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فاعلية برنامج دبلوم تكنولوجيا املعلومات العالقة بني ادراك املعلمني ل
  من وجهة نظرهم املهنية في محافظة عجلون همكفاياتوواالتصاالت 

  ***ربيع المومني و **محمد المومنيو *منيرة الشرمان
  

 15/7/2014 تاريخ قبوله                   19/11/2013 تاريخ تسلم البحث

ــَدفت هــذه ال  :ملخــص ــين ادراك المعلمــين   دراســُة للكشــِف عــن  َه ــة ب ــِة ل العالق فاعلي
الكفايــاِت المهنيَّــِة لــدى معلمــي    وبرنــامِج دبلــوم تكنولوجيــا المعلومــاِت واالتِّصــاالِت     

معلمـًا ومعلمـًة مـن    ) 272(وتكونـت عينـة الدراسـة مـن     . المدارس من وجهـِة نظـرهم  
ولتحقيـــق أهـــداف ، معلمـــًةمعلمـــًا و) 322(مجتمـــِع الدِّراســـة الكلـــي والبـــالغ عـــددهم 
مجاالت ) 6(ن بتطوير استبانة مكونة من والدراسة وجمع البيانات الالزمة قام الباحث

وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى أنَّ فاعليـــة برنـــامج دبلـــوم تكنولوجيـــا         ، فقـــرة ) 88(و
ــة نظــر المعلمــين أنفســهم         ــدى معلمــي المــدارِس مــن وجه ــاِت واالتصــاالت ل المعلوم

كمــا كــان مســتوى تــوافر الكفايــات المهنيــِة لــدى معلمــي . وســطًةبشــكل عــام كانــت مت
وقــد أظهــرت . المــدارِس مــن وجهــة نظــر المعلمــين أنفســهم بشــكل عــام كــان مرتفعــاً  

النتائج أيضًا وجود عالقٍة ارتباطيٍة ايجابيٍة دالٍة إحصائيًا بين مستوى فاعلية برنـامج  
افر الكفايــات المهنيــة لــدى   دبلــوم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ومســتوى تــو     

الكفايــات التدريســية ، وبالتــالي يوصــي الباحثــان بضــرورة االهتمــام بمعلمــي المــدارس
 .والمتعلقة باستخدام التَّكنولوجيا والتقنيات الَحديثةللمعلمين 

الكفايــات ، برنــامج دبلــوم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت    : الكلمــات المفتاحيــة 
  .محافظة عجلون، معلمي المدارس، المهنية

ينصــبُّ التركيــز فــي الوقــت الحاضــر علــى التواصــل مــع ثــورة    :مقدمــة
بما يسـاعد فـي تطـوير     استثمارأفضل  واستثمارها، المعلومات واالتصاالت

، ويلبِّــي احتياجــاِت المؤسســات التربويــة بشــكل خــاص ، اإلنســان بشــكل عــام
حيـُث تعـد   ، هـا والتي تسـاعد بشـكل رئـيس بتقـدم العمليـة التعليميـة وازدهار      

ويتطلـب الوصـول إلـى    ، المعلومات والمعرفة من مقومات الحضارة اإلنسـانية 
ــة   ــات الحديثـ ــتخدام التقنيـ ــة اسـ ــالم المعرفـ ــاليب   ، عـ ــي األسـ ــر فـ ــادة الّنظـ وإعـ

لذلك يجب االعتراف بالدور ، التعليمية التقليدية في الوصول إلى المعلومات
رد مــن المــوارد األساســية  الكبيــر الــذي تؤديــه المعلومــات واالتصــاالت كمــو  

  .والثقافية واالقتصادية والتربوية في المجتمع للتنمية االجتماعية
ن تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت قـد سـاهمت إلـى      إويمكن القول 

ونقـل المعلومـات   ، حد كبير في إيجاد لغة عالمية واحدة لالتصال بـاآلخرين 
ــيهم حيثمــا كــانوا وأينمــا وجــدوا    ــوفير   حيــث عملــت الت ، إل ــا علــى ت كنولوجي

وقــْد أســهمت أيضــًا فــي زيــادة اإلنتــاج وجودتــه فــي ، الوقــت والجهــد والمــال
وهـذا  ، والمؤسسـاِت التربويـِة بشـكل خـاص    ، مختلف المؤسسات بشكل عام

التربويــة مــن اســتثمار واســتغالل إمكانــات تكنولوجيــا مــا ســاعد المؤسســات 
اهجهــا وأنشــطتها  ممــا انعكــس علــى برامجهــا ومن   ، واالتصــاالت المعلومــات

إذ ال بد من أن يمتلكها المتعلم ويعمل على توظيفها  ،المتعددة بشكل كبير
  ).2004،أبا الخيل(، وتحويلها إلى أساليب جديدة ومتطورة في التعليم
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Abstract: This study aimed to reveal the relationship between 
teachers awareness for effectiveness of the Diploma program of 
Information and Communication Technology in the development of 
professional competence among school teachers from their point of 
view . The study sample consisted of (272) teachers from the overall 
study population which consists of (322 ) teachers. To achieve the 
objectives of the study and collect the necessary data , the researchers 
developed a questionnaire composed of (6) areas and (88) paragraphs. 
The study found that the effectiveness of the Diploma program in 
Information and Communication Technology's school teachers from 
the perspective of teachers themselves was medium. The level of 
availability of professional competence among school teachers from 
the perspective of teachers themselves in general was high . Results 
have also shown a statistically significant positive correlation between 
the level of effectiveness of the Diploma program of Information and 
Communication Technology and the availability of professional 
competence among school teachers, therefore the researchers 
recommend increasing Professional Competence teaching for teachers 
which is related to using Information and Communication 
Technology. 
Keywords: the Diploma Program of Information and Communication 
Technology, Professional Competence, School Teachers, Ajloun 
Governorate. 

  

ــام  ــات  ) Tam, 2000(ويــــــرى تــــ ــا المعلومــــ أنَّ تكنولوجيــــ
ومـن  ، نات لـدعم طريقـة التعلـيم البنـائي    واالتصاالت تتوافر فيها اإلمكا

، الممكن استثمارها من أجل بنـاء أنشـطة فعالـة وتعاونيـة موثـوق بهـا      
) Varasides and Mclsaac, 2001(ويبـين فارسـايدز و مكالسـك    

أنه يمكن لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت أن تقـدم خبـرة تعليميـة       
ستطيع المتعلمـون  وي، مهمة وذلك إذا ما استخدمت بالشكل المناسب

كمـا أنـه يمكـن توظيفهـا لتكـون      ، من خاللها التحكم ببيئتهم التعليميـة  
الطــالب وتعزيــز تفــاعلهم ومشــاركتهم لــدى معرفــة الإدارة فعالــة لبنــاء 
وتســهيل مهمــة وصــولهم إلــى مصــادر المعلومــات  ، فــي عمليــة التعلــيم

   .وتحسين العملية التعليمية التعلُّميَّة بمجملها
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طيع المعلـم اكتسـاب الكفايـات بأنواعهـا المهنيـة      ولكي يسـت 
ــة  ــة والمعرفيـ ــي    ، واإلدراكيـ ــر فـ ــادة التغييـ ــن قيـ ــتمكن مـ ــى يـ وحتـ

ال ومفتـوح بينـه   المدرسة البد من تغيير دوره وإقامة اتصال فّع
إذ ال يمكن أن يكون فعاًال مـا لـم   ، وبين زمالئه وإدارة المدرسة

تطــوير  وقــد تضــمنت خطــة  ، يعمــل مــع اآلخــرين ومــن خاللهــم   
ــا     ــوم تكنولوجيـــ ــريفهم بمفهـــ ــدريبهم وتعـــ ــدارس تـــ ــي المـــ معلمـــ
المعلومــــات واالتصــــاالت؛ لكــــي يتمكنــــوا مــــن صــــقل مهــــاراتهم 

بحيث يصـبحون قـادرين علـى قيـادة العمليـة التعليميـة       ، القيادية
التعلميَّــة فــي مدارســهم مــن خــالل التــأثير االيجــابي فــي أطــراف   

أنَّ برنــامج تكنولوجيــا  حيــث أكَّــدت الِّدراســات، العمليــة الرئيســة
ــين       ــاب المعلمـ ــي إكسـ ــر فـ ــه دور كبيـ ــاالت لـ ــات واالتصـ المعلومـ

والتــي تجعــل مــنهم قــادة ، الكفايــات المهنيــة واإلدراكيــة المعرفيــة
ــ ــة المتاحــة     فّع ــة والبشــرية والمعنوي ــات المادي الين ضــمن اإلمكان
النمـو   ومن هنا البد من البحث في دور البرنامج وأثره في، لهم

ــي و ــة     المهنـ ــات المهنيـ ــدارس الكفايـ ــي المـ ــاب معلمـ ــة اكتسـ كيفيـ
األدب  وقــــد تــــم الرجــــوع إلــــى  ).2005بطارســــة، (المختلفــــة 

والكفايـات  ، النظري المتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت 
عددًا مـن الدراسـات السـابقة التـي      انحيث أورد الباحث. المهنية

  . حدثوقد تم عرضها من األقدم إلى األ، تم الحصول عليها

دراســة هــدفت إلــى التعــرف   ) Chan, 2001(أجــرى شــان 
وكفايات معلمـي الطلبـة الموهـوبين مـن      السمات الشخصيةعلى 

معلمـًا بتقـدير   ) 50(حيـث قـام   ، وجهة نظر معلمي هونج كـونج 
كفايـــًة مـــن خصـــائص   ) 14(و، صـــفًة أو خاصـــيَّةً ) 25(أهميـــة 

ــة الموهــوبين   ــرت الخصــائص  ، وكفايــات معلمــي الطلب  وقــد اعتب
وجـــرى ، التـــي صـــنفت بأنهـــا مثاليـــات فلســـفية علـــى أنهـــا األهـــم

أما فيمـا يتعلـق   ، تقدير السمات الشخصية على أنها أقل أهمية
بالكفايات؛ فقد جرى تقدير بعض المهارات المعينـة ذات الصـلة   
بتحديد ومعرفة وتدريس وإرشـاد الطلبـة الموهـوبين علـى أنهـا      

