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الملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة الثانوية
في محافظة عجلون في المملكة االردنية الهاشمية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم
وعالقتها بمتغيري الجنس والمؤهل العلمي ،وقد استخدم المنهج الوصفي ،وقد تكونت
عينة الدراسة من ( )092معلماً ومعلمة وذلك في الفصل الثاني من العام
الدراسي(0299-0292م) ،باإلضافة الى إستخدام اإلستبانة كأداة للدراسة ،وقد
توصلت الدراسة إلى أن مستوى الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة الثانوية
في محافظة عجلون كانت عالية حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها
( 6)%4164كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في الكفايات المعرفية
تبعاً لمتغير الجنس (ذكور ،إناث) ،باإلضافة الى وجود فروق دالة إحصائياً في
الكفايات المعرفية للمعلمين تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة شهادات
الدراسات العليا(الماجستير والدكتوراه)6
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ABSTRACT
The study aimed to identify the level of knowledge competencies
of teachers and secondary school teachers in Ajloun Governorate
in the Hashemite Kingdom of Jordan from the point of view of the
teachers themselves and their relationship with gender and
scientific qualification. The descriptive approach was used. The
study sample consisted of (210) teachers and teachers in the
second semester of the year The study found that the level of
cognitive competencies of secondary school teachers in Ajloun
governorate was high, with a percentage response rate (76.4%).
The results showed that there were no statistically significant
differences in the knowledge competencies according to the
gender variable (males and females). In addition, there were
statistically significant differences in the cognitive competencies
of the teachers according to the variable of the scientific
qualification and the holders of postgraduate studies (Masters and
PhD).
:مقدمة الدراسة

يشهد العالم تطو اًر مذهالً في كافة مناحي الحياة وخاصة في مجال التربية والتعليم مما يستدعي أن تواكب
 باعتبارهم عصب العملية،ًالمؤسسات التربوية هذا التطور وذلك بإعداد المعلمين وتأهيلهم مهنياً وتربوياً وعلمياً ومسلكيا
 رهن بمستوى أداء، وأن نوعية التعليم ومدى تحقيق األهداف التربوية واالرتقاء بمستوى أداء الطلبة6التربوية وأداة نجاحها
 األمر الذي جعل الدول على اختالف فلسفاتها وأهدافها،المعلم وبمقدار الفعالية والكفاءة التي يتصف بها في أداء رسالته
، كإدارة الصف، حيث يمارس المعلم العديد من األدوار المتعددة6تولي االرتقاء بمستوى أداء المعلم ج ّل اهتمامها وعنايتها
6 وتشخيص المشكالت ووضع الحلول المناسبة لها، والبحث عن المعرفة،وعرض المحتوى التعليمي لمادته بصورة جيدة
 مما استلزم تنميته باستمرار وتزويده بالمهارات والمعارف،ومع تنوع هذه األدوار أصبحت مهمة المعلم صعبة وشائكة
6)0229، وال يأتي ذلك إال باإلعداد الجيد المستدام(محافظة،المتجددة

34
49-33 ص- ص20 : العدد20: المجلد،مجلة النشاط البدني و الرياضي المجتمع و التربية و الصحة
 مستوى الكفايات المعرفية لمعلمي المرحلة الثانوية في محافظة عجلون من وجهة نظر المعلمين أنفسهم وعالقته بمتغيري الجنس والمؤهل العلمي،محمد عمر المومني

