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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�صة اإىل حتقيق اأربعة اأهداف اأ�صا�صية: 

الأول معرفة مدى اكت�ضاب املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم، ومدى ممار�ضتهم  1 .
لها فعًل.

الثاين التحقق من دللة العلقة الرتباطية بني اكت�ضاب املعلمني  وكان الهدف  2 .
للكفايات اللزمة للتعليم، وبني ممار�ضتهم الفعلية لها.

املعلمني  اكت�ضاب  م�ضتوى  يف  الفروق  دللة  معرفة  الثالث  الهدف  تناول  بينما  3 .
)مرتفع/  لديهم  الإجناز  دافعية  مل�ضتوى  تبعًا  للتعليم  اللزمة  للكفايات 

منخف�ص(.
يف حني عني الهدف الرابع بالتحقق من مدى وجود فروق اإح�ضائية يف م�ضتوى  4 .

ممار�ضة املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم تبعًا مل�ضتوى دافعية الإجناز لديهم.
لتحقيق هذه الأهداف اختريت عينة ع�ضوائية من املعلمني يف حمافظة طولكرم تكونت 
من )279( معلمًا ومعلمة؛ منهم )142( من الذكور، و )137( من الإناث. وقد اأظهرت نتائج 
اكت�ضاب  على  قدرتهم  يف   )%85( وهي  القطع،  درجة  اإىل  الدرا�ضة  اأفراد  و�ضول  الدرا�ضة 
الفرعية، بينما ف�ضلوا  اأو يف املجالت  الكلي  التعليمية �ضواء كانت يف املجموع  الكفايات 
يف الو�ضول اإىل درجة القطع هذه يف القدرة على ممار�ضة هذه الكفايات با�ضتثناء املجال 
ارتباطية  علقة  وجود  عدم  اإىل  اأي�ضًا  النتائج  وتو�ضلت  ال�ضخ�ضية.  بالكفايات  اخلا�ص 
التعليمية، وبني ممار�ضتهم لها فعًل، �ضواء يف  اإح�ضائية بني اكت�ضاب املعلمني للكفايات 
ك�ضفت  وبينما  للدر�ص.  الإعداد  كفاية  با�ضتثناء  الفرعية  املجالت  يف  اأو  الكلي  املجموع 
الكفايات  اكت�ضاب  على  املعلمني  قدرة  يف  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عن  النتائج 
فقد  املرتفع،  امل�ضتوى  ذوي  املعلمني  ل�ضالح  للإجناز  الدافعية  مل�ضتوى  تبعًا  التعليمية 
اأ�ضارت النتائج اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًا يف قدرة هوؤلء املعلمني على ممار�ضة 

الكفايات التعليمية تبعًا مل�ضتوى دافعية الإجناز لديهم. 
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Abstract: 

This study aimed at determination four purposes: 

The level of teacher’s proprietary and practicing the teaching 1. 

competencies.

Examined the relationship between the levels of teacher’s proprietary and 2. 

practicing teaching competencies. 

Examined the significant differences between the means of teacher’s 3. 

proprietary teaching competencies due to the level (high\ low) of 
achievement motivation variable.

Examined the significant differences between the means of teacher’s 4. 

practicing teaching competencies due to the level (high\ low) of 
achievement motivation variable. 

To achieve these purposes, the researcher selected randomly sample 
consisted of (279) teachers (142 male, and 137 female). Results revealed 
that the teacher’s proprietary teaching competencies levels were up than the 
cut– off score (85%), but their practicing this competencies were less than 
required mastery level. There were no significant relationship between the 
levels of teacher’s proprietray and practicing teaching competencies in all 
and in doman. Also, the results show that there were significant differences 
between the means of the teacher’s proprietray teaching competencies due 
to level of achievement motivation variable in favor of teachers with high 
level in achievement motivation. While the results show that there were no 
significant differences between the means of the teacher’s practicing teaching 
competencies due to level of achievement motivation variable.  
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مقدمة: 

واإميانًا  تربوي،  نظام  اأي  يف  املعلم  به  ي�ضطلع  الذي  املحوري  الدور  من  انطلقًا 
مبركزية التاأثري الذي يحدثه املعلم املوؤهل على نوعية التعليم وم�ضتواه، فاإنه يتوجب على 
الجتماعية  واأنظمتها  اليدولوجية،  واأهدافها  فل�ضفاتها  اختلف  على  واملجتمعات  الدول 
والقت�ضادية وال�ضيا�ضية، اأن تويل مهنة التعليم والرتقاء باملعلم كل اهتمامها وعنايتها، 
املادية  اأو�ضاعه  لتح�ضني  الظروف  له  وتي�رش  امل�ضتمر،  املهني  النمو  فر�ص  له  وتتيح 
والجتماعية. وذلك من منظور، اأن نوعية التعليم ومدى حتقيق الأهداف الرتبوية وم�ضتويات 
الأداء والإجناز لدى الطلبة يقررها م�ضتوى املعلم، ومقدار الفعالية والكفاية التي يت�ضف 
العناية،  مقدار  باأن  القول  ميكن  ذلك،  على  وبناء  الرتبوية.  لر�ضالته  تاأديته  اأثناء  يف  بها 
والهتمام بنوعية الربامج اخلا�ضة لإعداد وتدريب املعلمني يف اأي جمتمع من املجتمعات، 
اأجياله، ومدى حر�ضه على توفري  اإمنا تعك�ص مدى م�ضوؤولية ذلك املجتمع اجتاه م�ضتقبل 

اخلدمات الرتبوية لأبنائه. 
وقد اأجمع اأغلب املربني على اأن معظم امل�ضكلت الرتبوية نا�ضئة يف اأ�ضا�ضها عن افتقار 
التي  امل�ضكلت  يتلفى  اأن  ي�ضتطيع  املدرب  القدير  فاملعلم  قادرين،  اإىل معلمني  املدار�ص 
تواجهه يف اأثناء ممار�ضته ملهنته. اأ�ضف اإىل ذلك اأن جميع الأدوات والو�ضائل التعليمية ل 
جتدي نفعًا كبرياً بدون املعلم الفعال، فهو الذي يك�ضبها معناها الرتبوي، ومما يزيد تربية 
اإىل الأبنية ال�ضاحلة، والتجهيزات  اأهمية افتقار املدر�ضة العربية بوجه الأجمال  املعلمني 
مما  كثري  تعوي�ص  وحنكته  بخربته  ي�ضتطيع  املدرب  فاملعلم  املجدية،  احلديثة  والو�ضائل 
واملعدات  املدرو�ضة  واملناهج  اجليدة  فاملبادئ  وجتهيزات،  و�ضائل  من  املدر�ضة  ينق�ص 
والفعال               املوؤهل  ال�ضالح  املعلم  يتوافر  مل  اإذا  اجلدوى  قليلة  تكون  الكافية  والتقنيات 

 . )Osterman & Kottkamp, 2003(

اإن املعلم مثله مثل اأي �ضانع اأخر هو �ضاحب مهنة لها اأ�ضولها وحمدداتها، وعليه اأن 
ي�ضل اإىل اأرقى م�ضتوى ممكن من الإتقان لأداء مهارات هذه املهنة، وبالتايل فاإن اأي معلم 
وتاأهله  اإعداده  لأ�ضلوب  انعكا�ضا  املهنة  لهذه  اأداوؤه  يكون  اأن  التدري�ص يجب  ميار�ص مهنة 
اعتبار  ويف  م�ضتواها  يف  وتعلو  مكانتها،  ت�ضمو  التدري�ص  مهنة  اإن  املهنة.  هذه  ملمار�ضة 
بق�ضد  لأبنائهم  املعلمون  يقدمها  التي  والإ�ضهامات  بالإجنازات  اأح�ضوا  كلما  لها،  النا�ص 
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تنميتهم وتهيئتهم ل�ضتقبال احلياة. واأن مكانة مهنة التدري�ص تتحقق فعل عندما ي�ضتطيع 
نف�ضه  قرارة  يف  ويدرك  املعلم  يح�ص  وعندما  واإميان،  بثقة  واجباته  ميار�ص  اأن  معلم  كل 
بناء  والقت�ضادية يف  الجتماعية  اأهميتها  بها  ي�ضطلع  التي  والتعلم  التعليم  لعملية  باأن 

املجتمعات. 
ت�ضهل  بيئة منا�ضبة  بتوفري  واملبادئ، وذلك  للمعرفة واخلربة  تطبيقًا  التعليم  اأ�ضبح 
عملية التعلم والتعليم من اأجل الو�ضول اإىل الأهداف املرجوة. اإن جناح املعلم يف اأداء عمله 
الذكية  والقدرة  التدري�ضية،  املهارات  تلك  امتلك  وكفايته يف  قدرته  الوظيفي رهن مبدى 
املنا�ضبة،  التعلمية  التعليمية  املواقف  يف  الفعال  وتطبيقها  وممار�ضتها  ا�ضتخدامها  يف 
الكفايات  ميلكون  املهنة  هذه  منت�ضبي  باأن  العامة  اإقناع  يتطلب  التعليم  متهني  لأن 
الأخرى                             املهن  يف  الآخرين  الأفراد  عن  متيزهم  والتي  اللزوم،  عند  وممار�ضتها  ال�رشورية 

 . )Garskof, 2004(

نظريات تفسري دافعية اإلجناز: 
املعرفية  العوامل  على  الإجناز  دافعية  على  اأجريت  التي  والدرا�ضات  البحوث  ركزت 
والعوامل ال�ضببية املوؤثرة فيها، حيث ظهرت جمموعة من الجتاهات النظرية حاولت تف�ضري 

هذا الدافع. يتناول الباحث بالإيجاز بع�صها ومنها:  
1 .Theory Murray  :نظرية موراي

لقد اأبدى مورايـ  على نقي�ص كثري من علماء ال�ضخ�ضيةـ  اهتمامًا مبكراً ومطرداً بالقدرة 
ال�ضخ�ضية، وتوؤدي وظيفة مركزية يف  ال�ضفتني جزءاً مهمًا من  وبالإجناز، واعترب هاتني 
التو�ضط بني النزعات للفعل، وبني النتائج النهائية التي توجه ناحيتها تلك النزعات. ويف 
جميع بحوث ال�ضخ�ضية التي قام بها موراي، كان تقومي الأفراد يتم يف جمالت خمتلفة من 
القدرة والإجناز �ضواء كانت ج�ضمية، اأم ميكانيكية اأم قيادية اأم اجتماعية اأم اقت�ضادية اأم 

تربوية اأو غريها )هول وليندزي، 1978( . 
راأى موراي اأن احلاجة للإجناز ت�ضكل اأحد الدوافع املهمة لدى الإن�ضان، حيث و�ضفها 
موؤثرات  اأو  الإن�ضان  يف  داخلية  عمليات  بوا�ضطة  تثار  كيميائية  ف�ضيولوجية  قوة  باأنها 
خارجية، وعندما تثار احلاجة توجه هذه القوة ال�ضلوك يف البيئة املحيطة بطريقة معينة 
 Explorations in( ال�ضخ�ضية«  »ا�ضتك�ضافات يف  كتابه  . ويف  )عطية، 1996(  لإ�ضباعها 
Personality( الذي عر�ص فيه نظريته يف احلاجة، حدد موراي قائمة مكونة من ع�رشين 
حاجة من هذه احلاجات مرتبة من حيث القدرة على الإجناز والرغبة، وقد طور لذلك اختبار 
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تتمثل يف عمل  داخلية  باأنها:  التي حددها  الإجناز  دافعية  ليك�ضف عن  املو�ضوع(  )تفهم 
ال�ضئ لل�ضتمتاع، وخارجية وتتمثل بعمل ال�ضيء للح�ضول على املكافاأة اأو جتنب العقاب 

)النابل�ضي، 1993( . 
وقد جاءت دافعية الإجناز يف قائمة احلاجات لدى موراي يف الرتتيب الثاين، حيث 
�ضعب  �ضيء  »حتقيق  باأنه:  تعرفه  اأجمل  حينما  املظاهر  من  مبجموعة  املفهوم  هذا  حلل 
والتحكم يف املو�ضوعات الفيزيقية اأو الكائنات الب�رشية، اأو الأفكار وتناولها اأو تنظيمها، 
واأداء ذلك باأكرب قدر ممكن من ال�رشعة وال�ضتقللية، والتغلب على العقبات، وحتقيق م�ضتوى 
الذات عن  تقدير  والتفوق عليهم، وزيادة  الآخرين  الذات ومناف�ضة  التفوق على  مرتفع من 

طريق املمار�ضة الناجحة للمقدرة« )هول وليندزي، 1978( .    
2 . Hider Theory )1958( :نظرية هيدر

ال�ضببية                                       الإعزاءات  مفهوم  على  تركز  التي  النظريات  من  هيدر  نظرية  تعدُّ 
)Attributions Causal( واأثارها على �ضلوك الإجناز ودافعية الإجناز، اإذ يقرتح هيدر وجود 

نوعني من العوامل التي ت�ضاعد على تكوين احلدث ال�ضلوكي هما: البيئية وال�ضخ�ضية، وهو 
البيئية،  العوامل  اإىل  َعْزِوه  تباين  مع  يتباين  ال�ضخ�ضية  العوامل  اإىل  احلدث  َعْزَو  اأن  يرى 
فكلما ازدادت اأهمية العوامل ال�ضخ�ضية يف نظر امللحظ كم�ضبب للحدث قلَّت اأهمية العوامل 

 . )Weiner, 1986( البيئية وبالعك�ص
ويق�ضم هيدر العوامل ال�ضخ�ضية التي تكون احلدث اإىل عنا�رش ثلثة هي: الأول، القدرة؛ 
ويق�ضد بها املهارة العقلية والبدنية للفرد، والثاين املحاولة؛ ويق�ضد بها العامل الدافعي 
الذي يوجه الفعل ويحافظ على قوته ويعطيه خا�ضية هادفة، والثالث الق�ضد واجلهد؛ ويق�ضد 
به هيدر ما ينويه ال�ضخ�ص اأو يحاول اإجنازه. كذلك يق�ضم العوامل البيئية اإىل عن�رشين هما: 
الأول �ضعوبة العمل، ويراها هيدر من العوامل التي لها خا�ضية عزٍو ثابتة ل تتغري. والثاين 

احلظ وبخلف �ضعوبة العمل، فان احلظ يعد من العوامل املتغرية )عطية، 1996( . 
3 . Weiner Theory )1986( :نظرية ويرن

ولقد اقرتح ويرن نظرية عزو ثانية مكملة لنظرية هيدر لتف�ضري دافعية الإجناز، اإذ يرى 
اأن التقومي اأو التف�ضري الذي يقوم به الفرد عندما يواجه بعمل متعلق بالإجناز هو مقرر مهم 
يحدد رغبته يف القيام به، حيث اقرتح بعدين لتحليل العزو ال�ضببي، يتكون من اأربعة عوامل 
هي: القدرة، واجلهد، و�ضعوبة العمل، واحلظ. اإذ يرى ويرن اأن عامل القدرة وعامل اجلهد هما 
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عاملن داخليان يعتمدان على الفرد، بينما يرى �ضعوبة العمل واحلظ عاملني خارجيني، 
ويتميز عامل القدرة و�ضعوبة العمل بالثبات الن�ضبي، بينما يتذبذب عامل اجلهد واحلظ. 

