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This study aims to introduce teaching competency among teachers of the elementary stage from 
the perspective of elementary school principals and supervisors in the south of Jordan according to the 
criteria of total quality. Also, it introduces differences in degree of teaching competency among teachers 
from the perspective of principals and supervisors. The study sample is conducted on 148 principals and 
supervisors: 127 principals and 21 supervisors in the second term of the academic year 2013-2014. For 
the purpose of the study, the two researchers make use of the descriptive approach. For the purpose of 
collecting data, they use a survey that consists of 63 paragraphs distributed over seven fields, namely: 
planning, class administration, human relations, thinking development, technology of education, evaluation, 
and curricula development. 

The study shows that the assessment of the school principals and the supervisors with regard to 
the competency of teachers of the elementary stage is average: (1.80). Planning comes in the first rank, 
evaluation in the second, class administration in the third, the human relations in the fourth, technology 
of education in the fifth, thinking development in the sixth, and curricula development in the seventh. The 
study also shows that there are no significant or indicatory statistical differences (α ≥ 0.05) with regard to the 
degree of competency of the male and female teachers from the perspective of principals and supervisors.

Keywords: Degree of teaching competencies; basic school teachers, principals, supervisors; south of Jordan;                        
total quality standards                                                                                              

احلا�رض  ع�رضنا  يف  الرتبوية  النظم  تواجه 
نتيجة  املتالحقة،  التغريات  فر�ضتها  كبرية  حتديات 
والتقدم  االت�ضاالت،  و�رضعة  املعريف،  االنفجار 
القائمني  امل�ضبوق؛ مما فر�ض على  التكنولوجي غري 
هذه  ملواكبة  مكوناتها؛  يف  النظر  اإعادة  عليها 
الذي  املعلم  املكونات  هذه  راأ�ض  وعلى  التغريات، 
ُيعد حجر االأ�ضا�ض يف العملية الرتبوية، وهو مفتاح 
بد  ال  ولهذا  تربوي؛  نظام  الأي  االإخفاق  اأو  النجاح 
اأن ميتلك املعلم كفايات ومهارات عالية للتعامل مع 
جودة  ومعايري  يتوافق  مبا  املتالحقة،  املتغريات  هذه 

التعليم. 
فالتحدي الرئي�ض للنظم الرتبوية املعا�رضة ال 
يتمثل يف تقدمي التعليم فقط، ولكن يف التاأكد من اأن 
التعليم املقدم يت�ضم بجودة عاليه. اإذ اإنَّ عملية �ضمان 
املقومات  اأهم  من  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  يف  اجلودة 
االأ�ضا�ضية لنجاح تلك املوؤ�ض�ضات يف تاأدية ر�ضالتها 
ل�ضبط  نظام  وجود  ذلك  ويتطلب  اأهدافها،  وحتقيق 
اجلودة ي�ضعى اإىل التاأكد من مدى مطابقة خمرجات 
وقد  له)1(.  املو�ضوعة  واملعايري  لالأهداف  التعليم 

التعليم  حول  االإقليمي  العربي  املوؤمتر  نتائج  اأبرزت 
للجميع اأن احلاجة ملحة لتح�ضني جودة التعليم كمًا 
مكانة  تطوير  على  الرتكيز  ي�ضتدعي  وهذا  وكيفًا، 
املعلمني، مبا ي�ضمل كفاياتهم و�رضوط عملهم، بحيث 
يكون �ضعار املرحلة املقبلة متكني املعلمني، ومتهينهم 

وتدريبهم اإىل اأعلى ما ميكن)2(.
تواكب  النامية كي  الدول  اأن  نايدو)3(  وترى 
الدول املتقدمة يف املجال الرتبوي، ال بد من االأخذ 
التعليمية؛  املوؤ�ض�ضات  داخل  ال�ضاملة  اجلودة  مبعايري 
االإمكانات  اأف�ضل  بتوفري  االأداء  لتح�ضني  وذلك 
واخلدمات العلمية للطلبة واملعلمني، حيث اإنَّ تطبيق 
مبادئ اجلودة ال�ضاملة اأ�ضبح �رضورة ملحة وحتمية 
للموؤ�ض�ضات التعليمية التي ترغب يف حتقيق التميز 
يف زمن �رضيع التغري، ولهذا فاإن معايري جودة التعليم 
تبداأ بع�ضو هيئة التدري�ض يف الكثري من النماذج التي 
اعتمدتها املوؤ�ض�ضات التعليمية، واإن جودة النوعية ال 
والقوانني، ولكن  االأنظمة  تتعزز من خالل  اأن  ميكن 
ميتلكها  التي  والكفايات  املهني،  االلتزام  من خالل 

املدر�ض. 



وُتعد كفايات املعلم اأحد معايري جودة التعليم 
همية يف  بالغة االأ الرئي�ضة؛ ولهذا فهو يحتل مكانة 
العملية التعليمية التعلمية، �ضواء كان ذلك يف النظم 
املجتمعات  كل  ويف  احلديثة،  اأم  التقليدية  الرتبوية 
الركيزة  ُيعد  املعلم  زال  وما  واملتقدمة،  منها  النامية 
فاملعلم  التعلمية،  التعليمية  العملية  فـي  �ضا�ضية  االأ
واأن  املنهاج،  ثغرات  يتغلب على  اأن  باإمكانه  الُكُفوؤ 

يعّدل ويبّدل مبا يتنا�ضب مع طالبه)4(.
ولكي يكون املعلم مبدعًا ال بد اأن ميتلك بع�ض 
كح�ضن  التعليمية،  للعملية  االأ�ضا�ضية  املقومات 
ا�ضتخدام الطرائق واال�ضرتاتيجيات التدري�ضية، واالأخذ 
واأن  تلبيتها،  والعمل على  باأفكار طالبه وحاجاتهم 
يخطط ويفكر ليجعل للتعليم معنى لدى طالبه، واأن 
تكون لديه القدرة على حل امل�ضكالت)5(، وال يتاأتى 
هذا امل�ضعى اإالَّ بامتالك املعلم للكفايات التدري�ضية 
احلديثة التي تواكب الع�رض وتتجاوب مع معطياته، 
ومتكنه من م�ضايرة التطور والتغري املت�ضارع يف جميع 
مناحي احلياة )6(.  ومع اأهمية ا�ضرتاتيجيات وتقنيات 
التعليم احلديثة، فاإن هذا كله ال يوؤدي يف الغالب اإىل 
يف  الرئي�ض  املُدخل  الأن  املن�ضودة،  االأهداف  حتقيق 
العملية التعليمية التعلمية املعلم، وعليه يتوقف نوع 
املخرجات، وهذا كله يعتمد على مدى ما ميلكه من 
طلبته   وتعليم  املهنة،  ممار�ضة  على  ت�ضاعده  كفايات 
يف  تعلموا  مما  ي�ضتفيدون  وكيف  يفكرون،  كيف 
�ضلوكهم، وا�ضتغالله يف توجيههم نحو فهماحلقائق، 
وتف�ضري احلوادث والظواهر، وحتليلها ب�ضكل �ضليم)7(.
وُتعد ال�ضفوف االأ�ضا�ضية االأوىل حجر االأ�ضا�ض 
القائم عليه جناح الطالب يف تعلمه الالحق)8(؛ ولهذا 
ظهرت يف هذا املجال دعوات عاملية وحملية كثرية 
باإعداد املعلم  يف القرن احلادي  اإىل االهتمام  تدعو 
البحوث  وا�ضحًا من خالل  ذلك  ويبدو  والع�رضين، 
العلمية والدرا�ضات الرتبوية املتعددة، فعلى امل�ضتوى 
الدويل ذكرت الوكالة القومية للتدري�ض بالواليات 
تتطلب  باملدار�ض  املوجودة  التحديات  اأن  املتحدة 
فمعلمو  قبل،  ذي  من  اأف�ضل  اإعدادًا  املعلمني  اإعداد 

من  كثريًا  يواجهون  والع�رضين  احلادي  القرن 
امل�ضوؤوليات التي تتعلق باالأجيال اجلديدة، واإعدادهم 

للم�ضاركة البناءة يف املجتمع)9(.
وُيعد االجتاه القائم على الكفايات التعليمية 
يف  بالظهور  بداأ  حديثًا  اجتاهًا  التعليم  ملهنة  الالزمة 
ويهدف  املا�ضي،  القرن  من  ال�ضتينيات  اأواخر 
الع�رض  معطيات  مواكبة  على  قادر  معلم  اإعداد  اإىل 
ومتغرياته املت�ضارعة، من خالل متكينه من القدرة على 
يف  لنجاحه  الالزمة  التدري�ضية  الكفايات  ممار�ضة 
�ضتانفورد  جامعة  دليل  وي�ضري  الرتبوي)10(،  امليدان 
للتدري�ض)11(. الالزمة  الكفايات  حتديد  اأ�ض�ض  اإىل 

