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مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية بجامعة
األقصى لمميارات المينية لممعمم الفمسطيني

د .وائل عبد اليادي العاصي *

الممخص

ىدفت الدراسة الحالية التعرف إلى مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات
بكمية التربية بجامعة األقصى لمميارات المينية لممعمم الفمسطيني؛ ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم
الباحث المنيج الوصفي ،حيث قام بتصميم استبانة تتضمن ( )21فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت
ىي( :المعرفة ،والميارة المينية ،واالتجاىات المينية والقيم) ،كما تم تقييم ( )48طالب معمم

تخصص دراسات اجتماعية من خالل ( )8مشرفيين تربويين متابعين ألولئك الطمبة المعممين ،وبعد
إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة تبين أن مستوى امتالك الطالب المعمم لمميارات المينية في
المجاالت الثالثة (المعرفة ،والميارة المينية ،واالتجاىات المينية والقيم) عمى الترتيب (،%72997
 ،)%70905 ،%71981وفي المقياس ككل ( ،)%71997كما تبين أنو يوجد عالقة تكاممية بين

إيجابيا في الميارة المينية
مجاالت الميارات المينية الثالثة حيث تبين أن المعرفة واالتجاىات تؤثر
ً
إيجابيا9
تأثير
وأن كالً من المعرفة واالتجاىات المينية يؤثران في بعضيما ًا
ً

الكممات المفتاحية :الطالب والمعمم ،وتعميم االجتماعيات ،والمعرفة ،والميارات المينية ،واالتجاىات
المينية والقيم ،والمعمم الفمسطيني9

The Level of Possessing Palestinian Teacher’s Professional Skills
for Student Teachers Majoring in Social Studies Teaching at
Faculty of Education at Al-Aqsa University
Abstract
The current study aimed at identifying the level of possessing Palestinian
teacher’s professional skills for student teachers majoring in Social Studies
Teaching at Faculty of Education at Al-Aqsa University.
To achieve the study objectives, the researcher used the descriptive
approach through designing a questionnaire including 21 items distributed
* كمية التربية– جامعة األقصى–غزة– فمسطين.
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into three domains which are knowledge, professional skill and professional
attitudes and values. Then, a sample of 48 student teachers majoring in
social studies were assessed by eight educational supervisors who followed
them up. The statistical processing of the data showed that the student
;teachers’ possession level of the professional skills in the three domains
knowledge, professional skill and professional attitudes and values is
72.97%, 71.81%, 70.05% respectively, with an overall average of 71.97%.
Also, it was found that there is a complementary relationship between the
three professional skills domains; knowledge and attitudes have a positive
effect on the professional skills, and also both of knowledge and
professional attitudes affect each other positively.
Key words: student teacher, teaching social studies, professional skills,
Palestinian teachers.

مقدمة الدراسة:

عظام في إعداد كادر مؤىل
ومسؤوليات
كبير
يقع عمى كاىل كميات إعداد المعمم
ٌ
ٌ
عبء ٌ
ٌ
وتكنولوجيا ،وفي إطار الكثير من التحديات؛ ليقوم باألدوار المنوطة بو
وتخصصيا
بيداغوجيا
ً
ً
ً

والمنبثقة من الخطة اإلستراتيجية لو ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ،وباالعتماد عمى رؤى

متعددة ،منيا :رؤية المجتمع والو ازرة والطالب الذي نريد9
وفي ظل العديد من التحديات التي تواجييا األنظمة التربوية التي تحتاج إلى مواجية ومعالجة،

وخصوصاً في إعداد المعممين ،وذلك لما لممعمم من دور فعال في تحقيق األىداف التربوية التي من

شأنيا زيادة كفاءة وفعالية أي نظام تربوي ،فقد فرضت التطورات التي حدثت في السنوات الماضية
في مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والعممية والتكنولوجية والسياسية كافة عمى مؤسسات
إعداد المعممين أدوا اًر جديدة لممعمم ،ال بد من اإلحاطة بيا والتكيف معيا (عبد القادر ،2007 ،ص

9)494

تبعا لمعديد من المتغيرات المرتبطة بيذا الشأن ،وقد حددت و ازرة التربية
وتتنوع تمك األدوار ً
والتعميم العالي الفمسطينية منظومة من الميارات المينية التي يجب أن يتمتع بيا المعمم الفمسطيني،

وقد أطمقت عمييا مسمى الميارات المينية لممعمم الفمسطيني9
مينيا ،يمثل ركيزة أساسية وميمة في العممية التعميمية؛ إليجاد
فاالىتمام بإعداد المعممين؛ لتنميتيم ً
معممين يمارسون كفاياتيم بطريقة تسمح ليم بتأدية أدوارىم بالشكل المطموب؛ فاإلعداد السميم يييئ
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المعمم ألداء رسالتو بثقة ،ومواجية المواقف المختمفة بحمول مناسبة بيسر وصوالً لمنجاح ليكون

حافز لتحقيق نجاح آخر( 9مومني وخزعمي9)2010 ،
ًا
وتعد التنمية المينية المفتاح األساسي إلكساب المعممين الميارات المينية واألكاديمية ،سواء عن
طريق األنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية ،أو باستخدام أساليب التعمم الذاتي ،ولقد ساعدت
الطفرة اليائمة في نظم المعمومات واإللكترونيات والحاسبات وأساليب االتصاالت إلى ظيور أساليب

جديدة في مجال التربية والتعميم ،وظيور الكثير من االتجاىات التربوية الحديثة في مجال إعداد
مينيا كنتيجة مباشرة( 9الناقة وأبو ورد9)2009 ،
المعمم وتدريبو ً
بويا وفقًا إلستراتيجية إعداد المعممين
ويطمق مسمى المعمم عمى كل خريج جامعي مؤىل تر ً
الفمسطينية ،والذي يمتمك كحد أدنى درجة البكالوريوس التربوي لمصفوف (من األول إلى ال اربع) أو
بكالوريوس أساليب التدريس في مبحث التخصص لمصفوف (من الخامس إلى العاشر) أو أي درجة

بكالوريوس متخصص باإلضافة إلى دبموم تأىيل تربوي من كمية تربوية معترف بيا9
وقد اعتمدت ىيئة تطوير مينة التعميم الفمسطينية منظومة من الضوابط والمعايير المينية التي
يجب أن يمتمكيا المعمم الفمسطيني بحيث تفي بمتطمبات المينة األساسية كافة كمعمم ،وقد تضمنت
أخير
وفقًا لو ازرة التربية والتعميم الفمسطينية ثالثة مجاالت ،ىي :المعرفة والفيم ،والميارات المينية ،و ًا
االتجاىات المينية والقيم 9وفيما يمي توضيح لتمك المجاالت (و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية،
:)2012
المجال األول :المعرفة والفيم :تستند األطر العامة لكفاءة المعمم عمى مدى امتالكو لممعرفة وتطورىا
ضمن السياقات االجتماعية والثقافية ،والتاريخية ،وخبرتو الذاتية ،فالمعرفة تمثل القاعدة العريضة
التي تبنى عمييا الميارات المينية لممعمم ،ومعتقداتو واتجاىاتو نحو مينة التعميم ،وتؤدي إلى تحقيق

الفاعمية واالستم اررية لمعممية التعممية التعميمية ،كما أنيا تساعد المعمم عمى اختيار ممارسات تربوية