  . )Weiner,1986( )ويتو�ضط العزو ال�ضببي املثري وال�ضتجابة )الأداء
 4 . Nicholles Theory )1989( :نظرية نيكولز

اهتم نيكولز بعمليات الإدراك الذاتي للقدرة واجلهد و�ضعوبة العمل يف مواقف الإجناز، 
حيث يعرف ال�ضلوك الإجنازي باأنه �ضلوك موجه نحو تنمية اأو اإظهار قدرة ال�ضخ�ص العالية 
وجتنب اإظهار قدرة منخف�ضة، اأي اأن الأفراد يرغبون يف النجاح يف مواقف الإجناز بق�ضد 
اإظهار اأن قدراتهم عالية ومييلون اإىل جتنب الف�ضل حتى ل يت�ضمون بقدرة منخف�ضة، ولقد 
ركز نيكولز على عامل اجلهد ب�ضفته العامل الأكرث قدرة على الك�ضف عن الطاقة الجنازية 

 . )Nicholls & Duda, 1992(

الأول،  هما:  الإجنازي  للموقف  تف�ضريه  لدى  اأ�ضا�ضيني  مفهومني  بني  نيكولز  ومييز 
النهماك يف العمل )Task Involvement( وي�ضري اإىل احلالت التي ين�ضب عمل الأفراد فيها 
اإتقان الفرد له اأكرث من  لإظهار القدرة بطريقة غري متميزة، والرتكيز على العمل وحت�ضني 
 )Ego Involvement( الذات  اإندماج  الثاين فهو،  اأما  الآخرين.  لقدرات  الفرد  مقارنة قدرة 
ويت�ضمن تقوميًا فاعل للذات، لأنه يحتوي على تقدير من جانب خارجي اجتماعي للفرد، 
ويكون الرتكيز فيه على الذات وتقوميها يف �ضوء املعايري الجتماعية، وذلك يف احلالت 

 . )Nicholls & Duda, 1992( التي ينجز فيها الفرد لإظهار القدرة باملعنى املتميز
5 . Atkinson )1964( :نظرية اأتكن�صون

الدافع،  قوة  من:  املكون  الثلثي  املركب  ذلك  هي  الإجناز  دافعية  اأن  اأتكن�ضون  يرى 
ومدى احتمالية جناح الفرد، والباعث ذاته مبا ميثله من قيمة. واأو�ضح اأتكن�ضون اأن موؤ�رشات 

الدافعية للإجناز من حيث قوتها اأو �ضعفها تتمثل يف الآتي: 
حماولة الو�ضول للهدف والإ�رشار عليه.  - 

التناف�ص مع الآخرين وما يت�ضمنه ذلك من بذل اجلهد املطلوب.  - 

 . ) اأن يتم ذلك وفقا ملعيار المتياز واجلودة يف الأداء )خليفة، 1997 -
العمل  اأن احلاجة للإجناز ل توؤثر يف  اأتكن�ضون، هو  الأ�ضا�ضي يف نظرية  والفرتا�ص 
ال�ضخ�ضي،  التحدي  الظروف، ولكن فقط حينما ميثل املوقف نوعًا من  اأي ظرف من  حتت 
للإجناز  املرتفعة  الدافعية  ذوي  الأفراد  اإن  اإذ   ،  )%50( فيه  يتعدى  ل  النجاح  ن�ضبة  فاإن 
مييلون لأداء املهمات متو�ضطة ال�ضعوبة التي تت�ضم بخ�ضي�ضتني: الأوىل، اأنها تزود الفرد 
مبعلومات عن اأق�ضى قدراته، والثانية، اأن ناجت الأداء املتعلق بها يكون يف قمة عدم التيقن 

)Uncertainty( اأو عدم التاأكد من حيث النجاح والف�ضل )خليفة، 1997( . 
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تعقيب على نظريات تفسري دافعية اإلجناز: 
يت�ضح مما �ضبق من عر�ص لبع�ص وجهات النظر التف�ضريية لدافعية الإجناز، اأن هذه 

الدافعية تتمتع مبجموعة من اخل�ضائ�ص اأهمها: 
اإن دافعية الإجناز متثل اأحد متغريات ال�ضخ�ضية التي يتوقف عليها اإىل حٍد كبري  1 .

جناح الفرد يف مهنته اأو درا�ضته، فهي عامل مهم وموؤثر يف رفع كفاية الفرد واإنتاجيته. 
تعّد دافعية الإجناز ذات طبيعة مركبة تت�ضمن عوامل اأو اأبعاداً عدة اأهمها: املثالية  2 .
يف العمل، واجلدية واملناف�ضة، واملثابرة، والطموح، والت�ضحية من اأجل العمل والتفوق به، 

والرغبة يف التميز، والقدرة على التغلب على العقبات، وجمابهة املهمات ال�ضعبة. 
اإىل  ذلك  ويرجع  للإجناز،  الدافعية  م�ضتوى  يف  بينهم  فيما  يختلفون  الأفراد  اإن  3 .
تتعلق  الذاتية، وخارجية  وا�ضتعداداته وحوافزه  الفرد  بقدرات  عوامل عدة: داخلية متعلقة 
ب�ضعوبة املهمات ومهارات العمل، وما يتبع ذلك من فر�ص وحظ لنجاح الفرد بالقيام بهذه 

املهمات بفعالية. 
اأ�ضا�ضية  عوامل  تعدُّ  الرتبية،  يف  واأ�ضاليبهم  الآباء  ورعاية  الجتماعية  التن�ضئة  4 .

لتحفيز ومنو الدافعية للإجناز لدى الأبناء. 
وبذلك فاإن العلقة بني املفهومني الرئي�ضنْي لهذه الدرا�ضة وهما الكفايات التعليمية  5 .
ودافعية الإجناز هي علقة وثيقة وتتمثل يف دعم اأحدهما للآخر؛ واأن توافر م�ضتوى جيد 
من الكفايات التعليمية لدى املعلم يعدُّ م�ضدراً مهمًا لدافعيته للإجناز املهني، واأن توافر 
الكفايات  اكت�ضاب  يف  ي�ضاعده  اأخرى،  جهة  من  املعلم  لدى  للإجناز  الدافعية  من  م�ضتوى 

التعليمية وممار�ضتها فعًل يف التدري�ص. 

املفاهيم العلمية:

الكفايات التعليمية:  1 .
يف   )Teaching Competencies( التعليمية  الكفايات  بدرا�ضة  الهتمام  ازداد 
وبيكر                          بوبام  اأكد  اإذ  املن�رشم،  القرن  من  ال�ضبعينات  عقد  وبداية  ال�ضتينيات  عقد  اأواخر 
)Popham & Baker, 1970( على �رشورة توافر اأمناط تعليمية �ضلوكية حمددة، يجب على 
املعلم القيام بها لإجناز العمل التعليمي على النحو الأف�ضل، وطورا بع�ص الختبارات التي 
تقي�ص الكفايات التعليمية، وذلك بتحديد الطرق التي متكن الطلب من اكت�ضاب املعلومات 
اأدى اإىل قيام حركة تربوية جديدة  وحتقيق الأهداف التعليمية املرغوب فيها، الأمر الذي 
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nCompete ( الكفايات على  القائمة  الرتبية  بحركة  تعرف  وتدريبهم  املعلمني   لإعداد 
cy- Based Education( . حيث يجب على املعلم، يف �ضوء مثل هذه الربامج، اأن يتمكن 

عملية  ممار�ضة  قبل  التعليمية  بالفاعلية  تت�ضف  ظاهرة،  �ضلوكية  تعليمية  اأمناط  اأداء  من 
)Gage & Berliner, 1979( . فاملعلم ينعك�ص تاأثريه على طلبه  التعليم على نحو فعلي 
بو�ضاطة �ضلوكه امللحظ، اأو اأدائه يف اأثناء تفاعله معهم، وبذلك ي�ضبح من املهم درا�ضة هذا 
الأداء والك�ضف عنه ملعرفة العوامل التي تدعم وت�ضاعد على اكت�ضاب املعلم لهذه املهارات 
وكفايته  املعلم  فاأداء  ال�ضف.  غرفة  بنجاح يف  على ممار�ضتها  قادراً  والكفايات، وجتعله 
 Teacher( املعلم  كفاءة  ت�ضمى  والتي  ذاته،  املعلم  خ�ضائ�ص  بع�ص  كبري  حد  اإىل  يقرره 
Teach-( تعليمية  كفايات  من  ميتلكه  ما  للمعلم  الكفاءة  هذه  ويحدد   ،)Competence

كفاءة                                                        اأكرث  كان  كلما  اأكرث،  تعليمية  كفايات  املعلم  امتلك  فكلما   ،)ing Competencies

 .)Crook & Donald, 2002(

جناح  يف  توؤثر  بحيث  والأبعاد  اجلوانب  ومتعددة  معقدة  عملية  التعليم  عملية  اإن 
اإىل  فبالإ�ضافة  التعليمية متغريات كثرية متداخلة،  للكفايات  املعلم لكت�ضابه وممار�ضته 
وبطرق  الدرا�ضية  وباملادة  باملتعلم  اخلا�ضة  املتغريات  هناك  نف�ضه،  املعلم  خ�ضائ�ص 
التدري�ص وو�ضائله املختلفة؛ لهذا يبدو من غري امل�ضتغرب يف �ضوء هذه ال�ضبكة املتداخلة من 
املتغريات، اأن ينزع الباحثون اإىل تقومي فعالية التعليم يف �ضوء عدد من املحكات املتنوعة 
)Weiner,1986( . وي�ضري كودوين وكلوزماير بهذا ال�ضدد اإىل ثلثة حمكات اأ�ضا�ضية لذلك 

)Goodwin & Klausmeier, 2003( هي: 

♦ Process :العملية التعليمية
ي�ضري هذا املحك اإىل اأمناط ال�ضلوك التفاعلي ال�ضائد يف اأثناء العملية التعليميةـ  التعلمية 
ذاتها، والتي تنجم عادة عن تفاعل اأمناط ال�ضلوك التعليمي للمعلم، مع اأمناط ال�ضلوك التعلمي 
للطالب، والتي ميار�ضها كل منهما يف البيئة ال�ضفية؛ حيث تت�ضح اأمناط �ضلوك املعلم من 
خلل الطرق التي يتبعها يف �رشح املادة الدرا�ضية، واإثارة الأ�ضئلة واإدارة احلوار واملناق�ضة 
وتزويدهم  الطلب  اإر�ضاد  يف  يزاولها  التي  الأ�ضاليب  خلل  من  تت�ضح  كما  ال�ضف،  داخل 
بالتغذية الراجعة )Feed Back( وتقومي نتاجاتهم. اأما الأمناط ال�ضلوكية للمتعلم، فتتجلى 
والقيام  واملثابرة،  اجلهد  وبذل  النتباه،  وتركيز  للنظام،  ا�ضتجاباتهم  طرق  خلل  من 

بالتجارب واملمار�ضات العملية، واأ�ضاليب احلوار. 
ولتقومي فعالية املعلم وجناح التعليم يف �ضوء هذا املحك، ا�ضتخدم الباحثون اأ�ضاليب 
كل  ميار�ضها  والتي  واملتعلم،  للمعلم  ال�ضلوكية  الأمناط  على  للوقوف  املبا�رشة  امللحظة 
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منهما يف اأثناء عملية التعليم، بحيث ُتلحظ هذه الأمناط وُتو�ضف وُتف�رش للحكم على فعالية 
التعليم يف �ضوء ما يجري داخل ال�ضف، وقد قامت درا�ضات كثرية عاجلت العملية التعليمية 

 . )Cookson, 1983 ؛Bloom, 1982( كمحك للحكم على فعالية املعلم وكفايته منها
 ♦ Product :النتاج التعليمي

للن�ضاطات  نتيجة  خربات،  من  ويكت�ضبه  الطالب  يتعلمه  ما  اإىل  املحك  هذا  ي�ضري 
التعليمية املدر�ضية. وميكن الوقوف على النتاج التعليمي من خلل مقارنة اأداء املتعلم قبل 
التعليم، باأدائه بعد التعليم؛ اأي التغريات التي تطراأ على �ضلوكه، والتي تتبدى يف اكت�ضاب 
الباحثون  ويعتقد  املتكاملة.  وال�ضخ�ضية  والقيم  والجتاهات  وامليول  املعرفية  القدرات 
الذين ياأخذون مبثل هذا املحك، اأن النتاج التعليمي هو اأف�ضل و�ضيلة لختبار فعالية املعلم 
وجناح التعليم، لأنه ميكننا من معرفة الإجنازات التي حققها املتعلم يف املجالت النف�ضية 
حت�ضيل  يف  املعلمني  اأثر  الدرا�ضات  بع�ص  اأظهرت  وقد  واملعرفية،  والنفعالية  واحلركية 
 Mussnug, )Issler, 1983؛ ال�ضبيحي، 1986؛ مقابلة، 1988؛ رم�ضان، 1992؛  الطلب 
2004؛ Kistler, 2005( ، حيث اأ�ضارت نتائج هذه الدرا�ضات اإجماًل اإىل متكن طلب بع�ص 
املعلمني، لدى ت�ضابه ال�رشوط الأخرى من اإجناز م�ضتويات حت�ضيلية اأعلى من امل�ضتويات 

التي اأجنزها طلب معلمون اآخرون.  
لكن العقبة الأ�ضا�ضية التي يواجهها هذا املحك، تتجلى يف عملية القيا�ص، اإذ ي�ضعب 
يف بع�ص الأحيان، الوقوف على بيانات ثابتة و�ضادقة حول التغريات التي تتناول جوانب 
�ضلوك الطلب املختلفة، وتعود هذه ال�ضعوبة لعدم توافر تقنيات القيا�ص الدقيقة )ن�ضواتي، 

 . )1984
 ♦ Presage :العوامل املنبئة

بها  يت�ضف  التي  ال�ضخ�ضية  والعوامل  والقدرات  ال�ضتعدادات  اإىل  املحك  هذا  وي�ضري 
املعلم، والتي ميكن اأن ت�ضاعد يف التنبوؤ بفعاليته التعليمية احلالية وامل�ضتقبلية، كقدراته 
وتفوقه  التح�ضيلي،  وم�ضتواه  وخرباته،  تعلمه  �ضنوات  وعدد  ال�ضخ�ضية،  و�ضماته  العقلية، 
الدرا�ضي، واجتاهاته ملهنة التدري�ص، و�ضفاته العقلية والنف�ضية، وقد اأجريت درا�ضات وبحوث 
حول هذه اخل�ضائ�ص الو�ضفية وعلقتها بكفاءة وفعالية املعلم يف العملية التعليمية منها 
)Wang & Creedon, 1989 ؛  Woolfolk & Hoy, 1990؛ ال�ضبيحي، 1986؛ علي، 1986؛ 

النهار والربابعة، 1992( . 
املعلم، جند  كفاءة  على  ُيحكم  اأ�ضا�ضها  على  والتي  ال�ضابقة،  املعايري  ا�ضتعرا�ص  بعد 
املعروف  لكن  اأغلبه يف حت�ضيل تلميذه،  املتمثل  املعلم  اإنتاج  ي�ضتند على  الأول  املعيار 
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اأن املعلم وحده لي�ص م�ضوؤوًل عن حت�ضيل التلميذ، بل تدخل عوامل اأخرى كثرية منها ما 
يتعلق بالتلميذ نف�ضه، مثل ذكائه وميوله واجتاهاته نحو الدرا�ضة، ومنها ما يتعلق بالو�ضط 
الجتماعي والقت�ضادي والأ�رشي الذي يعي�ص فيه التلميذ )Bloom, 1982( ، وبهذا تتعدد 
العوامل التي توؤثر يف حت�ضيل التلميذ وي�ضعب ف�ضلها وتقدير اجلزء الذي يرجع اإىل املعلم 

والأجزاء التي ترجع اإىل العوامل الأخرى. 
عليهم  تاأثريه  اأو من خلل  املعلم من خلل حت�ضيل تلميذه  كفاءة  تقدير  فاإن  لذا، 
املعلم،  فعالية  تقدير  الثاين يف  املعيار  ا�ضتخدام  اأما يف حالة  �ضليمًا متاما.  معياراً  لي�ص 
اأثناء عملية التعليم والتعلم ذاتها، ومن خلل  فاإنه يعتمد على اأمناط ال�ضلوك ال�ضائدة يف 
اإىل  العملية حتتاج  الدرا�ضية. وهذه  التي يتبعها املعلم يف �رشح املادة  الطرق والأ�ضاليب 
جهد ووقت كبريين )غنيم، 1986( ، كما حتتاج اإىل و�ضائل واأ�ضاليب معينة لقيا�ص اأنـماط 
التنفيذ  معقدة  عملية  وتعدُّ هذه  التعليمي،  عمله  اأثناء  املعلم يف  التي ميار�ضــها  التدري�ص 
اإذا  وتعدُّ  النهج،  هذا  نهجت  التي  الدرا�ضات  من  العديد  فهناك  ذلك  من  وبالرغم  والأجراء، 
نافعا للحكم  الو�ضائل املنهجية لذلك والتي ميكن العتماد على نتائجها، معياراً  توافرت 

 . )Goodlad, 2005( على كفاءة املعلم وفعاليته
ويف حال ا�ضتخدام املعيار الثالث، اأي اأمناط ال�ضلوك املنبئة التي متيز املعلم الفعال 
عن غريه من املعلمني، �ضواء كانت هذه الأمناط اأو ال�ضفات �ضخ�ضية دميغرافية كاجلن�ص 
واخلربة واملوؤهل وم�ضتوى التعليم، اوعقلية كالذكاء والقدرات النوعية الأخرى اأو انفعالية 
اإذا  مهمة  ُتعدُّ  فاإنها  ذلك،  غري  اأو  والجتاهات  وامليول  واحلاجات  والنطواء  كالنب�ضاط 
يف  وتوؤثر  وخارجه،  ال�ضف  داخل  �ضلوكه  على  تنعك�ص  حتمًا  لأنها  املعلم؛  لدى  توافرت 

فعاليته وقدرته على ممار�ضة املهارات التعليمية )�ضحادة، 1997( . 
و�ضماته  املعلم وخ�ضائ�ضه  �ضلوك  من  يتخذ  الذي  الأخري  املعيار  اأن  الباحث،  ويرى 
ال�ضلوك  من  اأمناط  وجود  ب�رشط  للدرا�ضة  نافعًا  معياراً  كفاءته  لتقدير  اأ�ضا�ضًا  املختلفة، 
بالعتماد  التعليمية  العملية  املعلم خلل  فعالية  لتقدير  اإليها  الرجوع  عليها ميكن  متفق 
على جمموعة من الختبارات واملقايي�ص وقوائم امللحظة، وهذا ما يحاول الباحث توفريه 
لتحقيق اأهداف الدرا�ضة احلالية. ويف واقع الأمر، فاإن �ضلوكيات التدري�ص ل تظهر داخل غرفة 
ال�ضف كمفردات �ضلوكية مفككة، اأو منف�ضلة بع�ضها عن بع�ص، ولكنها تظهر كمجموعة من 
ال�ضلوكيات املتتابعة التي يكون بينها علقة ما، تظهر كنموذج معني للتدري�ص ي�ضهم يف 
تعليم التلميذ، وهذا يعني، اأن حتديد هذه املهارات اأو الكفايات التعليمية، ومن ثم قيا�ضها 
يجب اأن يكون على �ضكل جمموعات من الأمناط ال�ضلوكية، ولي�ص مهارات منف�ضلة يتقنها 

املعلم يف اأثناء فرتة التدريب )بركات، 2004( . 
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دافعية الإجناز:  2 .
متثل دافعية الإجناز )Achievement Motivation( اأحد اجلوانب املهمة يف منظومة 
الدوافع الإن�ضانية، التي اهتم بدرا�ضتها الباحثون يف جمال علم النف�ص الجتماعي وبحوث 
النف�ص  علم  اإطار  يف  املعملي  والأداء  الدرا�ضي  بالتح�ضيل  املهتمون  وكذلك  ال�ضخ�ضية، 
الرتبوي، هذا ف�ضًل عن علم النف�ص املهني ودرا�ضة دوافع العمل وعوامل النمو القت�ضادي، 
وبوجه عام حظي مفهوم الدافعية للإجناز باهتمام اأكرب باملقارنة بالدوافع الجتماعية 
املعامل  اأحد  باعتباره  بعده  وما  الع�رشين  القرن  من  ال�ضتينيات  عقد  خلل  وبرز  الأخرى، 
املميزة للدرا�ضة والبحث )McClelland, 1985( . حيث ُطرحت ت�ضاوؤلت جادة كان املراد 
منها الوقوف على اأبعاد هذا املفهوم وعنا�رشه وكيفية حتديده، والوقوف على الت�ضورات 
الرتبوية  والعوامل  املتغريات  من  بكثري  علقته  وتبيان  املفهوم،  هذا  تف�رش  التي  النظرية 
والجتماعية والقت�ضادية، وقد اأ�ضبحت الدافعية للإجناز موؤخراً متثل مو�ضوعًا للبحوث 
التي  اجلماعات  املقارنة بني  الدرا�ضات  بقوة يف  وبرزت  املقارنة،  احل�ضارية  والدرا�ضات 

تنتمي اإىل ثقافات خمتلفة، بهدف الو�ضول اإىل مبادئ عامة لدافعية الإجناز. 