كما وتعد قضية إعداد المعلم ورفع مستواه العلمي والوظيفي من القضايا الهامة التي يهتم بها المجتمع؛ ألنها تعتبر عملية
فعال
ذات صبغة متكاملة تتطلب نظرة واسعة وشاملة يتم فيها تحديد الكفايات الالزمة للمعلم لكي يمارس دوره بشكل ّ
وبالتالي يتمكن من إخراج درس فعال يحقق األهداف المرجوة منه في إحداث التغيير المطلوب في سلوك
المتعلمين(الغيشان6)0299،
وبما أن المعلم يعتبر ركيزة أساسية من ركائز العملية التربوية ،بل هو عصب العملية التربوية وحجر الزاوية فيها
ومحورها األساسي والعنصر الفاعل في أية عملية تربوية ،وان أي إصالح أو تطوير أو تجديد في العملية التربوية ،يجب
أن يبدأ بالمعلم ،إذ ال تربية جيدة بدون معلم جيد 6غير أن المعلم في عصر التطور والمعرفة والمعلومات لم يعد يشكل
المصدر الوحيد للمعرفة ،إذ تعددت مصادر المعرفة وطرق الحصول عليها ،وأضحى دور المعلم وسيطاً ومسهالً بين الطلبة
ومصادر المعرفة وأصبح موجهاً ومرشداً للطلبة أكثر منه ملقناً لهم ومصد اًر وحيداً للمعرفة (محافظة6)0222 ،
وال بد لنا في هذا الموضع أن نشير الى تقرير التنمية البشرية والذي جاء بعنوان " بناء القدرة البشرية :التعليم " حيث أشار
هذا التقرير إلى دور المعلم في العملية التعلمية التعليمية من حيث أنه محور العمل التجديدي ،إذ تضفي السياسات على
دور المعلم أهمية متزايدة وشأناً أكبر 6فهي تنطوي على تغيير جوهري في أدوار المعلم الوظيفية 6يتحول معها إلى مرشد
ومقوم لنتائج التعلم ،وموجه إلى ما يناسب
لمصادر المعرفة والتعلّم ،ومنسق لعمليات التعلّم ،ومصحح ألخطاء التعلّم،
ّ
التغير الجذري الذي يجب أن يتم في بنية التعليم ومناهجه
قدرات كل متعلم وميوله ،وينبغي إعداد المعلم وتدريبه في إطار ّ
وطرائقه ،وفي أهدافه األساسية ،وال سيما في ما يتصل بتمرس المعلم بأساليب التعلّم الذاتي ،وبالتعليم عن طريق فريق
المعلمين ،وبأساليب التعاون مع اآلباء والمجتمع المحلي ،وتدريبه على الوسائل الجديدة في تقويم الطالب ،وعلى التوجيه
التربوي وبربط التعليم األساسي بحاجات المجتمع وبمواقع العمل 6وهذا يستلزم معلماً من طراز جديد 6واعداداً للمعلم مالئماً
لألهداف المحدثة ،وتدريباً مستم اًر له على المستجدات التربوية وتطوراتها(المكتب اإلقليمي للدول العربية6)0220 ،
لقد ارتبط التغير في دور المعلم بالتغير االجتماعي والسياسي والثقافي والتكنولوجي والتربوي ،فلم تعد مهمة المعلم
إعداد المعلوما ت وتقديمها للطلبة ،بل البد من تدريب الطلبة على الوصول إلى مصادر المعرفة ،سواء بالطريقة التقليدية
كالكتب أو الحديثة كاإلنترنت ،وال بد من التأكيد على المضمون التربوي لهذه المعرفة )6(Veal,2004
ونظ اًر ألهمية دور المعلم في الغرفة الصفية؛ فقد حرصت المؤسسات التربوية على تأهيله وتدريبه للقيام بالمهام
المنوطة به سواء قبل الخدمة من خالل البرامج والمساقات التي تطرح في الكليات والجامعات ،أو أثناء الخدمة من خالل
الدورات التدريبية بهدف تنمية العديد من المهارات لديه بحيث يمتلك مجموعة من الكفايات المعرفية التي يحتاج إليها في
نقل الخبرات التعليمية التعلمية ،ليصبح قائداً للغرفة الصفية ومنظما لبيئة التعلم ومصمماً للتدريس(عيادات
وحميدات6)0293،
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إن المرحلة الثانوية والتي تعتبر نهاية المرحلة المدرسية والتي تهيئ الطالب للدخول الى الحياة الجامعية ،حيث ان و ازرة
التربية والتع ليم االردنية تسعى الى رفد المدارس بالمعلمين والمعلمات من اصحاب الكفايات والكفاءات التدريسية العالية
لتزويد الطالب بالمعرفة والمهارة الالزمة والكافية لمساعدته على تخطي هذه المرحلة والتي تعتبر هي المرحلة الفاصلة ما
بينه وبين الجامعة ،ولذلك جاءت هذه الدراسة في محاولة للتعرف على الكفايات المعرفية لدى معلمي هذه المرحلة والتعرف
على مستوى توافرها لدى المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي6
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن المعلم الكفء هو القادر على تحقيق أهداف مجتمعه التربوية بفاعلية واتقان ،فعندما نتحدث عن التعليم يتضح
الدور الكبير للمعلمين نظ اًر للمركز األساسي الذي يحتله في النظام التعليمي ومع تطور العلوم النفسية و التربوية و التي
أكدت على ضرورة االهتمام بالمتعلم و جعلته محو اًر للعملية التعليمية ،لم يعد يكفي أن يتقن المعلم مادته فقط بل أصبح
من الضروري أن يكون متمتع ًا بكفاءة تدريسية متكاملة و قدرات خالقة معداً إعداداً جيداً علمياً و ثقافياً و مهني ًا وتكنولوجي ًا
