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اإلهداء

ئىل أسض السالم اليت هب سأد ٌٌهبً سالهبً
ئىل هي صسع اخلري يف قليبً ،هي كبى قلجو هذسسيتً ،ػٍنو هسكين ،هي آثشًً ػلى ًفسوً ،جتّشع
الكأس فبسغبً لٍسقٍين ،ىٌ ربج سأسًً ،غُشح ججٍينً ،لٍس كوثلِو أةٌ  ..أثً الغبيل
ئىل هي أرقنَذ فيَّ الصنبػخِ فصنؼزين ،هُؼلِّويت األًىل اليت ػلوزين هب ٌفٌقُ قبػبدِ الذسسِ الـأكبدميًِّ،
ًٌزخطى هنبثشَ الفكش ِ ،فسالم لكِ ( ٌب أهًّ ) ،هِيْ ثِضْؼَخ هنكِ ًهِي ثِضْؼَخ هين ،حتٍخٌ لكِ أؤدٌيب فشضبً
ًاججبً ػِشفبًبً ثبجلوٍل ً ،رقذٌشاً لزلك ادلرياسِ الطٍت ِالجبقً الزي أًسثزٍنٍو..
(هزؼين اهلل ثربمهب ًثقبئِيِوب)
ئىل هي ىن سنذي يف احلٍبح الذًٍب األخٌح ًاألخٌاد
ئىل كل األٌبدي الطبىشح ادلزٌضئخ اليت سلكذ يف ىزه الذًٍب طشٌقبً رلزوس فٍو سضب اهلل رؼبىل
ئىل هي خضّجٌا رشاة فلسطني مبسك دهبئينً ،أفنٌا سثٍغ ػوشىن خلف القضجبى الصيًٌٍٍخ
ئىل كل اللحظبد اجلوٍلخ اليت قضٍزيب ًأًب أػذ ىزا الؼول؛ رلك اللحظبد اليت قذ رربق يف حٍبرنب
ًًطلجيب ثؼذ رلك ً ...لكنيب ال رؼٌد
ئىل هي آًسزين ثٌجٌدىب الذائن ئىل جٌاسي ،سفٍقخ الذسة ؛ الصذٌقخ الصذًقخ /مسبىش ًٌفل،
شكشاً لك ٌقٌذلب قليب هلء فوً
ئىل كل ادلإهنني ثٌحذح الشؼت الفلسطٍينً ،السبػني لزحقٍقيب
أىذي مثشح جيذي ىزا
الباحثت
إيمان أبو معيلق


ب

شكر وتقدير

الحمد هلل الذي عمـ بالقمـ عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،والصبلة والسبلـ عمى رسولو المصطفى
صمى اهلل عميو وسمـ ،أما بعد:

فأشكر اهلل -سبحانو وتعالى -أوالً وآخ اًر عمى توفيقو لي في إعداد ىذه الدراسة ،فمو الفضؿ

ولو الثناء الحسف ،الذي أمدني بالقوة والصبر البلزميف إلتماـ ىذا الجيد ،واخراجو عمى الشكؿ
الذي ىو عميو اآلف ،آممة أف يكوف صدقة جارية تفيد غيري مف الباحثيف وذوي العبلقة.

ثـ أتقدـ بالشكر الجزيؿ واالمتناف العظيـ لمقاـ جامعة األزىر ،ممثمة في مجمس أمنائيا

ورئاستيا وأعضاء الييئتيف اإلدارية والتدريسية فييا ،والشكر موصوؿ لعمادة الدراسات العميا وعمادة

كمية التربية وكوادرىا األكاديمية الذيف لـ يتوانوا لحظة عف خدمة طمبة العمـ والباحثيف.

في
ولما كاف الشكر ترجماف النية ،وشاىد اإلخبلص ،فإنني أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى مشر ّ
سعادة األستاذ الدكتور /عطا حسن درويش أستاذ المناىج وأساليب التدريس في جامعة األزىر،
وسعادة الدكتور /محمد مقاط أستاذ المناىج وأساليب التدريس المساعد ،المذيف منحاني مف عمميما

عمي
الكثير وتوجيياتيما التربوية والمنيجية ،وسانداني في تحدي العقبات التي واجيتني ،ولـ يبخبل ّ
بوقتيما رغـ أعبائيما ومشاغميما ،فيما منارة أىتدي بيا ومثاالً أحتذي بو.
كما يسرني أف أتقدـ بالشكر لجميع السادة الذيف شرفت بتحكيميـ أدوات الدراسة ،وتقديـ

النصح واإلرشاد لمخروج بيذه الدراسة عمى الوجو األتـ.

كما يطيب لي أف أتوجو ببالغ شكري وتقديري إلى سعادة الدكتور /راشد أبوصواوين،

وسعادة الدكتور /داوود حمس المذيف تفضمػا بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة ،واثقة في أنيما سيضيفاف
إلى ىذه الدراسة ما يؤىميا؛ لتكوف منيبلً مف مناىؿ العمـ والمعرفة في مجاليا.

وأخص كذلؾ بالشكر زميبلتي الطالبات المعممات أفراد المجموعة التدريبية (عينة الدراسة)

عمى تعاطييف اإليجابي وتعاونيف وعمميف الدؤوب الذي ساىـ في إنجاح ىذه الدراسة.

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لعائمتي الكريمة التي أولت دراستي االىتماـ الكبير ما جعمني

قادرة عمى إكماليا ،فأنارت في طريقي كؿ درب ،ويسرت في دروبي كؿ صعب.

وأخي اًر أشكر كؿ مف وقؼ إلى جانبي ،وكؿ مف أعانني عمى إخراج ىذه الدراسة عمى ىذه

يد بيضاء أو قوؿ حسف في ىذا العمؿ ،سائمة اهلل تعالى أف يجزي
الصورة ،وكؿ مف كانت لو ٌ
الجميع خير ما يجزي عباده المحسنيف.


ت

ممخص الدراسة بالمغة العربية

ىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية برنامج مقترح إلكساب بعض كفايات تدريس العموـ
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اتباع المنيج شبو

لدى الطالبات المعممات بجامعة األزىر-غزة،

التجريبي؛ بالتصميـ التجريبي ذي المجموعة الواحدة واختبار قبمي -بعدي ،حيث تـ بناء برنامج

باإلضافة إلى بناء أدوات الدراسة التي تمثمت في مقياس الكفايات الوجدانية نحو تدريس مادة

العموـ ،وبطاقة مبلحظة ميارات تدريس مادة العموـ ،واختبار يقيس التحصيؿ المعرفي لكفايات
تدريس مادة العموـ ،وتـ تطبيؽ األدوات جميعيا عمى عينة الدراسة التي تكونت مف ( )15طالبة

معممة مف طالبات كمية التربية المشاركات في مشروع تحسيف إعداد وتأىيؿ المعمميف ()TEIP-1
المكوف األوؿ اليادؼ لتعزيز الممارسات التدريسية لبرامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة بجامعة

األزىر غزة .
ولئلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا قامت الباحثة باستخداـ برنامج الرزـ

اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( ،)SPSSحيث استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية ،ومعامؿ ارتباط سبيرماف ،واختبار ويمكوكسوف ( )Wilcoxon Testلمعينات المرتبطة،
ولمتأكد مف فعالية البرنامج تـ حساب معامؿ الكسب لببلؾ.

توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا أف البرنامج المقترح يحقؽ فاعمية في إكساب بعض

كفايات تدريس العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ؛ حيث توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف
متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيؽ (القبمي  -البعدي) لبطاقة مبلحظة الكفايات الميارية،
ومقياس الكفايات الوجدانية ،وبيف متوسطي درجات الطالبات المعممات في التطبيؽ (القبمي-

البعدي) الختبار الكفايات المعرفية ،لصالح التطبيؽ البعدي.

وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة الجيات المعنية بالجامعات الفمسطينية أف تعمؿ

عمى تطوير نظاـ اإلشراؼ التربوي لمطمبة المعمميف وفقأ لمدخؿ الكفايات الذي ينص عمى االىتماـ
بالمجاؿ (المعرفي –المياري-الوجداني ) عند تقويـ أدائيـ ،واالىتماـ بالتنمية الشاممة لمطمبة

المعمميف في المجاؿ المعرفي ،والمياري ،والوجداني لمحصوؿ عمى مستوى مف الكفاية البلزمة
لمممارسة المينية ،واالىتماـ بتوظيؼ البرامج وورش العمؿ التي تزود الطالب المعمـ بمستحدثات

مادة العموـ ،وأساليب تعميميا بشكؿ ُيثري الموقؼ التعميمي ،كما أوصت الدراسة بإعادة تصميـ
برامج إعداد المعمميف بطريقة تدعـ الطبلب؛ ليحققوا معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ.


ث

هلخص الذراطت ببللغت اإلًجليشيت
This study aimed at investigating effectiveness of a suggested training program
for female student teachers of Al-Azhar University, in Gaza, to acquire some science
teaching competencies. To achieve this aim, the researcher used a one group
experimental approach with a quasi-experimental design and pre and after tests. The
researcher designed a training program and decided tools of the study that measure
attitudes towards teaching science. She prepared a bgervayion cards about science
teaching skills, and a test that measures achievement in science teaching competencies.
Both tools were applied on the sample of the study (15 female student teachers from the
Faculty of Education) who are taking part in the first section of (TEIP-1) that deals with
enhancing teaching practices of teacher preparation programs in Al-Azhar University in
Gaza.
To answer the questions of the study and to test the hypothesis, the researcher
used the statistical analysis program (SPSS). She used averages, standard deviations,
Spearman correlation coefficient and Wilcoxon test in dealing with the samples. To
make sure of the effectiveness of the program, she used Black's gain coefficient.
The study had results that assured the effectiveness of the suggested program in
giving some science teaching competencies in light of teaching index standards. There
were statistical significance differences between averages of the study in the (pre and
after application), index of emotions, and in the pre and after application of test of
knowledge competencies for the benefit of the after application.
In light of these results the researcher recommended to develope supervision of
student teachers educational systems to be in accordance with competencies that deal
with knowledge, skills and emotions while assessing their performance. She also
recommended being more interested in comprehensive development of student teachers
in all fields (knowledge, skills, and emotions). This is to achieve a level of
competencies needed for the profession. Finally she recommended re-designing teacher
preparation programs to support students to be able to meet standards of teaching
readiness.
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 1.1مقدمـــــة الدراســــــــــــــــة
 1.2مشكمـة الدراســــــــــــــــــة
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 1.4أىـــداف الدراســــــــــــــة
أىميــة الدراســــــــــــــــة
1.5
ّ
 1.6حــدود الــدراســـــــــــــــة
 1.7مصطمحات الدراسـة

 1.1مقدمة
يعيش العالـ بأسره ،والعربي منو عمى وجو الخصوص ،ثورة تكنولوجية متسارعة لـ يكف قد
جيّز نفسو لمواجيتيا ،وقد جاءت ىذه الثورة بأساليب وأدوات ووسائؿ لـ تقتصر أىميتيا عمى خدمة
اإلنساف وممارساتو فحسب؛ بؿ إف ليا دو اًر بار اًز في زيادة معموماتو ،ومعارفو ،ورفع مستوى قدراتو

وكفاياتو بما يؤىمو لمسايرة ىذه التطورات والتعامؿ معيا بما يضمف لو حسف االستفادة منيا

وتسخيرىا لخدمتو.

ىذا العصر الذي نعيشو وتعتبر الثورة المعموماتية والتكنولوجية واحدة مف سماتو يتطمب
نوعية مف البشر تستطيع التكيؼ مع متغيراتو وتطوراتو الجذرية في جميع مناحي الحياة كي ال

يتحوؿ إلى مارد يصعب السيطرة عميو أو التحكـ فيو ،لما يظيره مف بريؽ يخطؼ البشر آدميتَيـ
وانسانيتيـ ويحوليـ إلى مجرد آالت وأرقاـ في زمف الرقمية اليائمة.
إف المدقؽ ألحواؿ العالـ النامي ىذه األياـ يجد أنو مقبؿ عمى فترة مف أصعب الفترات

التاريخية ،فيو في مواجية خطيرة بيف العزلة عف الحركة العالمية والمشاركة في عولمة ىذه
الحركة وكبلىما خيارات صعبة ليست في صالحو بالشكؿ الحالي لمجريات األمور ،وعميو تصبح

حركة العالـ النامي حركة المأزؽ التي تتطمب المواجية بشكؿ حاسـ ،وطريؽ المواجية طريؽ

واضح المعالـ تحدده رؤية واضحة وىي أنو لف تتقدـ دوؿ العالـ النامي بدوف تعميـ ار ِ
ؽ،
وديمقراطية حقيقية ال تذوب مضامينيا في أشكاليا ،وعميو فإف المؤسسة التربوية التعميمية العصرية

تفرض نفسيا عمى الواقع والمستقبؿ ،كما سوؼ يتحدد نجاح المعمـ مف خبلؿ قدرتو عمى تحويؿ
رؤية المستقبؿ إلى واقع (أبوبكر.)73 :2011 ،
ويعتبر التعميـ مف أقدس األعماؿ وأقربيا إلى اهلل عز وجؿ كما قاؿ تعالىَ { :ك َما أ َْر َسْم َنا
ِ
ِ
ِ
ونوْا تَ ْعمَ ُموف}
اب َواْل ِح ْك َمةَ َوُي َعمِّ ُم ُكـ َّما لَ ْـ تَ ُك ُ
في ُك ْـ َر ُسوالً ِّمن ُك ْـ َي ْتمُو َعمَْي ُك ْـ َآيات َنا َوُي َزِّكي ُك ْـ َوُي َعمِّ ُم ُك ُـ اْلكتَ َ
"البقرة ."151:فمقد كانت حياة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ دعوة إلى العمـ وتعميـ

لمناس ،فأعده اهلل إعداداً عظيماً حتى يكوف قاد اًر عمى حمؿ ىذه الرسالة ،وبالتالي فإف إعداد سيدنا
محمد سيد الخمؽ أولوية في أولويات الرسالة المحمدية ،لذلؾ نجد ىذه الرسالة نشرت النور لئلسبلـ

وحققت أىدافيا ،وبالقياس عمى ذلؾ -وما يشتؽ مف الثوابت ثابت -فإف اإلعداد الجيد ألي عمؿ
كفيؿ بإنجاحو ،وبالتالي فإف إعداد المعمـ مف أولويات األمـ التي يجب أف تيتـ بيا كركيزة أساسية

في العممية التربوية لتحقيؽ أىدافيا المنشودة.

2

وال يختمؼ اثناف عمى أف إصبلح المؤسسات التربوية التعميمية وتنميتيا ىدؼ يصبو إلى

إصبلح المجتمع وتنميتو بكؿ الشرائح التي تتكوف منيا منظومتو االجتماعية والثقافية ،وفي مقدمة
ىذا االصبلح المعمـ واعداده وتدريبو.
وألف المعمـ مف أىـ المدخبلت البشرية في المنظومة التعميمية ،وال سبيؿ لرفع مستوى

العممية التعميمية أو تحسيف نوعيتيا إال بتحسيف مستوى أداء المعمـ ،ورفع مياراتو التدريسية
(عباس)13 :2011 ،؛ لذا أصبح االىتماـ بتدريب المعمـ واعداده اإلعداد الجيد يأخذ نصيب
األسد في جميع مخططات التنمية في المجتمع ،وبيذه الرؤية الواضحة لمدور الحاسـ لممعمـ فإف
تأىيمو الوظيفي واعداد الطمبة المعمميف لو انعكاساتو المباشرة عمى تطور األجياؿ ونمو شخصيتيا،

فيي ال تصيب فرداً بعينو بؿ أجياالً كاممة وتمقي ويبلتيا عمى المجتمع في كؿ قطاعاتو ،ومف ىنا
تبدو أىمية إعداد الطالب المعمـ التي تيدؼ إلى التثقيؼ العممي لناشئ اليوـ ومواطف المستقبؿ

وتأخذ في حسبانيا المشاكؿ العممية والتكنولوجية لممجتمع وحاجات المؤسسات العممية وتحديات

العصر.

لذلؾ البد أف يحظى إعداد الطالب المعمـ باالىتماـ لكونو عصب المينة ومحركيا

األساسي ،والجامعة كمؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع لخدمة أغراضو؛ ال شؾ أنيا تأخذ عمى

عاتقيا إعداد الطمبة المعمميف مف جميع الجوانب وىذا ما ىو إال ترجمة حقيقية وفعمية لكوف
الجامعة في خدمة مجتمعيا.
ومف قبيؿ االىتماـ بإعداد المعمـ وتدريبو ،ونظ ار لمتطورات واالنفتاح عمى آفاؽ العصر
ومعطياتو والثقافة العالمية؛ ظيرت مؤخ اًر حركات تربية المعمـ القائمة عمى أساس الكفايات ،وكذلؾ

حركات تربية المعمـ القائمة عمى أساس المعايير ،التي بدورىا ألقت بظبلليا عمى برامج إعداد
المعمميف ،فقد احتؿ موضوع تدريب المعمميف مكانة ميمة في الميداف التربوي فأصبح تدريب
المعمميف ضروري إلزالة سمبيات المحاولة والخطأ ،وليستغؿ الحد األعمى مف وقتو وطاقتو

(فتيحة ،)284 :2013 ،واذا تحدثنا عف إعداد الطالب المعمـ فإف اليدؼ األوؿ مف ذلؾ مساعدتو
عمى امتبلؾ الكفايات التعميمية البلزمة لممارسة دوره بدرجة عالية عمى أكمؿ وجو ،فبقدر ما يمتمؾ

المعمـ مف كفايات عممية وميارات مينية تؤىمو لمقياـ بدوره التربوي الذي يحقؽ األىداؼ المنشودة
وتستثمر الكوادر المتعممة أفضؿ استثمار؛ لذلؾ نجد أف معرفة الطالب المعمـ بمجاؿ تخصصو

عدة تمكنو مف الكفايات البلزمة التي يجب
والمامو بطرائؽ التدريس عف طريؽ تعرضو لبرامج ًم ّ
إتقانيا مف األمور المسمـ بيا.

3

ومعمـ العموـ – عمى وجو الخصوص  -يحتاج مف الكفايات ما يناسب طبيعة مادة العموـ

التي يقوـ بتدريسيا ،تمؾ الكفايات التي تساعده عمى القياـ بالعروض العممية والتجارب المخبرية
واألنشطة المفتوحة ،والتفكير العممي الذي ُيعد ضرورة ممحة لتعميـ العموـ.
فمقد أصبحت عممية تدريس العموـ تحتاج إلى التركيز عمى العمميات والميارات العممية

أكثر مف التركيز عمى المحتوى ،األمر الذي ينعكس عمى إعداد الطمبة المعمميف بكميات التربية في
الجامعات حيث تكسب طمبتيا طبيعة العمـ كعممية نشطة يقوـ المتعمموف بالعمؿ لمباشرة وفيـ
المعرفة

الوظيفية

والقدرة

عمى

توظيفيا

في

بيئات

مناسبة

لمتعمـ

النشط

) .( Nicaise & Barness, 1999: 206
كما أف تدريس العموـ بشكؿ جيد يتطمب معمميف جيديف ،ولذلؾ بات مف الضروري

استقطاب أكثر األفراد قدرة وأنسبيـ في مينة التدريس ،وتزويدىـ بمنيج عاؿ المستوى إلعداد
المعمميف قبؿ الخدمة ،ثـ توفير الفرص ليـ لمنيوض بمعارفيـ ومياراتيـ طوؿ حياتيـ المينية،

وينبغي تعزيز إعداد المعمـ ورفع مستواه عمى نحو يوائـ الدور المتغير لممعمـ ،بحيث يتمكف مف

القياـ بأدواره ومواءمة متطمبات العموـ وطبيعتيا ومعالجة مشكبلت التدريس المعاصرة (أبو جحجوح

 ،)4 :2009،فنجد أف كؿ ىذه الكفايات لمعمـ العموـ أمر في غاية األىمية أثناء إعداده في كميات
التربية ،حيث أف عممية النمو الميني لمعممي العموـ مستمرة ومتطورة مدى الحياة ،طالما أف محتوى

العموـ متطور ويتغير وبالتالي فإف نظرة المعمـ يجب أف تتغير بصورة موازية.
ونبلحظ ىنا أف برامج إعداد المعمميف عامة لـ تصمـ عمى أسس عممية والدراسات التي
قامت عمى إكساب الطمبة المعمميف كفايات تدريس العموـ قميمة ،ومف ىذه الدراسات ما طبؽ

الكفايات كامتثاؿ شكمي خاؿ مف المضموف (المولو ،)12 :2001،ونتيجة لذلؾ وجيت و ازرة التربية
والتعميـ العالي جيودىا إلحداث تحسينات ميمة ودائمة في نوعية التعميـ في فمسطيف مف خبلؿ
رفع مستوى مينة التعميـ وبرامج إعداد وتأىيؿ المعمميف ويتضح ذلؾ مف خبلؿ استراتيجية إعداد

وتأىيؿ المعمميف ( ،)2008وتشمؿ إحدى األدوات الرئيسة لتحقيؽ ىذا التحسف المعايير المينية
لممعمميف الجدد ( ،)2010حيث تقدـ نظرة تتعدى الصورة التقميدية وتركز عمى إعداد معمـ مؤىؿ،
وفي ذلؾ ما يواكب االتجاىات العالمية في إعداد الطمبة المعمميف في ضوء معايير تنمية الكفايات

التعميمية في كميات التربية مف جميع المجاالت المعرفية والفيـ–الميارات المينية –القيـ واالتجاىات
المينية.
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وىنا جاءت معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ )Readiness to Teach Index (RTTI

لتحدث تغيرات في برامج إعداد المعمميف حيث يتكوف المؤشر مف ثبلثة مستويات تطورية تيدؼ
إلى توفير إطار يبيف كيفية تطوير الطمبة المعمميف لكفاءاتيـ تدريجياً أثناء تقدميـ في برنامجيـ

الدراسي الجامعي الذي يحوي مراحؿ التربية العممية الست مف السنة الثانية إلى الرابعة.

وتستند ىذه المستويات عمى المعايير المينية لممعمميف الجدد عمى مدى ثبلث سنوات
عمى األقؿ ،وتشير المعايير المينية لممعمميف الجدد والتي يتضمنيا مؤشر الجاىزية لمتعميـ RTTI

إلى المستويات الدنيا مف المعرفة والميارات والقيـ واالتجاىات البلزـ توافرىا في خريجي برامج
إعداد المعمميف ،حيث تتطمب إحداث تطورات وتغيرات كبيرة في برامج إعداد وتأىيؿ المعمميف
خاصة في مكوف التطبيؽ الميداني والتربية العممية في ىذه البرامج (ماىوف ،(2012 ،لذلؾ ترى

البػاحثة أف ىذا المؤشر قد يمعب دو اًر ذا مغزى في عممية إحداث تغيير إيجابي ورفع مستوى مينة
التدريس ،ومف ثـ االنتماء إلييا وبالتالي جودة اإلنتاج فييا.

وباإلشارة إلى أنو ليس بالمعايير وحدىا تتحسف العممية التعميمية بؿ بتيسير تطبيقيا
وتدريب معمميف أكفاء قادريف عمى مواجية تحديات العصر؛ فقد أكدت الجمعية األمريكية لكميات

طار
إعداد المعمـ ( )AACTE, 2005عمى أىمية البرامج القائمة عمى المعايير حيث أنيا تقدـ إ اً
لمربط بيف المعرفة واستخداميا ،وبناء عمى ذلؾ تسعى ىذه الدراسة إلى تقديـ المعايير RTTIفي
قالب برنامج مقترح ييدؼ إلى إكساب بعض كفايات تدريس العموـ لمطمبات المعممات في جامعة

االزىر  -غزه .

 1.2مشكمة الدراسة
تظير مبررات ىذه الدراسة من خالل ما يمي:
 .1وجود قصور في برامج إعداد الطالب المعمـ ،وربط النظرية بالتطبيؽ وجسر اليوة بيف
النظريات التي يدرسيا الطبلب والواقع الذي يواجيونو عند الممارسة العممية ليذه

النظريات ،خاصة في ظؿ التسارع العممي والتكنولوجي والتحوالت العممية الذي ظيرت في
دور المعمـ فمـ يعد ناقبلً لممعرفة بؿ ميس اًر و موجياً لنشاط الطالب ومرافقاً لو في عمميات

التقصي واالكتشاؼ البلزـ لموصوؿ إلى المعرفة وىذا ما أثبتتو دراسات محمية مثؿ :اليسي

( ،)2012درويش ( ،)2011زقوت ( ،)2010درويش وحرب ( ،)2009الناقة (،)2009
وأبو دقة والمولو ( ،)2007ودراسات غير محمية كثيرة شممت الوطف العربي منيا ماضي

( )2013أكدت عمى وقوؼ ىذه البرامج عاجزة أماـ تحقيؽ أىدافيا.

5

 .2برامج إعداد المعمـ إلكساب الطالب كفايات تدريس العموـ قميمة أغمبيا لـ تقـ عمى أسس

عممية حيث إِّنيا قامت بتطبيؽ المعايير وكأنيا قوالب جامدة بفيـ ضيؽ جداً لممعايير مما
يؤدي إلى امتثاؿ سطحي شكمي خاؿ مف المضموف وىذا ماأكدتو دراسة المولو(.)2001

 .3قمة فرص التدريب العممي المتوفرة في كميات التربية ،حيث يتدرب الطالب يوـ واحد في
األسبوع عمى مدى فصميف دراسييف وىذا ال يكفي الكتسابيـ الكفايات البلزمة لمتدريس

وممارسة المينة واتقانيا.

 .4قصور في ممارسة الجوانب التطبيقية المتعمقة بتدريس العموـ وانخفاض مستوى التبلميذ في
مادة العموـ مقارنة بالمواد األخرى وىو ما أظيرتو دراسة درويش ( )2011والتي أكدت

عمى وجود ضعؼ في كفايات تدريس العموـ لدى الطمبة المعمميف وأوصت بضرورة
االىتماـ بالكفايات التربوية التي تعزز امتبلؾ مادة العموـ وتدريسيا لدى المعمميف ،ودراسة

عبد المطيؼ ( )2010التي أكدت عمى ضعؼ ميارات تدريس العموـ لدى معمـ المرحمة

االبتدائية.

 .5ما أثبتتو الدراسات التربوية ومنيا )Bencze & Upton ،Smolleck et al ,)2006
) ،Wilkins (2010) (2006أف معممي المرحمة االبتدائية ال يشعروف باالرتياح لتدريس

مادة العموـ وال يفضموف تدريسيا ويتبعوف أسموبا تمقينياً في ذلؾ والى أف مبحث العموـ ىو

األقؿ تفضيبلً لدى معممي الصفوؼ الخمسة األولى في مرحمة التييئة.

 .6دراسة العياصرة ( )2009أف فيـ معمـ الصؼ لمادة العموـ ىو أقرب لمفيـ التقميدي منو
إلى البنائي وما قدمتو مف توصيات بضرورة إعداد برامج تدريبية لمعممي العموـ تركز عمى
طبيعة العمـ.

 .7طبيعة كؿ مادة دراسية وخصوصيتيا تفرض عمى الطالب المعمـ امتبلؾ كفايات تدريسية
معينة في جميع المجاالت.
أسئمة الدراسة:
صاغت الباحثة سؤال الدراسة الرئيس فيما يمي:
ما فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في ضوء معايير  RTTIإلكساب بعض كفايات تدريس
العموم لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر –غزة ؟
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وينبثق من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية األتية:
 .1ما معايير  RTTIالتي تـ في ضوئيا إكساب بعض كفايات تدريس مادة العموـ لدى
الطالبات المعممات في جامعة األزىر -غزة؟

 .2ما كفايات تدريس مادة العموـ المراد إكسابيا لمطالبات المعممات في جامعة األزىر -غزة ؟

 .3ما البرنامج التدريبي المقترح إلكساب بعض كفايات تدريس العموـ في ضوء معايير
RTTI؟

 .4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيؽ
(القبمي-البعدي) لبطاقة مبلحظة الكفايات الميارية في ضوء معايير RTTI؟

 .5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيؽ
(القبمي –البعدي) الختبار الكفايات المعرفية في ضوء معايير RTTI؟

 .6ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيؽ(القبمي
–البعدي) لمقياس الكفايات الوجدانية في ضوء معايير  RTTI؟

 .7ما فاعمية البرنامج التدريبي إلكساب الطالبات المعممات بعض كفايات تدريس العموـ في
جامعة األزىر -غزة ؟

 1.3فرضيات الدراسة
 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند (

) بيف متوسطي درجات الطالبات

المعممات في التطبيؽ (القبمي _ البعدي) الختبار الكفايات المعرفية في ضوء معايير

RTTI

 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند (

) بيف متوسطي درجات الطالبات

المعممات في التطبيؽ (القبمي -البعدي) لبطاقة مبلحظة الكفايات الميارية في ضوء
معايير .RTTI

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند (

) بيف متوسطي درجات الطالبات

المعممات في التطبيؽ(القبمي –البعدي) لمقياس الكفايات الوجدانية في ضوء معايير.RTTI

 .4ال يحقؽ البرنامج المقترح الفاعمية في إكساب الطالبات المعممات بعض كفايات تدريس
العموـ في جامعة األزىر -غزة.
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 1.4أىداف الدراسة
 .1التعرؼ إلى معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ .RTTI
 .2تحديد قائمة ببعض الكفايات البلزمة لتدريس العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية
 RTTIوالتي يجب إكسابيا لمطالب المعمـ في كمية التربية بجامعة األزىر -غزة.

 .3إ عداد برنامج تدريبي لمطمبة المعمميف إلكساب بعض كفايات تدريس مادة العموـ في ضوء
معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ .RTTI

 .4تحديد ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات
المعممات في االختبار (القبمي –البعدي) في ضوء معايير .RTTI

 .5تحديد ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات
المعممات في التطبيؽ (القبمي-البعدي) لبطاقة مبلحظة الكفايات الميارية في ضوء معايير

.RTTI

 .6تحديد ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات
المعممات في التطبيؽ (القبمي-البعدي) لمقياس الكفايات الوجدانية في ضوء معايير

.RTTI

 .7التعرؼ إلى فاعمية البرنامج التدريبي في إكساب بعض كفايات تدريس مادة العموـ.

 .8تكويف نظرة واضحة لطرؽ إكساب الطالب المعمـ بعض الكفايات البلزمة لتدريس العموـ.

 1.5أىمية الدراسة
 .1تكمف أىمية الدراسة في كونيا مف أوائؿ الدراسات التي تقوـ بإعداد برنامج مقترح إلعداد
الطالب المعمـ واكسابو بعض كفايات تدريس مادة العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية

لمتعميـ  RTTIوذلؾ في حػدود عػمـ الباحػثة.

 .2قد تسيـ ىذه الدراسة في إعداد الطمبة المعمميف وتبصيرىـ ووصوليـ إلى درجة مقبولة
تؤىميـ لتدريس العموـ في السنوات القادمة.

 .3استخداـ مؤشر الجاىزية لمتعميـ قد يفيد في الحد مف المشاكؿ الناجمة عف قمة فرص
التدريب العممي المتوفرة ،حيث يقوـ الطالب بالتدريب يوـ واحد في األسبوع عمى مدار

فصؿ دراسي ،وىذا ال يكفي الكتسابيـ الكفايات البلزمة لممارسة المينة واتقانيا.

 .4قد تفيد ىذه الدراسة معدي الدورات التربوية لمعممي العموـ في تحديث كفاياتيـ التعميمية.
 .5تقدـ رؤيةً واضحة في كيفية بناء برنامج في ضوء الكفايات التعميمية.
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 .6مف الممكف أف تفيد الدراسة القائميف عمى برامج إعداد المعمـ ووحدة التدريب العممي في
كميات التربية بغزة.

 .7تأتي ىذه الدراسة مواكبة لمتسارع العممي والتكنولوجي وما يحتاجو معمـ العموـ مف كفايات
تناسب طبيعة المادة والتغيرات الحادثة في جميع جوانب الحياة.

 .8االتجاه العالمي بإعداد المعمميف في ضوء الكفايات التعميمية يكسب ىذه الدراسة أىمية
إضافية.

 .9تمثؿ ىذه الدراسة إضافة لممكتبة العربية حوؿ برامج إعداد وتأىيؿ الطمبة المعمميف
واكسابيـ بعض كفايات تدريس العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتدريس.

 .10قد تفيد ىذه الدراسة الباحثيف في استخداـ معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ في استخداميا
بشكؿ موسع عمى جميع المواد.

 1.6حدود الدراسة
 الحدود المكانية :مدارس الحكومة والوكالة التي ُيمارس فييا الطالبات التدريب ضمف
مشروع تحسيف واعداد المعمميف .

 الحدود الزمانية :تطبؽ ىذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي
(.)2015-2016

 الحد المؤسساتي :جامعة األزىر -غزة.

 الحد البشري :يقتصر عمى الطالبات الجامعيات (مستوى ثالث) ،المشاركات في مشروع
إعداد وتأىيؿ المعمميف ( )TEIP-1المكوف األوؿ.

 الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة عمى إعداد برنامج تدريبي إلكساب الطالبات
المعممات بعض كفايات تدريس العموـ في جامعة األزىر – غزة.

ويتـ ذلؾ عف طريؽ انتقاء بعض معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ التي تقع في نطاؽ

الخاص –العاـ لتدريس العموـ.

 1.7مصطمحات الدراسة
تعرف الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائياً كما يمي-:
 -1الفاعمية:
الدراسة.

ىي قيمة معامؿ الكسب المعدؿ لببلؾ الذي ُيحققو تطبيؽ البرنامج المقترح عمى عينة
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 -2البرنامج التدريبي:
تنظيـ متناسؽ في الدروس المصممة والمعدة بطريقة مترابطة ،تشمؿ المحتوى ،واألىداؼ،

والخبرات ،واألنشطة ،والممارسات العممية ،وتضمف معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ  ،RTTIوالتي
يتـ في ضوئيا الحكـ عمى كفايات تدريس العموـ لمطمبة المعمميف في جامعة األزىر-غزة.
 -3مؤشر الجاىزية لمتعميم:
مجموعة مف  21عبارة تعبر كؿ منيا عف كفاءات معينة يجب عمى الطمبة المعمميف

امتبلكيا إلظيار جاىزيتيـ لبلنخراط في مينة التعميـ عند تخرجيـ مف الجامعة أو الكمية وىذه
معيار لممعمميف الجدد ( )2010حيث يتـ تجميع ىذه
الكفاءات مشتقة مباشرة مف الواحد والعشريف
اً

الكفاءات في ثبلثة مجاالت تتعمؽ بالمعمـ وىي المعرفة والفيـ ،الميارات المينية ،القيـ واالتجاىات
المينية حيث تتسـ ىذه الكفاءات بكونيا متداخمة تساعد عمى تبصير الطالب المعمـ بدوره كمعمـ

يواجو تحديات المستقبؿ.
 -4الطالبات المعممات( :مجتمع الدراسة)
ىف طالبات كمية التربية (المستوى الثالث) المسجبلت في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ
ّ
الدراسي ( ،)2015-2016ويمارسف التدريب العممي في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث

بمحافظات غزة خبلؿ فترة دراستيف ضمف مشروع تحسيف إعداد تأىيؿ المعمميف ()TEIP-1

المكوف األوؿ اليادؼ لتعزيز الممارسات المدرسية لبرامج إعداد المعمميف ما قبؿ الخدمة لمصفوؼ
مف (.)1-4
 -5المعايير:

ىي عبارات مصاغة بإتقاف مف رجاؿ التربية والميتميف تصؼ السموؾ والممارسات المرغوب بيا،
التي تعبر عف المعارؼ والميارات واالتجاىات ،وُيستند إلى ىذه العبارات في الحكـ عمى مستوى
األداء المطموب تحقيقو ،وجودة الممارسات التعميمية.
 -6الكفاية:
ىي القدرات المركبة التي يجب أف يمتمكيا الطالب المعمـ أثناء ممارسة التدريب العممي

وتشمؿ مجاؿ المعرفة والفيـ ،والمجاؿ الميني ،ومجاؿ القيـ واالتجاىات التي تمثميا معايير مؤشر
الجاىزية لمتعميـ ( ،)RTTIوقدرتو عمى أدائيا بمستوى معيف مف االتقاف ،وأدائو الفعمي لؤلعماؿ

الموكمة إليو عمى أكمؿ وجو في أسرع وقت وأقؿ جيد.

12

انفصم انثاني

اإلطار اننظري
 1.2المبحث األول :التربية العممية وبرامج إعداد المعممين.
 2.2المبحث الثاني :الكفايــــــــــــــــــات التدريســـــــــــــــــــــــــــية.
 3.2المبحث الثالث :معايير مؤشر الجاىزية لمتــــــــــــــعمـــــيم.

الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
توطئة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقصي فاعمية برنامج مقترح في ضوء معايير RTTIفي إكساب الطالبات

المعممات في جامعة األزىر بغزة بعض كفايات تدريس مادة العموـ عف طريؽ برنامج تدريبي في ضوء
معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ  ،RTTIوبالتالي تـ تقسيـ أدبيات الدراسة وتنظيميا وفؽ ثبلثة مباحث:

المبحث األوؿ :ويتناوؿ التربية العممية وبرامج إعداد المعمميف ،ويشكبلف جزءاً أساسياً في الدراسة ،بينما
يتمحور المبحث الثاني :حوؿ معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ ،ويشكؿ األساس النظري لمدراسة ،في حيف

يتناوؿ المبحث الثالث واألخير والذي يمثؿ اليدؼ األىـ في ىذه الدراسة :الكفايات التدريسية ،ويقتصر ىذا

المبحث عمى كفايات تدريس العموـ المراد إكسابيا لدى الطالبات المعممات.

 2.1المبحث األول :التربية العممية وبرامج إعداد المعممين
مما ال ريب فيو أف مستقبؿ أي أمة يتوقؼ عمى الكيفية التي تعد بيا أبناءىا تربوياً إلنتاج ٍ
جيؿ قادر

عمى مواكبة متغيراتو بكؿ فاعمية واقتدار ،مما يمقي عمى عممية التعميـ والمعمـ كأحد أىـ عناصر العممية
التعميمية مسئولية رئيسية في التأثير في مستقبؿ األمة.
لذلؾ نجد أف عممية إعداد المعمـ وظيفة مركزية تأخذ بعيف االعتبار االىتماـ بأحد مدخبلت عممية
التعميـ الرئيسية وىو المعمـ ،عمى اعتبار أف مخرجات النظاـ التربوي ومدى كفايتو وفعاليتو يحددىا مدى

االقتدار بكوادره الرئيسة التي تـ إعدادىا.

كما ورد في تقرير استراتيجية تطوير التربية في التعميـ العالي" :أف مستقبؿ األمة العربية في المدى
القريب والبعيد يتوقؼ عمى ىذا التعميـ باعتباره السبيؿ إلى إعداد القوى البشرية المتخصصة ومجاؿ توليد

الفكر واعداد الباحثيف والقادة في مجاالت العمؿ واإلنتاج (المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية.)2003 ،

فالمعمـ مصنوع و مطبوع ،وصناعة المعمـ مف أعظـ الصناعات وقد أصاب ابف خمدوف عند قولو

(إف التعميـ ىو إحدى صناعات المجتمعات اإلنسانية) ،حيث تتـ صناعة المعمـ عف طريؽ إعداده اإلعداد

الجيد واكسابو كافة المعارؼ والميارات والقيـ التي تساعده عمى تحقيؽ األىداؼ التربوية وتمكينو مف أداء

رسالتو في إطار مفيوـ األصالة والمعاصرة.

فمف الحقائؽ التي أثبتيا العمـ ،وثبت صدقيا عمى أرض الواقع أف البزوغ في أي فف يرتكز عمى

أمريف رئيسيف ىما :الفطرة والموىبة ،والتدريب والممارسة ،والجزـ بصدؽ ىذه العبارة عند النظر إلى التدريس

عمى أنو فف شأنو كشأف باقي الفنوف يشترط بالضرورة توفر ىذيف العنصريف الجانب الفطري وصقمو

باإلعداد العممي والنظري ،والتدريب الذي يؤدي إلى النبوغ في مينة التدريس.
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والتربية العممية ىي أبرز ما تقدمو كميات التربية فيما يخص جانب الممارسة والتدريب بشكؿ عممي
وتطبيقي في الميداف التربوي ،فالتربية العممية أو ما تسمى بو (مرحمة اإلعداد قبؿ الخدمة) ىي مختبر حقيقي

لمعرفة قدرات الطالب المعمـ في التدريس ،وىي تمثؿ تحدياً قائماً بالنسبة لمطمبة المعمميف في قدرتيـ عمى

التدريس في جو حقيقي ونقؿ ما تعمموه مف نظريات تربوية نفسية وتربوية وطرؽ تدريس عمى أرض الواقع.

حيث إف االىتماـ بأداء الطمبة المعمميف أثناء التربية العممية ىي عنصر آخر مف عناصر إعداد

المعمـ ،وىي مؤشر أساسي ومنبئ بمدى كفاءتو المستقبمية أكثر مف أي مؤشر آخر (العاجز ،وحماد،
.)302 :1999

 2.1.1التربية العممية

ُيعد ربط العمـ بالعمؿ مسألة جوىرية وحقيقة مف الحقائؽ الكبرى التي تندرج في صميـ العمؿ
التربوي ،ألف قيمة العمـ ليست قيمة مطمقة تطمب لذاتيا ،إنما قيمتو في التطبيقات والممارسات التي تترجـ
الحقيقة العممية وتجسدىا وتجعميا فعبلً حياً بيف الناس يبنوف بو حياتيـ ،فالعمـ الذي يبقى مجرد متعة فكرة ال
يستفيد منو المجتمع ،وكذلؾ العمـ فيو ليس قيمة مجردة مف المنفعة التي يحققيا ،فالفكر العممي الذي ال

يتحوؿ إلى ممارسة وابداع وانتاج ال قيمة لو ،بيذا يأتي الربط بيف العمـ والعمؿ (التربية العممية) لتزوؿ
الحواجز القائمة بيف النظرية والتطبيؽ ،ويصبح كؿ منيما داعماً لآلخر( .فضيؿ.)29 :1993 ،

فالتربية العممية عصب اإلعداد التربوي ،فيي توازي في أىميتيا اإلعداد النظري الذي يتمقاه الطالب

في كميات التربية ،وتتيح لو فرصة االحتكاؾ بمختمؼ عناصر النظاـ التربوي وتساعده في صقؿ مياراتو،
ورفع كفاياتو وتحسيف أدائيـ وتقود الطالب المعمـ لممارسة دوره كمعمـ عمى أكمؿ وجو.

وفيما يمي عرض بعض النقاط المتعمقة بموضوع التربية العممية.

 2.1.2مفيوم التربية العممية
عمى الرغـ مف اختبلؼ مسميات التربية العممية والمصطمحات الدالة عمى ىذا المفيوـ (التربية
العممية – التربية الميدانية – التدريب العممي – التدريب الميداني ) وما أشار إليو التربويوف إال أنيا في
مجمميا تحمؿ معنى واحداً ،فمنيـ مف أطمؽ عمييا التربية العممية مثؿ ياسيف ( )2005واألغا وعبد المنعـ

( ،)1990والتربية الميدانية مثؿ أبو الييجاء ( ،)2003ومنيـ مف جمع وأطمؽ عمييا التربية العممية الميدانية
راشد ( ،)1996ومنيـ مف ذىب إلى تسميتيا بمرحمة التدريب الميداني والتدريب العممي.