تعريف الدافعية لإلجناز: 

اإىل  يرجع ا�ضتخدام م�ضطلح الدافعية للإجناز يف علم النف�ص من الناحية التاريخية 
األفرد ادلر )Adler( الذي اأ�ضار اإىل اأن احلاجة للإجناز هي دافع تعوي�ضي م�ضتمد من خربات 
الطفولة، وكورت ليفن )Levin( الذي عر�ص هذا املفهوم يف �ضوء تناوله ملفهوم الطموح 
لدرا�ضة  فاإن املحاولت اجلادة  املبكرة،  البدايات  الرغم من هذه  . وعلى  )خليفة، 1997( 
دافعية الإجناز قد بداأت على يد العامل موراي )Murray( الذي راأى اأن احلاجة للإجناز ت�ضكل 
اأحد الدوافع املهمة لدى الإن�ضان، وهو اأول من قدم هذا املفهوم ب�ضكل دقيق بو�ضفه مكونا 

مهما من مكونات ال�ضخ�ضية )هول وليندزي، 1978( . 
الن�ضبي  بالثبات  يتميز  ا�ضتعداد  باأنه   )McClelland, 1985( ماكليلند  ويعرفه   
لل�ضعي للتح�ضيل والنجاح، وهذا ال�ضتعداد يظل كامنًا يف الفرد حتى ي�ضتثار مبثريات يف 
مواقف حمددة، وهو يرى اأن �ضلوك الإجناز يعك�ص م�ضاعر يرتبط بع�ضها بالأمل يف النجاح، 

ويتعلق بع�ضها الآخر باخلوف من الف�ضل. 
الثلثي  املركب  ذلك  باأنه  للإجناز،  الدافع  فقد عرف   )Atkinson( اأتكن�صون  اأما   
من قوة الدافع، ومدى احتمالية جناح الفرد، والباعث ذاته مبا ميثله من قيمة بالن�ضبة له 
)خليفة، 1997( . وبهذا املعنى يرى هيلجارد )Gage & Berliner, 1979( يف تعريفه اأنه 

الأداء يف �ضوء م�ضتوى المتياز والتفوق اأو الأداء الذي حتدثه الرغبة يف النجاح. 
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ومواجهة  ال�ضعبة،  الأعمال  واإمتام  الأ�ضياء،  يف  الرغبة  يت�ضمن  للإجناز  الدافع  اأن 
املعايري العالية والتفوق على الآخرين، وتناول ح�صن )1989( متغريات الإجناز يف �صوء 

تق�صيمه له، اإىل ثلثة جوانب هي: 
الإجناز باعتباره دافعًا: ويعني ا�ضتعداد الفرد لل�ضعي يف �ضبيل القرتاب من النجاح  ♦ 

وفقًا ملعيار حمدد من اجلودة والمتياز، واإح�ضا�ص بالفخر والعتزاز عند اإمتام العمل. 
الإجناز باعتباره اأداء: ويعني ذلك اعتبار نتيجة التح�ضيل الدرا�ضي تعبرياً عن �ضدة  ♦ 

الدفع للإجناز. 
الإجناز ب�ضفته �ضمة �ضخ�ضية: ويفرت�ص اأن الإجناز �ضفة �ضخ�ضية ترتبط بخ�ضائ�ص  ♦ 

معرفية ومزاجية. 
لدافع  اأوجهًا ثلثة  النابل�ضي )1993(  الوارد يف   )Dov Elizor( اليزر  دوف  ويحدد 
 ، وو�ضيلية(  وجدانية،  )معرفية،   )Behaviour Modality( ال�ضلوكية  الكيفية  هي:  الإجناز 
ونوع املواجهة )Type of Confrontation( )مواجهة الذات، ومواجهة امل�ضكلة( ، ومنظومة 

الزمن )Time Perspective( )قبل، ويف اأثناء، وبعد اأداء املهمة( . 
بني   )1997( خليفة  يف  الوارد   )Veroff( وفريوف   )Smith( �صميث  من  كل  ومييز 

نوعني اأ�ضا�ضيني من الدافعية للإجناز هما: 
يف  ال�ضخ�ضية  اأو  الداخلية  املعايري  تطبيق  بها  ويق�ضد  الذاتية:  الإجناز  دافعية  ♦ 

مواقف الإجناز. 
على  تعتمد  التي  التفوق  معايري  تطبيق  وتت�ضمن  الجتماعية:  الإجناز  دافعية  ♦ 

املقارنة الجتماعية، اأي بني اأداء الفرد بالآخرين. 
املفاهيم  تتمثل يف  الإجناز  دافعية  اأهم ملمح ومظاهر  اأن  �صبق  ويت�صح مما 

الإجرائية الآتية: 
امليل اإىل حتقيق النجاح، وجتنب الف�ضل.  1 .

حتمل امل�ضوؤولية حلل امل�ضكلت اخلا�ضة والعامة.  2 .
امليل اإىل و�ضع اأهداف معينة، وحتقيقها باأف�ضل طريقة ممكنة.  3 .

امليل اإىل املثابرة واملخاطرة، وتوافر عن�رش التحدي يف ال�ضلوك.  4 .
اإدراك الزمن والتوجه للم�ضتقبل بتفاوؤل.  5 .

امليل للفطنة واجلراأة واحليوية، وتقدير الذات وال�ضتقللية والطموح.  6 .
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امليل اإىل التخطيط امل�ضبق لعمله، وي�ضتخدم مهارته بحر�ص وتفح�ص دقيق.  7 .
تف�ضيل الأدوار التي توفر التفوق والتميز.  8 .

التميز باإ�ضدار اأحكام م�ضتقلة غري مزاجية.  9 .
اختيار اخلرباء ك�رشكاء يف العمل ولي�ص الأ�ضدقاء.  10 .

الدرا�ضة  فان  املختلفة،  ومظاهرها  الإجناز  لدافعية  ال�ضابقة  التعاريف  خلل  ومن 
الدور  م�ضوؤولية  لتحمل  املعلم  ا�ضتعداد  وهو:  املفهوم  لهذا  التايل  التعريف  تتبنى  احلالية 
املنوط به، وال�ضعي نحو حتقيق الأهداف الرتبوية املن�ضودة بفعالية، والتغلب على املعوقات 

التي تواجهه للتو�ضل اإىل م�ضتوى من النجاح املهني.    

الدراسات السابقة: 

اأولً- درا�صات تناولت اكت�صاب وممار�صة املعلم للكفايات اللزمة للتعليم: ◄ 

اللزمة  الكفايات  حتليل  هدفها  كان  بدرا�ضة   )AL- Raway, 1988( الراوي  قام 
ملعلمي املرحلة الثانوية يف دولة الأمارات العربية، واأبرزت الدرا�ضة النتيجة العامة الآتية: 
اإن هناك خم�ص كفايات ذات درجة عالية من الأهمية اتفق عليها اأفراد العينة وهي: القدرة 
على حت�ضري الدرو�ص واإعدادها بو�ضوح، والتمتع بخ�ضائ�ص �ضخ�ضية طيبة، والقدرة على 
اإدارة ال�ضف الدرا�ضي، والتاأكيد على املعلومات يف الرتبية الدينية و الأخلقية، وت�ضجيع 

الطلب على اتباعها، والقدرة على ت�ضميم الدر�ص وتنفيذه. 
ويف درا�ضة قامت بها حماد )1992( بهدف التعرف اإىل الكفايات التدري�ضية اللزمة 
الدرا�ضة على )50( معلمًا ومعلمة  ا�ضتملت عينة  الثانوي،  بالتعليم  الفل�ضفية  ملعلي املواد 
مبدينة الإ�ضكندرية، كما ا�ضتخدمت لذلك بطاقة ملحظة ت�ضمنت )50( كفاية موزعة على 
ال�ضيكولوجية  املفاهيم  وا�ضتخدام  اليومية،  للدرو�ص  التخطيط  هي:  رئي�ضة  جمالت  �ضبع 
بفعالية، ا�ضتخدام الو�ضائل والأن�ضطة الرتبوية، تنفيذ الدر�ص تبعا للخطة املر�ضومة، وحتليل 
الأداة العلمية، وحفظ النظام داخل ال�ضف الدرا�ضي، وا�ضتخدام اأ�ضاليب تقومي متنوعة وفاعلة. 
وكانت اأهم نتائج هذه الدرا�ضة اأن ن�ضبة الكفايات التعليمية املتوافرة لدى املعلمني تراوحت 

ما بني )65 % و 79%( يف جميع املجالت ال�ضبعة. 
الكفايات  حتديد  هدفها  درا�ضة   )Ellis & others, 1993( واآخرون  األي�س  واأجرى 
اللزمة التي ينبغي اأن تتوافر لدى معلمي املرحلة البتدائية لتنا�ضب احتياجات التلميذ. 

وقد اأ�ضارت نتائج هذه الدرا�ضة اإىل اأهمية الكفايات يف املجالت الآتية: 
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التدري�ص كمهنة، وطبيعة  الآتية:  العنا�رش  املجال  ويت�ضمن هذا  املهنة:  احرتاف  ● 
العمل املدر�ضي، واملعلم كمحرتف ملهنة التعليم. 

النمو  ظاهرة  عن  املعارف  و  باملعلومات  املت�ضلة  الكفايات  ويت�ضمن  املتعلم:  ● 
الإن�ضاين والتطور، والتاأثريات الوالدية، وتقومي خ�ضائ�ص املتعلم، والعوامل املوؤثرة عليه. 

الت�ضال والتعاون: وي�ضتمل على كفايات الت�ضال الأ�ضا�ضية و التفاعل مع الزملء  ● 
واملهنيني يف املجال، و تطوير اخلطط التعليمية والتفاعل مع الوالدين. 

التعليمية،               الربامج  تقومي  و  التعلم،  تقومي  كفايات  على  وي�ضتمل  التعلم:  تي�ضري  ● 
و ت�ضميم خطط التعلم وطرق توزيعها، و اإدارة ال�ضف الدرا�ضي. 

اأما بران�س )Branch, 1993( فقد قام بدرا�ضة هدفت اإىل معرفة مدى امتلك وممار�ضة 
معلمي ال�ضفوف ال�ضابع وحتى الثاين ع�رش يف ولية نيويورك الأمريكية للكفايات اللزمة 
النتائج  اإىل  الدرا�ضة  الدرا�ضة من )75( معلمًا ومعلمة، وقد خل�ضت  للتعليم، وتكونت عينة 

الآتية: 
الدرا�ضة  هذه  اأفراد  لدى  املدار�ص  للتدري�ص متار�ص يف هذه  اللزمة  الكفايات  اإن  ● 

بن�ضبة تراوحت بني )70.24 %( باملتو�ضط العام. 
اأما الكفايات التي مور�ضت بن�ضبة )80 ● %( فاأكرث فهي على التوايل ح�ضب الأهمية: 
ال�ضلوكية،  الأهداف  وو�ضع  العلمي،  املحتوى  وحتليل  العامة،  الرتبوية  الأهداف  و�ضع 
وربط  التعليمي،  املحتوى  تنظيم  و  ال�ضلوكية،  للأهداف  املنا�ضبة  التدري�ص  طرق  واختيار 

الدرو�ص مع بع�ضها بع�ضًا، وربط الدرو�ص بوحدات املنهاج كلها. 
%( على التوايل: مناق�ضة  يف حني كانت الكفايات التي مور�ضت بن�ضبة اأقل من )70 ●
التعليمية،  الو�ضائل  امل�ضوؤولني يف مركز  الإداريني، ومناق�ضتها مع  الأهداف امل�ضاغة مع 
بخرباء  والت�ضال  للدر�ص،  املنا�ضبة  التعليمية  الأدوات  واختيار  الآخرين،  املعلمني  ومع 

املادة الدرا�ضية، وتنظيم اجلهود مع معلمني اآخرين لدى و�ضع املذكرة اليومية.  
واأجرى الكندري )1994(  درا�ضة بهدف التعرف اإىل مدى متكن املعلمني من الكفايات 
لهذا  الباحث  واأعد  الكويت.  العام يف  التعليم  مراحل  للتعليم يف  اللزمة  واخلا�ضة  العامة 
الغر�ص بطاقة ملحظة ت�ضتمل على )114( كفاية موزعة اإىل ثلثة جمالت من الكفايات، 
وطبقها على عينة مكونة من )24( معلمًا ومعلمة. وقد متخ�ضت الدرا�ضة عن نتائج كثرية 

كان اأهمها ما ياأتي: 
الكفايات  اأعلى  كانت  النفعايل  والتزان  العام  باملظهر  املتعلقة  الكفايات  اإن  ● 
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على   )%  87.5 و   %  95.8( ن�ضبتها  كانت  حيث  املعلمني،  لدى  وتوافراً  متكنًا  التعليمية 
التوايل. 

كانت كفايات الإحاطة باملادة العلمية بن�ضبة )41.7 ● %( ، وكفايات اإعداد الدر�ص 
فكانت بن�ضبة )16.7 %( . 

بلغت ن�ضبة الكفايات املتوافرة لدى معلمي املرحلتني البتدائية والإعدادية اأكرب  ● 
من ن�ضبة معلمي املرحلة الثانوية حيث كانت هذه الن�ضبة )78.6 % و 40 %( على التوايل. 

وخل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن اأداء مدر�ضي اللغة العربية يف املدر�ضة الإجنليزية كان بدرجة 
يف  الأ�ضا�ضية  الكفايات  بع�ص  على  التدريب  من  مزيد  اإىل  املعلمون  ويحتاج  متو�ضطة، 

التدري�ص.  
ويف الأردن قام حمدان والنا�رض )1996( بدرا�ضة كان الهدف منها التعرف اإىل درجة 
ممار�ضة معلمي تخ�ض�ص الرتبية الريا�ضية لهذه الكفايات التعليمية من وجهة نظر طلبتهم. 
ولتحقيق هذه الأهداف اختريت عينة ع�ضوائية قوامها )270( طالبًا وطالبة من طلبة كليات 
املجتمع وهم ميثلون ما ن�ضبته )41%( من املجموع الكلي للطلبة، وا�ضتخدم لذلك قائمة من 
الكفايات التعليمية مكونة من )73( كفاية موزعة على )9( جمالت. وخل�ضت هذه الدرا�ضة 
الكفايات  جمالت  مرتفعة  بدرجة  ميتلكون  الريا�ضية  الرتبية  تخ�ض�ص  معلمي  اأن  اإىل 
التعليمية، والت�ضال  التقومي، والعمل مع اجلماعة، والأ�ضاليب والو�ضائل  الآتية:  التعليمية 
والتفاعل والعلقات الإن�ضانية، والتخطيط للتعليم، بينما ميتلكون كفايات تطوير املناهج 

بدرجة متو�ضطة. 
ويف درا�ضة قام بها جينك واآخرون )Cheng & Others, 2003( كان هدفها الأ�ضا�ص 
حتديد الكفايات اللزمة للتعليم التي اأكت�ضبها الطالب املعلم من خلل برنامج اإعداد خا�ضني 
احلا�ضلة على ممار�ضة  التغريات  اإىل  والتعرف  �ضنتني.  لفرتة  وتدريبهم  الرتبوي  بالتاأهيل 
الطالب املعلم للمهارات التدري�ضية اللزمة بعد عملية الإعداد والتدريب الرتبوي. وبعد اإمتام 
برنامج الإعداد والتدريب الرتبوي، ا�ضتخدمت بطاقة ملحظة لقيا�ص مدى ممار�ضة الطلبة 
املعلمني للكفايات التي تدربوا عليها خلل الربنامج، وذلك خلل ال�ضنة الأوىل لتعينهم يف 
جمال التدري�ص الفعلي. وعند حتليل بيانات هذه الدرا�ضة ومعاجلتها اإح�ضائيا اأ�ضفرت عن 

النتائج الآتية:
اإن اأفراد املجموعة الأوىل الذين كان اكت�ضابهم للكفايات التعليمية مرتفعًا خلل  ● 
الربنامج التدريبي، اأظهروا قدرة اأف�ضل على ممار�ضة املهارات التدري�ضية يف اأثناء اخلدمة 

احلقيقية يف ال�ضنة الأوىل لتعيينهم.
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اإن امتلك الطلبة املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم مل يكن بامل�ضتوى املطلوب  ● 

اإىل حاجة املعلمني امل�ضتمرة لربامج الإعداد والتدريب  الدرا�ضة  ب�ضكل عام، ولهذا خل�ضت 
الرتبوي واملهني. 

