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ملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل درجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف مدار�س
حمافظة جر�ش للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم يف �ضوء متغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل
العلمي ،و�سنوات اخلربة) للعام الدرا�سي 2015 /2014م ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )480معلم ًا ومعلمة ،وا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستبانة ت�ضمنت ( )40كفاية تعليمية ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن درجة املتو�سطات احل�سابية المتالك املعلمات للكفايات التدري�سية
تراوحت بني ( ، )2.99-2.13ول�صالح جمال التخطيط ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05يف درجة امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية
ُتعزى �إىل متغريي اجلن�س وامل�ؤهل الرتبوي ،مع وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري
�سنوات اخلربة ول�صالح الذين تزيد خرباتهم عن (� )10سنة.
الكلمات املفتاحية :الكفايات التعليمية ،املعلمون واملعلمات ،الأردن.
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Teaching Competencies of Teachers in Secondary Schools
in Jerash, Jordan from Their Point of View

Abstract:
The aim of this study is to identify the degree of teachers’ efficiencies
in the secondary schools in Jerash from their point of view in light of the
variables of (sex, qualification, and years of experience) in the academic
year 2014/ 2015. The study sample consisted of (480) teachers, and used a
questionnaire which included (40) items. The results showed that the average
degree of the efficiencies in teaching and planning ranged between (2.132.99) , but there is a significant difference at the level of (a= 0.05) in the
degree of variables of sex and educational qualifications. There is also a
statistical significance difference due to variable of the years of experience
for the benefit of those who have 10 or more years.
Keywords: Teaching Competency, Teachers, Jordan.
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مقدمة:
�إن من الأ�سباب الرئي�سة ل�ضعف التح�صيل الدرا�سي ندرة املعلم الكفء� ،إذ �أ�صبحت
مهمة التدري�س والتعليم الفعال ت�سند �إىل معلمني �أكْ فاء ،و�إن املعلم املعد قبل اخلدمة
و�أثنائها وفق برنامج الكفايات يتفوق يف �أداء مهماته التعليمية ،و�أن كفاءة املدر�س
التعليمية تقوم على معرفته ب�أ�صول التدري�س ومبادئه وقوانينه ونظرياته ،وقد �أ�صبحت
امل�ؤ�س�سات التعليمية ت�سعى لتنمية وتطوير قدرات ومهارات وكفايات مدر�سيها ،فاال�ستناد
على القدرات واملهارات التعليمية والتدري�سية يدفع امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل االهتمام
بتطور �أداء املعلمني.
وقد �أ�صبح من الأهداف العامة للتعليم �إعداد كفايات تعليمية عالية امل�ستوى ،وذوي
كفاءات متخ�ص�صة ي�سهمون يف جودة التعليم يف خمتلف جماالت احلياة ،وحتى ي�ؤدي
يخرج
التعليم ر�سالته يجب ان يكون تعليم ًا متطوراً يف مناهجه و�أ�ساليبه و�أدواته ،تعليم ًا ِّ
�أجياالً من املتعلمني ذوي العقول املتفتحة والأخالق الرفيعة ويتميزون بروح الإبداع
واالبتكار (مرنديق ،الفقيه)2008 ،
وان �أهمية درا�سة ومعرفة الكفايات التعليمية ومكوناتها من حيث التخطيط والتنفيذ
والتقومي يعطي فوائد كثرية للمعلم� ،إذ ت�ساعده على تكوين م�ستوى تعليمي رفيع ،وت�ساعده
يف احل�صول على �إنتاجية عالية من الأداء و�إجناز دقيق للإعمال وبكفاءة مرتفعة على
املهمات التعليمية ،ومما ال�شك فيه �أن االهتمام ب�إعداد املعلمني �إعداداً علميا
�إمتام كثري من
َّ
وتربويا �سوف ي�ؤدي �إىل انعكا�ساته على العملية التعليمية ب�إخراج جيل قادر على النجاح
والتفوق.
املهمات الأ�سا�سية للمعلم التي ينبغي تطويرها
كما تعد الكفايات التعليمية من
َّ
وتنميتها واالهتمام بها و�إك�سابها للمعلمني؛ لأنها من امل�ؤ�رشات التي تقا�س بها فاعلية
العملية التعليمية ،لذلك ف�إن امل�ؤ�س�سات الرتبوية تعمل على جعل كفايات معلميها �أكرث
فاعلية يف الأداء التدري�سي من خالل �إحلاقهم بدورات تدريبية ذات عالقة بتخ�ص�صاتهم
( ، )Tyler & Walderip, 2002لذا جاءت هذه الدرا�سة للتعرف �إىل درجة امتالك معلمات
املرحلة الثانوية يف مدار�س حمافظة جر�ش للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم يف �ضوء
متغريات( :اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة) وممار�ستهم لها لإعداد اخلطط وتنظيم
برامج الدورات التدريبية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�إن م�شكلة البحث تتمحور حول درجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف
مدار�س حمافظة جر�ش للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم� ،إ�ضافة �إىل معرفة مدى �إدراك
املعلمني واملعلمات لأهمية الكفايات التعليمية يف التدري�س يف مرحلة يتوقف عليها
م�ستقبل الطلبة ،وعليه ف�إن هذه الدرا�سة جاءت لتجيب عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما درجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها يف مدار�س حمافظة جر�ش
للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة
امتالك معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف مدار�س حمافظة جر�ش للكفايات التعليمية
من وجهة نظرهم ُتعزى ملتغري اجلن�س؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة
امتالك معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف مدار�س حمافظة جر�ش للكفايات التعليمية
من وجهة نظرهم ُتعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة
امتالك معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف مدار�س حمافظة جر�ش للكفايات التعليمية
من وجهة نظرهم ُتعزى ملتغري �سنوات اخلربة؟

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من الناحيتني النظرية والتطبيقية ،فمن الناحية النظرية
تكمن �أهمية الدرا�سة مبا ت�ضيفه من معلومات ومعرفة جديدة ترثي املكتبة العربية،
ومبا يتعلق ب�إمكانية ا�ستخدام الكفايات التعليمية وتوظيفها يف التدري�س والتعليم� ،أما
من الناحية التطبيقية فمن املتوقع �أن ت�سهم النتائج التي �ست�صل �إليها الدرا�سة ،ومن
خالل التو�صيات يف حت�سني الكفايات التعليمية لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها،
وتوظيف هذا اال�ستخدام يف حل م�شكالتهم ال�سلوكية والرتبوية.

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
1.1التعرف �إىل درجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف مدار�س حمافظة
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جر�ش للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم.
2.2التعرف �إىل دور كل من متغريات( :اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة) يف
درجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف مدار�س حمافظة جر�ش للكفايات
التعليمية من وجهة نظرهم.

حدود الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على احلدود الآتية:
1.1احلدود املو�ضوعية :الكفايات التعليمية لدى معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية.
2.2احلدود املكانية :املدار�س الثانوية التابعة ملديرية تربية حمافظة جر�ش.
3.3احلدود الزمانية :الف�صل الأول للعام الدرا�سي 2015/2014م
4.4احلدود الب�رشية :املعلمني واملعلمات يف حمافظة جر�ش.

