
  
  
  
  

  2018وليوي، 118-96ص ،الثالثالعدد  ،األول المجلدمجلة جامعة األقصى للعلوم التربوية والنفسية، 
 

مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص تعليم االجتماعيات بكلية التربية بجامعة األقصى 
  للمهارات المهنية للمعلم الفلسطيني

  ** يوائل عبد الهادي العاص د.

  الملخص
جامعة في عليم االجتماعيات بكلية التربية مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص تهدفت الدراسة الحالية التعرف إلى    
؛ ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث قام ألقصى للمهارات المهنية للمعلم الفلسطينيا

االتجاهات المهنية و المهارة المهنية، و ) فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: (المعرفة، 21بتصميم استبانة تتضمن (
ن ألولئك ) مشرفيين تربويين متابعي8ت اجتماعية من خالل (تخصص دراسا اً معلم اً ) طالب48والقيم)، كما تم تقييم (

حصائية المناسبة تبين أن مستوى امتالك الطالب المعلم للمهارات المهنية في الطلبة المعلمين، وبعد إجراء المعالجة اإل
 %،71.81 ،%72.97االتجاهات المهنية والقيم) على الترتيب (و المهارة المهنية، و المجاالت الثالثة (المعرفة، 

 ،وجد عالقة تكاملية بين مجاالت المهارات المهنية الثالثة%)، كما تبين أنه ت71.97ياس ككل (%) وفي المق70.05
مهنية يؤثران في من المعرفة واالتجاهات ال وأن كالً  ،في المهارة المهنية اً بين أن المعرفة واالتجاهات تؤثر إيجابيحيث ت

  .اَ بعضهما تأثيًرا إيجابي
االتجاهات المهنية والقيم، و المهارات المهنية، و المعرفة، و تعليم االجتماعيات، و : الطالب المعلم، مات المفتاحيةالكل

  المعلم الفلسطيني.و 
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 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. 
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  :قدمة الدراسةم
عداد كادر مؤهل إعلم عبء كبير ومسؤوليات عظام في عداد المإيقع على كاهل كليات    

باألدوار المنوطة به  طار الكثير من التحديات؛ ليقوم، وفي إاً وتكنولوجي اً وتخصصي بيداغوجياً 
باالعتماد على رؤى و  ،العالي الفلسطينيةوزارة التربية والتعليم ستراتيجية لالخطة اإلوالمنبثقة من 

  الوزارة والطالب الذي نريد.و متعددة منها رؤية المجتمع 
الجة، وفي ظل العديد من التحديات التي تواجهها األنظمة التربوية التي تحتاج إلى مواجهة ومع   

، وذلك لما للمعلم من دور فعال في تحقيق األهداف التربوية التي من وخصوصًا في إعداد المعلمين
حدثت في السنوات الماضية فقد فرضت التطورات التي  اءة وفعالية أي نظام تربوي،زيادة كفشأنها 

ى مؤسسات علكافة مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياسية في 
، 2007، ال بد من اإلحاطة بها والتكيف معها (عبد القادر، إعداد المعلمين أدوارًا جديدة للمعلم

494(.  
وقد حددت وزارة التربية  ،للعديد من المتغيرات المرتبطة بهذا الشأن اً وتتنوع تلك األدوار تبع   

والتعليم العالي الفلسطينية منظومة من المهارات المهنية التي يجب أن يتمتع بها المعلم الفلسطيني، 
  وقد أطلقت عليها مسمى المهارات المهنية للمعلم الفلسطيني.

 ؛التعليمية العملية في ومهمة أساسية ركيزة يمثل ،اً ؛ لتنميتهم مهنيالمعلمين بإعداد االهتمامف   
 السليم فاإلعداد المطلوب؛ بالشكل أدوارهم بتأدية لهم تسمح بطريقة كفاياتهم يمارسون معلمين إليجاد
جاح وصوًال للن ،بيسر مناسبة بحلول المختلفة المواقف ومواجهة بثقة، رسالته ألداء المعلم يهيئ
  .)2010خزعلي، (مومني و . آخر نجاح تحقيقل حافًزا ليكون

 عن سواء واألكاديمية، المعلمين المهارات المهنية كسابإل األساسي المفتاح وتعد التنمية المهنية   
 ساعدت ولقد الذاتي، التعلم أساليب أو باستخدام الرسمية، التدريب برامج في المباشرة األنشطة طريق

 أساليب ظهور إلى االتصاالت وأساليب لكترونيات والحاسباتواإل المعلومات نظم في الهائلة لطفرةا
 إعداد مجال في الحديثة التربوية االتجاهات من وظهور الكثير والتعليم، التربية مجال في جديدة
  .)2009أبو ورد، (الناقة و  مباشرة. كنتيجة مهنياً  وتدريبه المعلم

عداد المعلمين إستراتيجية وفًقا إل اً ل خريج جامعي مؤهل تربويمعلم على كويطلق مسمى ال   
ع) أو بوالذي يمتلك كحد أدنى درجة البكالوريوس التربوي للصفوف (من أول إلى را ،الفلسطينية
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لى عاشر) أو أي درجة إفي مبحث التخصص للصفوف (من خامس بكالوريوس أساليب التدريس 
  لى دبلوم تأهيل تربوي من كلية تربوية معترف بها.إ باإلضافةس متخصص و بكالوري

وقد اعتمدت هيئة تطوير مهنة التعليم الفلسطينية منظومة من الضوابط والمعايير المهنية التي      
وقد تضمنت  ،كمعلمكافة متطلبات المهنة األساسية بحيث تفي ب ،يجب أن يمتلكها المعلم الفلسطيني

 اً هي: المعرفة والفهم، والمهارات المهنية، وأخير  ،يم الفلسطينية ثالثة مجاالتلوزارة التربية والتعل اً وفق
، ربية والتعليم العالي الفلسطينية(وزارة الت وفيما يلي توضيح لتلك المجاالت .االتجاهات المهنية والقيم

2012(:  
 وتطورها للمعرفة كهامتال مدى على المعلم لكفاءة العامة األطر : تستندوالفهم المعرفة :األول المجال
 العريضة القاعدة تمثل فالمعرفة الذاتية، والتاريخية، وخبرته والثقافية، االجتماعية السياقات ضمن
 تحقيق إلى التعليم، وتؤدي مهنة نحو واتجاهاته ومعتقداته للمعلم، المهنية المهارات عليها تبنى التي

 تربوية ممارسات اختيار على المعلم تساعد أنها كما ،التعليمية التعلمية للعملية واالستمرارية الفاعلية
 المعرفة بين العالقة أن التام اإلدراك مع تربوية صحيحة قرارات اتخاذ إلى تقود مخطط لها،
  .تكاملية تبادلية عالقة هي والمهارات
 إلى فةالمعر  ترجمة على المعلم قدرة في المجال هذا أهمية المهنية: تظهر المهارات :الثاني المجال
 المعرفة قاعدتي على تبنى العملية أن الممارسة االعتبار بعين األخذ مع عملية، وممارسات مهارات
  .والممارسة والتجريب الخبرات وتبادل الواسع باالطالع وتتطور وتنمو والفهم،
 ساعدهت التعليم مهنة نحو واتجاهاته المعلم معتقدات والقيم: إن المهنية االتجاهات :الثالث المجال
 التعليم مهنة نحو إيجابية التزامه باتجاهات فإن وعليه طلبته، ولدى لديه قيمية منظومة تشكيل على
 نحو التعلم إيجابية اتجاهات لتكوين الطلبة في سيؤثر الذي والمهاري، المعرفي النمو إلى به تدفع