 VonEschenbach & Pavlak,( ويف درا�ضة قام بها كل من فون�ص�صينباك وبافلك
2004( كان هدفها الك�ضف عن الكفايات ال�رشورية لدى املعلمني يف املرحلتني: البتدائية 
الكفايات.  هذه  على ممار�ضة  املعلمني  هوؤلء  بقدرة  املرتبطة  العوامل  ومعرفة  والثانوية، 
للكفايات مكونة من  ُطبِّقت عليهم قائمة  الدرا�ضة من )152( معلمًا ومعلمة  تكونت عينة 
)30( فقرة. وقد انتهت اإىل نتائج عدة كان من بينها عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 

بني درجات اأفراد عينة الدرا�ضة من حيث اكت�ضابهم للكفايات التعليمية اللزمة للتعليم. 
تاأثري  على  التعرف  اإىل  هدفت   )Klein, 2005( لكلني  م�ضابهة  اأخرى  درا�ضة  ويف 
الإعداد والتدريب امل�ضبقني للمعلمني على مهارات ت�ضميم التعليم يف امتلك وممار�ضة هذه 
معلمي  من   )105( كلني  ا�ضتخدم  الغر�ص  هذا  من  وللتحقق  التدري�ص.  اأثناء  يف  املهارات 
وتدريب،  اإعداد  برنامج  بوا يف  ُدرِّ الإناث،  )75( من  و  الذكور،  )30( من  اخلدمة:   قبل  ما 
يقوم على الكفاية )Competency Based Instruction( على بع�ص املفاهيم واملبادئ 
العامة يف ت�ضميم التعليم كالتخطيط للتعليم، و�ضياغة الأهداف العامة واخلا�ضة، واأ�ضاليب 
اأ�ضبوعًا،  اإثارة الدافعية والتقومي ذي املحك املرجعي. وقد ا�ضتغرق برنامج التدريب )16( 
امتلكهم لأهداف  للتحقق من مدى  اأُخ�ضع املعلمون خللها لثلثة اختبارات مو�ضوعية 
الربنامج، ومدى تطبيقهم وممار�ضتهم لهذه املهارات التي اأعدوا لها، وقد تو�ضلت الدرا�ضة 
اإىل اأن متو�ضط حت�ضيل   )امتلك( اأفراد العينة املدرو�ضة على الختبار الأول اخلا�ص لقيا�ص 
مدى تعلم املعلمني ملفاهيم ومبادئ ت�ضميم التعليم بلغ )14.4( من جمموع كلي بلغ )15( 
درجة. وفيما يتعلق مبمار�ضة املهارات التعليم، فقد بلغ متو�ضط اأداء املعلمني )46.73( من 

جمموع كلي بلغ )50( . 
اأما العمري )2005( فقد هدفت درا�ضته اإىل الك�ضف عن مدى تقدير عينة من معلمي 
متغريات  �ضوء  يف  ممار�ضتها  وم�ضتوى  التعليمية  الكفايات  لأهمية  الأردن  يف  احلا�ضوب 
الدرا�ضة من )438( معلمًا ومعلمة، وقد بينت  اخلربة واملوؤهل العلمي. وتكونت عينة هذه 
كانت  مرتفعة، يف حني  كانت  التعليمية  الكفايات  لأهمية  املعلمني  تقديرات  اأن  نتائجها 
تقديراتهم لدرجة ممار�ضتهم لها متو�ضطة. كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�ضائيًا 
درجة  حملة  ل�ضالح  العلمي  املوؤهل  متغري  اإىل  ُيعزى  التعليمية  الكفايات  اأهمية  مدى  يف 
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البكالوريو�ص. كما بينت النتائج وجود علقة ارتباطية دالة اإح�ضائيًا بني اأهمية الكفايات 
التعليمية ومدى ممار�ضتها فعًل. 

لدى  امل�ضتخدمة  التعليمية  الكفايات  اإىل  التعرف   )2008( داود  اأبو  درا�ضة  وهدفت 
�ضوء  يف  وذلك  اخلليل،  حمافظة  يف  الدنيا  الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  العربية  اللغة  معلمي 
الدرا�ضة  هذه  عينة  تكونت  وقد  واخلربة،  والتخ�ض�ص،  العلمي،  واملوؤهل  اجلن�ص،  متغريات: 
اإىل )136( مدر�ضة. وبعد جمع بيانات هذه  من )211( معلمًا، و )337( معلمة، موزعني 
تراوح  التعليمية  للكفايات  املعلمني  ممار�ضة  ن�ضبة  اأن  النتائج  اأظهرت  وحتليها  الدرا�ضة 
دالة  النتائج وجود فروق  على جميع املجالت. ومل تظهر  اإجماًل بني كبرية وكبرية جداً 
اإح�ضائيًا يف تقديرات املعلمني ملمار�ضة الكفايات التعليمية ُتعزى اإىل املتغريات امل�ضتقلة 

مو�ضع البحث. 
ثانياً- درا�صات تناولت دافعية الإجناز لدى املعلمني:  ◄ 

اأجرى الأزرق )1997( درا�ضة كان من بني اأهدافها التعرف اإىل مدى توافر الكفايات 
لديهم  الأداء  ليبيا، وحتديد م�ضتويات  الأ�ضا�ضي يف  التعليم  املعلمني مبرحلة  لدى  املهنية 
لدى  املهنية  بالكفايات  التنبوؤ  اإمكانية  مدى  ومعرفة  منخف�ص(.  متو�ضط-  )مرتفع- 
املعرفية  العقلية  اخل�ضائ�ص  من  ملجموعة  الن�ضبي  الوزن  حتديد  خلل  من  املعلمني 
والوجدانية والجتماعية )منفردة و جمتمعة( ، ومدى اإ�ضهام كل منها يف تف�ضري التباين يف 
الكفايات املهنية، وذلك بهدف �ضبط هذه املتغريات كمدخلت �ضلوكية عند انتقاء الطلب 
املعلمني قبل اللتحاق بربامج اإعداد املعلمني وتدريبهم. تكونت عينة الدرا�ضة من )138( 
معلمًا ومعلمة، وا�ضتخدمت الأدوات الآتية جلمع البيانات اللزمة لتحقيق اأهداف الدرا�ضة 
وهي: مقيا�ص تقدير الذات، ومقيا�ص دافعية الإجناز، وبطاقة ملحظة اأداء املعلم، وا�ضتمارة 
البيانات اخلا�ضة باملوؤهل واخلربة، والربوفيل ال�ضخ�ضي، واختبار الذكاء العام، و اختبار 
قدرات التفكري البتكاري. وقد ُعوجلت هذه البيانات با�ضتخدام برامج )SAS( ، وا�ضتخرجت 
م�ضفوفات الرتباط، ومقايي�ص النزعة املركزية ومعادلة النحدار املتعدد املنتظم، و حتليل 

التباين الأحادي الجتاه. وتو�صلت هذه التحليلت اإىل النتائج الآتية: 
)املجموع  املهنية  الكفايات  بني  اإح�ضائيا  ودالة  موجبة  ارتباط  علقة  وجود  ● 

الكلي( وبني ثلثة متغريات وهي: الذكاء العام، والطلقة اللفظية، وتقدير الذات. 
عدم وجود علقة ارتباطية جوهرية بني الكفايات املهنية وبني كل من: دافعية  ● 
الفكرية،  والطلقة  والجتماعية،  النفعايل،  والتزان  وامل�ضوؤولية،  وال�ضيطرة،  الإجناز، 

واملرونة، والأ�ضالة. 
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مل ي�ضل م�ضتوى اأداء معلمي مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي يف ليبيا حد الإتقان املطلوب  ● 
الكفايات  م�ضتوى  واأما على  املهنية،  للكفايات  الكلي  املجموع  م�ضتوى  )85%( على  وهو 
الأ�ضا�ضية، فقد حتقق الإتقان يف جمال العلقات البينية فقط، ومل ي�ضل اإىل حد الإتقان يف 

كل من كفايات: التدري�ص، واإدارة ال�ضف، والت�ضال والتفاعل ال�ضفي. 
وفعالية  للإجناز  الدافعية  تاأثري  بهدف بحث  درا�ضة   )Willke, 2004( ويلك  واأجرى 
املعلم يف حتقيق ا�ضرتاتيجيات التعليم، لدى عينة من مكونة من )170( معلمًا ومعلمة من 
مرحلتْي التدري�ص الأ�ضا�ضية والثانوية ومن تخ�ض�ضات خمتلفة، وقد اأظهرت الدرا�ضة نتائج 
عديدة كان من بينها وجود تاأثري موجب ودال اإح�ضائيًا للدافعية للإجناز يف قدرة املعلم 
على حتقيق ا�ضرتاتيجيات التعليم بفعالية، واأنها ل توجد فروق بني اجلن�ضني يف الدافعية 
للإجناز، يف حني اأظهر املعلمون من التخ�ض�ضات العلمية م�ضتوى اأكرب من الدافعية للإجناز 
مقارنة باملعلمني يف التخ�ض�ضات الأدبية، كما اأظهر املعلمون يف املرحلة الثانوية م�ضتوى 

اأكرب من الدافعية للإجناز من املعلمني يف املرحلة الأ�ضا�ضية. 
درا�ضة كار�صكوف )Garskof, 2004( التي كان من بني اأهدافها التعرف اإىل الدافعية 
من  مكونة  عينة  على  الدرا�ضة  طبقت  التدري�ضية،  املهارات  مبمار�ضة  وعلقتهما  للإجناز 
)422( معلمًا ومعلمة ن�ضفهم من الذكور والن�ضف الأخر من الإناث، واأظهرت الدرا�ضة نتائج 
كثرية كان من بينها وجود علقة موجبة ودالة اإح�ضائيًا بني الدافعية للإجناز، وممار�ضة 

مهارات التدري�ص ل�ضالح املعلمني ذوي امل�ضتوى املرتفع من الدافعية للإجناز.  
قام اأفيووك )Avyoock, 2005( بدرا�ضة بهدف التعرف اإىل العلقة بني فعالية املعلم 
يف املرحلة الأ�ضا�ضية ودافعيته الإجنازية، تكونت عينة الدرا�ضة من )240( معلمًا ومعلمة، 
التدري�ص  اإح�ضائيًا بني فعالية املعلم يف  ودلت نتائجها على وجود علقة موجبة ودالة 

ودافعيته للإجناز. 

مشكلة الدراسة:
اإن التعليم ي�ضهم اإ�ضهامًا كبرياً يف حتقيق ما يتطلع اإليه املجتمع، من تن�ضئة اأفراده وفقًا 
لغايات واأهداف اجتماعية واإن�ضانية معينة، واملدر�ضة هي املوؤ�ض�ضة التي اأن�ضاأها املجتمع 
الجتماعي  النظام  وفق  وتربيتهم  الأجيال  تن�ضئة  يف  وفهم  وعي  عن  دورهًا  توؤدي  كي 
والثقايف ملجتمعهم. واملعلم ب�ضفته العمود الفقري لهذه املوؤ�ض�ضة يكون له التاأثري الأكرب 
يف منو التلميذ، وذلك با�ضتخدام الطرق والو�ضائل التي يتخذها كمدخل للو�ضول اإىل حتقيق 

م�ضوؤولياته نحو التلميذ. 
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ولعل حتديد الكفايات اللزمة للتعليم التي على املعلم اكت�ضابها وممار�ضتها ي�ضبح 
اأمراً ملحًا وبالغ الأهمية، لأن معرفة هذه الكفايات جتعل من املمكن ر�ضم اخلطط الفاعلة 
لتدريب املعلمني واإعدادهم قبل اخلدمة واأثناءها، وذلك من اأجل رفع كفاءة املعلمني وتطوير 
اأدائهم، كما يجعل بالإمكان تقومي هذا الأداء، ولعل هذا الجتاه هو ال�ضائد يف العديد من 
دول العامل )ن�ضوان وال�ضعوان، 1990( . اإذ اإن بناء الرتبية على هذا الأ�ضا�ص يجعل عملية 

اإعداد املعلمني وتدريبهم اأكرث تر�ضيدا وفاعلية.  
وبناء على ذلك، وانطلقًا من اأهمية الدور املنوط باملعلم، وحلداثة مو�ضوع الكفايات 
التعليمية، وبخا�ضة يف املجتمع الفل�ضطيني، فاإن هذه الدرا�ضة اأخذت على عاتقها التعرف 
اإىل مدى اكت�ضاب املعلم الفل�ضطيني للكفايات اللزمة للتعليم، ومدى قدرته على ممار�ضة 
هذه الكفايات يف غرفة ال�ضف فعًل، وعلقة ذلك بدافعيته للإجناز. ذلك اأن امتلك املعلم 
وطرائقها  والتعلم  التعليم  م�ضادر  على  التامة  و�ضيطرته  الأدائية  التعليمية  للكفايات 
واأ�ضاليبها املختلفة ت�ضري اإىل اأن هذا املعلم كفء وفعال )Efficient( ، اأي اإنه يتمتع بكفايات 
تربوية ومهنية عالية. ولكن هذه الكفاءة )Efficiency( ل ت�ضمن اأن يكون املعلم فعاًل اإل اإذا 

مار�ص هذه الكفايات، ووظفها يف اإجناح العملية التعليمية التعلمية )بلقي�ص، 1989( . 
يف �ضوء ما تقدم، يتحدد مو�ضوع هذه الدرا�ضة مبعرفة الكفايات اللزمة للتعليم التي 
اكت�ضابها عينة من املعلمني الفل�ضطينيني، ومدى ممار�ضتهم لهذه الكفايات فعل، وعلقة 
ذلك بدافعية املعلم للإجناز. وبالتحديد فاإن الدرا�صة احلالية حتاول الإجابة عن الأ�صئلة 

الآتية: 
ما مدى اكت�ضاب املعلم الفل�ضطيني للكفايات اللزمة للتعليم ومدى ممار�ضته لها  1 .

فعًل؟ 
للتعليم  اللزمة  للكفايات  املعلمني  اكت�ضاب  اإح�ضائيًا بني  دالة  توجد علقة  هل  2 .

وممار�ضتهم الفعلية لها؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني متو�ضطات درجات اكت�ضاب املعلمني للكفايات  3 .

اللزمة للتعليم بحيث ُتعزى مل�ضتوى الدافعية للإجناز لديهم؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�ضائيًا بني متو�ضطات درجات ممار�ضة املعلمني للكفايات  4 .

اللزمة للتعليم بحيث ُتعزى مل�ضتوى الدافعية للإجناز لديهم؟ 
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هدف الدراسة:    
التي اكت�ضابها املعلم،  الكفايات اللزمة للتعليم  الك�ضف عن  اإىل  الدرا�ضة  هدفت هذه 
ومدى قدرته على ممار�ضة هذه الكفايات واأدائها، وعلقة ذلك بدافعيته للإجناز. وبالتحديد 

فاإن هذه الدرا�صة تهدف ب�صكل اأ�صا�صي اإىل ما ياأتي: 
ومدى  للتعليم  اللزمة  للكفايات  الفل�ضطيني  املعلم  اكت�ضاب  مدى  عن  الك�ضف  1 .

ممار�ضته لها فعًل. 
التحقق من العلقة بني م�ضتوى اكت�ضاب املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم ومدى  2 .

ممار�ضتهم الفعلية لها. 
للكفايات  املعلمني  اكت�ضاب  درجات  متو�ضطات  بني  الفروق  دللة  اإىل  التعرف  3 .

اللزمة للتعليم تبعًا مل�ضتوى الدافعية للإجناز لديهم. 
للكفايات  املعلمني  ممار�ضة  درجات  متو�ضطات  بني  الفروق  دللة  اإىل  التعرف  4 .

اللزمة للتعليم تبعًا مل�ضتوى الدافعية للإجناز لديهم. 