قاد اًر على فهم حاجات طلبته وعلى توجيههم وارشادهم لتيسير مشاركتهم الفعالة و حفز تعلمهم و قاد اًر كذلك على استخدام
أفضل الوسائل واألساليب لتقديم مادته العلمية بكل يسر وسهولة(عثماني وبن دقفل وزيوش6)0292،
إن التدريس بمفهومه الحديث يهدف إلى تنظيم التعلم وتيسير حدوثه ،وليس مجرد نقل المعلومات من الكتب المدرسية
المقررة إلى عقول الطلبة لحملهم على حفظها واستظهارها ،لذلك فأن تنظيم التعلم وتحقيق أهدافه يتطلب تخطيطاً مسبقا
وعمالً إبداعياً من المعلم ،ومما يحتم ذلك أن بيئة التعلم تتضمن مجموعة عناصر متغيره وأهدافاً متجددة ،وحاجات تعلم
مختلفة6
وبما أن المعلم يمثل مكانة هامة في النظام التعليمي ،فهو عنصر فعال ومؤثر في تحقيق األهداف ،ويعتبر المعلم
حجر الزاوية في اإلصالح والتطوير ،بل يعتبر عصب العملية التعليمية ،وألن المعلم هو عصب العملية التعليمية والتربوية،
وهو المحرك األساسي الذي ال يمكن االستغناء عنه في أي نظام تعليمي أو تربوي مهما تعددت مصادر المعرفة حيث تظل
مسؤولية كاملة عن الخبرات التي يقدمها للمتعلمين ،وألن قضية إعداد المعلمين تعتبر ذو أولوية خاصة ألنها قضية التربية
نفسها ،وألنه يتوقف على هذه القضية نوعية األجيال القادمة الذين هم مستقبل العملية التعليمية التعلمية والتربوية ،لذلك فإن
أي جهود تبذل لتسحين أي جانب من جوانب العملية التعليمية ال يمكن أن تؤدي الى التقدم العلمي المطلوب إال إذا بدأت
بإعداد المعلم إعداداً جيداً6
وبناءاً على ما سبق فإن الدراسة الحالية تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -9ما مستوى الكفايات المعرفية لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدارس محافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفسهم؟
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 -0هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α=0.05في مستوى الكفايات المعرفية لدى معلمي
المرحلة الثانوية في مدارس محافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفسهم والتي تعزى الى متغير الجنس(ذكور،
إناث)؟
 -3هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α=0.05في مستوى الكفايات المعرفية لدى معلمي
الم رحلة الثانوية في مدارس محافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفسهم والتي تعزى الى متغير المؤهل
العلمي(بكالوريوس ودبلوم عالي ،دراسات عليا(ماجستير ودكتوراه))؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في:
 -9المساهمة في تطوير األداء التدريسي للمعلمين والمعلمات في المرحلة الثانوية والذي ينعكس بدوره على تطوير
مهارات ومعارف المعلمين المستقبليين في كلياتهم العلمية المختلفة6
 -0المساهمة في اعتبار قائمة الكفايات المعرفية بمثابة أسس مهمة لبناء برامج لتنمية واعداد وتطوير أداء المعلمين
والمعلمات6
 -3اعتبار قائمة الكفايات المعرفية بمثابة محددات تقديمية لتطوير أداء المعلمين والمعلمات في كلياتهم العلمية
الجامعية في المستقبل6
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 -9التعرف على الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مدارس محافظة عجلون في المملكة
االردنية الهاشمية6
 -0التعرف ان كان هناك فروقاً دالة إحصائياً في الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة االساسية في مدارس
محافظة عجلون والتي تعزى الى متغير الجنس(ذكور ،إناث)6
 -3التعرف ان كان هناك فروقاً دالة إحصائياً في الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة االساسية في مدارس
محافظة عجلون والتي تعزى الى متغير المؤهل العلمي(بكالوريوس ودبلوم عالي ،دراسات عليا(ماجستير
ودكتوراه))؟
التعريفات اإلصطالحية واإلجرائية للدراسة:
الكفايات :يعرفها (المصري )0292 ،بأنها مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات واالتجاهات التي يكتسبها لمعلم نتيجة
إعداده في برنامج معين أثناء الخدمة وقبلها وهي توجه السلوك التدريسي وترتقي بمستوى أدائه6
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وتعرفها (السيد ) 0221،بأنها مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات واالتجاهات التي توجه سلوك التدريس لدى
المعلم ،وتساعده في أداء عمله داخل الغرفة الصفية وخارجها بمستوى معين من التمكن ،ويمكن قياسها بمعايير خاصة
ُمتفق عليها6

