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اجتاهات املعلمني واملعلمات حنو املعايري املهنية  

للمعلمني يف التعليم العام باململكة العربية 
 السعودية

 * صالح بن إبراهيم املقاطي

   

  

ململكة هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو املعايير املهنية، في ضوء وثيقة املعايير واملسارات املهنية للمعلمين في ا  _امللخص

بتاريخ   الرابع  في اجتماعه  التعليم،  إدارة هيئة تقويم  بقرار مجلس  ن املجتمع  . وتكو  26/10/2017هـ املوافق  6/2/1439العربية السعودية، املعتمدة 

 و )2275األصلي لهذه الدراسة من )
ً
( معلمة بإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، التابعة لوزارة التعليم في اململكة العربية السعودية، وقد  3800( معلما

 و )261وقع االختيار العشوائي على )
ً
 ومعلمة، ويمثل ما نسبته )657( معلمة، بمجموع )396( معلما

ً
ن املجتمع األصلي للدراسة. وتم %( م10( معلما

وتوصلت الدراسة إلى قبول العينة لكل املعاير الواردة في وثيقة املعايير    .توزيع اإلستبانة على جميع أفراد العينة. وتم تطبيق املنهج الوصفي املسحي

عام   الصادرة  السعودية  العربية  اململكة  في  للمعلمين  املهنية  وجه1439واملسارات  وتطابق  ومعاييرها  هـ،  الدراسة،  مجاالت  جميع  في  العينة  نظر  ة 

 إلى قبول فرض ي الدر 
ً
اسة  الرئيسة والفرعية، وفي اتجاهاتهم نحو الوثيقة، وأن مستوى درجة اتجاهاتهم جاءت بمستوى موافق بشدة. وتوصلت أيضا

دراسة نحو املعايير املهنية للمعلمين في التعليم العام  ( بين استجابات عينة ال0.05في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 الختالف نوع العينة، وعدد سنوات الخبرة 
ً
وكان من أهم توصيات الدراسة إجراء دراسات علمية موسعة مشابهة    .باململكة العربية السعودية؛ تبعا

تجاه وثيقة املعايير واملسارات املهنية للمعلمين    -وأعمالهم املهنية    على اختالف تخصصاتهم  -لهذه الدراسة؛ لقياس اتجاهات منسوبي امليدان التربوي  

الصادرة عام   السعودية  العربية  اململكة  في  1439في  املدارس  وقائدي  التربويين  للمعلمين واملشرفين  تدريبية  برامج  إعداد  التعليم  وزارة  تتبنى  وأن  هـ. 

ا بالجامعات  التربية  كليات  تضع  وأن  الوثيقة،  هذه  هذه ضوء  في ضوء  العلمية  تخصصاتهم  اختالف  على  املعلمين  ومناهج إلعداد  برامج  لسعودية 

 .الوثيقة

 االتجاهات، املعايير، املعايير واملسارات املهنية للمعلمين.  الكلمات املفتاحية:
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اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو املعايير املهنية للمعلمين في التعليم العام  

 السعوديباململكة العربية 
 املقدمة  .1

التنمية  تشهد اململكة العربية السعودية         في جميع مجاالت 
ً
 إصالحيا

ً
حراكا

رؤية  تحقيق  على  الدولة  تعمل  الدولة؛ حيث  أنظمة  على مستوى  املستدامة 

السعودية   العربية  اململكة  برؤية  ُعرفت  أهداف 2030طموحة  ومن ضمن   ،

نصيب  له  ويكون  العالم،  دول  مقدمة  في  يقف  مزدهر  بناء وطن  الرؤية  هذه 

 ].1لريادة والتميز ]أوفر من التقدم، وتحقيق ا

اململكة        رؤية  تحقيق  نحو  التحول  قرارات  أهم  من  كان  ذلك  على  وبناًء 

عام    2030 في  صدر  )1434ما  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من  بتاريخ 120هـ   )

العام، 4/1434/ 22 التعليم  تقويم  هيئة  وتنظيم  بإنشاء  يقض ي  الذي  هـ، 

لى عمليات تقويم التعليم العام  وتكون الهيئة هي الجهة التنظيمية القائمة ع

 .الحكومي واألهلي في اململكة العربية السعودية

عام        في  )1440وصدر  رقم  الوزراء  مجلس  من  آخر  قراٌر  بتاريخ 108هـ   )

 تعديل مسمى هيئة تقويم التعليم ليكون: هيئة تقويم 2/1440/ 14
ً
هـ متضمنا

مل العامة  اللجنة  توصية  وصدرت  والتدريب،  رقم  التعليم  الوزراء   837جلس 

هـ باملوافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومن 8/2/1440وتاريخ  

والتدريب،  العام  التعليم  مهن  ملمارسة  املهنية  املعايير  إعداد  مهامها 

 ].2واعتمادها، وتقويم تطبيقها في امليدان التربوي ]

به،        ويتأثر  اآلخر،  في  يؤثر  منهما  فكل  يفترقان،  ال  واملنهج صنواِن،  واملعلم 

 - Bouchamp والبد من إدراك العالقات املترابطة بينهما. وقد أكد بو شامب

م، على أهمية إدراك العالقات 1961في كتابه )نظرية املنهج(، الذي صدر عام 

ومنها   املنهج،  أركان  بين  واملتكاملة  يمثل املترابطة  إذ  باملنهج؛  وعالقته  املعلم 

العلمية،   التخصصات  عن  النظر  بغض  التعليمية،  العملية  محور 

إدراك  من  البد  كان  ولذا  األولى.  بالدرجة  معلم  فهو  والنظرية؛  والتطبيقية، 

التعليم،  نحو  واتجاهاته  وآرائه  املعلم  توجهات  ودراسة  العالقات،  هذه 

 ].3يد التعليم وتطويره ]واملعايير املهنية التي تسهم في تجو 

نظرياته،      املنهج وتبني  قيادة  في  تسهم  التي  العالقات  أهم هذه  واملعلم أحد 

[. فاملعلم ُيسهم في بناء نظرية املنهج؛ ولذا فهو مرتبط  4كما ذكرت هيلدا تابا ]

وأنشطته   وإستراتيجياته،  وأساليبه،  التدريس،  وطرق  باملناهج   
ً
كليا  

ً
ارتباطا

 .والتقويم وأدواته؛ ولذلك ينبغي العناية به، وبتطوير مهاراته التعليمية، 

، يشرف على      
ً
ا  تربوي 

ً
وقيادة املنهج تقع على عاتق املعلم ودوره بوصفه قائدا

وتحقيق  األجيال،  وتربية  النشء،  إعداد  هدفها  محددة،  تربوية  مهمات  أداء 

ال التربوية  النظرية  تؤكد  التعليمية، كما  العملية  ]أهداف  فاملعلم 5حديثة   .]

واألنشطة   التدريسية  واإلستراتيجيات  التدريس  مهنة  األول عن  املسؤول  هو 

لها   ُيحدد  أن  يجب  األخرى  املهن  مثل  مثلها  املهنة  وهذه  والتقويم،  التعليمية 

معايير مهنية، فاملعلم يمثل االنطالقة األولى إلستراتيجية التعلم؛ فعن طريقه  

التعليمية في الدول باعتباره املؤثر في العملية  يمكن تحسين مخرجات النظم  

في  النظر  إعادة  من  البد  ولذلك  املنهج،  أركان  من   
ً
أساسا  

ً
وركنا التعليمية 

 ].6واجباته الوظيفية ومهامه األدائية في التعلم، كما أوضح ذلك عساف ]

وبناًء على ذلك كان البد من وضع معايير مهنية وطنية ومؤشرات أداء على      

الوطنية   املهنية  فاملعايير  السعودية؛  العربية  اململكة  في  التعليم  مستوى 

للمعلمين ما هي إال مجموعة من األساليب واالتجاهات املتبعة، والتطبيقات 

ن مجاالت متعددة، منها التي يراعيها املعلم في عمله وعالقته مع طالبه، وتتضم

ن   االتجاهات واملعرفة واملهارات والقيم التي يؤثر بها املعلم على طالبه، كما بي 

 [. واملعيار املنهي للمعلم حددته هيئة تقويم التعليم والتدريب7ذلك مشعلة ] 

 .[، بأنه وصف دقيق يحدد ما يحب أن يعرفه املعلم، ويستطيع أن يقوم به 1]

منطلقات        اململكة  ومن  والتدريب   2030رؤية  التعليم  تقويم  هيئة  أعدت 

[ "املعايير واملسارات املهنية للمعلمين؛ لإلسهام في تحقيق رؤية اململكة التي  1]

أكدت على االلتزام بتطوير املعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، من 

امل دور  وتعزيز  وتحسينها،  وتقويمها  التعليم  متابعة مخرجات  ورفع  أجل  علم، 

تأهيله ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب". ولذلك خرجت هذه الوثيقة  

إدارة  مجلس  بقرار  وصدرت  للمعلمين،  املهنية  واملسارات  للمعايير  متضمنة 

بتاريخ   الرابع  اجتماعه  في  التعليم  تقويم  املوافق 1439/ 6/2هيئة  هـ 

 .م2017/ 10/ 26

القيام الباحث  رأى  سبق  ما  على  اتجاهات   وبناًء  في  تبحث  علمية  بدراسة 

املعلمين واملعلمات نحو املعايير املهنية الوطنية في اململكة العربية السعودية،  

عام   في  الصادرة  للمعلمين  املهنية  واملسارات  املعايير  وثيقة  ضوء  في 

 .م2017هـ/1439

 مشكلة الدراسة . 2

في قياس اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو املعايير    تتمثل     مشكلة الدراسة 

  املهنية للمعلمين واملعلمات في التعليم العام باململكة العربية السعودية؟

املعلمين   اتجاهات  ما  في:  للدراسة  العام  السؤال  يتمثل  الدراسة:  أسئلة 

ال في  للمعلمين واملعلمات  املهنية  املعايير  نحو  باململكة  واملعلمات  العام  تعليم 

  العربية السعودية؟

 :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية 

  ؟ن نحو املعايير املهنية للمعلمين ما اتجاهات املعلمي1. 

  ؟ت نحو املعايير املهنية للمعلمين ما اتجاهات املعلما2. 

 .3( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بين  0.05هل   )

في استجاب للمعلمين  املهنية  املعايير  نحو  اتجاهاتهم  حول  الدراسة  عينة  ات 

 الختالف نوع العينة؟
ً
  التعليم العام باململكة العربية السعودية تبعا

.4  ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بين  0.05هل   )

للمعلم املهنية  املعايير  نحو  اتجاهاتهم  حول  الدراسة  عينة  في استجابات  ين 

الخبرة   الختالف عدد سنوات 
ً
تبعا السعودية  العربية  باململكة  العام  التعليم 

  ألفراد العينة؟

  :فروض الدراسة

 .1( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بين  0.05ال   )

العام   التعليم  في  للمعلمين  املهنية  املعايير  نحو  الدراسة  عينة  استجابات 

 الختالف نوع العينة؟ باململكة 
ً
 العربية السعودية تبعا

 .2( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بين  0.05ال   )

العام   التعليم  في  للمعلمين  املهنية  املعايير  نحو  الدراسة  عينة  استجابات 

 الختالف عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة؟ 
ً
 باململكة العربية السعودية تبعا
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 :الدراسـة أ. أهـداف

تهدف إلى: معرفة اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو املعايير املهنية للمعلمين   

املهنية   واملسارات  املعايير  وثيقة  ضوء  في  العام،  التعليم  في  واملعلمات 

هيئة   إدارة  مجلس  بقرار  املعتمدة  السعودية  العربية  اململكة  في  للمعلمين 

بتا الرابع  اجتماعه  في  التعليم  املوافق 1439/ 6/2ريخ  تقويم  هـ 

  :م، ويمكن تفصيل هذا الهدف إلى عدة أهداف، هي2017/ 10/ 26

العام، 1.  التعليم  في  معرفة اتجاهات املعلمين نحو املعايير واملسارات املهنية 

العربية   اململكة  في  للمعلمين  املهنية  واملسارات  املعايير  وثيقة  ضوء  في 

  .م2017هـ/1439السعودية الصادرة في عام 

معرفة اتجاهات املعلمات نحو املعايير واملسارات املهنية في التعليم العام،    2.

العربية   اململكة  في  للمعلمين  املهنية  واملسارات  املعايير  وثيقة  ضوء  في 

  .م2017هـ/1439السعودية الصادرة في عام 

معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات عينة الدراسة نحو .  3

العربية  امل اململكة  في  العام  التعليم  في  للمعلمين  املهنية  واملسارات  عايير 

 الختالف نوع العينة، وعدد 2017هـ/ 1439السعودية الصادرة في عام  
ً
م؛ تبعا

  .سنوات الخبرة

  :ب. أهمية الدراسة

علمية    1. دراسات  وجود  الباحث    -عدم  علم  حدود  املعايير    -في  تناولت 

في واملسارات   للمعلمين  املهنية  واملسارات  املعايير  وثيقة  في  الواردة  املهنية 

في   الصادرة  السعودية  العربية  بقرار 2017هـ/ 1439اململكة  املعتمدة  م، 

بتاريخ   الرابع  اجتماعه  في  التعليم  تقويم  هيئة  إدارة  هـ 6/2/1439مجلس 

 .هـ بوصفها وثيقة حديثة الصدور  10/2017/ 26املوافق 

إعطاء تصور عام عن اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو املعايير واملسارات   2.

عام   في  الصادرة  للمعلمين  املهنية  واملسارات  املعايير  وثيقة  في  الواردة  املهنية 

 .م للتعليم العام باململكة العربية السعودية2017هـ/1439

 –قويم التعليم  نتائج هذه الدراسة وتوصياتها ستزود وزارة التعليم وهيئة ت3. 

تعالى   واملسارات   –إن شاء هللا  املعايير  نحو  واملعلمات  املعلمين  نظر  بوجهة 

عام   في  الصادرة  السعودية  العربية  باململكة  العام  التعليم  في  املهنية 

 .م2017هـ/1439

 :ج. حدود الدراسة

املعايير   وثيقة  نحو  واملعلمات  املعلمين  اتجاهات  قياس  املوضوعية:  الحدود 

 .هنية للمعلمين واملعلماتامل

بتاريخ  الصادرة  للمعلمين  املهنية  واملسارات  املعايير  وثيقة  املكانية:  الحدود 

 .م2017/ 10/ 26هـ املوافق 6/2/1439

لالستفتاء،  الالزمة  الزمنية  الفترة  في  الدراسة  هذه  أجريت  الزمانية:  الحدود 

 .هـ1441/ 10/ 20هـ إلى9/1441/ 20وهو وقت التطبيق الفعلي لإلستبانة من

 :د. مصطلحات الدراسة

] :(Attitude) االتجاه زينب  والنجار،  حسن  شحاتة،  بأنه:  8يعر ف  االتجاه   ]

"املوقف الذي يتخذه الفرد أو االستجابة التي يبديها إزاء ش يء معين أو حديث 

نتيجة   باملعارضة؛  وإما  بالرفض  وإما  بالقبول  إما  معينة،  قضية  أو  معين 

معينة" بخبرة  محصلة مروره  أنه:   
ً
إجرائيا الدراسة  هذه  في  به  ويقصد   .

املعايير   وثيقة  في  الواردة  املهنية  املعايير  نحو  العينة  أفراد  استجابات 

عام   الصادرة  السعودية  العربية  اململكة  في  للمعلمين  املهنية  واملسارات 

 .، بالقبول أو الرفض أو املحايدة2017/ 1439

[  8ُيعرف شحادة، والنجار ]  :(Standards) اتاملعايير املهنية للمعلمين واملعلم

أو  أطر  هي  واملعايير  وتقدير صحتها،  األشياء  على  للحكم  مقياس  بأنه  املعيار 

الجماعات.  أو  األفراد  سلوكيات  على  خاللها  من  نحكم  مرجعية،  شروط 

[ والتدريب  التعليم  تقويم  هيئة  تعريف  تتبنى  الحالية  للمعيار 9والدراسة   ]

يحدد ما يجب أن يعرفه املعلم، ويستطيع أن  املنهي للمعلم بأنه: وصف دقيق،  

 .يقوم به

 اإلطار النظري 3. 