وفي ضوء ذلؾ يرى حمس ( )2013أف استخداـ مصطمح التربية الميدانية أعـ وأشمؿ ،فالتربية
العممية تتـ في حجرات الدراسة ،وىي جزء مف التربية الميدانية ،نظ اًر ألف ميداف التربية أعـ وأشمؿ لمياـ

الطالب ،حيث تشمؿ المشرؼ والمدير والمعمـ لتزويد الطالب المعمـ بميارات نابعة مف الميداف التربوي
(حمس ،)11:2009 ،وفي رأي الباحثة أف ما ذىب إليو حمس في تفضيؿ مصطمح التربية الميدانية يقصر
فيميا عمى الممارسات واألنشطة داخؿ الميداف ومدارس التدريب في حيف أف التربية العممية تتضمف المحتوى
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النظري لمتربية العممية وجميع األنشطة والخبرات داخؿ أسوار كميات التربية مف تدريس مصغر وعروض
ومحاكاة ومناقشات وتضـ أيضاً التطبيؽ العممي حتى في المدارس والميداف التربوي.
وقد تنوعت تعريفات التربية العممية تبعاً إلختبلؼ المسميات ،إال أف جميعيا تدور حوؿ محور واحد

فعرفيا عبد اهلل ( )2004أنيا الجانب التطبيقي مف برامج إعداد المعمميف تقدمو الكميات التربوية ،وتنفذه في

فترة زمنية محددة في إحدى المدارس المتعاونة وبالتعاوف معيا تحت إشراؼ كمية التربية بيدؼ مساعدة

الطالب عمى إكساب ميارة التدريس وتمكينو مف ممارسة الوظائؼ المتعددة التي يقوـ بيا المعمـ في المدرسة
وخارجيا وتنمية تقديره لمينة التعميـ (عبداهلل.)3 :2004 ،
عرفاىا شخشير؛ وأبو دقة ( )1998بالتطبيؽ العممي في المدرسة لمخبرات التربوية مف معارؼ وقيـ
و ّ
وميارات وطرائؽ التدريس واستخداـ الوسائؿ التعميمية وأدوات القياس والتقييـ المختمفة (شخشير؛ وأبو دقة،

.)221 :1988

ولـ يختمؼ ياسيف ( )2005عما ذىب إليو كؿ مف شخشير؛ وأبو دقة ( ،)1998وعبد اهلل ()2004

في كونيا الجانب التطبيقي مف برامج إعداد المعمميف حيث عرضيا بأنيا مجمؿ األنشطة والخبرات التطبيقية

التي تنظـ في إطار برامج إعداد المعميف وتأىيميـ والتي تيدؼ إلى إكساب الطالب المعمـ الكفايات السموكية
البلزمة التي يحتاج إلييا في أداء ميماتو التعميمية (ياسيف.)2005:8 ،
وبالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أنيا ركزت عمى ما ىو تطبيقي متجاىمة بعض الشيء اإلطار
النظري وأف الطالب المعمـ يمتحؽ بالعمؿ والميداف التربوي مزوداً بمعمومات نظرية موازية في أىميتيا ومكممة

لمجانب النظري.

وجاء تعريؼ األغا؛ وعبد المنعـ ( )1990ليكوف أكثر شموالً وأكثر دقة حيث ّعرفاىا بأنيا" :عممية
تربوية تيدؼ إلى إتاحة الفرصة لمطمبة المتدربيف لتطبيؽ المفاىيـ والمبادئ والنظريات التربوية بشكؿ أدائي

سموكي في الميداف الفعمي الحقيقي لمتدريب (المدارس) لكسب الميارات التدريسية التي تتطمبيا طبيعة العممية
التعميمية بحيث يصبح الطالب قاد اًر عمى ممارستيا بكفاية وفعالية" ( األغا وعبد المنعـ.)25:1990 ،
المبلحظ أف ىذا التعريؼ متكامؿ فيما يخص اإلعداد النظري والجانب التطبيقي العممي إال أنو
ومف ُ
محور ميماً في نجاح التربية العممية وتحقيقيا ألىدافيا.
غيب عنصر اإلشراؼ التربوي الذي يعتبر
اً
ّ
وتعرؼ الباحثة التربية العممية بأنيا عممية تربوية منظمة تقدـ ضمف برامج إعداد المعمميف وتتيح
ّ
لمطالب المعمـ فرصة معايشتو لمعممية التعميمية والميداف التربوي بجوانبو المختمفة مف خبلؿ التطبيؽ العممي
لما تعممو الطالب المعمـ مف نظريات تربوية ومبادئ ساعدت عمى إعداده لعممية التدريس مينياً وتربوياً ،وتتـ

تحت إشراؼ ىيئة التدريس متدرجاً فييا الطالب المعمـ بعدة مراحؿ وتيدؼ إلى دفع كفاءاتيـ وتحسيف أدائيـ

وتنمية اتجاىات إيجابية لدييـ.
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 2.1.3مكونات التربية العممية
نجد أف التحديد الشائع لمكونات التربية العممية والمتداوؿ بيف الجميع أنيا تتكوف مف مكونيف رئيسيف
ىما :المكوف النظري والمكوف العممي ،فكؿ ما يعرفو المتعمـ عف التربية والتعميـ في مرحمة التربية العممية ىو

إطار نظري ،وكؿ ما يمارسو ويطبقو داخؿ الميداف التربوي ويزوده بالخبرة الميدانية ىو إطار عممي.

إال أف عبد اهلل ( )2004لـ تكف لو نفس الرؤية في تحديد مكونات التربية العممية ،فوجد في ىذا

التحديد صعوبة في الفصؿ ووضع الحدود بيف ما ىو نظري وما ىو عممي ،كما أف ممارسات اإلطار العممي

مباشر ،ومنيا ما يرتبط بو ارتباطاً غير مباشر،
اً
واسعة جداً؛ منيا ما يرتبط بالممارسات العممية ارتباطاً
عدد مكونات التربية العممية كاآلتي (عبد اهلل: )4 :2004 ،
وعميو ،فقد ّ

 المكونات المعرفية اإلدراكية :وتشمؿ ىذه المكونات المفاىيـ التربوية والنفسية الواجب عمى الطالبالمعمـ إدراكيا ليصبح معمماً ناجحاً في المستقبؿ ،وتشمؿ أيضاً عمى العمميات العقمية الواجب عمى

الطالب المعمـ امتبلكيا مثؿ عممية اتخاذ الق اررات وعممية المقارنة وعمميات التطبيؽ والتحميؿ
والتركيب واصدار األحكاـ وعمميات استخبلص الدالالت والتفسير والتحميؿ وغيرىا.

 المكونات الوجدانية :وتشمؿ ىذه المكونات تنمية االتجاىات اإليجابية نحو عممية التربية وما يتصؿبيا مثؿ الطمبة والمنيج والمجتمع وتشمؿ أيضاً عمى تنمية القيـ لدى الطالب المعمـ التي تحدد
سموكو وتدفعو وتوجيو ،وليا عبلقة بالتحمي بأخبلقيات المينة.

 المكونات األدائية :وتشمؿ ىذه المكونات مساعدة الطالب المعمـ المتبلؾ األداءات والكفاياتالضرورية والبلزمة لو حتى يستطيع أف يقوـ بعممو بكفاية وفاعمية.
وترى الباحثة أف ما ذىب إليو عبد اهلل أكثر تفصيبلً ووضوحاً في بياف مكونات التربية العممية.

 2.1.4أىداف التربية العممية

تمثؿ األىداؼ نقطة بداية ،واألساس المكوف الذي تقوـ عميو عممية التربية العممية ،وفي عرض ىذه

األىداؼ تبرير لتبنييا كعنصر ومتطمب أساسي في كميات التربية ،عمى الرغـ مف أف التربية العممية تعتبر
مف المسممات التي أجمع عمييا رجاؿ التربية.

وقد عرض (راشد )1996 ،أىداؼ التربية العممية في خمسة محاور تتمثؿ في:
 .1اكتساب الميارات البلزمة لمقياـ بالتدريس داخؿ الفصؿ.
 .2إحداث تغيرات موجبة في شخصية الطالب المعمـ.

 .3اكتساب وتنمية االتجاه الموجب نحو مينة التدريس.

 .4الوقوؼ عمى األنشطة التدريبية المختمفة والمساىمة بفعالية مع بعضيا.
 .5الوقوؼ عمى دور اإلدارة المدرسية ومسؤولياتيا.

وفصؿ كؿ محور فيما ال يقؿ عف تسع نقاط أو قد تزيد عف ذلؾ.
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وتميؿ الباحثة إلى األسموب الذي عرض بو الموسوي ( )2005أىداؼ التربية العممية ،والتي جاءت
عمى النحو التالي ( الموسوي: )313 :2005 ،
 .1الربط بيف النظرية والتطبيؽ في مجاؿ التدريس وتنفيذىا فعمياً.

 .2زيادة الكفايات المينية التي تضمف أداء الطالب المعمـ عممو بنجاح وثقة.
 .3اكتساب الميارات واألساليب البلزمة لعممية التدريس الناجح.

 .4زيادة الثقة بالنفس والتغمب عمى المخاوؼ التي يشعر بيا الطالب المعمـ عند مواجيتو مواقؼ الحياة
المينية الجديدة.

 .5فيـ قدرات وميوؿ الطالب المعمـ وتنميتيا إلى أقصى حد ممكف.
 .6امتبلؾ الطالب المعمـ لمكونات البيئة المدرسية وكيفية التعامؿ معيا.

 .7تدريب الطالب المعمـ عمى كيفية مواجية المشكبلت التي يمكف أف يتعرض ليا أثناء عممو.
 .8تكويف اتجاىات إيجابية نحو مينة التدريس مما يؤدي إلى احتراميا واحتراـ العامميف بيا .
ماينتجو الفكر مف معارؼ ،وذلؾ في منح الطمبة
وترى الباحثة أف الثمرة الرئيسة لمعممية التربوية ىي ُ
الفرص الكافية مف االعتماد عمى ذواتيـ لموصوؿ لممعارؼ وانتاجيا أي تدريب الطمبة عمى عممية الحصوؿ
عمى المعرفة ،والمشاركة فييا وتوظيفيا وانتاجيا بيدؼ تحسيف نوعية الحياة في كافة مجاالتيا ،وقد لُوحظ أف
معظـ مف تناولوا أىداؼ التربية العممية بالذكر غاب عنصر اإلبداع والحرية كيدؼ مف أىداؼ التربية

العممية والتي يجب أف يمتمكيا الطالب المعمـ ،فإذا كاف التعميـ صناعة؛ فمف المؤكد أف تختمؼ الطرؽ

كاختبلؼ صناعيا بحيث يكوف لكؿ منيا أسموبو وفمسفتو التعميمية الخاصة بو ،وترى الباحثة أف غياب ىذا

العنصر يؤوؿ بنا لمحصوؿ عمى نسخات متشابية مف الطمبة المعمميف تتعامؿ مع التدريس بطريقة آلية،

روتينيو ،مممة ،فالتربية العممية يجب أف توفر لمطمبة المعمميف مساحة مف الحرية ،بحيث تمنح الحرية لكؿ
منيـ طابعو الخاص.

 2.1.5مراحل التربية العممية
في ضوء ما سبؽ يتضح أف التربية العممية ليست عممية عشوائية؛ بؿ ىي عممية منظمة ،ىادفة،
تربوية ،تتـ بشكؿ منظـ وخطوات متتالية وعمى عدة مراحؿ بحيث تتضمف كؿ مرحمة جممة مف المخرجات

المتوقع تحقيقيا بيدؼ إكساب الطمبة المعمميف الخبرات التعميمية المتنوعة في الجوانب الميارية والوجدانية

والمعرفية.
تمؽ إجماع رجاؿ التربية وذوي
ولقد تطرؽ العديد مف التربوييف ليذه المراحؿ ،إال أنيا لـ َ
االختصاص ،فقد حددىا بعض التربوييف في ثبلث مراحؿ أساسية ( الف ار ،وجامؿ:)50 :1999 ،
 .1مرحمة المشاىدة

 .2مرحمة المشاركة الجزئية والموجية
 .3مرحمة الممارسة والتطبيؽ العممي المنفصؿ والمتصؿ.
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وترى الباحثة أف ىذه المراحؿ تركز عمى الممارسات العممية في الميداف التربوي ،وتتجاىؿ اإلطار
النظري عمى الرغـ مف كونو أساساً البد منو إلعداد الطالب المعمـ لمخروج إلى الميداف التربوي ،والتكامؿ بيف
اإلطار النظري والممارسات العممية.

ولـ يذىب السعيد ( )2006إلى أبعد مف ذلؾ سوى أنو أضاؼ مرحمة التييئة كمرحمة أولى يمر بيا

الطالب المعمـ فصنؼ المراحؿ كاآلتي( :السعيد) 19-17 :2006 ،
 .1مرحمة التييئة
 .2مرحمة المشاىدة

 .3مرحمة التطبيؽ الموزع " المشاركة الجزئية "
 .4مرحمة التطبيؽ المكثؼ " المشاركة الكمية "
وعمى الرغـ مف أف ىذا التصنيؼ أضاؼ مرحمة التييئة التي تزيؿ المخاوؼ أماـ الطمبة المعمميف
وتييئيـ نفسياً وذىنياً قبؿ الخروج لمدارس التربية الميدانية ،وتعمؿ عمى توعية الطمبة المعمميف بأىداؼ

التربية العممية ،واتاحة الفرصة ليـ لئلجابة عف تساؤالتيـ؛ إال أف ىذا التصنيؼ غفؿ أيضاً عف ذكر اإلعداد
النظري كمرحمة سابقة وأساسية لمتدريب في الميداف التربوي.

ومف التربوييف مف صنفيا إلى خمس مراحؿ وىي( :عوض) 28-23 :2006 ،
 .1مرحمة التييئة المعرفية لمطالب المعمـ
 .2مرحمة المشاىدة المتمفزة

 .3مرحمة التدريس المصغر

 .4مرحمة المشاىدة الجيدة داخؿ مدارس التدريب
 .5مرحمة التدريس الفعمي
وتعرض الباحثة تصنيؼ مراحؿ التربية العممية كما أوردىا سالـ؛ والحمبي عمى النحو التالي( :سالـ
والحمبي.)156 :1998 ،
 -1مرحمة اإلعداد التخصصي والثقافي والميني:
وىي في صورة مقررات نظرية وعممية ،وقد تختمؼ ىذه المقررات في مسمياتيا مف بمد إلى بمد أو مف

كمية إلى أخرى ،وفي المحصمة النيائية يكوف الطالب أخذ جرعة كافية في مجاؿ تخصصو ومستوى عالياً
مف المواد الثقافية ،ثـ مقررات نظرية تربوية ،موجية نحو مينة التدريس مثؿ :مواد خاصة بالمناىج وطرؽ
التدريس والوسائؿ والمشكبلت التربوية والمعمـ والتمميذ ونموه والنظـ التعميمية واإلرشاد والتوجيو واإلدارة

التعميمية وعموـ النفس ...كؿ ىذه المقررات يجب أف تقع تحت نطاؽ مفيوـ التربية الميدانية الشامؿ واإلعداد

الميني لمطالب المعمـ.
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الفترة الزمنية ليذه المرحمة سبعة فصوؿ دراسية تبدأ مف بداية دخوؿ الطالب الكمية حتى بداية التربية
الميدانية.
 -2مرحمة التمييد:
وىي مرحمة خاصة بعممية اإلعداد النفسي والتييئة لمتربية العممية ،ويتـ فييا توزيع الطمبة المعمميف
عمى مدارسيـ ولدى مشرفييـ ويتـ في ىذه المرحمة االجتماعات األولية لمطمبة المعمميف مع قسـ التربية

الميدانية وعميد الكمية ،ثـ مع المشرؼ الفني؛ لتبصيرىـ بماىية التربية العممية وأىدافيا وأسسيا وكيفية
التعامؿ والعبلقات مع العناصر التي سوؼ يتعامؿ معيا ،ثـ الرد عمى استفساراتيـ.

الفترة الزمنية ليذه المرحمة أسبوع ويكوف في بداية الفصؿ أو السنة الدراسية الخاصة بالتربية

الميدانية.

 -3مرحمة المشاىدة:
ويطمؽ عمييا البعض مرحمة المبلحظة ،وتتـ فييا مبلحظة الطالب المعمـ لعممية التدريس ،وما

تتضمف مف خطوات منظمة ،وميارات ،وأنشطة ،واستخداـ وسائؿ وأساليب تقويـ ومبلحظة البيئة المدرسية.

وأىـ ما يميز ىذه المرحمة أنيا مشاىدة لمبيئة المدرسية عمى طبيعتيا ،والبيئة الصفية في معامميا
وواقعيا ،وجمع البيانات الخاصة بياتيف البيئتيف ليدفيف أساسييف:
 -1التعرؼ عمى العناصر األساسية والفرعية لياتيف البيئتيف.
 -2االستفادة مف ىذه المعمومات في اإلصبلح والعبلج عند بدء الطالب المعمـ لبرنامج التربية الميدانية.
الفترة الزمنية ليذه المرحمة في بداية الفصؿ الدراسي الخاص بالتربية الميدانية لمدة أسبوعيف ،وفي

بعض الكميات في بداية العاـ الدراسي لمدة شير قبؿ البدء في برنامج التربية الميدانية.
 -4مرحمة النقد:

ويطمؽ عمييا البعض مرحمة التربية الميدانية المنفصمة ،حيث يطمب مف الطبلب المعمميف القياـ

بمشاىدة ونقد بعضيـ البعض في دروس منظمة مف قبؿ المشرؼ الفني أو أستاذ طرؽ التدريس الخاصة،
وىي مرحمة امتداد لمرحمة المشاىدة السابقة.
الفترة الزمنية ليذه المرحمة تبدأ بعد مرحمة المشاىدة ولمدة أسبوعيف لمفصؿ الدراسي وأربعة أسابيع لمعاـ

الدراسي بشرط أف يقوـ كؿ طالب معمـ بعممية النقد مرتيف عمى األقؿ.
-5مرحمة المشاركة:

وىي مرحمة بداية لمرحمة التطبيؽ الفعمي المتصؿ ويقوـ الطالب فييا بمشاركة زمبلئو المعمميف

الرسمييف بالمدرسة وادارة المدرسة في بعض المياـ التعميمية مثؿ:
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 إعداد األنشطة الصفية والبلصفية.
 إعداد الوسائؿ التعميمية.

 المشاركة في حفظ النظاـ الصفي.
 المشاركة في وضع االختبارات.

 المشاركة في تصحيح أوراؽ التبلميذ.
 المشاركة في تنظيـ طابور الصباح.
 المشاركة في اإلذاعة المدرسية.

 المشاركة في المياـ واألنشطة التي يكمؼ بيا.
 المشاركة في تقديـ اقتراحات وحموؿ وقضايا مدرسية.
الفترة الزمنية ليذه المرحمة لمدة أسبوع مف الفصؿ الدراسي أو أسبوعيف مف العاـ الدراسي حسب ما
ىو متبع في الجامعات الفمسطينية في محافظة غزة.
-6مرحمة التطبيق الفعمي:
وفي ىذه المرحمة يكوف الطالب المعمـ قد تـ إعداده عقمياً ونفسياً ،ثـ شاىد والحظ البيئة الصفية ،ثـ

أصبح أكثر تركي اًز في مرحمة النقد ،ألنو بدأ يركز عمى عناصر بعينيا ثـ شارؾ فعمياً في بعض المياـ

التعميمية ،لـ يبؽ سوى معاممتو معاممة المعمـ الرسمي في المدرسة وتبدأ مرحمة التطبيؽ الفعمي ،وقيامو
بالتدريس داخؿ الفصوؿ ويوزع عميو نصابو مف الحصص الدراسية .

وترى الباحثة أف ىذا التصنيؼ زاد عف سواه في تناولو لجانب إعداد الطمبة المعمميف داخؿ كميات
التربية ،فكاف أكثر شموالً وتفصيبلً فنجده ركز عمى اإلعداد الميني الذي ييدؼ إلي صقؿ شخصية الطالب
المعمـ بحيث يكوف قادر عمى أداء مينتو التربوية التعميمية بالشكؿ المطموب ،وركز عمى إعداد الطالب

المعمـ أكاديمياً وفي مادة تخصصو ،وليذه النقطة أىمية كبيرة فيي نقطة البدء إلعداد المعمميف فالمعمـ لف
يتمكف مف أداء دوره بالشكؿ المطموب ما لـ يتمكف مف العمـ الذي سيعممو في المستقبؿ.
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 2.1.6التربية العممية وبرامج إعداد المعممين في الكميات والجامعات الفمسطينية
تتكوف برامج إعداد المعمميف في غالبية النظـ التعميمية في ببلد العالـ مف ثبلث جوانب رئيسة ىي:

(عوض)3 :2006 ،

 الجانب األكاديمي (التخصصي) -الجانب الثقافي.

 الجانب الميني (التربوي).ويشمؿ كؿ جانب مف ىذه الجوانب عمى مقررات نظرية وعممية تيدؼ في مجمميا إلى إعداد المعمـ

الكؼء ،وكما ىو معروؼ فإف اإلعداد الميني والتربوي لممعمـ عبارة عف مجموعة مف المقررات التي تشمؿ
أسساً ونظريات تختص بالتعمـ والتعميـ وتنتيي المقررات بالتربية العممية الميدانية (عوض،)3 :2006 ،

حيث تمتد فترة إعداد الطالب المعمـ مدة أربع سنوات يمتحؽ فييا في السنة األخيرة بالميداف التربوي.

فتُعد التربية العممية مرحمة ميمة وضرورية في برامج إعداد المعمميف التي يستطيع فييا الطالب
المعمـ التحقؽ مف صبلحية إعداده النظري نفسياً وتعميمياً وادارياً بخبرات ومتطمبات الغرؼ الدراسية الحقيقية

تحت إشراؼ مدير المدرسة والمعمـ المتعاوف والمشرؼ التربوي (حمداف.)8 :2012 ،

وترى الباحثة أف التربية العممية بما توفره مف ترجمة لؤلطر النظرية ومواقؼ واقعية مفص ٌؿ أساسي

في برامج إعداد المعمميف ،فيي تمثؿ الجانب التطبيقي لجميع ما تعممو مف مواد نظرية ،وأف أي إعداد لمطمبة

دور أساسياً
المعمميف في أحسف حاالتو لف تكوف لو قيمتو الفعالة وسيبقى عاج اًز ما لـ يؤد التدريب العممي اً

في ىذا اإلعداد.

ولقد أكدت الندوات والمؤتمرات اإلقميمية التي عقدت في السنوات الماضية بدعوة مف اليونسكو
وبمشاركة واسعة مف الدوؿ العربية عمى ضرورة إعطاء األنشطة التربوية العممية مكانة مميزة في برامج إعداد
المعمميف وتنويع أنشطتيا وتوزيعيا عمى كامؿ سنوات الدراسة ،عمى أف تصبح مكثفة خبلؿ السنوات األخيرة،
بحيث تسمح بمعايشة الحياة المدرسية بكؿ أبعادىا لمدة كافية وتحت إشراؼ وتوجيو ومرشديف مختصيف

وأكفاء ،وتؤدي إلى تَممؾ المعمميف تَممكاً حقيقياً لمكفايات (المعارؼ ،الميارات ،االتجاىات) المطموبة لممارسة
المينة بشكؿ سميـ وخبلؽ (سبلمة)5 :1999 ،
لذلؾ تسعى كميات التربية في الجامعات الفمسطينية لتزويد الطالب المعمـ بالتربية العممية في السنة

األخيرة مف خبلؿ مساقيف ىما التدريب العممي( ،)1والتدريب العممي( ،)2ويمر فييا الطالب المعمـ بمرحمتيف:
التربية العممية المنفصمة وال تتجاوز يوـ واحد في األسبوع لمدة فصؿ دراسي كامؿ في المدرسة التي يمتحؽ

بيا الطالب وفي نياية الفصؿ يمتحؽ بمرحمة التربية العممية المتصمة والتي مف خبلليا يداوـ الطالب المعمـ
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لمدة أسبوعيف مداومة كاممة يتعايش فييا مع الميداف التربوي مثمو مثؿ أي معمـ ،ويقوـ الطالب المعمـ خبلليا
بالتدريس في الميداف التربوي ،تحت إشراؼ مدير المدرسة ،ومرافقة معمـ مشيود لو ،ومف ثـ تجري متابعتيـ

وتقويـ أدائيـ ،وتوجييـ مف خبلؿ مختصيف مكمفيف لزيارة الطالب أسبوعياُ ،وكتابة تقرير في أداء الطالب

المعمـ بالتعاوف مع المعمـ المرافؽ ،وال يمنح الطالب درجة البكالوريوس إال بعد انتياء فترة التدريب.

نشير بالذكر ىنا إلى أف التربية العممية تواجو الكثير مف المعيقات عمى مستوى الدوؿ العربية

والجامعات الفمسطينية ،حيث يرى (مطر )2010،أف واقع التدريب العممي في الجامعات الفمسطينية يعاني
الكثير مف المشكبلت وأىميا ما يمي( :مطر.)9 :2010 ،
 وجود الكثير مف جوانب القصور التي تعيؽ عممية التطور. عجز البرنامج عف تزويد الطالب المعمـ بميارات تجعمو قاد اًر عمى نموه المستمر لمتابعة المستجداتالتي تطرأ.

 -ضعؼ التنسيؽ بيف المجاالت األكاديمية والثقافية والمينية لمبرامج.

 ال يحظى الجانب العممي التطبيقي بقدر كاؼ مف االىتماـ وىذا ينعكس بدوره عمى أداء الطالبالمعمـ .

وترى الباحثة أنو يد التطوير يجب أف تمتد لمتربية العممية ،وأف تبذؿ كافة الجيود لمتغمب عمى ىذه

المعوقات التي تواجو التربية العممية وكؿ ما يتعمؽ بيا مف المشرؼ التربوي ،إلى المدرسة المتعاونة ،والمعمـ
المتعاوف؛ لتحقؽ التربية العممية فعاليتيا كعممية إنمائية لرفع مستوى أداء الطمبة المعمميف ،ورفع كفاياتيـ،

واكسابيـ الخبرات التعميمية في جميع المجاالت الميارية والوجدانية ،والمعرفية ،واتاحة الفرصة ليـ لسبر

أغوار مينة التعميـ.

 2.1.7إعداد الطالب معمم المرحمة األساسية لتدريس مادة العموم
أنشئ قسـ التعميـ األساسي في جامعة األزىر استجابة لفمسفة كمية التربية في جامعة األزىر التي

تتمثؿ في العمؿ عمى تطوير التعميـ المدرسي في البيئة الفمسطينية ،بيدؼ تمبية االحتياجات اآلنية

والمستقبمية في فمسطيف ،حيث ظيرت الحاجة إلى إعداد معمميف متخصصيف لممراحؿ التعميمية المختمفة،
قادريف عمى تطوير قدراتيـ نحو األفضؿ.
حيث بدأ برنامج التعميـ األساسي استجابة لحاجات التعميـ في محافظات غزة منذ عاـ 1997ـ،
بأىداؼ واضحةُ ،يمنح الطالب المعمـ في برنامج التعميـ األساسي درجة البكالوريوس بعد فترة إعداد مقدارىا
أربع سنوات (ثمانية فصوؿ) ،يكمؿ فييا الطالب ( )144ساعة معتمدة كما يمي :مقررات جامعية ()18

ساعة معتمدة ،مقررات تربوية ( )44ساعة معتمدة ،مقررات متطمبات التخصص( )82ساعة معتمدة.
(دليؿ كمية التربية)2002:1 ،
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تعد مرحمة التييئة ( )1-4الحمقة األولى مف التعميـ األساسي ،وىي القاعدة األساسية التي يرتكز
عمييا إعداد الناشئيف بالمراحؿ التالية مف حياتيـ ،وىي مرحمة عامة تشمؿ أبناء األمة جميعيا وتزودىـ

باألساسيات مف العقيدة الصحيحة واالتجاىات السميمة والخبرات والمعمومات والميارات( .عبد الرحمف،

)21:1998
إف الحقيقة التي ال جداؿ فييا أف مرحمة التييئة ( )1-4ىي الركيزة األساسية وىي بدورىا كمثابة

دعامات لكؿ تعميـ تالي ويتمثؿ ىذا الدور في مكانة ىذه المرحمة عمى السمـ التعميمي في التكويف الفكري
واألخبلقي حيث يتشكؿ فييا سموؾ الطفؿ الذي يتفاعؿ بو مستقببلً فيي أشبو بمرحمة النحت عمى ذىف

الطالب والذي يستمر معو طوؿ حياتو العمرية.

واذا تحدثنا عف مادة العموـ وأىميتيا بالنسبة لكؿ طالب في ىذه المرحمة ،فيي بما تقدمو مف ميارات

أساسية ،ومعرفة عممية تساعدىـ في إدراؾ ما يدور حوليـ ،تقؼ كمادة في مقدمة تمؾ المواد التي يقع عمى
كاىميا نصيب األسد في تحقيؽ ما تقدـ مف أدوار .حيث تعتبر الرابطة األمريكية لتقدـ العموـ معمـ العموـ
بمثابة المفتاح الرئيسي لمتعمـ الحديث الذي يعتمد عمى إثارة التفكير ( ،)AAAS ،1989فإذا كاف تدريس

العموـ أمر ضروري ألي مرحمة تعميمية فإنو أكثر أىمية في المرحمة األساسية.

لذا فإف أف ما يقدـ لمطالب في ىذه المرحمة لمادة العموـ يعتبر أساس لكؿ ما ىو قادـ ،حيث يرى

إبراىيـ ( )2005أف مناىج العموـ في المرحمة األساسية تشكؿ المبنة األساسية لتعميـ العموـ في المراحؿ
البلحقة ،فبقدر رسوخ ومتانة ىذه القاعدة األساسية يتماسؾ بنياف العمـ فيما بعد فإتقاف التبلميذ لممفاىيـ
األساسية في مناىج العموـ في ىذه المرحمة يؤثر عمى إتقانيـ ،وتقدميـ في المراحؿ التالية ،وما يتبعو المعمـ

مف أساليب تدريس وتقويـ تؤثر إيجاباً عمى صبلبة ومتانة ىذا األساس (إبراىيـ.)8 :2005 ،

وتؤكد ذلؾ شاىيف ( )2006التي أشارت إلى عدـ فيـ معممي العموـ أحد األىداؼ األساسية لتعميـ

العموـ يؤثر عمى تعميـ العموـ في المرحمة التالية ،والتي أيضاً أشارت الدراسة إلى وجود مشكمة في تعميـ

العموـ في المرحمة الثانية مف التعميـ األساسي تتمثؿ في عدـ اىتماـ المعمميف بتدريب طبلبيـ عمى التفكير
بأنفسيـ عمى الرغـ مف أنو يعتبر ىدؼ مف أىداؼ تدريس العموـ (شاىيف.)224-223 :2006 ،

ومما الشؾ فيو أف طبيعة كؿ مادة تفرض خصوصية وكفايات معينة عمى معممييا ،حيث يذكر مير
( )Mairأف عممية تعمـ العموـ عممية نشطة ،ومف ثـ ينبغي مساعدة المتعمميف عمى تعمميا بصورة نشطة
( ،)Mair, 1999: 12وىذا يتطمب االىتماـ بالطريقة العممية مف التفكير واحتواء المتعمميف في مواقؼ تعمـ
تتمركز حوليـ ومساعدتيـ عمى تكويف أطر مفاىيمية خاصة بيـ ،وتشجعيـ عمى النقاش والتفاعؿ معاً،

ومساعدتيـ عمى اكتساب العموـ كخبرات وادراكيا في صورة متتابعة ومتكاممة (.)AAAS, 1990

ويؤكد ليفيت ( )Levitt, 2001فيما نقمو (العياصرة ) 498 :2009 ،عمى أىمية معمـ العموـ الذي

يعد العامؿ الرئيسي في إكساب المعرفة العممية لمطمبة ،ومساعدتيـ عمى تطبيقيا وفي تطوير اتجاىاتيـ
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وميوليـ العممية وتنمية مياراتيـ العممية والعقمية لجعميـ قادريف عمى استخداـ معرفتيـ وتطبيقيا في الحصوؿ
عمى معرفة عممية.
أيضاً معمـ العموـ لو دور ميـ في تحفيز التبلميذ عمى ممارسة التفكير العممي والتفكير الناقد،

وتشجيعيـ عمى االبتكار نظ اًر لطبيعة العمـ التي يتفرد بيا بيف الفروع األخرى لممعرفة ،والتي مف بينيا نسبية

حقائقو ،واعتماده عمى بعض العمميات كالمبلحظة بالتفسير ،والتحميؿ ،واالستنتاج ،والتنبؤ ،ومف بينيا أيضاً
اعتماده عمى التجريب العممي (نصر ،)699 :1999 ،إضافة إلى أنو يقع عمى كاىؿ معممي العموـ في

المرحمة األساسية غرس المفاىيـ والخبرات البلزمة لتعميـ طبلبيـ العموـ مستقببلً مف خبلؿ البحث
واالستقصاء ويتطمب منيـ قدرة خاصة لدمج معرفتيـ بكؿ مف المحتوى العممي والمنياج والطالب وعميو

التعميـ والتعمـ (.)NRC, 1996
ومف الجدير ذكره أف الصفوؼ األربعة األولى مف مرحمة التعميـ األساسي تشكؿ أكثر المراحؿ
أىمية ،خاصة في تدريس مادة العموـ ،ويعود ذلؾ إلى أف ىذه المرحمة تتكوف فييا الميارات األساسية التي
يعتمد عمييا الطالب في المراحؿ البلحقة ،كالميارات العممية ،والعممية ،والعقمية المختمفة ،وتنمية التفكير

اإلبداعي لدييـ ،وتكويف الميوؿ العممية لدييـ ،وترغيب طبلب ىذه المرحمة بمادة العموـ.

فغني عف القوؿ أف األطفاؿ في ىذه المراحؿ األولى يتعمموف ميارات القراءة والكتابة والحساب ،وىي

ميارات أساسية وضرورية إلى الحد الذي ال يمكف ألي نظاـ تعميمي أف يتجاوزىا أو يحيد عنيا .والى جانب
االىتماـ بتعميـ األطفاؿ ميارات القراءة والكتابة والحساب؛ فمف الضروري االعتناء بتطوير وصقؿ وتوجيو

مياراتيـ في التفكير بما يحيط بو مف ظواىر وموجودات في بيئتيـ ،ومبرر ذلؾ طبيعة األطفاؿ الفضولية

التي تدفعيـ الكتشاؼ كؿ ما يحيط بيـ سعياً منيـ إلعطاء معنى لكؿ ما يقع ضمف نطاؽ حواسيـ ،وعميو
فإف تجويد تعمـ األطفاؿ لمادة العموـ يييئ فرص االنخراط بعمميات االستقصاء والتي مف شأنيا أف تنمي

وتصقؿ فضوليـ وتوجييـ الوجية السميمة (عابد والسموت.)55 :2013 ،

فدور معمـ الصفوؼ الثبلثة األولى في مجاؿ تعميـ العموـ ُيعد مف األدوار الحساسة والمحورية إذ
تؤثر الكيفية التي ُيعمـ بيا مادة العموـ في درجة إقباؿ األطفاؿ عمى تعميـ العموـ واستمتاعيـ بيا في الصفوؼ

البلحقة (.)Fitzgerald et al,2012: 11

وتؤكد ذلؾ دراسة صالح ( ،)1999حيث الحظ بعض مدرسي العموـ لمصفوؼ األساسية العميا

الكثير مف المفاىيـ العممية البسيطة التي يفترض أف توجد لدى الطمبة كخبرات ومتطمبات سابقة ال عمـ
لمطمبة بيا (صالح.)3 :1999،
وبناء عمى ما تـ ذكره؛ يأتي التركيز عمى اإلعداد الخاص لتدريس العموـ في المرحمة األولى مف
ً
التعميـ األساسي ،وىذا ما أكدت عميو دراسة (الشاذلي )1988 ،التي كاف مف ضمف نتائجيا أف مف العوامؿ
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التي تؤثر عمى اتجاىات المعمميف نحو العمـ وتدريس العموـ في المرحمة األساسية .نوع اإلعداد وتوقؼ
الشاذلي عند ثبلثة أنواع لئلعداد:
 .1إعداد عاـ لتدريس جميع المواد بما فييا.
 .2إعداد خاص لتدريس العموـ.

 .3إعداد خاص في مواد غير العموـ.
ولقد أكدت نتائج ىذه الدراسة أف القسـ الثاني واإلعداد الخاص لتعميـ العموـ يعطي أفضؿ النتائج
(الشاذلي ،)123 :1988 ،ويأتي ىذا اإلعداد ليشمؿ إعداد الطالب المعمـ في كميات التربية واكسابو
الكفاءات بحيث يحقؽ ىذا اإلعداد أىدافو عمى المستوى النظري والعممي (التربية العممية)؛ لتوفير ما تحتاجو
مادة العموـ مف مستوى اإلتقاف واإلدراؾ لفيـ المحتوى العممي وطرؽ التدريس ،حيث يذكر (أبو لبف) أف

رجاؿ التربية والبحوث المرتبطة بمجاؿ التربية العممية أكدت أف الطبلب المعمميف يحتفظوف بخبراتيـ في
التربية العممية في أعقاب تخرجيـ ،وأف ىذه الخبرات تؤثر عمى سموكيـ المستقبمي في غرفة الصؼ الدراسية

(أبو لبف ،موقع انترنت).

إف عممية تدريس العموـ تحتاج إلى التركيز عمى العمميات أكثر مف التركيز عمى المحتوى؛ األمر
الذي ينعكس عمى المعمميف فترة اإلعداد بكميات التربية في الجامعات التي تقوـ بدورىا في ىذا الجانب،
بحيث يكسب طمبتيا طبيعة العمـ كعممية نشطة تقوـ عمى العمميات العقمية والعمؿ المباشر وفيـ المعرفة

الوظيفية والقدرة عمى توظيفيا في بيئات مناسبة (Van Driel & et ( )Supovitz & Turner,2000

.)al,2001: 137-138

درس في الصفوؼ األربعة األولى مف ىذه المرحمة األساسية يكوف
وترى الباحثة أف المعمـ الذي ي ّ
معمـ صؼ؛ أي ُيعمّـ كافة المواد ،وغالباً ال يحمؿ أي خصوصية تجاه تدريس مادة العموـ عمى المستوى
العممي ،وينظر إلى ىذه المادة كمادة ثانوية ،وما يساعده في تمؾ النظرة التركيز عمى ميارات القراءة والكتابة
غاض البصر عف ضرورة التركيز عمى مادة
والحساب واعطائيا عدد الحصص األكبر في الجدوؿ الدراسي،
ّ
العموـ في ىذه الصفوؼ لما ليا مف أدوار ميمة وميارات أساسية ال تقؿ أىمية عف ميارة القراءة ،الكتابة،

والحساب.

المعد إعداداً جيداً خاصة وأننا نتحدث في ىذه المرحمة عف أطفاؿ،
فضرورة إعداد المعمـ الكؼء ُ
والوصوؿ إلى عقؿ ىؤالء الطمبة ليس باألمر الييف ،والبد مف ترجمة األفكار التي جرى فيميا مف قبؿ معمـ
العموـ واعادة تشكيميا وتقويميا ثـ تقديميا بطرؽ وقوالب تفاعمية متنوعة تتركز حوؿ البحث والتحري ،تبلمس

الطفؿ واحتياجاتو بحيث تساعده عمى ممارسة التفكير العممي وتعزز دور المتعمـ كنشط عقمياً.
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 2.2المبحث الثاني :الكفايات التدريسية
توطئة:
يتميز عصرنا الحالي بأنو عصر سيطر فيو العمـ وتطبيقاتو عمى سائر نواحي الحياة وأحدث تغييرات
مذىمة في مختمؼ جوانب الحياة وفرض مياماً جديدة عمى التربية والتعميـ في مجاؿ إعداد القوى البشرية

المؤىمة والبلزمة لحاجات تطور المجتمع.

واستجابة ليذا التطور اىتمت الدوؿ اىتماماً كبي اًر بنوعية التعميـ بكؿ مراحمو ومستوياتو وأنواعو بيدؼ

تنمية قدرات الفرد واستعداداتو وخبراتو وذلؾ لما تتطمبو التنمية الشاممة الجارية في المجتمعات التي تعتمد

عمى مدى توافر القوى البشرية المؤىمة تأىيبلً جيداً ،بحيث تمتمؾ مف القدرات والكفاءات ما يجعميا قادرة عمى
أداء دورىا في خدمة المجتمع والوفاء بمتطمباتو.

وفي ضوء ذلؾ؛ شرعت المؤسسات التربوية والجامعات ومراكز البحوث في تجريب العديد مف

األساليب والدراسات في مجاؿ إعداد المعمميف ،ومف أبرز تمؾ االتجاىات إعداد المعمميف القائـ عمى الكفايات
التعميمية.
إف مف أكثر األمور المتفؽ عمييا تربوياً في وقتنا الحاضر ىو أف التعميـ مينة ليا أصوليا العممية،

واطارىا الثقافي ،ومياراتيا الفنية ،ودستورىا األخبلقي ،لذلؾ أصبح مف الضروري اإلعداد العممي والثقافي

والميني لممعمـ أثناء سنوات إعداده وسنوات عممو وبذلؾ تكتمؿ الحمقات وتتفاعؿ الخبرات ،كما أصبح لزاماً

أف ال يقتصر اإلعداد الميني عمى مجرد دراستو مواد ومقررات في العموـ الصرفة والعموـ التربوية والنفسية،
بؿ ينبغي أف يصاحب ذلؾ تمرينات وتطبيقات عممية عمى الكفايات والميارات التدريسية وأساليبيا المطموبة

مف خبلؿ برنامج تربوي منظـ تتوافر لو عناصر اإلعداد الناجح (القتبلوي.)19:2004 ،

فالتعميـ ذو الجودة العالية مرتبط بالمعمـ الكؼء الذي يمتمؾ الكفايات المينية البلزمة ،التي تجعمو

قاد اًر عمى تقديـ تعميـ نوعي يحقؽ األىداؼ المنشودة.

ومف ىنا البد مف السعي المتبلؾ المعمـ الكفايات التعميمية البلزمة ليتسنى لو االضطبلع بدوره
والنيوض بمسؤوليتو عمى أكمؿ وجو ،والتي تجعمو قاد اًر عمى تنفيذ المعايير وتطبيقيا في أدائو.
فإذا ما تـ لنا تحديد أدوار المعمـ ومسئولياتو والخصائص الشخصية ،والكفايات المينية المتصمة بتمؾ
األدوار وطريقة إعداد المعمـ وتأىيمو وأساليب تدريبو أثناء الخدمة فإنو يمكننا في ضوء ما تقدـ ،وضع معايير
وقواعد لمينة التعميـ تميزىا عف غيرىا مف الميف ،ويشترط في صاحبيا مواصفات ال يمكف اكتسابيا إال إذا

تمقى إعداداً وتدريباً خاصيف ،وبذلؾ تختص مينة التعميـ بالمزيد مف اعتراؼ المجتمع وتقديره (المقوسي،

.)14:2000
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بعد اطبلع الباحثة عمى األبحاث والدراسات التربوية في مجاؿ الكفايات ،الحظت الباحثة أف ىناؾ
خمطاً بيف مصطمحي الكفاءة والكفاية ستعرض الباحثة المعنى المغوي لكؿ منيما ،باإلضافة إلى التداخؿ بيف
مفيوـ (الكفاية – األداء – الميارة – الفعالية) فتوضح الباحثة ىذا التداخؿ.

 2.2.1المعنى المغوي واالصطالحي لمكفاءة والكفاية
الكفاية لغة :جاء التحديد المعجمي لمكفاية :كفى ،يكفي ،كفاية :إذا قاـ باألمر واضطمع بو

(المعمرية.)38:2007،

وفي ىذا السياؽ يتضح المعنى المغوي لمكفاية بالقياـ بإنجاز ميمة عمى أكمؿ وجو.
الكفاءة لغة( ،الكفئ) :النظير وكذا (الكؼء) (الكفؤ) بسكوف الفاء وضعيا بوزف فُ ُعؿ وفعؿ والمصدر
"الكفاءة" ،وفي حديث الحقيقة" :شاتاف متكافئتاف" بكسر الفاء أي متساويتاف ،وكؿ شي ٍء ساوى شيئاً فيو
مكافئ لو وقاؿ تعالى" :ومل يكن له كفو ًا أحد" (اإلخبلص )4:أي ولـ يكف لو مساوياً أو نظي اًر (الرازي ،د-
ت)573-572:
المعنى االصطالحي لمكفاية:
يرى جود ( )Goodفي الكفاية أنيا (القدرة عمى إنجاز النتائج المرغوبة مع اقتصاد في الجيد

والنفقات) ).(Good, 1973:207
المعنى االصطالحي لمكفاءة:

وتعرؼ الكفاءة في المجاؿ التعميمي (مدى قدرة النظاـ التعميمي عمى تحقيؽ األىداؼ المنشودة
(البرديني ،وآخروف.)53:1995 ،
وبناء عمى ما سبؽ نجد أف الكفاية أبمغ وأوسع وأشمؿ وأوضح مف الكفاءة في العممية التعميمية
ً
والتربوية ويؤكد ذلؾ ما ذكرتو بيادر ( )1981أف الكفاءة تعني الجانب الكمي ،إذ أنيا تعرؼ مف وجية
النظر االقتصادية بأنيا الحصوؿ عمى أكبر عائد ممكف بأقؿ كمفة وجيد ممكنيف ،في حيف أف الكفاية

تتضمف بعديف أحدىما كمي يعنى بالنسبة بيف المدخبلت والمخرجات واآلخر كيفي وىو ما يتصؿ بما
تتضمنو تمؾ النسبة مف دالالت تشمؿ معاني االكتفاء والجودة والقدرة (بيادر.)244:1981 ،

 2.2.2العالقة بين مفيوم الكفاية ومفاىيم ( الميارة – األداء -الفعالية)

تتداخؿ ىذه المفاىيـ فيما بينيا وقد يعتبر البعض أنو يمكف استخداـ الواحدة منيا مكاف األخرى،

ومنيـ (لوببلط) الذي يعتقد أف مفيوـ الكفاية ال يختمؼ عف بعض المفاىيـ مثؿ الميارة ،الخبرة ،األداء أو
القدرة ،وعادة ما يتـ استعماؿ الواحدة منيا مكاف األخرى (خميفات.)24:2013 ،

 .1لذلؾ تعرض الباحثة بعرض ما ُيميز كؿ مفيوـ منيـ عف اآلخر نقبلً عف الفتبلوي ( )2004والتي
ميزت بيف الكفاية والميارة التي تعتبرىا ضرب مف األداء تعمّـ الفرد أف يقوـ بو بسيولة وكفاءة ودقة
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مع اقتصاد في الوقت والجيد ،سواء كاف ىذا األداء عقمياً ،أو اجتماعياً أو حركياً .فنخرج بالنقاط

اآلتية (الفتبلوي:)24:2004 ،

 .1نطاؽ الكفاية أعـ وأشمؿ مف الميارة فالميارة تعد أحد عناصر الكفاية.
 .2إذا تحققت الميارة في إنجاز أو أداء شيء ما .فيي تعني تحقؽ الكفاية لو.
 .3إف الميارة تصور المستوى العالي مف الكفاية في اإلنجاز.
 .4ترتبط الكفاية بالكثير مف األعماؿ التنظيمية والفنية واإلدارية والتعميمية ،في حيف ترتكز الميارة عمى
أداء عمميات حركية حية.
 .5تتطمب الميارة شروط السرعة والدقة والتكيؼ ومدة التوقيت ومستوى التمكف وفؽ معايير لموصوؿ إلى
اليدؼ ،في حيف تتطمب الكفاية تكاليؼ أقؿ مف حيث الجيد والوقت والنفقات ليس بمستوى أداء
الميارة.