ويعرفها (آل قصود )0220،بأنها أهداف سلوكية إجرائية يؤديها المعلمون بدرجة عالية من اإلتقان والمهارة في

المجاالت التربوية والتعليمية المختلفة لتحقيق تعلم أفضل ولتصبح العملية التعليمية والتربوية ذات قيمة تعليمية عالية6
ويعرفها بروولحيد ( )Bruwelheide,1992بأنها أهداف سلوكية إجرائية محددة تحديداً دقيقاً يؤديها المعلم بدرجة عالية من
اإلتقان والمهارة ناتجة عن معارف وخبرات سابقة ألداء جوانب أدواره المختلفة -التربوية والتعليمية واإلدارية واالجتماعية
واإلنسانية -المطلوبة منه لتحقيق جودة عالية لمخرجات العملية التعليمية6
ويعرفها هويت ( )Hewit,1978أنها مجموعة من المهارات والمعارف واألساليب وأنماط السلوك التي يمارسها المعلمون
بصورة ثابتة ومستمرة أثناء التدريس
الكفايات المعرفية :يعرفها (عثماني وآخرون )0292،بأنها مجموعة المهارات والقدرات واألنشطة والسلوكيات والمعارف
والخبرات واالتجاهات والممارسات واألفعال التي يقوم بها المعلم بمستوى معين من الفاعلية واإلتقان ،والتي يمكن مالحظتها
وتقويمها بما يضمن تحقيق األهداف والغايات المنشودة.
ويعرفها (العامري )0291،بأنها هي امتالك المعلم في المدارس االعدادية والثانوية مجموعة من المهارات والمعلومات
والخبرات واألنشطة والتي تنعكس على تدريسهم داخل الصف6
ويعرفها (حمادنة )0221،بأنها مجموعة المعلومات والخبرات والمهارات واألنشطة وأنماط السلوك المختلفة التي
يمتلكها المعلمين ،والتي يفترض أن يؤدوها في أثناء التدريس6
ويعرفها الباحث إجرائياً :بأنها درجة امتالك معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية بمدارس محافظة عجلون للكفايات المعرفية
من خالل إجابتهم على المقياس المعد لهذا الغرض6
معلمي المرحلة الثانوية :هم جميع المعلمون والمعلمات المؤهلون تأهيالً علمياً من إحدى الكليات والجامعات المختلفة
والمتخصصون في مجاالتهم العلمية والمعينون تعييناً رسمياً في مدارس و ازرة التربية والتعليم األردنية لغايات تدريس الطلبة
في المرحلة الثانوية في الصفين األول الثانوي والثاني الثانوي6
الدراسات السابقة:
تم الرجوع الى العديد من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية والتي تناولت موضوع الكفايات للمعلمين بأنواعها
وأشكالها المختلفة والتي كانت على النحو اآلتي:
حيث أجرى (المومني وآخرون )0299،دراسة هدفت للتعرف على مستوى الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة
االساسية في محافظة عجلون في المملكة االردنية الهاشمية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم وعالقتها بمتغيري الجنس
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والخبرة العملية ،وقد استخدم المنهج الوصفي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )322معلماً ومعلمة وذلك في الفصل الثاني
من العام الدراسي(0299-0292م) ،باإلضافة الى إستخدام اإلستبانة كأداة للدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى
الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة االساسية في محافظة عجلون كانت متوسطة حيث بلغت النسبة المئوية
لالستجابة عليها ( 6)%1461كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في الكفايات المعرفية تبعاً لمتغير الجنس،
باإلضافة الى وجود فروق دالة إحصائياً في الكفايات المعرفية للمعلمين تبعاً لمتغير الخبرة ولصالح الخبرة األكثر من 4
سنوات6
كما وأجرى(المومني )0299،دراسة والتي هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات التدريسية لدى معلمي التربية المهنية في
المدارس االساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون في المملكة االردنية الهاشمية في كفايات (التنفيذ،
وطرائق التدريس) ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي باإلضافة الى استخدام اإلستبانة والتي تكونت من ( )01فقرة
كأداة للدراسة ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية المهنية في مدارس محافظة عجلون والبالغ عددهم
( )991معلماً ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 12معلماً ،وقد توصلت الدراسة بعد إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة
إلى حصول كفاية طرائق التدريس والتي كانت نسبتها ( )%43متقدمة بذلك على كفاية التنفيذ والتي كانت بنسبة ()%49
وبدرجة كبيرة لكالً منها6
كما وهدفت دراسة (يوسف وبن غيث والوخي )0292،الى التعرف على الكفايات التدريسية لدى معلمي التربية
الرياضية في مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت ،حيث استخدم المنهج الوصفي المقارن ،وتكونت عينة الدراسة من
( )991معلما ومعلمة ،باالضافة الى استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،وقد توصلت الدراسة الى ان مستوى الكفايات لدى
المعلمين كان ضعيفاً6
كما وهدفت دراسة (الخمشي )0294،الى التعرف على الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي العلوم الشرعية في المرحلة
االبتدائية ،حيث تم استخدام بطاقة مالحظة كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )42معلماً ،وتوصلت الدراسة الى
ان المتوسط العام لدرجة توافر الكفايات كان بدرجة متوسطة باالضافة الى عدم وجود فروق دالة احصائيا لدى المعلمين
في درجة توافر الكفايات التدريسية والتي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة6
كما وجاءت دراسة هاسكفيتس ( )Haskvitz,2007والتي ذكرت أحد عشر ميزة للمعلم الجيد إلى وجود ميزات
مشتركة تجمع بين المعلمين المميزين ومنها :سعة االطالع والمعرفة ،واستم اررية التعلم والبحث عن الجديد ،ووضع القواعد
للتعامل مع الطلبة ،ومعرفة ما يحتاجونه حاض اًر وفي المستقبل ،والتوقعات العالية منهم ،التي تدفعهم لتقديم أفضل ما
لديهم ،وبالتالي السعادة بإنجازاتهم ،ومساعدتهم على االستقاللية وتقدير الذات ،والقدرة على التواصل ،والمرونة في التعامل
معهم ،وتبسيط المادة التعليمية ،واللطف والمرح واستخدام القصص المسلية الجاذبة النتباههم ،والتنويع في األساليب ،وتقديم
األنشطة التي تزيل الرتابة والملل ،وتزيد دافعيتهم وتجعلهم دائمي االستعداد للتعلم ،وتقديم تقويم سريع ودقيق ألعمالهم6
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وأجرى جعنيني ( )0222دراسة هدفت الى التعرف على الكفايات األساسية للمعلمين في مرحلة التعليم الثانوي في
األردن من وجهة نظرهم ،حيث تم استخدام المنهج المسحي الوصفي ،باالضافة الى استخدام االستبانة والتي شملت ستة
مجاالت من الكفايات ،حيث أظهرت نتائج الدراسة الى حاجة المعلمين لبعض الكفايات والتي كانت كفاية االلتزام
بأخالقيات المهنة تعد أهم المطلوب بحسب تدرج الكفايات ،تالها مهارات التدريس وادارة الصف ،ثم مهارة التخطيط
للحصة ،فالكفايات المعرفية ،فالتقويم واصدار األحكام ،وأخي اًر مهارات االتصال6
الطريقة واإلجراءات الميدانية:
منهج الدراسة:
استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي ،ويهدف هذا المنهج إلى تحديد الوضع الحالي لألشياء موضوع الدراسة ،ومن
ثم العمل على وصفها ،فهو يسعى إلى جمع البيانات إما الختبار صحة الفرضيات التي تصف الوضع الحالي للفرد
موضوع الدراسة أو لإلجابة على األسئلة المتصلة بذلك (عدس ،)9990،وال يقتصر المنهج الوصفي على وصف الظاهرة
وجمع المعلومات والبيانات ،بل البد من تصنيف المعلومات والبيانات وتنظيمها والتعبير عنها كمياً وكيفياً ،بحيث يؤدي
ذلك إلى فهم عالقة هذه الظاهرة بغيرها من الظواهر ،والهدف من تنظيم المعلومات والبيانات مساعدة الباحث على التوصل
إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره (العساف6)1995 ،
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم
لمحافظة عجلون والبالغ عددهم( )924معلماً ومعلمة موزعين على جميع المدارس الثانوية التابعة للمديرية6
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )092معلماً ومعلمة من المعلمين الذين يدرسون الطلبة في المرحلة الثانوية للصفين األول
الثانوي والثاني الثانوي وفي جميع المواد الدراسية المختلفة وذلك في الفصل الثاني من العام الدراسي (0299-0292م)
والذين تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،والجدول التالي يوضح عينة الدراسة حسب متغيراتها:
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جدول رقم (:)1
وصف عينة الدراسة6
المتغيرات
ذكور

الجنس

إناث

%10

101

%10

010

%100

بكالوريوس ودبلوم عالي

101

%15

دراسات عليا(ماجستير ودكتوراه)