التعريفات اإلجرائية للدراسة:
◄◄الكفايات التعليمية :هي جمموع ا�ستجابات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها
يف مدار�س حمافظة جر�ش يف �أثناء قيامهن بالتعليم ،على فقرات جماالت الأداء امل�ستخدمة
يف التعليم الآتية( :التخطيط ،التنفيذ ،والتقومي) .
◄◄املرحلة الثانوية :هي املرحلة الأخرية من التعليم املدر�سي يف اململكة الأردنية
الها�شمية ،واملكونة من �صفني درا�سيني يف املدار�س التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف
حمافظة جر�ش.
◄◄معلمو املدار�س احلكومية ومعلماتها :هم جميع املعلمني واملعلمات العاملني
يف تدري�س طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س الثانوية التي ت�ضم ال�صفني الأول والثاين
الثانوي ،والتابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة جر�ش.

األدب الرتبوي والدراسات السابقة:
تعد الكفايات التعليمية من �أهم ركائز عملية التعلم والتعليم التي يقوم بها املعلمون
واملعلمات لأداء ر�سالة الرتبية املن�شودة ،و�أن العمل على �إتقانها وح�سن �أدائها ،يتطلب
ا�ستعدادات وقدرات ومهارات تدري�سية متقدمة وقادرة على التخطيط والتنفيذ والتقومي،
�إ�ضافة �إىل امتالكه للكفايات الرتبوية وال�شخ�صية كالإخال�ص والتقوى و�سعة العلم ،وح�سن
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املظهر وال�شخ�صية املتزنة ،واحلما�س يف التدري�س ،واحللم واحلزم ،وال�صدق يف القول
والعمل ،ولكي ي�ؤدي التعليم ر�سالته ينبغي �أن يكون تعليما هادف ًا يف مناهجه واملواد
التي يدر�سها وا�سرتاتيجياته و�أدواته التعليمية ،مما ينعك�س ايجاب ًا على املتعلمني لتن�شئة
جيل ي�ؤمن بالإبداع واالبتكار والنقد البناء ،ومتمث ًال بالأخالق والقيم الأكادميية (مرنديق،
الفقيه2008 ،م� ،ص ، )28بذلك ت�أتي �أهمية الكفايات الرتبوية التعليمية وال�شخ�صية للمعلم
باعتبارها م�ؤ�رشات دالة على �إعداد املعلم الكفء الذي ي�ستطيع �إحداث التغريات املرغوبة
يف �سلوك املتعلمني يف �ضوء الأهداف الرتبوية املن�شودة.
وتعرف الكفايات التعليمية ب�أنها القدرات واملهارات التي ميتلكها املعلمون واملعلمات
يف جمال ت�صميم العملية التعليمية وتنفيذها وتقوميها لتحقيق تعلم �أكرث فاعلية (بركات
وح�سن ، )2011 ،وهي «قدرة الفرد على �أداء قدر معني من املهارات» (ماتروا ومواجني،
� ،2002ص ، )49وتعرف ب�أنها « :القدرة على �إجناز النتائج املرغوبة مع اقت�صاد يف اجلهد
والوقت «(   الفتالوي� ،2003 ،ص ، )28وتعرف ب�أنها« :جمموعة املعلومات واخلربات
واملهارات والأن�شطة و�أمناط ال�سلوك املختلفة التي ميتلكها معلمو اللغة العربية يف املرحلة
الثانوية ،والتي يفرت�ض �أن ي�ؤدوها يف �أثناء التدري�س ،وميكن مالحظتها وقيا�سها من
خالل اعتماد الأداة التي �ستبينها الدرا�سة (حمادنة ، )2001 ،والكفاية يف التدري�س هي:
« تلك القدرة املتكاملة التي ت�شتمل على جممل مفردات املعرفة واملهارات واالجتاهات
املهمات املحددة بنجاح وفاعلية» (الفتالوي،
الالزمة لأداء مهمة �أو جملة مرتابطة من
َّ
� ،2003ص ، )28وهي»جمموعة املهارات واملعلومات وال�سلوكيات التي يجب �أن تتوافر
لدى املعلم لي�صبح قادرا على � أداء دوره يف التدري�س” (كمال واحلر� ،2003 ،ص)40

جماالت الكفايات التعليمية:
تعد الكفايات التعليمية �أحد اجلوانب الرئي�سة لتقومي الأداء املهني للمعلم ،وب�صورة
م�ستمرة ،وذلك من �أجل ت�أكيد نقاط القوة وتدعيمها ومعاجلتها لديهم ،وتتنوع الكفايات
التعليمية للمعلمني يف التخطيط والتنفيذ والتقومي باختالف خرباتهم ،وم�ؤهالتهم العلمية،
ونظراً لتنوع امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية ومن م�ؤ�س�سة تعليمية �إىل
�أخرى ،لذا حتر�ص تلك امل�ؤ�س�سات �أن جتعل كفايات معلميها �أكرث فاعلية يف الأداء التدري�سي
من خالل �إ�رشاكهم بالدورات التدريبية (� ، )Tyler & Waldrip, 2002إذ �إن الإعداد الوظيفي
للمعلم قبل اخلدمة و�أثنائها �أ�صبح من الكفايات الأ�سا�سية للتدري�س ،وذلك باعتماد تلك
الكفايات ك�ضوابط يف احلكم على �أداء املعلمني املهنية ،مبجاالتها الثالثة الآتية :التخطيط،
والتنفيذ ،والتقومي( .زين الدين. )2007 ،
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فكفايات التخطيط تتمثل مبعرفة املعلم باخلطط ال�سنوية واليومية والأهداف الرتبوية
العامة واخلا�صة باملبحث الدرا�سي التي يقوم بتدري�سه ،فتحديد الأهداف يعد �أهم �أولويات
عملية التدري�س ،مع �رضورة امتالك مهارات تربوية يف اجلوانب املعرفية واملهارية
والوجدانية ،وحتليل حمتوى املبحث الدرا�سي �إىل عنا�رصه الأ�سا�سية ،وجاءت الكفايات
املرتبطة مبجال تنفيذ الدر�س للوقوف على درجة تنويع �إجراءات ا�سرتاتيجيات �أ�ساليب
وو�سائل التدري�س ،والأن�شطة التعليمية ،و�إجراءات ا�ستثارة دافعية املتعلمني للتعلم ،وتنمية
�أ�ساليب التفكري وم�ستوياته الفكرية (را�شد ، )2005 ,واهتمت الكفايات اخلا�صة مبجال
التقومي بادراك نقاط القوة وال�ضعف يف ا�سرتاتيجيات التدري�س ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التقومي لأداء الطلبة ،من حيث �إعداد االختبارات وتقنينها وت�صميمها ،وحتديد الربامج
الإثرائية �أو العالجية املطلوبة ،وو�ضع معايري علمية يتم يف �ضوئها تقومي الطالب ،وتقدمي
التغذية الراجعة للطالب.

