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 ملخص
في ومعلماتها عن درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية  لكشفا إلى الدراسةهدفت 

في  المرحلة األساسية العليا بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيُا من وجهة نظر مديريهم
) ٥٢( همومديرة من مديرًا) ١١١(وبلغت عينة الدراسة  .في األردنالدولية آالة الغوث مدارس و
 ر الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًااستخدم في جمع المعلومات استبانة المعايي .مديرة) ٥٩(مديرًا و

ت المجاالت مرتبة وجاء ،موزعة على سبعة مجاالت ،فقرة) ٦٣(وبلغ عددها ) ٢٠٠٦(عام 
 ،معرفة األآاديمية البيداغوجية الخاصة ،تنفيذ التدريس ،أخالقيات مهنة التعليم: آما يلي تنازليًا

آما . التطوير الذاتي ،تقييم تعلم الطلبة ،التربية والتعليم في األردن ،مجال التخطيط للتدريس
 لتزام الكلية على جميع فقرات ومجاالت االستبانة الكلية بدرجة آبيرة بلغتاالجاءت درجة 

فقرة ) ١٨(فقرة على درجة التزام آبيرة و) ٤٥(وحصلت %) ٨٢٫١(وبنسبة مئوية ) ٢٥٨٫٦٥(
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس  .على درجة التزام متوسطة

ولصالح اإلناث في مجال المعرفة األآاديمية والبيداغوجية الخاصة، ومجال التخطيط للتدريس، 
لمتغير ذ التدريس، ومجال أخالقيات مهنة التعليم ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية ومجال تنفي

  .العلمي للمدير، وتخصص المدير وخبرة المدير المؤهل

درجة التزام، تنمية المعلمين مهنيا، مديري المدارس، معلمي الدراسات  :الكلمات الدالة
  .  الدولية ، وآالة الغوثاالجتماعية
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Abstract 
This study investigated the compliance degree of social studies 

teachers of the basic stage in Jordan with the national criteria of teachers' 
professional development from the perspectives of their principals in 
Jordan UNRWOA Schools. The study sample consisted of (111) 
principals (52 males, 59 females). Data of the study was gathered by the 
National Criteria for Teacher Professional Development (NCTPD) 
questionnaire (2006). The questionnaire consisted of (63) items 
distributed in seven domains which are arranged in priority order. The 
ethics of the teaching profession ranked descendingly as follows: 
classroom teaching practices, academic knowledge and pedagogy, lesson 
planning, education in Jordan, assessment of students' learning, and self- 
professional development. Research results showed that the total degree 
of the teachers' compliance with the national criteria of teachers' 
professional development on all items of the questionnaire and on all 
domains of the study were generally high as the degree amounted to 
(258,65) within a percentage of (82,1%). Results also showed that (45) 
items of the questionnaire scored a high degree of teachers' compliance 
while (18) items scored a moderate degree of compliance.  Furthermore, 
findings of the study revealed that there were statistically significant 
difference between the respondents' perspectives attributed to the gender 
in favor of the females on the following domains: the academic 
knowledge and pedagogy, lesson planning, classroom teaching practices, 
and the ethics of the teaching profession. Also, results of the study 
revealed that there were no statistically significant differences that were 
attribute to the academic qualifications of the school Principals and their 
specialization and work experience.  

Key words: degree, compliance, teachers' professional development, 
school head teachers, social studies, UNRWA. 

  
  مقدمة

مع استمرار المجتمعات اإلنسانية  ،إن عملية التطوير التربوي عملية دينامية مستمرة
من عملية التطوير التربوي التي  ًارئيس ًاتطوير العملية التعليمية التعلمية جزءيعد  وتطورها و

ر في هذه  يمكن السيوال .تسعى جميع الدول المتقدمة والنامية إليها من أجل تقدم المجتمع وتطوره
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العملية المتعددة الوسائط واألهداف إال من خالل المعلم القادر على القيام بمسؤولياته اآلنية 
على تطوير نفسه وتنميتها أآاديميُا ومهنيُا، بحيث والقادر  ،والمستقبلية أمام التغيرات الكثيرة

  .التقدم في هذا العصر بموآبيستطيع اللحاق 

جتماعية في تحقيق أهداف المجتمع وتلبية حاجاته ومعالجة ونظرًا ألهمية الدراسات اال
بد من وجود معلم للدراسات ال، مشكالته، وتزويد الطلبة بالقيم واالتجاهات المرغوب فيها

وإعدادًا  ،لمهنة التعليم انطالقًا من آونه معلمًا آغيره من المعلمين ًا إعدادًا عامًااالجتماعية معد
، فكان ضروريًا تدريبه ا المبحثجتماعية انطالقًا من آونه معلمًا لهذخاصًا لتدريس الدراسات اال

  .لرفع سوية أدائه المهني

إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعلم بوصفه ) ٥٧٤-٥٧٣ص  ٢٠٠٧(ويشير قطاوي 
محورا أساسيا للعملية التربوية وعصبها الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح التربية في تحقيق 

ويعد ذلك  ،أن يطور ذاته مهنيًا: منها تقبليةأن المعلم يقوم بعدة أدوار مس ونالكثير ويرى ،أهدافها
ويطالب معلم الدراسات االجتماعية في األلفية  ،من أرآان الفضيلة المهنية أخالقيًا ورآنًا واجبًا

تداخلة عبارة عن مجموعة من المهارات الم: قطاوي الثالثة أن يمتلك الكفاية المهنية والتي عرفها
إال أنه من الضروري تكامل الكفايات  .مهني محدد بجانبالقدرة على القيام  تشكلبحيث  عًام

م وآفاية المادة الدراسية، والتعل المهنية لدى المعلمين من آفايات التقويم، واإلدارة الصفية،
  .والتجديد المعرفي، الذاتي، وأساليب التدريس، والكفايات اإلنسانية

أن إعداد المعلم قبل الخدمة وتدريبه في ) ٨٨-٨٧ص  ٢٠٠٨(أبو شعيرة ويؤآد غانم و
وهذه العملية تهدف إلى رفع آفاية المعلم  .واالرتقاء العلمي ،مثالن جناحي النمو المهنييأثنائها 

وتزويده بالمهارات والثقافة العلمية والتربوية والمهنية التي تتطلبها طبيعة عمله الذي يمارسه، 
 التفجر المعرفي وما ينتج عنه: وهناك مسوغات للنمو المهني للمعلم منها. ه اإلنتاجيةورفع آفايت

التطور التقني المتسارع وما يفرضه على المعلم من و، من تغير سريع واتساع في المعارف
لجانب العقلي إلى مفهوم واسع حاجة للنمو المهني، وتطور مفهوم التربية من مفهوم ضيق با

انب شخصية المعلم وظهور مفاهيم عالمية مثل العولمة والجودة، وسهولة تدفق بمختلف جو يعنى
المعلومات بفضل تعدد قنوات االتصال وتطورها بحيث ال يستطيع أن يبقى منعزال عن التطور 

المتجددة  بالمهاملنجاحه في القيام  ًاأساسي ًاالنمو المهني للمعلم شرط ديعومن هنا  ،العلمي والتقني
والتدريب التربوي المتواصل هو الوسيلة المناسبة لهذا النمو والمحافظة  .عمله ة في والمتطور

  .على استمراره

ير من عية تتغإلى أن طبيعة موضوعات التربية االجتما) ٣٩٩ص  ٢٠٠٦(ويشير خضر 
وقت آلخر فال بد من مواآبة هذا التغير من جانب معلم الدراسات االجتماعية، والتطوير الذاتي 

نة، ويمكن أن يتعلم المعلم المعلم ذاته بمحض رغبته وإراداته بغية تحقيق أهداف معي يخطط
،عن طريق تشخيصه لكفايته في محاور العملية التعليمية، والبحث عن المعرفة من مصادر ذاتيًا

متنوعة، واستقبال عمل جديد ونافع، وترويض النفس على تقبل النقد البناء، واستثمار المواقف 
ويأتي التطوير من مصادر عدة أهمها  .لحظات تعلم ينتج عنها سلوك إيجابي جديدإلى ها وتحويل
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والمشارآة في ، موضوعات الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها علىالمستمر  طالعاال
النشاطات االجتماعية والتنموية في المجتمع، وحضور المحاضرات، والندوات، واللقاءات 

، والمشارآة في عضوية جمعيات المعلمين، والجمعيات التربوية، التربوية، والمؤتمرات
بحثية التي تقوم بها في إنجاز المشروعات ال اعلالف سهاموالمشارآة في الدورات التدريبية واإل

  .الجهات المختصة لتطوير التعلم

أهمية امتالك معلم الدراسات االجتماعية آفاية ) ٢٠٨ص  ،١٩٨٧(ويؤآد الكلزة ومختار 
والمجالت المتخصصة في  ،قدرة على زيادة النمو المهني وذلك من خالل قراءة الكتبال

والمشارآة في جمعيات تعليمية وثقافية وحضور اجتماعات خاصة  ،الدراسات االجتماعية
  .بالدراسات االجتماعية

معلم الدراسات االجتماعية  أن آفايات) ١٨٨ص  ،١٩٩٠(ورضوان  ويؤآد اللقاني ومحمد
بضرورة  ومن هنا ينادى التربويون دائمًا ،تبعا لتطورات العلم ونوعًا ًالتطور والنمو آّمعرضه ل

والسبب في ذلك أنهم يدرآون  ،النمو العلمي لمعلم الدراسات االجتماعية طالما هو يمارس المهنة
المعلم على آل ما يجري من تطور في مجال المعرفة من خالل دراسة جامعية أو  طالعاأهمية 

أو دورية، أو من خالل  ،أو دائرة معارف ،أو آتاب ،في مجلة إطالعأو مجرد  ،رات تدريبيةدو
أو تنفيذ  ،أو إدارة الصف ،عقد دورة أو ورشة عمل في مجال تطوير المنهاج أو أساليب التدريس
   .الدروس حتى يكون قادرا على تنفيذ المنهج الدراسي بكل آفاءة واقتدار

ن عملية إعداد معلم الدراسات االجتماعية ينظر أ) ١٠٠-٨٥ص  ،١٩٨٥(ويورد سعادة 
 ،أصبح النمو المهنيبل  ،ية مستمرة ال تتوقف بتخرجه من المعهد أو الكليةإليها على أنها عمل

والتدريب المستمر في أثناء الخدمة أمرا الزما لتجديد خبرات المعلمين وزيادة فعاليتهم، ألن 
صة بالنمو ولهذا تهدف البرامج الخا ،لها معلم متطور ومتجدد المناهج متطورة ومتجددة، ويلزم

وتحديث خبرات  ،القائمين على العملية التعليمية تنمية آفايات العلمي والمهني للمعلم إلى
 ،العهد بالمهنة لتيسير انتظامهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ومساعدة حديثي ،لمعلمين وتطويرهاا

وتعريف المعلمين بما يستجد من تغيرات في  ،ياألساس وتعويض نواحي القصور في إعدادهم
وتدريب المعلمين على حل المشكالت التربوية والمهنية التي  ،وأهدافه ،ومناهجه ،بنية التعليم

 معلم الدراسات االجتماعية هادفًا إلى تنمية وبذلك يكون نظام إعداد ،يواجهونها في أثناء العمل
  .واالتجاهات التي تساعد الطالب على تحقيق أهدافهم ،والمهارات ،المعلمين الذين لديهم المعرفة

أن تدريب معلم ) ٤٣٨ص  ،١٩٩٥(وأبو شيخة  ويؤآد أبو حلو ومرعي والطيطي
وذلك بالعمل  ،ل مدة عمله في المهنةكون عملية مستمرة طويية ال بد أن الدراسات االجتماع

الدراسات االجتماعية وتحديثها على نحو  الدائم على تطوير الكفايات الشخصية والمهنية لمعلم
المهني  مسوغات النموومن  .عملهبلقة تعيتوافق مع التغيرات المستمرة في جميع النواحي الم

 ،التغير السريع والمستمر في المجال المعرفي في العلوم االجتماعية: لمعلم الدراسات االجتماعية
نتيجة للبحث العلمي والتغيرات االجتماعية  واإلضافات والتعديالت التي تطرأ على هذا العلم

اهتمام العلوم االجتماعية بالمشكالت ذات الصيغة و ،المستمرة نتيجة لتأثير الحياة المعاصرة
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ية والدينية والصراعات العرق ،العالم السياسية التغيرات السريعة على خريطةو ،العالمية
  .والقومية

التطورات عن طريق متابعة المعلم لهذه  ضرورةيتوضح من خالل هذا العرض السريع و
 ،ألن المجتمع يتوقع من المعلم القيام بأدوار جديدة لم يكن يتوقع منه القيام بها ؛الدراسة والبحث
  .في النمو المهني ليستوعب أدواره الجديدة االرتقاءوهذا يتطلب منه 

 هو التربوي أناعتبار  وقد رآزت معايير آاليفورنيا لمهنة التعليم على معيار التطوير على
مهنية  أهدافوبناء  ،التطويري ؛على الخبرات التعليمية والتخطيط المهني ًامهني ألن له تأثير

والعمل مع  ،والعمل مع المجتمعات لتحسين الممارسات المهنية ،الفرص للتطور المهني وإتاحة
تحسين الممارسات المهنية ل) الزمالء(ران قالممارسات المهنية والعمل مع األ العائالت لتحسين

  ).٢٧٦-٢٧٥ص  ،٢٠١٠ ،طالفحة(

على أدوار المعلم في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين  يراتعدة تغ ظهرتوقد 
اقتضت الحاجة إلى ضرورة تطوير برنامج إعداد المعلم ووضع فقد المعرفية منها والعلمية، 
لوقوف على مدى للبرامج التدريبية ويم هذه الخطط واواستدعى ذلك تق ،خطط وبرامج تدريبية

  .تنمية المعلم مهنيُا وشخصيُا ومعرفيُالفعالية العمليات اإلجرائية التي استخدمت 

إن متطلبات القرن الحادي والعشرين بحاجة إلى معلم قادر على استيعاب منجزات الثورة 
 ،الشاملة المطلوبة والمعرفة ،المنظم ومسلح بمهارات التفكير العلمي ،العلمية والتكنولوجية

واستجابة لهذه المستجدات بدأت وزارة التربية والتعليم منذ عام . واالتجاهات التربوية الحديثة
 :Educational Reform for Knowledge Economy(بتنفيذ مشروع ) ٢٠٠٣(

ERFKE(لمشروع التطوير التربوي الذي بدأ في العام  ، الذي جاء امتدادًا)وقد حققت  .)١٩٩٠
 االمتحاناتزارة التربية والتعليم خطوات بارزة في مجاالت تطوير المناهج والكتب المدرسية وو

واستدعى ذلك مزيدا من . العامة واالختبارات الوطنية وتطوير استراتيجيات التدريس والتقويم
ق االهتمام بدرجة وعي المعلمين لهذه التطورات وأهمية رفع آفاياتهم ومهاراتهم المهنية لتحقي

  .اقتصاد المعرفةاألهداف المرجوة من التطوير التربوي نحو 

عقد في عمان مؤتمر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين  )٢٠٠٦(وفي شهر أيار من عام 
وعدد من  ،والجامعات األردنية ،لمدة ثالثة أيام بمشارآة فاعلة من وزارة التربية والتعليم مهنيًا

وقد تمت الموافقة على المعايير الوطنية من قبل مجلس  ،بخبراتهم الذين شارآوا الخبراء الدوليين
وقد حددت سبعة مجاالت في المعايير الوطنية  ،)٢٠٠٦(التربية والتعليم في شهر تموز عام 

التخطيط ووالبيداغوجية الخاصة،  ،التربية والتعليم في األردن، والمعرفة األآاديمية: هي
  .يم تعلم الطلبة، والتطوير الذاتي، وأخالقيات مهنة التعلمتقي و تنفيذ التدريس، ولتدريس،ل

في  )عمان ،الرئاسة العامة( في وآالة الغوث الدولية فقد اهتمت دائرة التربية والتعليمأما 
المجمع التدريبي  في تنمية المهنية للعاملين وخصصت في برنامج المدرسة وحدة للتطويرال

بناء  بأنه: منهالعام  وقد حددت الهدف .عاملين في المدرسةلل التنمية المهنية :الثاني تحت عنوان
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تصور حول آيفية تنفيذ نظم فعالة مستمرة في إدارة تنمية العاملين التي تهدف إلى تحسين عملية 
  . التعليم والتعلم

وقد حددت النتاجات التعليمية المخططة في استيعاب أهداف التنمية الفعالة للعاملين في 
والحاجات المهنية الجماعية والفردية للتنمية  ،يفية تحديد حاجات المدرسةالمدرسة، وآ

والتحسين، وآيفية تلبية حاجات التنمية المهنية للعاملين، وآيفية إعداد خطط تنمية العاملين 
وآيفية مراقبة  ،وتوظيفها، وتحديد المعوقات التي تواجه تنفيذ برنامج تنمية العاملين في المدرسة

  .مية العاملين وتقويم أثر هذا البرنامج في تحسين األداء المهني للعاملينبرنامج تن

وهو الذي  ،ةالمعلم من أهم العاملين في المدرسة ألنه هو الذي يحقق أهداف المدرس دويع
ولهذا انصب االهتمام على تنمية المعلم مهنيُا من  ؛واالتجاهات للطلبة يكسب المعرفة واألداء

لت وآالة وقد أو .ينفذها مرآز التطوير التربوي، التابع لوآالة الغوث الدوليةخالل البرامج التي 
أهمية آبيرة في مجال ) ٢٥-٢٤ص  ،٢٠١١(إصالح التعليم  ستراتيجيةاالغوث الدولية في 

م إصالح التعلي ستراتيجيةاأهيل المعلمين أهمية خاصة في لتتأهيل المعلمين وتدريبهم وأفردت 
باهتمام آبير في جميع أنحاء  المعلم و تأهيلهيحظى تطوير  إذ، )٢٠١٥- ٢٠١١(في األونروا 