  .والمدرسة
) 45، ص2012-2008تربوي (ستراتيجية للتطوير التوافق ذلك مع ما تضمنته الخطة اإلوي   

 ووطنه وقوميته بدينه يعتز فلسطيني تهيئة إنسان": ة والتعليم الفلسطينية، حيث ذكرتلوزارة التربي
 العلمي التطور متطلبات مع ويتفاعل بإيجابية واإلبداع، للمعرفة ويسعى واإلسالمية، العربية وثقافته

 واألسواق الثقافات على والعملية، ومنفتح لميةالع المجاالت في المنافسة على وقادر والتكنولوجي،
 اإلنسانية بالقيم الجنسين والتمسك بين المساواة على يقوم مجتمع بناء على وقادر والعالمية، اإلقليمية
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 وتعدد وتنوع برامجه، به، االلتحاق بسهولة يتميز الذي التعليم بنظام والنهوض الديني والتسامح
  ".وجودته المحلية لالحتياجات واستجابته واستدامته، وفعاليته، ،وكفاءته ومرونته، مستوياته،

وهذا ما  ،ا االهتمام بإعداد معلم قادر على القيام باألدوار المنوطة بهولتحقيق تلك الرؤية كان لزامً    
قرار معايير جودة التعليم التي إاصة بمحور نوعية التعليم من حيث أكد عليه معيار السياسات الخ

ويعزز على تنمية قدراته  اً شخصيته المتكاملة بحيث يكون قادر لى تفعيل دور المتعلم وبناء تستند ع
لى تحقيق المشاركة المجتمعية في المسؤولية عن إ باإلضافة ،اً واجتماعي اً من دور ومكانة المعلم مهني

االت الطارئة في شكعلى مواجهة اإل اً ليكون قادر  ؛التعلم وباالستناد على التطور التكنولوجي والعلمي
  .)45، ص2012 -2008 ،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةجتمع.(الم
لى الكثير من الدراسات والبحوث واألدبيات المتعلقة بموضوع إوباالستناد  ما ذكرلى إ باإلضافة   

والتي  ،الدولة المعلم من أولويات مؤسسات بإعدادليها الباحث تبين أن االهتمام إوالتي رجع  ،الدراسة
يجب أن تأخذها بعين االعتبار وفًقا للكثير من المحددات التي تغيرت مع التطورات التي حصلت 

وكذلك مجاالت  .في مجاالت نظريات التعلم (السلوكية فالمعرفية فالبنائية فاالجتماعية والتواصلية)
ير في العملية ببشكل كوأثرت  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي غزت كل مناحي الحياة

لكتروني الذكي والتعلم المدمج والتعلم (التعلم اإل: أهمها ،فظهر من خاللها مسميات عديدة ،التعليمية
لتخصص، وال ننسى وكذلك التطورات التي حصلت وتحصل في كل لحظة في مجاالت ا .التشاركي)

ولكن مع  ًا،ومنحى تربوي ياً تخصص ات يأخذ منحىنعداد المعلم كان في فترة الثمانيإأن االهتمام في 
والذي ظهر  ،لى منحى آخر هو المنحى التكنولوجيإالحادي والعشرين اتجه االهتمام  دخولنا للقرن

وهي: محور التعلم واالبتكار (الذي يهتم بتفعيل دور  ،تأثيره في ثالثة محاور لمعلم المستقبل اً جلي
المهارات التكنولوجية الرقمية (الذي يهتم بكيفية  )، ومحوراً ومبدع اً ومفكر  المتعلم وجعله نشطاً 

دارة المواقف التعليمية)، ومحور إ ية في تعليم وتعلم مواد التخصص و توظيف التكنولوجيا الرقم
   .(الذي يهتم في بناء الشخصية وتفاعلها مع مكونات المجتمع) المهارات الحياتية الناعمة

 مع بالتعاون الوزارة شكلت فلسطين في المعلمين وتأهيل دإعدا ستراتيجيةإ توصيات إلى واستناداً    
 على بالمعلمين خاصة مهنية معايير بناء مهامها من التي التعليم مهنة تطوير اليونسكو هيئة

 الحلقات سلسلة من حلقة لتكون ؛)خبير معلمو  أول، معلمو  معلم،و  معلم جديد،( رتبهم اختالف
 هذه ولتكون ؛التربوي الميدان فيكافة  لعاملينل ر المهنيةالمعايي منظومة تشكل التي المتتابعة
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 العامة والمهارات المعارف من منظومة المعلم بحيث يمتلك المعلم، مهنة لتوصيف مرجعية المعايير
 المعيشي، واقعه وتحسين العمل، تحسين ظروف عبر اإليجابية واالتجاهات والقيم والتخصصية،

 فرص تحسين عملية في حجر الزاوية يشكلون الذين ،المؤهلين ينالمعلم من كفء كادر إلى وصوالً 
 وتحسينه، التعليم إلى تطور حتماً  سيؤدي الذي األمر الفلسطينية، المدارس في كاّفة للطلبة التعليم
 لهذا الثروة الحقيقية باعتباره الفلسطيني لإلنسان والتعليم التربية لوزارة الطموحة الرؤية وتحقيق
  .)2012ة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ، (وزار  .الوطن

عداد وتأهيل المعلمين إبفلسطين من الكليات الرائدة في  جامعة األقصىفي ة التربية كلي دوتع   
كساب المعلم إلى إكلية التربية منذ نشأتها األولى الفلسطينيين للقيام باألدوار المنوطة بهم، وقد سعت 

 اً وتكرار  اً ار ، حيث عمدت مر ةة لتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم الفلسطينيالفلسطيني الخبرات الالزم
لتتناغم مع  ؛من خالل تحديث خططها الدراسية ،عداد المعلم الفلسطينيإلى تطوير برامج إ

المتغيرات الحاصلة في المجتمع المحلي والدولي، وتطرح كلية التربية العديد من البرامج التربوية 
اللغة العربية هذا الشأن، ومنها: معلم الرياضيات ومعلم العلوم ومعلم التكنولوجيا ومعلم المرتبطة ب

  سالمية، ومعلم االجتماعيات...ومعلم الدراسات اإل
ى إلى إعداد المعلمين قبل في كلية التربية بجامعة األقص عداد معلم االجتماعياتإويهدف برنامج    

المؤسسات التربوية من خالل معارفهم وقدراتهم التربوية وتأهيلهم للعمل كمعلمين في  الخدمة
 .لتلبية حاجات المجتمع الفلسطيني والتكنولوجية المتجددة؛

 عداد معلم االجتماعيات فيما يليبرنامج إأهداف جامعة األقصى وقد حددت كلية التربية في    
  :)2017جامعة األقصى،  -(كلية التربية

 . متغيرات سوق العمل  ى التعليم في الجامعة بما يتوافق معإعداد كوادر مؤهلة لرفع مستو  .1
التعاون مع الهيئات والجهات والمؤسسات العلمية والثقافية في طرح وحل القضايا والمشكالت   .2

  .التربوية
توفير بيئة تعليمية تعلمية فاعلة وفق معايير الجودة الشاملة وصوًال إلى تحسين جودة البرامج  .3