مخطط ليا ،تقود إلى اتخاذ ق اررات تربوية صحيحة ،مع اإلدراك التام بأن العالقة بين المعرفة
والميارات ىي عالقة تبادلية تكاممية.
المجال الثاني :الميارات المينية :تظير أىمية ىذا المجال في قدرة المعمم عمى ترجمة المعرفة إلى
ميارات وممارسات عممية ،مع األخذ بعين االعتبار أن الممارسة العممية تبنى عمى قاعدتي المعرفة
والفيم ،وتنمو وتتطور باالطالع الواسع وتبادل الخبرات والتجريب والممارسة.
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المجال الثالث :االتجاىات المينية والقيم :إن معتقدات المعمم واتجاىاتو نحو مينة التعميم تساعده

عمى تشكيل منظومة قيمية لديو ولدى طمبتو ،وعميو فإن التزامو باتجاىات إيجابية نحو مينة التعميم

تدفع بو إلى النمو المعرفي والمياري ،الذي سيؤثر في الطمبة لتكوين اتجاىات إيجابية نحو التعمم
والمدرسة.
ويتوافق ذلك مع ما تضمنتو الخطة اإلست ارتيجية لمتطوير التربوي ( ،2012 -2008ص)45
لو ازرة التربية والتعميم الفمسطينية ،حيث ذكرت" :تييئة إنسان فمسطيني يعتز بدينو وقوميتو ووطنو

وثقافتو العربية واإلسالمية ،ويسعى لممعرفة واإلبداع ،ويتفاعل بإيجابية مع متطمبات التطور العممي
والتكنولوجي ،وقادر عمى المنافسة في المجاالت العممية والعممية ،ومنفتح عمى الثقافات واألسواق
اإلقميمية والعالمية ،وقادر عمى بناء مجتمع يقوم عمى المساواة بين الجنسين والتمسك بالقيم اإلنسانية
والتسامح الديني والنيوض بنظام التعميم الذي يتميز بسيولة االلتحاق بو ،وتنوع برامجو ،وتعدد
مستوياتو ،ومرونتو ،وكفاءتو ،وفعاليتو ،واستدامتو ،واستجابتو لالحتياجات المحمية وجودتو"9

اما االىتمام بإعداد معمم قادر عمى القيام باألدوار المنوطة بو ،وىذا ما
ولتحقيق تمك الرؤية كان لز ً
أكد عميو معيار السياسات الخاصة بمحور نوعية التعميم من حيث إقرار معايير جودة التعميم التي

قادر عمى تنمية قدراتو ويعزز
تستند عمى تفعيل دور المتعمم وبناء شخصيتو المتكاممة بحيث يكون ًا
اجتماعيا ،باإلضافة إلى تحقيق المشاركة المجتمعية في المسؤولية عن
مينيا و
ً
من دور ومكانة المعمم ً

قادر عمى مواجية اإلشكاالت الطارئة في
التعمم وباالستناد عمى التطور التكنولوجي والعممي؛ ليكون ًا
المجتمع( 9و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ،2012 -2008 ،ص9)45
باإلضافة إلى ما ذكر ،وباالستناد إلى الكثير من الدراسات والبحوث واألدبيات المتعمقة بموضوع

الدراسة ،والتي رجع إلييا الباحث تبين أن االىتمام بإعداد المعمم من أولويات مؤسسات الدولة ،والتي
يجب أن تأخذىا بعين االعتبار وفقًا لمكثير من المحددات التي تغيرت مع التطورات التي حصمت
في مجاالت نظريات التعمم (السموكية فالمعرفية فالبنائية فاالجتماعية والتواصمية) ،وكذلك مجاالت
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي غزت كل مناحي الحياة ،وأثرت بشكل كبير في العممية

التعميمية ،فظير من خالليا مسميات عديدة أىميا (التعمم اإللكتروني الذكي والتعمم المدمج والتعمم
التشاركي) ،وكذلك التطورات التي حصمت وتحصل في كل لحظة في مجاالت التخصص ،وال ننسى
أن االىتمام في إعداد المعمم كان في فترة الثمانينات يأخذ منحى تخصص ومنحى تربوي ،ولكن مع
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دخولنا لمقرن الحادي والعشرين اتجو االىتمام إلى منحى آخر ىو المنحى التكنولوجي ،والذي ظير
جميا تأثيره في ثالثة محاور لمعمم المستقبل ،وىي :محور التعمم واالبتكار (الذي ييتم بتفعيل دور
ً
مبدعا) ،ومحور الميارات التكنولوجية الرقمية (الذي ييتم بكيفية
ًا
طا
المتعمم وجعمو نش ً
ومفكر و ً
توظيف التكنولوجيا الرقمية في تعميم وتعمم مواد التخصص وادارة المواقف التعميمية) ،ومحور

الميارات الحياتية الناعمة (الذي ييتم في بناء الشخصية وتفاعميا مع مكونات المجتمع)9

واستناداً إلى توصيات إستراتيجية إعداد وتأىيل المعممين في فمسطين شكمت الو ازرة بالتعاون مع

اليونسكو ىيئة تطوير مينة التعميم التي من مياميا بناء معايير مينية خاصة بالمعممين عمى

اختالف رتبيم )معمم جديد ،ومعمم ،ومعمم أول ،ومعمم خبير(؛ لتكون حمقة من سمسمة الحمقات
المتتابعة التي تشكل منظومة المعايير المينية لكافة العاممين في الميدان التربوي ،ولتكون ىذه

المعايير مرجعية لتوصيف مينة المعمم ،بحيث يمتمك المعمم منظومة من المعارف والميارات العامة

والتخصصية ،والقيم واالتجاىات اإليجابية عبر تحسين ظروف العمل ،وتحسين واقعو المعيشي،
وصوالً إلى كادر كفء من المعممين المؤىمين الذين يشكمون حجر الزاوية في عممية تحسين فرص
التعميم لمطمبة كافّة في المدارس الفمسطينية ،األمر الذي سيؤدي حتماً إلى تطور التعميم وتحسينو،
وتحقيق الرؤية الطموحة لو ازرة التربية والتعميم لإلنسان الفمسطيني باعتباره الثروة الحقيقية ليذا
الوطن( 9و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية9)2012 ،

وتعد كمية التربية بجامعة األقصى بفمسطين من الكميات الرائدة في إعداد وتأىيل المعممين
الفمسطينيين لمقيام باألدوار المنوطة بيم ،وقد سعت كمية التربية منذ نشأتيا األولى إلى إكساب المعمم
ار
ار وتكرًا
الفمسطيني الخبرات الالزمة لتحقيق رؤية و ازرة التربية والتعميم الفمسطيني ،حيث عمدت مرًا
إلى تطوير برامج إعداد المعمم الفمسطيني من خالل تحديث خططيا الدراسية لتتناغم مع المتغيرات
الحاصمة في المجتمع المحمي والدولي ،وتطرح كمية التربية العديد من البرامج التربوية المرتبطة بيذا

الشأن ،ومنيا :معمم الرياضيات ومعمم العموم ومعمم التكنولوجيا ومعمم المغة العربية ومعمم الدراسات
االسالمية ،ومعمم االجتماعيات999الخ9
وييدف برنامج إعداد معمم االجتماعيات في كمية التربية بجامعة األقصى إلى إعداد المعممين قبل
الخدمة ،وتأىيميم لمعمل كمعممين في المؤسسات التربوية من خالل معارفيم وقدراتيم التربوية
والتكنولوجية المتجددة؛ لتمبية حاجات المجتمع الفمسطيني9
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وقد حددت كمية التربية بجامعة األقصى أىداف برنامج إعداد معمم االجتماعيات فيما يمي (كمية

التربية -جامعة األقصى:)2017 ،

 91إعداد كوادر مؤىمة لرفع مستوى التعميم في الجامعة بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل.
 92التعاون مع الييئات والجيات والمؤسسات العممية والثقافية في طرح وحل القضايا والمشكالت
التربوية9
 93توفير بيئة تعميمية تعممية فاعمة وفق معايير الجودة الشاممة وصوالً إلى تحسين جودة البرامج
األكاديمية9

 94توجيو ثقافة البحث العممي نحو األصالة ،وصوالً إلى تطوير العممية التعميمية وحل مشكالتيا
األساسية.