إصالح التعليم من أجل (هناك مشروعان آبيران مموالن من البنك الدولي و .المنطقة في األردن
يتضمنان مكونات واسعة إلصالح تأهيل المعلمين، تم تنفيذ المشروع ) بمرحلتيهاقتصاد المعرفة 

للمعلمين، شملت  ، وجنبًا إلى جنب تم تقديم تدريب مكثف)٢٠٠٩( األول حتى آانون الثاني
مخرجاته تطوير مناهج جديدة، وأدلة للمعلمين ومواد الموارد التعليمية، وأدوات تقييم لجميع 
المواد الدراسية، وقد تضمنت أهم الدروس المستفادة من مراجعة المشروع األول الحاجة إلى 

أنفسهم آعناصر فاعلة رئيسية للتغيير، بدال من الترآيز على  من الترآيز على المعلمين مزيد
  .مواد جديدة أو على المنهجيات

 مات المدير تنمية المعلمين مهنيًاأن أهم مه) ١٣٧- ١٣٦ص  ،١٩٩٩(ويذآر العمايرة 
مهنيًا باعتباره مشرفًا  وتطويرهم وتنميتهم ،بحيث يسعى إلى تحسين آفايات المعلمين التعليمية

وذلك بتحديد حاجات المعلمين، ورفع آفاية المعلمين المعرفية، ورفع آفاية المعلمين  مقيما تربويًا
  .السلوآية

اإلجراءات التي يستطيع المدير استخدامها من أجل ) ١٣-١٢ ص ١٩٨٦(ويحدد بلقيس 
ي دراسة تحديد الحاجات المهنية للمعلمين، ووضع برنامج للنمو المهن: تنمية المعلمين مهنيُا منها

القيام بأبحاث إجرائية موجهة نحو تحسين العمل، وفي ضوء الحاجات واإلمكانات المتوفرة، 
وتحليل خطط المواد الدراسية ومذآرات الدروس، وتوظيف أساليب وأدوات التدريب والنمو 
المهني المتاحة في ضوء اإلمكانيات القائمة، وإيجاد نظام للتقويم المستمر لعمل المعلمين 

  .وجماعيُا زمريافرديا و ومتابعتهم

على اعتبار أنه مشرف  في تنمية المعلمين مهنيًا آبيرًا ستخلص مما ذآر أن للمدير دورًايو
ولذلك جاءت هذه  ،وهو على تماس مباشر مع المعلمين الذين يعملون معه ،مقيم داخل المدرسة

في المرحلة األساسية  ومعلماتهادرجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية "لكشف عن لالدراسة 
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العليا بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيُا من وجهة نظر مديريهم في مدارس وآالة الغوث 
وتتبلور مشكلة الدراسة في تحري درجة التزام معلمي الدراسات  ."الدولية في األردن

مية المعلمين مهنيًا من االجتماعية ومعلماتها في المرحلة األساسية العليا بالمعايير الوطنية لتن
  .وجهة نظر مديريهم في مدارس وآالة الغوث الدولية في األردن

  
  أسئلة الدراسة وفرضياتها

  :اآلتيالدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس  حاولت

في المرحلة األساسية العليا ومعلماتها ما درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 
من وجهة نظر مديريهم في مدارس وآالة الغوث الدولية  معلمين مهنيًار الوطنية لتنمية البالمعايي

 ؟في األردن بشكل عام وعلى آل مجال من المجاالت السبعة التي تقيسها االستبانة

  : اآلتية الصفرية الرئيس السابق الفرضيات هذا السؤالن ع انبثققد و

المرحلة األساسية العليا في استجابات مديري مدارس وق ذات داللة إحصائية توجد فرال  .١
بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين ومعلماتها نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

  ؟المديرعزى لجنس مهنًيا ت

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مديري مدارس المرحلة األساسية العليا ال  .٢
بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين ومعلماتها  نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية

   ؟مهنًيا تعزى للمؤهل العلمي للمدير

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مديري مدارس المرحلة األساسية العليا ال  .٣
معلمين بالمعايير الوطنية لتنمية الومعلماتها نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

 ؟لتخصص المدير مهنًيا تعزى

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مديري مدارس المرحلة األساسية العليا ال  .٤
 بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمينومعلماتها نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

 ؟مهنًيا تعزى لسنوات خبرة المدير
  

  الدراسةأهمية 
لتطوير المهني للمعلم ومدى التزام المعلمين بعامة ومعلمي تنبع أهمية الدراسة من أهمية ا

المشرفين والمديرين في متابعة المعلمين  تساعدوقد  ،هذه المعاييربالدراسات االجتماعية بخاصة 
  .في تطبيق هذه المعايير فعليًا داخل غرفة الصف

ى الترآيز على لة في الجامعات الحكومية والخاصة إآما أنها تدعو آليات العلوم التربوي
هذه  توظيف تى يكون المعلم على دراية آبيرة بكيفيةح ؛تهااقفي برامجها ومساهذه المعايير 

المسؤولين في وزارة التربية والتعليم على تحديد الحاجات التدريبية  ساعدقد تو ،المعايير
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على تقييم  راألقدتأتي من مدير المدرسة وهو  أنهاالمعلمين وبخاصة  إعدادونواحي القصور في 
ويمكن من خالل النتائج بناء برامج تدريبية لمعلمي  ،المعلمين على اعتبار انه مشرف مقيم أداء

واالستفادة منها في تدريس مادة الدراسات  ،وطنيةالمعايير ال إلىالدراسات االجتماعية يستند 
لتابع لوآالة الغوث وآذلك تعطي مرآز التطوير التربوي ا ،أثناءهاو في االجتماعية قبل الخدمة 

 في للمعلمينعلى عالقة عمله في مجال التطوير المهني ) المردود( عكسية الدولية تغذية راجعة 
جل وضع البرامج الكفيلة باآتساب المعلمين هذه المعايير أونواحي القصور من  ،الخدمة أثناء

  .وتطبيقها داخل غرفة الصف وفي تنفيذ التدريس
  

  أهداف الدراسة
دراسة إلى الكشف عن درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية ومعلماتها في هدفت ال

المرحلة األساسية العليا بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيُا من وجهة نظر مديريهم في 
عّما إذا هناك أثر في درجة آما هدفت إلى الكشف . مدارس وآالة الغوث الدولية في األردن

المديرة، / الجنس، المؤهل العلمي للمدير: والمعلمات تعزى للمتغيرات اآلتيةالتزام المعلمين 
  .المديرة/ المديرة، سنوات خبرة المدير/ تخصص المدير

  
  حدود الدراسة

  : في ضوء ما يليهذه الدراسة تتحدد نتائج 

ون الذين يدرسومعلماتها معلمي الدراسات االجتماعية  تصرت الدراسة على درجة التزاماق .١
 .من وجهة نظر مديريهم )عاشر ،تاسع ،ثامن ،سابع(ي المرحلة األساسية العليا ف

 .٢٠١١/٢٠١٢ خالل العام الدراسي األولالدراسة في الفصل  تتم: المحدد الزمني .٢

يا العل األساسيةالدراسة على مديري مدارس المرحلة  تاقتصر: المحدد البشري والمكاني .٣
 .األردنفي  دوليةفي مدارس وآالة الغوث الومديراتها 

الدراسة على المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا على  تاقتصر: المحدد اإلجرائي .٤
 ،الخاصةوالبيداغوجية  األآاديميةالمعرفة  ،األردنالتربية والتعليم في : المجاالت اآلتية

مهنة  أخالقيات ،التطوير الذاتي ،يم تعلم الطلبةوتق ،تنفيذ التدريس ،التخطيط للتدريس
 .التعليم

  
  تعريفات اإلجرائية ال

  :اآلتيالتي عرفت على النحو  األساسيةتضمنت الدراسة مجموعة من المصطلحات 

من قبل مجلس  اأقره وهي المعايير التي اعتمدها  :ر الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًاالمعايي
التربية والتعليم في  :وتتضمن سبعة مجاالت هي ،)٢٠٠٦(التربية والتعليم في شهر تموز عام 
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 ،وتنفيذ التدريس ،والتخطيط للتدريس ،الخاصة والبيداغوجية ،األآاديميةوالمعرفة  ،األردن
  .مهنة التعليم وأخالقيات ،والتطوير الذاتي ،م الطلبةتقييم تعلو

المعرفية والمهارات بالمجاالت د المعلمين مستوى تقي:المعلمين بالمعاييردرجة التزام 
لتنمية المعلمين  األردنيةها المعايير تاالتجاهات والقيم لمجموعة المعايير التي تضمنو األدائية

ويعبر  ،وتتصل اتصاًال مباشر بعملية التعليم ،مهنيا والتي يمكن مالحظتها وقياسها وتغييرها
  .التدريس أهدافتحقيق  إلىيؤدي  وإتقانها ،وأقوال أفعالعنها بصورة 

عينة الدراسة من خالل  أفرادالدرجة التي يحصل عليها  هي :جرائي لهاوالتعريف اإل
آل فقرة من فقرات  وعنعن فقرات استبانة المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا  إجابتهم

  .آل مجال وعلى مجاالتها الكلية وعناالستبانة 

ث ن رسميًا من قبل وآالة الغوالمعينو األشخاصهم  :العليا األساسيةالمدارس  مديرو
 األولللفصل ) العاشر ،التاسع ،الثامن ،السابع(العليا  األساسيةمدارس المرحلة  إلدارةالدولية 

  .٢٠١١/٢٠١٢ للعام الدراسي

الذي يدرس مواد التاريخ والجغرافيا والتربية  شخصال :معلم الدراسات االجتماعية
في األردن في الفصل  في المرحلة األساسية العليا في مدارس وآالة الغوث الدولية .الوطنية

  .٢٠١١/٢٠١٢األول من العام الدراسي 

المرحلة الدراسية التي تشتمل الصفوف من السابع األساسي لغاية  :المرحلة األساسية العليا
  .العاشر األساسي

) والتربية الوطنية والمدنية ،والجغرافيا ،التاريخ(هي مواد منهاج  :الدراسات االجتماعية
يسها في المرحلة األساسية في مدارس المملكة األردنية الهاشمية األساسية التي من المقرر تدر

  .٢٠١١/٢٠١٢للعام 

تعنى بشؤون الالجئين  ،المتحدة األمممؤسسة دولية تابعة لهيئة  :وآالة الغوث الدولية
تشكلت بموجب  األردنومنها  األدنىفي الشرق  الفلسطينيين التربوية واالجتماعية والصحية

ويرمز لها بالحروف  ٨/١٢/١٩٤٩في ) ٣٠٢(المتحدة رقم  لألمممعية العامة قرار الج
)UNRWA.(  
  

  الدراسات السابقة

تحسين اإلشراف التربوي تعرف درجة إلى هدفت ) ٢٠١٢(دراسة قام بها اللوح  ففي
أثر متغيرات الدراسة على مع الكشف عن  ،لمعلمي اللغة العربية التدريبيةالتطوري للممارسات 

 وتم بناء أداة ،ف التربوي التطوريإلشرالمعلمي اللغة العربية في درجة التحسن نتيجة  راءآ
التطوري وممارسة التخطيط  اإلشراف األول :وزعت على ثالثة محاور فقرة) ٦٢(مكونة من 
 ،التطوري اإلشرافوالثالث  ،التطوري وممارسات تطبيق التدريس اإلشرافوالثاني  ،للتدريس
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معلمًا ومعلمة من معلمي وآالة الغوث ) ١٦٤( وبلغت عينة دراسة ،التدريس وممارسات تقويم
التربوي والتطوري  اإلشراف أن إلىوتوصلت الدراسة  .الدولية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية

فروق ذات وال توجد  ،لمعلمي اللغة العربية بدرجة آبيرة جدًا التدريسيةيحسن من الممارسات 
بينما توجد فروق  ،والمرحلة التعليمية ،درجة التحسين تعزى لمتغير الجنس داللة إحصائية في

  . دالة إحصائيًا تعزى لمتغير سنوات الخدمة

 الى بدراسة هدفت) Oztaskin & Kucukali, 2011(آيوآلي وستاآسن وآما قام أ
منظم، وتكونت تحديد آراء معلمي الدراسات االجتماعية واإلداريين فيما يتعلق بعوائق التعليم ال

معلم للدراسات االجتماعية للصفوف الرابع والخامس، والسادس،  )١٠٠(عينة الدراسة من 
بسيطة العشوائية الطريقة التم اختيارها ب ،ترآيا–من عشر مدارس في ابزورم  والسابع
 .العوامل التي تؤثر في مهارات التعليم المنظم تضمنت استبانةفي جمع البيانات  تواستخدم

، والتعاون تفتقر إلى التخطيط آانت الخبرات التعليمية والمنظمة عن أنفرت النتائج وأس
ومشارآة المعرفة، والعمل بروح الفريق، والتطور المهني، وأسس التواصل لذلك يجب تطوير 

ومؤسسية للحفاظ على المهارات المنظمة في المدارس والتقليل من عدم  ،سياسات تعليمية
  .الرضا

معرفة هدفت إلى ) Hubbard, 2005( أن دراسة هيوبارد) ٢٠١١(لباسط عبد ا وأشار
تقوم على األنشطة التعاونية بين المعلمين في تحقيق  ستراتيجيةآاأثر استخدام دراسة الدرس 

الدراسات االجتماعية بالمرحلة الثانوية في الواليات المتحدة التنمية المهنية لمجموعة من معلمي 
اختبارات القياس التنمية  منهادمت الدراسة عدة طرق لجمع البيانات وقد استخ. األمريكية

والتفسيرات الكيفية، وتوصلت الدراسة إلى حدوث تغير في المعلمين المشارآين في هذه التجربة 
واالتجاه نحو مهنة  يةمن حيث التصورات والنوايا، آما حدث تغير في االعتقاد بالدور المهم للكفا

الفرص األخرى التي حصل عليها معلمو الدراسات االجتماعية بالمرحلة التدريس، فضال عن 
من خالل الدخول في مواقف ومغامرات تعلم تعاونية، آما توصلت الدراسة إلى أن  الثانوية

دورُا حافزُا في استمرار تغير اعتقادات المعلمين  ؤديت أنهذه يمكن  دراسة الدرس ستراتيجيةا
  .ائم في عملية تخطيط وتنفيذ دروس الدراسات االجتماعيةفيما يتعلق بإحداث تطوير د

هدفت إلى تعرف فاعلية برنامج تدريبي قائم على ) ٢٠١١(وفي دراسة قام بها عبد الباسط 
م لدى طالب دراسة الدرس في تحقيق بعض المعايير القومية للتعلي إستراتيجيةاستخدام 

فعل المتدربين نحو البرنامج  يث قياس ردآلية التربية، وذلك من حالدراسات االجتماعية في 
التدريبي وقياس الجانب المعرفي والجانب األدائي لتحقيق معايير المعلم المتضمنة في وثيقة 

تدريبيُا يضم دليُال للمدرب وآخر للطالب،  ًاالمعايير القومية للتعليم، وقد أعدت الدراسة برنامج
لبرنامج التدريبي، آما أعدت اختبارُا لقياس الجانب آما استخدمت نموذجُا لتقييم رد الفعل نحو ا

وبطاقة لمالحظة  مالحظة لقياس الجانب األدائي لمعايير المعلم،لالمعرفي لمعايير المعلم، وبطاقة 
وتكونت عينة الدراسة . ردود األفعال نحو صالحية الدرس الذي يتم تنفيذه داخل الفصل الدراسي

آلية التربية بقنا جامعة جنوب في راسات االجتماعية دوطالبة تخصص ال ًاطالب) ٣٠(من 
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دراسة الدرس في تحقيق بعض المعايير  ستراتيجيةاوقد أظهرت النتائج فاعلية استخدام  .الوادي
  .آلية التربيةفي القومية للتعليم لدى طالب الدراسات االجتماعية 

مدى امتالك معلمي هدفت إلى استقصاء ) ٢٠١٠(والسالمات  وفي دراسة قام بها الزعبي
تنمية المعلمين مهنيُا من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر مديري لالعلوم للمعايير األردنية 

معلمُا ومعلمة ممن يحملون ) ٥٠(وتكونت عينة الدراسة من  .المدارس ومشرفي مادة العلوم
فة إلى إضا) فيزياء، وآيمياء، وأحياء، وعلوم األرض والبيئة(درجة البكالوريوس في العلوم 

مشرفُا تربويُا لمادة العلوم، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من ) ٢٠(مدير مدرسة و) ٢٠(
عمان الثانية، ومنطقة السلط، وعين الباشا، ودير عال، والشونة (مديريات التربية والتعليم 

نمية واستخدم الزعبي والسالمات استبانة اشتملت سبعة مجاالت للمعايير األردنية لت. )الجنوبية
 .تم تعبئتها من قبل فئات عينة الدراسة. التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم المعلمين مهنيًا

بلغت  آكلأظهرت النتائج أن النسبة المئوية للمتوسط الحسابي إلجابات المعلمين على المجاالت 
العلوم ومشرفي  ،في حين بلغت النسبة المئوية إلجابات آل من مديري المدارس ،%)٨٢٫٦٠(
داللة  ذاتأظهرت النتائج عدم وجود فروق آما  على التوالي،%) ٦٣٫٦٠(و%) ٧١٫٨٠(

الخبرة للمعلمين، بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  لمتغيرعزى تإحصائية 
بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين ومديري المدارس ومشرفي 

  .مجموعة من التوصياتبوقد أوصت الدراسة . العلوم

بدراسة هدفت إلى تعرف درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية ) ٢٠١٠(ات يموقام العل
كفايات المهنية في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيُا من وجهة لاألولى في األردن ل

فقرة ) ٥٢(ف تم بناء استبانة مكونة من ولتحقيق هذا الهد .نظر المديرين والمشرفين التربويين
الخاصة، ومجال  البيدغواجيةمجال المعرفة األآاديمية و: موزعة على سبعة مجاالت وهي

التخطيط للتدريس، ومجال تنفيذ الدرس، ومجال تقويم التعلم، ومجال التطوير الذاتي، ومجال 
وزعت على عينة الدراسة المكونة من وبعد التأآد من صدق األداة وثباتها . أخالقيات مهنة التعليم