أما عف طبيعة العبلقة ما بيف الكفاية واألداء (الذي تقصد بو مجموعة االستجابات التي يقوـ بيا

الفرد في موقؼ معيف بشكؿ قابؿ لمقياس وفؽ معايير موضوعية) فنخرج بالنقاط التالية:
 .1أف الكفاية ترتبط بالمقدرة عمى العمؿ بمستوى معيف مف األداء.

 .2ترتبط الكفاية بسموؾ أدائي ُم ٍ
رض لمقياـ بمقتضيات األفعاؿ واألعماؿ أو المياـ المطموبة.
أما العبلقة بيف الكفاية والفعالية ( التي يقصد بيا الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ عف طريؽ بموغ
النتائج المرجوة وتقويميا بمعايير وأسس البموغ) ،فتتخمص بالنقاط التالية:
 .2إذا تحققت الفعالية لشيء ما فيي تعني تحقيؽ الكفاية لو.
 .3الكفاية مطمب ضروري لمفعالية.
 .4الكفاية أحد عناصر الفعالية.
 .5إذا تحققت الكفاية لشيء ما ،فيذا ال يعني بالضرورة تحقؽ الفعالية بو.
 .6أف نطاؽ الفعالية يتضمف الكفاية ولكف نطاؽ الكفاية قد ال يتضمف الفعالية .

 2.2.3تعريف الكفاية التدريسية:
نظرىـ.

تعددت التعريفات التي أُعطيت لمصطمح الكفاية التي عرفيا التربويوف والتي حكت فمسفاتيـ ووجيات
فقد عرفيا المقاني وآخروف بأنيا" :مجموعة المعارؼ والمفاىيـ والميارات واالتجاىات التي توجو

سموؾ التدريس لدى المعمـ وتساعده في أداء عممو داخؿ الفصؿ أو خارجو بمستوى معيف مف التمكف ويمكف

قياسو بمعايير خاصة متفؽ عمييا (المقاني وآخروف.)84:1994 ،
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وأشار الناقة بأنيا في شكميا الكامف ىي القدرة التي تتضمف مجموعة مف الميارات والمعارؼ
أداء مثالياً ،وىذه القدرة تصاغ في شكؿ أىداؼ تصؼ
والمفاىيـ واالتجاىات التي يتطمبيا عمؿ بحيث يؤدي ً
السموؾ المطموب؛ بحيث تحدد ىذه األىداؼ مطالب األداء التي ينبغي أف يؤدييا الفرد ،أما في شكميا
الظاىر فيي" :األداء الذي يمكف مبلحظتو وتحميمو وتفسيره وقياسو أي أنيا مقدار ما يحصمو الفرد في عممو"

(الناقة)12:1997 ،

كما وذكر الرشايدة بأنيا" :الكؿ المتكامؿ مف المعارؼ والقدرات والميارات واالتجاىات التي تمكف
المعمـ

مف

إ نجاز

(الرشايدة.)18:2006 ،

المياـ

المينية

المتصمة

بالتدريس

وبالتربية

المدرسية

بصفة

عامة"

في حيف عرفيا الحذيفي بأنيا " :القدرة عمى اكتساب مجموعة مف المعارؼ والخبرات والميارات

وتكويف االتجاىات التي تجعؿ المعمـ متمكناً مف أداء ميمتو التعميمية بمستوى إتقاف محدد" (الحذيفي،

.)8:2003

ُيبلحظ مف العرض السابؽ لمتعريفات التي عرفت الكفاية التدريسية بأنيا تطمؽ لمف كاف شادياً في
التدريس ،وأف االختبلؼ في التعريفات ما ىو إال اجتياد الباحثيف وأف مضموف تعريؼ الكفاية مشترؾ
ومتشابو في جميع التعريفات فجميعيا دلت عمى أف الكفاية حصيمة اإلمكانية واالستعداد عمى أكمؿ وجو.
وبناء عمى ما سبؽ الحظت الباحثة ما يمي:
ً
 .1أف الكفاية تتعدى تحقيؽ األىداؼ المعرفية لتصؿ بالمعمـ إلى ضرورة اكتساب النشاط الوظيفي
واألداء الداؿ عمى ىذه األىداؼ.

 .2أف الكفاية في محتواىا عبارة عف معارؼ واتجاىات وميارات يكتسبيا المعمـ لكي يتمكف مف أداء
ميامو ومسؤولياتو عمى أكمؿ وجو.
بناء عمييا.
 .3ضرورة ارتباط الكفاية بمعايير تُقيـ ً
 .4أف الكفاية تأتي مف وعي داخؿ الفرد وليست الكفاية فقط أداء وسموؾ يؤديو الفرد وذلؾ لتحقيؽ
األىداؼ المرجوة.

 .5أف الكفاية التي يمتمكيا المعمـ مرىونة بالتغيير اإليجابي في سموؾ المتعمميف.
وفي ضوء العرض السابؽ تعرؼ الباحثة الكفاية التدريسية بأنيا :قدرات مكتسبة ترفع حصيمة

االستعداد لدى المعمـ وتسمح لو بالقياـ بالسموؾ والعمؿ عمى أكمؿ وجو بمعايير معينة ويتكوف محتواىا مف
مجموعة مف القدرات والميارات والمعارؼ التي يتسمح بيا المعمـ لمواجية العوائؽ وايجاد الحموؿ الناجحة
بشكؿ مبلئـ وفعاؿ وبمعايير إتقاف محددة.
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 2.2.4تصنيف الكفايات:
نظ اًر ألىمية الكفايات النابعة مف أىمية دور المعمـ بوصفو منظماً لمتعمـ وميس اًر ومعز اًز ومرشداً

لعممياتو؛ فقد تعددت أنواعيا عمى حسب مكوناتيا وتوجييا ،حيث صنفيا جرادات وآخروف (،)1984
وخميفات ( )2013إلى ثبلثة مجاالت:
 .1الكفايات المعرفية.
 .2كفايات األداء.
 .3كفايات النتائج.
كما صنؼ قنديؿ ( )2000الكفايات إلى أربع مجاالت وىي كاآلتي( :قنديؿ)100 :2000 ،
 .1التمكف مف المعمومات النظرية حوؿ التعمـ والسموؾ اإلنساني.
 .2التمكف مف المعمومات في مجاؿ التخصص الذي سيقوـ بتدريسو.
 .3امتبلؾ االتجاىات التي تسيـ في إسراع التعمـ ،واقامة العبلقات اإلنسانية في المدرسة وتحسينيا.
 .4التمكف مف الميارات الخاصة بالتدريس والتي تسيـ بشكؿ أساسي في تعمـ التبلميذ.
ومنيـ مف ذىب إلى تحويؿ كؿ محور رئيس إلى مجموعة مف الكفايات الفرعية واعتمادىا كتصنيؼ

الكفايات مثؿ أبو صواويف ( )2010والتي صنفت الكفايات إلى ثمانية محاور ىي:
 .1كفايات التخطيط.
 .2كفايات األىداؼ السموكية.
 .3كفايات استثارة انتباه التبلميذ.
 .4كفايات عرض الدرس.
 .5كفايات استخداـ وبناء الوسائؿ التعميمية.
 .6كفايات إدارة الصؼ وحفظ النظاـ.
 .7كفايات غمؽ الدرس.
 .8كفايات التقويـ.

يبلحظ مما سبؽ تعدد تصنيؼ الكفايات؛ وينبع ىذا التعدد مف اختبلؼ توجيات الباحثيف ،فكؿ باحث

يتناوؿ التصنيؼ الذي يتبلءـ مع دراستو ويخدـ أىدافو المراد تحقيقيا لذلؾ تقوـ الباحثة بعرض تصنيؼ

الكفايات بما يتبلءـ مع ىذه الدراسة ،وتعرضيا كما عرضيا الناقة ( )1987وىي( :الناقة)21-20:1997 ،
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 -1الكفايات المعرفية :وتشير إلى المعمومات والعمميات المعرفية ،والقدرات العقمية والوعي والميارات
الفكرية الضرورية ألداء الفرد لميامو في شتى المجاالت واألنشطة المتصمة بيذه المياـ وىذا الجانب
يتعمؽ بالحقائؽ والعمميات والنظريات والفنيات ويعتمد مدى كفاية المعمومات في ىذا الجانب عمى

استراتيجية المؤسسة التعميمية في الجانب المعرفي.

 -2الكفايات األدائية :تشير إلى كفايات األداء التي يظيرىا الفرد وتتضمف الميارات النفس حركية في
حقوؿ المواد التكنولوجية ،والمواد المتصمة بالتكويف البدني والحركي ،وأداء ىذه الميارات يعتمد عمى

ما حصمو الفرد سابقاً مف كفاءات معرفية وتتطمب عرضاً يستطيع الطالب أف يقدمو ويؤديو مستفيداً

فيو مف كؿ الوسائؿ واألساليب والفنيات.

 -3الكفايات الوجدانية :تشير إلى آراء الفرد واستعداداتو وميولو واتجاىاتو وقيمو ومعتقداتو وسموكو
االجتماعي والذي يؤثر عمى أدائو لعمؿ ما ،وىذه تعطي جوانب كثيرة وعوامؿ متعددة مثؿ حساسية

الفرد وتقبمو لنفسو واتجاىاتو نحو المينة وتسيـ الدراسات اإلنسانية ومعامؿ التفاعؿ اإلنساني في

تحقيؽ ىذه الكفايات.
 -4الكفايات اإلنتاجية :تشير إلى أثر أداء الطالب لمكفايات السابقة في الميداف ،وىذه ينبغي أف تمقي
االىتماـ في برامج إعداد الكوادر الفنية ،ذلؾ أف ىذه البرامج تعد لتأىيؿ معمـ ذي كفاية والتأىيؿ ىنا
والكفاية عادة ما يشيراف إلى نجاح المتخصص في أداء عممو (ليس ما يؤديو ،ولكف ما يترتب عمى

أدائو) ،وكثي اًر ما ننظر إلى ىذا المستوى األخير مف منظور التقدير والتقويـ أي المستوى الذي ينبغي
أف ُيقوـ مف خبللو كؿ برنامج الكفاية .

 2.2.5مصادر اشتقاق الكفايات:

تتعدد مصادر اشتقاؽ الكفايات التدريسية تبعاً لتعدد النظريات التربوية واختبلؼ اآلراء ووجيات

النظر المتعمقة بيذا المجاؿ ،ولعؿ مف أكثر ىذه المصادر شيوعاً ما ذكرتو الشامي في المصادر التالية:

(الشامي)67-64:1999 ،

 .1اعتماد نظرية تربوية معينة:
حيث تحدد الكفايات البلزمة لممعمـ مف خبلؿ المبادئ والمفاىيـ األساسية التي تقوـ عمييا نظرية

تربوية معينة ،بمعنى أف تكوف الكفايات التي يتـ اعتمادىا متفقة مع أسس ىذه النظرية التربوية ومع اإلطار

التي تعتمده تمؾ النظرية لمعممية التعميمية ،سواء كانت تقميدية أـ حديثة وبالتالي تختمؼ الكفايات تبعاً

الختبلؼ الطريقة ،وبذلؾ يمكف اعتبار النظرية التربوية مصد اًر سميماً الشتقاؽ الكفايات.
 .2ترجمة محتوى المقررات الدراسية:

أي ترجمة محتوى المقررات الدراسية إلى كفايات ينبغي أف تتوافر عند المعمـ الذي يقوـ بتدريسيا،
وتُعد المقررات الدراسية إحدى المصادر التي يمكف مف خبلليا تحديد الكفايات البلزمة.
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ويذكر سوريػاؿ ( ) 1976أنو يتـ إعادة تشكيؿ المقررات الحالية وتحويميا إلى عبارات تقوـ عمى الكفايات
حيث يتـ التدرج مف األىداؼ التعميمية الخاصة مرو اًر بالكفايات وذلؾ عبر خطوط متسمسمة وحمقة متصمة

كالتالي:
المقرر

األىداؼ

الكفايات العامة

الكفايات الفرعية

األىداؼ التعميمية والميارات

(سوريػاؿ.)13:1976 ،
 .3تصنيف المجاالت في عناقيد:
بحيث يضـ كؿ منيا عدداً مف المجاالت ذات الموضوع المشترؾ مستخمصاً منيا ما يشترؾ بينيا مف

أمور تترجـ بعد ذلؾ إلى كفايات لممعمميف.
 .4البرامج الحالية إلعداد المعمم:

حيث يتـ تحديد كفايات التدريس عف طريؽ تحميؿ محتوى المقررات وتحويميا إلى نواتج سموكية
محاور إلعادة بناء البرامج التقميدية ،ويتـ ذلؾ بإعادة صياغة
محددة وصياغتيا في شكؿ كفايات ،واتخاذىا
َ
المقررات الدراسية المعتمدة في البرنامج التقميدي وفؽ فمسفة تربية المعمميف القائمة عمى الكفايات ،وبمقتضى

أسسيا وأىدافيا.

 .5مراجعة قوائم تصنيف الكفايات:
وفييا يتـ تحديد الكفايات عف طريؽ الرجوع إلى الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ والتي كاف ليا

دور كبير في تحديد الكفايات البلزمة لممعمـ ،حيث قدمت مجموعة مف القوائـ يمكف االستعانة بيا عند تحديد
الكفايات الخاصة ببرنامج إعداد معيف ،وتعد القوائـ الجاىزة لمكفايات أحد المصادر الشتقاقيا ،وذلؾ
العتمادىا عمى عدد كبير مف الكفايات التربوية والتعميمية ،بما يتيح إمكانية االختيار فييا ،وذلؾ بعد

المراجعة الشاممة لتمؾ القوائـ المتعددة والمتنوعة التي سبؽ إعدادىا وتطويرىا.

ويرى ليندسي (1973) Lindsey ،أنو رغـ سيولة استخداـ ىذا األسموب إال أف مشكمة استخداميا

تكمف في النظرة الكمية لتحديد الكفايات قد تضيع في زحمة الجزئيات الكثيرة وغير المترابطة في القوائـ
المختمفة (.)Lindsey,1973:183
وترى بغدادي ( )1985أنو يمكف عبلج ىذه المشكمة وذلؾ بقوليا" :عند استخداـ ىذا المصدر ينبغي

وجود ا ستراتيجية واضحة ومحددة يتـ في ضوئيا اختيار العدد المناسب مف الكفايات التي تتوفر فييا درجة
مناسبة مف التجريد ،ولذلؾ فإف ىذا األسموب يفترض أف لدى المعمميف فيماً عاماً لمكفايات المطموب منيـ

تقديرىا ،ويمكف االعتماد عمى رأي المحكميف والخبراء حوؿ ىذه القائمة" (بغدادي.)31:1985 ،
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 .6استطالع آراء الخبراء في المجال:
وىنا يجتمع عدد مف خبراء التربية واألشخاص ذوي أكبر قدر مف المعمومات في الكفايات لتحديد
الواجبات والمياـ التي تتصؿ بمينة التدريس وتضميف ما يرونو ضرورياً منيا في برامج تربية المعمـ باعتبار

أف العامميف في أي ميداف ىـ أقدر مف يحدد الكفايات البلزمة ليذا الميداف ،وليذا فإف ىذا المصدر ُيعد مف
المصادر الميمة واألساسية لتحديد الكفايات ،حيث إنو يعتمد عمى اآلراء الموضوعية النابعة مف الدافع
الميداني بكؿ مشكبلتو واحتياجاتو.

 .7تحميل الدوريات والبحوث العممية والميدانية:
ويعد تحميؿ الدوريات والبحوث العممية والميدانية التي أُجريت في مجاؿ الكفايات واالسترشاد بقوائـ
ُ
الكفايات التي أعدتيا وبتحميؿ الدراسات العممية والميدانية التي تنشرىا المجاالت المينية والرسائؿ العممية أحد

المصادر الميمة الشتقاؽ الكفايات ،حيث تزودنا ىذه األبحاث والدارسات التربوية بمعمومات وبيانات تساعد
المربيف عمى اكتشاؼ معايير أو صفات التعميـ الجيد ،وبالتالي تسيـ في تحديد الكفايات التي يفترض توفرىا

عند المعممات أو المشرفات التربويات ،ألنيا تعطي صورة متكاممة عف مكونات الموقؼ التعميمي.
 .8تحميل العمل أو الميمة:

وييدؼ إلى تعريؼ المياـ والواجبات التي يقوـ بيا المعمـ والميارات والصفات المتطمبة بنجاح في
ىذا العمؿ ،ثـ ترجمتيا إلى كفايات تدرب عمييا .إف مياـ المعمـ أو المشرؼ التربوي مف المصادر األساسية
الشتقاؽ الكفايات المطموبة منو ،وتتـ دراسة مياميـ مف خبلؿ مبلحظة عدد منيـ وىـ يعمموف ،وتسجؿ
النشاطات التي يقوموف بيا واشتقاؽ الكفايات المتضمنة فييا وال يكوف ذلؾ إال بتحميؿ نشاطات المعمـ

والمشرؼ التربوي ومياميا العقمية واالنفعالية واألدائية ،ووضع معايير لتوضيح درجة اإلتقاف المطموبة لكؿ

أداء أو
نشاط ،ثـ ترجمتيا إلى أىداؼ ،وأخي اًر تحديد النشاطات التي يقوـ بيا المعمـ أو المشرؼ تخطيطاً أو ً
تجريباً أو إدارة صؼ أو أسئمة أو تقويـ ،ومف ثـ تحميؿ كؿ نشاط الكتشاؼ الميارات األساسية التي تمكننا
مف القياـ بالنشاط بصورة فعالة ،وبيذا نصؿ إلى قائمة الكفايات المطموبة.

ويشير حمداف ( )1999إلى أف تحميؿ الميمة ىو بذاتو الطريقة العممية التي يستخدميا المربوف عادة
ٍ
بعدئذ في التدريس ،والتي يستطيعوف بيا أيضاً ممارسة
في تحديد الكفايات التعميمية وتطويرىا ثـ تنفيذىا
ضبط كامؿ لمدخبلت وعمميات ومخرجات التدريس ،وميما يكف ،فالقدرة أو الميارة التي تجسدىا الكفايات

ىي في واقع األمر ميمة تدريسية يقوـ المعمـ بأدائيا كداللة عمى أىميتو التعميمية في مجاؿ الميمة المطموبة،

كما أف تحميؿ الميمة التدريسية لخطواتيا السموكية الفرعية ،ثـ توصيؼ ىذا السموؾ بعناية يجعؿ منو (تحميؿ
الميمة) أداة عممية ميمة لقياس كفاية التدريس؛ حيث بدونو يصبح تنفيذ التدريس بالكفايات ،وقياس كفايتو
عشوائياً غير منتج( .حمداف)167:1991 ،
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 .9تحميل ميارات التدريس:
عمى اعتبار أف العممية التعميمية تتضمف مجموعة مف األنشطة المتنوعة وتحديد خصائص التعميـ
الجيد والميارات التي تحدده ،حيث يتضمف أنواعاً مف النشاط كالشرح وطرح األسئمة والعروض التوضيحية
والتجارب العممية وغيرىا مف األنشطة التي تيدؼ إلى تحقيؽ وظائؼ معينة في العممية التعميمية؛ كالكشؼ

عف االستعداد لمتعمـ ،وتنظيـ الخبرات التعميمية المبلئمة ،وحفز التبلميذ لمتعمـ؛ حيث أف تحميؿ ىذه األنشطة
يسمح باكتشاؼ ميارات أساسية الزمة ألدائيا بصورة مرضية.

 .10مالحظة أداء المعمم وتحميمو:
وىنا يقوـ الباحث بمبلحظة المعمـ أثناء تأدية عممو ويدوف ممحوظاتو بالنسبة لمكفايات الرئيسة
والفرعية في الوظيفة ،وكذلؾ بالنسبة لمعادات الحسنة والسيئة التي يمارسيا المعمـ أثناء عممو ومدى حماسو
أو توانيو في األعماؿ عمى أداء مياـ وظيفتو .ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ المياـ التدريسية لممعمـ ،ووضع

معايير مرغوبة ألداء كؿ ميمة ،ثـ ترجمة ىذه المعايير إلى أىداؼ تفصيمية ُييتدى بيا في تقرير المحتويات
والخبرات التدريسية وأساليب التقويـ المبلئمة لكؿ ىدؼ ،أي أف وصؼ المياـ ما ىو إال تحويؿ األىداؼ

النيائية إلى أىداؼ ممكنة.
 .11الرجوع إلى الطالب:

وىـ الطبلب الذيف أتموا برنامج إعدادىـ في كمياتيـ أو في معاىد إعدادىـ وتوجو إلييـ استبانو

مفتوحة يكتب فييا كؿ طالب الحاجات التي كاف يود أف يتعمميا ثـ تصاغ الحاجات في صورة كفايات.
 .12تحديد حاجات المتعممين في المدرسة:

تركز ىذه الطريقة عمى تحديد حاجات المتعمميف في المدرسة وترجمتيا إلى كفايات يجب أف تتوفر

عند المعمـ الذي يتصؿ بيـ.

جميع المصادر السابقة تعتبر مجاالً خصباً يمكف مف خبللو اشتقاؽ الكفايات التدريسية ،وتعتبر

أيضاً المنطمقات الرئيسة التي تُخطط في ضوئيا البرامج التدريبية البلزمة لتنمية الكفايات التدريسية لدييـ.

يبلحظ مما سبؽ تعدد ىذه المصادر واختبلفيا مف باحث إلى آخر؛ ويأتي ىذا االختبلؼ باختبلؼ
ىدؼ كؿ دراسة وطبيعتيا ،وقد ساعد ىذا التعدد في تحقيؽ ما يوصي بو الخبراء بأف يستخدـ أكثر مف

مصدر ،ويتبع أكثر مف أسموب لتحديد الكفايات واشتقاقيا ضماناً لعمؿ أكثر دقة ،وأسمـ منيجاً ،وأشمؿ
موضوعياً ،وأف يكوف ىذا التعدد استجابة لضرورة أو تمبية لحاجة أو توخياً لدقة ،وتستعرض الباحثة المصادر
بما يخدـ طبيعة دراستيا.
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 2.2.6مصادر اشتقاق الكفايات لتدريس مادة العموم
بالرجوع إلى الدراسات والبحوث السابقة وما أسفرت عنو مف قوائـ الكفايات ثـ مف خبلؿ استعراض
الدراسات والبحوث السابقة في مجاؿ الكفايات التدريسية ،وما تـ إتباعو فييا مف طرؽ وأساليب لتحديد ىذه

الكفايات تجد الباحثة أف دراسة (عبد الكريـ )2007 ،استعرضت كفايات يجب أف يمتمكيا معممو العموـ
لمتدريس في المرحمة اإللزامية وىي (كفاية الفمسفة التربوية – كفاية تخطيط الدرس – كفاية تنفيذ الدرس –

كفاية النظاـ والعبلقات اإلنسانية – الكفاية العممية والنمو الميني – كفاية التقويـ) ،بينما اقترح الماضي

( 5 ،)2010كفايات لمعمـ العموـ موزعات عمى  50كفاية فكانت عمى الشكؿ اآلتي( :كفاية استخداـ
الوسائؿ التعميمية – كفاية التخطيط واإلعداد لمدرس – كفاية األىداؼ التربوية – كفاية التقويـ – كفاية

العبلقات اإلنسانية وادارة الصؼ) ،أيضاً صنؼ عباس (  )1986كفايات المعمـ المؤىؿ لتدريس العموـ إلى

( )51كفاية مصنفة في فئات خمس وىي (كفايات تتصؿ بالتخطيط لتدريس العموـ – كفايات تتصؿ
باالستراتيجيات التعميمية -كفايات تتصؿ بالتفاعؿ مع التبلميذ وايجاد عبلقات حسنة معيـ -كفايات تتصؿ
بتقويـ تعمـ التبلميذ – كفايات تتصؿ باتجاىات معمـ العموـ نحو مينتو ومعارفو المينية والعممية) ،ولـ يذىب

العتيبي ( )2011إلى أبعد مف ذلؾ فقد حدد قائمة كفايات معممة العموـ في ضوء معايير الجودة الشاممة

فكانت  153كفاية تندرج تحت  4كفايات ىي (كفايات التخطيط – كفايات التنفيذ – كفايات التقويـ – كفايات
مينية) ،بينما زيتوف ( )1996كاف أكثر تفصيبلً لكفايات معمـ العموـ فحددىا في ( )11كفاية كاآلتي:
 .1تحديد الفروؽ التفكيرية (النمو العقمي) لممتعمميف.
 .2اكتساب عمميات العمـ وميارات التفكير العممي.
 .3امتبلؾ ميارات التدريس بما تتضمنو مف تخطيط ،تنفيذ ،تقويـ.
 .4تصميـ وتطوير نشاطات وتجارب عممية مف نوع مفتوح النياية.
 .5امتبلؾ ميارات وتقنيات مخبرية عممية.
 .6تحديد واختيار طرؽ واستراتيجيات تدريس العموـ المناسبة.
 .7امتبلؾ ميارة طرح األسئمة ،وتوجييا.
 .8تحديد واختيار وبناء الوسائؿ.
 .9تصميـ وتخطيط تدريس العموـ.
 .10تنظيـ وادارة مراكز تعمـ العموـ.
 .11تقييـ تعمـ المتعمميف والتقييـ الذاتي لمعمـ العموـ.

34

في ظؿ ما سبؽ قامت الباحثة بتحميؿ قوائـ الكفايات السابقة وتحميؿ األبعاد الجزئية لكؿ كفاية ،حيث
ساعدت األبحاث بإعطاء صورة متكاممة عف كفايات معمـ العموـ واالسترشاد بيا في إعداد قائمة الكفايات.
 ذوي الخبرة واالختصاص:وترى الباحثة أنو مف أىـ المصادر ألنو يعتمد عمى األداء الموضوعي النابع مف الميداف التربوي،
حيث يتـ تضميف ما يرونو ضرورياً باعتبار أنيـ أقدر مف يحدد الكفايات البلزمة لمعمـ العموـ.
 أىداف تدريس العموم في المرحمة األساسية:تُعد أىداؼ تدريس العموـ كما تقدميا مناىج العموـ في المرحمة االبتدائية مصد اًر ميماً لمكفايات ويتـ
ذلؾ عف طريؽ إعادة تشكيؿ ىذه األىداؼ وتحويميا إلى عبارات تقوـ عمى الكفايات.
حيث يعرض األغا والمولو ( )2009أىداؼ تدريس العموـ لممرحمة األساسية في فمسطيف كاآلتي

(األغا والمولو:)79-78:2009 ،

 .1تعميؽ العقيدة اإلسبلمية في نفوسيـ وتعزيز إيمانيـ باهلل وتقدير عظمتو في تنظيـ الكوف.
 .2كسب ثقافة عممية وتكنولوجية لفيـ طبيعة العبلقة بيف كؿ مف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع.
 .3التعرؼ إلى الثروات الطبيعية الموجودة في فمسطيف ،ودور العموـ في المحافظة عمييا واستمرارىا.
 .4التعرؼ إلى البيئة في فمسطيف والوطف العربي وتحسف مشكبلتيا.
 .5تنمية ميارات عقمية واستخداـ عمميات العمـ في المواقؼ الحياتية المختمفة.
 .6تطوير القدرة عمى التفكير العممي واالستقصاء العممي وحؿ المشكبلت واتخاذ القرار.
 .7تطوير ميارات البحث والتفكير الناقد وتطوير القدرة عمى الحكـ المنطقي.
 .8تطوير ميارات التعمـ الذاتي والتعمـ التعاوني وتنمية القدرة عمى متابعة تطور العمـ.
 .9تنمية اتجاىات إيجابية نحو تعمـ العموـ واستخداميا في حؿ المشكبلت الحياتية.
 .10تنمية الميوؿ واالىتمامات العممية واالتجاىات والقيـ والميارات العممية.
 .11كسب أوجو التقدير لمعمـ وتقدير جيود العمماء العرب والمسمميف وغيرىـ وتقدير الجيود المبذولة
لحماية البيئة وترشيد استغبلؿ المصادر الطبيعية والثروات النباتية والحيوانية وتقدير العمؿ اليدوي

وممارستو والشعور بفائدة الميف والحرؼ وتقدير العامميف فييا.
 -معايير مؤشر الجاىزية لمتعميم ):(RTTI

والتي اشتقت مف معايير المعمميف الجدد الخاصة بإعداد المعمـ الفمسطيني الجديد ( ،)2010والتي

تضـ إحدى وعشريف عبارة متعمقة بالكفاءة توجب الطمبة المعمميف إبرازىا لمداللة عمى جاىزيتيـ لبلنخراط في
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مينة التعميـ ،حيث تضمف معايير مؤشر الجاىزية لمتدريس مدى واسع مف المعارؼ والميارات التي يحتاجيا
الخريج الجديد؛ ليكوف فاعبلً في مينتو وممماً بمتطمباتيا المعرفية والتطبيقية والميارية.
وقد قامت الباحثة بعرض المعايير عمى مجموعة مف المختصيف لتحديد الكفايات التي يمكف اشتقاقيا
مف ىذه المعايير.

 2.2.7أسس تحديد الكفايات:
تُعد عمم ية تحديد الكفايات واختيار مصادر اشتقاقيا ذات أىمية حيث أنيا تعتمد بدرجة كبيرة عمى
بعض األسس التي ينبغي أف يتـ ىذا التحديد في ضوئيا ،وقد حدد كوبر  (1973) Cooperىذه األسس
في أربعة محاور ىي:
 -1األساس الفمسفي:
يعد ىذا األساس بمثابة األساس الحاكـ الذي يتـ في ضوئو وضع الغايات واألىداؼ والمنطمقات

التي تتفؽ مع قيـ المجتمع وفمسفتو ومف خبللو تتحدد النتاجات المرغوبة لعممية التربية ،أضؼ إلى ذلؾ كونو

يمعب دو اًر كبي اًر في تحديد مفيوـ معيف لدور المعمـ أو المشرؼ التربوي تتحدد في ضوئو الكفايات التعميمية

البلزمة ليذا الدور بأسموب عممي سميـ ويواكب تطور العصر.
 -2األساس األمبريقي:

يركز ىذا األساس عمى بعض المفاىيـ األمبريقية التي يمكف أف تشكؿ أساساً عممياً تقوـ االمبريقية

عميو ،عمميات حيث يمكف لعممية اشتقاؽ العبارات المتعمقة بالكفايات التعميمية البلزمة باعتبار أف العموـ
اإلنسانية االجتماعية والسموكية وما ينتج عنيا مف مدخبلت أف تسمح باشتقاؽ أو وضع نموذج أمبريقي لدور

المعمـ أو المشرؼ التربوي ،وفي ضوء ىذا األساس يمكف تحديد نوعية الكفايات المعرفية أو األدائية.
ويضاؼ لمتوضيح أف اإلمبريقية توجو فمسفي يؤمف بأف المعرفة اإلنسانية تأتي بشكؿ رئيس عف
ُ
طريؽ الحواس والخبرة ،والمعرفة تستمد شرعيتيا مف مرورىا بيذه الحواس ،واالحتكاـ إلى الواقع المحسوس

حتى تصبح قابمة لمتحقؽ مف صحتيا
 -3أساس المادة الدراسية:

تعد المادة الدراسية مف أىـ مكونات الموقؼ التعميمي –المعمـ والتمميذ والمادة العممية -وال يمكف أف
تتـ العممية التعميمية بدوف وجود خبرات ومعارؼ تقدـ لممتعمـ ،ومف ىذا المنطمؽ فإف أساس المادة الدراسية،

يعد أحد منطمقات تحديد الكفايات التعميمية البلزمة مف خبلؿ البناء المعرفي ،وتنظيماتو المتنوعة في مجاؿ
المادة الدراسية ،وعادة ما تركز الكفايات التي تحدد في ضوء ىذا األساس عمى الكفايات التخصصية التي
تقوـ عمى المعرفة بصفة أساسية ،فمثبلً في مواد المغة العربية فإنو يتوقع مف المعمـ أو المشرؼ التربوي أف
يظير كفاية معرفية معينة في بعض فروع المغة العربية كالقراءة واألدب والنصوص والنحو والببلغة والنقد
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األدبي والتعبير ،وغيرىا مف الفروع األخرى ،كما يتوقع أف يكوف ىذا األساس مصد اًر لتحديد بعض الكفايات
األدائية في مجاؿ المادة الدراسية التي تعتبر مكممة لمكفايات المعرفية في ىذا المجاؿ.

 -4أساس الممارسة:
تعد ممارسة العممية التعميمية مف الجوانب الميمة في صقؿ شخصية المعمـ أو المشرؼ التربوي

وتزويده بالخبرات التي تعجز البرامج التقميدية إلعداده في تزويده بيا ،ومف ىذا الجانب فإف أساس الممارس

يقوـ عمى مفيوـ مفاده :أف الكفايات التعميمية البلزمة لممعمـ أو المشرؼ التربوي في مجاؿ المغة العربية ،أو

في أي مجاؿ؛ يمكف تحديدىا مف خبلؿ التحميؿ الدقيؽ لما يفعمو المعمموف األكفاء في أثناء ممارساتيـ لعممية

التدريس ،فالمعمـ أو المشرؼ التربوي الجيد والمقتدر مف خبلؿ أدائو لميامو التدريسية المحددة مثؿ :إدارة

المناقشة والحوار ،مشاركة التبلميذ في العممية التعميمية ،إدارة الفصؿ وتوجيو أسئمة والتعزيز وغيرىا مف
المياـ األخرى يمكف أف تعطي نموذجاً جيداً لؤلداء المتميز وربما الفعاؿ ،وىذا بدوره يتيح الفرصة لتحديد

الكفايات المرغوبة في ضوء ىذا األساس.

 2.2.8نشأة حركة إعداد المعممين القائمة عمى الكفايات وتطورىا:
ليس ثمة شؾ في أف نشأة الحركات التربوية وتطورىا ال تأتي بطريقة عشوائية وانما تأتي نتيجة

سمسمة مف العوامؿ والمتغيرات التي تحدث داخؿ المجتمعات تمبية لرغبتيـ واستجابتيـ لمتطمباتيـ.

"ولعؿ مف أبرز الحركات التربوية التي جاءت كرد فعؿ ليذا التغيير حركة التربية القائمة عمى
الكفايات التي بزغ فجرىا في الواليات المتحدة األمريكية في أواخر الستينات في جامعة فموريدا ،ثـ ما لبث أف

ذاع صيتيا في األوساط التربوية عمى المستوى العالمي وذلؾ لما حممتو مف آماؿ بإعادة تشكيؿ التربية
وصياغة برامجيا صياغة تتماشى مع روح العصر الحديث وتواكب توجياتو (الخميفة.)79:1992
حيث يعتبر البحث في مجاؿ تحديد كفايات التدريس عممية قديمة تمتد جذورىا إلى نياية القرف

التاسع عشر الميبلدي ،وبداية القرف العشريف ،فقد أشار "ليرند" ) (Learned,1920إلى أنو قد ظيرت في
تمؾ الفترة مجموعة مف االتجاىات الخاصة إلعداد المعمـ تشبو إلى حد كبير مكونات النظاـ القائـ عمى

الكفايات ،وكاف مف بيف تمؾ االتجاىات االتجاه الذي أطمؽ عميو مصطمح )(The Cult of Efficiency
ويعني (طائفة الكفاءة) حيث كاف يدرب العامموف في مجاؿ إدارة األعماؿ عمى بعض الكفايات المحددة التي
يحتاجونيا لمقياـ بمسؤوليات عمميـ بنجاح ،ولما ثبت فعالية ىذا البرنامج في إدارة األعماؿ شرع في تطبيقو

في المجاؿ التربوي عامة (الصباغ1986 ،ػ.)41:

ويشير التربويوف الميتموف باإلعداد القائـ عمى الكفايات إلى أف مفيوـ البرامج التعميمية القائمة عمى

فكرة الكفايات يتصؿ في أسسو وأصولو ببعض نظريات المناىج وتطبيقاتيا التي ظيرت في أوائؿ القرف

الميبلدي المنصرـ ،التي أكدت في جانب منيا عمى مفيوـ األداء ،حيث ظير مفيوـ ىذا النوع مف البرامج
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عمى يد المربي األمريكي "فرانكميف بوبت" ) ،(Franklin Bobbitكما أف مواطنو المربي األمريكي "شارترز"
) (Chartersنادى في الوقت نفسو بفكرة البرامج القائمة عمى الكفايات والمستندة إلى تحميؿ النشاط والعمؿ،
وتحميؿ الصعوبات كمصادر لتحديد أىداؼ سموكية ليذه البرامج ،وعمى الرغـ مف إسيامات "بوبت وشارترز"

وأتباعيما في إرساء فكرة الكفايات ،إال أف تصورىـ كاف عاماً ،إلى أف جاء عديدوف بعدىـ بنصؼ قرف تقريباً

عمى رأسيـ "بوفاـ" ) (Pophamالذي أكد عمى أف تكوف األىداؼ منصبة عمى ما ينبغي أف يتعممو الفرد

لكي يؤديو وليس عمى ما ُيخبره أو يعرفو (الناقة1997 ،ػ.)4:

كما أشار "باودف" ) ،(Bawdenإلى تأثر التربية القائمة عمى الكفايات بنظرة اإلدارة العممية ذات

المنشأ الصناعي لتايمر ،لكنو أرجح نشوء التربية القائمة عمى الكفايات كحركة تربوية ليا مبلمحيا وسماتيا

الخاصة إلى الحركة السموكية التي ظيرت في عاـ ( )1950في الواليات المتحدة األمريكية (طالب:2006 ،

.)38

ويبلحظ ىنا تأثر حركة إعداد المعمميف القائمة عمى الكفايات بالمدرسة السموكية التي تنادي بتحميؿ

السموؾ اإلنساني إلى جزئيات سموكية يمكف تشكيميا وتحويميا عف طريؽ التعمـ والتدريب والتغذية الراجعة.

وقد جاءت الفكرة األساسية العتماد مبدأ الكفايات في تدريب المعمميف واعدادىـ في أكتوبر مف عاـ 1967ـ،
وذلؾ عندما دعا مكتب الواليات المتحدة األمريكية لمتربية ) (USOEالمؤسسات المسئولة عف إعداد المعمـ

لتقديـ مقترحات لتحسيف برامج إعداد معممي المرحمة االبتدائية ،وجاءت ىذه المقترحات نتيجة لممطالبة
بالتجديد الشامؿ لبرنامج متكامؿ إلعداد المعمميف ،حيث قُدـ لممكتب ثمانوف دراسة وتقري اًر حوؿ الموضوع،
كانت متفقة إلى حد بعيد في العناصر التالية (مرعي( ،)40-48:1983 ،قنديؿ1994 ،ػ،)90 :

(سعادة:)111:1994 ،

 .1التأكيد عمى تحديد نتائج التعمـ في صورة أىداؼ سموكية.
 .2التأكيد عمى توفير الخبرات الميدانية التي تتيح العمؿ أكبر قدر ممكف داخؿ الفصؿ.
 .3استخداـ مصادر وموارد التعمـ المتنوعة بمؤسسات اإلعداد.
 .4التركيز عمى تقويـ الطبلب المعمميف أثناء برنامج التدريب وبعده.
وقد ترتب عمى ىذه الخطوة العممية اىتماـ مركز بحركة الكفايات ،فظيرت الكتب والدراسات التربوية
والنشرات ،وعقدت ليا المؤتمرات وحمقات البحث والنقاش وسرعاف ما استرعى المفيوـ الجديد انتباه الكثيريف
مف عمماء التربية والعامميف في ميادينيا ،وازدىر بشكؿ ممحوظ عندما أدخؿ في المعاىد والمؤسسات التعميمية
والكميات القائمة عمى إعداد المعمميف ،وبعد أف أخذ اتحاد المعمميف األمريكي يطالب بااللتزاـ بيذا النوع مف

البرامج ،وفتنت بو العديد مف المؤسسات التربوية إلى درجة أف بعض اإلدارات التعميمية أصبحت ال تجيز

العمؿ بالتدريس إال بناء عمى اختبار الكفايات المتوفرة لدى المرشح لشغؿ وظيفة أو عمؿ في ىذا المجاؿ
(الخميفة.)82 :1993 ،
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 2.2.9حركة إعداد المعممين القائمة عمى الكفايات:
إف إعداد المعمـ الجيد ُيعد التزاماً نحو الناشئيف ونحو مستوى مينة التعميـ ،خاصة في ظؿ أىداؼ
التعميـ ومحتواه وأساليبو ومصادره المتغيرة ،والدور المتغير لممعمـ الذي تخطى الحدود التقميدية؛ والذي تطمب
أف تكوف برامج إعداده قبؿ وأثناءىا برامج تقدـ الخبرات واألساليب التعميمية والكفايات العامة والخاصة التي

تتناسب مع متطمبات ىذا الدور.
فيأتي اتجاه إعداد المعمـ عمى أساس الكفايات مف االتجاىات الحديثة التي جاءت لتبلئـ ىذه

التغيرات وتُحدث تحوالً ميماً في فمسفة تربية المعمميف ألنيا تعكس أىدافاً تربوية محددة وتعكس واقع ما يفعمو
المعمميف حقيقة وما ينبغي أف يفعمو طبقاً ألعمى المستويات في مجالو.
حيث تقوـ فكرة إعداد المعمـ عمى أساس تحميؿ الوظائؼ والمياـ المطموبة مف المعمـ بعد تخرجو إلى
مجموعة مف الكفايات يجب عمى الطبلب المعمميف إتقانيا قبؿ ىذا التخرج (زيتوف.)123:2002 ،
ويعمؿ (سمفاف  Sullivanوىيجنز )1993 ,Higginsأىمية حركة إعداد المعمميف القائمة عمى

الكفايات بأف اإلعداد لمتدريس بواسطتيا يصبح طريقة تعميـ فعالة ومباشرة لمتعمـ الجيد ،وأف المعمميف الذيف
يعدوف وفؽ ىذا األسموب يتوقع أف يصبحوا معمميف أكثر كفاية مف غيرىـ ،وأف ىذا األسموب يعد طريقة

تفكير حوؿ التدريس كما ىو طريقة تدريس في الوقت ذاتو ).(Sullivan, Higgins,1993:4

وعمى ىذا فإف حركة إعداد المعمميف القائمة عمى الكفايات تركز عمى مفيوـ مفاده أف عممية التدريس

الفعاؿ يمكف تحميميا إلى مجموعة مف الكفايات التي إذا تمكف منيا المعمـ وأتقنيا؛ زادت مف احتماؿ نجاحو
في تحقيؽ أىداؼ عممية التربية والتعميـ وعميو فإف إبراز خاصية المعمـ الكؼء ال تكمف في إلمامو بالجانب

المعرفي فحسب؛ وانما في قدرتو عمى إجادة كفايات التدريس البلزمة المرتبطة بدوره في العممية التربوية
والتعميمية ،والمعمـ المؤىؿ الذي يمتمؾ الكفايات البلزمة لتدريس تخصصو.