ومن خالل اطالع الباحثة على العديد من الدرا�سات ال�سابقة ،ويف حدود علمها،
جاءت الدرا�سات الآتية ،املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ،ومنها:
درا�سة اجلعنيني ( )2000هدفت �إىل معرفة الكفايات الأ�سا�سية للمعلمني يف مرحلة

التعليم الثانوي يف الأردن من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )420معلم ًا
ومعلمة موزعة على ( )14مديرية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة الأهمية الن�سبية للمجاالت،
وهي على التوايل :االلتزام ب�أخالقيات املهنة ،ومهارات التدري�س و�إدارة ال�صف ،ومهارات
التخطيط للح�صة ،والكفايات املعرفية ،ومهارات التقومي ،ومهارات االت�صال ،ودلت
نتائجها كذلك على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري اخلربة الرتبوية ل�صالح
املعلمني واملعلمات ذوي اخلربة الأعلى ،على جمال الكفايات املعرفية والتخطيط للدر�س،
كما بينت عدم وجود �أثر ملتغري م�سار التعليم الثانوي ل�صالح معلمي الفرع الأدبي يف
الكفايات املعرفية ومهارات االت�صال.
درا�سة احلمادنة ( )2001هدفت �إىل حتديد الكفايات التعليمية الالزمة لأداء معلمي
اللغة العربية يف املرحلة الأ�سا�سية لل�صفوف الثامن والتا�سع والعا�رش يف تعلم القواعد
اللغة العربية ،واملطالعة والن�صو�ص الأدبية والتعبري ،وبناء برنامج لتطوير �أداء معلمي
قائم على �أ�سا�س الكفايات التي يجب توافرها لديهم يف �ضوء نتائج التقومي،
اللغة العربية ٍ
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )35معلم ًا ومعلمة ،وتكونت �أداة الدرا�سة من �أربع قوائم من
الكفايات التعليمية الالزمة لأداء املعلمني ،وتكونت كل قائمة من ( )76كفاية تعليمية
لتدري�س القواعد ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أداء املعلمني ح�سن ًا يف �إدارة ال�صف
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والإعداد والتخطيط للدر�س� ،أما يف جماالت تنفيذ الدر�س والتقومي فكان الأداء �ضعيفاً.
درا�سة فون�س�شيناك وبافالك ( )Voneschenbach & Pavlak, 2004هدفت �إىل
الك�شف عن الكفايات ال�رضورية لدى املعلمني يف املرحلتني االبتدائية والثانوية ،ومعرفة
العوامل املرتبطة بقدرة ه�ؤالء املعلمني على ممار�سة هذه الكفايات ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )152معلم ًا ومعلمة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني درجات عينة الدرا�سة من حيث اكت�سابهم للكفايات التعليمية الالزمة للتعليم.
درا�سة حمادنـة ( )2006التي هدفت �إىل معرفة مدى امتالك معلمي اللغة العربية
ومعلماتها الكفايات التعليمية الالزمة لتدري�س الن�صو�ص الأدبية يف املرحلة الثانوية
يف الأردن وممار�ستهم لها من وجهة نظرهم يف �ضوء متغريات :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
واخلربة التعليمية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )74معلم ًا ومعلمة يدر�سون اللغة العربية
للمرحلة الثانوية يف مديرية الرتبية والتعليم لق�صبة املفرق ،وتكونت �أداة الدرا�سة من
ا�ستبانة مكونة من ( )83فقرة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املعلمني ميتلكون ( )76كفاية
تعليمية بدرجة كبرية و ( )2بدرجة متو�سطة و ( )5بدرجة �ضعيفة ،وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ( )α = 0.05يف درجتي االمتالك واملمار�سة تعزى ملتغريات اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي واخلربة التعليمية.
درا�سة فارما ( )Varma,2007التي هدفت �إىل حت�سني نوعية التعليم عن طريق مراقبة
الكفايات املهنية لدى معلمي التعليم ال�شامل� ،إذ �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �رضورة تدريب
املعلمني على ا�ستخدام طرائق تدري�س قائمة على حاجات املتعلم ،و�أن يوظفوا ما تي�رس لهم
من بنى حتتية يف م�ؤ�س�ساتهم الرتبوية ،والعمل على �إخ�ضاع املعلمني املبتدئني �إىل برامج
تدريبية يف �أثناء اخلدمة ،وتزويدهم مبهارات وا�سرتاتيجيات وكفايات تعينهم على تزويد
املتعلمني مبهارات متكنهم من �إ�شباع حاجاتهم بطريقتهم.
درا�سة الق�ضاة ( )2011التي هدفت �إىل التعرف �إىل درجة معرفة الكفايات التدري�سية
الالزمة ملعلمي مبحث التاريخ يف املرحلة الثانوية ومدى ممار�ستهم لها ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )28معلم ًا ومعلمة ،وا�ستخدم الباحث اختباراً معرفي ًا موجه ًا ملعلمي التاريخ
للمرحلة الثانوية للوقوف على م�ستوى معرفتهم لكفايات تدري�س التاريخ ،وبطاقة مالحظة
لتعرف م�ستوى ممار�ستهم لهذه الكفايات ،وتكونت البطاقة من ( )35كفاية فرعية موزعة
على خم�سة جماالت ،و�أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سط
احل�سابي مل�ستوى املعرفة واملمار�سة ملعلمي التاريخ للمرحلة الثانوية ،وبني امل�ستوى
املقبول تربو ًيا ل�صالح امل�ستوى املقبول تربو ًيا.
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أ .فاطمة محمود اجلوابرة

خالصة الدراسات السابقة:
اتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف �أهمية امتالك املعلمني واملعلمات
للكفايات التعليمية كدرا�سة كل من (اجلعنيني2000 ،؛ واحلمادنة2001 ،؛ وحمادنـة،
2006؛ Voneschenbach & Pavlak, 2004؛ Varma,2007؛ والق�ضاة، )2011 ،
وتفردت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة بالتعرف �إىل الكفايات التعليمية الالزمة
ملعلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم
مبحافظة جر�ش يف جماالت( :التخطيط ،والتنفيذ ،والتقومي) .

الطريقة واإلجراءات:
تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات امل�سحية الو�صفية ،التي هدفت �إىل الوقوف على
الكفايات التعليمية الأ�سا�سية عند معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها يف مدار�س حمافظة
جر�ش.

منهج الدراسة:
اعتمدت الـدرا�سـة احلالية على املنهج الو�صـفي التحليلي.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية جميعهم يف املدار�س
احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم مبحافظة جر�ش ،للعام الدرا�سي /2014
2015م �إذ بلغ عددهم ( )530معلم ًا و ( )883معلمة ،يعملون يف ( )23مدر�سة حكومية
للذكور ،و ( )30مدر�سة للإناث.

عينة الدراسة:
اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية الع�شوائية العنقودية ،حيث اختارت
الباحثة ( )40مدر�سة حكومية ،واختارت منها ( )480معلم ًا ومعلمة ،يدر�سون
ال�صفني الأول والثاين الثانوي ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة ح�سب
متغريات الدرا�سة.
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الجدول ()1
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

