرناء عمميي التعميـ فيتـ ع د دورات 
لممعمميف بما يتناسب ومعايير  المهني اديميتوى التعميمي واألكتعمؿ عمف رفع المس

إ ازة التعميـ المعتمدة وبحيث تعمؿ اذم البرام  عمف اغناء خبرات المعمميف وتحديث 
وذلؾ لموصوؿ إلف  ايزم دريب المعمميف أرناء الخدمي شرطاأساليبهـ  ف د تعد مس لي ت

اؼ المنشود إليها األادالعمميي التربويي التي تهدؼ إليها سياسي الدولي ولموصوؿ إلف 
ين از أي خطي تو ع إلصبح النظاـ التربوي وتطويرم  لذا يعرؼ  كما تعتبر شرطا

التدريب عمف انق ال هد النظامي المخطط لق لتنميي ال وة البشريي في المنظومي التعميميي 
كها وات اااتها بشكؿ اي ابي بهدؼ تحسيف وتطوير مهاراتها وقدراتها وتايير سمو 

 .لذا ف د توصؿ الباحروف إلف م موعي مف المبررات لم ياـ بعمميي التدريب لممعمميفبناء
 . 17. :2102مالخزاعمي واخروف  أرناء قيامهـ بالخدمي التعميميي



 

 
 .تدني مستوى التعميـ وتركيزم عمف العمميات الع ميي الدنيا 
 اميتق وما أل  اعؿ في العمميي التعميميي ونظراالمعمـ العنصر األساس وال يعد

تتطمبق اذم العمميي مف قدرات ومهارات وك ايات التي ي ب أف يكتسبها المعمـ لكي 
 فيها.  حايكوف قادرا" عمف التواصؿ في مهنتق واف يكوف نا

  تطوير المناا  المختم ي كمرحمي التعميـ األساسي والبدء بإدخاؿ الكتب المدرسيي
تدريب المعمميف عمف استخداـ اذم  ال ديدة لص وؼ اذم المرحمي األمر الذي ي ت ي

  .17. :2102 واخروف الكتب وأساليب تدريسها.مالخزاعمي
 
 أشكاؿ التدريب ::.-2-0
طوعيا وذلؾ في شكؿ  التدريب أرناء الخدمي كانت أمراإف بدايي ظهور أشكاؿ     

تعميـ ت دـ في أوقات مت رقي ويشترؾ فيها المعمموف األكرر التزاما بمهني ال مدورات قصير 
واألكرر طموحا  وف د ساامت الكرير مف المؤسسات التي تهتـ بالتربيي والتعميـ في تبني 
بعض أشكاؿ التدريب أرناء الخدمي  حيث كانت اناؾ أشكاؿ مف التدريب أكرر ممارسي 

 ة:يدعد مف غيراا وتبنتها الوزارات والهيئات المرتبطي بالتعميـ وأخذت أشكاي
 ميسمف بالكورسات ال صير  الدورات ال صيرة أو ما . 
 . ال صوؿ المسائيي واذم انتشرت في الكرير مف بمداف العالـ كما في غينيا 
  أكرر أنواع التدريب األخرى التدريب الذي اعتمد نظاـ التعميـ الم توح والذي أصبح مف

 . 2119:077 واخروف في الكرير مف دوؿ العالـ .مربيع شيوعا
 ف أرناء الخدمي:أاداؼ تدريب المعممي :2-0-8

إف ال ياـ ب ي دورم أو ندوم أو ورش عمؿ مصارة لممعمـ داخؿ المنظومي التعميمي      
مف و ع م موعي مف األاداؼ التي يطمح إليها ال ائموف عمف النظاـ التربوي لها يبد 

وذلؾ لموصوؿ إلف نظاـ تربوي تعميمي نا ح .فمف خبؿ البحث في األدبيات يمكف 
 :تيياء الخدمي قد ح ؽ األاداؼ ايلتدريب أرنمبحظي اف ا

 لممارسي التعميـ النا ح.ات المعمميف غير المؤاميف ت ايب تاما رفع مستوى قدر  -0



 

 ال ياـ بالتدريب ألت ايمي في حاؿ إدخاؿ مناا   ديدة أو مواد إ افيي . -2

 المعمميف لم ياـ بادوار تتوافؽ مع المناا  الحديري. ال ياـ بتدرب -4

 همي التدريب األساس  كما في تدريب معممي المدارس ايبتدائيي.ال ياـ بم -.

ال ياـ بالتدريب التاايمي أو المستمر والذي يتطمب عودة المعمـ مف وقت إلف  -8
أخر لمتدريب لمدة ب حدث النظريات والممارسات في م اؿ 

  .2111:011التعميـ.معبيد 
 
  : وتنميتقت ايؿ معمـ الماي اينكميزيي   :2-0-1 
إف بإمكاف المعمـ تبسيط ما يروـ التبميذ تعممق أو تح ي ق داخؿ ح رة الدراسي      

يعطي لكؿ متعمـ  أف ويستطيع أف يطور قدراتهـ الع ميي في  ميع مراحؿ نمواـ   بعد 
لتعمـ ال رصي الكافيي مف خبؿ المشاركي في األنشطي الص يي أو تح يز التبميذ عمف ا

في مراعاة  ميع ميوؿ ورغبات التبميذ في التعمـ . بعد  اب إذ يبد مف أف يكوف مؤ 
أف يتـ ت ايمق وتدريبق عؿ قدرات متنوعي لكي يحصؿ تكامؿ فيما بينق وبيف التبميذ 

       2111:09داخؿ الصؼ الدراسي .مبرايرز 
 يمي : لتدريب المعمميف في مهنتق ي ب أف يت مف ماف أي برنام  إ 
 و ع تصور عف اإلبداع. -0
ن د المناا  الحاليي في م اؿ تخصصق في إطار م هـو اإلبداع  وخاصي مف  -2

 ؽ التدريس واألنشطي التعميميي .ائحيث الكتب وطر 
 ت ديـ م موعي مف الم ترحات لتطوير المناا  الحاليي في إطار اإلبداع. -4
 التدريب عمف مهارات معيني تتصؿ بالتدريس مف ا ؿ اإلبداع. -.
  .2114:50س في إطار اإلبداع . ممينا تدريب ميداني عمف التدري -8
اناؾ العديد مف ايستراتي يات العمميي التي تتناوؿ التطور الشخصي والمهني     

 والتي تستمـز طرائؽ تنميي ورعايي ت دير الذات لدى معمـ الماي اينكميزيي واي :
   يي ايست بؿ المهني أرناء العمؿ مع اآلخريف  فيحتاج معممو الماي اينكميز

لبست بؿ المهني في الموقؼ التدريسي حتف يتمكنوا مف اف يبدعوا دوف تحكـ فيحتاج 



 

المعمـ اف يشعر بن سق مرمما يشعر بمهنتق بشكؿ اكبر مف م رد قيامق بالدور الذي 
 يرسمق لق اآلخروف.

   الدخوؿ في عبقي شخصيي  إف اإلبداع يستمـز ايشتراؾ في عبقات ويعني
كي مع ال رد ذاتق أو مع اآلخريف أو مع كميهما  واغمب المعمميف الت اعؿ الدينامي

يعم وف عمف  ودة ونوعيي العبقي بيف المعمـ والمتعمـ فاف ما يطور وينمي إبداع 
في  عؿ الدرس اكررا  وتاذياتهـ الرا عي ت يداـ كريرا المعمميف اـ التبميذ فتعمي اتهـ

   (.Jeffrey& Woods,1997:60مابداعا"
 معمـأي  ول ماف ن اح برام  وأنشطي النمو المهني يبد مف أف تتوافر في    

 م موعي مف الص ات مف بينها :                              
 إيمانق ب نق قابؿ لمتطوير. -0
 قدرة عمف التعمـ الذاتي والن د الذاتي . -2
  .2110:018قابميي التعمـ مع اآلخريف والت اعؿ معهـ.  مالحر   -4

المعرفي  المعرفي مف خبؿ في تنميي اإلبداع  مدور عمف المعمـ اف يعرؼ  اذ يبد
فاف المعمـ الذي تعوزم المعرفي المناسبي والذي ي كر بشكؿ  وايلماـ في تخصصق  لذلؾ
  .2117:054إبداعيام الحبيب  هر تدريسق تدريسااو بطري ي  امدة قد ي يظ

 :م هـو الك ايات :2-2 

ف د أوردا تعري ًا ل ردريؾ ماكدونالد  ونشواف شعواف كما أوردماف م هـو الك ايات   
Fredric Macdonald  تكوف مف مكونيف معرفي واخر سموكي   أما المكوف المعرفي

فيت لؼ مف م موع اإلدراؾ والم اايـ واي تهادات وال راءات التي تتصؿ بالك ايي. 
إت اف اذيف  دبحظتها   ويععماؿ التي يمكف مويت لؼ المكوف السموكي مف م موع األ

 نشواف والالشعواف المكونيف والمهارة في توظي هما أساسًا إلنتاج المعمـ الكؼء وال عاؿ.م
 0991:018 . 

 

 



 

 أنواع الك ايات: :2-2-0

نظرًا ألاميي الك ايات ف د تعددت أنواعها وأشكالها عمف حسب تو يهها ف د صن ت  
 واي : ب نها ربري أنواع 

 ت المعرفيي:الك ايا -أ

ي ت تصر الك ايات عمف المعمومات والح ائؽ   بؿ تمتد إلف امتبؾ ك ايات التعميـ 
المستمر   واستخداـ أدوات المعرفي   ومعرفي طرؽ استخداـ اذم المعرفي  في المياديف 
العمميي   وقد أو حت حركي تربيي المعمميف ال ائميف عمف الك ايات أف الك ايات 

ي غنف عنها لممعمـ عمف أف تشكؿ بك ايات أدائيي تمكف المعمـ مف  المعرفيي  رورة
 أداء متطمبات العمؿ.

 ك ايات األداء: -ب

عمف إظهار سموؾ وا ح في المواقؼ الص يي  قدرة المعمـوتشمؿ اذم الك ايات  
 التدريبيي والح ي ي مرؿ :

 أف يكوف المعمـ  قادرًا عمف استخداـ أدوات الت ويـ المختم ي . -
 ف ي ع خطي يوميي يحدد فيها أادافًا متنوعي .أ -
 أف يكتب األاداؼ في صيا سموكيي محددة . -

  ومعيار تح ؽ وليس بال انب المعرفي لق ؽ ب داء المعمـإف مرؿ اذم الك ايات تتعم 
 الك ايي انا او في ال درة عمف ال ياـ بالسموؾ المطموب.

 ك ايات اإلن از أو ك ايات النتائ : -ج

ؾ المعمـ لمك ايات يعني أنق يمتمؾ المعرفي البزمي لممارسي العمؿ دوف أف إف امتب 
وأما امتبكق لمك ايات األدائيي يكوف اناؾ مؤشر عمف أنق امتمؾ ال درة عمف األداء   

يعني أنق قادر عمف إظهار قدراتق في ممارسي مهارات التعميـ دوف أف يعني و ود 



 

يرات في ي إذا امتمؾ ال درة عمف إحداث التامؤشر عمف أف اذا المعمـ صاحب ك اي
معمـ قادرًا عمف أداء مهارات التعميـ دوف أف يكوف فاعًب في  سموؾ المتعمميف وقد يكوف

 إحداث النتائ  المتوقعي أو ما يسمف ك ايات النتائ  أو اإلن از   ومف أمرمتها :

 ؿ المشكبت .أف يكوف المعمـ قادرًا عمف إكساب ايت ااات العمميي في تحمي 

  أف يكوف المعمـ قادرًا عمف زيادة سرعي التبميذ في ال راءة في المرحمي ايبتدائيي 

فمرؿ اذم الك ايات تتحدث عف النتائ  ي عف األداء أو المعرفي رغـ ارتباطها بهما 
وال درة عمف ولكنها تتميز بدخوؿ عناصر  ديدة تتمرؿ في الحماس والر ي بالن س 

 . 80-0954:24.  م  رادات واخروف   نتائ  الوصوؿ إلف ال

نوع مف  أنها أو حف د محمود الك ايات الو دانيي م اين عاليي    كما أ اؼ      
الك ايات المتصمي بايستعدادات والميوؿ وايت ااات وال يـ األخبقيي   والمرؿ العميا   

أي نظاـ   وتستخدـ م اييس ويمكف اشت ػاقها مف ال يـ  األخبقيي والمبادئ السائدة في 
ايت ااات ل ياس اذا النوع مف الك ايات   وتكػػاد ت مع البحوث والدراسات الساب ي 

   .   .0955:5. م محمود  وبي تحديد اذم الك ايات وقياسها عمف صع
 
وأ اؼ الهرمي نوعًا خامسًا واو الك ايات ايستكشافيي م ايست صائيي   :اي       

تعرؼ عمف النواحي المتعم ي تشتمؿ عمف األنشطػػي التي ي ـو بها المعمـ لم الك ايات التي
 . .0991:08.مالهرمي   بعممق

 
بينما ذكر حمداف  ربري أنواع لك ايات لممعمـ واي : ك ايات شخصيي   وك ايات عامي 

  . 0959:044  وك ايات عمميي. محمداف   
 
 
 



 

لك ايات  إلف أربعي أقساـ ا Edmond Shortوفي ال انب اآلخر قسـ ادموند شورت 
 واي

 الك ايات كسموؾ وتعني قابميي العمؿ لم ياس . -أ 
 الك ايي : اي التمكف مف المعمومات   والمهارات   وحسف ايختيار . -ب 
 الك ايي : اي در ي ال درة عمف عمؿ شيء معيف في  وء معايير مت ؽ عميها. -ج 
 صيي الممكف قياسها .الك ايي : عمف أساس نوعيي ال رد   وخصائصق الشخ -د 

   24: 0991   و النشواف مالشعواف                                       

 خصائص الك ايات : :2-2-2

 ها حركي متكاممي و ع لها أنموذ ا إدراكياوقد وصؼ ستانمي ايبـ حركي الك ايات ب ن
" يت مف ربث خصائص يتكامؿ بع ها مع البعض األخر لتعطي و عا" متكامب

 لهذم الحركي . واألنموذج اإلدراكي لمتربيي ال ائمي عمف الك ايات او : 
  :": خصائص أساسيي :وتشمؿ اذم الخصائص عمف-أوي
تكوف مشت ي مف دور  داخؿ الصؼ الدراسي الك ايات التعميميي التي ستؤدى -0

 المعمـ ومصاغي بطري ي سموكيي وبشكؿ عمني . 
حدد مستويات اإلت اف س الك ايات بحيث تإف معايير الت ويـ ترتكز عمف أسا -2

 . وتعمف مسب ا
إلت اف الك ايي   وتؤخذ المعرفي النظريي لمتعميـ  شترط الت ويـ بموغ األداء معياراي -4

 بنظر ايعتبار . 
 يعتمد مدى ت دـ المتعمـ عمف الك ايات التي ي ـو ب دائها . -.

المت مني  خصائص مت مني :ويمكف تو يح م موعي مف الخصائص –رانيا" 
 لك ايات المعمـ داخؿ ح رة الدراسي حيث تتمرؿ اذم الخصائص بما يمي : 

إف ت ريد التعميـ تايير منه ي يهدؼ إلف اياتماـ بال رد المتعمـ  ت ريد التعميـ :  -0
والتركيز عميق في عمميتي التعميـ والتعمـ  وتصميـ برام  لم موعات مف األفراد  بحيث 

 .دراتهـ ال رديي  وسرعتهـ الذاتيييترؾ أمر ت دمهـ إلف ق



 

التاذيي الرا عي : اف م هـو التاذيي الرا عي او المعمومات التي يحصؿ عميها  -2
المتعمـ بعد األداء لكي يتـ تعديؿ ايست ابات التي تحتاج إلف تعديؿ واف تكوف بشكؿ 

 . ربويي دـ  الحاصؿ في العمميي التمستمر ومنظـ ومعرفي مدى تح يؽ الت

يتـ تطبيؽ برنام ق التعميمي  أفالبرنام  بشكؿ كمي : أي عمف المعمـ تطبيؽ  -4
عدادم عميق في  وء الك ايات وبشكؿ متكامؿ والت كيد عمف تسمسؿ  الذي تـ ت ايمق وا 
خطوات برنام ق التعميمي وذلؾ لتح يؽ األاداؼ التي يطمح المعمـ تح ي ها داخؿ 

 الصؼ.   
 التركيز عمف فعاليات التخرج . -.
 الم معات التعميميي . توافر -8
 تحديد مسؤوليي المتعمـ ومسؤوليي البرنام  .  -1

 خصائص مرتبطي مرغوب فيها :  -رالرا"
 وتشمؿ : 

 تن يذ الميداني لمبرنام  .ال -0
 اعتماد قاعدة عري ي يتخاذ ال رار في البرنام  . -2
 توكوؿ التدريبيي .و استخداـ مواد مالبر  -4
 رات .مشاركي المتعمميف في اتخاذ بعض ال را -.
 توظيؼ البحث واستمرار يتق. -8
 استمرار النمو المهني . -1
   .0957مالخطيب واخروف  تكامؿ دور المعمـ  -7

 دواعي وأسباب ظهور الك ايات وتطوراا: :2-2-4

 اء م هـو الك ايات في التربيي ليعمؿ عمف تحسيف أداء المعمميف ف د يتـ إعداد وت ايؿ 
ت البزمي وال روريي لممعمـ لذلؾ ف د كاف يبد المعمميف وفؽ برام  تعتمد عمف الك ايا

 مف أف انالؾ أسباب ودواعي عديدة قد ساعدت عمف ظهور الك ايات ومف أامها:

 .ن سييالت دـ الكبير في م اؿ العمـو التربويي وال  -أ 



 

 الوعي المتزايد في اياتماـ بالتربيي .   -ب 
 .يديي اليب الت م عؼ ال ناعي في قدرة المعمميف المؤديف باألس  -ج 

 أاميتها ومنها عمف سبيؿ المراؿ:رى البزار دواعي أخرى ي ف ب" عف 
 طبيعي المواد . -أ
 أاداؼ المراحؿ والمواد . -ب
 محتويات المناا  -ج
 طبيعي العصر الذي نعيشق -اػ
   .       091: 0959م  البزار    . حا ي المعمميف -و 

               
 أسس تحديد الك ايات :.-2-2 

عد عمميي تحديد الك ايات   واختيار مصادر اشت اقها مف األاميي بمكاف   حيث أنها ت
تعتمد بدر ي كبيرة عمف بعض األسس التي ينباي أف يتـ اذا التحديد   أو ايختيار في 

 -:اذم األسس في أربعي محاور ايCooper وئها   وقد حدد كوبر 

 األساس ال مس ي : -أ
األساس الحاكـ الذي يتـ في  وئق و ع الاايات واألاداؼ يعد اذا األساس بمرابي  

والمنطم ات التي تت ؽ مع قيـ الم تمع وفمس تق   ومف خبلق تتحدد النتا ات المرغوبي 
لعمميي التربيي   أ ؼ إلف ذلؾ كونق يمعب دورًا كبيرًا في تحديد م هـو معيف لدور 

اء اذا الدور ب سموب عممي سميـ   المعمـ   أو  تتحدد في  وئق الك ايات البزمي ألد
 ويواكب تطور العصر.

 :أساس المادة الدراسيي   -ب
المعمـ والتمميذ والمادة العمميي  –تعد المادة الدراسيي مف أاـ مكونات الموقؼ التعميمي  

  وي يمكف أف تتـ العمميي التعميميي بدوف و ود خبرات ومعارؼ ت دـ لممتعمـ ومف اذا 
ساس المادة الدراسيي   يعد أحد منطم ات تحديد الك ايات البزمي مف المنطمؽ فإف أ

خبؿ البناء المعرفي   وتنظيماتق المتنوعي في م اؿ المادة الدراسيي   وعادة ما تركز 



 

الك ايات التي تحدد في  وء اذا األساس عمف الك ايات التخصصيي التي ت ـو عمف 
لماي اينكميزيي فإنق يتوقع مف المعمـ أف يظهر المعرفي بص ي أساسيي   فمرًب في مواد ا

ك ايي معرفيي معيني في بعض فروع الماي اينكميزيي كال راءة واألدب  والنحو والن د 
األدبي  والتعبير   وغيراا مف ال روع األخرى   كما يتوقع أف يكوف اذا األساس 

ي التي تعتبر مكممي مصدرًا لتحديد بعض الك ايات األدائيي في م اؿ المادة الدراسي
 لمك ايات المعرفيي في اذا الم اؿ .

 :أساس الممارسي   -ج
تعد ممارسي العمميي التعميميي مف ال وانب المهمي في ص ؿ شخصيي المعمـ          

وتزويدم بالخبرات التي تع ز البرام  الت ميديي إلعدادم في تزويدم بها   ومف اذا 
مف م هوـ م ادم : أف الك ايات  البزمي لممعمـ  في ال انب فإف أساس الممارس ي ـو ع

م اؿ التربيي  أو أي م اؿ يمكف تحديدم مف خبؿ التحميؿ الدقيؽ لما ي عمق المعمموف 
األك اء في أرناء ممارستهـ لعمميي التدريس   فالمعمـ  ال يد والم تدر مف خبؿ أدائق 

لحوار   ومشاركي التبميذ في العمميي لمهامق التدريسيي المحددة مرؿ: إدارة المناقشي وا
دارة ال صؿ وتو يق أسئمي والتعزيز وغيراا مف المهاـ األخرى يمكف أف  التعميميي   وا 
يعطي نموذ ًا  يدًا لألداء المتميز وربما ال عاؿ   واذا بدورم يتيح ال رصي لتحديد 

 .ايات المرغوبي في  وء اذا األساسالك 
 :األساس األمبير ي ي  -د
يركز اذا األساس عمف بعض الم اايـ األمبيري يي التي يمكف أف تشكؿ أساسًا عمميًا  

ت ـو األمبيري يي عميق عمميات اشت اؽ العبارات المتعم ي بالك ايات  البزمي باعتبار أف 
العمـو اإلنسانيي اي تماعيي والسموكيي  وما ينت  عنها مف مدخبت يمكف أف تسمح 

ج أمبيري ي لدور المعمـ   أو المشرؼ  وفي  وء اذا األساس باشت اؽ أو و ع نموذ
 .(Cooper,1973:17-20)يمكف تحديد نوعيي الك ايات المعرفيي أو األدائيي .

 
 مصادر اشت اؽ الك ايات: :2-2-8 

 ل د استخدـ المربوف وسائؿ متعددة لتحديد الك ايات البزمي لممعمميف اي: 



 

 يرام مف ك ايات يزمي لعمؿ المعمـ  ويس ؿ اذم  التخميف : حيث ي كر المربي فيما
 الك ايات .

  المبحظي : وتكوف بمبحظي المعمميف أو المشرفيف التربوييف واـ يؤدوف مهماتهـ
الك ايات التي يمارسونها   والك ايات التي يحتا ونها إليها في  وء  وفالتعميميي ويس م

تايير أداء مف يشرفوف عميهـ المبحظي الدقي ي لمموقؼ وفي  وء ت ريراـ عمف 
.والمبحظ أف التخميف ليػس طري ي عمميي ولكنق و هي نظر فرديي ين صػها الصدؽ   
 وكذلؾ المبحظي عمف الرغـ مف كونها أسموبًا عمميًا إي أنها ترتبط ب درة الباحث

.ومف انا بدأ المربوف يبحروف عف منه  عممي متكامؿ   لتحديد لموصوؿ الف الح ائؽ
دوف أف تربط ب سموب أو مصدر معيف   بؿ تستند إلف اشت اؽ اذم  يفايات المعممك 

 الك ايات مف مصادراا المتعددة والتي مف أامها :

 النظريي التربويي -أ

إف و ود نظريي لمتعميـ سيسهـ كريرًا في تحديد الك ايات البزمي لممارسي  اذم المهني 
كانت ت ميديي أو حديري وبالتالي تختمؼ في  وء أسس ومنطم ات اذم النظريي سواء 

الك ايات تبعًا يختبؼ الطػػػػػري ي   وبذلؾ يمكػػػف اعتبار النظريي التربويي  مصػػػػدرًا 
   .  7.:0954 .م  رادات واخروف  .سميمًا يشت اؽ الك ايي 

 تحميؿ مهارات المعمـ ميدانيًا باستخداـ المبحظي: –ب 

صادر األساسيي يشت اؽ الك ايات المطموبي منق   وتتـ دراسي مف الم إف مهارات المعمـ
مهامهـ مف خبؿ مبحظي عدد منهـ واـ يعمموف وتس ؿ النشاطات التي ي وموف بها 
  واشت اؽ الك ايات المت مني فيها   وي يكوف ذلؾ إي بتحميؿ نشاطات المعمـ ومهامها 

تو يح در ي اإلت اف المطموبي لكؿ نشاط الع ميي واين عاليي واألدائيي   وو ع معايير ل
رـ تر متها إلف أاداؼ   وأخيرًا تحديد النشاطات التي ي ـو بها المعمـ  تخطيطًا أو أداًء 
أو ت ريبًا أو إدارة صؼ أو أسئمي أو ت ويـ   ومف رـ تحميؿ كؿ نشاط   يكتشاؼ 

  وبهذا نصؿ إلف قائمي المهارات األساسيي التي تمكننا مف ال ياـ بالنشاط بصورة فعالي 
 الك ايات المطموبي.



 

 ت دير حا ات المتعمميف أو المست يديف -ج

يمكف اعتبار حا ات المست يديف مصدرًا مف مصادر اشت اؽ الك ايات المطموبي   فإذا  
أردنا أف نحدد ك ايات المعمميف أو المشرفيف التربوييف في م تمع مف الم تمعات فإننا 

 ذ في ذلؾ الم تمع.ندرس حا ات التبمي

 األبحاث والدراسات : -د

إف األبحاث والدراسات التربويي تزودنا بمعمومات وبيانات تساعد المربيف عمف اكتشاؼ  
معايير أو ص ات التعميـ ال يد   وبالتالي تسهـ في تحديد الك ايات التي ي ترض توفراا 

التعميمي   واذم عند المعمميف ألنها تعطي صورة متكاممي عف مكونات الموقؼ 
المكونات اي أساس ااـ أو مصدر ااـ يشت اؽ الك ايات.م  رادات واخروف 

 0954:.7  .   

 ولـ تكف اػذم اي المصادر فحسب   ولكف اناؾ مصادر أخرى واي:  

 وتر متها إلف ك ايات –فحص الم ررات الدراسيي  -أ

ا تحديد الك ايات البزمي تعد الم ررات الدراسيي إحدى المصادر التي يمكف مف خبله 
وفيها يتـ إعادة تشكيؿ الم ررات المو ودة وتحويمها إلف عبارات ت ـو عمف الك ايي . 
ويذكر  أف تر مي المحتوى تعني تحويؿ محتوى م رر ما والتدرج مف األاداؼ العامي 

م عمف النحو إلف األاداؼ الخاصي مرورًا بالك ايات وذلؾ في خط متصؿ يمكف تصوير 
  .Hall, &. Hones,1976:46م  .اليالت

 

 قوائـ الك ايات  -ب

تعد ال وائـ ال اازة لمك ايات أحد المصادر يشت اقها وذلؾ يعتماداا عمف عدد       
كبير مف الك ايات التربويي والتعميميي بما يتيح إمكانيي ايختيار فيها   وذلؾ بعد 

 األهداف التعليمية والمهارات األهداف العام     الكفايات العامة     الكفايات الفرعية      المقرر   



 

المتنػوعي التي سبػؽ إعداداا وتطػويراا رغـ المرا عي الشاممي لتمؾ ال وائـ المتعددة و 
سهولي استخداـ اذا األسموب إي أف مشكمي استخدامها تكمف في أف النظرة الكميي 

ال وائـ  دـ و ود ترابط بيفػػلتحديد الك ايات قد ت يع في زحمي ال زئيات الكريرة وع
 . Lindsey,1973:183م .المختم ي

مصدر ال وائـ ال اازة وينباي و ود استخداـ  خبؿيمكف عبج اذم المشكمي مف و      
إستراتي يي وا حي ومحددة يتـ في  وئها اختيار العدد المناسب مف الك ايات التي 
تتوفر فيها در ي مناسبي مف الت ريد ولذلؾ فإف اذا األسموب ي ترض أف لدى المعمميف 

حكميف عمف رأي المفهمًا عامًا لمك ايات المطموب منهـ ت ديراا ويمكف ايعتماد 
 .  40: 0958  ديمتري موالخبراء حوؿ اذم ال ائمي.

