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 التربوّيينفي مدينة تبوك من وجهة نظر المشرفين  العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةالكفايات 

 ومديري المدارس
 

 الحويطي حابس أبو تايه بن متعب                             
 الممخص

في مدينة تبكؾ مف كجية  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات 
باستخداـ مدير مدرسة.  75يف كمشرفيف تربكيّ  01ف مجتمع الدراسة مف كتككّ  ،كمديرم المدارس التربكّييفنظر المشرفيف 

يات الالزمة ليـ لمكفا العربّيةالنتائج: كانت تقديرات معممي المغة عدد مف  إلى الباحثؿ كصّ ىا الباحث لذلؾ. كقد تاستبانة أعدّ 
دارة الصؼ، كالتقكيـ. بينما كانت تقديراتيـ لمكفايات الالزمة في  عالية في مجاؿ التخطيط كاإلعداد لمدرس، كتنفيذ الدرس كا 

 1.15) الداللة عند مستكل إحصائّيةمتكسطة. كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  التكنكلكجّيةمجاؿ المستحدثات 
≥ α) كفي ضكء ىذه النتائج الكظيفيّ كالمسمى  العمميّ كالمؤىؿ  التعميمّيةات الخبرة متغّير تعزل ل ة، حسابيّ الكسطات بيف المت .

لمعممي  التدريسّيةلتعزيز الكفايات  التربكمّ أكصت الدراسة بتكصيات عدة منيا، عقد كرش عمؿ باستمرار مف قبؿ إدارة اإلشراؼ 
دارة الصؼ اإلستراتيجياتيف حكؿ ، كتنفيذ برامج لممعممالعربّيةالمغة  كاستخداـ أدكات التقكيـ كالتقنية  ،الحديثة في تنفيذ كا 

 الحديثة في التدريس.

 كف.التربكيّ ، المشرفكف العربّية، المغة التدريسّية: الكفايات الكممات الدالة

 

Abstract 

Educational Competencies for Arabic Language in Tabuk from the Point of View Educational 

Supervisor and School Principals. 

This study aimed to redisnoc the most important educational competencies for primary stage 

Arabic language teachers in Tabuk from the point of view of principals and educational 

supervisors. 

The study sample consisted of 10 educational supervisors and 75 principals. The study`s 

questionnaire was given to 10 educational supervisors and (75) principals. As a result, Arabic 

language teachers need competencies in lesson planning and preparation, implementation of the 

lesson and classroom management, evaluation, and using technology. There are no statistically 

significant differences among individual samples regarding the variables (experience, 

qualification, and function). The study concluded some recommendations and suggestions. For 

example, Arabic language teachers must be encouraged to plan and prepare lessons, managing 

classroom, taught how to use evaluations method, provide courses in new strategies of the 

implementation, use tool of assessment using modern technology. 
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 المقدمة -1

فقػد ظيػرت أنمػاط جديػدة مػف المػدارس، كأدكار جديػدة لممعمػـ،  ،في مختمؼ مجاالت التربية كالتعمػيـ العمميّ نتيجة لمتطكر كالتقدـ 
المؤىمػة، كالالزمػة  البشػرّيةىذا التغيير ميامان جديػدة لمتربيػة كالتعمػيـ فػي إعػداد القػكل  كتقنيات جديدة لمتدريس كالتعميـ. كقد فرض

، كتحتـ عميو أف يحدد دكره ليكاكب التغيير.  لحاجات المجتمع كتطكره، كما فرض عمى المعمـ أكضاعان تتجدد كؿ يـك
شػممت مفيػـك التربيػة، كأىػدافيا، كأسػاليبيا، كبرامجيػا،  ة فػي ىػذا العصػر، تغييػرات جذريػة فقػدالتربكّيػكلما كانػت التغييػرات       

رات التي حدثت في مجػاؿ إعػداد الذم بدا كاضحان في مناحي حياة المجتمعات، كمف بيف التغيّ  ،لتككف قادرة عمى مكاكبة التطكر
ذ المنػػاىج كمضػػامينيا ان عمػػى تمكػػيف المعممػػيف مػػف تنفيػػمنصػػبّ    حتػػى كقػػت قريػػبقبػػؿ الخدمػػة كأثنائيػػا، كالػػذم كػػاف  المعممػػيف 

 (.2002)مرعي، كالحيمة،  تعّمـكجعميا تدكر حكؿ الم
بشػػكؿ  العربّيػػةمػػف ىنػػا أخػػذت االتجاىػػات الحديثػػة تركوػػز عمػػى مفيػػـك جديػػد كمتجػػدود لػػدكر المعمػػـ بشػػكؿ عػػاـ، كمعمػػـ المغػػة      

قػيف أك التعمػيـ المباشػرح كحتػى يتحقػؽ ذلػؾ عف التم خاص، إذ يقـك عمى تنظيـ المنيج كتكضيحو باالستقصاء كاالكتشاؼ مبتعدان 
 (.2010)العميمات،  كاقتدارة لو مف المعرفة الكاممة بطرائؽ التدريس الالزمة لتمكينو مف ممارسة التدريس بفعاليّ  ال بدّ 
صػػاؿ التػػي تمػػزميـ فػػي ميػػارات االتبيف تعّممػػكتزكيػػد الم العربّيػػةبالمغػػة  و معنػػيّ كذلػػؾ  ّنػػ حكبيػػرة أىمّيػػة العربّيػػةكلمعمػػـ المغػػة      

ذا كانت القراءة مفتاح الفرد عمى المعارؼ كالعمـك ذا كانت أغمب مكاد التعميـ معنيّ  العربّيةالمغة  فإفّ  ،الحياة، كا  ة بتعميـ القراءة، كا 
، زد العربّيػةالمغػة كىذا أمر مرىكف بمعمػـ  العربّية،ف مف حسف استيعابيا كالتمكف منيا يتكقؼ عمى التمكّ  فإفّ  العربّية،بالمغة  تعّمـ

 (.2009)الياشمي كعطية،  .و معني بتعميـ القرآف الكريـعمى ذلؾ أنّ 
مػو التػي تؤىّ  التدريسػّيةد بالعديػد مػف الكفايػات ب مف المعمـ التزكّ ف كفايات متنكعة، كيتطمّ يتضمّ  العربّيةتدريس المغة  كما أفّ      

، كنادت العديد مػف البحػكث كالمػؤتمرات بضػركرة العربّيةر إلى معمـ المغة يت ا نظا داء عممو بصكرة فاعمة. كمف ىنا فقد تكجّ 
كسػػابو الكفايػػات الالئقػػة،  داء دكره فػػي إنجػػاح ال عػػداده اإلعػػداد الالئػػؽ كالمناسػػب. ّيػػتعّممال التعميمّيػػة عممّيػػةتػػدريب المعمػػـ كا  ة، كا 

 (.2013)مكسى كالحناف، 
كالتػي تعتمػد عمييػا  ،االبتدائّيػةكػاف ال بػد مػف االىتمػاـ بتعميميػا فػي المرحمػة  ،لمفػرد عممّيػةفي الحياة ال العربّيةالمغة  ىمّيةكنظران  

 العربّيػةفي المممكة  العربّيةثقافة الفرد، كالتي يقـك عمى أساسيا تككيف كبناء التراكـ المعرفي لو. كتبعان لما تقدـ فإّف معممي المغة 
 أىمّيػة(. مػف ىنػا تػ تي 2004) الخميفػة،  .العربّيػةالمغػة  تعمّػـتعمػيـ ك  عممّيػةتحسػيف ل تدريسػّيةبحاجة الستخداـ كفايػات  السعكدّية

 بمدينة تبكؾ. االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةالالزمة لمعمـ المغة  التدريسّيةالدراسة في معرفة أىـ الكفايات 
 
 
 
 مشكمة الدراسة -2

ة في تطػكير التعمػيـ كتحقيػؽ لما عميو مف مسؤكلية أساسيّ  حالتعميمّية عممّيةي الان كميمان فعامالن أساسيّ  العربّيةالمغة  معمـ يعدّ      
لمػا لػو  حأىمّيػةالمعمػـ أكثػرىـ  ، كيعػدّ التعميمّية عممّيةمكف مثمث الكالمنيج يشكّ  ة، فالمعمـ إلى جانب كؿ مف الطمبةالتربكيّ ا ىداؼ 

 . عممّيةمف أدكار ميمة في تمؾ ال
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يعػػاني مػػف ضػػعؼ شػػديد فػػي اإلعػػداد، كيتضػػ  ىػػذا الضػػعؼ مػػف  العربّيػػةمعمػػـ المغػػة  لدراسػػات إلػػى أفّ كأشػػارت العديػػد مػػف ا     

 2001) مكسى كقاسـ، العربّيةباإلضافة إلى تدني مستكل الطالب في تحصيؿ المغة  ،في حجرة الصؼ التدريسيّ خالؿ ا داء 
فػي مدينػة تبػكؾ مػف  االبتدائّيػةبالمرحمػة  العربّيػةمعممػي المغػة الالزمػة ل التدريسّيةالكفايات لذا جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف (. 

 كمديرم المدارس. التربكّييفكجو نظر المشرفيف 
 أسئمة الدراسة  -3

 حاكلت الدراسة الحالية اإلجابة عف ا سئمة التالية: 
مػػف كجيػػة نظػػر المشػػرفيف  فػػي مدينػػة تبػػكؾ االبتدائّيػػةبالمرحمػػة  العربّيػػةالالزمػػة لمعممػػي المغػػة  التدريسػػّيةمػػا الكفايػػات  -0

 كمديرم المدارس ؟ التربكّييف
كمػػػديرم  التربػػػكّييفاسػػػتجابة المشػػػرفيف  ( بػػيفα ≤ 1.15عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ) إحصػػائّيةىػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة  -2

 ؟العمميّ ؤىؿ لمم في مدينة تبكؾ تبعان  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةالمدارس حكؿ الكفايات 
كمػػػديرم  التربػػػكّييفبػػيف اسػػػتجابة المشػػػرفيف  (α ≤ 1.15عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ) إحصػػائّيةىػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة  -3

 ؟لسنكات الخبرة في مدينة تبكؾ تبعان  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةالمدارس حكؿ الكفايات 
كمػػػديرم  التربػػػكّييفبػػيف اسػػػتجابة المشػػػرفيف  (α ≤ 1.15عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ) صػػائّيةإحىػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة  -4

 ؟الكظيفيّ لممسمى  في مدينة تبكؾ تبعان  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةالمدارس حكؿ الكفايات 
 أهداف الدراسة -4

فػي مدينػة تبػكؾ مػف كجيػة نظػر  االبتدائّيػةبالمرحمػة  العربّيػةزمػة لمعممػي المغػة الال التدريسػّيةالكفايػات معرفػة  تيدؼ الدراسة إلػى
 كمديرم المدارس.  التربكّييفالمشرفيف 

 الدراسة أهمّية -5
 التدريسػّيةحيػث تعمػؿ عمػى دراسػة الكفايػات  ،التربػكّييفكمػديرم المػدارس كالمشػرفيف  ىذا الدراسة في إفػادة المعممػيف أىمّيةتكمف 

 ات. متغّير ، كفيما إذا كانت تت ثر ببعض الميفلممعمالالزمة 
 – 1434 الدراسػيّ الثػاني مػف العػاـ  الدراسػيّ تػـ تطبيػؽ أداة البحػث)في جزئػو الميػداني( خػالؿ الفصػؿ : حدود الدراسة -6

 . بمدينة تبكؾ االبتدائّيةكمديرم المدارس  العربّيةعمى مشرفي المغة  ـ2013/2014ق المكافؽ 1435
 