مشكلة الدراسة وأسئلتها

االأردن  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
االإعالم  و�ضائل  ب�ضكل ر�ضمي من خالل  العام  هذا 
املرحلة  اأنهوا  ممن  كبرية   ن�ضبة  هناك  اأن  املختلفة، 
اأي  والكتابة،  القراءة  يجيدون  ال  االأوىل  االأ�ضا�ضية 
يقعون يف دائرة االأمية االأبجدية؛ مما دفع الوزارة اإىل 
النتيجة،  هذه  اإىل  ت  اأدَّ التي  االأ�ضباب  عن  البحث 
وتباينت االآراء جتاه هذه امل�ضكلة التي ُت�ضكل حتديًا 
اأنه  الباحثان  ويرى  االأردين،  الرتبوي  للنظام  كبريًا 
من ال�ضعوبة مبكان درا�ضة جميع االأ�ضباب التي قد 
تكون �ضببًا يف تدين م�ضتوى الطلبة؛ ولهذا �ضتتناول 
هذه الدرا�ضة املعلمني من حيث الكفايات التدري�ضية 
املعلم  دور  باأهمية  الباحثني  لقناعة  ميتلكونها؛  التي 
متثل  التي  االأوىل،  االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  وخا�ضة 
على  ويتوقف  الالحقة،  للمراحل  االأ�ضا�ض  حجر 

املعلم بالدرجة االأوىل حتقيق االأهداف املرجوة.
وال بد من اأن يكون املعلم على وعي ومعرفة 
التطورات  طبيعة  فر�ضتها  التي  اجلديدة  باالأدوار 
الرتبية  ومنها  احلياة،  مناحي  �ضتى  يف  املتالحقة 
من  جمموعة  ميتلك  اأن  عليه  ي�ضتلزم  مما  والتعليم؛ 
اأهدافه  يحقق  لكي  االأ�ضا�ضية؛  التدري�ضية  الكفايات 
بنجاح)4(، وعلى الرغم من كل امل�ضتجدات والتطورات 
�ضا�ضية  يف جمال الرتبية، فاملعلم مازال ُيعد الركيزة االأ
درا�ضات  وهناك  التعليمية/التعلمية،  العملية  فـي 



اأظهرت اأن املعلمني ال ميتلكون الكفايات التدري�ضية 
 ،13  ،12 الالزمة، واإن امتلكوها فهم ال يوظفونها) 
14، 15(، يف حني هناك  من يرى اأن اإعداد املعلمني 
قبل اخلدمة ال يتنا�ضب مع متطلبات اجلودة ال�ضاملة 
الدرا�ضة  هذه  جاءت  ولهذا  التعليم)17،16(؛  يف 
للوقوف على درجة امتالك معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية 
االأوىل للكفايات التدري�ضية، من خالل االإجابة عن 

االأ�ضئلة االآتية:
1- ما درجة امتالك معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية االأوىل 
للكفايات التدري�ضية من وجهة نظر مديري املدار�ض 
وم�رضيف املرحلة يف اإقليم جنوب االأردن وفقًا ملعايري 

اجلودة ال�ضاملة؟
2- ما درجة امتالك معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية االأوىل 
للكفايات التدري�ضية من وجهة نظر مديري املدار�ض 
يف اإقليم جنوب االأردن وفقًا ملعايري اجلودة ال�ضاملة؟
3- ما درجة امتالك معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية االأوىل 
للكفايات التدري�ضية، من وجهة نظر م�رضيف املرحلة 
يف اإقليم جنوب االأردن وفقًا ملعايري اجلودة ال�ضاملة؟
عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   -4
مديري  تقديرات  بني   )α ≥ 0.05( الداللة  م�ضتوى 
االأردن  جنوب  اإقليم  يف  املرحلة  وم�رضيف  املدار�ض 
االأوىل  االأ�ضا�ضية  املرحلة  معلمي  امتالك  لدرجة 
ال�ضاملة؟ اجلودة  ملعايري  وفقًا  التدري�ضية،  للكفايات 

أهمية الدراسة

ت�ضتمد هذه الدرا�ضة اأهميتها من االآتي:
- اإبراز جوانب القوة وجوانب ال�ضعف يف الكفايات 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  معلمو  ميتلكها  التي  التدري�ضية 

االأوىل. 
بقائمة  االأوىل،  االأ�ضا�ضية  املرحلة  م�رضيف  تزويد   -
الكفايات التدري�ضية الالزمة ملعلمي هذه املرحلة، يف 

�ضوء معايري اجلودة ال�ضاملة.
االأ�ضا�ضية  املرحلة  معلمي  اأداء  لتقومي  اأداة  اإعداد   -
االأوىل يف �ضوء الكفايات التدري�ضية الالزمة للتدري�ض.

- االإ�ضهام يف م�ضايرة االجتاهات الرتبوية احلديثة، 
التعليم. يف  اجلودة  حتقيق  ب�رضورة  تنادي  التي 

أهداف الدراسة

امتالك  درجة  اإىل  ف  التعرُّ الدرا�ضة  هدفت 
معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية االأوىل للكفايات التدري�ضية 
من وجهة نظر مديري املدار�ض وم�رضيف املرحلة يف 
اإقليـم جنـوب االأردن وفقـًا ملعايري اجلودة ال�ضاملـة؟

محددات الدراسة

االآتية: احلدود  وفق  الدرا�ضة،  اإجراء  متَّ 
- احلدود الزمانية: مت تطبيق اأداة الدرا�ضة يف الف�ضل 

الثاين من العام الدرا�ضي)2013/2014(.
- احلدود املكانية: مديريات الرتبية والتعليم يف اإقليم 
والطفيلة،  الكرك،  حمافظات:  وهي  االأردن،  جنوب 

ومعان، والعقبة .
- احلدود الب�رضية: م�رضفو املرحلة االأ�ضا�ضية االأوىل، 
مدار�ضهم  حتتوي  التي  احلكومية  املدار�ض  ومديرو 
االأ�ضا�ضية  االأربعة  ال�ضفوف  من  اأكرث  اأو  على �ضف 

االأوىل يف مديريات تربية اإقليم جنوب االأردن.
-  احلدود العلمية: ا�ضتملت اأداة الدرا�ضة على �ضبعة 

جماالت.
مصطلحات الدراسة

القدرات  هي  التدري�سية:  الكفاية  امتالك  درجة 
واملهـارات التـي ميتلكها املعلمون يف جمال ت�ضميم 
عملية التدري�ض وتنفيذها وتقوميها لتحقيق تعلم اأكرث 
فاعلية ))18( : 525(. وُتعّرف اإجرائيًا "املـدى الظـاهر 
االأوىل  االأ�ضا�ضية  املرحلة  معلمي  لدى  للكفايات 
بالدرجة  تقا�ض  التي  اجلنوب،  اإقليم  يف  ومعلماتها 
يف  املرحلة  وم�رضف  املدر�ضة  مدير  ي�ضعها  التـي 

االأداة املعدة لهذا الغر�ض.
االأ�ضخا�ض  الأوىل:  الأ�سا�سية  املرحلة  معلمو 
االأوىل  االأربعة  ال�ضفوف  بتدري�ض  يقومون  الذين 
فون  وُيعرَّ  .)147: االأ�ضا�ضي))19(  التعليم  مرحلة  من 
اإجرائيًا "املعلمون واملعلمات املعينون من قبل وزارة 



اأكرث من �ضفوف  اأو  الرتبية والتعليم لتدري�ض �ضف 
احلكومية. املدار�ض  يف  االأوىل  االأ�ضا�ضية  املرحلة 
تعيينه  يتم  الذي  ال�ضخ�ض  املدر�سة:  مدير/مديرة 
اإدارة  مهمة  اإليه  وُت�ضند  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف 
ف  �ضوؤون املدر�ضة الداخلية واخلارجية))20(: 45(. وُيعرَّ
ني من قبل وزارة الرتبية  اإجرائيًا: "كل معلم اأو معلمة ُمعَّ
والتعليم ومكّلف باإدارة مدر�ضة حكومية، ت�ضتمل على 
�ضف اأو اأكرث من �ضفوف املرحلة االأ�ضا�ضية االأوىل.
م�رشف املرحلة: ال�ضخ�ض احلا�ضل على �ضهادة يف 
اأحد التخ�ض�ضات التي توؤهله ملمار�ضة التعليم واالإ�رضاف 
اإجرائيًا:"ال�ضخ�ض  الرتبوي كوظيفة ))21(: 65(. ويعرف 
االأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  املُعنّي 
بوظيفة م�رضف تربوي؛ لالإ�رضاف على معلمي املرحلة 