  .األكاديمية
، وصوًال إلى تطوير العملية التعليمية وحل مشكالتها ثقافة البحث العلمي نحو األصالة يهتوج .4

 . األساسية
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، بين أعضاء القسم على وجه الخصوص تحقيق العدالة والمصداقية وصوًال إلى تحسين العالقة .5
 . تفعيلهوصوًال إلى تحقيق العمل الجماعي و  ؛وبين القسم وأقسام الكلية األخرى على وجه العموم

اد المعلم، ولقد ركز العديد من الباحثين المختصين جهودهم؛ للبحث في سبل تطوير برامج إعد   
محورًا رئيسًيا إلنجاح العملية التعليمية التعلمية؛ فقد أشارت نتائج وتوصيات  ولما كان المعلم يعد

ضرورة االرتقاء بمستوى الكثير من البحوث والدراسات التي تمحورت حول برامج إعداد المعلم إلى 
اإلعداد الثقافي واألكاديمي والتربوي والتكنولوجي، وخصوصًا في ظل عصر يمتاز بالمستجدات 

، والتي الدراسات التي أمكن الحصول عليهاالمتتابعة، فيما يلي عرض مختصر لبعض البحوث و 
  محورها موضوع البحث الحالي. 

ف عن مستوى تلبية المعلمين في الصفوف للكش  (Buxton, 2015)هدفت دراسة بوكستن   
، وقد اعتمد 2.4و 1.4على وجه التحديد المعايير  للمعايير المهنية الوطنية الجديدة للمعلمين

وتم استخدام لدراسة الحالة كمنهج للوصول  ،الباحث على النظرية التفسيرية في تصميم البحث
لبيانات، وقد ركزت الدراسة على: فاعلية وباالعتماد على المقابالت الجماعية لجمع ا ،للنتائج

تهم، وكذلك المعلمين في توفير فرص للطالب لفهم واحترام تاريخ سكان مضيق تورس وثقافتهم ولغ
ظهار استجابة فعالية المعلمين في إ اً فاعلية المعلمين في تحديد واستخدام إستراتيجيات فعالة، وأخير 

هم النتائج التي أشارت اليها الدراسة: فاعلية المعلمين في للمجتمع المحلي والبيئة الثقافية. ومن أ
لى احتياج المعلمين ها أشارت إ، ولكنلطلبة حول تاريخ السكان األصليينتكوين فهم واحترام لدى ا

ودة متغيرة ويشعرون بعدم الكافية، كما ن الممارسة الحالية للمشاركين ذات ج، حيث إلبعض التدريب
  رد.د نقص في المواجنه يو أ

 ساسية منوم في كليات التربية األعداد معلم العللتقويم برامج إ )2014الخفاجي (جاءت دراسة 
وذلك باستطالع وجهات  ،عداد معلم العلوم في الطلبة المطبقينخالل التقصي لمدى توافر معايير إ

فيها الطلبة.  التي يطبقمديري المدارس ومديراتها المشرفين على الطلبة المطبقين و  نظر التدريسيين
ت ) مجاالت، تكون4) فقرة موزعة على (36عدت استبانة مكونة من (ولتحقيق أهداف الدراسة، أ

و مديرة مدرسة. ولبيان مدى توافر المعايير تم حساب أ اً ) مدير 42() تدريسيًا و19عينة البحث من (
، وحساب عينة البحثالوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات االستبانة بعد توزيع االستبانة على 

عداد المعلم متوافرة بالطلبة ج أن أغلب معايير إ. لقد أظهرت النتائالتكرارات لكل فقرة ومجال
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دارات المدارس، وحصول بعض المعايير يرات عينة البحث من التدريسيين وإ المطبقين بموجب تقد
ياب الجانب بسبب غ ؛ديثةعلى تقديرات متدنية وخصوصًا المتعلقة باستخدام الطرائق التدريسية الح

ظهرت النتائج تطابق وجهات نظر الطرفين بشأن تقويم بعض فقرات االستبانة التطبيقي فيها، كما وأ
على من تقديرات التدريسيين ، وكانت تقديرات اإلدارات التدريسية أوالمكونات الرئيسة لالستبانة

  للفقرات جميعها.
عداد معلم ر العالقة التكاملية بين برنامج إحالية لتقديهدفت الدراسة ال )2012( العاصيدراسة و    

، وقد تحددت المناهج الدراسية في قصى والمناهج الدراسية ذات الصلةاالجتماعيات في جامعة األ
العليا للصفوف (الخامس، والسادس، والسابع، والثامن،  مقرري التاريخ والجغرافيا للمرحلة األساسية

يق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة معايير مرجعية تم اشتقاقها من ولتحق .، والعاشر)والتاسع
جامعة األقصى، ومن معلم االجتماعيات بكلية التربية في عداد محتوى الجانب األكاديمي لبرنامج إ

جراء المقارنات البحثية . وبعد إثم قام الباحث بتحليل مضمون المقررات الدراسية المحددة سابقاً 
يوجد توازن تام بين مقرر  :توصل الباحث إلى النتائج التالية ،باإلجابة عن تساؤالت الدراسة المعنية

عداد معلم إلصفوف السادس والثامن مع برنامج الجغرافيا للصفوف الخامس والسابع ومقرر التاريخ ل
لم عداد معإالتاريخ للصف التاسع مع برنامج  يوجد توازن شبه تام بين مقررو  االجتماعيات.
وف السادس والتاسع مع برنامج يوجد توازن فوق المتوسط بين مقرر الجغرافيا للصفو  االجتماعيات.

يوجد عدم توازن شبه تام بين مقرر الجغرافيا للصف الثامن ومقرر و  عداد معلم االجتماعيات.إ
تام بين يوجد عدم توازن و  عداد معلم االجتماعيات.إلصفوف الخامس والسابع مع برنامج التاريخ ل

 عداد معلم االجتماعيات.إبرنامج  مقرر الجغرافيا للصف العاشر ومقرر التاريخ للصف العاشر مع
لى الوقوف على المهارات التي يمتلكها المعلمون الذين ) إ2012كما سعت دراسة الحمارشة (   

عة لمديرية التابويدرسون في المدارس الحكومية  ،تخرجوا من كليات التربية في الجامعات الفلسطينية
جنس المعلم لمتغير  اً لمهارات، تبعلى اختالف درجة امتالكهم لهذه اتربية جنين، باإلضافة إ
وذلك من وجهة نظر المشرفين التربويين ومديري المدارس.  ،ها والتخصصوالجامعة التي تخرج في

جمع معلومات حول وصفي لواستخدمت المنهج ال ،وقد استخدمت الباحثة االستبانة لجمع المعلومات
جاالت، لجميع الم للمهارات كان جيداً وبعد التطبيق تبين أن مستوى امتالك المعلمين  .اً ) معلم85(

 لمتغير الجنس ولمتغير الجامعة وغيرها من المتغيرات. اً كما تبين وجود فروق دالة إحصائًيا تبع
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 لدى المھنية الكفايات للكشف عن مستوى توافر )2012شحادة (اللدعة و وفي بحث آخر سعت    

وقد صمم الباحثان  .التربويين المشرفين نظر وجھة من األقصى جامعة خريجي الجدد المعلمين
وباستخدام المنهج الوصفي تم استخدام االستبانة على مجموعة من  ،استبانة لجمع البيانات الالزمة