 استطبع اراء العامميف في الميداف -ج

يت مف اذا المصدر ايستعاني بالعامميف في مهني التعميـ وتنظيماتق المهنيي في عمميي  
أف اشت اؽ الك ايات وت ميف ما يرونق  روريًا منها في برام  تربيي المعمـ باعتبار 

العامميف في أي ميداف اـ أقدر مف يحدد الك ايات البزمي لهذا الميداف   ولهذا فإف 
اذا المصدر يعد مف المصادر الهامي واألساسيي لتحديد الك ايات حيث أنق يعتمد عمف 

 0991الهػرمي .مالميداني بكؿ مشكبتق واحتيا اتقاآلراء المو وعيي النابعي مف الدافع 
:0.5   

العزيز  أف برام  إعداد المعمميف  مف المصادر المهمي أي ًا في اشت اؽ  وترى عبد 
 . 011: 0957الك ايات معبد العزيز  

 

 ف د أكد عمف أف اناؾ ستي مصادر يشت اؽ الك ايات واي:   (Houston, 1972أما 

 . تر مي الم ررات الدراسيي إلف ك ايات أساسيي وفرعيي 
 معمـ .تحميؿ المهمي التي ي ـو بها ال 



 

 . دراسي حا ات التبميذ وكما يرااا المعمموف 
  ت دير احتيا ات الم تمع ومتطمبات الوظائؼ وتر متها الف ك ايات ينباي توافراا لدى

 الخري يف .
 .التصورات النظريي يدوار المعمـ  ومهامق 
  تصنيؼ م ايت الدراسي إلف عناقيد ذات مو وعات متشابهي رـ تر متها إلف ك ايات

. 

  إلف أف التربوييف اعتمدوا أربعي طرائؽ يشت اؽ ,Boricn 0977م انا يشير و 
 الك ايات واي :

 . طري ي تخميف الك ايات التربويي البـز توافراا 
  مبحظي األداء.طري ي 
 .الطري ي النظريي في اشت اؽ الك ايات التربويي 
  4.:2102الدراسات التحميميي .مالخز ر ي.  

 ي ت ـو عميها حركي التربيي في  وء الك ايات: مسممات التال:2-2-1
 واي:   ولكف مف أبرزاا  لكرير مف المسممات لحركي التربيياناؾ ا 

 " إف التدريس ال عاؿ مهني لها أصولها وقواعداا المرتبطي ب دوار المعمـ ومهامق . -
 م موعي مف الك ايات البزمي لق. يبد أف يتوافر لديق إف المعمـ  -
 ك ايات البزمي لعمؿ المعمـ عمميي ممكني إف تحديد ال -
إف الك ايات البزمي لممعمـ المتدرب قابمي لمتطوير مف خبؿ معرفي أصولها والتدريب  -

 عميها 
 إف ت ويـ الك ايات البزمي لدى المعمـ  المتدرب  روريي ويزمي . -
 لدى التبميذ . إف الك ايات لدى المعمـ  المتدرب تؤرر ت ريرًا أساسيًا في نوات  التعمـ -
مكانيي ممارسي المهني  إف مستويات - رتبط بمدى امتبؾ المعمـ لم موعي مف تالن اح وا 

إف كؿ معمـ متدرب يمكنق الوصوؿ إلف األاداؼ عندما .ي يت نها المعمـ الك ايات الت



 

يتوافر لػق التعمػيـ والتدريب المناسب الذي يحتوي عمف ايت ااات و المعارؼ والمهارات 
  .18 : 0990ميميي .م محمد   التع

 وال اعميي التعميميي: الك اييفرؽ بيف :2-2-7

 أف ومف رـ يمكف بسهولق  ف كؿ مف م هومي الك ايي وال اعميييو د خمط بي
 وذلؾ ما يو حق الشكبف التالياف: األخرمحؿ  إحداامايحؿ 

 التشايؿ                  خداـ     ايست       ايلتزاـ                    

 

 

 الك ايي                                                

 ال اعميي في متح يؽ األاداؼ                                          

 ال عالييمايستمرار                                                   

  0الشكؿ م

 ؽ بيف ال اعميي والك ايييو ح ال ر  

 

 

 واألاداؼفعاليي اي العبقي بيف المخر ات  أف  0يبيف مف الشكؿ م  ن را كمافمأف 
الك ايي فهي العبقي بيف  أما  األاداؼتح يؽ المعمـ لواي خصائص التي يتميز بها 

  2أما فموراكس وكويميماف صاحبا الشكؿ م  دخبت ومخر ات عمميات المؤسسي م
  ..2119:0.7مإبراايـ : ايتييماف التعري ات ف نهما ي د

 العمميات المدخبت األاداؼ
 المخر ات



 

 

 

 مييعاال       يي                   اإلنتا الك ايي                      

 الك ايي المحػػددة                          

 (ٕشكل )

 والفاعمية(االنتاجية والمحددة  )يوضح الفرق بين الكفاية

يي اإلنتا يي اي العبقي بيف المخر ات والمدخبت   وال اعميي اي الك اإف       
العبقي بيف األاداؼ والمخر ات والك ايي المحددة اي العبقي بيف األاداؼ والمدخبت 

                  يف الك ايي اينتا يي وال اعميي  ومف رـ فاف الك ايي المحددة تدم  ماب
                                                             

  .2119:0.78مإبراايـ 

 تربيي المعػمميف  ال ائمي عمف الك ايات: لمؤررة فيا عوامؿال:2-2-5 

 واي " :هور حركي الك ايات التي أررت عمف ظ عوامؿإف مف أبرز ال 

 تطور التكنولو يا وتكنولو يا التعميـ -0

ربيي قد زودت العمميي التربويي بم اايـ وأساليب إف التايرات التي أحدرتها تكنولو يا الت
وأدوات وطرؽ ومصادر  ديدة ساامت  ميعها في دفع حركي الك ايات التي يمكف 
مشاادة الصمي بينها وبيف م اايـ التكنولو يا التربويي بو وح   حتف يمكف ال وؿ أف 

 : 0954  م رادات واخروف  إحدى من زات تكنولو يا التربيي  حركي الك ايات اي
.4 . 

 

 اداؼاأل المخر ات اإلنتاجعمميي  المدخبت



 

 األاداؼ السموكيي  -2

اناؾ ارتباط أي ًا بيف حركي الك ايات وحركي األاداؼ السموكيي مػف حيػث الم هوـ 
والشكؿ والمحتوى فالهدؼ السموكي تاير يخطط إلحدارق في سموؾ المتعمـ ويتكوف مف 

 سموؾ لق معيار معيف لألداء   ومف محتوى يحدد و هي نظر اذا السموؾ .

ك ايي أي ًا سموؾ ومحتوى ومعيار معيف لألداء   ونظرًا ألف مف خصائص األاداؼ وال 
كيي أف تكوف محددة وقابمي لم ياس ومعمني سم ًا ف د ات ح مف خبلها ت رر حركي السمو 

الك ايات بهذم األاداؼ مما دفع بعض المربيف إلف تعريؼ الك ايي ب نها ادؼ سموكي 
 والك ايات تعكس تمامًا ايلتزاـ بتح يؽ األاداؼ .

 المسؤوليي  -4

ممتزمي بتح يؽ أاداؼ معيني والعامؿ لي و و واي حركي مطالبي بايلتزاـ فالمؤسسي مسؤ  
في المؤسسي ممتـز بتح يؽ أادافها ويتعرض لممساءلي إذا لـ تتح ؽ اذم األاداؼ 
والمسؤوليي مف مميزات الحياة الر افيي حيث ترى أف األاداؼ محددة واألعماؿ موصوفي 

   بدقي ومف الطبيعي أف تنعكس اذم الحركي عمف التربيي في عمميي تحديد األاداؼ
وفي التزاـ المعمـ بتح يؽ اذم األاداؼ ويت ح انعكاس م هـو المساءلي عمف حركي 

تايرات منشودة  الك ايات في أف المعمـ الذي يمتمؾ الك ايات البزمي يستطيع أف يح ؽ
 . 4. : 0954م رادات واخروف    في سموؾ تبميذم 

 التعمـ ايت اني : -.

 ااتمت قداياتماـ باألداء   و ت ريد التعميـ مع  ي يتح ؽ التعمـ ايت اني إي مف خبؿ
حركي تربيي المعمميف ال ائمي عمف الك ايات   حيث تهدؼ الف تعميـ كؿ متعمـ المعرفي 

 عمف التعمـ. األساسيي البزمي   ل عمق قادرا والمهارات وايت ااات وال يـ

 

 حركي التربيي ال ائمي عمف العمؿ الميداني : -8



 

عمميف المعمميف في اذم الحركي  ليشاادوا المواقؼ التعميميي في تتاح ال رصي لممت
المدارس  وليمارسوا عمميي التعميـ ن سها   وتمحؽ بكؿ معمـ م موعي صايرة مف 
المتعمميف ليعمؿ معهـ بعض الوقت   رـ تتاح لق ال رصي ليعمؿ مع م موعات اكبر   

 ل ائمي عمف الك اياتااف اذم اإل راءات مستخدمي في حركي تربيي المعمميف 
   .7. :2111مالرشايدة 

 أاميي الك ايات في العمميي التربويي والتعميميي: :2-2-9

ات ام الك ايات مف أبرز ايت ااات السائدة  د ايات في العمميي التعميميي يعأاميي الك 
ا  حاليًا في برام  إعداد وتدريب المعمميف   ألنق مهما توفرت المباني الحديري والمنا

المتطورة  وأساليب اإلشراؼ والتو يق ف نها لف تتمكف وحداا مف إحداث التطور 
المطموب مف غير معمـ كؼء قادر عمف إحداث التكامؿ والربط بيف كؿ ذلؾ وتر متق 

المعمـ الك وء او محور العمميي  إفإلف مواقؼ تعميميي وأنماط سموكيي فعالي ومؤررة .   
ي أي نشاط تربوي فإذا أحسف تدريبق وبخاصي عمف الك ايات التعميميي   وح ر الزاويي ف

فبالتالي ينعكس ذلؾ عمف التمميذ وعمف العمميي التعميميي وعمف حياة األمي ومست بمها 
إلف در ي كبيرة   ولكي يكوف المعمـ ك ؤًا قادرًا عمف تو يق وقيادة العمميي التربويي يبد 

  ف ب عفيامق بمهمتق التعميميي   البزمي ل  مف أف يكوف متمكنًا مف م موعي الك ايات
معرفتق لمسبؿ التي تساعد عمف زيادة ك ػايتق في م اؿ مهنتق التربويي والتعميميي م 

 . 21 :.099عوض  

 ميزيي :                                                                           كك ايات معممي الماي اين:2-2-01
المعمـ المحور األساسي إلنتاج المعرفي و الت دـ التكنولو ي   والتي تساعداـ عمف  ديع

  ما يتوقع أف ي همق المعمـ عف استخداـ الت دـ الت ني ة النظر في  وانب عدةإعاد
ينباي أف يكوف في  وانب مختم ي مف المعرفي والمهارات التي  والتواصؿ العممي الذي

ف الحديث عف المعمـ ال عاؿ مف خبؿ ممارسي مهارتق في فاي وـ بها المعمـ ال عاؿ. 
مكانياتقت ديـ الدرس  التخطيط  في تطوير اذم المهارات في  وانب عديدة منها وا 

والتصميـ والت ويـ والتي تساعد التبميذ عمف أف يكونوا متعمميف فعاليف ولديهـ تاذيي 



 

نرى ما مدى  أفي ب   لمؤاميفوف المعرفي   ول هـ معنف المعمميف ارا عي فاعمي ويطب 
تطبي هـ لممعرفي المتكاممي وما يمتمكوف مف مهارات التخطيط والتن يذ لتعميمهـ داخؿ 
عادة النظر في محتوى دروسهـ   اذا يشير إلف أف المعمموف ال اعموف  ح رة الدراسي وا 
د قادروف عمف تعمـ التخطيط والتصميـ لمدرس بشكؿ  يد  و مف استراتي يات الت كي

 التعميـ:                        فعم
ينباي أف يتابعوا تسهيؿ التعميـ واف تكوف لديهـ مهارة في اكتساب المعرفي طوؿ  -0

 مسيرتهـ التعميميي.
ي ب أف يكوف لديهـ ال درة عمف إرشاد التبميذ بواسطي التصميـ الصحيح  -2

 لم ررات ال صؿ الدراسي.
 .لديهـ ال درة عمف متابعي إدارة الصؼ   -4
 أف يعرفوا طرائؽ ووسائؿ تنميي دافعيي التبميذ. -.
لديهـ ال درة عمف كي يي تعميـ التبميذ واف يطوروا قدراتهـ المعرفيي بطرؽ   -8

 تربويي .

يزيي والتي يبد مف اإلشارة ومف الك ايات ال روريي الوا ب توفراا في معمـ الماي اينكم
 اذم الك ايات في  وانب عدة واي : الفإ
ت األكاديميي: إذ تمرؿ إحدى الم ومات والتي مف خبلها  ي ب أف الك ايا -0

يعرؼ المعمـ المواد األكاديميي لي وـ ب دائق المهني والتعميؽ عمف المو وعات الدراسيي 
  وينباي عميق أف ي وـ بتطوير شخصيي التمميذ بشكؿ عاـ  واف ي هـ األساس الن سي 

 لمتعميـ والعوامؿ المؤررة عميق.
ات المنه يي لممعمميف:  اي عمميي تعميـ وتعمـ نات  عف تطوير حم ي الك اي  -2

وصؿ بيف التبميذ والمعرفي بواسطي المعمـ ويت مف مهارة ت سد في المناا  
وسيمي لم ياـ بشيء ما داخؿ الصؼ وبشكؿ منظـ وبطري ي يعتبر الدراسيي.والمنه  

امتبؾ المهارة  مف خبؿوذلؾ  قفي اختصاصعف طريؽ المعمـ ودمف إلمامق  منتظمي 
اي مف المهارات الوا ب الك ايات المنه يي وتعد   قوالمعرفي الكافيي في اختصاص

  .2101:20مطاار  ى المعمـ لت ديـ المنه  الدراسي توافراا لد



 

 المميزة ومراكز المناقشي  تحديد داخؿالتخطيط لمدرس : وتتحدد في المدارس  -4
كبر مف حريي التصرؼ بالوقت المخصص لدرس  عند معمـ لديق قدر افالغرفي الدراسي 

 وكق في الت اعؿ مع التبميذ وف االتخطيط لمدرس عمف المعمـ ف يراعي ح ي ي سم
يحدد خبرات التبميذ  أفالمعمـ  ستخدمق خبؿ عمميي التعميـ .أي ا عمفلمنشاط الذي ي

بمراحؿ التخطيط  سبـ بالتخطيط لمدرس  ومف رـ تسمالساب ي ونمواـ الع مي أرناء ال يا
يبد مف تحميؿ محتوى المادة الدراسيي وتصميـ إستراتي يي لتح يؽ أاداؼ التعمـ وأي ا 
مف األولويات التي يتو ب عمف المعمـ ال ياـ بها كتابي خطط الدروس لكي ي ـو بعرض 

  .2117:219 واخروف مألحصرييي وفؽ سياقها المو وعي والزمني المادة الدراس
 اي : بعدة طرؽ اات التبميذ: إف التاير في سموؾ التمميذ يكوف تطوير ات ا -.
 .اإل ابي عف أسئمي واست سارات التبميذ وبصورة مكر ي 
 .تعزيز عمميي الت كير 
 .اياتماـ ب انب المناقشي بشكؿ  يد 
 .اين از المعزز بايختبارات التحريريي ل ياس نسبي التع يد في الت كير 
شخصيي المعمـ مف العوامؿ المهمي داخؿ الصؼ  د: تع ك ايات إدارة الصؼ -8

ة وحدم ي يك ي لكي ي وـ المعمـ بإدار  بعمميي التدريس  ومع ذلؾ فاف اذا عند قيامق
داخؿ غرفي الصؼ   وقد يت رر  مكمب عامب تعدص ق بشكؿ  يد فاف اختصاصق 

داخؿ  التعميـ داخؿ الصؼ بعوامؿ عدة مف نمط ايتصاؿ مع التبميذ وال و العاـ
الصؼ مف حيث التوتر الذي قد يصيب المعمـ أو أرناء استرخائق وطبيعي ال وانيف التي 
ي ر ها المعمـ داخؿ الصؼ لها ارر بالا في إدارة الصؼ  لذلؾ ف د يعد المعمـ مف 

ميي التعميـ داخؿ الصؼ الدراسي أاـ الركائز إلدارة الصؼ بشكؿ منظـ لتسهؿ عم
  .29- 25 :2101مطاار 

ايات المهنيي : وتتعمؽ بال انب المهني لك ايات المعمـ  واما ك ايات نظريي الك  -1
 عمميي واي كما يمي :  وأخرى
 الخم يي النظريي 
 معمومات عامي حوؿ اكتساب وتعمـ الماي تشمؿ العوامؿ المؤررة بها  -0
 معرفي نظريات اكتساب الماي - أ



 

 معرفي العوامؿ المؤررة في تعمـ الماي الرانيي واي  - ب
  التعرضدر ي 
 الدافعيي 
  الطري ي 
 ال درة 
 ؽ تدريس الماي واي:ائمعمومات عامي في طر  -2
  باستخداـ الماي 
   بايستماع ماستخداـ المحادري التماريف والممارسي 
  بايتصاؿ مألغراض التحدث 
  الحريي في استعماؿ أي مف الطرؽ التعميميي 
 ميزيي:كمعمومات في ايختبارات الرئيسي لماي اين -4
 المهنيي  
 اين از 
  ال درة 
 التشخيص 
 :الخم يي العمميي 
 ت نيات التدريس: -0
 عناصر الماي : - أ
  النطؽ 
  ال واعد والتركيب 
 استخداـ الم ردات في  مؿ .-المت ادات-الم ردات متشمؿ المترادفات 

 المهارات : -ب
 ايستماع 
 المحادري 
  ال راءة الكتابي 
 المعرفي العامي في استراتي يات التدريس والتعمـ: - ج



 

 ميزيي كت نيات اختبارا داء التبميذ في عناصر مهارات الماي اين -2
 استخداـ الوسائؿ التعميميي في التدريس  -4
 وسائؿ سمعيي 
  وسائؿ بصريي 
  تس يبت ال يديو والحاسب 
 الماويي:وتشمؿ  الك ايات -7
 .الك ايات في مهارات الماي وتطبي ها 
ايتصاؿ المباشر  ومتابعي  ايستماع ب هـ أي يكوف لدى المعمـ ال درة عمف فهـ - أ
 يث موسع في عناويف عامي دح
اذم الك ايي لدى المعمـ أف يكوف لديق ص ي الوفاء بمعظـ الحا ات الحيويي  - ب

دارة مواقؼ ا تماعيي بر ي عاليي حوؿ  والحا ات اي تماعيي  والبدء بمحادري وا 
 األحداث الرااني .

لمبحظات واف يتمتع ب درة كافيي ال راءة أف يكوف لديق ال درة عمف قراءة وفهـ ا - ت
ل هـ مو وع ألغراض التواصؿ الشخصي  وال راءة ال هريي ب ف ؿ حاؿ مع نطؽ 

 ميزيي.كصحيح لألصوات اين
الكتابي :و ود تحكـ كافي بنظاـ الكتابي لموا هي معظـ المواقؼ التعميميي  - ث

لكافيي لكتابق  وامتبؾ ال درة عمف كتابي مراسبت ا تماعيي  واف يتمتع بال درة ا
  . 41 :2118مالحربي لوفي لها صمي بالمناا  الدراسيي مختصرات عف عناويف م 

 
 
 
 
 

ومع ذلؾ يرى الباحث في  وء عصر تكنولو يا المعمومات وايتصايت إف      
نتي ي ت اعؼ  المست دات التربوييأنماط التربيي الت ميديي  عا زة عف مواكبي 



 

 يي األمر الذي يتطمب األمر تربيي مت ددة تعمؿ عمف المعرفي العمميي والتكنولو 
 استعماؿ ت ارب وأساليب تربويي وطرؽ متعددة مف ا ؿ النهوض بالواقع التعميمي  
لذا ي ترح الباحث و ود ك ايات تعميميي تربويي مبنيي عمف عناصر المنه  
الحديث واستخبصا لما تـ ايطبع عميق في اذا الميداف ومف دراسات 

   لمك ايات التعميميي التربويي وكايتي .5لذا ي ترح الباحث الشكؿ م بياتوأد
 الكفايات التعميمية التربوية 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
   .3شكؿ م

 يو ح الك ايات التعميميي التربويي
 : م هـو المنه  وتطورم:2-4

 ف د ب التعري ات  ميعاعض الحايت أصعربما يكوف تعريؼ المنه  الدراسي في ب
  ول هـ طبيعي  الدراسيي المناا  و عمنه  بمعاف كريرة منذ بدايي الاستعمؿ مصطمح 

 لممنه  :  يؼ عديدةر تعا اف نستعرضبؼ ومدام فانق يكوف مف الم يد ايخت

األاداؼ 
objectives 

نشاطات 
 التعميـ والتعمـ

activities 

 الت ويـ

Evaluation 

 المحتوى
content 

قدرة المعمـ 
عمف 
صياغي 
األاداؼ 
التعميميي 
المرحميي 
م عؿ 
التمميذ 
متمكف في 
الماي 
اينكميزيي  
وأاداؼ 
سموكيي 
م عؿ 
التمميذ 
قادر عمف 

قدرة المعمـ 
عمف 

المحتوى 
العممي 

لمادة  الماي 
اينكميزيي 

رحمي ألي م
وصؼ 
دراسي 
لتحديد 
الكممات 
والم اايـ 
وال يـ التي 
ي ب أف 
يكتسبها 
 التمميذ 

قدرة المعمـ 
عمف تحديد 

النشاط 
التعميمي 
التربوي 
 المناسب

قدرة التبميذ 
ليتمكف 

المعمـ أف 
يستخدـ 
الوسيمي 
المناسبي 
إليصاؿ 
المعمومي 

بكؿ سهولي 
 إلف التبميذ

قدرة المعمـ 
عمف 

استخداـ 
أساليب 
الت ويـ 

الحديري إذ 
ي يكت ي 
المعمـ 

بايختبارات 
المو وعيي 
أو الش ويي 

يمكنق 
ايعتماد 

عمف 
ي المبحظ
مف قدرة 

 طرائؽ تدريس
Method of 

teaching 

قدرة المعمـ 
عمف 

استخداـ 
احدث 
طرائؽ 

التدريس 
الحديري 

مرؿ طري ي 
حؿ 

المشكبت 
واأللعاب 

 التربويي        



 

 تعريؼ المنه  في الماي : - أ
يتـ في  اقاتينيي ويعني سببفي األصؿ إلف الماي ألCurriculumير ع مصطمح المنه  

م مار ما  والذي كاف ي اـ مف وقت إلف أخر في العصور اليونانيي والرومانيي  ومع 
مرور الزمف تحوؿ متطمب السباؽ إلف م رر دراسي تدريبي  فتـ إطبؽ كممي المنه  
عمف م ررات الدراسي أو التدريب  رـ استمر األمر بعد ذلؾ لتعني كممي المنه  محتوى 

و الخطط الخاصي بها  ومعنف ذلؾ إف المنه  كممي يتينيي األصؿ المواد الدراسيي أ
 تعني الطري ي التي ينته ها ال رد حتف يصؿ إلف ادؼ معيف.