 مصطمحات الدراسة -7

التي يحتاجيا  ،يا: "مجمكعة المعارؼ كالميارات كاإلجراءات كاالتجاىاتب نّ  (242، 2005) فيا ا حمد: عرّ التدريسّيةالكفايات 
ُيعد  يؤدم كاجبو بالشكؿ المطمكب، كمف ثـّ  المعمـ لمقياـ بعممو، ب قؿ قدر مف الكمفة كالجيد كالكقت، كالتي ال يستطيع بدكنيا أف  

 إلجازتو في العمؿ". تكافرىا لديو شرطان 
بترابط كتسمسؿ  ،العربّيةالتي يقـك بيا معمـ المغة  ،يا: مظاىر السمكؾ ا دائيّ إجرائيان ب نّ  التدريسّيةؼ الباحث الكفايات كيعرّ 
اس ، كتقبغرض تحقيؽ أىدافو العربّيةليككف قادران عمى تدريس المغة  ،يتعّممعند تفاعمو مع عناصر المكقؼ التعميمي ال ،منظـ

 بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيبكف عمى أداة الدراسة التي أعدىا الباحث ليذه الغاية.
 الدراسات السابقة -8
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العامة  الثانكّيةفي المرحمة  العربّيةدراسة ىدفت إلى تحديد كفايات التدريس الالزمة لمعممي المغة  (2000أجرل الغامدم )     

باستخداـ المنيج  بغية تنمية بعضيا لتحسيف أدائيـ. ،، كتقكيـ أدائيـ في ضكء ىذه الكفاياتةالسعكديّ  العربّيةفي المممكة 
مقسمة إلى  ،( كفاية121مككنة مف ) ،العربّيةالالزمة لمعمـ المغة  التدريسّيةإعداد قائمة بالكفايات  كتـّ  ،التحميميّ  الكصفيّ 

( كفاية، ككانت أداة الدراسة بطاقة 98تدريس خاصة بمغت )( كفاية، ككفايات 23قسميف: كفايات تدريس عامة بمغت )
، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الثانكّية( معممان في المرحمة 30عمى عينة مف المعمميف بمغت ) تطبق ،مالحظة

 ،س العامة كالخاصة عمى السكاءالعامة في كفايات التدري الثانكّيةفي المرحمة  العربّيةما يمي: تدني مستكل أداء معممي المغة 
دارة الصؼ ،كمنيا كفايات التخطيط كالتنفيذ  العربّيةكتحسيف مستكل تحصيؿ معممي المغة  ،كاستخداـ التكنكلكجيا ،كالتقكيـ ،كا 

 نكعية. ـالتي عالجيا البرنامج كطبؽ عمييـ، سكاء أكانت ىذه الكفايات عامة أ التدريسّيةكأدائيـ في الكفايات 

فػي  التدريسّيةلمكفايات  العربّية( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل ممارسة معممي المغة 2003كمراد ) مف البنعميّ  كأجرل كؿ
بنػاء بطاقػة تقيػيـ  عممّيػةت كتمّ  ،التحميميّ  باستخداـ المنيج الكصفيّ  مرحمة اإلعداد بدكلة قطر، كما يعكسيا تقييـ ا داء الصفي،

ة، التخطػػػيط، كتنفيػػػذ خطػػػة الػػػدرس، كاإلدارة الصػػػفيّ  :( محػػػاكر ىػػػي4ت عمػػػى )كزّعػػػ ،( فقػػػرة33ا )التػػػي بمػػػك عػػػدد كفاياتيػػػ ،ا داء
ممارسػة معممػي المغػة  ت نتائج الدراسػة أفّ ( معممان كمعممة. كدلّ 121قت ا داة عمى عينة الدراسة البالغة )ة المعمـ. كطبّ كشخصيّ 
ان، فػػي ميف تربكّيػػلصػػال  المعممػػيف المػػؤىّ  إحصػػائّيةد فػػركؽ ذات داللػػة إلػػى كجػػك  كانػػت عاليػػة، إضػػافةن  التدريسػػّيةلمكفايػػات  العربّيػػة

بػػيف متكسػػطات محػػاكر بطاقػػة  إحصػػائّيةت نتػػائج الدراسػػة عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة دلّػػالبطاقػػة ا ربعػػة. كمػػا جميػػع محػػاكر 
تبعػان لمسػتكيات  ،التقييـ جميعيػا التقييـ جميعيا لصال   المعممات، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات محاكر بطاقة

 الخبرة في التدريس.

الالزمة لتدريس  التعميمّيةكمعمماتيا الكفايات  العربّية( إلى معرفة مدل امتالؾ معممي المغة 2004كىدفت دراسة حمادنة )     
، العمميّ ات الجنس، كالمؤىؿ ر متغيّ كممارستيـ ليا مف كجية نظرىـ في ضكء  ،في ا ردف الثانكّيةة في المرحمة النصكص ا دبيّ 

 العربّيةسكف المغة ( معممة يدرّ 37( معممان ك)37منيـ ) ،( معممان كمعممة74نت عينة الدراسة مف ). كتككّ التعميمّيةكالخبرة 
كمف  ،ة( فقر 83في مديرية التربية كالتعميـ لقصبة المفرؽ با ردف، اشتممت الدراسة عمى استبانة مككنة مف ) الثانكّيةلممرحمة 

 ،( بدرجة متكسطة2ك) ،ة بدرجة كبيرة( كفاية تعميميّ 76كتكصمت الدراسة إلى نتائج منيا: يمتمؾ المعممكف ) ( مجاالت.8)
( بدرجة ضعيفة. كعدـ 4ك) ،( بدرجة متكسطة3ك) ،ة بدرجة كبيرة( كفاية تعميميّ 76( بدرجة ضعيفة. كيمارس المعممكف )5ك)

كالخبرة  العمميّ ات الجنس كالمؤىؿ متغّير ( في درجتي االمتالؾ كالممارسة تعزل ل =0.05) إحصائّيةكجكد فركؽ ذات داللة 
في المرحمة  العربّيةكممارستيا عند معممي المغة  التعميمّيةان بيف امتالؾ الكفايات . ككجكد ارتباط مكجب كداؿ إحصائيّ التعميمّية
 .الثانكّية
ييػا معممػك الصػؼ الثػامف المؤىمػكف ؼ كفايػات التػدريس التػي يؤدّ فت إلػى تعػرّ ( بدراسة ىدGrymes, 2005كقاـ غراميز )     

ة كاشػػنطف، حيػػث تػػـ ( مدرسػػة مػػف مػػدارس العاصػػمة ا مريكّيػػ13نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )كغيػػر المػػؤىميف عنػػد تنفيػػذ الػػدرس. تككّ 
اقػة مالحظػة. كقػد تكصػمت الدراسػػة تطبيػؽ أداة الدراسػة المتمثمػة بمالحظػة المعممػػيف المسػتيدفيف، عبػر تعبئػة نمػكذج خػػاص ببط

يؤدييػا المعممػػكف المؤىمػكف بدرجػػة أكبػػر مػف المعممػػيف غيػػر  ،كتنػكع طرائػػؽ التػػدريس ،ميػػارة التخطػيط كالتنظػػيـ كاالتصػػاؿ إلػى أفّ 
 المؤىميف.
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ة دراسػػة اسػػتيدفت تحديػػد الصػػكرة المتكقعػػة لمتغذيػػة الراجعػػ Casey &Sollidy2005)كأجػػرل كػػؿ مػػف كيسػػيي كسػػكليدم )     

ة، مػف  داء معممػي الرياضػيات، كذلػؾ باسػتخداـ مجمكعػة مػف المقػاييس الثنائيػة. حيػث تػـ اختيػار ثالثػيف دراسػة بطريقػة عشػكائيّ 
ة، ىػػي: بػػيف خمسػػمائة كتسػػعة تسػػعيف ليشػػارككا فػػي ىػػذه الدراسػػة، كتػػـ تصػػميـ المقيػػاس لمحكػػـ عمػػى أداء أربػػع عشػػرة صػػفة أدائّيػػ

مكضكع، التخطيط، مراعاة الفركؽ الفريدة، اسػتخداـ طرائػؽ التػدريس، طػرؽ التقػكيـ، االتجػاه المظير، الصكت، التكازف، معرفة ال
لممعممػػػيف مػػػف إتقانيػػػا، كىػػػي:  ىنػػػاؾ ثػػػالث صػػػفات أدائيػػػة ال بػػػدّ  نحػػػك الطمبػػػة، العالقػػػة بػػػالزمالء. كقػػػد تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أفّ 

 التخطيط، كطرؽ التقكيـ، كاستخداـ طرائؽ التدريس.
ة دراسة ىدفت التعرؼ إلى مدل معرفة كممارسة المعمميف لكفايات تدريس التربية الكطنيّ  (Dunkin, 2008)كأجرل دنكف 

سكف التربية ف يدرّ ( ممّ 4فبمك عدد المعمميف ) ،ستراليا. عينة الدراسة ىي المجتمع نفسوة، أجريت الدراسة في )سدني( أكالمدنيّ 
، لخامس كالسادس ا ساسييف، تـ تسجيؿ حصص لممعمميف مف خالؿ الفيديكة في المدارس ا ساسية لمصفيف اة كالمدنيّ الكطنيّ 

ة، حيث استمرت مالحظتيـ ة كالمدنيّ حكؿ معرفتيـ كممارستيـ لكفايات تدريس التربية  الكطنيّ  كمف ثـ أجريت مقابالت معيـ
ة كانت متكسطة في التربية الكطنيّ  معرفة المعمميف كممارستيـ لكفايات تدريس ت نتائج الدراسة أفّ لمدل أربعة أسابيع. كدلّ 
تعزل  ،ةة كالمدنيّ في مدل معرفة كممارسة المعمميف لكفايات تدريس التربية الكطنيّ  ان ظير النتائج فركقجميع المجاالت، كلـ تُ 

 كالتخصص. العمميّ ات الخبرة كالمؤىؿ متغّير ل
ؿ دراسة حالة لثالثة التدريس، كذلؾ مف خالؽ مف طبيعة كفايات ىدفت إلى التحقّ  (Mapolelo, 2008)دراسة مابكليمك

في  التحميميّ  مف خالؿ مقارنة كؿ مف: التخطيط كالتدريس، كاالنعكاسات عمى الدرس. كقد استخدـ المنيج الكصفيّ  معمميف،
مة لجمع ىذه الدراسة، كاقتصرت عينة الدراسة عمى ثالثة معمميف، كىـ معمماف كمعممة. كاستخدمت المالحظة المباشرة، كالمقاب

ص نقاط التشابو كاالختالؼ في جانبي  التفكير ز في الرياضيات، كيمخّ البيانات الالزمة لمدراسة، حيث اتصؼ أفراد العينة بالتميّ 
ة، كردكد أفعاليـ بعد التدريس. تبعان لثالثة معايير ىي: خطكات تخطيط المعمميف لدركسيـ، كنشاطات المعمميف الفعميّ  ،كا داء

تكضيحات، التي مف ش نيا أف تعزز مف فيـ النشاطات ك الأفراد الدراسة لـ تصؿ إلى درجة الميارة لتطكير  أفّ  ت النتائجدلّ 
 .التدريسّيةلنشاطاتيـ  في قدرة أفراد العينة عمى التقييـ الذاتيّ  ان التالميذ لممفاىيـ، كأظيرت النتائج نقص

ة الػدنيا فػي المػدارس رفة مػدل امػتالؾ معممػات المرحمػة ا ساسػيّ الدراسة إلى مع ( دراسة ىدفت2010كأجرل خزعمي كالمكمني )
ات متغّيػر فػي ضػكء  ،مف كجية نظػرىف التدريسّيةلمكفايات  ،التابعة لكزارة التربية كالتعميـ لمنطقة إربد ا كلى في ا ردف ،الخاصة
يعممػف فػي  ،معممػة  ( 168 )نػت مػفكّ ، كسنكات الخبػرة، كالتخصػص، كلتحقيػؽ ىػدؼ الدراسػة تػـ اختيػار عينػة تكالعمميّ المؤىؿ 