ئية تبين أن مستوى امتالك حصااإل ، وبعد إجراء المعالجاتاً ) معلم110مشرفيين التربويين لتقييم (ال
% 71.54كاديمية والتربوية جاء بدرجة لمعرفة األن الجدد خريجي جامعة األقصى لكفايات االمعلمي

%، وفي كفايات تقويم 69.25% وفي كفايات تنفيذ الدرس 70.23وفي كفايات تخطيط التدريس 
  .%73.23وفي كفايات التطور الذاتي % 68.16الطلبة 

للكشف عن المعايير المهنية للمعلم  (Tuinamuana, 2011)ءت دراسة تونامونا وقد جا   
ة (المساءلة واأليديولوجية)، وقد استخدمت الباحثة المنهج الكيفي من خالل تحليل الخطابات الرسمي

وهي: الخطابات  ،عداده، حيث قامت بتحليل أربعة خطابات رسميةالتي تدور حول المعلم ومعايير إ
ستراتيجية. وقد تبين أن تلك الخطابات مثلت والجودة، واإلدارية واألداء، واإل، والمهنية المنطقية

يديولوجية بما في ذلك لمعايير المهنية للمعلم من نظرة أمجموعة واضحة من التنافس حول تحديد ا
يجري فيه الذي  النيوليبرالية والعقالنية التقنية. كما عكست الممارسة التفسيرية التي تميز السياق

طفاء الطابع المؤسسي من خالل تصميم عمليات المساءلة سيخ المعايير المهنية للمعلمين، وإ تر 
  والسياسيات الموجهة لها.

 درجة في التدريسية والخبرة العلمي المؤهل أثر معرفة إلى )2010( خزعليمومني و ت دراسة هدف   
 األردنية والتعليم التربية لوزارة التابعة الخاصة المدارس في ،الدنيا األساسية المرحلة معلمات ممارسة

 عينة اختيار تم البحث، هدف ولتحقيق .نظرهن وجهة من التدريسية للكفايات األولى إربد منطقة في
 (41) األداة وتضمنت، إربد محافظة في خاصة مدرسة  (35)في يعملن معلمة  (162)من تكونت
 المعلمات قبل من الممارسة التدريسية الكفايات أبرز نأ البحث نتائج أظهرت وقد .تدريسية كفاية
 على والمحافظة الطلبة انتباه وجذب للدرس، التخطيط أثناء في الفردية الفروق مراعاة :هي

 إلى البحث نتائج أشارت كما، مناسبة بطريقة واللفظية المكتوبة الطلبة إجابة وتصحيح استمراريته،
 للمؤهل تعزى التدريسية للكفايات المعلمات ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

 درجةفي  إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى البحث توصل حين في المعلمات، عند العلمي
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 ذوات المعلمات ولصالح المعلمات عند التدريسية للخبرة تعزى، التدريسية للكفايات المعلمات ممارسة
  .سنوات (6) ىعل تزيد التي التدريسية الخبرة

 كلية في العربية اللغة معلم إعداد برنامج تقويم إلى )2010( السبع، وآخروندراسة  وهدفت   
 بإعداد الباحثة قامت الهدف اهذ ولتحقيق .الجودة الشاملة معايير ضوء في صنعاء بجامعة التربية
 تم صنعاء، التربية بجامعة ةكلي في العربية اللغة معلم إعداد لبرنامج الشاملة الجودة بمعايير قائمة

 موزعاً  اً معيار   (152)على اشتملت السابقة، والبحوث والدراسات المتخصصة الكتب من اشتقاقها
 واستبانتين العربية، اللغة وقسم القبول مسؤولي مع مقابلتين إلى القائمة تحويل تم مجاًال، (12) على
 )71و( ،التدريس هيئة من أعضاء  (9)من البحث عينة وتكونت والطلبة، هيئة التدريس أعضاء مع
 مسؤول نظر وجهة من القبول سياسة جودة معايير توافر ضعف البحث نتائج أظهرت وقد .اً طالب

 والطلبة، العربية اللغة قسم نظر وجهة من اإلعداد برنامج جودة معايير ضعف توافر وكذلك القبول،
 بمستوى القسم في التدريس هيئة أعضاء نظر ةوجه اإلعداد من برنامج جودة معايير توافرت بينما

  متوسط.
 المعلم لخصائص ) للتعرف على مدى امتالك المعلمين2009وجاءت دراسة حماد والنخالة (   

 عينة تكونت غزة، وقد محافظات في التربويين والمشرفين المدارس نظر مديري وجهة من العصري
 والتعليم العالي التربية وزارةفي  العاملين من مشرفةو  مشرفاً ) ٥٢ (ومديرة، مدير) ١٠٣( من الدراسة

 موزعة فقرة) ٤٩ (من تكونت خاصة استبانة المعلومات لجمع الباحثان واستخدم غزة، بمحافظات
 .والثقافية واالجتماعية والشخصية والعقلية المهنية الخصائص :هي ،التدرج رباعية أبعاد على خمسة
 من العصري المعلم لخصائص المعلمين امتالك لمدى الكلية ةالدرج أن: الدراسة نتائج وأظهرت

 - الشخصية الخصائص: كالتالي ترتيبها كانت%)  ٦٧.٥( التربويين المشرفين وجهة نظر
 داللة ذات فروق توجد ال أنه الدراسة نتائج دلت كما المهنية،و  –الثقافيةو  –العقليةو  -االجتماعيةو 

 الفروق كانت فقد ،الرابع البعد عدا) مديرو  –مشرف( يالوظيف المسمى لمتغير تغرى إحصائية
  المدرسة. مدير لصالح

 التعليم بمهنة وارتباطه للمعلم، المهني االنتماء مدى عن ) للكشف2009بينما سعت دراسة شتات (
 بمتغيرات ذلك وعالقة ،وزمالئهم وطالبهم مجتمعاتهم نحو المهنية بواجباتهم قيام المعلمين ومدى

 بانةاست الباحثة استخدمت الدراسة بهذه وللقيام ).مساندو  مثبت،( العلمي، والخبرة، لمؤهلوا الجنس،
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 في يعملون ممن ومعلمة اً ) معلم١٤٨( قوامها عينة على تطبيقها تم حيث فقرة،)  ٤٠( من مكونة
، ٢٠٠٨ –٢٠٠٩. العام من الثاني الدراسي الفصل في غزة شمال بمحافظة األساسية المدارس
 أكثر المعلمات عالية، وأن بدرجة مهني يتمتع بانتماء الفلسطيني أن المعلم إلى الدراسة وخلصت
 المجتمع في المفضلة لإلناث المهنة تزال ال التعليم مهنة نإ حيث المعلمين، من التعليم لمهنة انتماء

 للخبرة تعزى الفلسطيني للمعلم المهني االنتماء في إحصائية داللة ذات فروق توجد وال. الفلسطيني
  .)مساند أو مثبت( المعلم كون العلمي، أو للمؤهل أو
 الكشف عن من خالل األساسي التعليم نوعية تحسين لىإ (Varma, 2007)ا فارم وسعت   

) مدرسة بطريقة عشوائية من 20وقد تم اختيار ( الشامل، التعليم معلمي لدى المهنية الكفايات
اء الضبط المناسب باستخدام المنهج الوصفي للعينة وأدوات وبعد إجر  ،منطقة نيودلهي في الهند
 تدريب ضرورةأهمها:  ،والمقابالت، كشف البحث عن جملة من النتائج ةالدراسة المتمثلة باالستبان