 95تحقيق العدالة والمصداقية وصوالً إلى تحسين العالقة بين أعضاء القسم عمى وجو الخصوص،
وبين القسم وأقسام الكمية األخرى عمى وجو العموم وصوالً إلى تحقيق العمل الجماعي وتفعيمو.

ولقد ركز العديد من الباحثين المختصين جيودىم؛ لمبحث في سبل تطوير برامج إعداد المعمم،

ئيسيا إلنجاح العممية التعميمية التعممية؛ فقد أشارت نتائج وتوصيات
ولما كان المعمم يعد محو اًر ر ً
الكثير من البحوث والدراسات التي تمحورت حول برامج إعداد المعمم إلى ضرورة االرتقاء بمستوى
اإلعداد الثقافي واألكاديمي والتربوي والتكنولوجي ،وخصوصاً في ظل عصر يمتاز بالمستجدات

المتتابعة ،فيما يمي عرض مختصر لبعض البحوث والدراسات التي أمكن الحصول عمييا ،والتي

محورىا موضوع البحث الحالي9

ىدفت دراسة بوكستن ) (Buxton, 2015لمكشف عن مستوى تمبية المعممين في الصفوف
لممعايير المينية الوطنية الجديدة لممعممين عمى وجو التحديد المعايير ( )194و( ،)294وقد اعتمد
الباحث عمى النظرية التفسيرية في تصميم البحث ،وتم استخدام لدراسة الحالة كمنيج لموصول
لمنتائج وباالعتماد عمى المقابالت الجماعية لجمع البيانات ،وقد ركزت الدراسة عمى :فاعمية

المعممين في توفير فرص لمطالب لفيم واحترام تاريخ سكان مضيق تورس وثقافتيم ولغتيم ،وكذلك

أخير فعالية المعممين في إظيار استجابة
فاعمية المعممين في تحديد واستخدام إستراتيجيات فعالة ،و ًا
لممجتمع المحمي والبيئة الثقافية 9ومن أىم النتائج التي أشارت إلييا الدراسة :فاعمية المعممين في
تكوين فيم واحترام لدى الطمبة حول تاريخ السكان األصميين ،ولكن أشارت إلى احتياج المعممين
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لبعض التدريب حيث إن الممارسة الحالية لممشاركين ذات جودة متغيرة ويشعرون بعدم الكافية ،كما
أنو يود نقصاً في الموارد9

جاءت دراسة الخفاجي ( )2014لتقويم برامج إعداد معمم العموم في كميات التربية األساسية من

خالل التقصي لمدى توافر معايير إعداد معمم العموم في الطمبة المطبقين ،وذلك باستطالع وجيات

نظر التدريسيين المشرفين عمى الطمبة المطبقين ومديري المدارس ومدي ارتيا التي يطبق فييا الطمبة9

ولتحقيق أىداف الدراسة أعدت استبانة مكونة من ( )36فقرة موزعة عمى ( )4مجاالت ،تكونت عينة
البحث من ( )19تدريسياً و( )42مدي اًر أو مديرة مدرسة 9ولبيان مدى توافر المعايير تم حساب

الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات االستبانة بعد توزيع االستبانة عمى عينة البحث وحساب
التك اررات لكل فقرة ومجال 9لقد أظيرت النتائج أن أغمب معايير إعداد المعمم متوافرة بالطمبة

المطبقين بموجب تقديرات عينة البحث من التدريسيين وادارات المدارس ،وحصول بعض المعايير

عمى تقديرات متدنية وخصوصاً المتعمقة باستخدام الطرائق التدريسية الحديثة بسبب غياب الجانب
التطبيقي فييا ،كما وأظيرت النتائج تطابق وجيات نظر الطرفين بشأن تقويم بعض فقرات االستبانة

والمكونات الرئيسة لالستبانة وكانت تقديرات اإلدارات التدريسية أعمى من تقديرات التدريسيين لمفقرات
جميعيا9

وسعت دراسة العاصي ( )2012التي ىدفت في الدراسة الحالية لتقدير العالقة التكاممية بين

برنامج إعداد معمم االجتماعيات في جامعة األقصى والمناىج الدراسية ذات الصمة ،وقد تحددت
المناىج الدراسية في مقرري التاريخ والجغرافيا لممرحمة األساسية العميا لمصفوف (الخامس ،والسادس،
والسابع ،والثامن ،والتاسع ،والعاشر) 9ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة معايير
مرجعية تم اشتقاقيا من محتوى الجانب األكاديمي لبرنامج إعداد معمم االجتماعيات بكمية التربية

بجامعة األقصى ،ومن ثم قام الباحث بتحميل مضمون المقررات الدراسية المحددة سابقاً 9وبعد إجراء

المقارنات البحثية المعنية باإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،توصل الباحث إلى النتائج التالية :يوجد
توازن تام بين مقرر الجغرافيا لمصفوف الخامس والسابع ومقرر التاريخ لمصفوف السادس والثامن،

مع برنامج إعداد معمم االجتماعيات 9ويوجد توازن شبو تام بين مقرر التاريخ لمصف التاسع مع
برنامج إعداد معمم االجتماعيات 9ويوجد توازن فوق المتوسط بين مقرر الجغرافيا لمصفوف السادس
والتاسع مع برنامج إعداد معمم االجتماعيات 9ويوجد عدم توازن شبو تام بين مقرر الجغرافيا لمصف
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الثامن ومقرر التاريخ لمصفوف الخامس والسابع مع برنامج إعداد معمم االجتماعيات 9ويوجد عدم

توازن تام بين مقرر الجغرافيا لمصف العاشر ومقرر التاريخ لمصف العاشر مع برنامج إعداد معمم
االجتماعيات9
كما سعت دراسة الحمارشة ( )2012إلى الوقوف عمى الميارات التي يمتمكيا المعممون الذين
تخرجوا من كميات التربية في الجامعات الفمسطينية ،ويدرسون في المدارس الحكومية التابعة لمديرية
تبعا لمتغير جنس المعمم والجامعة
تربية جنين ،باإلضافة إلى اختالف درجة امتالكيم ليذه الميارات ً
التي تخرج فييا ،والتخصص وذلك من وجية نظر المشرفين التربويين ومديري المدارس 9وقد
استخدمت الباحثة االستبانة لجمع المعمومات ،واستخدمت المنيج الوصفي لجمع معمومات حول
معمما ،وبعد التطبيق تبين أن مستوى امتالك المعممين لمميارات كان جيداً لجميع المجاالت،
(ً )85
تبعا لمتغير الجنس ولمتغير الجامعة وغيرىا من المتغيرات9
كما تبين وجود فروق دالة
ً
إحصائيا ً
وفي بحث آخر سعت المدعة وشحادة ( )2012لمكشف عن مستوى توافر الكفايات المهنية لدى