58

%20

010

%100

المجموع
المؤهل العلمي

العدد
101

النسبة المئوية

المجموع
أداة الدراسة:

تم تبني اداة الدراسة المستتخدمة فتي د ارستة(المومني وآخترون )9391،وذلتك لمناستبتها وطبيعتة الد ارستة الحاليتة والمكونتة متن
( )92فقرة تقيس الكفايات المعرفية للمعلمين6
 -تم تحديد االستجابة تبعاً لمقياس ليكرت الخماسي6

درجة عالية جداً  %03فأعلى
درجة عالية

%01.1 - %03

درجة متوسطة

%11.1 - %13

درجة منخفضة

%21.1 -%23

درجة منخفضة جداً

 %23فأقل6

صدق أداة الدراسة:

ف تتي ض تتوء أه تتداف الد ارس تتة والتحق تتق م تتن ص تتياغة الفقت ترات ت تتم ع تترض االداة عل تتى ع تتدد م تتن المحكم تتين المختص تتين ف تتي

تخصصتتات المنتتاهج والتتتدريس وعلتتم التتنفس التربتتوي والقيتتاس والتقتتويم فتتي الجامعتتات االردنيتتة المختلفتتة والبتتالغ عتتددهم ()93

محكماً وذلك من أجل إبداء الرأي في صالحية فقرات االداة والصياغة اللغوية وأي تعديل آخر سواء كتان دمتج او حتذف او

تعديل لهذه الفقرات ،حيث أيد المحكمتون بمناستبة االداة لطبيعتة الد ارستة ،وبتذلك بقيتت عتدد فقترات االستتبانة كمتا هتي مكونتة

من ( )92فقره6
ثبات أداة الدراسة:

لحساب معامل الثبات استخدم الباحث طريقة االختبار واعادة االختبتار وذلتك عتن طريتق تطبيتق االختبتار علتى عينتة قوامهتا

( )03معلماً ومعلمة من مجتمع الدراسة ولكن متن ختارج عينتة الد ارستة ثتم أعيتد االختبتار مترة أخترى بفتترة زمنيتة قتدرها ()93
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أيام م ن التطبيق األول ،وبعد ذلك تم إيجاد معامل االرتباط بين االختبار األول والثاني والذي بلغ ( )0.91وهتي نستبة تعتبتر
مقبولة ومرتفعة إحصائياً6
المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 -9المتوسطات الحسابية6
 -9النسب المئوية6
 -0االنحراف المعياري6
 -4معامل الثبات كرونباخ ألفا6
 -2اختبار "ت" لمجموعات مستقلة6
عرض النتائج ومناقشتها:
 النتااائج المتعلقااة بالس اؤال األول الااذي نصااه " :متتا مستتتوى الكفايتتات المعرفيتتة لتتدى معلمتتي المرحلتتة الثانويتتة فتتي متتدارسمحافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفسهم"؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستتوى الكفايتات المعرفيتة لتدى معلمتي ومعلمتات
المرحلة الثانوية في مدارس محافظة عجلون مرتبة تنازلياً حسب متوسطاتها ،والجدول التالي رقم ( )9يوضح ذلك:
جدول رقم ()0
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى الكفايات المعرفية لدى معلمي ومعلمات المرحلة االساسية في مدارس
الكفايات المعرفية