البنية  لى توظيفوتوجيه المعلمين إ ،ينالمتعلم حاجاتترتبط ب تدريس طرائق استخدام على المعلمين
الكفايات المهنية  إلكسابهم تدريبية، لبرامج الجدد المعلمين وٕاخضاع وية،الترب مؤسساتهمب تحتيةال

  .حاجاتهم إشباع من الالزمة لتمكين متعلميهم
إلى تقويم برنامج إعداد معلم الرياضيات في جامعة ) 2007القادر،  (عبد كما هدفت دراسة   

، حيث استخدمت نهج الوصفيع غزة في ضوء المناهج الفلسطينية، واتبع  الباحث الماألقصى بقطا
االستبانة التي تحتوي على قائمة بمعايير تقويم البرنامج الجامعي كأداة لهذه الدراسة، وقد تم التحقق 

، وذلك قبل تطبيقها على عينة الدراسة الممثلة لطلبة صدقها بالطرق اإلحصائية المناسبةمن 
، وكان من أهم النتائج توفر عدد من )والمستوى الرابع يات في الجامعة (المستوى الثالثالرياض

  المعايير في برنامج إعداد معلم الرياضيات وعدم توفر عدد آخر منها.
لمعلمي  التدريسية الكفايات تحديد (McNergncy, 2003) مكنرجنسيبينما هدفت دراسة    

عمليات الضبط جراء وبعد إ الكفايات، لتلك همامتالك في المستقلة المتغيرات بعض وتأثير الجغرافيا
الدراسة  نتائج كد من التوزيع الطبيعي، كشفتالمناسبة من حيث تصميم األدوات واختيار العينة والتأ

 معلمي الجغرافيا امتالك في العلمي والمؤهل والجنس الخبرة يجابي ومباشر لكل من:أنه يوجد تأثير إ
  .التدريسية للكفايات
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 المواد معلمي لدى التدريسية الكفايات تحديدل )2003( البنعلي، وآخرون دراسة بينما هدفت   
 عينةوقد تمثلت  الصفي، األداء تقويم يعكسها كما قطر بدولة اإلعدادية المرحلة في االجتماعية

لى جملة من ، توصلت الدراسة إوباتباع المنهج الوصفي التحليلي ومعلمة،ًا معلم (121) من الدراسة
 وٕادارة والتنفيذ، التخطيط،و  التقويم بطاقة محاور جميع في إحصائياً  دالة فروق وجد، أهمها: تالنتائج
 إحصائياً  دالة فروق وجود تبين كما. تربوياً  المؤهلين المعلمين لصالحو المعلم،  وشخصية الصف،

  .الخبرة لمستويات تبعاً  جميعاً  التقويم بطاقة محاور متوسطات بين
إلى تقويم برنامج إعداد معلمة الرياضيات في كلية البنات  )1995( أبو عميرةوهدفت دراسة    

بجامعة عين شمس؛ للكشف عن مستوى إسهام برنامج اإلعداد الحالي في تخريج معلمة رياضيات 
التعليم االبتدائي، وتحديد المستوى األكاديمي في الرياضيات، ومستوى األداء التدريسي لكل من 

ت الضبط المناسبة جراء عملياالمستوى الثالث بالجامعة، وبعد إ المعلمات المتخرجات، والطالبات في
لى أنه يوجد ضعف بين عملية اإلعداد والدور المتوقع لمعلمة الرياضيات في توصلت الدراسة إ

الجانب األكاديمي، كما يعاني الجانب المهني من ضعف في تواجد التجارب الحديثة في مجال تعليم 
مقرر تدريس الرياضيات، لتكامل بين الجانبين النظري والعملي في الرياضيات، وكذلك ال يوجد 

  لى تدني مستوى األداء التدريسي للطالبات المعلمات والخريجات.  باإلضافة إ
قة من حيث الهدف يتضح مما تقدم أن الدراسة الحالية تتفق مع العديد من الدراسات الساب  

كونها تنفرد في تقييمها  تميزت عن تلك الدراسات منولكنها قد  ،جراءات التطبيقومنهجية البحث وإ 
عداد معلمي الدراسات االجتماعية في ضوء المعايير المهنية للمعلم الفلسطيني التي أقرتها لبرامج إ

ستراتيجية لوزارة التربية ، والتي تتفق مع الخطة الوطنية اإلوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
  فلسطينية.والتعليم العالي ال

ماعية ، وعقلية واجتشخصية خصائص من لديه بما بطتمر  رسالته المعلم ومن منطلق أن تحقيق   
، لى جانبها أمور أخرىيمتلك إ أن بد فال ن المعرفة لوحدها ال تكفي للمعلم،حيث إ ومهنية وثقافية...

وتحقيق التميز األدائي من  بداع خاللها،، واستعداده للعمل واإلاهتجاهودافعيته  لمهنته، تقبله مثل:
نسانية والقيادية، وغيرها من والتربوية واإل تعكس الشخصية الفنية للمعلم خالل أساليب تكاد

بكل جوانبه، وألسباب أخرى  لى معلم عصري مهنيلوصلنا إ المعلم امتلكها لو الخصائص التي
عداد في برامج إ اً ، ومهتمة األقصىفي كلية التربية بجامع ترتبط بعمل الباحث كونه أستاًذا أكاديمياً 
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وانطالًقا من اهتمام وزارة التربية والتعليم  .وفي كيفية تطويرها وتطوير أداء الطلبة المعلمين ،المعلم
العالي الفلسطينية التي طالبت وما زالت تطالب بضرورة االهتمام بإعداد المعلم الفلسطيني بصورة 

لى تكوين الطالب الذي نريد، فقد التمس نصل في النهاية إجتمع والوزارة؛ لمتكاملة مع رؤية الم
الباحث الضرورة الملحة للقيام بمثل هذه الدراسات للخروج منها بنتائج وتوصيات قد يكون لها دور 
فاعل في تطوير العمل التربوي وتحسينه في مؤسسات الوطن؛ لذا فقد جاءت الدراسة الحالية 

جامعة راسات االجتماعية بكلية التربية في المعلم تخصص الدللوقوف على مستوى اكتساب الطالب 
تلك المهارات المهنية لدى  واقع تلمس بغية األقصى للمهارات المهنية للمعلم الفلسطيني؛ وذلك

 المستقبل. في منها لديهم يتوافر أن نأمل وما ،الطالب المعلم
  :الرئيس التالي الجابة عن التساؤلتمثلت مشكلة الدراسة في ا: مشكلة الدراسة

جامعة األقصى في عليم االجتماعيات بكلية التربية ما مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص ت
  ؟هارات المهنية للمعلم الفلسطينيللم

  ولإلجابة عن التساؤل السابق حدد الباحث األسئلة الفرعية للبحث:
جامعة األقصى في تربية عليم االجتماعيات بكلية الما مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص ت -1

 ؟فة الالزمة للدراسات االجتماعيةللمعر 
جامعة األقصى في عليم االجتماعيات بكلية التربية ما مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص ت -2

 ؟ية الالزمة للدراسات االجتماعيةللمهارات المهن
جامعة األقصى ي فعليم االجتماعيات بكلية التربية ما مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص ت -3

 ؟يم الالزمة للدراسات االجتماعيةلالتجاهات المهنية والق
الالزمة وجد عالقة متشابكة بين المعرفة والمهارة المهنية واالتجاهات المهنية والقيم تهل  -4

 الستجابات عينة الدراسة؟ اً للدراسات االجتماعية وفق
  :تمثلت بالفروض اآلتية: فروض الدراسة

جامعة في عليم االجتماعيات بكلية التربية ك الطالب المعلم تخصص تيزيد مستوى امتال -1
 % كمستوى للقبول.80األقصى للمعرفة الالزمة للدراسات االجتماعية عن 
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جامعة في عليم االجتماعيات بكلية التربية يزيد مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص ت -2
 % كمستوى للقبول.80 األقصى للمهارات المهنية الالزمة للدراسات االجتماعية

جامعة في عليم االجتماعيات بكلية التربية يزيد مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص ت -3
 % كمستوى للقبول.80األقصى لالتجاهات المهنية والقيم الالزمة للدراسات االجتماعية 

مة للدراسات وجد عالقة متشابكة بين المعرفة والمهارة المهنية واالتجاهات المهنية والقيم الالز ت -4
 االجتماعية وفًقا الستجابات عينة الدراسة.