المديرين بالطريقة العشوائية، اختارت الدراسة مشرفا ومشرفة، و) ١٢(مديرُا ومديرة و) ٧٥(
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي  .أما اختيار المشرفين فقد تم بالطريقة القصدية

 ايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا،ية في ضوء المعسالمرحلة األساسية األولى لكفايات التدري
داللة إحصائية، في درجة ممارسة آانت متوسطة، آما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات 

ية تعزى إلى وظيفة المقوم، سواء أآان مديرا، أم مشرفُا تربويًا، سالمعلمين للكفايات التدري
لمعلمين للكفايات التدريبية وآذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة ا

 .مديرًا أو مديرة: تعزى إلى متغير الجنس

الكشف عن العوامل التي تسهم في  إلى هدفت) Cotoe, 2010(وفي دراسة قام بها آوتا 
في ضواحي آارولينا  الثانويةالثقافية لمعلمي الدراسات االجتماعية في المدارس الحكومية  يةالكفا

 ،لدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية في خمس مدارس حكوميةوتكونت عينة ا. الجنوبية
الوثائق الرسمية للمدارس واألفراد، والمقابالت شبه مخططة مع المشارآين ) آوتا(واستخدم 

 ،آروس وبازرونـ ل )كفاءة الثقافيةلالسلسلة المتصلة ل(وتحليل إجابات المعلمين باستخدام 
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أظهرت الدراسة،  ).Cross، Bazron، Dennis and Isaacs’s  1989(ساآس أو ،ودنيس
أنه يجب الترآيز على إآساب المعلمين من خالل برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، القدرة على 

ذلك قبل إنهائهم لهذه البرامج ويجب أن يحصلوا ، آافة التعامل مع الطالب من الثقافات والعروق
الثقافية، وتدعم النتائج تقديم فرص  يةالكفاعلى شهادات تقر بأنهم على مستوى مقبول من 

ي والثقافي على أن يكون هذا التدريب العرق التنوعمستمرة ومنظمة للمعلمين في التدريب على 
  .عالقة وخبرة اذ و ًاومحدد ًاوهادف ًامخطط

دراسة هدفت إلى معرفة أثر التطوير المهني Hartman, 2010) (ن اآما أجرى هارتم
ي المرحلة االبتدائية وممارستهم داخل الغرف الصفية وتطبيقهم الستراتيجيات على فعالية معلم

وبلغت عينة الدراسة ستة معلمين في المرحلة االبتدائية . جديدة في صفوف الدراسات االجتماعية
ممن شارآوا في معهد صيفي يرآز على ) صفوف الدراسات االجتماعية للصف الخامس(

تخدم استبانات قبلية وبعدية لمشارآتهم في المعهد، وأداة معتقدات تدريس التاريخ األمريكي واس
معلمي التاريخ، أربع مالحظات صفية على مدى تسعة أشهر، المالحظات الناتجة عن الدروس 

بينت الدراسة أن معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة االبتدائية بحاجة  .ومقابالت المعلمين
مالئهم، وفرص للتعاون ودعم مستمر لمتابعة ورشات المهني لزلى خبرات مشترآة للتطوير إ

فيما يتعلق بالمحتوى وأصول التدريس  الجديدة،العمل في المعاهد، حتى يقوموا بتطبيق الوسائل 
  .في الغرف الصفية

الدراسات  معلميمعرفة مدى فعالية  إلى بدراسة هدفت) Holt, 2009(وقام هولت 
ومعلوماتهم المدنية في ثامن أآبر مدرسة في مقاطعات الواليات  ،نويةالجتماعية في المرحلة الثاا

وتكونت عينة الدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في . المتحدة األمريكية
 ثامن أآبر مدرسة في مقاطعات الواليات المتحدة، واستخدم هولت معيار) HCPS(مدارس 

ة مسحية عن رضا المعلمين عن الدراسة في معاهد المعلمين ودراس) TES(فعالية المعلمين 
 & Gibson(المخصصة للدراسات االجتماعية، ودراسة المعلمين لكتاب جيبسون وديمبو 

Dembo’s، 1984 .( وأظهرت نتائج الدراسة تحول االهتمام بتحسين مستوى معرفة معلمي
امة مشروع تدريب المتعلمين على الدراسات االجتماعية وترآيزهم على التربية المدنية وإق

  .التربية المدنية

التعرف على المعايير الواجب توافرها فيمن  إلى بدراسة هدفت) ٢٠٠٨(وقام الجميل 
يرغب في مزاولة مهنة التدريس واستخدمت الدراسة المنهج الوثائقي التحليلي وأداتها استبانة تم 

من  قصيدةتربويُا تم اختيارهم بطريقة ) ١٥٠(إعدادها طبقت على عينة الدراسة تكونت من 
 خمس مناطق تعليمية، وتم التوصل إلى التصور المقترح تمهين التدريس الذي يتضمن األهداف،

  .معيارًا) ٢٤(والهيكل التنظيمي، والمعايير الالزمة لتمهين التدريس، حيث تم اعتماد 

إلشراف التربوي دور أساليب ا إلىتعرف  إلى دراسة هدفت) ٢٠٠٧(آما أجرى صيام 
غزة،  اتوالتقديرات المتوقعة في تطوير األداء المهني للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظ

) ٢٢٦(من المعلمين تكونت من  فقرة طبقت على عينة) ٥٢(واستخدمت استبانة تكونت من 
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لعملية لمهارات آل من التخطيط لوتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة المعلمين  ،معلمًا ومعلمة
التعليمية داخل الفصول، وتنفيذ الدروس، واإلدارة الصفية، والتقويم في العملية التعليمية نالت 

  .تقدير متوسط، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسة

دراسة هدفت إلى تحديد الكفايات التعليمية التي  )Garsky, 2003(وأجرى جارسكي 
وأشارت نتائج  ،دة الجغرافية في والية األباما، وعالقتها ببعض المتغيراتيمارسها معلمو الما

أن عامل الخبرة، والجنس، والمستوى األآاديمي له تأثير في درجة ممارسة  إلى الدراسة
المعلمين للكفايات التعليمية، وأظهرت نتائج الدراسة آذلك أن درجة ممارسة المعلمين للكفايات 

  . ل الغرفة الصفيةخزاد عدد الطلبة داالتعليمية، يقل آلما 

دراسة هدفت إلى إعداد قائمة الكفايات التدريبية األساسية لمعلم ) ٢٠٠٢(وأجرى الهاشم 
المرحلة االبتدائية بمملكة البحرين، وتعرف مستوى أداء معلمي المواد االجتماعية للصف 

بناء قائمة الكفايات ، وقد تم نفيذآفايتي التخطيط والتالسادس االبتدائي بمملكة البحرين وبخاصة 
ي، وتم سالتدريبية األساسية التي تهدف إليها الدراسة وتحويلها إلى بطاقة مالحظة األداء التدري

معلمًا ومعلمة من المدارس االبتدائية، واالبتدائية ) ٢٨(تطبيقها على عينة بلغ عدد أفرادها 
في الفصل ) زيارة ٥٦(قدره  وبإجمالي ،نهماإلعدادية للبنين والبنات، وبواقع زيارتين لكل م

استغرقت مدة التطبيق أربعة أسابيع، اتبع خاللها . ٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسي األول من العام 
أسفرت الدراسة  .التعلمية داخل الصف/أسلوب المالحظة المنظمة والمباشرة للمواقف التعليمية

من الكفايات التدريبية في % ٤٢من أداء  تمكنواأن المعلمين والمعلمات أفراد عينة البحث قد  نع
" منخفض"بمستوى % ٢٧و" متوسط" منها بمستوى% ٣١و" عال"قائمة المالحظة بمستوى 

آما أسفرت عن أن المعلمين والمعلمات أفراد عينة البحث قد تمكنوا من أداء آفايتي تخطيط 
   ).ما دون المستوى المطلوب" (متوسط" وتنفيذه بمستوى الدرس 

المعايير  تناولت بعض الدراساتأن الل استعراض الدراسات السابقة يتضح للباحث من خ
الزعبي ( ظر المديرين والمشرفين، مثل دراستيمن وجهة نتنمية المعلمين مهنيًا لاألردنية 
المعايير  تالتي تناول) ٢٠٠٨ ،الجميل(وهناك دراسة  .)٢٠١٠، والعليمات ٢٠١٠ ،والسالمات

أخرى تناولت دور اإلشراف في ودراسات مزاولة مهنة التدريس، بن يرغب الواجب توافرها فيم
دراسة أما  .)٢٠١٢اللوح، ، ٢٠٠٧ ،صيام( تيتطوير األداء المهني للمعلمين مثل دراس

في حين  ،تحديد الكفايات التعليمية لمعلمي مادة الجغرافيةفتناولت ) Carsky, 2003(جارسكي 
أما الدراسة  .لكفايات لمعلم المرحلة االبتدائيةداد قائمة اإع) ٢٠٠٢ ،الهاشم(دراسة  تناولت

ساسية العليا ألالحالية فقد تناولت مدى التزام معلمي الدراسات االجتماعية ومعلماتها في المرحلة ا
من وجهة نظر مديريهم في مدارس وآالة الغوث الدولية  بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا

ردنية وعربية تناولت هذه الفئة، إذ أأول دراسة  -في حدود علم الباحث –تعد ردن؛ وهذا ألفي ا
اقتصرت على معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وآالة الغوث الدولية، وتحديدا من وجهة 

آما تناولت الدراسة . ساسيةالذين تعد التنمية المهنية للمعلمين من مهامهم األ يريننظر المد
؛ مثل الجنس والمؤهل العلمي مجتمعة خرىتحظ باهتمام الدراسات األ أخرى لممتغيرات 

 .والتخصص وعدد سنوات خبرة المدير
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  إجراءات الدراسة

 الدراسة وعينتهامجتمع 
من جميع المديرين والمديرات في مدارس المرحلة األساسية العليا تكون مجتمع الدراسة 

، عمان شمال :وهي ،األردنتعليمية األربع في وآالة الغوث الدولية موزعين على المناطق الفي 
حسب إحصاءات وآالة الغوث لعام بعددهم  والبالغ، ربدإ، ووجنوب عمان، والزرقاء

أما عينة الدراسة فقد . مديرة) ٧٢(و مديرًا) ٦٠(منهم  مديرًا ومديرة) ١٣٢( م٢٠١١/٢٠١٢
م اختيارهم بالطريقة ت مديرة) ٥٩(مديرًا و) ٥٢(مديرًا ومديرة منهم ) ١١١(تكونت من 

يوضح توزيع ) ١(والجدول ، من مجتمع الدراسة %)٨٤(يشكلون ما نسبته  ،وائية البسيطةالعش
 .ينة الدراسة حسب متغيرات الدراسةأفراد ع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة و مستوياتها والنسب المؤية  :)١(جدول 
  .المناظرة لها

 النسبة المئوية العدد تغيرمستويات الم المتغير
  ذآور الجنس

 إناث
٥٢  
٥٩ 

٤٦،٨%  
٥٣،٢% 

  تاريخ التخصص
  جغرافيا

  جتماعياتا معلم مجال
 غير ذلك

٨  
٧  
٣  
٩٣  

٧،٢%  
٦،٣%  
٢،٧%  
٨٣،٨% 

  ماجستير فأآثر المؤهل العلمي
  دبلوم عالي+وريوسبكال

 بكالوريوس

١٣  
٢٩ 
٦٩ 

١١،٧%  
٢٦،١%  
٦٢،٢% 

  سنوات ٥أقل من  سنوات الخبرة
  سنوات ١٠-٥

 سنوات ١٠أآثر من 

٢٣  
٣٣  
٥٥ 

٢٠،٧%  
٢٩،٧%  
٤٩،٦% 

  أداة الدراسة

من أجل تحقيق أهداف البحث اعتمد الباحث في تطوير األداة على وثيقة المعايير األردنية 
  .)٢٠٠٦(لتنمية المعلمين مهنيًا الذي اعتمدها مجلس التربية والتعليم في شهر تموز  )الوطنية(
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The Refined Jordanian Teacher Professional Standards (RJTPS)   وتم
وتضمنت هذه ) ٢٠١٠( واستبانة العليمات) ٢٠١٠( على استبانة الزعبي والسالمات اإلطالع

ها عدد من البنود التي تنتمي للمجال، واعتمد منالمعايير سبعة مجاالت اندرج تحت آل مجال 
من أعضاء هيئة التدريس ومن ذوي االختصاص  الباحث على آراء مجموعة من المحكمين

وضوح المجاالت التي التأآد من بهدف  الدوليةد التطوير التابع لوآالة الغوث هوالمشرفين في مع
مة البنود التي اندرجت تحت آل مجال من المجاالت وطلب إليهم حذف أو تعديل تضمنتها ومالء

وفي ضوء  فقرات أخرى، أو إضافةأو إعادة صياغة بعض البنود أو فصل بعض الفقرات 
ها ولم يتم ضمالحظات المحكمين التي اقتصرت على إعادة صياغة بعض البنود أو فصل بع

  .حذف أية فقرة من الفقرات

فقرة موزعة ) ٦٣(وفي ضوء مالحظة المحكمين تكونت االستبانة بصورتها النهائية من 
فقرات ومجال المعرفة األآاديمية ) ٨(مجال التربية والتعليم في األردن  ؛على سبعة مجاالت

فقرات ومجال تنفيذ ) ٧(ومجال التخطيط للتدريس وله فقرات ) ٦(وجية الخاصة غوالبيدا
) ١١(ومجال التطوير الذاتي وله ) ٩(فقرات ومجال تقييم تعلم الطلبة وله ) ١٠(التدريس له 

  .)١٢(ومجال أخالقيات المهنة وله 

، تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي وأعطيت األوزان ولإلجابة عن فقرات االستبانة
. على التواليقليلة جدًا، وقليلة، ومتوسطة، ، وعاليةوبدرجة التزام عالية جدًا، ) ١،٢،٣،٤،٥(

  .على آراء المحكمينوذلك باالعتماد 

بالمعايير ومعلماتها وتم وضع معايير للحكم على درجة التزام معلمي الدارسات االجتماعية 
د يوعلى تحد ،ية لتنمية المعلمين مهنيًا في المجاالت السبعة اعتمادًا على آراء المحكميننطالو

  هذه المعايير ) ٢(ستخدمة في األداة وبين الجدول فئات التدريج الم

  .المقياسمعايير الدرجات على الفقرة الواحدة من : )٢(جدول 

  ٥٫٠٠≤٤٫٠٠  ٤٫٠٠≤٢٫٠٠  ٢٫٠٠≤١  القيمة

  بدرجة آبيرة  بدرجة متوسطة  قليلة بدرجة  درجة التزام
  

  صدق األداة
تم التحقق من صدق البناء لالستبانة بايجاد معامالت االرتباط بين الدرجات على الفقرات 

  .هذه النتائج) ٣(يبين الجدول والدرجات على المجاالت التي تنتمي اليها و
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تباط بين الدرجات على الفقرات دالالت صدق بناء االستبانة باستخدام معامالت االر: )٣(جدول 
  .والدرجات على المجاالت التي تنتمي إليها

معامل االرتباط  الفقرات
 بالمجال

معامل االرتباط 
معامل االرتباط   الفقرات  الكلي

  بالمجال
معامل االرتباط 

  الكلي
٠٫٧٨ **٠٫٨٤ ٣٣ ٠٫٦٦ **٠٫٨٤ ١ 
٠٫٨٠ **٠٫٨٨ ٣٤ ٠٫٧١ **٠٫٨٧ ٢ 
٠٫٧٩ **٠٫٨٧ ٣٥ ٠٫٦٨ **٠٫٨٧ ٣ 
٠٫٧٨ **٠٫٨٦ ٣٦ ٠٫٦٦ **٠٫٨٤ ٤ 
٠٫٨٣ **٠٫٨٨ ٣٧ ٠٫٦٣ **٠٫٨١ ٥ 
٠٫٧٨ **٠٫٨٨ ٣٨ ٠٫٧٢ **٠٫٨٥ ٦ 
٠٫٨٠ **٠٫٩٠ ٣٩ ٠٫٧١ **٠٫٧٨ ٧ 
٠٫٧٨ **٠٫٨٥ ٤٠ ٠٫٦٩ **٠٫٨٤ ٨ 
٠٫٨١ **٠٫٨٣ ٤١ ٠٫٧٢ **٠٫٨٨ ٩ 
٠٫٨٣ **٠٫٨١ ٤٢ ٠٫٧١ **٠٫٩٠ ١٠ 
٠٫٨٣ **٠٫٨٣ ٤٣ ٠٫٧٢ **٠٫٩٢ ١١ 
٠٫٧٨ **٠٫٨٦ ٤٤ ٠٫٧٦ **٠٫٩٢ ١٢ 
٠٫٧١ **٠٫٨٨ ٤٥ ٠٫٧٠ **٠٫٨٨ ١٣ 
٠٫٦٨ **٠٫٨٥ ٤٦ ٠٫٧٢ **٠٫٨٦ ١٤ 
٠٫٧١ **٠٫٨٦ ٤٧ ٠٫٨١ **٠٫٨٨ ١٥ 
٠٫٦٣ **٠٫٨١ ٤٨ ٠٫٧٨ **٠٫٨٧ ١٦ 
٠٫٨١ **٠٫٨٢ ٤٩ ٠٫٧٦ **٠٫٨٤ ١٧ 
٠٫٧٣ **٠٫٨٩ ٥٠ ٠٫٨٠ **٠٫٨٩ ١٨ 
٠٫٧٥ **٠٫٨٨ ٥١ ٠٫٨٦ **٠٫٨٩ ١٩ 
٠٫٧٨ **٠٫٩٠ ٥٢ ٠٫٨٤ **٠٫٩٠ ٢٠ 
٠٫٧٧ **٠٫٩٢ ٥٣ ٠٫٨٢ **٠٫٨٥ ٢١ 
٠٫٧٥ **٠٫٩٢ ٥٤ ٠٫٨٥ **٠٫٩٠ ٢٢ 
٠٫٧٤ **٠٫٨٨ ٥٥ ٠٫٨٤ **٠٫٨٧ ٢٣ 
٠٫٧٧ **٠٫٩٢ ٥٦ ٠٫٨٢ **٠٫٨٢ ٢٤ 
٠٫٧٦ **٠٫٨٤ ٥٧ ٠٫٨٤ **٠٫٨٧ ٢٥ 
٠٫٧٤ **٠٫٨٧ ٥٨ ٠٫٨٢ **٠٫٨٧ ٢٦ 
٠٫٧٦ **٠٫٨٩ ٥٩ ٠٫٨١ **٠٫٨٧ ٢٧ 
٠٫٨٢ **٠٫٨٧ ٦٠ ٠٫٨٧ **٠٫٩٢ ٢٨ 
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