 2.2.10تعريف برامج إعداد المعممين القائمة عمى الكفايات:
ظيرت برامج تربية المعمميف القائمة عمى أساس الكفاءة نتيجة لمطالبة الجماىير بمردود أفضؿ
لعممية التعميـ ،وجاءت ىذه الحركة كرد فعؿ لممفيوـ التقميدي لتربية المعمميف وبرامج إعدادىـ لتتجاوز ثغراتيا
وعيوبيا ،وتركز عمى أدوار المعمـ ومسؤولياتو في الموقؼ التعميمي.

تناولت أدبيات التربية والدراسات السابقة التعريفات المتعددة لبرامج إعداد المعمميف القائمة عمى

الكفايات ،وتعددت وجيات نظر الباحثيف في تعريؼ البرنامج القائـ عمى الكفايات ومف أىـ تمؾ التعريفات
اآلتي:

عرؼ الناقة ( )1997برنامج إعداد المعمميف القائـ عمى الكفاية بأنو "البرنامج الذي يقوـ عمى أساس

تحديد الكفايات التي يرى معدوه ضرورة أف يكتسبيا الفرد ويؤدييا بإتقاف مع تحديد معايير تشير إلى ىذا
اإلتقاف" (الناقة.)40:1997 ،
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وعرفو المقاني؛ والجمؿ ( )1996أنو "برنامج يتضمف مجموعة مف اإلجراءات والممارسات يحدد ليا
أىدافاً في ضوء الكفايات التعميمية التي يجب عمى المعمـ اكتسابيا والتي تساعده عمى أداء دوره بفاعمية،
ويقوـ بالتدريس فييا مجموعة مف المختصيف في مجاؿ إعداد المعمـ" (المقاني والجمؿ.)40 :1996 ،

وعرفيا "كوبر ووبير" ) (Cooper& Webirبأنو "البرنامج الذي يحدد الكفايات المتوقع ظيورىا لدى

المعمـ الطالب ،ويوضح المعايير التي يمكف استخداميا في تقويـ الكفايات عنده ،وتقع مسؤولية الوصوؿ إلى
المستوى المطموب مف الكفاية عمى المتدرب ذاتو" ).(Cooper, J.M. & Webir, W.R.1973: 34

وعرفيا "ولنز" ) (Wallinsبأنو "البرنامج الذي يعد الطبلب المعمميف بالخبرات التعميمية التي

تساعدىـ عمى أف يقوموا بأدوارىـ كمدرسيف ،وعمى الطالب المعمـ أف يظير معرفة محددة وأف يحقؽ تعمماً

لتبلميذه" )(Houston, W.R 6& Howsom,1974: 35

وعرفيا "بربا ار الينج" ) (Brabara Ellingبأنو "نظاـ إلعداد المعمميف يستيدؼ تطوير معرفة
وميارات واتجاىات محددة ،يفترض أف تكوف مطموبة مف المدرس ليدرس بطريقة فعالة ،ويحصؿ الطالب
عمى الشيادة إذا أثبت أنو قد اكتسب بالفعؿ ىذه الكفايات وليس بإكمالو دراسة البرامج المقررة عميو"

).(Brabara Elling, 1979:708-709
ىي:

ويتضح مف التعريفات المتعددة لبرامج إعداد المعمميف القائمة عمى الكفايات أنيا تتفؽ في عدة بنود

 .1أنيا برامج تستيدؼ إكساب المعمميف كفايات التدريس البلزمة وفؽ إجراءات منظمة تركز عمى جيود
المتعمميف.

 .2ىذه البرامج تتضمف كفايات تعمؿ عمى بياف المعارؼ والسموكيات والخبرات واألنشطة التعميمية
البلزمة لمتدريس الناجح ،وليقوـ المعمـ بدوره عمى أكمؿ وجو.
 .3تسعى ىذه البرامج إلى إكساب الطالب المعمـ المعارؼ ،والميارات ،والخبرات ،واألنشطة التعميمية
بشكؿ سموكي يمكف مبلحظتو وقياسو وفؽ معايير محددة.
 .4تصمـ ىذه البرامج عمى أساس المياـ والمسؤوليات التي سوؼ يواجييا المعمـ في الميداف.
 .5تسعى برامج إعداد المعمميف عمى أساس الكفايات إلى تحويؿ المعرفة العممية النظرية إلى كفايات
تدريسية يكتسبيا الفرد وتظير عميو مف خبلؿ أدائو ،فيي بالتالي تجسر اليوة بيف النظري والتطبيقي.

 2.2.11األسس التي تقوم عمييا حركة إعداد المعممين القائمة عمى الكفايات:

يشير قنديؿ ( )2000إلى أف حركة إعداد المعمميف القائمة عمى الكفايات تقوـ عمى األسس التالية

(قنديؿ:)92 :2000 ،
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 .1إتقاف المتعمـ والمتدرب لميارات التدريس المختمفة عف طريؽ التدريب الفعاؿ في ظؿ توفر الوقت
الكافي لمتعمـ والتدريب ،والنوعية الجيدة منيا.
 .2مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف والمتدربيف ،فالفروؽ التي تظير في مستوى إتقانيـ لميارات
التدريس المختمفة يرجع سببيا إلى أخطاء في نظاـ أسموب التعميـ والتدريب ،وليس في خصائص

المتعمميف والمتدربيف.

 .3توفير إمكانات مناسبة لمتعمـ والتدريب ،بالشكؿ الذي يتيح لممتعمميف والمتدربيف فرصاً متساوية في
التعمـ والتدريب.

 .4التركيز عمى االختبلفات في التعمـ ،أكثر مف التركيز عمى االختبلفات في المتعمميف.
 .5اعتبار نوعية خبرات التعمـ والتدريب التي تتوفر لممتعمميف والمتدربيف ىي أكثر العناصر أىمية في
عممية التدريس والتعمـ.

ويضيؼ إلييا (المعيمي2000 ،ػ:)89 :
 .1التركيز عمى مخرجات العممية التعميمية فضبلً عف التركيز عمى مدخبلتيا.
 .2تقع مسؤولية تقويـ إتقاف الكفايات التعميمية عمى عاتؽ المعمـ مف خبلؿ استخدامو ألساليب التقويـ
الذاتي ،ويتضمف مبدأ مسؤولية التقويـ الذاتي التعرؼ عمى المعايير التي تحدد مستوى اإلتقاف
المطموب لكؿ كفاية.

ويرى (طعيمة )25-24:1999 ،أف إعداد المعمميف عممية مستمرة ،ومف ثـ ينبغي تزويدىـ

بالميارات التي تساعدىـ عمى أف يعمّموا أنفسيـ ذاتياً.

وترى الباحثة أف إعداد المعمـ القائـ عمى الكفايات يرتكز إلى حقيقة أساسية مفادىا أف التدريس عممية سموكية
تتطمب الكثير مف التمكف يمكف تشكيميا وتعديميا عف طريؽ التعميـ والتدريب والتغذية الراجعة.

 2.2.12السمات التي تميز تربية المعممين القائمة عمى الكفايات:

تتميز حركة إعداد المعمميف القائـ عمى الكفايات بجممة سمات تميز بيا تدريب وتأىيؿ المعمـ

وتتمخص في (الناقة:)19-18:1997 ،

 .1تركيزىا عمى األداء بدالً مف الخبرة ،وتركيزىا عمى النتائج دوف المعرفة والميارة المفظية.
 .2اعتنائيا بالتدريب بدالً مف التدريس ،وباالستدالؿ بدالً مف التمقيف.
 .3اىتماميا بالتعميـ الفردي أكثر مف الجماعي.

 .4عنايتيا بالعمؿ الميداني أكثر مف المناىج الثابتة.
 .5صياغة الكفايات في أشكاؿ أىداؼ سموكية.
 .6تحديد المحتوى الذي يوفر الكفايات.
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 .7تحديد اإلجراءات والوسائؿ واألساليب واالستراتيجيات المساىمة في التدريس.
 .8تحديد معايير ومستويات لتقويـ الكفايات.
 .9تركيز التقويـ فييا عمى اإلنجاز والنتائج.

 .10يتـ خبلليا التقويـ باستمرار ،وباستخداـ التقويـ البنائي والتغذية الراجعة.
ويضيؼ (الخميسي )178 :2003 ،سمتيف أخرييف ىما:
 .1أنيا تساعد الطالب المعمـ عمى مشاىدة تقدمو ومبلحظتو واإلحساس بو ،في ضوء معايير مستوى
األداء المقبوؿ المحدد بدقة.
 .2أنيا تركز عمى الطالب المعمـ ،مما يجعؿ المشرؼ أكثر اىتماماً بالكفايات الفردية لكؿ طالب معمـ،
وأكثر حرصاً عمى توفير فرص اكتسابيا واظيارىا في سموكو المستقبمي.

مف العرض السابؽ نجد أف ىذه البرامج تركز عمى التدريب لتجعؿ منو محو اًر أساسياً في العممية

التربوية ،وتؤكد عمى نواتج التعمـ وعمى التعميـ الفردي الذاتي.

وترى الباحثة أف ىذه السمات مف شأنيا أف تزيد أىمية ىذا االتجاه كاتجاه تربوي حديث ييدؼ لتقديـ

تعميـ نوعي يحقؽ األىداؼ المنشودة.

 2.2.13خطوات بناء البرنامج القائم عمى الكفايات:
يتضح مف العرض السابؽ أف بناء البرنامج القائـ عمى الكفايات ال يتـ بطريقة عشوائية وانما وفؽ

خطوات منظمة متدرجة ،حيث يصنفيا اريكسوف وجيوالش ) (Erickson,Geulach,1972:219إلى ثبلث

مراحؿ لبناء البرامج التعميمية وىي:

 .1المرحمة األولى :مرحمة التحميؿ وتتضمف تحديد األىداؼ التعميمية ،وتحميؿ وتنظيـ المحتوى.
 .2المرحمة الثانية :مرحمة التركيب وتتضمف األنشطة التعميمية واأللواف والوسائؿ التعميمية وتصميـ
االستراتيجيات التعميمية وتحديدىا.
 .3المرحمة الثالثة :مرحمة التقويـ.
بينما يشير "جيمس" ) (Gemsإلى أف المرحمة األولى التي تمكننا مف تصميـ برنامج تدريبي قائـ

عمى الكفايات ىي تحديد الكفايات مف خبلؿ اآلتي (جيمس:)23-22 :1978،

 .1مراجعة البياف الوظيفي لممعمـ المتدرب ،وذلؾ لتحديد الكفايات التي يحتاج إلييا لمقياـ بمسؤوليات
وظيفتو بنجاح.

 .2استفتاء المعمميف الذيف سيتـ تدريبيـ عف الكفايات التي يشعروف بالحاجة إلييا.
 .3استفتاء المشرفيف عمى البرنامج عف الكفايات التي يروف ضرورة توفيرىا مف خبلؿ البرنامج التدريبي.
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 .4مراجعة القوائـ الخاصة بتصنيؼ الكفايات التي يجب أف تتوافر في المعمـ.

أما عبد العزيز ( )1987فقد أشارت إلى تسع خطوات لبناء برنامج تعميمي قائـ عمى الكفايات فيما
يمي:
 .1وضع األسس التي يقوـ عمييا البرنامج التدريبي.
 .2تحديد أىداؼ البرنامج.
 .3وضع الخطة الزمنية.
 .4اختيار المحتوى وتنظيمو.
 .5اختيار األنشطة التعميمية.
 .6تحديد األدوات والوسائؿ التعميمية.
 .7تحديد أساليب التعمـ المناسبة.
 .8اختيار إجراءات التقويـ المناسبة.
 .9القراءات والمراجع المعنية.
ولـ يذىب الف ار ( )1984إلى أبعد مف ذلؾ ،فمقد حدد خطوات بناء البرامج التعميمية القائمة عمى

الكفايات وفؽ الخطوات التالية (الف ار:)295:1984 ،
 .1اختيار األىداؼ التعميمية.
 .2اختيار محتوى البرنامج.
 .3اختيار النشاطات التعميمية.
 .4اختيار التقنيات التربوية المناسبة.
 .5اختيار إجراءات التقويـ.

وجاء "كيمب" ) (Kembليجمؿ تمؾ الخطوات في عدة تساؤالت ىامة يجب أف يضعيا التربويوف في االعتبار
عند بناء البرامج التعميمية عمى أساس الكفايات وىي ): (Kemb,1990:19

 .1ما المحصبلت التي يجب أف يصؿ إلييا المعمـ ليتمكف مف أداء دوره عمى أفضؿ وجو؟.
 .2كيؼ يمكف لممعمـ أف يصؿ إلى ىذه المحصبلت؟.
 .3كيؼ تعرؼ أف المعمميف قد وصموا إلى ىذه المحصبلت؟.
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ولوحظ مف اطبلع الباحثة عمى األدب التربوي والدراسات السابقة االتفاؽ بيف الباحثيف والتربوييف
عمى خطوات تصميـ ىذه البرامج ،وستقوـ الباحثة بإتباع الخطوات نفسيا لبناء البرنامج الذي يخص ىذه

الدراسة.

 2.2.14األنماط المستخدمة في برامج إعداد المعمم القائمة عمى الكفايات:

تستخدـ البرامج القائمة عمى الكفايات أنماطاً مختمفة ،وأشكاالً تدريبية مختمفة فنجد أف ىذه البرامج

تحرص عمى تعدد طرؽ التعميـ مع الحرص عمى توظيؼ ميارات التعمـ الذاتي ،فيي تقوـ عمى أساس مبدأ
تفريد التعمـ الذي يصمـ بطريقة منيجية تسمح بأف يتعمـ كؿ فرد حسب معدلو الذي يناسب قدراتو الخاصة

واستعداداتو شريطة أف تصؿ نسبة كبيرة مف المتعمميف إلى مستوى واحد مف اإلتقاف.

وستعرض األنماط المستخدمة في البرامج القائمة عمى الكفايات كما عرضيا الغفيمي ()2012

وحددىا فيما يمي (الغفيمي:)46-45:2012 ،

 .1الحقائب التعميمية ،أو الرزم التعميمية

مف األساليب الشائعة االستخداـ في البرامج القائمة عمى الكفايات ،وتسمى أحياناً برامج التعمـ وفقاً

لمحاجات ،وىي إحدى أشكاؿ التعمـ الذاتي ،الذي يعد أحد االتجاىات التربوية المعاصرة ،وييدؼ إلى إيجابية

المتعمـ وسعيو الذاتي لتنمية نفسو ،وتزويده بالميارات األساسية التي تمكنو مف مواصمة رحمة التعمـ مستقبلً

معتمداً عمى نفسو ،ويتميز ىذا األسموب كذلؾ بمراعاتو لمفروؽ الفردية بيف المتعمميف (المتدربيف) ،وتوفير
الفرص اإليجابية ،وتفاعؿ المتعمـ مع المواقؼ التعميمية ،وتوجييو لذاتو في أثناء عممية التعمـ ،وتقويـ نفسو
بنفسو لتعرؼ نقاط ضعفو والعمؿ عمى عبلجيا ،ونقاط قوتو وتطويرىا ،كما يؤكد عمى إتقاف المتعمـ لمخبرات

التي يقوـ بدراستيا ،ويصؿ مف خبلليا إلى مستوى اإلتقاف المحدد وليس مجرد النجاح فقط.
 .2الوحدات التعميمية (الموديالت)

تعد الوحدات التعميمية (الموديبلت) أو ما يطمؽ عمييا بعض الباحثيف بالخبليا التعميمية مف األساليب

المستخدمة في البرامج القائمة عمى الكفايات ،والتي تعطي نتائج إيجابية في أثناء استخداميا لتنمية الكفايات

البلزمة لممعمـ لمتدرب.

ويعرؼ ىاشـ ( )1991الموديبلت بأنيا وحدة تعمـ صغيرة تقوـ عمى مبدأ التعمـ الذاتي وتفريد

التعميـ ،وتتضمف ىذه الوحدة أىدافاً محددة ،وخبرات تعمـ معينة يتـ تنظيميا في تتابع منطقي لمساعدة

المتدرب عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ ،وتنمية كفاياتو وفقاً لمستويات اإلتقاف المحدد مسبقاً
(ىاشـ.)65:1991 ،

 .3ورش العمل
يتضمف ىذا األسموب أكثر مف أسموب تدريب ،فيو يستخدـ المحاضرة ،والنقاش ،والعروض العممية،

وييدؼ إلى إكساب المتدربيف المعارؼ ،والميارات واالتجاىات في جانب ميـ مف جوانب عمؿ المتدرب.
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وترى الباحثة أف ما يقدمو أسموب ورش العمؿ مف تنوع في األساليب يتيح لممدرب مراعاة احتياجات
الطبلب ،وأف يتعمـ كؿ فرد بما يناسب قدراتو.

 2.3المبحث الثالث :معايير مؤشر الجاىزية لمتعميم
توطئة:
إف تحديات العصر ومستحدثاتو التي تواجو مجتمعنا تفرض عمى النظاـ التعميمي سرعة االستجابة

ليذه المتغيرات ،وتوجو أنظار المسئوليف ورجاؿ التربية إلى نوعية جديدة مف التعميـ ليا متطمبات أكبر وأبعد
مف تمؾ التي نحتاجيا لكي يتعمـ ىؤالء المتعمموف ميارات روتينية ،وفي ظؿ ىذه التغيرات زادت حاجة

المجتمع إلى ض رورة أف يمتمؾ كؿ فرد في المجتمع الميارات والمعارؼ والقيـ األخبلقية مف أجؿ تنمية ذاتو
والحصوؿ عمى تعميـ نوعي ،والقياـ بدوره في المجتمع.
باإلضافة إلى أف السبيؿ لمحصوؿ عمى المخرجات النوعية لمعممية التعميمية بصورة أفضؿ ىو وضع

توقعات تعميمية لما يتمناه المجتمع لكؿ طبلبو.

وانطبلقاً مف ىذه الرؤية؛ ظيرت حركة المستويات المعيارية ،وتماشياً مع تمؾ التحديات كانت و ازرة

التربية والتعميـ عمى أىبة االستعداد لمواجية التحديات ،وكانت االستعدادات جارية عمى قدـ وساؽ في و ازرة
التربية والتعميـ ،ويبيف ذلؾ إستراتيجية إعداد وتأىيؿ في فمسطيف ( )2008التي تبيف تطمعات الو ازرة إلحداث
تحسينات في نوعية التعميـ مف خبلؿ رفع مستوى مينة التعميـ وبرامج إعداد وتأىيؿ المعمميف .وتتمثؿ إحدى

األدوات الرئيسية لتحقيؽ ىذا التحسف في المعايير المينية لممعمميف الجدد والتي منيا تـ اشتقاؽ معايير
مؤشر الجاىزية لمتدريس.

 2.3.1تعريف المعايير:
في المغة المعايير جمع معيار ،والمعيار مايقدر بو غيره ،ويعني أنموذجاً متحققاً أو متصو اًر لما يجب أف

يكوف عميو الشىء (.أنيس.) 647 :1982،

أما إذا انتقمنا إلى مصطمح المعايير :مجموعة مف الشروط واألحكاـ التي تعتبر أساساً لمحكـ الكمي

أو الكيفي مف خبلؿ مقارنة الشروط
(.)Carter, 1973:153

بما ىو قائـ وصوالً إلى جوانب القوة والضعؼ.

ويضيؼ زيتوف ( ":)2002المعايير ىي التي يمكف مف خبلليا تحديد المستوى المبلئـ المرغوب مف

إتقاف المحتوى والميارات واألداءات وفرص التعمـ ومعايير إعداد المعمـ" (زيتوف.)115 :2004 ،

ويعرفيا محمود ( )2005نقبلً عف بوبياـ ( )1981بأنيا" :عبارات تشير إلى الحد األدنى مف

الكفايات المطموب تحقيقيا لغرض معيف ،ويعتبر ىذا الحد األدنى ىو أقؿ الكفايات الواجب توافرىا لدى الفرد
كي يؤدي وظيفتو في المجتمع بما يفيد في تحسيف الوضع الحالي" (محمود.)280 2005: ،
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ويعرفيا حمس ( )2004بأنيا مجموعة مف الشروط واألحكاـ المضبوطة عممياً التي تستخدـ كقاعدة

أو أساس لممقارنو والحكـ عمى النوعية والكمية بيدؼ تعزيز مواطف القوة لتعزيزىا ،وتشخيص مواطف الضعؼ

لعبلجيا (حمس. )11 :2004 ،

وتعرؼ أبو زيد ( )2007معايير تعميـ العموـ بأنيا" :مجموعة مف المحددات والضوابط (المحكات)

التي تقترحيا وتسنيا الجمعيات والييئات العممية المتخصصة في تعميـ العموـ" مراعية في تمؾ المحكات

تحقيؽ االتجاىات التربوية الحديثة ،وما تتطمبو الجودة في التعميـ وىذه المعايير ترتبط بجميع عناصر المنيج
وفي مقدمتيا األىداؼ التربوية والمحتوى والخبرات التربوية وطرؽ التدريس ومعممو العموـ وتقنيات التعميـ...

الخ .وفي ضوء تمؾ المحكات يتـ تقويـ تمؾ العناصر السابقة (أبو زيد.)1595 :2007 ،

وتعرؼ الباحثة المعيار إجرائياً بأنو :عبارات مصاغة بإتقاف مف رجاؿ التربية والميتميف تصؼ السموؾ

والممارسات المرغوب بيا ،التي تعبر عف المعارؼ والميارات واالتجاىات ،و ُيستند إلى ىذه العبارات في
الحكـ عمى مستوى األداء المطموب تحقيقو وجودة الممارسات التعميمية.

إجماالً؛ فإف مفيوـ المعيار التربوي أحد التطبيقات التربوية التي عرفتيا األنظمة التربوية بغية

التطوير والتجديد بما يواكب التطورات العالمية ومستجدات العصر.

 2.3.2نشأة المعايير التربوية:

كأي المعارؼ والمفاىيـ التي تنتقؿ مف ميداف إلى آخر انتقؿ مفيوـ المعايير مف مياديف التجارة

والصناعة واالقتصاد إلى ميداف العموـ التربوية في ثمانينيات القرف العشريف.

ويرى الكثيروف أف فكرة المعايير بدأت في الظيور في التربية فعمياً في عيد الرئيس األمريكي رونالد

ريجاف ( )Ronald Reganعاـ (1981ـ) ،وقد حدث ذلؾ نتيجة إطبلؽ االتحاد السوفيتي أوؿ قمر

اصطناعي لو سبوتنؾ ( )Sputinkإلى الفضاء الخارجي حينيا شعرت الواليات المتحدة األمريكية بأف خط اًر

ما يتيددىا ،لذلؾ شكمت الحكومة األمريكية لجنة عميا ضمت مجموعة مف الخبراء ،والعمماء ،والمفكريف تحت
إدارة الرئيس األمريكي نفسو لدراسة الواقع التعميمي في الببلد خاصة بعدما تبيف ليا أف نظاـ التعميـ في كؿ

مف كوريا الجنوبية والياباف يتفوؽ عمى نظاميا التعميمي ،وخرجت المجنة في  26إبريؿ 1983ـ بتقرير مطوؿ

أعده الكثير مف المراقبيف الدولييف –آنذاؾ -بأنو صرخة مدوية وضربة قاسية عمى النظاـ التعميمي األمريكي
حيث أظير مدى الخطر الذي يتيدد الببلد جراء تدني مستوى نظاميا التعميمي مقارنة بنظيراتيا مف الدوؿ

الصناعية لذلؾ سمي التقرير"أمة في خطر" " ،"Nation at riskوقد بنى معدو ىذا التقرير نظريتيـ في
إصبلح القطاع التربوي عمى نظريات تستند إلى قطاعي الصناعة واالقتصاد ،إذ وجدوا في مفيوـ " الجودة

الشاممة" ما يؤكد عمى المسؤولية المشتركة ،ويفرض عمى كؿ فرد مسؤولية تحسيف أدائو ،ورفع مستواه إلى

أقصى درجة يستطيعيا ،واستطاعوا مف خبلؿ تبنييـ ليذا المنحى وضع معايير ومواصفات قياسية لكؿ
جانب مف جوانب المنظومة التعميمية (الدىاف ،والعمري.)312-311 :2008 ،
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وقد أدت المخاوؼ المتزايدة حوؿ اإلعداد التربوي في النظاـ التعميمي األمريكي إلى زيادة االىتماـ
المتصاعد لتطوير المنظمة التعميمية ،ففي عاـ ) ،)1989قاـ الرئيس بوش األب ( )W.Bushوحكاـ

الواليات –آنذاؾ -إلى الدعوة لعقد قمة تربوية تـ فييا الدعوة إلى إعداد أىداؼ تربوية مف شأنيا أف تحقؽ
ألمريكا موقع الصدارة في التنافس الدولي ،حيث كانت األىداؼ تشمؿ معايير المحتوى ،وفي نفس الوقت

بدأت بعض المنظمات المينية كالمجمس الوطني لمعممي الرياضيات  NCTMفي كتابة النسخ األولية

لمعايير التقويـ والمناىج لمرياضيات بالمدارس (صالح ،موقع انترنت).

ثـ توالت الجيود بعد ذلؾ وقامت العديد مف المنظمات والييئات في إقامة مشروعات بناء المعايير

خاصة بالمواد الدراسية المختمفة منذ عاـ ) ،)1992ومنيا :مشروعات معايير المغات األجنبية ،مشروع
المعايير

القومية

لتعميـ

الجغرافيا،

مشروع

2061

الذي

(.)The Mid-continent Research for Education and Learning:2005

تناوؿ

العموـ

ويذكر بدر ( )2015أنو في  8إبريؿ عاـ ( ،)1991أصدرت و ازرة التربية في الواليات المتحدة وثيقة

أطمؽ عمييا أمريكا عاـ (" )2000استراتيجية التربية" وتحولت ىذه االستراتيجية إلى خطة شاممة في عيد

الرئيس "بيؿ كمينتوف" عاـ (  )1994تحت عنواف " أىداؼ عاـ ( ،)2000قانوف تعميـ أمريكا " ونص في
ذلؾ القانوف عمى األىداؼ التربوية لمتعميـ وعمى ضرورة وضع معايير في مستويات عميا لجميع التبلميذ

والطبلب وعمى ضرورة أف تتغير مناىج التعميـ وأنظمة التقويـ في الواليات وأف تتوحد مضامينيا وأدواتيا مع

المعايير القومية لتجسـ جميعيا خطاً فكرياُ وعممياً موصداً (بدر.)36 ،2015 ،
وبحموؿ عاـ ( )2000ظير شعار ،ثـ قانوف "يجب أف ال يترؾ أي طفؿ بدوف تعميـ" أو " No

 "child left Behindوالذي وضعو الرئيس جورج دبميو بوش ،وتضمف دعوة إلى التعميـ المتميز لمجميع

والتطبيؽ الشامؿ لممعايير التربوية ( ،)Snoma State University: 2004نشير ىنا إلى أف بدايات
وضع معايير تعميـ العموـ كانت مع ظيور حممة وضع معايير لمتربية األمريكية في عاـ ) ،)1989وفي

عاـ ) ،)1991وجو رئيس االتحاد القومي لمعممي العموـ األمريكييف National Science Teacher

 Associationرسالة لؤلكاديمية القومية لمعموـ  ،National Science Academyولرئيس مجمس البحث
القومي  National Science Foundation؛ لتنسيؽ الجيود لتطوير معايير تعميـ العموـ ،بناء عمى ذلؾ
انضـ رؤساء عدد مف اتحادات ىيئات العموـ وتعميـ العموـ ،ووزير التربية والمدير المساعد لمتربية والموارد

البشرية في المجمس القومي لمعموـ وأعضاء الييئة االستشارية لؤلىداؼ القومية لمتربية لتشجيع مجمس البحث
القومي؛ ليمعب دور رئيسي لتطوير معايير تعميـ العموـ ،ولقد موؿ ىذه الجيود و ازرة التربية األمريكية

والمجمس القومي لمعموـ( .حيدر.)596 :1998 ،

بالنظر إلى ما سبؽ نجد أف مدخؿ المعايير كاف ومازاؿ جوىر عمميات اإلصبلح التربوي والتي

أثبتت فعاليتيا واتبعتيا الدوؿ المتقدمة لتطوير أنظمتيا التعميمية.
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 2.3.3مبررات توظيف مدخل المعايير في التعميم:
في ظؿ ما يشيده العالـ مف مستحدثات تدعو إلى تغيير التعميـ وتجويده وفؽ متطمبات العصر
والتقدـ العممي والتكنولوجي؛ وارتفاع مستوى التحدي لتحقيؽ جودة لمخرجات التعميـ لضماف مسايرة التطور

العالمي والقدرة عمى المنافسة ،كاف البد مف التفكير في طرؽ وأساليب ومداخؿ جديدة تساعد عمى تحقيؽ ىذا
اليدؼ ،وتجويد العممية التعميمية لتتماشى مع التطورات المتبلحقة التي تشيدىا كافة المجاالت األخرى وتؤثر

مباشرة عمييا.

وقد حدد سعود؛ والياس ( )2014مبررات توظيؼ مدخؿ المعايير في التعميـ بصورة واضحة في
النقاط التالية( :سعود والياس)61-59:2014 ،
 .1الطالب والتنافس المعياري العالمي :إف متطمبات سوؽ العمؿ حالياً ومستقببلً بما فييا مف تقدـ

عممي وتكنولوجي فائؽ النوعية ،وأثر المعطيات العممية والتكنولوجية والتربوية في التعميـ والتعمـ؛

تتطمب مف النظـ التربوية تبني شعار التعميـ والعمـ المتميزيف تحقيقاً لجودة مخرجاتيا والتي تتمثؿ

بمتعمميف مؤىميف أكاديمياً ،أكفاء ،يمتمكوف ميارات نوعية في شتى المجاالت ،بحيث يكونوف قادريف
عمى المنافسة في المسابقات واالختبارات العالمية وقادريف عمى المنافسة بالضرورة في السوؽ

العالمية ،بحيث يحصموف عمى الفرص التعميمية والوظيفية ويتفوقوف في مجاؿ اإلبداع واالبتكار.
وبمعنى آخر إف استخداـ مدخؿ المعايير سينعكس إيجاباً عمى التحصيؿ العممي لمطمبة والذيف
سيتمكنوف مف االلتحاؽ بأفضؿ الجامعات لمتابعة دراستيـ والحصوؿ عمى فرص وظيفية متميزة.

 .2تطبيق مبدأ المحاسبية :إف إعداد متعمميف ذوي كفايات عالية لمقرف الجديد يتطمب نظرة متأنية
خاصة بماذا ندرس؟ وكيؼ ندرس؟ وما الضمانات لنجاح ما نقوـ بو؟ ،بمعنى أف يكوف لدينا معايير
جيدة ألداء التبلميذ ،وفي الجانب اآلخر معايير لمعرفة مستوى أداء المؤسسات التعميمية ،فوجود

معايير خاصة بعمؿ المؤسسة التعميمية يساعد عمى تطبيؽ مبدأ المحاسبية وىذا يفعؿ كثي اًر محؿ

المؤسسات في تحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا وفقاً الستراتيجية محددة وىو ما يجعؿ الوصوؿ إلى
معيار قياس جودة العممية التعميمية أم اًر ممكناً ،وىو مدخؿ ميـ لئلصبلح التربوي ،وعميو فإف
المؤسسات التربوية ستنتقؿ إلى التربية المتمركزة حوؿ األداء مستخدمة آليات واجراءات واختبارات
تقوـ عمى أساس األداء مما يعزز مشقة المجتمعات في التعميـ.

 .3التقويم التكويني المستمر :ومما ال شؾ فيو ،ودائماً حسب الداعيف ليذا المدخؿ ،فإف بناء وتطبيؽ

المعايير التربوية يساعد كثي اًر في تحسيف مستوى التعميـ مف خبلؿ قياس ما يتعممو المعمـ وما

يستطيع فعمو وىذا بخبلؼ ما كاف سائداً وما زاؿ في كثير مف األساليب وىو التركيز عمى
المعمومات التي يحفظيا التمميذ فقط ،وىي في غالب األحياف ميارات بسيطة مجزأة ال رابط بينيا
ومعمومات متقطعة ال انسجاـ بينيا.
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تقوـ تقويماً
وحتى تحقؽ المعايير التحوالت اإليجابية المرجوة في عممية التعميـ والتعمـ البد ليا أف ّ
تكوينياً مستم اًر ،يأخذ في الحسباف المعرفة وتطبيقيا ،ويتابع باألساس مسيرة المتعمـ بشكؿ مستمر،
وذلؾ لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعؼ لديو وسبؿ التعامؿ معيا ،ومف ىنا مبرر الدعوة ألف يكوف

تقويـ التبلميذ تقويماً مبنياً عمى أسس معيارية تحدد مستوى أداء معيف يجب عمى التمميذ الوصوؿ

إليو ،وكذلؾ مياـ عممية معينة في شكؿ تكميفات تطبيقية (مياـ وواجبات) ينبغي إنجازىا .ومثاؿ ذلؾ

التقويـ مف خبلؿ ما يعرؼ بسجؿ أو ممؼ إنجازات وأداء الطالب أو الحافظة التقويمية (،)portfolio
والذي بدأت العديد مف الدوؿ تطبيقو خبلؿ مراحؿ التعميـ المختمفة وىذا يقود إلى أف يكوف تقويـ
التمميذ وتطوير أدائو في ضوء مستوياتو وخبراتو السابقة .كما يقود إلى أف تكوف نظـ التعميـ

المستقبمي تراعي ضرورة أف يكوف التمميذ خاضعاً دائماً إلى بعض التجارب والخبرات التي تؤىمو إلى

التنافس المعياري.

 .4تسيـ المعايير والمستويات المعيارية في رسـ توقعات لطموحاتنا في التعميـ (صورة مثالية) ،وتوجيو
العمؿ التربوي في كافة مجاالتو ،وتوفير محكات موضوعية لقياس نجاحاتنا في مسيرة التعميـ.

 .5تؤكد المعايير ومستوياتيا (مستويات معايير المناىج عمى وجو الخصوص) ،أف جميع التبلميذ
قادروف عمى التعمـ في مستويات عميا ،وأف التميز ينبغي أف يكوف لمجميع ،وبالتالي فإف توفر

المعايير ضرورة حتمية لتوافر الفرص وتكافؤىا.

 .6يؤدي حضور ووضوح المعايير إلى الشفافية والعدالة ،والمحاسبية وبالتالي إلى ثقة وتأييد الرأي العاـ.
 .7تعتبر المعايير ومستوياتيا ومؤشراتيا وسيمة فاعمة وركيزة أساسية لعمميات تطوير وتحسيف التعميـ.
 .8تمنح المعايير دو اًر فعاالً لممعمميف في تخطيط التدريس واداراتو وقياس وتقويـ نتائجو.
 .9كما تمكف المستويات المعيارية ومؤشراتيا المعمميف مف متابعة تعمـ التبلميذ وتمكنيـ مف اإلبداع في
أساليب تقويـ النتائج والمخرجات.

 .10تنعكس نتائج توافر المعايير عمى األنشطة التعميمية التعممية داخؿ الصؼ؛ فتزداد مساحة التعمـ
النشط وتكثر األساليب اإلبداعية في العممية التعميمية.

 .11في ضوء مدخؿ المعايير يحؽ لممعمـ تطوير برامج تعميمية متنوعة طالما أف ىذه البرامج تحقؽ
القدر المطموب مف المعارؼ والميارات المحددة في معايير المنيج وتمبي احتياجات الطالب الفردية.

وبيذا األسموب ال يعتمد المعمـ اعتماداً كمياً عمى كتب محددة ولكنو يقوـ بتنويع مصادر التعمـ وىذا
يوفر لو مرونة أكبر وخيارات أوسع لتبلءـ احتياجات الطالب ووضعيا في قوالب تستحوذ عمى

اىتمامو.
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ويعطي الغامدي ( )2012مبررات إضافية لتوظيؼ المعايير في التعميـ( :الغامدي)20:2012 ،
 )1توفر المعايير توحيداً واتساقاً لؤلحكاـ؛ حيث تشير الممارسات السابقة وبعض الممارسات الحالية إلى
أف التقدير ممتاز في مدرسة ما قد يعني التقدير جيد في مدرسة أخرى.

 )2تقدـ المعايير إطا اًر لمربط ما بيف المعرفة واستخداميا وتظير دمجاً ما بيف المفاىيـ مف ناحية؛ والقدرة
عمى توظيؼ ىذه المعرفة وىذه المفاىيـ في مواقؼ الحياة مف ناحية أخرى.

 )3توفر المعايير فرصاً لممعمميف لمساعدة المتعمميف عمى الربط ما بيف شيء تعمموه مف قبؿ والمحتوى
الجديد المطموب منيـ تعممو ،وييسر مثؿ ىذا الربط انتقاؿ أثر التعمـ إلى مواقؼ جديدة كما يشجع

المتعمميف عمى التفكير الناقد.

وبالنظر إلى ما سبؽ نجد أف االستجابة لتوجو المعايير مف أجؿ التطوير أمر طبيعي ،خاصة أف
المعايير أمعنت في المساءلة التي أدت إلى وجود مستويات معيارية يتـ في ضوئيا إجراء التقييـ

والمحاسبية في العممية التعميمية بمكوناتيا ككؿ.

 2.3.4أىمية المعايير في العممية التعميمية:

ُيعد مدخؿ اإلصبلح القائـ عمى المعايير بمثابة المحرؾ األساسي لكثير مف السياسات التربوية
ِّ
المشددة عمى مخرجات التعمـ وتركز عمى المتعمـ والتي تؤكد جميعيا عمى ضرورة تطوير النظاـ
المعاصرة
التربوي والمناىج لبلرتقاء بمستوى أداء الطمبة.
وقد تضمنت مسودة المعايير المينية لممعمميف ( )2012التي أعدتيا ىيئة تطوير مينة التعميـ التابعة

لو ازرة التربية والتعميـ في فمسطيف ثبلثة مظاىر ألىمية المعايير تمثمت في (و ازرة التربية والتعميـ:)9:2012 ،
أوالً :التطور الميني

تعتبر المعايير المرجعية التي توضح الخصائص المينية التي ينبغي لممعمـ الحفاظ عمييا والسعي

الدائـ لتمبيتيا ما يؤدي إلى تطوره الميني المستمر وتكوف الدافع وراء سعيو لبلرتقاء بنفسو وتطوير قدراتو

وابداعاتو وبالتالي حدوث التقدـ المتوقع لممعمـ في ممارساتو المينية وقدراتو المعرفية واتجاىاتو ومعتقداتو
نحو التعميـ حيث ينعكس ذلؾ عمى نوعية التعميـ ومستواه.
ثانياً :التقويم
تعتبر المعايير مرجعية تربوية لبناء أدوات قياس وتقويـ تتوافر فييا درجة مناسبة مف الصدؽ والثبات
والموضوعية فتحقؽ العدالة والمساواة ،ما يجعميا تمثؿ تحدياً لممعمـ لبذؿ قصارى جيده لمتميز والتطور

المستمر في أدائو.
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ثالثاً :التعاون والشراكة
توفر المعايير فرصاً لمتعاوف والشراكة بيف عناصر المؤسسة التربوية مف جية؛ وبيف المجتمع المحمي

مف جية أخرى ،حيث إنيا ستكوف دافعاً لممعمـ إلى تعزيز ىذه العبلقة واشراؾ األىؿ والعناصر البشرية ذات
العبلقة بعممية التعميـ باعتبارىا مسؤولية مشتركة ما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة التربوية والقائميف عمييا.

ويمكف بياف أىمية تحديد المعايير في عممية التدريس كما ذكرىا حسف ( )2013في النقاط التالية
(حسف:)666:2013 ،

 .1تمثؿ أداة فعالة لتحديد الميارات بصورة واضحة التي يجب عمى المعمميف التمكف منيا واكسابيا
لمتبلميذ بيدؼ إعدادىـ لسوؽ العمؿ.
 .2تساىـ في توفير أنشطة تعميمية تنمي التفكير وتشجع العمؿ الجماعي.
 .3تؤدي إلى تعميـ متميز يتسـ بالجودة في ظؿ تطبيقيا.
 .4تكسب المعمميف فك اًر متجدداً في كيفية تفكير التبلميذ وتعمميـ.
 .5تمثؿ أساساً لممحاسبة والمساءلة.
 .6تساىـ في التنمية المينية لممعمميف.
 .7تركز عمى مفيوـ األداء ،وتحرص عمى تحديد المعايير لكؿ أداء.
 .8تُعد جزءاً مف اإلصبلح عف طريؽ تحسيف فاعمية التدريس وكفاءتو.
وترى الباحثة أف أىمية المعايير تكمف في أنيا تجسد العدالة والشفافية في النظاـ التعميمي بجميع

عناصره ،وىي تقدـ رؤية واضحة لما يعف

يو التدريس ،وتمكف المعمميف مف توجيو ومراقبة مدى التطور في الممارسات التدريبية وتقويميا.

 2.3.5تمكين أداء الطالب المعمم وفق فمسفة المعايير:

تشيد السياسات التربوية عممية تطورية شاممة مف جميع الجوانب التعميمية ؛ لذلؾ نجد أف كميات

التربية بدأت تواكب االتجاىات الحديثة والمعاصرة إلعداد الطالب المعمـ في ضوء مدخؿ المعايير بيدؼ
جعؿ الطالب المعمـ متمكف مف أداء أدواره بشكؿ متميز وتُعده إعداداً؛ ليكوف معمـ المستقبؿ القادر عمى
مواجية جميع التحديات.
وتؤكد االتجاىات العالمية لتوظيؼ مدخؿ المعايير في إعداد المعمـ في كميات التربية عمى ضرورة

إعداد الطالب المعمـ وفؽ معايير معينة تساعد عمى نيضة التعميـ ،وتحدد ما الذي يجب أف يعرفو الطالب

المعمـ وما الذي يجب أف يكوف قاد اًر عمى القياـ بو في إطار فكري يدعـ جميع النواحي ( المينية –

األكاديمية -المعرفية) وفؽ معايير معينة.
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حيث جاءت معايير مجمس اعتماد برامج إعداد المعمميف في الواليات المتحدة األمريكية وفقاً لمعايير

معينة ( ،)NCATEوكذلؾ معايير مجمس اعتماد المعمميف ( )TEACمف أشير المعايير العالمية لضماف
جودة برامج إعداد المعمميف (حمادنة ،)6:2014 ،حرصاً منيا عمى أف يتسـ خريجو برامج إعداد المعمميف

في المؤسسات التعميمية وىذه الجامعات بالكفاءة والميارة البلزمة لمحصوؿ عمى مخرجات مؤىمة تأىيبلً

عالمياً.

أما محمياً؛ فمقد قدمت و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية رؤية طموحة في استراتيجية إعداد وتأىيؿ

المعمميف في فمسطيف ( ،)2012-2008باعتماد واقرار معايير لجودة التعميـ في المنظومة التربوية التي تقوـ
عمى مبادئ الو ازرة األحد عشر مف تعميـ يتمركز حوؿ الطالب ،ويبني شخصيتو المتكاممة ،وينمي إبداعاتو

(المعايير المينية لممعمـ الجديد)7:2010 ،
وأكدت مسودة و ازرة التربية والتعميـ ( )2010عمى أف معايير المعمـ الجديد يمكف االستفادة منيا في
بناء عمييا،
الكميات التربوية ،والجامعات ،وفي برامج إعداد الطمبة المعمميف؛ مف أجؿ تكويف الطالب المعمـ ً
فوجود المعايير في برامج إعداد الطمبة المعمميف يعد مصد اًر يمكف االسترشاد بو في إعداد معمـ يتوافؽ مع
الرؤية الجديدة وقادر عمى التعاطي مع مختمؼ معطيات العصر.

وفي ما ذكر الحراحشة ( )2010أف ىناؾ معايير ينبغي لمؤسسات إعداد المعمـ أف تمتزـ بيا لضماف

جودتيا يجمميا في اآلتي (الحراحشو:)298:2010 ،

 .1اكتساب الطمبة المعمميف مدى واسع مف المعارؼ والميارات التي تنمي شخصياتيـ بشمولية وتؤىميـ
في حياتيـ المعممية والمينية.