املتغريات
اجلن�س
امل�ؤهل

اخلربة

العدد

الن�سبة املئوية

الفئات
ذكور

210

%43,75

�إناث

270

%56,25

بكالوريو�س

195

%40,63

درا�سات عليا

285

%59,38

اقل من � 5سنوات

65

%13,54

بني (� )10-6سنوات

236

%49,17

� 11سنة ف�أكرث

179

%37,29

املجموع

أداة الدراسة:
�صممت الباحثة بت�صميم �أداة لقيا�س
لتحقيق غر�ض الدرا�سة والإجابة عن �أ�سئلتهاَّ ،
الكفايات التعليمية التي متتلكها عينة الدرا�سة ،بعد االطالع على �أدبيات البحث يف هذا
املجال م�ستفيدة من املقايي�س املرفقة يف درا�سة كل منVoneschenbach & Pav�(  (:
 lak, 2004اجلعنيني ،2000 ،حمادنـة ، )2006 ،وم�ستندة �إىل مقيا�س رن�سي�س ليكرت
( ، )Rensis Likertوقد تكونت �أداة الدرا�سة ب�صورتها الأولية من ( )45فقرة ،وزعت على
ثالثة جماالت ،وهي :التخطيط وخ�ص�ص لها ( )15فقرة ،والتنفيذ وخ�ص�ص لها ( )15فقرة،
والتقومي وخ�ص�ص لها ( )15فقرة ،وقد ا�ستخدم مقيا�س متدرج ثالثي اال�ستجابة وعلى
جميع الفقرات ،حيث وزعت الدرجات على فقرات اال�ستجابات ،كالآتي( :عالية و�أعطيت 3
درجات ،متو�سطة و�أعطيت درجتان� ،ضعيفة و�أعطيت درجة واحدة فقط) .
صدق األداة:
بعد �إعداد �أداة الدرا�سة ب�صورتها الأوليةُ ،عر�ضت على ع�رشة من املحكمني املتخ�ص�صني
يف القيا�س والتقومي واملناهج والتدري�س والإ�رشاف الرتبوي واللغة العربية ،حيث �أخذت
الباحثة مبالحظاتهم واقرتاحاتهم حول وو�ضوح فقرات الأداة وو�ضوحها ،ومدى منا�سبتها
للأبعاد التي �أُدرجت حتتها ،وبعد �إجراء التعديالت الالزمة على فقرات الأداة بلغ عدد فقرات
127

الكفايات التعليمية لدى معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها
في مدارس محافظة جرش باألردن من وجهة نظرهم

أ .فاطمة محمود اجلوابرة

الأداة ب�صورتها النهائية ( )40فقرة ،منها ( )13فقرة ملجال التخطيط ،و ( )14فقرة ملجال
التنفيذ ،و ( )13فقرة ملجال التقومي.
وح�سب معامل ارتباط جمموع درجات فقرات املجال مع الدرجة الكلية للأداة ،حيث
ُ
بلغ معامل االرتباط بني جمموع درجات املجال الأول مع الدرجة الكلية للأداة (، )0.88
وبلغ معامل االرتباط بني جمموع درجات املجال الثاين مع الدرجة الكلية للأداة ()0.87
 ،ومعامل االرتباط بني جمموع درجات املجال الثالث مع الدرجة الكلية للأداة (، )0.85
وح�سب معامل االرتباط بني جمموع درجات املجاالت الثالث (التخطيط والتنفيذ والتقومي)
ُ
 ،حيث بلغ معامل االرتباط بني جمايل التخطيط والتنفيذ ( ، )0,82وبني جمايل التخطيط
والتقومي ( ، )0,84وبني جمايل التنفيذ والتقومي (. )0,79
ثبات األداة:
اُ�ستخرجت معامالت الثبات عن طريق االختبار و�إعادة االختبار ،وذلك ب�إعادة تطبيق
الأداة على عينة جتريبية مكونة من ( )50معلم ًا ومعلمة خارج عينة الدرا�سة ،بفا�صل زمني
مقداره �أ�سبوعان ،واُ�ستخرج معامل ارتباط بري�سون بني مرتي التطبيق للأداة ككل� ،إذ بلغ
معامل اال�ستقرار (. )0,88ومت ح�ساب معامل الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ الفا ،وقد
بلغ معامل االت�ساق الداخلي للأداة ككل (. )0,90مما �سبق يتبني لنا �أن �أداة الدرا�سة تتمتع
بدالالت �صدق وثبات عالية جتعل ا�ستخدامها لأغرا�ض هذه الدرا�سة مقبولة.
تصحيح استجابات األداة:

لت�صحيح ا�ستجابات �أداة الدرا�سة اعتمدت الباحثة الدرجات الآتية لفئات
التقدير على النحو الآتي:
Ú Úالدرجة ( )1امل�ستوى الثالث (�ضعيفة) .
Ú Úالدرجة ( )2امل�ستوى الثاين (متو�سطة) .
Ú Úالدرجة ( )3امل�ستوى الأول (عالية) .
وبناء عليه تكون �أعلى درجة ميكن �أن حت�صل عليها املعلمة املجيبة على هذه الأداة
ً
( ، )120=3×40و�أدنى درجة ( ، )40=1×40واعتمدت الباحثة املعيار الآتي لوجود

الكفاية عند املعلمات:

 .أدرجة وجود الكفاية مب�ستوى �ضعيف �إذا كان املتو�سط ≤ .1
 .بدرجة وجود الكفاية مب�ستوى متو�سط �إذا كان (<1املتو�سط ≤. )2
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 .جدرجة وجود الكفاية مب�ستوى مرتفع �إذا كان املتو�سط > .2

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما درجة امتالك معلمي ومعلمات
املرحلة الثانوية يف مدار�س حمافظة جر�ش للكفايات التعليمية من وجهة
نظرهم؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لفقرات الأداة ككل ،وذلك كما هو وا�ضح من اجلدول (. )2
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى امتالك المعلمات للكفايات التعليمية مرتبة تنازلياً.

رقم
الرتبة
الفقرة

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري الكفاية

الفقرة

1

10

ا�شتقاق النتاجات التعليمية من مو�ضوع الدر�س

2.99

0.27

مرتفعة

2

28

ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات التدري�سية املالئمة للموقف التعليمي

2.97

0.20

مرتفعة

3

38

التنوع با�ستخدام ا�سرتاتيجيات تقومي تراعي الفروق الفردية بني الطلبة

2.96

0.27

مرتفعة

4

24

توظيف الإحداث اجلارية للتمهيد للدر�س

2.96

0.21

مرتفعة

5

4

التنوع بالنتاجات التعليمية وفق جماالت الأهداف املعرفية والوجدانية
والأدائية

2.95

0.28

مرتفعة

6

34

ت�شويق الطلبة للتعلم مبواقف تعليمية مثرية للتعلم

2.93

0.31

مرتفعة

7

37

التعاون يف تنفيذ الطلبة للأن�شطة ال�صفية.

2.91

0.28

مرتفعة

8

1

�صياغة الأ�سئلة التقوميية بطريقة وا�ضحة وحمددة

2,88

0.35

مرتفعة

9

27

تعديل �سلوكات الطلبة اخلاطئة بالأ�ساليب الرتبوية الإر�شادية.

2,87

0.21

مرتفعة

10

15

توظيف املعرفة النظرية يف التطبيقات العملية ال�صفية

2,86

0.29

مرتفعة

11

8

ال�سري بالتدري�س وفق التوزيع الزمني للخطط الدرا�سية

2.85

0.33

مرتفعة

12

16

االلتزام بالزمن املخ�ص�ص للح�ص�ص ال�صفية

2.84

0.28

مرتفعة

13

22

م�شاركة الطلبة يف �إدارة املواقف التعليمية

2.83

0.23

مرتفعة

14

30

توظيف التقومي البنائي �أثناء �سري احل�صة ال�صفية

2.80

0.28

مرتفعة

15

2

مراعاة اخل�صائ�ص النمائية للطلبة عند التخطيط

2.79

0.32

مرتفعة
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رقم
الرتبة
الفقرة

أ .فاطمة محمود اجلوابرة

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري الكفاية

الفقرة

16

14

االهتمام باملتعلم �أثناء التعلم

2.78

0.34

مرتفعة

17

36

انبثاق اخلطط التدري�سية ال�سنوية من فل�سفة الرتبية والتعليم

2.77

0.22

مرتفعة

18

33

حتليل نتائج االختبارات للوقوف على نقاط القوة ونقاط ال�ضعف

2.76

0.33

مرتفعة

19

32

توزيع تنفيذ املهام والواجبات ال�صفية وفق قدرات الطلبة

2.75

0.41

مرتفعة

20

31

اعتماد �ضوابط ومعايري للتقومي وا�ضحة ومعلومة لدى الطلبة

2.74

0.31

مرتفعة

21

18

جتريب فاعلية الو�سائل التعليمية قبل عر�ضها يف املوقف التعليمي

2.70

0.35

مرتفعة

22

17

تبادل اخلربات التعليمية والزيارات ال�صفية مع الزمالء من املعلمني
واملعلمات.