معامل االرتباط  الفقرات
 بالمجال

معامل االرتباط 
معامل االرتباط   الفقرات  الكلي

  بالمجال
معامل االرتباط 

  الكلي
٠٫٧٦ **٠٫٨٨ ٦١ ٠٫٨٢ **٠٫٨٤ ٢٩ 
٠٫٧٤ **٠٫٧٩ ٦٢ ٠٫٨١ **٠٫٨٨ ٣٠ 
٠٫٧٤ **٠٫٩٠ ٦٣ ٠٫٧٤ **٠٫٨٠ ٣١ 
٠٫٨٤ **٠٫٨٦ ٣٢    

  ٠٫٠٥≤αوى دال إحصائيا عند مست**

ة   ) ٣(يتبين من جدول  أن معامالت ارتباط آل فقرة بالمجال الذي ينتمي إليه آانت ذات دالل
  .أو أقل مما يعكس صدق بناء االستبانة ٠٫٠٥≤αإحصائية عند مستوى داللة 

ى المجاالت         درجات عل اط ال امالت ارتب اد مع تبانة بإيج آما تم التحقق من صدق البناء لالس
  .هذه النتائج) ٤(نة والدرجة الكلية ويبين جدول الفرعية لالستبا

  .نتائج معامالت الدرجات على المجاالت الفرعية لالستبانة: )٤(جدول 

 الكليالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانياألول المجال
التربية والتعليم في

**٠٫٨٢**٠٫٦١**٠٫٦٤**٠٫٧١**٠٫٧٠**٠٫٧٣**٠٫٨٠   األردن

فة األآاديمية المعر
والبيداغوجية

 الخاصة
  ٠٫٨١**٠٫٦٦**٠٫٥٧**٠٫٦٤**٠٫٧٧**٠٫٧٦**

**٠٫٩٣**٠٫٧٨**٠٫٧٧**٠٫٨٤**٠٫٩٠    التخطيط للتدريس
**٠٫٩٥**٠٫٨٣**٠٫٧٩**٠٫٨٦     تنفيذ التدريس

**٠٫٩٢**٠٫٧٢**٠٫٨٥       تقييم تعلم الطلبة
**٠٫٨٨**٠٫٦٦         التطوير الذاتي
أخالقيات مهنة

**٠٫٨٦           التعليم

––-  األداة الكاملة

  ٠٫٠٥≤α دالة إحصائية عند مستوى**

أن معامالت االرتباط بين المجاالت الفرعية لمقياس درجة التزام ) ٤(يالحظ من الجدول 
ية لتنمية طناألساسية العليا بالمعايير الوفي المرحلة ومعلماتها معلمي الدراسات االجتماعية 

المعلمين مهنيا من وجهة نظر مديريهم في مدارس وآالة الغوث الدولية في األردن جاءت 
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مما يعد مؤشرا على صدق  ٠٫٠٥≤α ، وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةطرديهجميعها 
  .بناء األداة

  
  ثبات األداة

على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة بلغ عددها ولحساب ثبات األداة تم توزيعها 
الفا لالتساق الداخلي بداللة  آرونباخحساب معادلة وتم التحقق من ثباتها ب .مديرًا ومديرة) ٢٠(

إحصائيات الفقرة وذلك على آل مجال من مجاالت درجة التزام المعلمين التي تضمنتها االستبانة 
 -بطريقة التجزئة التصفية المصححة بمعادلة سبيرمان وآذلك، الدرجة الكلية للمجاالتوعلى 
 .هذه النتائج) ٥(وبين الجدول  Spearman- Brownبروان 

باستخدام معادلة آرونباخ إلفا  الفرعية واألداة الكلية للمجاالتثبات المعامالت : )٥(جدول 
  .والتجزئة النصفية

  التجزئة التصفية  آرونياخ الفا المجال
 ٠٫٨٩ ٠٫٩٤  لتعليم في األردنالتربية وا

 ٠٫٩٣ ٠٫٩٥ المعرفة األآاديمية والبيداغوجية الخاصة
 ٠٫٩٢ ٠٫٩٥ التخطيط للتدريس

 ٠٫٩٥ ٠٫٩٦ تنفيذ التدريس
 ٠٫٩٦ ٠٫٩٦ تقييم تعلم الطلبة
 ٠٫٩٥ ٠٫٩٦ التطوير الذاتي

 ٠٫٩٦ ٠٫٩٧ أخالقيات مهنة التعليم
 ٠٫٨٣ ٠٫٩٥ الكلي

ياخ نبطريقة آرو) ٠٫٩٥( لالستبانة قد بلغالكلي  ن معامل الثباتأ) ٥(يالحظ من الجدول 
آما  ،Spearman-Brownصفية بمعادلة سبيرمان بروان نبطريقة التجزئة ال) ٠٫٨٣(الفا و 

لفا وما بين ياخ أنبطريقة آرو) ٠٫٩٧و  ٠٫٩٤(تراوحت معامالت الفا للمجاالت السبعة ما بين 
صفية وهي جميعا مقبولة ألغراض الدراسة الحالية وبعد نبطريقة التجزئة ال) ٠٫٩٦و  ٠٫٨٩(

وباالنتهاء من هذه الخطوة أصبحت األداة بصورتها النهائية، فقرات والتعليمات الذلك تم صياغة 
    .جاهزة لعملية التطبيق النهائي

  
  الدراسة متغيرات

  :على النحو اآلتي  دراسةآانت متغيرات ال

  ةالمستقل اتالمتغير  -أ

 .أنثى، ذآر: يرالمد نسج -
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 .ماجستير فأعلى، دبلوم عال+ وس بكالوري، بكالوريوس: للمدير المؤهل العلمي -

 .تاريخ، جغرافية، مجال دراسات اجتماعية، غير ذلك: تخصص المدير -

  سنوات ١٠أآثر من ، سنوات) ١٠- ٥(، سنوات) ٥(أقل من : المديرخبرة سنوات  -

في المرحلة األساسية ومعلماتها اسات االجتماعية التزام معلمي الدردرجة : بعاالمتغير الت - ب
العليا بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا من وجهة نظر مديريهم في مدارس وآالة الغوث 

، ويتمثل في استجابة أفراد عينة الدراسة على استبانة قياس المعايير الوطنية الدولية في األردن
  .لتنمية المعلمين مهنيًا

  
  اإلحصائية جاتالمعال

هذه الدراسة وصفية مسحية تهدف إلى استقصاء درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 
في المرحلة األساسية العليا بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا من وجهة نظر ومعلماتها 

سبت ومن أجل تحقيق هذا الهدف ح .مديريهم في مدارس وآالة الغوث الدولية في األردن
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لعالمات العينة على أداة الدراسة 

لمعرفة  t-test) ت(ولكل مجال من مجاالتها وعلى آل فقرة من فقراتها، آما تم استخدام  ،آاملة
بالمعايير تها ومعلماداللة الفروق بين آراء العينة حول درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

  .الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا تعزى لجنس المدير

لمعرفة فيما إذا  آان هناك فروق في آراء ) ANOVA(واستخدم تحليل التباين اآلحادي 
لتنمية  بالمعايير الوطنيةومعلماتها أفراد العينة نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

  .ل العلمي للمدير، وتخصص المدير، وسنوات خبرة المديرالمعلمين مهنيًا تعزى للمؤه
  

  إجراءات تنفيذ الدراسة
  :الباحث مجموعة من اإلجراءات البحثية تمثلت فيما يأتي اتبع

 إعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها -

عليم تم الحصول على موافقة عميد آلية العلوم التربوية واآلداب، ورئيس برنامج التربية والت -
 .التعليم في مناطق التعليم األربعة لتسهيل مهمة الباحث يريوآتاب موجه إلى مد

تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة من مديري ومديرات  -
من مدارس وآالة الغوث الدولية في األردن  و مديراتها مدارس المرحلة األساسية العليا

 .٢٠١١/٢٠١٢ل للفصل الدراسي األو

على عينة الدراسة بعد شرح أهداف الدراسة ومشكلتها وآيفية  ستبانةاالاستمارات  توزيع -
و عن االستفسارات التي طرحها مدير واإلجابة، اإلجابة عن فقرات االستبانة والتعامل معها
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د ن الوقت الكافي لإلجابة عن االستبانة وإعادتها بعيومنح المستجيب و مديراتها المدارس
 .تعبئتها، وقام الباحث باإلشراف على عملية التوزيع وجمع االستبانات

جرى إحصاؤها وتدقيقها، وتم إدخال البيانات إلى الحاسوب  استمارات االستبانة بعد جمع -
للوصول إلى ) SPSS(وتحليلها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  .استخالص التوصيات منهامناقشتها وتحليلها و تمالنتائج، و
  

  ومناقشتها الدراسةنتائج 
في المرحلة ومعلماتها التزام معلمي الدراسات االجتماعية ما درجة : سؤال األولال

األساسية العليا بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيُا من وجهة نظر مديريهم في مدارس وآالة 
  ؟الغوث الدولية في األردن

والنسب السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن هذا 
يبين ) ٦(آلراء أفراد عينة الدراسة عن مجاالت أداة الدراسة وعلى األداة آاملة والجدول  المئوية

 .هذه النتائج

ألفراد العينة نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية : )٦(جدول 
في المرحلة األساسية العليا بالمعايير ومعلماتها جة التزام معلمي الدراسات االجتماعية در

  .الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا من وجهة نظر مديريهم

عدد  المجالالرتبة
الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسب 
%المئوية 

درجة 
 االلتزام

 آبيرة ٨٠٫٤ ٤٫٩٨ ٣٢٫١٤ ٨ التربية والتعليم في األردن ٥
البيدغواجيةالمعرفة األآاديمية و ٣

 الخاصة
 آبيرة  ٨٢٫٩ ٣٫٨٤ ٢٤٫٨٦ ٦

 آبيرة  ٨٢٫٨ ٤٫٥٧ ٢٨٫٩٩ ٧ التخطيط للتدريس ٤
 آبيرة  ٨٣٫٧ ٦٫٤٦ ٤١٫٨٥ ١٠ تنفيذ التدريس ٢
متوسطة  ٧٩٫٣ ٦٫٢٨ ٣٥٫٧٠ ٩ تقييم تعلم الطلبة ٦
توسطةم  ٧٧ ٨٫١٨ ٤٢٫٣٥ ١١ التطوير الذاتي ٧
 آبيرة  ٨٦٫٣ ٧٫٦٢ ٥١٫٦٧ ١٢ أخالقيات مهنة التعليم ١

 آبيرة  ٨٢٫١ ٢٥٨٫٦٥٤١٫٩٣ ٦٣ الكلية

الدرجة الكلية لمستوى آراء أفراد العينة لدرجة التزام معلمي إلى أن ) ٦(الجدول يشير 
) ٢٥٨٫٦٥(بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا بلغت ومعلماتها الدراسات االجتماعية 

وهي درجة التزام آبيرة، وجاء مجال أخالقيات مهنة التعليم بالمرتبة %) ٨٢٫١(وبنسبة مئوية 
وهي درجة التزام آبيرة، وجاء مجال %) ٨٦٫٣(وبنسبة مئوية ) ٥١٫٧٦(األولى وبلغ المتوسط 
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وهي درجة التزام %) ٨٣٫٧(وبنسبة مئوية) ٤١٫٨٥(تنفيذ التدريس بالمرتبة الثانية وبلغ متوسط 
) ٢٤٫٨٦(الخاصة بالمرتبة الثالثة وبمتوسط  البيدغواجيةوجاء مجال المعرفة األآاديمية و .بيرةآ

وهي درجة التزام آبيرة وجاء مجال التخطيط للتدريس بالمرتبة %) ٨٢٫٩(وبنسبة مئوية 
وهي درجة التزام آبيرة وجاء مجال %) ٨٢٫٨(وبنسبة مئوية ) ٢٨٫٩٩(الرابعة وبمتوسط 

وهي %) ٨٠٫٤(وبنسبة مئوية ) ٣٢٫١٤(المرتبة الخامسة وبمتوسط بليم في األردن التربية والتع
وبنسبة ) ٣٥٫٧٠(وجاء مجال تقييم تعلم الطلبة بالمرتبة السادسة وبمتوسط  .درجة التزام آبيرة

وهي درجة التزام متوسطة، وجاء في المرتبة السابعة مجال التطوير الذاتي %) ٧٩٫٣(مئوية 
  .وهي درجة التزام متوسطة%) ٧٧(وبنسبة مئوية  )٤٢٫٣٥(وبمتوسط 

فقرة على درجة التزام ) ١٨(فقرة على درجة التزام آبيرة وحصلت ) ٤٥(وحصلت 
  .متوسطة

بة األولى ألن هذه ويفسر الباحث ذلك أن مجال أخالقيات مهنة التعليم حصل على المرت
ألنها ، ن حماسة آبيرة في استخدامهاالمعلمين يبدوألن بالقيم واالتجاهات وربما  المعايير تتعلق

والمعلم  ،ويتم إعداد المعلمين عليها، من أساسيات شخصية المعلم المهنية وتتعلق بكل المعلمين
لتزامات األخالقية والقيمية الوا، عندما يلتحق بمهنة التعليم يعرف تماما نظرة المجتمع إليه

  .هالواجب توافرها في

ن يضعون سقفًا عاليًا للمعلمين فالمديرو) ٧(ي على المرتبة الذات أما حصول مجال التطوير
ربما تكون و ،ظروف العمل في مدارس وآالة الغوث الدولية وفقمن أجل التطوير الذاتي 

ا، أو استخدام األعداد آبيرة في الصفوف ال تسمح باستخدام هذه المعايير من استخدام التكنولوجي
در وأدوات لتطوير المعلم مهنيًا والمشارآة في المؤتمرات أو استخدام مصا استراتيجيات بحثية،

الحرص على إشراآهم  والملتقيات والدورات التربوية رغم أن وآالة الغوث الدولية تحرص آل
االنفتاح فورشات العمل التي يعقدها مرآز التطوير التربوي، ومعهد التربية ولهذا في الدورات و

وهناك صعوبات مالية تعاني منها وآالة الغوث  ،عوبة آبيرةفيه ص وأعمالهعلى المجتمع المحلي 
  .المرتبة األخيرة في تقويم المديرين فيهذا المجال فجاء الدولية 

ل يحتاج إلى مهارات اأما تقييم تعلم الطلبة فقد حصل على المرتبة السادسة وهذا المج
ورش اج إلى دورات ورات والمعايير تحتمتقدمة ومتخصصة في القياس والتقويم وهذه المها

  .وجهود آبيرة ولهذا جاء تقييم المديرين الستخدام المعلمين لها بدرجة متوسطة

وذلك بأن الدرجة الكلية لممارسة  )٢٠١٠(وتتفق النتيجة مع دراسة الزعبي والسالمات 
التي جاءت فيها درجة ممارسة  )٢٠١٠( ، وتختلف مع دراسة العليماتالكفايات جاءت آبيرة

وتتفق مع ، ت المهنية في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا جاءت متوسطةالكفايا
من الكفايات التدريبية في قائمة المالحظة بمستوى % ٤٢بأن جاء أداء  )٢٠٠٢(الهاشم  دراسة
 .عاٍل



 ٧٦٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودة أبو سنينة 

 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية آلراء أفراد العينة نحو: )٧(جدول 
بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا من ومعلماتها درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

  .)١١١=ن( وجهة نظر مديريهم

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

١  ٣ 

ظهر فهمًا للمرتكزات التيي
ي ربويقوم عليها النظام الت

في األردن و لخصائصه 
.والتجاهات تطويرهالرئيسة

 آبيرة ٨١ ٠٫٧٦ ٤٫٠٥

٢  ٦  

يظهر معرفة بمرتكزات
التربية و التعليم في األردن 

و أوضح انعكاساتها التعليمية 
.التعلمية

 متوسطة ٧٩٫٨ ٠٫٧٢ ٣٫٩٩

٣  ٢  

داف التربية ويظهر فهمًا أله
 التعليم في األردن وللنتاجات

امة التي تدل التربوية الع
عليها

 آبيرة ٨٢ ٠٫٦٧ ٤٫١٠

يظهر معرفة بالتشريعات  ٤  ٤
 آبيرة ٨٠٫٨ ٠٫٨١ ٤٫٠٤التربوية المتعلقة بعملي

يظهر معرفة بالسياقات  ٥  ٧
 متوسطة ٧٩٫٢ ٠٫٧٠ ٣٫٩٦التربوية

يظهر فهمًا لمعايير المنهاج ٦  ٥
 آبيرة ٨٠٫٦ ٠٫٧٧ ٤٫٠٣المدرسي

٧  ١  

علميةيظهر فهمًا للنتاجات الت
الخاصة بالمبحث أو للمباحث 

المدرسية التي أدرسها و 
المتوافقة مع معايير المنهاج 

.المدرسي

 آبيرة ٨٢٫٤ ٠٫٦٦ ٤٫١٢

٨  ٨  

يظهر فهمًا التجاهات
التطوير التربوي في األردن 

المتمثلة في مشروعات (
التطوير التربوي بما في ذلك 

مشروع تطوير التعليم نحو 
).ERFKE(اقتصاد المعرفة

 متوسطة ٧٧٫٢ ٠٫٨٦ ٣٫٨٨

 آبيرة ٨٠٫٤ ٤٫٩٨ ٣٢٫١٤ الكلي



 ...... "درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية ومعلماتها في "ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٦٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تزام الكلية لمستوى آراء أفراد العينة نحو درجة التزام لإلى أن درجة األ) ٧(يشير الجدول 
بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في المجال األول ومعلماتها الدراسات االجتماعية معلمي 