االأ�ضا�ضية االأوىل.
اإقليم جنوب الأردن: اململكة االأردنية مق�ّضمة اإداريًا 
اإىل ثالثة اأقاليم: ال�ضمال، والو�ضط، واجلنوب، وي�ضم 
اإجرائيًا:  ويعرف  حمافظات.  اأربع  اجلنوب  اإقليم 
�ضف  على  ت�ضتمل  التي  احلكومية  املدار�ض  "جميع 
يف  االأوىل  االأ�ضا�ضية  املرحلة  �ضفوف  من  اأكرث  اأو 
مديريات الرتبية والتعليم يف اإقليم اجلنوب: العقبة، 

ومعان، والطفيلة، والكرك.
معايري اجلودة ال�ساملة: جمموعة االإجراءات املنهجية 
املخططة الالزمة الإعطاء ثقة كافية باأن املنتج التعليمي، 
اجلودة  مطالب  ت�ضتويف  املوؤداة،  التعليمية  والعملية 
تربوية  اإجرائيًا:"جملة  ف  وُتعرَّ املطلوبة))22(:204(. 
التي  املهارية  اأو  املعرفية  املتطلبات  ت�ضف  حمددة 
يفرت�ض اأن ميتلكها ويوؤديها معلمو ال�ضفوف االأ�ضا�ضية 
كقاعدة  وت�ضتخدم  احلكومية،  املدار�ض  يف  االأوىل 

للحكم على مدى التحقق.
الدراسات السابقة

تو�ضل الباحثان اإىل عدد من الدرا�ضات ال�ضابقة 
مت اإىل جمالني: ذات العالقة مبتغريات الدرا�ضة، وُق�ضِّ
اأواًل- جمال الدرا�ضات التي تناولت الكفايات التدري�ضية 

لدى املعلمني:

معلمي  حاجات  معرفة  اإىل  هدفت  درا�ضة)23(:   .1
واالحتفاظ  التحديث  وق�ضايا  االأ�ضا�ضية  املرحلة 
لتطوير مهنة التعليم.  وقامت  بتق�ضي حاجات معلمي 
املرحلة االأ�ضا�ضية يف بريطانيا، ب�ضكل عام. تكونت 
العينة من)475( معلمًا ومعلمة. اأظهرت نتائج الدرا�ضة 
اأن هناك حاجة عالية للمعلمني يف جميـع املجاالت.
2. درا�ضة)24(: هدفت اإىل حتديد الكفايات الالزمة 
يف  النحو  تدري�ضهن  عند  العربية  اللغة  ملعلمات 
املرحلة املتو�ضطة يف العا�ضمة املقد�ضة. تكونت العينة 
وعددهن)68(.  الرتبويات،  امل�رضفات  جميع  من 
طورت ا�ضتبانة احتوت)75( عبارة. اأظهرت النتائج 
يف  الرتبوية  للكفايات  الثالثة  املجاالت  ت�ضاوي 
بينما  الرتبويات،  امل�رضفات  نظر  االأهمية من وجهة 
املتخ�ض�ضني. نظر  االأهمية من وجهة  تت�ضاو يف  مل 
3. درا�ضة)25(: هدفت اإىل حتديد الكفايات التعليمية 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  معلمي  لدى  االأ�ضا�ضية  االأدائية 
من  لديهم  توافرها  مدى  عن  والك�ضف  االأوىل، 
تبعًا  املدار�ض،  مديري  نظر  ووجهة  نظرهم  وجهة 
معلمًا،  من)243(  العينة  تكونت  املتغريات.  لبع�ض 
الغوث يف االأردن.  و)62( مديرًا من مدار�ض وكالة 
على  عت  وزِّ فقرة،  مـن)44(  ا�ضتبانة  ا�ضتخدمت 
ثالثة جماالت. بيَّنت النتائج اأن املعلمني ميتلكون من 
وجهة نظرهم معظم الكفايات االأدائية بدرجة كبرية، 
من وجهة  متو�ضطة  بدرجة  ميتلكونها  اأنهم  يف حني 

نظر مديري املدار�ض. 
املعلمني  ممار�ضة  درجة  يف  بحثت  درا�ضة)12(:   .4
املدار�ض  ال�ضفية يف  الغرفة  التعليمية يف  للكفايات 
التابعة لوزارة العمل والقوى العاملة يف الباك�ضتان. 
تكونت العينة من) 20( مديراً و) 400( معلم، وا�ضتخدمت 
اال�ضتبانة واملالحظة. اأظهرت النتائج امتالك املعلمني 
للكفايات، اإاَل اأنهم مل ميار�ضوها يف الغرفة ال�ضفية، 
واأن غالبيتهم ي�ضتخدمون اأ�ضلوب التلقني يف التدري�ض. 
ممار�ضة  م�ضتوى  اإىل  التعرف  هدفت  درا�ضة)13(:   .5
ح�رضموت  وادي  يف  االأ�ضا�ضي  التعليم  معلمي 



التدري�ضية  للكفايات  اليمنية  باجلمهورية  وال�ضحراء 
من وجهة نظر مديري املدار�ض واملوجهني. ا�ضتخدمت 
املكونة  العينة  على  طبقت  كفاية،  من)62(  ا�ضتبانة 
من)85( مديراً وموجهًا. اأظهرت النتائج تدين م�ضتوى 

ممار�ضة معلمي التعليم االأ�ضا�ضي.
6. درا�ضة)18(: هدفت معرفة مدى امتالك معلمات 
املرحلة االأ�ضا�ضية الدنيا يف املدار�ض اخلا�ضة التابعة 
اإربد االأوىل للكفايات التدري�ضية من وجهة  ملنطقة 
عينة  واختريت  املتغريات.  بع�ض  �ضوء  يف  نظرهن 
خا�ضة.  مدر�ضة  يف)30(  يعملن  معلمة  من)168( 
وا�ضتخدمت ا�ضتبانة مكونة من)38( كفاية. اأظهرت 
متتلكها  التي  التدري�ضية  الكفايات  اأبرز  اأن  النتائج 
وا�ضتخدام  بفاعلية،  املعلمات:ا�ضتغالل وقت احل�ضة 

االأ�ضلوب التدري�ضي املالئم للموقف التعليمي.
معلمي  امتالك  مدى  معرفة  هدفت  درا�ضة)26(:   .7
التكنولوجية  للكفايات  الكرك  حمافظة  يف  العلوم 
التعليمية من وجهة نظرهم. تكونت العينة من)92( 
معلمًا ومعلمة يف املدار�ض احلكومية. اأعدت ا�ضتبانة 
من)116( كفاية. اأظهرت النتائج اأنهم ميتلكون)84( 
كفاية بدرجة كبرية، و)31( كفاية بدرجة متو�ضطة، 

وكفاية واحدة بدرجة منخف�ضة. 
8. درا�ضة)27(: هدفت اإىل معرفة مدى امتالك الطلبة 
املعلمين تخ�ض�ض معلم �ضف يف اجلامعات االأردنية 
العينة  تكونت  التعليمية.  التكنولوجية  للكفايات 
اإ�ضتبانة  الباحثان  واأعد  وطالبة.  طالبًا  من)140( 
اأظهرت  من)90( كفاية موزعة على �ضتة جماالت. 
النتائج اأن تقديراتهم لدرجة امتالك الطلبة املعلمني 
للمجاالت جميعها كانت كبرية، واأنهم ميتلكون)72( 
كفاية بدرجة كبرية، و)18( كفاية بدرجة متو�ضطة. 
9. درا�ضة)28(: هدفت اإىل تقومي الكفايات التدري�ضية 
لدى مدر�ضات اللغة العربية يف معهد اإعداد املعلمات 
من وجهة نظر الطالبات يف حمافظة الب�رضة. تكونت 
اأظهرت  طالبات.  و)110(  معلمات  من)8(  العينة 
يف  املعلمات  اأداء  عن  الطالبات  ر�ضا  عدم  النتائج 

التدري�ض،  وطرائق  االإن�ضانية،  الكفايات  جماالت 
والتقومي.