اييي   لكؿ  عمنا منكـ شرعي ومنها اوقد ورد ذكراا في ال راف الكريـ في قولق تعالف مم
اهلل عنهما ملـ في قوؿ يبف عباس ر ي  -أي ا–سورة المائدة كما ورد ذكراا  - 5.م

يمت رسوؿ اهلل صمف اهلل عميق وسمـ حتف ترككـ عمف طري ي ناا ي  واذا ي ودنا إلف 
التعرؼ عمف المعنف الماوي لكممي المنه  :منهاج وكممي ناا ي   فإذا ر عنا إلف 

ل ظي منه  تعني الطريؽ الوا ح   كما إف ل ظي ناا ي تعني  إفالمعا ـ الماويي ن د 
 ا فاف المنه  لاي يعني الطريؽ الوا ح .الوا حي   واكذ

 
 بربث تعري ات : وقد عرؼ المنه  في -ب
م موعي مف الم ررات الدراسيي التي تمـز التخرج أو الحصوؿ عمف در ي عمميي في -

 ميداف رئيس مف مياديف الدراسي .
خطي عامي وشاممي لممواد التي ينباي أف يدرسها التمميذ في المدرسي ليحصؿ عمف -
  .2119:08م المهدي و شهادة تؤامق لمعمؿ بمهني معينير ي عمميي اد
 

يـ واألخر بم هومي الواسع اناؾ م هوماف لممنه   أحداما بمعنام ال يؽ وال د   
 .والحديث

 لممنه  : ال ديـ  هـوالم:2-4-0
ل د كانت  هود المدرسي ال ديمي  تتركز حولق المعرفي   حيث أف المعرفي كانت     

واي مف أاـ رمرات الخبرة اإلنسانيي وت ارب البشر عبر ال روف واأل ياؿ   م دسي
وكانت  تبميذال اأو الم ررات التي ينباي اف يدرسهوكانت المدرسي تحدد المو وعات 



 

بح ظها وتسميتها ولذا ارتبط  تبميذتولف المدرسوف شرحها وي وـ التؤلؼ لها الكتب وي
 واذا او الم هوـ ال يؽ لممنه  لألسباب التاليي: م هوـ المنه  بالم ررات الدراسيي

 اقتصار وظي ي المدرسي عمف اياتماـ بال انب المعرفي.-0
 العزلي بيف المدرسي والحياة-2
 إاماؿ ال وانب األدائيي والعمميي والتطبي يي-4
 ت ييد حريي المعمـ-.
 :لممنه   حديثال  هـوالم:2-4-2

 دمي المدرسي إلف طببها تح ي ا لرسالتها الكبرى يت مف اذا الم هـو  ميع ما ت     
في بناء البشر وفؽ أاداؼ تربويي محددة وخطي عمميي مما يساعد عمف تح يؽ نمواـ 

 الشامؿ  سميا وع ميا وا تماعيا وروحيا
 الواسع  : قبم هوم مكونات م هـو المنه  الحديثإف مف أاـ 

 الم ررات الدراسيي. -0
 الكتب والمرا ع. -2
 والوسائؿ المساعدة النشاطات -4
 ايمتحانات وأساليب الت ويـ . -.
 ؽ التدريس .ائطر  -8

 
 
 

  -ال رؽ بيف المنه  ال ديـ والمنه  الحديث::2-4-4
اختبؼ ال مس ات السائدة باإل افي إلف التاير الحاصؿ في م اؿ التربيي والتعميـ    إف

مف خبؿ لممنه   م هوميفال  ف د يمكف أف نميز  قتاف د تايرت ديلي المنه  وتطور 
  .0ال دوؿ م كما في و الم ارني بينهما 

 
 
 



 

 (ٔالجدول )
 توصيف الفرق بين المنيج قديما وحديثا

 المنيج الحديث المنيج القديم المجال
 طبيعي
 المنه 

 المقرر الدراسي جزء من المنيج المقرر الدراسي مرادف لممنيج
 مرن يقبل التعديل ثابت اليقبل التعديل

 يركز عمى الكيف ى الكم الذي يتعممو التالميذيركز عم
يركز عمى الجانب المعرفي في إطار 

 ضيق
ييتم بطريقة تفكير التالميذ 
 والميارات التي تواكب التطور

 ييتم بجميع أبعاد نمو التالميذ ييتم بالنمو العقمي لتالميذ
 يكيف المنيج لممتعمم يكيف المتعمم لممنيج

 تخطيط
 لممنه 

يشارك في إعداده جميع اإلطراف  المختصون في المادة الدراسيةيعده 
 المؤثرة والمتأثرة بو

يركز التخطيط عمى اختيار المادة 
 الدراسية

يشمل التخطيط جميع عناصر 
 المنيج

 محور المنيج المتعمم محور المنيج المادة الدراسية
 المادة
 الدراسيي

ميذ وسيمة تساعد عمى نمو التال غاية في ذاتيا
 نمو متكامال"

تعدل حسب ظروف التالميذ  ال يجوز أخال أي تعديل عمييا
 وحاجاتيم

يبنى المقرر الدراسي عمى التنظيم 
 المنطقي لممادة

يبنى المقرر الدراسي في ضوء 
 التنظيم السيكولوجي لممادة

 المواد الدراسية متكاممة ومترابطة المواد الدراسية منفصمة
 مصادرىا متعددة المقررمصدرىا الكتاب 

طري ي 
 التدريس

تقوم عمى توفير الشروط  تقوم عمى التعميم والتمقين المباشر
 والظروف المالئمة لمتعمم



 

 تيتم بالنشاطات بأنواعيا ال تيتم بالنشاطات
 ليا أنماط متعددة تسير عمى نمط واحد

 عةتستخدم وسائل تعميمية متنو  تغفل استخدام الوسائل التعميمية
 

 يشارك بفاعمية جيدة سمبي غير مشارك التمميذ
يحكم عميو بمدى نجاحو في امتحانات 

 المواد الدراسية
يحكم عميو بمدى تقدمو نحو 

 األىداف المنشودة
عالقتو تقوم عمى االنفتاح والثقة  عالقتو تسمطية مع الطالب المعمـ

 واالحترام
يحكم عميو بمدى نجاح تالميذه في 

 تاالمتحانا
يحكم عميو في ضوء مساعدتو 
 لمتالميذ عمى النمو المتكامل

يراعي الفروق الفردية بين  ال يراعي الفروق الفردية بين التالميذ
 التالميذ

يشجع عمى تنافس التالميذ في حفظ 
 المادة

يشجع التالميذ عمى التعاون في 
اختيار األنشطة وطرق 

 ممارستيا
 تغير ومغيردور المعمم م دور المعمم ثابت

 يوجو ويرشد ييدد بالعقاب ويوقعو
  .2119:22مالتميمي                                                       

 
 -عناصر المنه ::.-2-4

يؤرر اصر المرتبطي فيما بينها ارتباطا ع ويا إف المنه  يتكوف مف م موعي مف العن
اا رالؼ تايمر في أربعي ر قد حددكؿ منها في األخر ويت رر بق   واذم العناص

 :تساؤيت
 باي أف تسعف المدرسي إلف تح يها ؟ما األاداؼ التربويي التي ين -0
 مكف توفيراا لتح يؽ اذم األاداؼ ؟لماما الخبرات التربويي  -2



 

 لخبرات التربويي حتف تكوف فعالي ؟كيؼ يمكف تنظيـ اذم ا -4
 ي ما إذا كانت األاداؼ قد تح  ت؟كيؼ يمكف معرف -.
 ذم التساؤيت تو ق اينتبام إلف عناصر المنه  األربعي اي :وا
 م األىدافObjectives تتناسب مع كي   التي ينباي تحديداا او صياغتها

 هي مف حا ات التبميذ وقدراتهـ وااتماماتهـ مف  هي  ومطالب الم تمع وحا اتهـ 
 أخرى.

 مالمحتوىContentـ والتعميمات   الذي يت مف م موعي مف الح ائؽ والم ااي
 التي يراد تنميتها لديهـ  وأخيراايت ااات وال يـ  لؾلتي ير ف تزويد التبميذ بها وكذا

نمو الشامؿ المتكامؿ لهـ في  وء لالمهارات التي يراد إكسابهـ إيااا   بهدؼ تح يؽ 
 األاداؼ التربويي المت ؽ عميها. 

 م نشاطات التعميم والتعممInstruction & Learning Activities التي  
ينباي أف يمر بها التمميذ داخؿ المدرسي أو خار ها تحت إشراؼ معممهـ  ب صد 

 تسهيؿ عمميي التعمـ وتح يؽ األاداؼ المنشودة.
 م التقويمEvaluation الذي مف خبلق يتـ الت كد مف مدى تح ؽ األاداؼ  

قي بيف عناصر   يو ع العب4المو وعي منذ بدايي المنه  المدرسي ذاتق  والشكؿ م
 المنه  .

 
 
 
 

 
 
 

                                                     
 
 

 
 المحتوى

 
األادا
 ؼ

 
 الت ويـ

 
نشاطات التعميـ 

 والتعمـ



 

 (4شكل )
 العالقة بين عناصر المنيج الدراسي المعاصر                     

  21 :2100معمي                                                         
 
 
 لمنه  :أسس ا:2-4-8

 ي مع معظـ التربوييف عمف أف المنه  ي ـو عمف عدة أسس أامها
 :مس يياألسس ال  -:أ

يت رر المنه  ب مس ي ومعت دات وتراث الم تمع الذي يكوف فيق فمس ي الم تمع التي 
تنظر إلف اإلنساف انق م رد ع ؿ و سـ وتحاوؿ أف ترسخ في مناا ها اذا الشيء كي 

اياتماـ بالع وؿ واأل ساـ واذا ما كاف وا حا" في ال مس ات يربي أ يالها مف خبؿ 
التي تنظر إلف اإلنساف انق مخموؽ بشري يتكوف مف ع ؿ و سـ وروح فإنها تركز في 
مناا ها لتكريس اذم ال مس ي مف خبؿ المناا  المطروحي عمف الناشئي   واذا ما كاف 

تنميي  الف تربويي الحديري ينظروا حا" في ال مس ي اإلسبميي  وفي ظؿ ال مس ات ال
 ال رد مف ربث نواح رئيسيي اي 

 .الن س حركيي  -4الو دانيي  -2المعرفيي  -0
 األسس السيكولو يي مالن سيي : -:ب

ل د كش ت الدراسات الكريرة في عمـ الن س التطورات المعرفيي لمتبميذ في كافي المراحؿ 
وافعهـ وميولهـ وات اااتهـ وال روؽ ال رديي العمريي وطرائؽ اكتسابهـ الخبرات وكذلؾ د

بينهـ   كما كش ت عف الصراعات واينحرافات التي قد يتعر وف إليها خبؿ نمواـ 
 ال سمي والن سي واي تماعي .

ومف انا يبد عمف وا عي المناا  وال ائميف عميها مف ايطبع عمف اذا الكـ ال خـ 
وو عها بعيف ايعتبار بحيث تهيئ لمتبميذ مف الدراسات الن سيي لبست ادة منها 

أف ؿ الظروؼ لتح يؽ ذواتهـ وبموغ أقصف إمكاناتهـ لكي يمكف تنشئتهـ بشكؿ سميـ 
 :2119مالطيطي  واخروف  عمف خدمي الم تمع وتح يؽ ت دمق  ليصبحوا قادريف

28..  



 

 األسس التاريخيي : -:ج
هتـ ب وانب محدد ف د كانت ت  ياؿاألبالت ميد في تربيي  المناا  ال ديمياتسمت ل د 

التعميميي ومنها التمميذ ف د كاف  المنظوميمف ال وانب المهمي داخؿ  وتهمؿ الكرير
عمف تطوير ال درات الع ميي  الت كيدم رد متم ي لممعمومات وح ظها بطري ي ت ميديي دوف 

الحياة بكؿ  عمفأما التربيي الحديري وبم هومها ال ديد ف د أصبحت تركز بشكؿ ال يد 
تسير عمف منهاج  أف ب ي يت زأ مف الم تمع ولهذا ي ا"المدرسي  زء  دما فيها وتع

مع التطورات الحاصمي وتزود الطبب بالخبرات المتنوعي التي ت عمهـ  مت دـ يتماشف
 قادريف عمف موا هي مشكبت الحياة .

 األسس اي تماعيي : -:د
واو الذي يمولها واي الوسيمي األساسيي لبناء  ت ـو المدرسي عمف الم تمع فهو أنش اا

أ يالق ال ادمي   وعميها ت ع مسؤوليات ولهذا عمف المدرسي أف تسير في ركاب الم تمع 
الذي أو داا والذي تترعرع فيق واف تسااـ في تحديرق وتطويرم مف خبؿ المناا  التي 

فهي تت رر بالبيت الذي تدرس فيها فالمدرسي تت رر وتؤرر بالم تمع بكافي مستوياتق 
تت رر ب ميع وسائؿ اإلعبـ والر افي ولهذا  ايعتبر الخميي األولف لبناء الم تمع كما انه

 ي ب اف يكوف المنه  وريؽ الصمي بالم تمع مف خبؿ مايمي :
 تحديد فمس ي الم تمع وقيمق وأمالق. -0
 توريؽ الصمي بالم تمع. -2
ينيي والروحيي واي تماعيي تحميؿ نشاطات الم تمع في  ميع م ايت الد -4

 وايقتصاديي والر افيي .
 إ راء دراسات عمميي لما يسود الم تمع مف عادات وت اليد وأفكار وقيـ . -.
 النظر إلف الم تمع عمف انق المدرسي الكبرى لدعـ رسالي المدرسي . -8
المنه  الذي يمرؿ ات ااات الم تمع وايئاتق العمميي والر افيي وال كريي  -1

  ...:2117 مالخوالدة
 
 توصيؼ منه  الماي اينكميزيي لممرحمي ايبتدائيي :: 2-4-1



 

اعتبر الكرير مف عمماء التربيي والتعميـ والخبراء التربويوف إف التعميـ في المرحمي 
ايبتدائي مف انق أعظـ أنواع التحدي وخصوصا في ت ديـ الماي اينكميزيي ما داـ 

ئا مف المعمومات المسب ي عف الماي المراد الخوض التمميذ في اذا المرحمي ي يممؾ شي
فيها أي الماي األ نبيي المراد  لذلؾ سيكوف المعمـ وأدواتق التعميميي او المحور األساس 
في العمميي التعميميي ي سيما المنه  المتبع في المرحمي والذي قد يكوف في تطوير 

الذانيي والم درة المعرفيي  وتحدد مستر  إذ عمف المعمـ أف ي ع في حساباتق السعي
والذاتيي التبميذ يست باؿ الم ردات ال ديدة والتراكيب النحويي والم اايـ األخرى 
المحددة. وي ب أي ا أف ي خذ بنظر ايعتبار كمعمـ ب ف عرض األدوات التعميميي 
عمف التبميذ ستكوف بشكؿ مبسط وبالتدري  وب  زاء صايرة ي ت عؿ مف التبميذ في 

ف يرة و التباس لألمور عميهـ ويتذكر دائما أنهـ تبميذ مبتدئيف  وال داوؿ أدنام تبيح
 اينكميزيي في المرحمي ايبتدائيي .                                                     توصيؼ المنه  الماي 

 
 

  2 دوؿ م
 توصيؼ منه  الماي اينكميزيي لصؼ الرالث ايبتدائي

 
الص األاداؼ المحتوى النشاطات الت ويـ

 ؼ
 ت

اناؾ وحدات مرا عي 
منظمي ومتواصمي 

خبؿ الم رر 
التعميمي .يبدأ كؿ 
درس بمهمي تعيد 

استعماؿ الماي الواردة 
في درس سابؽ   
وينتهي بمهمي 

ت دـ الص حي  -0
األولف مف كؿ  حدة 

في كتاب النشاط 
تماريف لتطبيؽ 

وتطوير المادة الواردة 
في أوؿ الص حتيف 
مف كؿ وحدة في 

 كتاب التمميذ.

الوحدة األولف: 
 التعارؼ 

فهـ قصص قصيرة  -0
ومواقؼ معيني مف 

 خبؿ الصور .
 
متابعي تعميمات  -2

 بسيطي باينكميزيي .
 
فهـ مواقؼ سهمي  -4

الرال
 ث 

0
  

الوحدة الرانيي : 
 أغراض الصؼ 
الوحدة الرالري: 

 التحيي 
الوحدة الرابعي : 

 مرا عي 



 

م ترحي لتمخيص 
األشياء التي تعممواا 

  وتعيد وحدات 
المرا عي محددة 

استعماؿ الماي الواردة 
الساب ي  في الوحدات

 مف سياؽ  ديد 
ويتـ بذلؾ مرا عي 
الماي بانتظاـ و 
 لت ويـ التبميذ.

 
ت دـ الص حي  -2

الرانيي تماريف لتطبيؽ 
اردة وتطوير المادة الو 
في الص حتيف 

التاليتيف مف كؿ وحدة 
 في كتاب التمميذ . 

الوحدة الخامسي 
 :تحيي واسـ شيء

يسمعونها عمف شريط 
 ايستماع .

 
التكمـ عف أن سهـ  -.
. 
 
 طرح أسئمي بسيطي -8

 باينكميزيي .
 
إ راء محادرات  -1

أساسيي مع تبميذ 
 اخريف .

الت اعؿ مف خبؿ  -7
التواصؿ عند ال ياـ 
 بالعاب ومهاـ خبقي 

الوحدة السادسي: 
 المببس 

الوحدة السابعي: 
الناس  مببس 

والحيوانات سؤاؿ 
 و واب .

الوحدة الرامني: 
أسماء 

 وافلأأل األرقاـ 
الوحدة التاسعي : 

 األطعمي
الوحدة العاشرة 
الت  يؿ وعدـ 

 الت  يؿ 
الوحدة الحاديي 
 عشر: األرقاـ 

الرانيي عشر  الوحدة
 : مرا عي 

الوحدة الرالري 
 عشر: العمر 

الوحدة الرابعي عشر 
 : األحداث 

 
           (Hancock,2010:3-7). 



 

  4 دوؿ م
 توصيؼ منه  الماي اينكميزيي لصؼ الرابع ايبتدائي

 
الص األاداؼ المحتوى النشاطات الت ويـ

 ؼ
 ت

يتـ اختبار وت ويـ  
التبميذ باستعماؿ 
الوسائؿ التعميميي مرؿ 
المخططات والرسـو 
التي تو ح مو وع 
الدرس وأي ا مف 
خبؿ طرؽ أخرى 
يمكف ت ويـ التبميذ 
كال راءة والكتابي 
 واإلمبء .

 

 الكتاب يحتوي عمف
 نشاطات عمف شكؿ

م موعي مف التماريف 
. ف نق يبدأ بممارسي 

 متعيلما األشياء
لمتبميذ . وبعداا 

يكمؼ التبميذ برسـ 
الحروؼ وذلؾ 

لتعويداـ عمف الكتابي 
اليميف  إلفمف اليسار 

وبمرور الوقت ينت ؿ 
تشكيؿ  إلفالطالب 

 مؿ وعبارات تدري يا 
وتتبع التبميذ لحرؼ 

 يعطيالماي اينكميزيي 
انطباع لمتبميذ عمف 

الت كير ب صوات 
الحرؼ ومهارة ال راءة 

رة تعميـ تاطي كؿ فت
الماي اينكميزيي في 

                 الصؼ الرابع

تعميـ التبميذ عمف  -0 اوييالوحدة األولف: 
ايتصاؿ ال عاؿ 
باستخداـ الماي 

 اينكميزيي البسيطي 
 األساس بط  -2

لتعميـ الماي النا ح في 
 المست بؿ

تح يز اياتماـ  -4
لدى الط ؿ عمف تعمـ 

الماي اينكميزيي وتطوير 
الر ي خبؿ معدؿ 

النشاطات باف يش ع 
التبميذ عمف التحدث 

  األخركؿ واحد مع 
تعزيز استخداـ  -.

 الماي اينكميزيي  

الرا
 بع 

0 
الوحدة الرانيي : 
 األحداث واألرقاـ 
الوحدة الرالري: 

 المدرسي 
الوحدة الرابعي 

 :المدرسي 
الوحدة الخامسي 
  :المدرسي واألرقاـ
الوحدة السادسي: 

 األطعمي
الوحدة السابعي: 

 األلواف 
 الوحدة الرامني: ال سـ 

الوحدة التاسعي : 
 العائمي 

الوحدة العاشرة 
:األطعمي العائمي 

 والمدرسي 
الوحدة الحاديي عشر: 

 األرقاـ 



 

الوحدة الرانيي عشر : 
 البيت واألرقاـ 

الوحدة الرالري عشر: 
 ال سـ  

الوحدة الرابعي عشر : 
 الممتمكات 

الوحدة الخامسي 
 عشر:األرقاـ واأللواف 

الوحدة السادسي 
 عشر:المببس 

الوحدة السابعي عشر: 
 مكاف والممتمكات 

الوحدة الرامني عشر : 
 األطعمي 

الوحدة التاسعي عشر 
 ات : الحيوان

الوحدة العشروف: 
المكاف الممتمكات 

 والحيوانات 
الوحدة الحادي 

 والعشروف: الممتمكات 
الوحدة الرانيي 
والعشروف: 

 العائمي البيت والمكاف
الوحدة الرالري 

والعشروف: الح ـ 



 

 واأللواف 
الوحدة الرابعي 

 والعشروف: األب ديي 
سي الوحدة الخام

والعشروف : كؿ 
 الموا يع 

 
 

     (R.T.Nasr & D.Dallas,2010:3-11). 
 

  . دوؿ م
 ايبتدائي الخامستوصيؼ منه  الماي اينكميزيي لصؼ 

 
الص األاداؼ المحتوى النشاطات  الت ويـ 

 ؼ
 ت

يتـ ت ويـ التبميذ 
باستخداـ إحدى الطرؽ 

 اآلتيي : 
 ال راءة  -0
الكتابي عمف  -2

 السبورة 
 اإلمبء  -4
 ممارسي األلعاب   -.
 سؤاؿ و واب  -8
توصيؿ بيف  -1

 ال مؿ 

المنه  يحتوي عمف 
نشاطات التي تعزز 

تعمـ في كتاب 
نها  التبميذ وا 

برانت الخصائص 
لممارسي الماي 

ال ديدة واي الماي 
اينكميزيي وكؿ 

ص حي في كتاب 
النشاط تطاب ق 

في كتاب ص حي 

اويي و الوحدة األولف:
 الصؼ 

تعميـ  -0
التبميذ عمف 

ايتصاؿ ال عاؿ 
باستخداـ الماي 

اينكميزيي 
 البسيطي 

 بط  -2
لتعميـ  األساس

الماي النا ح في 
 المست بؿ

تح يز  -4

الخام
 س

0 

األرقاـ   : الوحدة الرانيي 
 األلواف و الهويي 
حيوانات الوحدة الرالري: 
  مكاف واألرقاـ 
حيوانات الوحدة الرابعي :

 والن ؿ 
الوحدة الخامسي 

  اويي األرقاـ والمكاف :
الوحدة السادسي: 



 

 ع عبمي صح  -7
 او خط    

التمميذ ويكوناف في 
 ن س الدرس.

اياتماـ لدى  الحيوانات 
الط ؿ عمف تعمـ 
الماي اينكميزيي 
وتطوير الر ي 

عدؿ خبؿ م
النشاطات باف 
يش ع التبميذ 

عمف التحدث كؿ 
  األخرواحد مع 

تعزيز  -.
استخداـ الماي 

 اينكميزيي
في اذم  -8

المرحمي تمكف 
التبميذ أف 
يطب وا الماي 

اينكميزيي ال ديدة 
التي تعممواا مف 

 يخبؿ المشارك
ال عالي في 
األلعاب 

ونشاطاتهـ 
 المسميي 

الوحدة السابعي: 
 النشاطات 

األطعمي الوحدة الرامني:
 بيت وال

الصؼ   الوحدة التاسعي :
 ال سـ واأللواف 

  النشاطات لعاشرة :الوحدة ا
الوحدة الحاديي 

األرقاـ  األشكاؿ عشر:
  والحيوانات 

الوحدة الرانيي عشر : 
األطعمي  األشكاؿ 

 والحيوانات 
الوحدة الرالري عشر: 
 البيت والنشاطات 

ي عشر : الوحدة الرابع
 األطعمي واألرقاـ 

حدة الخامسي الو 
  :النشاطات واألرقاـ عشر

الوحدة السادسي 
األطعمي األرقاـ و عشر:

 األماكف 
الوحدة السابعي 

اإل راءات اليوميي عشر:
 واألسبوعيي 



 

الوحدة الرامني عشر : 
  الهوايات وال وائد 

الوحدة التاسعي عشر : 
 تالوق

الوقت الوحدة العشروف: 
 واإل راءات اليوميي 

الوحدة الحادي والعشروف: 
 الوقت واإل راءات اليوميي 
الوحدة الرانيي والعشروف: 

 اإل راءات اليوميي 
الوحدة الرالري والعشروف: 

 المببس والمظهر 
الوحدة الرابعي والعشروف: 

 ال سـ والصحي 
العشروف لوحدة الخامسي و ا
  اإل راءات : 

 
   (S.Ward.2010:5-13).  

 
  8 دوؿ م

 ايبتدائي السادستوصيؼ منه  الماي اينكميزيي لصؼ 
 

الص األاداؼ المحتوى النشاطات  الت ويـ 
 ؼ

 ت

يتـ ت ويـ التبميذ 
باستخداـ إحدى الطرؽ 

المنه  يحتوي عمف 
فعاليات التي تعزز 

تعميـ التبميذ -0 العائمي الوحدة األولف:
عمف ايتصاؿ 

الساد
 س

0 
 المدرسي   الوحدة الرانيي :



 

 اآلتيي : 
 ال راءة  -0
 الكتابي  -2
 اإلمبء  -4
 ع عبمي صح  -.

 أو عبمي خط  
 سؤاؿ و واب  -8
 تكممي ال مؿ  -1
اختيار اإل ابي  -7

الصحيحي مف بيف 
 األقواس

تعمـ في كتاب 
نها  التبميذ وا 

برانت الخصائص 
لممارسي الماي 

ال ديدة واي الماي 
اينكميزيي   وكذلؾ 

فصؿ لتماريف 
ز الكتابي والتي تعز 
مهارة الكتابي 

 بالنسبي لمتمميذ .

ال عاؿ باستخداـ  المدرسي الوحدة الرالري: 
الماي اينكميزيي 

 البسيطي 
 بط  -2

لتعميـ  األساس
الماي النا ح في 

 المست بؿ
تح يز  -4

اياتماـ لدى 
الط ؿ عمف تعمـ 
الماي اينكميزيي 
وتطوير الر ي 
خبؿ معدؿ 

طات باف النشا
يش ع التبميذ 

عمف التحدث كؿ 
  األخرواحد مع 

تعزيز  -.
استخداـ الماي 

 اينكميزيي
تعميـ  -8

التبميذ 
وتش يعهـ 

يستعماؿ الماي 
اينكميزيي 
 ألن سهـ  

نشاطات الوحدة الرابعي :
 في أوقات ال راغ
نشاطات الوحدة الخامسي :

 المدرسي 
 ريا ي  الوحدة السادسي: 
 ريا ي الوحدة السابعي:

 أماكف مني:الوحدة الرا
أياـ الوحدة التاسعي :

 العطؿ 
أياـ  لعاشرة :الوحدة ا

 العطؿ  ريا ي وأماكف 
: أياـ الوحدة الحاديي عشر

  العطؿ  
أياـ الوحدة الرانيي عشر : 

 العطؿ 
الوحدة الرالري عشر: 
 المناخ وال صوؿ  

الوحدة الرابعي عشر : 
 شهور السني 

حدة الخامسي الو 
:المناخ وال صوؿ عشر

  وشهور السني  
 الوحدة السادسي عشر:

 المهف 
الوحدة السابعي 



 

في اذم  - -1 حيوانات عشر:
المرحمي تمكف 
التبميذ أف 
يطب وا الماي 

اينكميزيي ال ديدة 
التي تعممواا مف 

 يخبؿ المشارك
ي ال عالي ف
األلعاب 

ونشاطاتهـ 
 المسميي

الوحدة الرامني عشر : 
 المحبت والتسوؽ 

الوحدة التاسعي عشر : 
 المطاعـ واألغذيي 
مهف الوحدة العشروف: 
 المطاعـ واألغذيي 

 لمحبت والتسوؽ   ا
 الوحدة الحادي والعشروف:

 زمف الما ي 
الوحدة الرانيي والعشروف: 

 زمف الما ي 
الوحدة الرالري والعشروف: 

 زمف الما ي 
الوحدة الرابعي والعشروف: 

 زمف الما ي  
العشروف الوحدة الخامسي و 

  زمف الما ي : 
 

      (Hancock,2011:5-12).  
 ارتباط م هوـ التطوير بم هوـ المنه ::2-4-7

عف م هـو المنه  في حد ذاتق : فالمنه  ـو تطوير المنه  ي ين صؿ أساسا وم ه
بم هومق الت ميدي كاف عبارة عف م موعي المعمومات والح ائؽ والم اايـ واألفكار التي 

المنه  وف ا لهذا الم هـو كاف  يدرسها التبميذ في صورة مواد دراسيي وبالتالي فتطوير
 ينصب عمف تعديؿ وتطوير الم ررات الدراسيي بشتف الصور واألساليب .