وقــد أظهــرت النتــائج  ،مــن أهــم االســتراتيجيات العامــة والشــاملة
ضــــرورة عــــدم تجاهــــل االهتمــــام بتطــــوير وتنميــــة الخصــــائص  

التـي تـؤدي إلـى إيجـاد التـدريس      ، النفسية والمهنية والشخصـية 
  .الفاعل والفعال في برامج إعداد المعلمين

دراسة هدفت إلـى   )Nergency, 2003(وأجرى نيرجنسي
مـون فـي   الكفايـات التدريسـية التـي يحتاجهـا الطلبـة المعل      معرفة

وقــد أعــد الباحثــان اســتبانة ، جامعـة األبامــا فــي الوقــت الحاضــر 
حيـــث ، رأي لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة وجمـــع البيانـــات الالزمـــة

معلمـــًا ومعلمـــًة مـــن الطلبـــة ) 260(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن
وقــد أظهــرت النتــائج أن الكفايــات ، المعلمــون فــي جامعــة األبامــا

كفايًة ) 163(هذا الزمان هيالتي يحتاجها الطلبة المعلمون في 
ــًة تتــــوزع علــــى  كفايــــات تخطــــيط : (مجــــاالت وهــــي) 4(تعليميــ

كفايـــات ، كفايـــات التقـــويم، كفايـــات تنفيـــذ التـــدريس، التـــدريس
  ).اإلدارة الصفية

مــدى  معرفــةدراســة هــدفت إلــى  ) 2007(أجــرت البخيــت 
توظيــف المعلمــين للمهــارات والمعــارف المكتســبة فــي برنـــامج       

ي تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت فــــي دبلــــوم المعرفــــة فــــ
ــة علـــى    الصـــفيالموقـــف التعليمـــي  ؛حيـــث أجريـــت هـــذه الدراسـ

معلمــي المــدارس الحاصــلين علــى دبلــوم التربيــة فــي تكنولوجيــا  
ــي     ــام الدراســـــ ــاالت وذلـــــــك خـــــــالل العـــــ ــات واالتصـــــ المعلومـــــ

ــة الدراســة مــن   ، )2006/2007( معلمــًا ) 20(فقــد تكونــت عين
واسـتخدمت  ، حاصلين على هذا الدبلومومعلمًة من المعلمين ال

، في هذه الدراسة بطاقـة مالحظـة مـن تصـميم وتطـوير الباحثـة      
وقـــد وأظهــــرت النتــــائج بــــأنَّ  ، مجــــاالت) 4(حيـــث تكونــــت مــــن 

المعلمـــــين الحاصـــــلين علـــــى دبلـــــوم التربيـــــة فـــــي تكنولوجيـــــا  
المعلومات واالتصاالت يمارسون مهارات تكنولوجيا المعلومـات  

والتغذيــــة ، وإدارة الصــــف، ارة التخطــــيطواالتصــــاالت فــــي مهــــ 
  .الراجعة بدرجة بسيطة

دراســــة هــــدفت إلــــى ) 2008(أجــــرت البخيــــت والعمــــري 
الكشــف عــن درجــة ممارســة المعلمــين الحاصــلين علــى دبلــوم        
التربيـــــة فـــــي تكنولوجيـــــا المعلومـــــات واالتصـــــاالت للمهـــــارات   
، والمعارف المكتسبة في البرنامج فـي الموقـف التعليمـي الصـفي    

الدراســة تــم مالحظــة الموقــف الصــفي لعينــة       أهــدافتحقيــق ول
معلما ومعلمة ممن حصلوا علـى دبلـوم   ) 20(بسيطة مكونه من

، التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في محافظة إربـد 
وبناءا على المالحظـة للموقـف التعليمـي الصـفي للعينـة أظهـرت       

والمعـــارف  النتــائج توســط درجــة ممارســة المعلمــين للمهــارات      
ــا حصـــل مجـــال تنفيـــذ األنشـــطة    المكتســـبة فـــي البرنـــامج؛ بينمـ

  .التعليمية الصفية على درجة ممارسة قليلة

دراسـة هـدفت إلـى تحديـد الكفايـات      ) 2010(أجرى بتيل 
المهنية الالزمـة لمعلمـي اللغـة العربيـة بمنطقـة عسـير فـي ضـوء         

بي وإعــداد تصــور مقتــرح لبرنــامج تــدري  ، احتياجــاتهم التدريبيــة
لمعلمــي اللغــة العربيــة بالمرحلــة الثانويــة فــي ضــوء احتياجــاتهم  

ــة  ــاتهم المهنيـ ــة كفايـ ــة لتنميـ ــاء  ، التدريبيـ ــام الباحـــث ببنـ حيـــث قـ
ــات       ــى الكفاي ــة القائمــة عل اســتبانة لتحديــد االحتياجــات التدريبي

وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع معلمـي       ، المهنية الالزمة لهـم 
ويــة فــي المــدارس الحكوميــة التابعــة  الثان بالمرحلــةاللغــة العربيــة 

لـــوزارة التربيـــة والتعلـــيم بمنطقـــة عســـير فـــي المملكـــة العربيـــة    
ــة الدراســة بطريقــة عشــوائية    ، الســعودية ــار عين ، حيــث تــم اختي

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى تحديد قائمة بالكفايات المهنية 
ــة      ــة العربيــة فــي المرحلــة الثانوي ــة لتــدريس اللغ وإعــداد ، الالزم
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رنامج تـدريبي مقتـرح لمعلمـي اللغـة العربيـة بالمرحلـة الثانويـة        ب
  .في ضوء احتياجاتهم التدريبية لتنمية كفاياتهم المهنية

دراســة هــدفت إلــى  ) Haris, 2011( كمــا أجــرى هــاريس 
ــا المعلومــات واالتصــاالت فــي    اســتخداممعرفــة مــدى   تكنولوجي

واليــة   العمليــة التعليميــة فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي      
وكشــفت أيضـــا عــن امـــتالك المهــارات فـــي     ،شــيكاغو األمريكيـــة 

واالتصــاالت الموجــودة والتــي    المعلومــات اســتخدام تكنولوجيــا  
ــون  ــا المعلمـ ــم وتخـــص   ، يرغـــب بهـ ــيات ُتالئـ ــل توصـ ــك لعمـ وذلـ

وقــد أعــد ، التــدريس لتســاعد المعلمــين فــي زيــادة اســتخدامها  
نـات الالزمـة   لتحقيـق هـدف الدراسـة وجمـع البيا     ةالباحث استبان

معلمـًا مـن الكـادر    ) 133( حيث تكونت عينة الدراسة من ،لذلك
وقــد ، التدريســي فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي شــيكاغو  

االنترنــت ومعــالج النصــوص إلعــداد المــواد      أّن النتــائجأظهــرت 
وتــدريب الطــالب فــي غرفــة الصــف قــد حصــل علــى     ، التعليميــة

وعدد ، علومات واالتصاالتأعلى نسبة استخدام لتكنولوجيا الم
ــالج        ــر معـ ــاهزة غيـ ــرامج جـ ــتخدمون بـ ــين يسـ ــن المعلمـ ــل مـ قليـ

  .النصوص في صفوفهم

في مصر دراسة هدفت إلى بناء ) 2011(أجرى العجرمي 
معلمــي لبرنــامج تــدريبي لتطــوير الكفايــات المهنيــة لــدى الطلبــة  

ــين     ــداد المعلمــ ــتراتيجية إعــ ــوء إســ ــي ضــ ــيم األساســــي فــ التعلــ
، طالبـًا وطالبـة  ) 120(مـن  الدراسـة ونت عينـة  وقد تك، )2008(

طالبـــًا  ) 60(و، طالبـــًا وطالبـــة مجموعـــة تجريبيـــة   ) 60(بواقـــع
تــم اختيــارهم بطريقــة قصــدية مــن   ، وطالبــة كمجموعــة ضــابطة 

ــي      ــة عملـ ــجلين لتربيـ ــي المسـ ــيم األساسـ ــة التعلـ ــق ) 2(طلبـ وفـ
ــار ، المعــدل التراكمــي (متوســط درجــاتهم فــي كــل مــن    و االختب

وبطاقـــة ، وقـــد أعـــد الباحـــث اختبـــارا تحصـــيلياً    ، )التحصـــيلي
، مالحظة األداء وفق قائمة الكفايات المهنية التي أعدها الباحث

وبنـــاء البرنـــامج التـــدريبي المطبـــق علـــى عينـــة الدراســـة خـــالل   
ــة     ، أســبوعا) 24( ــائج وجــود فــروق ذات دالل وقــد أظهــرت النت

 إحصائية في متوسط درجات طلبـة المجموعـة التجريبيـة وطلبـة    
ــة ــاس الَبعـــــدي علـــــى االختبـــــار       المجموعـــ الضـــــابطة فـــــي القيـــ
  .وكانت لصالح المجموعة التجريبية، التَّحصيلي

ــة     ــا واألجنبيـ ــة منهـ ــابقة العربيـ ــات السـ ــن الدراسـ نالحـــظ مـ
االهتمام الكبير بتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي العمليـة      

 التــدريب علــى اســتخدام أدوات التكنولوجيــا وأهميــة، التدريســية
ــًا علــى تطــوير        ــة ممــا يــنعكس إيجاب ــة التربوي وأثرهــا فــي العملي

وإنَّ مــا يميــز هــذه الدراســة عــن غيرهــا مــن  ، الكفايــات المهنيــة 
الدراســات تناولهــا فاعليــة برنــامج دبلــوم تكنولوجيــا المعلومــات  
واالتصــاالت وعالقتهــا بتطــوير الكفايــات المهنيــة لــدى معلمــي       

ووجود رضا . التحديدالمدارس في محافظة عجلون على وجه 
التــي ) 2009(بدرجــة كبيــرة عــن البرنــامج كدراســة أبــو الحــاج  

 وأكـدن ، أشارت إلى وجود درجة عالية مـن الرضـا عـن البرنـامج    
ليــنعكس ، علــى ضــرورة تــدريب المعلمــين علــى الكفايــات المهنيــة

ذلك في تنمية وتطوير واالرتقاء بالمعلمين إلى وضع أفضل في 
التي أكـدت  ) Nergency, 2003(نسي المستقبل كدراسة نيرج