المعلمين الجدد خريجي جامعة األقصى من وجهة نظر المشرفين التربويين ،وقد صمم الباحثان
استبانة لجمع البيانات الالزمة ،وباستخدام المنيج الوصفي تم استخدام االستبانة عمى مجموعة من
المشرفيين التربويين لتقييم ( )110معممين ،وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية تبين أن مستوى
امتالك المعممين الجدد خريجي جامعة األقصى لكفايات المعرفة األكاديمية والتربوية جاء بدرجة
 9%71954وفي كفايات تخطيط التدريس  ،%70923وفي كفايات تنفيذ الدرس  ،%69925وفي

كفايات تقويم الطمبة  ،%68916وفي كفايات التطور الذاتي 9%73923

وقد جاءت دراسة تونامونا ) (Tuinamuana, 2011لمكشف عن المعايير المينية لممعمم
(المساءلة واأليديولوجية) ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الكيفي من خالل تحميل الخطابات الرسمية
التي تدور حول المعمم ومعايير إعداده ،حيث قامت بتحميل أربعة خطابات رسمية ،وىي :الخطابات
المنطقية ،والمينية والجودة ،واإلدارية واألداء ،واإلستراتيجية 9وقد تبين أن تمك الخطابات مثمت

مجموعة واضحة من التنافس حول تحديد المعايير المينية لممعمم من نظرة أيديولوجية بما في ذلك
النيوليبرالية والعقالنية التقنية 9كما عكست الممارسة التفسيرية التي تميز السياق الذي يجري فيو
ترسيخ المعايير المينية لممعممين واضفاء الطابع المؤسسي من خالل تصميم عمميات المساءلة
والسياسيات الموجية ليا9
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ىدفت دراسة مومني وخزعمي ( )2010إلى معرفة أثر المؤىل العممي والخبرة التدريسية في درجة
ممارسة معممات المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الخاصة التابعة لو ازرة التربية والتعميم األردنية
في منطقة إربد األولى لمكفايات التدريسية من وجية نظرىن .ولتحقيق ىدف البحث ،تم اختيار عينة
تكونت من( )162معممة يعممن في ( )35مدرسة خاصة في محافظة إربد ،وتضمنت األداة ()41

كفاية تدريسية .وقد أظيرت نتائج البحث أن أبرز الكفايات التدريسية الممارسة من قبل المعممات
ىي :مراعاة الفروق الفردية في خالل التخطيط لمدرس ،وجذب انتباه الطمبة والمحافظة عمى

استم ارريتو ،وتصحيح إجابة الطمبة المكتوبة والمفظية بطريقة مناسبة ،كما أشارت نتائج البحث إلى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المعممات لمكفايات التدريسية تعزى لممؤىل
العممي عند المعممات ،في حين توصل البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة

ممارسة المعممات لمكفايات التدريسية تعزى لمخبرة التدريسية عند المعممات ،ولصالح المعممات ذوات
الخبرة التدريسية التي تزيد عمى ( )6سنوات.
وىدفت دراسة السبع ،وآخرين ( )2010إلى تقويم برنامج إعداد معمم المغة العربية في كمية التربية
بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة الشاممة .ولتحقيق ىذا اليدف قامت الباحثة بإعداد قائمة
بمعايير الجودة الشاممة لبرنامج إعداد معمم المغة العربية في كمية التربية بجامعة صنعاء ،تم

معيار موزعة
ًا
اشتقاقيا من الكتب المتخصصة والدراسات والبحوث السابقة ،اشتممت عمى ()152
عمى ) )12مجاالً ،تم تحويل القائمة إلى مقابمتين مع مسؤولي القبول وقسم المغة العربية ،واستبانتين

مع أعضاء ىيئة التدريس والطمبة ،وتكونت عينة البحث من ( )9أعضاء من ىيئة التدريس و()71
طالبا .وقد أظيرت نتائج البحث ضعف توافر معايير جودة سياسة القبول من وجية نظر مسؤول
ً
القبول ،وكذلك ضعف توافر معايير جودة برنامج اإلعداد من وجية نظر قسم المغة العربية والطمبة،
بينما توافرت معايير جودة برنامج اإلعداد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في القسم بمستوى
متوسط9
وجاءت دراسة حماد والنخالة ( )2009لمتعرف عمى مدى امتالك المعممين لخصائص المعمم
العصري من وجية نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين في محافظات غزة ،وقد تكونت عينة
الدراسة من ( (٣٠١مديرين ومديرات (٢٥) ،مشرفاً ومشرفة من العاممين بو ازرة التربية والتعميم العالي

بمحافظات غزة ،واستخدم الباحثان لجمع المعمومات استبانة خاصة تكونت من ) (٤9فقرة موزعة
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عمى خمسة أبعاد رباعية التدرج ،ىي :الخصائص المينية والعقمية والشخصية واالجتماعية والثقافية.

وأظيرت نتائج الدراسة :أن الدرجة الكمية لمدى امتالك المعممين لخصائص المعمم العصري من
وجية نظر المشرفين التربويين ( )% ٥.9٢كانت ترتيبيا كالتالي :الخصائص الشخصية،
واالجتماعية ،والعقمية ،والثقافية ،والمينية ،كما دلت نتائج الدراسة أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية تغرى لمتغير المسمى الوظيفي (مشرف ،ومدير) ،عدا البعد الرابع فقد كانت الفروق
لصالح مدير المدرسة9

بينما سعت دراسة شتات ( )2009لمكشف عن مدى االنتماء الميني لممعمم ،وارتباطو بمينة

التعميم ومدى قيام المعممين بواجباتيم المينية نحو مجتمعاتيم وطالبيم وزمالئيم وعالقة ذلك
بمتغيرات الجنس ،والمؤىل العممي ،والخبرة ( ،مثبتاً ،مسانداً) 9ولمقيام بيذه الدراسة استخدمت الباحثة
استبانة مكونة من ( )٤٠مرقفاً ،حيث تم تطبيقيا عمى عينة قواميا ( )٣٤١معمماً ومعممة ممن

يعممون في المدارس األساسية بمحافظة شمال غزة في الفصل الدراسي الثاني من العام–٥٠٠٢ 9
 ،٥٠٠١وخمصت الدراسة إلى أن المعمم الفمسطيني يتمتع بانتماء ميني بدرجة عالية ،وأن المعممات

أكثر انتماء لمينة التعميم من المعممين ،حيث إن مينة التعميم ال تزال المينة المفضمة لإلناث في
المجتمع الفمسطيني 9وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االنتماء الميني لممعمم الفمسطيني تعزى
لمخبرة أو لممؤىل العممي ،أو كون المعمم ( مثبتاً أو مسانداً)9

وسعت فارما ) (Varma, 2007إلى تحسين نوعية التعميم األساسي من خالل الكشف عن

الكفايات المينية لدى معممي التعميم الشامل ،وقد تم اختيار ( )20مدرسة بطريقة عشوائية من
منطقة نيودليي في اليند ،وبعد إجراء الضبط المناسب باستخدام المنيج الوصفي لمعينة وأدوات
الدراسة المتمثمة باالستبانة والمقابالت ،كشف البحث عن جممة من النتائج أىميا :ضرورة تدريب
المعممين عمى استخدام طرائق تدريس ترتبط بحاجات المتعممين ،وتوجيو المعممين إلى توظيف البنية
التحتية بمؤسساتيم التربوية ،واخضاع المعممين الجدد لبرامج تدريبية؛ إلكسابيم الكفايات المينية
الالزمة لتمكين متعممييم من إشباع حاجاتيم.

