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الشكر والتقدير 
 

َو ِل دَو َّل ُق ْع )قاؿ تعالِ  . صدؽ اهلل العظٓـ (اَو ِل ْع  َو َو ْع ُق ْع  َو
 

أتقدـ بالشكر الجٓزؿ إلِ الدكتكر عفٓؼ ٓزداف الذم تفضؿ با٘شراؼ عمِ ٌذا العهؿ كهىحىْ الكثٓر هف 
. كقتً كجٍدي كقدـ لْ الىصح كا٘رشاد كالتكجًٓ فجزاي اهلل كؿ خٓر كلً هىْ كؿ اٚحتراـ كالتقدٓر

 
 كالِ هف أعطِ هف كقتً لٓىٓر ،تقدـ بجٓزؿ الشكر كالعرفاف إلِ كؿ هف أشعؿ شهعة فْ دركب عمهىا اك

 كالِ عضكم الهىاقشة ،إلِ اٖساتذة الكراـ فْ قسـ الدراسات العمٓا كمٓة التربٓة فْ جاهعة القدس. دربىا
ـ الدكتكر ،الكراـ الذٓف تفضمكا بالهكافقة عمِ هىاقشة ٌذي الرسالة اد) ٌك هجدم ) كالدكتكر،( قباجة هحهدٓز

. (جٓكسْاؿ
 

 كالِ ، كالِ كؿ هف قدـ لْ الهساعدة كالعكف،كها أتقدـ بالشكر كالتقدٓر إلِ أعضاء لجىة تحكٓـ أداة الدراسة
 .كؿ هف ساٌـ فْ إخراج ٌذي الرسالة إلِ حٓز الكجكد

 
 

ٌىادم العصافرة : الباحثة
 
 
 
 



 
 

  ج
 

 :الهمخص
 

التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة العٛقة بٓف الهٍارات  ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة
 . الذاتٓةتٍـكفاءكاٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ 

تككف هجتهع الدراسة هف جهٓع هعمهْ كهعمهات الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ فْ 
 كهعمهة ان هعمـ (125)  كتككىت عٓىة الدراسة هف. ـ2012/2013فمسطٓف لمهدارس الحككهٓة لمعاـ الدراسْ 

ـ بأسمكب اؿ  .عٓىة الطبقٓة العىقكدٓةتـ اختٓاٌر
 

 (استباىً الكفاءة الذاتٓة)ك (استباىً الهٍارات التدٓرسٓة)استخدهت الباحثة استباىتٓف كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة 
ها لمتعرؼ عمِ العٛقة بٓف الهٍارات التدٓرسٓة   . هعمهْ كهعمهات الٓراضٓاتلالكفاءة الذاتٓة لدكتـ بىاٌؤ

( 36) صكرتٍا الىٍائٓة عمِ استباىً الهٍارات التدٓرسٓة فْكقد تضهىت  تـ التحقؽ هف صدقٍها ثباتٍها كقد
ككاىت ا٘جابة . بكاقع أربعة هجاٚتفقرة،  (35) تضهىت استباىً الكفاءة الذاتٓةك. فقرة، بكاقع ثٛثة هحاكر

. عمِ الفقرات تتبع تدٓرج لٓكرت الخهاسْ
 

ؿ العمهْ ، كبٓىت الدراسة عدـ كجكد فركؽ فْ الهٍارات التدٓرسٓة تعزل لهتغٓر الجىس ك الهدٓٓرة كالهٌؤ
كتبٓف أف الفركؽ فْ درجات تكافر هٍارات التقكٓـ لدل هعمهْ الٓراضٓات ظٍرت بٓف فئتْ الهعمهٓف تبعان 

 سىكات، 10لذٓف تقؿ خبرتٍـ عف خهس سىكات هقابؿ الذٓف تٓزد خبرتٍـ عف  ؿلهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس
 هستكل الكفاءة مفْ حٓف لـ ٓكف ٌىاؾ فركؽ ؼ.  سىكات10كذلؾ لصالح هف ٓهتمككف سىكات خبرة تٓزد عف 

 ، كسىكات الخبرة فْ التدٓرس،الجىس الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا تعزل لهتغٓر
ؿ العمهْ  فْ الهجاؿ ةهتغٓر الهدٓرمكها أظٍرت الدراسة أٓضا كجكد فركؽ دالة إحصائٓا تعزل إلِ  .كالهٌؤ

  أفأظٍرت الدراسةكقد  .كفْ الهجاؿ الهعرفْ لصالح هدٓٓرة شهاؿ الخمٓؿ، اٚجتهاعْ لصالح هدٓٓرة الخمٓؿ
 .ة إٓجابْفْ هحافظة الخمٓؿ كاىت الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات ة الهٍارات التدٓرسٓة كالكفاءبٓف العٛقة

فْ ضكء ٌذي الىتائج أكصت الباحثة بضركرة إثراء براهج إعداد الهعمهٓف فْ الجاهعات كالهعاٌد بالهٓزد هف 
الهٍارات التدٓرسٓة اٖساسٓة كخاصة هٍارة التقكٓـ لدل هعمهْ الٓراضٓات كافة كلمهعمهٓف ذكم الخبرة 

بٓة لمهعمهٓف أثىاء الخدهة ٓراعِ فٍٓا تفاعؿ الفرد هع البٓئة كأخٓرف .التدٓرسٓة القمٓمة  كعقد دكرات تدٓر
 . ٚكتساب الخبرات الهختمفة كتعٓزز إٓهاىٍـ بقدراتٍـ كبالتالْ كفاءتٍـ الذاتٓة
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Abstract: 

 
This study aimed at investigating the relationship between the teaching skills of high basic stage 

school math teachers in Hebron Governorate, and their self-efficiency. The study population 

consisted of all math teachers for the high basic stage in Hebron - Palestine for governmental 

schools for the year (2012-2013). The study stratified cluster sample consisted of )125( male and 

female teachers.  

The researcher used two kinds of questionnaires to know the relation between teaching skills and 

self-efficiency that math teachers have. They consisted of (71) items, (36) dealt with teaching 

skills in (3) subscales, and (35) dealt with self-efficiency in (4) subscales. The answers to the 

paragraphs followed the Likert five point rating scale.  

The results of the study showed that no differences in teaching skills according to gender, 

Directorate of Education and qualification. However, the differences of the evaluation skills of 

math teachers appear in the two groups of teachers of the related to experience in teaching for 

those whose experience is less than (5) years, contrary to those whose experience is more than 

(10) years, in favor of those whose experience is more than (10) years. Furthermore, results 

showed that there are no differences in self-efficiency of math teachers related to gender, 

teaching experience and qualification. Moreover, there are differences according to the variables 

of Directorate of Education in the social field in favor of Hebron Directorate of Education, and in 

the field of Knowledge in favor of North-Hebron Directorate of Education. Also, the study 

shows that teaching skills and self- efficiency of math teachers are positively connected. 

In the light of the results, the researcher recommends that teacher- preparing programs in the 

universities should be enriched with more teaching skills, particularly in evaluation for all math 

teachers, particularly new ones .Also, it is important to hold training courses for teachers at 

service, so that they will interact with others to get the experience, self-esteem, and efficiency.
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الفصل األول 
 _____________________________________________________

هشكمة الدراسة وأٌهيتٍا 
 

 : الهقدهة 1.1
 

ا  ، تسٍـ الٓراضٓات بدكر كبٓر فْ التقدـ العمهْ كالتقىْ الذم ٓعٓشً العالـ الٓكـ كتتهٓز الٓراضٓات عف غٌٓر
كخاصة بها ٓشٍدي العالـ هف تطكرات سٓرعة فْ  هف العمـك بأىٍا لغة عالهٓة تستخدـ تعابٓر كرهكز هعرفة،

 .هجاٚت الحٓاة الهختمفةجهٓع 
 

ر هىاٌج التعمٓـ العاـ كهعمهًٓ ككؿ شرطا لتحقٓؽ الجكدة التعمٓهٓة الهىشكدة، فاف  كبالتالْ إذا كاف تطٓك
ر التْ ٓجب أخذٌا فْ الحسباف لدل الهٍتهٓف بشئكف  ر هىاٌج الٓراضٓات كهعمهًٓ هف أكلكٓات التطٓك تطٓك

كاٖداة الهٍهة لحؿ   الٓراضٓات الٓـك تعتبر هف الهقكهات اٖساسٓة لكؿ العمـك الطبٓعٓة،أفذلؾ  .التعمٓـ
(.  1998أبك سؿ،)الهشكٛت الحٓاتٓة الهعاصرة 

 
فٍْ قاطرة التقدـ اٚجتهاعْ كاٚقتصادم كهكاكبة  كالهعمـ ٌك عصب العهمٓة التعمٓهٓة كلً دكر فْ تحقٓقٍا،

رشادٌـهعمـ  قادرا عمِ تكجًٓ طٛبً لذلؾ ٓجب أف ٓككف اؿ التغٓرات التْ تحدث فْ الهجتهع،  كتٓسٓر كا 
كهد ٓد العكف كالهساعدة كأف ٓهتمؾ الهٍارات التدٓرسٓة الٛزهة لذلؾ كههارسة تمؾ الهٍارات التعمـ لٍـ 

 .كتطبٓقٍا بثقة ككفاءة عالٓة
 

 تفقد عىاصر التعمٓـ إذ الهعمـ هف أٌـ القضآا الهعاصرة التْ تٍتـ بٍا الىظـ التربكٓة إعدادكلذلؾ تعد عهمٓة 
 لـ ٓتكفر لٍا الهعمـ الكؼء حٓث ٚ ٓتـ التعمٓـ بغٓري ٖف الهعمـ الكؼء هف الىاحٓة الشخصٓة إذاأٌهٓتٍا 

 الهكاقؼ التعمٓهٓة الهىاسبة التْ ٓتفاعؿ هعٍا الطٛب تفاعٛ ٓؤدم بٍـ ٍٓٓئكالهٍىٓة كاٖكادٓهٓة كاٚجتهاعٓة 
ادة الدافعٓة لدٍٓـ إلِ ـ اٖكادٓهْ كٓز   (.1995الدردٓر، ) اٚرتقاء باىجاٌز
 

 أكثر ٓصبحكعكاهؿ الشخصٓة الهؤثرة فْ كفاءة الهعمـ الهٍىٓة ك قدرتً عمِ هقاكهة اٚحتراؽ الىفسْ بحٓث 
ا بأفضؿ ها ٓهكف هستخدها التزاهً الهٍىْ كهقاكهتً لمعقبات التْ ـ التعمٓهٓة اؿ با٘هكاىاتكعٓا تاحة كاستثهاٌر

تصادفً أثىاء تأدٓتً كاجباتً التعمٓهٓة كازدحاـ الفصكؿ الدراسٓة ٚك هباٚة التٛهٓذ كضعؼ العٛقات 
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اٚجتهاعٓة بٓف العاهمٓف فْ الهجاؿ التعمٓهْ كىقص هكاىتٍـ الهجتهعٓة كقمة الركاتب كظٍكر صراع الدكر 
بٓف زهٛء الهٍىة فالهعمـ غٓر الكؼء ٓشكؿ خطرا عمِ حٓاة الطٛب كهستقبمٍـ شأىً فْ ذلؾ شأف الجراح 

  هعمـ الٓراضٓات أشار حهٓدةبإعدادكفْ ظؿ اٌٚتهاـ  .غٓر الكؼء كها ٓهثمً هف خطر عمِ حٓاتىا
 أف إعداد هعمـ الٓراضٓات فْ العصر الحدٓث ٓقكـ عمِ اٌٚتهاـ بتىهٓة هٍارات التدٓرس لدًٓ، إلِ( 2000)

عداد هعمهٓف قادٓرف عمِ أداء عهمٍـ التدٓرسْ عمِ ىحك سمٓـ حٓث ٓتىاكؿ الهكقؼ التعمٓهْ الكثٓر هف  .كا 
كلذا  الهعارؼ كالهٍارات كالهفآٌـ كالتعهٓهات التْ قد ٚ ٓتٓسر تعمهٍا كالتدٓرب عمٍٓا فْ ىفس الهكقؼ،

 لهعمهْ الٓراضٓات عىد إكسابٍآستمـز تحمٓؿ كتبسٓط ٌذي الهفآٌـ كالهٍارات اٖساسٓة فْ التدٓرس كالٛـز 
 (.2000، عبد الغىْ) إعدادٌـ كتأٌٓمٍـ

 
الْ َالتعمٓن اٖساسْ أو ػٓن العػٓو التعمػ التكاهمٓة بالعٛقةؿ حَؿ َأظٍرت الدراسات الهقدهة لَرشة العه

تدىْ هستَُ الهعمهٓو  هو أٌن هعالهً، براهج إعداد الهعمهٓو فْ فمسطٓو تعاىْ هو قصَر َاضح
، أبَ دقة َعرفة؛ 2007، دٓاب )قبٛ َههارستٍا هست، َاتجاٌاتٍن السمبٓة ىحَ هٍىة التدرٓس، الخرٓجٓو
ككفاءة الهعمـ تتحدد هف خٛؿ سهاتً الشخصٓة كالهٍىٓة كالسمككٓة عمِ حد . (2007، الحشَة؛ 2007
، الذاتٓةكفاءتً  لمتعمن تعتهد عمِ هَاٌب الهعمن َهٛئهةو تٍٓئة البٓئة اللذلؾ فا (.2010ٓزداف، ) .سكاء
َٓىهْ ؿ عمِ هساعدة الطٛب هتدىْ التحصٓؿ ٓعه،  الذاتٓة الهرتفعةبالكفاءة ا٘حساس كػذّ ٓهمػفال

(.  Bandura, 1993) َثقتٍن بأىفسٍن َٓهدح اىجازاتٍن  دافعٓتٍـ
     

َٚبد ٓهتمك ا٘ٓهاو َالثقة ؿ ب، هٍاهًء ات َالهٍارات الٛزهة ٖداػن الهتطمبػفٛ ٓكفْ أو ٓهتمك الهعم
(.  Anthony& Artino, 2006)سمَك الهطمَب تحت ظرَف صعبة ػان بالػِ القٓػً عمػبقدرت

   
ػؿ لمعهػؿ افز قمٓػفسَف ٓكَو لدٍٓن ح، َإذا لن ٓعتقد اٖفراد أو أفعالٍن تحقق الىاتج الهرغَب فًٓ

كتعبر الكفاءة الذاتٓة لمهعمـ عف اعتقادي بقدرتً عمِ اٚىجاز  (.Pajares, 2002)ة ابرػ َالهثكاٚستهرار
(. 2010ٓزداف، ) بذاتٍـكالعطاء لهٍىتً كهساعدة تٛهٓذي عمِ التقدـ العمهْ كالتحصٓمْ كدعـ ثقتٍـ 

 
َالتْ ٚ ترتبط بها ٓهمكً الفرد َإىها بإٓهاىً بها ٓستطٓع كة الذاتٓة ٌْ القدرة ا٘جرائٓة الهدرءة فالكفا

َلكو عو قَة ثقتً ، دراتػً بالقػالفرد عو درجة تهتعؿ فٛ ٓسأ. ىت الهصادر الهتَافرةكاعهمً هٍها 
الذاتٓة ءتٍـ ٓن اٖفراد لكفاػَٓعكس تقٓ. هتطمبات الهَقفؿ بقدرتً عمِ تىفٓذ اٖىشطة الهطمَبة فْ ظ

(. Bandura, 2007)َٓاجٍَىٍا ػن سػهستَُ الصعَبة التْ ٓعتقدَو أىٍ
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َفْ تىظٓن ، داد الهعمهٓوػراهج إعػٓن بػالذاتٓة لً أٌهٓة فْ دراسة َتقٓكفاءة عو ال َبالتالْ فالكشف الهبكر

ة ػً الرغبػَإعداد هعمن لدٓ، ةػالذاتٓكفاءتٍـ أىشطة َخبرات تعمٓهٓة تساٌن فْ تغٓٓر هعتقداتٍن َرفع 
 (.al, 2004 Enochs et al, 1990; Tekkaya et )كالقدرة ستعداداٚك

 
كتساعد الكفاءة الذاتٓة لمهعمـ سكاء كاىت خصائص ذاتٓة أك قدرات هٍىٓة عمِ التقدـ العمهْ لطٛبً باعتباري 

كالهعمـ الكؼء ٓتهتع بخصائص  هكصٛ لمهعمكهات كالهعارؼ كهككىا لمخبرات كالهٍارات كهٓسرا لمتعمـ،
 هع ىهكي الهٍىْ لهساعدة التٛهٓذ عمِ التحصٓؿ الدراسْ الجٓد كالىهك الجسهْ كالعقمْ تتىاسبشخصٓة 

 ( .2004زآد، ). السمٓـ
 
 

 :هشكمة الدراسة 2.1
 

ر  ٓعد تقكٓـ أداء الهعمـ هف خٛؿ قٓاس هٍاراتً التدٓرسٓة احد الركائز اٖساسٓة التْ ٓهكف اعتهادٌا فْ تطٓك
ـ  إذعهؿ الهعمهٓف،  ٓهكف هف خٛلٍا تحسٓف الجكاىب الىكعٓة فْ أداء أكلئؾ الهعمهٓف، فضٛ عف أف التقٓك

ر ب ٓزكدىا  تغذٓة راجعة تستخدـ فْ تطٓك
 

.  العهمٓة التربكٓة بها فٍٓا التدٓرس .1
ْ هف الركائز أفككذلؾ أٓضا الكفاءة الذاتٓة تعد هف الصفات الهٍهة التْ ٓجب   تتكافر فْ الهعمـ ٌك

 . التْ تعتهد لقٓاس هدل كفاءة الهعمـاٖساسٓة
 

 ٚ ٓقبمكف عمِ هادة كعمِ الرغـ هف أٌهٓة هادة الٓراضٓات كالهعرفة الٓراضٓة فاف كثٓرا هف التٛهٓذ ىجدٌـ 
 بدراستٍا كهف ثـ تككىت لدل الكثٓٓرف هىٍـ اتجاٌات سمبٓة كقمت دافعٓتٍـ ىحك فٚك ٍٓتهكالٓراضٓات 
الدردٓر، ) ٓحاكلكف التٍرب هف تعمٓهٍا هها ٓؤدم الِ اىخفاض تحصٓمٍـ الدراسْ فٍٓا إىٍـدراستٍا بؿ 

1995 .)
ها الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل : هها سبؽ تتحدد هشكمة الدراسة فْ ا٘جابة عف السؤاؿ الرئٓسْ التالْ

  الذاتٓة؟ تٍـهعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كها عٛقتٍا بكفاء
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 :أسئمة الدراسة 3.1
 

 : سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية
 

  ها الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة :السؤال األول
 الخمٓؿ؟

 الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ ٌؿ تختمؼ  :السؤال الثاىي
ؿ) باختٛؼ هحافظة الخمٓؿ ؟ (العمهْ، سىكات الخبرة الهدٓٓرة، جىس الهعمـ، الهٌؤ

  ها هستكل الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة :السؤال الثالث
الخمٓؿ؟ 

هستكل الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ ٌؿ ٓختمؼ   :السؤال الرابع
ؿ العمهْ، سىكات الخبرة الهدٓٓرة، جىس الهعمـ،)باختٛؼ هحافظة الخمٓؿ  ؟ (الهٌؤ

بٓف الهٍارات  (α ≤ 0.05)ٌؿ تكجد عٛقة ارتباطٓة دالة إحصائٓا عىد هستكل الدٚلة  :السؤال الخاهس
كفاءتٍـ التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ ك

الذاتٓة؟ 
 
 

 : فرضيات الدراسة 4.1
 

 : استىادًا إلى أسئمة الدراسة الثاىي والرابع والخاهس صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية
 

بٓف ( α ≤ 0.05)ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة : الفرضية األولى
 الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة هتكسطات

. العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهدٓٓرة
 

بٓف ( α ≤ 0.05)ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة : الفرضية الثاىية
 الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة هتكسطات

 .العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر جىس الهعمـ
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بٓف ( α ≤ 0.05)ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة : الفرضية الثالثة

 الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة هتكسطات
ؿ العمهْ لمهعمـ  .العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهٌؤ

 
بٓف ( α ≤ 0.05)ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة : الفرضية الرابعة

 الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة هتكسطات
. العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر خبرة الهعمـ

 
بٓف ( α ≤ 0.05)ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة : الفرضية الخاهسة

الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هتكسطات 
. هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهدٓٓرة

 
بٓف ( α ≤ 0.05)ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة : الفرضية السادسة

 الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هتكسطات
. هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر جىس الهعمـ

 
بٓف ( α ≤ 0.05)ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة : الفرضية السابعة

الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هتكسطات 
ؿ العمهْ . هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهٌؤ

 
بٓف ( α ≤ 0.05)ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة : الفرضية الثاهىة

الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هتكسطات 
. هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر خبرة الهعمـ

 
بٓف الهٍارات  (α ≤ 0.05)ٚ تكجد عٛقة دالة إحصائٓا عىد هستكل الدٚلة : الفرضية التاسعة

التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة 
. كفاءتٍـ الذاتٓةالخمٓؿ ك
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 : أٌهية الدراسة 5.1
 

:  تبرز أٌهية ٌذي الدراسة هن خالل
كالتْ تبحث الهٍارات هف الدراسات القمٓمة كالهٍهة،  تعتبر ٌذي الدراسة عمِ حد عمـ الباحثة،

 هحافظة الخمٓؿ كهستكل العمٓا فْ اٖساسٓةالتدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة 
هف الهتكقع أف ٓستفٓد هىٍا هصههكا الهىاٌج التعمٓهٓة فْ الهراحؿ  .الذاتٓة كالعٛقة بٓىٍهاتٍـ كفاء

الهدرسٓة فْ تصهٓـ هىاٌج تستىد كتركز عمِ تىهٓة الهٍارات التدٓرسٓة كالكفاءة الذاتٓة لدل الهعمهٓف 
 الهعمـ ككزارة التربٓة كالتعمٓـ عىد تصهٓـ إعدادكاف ٓستفٓد هف ٌذي الدراسة الهتخصصكف فْ عهمٓات 

هف الهتكقع  ك.ت التدٓرسٓة لدٍٓـا الخدهة كاٌٚتهاـ بتىهٓة الهٍارأثىاءبراهج تدٓرب كتأٌٓؿ الهعمهٓف 
أف ٓستفٓد هىٍا الهعمهكف فْ التركٓز عمِ تىهٓة الهٍارات التدٓرسٓة لدٍٓـ كتىهٓة هفٍـك الكفاءة 

 .الذاتٓة
 
 

 : أٌداف الدراسة 6.1
 

:  تٍدف ٌذي الدراسة إلى
التعرؼ عمِ الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ  -

 .هحافظة الخمٓؿ
التعرؼ عمِ دكر بعض الهتغٓرات فْ الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة  -

 .اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ
التعرؼ عمِ هستكل الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة  -

 .الخمٓؿ
التعرؼ عمِ دكر بعض الهتغٓرات فْ هستكل الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة  -

 .اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ
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التعرؼ عمِ العٛقة اٚرتباطٓة بٓف الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة  -
 .اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كهستكل الكفاءة الذاتٓة لدٍٓـ

 
 

 : هحددات الدراسة 7.1
 

 تقتصر ٌذي الدراسة عمِ الهعمهٓف كالهعمهات فْ الفصؿ الدراسْ الثاىْ هف العاـ الدراسْ  .1
 . ـ2012/2013

 . تقتصر ٌذي الدراسة عمِ هعمهْ كهعمهات الهدارس الحككهٓة فْ هحافظة الخمٓؿ .2
 .حدد ىتائج ٌذي الدراسة بطٓرقة اختٓار العٓىة كهدل تهثٓمٍا لهجتهع الدراسةتت  .3
 .تتحدد ىتائج ٌذي الدراسة بالهفآٌـ كالهصطمحات الكاردة فٍٓا .4

 
 

 : هصطمحات الدراسة 8.1
 
:  الكفاءة الذاتية 

 تعبر كالتْ عف الفرد الصادرة اٖحكاـ هف هجهكعة أىً عمِ الذاتٓة الكفاءة هفٍكـ( 2000 )الشعراكم ٓعرؼ
 كالهعقدة، الصعبة هع الهكاقؼ التعاهؿ فْ كهركىتً هعٓىة، بسمككٓات القٓاـ عمِ قدراتً حكؿ هعتقداتً عف

تضهف لٙىجاز، هثابرتً كهدل الصعاب كتحدل ا التْ اٖبعاد التالٓة الهفٍكـ ٌذا ٓك : العاهمْ التحمٓؿ أظٌٍر
 خبرات أهاـ كالصهكد التقمٓدٓة، كتجىب الهكاقؼ الحٓاة، ضغكط فْ التحكـ عمِ كالهقدرة بالىفس، الثقة

  .لٛىجاز كالهثابرة الفشؿ،

 
ٌْ هعتقدات اٖفراد حكؿ قدراتٍـ، كها ٓستطٓعكف القٓاـ بً، ككٓفٓة تعاهمٍـ هع : الكفاءة الذاتية إجرائيا

ْ . الهكاقؼ الصعبة كٓهكف هٛحظة كقٓاس ٌذي الهعتقدات هف خٛؿ اعتهاد اٖداة الهعدة لٍذا الغرض ٌك
. استباىة الكفاءة الذاتٓة
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ٓعىْ عهمٓة اٖخذ كالعطاء أك الحكار كالتفاعؿ بٓف الهدرس كالتمهٓذ فكمهة التدٓرس تىطكم عمِ  :التدريس
 (.2000القٛ، )فْ الكصكؿ إلِ الحقٓقة كٍدؼ أساسْ لمتدٓرس  الهشاركة

 
ك العهمٓة التْ تؤدم   سمككٓات الهدرس، بهعىِ أف سمكؾ إحدل هعٓىة تهثؿ إجراءات تعمـ فعاؿ أك اىً إلٌِك

كؾ الهدرس العاـ ٌك كؿ ها ٓصدر ػاري جزءا هف سؿػكسمكؾ التدٓرس باعتب. ف سمكؾ التدٓرسػالهدرس ٓتضـ
(. 1998سالـ كالحمٓبْ، )هف الهعمـ هف أقكاؿ كأفعاؿ داخؿ البٓئة الصفٓة،بٍدؼ تعدٓؿ سمكؾ الهتعمهٓف 

 
ذا : الهٍارات التدريسية هً ٌك تعرؼ بأىٍا القدرة عمِ أداء عهؿ ذك عٛقة بتخطٓط التدٓرس كتىفٓذي كتقٓك
ٓزتكف، )الهعرفٓة أك الحركٓة كاٚجتهاعٓة  (اٖداءات) هجهكعة هف السمككٓات إلِالعهؿ قابؿ لمتحمٓؿ 

1989. ) 
 

ْ اٖداء الذٌىْ الحركْ الذم ٓتبعً الهعمـ فْ أثىاء التدٓرس هع هراعاة الدقة كالسرعة كاٚستهرآرة لٍذا  ٌك
(. 2000 حهٓدة،)اٖداء 

 
 هجهكعة هف اٖداءات الهتتابعة التْ ٓقـك بٍا هعمـ الٓراضٓات أثىاء تدٓرسً :هٍارات تدريس الرياضيات

(. 2011حسف، )لمٓراضٓات حتِ تصبح ىهطا فْ سمككً التدٓرسْ 
 

هكف تعٓرؼ  الههارسات السمككٓة التْ ٓؤدٍٓا هعمـ الٓراضٓات لمهرحمة :  بأىٍاإجرائياالهٍارات التدريسية ٓك
 تدٓرسً فْ الهدارس الحككهٓة كٓهكف هٛحظة كقٓاس ٌذي الههارسات السمككٓة هف خٛؿ أثىاءالعمٓا فْ 

 ْ .  الهٍارات التدٓرسٓةاستباىةاعتهاد اٖداة الهعدة لٍذا الغرض ٌك
 

 تهارس تدٓرس هادة الٓراضٓات فْ الهدارس الحككهٓة  أككؿ هعمـ أك هعمهة ٓهارس : هعمم الرياضيات
. لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هدٓىة الخمٓؿ
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ْ تتهثؿ فْ الهرحمة الثاىٓة هف التعمٓـ الهدرسْ كتتككف هف الصفكؼ  :الهرحمة األساسية العميا  أكٌك
كتتضهف الفئة العهٓرة  (العاشر_ التاسع _ الثاهف _ السابع _ السادس _ الخاهس )الفصكؿ الدراسٓة التالٓة 

سىة كذلؾ حسب تقسٓها كزارة التربٓة كالتعمٓـ الفمسطٓىٓة الهعتهدة لمعاـ الدراسْ  (16)سىة كحتِ  (11)هف 
2012/2013  .

 
 كـ، كتعتبر أكبر 35بحكالْ  القدس إلِ الجىكب هف الضفة الغربٓة فمسطٓىٓة، تقع فْ هدٓىة: الخميلحافظة م

 ألؼ 250غزة، حٓث ٓبمغ عدد سكاىٍا قرابة  الهدف الفمسطٓىٓة هف حٓث عدد السكاف كالهساحة بعد هدٓىة
ْ. 2 كـ42ىسهة، كتبمغ هساحتٍا  كجد فْ هحافظة الخمٓؿ ثٛثة هدٓٓرات ٌك / هدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ: ٓك

 .جىكب الخمٓؿ/ الخمٓؿ، كهدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ/ شهاؿ الخمٓؿ، كهدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ
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الفصل الثاىي 
اإلطار الىظري والدراسات  السابقة 

 
 

.  اإلطار الىظري 1.2
 

.  الدراسات السابقة 2.2
 

.  الدراسات السابقة عن الهٍارات التدريسية 1.2.2
 

.  الدراسات السابقة عن الكفاءة الذاتية 2.2.2
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 الفصل الثاىي 
____________________________________________________ 

 
 :قةبالىظري والدراسات السااإلطار 

 
:  اإلطار الىظري1.2

 
اَوااِل ِل  االَّل ُق اَو َولَو ُق ْع  َو َو ُق اُق ُق  َوااْع ُق ْع ِل ُق وَو  َو َوتَيُق َودُّ وَو إِلاَوى  َو ُق ِل ااْع َولُق ا  َو َو َيَو َو :" آٓاتًتعالِ فْ هحكـ  اهلل سبحاىً كٓقكؿ   

 ىرل أف ٌىاؾ تكجًٓ رباىْ أٓةكهف ٌذي  (105  آٓة:سكرة التكبة)  " َيَو ْع َولُق وَو  ااْع َو ْع ِل  َواالَّل َوادَو ِل  َيَو َيُق َو ِّب ُق ُق ْع  ِل َوا  ُق ْعتُق ْع 
 هف ا٘ىسافكلمقٓاـ بالعهؿ فٍىاؾ ضركرة  بحاجة الِ تىسٓؽ كتخطٓط ها ٓقـك بً  .ا٘ىسافالِ ضركرة عهؿ 

. عهؿ
 

عد  الهعمكهات عمِ تكصٓؿ دكري ٓقتصر ٓعد فمـ التربكٓة العهمٓة فْ اٖساسٓة كالركٓزة الزاكٓة حجر الهعمـ ٓك
 كٍدؼ تهٓزي كبٓف بٓىً الفىْ إحداث التفاعؿ أٌهٍا هف التْ ككاجٍاتً؟ هٍاهً تعددت إىها لتٛهٓذي كالهعارؼ

ادة رتبط الهختمفة، كالهٍارات التٛهٓذ الهعمكهات كاكتساب التعمٓهٓة العهمٓة فعالٓة ٓز  بهدل الفعاؿ التدٓرس ٓك
 بأخٛقً لتٛهٓذي حسىة قدكة الكؼء فالهعمـ. التدٓرس لعهمٓة اٖساسٓة هف الهٍارات كتهكىً الهعمـ كفاءة

 .(1997التهار كسٛهة، )الفصؿ  داخؿ كشخصٓتً كسمككً

إف هٍىة التدٓرس تسهك بهكاىتٍا كتعمك فْ هستكاٌا كفْ اعتبار الىاس لٍا كمها أحسكا باٚىجازات كا٘سٍاهات 
كأف هكاىة هٍىة التدٓرس تتحقؽ فعٛ . التْ ٓقدهٍا الهعمهكف ٖبىائٍـ بقصد تىهٓتٍـ كتٍٓئتٍـ ٚستقباؿ الحٓاة

ٓهاف كعىدها ٓحس الهعمـ كٓدرؾ فْ قرارة ىفسً بأف لعهمٓة  عىدها ٓستطٓع كؿ هعمـ أف ٓهارس كاجباتً بثقة كا 
تعد التربٓة عهمٓة ك. التعمٓـ كالتعمـ التْ ٓضطمع بٍا أٌهٓتٍا اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة فْ بىاء الهجتهعات

 التمهٓذ عقمٓا كركحٓا كجسهٓا كعاطفٓا عف طٓرؽ إعداداجتهاعٓة كالهدرسة ىفسٍا هؤسسة اجتهاعٓة كظٓفتٍا 
ا هدرسة  ـ سمككً كاكتساب خبرات كهٍارات جدٓدة تساعدي عمِ التكٓؼ هع بٓئتً كالهدرسة باعتباٌر تقٓك

 كبقدر ها ٓؤخذ أٌدافٍاكالهىٍج الهدرسْ ٌك اٖداة التْ تحقؽ  .اجتهاعٓة لٍا أثر فْ التغٓر اٚجتهاعْ
 (.1989 خطاب،)الهىٍج هف عىآة كاٌتهاـ ٓككف تأثٓري فْ تحقٓؽ غآات الهجتهع كأٌدافً التربكٓة 
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ر تدٓرس الٓراضٓات لدل الطمبة فْ هراحؿ التعمٓـ،ككمها تهكف كها  ٓمعب هعمـ الٓراضٓات دكرا بارزا فْ تطٓك
الهعمـ هف الهادة التْ ٓقـك بتدٓرسٍا كٓقدهٍا لمطمبة بالطٓرقة الهىاسبة كمها كاف استٓعاب الطمبة لها ٓتعمهكىً 

 (.2003اٖسطؿ، )أعهؽ، كها أف تعمـ الطمبة لمٓراضٓات ٓتأثر بالخبرات التْ ٓقدهٍا لٍـ الهعمـ 
 

ا أثرا فْ حٓاة اٖفراد كالجهاعات لذا فٍك ٓتطمب  كلها كاف التعمٓـ ٌك أساس جهٓع الهٍف كأجمٍا قدرا كأكثٌر
 فالهعمـ ا٘تقاف عمهْ كتربكم كهٍىْ عمِ هستكل هعٓف هف بإعداد إٚقدرة ككفآة عالٓتٓف ٚ ٓهكف تحقٓقٍها 
ىهاكصاحب هٍىة ٚ ٓعتبر ىاقؿ هعمكهات   تتعدل كظٓفتً هجرد الىقؿ الِ القٓاـ بتربٓتً لٗجٓاؿ كتىشئتٍـ كا 

عرفكا كٓؼ ٓتكٓفكف هع تحدٓات العصر  تىشئة صالحة لٓصبحكا هكاطىٓف صالحٓف ٖىفسٍـ كهجتهعٍـ ٓك
ر كالتجدٓد الدائرة حكلٍـ    (.1993 شبارة،)كهشكٛت التطٓك

 

لذلؾ فاف أم عهمٓة تعمٓهٓة تتطمب هعمها ٓهتمؾ القدرات كالهٍارات التْ تهكىً هف أف ٓككف هعمها كهربٓا 
ستطٓع أداء هٍاهً التعمٓهٓة عمِ أكهؿ  سٍـ فْ حؿ الهشكٛت التربكٓة عف هعرفة ككعْ ٓك ىاجحا ٓعهؿ ٓك

هً كٓصحح الهفآٌـ كاٚتجاٌات كالقٓـ كالعادات كالهٍارات      .كجً هف حٓث التخطٓط لمدرس كتىفٓذي كتقٓك

 هىٍا كا٘بداع اٚبتكار إلِكالتعمٓـ لٓس سٍٛ بؿ ٌك عهمٓة صعبة تفرض عمِ الهعمـ صبرا كجٍدا أقرب  
 بؿ ، عقكلٍـء كها كلٓست هؿ، عقكؿ الطمبةإلِ اٖذٌاف فالتعمٓـ لٓس ىقؿ الهعمكهات هف ؛الِ الىقؿ كالتراكـ

ذي الحقائؽ تتىاهِ كتتكالِ ىتٓجة ٚكتشافاتٍـ ثـ تتفاعؿ هعٍـ ،ٌْ فتح ىكافذ عقكلٍـ لمىكر لٓكتشفكا الحقائؽ  ٌك
ـ كخبراتٍـ كقدراتٍـ عمِ اٚكتشاؼ كالتكٓؼ أذٌاىٍـ؛كهع الهعمكهات الهكجكدة فْ   فٓتفاعمكف هعٍا فتٓزد ىهٌك

عداد تٍٓئة إلِ كاف عهمٓة صعبة كٍذي بحاجة .كا٘بداع فعهمٓة التدٓرس تتطمب تخطٓطا هسبقا  . كعىآة بدقةكا 
 (. 2003، الفتٛكم)لككىً فىٓا دقٓقا 

 
كلعؿ طٓرقة التدٓرس تشكؿ أحد الهحاكر اٖساسٓة التْ تعتهد عمٍٓا هٍهة التخطٓط الٓكـ لمتعمٓـ كالتْ تعد 

ٓف كالهعمهٓف بشكؿ خاص خارطة تٍدم هسٓرتٍـ كتحدد تكجٍٍـ كتٓزد هف ثقتٍـ فْ   إجراءاتٍـبالىسبة لمتربٓك
ذاكتساعدٌـ عمِ الكصكؿ الِ أٌدافٍـ بأهاف  عهمٓة فإف ٌذا  (التعمٓـ كالتعمـ الصفْ) افترضىا أف كا 

 أصبح هف خصائص الهعمـ إذاٚفتراض ٓستدعْ كضعٍا عمِ شكؿ خطكات هىظهة هتتابعة كهتسمسمة 
 القدرة عمِ التخطٓط  لدرسً تخطٓطا هىظها كدقٓقا كالقدرة عمِ التتبع كالسٓر فْ تىفٓذ الىتاج التعمٓهْ الكؼء
(. 2001قطاهْ كقطاهْ، ) كأسالٓب كاستراتٓجٓات كزهف هحدد إجراءاتكفؽ 
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 إعداد سادت حركة إذذلؾ أصبح اٌٚتهاـ بالهٍارات التدٓرسٓة ضركرة تؤكدٌا التكجٍات التربكٓة الحدٓثة، كب
 هعمهٓف إعدادبٍدؼ الدكؿ الغربٓة  هعظـ براهج الهعمهٓف فْ  فْالهعمهٓف القائهة عمِ الهٍارات التدٓرسٓة

(.    2000حهٓدة، )قادٓرف عمِ أداء عهمٍـ التدٓرسْ عمِ ىحك سمٓـ 
 

ٓهاىاكاىطٛقا هف الدكر الهحكرم الذم ٓضطمع بً الهعمـ فْ أم ىظاـ تربكم فاصمة   الذم التأثٓر بهركٓزة كا 
ؿ عمِ ىكعٓة التعمٓـ ك هستكاي فإىً ٓتكجب عمِ الدكؿ كالهجتهعات عمِ اختٛؼ فمسفات  ٓحدثً الهعمـ الهٌؤ
أٌدافٍا آٖدٓكلكجٓة كأىظهتٍا اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة كالسٓاسٓة أف تكلْ هٍىة التعمٓـ كاٚرتقاء بالهعمـ بكؿ 

ٓة كتتٓح لً فرص الىهك الهٍىْ الهستهر كتٓسر لً الظركؼ لتحسٓف أكضاعً الهادٓة ااٌتهاها كعف
ٓة كهستكٓات اٖداء كاٚىجاز لدل ك ىكعٓة التعمٓـ كهدل تحقٓؽ اٌٖداؼ التربأفكاٚجتهاعٓة كذلؾ هف هىظكر 

كبىاء  .الطمبة ٓقربٍا هستكل الهعمـ كهقدار الفعالٓة كالكفآة التْ ٓتصؼ بٍا فْ أثىاء تأدٓتً لرسالتً التربكٓة
 أم كتدٓرب الهعمهٓف فْ ٘عدادعمِ ذلؾ ٓهكف القكؿ باف هقدار العىآة كاٌٚتهاـ بىكعٓة البراهج الخاصة 

 كهدل حرصً عمِ تكفٓر أجٓالً تعكس هدل هسؤكلٓة ذلؾ الهجتهع تجاي هستقبؿ إىهاهجتهع هف الهجتهعات 
 (. 2011بركات كحسف، ) ٖبىائًالخدهات التربكٓة 

 
 عهمٓة هقصكدة كهخططة كهىظهة تتـ كفؽ تتابع هعٓف هف بأىًهفٍـك التدٓرس ( 2000حهٓدة، )كقد عرؼ 

ا٘جراءات التْ ٓقـك بٍا الهعمـ كتٛهٓذي داخؿ الهدرسة كتحت إشرافٍا بقصد هساعدة التٛهٓذ عمِ التعمـ 
ك عهمٓة هقصكدة أك غٓر هقصكدة هخططة أك غٓر  .كالىهك الهتكاهؿ كالتعمٓـ أعـ أشهؿ هف التدٓرس ٌك

هخططة تتـ داخؿ الهدرسة أك غٓر الهدرسة فْ زهف هحدد أك غٓر هحدد ك ٓقكـ بٍا الهعمـ أك غٓر الهعمـ 
 .بقصد هساعدة الفرد عمِ التعمـ ك اكتساب الخبرات

 
 كتىهك ٌذي ،كهف هفٍـك هٍارات التدٓرس ىستىتج أف هٍارات التدٓرس القدرة عمِ الهساعدة عمِ حدكث التعمـ

ْ أداء الهعمـ الذم ٓتـ هف خٛؿ عهمٓة ، ىاسبةـالهٍارة عف طٓرؽ ا٘عداد التربكم، كالهركر بالخبرات اؿ ٌك
التعمٓـ، كٓختمؼ ىكع ٌذا اٖداء ككٓفٓتً باختٛؼ الهادة الدراسٓة كطبٓعتٍا كخصائصٍا كأٌداؼ تعمٓهٍا 

الهككف ك الهٍارل،الهككف ك ، الهككف الهعرفْ: ٌْةكتتككف الهٍارة التدٓرسٓة هف هككىات ثٛث .كتعمهٍا
 (.2000حهٓدة، ) الكجداىْ
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: خصائص هٍارات التدٓرس
ا هف الهٍارات اٖخرل ا عف غٌٓر ، تتسـ هٍارات التدٓرس بصفة عاهة بهجهكعة هف الخصائص التْ تهٌٓز

: كتمؾ الخصائص ٌْ
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

( 2000حهٓدة، )      
ْ هكف الحدٓث عف الهٍارات التدٓرسٓة هف خٛؿ ثٛث خطكات ٌك : ٓك

.  التخطٓط:أٚك
. التىفٓذ: ثاىٓا
ـ: ثالثا  . لمدرسالتقٓك
 

:  التخطيط لمدرس :أوال 
ٓعتقد بعض هدرسْ الهكاد هف القداهِ كالجدد عمِ السكاء أف الهقصكد با٘عداد ٌك أف ٓقكهكا بىقؿ الهادة 

ذلؾ ٖف  الدراسٓة هختصرة هف الكتاب الهدرسْ إلِ دفتر ا٘عداد كلكف ٌذا اعتقاد ٓخالؼ الصكاب كثٓرا،
الهفٍـك الصحٓح لٙعداد ٓقكـ عمِ أساس أف ٓتصكر الهدرس ها سكؼ ٓقـك بً داخؿ الفصؿ هف أىشطة 

ة هختمفة لشرح درس هعٓف بها ٓحقؽ أٌداؼ ٌذا الدرس  .تربٓك

خصبئص 

يهبساد 

 انتذسيس

 انتشاثط انذيُبييكيخ    انتذاخم  انعًىييخ
 

 االكتسبة
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ف ا٘عداد لمدرس أك التخطٓط ٓشعر الهعمـ باٚطهئىاف ٓساعد عمِ تحقٓؽ ك ،ٓحقؽ اٌٖداؼ التربكٓةك ،كا 
ككذلؾ فإف اٖداء الجٓد فْ  .ٓساٌـ فْ هىع اٚرتجاؿ هف قبؿ الهعمـ، كاٚىضباط كالىظاـ داخؿ الفصؿ

 تدٓرس أم هادة هف الهكاد الدراسٓة ٚ ٓهكف تحقٓقً بأهاؿ كلكىً ٓتحقؽ با٘عداد الدقٓؽ الذم ٓسبؽ التدٓرس
(. 2000حهٓدة، )
 

 تخطٓط سمٓـ حتِ ٓىجح الهعمـ ٓسبقً أفكؿ هٍهة كعهؿ ٓقـك بً الهعمـ ٓفترض ك ٓتضهف هجاؿ التخطٓط 
ة لتحدٓد الكقت الهىاسب أك  خطة فصمٓة أك خطة ٓكهٓة لدرس إعداد هف ،فْ أداءي  كاٖسالٓبخطة سىٓك

 . (2003اٖسطؿ، ) الهىاسبة لتدٓرس هكضكع هعٓف بىجاح

 
: العىاصر الرئٓسة التْ ٓتضهىٍا التخطٓط كا٘عداد  لمدركس الٓكهٓة

 .عىكاف الدرس  -1
 . أٌداؼ الدرس  -2
 .استراتٓجٓات التدٓرس  -3
 .الكسائؿ التعمٓهٓة  -4
 .هٍارات التفكٓر  -5
 .الذكاءات الهتعددة  -6
 .الهٍارات الحٓاتٓة  -7
 .التهٍٓد لمدرس  -8
 .هحتكل الدرس كعرض هادتً  -9

ـ  -10  .التقٓك
. (2000حهٓدة، ) اٖىشطة الهصاحبة كالهتابعة  -11
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 :هٍارات تىفيذ الدرس: ثاىيا
 

 التٍٓئة بأىشطة بدءا ،ٓعتبر الهكقؼ التعمٓهْ داخؿ الصؼ الدراسْ الجاىب الهٍـ لعهؿ الهعمـ: هجال التىفيذ
 الهعمهٓف هٍارات إكسابهها ٓتطمب .  الصؼ كالتفاعؿ المفظْإدارةالحافزة لمهكقؼ التعمٓهْ كاىتٍاء بكفآات 

هها ،  الدرس لمهستقبؿ فْ ظؿ الثكرة التكىكلكجٓة كالتطكر الهتٛحؽ لمهعرفةإعدادتىفٓذ الدرس التْ تسٍـ فْ 
 اٖخرل عمِ ربط هادة الٓراضٓات ببٓئة الطالب كبالهساقات التأكٓد إلْ إضافةٓسٍـ فْ صقؿ شخصٓتً 

 ككذلؾ ، اٚستدٚؿ الٓراضْإلْ بٓئة التعمـ التْ تدعك إثراء فْ ة لْككها ٓتحهؿ الهسؤ. بطٓرقة تؤكد فٍهً لٍا
 . (2003اٖسطؿ، ) ضركرة التهكف هعمـ الٓراضٓات هف التدٓرس لمطمبة هختمفٓف الهستكٓات

 
ْسلدرا هرحمة تىفٓذ الهٍارات التْ تحتكٍٓا (2000)كقد أكرد حهٓدة   : ٌك

 
 .هٍارة استخداـ الكسائؿ التعمٓهٓة ك.هٍارة استخداـ اٖسئمة ك.(العرض هٍارات التقدٓـ أك )هٍارة التٍٓئة. أ
كهٍارة  .هٍارة التقٓٓـ ك.هٍارة استخداـ الكسائؿ كالتكىكلكجٓا ك.هٍارة الغمؽ ك.هٍارة الحٓكٓة ك.هٍارة التعٓززك

.  إدارة الفصؿ ككقت الحصة

تتهثؿ هٍارة التٍٓئة كالتهٍٓد أك التقدٓـ لمعرض أك الدرس فْ ها ٓستٍؿ بً الهعمـ درسً قاصدان إعدادٌـ، : أٚك
كتٍٓئتٍـ التٍٓئة الهثمِ لمدرس بحٓث ٓجعمٍـ فْ حالة عقمٓة كىفسٓة هكاتٓة لهعآشة الخبرة، كهشاركة الهعمـ 

ٚن لتحقٓؽ اٌٖداؼ هف هحتكل الدرس   كأف التهٍٓد ٓجب أف ٓككف هىطقْ. فْ العهمٓة التعمٓهٓة، كصك
 ذلؾ أف ،كأف التٍٓئة ٚ تقتصر عمِ بدآة الدرس فقط. كٓتعاهؿ هع ىفسٓة الطالب  حتِ تىجح عهمٓة التهٍٓد

. الدرس الكاحد عادة ها ٓشهؿ عمِ عدة أىشطة هتىكعة ٓحتاج كؿ هىٍا إلِ تٍٓئة هىاسبة
 

: أٌدافٍا
. تكضٓح أٌهٓة الٍدؼ ككٓفٓة تحقٓقً- 1
ثارة دافعٓتً- 2 . تعهؿ عمِ جذب اىتباي الهتعمـ، كا 
. تخمؽ إطاران هرجعٓان لٗفكار كالهعمكهات التْ ٓتضهىٍا الدرس- 3
. تربط الدرس الجدٓد بالقدٓـ- 4
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 :أىكاع التهٍٓد
 .الهكجً كالٍدؼ هىً إثارة التفكٓر ىحك عىاصر الدرس- 1
 .الربط بف السابؽ ك الجدٓد- 2
. القٓاسْ لها تـ تعمهً قبؿ الكلكج إلِ تعمـ جدٓد- 3
 
: هف الطرؽ التْ ٓهكف التهٍٓد بٍا لمدرس ك
ٓقـك الهعمـ بتركٓز اىتباي التٛهٓذ عمِ هكضكع الدرس، كجذب اىتباٌٍـ إلًٓ، فٛبد . تركٓز كجذب اٚىتباي- 1

أف ٓتأكد الهعمـ بأف الجهٓع فْ حالة استعداد كاهؿ لتمقْ أك هىاقشة الهعمكهات، فقد ٓسأؿ الهعمـ أحد 
. التٛهٓذ عف اسـ هكضكع الدرس الذم ٓتـ تىاكلً

ـ كفٍهٍـ     . هراجعة الهعمكهات السابقة- 2 كفٍٓا ٓقـك الهعمـ بطرح عدة أسئمة لمطٛب لمتأكد هف تذكٌر
. لمهعمكهات السابقة التْ ٓىبىْ عمٍٓا الدرس الحالْ

ذا هف شأىً أف .التهٍٓد بذكر أٌداؼ الدرس - 3 كفٍٓا ٓقـك الهعمـ بذكر أٌداؼ الدرس فْ بدآة الحصة ٌك
. ٓعهؿ عمِ تكجًٓ التٛهٓذ ىحك تحقٓؽ ٌذي اٌٖداؼ

ذي الطٓرقة أشبً بطٓرقة ذكر اٌٖداؼ ذكر عىاصر الدرس أك كتابتٍا عمِ السبكرة،- 4 . ٌك
ذكر اٖحداث التآرخٓة الهرتبطة بهكضكع الدرس، كذكر أسباب ىزكؿ أٓات أك اٖحداث الهرتبطة بٍا، - 5

. أك أساب ىزكؿ بعض اٖحكاـ كغٓر ذلؾ
ذكر أشٓاء هألكفة لدل الطٛب كفْ ىفس الكقت هرتبطة بها ٓقكـ بتدٓرسً، كبٍذا ٓقدِّـ الهعمـ ها ٌك - 6

. هألكؼ كهعمـك لمطٛب لمكصكؿ إلِ ها ٌك غٓر هألكؼ كغٓر هعمـك لدٍٓـ
التهٍٓد بطٓرقة حؿ الهشكٛت، بكضع الهتعمـ فْ هكقؼ ٓحتاج هىً إلِ بذؿ جٍد فكرم لحؿ هشكمة قد - 7

طمب هف الهتعمـ ا٘جابة عمٍٓا، ثـ تككف الهىاقشة  تكاجًٍ، كفٍٓا ٓبدأ الهعمـ بطرح سؤاؿ أك هشكمة ها ٓك
. حكلٍا ٌْ الهدخؿ لهكضكع الدرس

 (.2000حهٓدة، )استخداـ اٖحداث الجآرة لمتهٍٓد لمهكضكع الحالْ - 8
 

ك هف أٌـ الهٍارات الهرتبطة بعرض   الدارسٓف،إجاباتهٍارات صٓاغة كتكجًٓ اٖسئمة كالتصرؼ بشأف : ثاىٓا
: الدرس

  ؽ كتكضٓح الهفآٌـالقصصْاستخداـ اٖسمكب .   لمتشٓك
  ِالتكصؿ إلٍٓا بأىفسٍـالدارسٓفإضافة أفكار جدٓدة ٓصعب عم  .
 تكضٓح أكجً التشابً كاٚختٛؼ كالهزآا كالعٓكب لٗشٓاء كاٖفكار  .
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استخداـ الكسائؿ التعمٓهٓة لمتكضٓح  .
 تكضٓح الهعمكهات بالشرح كالتفسٓر .
 استخداـ اٖهثمة لتكضٓح الدرس  .
  تـ تحقٓقٍا بٓف الحٓف كأخرالتْتذكٓر الدارسٓف بأٌداؼ الدرس  .
 اٚستعاىة بقراءة فقرات أك آٓات أك أحادٓث لتأكٓد كجٍة ىظر هعٓىة .
  ِأثىاء الدرسالدارسٓفطرح اٖسئمة كالهشكٛت عم  .
  بداء الدارسٓفتشجٓع . الرأم عمِ الهىاقشة كا 
 عدـ الخركج عف الدرس .
 الدرس بصكرة هتسمسمة كهىطقٓةفْ السٓر  .
  كردت بالدرس بطٓرقة جدٓدةالتْإعادة تىظٓـ الهعمكهات    .
 ربط أجزاء الدرس ببعضٍا .
  ٓحتاجكف إلٍٓاالتْ بتكجًٓ اٖسئمة كاٚستفسارات لمدارسٓفالسهاح  .
 (2000حهٓدة، ) عدـ استخداـ التكرار الههؿ. 