بشـــكل  المهنيـــةعلـــى ضـــرورة تـــدريب المعلمـــين علـــى الكفايـــات  
وتجدر االشارة الى أنه تم اختيـار محافظـة عجلـون ألنهـا     . أكبر

 ملتحقين في برنامج )322(منهم ) معلم ومعلمة 3200(تضم 
% 10، أي مـا يعـادل   دبلوم تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت  

المعلمـين، لـذلك ربمـا تكشـف هـذه الدراسـة عـن         فقط مـن كافـة  
  .أهمية وحاجة بقية المعلمين لاللتحاق بهذا البرنامج

    :مشكلة الدراسة وأسئلتها

بالرغم من الجهود التـي بـذلت مـن أجـل توظيـف التقنيـات       
إال ، الحديثـة وتكنولوجيـا المعلومــات واالتصـاالت فـي المــدارس    

المهنيـة للمعلمـين مـازال    وأثرها على تطوير الكفايـات   دورهاأن 
وتظهر مشكلة الدراسة مـن خـالل الخطـوة    ، يحتاج إلى الدراسة

ــة      ــي المملكـ ــيم فـ ــة والتعلـ ــا وزارة التربيـ ــي قامـــت بهـ ــدة التـ الرائـ
ــادرة ابتعــاث المعلمــين وَتشــجيعهم علــى      األردنيــة الهاشــمية بمب
االلتحاق ببرنـامج دبلـوم تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي       

خالل سياسات واستراتيجيات تتناسب مع احتياجات  التربية من
مما يعود بالنفع على تحِسين ظروف العمل ، المؤسسة التربوية

ــية؛ بمـــــا فيهـــــا تجهيـــــز المـــــدارس بوســـــائل وأدوات       المدرســـ
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومنح المعلمين الوقت الكافي 

يـــة وقـــد أخـــذت وزارة الترب، لتطبيـــق مـــا تعلمـــوه مـــن البرنـــامج
والتعلـــيم علـــى عاتقهـــا تنفيـــذ هـــذه المبـــادرة والســـعي الحثيـــث   

لــذا جــاءت هــذه الدراســة لتلقــي الضــوء علــى مــا تــم ، إلنجاحهــا
ولمالحظـة درجـة   ، من هذا البرنامج في الميدان التربوي تطبيقه

فاعليـــة هـــذا البرنـــامج فـــي تحقيـــق األهـــداف التـــي أنشـــئت مـــن  
ــه فــي تطــوير الكفايــ   ، أجلهــا ــدى  ولمالحظــة فاعليت ــة ل ات المهني

وتــتلخص مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة عــن    . معلمــي المــدارس
  :األسئلة التالية

مــا فاعليــة برنــامج دبلــوم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت    -
ــر     ــة نظــ ــة عجلــــون مــــن وجهــ فــــي المــــدارس فــــي محافظــ

 المعلمين؟

ما مستوى توافر الكفايات المهنية لدى معلمـي المـدارس فـي     -
 ن وجهة نظرهم؟محافظة عجلون م

هل توجد عالقـة ارتباطيـه ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى        -
فاعليـة  ادراك المعلمـين ل  درجـة بـين  ) α ≤ 0.05 (الداللـة  

 ودرجــةبرنــامج دبلــوم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت  
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ــد   ــة ل مــن  فــي محافظــة عجلــون   يهمتــوافر الكفايــات المهني
  ؟وجهة نظرهم

  :َأهمِّيُة الدِّراسِة

الدراسـات التـي    ألنهـا تنتمـي إلـى   أهمية هذه الدراسـة  تنبع 
تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت     تناولت فاعلية برنامج دبلوم

ــة  ــي التربيـ ــه    ، فـ ــى وجـ ــة علـ ــات المهنيـ ــوير الكفايـ ــي تطـ ودوره فـ
وتتلخَُّص أهميَُّة هـذِه الدراسـِة بأنـه مـن الممكـن أن      . الخصوص

فــي ، الدراســة الحاليــةمــن نتــائج  والتعلــيمتســتفيد وزارة التربيــة 
بحيـث يسـهم   ، تطوير برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت 

، بشكل فاِعل في تطـوير المهـارات والكفايـات المهنيـة للمعلمـين     
ــيم     ــى مخرجــات التعل ــًا عل ــنعكس إيجاب ومــن المؤمــل أن  . ممــا ي

ــتالف     ــى اخـــ ــدارس علـــ ــي المـــ ــة معلمـــ ــة الحاليـــ ــن الدِّراســـ ُتمكِّـــ
ــة برنــامج تكنولوجيــا المعلومــات     معرفــةمــن ، مســتوياتهم فاعلي
فــــي تطــــوير الكفايــــات المهنيــــة للمعلمــــين ورفــــع ، واالتصــــاالت

، مستوياتهم مما ينعكس إيجابًا على العمليـة التَّعليميـة التَّعلُِّميـة   
ــاِحثون والدَّارســون مــن أدوات هــذه       كمــا يؤمــل أن يســتفيَد الب

هم بــه ومــا تســ، الدراســة فــي دراســات تربويــة مســتقبلية الحقــة  
مــن خــالل نتائجهــا فــي فــتح الطريــق للعديــد مــن     الدراســةهــذه 

 .الباحثين للقيام بدراسات أخرى ضمن هذا المجال

  :هدفت الدراسة الحالية الى: أهداف الدراسة

فاعليــة برنــامج دبلــوم تكنولوجيــا المعلومــات   الكشــف عــن  -
 للمعلمـــين فـــي واالتصــاالت فـــي تطــوير الكفايـــات المهنيــة   

 ة عجلــون مــن وجهــة نظــر المعلمــين    مــدارس فــي محافظــ  
 .أنفسهم

مســــتوى تــــوافر الكفايــــات المهنيــــة لــــدى معلمــــي  ف تعــــّر -
 .المدارس في محافظة عجلون من وجهة نظرهم

ــين  الكشــف عــن ال  - ــة  ادراك المعلمــين لدرجــة عالقــة ب فاعلي
 ودرجــةبرنــامج دبلــوم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت  

دارس فـي محافظـة   توافر الكفايات المهنية لدى معلمي الم
  .عجلون

    :ُحدوُد الدِّراسِة
  :ُيمكن تعِميم نتاِئج الدراسة في ضوِء المحدداِت التاليِة

اقتصــرت هــذه الدراســة علــى معلمــي وُمعلمــات الَمــدارس      -
الـــــذين حصـــــلوا علـــــى دبلـــــوم تكنولوجيـــــا المعلومـــــات      
ــالغ      ــي األردن والبــ ــون فــ ــة عجلــ ــي محافظــ ــاالت فــ واالتصــ

خــالل الفصــل الدراســي   ، معلمــا ومعلمــة ) 322(عــددهم 
  ). 2012/2013(األول للعام 

ــة عـــن أداة     - ــة فـــي اإلجابـ ــراد الدراسـ ــة أفـ ُتعـــد مـــدى ِجدِّيـ
ويتحــدد تقيــيم ، الدراســة هــي محــدد لدقــة نتــائج الدراســة

الدراســــة مــــن خــــالل مــــدى صــــدق أداة الدراســــة   نتــــائج
 .وثباتها

    :التَّعريفاُت االصطالحيَّة
لمصــطلحات والمفــاهيم ورد فــي هــذه الدراســة مجموعــة مــن ا

  :والتعريفات اإلجرائية التالية

هو أحد : برنامج دبلوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
جامعــــة (البــــرامج الدراســــية فــــي الجامعــــات األردنيــــة التاليــــة      

جامعــة  ، جامعــة البلقــاء التطبيقيــة  ، الجامعــة األردنيــة ، اليرمــوك
ــة ــالوريوس و    ) مؤتـ ــة البكـ ــد درجـ ــه بعـ ــول عليـ ــتم الحصـ ــه يـ مدتـ

ســــاعًة ) 27(الدراســــية ثالثــــة فصــــول بواقــــع ســــبع وعشــــرين  
ــة   ، معتمــــدة ــة تشــــمل اكتســــاب ومعالجــ وهــــو منظومــــة متكاملــ

ــزة الحاســِب        وتخــزين المعلومــات عــن طريــق التكامــل بــين أجه
ويتخرج الطالب ، )2006الحمران، (، ونظام االتصاالت المرئية

هادة حيــث يمــنح شــ، منــه بعــد اجتيــاز الســاعات المقــررة بنجــاح 
  .الدبلوم العالي بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

هـــي مجموعـــة مـــن الســـلوكيات والمعـــارف  :الكفايـــات المهنيـــة
والمفــاهيم والمهــارات واالتجاهــات التــي توجــه ســلوك التــدريس  
لــدى المعلــم، وتســاعده فــي أداء عملــه داخــل الصــف وخارجــه   

عليميــة فــي مــن الــتمكن أثنــاء ِقَياِمــه بالعمليــة التَّ  معــينبمســتوى 
المؤسســة التربويــة، ويمكــن قياســها بمعــايير خاصــة عــن طــرق    

   ).2005العجلوني، (استجابات المتعلمين 
ــُة الدِّراَســةوُمجتَمــُع  تكــوَّن ُمجتمــع الدراســة مــن جميــع  : َعيَِّن

معلمي ومعلمات المـدارس فـي محافظـة عجلـون الملتحقـين فـي       
الفصـل  (مـة خــالل   معلمـًا ومعل ) 322(البرنامج والبالـغ عددهـم 

جامعـة  (في  )2012/2013(العام الدراسـي من ) األول والثاني
جامعــة  ، جامعــة البلقــاء التطبيقيــة  ، الجامعــة األردنيــة ، اليرمــوك

  ).مؤتة
جميـع  مـن   بطريقـة المسـح الشـامل   تمَّ اختيار عينـة الدراسـة   و

وقـد   ،معلمي مدارس محافظـة عجلـون الملتحقـين فـي البرنـامج     
 متطلبـات الدراسـة   اوالذين أتمـّ  د عينة الدراسةبلغ مجموع أفرا

 ،معلمــة) 151(معلمــًا و) 121(مــنهم  ،معلمــًا ومعلمــة) 272(
ــبته   ــا نسـ ــي   %) 85(أي مـ ــة الكلـ ــع الدراسـ ــن مجتمـ ــًا مـ  .تقريبـ