مدرسة خاصة، كقد ( 94)( معممة يعممف في 315مف أصؿ )بالمممكة ا ردنية الياشمية ( مدرسة خاصة في محافظة إربد 30)
كقػػد أظيػػرت نتػػائج  .لقيػػاس مػػدل امػػتالكيف لمكفايػػات تدريسػػّيةكفايػػة  (38قػػاـ الباحثػػاف بتصػػميـ أداة الدراسػػة، كالتػػي تضػػمنت )

 التدريسػيّ ة، كاسػتخداـ ا سػمكب اسػتغالؿ كقػت الحصػة بفاعمّيػ :التي تمتمكيػا المعممػاتح ىػي التدريسّيةأبرز الكفايات  ة أفّ الدراس
، ة بطريقة كاضحة كمحػددة، كجػذب انتبػاه الطمبػة كالمحافظػة عمػى اسػتمراريتو، كصياغة ا سئمة التقكيميّ المالئـ لممكقؼ التعميميّ 

م المؤىػػؿ متغّيػػر تعػػزل ل ،التدريسػػّيةامػػتالؾ المعممػػات لمكفايػػات فػػي  إحصػػائّيةكجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة نػػت نتػػائج الدراسػػة عػػدـ كبيّ 
 التدريسػػّيةتعػػزل لسػػنكات الخبػػرة  ،التدريسػػّيةلمكفايػػات  إحصػػائّيةذات داللػػة  ان كالتخصػػص، فػػي حػػيف كجػػدت الدراسػػة فركقػػ العممػػيّ 

 .سنكات  (6 )كلصال  المعممات ذكات الخبرة التي تزيد عف
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ة ا كلػى، فػي ا ردف فػي المرحمػة ا ساسػيّ  العربّيػة( إلى معرفة درجة ممارسة معممي المغػة 2010كىدفت دراسة العميمات )     

، كلتحقيػؽ ىػذا التربػكّييفان، مػف كجيػة نظػر المػديريف كالمشػرفيف ة لتنمية المعمميف مينيّ ة في ضكء المعايير الكطنيّ لمكفايات المينيّ 
ة الخاصػة، ة كالبيداغكجّيػمجػاؿ المعرفػة ا كاديمّيػ :( فقرة، مكزعة عمى ستة مجاالت، ىي52بانة مككنة مف )اليدؼ تـ بناء است

.  ات مينػة التعمػيـ، كمجػاؿ أخالقّيػ، كمجػاؿ التطػكير الػذاتيّ تعّمـكمجاؿ التخطيط لمتدريس، كمجاؿ تنفيذ الػدرس، كمجػاؿ تقػكيـ الػ
( مشػػرفان كمشػػرفة، كقػػد قػػاـ الباحػػث باختيػػار المػػديريف بالطريقػػة 12كمػػديرة، ك) (مػػديران 75كزعػػت عمػػى عينػػة الدراسػػة المككنػػة مػػف)

ة درجػػة ممارسػػة معممػػي المرحمػػة ا ساسػػيّ  أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أفّ  .ةأمػػا اختيػػار المشػػرفيف فقػػد تػػـ بالطريقػػة القصػػديّ  ،ةالعشػػكائيّ 
نػػت النتػائج عػدـ كجػػكد كمػا بيّ   .كانػت متكسػطة يف مينيػػان،ة لتنميػة المعممػ، فػػي ضػكء المعػايير الكطنّيػػالتدريسػّيةا كلػى لمكفايػات 
، سػكاء أكػاف مػديران أـ مشػرفان  التدريسّية، في درجة ممارسة المعمميف لمكفايات إحصائّيةفركؽ ذات داللة  تعزل إلػى كظيفػة المقػـك

 الجنس. متغّيرتعزل إلى  دريسّيةالتفي درجة ممارسة المعمميف لمكفايات  إحصائّيةان، ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة تربكيّ 

كالتػػاريف فػػي  العربّيػػةلمعممػػي المغػػة  التدريسػػّية( دراسػػة ىػػدفت إلػػى قيػػاس الكفايػػات 2013كأجػػرل كػػؿ مػػف مكسػػى كالحنػػاف )     
ف مّمػػ ،( معممػػان 145نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )إضػػافة إلػػى معرفػػة اتجاىػػاتيـ نحػػك تطبيقيػػا. كتككّ  ،ضػػكء متطمبػػات مجتمػػع المعرفػػة

كالتػػاريف فػػي المرحمػػة المتكسػػطة فػػي مدينػػة الخارجػػة بػػالكادم الجديػػد بالسػػكداف، كاسػػتخدمت الدراسػػة  العربّيػػةكف مػػادة المغػػة سػػيدرّ 
لمعممػي  التدريسػّيةمت الدراسػة لمنتػائج التاليػة: مسػتكل الكفايػات ( فقرة. كتكصّ 66مف خالؿ استبانة تككنت مف ) المنيج الكصفيّ 

ة فػركؽ مرتفعػة. كلػـ تظيػر النتػائج أّيػ التدريسػّيةمتكسطان، بينما كانت اتجاىاتيـ نحك تطبيػؽ الكفايػات كالتاريف كاف  العربّيةالمغة 
. فػي حػيف كجػدت التدريسػّيةكالخبػرة  العممػيّ ات المؤىػؿ متغّيػر تعػزل ل ،العربّيػةلمعممي المغػة  التدريسّيةان في الكفايات دالة إحصائيّ 

 كاتجاىاتيـ نحك تطبيقيا. العربّيةلمعممي المغة  لتدريسّيةاالدراسة ارتباطان مكجبان بيف الكفايات 

 التعميق عمى الدراسات السابقة -9
لممعممػػػيف،  التعميمّيػػػةأك  التدريسػػػّيةع الدراسػػػات التػػػي أجريػػػت لمعرفػػػة الكفايػػػات يتضػػػ  مػػػف اسػػػتعراض الدراسػػػات السػػػابقة تنػػػكّ      

جيػػػا. فبعضػػػيا تنػػػاكؿ  درجػػػة ممارسػػػة المعممػػػيف لمكفايػػػات كيالحػػػظ مػػػف اسػػػتعراض الدراسػػػات السػػػابقة تفػػػاكت مكضػػػكعاتيا كنتائ
، الالزمػة لممعممػيف التدريسػّية(،  تحديػد الكفايػات 2000دراسة الغامػدم ) (. بينما تناكلت2003كدراسة البنعمي كمراد ) التعميمّية

كالتػػاريف فػػي ضػػكء متطمبػػات  العربّيػػةلمعممػػي المغػػة  التدريسػػّيةالكفايػػات ( لتتنػػاكؿ 2013فػػي حػػيف ذىبػػت دراسػػة مكسػػى كالحنػػاف )
ا دكات التي استخدمت  كيالحظ مف استعراض الدراسات السابقة أفّ  ،إضافة إلى معرفة اتجاىاتيـ نحك تطبيقيا ،مجتمع المعرفة

ىػذه ، كبالتالي يغمػب الطػابع الكمػي عمػى ةة التحميميّ تباعيـ المناىج الكصفيّ ، مف خالؿ امت في أداة االستبانة كالمالحظةفييا تمثّ 
كاسػتفادت الدراسػة  ،اإلنسػانّيةكالعالقات  التكنكلكجّيةزت الدراسة الحالية بإضافة مجاالت حديثة مثؿ المستحدثات كتميّ  الدراسات.

، كمػا اسػتفادت منيػا فػي صػياغة أسػئمة العربّيػةلمعممػي المغػة  التدريسػّيةؼ عمػى الكفايػات الحالية مف الدراسات السابقة فػي التعػرّ 
ان فػػي بنػػاء أداة الدراسػػة التػػي مت الدراسػػات السػػابقة أيضػػان مرجعػػان ميّمػػيػػد مجتمػػع الدراسػػة كالمشػػاركيف فييػػا، كمػػا شػػكّ الدراسػػة، كتحد

 كفي عرض نتائج الدراسة. كتـ االستفادة منيا في اإلطار النظرمّ  ،كمديرم المدارس التربكّييفكجيت إلى المشرفيف 
 الطريقة واإلجراءات  -01
 لتحقيؽ ىذه الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا. التحميميّ  ث باستخداـ المنيج الكصفيّ قاـ الباحمنهج الدراسة :  . أ
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في  االبتدائّيةمكزعيف كاآلتي: جميع مدراء المرحمة  ،( فردان 85ف مجتمع الدراسة مف )تككّ  مجتمع الدراسة وعينتها : . ب

ف ( مدير مدرسة. كما تككّ 73اب منيـ )استج ،( مدير مدرسة75البالك عددىـ )، ك 2013/2014 الدراسيّ مدينة تبكؾ لمعاـ 
كذلؾ لصغر حجـ  ،نت عينة الدراسة مف جميع أفراد الدراسة(. كتككّ 10كبمك عددىـ ) ،العربّيةأيضان مف جميع مشرفي المغة 

 حيث قاـ الباحث بتكزيع أداة الدراسة عمييـ جميعان. ،العينة
 عينة الدراسة أفراد ( تكزيع 0جدكؿ ) 

 العدد النكع 
 01 فالتربكّيك ف لمشرفك ا 0
 75 المدارس مديرك 2

لإلجابة عف أسئمة الدراسة قاـ الباحث ببناء استبانة كاف الغرض منيا: التعرؼ عمى الكفايات أداة الدراسة :  . ج
اء المدارس. كمدر  التربكّييففي مدينة تبكؾ مف كجية نظر المشرفيف  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّية

كاالستفادة مف آراء الخبراء  التعميمّيةك  التدريسّيةالعالقة بالكفايات  مذ ،التربكمّ كتـ إعداد االستبانة مف خالؿ الرجكع إلى ا دب 
مثؿ دراسة الغامدم، كدراسة  كبعض الدراسات التي اطمع عمييا الباحث أثناء مراجعتو لألدب النظرمّ  ،في ىذا المجاؿ التربكّييف

الجزء ا كؿ: كيتضمف معمكمات عامة عف عينة الدراسة، في . كتككنت أداة الدراسة مف جزأيف: لبنعمي كمراد، كدراسة غراميزا
(. أما الجزء الثاني: فاشتمؿ عمى الفقرات الرئيسة لمكضكع  الكظيفيّ ،الخبرة ، كالمسمى العمميّ ات اآلتية )المؤىؿ متغّير ضكء ال

( فقرة تغطي خمسة مجاالت ىي: مجاؿ التخطيط كاإلعداد 45ة )منت االستبانة بصكرتيا النيائيّ كتض ،التدريسّيةالكفايات 
دارة الصؼ8كتضمف ) ،لمدرس ( فقرات، 10كتضمف ) ،( فقرة، كمجاؿ التقكيـ17كتضمف ) ،( فقرات، كمجاؿ تنفيذ الدرس كا 

( فقرات. كقد تـ تدريج مستكل 5كتضمف ) ،كلكجّيةالتكن( فقرات، كمجاؿ المستحدثات 5كتضمف ) ،اإلنسانّيةكمجاؿ العالقات 
 مستكيات ىي: كبيرة جدان ) ةكحددت بخمس اإلجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة كفؽ مقياس ليكرت الخماسيّ 

يات درجة كاحدة(. كجرل تقسيـ كاقع كفا درجتاف(، كمتدنية جدان )درجات(، متدنية )3 درجات(، متكسطة )4درجات(، كبيرة )5
في ثالث  5-1إلى ثالثة مستكيات: مرتفع، متكسط، منخفضح كذلؾ بتقسيـ مدل ا عداد مف العربّيةالتدريس لدل معممي المغة 

(، 2.33-1فئات لمحصكؿ عمى مدل كؿ مستكل. كعميو تككف المستكيات كاآلتي: درجة منخفضة مف كاقع الكفايات مف )
 (.5 - 3.68(، كدرجة عالية مف كاقع الكفايات مف )3.67 – 2.34كدرجة متكسطة مف كاقع الكفايات مف )