كما ىدفت دراسة (عبد القادر )2007 ،إلى تقويم برنامج إعداد معمم الرياضيات في جامعة
األقصى بقطاع غزة في ضوء المناىج الفمسطينية ،واتبع الباحث المنيج الوصفي ،حيث استخدمت
االستبانة التي تحتوي عمى قائمة بمعايير تقويم البرنامج الجامعي كأداة ليذه الدراسة ،وقد تم التحقق
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من صدقيا بالطرق اإلحصائية المناسبة ،وذلك قبل تطبيقيا عمى عينة الدراسة الممثمة لطمبة
الرياضيات في الجامعة (المستوى الثالث والمستوى الرابع) ،وكان من أىم النتائج توفر عدد من
المعايير في برنامج إعداد معمم الرياضيات وعدم توفر عدد آخر منيا9
بينما ىدفت دراسة مكنرجنسي ) (McNergncy, 2003تحديد الكفايات التدريسية لمعممي

الجغرافيا وتأثير بعض المتغيرات المستقمة في امتالكيم لتمك الكفايات ،وبعد إجراء عمميات الضبط
المناسبة من حيث تصميم األدوات واختيار العينة والتأكد من التوزيع الطبيعي ،كشفت نتائج الدراسة
أنو يوجد تأثير إيجابي ومباشر لكل من :الخبرة والجنس والمؤىل العممي في امتالك معممي الجغرافيا
لمكفايات التدريسية9
بينما ىدفت دراسة البنعمي ،وآخرين ( )2003لتحديد الكفايات التدريسية لدى معممي المواد

االجتماعية في المرحمة اإلعدادية بدولة قطر كما يعكسيا تقويم األداء الصفي ،وقد تمثمت عينة
معمما ومعممة ،وباتباع المنيج الوصفي التحميمي ،توصمت الدراسة إلى جممة من
الدراسة من (ً )121
إحصائيا في جميع محاور بطاقة التقويم :التخطيط ،والتنفيذ ،وادارة
النتائج ،أىميا :توجد فروق دالة
ً
الصف ،وشخصية المعمم ،ولصالح المعممين المؤىمين تربوياً 9كما تبين وجود فروق دالة إحصائياً

تبعا لمستويات الخبرة.
بين متوسطات محاور بطاقة التقويم
جميعا ً
ً
وىدفت دراسة أبو عميرة ( )1995إلى تقويم برنامج إعداد معممة الرياضيات في كمية البنات
بجامعة عين شمس؛ لمكشف عن مستوى إسيام برنامج اإلعداد الحالي في تخريج معممة رياضيات
التعميم االبتدائي ،وتحديد المستوى األكاديمي في الرياضيات ،ومستوى األداء التدريسي لكل من
المعممات المتخرجات ،والطالبات في المستوى الثالث بالجامعة ،وبعد إجراء عمميات الضبط المناسبة
توصمت الدراسة إلى أنو يوجد ضعف بين عممية اإلعداد والدور المتوقع لمعممة الرياضيات في
الجانب األكاديمي ،كما يعاني الجانب الميني من ضعف في تواجد التجارب الحديثة في مجال تعميم

الري اضيات ،وكذلك ال يوجد تكامل بين الجانبين النظري والعممي في مقرر تدريس الرياضيات،
باإلضافة إلى تدني مستوى األداء التدريسي لمطالبات المعممات والخريجات9
يتضح مما تقدم أن الدراسة الحالية تتفق مع العديد من الدراسات السابقة ،من حيث اليدف
ومنيجية البحث واجراءات التطبيق ،ولكنيا قد تميزت عن تمك الدراسات من كونيا تنفرد في تقييميا
لبرامج إعداد معممي الدراسات االجتماعية في ضوء المعايير المينية لممعمم الفمسطيني التي أقرتيا
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و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ،والتي تتفق مع الخطة الوطنية اإلستراتيجية لو ازرة التربية

والتعميم العالي الفمسطينية9

ومن منطمق أن تحقيق المعمم رسالتو مربط بما لديو من خصائص شخصية ،وعقمية ،واجتماعية،
ومينية ،وثقافية 999الخ ،حيث إن المعرفة لوحدىا ال تكفي لممعمم ،فال بد أن يمتمك إلى جانبيا أمو اًر
أخرى ،مثل :تقبمو لمينتو ،ودافعيتو اتجاىيا واستعداده لمعمل واالبداع خالليا ،وتحقيق التميز
األدائي من خالل أساليب تعكس الشخصية الفنية لممعمم والتربوية واإلنسانية والقيادية ،وغيرىا من

الخصائص التي لو امتمكيا المعمم لوصمنا إلى معمم عصري ميني بكل جوانبو ،وألسباب أخرى
وميتما في برامج إعداد
ترتبط بعمل الباحث كونو أستا ًذا أكاديمياً في كمية التربية بجامعة األقصى
ً
المعمم وفي كيفية تطويرىا وتطوير أداء الطمبة المعممين 9وانطالقًا من اىتمام و ازرة التربية والتعميم
العالي الفمسطينية التي طالبت وما زالت تطالب بضرورة االىتمام بإعداد المعمم الفمسطيني بصورة

متكاممة مع رؤية المجتمع والو ازرة؛ لنصل في النياية إلى تكوين الطالب الذي نريد ،فقد التمس
الباحث الضرورة الممحة لمقيام بمثل ىذه الدراسات؛ لمخروج منيا بنتائج وتوصيات قد يكون ليا دور
فاعل في تطوير العمل التربوي وتحسينو في مؤسسات الوطن؛ لذا فقد جاءت الدراسة الحالية
لموقوف عمى مستوى اكتساب الطالب المعمم تخصص الدراسات االجتماعية بكمية التربية بجامعة
األقصى لمميارات المينية لممعمم الفمسطيني؛ وذلك بغية تممس واقع تمك الميارات المينية لدى
الطالب المعمم وما نأمل أن يتوافر لدييم منيا في المستقبل9

مشكمة الدراسة:

تمثمت مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:
ما مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية بجامعة األقصى

لمميارات المينية لممعمم الفمسطيني؟
ولإلجابة عن السؤال السابق حدد الباحث األسئمة الفرعية لمبحث:
 -1ما مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة األقصى
لممعرفة الالزمة لمدراسات االجتماعية؟

 -2ما مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة األقصى
لمميارات المينية الالزمة لمدراسات االجتماعية؟
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 -3ما مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة األقصى
لالتجاىات المينية والقيم الالزمة لمدراسات االجتماعية؟
 -4ىل توجد عالقة متشابكة بين المعرفة والميارة المينية واالتجاىات المينية والقيم الالزمة
لمدراسات االجتماعية وفقًا الستجابات عينة الدراسة؟

فروض الدراسة:

تمثمت بالفروض اآلتية:

 -1يزيد مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة
األقصى لممعرفة الالزمة لمدراسات االجتماعية عن  %80كمستوى لمقبول9
 -2يزيد مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة
األقصى لمميارات المينية الالزمة لمدراسات االجتماعية  %80كمستوى لمقبول9

 -3يزيد مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة
األقصى لالتجاىات المينية والقيم الالزمة لمدراسات االجتماعية  %80كمستوى لمقبول9
 -4توجد عالقة متشابكة بين المعرفة والميارة المينية واالتجاىات المينية والقيم الالزمة لمدراسات
االجتماعية وفقًا الستجابات عينة الدراسة9

أىداف الدراسة:

تمثمت األىداف باآلتي:

 -1التعرف عمى مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في
جامعة األقصى لممعرفة الالزمة لمدراسات االجتماعية9
 -2التعرف عمى مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في
جامعة األقصى لمميارات المينية الالزمة لمدراسات االجتماعية9
 -3التعرف عمى مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في
جامعة األقصى لالتجاىات المينية والقيم الالزمة لمد ارسات االجتماعية9

 -4الكشف عن داللة العالقة المتشابكة بين المعرفة والميارة المينية واالتجاىات المينية والقيم
الالزمة لمدراسات االجتماعية وفقًا الستجابات عينة الدراسة9
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أىمية الدراسة:

تمثمت أىمية الدراسة باآلتي:

 -1تكمن األىمية النظرية لمبحث في طبيعة المتغير التابع الذي تناولتو؛ حيث تمثل الميارات
المينية لممعمم الفمسطيني مطمباً رئيساً إلعداد المعمم لمقيام بالميام المنوطة بو9

ال
 -2كما ترتبط أىمية البحث بأىمية الفئة التي تناولتيا ،وىي :الطالب المعمم ودوره الفاعل مستقب ً
في المساىمة في بناء جيل المستقبل9

 -3كما تنبع أىمية البحث كونيا من الدراسات األولى التي تناولت متغير الميارات المينية لممعمم

الفمسطيني بأبعاده الثالثة وفقًا لرؤية و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية -كما يعتقد الباحث-
مما يبرز أىميتيا البحثية في ردم الفجوة في ىذا المجال9

 -4أما من حيث األىمية التطبيقية ،فتكمن في إمكانية االعتماد عمى نتائجيا ،في تقييم برنامج
إعداد المعمم والعمل عمى تطويره9

التعريفات اإلجرائية:

تشتمل الدراسة عمى التعريفات اإلجرائية التالية:

 -1الميارات المينية لممعمم :منظومة متكاممة من المعرفة والميارة واالتجاىات والقيم الالزمة أن
يمتمكيا الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات لمقيام بدوره بشكل فاعل ومتكامل9
 -2الطالب المعمم :الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات في المستوى الدراسي الثالث والرابع،
ويتبع كمية التربية في جامعة األقصى وخاض تجربة التدريب الميداني في المدارس9
 -3تعميم االجتماعيات :برنامج متكامل يتضمن الجوانب الثقافية واألكاديمية والتخصصية في مجال
االجتماعيات يتعرض لو الطالب المعمم خالل أربع سنوات دراسية متكاممة بكمية التربية في جامعة

األقصى9

حدود الدراسة:

اقتصرت حدود الدراسة عمى:

 -1طبق البحث في الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 92018 -2017
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 -2طبق البحث عمى عينة من المشرفين التربويين تخصصوا في االجتماعيات بقسم اإلشراف
التربوي في جامعة األقصى9
 -3ارتبطت نتائج البحث بطبيعة العينة والمحددة بالمشرفين التربويين تخصصوا في االجتماعيات
بقسم اإلشراف التربوي في جامعة األقصى9

الطريقة واإلجراءات:
*منيج الدراسة:

استخدم الباحث المنيج الوصفي الذي يعني بوصف الظاىرة موضوع البحث ،وتحميل بياناتيا

ومعالجتيا لتبيان العالقة بين أبعادىا ،وما يترتب عمييا9
* مجتمع البحث وعينتو:

يتكون مجتمع البحث وعينتو من جميع المشرفين التربويين تخصصوا في االجتماعيات بقسم

اإلشراف التربوي في جامعة األقصى بغزة في العام الدراسي ( ،)2018 -2017والبالغ عددىم ()8
مشرفين تربويين تخصصوا في االجتماعيات9

حيث تعد عينة المشرفين التربويين عينة ظاىرة قامت بتقييم عينة أخرى خفية ،وىي الطمبة
المعممون تخصصوا في الدراسات االجتماعية بجامعة األقصى والبالغ عددىم ( )48طالباً وطالبة9

*أداة الدراسة:

بعد االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المذكورة في مقدمة البحث وخاصة نشرة

و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية المتعمقة بالميارات المينية لممعمم الفمسطيني ،والخطة اإلستراتيجية

( ،)2012قام الباحث بتصميم أداة البحث بحيث شممت ثالثة محاور ،وفيما يمي تقديم وصفاً

تفصيمياً ليا:

وصف المقياس :تضمن المقياس بصورتو األولية من المحاور التالية:
بندا9
 -محور المعرفة الالزمة لمدراسات االجتماعية ويتضمن (ً )11

 -محور الميارات المينية الالزمة لمدراسات االجتماعية ويتضمن ( )10بنود9

 محور االتجاىات المينية والقيم الالزمة لمدراسات االجتماعية 9ويتضمن ( )7بنود9ويتم تصحيح المحاور السابقة وفقاً لتدريج مكون من أربعة مستويات ،حددت وفقًا لنشرة الميارات
ٍ
ٍ
مرض (9)1
مرض ( ،)2غير
المينية لممعمم الفمسطيني ،ىي :ممتاز ( ،)4جيد (،)3
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صدق المقياس :تحقق الباحث من صدق األداة بالطرق اآلتية:

تم عرض األداة بصورتيا األولية عمى مجموعة من المتخصصين
*صدق المحتوى الظاىري :حيث ّ
في طرائق التدريس؛ لمتعرف عمى مدى مالءمة عبارات األداة ،وتمثيميا لمجوانب المحددة في
الوصف ومناسبتيا لمبحث ،ولتعديل ما يرونو مناسباً ،حيث تم استبعاد بعض الفقرات ،واضافة فقرات
أخرى ،كما تم إبقاء الفقرات التي توافق المحكمون عمييا بنسبة ( )%85فأكثر9

*صدق االتساق الداخمي :حيث تم احتساب معامالت الصدق لالستبانة بعد تعبئتيا من عينة

استطالعية تكونت من ( )30مستجيباً من خارج عينة الدراسة ،وبعد استخدام المعالجات اإلحصائية

المناسبة ،تبين أن جميع فقرات االستبانة صادقة ،حيث تراوحت قيم االرتباط ما بين – 09642

 09844وىذا يشير إلى صالحية االستبانة لمتطبيق9
تم حساب ثبات المقياس باستخدام:
*ثبات المقياسّ :
تم احتساب ثبات األداة ككل ،وما تضمنتو من أبعاد وفقرات ،وذلك باستخدام
*معامل كرونباخ ألفاّ :

معامل كرونباخ ألفا ،حيث كانت قيم الثبات مرتفعة وتتراوح بين ( ،)0978 -0989وتشير إلى
صالحية استخدام األداة.