 ،ة التزام آبيرةوهي درج ،%)٨٠٫٤(وبنسبة مئوية ) ٣٢٫١٤( ردن بلغتالتربية والتعليم في األ
درجة ) ٨،٥،٢( درجة التزام آبيرة بينما سجلت الفقرات) ١،٧،٦،٤،٣(  وقد سجلت الفقرات

وجاءت استجابات المديرين لهذا المجال آبيرة ألن جميع المعلمين يعرفون هذه  .التزام متوسطة
ار تعقد الدورات وتوزع النشرات عن طريق مرآز التطوير المعايير ووآالة الغوث باستمر

وهي معايير عامة لكل . وهذه من أساسيات مهنة التعليم لهاالتربوي ومعهد التربية التابعين 
 .تخص آل المعلمين بغض النظر عن التخصصوالمعلمين 

فراد العينة نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية آلراء أ: )٨(جدول 
بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا من ومعلماتها درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

 الخاصة البيدغواجيةعلى مجال البحث الثاني المعرفة األآاديمية و وجهة نظر مديريهم
  .)١١١=ن(

المتوسط  الفقرات  الرقم الرتبة
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النسبة
%المئوية

درجة 
 االلتزام

٩ ٢ 
يظهر فهمًا للمبحث أو المباحث

التي يعلمها ولكيفية تحويل 
محتواها إلى محتوى /محتواه

قابل للتعلم
 آبيرة ٨٣ ٠٫٦٦ ٤٫١٥

١٠  ٤  
يظهر فهما لألفكار األساسية في
المبحث أو المباحث التي أعلمها 

.و للترابطات بينها
 آبيرة ٨٢٫٨ ٠٫٧٥ ٤٫١٤

١١ ١  
طرق التفكير/فهما ألنماطيظهر

الخاصة بالمبحث أو المباحث 
التي أعلمها

 آبيرة ٨٣٫٦ ٠٫٦٩ ٤٫١٨

١٢  ٦  
يظهر معرفة بالعالقات بين

المباحث التي أعلمها ز /المبحث
.غيرها من المباحث المدرسية

 آبيرة ٨١٫٨ ٠٫٧٣ ٤٫٠٩

١٣  ٢  
يظهر قدرة على تمثيل محتوى

المباحث التي يعلمها /المبحث
كال و صيغ مختلفة تسهل في أش

.على الطلبة تعلمها
 آبيرة ٨١ ٠٫٧٢ ٤٫١٥

١٤ ٤  
يظهر معرفة بمصادر المعرفة

األساسية الخاصة 
المباحث التي يعلمها/بالمبحث

 آبيرة ٨٢٫٨ ٠٫٧٥ ٤٫١٤

 آبيرة ٨٢٫٩ ٣٫٨٤ ٢٤٫٨٦ الكلي



 ٧٦٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودة أبو سنينة 

 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول  ير الج ة ا) ٨(يش ى أن درج ة الإل زام الكلي ات االجتماعيللت ي الدراس ا ة معلم ومعلماته
الخاصة   البيدغواجيةاألآاديمية الثاني المعرفة  بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في المجال

رة  %) ٨٢٫٩(وبنسبة مئوية ) ٢٤٫٨٦(بلغت  زام آبي رات     ، وهي درجة الت ع الفق د سجلت جمي وق
ي      آبيرة درجة التزام ا يل رات آم ك   ربم و ،)١٢،١٤،١٠،١٣،٩،١١(وجاء ترتيب الفق ا يفسر ذل

رة     ومعلماتها أن التزام معلمي الدراسات االجتماعية ب ديرين جاءت بدرجة آبي من وجهة نظر الم
ة   وألن معلمي  ،تخصص المعلمبوهذا المجال هي معايير تختص  ا  الدراسات االجتماعي ومعلماته

م  وهي دورة تعقد لكل ملمدة سنتين ) E.P(ون إلى دورة في مرآز التطوير تسمى دورة يخضع عل
  .يعين في وآالة الغوث الدولية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية آلراء أفراد العينة نحو : )٩(جدول 
بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا من ومعلماتها درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

  .)١١١=ن( خطيط للتدريسال البحث الثالث التعلى مج وجهة نظر مديريهم

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

 آبيرة ٨٥٫٤ ٠٫٦٧ ٤٫٢٧ .يخطط لتدريس فعال  ١٥ ١

١٦  ٣  

يصمم خططا تدريسية 
متماسكة في ضوء النتاجات 
التعلمية ووفق معايير منهاج 

.المباحث التي علمها/المبحث

 آبيرة ٨٢٫٨ ٠٫٧٦ ٤٫١٤

١٧  ٦  

يظهر فهما لمبادئ تعلم 
الطلبة ونمائهم و يستخدمها 

في تصميم خططي 
 .التدريسية

 آبيرة ٨٢٫٤ ٠٫٧٢ ٤٫١٢

١٨  ٧  

يظهر معرفة بالمصادر 
التعلمية المتاحة في المدرسة 

والمجتمع بما في ذلك 
مصادر تكنولوجيا 

 تصاالتالمعلومات واال
)ITC(  ويوظفها في تصميم

 .ي التدريسيةخطط

 متوسطة ٧٩٫٤ ٠٫٨٤ ٣٫٩٧

١٩  ٢  

يظهر معرفة باستراتيجيات 
ختار المالئم منها التدريس وي

األساليب وفق الحاجات و
 التعلمية المتنوعة لطلبتي

 آبيرة ٨٤٫٦ ٠٫٦٨ ٤٫٢٣



 ...... "درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية ومعلماتها في "ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٦٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٩(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

٢٠  ٣  
يصمم نشاطات تعلمية 

تحفز الطلبة على  تفاعلية،
 التعلم ويشرآهم فيها

 آبيرة ٨٢٫٨ ٠٫٧٦ ٤٫١٤

٢١  ٥  
يصمم بيئات تعلمية تفاعلية 

تتسم باألمن و بالتشارك 
 والتعاون

  آبيرة ٨٢٫٦ ٠٫٨١ ٤٫١٣

  آبيرة ٨٢٫٦ ٤٫٥٧ ٢٨٫٩٩ الكلي

لية لمستوى آراء أفراد العينة نحو درجة التزام تزام الكلأن درجة األ) ٩(يشير الجدول 
بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في المجال الثالث ومعلماتها معلمي الدراسات االجتماعية 
وهي درجة التزام آبيرة وقد %) ٨٢٫٨(وبنسبة مئوية ) ٢٨٫٩٩(التخطيط للتدريس قد بلغت 

) ١٧،٢١،٢٠،١٦،١٩،١٥(تيب الفقرات آما يلي سجلت الفقرات درجة التزام آبيرة وجاء تر
وبنسبة مئوية ) ٣٫٩٧(متوسطة بمتوسط حسابي على درجة التزام ) ١٨(وحصلت الفقرة 

)٧٩٫٤.(  

ربما يفسر ذلك أن مديري المدارس في وآالة الغوث الدولية يرآزون على معايير و
ألنها تتعلق في الخطط ، يلتزمون بهاومعلماتها التخطيط وأن معلمي الدراسات االجتماعية 

التدريسية ومبادئ التعلم، واستخدام المصادر واستراتيجيات التدريس، والترآيز على التعليم 
التفاعلي وهذا تقوم إدارات الوآالة بالترآيز عليه ألنها ال تتطلب مبالغ مالية آبيرة بل نشرات و 

) ٢٠٠٧(ختلف مع دراسة صيام وهذه النتيجة ت. ورش تدريبية من قبل المشرفين التربويين فيها
 .)٢٠٠٢(ودراسة الهاشم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية آلراء أفراد العينة  :)١٠(جدول 
بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا ومعلماتها نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

  .)١١١=ن( البحث الرابع تنفيذ التدريسمجال على  من وجهة نظر مديريهم

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

ية   ٢٢ ١ ط التدريس ذ الخط ينف
 آبيرة ٨٦ ٠٫٦٥ ٤٫٣٠ بفاعلية

٢٣  ٨ 
يكيف الخطط التدريسية وفق
ف   تجدات المواق مس

ة ات /التعليمي ة وحاج التعلمي
الطلبة

 آبيرة ٨٢٫٨ ٠٫٧٣ ٤٫١٤



 ٧٦٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودة أبو سنينة 

 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٩(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

٢٤  ١٠  

دة  ة ع تخدم مصادر تعلمي يس
ك مصادر  ي ذل ا ف ة بم مالئم
ا  وأدوات تكنولوجي
ي   ال ف ات واالتص المعلوم
ة  واتج التعلمي وء الن ض

ودة وتن  ة المقص وع الطلب
 ةوحاجاتهم التعلمي

 متوسطة ٧٨٫٦ ٠٫٨٧ ٣٫٩٣

ة     ٢٥  ٧ ة آمن ينظم بيئة صفية تفاعلي
 آبيرة ٨٣ ٠٫٧٤ ٤٫١٥ .وداعمة

٢٦  ٢  
تراتيجيات   يستخدم بفاعلية اس
ة إلدارة   اليب مالئم وأس

 .الصف
 آبيرة ٨٥٫٢ ٠٫٦٦ ٤٫٢٦

لوك     ٢٧  ٤ ع الس اح م ل بنج يتعام
 ةآبير ٨٤٫٨ ٠٫٧٧ ٤٫٢٤ .المشكل للطلبة

تراتيجيات    ٢٨  ٥ يستخدم بفاعلية اس
  آبيرة ٨٤٫٤ ٠٫٧١ ٤٫٢٢ .التدريس المالئمة والمتنوعة

٢٩  ٨  

ا     ي اهتمام ي تدريس ر ف يظه
ارات  ة مه حا بتنمي واض
دى    داعي ل التفكير الناقد واإلب

 .الطلبة

 آبيرة ٨٢٫٨ ٠٫٨٢ ٤٫١٤

ة      ٣٠  ٢ ع الطلب ة م ل بفاعلي يتواص
 آبيرة ٨٥٫٢ ٠٫٧٥ ٤٫٢٥ .لتسهيل تعلمهم ونمائهم

 آبيرة ٨٤٫٢ ٠٫٩٧ ٤٫٢١ .يظهر رعاية لجميع الطلبة  ٣١  ٦
  آبيرة ٨٣٫٧ ٦٫٤٦ ٤١٫٨٥ الكلي

ومعلماتها معلمي الدراسات االجتماعية للتزام الكلية الإلى أن درجة ا) ١٠(يشير الجدول 
) ٤١٫٨٥(الرابع تنفيذ التدريس وقد بلغت  المجال بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في

وهي درجة التزام آبيرة، وقد سجلت الفقرات حسب الترتيب %) ٨٣٫٧(وبنسبة مئوية 
درجة ) ٢٤(درجة التزام آبيرة في حين سجلت الفقرة ) ٢٩،٢٣،٢٥،٣١،٢٨،٢٧،٢٦،٣٠،٢٢(

وربما يفسر ذلك أن استجابات المديرين على المجال الرابع تنفيذ التدريس جاءت  .التزام متوسطة
ألنها تتعلق بصميم العمل المهني للمعلم من حيث تنفيذ الخطط، وتنظيم ، آبيرة بدرجة التزام

واستخدام استراتيجيات التدريس، واالهتمام آلمنة والتعامل مع مشاآل الطلبة، البيئة الصفية ا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بالتفكير الناقد والتواصل مع الطلبة، ورعاية الطلبة وهذه المعايير موجودة في مدارس وآالة 
تختلف مع هذه النتيجة و .نون والمديروز عليها من قبل المشرفيرآلية وهي معايير الغوث الدو
؛ )٢٠٠٢(ودراسة الهاشم ،حيث جاء تنفيذ التدريس بدرجة متوسطة ) ٢٠٠٧ (دراسة صيام

   .جاء تخطيط الدرس وتنفيذه بمستوى متوسط، وهو دون المستوى المطلوبحيث 

افات المعيارية والنسب المئوية آلراء أفراد العينة المتوسطات الحسابية واالنحر: )١١(جدول 
بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا ومعلماتها نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

  .)١١١=ن( البحث الخامس تقييم تعلم الطلبة على مجال من وجهة نظر مديريهم

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

٣٢  ١  
يظهر فهما الستراتيجيات

أساليب تعلم الطلبة و
.ويستخدمها بفاعلية

 آبيرة ٨٢٫٨ ٠٫٧٢ ٤٫١٤

٣٣  ٢  
يظهر فهما للعالقات بين

والتدريس  ةالنتاجات التعلمي
.وتقييم تعلم الطلبة

 آبيرة ٨٠٫٢ ٠٫٧٦ ٤٫٠٤

٣٤  ٨ 

يختار أو يصمم أدوات
مة ومتنوعة لتقييم تعلم مالئ

الطلبة و تقدمهم فيه وفق 
النتاجات التعلمية المقصودة 

بما في ذلك أدوات ووسائل –
تكنولوجيا المعلومات 

واستخدمها - واالتصال
.بفاعلية

 متوسطة ٧٧٫٢ ٠٫٨٠ ٣٫٨٦

٣٥  ٩  

يوثق سجالت دقيقة عن
ظروف الطلبة و تقدمهم في 
التعلم وفق النتاجات التعلمية 

مستخدما وسائل  المقصودة
تكنولوجيا المعلومات 

.واالتصاالت

 متوسطة ٧٦٫٢ ٠٫٩٥ ٣٫٨١

٣٦  ٤  
يتواصل مع أولياء أمور
الطلبة حول تعلم أبنائهم 

.وتقدمهم فيه
 آبيرة ٨٠ ٠٫٨٥ ٤٫٠٠

٣٧  ٣  
يتواصل مع إدارة المدرسة

والمنطقة التعليمية حول تعلم 
الطلبة وتقدمهم

 آبيرة ٨٠٫٤ ٠٫٨٣ ٤٫٠٢
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )١١(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

ك الطلبة في تقييميشر  ٣٨  ٦
 متوسطة ٧٨٫٨ ٠٫٧٨ ٣٫٩٤.تعلمهم و تقدمهم فيه

٣٩  ٧  
يحلل أداء الطلبة ويقدم

التغذية الراجعة لهم عن 
.تعلمهم و تقدمهم فيه

 متوسطة ٧٨٫٤ ٠٫٧٨ ٣٫٩٢

٤٠  ٥  
يصمم نشاطات تعلمية

مالئمة للنهوض بتعلم الطلبة 
في ضوء نتائج تقييم تعلمهم 

.وتقدمهم فيه
 متوسطة ٧٩٫٤ ٠٫٧٣ ٣٫٩٧

 متوسطة ٧٩٫٣ ٦٫٢٨ ٣٥٫٧٠ الكلي

ومعلماتها معلمي الدراسات االجتماعية للتزام الكلية الإلى أن درجة ا) ١١(يشير الجدول 
) ٣٥٫٧٠(بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في المجال الخامس تقييم تعلم الطلبة بلغت 

 )٣٧،٣٦،٣٣،٣٢( وقد سجلت الفقرات. طةوهي درجة التزام متوس%) ٧٩٫٣(وبنسبة مئوية 
  . درجة التزام متوسطة) ٣٥،٣٤،٣٩،٣٨،٤٠(درجة التزام آبيرة في حين سجلت الفقرات 

ذلك أن استجابات المديرين على هذا المجال تقييم تعلم الطلبة جاءت بدرجة  ربما يفسرو
االجتماعية مثل  متوسطة ألنها مهارات متخصصة وتحتاج إلى جهد آبير من المعلم الدراسات

معرفته في العالقة بين النتاجات والتدريس وتقييم تعلم الطلبة، وتنويع أدوات التقييم والتواصل 
مع أولياء األمور والتواصل مع الطلبة، آلها تحتاج إلى جهد آبير من معلمي الدراسات 

حات الصفوف عداد آبيرة من الطلبة، ومسااآتظاظ الصفوف بأ ولو أخذومعلماتها اعية االجتم
  .آلها عوائق تعيق التزام معلمي الدراسات االجتماعية في هذا المعيار، محدودةال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية آلراء أفراد العينة : )١٢(جدول 
ن مهنيًا بالمعايير الوطنية لتنمية المعلميومعلماتها نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

  .على مجال البحث السادس التطوير الذاتي من وجهة نظر مديريهم

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

٤١ ١  
ادر واألدوات   تخدم المص يس
وير    رة لتط ائل المتيس والوس

 .نفسي مهنيا
 آبيرة ٨٢٫٨ ٠٫٧٣ ٤٫١٤

تخدم أدو  ٤٢  ٣ ائل يس ات ووس
 آبيرة ٨٠٫٢ ٠٫٧٦ ٤٫٠١ .مالئمة لتقييم تدريسي
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 )١٢(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