10. درا�ضة )29(: هدفت التعرف اإىل كفايات التعلم 
املرحلة  يف  العربية  اللغة  معلمي  لدى  االإلكرتوين 
الثانوية يف حمافظة املفرق يف �ضوء بع�ض املتغريات. 
تكونت العينة من)94( معلمًا ومعلمة. طّور الباحثان 
ا�ضتبانة من)96( فقرة، موزعة على �ضبعة جماالت. 
اأظهرت النتائج اأن جمال تخطيط التعلم االإلكرتوين 

وت�ضميمه جاء يف املرتبة االأخرية.
ممار�ضة  م�ضتوى  معرفة  هدفت  درا�ضة)20(:   .11
تربية  مديرية  مدار�ض  يف  العربية  اللغة  معلمي 
وجهة  من  التدري�ضية  للكفايات  الطفيلة  ق�ضبة 
)64( مديرًا  العينة من  مديري املدار�ض. تكونت  نظر 
ومديرة. طّور الباحث ا�ضتبانة من )45( فقرة موزعة 
على)5( جماالت. اأظهرت النتائج اأن م�ضتوى ممار�ضة 
املعلمات كان عاليًا بوجه عام، وجاء يف املرتبة االأوىل 

التخطيط، ويف املرتبة االأخرية تطوير املنهاج.
12. درا�ضة )30(: هدفت التعرف اإىل درجة امتالك 
يف  العليا  االأ�ضا�ضية  للمرحلة  العربية  اللغة  معلمي 
ق�ضبة ال�ضلط لكفايات تكنولوجيا التعليم من وجهة 
نظرهم. تكونت العينة من)80( معلمًا ومعلمة. اأعدت 
على)5(  موزعة  كفاية،   )48( من  ا�ضتبانة  الباحثة 
ميتلكون)11(  املعلمني  اأن  النتائج  اأظهرت  جماالت. 
كفاية بدرجة كبرية جدا، و)30( كفاية بدرجة كبرية، 
و)5( كفايات بدرجـة متو�ضطـة، وكفايتني بدرجـة قليلـة.

ثانيًا- الدرا�ضات املتعلقة مبعايري اجلودة ال�ضاملة:
املهني  االأداء  تقومي  اإىل  هدفت   :)15( درا�ضة   .13
للمعلمني العاملني مبدار�ض وكالة الغوث الدولية بغزة 
وا�ضتخدمت  ال�ضاملة،  اجلودة  موؤ�رضات  �ضوء  يف 
على)250(  ُطبقت  فقرة،   )42( من  مكونة  ا�ضتبانة 
روؤية  و�ضوح  عدم  النتائج  اأظهرت  ومعلمة.  معلمًا 
املدر�ضة ور�ضالتها يف جمال التخطيط اال�ضرتاتيجي 
القرارات  اتخاذ  يف  امل�ضاركة  و�ضعف  للمعلمني، 

املدر�ضية املتعلقة بعملية التعلم.



14. درا�ضة )14(: هدفت الدرا�ضة تقييم برامج اإعداد 
املعلم املعتمد على مدخل الكفايات من وجهة نظر 
الطالب واملعلمني. ُطبق الربنامج بناء على الكفايات 
يف مدينة فالندر�ض ببلجيكا. تكونت العينة من)218( 
معاهد.   )8( ومن  حما�رضًا،   )51( ومن  معلمًا،  طالبًا 
وا�ضتخدمت ا�ضتبانة للطالب وا�ضتبانة للمحا�رضين. 
�ضوء  يف  االإعداد  برامج  مدخل  اأن  النتائج  اأظهرت 

الكفايات اأ�ضبح يطبق بن�ضبة مقبولة. 

15. درا�ضة )31(: هدفت التعرف اإىل واقع موؤ�رضات 
العامة يف م�رض  الثانوية  باملدار�ض  التعليمية  اجلودة 
يف �ضوء املعايري القومية للتعليم. تكونت العينة من 
)918( مديرًا وموجهًا ومعلمًا وطالبًا. �ضمم الباحث 
ثالث ا�ضتبانات. اأظهرت النتائج اأن حتقق جودة اأداء 
املعلم مرتفعة بن�ضبة)%80(، وجودة املتعلم متو�ضطة 

بن�ضبة)72%(.
تطبيق  مدى  اإىل  التعّرف  هدفت   :)16( درا�ضة   .16
معايري اجلودة ال�ضاملة قي اإعداد املدر�ض يف كليتي 
العلوم الرتبوية يف اجلامعتني االأردنية واآل البيت من 
واجلن�ض.  اجلامعة  ملتغريات  تبعًا  الطلبة  نظر  وجهة 
وتكونت  وطالبة.  طالبًا  من)242(  العينة  تكونت 
اإجماعًا  اأن هناك  النتائج  اأظهرت  االأداة من جزئني. 
على اأن مناهج اجلامعتني ال ُتعد املدر�ضني يف الكليتني 

اإعدادًا يتنا�ضب ومتطلبات اجلودة ال�ضاملة. 
على  تاأكيدها  ال�ضابقة  الدرا�ضات  من  يتبنيَّ 
التعليمية،  العملية  يف  الكفايات  مدخل  اأهمية 
واإبرازها اأهمية امتالك املعلمني للكفايات التدري�ضية 
نتائجها  وك�ضفت  الرتبوية.  النتاجات  حتقيق  يف 
عن وجود تباين يف درجة امتالك املعلمني، ودرجة 
ممار�ضتهم لها يف الواقع ال�ضفي. وهناك نتائج درا�ضات 
التدري�ض  كفايات  ميتلكون  املعلمني  اأن  اأظهرت 
بدرجة كبرية )12، 25، 26، 27، 30،20(، واأظهرت 
نوعي  تطوير  اإىل  بحاجة  املعلمني  اأن  بع�ضها  نتائج 
ومهني، وهناك عدم ر�ضا عن م�ضتوى درجة االمتالك 
ممار�ضة  م�ضتوى  تدين  اأظهر  وبع�ضها   ،)28،23(
اأظهرت  حني  يف   ،)15،12،13،14( عمليًا  املعلمني 

كانت  املعلمني  ممار�ضة  درجة  اأن  درا�ضة)20(  نتائج 
املعلمني  امتالك  بني  اإيجابية  عالقة  ووجود  عالية، 
للكفايات التدري�ضية، و�ضنوات اخلبـرة عند املعلمـني 

.)30 ،18(
واأما يف جمال تطبيق معايري اجلودة ال�ضاملة 
اأن  بع�ضها  اأظهر  اإذ  الدرا�ضات،  نتائج  تباينت  فقد 
تطبيق معايري اجلودة ال�ضاملة كان بدرجة كبرية)31(، 
معايري  تطبيق  االآخر �ضعف  بع�ضها  يف حني ك�ضف 

اجلودة ب�ضكل عام) 14، 15،16(.    
الدرا�ضات  عن  احلالية  الدرا�ضة  وتختلف 
ال�ضابقة كونها الدرا�ضة الوحيدة التي كان جمتمعها 
مديريات تربية اإقليم جنوب االأردن، وكذلك تناولها 
اجلودة  معايري  واعتمادها  التفكري،  تنمية  لكفايات 

ال�ضاملة يف بناء اأداة الدرا�ضة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

ا�ضتخدم الباحثان يف هذه الدرا�ضة املنهج الو�ضفي 
ملالئمة هذا االأ�ضلوب لطبيعة الدرا�ضة.

مجتمع الدراسة وعينتها:

املديرين  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
واملديرات وم�رضيف املرحلة يف املدار�ض احلكومية، 
التي ت�ضتمل على ال�ضفوف االأ�ضا�ضية االأربعة االأوىل 
يف  االأردن،  يف  اجلنوب  اإقليم  تربية  مديريات  يف 
 ،)2013/2014( الدرا�ضي  العام  الثاين من  الف�ضل 
وبلغ عدد املديرين واملديرات )501(، بواقع )151( 
املرحلة فقد  اأما عدد م�رضيف  مديرًا و)350( مديرة، 
بلغ )21( م�رضفًا، بواقع )12( م�رضفًا و)9( م�رضفات، 
منهم  وم�رضفًا،  مديرًا  من)148(  العينة  وتكونت 
)127( مديرًا، اأي ما ن�ضبته )%25(، اختريوا بالطريقة 
املرحلة  م�رضيف  جميع  ومن  الع�ضوائية،  الطبقية 

وعددهم)21(، كما هو يف اجلدول)1(.