المعالجات اإلحصائية:

اعتمدت الدراسة في تحميل بياناتيا عمى األساليب اإلحصائية التالية :المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية ،والوزن النسبي ،ومعامل كرونباخ ألفا ،اختبار التحميل العاممي باستخدام
برنامج 9AMOS
نتائج الدراسة:

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضياتيا ،اتبع الباحثان ما يمي:

أوالً -اإلحصاء الوصفي:

لإلجابة عن أسئمة الدراسة (األول والثاني والثالث) الالتي تنص عمى:

 -1ما مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة األقصى
لممعرفة الالزمة لمدراسات االجتماعية؟
 -2ما مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة األقصى
لمميارات المينية الالزمة لمدراسات االجتماعية؟
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 -3ما مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة األقصى
لالتجاىات المينية والقيم الالزمة لمدراسات االجتماعية؟
قام الباحث باحتساب مجموع االستجابات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان
النسبية لممجاالت منفردة والمقياس ككل ،والجدول التالي يبين النتيجة:
جدول ( .)1مجموع االستجابات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية
مجموع

المتوسط

االنحراف

النسبة

االستجابات

الحسابي

المعياري

المئوية

المعرفة

1261

77.7

7.6

72.97%

الميارات المينية

1103

77

7.6

71.81%

االتجاىات المينية والقيم

538

11.2

7.7

70.05%

المقياس ككل

7677

77.7

77.7

71.97%

المجال

يتضح من الجدول السابق أن األوزان النسبية لمجاالت المقياس ،والمقياس ككل في ضوء
استجابات عينة الدراسة في تقييميم لمطمبة المعممين تخصص الدراسات االجتماعية بكمية التربية في

جامعة األقصى بغزة قد جاءت جميعيا فوق المتوسط بقميل ( )%70أو يزيد قميالً ،حيث تراوحت

األوزان النسبية ما بين ( )%70905و( )%72997ألبعاد المقياس و( )%71997لممقياس ككل،
نوعا ما ،إال أنيا لم تتجاوز حد المتوسط بكثير ،وىذا يعني
وبالرغم من اعتبار ىذه األوزان مقبولة ً
أن برامج إعداد معمم الدراسات االجتماعية في جامعة األقصى تحتاج الى تحسين وتطوير في

المجاالت الثالثة (المعرفة الالزمة لمدراسات االجتماعية والميارات المينية واالتجاىات المينية

والقيم ،وبذلك يمكن اعتبار تمك النتائج مقبولةً إلى حد ما؛ حيث إن التطور الحاصل في الميارات
المينية لممعمم الفمسطيني التي حددتو و ازرة التربية والتعميم يعتبر حديثًا ويحتاج إلى إدخالو في رؤى
برامج إعداد المعممين بكميات التربية بشكل خاص9

ثانيا -االحصاء االستداللي:
ً

 -1فروض البحث (األول والثاني والثالث) :حيث قام الباحث باستخدام اختبار "ت" لعينة واحدة
لمتحقق من فروض البحث (األول والثاني والثالث) ،والجدول التالي يبين النتائج:
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جدول ( .)2اختبار ت لعينة واحدة لداللة الفروق بين مستوى االستجابات عمى األبعاد الثالثة والمستوى
االفتراضي ( )%08ودرجة حرية 47

المتوسط االنحراف

القيمة

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

الحرجة

ت

الداللة

المعرفة

77.7

7.6

28.8

3.66

7.77

الميارات المينية

77

7.6

25.6

7.77

7.777

االتجاىات المينية والقيم

11.2

7.7

12.8

7.77

7.777

المقياس

اتجاه الداللة
لصالح القيمة
الحرجة

يتضح من الجدول السابق عند درجة حرية :47
احصائيا عند
 91مجال المعرفة الالزمة لمدراسات االجتماعية ،جاءت قيمة (ت=  ،)3966وىي دالة
ً
( ،)0901وىذا يعني أنو توجد فروق بين القيم الحرجة والقيمة المحسوبة عند ( ،)%80ولكن
لصالح القيمة الحرجة ،وىذا يعني أن القيمة المحسوبة ال تزيد عن القيمة الحرجة ،وبالتالي نقبل

الفرضية الصفرية ونرفض الفرض البديل ،أي :ال يزيد مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص
تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة األقصى لممعرفة الالزمة لمدراسات االجتماعية عن
 %80كمستوى لمقبول9
 92مجال الميارات المينية الالزمة لمدراسات االجتماعية ،جاءت قيمة (ت=  ،)4963وىي دالة
إحصائيا عند ( ،)09001وىذا يعني أنو توجد فروق بين القيم الحرجة والقيمة المحسوبة عند
ً

( ،)% 80ولكن لصالح القيمة الحرجة ،وىذا يعني أن القيمة المحسوبة ال تزيد عن القيمة الحرجة،

وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرض البديل ،أي :ال يزيد مستوى امتالك الطالب المعمم
تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية بجامعة األقصى لمميارات المينية الالزمة لمدراسات
االجتماعية  %80كمستوى لمقبول9
 93مجال االتجاىات المينية والقيم الالزمة لمدراسات االجتماعية ،جاءت قيمة (ت=  ،)5905وىي

إحصائيا عند ( ،)09001وىذا يعني أنو توجد فروق بين القيم الحرجة والقيمة المحسوبة عند
دالة
ً
( ،)% 80ولكن لصالح القيمة الحرجة ،وىذا يعني أن القيمة المحسوبة ال تزيد عن القيمة الحرجة،
وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرض البديل ،أي :ال يزيد مستوى امتالك الطالب المعمم
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تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة األقصى لالتجاىات المينية والقيم الالزمة
لمدراسات االجتماعية  %80كمستوى لمقبول9
يتضح مما سبق ،أنو يجب إعادة النظر في برنامج إعداد معمم االجتماعيات بكمية التربية في
جامعة األقصى بفمسطين ،وفقًا لما ورد في الخطة اإلستراتيجية لممعمم الفمسطيني ونشرة الميارات
المينية لممعمم الفمسطيني التي أعدتيا و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطيني في المجاالت الرئيسة
الثالثة ،وىي :المعرفة الالزمة لمعمم الدراسات االجتماعية والميارات المينية الالزمة لمعمم الدراسات
االجتماعية واالتجاىات المينية والقيم لمعمم الدراسات االجتماعية؛ لكي نرتقي بالمعمم الفمسطيني
سعيا لموصول إلى
ونحقق من خاللو الرؤية التي أقرتيا و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطيني؛ ً
الطالب الذي نريد9
 -2فرض البحث الرابع :والذي ينص عمى" :توجد عالقة متشابكة بين المعرفة والميارة المينية
واالتجاىات المينية والقيم الالزمة لمدراسات االجتماعية وفقًا الستجابات عينة الدراسة" ،حيث
استخدم الباحث برنامج  AMOSالمرفق مع حزمة SPSS؛ لمكشف عن داللة العالقة بين األبعاد
الثالثة ،وفيما يمي توضيح لتمك العالقة:
جدول ( .)3نتائج التحميل العامل التوكيدي خالل  AMOSبين أبعاد المقياس والنية السموكية
الستخدام البوابة اإللكترونية.