: تبعــا لمتغيــرات الدراســة  يبــين خصــائص العينــة) 1(والجــدول 
  .وحقل التخصص ،والخبرة ،الجنس
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  .متغيرات الدراسةحسب  لمئويةالتكرارات والنسب ا:1جدول 
 النسبة التكرار الفئات    

  44.5 121 ذكر  الجنس
  55.5  151 أنثى  
  %100 272 المجموع 

 15.8 43 سنوات5اقل من  الخبرة

 36.4 99 سنوات 10-5  

 47.8 130 سنوات10أكثر من 

  %100 272 المجموع  
 60.7 165 إنساني  حقل التخصص

 39.3 107 علمي 

  %100 272 لمجموعا 
 16.5 45 سنة35أقل من 

 46.4 126 سنة45-35من 

 37.1 101 سنة45أكثر من 

 272 272 المجموع 

  :أداة الدراسة

بعـــد أن اطلـــع الباحثـــان علـــى األدب النظـــري والدراســـات  
الســابقة المتعلقــة بموضــوع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت   

لتحقيـق أهـداف    ةن بتطوير استبانوالكفايات المهنية قام الباحثا
كدراسـة كـل مـن البخيـت     ، الدراسة وجمع البيانات الالزمة لـذلك 

بتيـل   ودراسـة  ،)2006(ودراسـة الحمـران    ،)2008(والعمري 
  ).2011(ودراسة باهرمز  ،)2010(

  :صدق األداة

لـــألداة تـــم عرضـــها علـــى  المحتـــوىللتحقـــق مـــن الصـــدق 
ــددهم    ــين وعــــ ــن المحكمــــ ــة مــــ ــن) 16(مجموعــــ ــحاب  مــــ أصــــ

االختصاص والخبرة في الجامعات األردنية، وقصد الباحثان من 
ذلــــك معرفــــة مــــدى شــــمولية اإلســــتبانة و مناســــبتها لعنــــوان       

وكـــذلك معرفـــة مـــدى انتمـــاء الفقـــرة للمعيـــار الـــذي   . الدراســـة
تنـدرج تحتــه، ومـدى شــمول المعيـار الواحــد ووضـوح الفقــرات     

  وقام الباحثان  من حيث الصياغة أو من حيث الصياغة اللغوية،

بنـــاءا علـــى رأي %) 80(باعتمــاد الفقـــرات التــي أجمـــع عليهــا    
فقــرة و ) 88(المحكمـين، إذ أصــبحت أداة الدراســة تتكـون مــن   

  .محاور) 6(
  :ثبات أداة الدراسة

للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، فقــد تــم التحقــق بطريقــة    
ــار   ــادة االختبــ ــار وإعــ ــار،) test-retest(االختبــ  بتطبيــــق االختبــ

) 40(وإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين علــى مجموعــة مكّونــة مــن 
فــردا مــن مجتمــع الدراســة، ومــن ثــم تــم حســاب معامــل ارتبــاط   

. تقــديراتهم فــي المــرتين علــى أداة الدراســة ككــل   بــينبيرســون 
ــًا حســـاب معامـــل الثبـــات بطريقـــة االتســـاق الـــداخلي    وتـــم أيضـ

االتساق  يبين معامل) 2(حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول 
ــات اإلعــادة للمجــاالت       ــا وثب ــاخ ألف ــة كرونب ــداخلي وفــق معادل ال

  .لغايات هذه الدراسة مةئواألداة ككل واعتبرت هذه القيم مال

  .معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية لفاعلية البرنامج والكفايات المهنية :2جدول 
  االتساق الداخليثبات اإلعادة   الكفايات المهنيةالمجال االتساق الداخلي ثبات اإلعادة رنامجفاعلية الب المجال

  0.94 0.91 كفايات التخطيط 0.89 0.89  فاعلية األهداف

  0.92 0.90 كفايات التنفيذ 0.87 0.87  فاعلية المحتوى

  0.95 0.89 كفايات التقويم 0.90 0.90 فاعلية طرق التدريس والتدريب

   0.90 األداة ككل  0.91  األداة ككل

تــــم اســــتخدام التــــدريج الخماســــي : تصــــحيح اداة الدراســــة
 في تصحيح أداة الدراسة بحيث أعطيت اإلجابة كبيرة ) ليكرت(

، وتـم  )درجة واحدة(واإلجابة قليلة جدًا ) خمس درجات(جدا 
وفـق المعادلـة التاليـة     متسـاوية تقسيم الدرجات الـى ثـالث فئـات    
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وهـــي طـــول الفئـــة  1.33=  3) / أدنـــى درجـــة -درجـــةأعلـــى (
  :الواحدة، وعلية تم وضع المستويات الثالثة على النحو التالي

 .درجة قليلة) 2.33 -1(متوسط حسابي من  -

 .درجة متوسطة) 3.66 -2.34(متوسط حسابي من  -

  . درجة مرتفعة) 5-3.67(متوسط حسابي من  -
  :ُمتغيِّراُت الدِّراَسة

  :لى المتغيرات التاليةاشتملت الدراسة ع
  :الُمتغيَرات الُمسَتقلَّة: أوًال

  :تتمثل المتغيرات الوسيطة المستقلة بما يلي

  .فاعلية برنامج دبلوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -

 ).ذكر، أنثى(وله فئتان وهما : الجنس -

– 5مـن  ، سـنوات  5أقل مـن  (ولها ثالثة مستويات : الخبرة -
 ). سنوات10ن أكثر م، سنوات 10

 ).علمي، إنساني(وله فئتان : حقل التخصص -

 :الُمتغيَرات التَّاِبعة: ثانيًا

  .مستوى الكفايات المهنية -
  :إجراءاُت َتنفيذ الدِّراَسة

لغايــات تحقيــق أهــداف الدراســة تــم اإلطــالع علــى األدب     
ــة   ــابقة المتعلقــــة بموضــــوع الدراســ . النظــــري والدراســــات الســ

ــ تبانة بصـــورتها النهائيـــة والتأكـــد مـــن والعمـــل علـــى تطـــوير اسـ
وتــم تحديــد مجتمــع الدراســة وذلــك بــالرجوع  . صــدقها وثباتهــا

وبعـد ذلـك تـم اختيـار عينـة      . التربية والتعليم وزارةإلى سجالت 
ــع      ــن المجتمـ ــوائية مـ ــة العشـ ــة وبالطريقـ ــع الدراسـ ــة لمجتمـ ممثلـ

ثــم قــام الباحثــان بزيــارة المــدارس التــي جــاء معلموهــا     . الكلــي
وتــم توضــيح طريقــة  ،فــراد العينــة وتــم توزيــع االســتبانة ضــمن أ

وأنَّ هــذه المعلومــات لــن تســتخدم إال ألغــراض   ،اإلجابــة عليهــا
ــع فقــرات االســتبانة     ، الَبحــث العلمــي  ــة عــْن جمي وَضــرورة اإلجاب

  وأخيرًا قام الباحثان بجمع أداة الدراسة . بصدق وموضوعية

، ليـل اإلحصـائي  وتدقيقها والتأكـد مـن صـالحيتها ألغـراض التح    
 )spss(واسـتخدام نظـام    ،وتصـنيفها حسـب متغيـرات الدراسـة    

للمعالجــات اإلحصــائية؛ الســتخراج النتــائج واإلجابــة عــن أســئلة   
  .الدراسة

  :منَهجيَّة الدِّراسة

المـــنهج  انلتحقيـــق أهـــداف هـــذه الدراســـة اعتمـــد الباحثـــ 
الوصفي؛ بوصفه األسلوب المناسب للبحث في مشـكلة الدراسـة   

في فاعلية برنـامج دبلـوم تكنولوجيـا المعلومـات      المتمثلةية الحال

واالتصاالت في التربية في تطوير الكفايات المهنية لدى معلمـي  
وقـــد اســـتخدمت االســـتبانة    ،المـــدارس فـــي محافظـــة عجلـــون   

كوســيلة لجمــع البيانــات حيــث إنَّــُه المــنهج المناســب لمثــل هــذه    
                             .الدِّراسة

    : ُمَعالَجة اإلْحَصائيَّةال

ــتخدم الباحثــــ    ــا اســ ــم جمعهــ ــي تــ ــات التــ ــل البيانــ  انلتحليــ
ــة  ــائية التاليـ ــاليب اإلحصـ ــم   : األسـ ــؤال األول تـ ــن السـ ــة عـ لإلجابـ

ــابية   ــطات الحســـ ــتخراج المتوســـ ــة   ،اســـ ــات المعياريـــ واالنحرافـــ
ــامج تكنولوجيـــا       ــتوى فاعليـــة برنـ ــراد العينـــة لمسـ ــديرات أفـ لتقـ

ــاالت  ــات واالتصــ ــةولإل. المعلومــ ــم    جابــ ــاني تــ ــؤال الثــ ــن الســ عــ
واالنحرافـات المعياريـة    ،استخدام حساب المتوسطات الحسابية

. لتقــــديرات أفــــراد العينــــة لمســــتوى تــــوافر الكفايــــات المهنيــــة  
ولإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون 
بــــين مســــتوى فاعليــــة برنــــامج دبلــــوم تكنولوجيــــا المعلومــــات   

توى تـــوافر الكفايـــات المهنيـــة لـــدى معلمـــي ومســـ، واالتصـــاالت
  . المدارس

  :عرض النتائج ومناقشتها

مـــــا فاعليـــــة برنـــــامج دبلـــــوم تكنولوجيـــــا     : الســـــؤال األول
المعلومــات واالتصــاالت فــي المــدارس فــي محافظــة عجلــون مــن 

  وجهة نظر المعلمين؟

لإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تــــم اســــتخراج المتوســــطات  
فاعليــة برنــامج دبلــوم  اريــة لدرجــة الحســابية واالنحرافــات المعي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس مـن وجهـة نظـر    
أن فاعليـة برنـامج دبلـوم تكنولوجيـا     وأظهرت النتـائج   المعلمين،

لــدى معلمــي المــدارس مــن وجهــة نظــر     واالتصــاالتالمعلومــات 
ــطة     ــت متوسـ ــام كانـ ــكل عـ ــهم بشـ ــين أنفسـ ــاءت  ، المعلمـ ــد جـ فقـ