 The First) في كتابه H. Spenser يرى هربرت سبنسر :(Attitude) االتجاهات

Principles)  [ في هدى  إلى 9كما ورد  تعتمد  الجدلية  املسائل  في  األحكام  أن   ]

فاالتجاهات نحمله.  الذي  الذهني  االتجاه  على  كبير  يكونها   حد  ذهنية  حالة 

هذه  تكون  فقد  ثم  ومن  ؛ 
ً
إيجابا أو   

ً
سلبا املواقف،  أو  األشياء  تجاه  الفرد 

في  وجاء  األفراد.  استجابات  في  محايدة  أو  إيجابية  أو  سلبية  االتجاهات 

[ عن االتجاهات بأن ألبورت يرى بأنها: "حالة استعداد 10األسمري، والجبر ]

الخبر  طريق  عن  تنظم  عقلي،  تهيؤ  استجابات أو  في   ....  
ً
موجها  

ً
تأثيرا وتؤثر  ة، 

 ."الفرد لجميع املوضوعات واملواقف املرتبطة بها

واالتجاهات لها دور أساس في تفسير سلوك الفرد تجاه املواقف أو األشياء أو 

منها  موقفه  ومعرفة  قياسها  ويمكن  املستقبل،  في  به  والتنبؤ  املوضوعات، 

السلب،  أو  والقبول،  باإليجاب  االتجاه   سواء  هذا  قوة  ومعرفة  املحايدة،  أو 

 إلى أنه توجد 9وشدته وثباته من عدمه، كما ذكرت ذلك هدى ]
ً
[. وتشير أيضا

وهو  منها،  واحٍد  مقياس  إلى  نشير  كثيرة،  وهي  االتجاه،  تقيس  مقاييس  عدة 

لقياس االتجاه، وهو أكثر   Likert املستخدم في هذه الدراسة: مقياس ليكرت

ان  املقاييس  العبارات هذه  من  عدد  من  ويتكون  ومصداقيته،  لسهولته   
ً
تشارا

التي تتناول االتجاه الذي نريد قياسه بدرجات متفاوتة، من املوافقة بشدة إلى 

نحو  االتجاه  درجة  قياس  للباحث  يتيح  املقياس  وهذا  بشدة.  املوافقة  عدم 

 [9].املواقف أو املوضوعات أو األشياء  

 :(Standards) املعايير

لح املعايير التربوية أو املهنية يعد من املصطلحات التربوية الحديثة  إن مصط

في التعليم، وفي تطوير األنظمة التعليمية أو املؤسسات التربوية؛ ملا تتميز به  

هذه املعايير من دقة ووضوح في تحديد منتجات التعلم وجودتها، التي تهدف 

األداء جودة  ولتواكب  التعليمية،  املؤسسات  تلك  والتغيرات   لها  املهنة  في 

  .السريعة واملذهلة نحو التغيير والتطور الحديث

[ املسعد  مبادئ 11ويشير  التربوي  البحث  النابعة من  املهنية  املعايير  أن  إلى   ]

ليكون   املعلم  يمتلكها  أن  ينبغي  التي  للمهارات  تقدم رؤية واضحة  استرشادية 

 في مهنته
ً
  .فاعال

املعايير فكرة  عن  الحديث  عام    وبدأ  االتحاد  1981منذ  إلطالق  نتيجة  م 

املتحدة  الواليات  عيد 
ُ
ت أن  ذلك  أدى  وقد  صناعي،  قمر  أول  السوفيتي 

م خرج تقرير )أمة معرضة  1983األمريكية النظر في إصالح التعليم، وفي عام  

التعليم  بإصالح  تهتم  األمريكية  املتحدة  الواليات  جعل  الذي  األمر  للخطر(؛ 

ا واستمر  به،  حركة  للنهوض  ظهور  إلى  التعليم  في  والتحسين  بالتطوير  ألخذ 

م بأمريكا؛ للتأكيد بأنهم لن يسمحوا بانخفاض مستوى 1992املعايير في عام  

في  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  املعايير  وثائق  انتشرت  عليه  وبناء  التعليم، 

ية في جميع التخصصات التربوية، ومن ثم انتشرت فكرة تطبيق املعايير التربو 

ترهي  ذلك  إلى  أشار  كما  والصين ومصر،  وكندا  وفرنسا  كإنجلترا  العالم  دول 

الدول 12] من  وغيرها  السعودية  العربية  للمملكة  بالنسبة  الحال  وكذلك   .]
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العربية؛ حيث بدأت تنتشر وثائق للمعايير التربوية الوطنية في الدول العربية  

العربية اململكة  الدول  هذه  ضمن  ومن  اهتمت   والعالم،  التي  السعودية 

مختلف  في  املهنية  للمعايير  وثائق  إصدار  على  التركيز  مع  التعليم،  بتطوير 

عام   منذ  التعليم  في  التطور  ملواكبة  التعليمية  حيث 2013التخصصات  م؛ 

 لرؤية اململكة  
ً
، كان آخر هذه 2030صدرت أول وثيقة في هذا املجال. وتحقيقا

والتي تهتم باملعايير الوطنية في التعليم، وثيقة  الوثائق الصادرة في هذا املجال، 

بتاريخ   الصادرة  للمعلمين  املهنية  واملسارات  املوافق 6/2/1439املعايير  هـ 

  .م2017/ 10/ 26

 :مكونات املعايير املهنية في السعودية

الوثيقة من ثالث مجاالت مترابطة ببعضها البعض، ومتضمنة ملعايير   تتكون 

( عددها  معاي10عامة،   )( عددها  فرعية،  ومعايير  وُيقصد 39ير،   ،
ً
معيارا  )

باملعايير املهنية الواردة في الوثيقة، كما ورد في هيئة تقويم التعليم والتدريب 

تم 1] ولقد  به"،  القيام  ويستطيع  املعلم،  يعرفه  أن  يحب  ما  يحدد  "وصف   ]

 لالتجاه في هذه الدراسة، وهي كالتالي
ً
 :اعتماد هذه املعايير مقياسا

األول  عامة،   -املجال  معايير  ثالثة  من  يتكون  املهنية:  واملسؤوليات  القيم 

 .ومعايير فرعية

املهنة،   وأخالقيات  السمحة  اإلسالمية  بالقيم  االلتزام  األول:  العام  املعيار 

 :ويتكون من ثالثة معايير فرعية، هي

 -االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة -

 -الهوية الوطنية والتنوع الثقافي تعزيز -

 -االلتزام باألخالق املهنية والسياسات واللوائح التعليمية -

فرعيين،   معيارين  من  ويتكون  املستمر،  املنهي  التطوير  الثاني:  العام  املعيار 

 :هما

 -وضع أهداف لتطوير األداء املنهي، والتخطيط لتحقيقها -

 . يير املهنيةتطوير األداء املنهي في ضوء املعا - 

ثالثة  التربويين واملجتمع، ويتكون من  مع  املنهي  التفاعل  الثالث:  العام  املعيار 

 :معايير فرعية، هي

 .التفاعل مع أولياء األمور  -

 .التفاعل مع مجتمعات التعلم املنهي  -

 .التفاعل مع املجتمع املحلي )الشراكة املجتمعية - 

 . املعرفة املهنية: يتكون من ثالثة معايير عامة، ومعايير فرعية  -الثاني املجال

من  ويتكون  والرقمية،  والكمية  اللغوية  باملهارات  اإلملام  األول:  العام  املعيار 

 :ستة معايير فرعية، هي

 . استيعاب النص املسموع واملقروء  - 

 . ليمةالتعبير الكتابي الصحيح، ومراعاة الكتابة اإلمالئية الس - 

 . التحدث والكتابة بلغة صحيحة وسليمة - 

 . بنية األعداد والعمليات الحسابية، ومفاهيم القياس وأساليبه  - 

 . جمع البيانات، وتحليلها، وتفسيرها - 

 . تقنية املعلومات، واملهارات الرقمية - 

العام الثاني: املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه، ويتكون من أربعة معايير    املعيار

 :فرعية، هي

 .خصائص النمو، وأثرها في التعلم 

 .الفروق الفردية، وأثرها في التعلم 

 .كيفية تعلم الطالب 

 .خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

ون من املعيار العام الثالث: املعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه، ويتك

 :معيارين فرعيين، هما

 .محتوى التخصص 

 .طرق التدريس الخاصة بالتخصص

املعيار العام الرابع: املعرفة باملنهج وطرق التدريس العامة، ويتكون من أربعة 

 :معايير فرعية، هي

 .املداخل العامة للتدريس

 .املناهج الدراسية وتقويمها 

 .طرق التدريس العامة

 .التعلم مصادر وتقنيات

 .املمارسة املهنية: يتكون من ثالثة معايير عامة، ومعايير فرعية  -املجال الثالث

املعيار العام األول: تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذها، ويتكون  

 :من خمسة معايير فرعية، هي

 .تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية

 .التنوع في استخدام طرق وإستراتيجيات التدريس

 .استخدام مصادر وتقنيات التعليم

 .تنمية األبعاد املشتركة في املناهج

 .تطوير مهارات التفكير الناقد واإلبداعي

من  ويتكون  للطالب،  وداعمة  تفاعلية  تعلم  بيئات  تهيئة  الثاني:  العام  املعيار 

 :خمسة معايير فرعية، هي

 .وضع توقعات أداء عالية للطالب

 .يةإدارة سلوك الطالب بإيجاب

 .تهيئة بيئات تعلم آمنة وجاذبة

 .استخدام وقت التدريس بفعالية

 .بناء ثقافة تواصل معززة للتعلم

الثالث: تقويم أداء الطالب، ويتكون من خمسة معايير فرعية،   العام  املعيار 

 :هي

 .إعداد أدوات التقويم

 .تطبيق التقويم

 .إشراك الطالب في عملية التقويم

 .نتائج التقويم توظيف

 .إعداد تقارير التقويم

 الدراسات السابقة 4 .

 
ً
العربية    -أوال اململكة  في  للمعلمين  املهنية  املعايير  مجال  في  التي  الدراسات 

 :السعودية

[ دراسة بعنوان: )املعايير املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة  5قدم الزامل ] 

إلى   واملعلمون(، وهدفت  التدريس  هيئة  أعضاء  يراها  كما  السعودية  العربية 

السعودية كما  العربية  باململكة  للتعليم  املهنية  للمعايير  تقديم تصور مقترح 

وقد واملعلمون،  التدريس  هيئة  أعضاء  املهنية    يراها  املعايير  اعتماد  تم 

م، من مركز التقويم والقياس آنذاك.  2013الوطنية للمعلمين الصادرة عام  

( من  العينة  )49وتكونت  و  تدريس  عضو  مدينة  202(  معلمي  من  معلم   )

وقد   والتحليلي،  الوثائقي  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  الرياض، 

 
ً
  .للدراسةاستخدم الباحث اإلستبانة املحكمة أداة
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باململكة   العام  التعليم  ملعلمي  املهنية  املعايير  أهمية  إلى  الدراسة  وتوصلت 

فاعلة   بيئة  املهنية، وخلق  املعرفة واملهارات  امتالك  السعودية، وهي:  العربية 

وتصميم  للتدريس،  والتخطيط  وتنظيمها،  الدراسية  املادة  وفهم  للتعلم، 

تطوير املنهي للمعلم. وأكدت الدراسة  خبرات التعلم، وتقويم تعلم الطالب، وال

   .على أهمية ممارسة تلك املعايير، وأنها قابلة للتطبيق

املهنية   املعايير  وهو  مجالها،  في  الحالية  الدراسة  مع  تتفق  الدراسة  هذه 

 [ الزامل  دراسة  إن  حيث  املعايير؛  هذه  بناء  في  عنها  وتختلف  [  5الوطنية، 

عام   في  الصادرة  املعايير  إجراء 2013تناولت  في  معتمدة  وثيقة  بوصفها  م 

دراسته، بينما الدراسة الحالية تناولت أحدث وثيقة صادرة عن نفس الجهة،  

    -. وتختلف عنها  2030وبعد تغير مسماها بناء على توجهات رؤية اململكة  
ً
أيضا

-  ( الحالية  الدراسة  عينة  حجم  بلغ  حيث  العينة؛  حجم   657في 
ً
معلما  )

  .هذا الجانب ومعلمة؛ فهي أشمل في

 [ صميلي  مجال 13وقدم  في  املهنية  املعايير  توافر  )مدى  بعنوان:  دراسة   ]

بمنطقة  صامطة  محافظة  في  االبتدائية  املرحلة  معلمي  لدى  العلوم  تدريس 

تدريس  في  املهنية  املعايير  توافر  مستوى  على  التعرف  إلى  وهدفت  جازان(، 

ع بناء  االبتدائية؛  املرحلة  معلمي  لدى  املهنية  العلوم  املعايير  مشروع  لى 

عام   الصادرة  التقويم  وأدوات  للتقويم 2014للمعلمين  الوطني  املركز  من  م 

( من  العينة  وتكونت  آنذاك.  الدراسة  165والقياس  واستخدمت   ،
ً
معلما  )

 
ً
أداة املحكمة  اإلستبانة  الباحث  استخدم  وقد  املسحي،  الوصفي  املنهج 

  .للدراسة

الدر  أن  إلى  الدراسة  باملهارات وتوصلت  املعلم  إملام  األول:  للمعيار  الكلية  جة 

بدرجة  جاءت  التربية؛  في  الحديثة  والتوجهات  العلوم  لتدريس  األساسية 

التدريس  بطرائق  املعلم  إملام  الثاني:  للمعيار  الكلية  الدرجة  وأن  متوسطة، 

عن  النتائج  وكشفت  متوسطة.  بدرجة  جاءت  العملية؛  التربية  في  الخاصة 

ذ فروق  مجال وجود  في  املهنية  املعايير  توافر  لدرجة  إحصائية  داللة  ات 

 ملتغير املؤهل العلمي، لصالح فئة ماجستير فأعلى، وعدم 
ً
تدريس العلوم تبعا

 ملتغير سنوات الخبرة 
ً
  .وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

املهنية   املعايير  وهو  املجال،  في  الحالية  الدراسة  مع  تتفق  الدراسة  وهذه 

ة، ومنهجية البحث، وأداة الدراسة، والجهة املسؤولة عن إصدار هذه الوطني

معلمي  في  املعايير  تلك  توافر  مدى  درست  كونها  في  وتختلف  آنذاك.  املعايير 

على  الوطنية  املهنية  املعايير  بحثت  الحالية  الدراسة  بينما  العلوم،  تخصص 

 م
ً
ن جهة  مستوى جميع التخصصات؛ فهي أعم من هذا الوجه، وأكبر حجما

  .عينة الدراسة

[ فهد  والحربي،  سعيد  توافر 8والشمراني،  )مستوى  بعنوان:  دراسة  قدما   ]

في اململكة العربية السعودية  املعايير املهنية التخصصية لدى معلمي األحياء 

توافر  على مستوى  التعرف  إلى  وهدفت  التربويين(،  نظر مشرفيهم  من وجهة 

معل لدى  التخصصية  املهنية  اململكة  املعايير  في  األحياء  مقرر  ومعلمات  مي 

للقياس  الوطني  املركز  من  الصادرة  الوثيقة  حسب  السعودية،  العربية 

هـ، من وجهة نظر املشرفين واملشرفات التربويين. وتكونت 1434والتقويم عام  

( من  الدراسة  الوصفي 176عينة  املنهج  تطبيق  وتم  ومشرفة،   
ً
مشرفا  )

 .ة لجمع املعلومات وتحليلهااملسحي، وتم استخدام اإلستبان

وقد توصلت الدراسة إلى توافر املعايير بمستوى عاٍل لدى املعلمين واملعلمات 

معايير   وأربعة   ،
ً
جدا عاٍل  بمستوى  معايير  ثالثة  توافرت  حيث  عامة؛  بصفة 

بعلم  املرتبطة  املعايير  وأن  متوسط.  بمستوى  معايير  وأربعة  عاٍل،  بمستوى 

أ بدرجة  تتوافر  وتوصلت  األحياء  األحياء.  بتدريس  املرتبطة  املعايير  من   -على 

  
ً
   -أيضا

ً
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء املشرفين واملشرفات تبعا

وكلها   معايير،  ستة  في  وذلك  املعايير؛  لتوافر  العام  املتوسط  في  لجنسهم 

 .لصالح املشرفات

و  املجال،  في  الحالية  الدراسة  مع  تتفق  الدراسة  املهنية  وهذه  املعايير  هو 

الوطنية، ومنهجية البحث، وأداة الدراسة، والجهة املسؤولة عن إصدار هذه 

عام   في  آنذاك  توافر 1434املعايير  مستوى  درست  كونها  في  عنها  وتختلف  هـ. 