مف  ان ( محكم25قاـ الباحث بعرضيا بصكرتيا ا كلية عمى ) ،لألداة د مف الصدؽ الظاىرمّ لمت كّ صدق أداة الدراسة :  . د
ة مف في جامعة تبكؾ. باإلضافة إلى مجمكع التربكمّ ذكم االختصاص في مجاؿ المناىج كالتدريس، كالقياس كالتقكيـ 

مة الفقرات مف حيث صالحية الفقرات لمممكة، كذلؾ لمحكـ عمى درجة مالءفي جامعات داخؿ كخارج ا التربكّييفالمختصيف 
كبعد استرجاع  تعديالت يركنيا، كقد أجريت التعديالت بناءن عمى آراء المحكميف. كانتماؤىا لممكضكع المراد قياسو، كاقتراح أمّ 

محكميف، تـ اختيار الفقرات كالمجاالت التي أجمع المحكمكف عمى مناسبتيا، كتـ تعديؿ بعضيا االستبانات كمراجعة آراء ال
كتغيير  ،كحذؼ اآلخر مثؿ ) يسترشد بالتكجييات التي يتضمنيا دليؿ المعمـ عند التخطيط ( كصياغة عبارات بعض الفقرات

ضافة مجاالت جديدة كالمستحدثات  ،في عناكيف بعض المجاالت كدمج مجالي تنفيذ الدرس  ،اإلنسانّيةكالعالقات  ،كجّيةالتكنكلكا 
دارة الصؼ في مجاؿ كاحد.  كا 
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عينة الدراسة  خارجة مف عمى عينة استطالعيّ  تـ حساب االتساؽ الداخميّ  د مف ثبات ا داة،لمت كّ ثبات أداة الدراسة :  . ه

ف ىذه المعامالت، ، كالجدكؿ أدناه يبيّ كركنباخ ، كمف ثـ حسب معادلة ألفايف( مدير مدرسة كثالثة مشرفيف تربكيّ 25عددىا )
 ( يبيف ذلؾ.2ىذه النسب مناسبة لغايات ىذه الدراسة.كالجدكؿ رقـ ) كُعّدت

 (2الجدول رقم )
 بطريقة كرونباخ ألفا العربّيةزمة لمعممي المغة ال ال التدريسّيةالكفايات ألداة  معامالت ثبات االتساق

 االتساؽ الداخمي المجاالت

 0.91 طيط كاإلعداد لمدرسالتخ

دارة الصؼ  0.91 تنفيذ الدرس كا 

 0.89 التقكيـ

 0.93 اإلنسانّيةالعالقات 

 0.91 التكنكلكجّيةالمستحدثات 

 0.95 الكمي

عمى النحك اآلتي: لإلجابة عف  حصائّيةلإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ إجراء التحميالت اإل:  حصائّيةالمعالجة اإل . و
عمى مستكل الفقرة كالمجاؿ. كفي اإلجابة عف السؤاليف  المعيارّيةكاالنحرافات ة حسابيّ التـ حساب المتكسطات السؤاؿ ا كؿ: 

الالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةكالمتعمقة بالكشؼ عف الفركؽ بيف استجابات عينة الدراسة لمكفايات  ،الثاني كالثالث كالرابع
، كالخبرة كالمسمى العمميّ ات )المؤىؿ متغّير تبعان ل ،السعكدّية العربّيةينة تبكؾ بالمممكة في مد االبتدائّيةفي المرحمة  العربّية
-Mann ماف كيتني  ك T-Testالخبرة( كاختبار ت  متغّير( )لANOVA) فقد تـ استخداـ تحميؿ التبايف ا حادمّ  ،(الكظيفيّ 

Whitney  الكظيفيّ كالمسمى  العمميّ م المؤىؿ متغّير ل. 
 العربّيةمعممي المغة الالزمة ل التدريسّيةما الكفايات النتائج المتعمقة بالسؤال األول: تائج ومناقشتها : تحميل الن -11

 ومديري المدارس؟ التربوّيينفي مدينة تبوك من وجهة نظر المشرفين  االبتدائّيةبالمرحمة 
معممي المغة الالزمة ل التدريسّيةلمكفايات  ةالمعياريّ كاالنحرافات ة حسابيّ الالمتكسطات  حسابلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 

حيث جرل تقسيـ كاقع كفايات  ،كمديرم المدارس التربكّييفمف كجية نظر المشرفيف  ،في مدينة تبكؾ االبتدائّيةبالمرحمة  العربّية
في  5-0اد مف إلى ثالثة مستكيات: مرتفع، متكسط، منخفضح كذلؾ بتقسيـ مدل ا عد العربّيةالتدريس لدل معممي المغة 

-1درجة منخفضة مف كاقع الكفايات مف )كعميو تككف المستكيات كاآلتي:  ،ثالث فئات لمحصكؿ عمى مدل كؿ مستكل
 (.5 - 3.68(، كدرجة عالية مف كاقع الكفايات مف )3.67 – 2.34(، كدرجة متكسطة مف كاقع الكفايات مف )2.33

   ذلؾ.كالجدكؿ أدناه يكضّ 
 (3جدول)
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من وجهة  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةلمكفايات  المعيارّيةواالنحرافات  ة حسابيّ الالمتوسطات 

 ة حسابيّ الحسب المتوسطات  تنازلّياً ومديري المدارس مرتبة  التربوّييننظر المشرفين 

 المجاؿ الرقـ الرتبة
المتكسط 

 حسابيّ ال
االنحراؼ 
 المعيارمّ 

تقدير 
فايات الك

 الالزمة
 عالية 67. 3.88 التكنكلكجّيةالمستحدثات  2 2
دارة الصؼ 1 2  عالية 64. 3.86 تنفيذ الدرس كا 
 عالية 55. 3.79 التقكيـ 3 3
 عالية 69. 3.77 التخطيط كاإلعداد لمدرس 5 4
 متكسطة 47. 3.61 اإلنسانّيةالعالقات  4 5

 عالية 62. 3.77 الالزمة ككل التدريسّيةالكفايات 
في  التكنكلكجّيةلمستحدثات امجاؿ  حيث جاء، (3.88-3.61قد تراكحت مابيف ) ة حسابيّ الالمتكسطات أف ( 3يبيف الجدكؿ )
دارة الصؼ بمتكسط (3.88بمك ) حسابيّ متكسط ب عمى المرتبة ا كلى  بمك  حسابيّ ، تاله في المرتبة الثانية مجاؿ تنفيذ الدرس كا 

في  التخطيط كاإلعداد لمدرسبينما جاء مجاؿ  ،(3.79بمك ) حسابيّ الثالثة مجاؿ التقكيـ بمتكسط  (، تاله في المرتبة3.86)
(. 3.66بمك ) حسابيّ بمتكسط  اإلنسانّية(، كجاء بالمرتبة ا خيرة مجاؿ العالقات 3.77بمك ) حسابيّ كبمتكسط  ،المرتبة الرابعة

 (.3.77) ككؿ التدريسّيةلمكفايات  حسابيّ كبمك المتكسط ال
التي تساعدىـ  ،تكلي اىتمامان بالغان بتزكيد المعمميف بالكفايات الالزمة السعكدّية العربّيةكزارة التعميـ في المممكة  كيرل الباحث أفّ 

دكران ميمان في تنمية الطمبة في العديد مف  المعمـ يؤّدم ة، باعتبار أفّ التي تكاجييـ داخؿ الحجرة الصفيّ  ،عمى مكاجية المكاقؼ
ة، كيعمؿ عمى تزكيدىـ بالمعمكمات كالمعرفة الالزمة لمكاجية تحديات المستقبؿ، كلكي يمارس المعمـ ة كالمعرفيّ كانب الكجدانيّ الج

تتكافر فيو بعض الكفايات كالميارات، كمف الكفايات كالميارات التي سعت كزارة التعميـ إلى تكفيرىا  أف   ا دكار المختمفة لو ال بدّ 
: التخطيط، كضبط النظاـ داخؿ الصؼ، كتزكيد المعمـ التعميمّيةالؿ برامج إعداد المعمميف في مؤسساتيا في معممييا مف خ

كغيرىا. كقد سعت كزارة التعميـ إلى تطكير  التدريسّيةب حدث التطكرات في مجاؿ طرائؽ التدريس الحديثة، كا نشطة كالكسائؿ 
السابقة قبؿ الخدمة، ككذلؾ إعادة الت ىيؿ كالتدريب أثناء الخدمة، كذلؾ ميارات ككفايات المعمميف مف خالؿ برامج اإلعداد 

 ة. التربكيّ ، كتحقيؽ ا ىداؼ التربكمّ بيدؼ تحسيف جكدة المنتج 
في المرحمة  العربّيةالتي أظيرت تدني مستكل أداء معممي المغة ، (2000مع دراسة الغامدم )نتائج ىذه الدراسة  تتفؽك      
 التي أظيرت أفّ  ،(2003كبالتالي حاجتيـ لتمؾ الكفايات. كتختمؼ عف نتائج البنعمي كمراد ) ،التدريسّيةكفايات في ال الثانكّية

كفيما يمي مناقشة كؿ مجاؿ مف مجاالت كانت عالية في جميع المجاالت.  التدريسّيةلمكفايات  العربّيةممارسة معممي المغة 
كؿ مجاؿ عمى لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات  المعيارّيةكاالنحرافات ة حسابيّ الكقد تـ حساب المتكسطات ، الدراسة
 ، حيث كانت عمى النحك التالي:حدة
A- مجال التخطيط واإلعداد لمدرس 

 (4جدول )
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حسب المتوسطات  تنازلّياً مرتبة مجال التخطيط واإلعداد لمدرس  لفقرات المعيارّيةواالنحرافات  ة حسابيّ الالمتوسطات 

 ة بيّ حساال

 الفقرات الرقـ الرتبة
المتكسط 

 حسابيّ ال
االنحراؼ 
 المعيارمّ 

تقدير 
الكفايات 
 الالزمة

0 8 
المغة  تعّمـة لتحسيف يحدد خططان  عماؿ عالجيّ 

 عالية 69. 3.93 في ضكء استعدادات الطالب  العربّية

2 6 
الذم يخدـ المكضكعات  النشاط الصفيّ  يعدُ 

  المغكّية
 عالية 71. 3.85

3 4 
ة ذات أىداؼ كاضحة خطة تدريس يكميّ  يعدّ 

 كمتنكعة
 عالية 70. 3.83

3 7 
ة الفركؽ يراعي عند صياغة ا ىداؼ السمككيّ 

 بيف الطالب الفردّية
 عالية 73. 3.79

 عالية 65. 3.77 يعد خطة تدريس سنكية شاممة ككاقعية  3 5
 ةعالي 78. 3.71 يصكغ ا ىداؼ بمغة بسيطة كقابمة لمقياس 2 6

7 5 
يجيد تصنيؼ ا ىداؼ السمككية لمادة المغة 

 العربّية
 عالية 70. 3.69

 عالية 66. 3.68 يراعي التكامؿ الرأسي أثناء التخطيط 0 8
 عالية 69. 3.77 الدرجة الكمية

 ي تػنص عمػى"كالت( 8رقـ ) ة، حيث جاءت الفقر (3.93 -3.68قد تراكحت مابيف ) ة حسابيّ الالمتكسطات  فّ أ( 4يبيف الجدكؿ )
 حسػابيّ فػي المرتبػة ا كلػى كبمتكسػط " فػي ضػكء اسػتعدادات الطػالب  العربّيػةالمغػة  تعمّػـة لتحسػيف د خططػان  عمػاؿ عالجّيػيحدّ 
"  بمتكسػط  المغكّيػةالػذم يخػدـ المكضػكعات  النشػاط الصػفيّ  يعػدّ  ( كنصيا "6، تالىا في المرتبة الثانية الفقرة رقـ )(3.93بمك )