أهمية الدراسة: 
اإن اكت�ضاب املعلم للكفايات التعليمية تعدُّ �رشطًا لزمًا و�رشوريًا لتحقيق الفاعلية يف 
التعليم، واإحداث الآثار املرجوة، ولكنها لي�ضت كافية )بلقي�ص، 1989( ؛ اإذ ل بد من توافر 
بع�ص ال�ضفات واخل�ضائ�ص العقلية والنفعالية املزاجية يف املعلم، اأو ملن ُيعد للعمل يف 
وتوفري  وتطويرها  التعليم  مهنة  اإعداد  ب�ضيا�ضة  م�ضتمر  ب�ضكل  النظر  واإعادة  التعليم،  مهنة 
الربامج الرتبوية املتخ�ض�ضة لهذا الغر�ص، فاملعلم باعتباره مفتاح التجديد والتغيري يف 
التغريات احلا�ضلة  اإىل مثل هذه الربامج حتى ي�ضتطيع مواكبة  املنظومة الرتبوية يحتاج 

ومواجهة التحديات املعا�رشة. 
ويف �ضوء ذلك، يرى الباحث مربراً لدرا�ضة ما ميتلكه املعلمني من كفايات تعليمية، 
الدافعية  مب�ضتوى  ذلك  وعلقة  ال�ضف  غرفة  يف  الكفايات  لهذه  ممار�ضتهم  من  والتحقق 
للإجناز لديهم. والباحث اإذ ي�صوغ اأهداف درا�صته هذه فاإنه يتوخى من اإجرائها حتقيق 

الفوائد الآتية: 
املهني،  اأدائهم  حت�ضني  على  التعليمية  املراحل  جميع  يف  املعلمني  م�ضاعدة  1 .
قبل  عليها  والتدرب  وممار�ضتها  اكت�ضابها  و�رشورة  للتعليم  اللزمة  الكفايات  مبعرفتهم 

اخلدمة واأثناءها. 
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باملهارات  معرفتهم  املعلمني يف �ضوء  اأداء  تقومي  الرتبويني يف  امل�رشفني  تفيد  2 .
التعليمية اللزمة ملزاولة املعلمني ملهنتهم. 

م�ضاعدة القائمني على برامج اإعداد املعلمني وتاأهيلهم على النحو الأف�ضل.  3 .
حت�ضني تعلم التلميذ وتطويره، اإذ اإن اأداء املعلم اجليد ينعك�ص اإيجابًا على �ضلوك  4 .

التلميذ واأدائهم. 
دافعا  تكون  واأن  العلمي،  البحث  اإثراء  يف  الدرا�ضة  هذه  ت�ضهم  اأن  الباحثان  ياأمل  5 .

للباحثني واملهتمني لإجراء املزيد من الدرا�ضات يف هذا املجال. 
تفيد اجلهاز الرتبوي املتمثل يف وزارة الرتبية والتعليم يف تنظيم العملية الرتبوية،  6 .
وت�ضاعد يف اتخاذ القرارات املنا�ضبة لتطوير دور املعلم ليواكب كل تطور وجديد يف جمالت 

التعليم والتعلم املختلفة. 
اأ�ضا�ضية  تعليمية  كفايات  حول  تدور  تعليمية  وحقائب  رزم  اإعداد  على  ت�ضاعد  7 .

يحتاجها املعلم لدى قيامه بدوره املهني. 

افرتاضات الدراسة:
الفرتا�صات  النتائج  وتف�صري  الأحكام  اإ�صدار  يف  ال�رضوع  قبل  الباحث  طرح 

الأ�صا�صية الآتية: 
الأ�ضا�ضية  التعليم:  مرحلتي  يف  املعلمني  من  اختارها  التي  الدرا�ضة  عينة  اإن  1 .
والثانوية عينة ع�ضوائية ممثلة ملجتمع الدرا�ضة متثيًل �ضادقًا. واأن اأفراد هذه العينة لديهم 
على  الإجابة  خلل  من  عنها  التعبري  ميكنهم  املعرفة  وهذه  التعليمية،  بالكفايات  معرفة 

فقرات قائمة الكفايات املعدة لهذا الغر�ص. 
اإن مدير املدر�ضة ي�ضتطيع تقدير ممار�ضة املعلم للكفايات التعليمية، ب�ضبب خربته  2 .
وتاأهيله العلمي واملهني وبعتباره م�رشفًا تربويا مقومًا يف املدر�ضة فهو اأكرث م�ضا�ضًا بعمل 
املعلم واأكرث قدرة على احلكم على ممار�ضته للمهارات التعليمية اللزمة، وبخا�ضة اأن وزارة 
للمعلمني  دورية  ح�ض�ص  ح�ضور  املدار�ص  مدراء  من  تطلب  الفل�ضطينية  والتعليم  الرتبية 

وتوجيههم تربويًا وم�ضلكيًا. 
عينة  على  املقدار  بنف�ص  توؤثر  والقت�ضادية  الجتماعية  اخلارجية  العوامل  اإن  3 .

الدرا�ضة. 
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حمددات الدراسة:  

توجد بع�س املحددات التي ميكن اأن تقلل من اإمكانية تعميم نتائج هذه الدرا�صة 
خارج عينتها وجمتمعها الأ�صلي ومن هذه املحددات ما ياأتي: 

اقت�ضار هذه الدرا�ضة على معلمي املدار�ص احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم  1 .
الفل�ضطينية يف حمافظة طولكرم. 

وقائمة  الكفايات  قائمة  وهي:  فيها  امل�ضتخدمة  بالأدوات  الدرا�ضة  هذه  حتدد  2 .
لأغرا�ص  وتطويره  الباحث  ت�ضميم  من  اأدوات  وهي  الإجناز،  دافعية  ومقيا�ص  امللحظة 
هذه  �ضدق  بدرجة  يرتبط  وثباتها  الدرا�ضة  هذه  نتائج  �ضدق  فاإن  لذلك  احلالية،  درا�ضته 

الأدوات وثباتها. 
تقدير ممار�ضة املعلمني للكفايات التعليمية بطريقة امللحظة املبا�رشة من قبل  3 .

مدير املدر�ضة. 

الطريقة واإلجراءات: 

اأولً- جمتمع الدرا�صة وعينتها:  ◄ 

يف  التدري�ص  ميار�ضون  الذين  واملعلمات  املعلمني  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
املدار�ص احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم؛ والبالغ عددهم 
اإح�ضائيات مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم  )2034( معلمًا ومعلمة )ح�ضب 
اأما  و )1010( معلمة.  ، منهم )1024( معلمًا،  الدرا�ضي 2006/ 2007(  العام  بداية  يف 
عينة الدرا�ضة احلالية فتكونت من )279( معلمًا ومعلمة، وهم ي�ضكلون ما ن�ضبته )14%( من 
جمتمع الدرا�ضة؛ منهم )142( معلمًا، و )137( معلمة. اختريوا بطريقة ع�ضوائية ميَّ�رشة من 

اأفراد جمتمع الدرا�ضة. 
ثانياً- اأدوات الدرا�صة:  ◄ 

 ● Teaching Competencies Inventory )TCI( :قائمة الكفايات التعليمية
اأعدَّ الباحثان قائمة للكفايات اللزمة للتعليم العام يف مراحله الأ�ضا�ضية والثانوية 
لأغرا�ص درا�ضات �ضابقة له )بركات، 2004؛ 2005( وتت�ضمن و�ضفًا اإجرائيًا لأهم الأداءات 
اأن ميار�ضها خلل قيامه مبهنته، �ضواء  اأن ميتلكها املعلم، ويحاول  ال�ضلوكية التي ينبغي 
التدري�ص  اأو ما يت�ضل ب�ضلوك   ،  )Teacher Behavior( العام  كان ذلك مبا يت�ضل ب�ضلوكه 
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)Teaching Behavior( ، ولأغرا�ص الدرا�ضة احلالية، فقد �ضيغت هذه القائمة واأعدت لتقوم 
بغر�ضني اأ�ضا�ضيني جلمع البيانات اللزمة هما: 

اللزمة  للكفايات  الدرا�ضة  اأفراد  املعلمني  اكت�ضاب  مدى  لقيا�ص  الكفايات  أ. قائمة 
للتعليم، بحيث تتم عملية ال�ضتجابة عليها بطريقة التقدير الذاتي من قبل املعلم بتحديده 

م�ضتوى توافر هذه الكفايات مبجالتها املختلفة لديه. 
	. بطاقة ملحظة: بهدف قيا�ص م�ضتوى املمار�ضة الفعلية للكفايات التعليمية لدى 
املعلمني، وذلك من خلل تقديرات مدير املدر�ضة لأداءات املعلمني ب�ضفته م�رشفًا تربويًا 
مقيمًا يتابع يوميًا ودوريًا عمل املعلمني وي�رشف عليهم، وهذه البطاقة ت�ضتمل على نف�ص 

جمالت القائمة ال�ضابقة وفقراتها من الكفايات التعليمية. 
الدرجات  من  نوعني  توفري  هو  الأداة  هذه  هدف  فاإن  الإجرائية  الناحية  فمن  لذا، 
التعليمية  الكفايات  اإمتلك  م�ضتوى  عن  درجات  الول  النوع  الدرا�ضة:  اأفراد  من  فرد  لكل 
الفعلية  املمار�ضة  لدراجاتهم بخ�ضو�ص  بيانات  توفري  الثاين،  والنوع  الدرا�ضة،  اأفراد  لدى 
على  واإعدادها  التعليمية  الكفايات  قائمة  ت�ضميم  يف  الباحث  اعتمد  الكفايات.  لهذه 
املنحى  هذا  ويقوم   ،)Consensus Approach( وخطواته  الإجماع  منحى  افرتا�ضات 
�ضبق  التي  واملتوافرة  املختلفة  التعليمية  الكفايات  لقوائم  ال�ضاملة  املراجعة  اأ�ضا�ص  على 
اإعدادها يف درا�ضات �ضابقة، ثم حذف الكفايات املتداخلة واملتكررة لتنتج قائمة خمتارة 
جديدة، وُتوزع على جمموعة من اخلرباء واملتخ�ض�ضني للحكم على �ضلحيتها و�ضبطها                                                    

 . )Wang & Creedon, 1989(

قام الباحثان مبراجعة بع�ص الدرا�ضات املتاحة يف اأدبيات هذا املو�ضوع واطلعا على 
الدرا�ضات  اأهم هذه  التعليمية وبطاقات امللحظة امل�ضتخدمة فيها، ولعل  الكفايات  قوائم 
النهار وربايعة   ، وال�ضعوان )1990(  ن�ضوان   ، ال�ضبيحي )1986(    ، هي: مرعي )1983( 

)1992( ، حماد )1992( ، الأزرق )1997( . 
وقد بلغ عدد هذه الكفايات املنتقاة ت�ضعًا و�ضتني كفاية موزعة على ثمانية جمالت 

فرعية كالآتي: 
( كفايات املجال الأول: كفايات الإعداد للدر�ص وي�ضتمل على )7 -
( كفايات املجال الثاين: كفايات تنفيذ الدر�ص وي�ضتمل على )10 -

( كفايات املجال الثالث: كفايات التقومي وي�ضتمل على )10 -
 ) املجال الرابع: كفايات الأن�ضطة والأ�ضاليب والو�ضائل التعليمية وي�ضتمل على )10 -

كفايات
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( كفايات  املجال اخلام�ص: كفايات اإدارة ال�ضف وتنظيمه وي�ضتمل على )9 -
 ) املجال ال�ضاد�ص: كفايات التفاعل ال�ضفي والعلقات الن�ضانية وي�ضتمل على )8 -

كفايات
( كفايات  املجال ال�ضابع: الكفايات ال�ضخ�ضية وي�ضتمل على )7 -

( كفايات  املجال الثامن: كفايات النمو العلمي املهني وي�ضتمل على )8 -

صدق القائمة: 

الكفايات  لقيا�ص  اأداة  الباحثنْي  لدى  توافرت  املنا�ضبة  التعديلت  جميع  اإجراء  بعد 
ال�ضلوكية  الكفايات متثل عينات منتقاة من املظاهر  التعليمية، ت�ضتمل على جمموعة من 
والرتبوية  التعليمية  العملية  اأثناء  املعلم وميار�ضها يف  اأن ميتلكها  التي يفرت�ص  الأدائية 
حماور  تعدُّ  التي  للقائمة  الفرعية  املجالت  على  متفاوتة  بن�ضب  موزعة  الكفايات  وهذه 
اأ�ضا�ضية لها كالآتي: املجالني الأول وال�ضابع )10.14%( ، واملجالت الثاين والثالث والرابع 
)14.49%( ، واملجال اخلام�ص )13.04%( ، املجالني ال�ضاد�ص والثامن )11.59%( ، وبذلك 

 . )Construct Validity( اأ�ضبحت هذه القائمة تتمتع بخا�ضية ال�ضدق من النوع البنائي

ثبات القائمة: 

بعد اإعداد القائمة يف �ضورتها النهائية قام الباحثان يف اأثناء الدرا�ضة ال�ضتطلعية 
اأجل  ومن  ثباتها،  والتحقق من  اللغوية  و�ضلمتها  للتاأكد من و�ضوحها  القائمة،  بتجريب 
ذلك ا�ضتعني بثلثة من امل�رشفني الرتبويني مللحظة اأداء �ضبعة من املعلمني واملعلمات يف 
تخ�ض�ضات خمتلفة بواقع مرتني لكل معلم من قبل م�رشفني خمتلفني، ومرة ثالثة من قبل 
الباحث، بعد امللحظة ُح�ضب معامل التفاق بني متو�ضطات تقديرات امل�رشفني وتقديرات 
التجربة با�ضتخدام  القائمة وعددها )69( كفاية لكل معلم ومعلمة يف  الباحث على بنود 

معادلة كوبر )Cooper) )Alberto & Troutman, 1982( وهي: 
ن�صبة التفاق = عدد مرات التفاق / عدد مرات التفاق + عدد مرات عدم التفاق × 100

قبل  من  عدمه  اأو  حولها  اُتفق  التي  الكفايات  عدد  هو  مرات  بعدد  هنا  واملق�ضود 
امللحظني، هذا وقد تراوحت ن�ضب التفاق بني امللحظني ما بني )81%( و )92%( وهو 

موؤ�رش عّده الباحث مقبوًل لثبات القائمة. 
اعتمد الباحث �ضلمًا ثلثي التقدير: )عاليًا، متو�ضطًا، منخف�ضًا( لحت�ضاب الدرجة الكلية 
والدرجات الفرعية لقائمة الكفايات، واُتبعت الطريقة نف�ضها لبطاقة امللحظة. بحيث متنح 
واحدة  ودرجة  املتو�ضط،  للم�ضتوى  ودرجتني  العايل،  للم�ضتوى  درجات  ثلث  ال�ضتجابة 
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للم�ضتوى املنخف�ص، وبذلك تبلغ الدرجة الدنيا على هذه القائمة )69( ، بينما تبلغ الدرجة 
 )Mastrey Levels( فيما حدد الباحث حمك التقان، اأو م�ضتوى التمكن . )الق�ضوى )207
لكت�ضاب املعلم للكفايات وممار�ضتها بح�ضوله على درجة القطع )Cut– off Score( ت�ضاوي 
)176( فاأكرث، وهي متاثل الن�ضبة )85%( من املجموع الكلي لدرجة املفحو�ص على القائمة 

اأو بطاقة امللحظة )بركات، 2004؛ 2005( .  
 ● Achivement Motivation Scale :مقيا�س دافعية الإجناز

اعتماداً على الأ�ض�ص النظرية املنبثقة من نظرية موراي )Murray( ونظرية اأتكن�ضون 
ر الباحثان مقيا�ص دافعية الإجناز بهدف التعرف على اإحدى جوانب �ضخ�ضية  )Atkinson( طوَّ

املعلم املهمة، حيث ي�ضري هذا املفهوم عمومًا اإىل ميل الفرد نحو العمل بهدف الرغبة يف 
التفوق واحل�ضول على التميز يف عمله، وقد حدد الباحث اأبعاد هذا املفهوم اإجرائيًا: »بقدرة 
ات وامل�ضوؤوليات املناطة به بنجاح واقتدار ومتيز، وقدرته على و�ضع  املعلم على اأداء املهمَّ
الآخرين  املثابرة وال�ضرب واملناف�ضة مع  لقدراته وطموحاته وقدرته على  اأهداف منا�ضبة 
الباحث  متكن  اأداة  مت  مِّ �ضُ املواقف،  هذه  �ضوء  ويف  والوظيفي«.  املهني  اأدائه  لتح�ضني 
وتقدريهم  الذاتي  اإدراكهم  الدرا�ضة من حيث  اأفراد هذه  املعلمني،  م�ضتوى  اإىل  التعرف  من 
ملا يح�ضون به بخ�ضو�ص دافعيتهم الجنازية. وقد مرت عملية بناء هذا املقيا�ص مبراحل 

وخطوات عدة كالآتي: 
املجال  هذا  يف  ال�ضابقة  الدرا�ضات  يف  املتوفرة  والختبارات  املقايي�ص  أ. درا�ضة 

وحتليلها، ولقد ا�ضتفاد الباحث من املقايي�ص الآتية: 
 . - )Eysenk & Wilson, 1975( مقيا�ص اأيزنك وول�ضون لدافعية الإجناز