9

محافظة عجلون مرتبة تنازلياً حسب متوسطاتها

يق تتدم الم تتادة الد ارس تتية بش تتكل واض تتح وبتسلس تتل

المتوسط

النسب

الحسابي

المئوية

4.14

%10

عالية جداً

4.10

%11

عالية جداً

4.10

%12

عالية جداً

%14

عالية جداً

منطقي
9

است تتتخدام الط ارئت تتق التت تتي ت ارعت تتي مبت تتدأ الفت تتروق

0

استتتخدام الط ارئتتق التتتي تعتمتتد مبتتدأ التتتدرج متتن

الفردية بين الطلبة

السهل إلى الصعب
4

يستخدم اإلشارات اللفظية وغير اللفظية

المستوى

4.19
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%14

عالية جداً

1

تشجيع الطلبة على طرح األسئلة

4.19

%10

عالية جداً

0

مستتاعدة الطلبتتة فتتي حتتل مشتتاكلهم الشخصتتية

4.13

%19

عالية جداً

0

ادارة الوقت المخصص للحصة

4.13

%19

عالية جداً

1

يحدد أهداف موضوع الحصة

4.00

%13

عالية جداً

93

ينوع في أساليب التدريس

4.04

%01

عالية جداً

99

التمهيد لمقدمة الحصة

4.11

%00

عالية جداً

99

االستجابة ألسئلة الطالب التخصصية

4.49

%00

عالية جداً

90

اإللمام بمادة التخصص ومصادرها المختلفة

4.99

%09

عالية جداً

94

استتتخدام الط ارئتتق التتتي تكستتب الطلبتتة العتتادات

0.19

%00

عالية

2

ي ارعت تتي األداء الجيت تتد ويعت تتززه ويص ت تتحح األداء

4.19

الخاطئ

واالجتماعية

المرغوبة لصالح الفرد والمجتمع
92

يقدم نموذجا عمليا إمام الطلبة خالل التدريس

0.00

%01

عالية

91

يلخص أفكار الحصة

0.03

%02

عالية

90

يطرح أسئلة مناسبة مثيرة للتفكير واإلبداع

0.02

%04

عالية

90

التنوع في الوسائط التكنولوجية المستخدمة

0.11

%09

عالية

91

اإللمت ت ت تتام بط ت ت ت تترق وأست ت ت تتاليب الت ت ت ت تتدريس وآلي ت ت ت تتة

0.19

%11

متوسطة

استخدامها
93

اإللمام بمادة التخصص ومصادرها المختلفة

0.20

%12

متوسطة

99

التحرك بين الطلبة أثناء الشرح

0.42

%12

متوسطة

99

يعرض مادة علمية جديدة بشكل دائم

0.43

%19

متوسطة

90

يستخدم الوسائل التعليمية السمعية والبصرية

0.00

%13

متوسطة

المالئمة
43
مجلة النشاط البدني و الرياضي المجتمع و التربية و الصحة ،المجلد 20:العدد 20 :ص-ص 49-33
محمد عمر المومني ،مستوى الكفايات المعرفية لمعلمي المرحلة الثانوية في محافظة عجلون من وجهة نظر المعلمين أنفسهم وعالقته بمتغيري الجنس والمؤهل العلمي

94

يحدد الخبرات واألنشطة التعليمية المناسبة

0.93

%13

متوسطة

92

يربط مادة تخصصه بالمواد الدراسية األخرى

0.90

%20

منخفضة

4.93

%01.4

عالية

الدرجة الكلية للفقرات

يتضح من الجدول رقم ( )0أن مستوى الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمتات المرحلتة الثانويتة فتي محافظتة عجلتون كانتت
عاليتتة جتتداً علتتى الفقتترات ( )93-9حيتتث بلغتتت النستتبة المئويتتة لالستتتجابة عليه تتا م تتا بتتين ( )%94 -%29وكانتتت عاليتتة
للفقترات ( )92-94حيتث بلغتتت النستبة المئويتتة لالستتجابة عليهتا متتا بتين ( )%42 -%40وكانتتت متوستطة للفقترات (-99
 )04حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها ما بين ( )%19-%12وكانت منخفضة فقط للفقرة رقم ( )02حيتث بلغتت
النستتبة المئويتتة لالستتتجابة عليهتتا متتا بتتين ( )%12أمتتا الكفايتتات المعرفيتتة علتتى الدرجتتة الكليتتة فقتتد كانتتت عاليتتة ،حيتتث بلغتتت
النسبة المئوية لالستجابة عليها (6)%4164
 النتائج المتعلقة بالساؤال الثااني الاذي نصاه ":هتل يوجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية عنتد مستتوى الداللتة( )α=0.05فتيمستوى الكفايات المعرفية لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مدارس محافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفستهم والتتي
تعزى الى متغير الجنس(ذكور ،إناث)؟
لإلجابتتة عتتن هتتذا الس تؤال تتتم استتتخراج المتوستتطات الحستتابية واالنح ارفتتات المعياريتتة لمستتتوى الكفايتتات المعرفيتتة لتتدى معلمتتي
المرحلة الثانوية في مدارس محافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفسهم والتي تعزى الى متغيتر الجنس(ذكتور ،إنتاث) والجتدول
التالي ( )3يوضح ذلك:
جدول رقم ()3

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الكفايات المعرفية لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدارس
محافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفسهم والتي تعزى الى متغير الجنس(ذكور ،إناث)

الجنس
المجال
الكفايات المعرفية

ذكور
متوسط
90.210

انحراف
9.049

إناث
متوسط
94.339

انحراف
9.902

قيمة "ت"
9.291

مسااااااااااااااااتوى
الداللة

غير دال

يتضتتح متتن الجتتدول رقتتم ( ) 3أن قيمتتة "ت" المحستتوبة أقتتل متتن قيمتتة "ت" الجدوليتتة لفق ترات الكفايتتات المعرفيتتة لمعلمتتي
ومعلمات المدارس الثانوية في محافظة عجلون وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية والتي تعزى الى متغير
الجنس(معلم ،معلمة)6
حيث يعزو الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة اإلعتداد األكتاديمي وطبيعتة المجتاالت التتي توافتق فيهتا المعلمتين والمعلمتات
كما وأن طبيعة المنهج ومقررات التتدريس متشتابهة وكتذلك مكونتات شخصتية المعلتم والظهتور بتالمظهر الالئتق والتعتاون متع
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المعلمين والعاملين  ،وتحمل المسؤولية وكل هذا ال يختلف بين المعلمين والمعلمات ،كذلك إن آلية تنفيتذ التدروس والتخطتيط
لها بخطة فصلية ويومية وفق آلية ونمتوذج موحتد لكتل المعلمتين حيتث يلتتزم بهتا المعلمتين والمعلمتات ،ولتذلك جتاءت الفتروق
غير دالة إحصائياً6
النتااائج المتعلقااة بالساؤال الثالااث والااذي نصااه  :هتتل يوجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى الداللتتة( )α=0.05فتتي
مستوى الكفايات المعرفية لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مدارس محافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفستهم والتتي
تعزى الى متغير المؤهل العلمي(بكالوريوس ودبلوم عالي ،دراسات عليا(ماجستير ودكتوراه))؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدم اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين ونتائج الجدول ( )4توضح ذلك6
جدول رقم (:)4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الكفايات المعرفية لدى معلمي المرحلة األساسية في مدارس

محافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفسهم والتي تعزى الى متغير المؤهل العلمي(بكالوريوس ودبلوم عالي ،دراسات
عليا(ماجستير ودكتوراه))
المجال

الخبرة

الكفاي ت ت ت ت ت ت تتات بكالوريوس ودبلوم عالي
المعرفية

دراسات عليا(ماجستير ودكتوراه)