 .2وجود نظاـ لمتقييـ يشمؿ جميع البيانات وتحميميا عف قدرات الطمبة المعمميف وأداء الخريجيف ،وكذلؾ
وجود نظاـ لتقويـ الكمية وتطوير برامجيا.
 .3ممارسة الطمبة المعمميف الميارات والمعارؼ ميدانياً وعممياً تحت إشراؼ ومتابعة منظمة ،مع تحديد
أىداؼ التدريب الميداني بوضوح.

 .4تصمـ الكمية برامجيا بحيث تراعي التنوع في الطمبة وفي خمفياتيـ والتنوع في المياـ التي يقوـ بيا
الخريجوف والمراحؿ التي يعدوف لمتعميـ فييا.

 .5يقوـ بالتدريس في الكمية أعضاء ىيئة تدريس مختصيف ومؤىميف أكاديمياً وتربوياً ،يتـ توظيفيـ تبعاً
لضوابط محددة ،وتنظـ المؤسسة برامج لتطويرىا مينياً وذاتياً مع متابعة وتقويـ أدائيـ.

 .6يكوف لدى الكمية منشآت تعميمية مناسبة ،مع توفر األجيزة والتقنيات التعميمية والخدمات المرتبطة
بيا ،ووجود وسائؿ لضماف أمف وسبلمة الطمبة والييئة التدريسية.
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مما سبؽ يتضح أف وضع معايير ومؤشرات لمؤسسات إعداد المعمميف وكميات التربية والجامعات
سوؼ يفسر عف جيد ينعكس بالضرورة عمى جودة مخرجات العممية التعميمية.
ومف المؤكد أف الثابت الوحيد في قضية تحقيؽ جودة التعميـ ،وتحسيف مستويات المعمميف ،وتنمية
كفاياتيـ المينية والثقافية واألخبلقية؛ ىو إعداد المعمميف في كميات التربية اإلعداد الجيد وفؽ معايير محددة.
المعمـ

ويتضح ذلؾ في ما قدمو اإلطار االسترشادي لمعايير أداء المعمـ العربي ( )2009مف معايير إعداد
(

الطالب

المعمـ

في

مرحمة

اإلعداد)

قبؿ

الخدمة

وتتحدد

باآلتي

(اإلطار االسترشادي لمعايير أداء المعمـ العربي:)30:2009 ،
 -1معارف الطمبة ومياراتيم واتجاىاتيم
 يفيـ الطالب المعمـ المحتوى المعرفي لمجاالت تخصصو.
 يظير الطالب المعمـ معرفة مينية وتربوية وميارات واتجاىات.

 يطبؽ الطالب المعمـ ما تعممو مف معارؼ واتجاىات في الصفوؼ الدراسية بما يساعد عمى تعمـ
تبلميذ المدارس.

 -2تقييم البرنامج وتقويمو
جمع في ضوئو بيانات حوؿ كفاءة طبلبيا وأداء خريجييا.
نظاـ تقييـ تُ َ
 تطور المؤسسة التعميمية َ
 تستخدـ بيانات التقييـ ىذه وغيرىا مف المعمومات لتحسيف البرنامج الدراسي.
 -3الخبرات الميدانية والممارسات اإلكمينيكية
 تصمـ المؤسسة التعميمية في المدارس خبرات ميدانية وممارسات إكمينيكية وتنفذىا وتقوميا لمساعدة
الطمبة عمى تطوير معارفيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ.

 استخداـ دراسات الحالة.

 توفير الفرص لمطمبة إلظيار تمؾ المعارؼ والميارات واالتجاىات.
 -4التنوع /الفروق الفردية
 تضمف المؤسسة التعميمية عند تصميـ المناىج وخبرات تعمـ الطمبة وعند تنفيذىا وتقويميا؛ اكتساب
الطمبة معارؼ وميارات واتجاىات ضرورية لمساعدة جميع التبلميذ عمى التعمـ.

 تشمؿ ىذه الخبرات العمؿ مع أعضاء ىيئة تدريس متنوعيف في كؿ مف التعميـ العالي والتعميـ العاـ
ومع أقراف متنوعيف ومع طمبة متنوعيف وذوي احتياجات خاصة في المدارس.
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 -5أداء أعضاء ىيئة التدريس ونموىم الميني
 يمثؿ أعضاء ىيئة التدريس القدوة في االلتزاـ بأفضؿ الممارسات التربوية في مجاالت البحث
التربوي ،وخدمة الجامعة والمجتمع والتدريس بما يشمؿ ذلؾ التقييـ الذاتي ألنشطتيـ وأثرىـ عمى أداء

الطمبة.

 يتعاوف أعضاء ىيئة التدريس مع زمبلئيـ ،سواء أولئؾ في التخصصات األخرى أو التربوييف في
المدارس وذلؾ عند تطوير البرامج األكاديمية وتقويميا ومراجعتيا.

 تقوـ المؤسسة بصورة دورية بتقويـ أداء أعضاء ىيئة التدريس ،وتوفر ليـ فرص التنمية المينية.
 -6إدارة المؤسسة التعميمية والمصادر
 تمتمؾ المؤسسة التعميمية قيادة وسمطة وميزانية وموظفيف وتجييزات ومصادر تقنيات المعمومات.
 تعد المؤسسة التعميمية الطمبة لتحقيؽ معاييرىا ومعايير المنظمات المينية المتخصصة.

وقد قامت و ازرة التربية والتعميـ في فمسطيف بتحديد المجاالت التي شممتيا المعايير المينية لممعمـ

وىي (و ازرة التربية والتعميـ: )2010،

 مجاؿ المعرفة والفيـ :تستند األطر العامة لكفاءة المعمـ عمى مدى امتبلكو لممعرفة وتطورىا ضمف
السياقات االجتماعية والثقافية والتاريخية ،وخبرتو الذاتية فالمعرفة تمثؿ القاعدة العريضة التي تُبنى
عمييا الميارات المينية لممعمـ ،ومعتقداتو واتجاىاتو نحو مينة التعميـ ،وتؤدي إلى تحقيؽ الفاعمية
واالستم اررية لمعممية التعميمية التعممية ،كما أنيا تساعد المعمـ عمى اختيار ممارسات تربوية مخطط

ليا تق ود إلى اتخاذ ق اررات تربوية صحيحة مع اإلدراؾ التاـ بأف العبلقة بيف المعرفة والميارات ىي
عبلقة تبادلية تكاممية.

 مجاؿ الميارات المينية :تظير أىمية ىذا المجاؿ في قدرة المعمـ عمى ترجمة المعرفة إلى ميارات
وممارسات عممية ،مع األخذ بعيف االعتبار أف الممارسة العممية تُبنى عمى قاعدتي المعرفة والفيـ ،
وتنمو وتتطور باالطبلع الواسع وتبادؿ الخبرات والتجريب والممارسة .

 مجاؿ االتجاىات المينية والقيـ :إف معتقدات المعمـ واتجاىاتو نحو مينة التعميـ تساعده عمى تشكيؿ
منظومة قيمية لديو ولدى طمبتو ،وعميو فإف التزامو باتجاىات إيجابية نحو مينة التعميـ تدفع بو إلى

النمو المعرفي والمياري ،الذي سيؤثر في الطمبة لتكويف اتجاىات إيجابية نحو التعمـ والمدرسة .
وترى الباحثة أف عولمة المعايير وتطبيعيا في برامج إعداد المعمميف في الكميات والجامعات
الفمسطينية تنتج مخرجات تتسـ بالكفاءة والميارة التي تحقؽ طموحات وتطمعات ىذه البرامج ،واف عدـ إقدامنا
بجدية عمى وضع معايير إلعداد الطالب المعمـ في كميات التربية سيؤدي إلى انخفاض المستوى العممي

والميني لمخرجاتيا ،والتركيز عمى الجانب الكمي في ىذه المخرجات عمى حساب الجانب النوعي مما

ينعكس سمباً عمى العممية التعميمية.
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 2.3.6حركة المعايير العالمية لتدريس العموم:
ُيعد مشروع المعايير القومية لمتربية العممية (National Science Technology & )NSES
 Societyأحد أىـ المشروعات التي تمت خبلؿ فترة التسعينات في الواليات المتحدة األمريكية وأسيمت
بشكؿ فاعؿ في تطور التربية العممية.

ففي عاـ 1995ـ ،وضعت األكاديمية القومية لمعموـ ( National Academy of

 )science,1995معايير وطنية لمتربية العممية بالواليات المتحدة األمريكية وىو يعد مشروعاً عالمياً متكامبلً
لتطوير التربية العممية ،وقد اىتـ بتحديد معايير تدريس العموـ ومعايير التطوير الميني لمعممي العموـ
ومعايير التقييـ في التربية العممية ومعايير محتوى العموـ ومعايير برنامج التربية العممية ومعايير نظاـ التربية

العممية (زيزفوف وآخروف .)1998 ،وتمثؿ المعايير الوطنية لتعميـ العموـ رؤية وطموحاً وانجا اًز ،إذ يمكف

استخداميا وسائؿ قياس لمحكـ عمى جودة تصميـ برامج العموـ المدرسية؛ فيي تقدـ رؤية واضحة لما يعنيو

كوف الفرد مثقؼ عممياً مف خبلؿ وصؼ ما يجب عمى الطمبة فيمو ،وما يمكنيـ فعمو كنتيجة لخبراتيـ

التعميمية المتراكمة ،كما أنيا تقدـ أسساً لؤلحكاـ المتعمقة بالبرامج والتعميـ والتقييـ والسياسات والمبادرات التي
توفر الفرص لجميع الطمبة لمتعمـ بطرؽ تتماشى مع ىذه المعايير (الفقييي.)1:2009 ،

ومف مبادئ المعايير القومية األمريكية لمتربية والعموـ (( )NSESسميماف:)302:2012 ،
 العموـ لجميع الطمبة بغض النظر عف العمر والجنس والخمفية العرقية والطموحات والدافعية .ولذلؾ

يجب أف تتاح الفرصة لمحصوؿ عمى مستوى عاؿ مف الثقافة العممية وىذا يستوجب تحديد مستويات

الفيـ التي يجب أف يحققيا الكؿ انطبلقاً مف االفتراض أف جميعيـ يمكف أف يصموا إلى ذلؾ إذا
أعطوا الفرصة رغـ اختبلفيـ عف بعضيـ في سرعة الوصوؿ.

 تعمـ العموـ عممية نشطة تتمركز حوؿ البحث واالستقصاء ،حيث يحصؿ الطالب عمى المعمومة
بنفسو ،فيو الذي يفسر الظواىر الطبيعية ،ويختبر تمؾ التفسيرات ،ويوصؿ أفكاره لآلخريف ،ويخطط
ويحؿ المشكبلت ويتخذ الق اررات .والتعمـ النشط يتمركز حوؿ التمميذ ويتقاطع مع دور المعمـ التقميدي

الذي يقدـ المعمومات ويغطي محتويات المنيج.

 تحقيؽ مستويات عالية مف الثقافة العممية عند الطمبة عف طريؽ فيـ أفضؿ لمعموـ ،ويجب أف يفيـ
الطالب دور العمـ والتكنولوجيا في حياة الفرد والمجتمع ،والعمـ باعتباره محتوى وطريقة في تعرؼ
األشياء تعتمد المجادلة المنطقية والمراجعة.

 تطوير تدريس العموـ جزء مف التطوير التربوي بعامة ،بمعنى أف التطوير يشمؿ كؿ المعنييف في
التربية مف معمميف وطمبة ومدراء مدارس ومشرفيف ومجالس المدارس وبرامج إعداد المعمميف والكتب.

ولقد اشتقت ىذه المعايير مف بعض المشروعات العالمية ،والتي استخدمت في تطوير مناىج العموـ

والتي استخدمت في التطوير في كثير مف الدوؿ ،ومف ىذه المشروعات مشروع التكامؿ بيف العمـ
والتكنولوجيا والمجتمع (Science Technology& Society )STS؛ وتُعد حركة التفاعؿ ما بيف العمـ
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والتكنولوجيا والمجتمع مف أشير وأقوى حركات إصبلح المناىج وأكثرىا انتشا اًر ،وقد ظيرت ىذه الحركة

نتيجة لبلنتقادات التي واجيتيا مناىج العموـ في خمسينات وستينات القرف الميبلدي الماضي ومف أبرز ىذه

االنتقادات كما يشير إلييا (زيتوف:)36:2000 ،

 .1عدـ تركيز مناىج العموـ عمى العبلقة المتبادلة ما بيف العمـ والتكنولوجيا.
 .2عدـ إظيار الجانب االجتماعي لممعمـ.
 .3ظيور قضايا ومشكبلت ذات صبغة عممية وتكنولوجية اتخذت طابعاً محمياً وعالمياً.
 .4وجود تعارض ما بيف محتوى مناىج العموـ في المدارس و %90مما يحتاج إليو الطبلب.
ويقوـ اتجاه العمـ والتكنولوجيا والمجتمع ( )STSعمى أربعة محاور ىي(الفقييي ،موقع انترنت):
 اإلطار االجتماعي لمعموـ والتقنية :وىو يقوـ عمى أساس أف أكثر القضايا والمشاكؿ الممحة تنشأ مف
تداخؿ العموـ والتقنية والمجتمع؛ وبالتالي أصبحت ىناؾ حاجة إلى الفيـ الصحيح لممعرفة وحدودىا

واستثمارىا في خدمة المجتمع.

 استخداـ المعرفة :ويقوـ عمى ربط العموـ كجياز إلنتاج المعرفة وتكوف التقنية ىي الرابط بينيما.

 مناىج عموـ ترتكز عمى طريقة حؿ المشكبلت :وىو يقوـ عمى أساس أف استخداـ المعرفة العممية
إلعداد المواطف يتطمب أف يتفيـ الطبلب مشكبلت العالـ الحقيقي التي عادة ما تكوف ليا جوانب

عممية وتقنية واجتماعية.

 األخبلؽ والقيـ :ويقوـ عمى استخداـ المعارؼ العممية والتقنية في إطار اجتماعي يطرح أسئمة ترتبط
بالقيـ واألخبلؽ.

متنور عممياً وتكنولوجياً ويتصؼ بصفات معينة أىميا
وتيدؼ حركة ( )STSإلى إعداد الفرد ليكوف
اً

(انصيو:)37:2009 ،

 .1يستخدـ المفاىيـ العممية والتكنولوجية جنباً إلى جنب مع ما تعممو مف قيـ خمقية في حؿ المشكبلت
اليومية.

 .2يشارؾ في األفعاؿ الوطنية.

 .3لديو حب استطبلع عف العالـ الطبيعي وتقديره.
 .4يتحمى بقيـ البحث العممي والتكنولوجي عند حؿ المشكبلت المرتبطة بيا.

 .5يحدد مصادر المعرفة العممية والتكنولوجية ويجمعيا ويحمميا ويقوميا فضبلً عف أنو يستخدميا في
حؿ المشكبلت واتخاذ الق اررات واعتماد تنفيذىا.

 .6يميز بيف الدليؿ العممي والتكنولوجي وبيف األداءات الشخصية.
 .7يصبح متفتح الذىف.

 .8يدرؾ أف العمـ والتكنولوجيا يمثبلف مسعى إنسانياً.
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 .9يقدر ويوازف بيف مستحدثات التطور العممي والتكنولوجي وتبعاتو.
 .10يحمؿ التفاعؿ بيف كؿ مف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع.

 .11يربط بيف كؿ مف العمـ والتكنولوجيا مع أشكاؿ المسعى اإلنساني.
 .12يحدد األبعاد السياسية واالقتصادية والخمقية والقيمية لكؿ مف القضايا الشخصية والعالمية ذات
الصمة بالعمـ والتكنولوجيا.

 .13يقدـ تفسيرات لمظاىرة الطبيعية التي قد يختبر صدقيا .
فنجد أف حركة  STSتسعى إلصبلح مناىج العموـ وتحقيؽ الفيـ الحقيقي لكؿ ما يراد فيمو بما يواكب
التطور العممي والتكنولوجي لتحقيؽ الثقافة العممية وىي اليدؼ األساسي لمتربية العممية ،ولـ يمبث حتى وجد

أف فعالية المقررات التي أخذت بحركة  STSلمتصور عف التكنولوجيا ال تفي بإظيار مدى تأثيرىا عمى

المجتمع كما يشير رايزف  Raizenالمشار إليو في (الغامدي.)57:2012 ،

تبع ذلؾ عدد مف المشاريع كاف مف أىميا مشروع ( )2061الذي حمؿ شعار "العمـ لكؿ األمريكييف"

" ،"Science for All Americanوىي مبادرة شاممة لتحسيف تعمـ العموـ قدمتيا الجمعية األمريكية لتقدـ
العموـ .)AAAS,1989) )American Association for the Advancemat of science,

[مشروع  ]2061نسبة إلى العاـ الميبلدي 2061ـ؛ والذي مف المتوقع أف يعود فيو المذنب ىالي إلى
الظيور؛ إذ يقدـ ىذا المشروع رؤية بعيدة المدى لئلصبلح التربوي في العموـ ،حيث تمثؿ الثقافة العممية

والتكنولوجية واالجتماعية األساس في إعادة بناء أىداؼ التربية العممية مف رياض األطفاؿ وحتى نياية

المرحمة الثانوية (طالب .)157:2009 ،ويتكوف المحور األساسي  2061مف توصيات بالمفاىيـ والعادات

الذىنية الضرورية لجميع المواطنيف في مجتمع ذي تنور عممي ،ويمثؿ التداخؿ بيف كؿ مف العموـ
والرياضيات والتكنولوجيا المقصد المركزي لمتربية العممية التي تحقؽ التنور العممي لكؿ األمريكييف

(انصيو ،)39:2009 ،وركز المشروع عمى أنو أثناء تطوير مناىج العموـ البد مف تحديد المعرفة والميارات

واالتجاىات العممية التي ينبغي لمطبلب اكتسابيا مف خبلؿ دراستيـ ليذه المناىج ،كما ركز عمى أىمية وجود
نماذج متباينة لممنيج لمراعاة قدرات الطبلب ،مع التأكيد عمى أىمية تضميف محتوى مناىج العموـ
موضوعات تتعمؽ بتركيب المادة والوظائؼ األساسية لمخمية والوقاية مف األمراض والتكنولوجيا ،واالتصاالت

وطبيعة العمـ والتكنولوجيا ()AAAS, 1993
وبيذا نجد أف المشروع ركز عمى تعزيز الثقافة العممية والرياضية والتكنولوجية ،ويجعؿ منيا أىداؼ
أساسية لمتنور العممي ،وضرورة أف يمـ كؿ أفراد المجتمع بالمعرفة العممية وىذا ما أكدتو اسـ المبادرة فالعموـ

لمجميع.

ويتكوف المشروع مف ثبلث مراحؿ كما ىو مشار إليو في (زيتوف،)43:2002 ،

و(زيتوف ،)344:2010 ،و(القبيبلت )20:2005 ،وىي:
 -1المرحمة األولى:
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بدأ العمؿ في ىذه المرحمة منذ عاـ 1985ـ ،وفييا تـ تجديد المعرفة والميارات واالتجاىات التي
ينبغي لكؿ الطبلب اكتسابيا مف خبلؿ المدرسة ،وقد أوصى األعضاء في ىذه المرحمة بالتأكيد عمى ما يمي:
 اختزاؿ كـ المحتوى في مقررات العموـ.
 إزالة الحواجز الفاصمة بيف المجاالت المعرفية المختمفة.
 الترابط بيف العموـ والرياضيات والتكنولوجيا.
 تشجيع ميارات التفكير العميا.

 تقديـ العمـ كمؤثر ومتأثر بالمجتمع.
وقد انتيت ىذه المرحمة عاـ ( )1989بنشر تقرير "العمـ لكؿ األمريكييف".
 -2المرحمة الثانية:
وىي مرحمة الصياغة والتربية ،حيث ركزت عمى ترجمة توصيات ومقترحات المرحمة األولى إلى
خطط عمؿ وتطوير نماذج المناىج التعميمي مف مرحمة رياض األطفاؿ حتى الصؼ الثاني عشر ،وتطبيقيا

في مدارس مختارة مف الواليات المتحدة ،كما تـ التركيز عمى إيجاد معايير الثقافة العممية التي ترجمت في

نياية المرحمة بنشر الوثيقة المسماة :معالـ أو (مبلمح) الثقافة العممية ،التي ترجمت عاـ (1992ـ) وقد
أوصى بضرورة حذؼ بعض الموضوعات التي كانت ذات أىمية في العموـ التقميدية مثؿ قانوف أوـ ،تصنيؼ

النباتات والحيوانات ،قوانيف الغاز المثالي ،فسيولوجية النبات ،الح اررة النوعية ،وزف التفاعبلت الكيمائية،
السحب والبصريات.
اآلالت البسيطة وأشكاؿ ُ
 -3المرحمة الثالثة:
وىي مرحمة التنفيذ والتحوؿ التربوي لممشروع ( )2061وىي مستمرة إلى القرف الحادي والعشريف
وألفيتو الثالثة ،وفييا تنفذ مخرجات المرحمتيف األولى والثانية بغية رفع مستوى ونوعية التعميـ في العموـ
والرياضيات والتكنولوجيا كمحور أساسي لمثقافة العممية وأبعادىا.

ومف المحاور التي ركزت عمييا محور إعداد المعمميف ،ودور العمـ في المجتمع ،وأىمية دعـ

المجتمع والمؤسسات المختمفة لمعمـ والبحث العممي ،وانتيت المرحمة بوثيقة سميت أطمس الثقافة العممية

كبير مف الموضوعات مثؿ الوعي والسعي العممي ،العادات العممية
اً
( )2007وتضمنت ىذه المرحمة عدداً
والعقمية.

ويؤكد محتوى التعميـ في مشروع ( )2061عمى عدة مبادئ أىميا ما يمي:
 تشجيع التعمـ التعاوني وحب االستطبلع واستخداـ التفكير الناقد.
 الترابط والتواصؿ بيف محتوى العموـ لممراحؿ الدراسية المختمفة.
 اعتماد االستقصاء العممي كجزء مف طبيعة العمـ.

 اكتساب المتعمـ المعرفة والميارات الضرورية لمتعامؿ بفاعمية مع القضايا المجتمعية.
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 الفيـ مف خبلؿ استخداـ منيجية البحث العممي.
 االىتماـ بخصائص المتعمـ مع وضع محتوى يتناسب مع ىذه الخصائص.

 النظرة التكاممية بيف العموـ المختمفة( .فقييي )3:2009 ،ومف المشاريع اليامة في تمؾ الفترة مشروع
المجاؿ والتتابع والتناسؽ " ،)SS&C( "Scope, Sequence, and Coordinationويمثؿ ىذا

المشروع كما تشير ( )1996,NSTAإعادة بناء منيج العموـ في الواليات المتحدة األمريكية في
أربعة مجاالت رئيسية ىي :األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء ،وعمـ األرض ،بما يساعد التنور العممي

واعداد األفراد الذيف سيتجيوف إلى أعماؿ عممية ترتبط بتمؾ المجاالت .ويعود ظيور ىذا المشروع
نتيجة لوجود قصور في برامج العموـ التي تتعمؽ بمجاالتيا وتناسقيا ،حيث وجد أنو ال يتـ إعطاء

الطمبة الفرصة لفيـ العموـ كونيا –المباحث -مجردة ونظرية وال يتـ استخداـ منيجية صحيحة ،فقد

أكد مشروع ( )SS&Cعمى اشتراؾ جميع مواد العموـ الطبيعية المختمفة في كثير مف الموضوعات
والعمميات العممية.
ولقد تـ إعداد ىذا المشروع انطبلقاً مف عدة مرتكزات تضمنتيا ( )NSTA,1995وأوردىا

(طالب )158:2009 ،يمكف إيجازىا فيما يمي:

 تعمـ العموـ مف خبلؿ أربعة مجاالت ىي البيولوجيا ،الكيمياء ،الفيزياء ،وعموـ األرض.
 وضع معرفة الطالب القبمية وخبراتيـ السابقة في الحسباف.

 تقديـ تتابع المحتوى وتعممو مف الخبرات الحسية إلى التعبيرات الوصفية ،والى الرموز المجردة،
وأخي اًر التعبيرات الكمية.

 تقديـ خبرات حسية لمظاىرة العممية قبؿ استخداـ المصطمحات التي تشرح تمؾ الظاىرة.
 تنقيح المفاىيـ والمبادئ والنظريات عند أعمى مستويات التجريد.

 التنسيؽ بيف مجاالت العموـ األربعة والتداخؿ بيف المفاىيـ والمبادئ ما أمكف.
 ربط التعمـ في مجاالت العموـ األربعة ،بمجاالت أخرى مثؿ التاريخ والديف والفمسفة.

 معالجة عدد قميؿ مف المبادئ العممية ذات العبلقة بما سيدرسو الطالب في الجامعة مع التأكيد عمى
الفيـ العميؽ لمعموـ.

 اختزاؿ بعض موضوعات العموـ مع التركيز عمى عمؽ فيـ الموضوعات األساسية القميمة.

 تصميـ المفردات وأدوات القياس الخاصة بميارات الطبلب ومعموماتيـ وفيميـ واتجاىاتيـ
واستخداميا في تقويـ برامج العموـ وتقويـ الصفوؼ الدراسية بما يتماشى مع المرتكزات السابقة.
ويؤكد مشروع ( )SS&Cكما يشير خطابية ( )2008عمى أف المواد العممية؛ أي الفيزياء وعمـ

الحياة ،وعموـ األرض ،والفمؾ تشترؾ في بعض المواضيع والعمميات العممية لذلؾ البد مف إيجاد سبؿ
لمتنسيؽ بيف ىذه المواد (خطابية.)83:2008 ،
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ثـ بعد ذلؾ الدراسة الدولية لمرياضيات والعموـ ()TIMSS

Trends of the International

 Mathematics and Science Studies.والتي تعني بدراسة التوجيات الدولية لمرياضيات والعموـ،
وتيتـ بتقييـ تحصيؿ الطبلب في الرياضيات والعموـ في الصؼ الرابع والثامف ،إلى جانب معطيات

التحصيؿ ،ويتـ فييا أيضاً جمع خمفية واسعة حوؿ توفر موارد المدرسة وجودة مناىج التعميـ والتدريس ،كما
تزود الدوؿ المشاركة بفرصة غير مسبوقة لقياس التقدـ في التحصيؿ التعميمي في الرياضيات والعموـ مع

معمومات تجريبية حوؿ سياقات التدريس (.)Mullis& other, 2009:2

ويعود الفضؿ في ظيور فكرة الدراسة الدولية لمرياضيات والعموـ إلى منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية

( (Organization For Economic Co-Cooperation And Development) )OECDوذلؾ مف
أجؿ عمؿ مقارنة في مجاؿ التعميـ بيف الدوؿ المختمفة ،فقد نادت ىذه المنظمة منذ سنوات عديدة بعمؿ
دراسة ترتكز عمى مادتي العموـ والرياضيات لما ليما مف أثر إيجابي عمى الوضع االقتصادي لمدوؿ

المشاركة فييا مف حيث اتخاذ الق اررات السميمة الخاصة بالنواحي االقتصادية ( .)Britton, 1994:85حيث

بدأت الرابطة الدولية لتقييـ التحصيؿ التربوي ((Achievement Association For Evaluation )IEA

) of International Achievementبتطبيؽ دراسة التوجيات الدولية في الرياضيات والعموـ
() TIMSSبيدؼ تقييـ مستوى تحصيؿ الطمبة في ىاتيف المادتيف بصورة منتظمة كؿ أربع سنوات منذ عاـ
 1995مما جعميا الدراسة األكبر واألوسع تغطية عمى المستوى العالمي ،وال يقتصر دور الدراسة عمى قياس
مستويات األداء واتجاىات التغيير فيو؛ فيي تسيـ في مساعدة الدوؿ المشاركة عمى إجراء اإلصبلحات

التربوية البلزمة المبنية عمى تقييـ يتسـ بالموضوعية والشموؿ ،فمقد تـ تطبيؽ الدراسة األولى مف ))TIMSS

في عاـ  1995بمشاركة دولة عربية واحدة ،وفي عاـ  1999تـ تنفيذ الدراسة بمشاركة ثبلث دوؿ عربية
األردف وتونس والمغرب ،وفي عاـ  2003تـ تنفيذ الدراسة لممرة الثالثة بمشاركة عشر دوؿ عربية ،وفي عاـ

 2007بدأ تنفيذ الدراسة الدولية الرابعة  TIMSSبمشاركة أكثر مف  60دولة منيا خمسة عشر دولة عربية
(الفقييي)5:2009 ،
ثـ أجريت دراسة التوجيات الدولية لمرياضيات والعموـ الخامسة عاـ (2011ـ) بمشاركة  70دولة

حيث انضـ إلى الدراسة دوؿ جديدة .وتعد دراسة (2011ـ) ىي أكبر وأوسع دراسة تجرى في تاريخ دراسة
التوجيات الدولية لمرياضيات والعموـ عمى مستوى العالـ وذلؾ مف خبلؿ نوعية الدراسة وكذلؾ عدد الدوؿ

(المقيد)36:2013 ،
المشاركة عند مقارنتيا بدراسة (.)TIMSS,2007
ّ

وترى الباحثة أف اليدؼ الرئيس مف ( )TIMSSليس تقييـ تحصيؿ الطبلب في الرياضيات والعموـ

في الصؼ الرابع والثامف وقياس التقدـ في مستوى أداء الطمبة في مادتي العموـ والرياضيات عف طريؽ

تحميؿ نتائج الدوؿ المشاركة بأنظمتيا التربوية وخمفياتيا الثقافية واالقتصادية واالجتماعية المختمفة فحسب؛
بؿ ىو إصبلح وتطوير تعميـ وتعمـ العموـ والرياضيات ودراسة فعالية المناىج المطبقة وطرؽ تدريسيا

والتطبيؽ العممي ليا والعمؿ عمى تقويميا وتحسينيا.
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مف خبلؿ كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف جميع ىذه المشاريع العالمية والتوجيات الدولية جاءت لتعزز
حقيقة أف تدريس العموـ يمتمؾ صفة خاصة تميزه عف باقي المواد ،فيو ليس مجرد نقؿ معرفة بؿ ىو عممية
تحتاج إلى التركيز عمى عمميات العمـ والميارات العممية وتساعد المتعمميف في بناء معارفيـ ،وتطوير فيميـ

عف العالـ الطبيعي ،وتيتـ بتكوينيـ ونموىـ عقمياً ،ووجدانياً ،وميارياً ،وتكامؿ شخصياتيـ مف مختمؼ

جوانبيا ،فمف الضروري االىتماـ بمادة العموـ واقامة المشاريع وتقويميا ،وأف تواكب مشاريع تحسيف تعمـ
وتعميـ العموـ المعرفة العممية ،والتقدـ التكنولوجي وتعقد الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 2.3.7معايير تدريس العموم:
يأتي استخداـ المعايير كمنطمؽ لعممية التطوير في العممية التعميمية فيي تضع رؤية واضحة ومعمنة

لمتعميـ وتوجو االنتباه إلى ما يحتاجو المعمـ ليحدث نقطة إيجابية في تعمـ التبلميذ.

فنجد أف معايير تدريس العموـ تصؼ أدوار ومسؤوليات مدرسي العموـ وتوجو عمميـ ،والتي تتمثؿ فيما يمي

(أبو جبللة ،وآخروف:)137-139:2004 ،

 -1يصمـ معممو العموـ برنامجاً يركز عمى االستقصاء بمعنى أنيـ:
أ .يختاروف المحتوى التعميمي الذي يناسب اىتمامات وقدرات وخبرات التبلميذ.
ب.يختاروف استراتيجيات التدريس التي تدعـ فيـ التبلميذ.
 -2يبسط معممو العموـ عممية التعمـ عف طريؽ توجيياتيـ بمعنى أنيـ:
أ .يركزوف عمى عممية االستقصاء.
ب .ينظموف الحوار بيف الطمبة.

ت .يقسموف األعماؿ والواجبات بيف الطبلب.
ث .يدركوف الفروؽ الفردية بيف الطبلب.

ج  .يشجعوف ميارات االستقصاء العممي وحب االستطبلع واالنفتاح الذىني والشؾ الذي يؤدي إلى
استخبلص الحقائؽ العممية.

يقوـ معممو العموـ طرائؽ تدريسيـ ويقوموف طبلبيـ بمعني أنيـ:
ّ -3
أ .يستخدموف طرائؽ متنوعة لمحصوؿ عمى معمومات عف مدى فيـ واستيعاب الطمبة.
ب .يرشدوف الطمبة في أثناء التقويـ الذاتي.

ت .يستخدموف البيانات التي يجمعونيا عف الطمبة لدراسة مستوى أدائيـ في التدريس ألجؿ تحسينو.
 -4تييئة البيئة المادية لمتعمـ أي:
أ .يوزعوف األدوار والوسائؿ العممية ويجعمونيا في متناوؿ يد الطمبة.

ب .يخمقوف بيئة آمنة لمعمؿ.
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 -5يطور معممو العموـ مجتمعات مف الطمبة تعكس النشاط الفكري لبلستقصاء العممي لمموقؼ والقيـ
االجتماعية ،أي:
أ .يشجعوف التماريف بيف الطمبة.
ب .يشجعوف المناقشات التي تركز عمى قواعد النقاش العممي.

ت .يوفروف الميارات واالتجاىات والقيـ البلزمة لبلستقصاء العممي ويؤكدوف عمييا.
 -6يشارؾ معممو العموـ في تخطيط وتطوير برامج العموـ مف خبلؿ:
أ .تصميـ وتطوير برامج العموـ المدرسية.

ب .تخطيط وتصميـ برامج التدريب البلزمة لنموىـ الميني.
أما معايير النمو الميني فيي كاآلتي(أبو جبللة ،وآخروف:)137-139:2004 ،
 -1تعمـ محتوى العموـ مف خبلؿ طرائؽ االستقصاء وذلؾ عف طريؽ:
أ .مشاركة المعمميف في استقصاء الظواىر التي يمكف دراستيا بشكؿ عممي ومشاركتيـ في تفسير
النتائج لموصوؿ إلى أفكار واستنتاجات تتفؽ مع المفاىيـ والمبادئ العممية الحالية.

ب .تتناوؿ مسائؿ عممية تيـ المعمميف.

ت .تتناوؿ الوسائؿ التعميمية ومصادر التعمـ والتقنيات.
ث .تبني عمى قدرات المعمميف الحالية.
ج  .تشجع فكرة التعاوف بيف المعمميف.

 -2تكامؿ المعرفة العممية عند المعمميف مع معرفتيـ بالطمبة والتدريس وتطبيؽ ىذه المعرفة في تدريس العموـ
وذلؾ مف خبلؿ:
أ .ربط جميع نواحي المعرفة العممية بطرائؽ تدريس العموـ.
ب .نمذجة تدريس العموـ بصورة فعالة لتجعؿ المعمميف يتفاعموف مع مواقؼ حقيقية فيوسعوف مف
مداركيـ العممية وقدراتيـ.

ت .استخداـ االستقصاء والبحث والنمذجة والتطبيؽ الموجو لخمؽ فيـ ومعرفة وميارة عند المعمـ.
 -3تكامؿ برامج التطوير لمعممي العموـ.
وىذه البرامج تتصؼ بما يمي:
أ .وضوح األىداؼ التي تطبؽ مع المعايير الوطنية لتدريس العموـ.

ب.تعاوف جميع الفئات المشتركة في البرامج.

ت.التقويـ المستمر لمبرامج الذي يشمؿ أفكار جميع المشتركيف.
أما معايير تقويـ العموـ فيي محددة بما يأتي(أبو جبللة ،وآخروف:)137-139:2004 ،
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 -1أف يتناسب التقويـ مع األغراض التي وجد مف أجميا وذلؾ مف خبلؿ:
أ .أف يعد التقويـ بشكؿ مقصود.

ب.أف تكوف أغراض التقويـ واضحة ومحددة لمطبلب.
 -2أف يشمؿ التقويـ كؿ مف التحصيؿ في العموـ والفرص المتاحة لتعمـ العموـ بمعنى:
أ .أف يركز المحتوى العممي عمى األكثر أىمية في تعمـ الطبلب.

ب.االىتماـ بتقويـ فرص التعمـ وتقويـ انجازات الطمبة.

 -3يجب أف تتناسب البيانات التي يتـ جمعيا مع نتائج الق اررات واألفعاؿ.
 -4أف تكوف ممارسة التقويـ عادلة بمعنى:

أ .أف تستخدـ أساليب التقويـ أساليب إحصائية.

ب .أف تتناسب مياـ التقويـ مع قدرات الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة.
 -5أف تكوف االستنتاجات المشتقة مف تقويـ تحصيؿ الطمبة عمى قدر عاؿ مف الصدؽ والدقة والثبات.

وبناء عمى ما سبؽ نستطيع القوؿ أف المعايير تُعد مصد اًر لبلسترشاد بيا لمييئة التدريسية والطبلب،
ً
وتؤكد التوقعات المتفؽ عمييا ،وتوفر التغذية الراجعة البلزمة لمتطوير والتحسيف ،وىذا يعمؿ عمى النيضة

بالعممية التعميمية.

 2.3.8معايير مؤشر الجاىزية لمتعميم (Readiness To Teach Index )RTTI

ُيعد مشروع وضع المعايير المينية لمطبلب المعمميف أحد المرتكزات التي تقوـ عمييا جيود التغيير
والتطوير في مجاؿ التربية والتعميـ ،إذ يخدـ توظيؼ عدة أغراض مف أىميا التحقؽ مف المعارؼ والميارات

التي يجيدىا الخريجوف الجدد المتقدموف لمينة التعميـ ،وتسيـ المعايير أيضاً في تكويف صورة عف مدى
فاعمية المعمـ الجديد والتي ُيمكف االستفادة منيا في تحديد الحاجات المينية والتعميمية وتطويرىا ،فضبلً عف
أنيا تزود كميات التربية بتغذية راجعة عف مستوى مخرجاتيا ،ومساعدتيا في إعداد معمميف متمكنيف قادريف
عمى تحقيؽ األىداؼ المنشودة لمنظاـ ككؿ.

ويشير ماىوف نقبلً عف ( (Ochran-Smith,2006إلى أنو ال يمكف التقميؿ مف أىمية وضع

المعايير المينية لممعمميف الجدد ،فالتأثير القوي لبلتجاه العالمي نحو مسائمة مبنية عمى المعايير تطبؽ عمى

جميع مستويات النظاـ التعميمي موثؽ جيداً .وقد أدت حركة المعايير إلى إعادة تعريؼ عمؿ المعمميف

(ماىوف ،)5:2012 ،حيث أدت حركة المعايير المينية لممعمميف الجدد إلى تحوالت في إعداد وتأىيؿ

المعمميف وتغييرات كثيرة في برامج إعداد المعمميف في كميات التربية خاصة في مكوف الخبرة الميدانية

والتدريب العممي ليذه البرامج ،حيث تشير المعايير المينية البلزـ توافرىا في خريجي برامج إعداد المعمميف

لكميات الت ربية إلى المستويات الدنيا مف المعرفة والميارات والقيـ والتوجيات البلزـ توافرىا في خريجي برامج
تعميـ المعمميف.

ويتكوف مؤشر الجاىزية لمتعميـ مف مجموعة تضـ واحد وعشريف عبارة متعمقة بالكفاءة كما ىو

موضح في شكؿ ( ، )2.1يجب عمى المعمميف الطبلب إبرازىا لمداللة عمى جاىزيتيـ لبلنخراط في مينة
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التعميـ بعد التخرج مف الجامعة ،وىذه الكفاءات مستمدة مف المعايير المينية الواحد والعشريف لممعمميف الجدد
الخاصة بإعداد المعمـ الفمسطيني الجديد ( )2010مع اإلشارة إلى أف ما ُذكر في المعايير المينية لممعمميف

معيار.
23
اً


معايير مؤشر الجاهزية للتعليم RTTI
مجال المعرفة والفهم

مجال المهارات المهنية

مجال القيم واالتجاهات المهنية

يتكون من ( )9معايير

يتكون من ( )9معايير

يتكون من ( )3معايير

 .1يمتمك معرفة وفيماً بفمسفة المنياج  .1لديو قدرة عمى إعداد خطط تعميمية
.1
واضحة قابمة لمتطبيق.
الفمسطيني ،وأىدافو العامة.
.2

يمتمك معرفة وفيماً بأسس التخطيط

.3

يمتمك معرفة وفيماً بالمحتوى الدراسي

.4

يمتمك معرفة وفيماً وفيم بطرائق تعمم

 .2لديو القدرة عمى توفير بيئة تعمميو

ومتطمباتو.

.2

.3

تعميمي يمتاز بالمرونة واالبتكار

.4

واثارة الدافعية.

لديو القدرة عمى توظيف المصادر

.3

يمتزم بالتعاون والتواصل مع
ذوي العالقة لتطوير نوعية

التعميم.

التعممية ،والوسائل التعميمية في

حسب الفئة العمرية.

العممية التعممية التعميمية.

.5

يمتمك معرفة وفيماً بكيفية تدريس

.5

.6

ربط

.6

تخصصو.

لديو القدرة عمى توفير مناخ

يتأمل بممارساتو المينية سعياً

لتمبية احتياجاتو المينية.

والتعمم.

الطمبة وفق خصائصيم النمائية وقدراتيم

لديو القدرة عمى تدريس تخصصو،

وربطو بموضوعات مختمفة ،وفي

سياق مرتبط بحياة الطالب وواقعو.
معرفة

وفيماً

بكيفية

التخصص بمواضيع وحقول مختمفة
وبشكل تكاممي.

.7

لجميع الطمبة.

تعميمية آمنة وداعمة لعممية التعميم

لممرحمة التي سوف يدرسيا.

يمتمك

 .1يمتزم

بتيسير

عممية

التعمم

لديو القدرة عمى تيسير عممية

التعميم والتعمم لتمكين الطمبة من
بناء المعرفة وتقييميا.

يمتمك معرفة وفيماً بأسس القياس

.7

 .8يمتمك معرفة وفيماً بأساسيات المغة

.8

والتقويم التربوي.

لديو القدرة عمى توظيف أسس

القياس والتقويم باعتباره جزءا
أساسيا من عممية التعمم والتعميم.

العربية

والمعرفة

الرياضية

والعممية

لديو القدرة عمى توظيف االتصال

والتواصل في العممية التعميمية.

وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )(ICT
.9

يمتمك معرفة وفيماً بظروف الطمبة عمى

تنوعيا ،وطرائق التعامل معيا.

 .9لديو القدرة عمى توظيف تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت ) (ICTفي

العممية التعممية التعميمية.

شكل ( )1معايير مؤشر الجاىزية لمتدريس بمجاالتيا الثالثة ( ماىون)24 :2012 ،

وتُبيف معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ الحد األدنى لممعرفة والميارات والقيـ والتوجيات التي يتوجب
عمى الطمبة المعمميف اكتسابيا والتي تُعزز ممارساتيـ التدريسية ويكونوا فاعميف في ممارساتيـ الصفية.
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حيث تضمف معايير مؤشر الجاىزية لمتدريس مدى واسع مف المعارؼ والميارات التي يحتاجيا
الخريج الجديد ليكوف فاعبلً في مينتو ،وممماً بمتطمباتيا المعرفية والتطبيقية والميارية ،وما تشتمؿ تمؾ
المعرفة مف معرفة تخصصية متعمقة ،ومعرفة مدى واسع مف طرؽ التدريس والقدرة عمى إيجاد بيئة تعمـ
منتجة وعمى استخداـ أساليب التقويـ بأنواعيا ،وفيـ مظاىر النمو اإلنساني والقدرة عمى العمؿ مع أشخاص

متنوعيف مف حيث خمفياتيـ وحاجاتيـ والتمتع بميارات تواصؿ مناسبة والقدرة عمى التخطيط السميـ لمتدريس

والقدرة عمى بناء عبلقات مع أولياء األمور والزمبلء والمسئوليف تساعد في تطوير نوعية التعميـ فضبلً عف
إعداد معمميف متميزيف بالمرونة ولدييـ القابمية عمى استيعاب الظروؼ المتغيرة والتعامؿ معيا باإلضافة إلى
تمتعيـ بمنظومة مف القيـ والتوجيات المينية تساعد في تكويف معمـ فعاؿ وناجح في تأدية واجباتو المينية.