  تمثلت األهداف باآلتي:: أهداف الدراسة
في عليم االجتماعيات بكلية التربية التعرف على مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص ت -1

 .رفة الالزمة للدراسات االجتماعيةجامعة األقصى للمع
في عليم االجتماعيات بكلية التربية تخصص تالتعرف على مستوى امتالك الطالب المعلم  -2

 جامعة األقصى للمهارات المهنية الالزمة للدراسات االجتماعية.
في عليم االجتماعيات بكلية التربية التعرف على مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص ت -3

 .قيم الالزمة للدراسات االجتماعيةجامعة األقصى لالتجاهات المهنية وال
لة العالقة المتشابكة بين المعرفة والمهارة المهنية واالتجاهات المهنية والقيم الكشف عن دال -4

 الستجابات عينة الدراسة. اً تماعية وفقالالزمة للدراسات االج
  اآلتي:في تمثلت أهمية الدراسة  أهمية الدراسة:

هارات حيث تمثل المالنظرية للبحث في طبيعة المتغير التابع الذي تناولته؛ تكمن األهمية  -1
  عداد المعلم للقيام بالمهام المنوطة به. إل اً رئيس اً المهنية للمعلم الفلسطيني مطلب

ودوره الفاعل مستقبًال  )الطالب المعلم(بأهمية الفئة التي تناولتها وهي كما ترتبط أهمية البحث  -2
 .في المساهمة في بناء جيل المستقبل

ى التي تناولت متغير المهارات المهنية للمعلم كما تنبع أهمية البحث كونه من الدراسات األول  -3
 - الباحث كما يعتقد -العالي الفلسطينية لرؤية وزارة التربية والتعليم اً وفق ،الفلسطيني بأبعاده الثالثة

 مما يبرز أهميتها البحثية في ردم الفجوة في هذا المجال. 
برنامج ى نتائجها، في تقييم أما من حيث األهمية التطبيقية، فتكمن في إمكانية االعتماد عل -4
  عداد المعلم والعمل على تطويره.إ
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 تشتمل الدراسة على التعريفات اإلجرائية التالية: التعريفات اإلجرائية:
أن  ةالمهارات المهنية للمعلم: منظومة متكاملة من المعرفة والمهارة واالتجاهات والقيم الالزم -1

  عيات للقيام بدوره بشكل فاعل ومتكامل.يمتلكها الطالب المعلم تخصص تعليم االجتما
 ،الطالب المعلم تخصص تعليم االجتماعيات في المستوى الدراسي الثالث والرابعالطالب المعلم:  -2

 .ربة التدريب الميداني في المدارسجامعة األقصى وخاض تجفي ويتبع كلية التربية 
ة في مجال ياألكاديمية والتخصصبرنامج متكامل يتضمن الجوانب الثقافية و تعليم االجتماعيات:  -3

جامعة في ية سنوات دراسية متكاملة بكلية الترب تعرض له الطالب المعلم خالل أربعاالجتماعيات ي
  األقصى.

  اقتصرت حدود الدراسة على: حدود الدراسة:
 .2018 - 2017طبق البحث في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  -1
جتماعيات بقسم االشراف التربوي لتربويين تخصص االطبق البحث على عينة من المشرفين ا -2

 جامعة األقصى.في 
ربويين تخصص االجتماعيات بقسم ارتبطت نتائج البحث بطبيعة العينة والمحددة بالمشرفين الت -3
 جامعة األقصى.في شراف التربوي اإل

  الطريقة واإلجراءات:
ف الظاهرة موضوع البحث، بوص ىم الباحث المنهج الوصفي الذي يعناستخد: الدراسة منهج

 وتحليل بياناتها ومعالجتها لتبيان العالقة بين أبعادها، وما يترتب عليها.
ربويين تخصص يتكون مجتمع البحث وعينته من جميع المشرفين الت وعينته: البحث مجتمع

)، 2018 - 2017جامعة األقصى بغزة في العام الدراسي (في شراف التربوي االجتماعيات بقسم اإل
  تخصص االجتماعيات. ينتربوي ين) مشرف8والبالغ عددهم (

علمين وهي الطلبة الم ،ن عينة ظاهرة قامت بتقييم عينة أخرى خفيةوتعد عينة المشرفين التربويي   
  وطالبة. اً ) طالب48والبالغ عددهم ( ،جامعة األقصىتخصص الدراسات االجتماعية في 

 ،تربوي والدراسات السابقة المذكورة في مقدمة البحثبعد االطالع على األدب ال أداة الدراسة:
والخطة  ،وخاصة نشرة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية المتعلقة بالمهارات المهنية للمعلم الفلسطيني
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ثة محاور، وفيما يلي تقديم )، قام الباحث بتصميم أداة البحث بحيث شملت ثال2012ستراتيجية (اإل
  لها: وصف تفصيلي

  :ورته األولية من المحاور التاليةلمقياس: تضمن المقياس بصوصف ا
 ) بنًدا.11ويتضمن ( ،محور المعرفة الالزمة للدراسات االجتماعية -
 .ود) بن10سات االجتماعية ويتضمن (محور المهارات المهنية الالزمة للدرا -
 نود.) ب7ويتضمن ( ،قيم الالزمة للدراسات االجتماعيةمحور االتجاهات المهنية وال -

لنشرة المهارات  اً مكون من أربعة مستويات حددت وفق لتدريج ويتم تصحيح المحاور السابقة وفقاً    
 ).1( )، غير مرض2( )، مرض3( )، جيد4( المهنية للمعلم الفلسطيني، هي: ممتاز

  تحقق الباحث من صدق األداة بالطرق اآلتية:صدق المقياس: 
ألداة بصورتها األولية على مجموعة من المتخصصين : حيث تّم عرض االظاهري المحتوى صدق

للتعرف على مدى مالءمة عبارات األداة، وتمثيلها للجوانب المحددة في في طرائق التدريس؛ 
ضافة فقرات إ ، حيث تم استبعاد بعض الفقرات، و ، ولتعديل ما يرونه مناسباً الوصف ومناسبتها للبحث

  %) فأكثر. 85( ن عليها بنسبةو المحكم بقاء الفقرات التي توافقإأخرى، كما تم 
 عينة تعبئتها من بعد لالستبانة الصدق معامالت احتساب تم الداخلي: حيث االتساق صدق