2.68

0.26

مرتفعة

23

35

االهتمام بالبيئة التعليمية وتهيئتها قبل تنفيذ املواقف التعليمية

2.66

0.34

مرتفعة

24

9

جعل التعلم مرحا وم�شوقا للتعلم

2.64

0.25

مرتفعة

25

39

م�شاركة الطلبة يف توظيف الو�سائل التعليمية بكفاءة عالية.

2.58

0.32

مرتفعة

26

21

اعاد خطط بديلة قابلة للتطبيق يف املواقف الطارئة

2.55

0.27

مرتفعة

27

13

االعتماد على دليل املعلم يف �إعداد اخلطط التدري�سية

2.51

0.40

مرتفعة

28

11

ا�ستغالل م�صادر البيئة املحلية ل�صنع الو�سائل الالزمة للتدري�س

2.43

0.39

مرتفعة

29

20

توظيف البيئة التعليمية يف املواقف التعليمية

2.40

0.28

مرتفعة

30

26

�إعداد اخلطط العالجية للطلبة ال�ضعاف يف التح�صيل الدرا�سي

2.38

0.24

مرتفعة

31

5

التنويع با�ستخدام الو�سائل التعليمية املالئمة للموقف التعليمي

2.35

0.30

مرتفعة

32

29

تدريب الطلبة على ا�سرتاتيجيات التقومي الذاتي

2.33

0.34

مرتفعة

33

7

�إعداد �أن�شطة اثرائية للطلبة املتميزين يف التح�صيل الدرا�سي

2.31

0.30

مرتفعة

34

40

ت�شخي�ص م�ستوى الطلبة قبل بداية العام الدرا�سي.

2.28

0.41

مرتفعة

35

6

�صياغة �أ�سئلة االختبارات التح�صيلية يف �ضوء جدول املوا�صفات

2.25

0.32

مرتفعة

36

19

حتديث ا�سرتاجتيات التدري�س يف �ضوء نتائج البحوث العلمية

2.22

0.29

مرتفعة

37

3

التنوع يف ا�سرتاتيجيات االختبارات املقالية واملو�ضوعية

2.19

0.36

مرتفعة

38

23

التوا�صل مع �أولياء الأمور يف االجتماعات الدورية املدر�سية

2.15

0.27

مرتفعة

39

12

ا�ستخدام الو�سائط التفاعلية التكنولوجية يف الغرفة ال�صفية

2.13

0.21

مرتفعة

40

25

التنوع يف م�صادر املعرفة املرتبطة مبو�ضوع الدر�س

2.11

0.30

مرتفعة
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رقم
الرتبة
الفقرة

 -نيسان

2016

الفقرة

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري الكفاية

املجال الأول (التخطيط)

2.69

0.31

مرتفعة

املجال الثاين (التنفيذ)

2.67

0.28

مرتفعة

املجال الثالث (التقومي)

2.73

0.23

مرتفعة

الكفايات ككل

2.68

0.27

مرتفعة

يتبني من اجلدول (� )2أن درجة املتو�سطات احل�سابية المتالك املعلمات للكفايات
التدري�سية ترتاوح بني ( ، )2.99-2.11و�أن االنحراف املعياري لهذه الكفايات يرتاوح
ما بني ( ، )0.41-0.21وي�شري اجلدول كذلك �إىل �أن املتو�سط احل�سابي لدرجة امتالك
املعلمات جلميع الكفايات التعليمية بلغ ( )2.68واالنحراف املعياري لها ( ، )0.27حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي لكفايات املجال الأول (التخطيط) هو ( )2.69واالنحراف املعياري
لها ( )0.31يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لكفايات املجال الثاين (التنفيذ) ()2.67
واالنحراف املعياري لها (� ، )0.28أما الكفايات يف املجال الثالث (التقومي) فقد بلغ
متو�سطها ( )2.73وانحرافها املعياري ( ، )0.23حيث يتبني من اجلدول (� )3إىل �أن درجة
امتالك املعلمات للكفايات التعليمية كانت مرتفعة ،لأن قيمة املتو�سطات احل�سابية جلميع
هذه الكفايات كانت �أكرب من ( ،)2وقد يعزى ذلك �إىل متكن معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية
من هذه الكفايات التعليمية ،نظراً للخربات الرتاكمية التي تكونت لديهم يف التدري�س� ،إ�ضافة
�إىل الكفاءة العلمية املتمثلة يف الثقافة املهنية يف جماالت التخطيط والتنفيذ والتقومي� ،إذ
ال يوجد من املعلمني �أو املعلمات حديثي التخرج من املرحلة اجلامعية من يدر�س طلبة
املرحلة الثانوية� ،أو من ذوي الأداء املتو�سط �أو ال�ضعيف يف �ضوء تقارير مديري املدار�س
ال�سنوية وامل�رشفني الرتبويون املتخ�ص�صني يف املباحث التدري�سية ،كما �أن متابعة ق�سم
الإ�رشاف الرتبوي يف مديرية تربية حمافظة جر�ش لأداء معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية
يف �ضوء حتليل نتائج طلبتهم ،وم�ساءلتهم حال تدين تلك النتائج يف امتحان الثانوية
العامة مما يدفعهم �إىل التميز مب�ستوى مرتفع من الكفاءة لال�ستمرار يف عملهم.وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة (حمادنـة )2006 ،يف �أن املعلمني ميتلكون ( )76كفاية تعليمية بدرجة
كبرية من ( )83فقرة ،ونوع ًا ما مع نتائج درا�سة فارما ( )Varma,2007لتي �أ�شارت �إىل
�رضورة تدريب املعلمني على ا�ستخدام كفايات تدري�س قائمة على حاجات املتعلم.
ويتبني من اجلدول (� )2أن �أعلى الكفايات امتالك ًا لدى املعلمني واملعلمات جاء
لفقرة« :ا�شتقاق النتاجات التعليمية من مو�ضوع الدر�س» مبتو�سط ح�سابي (، )2.99
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أ .فاطمة محمود اجلوابرة