إف عممية التدريس معقدة فمف المتوقع أف ينمي الطبلب كفاءاتيـ بنسب مختمفة ،ومف المرجح أف

يبرزوا مستويات مختمفة مف األداء خبلؿ سعييـ لتنمية كفاءاتيـ ،فنجد أف مؤشر الجاىزية راعى ىذا التدرج،
فيصنؼ ماىوف ( )2012مؤشر الجاىزية إلى ثبلث مستويات تنموية يقوـ المعمموف الطبلب بتنمية كفاءاتيـ
ضمف ىذه المستويات تدريجياً أثناء تقدميـ في برنامجيـ الدراسي الجامعي مف السنة الثانية إلى السنة

الرابعة ،وىذا يعني أف ىناؾ واحد وعشريف عبارة كفاءة لكؿ سنة ،تشمؿ المستويات التنموية الثبلث لمؤشر
الجاىزية ،وىي :المستوى األوؿ الذي يستخدـ في السنة الثانية ،والمستوى الثاني يستخدـ في السنة الثالثة

والمستوى الثالث الذي يستخدـ في السنة الرابعة (ماىوفُ .)6:2012 ،نشير ىنا أف معايير مؤشر الجاىزية
لمتدريس تُطبؽ ضمف ضمف مشروع ((Teacher Education Improvement Project) )TEIP-1
والذي يطبؽ في  7جامعات فمسطينية ويركز عمى جعؿ التدريب الميداني المكثؼ المحور األساسي في
برنامج البكالوريوس حيث توزع التربية العممية عمى خمسة فصوؿ في الميداف التربوي.

وقد رأت الباحثة أف معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ جاءت تمثيبلً لمجموعة مف الكفايات الواجب

توافرىا لدى الطمبة المعمميف ،وعميو فقد قامت الباحثة بعرض ىذه المعايير عمى مجموعة مف المختصيف في
مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس العموـ ؛ لتحديد بعض كفايات تدريس مادة العموـ التي تعود ليذه المعايير.
وقد خمصت النتائج إلى أف ىذه المعايير تتضمف االكفايات التالية:
 -1كفاية التخطيط
يمثؿ التخطيط الخطوة األولى والعنصر الحيوي في التدريس ،وذلؾ لما يقوـ بو مف دور ميـ في
توجيو مراحؿ التدريس التالية ،مرحمة التنفيذ ،مرحمة التقويـ؛ وألف أي عممية اتخاذ قرار في أي مرحمة مف

مراحؿ التدريس التالية تعتمد عمى التخطيط.

حيث ينظر معمـ العموـ أثناء عممية التخطيط إلى المستقبؿ بصورة تأممية ،وعيف بصيرة ،وعقؿ ناقد،
إطار لمعمؿ يقوده ليذا المستقبؿ .خاصة أف تدريس العموـ يعتمد
وفكر متأمؿ ثاقب ،ليضع في ضوء ذلؾ
اً

عمى االستكشاؼ والتجريب والفيـ ،فمف الصعب أف تُدرس العموـ بشكؿ ناجح ،وتُحقؽ أىدافيا مف غير أف
65

ُيشاىد الطبلب األحداث العممية ،وتُربط ببيئتيـ واحتياجاتيـ ،وخبراتيـ السابقة ،فنجد أف التخطيط لمادة العموـ
أشبو بنسج بساط لتقديـ العموـ لمطبلب بحيث تتطور المعرفة والفيـ وميارات التفكير وعمميات العمـ؛ لذلؾ
مادة العموـ بحاجة إلى تخطيط ينبع مف أىداؼ وغايات مادة العموـ.

ًيعرؼ (الشخيبي )746 :1998 ،التخطيط بأنو العممية التي يتـ خبلليا تحديد األىداؼ ووضعيا في
صورة كمية قابمة لمقياس ،واتخاذ مجموعة مف اإلجراءات والتدابير والق اررات البلزمة لتحقيؽ أقصى ما يمكف

مف ىذه األىداؼ خبلؿ مدى زمني معيف.

في ضوء ذلؾ نجد أف معمـ العموـ ىو المعمـ القادر عمى وضع تصور قبمي لؤلىداؼ السموكية

النابعة مف أىداؼ وغايات مادة العموـ المرغوب تحقيقيا لدى الطبلب ،والقادر عمى اتخاذ مجموعة مف
اإلجراءات والتدابير لما سيقوـ بو مف أساليب وطرؽ ،وأنشطة وأدوات وأجيزة ،ووسائؿ تعميمية مف أجؿ

تحقيؽ األىداؼ المرغوبة ولضماف نجاح العممية التعميمية.

 -2كفاية اإللمام بالمحتوى العممي لمادة العموم لممرحمة التي سيقوم بتدريسيا
ويقصد بيا استيعاب المعمـ لممادة العممية وتنظيميا بما يتبلءـ مع الموقؼ التعميمي وتكيفيا وفقاً لمفروؽ

الفردية لممتعمميف ،كما يمكف تفسيرىا عمى أنيا اآلليات التي يتبعيا المعمـ لتحويؿ ما يعرفو عف مادتو العممية
إلى عناصر تدريسية في غرفة الصؼ.
 -3كفاية استخدام طرق التدريس
إف الميمة األساسية في التدريس يجب أف تكوف تعميـ المتعمميف كيؼ يفكروف ،وكيؼ يصموف إلى

المعمومات ويستخدمونيا االستخداـ الصحيح ،ال كيؼ يحفظوف الكتب والمناىج الدراسية عف ظير قمب دوف

فيميا أو إدراكيا أو توظيفيا في الحياة ،فأحسف الكتب أو المناىج قد ال تحقؽ أىدافيا ما لـ يكف المعمـ
مميماً متمي اًز في طريقة تدريسو وأسموب تعميمو (درويش.)113 :2011 ،
لذلؾ نجد أف المعمـ يجب أف يكوف لديو إلماـ بطرؽ التدريس ومعرفة طبيعة كؿ طريقة ومدى
مبلءمتيا لمموقؼ التعميمي ،والمعمـ يجب أف يستخدـ التنوع في كؿ جانب مف جوانب سموكو الصفي بما في
ذلؾ طرؽ التدريس ،فالتنوع ميارة يجب أف يمارسيا ويتقنيا المعمـ بالشكؿ الذي يخدـ المحتوى التعميمي
وخصائص المرحمة التي يقوـ بتدريسيا والموقؼ التعميمي ككؿ.

ويعرؼ الحيمة ( )2012طريقة التدريس بأنيا مجموعة مف القواعد واآلراء التي استنبطيا رجاؿ

التربية مف تجاربيـ الفكرية ،واتفقوا عمى أنيا خير سبيؿ يصؿ بالمعمـ إلى الغاية التي يريدىا في تدريس أي
مادة مف المواد (الحيمة.)52 :2012 ،
بناء عمى ما تـ ذكره؛ فإف معرفة الطالب المعمـ خبلؿ فترة إعداده بطرؽ التدريس وطبيعة كؿ طريقة

تمثؿ كفاية ىامة؛ لذلؾ ستتناوؿ الباحثة في البرنامج المقترح طرؽ التدريس األكثر مبلءمة لمادة العموـ

66

(االكتشاؼ-االستقصاء –العصؼ الذىني –لعب األدوار –التعمـ بالمعب –طرح األسئمة –القصص والحكايات
–حؿ المشكبلت ).
 -4كفاية توظيف الوسائل والتكنولوجيا التعميمية
الشؾ أف الوسائؿ والتكنولوجيا التعميمية عمى اختبلؼ أشكاليا وألوانيا تُيسر العممية التعميمية ،وتدعـ
المعمـ في غرفة الصؼ بما توفره مف أمثمة وشواىد توضح فكرة ما ،أو تساعد في شرح مفيوـ غامض

واستيعابو ،أو بما توفره الوسائؿ التعميمية مف فرص لمتجريب العممي لمتأكد مف حقيقة عممية واستكشاؼ

يعرؼ الف ار ( )1995الوسائؿ التعميمية بأنيا كؿ ما يستطيع أف يوظفو المعمـ إلثراء الموقؼ
أخرى ،حيث ّ
التعميمي بخبرات حسية قائمة عمى أسموب منيجي متنوع ،ومشوؽ ومؤثر يعمؿ عمى تفسير المجردات
وتكويف االتجاىات ،وتنمية الميارات المتعمقة بالفرد وبمشاركة المتعمـ بغية تحقيؽ تعميـ أعمى فاعمية وكفاية

(الف ار.)100 :1995 ،
واذا نظرنا إلى معمـ مادة العموـ نجده مف أحوج المعمميف إلى توظيؼ الوسائؿ التعميمية؛ وذلؾ

لحاجتو أف يوفر لمطالب خبرات حسية تساعده عمى فيـ الكثير مف الحقائؽ والتعميمات والمفاىيـ واألحداث

والظواىر العممية ،واستطبلع ألمور البيئة الطبيعية والتعرؼ إلى محتوياتيا ،واستغناء معمـ العموـ عف
الوسائؿ التعميمية يجعؿ تعميـ ىذه المادة مجرد حفظ تراكيب كبلمية ال معنى ليا.

 -5كفاية التقويم
يعد التقويـ جزءاً أساسياً مف العممية التعميمية؛ نظ اًر ألىميتو في تحديد مقدار ما يتحقؽ مف األىداؼ

التعميمية ،وتوفير تغذية راجعة عف األىداؼ التعميمية ،ومدى التقدـ نحو األىداؼ المنشودة ،وذلؾ بقصد

ويعرؼ راشد ( )1996التقويـ بأنو إصدار الحكـ عمى مابمغناه مف أىداؼ تعميمية
تحسيف العممية التعميميةّ ،
والوقوؼ عمى نقاط القوة والضعؼ في محاولة لمتغمب عمى نقاط الضعؼ وتحقيؽ ىذه األىداؼ بطريقة

أفضؿ ،وتحسيف عممية التدريس (راشد.)177 :1996،

فالتقويـ في العموـ ييدؼ إلى تصحيح العممية التدريسية وتحسيف مسارىا ،مف خبلؿ مقارنة تقدـ

المتعمـ بأىداؼ مادة العموـ ومنيا (تقدير درجة اكتساب الطبلب لممعرفة العممية وتوظيفيا في المواقؼ

الحياتية –امتبلؾ الطمبة لعمميات العمـ ومياراتيا –اكتساب الطمبة لبلتجاىات والميوؿ العممية.)...

في ضوء ذلؾ نجد أف التقويـ يمثؿ كفاية ىامة ،يجب عمى برامج إعداد المعمميف تزويد الطالب

المعمـ (معمـ المستقبؿ) بالمعرفة والميارات البلزمة لتقويـ المتعمـ.
 -6كفاية اإلبداع

يعتبر تدريس العموـ جزءاً مف خبرات الحياة اليومية منذ الساعة التي نغمؽ فييا جرس المنبو في

مساء ،فنجد أف تدريس العموـ يساعد
الصباح حتى الساعة التي نغمؽ فييا أعيننا ونحف نشاىد بريؽ النجوـ
ً
الطبلب عمى تعمـ ماىية العالـ مف حوليـ ،وبالتالي يأتي دور معمـ العموـ حوؿ تحفيز واثارة فضوؿ الطبلب
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بشأف العالـ مف حوليـ ،وحتى يتمكف الطبلب مف تطوير فيميـ عف العالـ بنجاح ،لذلؾ يجب عمى المعمميف
توفير أنشطة إبداعية تقوـ عمى تشجيع المبلحظة واالكتشاؼ والمناقشة واتخاذ القرار .فمف دوف تشجيع
الطبلب عمى االكتشاؼ والتفكير والتساؤؿ سيكوف تدريس العموـ إخبارىـ االجابات بكؿ بساطة وبذلؾ تفقد

مادة العموـ معناىا ،ولقد رأت الباحثة أف ذلؾ أشبو بقياـ جميع التبلميذ بنسخ نص مشترؾ وبخط واحد في
مجاؿ تعمـ القراءة والكتابة ،وىذا أمر غير مقبوؿ ذلؾ يعني أف العممية التعميمية ال تعني إال ممارسة وتمقيف

ما في الكتاب المدرسي فقط.

وفي ضوء ذلؾ رأت الباحثة أف اإلبداع كفاية مف كفايات معمـ العموـ ،حيث سبؽ الباحثة في ذلؾ

عدة دراسات منيا دراسة سيرالز كودكي) ،Searles and Kudeki(1990والتي أكدت عمى أنو يتوجب
عمى معمـ العموـ أف ُيظير دليبلً عمى ابتكاريتو وابداعو في تدريس العموـ ،ويؤكد ذلؾ المختصوف في مجاؿ
اإلعداد التربوي بأنو ما لـ يمتمؾ المعمـ حداً أدنى مف اإلبداع فإف ذلؾ ينعكس سمباً عمى التبلميذ عامة،
وعمى المبدعيف منيـ خاصة (ابراىيـ والسايح.)413 :2010 ،

واإلبداع ككفاية يعرؼ عمى أنو النتائج الجديدة األصيمة التي لـ تكف معروفة سابقاً يعتمد فييا

الطالب عمى تفكيره المستقؿ مستفيداً مف المناخ التربوي المحفز عمى التعميـ والتفكير (أبوعبيدة)5 :2000 ،
 -7التفكير التأممي والممارسات التأممية

الشؾ أف التأمؿ أداة جوىرية لكؿ معمـ أراد أف يكوف قائداً قاد اًر عمى اتخاذ الق اررات وحؿ المشكبلت،

وقد عرؼ العزي وىيبلت ( )2013التفكير التأممي بأنو عممية عقمية متطورة تمكف المتعمـ مف مراجعة
إجاباتو واقتراح حموؿ لما يواجيو مف مشكبلت وتمعف ذلؾ وتدبره واالستفادة مف خبراتو الذاتية في ىذا

المجاؿ ،وتوليد مسارات عمؿ جديدة ومبلئمة في ضوء ىذه المراجعات تقود إلى التمعف والتدبر مف
جديد...وىكذا لموصوؿ إلى الحؿ األمثؿ(.العزي وىيبلت)63 :2013 ،

في ضوء ذلؾ يعتبر التفكير التأممي والممارسات التأممية مف أىـ كفايات معمـ العموـ ،فالمعمـ

المتأمؿ يساعد طمبتو عمى التأمؿ والموقؼ التأممي يساعد عمى الفيـ.

 2.3.9وزارة التربية والتعميم والجامعات والتربية العممية ومؤشر الجاىزية من منظور تكاممي:
إف مف الضروري لتكمؿ عممية تطبيؽ مؤشر الجاىزية بالنجاح وتحقؽ التنمية المينية المطموبة

والتغيير اليادؼ والدائـ والشامؿ؛ وجود تكامؿ وتعاوف مستمر بيف جميع األطراؼ ومدى استعداد كؿ طرؼ
لفيـ السياقات واالىتمامات الخاصة باألطراؼ األخرى والتكيؼ معيا ،وذلؾ ألف معايير مؤشر الجاىزية
تحتاج إلى فيـ مشترؾ لتحقؽ ىدفيا في رفع مستوى برامج تعميـ المعمميف وتحسيف جودة مينة التعميـ.

فإذا أري د لمطمبة المعمميف تطوير المعرفة والميارات والقيـ واالتجاىات المحددة في المعايير المينية

لممعمميف الجدد ،يجب أف يتـ تصميـ أو إعادة تصميـ برامج إعداد المعمميف بطريقة تدعـ الطبلب ليحققوا

المعايير ،وىذا يستمزـ ضماف ربط المقررات الجامعية بوضوح بمقررات التربية العممية والتطبيؽ الميداني مف
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خبلؿ تضميف مجاالت التركيز وفرص التعمـ ذات الصمة لتمكيف الطمبة المعمميف مف إنشاء روابط بيف
النظرية والتطبيؽ العممي في إطار غرفة الصؼ ،وىو ما يتطمب وجود ترابط وتكامؿ قوييف بيف المقررات

نفسيا ،وبيف مادة المقررات والممارسة العممية في المدارس ،ووجود ممارسة عممية موسعة وخاضعة إلشراؼ

مكثؼ تكوف متكاممة مع مادة المقررات وذلؾ باستخداـ أساليب تربوية تربط النظرية بالتطبيؽ ووجود عبلقات
وثيقة وفعالة مع المدارس تخدـ المتعمميف عمى تنوعيـ بشكؿ فعاؿ وتنمي وتصوغ التدريس الجيد

(.)Darling- Hammond,2006:1

ولمحصوؿ عمى فيـ مشترؾ لمعبلقة بيف البرنامج الدراسي الجامعي ومقرراتو والتربية العممية

والمعايير المينية ومؤشر الجاىزية ينبغي تحقيؽ الترابط والتكامؿ بيف الميمات األدائية المتوقع أف يكتبيا
خريج برامج إعداد المعمميف ونواتج تعمـ المقررات الجامعية مع المعرفة والميارات والقيـ واالتجاىات المحددة

في كؿ مف المعايير المينية ومؤشرات مؤشر الجاىزية.

ُيستنتج مما سبؽ أف دمج واستخداـ مؤشر الجاىزية يتطمب تغيي اًر شامبلً في النظاـ مف حيث
تحديث برامج تعميـ المعمميف واجراء مراجعة شاممة لبرامج التربية العممية لتحديد المقررات التي يمكنيا أف
تحقؽ الربط مع المعايير المينية ومعايير مؤشر الجاىزية ،وكؿ ىذا التغيير الشامؿ يتطمب تعاوناً وثيقاً بيف
أصحاب العبلقة مف الجامعات وو ازرة التربية والتعميـ العالي والمدارس وذلؾ لتحقيؽ فيـ مشترؾ لمختمؼ

مكونات النظاـ.

وترى الباحثة أف مؤشر الجاىزية لمتعميـ لف يحقؽ أىدافو في رفع مستوى برامج إعداد المعمميف

وتحسيف نوعية التعميـ واحداث التغير اإليجابي ما لـ تدرؾ كافة الجيات المعنية أف ىذا المؤشر ال يعمؿ
بمعزؿ عف المكونات األخرى لنظاـ تدريب المعمميف وتعني الباحثة كؿ مف لو يد في عممية تدريب المعمميف

واعدادىـ سواء مقررات ،أعضاء ىيئة التدريس الجامعية ،وو ازرة التربية والتعميـ ومشرفو الجامعات ومديرو

المدارس ،والمعمموف المتعاونوف ،وأف الترابط والتماسؾ بيف الجيات المعنية كفيؿ ألف تحقؽ معايير مؤشر
الجاىزية الدور الفعاؿ.
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انفصم انثانث

اندراضـاث انطابقت
 3.1المحور األول :دراسات تناولت الطالب المعمم
 3.2تعقيب عمى دراسات المحور األول
 3.3المحور الثاني :دراسات تناولت كفايات تدريس مادة العموم
3.4

تعقيب عمى دراسات المحور الثاني

3.5

تعقيب عام عمى الدراسات السابقة

3.6

أىم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

الفصل الثالث

الدراسـات السابقة

المقدمة

ُيقدـ الفصؿ الثالث عرضاً لمدراسات السابقة التي ترتبط في موضوعيا مع الدراسة الحالية ،حيث
يأتي ىذا الفصؿ استكماالً لفصؿ اإلطار النظري؛ ليشكؿ مصد اًر اعتمدت عميو الدراسة في تحديد

أدوات الدراسة واجراءاتيا.

وفي إطار استقصاء الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية؛ تـ مبلحظة عدـ وجود
دراسة متكاممة مف الدراسات السابقة تناولت جميع متغيرات الدراسة الحالية؛ إال أف ىناؾ وفرة في

الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة كؿ عمى حدة وفي موضوعات أخرى ،وبناء عميو تـ

تصنيؼ الدراسات إلى عدة محاور مرتبة تنازلياً بدءاً باألحدث وانتياء باألقدـ ،مع مبلحظة وجود

الترابط بيف المحاور في بعض الدراسات.

وعميو ،تـ تقسيـ محاور الدراسات السابقة وفؽ محوريف أساسييف كما يمي:

 3.1المحور األول :دراسات تناولت الطالب المعمم ويضم فرعين-:
أ :دراسات تناولت إعداد الطالب المعمم.
 3.1.1دراسة قادي (:)2014
ىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج مقترح في مقرر طرؽ تدريس العموـ وقياس فاعميتو في
تنمية التحصيؿ وميارات التدريس واالتجاه نحو المينة لدى الطالبات المعممات في تخصص العموـ
بكمية التربية بجامعة أـ القرى في المممكة العربية السعودية ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اتباع المنيج

شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة عمى عينة قصدية بمغ حجميا ( )33طالبة مف الطالبات

الممتحقات ببرنامج اإلعداد التربوي ،والمسجبلت في مقرر طرؽ تدريس العموـ ،وأعدت الباحثة

اختبا اًر تحصيمياً ،وبطاقة مبلحظة لميارات تدريس مادة العموـ ،ومقياس االتجاه نحو المينة ،وتـ
تطبيؽ األدوات قبمياً وبعدياً بعد التأكد مف صدقيا وثباتيا عمى عينة الدراسة.

استخدمت الباحثة اختبار  T-Testلمعينتيف المترابطتيف كأسموب إحصائي لمعالجة
النتائج ،ومعرفة داللة الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي ،ومعامؿ ببلؾ لمكسب المعدؿ ،معامؿ

ارتباط بيرسوف إليجاد العبلقة بيف متغيرات التابعة لمدراسة.
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وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات

الطالبات في كؿ مف االختبار التحصيمي ،وبطاقة مبلحظة ميارات التدريس ،ومقياس االتجاه
لصالح التطبيؽ البعدي ،كما أثبتت نتائج الدراسة فعالية البرنامج المقترح في كؿ مف التحصيؿ

وميارات التدريس ،واالتجاه نحو المينة ،وأكدت النتائج عمى عدـ وجود أي عبلقة ارتباطية دالة

إحصائياً بيف كؿ مف التحصيؿ واالتجاه نحو المينة ،بينما أظيرت وجود عبلقة ارتباطية دالة

إحصائياً بيف ميارات التدريس واالتجاه نحو المينة.
 3.1.2دراسة حسن ()2012

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج مقترح في تنمية الميارات التدريسية لمطالبات
المعممات بكمية التربية بحفر الباطف السعودية ومستوى أدائيف في التربية العممية ،اتبعت الباحثة

المنيج التجريبي بالتصميـ التجريبي ذي المجموعة الواحدة وتكونت مف ( )30طالبة تـ اختيارىـ
بطريقة عشوائية مف طالبات الفرقة الثالثة والرابعة قسـ أحياء بكمية التربية.

شممت أدوات الدراسة إعداد بطاقة مبلحظة ألداء الطالبات المعممات داخؿ الفصؿ أثناء

التدريب العممي ليف قبمياً وبعدياً ،حيث ركزت بطاقة المبلحظة عمى الميارات التدريسية اآلتية
(تخطيط الدروس ،التمييد لمدرس ،عرض خطوات الدرس ،استخداـ طرؽ واستراتيجيات ،استخداـ

أسئمة الدرس ،الوسائؿ التعميمية ،إدارة الفصؿ ،التقويـ) ولئلجابة عف أسئمة الدراسة وفرضياتيا ثـ
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار (ت) لبياف داللة الفروض بيف

التطبيؽ القبمي والبعدي ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( )0.05بيف متوسطي درجات عينة البحث قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ
البعدي في تنمية الميارات التدريبية (تخطيط الدروس ،التمييد لمدرس ،عرض خطوات الدرس،
استخداـ طرؽ واستراتيجيات ،استخداـ أسئمة الدرس ،الوسائؿ التعميمية  ،إدارة الفصؿ ،التقويـ).

 3.1.3دراسة كاليغمو وأكبابا ( ) Kaleioglu & Akbaba ،2012
ىدفت الدراسة إلى تنمية ميارات التدريس لمطبلب المعمميف مف خبلؿ المناقشات الجماعية
عبر استخداـ اإلنترنت كأداة في التعمـ ،وبيذه الطريقة يمكف الربط بيف النظرية والتطبيؽ حيث
توسع أبعاد الفصوؿ الدراسية التقميدية إلى مناقشات بطريقة افتراضية عبر اإلنترنت ،وتعتمد ىذه

الدراسة عمى طرح تجارب الطمبة المعمميف والمعمميف المينييف في تنمية ميارات التدريس،
واستكشاؼ أفكارىـ نحو مناقشة أثر اإلنترنت عمى تطورىـ الميني واقتراحاتيـ لزيادة فعالية

المناقشة عبر اإلنترنت.
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تعتبر الدراسة كدراسة حالة ،وبمغ عدد المشاركيف في ىذه الدراسة ( )14معمماً قبؿ الخدمة

(طالب معمـ) ،وتمت الدراسة في جامعة البسفور (تركيا) بالتعاوف مع و ازرة التربية والتعميـ التركية،
حيث استخدـ الباحث لئلجابة عف أسئمة الدراسة اإلحصاء الوصفي لتحميؿ البيانات إحصائياً.
أسفرت نتائج الدراسة عف تأكيد فاعمية النقاش عبر اإلنترنت ،ومشاركة األقراف ،لتنمية

ميارات التدريس وتأثيرىا اإليجابي عمى الطمبة المعمميف.

 3.1.4دراسة آينكن وآبانمي ( ) Aytekin & Abanmi ،2012
ىذفت الدراسة إلى استقصاء فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى استخداـ التعمـ المدمج لتطوير

ميارات التدريس لمطبلب المعمميف عبر برنامج مقترح بجامعة الممؾ سعود في المممكة العربية
السعودية ،وقد استخدـ في ىذا البحث المنيج شبو التجريبي ،وقسمت عينة الدراسة إلى أربع
مجموعات تجريبية :الرياضيات ( 21طالب معمـ )( ،العموـ  15طالب معمـ)( ،كمبيوتر  20طالب

معمـ)( ،القرآف الكريـ  15طالب معمـ ).

شممت أدوات الدراسة بطاقة مبلحظة لميارات التدريس ،واستخدـ الباحثاف لئلجابة عف

أسئمة الدراسة اختبار  Tلمعينات المترابطة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرووؽ ذات داللة
إحصائية لصالح التطبيؽ البعدي لممجموعات.
 3.1.5دراسة الجعافرة ()2011
ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى تحقؽ الكفايات األدائية التعميمية لمطمبة المعمميف في

جامعة الزرقاء في المممكة األردنية ،في كفايات التخطيط والتنفيذ والتقويـ والشخصية مف وجية
نظر الطمبة المعمميف وأعضاء الييئة التدريسية والمعمميف المتعاونيف.
اعتمد الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي ،في ضوء استبانو مكونة مف  52فقرة،

وزعت عمى األربع مجاالت السابقة ،وتـ تطبيقيا عمى عينة مكونة مف " "62طالباً معمما مف طمبة

السنة الرابعة و " "13عضو ىيئة تدريس و" "62معمماً متعاوناً ولئلجابة عف أمثمة الدراسة
استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميؿ التبايف المتعدد ،ثـ أجريت المقارنات

العدية باستخداـ اختبار شيفيو.
أسفرت نتائج الدراسة أف مستوى تحقؽ الكفايات األدائية التعميمية لمطمبة المعمميف كانت

عالية عمى مجاالت الدراسة ككؿ وكشفت الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

المستوى ( )0.05=αفي مستوى تحقؽ الكفايات األدائية التعميمية لمطمبة المعمميف تُعزى لمتغيرات
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دراسة الطالب المعمـ ،عضو ىيئة التدريس ،المعمـ المتعاوف عمى مستوى مجاالت التنفيذ ،والتقويـ،
والشخصية وعمى المستوى الكمي لصالح الطمبة المعمميف ،ماعدا في مجاؿ الشخصية عند مقارنة
تقديرات أعضاء الييئة التدريسية مع المعمميف المتعاونيف كانت لصالح المعمميف ،وعدـ وجود فروؽ

ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05=αعمى مستوى مجاؿ التخطيط.
 3.1.6دراسة ىزاع ()2009

ىدفت الدراسة إلى تقييـ أىمية ميارات تدريس العموـ وتوافرىا لدى الطالب المعمـ في ضوء
تقديرات مشرفي التربية العممية وطمبتيـ ،اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ

الدراسة.

وقد تكوف مجتمع الدراسة مف مشرفي التربية العممية الميدانية وطمبتيـ في المستوى الرابع

الفصؿ األوؿ بكمية تربية الحديدة في اليمف ،وشممت عينة البحث جميع مجتمع البحث مف

المشرفيف ( )12مشرؼ و( )91طالباً وطالبة ممف اجتازوا بنجاح التطبيؽ الميداني لمتربية العممية
في المدارس وىو ما يشبو ( )%80مف أفراد الطمبة مجتمع البحث ،حيث تـ اختيار العينة بالطريقة

العشوائية الطبقية.

شممت أدوات الدراسة إعداد استبياف لميارات التدريس وىي عمى النحو اآلتي( :السمات الشخصية

( )8ميارات ،التخطيط لمتدريس ( )71ميارة ،تنفيذ التدريس ( )26ميارة موزعة عمى خمسة
مجاالت فرعية وىي عمى النحو اآلتي "التييئة لمتدريس ،التمكف مف المادة العممية ،استخداـ

االستراتيجيات وطرائؽ التدريس ،استخداـ الوسائؿ التعميمية ،إدارة الصؼ" ،تقويـ التدريس ()10
ميارات).

وأسفرت نتائج الدارسة عف وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي تقديرات المشرفيف

والطمبة ألىمية كؿ مف إجمالي ميارات التدريس ومجاالتيا ولصالح تقدير المشرفيف؛ مما يعني أف

تقديرات المشرفيف ألىمية قائمة ميارات التدريس أعمى مقارنة بتقديرات الطمبة.

كما بينت النتائج أف ممارسات الطمبة لميارات تدريس العموـ لـ تصؿ إلى المستوى

المطموب مف اإلتقاف.

 3.1.7دراسة المطرفي ()2008
ىدفت الدراسة لمكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي باستخداـ استراتيجية التعمـ النشط في
تنمية بعض ميارات التدريس (الجانب المعرفي – الجانب األدائي) لدى الطبلب المعمميف تخصص
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عموـ بجامعة أـ القرى ،حيث اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ القياس القبمي
والبعدي لمجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطبلب معممي العموـ –المستوى الرابع -المنتظميف في

الدراسة بالكمية الجامعية بجامعة أـ القرى لمعاـ الدراسي ()2011/2010ـ ،وتمثمت عينة الدراسة

مف ( )50طالباً معمماً لمعموـ بواقع ( )25طالباً معمماً لممجموعة التجريبية و( )25طالباً معمماً
لممجموعة الضابطة التي تـ اختيارىا بطريقة عشوائية مف مجتمع الدراسة الكمي.

ولتحديد ميارات التدريس المراد تنميتيا قاـ الباحث بإعداد قائمة الميارات التدريسية ()3
محاور أساسية ىي:
أ .ميارات تخطيط الدروس وتضمنت ( )18ميارة فرعية.
ب.ميارات تنفيذ الدروس وتضمنت ( )34ميارة فرعية.
ت.ميارات تقويـ الدروس وتضمنت ( )14ميارة فرعية.
شممت أدوات الدراسة إعداد اختبار تحصيمي عمى مستوى (التذكر ،الفيـ ،التطبيؽ) وبطاقة
مبلحظة اقتصرت عمى الميارات التدريسية األساسية التالية( :التخطيط ،التنفيذ ،التقويـ) .ولئلجابة

عف أسئمة الدراسة واختبار صحة فروضيا استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية :اختبار T.

 Testلقياس تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة وتحميؿ التبايف المتبلزـ وحجـ األثر لقياس
حجـ أثر المتغير المستقؿ (البرنامج التدريبي) عمى المتغيرات التابعة.
وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التحصيؿ البعدي لصالح المجموعة التجريبية .وعف وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ

البعدي لبطاقة المبلحظة وأبعادىا المقاسة لصالح المجموعة التجريبية ،كما أسفرت النتائج عف
فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات التدريس لدى الطبلب المعمميف.
 3.1.8مصطفى ()2005
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح لتحسيف األداء التدريسي لمطالب المعمـ في
مادة العموـ شعبة التعميـ األساسي والى تحديد األسس والمعايير البلزمة إلعداد وتدريب الطالب

المعمـ (عموـ) بالمرحمة االبتدائية في ضوء االتجاىات المعاصرة والمستقبمية ،وقد اتبعت الباحثة
المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ مجموعتيف احداىما تجريبية واألخرى ضابطة ،واشتممت عينة
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الدراسة عمى ( )27طالب/طالبة مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة التعميـ األساسي الجمقة اإلبتدائية

(عموـ) بكمية التربية بالسويس –جامعة قناة السويس ،قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتيف ()12
طالب/طالبة تجريبية و( )12طالب/طالبة مجموعة ضابطة ،ثـ قامت الباحثة بتطبيؽ أداة الدراسة
وىي بطاقة مبلحظة ألداء الطبلب المعمميف تكونت البطاقة مف ثبلثة عشر محو اًر رئيسياً اندرج

تحتيا ( )39عبارة وكانت المحاور كاآلتي [صياغة األىداؼ وسيولة توضيحيا لمتبلميذ ،تقويـ
المعرفة العممية وتطويرىا لتمبية حاجات المجتمع ،مرشد إلى مصادر المعرفة والتعمـ ،التنسيؽ
لعمميات التعميـ والتعمـ ،اىتمامو باألنشطة الصفية والبلصفية ،توفير فرص النمو والمشاركة الفعالة

،اىتمامو بتنمية أنماط التفكير المختمفة ،توظيؼ التعميـ لحؿ المشكبلت البيئية المختمفة ،تقويـ
الثقافة العممية مف منظور المشكبلت والقضايا المعاصرة،استخدامو لمتكنولوجيا المتقدمة ،اىتمامو

بالتعرؼ عمى العبلقات المتبادلة بيف المفاىيـ العممية ،تمكنو مف الميارات التدريسية المختمفة،

درجة اىتمامو بوسائؿ التقويـ المتنوعة].
ولئلجابة عمى أسئمة الدراسة وفرضياتيا تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية وقيمة اختبار (ت) لمعينات المستقمة لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي المجموعتيف في

التطبيؽ القبمي والبعدي ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( )0.01بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية
بالنسبة لمتطبيؽ البعدي وبالنسبة لممعايير المقترحة مما يؤكد عمى فاعمية البرنامج.
 3.1.9دراسة السيد عمي ()2005
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح لتطوير إعداد معمـ العموـ بكمية التربية في
ضوء مدخؿ العمـ والتكنولوجيا والمجتمع ( )S.T.Sوأثره عمى التنوير العممي وعمى أداء الطالب

المعمـ.

اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي ذا المجموعة الواحدة ،حيث اشتمؿ عمى مجموعة
تجريبية فقط درست البرنامج المقترح وطبقت عمييا أدوات الدراسة قبمياً وبعدياً.
وتمثمت عينة البحث (المجموعة التجريبية) عمى ( )25طالبة معممة مف طالبات سنة ثانية
شعبة عموـ -كمية التربية -جامعة الزقازيؽ).
اشتممت أدوات الدراسة عمى اختبار التنور العممي ،وتـ صياغة مفرداتو في ضوء ثبلثة

أبعاد وىي :تأثير العمـ والتكنولوجيا عمى المجتمع ،والعبلقة التبادلية بيف العمـ والتكنولوجيا
والمجتمع والبيئة واالتجاىات العممية ،وتضمنت أدوات الدراسة إعداد بطاقة مبلحظة األداء
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التدريسي ،واشتممت عمى ثبلث ميارات رئيسية وىي(:ميارة التخطيط لمدرس ،ميارة تنفيذ الدرس،
ميارة تقويـ الدرس) ويندرج تحت كؿ منيا مجموعة مف الميارات الفرعية.

ولئلجابة عمى أسئمة الدراسة وفرضياتيا تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية وقيمة اختبار (ت) ،حيث أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( )0.01بيف متوسطي درجات طالبات السنة الثانية لصالح التطبيؽ البعدي في كؿ بعد
مف أبعاد اختبار التنور العممي وأسفرت النتائج عف ارتقاء مستوى األداء المطموب لطالبات السنة

الثانية شعبة عموـ بالنسبة لكؿ ميارة مف ميارات التدريس وىو مستوى التمكف ويعادؿ ( )%75بعد
تطبيؽ البرنامج المقترح عمييف مما يؤكد عمى فاعمية البرنامج.
 3.1.10دراسة بمجون ()2005
ىدفت الدراسة إلى تحديد فاعمية استخداـ وسائط االنترنت في تنمية الكفاءات التدريسية

لمادة العموـ لدى الطالبات المعممات لتخصص الكيمياء ،اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المنيج
شبو التجريبي القائـ عمى المعالجة القبمية والبعدية ،مف خبلؿ المجموعة التجريبية والضابطة،
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطالبات المعممات المقيدات بالفرقتيف الثالثة والرابعة في تخصص

الكيمياء بكمية التربية لمبنات ،حيث قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية مكونة مف ( )100طالبة

مف الطالبات المعممات ،وتـ تطبيؽ بطاقة المبلحظة كأداة لجمع المعمومات.

ولئلجابة عف أسئمة الباحثة وفروضيا استخدمت الباحثة اختبار (ت) والمتوسط الحسابي،
وكاف مف بيف نتائج الدارسة أف استخداـ وسائط التعميـ القائـ عمى االنترنت ذات فاعمية في تنمية

الكفاءات التدريسية لمادة العموـ لدى الطالبات المعممات .كما كشفت الدراسة عف فاعمية استخداـ
وسائط االنترنت في إعداد الطالبات المعممات لتدريس مادة العموـ.
 3.1.11دراسة ماريا وفرنانديز ()Maria , Fernandez, 2005
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية التعميـ مف خبلؿ دراسة حصص التعميـ المصغر في

إعداد المعمـ ،وذلؾ مف خبلؿ تدريب معممو الرياضيات في التربية العممية عمى ميارات التدريس
الموجو ،وتكونت العينة مف ( )36مف معممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية ،سمكت ىذه الدراسة ما
يسمى بالتحميؿ الكمي لمصادر المعمومات المتنوعة ،ويقوـ ىذا المسمؾ عمى التحميؿ الكمي بالشرح

مدعماً باألمثمة لمدى تعمـ معممي الرياضيات وفيميـ ،ممف تـ اشتراكيـ في دراسة حصص التعميـ

المصغر أثناء التربية العممية ،قاـ الباحث باستخداـ التعميـ المصغر لمتدريب في مادة الرياضيات،
وتُعني ىذه الدراسة باالستفادة مف حصص التعميـ المصغر ،التي ىي عبارة عف خبرة مستقاة مف
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دراسة يابانية ناجحة عف حصص التعميـ المصغر ،وكاف مف أبرز نتائج الدراسة أف معممي

الرياضيات في التربية العممية ينقصيـ رؤية ما يسمى بالتدريس الموجو الذي يقوـ بإشراؾ الطبلب

في التجربة والتخميف والتبرير وربط المفاىيـ وأسفرت أيضاً عف استفادة المعمميف في التربية العممية
(إعداد المعمـ قبؿ الخدمة) مف خبرة حصص التعميـ المصغر في تعزيز فيميـ عف ىذا النوع مف

التدريس.

 3.1.12دراسة العـطاب ()2000
تيدؼ الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية البرنامج التعميمي في أداء الطمبة المعمميف الميارات

التدريسية واتجاىاتيـ نحو مينة التدريس ،اتبعت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ
مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.
تكوف مجتمع البحث مف طمبة الصفوؼ الثالث /الرابع في األقساـ العممية التابعة لػ كمية

التربية /جامعة إب في اليمف والبالغ عددىـ ( )77طالباً وطالبة بواقع ( )28طالبة و ()49
طالبة ،واستخدمت الباحثة مجتمع البحث كمو عينة لمبحث وقد قسمت العينة عشوائياً عمى
مجموعتيف تجريبية وضابطة.

وشممت أدوات الدراسة إعداد بطاقة المبلحظة ومقياس االتجاه نحو مينة التدريس ولئلجابة

عف أسئمة الدراسة وفروضيا استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف واختبار  ،T. Testواالختبار

الزائي لعينتيف مستقمتيف.

أكدت الدراسة في نتائجيا عمى فاعمية البرنامج التعميمي في األداء الكمي لمميارات التدريسية ،كما

كشفت عف فاعمية البرنامج التعميمي في كؿ مجاؿ مف مجاالت الميارات التدريسية (تقنيات التعميـ،
عرض المادة العممية ،تنفيذ الدرس ،التخطيط لمدرس ،مجاؿ العوامؿ الشخصية والمينية عدا مجاؿ
إدارة وضبط الصؼ .وأيدت الدراسة وجود تأثير لمبرنامج التعميمي في االتجاىات اإليجابية نحو

مينة التدريس عمى الطمبة المعمميف إال أنو لـ يكف داالً إحصائياً.
ب :دراسات تناولت توظيف المعايير في إعداد الطالب المعمم.
 3.1.13دراسة فارس ()2015

ىدفت الدراسة إلى استقصاء مدى فاعمية برنامج تدريبي لتوظيؼ ممؼ االنجاز االلكتروني

في ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتدريس وأثره عمى تنمية ميارات التفكير التأممي لدى الطمبة

المعمميف بجامعة األزىر-غزة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي بالتصميـ
التجريبي ذي المجموعة الواحدة واختبار قبمي-بعدي ،حيث قاـ الباحث ببناء برنامج تدريبي
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باإلضافة إلى بناء أداتي الدراسة التي تمثمتا في مقياس التفكير التأممي وبطاقة تقييـ ممؼ االنجاز

االلكتروني وتـ تطبيقيا عمى عنة الدراسة التي تكونت مف ( )33طالبة معممة مف طالبات كمية
التربية بجامعة األزىر -غزة (تخصص التعميـ األساسي).
ولئلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا قاـ الباحث باستخداـ برنامج الحزـ

اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSحيث استخدـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ومعامؿ ارتباط بيرسوف ،كما استخدـ اختبار (ت) لعينتيف مترابطتيف الختبار فرضيات الدراسة وتـ

حساب حجـ األثر باستخداـ مربع إيتا "."η2

توصمت الدراسة إلى تحقيؽ البرنامج التدريبي فاعمية كبيرة عمى توظيؼ ممؼ االنجاز

االلكتروني في ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتدريس ،كما أثبتت فاعمية البرنامج التدريبي عمى

تنمية ميارات التفكير التأممي لدى الطالبات المعممات عينة الدراسة.
 3.1.14دراسة عبد اهلل ()2013

ىدفت الدراسة إلى تقويـ أداء الطبلب معممي العموـ بكمية التربية جامعة اإلسكندرية في

ضوء معايير أداء الطالب معمـ العموـ ،كما ىدفت أيضاً إلى التعرؼ عمى داللة الفروؽ اإلحصائية
في أداء الطبلب معممي العموـ باختبلؼ التخصص (كيمياء – فيزياء – أحياء – أساسي عموـ)،
وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار تحصيمي في المحتوى العممي لمعايير أداء الطالب معمـ العموـ،
وبطاقة مبلحظة أداء الطالب المعمـ أثناء التدريس ،وكذلؾ استمارة استطبلع رأي الطبلب المعمميف

نحو المينة ،وتـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمى ( )48طالب وطالبة مف معممي العموـ بالفرقة الرابعة

في نياية الفصؿ الدراسي الثاني ،وتـ تحميؿ النتائج باستخداـ النسب المئوية والمتوسط الحسابي
واختبار ماف ووتيني ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
أف مستوى أداء الطبلب المعمميف عينة الدارسة في درجات االختبار التحصيمي الخاص

بالمحتوى العممي أقؿ مف المتوسط وىو ( )%60مف الدرجة الكمية لبلختبار ،وكذلؾ أداء الطبلب
عمى استمارة المبلحظة أؿ مف المتوسط وىو ( )%75مف درجة البطاقة الكمية ،وأيضاً استجابة

الطبلب عمى استمارة استطبلع الرأي نحو المينية كانت أقؿ مف المتوسط وىو ( ،)%60وأيضاً

أسفرت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف رتب االختبار التحصيمي وكذلؾ األداء
التدريسي وأيضاً درجات استمارة استطبلع الرأي نحو المينة ترجع الختبلؼ التخصص.
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 3.1.15دراسة يحيى ()2013
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير الجودة لتنمية

ميارات التدريس اإلبداعي في محاوره الثبلثة (التخطيط ،التنفيذ ،التقويـ) لدى الطبلب المعمميف

تخصص العموـ بالتعميـ االبتدائي بكميات التربية ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ تصميـ برنامج تدريبي يحتوي
عمى معايير الجودة المتمثمة في المعايير األكاديمية المرجعية قطاع كميات التربية ،حيث اتبع

الباحث لتحقيؽ أىداؼ دراستو المنيج التجريبي ،وتـ تطبيؽ أداة البحث ( بطاقة المبلحظة ) عمى
عينة البحث المختارة التي تمثمت في ( )10طبلب مف بيف طبلب السنة الثالثة تخصص العموـ
بالتعميـ االبتدائي في التدريب الميداني بمدرسة بنيا االبتدائية الحديثة بمحافظة القميوبية ،وقد تـ

تطبيؽ أداة البحث قبمياً عمى عينة البحث بيدؼ التعرؼ عمى مدى توافر ميارات التدريس

اإلبداعي لدييـ ،وبعدياً بيدؼ تعرؼ الفروؽ بيف التطبيؽ القبمي والبعدي ألداة البحث ،وقد أسفرت
نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بيف متوسطي درجات

الطبلب المعمميف في ميارات التدريس في كؿ مف التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة

لصالح التطبيؽ البعدي ،كما أسفرت النتائج عف فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات التدريس
في ضوء معايير الجودة.
 3.1.16دراسة حسن ()2011
ىدفت الدراسة إلى تقديـ قائمة بميارات تدريس الرياضيات التي ينبغي توافرىا لدى الطالب

معمـ الرياضيات في ضوء المعايير القومية إلعداد معمـ الرياضيات ،وتحديد مدى توافر ميارات
تدريس الرياضيات لدى الطالب المعمـ في ضوء المعايير القومية إلعداد معمـ الرياضيات في كمية

التربية بجامعة بورسعيد.