جدول )1 ( يبين عدد أفراد مجتمع الدراسة 
وعينتها

الن�ضبة املئويةعدد اأفراد العينةجمتمع الدرا�ضةالوظيفةاملحافظة
%3597املديرونالعقبة

%229امل�رضفون
%1614132املديرونمعان

%6629امل�رضفون
%992520املديرونالطفيلة

%3314امل�رضفون
%2065241املديرونالكرك

%101048امل�رضفون
%50112725املديرونالكلي

%2121100امل�رضفون
%52214828املجموع الكلي

أداة الدراسة

والدرا�ضات  الرتبوي  االأدب  اإىل  بالرجوع 
ال�ضابقة، ومعايري اجلودة ال�ضاملة، مت ت�ضميم ا�ضتبانة 
�ضبعة جماالت:  فقرة، موزعة على   )63 مكونة من) 
فقرات،   )9( ال�ضف  واإدارة  فقرة،  التخطيط)12( 
والعالقات االإن�ضانية )9( فقرات، وتنمية التفكري)10( 
فقرات، وتكنولوجيا التعليم )7( فقرات، والتقومي )9( 

فقرات، وتطوير املنهاج)7( فقرات. 
صدق األداة

وللتاأكد من �ضدق االأداة ُعر�ضت على )11( 
حمكمًا من املتخ�ض�ضني يف املناهج وطرق التدري�ض، 
والقيا�ض والتقومي، وعلم النف�ض الرتبوي، وقام الباحثان 
التي  الفقرات  اعتمدت  اإذ  باقرتاحاتهم،  باالأخذ 
اأجمع عليها )%80( فاأكرث من املحكمني، ويف �ضوء 
لت )6( فقرات، وُحذفت )4( فقرات  ملحوظاتهم ُعدِّ

مل حُتقق الن�ضبة املطلوبة.
إجراءات الثبات

متَّ ح�ضاب ثبات االأداة بالن�ضبة ملديري املدار�ض 
من خالل االختبار واإعادة االختبار على عينة مكونة من 
)30(  مديراً ومديرة من خارج عينة الدرا�ضة، وبفا�ضل 

معادلة)كرونباخ  با�ضتخدام  اأ�ضبوعان  مقداره  زمني 
األفا(، وبلغ معامل االت�ضاق الداخلي)0.87(، وبالن�ضبة 
وا�ضتخدم  الن�ضفية،  بالتجزئة  متَّ  املرحلة  مل�رضيف 

معامل ارتباط بري�ضون، وبلغ) 0.90(.
طريقة تصحيح األداة:

امتالك  درجة  على  احلكم  معيار  حتديد  مّت 
الكفاية، ح�ضب القاعدة املتبعة يف مثل هذه الدرا�ضات:
2.3=1.67+0.67//1.67=0.67+1 //0.67=3÷2

4//0.67+2.34=3 تقريبًا.
درجة �ضعيفة: اال�ضتجابات التي ح�ضلت على متو�ضط 

ح�ضابي اأقل من) 1.67(.  
درجة متو�ضطة: اال�ضتجابات التي ح�ضلت على متو�ضط 

ح�ضابي بني) 1.67-2.34(. 
درجة عالية: اال�ضتجابات التي ح�ضلت على متو�ضط 

ح�ضابي اأكرث من) 2.34(.
المعالجة اإلحصائية

ا�ضتخدمت  الدرا�ضة  اأ�ضئلة  عن  لالإجابة   
املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات 

واختبار)ت(.



جدول )2 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية ودرجة االمتالك والرتبة لكل مجال من 

مجاالت األداة من وجهة نظر مديري المدارس 
ومشرفي المرحلة معًا

نتائج الدراسة ومناقشتها

املرحلة  معلمي  امتالك  درجة  ما   : االأول  ال�ضوؤال 
وجهة  من  التدري�ضية  للكفايات  االأوىل  االأ�ضا�ضية 
يف  املرحلة  وم�رضيف  املدار�ض  مديري  نظر 

ال�ضاملة؟ اجلودة  ملعايري  وفقاً  االأردن،  جنوب  اإقليم 
لالإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال ا�ضتخرجت املتو�ضطات 
احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لكل جمال من  جماالت 

االأداة، والدرجة الكلية، كما هو يف جدول )2(.   

املتو�ضطاملجالالرقم
احل�ضابي

االنحراف
املعياري

الرتبةدرجة االمتالك

1متو�ضطة1.87.52التخطيط.1
3متو�ضطة1.83.55اإدارة ال�ضف.2
4متو�ضطة1.82.51العالقات االإن�ضانية.3
6متو�ضطة1.72.50تنمية التفكري.4
4متو�ضطة1.82.48تكنولوجيا التعليم.5
2متو�ضطة1.85.49التقومي.6
7متو�ضطة1.69.52تطوير املنهاج.7

-متو�ضطة1.80.49الدرجة الكلية

احل�ضابي  املتو�ضط  اأن  جدول)2(  من  يتبنيَّ 
اإىل  ي�ضري  وهذا   ،)1.80( االمتالك  لدرجة  الكلي 
ت�ضري  كما  املتو�ضط،  امل�ضتوى  يف  جاءت  اأنها 
جاءت  جميعها  االأداة  جماالت  اأن  اإىل  املتو�ضطات 
بني  متو�ضطاتها  وتراوحت  املتو�ضط،  امل�ضتوى  يف 
باملرتبة  التخطيط  جمال  وجاء   ،)1.69-1.87(
مع  تتفق  النتيجة  وهذه   ،)1.87( مبتو�ضط  االأوىل، 
ولكن  الرتبة،  حيث  من  درا�ضتي)20،29(  نتائج 
الثانية جاء  تختلف يف درجة االمتالك، ويف املرتبة 
جمال التقومي مبتو�ضط )1.85(، وهذه النتيجة تختلف 
عن نتائج درا�ضات )25،18،26(، ويف املرتبة الثالثة 
جاء جمال اإدارة ال�ضف، مبتو�ضط)1.83(، ويف املرتبة 
وتكنولوجيا  االإن�ضانية،  العالقات  جماال  الرابعة 
التعليم، مبتو�ضط)1.82(، ويف املرتبة ال�ضاد�ضة جمال 
تنمية التفكري، مبتو�ضط)1.72(، ويف املرتبة ال�ضابعة 
جمال تطوير املنهاج، مبتو�ضط)1.69(، وتتفق نتيجة 

 ،)20،13،  ،14  ،26  ،18( نتائج  مع  ال�ضابع  املجال 
وت�ضري النتيجة اإىل اأن املعلمني مل يحققوا امل�ضتوى 
وتنمية  املنهاج،  تطوير  وخا�ضة يف جمايل  املاأمول، 

التفكري، وتتفق مع نتائج ) 13، 28،14 ،25(.
وُتعزى هذه النتيجة اإىل عدم فاعلية التدريب 
الذي يتلقاه معلمو ال�ضفوف االأ�ضا�ضية االأوىل قبل 
اخلدمة،  فغالبًا يقت�رض تاأهيلهم على اجلانب النظري، 
اأن  نلم�ض  املدار�ض،  العملية يف  الرتبية  فرتة  واأثناء 
هناك تفاوتًا يف م�ضتوى تعاون املدار�ض مع الطالب 
هذا  املطلوب،  امل�ضتوى  اإىل  ي�ضل  وغالبًا ال  املعلم، 
الأ�ضباب  العملية  الرتبية  م�رضف  دور  حمدودية  مع 
موؤ�ض�ضات  اأن   )33( نتائج  ك�ضفت  وقد  كثرية،، 
اإعداد املعلمني متهمة بالتق�ضري، وفقدت ارتباطها مبا 
يجري يف املدار�ض، واأنها فقدت كذلك قدرتها على 
الطلبة  حلاجات  وفقًا  معلمني  اإعداد  يف  اال�ضتمرار 
اجلديدة، واأ�ضبح اإعداد املعلم اأقل ارتباطًا باملتطلبات 



اجلديدة ملهنة التعليم، واأ�ضافت )34( اأن طلبة كلية 
الرتبية قد حققوا املهارات احلياتية بدرجة متو�ضطة، 
منخف�ضة. بدرجة  والتقنية  التكنولوجية  واملهارات 
املرحلة  معلمي  امتالك  درجة  ما  الثاين:  ال�ضوؤال 
وجهة  من  التدري�ضية  للكفايات  االأوىل  االأ�ضا�ضية 

اإقليم جنوب االأردن وفقًا  نظر مديري املدار�ض يف 
ملعايري اجلودة ال�ضاملة؟ واالإجابة عنه تت�ضح كما هو 

يف جدول)3(. 

جدول )3 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية ودرجة االمتالك والرتبة لكل فقرة 

ولكل مجال من مجاالت الدراسة من وجهة نظر 
مديري المدارس

املتو�ضطالفقرة الرقم
احل�ضابي

االنحراف
املعياري

درجة
االمتالك

الرتبة

         املجال االأول - التخطيط:
4متو�ضطة2.16.69 ُيجيد  �ضياغة االأهداف  ال�ضلوكية وت�ضنيفها.1
1متو�ضطة2.24.67 ُيلم باالأهداف الرتبوية العامة  للمرحلة االأ�ضا�ضية االأوىل.2
5متو�ضطة2.12.71ُيحلل حمتوى الكتب املدر�ضية قبل و�ضع اخلطط الف�ضلية.3
3متو�ضطة2.18.67يعد خططا تدري�ضية يومية و ف�ضلية �ضاملة وواقعية.4
ي�ضرت�ضد بالتوجيهات التي يت�ضمنها دليل املعلم عند 5

التخطيط.
2متو�ضطة2.22.65

6متو�ضطة2.06.70 ُيحدد اأ�ضاليب التعلم القبلي املنا�ضبة ملو�ضوع الدر�ض.6
يختار اال�ضرتاتيجيات التدري�ضية املنا�ضبة لتحقيق اأهداف 7

الدر�ض.
8متو�ضطة1.93.69

يحدد املعلم و�ضائل التعليم وتقنياته املنا�ضبة ملو�ضوع 8
الدر�ض .