"  ة ذات أىػداؼ كاضػحة كمتنكعػةخطػة تػدريس يكمّيػ يعػدّ  يا "( كنّصػ4(، تالىا في المرتبة الثالثة الفقرة رقـ )3.85بمك ) حسابيّ 
 ،بالمرتبػة ا خيػرةيراعػي التكامػؿ الرأسػي أثنػاء التخطػيط "  "كنصػيا ( 0)بينمػا جػاءت الفقػرة رقػـ (،  3.83بمك ) حسابيّ بمتكسط 
 (.3.77لمجاؿ التخطيط كاإلعداد لمدرس ككؿ ) حسابيّ سط الكبمك المتك  .(3.68بمك ) حسابيّ كبمتكسط 

الذم يكض   ،العربّيةعمى دليؿ المعمـ الخاص بتدريس مادة المغة  العربّيةر الباحث ذلؾ إلى قمة اعتماد معممي المغة كيفسّ      
في مجاؿ التخطيط  ،ة اليادفةالتربكيّ ت بالقراءا العربّيةالتخطيط بالتفصيؿ. كأيضان إلى قمة اىتماـ معممي المغة  عممّيةإجراءات 

ف بفركعيا م العربّيةة الخاصة بمتطمبات دركس المغة التربكيّ كالتي تساعدىـ في الحصكؿ عمى المعرفة  ،ةلمحصة الصفيّ 
مجاؿ التخطيط كاإلعداد لمدرس لدل معممي المغة  كراء ىذه النتيجة أفّ الكامنة مف ا سباب  معارؼ كميارات. كيرل الباحث أفّ 

 ،عف طريؽ متابعة مذكرات كدفاتر التخطيط ،كبشكؿ دكرم كمبرمج مف قبؿ إدارة المدرسة ،ةبحاجة لمتابعة يكميّ  العربّية
إلضافة ة، ىذا باة لمحصص الصفيّ التخطيط اليكميّ  عممّيةكالعمؿ عمى رصد مف يمتـز ب ،ةكتحضير المعمميف لمحصص اليكميّ 
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ة، كالحاجة ليذه الزيارات ة لممعمميف عمى متابعة دفاترىـ التحضيريّ ز في زياراتو اإلشرافيّ الذم يركّ  ،التربكمّ دكر المشرؼ  ىمّية 

 حتى تدفعيـ لالىتماـ بيذا المجاؿ بشكؿ الفت.  ،المتكررة كالمستمرة

لكفايات  العربّيةممارسة معممي المغة  دت أفّ التي أكّ ، (2113كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة البنعمي كمراد )    
كف معممي الصؼ الثامف يؤدّ  دت أفّ التي أكّ (، Grymes, 2005غراميز)التخطيط كانت عالية. كما كتختمؼ عف نتائج دراسة 

 كفاية التخطيط بدرجة عالية. 
B- دارة الصف  مجال تنفيذ الدرس وا 

 (5جدول )
 ة حسابيّ الحسب المتوسطات  تنازلّياً مرتبة مجال التنفيذ  لفقرات المعيارّيةحرافات واالن ة حسابيّ الالمتوسطات 

 الفقرات الرقـ الرتبة
المتكسط 

 حسابيّ ال
االنحراؼ 
 المعيارمّ 

تقدير 
الكفايات 
 الالزمة

 عالية 77. 4.30 الفصحى في الدرس  العربّيةيستخدـ المغة  01 0

 عالية 72. 4.28 يشجع الطالب عمى تحمؿ المسؤكلية 21 2

 عالية 88. 4.25 يطمب مف الطالب التعبير عف المعنى ب سمكبيـ  04 3

 عالية 71. 4.20 يشجع الطالب عمى المشاركة كالتفاعؿ 06 4

 عالية 81. 4.02 يشجع الطالب عمى العمؿ التعاكني 07 5
 عالية 72. 4.00 يستثمر الكقت بفاعمية في غرفة الصؼ 22 5
 عالية 71. 3.92 ب التمييد المناسبة لمكضكع الدرسيحدد أسالي 9 6

7 08 
يشجع الطالب عمى االستقصاء كالبحث عف 

 75. 3.90 المعمكمة
 عالية

 عالية 81. 3.80 يعرض ا مثمة المتنكعة حكؿ مكضكع الدرس 02 8
 متكسطة 68. 3.67 يربط مكضكع الدرس بالبيئة المحمية 03 9
 متكسطة 72. 3.65 كاحتراـيتعامؿ مع الطالب برفؽ  09 01
 متكسطة 84. 3.65 يراعي مستكيات تفكير الطالب 05 00

02 25 
يحسف التصرؼ لدل مكاجية المشكالت الصفية 

 كمعالجتيا
3.64 .85 

 متكسطة

03 23 
يتحرؾ أماـ الطالب بالقدر الذم يخدـ المكقؼ 

 التعميمي
3.63 .89 

 متكسطة

 متكسطة 73. 3.61 تيكية، إنارة، نظافة(يكفر البيئة الصفية المالئمة ) 24 04
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 الفقرات الرقـ الرتبة
المتكسط 

 حسابيّ ال
االنحراؼ 
 المعيارمّ 

تقدير 
الكفايات 
 الالزمة

 متكسطة 94. 3.55 آراء الطالب كيناقشيا بمكضكعية يتقّبؿ 20 05

06 00 
مف خالؿ يعرض ا فكار بطريقة سمسة مترابطة 

 ستراتيجيات التدريسالتنكيع في إ
3.52 .84 

 متكسطة

 عالية 64. 3.86 الدرجة الكمية
التي تنص (، 01رقـ ) ة، حيث جاءت الفقر (4.31 -3.52قد تراكحت مابيف ) ة ابيّ حسالالمتكسطات أف ( 5يبيف الجدكؿ )

، تالىا في المرتبة الثانية (4.31بمك ) حسابيّ كبمتكسط  ،في المرتبة ا كلى" الفصحى في الدرس  العربّيةيستخدـ المغة  عمى"
(، تالىا في المرتبة الثالثة الفقرة 4.28بمك ) يّ حساب" بمتكسط  يشجع الطالب عمى تحمؿ المسؤكلية ( كنصيا "21الفقرة رقـ )

بينما جاءت الفقرة رقـ (،  4.24بمك ) حسابيّ " بمتكسط يطمب مف الطالب التعبير عف المعنى ب سمكبيـ  ( كنصيا "04رقـ )
خيرة كبمتكسط بالمرتبة ا ستراتيجيات التدريس " مسة مترابطة مف خالؿ التنكيع في إيعرض ا فكار بطريقة س "كنصيا ( 00)

دارة الصؼ ) حسابيّ كبمك المتكسط ال .(3.52بمك ) حسابيّ   (.3.86لمجاؿ تنفيذ الدرس كا 
دارة الصؼ عمى تقديرات عالية إلى  التدريسّيةكيمكف أف يعزل سبب حصكؿ الكفايات  تمؾ  أىمّيةلمجاؿ تنفيذ الدرس كا 

مف  (،2111سة الغامدم )دتو نتائج دراالكفايات، كىذا ما أكّ  الكفاياتح إذ تعد تمؾ الكفايات صمب حركة التربية القائمة عمى
 .المعمميف بحاجة لمكفايات في مجاؿ إدارة الصؼ بدرجة عالية أفّ 

عطائيػػا العنايػػة التػػي   ىمّيػػةكمػػديرم المػػدارس ب التربػػكّييفكقػػد يعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى اقتنػػاع المشػػرفيف       ىػػذه الكفايػػات كا 
 ،ال تغنييـ عف التخطيط كالتنفيذ لمثؿ ىذه الكفايات العربّيةالخبرة المتراكمة لدل معممي المغة  ىـ ب فّ تستحؽ، إضافة إلى اعتقاد

 كتدكينيا في دفتر التخطيط اليكمي. 
لكفايات تنفيذ الدرس  العربّيةممارسة معممي المغة  دت أفّ التي أكّ (، 2113مع دراسة البنعمي كمراد ) ىذه النتائجتختمؼ ك     

 التي أظيرت حاجة المعمميف لكفايات التنفيذ بدرجة عالية.(، 2101كتتفؽ مع نتائج العتيبي ) ،اليةكانت ع
C- مجال التقويم 

 (6جدول )
 ة حسابيّ الحسب المتوسطات  تنازلّياً مرتبة مجال التقويم  لفقرات المعيارّيةواالنحرافات  ة حسابيّ الالمتوسطات 

المتكسط  الفقرات الرقـ الرتبة
 حسابيّ ال

االنحراؼ 
 المعيارمّ 

تقدير 
الكفايات 
 الالزمة

0 28 
في بعض المكاقؼ  التشخيصيّ يستخدـ التقكيـ 

  التعميمّية
 عالية 41. 4.31

 عالية 76. 4.21 يشرؾ أكلياء ا مكر في تقكيـ أبنائيـ  35 2
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المتكسط  الفقرات الرقـ الرتبة
 حسابيّ ال

االنحراؼ 
 المعيارمّ 

تقدير 
الكفايات 
 الالزمة

 عالية 63. 4.16 الطالب تعّمـلتقكيـ  البيتّيةيستخدـ الكاجبات  33 3
 عالية 55. 4.12 ب التقكيـ الذاتي مف قبؿ الطالب يستخدـ أسمك  29 4

5 27 
يستخدـ طرقان متنكعة لمتقكيـ كالتقكيـ المستمر 

 كالبنائي
3.81 .77 

 عالية

6 31 
يعمؿ عمى إعطاء التغذية الراجعة المستمرة خالؿ 

 يـتعّمم
3.68 .55 

 عالية

 سطةمتك  63. 3.55 الطالب تعّمـيستخدـ أسمكب المالحظة لتقكيـ  32 7
 متكسطة 35. 3.40 الطالب  تعّمـيستخدـ االختبارات الشفكية لتقكيـ  30 8

9 34 
نجازات تو عف إيحتفظ بسجؿ يدكف فيو مالحظا

 الطالب
3.36 .36 

 متكسطة

 متكسطة 44. 3.31 الطالب لمكضكع الدرس السابؽ تعّمـيقـك مدل  26 01
 عالية 55. 3.79 الدرجة الكمية

كالتػػي تػػنص ( 28رقػػـ ) ة، حيػػث جػػاءت الفقػػر (4.30 -3.30قػػد تراكحػػت مػػابيف ) ة حسػػابيّ الالمتكسػػطات  أف( 6يبػػيف الجػػدكؿ )
، تالىػا فػي (4.30بمػك ) حسػابيّ كبمتكسػط  ،فػي المرتبػة ا كلػى"  التعميمّيػةفي بعػض المكاقػؼ  التشخيصيّ يستخدـ التقكيـ  عمى"

بينمػػا جػػاءت (،  4.20بمػػك ) حسػػابيّ " بمتكسػػط كر فػػي تقػػكيـ أبنػػائيـ يشػػرؾ أكليػػاء ا مػػ ( كنصػػيا "35المرتبػػة الثانيػػة الفقػػرة رقػػـ )
 .(3.30بمػك ) حسػابيّ كبمتكسػط  ،بالمرتبػة ا خيػرةالطػالب لمكضػكع الػدرس السػابؽ "  تعمّػـيقػـك مػدل  "كنصيا ( 26)الفقرة رقـ 

 .(3.30الكمي لمجاؿ التقكيـ ) حسابيّ كبمك المتكسط ال
 فّ ، إذ إمعمـفرىا في الاكفايات التقكيـ مف الكفايات الكاجب تك  كمديرم المدارس أفّ  بكّييفالتر يعزل ذلؾ إلى قناعة المشرفيف ك 

يجاد المغكّيةقياس مدل إتقاف الطمبة لممعمكمات كالعمميات كفاية التقكيـ تساعد المعمـ عمى  ، كقياس التحصيؿ في فترة معينة، كا 
بيف الطمبة، كالكشؼ عف قدرات  الفردّيةالتدريس، كتشخيص الصعكبات مقاييس لممقارنة بيف الطمبة كبيف المدارس كبيف طرائؽ 