 اإلحصائية وبعد استخدام المعالجات من خارج عينة الدراسة، اً ) مستجيب30( من تكونت استطالعية
 –0.642وحت قيم االرتباط ما بين راحيث ت .المناسبة، تبين أن جميع فقرات االستبانة صادقة

  لى صالحية االستبانة للتطبيق.وهذا يشير إ 0.844
  باستخدام: المقياس:  تّم حساب ثبات المقياس ثبات

ذلك باستخدام : تّم احتساب ثبات األداة ككل، وما تضمنته من أبعاد وفقرات، و ألفا كرونباخ معامل*
)، وتشير إلى 0.89- 0.78رتفعة وتتراوح بين (حيث كانت قيم الثبات م .معامل كرونباخ ألفا

 .صالحية استخدام األداة
  المعالجات اإلحصائية:

اعتمدت الدراسة في تحليل بياناتها على األساليب اإلحصائية التالية: المتوسطات الحسابية    
استخدام واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي، ومعامل كرونباخ ألفا، اختبار التحليل العاملي ب

  .AMOSبرنامج 
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 نتائج الدراسة: 
  والتحقق من فرضياتها، اتبع الباحثان ما يلي: ،لإلجابة عن تساؤالت الدراسة   
  حصاء الوصفي:اإل -أوالً 
  :اسة (األول والثاني والثالث) اللواتي تنص علىلإلجابة عن أسئلة الدر    
جامعة األقصى في بية بكلية التر  ما مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص تعليم االجتماعيات  -1

 ؟فة الالزمة للدراسات االجتماعيةللمعر 
جامعة األقصى في عليم االجتماعيات بكلية التربية ما مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص ت -2

 ؟ية الالزمة للدراسات االجتماعيةللمهارات المهن
جامعة األقصى في التربية عليم االجتماعيات بكلية ما مستوى امتالك الطالب المعلم تخصص ت -3

 ؟يم الالزمة للدراسات االجتماعيةلالتجاهات المهنية والق
قام الباحث باحتساب مجموع االستجابات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان    

  والجدول التالي يبين النتيجة: .والمقياس ككل ،النسبية للمجاالت منفردة
  جابات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبيةمجموع االست )1( جدول

مجموع   المجال
  االستجابات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

 %72.97 4.9 26.3 1261  المعرفة
 %71.81 3.9 23 1103  المهارات المهنية

 %70.05 2.2 11.2 538  االتجاهات المهنية والقيم
 %71.97 10.2 60.5 2902  ياس ككلالمق

في ضوء  لدى والمقياس ككل المقياس لمجاالت النسبية األوزان أنَّ  السابق الجدول من يتضح   
راسات االجتماعية بكلية التربية في تقييمهم للطلبة المعلمين تخصص الد ،استجابات عينة الدراسة

 حيث قليًال، يزيد أو%) 70(قليل ب المتوسط فوق جميعها قد جاءت ،جامعة األقصى بغزةفي 
 للمقياس%) 71.97(و المقياس ألبعاد%) 72.97(و%) 70.05( بين ما النسبية األوزان تراوحت

، وهذا إال أنها لم تتجاوز حد المتوسط بكثير ،ما اً مقبولة نوع األوزان هذه اعتبار من ككل، وبالرغم
لى تحسين وتطوير في امعة األقصى تحتاج إيعني أن برامج إعداد معلم الدراسات االجتماعية في ج
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واالتجاهات المهنية  ،والمهارات المهنية ،المجاالت الثالثة (المعرفة الالزمة للدراسات االجتماعية
ن التطور الحاصل في المهارات مقبولًة إلى حد ما. حيث إ النتائج تلك اعتبار والقيم، وبذلك يمكن

، ويحتاج إلى إدخال في رؤى حديثًا وزارة التربية والتعليم يعد حددتهالمهنية للمعلم الفلسطيني التي 
    كليات التربية بشكل خاص.برامج إعداد المعلمين في 

  حصاء االستداللي:اإل - اً ثاني
فروض البحث (األول والثاني والثالث): حيث قام الباحث باستخدام اختبار "ت" لعينة واحدة  -1

 والثالث)، والجدول التالي يبين النتائج: للتحقق من فروض البحث (األول والثاني
  االستجابات على األبعاد الثالثةلعينة واحدة لداللة الفروق بين مستوى  "ت"اختبار  )2جدول (

 47ودرجة حرية %) 80مستوى االفتراضي (الو 

  المتوسط  المقياس
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

القيمة 
  الحرجة

  قيمة
  ت

  مستوى
  الداللة

اتجاه 
  ةالدالل

لصالح   0.01 3.66 28.8 4.9 26.3  المعرفة
القيمة 
  الحرجة

 0.001 4.63 25.6 3.9 23  المهارات المهنية
 0.001 5.05 12.8 2.2 11.2  االتجاهات المهنية والقيم

  : 47يتضح من الجدول السابق عند درجة حرية 
عند  اً ي دالة إحصائي، وه)3.66مجال المعرفة الالزمة للدراسات االجتماعية، جاءت قيمة (ت=  .1

ولكن  ،%)80وجد فروق بين القيم الحرجة والقيمة المحسوبة عند (وهذا يعني أنه ت، )0.01(
وبالتالي نقبل  .لصالح القيمة الحرجة، وهذا يعني أن القيمة المحسوبة ال تزيد عن القيمة الحرجة

الب المعلم تخصص يزيد مستوى امتالك الطالفرضية الصفرية ونرفض الفرض البديل، أي: ال 
جامعة األقصى للمعرفة الالزمة للدراسات االجتماعية عن في يات بكلية التربية تعليم االجتماع

 % كمستوى للقبول.80
، وهي دالة )4.63مجال المهارات المهنية الالزمة للدراسات االجتماعية، جاءت قيمة (ت=  .2

يم الحرجة والقيمة المحسوبة عند وجد فروق بين الق)، وهذا يعني أنه ت0.001عند ( اً إحصائي
 .ولكن لصالح القيمة الحرجة، وهذا يعني أن القيمة المحسوبة ال تزيد عن القيمة الحرجة ،%)80(
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يزيد مستوى امتالك الطالب المعلم وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرض البديل، أي: ال 
قصى للمهارات المهنية الالزمة للدراسات جامعة األفي عليم االجتماعيات بكلية التربية تخصص ت
 % كمستوى للقبول.80االجتماعية 

، وهي دالة )5.05مجال االتجاهات المهنية والقيم الالزمة للدراسات االجتماعية، جاءت قيمة (ت=  .3
وجد فروق بين القيم الحرجة والقيمة المحسوبة عند )، وهذا يعني أنه ت0.001عند ( اً إحصائي

 .الح القيمة الحرجة، وهذا يعني أن القيمة المحسوبة ال تزيد عن القيمة الحرجةولكن لص ،%)80(
يزيد مستوى امتالك الطالب المعلم وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرض البديل، أي: ال 

جامعة األقصى لالتجاهات المهنية والقيم الالزمة في عليم االجتماعيات بكلية التربية تخصص ت
 % كمستوى للقبول.80ت االجتماعية للدراسا

معلم االجتماعيات بكلية التربية في عداد سبق، أنه يجب إعادة النظر في برنامج إ يتضح مما   
ت االمهار  لما ورد في الخطة اإلستراتيجية للمعلم الفلسطيني ونشر اً ، وفقجامعة األقصى بفلسطين

في المجاالت الرئيسة  ة،ية والتعليم العالي الفلسطينيالمهنية للمعلم الفلسطيني التي أعدتها وزارة الترب
وهي: المعرفة الالزمة لمعلم الدراسات االجتماعية والمهارات المهنية الالزمة لمعلم الدراسات  ،الثالثة

يني االجتماعية واالتجاهات المهنية والقيم لمعلم الدراسات االجتماعية؛ لكي نرتقي بالمعلم الفلسط
لى للوصول إ اً لفلسطيني؛ سعيقرتها وزارة التربية والتعليم العالي الرؤية التي أونحقق من خالله ا
  الطالب الذي نريد.