7متو�ضطة1.95.68

10متو�ضطة1.87.68ُيحدد املعلم اأ�ضاليب التقومي املنا�ضبة لتحقيق اأهداف الدر�ض.9
11متو�ضطة1.77.67ُيحدد املعلم جوانب الرتابط والتكامل بني املباحث املختلفة.10
 ُيخطط املعلم لن�ضاطات ال �ضفية تخدم مو�ضوعات 11

الدرو�ض.
9متو�ضطة1.88.69

م املعلم اخلطط ويعدلها وفقًا لنتائج تطبيقها.12 12متو�ضطة1.73.67 ُيقوِّ
4متو�ضط1.82.54               املجال الكلي

           املجال الثاين- كفايات اإدارة ال�ضف:
5متو�ضطة1.84.71 ُيوفر جوًا �ضفيًا خاليًا من القلق  واخلوف.13
 يحر�ض على اإيجاد بيئة �ضفية م�ضجعة على التفكري 14

واالإبداع.
6متو�ضطة1.81.69

9متو�ضطة1.78.66 يتقبل اآراء الطالب ويناق�ضها مبو�ضوعية.15



2متو�ضطة1.88.70 ُي�ضجع الطالب على حتمل امل�ضوؤولية ويعزز ثقتهم باأنف�ضهم.16
6متو�ضطة1.81.69ي�ضتثمر الوقت بفاعلية يف غرفة ال�ضف.17
4متو�ضطة1.86.68ي�ضتخدم االأ�ضلوب املالئم لتوجيه �ضلوك الطلبة.18
6متو�ضطة1.81.69ُيعطي تعليمات وا�ضحة عند تكليف الطلبة بن�ضاط.19
1متو�ضطة1.94.70يوؤمن باأن الطالب هو حمور العملية التعليمية التعلمية.20
2متو�ضطة1.88.74يراعي الفروق الفردية يف قدرات الطلبة وم�ضتوياتهم.21

2متو�ضط1.84.56             املجال الكلي
          املجال الثالث- كفايات العالقات االإن�ضانية:

6متو�ضطة1.75.66ُيح�ضن الت�رضف لدى مواجهة امل�ضكالت ال�ضفية ومعاجلتها.22
3متو�ضطة1.92.73يتعاون مع اأولياء االأمور لرفع م�ضتوى اأبنائهم الدرا�ضي.23
3متو�ضطة1.92.68ُي�ضهم يف تقدمي املقرتحات حلل م�ضكالت املدر�ضة.24
2متو�ضطة1.97.67ُي�ضارك يف االأن�ضطة املدر�ضية بفاعلية.25
8متو�ضطة1.70.64يتقبل النقد واملالحظات من امل�رضفني والزمالء والطلبة.26
7متو�ضطة1.74.66يبني عالقات طيبة مع الطلبة ومن يتعامل معهم.27
9�ضعيفة1.60.61ُيقدر م�ضاعر الطلبة ويحرتمها.28
5متو�ضطة1.85.72يوؤمن بالعدالة وامل�ضاواة بني الطلبة.29
1متو�ضطة1.98.70يتعامل مع الطلبة يف �ضوء خ�ضائ�ض النمائية.30

4متو�ضط1.82.51              املجال الكلي
            املجال الرابع - كفايات تنمية التفكري:

3متو�ضطة1.73.62ُيف�ضح املجال للطالب ملناق�ضة االأفكار املطروحة.31
يرتك املجال للطالب للنظر باملو�ضوع املطروح  من زوايا 32

متعددة.
5متو�ضطة1.72.66

8�ضعيفة1.66.62ال ي�ضدر اأحكامًا م�ضبقة على ا�ضتجابات الطلبة.33
9�ضعيفة1.65.62يوجه اأ�ضئلة �ضفية  ت�ضتثري خيال الطلبة.34
10�ضعيفة1.61.60يوجه العديد من االأ�ضئلة ذات االإجابات املفتوحة.35
2متو�ضطة1.74.62ُي�ضاعد الطالب للو�ضول لالإجابة بنف�ضه.36
يطلب من الطلبة اإعطاء اأكرب عدد ممكن من االإجابات 37

لل�ضوؤال.
7متو�ضطة1.67.62

3متو�ضطة1.73.64ُيرحب باالأفكار اجلديدة التي يطرحها الطلبة.38
6متو�ضطة1.69.63ي�ضعى للبحث عن معيقات التفكري لدى الطلبة.39
1متو�ضطة2.03.69يعزز املناف�ضة االإيجابية بني الطلبة.40

6متو�ضط1.72.50              املجال الكلي
             املجال اخلام�ض- كفايات تكنولوجيا التعليم:

3متو�ضطة1.97.66ُيوظف التكنولوجيا التعليمية املتوافرة يف املدر�ضة.41
6متو�ضطة1.77.64يحث الطلبة على ا�ضتخدام تكنولوجيا التعليم.42



7متو�ضطة1.70.61ُيكلف الطلبة باأن�ضطة من خالل احلا�ضوب و�ضبكة االإنرتنت.43
4متو�ضطة1.96.66لديه معرفة با�ضتخدام التكنولوجيا احلديثة.44
2متو�ضطة2.07.69ُيطور نف�ضه يف جمال  تكنولوجيا التعليم.45
1متو�ضطة2.12.66لديه اجتاهات اإيجابية نحو تكنولوجيا التعليم.46
ينظر اإىل تكنولوجيا التعليم على اأنها و�ضائل ولي�ضت 47

غايات.
5متو�ضطة1.93.69

1متو�ضط1.93.49             املجال الكلي
            املجال ال�ضاد�ض- كفايات التقومي:

4متو�ضطة1.88.70ُينوع باأ�ضاليب تقومي اأعمال الطلبة.48
3متو�ضطة1.93.68يراعي يف عملية التقومي الفروق الفردية بني الطلبة.49
9�ضعيفة1.59.58ي�ضّمن اختباراته اأ�ضئلة تتطلب عمليات عقلية عليا.50
8�ضعيفة1.66.64يوؤكد يف عملية التقومي على الفهم ولي�ض احلفظ.51
7متو�ضطة1.70.64ُيراعي اأثناء عملية التقومي جوانب منو الطالب املختلفة.52
يحتفظ ب�ضجالت تقوميية يدون فيها مالحظاته عن اإجنازات 53

الطلبة.
1متو�ضطة2.07.68

م اأداء الطلبة يف �ضوء االأهداف التي ي�ضعى لتحقيقها.54 2متو�ضطة2.00.66ُيقيِّ
4متو�ضطة1.88.63ُيحلل ويناق�ض نتائج االختبارات التي يجريها.55
6متو�ضطة1.87.66ي�ضتخدم معايري حمددة ووا�ضحة لتقييم نتاجات تعلم الطلبة.56

2متو�ضط1.84.47              املجال الكلي
            املجال ال�ضابع - كفايات تطوير املنهاج:

يقّوم النتاجات من خالل مطابقتها لفل�ضفة الرتبية يف 57
االأردن.

2متو�ضطة1.71.64

1متو�ضطة1.88.67ُيحلل املنهاج اإىل عنا�رضه االأ�ضا�ضية.58
2متو�ضطة1.71.61ير�ضد االأخطاء العلمية واملطبعية الواردة يف املنهاج.59
ي�ضع اأن�ضطة تعمل على تغطية الثغرات يف حمتوى املادة 60

الدرا�ضية.
4متو�ضطة1.70.65

ُيقيم املناهج التعليمية من خالل درا�ضة اأثرها وم�ضكالت 61
تطبيقها.