إذ ، والمرتفـع ، المتوسـط : راسة بين المستويينمجاالت أداة الد
، )0.59(وانحـــراف معيـــاري ) 3.64(بلـــغ المتوســـط الحســـابي 

ــة المحتــوى مجــال  حيــث جــاء  ــة األولــى    فاعلي ــأعلى فــي المرتب ب
 )0.63(وانحـــــراف معيـــــاري ) 3.67(متوســـــط حســـــابي بلـــــغ 

بينما جاء مجال فاعلية األهداف فـي المرتبـة   . وبمستوى مرتفع
) 0.66(وانحــراف معيــاري  ) 3.63( حســابيتوســط الثانيــة وبم

فاعليــة طــرق التــدريس  بينمــا جــاء مجــال  . وبمســتوى متوســط
) 3.62(فـي المرتبـة األخيـرة وبمتوسـط حسـابي بلـغ        والتدريب

وبمستوى متوسـط، والجـدول أدنـاه    ) 0.67(وانحراف معياري 
  .يوضح ذلك
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اعلية برنامج دبلوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس في محافظة عجلون فلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :3جدول 
  .مرتبة تنازليًا من وجهة نظر المعلمين

  المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة

 مرتفع 0.63 3.67 فاعلية المحتوى  2 1

 متوسط 0.66 3.63 فاعلية األهداف  1 2

 متوسط  0.67 3.62 لية طرق التدريس والتدريبفاع  3 3

  متوسط 0.59 3.64 األداة ككل   

ــات    ــابية واالنحرافــ ــاب المتوســــطات الحســ وقــــد تــــم حســ
كـل مجـال   علـى فقـرات    الدراسـة المعيارية لتقـديرات أفـراد عينـة    

  :، حيث كانت على النحو التاليعلى حدا
ــة األهــداف مجــال . 1 ــائج   :فاعلي ات المتوســطأن أظهــرت النت

الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات مجـال فاعليـة األهـداف     
وقد جاءت فقـرات هـذا المجـال بـين المسـتويين       ،كان متوسطا

حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية مــا    ،المتوســط والمرتفــع 
  ، حيث جاءت )0.66(وانحراف معياري  )3.81 -3.51(بين 

  

ــا " والتــي تــنص علــى ) 1(رقــم  ةالفقــر مج األهــداف يحــدد البرن
فـــي المرتبـــة األولـــى وبمتوســـط حســـابي بلـــغ  " التربويـــة العامـــة

بينمـــا  ،وبمســـتوى مرتفـــع) 0.79(وانحـــراف معيـــاري  )3.81(
يضــع البرنــامج أهــدافًا ممكنــة  "ونصــها ) 8(جــاءت الفقــرة رقــم  

 )3.51(بالمرتبـــة األخيـــرة وبمتوســـط حســـابي بلـــغ  " التحقيـــق
وبلـغ المتوسـط    ،وبمسـتوى متوسـط  ) 0.99(وانحراف معياري 

يوضــح ) 4(جــدول  ).3.63(ككــل  لفاعليــة األهــدافالحســابي 
  .ذلك

  .مرتبة تنازليًا فاعلية األهدافمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات :4جدول 
  المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم الرتبة

 مرتفع 0.79 3.81 .يحدد البرنامج األهداف التربوية العامة  1 1

 مرتفع 0.82 3.70 .تشمل األهداف محتوى البرنامج المقرر  4 2

 متوسط 0.83 3.66 .تشتمل على الجوانب المعرفية للبرنامج  5 3

 متوسط 0.80 3.65 .يحدد األهداف الخاصة لكل محاضرة بدقة  2 4

5  3  
مـــة للبرنـــامج واألهـــدافيـــوازن بـــين األهـــداف العا

  . الخاصة لكل محاضرة
 متوسط 0.77 3.65

 متوسط 0.88 3.64 .تشتمل على الجوانب المهارية للبرنامج  6 6

7  10  
تشـــــتمل أهـــــداف البرنـــــامج علـــــى تنميـــــة مهـــــارات

  .تكنولوجيا التعليم
 متوسط 1.00 3.61

 وسطمت 1.00 3.57 .تهتم األهداف بتنمية مهارات التفكير العليا  11 8

 متوسط 0.95 3.55 .تشتمل على الجوانب االنفعالية للبرنامج  7 9

 متوسط 0.99 3.54 .يضع البرنامج في كل هدف ناتج تعليمي واحد  9 10

 متوسط 0.99 3.51 .يضع البرنامج أهدافًا ممكنة التحقيق  8 11

 متوسط 0.66 3.63 فاعلية األهداف   
 

المتوســطات أن ائج أظهــرت النتــ :فاعليــة المحتــوىمجــال . 2
الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال فاعليـة المحتـوى   

وقــد جــاءت فقــرات هــذا المجــال بــين المســتويين  ، كــان مرتفعــًا
حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية مــا   ، المتوســط والمرتفــع 

، حيــث جــاءت )0.63(وانحــراف معيــاري ) 3.79 -3.58(بــين 
يساعد علـى تنميـة مهـارات    " ونصهما) 14و  7(رقم  تانالفقر

ينبثـــــق مـــــن حاجـــــات "و" حـــــل المشـــــكالت لـــــدى المتعلمـــــين
  )3.79(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " المتعلمين

 

) 12و 8و 3(بينمــا جــاءت الفقــرات رقــم   ، وبمســتوى مرتفــع 
يتناســــب تخطــــيط محتــــوى البرنــــامج مــــع المهــــارات  "ونصــــهم 

الفرديــــــة لــــــدى  يراعــــــي الفــــــروق"و" والكفايــــــات التدريســــــية
يركز على ربط الجانب النظري المعرفي بالجانب "و" المتعلمين

بالمرتبــة األخيــرة وبمتوســط حســابي بلــغ     " التطبيقــي المهــاري 
ككــل  لفاعليــة المحتــوىوقــد بلــغ المتوســط الحســابي  .)3.58(
  .يوضح ذلك) 5(، جدول )3.67(
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  .حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازليًا فاعلية المحتوىمجال  اتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقر :5جدول 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوســــط 

  الحسابي
االنحــــــراف 

  المعياري
  المستوى

 مرتفع 0.97 3.79  .يساعد على تنمية مهارات حل المشكالت لدى المتعلمين  7  1

 مرتفع 0.89 3.79 .ينبثق من حاجات المتعلمين  14  2

 مرتفع 0.83 3.75 التطوير الذاتييشجع على  16  3

 مرتفع 0.89 3.74 .ينمي مهارات التفكير المتنوعة لدى المتعلمين  4  4

 مرتفع 0.95 3.73  .يعمل على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى المتعلمين  5  5

 مرتفع 0.96 3.73 يركز على تنمية الجوانب المهارية  19  5

 مرتفع 0.87 3.70 .يشجع على التغيير اإليجابي  15  7

 مرتفع  0.92 3.69 .ينمي مهارات العصف الذهني لدى المتعلمين  6  8

 مرتفع 0.92 3.69 يركز على تنمية الجوانب االنفعالية  18  8

 مرتفع 0.98 3.67 .أحدث النظريات التربويةيراعي  1  10

 متوسط 0.86 3.66 يركز على تنمية الجوانب المعرفية  17  11

12  13  
ــز علـــ  ــدى    يركـ ــتعلم لـ ــو الـ ــة نحـ ــات إيجابيـ ــاء اتجاهـ ى بنـ
  .المتعلمين

 متوسط 0.99 3.65

 متوسط 1.07 3.64 .ُيقدم رؤية واضحة الستخدام التكنولوجيا في التعليم  10  13

 متوسط 1.03 3.62 .يشجع على تفاعل المتعلم  9  14

 متوسط 1.01 3.62 .يشجع على التعلم النشط الفاعل  11  14

 متوسط 0.94 3.60 .ث الخبرات والممارسات العالميةيهتم بعرض أحد  2  16

17  3  
يتناسب تخطيط محتوى البرنامج مـع المهـارات والكفايـات    

  .التدريسية
 متوسط 0.88 3.58

 متوسط 0.95 3.58 .يراعي الفروق الفردية لدى المتعلمين  8  17

17  12  
يركز على ربط الجانب النظري المعرفي بالجانب التطبيقـي  

  . المهاري
 متوسط  1.00 3.58

 مرتفع 0.63 3.67 فاعلية المحتوى   
  

 أظهـرت النتـائج   :فاعلية طرق التدريس والتدريبمجال .3
المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لمجـال فاعليـة     أن 

قـد جـاءت فقـرات هـذا      ،طرق التدريس والتدريب كان متوسـطاً 
  تراوحت حيث ، المجال بين المستويين المتوسط والمرتفع

وبمســتوى ) 0.67(وانحــراف معيــاري  ) 3.94 -3.49(مــابين 
يـدرب  " والتي تنص علـى ) 1(رقم  ة، حيث جاءت الفقرمتوسط

 في " البرنامج المتعلمين على ممارسة أساليب تربوية حديثة

ــغ     ــابي بلــ ــط حســ ــى وبمتوســ ــة األولــ ــراف  )3.94(المرتبــ وانحــ
ــاري  ة رقــم بينمــا جــاءت الفقــر   وبمســتوى مرتفــع، ) 0.96(معي

" يركـــز علـــى الطلبـــة الضـــعفاء أثنـــاء التـــدريس"ونصـــها ) 11(
ــة جـــــاءت  ــرةبالمرتبـــ ــغ   األخيـــ ــابي بلـــ  )3.49(وبمتوســـــط حســـ

وبلـغ المتوسـط    ).وبمستوى متوسـط  1.03(وانحراف معياري 
، )3.62(ككـــل   لفاعليـــة طـــرق التـــدريس والتـــدريب   الحســـابي 

  .يوضح ذلك) 6(جدول 
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  .مرتبة تنازليًا فاعلية طرق التدريس والتدريبمجال  ة واالنحرافات المعيارية لفقراتالمتوسطات الحسابي :6جدول 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
ــط  المتوســـــــ