وجد عالقة متشابكة بين المعرفة والمهارة المهنية ض البحث الرابع: والذي ينص على: تفر  -2
، حيث سةوفًقا الستجابات عينة الدرا ،واالتجاهات المهنية والقيم الالزمة للدراسات االجتماعية

؛ للكشف عن داللة العالقة بين األبعاد SPSSالمرفق مع حزمة  AMOSاستخدم الباحث برنامج 
  الثالثة، وفيما يلي توضيح لتلك العالقة:
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ية السلوكية بين أبعاد المقياس والن AMOSنتائج التحليل العامل التوكيدي خالل  )3جدول (
  لكترونيةالستخدام البوابة اإل

نالتباي المجال الخطأ  عالقة االنحدار بـ 
 المعياري

 وزن
 االنحدار

مستوى 
 الداللة

 0.001 3.8 07. المهارة المهنية ---> 2.98 المعرفة
 0.001 5.8 18. المهارة المهنية ---> 1.03 االتجاهات المهنية والقيم

 0.001 3.9 1.9 االتجاهات المهنية <--> 7.4 المعرفة
جاءت دالة  قد ،عالقة االنحدار بين أبعاد المقياس مع بعضها البعضيتضح من الجدول السابق أن 

  :، كما يلي)، بمعنى القدرة على التنبؤ بالعالقة بين األبعاد الثالثة0.001عند مستوى ( اً إحصائي
 .على المهارة المهنية اً المعرفة تؤثر إيجابي .1
 .في المهارة المهنية اً االتجاهات المهنية والقيم تؤثر إيجابي .2
  .متبادالً  لمعرفة واالتجاهات المهنية والقيم تؤثران ببعضهما تأثيراً ا .3

  :يمكن قبول الفرض الرابع الذي ينص علىوبذلك    
الالزمة للدراسات وجد عالقة متشابكة بين المعرفة والمهارة المهنية واالتجاهات المهنية والقيم ت   

  .الستجابات عينة الدراسة اً االجتماعية وفق
  لتالي يبين تلك العالقة ودرجاتها:والشكل ا
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  حيث تبين التالي:
، وهذا يعني أن ) في المهارات المهنية0.3قابلها زيادة مقدارها () في المعرفة ت1بقيمة ( الزيادة -1

 .التأثير إيجابي
) في المهارات 1.03قابلها زيادة مقدارها () في االتجاهات المهنية والقيم ت1الزيادة بقيمة ( -2

 يجابي.هذا يعني أن التأثير إ، و المهنية
وأن  ،) في االتجاهات المهنية والقيم7.38قابلها زيادة مقدارها () في المعرفة ت1الزيادة بقيمة (  -3

، وهذا ) في المعرفة7.38قابلها زيادة مقدارها () في االتجاهات المهنية والقيم ت1(الزيادة بقيمة 
  .يعني أن التأثير إيجابي

لمعلم بكلية عداد االملحة للتكامل التام بين برامج إالسابقة تعكس الضرورة ن النتائج : إالخالصة
عداد معلم الدراسات االجتماعية بصورة خاصة مع رؤية ، وبرنامج إجامعة األقصى عامةالتربية في 

ن ، خاصة أ، وخاصة المهارات المهنيةوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية للمعلم الفلسطيني
 ،مسؤولية التدريس فيما بعد التربية هي المسؤولة عن إعداد المعلم الذي سيكون على عاتقهكليات 

عداد . وبالتالي فإن العالقة بين إفي المؤسسات التعليمية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم
يقتضي التعديل في فالتعديل في رؤية الوزارة  .هي عالقة تأثير متبادل ،المعلم ووزارة التربية والتعليم

صبح هناك فجوة كبيرة بين طرفي المؤسسة التعليمية التعلمية. وهذا برنامج إعداد المعلم حتى ال ت
؛ العاصي، 2007در، (عبد القايتفق مع نتائج العديد من الدراسات السابقة وتوصياتها ومنها دراسة: 

؛ 2003مراد، ي، المقبل، و ؛ البنعل2010؛ السبع، حسان، وعبده، 2010؛ مومني وخزعلي، 2012
  .)2012شحادة، ة و ؛ اللدع2012؛ الحمارشة، 1995أبو عميرة، 

  :: يوصي الباحث باآلتيتوصيات البحث
راسات بما يتناسب مع المعرفة الالزمة لمعلم الد ،عداد معلم الدراسات االجتماعيةتطوير برامج إ .1

  جامعة األقصى.االجتماعية بكلية التربية في 
بما يتناسب مع المهارات المهنية الالزمة لمعلم  ،عداد معلم الدراسات االجتماعيةإتطوير برامج  .2

  جامعة األقصى.راسات االجتماعية بكلية التربية في الد
بما يتناسب مع االتجاهات المهنية والقيم الالزمة  ،عداد معلم الدراسات االجتماعيةتطوير برامج إ .3

  جامعة األقصى.ية في راسات االجتماعية بكلية التربلمعلم الد
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  يقترح الباحث ما يأتي من دراسات:: مقترحات البحث
جامعــة األقصــى فــي راســات االجتماعيــة بكليــة التربيــة فــي عــداد معلــم الدتطــوير مســاقات برنــامج إ .1

  ضوء المهارات المهنية للمعلم الفلسطيني.
االجتماعية بكلية التربيـة راسات برنامج تدريبي لتنمية المهارات المهنية للطالب المعلم تخصص الد .2

  جامعة األقصى.في 
  : قائمة المراجع

 أوًال: المراجع العربية:
لمرحلة االبتدائية ). فعالية برنامج إعداد معلمات الرياضيات ل1995أبو عميرة، محبات. ( .1

  .138 - 91)، الصفحات 4(1جامعة عين شمس. مستقبل التربية العربية، بكلية البنات في 
). الكفايات التدريسية لدى معلمي 2003مراد، سمير. (والمقبل، سعيد، و  ،نةالبنعلي، غدنا .2

المواد االجتماعية في المرحلة اإلعدادية بدولة قطر كما يعكسها تقويم األداء الصفي. مجلة 
  .172 - 143، الصفحات 4العلوم التربوية، 

لمعلم العصري ). مدى امتالك المعلمين لخصائص ا2009النخالة سمية. (خليل، و  ،حماد .3
من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين في محافظات غزة. المعلم الفلسطيني الواقع 
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  .130 - 96، الصفحات 5التعليم الجامعي، 
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 غزة في ضوء المناهج الفلسطينية. التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج: الواقع والتطلعات
  جامعة األقصى. -). فلسطين: كلية التربية518 -494(الصفحات 
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  جامعة األقصى. -). فلسطين: كلية التربية181 - 147التطبيق (الصفحات 
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