وبانحراف معياري ( ، )0.27تالها فقرة« :ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات التدري�سية املالئمة
للموقف التعليمي» مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.97وبانحراف معياري ( ، )0.20ثم تالها فقرة:
«التنوع با�ستخدام ا�سرتاتيجيات تقومي تراعي الفروق الفردية بني الطلبة» مبتو�سط ح�سابي
( ، )2.96وبانحراف معياري ( ، )0.27وقد يعزى ذلك �إىل �إدراك املعلمني واملعلمات
�أهمية منظومة الكفايات مت�سل�سلة يف الأهمية ت�سل�س ًال منطقياً( :التخطيط ،التنفيذ ،التقومي)
فجاء �أعالها كفاية التخطيط ممثلة يف فقرة «ا�شتقاق النتاجات التعليمية من مو�ضوع
الدر�س» ،تالها كفاية التنفيذ ممثلة يف فقرة «ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات التدري�سية املالئمة
للموقف التعليمي» ،ثم تالها كفاية التقومي ممثلة يف فقرة «التنوع با�ستخدام ا�سرتاتيجيات
تقومي تراعي الفروق الفردية بني الطلبة».
وي�شري اجلدول (� )2إىل �أن �أقل الكفايات التعليمية امتالك ًا لدى املعلمني واملعلمات
كانت فقرة« :التنوع يف م�صادر املعرفة املرتبطة مبو�ضوع الدر�س» مبتو�سط ح�سابي
( ، )2.11وبانحراف معياري ( ، )0.30وقد يعزى ذلك �إىل التزام املعلمني واملعلمات
بالكتاب املدر�سي املقرر فقط �إذ �أن �أ�سئلة امتحانات الثانوية العامة تنبثق يف جلها من
الكتاب املدر�سي املقرر ،مما يقلل اهتمام عينة الدرا�سة مب�صادر املعرفة الأخرى ،وجاءت
الفقرة التي ن�صها« :ا�ستخدام الو�سائط التفاعلية التكنولوجية يف الغرفة ال�صفية» يف
املرتبة (الثانية) مبتو�سط ح�سابي قدره ( ، )2.13وبانحراف معياري ( ، )0.21وقد يعزى
لعدم توافر الو�سائط التفاعلية يف الغرفة ال�صفية� ،أما فقرة «التوا�صل مع �أولياء الأمور يف
االجتماعات الدورية املدر�سية» فقد جاءت يف املركز الثالث مبتو�سط ح�سابي قدره ()2.15
وبانحراف معياري (. )0.27

◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )a = 0.05يف درجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة
الثانوية يف مدار�س حمافظة جر�ش للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم
تُعزى ملتغري اجلن�س؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية على جماالت
الكفايات ككل ،وعلى كل جمال من جماالت الكفايات الثالث( :التخطيط والتنفيذ والتقومي)
ح�سب اجلن�س ،وذلك كما هو وا�ضح من اجلدول (. )3
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الجدول ()3
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمين والمعلمات
على الكفايات ككل وعلى كل مجال من مجاالت الكفايات موزعة حسب الجنس.

املجاالت

املعلمون الذكور

املعلمات الإناث

املجموع

املتو�سط احل�سابي

2.68

2.72

2.70

االنحراف املعياري

0.28

0.30

0.29

املتو�سط احل�سابي

2.80

2.76

2.78

االنحراف املعياري

0.20

0.22

0.21

املتو�سط احل�سابي

2.74

2.70

2.72

االنحراف املعياري

0.28

0.32

0.30

املتو�سط احل�سابي

2.74

2.73

2.73

االنحراف املعياري

0.25

0.28

0.27

املتغري
التخطيط
التنفيذ
التقومي
الكفاية ككل

يت�ضح من اجلدول (� )3أن هناك فروق ًا ظاهرة يف املتو�سطات احل�سابية لدرجات
امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية ،تبع ًا ملتغري اجلن�س� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي لدرجات املعلمني ( ، )2.74واالنحراف املعياري ( ، )0.25على قائمة الكفايات
ككل ،يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات املعلمات ( ، )2.73واالنحراف املعياري
( ، )0.28وملعرفة فيما �إذا كانت تلك الفروق يف املتو�سطات احل�سابية دالة �إح�صائياً،
ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الثالثي لبيان �أثر اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة على درجة
امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات ،وذلك كما هو وا�ضح من اجلدول (. )4
الجدول ()4
يوضح تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس والمؤهل العلمي والخبرة على درجة امتالك المعلمات للكفايات.

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة (ف) الداللة الإح�صائية

اجلن�س

0.019

1

0.021

0.638

0.38

امل�ؤهل العلمي

0.25

2

0.14

3.70

0.12

اخلربة

0.07

1

0.09

2.17

*0.013

اخلط�أ

5.97

93

0.032
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م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

الكلي

6.31

97

أ .فاطمة محمود اجلوابرة

متو�سط املربعات

قيمة (ف) الداللة الإح�صائية

* دالة عند مستوى الداللة ()a = 0.05

يتبني من اجلدول ( )4عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()a = 0.05
يف درجة امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية تعزى ملتغري اجلن�س ،وملعرفة �أثر
اجلن�س على جماالت امتالك الكفايات التعليمية (التخطيط ،والتنفيذ ،والتقومي)  ،ا�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات امتالك املعلمني واملعلمات لهذه
الكفايات على كل جمال من جماالت الكفايات تبع ًا ملتغري اجلن�س ،وللتعرف على دالالت
هذه الفروق اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الثالثي ،للك�شف عن �أثر اجلن�س وامل�ؤهل العلمي
واخلربة على كل جمال من جماالت الكفايات الثالث ،وذلك كما هو وا�ضح من اجلدول (. )5
الجدول ()5
يبين نتائج تحليل التباين الثالثي متعدد المتغيرات للكشف عن أثر الجنس والمؤهل العلمي والخبرة
على كل مجال من مجاالت الكفايات التعليمية.

م�صدر التباين
اجلن�س

امل�ؤهل العلمي

اخلربة

اخلط�أ

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

و�سط
املربعات

قيمة (ف)

الداللة
الإح�صائية

التخطيط

0.03

1

0.03

0.39

0.46

التنفيذ

0.004

1

0.003

0.03

0.62

التقومي

0.23

1

0.22

2.93

0.176

التخطيط

0.38

2

0.24

3.98

0.03

التنفيذ

0.14

2

0.07

2.87

0.04

التقومي

0.25

2

0.13

2.06

0.9

التخطيط

0.09

1

0.10

2.42

0.61

التنفيذ

0.02

1

0.02

2.16

*0.01

التقومي

0.14

1

0.09

2.04

0.40

التخطيط

7.87

92

0.07

التنفيذ

4.93

92

0.02

التقومي

10.89

92

0.05

املتغريات التابعة
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م�صدر التباين

الكلي

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

التخطيط

8.68

97

التنفيذ

4.57

97

التقومي

12.49

97

املتغريات التابعة

و�سط
املربعات

قيمة (ف)

 -نيسان

2016

الداللة
الإح�صائية

*دالة إحصائياً

يبني اجلدول ( )5عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )a = 0.05يف درجة امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية ُتعزى �إىل
متغري اجلن�س على كل جمال من جماالت الكفايات التعليمية الثالث� ،إذ كانت قيمة (ف)
املح�سوبة عند جمال التخطيط ( ، )0.39وداللتها الإح�صائية ( ، )0.46وكانت قيمة
(ف) املح�سوبة عند جمال التنفيذ ( )0.03وداللتها الإح�صائية ( )0.62يف حني كانت
قيمة (ف) املح�سوبة عند جمال التقومي ( )2.93وداللتها الإح�صائية ( ، )0.176وقد
يعزى ذلك �إىل ت�شابه البيئة التعليمية للجن�سني� ،إ�ضافة �إىل الزيارات الإ�رشافية ال�صفية
والدورات التدريبية املكثفة التي يعقدها امل�رشفون الرتبويون �أنف�سهم لكال اجلن�سني يف
�ضوء النتائج املدر�سية والثانوية العامة ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة
(حمادنـة2006 ،؛ ( )Voneschenbach & Pavlak, 2004يف عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )α = 0.05يف درجة امتالك املعلمني واملعلمات وممار�ساتهم
للكفايات التعليمية تعزى ملتغري اجلن�س.

◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة
الثانوية يف مدار�س حمافظة جر�ش للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات

احل�سابية لدرجة امتالك املعلمات للكفايات التعليمية على جماالت الكفايات ككل ،وعلى
كل جمال من جماالت الكفايات الثالث (التخطيطـ ،التنفيذ ،التقومي)  ،ح�سب امل�ؤهل العلمي،
وذلك كما هو وا�ضح من اجلدول رقم (. )6
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الجدول ()6
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمات على الكفايات التعليمية ككل
وعلى كل مجال من مجاالت الكفايات موزعة حسب المؤهل العلمي.

املجال

التنفيذ

التخطيط

الكفاية ككل

التقومي

امل�ؤهل العلمي

االنحراف
املعياري
الو�سط
احل�سابي

حجم العينة

االنحراف
املعياري
الو�سط
احل�سابي

حجم العينة

االنحراف
املعياري
الو�سط
احل�سابي

حجم العينة

االنحراف
املعياري
الو�سط
احل�سابي

حجم العينة

بكالوريو�س

2.68

0.28

56

2.76

0.22

56

2.44

0.20

56

2.63

0.23

56

درا�سات
عليا

2.70

0.26

42

2.70

0.26

42

2.46

0.24

42

2.62

0.25

42

2.69

0.27

98

2.73

0.24

98

2.45

0.22

98

2.63

0.24

98

املجموع

يالحظ من اجلدول (� )6أن هناك فروق ًا يف املتو�سطات احل�سابية لدرجة امتالك
املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية وفق ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي لدرجات املعلمني واملعلمات ذوي م�ؤهل البكالوريو�س على جماالت الكفايات
ككل ( ، )2.63بانحراف معياري ( ، )0.23يف حني كان املتو�سط احل�سابي لدرجات
املعلمني واملعلمات ذوي م�ؤهالت الدرا�سات العليا (ماج�ستري /دكتورة)  ،وعلى جماالت
الكفايات ككل ( ، )2.62بانحراف معياري (. )0.25وملعرفة فيما �إذا كانت تلك الفروق
يف املتو�سطات دالة �إح�صائياً ،اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الثالثي ملعرفة �أثر اجلن�س
وامل�ؤهل واخلربة على درجة امتالك املعلمات للكفايات التعليمية ،وبالعودة �إىل جدول ()4
يو�ضح تلك النتائج.
ي�شري اجلدول (� )4إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05يف درجة امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية ُتعزى ملتغري
امل�ؤهل� ،إذ كانت قيمة (ف) املح�سوبة ( ، )3.70يف حني كانت داللتها الإح�صائية ()0.12
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.وملعرفة اثر امل�ؤهل العلمي يف درجة امتالك املعلمني واملعلمات ملجاالت الكفايات
(التخطيط ،التنفيذ ،التقومي)  ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات على كل جمال من جماالت الكفايات الثالث،
وذلك ح�سب متغري امل�ؤهل ،واجلدول ( )6يو�ضح تلك النتائج.
ُيظهر اجلدول (� )6أن هناك فروق ًا ظاهرة بني متو�سطات درجات امتالك املعلمني
واملعلمات للكفايات التعليمية على كل جمال من جماالت الكفايات الثالث ،وذلك وفق
متغري امل�ؤهل العلمي ،وللتعرف �إىل داللة هذه الفروق اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين
الثالثي متعدد املتغريات ،وذلك للك�شف عن �أثر متغري اجلن�س وامل�ؤهل واخلربة على كل
جمال من جماالت الكفايات ،واجلدول ( )5يو�ضح تلك النتائج.
ي�شري اجلدول رقم (� )5إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05يف درجة امتالك املعلمات للكفايات التعليمية تعزى ملتغري امل�ؤهل على
كل جمال من جماالت الكفايات التعليمية الثالث� ،إذ كانت قيمة (ف) املح�سوبة عند جمال
التخطيط ( ، )3.98وداللتها الإح�صائية ( ، )0.03وكانت قيمة (ف) املح�سوبة عند جمال
التنفيذ ( )2.87وداللتها الإح�صائية ( ، )0.04يف حني كانت قيمة (ف) املح�سوبة عند
جمال التقومي ( )0.9وداللتها الإح�صائية ( ، )0.21وقد يعزى ذلك �إىل �أن طبيعة املادة
الدرا�سية املقررة على الطلبة هي ذاتها التي يدر�سها الطالب الذكور والطالبات الإناث
بقطع النظر عن م�ؤهل من يدر�سها ،كما �أن الو�سائل والأ�ساليب التدري�سية املتوافرة يف
البيئة التعليمية ملدار�س املحافظة مت�شابهة �إىل حد كبري� ،إ�ضافة �إىل �أن الإدارة املدر�سية،
والإر�شادات الفنية للم�رشفني الرتبويني ب�سيا�ساتها الإدارة والإ�رشافية واحدة؛ مما خف�ض
م�ستوى فروق الفاعلية ملتغري امل�ؤهل الأكادميي للمعلمني واملعلمات يف درجة امتالك
الكفايات التعليمية.

◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف درجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة
الثانوية يف مدار�س حمافظة جر�ش للكفايات التعليمية من وجهة نظرهم
تُعزى ملتغري �سنوات اخلربة»؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية
للكفايات التعليمية على جماالت الكفايات ككل ،وعلى كل جمال من جماالتها ،وذلك كما
يظهر من اجلدول (. )7
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الجدول ()7
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمات على الكفايات التعليمية ككل
وعلى كل مجال من مجاالت الكفايات موزعة حسب سنوات الخبرة.