٤٣  ٤  
ه في    ييحلل تدريس ة يتأمل في

ة   ضوء نتائج تقييم تعلم الطلب
 وتقدمهم

 متوسطة ٧٩ ٠٫٧٧ ٣٫٩٥

٤٤  ٦  

ادر و أدوات   تخدم مص يس
ات   ا المعلوم تكنولوجي
واالتصال في تطوير معرفته 

 .ذاتيتهالتعليم و قدرته علىو

 متوسطة ٧٧٫٢ ٠٫٨٢ ٣٫٨٦

٤٥  ١١  

ة   تراتيجيات بحثي تخدم اس يس
ة( البحوث اإلجرائي ا ) آ إم

وير    ا لتط ا أو جماعي فردي
 .قدرته على التعليم

 متوسطة ٧٣٫٤ ٠٫٩٨ ٣٫٦٧

ؤتمرات و   ٤٦  ٩ ي الم ارك ف يش
 متوسطة ٧٢ ١٫٠٧ ٣٫٦٠ الملتقيات والدورات التربوية

٤٧  ٨  
دوريات و المجالت     يطالع ال
ة ذات  ة والتربوي العلمي

 لعالقةا
 متوسطة ٧٤٫٢ ٠٫٨٩ ٣٫٧١

٤٨  ١٠  
روعات  ي المش ارك ف يش
ى   ة عل اطات التطويري والنش

 .مستوى المنطقة التعليمية
 متوسطة ٧٢٫٨ ١٫٠٥ ٣٫٦٤

٤٩  ٢  
ي     ي ف ع زمالئ اون م يتع
ه   وير نفس ي تط ة ف المدرس

 .مهنيا
 آبيرة ٨٠٫٤ ٠٫٧٩ ٤٫٠٢

٥٠  ٧  
ن     ي م ع زمالئ ل م يتواص
المعلمين من خارج المدرسة  

 .تطوير نفسه مهنيافي 
 متوسطة ٧٦٫٤ ٠٫٩٥ ٣٫٨٢

ع   ٥١  ٤ ي رف ا ف ر اهتمام يظه
 متوسطة ٧٩ ٠٫٨٥ ٣٫٩٥ .مستواه األآاديمي والتربوي

  متوسطة  ٧٧ ٨٫١٨ ٤٢٫٣٥ الكلي

ومعلماتها معلمي الدراسات االجتماعية للتزام الكلية الإلى أن درجة ا) ١٢(يشير الجدول 
) ٤٢٫٣٥(ن مهنيًا في المجال السادس التطوير الذاتي بلغت بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمي
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

درجة التزام ) ٤٢،٤٩،٤١(وهي درجة التزام متوسطة وقد سجلت الفقرات%) ٧٧(وبنسبة مئوية
  . درجة التزام متوسطة) ٤٥،٤٨،٤٦،٤٧،٥٠،٤٤،٥١،٤٣(آبيرة في حين سجلت الفقرات 

ولكن فقرات هذا  ،من المعلمين توقعاتًا عاليًا للألن المديرين يضعون سقف ذلكوربما يفسر 
وتحتاج إلى مبالغ آبيرة وتقنيات عالية قد ال ، فر في آل مدارس وآالة الغوثاالمجال ال تتو

يضاف إلى ذلك آثرة العدد في غرف الصفوف . ومعلماتها فر لمعلمي الدراسات االجتماعيةاتتو
إلى توفر أمكنة وحرية حرآة للمعلم ألن تكنولوجيا التعليم تحتاج ، المدرسية، وصعوبة الحرآة

  . فر في آل مدراس وآالة الغوث الدوليةاوالطالب على حد سواء قد ال تتو

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية آلراء أفراد العينة : )١٣(جدول 
لتنمية المعلمين مهنيًا بالمعايير الوطنية ومعلماتها نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

  .)١١١=ن( على مجال البحث السابع أخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر مديريهم

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

٥٢ ٤  
ل   لوآه داخ ي س ر ف يظه

ات   المدرسة و ا أخالقي خارجه
 .مهنة التعليم

 آبيرة ٨٧ ٠٫٧٠ ٤٫٣٥

٥٣  ١  

ه  ا بواجبات ر التزام يظه
ة و و ؤولياته المهني وم بمس يق

إخالص و ا ب ه به بأمان
 .بتواضعو

 آبيرة ٨٧٫٨ ٠٫٧٠ ٤٫٣٩

٥٤  ٥  
يعاملهم باحترام يتقبل الطلبة و

ة وو دل نزاه اواة وع مس
 .يحافظ على أسرارهمو

 آبيرة ٨٦٫٤ ٠٫٧٤ ٤٫٣٢

ودة      ٥٥  ٦ ة بم ع الطلب ل م يتواص
 آبيرة ٨٦٫٢ ٠٫٧٦ ٤٫٣١ .ؤوليةتعاطف مسو

٥٦  ٣  
ه    يلتزم القيم الحميدة في تعامل

ه و  ع زمالئ اء اإلدارة وم أولي
 .األطراف األخرىاألمور و

 آبيرة ٨٧٫٤ ٠٫٧٠ ٤٫٣٧

٥٧  ١١  

ور  اء األم ع أولي اون م يتع
ل  و ن أج ي م ع المحل المجتم

ائهم و   م أبن سلوآهم  تطوير تعل
 .االيجابي

 آبيرة ٨٤٫٦ ٠٫٧٥ ٤٫٢٣

ات   ٥٨  ٩ ادر المعلوم تخدم مص يس
 آبيرة ٨٦ ٠٫٧٣ ٤٫٣٠ .بأخالقية
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 )١٣(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
%المئوية

درجة 
 االلتزام

تخدام  ٥٩  ١٠ ى اس ة إل ه الطلب يوج
 آبيرة ٨٥٫٦ ٠٫٦٨ ٤٫٢٨.مصادر المعلومات بأخالقية

٦٠  ٦  
الة ا برس ر التزام يظه
ا   ل فيه ي يعم ة الت المؤسس

يدافع عنهاو
 آبيرة ٨٦٫٢ ٠٫٧٦ ٤٫٣١

ام يليق ٦١  ٢ ى مظهر ع يحافظ عل
 آبيرة ٨٧٫٦ ٠٫٦٦ ٤٫٣٨.بالمهنة

ر  ٦٢  ١١ ه و يظه ع زمالئ اون م يتع
 آبيرة ٨٤٫٦ ٠٫٧٩ ٤٫٢٣.اهتماما بتنميتهم مهنيا

ف  ٦٣  ٦ ي المواق رف ف يتص
 آبيرة ٨٦٫٢ ٠٫٦٨ ٤٫٣١ .حلمالمختلفة بحكمة و

  آبيرة ٨٦٫٣ ٧٫٦٢ ٥١٫٧٦ الكلي

ومعلماتها جتماعية معلمي الدراسات االللتزام الكلية الإلى أن درجة ا) ١٣(يشير الجدول 
) ٥١٫٧٦(السابع أخالقيات مهنة التعليم بلغت  بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في المجال

وهي درجة التزام آبيرة وسجلت الفقرات درجة التزام آبيرة وهي %) ٨٦٫٣(وبنسبة مئوية
  ) ٦٢،٥٩،٥٨،٦٣،٦٠،٥٥،٥٤،٥٢،٥٦،٦١،٥٣(مرتبة آما يلي 

مديري المدارس جاءت بدرجة آبيرة حول التزام معلمي الدراسات  استجابات وقد تعزى
 وأخالقيات مهنة التعليم، أن المعلم صاحب رسالة وهو قدوة في أخالقياته،ومعلماتها باالجتماعية 

لجميع الطلبة  ًاوبخاصة أنه يعتبر نفسه صاحب رسالة وأب، قيمه واتجاهاته وتعامله مع الطلبة
ام واالتزان واألخالق، والعطف والمودة والنزاهة والعدل، والتزام لتزالفيظهر على سلوآه ا

للمعلم بعامة والدراسات االجتماعية  اتآلها صف، بالواجبات واإلخالص واألمانة والتواضع
وهي من صميم و تنميتها بخاصة ألن الدراسات االجتماعية ترآز على غرس القيم واالتجاهات 

  .عيةأخالقيات معلم الدراسات االجتما
  

  اإلجابة عن فرضيات الدراسة
استجابات مديري مدارس متوسطات داللة إحصائية في  يوجد فرق ذو ال:  الفرضية األولى

بالمعايير ومعلماتها المرحلة األساسية األولى نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 
  ؟)ذآر، أنثى(الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا تعزى لجنس المدير 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ،هذه الفرضية وللتحقق من
ثم  ،لدرجات المديرين على آل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعليها آاملة تبعًا لجنس المدير
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للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات ) ت(استخرجت نتائج اختبار 
   .هذه النتائج) ١٤(لجدول بين ايالحسابية و

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء المديرين نحو درجة التزام  :)١٤(جدول 
بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا تبعًا لجنس المدير ومعلماتها معلمي الدراسات االجتماعية 

  .المتوسطاتقلة لداللة الفروق بين للعينات المست) ت(ونتائج اختبار 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس المجال
 الداللة T المعياري

التربية والتعليم في 
 األردن

 ٠٫٤٤ ٠٫٧٨- ٥٫١٦ ٣١٫٧٥ ٥٢٫٠٠ ذآر
     ٤٫٨٣ ٣٢٫٤٩ ٥٩٫٠٠ أنثى

المعرفة األآاديمية 
   واجية الخاصةغوالبيدا

 ٠٫٠٥ *٢٫٠١- ٣٫٧٣ ٢٤٫١٠ ٥٢٫٠٠ ذآر
     ٣٫٨٤ ٢٥٫٥٤ ٥٩٫٠٠ أنثى

 ٠٫٠٢ *٢٫٤٠- ٤٫٩٩ ٢٧٫٩٠ ٥٢٫٠٠ ذآر  التخطيط للتدريس
     ٣٫٩٨ ٢٩٫٩٥ ٥٩٫٠٠ أنثى

 ٠٫٠٢ *٢٫٣١- ٦٫٦٥ ٤٠٫٣٧ ٥٢٫٠٠ ذآر  تنفيذ التدريس
     ٦٫٠٦ ٤٣٫١٥ ٥٩٫٠٠ أنثى

 ٠٫١٥ ١٫٤٥- ٦٫٧٥ ٣٤٫٧٩ ٥٢٫٠٠ ذآر  تقييم تعلم الطلبة
     ٥٫٧٨ ٣٦٫٥١ ٥٩٫٠٠ أنثى

 ٠٫٥٣ ٠٫٦٣- ٨٫٨١ ٤١٫٨٣ ٥٢٫٠٠ ذآر  التطوير الذاتي
     ٧٫٦٤ ٤٢٫٨١ ٥٩٫٠٠ أنثى

 ٠٫٠٤ *٢٫٠٩- ٨٫٠٣ ٥٠٫١٧ ٥٢٫٠٠ ذآر أخالقيات مهنة التعليم
     ٧٫٠١ ٥٣٫١٥ ٥٩٫٠٠ أنثى

 ٠٫٠٧ ١٫٨٢- ٤٠٫٣٧ ٢٥٠٫٩٠ ٥٢٫٠٠ ذآر  الكلي
     ٣٣٫٠٢ ٢٦٣٫٦١ ٥٩٫٠٠ أنثى

  .)٠٫٠٥= α( دال إحصائيا عن مستوى *

نحو درجة التزام معلمي  وجود فروق ظاهرية بين آراء المديرين )١٤(دول يالحظ من الج
إال أن  على األداة الكلية بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًاومعلماتها الدراسات االجتماعية 

) ت(إذ آانت قيمة  )٠٫٠٥≤α(هذه الفروق آانت غير ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ق بين المتوسطات غير دالة إحصائيا على مجال التربية والتعليم في األردن، ومجال لداللة الفرو

تقييم تعلم الطلبة، ومجال التطوير الذاتي وعلى االستبانة الكلية في حين وجدت فروق ذات داللة 
على مجال المعرفة ومجال األآاديمية والبيداغوجية ) ٠٫٠٥≤α(إحصائية عند مستوى الداللة 
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مجال التخطيط للتدريس، ومجال تنفيذ التدريس، ومجال أخالقيات مهنة التعليم وآانت الخاصة، و
  . هذه الفروق لصالح اإلناث

مجال معايير التربية والتعليم في األردن، ومجال تقييم الطلبة،  أن إلى ذلك يعزىوربما 
بالمعلمين ألنها تتعلق ، على هذه المجاالتتأثير ومجال التطوير الذاتي، لم يكن للجنس 

ولهذا جاءت استجابات المديرين والمديريات متقاربة بغض النظر ، والمعلمات على حد سواء
أما مجاالت المعرفة األآاديمية والبيداغوجية الخاصة، . عن الجنس من حيث تطبيق هذه المعايير

إلناث للتدريس، وتنفيذ التدريس وأخالقيات مهنة التعليم، فقد وجدت فروق لصالح ا والتخطيط
حين تنفيذ ن ن المهنة التي تمارسها وال يتذمروالمعروف أن اإلناث أآثر التزامُا ورضًا ع

نها التعليم ويعتبرن مهنة د المعلمين الذآور، واإلناث يمارسعن الواجبات المطلوبة آما هو الحال
دراسة اللوح مع  تتفقوهذه النتيجة  .و قصر مدة الدوام أهم مهنة بالنسبة لها آربة بيت أو أسرة

أثر لمتغير الجنس،  بعدم وجودحيث جاءت هذه الدراسات  )٢٠١٠ (ودراسة العليمات) ٢٠١٢(
  .التي توصلت لوجود أثر مرتبط بالجنس  )Garsky 2003(مع دراسة جارسكي  وتختلف

استجابات  متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال: اإلجابة عن الفرضية الثانية
ومعلماتها لمرحلة األساسية العليا نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية مديري مدارس ا

بكالوريوس، ( بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا تعزى للمؤهل العلمي للمدير
  ؟)دبلوم عال، ماجستير فأآثر+بكالوريوس

معيارية هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال لتحقق من
وعليها آاملة تبعًا للمؤهل العلمي  ،المديرين على آل مجال من مجاالت أداة الدراسة الستجابات

  .هذه النتائج) ١٥(للمدير ويبين الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المديرين على آل مجال من : )١٥(جدول 
  .للمؤهل العلمي للمديرمجاالت أداة الدراسة وعليها آاملة تبعًا 

االنحراف  المتوسط العدد المستوى المجال
 المعياري

التربية والتعليم في 
 األردن

 ٥٫٠١ ٣١٫٨٣ ٦٩٫٠٠ بكالوريوس
 ٤٫٩١ ٣٣٫٢١ ٢٩٫٠٠ دبلوم عال+ بكالوريوس

 ٤٫٩٩ ٣١٫٤٦ ١٣٫٠٠ ماجستير فأآثر
 ٤٫٩٨ ٣٢٫١٤ ١١١٫٠٠ الكلي

المعرفة األآاديمية 
والبيداغوجية 

  الخاصة

 ٣٫٦٧ ٢٤٫٦٥ ٦٩٫٠٠ بكالوريوس
 ٤٫٢٤ ٢٥٫٦٦ ٢٩٫٠٠ دبلوم عال+ بكالوريوس

 ٣٫٨٣ ٢٤٫٢٣ ١٣٫٠٠ ماجستير فأآثر
 ٣٫٨٤ ٢٤٫٨٦ ١١١٫٠٠ الكلي
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االنحراف  المتوسط العدد المستوى المجال
 المعياري

   التخطيط للتدريس

 ٤٫٥٠ ٢٨٫٩١ ٦٩٫٠٠ بكالوريوس
 ٤٫٤٨ ٢٩٫٧٩ ٢٩٫٠٠ دبلوم عال+ بكالوريوس

 ٤٫٩٢ ٢٧٫٢٣ ١٣٫٠٠ ماجستير فأآثر
 ٤٫٥٧ ٢٨٫٩٩ ١١١٫٠٠ ليالك

  تنفيذ التدريس

 ٦٫٠٨ ٤١٫٨٠ ٦٩٫٠٠ بكالوريوس
 ٦٫٦٦ ٤٣٫١٧ ٢٩٫٠٠ دبلوم عال+ بكالوريوس

 ٧٫٦٤ ٣٩٫١٥ ١٣٫٠٠ ماجستير فأآثر
 ٦٫٤٦ ٤١٫٨٥ ١١١٫٠٠ الكلي

  تقييم تعلم الطلبة

 ٦٫٢٥ ٣٥٫٣٥ ٦٩٫٠٠ بكالوريوس
 ٦٫٣٠ ٣٧٫٤١ ٢٩٫٠٠ دبلوم عال+ بكالوريوس

 ٥٫٩٩ ٣٣٫٧٧ ١٣٫٠٠ ر فأآثرماجستي
 ٦٫٢٨ ٣٥٫٧٠ ١١١٫٠٠ الكلي

  التطوير الذاتي

 ٧٫٤٥ ٤٢٫٣٦ ٦٩٫٠٠ بكالوريوس
 ٨٫٠٩ ٤٤٫١٧ ٢٩٫٠٠ دبلوم عال+ بكالوريوس

 ١٠٫٩٧ ٣٨٫٢٣ ١٣٫٠٠ ماجستير فأآثر
 ٨٫١٨ ٤٢٫٣٥ ١١١٫٠٠ الكلي

أخالقيات مهنة 
   التعليم

 ٧٫٣٥ ٥١٫٦٢ ٦٩٫٠٠ بكالوريوس
 ٧٫٧٣ ٥٣٫٥٢ ٢٩٫٠٠ دبلوم عال+ بكالوريوس

 ٨٫٢٠ ٤٨٫٥٤ ١٣٫٠٠ ماجستير فأآثر
 ٧٫٦٢ ٥١٫٧٦ ١١١٫٠٠ الكلي

  الكلي

 ٣٥٫٧٩ ٢٥٦٫٦٢ ٦٩٫٠٠ بكالوريوس
 ٣٦٫٠٥ ٢٦٧٫١٠ ٢٩٫٠٠ دبلوم عال+ بكالوريوس

 ٤٢٫٩٣ ٢٤٢٫٦٢ ١٣٫٠٠ ماجستير فأآثر
 ٣٧٫٠٨ ٢٥٧٫٦٦ ١١١٫٠٠ الكلي

فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية وفقًا لمتغير وجود ) ١٥(من الجدول  يالحظ
المؤهل العلمي ولكشف داللة هذه الفروق بين المتوسطات تم استخراج نتائج تحليل التباين 

  .هذه النتائج) ١٦(ويبين الجدول ) ANOVA(اآلحادي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في آراء  نتائج تحليل التباين اآلحادي للكف عن داللة تأثير المؤهل العلمي للمدير: )١٦(جدول 
بالمعايير الوطنية لتنمية ومعلماتها المديرين نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