 . ) اختبار هريمانز )Hermans( لدافع الإجناز تطوير مو�ضى )1986 -
 .) مقيا�ص �ضميث )Smith( لدافعية الإجناز ترجمة وتطوير نايفة قطامي )1989 -

 . ) مقيا�ص دافعية الإجناز اأعده نظام النابل�ضي على البيئة الفل�ضطينية )1993 -
 . ) مقيا�ص دافعية الإجناز اأعداد الأزرق )1997 -

	. بعد حتليل املقايي�ص ال�ضابقة اختري عدد من البنود التي متثل اجلوانب املذكورة يف 
اأهداف الدرا�ضة  التعريف ال�ضابق ملفهوم دافعية الإجناز، بعد �ضياغتها من جديد لتنا�ضب 
احلالية على �ضكل جمل تقريرية ب�ضيغة �ضمري املتكلم، حيث بلغ عددها )32( بنداً متثل 
ال�ضورة املبدئية للمقيا�ص، ن�ضف هذه البنود ي�ضف الدافع املوجب اأو املرتفع لدى املعلم 
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بينما ي�ضف ن�ضفها الآخر الدافع ال�ضالب اأو املنخف�ص، وقد روعي لدى انتقاء هذه البنود 
و�ضياغتها اجلوانب الآتية: 

اإجماع املقايي�ص ال�ضابقة عليها.  - 

اإن تكون ب�ضيطة و�ضهلة الفهم.  - 

التوازن الكمي بني العبارات املوجبة وال�ضالبة.  - 

اأن متثل الأداء الإجرائي ملفهوم الدافعية للإجناز كما يراها املعلم.  - 

�صدق وثبات املقيا�س:  ● 

اإجراء التعديلت املنا�ضبة تبلورت ال�ضورة النهائية للمقيا�ص، حيث ُطبقت على  بعد 
العينة ال�ضتطلعية املذكورة �ضابقًا ل�ضتخراج معاملت الثبات وال�ضدق للمقيا�ص، للتثبت 

من خ�ضائ�ضه ال�ضيكومرتية وكان ذلك تبعًا للخطوات الآتية: 
أ. �صدق املقيا�س: 

ُح�ضب معامل �ضدق هذا املقيا�ص بطريقتني كما ياأتي: 
بني  التفاق  ن�ضبة  كانت  حيث  كوبر  معادلة  با�ضتخدام  املحكمني  �ضدق  طريقة  - 
املحكمني على البنود املختلفة للمقيا�ص ترتاوح ما بني )71.43 %( و )100 %( كما �ضبق 

ذكره يف البند ال�ضابق. 
 - )Internal Consistency Validity( الداخلي  الت�ضاق  اأو  البناء،  �ضدق  طريقة 
بنود  من  بند  كل  على  ال�ضتطلعية  العينة  اأفراد  درجات  بني  الرتباط  معامل  باحت�ضاب 
املقيا�ص، وبني الدرجة الكلية له، ويبني اجلدول الآتي معاملت الرتباط بني الدرجة على 

كل فقرة من فقرات املقيا�ص والدرجة الكلية للمقيا�ص جلميع بنود املقيا�ص: 

معامل الرتباطرقم الفقرةمعامل الرتباطرقم الفقرةمعامل الرتباطرقم الفقرةمعامل الرتباطرقم الفقرة

10.52490.371170.376250.328
20.285100.482180.052260.347
30.150110.382190.308270.434
40.374120.399200.304280.406
50.224130.375210.500290.418
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معامل الرتباطرقم الفقرةمعامل الرتباطرقم الفقرةمعامل الرتباطرقم الفقرةمعامل الرتباطرقم الفقرة

60.453140.499220.416300.358
70.315150.439230.151310.475
80.319160.577240.320320.522

    )α = 0.01) مستوى الداللة 

  )α = 0.05) مستوى الداللة 

اإح�ضائية ملعاملت  اإىل عدم وجود دللة  وت�ضري النتائج املبينة يف اجلدول ال�ضابق 
الرتباط بالن�ضبة للبنود الأربع الآتية: 

 . بند رقم 3 ون�ضه »اأف�ضل العمل على ق�ضاء وقتي يف الإجازة« -
حياة  عن  املتخ�ض�ضة  والق�ض�ص  الكتب  قراءة  ت�ضتهويني  - « ون�ضه   5 رقم  بند 

امل�ضهورين«. 
اأف�ضل ال�ضتمتاع بعملي الروتيني وال�ضتقرار فيه على البحث  بند رقم 18 ون�ضه » -

عن عمل وظيفي اآخر«. 
 . بند رقم 23 ون�ضه »اأف�ضل اأن ل اأقف موقف حتدي مع اأحد من الزملء« -

وقد كانت قيم معامل الرتباط لهذه البنود ت�ضاوي )0.15( و )0.224( و )0.052( 
و )0.151( على الرتتيب، وميثل البند الأول والثاين منهما الدافع املوجب للإجناز، بينما 
ميثل البند الثالث والرابع الدافع ال�ضالب لذلك، واُ�ضتبعدت هذه البنود من ال�ضورة النهائية 
للمقيا�ص. كما تراوحت معاملت الرتباط لبقية بنود املقيا�ص ما بني )0.285( و )0.577( 

اأو 0.05( .   0.01 = α( وهي دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة
ثبات	.  املقيا�س: 

وللتاأكد من ثبات هذا املقيا�ص اُ�ضتخدمت الطرق الآتية: 
العينة  درجات  جمموع  بني  الرتباط  معامل  با�ضتخراج  الن�ضفية:  الطريقة  - 
ال�ضتطلعية )ن = 55( معلمًا ومعلمة على البنود الفردية للمقيا�ص وبني جمموع درجاتهم 
على البنود الزوجية، وقد بلغ معامل الرتباط بني اجلزئني )0.66(، وبعد تعديله با�ضتخدام 
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معادلة �ضبريمان وبراون بلغ معامل ثبات املقيا�ص )0.759( ، وهو معامل ثبات مقبول 
يلبي اأغرا�ص هذه الدرا�ضة. 

طريقة الت�ضاق الداخلي: ُح�ضب معامل ثبات املقيا�ص با�ضتخدام معادلة كرونباخ  - 
األفا، كموؤ�رش مهم لقيا�ص الت�ضاق الداخلي بني بنود املقيا�ص، وبني متو�ضط املجموع الكلي 

للمقيا�ص، على اأفراد العينة ال�ضتطلعية، وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة )0.82( . 
ت�صحيح املقيا�س:  ● 

تكون مقيا�ص الدافعية للإجناز ب�ضورته النهائية من )28( بنداً )بعد حذف اأربع بنود 
اأو املرتفع، والن�ضف  التي كانت معاملت �ضدقها �ضعيفة( ن�ضفها ي�ضف الدافع املوجب 
تبعًا  املفحو�ص  عنها  يجيب  املعلم،  لإجنازية  املنخف�ص  اأو  ال�ضالب  الدافع  ي�ضف  الأخر 
غري  موافق،  غري  ما،  حد  اإىل  موافق،  جداً،  )موافق  اخلم�ص  الدرجات  ذات  ليكرت  لطريقة 
التوايل  على  درجة   )1  –  5( بني  ما  ترتاوح  درجة  املفحو�ص  مينح  حيث   ، جداً(  موافق 
يف حالة البنود ذات الدافعية املوجبة، بينما مينح درجة ترتاوح ما بني )1 – 5( درجات 
الباحثان مفاتيح خا�ضة  قد و�ضع  و  ال�ضالبة،  الدافعية  ذات  البنود  التوايل يف حالة  على 
لت�ضهيل عملية ت�ضحيح املقيا�ص، وبذلك بلغت الدرجة الق�ضوى على املقيا�ص 140 درجة 
)28 × 5( ، بينما بلغت الدرجة ال�ضغرى 28 )28 × 1( ، كما اعتمد الباحثان الدرجة 112                                             
)28 × 4( كمحك فا�ضل للتمييز بني املعلمني ذوي الدافعية املرتفعة واملنخف�ضة للإجناز، 

وهذه الدرجة متثل درجة املوافقة واملوافقة ال�ضديدة لبنود املقيا�ص. 
ثالثاً: اإجراءات تطبيق الدرا�صة الأ�صا�صية  ◄ 

الأدوات و�ضلحيتها من حيث  �ضلمة  التاأكد من  بعد  الدرا�صة:  ● تطبيق  خطوات 
ال�ضدق والثبات وت�ضميم مفاتيح الت�ضحيح املنا�ضبة، مت حتديد جمتمع الدرا�ضة وطبقاته 
املختلفة تبعا ملتغريات الدرا�ضة لت�ضهيل اختيار عينتي الدرا�ضة ال�ضتطلعية والأ�ضا�ضية، 
اأفراد  الدرا�ضة على  اأدوات  تطبيق  الإجرائية عند  الباحث جمموعة من اخلطوات  اتبع  ولقد 

عينة الدرا�ضة مو�ضع البحث وهي: 
احل�ضول على الذونات الر�ضمية لت�ضهيل مهمته يف املدار�ص املختلفة، فقد خاطب  - 
الباحث وزارة الرتبية والتعليم الفل�ضطينية ومديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم 
اأو لعقد  اأداء املعلمني،  اإىل ال�ضفوف مل�ضاهدة  اأدوات الدرا�ضة والدخول  لل�ضماح له بتطبيق 

لقاءات مع مدراء املدار�ص واملعلمني وامل�رشفني الرتبويني. 
قام الباحث بزيارة كل مدر�ضة من املدار�ص التي ا�ضتملت عليها عينة الدرا�ضة وعقد  - 
واأهدافها،  الدرا�ضة  مو�ضوع  على  لإطلعه  املدر�ضة  مدير  مع  الأوىل  منف�ضلتني:  جل�ضتني 
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وناق�ص معه طريقة واأ�ضلوب تطبيق الأدوات واإمكانية تعاونه مع الباحث لإجناح مهمته، 
الدرا�ضة  عينة  يف  اأ�ضا�ضيًا  طرفًا  يعترب  فهو  الدرا�ضة  اإجراءات  يف  والرئي�ص  املهم  لدوره 
الأ�ضا�ضية، حيث يقوم مدير املدر�ضة بال�ضتجابة عن بنود بطاقة امللحظة، لقيا�ص مدى 
قيام املعلم مبمار�ضة الكفايات التعليمية املختلفة، كما و�ضح الباحث له طريقة الإجابة 
على هذه البطاقة لكل معلم، كما اتفق الباحث معه على اآلية �ضمان جمع ا�ضتمارات البحث 
من املعلمني و�رشورة التن�ضيق معهم، و�ضمان ارتباط ا�ضتمارات املعلمني مع ا�ضتمارات 
املدير تبعا لأ�ضمائهم اأو تبعًا لرموز اأو اأ�ضارات معينة يف حالة رف�ص املعلم كتابة ا�ضمه. 
كما عقد الباحث جل�ضة مو�ضعة مع املعلمني مت فيها �رشح اأهداف الدرا�ضة واأهميتها وتو�ضيح 
طريقة التعامل مع الأدوات وطريقة الإجابة عنها، كما اأكد الباحث �رشية املعلومات واإنها 

ت�ضتخدم لأغرا�ص هذه الدرا�ضة فقط. 
اإىل وقت ل ي�ضمح وقت عمل  الدرا�ضة طويلة ومتنوعة وحتتاج  اأدوات  وملا كانت  - 

اأو التي  اأنها لي�ضت من النوع التح�ضيلي  املعلمني الإجابة عنها داخل املدر�ضة، وبخا�ضة 
تقي�ص قدرات خا�ضة، ول حتتاج اإىل وقت حمدد للإجابة عنها، فقد اتفق الباحث مع املعلمني 
بعد اجلل�ضة الأوىل على حتديد جل�ضة اأخرى جماعية ل�رشح اأهداف االدوات وطريقة الإجابة 
عنها واإعطاء تعليمات مع اأمثلة خا�ضة عن كل منها، ومن ثم ُيعطى املعلمون تلك الأدوات 
للإجابة عنها يف البيت ويحدد وقت حمدد لإح�ضارها، وهكذا مت مع جميع املدار�ص واحدة 

تلو الأخرى. 
بداأت اإجراءات تطبيق الدرا�ضة ال�ضتطلعية بتاريخ 2007/1/24 - وا�ضتمرت حتى 

تاريخ 28/ 1/ 2007. 
اإجراءات الدرا�ضة الأ�ضا�ضية فقد بداأت خلل الف�ضل الدرا�ضي الثاين للعام الدرا�ضي  اأما  -

2007/2006، وذلك بتاريخ 2007/2/1 وا�ضتمرت حتى 29/ 2007/5. 
اإجراءات تفريغ البيانات والتحليل الح�صائي:  ● 

قام الباحث بعد ا�ضرتجاع اأدوات الدرا�ضة من املعلمني ومدراء املدار�ص بتنظيمها  - 
تبعًا لكل مدر�ضة وتبعًا لأ�ضماء املعلمني، وربط ا�ضتجابة كل معلم على الأداتني مبا يخ�ضه 

با�ضتجابة مدير املدر�ضة. 
ملفاتيح  وفقًا  وت�ضحيحها  بدقة  املقايي�ص  على  العينة  اأفراد  اإجابات  مراجعة  - 
اأ�ضحابها  اإىل  النق�ص يف بع�ضها بالرجوع  الغر�ص، ومعاجلة  الباحث لهذا  اأعدها  خا�ضة 

اأو ا�ضتبعادها اإذا تعذر ذلك. 
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تفريغ البيانات اخلا�ضة بكل معلم من حيث البيانات ال�ضخ�ضية واخلربة واملوؤهل  - 
اخلا�ضة  البيانات  ثم  فيها،  يدر�ص  التي  التعليمية  واملرحلة  العلمية  والدرجة  واجلن�ص 
البيانات على جهاز  اإدخال هذه  ثم  ومن  الدرا�ضة،  امل�ضتخدمة يف  الأدوات  على  بدرجاته 

احلا�ضوب متهيداً ملعاجلتها اإح�ضائيًا. 
برنامج  با�ضتخدام  الدرا�ضة  بيانات  ُحّللت  احلالية،  الدرا�ضة  فرو�ص  من  للتحقق  - 
املحو�ضب             الجتماعية  للعلوم  الإح�ضائية  بالرزم  املعروف  الإح�ضائية  التحليلت 
)Statistical Packag for the Social Sciences SPSS( . هذا، وقد ح�ضبت املتو�ضطات 
معامل  ا�ضتخدم  كما  ذلك،  يلزم  حيث  املئوية  والن�ضب  املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية 
»ت« لفح�ص  الثاين، واختبار  ال�ضوؤال  )Person Correlation( لفح�ص  الرتباط بري�ضون 

ال�ضوؤالني الثالث والرابع. 

نتائج الدراسة: 

للكفايات  الفل�صطيني  املعلم  اكت�صاب  مدى  ما  ون�ضه:  ♦ الأول  ال�ضوؤال 
اللزمة للتعليم ومدى ممار�صته الفعلية لها؟ 

للإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية والن�ضب 
املئوية لدرجات تقدير املعلمني ملدى اكت�ضابهم للكفايات اللزمة للتعليم، ولدرجات تقدير 

مدراء املدار�ص ملدى ممار�ضة املعلمني الفعلية لهذه الكفايات، واملبينة يف اجلدول الآتي: 
الجدول )1( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات اكتسا	 المعلمين 
للكفايات الازمة للتعليم وممارستها الفعلية

جمالت الكفايات
عدد

الفقرات
الدرجة
الق�صوى

ممار�صة الكفاياتامتلك الكفايات

%النحرافاملتو�صط%النحرافاملتو�صط

72119.371.7292.2517.432.7882.99كفايات العداد للدر�ص

103027.562.1991.8623.764.1979.12كفايات تنفيذ الدر�ص

103026.142.7287.1322.634.1475.45كفايات التقومي
كفايات الن�ضطة 

103025.612.6885.3622.943.9776.47والأ�ضاليب

92724.642.1191.2721.893.4281.07كفايات اإدارة ال�ضف
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جمالت الكفايات
عدد

الفقرات
الدرجة
الق�صوى

ممار�صة الكفاياتامتلك الكفايات

%النحرافاملتو�صط%النحرافاملتو�صط

82422.182.1592.4119.783.5582.40كفايات التفاعل ال�ضفي 

72119.511.8692.8617.852.9485.01الكفايات ال�ضخ�ضية

82421.222.3388.4219.203.6080.00كفايات النمو املهني

69207186.3211.6490.00165.7422.6480.07املجموع الكلي

 وصلت درجة القطع (85%( كمعيار لتقييم إتقان الكفايات.