املجال

التنفيذ

التخطيط

الكفاية ككل

التقومي

اخلربة

االنحراف
املعياري
الو�سط
احل�سابي

حجم العينة

االنحراف
املعياري
الو�سط
احل�سابي

حجم العينة

االنحراف
املعياري
الو�سط
احل�سابي

حجم العينة

االنحراف
املعياري
الو�سط
احل�سابي

حجم العينة

اقل من 5

2.70

0.19

20

2.70

0.21

20

2.68

0.25

20

2.69

0.22

20

من 10-6

2.73

0.20

40

2.78

0.24

40

2.74

0.27

40

2.75

0.24

40

�أكرث من 10

2.79

0.12

38

2.80

0.15

38

2.81

0.17

38

2.80

0.15

38

�سنوات

�سنوات

يتبني من اجلدول (� )7أن هناك فروق ًا يف املتو�سطات احل�سابية لدرجات امتالك
املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية تبع ًا ملتغري اخلربة لدى املعلمني واملعلمات،
�إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات املعلمني واملعلمات اللواتي تقل خربتهن التعليمية
عن (� )5سنوات ،وعلى جماالت الكفايات ككل ( ، )2.69بانحراف معياري (، )0.22
يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات املعلمني واملعلمات الذين ترتاوح خرباتهن
التعليمية بني (� )10-6سنوات ( )2.75بانحراف معياري ( ، )0.24كما بلغ املتو�سط
احل�سابي لدرجات املعلمني واملعلمات على قائمة الكفايات ككل والذين خربتهم �أكرث
من (� )10سنوات ( )2,80بانحراف معياري (. )0.15وملعرفة �إذا كانت تلك الفروق يف
املتو�سطات ذات داللة �إح�صائية ،ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الثالثي لأثر اجلن�س
وامل�ؤهل واخلربة على درجة امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية ،واجلدول
( )4يو�ضح تلك النتائج.
يتبني من اجلدول ( )4وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()a = 0.05
يف درجة امتالك امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات تعزى ملتغري اخلربة لديهم ،حيث
كانت قيمة (ف) املح�سوبة ( ، )2.17يف حني كانت داللتها الإح�صائية ( ، )0.013ولوجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )a = 0.05ا�ستخدمت الدرا�سة اختبار ()Tokey
للك�شف عن م�صدر هذه الفروق ،فكانت كما هو وا�ضح من اجلدول (. )8
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الجدول ()8
يوضح نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية بين فئات الخبرة الثالث على قائمة الكفايات التعليمية.

الفئة

املتو�سط احل�سابي

اقل من � 5سنوات

2.65

من (� )10-6سنوات

2.74

�أكرث من � 10سنوات

*2.83

يتبني من اجلدول ( )8وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )a = 0.05بني
متو�سط اخلربة (�أكرث من � 10سنوات) ومتو�سطات اخلربة (�أقل من � 5سنوات ،واخلربة (10-
� 6سنوات)  ،ل�صالح اخلربة (الأكرث من � 10سنوات)  ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن املعلمني
واملعلمات الذين خربتهم �أكرث من � 10سنوات ميتلكون الكفايات التعليمية بدرجة �أكرب
و�أف�ضل نتيجة اخلربات الرتاكمية يف ممار�سة مهارات التخطيط والتنفيذ والتقومي ،وقد
�أ�صبحوا مرجعية يف هذه الكفايات لباقي اخلربات ،مما يحفز كثريا من امل�رشفني الرتبويني
على اال�ستعانة بهم يف �إعداد ح�ص�ص منوذجية لعر�ضها �أمام باقي الزمالء من املعلمني
واملعلمات� ،إ�ضافة �إىل تواجدهم يف املراكز الريادية واملدار�س الرئي�سية يف حمافظة
جر�ش لتبادل زيارات املعلمني واملعلمات معهم ،واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة اجلعنيني
( )2000التي �أ�شارت نتائجها اىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري اخلربة الرتبوية
ل�صالح املعلمني واملعلمات ذوي اخلربة الأعلى ،وتعار�ضت نتائج هذه الدرا�سة مع ما
تو�صل �إليه كل من درا�سة حمادنـة ( ، )2006التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التدري�سية والتعليمية ُتعزى ملتغري
اخلربة.وللوقوف على �أثر اخلربة التدري�سية على جماالت امتالك الكفايات( :التخطيط،
التنفيذ ،التقومي)  ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات امتالك
املعلمات للكفايات التعليمية على كل جمال من جماالت الكفايات الثالث ،وذلك ح�سب
متغري اخلربة ،واجلدول ( )7يو�ضح تلك النتائج.
ي�شري اجلدول (� )7إىل �أن هناك فروق ًا ظاهرية بني متو�سطات درجات امتالك املعلمات
للكفايات التعليمية على كل جمال من جماالت الكفايات وفق متغري اخلربة ،وللتعرف �إىل
داللة هذه الفروق اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الثالثي متعدد املتغريات ،وذلك للك�شف
عن �أثر اجلن�س وامل�ؤهل واخلربة على كل جمال من جماالت الكفايات ،واجلدول ( )5يو�ضح
تلك النتائج.
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ي�شري اجلدول (� )5إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α = 0.05يف
درجة امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية فيما يتعلق مبجال التخطيط تعزى
ل�سنوات اخلربة� ،إذ كانت قيمة (ف) املح�سوبة ( ، )2.42وداللتها الإح�صائية (، )0.61
بينما ي�شري اجلدول �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف درجة امتالك املعلمني واملعلمات
للكفايات التدري�سية يف جمال التنفيذ تعزى ملتغري �سنوات اخلربة� ،إذ كانت قيمة (ف)
املح�سوبة ( )2.16وداللتها الإح�صائية ( ، )0.01ويظهر اجلدول ( )5اي�ض ًا عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة امتالك املعلمني واملعلمات للكفايات التعليمية
يف جمال التقومي تعزى ل�سنوات اخلربة لدى املعلمني واملعلمات ،حيث كانت قيمة
(ف) املح�سوبة ( )2.04وداللتها الإح�صائية ( ، )0.40ونظراً لوجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )a = 0.05يف جمال التنفيذ تعزى ل�سنوات اخلربة لدى املعلمني
واملعلمات فقد ا�ستخدم اختبار ( )Tokeyللك�شف عن م�صادر هذه الفروق ،فكانت النتائج
كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )9
الجدول ()9
يوضح نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية بين فئات الخبرة الثالث على مجال التنفيذ

الفئة

النتيجة

اقل من � 5سنوات

2.68

من (� )10-6سنوات

2.72

�أكرث من � 10سنوات

*2.81

يالحظ من اجلدول ( )9وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (∞ =  )0.05بني
متو�سطات م�ستوى اخلربات الثالث ول�صالح اخلربة (�أكرث من� 10سنوات)  ،وقد يعزى
ذلك �إىل اخلربات الرتاكمية يف جماالت الدرا�سة الثالثة( :التخطيط ،والتنفيذ ،والتقومي)
من حيث املعرفة الأكادميية واخلربة املهنية املتوافرة لدى املعلمني واملعلمات ذوي
اخلربة (�أكرث من� 10سنوات)  ،ذلك ب�سبب الدورات التدريبية وامل�ساهمة يف اللقاءات
الرتبوية وامل�شاركة يف �أن�شطة وزارة الرتبوية والتعليم يف جماالت تخطيط املناهج
والكتب املدر�سية وتنفيذها وتقوميها.
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التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة تو�صي الباحثة بالآتي:
1.1عقد الدورات التدريبية للمعلمني واملعلمات اجلدد ،والعاملني يف املرحلة الثانوية
بالكفايات التعليمية اخلا�صة بتنفيذ احل�صة ال�صفية.
�2.2إتاحة �سبل تبادل الزيارات بني املعلمني واملعلمات اجلدد وذوي اخلربات الطويلة
يف التدري�س ،ومبتابعة ق�سم الإ�رشاف الرتبوي يف مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة جر�ش.
�3.3إدراج م�ساقات تربوية �ضمن خطط م�ساقات التخ�ص�صات اجلامعية الراقدة
للتدري�س يف مدار�س الرتبية والتعليم.

املقرتحات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة تقرتح الباحثة املقرتحات الآتية:
�1.1إجراء درا�سات مماثلة للوقوف على االحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلتني
الثانوية والأ�سا�سية ومعلماتها يف الأردن يف �ضوء الكفايات التعليمية والرتبوية من وجهة
نظر امل�رشفني الرتبويني.
�2.2إعداد برامج �إثرائية وا�سرتاتيجيات تطبيقية متطورة يف �ضوء االجتاهات العاملية
احلديثة لالرتقاء بالكفايات التعليمية ملعلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها.
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