ثارة نشاطيـ لمعمؿ، مما يساعد المعمـ عمى إيجاد ا ساليب المناسبة لتقكيـ أداء الطمبة.  الطمبة، كتككيف دافع عند الطمبة كا 
 ايات التقكيـ بدرجة عالية.التي أظيرت حاجة المعمميف لكف(، 2101العتيبي ) دراسة مع نتائج ىذه النتائج كتتفؽ

D-  اإلنسانّيةمجال العالقات 
 (7جدول )

 ة حسابيّ الحسب المتوسطات  تنازلّياً مرتبة  اإلنسانّيةمجال العالقات  لفقرات المعيارّيةواالنحرافات  ة حسابيّ الالمتوسطات 
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 حسابيّ ال
االنحراف 
 المعياريّ 

تقدير 
الكفايات 
 الالزمة

 عالية 90. 3.77 المدرسّيةيشارؾ في ا نشطة  38 0
 عالية 81. 3.68 النقد كالمالحظات مف المشرفيف كالزمالء يتقّبؿ 39 2

3 36 
يتعاكف مع أكلياء ا مكر عمى رفع مستكل أبنائيـ 

 الدراسيّ 
 متوسطة 87. 3.60

 متوسطة 81. 3.55 يبني عالقات طيبة مع الطالب كمف يتعامؿ معيـ 41 4
 متوسطة 81. 3.49 يسيـ في تقديـ المقترحات لحؿ مشكالت المدرسة 37 5

 متوسطة 47. 3.61 الدرجة الكمية
 التي تنص عمى"(، 38رقـ ) ة، حيث جاءت الفقر (3.77 -3.49قد تراكحت مابيف ) ةحسابيّ الالمتكسطات  أفّ ( 7يبيف الجدكؿ )

 ،(39، تالىػا فػي المرتبػة الثانيػة الفقػرة رقػـ )(3.77بمػك ) حسػابيّ كبمتكسػط  ،فػي المرتبػة ا كلػى"  المدرسػّيةيشارؾ في ا نشطة 
(، تالىػػا فػػي المرتبػػة الثالثػػة الفقػػرة رقػػـ 3.68بمػػك ) حسػػابيّ " بمتكسػػط  النقػػد كالمالحظػػات مػػف المشػػرفيف كالػػزمالء يتقّبػػؿ كنصػػيا "

بينمػا جػاءت الفقػرة (،  3.61بمػك ) حسػابيّ بمتكسط "  الدراسيّ يتعاكف مع أكلياء ا مكر عمى رفع مستكل أبنائيـ  ( كنصيا "36)
كبمػك  .(3.49بمػك ) حسػابيّ كبمتكسػط  ،يسيـ في تقديـ المقترحات لحؿ مشكالت المدرسػة " بالمرتبػة ا خيػرة "كنصيا ( 37)رقـ 

 (.3.60) اإلنسانّيةلمجاؿ العالقات  الكميّ  حسابيّ المتكسط ال

 ،تعّمـالتعمػيـ كالػ عممّيػةكأىميتيػا فػي  ،التربػكمّ مسػاقي اإلرشػاد كالتكجيػو كعمػـ الػنفس كيعزك الباحث ذلػؾ إلػى إلمػاـ المعممػيف ب    
 ،فقػط التربػكمّ ة كالمقترحات لحؿ مشكالت الطمبة ليست مف مياـ مدير المدرسة كالمرشػد معالجة المشكالت الصفيّ  كاعتقادىـ أفّ 

ة مقّيػػكأف يتصػػؼ بصػػفات خُ  ،معمػػـ أنمكذجػػان حسػػنان لطمبتػػود أف يكػػكف الكىػػذا يؤّكػػ ،بػػؿ ىنػػاؾ جانػػب كبيػػر يقػػع عمػػى عػػاتؽ المعمػػـ
 ،ةالتربكّيػالنشػاطات  ىمّيػةكأف يمارس دكره بكصفو قائدان أك مربيػان فػي التفاعػؿ مػع طمبتػو، إضػافة إلػى إدراؾ المعممػيف   ،مناسبة

شباع حاجاتيـ نّ   يا داخؿ المدرسة.تعّممصعب كتكسبيـ ميارات ي ،يا تتي  الفرصة لمطمبة لمتعبير عف ميكليـ كرغباتيـ كا 
تقػػديرات أفػػراد عينػػة  أفّ  االتػػي أكػػدت نتائجيػػ(، 2119ا سػػدم كالعرنكسػػي ) دراسػػة كتختمػػؼ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع نتػػائج     

 كانت متكسطة. اإلنسانّيةفي مجاؿ العالقات  العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةالدراسة لمكفايات 
E-  نولوجّيةالتكمجال المستحدثات 

 (8جدول )
حسب المتوسطات  تنازلّياً مرتبة  التكنولوجّيةمجال المستحدثات  لفقرات المعيارّيةواالنحرافات  ة حسابيّ الالمتوسطات 

 ة حسابيّ ال

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 حسابيّ ال

االنحراف 
 المعياريّ 

 الدرجة

 عالية 77. 3.92 ة  غراض التدريس لكتركنيّ يستخدـ المكتبة اإل 43 0
 عالية 81. 3.91 كالندكات المتخصصة التعميمّيةيشػارؾ بالمنتديات  42 2
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 حسابيّ ال

االنحراف 
 المعياريّ 

 الدرجة

 عالية 82. 3.88 في التدريسة يستخدـ السبكرة الذكيّ  45 3
 عالية 69. 3.87 في التدريس  يكظؼ الحاسب اآلليّ  44 4

5 40 
يستخدـ محركات البحث في الكصكؿ إلى 

  التعميمّيةع المعمكمات المنشكرة عمى المكاق
3.85 .66 

 عالية

 عالية 67. 3.88 الدرجة الكمية
 كالتػػي تػػنّص  ،(43رقػػـ ) ة، حيػػث جػػاءت الفقػػر (3.92 -3.85قػػد تراكحػػت مػػابيف ) ة حسػػابيّ الالمتكسػػطات  فّ أ( 8يبػػيف الجػػدكؿ )

، تالىػػا فػػي المرتبػػة (3.92)بمػػك  حسػػابيّ كبمتكسػػط  ،فػػي المرتبػػة ا كلػػى" ة  غػػراض التػػدريس لكتركنّيػػيسػػتخدـ المكتبػػة اإل عمػػى"
(، تالىػا فػي 2.95بمػك ) حسػابيّ " بمتكسػط  صػةكالنػدكات المتخصّ  التعميمّيػةيشػػارؾ بالمنتػديات  يا "( كنّصػ42الثانية الفقرة رقػـ )

لفقػرة بينمػا جػاءت ا(،  3.88بمػك ) حسػابيّ " بمتكسػط فػي التػدريسة يستخدـ السػبكرة الذكّيػ( كنصيا "45المرتبة الثالثة الفقرة رقـ )
 ،" بالمرتبػػة ا خيػػرة التعميمّيػػةيسػػتخدـ محركػػات البحػػث فػػي الكصػػكؿ إلػػى المعمكمػػات المنشػػكرة عمػػى المكاقػػع  "يا كنّصػػ( 40)رقػػـ 

 (.3.88) التكنكلكجّيةالكمي لمجاؿ المستحدثات  حسابيّ كبمك المتكسط ال .(3.85بمك ) حسابيّ كبمتكسط 
بسبب    القديمةلـ تعد المناىج ر محتكاىاح إذ ة الحديثة كتطكّ الدراسيّ مناىج إلى طبيعة ال كمرجع ىذه التقديرات كسببيا    

كعدـ صالحية  ،التكنكلكجي كالتقني العصرطبيعة بنائيا كعدـ تركيزىا عمى الكثير مف ا نشطة كالتدريبات التي تكاكب 
ل ذلؾ إلى عجز المعمميف عف تكظيؼ أدّ قادرة عمى مكاكبة التطكر كال المساىمة في التنمية بصكرة فاعمة، كقد   محتكاىا 

التي  ،و إلى الثغراتإلى التنبّ  السعكدّية العربّيةالتكنكلكجيا أثناء تدريسيا، ا مر الذم دعا القائميف عمى المناىج في المممكة 
تدريس، مف خالؿ دمج أثناء ال التكنكلكجّيةبما يمكف مف تكظيؼ التقنيات  ،كذلؾ بإعادة صياغة محتكاه ،نيا المنياج القديـتضمّ 

كالربط بيف النصكص المكتكبة كالصكر كالرسـك بشكؿ  ،ة كالصكت كالصكر بشكؿ متكامؿالعمميّ مصادر مختمفة كالمادة 
أف يتفاعؿ مع المادة  تعّمـكالفائقة المكاقؼ التي يمكف مف خالليا لمم ،كالكسائط المتعددة االلكتركنيّ  تعّمـمتفاعؿ، فتييئ برامج ال

، كالتغذية الراجعة التي التي تنش  نتيجة االستجابة لممادة التي تعرض عمى شاشة الحاسب اآلليّ  ،المغة المفظيةعف طريؽ 
 التكنكلكجّيةب عمى كفايات المستحدثات لمتدرّ  العربّية. ا مر الذم يستمـز الحاجة الكبيرة لدل معممي المغة اىا الطالبيتمقّ 

 بصكرة أكبر.

في  التكنكلكجّيةإلى زيادة االىتماـ بتكظيؼ الحاسب اآللي كمستحدثاتو  ىناؾ حاجة ممحة أدت كما يرل الباحث أفّ      
كىذا االىتماـ محصمة لت ثير مجمكعة مف العكامؿ، كلعؿ في مقدمتيا اىتماـ كثير مف الدكؿ بتطكير التعميـ ، ةالدراسيّ المناىج 

لفترة كالتعميمي  التربكمّ التكنكلكجيا سكؼ ترتبط بالعمؿ  راؾ المربيف أفّ عامة كبنشر تمؾ التكنكلكجيا، كي تي االىتماـ نتيجة إلد
 .ليست قصيرة

تقديرات أفراد عينة  دت نتائجو أفّ التي أكّ (، 2119ا سدم كالعرنكسي )دراسة  كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج     
 كانت متكسطة.  التكنكلكجّيةاؿ المستحدثات في مج العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةالدراسة لمكفايات 
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بين  (α ≤ 5...عند مستوى الداللة ) إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة هل النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: 

في  البتدائّيةابالمرحمة  العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةومديري المدارس حول الكفايات  التربوّييناستجابة المشرفين 
 ؟العمميّ مدينة تبوك تبعًا لممؤهل 

كاختبػػار  ،المعيارّيػػةكاالنحرافػػات  ة حسػػابيّ التػػـ حسػػاب المتكسػػطات  العممػػيّ المؤىػػؿ  متغّيػػركلإلجابػػة عػػف سػػؤاؿ الدراسػػة المتعمػػؽ ب
 ( يكض  ذلؾ.8كالجدكؿ ) العمميّ المؤىؿ  متغّير)ت( لمجاالت ا داة كلألداة ككؿ في ضكء 

 (9الجدول )

بالمرحمة  العربّيةمعممي المغة الالزمة ل التدريسّيةلمكفايات ونتائج اختبار )ت(  المعيارّيةواالنحرافات  ة حسابيّ الالمتوسطات 
 العمميّ المؤهل  متغّيرتعزى لفي مدينة تبوك  االبتدائّية