 

والمنه  بم هومق الحديث او م موعي الخبرات المربيي التي تهيؤاا المدرسي لمتبميذ 
تحت إشرافها بم صد مساعدتهـ عمف النمو الشامؿ وعمف التعديؿ في سموكهـ   وعمف 

فاف التطوير وف ا لهذا الم هوـ الحديث ينصب عمف الحياة المدرسيي بشتف اذا األساس 
نما  أبعاداا وعمف كؿ ما يرتبط بها فب يركز ف ط عمف المعمومات في حد ذاتها وا 
يتعدااا إلف الطري ي والوسيمي والكتاب والمكتبات واإلدارة المدرسيي ونظـ الت ويـ رـ إلف 

 . فيها  والم تمع  الذي ينتمي إليق التمميذ ن سق والبيئي التي يعيش
 
 أو ق التشابق وايختبؼ بيف م هوـ المنه  وم هـو التطوير::2-4-5

ومما يشؾ فيق إف بناء المنه  يختمؼ عف تطويرم في ن طي أساسيي و واريي إي واي 
ن طي البدايي واينطبؽ فالبناء يبدأ مف الص ر مف يشيء أما التطوير فهو يبدأ مف 

  .0952:02مالوكيؿ .قائـ وم ود فعب ولكف ي يراد الوصوؿ بق إلف أحسف شيء
 
لكؿ منهما م موعي مف األسس  أفوأسمف صورة ممكني ويشترؾ البناء والتطوير في  

التي يرتكز عميها وتتشابق إلف حد كبير أسس البناء ب سس التطوير واما معا ينصباف 
إي إف التطوير يركز عمف ما طرأ عمف كؿ  عرفي   البيئي   الم تمع   الم عمف :التمميذ

عنصر مف اذم العناصر مف تايير فعند بناء المنه  ي ب مرب مراعاة ميوؿ التبميذ 
وات اااتهـ وحا اتهـ ومشكبتهـ وقدراتهـ واستعداداتهـ  إما عند تطوير المنه  فمف 

اتهـ وحا اتهـ الوا ب معرفي ما طرأ عمف التبميذ مف تايير في ميولهـ وات اا
لح ـ اذا التاير ونوعيتق وات ااق تت رر  ـ وقدراتهـ واستعداداتهـ   ووف اومشكبته

 عمميي التطوير.
 أاميي تطوير المنه  : :2-4-9

إف عمميي تطوير المنه  عمميي اامي ي ت ؿ في أاميتها عف عمميي بنائق والدليؿ عمف 
أحسف األساليب ووف ا ألف ؿ ذلؾ او انق لو قمنا ببناء منه  ب حدث الطرؽ و 

ايت ااات التربويي الحديري بحيث يظهر إلف الو ود واو في منتهف الكماؿ   رـ تركنا 
اذا المنه   عدة سنوات دوف أف يمسق احد فسيحكـ عميق بعد ذلؾ بال مود والر عيي 
ر والتخمؼ مع إف المنه  في حد ذاتق لـ يتاير ولـ يتبدؿ ومف انا تظهر عمميي التطوي



 

بكؿ ر مها عمميي اامي ي غنف عنها بدر ي اف مف يتولف بناء المنه  في أيامنا اذم 
نصب عينق أسس تطويرم  وحيث اف المنه  يت رر كما ذكرنا  الوقت ن سقي ع في 

بالتمميذ والبيئي والم تمع والر افي والنظريات التربويي وحيث اف كؿ عامؿ مف اذم 
متبح ي فب التمميذ رابت عمف حالق وي البيئي ساكني العوامؿ يخ ع ل وانيف التاير ال

دوف حراؾ وي الم تمع  امد في مكانق وي ر افي صمبي متح رة وي نظريات التعميـ 
ي غنف عنق وي م ر  باقيي عمف حالها فينت  مف ذلؾ إف تطوير المنه  يصبح امرا

  . 0952:04منق. مالوكيؿ 
 
   دراسات ساب ي::2-4

  0952بد الحميدمدراسي ع -0

مف كميات المعمميف وقد   قسما08أ ريت اذم الدراسي عمف عيني تكونت مف م       
إلف معرفي مدى إدراؾ أع اء ايئي التدريس وقد ادؼ الباحث  اختير كعيني الدراسي 

واإلدارييف مف إعداد المعمميف ال ائـ عمف الك ايي في كميي المعمميف في اندنوسيا .وفي 
 ت أفراد العيني  توصؿ الباحث إلف نتائ  التاليي :  وء إ ابا

 . إف برنام  إعداد المعمميف ال ائـ عمف الك ايي ناؿ ر ااـ 
   إف البرنام  ين ذ مف دوف مشكبت أو ع بات تحوؿ دوف إعداد المعمـ بشكؿ

  يد.

   0954دراسي مرعي م  -2

يحتاج المعمموف إل راء كاف الهدؼ مف اذم الدراسي التوصؿ إلف الك ايات التي        
الك ايات التعميميي األدائيي األساسيي عند  مارسونها المزيد مف التدريب عميها أو التي ي

 وء تحميؿ النظـ واقتراح برام  لتطويراا   وفي معمـ المدرسي ايبتدائيي في األردف   
 ومف أاـ النتائ  التي توصؿ إليها الباحث اي:



 

 كؿ عاـ في مدى  رورة الك ايات التدريب أف ؿ مف اإلعداد بش
 ودر ي ممارستها وأدائها .

  المعممات ي  ف المعمميف بشكؿ عاـ في م اؿ تحديد مدى  رورة
 الك ايات ودر ي ممارستها وأدائها .

   0955دراسي ألاامدي م   -4

اذم الدراسي عمف عيني مف مدرسي الماي اينكميزيي في المرحمتيف المتوسطي طب ت      
ويي   استعمؿ الباحث المنه  الوص ي في دراستق  وايستبياف ك داة لمدراسي   والران

ادفت اذم الدراسي إلف التعرؼ عمف الك ايات البزمي لمدرسي الماي اإلنكميزيي في 
المرحمتيف المتوسطي والرانويي مف و هي نظر مدرسي الماي اإلنكميزيي بمكي المكرمي " 

 : ومف أاـ نتائ   اذم الدراسي اي

  ميزيي وينباي اينكماي الاناؾ ك ايات مهمي  دًا ويزمي لكؿ مدرس
إعداد المدرسيف وتدريبهـ يكتسابها مرؿ ك ايات العبقات اإلنسانيي الت ويـ 

 والك ايات العمميي وغيراا.

  اناؾ ك ايات ت ؿ أاميي عف األولف ولكف مف المستحسف أف
 يمتمكها المدرسوف لزيادة ك اءتهـ وأدائهـ .

   0994دراسي برديسي م  -.

ادفت اذم الدراسي  إلف تحديد الك ايات التربويي والتعميميي البزمي لمعممي         
الماي اإلنكميزيي بالمرحمي المتوسطي بالمممكي العربيي السعوديي   والكشؼ عف ال روؽ 

تعميميي ومعممي الماي اإلنكميزيي نحو الك ايات التربويي وال المشرفيفبيف و هات نظر 
برنام  اإلعداد  –المعرو ي والنات ي عف اختبؼ المتايرات التاليي م المؤاؿ الدراسي 

 منط ي العمؿ  . ومف أاـ نتائ ها: –الخبرة في التدريس  –

 تحديد قائمي الك ايات التربويي والتعميميي العامي -1



 

 تحديد قائمي بالك ايات التعميميي الخاصي بمعمـ الماي اإلنكميزيي . -2

  0995م رم افراسي د -8

  معمما71م يلباحرأ ريت اذم الدراسي عمف معممي المرحمي ايبتدائيي وقد اختار ا  
ومعممي لماي اينكميزيي في محافظي باداد كعيني لمدراسي  ادفت اذم الدراسي إلف بناء 

ي في قائمي المهارات لت ويـ الك ايي المهنيي لمعمـ الماي اينكميزيي في المرحمي ايبتدائي
باداد . استعممت الباحري المنه  الوص ي كمنه  لدراستها  وكاف مف بيف األاداؼ 

  ك ايي موزعي عمف 15التي ح تها الباحري تحديد قائمي بالك ايات المطموبي . عدداا م
  -التدريس  -إعداد الوسائؿ التعميميي   –النشاطات  –ست م ايت اي ماألاداؼ 

 .عامي   ك ايات تعميميي  –الت ويـ 

  0999دراسي اسيـ م -1

  شخص بينوا رأيهـ ب ائمي 011أ ريت اذم الدراسي عمف عيني تكونت مف م        
 –التن يذ  –  ك ايي موزعي في سبعي م ايت مالتخطيط 010الك ايات التي بمات م
 –الوسائؿ التعميميي  -المعرفي المهنيي   –المعرفي الماويي  –العبقات اإلنسانيي 

ويـ   وكاف الهدؼ مف اذم الدراسي التعرؼ عمف الك ايات المطموبي لمعممي الماي الت 
نكميزيي في  وء اينكميزيي في التعميـ األساسي  وبناء برنام  إلعداد معممي الماي اي

إف البرنام  التعميمي متخصص إلعداد معمـ الماي اينكميزيي في الك ايات . عمما 
 مـ المرحمي ايبتدائيي  .كميات المعمميف التي تعد مع

 

 

 

 



 

 -مناقشي دراسات ساب ي::0-.-2

مف الباحريف التربوييف  ا"  تبيف أف  اناؾ ااتماما متزايد بعد أف تـ عرض دراسات ساب ي
دراسات التي البإعداد المعمـ   والعمؿ عمف تطويرم   ويحاوؿ الباحث انا مناقشي 

بؿ تو يح ن اط التشابق   وايختبؼ استعر ها   وموازنتها بالدراسي الحاليي مف خ
 عمف النحو اآلتي:

المنه  داـ المنه يي ف د استعمؿ دراسات مف حيث استخالتشابهت بعض  -أ
واذا   0995م رم افودراسي   0955الاامدي م في دراساتهـ كما في دراسي يالوص 

 ما يت ؽ مع الدراسي الحاليي التي استعمؿ الباحث فيها المنه  الوص ي .
الباحث الف تح ي ق  دراسات ساب ي في طبيعي الهدؼ الذي يرـو شابهت بعضت -ب

  0955دراسي الاامدي م   و0954دراسي مرعي م فيواو تحديد قائمي بالك ايات كما 
واذا ما يت ؽ مع احد ااداؼ البحث   0995م رم اف  ودراسي 0994برديسي م و

 الحالي .
عبد سي ف د كاف الهدؼ مف دراسي رادراسات أخرى في ادؼ  الد تبينما اختم  -ت

إلف معرفي مدى إدراؾ أع اء ايئي التدريس ادؼ الباحث  ف د 0952مالحميد 
.واذا واإلدارييف مف إعداد المعمميف ال ائـ عمف الك ايي في كميي المعمميف في اندنوسيا 

 قد ي يت ؽ مع ااداؼ البحث الحالي .
اليي مف حيث تعرؼ ال روؽ   مع الدراسي الح0994تشابهت دراسي برديسيم -ث

  .منط ي العمؿ –الخبرة في التدريس  –المؤاؿ الدراسيعمف وفؽ متايرات منها م  
التي تـ عر ها مف قبؿ الباحث في استعماؿ أداة  مع  دراساتالتباينت  -ج

ايستبياف وقد يختمؼ اذا مع اداة المعمومات لتح يؽ أاداؼ بحرق فبع ها استعمؿ 
 . اـ الباحث ببناء م ياس الك ايات التربويي والذي ق البحث الحالي

اختمؼ دراسات الساب ي في طبيعي عيني البحث منها استعمؿ عيني صايرة  -ح
  واذا يت  د مع 0952عبد الحميد م يدراسالعينات الكبير كما في ومنها ما اسنعمؿ 

 عيني البحث الحالي. 



 

 
 
 
 
 

 ال صؿ الرالث
 البحث وا  راءاتق ييمنه 

  منه  البحث 
  م تمع البحث 
  عيني البحث 
  أداة البحث 
  الصدؽ 
  الربات 
  تطبيؽ األداة 
 الوسائؿ اإلحصائيي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ال صؿ الرالث

 البحث وا  راءاتق ييمنه 
 البحث: اداؼأيت مف اذا ال صؿ اإل راءات التي اتبعها الباحث لتح يؽ 

 إ راءات البحث
سيشير الباحث في اذا ال صؿ إلف اإل راءات التي اتبعها لتح يؽ ادؼ     

بحرق بدءًا بوصؼ م تمع البحث والعيني وكي يي اختياراا  رـ وصؼ األدوات التي 
ستخدمت في  مع البيانات التي اعتمدت في البحث الحالي والوسائؿ اإلحصائيي ا

 المعتمدة في تحميؿ النتائ   وفيما ي تي ت صيؿ ذلؾ:
  منه  البحث  :4-1
طبيعي بحرق  واو مع   ألنق يتبءـ لباحث منه  البحث الوص ي اعتمد ا     

التربويي والن سيي وغيراما مف  منه  ي غنف عنق في العمـو اإلنسانيي ويسيما العمـو
فالبحث الوص ي او است صاء ينصب عمف ظاارة مف الظواار كما العمـو السموكيي  

 صد تشخيصها وكشؼ  وانبها وتحديد العبقات بيف عناصراا باي قائمي في الواقع 
عمف  مع البيانات وتبويبها الوص ي أو بينها وبيف ظواار أخرى . وي ي تصر البحث 

نم البيانات ولذا  قدر مف الت سير لهذم و حي إلف ما او ابعد مف ذلؾ فهو يم ا ي وا 
كريرا ما ي ترف الوصؼ بالم ارني  وتستخدـ في البحث الوص ي أساليب ال ياس 

م رد وصؼ ما او حادث أو ما  إفنؤكد منذ البدايي  أفوينباي والتصنيؼ والت سير  
البيانات  مع  أفعمف الرغـ مف  ياو كائف ي يشكؿ  وار عمميي البحث الوص 

وذلؾ  في البحث الوص ي   األساسييات مف الخطوات صؼ الظروؼ أو الممارسو و 
ايستنتا ات  يف عمميي البحث ي تكتمؿ حتف تنظـ اذم البيانات وتحمؿ وتستخرج منها

 . 2117:47 واخروف ممشكمي المطروحي لمبحث معبد الرحمفلبالنسبي ذات الديلي 
 
 
 
  



 

  تمع البحثم:4-2
يمكف مف خبلق اختيار عيني  إذمو ع ااتماـ الباحث   يمرؿ م تمع البحث 

اط مف الم تمعات   يطمؽ البحث   وعندما نتحدث عف الم تمع نتحدث عف عدة أنم
واو يشير إلف الم موعات الكميي مف األفراد مستهدؼ الم تمع الا مصطمح عمف احدا

اذا ويتمرؿ م تمع دراستنا عميها   أف نعمـ نتائ  إلفف عسلتي توالظواار أو األشياء ا
معمميف والمعممات الذيف يدرسوف مادة الماي اينكميزيي في المدارس ل البحث الحالي

 ذكورا" وانارا" موزعيف  0.01افظي ديالف والبالا عدداـ مايبتدائيي  مف تربيي مح
 وكايتي :  1عمف مدارس محافظي ديالف وعمف وفؽ ما مبيف في ال دوؿ م

 
  1 دوؿ م

 .إفراد م تمع البحث بحسب المواقع أعداد
 

عدد المعممين 
 والمعممات

عدد المعممين  الناحية
 والمعممات

 ت القضاء

 ٔ بعقوبة ٗٗ٘ المركز ٕٕ٘
 كنعان ٘ٛ
 بيرز ٘ٚ
 بني سعد ٕٔ
 ٕ المقدادية ٕٗٚ المركز ٜ٘
 الوجييية ٔٗ
 ابي صيدا ٗٚ

                                           
   تػػػـ است صػػػاء اػػػذم المعمومػػػات مػػػف مديريػػػي تربيػػػي محافظػػػي ديػػػالف /مديريػػػي التخطػػػيط

  الصػػادر 5التربػػوي / شػػعبي اإلحصػػاء  بمو ػػب كتػػاب تسػػهيؿ مهمػػي كمػػا فػػي الممحػػؽ م
فػي  249وحػدة الدراسػات العميػا ذي العػدد  – امعػي ديػالف  –مف كميي التربيي األساسيي 

04/02/2100.   




 

 ٖ الخالص ٖٙٔ المركز ٜٓ
 السالم ٘ٙ
 العظيم ٘٘
 المنصورية ٓٗ
 ٗ بمدروز ٕٗٔ المركز ٗ٘
 قزانية ٖٓ
 مندلي ٙٔ
 ٘ خانقين ٕٚٔ المركز ٕٗ
 جموالء ٖ٘
 السعدية ٕ٘
 ٙ كفري ٕ٘ قرتبة ٛٔ
 جبارة ٚ

 ٚ المجموع ٓٔٗٔ
 
 

 -عيني البحث: :4-3
يهػػا الخطػوات والمراحػػؿ المهمػي لمبحػث   وال ائػدة التػي ي ن مػف اختيػار العينػي يعػد       

مف الم تمػع ككػؿ اػو تػوفير الوقػت والتكم ػي التػي تتطمبهػا  الباحث مف اختيارم عيني بدي
دراسي الم تمع .فإذا تـ انت اء العيني بشكؿ صحيح فاف الباحث يتمكف مف التوصؿ إلػف 

عمػػػف الػػػرغـ مػػػف و ػػػود لمسػػػتهدؼ  مػػػع ااسػػػتنتا ات صػػػحيحي إلػػػف در ػػػي مػػػا حػػػوؿ الم ت
مختم ػػي فػػي اختيػػار العينػػي   وي شػػؾ أف الباحػػث ي كػػر فػػي عينػػي البحػػث منػػذ أف  أسػػاليب

يبػػدأ فػػي تحديػػد مشػػكمي البحػػث وأادافػػق  يف طبيعػػي البحػػث وفرو ػػق وخطتػػق تػػتحكـ فػػي 
ي خطوات تن يذ واختيار أدواتق مرؿ ايسػتبيانات وايختبػارات البزمػي   واف األاػداؼ التػ

ي عها الباحث لدراستق واإل راءات التي يستخدمها ستحدد طبيعي العيني التػي سػيختاراا 
  .0991:004 واخروف والتي تمرؿ م تمع الدراسي في أحسف تمريؿ.معيداف

 



 

 
 : اختيار عيني البحث :4-3-0

تمر عمميي اختيار العيني بمراحؿ عديد  إذ ي ب عمف الباحػث  أف ي ػـو  اذا و         
عػدد مػف األفػراد فػي العينػي بشػرط اف  اختيػارديد الم تمع األصمي لمدراسي  ومػف رػـ بتح

وتعػػػػد العينػػػػي العشػػػػوائيي   .2111:221تمرػػػػؿ م تمػػػػع الدراسػػػػي  بشػػػػكؿ مناسػػػػب.مممحـ 
إحػػدى أنػػواع العينػػات المسػػتخدمي فػػي البحػػوث التربويػػي التػػي تسػػتخدـ فػػي تمريػػؿ ووصػػؼ 

 إذ  2118:010 واخروف مالصافي فيقظاارة الم تمع المراد دراسي السمي أو الص ات 
مػػادة الماػػي اينكميزيػػي فػػي مديريػػي تربيػػي ومعممػػات  الباحػػث باختيػػار عينػػي مػػف معممػػي قػػاـ

و    معمػـ110بما ح ـ العيني م البسيطي  إذ طري ي العشوائييالباستخداـ محافظي ديالف 
  .  7مفي ال دوؿ المو حيمعممي موزعيف حسب التكرارات والنسب المئويي 

 
  7 دوؿم

 عيني البحث حسب التكرارات والنسب المئويي  توصيؼيبيف 
 

النسبة  التكرارات الفئة المتغيرات ت
 المئوية

 المجموع

 الجنس ٔ
 

 ٓٔٔ %ٓٔ ٔٔ ذكر
 %ٜٓ ٜٜ أنثى

  %ٓ٘ ٘٘ دبموم المؤىل العممي ٕ
 %ٓ٘ ٘٘ بكالوريوس ٓٔٔ

 %ٓ ٓ دراسات عميا
 ٓٔٔ %ٖٚ ٔٛ سنوات ٓٔاقل من  الخدمة ٖ

 %ٕٚ ٜٕ سنوات فأكثر ٓٔ
 ٓٔٔ %ٜٔ ٕٔ قرية الموقع ٗ

 %ٔٛ ٜٛ مدينة
 



 

بماػػت % بينمػػا 01 نسػػبي تمريػػؿ الػػذكور فػػي العينػػي بماػػت إف  7تبػػيف معطيػػات ال ػػدوؿ م
عػدد أفػراد  ت نسػبي% وفيما يخص متاير المؤاؿ العممي ف د كان91اإلناث  نسبي تمريؿ

ي مػف حممػي أفػراد العينػ بماػت نسػبي تمريػؿ%   بينمػا 81 ادة الػدبمـو لعيني مف حممي شها
وتبػػيف انػػق لػػيس انػػاؾ مػػف يحمػػؿ شػػهادة الما سػػتير فػػي %   81 شػػهادة البكػػالوريوس 

عميهػا الباحػث دراسػتق  أمػا بخصػوص متايػر الخدمػي ف ػد كانػت نسػبي  العيني التي أ رى
راد %   بينمػػػا كانػػػت نسػػػبي أفػػػ74   سػػػنوات01يهـ خبػػػرة اقػػػؿ مػػػف مف لػػػدمػػػأفػػػراد العينػػػي م

ف ػد مػا يتعمػؽ بمتايػر موقػع العمػؿ % وفي27 ف كرر   سنوات01م العيني مف لديهـ خبرة 
%  وبينمػا كانػت نسػبي 09 لذيف يعمموف في مػدارس ال ػرىنسبي عدد أفراد العيني ا تكان

 %.  50 وف في مدارس المدففراد الذيف يعمماألعدد 
 
 : أداة البحثبناء :4-4

 ت التربويػي لػدى معممػيبإعػداد قائمػي بالك ايػا قػاـ الباحػثالبحػث الحػالي  أاداؼلتح يؽ 
معرفػي مػػا ينباػػي أف  تتحػػدد فػي  ػػرورةمشػػكمي البحػث الماػػي اينكميزيػي .إذ إف  ومعممػات
وقػػد مرحمػػي ايبتدائيػػي  الفػػي مػػدارس  اـمػػف ك ايػػات تربويػػي نحػػو تبميػػذ المعممػػيفيؤديػػق 

ل يػػاس مطري ػػي ليكػػرت   طري ػػي الت ػػديرات المت معػػي س وفػػؽبنػػاء م يػػا إلػػف سػػعف الباحػػث
 عمػفوقػد تػـ بنػاء أداتػق الك ايات التربويي لدى معممي الماي اينكميزيي فػي البيئػي العراقيػي 

   : اآلتييخطوات الوفؽ 
التربيػػػي  م موعػػػي مػػػف المختصػػػيف فػػػي إلػػػف مسػػػتبانق م توحػػػيقػػػاـ الباحػػػث بت ػػػديـ ا أ:

مػػػا اػػػي  األتػػيعمػػػف التسػػػاؤؿ  اإل ابػػيب مػػػنهـ طمػػػ إذ   6م وطرائػػؽ التػػػدريس ممحػػؽ
وبػػي الك ايػػات التربويػػي المطم ي ترونهػػا مناسػػبي لبنػػاء أداة لمتعػػرؼ عمػػفالم ػػايت التػػ

العينػػػػػي  إ ابػػػػػات  وبعػػػػػد ايطػػػػػبع عمػػػػػف 0م ممحػػػػػؽ ؟مػػػػػف معممػػػػػي الماػػػػػي اينكميزيػػػػػي 

                                           

إحػػدى الوسػػائؿ لمحصػػوؿ عمػػف إ ابػػات عػػف أسػػئمي غيػػر محػػددة أي إف اإل ابػػات  ايايسػػتباني الم توحػػي:

متروكػػػي إلبػػػداء الػػػرأي ويعػػػد الخطػػػوة األولػػػف إلعػػػداد ايسػػػت تاء الخػػػاص بالبحػػػث  كمػػػا انػػػق يعطػػػي ال رصػػػي 
بػػػػػد الػػػػػرحمف لممسػػػػػت يبيف ل  ابػػػػػي بحريػػػػػي إذ يسػػػػػمح لهػػػػػـ بػػػػػالتعبير الصػػػػػريح عػػػػػف أفكػػػػػاراـ وات ااػػػػػاتهـ مع
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يػد التػي تناولػت م هػـو الك ايػات تػـ تحد األدبيػاتوكذلؾ ايطبع عمف  ايستطبعيي
   واذم الم ايت اي 2البحث كما في ممحؽ م ألداةعشرة م ايت 

 
: واػو يعكػس قػدرة المعمػـ عمػف صػياغي و  يم اؿ التعامؿ مع األاداؼ التربوي -0

تح يؽ األاداؼ التربويي التي يطمح إليها المعمـ بشػكؿ خػاص والعمميػي التعميميػي 
 بشكؿ عاـ .

مػػؽ اػػذا الم ػػاؿ بعمميػػات الت اعػػؿ م ػػاؿ الت اعػػؿ مػػابيف المعمػػـ وتبميػػذم : ويتع -2
اي تمػػاعي التواصػػمي ومهػػارات الت اعػػؿ اإلنسػػاني التػػي تعكػػس رغبػػي كػػؿ فػػرد اف 

 يعامؿ باحتراـ وت دير واف يعامؿ كانساف.
 
م ػػاؿ إدارة الصػػؼ : يعبػػر اػػذا الم ػػاؿ عػػف المهػػارات التػػي تمكػػف المعمػػـ مػػف  -4

وحػػؿ مشػػكبتهـ وتعػػديؿ تنظػػيـ المنػػاخ الصػػ ي لمتبميػػذ وذلػػؾ بمراقبػػي سػػموكياتهـ 
 تمؾ السموكيات.

م اؿ التخطيط : واو الم اؿ الذي يشير إلػف عمميػي تخطػيط لمػدرس وذلػؾ مػف  -.
 خبؿ تحديد أادافق وتنظيـ المو وعات المدروسي.