هكف تصىٓؼ اٖسئمة   تكجًٓ سمكؾ، أسئمة تمقٓىٓة، أسئمة  أسئمة،ةاسترسالْأسئمة : (أثىاء الهكقؼ التعمٓهْ)ٓك
هكف تعٓرؼ هٍارة صٓاغة اٖسئمة الشفكٓة. أسئمة تهٍٓدٓة أسئمة استثارة دافعٓة، سابرة، ٌْ الطٓرقة التْ : ٓك

 فالصٓاغة ترتبط بالهصطمحات الهستخدهة فْ السؤاؿ،. ىعبر فٍٓا عف هضهكف السؤاؿ باستخداـ الكمهات
كصٓاغة ٌذي اٖسئمة لٍا بعض الشركط . كالترتٓب الذم ترد فًٓ ٌذي الكمهات كبعدد الكمهات الهستخدهة فًٓ،

ْ أف ٓككف السؤاؿ هكجز الصٓاغة خالْ هف الجهؿ التفسٓٓرة الهعترضة كأف ٓحتكم السؤاؿ عمِ فكرة  .ٌك
 (.2000حهٓدة، )كاحدة، حتِ ٚ ٓككف هركبان أك هعقدان كٓصعب عمِ الدارس ا٘جابة 

 
 :هٍارة التعٓزز: ثالثا

ٌْ تمؾ التغذٓة الراجعة هف الهعمـ إلِ الهتعمـ، بقصد تشجٓعً، كترغٓبً فْ اٚستهرار، كهساعدتً عمِ بمكرة 
ككف كقتٍا عادة عقب سمكؾ الهتعمـ، خاصة ذلؾ الذم ٓحتاج  .أفكاري، كترتٓب استجابتً، كتىشٓط دافعٓتً ٓك

. إلِ تعقٓب لهعرفة حقٓقة استجابتً، كهدل قربٍا أك ُبعدٌا عف الصكاب
 :أىٍا كتكهف أٌهٓتٍا فْ

 
 تٓزد هف فاعمٓة الهكقؼ التعمٓهْ، كهف ثـ َتعمـ الهتعمهٓف. 
 تقضْ عمِ حٓرة الهتعمـ بعد اٚستجابة. 



  

 

20 

 

 تقضْ عمِ الخطأ، كتٓزد هف تثبٓت الصكاب. 
  تجعؿ الهتعمـ إٓجابٓان ىشطان هشاركان .
 

لهحاكلتً  ٓتضهف الثىاء عمِ الشخص بالكمهات ٚستجابتً أك التعٓزز المفظْ ك كهف أىكاع هٍارة التعٓزز،
هكف التعبٓر عىً باٚبتساـ،. لٛستجابة  كأٓضا ،أك الٓد أك العٓف،  بالرأس، ا٘شارةالتعٓزز غٓر المفظْ ٓك

.  جائزة أك هاؿ أك غٓر ذلؾأكتعٓزز هاّدم بٍدٓة 
 

: هٍارة الحٓكٓة :رابعا
 لمٓاقة العقمٓة كالفكٓرة حتِ با٘ضافةفْ ٌذي الهٍارة هف الضركرم أف ٓحتفظ الهعمـ بمٓاقة بدىٓة كىفسٓة جٓدة 

. ٓظٍر فْ صكرة هؤثرة أهاـ التٛهٓذ كتأثرا هعىكٓا ٓحقؽ الكثٓر هف القٓـ كالهعمكهات لدل التٛهٓذ
 

: هٍارات الكسائؿ التعمٓهٓة: خاهسا
إف هجرد استخداـ الكسائؿ كالتقىٓات التعمٓهٓة لٓس هجرد زكائد زخرفًٓ لمعمـ داخؿ الفصؿ كلكىٍا أدكات فْ 

ؽ التٛهٓذ كدافعتًٓ كتكهف أٌهٓة  .ـصهٓـ العهمٓة التعمٓهٓة تساعد عمِ تٓسٓر التعمٓـ كالتعمـ كٓزادة تشٓك
تجعؿ الهتعمهٓف . تبعد العشكائٓة عف الهكقؼ التعمٓهْ .الكسائؿ التعمٓهٓة فْ أىٍا تثٓر دافعٓة الهتعمهٓف

ف الهفآٌـ بصكرة كاضحة، .إٓجابٓٓف ادة قدرة التٛهٓذ عمِ الفٍـ  تعهؿ عمِ تبسٓط الهفآٌـ كتكٓك كٓز
كاستخداـ اٖسالٓب العمهٓة فْ التفكٓر كتككٓف اٚتجاٌات  كاكتساب الهٍارات الحٓاتٓة كهراعاة الفركؽ الفردٓة،

.     كالقٓـ لدل الهتعمـ
: هٍارة ا٘ىٍاء أك الغمؽ: سادسا

ْ تمؾ اٖقكاؿ كاٖفعاؿ التْ تصدر عف الهعمـ بقصد إىٍا عرض الدرس كتظٍر هف خٛؿ قدرة الهعمـ  ٌك
: عمِ بمكرة الهكضكع كتمخٓصً باعتبار ذلؾ ىشاطا ختاهٓا لهكضكع الدرس كتظٍر هف خٛؿ

 تمخٓص الىقاط اٖساسٓة لمهكضكع .
 تكجًٓ بعض اٖسئمة عمِ الهكضكع. 
 هساعدة التٛهٓذ عمِ تىظٓـ هعمكهات الدرس فْ صكرة ىقاط. 
 

كتحفز الهتعمهٓف لمعهؿ .  تترؾ أثران طٓبان فْ ىفكس الهتعمهٓفأىٍا فْ ا٘ىٍاءكتتهثؿ أٌهٓة الغمؽ أك 
هكف أف تتـ عهمٓة الغمؽ  .غمؽ الهراجعة كغمؽ الىقؿ: هف أىكاع الغمؽ ك .كالهشاركة فٓها ٓستجد هف أعهاؿ ٓك
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ـ ها تـ إىجازي هف الدرس كها تحقؽ ، أك اختبار الطٛب فْ ىٍآة الدرس إها بإعطاء همخص لمدرس، أك تقٓك
 (.2000حهٓدة، ) كتحدٓد التكالٓؼ الهطمكب القٓاـ بٍا كالكاجبات العهمٓة، هف أٌداؼ

 
 :هٍارات التقويم والهتابعة: ثالثا

 
القٓاس ٌك العهمٓة التْ ٓقدر  ك. كهىٍا القٓاسٓتضهف هفٍكـ التقكٓـ عددان هف الهفآٌـ التْ تفٓد فْ استٓعابً

اٖسئمة أك  أدكات القٓاس هجهكعة هف ك.بٍا أداء الهتعمـ بالىسبة لخاصٓة هعٓىة باستخداـ أداة قٓاس هىاسبة
الهٍاـ الهتعمقة بخاصٓة هعٓىة ٓطمب هف الهتعمـ ا٘جابة عمٍٓا كبفحص ٌذي ا٘جابات ىحصؿ عمِ قٓاس 

حهٓدة، )  قكائـ التقدٓر،بطاقة الهٛحظةت، اٚختبارا : كتشهؿ أدكات القٓاس.ٖداء الهتعمـ لٍذي الخاصٓة
2000 .)

 
ـ  الهتضهىة الهٍاراتكقد أكرد اٖسطؿ ْ كأتْ فْ هجاؿ التقٓك  : ٌك

 . فٍـ الطمبة لمٓراضٓات الهتعمهة  بطرؽ قٓاس تحصٓؿ كا٘لهاـ -
ـ بحٓث تتعدل أىشطةالتىكٓع فْ  -  .  كالهشآرع الجهاعٓة، اعتهاد همؼ اىجاز الطالبإلْ اٖسئمة التقٓك
ـ هدل هىاسبة كفاعمٓة طرؽ التدٓرس الهستخدهة تحمٓؿ -  . كتقٓك
ـ أىشطةالتكاهؿ بٓف  -  .  التدٓرسكأىشطة التقٓك

ٌىاؾ عدد هف الكفآات فْ ٌذا  لمهعمـ حٓث الىهك الهٍىْكهجاؿ الشخصٓة كتحدث اٖسطؿ أٓضا عف 
اٖسطؿ، )  الهعمـ الهتهكف هف ٌذي الكفآات ٓهكىً هكاكبة كؿ جدٓد فْ هجاؿ عهمًأفالهجاؿ عمِ اعتبار 

2003). 

 
ـ ٌْ :  أىكاع التقٓك

:  تقكٓـ هبدئْ ٓتـ قبؿ البدء فْ تطبٓؽ الهىٍج كٓساعد فْ- 1
تحدٓد كضع الهتعمـ هف أجؿ ىقطة البدآة فْ التعاهؿ هع الهىٍج فقد ترتب هستكٓات هختمفة لمبدء فْ . أ

.  التعاهؿ هع الهىٍج أك البرىاهج حٓث ٓقسـ الدارسكف إلِ هستكل هتقدـ كهستكل هتكسط كهستكل هبتدئ
هعرفة اٖكضاع التْ سٓتـ فٍٓا تطبٓؽ الهىٍج هف حٓث ا٘هكاىات الهادٓة كالهعمهٓف كالطٛب كذلؾ . ب

ـ الهبدئْ ضركرة عىد استخداـ  لبدء الهىٍج أك البرىاهج عمِ أساس هف هعرفة الكاقع هعرفة سمٓهة كالتقٓك
 .الهعٓار الهتدرج 



  

 

22 

 

ىْ ٓتـ فْ فترات هختمفة أثىاء تطبٓؽ الهىٍج- 2 ـ هرحمْ أك تكٓك :  تقٓك
عادة تكجًٓ السٓر بالهىٍج هها ٓككف لً تأثٓر    بغرض الحصكؿ عمِ هعمكهات تساعد فْ هراجعة العهؿ كا 

عمِ الصكرة التْ ٓصؿ إلٍٓا الىاتج الىٍائْ فٍك ضركرم فْ تكجًٓ العهؿ بها ٓكفري هف تغذٓة راجعة 
تـ أثىاء التدٓرس   ٚستدراؾ ها لـ ٓتـ استٓعابً بالهستكل الهطمكب ٓك

ـ ختاهْ ٓتـ فْ ختاـ التعاهؿ هع الهىٍج أك البرىاهج بٍدؼ التأكد هف تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجكة فْ - 3 تقٓك
. (2000حهٓدة، ) ختاـ أٌداؼ هحكر ها أك فْ ختاـ الهىٍج ككؿ

 
ـ هكف : أسالٓب التقٓك ـ ٓك تكجد كسائؿ كأدكات هتىكعة تستخدـ فْ الحصكؿ عمِ الهعمكهات الٛزهة لمتقٓك

:  أىهاطةتصىٓؼ ٌذي الكسائؿ كاٖدكات إلِ ثٛث
  .لدل الهتعمـ (العقمٓة)اٚختبارات كتقٓس الجكاىب الهعرفٓة - 
 ٓهكف عف طٓرقٍا الحصكؿ عمِ الهعمكهات التْ ٚ ٓهكف الحصكؿ عمٍٓا إٚ هفأسالٓب التقدٓر الذاتْ ك- 

 .الشخص ىفسً
تساعد فْ الحصكؿ عمِ هعمكهات عف سمكؾ الشخص الهٛحظ كهف ٌذي اٖسالٓب كأسالٓب الهٛحظة - 

 (.2002حهٓدة، ) بطاقة الهٛحظة
 

 عف طٓرؽ عرضٍا فْ خصائص الهعمـ الىاجح عف فْ دراسة هٓداىٓة (2010 ،عبد المطٓؼ)تحدثت كقد 
 عمًٓ اسـ أطمؽ، كفْ ٌذا الصدد قدهت أىهكذجا ٓقٓس بهكجبً خصائص الهعمـ الىاجح الذم عدة ىهاذج

ٓرةأىهكذج ْ (Kellough ) لكمٓؼ الهٍارات كالكاجبات التطٓك ، لٓتضهف الهٍارات التدٓرسٓة لمهعمـ ٌك
: باختصار
.  اهتٛكً لمهادة العمهٓة الهتخصص بٍا  -
.  ة العمهٓة لطٛبًد الهاإٓصاؿقدرتً عمِ   -
. قدرتً عمِ تقكٓـ أعهاؿ الطمبة  -
 . التعمٓهٓةاٌٖداؼقدرتً عمِ تحقٓؽ   -
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:  هجاٚت ٌْأربعة ٓحدد فًٓ خصائص الهعمـ الجٓد هكزعة عمِ  (Miller)هٓممر أىهكذجك
شهؿ عدة ىقاط هىٍافالخصائص الكجدا: الهجاؿ اٖكؿ : ٓة ٓك

. الحهاس كالعهؿ ٓتكلد هف رغبة الهعمـ لعهمً كحبً لتٛهٓذي  -
. التشجٓع الذم ٓبدًٓ الهعمـ لٓحفز تٛهٓذي عمِ تعمـ أفضؿ  -
. الهساعدة حٓث ٓشعر التمهٓذ بأف الهعمـ قٓرب هىً كهستعد لبذؿ الهساعدة لً  -

: هٍارات الهعمـ هىٍا: الهجاؿ الثاىْ
.  الخاصة بهحتكل الهادة الدراسٓة كاٖسالٓب التدٓرسٓةا٘بداعهٍارة   -
ثٓر إعطاءهٍارة التحدم التْ تتهثؿ فْ قدرة الهعمـ عمِ   -  كاجبات كىشاطات تتحدل التٛهٓذ ٓك

. حهاسٍـ
: ادراة الصؼ كتىظٓهً، كتشهؿ: الهجاؿ الثالث

. هٍارة الهحافظة عمِ الىظاـ لٍدكء كسٓر الدرس  -
شاعةهٍارة تعاهؿ الهعمـ هع تٛهٓذي   - .  ركح العدؿ بٓىٍـكا 

: القدرة العهمٓة، كتشهؿ: الهجاؿ الرابع
. اهتٛؾ الهعمـ الهعرفة التخصصٓة الكافٓة  -
. هكاكبتً لها ٓستجد فْ هجاؿ تخصصً هف تطكرات  -

ا هف خٛؿ الهفردات البارزة فٍٓا، (1999( )الحٓمة)كاستعرض  هكف اىجاٌز : كهىٍا خصائص الهعمـ الجٓد، ٓك
.  كاختٓار اٖسالٓب كالكسائؿاٌٖداؼ الخطط الدراسٓة كصٓاغة إعداد: التخطٓط  -
. هراعاة الفركؽ الفردٓة بٓف الطمبة كتشجٓع التعمـ الذاتْ: تفٓرد التعمـ  -
ر التفكٓر الىاقد: استثارة تفكٓر الطمبة  - . تشجٓع التعمـ الهبىْ عمِ اٚستقصاء كحؿ الهشكٛت كتطٓك
ـ - . (1999الحٓمة، ) اٚختبارات لتقكٓـ أداء الطمبة طبقا لٌٗداؼ إعداد: التقٓك
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 (حد ىهاذج الهٍارات التدٓرسٓةأ)         

 لتدريس اهٍارات         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                         
 

  (1989 ،ٓزتكف)

 ٌزٕفُزا

 ِهبساد ػشع اٌذسط

 تصُيف األسئهخ انصيفيخ

   صيبغخ  وتىجيه األسئهخ

 إثبسح اٌذافؼُخ 

 اٌزؼضَض 

 ِهبساد االرظبي 

 استشاتيجيبد إداسح انصف 

 ِشىالد إداسح اٌظف 

 اٌزخطُؾ 

 رخطُؾ اٌذسط 

 رحًٍُ خظبئض اٌّزؼٍُ 

 رحًٍُ اٌّحزىي

 األهذاف اٌزؼٍُُّخ 

 رمىَُ خزبٍِ 

 رمىَُ رىىٍَٕ 

 رمىَُ رشخُظٍ 

 اٌزمىَُ 
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ْ عبارة عف هخططات  كها كضع عدد هف الهختصٓف العدٓد هف الىهاذج التْ تهثؿ الهٍارات التدٓرسٓة، ٌك
 عدد هف الهجاٚت الرئٓسٓة تضـ هجهكعة هف الهٍارات التدٓرسٓة لتحقٓؽ تعمٓـ إلِأك ٌٓاكؿ تكجً الهعمـ 

   .ىشط كفعاؿ
   

ر  عد هكضكع تطٓك زالت هحكر اٌتهاـ أٌـ الهعمـ كتدٓربً، هف إعدادٓك  عهمٓة أٓة الهكضكعات التْ كاىت ٚك
صٛح، كلٍذا الغرض اٌتهت هؤسسات   الهعمهٓف كتدٓربٍـ فْ الكمٓات التربكٓة كالجاهعات إعدادتطكٓر كا 

 ٖداء شاهٛ، لتأٌٓمً عمهٓا كتربكٓا، ببراهج هتىكعة لٓهتمؾ الهٍارات التدٓرسٓة الٛزهة إعدادا الهعمـ بإعداد
 تهكىً إىها الىفسْ فحسب، كاٖهافدكري عمِ الىحك الهىشكد، لذلؾ فاف الهعمـ لٍذي الهٍارات ٚ ٓكسبً الثقة 

 التدٓرسٓة التربكٓة الهٛئهة، لتحقٓؽ اٌٖداؼ البٓئٓةئ لً مأٓضا هف تصهٓـ استراتٓجٓات التعمٓـ كالتعمـ، كتً
درس خٛؿ هكقؼ ػا الـػـك بًػ التْ ٓؽاٖداءاتا تعبر عف هجهكعة ػس أٓا كاف هجالًػارات التدرمػفهً.الهىشكدة

ـػط، كالتىفْػالتخطْ: ب الثٛثةػقْ، كتتهثؿ فْ الجكافػتدٓرسْ حقْ . (2010، هطر) ذ، كالتقٓك
 

 بالكفاءة الذاتٓة أخرلكترتبط هٍارات التدٓرس لمهعمـ سكاء كاف هعمها لهادة الٓراضٓات أك ٖم هادة هختمفة 
ا تعهؿ عمِ أخرللٍذا الهعمـ كبعكاهؿ كهتغٓرات   . الهعمـ الكؼءإٓجاد كجهٓع ٌذي العكاهؿ كغٌٓر

 

 حدكث تغٓرات إلِٓسعِ  (الكفاءة اٚجتهاعٓة- الكفاءة فْ التدٓرس -اٖكادٓهٓة )فالهعمـ ذك الكفاءة الذاتٓة 
كذلؾ هف خٛؿ قدرة التمهٓذ عمِ اٚبتكار كرفع هستكٓات الدافعٓة لدل  عقمٓة ككجداىٓة كسمككٓة لدل تٛهٓذي،

تٛهٓذي كهساعدتٍـ عمِ اكتساب الهٍارات الٛزهة لحؿ الهشكٛت، كها اىً ٓفٍـ الفكارؽ العقمٓة بٓف طٛبً 
ة الهىشكدة عمِ أساس هف الفٍـ الحقٓقْ سٍؿ عمًٓ تكجٍٍٓـ كبذلؾ ٓحقؽ اٌٖداؼ التربٓك الدردٓر، ) ٓك

1995.)  
 

ٌْ هجهكعة هف الهٍارات التدٓرسٓة التْ ٓجب أف تتكفر فْ  (الكفاءة الهٍىٓة )الكفاءة فْ التدٓرس كتعرؼ 
تحضٓر - طٓرقة عرض الدرس  :الهعمـ كْ ٓؤدم عهمً بكفاءة كفعالٓة داخؿ غرفة الصؼ الهدرسْ هىٍا

ـ - هشاركة التٛهٓذ فْ أىشطة الدرس - الدرس  تكمٓؼ التٛهٓذ - اٖسئمة الهثٓرة لتفكٓر التٛهٓذ - التقٓك
اٌٚتهاـ بالتٛهٓذ - تكفٓر هىاخ تعمٓهْ جٓد -  التأكد هف فٍـ التٛهٓذ لعىاصر الدرس- بالكاجبات الهىزلٓة 

 إىٍاء- تمخٓص ها جاء فْ الدرس فْ ىٍآة الحصة - هراعاة الفركؽ الفردٓة بٓف التٛهٓذ - كأسئمتٍـ 



  

 

26 

 

تكضٓح بعض ىقاط الدرس باٖهثمة كالكسائؿ التعمٓهٓة الهرتبطة بالبٓئة  - (الغمؽ) الدرس بىٍآة الحصة تهاها
 (.1995الدردٓر، )

 
ذكر الفرهاكم إلِ اىً تكجد لفظة  ْ  (Efficacy) كلفظة (Efficiency)ٓك فْ قكاهٓس المغة بهعاف هترادفة ٌك

عمِ التكالْ الفاعمٓة كالكفاءة كأشار ٓزداف أىً بالرجكع الِ قكاهٓس المغة لتحدٓد الترجهة الصحٓحة لهصطمح 
(Efficacy)  ِكجد اىً ٓرد عىد كؿ هف إلٓاس كادكارد إلٓاس كحسف سعٓد الكرهْ كهىٓر البعمبكْ بهعى

 الدراسة تتبىِ هصطمح الكفاءة كعمًٓ فإف ٌذي .بهعىِ الكفاءة (Efficiency) فْ حٓف كرد هصطمح ،فاعمٓة
 .(Efficacy)كلٓس  (-Efficiency Self)الذاتٓة إذا 

تحت اسـ تكقعات الكفاءة  (Bandura)هف أكثر الهفآٌـ الىظٓرة كالعمهٓة أٌهٓة الذم كضعً باىدكرا  ك
هعتقدات الفرد عف قدراتً لٓىجز بىجاح سمككا هعٓىا  أك)   Expectation Self-Efficiency)الذاتٓة 

 .(2012عهرك، )
 

 بإتقاف فًٓ السمكؾ الهرغكب إىجاز عمِ لقدرتً الفرد إدراؾ أىٍا عمِ الذاتٓة الكفاءة (2010ٓزداف، ) كتعرؼ
 كحؿ أخٓرف، هع تعاهمً بالهبادئ كحسف كالتزاهً الجدٓدة، اٖشٓاء كتعمٓـ الصعبة، اٖعهاؿ أداء فْ كرغبتً

صرار أٌدافً بهثابرة تحقٓؽ فْ ىفسً عمِ كاعتهادي هشكٛت، هف ٓكاجًٍ  ها  .كا 

 
كل ك  ٓحققكا أفبأىٍا حكـ الهعمهٓف عمِ قدرتٍـ عمِ  (Hoy, 1990 &Woolfolk )ٓعرفٍا ككلفكؾ ٌك

  .الىتائج الهرغكبة هف هشاركة التمهٓذ فْ التعمـ، حتِ أكلئؾ الذٓف ٚ ٓهمككف دافعٓة كافٓة لمتعمـ
 

َحتِ ٖقمٍن ، تعمن الطٛب َإحداث تأثٓر آجابْ فْ، ٌْ إٓهاو الهعمن بقدرتً عمِ أداء هٍان التدرٓسو
 (.2004، العٛ أبَ) ْ تعمن الطٛبػالبٓئٓة الهؤثرة فؿ َفْ قدرتً عمِ ضبط العَاه، استجابة َدافعٓة

        نػٓن َالتعمػْ التعمػج عهمٓتػأثٓر عمِ ىاتػ فْ التكهعمـاتً ػاو الهعمن فْ قدراتً َإهكاىػٌْ إٓه أَ
(Wan, 1999 .)
   

 عمِ أىٍا (2011)عرفٍا الكطباف : (Teacher self efficacy)لمهعمـ  التدٓرسٓة الذاتٓة أها الكفاءة
 كالتعاهؿ فعالة، بصكرة الطالب تعمـ عمِ ٓتعمؽ بقدراتً فٓها ىفسً عف الهعمـ ٓحهمٍا التْ الهعتقدات هجهكعة
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 هعتقدات هف الهعمـ ٓهمكً ها أك الدافعٓة، هىخفضْ أك الهستكل هىخفضْ الطٛب هع حتِ إٓجابٓة بصكرة
 هعٓف هستكل عمِ لمهحافظة الضركٓرة اٖفعاؿ هف هجهكعة كتىفٓذ تىظٓـ عمِ ٓتعمؽ بقدرتً فٓها ىفسً عف
 .(2011الكطباف، )لمطٛب  إٓجابْ تحصٓؿ إلِ ٓؤدم التدٓرسْ اٖداء هف

 
رل  فاف هف الهحتهؿ أف ٓبذؿ - أم كفاءة ذاتٓة عالٓة-  شعر بالكفاءة الذاتٓةإذاأف الفرد  ((Berry, 1989ٓك

ف. العهؿ٘تقافالجٍد كالهثابرة الٛزهة   الفرد قدرة فقط تحكهً ٚ الذاتٓة الكفاءة لىظٓرة كفقا الفرد سمكؾ  كا 
 ٌذي كتقكـ. السمكؾ ٌذا تحقٓؽ أك إىجاز هف الهتكقع اٖهر أٓضا ٓحكهً بؿ السمكؾ إىجاز عمِ الهدركة
 لٓست الذاتٓة كالكفاءة. هعٓىة بسمككٓات القٓاـ عمِ قدرتً عف الفرد هف الصادرة اٖحكاـ أساس عمِ الىظٓرة
ـ كلكىٍا عاهة هشاعر هجرد  كلمجٍد الذم هثابرتً، كهدل بً، القٓاـ ٓستطٓع عها لذاتً الفرد جاىب هف تقٓك
 كالتصرفات، أىهاط التفكٓر، فْ تؤثر الذاتٓة فالكفاءة كالهعقدة؛ الصعبة الهكاقؼ هع التعاهؿ فْ كهركىتً ٓبذلً

 أساسٓا هركزا تهمؾ حٓث لدل اٖفراد، الشخصٓة القكل آلٓات أٌـ هف الذاتٓة الكفآة كتعد. العاطفٓة كا٘ثارة
 هراحؿ فْ طٓرقً تعترض التْ هجابٍة الضغكط عمِ الفرد تساعد فٍْ ىشاط، بأم لمقٓاـ اٖفراد دافعٓف فْ

 .الهختمفة حٓاتً

 
ؤكد باىدكرا   عف كفاءتً الذاتٓة ٓظٍر هف خٛؿ ا٘دراؾ الهعرفْ لقدرات فردعمِ أف هفٍـك اؿ (Bandura)ٓك

الفرد الشخصٓة كهف خٛؿ تعدد الخبرات التْ ٓهر بٍا الفرد، حٓث تعهؿ ٌذي الخبرات عمِ هساعدة الذات 
ذي الخبرات لمههارسات إذا كاىت تتسـ بالفشؿ فإىٍا قد تعكؽ الذات  فْ التغمب عمِ الضغكط التْ تكاجًٍ، ٌك

(. Bandura, 2004)عف القٓاـ بكظائفٍا ا٘ٓجابٓة 

ا إدراؾ  كٓشٓر باىدكرا إلِ أف هعتقدات اٖفراد حكؿ قدراتٍـ عمِ تىظٓـ تصرفاتٍـ الٍاهة فْ حٓاتٍـ باعتباٌر
ء اٖفراد لمكفاءة الذاتٓة لدٍٓـ فكؿ كاحد لً ىهط فٓرد هف الكفاءة كالتْ تؤثر كتحدد اٖىشطة التْ ٓقـك بٍا  ٌٚؤ

 .(Bandura, 1977)أك ٓتجىبٍا 
 

كها ٓرل باىدكرا عمِ أف هعتقدات الفرد عف كفاءتً الذاتٓة تتجمِ هف خٛؿ ا٘دراؾ الهعرفْ لمقدرات 
ؤكد باىدكرا عمِ أف هفٍـك الفرد عف كفاءتً .كالخبرات الهتعددة سكاء الهباشرة أك الغٓر هباشرة ،الشخصٓة  ٓك

الخبرات التْ ٓهر بٍا الفرد  الذاتٓة ٓظٍر هف خٛؿ ا٘دراؾ الهعرفْ لقدرات الغرد الشخصٓة كهف خٛؿ تعدد
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ذي الخبرات لمههارسات  حٓث تعهؿ ٌذي الخبرات عمِ هساعدة الذات فْ التغمب عمِ الضغكط التْ تكاجًٍ ٌك
 كها ٓرل باىدكرا أف الكفاءة الذاتٓة .التْ كاىت تتسـ بالفشؿ فإىٍا قد تعكؽ الذات عف القٓاـ بكظائفٍا ا٘ٓجابٓة

لٓست سهة ثابتة فْ السمكؾ الشخصْ بؿ ٌْ هجهكعة هف اٖحكاـ ٚ تتصؿ بها أىجزي الفرد فقط كلكف 
ىٍا ىتاج الهقدرة الشخصٓة  (. Bandura, 1982)أٓضا بالحكـ عمِ ها ٓستطٓع اىجازي كا 

 
د، ف آلٓة الكفاءة الذاتٓة ٓهكف أف ٓككف لٍا قٓهة كبٓرة فْ تفسٓر تصرفات كذلؾ إ كها أف لٍا دكر كبٓر اٖٚك

 .(2012، عهرك)فْ تفسٓر السمكؾ الصحْ كهدل تقٓد الفرد بً لتجاكز أزهاتً الصحٓة 
 
ٓشٓر إلِ إحساس الفرد بالكفاءة  (1977) (Bandura)ف هصطمح الكفاءة الذاتٓة الذم اقترحً باىدكرا إ 

إلِ أف  كأشار باىدكرا .الذاتٓة كالقدرة عمِ تحقٓؽ السمكؾ الهرغكب كالتحكـ فْ الظركؼ البٓئٓة الهحٓطة
 بٓىها ٓؤدم عدـ الكفاءة إلِ عدـ ،الكفاءة الذاتٓة تساعد عمِ الهكاظبة فْ أداء العهؿ حتِ ٓتحقؽ الىجاح

ة اىتقالٓة فهف الهفترض أف الكفاءة تؤثر فْ اختٓار السمكؾ الفعاؿ ، الهثابرة كأف هفٍـك الكفاءة ذك طبٓعة تىبٓؤ
 كذلؾ ٓرل باىدكرا أف هف بٓف الهتغٓرات .كالجٍد الهبذكؿ كالهداكهة فْ التصدم لمصعاب كالقٓاـ بالعهؿ

سكاء كاىت ٌذي التكقعات أك اٖحكاـ ، الهعرفٓة التْ تحدث قبؿ القٓاـ بالسمكؾ ها ٓسهِ بالتكقعات أك اٖحكاـ
عىْ إحكاـ ،خاصة بإجراء السمكؾ أك الىاتج الىٍائْ لً كأطمؽ عمِ ٌذي التكقعات هصطمح الكفاءة الذاتٓة  ٓك

كتىعكس ٌذي التكقعات عمِ اختٓار ، الفرد عمِ تكقعاتً عف قٓاهً بالسمكؾ فْ كضعٓات ٓسكدٌا الغهكض
 .(Bandura, 1977) كالتصدم لمصعاب كاىجاز السمكؾ، اٖىشطة الهتضهىة فْ اٖداء كالجٍد الهبذكؿ

  
 قىاعة الفرد بقدرتً عمِ القٓاـ بالىشاطات الٛزهة كاٖهكر إلِبذلؾ ٓشٓر هفٍـك الكفاءة الذاتٓة هها عرضىاي ك

 .الحٓاتٓة بهختمؼ أشكالٍا كقىاعتً الداخمٓة بكجكد الهعرفة كالهقدرة التْ ٓحتاجٍا لمقٓاـ بٍذي الىشاطات
 

تؤثر فْ أىهاط التفكٓر بحٓث قد تصبح هعٓىات  (Self- Efficiency)كٓضٓؼ باىدكرا أف الكفاءة الذاتٓة 
ا،ذاتٓة أك عكائؽ ذاتٓة فالذٓف لٍٓـ  . كأف إدراؾ اٖفراد لمكفاءة الذاتٓة تؤثر عمِ أىكاع الخطط التْ ٓرسهٌك

كالذٓف ٓصدركف عمِ أىفسٍـ اىتقاء الكفاءة أكثر هٓٛ ، إحساس هرتفع بالكفاءة الذاتٓة ٓرسهكف خططا ىاجحة
فا٘حساس بالكفاءة ٓىشِء بىاءات هعرفٓة ذات أثر فعاؿ ، لمخطط الفاشمة كاٖداء الضئٓؿ كا٘خفاؽ الهتكرر

ة ا٘دراؾ الذاتْ لمكفاءة  .(Bandura, 1989) فْ تقٓك
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ْ تكقعات الكفاءة الذاتٓة كتعىْ اٚعتقاد  ف الفرد بأكٓفرؽ باىدكرا بٓف تكقعات كأحكاـ تحدث فبؿ السمكؾ ٌك
ٓهكف أف ٓؤدم بىجاح السمكؾ الذم ٌك بصدد القٓاـ بً كبٓف تكقعات تحدث بعد بدآة السمكؾ كتعرؼ 

 ،(Response Outcomes Expectation) تكقعات الشخص عف هخرجات اٚستجابة أكبتكقعات الىتائج 
 ىتائج هعٓىة كتىعكس الكفاءة الذاتٓة لمشخص فْ إلِكتعىْ اعتقاد الفرد باف سمككٓات هعٓىة سكؼ تؤدم 

ا عف كٓفٓة قٓاهً بالهٍهة كالىشاط الهتضهف كهدل تىبؤي بالجٍد الٛـز كالهكاظبة  التكقعات التْ ٓصدٌر
 .    (Bandura, 1997)الهطمكبة 

 
كهها سبؽ فاف هفٍـك الكفاءة الذاتٓة الذم قدهً باىدكرا فْ ىظٓرتً لً دكر فعاؿ فْ اٚىجاز كىجاح اٖداء 
كالهكاظبة كالرفع هف الكفاءة الذاتٓة كقدرتٍا عمِ هكاجٍة العدٓد هف الهشكٛت التْ تقؼ سدا بٓف ا٘ىساف 

 أف الكفاءة الذاتٓة ٌْ سهة إلِ ىخمص ،كعمِ ضكء ها تـ استعراضً لهفٍـك الكفاءة الذاتٓة .كبٓف ثقتً بىفسً
شخصٓة ٓهثمٍا الفرد بخصكص ثقتً فْ قدراتً كهٍاراتً كاعتقاداتً كاستعدادي لتطبٓؽ الهٍارات الهعرفٓة 
كاٚجتهاعٓة كالسمككٓة التْ لدًٓ هف أجؿ التصدم لمضغكط كاٖحداث التْ تؤثر عمِ حٓاتً هع التعاهؿ 

. (2012عهرك، )هعٍا كالسٓطرة عمٍٓا 
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( Dimensions of self–efficiency) :أبعاد الكفاءة الذاتية
 

ْ (1977) (Bandura)حدد باىدكرا   :ثٛثة أبعاد تتغٓر الكفاءة الذاتٓة كفقا لٍا ٌك
 
 (Magnitude):  الكفاءة أك الفاعمٓةهقدار- 1

ك ٓختمؼ تبعا لطبٓعة كصعكبة الهكقؼ تضح قدر الكفاءة بصكرة أكبر عىدها تككف الهٍاـ هرتبة كفقا ، ٌك ٓك
هكف تحدٓدي بالهٍاـ البسٓطة الهتشابً كهتكسطة  لمصعكبة كاٚختٛؼ بٓف اٖفراد فْ تكقعات الكفاءة ٓك

 .(Bandura, 1977)الصعكبة كلكىٍا تتطمب هستكل أداء شاؽ فْ هعظهٍا 
 

ذكر باىدكرا  فْ ٌذا الصدد أف طبٓعة التحدٓات التْ تكاجً الكفاءة الشخصٓة ٓهكف  (Bandura()1986)ٓك
هستكل ا٘تقاف كبذؿ الجٍد كالدقة كا٘ىتاجٓة كالتٍدٓد كالتىظٓـ الذاتْ  :الحكـ عمٍٓا بهختمؼ الكسائؿ هثؿ

فهف خٛؿ التىظٓـ الذاتْ فإف القضٓة لـ تعد أف فردا ها ٓهكف أف ٓىجز عهٛ هعٓىا عف طٓرؽ  .الهطمكب
 فردا ها لدًٓ الكفاءة لٓىجز بىفسً كبطٓرقة هىظهة هف خٛؿ هكاجٍة هختمؼ أفالصدفة كلكف القضٓة ٌْ 

 .(2012عهرك، )حاٚت العزكؼ عف العدكؿ عف اٖداء 
 
 (Generality): العهكهٓة- 2

 اىتقاؿ تكقعات الكفاءة الذاتٓة هف هكقؼ الِ هكاقؼ هتشابٍة فالشخص ٓستطٓع الىجاح إلِٓشٓر باىدكرا ٌىا 
 (.Bandura, 1977)فْ أداء هٍاـ هقارىة بىجاحً فْ أداء هٍاـ هشابٍة 

أف العهكهٓة تحدد هف خٛؿ هجاٚت اٖىشطة الهتسعة  (Bandura, 1986)كفْ ٌذا الصدد ٓذكر باىدكرا 
درجة تشابً اٖىشطة كالطرؽ التْ :فْ هقابؿ الهجاٚت الهحددة كأىٍا تختمؼ باختٛؼ عدد هف اٖبعاد هثؿ 

تعبر بٍا ا٘هكاىات أك القدرات السمككٓة كالهعرفٓة كالكجداىٓة كهف خٛؿ التفسٓرات الكصفٓة لمهكاقؼ 
 .كخصائص الشخص الهتعمقة بالسمكؾ الهكجً

 
 (Strength ):الشدة أك القكة- 3 

الشدة أك القكة تحدد ضهف خبرة الشخص كهدل هىاسبتٍا لمهكقؼ كأف الفرد الذم ٓهتمؾ تكقعات هرتفعة ٓهكىً 
الهكاظبة فْ العهؿ كبذؿ جٍد أكثر فْ هكاجٍة الخبرات الصعبة فْ ٌذا الصدد ٓهكف القكؿ أف قكة الشعكر 
بالكفاءة الشخصٓة تعبر عف الهثابرة العالٓة كالقدرة الهرتفعة التْ تهكف هف اختٓار اٖىشطة التْ سكؼ تؤدم 
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بىجاح كها ٓذكر أٓضا أىً فْ حالة التىظٓـ الذاتْ لمكفاءة فاف الىاس سكؼ ٓحكهكف عمِ ثقتٍـ فْ أىٍـ 
 .(Bandura, 1977)ٓهكىٍـ أداء الىشاط بشكؿ هىظـ فْ خٛؿ فترات زهىٓة هحددة  

 
 (Classifications of self – efficiency): أصىاف الكفاءة الذاتية

 
 : هىٍاأصىاؼ عدة إلِصىؼ العمهاء الكفاءة الذاتٓة 

 

ْ ترتبط بأحداث ٚ ٓستطٓع الهكاطىكف السٓطرة عمٍٓا هثؿ اىتشار تأثٓر التكىكلكجٓا : الكفاءة القكهٓة- 1 ٌك
 . اٖحداث التْ تجرم فْ أجزاء أخرل هف العالـ، التغٓر اٚجتهاعْ السٓرع فْ أحد الهجتهعات،الحدٓثة

ـ أصحب قكهٓة كاحدة أك بمد إكسابكتعهؿ الكفاءة القكهٓة عمِ   اٖفراد أفكار كهعتقدات عف أىفسٍـ باعتباٌر
 .كاحد
 
ْ هجهكعة تعهؿ تؤهف بقدراتٍا كتعهؿ فْ ىظاـ جهاعْ لتحقٓؽ الهستكل : اٚجتهاعٓةالكفاءة - 2 ٌك

كأف اٖفراد ٓعٓشكف غٓر هىعزلٓف اجتهاعٓا كاف الكثٓر هف الهشكٛت كالصعكبات التْ  .الهطمكب هىٍا
دراؾ   لكفاءاتٍـ الجهاعٓة اٖشخاصٓكاجٍكىٍا تتطمب الجٍكد الجهاعٓة الهساىدة ٘حداث أم تغٓٓر فعاؿ كا 

 إذا أخفقكا فْ الكصكؿ لدٍٓـٓؤثر فٓها ٓكدكف عهمً جهاعات كهقدار الجٍد الذم ٓبذلكىً  كقكتٍـ التْ تبقِ 
فٓرؽ الهىافسة : كهثاؿ ذلؾ .كأف جذكر كفاءة الجهاعة تكهف فْ كفاءة أشخاص ٌذي الجهاعة . الىتائجإلِ

 كاف ٓؤهف فْ قدراتً كهقدرتً عمِ التغمب عمِ الفٓرؽ الهىافس فتتككف لدًٓ كفاءة جهاعٓة هرتفع إذاالفكٓرة 
. كالعكس صحٓح

 
ْ قدرة الشخص عمِ القٓاـ بالسمكؾ الذم ٓحقؽ ىتائج آجابٓة كهقبكلة فْ  :الكفاءة الذاتٓة العاهة- 3 ٌك

صدارهكقؼ هحدد كالسٓطرة التْ تؤثر عمِ سمكؾ اٖشخاص   التكقعات الذاتٓة عف كٓفٓة القٓاـ بالهٍاـ كا 
 .إلًٓ كالتىبؤ بالجٍد الىشاط كالهكاظبة الٛزهة لتحقٓؽ العهؿ الهككؿ إلًٓ أسىدتكاٖىشطة التْ 

 
 اٖشخاص الخاصة الهىكطة بهقدرتٍـ عمِ القٓاـ بهٍهة هحددة أحكاـكٓقصد بٍا : الكفاءة الذاتٓة الخاصة- 4

. ( كالتعبٓرا٘عراب)أك فْ المغة العربٓة  .( الٍىدسٓةاٖشكاؿ)الٓراضٓات فْ : فْ ىشاط هعٓف هثؿ
ْ  :الكفاءة الذاتٓة اٖكادٓهٓة- 5  الشخص لدرتً عمِ القٓاـ بالهٍاـ التعمٓهٓة بهستكٓات هرغكب إدراؾٌك

ْ تتأثر بعدد هف ؛ فٍٓا أم أىٍا تعىْ قدرة الفرد الفعمٓة فْ هكضكعات الدراسة الهتىكعة داخؿ القسـ ٌك
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عهرك، )الهتغٓرات هىٍا حجـ أفراد القسـ كعهر الدارسٓف كهستكل اٚستعداد اٖكادٓهْ لمتحصٓؿ الدراسْ 
2012 .)