 العدد العمميّ المؤىؿ  المجاالت
المتكسط 

 حسابيّ ال
االنحراؼ 
 المعيارمّ 

 الداللة ت

 تخطيط كاإلعداد لمدرسال
 1.59 3.88 36 بكالكريكس

1.44 
 

1.51 
أعمى مف  

 بكالكريكس
47 3.94 1.42 

دارة الصؼ  تنفيذ الدرس كا 
 1.53 3.94 36 بكالكريكس

1.110 1.97 
أعمى مف  

 بكالكريكس
47 3.92 1.44 

 التقكيـ

 1.55 3.83 36 بكالكريكس
1.720 

1.393 
أعمى مف  

 بكالكريكس
47 3.90 1.41 

 اإلنسانّيةالعالقات 
 1.68 3.66 36 بكالكريكس

1.020 
1.729 

أعمى مف  
 بكالكريكس

47 3.69 1.59 

 التكنكلكجّيةالمستحدثات 
 1.68 3.66 36 بكالكريكس

0.753 
1.088 

أعمى مف  
 بكالكريكس

47 3.82 1.63 

 1.825 1.149 1.45 3.82 36 بكالكريكس الدرجة الكمية
تقديرات في ( α=  0.05)عند مستكل الداللة  إحصائّية( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 9لنتائج الكاردة في الجدكؿ )أشارت ا

تعزل في مدينة تبكؾ  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةمعممي المغة الالزمة ل التدريسّيةلمكفايات  التربكّييفمديرم المدارس كالمشرفيف 
 جميع مجاالت الدراسة. في العمميّ المؤىؿ  متغّيرل
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المدارس  كمديرك التربكّييفالمشرفكف التي يعيشيا  ،ةة كالثقافيّ ة كاالجتماعيّ الظركؼ البيئيّ  كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أفّ     

، كاحد  ميّ كخضكعيـ لنظاـ تعمي ،متشابية التعميمّيةة ك ة كالبيئيّ ككذلؾ المدارس التي يعممكف فييا كاإلمكانات الماديّ  ،متشابية
كمديرم  التربكّييففي تقديرات المشرفيف  العمميّ ؿ كبالتالي عدـ كجكد فركؽ لممؤىّ  ،مما يسيـ في تفسير النتيجة السابقة

 .المدارس
تتػػي  الفرصػػة أمػػاـ  السػػعكدّيةبػػرامج البكػػالكريكس كالدراسػػات العميػػا فػػي الجامعػػات  كمػػا كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أفّ      

التػػػدريس مػػػف خػػػالؿ مسػػػاقات  عممّيػػػةل عممّيػػػةة كالممارسػػػة الالمشػػػاركة الفعمّيػػػ   العممػػػيّ كبصػػػرؼ النظػػػر عػػػف المؤىػػػؿ    المعممػػػيف
شػػراؼ مػػف أسػػاتذة  عممّيػػةكىػك يمػػارس  ،ن ة طكيمػػة نسػػبياالتػػي يمضػي فييػػا الطالػػب فتػػرة زمنّيػ، التػدريب الميػػدانيّ  التػػدريس كتكجيػو كا 

مما يعمػؿ عمػى تعزيػز كفايػات  ،ممف يحممكف درجة الدكتكراه في تمؾ التخصصات ،كمّ التربالمناىج كطرؽ التدريس كعمـ النفس 
 بحيث يتساكل أداؤىـ مع بعضيـ البعض.   ،خريجي الجامعات كقدراتيـ

 التدريسّيةالكفايات   ىمّيةكمديرم المدارس فيما يتعمؽ ب التربكّييفكيرجع السبب أيضان إلى الرؤية المشتركة بيف المشرفيف      
ة التي يجب أف يتقنيا المعمـ بغض النظر عف ا ساسيّ  التدريسّيةباعتبارىا مجاالت لمكفايات  ،العربّيةالالزمة لمعممي المغة 

 . العمميّ المؤىؿ 
التي أظيرت كجكد فركؽ دالة في تقديرات أفراد الدراسة (، 2113البنعمي كمراد ) دراسة مع نتائج ىذه النتائج كتختمؼ     

 ان.كلصال  المعمميف المؤىميف تربكيّ  ،العمميّ المؤىؿ  متغّيرتعزل ل التدريسّيةلمكفايات  العربّيةسة معممي المغة لمدل ممار 

بين  (α ≤ 5...عند مستوى الداللة ) إحصائّيةهل توجد فروق ذات داللة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتها: 
في  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةرس حول الكفايات ومديري المدا التربوّييناستجابة المشرفين 

 مدينة تبوك تبعًا لسنوات الخبرة؟

 العربّيةمعممي المغة الالزمة ل التدريسّيةلمكفايات  المعيارّيةكاالنحرافات ة حسابيّ الالمتكسطات  حسابلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 
كالجدكؿ أدناه  ،التعميمّيةتعزل لمخبرة  ،كمديرم المدارس التربكّييفمف كجية نظر المشرفيف  ،في مدينة تبكؾ االبتدائّيةبالمرحمة 

 يكض  ذلؾ.

 (.1) رقم جدول

في مدينة تبكؾ  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةمعممي المغة الالزمة ل التدريسّيةلمكفايات  المعيارّيةكاالنحرافات  ة حسابيّ الالمتكسطات 
التعميمّيةكمديرم المدارس تعزل لمخبرة  التربكّييفف كجية نظر المشرفيف م  

 الخبرة متغّير                
 المجاالت

سنكات  5أقؿ مف 
سنكات  01أكثر مف  (29سنكات ) 01- 5 (23)

(30) 
المتكسط 

 حسابيّ ال
االنحراؼ 
 المعيارمّ 

المتكسط 
 حسابيّ ال

االنحراؼ 
 المعيارمّ 

المتكسط 
 حسابيّ ال

االنحراؼ 
 المعيارمّ 

 1.58 3.91 1.55 3.84 1.52 3.96 التخطيط كاإلعداد لمدرس
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دارة الصؼ  1.57 3.95 1.48 3.85 1.49 4.10 تنفيذ الدرس كا 

 1.54 3.71 1.52 3.86 1.44 3.93 التقكيـ

 1.70 3.49 1.61 3.60 1.66 3.84 اإلنسانّيةالعالقات 

 1.87 3.68 1.58 3.62 1.64 3.82 التكنكلكجّيةالمستحدثات 

 1.43 3.77 1.38 3.78 1.43 3.93 الدرجة الكمية

لتقديرات مديرم  ة حسابيّ ال( إلى كجكد فركؽ ظاىرّية في المتكسطات 01)رقـ في الجدكؿ  ة حسابيّ التشير المتكسطات        
حسب  في مدينة تبكؾ االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةمعممي المغة الالزمة ل التدريسّيةلمكفايات  التربكّييفالمدارس كالمشرفيف 

عند مستكل الداللة  إحصائّيةفي المجاالت السابقة، كلمعرفة إف كانت ىذه الفركؽ ذات داللة  التعميمّيةالخبرة  مستكيات
ائج كما (، ككانت النتOne Way ANOVAتػـ القياـ بتحميؿ التبايف ا حػادم )  ،ةحسابيّ اللمفركؽ في المتكسطات  حصائّيةاإل

 (.01ىك مكض  في الجدكؿ )

 (00) رقـ جدكؿ

في  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةمعممي المغة الالزمة ل التدريسّيةلمكفايات لمكشؼ عف داللة الفركؽ  نتائج تحميؿ التبايف ا حادمّ 
 التعميمّيةالخبرة  متغّيرتعزل ل مدينة تبكؾ

درجات  مجمكع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

كسط مت
مستكل  قيمة ؼ المربعات

 الداللة

 مجاؿ التخطيط كاإلعداد لمدرس

 1.056 2 1.302 بيف المجمكعات

 1.311 80 30.749 داخؿ المجمكعات 1.596 1.51
  82 32.066 الكمي

دارة الصؼ  مجاؿ تنفيذ الدرس كا 

 1.304 2 1.628 بيف المجمكعات

 1.254 80 26.952 داخؿ المجمكعات 1.295 0.234
  82 27.584 الكمي

 مجاؿ التقكيـ
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 1.386 2 1.770 بيف المجمكعات

 1.251 80 26.513 داخؿ المجمكعات 1.209 0.543
  82 27.430 الكمي

 اإلنسانّيةمجاؿ العالقات 

 0.101 2 2.109 بيف المجمكعات

 1.408 80 44.345 داخؿ المجمكعات 1.194 2.403
  82 46.383 الكمي

 التكنكلكجّيةمجاؿ المستحدثات 

 1.492 2 1.985 بيف المجمكعات

 1.436 80 46.255 داخؿ المجمكعات 1.327 0.028
  82 47.887 الكمي

 الدرجة الكمية
 0.498 0.700 1.223 2 1.445 بيف المجمكعات

   1.308 80 95.804 داخؿ المجمكعات
    82 96.265 الكمي

 التدريسّيةلمكفايات قيـ اإلحصائي )ؼ( المتعمقة بالدرجات الفرعية الجميع  ( ب فّ 00) رقـ ة في الجدكؿأشارت النتائج الكارد
تعزل  ،( α   =0.05غير دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ) في مدينة تبكؾ االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةمعممي المغة الالزمة ل

بالمرحمة  العربّيةمعممي المغة الالزمة ل التدريسّيةلمكفايات  إحصائّيةجد فركؽ ذات داللة و ال تك أم أنّ  ،التعميمّيةالخبرة  متغّيرل
 .التعميمّيةالخبرة  متغّيرتعزل ل في مدينة تبكؾ االبتدائّية

سػنكات د المعممػيف كبصػرؼ النظػر عػف عػدد تزكّ  التربكّييفلمديرم المدارس كالمشرفيف  التعميمّيةالخبرة  كيعكد السبب إلى أفّ     
 ،التػػي تػػـ التػػدرب عمييػػا خػػالؿ فتػػرة العمػػؿ كتحػػت إشػػراؼ إدارة المدرسػػةالمتعػػددة،  التدريسػػّية اإلسػػتراتيجياتخػػدمتيـ با سػػاليب ك 

 في إدارة التعميـ. العربّيةكالتكجيو المناسب مف قبؿ مشرفي المغة 
ان مػف يسعكف إلى تطكير أنفسيـ مينّيػ   متنكعةكبصرؼ النظر عف خبراتيـ ال  المعمميف جميعان  كمف ذلؾ يرل الباحث أفّ      

الػذم مػف أبػرز مالمحػو امتالكػو لكفايػات ، ه المينػية التي تعمؿ عمى زيادة نمػكّ كاىتماميـ بالدكرات التدريبيّ  ،خالؿ زيادة تركيزىـ
التػي أظيػرت ( ، 2113كمػراد )البنعمػي  دراسة كالتنفيذ كالتقكيـ كغيره مف الكفايات. كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج ،التخطيط

 لمكفايات تعزل لمخبرة. العربّيةة في تقديرات أفراد الدراسة لمدل ممارسة معممي المغة عدـ كجكد فركؽ دالّ 
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، ة فػي مجػاؿ التػدريسالػدكرات التدريبّيػ أىمّيػةالخبػرة إلػى  متغّيػرتعػزل ل إحصائّيةكيمكف تفسير عدـ كجكد فركؽ ذات داللة      
كمع حضكر المعممػيف تمػؾ  ،التربكّييفبغض النظر عف خبرات مديرم المدارس كالمشرفيف  ،كافة العربّيةعممي المغة عقد لمالتي تُ 

ز بشػػكؿ رئػػيس عمػػى مجػػػاالت تمػػؾ الػػدكرات ترّكػػػ ،  فّ التدريسػػّيةالػػدكرات تنصػػير كتػػذكب تمػػػؾ الفركقػػات فيمػػا يتعمػػؽ بالكفايػػػات 
المعممػيف  مف الكفايات كإدارة الصؼ كشخصية المعمػـ(. كيعػكد السػبب أيضػان إلػى أفّ الكفايات )التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ كغيرىا 

مف خالؿ برامج تبادؿ الزيػارات بػيف معممػي التخصػص فػي المدرسػة الكاحػدة، كمػف  تدريسّيةالقد اكتسبكا تمؾ الميارات كالكفايات 
ز فيػو عمػى المجػاالت الػكاردة فػي اسػتبانة الذم يركّ ، كمّ التربخالؿ التركيز عمى نمكذج تقييـ أداء المعمـ الذم يستخدمو المشرؼ 