بهػا  م اؿ التن يذ: ونعني بػق م موعػي مػف اإل ػراءات أو الممارسػات التػي ي ػـو -8
 ػػدرة المعمػػـ عمػػف ن احػػق فػػػي المحػػؾ العممػػي ل المعمػػـ داخػػؿ صػػؼ دراسػػي وتعػػد

 مهنتق.
قػدرة المعمػـ عمػف احتػراـ  بات المهنيي: يعبر اذا الم اؿ عفم اؿ الميوؿ والرغ -1

  ميع رغبات وميوؿ التبميذ في التعمـ ومراعاة خم ياتهـ الر افيي .
ت ػديـ أمرمػي  بر اػذا الم ػاؿ عػف قػدرة المعمػـ عػفم اؿ المعرفي بالمحتوى : ويع -7

 ما ي ولق داخؿ ح رة الدراسي.مف الواقع وتطبيؽ 
قػػػدرة  وؿ التػػػدريس : يعكػػػس اػػػذا الم ػػػاؿ عػػػفم ػػػاؿ المهػػػارات التعميميػػػي ب صػػػ -5

 المعمـ  اإللماـ باختصاصق واف ينوع في استعماؿ الوسائؿ التعميميي .
م ػػػاؿ الت ػػػػويـ : واػػػو م ارنػػػػي نتػػػائ  الػػػػتعمـ ال عمػػػي مػػػػع األاػػػداؼ المو ػػػػوعي  -9

 دراسيي والت كد مف فهـ التبميذ لممادة ال



 

تشػػػػ يع التبميػػػػذ  عػػػػف م ػػػػاؿ اسػػػػترارة دافعيػػػػي التبميػػػػذ: يعكػػػػس اػػػػذا الم ػػػػاؿ -01
رارة رغبتهـ لم ياـ باألنشطي داخؿ الصؼ .  وتح يزاـ عمف التعمـ وا 

   2ممحػؽ م  م يمام ػ في اسػتبانق بعرض الم ايت العشرة قاـ الباحث بعداا  ب:
ممحػػؽ رقػػـ  التػػدريس م موعػػي مػػف المختصػػيف فػػي التربيػػي وعمػػـ ن ػػس وطرائػػؽ عمػػف

 .في قياس الك ايات الم ايت الم ترحي  إمكانيي بش ف أرائهـ إبداءلارض   6م
 

ب ػرورة دمػ  بعػض  لمحكمػوفالتربويي المطموبي مػف معممػي ومعممػات وقػد أوصػف ا
 تمػػػػف اػػػػذم الم ػػػػايت  إذ تػػػػـ دمػػػػ  ربرػػػػي م ػػػػايت مػػػػف أصػػػػؿ عشػػػػرة وبػػػػذلؾ تكونػػػػ

  ستبانق اي
 مف سبعي م ايت اي 

 اؿ األاداؼ التربويي .م  -0
 م اؿ الت اعؿ ما بيف المعمـ وتبميذم. -2
 الصؼ.  إدارةم اؿ  -4
 م اؿ التخطيط . -.
 م اؿ التن يذ . -8
 م اؿ استرارة دافعيي التبميذ . -1
 م اؿ الت ويـ. -7
بعػػػد ايطػػػبع عمػػػف   بصػػػياغي ال  ػػػرات المبئمػػػي لمم ػػػايت السػػػبعيقػػػاـ الباحػػػث  ج:

أف تكػػػػوف اػػػػذم  وتحػػػػرى  ت م هػػػػـو الك ايػػػػاتالتػػػػي تناولػػػػ ودراسػػػػات سػػػػاب ي األدبيػػػػات
ال  رات وا حي وي يكتن ها الامػوض   واف تكػوف مرتبطػي ارتباطػا مباشػرا بالسػمي أو 

 ي  ػػػػػػرات الطويمػػػػػػالظػػػػػاارة المػػػػػػراد دراسػػػػػتها واف تكػػػػػػوف قصػػػػػػيرة ألنهػػػػػا أف ػػػػػػؿ مػػػػػف ال

                                           
  ايستباني المام ي: او احد أنواع وسائؿ  مع المعمومات   ف د يختار الم حوص اإل ابػي التػي تناسػبق

مػػف بػػيف عػػدة اسػػت ابات ويتميز اػػػذا النػػوع مػػف ايسػػتبياف ذي األسػػئمي الم يػػػدة ب نػػق يسػػاعد فػػي عمميػػػي 
  .9.:.211مإسماعيؿ  تصنيؼ وتحميؿ المعمومات المت معي مف ايستبياف





 

موزعػػي عميهػػا  مػػف سػػبعي م ػػايت سػػتبانقاي ت   وبػػذلؾ تكونػػ2119:90مال ػػامف 
   وكايتي:   4مممحؽ  ف رة  85م
   ف رات بصياتها األوليي .1م اؿ األاداؼ التربويي : تكوف اذا الم اؿ مف م -0
م ػػاؿ الت اعػػؿ مػػا بػػيف المعمػػـ وتبميػػذم : وقػػد تػػـ دمػػ  م ػػاؿ الميػػوؿ والرغبػػات مػػع  -2

   ف رات .01م اؿ الت اعؿ مابيف المعمـ وتبميذم حيث تكوف اذا الم اؿ مف م
 .   ف رات بصياتها ايوليي01 اؿ مف مكوف اذا المم اؿ إدارة الصؼ : ت -4
 م ػاؿ التخطػيط ف د تـ دم  م اؿ المعرفػي ب صػوؿ التػدريس مػع م اؿ التخطيط : -.

   ف رة .00مف ماذا الم اؿ ف د تكوف 
وتكػوف اػذا م اؿ التن يذ  بالمحتوى مع ف د تـ دم  م اؿ المعرفيم اؿ التن يذ :  -8

   ف رات . 5الم اؿ مف م
   ف رات .1رارة دافعيي التبميذ : وتكوف مف مم اؿ است -1
   ف رات أوليي . 7م اؿ الت ويـ : تكوف م اؿ الت ويـ مف م -7
 داةيمات الخاصي باإل ابي عمف األتعمال: و ع  د

عمػف الم يػاس م رونػي بمرػاؿ تو ػيحي مػع مراعػاة  ل  ابػيالتعميمات الخاصػي  إعدادتـ 
 :أامها وانب عديدة 

 . قد صيات بشكؿ سمس وم هـو تكوف التعميمات أف -
 الدقي في اإل ابي. أاميي الت كيد عمف  -
 عدـ ترؾ أي ف رة مف ف رات الم ياس بدوف إ ابي . -
 عدـ ذكر اسـ المست يب . -
 رغوبيي اي تماعيػي  محصوؿ ال عدـ ل ماف  عدـ ذكر الهدؼ الح ي ي لمم ياس  -

 التزييؼ في اإل ابي .
 . رض منها او البحث العممي ف طالت كيد عمف سريي اإل ابي واف الا -
إعطػػاء لكػػؿ ف ػػرة البػػدائؿ الخماسػػيي ل  ابػػي عمػػف ال  ػػرة باختيػػار بػػديؿ واحػػد منهػػا  -

 تنطبػؽ عمػي  غالبػا  تنطبػؽ عمػي  دائمػا   ط وكانت البدائؿ اي م تنطبؽ عمػيف
 أبدا . ي تنطبؽ عمي  نادرا  تنطبؽ عمي أحيانا 

 :صدؽ األداة:4-5



 

إف األداة ي ػػب إف ت ػػيس مػػا أردنػػا قياسػػق واف تحػػدد معنػػام  إلػػف ؽالصػػد يشػػيرالصػػدؽ: 
 أو مػػػا مػػػدى ت ديػػػي ال حػػػص لموظي ػػػي التػػػي اسػػػتخدـ مػػػف ا ػػػؿ ت ديتهػػػا   أو مػػػدى ت ديػػػي 

وقػػػػػد تػػػػػـ  . 2101:059   واخػػػػػروف ال حػػػػػص لماػػػػػرض الػػػػػذي ي ػػػػػب أف يح  ػػػػػق مفخػػػػػرو
مػػػف لمحكػػػـ  عالبحػػػث  أداةيمرػػػؿ رأي المخػػػتص فػػػي   اسػػػتخراج الصػػػدؽ الظػػػااري الػػػذي 
إذا كػػاف عنوانػػق يػػدؿ  ااريػػاتعػػد األداة تعػػد صػػادقي  ظدر ػػي قيػػاس السػػمي الم اسػػي   إذ 

ا اف ومظهراػػػ اوشػػػكمه اوتعميماتهػػػ اويبػػػد ل  راتهػػػ  مػػػف السػػػمي أو الظػػػاارة الػػػذي ي يسػػػهاع
مت كػد مػف ل  و 2101:252إف األداة صػادقي مالن ػار  فػ ف ذلػؾ يػدلؿ عمػفمرتبطي  تكوف

ولتح يػػؽ ذلػػؾ تػػـ    Face-Validityم الصػػدؽ الظػػااري صػػدؽ األداة اسػػتخدـ الباحػػث
  ف رة موزعي عمف سبعي م ايت كمػا 85مف م الباحث الم ياس الم ترح والمكوفعرض 

فػي التربيػي وعمػـ الػن س وطرائػؽ  محكمػيف  عمػف عينػي مػف المختصػيف وال4الممحؽ م في
يتعمػؽ بصػبحيي مػا  فػي أبػدى المحكمػوف اراءاػـ  وبعػد أف 6الممحؽم  التدريس كما في

مػي ومػدى مبء ل بوؿ ال  ػرات الصػالحي ا% معيار 51ف رات األداة تـ اعتماد نسبي ات اؽ 
النسػػػػبي لممسػػػػت يب  اػػػذم ال  ػػػػرات لمم ػػػايت   والت كػػػػد مػػػػف و ػػػوح تعميمػػػػات الم يػػػاس ب

 ف ػد مػي بػدائؿ اإل ابػي المو ػوعي لم  ػرات  وفػي  ػوء أراء المحكميفومعرفي مدى مبء
 الك ايػػػات التربويػػػي م يػػػاس أصػػػبح  ػػػرات الم ترحػػػي  وبػػػذلؾ الرة مػػػف   ف ػػػ08تػػػـ حػػػذؼ م

بصػػػػياتها األوليػػػػي   .م ممحػػػػؽ   سػػػػبعي م ػػػػايت  ف ػػػػرة موزعػػػػي عمػػػػف 4.كػػػػوف مػػػػف ميت
 الصدؽ . إ راءالتي تـ حذفها عند   يو ح ال  رات 5 دوؿ مالو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ( ٛالجدول ) 
  عدد فقرات االستبانة بعد عرضيا عمى الخبراء والمحكمين

عدد الفقرات  المجال ت
 الكمية 

عدد الفقرات 
 المحذوفة

عدد 
الفقرات 
 المتبقية 

مجال التعامل مع األىداف  ٔ
 التربوية 

ٙ ٕ ٗ 

مجال التفاعل ما بين المعمم  ٕ
 والتالميذ

ٔٓ ٖ ٚ 

 ٛ ٕ ٓٔ مجال إدارة الصف  ٖ
 ٛ ٖ ٔٔ مجال التخطيط  ٗ
 ٙ ٕ ٛ مجال التنفيذ ٘
 ٘ ٔ ٙ ية التالميذمجال استثارة دافع ٙ
 ٘ ٕ ٚ مجال التقويم  ٚ

 ٖٗ 15 ٛ٘ المجموع
  
 :  التطبيؽ ايستطبعي األوؿ:4-6

لم ترة مف  بتطبي ها األوليي   قاـ الباحث ابصياته األداةبعد اكتماؿ 
 ا"  معمم20عمف عيني استطبعيي مكوني مف م 18/0/2102ولاايي  15/0/2102

المدارس ايبتدائيي التابعي لمديريي العامي لتربيي ديالف  مف بيف معممي اختيرواومعممي   
  مدرسي اختاراـ الباحث عشوائيًا مف بيف مدارس مركز محافظي 00م بواقع   موزعيف

الارض مف التطبيؽ ايستطبعي او معرفي و وح تعميمات الم ياس    إف   مديالف
كب مف  أفتبيف  إذ  ومعرفي مدى و وح ف رات الم ياس بالنسبي لمم حوصيف 

                                           

مديريي التخطيط التربوي / البحوث والدراسات ذي  –كتاب تسهيؿ مهمي الصادر مف مدريي تربيي ديالف  

 .9كما في الممحؽ م 08/02/2100  في 0742.العددم



 

والتعرؼ عمف المدى الزمني الذي التعميمات وال  رات كانت وا حي بالنسبي لهـ  
  8..00قد بما متوسط الدر ات محوص ل  ابي عمف الم ياس   و استارقق الم 

  دقي ي واو الوقت الذي 00.8    إذ بما المدى الزمني م4.88وبانحراؼ معياري م
 عمف ف رات الم ياس.   يستارقق الم حوص إل ابي

 
 : تحميؿ ف رات :4-7

ومعممي مف معممي  ا"  معمم11.قاـ الباحث بتطبيؽ الم ياس عمف عيني تكونت مف م
المدارس ايبتدائيي التابعي لممديريي العامي لتربيي محافظي ديالف  لم ترة مف 

ذ إف  إ واو التطبيؽ ايستطبعي الراني لألداة  29/4/2102ولاايي  20/2/2102
 ياس واستبعاد مإب اء  ال  رات ال يدة في ال مف عمميي تحميؿ ف رات الم ياس او الهدؼ

استخداـ طري ي الم ارني الطرفيي وشممت عمميي تحميؿ ال  رات  يدة  غيرال  رات 
يستخراج ال وة التميزيي لم  رات وكذلؾ عبقي ال  رة بالم موع الكمي 

                                                                           :وكايتي
  .Ebel1,972,392 م              

 
 القوة التميزية لفقرات المقياس:أ.

ي يس معامؿ تمييز ال  رات قدرة الم ياس عمف التمييز بيف فئي الم حوصيف ف د 
لدر ات %  مف ا27مف ذوي الدر ات العميا وذوي الدر ات الدنيا حيث ي خذ أعمف م

    مكروكر011%  منها عندما يكوف ح ـ العيني ايستطبعيي أكرر مف م27وأدنف م
 لمم ياس.   بناءلصدؽ الوي يد كمؤشر   01. :2119 واخروف

 وعمف  وء ما ت دـ قاـ الباحث بالخطوات التاليي يستخراج ال وة التميزيي لم  رة :
ا مف قبؿ الم حوصيف   ف د يه  استمارة بعد حصوؿ اإل ابات عم11.تـ تصحيح م -0

  در ات .  در ات والبديؿ تنطبؽ عمي غالبا م8البديؿ تنطبؽ عمي دائما م أعطي
  در تيف والبديؿ 2  در ات والبديؿ تنطبؽ عمي نادرا م4والبديؿ تنطبؽ عمي أحيانا م

   در ي واحدة ف ط. 0ي تنطبؽ عمي أبدا م



 

 أدنفالدر ات إلف  أعمفمف   حوصيفالدر ات التي حصؿ عميها المترتيب  -2
 الدر ات 

ونسبي  استمارات   015م والبالاي عمياالدر ات ال %  مف27تحديد نسبي متـ    -4
 استمارات.   015م والبالاي دنياالدر ات ال %  مف27م
  وحساب Excelبرنام  اإلحصائي األكسؿ مباعتماد ال قاـ الباحث بت ريا البيانات -.

ي اد التبايف المتوسط الحسابي ل ميع ال  رات  في  بيفولمم موعتيف العميا والدنيا   وا 
 .الم موعتيف العميا والدنيا 
م ارنتها مع ال يمي   و T- Testقانوف ملم  رات باعتماد تـ احتساب ال يمي التائيي 

يز ال  رات .فإذا كانت ال يمي المحسوبي اكبر مف يال دوليي لمتعرؼ عمف تمالتائيي 
ومستوى ديلي   .20والبالاي م  N1+N2-2ي حريي مال يمي ال دوليي عند در 

ال  رة مميزة  أما إذا كانت ال يمي المحسوبي اصار مف    فاف1.96  والبالاي م0.05م
 .  يو ح ذلؾ 9ال  رة غير مميزة وال دوؿ م فافال يمي ال دوليي 

  9 دوؿ م
اس الك ايات يستخراج ال وة التميزيي ل  رات م يال يمي التائيي ل  رات الم ياس 

 لمطموبي مف معممي الماي اينكميزيياالتربويي 

No
: 

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
  Mean Variance  Mean Variance المحسوبة

0 ..77 1..0 ..27 1.95 ..8. 
2 4.82 2.42 4.09 2.12 0.74* 
4 ..10 1.7. 4..4 0..2 9.10 
. ..77 1.2. 4.17 0.24 01 
8 ..98 1.1. ..42 1.50 7.15 
1 ..58 1.21 ..2. 1.58 1.77 
7 ..94 1.19 ...9 1.1. 8.8 



 

5 ..92 1.01 ..41 1.51 1.59 
9 ..55 1.08 ..49 1.10 1.02 
01 ..57 1.28 ..02 1.54 5.44 
00 ..9. 1.17 ..44 1.18 7.12 
02 ..97 1.12 ..45 1.11 5..2 
04 ..51 1.09 ..04 1.71 9.02 
0. ..9. 1.18 ..21 1.79 9.28 
08 ..10 1.45 4.51 1.99 7.41 
01 ..52 1.21 ..09 0.14 1.4 
07 ...1 1.79 4... 0.72 1.5 
05 ..94 1.11 ..08 0.01 7.5 
09 ..95 1.10 ..05 1.52 01 
21 ..9. 1.18 ..04 1.95 9 
20 ..59 1.00 ..0. 1.90 5.44 
22 ..92 1.11 ..28 1.59 7... 
24 ..57 1.22 ..01 0.01 7.71 
2. ..92 1.11 ..11 1.55 01.22 
28 ..94 1.00 ..49 1.75 1.78 
21 ..59 1.0. ..0. 1.95 7.81 
27 ..91 1.07 ..40 1.58 1.88 
25 ..98 1.15 ..4. 1.10 5.70 
29 ..5. 1.25 4.98 1.91 5.91 
41 ..57 1.2. ..14 1.97 5..1 
40 ..94 1.19 ..21 1.50 7... 
42 ..59 1.01 ..02 1.9. 7.77 



 

 ديلي ال  رة التي تتمنع ب وة تميز واطئ  *
 

 : لممقياس عالقة الفقرة بالمجموع الكمي –ب 
ة ال  رة لمعرفي مدى ارتباط فكر او هدؼ مف استخراج عبقي ال  رة بالم موع الكمي ال

يستخدـ معامؿ ارتباط بيرسوف إلي اد العبقي بيف ال  رة والم موع بالم هـو الكمي و 
امؿ الكمي ل  رات الم ياس   أي ي يمكف اعتبار ال  رة مميزة إذا لـ تحصؿ عمف مع

قبوؿ أو رفض ال  رات يكوف في  وء معامؿ ايرتباط ارتباط عاؿ وذلؾ ألف 
  ويشير ايبؿ   2101:211ائيي المستخدمي مالن ار المستخرج مف البيانات اإلحص

  تعد 1.09مم ياس عف مال  رة التي ي ؿ معامؿ ارتباطها بالدر ي الكميي ل إف إلف
 ذلؾ.  يو ح 01  وال دوؿ ماستبعاداا مف بيف ف رات الم ياس   عي ي وي ب

 
 
 
 

44 ..75 1.42 4.74 0.00 9.8. 
4. ..49 1.54 4.41 0.10 7.75 
48 ..59 1.19 4.75 0.42 01.19 
41 ..92 1.15 4.51 1.55 00.77 
47 ..98 1.1. ..00 1.51 9.44 
45 ..90 1.17 . 0.1. 01.00 
49 ..78 1.22 4.89 0.28 01.8. 
.1 ..95 1.10 4.7. 0.01 02.82 
.0 ..94 1.17 4.59 0.02 01.. 
.2 ..99 1.19 ..09 1.50 5.55 
.4 ..92 1.05 4.97 1.5. 01.88 



 

  01 دوؿ م
م ياس الك ايات التربويي مل ي اد عبقي ال  رة بالدر ي الكميي إلمعامؿ ارتباط بيرسوف 

 مطموبي مف معممي الماي اينكميزييال

  
 : التميزية لمفقرات وعالقتيا بالمجموع الكميالقرار بشأن القوة اتخاذ -ج

  غير مميػزة وذلػؾ يف ال يمػي 2أف  ال  رة م 9في  دوؿ رقـ مأظهرت النتائ        
  اصػػػار مػػػف ال يمػػػي ال دولػػػي عنػػػد در ػػػي حريػػػي 0.74التائيػػػي المحسػػػوبي والبالاػػػي م

  .  1.96  والبالاي م0.05  ومستوى ديلي م.20م
-49-45-.4-41-07-01-.0-1-0م  ػػػرات البػػػاط كمػػػا إف معامػػػؿ ارت       
 .  10في  دوؿ مكما   1.09بالدر ي الكميي لمم ياس اقؿ مف م  4.

بصػػػياتق الم يػػػاس  عػػػدد ف ػػػرات يصػػػبحوبػػػذلؾ ولهػػػذا ينباػػػي اسػػػتبعاداا مػػػف الم يػػػاس 
يمكػػػػف اسػػػػتخداـ ف راتػػػػق ل يػػػػاس    ولهػػػػذا  8كمػػػػا فػػػػي ممحػػػػؽ م  ف ػػػػرة 42م النهائيػػػػي 

معامؿ  ت
 ارتباط 

معامؿ  ت معامؿ ارتباط ت
 ارتباط

 معامؿ ارتباط  ت

0 1.00* 02 1.42 24 1.28 4. 1.0.* 
2 1.40 04 1..2 2. 1..0 48 1.28 
4 1.87 0. 1.19* 28 1..7 41 1.41 
. 1.4. 08 1.40 21 1.21 47 1.25 
8 1.40 01 -1.11 * 27 1.21 45 1.0.* 
1 1.07* 07 1.17* 25 1.48 49 1.10* 
7 1.42 05 1.44 29 1.45 .1 1.45 
5 1.41 09 1..1 41 1.02* .0 1.29 
9 1.09 21 1.49 40 1.42 .2 1..5 
01 1.42 20 1..2 42 1.2. .4 - 1.45* 
00 1.25 22 1.42 44 1.29   



 

  يو ػػػػح ال  ػػػػرات التػػػػي تتمتػػػػع ب ػػػػوة تميزيػػػػي عاليػػػػق 5م الشػػػػكؿ و  الك ايػػػػات التربويػػػػي
ومعامؿ ارتبػاط عػالي وال  ػرات التػي تتمتػع ب ػوة تميزيػي واطػئ ومعامػؿ ارتبػاط عػالي 

 أو قوة تميزيي ومعامؿ ارتباط واطئ أو قوة تميزيي واطئ ومعامؿ ارتباط واطئ .
 
 
 

 



 

 
 
 (5شكل )
فايات التربوية المطموبة من معممي المغة الفقرات المستبعدة والمتبقية في مقياس الك

 االنكميزية



 

 الربات: :4-8
 األداةاتسػػػػاؽ البيانػػػػات التػػػػي تػػػػـ  معهػػػػا بواسػػػػطي اػػػػذم  إلػػػػف اإلشػػػػارةالم صػػػػود بالربػػػػات 

ايؾ ات ػػام واحػػد كمػػا يػػرام رورنػػد أويكػػوف لهػػذم البيانػػات منطػػؽ واحػػد  أفمعنػػام  وايتسػػاؽ
 اسػػػػتعمؿتح ػػػػؽ مػػػػف ربػػػػات ايختبػػػػار وأل ػػػػؿ ال . .2115:41 واخػػػػروف  معبػػػػد الػػػػرحمف

 اآلتيتيف: ف طري تيالالباحث 
 :Test-Retestإعادة االختبار ار و بطريقة االخت:ٔ-8-ٖ

 تطبيػػؽ األداة عمػػف م موعػػي مػػف األفػػراد   رػػـ يعػػاد تطبي ػػق مػػرة أخػػرى عمػػف ن ػػس
لمظػػػروؼ التػػػي سػػػبؽ اختبػػػاراـ فيهػػػا رػػػـ حسػػػاب  الم موعػػػي فػػػي ظػػػروؼ متشػػػابهي تمامػػػا

تبػػاط المناسػػب بػػيف التطبي ػػيف لنحصػػؿ عمػػف معامػػؿ ربػػات در ػػات الم يػػاس معامػػؿ اير 
ويعتبر معامؿ الربات في اذم الطري ي عبارة عف ت ػدير لنسػبي ايسػت رار فػي در ػي ال ػرد 

 . تػػـ 70:.211مإسػػماعيؿ    ايػػاـ01والبػػالا م رغػـ التايػػرات خػػبؿ مػػدى زمنػػي مناسػػب
ومعممي مف معممي المديريػي العامػي لتربيػي    معمـ41اختياراـ عشوائيُا عيني مكوني مف م

وتطبيػػؽ ايختبػػار  2102/./5محافظػػي ديػػالف  كمػػا قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ ايختبػػار األوؿ
  تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ معامػػػػػػؿ ارتبػػػػػػاط  2102/./05الرػػػػػػاني بعػػػػػػد مػػػػػػرور أسػػػػػػبوعيف بتػػػػػػاريخ 

بػػػػيف در ػػػػات التطبي ػػػػيف األوؿ والرػػػػاني   وتػػػػـ التوصػػػػؿ إلػػػػف نتي ػػػػي   Personمرسػػػػوفبي
  واػذا مؤشػر  يػد عمػف إف در ػي ربػات الم يػاس 1.70اداا إف معامؿ ايرتبػاط بمػا مم 

 عاليي.
 -التجزئة النصفية : :4-8-2

 Internalيسػػػػمف معامػػػػؿ الربػػػػات بهػػػػذم الطري ػػػػي بمعامػػػػؿ ايتسػػػػاؽ الػػػػداخمي م     
Consistency : الػػذي يتطمػػب ت سػػيـ ف ػػرات الم يػػاس بعػػد اإل ابػػي عميػػق إلػػف قسػػميف  

دي   فػػػػال  رات ذات األرقػػػػاـ ال رديػػػػػي تمرػػػػؿ ال ػػػػزء األوؿ   وتمرػػػػؿ ال  ػػػػػرات زو ػػػػي وفػػػػر 
  الزو يػػػػي ال ػػػػزء الرػػػػاني   وبعػػػػداا يحسػػػػب معامػػػػؿ ايرتبػػػػاط بػػػػيف ال ػػػػزئييف مالزوبعػػػػي 

وعنػػػػد تعػػػػديؿ   1.50    وقػػػػد بمػػػػا معامػػػػؿ ايرتبػػػػاط بينهمػػػػا م33-1980:32 واخػػػػروف
  واػػو معامػػؿ ربػػات يمكػػف 1.59.8معامػػؿ ايرتبػػاط اػػذا بمعادلػػي سػػبيرماف بػػرواف بمػػا م

يعد معامؿ الربات بهذم النسػبي مؤشػرًا  يػدًا اػو األخػر لربػات ف ػرات أداة  و الركوف إليق 
 الدراسي الحاليي   وبهذا اإل راء أصبحت األداة  اازة لمتطبيؽ النهائي .



 

 
 : تطبيؽ األداة:4-9

 ومعممػػي فػػي ا"  معممػػ001طبػػؽ الباحػػث األداة بشػػكمها النهػػائي عمػػف عينػػي بماػػتم      
 2102/ ./  41ف ػػػػولم تػرة م  7كمػا فػي ممحػؽ م مديريي تربيي محافظػي ديػالف  مدارس
وقػػػد حػػػرص الباحػػػث عمػػػف توزيػػػع الم يػػػاس شخصػػػيًا كػػػي يمت ػػػي  8/2102/  27ولاايػػػي 

بػػ فراد العينػػي واإل ابػػي عمػػف است سػػاراتهـ وحػػرهـ عمػػف الصػػدؽ والدقػػي والمو ػػوعيي فػػي 
الباحث م دمي أشار إلف كي يي اإل ابي عمف الك ايات تحت كؿ بػديؿ ول د  ع  اإل ابي 

ػػي أرنػػاء  مناسػػب لمك ايػػي وقػػد وا ػػق الباحػػث كمػػا يوا ػػق غيػػرم مػػف البػػاحريف صػػعوبات  م 
 عمميي تطبيؽ األداة كاف أبرزاا .

انتشػػػار مػػػدارس العينػػػي المشػػػمولي  ػػػمف مسػػػاحي  ارافيػػػي واسػػػعي . وكػػػذلؾ تباعػػػداا -0
 اا في المنط ي الواحدة .النسبي  مف توا د

 صعوبي المواصبت خبؿ عمميي التن ؿ بيف مدارس العيني .-2
صػػعوبي الحصػػوؿ عمػػف العينػػي المشػػمولي بالدراسػػي  ػػمف المدرسػػي الواحػػدة أو عػػدـ  -4

توا ػػداـ فيهػػا أحيانػػًا عنػػد ح ػػور الباحػػث لكػػونهـ يدرسػػوف فػػي أكرػػر مػػف مدرسػػي واحػػدة 
 إكماًي لمنصاب .

 
 الوسائؿ اإلحصائيي :  :4-01

لتحميؿ البيانات إحصائيا ومعال تها ولتح يؽ أاداؼ البحث الحالي ف ػد اسػتخدـ الباحػث 
 الوسائؿ اإلحصائيي التاليي :

 . spssاستخداـ الح يبي اإلحصائيي  -0
 لعينتيف مست متيف   T-Testايختبار التائي : م -2

 يستخدـ يستخراج ال وة التميزيي ل  رات الم ياس 
                           X1   -   x2 
T =                                            
               S1(n1-1)         +        s2(n2-1)     1        1  
                              N1+N2 – 2               N1          N2 



 

                                                                    
 . .0991:08مداؤد                                                            

 (Pearson Correlation Formula)معامؿ ارتباط بيرسوف : -4
استعمؿ معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب الربات وإلي اد العبقي بيف ال  رة 

         .والم موع الكمي لم  رات
                                      (∑X) (∑Y)    N∑XY   - 

R =  
         [ ∑ NX  -  (∑X)  ] [ N∑Y   -  (NY  ) ] 

  .051 :0977   البياتيم                                         
 :لعيني واحدة  يايختبار التائ -.