 
 (Self – efficiency Sources):هصادر الكفاءة الذاتية 

 
ْأفأربعة هصادر ٓستطٓع الفرد هف خٛلٍا ( 2012)ىقٛ عف عهركقترح باىدكرا ا  : ٓكتسب الكفاءة الذاتٓة ٌك
 
 (Performance Accomplishment ):ا٘ىجازات اٖدائٓة - 1
كٓقصد بٍا التجارب كالخبرات التْ ٓقكـ بٍا الشخص كاف اٚىجازات اٖدائٓة لٍا تأثٓر خاص ٖىٍا تعتهد  

كبٓىها ا٘خفاؽ الهذككر الهتكرر  .عمِ الخبرات التْ ٓهتمكٍا الشخص فالىجاح عادة ٓسهك بتكقعات الكفاءة
 ٓتـ تحقٓؽ الكفاءة الذاتٓة الهرتفعة هف خٛؿ الىجاحات الهتكررة فإف اٖثر السمبْ لمفشؿ أفٓخفضٍا كبعد 

 بؿ إف ا٘خفاقات العارضة التْ ٓتـ التغمب عمٍٓا هف خٛؿ الجٍكد الدكٓرة ٓهكف ،العارض عادة ها ٓتىاقص
هكف لمكفاءة الذاتٓة   سبؽ كأف كاف اٖداء فٍٓا ضعٓؼ أخرل تعهـ إلِ هكاقؼ أفأف ترتفع الدافعٓة الذاتٓة ٓك

 .ة الكفاءة الذاتْٚىعداـ
 

ف تغٓر الكفاءة الذاتٓة لٗفراد هف خٛؿ ا٘ىجازات اٖدائٓة ٓعتهد عمِ ا٘دراؾ الهسبؽ لمقدرات الذاتٓة  كا 
كصعكبة الهٍهة الهدركة كهقدار الجٍد الهبذكؿ كحجـ الهساعدات الخارجٓة كالظرؼ التْ تحٓط بعهمٓة اٖداء 
كالتكقٓت الزهىْ لمىجاحات كا٘خفاقات بهعىِ أف ا٘خفاقات إذا حدثت قبؿ الشعكر بالكفاءة فإىٍا تقمؿ هف ٌذا 

 .Bandura, 1986) )الشعكر
 
 (Vicarious Experience) : البدٓمةالخبرات - 2

عىْ ٌذا الهصدر  ْ الخبرات غٓر الهباشرة كالهعمكهات التْ تصدر هف أخٓرف (التعمـ بالهٛحظة)ٓك  ،ٌك
كأف اٖفراد ٚ ٓثقكف فْ ىهكذج الخبرة كهصدر أساسْ لمهعمكهات فٓها ٓتعمؽ بهستكل الكفاءة الذاتٓة كلذلؾ 

ة أداء أخٓرف لٗىشطة الصعبة .فإف الكثٓر هف التكقعات تشتؽ هف الخبرات البدٓمة هكف لمخبرات .كرٓؤ  ٓك
البدٓمة أف تتٓح تكقعات هرتفعة عف طٓرؽ الهٛحظة كالرغبة فْ التقدـ كالهثابرة كهقارىة القدرات الذاتٓة 

ة أخٓرف ٓؤدكف  .بالىسبة لقدرات أخٓرف ككذلؾ فاف تقدٓر الكفاءة الذاتٓة ٓتأثر جزئٓا بالخبرات البدٓمة أك رٓؤ
كبالرغـ هف ضعؼ الهككىات الهدركة فْ هٛحظة أخٓرف فإف عرض الىهاذج الهشابٍة . الىشاط بىجاح

. (Bandura, 1977 )ٓهكىٍا أف تىقؿ هعمكهات حكؿ الكفاءة الذاتٓة كالتىبؤ باٖحداث البٓئٓة
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أف ىظٓرة الهقارىة اٚجتهاعٓة ىشأت لتفسٓر التقٓٓـ  الذاتْ لمقدرة فْ  (Bandura, 1986)كٓضٓؼ باىدكرا 
ظؿ غٓاب هحؾ هحآد فٍىاؾ العدٓد هف العهمٓات التْ هف خٛلٍا تؤثر الخبرات البدٓمة عمِ التقٓٓـ الذاتْ 

فأداء أخٓرف الهشبً ٖداء الفرد ٓشكؿ هصدرا هٍها  .لمكفاءة الذاتٓة كهف ٌذي العهمٓات الهقارىة اٚجتهاعٓة
 ىتائج ىاجحة إلِلمحكـ عمِ القدرة الذاتٓة كها أف هراقبة اٖفراد ٖدائٍـ تحت ظركؼ هعٓىة كالذم ٓؤدم 

ذا ها ٓطمؽ عمٓة هحاكاة الذات . ٓكضح بطٓرقة هباشرة حدكد قدرات الفرد ٌك
 

ْ عدةكالتعمـ بالهٛحظة تتحكـ فًٓ عهمٓات فرعٓة عهمٓة اٚىتباي كتتهثؿ فْ الهعمكهات الهستخمصة هف :  ٌك
عمِ اكتشاؼ كفحص الىهاذج فْ البٓئة اٚجتهاعٓة  ٌىاؾ العدٓد هف العكاهؿ التْ تؤثر .اٖحداث الهشاٌدة

كهىٍا العهمٓات الهعرفٓة كالتصكرات السابقة كقٓـ الهٛحظ كالتكافؤ الفعاؿ كالجاذبٓة كالقٓـ كاٖىشطة 
كهف العهمٓات التْ تتحكـ  . كهع ذلؾ فإف اٖفراد ٚ ٓتأثركف كثٓرا باٖىشطة التْ ٓتـ ىسٓاىٍا.الهٛحظة

ؿ كبىاء الهعمكهات التْ تتعمؽ باٖحداث لٓعاد تهثٓمٍا فْ الذاكرة ،بالهٛحظة أٓضا عهمٓة الذاكرة  كتقـك بتحٓك
كقد تؤدم التصكرات الهسبقة كالحالة اٚىفعالٓة الِ اٖحداث الهىاسبة لمظركؼ ، عمِ ٌٓئة قكاعد كتصكرات

عهمٓة إىتاج  كهىٍا أٓضا .الهتغٓرة أك إلِ استحضار تأثٓرات هتحٓزة عمِ اٖىشطة التْ ٓقـك بٍا الفرد
كمها اهتمؾ الفرد العدٓد هف الهٍارات الفرعٓة كمها كاف هف السٍؿ استخداـ ٌذي الىهاذج التصكٓرة ، السمكؾ

ٓتأثر القٓاـ بالسمكؾ الىاتج عف الهٛحظة بثٛث ، حٓث العهمٓة الدافعٓة كهىٍا أٓضا .٘ىتاج السمكؾ الجٓد
. (2012، عهرك)ٌْ الىتائج الهباشرة كالخبرات البدٓمة كا٘ىتاج الذاتْ كأىكاع هف الحكافز 

 
 (Verbal Persuasion) :ا٘قىاع المفظْ- 3

 ٓذكر باىدكرا أف ا٘قىاع المفظْ ٌك الحدٓث الذم ٓتعمؽ بخبرات هعٓىة لٕخٓرف كاٚقتىاع بٍا هف قبؿ الفرد 
ؤثر عمِ ،أك هعمكهات تأتْ الِ الفرد لفظٓا عف طٓرؽ أخٓرف فٓها قد ٓكسبً ىكعا هف التغٓرب فْ اٖداء  ٓك

تً لمقٓاـ بالهٍهة كأف ا٘قىاع الشخصْ لً دكر هٍـ فْ تقدـ ا٘حساس بالكفاءة . سمكؾ الفرد فْ أثىاء هحاٚك
كبالرغـ هف أف ا٘قىاع اٚجتهاعْ كحدي ٓهمؾ حدكدا هعٓىة لخمؽ حس ثابت بالكفاءة الذاتٓة لكىً . الشخصٓة

 فاٖشخاص الذٓف ٓتمقكف ا٘قىاع ؛ٓهكف أف ٓساٌـ فْ الىجاحات التْ تتـ هف خٛؿ اٖداء التصحٓحْ
تمقكف الهساعدة لمقٓاـ بأداء هقبكؿ كها  اٚجتهاعْ ٓهمككف قدرات خاصة لمتصدم لمهكاقؼ الشائكة ٓك

ٓستطٓعكف أف ٓبذلكا جٍدا أكثر هف أكلئؾ الذٓف ٓتمقكف الهعاكىة فقط كهع ذلؾ فإف الكجكد لٙقىاع المفظْ 
كحدي دكف تٍٓئة الظركؼ الهىاسبة لٗداء الفعاؿ ٓؤدم غالبا الِ الفشؿ الذم ٓضعؼ الثقة بالهقىع كٓقكض 

كبالتالْ فإف ٌىاؾ عٛقة تكافئٓة كفْ ىفس الكقت هستقمة ٔثار ا٘قىاع . الكفاءة الذاتٓة الهدركة لهتمقْ ا٘قىاع
 . (Bandura, 1982) المفظْ عمِ الكفاءة الذاتٓة
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 (Emtional Arousal )  :اٚستثارة اٚىفعالٓة- 4
ٓذكر باىدكرا أف اٚستثارة اٚىفعالٓة تظٍر فْ الهكاقؼ الشائكة بصفة عاهة كالتْ ٓبذؿ فٍٓا هجٍكدا جبارا 
ْ هصدر رئٓسْ لهعمكهات  كتعتهد عمِ الهكاقؼ كتقٓٓـ هعمكهات القدرة فٓها ٓتعمؽ بالكفاءة الشخصٓة ٌك

فاٖشخاص ٓعتهدكف جزئٓا عمِ اٚستثارة الفٓٓزكلكجٓة فْ تقٓٓـ كفاءاتٍـ فالقمؽ . الكفاءة الذاتٓة كتؤثر عمٍٓا
كالضغط ٓؤثراف عمِ الكفاءة الذاتٓة كاٚستثارة اٚىفعالٓة الهرتفعة عادة ها تضعؼ اٖداء كها ٓهكف خفض 

كبا٘ضافة فٍىاؾ هتغٓر هٍـ ٓعتبر أكثر تأثٓرا فْ رفع الكفاءة الذاتٓة . اٚستثارة اٚىفعالٓة بكاسطة الىهذجة
ك ظركؼ الهكقؼ ىفسً (.  (Bandura, 1977ٌك

 
: خصائص الكفاءة الذاتية

 
هكاىاتًأىٍا هجهكعة القرارات كالهعتقدات كالهعمكهات عف هستكٓات الشخص  فْ  الذاتٓةالكفاءةتتهثؿ   كا 

تكفر قدر هف اٚستطاعة سكاء كاىت فٓٓزكلكجٓة أـ عقمٓة أـ  .خص بأداء عهؿ ها بجدارةشثقة اؿ .كهشاعري
اٚعتقاد بأف  .تكقعات الشخص ٖداء العهؿ فْ الحاضر كالهستقبؿ .ىفسٓة هع كجكد دافعٓة فْ الهكاقؼ

الشخص ٓهكىً تىفٓذ أحداث هطمكبة أم أىٍا تشهؿ الهٍارات الههتمكة هف طرؼ الشخص كحكهً عمِ ها 
 .ٓهكىً القٓاـ بً هع ها ٓتكفر لدًٓ هف هٍارات

: الكفاءة الذاتٓةكهف خصائص 
لٓست سهة ثابتة فْ السمكؾ الشخصْ أم أىٍا هجهكعة هف اٖحكاـ التْ ٚ تتصؿ بها ٓقـك بً الفرد . 1

.  فقط
  . الحكـ عمِ ها ٓهكف تحقٓقً كأىٍا ىتٓجة لمقدرة الشخصٓةالكفاءة الذاتٓةتشهؿ . 2
 . كتىهك أٓضا بالتدٓرب كاكتساب الخبرات الهختمفةأخٓرف تىهك هف خٛؿ تفاعؿ الفرد هع البٓئة كهع .3
هكاىاتًترتبط بالتكقع كالتىبؤ كلٓس بالضركرة أف تعكس تكقعات قدرة الشخص . 4  فهف الههكف أف ، الحقٓقٓةكا 

كتحدد بعدة عكاهؿ هثؿ صعكبة الهكقؼ كهٓة الجٍد  . تكقع بكفاءة ذات هرتفعةكلدًٓ قمٓمة إهكاىاتًتككف 
. (2012، عهرك) هدل هكاظبة الشخص
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 :الخصائص العاهة لهرتفعي الكفاءة الذاتية
 

 قكم فْ إٓهافٓذكر باىدكرا أف ٌىاؾ خصائص عاهة ٓتصؼ بٍا ذكم الكفاءة الذاتٓة الهرتفعة كالذٓف لدٍٓـ 
ْ  :قدراتٍـ ٌك

 
. ٓتهٓزكف بهستكل هرتفع هف الثقة بالىفس-  1
. ٓتحهمكف الهسؤكلٓة بجٍد هرتفع- 2
. أخٓرفٓهمككف هٍارات اجتهاعٓة فائقة كقدرة عالٓة عمِ التكاصؿ هع - 3
. ٓتصدكف لمعكائؽ التْ تكاجٍٍـ بهثابرة هرتفعة- 4
. لككف طاقة عالٓةـم- 5
. فٍـ ٓسطركف أٌدافا صعبة ٚك ٓفشمكف فْ تحقٓقٍا، عىدٌـ هستكل طهكح عالْ- 6
. ٓىسبكف الفشؿ لمجٍد غٓر الكافْ- 7
. ٓتفاءلكف فْ اٖهكر كمٍا- 8
. ٓخططكف لمهستقبؿ بقدرة فائقة- 9

. ٓتحهمكف الضغط- 10
 

 :الخصائص العاهة لهىخفضي الكفاءة الذاتية
 
. ٓتعاهمكف هع الهٍاـ الصعبة بخجؿ- 1
. ٓذعىكف بسرعة- 2
. ٓهمككف طهكحات هىخفضة- 3
ضخهكف الهٍاـ الهطمكبة- 4 . ٓفرغف جٍدٌـ فْ ىقائصٍـ ٓك
. ٓىشغمكف بالىتائج الفاشمة كالتافٍة- 5
. ٓصعب عمٍٓـ الىٍكض هف الىكبات- 6
(. Bandura, 1977 )ٓعتمٍٓـ الضغط كاٚكتئاب بكؿ سٍكلة- 7
 

تعد التكقعات الذاتٓة بعدا هف أبعاد الشخصٓة التْ تتهثؿ فْ القىاعات الذاتٓة كقدرة السٓطرة عمِ الهتطمبات 
 كترتبط ٌذي الكفاءة بها ،كالتغمب عمِ الهشكٛت الصعبة التْ تكاجً الفرد كذلؾ هف خٛؿ تصرفاتً الذاتٓة
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ذا التعاهؿ ٌك ىكع هف الهٍهات التْ ٓج،ٓعتقد الفرد حكؿ إهكاىاتً فْ التعاهؿ هع الهثٓرات البٓئٓة  عمِ بر ٌك
راف)الفرد القٓاـ بٍا  إزاء تمؾ الهثٓرات البٓئٓة  (. 2003 ،ٌز

 
كهها ٚ شؾ فًٓ كجكد عٛقة بٓف التطكرات العمهٓة ككثرة التغٓرات اٚجتهاعٓة كهدل قدرة الفرد ككفاءتً 

  كبالتالْ هدل تأثر كفاءتً الذاتٓة بتمؾ التغٓرات الهتعاقبة،الذاتٓة الهدركة فْ استٓعاب ذلؾ التطكر السٓرع
كهف ٌىا .  كها تشكمً هف ضغكط كهشكٛت ىفسٓة كأخٛقٓة كاجتهاعٓة فْ هختمؼ جكاىب الحٓاةة،الهتسارعك

ٓبرز دكر الجٍات التربكٓة فْ القدرة عمِ كضع الخطط كالبراهج التربكٓة بها ٓكفؿ استٓعاب ٌذا التطكر كالكـ 
 كلغرض صقؿ ، كذلؾ هف خٛؿ التعرؼ عؿ ل الكفاءة الذاتٓة،الٍائؿ هف الثركة الهعرفٓة كالهعمكهاتٓة

ادة كفاءتٍـ الذاتٓة كتعد الكفاءة  .شخصٓاتٍـ كرفع هستكل قدراتٍـ كبالتالْ القدر عمِ استغٛؿ ٌذا التطكر لٓز
الذاتٓة هف اٖبعاد الهٍهة فْ الشخصٓة ا٘ىساىٓة لها لٍا هف اثر كبٓر فْ سمكؾ الفرد كتصرفاتً حٓث تعمب 

 فالطالب عىدها تككف لدًٓ فكري عف ىفسً اىً ذكْ ،الكفاءة الذاتٓة دكرا رئٓسٓا فْ تكجًٓ السمكؾ كتحدٓدي
كهكاظب كهجتٍد ٓهٓؿ إلْ التصرؼ بىاءا عمِ ٌذي الفكرة كالعهمٓة التبادلٓة حٓث أف السمكؾ الذم ٓهارسً 

. (2012عمكاف، ) الفرد ٓؤثر فْ الطٓرقة الكٓفٓة التْ ٓدرؾ فٍٓا ذاتً
 

أف الصكرة التْ ٓككىٍا الفرد عف إهكاىٓاتً العقمٓة كالهعرفٓة التْ تطكرت عبر التىشئة اٖسٓرة كالهكاقؼ 
الحٓاتٓة كالخبرات السابقة التْ تفاعؿ هعٍا تزكدي بتصكر ٓحدد فًٓ تكقعاتً لمىجاح الفشؿ الذم ٓكاجًٍ عىد 

 كبالتالْ فاف هفٍـك الكفاءة الذاتٓة ٓعهؿ عمِ الدكافع ىحك الىجاح إذا كاىت ،تعرضً لهكاقؼ كخبرات هعٓىً
ر هفٍـك ،الخبرات السابقة ىاجحة كىحك الفشؿ إذا كاىت الخبرات السابقة هحبطة عتهد الفرد عمِ تطٓك  ٓك

هكاىٓاتكفاءتً الذاتٓة عمِ الهقارىات التْ ٓجٓرٍا بٓف ها لدًٓ هف قدرات   كاستعدادات كبٓف قدرات رفاقً كا 
هكاىٓاتٍـ كاستعداداتٍـ   . (2001الٓزات، )كا 

 
إف الكشؼ عف الكفاءة الذاتٓة ٓعد هف أٌـ اٖسس التْ ٓقـك بٍا العٛج العقٛىْ كاٚىفعالْ لكثٓر هف 

 هها ٓسٍـ فْ حؿ ٌذي ،هشكٛت ا٘حباط كهشكٛت الضبط الذاتْ لمسمكؾ كاىخفاض اٖداء اٖكادٓهْ
.  الهشكٛت ككضع الحمكؿ الهىاسبة لمكثٓر هف الهشكٛت السمككٓة كاٚىفعالٓة كاٖكادٓهٓة

 
لقد ظٍر هفٍـك الكفاءة الذاتٓة عمِ ٓد باىدكرا عىدها ىشر هقالة لً بعىكاف كفاءة أك فاعمٓة الذات ىحك ىظٓرة ك

 كلقْ ، حٓث خضع ٌذا الهفٍـك لمعدٓد هف الدراسات عبر هختمؼ الهجاٚت كالهكاقؼ،أحادٓة لتعدٓؿ السمكؾ
ثـ طكر الهفٍـك بحٓث ربطً بهفٍـك الضبط الذاتْ ، دعها هتىاهٓا كهطردا هف العدٓد هف ىتائج ٌذي الدراسات
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عمكاف، ) هف خٛؿ ها ىشري عف اٖسس اٚجتهاعٓة لمتفكٓر كالسمكؾ ،لمسمكؾ فْ ىظٓرتً اٚجتهاعٓة الهعرفٓة
2012) .

 
كٓشٓر باىدكرا  إلْ أف الكفاءة  الذاتٓة ٌْ كؿ ها ٓعتقد الفرد اىً ٓهمكً هف إهكاىات تهكىً هف ههارسة ضبط 

ذا الضبط القٓاسْ أك الهعٓارم لٍذي الهحددات  ٓهثؿ ،قٓاسْ أك هعٓارم لقدراتً كأفكاري كهشاعري كأفعالً ٌك
رل  .ا٘طار الهرجعْ لمسمككٓات التْ تصدر عىً فْ عٛقاتٍا فْ بالهحددات البٓئٓة الهادٓة كاٚجتهاعٓة ٓك

 كبقدرتً ،باىدكرا أف إدراؾ الفرد لكفاءتً الذاتٓة ٓتعمؽ بتقٓٓهً لقدرتً عمِ تحقٓؽ هستكل هعٓف هف اٚىجاز
ؤثر ذلؾ الحكـ فْ هستكل الكفاءة الذاتٓة كطبٓعة العهؿ أك الٍدؼ الذم ٓسعِ ،عمِ التحكـ باٖحداث  ٓك

 كفْ أسمكبً ، كعمِ هدل هثابرتً فْ التصدم التْ تعترضً، كفْ هقدرا الجٍد الذم سٓبذلً،الفرد إلِ تحقٓقً
.  (2012عمكاف، )فْ التفكٓر

 
ذا كاىت الكفاءة الذاتٓة ٌْ العهاد الرئٓسْ لىجاح الهعمـ فْ هٍىتً فاف اتجاٌاتً اٚٓجابٓة ىحك هٍىتً تعد  كا 

 ٌْ التْ تحفز الهعمـ ىحك التدٓرس الجٓد الهٍىةالهفتاح الرئٓسْ لكؿ خصائصً، فاٚتجاٌات اٚٓجابٓة ىحك 
ْ أىهاطكههارسة   هف السمكؾ تقكد فْ هجهمٍا الِ جك اجتهاعْ ىفسْ هقبكؿ فْ غرفة الفصؿ الدراسْ ٌك

 ٌٚتهاهات الهتعمهٓف إثارتً كٓىعكس ذلؾ عمِ هدل ،القاعدة التْ تبىْ عمٍٓا هعظـ الىشاطات التربكٓة
.  كاىجازاتٍـكدافعتٍٓـ

 

اردل   ٌىاؾ عٛقات ثابتة بٓف سهات الهعمهٓف أف( Chambers & Hardy, 2005)كلقد ذكر شاهبرز ٌك
 الطٛب أف الكفاءة الذاتٓة لمهعمـ تؤثر بشكؿ آجابْ فْ تعمـ التٛهٓذ، ذلؾ أف إذكسمكؾ كتعمـ التٛهٓذ، 

كتزداد دافعٓتٍـ لمتعمـ كهف ثـ ٓتحقؽ ٌدؼ . الذٓف ٓرتبطكف بهعمهٍـ ارتباطا حهٓها ٓشعركف بالتقبؿ كاٖهف
 .العهمٓة التعمٓهٓة كهبتغاٌا

 

دعـ ٌذي أراء كؿ هف جكردف  ( 1993)كالغكؿ  (Onafowora, 2004) كأىافكرا  (Gordon, 2001)ٓك
 أف كفاءة الهعمـ اٖكادٓهٓة كاٚجتهاعٓة كالهٍىٓة عمِ اىجاز هٍاهً التعمٓهٓة بالكفاءة إلِالذٓف أشاركا 

هٍىٓة  الهطمكبة فضٛ عف قدرتً عمِ التعاهؿ بفاعمٓة فْ بٓئة الفصؿ، الهتهثمة فٓها ٓتعرض لً هف هكاقؼ
 قدرتً عمِ ضبط الفصؿ إلِ تٛهٓذي بها ٓؤدم إهكاىاتكاجتهاعٓة كسمككٓة بحٓث ٓتسىِ لً التعرؼ عمِ 

دارتً .  العهمٓة التعمٓهٓةإدارة بكفاءة، فضٛ عف كا 
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دارة الفصؿ تكهف فْ هجهكعة هف أداءات التخطٓط كالتىظٓـ كالتحفٓز  كضبط سمكؾ التٛهٓذ ككمٍا تقع كا 

 ،ٓزداف) لـ، كاستخداـ ٌذي اٖدكات هطمب حٓكم لكؿ هعمـ ٓتسـ بالكفاءةػضهف الكفاءة الشخصٓة لمهع
2010 .)

 

 اٖساسٓةأف الهعمـ ٌك بهثابة العهكد الفقرم فْ العهمٓة التعمٓهٓة فٍك الركٓزة  (2011) كتؤكد هجاٌد 
 كىظرتٍـ لمحٓاة كٓأتْ فْ هكضكع اٖفرادكالحاسهة فْ هدل ىجاح جٍكد عهمٓة التربٓة فْ تشكٓؿ اتجاٌات 

عداد كتدٓرب .  (2011هجاٌد، ) القمب فْ هىظكهة العىاصر الهتفاعمة فْ عهمٓة التعمـ اختٓارا كاىتقاء كا 
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 :الدراسات السابقة 2.2
 

 :دراسات سابقة عن الهٍارات التدريسية1.2.2  

 
: الدراسات العربية

 
ا لدل الطٛبا٘بداعْ التعرؼ عمِ هٍارات التدٓرس عمِ (2012) دراسة الىجاراٌتهت  /  الٛـز تكافٌر

الهعمهٓف تخصص عمـك لهٍارات التدٓرس / كالتعرؼ عمِ ها هدل اهتٛؾ الطٛب. الهعمهٓف تخصص عمكـ
الهعمهٓف تخصص عمـك لهٍارات التدٓرس / ، با٘ضافة إلِ التعرؼ عمِ عٛقة اهتٛؾ الطٛبا٘بداعْ

الهعمهٓف تخصص / كقد تككىت عٓىة الدراسة هف جهٓع الطٛب .ا٘بداعْ بتحصٓمٍـ اٖكادٓهْ فْ الكمٓة
، كبعد اطٛع الباحث عمِ اٖدبٓات الهتعمقة بالدراسة (22)عمـك فْ كمٓة الهعمهٓف بالقىفذة، كالبالغ عددٌـ 

الهٍارات عمِ شكؿ بطاقة  هٍارة، ثـ كضعت ٌذي (20) قائهة بهٍارات التدٓرس ا٘بداعْ كتضـ بإعدادقاـ 
هعمهْ العمـك لهٍارات التدٓرس ا٘بداعْ، كقد حصؿ الباحث عمِ / هٛحظة لقٓاس هدل اهتٛؾ طٛب

كقد  .هعدٚت الطٛب التراكهٓة هف قسـ القبكؿ كالتسجٓؿ فْ الكمٓة كالذم ٓشٓر إلِ تحصٓمٍـ اٖكادٓهْ
با، ٓهتمككف هٍارات التدٓرس ا٘بداعْ، كأىٍـ / بٓىت ىتائج ٌذي الدراسة أف جهٓع طٛب هعمهْ العمـك تقٓر
الهعمهٓف / كلـ تبٓف عٛقة بٓف التحصٓؿ اٖكادٓهْ لمطٛب. ٓهارسكف تدٓرسٍـ ههارسة تقمٓدٓة تمقٓىٓة

. كاهتٛكٍـ لهٍارات التدٓرس ا٘بداعْ
 

ـ الطالب هعمـ الٓراضٓات لهٍارات التدٓرس فْ ضكء الهعآٓر (2011) دراسة حسن ٌدفتكذلؾ   إلِ تقٓك
ا  القكهٓة ٘عداد هعمـ الٓراضٓات كذلؾ هف خٛؿ التعرؼ عمِ هٍارات تدٓرس الٓراضٓات التْ ٓجب تكافٌر

 هعمـ الٓراضٓات فْ ضكء الهعآٓر القكهٓة ٘عداد هعمـ الٓراضٓات، إضافة إلِ التعرؼ عمِ الطٛبلدل 
. هستكل أداء الطالب الهعمـ لهٍارات تدٓرس الٓراضٓات فْ ضكء الهعآٓر القكهٓة ٘عداد هعمـ الٓراضٓات

فْ كمٓة التربٓة فْ  (ٓراضٓات)كتككف هجتهع الدراسة هف جهٓع الطٛب الهعمهٓف بالشعبة العاهة تخصص 
ة الرابعة بالشعبة العاهة ؽكتككىت عٓىة الدراسة هف هجهكعة هف الطٛب الهعمهٓف بالفر. جاهعة بكر سعٓد

كتكصمت الدراسة إلِ أف ٌىاؾ اىخفاضا فْ هستكل أداء . بكمٓة التربٓة بجاهعة بكرسعٓد (ٓراضٓات)تخصص 
الطٛب هعمهْ الٓراضٓات كفقان لهعآٓر إعداد الطالب هعمـ الٓراضٓات، كذلؾ لعدـ بمكغٍـ هستكل التهكف 

 .فْ هعآٓر إعداد الطالب هعمـ الٓراضٓات
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 إلِ تقكٓـ أداء هعمهْ الٓراضٓات فْ الهرحمة اٚبتدائٓة العمٓا بهدٓىة الٓراض (2010) دراسة العميان ٌدفت
تشخٓص هستكل أداء هعمهْ  :فْ ضكء الهٍارات التدٓرسٓة الٛزهة، كذلؾ هف خٛؿ تحقٓؽ ا٘جراءات التالٓة

تحدٓد العٛقة بٓف  ك.بهدٓىة الٓراض لهٍارات التدٓرس الٛزهة الٓراضٓات فْ الهرحمة اٚبتدائٓة العمٓا
كقد أجٓرت  . فْ الهرحمة اٚبتدائٓة العمٓا بهدٓىة الٓراضالٓراضٓات هعمهْالهٍارات التدٓرسٓة الرئٓسة لدل 

هف هعمهْ الٓراضٓات فْ الهرحمة اٚبتدائٓة العمٓا فْ الهدارس الحككهٓة  (48)الدراسة عمِ عٓىة تبمغ 
كاستخدـ الباحث  .هدرسة (23) لهراكز اٖشراؼ التربكم بهدٓىة الٓراض، كعددٌا التابعةالىٍآرة لمبىٓف 

الهىٍج الكصفْ الهسحْ، الذم ٓعىِ بدراسة الكاقع ككصفً كها ٌك تهاها، كقد تهثؿ ٌذا الهىٍج فْ تطبٓؽ 
 هستكل أداء عٓىة  أفكقد أظٍرت الدراسة .أداة الهٛحظة لتقكٓـ أداء هعمهْ الٓراضٓات فْ حجرات الصؼ

ْ- الدراسة فْ الهٍػارات التدٓرسٓة الرئٓسة  تخطٓط الدرس، كعرض الدرس، كتدٓرس الهٍارات الٓراضٓة، : ٌك
دارة التفاعؿ الصفْ، كاستخداـ الكسائؿ التعمٓهٓة، كالتقكٓـ . كاف هرتفعا- كتدٓرس العٛقات الٓراضٓة، كا 

بٓف أداء عٓىة الدراسة فْ هحاكر تخطٓط  (0.01)كجكد عٛقة طردٓة ذات دٚلة إحصائٓة عىد الهستكل ك
ـ  .الدرس كعرض الدرس كتدٓرس الهفآٌـ كبٓف هحكر التقٓك

 
 دراسة ٌدفت الِ هعرفة هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة (2009)اسطفان كها أجرت 

تككف هجتهع الدراسة هف جهٓع هعمهْ الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة . العمٓا لمكفآات التكىكلكجٓة التعمٓهٓة
( 598)العمٓا فْ هحافظتْ بٓت لحـ كراـ اهلل كالبٓرة فْ فمسطٓف لمهدارس الخاصة كالحككهٓة كالبالغ عددٌـ 

ـ بأسمكب العٓىة الطبقٓة  (94)هعمها ك (86)هعمها كهعمهة كتككىت عٓىة الدراسة هف  هعمهة تـ اختٓاٌر
فقرة لقٓاس هدل اهتٛؾ الهعمهٓف لمكفآات  (60)العشكائٓة، استخدهت الباحثة فْ الدراسة استباىة تككىت هف 

كقد أظٍرت ىتائج الدراسة أف هعمهْ الٓراضٓات فْ . التكىكلكجٓة التعمٓهٓة، كتـ التحقؽ هف صدقٍا كثباتٍا
هحافظتْ بٓت لحـ كراـ اهلل كالبٓرة ٓهتمككف الكفآات التكىكلكجٓة التعمٓهٓة بدرجة عالٓة، هع كجكد فركؽ دالة 

ر التعمٓـ)إحصائٓا تغزل إلِ الجىس كلصالح ا٘ىاث فْ كؿ هف الهجاؿ الثاىْ  ا٘دارة فْ )كالرابع  (تطٓك
كالدرجة الكمٓة، كها أظٍرت الدراسة أٓضا كجكد فركؽ دالة إحصائٓا تغزل إلِ الخبرة فْ التدٓرس  (التعمٓـ

ـ التعمٓـ)كالخاهس  (تصهٓـ التعمٓـ)فْ كؿ هف الهجاؿ اٖكؿ  كالدرجة الكمٓة كلصالح هف ٓهتمككف خبرة  (تقٓك
ؿ العمهْ فْ جهٓع الهجاٚت كالدرجة . أعمِ كها أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ دالة إحصائٓا تعزل إلِ الهٌؤ

كفْ ضكء ىتائج الدراسة أكصت الباحثة بضركرة . الكمٓة كلصالح حهمة الشٍادات اٖعمِ هف البكالكٓركس



  

 

41 

 

إثراء براهج إعداد الهعمهٓف بالهٓزد هف الكفآات التكىكلكجٓة التعمٓهٓة فْ الجاهعات كالهعاٌد، كها أكصت 
بٓة لمهعمهٓف أثىاء الخدهة لتكعٓتٍـ بأٌهٓة الكفآات التكىكلكجٓة التعمٓهٓة . بضركرة عقد دكرات تدٓر

 
التعرؼ عمِ أثر استخداـ برىاهج تدٓرسْ هقترح فْ تىهٓة الهٍارات  إلِ (2005) بدر  دراسةٌدفتك

كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة . التدٓرسٓة لدل الطالبات الهعمهات بقسـ الٓراضٓات فْ كمٓة التربٓة بهكة الهكرهة
قاهت الباحثة بإعداد بطاقة هٛحظة تضهىت الهٍارات التدٓرسٓة الرئٓسة كالفرعٓة الٛزهة لهعمهة الٓراضٓات 

كالتأكد هف صدقٍا كثباتٍا كبىاء البرىاهج التدٓرسْ الهقترح لتدٓرب الطالبات الهعمهات عمِ الهٍارات 
التدٓرسٓة التْ تحتاج إلٍٓا الطالبة الهعمهة فْ ضكء تحدٓد ٌذي اٚحتٓاجات هف خٛؿ التطبٓؽ القبمْ لبطاقة 

عداد البراهج . الهٛحظة كأٓضا قاهت الباحثة باٚطٛع عمِ بعض الهراجع كالدراسات التْ تىاكلت تخطٓط كا 
عداد البراهج فْ هجاؿ التدٓرس لهادة الٓراضٓات بصفة خاصة ( 60)كشهمت عٓىة الدراسة . بصفة عاهة كا 

طالبة هف طالبات الفرقة الرابعة بقسـ الٓراضٓات فْ كمٓة التربٓة اٖقساـ العمهٓة بجاهعة هكة الهكرهة 
كٓقضكف فترة التربٓة الهٓداىٓة خٛؿ الفصؿ الدراسْ اٖكؿ كقد تقسٓهٍف عشكائٓا إلِ هجهكعتٓف كؿ هجهكعة 

بٍا عمِ البرىاهج الهقترح كالثاىٓة الهجهكعة  (30) بٓة كالتْ تـ تدٓر طالبة هثمت اٖكلِ الهجهكعة التجٓر
بٓة عمِ الهجهكعة الضابطة بعد أف . الضابطة كهف أٌـ الىتائج التْ تـ التكصؿ إلٍٓا تفكؽ الهجهكعة التجٓر

ـ قبؿ تطبٓؽ البرىاهج فْ الهٍارات التدٓرسٓة اٖساسٓة كالفرعٓة بدءا هف التخطٓط لمتدٓرس  ثبت تكافٌؤ
ـ  .كاىتٍاء بالتقٓك

 
فعالٓة برىاهج تدٓربْ هقترح فْ تىهٓة الهٍارات )التْ عىكاىٍا  (2002 ) دراسة شحاتً والشيخٌدفت

 قٓاس هستكل أداء الهٍارات التدٓرسٓة لدل إلِ (التدٓرسٓة لدل هعمهات الٓراضٓات فْ الهرحمة اٚبتدائٓة
هعمهات الٓراضٓات بالهرحمة اٚبتدائٓة قبؿ تطبٓؽ البرىاهج الهقترح، كهعرفة أثر تطبٓؽ البرىاهج التدٓربْ 

ككاف هف أٌـ . الهقترح فْ تىهٓة الهٍارات التدٓرسٓة الرئٓسة لدل هعمهات الٓراضٓات بالهرحمة اٚبتدائٓة
 الهستكل الهطمكب هف إلِىتائجٍا أف هستكل أداء عٓىة البحث فْ الهٍارات التدٓرسٓة الرئٓسة لـ ٓصؿ 

ا٘تقاف، ككجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطْ درجة الهعمهات، قبؿ كبعد تطبٓؽ البرىاهج، لصالح 
 اٖسئمة، تكجًٓهٍارة التخطٓط، هٍارة التهٍٓد لمدرس، كهٍارة :التطبٓؽ البعدم فْ الهٍارات التدٓرسٓة التالٓة 

ـ الدرس  .كهٍارة عرض الدرس، كهٍارة استخداـ الكسائؿ التعمٓهٓة، كهٍارة تقٓك
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ـ الكفآات التدٓرسٓة الٛزهة لتدٓرس الٓراضٓات  )التْ عىكاىٍا  (2000 )سدرة  دراسةٌدفتككذلؾ   أكتقٓك

 تحدٓد الكفآات التدٓرسٓة الٛزهة لمطٛب الهعمهٓف لتدٓرس  إلِ(هدل استخداهٍـ لبعض ىظٓرات التعمٓـ
 ا٘عدادٓة طٛب هعمهْ الهرحمتٓف إتقاف كالثاىكٓة كالتعرؼ عمِ هدل ا٘عدادٓةالٓراضٓات فْ الهرحمتٓف 

ككاف هف أٌـ ىتائجٍا بمكغ هستكل اٖداء . كالثاىكٓة لمكفآات التدٓرسٓة الٛزهة لتدٓرس ٓراضٓات ٌذي الهراحؿ
ـ الدرس إعدادلكفآة   الدرس بتقدٓر جٓد، كهستكل أداء عرض الدرس بتقدٓر هقبكؿ، كهستكل أداء كفآة تقٓك

استخداـ ىظٓرات التعمٓـ فْ : كجاءت الكفآات الفرعٓة التالٓة فْ أدىِ هستكٓات اٖداء. بتقدٓر ضعٓؼ
التدٓرس، كربط  الهادة العمهٓة بكاقع بٓئة الطٛب كحسف هعاهمة الطٛب، كصٓاغة اٖسئمة الشفكٓة، كالتىكٓع 

.  الشائعة عىد الطٛب كهعالجتٍااٖخطاءفٍٓا كتحدٓد 
 
لتدٓرس خٛؿ البرىاهج الهعتاد ؿالكشؼ عف هدل ىهك الهٍارات العاهة  إلِ (1999)  سىةأبو دراسة ٌدفتك

 الكشؼ عف هدل فاعمٓة للمتربٓة العهمٓة بكمٓات التربٓة لمبىات بالههمكة العربٓة السعكدٓة، كها ٌدفت اؿ
 طالبة هف طالبات 20برىاهج هقترح لمتربٓة العهمٓة  فْ تىهٓة ٌذي الهٍارات، كقد تككىت عٓىة الدراسة هف 

 10 ضابطة كتتككف هف اٖكلِالفرقة الثالثة بكمٓة التربٓة لمبىات بالرس تـ تقسٓهٍا الِ هجهكعتٓف، الهجهكعة 
بٓة كتتككف هف   طالبات تدرسف 10طالبات تدرسف البرىاهج الهعتاد لمتربٓة العهمٓة، كالهجهكعة الثاىٓة تجٓر

البرىاهج الهقترح لمتربٓة العهمٓة، كقد قاهت الباحثة بإعداد قائهة بالهٍارات العاهة لمتدٓرس فْ اٖسبكع الثاىْ 
كقد أشارت ىتائج . هف التربٓة العهمٓة الهٓداىٓة قبؿ تطبٓؽ البرىاهج، كتطبٓقٍا هرة ثاىٓة بعد تطبٓؽ البرىاهج

 ىهك الهٍارات التدٓرسٓة العاهة لمتدٓرس لدل الطالبات الهعمهات خٛؿ البرىاهج الهعتاد لمتربٓة إلِالدراسة 
ادة فٍٓا  .  حد الدٚلة ا٘حصائٓةإلِالعهمٓة باستثىاء هٍارة التٍٓئة، فمـ تصؿ الٓز

 
 إلِبتقكٓـ هٍارات التدٓرس لدل هعمهْ الٓراضٓات حٓث ٌدفت  (1996)  دراسة أبو عهيرةاٌتهتكذلؾ 

 الفعمٓة التْ ٓستخدهٍا هعمهك الٓراضٓات فْ التخطٓط كالتىفٓذ كالتقكٓـ لدركس ا٘جراءاتالتعرؼ عمِ 
 هقابمة بإجراءالٓراضٓات التْ ٓقدهكىً لتٛهٓذ الصؼ الخاهس اٚبتدائْ، كلتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ قاهت الباحثة 

هفتكحة هع الهعمهٓف كالهكجٍٓف كهدراء الهدارس، كقاهت بفحص كراسات التحضٓر لعٓىة هف الهعمهٓف بمغ 
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هف هعمهْ الٓراضٓات ٚ ٓجٓدكف التخطٓط كالتىفٓذ  %70 أف إلِ هعمها كقد أشارت الىتائج (20)عددٌـ 
. كالتقكٓـ لدركس الٓراضٓات

 
ـ الكفآات التدٓرسٓة لهعمهْ الٓراضٓات  (1996) دراسة التهار ٌدفتك التْ عىكاىٍا بىاء بطاقة هقىىة لتقٓك

ت  بىاء بطاقة هقىىة خاصة لتقكٓـ اٖداء التدٓرسْ لهعمهْ الٓراضٓات إلِ (فْ هراحؿ التعمٓـ العاـ بدكلة الكٓك
بالتركٓز عمِ الكفآات التدٓرسٓة اٖساسٓة فْ هراحؿ التعمٓـ العاـ ككاف هف أٌـ ىتائجٍا تحدٓد هجاٚت 
الكفآات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات فْ هراحؿ التعمٓـ العاـ، حٓث أكد كثٓر هف أفراد العٓىة عمِ 
ا فْ هعمـ الٓراضٓات بجهٓع الهراحؿ التعمٓهٓة، لها لٍا هف أٌهٓة فْ  أٌهٓة ٌذي الكفآات كضركرة تكفٌر

. اٚرتقاء بالهٍاـ التدٓرسٓة لهعمـ الٓراضٓات كىهكي الهٍىْ كاٖكادٓهْ
 

بكمٓة التربٓة  (شعبة الٓراضٓات)تقكٓـ أداء طٛب الفرقة الرابعة )كالتْ عىكاىٍا  (1993)  دراسة حسنٌدفت
 هعمـ الٓراضٓات، ٘عداد تحدٓد هٍارات التدٓرس اٖساسٓة الٛزهة إلِ (بأسٓكط لبعض هٍارات التدٓرس

بكمٓة التربٓة بأسٓكط لبعض هٍارات التدٓرس  (شعبة الٓراضٓات) كتشخٓص هستكل أداء الطٛب الهعمهٓف
ككاف هف أٌـ ىتائجٍا تحدٓد قائهة بأٌـ الهٍارات التدٓرسٓة الٛزهة لهعمهْ الٓراضٓات كتشهؿ عمِ  .الٛزهة

 هٍارة فرعٓة لٓست هٍارات رئٓسة فْ تدٓرس الٓراضٓات، كتحققت الهٍارات التدٓرسٓة اٖساسٓة الست (73)
. لدل عٓىة الدراسة بدرجة هتكسطة

 
ا فْ )كالتْ عىكاىٍا  (1993) دراسة الباقر ٌدفت كفآات هعمـ الٓراضٓات الخاصة بتىفٓذ الدرس كهدل تكافٌر

 تحدٓد أٌـ الكفآات الرئٓسٓة لهعمـ الٓراضٓات فْ الهرحمة إلِ (هعمهات الهرحمة اٚبتدائٓة القطٓرات
لقاءاٚبتدائٓة،   الضكء عمِ كاقع هعمهات ٓراضٓات الهرحمة اٚبتدائٓة القطٓرة ككاف هف أٌـ ىتائجٍا كقكع كا 

قمٓمة، ىادرة،  :ةدرجات ههارسة هعمهات عٓىة البحث لمكفآات التدٓرسٓة فْ الفئات الههثمة لتقدٓرات ثٛث
. كتعتبر ٌذي الهستكٓات لٗداء فْ الكفآات هتدىٓة كغٓر هرضٓة هعدكهة،
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: الدراسات األجىبية 
 

 دراسة ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ تأثٓرات استخداـ الحاسكب عمِ  ( ,Charoula 2004 )كاروال  أجرت كقد
كقد تـ تعهٓـ أسمكب تعمٓـ الطمبة الجاهعٓٓف الهمتحقٓف . اٖسالٓب التْ ٓستخدهٍا الهعمهكف فْ تعمٓـ العمكـ

. كقد طبؽ اٖسمكب تعمٓـ هادة العمكـ. ببرىاهج تأٌٓؿ الهعمهٓف عمِ طرؽ استخداـ التكىكلكجٓا فْ التعمٓـ
طالب كطالبة جاهعٓٓف هف الهمتحقٓف ببرىاهج تأٌٓؿ الهعمهٓف فْ  (227)حٓث تككىت عٓىة الدراسة هف 

كاىقسهت عٓىة الدراسة إلْ صفٓف صؼ تعمـ تعمٓـ العمـك بالطرؽ التقمٓدٓة كصؼ . إحدل جاهعات قبرص
 كأداة لتقٓٓـ قدرات الطٛب استباىًتعمـ تعمٓـ العمـك لمتٛهٓذ باستخداـ الحاسكب كقاهت الباحثة بإعداد 

ْ قدرة اختبار الهعمـ  :الهمتحقٓف ببرىاهج تأٌٓؿ الهعمهٓف فْ استخداـ الحاسكب كقد تـ تقٓٓـ أربع هجاٚت ٌك
 كطرؽ استخداـ الحاسكب لتعمٓـ الهكاضٓع التْ تـ ،لمهكاضٓع العمهٓة التْ ٓهكف تعمهٍا بكاسطة الحاسكب

ا كقد  . كدهج استخداـ الحاسكب كأسمكب تعمٓـ داخؿ الصؼ، كاستخداـ الحاسكب لدعـ أسالٓب التعمٓـ،اختٓاٌر
بٓة تفكقت عمِ طٛب الهجهكعة الضابطة فْ أداءٌا  تكصمت الدراسة إلْ أف الطٛب فْ الهجهكعة التجٓر

بٓة عمِ طٛب الهجهكعة الضابطة فقط فْ اثىٓف هف العىاصر . ا٘جهالْ كها تفكؽ طٛب الهجهكعة التجٓر
ها استخداـ الحاسكب لدعـ استراتجٓات  :اٖربعة الخاصة بقدرات الهعمـ عمِ تكظٓؼ التكىكلكجٓا فْ التعمٓـ ٌك

 كالدهج ها بٓف الىشاطات التْ ٓتـ تعمهٍا عف  طٓرؽ الحاسكب كأسالٓب التعمٓـ اٖخرل التْ ،كأسالٓب التعمٓـ
 .ٓهكف استخداهٍا داخؿ الصؼ

 
 حٓث استٍدفت الدراسة تقكٓـ هٍارات التدٓرس لدل (Smith, 2002 )، وآخرونسهيثدراسة كأها 

ر هعمهٍٓـ  الدكر إلِكلقد أشارت ىتائج الدراسة ، هجهكعتٓف هف هعمهْ الهدارس الثاىكٓة كبىاء برىاهج لتطٓك
ر التحصٓؿ اٖكادٓهْ لدل  الهٍـ الذم ٓقـك بً الهعمهكف فْ اختزاؿ قمؽ الكاجب الهىزلْ لدل الطمبة كتطٓك

 الدراسة كجكد ىقص ظاٌر لدل الطمبة قبؿ تعرض هعمهٍٓـ لبرىاهج التدٓرب أظٍرتكها ، الطمبة عٓىة البحث
. الهٍارات التىظٓهٓة . الكقتإدارةهٍارة  . لٛختبارا٘عدادهٍارة  .تسجٓؿ الهٛحظات .فْ هٍاـ الدراسة التالٓة

 
كالتْ استٍدفت إٓجاد العٛقة بٓف دافعٓة التٛهٓذ  (,.1999Athinson, E., S )أثٓٓىسكفكفْ دراسة 

كالدكافع الداخمٓة لمتعمـ، أٓضا العكاهؿ الخارجٓة الهتهثمة فْ العالـ كها ٓتصؼ بً هف هٍارات تدٓرسٓة، 
دارتً لمهكقؼ التعمٓهْ فقد كضحت ٌذي الدراسة إف هجهكعة التٛهٓذ الذٓف ىهت دكافعٍـ الداخمٓة عف  .كا 

كتمؾ هف الهٍارات  . الذٓف لـ ٓىهك دكافعٍـ الداخمٓة لمتعمٓـأكلئؾطٓرؽ سمككٓات الهعمـ اتصفكا با٘بداع عف 
.  تدٓرسً إبداعٓآككف  ٓتصؼ بٍا لكْ أفالتْ ٓجب 
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 فقد ركز فْ دراستً عمِ كٓفٓة استىتاج أسالٓب تدٓرسٓة إبداعٓة تٛئـ فئة Queen( 1994)ٌدفت دراسة 

هعٓىة هف التٛهٓذ أك الطمبة ٓتسهكف بعدـ اٌٚتهاـ بالتعمٓـ بغرض اٚىتقاؿ بٍـ هف عدـ اٌٚتهاـ بالتعمٓـ إلْ 
ككىٍـ تٛهٓذ هبدعٓف، حٓث ركز عمِ دراسة ظركؼ التمهٓذ، ككٓفٓة إدخاؿ أسالٓب تدٓرسٓة إبداعٓة، 

با٘ضافة إلْ حٓرة التعبٓر عف أرائٍـ بدكف قٓد ثـ هتابعة حاٚتٍـ، كأشارت ىتائج تمؾ الدراسة إلْ تحسٓف 
ء التٛهٓذ . اٖداء اٖكادٓهْ لٍٚؤ
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: دراسات سابقة عن الكفاءة الذاتية2.2.2   
 

: الدراسات العربية
 

 إلِ التعرؼ عمِ الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ العمـك فْ الهرحمة اٖساسٓة (2012)دراسة عهرو كقد ٌدفت 
ـ، كتككف هجتهع الدراسة هف جهٓع هعمهْ العمـك  الدىٓا كعٛقتٍا بفٍهٍـ  لطبٓعة العمـ هف كجٍة ىظٌر

هعمها كهعمهة اختٓرت هىٍـ عٓىة طبقٓة عشكائٓة  (778)لمهرحمة اٖساسٓة الدىٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كعددٌـ 
 أف هستكل الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ العمـك لمهرحمة إلِكتكصمت الدراسة . هعمها كهعمهة  (195)بمغت 

اٖساسٓة الدىٓا كاىت هتكسطة، كها اىً ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ هتكسطات الكفاءة الذاتٓة 
ؿ العمهْ لصالح (جىس الهعمـ، كالهدٓٓرة)تعزل لمهتغٓرات  ، ككجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة تعزل لمهٌؤ

الهعمهٓف هف حهمة البكالكٓركس با٘ضافة إلِ الىتائج اٖخرل الهتعمقة بطبٓعة العهؿ، كأكصت الدراسة باف 
ٓعهؿ هعمهْ العمـك عمِ استخداـ أسالٓب تدٓرس حدٓثة كهتىكعة تعهؿ عمِ إثارة دافعٓة لطمبة ىحك التعمـ 

دراج طبٓعة العمـ كهبحث ضهف خطة التدٓرس البكالكٓركس فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة  .كا 

 
إلِ التعرؼ عمِ طبٓعة الفركؽ فْ تكجٍات اٌٖداؼ الدافعٓة لدل الهعمهٓف  (2011) دراسة الوطبان ٌدفت

حٓث تـ تطبٓؽ هقٓاسٓف عمِ أفراد العٓىة كاف اٖكؿ . كالهعمهات تبعا لهستكل الكفاءة الذاتٓة التدٓرسٓة لدٍٓـ
. هىٍها لقٓاس هستكل الكفاءة الذاتٓة التدٓرسٓة كأخر لقٓاس تكجٍات أٌٖداؼ الدافعٓة لمهعمهٓف كالهعمهات
كقد تككف هجتهع الدراسة هف جهٓع هعمهْ كهعمهات الهراحؿ التعمٓهٓة العاهة بهىطقة القصٓـ فْ الههمكة 

ـ بطٓرقة عشكائٓة هف هدٓىة  (448)كقد تككىت عٓىة الدراسة هف . العربٓة السعكدٓة هعمها كهعمهة تـ اختٓاٌر
تفكؽ الهعمهٓف كالهعمهات هرتفعْ الكفاءة :  الىتائج التالٓة الدراسةكقد أظٍرت .البٓردة فْ هىطقة القصٓـ

الذاتٓة التدٓرسٓة عمِ الهعمهٓف كالهعمهات هىخفضْ الكفاءة الذاتٓة التدٓرسٓة فْ التكجً ىحك ا٘تقاف، كفْ 
تفكؽ الهعمهٓف كالهعمهات هىخفضْ الكفاءة الذاتٓة التدٓرسٓة عمِ الهعمهٓف كالهعمهات . التكجً ىحك اٖداء