ي�صري اجلدول ال�صابق اإىل ما ياأتي: 
 - Cutt(    و�ضول م�ضتوى اكت�ضاب اأفراد الدرا�ضة للكفايات اللزمة للتعليم درجة القطع
 )186.186( امل�ضتوى  لهذا  العام  املتو�ضط  هذا  بلغ  ، حيث   )%85( املطلوبة وهي   )Scor
متغري  على  الدرا�ضة  اأفراد  م�ضتوى  ي�ضل  مل  بينما   ،  )%90.00( بلغت  عامة  مئوية  بن�ضبة 
ملمار�ضة  العام  املتو�ضط  بلغ  حيث  املطلوبة،  القطع  لدرجة  للكفايات  الفعلية  املمار�ضة 
اأن  يعني  وهذا   .  )%80.07( بلغت  عامة  مئوية  وبن�ضبة   )165.74( للكفايات  املعلمني 
املعلمني اأفراد هذه الدرا�ضة قد اأظهروا م�ضتوى الإتقان املنا�ضب على متغري امتلك الكفايات 
املمار�ضة  الإتقان على متغري  امل�ضتوى من  يظهروا مثل هذا  للتعليم، يف حني مل  اللزمة 

الفعلية لهذه الكفايات، يف اأثناء ممار�ضتهم لها. 
وفيما يتعلق باملجالت الفرعية لعاملي الكت�ضاب واملمار�ضة للكفايات اللزمة  - 
للتعليم، فقد و�ضل اأفراد الدرا�ضة م�ضتوى الإتقان املحدد بدرجة القطع )85%( على جميع 
اأق�ضى م�ضتوى للإتقان على املجال ال�ضابع  املجالت الفرعية ملتغري المتلك، حيث بلغ 
اخلا�ص بالكفايات ال�ضخ�ضية، والذي و�ضل املتو�ضط احل�ضابي لهذا املجال )19.51( وبن�ضبة 
اخلا�ص  الرابع  املجال  على  امل�ضتويات  هذه  اأقل  كانت  بينما   ،  )%92.86( بلغت  مئوية 
بكفايات الأن�ضطة والأ�ضاليب وا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية، حيث و�ضل املتو�ضط احل�ضابي 
املمار�ضة  مبتغري  يتعلق  وفيما   .  )%85.36( بلغت  مئوية  وبن�ضبة   )25.61( املجال  لهذا 
ال�ضابع  الدرا�ضة مل�ضتوى الإتقان املنا�ضب على املجال  اأفراد  الفعلية للكفايات، فقد و�ضل 
 )17.85( املجال  لهذا  احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  ال�ضخ�ضية، حيث  بالكفايات  واخلا�ص  فقط 
وبن�ضبة مئوية و�ضلت اإىل )85.01%( ، يف حني مل ي�ضل م�ضتوى اأداء اأو ممار�ضة املعلمني 

اأفراد الدرا�ضة مل�ضتوى الإتقان املحدد على جميع املجالت الأخرى. 
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بني  اإح�صائياً  دالة  ارتباطية  علقة  توجد  هل  ون�ضه:  ♦ الثاين  ال�ضوؤال 
اكت�صاب املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم وممار�صتهم الفعلية لها؟ 

 Person’s Correlation( للإجابة عن هذا ال�ضوؤال اُ�ضتخدم معامل الرتباط بري�ضون
Coefficient( بني درجات املعلمني اأفراد الدرا�ضة على قائمة الكفايات املعدة لقيا�ص مدى 
امتلكهم لهذه الكفايات، ودرجاتهم على بطاقة امللحظة املعدة لقيا�ص مدى ممار�ضتهم 
اُ�ضتخرجت معاملت الرتباط تبعًا  الفعلية لهذه الكفايات كما قدرها مدير املدر�ضة. وقد 
لدرجات املعلمني الكلية من جهة، وتبعًا لدرجاتهم الفرعية على املجالت الثمانية لهذه 

القائمة من جهة اأخرى، كما هو مبني يف اجلدول الآتي: 
الجدول )2( 

معامات االرتباط ومستوى داللتها على المجموع الكلي والمجاالت الفرعية 
لمدى اكتسا	 المعلمين للكفايات ومدى ممارستهم لها 

م�صتوى الدللةمعامل الرتباطجمالت الكفايات

0.1130.05كفايات العداد للدر�ص

0.0780.147كفايات تنفيذ الدر�ص

0.0300.583كفايات التقومي

0.718- 0.019 كفايات الن�ضطة وال�ضاليب

0.732- 0.018 كفايات اإدارة ال�ضف

0.0810.130كفايات التفاعل ال�ضفي 

0.0380.475الكفايات ال�ضخ�ضية

0.825- 0.012 كفايات النمو املهني
0.0560.301املجموع الكلي

 )α = 0.05) دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

دللة  ذات  اإرتباطية  علقة  وجود  عدم  اإىل  ال�صابق  اجلدول  يف  النتائج  ت�صري 
عاملي  على  امل�ضتهدفني  الدرا�ضة  اأفراد  املعلمني  لدرجات  الكلي  امل�ضتوى  بني  اإح�ضائية 
اكت�ضاب الكفايات واملمار�ضة الفعلية لها، حيث بلغ معامل الرتباط )0.056( وهو معامل 
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اإح�ضائيًا  ارتباطية دالة  اإىل عدم وجود معاملت  النتائج  اأ�ضارت  اإح�ضائيًا. كما  غري دال 
بني م�ضتوى درجات املعلمني على جميع املجالت الفرعية ملتغريْي الكت�ضاب واملمار�ضة 
الرتباط                          معامل  بلغ  حيث  للدر�ص،  الأعداد  بكفايات  اخلا�ص  الأول  املجال  با�ضتثناء 

 . )α = 0.05( وهو دال عند م�ضتوى الدللة )0.113(
الدرا�ضة مل يتحقق حيث  لهذه  الثاين  ال�ضوؤال  اإن  القول  النتائج، ميكن  ومن واقع هذه 
اأ�ضارت النتائج ب�ضكل عام اإىل عدم وجود علقة ارتباطية جوهرية بني م�ضتويات درجات 
اأظهر  حيث  للتعليم،  اللزمة  للكفايات  الفعلية  واملمار�ضة  المتلك  عاملْي  على  املعلمني 
املعلمون م�ضتويات مرتفعة لمتلكهم للكفايات، لكنهم مل يظهروا مثل هذه امل�ضتويات يف 

حالة املمار�ضة الفعلية لها. 
متو�صطات  بني  اإح�صائياً  دالة  فروق  توجد  هل  ون�ضه:  ♦ الثالث  ال�ضوؤال 
درجات اكت�صاب املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم بحيث ُتعزى للدافعية 

للإجناز لديهم؟ 
للإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لدرجة 
اكت�ضاب املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم تبعًا للم�ضتوى املرتفع اأو املنخف�ص يف الدافعية 
للإجناز لديهم، كما اُ�ضتخدم اختبار »ت« لفح�ص دللة الفروق بني هذه املتو�ضطات واملبينة 

نتائجه يف اجلدول الآتي: 
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات اكتسا	 المعلمين للكفايات الازمة للتعليم تبعًا 
لمستوى دافعية اإلنجاز لديهم مرتفعة أم منخفضة وقيمة »ت« المحسوبة ومستوى الداللة

الدللة الإح�صائيةقيمة »ت« املح�صوبةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددامل�صتوىاملتغري

الدافعية للإجناز
99190.3537.632مرتفع

4.7040.000
180184.70912.551منخف�ص

 . )α = 0.01) دال عند مستوى الداللة 

ي�صري اجلدول ال�صابق اإىل وجود فروق دالة اإح�ضائيًا بني متو�ضطات درجات اكت�ضاب 
املعلمني للكفايات للزمة للتعليم تبعًا للم�ضتوى املرتفع اأو املنخف�ص يف دافعية الإجناز 
لديهم ل�ضالح املعلمني ذوي م�ضتوى الدافعية الإجنازية املرتفعة؛ مبعنى اأن هناك فروقًا 
اكت�ضابهم  مدى  يف  للإجناز  واملنخف�ضة  املرتفعة  الدافعية  ذوي  املعلمني  بني  جوهرية 

وامتلكهم للكفايات اللزمة للتعليم. 
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متو�صطات  بني  اإح�صائياً  دالة  فروق  توجد  هل  ون�ضه:  ♦ الرابع  ال�ضوؤال 
درجات ممار�صة املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم بحيث ُتعزى للدافعية 

للإجناز لديهم؟ 
للإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لدرجة 
ممار�ضة املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم تبعًا للم�ضتوى املرتفع اأم املنخف�ص يف الدافعية 
للإجناز لديهم، كما اُ�ضتخدم اختبار »ت« لفح�ص دللة الفروق بني هذه املتو�ضطات واملبينة 

نتائجه يف اجلدول الآتي: 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ممارسة المعلمين للكفايات الازمة للتعليم تبعًا 
لمستوى دافعية اإلنجاز لديهم مرتفعة أم منخفضة وقيمة »ت« المحسوبة ومستوى الداللة

الدللة الإح�صائيةقيمة »ت« املح�صوبةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددامل�صتوىاملتغري

99165.49523.5130.1280.899مرتفعالدافعية للإجناز 180165.83922.329منخف�ص

درجات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  اإىل  ال�ضابق  اجلدول  وي�ضري 
ممار�ضة املعلمني للكفايات للزمة للتعليم تبعًا للم�ضتوى املرتفع اأو املنخف�ص يف دافعية 
الإجناز لديهم؛ مبعنى اأنه ل تختلف درجات املعلمني ذوي الدافعية املرتفعة واملنخف�ضة 

للإجناز يف مدى ممار�ضتهم للكفايات اللزمة للتعليم. 

مناقشة النتائج: 
ميكن مناق�صة نتائج هذه الدرا�صة وذلك تبعاَ لأ�صئلتها املحورية كالآتي: 

عني ال�ضوؤال الأول مبعرفة مدى اكت�ضاب املعلم الفل�ضطيني للكفايات اللزمة  اأولً:  ♦
للتعليم، ومدى ممار�ضته الفعلية لها، وقد متخ�ضت نتائج الدرا�ضة ب�ضكٍل اإجمايل عن امتلك 
لهذه  الكلي  امل�ضتوى  ويف  املختلفة،  املجالت  يف  للتعليم  اللزمة  للكفايات  املعلمني 
الكفايات. بينما اأظهرت النتائج من جهة اأخرى عدم اإتقان املعلمني ملمار�ضة هذه الكفايات 

اإجماًل با�ضتثناء املجال ال�ضخ�ضي لهذه الكفايات. 
وعند تف�ضري هذه النتيجة، فانه ل بد من الإجابة عن �ضوؤالني مهمني هما: ما الأ�ضباب 
التي تعمل على ارتفاع م�ضتوى اكت�ضاب املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم؟ هذا من جهة، 
ومن جهة اأخرى ما الأ�ضباب التي تعمل على انخفا�ص م�ضتوى ممار�ضة هوؤلء املعلمني لهذه 
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الكفايات؟ وميكن تف�ضري اجلزء الأول من هذه النتائج واملتعلق بارتفاع اكت�ضاب املعلمني 
للكفايات اللزمة للتعليم بعزوها ملجموعة من العوامل لعل اأهمها ما ياأتي: 

الإعداد قبل اخلدمة: اإذ تلجاأ كثري من اجلامعات والكليات اخلا�ضة بتاأهيل املعلمني  - 

اإىل تدريبهم وتاأهيلهم تربويًا وم�ضلكيًا ومهنيًا قبل اخلدمة، وهذا له تاأثري كبري على امتلك 
درا�ضات عديدة عن  نتائج  تك�ضفت  وقد  للتدري�ص،  اللزمة  والكفايات  للمهارات  اخلريجني 
ع�ضقول،  زقوت، 1997؛  كدرا�ضة:  الفعلية  اخلدمة  قبل دخوله  وتاأهيله  املعلم  اإعداد  اأهمية 

1999؛ اخلوالدة ومرعي، 1990. 
املعلم  تدريب  يف  جهود  من  يبذل  فمهما  اخلدمة:  اأثناء  يف  والتاأهيل  التدريب  - 

وتاأهيله قبل اخلدمة فل بّد من متابعة عملية التدريب يف اأثناء اخلدمة، اإذ تعدُّ هذه العملية 
�رشورية واأمراً مهمًا توؤدي باملعلم اإىل زيادة فعاليته يف التدري�ص، وتدعم ثقافته وتنمي 
)Delors( يف كتابه العلم ذلك الكنز  �ضخ�ضيته املهنية، وقد عرب عن مثل ذلك جاك ديلور 
املكنون بقوله: »اإذا كان التعلم مدى احلياة مهمًا جلميع الأفراد، فاإنه اأكرث اأهمية بالن�ضبة 
اأفراد  للمعلم« )�ضعلة و عبد العزيز، 1998( . ويف هذا ال�ضدد تبني للباحثنْي اأن املعلمني 
هذه الدرا�ضة قد مروا بربامج تدريب وتاأهيل جيدة، اإذ كان متو�ضط التحاق املعلمني بدورات 
تاأهيل متخ�ض�ضة بلغ  )5.5( دورة مبدى تراوح بني )1 – 20( )ح�ضب اإح�ضائيات مديرية 
الرتبية والتعليم يف حمافظة طولكرم ل�ضنة 2005( ، مما كان له اأثر يف امتلك املعلمني 

للمهارات والكفايات اللزمة للتعليم. 
املعلمني  اكت�ضاب  م�ضتوى  لرتفاع  �ضببًا  اعتبارها  ميكن  التي  العوامل  ومن - 
للكفايات ارتفاع ن�ضبة املعلمني ممن تخرجوا من اجلامعات ويحملون درجة البكالوريو�ص 
ن�ضبة  بلغت  بينما   ،  )%56( املعلمني  هوؤلء  ن�ضبة  بلغت  حيث  املختلفة،  تخ�ض�ضاتهم  يف 
اجلامعات  هذه  اأن  املعروف  ومن   ،  )%42( املتو�ضطة   الدرجات  يحملون  الذين  املعلمني 

والكليات املتو�ضطة تويل اهتمامًا كبرياً لإعداد املعلمني وتدريبهم م�ضلكيًا ومهنيًا.  
اأما الإجابة عن ال�صق الثاين من ال�صوؤال واخلا�ص بتف�ضري النخفا�ص امللمو�ص لأداء 
اإبداء بع�ص الأ�ضباب  وممار�ضة املعلمني للكفايات التعليمية بال�ضكل املطلوب، فاإنه ميكن 

لذلك: 
والقت�ضادي  الجتماعي  الو�ضع  اإن  للمعلم:  واملعنوي  املادي  الوظيفي  الو�ضع  - 

املعلمني،  اأغلب  بها  ي�ضعر  التي  النف�ضي  الإحباط  حلالة  �ضببًا  يكون  قد  للمعلم  املتدين 
وبالتايل ينعك�ص ذلك على مردوده الوظيفي، اإذ تبني للباحث من درا�ضة �ضابقة اأن املعلم 



73

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والعشرون )1( - متوز 

الفل�ضطيني يتقا�ضى ما يوازي ن�ضف ما يتقا�ضاه الفرد يف قطاعات ووظائف اأخرى، مع 
اأن ذلك يتعار�ص مع ما ت�ضري اإليه بع�ص الدرا�ضات )بركات، 1998( يف ال�ضلوك وال�ضخ�ضية 
التي ترى اأن الإن�ضان الذي يت�ضف بامل�ضوؤولية، والقدرة على حل م�ضكلته، وتاأدية واجباته 
وحمبطة،  �ضاغطة  ظروف  حتت  بعمله  القيام  ي�ضتطيع  من  هو  وبفاعلية  بنجاح  املختلفة 
بالقدر نف�ضه لعمله يف الظروف املريحة وال�ضهلة، ومع ذلك يرى الباحثان اأن الو�ضع املادي 

للمعلم قد يكون �ضببًا مهمًا لتدين اأدائه املهني )بركات، 2000( . 
ومن العوامل التي يراها الباحث �ضببًا لنخفا�ص اأداء املعلمني للكفايات التعليمية  - 

طول مدة اخلدمة التي تتمتع بها ن�ضبة كبرية من املعلمني اأفراد الدرا�ضة، اإذ تبني من خلل 
حتليل البيانات التي ح�ضل عليها الباحث حول املعلمني جمتمع الدرا�ضة وعينتها امل�ضتهدفة، 
اإن املتو�ضط العام ل�ضنوات اخلدمة للمعلمني قد و�ضل اإىل )15.2( �ضنه، ومبدى تراوح بني 
)1- 39( �ضنة، واأن ما ن�ضبته )46.3%( من املعلمني هم ممن تراوحت �ضنوات خدمتهم بني 
)15 – 42( �ضنة ومبتو�ضط ي�ضاوي )24.5( �ضنة، وهي خدمة طويلة براأي الباحث قد توؤدي 
التعليمية  للمهارات  امتلكه  من  الرغم  على  وحفزه  دافعيته  وقلة  املعلم  كفاءة  تدين  اإىل 

ب�ضبب هذه اخلربة الطويلة. 
واقع العملية الرتبوية يف فل�ضطني: من حيث ارتفاع اأعداد الطلبة داخل ال�ضفوف  - 

وعدم منا�ضبة املناهج لواقع الطالب واملجتمع وظروفهما، وعدم توافر التقنيات والو�ضائط 
التعليمية اللزمة التي ت�ضاعد املعلم على اأداء مهنته بال�ضكل املطلوب. 