 توسط الحسابي لمعينيإلي اد ال رؽ بيف المتوسط ال ر ي والم
              Y   -   U 
T  =   
                S 
                N  

 حيث أف :
   يمرؿ الوسط ال ر ي لمعيني .Uم -
   يمرؿ الوسط الحسابي لمعيني .Yم -
   اينحراؼ المعياري لمعيني .Sم -
  .419 :2111مالراوي      عدد أفراد العيني Nم -

رفي ال روؽ بيف م موعات البحث لمتايري ال نس والمؤاؿ تحميؿ التبايف لمع -8
 .بيف متايري  سنوات الخدمي والموقع  االعممي ومعرفي ال روؽ أي 

بطري ي  المستخرج الربات استعممت لتصحيح معامؿبراوف  _معادلي سبيرماف -1
 الت زئي النص يي.

 
(Mehrens and Lehmann, 1991: 255)        
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 راج در ي ااميي الك ايات التربويي الوسط المر ح ايستخ -7
  8ؾ 0+ .ؾ 2+ 4ؾ  4+ 2ؾ .+ 0ؾ 8                   
 الوسط المر ح = 

 ف                                                      
 = تنطبؽ عمي دائما0ؾ
 = تنطبؽ عمي غالبا 2ؾ
 = تنطبؽ عمي احيانا 4ؾ
 = تنطبؽ عمي نادرا .ؾ
 يتنطبؽ عمي ابدا =  8ؾ

 ف= م موع التكرارات 
 الوسط المر ح                          

                             011                              الوزف المئوي =  -5
 الدر ي ال صوى                         
  .  28: 0959واخروف مالمشهداني                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 ال صؿ الرابع

   ت سيراا و مناقشتها  و عرض النتائ 

  التوصيات 

 الم ترحات . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 عػػػػػػػػؿ الرابػػػػػػػال ص
 وت سيراا و مناقشتها عرض النتائ : 0-.

 
منتائ  التي توصؿ الباحث إليها في  وء البيانات ل ايت مف اذا ال صؿ عر 

في  ت معها باستخداـ األداة ومعال تها إحصائيا"وف ا لألاداؼ التي حددتـ التي 
 البحث وكما يمي : 

 
 :اليدف األول  - أ

ايات التربوية الالزمة لمعممي المغة االنكميزية  في المرحمة الكف تعرف      
وقد تح ؽ اذا :( Iraq opportunitiesاالبتدائية عمى وفق المنيج الجديد )

والتي بها تـ  الهدؼ مف خبؿ اإل راءات التي تـ عر ها في ال صؿ الرالث
ميزيي عمف كنالك ايات التربويي المطموبي مف معممي الماي ايب قائميالتوصؿ إلف 

 وفيما ي تي عرض نتائ  الهدؼ ايتي :  فؽ المنه  ال ديدو 
 

  00ال دوؿ م
  يبيف الك ايات التربويي لعيني البحث مرتبي ترتيبا تنازليا

 

تسمسل 
 األصمي

 لمكفايات 

الوسط  الفقرات الرتبة 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

س أسعف إلشعار التبميذ بعدـ الممؿ وال يؽ أرناء الدر  0 5
 . 

8.0 012 

اشخص السموكيات السمبيي عند التبميذ داخؿ الصؼ  2 01
 ومعال تها تربويا".

..77 98.. 

 98 78..أقدـ األاداؼ السموكيي لمتبميذ لارض عرض  4 2



 

 المعمومات وتن يذ األنشطي المناسبي.
 94.5 19.. اظهر ايندفاع والحماسي في أرناء التعميـ . . 27
ؼ السموكيي عمف وفؽ م ايتها المعرفيي أصنؼ األادا 8 0

 والو دانيي والن سحركيي .
..15 94.1 

اربط المهاـ التعميميي ببيئي التمميذ وخبراتق ومصالحي  1 21
 وااتماماتق.

..17 94.. 

 94.2 11.. أربط بيف الخطي اليوميي والخطط الساب ي . 7 09
 ..90 87.. احدد ف رات الدرس بحسب تسمسمها. 5 .0
أكػػوف قػػػادرا" عمػػػف  عػػػؿ التبميػػذ يشػػػعروف باياتمػػػاـ مػػػف  9 29

 ناحيي تعميمهـ ومشاركتهـ .
..84 91.1 

احرص عمف إدارة ايمتحانات مف حيث و ع األسئمي  01 02
 و موس التبميذ والوقت .

..8 91 

 ..59 7... أقـو أداء التبميذ عمف وفؽ تح يؽ األاداؼ التعميميي.. 00 40
 ..59 7... طي لمدرس تتوافر فيها متطمبات التح ير ال يد أعد  خ 02 01
 59.2 1... أمهد لمدرس بطري ي ترير ااتماـ التبميذ  04 22
 59.2 1... استعمؿ إشارات تعبر عف ااتمامي بالتبميذ . .0 7
التـز بالوقت المخصص لمدرس والسير حسب الخطي  08 20

 اليوميي 
...8 59 

 55.5 .... ؿ والا بأت نب اين عا 01 00
 57.1 45.. أقدـ التعزيز المناسب لمتمميذ كمما تطمب الموقؼ ذلؾ. 07 25
 57 48.. ا تهد في استعماؿ الماي السميمي .  05 1
 51.5 .4.. أوزع النشاطات في الدرس عمف وفؽ إطار زمني محدد  09 05
 51 41.. .  أش ع  التبميذ عمف المشاركي ايي ابيي أرناء الدرس  21 .2
 1..5 24.. أعط ممخصا" قبؿ اينتهاء مف الدرس .  20 21
 ..54 07..استخدـ طرائؽ تدريس متنوعي  وأحاوؿ المزاو ي بيف  22 24



 

 
 الك ايات : اذمفي تحميؿ  اآلتييف د اتبع الباحث م موعي مف الخطوات 

 -تنطبؽ عمي دائما  الخماسيي م ا لمبدائؿلكؿ ك ايي وف  اإل اباتحسبت تكرارات  -8
ي تنطبؽ عمي أبدا .  -تنطبؽ عمي نادر -تنطبؽ عمي أحيانا -تنطبؽ عمي غالبا

ج قيمي الوسط المر ح والوزف المئوي لكؿ ك ايي مف الك ايات في وذلؾ يستخرا
 ال ائمي. 

اسيي ػػػػػػػػػػػبدائؿ الخمػػػػػػات لمػػػػػػػػدر  أعطيت ايات ػػػػػػػػاب الوسط المر ح لمكػػػلارض حس  -1
  .0-8مف م

الك ايات تحميؿ لمم ياس الخماسي معيارا"    واي متوسط الدر ات4 عؿ الدر ي م -7
 ي .التربوي

 الطرؽ .
أسعف إلف تح يؽ قدر مف  لمت اعؿ والتواصؿ مع  24 4

 التبميذ .
..19 50.5 

 50.1 15.. احرص عمف تنظيـ  و الصؼ . .2 9
 50.1 15.. دأ المو وع بم دمي احدد فيها األاداؼ . اب 28 08
أقـو بتو يق عبارات الشكر والت دير لمتبميذ عند ت ديـ   21 .

 اإل ابات الصحيحي. 
..11 50.2 

 ..5 12.. أوزع األسئمي عمف اكبر عدد مف التبميذ. 27 41
أراعػػػػي قػػػػدرات التبميػػػػذ الع ميػػػػي عنػػػػد الت ػػػػويـ كػػػػ ف تتػػػػدرج  25 42

 مي في مستويات الصعوبي.األسئ
4.95 79.1 

 ..79 4.97 أش ع التبميذ عمف  المبادأة  29 8
 77.2 4.51 اعمؿ عمف خمؽ مف التنافس العممي بيف التبميذ . 41 04
أراعي محتوى المادة وعناصراا بحيث تت ؽ مع التنظيـ  40 07

 المنط ي لممادة .
4.77 78.. 

 78 4.78 في مستويات التبميذ .  أعنف كريرا" بمو وع ال روؽ 42 28



 

 أعمففعند استخراج الوسط المر ح تبيف اف  ميع الك ايات قد حصمت عمف در ات 
 ميعها تتمتع بوسط مر ح  إفأي  مع الوسط المر ح قالم رر لم ارنتمف المعيار 

 أاميتها إلفمما يشير   اميي مع اختبؼ بسيط في در ي كؿ ك اييمف األ عالي
ؿ تحديد الن اط ايي ابيي وتطويراا والوقوؼ خب بالنسبي لمعممي المرحمي ايبتدائيي مف

 وتحسيف عمميي تعميـايرت اء بالمهاـ التربويي  ا ؿومف  عمف الن اط السمبيي ومعال تها
قؼ   واف ن اح درس الماي اينكميزيي يتو مادة الماي اينكميزيي في المرحمي ايبتدائيي 

 متطمبات المنه  ال ديد.  الك ايات المطموبي عمف وفؽ عمف مدى توفر المعمـ عمف
 
 : انياليدف الث -ب

ميزية عمى وفق الفروق في الكفايات التربوية لدى معممي المغة االنكتعرف  -
 بكالوريوس( : –أنثى(والمـــؤىل الـــعممي ) دبموم  -)ذكر  جنسمتغيري ال

 تبعا ل ر يات اذا الهدؼ ف د عول ت البيانات إحصائيا باستعماؿ أسموب تحميؿ     
  معمـ 001  لعيني تكونت مف مTwo Way - ANOVAالتبايف لمتايريف مست ميف م

افظي ومعممي مف معممي الماي اينكميزيي في المدارس ايبتدائيي التابعي لمديريي تربيي مح
  .02مديالف وكما مو ح في  دوؿ 

 
  02م  دوؿ 

 م ارني في الك ايات التربويي لدى معممي الماي اينكميزيي
 والمؤاؿ العممي  نسفؽ متايري العمف و 

 م موع التربيعات متاير
SS 

 در ات الحريي
DF 

 متوسط التربيعات
MS 

ال يمي ال ائيي 
 المحسوبي

F 
A 5.48 011.5 0 011.5  نسال 
B  0.061 00.951 0 00.951 المؤاؿ 
AB0.147 25.8 0 25.8 الت اعؿ 
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تساوي  1.18ومستوى ديلي  ,0111ي ال دوليي عند در ي حريي ال يمي ال ائي   
 . .4.5م
 
 
   ماياتي وتبعا ل ر يات البحث التي اي : 12وقد بينت النتائ  في ال دوؿ رقـ م  
في الكفايات التربوية  ٘ٓ.ٓليس ىناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  -0

 إناث(. –)ذكور  جنسة االنكميزية عمى وفق متغير اللمعممي المغ
وقد رف ت اذم ال ر يي إذ ظهر أف اناؾ فروقا" ذات ديلي إحصائيي في الك ايات 

  5..8مذكور ألف ال يمي ال ائيي المحسوبي والبالاي م  نسح متاير الالتربويي لصال
  1.18  ومستوى ديلي م011 0اكبر مف ال يمي ال ائيي ال دوليي عند در ي حريي م

 اذا وبما إف تحميؿ التبايف يو ح ال روؽ بيف الم موعات وي يحدد   .4.5والبالاي م
الم موعي أو الم موعات التي سببت ال رؽ  ف د اعتمد الباحث اختبار شي يق 

    لمم ارني بيف متوسط در ات الذكور ومتوسط در ات اإلناث  إذ كانت schefeeم
   1.18مستوى ديلي مقيمي شي يق المحسوبي أكرر مف قيمي شي يق ال دوليي عند 

ولصالح الذكور وفي  وء تمؾ ال رؽ يمكف ال وؿ إف معممي الماي اينكميزيي مف 
الذكور يمتمكوف ك ايات تربويي أكرر مف اإلناث  وربما يعود ذلؾ إلف إنهـ أكرر 
ااتماما ومواكبي لماي اينكميزيي عمف وفؽ التايرات المستحدري مف اإلناث و إف الذكور 

والذي يدؿ عمف وبسب انهـ الشريحي ايكبر لخبرات التعميميي العاليي  أكرر تعرض
 امتبكهـ لمك ايات تربويي لتعميـ الماي اينكميزيي بحسب متطمبات المنه  ال ديد .

في الكفايات التربوية  ٘ٓ.ٓليس ىناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  -2
 بكالوريوس(. –ؤىل العممي )دبموم لمعممي المغة االنكميزية عمى وفق متغير الم



 

تـ قبوؿ اذم ال ر يي إذ تبيف انق ليس اناؾ فروؽ ذات ديلق إحصائيي في الك ايات 
التربويي عمف وفؽ متاير المؤاؿ العممي ألف ال يمي ال ائيي المحسوبي والبالاي 

  ومستوى ديلي 011 0  اقؿ مف ال يمي ال ائيي ال دوليي عند در ي حريي م1.110م
  مما يشير إلف أف المؤاؿ العممي ي يؤرر في الك ايات .4.5  والبالاي م1.18م

التربويي .أي أف معممي الماي اينكميزيي سواء كانوا مف حممي شهادة الدبمـو أـ 
البكالوريوس لديهـ الك ايات ذاتها في محتوااا وفي فاعميتها وقد يعود ذلؾ إلف أف 

بالمستوى ال امعي م أربع سنوات  أو بمستوى إعداد عمميي ت ايمهـ العممي سواء كانت 
معهد المعمميف مخمس سنوات بعد المرحمي المتوسطي اي بذات المستوى مف اإلعداد 
المهني مالنظري والعممي   ولذلؾ لـ تكف اناؾ فروؽ لدى عيني البحث بحسب المؤاؿ 

عمف وفؽ متطمبات  ميزييكطاقاتهـ لتعميـ مادة الماي اين العممي  فال ميع استرمروا
المنه  ال ديد وبالك ايات التربويي المطموبي منهـ   ف ب عف ذلؾ فاف التدريب والخبرة 
والدورات التطويريي البزمي والك يمي بتطوير قدرات المعمميف بحسب مؤابتهـ العمميي 

 ربما كاف لها دوراا في مستوى تمؾ الك ايات . 

في الكفايات التربوية  ٘ٓ.ٓليس ىناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  -1
 والمؤىل العممي(. جنستغيري )اللمعممي المغة االنكميزية عمى وفق تفاعل م

ألرر في  تـ قبوؿ اذم ال ر يي إذ ظهر انق ليس اناؾ فروؽ ذات ديلي إحصائيي
بكالوريوس  في  –عممي مدبموـ أنرف  والمؤاؿ ال –مذكر   نسالت اعؿ بيف كؿ مف ال

  اقؿ مف .1.0الك ايات التربويي  إذ ات ح أف ال يمي ال ائيي المحسوبي والبالاي م
  والبالاي 1.18  ومستوى ديلي م011 0ال يمي ال ائيي ال دوليي عند در ي حريي م

 . إف عدـ و ود ت اعؿ بيف كؿ مف متاير النوع والمؤاؿ العممي يعود إلف إف .4.5م
فراد عيني اذا البحث متناظريف في الك ايات التربويي التي يتمتعوف بها واف متايري أ

 والمؤاؿ العممي  ي يشكبف فرقا في ذلؾ. –مالنوع 
 
 
 



 

 :  ثالثدف الالي -ج
الفروق في الكفايات التربوية لدى معممي المغة االنجميزية عمى وفق تعرف    -

سنوات فأكثر(وموقع العمل )قرية ،   10 –سنوات  10متغيري الخدمة )اقل من 
 مدينة(  :

تبعا ل ر يات اذا الهدؼ ف د عول ت البيانات إحصائيا باستخداـ أسموب تحميؿ       
  معمـ 001  لعيني تكونت مف مTwo Way – ANOVAالتبايف لمتايريف مست ميف م

مديريي تربيي محافظي ومعممي مف معممي الماي اينكميزيي في المدارس ايبتدائيي التابعي ل
  .04ديالف  وكما مو ح في  دوؿ رقـ م

  04 دوؿ رقـ م
 م ارني في الك ايات التربويي لدى معممي الماي اينكميزيي

 عمف وفؽ متايري الخدمي وموقع العمؿ
 م موع التربيعات متاير

SS 
 در ات الحريي

DF 
 متوسط التربيعات

MS 
ال يمي ال ائيي 
 المحسوبي

F 
A3.97 716 1 716 الخدمي 
B0.016 3.238 1 3.238 الموقع 
AB0.77 150.5 1 150.5 الت اعؿ 
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تساوي  1.18ومستوى ديلي  ,0111ال يمي ال ائيي ال دوليي عند در ي حريي   
 . .4.5م

 
   ما ياتي وتبعا" ل ر يات البحث التي اي :13وقد بينت النتائ  في ال دوؿ رقـ م



 

في الكفايات التربوية  ٘ٓ.ٓيس ىناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ل -ٔ
 ٓٔ  –سنوات  ٓٔلمعممي المغة االنكميزية عمى وفق متغير الخدمة )اقل من 

 سنوات فأكثر(.
وقد رف ت اذم ال ر يي إذ ظهر أف اناؾ فروقا" ذات ديلي إحصائيي في الك ايات 

سنوات ف كرر  يف ال يمي ال ائيي المحسوبي  01التربويي لصالح متاير الخدمي م 
  و 011 0  اكبر مف ال يمي ال ائيي ال دوليي عند در ي حريي م3.97البالاي م

   اذا وبما إف تحميؿ التبايف يو ح ال روؽ بيف .4.5البالاي م 1.18مستوى ديلي
الم موعات وي يحدد الم موعي أو الم موعات التي سببت ال رؽ  ف د اعتمد 

    لمم ارني بيف متوسط المعمميف الذيف لديهـ schefeeباحث اختبار شي يق مال
  01  سنوات ومتوسط در ات المعمميف الذيف لديهـ خدمي م01خدمي اقؿ مف م

سنوات ف كرر  إذ كانت قيمي شي يق المحسوبي أكرر مف قيمي شي يق ال دوليي عند 
  سنوات ف كرر 01هـ خدمي م   و لصالح المعمميف الذيف لدي1.18مستوى ديلي م

  01وفي  وء تمؾ ال رؽ يمكف وصؼ النتي ي  أف المعمميف الذيف لديهـ خدمي م
سنوات ف كرر  أكرر  د ممف لديهـ دونهـ بسبب سنوات الخدمي وبذلؾ اصبحو 
يتمتعوف بمستوى أكبر مف الك ايات التربويي   إذ إف ازدياد عدد سنوات الخدمي 

ة في التدريس وأكرر ك اءة ومتمكف مف المادة العمميي وأكرر ي عؿ المعمـ أكرر مهار 
خبرة في ت اوز األخطاء والصعوبات التي تعرقؿ سير العمميي التعميميي سواء أكانت 
اذم الصعوبات أو اله وات تخص التمميذ أو المدرسي أو الظروؼ المحيطي بهما 

 لتعميـ الماي اينكميزيي .وعميق فانق يكوف أكرر تميزا بالك ايات التربويي البزمي 
 
 
 
 
 
 



 

في الكفايات التربوية  ٘ٓ.ٓليس ىناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة -ٕ
 مدينة(. –لمعممي المغة االنكميزية عمى وفق متغير الموقع الجغرافي )قرية  

تـ قبوؿ اذم ال ر يي ألنق ليس اناؾ فروؽ ذات ديلق إحصائيي في لك ايات 
مديني   إذ  –ماي اينكميزيي لصالح متاير موقع العمؿ مريؼ  التربويي لمعممي ال

  اقؿ مف ال يمي ال ائيي ال دوليي 1.110تبيف إف ال يمي ال ائيي المحسوبي والبالاي م
  . ويمكف .4.5  والبالاي م1.18  ومستوى ديلي م011 0عند در ي حريي م

مدارس المديني أو  ت سير ذلؾ في أف معممي مدارس ال رى ي يختم وف عف معممي
الح ر في طبيعي الك ايات المطموبي منهـ لتعميـ مادة الماي اينكميزيي لدى تبميذ 
المرحمي ايبتدائيي عمف وفؽ المنه  ال ديد  وذلؾ يف المعمميف قد تخر وا بن س 
المؤابت وبن س متطمبات العمؿ سواء كانوا في مدارس ال رى أو مدارس المدف 

عمموف في الريؼ أو المديني قد دخموا بن س الدورات التطويريي ف ب" عف إف الم
 والت ايميي مما ح ب ال رؽ في مستوى الك ايات بينهـ .

 
في الكفايات التربوية  ٘ٓ.ٓليس ىناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة -ٖ

 لمعممي المغة االنكميزية عمى وفق تفاعل متغيري )الخدمة وموقع العمل(.
م ال ر يي ألنق ليس اناؾ فروؽ ذات ديلي إحصائيي ألرر الت اعؿ بيف تـ قبوؿ اذ

كؿ مف الخدمي والموقع في الك ايات التربويي وذلؾ ألنق ال يمي ال ائيي المحسوبي 
  011 0  كانت اقؿ مف ال يمي ال ائيي ال دوليي عند در ي حريي م1.77والبالاي م

 ـ و ود ت اعؿ  . إف عد.4.5  والبالاي م1.18ومستوى ديلي م
بيف المتايريف يشير إلف أف كؿ مف المتايريف متناظريف في ت ريراما ومن صميف في 
أرراما في الك ايات التربويي فمتاير مالخدمي  مست ؿ في أررم في الك ايات التربويي 
المطموبي مف معممي الماي اينكميزيي عف ارر متاير الموقع الذي يعمؿ بق المعمـ 

دارس المديني أو مدارس ال رى   وأي ا بسبب إف اغمب المعمميف  سواء كاف في م
سنوات  يتـ تعينهـ في الريؼ حسب األمر  01أصحاب الخدمي ال ميمي ماقؿ مف

اإلداري لمديريي التربيي والتعهد الذي يتخذم المعمـ عمف ن سق إذ ي ـو بالتدريس لمدة 



 

إلنهاء الخدمي التربويي في  ربث سنوات أو أكرر  رـ يتـ ن مهـ إلف مراكز المدف
 المديني لذا ي يو د أي ت اعؿ بيف سنوات الخدمي والموقع .

 
 

 التوصيات والم ترحات:
 التوصيات:2-.
 

 –بما يأتي :  لوزارة التربية في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث
 ي الماي اينكميزييلدى معمم العمؿ عمف تطويراا وزيادة قابميي الك ايات التربويي -0

تاذيي اذم  يبد مف العمؿ عمف وأي ا  مع تطورات روح عصر يتناسببما 
 مف مستوياتها.الك ايات بما يزيد مف در ي تدعيمها وت عيمها إلف أع

لارض  التربيي مف قبؿ مديريي تكريؼ عدد الدورات التدريبيي العمؿ عمف  -2
 نكميزيي .التاذيي العمميي والمهنيي لدى معممي الماي اي

 ذوي حث معممي الماي اينكميزيي وبإشراؼ السادة المشرفيفعمف العمؿ  -4
ايختصاص عمف ت عيؿ  استخداـ دليؿ المعمـ لتعميـ الماي اينكميزيي وعمف وفؽ 
متطمبات تعميـ المنه  ال ديد بما يزيد مف خبراتهـ التعميميي والمهارات الماويي في 

 تعميـ الماي اينكميزيي .
خبرات العمميي الايست ادة العمميي مف ديريي التربيي إدارات المدارس حث م  -.

والمهنيي لممعمميف مف ذوي الخبرة الطويمي في تدريب المعمميف ال دد ومف ذوي 
 ي دمهاالخبرة ال ميمي في عرض المادة الدراسيي أو في الدروس النموذ يي التي 

 المعمموف خبؿ العاـ الدراسي. 
معممي الماي اينكميزيي في مدارس ال رى بالمخصصات ل ييالترب وزارةدعـ  -8

ي ي يختمؼ عف ال هد الذ المعنويي طالما أنهـ يبذلوف  هداالماليي وايمتيازات 
يبذلق المعمـ في مدارس المديني وذلؾ مف ا ؿ رفع دافعيي المعمميف في مدارس 

  ال رى في تطوير إمكاناتهـ في م اؿ تخصصهـ. 
 



 

 ات:الم ترح:4-.
ؽ عمف وفكميزيي في الك ايات التربويي لمعممي الماي اين م ارنيإ راء دراسي  -0

 . ومدارس الوسط وال نوبميـ كردستاف مدارس إق بيفالمنه  ال ديد  
إ راء دراسي موازني عف الك ايات التربويي لمعممي الماي اينكميزيي وعبقتها  -2

 تح يؽ األاداؼ –  ودة الحياة –بالمتايرات اآلتيي مالر ا المهني 
  .التربويي

مشرفي الماي  عف الك ايات التربويي المطموبي لدىإ راء دراسي ممارمي  -4
 اينكميزيي في المدارس ايبتدائيي .

الك ايات التربويي لمعممي تح يز  إ راء دراسي عف دور إدارة المدرسي في  -.
 الماي اينكميزيي في مدارس التعميـ ايبتدائي . 
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    المصادر العربيي
 . القران الكريم

لمنشر والتوزيع  ةدار الميسر  : موسوعي التدريس   2119ابراايـ  م دي عزيزم .0
 . األردف –  عماف 

الدور ال ديد لممعمـ العربي في موا هي   :  2111أبو الكشؾ   محمد نايؼ م .2
حاد التربوييف   ممح ات بحوث المؤتمر ال كري السابع يت التحديات في ال رف الحالي

 العرب   باداد .

   ال اارة .بؿ برنت  تدريس التربيي الصناعيي  : 0959أبو بكر عابديف م .4
ايعتماد العاـ و ماف ال ودة   : 2117عرفق م أبو دقي   سناء إبراايـ ولبيب  ..

  ورقي م دمي لورشي العامؿ تحمؿ لبرام  إعداد المعمـ م ت ارب عربيي وعالميي   
عداد عنواف : العب قي التكامميي بيف التعميـ العالي والتعميـ األساسي   برام  تدريب وا 

 المعمميف   ال امعي اإلسبميي بازة    امعي ال دس .

 مكتبي الم تمع العربي  المدخؿ إلف عمـ التربيي : 2101أبو شعيرة خالد محمدم .8
 األردف.-لمنشر والتوزيع عماف

المعمـ المتميز مف و هي نظر خصائص :  2115أبو عواد  فلاير محمد م .1
  معممي المدارس األساسيي في منط ي  نوب عماف التابعي لوكالي الاوث الدوليي"

  مكتبي الم تمع العربي لمنشر 0التربيي العمميي: رؤى مست بميي  ال زء األوؿ  ط
 والتوزيع  عماف: األردف.

م مي    في فمس ي إعداد المعمميف وتنظيمق :  0970(حسف عبيد   حمدأ .7
 .ال امعي المستنصريي   العدد األوؿ   باداد 

  م مي كميي الماي اينكميزيي أاميتها وطرؽ تدريسها   : 0958أو ؿ   محمد م .5
   السني الخامسي   الرياض . 05الممؾ خالد العسكريي   العدد 

 امعػػػي  –  كميػػػي اآلداب المر ػػػع فػػػي ال يػػػاس الن سػػػي: .211إسػػػماعيؿ  بشػػػرىم .9
 ارة. الزقازيؽ ال ا



 

  الطبعػي األولػف   وزارة التربيػي  ت ػويـ ك ايػي المعمػـ  : 0990باقر  عبد الزاػرة م .01
   المديريي العامي ل عداد والتدريب   العراؽ.