الهعمهات كها أكثر هٓٛ لمتكجً ىحك اٖداء هف . هرتفعْ الكفاءة الذاتٓة التدٓرسٓة بالتكجً ىحك تجىب اٖداء
الهعمهكف كالهعمهات قمٓمك الخبرة تفكقكا عمِ الهعمهٓف كالهعمهات هرتفعْ الخبرة فْ التكجً ىحك . الهعمهٓف
. ٚ تكجد فركؽ فْ تكجٍات اٌٖداؼ الدافعٓة تبعا لمهرحمة التدٓرسٓة. اٖداء
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دفت  إلِ التعرؼ عمِ أثر عٛقة الهدرسة بالهجتهع فْ هعتقدات الكفاءة الذاتٓة (2011) دراسة الظفري ٌك
كالجهاعٓة لمهعمهٓف بسمطىة عهاف، كذلؾ هف خٛؿ تعرؼ هستكٓات هعتقدات الكفاءة الذاتٓة كالجهاعٓة 

ستراتٓجٓة الترابط فْ . الهدركة لدل الهعمهٓف العهاىٓٓف كبحث أهر استخداـ كؿ هف إستراتٓجٓة الحكاجز كا 
كقد استخدـ . هستكل هعتقدات الكفاءة الذاتٓة كالجهاعٓة لدل الهعمهٓف فْ عٓىة هف هدارس سمطىة عهاف

الباحث الهىٍج الكصفْ اٚستطٛعْ لقٓاس أثر عٛقة الهدرسة بالهجتهع فْ هعتقدات الكفاءة الذاتٓة 
كالجهاعٓة، حٓث تـ جهع البٓاىات لٙجابة عف أسئمة الدراسة هف خٛؿ استجابة الهعمهٓف لهجهكعة هف 

كقد تككف هجتهع الدراسة هف هجهكع الهعمهٓف كالهعمهات فْ ثٛث . الهقآٓس الهتصمة بهتغٓرات الدراسة
هعمها، كقد  (9807)، كالبالغ عددٌـ (هسقط، كجىكب الباطىة، كشهاؿ الشرقٓة)هىاطؽ تعمٓهٓة بسمطىة عهاف 

، كجىكب الباطىة (%34) هعمها كهعمهة هف ثٛث هىاطؽ تعمٓهٓة ٌْ هسقط 370تككىت عٓىة الدراسة هف 
ٓات هتعددة، كقد ضهت (%21)، كشهاؿ الشرقٓة (45%) ، كقد تـ اختٓار العٓىة لتهثؿ بٓئات هختمفة كهف ٚك

، كقد (%30.5)، كهدارس التعمٓـ العاـ بىسبة (%69.5)هعمهٓف كهعمهات هف هدارس التعمٓـ اٖساسْ بىسبة 
استخدـ . ، كشهمت عٓىة الدراسة هعمهٓف كهعمهات هف كافة التخصصات الدراسٓة(%55)بمغت ىسبة ا٘ىاث 

ْ هقٓاس هعتقدات الكفاءة الذاتٓة، كهقٓاس هعتقدات الكفاءة  الباحث أربع أدكات لقٓاس هتغٓرات الدراسة، ٌك
، كهقٓاس الكحدة الهؤسسٓة (لقٓاس إستراتٓجٓة الترابط)الجهاعٓة الهدركة لمهعمهٓف، كهقٓاس اىدهاج الهجتهع 

كقد أشارت الىتائج إلِ أف هستكل هعتقدات الكفاءة الذاتٓة، كهعتقدات الكفاءة  .(لقٓاس إستراتٓجٓة الحكاجز)
التْ تـ بحثٍا فْ ٌذي  (الترابط كالحكاجز)الجهاعٓة الهدركة، كهستكل إستراتٓجٓتْ عٛقة الهدرسة بالهجتهع 

الدراسة، كاىت فْ الهستكل الهتكسط بشكؿ عاـ اعتهادا عمِ الهتكسطات الهكجبة لمعٓىة، كالتْ كاىت أكبر 
ك ها ٓعىْ أف عٓىة الدراسة تهارس كمتا . هف الهتكسطات الحسابٓة كبقٓهة ذات دٚلة إحصائٓة ٌك

كها ٓتضح هف خٛؿ ىتائج تحمٓؿ اٚىحدار الثىائْ أف . ا٘ستراتٓجٓتٓف فْ تعاهمٍها هع البٓئة الهحٓطة
ا٘دراؾ الهتبىِ هف قبؿ العاهمٓف فْ الهدرسة، كالذم ٓعكس فمسفتٍـ فْ التعاهؿ هع البٓئة الهحٓطة بٍـ كفْ 

كها . ىظرتٍـ إلِ طبٓعة الشراكة التْ ٓهكف أف تقـك بٓىٍـ كالهجتهع هف حكلٍـ، كهع أكلٓاء أهكر الطمبة
شراؾ أفراد الهجتهع فْ اتخاذ  أشارت إلِ أف استثهار الهدرسة لجٍكدٌا كطاقاتٍا فْ التكاصؿ هع الهجتهع، كا 
بعض القرارات سٓككف أجدل فْ عائداتً عمِ هعتقدات الكفاءة لمهعمهٓف، كبالتالْ عمِ التحصٓؿ الدراسْ 

. لمطمب
 
 ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ الكفاءة الذاتٓة لمهعمـ فْ عٛقتٍا بالتقدـ العمهْ لطٛبً (2010) دراسة زيدان أها

كذلؾ هف خٛؿ تحمٓؿ هٍىة الهعمـ الكؼء كتحدٓد صفحتً الىفسٓة، كقد أجٓرت ٌذي الدراسة عمِ عٓىة هككىة 
هعمـ، كها قاهت الباحثة بعهؿ لقاءات دكٓرة هع الهعمهٓف لتكضٓح هعآٓر  (001)تمهٓذان كعدد  (50)هف 
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الكفاءة التْ ٓجب اٚلتزاـ بٍا، كاٌٚتهاـ بإعطاء أهثمة تكضٓحٓة لمهادة، كتىكٓع طرؽ التدٓرس، كهراعاة 
الفركؽ الفردٓة بٓف التٛهٓذ، كاستخداـ الكسائؿ التعمٓهٓة، كالسهاح لمتٛهٓذ بالتعبٓر عف أرائٍـ كهشاركتٍـ فْ 

كقد أشارت الىتائج إلِ أف ٌىاؾ ارتباطات إٓجابٓة دالة بٓف كفاءة هعمهْ الحساب  .اٖىشطة الٛصفٓة
كهعمهْ العمـك كالمغة العربٓة كالمغة ا٘ىجمٓٓزة كٛ عمِ حدي، كها أشارت إلِ التقدـ التحصٓمْ لتٛهٓذٌـ 

 .كالكفاءة الهىاظرة لتخصص كؿ فئة هف الهعمهٓف ككاف هف الىتائج رسـ الصفحة الىفسٓة لمهعمـ الكؼء

 
 إلِ التعرؼ عمِ العٛقة بٓف الكفاءة الذاتٓة (2009)دراسة الرفوع، والقيسي، والفرارعة ككذلؾ ٌدفت 

هقٓاس الكفاءة الذاتٓة : الهدركة كالقدرة عمِ حؿ الهشكٛت، كلتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة تـ استخداـ أداتٓف ٌها
كتـ . كهقٓاس القدرة عمِ حؿ الهشكٛت الهعدؿ لمبٓئة اٖردىٓة. الهدركة الذم تـ تعدٓمً هف قبؿ الباحثٓف

. طالبا كطالبة هف طمبة جاهعة الطفٓمة التقىٓة (320)كتككىت عٓىة هف . كثباتٍها. التأكد هف دٚٚت صدقٍها
فْ حٓف أف هستكل الطمبة قْ القدرة عمْ . كبٓىت ىتائج الدراسة أف هستكل الكفاءة الذاتٓة الهدركة كاف عالٓان 

حؿ الهشكٛت كاف هتكسطان، ككجكد فركؽ دالة إحصائٓا بٓف هتكسطات درجات أفراد عٓىة الدراسة عمِ 
هقٓاس الكفاءة الذاتٓة الهدركة تعزل لمجىس كلصالح الذككر كلمتخصص اٖكادٓهْ كلصالح ذكم التخصص 

أظٍرت الدراسة كذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائٓا بٓف هتكسطات درجات أفراد عٓىة الدراسة عمِ . العمهْ
هقٓاس القدرة عمِ حؿ الهشكٛت ٓعزل لمجىس كلصالح الذككر، كلمهستكل اٖكادٓهْ كلصالح الهستكل 

الثالث، كها كشفت الدراسة عف كجكد عٛقة ارتباط دالة إحصائٓا بٓف درجات أفراد عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس 
كأكصت الدراسة بتطبٓؽ براهج إرشادٓة تحسف . الكفاءة الذاتٓة الهدركة كدرجاتٍـ عمِ هقٓاس حؿ الهشكٛت

، كدراستٍا هع هتغٓرات أخرل هثؿ الدافعٓة، كالتفكٓر أٚبتكارم. هف الكفاءة الذاتٓة الهدركة لدل الطمبة
ا  .كالتفكٓر الىاقد كغٌٓر

 
  إلِ التعرف عمِ درجة الكفاءة الذاتٓة فْ تدرٓس العمَن لدُ هعمهْ(2009)حسَىً  دراسة ٌدفتك

َلقد . العاهة ةػْ الثاىَٓػَ التخصص ف، ثن الكشف عو تأثرٌا بالجىس، الخدهةؿ الدىٓا قبٖساسٓة الهرحمة ا
 & PSTE الفرعٓٓو بهقٓاسٍٓا STEBI-B  تدرٓس العمَنبكفاءةتن تطبٓق أداة قٓاس الهعتقدات الهرتبطة 

STOE  اٖساسْ فْ الجاهعة  طالبا َطالبة هو قسن التعمٓن (194)عمِ عٓىة الدراسة الهكَىة هو
 الذاتٓة فْ تدرٓس العمَن الكفاءة ٓهتمككفَقد أظٍرت ىتائج الدراسة أو هعظن أفراد العٓىة . ا٘سٛهٓة بغزة

 الهقٓاسٓو الفرعٓٓو بصَرة دالة كٛ  فْالذككر تفَقت ا٘ىاث عمِ كها. بدرجة هتَسطة أَ هرتفعة
العمهْ عمِ خرٓجْ الفرع اٖدبْ فْ درجات  رعػَتفَق الحاصمَو عمِ الثاىَٓة العاهة هو الف، احصائٓا
لتخصص الثاىَٓة تأثٓر ذَ دٚلة إحصائٓة عمِ درجات  بٓىها لن ٓكو، إحصائٓابصَرة دالة  PSTE هقٓاس
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بإسىاد تعمٓن العمَن فْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا لهعمهٓو أىٍَا الدراسة  ةػت الدراسػَأَص  STOE اسػالهقٓ
 . الذاتٓةكفاءتٍـ إعدادٌن لتحسٓو أثىاء الذككرَبدعن َتعزٓز الهعمهٓو  ،ْػالثاىَٓة فْ الفرع العمه

 
تأثٓر كفاءة هعمـ الٓراضٓات عمِ اتجاي  طٛبً ىحك الٓراضٓات ) التْ عىكاىٍا (1997) دراسة العيسى ٌدفت

إلِ الكشؼ عف هدل تأثٓر كفاءة هعمـ الٓراضٓات عمِ اتجاي طٛبً ىحك الٓراضٓات،  (كتحصٓمٍـ فٍٓا
ككاف هف أٌـ ىتائجٍا كجكد . كهعرفة هدل تأثٓر كفاءة هعمـ الٓراضٓات عمِ تحصٓؿ طٛبً فْ الٓراضٓات

فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ اٚتجاي ىحك الٓراضٓات لصالح الطٛب الذٓف درسكا بكاسطة هعمهٓف ذكم 
الكفاءة العالٓة، ككجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ تحصٓؿ التٛهٓذ لصالح الطٛب الذٓف درسكا بكاسطة 

 .هعمهٓف ذكم الكفاءة العالٓة

 
 إلِ التعرؼ عمِ الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات كعٛقتٍا (1995)الدردير  دراسةككذلؾ ٌدفت 

ـ  باتجاٌاتٍـ ىحك هٍىة التدٓرس كبعض الهتغٓرات الىفسٓة لدل تٛهٓذٌـ كذلؾ هف خٛؿ إعداد هقٓاس تقٓك
الكفاءة اٚجتهاعٓة، كهقٓاس اتجاٌات الهعمـ - الكفاءة فْ التدٓرس-  كفاءة الهعمـ الذاتٓة كالكفاءة اٖكادٓهٓة

إعداد هقٓاس اتجاٌات التٛهٓذ ىحك هادة كهعمـ الٓراضٓات  .ىحك هٍىة التدٓرس كتقىٓىٍها فْ البٓئة السعكدٓة
الكفاءة - الكفاءة اٖكادٓهٓة)التعرؼ عمِ عٛقة كفاءة هعمـ الٓراضٓات الذاتٓة . كتقىٓىً فْ البٓئة السعكدٓة

التعرؼ عمِ عٛقة . باتجاٌاتً ىحك هٍىة التدٓرس فْ البٓئة السعكدٓة (الكفاءة اٚجتهاعٓة- فْ التدٓرس
هعمـ  (200)كتككىت عٓىة الدراسة هف . كفاءة هعمـ الٓراضٓات الذاتٓة ببعض العكاهؿ الىفسٓة لدل تٛهٓذي

، كهف الهعمهٓف خٓرجْ (ا٘عدادٓة)هف هعمهْ الٓراضٓات السعكدٓٓف هف هدارس هدٓىة الطائؼ الهتكسطة 
تمهٓذ هف التٛهٓذ السعكدٓٓف  (1000)كمٓات التربٓة، كعٓىة هف تٛهٓذ عٓىة الهعمهٓف السابقة بمغ قكاهٍا 

ٌىاؾ إلِ أف تكصمت الدراسة ك. تٛهٓذ لكؿ هعمـ (5)بالصؼ الثاىْ هف الهرحمة الهتكسطة، أم بهعدؿ 
  .عٛقة دالة بٓف كفاءة الذات كأبعادٌا لدل هعمـ الٓراضٓات كاتجاٌاتً ىحك هٍىة التدٓرس فْ البٓئة السعكدٓة

تكجد فركؽ دالة بٓف ك. كها أكضحت الىتائج أف ٌىاؾ عٛقة دالة بٓف كفاءة الهعمـ الذاتٓة كدافعٓة الهتعمـ
هتكسطْ درجات اتجاٌات تٛهٓذ الهعمهٓف الهرتفعٓف فْ كفاءة الذات كأبعادٌا ىحك هادة كهعمـ الٓراضٓات 
كدرجات اتجاٌات تٛهٓذ الهعمهٓف الهىخفضٓف فْ كفاءة الذات كأبعادٌا لصالح تٛهٓذ الهعمهٓف الهرتفعٓف 

كأظٍرت الىتائج أٓضان أىً تكجد فركؽ دالة بٓف هتكسطات درجات تحصٓؿ تٛهٓذ الهعمهٓف . فْ كفاءة الذات
الهرتفعٓف فْ كفاءة الذات كأبعادٌا فْ هادة الٓراضٓات كتٛهٓذ الهعمهٓف الهىخفضٓف فْ كفاءة الذات 

 .كأبعادٌا لصالح تٛهٓذ الهعمهٓف الهرتفعٓف فْ كفاءة الذات
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  بدراسة العٛقة بٓف الكفاءة الذاتٓة كالذكاء اٚجتهاعْ لدل الهعمـ التربكم (1993)دراسة الغول كاٌتهت 
هفٍـك ذاتً كهعرفة الفركؽ بٓف الجىسٓف فْ -  دافعتًٓ- كغٓر التربكم بكؿ هف اتجاٌاتً ىحك هٍىة التدٓرس

ٓف بهحافظة  ٓف كغٓر التربٓك الكفاءة الذاتٓة كالذكاء اٚجتهاعْ كالفركؽ بٓف تحصٓؿ تٛهٓذ الهعمهٓف التربٓك
أسٓكط كتكصمت إلِ عدة ىتائج كاف هىٍا كجكد عٛقات دالة بٓف الكفاءة الذاتٓة كالذكاء اٚجتهاعْ ككؿ هف 

 .هفٍـك الذات لدل هعمهْ عٓىة الدراسة- الدافعٓة- اٚتجاٌات ىحك هٍىة التدٓرس

 
دفت   إلِ دراسة هككىات الكفاءة الهٍىٓة الههٓزة لمهعمـ فْ كمٓة التربٓة اٖساسٓة (1990)دراسة إسهاعيل ٌك

ت كعٛقتٍا ببعض الهتغٓرات  كتكصمت الِ  (الدرجة العمهٓة- التخصص - الجىسٓة - الجىس )بدكلة الكٓك
اٚجتهاعٓة - الهزاجٓة - عدة ىتائج هىٍا أف خصائص الكفآة الهٍىٓة ٌْ الخصائص الهٍىٓة العقمٓة 

 .كالجىسٓة لٓس لٍا تأثٓر عمِ الخصائص الهٍىٓة

 
ة فْ هصر إلِ (1989)  دراسة بدرٌدفت  دراسة عاهمٓة لهككىات الكفاءة الهٍىٓة لمهعمهة فْ الهرحمة الثاىٓك

كتكصمت الباحثة باستخداـ التحمٓؿ العاهمْ الِ تفسٓر ظاٌرة الكفاءة  كبعض الهتغٓرات الىفسٓة الهرتبطة بٍا
 .اٚىفعالٓة كالجسهٓة- اٚجتهاعٓة - الخصائص الهٍىٓة : الهٍىٓة لمهعمهة فْ ضكء عدة عكاهؿ ٌْ

 
 

: الدراسات األجىبية 
 

 اٖكادٓهٓة كاىت الكفاءة الذاتٓة إذا التأكد إلٌِدفت ٌذي الدراسة فقد  (Putwain, 2013) بتواندراسة أها 
 كتككف هجتهع الدراسة هف طٛب جاهعة آدج ٌٓؿ كعددٌـ اٖكادٓهْ هؤشر عمِ اٚىجاز أٓضاٌْ 
 أف ٌىاؾ عٛقة  بٓف الكفاءة الذاتٓة كالهٍارات التدٓرسٓة الهتعمقة بالتعمٓـ إلِكتكصمت الدراسة . (206)

 كتـ دعـ العٛقة ةالٛحؽ لمطمبة كاف اقؿ هف الفصكؿ اٖكؿ فْ الفصؿ اٖكادٓهْ اٖداء باف كتىبأتكالسمكؾ 
 ةالهتعمؽ تالهٍارا الدراسة باف الكفاءة الذاتٓة فْ كأكصت.  الىفسٓة لمطٛبكاٖهكر اٖكادٓهْ اٖداءبٓف 

ْ تمعب دكرا هٍها فْ تغٓر اٌٖـبالدراسة ٌْ الهتغٓر   أف كعمًٓ ٓجب اٖكادٓهْ اٖداء فْ ٌذي الدراسة ٌك
ر كفاءة الطمبة الذاتٓة فٓها ٓتعمؽ بهٍارات دراستٍـ الهستقبمٓةأساسٓتـ اعتباري  جب تطٓك  . التقٓٓـ ٓك
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 تحدٓد هستكل الكفاءة الذاتٓة لهعمهْ الهدارس اٚبتدائٓة إلِ ٌدفت الدراسة  (Seda , 2009)سيدا دراسة 
فْ ضكء بعض الهتغٓرات كطبقت الدراسة فْ تركٓا آدٓف كتككف هجتهع الدراسة هف هعمهْ العمـك فْ 

ا اٚبتدائٓةالهدارس   كأداة لتطبٓؽ قهعمـ كهعمهة كقد تـ استخداـ اٚستباف (132) كأخذت عٓىة عشكائٓة هقداٌر
 أىً  ٚ فرؽ فٓها ٓتعمؽ فْ الكفاءة الذاتٓة بٓف الجىسٓف كسىكات الخبرة بؿ ٓكجد إلْالدراسة كتكصمت الدراسة 

  .فركؽ فْ الكفاءة الذاتٓة فْ التخصص كالرضا الكظٓفْ
 

 التعرؼ عمِ هعتقدات الكفاءة الذاتٓة لمهعمهٓف إلِبدراسة ٌدفت ( El-Deghaidy, 2006) دغيدي قاهت
قبؿ الخدهة كتصكراتٍـ ٖىفسٍـ كهعمهْ لمهكاد العمهٓة كتأثٓر هساؽ أسالٓب تدٓرس العمكـ عمٍٓا كشارؾ فْ 

 أجابكا أىٍـحٓث  . طالبا هف كمٓة التربٓة هف أقساـ التعمٓـ اٖساسْ كالكٓهٓاء كالفٓٓزاء كاٖحٓاء36الدراسة 
 الهساؽ الذم اشتهؿ عمِ عركض تعمٓـ هصغر كتبىِ اٚتجاي البىائْ فْ إتهاـعمِ بىكد اٖداة قبؿ كبعد 

 . فْ الهجهكعات الثٛثإحصائٓاالتعمٓـ كالتعمـ كقد كجد أف درجات الطٛب بفرعًٓ قد زادت بصكرة دالة 
حٓث لـ ٓكف داٚ  حٓث أبدل الطٛب ثقة اكبر فْ تدٓرس العمكـ كها لكحظ اىخفاض درجات الطٛب

 اٚتجاي الهتهركز حكؿ الطالب كتكصمت إلِ فْ هجهكعة طٛب الكٓهٓاء هها ٓدؿ عمِ هٓمٍـ إٚ إحصائٓا
ادة الكفاءة إلِالدراسة   كجكد ارتباط هتكسط بٓف درجات الطٛب ذكم الكفاءة العالٓة فْ اٖداتٓف كاف ٓز

. الذاتٓة ترتبط هع اٚتجاي الهتهركز حكؿ الطٛب
 

 هقارىة الكفاءة الذاتٓة إلِالتْ ٌدفت  (Cakiroglu et al, 2005 )وآخرونكاكير وغمو كفْ دراسة 
 لقٓاس الكفاءة استباىًلمهعمهٓف فْ الهرحمة اٖساسٓة قبؿ الخدهة فٓها ٓتعمؽ بتدٓرس العمـك كقاـ باستخداـ 

 كجكد هعتقدات إلِ كقد تكصمت الدراسة أهٓركٓا هعمها (79)تركٓا ك( 100)الذاتٓة كشهمت عٓىة الدراسة 
هف أفراد العٓىة % 98  فهثٛ اٖهٓركافالعمكـ فْ كٛ الدكلتٓف كلكىٍا كاىت أقكل لدل  آجابٓة حكؿ تدٓرس
 إلِهف اٖتراؾ كاىكا كاثقٓف هف قدرتٍـ عمِ تدٓرس العمـك بفعالٓة كربها ٓعكد ذلؾ % 78اٖهٓركاف هقابؿ 

بٓىها لـ ٓكف ٌىاؾ فركؽ  . الهعمهٓفإعدادعدد الساعات الهخصصة لتدٓرب الطٛب كىظاـ القبكؿ فْ براهج 
 بٓف الهجهكعتٓف بالىسبة لتكقعات هخرجات تدٓرس العمـك كلـ ٓكف لعاهؿ الجىس أم تأثٓر عمِ إحصائٓادالة 

 .هعتقدات الهرتبطة بتدٓرس العمـك فْ العٓىة ككؿ
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 فحص العٛقة بٓف الكفاءة الذاتٓة لدل الهعمهٓف إلِالتْ ٌدفت  (,Henson 2001)  ٌيىسون أها دراسة
كتككىت العٓىة  . كتىظٓـ الصؼ،ا٘دارة: كهتغٓرات تحمٓؿ الهٍاـ داخؿ الصؼ ههثمة فْ هعتقدات الهعمـ حكؿ

 طالب كطالبة كهجهكعة هف الهتطكعٓف ههف (170)هف هجهكعة هف طٛب الكمٓة قبؿ التخرج عددٌـ 
 طالبا كطالبة كاستعاف الباحث باٖدكات التالٓة هقٓاس (250)ٓدرسكف هقررات فْ عمـ الىفس التربكم عددٌـ 

ة هشبع بالعدٓد هف الهكاقؼ التربكٓة كهقٓاس كجٍة كاستباىًالكفاءة الذاتٓة لمهعمهٓف   حكؿ الهعتقدات التربٓك
 بٓف إحصائٓة أىً تكجد فركؽ ذات دٚلة إلِالضبط كأشارت الىتائج فٓها ٓتعمؽ بالفركؽ بٓف ٌذي الهجهكعات 

ة لصالح الهعمهٓف . الهجهكعات الثٛث فْ كؿ هف الكفاءة الذاتٓة كالهعتقدات التربٓك
 

 ٌدفت ٌذي الدراسة هىاقشة الكفاءة الذاتٓة هف خٛؿ تعمـ الهٍارات (Schunk, 1985 )سشىكدراسة 
كتككف .  فْ التعمـا٘دراكٓة فْ غرفة الصؼ كاف الكفاءة الذاتٓة تعزا الِ التقٓٓـ الذاتْ لمقدرات ا٘دراكٓة

ء الطٛب أهٓركٓةهجتهع الدراسة هف هجهكعة طٛب  ٚؤ  اٖىشطة الصفٓة بهٍارات كخبرات سابقة ٓبدءكف ٌك
 الكفاءة الذاتٓة لمتعمـ أفرت ىتائج الدراسة قظأك.  لمكفاءة الذاتٓة لمتعمـاٖكلْ إحساسٍـكالتْ تؤثر بدآة عمِ 

 فذلؾ لٗفضؿ كاكتساب الهعرفة كالهٍارات التدٓرسٓة كأىً كمها اختمفت الطرؽ التعمٓهٓة لمتعمـتعزز الرغبة 
 الهستقبمٓة عمِ ضركرة تعٓرؼ اٖبحاث الدراسة بعهؿ  كأكصت.ٓؤثر آجابٓا عمِ الكفاءة الذاتٓة لمطمبة

جب عمِ ٌذي . كا٘دراؾ الهحفزة لمتفكٓر اٖىشطةالطمبة عمِ كٓفٓة اشتقاؽ الهعمكهات هف   أف اٖبحاثٓك
 .  كالهٍارات الصفٓةا٘رشادات فْ فٍـ ا٘دراكٓة عىد عٛقة العهمٓات أفضؿتحدد التفاصٓؿ بشكؿ 

 
 

 :التعميق عمى الدراسات السابقة
 

ٓتضح هف العرض السابؽ لمدراسات العربٓة كاٖجىبٓة أف هكضكعْ الهٍارات التدٓرسٓة كالكفاءة الذاتٓة فْ 
التعمٓـ قد حظْ باٌتهاـ العدٓد هف الباحثٓف هحمٓا كعربٓا كعالهٓا بغرض تحدٓد ٌذي الهٍارات التدٓرسٓة 
.  كدرجة ههارستٍا كأٌهٓتٍا عىد هعمهْ الهكاد الدراسٓة بشكؿ عاـ كعمهْ هادة الٓراضٓات بشكؿ خاص

 
كاف هعظـ الدراسات أشارت إلْ أٌهٓة تكظٓؼ الهٍارات التدٓرسٓة فْ العهمٓة التعمٓهٓة فْ هختمؼ الهٓادٓف 
كالهستكٓات التعمٓهٓة الهختمفة، ككذلؾ أٓضا بأٌهٓة اهتٛؾ الهعمـ لكفاءة ذاتٓة عالٓة كهدل تأثٓر ٌذي الكفاءة 
. عمِ أداء الهعمهٓف فْ العهمٓة التعمٓهٓة كعمِ أدائٍـ لمهٍارات التدٓرسٓة بشكؿ جٓد كهكثكؽ فًٓ كبكؿ أهاىة
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كاٌتهت ٌذي الدراسات أٓضا بتحدٓد قائهة عاهة لمهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل الهعمهٓف أك لدل الطمبة 
الجاهعٓٓف الهعمهٓف، حٓث كاىت أبرز ٌذي الهٍارات تتهثؿ فْ التخطٓط، كالتىفٓذ، كالتقكٓـ، هع اختٛؼ 

ٍا كؿ هٍارة، ككذلؾ بالىسبة لمكفاءة الذاتٓة . الهٍارات الفرعٓة التْ تحٓك
 

دلت هعظـ الدراسات عمِ كجكد ارتباط آجابْ بٓف تكافر الهٍارات التدٓرسٓة لدل الهعمهٓف كبٓف الكفاءة 
كها اختمفت الدراسات حكؿ جٍة تقدٓر الكفاءة الذاتٓة كهدل ههارسة الهٍارات التعمٓهٓة، كها اختمفت . الذاتٓة

أٓضا الدراسات أٓضا فْ تىاكؿ الهرحمة الدراسٓة فبعضٍا تىاكؿ الهرحمة الجاهعٓة لمهعمهٓف كالبعض اٖخر 
ا ة أك الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا كاختمفت الدراسات أٓضا فٓها ٓتعمؽ بالهتغٓرات كأثٌر . تىاكؿ الهرحمة الثاىٓك

 
كلقد استفادت الباحثة هف الدراسات السابقة سكاء كاىت فْ هكضكع الهٍارات التدٓرسٓة أك الكفاءة الذاتٓة فْ 
ا٘طار الىظرم كفْ تصهٓـ أداتْ الدراسة الخاصة بالبحث الحالْ، كفْ تحدٓد هجاٚت كؿ أداة هف أٖدكات 

التْ تىاكلتٍا الدراسة، كها تعرفت الدراسة عمِ اٖسالٓب ا٘حصائٓة الهستخدهة فْ تحمٓؿ البٓاىات 
ا كا٘فادة هف ٌذي الدراسات فْ تفسٓر ىتائج الدراسة كهىاقشتٍا، كـ تـ التعرؼ  كاستخٛص الىتائج كتفسٌٓر
عمِ بعض اٖدكات ذات العٛقة بهدل ههارسة الهٍارات التدٓرسٓة كهدل تكفر الكفاءة الذاتٓة فْ اٖدب 

كلكف الباحثة لـ تجد دراسات كثٓرة تٍتـ بالهٍارات التدٓرسٓة لهعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة . العربْ كاٖجىبْ
اٖساسٓة العمٓا فْ فمسطٓف، كبالتالْ جاءت ٌذي الدراسة ٚستكهاؿ الدراسات التْ بحثت فْ هجاؿ الهٍارات 

.  التدٓرسٓة كالكفاءة الذاتٓة لهعمـ الٓراضٓات كلتأكد عمِ أٌهٓة ٌذا الهكضكع بشكؿ عاـ
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 انفصم انثبنث
 _____________________________________________________________

 

: انطشيقخ واإلجشاءاد

 

ٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ، الهىٍج الهتبع فْ ٌذي الدراسة كٓتضهف كصفان تفصٓمٓان لٙجراءات التْ اتبعتٍا الباحثة 
اعتهدتٍا فْ كصؼ هجتهع الدراسة كعٓىتٍا، كالطٓرقة التْ بخٛؿ تىفٓذٌا لٍذي الدراسة، كذلؾ فٓها ٓتعمؽ 

اختبار الصدؽ كالثبات كآلٓة تطبٓقٍا، با٘ضافة إلِ أسمكب  ،أدكات الدراسة كطرؽ إعدادٌااختٓار العٓىة ك
جراءاتٍا، كالهعالجة ا٘حصائٓة الهستخدهة الٛزهة لتحمٓؿ البٓاىات كالكصكؿ إلِ الىتائج  .كتصهٓهٍا كا 

 

 

:  يُهج انذساسخ .1.  3

 
استخدهت الباحثة فْ ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفْ اٚرتباطْ كهىٍجٓة بحثٓة لمدراسة، كذلؾ لكصؼ العٛقة 

اٚرتباطٓة بٓف الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة 
. الخمٓؿ ككفاءتٍـ الذاتٓة

 

 

: يجتًع انذساسخ   .2.  3

 
الهدارس الحككهٓة لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ ٓتككف هجتهع الدراسة هف جهٓع هعمهْ كهعمهات الٓراضٓات 

 ككها فْ الجدكؿ ،هعمها كهعمهة (616)، كالبالغ عددٌـ 2012/2013فْ هحافظة الخمٓؿ، لمعاـ الدراسْ 
(1.3): 
 

 .(الجىس، والهديرية) توزيع هجتهع الدراسة حسب  (.1.  3) جذول

  
 انجُس

 اٌّدّىع
 أٔثً روش

 انًذيشيخ

 114 57 57 شّبي

 225 124 101 وعؾ

 277 127 150 خٕىة

 616 308 308اٌّدّىع 
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:  عيُخ انذساسخ .3.  3

 
اختارت الباحثة عٓىة طبقٓة عىقكدٓة، بحٓث تـ تقسٓـ هحافظة الخمٓؿ إلِ ثٛثة عىاقٓد، عىقكد ٓشهؿ هدارس 

هدٓٓرة الشهاؿ، كعىقكد ٓشهؿ هدارس هدٓٓرة الكسط، كعىقكد ٓشهؿ هدارس هدٓٓرة الجىكب، ثـ تـ اختٓار 
( 125)أفراد العٓىة بطٓرقة عشكائٓة هف تمؾ الهدارس، حٓث تـ الحصكؿ عمِ عٓىة الدراسة الهككىة هف 

با هف هجتهع الدراسة%20)هعمها كهعمهة، بها ٓعادؿ  ٓكضح تكٓزع أفراد عٓىة  (2.3)، كالجدكؿ ( تقٓر
. الدراسة

 
األعداد والىسب الهئوية لتوزيع عيىة الدراسة  خصائص العيىة الديهوغرافية  (.2.  3) جذول

ل العمهي، الخبرة في التدريس)حسب الهتغيرات الهستقمة   .(الجىس، الهديرية، الهٌؤ

 انعذد انفئخ انًتغيش
انُسجخ 

 انًئىيخ

 اٌدٕظ

 51.2 64 روش

 48.8 61 أٔثً

 100 125 اٌّدّىع

 اٌّذَشَخ

 16.0 20 شّبي

 36.8 46 وعؾ

 47.2 59 خٕىة

 100 125 اٌّدّىع

 اٌّؤهً اٌؼٍٍّ

 19.2 24 دثٍىَ

 70.4 88 ثىبٌىسَىط

 10.4 13 أػًٍ ِٓ ثىبٌىسَىط

 100 125 اٌّدّىع

 اٌخجشح فٍ اٌزذسَظ

 10.4 13 ألً ِٓ خّظ عٕىاد

 26.4 33  عٕىاد10 - 5ِٓ 

 63.2 79  عٕىاد10أوثش ِٓ 

 100 125 اٌّدّىع

 

 

: أدواد انذساسخ .4.  3

 
ها لمتعرؼ  لقد استخدهت فْ ٌذي الدراسة استباىتٓف استباىة الهٍارات التدٓرسٓة كاستباىة الكفاءة الذاتٓة تـ بىاٌؤ
عمِ العٛقة بٓف الهٍارات التدٓرسٓة الهتكفرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا كالكفاءة الذاتٓة 
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عمكاف  لدٍٓـ، حٓث تـ اٚستفادة هف اٖدب الىظرم فْ إعداد اٚستباىتٓف كبالتحدٓد تـ اٚستفادة هف دراسة
: فْ بىاء استباىة الهٍارات التدٓرسٓة (2009) الذاتٓة كهف دراسة ٓكسؼ  فْ بىاء استباىة الكفاءة(2012)
 
ٚن   :  (استباىة الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة): أك

استفادت الباحثة هف اٖدب الىظرم فْ بىاء أداة القٓاس الهٍارات التدٓرسٓة كتـ اٚستفادة هف دراسة ٓكسؼ 
فقرة،  (12)كتككىت استباىة الهٍارات التدٓرسٓة هف ثٛثة هحاكر، ٓعتهد كؿ هحكر هىٍا عمِ  (2009)

ذي الهحاكر ٌْ  ـ)ٌك لٙجابة عمٍٓا . كؿ هحكر تككف هف عدد هف الفقرات. (التخطٓط، التىفٓذ، كعهمٓة التقٓك
ك  قمٓمة جدا . (2=)قمٓمة . (3=)هتكسطة . (4=)كبٓرة . (5)=كبٓرة جدا )ضهف هقٓاس لٓكرت الخهاسْ ٌك

. فْ الفقرات اٚٓجابٓة، كتـ عكس الهقٓاس فْ الفقرات السمبٓة( (1=)
 

: (استباىة الكفاءة الذاتٓة): ثاىٓان 
ر استباىة الكفاءة الذاتٓة  هف اٖدب التربكم كدراسة  حٓث تككىت  (2007)عمكاف استفادت الباحثة لتطٓك

أربعة هجاٚت تـ اعتهادٌا لقٓاس الكفاءة الذاتٓة لدل أفراد العٓىة، حٓث ٓقٓس اٚستباىة فْ صكرتٍا الىٍائٓة 
شتهؿ عمِ  فقرات، كالثاىْ ٓقٓس هستكل الكفاءة  (10)اٖكؿ هستكل الكفاءة الذاتٓة هف ىاحٓة اىفعالٓة ٓك

تككف هف  قٓس الثالث هستكل الكفاءة الذاتٓة هف حٓث ا٘صرار  (9)الذاتٓة هف ىاحٓة اجتهاعٓة ٓك فقرات، ٓك
تضهف  قٓس الهجاؿ اٖخٓر هستكل الكفاءة الذاتٓة فٓها ٓتعمؽ بالىاحٓة الهعرفٓة حٓث  (8)كالهثابرة ٓك فقرات، ٓك

ك كتـ . فقرات (8)ٓشتهؿ عمِ  كبٓرة . (5)=كبٓرة جدا )ا٘جابة عمٍٓا ضهف هقٓاس لٓكرت الخهاسْ ٌك
فْ الفقرات اٚٓجابٓة، كتـ عكس الهقٓاس فْ الفقرات ( (1=)قمٓمة جدا . (2=)قمٓمة . (3=)هتكسطة . (4=)

 .السمبٓة
 

هٍارة تدٓرسٓة، بكاقع ثٛثة  (36)فقرة، هكزعة إلِ  (71)كقد تضهىت أداة الدراسة فْ صكرتٍا الىٍائٓة عمِ 
 فْ استباىة الكفاءة كفآة ذاتٓة، بكاقع أربعة هجاٚت (35)، ك كذلؾ فْ استباىة الهٍارات التدٓرسٓةهحاكر
كبٓرة جدان، كبٓرة، هتكسطة، قمٓمة، قمٓمة ) ككاىت ا٘جابة عمِ الفقرات تتبع تدٓرج لٓكرت الخهاسْ .الذاتٓة
. (جدان 
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 : انذساسخأدواددق ص .5.  3

 

: صدق الهحكهين: أوالً 
 

لمتأكد هف صدؽ أدكات الدراسة تـ عرضٍا بصكرتٍا اٖكلٓة عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف هف ذكم 
ـ، هف هختمؼ التخصصات اٖكادٓهٓة  اٚختصاص فْ هجاؿ أسالٓب التدٓرس، كعمـ الىفس كالقٓاس كالتقٓك

ذات العٛقة بهكضكع الدراسة لٛطٛع عمِ هدل تهكىٍا هف تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجكة هف الدراسة، كذلؾ هف 
خٛؿ التأكد هف كضكح كسٛهة صٓاغة الفقرات، ككذلؾ لمتأكد هف هدل قابمٓة اٖدكات لقٓاس ها صههت 

، كبىاء عمِ هٛحظات كآراء (3) هحكهان، كها فْ همحؽ رقـ (12)لقٓاسً، حٓث بمغ عدد الهحكهٓف 
الهحكهٓف كتكصٓاتٍـ تـ إجراء بعض التعدٓٛت عمِ اٚستباىتٓف كذلؾ لمكصكؿ باٖدكات الدراسٓة إلِ 

.    صكرتٍا الىٍائٓة
 

 

: الصدق اإلحصائي: ثاىياً 
 

أداة الدراسة فٓها ٓتعمؽ بالفقرات التْ تىاكلت الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ تػـ التحقؽ هػف صدؽ 
 Pearson) بحسػاب هعاهػؿ اٚرتبػاط بٓرسػكف الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ

correlation) (3.3 ) هع الدرجة الكمٓة، كها ٌك هكضح فْ الجدكؿ فْ ٌذا الجاىبلفقػرات الدراسة:  
 

 هع الدرجة الكمية فيها يتعمق بالهٍارات التدريسية هعاهل االرتباط بيرسون بين فقـرات الدراسة  (.3.  3) جذول

 انًجبل
سقى 

 انفقشح
 انفقشح

يعبيم 

 (س)االستجبط 

انذالنخ 

 اإلحصبئيخ

ط
طي

خ
نت

 ا
د

سا
هب

ي
 

0.52 .                                   أػغ خطخ عٕىَخ ٌّبدح اٌشَبػُبد 1
**

 0.00 

0.54 .احذد اٌضِٓ اٌزمشَجٍ ٌىً هذف 2
**

 0.00 

0.60 .احذد أدواس اٌطٍجخ فٍ إٌشبؽبد اٌدّبػُخ 3
**

 0.00 

0.55 اخزبس األٔشطخ اٌّشرجطخ ثبٌّحزىي 4
**

 0.00 

0.54 أطىؽ أهذاف دسط اٌشَبػُبد ِشاػُب اٌفشوق اٌفشدَخ 5
**

 0.00 

0.549 .أحذد اٌىاخجبد إٌّضٌُخ إٌّبعجخ ٌّغزىي اٌطٍجخ 6
**

 0.00 

0.57 .أخزبس اٌطشَمخ إٌّبعجخ ٌطجُؼخ وأهذاف دسط اٌشَبػُبد 7
**

 0.00 

0.57 .أٔظُ اٌجُئخ اٌّبدَخ ٌٍّىلف اٌزؼٍٍُّ 8
**

 0.00 

0.55 أوصع دسوط اٌشَبػُبد ػًٍ خذوي صٍِٕ 9
**

 0.00 

0.56 .أػغ أهذاف لبثٍخ ٌٍّالحظخ واٌمُبط 10
**

 0.00 

0.58 أخطؾ ٌّىاخهخ اٌّىالف اٌطبسئخ فٍ حظخ اٌشَبػُبد 11
**

 0.00 

0.62 .أػغ خطخ اٌزذسَظ اٌُىُِخ 12
**

 0.00 
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يز
ُف

نت
 ا
د

سا
هب

ي
 

0.65 .أساػً اٌفشوق اٌفشدَخ ثُٓ اٌطٍجخ فٍ اٌشَبػُبد 1
**

 0.00 

0.58 .أشزك فمشاد اخزجبس اٌشَبػُبد ِٓ األهذاف اٌغٍىوُخ 2
**

 0.00 

0.48 .أعزخذَ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌشَبػُبد ثىفبءح وفبػٍُخ 3
**

 0.00 

4 
أساػٍ اٌزغٍغً ِٓ اٌغهً إًٌ اٌظؼت أثٕبء ػشع دسط 

 .اٌشَبػُبد
0.60

**
 0.00 

0.74 .أسثؾ ِبدح اٌشَبػُبد ثبٌّىالف اٌحُبرُخ 5
**

 0.00 

0.71 .أٔىع ثٕجشاد طىرٍ أثٕبء دسط اٌشَبػُبد 6
**

 0.00 

0.67 .أزمً ِٓ فىشح سَبػُخ إًٌ أخشي ثغالعخ 7
**

 0.00 

8 
اعزخذَ أعبٌُت ِزٕىػخ ٌزؼضَض اٌطٍجخ فٍ دسط 

 .اٌشَبػُبد
0.77

**
 0.00 

0.67 .أوظف اٌخجشاد اٌغبثمخ ٌٍطٍجخ فٍ اٌّىلف اٌزؼٍٍُّ 9
**

 0.00 

0.67 .أػًّ ػًٍ رُّٕخ اٌّهبساد اٌؼٍُّخ ٌذي اٌطٍجخ 10
**

 0.00 

0.69 .أػًّ ػًٍ اعزثبسح دافؼُخ رؼٍُ اٌشَبػُبد ٌذي اٌطٍجخ 11
**

 0.00 

12 
أحشص ػًٍ إغالق دسط اٌشَبػُبد ثشىً ٍَّٕ رفىُش 

 اٌطٍجخ
0.66

**
 0.00 

يى
ى
تق

 ان
د

سا
هب

ي
 

0.69 .أعزخذَ اٌحبعىة فٍ رحًٍُ ٔزبئح اخزجبساد اٌشَبػُبد 1
**

 0.00 

0.69 .أوظف ٔزبئح اٌزمىَُ ٌّؼشفخ ِغزىَبد اٌطٍجخ 2
**

 0.00 

0.60 .أدسة اٌطٍجخ ػًٍ اٌزمىَُ اٌزارٍ فٍ اٌشَبػُبد 3
**

 0.00 

4 
أساػٍ خظبئض اٌطٍجخ ػٕذ وػغ فزشاد اخزجبساد 

 .اٌشَبػُبد
0.52

**
 0.00 

5 
اعزخذَ أعبٌُت رمىَُ ِزٕىػخ وفمأ ٌزٕىع أهذاف 

 .اٌشَبػُبد
0.56

**
 0.00 

0.61 .أوظف ٔزبئح اٌزمىَُ ٌزؼذًَ أعبٌُت اٌزذسَظ 6
**

 0.00 

0.44 أؽشذ األعئٍخ فٍ ثذاَخ اٌحظخ ٌزمىَُ اٌخجشاد اٌغبثمخ 7
**

 0.00 

0.56 ألىَ ٔشبؽبد اٌزالُِز وِشبسوزهُ داخً اٌظف 8
**

 0.00 

9 
أػًّ ػًٍ إػذاد خذوي ِىاطفبد ٌىً اخزجبس سَبػُبد 

 لجً رطجُمه
0.65

**
 0.00 

10 
أػًّ ػًٍ سثؾ اٌزمىَُ ثبألهذاف اٌغٍىوُخ ٌّٕهبج 

 اٌشَبػُبد
0.73

**
 0.00 

11 
 (اٌمجٍٍ، اٌزىىٍَٕ، اٌخزبٍِ)أعزخذَ خُّغ أٔىاع اٌزمىَُ 

 وً فٍ ولزه
0.57

**
 0.00 

12 
أػًّ ػًٍ رحًٍُ اخزجبس اٌشَبػُبد ٌٍىشف ػٓ ٔمبؽ 

 اٌمىح واٌؼؼف فُه
0.63

**
 0.00 

 

( 0.05)رؼٍٕ أْ االسرجبؽ را دالٌخ إحظبئُخ ػٕذ اٌّغزىي *  
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أف جهٓع فقرات الدراسة التْ تتىاكؿ جاىب الهٍارات التدٓرسٓة فْ الهجاٚت  (3.3)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 
الثٛثة تحظِ بدرجات عالٓة هف اٚرتباط بالدرجة الكمٓة كأف قٓـ هصفكفة اٚرتباط جهٓعٍا ذات دٚلة 

. إحصائٓة، هها ٓشٓر إلِ صدؽ اٖداة فْ ٌذا الجاىب
 

أداة الدراسة كذلؾ فٓها ٓتعمؽ بالفقرات التْ تىاكلت الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ تػـ التحقؽ هػف صدؽ كذلؾ 
 Pearson) بحسػاب هعاهػؿ اٚرتبػاط بٓرسػكف الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ

correlation) هع الدرجة الكمٓة، كها ٌك هكضح فْ الجدكؿ التالْ فْ ٌذا الجاىبلفقػرات الدراسة : 
 

 هع الدرجة الكمية فيها يتعمق بالكفاءات الذاتية هعاهل االرتباط بيرسون بين فقـرات الدراسة  (.4.  3) جذول

 اٌّدبي
سلُ 

 اٌفمشح
 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 (س)االسرجبؽ 

اٌذالٌخ 

 اإلحظبئُخ

ي
بن
فع

الَ
ا

 

0.50 أعزطُغ اٌزحىُ ثّشبػشٌ فٍ غشفخ اٌظف                 1
**

 0.00 

0.71 أواخه طؼىثخ فٍ اٌزخٍض ِٓ األفىبس اٌغىداوَخ 2
**

 0.00 

0.67 اٌغُطشح ػًٍ رظشفبرٍ ػٕذِب اغؼتأفزمذ  3
**

 0.00 

0.22 اعزطُغ اٌزغٍت ػًٍ اٌشؼىس ثبٌمٍك 4
*
 0.02 

0.51 اعزطُغ اٌزؼبًِ ثفؼبٌُخ ِغ اٌؼغىؽبد اٌزٍ رىاخهٍٕ 5
**

 0.00 

0.39 ارظف ثإٍٔٔ شخض هبدا وِزضْ 6
**

 0.00 

0.63 اٌمذسح ػًٍ اٌّشبسوخ ثبٌؼحه واٌّضاذأفزمذ  7
**

 0.00 

0.65 أخذ طؼىثخ فٍ اٌدٍىط هبدئب ٌىلذ ؽىًَ 8
**

 0.00 

0.71 أواخه طؼىثخ فٍ اٌزغٍت ػًٍ وشاهُزٍ ٌجؼغ األشخبص 9
**

 0.00 

0.38 أعزطُغ أْ اعزشخٍ ػٕذِب أسَذ رٌه  10
**

 0.00 

ي
ع

ًب
جت

ال
ا

 
0.63 أواخه طؼىثخ فٍ اٌزحذس ِغ اِخشَٓ 1

**
 0.00 

0.61 اٌمذسح ػًٍ رىىَٓ طذالبد خذَذحأفزمذ  2
**

 0.00 

0.54 اعزّغ ٌّٓ َحذثٍٕ ػٓ ِشىالره 3
**

 0.00 

0.73 أواخه طؼىثخ فٍ اٌزؼبًِ ِغ اِخشَٓ 4
**

 0.00 

0.54 أظش إًٌ أطذلبئٍ ثئػدبة 5
**

 0.00 

0.56 أخذ طؼىثخ فٍ ِغبِحخ اِخشَٓ ػٕذِب َغُئىْ ٌٍ 6
**

 0.00 

0.59 اعزطُغ اٌّحبفظخ ػًٍ ػاللبد ودَخ ِغ ألشثبئٍ 7
**

 0.00 

0.55 اعزطُغ وغت ِحجخ اِخشَٓ ثغهىٌخ 8
**

 0.00 

0.69 أسي أه ال أحذ َغزحك إٌظُحخ 9
**

 0.00 



  

 

61 

 

 

شح
بث

ًث
وان

س 
شا

ص
إل
ا

 