المتوسط

االنحراف

الحسابي
9.11

المعياري
3.21

0.00

3.29

ت

9.11

درجات
الحرية

01

مستوى
الداللة

*3.391

يتضح من الجدول السابق رقم ( )4وجود فروق ذات داللة إحصائية على فقرات الكفايات المعرفية لدى معلمي ومعلمات
المرحلتتة الثانويتتة فتتي متتدارس محافظتتة عجلتتون ولصتتالح أصتتحاب المؤهتتل العلمتتي الد ارستتات العليا(ماجستتتير ودكتتتوراه) ،حيتتث
يعتتزوا الباحتتث هتتذه النتيجتتة إلتتى أن للمؤهتتل العلمتتي تتتأثير كبيتتر علتتى الكفايتتات المعرفيتتة متتن حيتتث درجتتة النضتتج العلم تتي
واكتساب المعارف والمعلومات ومهارات البحتث العلمتي واشتتراكه بالنتدوات والمتؤتمرات العلميتة فتي التداخل والختارج واطالعته
التتدائم علتتى التتدوريات والمصتتادر والم ارجتتع العلميتتة الحديثتتة واج تراء البحتتوث العلميتتة ومهتتارات واستتتراتيجيات التعلتتيم والخلفيتتة
العلميتتة والتدريستتية التتتي يتمتتتع بهتتا المعلمتتون متتن حملتتة التتدرجات العليا(الماجستتتير والتتدكتوراه) لتتذلك جتتاءت الفتتروق لصتتالح
أصحاب الدراسات العليا أعلى من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي6
كما أن و ازرة التربية والتعليم األردنية تسعى دوماً الى تقتديم جميتع ستبل ال ارحتة والتطتور لكوادرهتا فتي الميتدان وخاصتة بوجتود
نظام الترفيعات والترقيات والذي يلعب التدور االكبتر فيته المؤهتل العلمتي التذي يمتلكته المعلتم ،كمتا أن المرحلتة الثانويتة والتتي
تعتبتر متن أهتم الم ارحتل الد ارستتية فتي حيتاة الطالتب والتتي هتتي مفصتلية ،حيتث تفصتل الطالتب متتا بتين مترحلتين هتامتين وهتتي
المرحلتتة المدرستتية والمرحلتتة الجامعيتتة ،فلتتذلك فأنهتتا تتطلتتب وجتتود معلتتم كفتتؤ ،ذو مهتتارات وقتتدرات عقليتتة وعلميتتة عليتتا ليكتتون
قاد اًر على تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف الالزمة والتي عادة ما تكون تخصصية6
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االستنتاجات :
في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحثون إلى االستنتاجات التالية:
 -9يتضح من نتائج الدراسة أن النتيجة الكلية للكفايات المعرفية كانت عالية حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة
عليها (6)%4164
 -0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة الثانوية والتي تعزى لمتغير
الجنس(ذكور ،إناث)6
 -3وجود فروق ذات داللة إحصائية في الكفايات المعرفية لمعلمي ومعلمات المرحلة الثانوية والتي تعزى لمتغير
المؤهل العلمي ،وألصحاب الدراسات العليا(الماجستير والدكتوراه)6
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي:
 -9االستفادة من قائمة الكفايات المعرفية التي توصلت إليها هذه الدراسة في مجال تقويم أداء المعلمين والمعلمات
في المرحلة الثانوية في األردن.
 -0اعتبار قائمة الكفايات المعرفية بمثابة محددات لبرامج واعداد وتطوير وتقويم المعلمين والمعلمات بكلياتهم في
الجامعات األردنية المختلفة6
 -3زيادة االهتمام والتركيز من قبل المشرفين التربويين من خالل عقد الدورات التدريبية للمعلمين فيما يتعلق بامتالك
هؤالء المعلمين للكفايات المعرفية وممارستها6
 -4إجراء