  الحسابي
ــراف  االنحـــــــــ

  المعياري
  المستوى

1  1  
ــامج المتعلمــين علــى ممارســة أســاليب تربويــة      يــدرب البرن

  .حديثة
 مرتفع 0.96 3.94

 مرتفع 0.97 3.67 .يعتمد على التعلم بالخبرة  2 2

 متوسط 0.97 3.66 .يتم التدريب في البرنامج بالطريقة التعاونية  4 3

 متوسط 0.96 3.66 .يعرض الدروس بأساليب شيقة  15 3

 متوسط 0.95 3.64 .يعتمد البرنامج على التعلم الواقعي  3 5

 متوسط 0.97 3.64 .يستخدم أسلوب البحث العلمي في التدريس  16 5

 متوسط 0.94 3.63 .ر المرشد والموجه للتعليميقوم بدو  14 7

8  9  
يســتخدم طــرق التــدريس التــي تحقــق مشــاركة فعالــة فــي   

  .عملية التعليم
 متوسط 0.95 3.61

9  8  
يتم التدريب وفـق أسـاليب تنميـة التفكيـر لـدى المتعلمـين       
ــذهني وحــل المشــكالت      ــات الســت، والعصــف ال مثــل القبع

  .وغيرها
 متوسط 0.94 3.60

 متوسط 0.92 3.59 .طرق التدريب التي تنمي التفكير لدى المتعلمستخدمي  6 10

 متوسط 0.93 3.58  .طرق التدريب لألهداف التربوية للبرنامجيراعي مالءمة  10 11

 متوسط 0.92 3.57 .يراعي التدريب في البرنامج عمليات التعلم الذاتي  5 12

 متوسط 0.95 3.56 .عمليةيهتم بانتقال أثر التدريب في الممارسات ال  7 13

 متوسط 1.05 3.54 .يقدم أنشطة إثرائية للمتفوقين  12 14

 متوسط 1.04 3.54 .يهتم بعمليات التعزيز المتنوعة  13 14

 متوسط 1.03 3.49 .يركز على الطلبة الضعفاء أثناء التدريس  11 16

 متوسط 0.67 3.62 فاعلية طرق التدريس والتدريب   

إلى أن الدرجة الكلية لفاعلية برنامج دبلـوم   أشارت النتائُج
 قــد جــاء و، كانــت متوســطة  تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 

متوســـط بـــأعلى ، فـــي المرتبـــة األولـــى  فاعليـــة المحتـــوىمجـــال 
ــغ   وبمســتوى  ،)0.63(وانحــراف معيــاري   ،)3.67(حســابي بل

بينمــا جــاء مجــال فاعليــة األهــداف فــي المرتبــة الثانيــة     . مرتفــع
 ،)0.66(وانحــــــراف معيــــــاري  ،)3.63(ســــــط حســــــابي وبمتو

فاعليــة طــرق التــدريس  بينمــا جــاء مجــال  . وبمســتوى متوســط
 ،)3.62(في المرتبة األخيـرة وبمتوسـط حسـابي بلـغ      والتدريب

ويمكـن تفسـير   . وبمستوى متوسط ،)0.67(وانحراف معياري 
ذلـــك إلـــى اهتمـــام المعلمـــين ورغبـــتهم فـــي اإللمـــام بالكفايـــات        

ة المتنوعــــــة، وبمجاالتهــــــا المحــــــددة فــــــي األداة    التكنولوجيــــــ
وامــتالكهم هــذه الكفايــات نتيجــة التحــاقهم بهــذا البرنــامج، كمــا    

  تعقدها وزارة التربية والتعليم في مجاالت تحليل المحتوى 

وتصــميم التــدريس وتصــميم الوســائل واســتخدامها واســتخدام  
األجهـــزة والتقنيـــات الحديثـــة مـــن خـــالل اجتيـــاز دورة الرخصـــة 

كمـا وأن المعلـم يـتقن     ،)ICDL(الدولية السـتخدام الحاسـوب   

ويســتطيع حوســبة مادتــه كــذلك مــن ، اختيــار الوســيلة التعليميــة
  .خالل التحاقه بدورة إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية

ــاني ــا مســـتوى تـــوافر الكفايـــات المهنيـــة لـــدى   : الســـؤال الثـ مـ
  معلمي المدارس في محافظة عجلون من وجهة نظرهم؟

لإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تــــم اســــتخراج المتوســــطات  
لمســـتوى تـــوافر الكفايـــات   واالنحرافـــات المعياريـــة  ، الحســـابية

وأظهـــرت  المهنيـــة لـــدى معلمـــي المـــدارس مـــن وجهـــة نظـــرهم، 
ــابيةالمتوســــــطات أن النتــــــائج  ــة  الحســــ واالنحرافــــــات المعياريــــ

لمســتوى تــوافر الكفايــات المهنيــة لــدى معلمــي المــدارس مــن        
فقـــد  ،المعلمـــين أنفســهم بشـــكل عـــام كــان مرتفعـــاً   وجهــة نظـــر 

 )3.80-3.72(تراوحت المتوسطات الحسـابية للكفايـات مـابين    
في  كفايات التنفيذمجال  حيث جاء ،)0.62(وانحراف معياري 

وانحــراف  )3.80(متوســط حســابي بلــغ  بــأعلى المرتبــة األولــى 
كفايــات وبمســتوى مرتفــع، بينمــا جــاء مجــال   ) 0.68(معيــاري 

ــغ      الت ــة وبمتوســط حســابي بل ــة الثاني ) 3.76(خطــيط فــي المرتب
وجــــاء مجــــال ، مرتفــــع وبمســــتوى) 0.68(وانحــــراف معيــــاري 
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فـــي المرتبـــة األخيـــرة وبمتوســـط حســـابي بلـــغ   كفايـــات التقـــويم
، وبلــغ المتوســط الحســابي )0.71(وانحــراف معيــاري ) 3.72(

ــدارس    ــي المـــ ــدى معلمـــ ــة لـــ ــات المهنيـــ ــل للكفايـــ ، )3.76( ككـــ
  .ناه يوضح ذلكوالجدول أد

لمستوى توافر الكفايات المهنية لدى معلمي المدارس في محافظة عجلون من وجهة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :7جدول 
  .مرتبة تنازليًا نظرهم

  المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة

 مرتفع 0.68 3.80 كفايات التنفيذ  2 1

 مرتفع 0.68 3.76 كفايات التخطيط  1 2

 مرتفع 0.71 3.72 كفايات التقويم  3 3

  مرتفع 0.62 3.76 الكفايات المهنية لدى معلمي المدارس   

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة   
، كل مجـال علـى حـدا   لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

  :لتاليحيث كانت على النحو ا

المتوســطات أن أظهــرت النتــائج  :كفايــات التخطــيطمجــال  -1
الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لفقـــرات مجـــال كفايـــات  
التخطيط لدى معلمي المدارس من وجهة نظـرهم أنفسـهم   

ــا  ــان مرتفعـ ــين    ، كـ ــا بـ ــابي مـ ــراوح المتوســـط الحسـ ــد تـ وقـ
، حيـــــــث )0.68(وانحـــــــراف معيـــــــاري  ،)3.94 -3.66(

 يضع المعلم " والتي تنص على) 1(رقم  ةجاءت الفقر

" أهدافًا معرفية ووجدانية ومهاريـة تناسـب طبيعـة الـدرس    
 ،)3.94(وبمتوســــط حســــابي بلــــغ  ،فــــي المرتبــــة األولــــى
ــاري   ــراف معيــ ــع  ،)0.89(وانحــ ــتوى مرتفــ ــا . وبمســ بينمــ

يحلـــــل خصـــــائص  "ونصـــــها ) 6(جـــــاءت الفقـــــرة رقـــــم   
 بالمرتبـة األخيـرة  " المتعلمين من جميع جوانب الشخصـية 

ــغ   ــابي بلـــ ــاري  ،)3.66(وبمتوســـــط حســـ ــراف معيـــ وانحـــ
وبلــغ المتوســط الحســابي    .وبمســتوى متوســط  ،)0.88(

  .يوضح ذلك) 8(جدول  ).3.76(لكفايات التخطيط ككل 

  .مرتبة تنازليًا مجال كفايات التخطيط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات: 8جدول 
  المستوى  االنحراف المعياري  لحسابيالمتوسط ا  الفقرات  الرقم الرتبة

 مرتفع 0.89 3.94 .يضع المعلم أهدافًا معرفية ووجدانية ومهارية تناسب طبيعة الدرس 1 1

 مرتفع 0.88 3.82 .يضع األهداف في تسلسل منطقي 3 2

 مرتفع 0.97 3.81 .يضع خطة سنوية لتدريس المنهاج 8 3

 مرتفع 0.87 3.78 .يصوغ األهداف التدريسية صياغة صحيحة 2 4

 مرتفع 0.93 3.78 .يعد خطة يومية لكل درس 7 4

6  4  
يربط بين كل هدف وما يلزمه من محتـوى وأسـاليب وأنشـطة ووسـائل     

  .وتقويم
 مرتفع  0.86 3.75

 مرتفع 0.91 3.75 .يحلل محتوى المادة الدراسية 5 6

6  11  
ــة     ــة ســـلوكية واضـــحة ومحـــددة وقابلـ يصـــوغ أهـــداف الـــدرس بطريقـ

  .ياسللق
 مرتفع 0.92 3.75

 مرتفع 0.97 3.75 يحدد إستراتيجيات وأدوات التقويم المناسبة للدرس  14 6

 مرتفع 0.95 3.72 .يختار الوسائل التعليمية المناسبة لألهداف  12 10

 مرتفع 1.01 3.72 يضع الزمن المناسب لتحقيق كل هدف  15 10

 مرتفع 0.93 3.71 .يخطط ألساليب تنمية التفكير لدى الطلبة 9 12

 مرتفع 0.97 3.71 .يحدد إستراتيجية التدريس المناسبة للدرس  13 12

 مرتفع 0.93 3.69 .يخطط ألهداٍف معرفية ومهارية ووجدانية  10 14

 متوسط 0.88 3.66 .يحلل خصائص المتعلمين من جميع جوانب الشخصية 6 15

 مرتفع 0.68 3.76 كفايات التخطيط  

المتوســـطات أن اظهـــرت النتـــائج  :نفيـــذكفايـــات التمجـــال  -2
الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لفقـــرات مجـــال كفايـــات  

التنفيذ لـدى معلمـي المـدارس مـن وجهـة نظـرهم أنفسـهم        
ــاً  ــان مرتفعـ ــين     ،كـ ــا بـ ــابي مـ ــراوح المتوســـط الحسـ ــد تـ وقـ
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، حيـــــــث )0.68(وانحـــــــراف معيـــــــاري  ،)3.92 -3.69(
دم لغــة يســتخ" والتــي تــنص علــى) 9(رقــم  ةجــاءت الفقــر