0.36 اعزطُغ رٕفُز اٌخطؾ اٌزٍ أػؼهب ٌٍمُبَ ثؼًّ ِب 1
**

 0.00 

0.40 أحمك أهذافٍ حزً ٌى حبوٌذ ػذح ِشاد 2
**

 0.00 

0.73 ال ارشن اٌّهبَ واألػّبي لجً إرّبِهب 3
**

 0.00 

0.47 أػًّ ثبخزهبد إرا واخهزٍٕ طؼىثبد فٍ ػًّ ِب 4
**

 0.00 

0.72 ال أرشاخغ ثغهىٌخ ػٕذِب أواخه اٌّشىالد              5
**

 0.00 

0.46 اطجش ػٕذ رؼشػٍ ٌٍّىالف اٌظؼجخ 6
**

 0.00 

0.71 اِزٍه اٌمذسح ػًٍ اٌزشوُض ثؼًّ َزطٍت ِذح ؽىٍَخ 7
**

 0.00 

0.67 ال أطبة ثبإلحجبؽ ٌّدشد فشٍٍ أوي ِشح 8
**

 0.00 

ي
شف

ًع
ان

 

0.40 اِزٍه ِؼٍىِبد ػبِخ واعؼخ 1
**

 0.00 

0.41 أحبوي فهُ ػًّ األشُبء خُّؼهب 2
**

 0.00 

0.62 اشؼش ثبًٌٍّ ػٕذ ِطبٌؼخ اٌىزت واٌّمبالد اٌؼٍُّخ 3
**

 0.00 

0.20 َّىٍٕٕ أْ الذس لُّخ اٌىزبة اٌدُذ 4
*
 0.03 

0.54 أخذ اٌفٕىْ وبٌشعُ واٌّىعُمً واٌّغشذ ِؼُؼخ ٌٍىلذ 5
**

 0.00 

0.74 أواخه طؼىثخ فٍ رزوش اٌّؼٍىِبد 6
**

 0.00 

0.66 أخذ طؼىثخ فٍ فهُ ِب ألشأ 7
**

 0.00 

0.32 أرؼبًِ ِغ اٌّغزدذاد ثغشػخ 8
**

 0.00 

 

( 0.05)رؼٍٕ أْ االسرجبؽ را دالٌخ إحظبئُخ ػٕذ اٌّغزىي *  

 
أف جهٓع فقرات الدراسة التْ تتىاكؿ جاىب الكفاءات الذاتٓة فْ الهجاٚت  (4.3)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 

اٖربعة تحظِ بدرجات عالٓة هف اٚرتباط بالدرجة الكمٓة كأف قٓـ هصفكفة اٚرتباط جهٓعٍا ذات دٚلة 
. إحصائٓة، هها ٓشٓر إلِ صدؽ اٖداة فْ ٌذا الجاىب أٓضان 
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 : الدراسةأدواتثبات 

 
ٚتسػاؽ  ؿ(Cronbach's Alpha)ألفػا كركىباخ استخداـ هعادلة الثبات  الدراسػة بتاكثبات أدالتحقؽ هف تـ 

  .(5.3)، كها ٌك هكضح فْ الجدكؿ  فْ كؿ هجاؿالدراسة ، لفقرات(ألفا)، حٓػث تـ حساب قٓهة الداخمْ
 

 

 في لفقرات االستباىة (Cronbach's Alphaكروىباخ ألفا )هعاهل االتساق الداخمي   (.5.  3) جذول
 (الهٍارات التدريسية الهتوافرة، الكفاءة الذاتية)هجاالت الدراسة في الجاىبين 

 عذد انفقشاد انًجبل انجبَت

قيًخ يعبيم  

 انثجبد

 (كشوَجبخ أنفب)

 انًهبساد انتذسيسيخ انًتىافشح

 0.81 12 ِهبساد اٌزخطُؾ

 0.89 12 ِهبساد اٌزٕفُز

 0.84 12 ِهبساد اٌزمىَُ

 0.93 36 انذسجخ انكهيخ

 انكفبءح انزاتيخ

 0.73 10 اٌّدبي االٔفؼبٌٍ

 0.77 9 اٌّدبي االخزّبػٍ

 0.77 8 ِدبي اإلطشاس واٌّثبثشح

 0.58 8 اٌّدبي اٌّؼشفٍ

 0.81 35 انذسجخ انكهيخ

 

الهٍارات التدٓرسٓة )الدراسة التْ تدكر حكؿ أف قٓهة ألفا الهحسكبة بٓف فقرات ( 5.3)الجدكؿ هف  لىا ٓتضح
 كذلؾ بمغت قٓهة ألفا الهحسكبة بٓف (.0.81)قد بمغت  (الهتكافرة لدل أفراد العٓىة كالهتعمقة بهجاؿ التخطٓط

 الهتكافرة ة، كفْ الهجاؿ الثالث هف هجاٚت الهٍارات التدٓرسْ(0.89) (هٍارات التىفٓذ)فقرات الهجاؿ الثاىْ 
ـ) هف اٚتساؽ كبٓرة هها ٓدؿ أف ٌىاؾ درجة (. 0.84)بمغت قٓهة ألفا بٓف فقرات ٌذا الهجاؿ  (هٍارات التقٓك

 .الدراسة فْ هجاٚت الهٍارات التدٓرسٓة الثٛثالداخمْ بٓف فقرات 
كها ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف قٓهة ألفا الهحسكبة بٓف فقرات الدراسة التْ تتهحكر حكؿ الكفاءة الذاتٓة 

، كبمغت فْ (0.77)، كقد بمغت قٓهة ألفا فْ الهجاؿ اٚجتهاعْ (0.73)الهتعمقة بالهجاؿ اٚىفعالْ قد بمغت 
ْ درجات هرتفعة، هها ٓدؿ أف ٌىاؾ درجة كبٓرة (0.77)هجاؿ ا٘صرار كالهثابرة  هف اٚتساؽ الداخمْ ، ٌك

فْ حٓف بمغت قٓهة ألفا الهحسكبة بٓف فقرات الدراسة التْ تتىاكؿ . الدراسة فْ ٌذي الهجاٚتبٓف فقرات 
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الدراسة فْ هف اٚتساؽ الداخمْ بٓف فقرات هتكسطة هها ٓدؿ أف ٌىاؾ درجة (. 0.58)الهجاؿ الهعرفْ 
.  هجاٚت الكفاءات الذاتٓة

ٚن فقد بمغ ثبات الدرجة الكمٓة لمفقرات الهتعمقة بالهٍارات التدٓرسٓة  ، فْ حٓف بمغ ثبات الدرجة (0.93)إجها
، كبىاء عمِ ذلؾ فإف أداة الدراسة تتهتع بدرجة عالٓة هف (0.81)الكمٓة لمفقرات الهتعمقة بالكفاءة الذاتٓة 

. الثبات
 
 

 :  إجشاءاد انذساسخ .6.  3

 
لتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة كالهتهثمة فْ التعرؼ عمِ الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة 
اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كعٛقتٍا بالكفاءة الذاتٓة لدٍٓـ، قاهت الباحثة بعدة إجراءات هتسمسمة عمِ 

: الىحك التالْ
إعداد أداة الدراسة كذلؾ هف خٛؿ اٚستفادة بالهراجع كالدراسات السابقة التْ أجٓرت عمِ هكاضٓع  -1

. ذات عٛقة بالدراسة
 .التحقؽ هف صدؽ أداة الدراسة كثباتٍا -2

 .(الطٓرقة العىقكدٓة)اختٓار عٓىة الدراسة كفقان لٗسمكب الهتبع فْ الدراسة  -3

 . عمِ عٓىة الدراسةتالحصكؿ عمِ كتاب تسٍٓؿ الهٍهة كالذم ٓعطْ تفكٓضان بتكٓزع اٚستبٓاىا -4

 .الحصكؿ عمِ كتب لتسٍٓؿ الهٍهة بهكجب الكتاب السابؽ هكجٍا إلِ الهدارس الهقصكدة -5

التكجً إلِ الهدارس الهقصكدة لمحصكؿ عمِ استجابات الهعمهٓف الذٓف ٓقع عمٍٓـ اٚختٓار كأفراد  -6
 .لمعٓىة كذلؾ بكساطة هدراء تمؾ الهدارس

 تهٍٓدان ٘دخاؿ البٓاىات التْ تـ جهعٍا هف أجؿ تحمٓمٍا كهعالجتٍا إحصائٓان تجهع اٚستبٓاىا -7
 .SPSSباستخداـ برىاهج الرـز ا٘حصائٓة 

. عرض الىتائج الهتعمقة بالدراسة كهىاقشتٍا -8
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 :   هتغيرات الدراسة .7.  3
 

: تضهىت الدراسة الهتغٓرات التالٓة

: الهتغيرات الهستقمة: أوالً 
 

. (ذكر، أىثِ)كلً هستكٓاف ٌها : الجىس -1
 .(الشهاؿ، الكسط، كالجىكب): بكاقع ثٛثة هستكٓات ٌْ: الهدٓٓرة -2

ؿ العمهْ -3 ، بكالكٓركس، أعمِ هف بكالكٓركس)بثٛثة هستكٓات : الهٌؤ  (دبمـك

. ( سىكات10 سىكات، أكثر هف 10 - 5 سىكات، هف 5أقؿ هف )بثٛثة هستكٓات : الخبرة فْ التدٓرس -4
 

: الهتغيرات التابعة: ثاىياً 
 

. هدل تكفر الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا -
. هستكل الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا -
 
 

: الهعالجة اإلحصائية .8.  3
 

لمكشؼ عف هدل تكافر الهٍارات التدٓرسٓة لدل أفراد هجتهع الدراسة ككذلؾ هستكل الكفاءة الذاتٓة لدٍٓـ 
كبٓرة جدان، ): استخدهت الباحثة هقٓاس لٓكرت الخهاسْ لقٓاس درجة الهكافقة عمِ كؿ فقرة عمِ الىحك التالْ

( 54)حٓث قاهت الباحثة بترقٓـ الدرجات لمفقرات ا٘ٓجابٓة البالغ عددٌا . (كبٓرة، هتكسطة، قمٓمة، قمٓمة جدان 
، بٓىها قاهت (1= ، قمٓمة جدان 2= ، قمٓمة 3= ، هتكسطة 4= ، كبٓرة 5= كبٓرة جدان ): فقرة عمِ الىحك التالْ

، 4= ، قمٓمة 3= ، هتكسطة 2= ، كبٓرة 1= كبٓرة جدان )الباحثة بعكس الهقٓاس فْ الفقرات السمبٓة لٓصبح 
(. 5= قمٓمة جدان 
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كلكْ تتهكف الباحثة هف إعطاء تقدٓرات دقٓقة لهدل الهٍارات التدٓرسٓة لدل أفراد هجتهع الدراسة ككذلؾ 
: هستكل الكفاءة الذاتٓة لدٍٓـ فقد اعتهدت الهٓزاف أتْ

 .ٓدؿ عمِ درجة ضعٓفة  (2.33)هتكسط حسابْ أقؿ هف  -

. ٓدؿ عمِ درجة هتكسطة (3.67 – 2.33)هتكسط حسابْ  -
. ٓدؿ عمِ درجة كبٓرة (3.67)هتكسط حسابْ أكثر هف  -

 
  

:  لحساب القٓـ التالٓةSPSSكقد استخدهت الباحثة برىاهج الرـز ا٘حصائٓة 
ة لكصؼ العٓىة الدٓهكغرافٓة -1 . اٖعداد كالىسب الهئٓك
 لمتحقؽ هف صدؽ أداة الدراسة، كذلؾ هف (Pearson correlation)هعاهػؿ اٚرتبػاط بٓرسػكف  -2

 .خٛؿ حساب هعاهؿ اٚرتباط بٓف كؿ فقرة فْ كؿ هجاؿ كالدرجة الكمٓة

، لمتحقؽ هف ثبات أداة الدراسة كقٓاس هستكل (Cronbach's Alphaكركىباخ ألفػا )هعادلة الثبات  -3
 .اٚتساؽ الداخمْ بٓف فقرات اٖداة

الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة لمدرجات الكمٓة لكؿ هجاؿ عمِ حدة كلكؿ فقرة بشكؿ  -4
هىفرد، كذلؾ لقٓاس هستكٓات تكافر الهٍارات التدٓرسٓة كهستكل الكفاءة الذاتٓة لدل أفراد هجتهع 

 .الدراسة

 . لمعٓىات الهستقمة(t-test)  (ت)اختبار  -5

ؿ العمهْ، )اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم، لقٓاس أثر الهتغٓرات الهستقمة  -6 الجىس، الهدٓٓرة، الهٌؤ
 .عمِ الهتغٓرات التابعة (كالخبرة فْ التدٓرس

 .الثىائٓة البعدٓةلمهقارىات  (Scheffe) شٓفًٓ اختبار -7
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: الفصل الرابع
 
 

: ىتائج الدراسة
 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة 
. العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كعٛقتٍا بكفاءتٍـ الذاتٓة

 

. الىتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال األول .1. 4

؟ ها الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل
 

لٙجابة عمِ السؤاؿ استخرجت الباحثة الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة، لهعرفة درجات اهتٛؾ 
هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمهٍارات التدٓرسٓة فْ هجاٚت التخطٓط 

ـ، كها ٌك هكضح فْ الجدكؿ   (:4.1)كالتىفٓذ كالتقٓك

 اهتالك هعمهي الرياضيات درجاتلالهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية،  (.1. 4) جذول
. لمهٍارات التدريسية في هجاالت التخطيط والتىفيذ والتقويم لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل

 

 

 انًجبل
 الهتوسط
 الحسابي

 االىحراف
 الدرجة الهعياري

 هرتفعة 0.35 4.30 هٍارات التخطٓط
 هرتفعة 0.43 4.26 هٍارات التىفٓذ
ـ  هرتفعة 0.46 3.90 هٍارات التقٓك
 هرتفعة 0.36 4.16 الدرجة الكمٓة
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 بأف جهٓع الدرجات كاىت هرتفعة، كها ٓتضح أف أعمِ الدرجات كاىت لهجاؿ السابؽ ىٛحظ هف الجدكؿ
ـ، كقد بمغ الهتكسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة  هع  (4.16)التخطٓط ٓمٍٓا لهجاؿ التىفٓذ ٓمٍٓا لهجاؿ التقٓك

ْ درجة هرتفعة، هها ٓشٓر إلِ أف هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا . (0.36)اىحراؼ هعٓارم  ٌك
ـ  .فْ هحافظة الخمٓؿ ٓهتمككف الهٍارات التدٓرسٓة الٛزهة فْ هجاٚت التخطٓط كالتىفٓذ كالتقٓك

 
 

هجال  الهٍارات التدريسية التي يهتمكٍا هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل في
 التخطيط

 

ٛن هف الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة، لبٓاف درجات اهتٛؾ هعمهْ  استخرجت الباحثة ك
الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمهٍارات التدٓرسٓة فْ هجاؿ التخطٓط، فقد تـ ترتٓب 

ا، كالجدكؿ    :ٓبٓف ذلؾ (4.2)الفقرات حسب اٌٖهٓة لبٓاف أبرٌز

 لدرجات اهتالك هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية،  (.2. 4) جذول
 . هرتبة حسب األٌهيةهحافظة الخميل لمهٍارات التدريسية في هجال التخطيط

 فْ الرقـالترتٓب 
الهتكسط  الفقرات اٚستباىة

 الحسابْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓارم

 الدرجة

 ِشرفؼخ 0.44 4.74 .                                   أػغ خطخ عٕىَخ ٌّبدح اٌشَبػُبد 1 1

 ِشرفؼخ 0.56 4.46 .أخزبس اٌطشَمخ إٌّبعجخ ٌطجُؼخ وأهذاف دسط اٌشَبػُبد 7 2

 ِشرفؼخ 0.69 4.39 .أػغ خطخ اٌزذسَظ اٌُىُِخ 12 3

 ِشرفؼخ 0.59 4.38 .أػغ أهذاف لبثٍخ ٌٍّالحظخ واٌمُبط 10 4

 ِشرفؼخ 0.59 4.38 أوصع دسوط اٌشَبػُبد ػًٍ خذوي صٍِٕ 9 5

 ِشرفؼخ 0.56 4.38 .احذد اٌضِٓ اٌزمشَجٍ ٌىً هذف 2 6

 ِشرفؼخ 0.64 4.31 أطىؽ أهذاف دسط اٌشَبػُبد ِشاػُب اٌفشوق اٌفشدَخ 5 7

 ِشرفؼخ 0.64 4.30 .أحذد اٌىاخجبد إٌّضٌُخ إٌّبعجخ ٌّغزىي اٌطٍجخ 6 8

 ِشرفؼخ 0.61 4.24 اخزبس األٔشطخ اٌّشرجطخ ثبٌّحزىي 4 9

 ِشرفؼخ 0.71 4.08 أخطؾ ٌّىاخهخ اٌّىالف اٌطبسئخ فٍ حظخ اٌشَبػُبد 11 10

 ِشرفؼخ 0.64 4.00 .أٔظُ اٌجُئخ اٌّبدَخ ٌٍّىلف اٌزؼٍٍُّ 8 11

 ِشرفؼخ 0.63 3.90 .احذد أدواس اٌطٍجخ فٍ إٌشبؽبد اٌدّبػُخ 3 12
 

 أف جهٓع الدرجات حكؿ هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا (4.2)ٓتضح هف الجدكؿ 
(. 3.90–4.74)كاىت هرتفعة؛ حٓث تراكحت بٓف  فْ هحافظة الخمٓؿ لمهٍارات التدٓرسٓة فْ هجاؿ التخطٓط
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كالتْ تعتبر أف أبرز الهٍارات درجات اؿحازت عمِ أعمِ ( 1)كها ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ 
ٌك  التدٓرسٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ فْ هجاؿ التخطٓط

، هع اىحراؼ (4.74)، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجات تقدٓر أفراد العٓىة أىٍـ ٓضعكف خطة سىكٓة
أف هف أبرز هٍارات التخطٓط  التْ ٓهتمكٍا هعمهْ )التْ تفٓد ( 7)قرة رقـ ػ الؼٓمٍٓا، (0.44)هعٓارم 

فقد حازت عمِ  ( الطٓرقة الهىاسبة لطبٓعة كأٌداؼ درس الٓراضٓاتالٓراضٓات أىٍـ ٓهتمككف هٍارة اختٓار
هع اىحراؼ  (4.46)الهتكسط الحسابْ لدرجات التقدٓر حكؿ ٌذي الفقرة بمغ  حٓث، الهرتبة الثاىٓة هف اٌٖهٓة

التْ جاءت فْ الهرتبة الثالثة، كالتْ تفٓد أف هف أبرز هٍارات  (12)الفقرة رقـ  ٓمٍٓا، (0.56)هعٓارم 
ضع خطة التدٓرس الٓكهٓة، حٓث بمغ الهتكسط التخطٓط التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات أىٍـ ٓهتمككف هٍارة ك

كفٍٓا أف  (10) تمٍٓا الفقرة رقـ (.0.69)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.39)الحسابْ لدرجات تقدٓر أفراد العٓىة 
، تمٍٓا (0.59)كاىحراؼ هعٓارم  (4.38)، بهتكسط حسابْ ابمة لمهٛحظة كالقٓاسا ؽأٌداؼالهعمهٓف ٓضعكف 

( 4.38)، بهتكسط حسابْ  دركس الٓراضٓات عمِ جدكؿ زهىْحٓث تفٓد أف الهعمهٓف ٓكزعكف (9)الفقرة رقـ 
،  الزهف التقٓربْ لكؿ ٌدؼالتْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓحددكف (2)، تمٍٓا الفقرة رقـ (0.59)كاىحراؼ هعٓارم 
 أٌداؼ كفٍٓا أف الهعمهٓف ٓصكغكف (5)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.56)، كاىحراؼ هعٓارم (4.38)بهتكسط حسابْ 

، تمٍٓا الفقرة (0.64)، كاىحراؼ هعٓارم (4.31)، بهتكسط حسابْ الفركؽ الفردٓةٓف درس الٓراضٓات هراعْ
، بهتكسط  الكاجبات الهىزلٓة الهىاسبة لهستكل الطمبةالتْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓهتمككف هٍارة تحدٓد (6)رقـ 

 التْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓهتمككف هٍارة اختٓار (4)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.64)، كاىحراؼ هعٓارم (4.30)حسابْ 
( 11)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.61)، كاىحراؼ هعٓارم (4.24) ، بهتكسط حسابْ اٖىشطة الهرتبطة بالهحتكل

، بهتكسط  لهكاجٍة الهكاقؼ الطارئة فْ حصة الٓراضٓاتالتْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓتكفر لدٍٓـ هٍارة التخطٓط
كفٍٓا أف الهعمهٓف ٓهتمككف القدرة عمِ تىظٓـ  (8)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.71)، كاىحراؼ هعٓارم (4.08)حسابْ 

كقد حظٓت الفقرة رقـ . (0.64)، كاىحراؼ هعٓارم (4.00)، بهتكسط حسابْ البٓئة الهادٓة لمهكقؼ التعمٓهْ
، حٓث بمغ ( أدكار الطمبة فْ الىشاطات الجهاعٓةأف الهعمهٓف ٓحددكف هسبقان )عمِ أدىِ الدرجات كفٍٓا  (3)

(. 0.63)هع اىحراؼ هعٓارم  (3.90)الهتكسط الحسابْ 
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الهٍارات التدريسية التي يهتمكٍا هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل في هجال 
التىفيذ 

 

درجات اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات  لبٓاف الهعٓآرة، كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات  الباحثةاستخرجت
 بػحس الفقرات بػترتْ تـ  فقدلمهرحمة اٖساسٓة العمٓػا فْ هحافظة الخمٓؿ لمهٍارات التدٓرسٓة فْ هجػاؿ التىفٓذ،

ا لبٓاف ةػاٌٖهْ :  (4.3)، كها ٌك هكضح فْ الجدكؿ أبرٌز

لدرجات اهتالك هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية،  (.3. 4) جذول
 . هرتبة حسب األٌهيةهحافظة الخميل لمهٍارات التدريسية في هجال التىفيذ

 فْ الرقـالترتٓب 
الهتكسط  الفقرات اٚستباىة

 الحسابْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓارم

 الدرجة

1 4 
أساػٍ اٌزغٍغً ِٓ اٌغهً إًٌ اٌظؼت أثٕبء ػشع دسط 

 .اٌشَبػُبد
 ِشرفؼخ 0.62 4.52

 ِشرفؼخ 0.59 4.46 .أساػً اٌفشوق اٌفشدَخ ثُٓ اٌطٍجخ فٍ اٌشَبػُبد 1 2

 ِشرفؼخ 0.59 4.36 .أوظف اٌخجشاد اٌغبثمخ ٌٍطٍجخ فٍ اٌّىلف اٌزؼٍٍُّ 9 3

 ِشرفؼخ 0.63 4.36 .أزمً ِٓ فىشح سَبػُخ إًٌ أخشي ثغالعخ 7 4

 ِشرفؼخ 0.75 4.30 .أٔىع ثٕجشاد طىرٍ أثٕبء دسط اٌشَبػُبد 6 5

 ِشرفؼخ 0.71 4.29 .أسثؾ ِبدح اٌشَبػُبد ثبٌّىالف اٌحُبرُخ 5 6

7 8 
اعزخذَ أعبٌُت ِزٕىػخ ٌزؼضَض اٌطٍجخ فٍ دسط 

 .اٌشَبػُبد
 ِشرفؼخ 0.70 4.23

8 12 
أحشص ػًٍ إغالق دسط اٌشَبػُبد ثشىً ٍَّٕ رفىُش 

 اٌطٍجخ
 ِشرفؼخ 0.67 4.20

 ِشرفؼخ 0.64 4.16 .أػًّ ػًٍ اعزثبسح دافؼُخ رؼٍُ اٌشَبػُبد ٌذي اٌطٍجخ 11 9

 ِشرفؼخ 0.70 4.14 .أػًّ ػًٍ رُّٕخ اٌّهبساد اٌؼٍُّخ ٌذي اٌطٍجخ 10 10

 ِشرفؼخ 0.72 4.10 .أعزخذَ اٌىعبئً اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌشَبػُبد ثىفبءح وفبػٍُخ 3 11

 ِشرفؼخ 0.60 4.03 .أشزك فمشاد اخزجبس اٌشَبػُبد ِٓ األهذاف اٌغٍىوُخ 2 12

 
 أف جهٓع الدرجات حكؿ هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓػة العمٓا (4.3)ٓتضح هف الجدكؿ 

(. 4.03 – 4.52)حٓث تراكحت بٓف . كػاىت هرتفعة فْ هحافظػة الخمٓػؿ لهٍارات التىفٓذ
كالتْ تعتبر أف أبرز  هف الفقرات حظٓت بالهرتبة اٖكلِ (4)كها ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ 

هٍارات التىفٓذ التْ تتكفر لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ ٌك أىٍـ 
 التسمسؿ هف السٍؿ إلِ الصعب أثىاء عرض درس الٓراضٓات، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجات ٓراعكف

أف هف أبرز هٍارات )التْ تفٓد ( 1)قرة رقـ ػ الؼٓمٍٓا، (0.62)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.52)تقدٓر أفراد العٓىة 
الهتكسط بمغ  حٓث، ( الفركؽ الفردٓة بٓف الطمبة فْ الٓراضٓاتالتىفٓذ عىد هعمهْ الٓراضٓات أىٍـ ٓراعكف
فْ الهرتبة الثالثة الفقرة  تمٍٓا، (0.59)هع اىحراؼ هعٓارم  (4.46)الحسابْ لدرجات التقدٓر حكؿ ٌذي الفقرة 
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 الخبرات السابقة لمطمبة ٓكظفكف)، كالتْ تفٓد أف هف أبرز هٍارات التىفٓذ لدل هعمهْ الٓراضٓات أىٍـ (9)رقـ 
، هع اىحراؼ هعٓارم (4.36)، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجات تقدٓر أفراد العٓىة (فْ الهكقؼ التعمٓهْ

، التْ تفٓد أف هف هٍارات التىفٓذ البارزة لدل (7) كافأٌا فْ ىفس الهستكل هف اٌٖهٓة الفقرة رقـ (.0.63)
كاىحراؼ  (4.36)بهتكسط حسابْ  ( هف فكرة ٓراضٓة إلِ أخرل بسٛسةٓىتقمكف)هعمهْ الٓراضٓات ٌك أىٍـ  

 أثىاء درس ٌـ بىبرات صكتكفٍٓا أف الهعمهٓف ٓهتمككف هٍارة التىكٓع (6)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.63)هعٓارم 
حٓث تفٓد أف الهعمهٓف  (5)، تمٍٓا الفقرة رقـ (0.75)كاىحراؼ هعٓارم  (4.30)، بهتكسط حسابْ الٓراضٓات

، (0.71)كاىحراؼ هعٓارم  (4.29)، بهتكسط حسابْ  هادة الٓراضٓات بالهكاقؼ الحٓاتٓةلدٍٓـ القدرة عمِ ربط
،  أسالٓب هتىكعة لتعٓزز الطمبة فْ درس الٓراضٓاتالتْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓستخدهكف (8)تمٍٓا الفقرة رقـ 
 عمِ كفٍٓا أف الهعمهٓف ٓحرصكف (12)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.70)، كاىحراؼ هعٓارم (4.23)بهتكسط حسابْ 

، تمٍٓا (0.67)، كاىحراؼ هعٓارم (4.20)، بهتكسط حسابْ إغٛؽ درس الٓراضٓات بشكؿ ٓىهْ تفكٓر الطمبة
، عمِ استثارة دافعٓة تعمـ الٓراضٓات لدل الطمبةالتْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓهتمككف القدرة  (11)الفقرة رقـ 

 التْ تفٓد أف الهعمهٓف لدٍٓـ القدرة (10)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.64)، كاىحراؼ هعٓارم (4.16)بهتكسط حسابْ 
تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.70)، كاىحراؼ هعٓارم (4.14)، بهتكسط حسابْ عمِ تىهٓة الهٍارات العهمٓة لدل الطمبة

،  الكسائؿ التعمٓهٓة فْ الٓراضٓات بكفاءة كفاعمٓةالتْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓتكفر لدٍٓـ هٍارة استخداـ (3)
فقد حازت عمِ أدىِ الدرجات كفٍٓا  (2)أها الفقرة رقـ . (0.72)، كاىحراؼ هعٓارم (4.10)بهتكسط حسابْ 

، حٓث بمغ الهتكسط ( فقرات اختبار الٓراضٓات هف اٌٖداؼ السمككٓةأف الهعمهٓف لدٍٓـ الهقدرة عمِ اشتقاؽ)
(. 0.60)هع اىحراؼ هعٓارم  (4.03)الحسابْ 

 
 

الهٍارات التدريسية التي يهتمكٍا هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل في هجال 
التقويم 

 

درجات اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات  لبٓاف الهعٓآرة، كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات  الباحثةاستخرجت
 حسب الفقرات ترتٓب تـ  فقدلمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمهٍارات التدٓرسٓة فْ هجاؿ التقكٓـ،

ا لبٓاف اٌٖهٓة :  (4.4)، كها فْ الجدكؿ أبرٌز
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لدرجات اهتالك هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية،   (.4. 4) جذول
 . هرتبة حسب األٌهيةهحافظة الخميل لمهٍارات التدريسية في هجال التقويم

 فْ الرقـالترتٓب 
الهتكسط  الفقرات اٚستباىة

 الحسابْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓارم

 الدرجة

 ِشرفؼخ 0.66 4.41 أؽشذ األعئٍخ فٍ ثذاَخ اٌحظخ ٌزمىَُ اٌخجشاد اٌغبثمخ 7 1

 ِشرفؼخ 0.63 4.23 ألىَ ٔشبؽبد اٌزالُِز وِشبسوزهُ داخً اٌظف 8 2

3 11 
وً  (اٌمجٍٍ، اٌزىىٍَٕ، اٌخزبٍِ)أعزخذَ خُّغ أٔىاع اٌزمىَُ 

 فٍ ولزه
 ِشرفؼخ 0.65 4.16

4 5 
اعزخذَ أعبٌُت رمىَُ ِزٕىػخ وفمأ ٌزٕىع أهذاف 

 .اٌشَبػُبد
 ِشرفؼخ 0.64 4.14

5 4 
أساػٍ خظبئض اٌطٍجخ ػٕذ وػغ فزشاد اخزجبساد 

 .اٌشَبػُبد
 ِشرفؼخ 0.58 4.14

6 12 
أػًّ ػًٍ رحًٍُ اخزجبس اٌشَبػُبد ٌٍىشف ػٓ ٔمبؽ اٌمىح 

 واٌؼؼف فُه
 ِشرفؼخ 0.87 4.00

 ِشرفؼخ 0.61 3.90 .أوظف ٔزبئح اٌزمىَُ ٌّؼشفخ ِغزىَبد اٌطٍجخ 2 7

 ِشرفؼخ 0.66 3.89 .أوظف ٔزبئح اٌزمىَُ ٌزؼذًَ أعبٌُت اٌزذسَظ 6 8

9 10 
أػًّ ػًٍ سثؾ اٌزمىَُ ثبألهذاف اٌغٍىوُخ ٌّٕهبج 

 اٌشَبػُبد
 ِشرفؼخ 0.73 3.77

 ِشرفؼخ 0.75 3.72 .أدسة اٌطٍجخ ػًٍ اٌزمىَُ اٌزارٍ فٍ اٌشَبػُبد 3 10

 ِزىعطخ 1.20 3.38 .أعزخذَ اٌحبعىة فٍ رحًٍُ ٔزبئح اخزجبساد اٌشَبػُبد 1 11

12 9 
أػًّ ػًٍ إػذاد خذوي ِىاطفبد ٌىً اخزجبس سَبػُبد 

 لجً رطجُمه
 ِزىعطخ 1.04 3.04

 
أف غالبٓة الدرجات حكؿ هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓػة العمٓا ( 4.4)ٓتضح هف الجدكؿ 

ـ فْ حٓف ٓتضح أف . (3.72–4.41)حٓث تراكحت بٓف . كػاىت هرتفعة فْ هحافظػة الخمٓػؿ لهٍارات التقٓك
(. 3.04–3.38)كاىت هتكسطة حٓث تراكحت بٓف  (9)، (1)درجتْ الفقرتٓف 

كالتْ تعتبر أف  هف بٓف الفقرات قد حظٓت بالهرتبة اٖكلِ (7)كها ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ 
ـ التْ تتكفر لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ ٌك  طرح )أبرز هٍارات التقٓك

، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجات تقدٓر أفراد العٓىة (اٖسئمة فْ بدآة الحصة لتقكٓـ الخبرات السابقة
ـ عىد )التْ تفٓد ( 8)قرة رقـ ػ الؼٓمٍٓا، (0.66)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.41) أف هف أبرز هٍارات التقٓك

الهتكسط الحسابْ بمغ  حٓث، ( ىشاطات التٛهٓذ كهشاركتٍـ داخؿ الصؼهعمهْ الٓراضٓات أىٍـ ٓقّكهكف
، كالتْ تفٓد أف (11)الفقرة رقـ  ٓمٍٓا، (0.63)هع اىحراؼ هعٓارم  (4.23)لدرجات التقدٓر حكؿ ٌذي الفقرة 

ـ ٓستخدهكف)هف أبرز هٍارات التقكٓـ لدل هعمهْ الٓراضٓات أىٍـ  ىْ، ) جهٓع أىكاع التقٓك القبمْ، التكٓك
، هع اىحراؼ هعٓارم (4.16)، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجات تقدٓر أفراد العٓىة (كؿ فْ كقتً (الختاهْ

ْ تفٓد أف الهعمهٓف (5) ٓمٍٓا الفقرة رقـ (.0.65)  أسالٓب تقكٓـ هتىكعة كفقأ لتىكع أٌداؼ ٓستخدهكف)، ٌك
 كفٍٓا أف الهعمهٓف ٓراعكف (4)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.64)كاىحراؼ هعٓارم  (4.1)بهتكسط حسابْ  (الٓراضٓات
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، (0.58)كاىحراؼ هعٓارم  (4.14)، بهتكسط حسابْ خصائص الطمبة عىد كضع فترات اختبارات الٓراضٓات
تحمٓؿ اختبار الٓراضٓات لمكشؼ عف ىقاط حٓث تفٓد أف الهعمهٓف لدٍٓـ القدرة عمِ  (12)تمٍٓا الفقرة رقـ 

التْ تفٓد أف  (2)، تمٍٓا الفقرة رقـ (0.87)كاىحراؼ هعٓارم  (4.00)، بهتكسط حسابْ القكة كالضعؼ فًٓ
(. 0.61)، كاىحراؼ هعٓارم (3.90)، بهتكسط حسابْ  ىتائج التقكٓـ لهعرفة هستكٓات الطمبةالهعمهٓف ٓكظفكف
، بهتكسط حسابْ  ىتائج التقكٓـ لتعدٓؿ أسالٓب التدٓرسكفٍٓا أف الهعمهٓف ٓكظفكف (6)تمٍٓا الفقرة رقـ 

عمِ ربط التْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓهتمككف القدرة  (10)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.66)، كاىحراؼ هعٓارم (3.89)
ـ باٌٖداؼ السمككٓة لهىٍاج الٓراضٓات تمٍٓا . (0.73)، كاىحراؼ هعٓارم (3.77)، بهتكسط حسابْ التقٓك

ـ الذاتْ فْ الٓراضٓاتعمِ تدٓرب التْ تفٓد أف الهعمهٓف لدٍٓـ القدرة (3)الفقرة رقـ  ،  الطمبة عمِ التقٓك
التْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓتكفر لدٍٓـ  (1)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.75)، كاىحراؼ هعٓارم (3.72)بهتكسط حسابْ 
، حٓث حازت عمِ درجة هتكسطة بهتكسط  الحاسكب فْ تحمٓؿ ىتائج اختبارات الٓراضٓاتهٍارة استخداـ

أف )عمِ أدىِ الدرجات كفٍٓا  (2)كذلؾ فقد حازت الفقرة رقـ . (1.20)، كاىحراؼ هعٓارم (3.38)حسابْ 
، حٓث بمغ الهتكسط (عداد جدكؿ هكاصفات لكؿ اختبار ٓراضٓات قبؿ تطبٓقًالهعمهٓف لدٍٓـ القدرة عمِ إ

(. 1.04)هع اىحراؼ هعٓارم  (3.04)الحسابْ 
 
 

. الىتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاىي .2. 4

ل العمهي، وسىوات الخبرة)ها دور هتغيرات  في الهٍارات التدريسية الهتوافرة  (جىس الهعمم، الهديرية، الهٌؤ
لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل؟ 

 
: كلٙجابة عف السؤاؿ الثاىْ تـ فحص فرضٓات الدراسة الصفٓرة اٖربعة، فٓها ٓمْ ىصٍا كىتائج فحصٍا

 
: األولىالفرضية  .1. 2. 5

 في الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
 .الجىس تعزى لهتغير هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل 

 
فركؽ  لمعٓىات الهستقمة ٚختبار اؿ(t-test) (ت) اختبار ةحثا البت استخدـ اٖكلِلمتأكد هف صحة الفرضٓة

، كها تكافر الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿفْ درجات 
 .(4.5 )ٌك هبٓف فْ الجدكؿ
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توافر الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة لمفروق في درجات  (t-test) (ت)ىتائج اختبار   (.5. 4) جذول

 .الجىسحسب هتغير  األساسية العميا في هحافظة الخميل

 العدد الجىسالهجال 
 الهتوسط
 الحسابي

 االىحراف
 الهعياري

 قيهة
( ت)

 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 هٍارات التخطٓط
 0.35 4.25 64 ذكر

1.61 123 0.11 
 0.33 4.35 61 أىثِ

 هٍارات التىفٓذ
 0.40 4.26 64 ذكر

0.00 123 1.00 
 0.47 4.26 61 أىثِ

ـ  هٍارات التقٓك
 0.42 3.86 62 ذكر

1.03 118 0.30 
 0.49 3.94 58 أىثِ

 الدرجة الكمٓة
 0.34 4.13 64 ذكر

0.93 123 0.36 
 0.38 4.19 61 أٔثً

 
ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد ق كبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة أف( 4.5)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 

 فْ الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ  ( ≤ 0.05)الهستكل 
التخطٓط، كالتىفٓذ، )كذلؾ فْ هجاٚت . كفقان لهقٓاس الدراسة. الجىس تعزل لهتغٓر هحافظة الخمٓؿ هف

ـ ذي الىتٓجة ، (كالتقٓك درجة تكافر الهٍارات  هع ىص الفرضٓة التْ جاءت بٍا الدراسة، هها ٓعىْ أف تتكافؽٌك
. التدٓرسٓة بهجاٚتٍا الثٛثة لدل هعمهْ الٓراضٓات ٚ تتأثر باختٛؼ جىسٍـ سكاء كاىكا ذككران أـ إىاثا

 



  

 

75 

 

: الثاىيةالفرضية 
 في الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 

. الهديريةتعزى لهتغير هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل 
 

كاٚىحرافات الهعٓآرة  كاٖعداد الهتكسطات الحسابٓةٚختبار الفرضٓة الصفٓرة السابقة، استخرجت الباحثة 
تكافر الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تبعان لدرجات 

. (4.6)لمتغٓر فْ الهدٓٓرة، كها فْ الجدكؿ 
 

توافر الهٍارات واالىحرافات الهعيارية، لدرجات واألعداد، الهتوسطات الحسابية،  (.6. 4) جذول
هتغير التدريسية لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى ل

 .الهديرية

 العدد الهديرية الهجال
 الهتوسط
 الحسابي

 االىحراف
 الهعياري

 هٍارات التخطٓط
 0.33 4.22 20 شهاؿ

 0.37 4.27 46 كسط

 0.33 4.35 59 جىكب

 هٍارات التىفٓذ
 0.45 4.14 20 شهاؿ

 0.42 4.24 46 كسط

 0.44 4.32 59 جىكب

ـ  هٍارات التقٓك
 0.47 3.96 19 شهاؿ

 0.46 3.80 46 كسط

 0.45 3.96 55 جىكب

 الدرجة الكمٓة
 0.37 4.11 20 شهاؿ

 0.36 4.11 46 كسط

 0.36 4.22 59 جىكب

 
أف الهتكسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة عمِ هجاٚت الهٍارات التدٓرسٓة قد بمغ  (4.6)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 

، هع (4.11)، كلهعمهْ هدٓٓرة الكسط (0.37)هع اىحراؼ هعٓارم  (4.11)لدل هعمهْ هدٓٓرة الشهاؿ 
تضح أف أعمِ هتكسط حسابْ لمدرجة الكمٓة عمِ هجاٚت الهٍارات التدٓرسٓة (0.36)اىحراؼ هعٓارم  ، ٓك

(. 0.36)هع اىحراؼ هعٓارم (4.16)كاف لهعمهْ هدٓٓرة الجىكب، حٓث بمغ 
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فركؽ  ٚختبار اؿ(ANOVA) تحمٓؿ التبآف اٖحادم ة الباحثت استخدـ الثاىٓة هف صحة الفرضٓةكلمتحقؽ
، كها تكافر الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿفْ درجات 

: (4.7)ٌك هبٓف فْ الجدكؿ 
 

توافر الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى هعمهي الرياضيات ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في درجات   (.7. 4) جذول
. الهديرية تعزى لهتغير لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل

 
ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد ق كبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة أف( 4.7)ٓتضح لىا هف الجدكؿ

 فْ الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ ( ≤ 0.05)الهستكل 
ـ التخطٓط، )كذلؾ فْ هجاٚت . كفقان لهقٓاس الدراسة. الهدٓٓرة تعزل لهتغٓر هحافظة الخمٓؿ هف كجٍة ىظٌر

ـ هع ىص الفرضٓة التْ جاءت بٍا الدراسة، هتكافقة ىتٓجة م كيككذلؾ فْ الدرجة الكمٓة،  (كالتىفٓذ، كالتقٓك
درجة تكافر الهٍارات التدٓرسٓة بهجاٚتٍا الثٛثة لدل هعمهْ الٓراضٓات ٚ تتأثر باختٛؼ هها ٓعىْ أف 

ا  . (شهاؿ، كسط، جىكب)الهدٓٓرة التْ ٓعهمكف فْ إطاٌر
 

 

 هصدر التباين الهجال
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ف 
 الهحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 هٍارات التخطٓط
 

بٓف 
 الهجهكعات

0.31 2 0.15 
1.29 

  

  

0.28 

  

  

داخؿ 
 الهجهكعات

14.43 122 0.12 

  124 14.74 الهجهكع

 هٍارات التىفٓذ
بٓف 

 الهجهكعات

0.49 2 0.25 
1.31 

  

  

0.27 

  

  

داخؿ 
 الهجهكعات

22.86 122 0.19 

  124 23.35 الهجهكع

ـ  هٍارات التقٓك
بٓف 

 الهجهكعات

0.73 2 0.36 
1.75 

  

  

0.18 

  

  

داخؿ 
 الهجهكعات

24.26 117 0.21 

  119 24.99 الهجهكع

 الدرجة الكمٓة
بٓف 

 الهجهكعات

0.37 2 0.18 

1.43 

 

0.24 

 
داخؿ 

 الهجهكعات

15.63 122 0.13 

  124 16.00 الهجهكع
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: الثالثةالفرضية  .2. 2. 5
 في الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 

ل العمهي تعزى لهتغير هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل . الهٌؤ
 

كاٚىحرافات الهعٓآرة  كاٖعداد الهتكسطات الحسابٓةٚختبار الفرضٓة الصفٓرة السابقة، استخرجت الباحثة 
تكافر الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تبعان لدرجات 

ؿ العمهْ، كها فْ الجدكؿ  . (4.8)لمتغٓر فْ الهٌؤ
 

توافر الهٍارات التدريسية لدى األعداد، الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية، لدرجات   (.8. 4) جذول
ل العمهيهتغير هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى ل  .الهٌؤ

ل العمهي الهجال  العدد الهٌؤ
 الهتوسط
 الحسابي

 االىحراف
 الهعياري

 هٍارات التخطٓط
 0.34 4.25 24 دبمكـ

 0.35 4.32 88 بكالكٓركس

 0.33 4.21 13 أعمِ هف بكالكٓركس

 هٍارات التىفٓذ
 0.47 4.25 24 دبمكـ

 0.42 4.27 88 بكالكٓركس

 0.49 4.24 13 أعمِ هف بكالكٓركس

ـ  هٍارات التقٓك
 0.54 3.84 24 دبمكـ

 0.44 3.91 84 بكالكٓركس

 0.41 3.93 12 أعمِ هف بكالكٓركس

 الدرجة الكمٓة
 0.40 4.11 24 دبمكـ

 0.35 4.17 88 بكالكٓركس

 0.37 4.13 13 أعمِ هف بكالكٓركس

 
أف الهتكسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة عمِ هجاٚت الهٍارات التدٓرسٓة كبالىظر  (4.8)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 

ٛت العمهٓة قد بمغ لدل الهعمهٓف الحاصمٓف عمِ درجة الدبمـك  هع اىحراؼ  (4.11)إلِ التغٓر فْ الهٌؤ
، كلمهعمهٓف الحاصمٓف عمِ درجة البكالكٓركس فقد حصمكا عمِ أعمِ هتكسط حسابْ حٓث (0.40)هعٓارم 
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، كقد بمغ الهتكسط الحسابْ لمحاصمٓف عمِ درجة عمهٓة أعمِ هف (0.35)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.17)بمغ 
(. 0.37)هع اىحراؼ هعٓارم  (4.13)بكالكٓركس 

لمفركؽ فْ درجات  (ANOVA) تحمٓؿ التبآف اٖحادم ة الباحثت استخدـ الثالثةلمتأكد هف صحة الفرضٓةك
، كها ٌك هبٓف تكافر الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ

: (4.9)فْ الجدكؿ 
 

توافر الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى هعمهي الرياضيات ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في درجات   (.9. 4) جذول
ل العمهي تعزى لهتغير لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل . الهٌؤ

 
ٚ تكجد ق  أف فْ كؿ هجاؿ كالهقابمة لمدرجة الكمٓةكبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة( 4.9 )ٓتضح لىا هف الجدكؿ

 فْ الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ ( ≤ 0.05)فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد الهستكل 
ؿ العمهْ تعزل لهتغٓر الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ ، كفقان لهقٓاس الدراسة. الهٌؤ

ذي اؿ ؿ العمهْ لدل هع ىص الفرضٓة التْ جاءت بٍا الدراسة، هها ٓعىْ أفتتكافؽ ىتٓجة ٌك  اختٛؼ الهٌؤ
. درجة تكافر الهٍارات التدٓرسٓة بهجاٚتٍا الثٛثة لدٍٓـ الهعمهٓف ٚ ٓؤثر فْ

 

 هصدر التباين الهجال
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ف 
 الهحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 هٍارات التخطٓط
 0.09 2 0.19 بٓف الهجهكعات

0.79 

  

  

0.46 

  

  

 0.12 122 14.55 داخؿ الهجهكعات

   124 14.74 الهجهكع

 هٍارات التىفٓذ
 0.01 2 0.01 بٓف الهجهكعات

0.03 

  

  

0.97 

  

  

 0.19 122 23.34 داخؿ الهجهكعات

   124 23.35 الهجهكع

ـ  هٍارات التقٓك
 0.06 2 0.12 بٓف الهجهكعات

0.28 

  

  

0.75 

  

  

 0.21 117 24.86 داخؿ الهجهكعات

   119 24.99 الهجهكع

 الدرجة الكمٓة
 0.04 2 0.08 بٓف الهجهكعات

0.29 

 

 

0.75 

 

 

 0.13 122 15.93 داخؿ الهجهكعات

  124 16.00 الهجهكع
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: الرابعةالفرضية  .3. 2. 5
 في الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 

. الخبرة في التدريس تعزى لهتغير هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل
 

كاٚىحرافات الهعٓآرة  كاٖعداد الهتكسطات الحسابٓةٚختبار الفرضٓة الصفٓرة السابقة، استخرجت الباحثة 
تكافر الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كفقان لدرجات 

. ( 4.10)لمتغٓر فْ الخبرة فْ التدٓرس، كها فْ الجدكؿ 
 

توافر الهٍارات التدريسية األعداد، الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية، لدرجات   (.10. 4) جذول
 .الخبرة في التدريسهتغير لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى ل

 الخبرة في التدريس الهجال
 الهتوسط
 الحسابي

 العدد
 االىحراف
 الهعياري

 هٍارات التخطٓط
 0.41 13 4.08 أقؿ هف خهس سىكات

 0.38 33 4.32  سىكات10 - 5هف 

 0.31 79 4.32  سىكات10أكثر هف 

 هٍارات التىفٓذ
 0.53 13 4.06 أقؿ هف خهس سىكات

 0.40 33 4.23  سىكات10 - 5هف 

 0.43 79 4.31  سىكات10أكثر هف 

ـ  هٍارات التقٓك
 0.46 13 3.58 أقؿ هف خهس سىكات

 0.41 31 3.94  سىكات10 - 5هف 

 0.46 76 3.94  سىكات10أكثر هف 

 الدرجة الكمٓة
 13 3.91 أقؿ هف خهس سىكات

0.42 

 33 4.17  سىكات10 - 5هف 
0.33 

 79 4.19  سىكات10أكثر هف 
0.35 

 
أف الهتكسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة عمِ هجاٚت الهٍارات التدٓرسٓة كبالىظر  (4.10)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 

 سىكات 5إلِ التغٓػر فْ الخبػرة فْ التدٓرس قد بمغ لدل الهعمهٓف ذكم الخبرة التدٓرسٓة التْ تقؿ عف 
هع  (4.17)سىكات فقد بمغ  (10-5)، كلمهعمهٓػف ذكم الخبػرة هف (0.42)هع اىحػراؼ هعٓارم  (3.91)



  

 

80 

 

 سىكات، فقد حصمكا عمِ 10كأها الهعمهٓف ذكم الخبرة التدٓرسٓة التْ تٓزد عف . (0.33)اىحراؼ هعٓارم 
(. 0.35)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.19)أعمِ هتكسط حسابْ حٓث بمغ 

 
تكافر لمفركؽ فْ درجات  (ANOVA) تحمٓؿ التبآف اٖحادم ة الباحثتلمتأكد هف صحة الفرضٓة استخدـك

، كها ٌك هبٓف فْ الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ
: (4.11)الجدكؿ 

 
توافر الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى هعمهي الرياضيات ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في درجات   (.11. 4) جذول

. الخبرة في التدريس تعزى لهتغير لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل

 

 .(0.05)تعُي أٌ انفشوق ثيٍ انًتىسطبد انحسبثيخ راد دالنخ إحصبئيخ عُذ انًستىي * . 