اتبع الباحث لتحقيؽ أىداؼ دراستو المنيج الوصفي التحميمي ،كما تكونت العينة العشوائية
مف مجموعة مف الطبلب المعمميف بالفرقة الرابعة بالشعبة العامة تخصص (رياضيات) بكمية التربية

ببورسعيد.

شممت أدوات الدراسة إعداد بطاقة مبلحظة ،وقد تضمنت البطاقة ثبلثة محاور رئيسية

[التمكف ،اإلعداد التربوي والميني ،اإلعداد الشخصي واالجتماعي].

أسفرت نتائج الدراسة عف إعداد قائمة بالميارات التدريسية البلزمة لمطبلب معممي
الرياضيات في ضوء معايير إعداد معمـ الرياضيات وتضمنت ثبلثة محاور:
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األوؿ :المادة العممية ،والثاني :اإلعداد التربوي والميني ،والمحور الثالث :اإلعداد

الشخصي واالجتماعي ،وتحت كؿ معيار مياراتو التدريسية الخاصة بو ،أيضاً توصمت الباحثة إلى
انخفاض مستوى أداء الطبلب معممي الرياضيات وفقاً لمعايير إعداد الطالب معمـ الرياضيات،
وذلؾ لعدـ بموغيـ مستوى التمكف في معايير إعداد الطالب معمـ الرياضيات.

 3.1.17دراسة العجرمي ()2011
ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لتطوير الكفايات المينية لدى الطمبة معممي التعميـ
األساسي في جامعة األزىر-غزة في ضوء إستراتيجية إعداد المعمميف (.)2008
اتبع الباحث لتحقيؽ أىداؼ دراستو المنيج الوصفي التحميمي لمتعرؼ عمى الكفايات المينية
التي يجب أف يكوف لكؿ طالب معمـ مكتسبيا والمنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ مجموعتيف
إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.

تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طمبة كمية التربية في تخصص تعميـ أساسي والذيف أنيوا
ما ال يقؿ عف ( )102ساعة مف ساعات الخطة الدراسية المعتمدة في الكمية ،أما عينة الدراسة فقد
تـ اختيارىا بشكؿ قصدي والبالغ عددىا ( )120طالباً وطالبة )60( ،طالباً وطالبة لكؿ مجموعة

(تجريبية وضابطة) منيـ ( )30ذكو اًر و( )30إناثاً.

وشممت أدوات الدراسة إعداد اختبار لقياس مدى امتبلؾ الطمبة المعمميف لمجانب المعرفي

مف الكفايات المينية (التخطيط لمدرس ،التنفيذ وادارة الصؼ ،الوسائؿ التعميمية التعممية ،التقويـ)،

وبطاقة مبلحظة ألداء الطمبة المعمميف بمغ عدد فقرات البطاقة في صورتيا األولية مف ()35

كفاية ،موزعة عمى أربعة أبعاد (كفايات التنفيذ وادارة الصؼ ،كفايات الوسائؿ التعميمية التعممية،
كفايات التقويـ).
وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات طمبة

المجموعة التجريبية وطمبة المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى االختبار التحصيمي وكانت
لصالح المجموعة التجريبية ،وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات طمبة

المجموعة التجريبية ،وطمبة المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى بطاقة المبلحظة وكانت
لصالح المجموعة التجريبية في حيف لـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات طمبة

المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي عمى االختبار التحصيمي ،مما يدؿ عمى فعالية

البرنامج في احتفاظ الطمبة بالمعمومات التي اكتسبوىا ،وخمصت الدراسة إلى وجود فاعمية لمبرنامج
التدريبي المقترح لدى أفراد العينة (ذكور ،إناث).
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 3.1.18دراسة حسن ()2008
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى اثر برنامج مقترح في مقرر طرؽ تدريس العموـ في ضوء

بعض المعايير العالمية لمتربية العممية عمى التحصيؿ المعرفي واالتجاه نحو تدريس العموـ لدى
معممي العموـ قبؿ الخدمة في جامعة المنيا في مصر ،حيث اتبعت الباحثة المنيج التجريبي لتحقيؽ
أىداؼ الدراسة.

قامت الباحثة ما يمي :إعداد قائمة معايير إعداد معممي العموـ البيولوجية قبؿ الخدمة،
تحميؿ محتوى مقررات طرؽ تدريس العموـ لكميات التربية ،وشممت أدوات الدراسة إعداد اختبار
تحصيمي لقياس التحصيؿ المعرفي لمعممي العموـ البيولوجية قبؿ الخدمة ومقياس االتجاه نحو

تدريس العموـ ،وقد تـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة مف معممي العموـ قبؿ الخدمة ( )20طالب

وطالبة مف طبلب الفرقة الثالثة شعبة العموـ وقد توصمت الدراسة إلى أف استخداـ البرنامج المقترح
في مقرر طرؽ تدريس العموـ في ضوء معايير التربية العممية أدى إلى :اكتساب معممي العموـ

البيولوجية قبؿ الخدمة لمجانب المعرفي في محتوى الوحدات ،تأثر اتجاه معممي العموـ البيولوجية

قبؿ الخدمة نحو تدريس العموـ تأث اًر إيجابياً.
 3.1.19دراسة حبيب ()2008

ىدفت الدراسة إلى قياس أثر تطبيؽ برنامج عمى تحصيؿ المفاىيـ والتعميمات والميارات
المرتبطة بالتدريس وميارات األداء التخطيطي لدى الطالب المعمـ بالفرقة الثانية شعبة رياضيات

في ضوء المعايير األكاديمية لبلعتماد والجودة ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث منيجيف
األوؿ :المنيج الوصفي وذلؾ لتحديد المفاىيـ والتعميمات والميارات المرتبطة بالتدريس ،وكذلؾ في

بناء اختبار المواقؼ التدريبية ،وبطاقة قياس األداء التحصيمي ،باإلضافة إلى بطاقة مبلحظة األداء

التدريسي ،والثاني المنيج التجريبي بنظاـ المجموعة الواحدة لحساب أثر وفاعمية البرنامج .وتكونت

عينة البحث مف الطبلب المعمميف بالفرقة الثانية شعبة رياضيات قواميا ( )33طالباً وطالبة بكمية

التربية بالسويس.

شممت أدوات الدراسة إعداد بطاقة مبلحظة ؿ (ميارات األداء التخطيطي ،ميارات األداء

التدريسي في ضوء المعايير األكاديمية لبلعتماد والجودة) ،واعداد اختبار المواقؼ التدريبية.

وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطبلب
المعمميف بالفرقة الثانية بشعبة الرياضيات في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار المواقؼ التدريبية/
بطاقة قياس ميارات األداء التخطيطي /قياس ميارات األداء التدريسي لصالح درجات الطبلب
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المعمميف في التطبيؽ البعدي؛ أيضاً أسفرت الدراسة عف أف البرنامج يتصؼ بدرجة مناسبة في
الفاعمية في تحصيؿ المفاىيـ والتعميمات والميارات المرتبطة بالتدريس وميارات األداء التخطيطي
وميارات األداء التدريسي لدى الطبلب المعمميف بالفرقة الثانية شعبة الرياضيات بكمية التربية

بالسويس.

 3.1.20دراسة أبوزيد ()2007
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى مدى تحقؽ معايير الجودة في برنامج التربية الميدانية وانعكاس
ذلؾ عمى األداء التدريسي واالتجاه نحو المينة لدى الطالبات المعممات بمنطقة القصيـ السعودية.
اتبعت الباحثة المنيج الوصفي " التحميمي التفسيري" ،تكونت عينة البحث التي تـ اختيارىا
بطريقة مقصودة مف طالبات الفرقة الرابعة (كمية التربية – كمية االقتصاد المنزلي والتربية الفنية)

وبمغ عددىـ ( )80طالبة.

شممت أدوات الدراسة إعداد استبانو تكونت مف ستة محاور (المحور األوؿ :مميزات التربية
الميدانية ،المحور الثاني :ميارة تخطيط الدرس ،المحور الثالث :ميارة تنفيذ الدرس ،المحور الرابع:

ميارة التفاعؿ الصفي ،المحور الخامس :الوقت المحدد لمتربية العممية ومدى استفادة الطالب منو،

المحور السادس :معوقات التربية العممية)
أيضاً مف ضمف أدوات الدراسة مقياس االتجاه نحو مينة التدريس و استمارة مبلحظة

األداء لعينة البحث بحيث اشتممت عمى ( )60عبارة محددة لمسموؾ تُشير إلى األداء الحقيقي وفقاً
لمعايير الجودة مقسمة إلى أربعة ميارات تدريسية ىي( :التخطيط لمدرس – تنفيذ الدرس –

الميارات االجتماعية التفاعمية – ميارة إدارة الصؼ).

وقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية :المتوسطات الحسابية – حساب المعدؿ

المئوي الستجابات الطالبات عينة البحث مع االستبانة – استخداـ مربع كاي مع مقياس االتجاه –

والبرنامج اإلحصائي " "spssلتحميؿ البيانات.

حيث أسفرت نتائج الدراسة إلى أف واقع التربية الميدانية يعاني مف قصور شديد ويفتقر إلى

معايير الجودة الشاممة.

 3.2تعقيب عمى دراسات المحور األول:

مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات التي اىتمت بإعداد الطمبة المعمميف وتحسيف أدائيـ،

وممارساتيـ التدريسية ،الحظت الباحثة تنوعاً في أىداؼ ىذه الدراسات فقد ىدؼ بعضيا إلى إعداد
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برنامج تدريبي مقترح وقياس فاعميتو مع اختبلؼ في المتغير التابع في العديد منيا ،وىدفت أخرى
إلى تحديد قائمة بميارات التدريس التي ينبغي توافرىا لدى الطالب المعمـ ،وعمى الرغـ مف تنوع

الدراسات السابقة إال أنيا في معظميا تحدثت عف إعداد الطالب معمـ العموـ.
وقد سجمت الباحثة المالحظات التالية عمى الدراسات السابقة
 فيما يتعمق بأىداف الدراسات السابقة:تباينت الدراسات السابقة في األىداؼ التي سعت لتحيقيا ،فقد اىتمت بعض الدراسات إلى

التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح أُعد لمطمبة المعمميف مع اختبلؼ المتغير التابع فنجد أف
دراسة العجرمي ( )2011تناولت أثر البرنامج عمى كفايات التدريس لمطمبة المعمميف ،في حيف
سعت دراسة حسف( ،)2012العطاب( ،)2000حبيب( )2008إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج

تدريبي مقترح عمى األداء التدريسي والميارات التدريسية لمطمبة المعمميف ،بينما تناولت دراسة قادي

( ،)2014ودراسة يحيي( ،)2013دراسة المطرفي ( ،)2008دراسة مصطفى( ،)2005دراسة
السيد عمي( ،)2005دراسة حسف( ،)2008التعرؼ الى فاعمية برنامج تدريبي عمى ميارات تدريس
العموـ واألداء التدريسي لمطالب معمـ (العموـ ).

وىدفت بعض الدراسات إلى تحديد قائمة بكفايات التدريس لمطمبة المعمميف مثؿ ودراسة

ىزاع ( ، )2009دراسة المولو( )2001ىدفت إلى تحديد ميارات تدريس العموـ البلزمة لمطالب
المعمـ (عموـ ).

حيث تتفؽ الدراسة الحالية في موضوعيا إعداد برنامج مقترح موجو لمطمبو المعمميف بيدؼ

تحسيف أدائيـ وممارساتيـ التدريسية مع الدراسات السابقة ،واتفقت مع دراسة فارس ()2015

بتناوليا لمعايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ .RTTI

كما تختمؼ عف جميع الدراسات في سعييا استقصاء فعالية برنامج مقترح إلكساب

الطالبات المعممات بعض كفايات تدريس العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ.
 -فيما يتعمق بمنيج البحث:

اشتركت العديد مف الدراسات السابقة في اختيار المنيج التجريبي أو شبو التجريبي لتحقيؽ
أىداؼ الدراسة مثؿ دراسة فارس ( ،)2015ودراسة يحيى ( ،)2013ودراسة حسف (،)2012

ودراسة المطرفي ( ،)2008ودراسة بمجوف ( ،)2005ودراسة السيد عمي( .)2005بينما اعتمدت
بعض الدراسات المنيج الوصفي التحميمي مثؿ دراسة حسف ( ،)2011ودراسة ىزاع (.)2009
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وجمعت بعض الدراسات بيف المنيجيف الوصفي والتجريبي مثؿ دراسة العجرمي(،)2011

ودراسة حبيب(.)2008

وتتفؽ الدراسة الحالية ي استخداميا المنيج شبو التجريبي مع دراسة كؿ مف فارس

( ،)2015قادي ( ،)2014والمطرفي ( ،)2010وبمجوف ( ،)2005و دراسة السيد عمي (.)2005
 -فيما يتعمق بأدوات الدراسة:

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة بما يحقؽ أىداؼ كؿ دراسة ويبلئـ
متغيراتيا ،ففي حيف استخدمت بعض الدراسات بطاقة مبلحظة ميارات التدريس مثؿ دراسة يحيى

( ،)2013ودراسة حسف ( ،)2012ودراسة مصطفى ( ،)2005ودراسة بمجوف ( ،)2005ودراسة

العطاب( .)2000بينما جمعت دراسات أخرى بيف بطاقة مبلحظة ميارات التدريس واإلختبار

التحصيمي مثؿ دراسة العجرمي ( ،)2011ودراسة المطرفي ( ،)2008ودراسة حبيب (،)2008
ودراسة السيد عمي( .)2005في حيف جمعت دراسات أخرى بيف مقياس االتجاه واإلختبار

التحصيمي مثؿ ودراسة حسف(.)2008
واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة قادي ( ،)2014ودراسة المولو ( )2001في استخداميا
لؤلدوات حيث شممت الدراسة الحالية ثبلث أدوات تمثمت في بطاقة مبلحظة الميارات التدريسية،

ومقياس لمكفايات الوجدانية ،واختبار تحصيمي يقيس الجانب المعرفي لكفايات التدريس لدى الطالبة

المعممة.

 فيما يتعمق بنتائج الدراسة: -أجمعت جميع الدراسات المحور األوؿ عمى الدور اإليجابي الذي تمعبة البرامج التدريبيو

المقترحو والمعدة لتحسيف أداء وممارسات الطمبة المعمميف ،فمثبلً نجد أف دراسة حسف

( )2012التي أسفرت عف فعالية البرنامج التدريبي في تنمية الميارات التدريسية التالية:
تخطيط الدروس ،التمييد لمدرس ،عرض خطوات الدرس ،استخداـ طرؽ واستراتيجيات،

استخداـ أسئمة الدرس ،الوسائؿ التعميمية ،إدارة الفصؿ ،التقويـ ،ودراسة العجرمي()2011
التي أسفرت عف فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تطوير كفايات التدريس التالية:

(التخطيط لمدرس ،التنفيذ وادارة الصؼ ،الوسائؿ التعميمية التعممية ،التقويـ) ،ودراسة

مصطفى ( )2005التي أظيرت أيضاً األثر اإليجابي لمبرنامج التدريبي في تحسيف
الممارسات التدريسية لمطمبة المعمميف في النواحي التالية :صياغة األىداؼ وسيولة
توضيحيا لمتبلميذ ،تقويـ المعرفة العممية وتطويرىا لتمبية حاجات المجتمع  ،مرشد إلى
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مصادر المعرفة والتعمـ ،التنسيؽ لعمميات التعميـ والتعمـ ،اىتمامو باألنشطة الصفية

والبلصفية ،توفير فرص النمو والمشاركة الفعالة ،اىتمامو بتنمية أنماط التفكير المختمفة،
توظيؼ التعميـ لحؿ المشكبلت البيئية المختمفة ،تقويـ الثقافة العممية مف منظور المشكبلت

والقضايا المعاصرة ،استخدامو لمتكنولوجيا المتقدمة ،اىتمامو بالتعرؼ عمى العبلقات

المتبادلة بيف المفاىيـ العممية ،تمكنو مف الميارات التدريسية المختمفة ،درجة اىتمامو

بوسائؿ التقويـ المتنوعة ،ودراسة العطاب( )2000التي أسفرت عف فاعمية البرنامج

التعميمي في كؿ مجاؿ مف مجاالت الميارات التدريسية (تقنيات التعميـ ،عرض المادة

العممية ،تنفيذ الدرس ،التخطيط لمدرس ،مجاؿ العوامؿ الشخصية والمينية عدا مجاؿ إدارة
وضبط الصؼ و تأثير البرنامج التعميمي في االتجاىات اإليجابية نحو مينة التدريس عمى

الطمبة /المعمميف.

 3.3المحور الثاني :دراسات تناولت كفايات تدريس العموم
 3.3.1دراسة الرشيد ()2015
ىدفت الدراسة إلى إعداد قائمة معايير تقويـ الممارسات التدريسية لدى معممات العموـ

بالمرحمة االبتدائية في ضوء التوجيات القائمة عمى االقتصاد المعرفي في المممكة العربية
السعودية ،وتحديد مستوى الممارسات في ضوء ىذه المعايير ،والكشؼ عف الفروؽ اإلحصائية بيف
الممارسات التدريسية لمعممات العموـ ولتحقيؽ ما ذكر مف أىداؼ تـ اتباع المنيج الوصفي في
صورتو المسحية لمحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف المعمومات حوؿ الممارسات التدريسية
لمعممات العموـ وأما مجتمع الدراسة فقد تكوف مف جميع معممات العموـ بالمرحمة االبتدائية التابعة

لثمانية مراكز تعميمية بمنطقة الرياض ،وتـ اختيار عينة قصدية عدد أفرادىا ( )30معممة مف
معممات العموـ ببعض المدارس االبتدائية التابعة لممراكز التالية( :شماؿ الرياض وغربيا وجنوبيا

ووسطيا) ممف ُيدرسف العموـ في الصفوؼ الرابعة والخامسة والسادسة ،واستخدمت بطاقة المبلحظة
كأداة لجمع المعمومات والتي كشفت عف ستة معايير لتقويـ الممارسات التدريسية بعد تطبيقيا
وتحميؿ نتائجيا وىي :الدعامة األخبلقية ،تييئة التبلميذ لمحصوؿ عمى المعرفة ،وتنمية ميارات

التفكير ،والعمؿ التعاوني وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وأخي اًر معيار القيادة ،وأسفرت النتائج
أف مستوى ممارسة المعايير بشكؿ عاـ ُيعد عالياً ولكنيا لـ تصؿ إلى مستوى اإلتقاف ()%80
وأسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الممارسات التدريسية لمعممات العموـ
تُعزى لمتغير (المؤىؿ العممي ،والخبرة التدريسية).
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 3.3.2دراسة أيدوجودو()Aydogdu,2015
تناولت ىذه الدراسة تأثير كفايات معمـ العموـ ومعتقداتو وعبلقاتيا بالطبلب والتدريب أثناء

الخدمة عمى تحصيؿ الطبلب في مادة العموـ في جامعة أفيوف كوكاتيب بتركيا ،وذلؾ مف خبلؿ

أيضا ىذه اآلثار الواقعة عمى
استخداـ قواعد البيانات الوطنية ( .)NELS:88كما قارنت الدراسة ً
تحصيؿ الطبلب مف حيث النوع والعرؽ.
وكانت المتغيرات المستقمة عبارة عف ( )44كفاية تندرج تحت ( )4كفايات رئيسة تؤثر عمى
معممي العموـ ،وكاف تحصيؿ الطبلب في مادة العموـ والخدمات المقدمة لمطالب وخبراتو السابقة
ىي المتغيرات التابعة .وقد كشفت الدراسة عف العبلقة بيف المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة.

وقد أوضحت نتائج الدراسة أف العبلقات المتبادلة بيف أغمب العناصر التي تـ تناوليا مف

صفات المعمـ وتحصيؿ الطالب في مادة العموـ كانت ليا داللة إحصائية .لكف العبلقات الجزئية لـ
يكف ليا أي داللة مؤثرة عمى تمؾ العبلقات .كما لـ تصؿ أغمب العوامؿ المؤثرة عمى معتقدات

المعمميف التي ليا عبلقة بتحصيؿ الطبلب في العموـ إلى أي مستو لو داللة .أما أكثر النقاط

الم ؤثرة فقد كانت تخص عبلقة المعمـ بطبلبو وتأثيرىا عمى تحصيؿ الطبلب في العموـ وذلؾ في
جدا تخص تدريب المعمـ
وجود متغيريف ضابطيف وفي غير وجودىما .كما كانت ىناؾ نقاط قميمة ً
وليا داللة واضحة بتحصيؿ الطالب في العموـ.
وقد أيدت ىذه الدراسة نتائج البحث العممي التي قالت أف بعض كفايات معمـ العموـ ليا
عبلقة بتحصيؿ الطالب .كما أيدت وجود عبلقة مباشرة بيف معتقدات المعمـ وتحصيؿ الطالب في

إيجابيا
أيضا أف المعمـ الذي يرى أف لديو كفاءة يكوف تأثيره
ً
مادة العموـ .وقد كشفت ىذه الدراسة ً
عمى تحصيؿ الطبلب في مادة العموـ ،لكف معتقداتو الخاصة بطرؽ التدريس ليس ليا أثر .كما أف

ميما يؤثر عمى تحصيؿ الطبلب في مادة العموـ،
العبلقة بيف المعمميف والطبلب كانت عامبلً ً
وخاصة عند الطبلب الذكور .وقد تؤدي نتائج المعمميف المتدربيف أثناء الخدمة إلى جعؿ مدربي
معممي العموـ يفكروف في تقديـ المزيد مف الب ارمج الفعالة واألنشطة األكاديمية.
 3.3.3دراسة كالولو() Kalolo,2014
ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في ميارات العمميات األساسية وميارات العمميات المتكاممة،

وكؿ ميارات معممي العموـ بوجو عاـ وعبلقتيا ببعض المتغيرات .وقد استخدمت الدراسة أسموب
المسح .وتتكوف عينة الدراسة مف ( )170معمـ عموـ يعمموف في منطقة تعميمية في وسط أنطاليا
بتركيا .وقد تـ الحصوؿ عمى البيانات الخاصة بالدراسة مف خبلؿ اختبار ميارات أعده "أيدود"
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( .)2006وقد أثبتت الدراسة أف ميارات العمميات المتكاممة عمى وجو الخصوص عند معممي

ٍ
مرض .كما أظيرت نتائج أخرى أف ميارات العمميات األساسية عند
مستوى
العموـ ليست عمى
ً
معممي العموـ تختمؼ في مرحمة المعمـ المتدرب عنيا في مرحمة المعمـ الخبير .بينما اعتمدت تنمية

أخير أشارت النتائج
ميارات العمميات المتكاممة عند معممي العموـ عمى استخداميا داخؿ الفصؿ .و ًا
إلى أف ميارات كؿ العمميات العممية عند معممي العموـ تختمؼ باختبلؼ قدر استخداـ تمؾ
الميارات داخؿ الفصؿ ،كما أنيا تعتمد عمى التدرب عمييا أثناء فترة التدريب .وىذه الدراسة تقترح
القياـ بالمزيد مف الدراسات وذلؾ حتى نصؿ بميارات الممارسات العممية عند معممي العموـ إلى

المستوى المرضي.
 3.3.4دراسة أبو كشك ()2013
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى االحتياجات المينية لمعممي العموـ الجدد في المرحمة األساسية
في مدارس محافظة نابمس ،وىؿ يوجد اختبلؼ في درجة االحتياجات المينية في مدارس محافظة
نابمس باختبلؼ السمطة المشرفة ،الكمية الجامعية ،الجنس ،المرحمة التعميمية.

اتبعت الباحثة المنيج الوصفي المسحي منيجاً لمدراسة ولئلجابة عف أسئمتيا ،وقد تكوف

مجتمع الدراسة مف جميع معممي العموـ الجدد في المرحمة األساسية والبالغ عددىـ ( )210معمماً

ومعممة وقد ُع ّد جميعيـ عينة ليذه الدراسة.

شممت أدوات الدراسة إعداد استبانو كأداة لجمع المعمومات تكونت االستبانو مف ()4

أجزاء ،واشتممت عمى ( )46فقرة لقياس درجة الشعور بالحاجة ،موزعة عمى خمسة مجاالت:
التخطيط لمتدريس ( 9فقرات) ،التنفيذ ( 10فقرات) ،توظيؼ أساليب التدريس ( 7فقرات) ،المختبر

( 11فقرة) ،التقويـ ( 9فقرات).

وقد تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية اآلتية :المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،
والنسب المئوية ،لتقدير استجابات مجتمع الدراسة عمى فقرات االستبانو ،ومجاالتيا ومعادلة

كرونباخ – ألفا ،لحساب االتساؽ الداخمي لفقرات أداة الدراسة ،حيث أسفرت نتائج الدارسة عف
درجة احتياج متوسطة عمى المجاالت الخمسة مرتبة حسب أىميتيا كما يمي :المختبر ،توظيؼ

طرؽ التدريس ،التخطيط لمتدريس ،التنفيذ ،وأخي اًر التقويـ.

كما أشارت النتائج المتعمقة بمتغيرات الدراسة إلى درجة احتياجات متوسطة لدى معممي
العموـ الجدد في المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميـ والمدارس الخاصة بينما كانت االحتياجات
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منخفضة لدى معممي مدارس وكالة الغوث أما بخصوص متغير الكمية فقد دلت النتائج عمى ِ
تساو

تقريباً بيف المتوسطيف الحسبييف الحتياجات خريجي كمية العموـ واحتياجات خريجي كمية عموـ
تربوية .بينما كاف المتوسطاف الحسابياف الحتياجات المعمميف عمى متغير الجنس متقارب لصالح

مجموعة الذكور ،وبالنسبة لمتغير المرحمة التعميمية فقد كاف كبلىما بمستوى احتياج متوسط،
لصالح معممي المرحمة األساسية الدنيا.

 3.3.5دراسة الوىابة ()2013
ىدفت الدراسة إلى تحديد كفايات معممات العموـ البلزمة لتدريس المناىج المطورة ،والى

قياس فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات معممات العموـ البلزمة لتدريس المناىج المطورة
بالمرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية .
اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لئلجابة عف بعض أسئمتيا ،وتوصمت إلى قائمة

بالكفايات البلزمة لتدريس منيج العموـ المطورة بالمرحمة المتوسطة باستخداـ استبانو أُعدت ليذا

الغرض ،ثـ تطبيقيا عمى عينة عشوائية مكونة مف ( )114معممة عموـ يعممف بالمدارس المتوسطة
وكما استخدمت المنيج شبو التجريبي لقياس فاعمية البرنامج التدريسي المقترح في تنمية كفايات

معممات العموـ ،حيث اختبرت عينة قصديو تكونت مف ( )16معممة عموـ مف معممات المرحمة

المتوسطة ،كما طبقت مبلحظة عمى عينة الدراسة قبؿ دراسة البرنامج المقترح وبعد االنتياء مف

دراستو.

وقد أسفرت نتائج الدراسة عف تحديد قائمة لمكفايات موزعة عمى ثبلثة مجاالت :مجاالت

اإلعداد األكاديمي ،وتضمنت كفايات معرفية ،كفايات ميارية ،كفايات وجدانية ،مجاؿ اإلعداد

الميني وتضمنت كفاية التخطيط ،كفاية التنفيذ ،كفاية التقويـ ،كفاية متعمقة بنظريات التعمـ ،كفاية

التطوير الذاتي والميني ،مجاؿ اإلعداد الثقافي ،كما كشفت الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائياً
بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة عمى عينة البحث مف المعممات ،كما حقؽ البرنامج

التدريبي فعالية مقبولة عممياً في تنمية كفايات معممات العموـ البلزمة لتدريس مناىج العموـ
المطورة.
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 3.3.6دراسة كاظم ()2012
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات التعميمية البلزمة لدى معممي مادة العموـ في

المرحمة االبتدائية مف وجية نظر المعمميف والمشرفيف التربوييف في مديريات التربية في محافظة
بغداد ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي المسحي.
تكونت عينة الدراسة مف ( )231معمـ ومعممة لمادة العموـ ،واستعممت الباحثة الطريقة

العشوائية الطبقية في اختيار العينة األساسية و( )144مشرؼ لمادة العموـ حيث ارتأت الباحثة إلى
األخذ بجميع مشرفي ومشرفات معممي مادة العموـ نظ اًر لقمة عددىـ.
وشممت أداة الدراسة استبانو لتحديد الكفايات التعميمية بمجاالت بمغ عددىا ستة مجاالت
(كفاية التخطيط واإلعداد لمدرس ،كفاية تنفيذ الدرس ،كفاية استخداـ الوسائؿ التعميمية ،كفاية العمؿ

المختبري ،كفاية التقويـ ،كفاية إدارة الصؼ والعبلقات اإلنسانية) .وبمغ عدد فقرات االستبانو
لممعمميف ( )90فقرة واستبانو المشرفيف التربوييف ( )62فقرة.

ولئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج ثبات األداة ومعادلة

ألفا-كرونباخ والوزف المئوي لترتيب الكفايات بصورة عامة والوسط المرجح لغرض تقدير أىمية
الكفايات وترتيبيا حسب أداء أفراد العينتيف ،وقد أسفرت نتائج الدراسة بأف مجاؿ كفاية استخداـ

الوسائؿ التعميمية ومجاؿ كفاية العمؿ المختبري نالت أدنى المراتب في استبانو المعمميف واستبانو
المشرفيف وأظيرت أيضاً أف مجاؿ كفاية العمؿ المختبري غير متوافر بدرجة عالية.

 3.3.7دراسة العتيبي ()2011
ىدفت الدراسة إلى تقويـ تصور مقترح لكفايات معممة العموـ المتوسطة وقياسيا في ضوء

معايير الجودة الشاممة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف في المممكة العربية السعودية.

ولئلجابة عف تساؤالت الباحثة استخدمت المنيج الوصفي التحميمي ،وتمثمت أداة البحث في
قائمة بكفايات معممة العموـ لممرحمة المتوسطة وأساليب قياسيا في ضوء معايير الجودة الشاممة،
حيث اشتممت عمى أربعة مجاالت ىي التخطيط والتنفيذ والتقويـ ومينية المعممة واشتممت ىذه

المجاالت عمى معايير يندرج تحتيا ( )152كفاية ،وأساليب قياس كؿ كفاية.
وقد أظيرت نتائج البحث ارتفاع النسبة المئوية لئلتقاف حوؿ أىمية ومدى انتماء الكفاية

لممعيار الذي يندرج تحتو ،بحيث تراوحت بيف ( % )100-75أما فيما يتعمؽ باألسموب المناسب
لقياس الكفاية فقد أظيرت أف عدد التك اررات والنسب المئوية لدرجة اإلتقاف ألساليب القياس (تحميؿ
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الوثائؽ ،المبلحظة ،المقابمة) تراوحت مف ( )%100-0إال أنو تـ اعتبار ( )%75فأكثر نسبة

اتفاؽ مناسبة لؤلخذ باألسموب المناسب لقياس الكفاية.
 3.3.8دراسة كوسة ()2011

ىدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بأىـ الكفايات األدائية التي ترفع مف مستوى أداء معممة

الرياضيات والعموـ وتحديد الكفايات األدائية المتوفرة لدى الطالبة المعممة والعبلقة بيف درجة

الكفايات ودرجة اتجاه الطالبة المعممة نحو مينة التدريس والعبلقة بيف درجة الكفايات األدائية
والتحصيؿ األكاديمي لمطالبة المعممة ،اتبعت الباحثة المنيج الوصفي العبلئقي منيجاً لمدراسة ،وقد

شمؿ مجتمع الدراسة جميع طالبات الفرقة الثالثة قسـ العموـ الرياضيات بكمية التربية جامعة أـ

القرى والبالغ عددىف ( )63طالبة وقد ُعد جميعيـ عينة ليذه الدراسة.
استخدمت الباحثة بطاقة مبلحظة لمكشؼ عف الكفايات األدائية الممارسة مف قبؿ المعممات

المتدربات وتكونت مف ( )5أبعاد [ التخطيط ،التنفيذ ،إدارة الصؼ ،التخصص ،التقويـ] ومقياس
اتجاه نحو مينة التدريس.
وقد أسفرت نتائج الدارسة أف متوسط درجة ممارسة الطالبات المعممات لمكفايات األدائية
لجميع المجاالت بمغ ( )2.2أي أف درجة الممارسة متوسطة فحازت كفاية التخطيط عمى المرتبة
األولى بمتوسط ( )2.5تمييا كفاية التنفيذ فحازت عمى المرتبة الثانية بمتوسط ( )2.47وجاءت في

المرتبة الثالثة والرابعة كفايات التخصص وكفايات إدارة الصؼ بمتوسط ( ،)1.9أيضاً أسفرت
الدراسة عف وجود عبلقة ارتباطيو طردية بيف الكفايات األدائية البلزمة ودرجة االتجاه نحو مينة

التدريس ووجود عبلقة ارتباطيو طردية بيف الكفايات األدائية ودرجة التحصيؿ الدراسي.
 3.3.9دراسة العبيدي ()2007

ىدفت الدراسة إلى تقويـ الكفايات التدريسية لدى معممي العموـ في المرحمة االبتدائية،
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وتكونت عينة الدارسة مف

( )10معمميف ومعممات بواقع ( )4معمميف و( )6معممات موزعيف عمى عشر مدارس ابتدائية بواقع
معمـ مف كؿ مدرسة ابتدائية في محافظة ديالي في العراؽ حيث تـ اختيار العينة بصورة قصدية.
واعتمدت الباحثة أدوات الدراسة التالية لجمع البيانات أسموب ّي المبلحظة واستبانو خاصة
ليذا الغرض تضمنت  35كفاية موزعة عمى ستة مجاالت ( التخطيط لمدرس ،التدريس ،إدارة
وتوجيو الصؼ ،تصميـ وتطوير األنشطة الصفية ،تعزيز التعمـ  ،التقويـ).
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ؽ بشكؿ عاـ إلى
توصمت الدراسة إلى أف أداء معممي العموـ في المدارس االبتدائية لـ ير َ
الحد األدنى في المستويات المطموب بموجبيا قياس كفايات معممي عموـ المرحمة االبتدائية ،تبيف
أيضاً قمة اىتماـ المعمميف بالمجاالت المحددة العتمادىـ عمى الطريقة التقميدية وعدـ قياميـ بعمميـ
بشكؿ مخطط ومدروس.

 3.3.10دراسة عبد الكريم ()2007
ييدؼ البحث إلى تحديد كفايات تدريس العموـ لمعممي المرحمة اإلبتدائية مف خبلؿ التعرؼ
عمى أراء معممي العموـ لممرحمة اإلبتدائية ،وأراء مدرسي العموـ واإلختصاص القائميف عمى إعداد

معممي العموـ بكمية التربية بجامعة الكوفة في العراؽ ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج
الوصفي عمى عينة عشوائية بمغ عددىا ( )220فرداً مف المعمميف وىذا العدد شكؿ

نسبة( )%27.58مف مجموع معممي العموـ بالمحافظة ،و( )7مف مدرسي العموـ القائميف عمى
إعداد معممي العموـ في المعاىد القائمة عمى إعداد المعمميف.

شممت أدوات البحث استبياف مف إعداد الباحث تضمنت عباراتو حوؿ بعض الكفايات

التعميمية البلزمة لمعمـ العموـ في المرحمة اإلبتدائية ،وتضمف اإلستبياف  25فقرة موزعيف تحت ستة
مجاالت ( :كفاية فمسفة األىداؼ التربوية ،كفاية تخطيط التدريس ،كفاية العبلقات اإلنسانية،

الكفاءة التعميمية والنمو الميني ،كفاية التقويـ ،كفاية التنفيذ وادارة الصؼ).

توصمت الدراسة إلى حصوؿ الكفايات التي تضمنيا اإلستبياف عمى تقديرات جيدة جداً لدى

معممي العموـ في المرحمة اإلبتدائية ،وكذلؾ الحاؿ لدى معممي العموـ "اإلختصاص" القائميف عمى
إعداد معممي العموـ وىو مايشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات معممي

الع موـ في المرحمة اإلبتدائية مف جية والمدرسيف مف جية أخرى في تقديراتيـ لمكفايات البلزمة
لمعممي العموـ في المرحمة اإلبتدائية.

 3.3.11دراسة الماضي ()2005
ىدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات البلزمة ألداء مدرسي العموـ في معاىد إعداد المعمميف
والمعممات في محافظات الفرات األوسط في العراؽ ،اتبع الباحث المنيج الوصفي منيجاً لمدراسة،
وقد تكوف مجتمع الدارسة مف معممي ومعممات محافظات الفرات األوسط (بابؿ ،كرببلء ،النجؼ،

القادسية) حيث اختار الباحث عينتو بطريقة عشوائية وبمغ عدد المدرسيف والمدرسات  13بواقع 7
مدرسيف و 6مدرسات.
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شممت أدوات الدراسة إعداد بطاقة مبلحظة ،إعداد استبانو مف الكفايات التعميمية بمغ عدد

الكفايات ( )60كفاية موزعة بيف ( )5مجاالت (األىداؼ التربوية ،التخطيط لمدرس ،الوسائؿ
التعميمية ،العبلقات اإلنسانية وادارة الصؼ ،التقويـ)
وتوصمت الدراسة إلى وصوؿ الكفايات التي تضمنيا االستبياف عمى تقديرات جيدة جداً لدى

معممي العموـ في المرحمة االبتدائية وكذلؾ الحاؿ لدى معممي العموـ ( االختصاص ) القائميف عمى
إعداد معممي العموـ وىو ما يشير إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات معممي

العموـ في المرحمة االبتدائية مف جية والمدرسيف مف جية أخرى في تقديراتيـ لمكفايات البلزمة
لمعممي العموـ في المرحمة االبتدائية.
 3.3.12دراسة أوجنماد ()Ogunmade,2005
تستعرض ىذه الدراسة الممارسات الواعدة بتحسيف تدريس العموـ في المدارس التنزانية.

وىذه الممارسات مأخوذة مف رؤى وأفكار قدميا ( )67مف الميتميف بالموضوع ومنيـ :التربويوف
وواضعو السياسات وأولياء األمور والطبلب وخريجو أقساـ العموـ وتربويوف مختاروف.
استخدمت الدراسة طريقة المقاببلت واالستقصاءات (مع كؿ المشاركيف في الدراسة ماعدا
الطبلب) كما استخدمت طريقة مراجعة الوثائؽ والحوار مع جماعات مف الميتميف (مع الطبلب)،
وقد أجريت الدراسة عمى مرحمتيف متزامنتيف في منطقتيف مف تنزانيا .بدأت الدراسة بمقاءات مكثفة

مع واضعي السياسات وانتيت بدراسة مكثفة لممدارس .وقد أنتجت كؿ مراحؿ جمع البيانات
مجموعات مف البيانات الكمية والنوعية ،وىي بيانات تـ تحميميا فيما بعد باستخداـ التحميؿ

الموضوعي واإلحصاءات الوصفية عمى التوالي ،وقد أوضحت نتائج البحث أنو بالرغـ مف تنفيذ
خطة ،إال أف فيـ وتطبيؽ ىذه الخطة في تدريس جيد لمعموـ في الصفوؼ الدنيا في تنزانيا ال يزاؿ

مح ّؿ نقاش وخبلؼ وجدؿ عدواني حوؿ معناىا وقيمتيا وطبيعتيا ومواصفاتيا ومعاييرىا .ولذلؾ فإف
اإلطار العاـ يحتاج إلى التناغـ بيف ما ىو قائـ مف مفاىيـ متعددة لمجودة عند جميع الميتميف
أيضا أف ىناؾ العديد مف التحديات القديمة التي تمتد جذورىا إلى
باألمر .كما أف النتائج أوضحت ً
عمميات تخطيط وتنفيذ وتقييـ ومتابعة جودة تدريس العموـ في المدارس ،وقد أوضحت االستجابات
تمؾ التحديات التي تعوؽ جيود زيادة جودة تعمـ العموـ .ويحتمؿ أف يكوف استخداـ أُطُر العمؿ

مساعدا عمى جعؿ خبرات تدريس
الشاممة والمتعددة في تناوؿ موضوع جودة تدريس العموـ عامبلً
ً
وتأثير قدر اإلمكاف .وىذه الرسالة العممية تستوحي مف
ًا
العموـ في المدارس أكثر تماس ًكا وفاعمية
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المذىب العممي األمريكي وتستخدمو في الربط بيف العديد مف اآلراء المتنوعة والوصوؿ إلى التكامؿ

بينيا مف أجؿ تحديد الممارسات المبشرة بتدريس جيد لمعموـ في الصفوؼ الدنيا في تنزانيا.
 3.3.13دراسة نييس ))Niess,2005

تناولت الدراسة حالة كفايات تعميـ وتعمـ العموـ والرياضيات وجودتيا في والية الجوس

بنيجيريا بالبحث والوصؼ .وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي واستخدمت طرقًا كمية ونوعية
في جمع بيانات البحث .وقد تـ الحصوؿ عمى البيانات الكمية مف خبلؿ دراسة مسحية لػ  78معمـ
في المدارس الثانوية و  500مف طبلب المدارس نفسيا ،وىي تتبع ثبلثة مناطؽ تعميمية في والية

الجوس.

ومف جية أخرى تـ جمع البيانات النوعية مف خبلؿ تحميؿ وثائؽ المناىج الوطنية ،وكذلؾ

ما قدمتو جماعات معممي العموـ ومديري المدارس وممثمي جمعيات أولياء األمور والعامميف بالتربية
ومدربي المعمميف وممثمي االتحاد الميني لمعممي العموـ وممثمي ىيئات االختبار في والية الجوس

في نيجيريا .وقد تـ إجراء مقاببلت مع الميتميف باألمر ومنيـ العمماء العامموف في الييئات

الحكومية والعامموف في الصناعة.

وقد تـ تكويد البيانات الكمية وتحميميا باستخداـ الحزمة البرامجية اإلحصائية SPSS

 13.0وذلؾ لمحصوؿ عمى بيانات وصفية إحصائية .كما تـ وصؼ البيانات النوعية وتصنيفيا.

وقد استخدـ أسموب تثميث مصادر الحصوؿ عمى المعمومات المتنوعة وذلؾ لمحصوؿ عمى صور
واضحة لحالة كفايات تعميـ العموـ وتدريسو وتعمّ ِمو والتوصؿ إلى مناىج العموـ المثالية التي تناسب

الصفوؼ الدنيا في والية الجوس في نيجيريا.

وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أف ىناؾ فجوة بيف كفايات تعميـ وتعمّـ العموـ

والرياضيات في الواقع والحالة المثالية المطموبة لتعميـ العموـ فيما يخص المناىج وأصوؿ التدريس
والتعمـ وأعداد الطبلب في الفصوؿ والموارد المتاحة ومعارؼ المعمميف ومياراتيـ وميوليـ

واتجاىاتيـ المينية وكذلؾ دعـ المجتمع.
أخير تـ اقتراح توصيات واقعية مف أجؿ سد الفجوة بيف تعميـ العموـ في الواقع والوضع
و ًا
المثالي المطموب ،وذلؾ مع اإلشارة إلى ما يمكف اتخاذه مف أعماؿ لتحسيف نوعية تعميـ العموـ
وتعمّمو في والية الجوس في نيجيريا.
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 3.3.14دراسة كافنغا ()Gavanagh,2003
ىدفت الدراسة لمكشؼ عف احتياجات معممي الرياضيات والعموـ لمطبلب الذيف يدرسوف في

مؤسسات التعميـ العالي التي تُعد المعمميف لمدخوؿ في مينة تدريس الرياضيات والعموـ في
المدارس.
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي ،وشممت أدوات الدراسة استخداـ

استبانو تصو ارت حوؿ أراء المحاضريف واألساتذة في الجامعات والكميات المختمفة في الواليات
المتحدة حوؿ مجموعة االحتياجات التدريبية مف وجية نظرىـ في ضوء معايير جمعية NCTM
وأشارت النتائج إلى أف معظـ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات يروف أف ىناؾ حاجة كبيرة مف

أجؿ إعداد معمـ العموـ والرياضيات في ضوء معايير تدريس ليذيف المبحثيف في المدارس ،كما
أسفرت النتائج إلى أف معظـ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات يروف أف ىناؾ ضرورة لتدريس

المعمميف والمعممات الذيف يدرسوف الرياضيات والعموـ حتى بعد التخرج مف الجامعة مف أجؿ

مواكبة التطورات التي تحدث في قوائـ المعايير التي تنشرىا جمعية معممي الرياضيات والعموـ في

أمريكا.