تحديػػػػد الك ايػػػػات التربويػػػػي والتعميميػػػػي البزمػػػػي  : 0994بدريسػػػػي   أكػػػػراـ ع يػػػػؿم  .00
  رسػػػالي دكتػػػورام غيػػػر  يلمعممػػػي الماػػػي اينكميزيػػػي بالمرحمػػػي المتوسػػػطي بالمممكػػػي العربيػػػ

 منشورة   كميي التربيي    امعي أـ ال رى .
   أاميػػػي التعمػػػيـ والعمػػػؿ فػػػي تح يػػػؽ اإلبػػػداع" :  2111برايػػػرز   سػػػي  ر يػػػد   م .02

من ستو اإلبداع في التعميـ   المحرراف . مراد وابي ومنف أبو سني   دار قبػاء لمطباعػي 
 والنشر والتوزيع   ال اار.

  م  ات ااات حديري في إعداد المعمميف : 0959د اهلل معب تالبزار   حكم .04
 الرياض . –السني التاسعي  –العدد الرامف والعشروف  –رسالي الخمي  العربي 

 تكويف المعمـ العربي والرورة العمميي والتكنولو يي    : 0951بشارة    برائيؿ م ..0
 المؤسسي ال امعيي لمدراسات والنشر  بيروت لبناف. 

اإلحصاء الوص ي : 0977عبد ال بار توفيؽ واخروفمالبياتي    .08
  امعي باداد . – كميي التربيي  وايستديلي في التربيي وعمـ الن س

- ال امعػػي المستنصػػريي المػػنه  وتحميػػؿ الكتػػاب: 2119التميمػػي  عػػواد  اسػػـم .01
 باداد. –كميي التربيي األساسيي 

  دار النه ػػػػي   ال ػػػػاارةنظريػػػػات شخصػػػػيي : 0991 ػػػػابر   ػػػػابر عبػػػػد الحميػػػػدم .07
 العربيي.

   مناا  البحث في التربيي وعمـ الن س  : 0991م ---------------- .05
 دار النه ي العربيي   ال اارة .

  المكتبػي التربويػي المعاصػرة  التػدريس ال عػاؿ : 0954 رادات   عزت واخػروفم .09
 األردف . –  عماف  2  ط
؟ دار ال كػػػر  بػػػداعاػػػؿ يمكػػػف تعمػػػيـ اإل  :2117حبيػػػب   م ػػػدي عبػػػد الكػػػريـ  م .21

 العربي   ال اارة .



 

  مكتػػػػب التربيػػػػي العربيػػػػي  مدرسػػػػي المسػػػػت بؿـ  : 2110الحػػػػر   عبػػػػد العزيػػػػز . م .20
 قطر .  –لدوؿ الخمي  العربي   الدوحي 

الحا ات التدريبيي لمعممي ومعممات  :2118الحربي عبد الكريـ بف سا ي م .22
 كميي التربيي.  -.  امعي ممؾ سعودالماي اينكميزيي بمنط ي ال صيـ

 مكتبي ال بح  طرؽ التدريس العامي: 2117الحصري عمي منير  واخروفم .24
 لمنشر والتوزيع الكويت.

  سمسػػمي  اس ك ايػي التػػدريس ووسػائمق الحديرػيػقيػ  : 0959حمػداف   محمػد زيػػادم ..2
  دة . –الدار السعوديي  – .0
 لتعمػػيـ العػػاـتعمػػيـ الماػػي اينكميزيػػي فػػي ا  :2102حمداف صػػهيب كمػػاؿ سػػعيد م  .28

 .  فمسطيف 01 م مي المدارس العددم
 دار الميسرة لمنشر مهارات التدريس الص ي :2119الحيمي  محمد محمودم .21

 األردف. –والتوزيع عماف 
  دار ص اء لمنشػر  0  ط طرائؽ التدريس ال عاؿ  :  2100الخزاعمي واخروف م .27

 األردف .  –والتوزيع   عماف 
  دار الص اء لمنشر  أصوؿ التربيي ومبادئها:  2102الخزاعمي محمد سممافم .25

 األردف. –والتوزيع عماف 
   ات ااػػػات حديرػػػي فػػػي التػػػدريب : 0957م الخطيػػػب رادح  و الخطيػػػب   أحمػػػد .29
   مطابع ال رزدؽ الت اريي   الرياض . 0ط
أسػػس بنػػاء المنػػاا  التربويػػي وتصػػميـ الكتػػاب  : 2117الخوالػػدة  محمػػد محمػػودم .41

 األردف. -سرة لمنشر والتوزيع  عماف  دار المي التعميمي
  منػػاا  البحػػث التربػػوي  :0991مداؤود  عزيػػز حنػػا  وأنػػور حسػػيف عبػػد الػػرحمف .40

 .اداد  دار الحكمي لمطباعي والنشروزارة التعميـ العالي والبحث العممي   امعي ب
مدى التكامؿ بيف اإلعداد النظري   :  2119درويش   عطا وحرب   سمماف م .42

  م مي عموـ إنسانيي   السني  ممي لممعمميف في  امعي األزار بازة واإلعداد الع
 .2.السابعي   العدد 



 

برنػػػام  م تػػػرح إلعػػػداد مدرسػػػي :  0958مديمتػػػري   ناديػػػي و باػػػدادي   يوسػػػؼ  .44
   رسػػػالي دكتػػػورام غيػػػر  البيولو يػػػا فػػػي كميػػػات التربيػػػي فػػػي  ػػػوء الك ػػػاءات المطموبػػػي

 .صورة  امعي المن –كميي التربيي  –منشورة 
   امعي الموصؿ  المدخؿ إلف اإلحصاء  2111الراوي  خاشع محمود م ..4
 كميي الزراعي   العراؽ.  –

معمـ ال رف الحادي والعشريفمأسس إعدادم  :2119ربيع اادي مشعاف واخروفم .48
 العراؽ. - مكتبي الم تمع العربي لمنشر والتوزيعوت ايمق 

يي ل راءة الخريطي وايست صاء الك ايات التعميم : 2111الرشايدة محمد صبيحم .41
 األردف. - دار يافا العمميي لمنشر والتوزيع  عماف في الدراسات اي تماعيي

 ايختبػػارات والم ػػاييس الن سػػيي : 0951الزوبعػػي  عبػػد ال ميػػؿ إبػػراايـ  واخػػروفم .47
 كميي اآلداب. -   امعي الموصؿ

عوامػػؿ المػػؤررة لممعمػػـ وال الػػوعي التربػػوي : 0957سػػميماف محمد صػػديؽ حمػػادة م .45
  امعي األزار . – م مي رسالي الخمي  العربي   كميي التربيي فيق
  مكتبػػي الػػدار  المنػػاا  الدراسػػيي بػػيف النظريػػي والتطبيػػؽ : 0995شحاتي حسػػف م .49

 ال اارة. –العربيي مديني نصر 
  دار الميسرة لمنشر  تطوير المناا  التعميميي :2100الشربيني فوزي واخروف م .1.

 األردف. –عماف والتوزيع  
لك ايات التعميميي لطمبػي كميػي  : ا0991الشعواف   يع وب ونشواف   عبد الرحمف م .0.

معمػػـو ل - امعػػي الممػػؾ سػػعود –ميػػي التربيػػي   م مػػي كالتربيػػي بالمممكػػي العربيػػي السػػعوديي 
   النبويي.

مناا  البحث بيف النظريي  :2118الصافي فبح محمد حسف واخروفم .2.
 كميي التربيي. -بء  امعي كربوالتطبيؽ

  دار الميسرة لمنشر  أساسيات البحث العممي : 2119ال امف  منذرم .4.
 األردف . -والتوزيع  عماف



 

دراسي ك ايات المعمميف والممارسات التعميميي في  :2101طاار كميـ صدي يم ...
 باكستاف. -رسالي ما ستير -المدرسي ال عالي لمدارس وال ر النموذ يي

دار الميسػػػرة لمنشػػػر  – مػػػدخؿ إلػػػف التربيػػػي : 2119ف م  واخػػػرو   محمػػػدالطيطي .8.
 األردف.  –والتوزيع   عماف 

األنمػػػاط المنه يػػػي وتطبي اتهػػػا فػػػػي  : 2117عبػػػد الرحمف أنػػػور حسػػػيف واخروفم .1.
  امعي باداد. –ابف الهيرـ –كميي التربيي العمـو اإلنسانيي والتطبي يي 

ريي والنظريي األسس التصو  : 2115عبد الرحمف  أنور حسيف واخروف م .7.
  امعي باداد. – كميي التربيي ابف الهيرـ في مناا  العمـو اإلنسانيي والتطبي يي

تطوير مناا  إعداد معمـ ال ارافيا في  : 0957عبد العزيز   فهيمي سميماف م .5.
 امعي عيف شمس   –كميي التربيي  –  رسالي دكتورام  كميي التربيي في  وء الك ايات

. 
 دار الص اء لمنشر المعمـ إعدادم   تدريبق  ك اياتق : 2111عبيد   مانق محمدم .9.

 األردف . -والتوزيع عماف
ات ااات وتطبي ات حديري في مناا  وطرؽ  : 2100عمي  محمد السيدم .81

 األردف. – دار الميسرة لمنشر والتوزيع  عماف  التدريس
وف مركػػز تعمػػػيـ الماػػي العربيػػي بػػيف ال ػػروع وال نػػػ  : .099عػػوض   احمػػد عبػػدمم .80

   مكتب الرسالي لمخدمات العمميي    مكي المكرمي.رؤيي تنظيريي وتطبي يي وت ديديي 
 دار ال كػػػػػػػر لمنشػػػػػػػػر  العمػػػػػػػـ والبحػػػػػػػث العممػػػػػػػي :0991عيػػػػػػػداف دوخاف واخروفم .82

 األردف.  -والتوزيع عماف 
الك ايػػػات البزمػػػي لمدرسػػػي الماػػػي اإلنكميزيػػػي  : 0955الاامػػػدي   أحمػػػد عرمػػػاف م .84

في المػرحمتيف المتوسػطي والرانويػي مػف و هػػي نظػر مػدرس الماػي اإلنكميزيػي بمدينػي مكػي 
  امعي أـ ال رى . -  كميي التربيي  المكػرمي

 ال ياس الن سي والتربوي :2101فخرو   حصي عبد الرحمف  واخروفم ..8
 األردف . – دار المسرة لمنشر والتوزيع  عماف 



 

تطػػػػوير ك ػػػػاءات تػػػػدريس ال ارافيػػػػا باسػػػػتخداـ   : 0959ال ػػػػرا   فػػػػاروؽ حمػػػػديم .88
   مؤسسي الت دـ العممي   الكويت. الواحدة والنس يي

أسػػػػػػاليب تػػػػػػدريس العمػػػػػػـو فػػػػػػي المراحػػػػػػؿ   : 2118ال بػػػػػػيبت   را ػػػػػػح عيسػػػػػػف م .81
 –عمػاف   دار الر افي لمنشر والتوزيػع    0  ط األساسيي الدنيا ومرحمي رياض األط اؿ

 األردف .
دراسات –في التربيي الم ارني  :2119قشيطات  نازؾ عبد الحميـ واخروفم .87

 األردف. – دار الص اء لمنشر والتوزيع  عماف نوعيي

مدخؿ إلف نظريي ال ياس الت ميديي  . 2119كروكر ليندا واخروفم .85
 األردف . –.دار ال كر لمنشر والتوزيع عماف  والمعاصرة

أسػػػباب التػػػوتر الن سػػػي لػػػدى عينػػػي مػػػف المعممػػػيف    :2111محافظػػػي   سػػػامح م .89
األردنيػػيف العػػامميف فػػي محافظػػات ال نػػوب مالكػػرؾ   الط يمػػي   معػػاف   الع بػػي  دراسػػي 

  المؤتمر التربػوي األوؿ   التعمػيـ وتحػديات ال ػرف الحػادي والعشػريف    ميدانيي تحميميي
 كميي العمـو التربويي    امعي مؤتي .

معمػػػـ المسػػػت بؿ: خصائصػػػق  مهاراتػػػق  ك اياتػػػق فػػػي  : 2119ممحافظػػػي   سػػػامح  .11
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  0محؽ مم
 األستباني الم توحي

 
 األستاذ ال ا ؿ  .......................................... المحتـر 

  
 السبـ عميكـ ورحمي اهلل وبركاتق
 وبعد...

يػػػػرـو الباحػػػػث إ ػػػػراء بحرػػػػق الموسػػػػـو مالك ايػػػػات التربويػػػػي المطموبػػػػي مػػػػف معممػػػػي الماػػػػي  
تح يػػؽ أاػػداؼ البحػػث بنػػاء أداة ل يػػاس  وفػػؽ المػػنه  ال ديػػد  وقػػد تطمػػبعمػػف اينكميزيػػي 

 الك ايات التربويي المطموبػي مػف معممػي الماػي اين ميزيػي عمػف وفػؽ المػنه  ال ديػد . وقػد
ك ايػػػات التربويػػػي ب نهػػػا " م مػػػؿ سمػػػػػوؾ المعمػػػـ  لم  0959ال ػػػرا م  تعريػػػؼ تبنػػػف الباحػػػث 

  محػػدد يػػنعكس الػػذي يت ػػمف المعػػػػارؼ والمهػػارات وايت ااػػات بعػػد المػػرور فػػي برنػػام
 خاصي تعد لهذا الارض  . ويظهر ذلؾ مػػػف خبؿ أدوات قياس أررم عمف أدائق 

ونظرا"إلف ما يعهدم الباحث فيكـ مف خبرات معرفيػي متميػزة ودرايػي عمميػي مشػهود لهػا    
 ي ع  بيف يديكـ الكريمي اذا ايستبياف ل  ابي عف التساؤؿ األتي :

 سبي لبناء أداة ل ياس الك ايات التربويػي المطموبػي مػف الم ايت التي ترونها منا  ما
 ميزيي .كمعممي الماي اين

 

 

                                                                      
 
 

  2ممحؽ م



 

 األستباني المام ي
 

 األستاذ ال ا ؿ  .......................................... المحتـر   
 يكـ ورحمي اهلل وبركاتقالسبـ عم

 وبعد...

يرـو الباحث إ راء بحرق الموسـو مالك ايػات التربويػي المطموبػي مػف معممػي         
وفػػؽ المػػنه  ال ديػػد  وقػػد تطمػػب تح يػػؽ أاػػداؼ البحػػث بنػػاء عمػػف الماػػي اينكميزيػػي 

أداة ل يػػػاس الك ايػػػات التربويػػػػي المطموبػػػي مػػػػف معممػػػي الماػػػي اين ميزيػػػػي عمػػػف وفػػػػؽ 
مك ايػات التربويػي ب نهػا " ل  0959ال را م  تبنف الباحث تعريؼ  ال ديد . وقد المنه

م مػػؿ سمػػػػوؾ المعمػػـ  الػػذي يت ػػمف المعػػػػارؼ والمهػػارات وايت ااػػات بعػػد المػػرور 
 ويظهػػر ذلػػؾ مػػػػػف خػػبؿ أدوات قيػػاس فػػي برنػػام  محػػدد يػػنعكس أرػػرم عمػػف أدائػػق 

 خاصي تعد لهذا الارض  .

م الباحػث فػيكـ مػف خبػرات معرفيػي متميػزة ودرايػي عمميػي مشػهود ونظرا"إلف ما يعهد 
لهػػا   ي ػػع  بػػيف يػػديكـ الكريمػػي اػػذا ايسػػتبياف بشػػاف إمكانيػػي الم ػػايت الم ترحػػي 

 في قياس الك ايات التربويي المطموبي مف المعمميف والمعممات .

 الم ايت اي :
مػـ عمػف صػياغي و م اؿ التعامؿ مع األاداؼ التربويي : واػو يعكػس قػدرة المع -00

تح يؽ األاداؼ التربويي التي يطمح إليها المعمـ بشػكؿ خػاص والعمميػي التعميميػي 
 بشكؿ عاـ .

م ػػاؿ الت اعػػؿ مػػابيف المعمػػـ وتبميػػذم : ويتعمػػؽ اػػذا الم ػػاؿ بعمميػػات الت اعػػؿ  -02
اي تمػػاعي التواصػػمي ومهػػارات الت اعػػؿ اإلنسػػاني التػػي تعكػػس رغبػػي كػػؿ فػػرد اف 

  دير واف يعامؿ كانساف.يعامؿ باحتراـ وت



 

م اؿ إدارة الصؼ : يعبر اذا الم اؿ عف المهارات التي تمكػف المعمػـ  -04
مػػػػف تنظػػػػيـ المنػػػػاخ الصػػػػ ي لمتبميػػػػذ وذلػػػػؾ بمراقبػػػػي سػػػػموكياتهـ وحػػػػؿ مشػػػػكبتهـ 

 وتعديؿ تمؾ السموكيات.
م ػػاؿ التخطػػيط : واػػو الم ػػاؿ الػػذي يشػػير إلػػف عمميػػي تخطػػيط لمػػدرس  -.0

 فق وتنظيـ المو وعات المدروسي.وذلؾ مف خبؿ تحديد أادا
بهػا  م اؿ التن يذ: ونعني بػق م موعػي مػف اإل ػراءات أو الممارسػات التػي ي ػـو -08

المحػػؾ العممػػي ل ػػدرة المعمػػـ عمػػف ن احػػق فػػػي  المعمػػـ داخػػؿ صػػؼ دراسػػي وتعػػد
 مهنتق.

قػدرة المعمػـ عمػف احتػراـ  بات المهنيي: يعبر اذا الم اؿ عفم اؿ الميوؿ والرغ -01
 ميوؿ التبميذ في التعمـ ومراعاة خم ياتهـ الر افيي . ميع رغبات و 

م اؿ المعرفي بالمحتوى : ويعبر اذا الم اؿ عف قدرة المعمػـ عمػف ت ػديـ أمرمػي  -07
 مف الواقع وتطبيؽ ما ي ولق داخؿ ح رة الدراسي.

قػػػدرة  وؿ التػػػدريس : يعكػػػس اػػػذا الم ػػػاؿ عػػػفم ػػػاؿ المهػػػارات التعميميػػػي ب صػػػ -05
 ق واف ينوع في استعماؿ الوسائؿ التعميميي .المعمـ  اإللماـ باختصاص

م ػػػاؿ الت ػػػػويـ : واػػػو م ارنػػػػي نتػػػائ  الػػػػتعمـ ال عمػػػي مػػػػع األاػػػداؼ المو ػػػػوعي  -09
 والت كد مف فهـ التبميذ لممادة الدراسيي 

 يػػػي التبميػػػذ: يعكػػػس اػػػذا الم ػػػاؿ عػػػف قػػػدرة المعمػػػـ عمػػػفم ػػػاؿ اسػػػترارة دافع -21
رارة  رغبتهـ لم ياـ باألنشطي داخؿ الصػؼ تش يع التبميذ وتح يزاـ عمف التعمـ وا 

. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  4ممحؽ م

 يبيف قائمي الك ايات بشكمها األولي عند عر ها عمف ل ني الخبراء
    

 األستاذ ال ا ؿ  .......................................... المحتـر
 السبـ عميكـ ورحمي اهلل وبركاتق
 وبعد...

 

مالك ايػػات التربويػػي المطموبػػي مػػف معممػػي  يػػرـو الباحػػث إ ػػراء بحرػػق الموسػػـو 
وفػػؽ المػػنه  ال ديػػد  وقػػد تطمػػب تح يػػؽ أاػػداؼ البحػػث عمػػف الماػػي اينكميزيػػي 

بنػػاء أداة ل يػػاس الك ايػػات التربويػػي المطموبػػي مػػف معممػػي الماػػي اينكميزيػػي عمػػف 
/ـ  الك ايػػػات 0959ؼ ال ػػػرا م يػػػعر تبنػػػف الباحػػػث توفػػػؽ المػػػنه  ال ديػػػد . وقػػػد 

نهػػػػا " م مػػػػؿ سمػػػػػػوؾ المعمػػػػـ  الػػػػذي يت ػػػػمف المعػػػػػػارؼ والمهػػػػارات التربويػػػػي ب 
وايت ااػػات بعػػد المػػرور فػػي برنػػام  محػػدد يػػنعكس أرػػرم عمػػف أدائػػق  ويظهػػر 

 خاصي تعد لهذا الارض  .قياس ذلؾ مػػػف خبؿ أدوات 

ونظرا"إلػػف مػػا يعهػػدم الباحػػث فػػيكـ مػػف خبػػرات معرفيػػي متميػػزة ودرايػػي عمميػػي  
بػيف يػديؾ الكريمػي اػذم ال  ػرات ايسػت ادة مػف مبحظاتػؾ مشهود لها   ي ػع  

 العمميي وايستنارة برأيؾ السديد في اإل ابي عما ي تي : 

  اؿ الم ايت المبيني أدنام مناسبي لم هوـ الك ايات التربويي مع ف راتها ؟ 
 ترام مناسبا".  اؿ اي صالحي أـ غير صالحي وتعديؿ ما 
 ي ومنس مي مع الم ايت ألمبينق أدنام.إ افي أي ف رة ترى أنها مناسب 
 : تنطبؽ عمي غالبا"  -متنطبؽ عمي دائما" عمما" إف بدائؿ الم ياس اي- 

 يتنطبؽ عمي أبدا"  –تنطبؽ عمي نادرا"  -تنطبؽ عمي أحيانا" 

 وأخيرا" ي دـ الباحث  زيؿ شكرم لكـ وعظيـ امتنانق لمساعدتكـ .



 

                             
غير  صالحي  ال  رات ت اؿالم  ت

صالح
 ة

 تعديؿ 

مجال  أوي"
التعامل مع 
األىداف 
 التربوية

اعرؼ األاداؼ التربويي العامي لممرحمي  -0
 ايبتدائيي .

   

ممـ باألاداؼ العامي لمادة الماي  -2
 اينكميزيي .

   

اشتؽ األاداؼ الخاصي لمو وعات  -4
 الدرس 

   

كيي عمف وفؽ أصنؼ األاداؼ السمو  -.
م ايتها المعرفيي والو دانيي 

 والن سحركيي .

   

أتر ـ األاداؼ التربويي إلف أاداؼ  -8
 تعميميي . 

   

أقدـ األاداؼ السموكيي لمتبميذ لارض  -1
عرض المعمومات وتن يذ األنشطي 

 المناسبي.

   

م اؿ  رانيا"
الت اعؿ بيف 
المعمـ و 
 :التبميذ

قدر مف  لمت اعؿ  أسعف إلف تح يؽ -7
 والتواصؿ مع التبميذ .

   

    أش ع التبميذ عمف الدراسي . -5
    أت نب إحراج التبميذ أرناء الدرس . -9
أقـو بتو يق عبارات الشكر والت دير   -01

 لمتبميذ عند ت ديـ اإل ابات الصحيحي. 
   

    أش ع التبميذ عمف  المبادأة  -00
    هد في استعماؿ الماي السميمي . ا ت -02



 

استعمؿ إشارات تعبر عف ااتمامي  -04
 بالتبميذ .

   

أسعف إلشعار التبميذ بعدـ الممؿ  -.0
 وال يؽ أرناء الدرس . 

   

أتمتع بروح ا تماعيي لت بؿ وكسب حب  -08
 التبميذ.

   

ي أميز بيف التبميذ عمف وفؽ خم ياتهـ  -01
 ديي واي تماعيي .ايقتصا

   

م اؿ إدارة  رالرا"
 الصؼ:

    احرص عمف تنظيـ  و الصؼ . -07
اشخص السموكيات السمبيي عند  -05

التبميذ داخؿ الصؼ ومعال تها 
 تربويا".

   

أعزز السموكيات ايي ابيي لدى التبميػذ  -09
 داخؿ الصؼ.

   

أتعػػػرؼ عمػػػف مشػػػكبت التبميػػػذ وأبػػػادر  -21
 حمها . إلف 

   

    أت نب اين عاؿ والا ب .  -20
أحافظ عمف الهدوء والوقار الشخصي  -22

 في أرناء الدرس . 
   

ارفد  دراف الصؼ بالممص ات  -24
 والنشرات ذات العبقي بالمادة الدراسيي.

 

   

احرص عمف إدارة ايمتحانات مف  -.2
حيث و ع األسئمي و موس التبميذ 

 .والوقت 

   

    أطبؽ األنظمي والتعميمات المدرسيي . -ٕ٘



 

اعمؿ عمف خمؽ مف التنافس العممي  -ٕٙ
 بيف التبميذ .

   

م اؿ  رابعا"
 التخطيط 

    احدد ف رات الدرس بحسب تسمسمها. -ٕٚ
ابػػػػػػػػدأ المو ػػػػػػػػوع بم دمػػػػػػػػي احػػػػػػػػدد فيهػػػػػػػػا  -ٕٛ

 األاداؼ . 
   

ات أعد  خطي لمدرس تتػوافر فيهػا متطمبػ -ٜٕ
 التح ير ال يد 

   

أراعي محتوى المادة وعناصراا بحيث  -ٖٓ
 تت ؽ مع التنظيـ المنط ي لممادة .

   

أسػػػػػػػتعمؿ نتػػػػػػػائ  ايختبػػػػػػػارات التخطػػػػػػػيط  -ٖٔ
 التعميـ .

   

    أنظـ المادة الدراسيي وأراعي تسمسمها . -ٕٖ
أوزع النشاطات في الدرس عمف وفؽ  -ٖٖ

 إطار زمني محدد .
   

أربط بيف الخطي اليوميي والخطط  -ٖٗ
 الساب ي .

   

    أعط ممخصا" قبؿ اينتهاء مف الدرس .  -ٖ٘
أحسف ت دير الوقت البـز لعرض  -ٖٙ

ف رات الموا يع في أرناء وقت الدرس 
. 

   

التـز بالوقت المخصص لمدرس والسير  -ٖٚ
 حسب الخطي اليوميي.

   

أمهػػػػػػػػد لمػػػػػػػػدرس بطري ػػػػػػػػي تريػػػػػػػػر ااتمػػػػػػػػاـ  -ٖٛ م اؿ التن يذ خامسا"
 التبميذ 

   

    أقـو بعرض المادة بطري ي سميمي . -ٜٖ
   استخدـ طرائؽ تدريس متنوعي  وأحاوؿ  -ٓٗ



 

 المزاو ي بيف الطرؽ .
أقـو بتنظيـ الدرس وربطق بخبرات  -ٔٗ

 التبميذ الساب ي أو باألحداث ال اريي . 
   

ف المشػػػػػػػػػػػاركي أشػػػػػػػػػػػ ع  التبميػػػػػػػػػػػذ عمػػػػػػػػػػػ -ٕٗ
 ايي ابيي أرناء الدرس . 

   

أعنػػػػػػػف كريػػػػػػػرا" بمو ػػػػػػػوع ال ػػػػػػػروؽ فػػػػػػػي  -ٖٗ
 التبميذ  مستويات

   

اسػػػػػػػتعمؿ طري ػػػػػػػي ايسػػػػػػػت واب ال ػػػػػػػردي  -ٗٗ
 وال ماعي في التعمـ  مع التبميذ 

   

اربط المهاـ التعميميي ببيئي التمميذ  -٘ٗ
 وخبراتق ومصالحي وااتماماتق.