واملشرفات  املشرفين  نظر  وجهة  من  األحياء  تخصص  معلمي  في  املعايير  تلك 

ب بينما الدراسة الحالية  حثت املعايير املهنية الوطنية على مستوى التربويين، 

جميع التخصصات من وجهة نظر املعلمين واملعلمات أنفسهم؛ فهم املعنيون 

 .بها

[ ملا  العبيدي،  دراسة  رياض 14وجاءت  معلمات  تطبيق  )واقع  بعنوان:   ]

في  للقياس والتقويم: دراسة ميدانية  للمركز الوطني  للمعايير املهنية  األطفال 

ض(، وهدفت إلى التعرف على واقع تطبيق معلمات رياض األطفال مدينة الريا

عام   الصادرة  والتقويم  للقياس  الوطني  للمركز  املهنية  ه، 1436للمعايير 

وشملت التعرف على معايير مجاالت النمو، ومعايير املناهج وطرق التدريس، 

الشراك ومعايير  والتوجيه،  التفاعل  ومعايير  التعليمية،  البيئة  مع ومعايير  ة 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  التقويم.  ومعايير  مدرسة  106األسرة،  قائدة   )

الباحثة   واستخدمت  الرياض،  بمدينة  الحكومية  الروضة  بمدارس  ووكيلة 

 .املنهج الوصفي املسحي

وقد توصلت الدراسة إلى موافقة قائدات ووكيالت مدارس الروضة على واقع  

االت النمو بدرجة متوسطة، وموافقة تطبيق معلمة رياض األطفال ملعايير مج

األطفال  رياض  معلمة  تطبيق  واقع  على  الروضة  مدارس  ووكيالت  قائدات 

والتفاعل  التعليمية،  والبيئة  التدريس،  وطرق  املناهج  مجاالت:  ملعايير 

 .والتوجيه، والشراكة مع األسرة، والتقويم، بدرجة كبيرة 

امل في  الحالية  الدراسة  مع  الدراسة  هذه  املهنية  وتتفق  املعايير  وهو  جال، 

الوطنية، ومنهجية البحث، وأداة الدراسة، والجهة املسؤولة عن إصدار هذه 

عام   في  آنذاك  تلك 1436املعايير  تطبيق  واقع  درست  كونها  في  وتختلف  هـ. 

املعايير عند معلمات تخصص رياض األطفال من وجهة نظر قائدات املدارس 

ية بحثت املعايير املهنية الوطنية على مستوى ووكيالتها، بينما الدراسة الحال

جميع التخصصات من وجهة نظر املعلمين واملعلمات أنفسهم؛ فهم املعنيون 

  .بها

[ [ دراسة، عنوانها: )دور تقييم أعضاء هيئة التدريس وفق 15وقامت الكسر 

  في تحسين املخرجات التعليمية: 2030املعايير املهنية الوطنية املتوافقة لرؤية 

أداء  تطوير  إلى  وتهدف  شقراء(،  بجامعة  التربية  بكليات  تطبيقية  دراسة 

رؤية   مع  املتوافقة  الوطنية  املهنية  املعايير  ضوء  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

التربوية، 2030 القيادات  منظور  وفق  التربية  كليات  مخرجات  وتحسين   ،

امل العالي  التعليم  في  الوطنية  املهنية  املعايير  على  رؤية والتعرف  مع  توافقة 

)2030اململكة   من  الدراسة  عينة  وتكونت  من 63.  تدريس  هيئة  عضو   )

الباحثة   أداة  وكانت  املسحي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  اإلناث، 

  .اإلستبانة املحكمة

التدريس املتوافقة   إلى أن املعايير املهنية ألعضاء هيئة  وقد توصلت الدراسة 

رؤية   تن  2030مع  املهنية  للمملكة  القيم  هي:  مجاالت،  أربع  تحت  درج 

هيئة   لعضو  العلمية  البحثية  واملعرفة  التدريس،  هيئة  عضو  ومسؤوليات 
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لعضو  املهنية  واملمارسة  التدريس،  هيئة  لعضو  املهنية  واملعرفة  التدريس، 

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  توصلت  أنها  كما  التدريس.  هيئة 

هيئة أعضاء  أداء  وتحسين    تقييم  الوطنية،  املهنية  للمعايير   
ً
وفقا التدريس 

 .املخرجات التعليمية

املهنية   املعايير  وهو  املجال،  في  الحالية  الدراسة  مع  الدراسة  هذه  وتتفق 

إلى تحقيق رؤية اململكة   التي تسعى  تلك   2030الوطنية  بنود  في  مع االختالف 

كونها درست دور تقويم   املعايير، ومنهجية البحث، وأداة الدراسة. وتختلف في

رؤية   معايير  ضوء  في  التدريس  هيئة  مخرجات   2030أعضاء  تحسين  في 

اتجاهات  بحثت  الحالية  الدراسة  بينما  العالي،  التعليم  على مستوى  التعليم 

  .املعلمين واملعلمات نحو املعايير املهنية الوطنية على مستوى التعليم العام

[ جبر  والجبر،  حسين  األسمري،  املعايير  10قدم  )تضمين  بعنوان:  دراسة   ]

التربية   كلية  في  الفيزياء  معلمي  إعداد  برنامج  مقررات  في  الوطنية  املهنية 

بجامعة امللك سعود(، وهدفا إلى التعرف على مستوى تضمين املعايير املهنية  

برنامج  مقررات  توصيفات  في  السعودية  العربية  باململكة  للمعلمين  الوطنية 

يزياء في كلية التربية بجامعة امللك سعود. وتكونت العينة من إعداد معلمي الف

في  الفيزياء  معلمي  إعداد  برنامج  تندرج ضمن  التي  املقررات  توصيفات  جميع 

كلية التربية بجامعة امللك سعود، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، 

 للدراسة
ً
  .واستخدمت بطاقة تحليل املحتوى أداة

الدراسة إلى أنه حصل مجال املعرفة املهنية في الجانب التربوي على وتوصلت  

التخصص ي ملعلمي   وفي الجانب  البرنامج،  في  التحقق  أعلى املجاالت من حيث 

 
ً
   .الفيزياء حصل مجال الكهرباء واملغناطيسية على أعلى املجاالت أيضا

في املع  في مجال البحث  ايير املهنية  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية 

اململكة   رؤية  تحقيق  وفق  البحث، 2030الوطنية  موضوع  في  االختالف  مع   ،

على  الفيزياء  معلمي  إعداد  برنامج  تناولت  حيث  الدراسة؛  وأداة  ومنهجيته، 

الدراسة   بينما  التدريس،  مهنة  في  االنخراط  قبل  العالي  التعليم  مستوى 

ملعايير املهنية الوطنية على الحالية بحثت اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو ا

  .مستوى التعليم العام بعد ممارسة مهنة التدريس

[ صابرين  لبيب،  األداء 16وقدمت  لتحسين  مقترح  )تصور  عنوانها:  دراسة   ]

رؤية   توجهات  ضوء  في  الروضة  ملعلمة  والشخص ي  للمملكة    2030املنهي 

مقترح  تصور  إلى وضع  وتهدف  دراسة وصفية(،  السعودية:  لتحسين    العربية 

، 2030األداء املنهي والشخص ي ملعلمة الروضة في ضوء توجهات اململكة لرؤية  

مهارات  في ضوء  الروضة  ملعلمة  واملنهي  الشخص ي  النمو  واقع  على  والوقوف 

املنهج  الدراسة  واستخدمت  العصر.  مستجدات  ملواكبة  الالزمة  املستقبل 

 .والشخص ي للمعلمة الوصفي التحليلي، وتصميم مقياس محكم للتطور املنهي 

 بين متوسطات  
ً
 وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيا

مقياس  على  املؤهالت  وغير   
ً
علميا املؤهالت  األطفال  رياض  معلمات  درجات 

التخصص،  في   
ً
علميا املؤهالت  املعلمات  لصالح  والشخص ي،  املنهي  التطور 

د متوسطات  بين   
ً
إحصائيا داللة  ذات  فروق  رياض ووجود  معلمات  رجات 

األطفال من ذوات عدد سنوات الخبرة القليلة وبين ذوات عدد سنوات الخبرة 

 .املتقدمة في النمو املنهي والشخص ي، لصالح ذوات الخبرة املتقدمة

مقياس  بناء  منحى  نحت  كونها  في  الحالية  الدراسة  مع  تتفق  الدراسة  وهذه 

املقترح،   التصور  لوضع  الوثيقة  وتصميمه  بنود  اتخذت  الحالية  والدراسة 

املهنية   واملسارات  املعايير  وثيقة  في  الواردة  الوطنية  املهنية  باملعايير  املتعلقة 

عام   في  الصادرة  العام  التعليم  في    2017هـ/  1439للمعلمين 
ً
مقياسا م 

التجاهات املعلمين واملعلمات نحو الوثيقة بعد تحكيمه من متخصص ي علم 

  .النفس والقياس

 
ً
 :الدراسات األجنبية التي تناولت املعايير املهنية  -ثانيا

 ,Kindergarten teachers' attitudes) :دراسة بعنوان  Williams,I [17] قدم

roles, and responsibilities toward implementing the standards-

based core curriculum) رياض معلمي  تطبيق  واقع  معرفة  إلى  وتهدف   ،

املهام  األ  وتحديد  نيويورك،  مدينة  في  باملناهج  املتعلقة  للمعايير  طفال 

للمعلمين. وتكونت عينة الدراسة من )  و)13واملسؤوليات 
ً
  52( معلما

ً
( معلمة

 
ً
أداة الشخصية  املقابلة  الدراسة  واستخدمت  األطفال.  رياض  مدارس  في 

 .للدراسة

املناه تطبيق  على  املعلم  قدرة  أن  إلى  الدراسة  القائمة  وتوصلت  الدراسية  ج 

املعلم، وقدرته على  لدى  التربوية  بالخلفية  ترتبط بشكل مباشر  املعايير  على 

إلى   وتحويلها  املعايير  تطبيق  على  وقدرته  الطالب،  عقلية  في  التغيير  إحداث 

لتلك  األطفال  رياض  معلمي  تطبيق  وأن  تنفيذها،  يمكن  إجرائية  أهداف 

نيوي في  باملناهج  املرتبطة  بكثير؛ املعايير  األخرى  الواليات  من  أفضل  ورك 

الدراسة   عن  الدراسة  هذه  وتختلف  املعايير.  تلك  بتنفيذ  املعلمين  الهتمام 

في  باملناهج  املتعلق  التدريس ي  باألداء  خاصة  معايير  تناولت  بأنها  الحالية 

معرفة  الحالية  الدراسة  تناولت  بينما  املتعلم،  عقلية  في  التغيير  إحداث 

 .واملعلمات نحو املعايير بصفة عامة  اتجاهات املعلمين 

عنوانها  Bennett& Phillip [18] وقام  Using NCATE 2000) :بدراسة 

Standards as state accreditation standards: A beginner's and a 

veteran's approach to accountability)  وتهدف إلى معرفة مدى استخدام ،

وضعه  NCATE 2000 املعايير في التي  املعلم  برامج  العتماد  الوطني  املجلس  ا 

املعايير   هذه  وتتناول  تعليمية،  مؤسسة  ألية  رسمية  اعتماد  معايير  بريطانيا 

معرفة املرشح، واملهارات، والتصرفات، ونظام التقييم للمعلم، وأداء املعلم، 

املسحي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  وغيرها.  امليدانية،  والخبرات 

 للدراسةوتم تطب
ً
 .يق اإلستبانة أداة

مؤسسة   أية  على  املعايير  هذه  تطبيق  إمكانية  إلى  الدراسة  توصلت  وقد 

الدراسة   وهذه  بريطانيا.  في  املؤسسات  هذه  اعتماد  في  بها  واألخذ  تعليمية، 

تتفق مع الدراسة الحالية في اعتماد معايير وطنية مهنية على مستوى الدولة  

أدا وتقويم  إليها،  إعداد  لالحتكام  برامج  وبناء  عليها،  بناء  التدريس ي  املعلم  ء 

 .املعلم في ضوئها

بعنوان     Estruch, Marcie [19]أما   دراسة   The Relationship) :فقدم 

Between Teacher Attitudes Toward The Common Core State 

Standards and Information Text)  املعلمين اتجاهات  تحديد  إلى  وتهدف   ،

ت التحول نحو  وإمكانية  التعليم،  في  نيويورك  لوالية  العامة  املعايير  طبيق 

التربوي لهذه املعايير، وتتناول هذه املعايير ثالثة مجاالت، هي: موقف املعلمين  

النصوص  بين  التوازن  وتحقيق  التربوي  للتحول  العملي  التطبيق  نحو 

ال وتحقيق  املدرس ي  الدعم  تجاه  وموقفهم  واألدبية،  ، اإلعالمية 
ً
أيضا توازن 

باتجاهات  مقارنة  واألدبية  اإلعالمية  النصوص  بين  التوازن  نحو  واتجاهاتهم 

عينة   وتكونت  الوالية.  مستوى  على  املعايير  هذه  لتطبيق  السابقين  املعلمين 

الدراسة من معلمي رياض األطفال والصف الثاني في جميع أنحاء الوالية، وتم 

 للدراسة
ً
 .تطبيق اإلستبانة أداة
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على وقد   العامة  املعايير  تلك  تجاه  املعلمين  موقف  أن  إلى  الدراسة  توصلت 

لديه   وأن  آخر،  دون  معياٍر  تجاه  تحيز  بدون   
ً
معتدال جاء  الوالية  مستوى 

هذه  وتتفق  للتعليم.  العامة  املعايير  تلك  نحو  التربوي  التحول  على  القدرة 

توجه  قبول  املعلمين على  في قدرة  الحالية  الدراسة  مع  في الدراسة  الدولة  ات 

بناء معايير وطنية مهنية، وموافقتهم في التحول التربوي ملمارسة هذه املعايير  

 .في امليدان التعليمي 

بعنوان  Adoniou,Misty & Gallgher, Mary [20]  وقدم    :  دراسة 

(Professional standards for teacher – What they good for?)،   وتهدف

الوطنية   املعايير  تجاه   
ً
بالتدريس حديثا املفوضين  املعلمين  إلى معرفة موقف 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  أستراليا.  في  وتم 36للتعليم   ،
ً
ومديرا  

ً
معلما  )

( ملدة  حالة  دراسة  بوصفها  الدراسة  هؤالء  12تطبيق  اختيار  وتم   ،
ً
شهرا  )

 .املعلمين بناًء على املعايير الوطنية

الوطنية    وتوصلت املعايير  تجاه  واملديرين  املعلمين  موقف  أن  إلى  الدراسة 

هذه  وتتفق  تنفيذها.  على  القدرة  لديهم  وأن  إيجابي،  أستراليا  في  للتعليم 

الدراسة مع الدراسة الحالية في قبول املعايير الوطنية للتعليم، والقدرة على 

 .التنفيذ

 الطريقة واإلجراءات  5. 