بوي: حيث تتم عملية الإ�رشاف الرتبوي بو�ضاطة  تدين عملية الإ�رشاف والتوجيه الرت -
عدد قليل من امل�رشفني الرتبويني، الذين ما زالوا ميار�ضون عملية الإ�رشاف الرتبوي بطرق 
واأ�ضاليب تقليدية، مما دعا وزارة الرتبية والتعليم الفل�ضطينية اإىل تفعيل دور مدير املدر�ضة 

كم�رشف تربوي، ملتابعة اأداء املعلمني وبخا�ضة اجلدد منهم.  
املعلمني  اكت�ضاب  م�ضتوى  بني  الرتباطية  بالعلقة  الثاين  ال�ضوؤال  عني  ثانياً: ♦ 
وجود  عدم  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  وقد  لها؛  الفعلية  وممار�ضتهم  للتعليم  اللزمة  للكفايات 
للتعليم  اللزمة  للكفايات  املعلمني  اكت�ضاب  م�ضتوى  بني  اإح�ضائيًا  دالة  ارتباطية  علقة 
وممار�ضتهم الفعلية لها، �ضواء كان ذلك على �ضعيد العلقة الكلية اأم على �ضعيد العلقات 
بهذا  النتائج  حتليل  اأظهر  اإذ  واملمار�ضة،  الكت�ضاب  ملتغريي  املختلفة  للمجالت  الفرعية 
اخل�ضو�ص اأن املعلمني ميتلكون هذه الكفايات مب�ضتوى اإتقان جتاوز درجة القطع املطلوبة 
وهي )85%( ، وذلك على الدرجة الكلية لهذه الكفايات والدرجات الفرعية على املجالت 
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املختلفة لها. بينما مل ي�ضل اأداء املعلمني امل�ضتهدفني يف هذه الدرا�ضة اإىل م�ضتوى الإتقان 
املطلوب لدى ممار�ضة هذه الكفايات فعليًا. 

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة وجد اأنها تتفق كليًا اأو جزئيًا 
1996؛  والنا�رش،  حمدان  1992؛  حماد،  1990؛  ومرعي،  اخلوالدة  من:  كل  درا�ضات  مع 
اأو  كليًا  تعار�ضت  بينما   .Cheng & Others, 2003 ؛   Branch, 1993 1997؛  الأزرق، 

 . Von Eschenback & Pavlak, 2004 ؛ Klein, 2005 :جزئيًا مع درا�ضات
وتاأتي هذه النتيجة بعك�ص توقعات الباحثنْي، وخمالفة ملنطق الأدب ال�ضابق النظري 
اكت�ضاب  بني  ارتباطية  علقة  وجود  اإىل  املجال  هذا  يف  الدرا�ضات  ت�ضري  اإذ  والإجرائي؛ 
الكفايات اللزمة للتعليم واتقانها، اإذ توؤكد درا�ضات نظرية عديدة على اأهمية العلقة بني 
اكت�ضاب املعلم للكفايات اللزمة للتعليم وامتلكه وممار�ضته لها، كما توؤكد هذه الدرا�ضات 
على اأهمية هذه العلقة، وبني توافر جمموعة من اخل�ضائ�ص النف�ضية والجتماعية لديه؛ 
يت�ضل  ما  ومنها  الوجدانية،  باجلوانب  يت�ضل  ما  منها  املعلم  �ضخ�ضية  بها  تت�ضم  التي 
 Weiner, باجلوانب الجتماعية واملعرفية )ح�ضن، 1989؛ عطية، 1996؛ خليفة، 1997؛ 
1986 ؛ Nicholls & Duda, 1992( ، غري اأن التوقع لتلك العلقة هي لي�ضت علقة �ضببية 

قد   ،  )Correlated Relationship( ارتباطية  علقة  هي  واإمنا   )Causal Relationship(

ت�ضهم خ�ضائ�ص معينة يت�ضف بها املعلم يف تنمية بع�ص املهارات والكفايات التعليمية 
واكت�ضابها. 

اأن كفايات املعلم  ويتفق اأغلب الباحثني وامل�صتغلني بالرتبية والتعليم على 
وفاعليته يف التعليم تعتمد على الدعامات الأ�صا�صية الآتية: 

من  املعلم  ميكنُّ  ومهنيًا  وثقافيًا  اأكادمييًا  اإعداداً  يتطلب  وهذا  للمهنة  الإعداد  - 
اإتقان مادة تخ�ض�ضه، واك�ضابه الكفايات اللزمة ملهنة التعليم، وقد يكون الوقت منا�ضبًا 
للتاأكيد هنا على وجوب اهتمام برامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة واأثناءها، لتقدمي اخلربات 
الرتبوية النظرية والعملية التي تعزز ثقة املعلم بنف�ضه وبالعملية التعليمية التي ميار�ضها  

 . )Ashton, 2001(

املعلم  لدى  والجتماعية  النف�ضية  وال�ضمات  توافر عدد من اخل�ضائ�ص  تتمثل يف  - 
متهد لكفاياته التعليمية وت�ضهل من ظهورها يف اأثناء ممار�ضة عمله املهني. 

فهم املعلم لذاته وح�ضن تقديرها الذي يوؤدي اإىل اإثارة دوافع الإجناز والعطاء يف  - 
اأداء مهماته، فاملعلم الذي ي�ضعر بالر�ضا عن ذاته، وبقدرته على الإجناز، يثابر لكي يت�ضق 
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هذا الأداء وين�ضجم مع فكرته عن ذاته )كفايف، 1992( ، وهذا ما يف�رش العلقة الرتباطية 
بني تقدير الذات والدافعية للإجناز، وممار�ضة الكفايات التعليمية لدى املعلمني وما يحققه 
والعقلية،  ال�ضخ�ضية  واإمكاناته  لقدراته  ايجابيًا من فهم وتقومي  تقديراً  لذاته  الفرد  تقدير 

في�ضعر املعلم ذو الكفاءة العالية باأنه حقق اإجنازاً طيبًا يف اأدائه املهني. 
عني ال�ضوؤالن الثالث والرابع مبعرفة دللة الفروق بني متو�ضطات درجات  ثالثاً:  ♦
اكت�ضاب املعلمني للكفايات اللزمة للتعليم وممار�ضتها فعًل تبعًا مل�ضتوى الدافعية للإجناز 
بني  جوهرية  فروق  وجود  الدرا�ضة  هذه  نتائج  اأظهرت  وقد  ؛  منخف�ص(  )مرتفع/  لديهم 
الدافعية املنخف�ضة للإجناز يف م�ضتوى اكت�ضاب  الدافعية املرتفعة، وذوي  املعلمني ذوي 
من  النتائج  اأظهرت  بينما  املرتفعة.  الدافعية  ذوي  املعلمني  ل�ضالح  التعليمية  الكفايات 
جهة اأخرى عدم وجود فروق جوهرية بني املعلمني ذوي الدافعية املرتفعة، وذوي الدافعية 

املنخف�ضة للإجناز يف م�ضتوى ممار�ضة الكفايات التعليمية. 
من  امل�ضتمدة  وا�ضتنتاجاتهما  الباحثنْي  لتوقعات  خمالفة  النتيجة  هذه  جاءت  ولقد 
الإطار النظري ال�ضابق، اإذ اأكد ماكليلند و فرميان )Mcclelland & Frieman( ، على اأهمية 
اأثناء  يف  لها  واأدائه  التعليمية  املهارات  اإكت�ضاب  على  املعلم  قدرة  يف  للإجناز  الدافعية 
العلقة  تو�ضح  اأن  الدرا�ضات حاولت  قليًل من  واأن   . )الأزرق،  1997(  التعليمية  العملية 
بني الدافعية للإجناز واأداء الأفراد ب�ضكل عام واأداء املعلمني خا�ضة، ولكن مل تظهر نتائج 
دقيقة لهذه العلقة )كفايف، 1992( ، فت�ضري بع�ص الدرا�ضات اإىل اأهمية دافعية الإجناز يف 
رفع م�ضتوى اأداء الفرد واإنتاجيته، يف خمتلف املجالت والأن�ضطة )ح�ضن، 1989( ، ويرى 
1996؛  )عطية،  والوظيفي  املهني  بال�ضلوك  للتنبوؤ  جيدة  و�ضيلة  الإجناز  دافع  اأن  اآخرون 

 . )Weiner, 1986

اإحدى املتغريات الأ�ضا�ضية التي حتدد ن�ضاط ما يقوم به  الدافعية للإجناز  هذا وتعدُّ 
اأي ن�ضاط، فاإنه يهدف من  الفرد عمومًا عندما يبداأ مبمار�ضة  اأن  اأداء، ويفرت�ص  الفرد من 
جراء ذلك اإىل الو�ضول اإىل درجة من الإجناز، واأن غياب ال�ضعور بهذا الإجناز وحتقيق الهدف 
 Snowman & Biehler,( ميكن اأن يطور م�ضاعر �ضلبية مثل ال�ضعور بالإحباط والن�ضحاب
2003( ، ومثل هذه احلالة ي�ضعر بها املعلمون غالبًا مما يوؤدي بهم اإىل عدم ال�ضعور بالكفاية 
املهنية، ولو اأن هذا الو�ضع يخالف الإطار النظري الذي و�ضعه اأحد الرواد املهتمني بالدافعية 
للإجناز وهو موراي )Murray( الذي يرى اأن ال�ضخ�ص الذي يكافح للإجناز عادة ما يكون 
معتمداً على نف�ضه وتتم اأعماله ب�رشعة، كما ميكّنه ذلك من التغلب على العقبات وال�ضعاب 
لي�ص فقط للح�ضول على اأهدافه، بل تعني عنده اأي�ضًا التفوق والتميز عن الآخرين )عطية، 
1996( . ي�ضاف اإىل ذلك ما ي�ضعر به املعلم بعدم الت�ضجيع املادي واملعنوي الذي يوؤدي اإىل 
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اآثار �ضلبية يف الأداء، ويظهر ذلك يف دافعية املعلم يف املظاهر الآتية: 
�ضعور املعلم بالغنب عند مقارنة دخله بدخول اأ�ضحاب املهن احلرة.  - 

�ضعوره بعدم احل�ضول على التقدير الذي ي�ضتحقه فيوؤثر �ضلبًا على اأدائه يف العمل.  - 

عدم �ضعور املعلم باأهمية التطور الوظيفي لعدم توافر فر�ص الرتقية.  - 

ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل �ضعف عوامل اإثارة الدافعية لدى املعلمني، حيث تندر 
احلوافز املادية واملعنوية التي متيز املعلمني املتقنني لعملهم عن غري املتقنني، ويظهر ذلك 
ون فيها عن هذا الو�ضع، اإ�ضافة اإىل ما  جليًا من تذمر املعلمني وكرثة ال�ضكوى التي يعربِّ
يعمم عن مهنة التدري�ص مقارنة باملهن الأخرى باأنها تقل فيها فر�ص الطموح، وتنخف�ص 
بها درجة املناف�ضة، ول �ضك يف اأن الطموح واملناف�ضة يعدان من اأهم الدوافع التي توؤدي اإىل 

حت�ضني اأداء املعلم وجتويده. 

التوصيات واملقرتحات: 

يف �ضوء النتائج التي تو�ضلت اإليها هذه الدرا�ضة ومناق�ضتها، ويف �ضوء الأدب الرتبوي 
املت�ضل بها فاإن الباحثنْي يتقدَّمان بالتو�ضيات الآتية: 

اأولً- تو�صيات تربوية عامة:  ● 

بالعمل يف  ورغبته  الفر�ص ل�ضتغلل حما�ضه،  واإتاحة  وبقدرته  باملعلم  أ. الإميان 
خمتلف منا�ضط العمل الرتبوي داخل املدر�ضة وخارجها. 

وحت�ضني  للمعلمني،  واملهنية  والجتماعية  القت�ضادية  بالظروف  	. الهتمام 
اأو�ضاعهم املعي�ضية املادية واملعنوية. 

ت. التاأكيد على و�ضع نظام للحوافز، وبخا�ضة للمعلمني املتميزين منهم، بهدف خلق 
جو من التناف�ص الفعال املثمر بني املعلمني، وحفزهم على الإجناز املبدع البناء. 

	. الهتمام مبدخلت العملية التعليمية يف كليات ومعاهد اإعداد املعلمني، والهتمام 
اأثر يف خلق  التعليم، ملا لها من  الريادة والقيادة الرتبوية داخل املدر�ضة ومعاهد  بنظام 

اجلو الرتبوي الذي ي�ضاعد املتحم�ضني للمهنة وي�ضجعهم. 
اأذهان الطلب والطالبات يف مرحلة الدرا�ضة الثانوية لتقبل مهنة التعليم  	. تهيئة 

من خلل تزويدهم مبعلومات عنها، وعن العاملني فيها. 



77

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والعشرون )1( - متوز 

واإجراء  التعليم  مبهنة  علقة  لها  التي  اجلهات  وخمتلف  الإعلم  و�ضائل  ح. اإ�رشاك 
املتعلقة  امل�ضائل  يف  وم�ضتنري  وا�ضح  عام  راأي  تكوين  من  متكن  التي  اجلادة  املناق�ضات 

مبهنة التعليم. 
	. الهتمام بالتدريب العملي للطلب املعلمني قبل التخرج من الكليات ومعاهد اإعداد 
اإتقان املهارات والكفايات  اأجل  اإعدادهم وتاأهيلهم من  املعلمني، وزيادة �ضاعات وبرامج 

املختلفة اللزمة ملهنة التعليم. 
د. �رشورة اإ�رشاك املعلمني يف اأي عملية لتطوير املناهج اأو الكتب الدرا�ضية م�ضاركة 

فعالة ي�ضعر فيها املعلم بقيمته وكيانه واأهميته يف العملية التعليمية. 
ثانياً- تو�صيات اإىل وزارتي التعليم العايل والرتبية والتعليم:  ● 

أ. توجيه برامج اإعداد املعلمني يف اجلامعات ويف الكليات اجلامعية املتو�ضطة اإىل 
الأخذ مببادئ حركة تربية املعلمني القائمة على الكفايات التعليمية. 

	. اإ�رشاك املعلمني يف دورات تدريبية فنية وم�ضلكية متخ�ض�ضة دورية من اأجل جتديد 
معلوماتهم وزيادة منوهم املهني. 

تربية  حركة  مبادئ  تطبيق  اإىل  اخلدمة  اأثناء  يف  املعلمني  تدريب  برامج  ت. توجيه 
املعلمني القائمة على الكفايات التعليمية وم�ضاعدتهم على ممار�ضة هذه الكفايات يف اأثناء 

التعليم. 
حل  يف  للم�ضاركة  اأمامهم  الفر�ص  اإتاحة  مع  التدري�ضية  املعلمني  اأعباء  	. تخفيف 

امل�ضكلت الإدارية والرتبوية يف املدر�ضة. 
املعلمني  ومعاهد  الرتبية  بكليات  �ضيلتحقون  الذين  الطلب  باختيار  	. الهتمام 
فيهم  تتوافر  معلمني  تخريج  اإىل  توؤدي  بحيث  للختيار،  ومتنوعة  مقننة  و�ضائل  واتباع 
�ضفات خا�ضة مثل: الذكاء والقدرة على حتمل امل�ضوؤولية وال�ضرب والتزان واملرونة، وحمل 

اجتاهات اإيجابية نحو مهنة التعليم والثقة بالنف�ص. 
من  عمل  فريق  ت�ضكل  اأن  الفل�ضطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة  الباحثان  ح. يو�ضي 
الفعال  املعلم  كفايات  حتديد  على  للعمل  والتعليم،  بالرتبية  واملهتمني  املتخ�ض�ضني 
هذه  ممار�ضة  على  املعلمني  تدريب  ثم  املختلفة،  التعليمية  والتخ�ض�ضات  املراحل  يف 

الكفايات. 
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ثالثاً- تو�صيات للباحثني:  ● 

والتخ�ض�ضات  املراحل  يف  املعلمني  على  والبحوث  الدرا�ضات  من  املزيد  أ. اإجراء 
اإجراءات متنوعة للوقوف على العلقة  اأخرى، وبا�ضتخدام  املختلفة، ويف مناطق تعليمية 

بني ال�ضفات واخل�ضائ�ص ال�ضخ�ضية للمعلم، ومدى قدرته على الأداء املهني. 
لها  الفعلية  للكفايات وممار�ضته  املعلم  اكت�ضاب  تربط بني  اأخرى  درا�ضات  	. اإجراء 

وحت�ضيل الطلب، لتحديد الكفايات التعليمية ذات الأثر املبا�رش يف التح�ضيل الدرا�ضي. 
ت. مبا اأن هذه الدرا�ضة قد قادت اإىل عدم وجود اأثر قاطع ملتغريات للدافعية للإجناز 
يف ممار�ضة الكفايات التعليمية؛ فاإن الباحث يرى �رشورة اإجراء درا�ضات مماثلة لتكوين 

�ضورة اأكرث و�ضوحًا يف هذا املجال. 
	. اإجراء مزيد من الدرا�ضات والبحوث حول علقة قيام املعلمني بواجباتهم املهنية، 

وبني نظرة املجتمع اإىل اأهمية مهنة الرتبية والتعليم واحرتامهم لها.   
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اللغة  معلمي  لدى  امل�ضتخدمة  التعليمية  الكفايات   .  ) 1 .2008( عودة.  ماجد  داود،  اأبو 
ر�ضالة  اخلليل.  والتعليم–  الرتبية  مديرية  يف  الدنيا  الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  العربية 
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