الخطأ

وزن

الميارة المينية

.07

3.8

0.001

.18

5.8

0.001

1.9

3.9

0.001

عالقة االنحدار بـ

المجال

التباين

المعرفة

2.98

<---

االتجاىات المينية والقيم

1.03

<---

الميارة المينية

المعرفة

7.4

<<--

االتجاىات المينية

المعياري االنحدار

مستوى
الداللة

يتضح من الجدول السابق أن عالقة االنحدار بين أبعاد المقياس مع بعضيا البعض قد جاءت

إحصائيا عند مستوى ( ،)09001بمعنى القدرة عمى التنبؤ بالعالقة بين األبعاد الثالثة كما يمي:
دالة
ً
إيجابيا عمى الميارة المينية9
91المعرفة تؤثر
ً
إيجابيا في الميارة المينية9
92االتجاىات المينية والقيم تؤثر
ً
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تأثير متبادالً9
93المعرفة واالتجاىات المينية والقيم تؤثران ببعضيما ًا

وبذلك يمكن قبول الفرض الرابع الذي ينصل عمى:

توجد عالقة متشابكة بين المعرفة والميارة المينية واالتجاىات المينية والقيم الالزمة لمدراسات
االجتماعية وفقًا الستجابات عينة الدراسة9
والشكل التالي يبين تمك العالقة ودرجاتيا:

حيث تبين التالي:

 -1الزيادة بقيمة ( )1في المعرفة يقابميا زيادة مقدارىا ( )0.3في الميارات المينية ،وىذا يعني أن
التأثير إيجابي9
 -2الزيادة بقيمة ( )1في االتجاىات المينية والقيم يقابميا زيادة مقدارىا ( )1.03في الميارات
المينية ،وىذا يعني أن التأثير إيجابي9
 -3الزيادة بقيمة ( )1في المعرفة يقابميا زيادة مقدارىا ( )7.38في االتجاىات المينية والقيم وأن
الزيادة بقيمة ( )1في االتجاىات المينية والقيم تقابميا زيادة مقدارىا ( )7.38في المعرفة ،وىذا

يعني أن التأثير إيجابي9
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الخالصة  :إن النتائج السابقة تعكس الضرورة الممحة لمتكامل التام بين برامج إعداد المعمم بكميات
التربية في جامعة األقصى عامة ،وبرنامج إعداد معمم الدراسات االجتماعية بصورة خاصة مع رؤية

و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية لممعمم الفمسطيني ،وخاصة الميارات المينية ،خاصة أن
كميات التربية ىي المسؤولة عن إعداد المعمم الذي سيكون عمى عاتقو مسؤولية التدريس فيما بعد في
المؤسسات التعميمية التي تشرف عمييا و ازرة التربية والتعميم 9وبالتالي فإن العالقة بين إعداد المعمم
وو ازرة التربية والتعميم ىي عالقة تأثير متبادل ،فالتعديل في رؤية الو ازرة يقتضي التعديل في برنامج

إعداد المعمم حتى ال تصبح ىناك فجوة كبيرة بين طرفي المؤسسة التعميمية التعممية 9وىذا يتفق مع

نتائج العديد من الدراسات السابقة وتوصياتيا ومنيا دراسة( :عبد القادر2007 ،؛ والعاصي،
2012؛ ومومني وخزعمي2010 ،؛ والسبع ،وحسان ،وعبده2010 ،؛ والبنعمي ،والمقبل ،ومراد،
2003؛ وأبو عميرة1995 ،؛ والحمارشة2012 ،؛ والمدعة وشحادة9)2012 ،

توصيات البحث:

يوصي الباحث باآلتي:

 91تطوير برامج إعداد معمم الدراسات االجتماعية بما يتناسب مع المعرفة الالزمة لمعمم الدراسات
االجتماعية بكمية التربية في جامعة األقصى9
 92تطوير برامج إعداد معمم الدراسات االجتماعية بما يتناسب مع الميارات المينية الالزمة لمعمم
الدراسات االجتماعية بكمية التربية في جامعة األقصى9
 93تطوير برامج إعداد معمم الدراسات االجتماعية بما يتناسب مع االتجاىات المينية والقيم الالزمة
لمعمم الدراسات االجتماعية بكمية التربية في جامعة األقصى9

مقترحات البحث:

يقترح الباحث ما يأتي من دراسات:

 91تطوير مساقات برنامج إعداد معمم الدراسات االجتماعية بكمية التربية في جامعة األقصى عمى
ضوء الميارات المينية لممعمم الفمسطيني9
 92برنامج تدريبي لتنمية الميارات المينية لمطالب المعمم تخصص الدراسات االجتماعية بكمية التربية
في جامعة األقصى9
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ممحق ( )1االستبانة

عزيزي المشرف التربوي999999999999999999999999999999999999999999999999999999999:المحترم
يقوم الباحث بدراسة عممية ألغراض البحث العممي بعنوان:
مستوى امتالك الطالب المعمم تخصص تعميم االجتماعيات بكمية التربية في جامعة األقصى
لمميارات المينية لممعمم الفمسطيني.
وتحقيقًا ألىداف الدراسة يمتمس من سيادتكم التكرم بتقييم الطمبة الذين تشرف عمييم وفقًا لفقرات
عمما بأن التقديرات تعني:
المقياس التاليً ،
 91ممتاز :المبادر ،والمتميز ،والميسر لعممية التعمم9

 92جيد :يوضح ويفسر المفاىيم ،بحيث يجمع بين دور الميسر والدور التقميدي9

ٍ
اعتياديا ،بحيث يكتفي بالمستويات الدنيا لمتفكير9
مرض :يقوم بالدور الذي أوكل لو
93
ً
ٍ
مرض :ال يؤدي دوره االعتيادي بكفاءة9
 94غير
95
اسم الطالب 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :
بطاقة تقييم الطالب المعمم تخصص الدراسات االجتماعية وفقًا لممعايير المينية لممعمم الفمسطيني
المعيار األول :يمتمك الطالب المعمم المعرفة الالزمة لمدراسات االجتماعية من حيث:
التقدير

الفقرة

ممتاز

فمسفة المنياج الفمسطيني ،والخطوط العريضة لممنياج

وأىدافو9

المحتوى الدراسي لمدراسات االجتماعية ،وكيفية إثرائو9
إستراتيجيات التعمم النشط المناسبة لطبيعة الطمبة9
طرائق تدريس الدراسات االجتماعية وفقًا إلمكانات الطمبة
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والبيئة المحمية والصفية9
متطمبات تدريس الدراسات االجتماعية بصورة تكاممية9
طرائق القياس والتقويم التربوي المناسبة لمطمبة ولمدراسات
االجتماعية9
أساسيات الدراسات االجتماعية الرئيسة والفرعية9
التكنولوجيات المناسبة لمدراسات االجتماعية9
حاجات الطمبة المختمفة ،وآليات التعامل معيا9
المعيار الثاني :يمتمك الطالب المعمم الميارات المينية الالزمة لمدراسات االجتماعية من حيث:
التقدير

الفقرة

ممتاز

تخطيط الدروس التفاعمية المناسبة الحتياجات الطمبة9
تجييز بيئة تعميمية يتوفر فييا األمن الصفي وتدعم عممية
التعميم والتعمم9
إعداد مناخ تعميمي يتصف بالمرونة واالبتكار والنقد
والتواصل والتشارك9
يستخدم بفاعمية التكنولوجيات الحديثة والوسائل التعميمية
ومصادر التعمم المناسبة9
تفعيل السياق االجتماعي والثقافي والتشاركي ذي العالقة
بواقع المتعمم9
تمكين المتعممين من بناء المعرفة ومحاكمتيا ومشاركتيا مع
اآلخرين9
يوظف أساليب التقويم التربوي المختمفة بفاعمية9
التقييم الذاتي لممارساتو التعميمية وفقًا لمتغذية الراجعة ذات
العالقة9
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المعيار الثالث :يمتمك الطالب المعمم االتجاىات المينية والقيم الالزمة لمدراسات االجتماعية من حيث:
التقدير

الفقرة

ممتاز

تيسير عممية التعمم وتنظيميا لجميع المتعممين9
تقديم المساعدة لممتعممين كافة لتمكينيم من إظيار ميوليم
واتجاىاتيم وقدراتيم9
ووجدانيا تمبية
يجود من أدائو الميني معر ًفيا وميارًيا
ً
الحتياجاتو المينية9
يبدي االىتمام بالتعاون واالنفتاح عمى الجيات المختصة
بعممية التطوير النوعي لمتعمم9

67

جيد

مرض

غير مرض