 أ. منهج الدراسة: 

طبيق املنهج الوصفي املسحي، باعتباره أكثر مناهج البحث العلمي مالءمة  تم ت

[ العساف  ذكر  وقد  الدراسة،  إلى  21ألهداف  يهدف  املسحي  البحث  أن   ]

أن   املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون  الظاهرة  "وصف 

  ."يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب

 :الدراسة وعينته. مجتمع ب

( من  الدراسة  لهذه  األصلي  املجتمع  )2275يتكون  و   ،
ً
معلما معلمة  3800(   )

العربية   اململكة  في  التعليم  لوزارة  التابعة  الدوادمي  بمحافظة  التعليم  بإدارة 

على  العنقودية  بالطريقة  عشوائية   
ً
عينة اختيارها  تم  حيث  السعودية؛ 

بالوزا والتعليم  التربية  إدارات  )مستوى  وعددها  وقد 42رة،  تعليمية.  إدارة   )

 ( على  العشوائي  االختيار  )261وقع  و   
ً
معلما  )396( بمجموع  معلمة،   )657 )

( نسبته  ما  ويمثل  ومعلمة،   
ً
وتم 10معلما للدراسة.  األصلي  املجتمع  من   )%

يبين وصف مجتمع  التالي  العينة، والجدول  توزيع اإلستبانة على جميع أفراد 

 :يانات األولية الدراسة من حيث الب

 1جدول 

 توزيع عينة الدراسة َوفق نوع العينة وعدد سنوات الخبرة 

 وفق عدد سنوات الخبرة  وفق نوع العينة 

 النسبة العدد  سنوات الخبرة النسبة العدد  النوع

 18.9 124 سنوات  5أقل من  39.7 261 معلم

 13.1 86 سنوات 10-5من  60.3 396 معلمة

 68.0 447 سنوات 10أكثر من    

 100,0 657 املجموع 100.0 657 املجموع

)  يتضح رقم  السابق  الجدول  دراسة  نوع 1من  معيار  وفق  العينة  توزيع  أن   )

( 396العينة: جاء مجموع عدد املعلمات في املرتبة األولى؛ حيث بلغ عددهن )

%(. وفي املرتبة الثانية مجموع عدد املعلمين؛ إذ  60.3معلمة، وبنسبة قدرها )

، وبنسبة قدرها )261بلغ عددهم )
ً
( 657ع كلي بلغ )%(، وبمجمو 39.7( معلما

 عشوائية للدراسة 
ً
 ومعلمة عينة

ً
 .معلما

)   كما رقم  السابق  الجدول  دراسة  من  معيار 1يتضح  وفق  العينة  توزيع  أن   )

( أكثر من  الذين خبرتهم  العينة  الخبرة: جاءت  املرتبة  10سنوات  في  ( سنوات 

 ومعلمة، وبنسبة قدرها )447األولى؛ حيث بلغ عددهم )
ً
%(. وفي 68.0( معلما

(، 124لغ عددهم )( سنوات؛ إذ ب5املرتبة الثانية جاء الذين خبرتهم أقل من )

( 10-5%(. وفي املرتبة األخيرة جاء الذين خبرتهم ما بين )18.9وبنسبة قدرها ) 

 ومعلمة، وبنسبة قدرها )86سنوات؛ حيث بلغ عددهم )
ً
 (.%13.1( معلما

 :. أداة الدراسة ج

 لالتجاه بناًء على   1. 
ً
قام الباحث بإعداد أداة الدراسة، وهي اإلستبانة مقياسا

وثيق العربية  مراجعة  اململكة  في  للمعلمين  املهنية  واملسارات  املعايير  ة 

السعودية املعتمدة بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم في اجتماعه الرابع 

 .هـ 2017/ 26/10هـ املوافق 1439/ 6/2بتاريخ 

وتم   2. الدراسة،  ألداة   
ً
بنودا الوثيقة  تلك  في  الواردة  املعايير  هذه  اعتماد  تم 

أولية   بيانات  على  اشتمل  األول  جزأين؛  من  تتكون  بحيث  اإلستبانة  تصميم 

تتعلق باملجيبين، والجزء الثاني من اإلستبانة يتعلق بفقرات اإلستبانة؛ حيث 

( من  مكونة  النهائية  في صورتها  مو 39جاءت  فقرة؛  مجاالت، (  ثالثة  على  زعة 

 .وكل مجال يتضمن ثالثة معايير عامة

فقرات   3. على  الدراسة  عينة  إلجابات  الخماس ي  ليكرت  مقياس  اعتماد  تم 

)موافق  هي:  مستويات،  خمسة  من  يتكون  متدرج  مقياس  وهو  املقياس، 

 ).بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة

املتدر   4. السلم  األعلى وتم إعطاء هذا  املستوى  بالدرجات من   
ً
 كميا

ً
تقديرا ج 

إعطاء  وتم  األداة،  بنود  على  اإلجابة  مستوى  لتحديد  التوالي؛  على  األدنى  إلى 

)موافق بشدة= للبدائل:  ، غير  2، غير موافق =3، محايد=4، موافق =5وزن 

 ).1موافق بشدة =

األدا 5.  بنود  على  الدراسة  عينة  إجابات  لقبول  معيار  اعتماد  أجل  تم  من  ة 

تسهيل تفسير النتائج؛ حيث تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات 

 :متساوية املدى من خالل تطبيق املعادلة التالية

 0.80=  5( ÷  1-5أقل قيمة( ÷ عدد بدائل األداة = )   -طول الفئة = )أكبر قيمة  

 (: 2؛ لنحصل على التصنيف التالي وفق الجدول رقم )
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 2جدول 

 توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم في أداة البحث 

 مدى املتوسطات الوصف 

 5.00 – 4.21 موافق بشدة 

 4.20 – 3.41 موافق

 3.40 – 2.61 محايد

 2.60 – 1.81 غير موافق

 1.80 – 1.00 غير موافق بشدة 

 :صدق األداة

 
ً
 :الصدق الظاهري لألداة -أوال

االتجاه   مقياس  بعرض  الباحث  قام  الدراسة  أداة  صدق  من  في   -للتأكد 

( ( فقرة؛ موزعة على ثالثة مجاالت، وكل مجال 39صورته األولية املكونة من 

املالحق   في  كما  عامة،  معايير  ثالثة  املحكمين،   -يتضمن  من  مجموعة  على 

( أعض10وعددهم  من  تخصص (  في  التربية،  كليات  في  التدريس  هيئة  اء 

جامعات  في  والقياس،  النفس  علم  وتخصص  التدريس،  وطرق  املناهج 

الظاهري  الصدق  من  للتأكد  وذلك  السعودية؛  العربية  باململكة  مختلفة 

العبارة، وسالمة الداللة، ومعرفة  اللغة، ووضوح  لإلستبانة من حيث سالمة 

امل إلى  الفقرات  انتماء  على مدى  الجميع  واتفق  فيه.  إدراجها  تم  الذي  جال 

الصدق الظاهري لألداة، واعتماد جميع بنود وثيقة املعايير واملسارات املهنية  

هيئة   إدارة  مجلس  بقرار  املعتمدة  السعودية  العربية  اململكة  في  للمعلمين 

بتاريخ   الرابع  اجتماعه  في  التعليم  املوافق  6/2/1439تقويم   2017/ 26/10هـ 

 لقياس اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو مهنة التعليم في التعليم ه؛ م
ً
قياسا

 .العام باململكة العربية السعودية

 
ً
 :صدق املحتوى  -ثانيا

لفقرات  املحتوى(  )صدق  الداخلي  االتساق  صدق  بقياس  الباحث  قام 

التي  الرئيسة  واملعايير  للمجال  الفقرات  انتماء  مدى  ملعرفة  االتجاه؛  مقياس 

التابعة له؛  الفقرات واملجال  بين  االرتباط  بإيجاد معامل  فيها، وذلك  وضعت 

  84حيث تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة من )
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

من خارج عينة الدراسة، ومن ثم تم تطبيق معامل االرتباط لبيرسون؛ لقياس 

 :فق اآلتيمدى االرتباط بين الفقرات واملجاالت املنتمية لها و  

 
ً
 :قياس مدى ارتباط بنود املقياس بالدرجة الكلية له -أوال

 3جدول 

 )84معامالت ارتباط )بيرسون( لقياس العالقة االرتباطية بين بنود املقياس والدرجة الكلية له )العينة االستطالعية: ن =

 معامل االرتباط م  معامل االرتباط م  االرتباط معامل م  معامل االرتباط م 

1 0.4524** 11 0.5116** 21 0.7630** 31 0.7649** 

2 0.4827** 12 0.6081** 22 0.6829** 32 0.6906** 

3 0.5202** 13 0.6532** 23 0.6460** 33 0.7449** 

4 0.6066** 14 0.6983** 24 0.5490** 34 0.7348** 

5 0.5562** 15 0.6237** 25 0.6034** 35 0.7715** 

6 0.6536** 16 0.5596** 26 0.6497** 36 0.7027** 

7 0.6442** 17 0.6154** 27 0.6115** 37 0.5541** 

8 0.5990** 18 0.6979** 28 0.7606** 38 0.7282** 

9 0.5565** 19 0.6400** 29 0.7167** 39 0.6330** 

10 0.5774** 20 0.5953** 30 0.6259**   

 0.01دالة عند مستوى  **

(: أن قيم ارتباط جميع الفقرات 3من دراسة الجدول السابق رقم ) يتضح

)البنود( ملقياس االتجاه )أداة الدراسة( بالدرجة الكلية للمقياس تتراوح ما 

(، وجميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.7715( و)0.4524بين )

بين  (. وهذا يشير إلى أن جميع الفقرات متسقة فيما بينها و 0.01الداللة )

الدرجة الكلية لجميع بنود املقياس. ونتيجة لذلك يتضح صدق املحتوى أو  

الصدق الداخلي لجميع بنود املقياس )أداة الدراسة( عند مستوى الداللة 

(0.01.( 

 
ً
قياس مدى ارتباط املجاالت واملعايير الرئيسة للمقياس بالدرجة الكلية   -ثانيا

 :له

 4دول ج

 )84العينة االستطالعية: ن= (معامالت ارتباط محاور ومجاالت اإلستبانة بالدرجة الكلية لإلستبانة

 معامل االرتباط املحور/املجال

 **0.5407 االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة وأخالقيات املهنة

 **0.6316 التطوير املنهي املستمر 

 **0.7104 التفاعل املنهي مع التربويين واملجتمع 

 **0.7875 املجال األول: القيم واملسؤوليات املهنية 
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 معامل االرتباط املحور/املجال

 **0.7610 اإلملام باملهارات اللغوية والكمية والرقمية 

 **0.8168 املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه 

 **0.6539 املعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

 **0.8382 تدريس العامةاملعرفة باملنهج وطرق ال

 **0.9240 املجال الثاني: املعرفة املهنية

 **0.8487 تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذها

 **0.8811 تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب 

 **0.7976 تقويم أداء الطالب 

 **0.9298 املجال الثالث: املمارسة املهنية

  0.01دالة عند مستوى  **

األول 1.  للمجال  الكلية  بالدرجة  )البنود(  الفقرات  جميع  ارتباط  قيم  أن 

( بين  ما  تتراوح  املهنية(  واملسئوليات  و)0.5407)القيم  وجميعها  0.7104(   ،)

( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  جميع 0.01ذات  أن  إلى  يشير  وهذا   .)

جة الكلية للمجال الفقرات املنتمية للمجال األول متسقة فيما بينها وبين الدر 

 .املنتمية إليه 

الثاني 2.  للمجال  الكلية  بالدرجة  )البنود(  الفقرات  جميع  ارتباط  قيم  أن 

( بين  ما  تتراوح  املهنية(  و)0.6539)املعرفة  داللة  0.8382(  ذات  وجميعها   ،)

( الداللة  مستوى  عند  الفقرات 0.01إحصائية  جميع  أن  إلى  يشير  وهذا   .)

متسقة فيما بينها وبين الدرجة الكلية للمجال املنتمية    املنتمية للمجال الثاني

 .إليه

الثالث 3.  للمحور  الكلية  بالدرجة  )البنود(  الفقرات  جميع  ارتباط  قيم  أن 

( بين  ما  تتراوح  املهنية(  و)0.7976)املمارسة  داللة 0.8811(  ذات  وجميعها   ،)

( الداللة  مستوى  عند  الفقرات 0.01إحصائية  جميع  أن  إلى  يشير  وهذا   .)

ية للمجال املنتمية  املنتمية للمجال الثالث متسقة فيما بينها وبين الدرجة الكل

 .إليه

ونتيجة لذلك يتضح صدق املحتوى أو الصدق الداخلي ملقياس االتجاه )أداة 

( بين  ما  الصدق  هذا  تراوح  حيث  )0.5407الدراسة(؛  و  عند 0.8811(   )

 ).0.01مستوى الداللة )

 :ثبات األداة

النهائي  صورته  في  تطبيقه  تم  الدراسة(  )أداة  االتجاه  مقياس  ثبات  ة  وملعرفة 

 ومعلمة من خارج عينة الدراسة، 84على عينة استطالعية مكونة من )
ً
( معلما

لكل  كرونباخ  ألفا  معادلة  باستخدام  لألداة  الثبات  معامل  حساب  تم  ثم 

 :( اآلتي5مجال ومعيار رئيس وفرعي لألداة، كما في الجدول رقم ) 

 5جدول 

 )84نباخ ملجاالت الدراسة ومعاييرها الرئيسة والفرعية )العينة االستطالعية: ن=معامالت ثبات ألفا كرو 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود  املجال/ املعيار الرئيس 

 0.88 3 االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة وأخالقيات املهنة

 0.81 2 التطوير املنهي املستمر 

 0.87 3 التفاعل املنهي مع التربويين واملجتمع 

 0.87 8 املجال األول: القيم واملسؤوليات املهنية 

 0.88 6 اإلملام باملهارات اللغوية والكمية والرقمية 

 0.76 4 املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه 

 0.88 2 املعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

 0.79 4 التدريس العامة املعرفة باملنهج وطرق 

 0.92 16 املجال الثاني: املعرفة املهنية

 0.84 5 تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذها

 0.85 5 تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب 

 0.88 5 تقويم أداء الطالب 

 0.94 15 املجال الثالث: املمارسة املهنية

 0.96 39 لإلستبانةالثبات الكلي 

( رقم  السابق  الجدول  دراسة  من  كرونباخ 5يتضح  ألفا  ثبات  معامالت  أن   )

 ( بلغ  والفرعية  الرئيسة  ومعاييرها  الدراسة  عالية  0.96ملجاالت  نسبة  وهي   ،)

، تدل على ثبات مقياس االتجاه
ً
 .جدا

 :املعالجة اإلحصائية

جمع   برنامجبعد  باستخدام  تحليلها  تم  التكرارات (SPSS)  البيانات  إليجاد  ؛ 

عن  لإلجابة  وذلك  فقرة؛  لكل  املعياري  واالنحراف  الحسابي  واملتوسط 

( تم استخدام اختبار )ت( 3(. ولإلجابة عن السؤال رقم ) 1،2السؤالين: رقم )

 الختالف نوع العينة 
ً
. ولإلجابة لداللة الفروق في استجابات أفراد العينة تبعا
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( رقم  السؤال  استجابة 4عن  في  الفروق  لداللة  )ف(  اختبار  استخدام  تم   )

 الختالف عدد سنوات الخبرة
ً
 .أفراد العينة تبعا

 نتائج ال 6. 