5متو�ضطة1.69.63

7�ضعيفة1.62.62ُيحدد عنا�رض القوة وال�ضعف يف اأي من عنا�رض املنهاج.62
6�ضعيفة1.66.59ُيرثي املنهاج مبا يحقق النتاجات الرتبوية املن�ضودة.63

7متو�ضط1.71.50              املجال الكلي
-متو�ضط1.81.47           الكلي لالأداة

مديري  تقدير  اأن   )3( جدول  من  يتبني 
امل�ضتوى  يف  جاء  االمتالك،  لدرجة  املدار�ض 
املتو�ضط، ومبتو�ضط )1.81(، وعلى م�ضتوى املجاالت 
التعليم،  تكنولوجيا  جمال  االأوىل  املرتبة  يف  جاء 

ال�ضف،  اإدارة  جماال  الثانية  ويف   ،)1.93( مبتو�ضط 
جماال  الرابعة  ويف   ،)1.84( مبتو�ضط  والتقومي، 
 ،)1.82( مبتو�ضط  االإن�ضانية،  والعالقات  التخطيط، 
ويف ال�ضاد�ضة جمال تنمية التفكري، مبتو�ضط )1.72( 



ويف ال�ضابعة جمال تطوير املنهاج، مبتو�ضط )1.71(.   
واأما على م�ضتوى فقرات االأداة، فقد جاءت 
املتو�ضط  امل�ضتويني  يف  جميعها  املجاالت  فقرات 
رقم  الفقرة  تقدير  اأعلى  على  وال�ضعيف، وح�ضلت 
)2( ويليها الفقرة رقم)5( وهما من جمال التخطيط، 
وهي  رقم)50(،  الفقرة  تقدير  اأدنى  على  وح�ضلت 
من جمال التقومي، ويليها الفقرة رقم)28(، وهي من 
متو�ضطات  توزيع  وعند  االإن�ضانية.  العالقات  جمال 
الفقرات على م�ضتويات التقدير، تبني اأن)7( فقرات 
جاءت يف امل�ضتوى ال�ضعيف، و)56( فقرة يف امل�ضتوى 

املتو�ضط.
تكنولوجيا  جمال  ح�ضول  الباحثان  ويعزو 
اإىل  املجاالت  بني  االأوىل  املرتبة  على  التعليم 
�ضاهمت  اإذ  الرتبية،  قبل وزارة  الكبري من  االهتمام 
يف  للمعلمني  ُتعطى  التي  واملعنوية  املالية  احلوافز 
زيادة االهتمام، وكذلك اإ�رضاكهم يف دورات تدريبية 
احلا�ضوب،  لقيادة  الدولية  الرخ�ضة  على  للح�ضول 

املعلم،  لرتقية  احل�ضول عليها ك�رضط  واإنتل، وربط 
 .)30  ،27، درا�ضات)26  نتائج  مع  النتيجة  وتتفق 
اأدنى  على  املنهاج  تطوير  جمال  يح�ضل  اأن  واأما 
املعلمني  دور  غياب  اإىل  ال�ضبب  يعود  فقد  تقدير، 
وتتفق  وتطويرها،  املناهج  تاأليف  يف  امل�ضاركة  يف 

النتيجة مع درا�ضتي)13 ،20(.
وح�ضول الفقرة )50( التي ت�ضري اإىل تنمية 
اأدنى  على  الطلبة  لدى  العليا  العقلية  العمليات 
اأن  على  يدلل  جميعها؛  االأداة  فقرات  بني  تقدير 
الدنيا،  العقلية  العمليات  على  يركز  مازال  التعليم 
وبالتايل يركز على احلفظ والتلقني، وتتفق النتيجة مع 

درا�ضتي)12، 23(.
معلمي  امتالك  درجة  ما  الثالث:  ال�ضوؤال 
التدري�ضية من  للكفايات  االأ�ضا�ضية االأوىل  املرحلة 
وجهة نظر م�رضيف املرحلة يف اإقليم جنوب االأردن، 
تت�ضح  عنه  واالإجابة  ال�ضاملة؟  اجلودة  ملعايري  وفقًا 

كما هو يف جدول )4(. 

جدول )4 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية ودرجة االمتالك والرتبة لكل فقرة 

ولكل مجال من مجاالت الدراسة، من وجهة نظر 
مشرفي المرحلة

الرتبةدرجة االمتالكاالنحراف املعيارياملتو�ضط احل�ضابيرقم الفقرة
        املجال االأول-    التخطيط:

5متو�ضطة11.95.74
1متو�ضطة22.33.65
4متو�ضطة32.00.70
2متو�ضطة42.19.67
7متو�ضطة51.85.72
3متو�ضطة62.14.72
6متو�ضطة71.90.76
10متو�ضطة81.71.64
8متو�ضطة91.80.74

8متو�ضطة101.80.60
10متو�ضطة111.71.71
10متو�ضطة121.71.64



1متو�ضطة53.       الكلي:                   1.92
 املجال الثاين- اإدارة ال�ضف:

2متو�ضطة131.90.70
7متو�ضطة141.71.64
2متو�ضطة151.90.76
7متو�ضطة161.71.71
6متو�ضطة171.76.70
4متو�ضطة181.85.72
7متو�ضطة191.71.64
5متو�ضطة201.80.74
1متو�ضطة212.09.70

3متو�ضطة57.      الكلي:               1.82
املجال الثالث - العالقات االإن�ضانية:

4متو�ضطة221.80.74
2متو�ضطة231.90.62
2متو�ضطة242.00.63
1متو�ضطة252.33.65
8�ضعيفة261.61.58
6متو�ضطة271.76.70
9�ضعيفة281.57.67
6متو�ضطة291.71.64
4متو�ضطة301.76.76

3متو�ضطة51.     الكلي:            1.82
املجال الرابع -   تنمية التفكري:

8�ضعيفة311.61.58
4�ضعيفة321.66.65
4�ضعيفة331.66.57
10�ضعيفة341.57.59
4�ضعيفة351.66.65
1متو�ضطة362.00.70
4�ضعيفة371.66.65
3متو�ضطة381.85.65
8�ضعيفة391.61.58
1متو�ضطة402.00.70

5متو�ضطة50.      املجال الكلي      1.72



 املجال اخلام�ض- كفايات تكنولوجيا التعليم:
4متو�ضطة411.71.64
5�ضعيفة421.66.65
6�ضعيفة431.57.59
7�ضعيفة441.47.51
1متو�ضطة451.95.74
3متو�ضطة461.76.70
2متو�ضطة471.90.70

6متو�ضطة49.           الكلي:      1.71  
املجال ال�ضاد�ض-  التقومي:

4متو�ضطة481.85.79
5متو�ضطة491.80.67
8�ضعيفة501.52.51
7�ضعيفة511.57.67
9�ضعيفة521.42.50
1عالية532.38.49
2متو�ضطة542.28.56
3متو�ضطة552.09.62
6متو�ضطة561.76.70

2متو�ضطة50.          الكلي:       1.85
املجال ال�ضابع-  تطوير املنهاج:

3متو�ضطة571.71.64.

6�ضعيفة581.61.66.

1متو�ضطة591.80.60.

4�ضعيفة601.66.57.

4�ضعيفة611.66.65.

7�ضعيفة621.57.59.

1متو�ضطة631.80.74.
7متو�ضطة56.          الكلي:       1.68

-متو�ضطة53.        الكلي لالأداة:   1.78
املرحلة،  م�رضيف  تقدير  اأن   )4( جدول  من  يتبني 
جاء يف امل�ضتوى املتو�ضط، ومبتو�ضط )1.78(، وعلى م�ضتوى 
املجاالت جاء يف املرتبة االأوىل جمال التخطيط، مبتو�ضط 
)1.92(، ويف الثانية جمال التقومي   مبتو�ضط )1.85(،  ويف 
مبتو�ضط  االإن�ضانية  والعالقات  ال�ضف،  اإدارة  الثالثة جماال 
مبتو�ضط  التفكري،  تنمية  جمال  اخلام�ضة  ويف    ،)1.82(

)1.72(، ويف ال�ضاد�ضة جمال تكنولوجيا التعليم، مبتو�ضط 
)1.71(، ويف ال�ضابعة جمال تطوير املنهاج، مبتو�ضط )1.68(.

وعلى م�ضتوى الفقرات جاءت يف املرتبة االأوىل 
الفقرة رقم )53( من جمال التقومي، وتليها الفقرتان )2( 
على  وح�ضلت  االإن�ضانية،  العالقات  جمال  من  و)25( 



التعليم،  )44(، من جمال تكنولوجيا  الفقرة  اأدنى تقدير 
وتليهما الفقرة )50(. ويتبنيَّ اأن  فقرة واحدة يف امل�ضتوى 
العايل، و)43( فقرة يف امل�ضتوى املتو�ضط، و )19( فقرة 

يف امل�ضتوى ال�ضعيف.
على  التخطيط  جمال  ح�ضول  الباحثان  ويعزو 
املرتبة االأوىل، لالأهمية الكبرية التي يركز عليها امل�رضف 
العايل  التقديري  للمعلمني، ولوزنه  الرتبوي عند زيارته 
يف منوذج الزيارة، وعليه يتوقف تقديره االإ�رضايف، وتتفق 

النتيجة مع درا�ضة )20(، وتختلف مع درا�ضة )29(.
وجاء جمال تطوير املنهاج عند املديرين وامل�رضفني 
يف املرتبة االأخرية؛ نظرًا لنف�ض االأ�ضباب التي ُذكرت عند 
املديرين �ضابقًا. يف حني تباينت تقديراتهما للفقرة التي 
التعليم،  با�ضتخدام تكنولوجيا  اإىل معرفة املعلمني  ت�ضري 
فاملدير  منهما،  كل  عمل  طبيعة  اإىل  ال�ضبب  يعود  وقد 

امل�رضف  بينما  كمي،  منظار  من  االأداء  اإىل  ينظر  غالبًا 
درا�ضتي  مع  ذلك  ويتفق  النوعية،  الناحية  من  له  ينظر 
النتائج  التعليم جاءت  ا جمال تكنولوجيا  واأمَّ  .)20،13(
مع  وتتفق   ،)27  ،26  ،30( درا�ضات  نتائج  عن  خمتلفة 

درا�ضتي)29،13(.
داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الرابع:  ال�ضوؤال 
اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة)α≥0.05( بني تقديرات 
االأردن  جنوب  اإقليم  يف  املرحلة  وم�رضيف  املديرين 
االأوىل  االأ�ضا�ضية  املرحلة  معلمي  امتالك  لدرجة 
للكفايات التدري�ضية وفقًا ملعايري اجلودة ال�ضاملة، تعزى 

ملتغري الوظيفة )مدير/ م�رضف(؟
اختبار)ت(  ا�ضتخدم  ال�ضوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

للمتغريات امل�ضتقلة، كما يف جدول )5(.