 .المعلمين مهنيًا

مجموع  مصادر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

التربية 
والتعليم في 

  األردن

 ٠٫٤٠ ٠٫٩٢ ٢٢٫٩٠ ٢  ٤٥٫٧٩ بين المجموعات
   ٢٤٫٨٠ ١٠٨ ٢٦٧٧٫٩٠ داخل المجموعات

    ١١٠ ٢٧٢٣٫٧٩ الكلي
المعرفة 

األآاديمية 
والبيداغوجية 

  الخاصة

 ٠٫٤١ ٠٫٩٠ ١٣٫٢٣ ٢ ٢٦٫٤٦ بين المجموعات
   ١٤٫٧٦ ١٠٨ ١٥٩٤٫٥١ داخل المجموعات

    ١١٠ ١٦٢٠٫٩٧ الكلي

التخطيط 
  للتدريس

 ٠٫٢٠ ١٫٦٥ ٣٤٫١٢ ٢ ٦٨٫٢٤ بين المجموعات
   ٢٠٫٦٧ ١٠٨ ٢٢٣٢٫٧٥ داخل المجموعات

    ١١٠ ٢٣٠٠٫٩٩ الكلي

  ستنفيذ التدري
 ٠٫١٨ ١٫٧٦ ٧٢٫٢٠ ٢ ١٤٥٫٤١ بين المجموعات

   ٤١٫٢١ ١٠٨ ٤٤٥٠٫٩٩ داخل المجموعات
    ١١٠ ٤٥٩٦٫٤٠ الكلي

تقييم تعلم 
  الطلبة

 ٠٫١٧ ١٫٨٣ ٧١٫١٠ ٢ ١٤٢٫١٩ بين المجموعات
   ٣٨٫٨٦ ١٠٨ ٤١٩٦٫٩٩ داخل المجموعات

    ١١٠ ٤٣٣٩٫١٩ الكلي

التطوير 
  الذاتي

 ٠٫٠٩ ٢٫٤٣ ١٥٨٫٤٥ ٢ ٣١٦٫٩١ بين المجموعات
   ٦٥٫٢٠ ١٠٨ ٧٠٥٢٫٣٩ داخل المجموعات

    ١١٠ ٧٣٦٩٫٣٠ الكلي

أخالقيات 
  مهنة التعليم

 ٠٫١٤ ١٫٩٨ ١١٢٫٨٨ ٢ ٢٢٥٫٧٦ بين المجموعات
   ٥٧٫٠١ ١٠٨ ٦١٥٦٫٦٨ داخل المجموعات

    ١١٠ ٦٣٨٢٫٤٣ الكلي

  الكلي
 ٢٫٠٨٠٫١٣ ٢٨٠٩٫٠٠ ٢ ٥٦١٨٫٠١ بين المجموعات
   ١٣٤٨٫٤٤ ١٠٨ ١٤٥٦٣٠٫٩٨ داخل المجموعات

    ١١٠ ١٥١٢٤٨٫٩٩ الكلي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ١٦(يالحظ من الجدول 
)α≥ليها مجتمعة تعزى للمؤهل العلمي إذ على آل مجال من مجاالت أداة الدراسة وع) ٠٫٠٥

  .غير دالة إحصائية) ف(آانت قيمة 
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أن المؤهل العلمي للمدير لم يؤثر في استجاباتهم حول التزام معلمي وقد يفسر الباحث ذلك 
بالمعايير الوطنية ولهذا جاءت متقاربة ولم تظهر فروق فيها ألن ومعلماتها الدراسات االجتماعية 
الغوث يخضعون إلى دورات مكثفة ومتابعة حثيثة من قبل مكاتب التعليم  المديرين في وآالة

ومقابالت، وامتحانات ولهذا نرى أن المؤهل  ربويين وهم يختارون بطريقة مقننةوالمشرفين الت
المعلمين بالمعايير الوطنية لتنمية  هم اللتزامالذي يحمله المدير لم يؤثر في استجاباتهم وتقييم

على جميع مجاالت األداة وعليها آاملة فجاءت الفروق بسيطة بين حملة المعلمين مهنيا 
 .ومعلماتها المؤهالت من معلمي الدراسات االجتماعية

استجابات متسوطات توجد فروق ذات داللة إحصائية في  ال: اإلجابة عن الفرضية الثالثة
ومعلماتها ت االجتماعية مديري مدارس المرحلة األساسية العليا نحو درجة التزام معلمي الدراسا

جغرافية، مجال دراسات  تاريخ،(بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا تعزى لتخصص المدير 
  ؟)اجتماعية، غير ذلك
هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  للتحقق من

وعليها آاملة تبعًا لمتغير تخصص المدير المديرين على آل مجال من مجاالت أداة الدراسة 
  .هذه النتائج) ١٧(ويبين الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المديرين على آل مجال من  :)١٧(جدول 
  .مجاالت أداة الدراسة وعليها آاملة تبعًا لتخصص المدير

المتوسط  العدد المستوى المجال
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

 التربية والتعليم في األردن

 ٦٫٠٩ ٣١٫٣٨ ٨٫٠٠تاريخ
 ٤٫٤٢ ٣٥٫٢٩ ٧٫٠٠جغرافيا

 ٠٫٥٨ ٣٢٫٣٣ ٣٫٠٠دراسات اجتماعية
 ٤٫٩٧ ٣١٫٩٧ ٩٣٫٠٠غير ذلك
 ٤٫٩٨ ٣٢٫١٤ ١١١٫٠٠الكلي

المعرفة األآاديمية والبيداغوجية 
 الخاصة

 ٣٫٨٥ ٢٥٫٢٥ ٨٫٠٠تاريخ
 ٢٫٧٣ ٢٧٫٨٦ ٧٫٠٠جغرافيا

 ٣٫٠٦ ٢٤٫٦٧ ٣٫٠٠دراسات اجتماعية
 ٣٫٨٨ ٢٤٫٦١ ٩٣٫٠٠غير ذلك
 ٣٫٨٤ ٢٤٫٨٦ ١١١٫٠٠الكلي

 التخطيط للتدريس

 ٣٫٠٧ ٢٩٫٦٣ ٨٫٠٠تاريخ
 ٢٫٧٧ ٣٣٫٠٠ ٧٫٠٠جغرافيا

 ٠٫٥٨ ٢٨٫٦٧ ٣٫٠٠دراسات اجتماعية
 ٤٫٧٣ ٢٨٫٦٥ ٩٣٫٠٠غير ذلك
 ٤٫٥٧ ٢٨٫٩٩ ١١١٫٠٠الكلي
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 )١٧(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  العدد المستوى المجال
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

 تنفيذ التدريس

 ٥٫٢٨ ٤٢٫١٣ ٨٫٠٠ يختار
 ٣٫٧٣ ٤٧٫٧١ ٧٫٠٠ جغرافيا

 ٢٫٦٥ ٣٨٫٠٠ ٣٫٠٠ دراسات اجتماعية
 ٦٫٦٠ ٤١٫٥١ ٩٣٫٠٠ غير ذلك
 ٦٫٤٦ ٤١٫٨٥ ١١١٫٠٠ الكلي

  تقييم التدريس

 ٥٫٨٥ ٣٦٫٢٥ ٨٫٠٠ تاريخ
 ٤٫٢٣ ٤٠٫٧١ ٧٫٠٠ جغرافيا

 ٣٫٦١ ٣٤٫٠٠ ٣٫٠٠ دراسات اجتماعية
 ٦٫٤٠ ٣٥٫٣٣ ٩٣٫٠٠ غير ذلك
 ٦٫٢٨ ٣٥٫٧٠ ١١١٫٠٠ الكلي

  التطوير الذاتي

 ٥٫٣٣ ٤٢٫٨٨ ٨٫٠٠ تاريخ
 ٦٫٠٢ ٤٩٫٧١ ٧٫٠٠ جغرافيا

 ٢٫٠٨ ٤٣٫٦٧ ٣٫٠٠ دراسات اجتماعية
 ٨٫٤٢ ٤١٫٧١ ٩٣٫٠٠ غير ذلك
 ٨٫١٨ ٤٢٫٣٥ ١١١٫٠٠ الكلي

 أخالقيات مهنة التعلم

 ٦٫٠٤ ٥٢٫٧٥ ٨٫٠٠ تاريخ
 ٦٫٧٣ ٥٥٫٥٧ ٧٫٠٠ جغرافيا
 ٣٫٠٦ ٥٦٫٣٣ ٣٫٠٠ ت اجتماعيةدراسا

 ٧٫٨٣ ٥١٫٢٤ ٩٣٫٠٠ غير ذلك
 ٧٫٦٢ ٥١٫٧٦ ١١١٫٠٠ الكلي

 الكلي

 ٢٦٠٫٢٥٣١٫٢٢ ٨٫٠٠ تاريخ
 ٢٨٩٫٨٦٢٤٫٧٢ ٧٫٠٠ جغرافيا

 ٢٥٧٫٦٧٤٫٠٤ ٣٫٠٠ دراسات اجتماعية
 ٢٥٥٫٠١٣٧٫٩٩ ٩٣٫٠٠ غير ذلك
 ٢٥٧٫٦٦٣٧٫٠٨ ١١١٫٠٠ الكلي

د فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية وفقًا لمتغير وجو) ١٧(يالحظ من الجدول 
التخصص وللكشف عن داللة هذه الفروق بين المتوسطات تم استخراج نتائج تحليل التباين 

  .هذه النتائج) ١٨(ويبين الجدول ) ANOVA(اآلحادي 
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رين نتائج تحليل التباين اآلحادي للكشف عن داللة تأثير التخصص في آراء المدي :)١٨(جدول 
  .بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًاومعلماتها نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة ف المربعات

 الداللة
التربية 

والتعليم في 
 األردن

 ٠٫٣٨ ١٫٠٣ ٢٥٫٦١ ٣  ٧٦٫٨٢ بين المجموعات
 ٢٤٫٧٤ ١٠٧ ٢٦٤٦٫٨٧ المجموعاتداخل 
 ١١٠ ٢٧٢٣٫٦٩ الكلي

المعرفة 
األآاديمية 

والبيداغوجية 
 الخاصة

 ٠٫١٩ ١٫٦١ ٢٣٫٢٩ ٣ ٦٩٫٨٨ بين المجموعات
 ١٤٫٥٠ ١٠٧ ١٥٥١٫٠٩ داخل المجموعات

    ١١٠ ١٦٢٠٫٩٧ الكلي

التخطيط 
 للتدريس

 ٠٫١١ ٢٫٠٩ ٤٢٫٣٩ ٣ ١٢٧٫١٦ بين المجموعات
 ٢٠٫٣٢ ١٠٧ ٢١٧٣٫٨٣ مجموعاتداخل ال
 ١١٠ ٢٣٠٠٫٩٩ الكلي

تنفيذ التدريس
 ٠٫٠٧ ٢٫٤٦ ٩٨٫٩٥ ٣ ٢٩٦٫٨٥ بين المجموعات

 ٤٠٫١٨ ١٠٧ ٤٢٩٩٫٥٥ داخل المجموعات
 ١١٠ ٤٥٩٦٫٤٠ الكلي

تقييم تعلم 
 الطلبة

 ٠٫١٧ ١٫٧٢ ٦٦٫٥٣ ٣ ١٩٩٫٥٩ بين المجموعات
 ٣٨٫٦٩ ١٠٧ ٤١٣٩٫٦٠ داخل المجموعات

 ١١٠ ٤٣٣٩٫١٩ الكلي

التطوير 
 الذاتي

 ٠٫٠٩ ٢٫١٨ ١٤١٫٧٢ ٣ ٤٢٥٫١٧ بين المجموعات
 ٦٤٫٩٠ ١٠٧ ٦٩٤٤٫١٣ داخل المجموعات

 ١١٠ ٧٣٦٩٫٣٠ الكلي

أخالقيات 
 مهنة التعلم

 ٠٫٣٤ ١٫١٤ ٦٥٫٩٢ ٣ ١٩٧٫٧٦ بين المجموعات
 ٥٧٫٨٠ ١٠٧ ٦١٨٤٫٦٨ داخل المجموعات

 ١١٠ ٦٣٨٢٫٤٣ الكلي

 الكلي
 ٠٫١٢ ٢٦٥٥٤٫٣٣١٫٩٨ ٣ ٧٩٦٢٫٩٨ بين المجموعات
 ١٣٣٩٫١٢ ١٤٣٢٨٦٫٠١١٠٧ داخل المجموعات

 ١٥١٢٤٨٫٩٩١١٠ الكلي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ١٨(يالحظ من الجدول 
)α≥مين مهنيًا وعليها مجتمعة المعايير الوطنية لتنمية المعلعلى آل مجال من مجاالت ) ٠٫٠٥

  .غير دالة إحصائية في آل منها) ف(تعزى لمتغير تخصص المدير إذ آانت قيمة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

فروق حسب التخصص في استجابات مديري المدارس حول عدم وجود يفسر الباحث و
 ،بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًاومعلماتها درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

ألن تخصص المدير في اإلدارة ليس له تأثير  ،مجاالت أداة الدراسة وعليها آاملة جميع على
خاصة أن المدير يخضع إلى دورات وورش عمل تتعلق باإلدارة المدرسية وإدارة الصفوف وفي 

 .جاءت الفروق قليلة جدًاف ،تعبئة التقارير السنوية للمعلمين بغض النظر عن تخصصه
استجابات متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية في  ال: الرابع اإلجابة عن الفرضية

ومعلماتها مديري مدارس المرحلة األساسية العليا نحو درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 
 ١٠-٥سنوات،  ٥أقل من ( بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا تعزى لسنوات خبرة المدير

  ؟)سنوات فأآثر ١٠سنوات، 
هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  للتحقق من

 ،المديرين على آل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعليها آاملة تبعًا لمتغير سنوات خبرة المدير
  .هذه النتائج) ١٩(ويبين الجدول 

درجات المديرين على آل مجال من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل: )١٩(جدول 
  .مجاالت أداة الدراسة وعليها آاملة تبعا لخبرة المدير

المتوسط  العدد المستوى المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التربية والتعليم في األردن

 ٥٫١٥ ٣٠٫٦٥ ٢٣٫٠٠سنوات٥أقل من
 ٤٫٥٥ ٣٣٫٧٣ ٣٣٫٠٠سنوات١٠-٥
 ٤٫٩٨ ٣١٫٨٢ ٥٥٫٠٠سنوات فأآثر١٠
 ٤٫٩٨ ٣٢٫١٤ ١١١٫٠٠الكلي

المعرفة األآاديمي 
 والبيداغوجية الخاصة

 ٤٫٠٥ ٢٣٫٥٧ ٢٣٫٠٠سنوات٥أقل من
 ٣٫٠٣ ٢٥٫٥٨ ٣٣٫٠٠سنوات١٠-٥
 ٤٫١٠ ٢٤٫٩٨ ٥٥٫٠٠سنوات فأآثر١٠
 ٣٫٨٤ ٢٤٫٨٦ ١١١٫٠٠الكلي

 التخطيط للتدريس

 ٤٫٥٦ ٢٨٫١٣ ٢٣٫٠٠سنوات٥أقل من
 ٤٫٣٢ ٢٩٫٣٩ ٣٣٫٠٠سنوات١٠-٥
 ٤٫٧٦ ٢٩٫١١ ٥٥٫٠٠سنوات فأآثر١٠
 ٤٫٥٧ ٢٨٫٩٩ ١١١٫٠٠الكلي

 تنفيذ التدريس

 ٦٫٠٧ ٤٠٫٥٧ ٢٣٫٠٠سنوات٥أقل من
 ٦٫٦٤ ٤٢٫٦٤ ٣٣٫٠٠سنوات١٠-٥
 ٦٫٥٥ ٤١٫٩١ ٥٥٫٠٠سنوات فأآثر١٠
 ٦٫٤٦ ٤١٫٨٥ ١١١٫٠٠الكلي
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المتوسط  العدد المستوى المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تقييم تعلم الطلبة

 ٦٫٢٤ ٢٤٫٤٣ ٢٣٫٠٠سنوات٥أقل من
 ٦٫٦٤ ٣٧٫٠٣ ٣٣٫٠٠سنوات١٠-٥
 ٦٫٠٤ ٣٥٫٤٤ ٥٥٫٠٠سنوات فأآثر١٠
 ٦٫٢٨ ٣٥٫٧٠ ١١١٫٠٠الكلي

 التطوير الذاتي

 ٧٫٣٨ ٤٢٫٢٦ ٢٣٫٠٠سنوات٥أقل من
 ٨٫٩٣ ٤٣٫٤٨ ٣٣٫٠٠سنوات١٠-٥
 ٨٫١١ ٤١٫٧١ ٥٥٫٠٠سنوات فأآثر١٠
 ٨٫١٨ ٤٢٫٣٥ ١١١٫٠٠الكلي

 مأخالقيات مهنة التعلي

 ٧٫٧١ ٥٠٫٥٢ ٢٣٫٠٠سنوات٥أقل من
 ٧٫٦٣ ٥١٫٨٢ ٣٣٫٠٠سنوات١٠-٥
 ٧٫٦٥ ٥٢٫٢٤ ٥٥٫٠٠سنوات فأآثر١٠
 ٧٫٦٢ ٥١٫٧٦ ١١١٫٠٠الكلي

 الكلي

 ٣٦٫٨٧ ٢٥٠٫١٣ ٢٣٫٠٠سنوات٥أقل من
 ٣٧٫٠٢ ٢٦٣٫٦٧ ٣٣٫٠٠سنوات١٠-٥
 ٣٧٫٢٧ ٢٥٧٫٢٠ ٥٥٫٠٠سنوات فأآثر١٠
 ٣٧٫٠٨ ٢٥٧٫٢٢ ١١١٫٠٠الكلي

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية وفقًا لمتغير خبرة ) ١٩(يالحظ من الجدول 
المدير وللكشف عن داللة هذه الفروق بين المتوسطات تم استخراج نتائج تحليل التباين اآلحادي 

)ANOVA ( ويبين الجدول)هذه النتائج) ٢٠.  
في آراء المديرين نحو  الخبرةعن داللة تأثير نتائج تحليل التباين اآلحادي للكشف  :)٢٠(جدول 

  .بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًاومعلماتها درجة التزام معلمي الدراسات االجتماعية 

مجموع مصدر التباين المجال
المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط
المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

التربية 
والتعليم في 

 األردن

 ٠٫٠٦ ٢٫٩٢ ١٣٩٫٧٥٢٦٩٫٨٧تبين المجموعا
 ٢٣٫٩٣ ٢٥٨٣٫٩٤١٠٨داخل المجموعات

 ٢٧٢٣٫٦٩١١٠الكلي
المعرفة 

األآاديمية 
والبيداغوجية 

 الخاصة

 ٠٫١٥ ١٫٩٤ ٥٦٫٢٨٢٢٨٫١٤بين المجموعات
 ١٤٫٤٩ ١٥٦٤٫٦٩١٠٨داخل المجموعات

 ١١٠ ١٦٢٠٫٩٧ الكلي
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 )٢٠(تابع جدول رقم ... 