 .التدريسّيةالكفايات 
بين  (α ≤ 5...عند مستوى الداللة ) إحصائّيةتوجد فروق ذات داللة هل النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ومناقشتها: 

في  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةلمعممي المغة الالزمة  التدريسّيةومديري المدارس حول الكفايات  التربوّييناستجابة المشرفين 
 ؟الوظيفيّ ى لممسمّ مدينة تبوك تبعًا 

كاختبػار  المعيارّيػةكاالنحرافػات  ة حسػابيّ التػـ حسػاب المتكسػطات  الػكظيفيّ المسػمى  متغّيػركلإلجابة عػف سػؤاؿ الدراسػة المتعمػؽ ب
   ذلؾ.( يكضّ 00كالجدكؿ ) ،الكظيفيّ المسمى  تغّيرملمجاالت ا داة كلألداة ككؿ في ضكء Mann-Whitney ماف كيتني 

 (02) رقـ الجدكؿ

الالزمة  التدريسّيةلمكفايات  Mann-Whitney (U)كنتائج اختبار ماف كيتني   المعيارّيةكاالنحرافات  ةحسابيّ الالمتكسطات 
 الكظيفيّ المسمى  متغّيرتعزل لؾ في مدينة تبك  االبتدائّيةفي ضكء المناىج المطكرة  بالمرحمة  العربّيةمعممي المغة ل

 العدد الكظيفيّ المسمى  المجاالت
المتكسط 

 حسابيّ ال
االنحراؼ 
 الداللة U Z المعيارمّ 

التخطيط كاإلعداد 
 لمدرس

 1.60 3.81 73 مدرسة مدير
102.5 1.444 1.517 

 1.40 3.99 01 مشرؼ تربكم 
دارة  تنفيذ الدرس كا 

 الصؼ
 1.53 1.53 73 مدرسة مدير

102.5 1.110 
1.979 

 1.44 3.92 01 مشرؼ تربكم 

 التقكيـ
 1.55 1.59 73 مدرسة مدير

124.5 1.720 
1.398 

 1.39 3.88 01 مشرؼ تربكم 

 اإلنسانّيةالعالقات 
 1.64 3.80 73 مدرسة مدير

116.5 1.020 
1.729 

 1.56 3.70 01 مشرؼ تربكم 
المستحدثات 
 التكنكلكجّية

 1.68 3.72 73 مدرسة مدير
120 0.753 

1.088 
 1.63 3.86 01 مشرؼ تربكم 

 ةالدرجة الكميّ 
 1.45 1.52 73 مدرسة مدير

119 1.480 1.805 
 1.63 3.84 01 مشرؼ تربكم
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في ( α=  0.05)عند مستكل الداللة  إحصائّية( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 02) رقـ أشارت النتائج الكاردة في الجدكؿ

في مدينة  االبتدائّيةبالمرحمة  العربّيةمعممي المغة الالزمة ل التدريسّيةلمكفايات  التربكّييفتقديرات مديرم المدارس كالمشرفيف 
 في جميع مجاالت الدراسة. الكظيفيّ ى المسمّ  متغّيرتعزل ل ،تبكؾ

 التربػكمّ مػف مػدير المدرسػة كالمشػرؼ  ي يعيشػيا كػؿ  ، التػة كالثقافيػةة كاالجتماعّيػالظػركؼ البيئّيػ كيمكف أف يعزل ذلؾ إلى أفّ     
كمػا  ،كاحػد متشػابية كخضػكعيـ لنظػاـ تعميمػيّ  التعميمّيػةة ك ة كالبيئيّ ككذلؾ المدارس التي يعممكف فييا كاإلمكانات الماديّ  ،متشابية

، كالػدكرات التػي يحضػرىا ة متشػابيةات الجامعّيػفػي الكمّيػ التربػكّييفمػف مػدراء المػدارس كالمشػرفيف المساقات التي يدرسيا كؿ   أفّ 
 ىي نفس الدكرات كالبرامج، مما يسيـ في تفسير النتيجة السابقة. ،منيـ أثناء فترة إعدادىـ لمخدمة كؿ  

باعتبارىػا  ،العربّيػةالالزمػة لمعممػي المغػة  التدريسػّيةالكفايػات   ىمّيػةكيرجع السبب أيضان إلى الرؤية المشتركة بينيمػا فيمػا يتعمػؽ ب
ة بػيف ة كالتكجييّيػالتػي يجػب أف يتقنيػا المعمػـ. كمػا قػد يرجػع إلػى طبيعػة العالقػة اإلشػرافيّ  ،ا ساسػية التدريسػّيةجاالت لمكفايػات م

ل ذلػؾ أدّ  ككػؿّ  ،العربّيػةة لدل معممي المغة م دكره في العالقة اإلشرافيّ فكؿ كاحد منيما يؤدّ  ،التربكّييفمدراء المدارس كالمشرفيف 
 .العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةؽ بالكفايات فيما يتعمّ  ،ف كجيات النظر بينيماإلى عدـ تباي

ت إلى عدـ كجكد فركقات أدّ  ،التربكمّ في الميداف  التربكّييفخبرة كؿ مف مديرم المدارس كالمشرفيف  كيرل الباحث أيضان أفّ      
نػػان كفعاليػػة فػػي أدائػػو أصػػب  أكثػػر تمكّ    كنتيجػػة لمخبػػرة  كمييمػػا  فّ حيػػث إ، الالزمػػة لممعممػػيف التدريسػػّيةفػػي تصػػكراتيما لمكفايػػات 

 كبالتالي أكثر قدرة عمى العطاء كاإلبداع. ،ةلكظيفتو اإلشرافيّ 
 التوصيات والمقترحات -12

 يكصي الباحث بالتكصيات اآلتية:

 .العربّيةلمعممي المغة  التدريسّيةلتعزيز الكفايات  التربكمّ عقد كرش عمؿ باستمرار مف قبؿ إدارة اإلشراؼ  .0

ة في التربكيّ عمى حضكر المؤتمرات كالندكات ذات الصمة كعمؿ ا بحاث كالدراسات  العربّيةتشجيع معممي المغة  .2
 مجاؿ التخصص.

 .المدرسّيةفي ت ليؼ الكتب  العمميّ مف ذكم الخبرة كالمؤىؿ  العربّيةإشراؾ معممي المغة  .3

 عممّية  إجراءات الذم يكضّ ، العربّيةدليؿ المعمـ الخاص بتدريس مادة المغة  عمى استخداـ العربّيةمعممي المغة  حثّ  .4
 التخطيط بالتفصيؿ.

التي تساعدىـ في ، ةة اليادفة في مجاؿ التخطيط لمحصة الصفيّ التربكيّ عمى القراءات  العربّيةمعممي المغة  حثّ  .5
 بفركعيا مف معارؼ كميارات. ّيةالعربالخاصة بمتطمبات دركس المغة  ،ةالتربكيّ الحصكؿ عمى المعرفة 

كالعمؿ عمى رصد  ،كمبرمج مف قبؿ إدارة المدرسة متابعة سجالت التخطيط لمدركس )دفاتر التحضير( بشكؿ دكرمّ  .6
 ة.ة لمحصص الصفيّ التخطيط اليكميّ  عممّيةمف يمتـز ب

دارة الصؼ كاستخداـ  اتاإلستراتيجيّ إعطاء المعمميف دكرات حكؿ  .7  أدكات التقكيـ المختمفة.الحديثة في تنفيذ كا 
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ـ كالقيـ ة تصنيؼ المفاىيكذلؾ لمساعدتيـ عمى كيفيّ  التعميمّيةفي تحميؿ محتكل المادة  العربّيةإشراؾ معممي المغة  .8

 عمى أكمؿ كجو. التعميمّيةالتي تساعد المعمـ في تنفيذ الدركس كاالتجاىات كالتعميمات، 
ة ا خرل كلمختمؼ المراحؿ الدراسيّ لدل معممي المكاد  التدريسّيةيات إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات حكؿ الكفا .9

 مف كجية نظرىـ (. العربّيةالالزمة لمعممي المغة  التدريسّيةة. مثؿ ) كاقع الكفايات الدراسيّ 
 
  العربّيةالمراجع 
 امعي.. العيف: دار الكتاب الجتكوين المعممين من اإلعداد إلى التدريب(. 2115ا حمد، خالد طو ) .0
لدل معممي المكاد االجتماعية في المرحمة اإلعدادية  التدريسّية(. الكفايات 2113البنعمي، غدنانة، كمراد، سمير.) .2

 (: قطر.3عدد).52-45ص ة.التربويّ مجمة العموم بدكلة قطر كما يعكسيا تقكيـ ا داء الصفي.
الالزمة لتدريس النصكص  التعميمّيةا الكفايات كمعمماتي العربّية(. مدل امتالؾ معممي المغة 2114حمادنة، أديب.) .3

 .50-29(.4)3 مجمة دراسات.كمدل  ممارستيا في محافظة المفرؽ.  الثانكّيةا دبية بالمرحمة 
(.درجة ممارسة معممي المرحمة ا ساسية في ا ردف لمكفايات المينية في ضكء المعايير 2101الحمكد، عميمات.) .4

 .294-265(.08) 2 مجمة الجامعة اإلسالمية بغزة.مميف مينيان. الكطنية الحديثة لتنمية المع
لدل معممات المرحمة ا ساسية الدنيا في  التدريسّية(. الكفايات 2101خزعمي، قاسـ ح كمكمني، عبد المطيؼ.) .5

 .590-553(. 3) 26 مجمة جامعة دمشق.كسنكات الخبرة كالتخصص.  العمميّ ات المؤىؿ متغّير المدارس الخاصة في ضكء 
 (. الرياض: مكتبة الرشد.4)ط. العربّيةفصول في تدريس المغة (. 2114الخميفة، حسف جعفر.) .6
ة في ضكء (. درجة ممارسة معممي المرحمة ا ساسية في ا ردف لمكفايات المينيّ 2101العميمات، حمكد محمد.) .7

 .298-265(. 2) 08 .مجمة الجامعة اإلسالميةالمعايير الكطنية الحديثة لتنمية المعمميف مينيان. 
 الثانوّيةتنمية بعض كفاءات التدريس لدى معمم الدراسات االجتماعية بالمرحمة (. 2111الغامدم، أحمد قحنكف.) .8

 أطركحة دكتكراه غير منشكرة. كمية التربية، جامعة عيف شمس: القاىرة.. السعودّية العربّيةفي المممكة 
 عماف: دار المسيرة لمنشر. التدريس العامة.طرائق (. 2112مرعي، تكفيؽ كالحيمة، محمد.) .9

كالتاريف في ضكء  العربّية(. تصكر مقترح لتطكير كفايات معممي المغة 2103مكسى، عقيمي كالحناف، طاىر.) .01
 .35-04(. 2) 4)جامعة أسيكط(،  مجمة كمية التربيةمتطمبات مجتمع المعرفة كالكقكؼ عمى اتجاىاتيـ نحك تطبيقيا. 

،  2العدد  مجمة القراءة والمعرفة,. العربّيةلمعمـ المغة  التدريسّية(. الكفايات 2110ـ، محمد. ) مكسى، محمد كقاس .00
 المتحدة. العربّية: اإلمارات 243ص 
جراءاته.(. 0997محمكد كامؿ.)الناقة،  .02 كمية التربية، القاىرة: جامعة  البرنامج التعميمي القائم عمى الكفايات أسسه وا 

 عيف شمس.
عماف:  رؤية نظرية تطبيقية. العربّيةتحميل محتوى مناهج المغة (. 2119بد الرحمف كعطية، محسف.)الياشمي، ع .03

 دار صفاء لمنشر.
 المراجع األجنبية 
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