 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي ينص على: ما اتجاهات

  نحو املعايير املهنية للمعلمين؟ املعلمين  

 
ً
 :إجابات عينة املعلمين عن بنود مقياس االتجاه -أوال

القيم واملسؤوليات املهنية: ويمكن معرفة ذلك من خالل دراسة    -املجال األول 

 :(6) الجدول رقم 

 6جدول 

 إلجابات عينة املعلمين عن اتجاهاتهم نحو املعايير الرئيسة املتعلقة بمجال القيم واملسؤوليات املهنية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية 
ً
 وترتيبها تنازليا

افق   املعايير الفرعية  م  مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

افق   غير مو

 بشدة 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

 االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة وأخالقيات املهنة:  -املعيار الرئيس األول 

 1 0.32 4.89   1 26 234 ت االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة. 1

% 89.7 10.0 0.4   

 2 0.43 4.80   3 46 212 ت تعزيز الهوية الوطنية والتنوع الثقافي. 2

% 81.2 17.6 1.1   

االلتزام باألخالق املهنية والسياسات   3

 واللوائح التعليمية.

 3 0.59 4.75 2 1 6 42 210 ت

% 80.5 16.1 2.3 0.4 0.8 

  0.35 4.81 املتوسط* العام للمعيار الرئيس األول 

 التطوير املنهي املستمر: -املعيار الرئيس الثاني

أهداف لتطوير األداء املنهي   وضع 1

 والتخطيط لتحقيقها.

 1 0.80 4.46 4 5 12 86 154 ت

% 59.0 33.0 4.6 1.9 1.5 

تطوير األداء املنهي في ضوء املعايير  2

 املهنية.

 2 0.91 4.33 7 6 19 90 139 ت

% 53.3 34.5 7.3 2.3 2.7 

  0.81 4.40 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثاني

 التفاعل املنهي مع التربويين واملجتمع:  -املعيار الرئيس الثالث

 2 0.86 4.26 4 6 30 99 122 ت التفاعل مع أولياء األمور.  1

% 46.7 37.9 11.5 2.3 1.5 

 1 0.79 4.30 4 2 25 112 118 ت التفاعل مع مجتمعات التعلم املنهي.  2

% 45.2 42.9 9.6 0.8 1.5 

 2 0.86 4.26 5 5 27 105 119 ت التفاعل مع املجتمع املحلي.  3

% 45.6 40.2 10.3 1.9 1.9 

  0.75 4.27 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثالث

  0.52 4.51 املتوسط* العام للمجال األول: القيم واملسؤوليات املهنية

 .درجات 5 املتوسط الحسابي من * 

( يتضح أن املتوسط الحسابي العام  6بناًء على دراسة الجدول السابق رقم )

%(، وبانحراف معياري 4.51للمجال األول: القيم واملسؤوليات املهنية يساوي )

( بشدة. 0.52قدره  موافق  األخرى  املجاالت  مستوى  على  موافقته  ودرجة   ،)

%(، وبانحراف 4.81واملتوسط الحسابي العام للمعيار الرئيس األول يساوي )

( قدره  األخرى 0.35معياري  الرئيسة  املعايير  مستوى  على  موافقته  ودرجة   )

يساوي  الثاني  الرئيس  للمعيار  العام  الحسابي  واملتوسط  بشدة.  موافق 

(4.40( قدره  معياري  وبانحراف  مستوى %0.81(،  على  موافقته  ودرجة   )

الحس واملتوسط  بشدة.  موافق  األخرى  الرئيسة  للمعيار  املعايير  العام  ابي 

( يساوي  الثالث  ) 4.27الرئيس  قدره  معياري  وبانحراف  ودرجة  %0.75(،   ،)

 .موافقته على مستوى املعايير الرئيسة األخرى موافق بشدة

املعلمين على  أن موافقة  نجد  الثالثة  الرئيسة  املعايير  بنود  تأملنا جميع  وإذا 

عليه بشدة  املوافقة  بدرجة  جاءت  الفرعية  ترتيب املعايير  في  التباين  مع  ا، 

( املنتمي للمعيار الرئيس األول في 1موافقتهم؛ حيث جاء املعيار الفرعي رقم )

( الثانية، واملعيار الفرعي رقم 2املرتبة األولى، واملعيار الفرعي رقم  في املرتبة   )

(3( رقم  الفرعي  املعيار  وجاء  الثالثة.  املرتبة  في  الرئيس 1(  للمعيار  املنتمي   )

( في املرتبة الثانية. وجاء املعيار 2ي في املرتبة األولى، واملعيار الفرعي رقم )الثان

( املنتمي للمعيار الرئيس الثالث في املرتبة األولى، واملعياران رقم  2الفرعي رقم )

 .( في املرتبة الثانية مكرر 3( و )1)

املعلمي عينة  موافقة  درجة  بأن  القول  يمكننا  فإنه  ما سبق  على  على وبناًء  ن 

املعايير الرئيسة والفرعية في املجال األول )القيم واملسؤوليات املهنية( جاءت 

  .بموافقتهم عليها بشدة

الثاني الجدول   -املجال  دراسة  من خالل  ذلك  معرفة  ويمكن  املهنية:  املعرفة 

 (: 7)رقم 

 

 



942020  

92 

 7جدول 

 إلجابات عينة املعلمين عن اتجاهاتهم نحو املعايير الرئيسة املتعل
ً
 قة بمجال املعرفة املهنية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا

افق   املعايير الفرعية  م  مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

غير 

افق   مو

 بشدة 

املتوسط  

 الحسابي 

 االنحراف

 املعياري 

 الترتيب

 اإلملام باملهارات اللغوية والكمية والرقمية:  -املعيار الرئيس األول 

 3 0.69 4.44 1 3 14 105 138 ت استيعاب النص املسموع واملقروء.  1

% 52.9 40.2 5.4 1.1 0.4 

الكتابي الصحيح ومراعاة الكتابة   التعبير  2

 اإلمالئية السليمة. 

 1 0.60 4.66  2 11 60 188 ت

% 72.0 23.0 4.2 0.8  

 2 0.62 4.64  3 11 64 183 ت التحدث والقراءة بلغة صحيحة وسليمة.  3

% 70.1 24.5 4.2 1.1  

بنية األعداد والعمليات الحسابية ومفاهيم  4

 القياس وأساليبه.

 4 0.69 4.41  4 19 105 133 ت

% 51.0 40.2 7.3 1.5  

 6 0.78 4.27 1 9 21 118 112 ت جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها. 5

% 42.9 45.2 8.0 3.4 0.4 

 5 0.75 4.38 1 8 13 109 130 ت تقنية املعلومات واملهارات الرقمية.  6

% 49.8 41.8 5.0 3.1 0.4 

  0.54 4.46 املتوسط* العام للمعيار الرئيس األول 

 املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه: -املعيار الرئيس الثاني

م.  1
 
 2 0.77 4.46 4 3 11 95 148 ت خصائص النمو وأثرها في التعل

% 56.7 36.4 4.2 1.1 1.5 

م.  2
 
 1 0.73 4.56 4 1 10 75 171 ت الفروق الفردية وأثرها في التعل

% 65.5 28.7 3.8 0.4 1.5 

 3 0.82 4.43 4 5 16 87 149 ت كيفية تعلم الطالب.  3

% 57.1 33.3 6.1 1.9 1.5 

 4 0.94 4.42 5 12 17 62 165 ت خصائص ذوي االحتياجات الخاصة.  4

% 63.2 23.8 6.5 4.6 1.9 

  0.71 4.47 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثاني

 املعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه:  -املعيار الرئيس الثالث

 1 0.67 4.56 1 3 11 81 165 ت محتوى التخصص.  1

% 63.2 31.0 4.2 1.1 0.4 

 2 0.68 4.50 1 3 12 94 151 ت طرق التدريس الخاصة بالتخصص. 2

% 57.9 36.0 4.6 1.1 0.4 

  0.64 4.53 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثالث

 املعرفة باملنهج وطرق التدريس العامة: -املعيار الرئيس الرابع

 1 0.73 4.39 1 6 14 109 131 ت املداخل العامة للتدريس. 1

% 50.2 41.8 5.4 2.3 0.4 

 4 0.83 4.31 3 8 19 105 126 ت املناهج الدراسية وتقويمها. 2

% 48.3 40.2 7.3 3.1 1.1 

 2 0.75 4.36 3 3 17 112 126 ت طرق التدريس العامة. 3

% 48.3 42.9 6.5 1.1 1.1 

 3 0.83 4.33 3 7 22 97 132 ت مصادر وتقنيات التعليم. 4

% 50.6 37.2 8.4 2.7 1.1 

  0.65 4.35 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الرابع 

  0.54 4.44 املتوسط* العام للمجال الثاني: املعرفة املهنية 

 .درجات 5املتوسط الحسابي من   *
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( يتضح أن املتوسط الحسابي العام  7بناًء على دراسة الجدول السابق رقم )

( يساوي  املهنية  املعرفة  الثاني:  قدره 4.44للمجال  معياري  وبانحراف   ،)%

بشدة. 0.54) موافق  األخرى  املجاالت  مستوى  على  موافقته  ودرجة   ،)

انحراف %(، وب4.46واملتوسط الحسابي العام للمعيار الرئيس األول يساوي )

( قدره  األخرى 0.54معياري  الرئيسة  املعايير  مستوى  على  موافقته  ودرجة   ،)

يساوي  الثاني  الرئيس  للمعيار  العام  الحسابي  واملتوسط  بشدة.  موافق 

(4.47( قدره  معياري  وبانحراف  مستوى %0.71(،  على  موافقته  ودرجة   ،)

الع الحسابي  واملتوسط  بشدة.  موافق  األخرى  الرئيسة  للمعيار  املعايير  ام 

( يساوي  الثالث  ) 4.53الرئيس  قدره  معياري  وبانحراف  ودرجة  %0.64(،   ،)

واملتوسط   بشدة.  موافق  األخرى  الرئيسة  املعايير  مستوى  على  موافقته 

( يساوي  الرابع  الرئيس  للمعيار  العام  معياري 4.35الحسابي  وبانحراف   ،)%

( الرئي0.65قدره  املعايير  مستوى  على  موافقته  ودرجة  موافق (،  األخرى  سة 

 .بشدة

املعلمين على  أن موافقة  نجد  األربعة  الرئيسة  املعايير  بنود  تأملنا جميع  وإذا 

املعايير الفرعية جاءت بدرجة املوافقة بشدة، مع التباين في ترتيب موافقتهم؛ 

( رقم  الفرعي  املعيار  جاء  املرتبة  2حيث  في  األول  الرئيس  للمعيار  املنتمي   )

)   األولى، واملعيار ) 3الفرعي رقم  الفرعي رقم  الثانية، واملعيار  املرتبة  في  في 1(   )

( في املرتبة الرابعة، واملعيار الفرعي رقم 4املرتبة الثالثة، واملعيار الفرعي رقم )

(7( رقم  الفرعي  واملعيار  الخامسة،  املرتبة  في  وجاء 5(  السادسة.  املرتبة  في   )

الرئيس الثاني في املرتبة األولى، واملعيار ( املنتمي للمعيار  2املعيار الفرعي رقم )

 ( )1الفرعي رقم  الفرعي رقم  الثانية، واملعيار  املرتبة  في  الثالثة،  3(  املرتبة  في   )

( املنتمي 1( في املرتبة الرابعة. وجاء املعيار الفرعي رقم ) 4واملعيار الفرعي رقم ) 

الفرع  واملعيار  األولى،  املرتبة  في  الثالث  الرئيس  ) للمعيار  رقم  املرتبة  1ي  في   )

( في املرتبة  1الثانية. وجاء املعيار الفرعي رقم  الرابع  الرئيس  للمعيار  املنتمي   )

 ( الفرعي رقم  ) 3األولى، واملعيار  الفرعي رقم  الثانية، واملعيار  املرتبة  في  في 4(   )

 .( في املرتبة الرابعة2املرتبة الثالثة، واملعيار الفرعي رقم )

ما سبق على  على   وبناًء  املعلمين  عينة  موافقة  درجة  بأن  القول  يمكننا  فإنه 

املعايير الرئيسة والفرعية في املجال الثاني )املعرفة املهنية( جاءت بموافقتهم 

 .عليها بشدة

املمارسة املهنية: ويمكن معرفة ذلك من خالل دراسة الجدول   -املجال الثالث

 (: 8)رقم 

 إلجابات عينة املعلمين حول اتجاهاتهم نحو املعايير الرئيسة املتع 8جدول 
ً
 لقة بمجال املمارسة املهنية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا

افق   املعايير الفرعية  م  مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

غير 

افق   مو

 بشدة 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

 تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذها:  -املعيار الرئيس األول 

 3 0.83 4.28 3 9 18 112 119 ت تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية. 1

% 45.6 42.9 6.9 3.4 1.1 

التنوع في استخدام طرق وإستراتيجيات   2

 التدريس.

 2 0.85 4.34 3 8 23 91 136 ت

% 52.1 34.9 8.8 3.1 1.1 

 1 0.75 4.42 1 5 20 92 143 ت استخدام مصادر التعلم وتقنيات التعليم. 3

% 54.8 35.2 7.7 1.9 0.4 

 5 0.87 4.16 3 10 33 110 105 ت تنمية األبعاد املشتركة في املناهج.  4

% 40.2 42.1 12.6 3.8 1.1 

 3 0.89 4.28 3 11 25 92 130 ت تطوير مهارات التفكير الناقد واإلبداعي.  5

% 49.8 35.2 9.6 4.2 1.1 

  0.70 4.30 املتوسط* العام للمعيار الرئيس األول 

 تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب: -املعيار الرئيس الثاني

 5 0.83 4.13 1 11 36 117 96 ت وضع توقعات أداء عالية للطالب.  1

% 36.8 44.8 13.8 4.2 0.4 

 1 0.74 4.41 1 6 15 103 136 ت إدارة سلوك الطالب بإيجابية. 2

% 52.1 39.5 5.7 2.3 0.4 

م آمنة وجاذبة.  3
 
 1 0.83 4.41 3 7 19 84 148 ت تهيئة بيئات تعل

% 56.7 32.2 7.3 2.7 1.1 

ة. استخدام 4  1 0.79 4.41 1 10 14 91 145 ت وقت التدريس بفاعلي 

% 55.6 34.9 5.4 3.8 0.4 

م.  5
 
 1 0.73 4.41 1 5 17 101 137 ت بناء ثقافة تواصل معززة للتعل

% 52.5 38.7 6.5 1.9 0.4 

  0.66 4.35 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثاني

 تقويم أداء الطالب:   -املعيار الرئيس الثالث

 1 0.83 4.36 6 4 12 106 133 ت إعداد أدوات التقويم.  1



942020  

94 

افق   املعايير الفرعية  م  مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

غير 

افق   مو

 بشدة 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

% 51.0 40.6 4.6 1.5 2.3 

 2 0.88 4.30 7 5 15 109 125 ت تطبيق التقويم. 2

% 47.9 41.8 5.7 1.9 2.7 

 5 1.08 3.92 11 20 38 103 89 ت إشراك الطالب في عملية التقويم. 3

% 34.1 39.5 14.6 7.7 4.2 

 3 0.88 4.17 4 12 22 121 102 ت توظيف نتائج التقويم. 4

% 39.1 46.4 8.4 4.6 1.5 

 4 0.96 4.10 6 15 27 112 101 ت إعداد تقارير التقويم.  5

% 38.7 42.9 10.3 5.7 2.3 

  0.78 4.17 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثالث

  0.64 4.27 املتوسط* العام للمجال الثالث: املمارسة املهنية

 .درجات 5املتوسط الحسابي من   *

( يتضح أن املتوسط الحسابي العام  8بناًء على دراسة الجدول السابق رقم )

( يساوي  املهنية(  )املمارسة  الثالث  %(، وبانحراف معياري قدره 4.27للمجال 

بشدة. 0.64) موافق  األخرى  املجاالت  مستوى  على  موافقته  ودرجة   ،)