ــليمة ــغ    " ســ ــابي بلــ ــى وبمتوســــط حســ ــة األولــ ــي المرتبــ فــ
. وبمســتوى مرتفــع ،)0.83(وانحــراف معيــاري  ،)3.92(

يقـــدم التغذيـــة  "ونصـــها ) 8(بينمـــا جـــاءت الفقـــرة رقـــم    

ــة المناســبة  ــة األخيــرة وبمتوســط حســابي    " الراجع بالمرتب
وبمســــتوى   ،)1.01(وانحــــراف معيــــاري   ،)3.69(بلــــغ 
حســـابي لكفايـــات التنفيـــذ ككـــل  وبلـــغ المتوســـط ال .مرتفـــع

  .يبين ذلك) 9(جدول  ).3.80(

  .مرتبة تنازليًا مجال كفايات التنفيذ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات :9جدول 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المستوى

 مرتفع 0.83 3.92 .يستخدم لغة سليمة  9  1

 مرتفع 0.95 3.91 .خدم التهيئة المناسبة في الوقت المناسبيست  1  2

 مرتفع 0.85 3.87 .يتقبل أفكار الطلبة االيجابية والسلبية  10  3

 مرتفع 0.93 3.83 .ينوع في طرق التدريس واستراتيجياته  5  4

 مرتفع 0.88 3.82 .يشرك الطلبة في العملية التعليمية  7  5

 مرتفع 0.92 3.81 .يدير الصف بفاعلية  6  6

 مرتفع 0.87  3.79 لديه المهارة لتوجيه األسئلة  11  7

 مرتفع 0.95 3.76 .يحرص على إثارة الدافعية للمتعلمين  2  8

 مرتفع 0.98 3.76 يراعي الفروق الفردية عند تنفيذ الدرس  3  8

 مرتفع 0.91 3.75 يبني تدريسه على نتائج االختبارات التشخيصية  12  10

 مرتفع 0.89 3.71 لتعامل مع إجابات المتعلمينيستطيع ا  4  11

 مرتفع 1.01 3.69 .يقدم التغذية الراجعة المناسبة  8  12

 مرتفع 0.68 3.80 كفايات التنفيذ   
  

ــال  -3 ــويم مجـ ــات التقـ ــذا    :كفايـ ــة بهـ ــائج المتعلقـ ــرت النتـ أظهـ
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة  أن المجــال 

ويم مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي  لفقـــرات مجـــال كفايـــات التقـــ 
ــاً   ــان مرتفعـ ــهم كـ ــراوح المتوســـط  ، المـــدارس أنفسـ ــد تـ وقـ

وانحــــراف معيــــاري ، )3.88 -3.59(الحســــابي مــــا بــــين 
 والتــي تــنص علــى) 1(رقــم  ة، حيــث جــاءت الفقــر)0.71(
فــــي المرتبــــة األولــــى " يتــــابع األعمــــال الكتابيــــة للطلبــــة"

ــغ   ــابي بلـــ ــاري  ،)3.88(وبمتوســـــط حســـ ــراف معيـــ وانحـــ
ــا جـــاءت الفقـــرة رقـــم  . .وبمســـتوى مرتفـــع ،)0.88( بينمـ
بالمرتبة " يشرك الطلبة في عملية التقويم"ونصها ) 14(

ــغ   ــابي بلـــ ــرة وبمتوســـــط حســـ ــراف  ،)3.59(األخيـــ وانحـــ
ــاري  ــط  ،)0.97(معيـ ــتوى متوسـ ــط   .وبمسـ ــغ المتوسـ وبلـ

) 10(جـــدول  ).3.72(الحســـابي لكفايـــات التقـــويم ككـــل 
  .يوضح ذلك

  .مرتبة تنازليًا مجال كفايات التقويم بية واالنحرافات المعيارية لفقراتالمتوسطات الحسا :10جدول 
  المستوى  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم الرتبة

 مرتفع 0.88  3.88 .يتابع األعمال الكتابية للطلبة  1 1

 مرتفع 0.91 3.77 .ينوع من أساليب التقويم  3 2

2  7  
ســـــتويات المعرفيـــــة والمهاريـــــةيراعـــــي شـــــمول التقـــــويم للم

  .والوجدانية المختلفة
 مرتفع 0.90 3.77

 مرتفع 0.86 3.76 .يصمم اختبارات تحصيلية مناسبة  2 4

4  13  
متنوعـــة مثـــليعتمـــد فـــي عمليـــة التقـــويم علـــى أدوات تقـــويم

ســاللم التقــدير، قــوائم الشــطب، الســجالت القصصــية، ملــف   (
  ...)اإلنجاز

 مرتفع 0.98 3.76

 مرتفع 0.93 3.75 .ارس عملية التقويم بشكل مستمريم  4 6

 مرتفع 0.93 3.74 .يراعي شمول التقويم ألهداف التدريس  6 7

 مرتفع 0.99 3.74 .يعطي وقتًا كافيًا لإلجابة عن األسئلة  11 7
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  المستوى  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم الرتبة
 مرتفع 0.89 3.72 .يدرج األسئلة وفق مستويات صعوبتها  5 9

 مرتفع 1.00 3.72 .يوجه أسئلة التقويم لكافة الطلبة  10 9

 مرتفع 0.99 3.67 .يهتم بالواجبات البيتية في عملية التقويم  9 11

 متوسط 1.00 3.66 .يقدم التغذية الراجعة بعد عملية التقويم التكويني  8 12

 متوسط 1.00 3.66 .يراعي الوقت المناسب أثناء الحصة إلجراء عملية التقويم  12 12

 متوسط 1.00 3.64 .لتعلم الذاتيينمي البرنامج مهارات ا  15 14

 متوسط 0.97 3.59 .يشرك الطلبة في عملية التقويم  14 15

 مرتفع 0.71 3.72 كفايات التقويم   

أظهــرت النتــائج أن مســتوى تــوافر الكفايــات المهنيــة لــدى   
في  كفاية التنفيذمجال  حيث جاء، معلمي المدارس كان مرتفعًا

وانحــراف  ،)3.80(ابي بلــغ متوســط حســبــأعلى المرتبــة األولــى 
كفايــات بينمــا جــاء مجــال . وبمســتوى مرتفــع ،)0.68(معيــاري 

 ،)3.76(التخطــيط فــي المرتبــة الثانيــة وبمتوســط حســابي بلــغ   
وجـــاء مجـــال . وبمســـتوى مرتفـــع ،)0.68(وانحـــراف معيـــاري 

فـــي المرتبـــة األخيـــرة وبمتوســـط حســـابي بلـــغ   كفايـــات التقـــويم
ويمكـن  . بمسـتوى مرتفـع   ،)0.71(وانحراف معياري  ،)3.72(

تفســير ذلــك إلــى أن هــذه الكفايــات مــن صــلب عمــل الُمعلمــين،     
وهـــي األســـاس الــــذي تقـــوم عليـــه عمليــــة التعلـــيم، وأن هــــذه      
ــرفين     ــدارس واِلمشــ ــديري المــ ــن ُمــ ــا مــ ــتم متابعتهــ ــات يــ الكفايــ

أن بــرامج بــالتربــويين، ويمكــن أن يفســر الباحثــان هــذه النتيجــة  
لــى الكفايــات المهنيــة علــى اخــتالف     ع القائمــة إعــداد المعلمــين  

أنواعها وفلسفاتها تعد في غاية األهميـة؛ وذلـك لتزويـد المعلـم     
بخبرات ومهارات التعليم والتعلم التي بدورها تؤهلـه ألن يكـون   
قادرًا علـى أداء المهـام الموكلـة إليـه، باإلضـافة إلـى أنهـا تـزوده         

برفــع بمهــارات النمــو المهنــي والحركــي والشخصــي، كمــا وتهــتم 
كفاية جميع المعلمين إلى أعلى المستويات، وذلك من خالل مـا  

  .تقدمه من معارف ومعلومات ومهارات واتجاهات وقيم

أن تكـون وراء جعـل    يمكـن األسـباب التـي    انَويعزو الباحثـ 
ــع هــــي   ــة األولــــى وبمســــتوى مرتفــ ــة : التنفيــــذ فــــي المرتبــ كفايــ

تخدام المعلمــين الســتغالل وقــت الحصــة الصــفية بفاعليــة، واســ   
ــة     ــي، والمتابعــ ــم للموقــــف التعليمــ ــي المالئــ ــلوب التدريســ األســ
المســتمرة مــن قبــل إدارة المدرســة ألداء المعلمــين، باإلضــافة      

مــن األهــل والمتابعــة مــن أوليــاء األمــور لَتحصــيل        الرقابــة إلــى 
  .أبنائهم العلمي

أن مــن األســباب وراء جعــل التخطــيط   انكمــا يــرى الباحثــ
وبمســتوى مرتفــع، أَن مجــال التخطــيط  أتي فــي المرتبــة الثانيــةيــ

 لدى المعلمين متابع بشكل يومي ودوري ومبرمج من إدارة 

المدرســة عــن طريــق متابعــة مــذكرات دفــاتر تحضــير المعلمــين    
 والعمل على رصد أسماِء من يلتزم بعملية ، للحصص اليومية

التحضــير اليــومي للحصــص الصــفية، وإنَّ هنــاك عقوبــة مناســبة    
بعمليـة التحضـير اليوميـة، هـذا باإلضـافة إلـى دور       لمن ال يلتزم 

ــه اإلشــرافية       للمعلمــينالمشــرف التربــوي الــذي يركــز فــي زيارت
على متابعة دفاتر التحضير، وقد يعود السبب أيضـًا إلـى إدراك   
المعلمـــين الـــذين خبـــرتهم طويلـــة فـــي مجـــال التـــدريس ألهميـــة 

م عنصــر التخطــيط فــي اختيــار أفضــل أســاليب التــدريس والــتحك 
  .التعليمية-في العملية التعلمية

ــة فــي الَوقــد أظهــرت النتــائج أيضــًا أن التَّقــويم يــأتي     مرتب
ــة       ال ــاره كفاي ــع باعتب ــة وبمســتوى مرتف ــات المهني ــة فــي الكفاي ثالث