 
  فْ هجالْ هٍارات التخطٓط كهٍارات التىفٓذ ا٘حصائٓةتكبالىظر إلِ الداٚ( 4.11)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 

 فْ درجات تكافر الهٍارات التدٓرسٓة لدل ( ≤ 0.05)ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد الهستكل ق أف
ـ الخبرة فْ  تعزل لهتغٓر هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓػا فْ هحافظػة الخمٓؿ هف كجٍة ىظٌر

 هصدر التباين الهجال
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ف 
 الهحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 هٍارات التخطٓط
بٓف 

 الهجهكعات

0.69 2 0.35 
3.02 

  

  

0.05 

  

  

داخؿ 
 الهجهكعات

14.04 122 0.12 

  124 14.74 الهجهكع

 هٍارات التىفٓذ
بٓف 

 الهجهكعات

0.79 2 0.39 
2.12 

  

  

0.12 

  

  

داخؿ 
 الهجهكعات

22.56 122 0.19 

  124 23.35 الهجهكع

ـ  هٍارات التقٓك
بٓف 

 الهجهكعات

1.46 2 0.73 
3.62 

  

  

0.03* 

  

  

داخؿ 
 الهجهكعات

23.53 117 0.20 

  119 24.99 الهجهكع

 الدرجة الكمٓة
بٓف 

 الهجهكعات

0.94 2 0.47 
3.79 

 

 

0.03* 

 

 

داخؿ 
 الهجهكعات

15.07 122 0.12 

  124 16.00 الهجهكع
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 التْ جاءت بٍا الدراسة، هها  الصفٓرةهع ىص الفرضٓةتتكافؽ ىتٓجة م كي، ةػ كفقان لهقٓاس الدراسالتدٓرس
 درجات تكافر الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات فْ هجالْ التخطٓط كالتىفٓذ ٚ تتأثر ٓعىْ أف

  .باختٛؼ الخبرة لدٍٓـ فْ التدٓرس
ـ ككذلؾ لمدرجة  (4.11)بٓىها ٓتضح هف الجدكؿ  كبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة الهقابمة لهجاؿ هٍارات التقٓك
 فْ درجات تكافر الهٍارات التدٓرسٓة ( ≤ 0.05)ذات دٚلة إحصائٓة عىد الهستكل الكمٓة أف ٌىاؾ فركقان 

ـ الخبرة فْ  تعزل لهتغٓر لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هف كجٍة ىظٌر
التدٓرس، كفقا لهقٓاس الدراسة، اٖهر الذم ٓشٓر إلِ أف تغٓر الخبرة فْ التدٓرس لدل الهعمهٓف ٓؤثر فْ 

. درجة تكافر هٍارات التقكٓـ لدٍٓـ
 

لمفركؽ الثىائٓة البعدٓة لدرجات  (Scheffe)كلهعرفة تفاصٓؿ ٌذي الفركؽ استخدهت الباحثة اختبار شٓفًٓ 
تكافر هٍارات التقكٓـ كالدرجة الكمٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات تبعان لهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس، كها فْ 

(: 4.12)الجدكؿ
 

لدرجات توافر هٍارات التقويم  الثىائية البعديةلمهقارىات  (Scheffe) شيفيً  اختبارىتائج (.12. 4) جذول
. والدرجة الكمية لدى هعمهي الرياضيات تبعًا لهتغير الخبرة في التدريس

 انًجبل
(I) 

 الخبرة في التدريس

(J) 

 الخبرة في التدريس
 انفشوق

انذالنخ 

 اإلحصبئيخ

ـ  هٍارات التقٓك
 أقؿ هف خهس سىكات

 0.06 0.35  سىكات10 - 5هف 

0.36  سىكات10أكثر هف 
*
 0.03 

 1.00 0.00  سىكات10أكثر هف   سىكات10 - 5هف 

الدرجة الكمٓة 
 أقؿ هف خهس سىكات

 0.08 0.27  سىكات10 - 5هف 

0.29  سىكات10أكثر هف 
*
 0.03 

 0.95 0.02  سىكات10أكثر هف   سىكات10 - 5هف 

 

 .(0.05)تعُي أٌ انفشوق ثيٍ انًتىسطبد انحسبثيخ راد دالنخ إحصبئيخ عُذ انًستىي * . 
 

ـ  (4.12)ٓتضح لىا هف الجدكؿ  كبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة، فإف الفركؽ فْ درجات تكافر هٍارات التقٓك
لدل هعمهْ الٓراضٓات ظٍرت بٓف فئتْ الهعمهٓف تبعان لهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس الذٓف تقؿ خبرتٍـ عف 

 10تٓزد عف ) سىكات، كذلؾ لصالح هف ٓهتمككف سىكات خبرة 10خهس سىكات هقابؿ الذٓف تٓزد خبرتٍـ عف 
ـ تحٓث بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجا (سىكات (. 0.46)باىحراؼ هعٓارم  (3.94) اهتٛكٍـ لهٍارات التقٓك
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( 3.58) سىكات فقد بمغ الهتكسط الحسابْ لدٍٓـ 5هقابؿ الهجهكعة الثاىٓة الذٓف تقؿ سىكات الخبرة لدٍٓـ عف 
(. 4.11)، كها ٌك هكضح فْ الجدكؿ (0.46)هع اىحراؼ هعٓارم 

أف الفركؽ فْ درجات تكافر الهٍارات التدٓرسٓة  (4.12)كفٓها ٓتعمؽ بالدرجة الكمٓة، فقد تبٓف هف الجدكؿ 
هقابؿ هع هف لدٍٓـ سىكات  ( سىكات5أقؿ هف )لدل هعمهْ الٓراضٓات قد ظٍرت بٓف هف لدٍٓـ سىكات خبرة 

. ( سىكات10أكثر هف )خبرة 
 

الىتٓجة السابقة، تشٓر أف الهفارقة فْ عدد سىكات الخبرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا أدل 
.  سىكات10إلِ اٚختٛؼ فْ درجات تكافر هٍارات التقكٓـ لدٍٓـ، كذلؾ لصالح الذٓف تٓزد الخبرة لدٍٓـ عف 

ادة إهكاىٓة تكفر  هها قد ٓعطْ اىطباعان أىً كمها زادت سىكات الخبرة لدل هعمهْ الٓراضٓات، أدل ذلؾ لٓز
. هٍارات التقكٓـ لدٍٓـ

 

. الىتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث .3. 4

  هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل؟يب يستىي انكفبءح انزاتيخ نذي 

 الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة، لهعرفة درجات اهتٛؾ  الباحثةلٙجابة عمِ السؤاؿ استخرجت
هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءة الذاتٓة فٓها ٓتعمؽ بكؿ هف الهجاؿ 

(: 4.13)اٚىفعالْ، اٚجتهاعْ، ا٘صرار كالهثابرة، كالهجاؿ الهعرفْ، كها ٌك هكضح فْ الجدكؿ 

 اهتالك هعمهي الرياضيات لمهرحمة درجاتلالهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية،  (.13. 4) جذول
األساسية العميا في هحافظة الخميل لمكفاءة الذاتية وذلك في الهجال االىفعالي، واالجتهاعي، واإلصرار 

. والهثابرة، والهجال الهعرفي

 الهتوسط الهجال
 الحسابي

 االىحراف
 الدرجة الهعياري

 هرتفعة 0.58 4.16 الهجاؿ اٚجتهاعْ

 هرتفعة 0.52 4.01 هجاؿ ا٘صرار كالهثابرة

 هرتفعة 0.53 3.89 الهجاؿ اٚىفعالْ

 هتكسطة 0.47 3.13 الهجاؿ الهعرفْ

 هرتفعة 0.35 3.82 الدرجة الكمٓة لهجاٚت الكفاءة الذاتٓة
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الدرجات التْ تقٓس هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمكفاءات الذاتٓة فْ بأف  (4.13) ىٛحظ هف الجدكؿ
 الهجاٚت الثٛثة اٚىفعالْ كاٚجتهاعْ كهجاؿ ا٘صرار كالهثابرة كاىت هرتفعة، كها ٓتضح أف أعمِ الدرجات

 بٓىها كاىت الدرجة التْ تقٓس ،كاىت لمهجاؿ اٚجتهاعْ ٓمٍٓا لهجاؿ ا٘صرار كالهثابرة ٓمٍٓا لمهجاؿ اٚىفعالْ
  .هستكل اهتٛكٍـ لمكفاءات الذاتٓة الهتعمقة بالهجاؿ الهعرفْ كاىت هتكسطة

ْ درجة هرتفعة، هها ٓشٓر . (0.35)اىحراؼ هعٓارم هع ( 3.82 )لمدرجة الكمٓةكقد بمغ الهتكسط الحسابْ  ٌك
إلِ أف هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لدٍٓـ هستكل عاؿ هف الكفاءات الذاتٓة 

. (اٚىفعالْ، كاٚجتهاعْ، كا٘صرار كالهثابرة، كالهعرفْ)فْ الهجاٚت اٖربعة 
 

 

الكفاءات الذاتية التي يهتمكٍا هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل في الهجال 
االىفعالي 

 

 الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة، لبٓاف درجات اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات الباحثةاستخرجت 
لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة فْ الهجاؿ اٚىفعالْ، فقد تـ ترتٓب الفقرات 

ا، كها فْ الجدكؿ  (:  4.14)حسب اٌٖهٓة لبٓاف أبرٌز

لدرجات اهتالك هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية، واألعداد،  (.14. 4) جذول
 . هرتبة حسب األٌهيةفي هحافظة الخميل لمكفاءات الذاتية في الهجال االىفعالي

 فْ الرقـالترتٓب 
الهتكسط  الفقرات اٚستباىة

 الحسابْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓارم

 الدرجة

 هرتفعة 0.60 4.27 أستطٓع التحكـ بهشاعرم فْ غرفة الصؼ                 1 1

 هرتفعة 0.73 4.16 اتصؼ بأىىْ شخص ٌادئ كهتزف 6 2

 هرتفعة 0.68 4.05 استطٓع التعاهؿ بفعالٓة هع الضغكطات التْ تكاجٍىْ 5 3

 هرتفعة 1.17 3.94 أكاجً صعكبة فْ التغمب عمِ كرآٌتْ لبعض اٖشخاص 9 4

 هرتفعة 1.10 3.93 السٓطرة عمِ تصرفاتْ عىدها اغضبأفقد  3 5

 هرتفعة 1.05 3.84 القدرة عمِ الهشاركة بالضحؾ كالهزاحأفتقد  7 6

 هرتفعة 0.95 3.81 ستطٓع التغمب عمِ الشعكر بالقمؽأ 4 7

 هرتفعة 1.06 3.72 أستطٓع أف استرخْ عىدها أٓرد ذلؾ  10 8

ة 2 9  هتكسطة 1.19 3.64 أكاجً صعكبة فْ التخمص هف اٖفكار السكدآك

ؿ 8 10  هتكسطة 1.05 3.61 أجد صعكبة فْ الجمكس ٌادئا لكقت طٓك
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 أف غالبٓة درجات اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓػة العمٓا فْ هحافظػة (4.14)ٓتضح هف الجدكؿ 
فْ حٓف . (3.72–4.27)الخمٓػؿ لمكفاءات الذاتٓة فْ الهجاؿ اٚىفعالْ كػاىت هرتفعة؛ حٓث تراكحت بٓف 

(. 3.61–3.64)كاىت هتكسطة حٓث تراكحت بٓف  (8)، (2)ٓتضح أف درجتْ الفقرتٓف 
كالتْ تعتبر أف  هف بٓف الفقرات قد حظٓت بالهرتبة اٖكلِ (1)كها ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ 

أبرز الكفاءات الذاتٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ الهجاؿ اٚىفعالْ  ٌك أىٍـ 
، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجات تقدٓر أفراد العٓىة ( فْ غرفة الصؼٌـ التحكـ بهشاعرٓستطٓعكف)
أف هف أبرز الكفاءات الذاتٓة عىد )التْ تفٓد ( 6)قرة رقـ ػ الؼٓمٍٓا، (0.60)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.27)

الهتكسط بمغ  حٓث، (ٓف كهتزفٓف ٌادئٌـ أشخاص بأفٓتصفكف)هعمهْ الٓراضٓات فْ الهجاؿ اٚىفعالْ 
، كالتْ (5)الفقرة رقـ  ٓمٍٓا، (0.73)هع اىحراؼ هعٓارم  (4.16)الحسابْ لدرجات التقدٓر حكؿ ٌذي الفقرة 

 التعاهؿ بفعالٓة هع ٓستطٓعكف)تفٓد أف هف أبرز الكفاءات الذاتٓة اٚىفعالٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات أىٍـ 
، هع اىحراؼ (4.05)، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجات تقدٓر أفراد العٓىة (ٌـالضغكطات التْ تكاجً

ْ تفٓد أف الهعمهٓف (9) ٓمٍٓا الفقرة رقـ (.0.68)هعٓارم   ٌـ صعكبة فْ التغمب عمِ كرآٌتٓكاجٍكف)، ٌك
التْ تفٓد أف  (3)، تمٍٓا الفقرة رقـ (1.17)كاىحراؼ هعٓارم  (3.94)بهتكسط حسابْ  (لبعض اٖشخاص

، كاىحراؼ (3.93)، بهتكسط حسابْ (ٓغضبكف عىدها ٌـ السٓطرة عمِ تصرفات عمِالقدرةالهعمهٓف ٓفتقدكف )
، ( القدرة عمِ الهشاركة بالضحؾ كالهزاحالهعمهٓف ٓفتقدكف)كفٍٓا أف  (7)تمٍٓا الفقرة رقـ . (1.10)هعٓارم 

 الهعمهٓف ٓستطٓعكف)التْ تفٓد أف  (4)تمٍٓا الفقرة رقـ . (1.05)، كاىحراؼ هعٓارم (3.84)بهتكسط حسابْ 
التْ  (10)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.95)، كاىحراؼ هعٓارم (3.81)، بهتكسط حسابْ (التغمب عمِ الشعكر بالقمؽ

، كاىحراؼ (3.72)، بهتكسط حسابْ ( ذلؾٓٓردكف عىدها عمِ اٚسترخاء الهعمهٓف لدٍٓـ القدرة)تفٓد أف 
 صعكبة فْ التخمص هف اٖفكار ٓكاجٍكف الهعمهٓف)التْ تفٓد أف  (2)تمٍٓا الفقرة رقـ . (1.06)هعٓارم 
كذلؾ فقد . (1.19)، كاىحراؼ هعٓارم (3.64)، حٓث حازت عمِ درجة هتكسطة بهتكسط حسابْ (السكداكٓة

 لكقت ٌادئٓف صعكبة فْ الجمكس أف الهعمهٓف ٓجدكف)عمِ أدىِ الدرجات كفٍٓا  (8)حازت الفقرة رقـ 
ؿ (. 1.05)هع اىحراؼ هعٓارم  (3.61)، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ (طٓك
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الكفاءات الذاتية التي يهتمكٍا هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل في الهجال 
االجتهاعي 

 

درجات اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات  لبٓاف الهعٓآرة، كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات الباحثة استخرجت
 الفقرات ترتٓب تـ  فقدلمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة فْ الهجاؿ اٚجتهاعْ،

ا لبٓاف اٌٖهٓة حسب  : (4.15)كها فْ الجدكؿ ، أبرٌز

لدرجات اهتالك هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية،   (.15. 4) جذول
 . هرتبة حسب األٌهيةهحافظة الخميل لمكفاءات الذاتية في الهجال االجتهاعي

 في الرقم الترتيب
الهتوسط  الفقرات االستباىة

 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 الدرجة

 هرتفعة 0.82 4.47 أكاجً صعكبة فْ التعاهؿ هع أخٓرف 4 1

 هرتفعة 0.88 4.39 أكاجً صعكبة فْ التحدث هع أخٓرف 1 2

ف صداقات جدٓدةأفتقد  2 3  هرتفعة 0.88 4.37 القدرة عمِ تكٓك

 هرتفعة 1.12 4.24  ٓستحؽ الىصٓحةأىً ٚ أحدأرل  9 4

 هرتفعة 0.94 4.21 استطٓع الهحافظة عمِ عٛقات كدٓة هع أقربائْ 7 5

 هرتفعة 1.07 4.17 استهع لهف ٓحدثىْ عف هشكٛتً 3 6

 هرتفعة 0.91 4.05 استطٓع كسب هحبة أخٓرف بسٍكلة 8 7

 هرتفعة 1.14 3.78 أجد صعكبة فْ هساهحة أخٓرف عىدها ٓسٓئكف لْ 6 8

 هرتفعة 0.95 3.74 اىظر إلِ أصدقائْ بإعجاب 5 9

 
 أف جهٓع الدرجات التْ تقٓس هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓػة (4.15)ٓتضح هف الجدكؿ 

–4.47)حٓث تراكحت بٓف . كػاىت هرتفعة العمٓا فْ هحافظػة الخمٓػؿ لمكفاءات الذاتٓة هف ىاحٓة اجتهاعٓة
حازت عمِ أعمِ الدرجات هف بٓف الفقرات حٓث تفٓد أف أبرز  (4)، كها ٓتضح أف الفقرة رقـ (3.74

الكفاءات الذاتٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هف ىاحٓة 
، هع اىحراؼ (4.47)حسابْ بهتكسط ، ( صعكبة فْ التعاهؿ هع أخٓرفٓكاجٍكف)اجتهاعٓة ٌك أىٍـ 

التْ تفٓد أف هف أبرز الكفاءات الذاتٓة هف ىاحٓة اجتهاعٓة تتكفر لدل ( 1)قرة رقـ ػ الؼٓمٍٓا، (0.82)هعٓارم 
هع اىحراؼ  (4.39 )بهتكسط حسابْ، ( صعكبة فْ التحدث هع أخٓرفٓكاجٍكف)هعمهْ الٓراضٓات أىٍـ 

، كالتْ تفٓد أف هف أبرز الكفاءات الذاتٓة هف ىاحٓة (2)فْ الهرتبة الثالثة الفقرة رقـ  ٓمٍٓا، (0.88)هعٓارم 
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ف صداقات جدٓدةٓفتقدكف )اجتهاعٓة ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات أىٍـ   بهتكسط حسابْ، (القدرة عمِ تكٓك
، التْ تفٓد أف هف الكفاءات الذاتٓة البارزة لدل (9) ٓمٍٓا الفقرة رقـ (.0.88)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.37)

بهتكسط حسابْ  (ٓستحؽ الىصٓحةق ٚ أحد فأ ٓركف)هعمهْ الٓراضٓات هف ىاحٓة اجتهاعٓة ٌك أىٍـ  
 الهحافظة عمِ الهعمهٓف ٓستطٓعكف)كفٍٓا أف  (7)تمٍٓا الفقرة رقـ . (1.12)كاىحراؼ هعٓارم  (4.24)

التْ  (3)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.94)، كاىحراؼ هعٓارم (4.21)، بهتكسط حسابْ (أقربائٍـعٛقات كدٓة هع 
(. 1.07)، كاىحراؼ هعٓارم (4.17)، بهتكسط حسابْ ( عف هشكٛتًٌـ لهف ٓحدثالهعمهٓف ٓستهعكف)تفٓد أف 

، بهتكسط حسابْ (كسب هحبة أخٓرف بسٍكلةعمِ  الهعمهٓف لدٍٓـ القدرة)التْ تفٓد أف  (8)تمٍٓا الفقرة رقـ 
 صعكبة فْ هساهحة ٓجدكف)التْ تفٓد أف الهعمهٓف  (6)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.91)، كاىحراؼ هعٓارم (4.05)

( 5)كقد حازت الفقرة رقـ . (1.14)، كاىحراؼ هعٓارم (3.78)، بهتكسط حسابْ (ٌـأخٓرف عىدها ٓسٓئكف ؿ
، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ ( بإعجابٌـ إلِ أصدقائالهعمهٓف ٓىظركف)عمِ أدىِ الدرجات كفٍٓا أف 

(. 0.95)هع اىحراؼ هعٓارم  (3.74)
 
 

الكفاءات الذاتية التي يهتمكٍا هعمهو الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل في هجال 
اإلصرار والهثابرة 

 

درجات اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات  لبٓاف الهعٓآرة، كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات الباحثة استخرجت
 ترتٓب تـ  فقدلمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة فْ هجاؿ ا٘صرار كالهثابرة،

ا لبٓاف اٌٖهٓة حسب الفقرات :  ٓكضح ذلؾ (4.16)الجدكؿ ، كأبرٌز

لدرجات اهتالك هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية،  (.16. 4) جذول
 . هرتبة حسب األٌهيةهحافظة الخميل لمكفاءات الذاتية في هجال اإلصرار والهثابرة

الترتٓب 
 فْ الرقـ

الهتكسط  الفقرات اٚستباىة
 الحسابْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓارم

 الدرجة

 هرتفعة 0.68 4.25 اصبر عىد تعرضْ لمهكاقؼ الصعبة 6 1

 هرتفعة 0.58 4.22 أحقؽ أٌدافْ حتِ لك حاكلت عدة هرات 2 2

 هرتفعة 0.66 4.21 أعهؿ باجتٍاد إذا كاجٍتىْ صعكبات فْ عهؿ ها 4 3

 هرتفعة 0.64 4.17 استطٓع تىفٓذ الخطط التْ أضعٍا لمقٓاـ بعهؿ ها 1 4

 هرتفعة 0.98 3.99 أصاب با٘حباط لهجرد فشمْ أكؿ هرة 8 5
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 هرتفعة 1.21 3.96 اترؾ الهٍاـ كاٖعهاؿ قبؿ إتهاهٍا 3 6

مةأفتقد 7 7  هرتفعة 1.00 3.75  القدرة عمِ التركٓز بعهؿ ٓتطمب هدة طٓك

 هتكسطة 1.16 3.46 أتراجع بسٍكلة عىدها أكاجً الهشكٛت              5 8

 
أف غالبٓة الدرجات التْ تقٓس هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓػة  (4.16)ٓتضح هف الجدكؿ 

حٓث تراكحت . كػاىت هرتفعة العمٓا فْ هحافظػة الخمٓػؿ لمكفاءات الذاتٓة هف حٓث ا٘صرار كالهثابرة اجتهاعٓة
فْ حٓف كاىت درجة قٓاس هستكل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمكفاءة الذاتٓة هف حٓث . (3.75–4.25)بٓف 

 ٓتراجعكف)كاىت هتكسطة، حٓث تفٓد أف هعمهْ الٓراضٓات  (5)ا٘صرار كالهثابرة الكاردة فْ الفقرة رقـ 
(.   1.16)، كاىحراؼ هعٓارم (3.46)، بهتكسط حسابْ (بسٍكلة عىدها أكاجً الهشكٛت

قد حازت عمِ أعمِ الدرجات هف بٓف الفقرات حٓث تفٓد أف  (6)كها ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ 
أبرز الكفاءات الذاتٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هف حٓث 

، هع اىحراؼ (4.25)حسابْ بهتكسط ، ( لمهكاقؼ الصعبةٌـ عىد تعرضٓصبركف)ا٘صرار كالهثابرة ٌك أىٍـ 
التْ هفادٌا أف هف أبرز الكفاءات الذاتٓة هف حٓث ا٘صرار كالهثابرة ( 2)قرة رقـ ػ الؼٓمٍٓا، (0.68)هعٓارم 

هع  (4.22 )بهتكسط حسابْ، ( عدة هراتكا حتِ لك حاكؿٌـ أٌداؼٓحققكف)لدل هعمهْ الٓراضٓات أىٍـ 
، كالتْ تفٓد أف هف أبرز الكفاءات الذاتٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ (4)الفقرة رقـ  ٓمٍٓا، (0.58)اىحراؼ هعٓارم 

، (ا صعكبات فْ عهؿ ـٌـ باجتٍاد إذا كاجٍتٓعهمكف)الٓراضٓات هف حٓث ا٘صرار كالهثابرة ٌك أىٍـ 
، التْ تفٓد أف هف الكفاءات (1) ٓمٍٓا الفقرة رقـ (.0.66)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.21 )بهتكسط حسابْ

 تىفٓذ الخطط التْ ٓستطٓعكف)الذاتٓة البارزة لدل هعمهْ الٓراضٓات هف حٓث ا٘صرار كالهثابرة ٌك أىٍـ  
التْ تفٓد  (8)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.64)كاىحراؼ هعٓارم  (4.17)بهتكسط حسابْ  ( لمقٓاـ بعهؿ هآضعكىٍا

(. 0.98)، كاىحراؼ هعٓارم (3.99)، بهتكسط حسابْ ( أكؿ هرةٌـ با٘حباط لهجرد فشؿالهعمهٓف ٓصابكف)أف 
، (3.96)، بهتكسط حسابْ ( الهٍاـ كاٖعهاؿ قبؿ إتهاهٍاالهعمهٓف ٓترككف)التْ تفٓد أف  (3)تمٍٓا الفقرة رقـ 

 القدرة عمِ التركٓز بعهؿ الهعمهٓف ٓفتقدكف)التْ تفٓد أف  (7)تمٍٓا الفقرة رقـ . (1.21)كاىحراؼ هعٓارم 
مة عمِ  (5)كقد حازت الفقرة رقـ . (1.00)، كاىحراؼ هعٓارم (3.75)، بهتكسط حسابْ (ٓتطمب هدة طٓك

ْ درجة هتكسطة كفٍٓا أف  ، حٓث ( الهشكٛتٓكاجٍكف بسٍكلة عىدها الهعمهٓف ٓتراجعكف)أدىِ الدرجات ٌك
(. 1.16)هع اىحراؼ هعٓارم  (3.46)بمغ الهتكسط الحسابْ 
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الكفاءات الذاتية التي يهتمكٍا هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل في الهجال 
الهعرفي 

 

لٙجابة عمِ السؤاؿ استخرجت اٖعداد، الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة، لبٓاف درجات اهتٛؾ 
هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة فْ الهجاؿ الهعرفْ، فقد تـ 

ا، كها فْ الجدكؿ   (: 4.17)ترتٓب الفقرات حسب اٌٖهٓة لبٓاف أبرٌز

لدرجات اهتالك هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا األعداد، الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية،  (.17. 4) جذول
 . هرتبة حسب األٌهيةفي هحافظة الخميل لمكفاءات الذاتية في الهجال الهعرفي

 في الرقمالترتيب 
 العدد الفقرات االستباىة

الهتوسط 
 الحسابي

االىحراف 
 الهعياري

 الدرجة

 هرتفعة 0.67 4.13 122 أحاكؿ فٍـ عهؿ اٖشٓاء جهٓعٍا 2 1

 هرتفعة 0.73 4.04 122 أتعاهؿ هع الهستجدات بسرعة 8 2

 هرتفعة 0.80 4.00 121 ٓهكىىْ أف اقدر قٓهة الكتاب الجٓد 4 3

 هرتفعة 0.76 3.99 122 اهتمؾ هعمكهات عاهة كاسعة 1 4

اشعر بالهمؿ عىد هطالعة الكتب  3 5
 كالهقاٚت العمهٓة

 هتكسطة 1.12 2.59 121

أجد الفىكف كالرسـ كالهكسٓقِ كالهسرح  5 6
 هضٓعة لمكقت

 هتكسطة 1.16 2.39 122

 هىخفضة 1.05 2.16 122 أكاجً صعكبة فْ تذكر الهعمكهات 6 7

 هىخفضة 1.01 1.75 122 أجد صعكبة فْ فٍـ ها أقرأ 7 8

 
 أف أربع فقرات هف فقرات الكفاءات الذاتٓة فْ الهجاؿ الهعرفْ لٍا درجات (4.17)الجدكؿ ٓتضح هف 

لٍها درجات هتكسطة تراكحت بٓف  (5)، (3)كالفقرتٓف رقـ . (3.99 – 4.13)حٓث تراكحت بٓف . هرتفعة
(.   1.75-2.16)لٍها درجات هىخفضة تراكحت بٓف  (7)، (6)، كالفقرتٓف رقـ (2.59-2.39)

قد حظٓت بأعمِ الدرجات هف بٓف الفقرات حٓث تفٓد أف  (2)كها ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ 
 فٍـ عهؿ ٓحاكلكف)أبرز الكفاءات الذاتٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات فْ الهجاؿ الهعرفْ ٌك أىٍـ 

التْ هفادٌا ( 8)قرة رقـ ػ الؼٓمٍٓا، (0.67)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.13)حسابْ بهتكسط ، (اٖشٓاء جهٓعٍا
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 هع الهستجدات ٓتعاهمكف)أف هف أبرز الكفاءات الذاتٓة فْ الهجاؿ الهعرفْ لدل هعمهْ الٓراضٓات أىٍـ 
، كالتْ تفٓد أف هف أبرز (4)الفقرة رقـ  ٓمٍٓا، (0.73)هع اىحراؼ هعٓارم  (4.04 )بهتكسط حسابْ، (بسرعة

 قٓهة الكتاب ٓقدركا أف ٓهكىٍـ)الكفاءات الذاتٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات فْ الهجاؿ الهعرفْ ٌك أىً 
، التْ تفٓد أف هف (1) ٓمٍٓا الفقرة رقـ (.0.80)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.00 )بهتكسط حسابْ، (الجٓد

 هعمكهات عاهة ٓهتمككف)الكفاءات الذاتٓة البارزة لدل هعمهْ الٓراضٓات فْ الهجاؿ الهعرفْ ٌك أىٍـ  
التْ تفٓد أف الهعمهٓف  (3)تمٍٓا الفقرة رقـ . (0.76)كاىحراؼ هعٓارم  (3.99)بهتكسط حسابْ  (كاسعة

، هع اىحراؼ (2.59)، بدرجة هتكسطة كبهتكسط حسابْ  بالهمؿ عىد هطالعة الكتب كالهقاٚت العمهٓةٓشعركف
 الفىكف كالرسـ كالهكسٓقِ كالهسرح التْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓجدكف (5)تمٍٓا الفقرة رقـ . (1.12)هعٓارم 

( 6)تمٍٓا الفقرة رقـ . (1.16)، هع اىحراؼ هعٓارم (2.39)، بدرجة هتكسطة كبهتكسط حسابْ هضٓعة لمكقت
، بدرجة هىخفضة حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ  صعكبة فْ تذكر الهعمكهاتالتْ تفٓد أف الهعمهٓف ٓكاجٍكف

ْ درجة هىخفضة  (7)كقد حازت الفقرة رقـ . (1.05)، هع اىحراؼ هعٓارم (2.16) عمِ أدىِ الدرجات ٌك
هع اىحراؼ  (1.75)ٓقرؤكف، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ صعكبة فْ فٍـ ها جدان كفٍٓا أف الهعمهٓف ٓجدكف 

(. 1.01)هعٓارم 
 

. انُتبئج انًتعهقخ ثبإلجبثخ عٍ انسؤال انشاثع .4. 4

ل العمهي، وسىوات الخبرة)ها دور هتغيرات  في الكفاءات الذاتية عىد هعمهي  (جىس الهعمم، الهديرية، الهٌؤ
الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل؟ 

 
: لٙجابة عف السؤاؿ الرابع ٓىبثؽ أربع فرضٓات صفٓرة، كها ٓمْ

 
: الخاهسةالفرضية  .1. 5. 5

 في هستوى الكفاءات الذاتية لدى هعمهي  ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
 .الجىس تعزى لهتغير الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل

 
اهتٛؾ هعمهْ فركؽ فْ درجات  ٚختبار اؿ(t-test) (ت) اختبار ةحثا البتلمتأكد هف صحة الفرضٓة استخدـ

 .(4.18)، كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة
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اهتالك هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل لمفروق في درجات  (t-test) (ت)ىتائج اختبار  (.18. 4) جذول
 .الجىس حسب هتغير لمكفاءات الذاتية

 العدد الجىسالهجال 
 الهتوسط
 الحسابي

 االىحراف
 الهعياري

 قيهة
( ت)

 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 الهجاؿ اٚىفعالْ
 0.48 3.88 64 ذكر

 0.59 3.91 61 أىثِ  0.72 123 0.36

الهجاؿ 
 اٚجتهاعْ

 0.55 4.13 64 ذكر
0.61 123 0.55  

 0.61 4.19 61 أىثِ

هجاؿ ا٘صرار 
كالهثابرة 

 0.51 3.92 64 ذكر
 0.53 4.09 61 أىثِ  0.07 123 1.84

 0.50 3.17 64 ذكر الهجاؿ الهعرفْ
0.82 120 0.41  

 0.43 3.10 61 أىثِ

 الدرجة الكمٓة
 0.33 3.79 64 ذكر

0.72 123 0.48 
 0.36 3.84 61 أىثِ

 
ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد ق  كبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة أف(4.18)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 

 فْ هستكل الكفاءات الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ ( ≤ 0.05)الهستكل 
ـ كذلؾ فْ هجاٚت الدراسة . كفقان لهقٓاس الدراسة. الجىس تعزل لهتغٓر هحافظة الخمٓؿ هف كجٍة ىظٌر

ذي الىتٓجة إضافة إلِ الدرجة الكمٓة،  (الهجاؿ اٚىفعالْ، اٚجتهاعْ، ا٘صرار كالهثابرة كالهجاؿ الهعرفْ) ٌك
درجة اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمكفاءات  هع ىص الفرضٓة التْ جاءت بٍا الدراسة، هها ٓعىْ أف تتكافؽ

 .الذاتٓة فْ الهجاٚت اٖربعة ٚ تتأثر باختٛؼ جىسٍـ سكاء كاىكا ذككران أـ إىاثا
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: السادسةالفرضية  .2. 5. 5
 في هستوى الكفاءات الذاتية لدى هعمهي ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 

 .الهديرية تعزى لهتغير الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل
 

كاٚىحرافات الهعٓآرة  كاٖعداد الهتكسطات الحسابٓةٚختبار الفرضٓة الصفٓرة السابقة، استخرجت الباحثة 
هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة كفقان لمتغٓر   اهتٛؾلدرجات

. (4.19)فْ الهدٓٓرة، كها فْ الجدكؿ 
 

اهتالك هعمهي الرياضيات في الهرحمة األساسية الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية، لدرجات واألعداد،   (.19. 4) جذول
 .الهديريةهتغير العميا في هحافظة الخميل لمكفاءات الذاتية تعزى ل

 الهعياري االىحراف العدد الحسابي الهتوسط الهديرية الهجال

 الهجال االىفعالي
 0.50 20 3.82 شهاؿ

 0.49 46 3.86 كسط

 0.57 59 3.94 جىكب

 الهجال االجتهاعي
 0.66 20 3.93 شهاؿ

 0.45 46 4.31 كسط

 0.62 59 4.11 جىكب

هجال اإلصرار 
 والهثابرة

 0.51 20 3.89 شهاؿ

 0.52 46 4.04 كسط

 0.53 59 4.01 جىكب

 الهجال الهعرفي
 0.61 19 3.33 شهاؿ

 0.35 46 3.01 كسط

 0.47 57 3.16 جىكب

 الدرجة الكمية
 0.37 20 4.11 شهاؿ

 0.36 46 4.11 كسط

 0.36 59 4.22 جىكب
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أف الهتكسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة عمِ هجاٚت الكفاءة الذاتٓة كبالىظر إلِ  (4.19)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 
، كلمهعمهٓػف فْ (0.37)هع اىحػراؼ هعٓارم  (4.11)التغٓػر فْ الهدٓٓرة قد بمغ لدل هعمهْ هدٓٓرة الشهاؿ 

كأها الهعمهٓف فْ هدٓٓرة الجىكب، فقد حصمكا . (0.36)هع اىحراؼ هعٓارم  (4.11)هدٓٓرة الكسط فقد بمغ 
(. 0.36)، هع اىحراؼ هعٓارم (4.22)عمِ أعمِ هتكسط حسابْ حٓث بمغ 

 
لمفركؽ فْ درجات  (ANOVA) تحمٓؿ التبآف اٖحادم ة الباحثتلمتأكد هف صحة الفرضٓة استخدـك

، كها ٌك هبٓف فْ اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة
 :(4.20)الجدكؿ 

 
اهتالك هعمهي الرياضيات في الهرحمة األساسية العميا في ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في رجات  (.20. 4) جذول

. الهديريةتعزى لهتغير هحافظة الخميل لمكفاءات الذاتية 

 

 .(0.05)تعُي أٌ انفشوق ثيٍ انًتىسطبد انحسبثيخ راد دالنخ إحصبئيخ عُذ انًستىي * . 

 هصدر التباين الهجال
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ف 
 الهحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الهجاؿ اٚىفعالْ

 0.52 0.15 2 0.30 بٓف الهجهكعات

  

  

0.59 

  

  

 0.28 122 34.63 داخؿ الهجهكعات

  124 34.92 الهجهكع

الهجاؿ 
 اٚجتهاعْ

 3.34 1.08 2 2.16 بٓف الهجهكعات

  

  

0.04* 

  

  

 0.32 122 39.53 داخؿ الهجهكعات

  124 41.69 الهجهكع

هجاؿ ا٘صرار 
 كالهثابرة

 0.64 0.18 2 0.35 بٓف الهجهكعات

  

  

0.53 

  

  
 0.28 122 33.51 داخؿ الهجهكعات

  124 33.86 الهجهكع

 الهجاؿ الهعرفْ

 3.55 0.74 2 1.47 بٓف الهجهكعات

  

  

0.03* 

  

  

 0.21 119 24.68 داخؿ الهجهكعات

  121 26.15 الهجهكع

 الدرجة الكمٓة

 0.42 0.05 2 0.10 بٓف الهجهكعات

 

 

0.66 

 

 

 0.12 122 14.62 داخؿ الهجهكعات

  124 14.72 الهجهكع
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ق فْ كؿ هف الهجاؿ اٚىفعالْ كهجاؿ  كبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة أف(4.20)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 
 فْ هستكل ( ≤ 0.05)ة إحصائٓة عىد الهستكل ػد فركؽ ذات دٚؿػٚ تكجا٘صرار كالهثابرة كالدرجػة الكمٓػة 

ـ  تعزل الكفاءات الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هف كجٍة ىظٌر
هع ىص الفرضٓة التْ جاءت بٍا الدراسة، هها هتكافقة ىتٓجة م كي، كفقان لهقٓاس الدراسة. الهدٓٓرةلهتغٓر 

هستكل الكفاءات الذاتٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات فْ الهجاؿ اٚىفعالْ كهجاؿ ا٘صرار ٓعىْ أف 
ا  شهاؿ، كسط، )كالهثابرة ككذلؾ الدرجة الكمٓة لمهجاٚت ٚ تتأثر باختٛؼ الهدٓٓرة التْ ٓعهمكف فْ إطاٌر

 .(جىكب
 

 (اٚجتهاعْ كالهعرفْ)ق فْ الهجالٓف ٓتضح لىا هف الجدكؿ السابؽ كبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة أفبٓىها 
 فْ هستكل الكفاءات الذاتٓة لدل هعمهْ ( ≤ 0.05) ذات دٚلة إحصائٓة عىد الهستكل ا فركؽكجد أف ٌىاؾ

ـ كفقان لهقٓاس . الهدٓٓرة تعزل لهتغٓر الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هف كجٍة ىظٌر
ذي اؿالدراسة هستكل الكفاءات هع ىص الفرضٓة التْ جاءت بٍا الدراسة، هها ٓعىْ أف تتعارض ىتٓجة ، ٌك

ٓختمؼ باختٛؼ الهدٓٓرة التْ  (اٚجتهاعْ كالهعرفْ)الذاتٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات فْ الهجالٓف 
ا  . (شهاؿ، كسط، جىكب)ٓعهمكف فْ إطاٌر
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استخدهت  (اٚجتهاعْ كالهعرفْ)كلهعرفة تفاصٓؿ ٌذي الفركؽ التْ ظٍرت فْ الهجالٓف الهذككٓرف أعٛي 
اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمكفاءات الذاتٓة لدرجات لمفركؽ الثىائٓة البعدٓة  (Scheffe)الباحثة اختبار شٓفًٓ 

(: 4.21)فْ ٌذٓف الهجالٓف تبعان لهتغٓر الهدٓٓرة، كها فْ الجدكؿ 
 

لدرجات اهتالك هعمهي الرياضيات لمكفاءات  الثىائية البعديةلمهقارىات  (Scheffe) شيفيً  اختبارىتائج  (.21. 4) جذول
. الذاتية في الهجال االجتهاعي والهعرفي لهتغير الهديرية

 الهجال
(I) 

 الخبرة في التدريس

(J) 
 الخبرة في التدريس

الداللة  الفروق
 اإلحصائية

االجتهاعي 
 شهاؿ

0.33- كسط
*
 0.04 

 0.47 0.18- جىكب

 0.23 0.19 جىكب كسط

الهعرفي 
 شهاؿ

0.32 كسط
*
 0.04 

 0.38 0.17 جىكب

 0.25 0.15- جىكب كسط

 

 .(0.05)تعُي أٌ انفشوق ثيٍ انًتىسطبد انحسبثيخ راد دالنخ إحصبئيخ عُذ انًستىي * . 

 

كبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات، أف الفركؽ فْ درجات  (4.21)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 
اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمكفاءات الذاتٓة فْ الهجاؿ اٚجتهاعْ ككذلؾ الهعرفْ قد ظٍرت بٓف فئتْ 

، كذلؾ لصالح الهعمهٓف (الكسط)هقارىة هع الذٓف ٓتبعكف هدٓٓرة  (الشهاؿ)الهعمهٓف الذٓف ٓتبعكف هدٓٓرة 
هع اىحراؼ  (4.31)الذٓف ٓىتهكف لهدٓٓرة الكسط فٓها ٓتعمؽ بالهجاؿ اٚجتهاعْ حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ 

، كعمِ العكس فإف ٌذي الفركؽ كاىت لصالح الهعمهٓف الذٓف ٓىتهكف لهدٓٓرة الشهاؿ فْ (0.66)هعٓارم 
كها ٌك هكضح أعٛي فْ . (0.61)هع اىحراؼ هعٓارم  (3.33)الهجاؿ الهعرفْ حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ 

(.  4.19)الجدكؿ 
هها سبؽ ٓهكىىا القكؿ أف الهعمهٓف فْ هدٓٓرة الكسط لدٍٓـ كفاءات ذاتٓة هف ىاحٓة اجتهاعٓة أقكل هف تمؾ 

بٓىها ىجد أف الهعمهٓف فْ هدٓٓرة الشهاؿ لدٍٓـ كفاءات ذاتٓة أقكل . التْ لدل الذٓف ٓىتهكف لهدٓٓرة الشهاؿ
. هف ىاحٓة هعرفٓة هقارىة هع هعمهْ هدٓٓرة الكسط
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: السابعةالفرضية  .3. 5. 5
 في هستوى الكفاءات الذاتية لدى هعمهي ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 

ل العمهيتعزى لهتغير الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل   .الهٌؤ
كاٚىحرافات الهعٓآرة  كاٖعداد الهتكسطات الحسابٓةٚختبار الفرضٓة الصفٓرة السابقة، استخرجت الباحثة 

هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة كفقان لمتغٓر   اهتٛؾلدرجات
ؿ العمهْ، كها فْ الجدكؿ   .(4.22)فْ الهٌؤ

 
اهتالك هعمهي الرياضيات في الهرحمة األساسية الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية، لدرجات واألعداد،   (.22. 4) جذول

ل العمهيهتغير العميا في هحافظة الخميل لمكفاءات الذاتية تعزى ل  .الهٌؤ

ل العمهي الهجال  الهعياري االىحراف العدد الحسابي الهتوسط الهٌؤ

 الهجال االىفعالي
 0.55 24 3.74 دبمكـ

 0.51 88 3.93 بكالكٓركس

 0.61 13 3.95 أعمِ هف بكالكٓركس

 الهجال االجتهاعي
 0.59 24 3.96 دبمكـ

 0.58 88 4.20 بكالكٓركس

 0.51 13 4.23 أعمِ هف بكالكٓركس

هجال اإلصرار 
 والهثابرة

 0.58 24 3.91 دبمكـ

 0.50 88 4.04 بكالكٓركس

 0.59 13 3.94 أعمِ هف بكالكٓركس

 الهجال الهعرفي
 0.36 24 3.15 دبمكـ

 0.49 85 3.15 بكالكٓركس

 0.46 13 2.99 أعمِ هف بكالكٓركس

 الدرجة الكمية
 0.35 24 3.70 دبمكـ

 0.33 88 3.85 بكالكٓركس

 0.41 13 3.80 أعمِ هف بكالكٓركس

 
أف الهتكسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة عمِ هجاٚت الكفاءة الذاتٓة كبالىظر إلِ  (4.22)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 

ؿ العمهْ قد بمغ لدل هعمهْ الدبمـك  ، كلمهعمهٓػف (0.35)هع اىحػراؼ هعٓارم  (3.70)التغٓػر فْ الهٌؤ
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هع اىحراؼ  (3.85)الحاصمٓف عمِ درجة البكالكٓركس فقد حصمكا عمِ أعمِ هتكسط حسابْ حٓث بمغ 
كلمهعمهٓف الحاصمٓف عمِ درجة عمهٓة أعمِ هف بكالكٓركس، فقد بمغ الهتكسط الحسابْ . (0.33)هعٓارم 

(. 0.41)، هع اىحراؼ هعٓارم (3.80)
 
لمفركؽ فْ درجات  (ANOVA) تحمٓؿ التبآف اٖحادم ة الباحثتلمتأكد هف صحة الفرضٓة استخدـك

، كها ٌك هبٓف فْ اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة
 :(4.23)الجدكؿ 

اهتالك هعمهي الرياضيات في الهرحمة األساسية العميا في ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في رجات  (.23. 4) جذول
ل العمهيتعزى لهتغير هحافظة الخميل لمكفاءات الذاتية  . الهٌؤ

 
الهجاؿ )فْ جهٓع هجاٚت الكفاءة الذاتٓة  كبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة (23.4)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 

ٚ تكجد فركؽ ق أفبا٘ضافة إلِ الدرجة الكمٓة  (اٚىفعالْ، اٚجتهاعْ، ا٘صرار كالهثابرة، كالهجاؿ الهعرفْ

 هصدر التباين الهجال
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ف 
 الهحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الهجاؿ اٚىفعالْ
 0.35 2 0.70 بٓف الهجهكعات

1.24 
 
 

0.29 
 
 

 0.28 122 34.23 داخؿ الهجهكعات

  124 34.92 الهجهكع

الهجاؿ 
 اٚجتهاعْ

 0.56 2 1.13 بٓف الهجهكعات
1.70 

 
 

0.19 
 
 

 0.33 122 40.56 داخؿ الهجهكعات

  124 41.69 الهجهكع

هجاؿ ا٘صرار 
 كالهثابرة

 0.18 2 0.37 بٓف الهجهكعات
0.67 

 
 

0.51 
 
 

 0.27 122 33.49 داخؿ الهجهكعات

  124 33.86 الهجهكع

 الهجاؿ الهعرفْ
 0.15 2 0.29 بٓف الهجهكعات

0.67 
 
 

0.52 
 
 

 0.22 119 25.86 داخؿ الهجهكعات

  121 26.15 الهجهكع

 الدرجة الكمٓة
 0.21 2 0.41 بٓف الهجهكعات

1.75 
 

0.18 
 

 0.12 122 14.31 داخؿ الهجهكعات

  124 14.72 الهجهكع
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 فْ هستكل الكفاءات الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة ( ≤ 0.05)ذات دٚلة إحصائٓة عىد الهستكل 
ؿ العمهْ تعزل لهتغٓر اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ هع هتكافقة ىتٓجة م كي، كفقان لهقٓاس الدراسة. الهٌؤ

هستكل الكفاءات الذاتٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات ىص الفرضٓة التْ جاءت بٍا الدراسة، هها ٓعىْ أف 
ٛت العمهٓة لدٍٓـ  .فْ الهجاٚت اٖربعة ٚ ٓتأثر باختٛؼ الهٌؤ

 
: الفرضية الثاهىة 4.2.4

في هستوى الكفاءات الذاتية لدى هعمهي  ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
. الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى لهتغير الخبرة في التدريس

 
كاٚىحرافات الهعٓآرة  كاٖعداد الهتكسطات الحسابٓةٚختبار الفرضٓة الصفٓرة الثاهىة، استخرجت الباحثة 

هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة كفقان لمتغٓر   اهتٛؾلدرجات
 .(4.22)فْ الخبرة فْ التدٓرس، كها فْ الجدكؿ 

 
اهتالك هعمهي الرياضيات في الهرحمة األعداد، الهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية لدرجات  (.24. 4) جذول

 .الخبرة في التدريسهتغير األساسية العميا في هحافظة الخميل لمكفاءات الذاتية تعزى ل

 الهعياري االىحراف العدد الحسابي الهتوسط الخبرة في التدريس الهجال

 الهجال االىفعالي
 0.48 13 3.76 أقؿ هف خهس سىكات

 0.50 33 3.84  سىكات10 - 5هف 

 0.55 79 3.94  سىكات10أكثر هف 

 الهجال االجتهاعي
 0.72 13 3.94 أقؿ هف خهس سىكات

 0.55 33 4.18  سىكات10 - 5هف 

 0.57 79 4.18  سىكات10أكثر هف 

 هجال اإلصرار والهثابرة
 0.35 13 3.85 أقؿ هف خهس سىكات

 0.53 33 4.00  سىكات10 - 5هف 

 0.54 79 4.03  سىكات10أكثر هف 

 الهجال الهعرفي
 0.74 13 3.11 أقؿ هف خهس سىكات

 0.48 30 3.23  سىكات10 - 5هف 

 0.40 79 3.10  سىكات10أكثر هف 

 الدرجة الكمية
 0.33 13 3.68 أقؿ هف خهس سىكات

 0.36 33 3.83  سىكات10 - 5هف 

 0.34 79 3.83  سىكات10أكثر هف 
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لفركؽ فْ ختبار اٚ (ANOVA) تحمٓؿ التبآف اٖحادم ة الباحثت هف صحة الفرضٓة استخدـكلمتحقؽ
اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة حسب درجات 