وبانحراف %(،  4.30واملتوسط الحسابي العام للمعيار الرئيس األول يساوي )

( قدره  األخرى 0.70معياري  الرئيسة  املعايير  مستوى  على  موافقته  ودرجة   ،)

يساوي  الثاني  الرئيس  للمعيار  العام  الحسابي  واملتوسط  بشدة.  موافق 

(4.35( قدره  معياري  وبانحراف  مستوى %0.66(،  على  موافقته  ودرجة   ،)

ا الحسابي  واملتوسط  بشدة.  موافق  األخرى  الرئيسة  للمعيار  املعايير  لعام 

( يساوي  الثالث  ) 4.17الرئيس  قدره  معياري  وبانحراف  ودرجة  %0.78(،   ،)

  .موافقته على مستوى املعايير الرئيسة األخرى موافق فقط

املعلمين على  أن موافقة  نجد  الثالثة  الرئيسة  املعايير  بنود  تأملنا جميع  وإذا 

ب عليها  املوافقة  درجة  جاءت  والثاني  األول  جاءت املعيارين:  بينما  شدة، 

ترتيب  في  التباين  مع  فقط.  باملوافقة  الثالث  الرئيس  املعيار  على  املوافقة 

( املنتمي للمعيار الرئيس األول في 3موافقتهم؛ حيث جاء املعيار الفرعي رقم )

( الثانية، واملعيار الفرعي رقم 2املرتبة األولى، واملعيار الفرعي رقم  في املرتبة   )

(1 ( ورقم  ا5(  في   )( رقم  الفرعي  واملعيار  مكرر،  الثالثة  املرتبة  4ملرتبة  في   )

( رقم  الفرعية  املعايير  وجاءت  واألخيرة.  و2الخامسة  و3،  و4،  املنتمية  5،   )

( رقم  الفرعي  واملعيار  مكرر،  األولى  املرتبة  في  الثاني  الرئيس  في 1للمعيار   )

يار الرئيس الثالث ( املنتمي للمع1املرتبة الخامسة. وجاء املعيار الفرعي رقم )

( في املرتبة الثانية، واملعيار الفرعي رقم 2في املرتبة األولى، واملعيار الفرعي رقم ) 

(4( رقم  الفرعي  واملعيار  الثالثة،  املرتبة  في  واملعيار 5(  الرابعة،  املرتبة  في   )

 .( في املرتبة الخامسة3الفرعي رقم )

درج بأن  القول  يمكننا  فإنه  ما سبق  على  على وبناًء  املعلمين  عينة  موافقة  ة 

جاءت  املهنية(  )املمارسة  الثالث  املجال  في  والفرعية  الرئيسة  املعايير 

عليها  جاءت  فقد  الثالث؛  الرئيس  املعيار  عدا  ما  بشدة  عليها  بموافقتهم 

 .موافقة فقط

 
ً
اتجاه   -ثانيا معرفة  ويمكن  للمعلمين:  املهنية  املعايير  نحو  املعلمين  اتجاهات 

حو املعايير املهنية الواردة في الوثيقة من خالل دراسة الجدول رقم املعلمين ن

 :( اآلتي9)

 إلجابات عينة املعلمين عن اتجاهاتهم نحو املعايير املهنية للمعلمين املتوسطات 9جدول 
ً
 الحسابية وترتيبها تنازليا

 الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط* الحسابي  املجاالت/املعايير الرئيسة

 1 0.35 4.81 االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة وأخالقيات املهنة

 2 0.81 4.40 املنهي املستمر  التطوير

 3 0.75 4.27 التفاعل املنهي مع التربويين واملجتمع 

  0.52 4.51 املجال األول: القيم واملسؤوليات املهنية 

 3 0.54 4.46 اإلملام باملهارات اللغوية والكمية والرقمية 

 2 0.71 4.47 املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه 

 1 0.64 4.53 املعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

 4 0.65 4.35 املعرفة باملنهج وطرق التدريس العامة

  0.54 4.44 املجال الثاني: املعرفة املهنية

 2 0.70 4.30 تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذها

 1 0.66 4.35 تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب 

 3 0.78 4.17 أداء الطالب تقويم 

  0.64 4.27 املجال الثالث: املمارسة املهنية

  0.54 4.39 الدرجة الكلية لالتجاه العام نحو املعايير املهنية للمعلمين 

 .درجات 5املتوسط من   *
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( رقم  السابق  الجدول  دراسة  من  الرئيسة  9يتضح  الثالثة  املعايير  أن   :)

التوالي؛  على  مرتبة  جاءت  املهنية(  واملسؤولية  )القيم  األول  للمجال  املنتمية 

السمحة   اإلسالمية  بالقيم  )االلتزام  األول  الرئيس  املعيار  جاء  حيث 

الرئيس   املعيار  ثم  األولى،  املرتبة  في  املهنة(  املنهي(  وأخالقيات  )التطوير  الثاني 

التربويين واملجتمع(  )التفاعل مع  الثالث  الرئيس  الثانية، ثم املعيار  في املرتبة 

الثاني  للمجال  املنتمية  الرئيسة  األربعة  املعايير  وجاءت  األخيرة.  املرتبة  في 

)املعرفة املهنية( مرتبة على التوالي؛ حيث جاء املعيار الرئيس الثالث )املعرفة  

ى التخصص وطرق تدريسه( في املرتبة األولى، ثم املعيار الرئيس الثاني بمحتو 

األول  الرئيس  املعيار  ثم  الثانية،  املرتبة  في  تعلمه(  وكيفية  بالطالب  )املعرفة 

املعيار  ثم  الثالثة،  املرتبة  في  والرقمية(  والكمية  اللغوية  باملهارات  )املعرفة 

الت وطرق  باملنهج  )املعرفة  الرابع  األخيرة.  الرئيس  املرتبة  في  العامة(  دريس 

املهنية(   )املمارسة  الثالث  للمجال  املنتمية  الرئيسة  الثالثة  املعايير  وجاءت 

مرتبة على التوالي؛ حيث جاء املعيار الرئيس الثاني )تهيئة بيئات تعلم تفاعلية  

وداعمة للطالب( في املرتبة األولى، ثم املعيار الرئيس األول )تخطيط الوحدات 

ألنشطة وتنفيذها( في املرتبة الثانية، ثم املعيار الرئيس الثالث )تقويم أداء وا

 .الطالب( في املرتبة األخيرة

 ونتيجة لذلك فإن الدرجة الكلية لالتجاه العام لعينة املعلمين نحو وثيقة  

هـ جاءت بمتوسط حسابي قدره 1439املعايير املهنية للمعلمين الصادرة عام  

وبانحرا4.39)  ،)% ( قدره  معياري  العامة 0.54ف  موافقتهم  على  يدل  (، وهذا 

 .بشدة على جميع بنود الوثيقة

اتجاهات  ما  على:  ينص  الذي  الثاني،  السؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  النتائج 

  املعلمات نحو املعايير املهنية للمعلمين؟

 
ً
 :إجابات عينة املعلمات عن بنود مقياس االتجاه -أوال

قيم واملسؤوليات املهنية: ويمكن معرفة ذلك من خالل دراسة  ال   -املجال األول 

 (: 10الجدول رقم ) 

 10جدول 

 إلجابات عينة املعلمات عن اتجاهاتهم نحو املعايير الرئيسة املتعل
ً
 القيم واملسؤوليات املهنية قة بمجال التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا

افق   املعايير الفرعية  م  مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

غير 

افق   مو

 بشدة 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

 االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة وأخالقيات املهنة:  -املعيار الرئيس األول 

 1 0.41 4.82   4 62 330 ت بالقيم اإلسالمية السمحة. االلتزام 1

% 83.3 15.7 1.0   

 2 0.42 4.78   1 87 308 ت تعزيز الهوية الوطنية والتنوع الثقافي. 2

% 77.8 22.0 0.3   

االلتزام باألخالق املهنية والسياسات واللوائح  3

 التعليمية.

 3 0.52 4.72  2 7 91 296 ت

% 74.7 23.0 1.8 0.5  

  0.37 4.77 املتوسط* العام للمعيار الرئيس األول 

 التطوير املنهي املستمر: -املعيار الرئيس الثاني

وضع أهداف لتطوير األداء املنهي والتخطيط   1

 لتحقيقها. 

 1 0.65 4.42  9 9 183 195 ت

% 49.2 46.2 2.3 2.3  

 2 0.63 4.40  6 13 194 183 ت ضوء املعايير املهنية.تطوير األداء املنهي في  2

% 46.2 49.0 3.3 1.5  

  0.60 4.41 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثاني

 التفاعل املنهي مع التربويين واملجتمع:  -املعيار الرئيس الثالث

 1 0.67 4.33 1 5 24 200 166 ت التفاعل مع أولياء األمور.  1

% 41.9 50.5 6.1 1.3 0.3 

 2 0.65 4.21  6 32 230 128 ت التفاعل مع مجتمعات التعلم املنهي.  2

% 32.3 58.1 8.1 1.5  

 3 0.75 4.12 2 13 40 223 118 ت التفاعل مع املجتمع املحلي.  3

% 29.8 56.3 10.1 3.3 0.5 

  0.60 4.22 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثالث

  0.41 4.47 املتوسط* العام للمجال األول: القيم واملسؤوليات املهنية

 .درجات 5 املتوسط الحسابي من  *

( يتضح أن املتوسط الحسابي العام  10بناًء على دراسة الجدول السابق رقم ) 

( يساوي  املهنية(  واملسؤوليات  )القيم  األول  وبانحراف 4.47للمجال   ،)%

( قدره  موافق 0.41معياري  األخرى  املجاالت  مستوى  على  موافقته  ودرجة   ،)

يساوي   األول  الرئيس  للمعيار  العام  الحسابي  واملتوسط  %(، 4.77)بشدة. 

(، ودرجة موافقته على مستوى املعايير الرئيسة  0.37وبانحراف معياري قدره )

األخرى موافق بشدة. واملتوسط الحسابي العام للمعيار الرئيس الثاني يساوي 

(4.41( قدره  معياري  وبانحراف  مستوى %0.60(،  على  موافقته  ودرجة   ،)

واملتوسط   بشدة.  موافق  األخرى  الرئيسة  للمعيار  املعايير  العام  الحسابي 
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( يساوي  الثالث  ) 4.22الرئيس  قدره  معياري  وبانحراف  ودرجة  %0.60(،   ،)

   .موافقته على مستوى املعايير الرئيسة األخرى موافق بشدة

وإذا تأملنا جميع بنود املعايير الرئيسة الثالثة نجد أن موافقة املعلمات على 

ة، مع التباين في ترتيب موافقتهم؛ املعايير الفرعية جاءت بدرجة املوافقة بشد

( رقم  الفرعي  املعيار  جاء  املرتبة  1حيث  في  األول  الرئيس  للمعيار  املنتمي   )

 ( الفرعي رقم  ) 2األولى، واملعيار  الفرعي رقم  الثانية، واملعيار  املرتبة  في  في 3(   )

( الثان1املرتبة األخيرة. وجاء املعيار الفرعي رقم  الرئيس  للمعيار  في ( املنتمي  ي 

( الفرعي رقم  األولى، واملعيار  الفرعي 2املرتبة  املعيار  الثانية. وجاء  املرتبة  في   )

( في املرتبة األولى، واملعيار الفرعي رقم 1رقم  الثالث  الرئيس  للمعيار  ( املنتمي 

 .( في املرتبة األخيرة3( في املرتبة الثانية، واملعيار الفرعي رقم )2)

 على ما سبق فإنه يمكننا القول بأن درجة موافقة عينة املعلمات على   وبناءً 

املعايير الرئيسة والفرعية في املجال األول )القيم واملسؤوليات املهنية( جاءت 

  .بموافقتهن عليها بشدة

الثاني الجدول   -املجال  دراسة  من خالل  ذلك  معرفة  ويمكن  املهنية:  املعرفة 

 (: 11رقم )

 11جدول 

 إلجابات عينة املعلمات عن اتجاهاتهم نحو املعايير الرئيسة املتعل
ً
 عرفة املهنية قة بمجال املالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا

افق   املعايير الفرعية  م  مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

افق   غير مو

 بشدة 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

 اإلملام باملهارات اللغوية والكمية والرقمية:  -املعيار الرئيس األول 

 3 0.62 4.42  7 7 195 187 ت استيعاب النص املسموع واملقروء.  1

% 47.2 49.2 1.8 1.8  

التعبير الكتابي الصحيح ومراعاة الكتابة   2

 اإلمالئية السليمة. 

 1 0.69 4.59 2 10 3 118 263 ت

% 66.4 29.8 0.8 2.5 0.5 

 2 0.65 4.57 1 8 6 129 252 ت التحدث والقراءة بلغة صحيحة وسليمة.  3

% 63.6 32.6 1.5 2.0 0.3 

بنية األعداد والعمليات الحسابية ومفاهيم  4

 القياس وأساليبه.

 4 0.65 4.36  7 17 198 174 ت

% 43.9 50.0 4.3 1.8  

 6 0.73 4.21 2 11 29 215 139 ت جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها. 5

% 35.1 54.3 7.3 2.8 0.5 

 5 0.72 4.30 3 5 27 198 163 ت تقنية املعلومات واملهارات الرقمية.  6

% 41.2 50.0 6.8 1.3 0.8 

  0.54 4.41 املتوسط* العام للمعيار الرئيس األول 

 املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه: -املعيار الرئيس الثاني

م.  1
 
 3 0.63 4.46  6 11 175 204 ت خصائص النمو وأثرها في التعل

% 51.5 44.2 2.8 1.5  

م.  2
 
 1 0.54 4.61  1 7 138 250 ت الفروق الفردية وأثرها في التعل

% 63.1 34.8 1.8 0.3  

 4 0.64 4.44 3 1 11 186 195 ت كيفية تعلم الطالب.  3

% 49.2 47.0 2.8 0.3 0.8 

 2 0.68 4.49 2 3 21 143 227 ت خصائص ذوي االحتياجات الخاصة.  4

% 57.3 36.1 5.3 0.8 0.5 

  0.52 4.50 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثاني

 املعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه:  -املعيار الرئيس الثالث

 1 0.58 4.58 1 2 6 145 242 ت محتوى التخصص.  1

% 61.1 36.6 1.5 0.5 0.3 

 2 0.59 4.57  4 8 144 240 ت طرق التدريس الخاصة بالتخصص. 2

% 60.6 36.4 2.0 1.0  

  0.55 4.57 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثالث

 املعرفة باملنهج وطرق التدريس العامة: -املعيار الرئيس الرابع

 1 0.58 4.42  1 15 196 184 ت املداخل العامة للتدريس. 1

% 46.5 49.5 3.8 0.3  

 2 0.67 4.36  6 24 188 178 ت املناهج الدراسية وتقويمها. 2

% 44.9 47.5 6.1 1.5  
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افق   املعايير الفرعية  م  مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

افق   غير مو

 بشدة 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

 3 0.60 4.33  4 15 223 154 ت طرق التدريس العامة. 3

% 38.9 56.3 3.8 1.0  

 3 0.74 4.33 5 6 17 192 176 ت مصادر وتقنيات التعليم. 4

% 44.4 48.5 4.3 1.5 1.3 

  0.54 4.36 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الرابع 

  0.46 4.44 املتوسط* العام للمجال الثاني: املعرفة املهنية 

 .درجات 5املتوسط الحسابي من   *

( يتضح أن املتوسط الحسابي العام  11بناًء على دراسة الجدول السابق رقم ) 

( يساوي  املهنية(  )املعرفة  الثاني  قدره 4.44للمجال  معياري  وبانحراف   ،)%

بشدة. 0.46) موافق  األخرى  املجاالت  مستوى  على  موافقته  ودرجة   ،)