مجموع مصدر التباين المجال
المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط
المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

التخطيط 
 للتدريس

 ٠٫٥٨ ٠٫٥٥ ١١٫٥٨ ٢ ٢٣٫١٦ بين المجموعات
 ٢١٫٠٩ ١٠٨ ٢٢٧٧٫٨٣ داخل المجموعات

 ١١٠ ٢٣٠٠٫٩٩ الكلي

 تنفيذ التدريس
 ٠٫٥٠ ٠٫٧٠ ٢٩٫٢٨ ٢ ٥٨٫٥٦ بين المجموعات

 ٤٢٫٠٢ ١٠٨ ٤٥٣٧٫٨٣ داخل المجموعات
 ١١٠ ٤٥٩٦٫٤٠ الكلي

تقييم تعلم 
 الطلبة

 ٠٫٢٩ ١٫٢٦ ٤٩٫٥٢ ٢ ٩٩٫٠٤ بين المجموعات
 ٣٩٫٢٦ ١٠٨ ٤٢٤٠٫١٥ داخل المجموعات

 ١١٠ ٤٣٣٩،١٩ الكلي

التطوير 
 الذاتي

 ٠٫٦٢ ٠٫٤٨ ٣٢٫٦٤ ٢ ٦٥٫٢٧ بين المجموعات
 ٦٧٫٦٣ ١٠٨ ٧٣٠٤٫٠٢ داخل المجموعات

 ١١٠ ٧٣٦٩٫٣٠ الكلي

أخالقيات 
 مهنة التعليم

 ٠٫٦٧ ٠٫٤١ ٢٣٫٩٣ ٢ ٤٧٫٨٦ بين المجموعات
 ٥٨٫٦٥ ١٠٨ ٦٣٣٤٫٥٨ داخل المجموعات

 ١١٠ ٦٣٨٢٫٤٣ الكلي

 الكلي
 ٠٫٤١ ٠٫٩١ ١٢٥٣٫١٢ ٢ ٢٥٠٦٫٢٥ بين المجموعات

 ١٣٧٧٫٢٥ ١٤٨٧٤٢٫٧٤١٠٨ داخل المجموعات
 ١٥١٢٤٨٫٩٩١١٠ الكلي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ٢٠(يالحظ من الجدول 
)α≥لمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا وعليها مجتمعة على آل مجال من مجاالت ا) ٠٫٠٥

  .غير دالة إحصائية في آل منها) ف(تعزى لمتغير سنوات خبرة المدير إذ آانت قيمة 

المدارس في وآالة الغوث يأخذون دورات آثيرة  مديري أنهذه النتيجة بوقد يفسر الباحث 
بالنشرات  وث الدولية ويتم تزويدهموآالة الغويخضعون إلى تطوير مستمر من قبل مؤسسات 

التعليمية الخاصة بالدورات، وبخاصة أن وآالة الغوث الدولية طبقت دورات على أساس أن 
 وجودولهذا ، م عملهميالمدرسة وحدة تطوير وتم إخضاع المديرين إلى هذه التعيينات ألنها صم

يرآز على قاعدة علمية في هذه الدورات والندوات ويصبح المدير  قد تقلصتأثير الخبرة 
ظهر فروق تالمطلوب منه متابعة آل المستجدات التربوية ولهذا جاءت االستجابات متقاربة ولم 

  .بين استجاباتهم تعود إلى الخبرة
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 وتختلف مع دراسة جارسكي) ٢٠١٠( وتتفق النتيجة مع دراسة الزعبي والسالمات
)Garsky 2003(.  
  
  لتوصياتا

  : بما يلي توصيالدراسة  إليها تلالتي توصنتائج الفي ضوء 
العمل للمعلمين الذآور في مجال المعرفة األآاديمية والبيداغوجية  ورشود دورات قع .١

  .الخاصة، ومجال التخطيط للتدريسي، ومجال تنفيذ التدريس،ومجال أخالقيات مهنة التعليم
ن الذآور في مجال الترآيز في آليات العلوم التربوية والعامة والخاصة على أعداد المعلمي .٢

 .المعرفة األآاديمية وعلى الخطط التدريبية وتنفيذها، وأخالقيات مهنة التعليم
أثناء الخدمة وما قبلها على تقييم تعلم الطلبة ومتابعة ذلك من في عداد المعلم الترآيز في إ .٣

 . قبل المشرفين في المناطق التعليمية وفي مرآز التطوير على تقييم تعلم التالميذ
قد ورش عمل للمعلمين والمعلمات حول المعرفة بالسياقات التربوية ومرتكزات التربية ع .٤

والتعليم في األردن وانعكاساتها التعليمية التعلمية، وتوضح اتجاهات التطوير التربوي في 
 .األردن نحو اقتصاد المعرفة

فيها تكنولوجيا تعريف المعلمين بالمصادر التعليمية المتاحة في المدرسة والمجتمع وبما  .٥
 .المعلومات وعقد دورات على آيفية استخدامها في ضوء تنوع الطلبة وحاجاتهم التعليمية

ترآيز وزارة التربية والتعليم بعامة ومرآز التطوير التابع لوآالة الغوث الدولية بخاصة  .٦
شراك على تقييم تعلم الطلبة في مجال تصميم أدوات التقييم، واالهتمام بسجالت الطلبة، وإ

لالختبارات، وآيفية تصميم نشاطات تعليمية  عكسيةالطلبة في تقييم تعلمهم، وتقديم تغذية 
 .مالئمة للنهوض بتعلم الطلبة

إعطاء وزارة التربية والتعليم وقسم اإلشراف ومعهد التطوير التربوي التابع لوآالة الغوث  .٧
علم من تحليل التدريس االهتمام من خالل النشرات والندوات على التطوير الذاتي للم

واستخدام تكنولوجيا المعلومات، استخدام األبحاث اإلجرائية، المشارآة في المؤتمرات 
والملتقيات وتزويد المدارس بالدورات والمجالت العلمية، المشارآة في المشروعات 

 . والنشاطات التطويرية
مالء العمل وتقديم ع المعلمين على مستوى المناطق التعليمية على التواصل مع زيتشج .٨

 .الدعم لهم لرفع مستواهم األآاديمي
حث الجامعات العامة والخاصة التي لها عالقة بإعداد المعلمين وآليات العلوم التربوية على  .٩

البحوث اإلجرائية، والترآيز في المساقات التي يدرسونها على تقييم تعلم الطلبة وعلى 
 .التطوير الذاتي

التزام المعلمين بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين  لتعرف درجةإجراء مزيد من الدراسات  .١٠
مهنيًا في تخصصات أخرى وعلى عينات في مراحل دراسية مختلفة مثل الحلقة األساسية 

 .ساسية الدنيا، والمرحلة الثانويةاألولى والمرحلة األ
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  ملحق
  آلية العلوم التربوية و اآلداب

  األنروا - وآالة الغوث الدولية
  

  بسم اهللا الرحـمن الرحيــم
  

  .المحترمـ    _____________________________ : الزميلة /الزميل 
  

  :تحية وبعد 

في المرحلة األساسية ومعلماتها معلمي الدراسات االجتماعية درجة التزام ": يقوم الباحث بدراسة بعنوان
  ."مديريهم في مدارس  وآالة الغوث الدولية في األردن نظر العليا بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا من وجهة

علمًا ، اسبةعلى االستجابة المن) X(اإلجابة عنها بدقة وبأمانة ،بوضع إشارة أرجو التكرم بدراسة االستبانة و
بأن المعلومات ستعامل بسرية تامة و ستستخدم ألغراض الدراسة العلمية، شاآرًا ومقدرًا لكم تعاونكم خدمًة للبحث 

  .العلمي
    
  أنثى            ذآر     :        جنس المدير - ١
  
    علىماجستير فأ      دبلوم عاٍل     +بكالوريس           بكالوريس          : المؤهل العلمي للمدير - ٢
   
  غير ذلك            مجال دراسات اجتماعية            جغرافية     تاريخ                    :  تخصص المدير - ٣
  
  )           سنوات فأآثر ١٠(          ) سنوات ١٠-٥(        )      سنوات٥أقل من (           :سنوات خبرة المدير - ٤

  
  

  لوا بقبول فائض اإلحتراموتفض
  
  الباحث
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  درجة االلتزام  الفقرات
  المجال
عالية   التعليم في األردنالتربية و  األول

قليلة   قليلة  متوسطة  عالية  جدًا
  جدًا

١  
ظهر فهمًا للمرتكزات التي يقوم عليها النظام ي

 التربوي في األردن ولخصائصه الرئيسة
  . والتجاهات تطويره

          

زات التربية و التعليم في يظهر معرفة بمرتك  ٢
            .أوضح انعكاساتها التعليمية التعلميةواألردن 

٣  
التربية و التعليم في يظهر فهمًا ألهداف 

للنتاجات التربوية العامة التي تدل و األردن
  عليها

          

يظهر معرفة بالتشريعات التربوية المتعلقة   ٤
            .بعملي

            .رفة بالسياقات التربويةيظهر مع  ٥
            .يظهر فهمًا لمعايير المنهاج المدرسي  ٦

٧  
يظهر فهمًا للنتاجات التعلمية الخاصة 

بالمبحث أو للمباحث المدرسية التي أدرسها 
  .و المتوافقة مع معايير المنهاج المدرسي

          

٨  

يظهر فهمًا التجاهات التطوير التربوي في 
ي مشروعات التطوير المتمثلة ف(األردن 

التربوي بما في ذلك مشروع تطوير التعليم 
  ).ERFKE(نحو اقتصاد المعرفة

          

المجال 
  .البيداغوجية الخاصةالمعرفة األآاديمية و  الثاني

٩  
يظهر فهمًا للمبحث أو المباحث التي يعلمها و 

محتواها إلى محتوى /لكيفية تحويل محتواه
  .قابل للتعلم

          

فهما لألفكار األساسية في المبحث أو يظهر   ١٠
            .المباحث التي أعلمها و للترابطات بينها

طرق التفكير الخاصة /يظهر فهما ألنماط  ١١
            .بالمبحث أو المباحث التي أعلمها

المباحث /يظهر معرفة بالعالقات بين المبحث  ١٢
            .التي أعلمها ز غيرها من المباحث المدرسية

١٣  
درة على تمثيل محتوى يظهر ق
المباحث التي يعلمها في أشكال /المبحث

  .صيغ مختلفة تسهل على الطلبة تعلمهاو
          

يظهر معرفة بمصادر المعرفة األساسية   ١٤
            .المباحث التي يعلمها/الخاصة بالمبحث
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المجال 
عالية   .التخطيط للتدريس  الثالث

قليلة   قليلة  متوسطة  عالية  جدًا
  جدًا

            .خطط لتدريس فعالي  ١٥

١٦  
يصمم خططا تدريسية متماسكة في ضوء 

النتاجات التعلمية ووفق معايير منهاج 
  .المباحث التي علمها/المبحث

          

يظهر فهما لمبادئ تعلم الطلبة ونمائهم   ١٧
            .ويستخدمها في تصميم خططي التدريسية

١٨  

يظهر معرفة بالمصادر التعلمية المتاحة في 
المجتمع بما في ذلك مصادر رسة والمد

 )ITC( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  .ويوظفها في تصميم خططي التدريسية

          

١٩  
يختار يظهر معرفة باستراتيجيات التدريس و
المالئم منها وفق الحاجات واألساليب 

  .التعلمية المتنوعة لطلبتي
          

بة تحفز الطل ،يصمم نشاطات تعلمية تفاعلية  ٢٠
            .على التعلم ويشرآهم فيها

يصمم بيئات تعلمية تفاعلية تتسم باألمن   ٢١
            .وبالتشارك والتعاون

المجال 
  .تنفيذ التدريس  الرابع

            .ينفذ الخطط التدريسية بفاعلية  ٢٢

يكيف الخطط التدريسية وفق مستجدات   ٢٣
            .حاجات الطلبةالتعلمية و/المواقف التعليمية

٢٤  

يستخدم مصادر تعلمية عدة مالئمة بما في 
أدوات تكنولوجيا المعلومات ذلك مصادر و

االتصال في ضوء النواتج التعلمية و
  .المقصودة و تنوع الطلبة وحاجاتهم التعلمية

          

            .ينظم بيئة صفية تفاعلية آمنة وداعمة  ٢٥

يستخدم بفاعلية استراتيجيات وأساليب مالئمة   ٢٦
            .الصف إلدارة

            .يتعامل بنجاح مع السلوك المشكل للطلبة  ٢٧

يستخدم بفاعلية استراتيجيات التدريس   ٢٨
            .المالئمة والمتنوعة

يظهر في تدريسي اهتماما واضحا بتنمية   ٢٩
            .مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبة

يتواصل بفاعلية مع الطلبة لتسهيل تعلمهم   ٣٠
            .نمائهمو

            .يظهر رعاية لجميع الطلبة  ٣١
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المجال 
عالية   .تقييم تعلم الطلبة  الخامس

قليلة   قليلة  متوسطة  عالية  جدًا
  جدًا

اتيجيات وأساليب تعلم يظهر فهما الستر  ٣٢
            .يستخدمها بفاعليةو الطلبة

يظهر فهما للعالقات بين النتاجات التعلمية   ٣٣
            .علم الطلبةتقييم تالتدريس وو

٣٤  

يختار أو يصمم أدوات مالئمة ومتنوعة 
تقدمهم فيه وفق النتاجات لتقييم تعلم الطلبة و
ات بما في ذلك أدو–التعلمية المقصودة 

-االتصالووسائل تكنولوجيا المعلومات و
  .واستخدمها بفاعلية

          

٣٥  

ثق سجالت دقيقة عن ظروف الطلبة يو
لنتاجات التعلمية تقدمهم في التعلم وفق او

المقصودة مستخدما وسائل تكنولوجيا 
  .المعلومات واالتصاالت

          

يتواصل مع أولياء أمور الطلبة حول تعلم   ٣٦
            .تقدمهم فيهو أبنائهم

يتواصل مع إدارة المدرسة والمنطقة   ٣٧
            .التعليمية حول تعلم الطلبة وتقدمهم

            .تقدمهم فيه يشرك الطلبة في تقييم تعلمهم و  ٣٨

يحلل أداء الطلبة ويقدم التغذية الراجعة لهم   ٣٩
            .تقدمهم فيهعن تعلمهم و

٤٠  
يصمم نشاطات تعلمية مالئمة للنهوض بتعلم 

تقدمهم الطلبة في ضوء نتائج تقييم تعلمهم و
  .فيه

          

المجال 
  .التطوير الذاتي  السادس

 واألدوات والوسائل يستخدم المصادر  ٤١
            .المتيسرة لتطوير نفسي مهنيا

يستخدم أدوات ووسائل مالئمة لتقييم   ٤٢
            .تدريسي

يحلل تدريسة يتامل فيه في ضوء نتائج تقييم   ٤٣
            .تعلم الطلبة و تقدمهم

٤٤  
يستخدم مصادر وأدوات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال في تطوير معرفته 
  .ذاتيتهعلى التعليم ووقدرته 

          

٤٥  
آالبحوث (يستخدم استراتيجيات بحثية 

إما فرديا أو جماعيا لتطوير ) اإلجرائية
  .قدرته على التعليم
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يشارك في المؤتمرات والملتقيات والدورات   ٤٦

            .التربوية

المجالت العلمية والتربوية يطالع الدوريات و  ٤٧
            .ذات العالقة

ت يشارك في المشروعات والنشاطا  ٤٨
            .التطويرية على مستوى المنطقة التعليمية

يتعاون مع زمالئي في المدرسة في تطوير   ٤٩
            .نفسه مهنيا

يتواصل مع زمالئي من المعلمين من خارج   ٥٠
            .المدرسة في تطوير نفسه مهنيا

األآاديمي  يظهر اهتماما في رفع مستواه  ٥١
            .والتربوي

المجال 
  .ات مهنة التعليمأخالقي  السابع

يظهر في سلوآه داخل المدرسة وخارجها   ٥٢
            .أخالقيات مهنة التعليم

يظهر التزاما بواجباته وبمسؤولياته المهنية   ٥٣
            .بأمانه وبتواضعيقوم بها بإخالص وو

يتقبل الطلبة ويعاملهم باحترام ونزاهة   ٥٤
            .يحافظ على أسرارهممساواة وعدل وو

            .صل مع الطلبة بمودة وتعاطف مسؤوليةيتوا  ٥٥

يلتزم القيم الحميدة في تعامله مع زمالئه   ٥٦
            .واإلدارة وأولياء األمور واألطراف األخرى

٥٧  
يتعاون مع أولياء األمور والمجتمع المحلي 

من أجل تطوير تعلم أبنائهم وسلوآهم 
  .االيجابي

          

            .يةيستخدم مصادر المعلومات بأخالق  ٥٨

يوجه الطلبة إلى استخدام مصادر المعلومات   ٥٩
            .بأخالقية

يظهر التزاما برسالة المؤسسة التي يعمل   ٦٠
            .فيها و يدافع عنها

            .يحافظ على مظهر عام يليق بالمهنة  ٦١

يتعاون مع زمالئه و يظهر اهتماما بتنميتهم   ٦٢
            .مهنيا

            .حلممختلفة بحكمة ويتصرف في المواقف ال  ٦٣
  