: (4.25)، كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ التغٓر فْ الخبرة فْ التدٓرس
 

اهتالك هعمهي الرياضيات في الهرحمة األساسية العميا في ىتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في رجات  (.25. 4) جذول
. الخبرة في التدريستعزى لهتغير هحافظة الخميل لمكفاءات الذاتية 

 
ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد ق  كبالىظر إلِ الدالة ا٘حصائٓة أف(4.25)ٓتضح لىا هف الجدكؿ 

 فْ هستكل الكفاءات الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ ( ≤ 0.05)الهستكل 
ـ الخبرة فْ التدٓرس، كذلؾ فْ جهٓع هجاٚت الكفاءة الذاتٓة  تعزل لهتغٓر هحافظة الخمٓؿ هف كجٍة ىظٌر

إضافة إلِ الدرجة الكمٓة لٍذي  (الهجاؿ اٚىفعالْ، كاٚجتهاعْ، كا٘صرار كالهثابرة، كالهجاؿ الهعرفْ)اٖربعة 

 هصدر التباين الهجال
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ف 
 الهحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 الهجاؿ اٚىفعالْ
 0.22 2 0.43 بٓف الهجهكعات

0.77 

  

  

0.47 

  

  

 0.28 122 34.49 داخؿ الهجهكعات

  124 34.92 الهجهكع

 الهجاؿ اٚجتهاعْ
 0.34 2 0.69 بٓف الهجهكعات

1.02 

  

  

0.36 

  

  

 0.34 122 41.00 داخؿ الهجهكعات

  124 41.69 الهجهكع

هجاؿ ا٘صرار 
 كالهثابرة

 0.20 2 0.40 بٓف الهجهكعات
0.73 

  

  

0.48 

  

  

 0.27 122 33.46 داخؿ الهجهكعات

  124 33.86 الهجهكع

 الهجاؿ الهعرفْ
 0.19 2 0.38 بٓف الهجهكعات

0.88 

  

  

0.42 

  

  

 0.22 119 25.77 داخؿ الهجهكعات

  121 26.15 الهجهكع

 الدرجة الكمٓة
 0.13 2 0.26 بٓف الهجهكعات

1.11 

 

 

0.33 

 

 

 0.12 122 14.46 داخؿ الهجهكعات

  124 14.72 الهجهكع
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ق هع ىص الفرضٓة التْ جاءت بٍا الدراسة، هها ٓعىْ أفهتكافقة ىتٓجة م كي، كفقان لهقٓاس الدراسةالهجاٚت 
بالرغـ هف التغٓر فْ عدد سىكات الخبرة لدل هعمهْ الٓراضٓات إٚ أف اهتٛكٍـ لمكفاءات الذاتٓة فْ 

 .الهجاٚت اٖربعة بهستكٓات هتقاربة ٚ فركؽ فٍٓا
 
 

:  الىتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال الخاهـس
 ها العالقة بين الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة 

الخميل وكفاءتٍم الذاتية؟ 
لٙجابة عف السؤاؿ السابؽ قاهت الباحثة باختبار الفرضٓة الصفٓرة التْ تىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ كالتْ تىص 

: بها ٓمْ
 
 

:  الفرضية التاسعة5.2.4
بين الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى  ( ≤ 0.05)ال توجد عالقة دالة إحصائيًا عىد هستوى الداللة 

.  الذاتيةوكفاءتٍمهعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل 
 

هعاهؿ اٚرتباط بٓرسكف بٓف الدرجة الكمٓة لمهٍارات  اختبار ة الباحثتلمتأكد هف صحة الفرضٓة استخدـ
التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كالدرجة الكمٓة لمكفاءة 

: (4.24)، كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ الذاتٓة لدٍٓـ
 

هعاهل االرتباط بيرسون بين الدرجة الكمية لمهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى  اختبارىتائج  (.26. 4) جذول
 .هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل والدرجة الكمية لمكفاءة الذاتية لديٍم

هعاهل العدد  الهقياس
 (ر)االرتباط 

 الدرجة الكمية هقابلالدرجة الكمية لمهٍارات التدريسية 
 لمكفاءة الذاتية

125 0.31
**

 

 

ْ أقؿ  الدالة ا٘حصائٓة قٓهةٓتضح لىا هف الجدكؿ السابؽ كبالىظر إلِ  ٌىاؾ إشارة فلذلؾ فإ (0.05) ٌك
 بٓف الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ ( ≤ 0.05 ) الدٚلةهستكل عىدٓان  دالة إحصائبكجكد عٛقة
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م كي،  كفقان لهقٓاس الدراسةالٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ كالكفاءة الذاتٓة لدٍٓـ،
ذي العٛقة ٌْ عٛقة طردٓة هع ىص الفرضٓة التْ جاءت بٍا الدراسة، هتعارضة ىتٓجة  ٖف هعاهؿ )ٌك

ادة فْ تكافر الهٍارات التدٓرسٓة بهجاٚتٍا الثٛثة . ( هقداران هكجبان 0.314اٚرتباط الذم بمغ  هها ٓعىْ أف الٓز
ادة فْ اهتٛكٍـ لمكفاءة الذاتٓة  لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ ٓتبعً ٓز

.  بكافة هجاٚتٍا، كالعكس صحٓح
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: الفصل الخاهس
 

: هىاقشة ىتائج الدراسة .1. 5
ٓتضهف ٌذا الفصؿ عرضا لىتائج الدراسة كهىاقشتٍا هف خٛؿ ربطٍا بالىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسات 

السابقة التْ تـ اٚستعاىة بٍا فْ هستٍؿ ٌذي الدراسة، كذلؾ هف استخٛص اٖفكار التْ كردت فٍٓا كهقارىتٍا 
. بها تكصمت إلًٓ ٌذي الدراسة، ككذلؾ التعقٓب عمِ ها تـ التكصؿ إلًٓ هف ىتائج

 

 :هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول .2. 5

ها هدى توفر الهٍارات التدريسية لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل؟ 
 

أظٍرت ىتائج الدراسة بأف جهٓع الدرجات كاىت هرتفعة، كها بٓىت الىتائج أف الهتكسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة 
هها ٓؤكد أف هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة . (0.36)هع اىحراؼ هعٓارم  (4.16)

. الخمٓؿ ٓهتمككف الهٍارات التدٓرسٓة التْ تمزهٍـ فْ العهمٓة التعمٓهٓة
عبر عف تعكس هستكل اٖداء لدل هعمهْ الٓراضٓات كتكترل الباحثة بأف الىتٓجة التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة 

 الخمٓؿ، كتعزك الباحثة أف سبب ارتفاع هستكل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات هحافظةكاقع تدٓرس الٓراضٓات فْ 
حسبها –فْ هحافظة الخمٓؿ لهٍارات التدٓرس الٛزهة لٍـ قد ٓعكد لعدة أسباب، هىٍا أف هعمهْ الٓراضٓات 

ر هٍارات التدٓرس، اىطٛقا هف حرصٍـ - ترل الباحثة لدٍٓـ هٍارات تفكٓر هرتفعة ٓهكف استغٛلٍا فْ تطٓك
 لدل معمِ تىهٓة هٍارات الطمبة فْ هبحث الٓراضٓات لمكصكؿ إلِ درجة الرضا عف الهستكل التحصٓؿ

 .  طمبتٍـ
كالتْ أكدت ىتائجٍا أف  (1993)كقد تعارضت ٌذي الىتٓجة هع العدٓد هف الدراسات السابقة هىٍا دراسة الباقر 

هستكٓات اٖداء لمكفآات التدٓرسٓة كاىت هتدىٓة لدل أفراد العٓىة هف الهعمهات، كذلؾ دراسة أبك عهٓرة 
هف هعمهْ الٓراضٓات ٚ ٓجٓدكف التخطٓط كالتىفٓذ كالتقكٓـ لدركس % 70التْ أشارت إلِ أف  (1996)

حٓث أشارت إلِ أف هستكل  (2000)كدراسة سدرة  (2002)الٓراضٓات، با٘ضافة إلِ دراسة شحاتة كالشٓخ 
أداء عٓىة البحث فْ الهٍارات التدٓرسٓة الرئٓسة لـ ٓصؿ الِ الهستكل الهطمكب هف ا٘تقاف، كذلؾ دراسة 

التْ أظٍرت أف ٌىاؾ اىخفاضا فْ هستكل أداء الطٛب هعمهْ الٓراضٓات كفقان لهعآٓر  (2011)حسف 



  

 

103 

 

إعداد الطالب هعمـ الٓراضٓات، كذلؾ لعدـ بمكغٍـ هستكل التهكف فْ هعآٓر إعداد الطالب هعمـ الٓراضٓات، 
هعمهْ العمـك / أف جهٓع طٛبالتْ أشارت إلِ  (2012)فْ حٓف تكافقت الدراسة ىكعان ها هع دراسة الىجار 

با، ٓهتمككف هٍارات التدٓرس ا٘بداعْ، كأىٍـ ٓهارسكف تدٓرسٍـ ههارسة تقمٓدٓة تمقٓىٓة تكافقت ٌذي كها . تقٓر
(. 1993)الىتٓجة هع دراسة حسف 

كتفسر الباحثة أف سبب تعارض ىتائج الدراسة هع العدٓد هف الدراسات ٓعكد إلِ اٚختٛؼ فْ أداة القٓاس 
 كأداة لمقٓاس اىةالهستخدهة فْ الدراسة الحالٓة هقارىة هع الدراسات السابقة، حٓث استخدهت الدراسة اٚستب

 هقابمة بإجراء( 1996)فْ حٓف استخدهت الدراسات السابقة أدكات هختمفة، حٓث قاهت الباحثة أبك عهٓرة 
هفتكحة هع الهعمهٓف كالهكجٍٓف كهدراء الهدارس، كقاهت بفحص كراسات التحضٓر لعٓىة هف الهعمهٓف بمغ 

 ٓفتقسٓـ العٓىة إلِ هجهكعت (2005)، كبدر (1999) هعمها، فْ حٓف اعتهدت دراستْ أبك سىة 20عددٌـ 
بٓة) فقد اعتهد الباحث عمِ هعدٚت الطٛب التراكهٓة التْ حصؿ هف  (2012)، أها الىجار (ضابطة كتجٓر

. قسـ القبكؿ كالتسجٓؿ فْ الكمٓة كالذم ٓشٓر إلِ تحصٓمٍـ اٖكادٓهْ
 

ا في هجال التخطيط: الهجال األول  .الهٍارات التدريسية الواجب توفٌر
 

أظٍرت ىتائج الدراسة أف الدرجة الكمٓة لهدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهٍارات التدٓرسٓة فْ هجاؿ 
كها أف الهتكسطات الحسابٓة لجهٓع الفقرات كالبالغ عددٌا . (4.2) التخطٓط كاىت هرتفعة بهتكسط حسابْ

 ككشفت الىتائج أف أبرز ٌذي الهٍارات كفؽ استجابات أفراد العٓىة كاىت فْ الفقرة رقـ. كاىت هرتفعة (12)
ة لهادة الٓراضٓات)كالتْ هفادٌا  (1) ، تمتٍا فْ الهرتبة الثاىٓة (4.74) بهتكسط حسابْ( أضع خطة سىٓك

ْ  (7) هف اٌٖهٓة الفػقرة رقـ بهتكسط حسابْ ( أختار الطٓرقة الهىاسبة لطبٓعة كأٌداؼ درس الٓراضٓات)ٌك
بهتكسط  (أضع خطة التدٓرس الٓكهٓة)كفٍٓا  (12)تمتٍا فْ الهرتبة الثالثة هف اٌٖهٓة الفقرة رقـ . (4.46)

ة لهادة الٓراضٓات هف قبؿ الهعمـ سكاء كاىت . (4.39) حسابْ كتشٓر الىتٓجة إلِ أٌهٓة كضع الخطة السىٓك
خطة شاهمة أـ عمِ هستكل الدرس، ككذلؾ ٚ بد هف ترؾ الهجاؿ لمهعمـ هف اختٓار الطٓرقة التْ ٓراٌا 

.  هع طبٓعة درس الٓراضٓات كأٌدافً دكف التقٓد بها ٓهمِ عمًٓهتىاسبة

كترل الباحثة أف هرحمة التخطٓط هرحمة هف أٌـ هراحؿ العهمٓة التعمٓهٓة إذ ٚ بد أف تتكفر جهٓع هٍاراتٍا 
أف إدارة الفصؿ تكهف فْ  (2010) لدل الهعمـ لكْ ٓككف هعمهان ذا كفاءة تدٓرسٓة عالٓة، كها ترل ٓزداف
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هجهكعة هف اٖداءات هىٍا التخطٓط ككمٍا تقع ضهف الكفاءة الشخصٓة لمهعػمـ، كاستخداـ ٌذي اٖداءات 
 .هطمب حٓكم لكؿ هعمـ ٓتسـ بالكفاءة

هف فقرات هجاؿ  (3) رقـ كقد أظٍرت الىتائج أف أقؿ الهتكسطات ٚستجابات عٓىة الدراسة كاىت عمِ الفقرة
 كبالرغـ هف أىٍا ىالت  ،(3.9)بهتكسط حسابْ  (احدد أدكار الطمبة فْ الىشاطات الجهاعٓة)التخطٓط كفٍٓا 

( 2010)كتكضح ٓزداف . عمِ أقؿ الدرجات إٚ أىٍا تحظِ بدرجة هرتفعة هف اٌٖهٓة كفقا لهقٓاس الدراسة
 كهشاركتٍـ فْ اٖىشطة آرائٍـعف  السهاح لمتٛهٓذ بالتعبٓرأف هف الهعآٓر الهٍهة التْ ٓجب اٚلتزاـ بٍا 

. الٛصفٓة
كترل الباحثة أف المجكء إلِ تحدٓد أدكار الطمبة فْ الىشاطات الجهاعٓة هسبقان قبؿ بدء العهمٓة التدٓرسٓة، قد 

ٓككف لً ىتائج سمبٓة إذ ٚ ٓهكف تفادم الهفاجآت التْ قد تىجـ عف عدـ اىسجاـ أفراد الهجهكعة الكاحدة، 
 . كلكىٍا فْ الهقابؿ تعتبر خطكة هٍهة إذ هف خٛلٍا ٓتـ تكفٓر الكقت الٛـز لتحدٓد تمؾ اٖدكار

 
ا في هجال التىفيذ: الهجال الثاىي   .الهٍارات التدريسية الواجب توفٌر

أظٍرت ىتائج الدراسة أف الدرجة الكمٓة لهدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهٍارات التدٓرسٓة فْ هجاؿ التىفٓذ 
، كها أف جهٓع الدرجات حكؿ هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة (4.3) كاىت هرتفعة بهتكسط حسابْ

حٓث تراكحت بٓف . اٖساسٓػة العمٓا فْ هحافظػة الخمٓػؿ لهٍارات التدٓرس فْ ٌذا التىفٓذ كػاىت أٓضا هرتفعة
أراعْ التسمسؿ هف السٍؿ إلِ الصعب أثىاء )كفٍٓا  (4) ككاىت أعمِ الدرجات لمفقرة رقـ. (4.03–4.52)

ْ  (1)، تمتٍا الفػقرة رقـ (4.52) بهتكسط حسابْ (عرض درس الٓراضٓات أراعِ الفركؽ الفردٓة بٓف )ٌك
أف هراعاة الفركؽ الفردٓة فْ  (2010)، كها أشارت ٓزداف (4.46) بهتكسط حسابْ (الطمبة فْ الٓراضٓات

أكظؼ الخبرات )، كفٍٓا (9)تمتٍا الفقرة رقـ . التدٓرس هف الهعآٓر الكاجب أخذٌا بعٓف اٚعتبار لىٓؿ الكفاءة
(.  4.36) بهتكسط حسابْ (السابقة لمطمبة فْ الهكقؼ التعمٓهْ

( أشتؽ فقرات اختبار الٓراضٓات هف اٌٖداؼ السمككٓة)كفٍٓا  (2)رقـ كأظٍرت الىتائج أف أقؿ الدرجات لمفقرة
بالرغـ هف أىٍا - كفقا لهقٓاس الدراسة–، كقد حظٓت ٌذي الفقرة عمِ درجة هرتفعة (4.03)بهتكسط حسابْ 

 . حصمت عمِ أقؿ الهتكسطات
ا لدًٓ أف ٓخكض فْ الدرس  كترل الباحثة أف هٍارات التىفٓذ تعد هف الهٍارات التْ ٓستطٓع الهعمـ بتكفٌر

كترل أف اهتٛؾ هٍارات التسمسؿ . التعمٓهْ بكفاءة عالٓة، كبالتالْ ٓصؿ إلِ تحقٓؽ أٌدافً دكف عىاء
التدٓرجْ هف السٍؿ إلِ الصعب، كهراعاة الفركؽ الفردٓة بٓف هستكٓات الطمبة، ككذلؾ اٚستفادة هف الخبرات 
ا هف الهٍارات أثىاء تىفٓذ درس الٓراضٓات ٓجعؿ الهعمـ قادران عمِ إدارة الهكقؼ التعمٓهْ إدارة  السابقة كغٌٓر

 . سمٓهة
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ا في هجال التقويم: الهجال الثالث   .الهٍارات التدريسية الواجب توفٌر
 

ـ كاىت  أظٍرت الىتائج أف الدرجة الكمٓة لهدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهٍارات التدٓرسٓة فْ هجاؿ التقٓك
. ، كأف غالبٓة درجات اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لهٍارات التقكٓـ كػاىت هرتفعة(3.9) هرتفعة بهتكسط حسابْ

ْ  (7)ككاىت أعمِ الدرجات لمفقرة رقـ . (3.72–4.41)حٓث تراكحت بٓف  أطرح اٖسئمة فْ بدآة )ٌك
ْ هرتفعة، كقد ٓعكد ذلؾ إلِ أٌهٓة طرح اٖسئمة  (4.41) بهتكسط حسابْ (الحصة لتقكٓـ الخبرات السابقة ٌك
ْ  (8) تمٍٓا الفػقرة رقـ. التْ تعزز دكر التقكٓـ القبمْ ( أقـك ىشاطات التٛهٓذ كهشاركتٍـ داخؿ الصؼ)ٌك

ْ هرتفعة، كربها ٓعكد ذلؾ إلِ أف تقكٓـ هشاركة الطمبة داخؿ الصؼ هٍارة ٚ  (4.23) بهتكسط حسابْ ٌك
ٛن عف اٚهتحاىات الكتابٓة، تمٍٓا الفقرة رقـ  ، كفٍٓا (11)ٓهكف اٚستغىاء عىٍا بأم شكؿ كربها تككف بدٓ

ـ ) ىْ، الختاهْ)أستخدـ جهٓع أىكاع التقٓك هكف .(4.16) بهتكسط حسابْ (كؿ فْ كقتً (القبمْ، التكٓك  ٓك
ـ كلكؿ أٌهٓتً كالكقت الهىاسب  تفسٓر ذلؾ بأف هعمهْ الٓراضٓات ٚ ٓهكىٍـ تجاٌؿ أم ىكع هف أىكاع التقٓك

أعهؿ عمِ إعداد جدكؿ هكاصفات لكؿ )كفٍٓا  (9) رقـ  لمفقرة فقد كافهف أجؿ استخدهً، أها أقؿ الهتكسطات
  كبذلؾ فإف.كفقا لهقٓاس الدراسة–، بدرجة هتكسطة (3.04)بهتكسط حسابْ  (اختبار ٓراضٓات قبؿ تطبٓقً

ـ ىشاطات التٛهٓذ كهشاركتٍـ - هرحمة التهٍٓد لمدرس  بها فٍٓا هف هٍارات كاستدعاء الخبرات السابقة، كتقٓك
ـ  ىْ، كالختاهْ)داخؿ الصؼ، كاستخداـ جهٓع أىكاع التقٓك كؿ فْ كقتً، كها إلِ ذلؾ هف  (القبمْ، التكٓك

ا ٓتكجب عمِ هعمهْ الٓراضٓات  -هٍارات ـ إجراٌؤ  هف أجؿ تشخٓص الكاقع الهعرفْ لدل الطمبة ككذلؾ تقٓك
ٚ ٓهكف أف ىحصؿ عمِ  حٓث أىً ؛هستكٓاتٍـ فْ الدركس التْ سٓتـ اٚعتهاد عمٍٓا فْ شرح الدرس الحالْ

ـ الهىاسبة ـ الهىاسب إٚ عف طٓرؽ استخداـ أدكات التقٓك  .التقٓك
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. هىاقشة الىتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاىي .3. 5

 
ل العمهي، وسىوات الخبرةوالهديرية، وجىس الهعمم، )ها دور هتغيرات  في الهٍارات التدريسية  (الهٌؤ

الهتوافرة لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل؟ 
 

 :قاهت الباحثة بهىاقشة السؤاؿ السابؽ هف خٛؿ هىاقشة ىتائج اختبارات الفرضٓات التالٓة
 

: هىاقشة ىتائج الفرضية األولى  .1. 2. 5
 

في الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى  ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
. هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى لهتغير الجىس

 
فْ  (  ≤ 0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلػة إحصػائٓة عىد الهستػكل  (t-test) (ت)أظٍػرت ىتائج اختبػار 

الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر 
ـ)الجىس كذلؾ فْ هجاٚت  .  (التخطٓط، كالتىفٓذ، كالتقٓك

تعزك الباحثة أف عدـ اٚختٛؼ فْ هستكل تكفر الهٍارات التدٓرسٓة لدل الهعمهٓف بالىظر إلِ اختٛؼ 
إضافة إلِ أف الهٍارات التدٓرسٓة . جىسٍـ ٓعكد إلِ أٌهٓة ٌذي الهٍارات لدل الذككر كا٘ىاث عمِ حد سكاء

ا فْ الهعمـ جىسً، ٖف كٛ الجىسٓف ٓحرصكف عمِ أف تتكفر لدٍٓـ تمؾ الهٍارات،  ٚ ٓحكـ هدل تكفٌر
كتفسر الباحثة سبب التكصؿ إلِ ٌذي الىتٓجة قد ٓعكد إلِ اٖداة الهستخدهة إذ أف دكر هتغٓر الجىس فْ 
. قاهتٛؾ الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات قد ٚ ٓهكف التكصؿ إلًٓ بشكؿ دقٓؽ باستخداـ اٚستباف

 
ذي الىتٓجة تؤكد أف هتغٓر الجىس ٚ ٓؤثر فْ  درجة تكافر الهٍارات التدٓرسٓة بهجاٚتٍا الثٛثة لدل  ٌك

 ، كدراسة أبك عهٓرة(2012)، كدراسة عهرك (2012)كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة الىجار . الهعمهٓف
التْ كشفت جهٓعٍا عف عدـ كجكد فركؽ تعزل لهتغٓر الجىس فٓها ٓتعمؽ  (1996)، كدراسة التهار (1996)

بٓىها تعارضت الدراسة هع دراسة الرفكع، كالقٓسْ، . بهدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لهٍارات التدٓرس
كالتْ أظٍرت كجكد فركؽ دالة إحصائٓأ بٓف هتكسطات درجات أفراد عٓىة الدراسة عمِ  (2009)كالفرارعة 

. هقٓاس القدرة عمِ حؿ الهشكٛت ٓعزل لمجىس كلصالح الذككر
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 :هىاقشة ىتائج الفرضية الثاىية .2. 2. 5
 

في الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى  ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
. هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى لهتغير الهديرية

 
عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة  (One Way ANOVA)أظٍرت ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم 

فْ الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا  ( ≤ 0.05)عىد الهستكل 
ـ)كذلؾ فْ هجاٚت . فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهدٓٓرة ذي الىتٓجة (التخطٓط، كالتىفٓذ، كالتقٓك ، ٌك

ٛن هؤثران فْ هدل تكفر الهٍارات التدٓرسٓة بهجاٚتٍا الثٛثة لدل  تؤكد أف التغٓر فْ الهدٓٓرة ٚ ٓعتبر عاه
. هعمهْ الٓراضٓات

 الىتٓجة بعدـ كجكد فركؽ تعزل لهتغٓر الهدٓٓرة فْ هستكل تكفر الهٍارات التدٓرسٓة لدل  ٌذيكتفسر الباحثة
هعمهْ الٓراضٓات فْ ٌذي الهدٓٓرات قد ٓعكد إلِ التقارب فْ هستكٓات اٌٚتهاـ هف قبؿ الهعمهٓف فٍٓا 

بٓة، كىدكات كلقاءات)بالهٍارات التدٓرسٓة، هها ٓشٓر إلِ أف البراهج التعمٓهٓة  التْ تفٓد  (هف دكرات تدٓر
.  العهمٓة التعمٓهٓة ٓبدك أف الهعمهٓف ٓتمقكىٍا فْ جهٓع الهدٓٓرات بشكؿ هتكافئ

، (1996)، كدراسة أبك عهٓرة (2012)، كدراسػة عهرك (2012)كتتفػؽ ٌػذي الىتٓجػة هع دراسة الىجػار 
(. 1996)كدراسة التهار 

 
 :هىاقشة ىتائج الفرضية الثالثة .3. 2. 5

 
في الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى  (  ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 

ل العمهي . هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى لهتغير الهٌؤ
 

عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة  (One Way ANOVA)أظٍرت ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم 
فْ الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا  (  ≤ 0.05)عىد الهستكل 

ؿ العمهْ ـ)فْ هجاٚت . فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهٌؤ ، هها ٓشٓر إلِ (التخطٓط، كالتىفٓذ، كالتقٓك
ؿ العمهْ لدل الهعمهٓف ٚ ٓؤثر فْ درجة تكافر الهٍارات التدٓرسٓة بهجاٚتٍا الثٛثة لدٍٓـ . أف اختٛؼ الهٌؤ
كتفسر الباحثة عدـ كجكد فركؽ فْ هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات فْ هحافظة الخمٓؿ لمهٍارات التدٓرسٓة 
ؿ العمهْ لدل هعمهْ الٓراضٓات ٚ ٓهكف  ؿ العمهْ، قد ٓعكد إلِ أف التغٓر فْ الهٌؤ تعزل لهتغٓر الهٌؤ
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ٛت عمهٓة عمٓا لكىٍـ ٚ  اعتباري هعٓاران لقٓاس هدل تكفر الهٍارات التدٓرسٓة ، فٍىاؾ الكثٓر ههف ٓهمككف هٌؤ
ٓهتمككف الهٍارات التدٓرسٓة الٛزهة لٍـ، إها ٖىٍـ جدٓدم العٍد فْ التدٓرس أك أىٍـ ٚ ٓحرصكف عمِ 

ٛت العمهٓة الهتكسطة كالدىٓا(ٓتسهكف بالٛهباٚة)اهتٛؾ تمؾ الهٍارات  . ، كقٓاسا عمِ ذلؾ لدل ذكم الهٌؤ
 

، كدراسة (1996) ، كدراسة أبك عهٓرة(2012)، كدراسة عهرك (2012)كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة الىجار 
 .(1996)التهار 

 

 :هىاقشة ىتائج الفرضية الرابعة .4. 2. 5
 

في الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى  ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
. هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى لهتغير سىوات الخبرة

 
عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة  (One Way ANOVA)أظٍرت ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم 

فْ الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا  ( ≤ 0.05)عىد الهستكل 
. فْ هجالْ التخطٓط كالتىفٓذ. فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس

كتفسر الباحثة ٌذي الىتٓجة بأف هعمهْ الٓراضٓات لدٍٓـ هٍارات تدٓرسٓة هتكافئة فْ هجالْ التخطٓط كالتىفٓذ 
بٓة كالىدكات )هٍها اختمفت الخبرة فْ التدٓرس لدٍٓـ كتعزك ذلؾ إلِ أف البراهج التربكٓة  الدكرات التدٓر

ككذلؾ . التْ تعقدٌا هدٓٓرات التربٓة هع الهعمهٓف الجدد تركز غالبا عمِ هجالْ التخطٓط كالتىفٓذ (كالمقاءات
هً ٖداء الهعمـ كقد  (ا٘شراؼ التربكم)ترل الباحثة أف الرقابة  ٓركز عمِ هجالْ التخطٓط كالتىفٓذ أثىاء تقٓك

. ٓككف ذلؾ سببان فْ ها تكصمت الدراسة
كجكد فركؽ ذات دٚلة  (One Way ANOVA) فْ حٓف أظٍرت ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم 

ـ ككذلؾ لمدرجة الكمٓة فْ تكافر الهٍارات التدٓرسٓة  ( ≤ 0.05)إحصائٓة عىد الهستكل  فْ هجاؿ التقٓك
لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس، اٖهر 

كقد . الذم ٓشٓر إلِ أف تغٓر الخبرة فْ التدٓرس لدل الهعمهٓف ٓؤثر فْ درجة تكافر هٍارات التقكٓـ لدٍٓـ
لمهقارىات الثىائٓة البعدٓة أف الفركؽ التْ ظٍرت كاىت بٓف فئتْ  (Scheffe)أكضحت ىتائج اختبار شٓفًٓ 

 سىكات، كذلؾ لصالح هف 10الهعمهٓف الذٓف تقؿ خبرتٍـ عف خهس سىكات هقابؿ الذٓف تٓزد خبرتٍـ عف 
. ( سىكات10تٓزد عف )ٓهتمككف سىكات خبرة 
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أف الهفارقة فْ عدد سىكات الخبرة لدل هعمهْ الٓراضٓات -  اعتهادا عمِ الىتٓجة السابقة -كتشٓر الباحثة 
لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا أدل إلِ اٚختٛؼ فْ درجات تكافر هٍارات التقكٓـ لدٍٓـ، كذلؾ لصالح الذٓف تٓزد 

ـ ترتبط .  سىكات10الخبرة لدٍٓـ عف  هها قد ٓفسر عمِ أف العٛقة بٓف هدل اهتٛؾ الهعمهٓف لهٍارات التقٓك
. ارتباطا طردٓا بعدد سىكات الخبرة لدٍٓـ

فٓها ٓتعمؽ بهٍارات التخطٓط كالتىفٓذ بٓىها تعارضت ٌذي  (2012)تتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة الىجار ك
ـ كالدرجة الكمٓة (2012)الىتٓجة هع دراسة الىجار  كها تتفؽ ٌذي الىتٓجة هع . فٓها ٓتعمؽ بهٍارات التقٓك

ـ، حٓث  (2011)، كها تتفؽ الىتٓجة هع دراسة حسف (2010)دراسة العمٓاف  كذلؾ فٓها ٓتعمؽ بهجاؿ التقٓك
أشارت ىتائجٍا إلِ أف ٌىاؾ اىخفاضا فْ هستكل أداء الطٛب هعمهْ الٓراضٓات كفقان لهعآٓر إعداد الطالب 
هعمـ الٓراضٓات، كذلؾ لعدـ بمكغٍـ هستكل التهكف فْ هعآٓر إعداد الطالب هعمـ الٓراضٓات، هها ٓؤكد أثر 

. سىكات الخبرة فْ هستكل أداء الطٛب هعمهْ الٓراضٓات

 

. هىاقشة الىتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث .4. 5

 
هحافظة الخميل؟   هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا فيها هستوى الكفاءة الذاتية لدى 

 
أظٍرت ىتائج الدراسة بأف الدرجة الكمٓة التْ تقٓس هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمكفاءات الذاتٓة فْ 

هع  (3.82) الهجاٚت الثٛثة اٚىفعالْ كاٚجتهاعْ كهجاؿ ا٘صرار كالهثابرة كاىت هرتفعة، بهتكسط حسابْ
كها ٓتضح أف أعمِ الدرجات كاىت لمهجاؿ اٚجتهاعْ ٓمٍٓا لهجاؿ ا٘صرار . (0.35)اىحراؼ هعٓارم 

كالهثابرة ٓمٍٓا لمهجاؿ اٚىفعالْ، بٓىها كاىت الدرجة التْ تقٓس هستكل اهتٛكٍـ لمكفاءات الذاتٓة الهتعمقة 
.  بالهجاؿ الهعرفْ كاىت هتكسطة

هها ٓشٓر إلِ أف هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ ٓهتمككف هستكٓات عالٓة هف 
كترل الباحثة . (اٚجتهاعْ، ا٘صرار كالهثابرة، كالهعرفْكاٚىفعالْ، )الكفاءات الذاتٓة فْ الهجاٚت اٖربعة 

أف اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمكفاءات الذاتٓة بالهستكل الذم أظٍرتً ىتائج الدراسة ٓعكد لهدل اٌتهاـ أكلئؾ 
الهعمهٓف بالحصكؿ عمِ التهٓز الذم ٓعتبر هىارة لٍـ كٓفتح لٍـ أفاؽ ىحك ا٘بداع، كتعزك سبب اٌتهاـ 

إذ أىٍا  (الٓراضٓات)هعمهْ الٓراضٓات باهتٛؾ الكفاءة الذاتٓة لدٍٓـ قد ٓعكد إلِ طبٓعة الهادة التْ ٓقدهكىٍا 
تحتاج إلِ هستكٓات عالٓة هف التفكٓر، كذلؾ ٚ بد هف اهتٛؾ القدرة عمِ إٓصاؿ الهعمكهات بأسالٓب سٍمة 
ذات جدكل فْ العهمٓة التعمٓهٓة، إضافة إلِ اهتٛؾ القدرة عمِ إدارة الهكقؼ التعمٓهْ كتحهؿ الهسؤكلٓة، 
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كٓعكد ذلؾ أٓضان إلِ أف تعمٓـ الٓراضٓات ٓحتاج هف الهعمـ أف ٓككف كفؤا، كاثقان هف ىفسً، هسٓطران عمِ ذاتً، 
.  قادران عمِ هكاجٍة الصعكبات التْ تحٓط بً كبالهسٓرة التعمٓهٓة

 َوػأو هعظن أفراد العٓىة ٓهتمكالتْ أشارت ىتائجٍا إلِ  (2009)حسَىً كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة 
كها أف ٌذي الىتٓجة تتكافؽ هع دراسة الرفكع . الكفاءة الذاتٓة فْ تدرٓس العمَن بدرجة هتَسطة أَ هرتفعة

. كالتْ قد بٓىت ىتائجٍا أف هستكل الكفاءة الذاتٓة الهدركة كاف عالٓان  (2009)كالقٓسْ كالفرارعة 
 

 .الكفاءات الذاتية في الهجال االىفعالي: الهجال األول
 

–4.27)حٓث تراكحت بٓف . أظٍرت الىتائج أف غالبٓة فقرات الهجاؿ اٚىفعالْ قد حازت عمِ درجات هرتفعة
(. 3.61–3.64)كاىت هتكسطة حٓث تراكحت بٓف  (8) ،(2)فْ حٓف ٓتضح أف درجتْ الفقرتٓف . (3.72

ف ٓستطٓعكف مأف الهعمـ)كفٍٓا  (1)كها أظٍرت الىتائج أف أعمِ الدرجات فْ الهجاؿ اٚىفعالْ لمفقرة رقـ 
ـ فْ غرفة الصؼ أف الهعمهٓف )كفٍٓا  (6)تمتٍا الفػقرة رقـ . (4.27)، بهتكسط حسابْ (التحكـ بهشاعٌر

أف )، كالتْ تفٓد (5)، تمٍٓا الفقرة رقـ (4.16)، بهتكسط حسابْ (ٓتصفكف بأىٍـ أشخاص ٌادئٓف كهتزىٓف
(. 4.05)، بهتكسط حسابْ (الهعمهٓف ٓستطٓعكف التعاهؿ بفعالٓة هع الضغكطات التْ تكاجٍٍـ

  
أف الهعمهٓف ٓجدكف صعكبة فْ الجمكس ٌادئٓف لكقت )عمِ أدىِ الدرجات كفٍٓا  (8)كقد حازت الفقرة رقـ 

ؿ الهعمهٓف ٓكاجٍكف صعكبة فْ التخمص (التْ تفٓد أف  (2)كذلؾ الفقرة رقـ . (3.61)، بهتكسط حسابْ (طٓك
 (.3.64)، حٓث حازت عمِ درجة هتكسطة بهتكسط حسابْ )هف اٖفكار السكداكٓة

 
كترل الباحثة أف ٌذي الىتٓجة تعطْ هؤشران إلِ أٌهٓة القدرة عمِ التحكـ بالهشاعر فْ غرفة الصؼ كعدـ 
اٚىفعاؿ بشكؿ سمبْ، هها ٓؤكد عمِ ضركرة اٚتساـ بالٍدكء كاٚتزاف أثىاء إعطاء الدرس، كتعزك الباحثة 

 الذاتٓة هف ىاحٓة اىفعالٓة ٓعكد إلِ طبٓعة هادة الٓراضٓات إذ تعتبر ةلمكفاءسبب اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات 
الٓراضٓات ٚك ٍٓتهكف عدـ ا٘قباؿ عمِ هادة هعقدة تحتكم عمِ الرهكز اٖهر الذم قد ٓدفع الطمبة إلِ 

بدراستٍا كهف ثـ قد تتككف لدل الكثٓٓرف هىٍـ اتجاٌات سمبٓة كتقؿ دافعٓتٍـ ىحك دراستٍا بؿ أىٍـ ٓحاكلكف 
كبالتالْ فٛ بد لهعمـ . (1995الدردٓر، )التٍرب هف تعمٓهٍا هها ٓؤدم الِ اىخفاض تحصٓمٍـ الدراسْ فٍٓا 

 ذاتً كالتحمْ بقدر كبٓر هف الهسؤكلٓة تجاي ضبطالٓراضٓات فْ ضكء ها تـ سردي أف ٓككف قادران عمِ 
ىجد أف هعظـ هعمهْ الٓراضٓات ٓتحمكف بالصبر كعدـ اٚىفعاؿ اىفعاٚت الطمبة ىحك هادة الٓراضٓات، لذلؾ 

. بطٓرقة سمبٓة
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 .الكفاءات الذاتية في الهجال االجتهاعي: الهجال الثاىي
 

أظٍرت الىتائج أف جهٓع الدرجات التْ تقٓس هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمكفاءات الذاتٓة هف ىاحٓة 
كها أكضحت أف أعمِ الدرجات كاىت لمفقرة رقـ . (3.74–4.47)حٓث تراكحت بٓف . اجتهاعٓة كػاىت هرتفعة

، تمتٍا (4.47)، بهتكسط حسابْ (أف الهعمهٓف ٓكاجٍكف صعكبة فْ التعاهؿ هع أخٓرف)حٓث تفٓد  (4)
، (4.39)، بهتكسط حسابْ (أف الهعمهٓف ٓكاجٍكف صعكبة فْ التحدث هع أخٓرف)التْ تفٓد  (1)الفػقرة رقـ 

ف صداقات جدٓدةفتقدكفأف الهعمهٓف م)، كفٍٓا (2)تمتٍا الفقرة رقـ  ، بهتكسط حسابْ ( القدرة عمِ تكٓك
(4.37  .)

، بهتكسط (الهعمهٓف ٓىظركف إلِ أصدقائٍـ بإعجاب)عمِ أدىِ الدرجات كفٍٓا أف  (5)كقد حازت الفقرة رقـ 
الهعمهٓف ٓجدكف صعكبة فْ هساهحة أخٓرف عىدها )التْ تفٓد أف  (6)كذلؾ الفقرة رقـ . (3.74)حسابْ 

(.  3.78)، بهتكسط حسابْ (ٓسٓئكف لٍـ
 

ان، إذ هف  كترل الباحثة أف تعاهؿ هعمـ الٓراضٓات هع أخٓرف كالتحدث هعٍـ كالتساهح تعد هطمبان ضركٓر
خٛؿ ٌذي الخصائص كالسهات ٓستطٓع هعمـ الٓراضٓات التكاصؿ هع أخٓرف هف زهٛء كأفراد هف الهجتهع 
الهحمْ كهف ذكم اٌٚتهاـ بالهسٓرة التعمٓهٓة بٍدؼ إطٛعٍـ عمِ الهشكٛت التْ تكاجً هعمهْ الٓراضٓات 
شراكٍـ فْ حمٍا ككذلؾ تسٍـ تمؾ السهات فْ تعٓزز ثقة الطمبة بهعمهٍٓـ، ٖىٍـ ٓحظكف باٌتهاـ ذكٍٓـ  كا 

 .عىدها ٓجد ذكٍٓـ أف الفرصة أتٓحت لٍـ بالتكاصؿ هع هعمهٍٓـ
 

كتفسر الباحثة حصكؿ الجاىب اٚجتهاعْ عمِ أعمِ الدرجات ٓعكد إلِ الحقٓقة بأف هعهمْ الٓراضٓات لدٍٓـ 
اٌتهاـ كبٓر فْ ٌذا الجاىب كلدٍٓـ عٛقات اجتهاعٓة كاسعة سكاء كاىت فٓها بٓىٍـ أك عمِ هستكل الٍٓئة 

ٌْ قاطرة التقدـ اٚجتهاعْ التدٓرسٓة أك هع أفراد الهجتهع الهحمْ، فالهعمـ عصب العهمٓة التعمٓهٓة التْ 
 (.2005)كاٚقتصادم كهكاكبة التغٓرات التْ تحدث فْ الهجتهع، كها ترل شتات 

 
 .الكفاءات الذاتية في الهجال اإلصرار والهثابرة: الهجال الثالث

 
أظٍرت الىتائج أف غالبٓة الدرجات التْ تقٓس هدل اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓػة العمٓا فْ 

– 4.25)حٓث تراكحت بٓف . هحافظػة الخمٓػؿ لمكفاءات الذاتٓة هف حٓث ا٘صرار كالهثابرة كػاىت هرتفعة
كاىت هتكسطة، حٓث تفٓد أف هعمهْ الٓراضٓات  (5)كأظٍرت أف الدرجة التْ تقٓس الفقرة رقـ . (3.75

كها أكضحت الىتائج أف أعمِ . (3.46)، بهتكسط حسابْ (ٓتراجعكف بسٍكلة عىدها ٓكاجٍكف الهشكٛت)
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، بهتكسط (أف الهعمهٓف ٓصبركف عىد تعرضٍـ لمهكاقؼ الصعبة)حٓث تفٓد  (6)الدرجات كاىت لمفقرة رقـ 
، (أف الهعمهٓف ٓحققكف أٌدافٍـ حتِ لك حاكلكا عدة هرات)التْ هفادٌا  (2) ، تمتٍا الفػقرة رقـ(4.25)حسابْ 

أف الهعمهٓف ٓعهمكف باجتٍاد إذا كاجٍتٍـ )، كالتْ تفٓد (4)، تمتٍا الفقرة رقـ (4.22)بهتكسط حسابْ 
(.  4.21)، بهتكسط حسابْ (صعكبات فْ عهؿ ها

 
ترل الباحثة أف هعمهْ الٓراضٓات لدٍٓـ القدرة عمِ تحهؿ الهكاقؼ الصعبة، إذ أىٍـ ٓتحمكف بالصبر كالهثابرة 

 كبالتالْ فإىٍـ ٓكاجٍكف هشاكؿ ؛عىد تعرضٍـ لتمؾ الهكاقؼ، كذلؾ ٖىٍـ ٓدرسكف هادة تتسـ بصعكبة هحتكاٌا
ـ هف الهعمهٓف، هها ٓستكجب عمٍٓـ ا٘صرار فْ البقاء عمِ ىشاطٍـ كالهثابرة فْ تحقٓؽ  كهحف تفكؽ غٌٓر

.  كتبعاتأٌدافٍـ هف أجؿ تخطْ ها ٓكاجٍٍـ هف صعكبات كهشاكؿ 
 

 .الكفاءات الذاتية في الهجال الهعرفي: الهجال الرابع
 

. أظٍرت ىتائج الدراسة أف أربع فقرات هف فقرات الكفاءات الذاتٓة فْ الهجاؿ الهعرفْ لٍا درجات هرتفعة
فقد حازت عمِ درجات هتكسطة تراكحت بٓف  (5)، (3)أها الفقرتٓف رقـ . (3.99–4.13)حٓث تراكحت بٓف 

-2.16)عمِ درجات هىخفضة تراكحت بٓف  (7)، (6)، فْ حٓف حازت الفقرتٓف رقـ (2.59-2.39)
أف الهعمهٓف )حٓث تفٓد  (2)كها أظٍرت الىتائج أف أعمِ الدرجات فْ الجاىب الهعرفْ لمفقرة رقـ . (1.75

أف )التْ هفادٌا  (8)، تمٍٓا الفػقرة رقـ (4.13)، بهتكسط حسابْ (ٓحاكلكف فٍـ عهؿ اٖشٓاء جهٓعٍا
أف )، كالتْ تفٓد (4)، تمٍٓا الفقرة رقـ (4.04)، بهتكسط حسابْ (الهعمهٓف ٓتعاهمكف هع الهستجدات بسرعة

ككاىت أدىِ الدرجات لمفقرة رقـ . (4.00)، بهتكسط حسابْ (الهعمهٓف ٓهكىٍـ أف ٓقدركا قٓهة الكتاب الجٓد
ْ درجة هىخفضة جدان كفٍٓا أف  (7) ، حٓث بمغ الهتكسط (الهعمهٓف ٓجدكف صعكبة فْ فٍـ ها ٓقرؤكف)ٌك

(. 1.75)الحسابْ 
  

كترل الباحثة أف الجاىب الهعرفْ لدل هعمهْ الٓراضٓات ٌك هف الجكاىب الهٍهة فْ إىجاح هسٓرتٍـ 
كأٌدافٍـ الساهٓة، إذ أف هعمـ الٓراضٓات قد ٓتهٓز عف غٓري هف الهعمهٓف ىظران لصعكبة الهحتكل الهعرفْ 
الذم عمًٓ أف ٓهتمكً هف أجؿ التهكف هف أداء هٍهتً بشكؿ هرض لً كلطٛبً كلمهجتهع الهحٓط بً كلربً 
سبحاىً كتعالِ، كها أف اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمهعارؼ الٓراضٓة ٓجعمٍـ قادٓرف عمِ إدارة الهكاقؼ 
سٍؿ عمٍٓـ التعاهؿ هع هستجدات اٖهكر هف تغٓرات فْ الهىٍاج كالهراحؿ  التعمٓهٓة هٍها كاىت صعبة ٓك

. التْ ٓدرسكىٍا، إضافة إلِ هستجدات الهتطمبات التْ تىاط بٍـ كالهسؤكلٓات التْ تقع عمِ عاتقٍـ
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سبب اىخفاض هتكسطات تقدٓر أفراد العٓىة فٓها ٓتعمؽ بالهجاؿ الهعرفْ قد ٓعكد إلِ أف كتفسر الباحثة 
 فْ هستكل اهتٛكٍـ لمهجاؿ الهعرفْ، إضافة ٓتساككفهجهكعة هف اٖسباب هىٍا أف هعمهْ الٓراضٓات ٚ 

كذلؾ ٖف الفقرة لٍا هدلكؿ سمبْ  (7)إلِ أف بعض الفقرات كاىت ا٘جابة عمٍٓا بدرجة هىخفضة كالفقرة رقـ 
 ْ ، كهف الطبٓعْ أف تحظِ بدرجة (أف الهعمهٓف ٓجدكف صعكبة فْ فٍـ ها ٓقرؤكف)هف ىاحٓة هعرفٓة ٌك

أف الهعمهٓف ٚ ٓجدكف صعكبة فْ فٍـ ها ) هف ٌذي الفقرة هىخفضة هف قبؿ أفراد العٓىة، كعىد عكس الهدلكؿ
.  بدرجة هرتفعةحظٓتىجد أىٍا  (ٓقرؤكف

 
 .الىتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع .5. 5

 
ل العمهي، وسىوات الخبرةوالهديرية، وجىس الهعمم، )ها دور هتغيرات   الذاتية عىد هعمهي ةفي الكفاء (الهٌؤ

الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل؟ 
 

: قاهت الباحثة بهىاقشة السؤاؿ السابؽ هف خٛؿ هىاقشة ىتائج اختبارات الفرضٓات التالٓة
 

 :فيها يتعمق بىتائج اختبار الفرضية الخاهسة  .1. 5. 5
 

 الذاتية لدى هعمهي ةفي هستوى الكفاء (  ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
. الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى لهتغير الجىس

 

فْ  ( ≤ 0.05)عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصػائٓة عىد الهستػكل  (t-test) (ت)أظٍػرت ىتػائج اختبػار 
 الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر ةهستكل الكفاء

ا٘صرار كالهثابرة كالهجاؿ كاٚجتهاعْ، كالهجاؿ اٚىفعالْ، )كذلؾ فْ هجاٚت الدراسة اٖربعة . الجىس
. إضافة إلِ الدرجة الكمٓة (الهعرفْ

 الذاتٓة فْ الهجاٚت ةأم أف هعمهْ الٓراضٓات الذككر ٚ ٓختمفكف عف ا٘ىاث فْ درجة اهتٛكٍـ لمكفاء
. اٖربعة

 (الذككر، كا٘ىاث) ذاتٓة هتكافئة بٓف الجىسٓف ةتفسر الباحثة ٌذي الىتٓجة بأف هعمهْ الٓراضٓات لدٍٓـ كفاء
عكد ذلؾ إلِ أف ٌذي  ( كالهعرفْ، كا٘صرار كالهثابرة،اٚىفعالْ، كاٚجتهاعْ)فٓها ٓخص الجكاىب اٖربعة ٓك
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الكفاءات لـ تختصر أٌهٓتٍا عمِ ىكع هحدد بؿ إىٍا هٍهة لجهٓع هعمهْ الٓراضٓات كْ ٓتسهكا بٍا ٖىٍا 
. أىثِصفات تحدد شخصٓة أم هعمـ ذكران كاف أـ 

 
كٛ  ا٘ىاث عمِ الذكَر فْؽ تفَالتْ أظٍرت ىتائجٍا  (2009)حسَىً تعارضت ٌذي الىتٓجة هع دراسة 