وبانحراف %(،  4.41واملتوسط الحسابي العام للمعيار الرئيس األول يساوي )

( قدره  األخرى 0.54معياري  الرئيسة  املعايير  مستوى  على  موافقته  ودرجة   ،)

يساوي  الثاني  الرئيس  للمعيار  العام  الحسابي  واملتوسط  بشدة.  موافق 

(4.50( قدره  معياري  وبانحراف  مستوى %0.52(،  على  موافقته  ودرجة   ،)

ا الحسابي  واملتوسط  بشدة.  موافق  األخرى  الرئيسة  للمعيار  املعايير  لعام 

( يساوي  الثالث  ) 4.57الرئيس  قدره  معياري  وبانحراف  ودرجة  %0.55(،   ،)

واملتوسط   بشدة.  موافق  األخرى  الرئيسة  املعايير  مستوى  على  موافقته 

( يساوي  الرابع  الرئيس  للمعيار  العام  معياري 4.36الحسابي  وبانحراف   ،)%

( الر 0.54قدره  املعايير  مستوى  على  موافقته  ودرجة  موافق (،  األخرى  ئيسة 

  .بشدة

الرئيسة األربعة نجد أن موافقة املعلمات على  بنود املعايير  تأملنا جميع  وإذا 

املعايير الفرعية جاءت بدرجة املوافقة بشدة، مع التباين في ترتيب موافقتهن؛ 

( رقم  الفرعي  املعيار  جاء  املرتبة  2حيث  في  األول  الرئيس  للمعيار  املنتمي   )

) األولى، واملع الفرعي رقم  ) 3يار  الفرعي رقم  الثانية، واملعيار  املرتبة  في  في 1(   )

( في املرتبة الرابعة. واملعيار الفرعي رقم 4املرتبة الثالثة، واملعيار الفرعي رقم )

( في املرتبة األخيرة. وجاء املعيار 5( في املرتبة الخامسة، واملعيار الفرعي رقم )6)

ار الرئيس الثاني في املرتبة األولى، واملعيار الفرعي ( املنتمي للمعي2الفرعي رقم )

( في املرتبة الثالثة، واملعيار 1( في املرتبة الثانية، واملعيار الفرعي رقم )4رقم )

( املنتمي للمعيار 1( في املرتبة الرابعة. وجاء املعيار الفرعي رقم )3الفرعي رقم ) 

ال واملعيار  األولى،  املرتبة  في  الثالث  )الرئيس  رقم  الثانية.  2فرعي  املرتبة  في   )

( رقم  الفرعي  املعيار  األولى، 1وجاء  املرتبة  في  الرابع  الرئيس  للمعيار  املنتمي   )

( في 4( ورقم )3( في املرتبة الثانية، واملعيار الفرعي رقم )2واملعيار الفرعي رقم )

  املرتبة الثالثة مكرر 

بأن درجة  القول  يمكننا  فإنه  ما سبق  املعلمات على   وبناًء على  موافقة عينة 

املعايير الرئيسة والفرعية في املجال الثاني )املعرفة املهنية( جاءت بموافقتهن 

 .عليها بشدة

املمارسة املهنية: ويمكن معرفة ذلك من خالل دراسة الجدول   -املجال الثالث

 :(12رقم )

 12جدول 

 إلجابات عينة املعلمات عن اتجاهاتهم نحو املعايير الرئيسة املتعل
ً
 قة بمجال املمارسة املهنيةالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا

افق   املعايير الفرعية  م  مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

افق   غير مو

 بشدة 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 تيبالتر 

 تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذها:  -املعيار الرئيس األول 

 3 0.74 4.26 2 9 30 197 158 ت تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية. 1

% 39.9 49.7 7.6 2.3 0.5 

التنوع في استخدام طرق وإستراتيجيات   2

 التدريس.

 2 0.73 4.31 1 11 23 190 171 ت

% 43.2 48.0 5.8 2.8 0.3 

استخدام مصادر التعلم وتقنيات   3

 التعليم.

 1 0.71 4.35 1 9 23 181 182 ت

% 46.0 45.7 5.8 2.3 0.3 

 5 0.76 4.10 4 10 43 223 116 ت تنمية األبعاد املشتركة في املناهج.  4

% 29.3 56.3 10.9 2.5 1.0 

 4 0.74 4.24 2 11 26 206 151 ت تطوير مهارات التفكير الناقد واإلبداعي.  5

% 38.1 52.0 6.6 2.8 0.5 

  0.61 4.25 املتوسط* العام للمعيار الرئيس األول 

 تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب: -املعيار الرئيس الثاني

 5 0.77 4.13 2 15 37 219 123 ت وضع توقعات أداء عالية للطالب.  1

% 31.1 55.3 9.3 3.8 0.5 

 4 0.69 4.32 3 5 18 206 164 ت إدارة سلوك الطالب بإيجابية. 2

% 41.4 52.0 4.5 1.3 0.8 

م آمنة وجاذبة.  3
 
 1 0.75 4.42 5 5 18 158 210 ت تهيئة بيئات تعل
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افق   املعايير الفرعية  م  مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

افق   غير مو

 بشدة 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 تيبالتر 

% 53.0 39.9 4.5 1.3 1.3 

ة. استخدام 4  2 0.70 4.40 3 7 11 182 193 ت وقت التدريس بفاعلي 

% 48.7 46.0 2.8 1.8 0.8 

م.  5
 
 3 0.72 4.37 4 5 16 186 185 ت بناء ثقافة تواصل معززة للتعل

% 46.7 47.0 4.0 1.3 1.0 

  0.60 4.33 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثاني

 تقويم أداء الطالب:   -املعيار الرئيس الثالث

 1 0.69 4.33  10 19 197 170 ت إعداد أدوات التقويم.  1

% 42.9 49.7 4.8 2.5  

 2 0.74 4.27 2 11 24 202 157 ت تطبيق التقويم. 2

% 39.6 51.0 6.1 2.8 0.5 

 4 0.85 4.16 5 17 34 194 146 ت إشراك الطالب في عملية التقويم. 3

% 36.9 49.0 8.6 4.3 1.3 

 3 0.79 4.20 6 10 25 212 143 ت توظيف نتائج التقويم. 4

% 36.1 53.5 6.3 2.5 1.5 

 5 0.84 4.12 7 14 34 209 132 ت إعداد تقارير التقويم.  5

% 33.3 52.8 8.6 3.5 1.8 

  0.67 4.22 املتوسط* العام للمعيار الرئيس الثالث

  0.57 4.27 املتوسط* العام للمجال الثالث: املمارسة املهنية

 .درجات 5املتوسط الحسابي من  * 

( يتضح أن املتوسط الحسابي العام  12بناًء على دراسة الجدول السابق رقم ) 

( يساوي  املهنية(  )املمارسة  الثالث  %(، وبانحراف معياري قدره 4.27للمجال 

بشدة. 0.57) موافق  األخرى  املجاالت  مستوى  على  موافقته  ودرجة   ،)

وبانحراف   %(،4.25واملتوسط الحسابي العام للمعيار الرئيس األول يساوي )

( قدره  األخرى 0.61معياري  الرئيسة  املعايير  مستوى  على  موافقته  ودرجة   ،)

يساوي  الثاني  الرئيس  للمعيار  العام  الحسابي  واملتوسط  بشدة.  موافق 

(4.33( قدره  معياري  وبانحراف  مستوى %0.60(،  على  موافقته  ودرجة   ،)

الحسابي   واملتوسط  بشدة.  موافق  األخرى  الرئيسة  للمعيار  املعايير  العام 

( يساوي  الثالث  ) 4.22الرئيس  قدره  معياري  وبانحراف  ودرجة  %0.67(،   ،)

  .موافقته على مستوى املعايير الرئيسة األخرى موافق فقط

وإذا تأملنا جميع بنود املعايير الرئيسة الثالثة نجد أن موافقة املعلمات على 

عليها   املوافقة  درجة  جاءت  الثالثة  الرئيسة  في املعايير  التباين  مع  بشدة، 

( رقم  الفرعي  املعيار  جاء  حيث  موافقتهن؛  الرئيس 3ترتيب  للمعيار  املنتمي   )

( رقم  الفرعي  واملعيار  األولى،  املرتبة  في  واملعيار 2األول  الثانية،  املرتبة  في   )

 ( الثالثة، واملعيار الفرعي رقم )1الفرعي رقم  في املرتبة  الرابعة،  5(  في املرتبة   )

( املنتمي 3( في املرتبة األخيرة. وجاء املعيار الفرعي رقم ) 4الفرعي رقم ) واملعيار  

( رقم  الفرعي  واملعيار  األولى،  املرتبة  في  الثاني  الرئيس  املرتبة  4للمعيار  في   )

( في املرتبة  2( في املرتبة الثالثة، واملعيار رقم )5الثانية، واملعيار الفرعي رقم )

( رقم  واملعيار  في1الرابعة،   )  ( رقم  الفرعي  املعيار  وجاء  األخيرة.  ( 1املرتبة 

( رقم  الفرعي  واملعيار  األولى،  املرتبة  في  الثالث  الرئيس  للمعيار  في 2املنتمي   )

( في املرتبة الثالثة، واملعيار الفرعي رقم 4املرتبة الثانية، واملعيار الفرعي رقم )

 .رتبة األخيرة( في امل5( في املرتبة الرابعة، واملعيار الفرعي رقم )3)

املعلمات على  بأن درجة موافقة عينة  القول  يمكننا  فإنه  ما سبق  وبناًء على 

جاءت  املهنية(  )املمارسة  الثالث  املجال  في  والفرعية  الرئيسة  املعايير 

 .بموافقتهن عليها بشدة

 
ً
اتجاه   -ثانيا معرفة  ويمكن  للمعلمين:  املهنية  املعايير  نحو  املعلمات  اتجاهات 

نحو املعايير املهنية الواردة في الوثيقة من خالل دراسة الجدول رقم   املعلمات

 :( اآلتي13)

 13جدول 

 إلجابات عينة املعلمات عن اتجاهاتهم نحو املعايير املهنية للمعلمين املتوسطات
ً
 الحسابية وترتيبها تنازليا

 الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط* الحسابي  املحور/املجال

 1 0.37 4.77 االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة وأخالقيات املهنة

 2 0.60 4.41 التطوير املنهي املستمر 

 3 0.60 4.22 التفاعل املنهي مع التربويين واملجتمع 

  0.41 4.47 املجال األول: القيم واملسؤوليات املهنية 

 3 0.54 4.41 اإلملام باملهارات اللغوية والكمية والرقمية 

 2 0.52 4.50 املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه 

 1 0.55 4.57 املعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه
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 الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط* الحسابي  املحور/املجال

 4 0.54 4.36 املعرفة باملنهج وطرق التدريس العامة

  0.46 4.44 املجال الثاني: املعرفة املهنية

 2 0.61 4.25 تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذها

 1 0.60 4.33 تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب 

 3 0.67 4.22 تقويم أداء الطالب 

  0.57 4.27 الثالث: املمارسة املهنية املجال

  0.45 4.38 الدرجة الكلية لالتجاه العام نحو املعايير املهنية للمعلمين 

 .درجات 5 من املتوسط * 

  الرئيسة  الثالثة   املعايير  أن (:  13)  رقم  السابق  الجدول   دراسة   من   يتضح

 التوالي؛   على  مرتبة  جاءت(  املهنية  واملسؤولية  القيم)  األول   للمجال  املنتمية

  السمحة  اإلسالمية  بالقيم  االلتزام)  األول   الرئيس  املعيار  جاء  حيث

(  املنهي   التطوير)  الثاني  الرئيس  املعيار  ثم  األولى،  املرتبة  في(  املهنة  وأخالقيات

( واملجتمع  التربويين   مع  التفاعل)  الثالث  الرئيس  املعيار  ثم  الثانية،  املرتبة  في

 الثاني   للمجال  املنتمية  الرئيسة  األربعة  املعايير  وجاءت.  األخيرة  املرتبة  في

  املعرفة)  الثالث  الرئيس  املعيار   جاء  حيث  التوالي؛  على  مرتبة(  املهنية  املعرفة)

 الثاني   الرئيس   املعيار  ثم  األولى،  املرتبة  في(  تدريسه  وطرق   التخصص  بمحتوى 

 األول   الرئيس  املعيار  ثم  الثانية،  املرتبة  في(  تعلمه  وكيفية   بالطالب  املعرفة)

 املعيار  ثم  الثالثة،   املرتبة  في(  والرقمية  والكمية  اللغوية  باملهارات   املعرفة)

.  األخيرة  املرتبة   في(  العامة  التدريس  وطرق   باملنهج  املعرفة)  الرابع  الرئيس

(  املهنية  املمارسة)  الثالث  للمجال  املنتمية   الرئيسة  الثالثة   املعايير  وجاءت

  تفاعلية  تعلم  بيئات  تهيئة )  الثاني  الرئيس  املعيار  جاء   حيث  التوالي؛  على  مرتبة

 الوحدات  تخطيط)  األول   الرئيس  املعيار  ثم  األولى،  املرتبة  في(  للطالب  وداعمة

 أداء  تقويم)  الثالث  الرئيس  املعيار  ثم  الثانية،  املرتبة  في(  وتنفيذها  واألنشطة

 .األخيرة املرتبة في( الطالب

 وثيقة   نحو  املعلمات  لعينة  العام  لالتجاه  الكلية  الدرجة  فإن   لذلك،  ونتيجة

 قدره   حسابي  بمتوسط  جاءت  هـ؛1439  عام   الصادرة  للمعلمين   املهنية  املعايير

 العامة  موافقتهن  على  يدل   وهذا(.  0.45)   قدره  معياري   وبانحراف  ،%(4.38)

   ونستنتج.  الوثيقة  بنود  جميع  على  بشدة
ً
  املعلمين   نظر   وجهة  تطابق   أيضا

 .الوثيقة عن رأيهم في واملعلمات

  توجد   هل:  على  ينص  الذي  الثالث،  السؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  النتائج

  عينة  استجابات  بين (  0.05)  الداللة  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق

  العام   التعليم  في  للمعلمين   املهنية  املعايير  نحو  اتجاهاتهم  حول   الدراسة

   السعودية  العربية  باململكة
ً
 ؟(معلمات   معلمين،)  العينة  نوع  الختالف  تبعا

 :إليها التوصل تم التي  النتائج تبين  التالية والجداول 

 
ً
  دراسة  خالل  من   ذلك  معرفة  يمكن:  العشرة  الرئيسة  املعايير   في  الفروق  -أوال

 :اآلتي( 14)  رقم الجدول 

 العينة  نوع باختالف العام التعليم في للمعلمين املهنية املعايير  نحو  اتجاهاتهم حول   الدراسة عينة استجابات  في الفروق لداللة( ت) اختبار  14 جدول 

املتوسط   العدد  نوع العينة  املعايير الرئيسية 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  قيمة ت

 الداللة 

 التعليق

االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة وأخالقيات 

 املهنة

 غير دالة 0.149 1.45 0.35 4.81 261 معلمين 

 0.37 4.77 396 معلمات 

 غير دالة 0.797 0.26 0.81 4.40 261 معلمين  التطوير املنهي املستمر 

 0.60 4.41 396 معلمات 

 غير دالة 0.343 0.95 0.75 4.27 261 معلمين  التفاعل املنهي مع التربويين واملجتمع 

 0.60 4.22 396 معلمات 

 غير دالة 0.186 1.33 0.54 4.46 261 معلمين  اإلملام باملهارات اللغوية والكمية والرقمية 

 0.54 4.41 396 معلمات 

 غير دالة 0.522 0.64 0.71 4.47 261 معلمين  املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه 

 0.52 4.50 396 معلمات 

 غير دالة 0.334 0.97 0.64 4.53 261 معلمين  املعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