أساسية يجـب أن تتـوافر لـدى المعلـم لتحديـد القيمـة الحقيقيـة        
لفاعلية التدريس التكنولوجي التي يمكن أن تستخدم في الحكـم  

لــى صــالحية التــدريس ونتائجــه، وهــذا يعنــي أن يكــون الحكــم   َع
على كفاية المعلم من أطراف متعددة لها صله بعمله التدريسـي  

وإنَّ التقويم مـن الكفايـات المهنيـة للمعلـم     . والتربوي والتعليمي
اللَّفظــــي وغيـــر اللفظــــى َمــــع   وتفاعلـــه داخـــل الفصــــل الدراســـي   

مــن الفوائــد منهــا إن  الطــالب؛ وقــد يحقــق هــذا المعيــار عــددًا    
ــم       ــويم المعلـ ــان تقـ ــإذا كـ ــية فـ ــة تشخيصـ ــري كعمليـ ــويم يجـ التقـ

ــم    ــا يعرقـــل أداء المعلـ ــير إلـــى مـ ــائج تشـ ــإن النتـ ــًا فـ أو ، منخفضـ
  .إخفاقه في َعمله

هــــل توجــــد عالقــــة ارتباطيــــه ذات داللــــة : الســــؤال الثالــــث
ادراك  درجـة بـين  ) α ≤ 0.05 (إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     

ة برنــــــامج دبلــــــوم تكنولوجيــــــا المعلومــــــات فاعليــــــالمعلمـــــين ل 
فـي محافظـة    يهمتـوافر الكفايـات المهنيـة لـد     ودرجةواالتصاالت 

 ؟من وجهة نظرهم عجلون

تـــم اســـتخراج معامـــل ارتبـــاط   لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال 
ــون  ــين بيرسـ ــة إبـ ــين لدرجـ ــوم   دراك المعلمـ ــامج دبلـ ــة برنـ فاعليـ

ــا المعلومــــات  ــاالتتكنولوجيــ ــة ،واالتصــ ــات تــــوافر ال ودرجــ كفايــ
وجـــود عالقـــة إيجابيـــة دالـــة  وأظهـــرت النتـــائج ، لـــديهمالمهنيـــة 
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فاعليـــــة برنـــــامج دبلـــــوم تكنولوجيـــــا بـــــين مســـــتوى إحصـــــائيا 
مستوى تـوافر الكفايـات المهنيـة لـدى     و ،المعلومات واالتصاالت

ــة المجـــاالت معلمـــي المـــدارس يوضـــح ) 11(والجـــدول  .ولكافـ
  .ذلك

فاعلية برنامج دبلوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومستوى توافر  ادراك المعلمين لدرجةبين  معامل ارتباط بيرسون للعالقة :11جدول 
  .في محافظة عجلون يهمالكفايات المهنية لد

 كفايات التقويم كفايات التنفيذ كفايات التخطيط  المجال
الكفايات المهنية لدى معلمي 

 ككل المدارس

 **562. **483. **468. **565. معامل االرتباط ر  فاعلية األهداف

 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 272 272 272 272 العدد

  **637.  **539. **552. **631. معامل االرتباط ر فاعلية المحتوى
 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 272 272 272 272 العدد

فاعليــــة طــــرق التــــدريس 
 والتدريب

  **646.  **521. **554. **672. باط رمعامل االرت
 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 272 272 272 272 العدد

ــوم   ــامج دبلـــ ــة برنـــ فاعليـــ
ــات   ــا المعلومــــ تكنولوجيــــ

 ككل واالتصاالت

  **696.  **580. **596. **704. معامل االرتباط ر
 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 272 272 272 272 العدد

  ).α=  0.01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة **  . )α=  0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

ادراك المعلمـين  أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين 
فاعلية برنامج دبلـوم تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت     لدرجة 

 عزى ذلك إلىيويمكن أن  لديهم،توافر الكفايات الِمهنية درجة و
وعي المعلمين بالمهارات التي يجب عليهم امتالكها، والمهارات 
التــي يقــدمها البرنــامج والتــي تــتالءم مــع احتياجــاتهم وكفايــاتهم  

 المعلـم  دور علـى  طـرأ  الـذي كبيرال تغيـر ال التدريسـية فضـًال عـن   

 يشهدها التي التكنولوجية السريعة للتغيرات نتيجة وأدائه المهني

 المعرفيـة،  الثقافيـة،  العلميـة، ( الجوانـب  مختلـف  فـي  اليـوم  عـالم 

 ناقـل  مجـرد  مـن  المعلم دور على ذلك مما ينعكس ).االجتماعيةو

 أن كمـا  من معـاني،  الكلمة هذه تحمله ما بأوسع ُمربٍّ إلى للمعرفة

 مؤسســة إلــى تعليميــة مؤسســة مجــرد مــن المدرســة تحــول

راكــه واد ودوره المعلــم عمــل علــى ذلــك انعكــسو اجتماعيــة،
ــائج        ــالي أظهــرت النت ــا، وبالت ــه امتالكه ــي يجــب علي ــارات الت للمه

ــامج د      ــة برن ــين مــدركات المعلمــين لفاعلي ــوم عالقــة واضــحة ب بل
ــاالت  ــات واالتصــ ــا المعلومــ ــك   تكنولوجيــ ــتالكهم لتلــ ــة امــ ودرجــ

  .الكفايات الواجب امتالكها

  :خالصة النتائج والتوصيات

  :يمكن تلخيص النتائج على النحو التالي

لفاعليـة   ألدراك المعلمـين  رت النتائُج إلى أن الدرجة الكليةأشا -
كانــــت  برنــــامج دبلــــوم تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت    

ــطة ــة    ، متوسـ ــي المرتبـ ــوى فـ ــة المحتـ ــال فاعليـ ــاء مجـ ــد جـ وقـ
بينمـا جـاء مجـال فاعليـة األهـداف       ،وبمسـتوى مرتفـع  ، األولى

 جــاء مجــال فاعليــة و ،فــي المرتبــة الثانيــة وبمســتوى متوســط 
ــتوى     ــرة وبمسـ ــة األخيـ طـــرق التـــدريس والتـــدريب فـــي المرتبـ

 .أيضًا متوسط

ــائج   - ــرت النتـــ ــابية واالنحرافـــــات   أظهـــ أن المتوســـــطات الحســـ
المعياريـــة لمســـتوى تـــوافر الكفايـــات المهنيـــة لـــدى معلمـــي       
المــدارس مــن وجهــة نظــر المعلمــين أنفســهم بشــكل عــام كــان  

األولــى  حيــث جــاء مجــال كفايــات التنفيــذ فــي المرتبــة، مرتفعــًا
وبمســـتوى مرتفـــع، بينمـــا جـــاء مجـــال كفايـــات التخطـــيط فـــي 

وجاء مجال كفايـات التقـويم   ، المرتبة الثانية وبمستوى مرتفع
 .مرتفع أيضًا وبمستوىفي المرتبة األخيرة 

ادراك وجود عالقة إيجابية دالـة إحصـائيا بـين    أظهرت النتائج  -
علومـات  فاعليـة برنـامج دبلـوم تكنولوجيـا الم     المعلمين لدرجة

ولكافــة  يهمتــوافر الكفايــات المهنيــة لــد    ودرجــة، واالتصــاالت
 .المجاالت
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  :التَّوصيات

بمــا  انالحاليــة ونتائجهــا يوصــي الباحثــ الدراســةفــي ضــوء 
  :يلي

ــى   - ــةالعمــُل عل ــارات تنمي ــات المعلمــين فيمــا يتعلــق    ، مه وكفاي
ــية     ــات التدريســ ــن الكفايــ ــة مــ ــة مجموعــ ــامتالك وممارســ بــ

 .خدام التَّكنولوجيا والتقنيات الَحديثةوالمتعلقة باست

ــويين مــن       - ــل المشــرفين الترب ــادة االهتمــام والتَّركيــز مــن قب ِزي
ــا      ــدد فيمـ ــين الجـ ــة للمعلمـ ــدورات التدريبيـ ــد الـ ــالل عقـ خـ
يتعلــــق بــــامتالك هــــؤالء الُمعلمــــين للكفايــــات التَّدريســــية   

 .وممارستها

ــاء أدوات ا     - ــدربين فــي بن لقيــاس َصــقُل مهــارات المعلمــين الُمت
البديلـــة وُطـــرق اســـتخدامها، وذلـــك فـــي مجـــاالت التقيـــيم  
الذاتي، وَحقائب االنجـاز، وتقيـيم األقـران ِلـدعم و تطـوير      

 .النموذج البيداغوجي المتمركز على الطالب

  :المراجع

تطوير برنامج تدريبي قائم على ). 2004. (فوزية ،أبا الخيل
كفاية تكنولوجيا الوسائط الفائقة وفاعليته في تنمية 

لمعلمات ) االنترنت(استخدام الشبكة العالمية للمعلومات 
مستقبل ، التعليم العام في المملكة العربية السعودية

  ).32(، التربية العربية

دراسة تقويمية لبرنامج الدبلوم ). 2009.(أبو الحاج، عطا 
العالي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

أطروحة . األردنية ، في الجامعة)ICTE(التربية 
  .دكتوراة غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

الكفايات المهنية الالزمة ). 2011. (عبد الرحمن ،باهرمز
لمديري المدارس الثانوية ومستوى توافرها لدى 

رسالة . مديري المدارس الثانوية في محافظة شبوة
  .اليمن، جامعة عدن ،ماجستير غير منشورة

بناء برنامج تدريبي قائم على ). 2005. (منيرة ،بطارسة
كفايات االقتصاد المعرفي للتنمية المهنية لمعلمات 

رسالة دكتوراه غير . االقتصاد المنزلي في األردن
، عمان، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، منشورة
  .األردن

برنامج مقترح قائم على ). 2010. (عبد الرحمن ،بتيل
هنية الالزمة لمعلمي اللغة العربية بمنطقة الكفايات الم

رسالة . عسير في ضوء احتياجاتهم التدريبية
المملكة ، جامعة الملك خالد، ماجستير غير منشورة

  .العربية السعودية

مدى ممارسة المعلمين للمهارات ). 2007. (راشين ،البخيت
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