، كها تعارضت الىتٓجة هع دراسة الكطباف  بصَرة دالة احصائٓاPSTE & STOE الهقٓاسٓو الفرعٓٓو 
فْ حٓف اتفقت . التْ أظٍرت ىتائجٍا أف الهعمهات كها أكثر هٓٛ لمتكجً ىحك اٖداء هف الهعمهٓف (2011)

التْ  (2009)ٌذي الىتٓجة هع دراسة الرفكع كالقٓسْ كالفرارعة ، كتعارضت (2012)الىتٓجة هع دراسة عهرك
دالة إحصائٓا بٓف هتكسطات درجات أفراد عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس الكفاءة أظٍرت ىتائجٍا كجكد فركؽ 

. الذاتٓة الهدركة ككذلؾ عمِ هقٓاس القدرة عمِ حؿ الهشكٛت ٓعزل لمجىس كلصالح الذككر
ٓعكد إلِ أف دراسة حسكىة ركزت عمِ  (2009)كتعزك الباحثة سبب تعارض الىتٓجة هع دراسة حسكىة 

هقآٓس فرعٓة كلـ تكف دراسة شاهمة كالتْ بٓف أٓدٓىا، كعزت الباحثة سبب تعارض الىتٓجة هع دراسة الكطباف 
 قد أجٓرت عمِ هجتهع ٓختمؼ فْ سهاتً عف هجتهع الدراسة الحالٓة أك قد ٓعكد إلِ دراستًإلِ أف  (2011)

.  اٚختٛؼ فْ أداة القٓاس بٓف الدراستٓف
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: فيها يتعمق بىتائج اختبار الفرضية السادسة .2. 5. 5
 

 الذاتية لدى هعمهي ةفي هستوى الكفاء ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
. الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى لهتغير الهديرية

 
عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلػة إحصائٓة عىد  (One Way ANOVA)أظٍرت ىتائج اختبار التبآف اٖحادم 

 الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ ةفْ هستكل الكفاء ( ≤ 0.05)الهستكل 
. هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الهدٓٓرة فْ كؿ هف الهجاؿ اٚىفعالْ كهجاؿ ا٘صرار كالهثابرة كالدرجػة الكمٓػة

 
 الذاتٓة التْ ٓهتمكٍا هعمهْ الٓراضٓات فْ الهجاؿ اٚىفعالْ كهجاؿ ا٘صرار ةكترل الباحثة أف هستكل الكفاء

ا  عكد ذلؾ إلِ عدة (جىكبككسط، كشهاؿ، )كالهثابرة ٚ تتأثر باختٛؼ الهدٓٓرة التْ ٓعهمكف فْ إطاٌر ، ٓك
ـ باتجاي إىجاز أعهالٍـ كتخطْ الهصاعب كهثابرتٍـ  صراٌر أسباب هىٍا أف اىفعاٚت هعمهْ الٓراضٓات كا 

ىحك تحقٓؽ أٌدافٍـ ٚ تحكهٍا الحدكد الجغرافٓة ٚك ٓحكهٍا الطابع الهدىْ ٚك تتأثر بتغٓر الهكاف ٚك الزهاف، 
. ٖىٍـ ٓعتبركىٍا هف الثكابت التْ ٓبىكف عمٍٓا هبادئٍـ فْ تعمٓـ الٓراضٓات

 
فْ هستكل الكفاءات  ( ≤ 0.05)بٓىها أظٍرت الىتائج  كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد الهستكل 

. تعزل لهتغٓر الهدٓٓرة (اٚجتهاعْ كالهعرفْ)الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات فْ الهجالٓف 
لمفركؽ الثىائٓة البعدٓة أف الفركؽ فْ درجات اهتٛؾ هعمهْ  (Scheffe)كها أكضحت ىتائج اختبار شٓفًٓ 

 الذاتٓة فْ الهجاؿ اٚجتهاعْ ككذلؾ الهعرفْ قد ظٍرت بٓف فئتْ الهعمهٓف الذٓف ٓتبعكف ةالٓراضٓات لمكفاء
، كذلؾ لصالح الهعمهٓف الذٓف ٓىتهكف لهدٓٓرة (الكسط)هقارىة هع الذٓف ٓتبعكف هدٓٓرة  (الشهاؿ)هدٓٓرة 

 .(0.66)هع اىحراؼ هعٓارم  (4.31)الكسط فٓها ٓتعمؽ بالهجاؿ اٚجتهاعْ حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ 
كعمِ العكس فإف ٌذي الفركؽ كاىت لصالح الهعمهٓف الذٓف ٓىتهكف لهدٓٓرة الشهاؿ فْ الهجاؿ الهعرفْ حٓث 

(.  0.61)هع اىحراؼ هعٓارم  (3.33)بمغ الهتكسط الحسابْ 
 

الكسط هدٓٓرة كتفسر الباحثة الىتٓجة السابقة التْ ىتج عىٍا اختٛؼ الكفاءة الذاتٓة هف ىاحٓة اجتهاعٓة بٓف 
الشهاؿ لصالح هعمهْ هدٓٓرة الكسط ٓعكد سببٍا إلِ أف هعمهْ هدٓٓرة الكسط ٓختمطكف بكثٓر هف هدٓٓرة ك

أفراد الهجتهع كبأشخاص هتعددم السهات كهختمفْ الطباع، هها ٓخمؽ لدٍٓـ القدرة عمِ التعاهؿ هع ٌذي 
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التغٓرات هف ىاحٓة اجتهاعٓة اٖهر الذم ٓعزز الجاىب اٚجتهاعْ لدٍٓـ هقارىة هع هعمهْ هدٓٓرة الشهاؿ 
 .الذٓف تقتصر عٛقاتٍـ اٚجتهاعٓة عمِ هستكل الهجتهع الهحمْ الذم ٓحٓط بٍـ

-أها تفكؽ هعمهْ الٓراضٓات فْ هدٓٓرة الشهاؿ عمِ هعمهْ هدٓٓرة الكسط فْ الهجاؿ الهعرفْ فقد ٓعكد 
إلِ أف اٌٚتهاـ بالهعارؼ الٓراضٓة هف قبؿ هعمهْ هدٓٓرة الشهاؿ الذم تفرضً البٓئة - حسبها تفسري الباحثة

.  التْ تحٓط بٍـ قد ٓككف هتفكقان عمِ اٌٚتهاـ بٍا هف قبؿ هعمهْ الكسط
 

التْ أكدت ىتائجٍا اىً ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ  (2012)اتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة عهرك
كذلؾ فٓها ٓتعمؽ بالهجاؿ اٚىفعالْ كهجاؿ ا٘صرار  (الهدٓٓرة)هتكسطات الكفاءة الذاتٓة تعزل لهتغٓر 

. فٓها ٓتعمؽ بالهجالٓف اٚجتهاعْ كالهعرفْ (2012)فْ حٓف تعارضت الىتٓجة هع دراسة عهرك. كالهثابرة
 
: فيها يتعمق بىتائج اختبار الفرضية السابعة .3. 5. 5
 

 الذاتية لدى هعمهي ةفي هستوى الكفاء ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
ل العمهي . الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى لهتغير الهٌؤ

 
عدـ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد  (One Way ANOVA)أظٍرت ىتائج اختبار التبآف اٖحادم 

فْ هستكل الكفاءات الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ  ( ≤ 0.05)الهستكل 
ا٘صرار كالهثابرة، كاٚجتهاعْ، كالهجاؿ اٚىفعالْ، )هحافظة الخمٓؿ فْ جهٓع هجاٚت الكفاءة الذاتٓة 

ؿ العمهْ (كالهجاؿ الهعرفْ . با٘ضافة إلِ الدرجة الكمٓة تعزل لهتغٓر الهٌؤ
 

التْ أشارت إلِ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ  (1997)تعارضت ٌذي الىتٓجة هع ىتائج دراسة العٓسِ 
اٚتجاي ىحك الٓراضٓات لصالح الطٛب الذٓف درسكا بكاسطة هعمهٓف ذكم الكفاءة العالٓة، ككجكد فركؽ ذات 

كها . دٚلة إحصائٓة فْ تحصٓؿ التٛهٓذ لصالح الطٛب الذٓف درسكا بكاسطة هعمهٓف ذكم الكفاءة العالٓة
التْ أشارت إلِ أىً تكجد فركؽ دالة بٓف هتكسطات  (1995)تعارضت ٌذي الىتٓجة هع دراسة الدردٓر 

درجات تحصٓؿ تٛهٓذ الهعمهٓف الهرتفعٓف فْ كفاءة الذات كأبعادٌا فْ هادة الٓراضٓات كتٛهٓذ الهعمهٓف 
كتعارضت الىتٓجة . الهىخفضٓف فْ كفاءة الذات كأبعادٌا لصالح تٛهٓذ الهعمهٓف الهرتفعٓف فْ كفاءة الذات

ؿ العمهْ لصالح  (2012)هع دراسة عهرك التْ أظٍرت كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة تعزل لمهٌؤ
التْ  (2009)ٌذي الىتٓجة هع دراسة الرفكع كالقٓسْ كالفرارعة كتعارضت . الهعمهٓف هف حهمة البكالكٓركس
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دالة إحصائٓا بٓف هتكسطات درجات أفراد عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس القدرة عمِ أظٍرت ىتائجٍا كجكد فركؽ 
. حؿ الهشكٛت ٓعزل لمهستكل اٖكادٓهْ كلصالح الهستكل الثالث

 
، ٓعكد كها (2009)  كدراسة الرفكع كالقٓسْ كالفرارعة،(2012)أها سبب تعارض الىتٓجة هع دراسة عهرك

تعزكي الباحثة أف دراسة عهرك تقٓس العٛقة بٓف الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ العمـك فْ الهرحمة اٖساسٓة الدىٓا 
 هها ٓكلد عمٓآحتاج إلِ هستكٓات تفكٓر  (فٍـ طبٓعة العمـ)كفٍهٍـ لطبٓعة العمـ، كترل أف ٌذا اٖهر 

ؿ العمهْ، أها دراسة الرفكع كالقٓسْ كالفرارعة فقد ركزت عمِ قٓاس بىد خاص هف  الهفارقة بٓف فئات الهٌؤ
 بٓىها ،، ها هف شأىً أف ٓىتج عىً الفركؽ فْ درجات التقدٓر(القدرة عمِ حؿ الهشكٛت)بىكد الكفاءة الذاتٓة 

. شهمت الدراسة الحالٓة الكفاءات الذاتٓة بهجهمٍا
 
ٓعكد إلِ أف  (1995) كدراسة الدردٓر (1997)تعزك الباحثة أف سبب تعارض الىتٓجة هع دراسة العٓسِ ك

ؿ  دراستٍا تقٓس هستكل الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات بهجاٚتٍا اٖربعة ىظران لمتغٓر فْ الهٌؤ
تقٓس هدل اٚتجاي ىحك الٓراضٓات لدل الطٛب كفقا لهستكل  (1997) العمهْ، فْ حٓف أف دراسة العٓسِ

مٍـ العمهْ تقٓس الفركؽ فْ  (1995)كها أف دراسة الدردٓر . كفاءة هعمهٍٓـ كلٓس اعتهادا عمِ تغٓر هٌؤ
مٍـ العمهْ .  درجات تحصٓؿ الطمبة كفقان لهستكل كفاءاتٍـ الذاتٓة كلٓس كفقا لهٌؤ

  
 
: فيها يتعمق بىتائج اختبار الفرضية الثاهىة .4. 5. 5
 

 الذاتية لدى هعمهي ةفي هستوى الكفاء ( ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
. الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة الخميل تعزى لهتغير الخبرة في التدريس

 
عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد  (One Way ANOVA)أظٍرت ىتائج اختبار التبآف اٖحادم 

 الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ ةفْ هستكل الكفاء ( ≤ 0.05)الهستكل 
الهجاؿ )كذلؾ فْ جهٓع هجاٚت الكفاءة الذاتٓة اٖربعة . هحافظة الخمٓؿ تعزل لهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس

  .إضافة إلِ الدرجة الكمٓة لٍذي الهجاٚت (ا٘صرار كالهثابرة، كالهجاؿ الهعرفْكاٚجتهاعْ، كاٚىفعالْ، 
التْ أظٍرت ىتائجٍا أف الهعمهٓف كالهعمهات قمٓمك  (2011)كقد تعارضت ٌذي الىتٓجة هع دراسة الكطباف 

 .الخبرة تفكقكا عمِ الهعمهٓف كالهعمهات هرتفعْ الخبرة فْ التكجً ىحك اٖداء
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ٌها ها تـ تفسٓري فْ الفقرة  (2011) دراسة الكطباف  هعكتعزك الباحثة تعارض الىتٓجة ٓعكد لسببٓف، أٚك
قد أظٍرت بأف الهعمهٓف كالهعمهات قمٓمك الخبرة  (2011) السابقة، كالثاىْ ٓعكد إلِ أف ىتائج دراسة الكطباف

تفكقكا عمِ الهعمهٓف كالهعمهات هرتفعْ الخبرة فْ التكجً ىحك اٖداء، بعكس الهىطؽ الذم ٓقكؿ أف الخبرة 
 .فْ التدٓرس لٍا دكر فْ تىهٓة هستكل الكفاءة الذاتٓة، إذا كاف لٍا أثر فْ ذلؾ

 
َالتْ ٚ ترتبط بها ٓهمكً الفرد َإىها كة ا٘جرائٓة الهدركترل الباحثة أف الكفاءة الذاتٓة بها أىٍا قدرة الفرد 

َلكو ، دراتػً بالقػالفرد عو درجة تهتعؿ فٛ ٓسأ. ىت الهصادر الهتَافرةكابإٓهاىً بها ٓستطٓع عهمً هٍها 
ءتٍـ ٓن اٖفراد لكفاػَٓعكس تقٓ. هتطمبات الهَقفؿ عو قَة ثقتً بقدرتً عمِ تىفٓذ اٖىشطة الهطمَبة فْ ظ

فإف الكفاءة . (Bandura, 2007)حسبها ذكر َٓاجٍَىٍا ػن سػالذاتٓة هستَُ الصعَبة التْ ٓعتقدَو أىٍ
ىها تخضع لعكاهؿ هعىكٓة تظٍر هف خٛؿ  الذاتٓة بهفٍكهٍا السابؽ ٚ ٓحكهٍا التغٓر فْ عدد سىكات الخبرة كا 
اىفعاٚت الفرد ىتٓجة لتأثري بٍا، لذلؾ ظٍرت الىتٓجة بعدـ كجكد فركؽ فْ هستكل اهتٛؾ الكفاءة الذاتٓة تعزل 

. لهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس
 

. الىتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال الخاهس .6. 5

 
ها العالقة بين الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا في هحافظة 

 الذاتية؟ وكفاءتٍمالخميل 
 

: فيها يتعمق بىتائج اختبار الفرضية التاسعة1.6.5   

بٓف الهٍارات التدٓرسٓة الهتكافرة  ( ≤ 0.05)أظٍرت الىتائج كجكد عٛقة دالة إحصائٓان عىد هستكل الدٚلة 
ذي العٛقة ٌْ عٛقة ككفاءتٍـ الذاتٓةلدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ  ، ٌك

ٛن هف الهٍارات التدٓرسٓة . (ٖف هعاهؿ اٚرتباط كاف هكجبان )طردٓة   كالكفاءي الذاتٓةهها ٓشٓر إلِ أف ك
. هعمهْ الٓراضٓات ترتبطاف إٓجابٓان هع بعضٍها البعضؿ

 الذاتٓة ٌْ عٛقة كثٓقة، إذ تٍـكترل الباحثة أف العٛقة بٓف الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات ككفاء
أف الكفاءة الذاتٓة تساعد الهعمـ عمِ التقدـ العمهْ لطٛبً باعتباري هكصٛ لمهعمكهات كالهعارؼ كهككىا 
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 هع ىهكي الهٍىْ لهساعدة تتكاءـلمخبرات كالهٍارات كهٓسرا لمتعمـ، كالهعمـ الكؼء ٓتهتع بخصائص شخصٓة 
. (2004زآد، )التٛهٓذ عمِ التحصٓؿ الدراسْ الجٓد كالىهك الجسهْ كالعقمْ السمٓـ 

كتضٓؼ الباحثة أف الكفاءة الذاتٓة بها أىٍا هجهكعة هف اٖحكاـ الصادرة عف الفرد كالتْ تعبر عف هعتقداتً 
حكؿ قدراتً عمِ القٓاـ بسمككات هعٓىة، كهركىتً فْ التعاهؿ هع الهكاقؼ الصعبة كالهعقدة، كتحدل الصعاب 

ا التحمٓؿ العاهمْ تضهف ٌذا الهفٍـك اٖبعاد التالٓة التْ أظٌٍر الثقة بالىفس، : كهدل هثابرتً لٙىجاز، ٓك
 التقمٓدٓة، كالصهكد أهاـ خبرات الفشؿ، كالهثابرة الهكاقؼكالهقدرة عمِ التحكـ فْ ضغكط الحٓاة، كتجىب 

، فإىً لكْ ٓحظِ بٍا هعمـ الٓراضٓات ٚ بد هف اهتٛكً (2000)لٛىجاز كها عرفٍا ٓعرؼ الشعراكم 
لمهٍارات التدٓرسٓة كالكفآات الٛزهة لىٓمً كفاءتً الذاتٓة، كبىاء عمِ ذلؾ ترل الباحثة أف ٌىاؾ ارتباطا قكٓان 

 .بٓف الهٍارات التدٓرسٓة كالكفاءة الذاتٓة

التْ أظٍرت أف ٌىاؾ عٛقة طردٓة ذات دٚلة إحصائٓة عىد  (2010)تتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة العمٓاف ك
بٓف أداء عٓىة الدراسة فْ هحاكر تخطٓط الدرس كعرض الدرس كتدٓرس الهفآٌـ كبٓف  (0.01)الهستكل 

ـ التْ أشارت إلِ أف ٌىاؾ عٛقة دالة بٓف كفاءة الهعمـ  (1995)كها تتفؽ هع دراسة الدردٓر . هحكر التقٓك
كتـ تفسٓر الىتائج السابقة فْ ضكء ها ٓتسـ بً الهعمـ الهرتفع الكفاءة الذاتٓة هف حٓث . الذاتٓة كدافعٓة الهتعمـ

لدًٓ القدرة عمِ -  جٓدةتدٓرسٓةٓهتمؾ هٍارات - التحكـ فْ هادة التخصص- القدرة عمِ التفكٓر السمٓـ
التْ أكدت ىتائجٍا عمِ أف ٌىاؾ ارتباطات  (2010)كتفؽ الىتٓجة أٓضا هع دراسة ٓزداف . تدٓرس التٛهٓذ

إٓجابٓة دالة بٓف كفاءة هعمهْ الحساب كهعمهْ العمـك كالمغة العربٓة كالمغة ا٘ىجمٓٓزة كٛ عمِ حدي، كها 
أشارت إلِ التقدـ التحصٓمْ لتٛهٓذٌـ كالكفاءة الهىاظرة لتخصص كؿ فئة هف الهعمهٓف، كها تكافقت الدراسة 

أظٍرت كجكد عٛقات دالة بٓف الكفاءة الذاتٓة كالذكاء اٚجتهاعْ ككؿ هف  (1993) هع دراسة الغكؿ
. اٚتجاٌات ىحك هٍىة التدٓرس، الدافعٓة، كهفٍـك الذات لدل هعمهْ عٓىة الدراسة
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: التعميق عمى الىتائج 

 
ٛن هف الهٍارات التدٓرسٓة كالكفاءات  أظٍرت ىتائج الدراسة ىتائج غٓر هتكقعة حٓث أظٍرت الدراسة  أف ك

بٓىت الدراسة عدـ كجكد فركؽ  .الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات ترتبطاف هع بعضٍها البعض ارتباط إٓجابٓان 
ؿ العمهْ، كتبٓف أف الفركؽ فْ درجات تكافر  فْ الهٍارات التدٓرسٓة تعزل لهتغٓر الجىس ك الهدٓٓرة كالهٌؤ
هٍارات التقكٓـ لدل هعمهْ الٓراضٓات ظٍرت بٓف فئتْ الهعمهٓف تبعان لهتغٓر الخبرة فْ التدٓرس الذٓف تقؿ 

 سىكات، كذلؾ لصالح هف ٓهتمككف سىكات خبرة 10خبرتٍـ عف خهس سىكات هقابؿ الذٓف تٓزد خبرتٍـ عف 
.  سىكات10تٓزد عف 

 
 تعزل فْ حٓف لـ ٓكف ٌىاؾ فركؽ فْ هستكل الكفاءة الذاتٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا 

ؿ العمهْلهتغٓر  كها أظٍرت الدراسة أٓضا كجكد فركؽ دالة . الجىس كسىكات الخبرة فْ التدٓرس كالهٌؤ
كفْ الهجاؿ الهعرفْ . إحصائٓا تعزل إلِ هتغٓر الهدٓٓرة فْ الهجاؿ اٚجتهاعْ لصالح هدٓٓرة كسط الخمٓؿ

كتعزك الباحثة ٌذي الىتائج الِ ٚعتهاد الدراسة عمِ كجٍات الىظر لمهعمهٓف . لصالح هدٓٓرة شهاؿ الخمٓؿ
ـ بأىٍـ ٓهتمككف ٌذي الهٍارات التدٓرسٓة كأف لدٍٓـ كفاءة ذاتٓة فْ جهٓع  ذا ٓٓزد هف شعكٌر أىفسٍـ ٌك

. الهجاٚت ،بغض الىظر إف كاىكا كذلؾ أـ ٚ
 

لذلؾ تقترح ٌذي الدراسة عهؿ الهٓزد هف الدراسات ذات العٛقة بالهٍارات التدٓرسٓة ككفاءة الذات التْ تسمط 
الضكء عمِ هدل ههارستٍـ الفعمٓة لٍذي الهٍارات كهدل تكفر الكفاءة الذاتٓة لدٍٓـ كذلؾ باستخداـ أدكات 
لجهع البٓاىات الهتعمقة بهكضكع الدراسة باستخداـ أدكات دراسة هختمفة، كهف كجٍات ىظر أخرل غٓر 

 .الهعمهٓف



  

 

121 

 

: التوصيات
 

ْ : فْ ضكء الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا ٌذي الدراسة تـ اقتراح جهمة هف التكصٓات ٌك
 

قٓاـ كزارة التربٓة كالتعمٓـ العالْ بإثراء براهج إعداد الهعمهٓف فْ الجاهعات كالهعاٌد بالهٓزد هف البراهج - 
التْ تتعمؽ بالهٍارات التدٓرسٓة لتعٓزز الهٍارات الهتكفرة لدٍٓـ بدرجة كافٓة كتىهٓة الهٍارات التدٓرسٓة 

 .الهتكافرة بدرجة هتكسطة
 

بٓة هف قبؿ هعٍد التدٓرب الكطىْ لمهعمهٓف قبؿ الخدهة لتكعٓتٍـ بالهٍارات التدٓرسٓة -  عقد دكرات تدٓر
بٓة تركز عمِ هٍارات  رئٓسٓة كاىت أـ فرعٓة كتدٓربٍـ عمٍٓا بشكؿ كاؼ، إضافة إلِ عقد دكرات تدٓر

ـ كتطبٓقاتٍا كتىهٓة الجاىب الهعرفْ بٍا . القٓاس كالتقٓك
 

ٓف بضركرة اٌٚتهاـ بالهعمهٓف ذكم الخبرة التدٓرسٓة اٖقؿ كذلؾ -  تكعٓة هدٓرم الهدارس كالهشرفٓف التربٓك
بحثٍـ عمِ تبادؿ الٓزارات الصفٓة كالخبرات هع هعمهٓف ذات خبرة تدٓرسٓة عالٓة كهتابعتٍـ إشرافٓا، 

. كتكعٓتٍـ ٌٖهٓة الهٍارات التدٓرسٓة كالتهكف هىٍا كههارستٍا
 

تشجٓع الهعمهٓف عمِ تكهمة دراستٍـ كالحصكؿ عمِ شٍادات عمٓا لها فْ ذلؾ هف ٓزادة تهكىٍـ هف - 
ادة فاعمٓتٍـ فْ العهمٓة التعمٓهٓة . هٍاراتٍـ التدٓرسٓة التْ ٓهمككىٍا كهف كفاءتٍـ الذاتٓة كثقتٍـ بأىفسٍـ كٓز

 
إجراء هٓزد هف الدراسات ضهف ٌذا الهجاؿ كفؽ هتغٓرات أخرل هثؿ الجٍات الهشرفة، أك التخصص، أك - 

. أطراؼ أخرل لٍا عٛقة بالعهمٓة التعمٓهٓة كالهتعمهٓف، أك الهدٓٓرف، أك الهشرفٓف
 

إجراء هٓزد هف الدراسات عمِ هكاد أخرل هثؿ العمكـ، كالمغة اٚىجمٓٓزة، كالعمكـ اٚجتهاعٓة، كالعمـك - 
. المغكٓة

 
ا-   .إجراء هٓزد هف الدراسات باستخداـ أدكات قٓاس أخرل كالهقآٓس العالهٓة، كالهٛحظة، كالهقابمة كغٌٓر
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 .استباىة الهٍارات التدريسية : (1)همحق رقم 
 

 جاهعة القدس 
 عهادة الدراسات العميا

 
 
 
 

                                           استباىة
 

 :-ة/ة الهحتـر/حضرة الهعمـ
الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة األساسية العميا  " تقـك الباحثة بدراسة بعىكاف

 كذلؾ كهتطمب لمحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر فْ ،" في هحافظة الخميل وعالقتٍا بالكفاءة الذاتية لديٍم
 .أسالٓب التدٓرس هف جاهعة القدس 

 
 بكضع ،ٓرجِ هف حضرتؾ التعاكف فْ استكهاؿ البٓاىات هف خٛؿ اٚستجابة عف جهٓع فقرات اٚستباىة 

 عمها بأف جهٓع إجاباتؾ ستستخدـ لغآات ،أهاـ كؿ فقرة كتحت درجة التقدٓر التْ تراٌا هىاسبة  (X)إشارة 
 .البحث العمهْ فقط 

 
 كشكرا لكـ عمِ حسف تعاكىكـ

 
 ٌىادم العصافرة: الباحثة 
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: القسم األول
 .فْ الهكاف الهىاسب لكضعؾ  (X)الرجاء إدخاؿ إشارة : الهعمكهات العاهة 

                  ذكر                  أىثِ :الجىس - 
                شهاؿ                   كسط                جىكب:الهديرية - 
ل العمهي-   دبمـك                   بكالكٓركس          أعمِ هف بكالكٓركس  :         الهٌؤ
   سىكات10 سىكات       أكثر هف 10- 5أقؿ هف خهس سىكات         :    الخبرة في التدريس- 
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 :القسم الثاىي
 بدرجة هٍارات التخطيط الرقم

 قميمة جدا قميمة هتوسطة كبيرة كبيرة جدا
ة لهادة الٓراضٓات 1       . أضع خطة سىٓك
      .احدد الزهف التقٓربْ لكؿ ٌدؼ 2
      .احدد أدكار الطمبة فْ الىشاطات الجهاعٓة 3
      الهرتبط بالهحتكل ىشطةاٖختار ا 4
      أصكغ أٌداؼ درس الٓراضٓات هراعٓان الفركؽ الفردٓة 5
      .أحدد الكاجبات الهىزلٓة الهىاسبة لهستكل الطمبة 6
أختار الطٓرقة الهىاسبة لطبٓعة كأٌداؼ درس  7

 .الٓراضٓات
     

      .أىظـ البٓئة الهادٓة لمهكقؼ التعمٓهْ 8
      أكزع دركس الٓراضٓات عمِ جدكؿ زهىْ 9

     . ضع أٌداؼ قابمة لمهٛحظة كالقٓاس أ 10
       الٓراضٓات لهكاجٍة الهكاقؼ الطارئة فْ حصةأخطط 11
      .أضع خطة التدٓرس الٓكهٓة 12
 

 هٍارات التىفيذ
      .أراعْ الفركؽ الفردٓة بٓف الطمبة فْ الٓراضٓات 1
      .أشتؽ فقرات اختبار الٓراضٓات هف اٌٖداؼ السمككٓة 2
      .أستخدـ الكسائؿ التعمٓهٓة فْ الٓراضٓات بكفاءة كفاعمٓة 3
أراعْ التسمسؿ هف السٍؿ إلِ الصعب أثىاء عرض  4

 .درس الٓراضٓات
     

      .أربط هادة الٓراضٓات بالهكاقؼ الحٓاتٓة 5
      .أىكع بىبرات صكتْ أثىاء درس الٓراضٓات 6
      .اىتقؿ هف فكرة ٓراضٓة إلِ أخرل بسٛسة 7
استخدـ أسالٓب هتىكعة لتعٓزز الطمبة فْ درس  8

 .الٓراضٓات
     

      .أكظؼ الخبرات السابقة لمطمبة فْ الهكقؼ التعمٓهْ 9
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      .أعهؿ عمِ تىهٓة الهٍارات العهمٓة لدل الطمبة 10
      بةالطؿ لدل تعمـ الٓراضٓات دافعٓة استثارةأعهؿ عمِ  11
أحرص عمِ إغٛؽ درس  الٓراضٓات بشكؿ ٓىهْ تفكٓر  12

 الطمبة
     

 بدرجة هٍارات التقويم
 قميمة جدا قميمة  هتوسطة كبيرة  كبيرة جدا 

      .أستخدـ الحاسكب فْ تحمٓؿ ىتائج اختبارات الٓراضٓات 1
ات الطمبة 2 ـ لهعرفة هستٓك       .أكظؼ ىتائج التقٓك
ـ الذاتْ فْ الٓراضٓات 3       .أدرب الطمبة عمِ التقٓك
أراعْ خصائص الطمبة عىد كضع فقرات اختبار  4

 .الٓراضٓات
     

ـ هتىكعة كفقان لتىكع أٌداؼ  5 استخدـ أسالٓب تقٓك
 .الٓراضٓات

     

ـ لتعدٓؿ أسالٓب التدٓرس 6       .أكظؼ ىتائج التقٓك
ـأ 7      السابقة  اتخبراؿ طرح اٖسئمة فْ بدآة الحصة لتقٓك
      صؼداخؿ اؿ  ىشاطات التٛهٓذ كهشاركتٍـأقـك 8
أعهؿ عمِ إعداد جدكؿ هكاصفات لكؿ اختبار ٓراضٓات  9

 قبؿ تطبٓقً
     

ـ باٌٖداؼ السمككٓة لهىٍاج  10 أعهؿ عمِ ربط التقٓك
 الٓراضٓات

     

ـ  11 ىْ، الختاهْ)أستخدـ جهٓع أىكاع التقٓك  (القبمْ، التكٓك
 كؿ فْ كقتً

     

أعهؿ عمِ تحمٓؿ اختبار الٓراضٓات لمكشؼ عف  ىقاط  12
 القكة كالضعؼ فًٓ
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 .استباىة الكفاءة الذاتية  : (2)همحق رقم 
 

 :القسم االول
 .فْ الهكاف الهىاسب لكضعؾ  (X)الرجاء إدخاؿ إشارة : الهعمكهات العاهة 

                  ذكر                  أىثِ :الجىس - 
                شهاؿ                  كسط              جىكب:الهديرية - 
ل العمهي-   دبمـك                  بكالكٓركس          أعمِ هف بكالكٓركس  :         الهٌؤ
   سىكات10 سىكات       أكثر هف 10- 5أقؿ هف خهس سىكات         :    الخبرة في التدريس- 
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: القسم الثاىي 

 بدرجة الهجال االىفعالي الرقم
 قميمة جدا قميمة هتوسطة كبيرة كبيرة جدا

      أستطٓع التحكـ بهشاعرم فْ غرفة الصؼ 1
ة اٖفكار هف التخمص فْ صعكبة أكاجً 2       السكدآك
      اغضب عىدها تصرفاتْ عمِ السٓطرة أفقد 3
      بالقمؽ الشعكر عمِ التغمب استطٓع 4
      التْ تكاجٍىْات الضغكط هع بفعالٓة التعاهؿ استطٓع 5
      كهتزف ٌادئ  شخص بأىىْ اتصؼ 6
      كالهزاح بالضحؾ الهشاركة عمِ القدرة افتقد 7
ؿ لكقت ٌادئان  الجمكس فْ صعكبة أجد 8       طٓك
      اٖشخاص لبعض كرآٌتْ عمِ التغمب فْ صعكبة أكاجً 9

      ذلؾ أٓرد عىدها استرخْ أف أستطٓع 10
 

 الهجال االجتهاعي 
      أخٓرف هع التحدث فْ صعكبة أكاجً 1
ف عمِ القدرة افتقد 2       جدٓدة صداقات تكٓك
      هشكٛتً عف استهع لهف ٓحدثىْ 3
      أخٓرف هع التعاهؿ فْ صعكبة أكاجً 4
      بإعجاب أصدقائْ إلِ اىظر 5
      لْ ٓسٓئكف عىدها أخٓرف هساهحة أجد صعكبة فْ 6
      أقربائْ هع كدٓة عٛقات عمِ الهحافظة استطٓع 7
      بسٍكلة أخٓرف هحبة كسب استطٓع 8
      الىصٓحة ٓستحؽ أحد ٚ اىً أرل 9
 

 هجال اإلصرار والهثابرة
      ها بعهؿ لمقٓاـ أضعٍا التْ الخطط تىفٓذ استطٓع 1
      هرات عدة لك حاكلت حتِ أٌدافْ أحقؽ 2
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 بدرجة هجال اإلصرار والهثابرة
 كبيرة جدا كبيرة جدا كبيرة جدا كبيرة جداكبيرة جدا 

      إتهاهٍا قبؿ كاٖعهاؿ الهٍاـ اترؾ 3
      ها عهؿ فْ كاجٍتىْ صعكبات  إذاباجتٍاد اعهؿ 4
      الهشكٛت أكاجً عىدها بسٍكلة أتراجع 5
      الصعبة لمهكاقؼ تعرضْ عىد اصبر 6
مة هدة ٓتطمب بعهؿ التركٓز عمِ القدرة افتقد 7       طٓك
      هرة أكؿ فشمْ لهجرد با٘حباط أصاب 8
 

 الهجال الهعرفي
      كاسعة عاهة هعمكهات اهتمؾ 1
      جهٓعٍا اٖشٓاء عهؿ فٍـ أحاكؿ 2
      العمهٓة كالهقاٚت الكتب هطالعة عىد بالهمؿ اشعر 3
      الجٓد الكتاب قٓهة اقدر أف ٓهكىىْ 4
      لمكقت هضٓعة كالهسرح كالهكسٓقِ كالرسـ الفىكف أجد 5
      الهعمكهات تذكر فْ صعكبة أكاجً 6
      أقرأ ها فٍـ فْ صعكبة أجد 7
      بسرعة الهستجدات  هع ؿأتعاـ 8
 

 اىتٍت اٚستباىة
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 تحكيم فقرات االستباىة : (3)همحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحهن الرحيم  
 
 

استباىة لمتحكيم 
 
 

. الهحترم :................. حضرة الهحكم 
 

الهٍارات التدريسية الهتوافرة لدى هعمهي الرياضيات لمهرحمة " تقـك الباحثة بدراسة تٍدؼ إلِ هعرفة 
 كذلؾ كهتطمب لمحصكؿ عمِ درجة ،" األساسية العميا في هحافظة الخميل وعالقتٍا بالكفاءة الذاتية لديٍم

 .الهاجستٓر فْ أسالٓب التدٓرس هف جاهعة القدس 
بداء الرأم  كىظرا لها عٍدىاي فٓكـ هف خبرة عمهٓة كعهمٓة ٓرجِ هف حضرتكـ التكـر بتحكٓـ ٌذي اٚستباىة كا 

ضافة كحذؼ كها تركىً هىاسبا  . فْ فقراتٍا كا 
 
 

وشكرا عمى حسن تعاوىكم  
 

 
 

ٌىادم العصافرة  : الباحثة 
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. أسهاء الهحكهين: (4)همحق رقم 
 

هكان العهل الرتبة العمهية اسم الهحكم  الرقم
أبكدٓس / جاهعة القدسدكتكراي أسالٓب تدٓرس  إٓىاس ىاصر  . د 1
أبكدٓس  / جاهعة القدسدكتكراي أسالٓب تدٓرس  غساف سرحاف  . د 2
اد قباجة  . د 3 أبكدٓس / جاهعة القدسدكتكراي أسالٓب تدٓرس  ٓز
أبكدٓس / جاهعة القدسدكتكراي عمـ ىفس تربكم  ىبٓؿ عبد الٍادم  . د 4
أستاذ هشارؾ هىاٌج كطرؽ عادؿ ٓراف  . د 5

تدٓرس الٓراضٓات   
الخمٓؿ /جاهعة القدس الهفتكحة

ٓر  العسٓمْ  . د 6 ا٘دارة التربكٓة /أستاذ هشارؾرجاء ٌز
كالتعمٓهٓة  

الخمٓؿ /جاهعة القدس الهفتكحة

القٓاس /أستاذ هساعد خالد سمٓهاف كتمك  . د 7
كالتقكٓـ  

الخمٓؿ /جاهعة القدس الهفتكحة

القٓاس /أستاذ هشارؾ هحهد عبد الفتاح شآٌف  . د 8
كالتقكٓـ  

الخمٓؿ /جاهعة القدس الهفتكحة

الهىاٌج كطرؽ /أستاذ هساعدعمـ الدٓف الخطٓب  . د 9
التدٓرس  

جاهعة الخمٓؿ  

كْ  . د 10 جاهعة الخمٓؿ أسالٓب تدٓرس  / دكتكرايباسؿ الشٓك
جاهعة الخمٓؿ أسالٓب تدٓرس /دكتكرايىبٓؿ الجىدم  . د 11
جاهعة الخمٓؿ أسالٓب تدٓرس /دكتكرايفضؿ أبك عقٓؿ  . د 12
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 شهال الخميل- كتاب تسٍيل هٍهة هن جاهعة القدس الى التربية والتعميم  : (5)همحق رقم 
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هحافظة - كتاب تسٍيل الهٍهة هن جاهعة القدس الى التربية والتعميم  : (6)همحق رقم 
الخميل 
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 جىوب الخميل- كتاب تسٍيل هٍهة هن جاهعة القدس الى التربية والتعميم  : (7)همحق رقم 
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 شهال الخميل - كتاب تسٍيل هٍهة هن هديرية التربية والتعميم  : (8)همحق رقم 
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هحافظة الخميل - كتاب تسٍيل هٍهة هن هديرية التربية والتعميم  : (9)همحق رقم 
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جىوب الخميل  - كتاب تسٍيل هٍهة هن هديرية التربية والتعميم  : (10)همحق رقم
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الفٍارس 
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فٍرس الجداول 
 

 الصفحةاسم الجدول الجدول الرقم 
 55 (الجىس، كالهدٓٓرة)تكٓزع هجتهع الدراسة حسب  1.3 1
 56 خصائص العٓىة الدٓهكغرافٓة 2.3 2
 فٓها ٓتعمؽ بالهٍارات هعاهؿ اٚرتباط بٓرسكف بٓف فقػرات الدراسةىتائج  3.3 3

 هع الدرجة الكمٓةالتدٓرسٓة 
58 

 فٓها ٓتعمؽ بالكفاءات هعاهؿ اٚرتباط بٓرسكف بٓف فقػرات الدراسةىتائج  4.3 4
 هع الدرجة الكمٓةالذاتٓة 

60 

( Cronbach's Alphaكركىباخ ألفا )هعاهؿ اٚتساؽ الداخمْ ىتائج  5.3 5
الهٍارات التدٓرسٓة ) فْ هجاٚت الدراسة فْ الجاىبٓف لفقرات اٚستباىة

 (الهتكافرة، الكفاءة الذاتٓة

62 

 اهتٛؾ هعمهْ درجاتؿالهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة،  1.4 6
لمهٍارات  الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ

ـ  التدٓرسٓة فْ هجاٚت التخطٓط كالتىفٓذ كالتقٓك

67 

لدرجات اهتٛؾ هعمهْ الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة،  2.4 7
الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمهٍارات 

  هرتبة حسب اٌٖهٓةالتدٓرسٓة فْ هجاؿ التخطٓط

68 

لدرجات اهتٛؾ هعمهْ الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة،  3.4 8
الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمهٍارات 

 . هرتبة حسب اٌٖهٓةالتدٓرسٓة فْ هجاؿ التىفٓذ

70 

لدرجات اهتٛؾ هعمهْ الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة،  4.4 9
الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمهٍارات 

ـ  . هرتبة حسب اٌٖهٓةالتدٓرسٓة فْ هجاؿ التقٓك

72 

تكافر الهٍارات لمفركؽ فْ درجات  (t-test  )،(ت)ىتائج اختبار  5.4 10
التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ 

 .الجىسحسب هتغٓر  هحافظة الخمٓؿ

74 
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تكافر كاٚىحرافات الهعٓآرة، لدرجات كاٖعداد، الهتكسطات الحسابٓة،  6.4 11
الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ 

 .الهدٓٓرةهتغٓر هحافظة الخمٓؿ تعزل ؿ

75 

تكافر الهٍارات ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم لمفركؽ فْ درجات  7.4 12
التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ 

 الهدٓٓرة تعزل لهتغٓر هحافظة الخمٓؿ

76 

تكافر اٖعداد، الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة، لدرجات  8.4 13
الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ 

ؿ العمهْهتغٓر هحافظة الخمٓؿ تعزل ؿ  .الهٌؤ

77 

تكافر الهٍارات ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم لمفركؽ فْ درجات  9.4 14
التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ 

ؿ العمهْ تعزل لهتغٓر هحافظة الخمٓؿ  .الهٌؤ

78 

تكافر اٖعداد، الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة، لدرجات  10.4 15
الهٍارات التدٓرسٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ 

 .الخبرة فْ التدٓرسهتغٓر هحافظة الخمٓؿ تعزل ؿ

79 

تكافر الهٍارات ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم لمفركؽ فْ درجات  11.4 16
التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ 

. الخبرة فْ التدٓرس تعزل لهتغٓر هحافظة الخمٓؿ

80 

لدرجات تكافر  الثىائٓة البعدٓةلمهقارىات  (Scheffe) شٓفًٓ  اختبارىتائج 12.4 17
هٍارات التقكٓـ كالدرجة الكمٓة لدل هعمهْ الٓراضٓات تبعان لهتغٓر الخبرة 

. فْ التدٓرس

81 

 اهتٛؾ هعمهْ درجاتؿالهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة،  13.4 18
الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءة الذاتٓة 
كذلؾ فْ الهجاؿ اٚىفعالْ، اٚجتهاعْ، ا٘صرار كالهثابرة، كالهجاؿ 

. الهعرفْ

82 

لدرجات اهتٛؾ اٖعداد، الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة،  14.4 19
هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات 

 . هرتبة حسب اٌٖهٓةالذاتٓة فْ الهجاؿ اٚىفعالْ

83 
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لدرجات اهتٛؾ هعمهْ الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة،  15.4 20
الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة 

 . هرتبة حسب اٌٖهٓةفْ الهجاؿ اٚجتهاعْ

85 

لدرجات اهتٛؾ هعمهْ الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة،  16.4 21
الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة 

 . هرتبة حسب اٌٖهٓةفْ هجاؿ ا٘صرار كالهثابرة

86 

لدرجات اهتٛؾ اٖعداد، الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة،  17.4 22
هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات 

 . هرتبة حسب اٌٖهٓةالذاتٓة فْ الهجاؿ الهعرفْ

88 

اهتٛؾ هعمهْ لمفركؽ فْ درجات  (t-test  )،(ت)ىتائج اختبار  18.4 23
 الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات الذاتٓة

 .الجىسحسب هتغٓر 

90 

اهتٛؾ اٖعداد، الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة، لدرجات  19.4 24
هعمهْ الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ 

 .الهدٓٓرةهتغٓر لمكفاءات الذاتٓة تعزل ؿ

91 

اهتٛؾ هعمهْ ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم لمفركؽ فْ رجات  20.4 25
الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات 

 .الهدٓٓرةتعزل لهتغٓر الذاتٓة 

92 

لدرجات  الثىائٓة البعدٓةلمهقارىات  (Scheffe) شٓفًٓ  اختبارىتائج 21.4 26
اهتٛؾ هعمهْ الٓراضٓات لمكفاءات الذاتٓة فْ الهجاؿ اٚجتهاعْ 

 .كالهعرفْ لهتغٓر الهدٓٓرة

94 

اهتٛؾ اٖعداد، الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة، لدرجات  22.4 27
هعمهْ الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ 

ؿ العمهْهتغٓر لمكفاءات الذاتٓة تعزل ؿ  .الهٌؤ

95 

اهتٛؾ هعمهْ ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم لمفركؽ فْ رجات  23.4 28
الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات 

ؿ العمهْتعزل لهتغٓر الذاتٓة   .الهٌؤ

96 
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اهتٛؾ اٖعداد، الهتكسطات الحسابٓة، كاٚىحرافات الهعٓآرة، لدرجات  24.4 29
هعمهْ الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ 

 .الخبرة فْ التدٓرسهتغٓر لمكفاءات الذاتٓة تعزل ؿ

97 

اهتٛؾ هعمهْ ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف اٖحادم لمفركؽ فْ رجات  25.4 30
الٓراضٓات فْ الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ هحافظة الخمٓؿ لمكفاءات 

 .الخبرة فْ التدٓرستعزل لهتغٓر الذاتٓة 

98 

هعاهؿ اٚرتباط بٓرسكف بٓف الدرجة الكمٓة لمهٍارات  اختبارىتائج  26.4 31
التدٓرسٓة الهتكافرة لدل هعمهْ الٓراضٓات لمهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ 

 .هحافظة الخمٓؿ كالدرجة الكمٓة لمكفاءة الذاتٓة لدٍٓـ

99 
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فٍرس الهالحق 
 

الصفحة اسم الهمحق رقم الهمحق 
 135استباىة الهٍارات التدٓرسٓة  ( 1)
 139استباىة الكفاءة الذاتٓة  ( 2)
 142تحكٓـ فقرات اٚستباىة ( 3)
 143أسهاء الهحكهٓف  ( 4)
كتاب تسٍٓؿ الهٍهة هف جاهعة القدس إلِ ( 5)

هدٓٓرة شهاؿ الخمٓؿ  
144 

كتاب تسٍٓؿ الهٍهة هف جاهعة القدس إلِ ( 6)
هدٓٓرة الخمٓؿ 

145 

كتاب تسٍٓؿ الهٍهة هف جاهعة القدس إلِ ( 7)
هدٓٓرة جىكب الخمٓؿ 

146 

- كتب تسٍٓؿ الهٍهة هف التربٓة كالتعمٓـ ( 8)
شهاؿ الخمٓؿ 

147 

–كتاب تسٍٓؿ الهٍهة هف التربٓة كالتعمٓـ ( 9)
الخمٓؿ 

148 

-كتاب تسٍٓؿ الهٍهة هف التربٓة كالتعمٓـ ( 10)
جىكب الخمٓؿ 

149 
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فٍرس الهحتويات 
 

الصفحة الهوضوع 
أ  ا٘قرار

ب الشكر كالتقدٓر 
ج الهمخص بالمغة العربٓة 
د الهمخص بالمغة اٚىجمٓٓزة 

هشكمة الدراسة وأسئمتٍا : الفصل األول
الصفحة الهوضوع 
 2الهقدهة 

 4هشكمة الدراسة 
 5أسئمة الدراسة 
 5فرضٓات الدراسة 
 7أٌهٓة الدراسة 
 7أٌداؼ الدراسة 
 8هحددات الدراسة 
 8هصطمحات الدراسة 

األدب الىظري والدراسات السابقة : الفصل الثاىي
الصفحة الهوضوع 
 12اٖدب الىظرم 
 39الدراسات السابقة 

 39الدراسات السابقة عف الهٍارات التدٓرسٓة 
 46الدراسات السابقة عف الكفاءة الذاتٓة 
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الطريقة واإلجراءات : الفصل الثالث
الصفحة الهوضوع 
 55هىٍج الدراسة 
 55هجتهع الدراسة 
 56عٓىة الدراسة 

 56 الدراسة أدكات
 58 الدراسة  أدكاتصدؽ 

 62 ثبات أدكات الدراسة 
 63إجراءات الدراسة 
 64هتغٓرات الدراسة 

 64الهعالجة ا٘حصائٓة 
ىتائج الدراسة : الفصل الرابع 

الصفحة الهوضوع 
 67الىتائج الهتعمقة با٘جابة عف السؤاؿ اٖكؿ 
 73الىتائج الهتعمقة با٘جابة عف السؤاؿ الثاىْ 
 82الىتائج الهتعمقة با٘جابة عف السؤاؿ الثالث 
 89الىتائج الهتعمقة با٘جابة عف السؤاؿ الرابع 
 99الىتائج الهتعمقة با٘جابة عف السؤاؿ الخاهس 

هىاقشة الىتائج : الفصل الخاهس
الصفحة الهوضوع 

 102السؤاؿ اٖكؿ بالىتائج الهتعمقة هىاقشة 
 106 ثاىْالسؤاؿ اؿبالىتائج الهتعمقة هىاقشة 
 109 ثالثالسؤاؿ اؿبالىتائج الهتعمقة هىاقشة 
 113 رابعالسؤاؿ اؿبالىتائج الهتعمقة هىاقشة 
 118 خاهسالسؤاؿ اؿبالىتائج الهتعمقة هىاقشة 
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 الهراجع
الصفحة الهوضوع 

 123الهراجع العربٓة 
 130الهراجع اٖجىبٓة 

 الهالحق
الصفحة الهوضوع 
 135( 1)الهمحؽ رقـ 
 139( 2)الهمحؽ رقـ 
 142( 3)الهمحؽ رقـ 
 143( 4)الهمحؽ رقـ 
 144( 5)الهمحؽ رقـ 
 145( 6)الهمحؽ رقـ 
 146( 7)الهمحؽ رقـ 
 147( 8)الهمحؽ رقـ 
 148( 9)الهمحؽ رقـ 
 149 (10)الهمحؽ رقـ 

الفٍارس 
الصفحة الهوضوع 

 151فٍرس الجداكؿ 
 155فٍرس الهٛحؽ 
 156فٍرس الهحتكٓات 

 
تهت بحهد اهلل 

 