 0.55 4.57 396 معلمات 

 غير دالة 0.813 0.24 0.65 4.35 261 معلمين  املعرفة باملنهج وطرق التدريس العامة

 0.54 4.36 396 معلمات 

 غير دالة 0.407 0.83 0.70 4.30 261 معلمين  تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذها

 0.61 4.25 396 معلمات 

 غير دالة 0.613 0.51 0.66 4.35 261 معلمين  تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب 

 0.60 4.33 396 معلمات 

 غير دالة 0.421 0.81 0.78 4.17 261 معلمين  الطالب تقويم أداء 

 0.67 4.22 396 معلمات 



942020  

19 

( السابق رقم  الجدول    14يتضح من دراسة 
ً
قيم )ت( غير دالة إحصائيا أن   )

االلتزام   وهي:  الدراسة،  في  الرئيسة  العشرة  املعايير  جميع  في  اإلطالق  على 

املستمر،  املنهي  التطوير  املهنة،  وأخالقيات  السمحة  اإلسالمية  بالقيم 

باملهارا اإلملام  واملجتمع،  التربويين  مع  املنهي  والكمية  التفاعل  اللغوية  ت 

والرقمية، املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه، املعرفة بمحتوى التخصص وطرق 

الوحدات  تخطيط  العامة،  التدريس  وطرق  باملنهج  املعرفة  تدريسه، 

للطالب،  وداعمة  تفاعلية  تعلم  بيئات  تهيئة  وتنفيذها،  الدراسية  واألنشطة 

فر  وجود  عدم  إلى  يشير  وهذا  الطالب.  أداء  ذات تقويم  املعايير  تلك  في  وق 

املعايير   نحو  اتجاهاتهم  حول  الدراسة  عينة  استجابات  بين  إحصائية  داللة 

املهنية للمعلمين في التعليم العام باململكة العربية السعودية؛ تعود الختالف 

 .(نوع العينة )معلمين، معلمات

 
ً
الجدول   -ثانيا دراسة  من خالل  ذلك  معرفة  يمكن  املجاالت:  في  رقم   الفروق 

 :( اآلتي15)

 15جدول 

 عينةاختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول اتجاهاتهم نحو املعايير املهنية للمعلمين في التعليم العام باختالف نوع ال 

 التعليق مستوى الداللة  قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  نوع العينة  املجاالت 

 غير دالة 0.407 0.83 0.52 4.51 261 معلمين  القيم واملسؤوليات املهنية

 0.41 4.47 396 معلمات 

 غير دالة 0.908 0.12 0.54 4.44 261 معلمين  املعرفة املهنية

 0.46 4.44 396 معلمات 

 دالة غير  0.872 0.16 0.64 4.27 261 معلمين  املمارسة املهنية

 0.57 4.27 396 معلمات 

 غير دالة 0.777 0.28 0.54 4.39 261 معلمين  الدرجة الكلية لالتجاه العام نحو املعايير املهنية للمعلمين 

 0.45 4.38 396 معلمات 

( السابق رقم  الجدول    15يتضح من دراسة 
ً
قيم )ت( غير دالة إحصائيا أن   )

املهنية،   واملسؤوليات  القيم  وهي:  الدراسة،  مجاالت  جميع  في  اإلطالق  على 

نحو  العام  لالتجاه  الكلية  الدرجة  وفي  املهنية،  املمارسة  املهنية،  املعرفة 

ف وجود  عدم  إلى  يشير  وهذا  للمعلمين.  املهنية  املجاالت املعايير  تلك  في  روق 

نحو  اتجاهاتهم  حول  الدراسة  عينة  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات 

تعود   السعودية؛  العربية  باململكة  العام  التعليم  في  للمعلمين  املهنية  املعايير 

  ).الختالف نوع العينة )معلمين، معلمات

ع  على  ينص  الذي  األول  الدراسة  قبول فرض  يمكن  فإنه  ذلك  على  دم وبناء 

( بين استجابات 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عينة الدراسة نحو املعايير املهنية للمعلمين في التعليم العام باململكة العربية  

 الختالف نوع العينة 
ً
 .السعودية تبعا

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع، الذي ينص على: هل توجد فروق 

)ذات   الداللة  مستوى  عند  إحصائية  عينة  0.05داللة  استجابات  بين   )

العام   التعليم  في  للمعلمين  املهنية  املعايير  نحو  اتجاهاتهم  حول  الدراسة 

العينة؟    الختالف عدد سنوات الخبرة ألفراد 
ً
تبعا العربية السعودية  باململكة 

 :والجداول التالية تبين النتائج التي تم التوصل إليها

 
ً
الفروق في املعايير الرئيسة العشرة: يمكن معرفة ذلك من خالل دراسة    -أوال

 :( اآلتي16الجدول رقم ) 

 16جدول 

 ت الخبرة وااختبار )ف( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول اتجاهاتهم نحو املعايير املهنية للمعلمين في التعليم العام باختالف عدد سن

مجموع   مصدر التباين  املعايير الرئيسية 

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

مستوى  قيمة ف

 الداللة 

 التعليق

االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة وأخالقيات 

 املهنة

 غير دالة 0.439 0.83 0.11 2 0.22 بين املجموعات

 0.13 654 87.43 داخل املجموعات

 غير دالة 0.740 0.30 0.14 2 0.29 بين املجموعات التطوير املنهي املستمر 

 0.48 654 310.86 داخل املجموعات

 غير دالة 0.442 0.82 0.36 2 0.72 بين املجموعات التفاعل املنهي مع التربويين واملجتمع 

 0.44 654 288.76 داخل املجموعات

 غير دالة 0.336 1.09 0.32 2 0.64 بين املجموعات اإلملام باملهارات اللغوية والكمية والرقمية 

 0.29 654 190.80 داخل املجموعات

 غير دالة 0.147 1.93 0.69 2 1.38 بين املجموعات املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه 

 0.36 654 234.79 داخل املجموعات

 غير دالة 0.525 0.64 0.22 2 0.44 بين املجموعات املعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

 0.34 654 224.39 داخل املجموعات

 غير دالة 0.743 0.30 0.10 2 0.21 بين املجموعات املعرفة باملنهج وطرق التدريس العامة

 0.34 654 225.09 داخل املجموعات

 غير دالة 0.852 0.16 0.07 2 0.13 بين املجموعات تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذها
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مجموع   مصدر التباين  املعايير الرئيسية 

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

مستوى  قيمة ف

 الداللة 

 التعليق

 0.42 654 274.62 داخل املجموعات

 غير دالة 0.168 1.79 0.70 2 1.39 بين املجموعات تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب 

 0.39 654 255.32 داخل املجموعات

 غير دالة 0.650 0.43 0.22 2 0.44 بين املجموعات أداء الطالب تقويم 

 0.52 654 336.79 داخل املجموعات

(   16يتضح من دراسة الجدول السابق رقم 
ً
( أن قيم )ف( غير دالة إحصائيا

االلتزام   وهي:  الدراسة،  في  العشرة  الرئيسة  املعايير  جميع  في  اإلطالق  على 

املستمر،  املنهي  التطوير  املهنة،  وأخالقيات  السمحة  اإلسالمية  بالقيم 

باملهارا اإلملام  واملجتمع،  التربويين  مع  املنهي  والكمية  التفاعل  اللغوية  ت 

والرقمية، املعرفة بالطالب وكيفية تعلمه، املعرفة بمحتوى التخصص وطرق 

الوحدات  تخطيط  العامة،  التدريس  وطرق  باملنهج  املعرفة  تدريسه، 

للطالب،  وداعمة  تفاعلية  تعلم  بيئات  تهيئة  وتنفيذها،  الدراسية  واألنشطة 

فر  وجود  عدم  إلى  يشير  وهذا  الطالب.  أداء  ذات تقويم  املعايير  تلك  في  وق 

املعايير   نحو  اتجاهاتهم  حول  الدراسة  عينة  استجابات  بين  إحصائية  داللة 

املهنية للمعلمين في التعليم العام باململكة العربية السعودية؛ تعود الختالف 

  .عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة 

 
ً
ال  -ثانيا دراسة  من خالل  ذلك  معرفة  يمكن  املجاالت:  في  رقم الفروق  جدول 

 :( اآلتي17)

 برة )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول اتجاهاتهم نحو املعايير املهنية للمعلمين في التعليم العام باختالف عدد سنوات الخ  اختبار  17جدول رقم 

مجموع   مصدر التباين  املجاالت 

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

مستوى  قيمة ف

 الداللة 

 التعليق

 غير دالة 0.502 0.69 0.15 2 0.29 بين املجموعات املهنيةالقيم واملسؤوليات 

 0.21 654 137.54 داخل املجموعات

 غير دالة 0.362 1.02 0.25 2 0.50 بين املجموعات املعرفة املهنية

 0.25 654 161.06 داخل املجموعات

 دالة غير  0.620 0.48 0.17 2 0.34 بين املجموعات املمارسة املهنية

 0.36 654 234.44 داخل املجموعات

الدرجة الكلية لالتجاه العام نحو املعايير املهنية 

 للمعلمين 

 غير دالة 0.577 0.55 0.13 2 0.27 بين املجموعات

 0.24 654 157.27 داخل املجموعات

(   17يتضح من دراسة الجدول السابق رقم 
ً
( أن قيم )ف( غير دالة إحصائيا

املهنية،   واملسؤوليات  القيم  وهي:  الدراسة،  مجاالت  جميع  في  اإلطالق  على 

نحو  العام  لالتجاه  الكلية  الدرجة  وفي  املهنية،  املمارسة  املهنية،  املعرفة 

روق في تلك املعايير ذات املعايير املهنية للمعلمين. وهذا يشير إلى عدم وجود ف

املعايير   نحو  اتجاهاتهم  حول  الدراسة  عينة  استجابات  بين  إحصائية  داللة 

املهنية للمعلمين في التعليم العام باململكة العربية السعودية؛ تعود الختالف 

 عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة. 

الثاني الذي ينص عل ى عدم وبناء على ذلك فإنه يمكن قبول فرض الدراسة 

( بين استجابات 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عينة الدراسة نحو املعايير املهنية للمعلمين في التعليم العام باململكة العربية  

 الختالف عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة. 
ً
 السعودية تبعا

 نتائج الدراسة: 

ن واملعلمات في التعليم العام باململكة  النتيجة األولى: معرفة اتجاهات املعلمي

في  للمعلمين  املهنية  واملسارات  املعايير  وثيقة  ضوء  في  السعودية  العربية 

 هـ.  1439اململكة العربية السعودية الصادرة عام 

جميع  في  متطابقة  جاءت  الدراسة  عينة  نظر  وجهة  أن  الثانية:  النتيجة 

والفرع الرئيسة  ومعاييرها  الدراسة  وثيقة مجاالت  نحو  اتجاهاتهم  في  ية 

املعايير واملسارات املهنية للمعلمين في اململكة العربية السعودية الصادرة عام  

 [.  5هـ. وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الزامل ]1439

جميع  تجاه  الدراسة  عينة  اتجاهات  درجة  مستوى  أن  الثالثة:  النتيجة 

والف الرئيسة  ومعاييرها  الدراسة  وثيقة مجاالت  نحو  اتجاهاتهم  في  رعية 

املعايير واملسارات املهنية للمعلمين في اململكة العربية السعودية الصادرة عام  

 هـ؛ جاءت بمستوى موافق بشدة.   1439

وثيقة   في  ورد  ما  لكل  الدراسة  عينة  قبول  الدراسة  أثبتت  الرابعة:  النتيجة 

عربية السعودية الصادرة عام  املعايير واملسارات املهنية للمعلمين في اململكة ال

 ,Adoniou, Misty & Gallgher [20] هـ. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة1439

Mary    [19]ودراسة Estruch, Marcie   في قبول املعايير الوطنية على مستوى

 الدولة، والتحول نحوها، وتطبيقها. 

فرو  وجود  عدم  على:  ينص  الذي  الدراسة  فرض  قبول  الخامسة:  ق النتيجة 

( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  عينة  0.05ذات  استجابات  بين   )

العربية   باململكة  العام  التعليم  في  للمعلمين  املهنية  املعايير  نحو  الدراسة 

 الختالف نوع العينة. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الشمراني، 
ً
السعودية تبعا

 مل8سعيد والحربي، فهد ]
ً
 تغير النوع. [ في قبول هذه الفروق تبعا

فروق  على: عدم وجود  ينص  الذي  الدراسة  قبول فرض  السادسة:  النتيجة 

( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  عينة  0.05ذات  استجابات  بين   )

العربية   باململكة  العام  التعليم  في  للمعلمين  املهنية  املعايير  نحو  الدراسة 

ال ألفراد  الخبرة  سنوات  عدد  الختالف   
ً
تبعا النتيجة السعودية  وهذه  عينة. 

 13تختلف مع دراسة صميلي ]
ً
[ في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

 الختالف عدد سنوات الخبرة. 
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اتجاهات   إجراء  .1 لقياس  الدراسة  لهذه  مشابهة  موسعة  علمية  دراسات 

التربوي   امليدان  املهنية    -منسوبي  تجاه   -على اختالف تخصصاتهم وأعمالهم 

السعودية  العربية  اململكة  في  للمعلمين  املهنية  واملسارات  املعايير  وثيقة 

 هـ. 1439الصادرة عام 

ا  .2 واملشرفين  للمعلمين  تدريبية  برامج  في إعداد  املدارس  وقائدي  لتربويين 

 هـ.1439ضوء وثيقة املعايير واملسارات املهنية للمعلمين الصادرة عام 

على   .3 املدارس  وقادة  واملشرفات  واملشرفين  واملعلمات  املعلمين  تدريب 

املهنية   واملسارات  املعايير  لوثيقة  التربوي  امليدان  في  التنفيذية  اإلجراءات 

 هـ قبل التطبيق. 1439بية السعودية الصادرة عام للمعلمين في اململكة العر 

املعايير    .4 وثيقة  تتبني  أن  السعودية  بالجامعات  التربية  كليات  على  التأكيد 

عام   الصادرة  السعودية  العربية  اململكة  في  للمعلمين  املهنية  واملسارات 

 هـ في برامج ومناهج إعداد املعلمين على اختالف تخصصاتهم العلمية. 1439

فق وثيقة  تق  .5 و  السعودي  للمعلم  املهنية  املعايير  في ضوء  املعلمين  أداء  ويم 

 هـ. 1439املعايير واملسارات املهنية للمعلمين الصادرة عام 
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ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS 

THE PROFESSIONAL STANDARDS OF 

TEACHERS IN GENERAL EDUCATION 

IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

 

SALEH BIN IBRAHIM ALMQATI* 

ABSTRACT_ The study aimed to know the attitudes of male and female teachers towards professional 

standards in the light of the document on standards and career paths for teachers in the Kingdom of Saudi 

Arabia at 6/2/1439 AH. The random selection occurred on (261) male and (396) female teachers, with a total 

of (657) male and female teachers, representing (10%) of the original study. The questionnaire was 

distributed to all members of the sample. The survey descriptive approach was applied. The study reached 

the acceptance of all the standards in the document on standards and career paths for teachers at issued in 

1439 AH. The viewpoint of the sample is identical in all fields of study, its main and subsidiary standards, 

and their attitudes toward the document, and that the level of their degree of attitudes came at a level that is 

strongly agreed. It also reached the Acceptance of the study hypotheses, depending on the type of sample and 

years of experience. One of the most important recommendations of the study was to conduct extensive 

scientific studies similar to this study to measure the educational field trends in their different specializations 

and professional work towards the document of standards and professional paths for teachers in the 

Kingdom of Saudi Arabia issued in 1439 AH. And that the Ministry of Education adopt the preparation of 

training programs for teachers, educational supervisors and school leaders in the light of the document, as 

well as colleges of education in Saudi universities designed to build programs and curricula for the 

preparation of teachers of different scientific disciplines in the light of this document. 

KEYWORDS: teacher attitudes. Standards. standards and career paths for teachers. 
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