المزيد

من

الدراسات

وتناول

متغيرات

لم

تتناولها

الدراسة

الحالية.
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قائمة المصادر والمراجع:
أوالً :المراجع العربية:
 69آل قصتود،عبدا محمتد منصتتور 6)0220(6دور المشترف التربتتوي فتي تطتتوير الكفايتات التعليميتتة الالزمتة لمدرستتي
الم تواد االجتماعيتتة 6رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة ،كليتتة التربيتتة ،جامعتتة الملتتك ستتعود ،الريتتاض ،المملكتتة العربيتتة
السعودية6
 60جعنيني ،نعيم حبيب6)0222(6الكفايات األساسية للمعلمين في مرحلة التعليم الثانوي في األردن من وجهة نظرهم6
مجلة دراسات ،العلوم التربوية ،الجامعة األردنية.44-14 ،)9(04،
 63حمادنتتةد أديتتب ذيتتاب 6)0229(6تقتتويم أداء معلمتتي اللغتتة العربيتتة فتتي المرحلتتة األساستتية فتتي األردن فتتي ضتتوء
الكفايات التعليمية وبناء برنامج لتطويرهد أطروحة دكتوراه غير منشورةد كلية التربيةد جامعة بغداددالعراق6
 64حمادنة،أديب 6)0221(6مدى امتالك معلمي اللغة العربية ومعلماتها الكفايات التعليمية الالزمة لتتدريس النصتوص
األدبية بالمرحلة الثانوية ومدى ممارستها لها في محافظة المفرق6مجلة المنارة-جامعة آل البيت614-9،)9(93،
 61عبتتد الحق،عمتتاد صتتالح6)0224(6الكفايتتات التعليميتتة األساستتية لتتدى معلمتتي ومعلمتتات التربيتتة الرياضتتية للمرحلتتة
األساسية األولى بمحافظة نابلس 6مجلة العلوم النفسية والتربوية6)4(1،
 61عثماني،عبدالقادر وبن دقفل،رشيد وزيوش،احمد 6)0292(6أهمية التكوين أثناء الخدمتة فتي تنميتة كفايتات التتدريس
لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية6مجلة العلوم االنسانية-جامعة محمد خيضر بسكرة6991-921،)12(،
 64عدس ،عبد الرحمن 6)9990(6أساسيات البحث التربوي6األردن،عمان :دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع6
 62عيادات،يوسف وحميدات،محمود 6)0293(6درجة توظيف الكفايات الحاسوبية المكتسبة من مساق برامج األطفال
المحوس ت تتبة ف ت تتي الت ت تتدريس م ت تتن قب ت تتل معلم ت تتات الت ت تتدريب المي ت تتداني ومعوق ت تتات توظيفها6مجل ت تتة المن ت تتارة-جامع ت تتة آل
البيت6442-493،)3(99،
 69الجنيد،علي صالح6)0229(6الكفايات التعليمية األساسية الالزمة لمعلمي الجغرافيا في الصفوف العليا من التعليم
األساسي ومدى ممارستهم لها بمحافظة الضالع 6رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عدنداليمن6
 692الخمشي،عبدالعزيز بن عبدا بن سالم 6)0294(6درجة توافر الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي العلوم الشرعية
في المرحلة االبتدائية في ضوء معايير الجودة 6مجلة البحث العلمي في التربية – مصر6049-023،)0(92،
 699السيد،يس تترى مص تتطفى 6)0221(6تنمي تتة الكفاي تتة المهني تتة للمعلم تتات ف تتي كيفي تتة إع تتداد الخط تتط العالجي تتة لتحس تتين
المستتتوى التحصتتيلي للتلميتتذات الضعيفات6رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة ،جامعتتة االمتتارات العربيتتة المتحتتدةد كليتتة
التربيةد مركز االنتساب الموجه6
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 690العامري،جاستتم عبتتد علتتي جعفتتر6)0291(6تقتتويم أداء مدرستتي اللغتتة العربيتتة فتتي المتتدارس االعدادايتتة والثانويتتة فتتي
ضوء الكفايات التدريسية الالزمة6مجلة العميد434-429،)02(1،
 693العساف ،صالح بن حمد 6)9991(6المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،ط ،9الرياض :مكتبة العبيكان6
 694الغيشان،ريما عيسى 6) 0299(6درجة امتالك معلمي المرحلة الثانوية في مدارس مديرية التعليم الخاص فتي عمتان
العاصمة للكفايات التعليمية6مجلة االقتصاد والتنمية البشرية-جامعة البليدة6043-043،)0(0،
 691المكتتتب اإلقليمتتي للتتدول العربيتتة ،برنتتامج األمتتم المتحتتدة  6)0220(6تقريتتر التنميتتة اإلنستتانية العربيتتة للعتتام :0220
خلق الفرص لألجيال القادمة ،عمان -األردن6
 691المص تتريد وائ تتل 6) 0292(6التق تتويم ال تتذاتي للط تتالب المعلم تتين لكف تتاءاتهم التدريس تتية ف تتي التربي تتة الرياض تتية بجامع تتة
األقصى 6مجلة جامعة النجاح لألبحاث والدراسات(العلوم اإلنسانية)د 6)92(04
 694المومني،محمتتد عمتتر عيتتد 6)0299(6الكفايتتات التدريستتية لتتدى معلمتتي التربيتتة المهنيتتة متتن وجهتتة نظتترهم :د ارستتة
ميدانية بمحافظة عجلون في األردن6مجلة روافد لألبحاث والدراسات6942-991،)9(3،
 692المومني،محمد عمر والعبدالعزيز،امجد محمد وابوزيد،هيثم يوسف(6قيد النشر ،)0299،مستوى الكفايتات المعرفيتة
لمعلمي المرحلة االساسية في محافظة عجلون من وجهة نظرهم أنفسهم6مجلة العلوم القانونية واالجتماعيتة-جامعتة
زيان عاشور بالجلفة6
 699محافظة،سامح 6) 0229(6معلم المستقبل  :خصائصه ،مهاراته ،كفاياته 6بحث مقتدم إلتى المتؤتمر العلمتي الثتاني:
نحتتو استتتثمار أفضتتل للعلتتوم التربويتتة والنفستتية فتتي ضتتوء تحتديات العصتتر المنعقتتد فتتي رحتتاب جامعتتة دمشتتق كليتتة
التربوية في الفترة من 60229/92/04-01
 602محافظة ،سامح6)0222(6أسباب التوتر النفسي لدى عينة من المعلمين األردنيين العاملين في محافظات الجنوب
(الكتترك ،الطفيلتتة ،معتتان ،العقبتتة) د ارستتة ميدانيتتة تحليليتتة 6المتتؤتمر التربتتوي األول -التعلتتيم وتحتتديات القتترن الحتتادي
والعشرين ،كلية العلوم التربوية ،جامعة مؤتة6
 609مطردعدلتته عيستتى 6) 0224(6الكفايتتات اإلداريتتة الالزمتتة لإلع تتداد المهن تتي لمعل تتم التربيتتة البدنيتتة والرياضتتية بدولتتة
الكويت 6مجلة بحوث التربية الرياضية ،كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق6)11(34،
 600هاشتتمد كمتتال التتدين6)9999(6برنتتامج مقتتترح لتنميتتة بعتتض الكفايتتات التعليميتتة لتتدى معلتتم المتواد التجاريتتة بالمرحلتتة
الثانويت تتة التجاري ت تتة بالست تتودان ف ت تتي أثنت تتاء الخدم ت تتة 6أطروحت تتة دكت ت تتوراه غيت تتر منش ت تتورةد كليت تتة التربي ت تتةد جامعت تتة ع ت تتين
شمس،جمهورية مصر العربية6
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