جدول )5 ( نتائج اختبار« ت »إليجاد دالالت الفروق 
بين متوسطات إجابات أفراد العينة لدرجة 

االمتالك، وفقًا لمتغير الوظيفة )مدير/ مشرف(.

رقم
الفقرة

املتو�ضطاملجموعات
احل�ضابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ضتوى
الداللة

2.16.6981.28.201مدير1
1.95.740م�رضف

563.574.-2.24.675مدير2
2.33.658م�رضف

2.12.712.751.454مدير3
2.00.707م�رضف

2.18.671.005.953مدير4
2.19.679م�رضف

019*.2.22.656.236مدير5
1.85.727م�رضف

0047.635.-2.06.709مدير6
2.14.727م�رضف

1.93.698.193.847مدير7
1.90.768م�رضف

1.95.6881.48.140مدير8
1.71.643م�رضف



رقم
الفقرة

املتو�ضطاملجموعات
احل�ضابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ضتوى
الداللة

1.87.689.392.696مدير9
1.80.749م�رضف

191.849.-1.77.677مدير10
1.80.601م�رضف

1.88.6921.07.286مدير11
1.71.717م�رضف

1.73.671.114.909مدير12
1.71.643م�رضف

369.712.-1.84.717مدير13
1.90.700م�رضف

1.81.698.594.553مدير14
1.71.643م�رضف

735.663.-1.78.662مدير15
1.90.762م�رضف

1.88.7081.00.318مدير16
1.71.717م�رضف

1.81.694.348.728مدير17
1.76.700م�رضف

1.86.682.055.956مدير18
1.85.727م�رضف

1.81.698.594.553مدير19
1.71.643م�رضف

1.94.704.808.420مدير20
1.80.749م�رضف

220.-2.02.7411.23مدير21
1.88.700م�رضف

1.75.663.337.737مدير22
1.80.749م�رضف

1.92.730.098.922مدير23
1.90.624م�رضف

1.92.685.327.623مدير24
2.00.624م�رضف



رقم
الفقرة

املتو�ضطاملجموعات
احل�ضابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ضتوى
الداللة

025*.-1.97.6722.26مدير25
2.33.658م�رضف

1.70.646.543.588مدير26
1.61.589م�رضف

137.8911.-1.74.669مدير27
1.76.700م�رضف

1.60.619.236.814مدير28
1.57.676م�رضف

1.85.720.860.692مدير29
1.71.643م�رضف

1.98.7011.32.722مدير30
1.76.768م�رضف

1.73.622.777.776مدير31
1.61.589م�رضف

370.758..1.72.662مدير32
1.66.658م�رضف

036.971.-.1.66.620مدير33
1.66.577م�رضف

1.65.622.563.574مدير34
1.57.597م�رضف

364.716.-1.61.604مدير35
1.66.658م�رضف

1.66.097.-1.74.629مدير36
2.00.707م�رضف

1.67.628.070.944مدير37
1.66.658م�رضف

817.415.-1.73.647مدير38
1.85.654م�رضف

1.69.636.498.620مدير39
1.61.589م�رضف

2.03.694.240.811مدير40
2.00.707م�رضف



رقم
الفقرة

املتو�ضطاملجموعات
احل�ضابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ضتوى
الداللة

1.69.093-1.97.660مدير41
1.71.643م�رضف

1.77.641.744.458مدير42
1.66.658م�رضف

1.70.618.946.346مدير43
1.57.597م�رضف

002.*1.96.6653.23مدير44
1.47.511م�رضف

2.07.692.720.473مدير45
1.95.740م�رضف

023.*2.12.6662.30مدير46
1.76.700م�رضف

1.93.698.196.845مدير47
1.90.700م�رضف

1.88.704.193.847مدير48
1.85.792م�رضف

1.93.687.789.432مدير49
1.80.679م�رضف

1.59.582.494.622مدير50
1.52.511م�رضف

1.66.645.588.557مدير51
1.57.646م�رضف

1.70.6461.83.068مدير52
1.42.507م�رضف

047.*1.99-2.07.680مدير53
2.38.497م�رضف

1.82.071-2.00.660مدير54
2.28.560م�رضف

1.42.157-1.88.637مدير55
2.09.624م�رضف

1.87.666.709.479مدير56
1.76.700م�رضف



رقم
الفقرة

املتو�ضطاملجموعات
احل�ضابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

م�ضتوى
الداللة

1.71.641.015.988مدير57
1.71.643م�رضف

1.88.6731.65.100مدير58
1.61.669م�رضف

643.521-.1.71.615مدير59
1.80.601م�رضف

1.70.655.276.783مدير60
1.66.577م�رضف

1.69.636.174.862مدير61
1.66.658م�رضف

1.62.627.398.691مدير62
1.57.597م�رضف

967.335-.1.66.591مدير63
1.80.749م�رضف

1.81.47.478.605مديرالكلي
1.78.53م�رضف

 )5( جدول  يف  الواردة  النتائج  من  يتبنيَّ 
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
الداللة ) α ≥ 0.05 ( بني تقدير املديرين وامل�رضفني 
لدرجة االمتالك، تعزى ملتغري الوظيفة، وعلى م�ضتوى 
الفقرات تبنيَّ اأن هناك فروقًا ذات داللة اإح�ضائية عند 
)5( فقرات )5،25،44،46،53(، وبالرجوع للمتو�ضطات 
ل�ضالح   )46،44،5( اأن الفروق عند )3( فقرات  تبنيَّ 
املديرين، وفقرتني)53،25( ل�ضالح امل�رضفني. وتتفق 

النتيجة مع درا�ضتي )25،1(.
ويعزو الباحثان عدم وجود فروق ذات داللة 
الطرفني  اأن  هو  الوظيفة،  ملتغري  تعزى  اإح�ضائية 
تعر�ضوا لنف�ض التدريب يف خطة التطوير الرتبوي، 
طبيعة  اإىل  يعود  فقد  الفروق،  ذات  الفقرات  واأما 
عمل املدير التي تركز غالبًا على اجلانب الكمي، يف 
حني اأن متابعة امل�رضف نوعية اأكرث، وك�ضفت درا�ضة 
)35( عن وجود عالقة ارتباطية بني االإعداد الرتبوي 

ومدى  وامل�رضفني  للمديرين  االأكادميي  واالإعداد 
زيادة فاعلية اأداء املعلمني اأو �ضعفه. 

التوصيات

يف �ضوء نتائج الدرا�ضة، يو�ضي الباحثان باالآتي:
1- حث القائمني على العملية الرتبوية ب�رضورة العمل 
على متكني املعلمني من امتالك للكفايات التدري�ضية، 

من خالل برامج تدريبية هادفة اأثناء اخلدمة.
كليات  بني  حقيقية  �رضاكة  اإيجاد  على  العمل   -2
العلوم الرتبوية يف اجلامعات ووزارة الرتبية والتعليم.
عند  الرتبويني  وامل�رضفني  املعلمني  اإخ�ضاع   -3
تعيينهم ملعايري اجلودة ال�ضاملة الالزمة ملهنة التعليم.
املعلمني  والتعليم  الرتبية  ت�ضجيع وزارة  4- �رضورة 
الرتقية  متطلبات  من  وجعله  املهني،  النمو  على 

الوظيفية. 
5- اإجراء درا�ضات مماثلة للدرا�ضة احلالية، يف مراحل 



وبيئات تعليمية اأخرى.
الهوامش:

تفعيل  م�ضتوى  اأحمد:  وح�ضني،  ادري  يون�ض،   )1(
معلمي الدرا�ضات االجتماعية للمنهج املطور لل�ضف 
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