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 أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في عمم النفس

 : الطالب إعداد

  الحفيظ زيف العابديفعبد 

 المقب واإلسـ:             الرتبة                     الجامعة        الصفة
 رئيسا         2بوسالـ عبد العزيز        أستاذ                     البميدة 
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 التعميـ الثانوي بوالية المسيمة ػ ػ دراسة عمى أساتذة



 ممخص الدراسة

 

 

 

تناولت هذه الدراسة موضوع تقويـ الكفايات التدريسية ألساتذة عموـ الطبيعة والحياة في التعميـ 

ايات الثانوي، وهدفت إلى معرفة مدى امتالؾ وممارسة أساتذة عموـ الطبيعة والحياة لمكف

التدريسية إضافة إلى معرفة الفروؽ الموجودة في ممارسة الكفايات التدريسية تبغا 

لمتغيرات)الجنس، سنوات التدريس، المؤهؿ العممي، ومؤسسة التكويف( إضافة إلى عالقة 

الكفايات بالسمات الشخصية لألستاذ وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ مقياس لمكفايات التدريسية تـ بناؤه 

 131حث وكذلـ تطبيؽ مقياس فرايبورغ لمسمات الشخصية عمى عينة متكونة مف مف طرؼ البا

هداؼ خدمة ألأستاذا لمادة عمـو الطبيعة والحياة، وقد استخدـ الباحث المنهج الوصفي التحميمي 

بثانويات والية المسيمة، واستخدـ برنامج  2012/2012الدراسة التي كانت في الموسـ الدراسي 

spss انات الدراسة وكانت نتائج الدراسة كما يمي:لمعالجة بي 

 الطبيعة والحياة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة أساتذة عموـال  -

لكفايات تخطيط الدرس ترجع لمتغيرات الدراسة)الجنس، المؤهؿ العممي، سنوات 

 التدريس ػ مؤسسة التكويف(.

 الطبيعة والحياة سة أساتذة عموـتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممار ال  -

لكفايات تنفيذ الدرس ترجع لمتغيرات الدراسة)الجنس، المؤهؿ العممي، سنوات التدريس ػ مؤسسة 

 التكويف(.

 



 الطبيعة والحياة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة أساتذة عموـال  -

هؿ العممي، سنوات التدريس ػ مؤسسة لكفايات تقويـ الدرس ترجع لمتغيرات الدراسة)الجنس، المؤ 

 التكويف(.

 الطبيعة والحياة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة أساتذة عموـال  -

لكفايات إدارة الصؼ ترجع لمتغيرات الدراسة)الجنس، المؤهؿ العممي، سنوات التدريس ػ مؤسسة 

 التكويف(.

 الطبيعة والحياة ة أساتذة عموـتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسال  -

لكفايات االتصاؿ والعالقات االنسانية ترجع لمتغيرات الدراسة)الجنس، المؤهؿ العممي، سنوات 

 التدريس ػ مؤسسة التكويف(.

 الطبيعة والحياة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة أساتذة عموـال  -

و الوسائؿ التعميمية ترجع لمتغيرات الدراسة)الجنس،  لمكفايات المرتبطة بالمحتوى العممي لممادة

 المؤهؿ العممي، سنوات التدريس ػ مؤسسة التكويف(.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب الكفايات التدريسية لدى أساتذة  -

 عمـو الطبيعة والحياة في التعميـ الثانوي.

الشخصية عند أساتذة عموـ الطبيعة  توجد عالقة بيف الكفايات التدريسية والسمات ال -

 والحياة في التعميـ الثانوي.

 

 

 



Abstract: 

 

 

 

 

This study adressed the issue of the evaluation of instructional 

comptencies for the secondary level Natural Sciences and Life teachers.It 

also aimed at identifying the extent to which these teachers own and 

practise the instructional competencies, in addition to the differences that 

may exist in the practice of the instructional competencies due to the 

study variables (sex,years of teaching,qualification,and training 

organization),as well as the relashioship between copetencies and 

teacher’s personality trait. 

Two instruments were used to measure the variables.The first instrument 

is the "teacher’s instructional competencies scale" developed by the 

researcher.The second instrument is  the "Freiburg Personality Inventory" 

(FPI).These instruments were applied on a sample composed of 137 

Nature sciences and life teachers in the school year 2015/2016 in the 

secondary schools of M’sila.The researcher has used the analytical 

descriptive approach to achieve the goal of the study.The data was 

analyzed using SPSS and the study results are as follow: 

   

1- There is no statistically significant difference in the degree to which 

the teachers of the Nature Sciences and Life practise  the lesson planning 

competencies due to the study variables (sex,years of 

teaching,qualification,and training organization) 

2- There is no statistically significant difference in the degree to which 

the teachers of the Nature Sciences and Life practise  the lesson execution 

competencies due to the study variables (sex,years of 

teaching,qualification,and training organization) 



3- There is no statistically significant difference in the degree to which 

the teachers of the Nature Sciences and Life practise  the lesson 

evaluation competencies due to the study variables (sex,years of 

teaching,qualification,and training organization) 

4- There is no statistically significant difference in the degree to which 

the teachers of the Nature Sciences and Life practise classroom 

management competencies due to the study variables (sex,years of 

teaching,qualification,and training organization) 

5- There is no statistically significant difference in the degree to which 

the teachers of the Nature Sciences and Life practise communication and 

human relationships competencies due to the study variables (sex,years of 

teaching,qualification,and training organization) 

6- There is no statistically significant difference in the degree to which 

the teachers of the Nature Sciences and Life practise the competencies 

related to the subject matter content and teaching resources due to the 

study variables (sex,years of teaching,qualification,and training 

organization) 

7-There is a statistically significant difference  in the rank  means of 

personality traits  among the teachers of the Nature Sciences and Life. 

8-There is relationship between the teaching competency and personality traits for 

Natural and Life teachers  

 
 