   

 
 سادسا"

 
 
 

م اؿ 
استرارة 

الدافعيي لدى 
 التبميذ

اسػػػػػػػػتخدـ التمريػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػرحي لتشػػػػػػػػ يع  -ٙٗ
 التبميذ عمف المشاركي في الدرس . 

   

اظهػػػػػػر اينػػػػػػدفاع والحماسػػػػػػي فػػػػػػي أرنػػػػػػاء  -7.
 التعميـ .

 

   

أقػػػػػػدـ التعزيػػػػػػز المناسػػػػػػب لمتمميػػػػػػذ كممػػػػػػا  -ٛٗ
 تطمب الموقؼ ذلؾ.

   

    درس .أت بؿ إسهامات التبميذ في ال -ٜٗ 
أكوف قادرا" عمف  عؿ التبميذ يشعروف  -ٓ٘

باياتماـ مف ناحيي تعميمهـ ومشاركتهـ 
. 

   

أش ع التبميذ عمف إبداء  أي فعاليي  -ٔ٘
أو نشاط في أرناء الدرس وتكوف ذات 

 صمي بمو وع الدرس. 

   

   أ ع  اختبارات تشخيصيي قبؿ الدرس  -ٕ٘ م اؿ الت ويـ سابعا"



 

 وبعدم
أوزع األسػػػػػػػئمي عمػػػػػػػف اكبػػػػػػػر عػػػػػػػدد مػػػػػػػف  -ٖ٘

 .التبميذ
   

احػػػػػرص عمػػػػػف تنويػػػػػع األسػػػػػئمي لتاطيػػػػػي  -ٗ٘
 معظـ عناصر الدرس.

   

    أ ري اختبارات   زئيي وشاممي  . -٘٘
أراعػػػػػػي قػػػػػػدرات التبميػػػػػػذ الع ميػػػػػػي عنػػػػػػػد  -ٙ٘

الت ويـ ك ف تتدرج األسػئمي فػي مسػتويات 
 الصعوبي.

   

لتبميذ عمف وفؽ تح يؽ أقـو أداء ا -ٚ٘
 األاداؼ التعميميي.

   

أدرب التبميذ عمف ممارسي الت ويـ  -ٛ٘
 الذاتي .

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  .ممحؽ م
   قائمي الك ايات التربويي بصياتها األوليي

 تعميمات المقياس
 عزيزي المعمـ  / عزيزتي المعممي 

 تحيي طيبي ...
احث بيف يديؾ م موعي مف ال  رات إلغراض خاصي بالبحث العممي ي ع الب

التي تعبر عف است اباتكـ المحتممي ات ام عدد مف ال وانب المختم ي را ي 
منكـ الصدؽ والمو وعيي في اإل ابي عميها حيث إف الارض منها او البحث 

 العممي ف ط . 
ويود الباحث أف يذكرؾ إف اإل ابي عمف تمؾ ال  رات ي تعني انؾ مصيب أو 

ؿ  واب لؾ او الذي يعبر عف موق ؾ فعب"   لذلؾ ير ف قراءة مخطئ ف ف 
كؿ عبارة بت ف والنظر مدى انطباؽ محتوااا عميؾ مف خبؿ اختيار مايعبر 
عف أحسف وصؼ لؾ مف بيف البدائؿ الخمسي المو وعي أماـ كؿ ف رة   فإذا 

بؽ كاف محتوى ال  رة ينطبؽ عميؾ تماما" فت ع إشارة م     تحت البديؿ متنط
عمي دائما"  أما إذا كاف محتوى ال  رة ينطبؽ عميؾ أحيانا" ف ع إشارة م     
تحت البديؿ متنطبؽ عمي أحيانا"  واكذا مع ب يي البدائؿ   وكما في المراؿ 

 التو يحي في أدنام : 
 

تنطبؽ  ت
 عمي دائما"

تنطبؽ 
عمي 
 غالبا"

تنطبؽ 
عمي 
 أحيانا"

تنطبؽ 
 عمي نادرا"

يتنطبؽ 
 عمي أبدا"

اعرؼ  -0
األاداؼ 
التربويي 
العامي 
لممرحمي 

      



 

 ايبتدائيي .
 

 
ير ف عدـ ترؾ أي ف رة دوف إ ابي مع مبحظي إف كؿ ف رة ي يو ع لها إي إشارة 

واحدة ف ط   وي حا ي لذكر ايسـ يف الارض او البحث العممي ف ط مع وافر 
 الشكر . 

 .  -----نرف  :أ         -----الػػػػػػػ نس :        ذكر:
 .        --------------------التخصص: 

 ------ما ستير     ------وريوسبكال      ------المؤاؿ العممي : دبموـ  
 .  ----------------------المدرسي:    

 .  --------ال ريي       -------الناحيي     -----الموقع :  ال  اء 
 . ---- سنوات :01.    أكرر مف م ----وات :  سن01اقؿ مف م الخػػػػػدمي :  
                  

                                                                  
  الم اؿ 

 ت
 

 ال  رات
تنطب
ق 
عمي 
 دائما

تنط
بق 
عمي 
غال
 با"

تنط
بق 
عمي 
أحيا
 نا

تنط
بق 
عمي 
 نادرا

التنط
ق 

عمي 
 أبدا

م اؿ 
التعامؿ مع 
األاداؼ 

 بوييالتر 

اعرؼ األاداؼ التربويي العامي  -0
 لممرحمي ايبتدائيي .

     

ممـ باألاداؼ العامي لمادة الماي  -2
 اينكميزيي .

     

أصنؼ األاداؼ السموكيي عمف وفؽ  -4
م ايتها المعرفيي والو دانيي 

 والن سحركيي .

     



 

أقدـ األاداؼ السموكيي لمتبميذ  -.
وتن يذ لارض عرض المعمومات 

 األنشطي المناسبي.

     

م اؿ 
الت اعؿ بيف 
المعمـ و 
 التبميذ

أسعف إلف تح يؽ قدر مف  لمت اعؿ  -8
 والتواصؿ مع التبميذ .

     

      أت نب إحراج التبميذ أرناء الدرس . -1
أقـو بتو يق عبارات الشكر والت دير   -7

لمتبميذ عند ت ديـ اإل ابات 
 الصحيحي. 

     

      أش ع التبميذ عمف  المبادأة  -5
      ا تهد في استعماؿ الماي السميمي .  -9
استعمؿ إشارات تعبر عف ااتمامي  -01

 بالتبميذ .
     

أسعف إلشعار التبميذ بعدـ الممؿ  -00
 وال يؽ أرناء الدرس . 

     

م اؿ إدارة 
 الصؼ

      احرص عمف تنظيـ  و الصؼ . -02
اشخص السموكيات السمبيي عند  -04

التبميذ داخؿ الصؼ ومعال تها 
 تربويا".

     

أعزز السموكيات ايي ابيي لدى  -.0
 التبميذ داخؿ الصؼ.

     

      أت نب اين عاؿ والا ب .  -08
أحافظ عمف الهدوء والوقار الشخصي  -01

 في أرناء الدرس . 
     

ص ات ارفد  دراف الصؼ بالمم -07
والنشرات ذات العبقي بالمادة 

     



 

 الدراسيي.
احرص عمف إدارة ايمتحانات مف  -05

حيث و ع األسئمي و موس التبميذ 
 والوقت .

     

اعمؿ عمف خمؽ مف التنافس العممي  -09
 بيف التبميذ .

     

م اؿ 
 التخطيط

      احدد ف رات الدرس بحسب تسمسمها. -21
وع بم دمي احدد فيها ابدأ المو  -20

 األاداؼ . 
     

أعد  خطي لمدرس تتوافر فيها  -22
 متطمبات التح ير ال يد 

     

أراعي محتوى المادة وعناصراا  -24
بحيث تت ؽ مع التنظيـ المنط ي 

 لممادة .

     

أوزع النشاطات في الدرس عمف وفؽ  -.2
 إطار زمني محدد .

 
 
 

    

اليوميي والخطط أربط بيف الخطي  -28
 الساب ي .

     

أعط ممخصا" قبؿ اينتهاء مف الدرس  -21
 . 

     

التـز بالوقت المخصص لمدرس  -27
 والسير حسب الخطي اليوميي.

     

م اؿ 
 التن يذ

أمهػػػػػػد لمػػػػػػدرس بطري ػػػػػػي تريػػػػػػر ااتمػػػػػػاـ  -25
 التبميذ 

     

     استخدـ طرائؽ تدريس متنوعي   -29



 

 الطرؽ .وأحاوؿ المزاو ي بيف 
أقـو بتنظيـ الدرس وربطق بخبرات  -41

التبميذ الساب ي أو باألحداث ال اريي 
 . 

     

أشػػػػػػػػػ ع  التبميػػػػػػػػػذ عمػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػاركي  -40
 ايي ابيي أرناء الدرس . 

     

أعنػػػػػف كريػػػػػرا" بمو ػػػػػوع ال ػػػػػروؽ فػػػػػػي  -42
 مستويات التبميذ . 

     

مميذ اربط المهاـ التعميميي ببيئي الت -44
 وخبراتق ومصالحي وااتماماتق.

     

م اؿ 
استرارة 
الدافعيي 
لدى 
 التبميذ

اسػػػػػػتخدـ التمريػػػػػػؿ المسػػػػػػرحي لتشػػػػػػ يع  -.4
 التبميذ عمف المشاركي في الدرس . 

     

اظهػػػػر اينػػػػدفاع والحماسػػػػي فػػػػي أرنػػػػاء  -48
 التعميـ .

     

أقػػػػػدـ التعزيػػػػػز المناسػػػػػب لمتمميػػػػػذ كممػػػػػا  -41
 تطمب الموقؼ ذلؾ.

     

أكػػػػػػػوف قػػػػػػػادرا" عمػػػػػػػف  عػػػػػػػؿ التبميػػػػػػػذ  -47
يشػػعروف باياتمػػاـ مػػف ناحيػػي تعمػػيمهـ 

 ومشاركتهـ .

     

أش ع التبميذ عمف إبداء  أي فعاليي  -45
أو نشاط في أرناء الدرس وتكوف ذات 

 صمي بمو وع الدرس.

     

م اؿ 
 الت ويـ

أ ع  اختبارات تشخيصيي قبؿ  -49
 الدرس وبعدم

     

أوزع األسػػػػػػئمي عمػػػػػػف اكبػػػػػػر عػػػػػػدد مػػػػػػف  -1.
 التبميذ.

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

      أ ري اختبارات   زئيي وشاممي  . -0.

أراعػػػػػي قػػػػػدرات التبميػػػػػذ الع ميػػػػػي عنػػػػػد  -2.
الت ػػػػػػػػويـ كػػػػػػػػ ف تتػػػػػػػػدرج األسػػػػػػػػئمي فػػػػػػػػي 

 مستويات الصعوبي.

     

أقـو أداء التبميذ عمف وفؽ تح يؽ  -4.
 األاداؼ التعميميي.

     



 

  8ممحؽ م
  قائمي الك ايات التربويي بصياتها النهائيي

 تعميمات المقياس
 عزيزي المعمـ  / عزيزتي المعممي 

 تحيي طيبي ...
إلغراض خاصي بالبحث العممي ي ع الباحث بيف يديؾ م موعي مف ال  رات 

نكـ التي تعبر عف است اباتكـ المحتممي ات ام عدد مف ال وانب المختم ي را ي م
الصدؽ والمو وعيي في اإل ابي عميها حيث إف الارض منها او البحث العممي 

 ف ط . 
ويود الباحث أف يذكرؾ إف اإل ابي عمف تمؾ ال  رات ي تعني انؾ مصيب أو 
مخطئ ف ف ؿ  واب لؾ او الذي يعبر عف موق ؾ فعب"   لذلؾ ير ف قراءة 

مف خبؿ اختيار مايعبر عف  كؿ عبارة بت ف والنظر مدى انطباؽ محتوااا عميؾ
أحسف وصؼ لؾ مف بيف البدائؿ الخمسي المو وعي أماـ كؿ ف رة   فإذا كاف 
محتوى ال  رة ينطبؽ عميؾ تماما" فت ع إشارة م     تحت البديؿ متنطبؽ عمي 
دائما"  أما إذا كاف محتوى ال  رة ينطبؽ عميؾ أحيانا" ف ع إشارة م     تحت 

انا"  واكذا مع ب يي البدائؿ   وكما في المراؿ التو يحي البديؿ متنطبؽ عمي أحي
 في أدنام : 

 
تنطبق  ت

عمي 
 دائما"

تنطبق 
عمي 
 غالبا"

تنطبق 
عمي 
 أحيانا"

تنطبق 
 عمي نادرا"

التنطبق 
 عمي أبدا"

اعرف األىداف  -ٔ
التربوية العامة لممرحمة 

 االبتدائية .

      

 



 

ي إف كؿ ف رة ي يو ع لها إي إشارة ير ف عدـ ترؾ أي ف رة دوف إ ابي مع مبحظ
لبحث العممي ف ط مع وافر واحدة ف ط   وي حا ي لذكر ايسـ يف الارض او ا

 الشكر 
 .  -----أنرف  :         -----الػػػػػػػ نس :        ذكر:        

 .        --------------------التخصص: 
 ------ما ستير     ------سبكالوريو       -------: دبموـالمؤاؿ العممي 

 .  ----------------------المدرسي:    
 . ------ال ريي       --------الناحيي     ------الموقع :  ال  اء 

 . ----- سنوات :01أكرر مف م .  -----  سنوات :01اقؿ مف م الخػػػػػدمي :  
 

                               



 

 
 ت

 
 الفقرات

تنطبق 
عمي 

 ئما"دا

تنطبق 
عمي 
 غالبا"

تنطب
ق 
عمي 
أحيانا
" 

تنطب
ق 
عمي 
 نادرا"

ال 
تنطبق 
عمي 
 أبدا"

أصنؼ األاداؼ السموكيي عمف وفؽ  0
 م ايتها المعرفيي والو دانيي والن سحركيي .

     

أقدـ األاداؼ السموكيي لمتبميذ لارض  2
 عرض المعمومات وتن يذ األنشطي المناسبي.

     

ؽ قدر مف  لمت اعؿ أسعف إلف تح ي 4
 والتواصؿ مع التبميذ .

     

أقـو بتو يق عبارات الشكر والت دير   .
 لمتبميذ عند ت ديـ اإل ابات الصحيحي. 

     

      أش ع التبميذ عمف  المبادأة  8
      ا تهد في استعماؿ الماي السميمي .  1
استعمؿ إشارات تعبر عف ااتمامي  7

 بالتبميذ .
     

أسعف إلشعار التبميذ بعدـ الممؿ وال يؽ  5
 أرناء الدرس . 

     

      احرص عمف تنظيـ  و الصؼ . 9
اشخص السموكيات السمبيي عند التبميذ  01

 داخؿ الصؼ ومعال تها تربويا".
     

      أت نب اين عاؿ والا ب 00
احرص عمف إدارة ايمتحانات مف حيث  02

 لتبميذ والوقت .و ع األسئمي و موس ا
     

     اعمؿ عمف خمؽ مف التنافس العممي بيف  04



 

 التبميذ .
      احدد ف رات الدرس بحسب تسمسمها. .0
      ابدأ المو وع بم دمي احدد فيها األاداؼ .  08
أعد  خطي لمدرس تتوافر فيها متطمبات  01

 التح ير ال يد 
     

ا بحيث تت ؽ أراعي محتوى المادة وعناصرا 07
 مع التنظيـ المنط ي لممادة .

     

05 
 

أوزع النشاطات في الدرس عمف وفؽ إطار 
 زمني محدد 

     

      أربط بيف الخطي اليوميي والخطط الساب ي . 09
      أعط ممخصا" قبؿ اينتهاء مف الدرس .  21
التـز بالوقت المخصص لمدرس والسير  20

 حسب الخطي اليوميي.
     

      أمهد لمدرس بطري ي ترير ااتماـ التبميذ  22
استخدـ طرائؽ تدريس متنوعي  وأحاوؿ  24

 المزاو ي بيف الطرؽ .
     

أشػػػػ ع  التبميػػػػذ عمػػػػف المشػػػػاركي ايي ابيػػػػي  .2
 أرناء الدرس . 

     

أعنػػف كريػػرا" بمو ػػوع ال ػػروؽ فػػي مسػػتويات  28
 التبميذ . 

     

ميي ببيئي التمميذ وخبراتق اربط المهاـ التعمي 21
 ومصالحي وااتماماتق.

     

      اظهر ايندفاع والحماسي في أرناء التعميـ . 27
أقػػػدـ التعزيػػػز المناسػػػػب لمتمميػػػذ كممػػػا تطمػػػػب  25

 الموقؼ ذلؾ.
     

     أكػػػػوف قػػػػادرا" عمػػػػف  عػػػػؿ التبميػػػػذ يشػػػػعروف  29



 

 
 
 

  1ممحؽ م   
 أسماء ل ني الخبراء حوؿ إعداد قائمي الك ايات التربويي

 
ايستبيا ومكاف عممق التخصص اسـ الخبير ت

ف 
 الم توح

ايستبيا
ف 
 المامؽ

الصدؽ 
 الظااري 

طرائؽ  أ.د أسماء كاظـ فندي 0
الماي  تدريس

 العربيي

كميي  – امعي ديالف 
 التربيي األساسيي

√   

عمـو تربويي  أ.د سالـ نوري صادؽ 2
 ون سيي

كميي  – امعي ديالف 
 التربيي

  √ 

ل بار عمي أ.د عبد ا 4
 دروش

الماي 
 اينكميزيي

 –ال امعي المستنصريي 
 كميي التربيي األساسيي

  √ 

الماي  أ.د فاتف خيري 9
 ميزييكاين

كميي  – امعي باداد 
 ابف رشد–التربيي 

  √ 

0
7 

أ.ـ.د بشرى عناد 
 مبارؾ

عمـ ن س 
 اي تماعي

كميي  – امعي ديالف 
 التربيي األساسيي

 √  

 باياتماـ مف ناحيي تعميمهـ ومشاركتهـ .
      ألسئمي عمف اكبر عدد مف التبميذ.أوزع ا 41
أقـو أداء التبميذ عمف وفؽ تح يؽ  40

 األاداؼ التعميميي..
     

أراعػػػي قػػػدرات التبميػػػذ الع ميػػػي عنػػػد الت ػػػويـ  42
 ك ف تتدرج األسئمي في مستويات الصعوبي.

     



 

أ.ـ.د حاتـ عزيز  .
  اسـ

كميي  – امعي ديالف  فمس ي التربيي
 التربيي األساسيي

 √  

الماي  أ.ـ.د ر ا غانـ 8
 اينكميزيي

 –ال امعي المستنصريي 
 كميي التربيي األساسيي

  √ 

 أ.ـ.د . حف عطا 1
 اهلل حسف

الماي 
 اينكميزيي

 –ال امعي المستنصريي 
 كميي التربيي األساسيي

  √ 

أ.ـ.د عادؿ عبد  7
 الرحمف

طرائؽ 
 تدريس

كميي  – امعي ديالف 
 التربيي األساسيي

√   

أ.ـ.د عبد الحسف عبد  5
 األمير

طرائؽ 
 تدريس

مديريي  – امعي ديالف 
 التعميـ المستمر

√   

0
1 

أ.ـ.د لطي ي ما د 
 محمود

عمـو تربويي 
 ون سيي

كميي  – امعي ديالف 
 التربيي

  √ 

0
0 

أ.ـ.د مازف عبد 
 الرسوؿ

كميي  –عي ديالف  ام الماي العربيي
 التربيي األساسيي

  √ 

0
2 

أ.ـ.د. منذر مبدر 
 عبد الكريـ

طرائؽ 
 تدريس

كميي  – امعي ديالف 
 التربيي األساسيي

√ √  

0
4 

ـ.د إخبص عمي 
 حسيف

عمـو تربويي 
 ون سيي

كميي  – امعي ديالف 
 التربيي األساسيي

 √  

0
. 

ـ.د عبد الكريـ محمود 
 صالح

عمـو تربويي 
 ون سيي

 –د إعداد معمميف معه
مديريي تربيي محافظي 

 ديالف

√ √  

0
8 

ـ.د يعرب محمود 
 حميدي

الماي 
 اينكميزيي

كميي  – امعي ديالف 
 التربيي

√   

0
1 

ـ.ـ عبد الحسيف احمد 
 رشيد

طرائؽ 
 تدريس

 الماي العربيي

كميي  – امعي ديالف 
 التربيي األساسيي

 √  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7ممحؽ م
  ألداةأسماء مدارس تطبيؽ ا

 
عدد معممي 

الماي 
 اينكميزيي

 ت اسـ المدرسي الموقع

 0 مدرسي األفاؽ ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2
 2 مدرسي عبد الحميد ايبتدائيي قريي عبد الحميد –ناحيي العبارة  2
 -خان يف / قريي   -ق اء   2

  مويء
 4 مدرسي الهدى ايبتدائيي 

 -خان يف / قريي   -ق اء   2
  مويء

 . مدرسي الشهيد داود ايبتدائيي 

مدرسي ااني بف عروة  المركز –بع وبي  4
 ايبتدائيي 

8 

 1 مدرسي الخابور ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2



 

مدرسي الن اة النموذ يي  المركز –بع وبي  4
 ايبتدائيي 

7 

 5 مدرسي الم ااد ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2
 9 اذار ايبتدائيي  00مدرسي  ركزالم –خان يف  2
 01 تموز ايبتدائيي  .0مدرس  المركز –خات يف  2
 00 مدرسي بف األرير ايبتدائيي  كنعاف –بع وبي  2
 02 مدرسي الت اؤؿ ايبتدائيي  ابهب –خالص  2
 04 مدرس ابف بطوطي ايبتدائيي  كنعاف -بع وبي   4
 .0 ا ي ايبتدائيي مدرسي بف خ  قريي  بينات –بع وبي  2
 08 مدرسي بف رشد ايبتدائيي  السعديي –خان يف  2
 01 مدرسي بف زيدوف ايبتدائيي  المركز –الم داديي  2
 07 مدرسي الص ا ايبتدائيي  المركز –بع وبي  4
 05 مدرسي ش تق ايبتدائيي  قريي ش تق –بع وبي  4
 09 ي مدرسي الحديبيي ايبتدائي المركز –بع وبي  2
 21 مدرسي العصماء ايبتدائيي  ناحيي بهرز –بع وبي  2
 20 مدرسي البتوؿ ايبتدائيي  قريي زاغنيي الكبيرة –ناحيي العبارة  2
 22 مدرسي كمكامش ايبتدائيي  ناحيي بهرز –بع وبي  2
 24 مدرسي ال اارة ايبتدائيي  المركز –بع وبي  4
 .2 ستبرؽ ايبتدائيي مدرسي اإل ناحيي بهرز –بع وبي  2
 28 مدرسي األميف ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2
مدرسي الحد األخ ر  قريي حد األخ ر –ناحيي العبارة  2

 ايبتدائيي 
21 

 27 مدرسي حماة الوطف ايبتدائيي  المركز –بع وبي  4
 25 مدرسي المؤمنات ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2
 29 رسي الاراؼ ايبتدائيي مد المركز –بع وبي  4



 

 41 مدرسي بع وبي ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2
 40 مدرسي الاساسني ايبتدائيي  المركز –بع وبي  4
مدرسي موسف بف نصير  المركز –بع وبي  4

 ايبتدائيي 
42 

 44 مدرسي فمسطيف ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2
 .4 ايبتدائيي مدرسي ابف سبـ  المركز –بمدروز  2
 48 مدرسي أبف تماـ ايبتدائيي  العبارة –بع وبي  2
 41 مدرسي بف سينا ايبتدائيي  ناحيي بهرز –بع وبي  4
 47 مدرسي بف فرناس ايبتدائيي  كنعاف –بع وبي  2
 45 مدرسي بف منظور ايبتدائيي  المركز –الم داديي  2
 49 بتدائيي مدرسي أبو األنبياء اي بهرز –بع وبي  0
مدرسي مصعب بف عمير  المركز –بع وبي  4

 ايبتدائيي 
.1 

 0. مدرسي مريـ ايبتدائيي  قريي باب الدرب –بع وبي  0
 2. مدرسي ال اارة ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2
 4. مدرسي الديم راطيي ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2
 .. دائيي مدرسي الحسناء ايبت المركز –بع وبي  4
 8. مدرسي البمد األميف ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2
مدرسي بع وبي ال ديد  المركز –بع وبي  2

 ايبتدائيي 
.1 

مدرسي السراج المنير  المركز –بع وبي  4
 ايبتدائيي 

.7 

 5. مدرسي سيدة النساء ايبتدائيي  المركز –بع وبي  2
 9. ايبتدائيي مدرسي الميناء  المركز –بع وبي  2

  الم موع الكمي 001



 

 
 

  5ممحؽم
 كتاب تسهيؿ مهمي إلف مديريي تربيي ديالف 

 

 



 

 
  9ممحؽ م

  كتاب تسهيؿ مهمي مف مديريي تربيي ديالف لتطبيؽ األداة في المدارس
 

 



 

Abstract: 
   The educational system depends mainly on the teacher to 
achieve its goal . The teacher is the cornerstone in the 
development of education and he is the active factor the 
educational system hinges on . The teacher performance is 
considered the most important goal of the educational institutions 
in order to fulfill its tasks . This cannot be done without the 
teacher possession of some educational competencies which 
enable him to do his task successfully and actively . The teacher 
of the English language is considered the most important 
element in the educational system .  
           He bears the most important task in the educational 
system . This depends on his/her ability and success in 
achieving the task behind teaching English . We should pay 
attention to the teacher of English and provide him with 
competencies that enable him to do his activities . The 
programme of the qualification of the teacher of English should 
be enough to enable the teacher to do his tasks . The traditional 
method become unable to accompany the modern dramatic 
changes which the world passes through as a result of 
development of knowledge . This demands education that uses 
new styles , programmers and new educational method to 
develop the educational context . The development of the 
curriculum and its interpretation and translation to educational 
situation and the development of educational methods depend 



 

highly on the teachers and their competencies to their tasks and 
achieve Their goals.                                                                                                  
                                                                                         

The present study aims at: 
1- Identify the educational competencies involved for the teacher 
of English at the primary stage due to the new curriculum .                                                                                                    

3- Identify the differences among the teacher educational 
competencies 

4- Identify the differences among the English teacher  
educational competencies .                                                                                                                              

                                                                        
     To collect data about the teachers of English the researcher 
built the competencies measurement for the those teacher due to 
likert method . It was applied to a sample of (110) teachers .                                           

Results arrived the following :    
                            
1- There were divergences with statistic value in the educational 

competencies between the changes ( the sex and the scientific 
qualification )for the sex (male – female) because F value is 

more than table F value (5.48) in (1,106) free degree 
respectively ; the value level(0.05)which is(3.84).                                                                           

2-  There were divergences with statistic value in the 
educational competencies between the changes (Years of 

Experience and Site work )for the Years of Experience because 
F value is more than table F value (3.97) in (1,106) free degree  

respectively ; the value level (0.05) which is (3.84).                                                                     



 

 
In the light of the result arrived at the researcher 

recommends that:  
1- Those who are specialized should work to develop the 
educational competencies to accompany the global development.           
2- They should increase the training courses held by the 
education directorates .                                                                                   

 
   The researcher suggests that :  

1- Doing a comparative study in the educational competencies 
for the teachers of Kurdistan region and those in the middle and 

south of Iraq .                                                                                                    
2- Doing a study for the measurement of the educational 

competencies of the teachers of English and its relation with 
(professional satisfaction , life goodness , and educational goals 

achievement).        
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