 3.3.15دراسة المولو ()2001
ىدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات التعميمية الواجب توافرىا لدى معمـ العموـ وما مدى توفر
ىذه الكفايات في برامج اإلعداد بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة ،ومعرفة أثر برنامج مقترح
إلعداد معمـ العموـ في ضوء الكفايات عمى النمو الميني لمطالبات المعممات الذي تـ بناءه في

ثبلثة مسارات ىي التحصيؿ المعرفي لمكفايات واالتجاه نحو مينة التدريس واألداء التدريسي

وبالتالي كاف المنيج المناسب لمباحثة ىو منيج البحث التجريبي القائـ عمى تصميـ مجموعتيف

إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.

وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات العموـ بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة

المستوى الرابع في الفصؿ األوؿ مف العاـ الجامعي ( (2001-2000وعددىف ( )65طالبة وبمغ
حجـ عينة الباحثة ( )61طالبة قسمت إلى مجموعتيف ( )30طالبة تجريبي و( )31طالبة ضابطة،
وشممت أدوات الدراسة اختبار تحصيمي ومقياس االتجاه وبطاقة المبلحظة ،وتـ استخداـ األساليب

اإلحصائية التالية :اختبار(ت) لعينتيف غي متربطتيف ،اختبار فيشر لتحديد مدى التجانس في
المجموعتيف واختبار (.)z
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أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة في مستوى التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية مما يدؿ عمى النمو الميني
لطالبات المجموعة التجريبية في قريناتيف في المجموعة الضابطة.
 3.3.16دراسة إسماعيل ()2001
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى الكفايات المينية لمعمـ ومعممات العموـ بالمرحمة االبتدائية

بالمممكة العربية السعودية ،ومعرفة الفروؽ بيف أداء معممي العموـ ومعممات العموـ التابعة لو ازرة

المعارؼ في أدائيـ لمكفايات والى أي مدى ترتبط الكفايات المينية التي يمتمكيا معممي ومعممات

العموـ بنمو التفكير العممي عند تبلميذىـ.

اتبع الباحث المنيج الوصفي لتحقيؽ أىداؼ دراستو ،وقد تكونت عينة الدراسة مف

( )19معمماً لمعموـ في المرحمة االبتدائية والتابعيف لو ازرة المعارؼ بالمممكة العربية السعودية ومف
خريجي كميات المعمميف.

شممت أدوات الدارسة إعداد بطاقة مبلحظة تضمنت في صورتيا النيائية عمى ( )4أبعاد

في ضوء الكفايات التي تـ تحديدىا وتضمنت [مستوى صياغة األىداؼ التعميمية ،المحتوى العممي
الدراسي ،األسئمة المستخدمة في التدريس عف دور المعمـ في تحقيؽ أىداؼ التربية العممية] ،أيضاً
قاـ الباحث بإعداد مقياس لمتفكير العممي لقياس مدى ارتباط الكفايات المينية التي يمتمكيا معممي
ومعممات العموـ بنمو التفكير العممي لدى تبلميذىـ.

وقد أسفرت نتائج الدراسة عف امتبلؾ المعمميف لمكفايات المينية العممية ضعيؼ حيث

يصؿ المتوسط العاـ ألداء المعمميف ( ،%59)24.90أيضاً كشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ

ذات داللة إحصائية عند ( ).01بيف متوسط درجات تبلميذ المعمميف وتمميذات المعممات عمى

مقياس التفكير العممي الذي تـ إعداده لصالح التمميذات حيث وصؿ متوسط التمميذات ()26.68

بينما وصؿ متوسط التبلميذ ( )19.32في التدريس حيث وصؿ متوسط العاـ ألداء المعمميف
( ،%59 )24.90أما بالنسبة ألداء المعممات وصؿ المتوسط العاـ ألدائيف (.%85 )34
 3.3.17دراسة ساونديرس ()Saunders, 2001

أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية ،وىدفت إلى تحديد الكفايات والميارات
التدريسية البلزمة لمدرسي العموـ ،حيث اتبع الباحث المنيج الوصفي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة،
وشممت أدوات الدراسة إعداد استبياف أُعدت فقرات دراستو باالعتماد عمى الخبرات الشخصية
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لمباحثيف المشاركيف في الدراسة واستطبلع أراء مدرسيف في الخدمة ومراجعة دوريات العمؿ في

المختبر.

شممت عينة الدراسة مدرسيف تتفاوت خبراتيـ التدريسية في تدريس الكيمياء في تدريس

الكيمياء واألحياء وعمـ األرض والفضاء والفيزياء ،وتألفت قائمة الكفايات والميارات مف ()145
فقرة موزعة عمى األقساـ الرئيسية الثبلث (األحياء العامة والطبيعيات وعمـ األرض والفضاء)

ولئلجابة عف تساؤالت الدراسة استخدـ الباحث األوساط الحسابية والتبايف كوسائؿ إحصائية فكاف

متوسط الدرجات يتراوح بيف ( )2.89كحد أعمى و( )0.99كحد أدنى وكشفت الدراسة عف عدـ
اىتماـ المدرسيف بؿ الخدمة بمعرفة الكفايات التدريسية ومعرفة المخاطر الكيميائية ،وميارات

وكفايات السبلمة المختبرية ،واتخذت بقية الميارات والكفايات تسمسبلً حسب أىميتيا ،وأكدت

الدراسة عمى ضرورة تضميف طرائؽ التدريس والتقنيات لتربية ىذه الميارات والكفايات وتطويرىا

كونيا عرضة لمتغير المستمر.

 3.4تعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة التي اىتمت بكفايات معمـ العموـ ،واإلحتياجات

المينية لمعممي العموـ وممارساتيـ التدريسية ،الحظت الباحثة تنوعاً في أىداؼ ىذه الدراسات ،فقد
ىدؼ بعضيا إلى تحديد قائمة بكفايات معمـ العموـ ،كما ىدفت بعضيا إلى تقويـ الكفايات

التدريسية لمعمـ العموـ ،في حيف ىدفت دراسات أخرى إلى تقديـ تصور مقترح لمكفايات البلزمة
إلعداد معمـ العموـ.

وقد سجمت الباحثة المالحظات التالية عمى الدراسات السابقة
 فيما يتعمق بأىداف الدراسات السابقة:تباينت الدراسات السابقة في األىداؼ التي سعت لتحقيقيا ،فقد اىتمت دراسة كاظـ

( ،)2012ودراسة كوسة ( ،)2011ودراسة كريـ ( ،)2007ودراسة ساونديرس ( Saunders,

 ،)2001ودراسة اسماعيؿ ( ،)2001بتحديد كفايات تدريس العموـ لممرحمة اإلبتدائية ،بينما ىدفت

دراسة العبيدي ( )2007إلى تقويـ الكفايات التدريسية لدى معممي العموـ بالمرحمة اإلبتدائية،
وىدفت دراسة العتيبي ( )2011والحذيفي ( )2003إلى وضع تصور مقترح لمكفايات البلزمة

إلعداد معمـ العموـ ،في حيف ىدفت دراسة الوىابة ( ،)2013ودراسة المولو ( )2001إلى قياس

فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات معمـ العموـ مع اختبلؼ مجتمع كؿ دراسة.
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وتتفؽ الدراسة الحالية في ىدفيا مع دراسة المولو ( )2001في كوف الدراسة الحالية تقدـ

برنامجاً مقترحاً إلعداد المعمـ في برامج اإلعداد بكمية التربية لتدريس مادة العموـ في ثبلثة مسارات:
التحصيؿ المعرفي والممارسات التدريسية واالتجاه نحو تدريس ،وتختمؼ عنيا في تناوليا الكفايات

التدريسية قي ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ.
 -فيما يتعمق بمنيج البحث:

معظـ الدراسات السابقة اشتركت في اختيار المنيج الوصفي الذي ييدؼ إلى جمع بيانات
ومعمومات عف المشكمة وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا لمدراسة الدقيقة ،مثؿ دراسة الوىابة ()2013

ودراسة كاظـ ( )2012ودراسة العتيبي ( )2011ودراسة العبيدي ( )2007ودراسة كوسة ()1430
ودراسة كريـ ( )2007ودراسة كافنغا ( )Gavanagh,2003ودراسة ساونديرس ( Saunders,

 )2001ودراسة اسماعيؿ (.)2001

في حيف تفردت دراسة المولو ( )2001باختيار المنيج التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
ولـ تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في منيجيا المستخدـ ،فقد استخدمت الدراسة

الحالية المنيج شبو التجريبي.

 فيما يتعمق بعينة الدراسة:تنوعت الفئة المستيدفة التي مثمت عينة الدراسة في دراسات المحور الثاني ،فبعض
الدراسات أجريت عمى معممات العموـ لممرحمة االبتدائية مثؿ دراسة الرشيد ( ،)2015ودراسة
إسماعيؿ ( )2001ومنيا ماشممت معمـ أو معممة العموـ لممرحمة االبتدائية مثؿ دراسة راجي

( ،)2014ودراسة أبوكشؾ ( ،)2013ودراسة العبيدي ( ،)2007ودراسة كريـ (،)2007
بينمااستيدفت دراسات أخرى معمـ العموـ لممرحمة المتوسطة مثؿ دراسة الوىابة ( ،)2013ودراسة

العتيبي (.)2011

بينما تفردت دراسة كوسة ( )2011باستيداؼ الطالبات المعممات تخصص العموـ

والرياضيات ،وكذلؾ دراسة المولو ( )2001التي استيدفت الطالبات المعممات تخصص العموـ.

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة المولو ( )2001ودراسة كوسة ( )2011باجرائيا الدراسة

عمى الطالبات المعممات فقط واختمفت في نوع الطالبات المعممات المستيدؼ ،فمقد استيدفت

الدراسة الحالية الطالبات المعممات المسجبلت في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي
( )2016-2015ويمارسف التدريب العممي في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث
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بمحافظات غزة خبلؿ فترة دراستو ضمف مشروع تحسيف اعداد تأىيؿ المعمميف ( )TEIP-1المكوف
األوؿ اليادؼ لتعزيز الممارسات المدرسية لبرامج اعداد المعمميف قبؿ الخدمة لمصفوؼ (.)4-1
 فيما يتعمق بأدوات الدراسة:تنوعت األدوات المستخدمة في دراسات ىذا المحور بما يحقؽ أىداؼ كؿ د ارسة ،فنجد أف

دراسة راجي ( ،)2014ودراسة أبو كشؾ ( ،)2013ودراسة الوىابة ( ،)2013ودراسة العتيبي
( ،)2011ودراسة كريـ ( ،)2007ودراسة الماضي ( ،)2005استخدمت االستبانة كأداة لجمع
المعمومات عف كفايات معمـ العموـ ،مع مبلحظة اختبلؼ محاور وكفايات معمـ العموـ التي تناولتيا

كؿ دراسة ،فمثبلُ نجد أف دراسة أبو كشؾ ( )2013شممت محاور االستبانو خمسة مجاالت:

التخطيط لمتدريس ،التنفيذ ،توظيؼ أساليب التدريس ،المختبر ،التقويـ ،و دراسة العبيدي ()2007
شممت محاور االستبانو فييا ستة مجاالت ( التخطيط لمدرس ،التدريس ،إدارة وتوجيو الصؼ،
تصميـ وتطوير األنشطة الصفية ،تعزيز التعمـ ،التقويـ) .ودراسة الماضي ( )2005شممت محاور
االستبانو فييا ستة مجاالت (األىداؼ التربوية ،التخطيط لمدرس ،الوسائؿ التعميمية ،العبلقات

اإلنسانية وادارة الصؼ ،التقويـ) ،في حيف استخدمت دراسة كوسة ( ،)2011ودراسة إسماعيؿ
( )2001بطاقة المبلحظة كأداة لجمع المعمومات .بينما جمعت بعض الدراسات بيف االستبانو
وبطاقة المبلحظة مثؿ دراسة العبيدي (.)2007

فيف حيف تفردت دراسة قادي ( ،)2014ودراسة المولو ( )2001عف جميع الدراسات في
استخداميا ثبلث أدوات لمدراسة (اختبار تحصيمي – بطاقة مبلحظة – مقياس اتجاه).
وتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة قادي ( ،)2014ودراسة المولو ( )2001في استخداميا ألدوات
جمع البيانات.
 فيما يتعمق بنتائج الدراسة:معظـ نتائج الدراسات السابقة ساعدت الباحثة في تحديد كفايات معمـ عموـ المرحمة

اإلبتدائيو قبؿ البدء في تصميـ البرنامج ،فقد جاءت نتائج الدراسات السابقة محدده لبعض الكفايات
البلزمة لمعمـ العموـ ،اال أف الباحثة اختمفت في الكفايات التي تناولتيا في البرنامج المقترح فتناولت

(التخطيط  -طرؽ التدريس -الوسائؿ والتكنولوجيا التعميمية  -التقويـ – اإلبداع – التفكير التأممي
والممارسات التأممية) ،فمـ تتناوؿ أي دراسة مف الدراسات السابقة في نتائجيا (اإلبداع والتفكير

التأممي والممارسات التأممية ) مف ضمف كفايات معمـ العموـ.
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 3.5تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:

أفادت الدراسات السابقة في -المحور األوؿ ،والمحور الثاني – الباحثة إفادة كبيرة حيث

ساعدت عمى:

 .1كتابة اإلطار النظري المتعمؽ بمحاور الدراسة.
 .2التعرؼ إلى كفايات تدريس معمـ العموـ لممرحمة اإلبتدائية.

 .3االستفادة مف الدراسات التي تناولت برامج تدريبية لمعرفة كيفية بنائيا عمى األسس العممية.

 .4بناء أدوات الدراسة المتمثمة في مقياس اتجاه نحو تدريس مادة العموـ-بطاقة لمبلحظة
ميارات تدريس مادة العموـ-اختبار تحصيمي معرفي لكفايات التدريس).

 .5التعرؼ إلى خطوات إجراء الدراسة وتطبيقيا.

 .6التعرؼ إلى األساليب اإلحصائية األكثر مبلئمة لفرضيات وعينة الدراسة.

 .7االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة ،بوصفيا مؤشرات ودالئؿ عمى أىمية الدراسة الحالية،
ومقارنة نتائجيا بنتائج الدراسة الحالية.

 .8اإلفادة مف توصيات الدراسة ومقترحاتيا.

 .9تأتي ىذه الدراسة مكممة لبعض ما توصمت إليو الدراسات السابقة مف نتائج.
 3.6أىم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 بناء برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى كفايات تدريس مادة العموـ ،برنامج حر غير مقترفبمنياج أو مقرر دراسي معيف.

 -كفايات تدريس مادة العموـ التي تناولتيا الدراسة تختمؼ عف باقي الدراسات السابقة.

 معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ ،التي قامت الباحثة ببناء كفايات معمـ العموـ في ضوئيا،فتعتبر الدراسة الحالية ىي الدراسة الثانية التي تناولت معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ ،مع

اختبلؼ متغيرات كؿ دراسة عف األخرى ،وذلؾ في حدود عمـ الباحثة.

 بناء بطاقة مبلحظة لميارات تدريس العموـ مف إعداد الباحثة. -بناء مقياس اتجاه نحو تدريس مادة العموـ مف إعداد الباحثة.

 -بناء اختبار يقيس التحصيؿ المعرفي لكفايات تدريس مادة العموـ في المرحمة اإلبتدائية.
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إجراءات الدراسة

مقدمة:

يتناوؿ ىذا الفصؿ الطريقة واإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة مف أجؿ اإلجابة عف تساؤالت

الدراسة وتشمؿ عرضاً مفصبلً لكؿ مف :منيج الدراسة المتبع والتصميـ التجريبي المستخدـ،
ووصؼ مجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة ،وأدوات الدراسة وكيفية إعدادىا ،والتحقؽ مف الصدؽ

والثبات ألدوات الدراسة ،وأخي اًر أساليب المعالجة اإلحصائية المتبعة ،وذلؾ عمى النحو التالي:

 4.1منيج الدراسة:

نظ اًر لطبيعة الدراسة الحالية واألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فقد اعتمدت الباحثة المنيج

شبو التجريبي لمكشؼ عف فاعمية البرنامج المقترح ،وقد استخدـ التصميـ التجريبي ذي المجموعة

الواحدة واختبار قبمي-بعدي  One group Pre Test, Post-Test Designويعتمد ىذا

التصميـ عمى استخداـ مجموعة واحدة تمثؿ عينة الدراسة (الطالبات المعممات) تطبؽ عميي ّف أدوات
الدراسة قبمياً ثـ يتـ تعريضيـ لممعالجة التجريبية المتمثمة في البرنامج المقترح ثـ تُطبؽ عمييـ
أدوات الدراسة بعدياً.

جدول ()1

التصميم التجريبي لمدراسة
المجموعة

أدوات الدراسة القبمية
 -اختبار يقيس

الكفايات المعرفية

التجريبية

 مقياس الكفاياتالوجدانية

 -بطاقة مبلحظة

أسموب المعالجة
البرنامج المقترح

إلكساب بعض كفايات

تدريس العموـ في ضوء
معايير مؤشر الجاىزية

أدوات الدراسة البعدية
 اختبار بعدي يقيسالكفايات المعرفية.

 مقياس اتجاه نحومادة العموـ

 -بطاقة مبلحظة

ويسير ىذا التصميم وفقاً لمخطوات التالية:
 .1إجراء التطبيؽ القبمي ألدوات الدراسة القبمية عمى مجموعة الدراسة قبؿ إدخاؿ المعالجة
التجريبية المتمثمة في البرنامج المقترح إلكساب بعض كفايات تدريس العموـ في ضوء

معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ.
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 .2تطبيؽ المتغير المستقؿ المتمثؿ في البرنامج المقترح في ضوء معايير مؤشر الجاىزية
لمتعميـ.

 .3إجراء التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة البعدية عمى مجموعة الدراسة لقياس تأثير المتغير
المستقؿ في المتغير التابع ،وحساب الفرؽ بيف القياسيف القبمي والبعدي ،واختبار داللة ىذا

الفرؽ إحصائياً.

 4.2مجتمع الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطالبات المعممات في كمية التربية (تخصص التعميـ

األساسي– المستوى الثالث) بجامعة األزىر-غزة المشاركات ضمف مشروع تحسيف إعداد وتأىيؿ
المعمميف ( )TEIP-1المكوف األوؿ اليادؼ لتعزيز الممارسات التدريسية لبرامج إعداد المعمميف ما
قبؿ الخدمة ،والموزعات لمتدريب العممي عمى المدارس الفمسطينية خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني

 2016-2015والبالغ عددىف ( )80طالبة معممة وفقاً إلحصائيات وحدة التدريب الميداني بجامعة
األزىر بغزة.

 4.3عينة الدراسة:
تمثمت في عينة عشوائية مكونة مف ( )15طالبة معممة مف طالبات كمية التربية (تخصص

التعميـ األساسي -المستوى الثالث) بجامعة األزىر-غزة المشاركات ضمف مشروع تحسيف إعداد
وتأىيؿ المعمميف ( )TEIP-1المكوف األوؿ اليادؼ لتعزيز الممارسات التدريسية لبرامج إعداد

المعمميف ما قبؿ الخدمة ،والموزعات لمتدريب العممي عمى المدارس الفمسطينية خبلؿ الفصؿ
الدراسي الثاني .2016-2015
 -العينة االستطالعية:

تـ اختيار ( )15طالبة معممة مف طالبات كمية التربية (تخصص التعميـ األساسي–

المستوى الثالث) بجامعة األزىر– غزة المشاركات ضمف مشروع تحسيف إعداد وتأىيؿ المعمميف

بطريقة عشوائية ،بغرض التأكد مف صبلحية أدوات الدراسة واستخداميا لحساب الصدؽ والثبات،

والتحقؽ مف صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة الفعمية ،وقد تـ استبعادىا في عينة الدراسة التي تـ
التطبيؽ عمييا.

 4.4تحديد قائمة بكفايات تدريس العموم في ضوء معايير مؤشر الجاىزية :RTTI
انطبلقاً مف ىدؼ البحث الحالي والذي يتحدد في إكساب بعض كفايات تدريس العموـ

لمطالبات المعممات في ضوء معايير مؤشر الجاىزية مف خبلؿ برنامج مقترح؛ لذلؾ كاف البد مف
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تحديد قائمة ببعض كفايات العموـ وذلؾ لبلعتماد عمييا عند اختيار الكفايات المراد تنميتيا بواسطة

البرنامج المقترح وقد اعتمدت الباحثة في تحديدىا قائمة الكفايات عمى المصادر التالية:
 .1الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت كفايات تدريس العموم:

تعد الدراسات والبحوث السابقة مف المصادر األساسية التي يستند إلييا في تحديد قائمة

الكفايات في المجاؿ المعرفي والمجاؿ الميني ومجاؿ القيـ واالتجاىات المينية ،حيث قامت الباحثة
باستعراض العديد مف الدراسات والبحوث التربوية السابقة التي تناولت إعداد قوائـ الكفايات في

مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وعمـ النفس وتكنولوجيا التعميـ وتحميؿ ىذه القوائـ وتحميؿ األبعاد

الجزئية لكؿ كفاية ،حيث تكونت لدى الباحثة صورة متكاممة عف كفايات تدريس العموـ ،ووجدت
أنيا جميعيا تشمؿ عمى مجموعة مجاالت رئيسية متفؽ عمييا وىي :كفايات التخطيط – كفايات

التنفيذ – كفايات التقويـ -كفايات تتصؿ باتجاىات معمـ العموـ نحو مينتو ومعارفو المينية والعممية
– استخداـ الوسائؿ والتكنولوجيا التعميمية.

 .2معايير مؤشر الجاىزية لمتعميم -:RTTI
وتضـ إحدى وعشريف عبارة متعمقة بالكفاءة ( 9عبارات متعمقة بمجاؿ المعرفة والفيـ 9-

عبارات متعمقة بمجاؿ الميارات المينية  3-عبارات متعمقة بمجاؿ القيـ واالتجاىات المينية) يجب

عمى الطبلب المعمميف إبرازىا لمداللة عمى جاىزيتيـ لبلنخراط في مينة التعميـ ،بحيث يكوف

الطالب المعمـ وفور تخرجو فاعبلً في مينتو وممماً بمتطمباتيا المعرفية والتطبيقية والميارية.
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جدول ()2

معايير مؤشر الجاىزية لمتعميم
معايير مؤشر الجاىزية لمتعميم
مجال المعرفة والفيم

مجال الميارات المينية

مجال القيم واالتجاىات

( )9معايير

( )9معايير

المينية ( 3معايير)

 .1يمتمؾ معرفة وفيماً بفمسفة المنياج  .10لديو قدرة عمى إعداد خطط تعميمية واضحة  .19يمتزـ بتيسير عممية
قابمة لمتطبيؽ.

الفمسطيني ،وأىدافو العامة.

التعمـ لجميع الطمبة.

 .2يمتمؾ معرفة وفيماً بأسس التخطيط  .11لديو القدرة عمى توفير بيئة تعممية تعميمية .20
آمنة وداعمة لعممية التعميـ والتعمـ.

ومتطمباتو.

المينية

يتأمؿ

سعياً

بممارساتو
لتمبية

احتياجاتو المينية.
 .3يمتمؾ معرفة وفيماً بالمحتوى الدراسي  .12لديو القدرة عمى توفير مناخ تعميمي يمتاز  .21يمتزـ بالتعاوف مع
بالمرونة واالبتكار واثارة الدافعية.

لممرحمة التي سوؼ يدرسيا.

ذوي

العبلقة

نوعية التعميـ.
 .4يمتمؾ معرفة وفيماً وفيـ بطرائؽ تعمـ  .13لديو القدرة عمى توظيؼ المصادر التعميمة،
الطمبة،

خصائصيـ

وفؽ

النمائية ،والوسائؿ التعميمية في العممية التعممية التعميمية.

وقدراتيـ حسب الفئة العمرية.
 .5يمتمؾ معرفة وفيماً بكيفية تدريس  .14لديو القدرة عمى تدريس تخصصو ،وربطو

بموضوعات مختمفة ،وفي سياؽ مرتبط بحياة

تخصصو.

الطالب وواقعو.
 .6يمتمؾ

معرفة

وفيماً

بكيفية

ربط  .15لديو القدرة عمى تيسير عممية التعميـ والتعمـ

التخصص بمواضيع وحقوؿ مختمفة لتمكيف الطمبة مف بناء المعرفة وتقييميا.

وبشكؿ تكاممي.
 .7يمتمؾ معرفة وفيماً بأسس القياس والتقويـ  .16لديو القدرة عمى توظيؼ أسس القياس والتقويـ
باعتباره جزءاً أساسياً مف عممية التعمـ والتعميـ.

التربوي.

 .8يمتمؾ معرفة وفيماً بأساسيات المغة  .17لديو القدرة عمى توظيؼ االتصاؿ والتواصؿ
العربية

والمعرفة

وتكنولوجيا

الرياضية

المعمومات

والعممية في العممية التعميمية.

واالتصاالت

(.)ICT
 .9يمتمؾ معرفة وفيماً بظروؼ الطمبة عمى  .18لديو القدرة عمى توظيؼ تكنولوجيا المعمومات
تنوعيا وطرائؽ التعامؿ معيا.

واالتصاالت ( )ICTفي العممية التعممية.
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لتطوير

 .3أراء الخبراء والمختصين في مجال تدريس العموم ومعايير مؤشرا لجاىزية لمتعميـ استفادة
الباحثة مف أراء وتوجيات المختصيف في ىذا المجاؿ لتحديد قائمة ببعض كفايات تدريس
العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية وتـ ذلؾ عف طريؽ عقد ورشة عمؿ بتاريخ

 ،2015/10/25استمرت الورشة ساعتاف ،تـ خبلليا تحديد المعايير المبلئمة لتدريس مادة
العموـ والتي تمبي احتياجات الطالب المعمـ وجاىزيتو لبلنخراط في تدريس مادة العموـ ،وقد

خمصت إلى اعتماد معايير مؤشر الجاىزية اآلتية لتعميـ مادة العموـ ،ممحؽ رقـ (.)2
جدول ( :)3معايير مؤشر الجاىزية( لتعميم العموم) من إعداد الباحثة
معايير مؤشر الجاىزية لتعميم العموم
مجال المعرفة والفيم

مجال الميارات المينية

مجال القيم واالتجاىات

( )7معايير

( )8معايير

المينية (معياران)

 .1يمتمؾ معرفة وفيماً بأسس التخطيط  .8لديو قدرة عمى إعداد خطط تعميمية في مادة العموـ واضحة  .16يمتزـ بتيسير عممية التعمـ
لجميع الطمبة.

ومتطمباتو ،والخطوط العريضة لمنياج قابمة لمتطبيؽ.
العموـ لمصفوؼ مف (.)4-1

.2يمتمؾ معرفة وفيماً بمحتوى مادة العموـ  .9لديو القدرة عمى توفير بيئة تعممية تعميمية آمنة وداعمة  .17يتأمؿ بممارساتو المينية
لعممية التعميـ والتعمـ في العموـ.

لممرحمة التي سوؼ يدرسيا.

.3يمتمؾ معرفة وفيماً وفيـ بطرائؽ تعمـ .10لديو القدره عمى توفير مناخ تعميمي يمتاز بالمرونة
الطمبة ،وفؽ خصائصيـ النمائية ،وقدراتيـ والػإبتكار واثارة الدافعية.

حسب الفئة العمرية.
.4يمتمؾ معرفة وفيماً بكيفية تدريس مادة  .11لديو القدرة عمى توظيؼ المصادر التعميمة ،والوسائؿ
التعميمية في العممية التعممية التعميمية في مادة العموـ

العموـ.

.5يمتمؾ معرفة وفيماً بكيفية ربط مادة  .12لديو القدرة عمى تدريس مادة العموـ ،وربطيا بموضوعات
العموـ بمواضيع وحقوؿ مختمفة وبشكؿ مختمفة ،وفي سياؽ مرتبط بحياة الطالب وواقعو.

تكاممي.
.6يمتمؾ معرفة وفيماً بأسس القياس  .13لديو القدرة عمى تيسير عممية التعميـ والتعمـ لتمكيف الطمبة
مف بناء المعرفة وتقييميا.

والتقويـ لمادة العموـ.

.7يمتمؾ معرفة وفيماً بأساسيات المغة  .14لديو القدرة عمى توظيؼ أسس القياس والتقويـ باعتباره
العربية

وتكنولوجيا

والمعرفة

الرياضية

المعمومات

والعممية جزءاً أساسياً مف عممية التعمـ والتعميـ.

واالتصاالت

( ،)ICTوالمرتبطة بتدريس مادة العموـ.
 .15لديو القدرة عمى توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
( )ICTفي العممية التعممية ،والمرتبطة بتدريس مادة العموـ.
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سعياً لتمبية احتياجاتو المينية.

وفي ضوء ذلؾ تـ تحديد قائمة ببعض الكفايات البلزمة لتدريس العموـ في ضوء معايير

مؤشر الجاىزية ،فكانت ( )48كفاية تندرج تحت (كفاية التخطيط – كفاية التقويـ – كفاية توظيؼ
الوسائؿ التعميمية والتكنولوجيا – كفاية الممارسات التأممية – كفاية اإلبداع – كفاية طرؽ التدريس).

كما ىي موضحة في ممحؽ رقـ ""6
 4.5أدوات الدراسة

قامت الباحثة باستخداـ ثبلث أدوات لجمع البيانات البلزمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتُبيف
الباحثة األدوات مف حيث الوصؼ واإلعداد واجراءات الصدؽ والثبات كما يمي:
أوالً :االختبار التحصيمي:
بناء عمى قائمة الكفايات التي قامت الباحثة بتحديدىا مف خبلؿ ورشة عمؿ جمعت
ً
المختصيف والخبراء ،قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي وذلؾ لمتحقؽ مف مدى امتبلؾ الطالبات

المعممات لمجانب المعرفي مف بعض كفايات تدريس مادة العموـ (التخطيط – الوسائؿ والتكنولوجيا
التعميمية – التقويـ – اإلبداع – طرؽ تدريس العموـ – الممارسات التأممية ).
وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية في تصميـ االختبار المعرفي التحصيمي:
1.1

تحديد األىداف التعميمية:
يتمثؿ اليدؼ الرئيس لبلختبار في تحديد مستوى الطالبات المعممات (عينة الدراسة) في

الجوانب المعرفية لبعض الكفايات البلزمة لتدريس مادة العموـ ،قبؿ دراسة محتوى البرنامج التدريبي

وبعدىا ليتسنى الحكـ بعد ذلؾ عمى فاعمية البرنامج المقترح.
1.2

تحديد مستويات االختبار:

يسعى االختبار لقياس الجانب المعرفي التحصيمي ضمف المستويات التالية (حسب تصنيؼ

بموـ):

 .1مستوى التذكر.
 .2مستوى الفيـ.
 .3مستوى التطبيؽ.
 .4المستويات العميا (التحميؿ – التركيب – التقويـ).
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1.3

إعداد جدول المواصفات لالختبار:
لمتأكد مف تحقيؽ االختبار لؤلىداؼ التعميمية لممحتوى ،تـ صياغة فقرات االختبار ،وتحديد

األىمية النسبية لؤلىداؼ التعميمية ،ومستوياتيا ،والنسب المئوية لكؿ منيا ،كما ىو مبيف في
الجدوؿ التالي:

جدول ()4

األوزان النسبية لكفايات الد ارسة واألىداف السموكية لكل كفاية
مستويات األىداف
الكفايات

التذكر الفيم التطبيق

مستويات

الوزن النسبي لمموضوع

عميا

التعريؼ بكفايات التدريس

1

3

1

2

15.385

التخطيط وتنظيـ المحتوى العممي

1

3

1

2

15.385

تقنيات التعميـ

2

3

1

2

15.385

التقويـ

2

1

1

1

7.692

طرؽ التدريس

3

1

2

2

23.077

اإلبداع

-

1

1

1

7.692

الممارسات التأممية

-

2

1

1

7.692

اإللماـ بالمحتوى العممي لممادة

1

1

-

1

7.692

10

15

8

12

عدد األىداف

ولتحديد عدد األسئمة لكؿ مستوى مف مستويات األىداؼ السموكية بناء عمى عدد األسئمة

الكمي التي حددتو الباحثة لبلختبار " "41سؤاؿ.

عدد األسئمة لممستوى = الوزف النسبي لمموضوع  Xالوزف النسبي لؤلىداؼ  Xعدد األسئمة الكمي
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كما ىو موضح في الجدول ()5

جدول ()5

عدد األسئمة لكل مستوى من مستويات األىداف السموكية.
عدد األسئمة لمستويات األىداف
الكفايات

تذكر

فيم

تطبيق

مستويات
عميا

المجموع
األسئمة

التعريؼ بكفايات التدريس

1.402

2.102

1.121

1.68

 6أسئمة

التخطيط وتنظيـ المحتوى العممي

1.402

2.102

1.121

1.68

 6أسئمة

تقنيات التعميـ

1.402

2.102

1.121

1.68

 6أسئمة

0.7

1.05

0.56

0.841

 4أسئمة

2.102

3.154

1.68

2.52

 10أسئمة

اإلبداع

-

1.05

0.56

0.841

 3أسئمة

الممارسات التأممية

-

1.05

0.56

0.841

 3أسئمة

0.7

1.05

-

0.841

 3أسئمة

22.22

33.33

17.77

26.66

%100

التقويـ
طرؽ التدريس

اإللماـ بالمحتوى العممي لممادة
النسبة المئوية لمستويات األىداؼ

 1.4صياغة مفردات االختبار:
كانت فقرات االختبار مف نوع االختيار مف متعدد (حيث أف لكؿ سؤاؿ أربع بدائؿ واحدة
منيـ صحيحة واألخرى خاطئة) وذلؾ لما يتمتع بو ذلؾ النوع مف ميزات كثيرة منيا (أنو يغطي
نطاؽ واسع مف المحتوى التعميمي ،وموضوعية التصحيح ،)...باإلضافة إلى نوع األسئمة المقالية
المحسنة وذلؾ لما يتمتع بو ذلؾ النوع مف إبراز قدرة الطالب عمى تنظيـ األفكار وترتيبيا في سياؽ
معيف.

 1.5وصف االختبار التحصيمي:
وقد تكوف االختبار في صورتو األولية مف ( )41سؤاالً ،وذلؾ لقياس ( )8أبعاد (التعريؼ
بكفايات التدريس وكفايات معمـ العموـ -كفاية التخطيط – كفاية استخداـ الوسائؿ والتكنولوجيا
التعميمية – كفاية اإللماـ بالمحتوى العممي لمادة العموـ – كفاية طرؽ التدريس – كفاية اإلبداع –
كفاية الممارسات التأممية).
ويتضمن كل بعد مجموعة من الكفايات الجزئية وذلك عمى النحو التالي:

 بعد التعريؼ بكفايات التدريس ويشمؿ ( )6أسئمة تحمؿ األرقاـ (– 20 -9 - 4 -3 -1
.)21

 بعد الوسائؿ التعميمية والتكنولوجيا ويشمؿ ( )6أسئمة تحمؿ األرقاـ (-31 -24 -11 -7
.)35 -34

129






بعد التخطيط وتنظيـ المحتوى العممي ويشمؿ ( )6أسئمة تحمؿ األرقاـ (-23 -13 -2
.)39 -37 -36
بعد طرؽ التدريس ويشمؿ ( )10أسئمة تحمؿ األرقاـ (-28 -18 -19 -15 -12 -5
.)41 -40 -33 -32
بعد اإللماـ بالمحتوى العممي لممادة ويشمؿ ( )3أسئمة تحمؿ األرقاـ (.)10 -8 -6
بعد التقويـ ويشمؿ ( )4أسئمة تحمؿ األرقاـ (.)38 -22 -17 -14

 بعد اإلبداع ويشمؿ ( )3أسئمة تحمؿ األرقاـ (.)30 -27 -16

 بعد التفكير التأممي والممارسات التأممية ويشمؿ ( )3أسئمة تحمؿ األرقاـ (-26 -29
1.6

.)25

صياغة تعميمات االختبار:

ليف فكرة
اشتممت الصفحة األولى مف االختبار عمى تعميمات لمطالبات المعممات توضح ّ
اال ختبار لتجنب الوقوع في الخطأ ،وذلؾ بصورة مباشرة وواضحة حتى يمكف لكؿ طالبة أف
تتفيميا ،وقد اشتممت ىذه التعميمات عمى:
 اليدؼ مف االختبار.
 زمف االختبار.

 عدد أسئمة االختبار وطريقة اإلجابة عنيا.

 التأكيد عمى تدويف البيانات الشخصية الخاصة بالطالبة المعممة في المكاف المحدد لذلؾ.
 1.7تحديد زمن االختبار:
والذي تـ مف خبلؿ حساب متوسط زمف أداء االختبار وفؽ الخطوات التالية:
 ترتيب أوراؽ اإلجابة ألفراد العينة االستطبلعية تنازلياً حسب الزمف الذي استغرقتو
الطالبة المعممة ألداء االختبار بالدقائؽ.
 حساب زمف أسرع طالبة معممة في اإلجابة.
 حساب زمف أبطأ طالبة معممة في اإلجابة.
 حساب متوسط زمف أسرع وأبطأ طالبة معممة في اإلجابة .

تـ حساب الزمف المناسب لبلختبار عف طريؽ حساب متوسط الزمف باستخداـ المعادلة التالية :
زمف أسرع طالبة في اإلجابة ( + )31زمف أبطأ طالبة في اإلجابة ()51

زمف االختبار =
6
وبتطبيؽ المعادلة كاف متوسط زمف االختبار ( )35دقيقة وىو زمف مناسب ألداء االختبار.
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1.8

قواعد وطريقة تصحيح االختبار:

 تـ الحصوؿ عمى نتائج االختبار مف خبلؿ جمع مجموع الدرجات التي يحصؿ عميياالمستجيب في االختبار ،وتسمى ىذه الدرجة بالدرجة الكمية لبلختبار ،والتي تتراوح ما بيف
( ،)82-0ويحصؿ المستجيب عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد مف خبلؿ جمع درجات الفقرات
التي تعبر عف كؿ بعد ،والتي تتراوح درجاتيا عمى النحو التالي:
 بعد التعريؼ بكفايات التدريس :تتراوح درجاتو ما بيف ()12-0 بعد الوسائؿ التعميمية والتكنولوجيا :تتراوح درجاتو ما بيف (.)12-0 بعد التخطيط وتنظيـ المحتوى العممي :تتراوح درجاتو ما بيف ()12-0 بعد طرؽ التدريس :تتراوح درجاتو ما بيف (.)20-0 بعد اإللماـ بالمحتوى العممي لممادة :تتراوح درجاتو ما بيف ()6-0 بعد التقويـ :تتراوح درجاتو ما بيف (.)8-0 بعد اإلبداع تتراوح درجاتو مابيف(.)6-0 بعد التفكير التأممي والممارسات التأممية تتراوح درجاتو ما بيف (.)6-0 صدق االختبار:
لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ حساب الصدؽ بعدة طريؽ ،ىي:
-1صدق المحكمين "الصدق الظاىري"
تـ عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة مف أساتذة جامعييف متخصصيف في
المناىج وأساليب التدريس ،وىـ يعمموف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،وفي ضوء
ذلؾ جاءت آراؤىـ تؤكد عمى أف االختبار يقيس ما وضع مف أجمو ،وكاف بينيـ اتفاؽ كبير جداً في
آرائيـ التي أبدوىا عمى االختبار ،وقامت الباحثة بأخذ جميع آرائيـ عمى أكمؿ وجو لكي يزيد ذلؾ
مف قوة االختبار ،وممحؽ رقـ ( )4يوضح ذلؾ.
-2صدق االتساق الداخمي:
تـ حساب معامبلت االرتباط سبيرماف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار والدرجة الكمية
لبلختبار؛ ومعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو
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الفقرة ،وذلؾ لمعرفة مدى ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لبلختبار وكذلؾ لمعرفة مدى ارتباط كؿ فقرة
بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو الفقرة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي :
جدول ()6
معامل االرتباط بين أبعاد االختبار والدرجة الكمية لالختبار
معامل االرتباط

مستوى الداللة

األبعاد

الرقم
.1

طرؽ التدريس

.654

*0.004

.2

كفايات التدريس

.562

**0.015

.3

التخطيط والتنظيـ العممي لممحتوى

.656

*0.004

.4

توظيؼ الوسائؿ التعميمية والتكنولوجيا

.543

**0.018

.5

اإللماـ بالمحتوى العممي لمادة العموـ

.701

*0.000

.6

التقويـ

.804

**0.000

.7

اإلبداع

.693

*0.002

.8

التفكير التأممي والممارسات التأممية

.725

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.01
** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05

يوضح جدوؿ ( )6معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار والدرجة الكمية
لبلختبار ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥ 0.01و
( )α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر االختبار صادقاً ،ويقيس ما وضع لقياسو.
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وبما أف االختبار يتكوف مف عدة أبعاد فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات
االختبار والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
جدول()7

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو
رقم

معامل االرتباط

الفقرة

بيرسون

مستوى الداللة

رقم

معامل االرتباط

الفقرة

بيرسون

طرق التدريس

مستوى الداللة

توظيف الوسائل التعميمية والتكنولوجيا

1

.662

*0.004

23

.459

**0.043

2

.571

**0.013

24

.781

*0.000

3

.441

**0.050

25

.452

**0.046

4

.596

*0.009

26

.520

**0.024

5

.769

*0.000

27

.760

*0.001

6

.615

*0.007

28

.760

*0.001

7

.784

*0.000

اإللمام بالمحتوى العممي لمادة العموم

8

.462

**0.041

29

.510

**0.026

9

.777

*0.000

30

.768

*0.000

10

.573

**0.012

31

.661

*0.005

11

.607

*0.008

32

.784

12

.728

*0.000

33

.571

**0.013

13

.672

*0.003

34

.550

**0.017

14

.451

**0.046

35

.769

*0.000

15

.660

*0.005

كفايات التدريس

التقويم

*0.000

اإلبداع

16

.459

**0.043

36

.795

*0.000

17

.630

*0.006

38

.766

*0.000

18

.531

**0.021

37

التخطيط والتنظيم العممي لممحتوى

.647

*0.005

التفكير التأممي والممارسات التأممية

19

.602

*0.009

39

.753

*0.001

20
21
22

.798
.720

*0.000
*0.001

40
41

.597
.570

*0.009
**0.013

.596

*0.009

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.01

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05
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يوضح جدوؿ ( )7معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو،

والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥ 0.01و()α ≥ 0.05
وبذلؾ تطمئف الباحثة إلى صدؽ االختبار وامكانية تطبيقو في الدراسة الحالية.
 ثبات االختبار:
يقصد بو الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار االختبار باستخداـ نفس األداة في نفس

الظروؼ ،ويحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة ،وقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي
التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ عمى النحو التالي:
أوال :طريقة التجزئة النصفية:
قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزوجية الختبار،

وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ،ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة سبيرماف
براوف ،والجدوؿ التالي يوضح معامبلت ثبات المقياس:

جدول ()8

يوضح معامالت ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية
البعد

عدد األسئمة

االرتباط قبل التعديل معامل الثبات بعد التعديل

طرؽ التدريس

10

0.676

0.807

كفايات التدريس

6

0.415

0.587

التخطيط والتنظيـ العممي لممحتوى

6

0.359

0.528

توظيؼ الوسائؿ التعميمية والتكنولوجيا

6

0.675

0.806

اإللماـ بالمحتوى العممي لمادة العموـ

3

0.541

*0.709

التقويـ

4

0.700

0.820

اإلبداع

3

0.449

*0.637

التفكير التأممي والممارسات التأممية

3

0.418

*0.602

41

0.585

*0.738

الدرجة الكمية لالختبار

*تـ استخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد األسئمة الفردية ال يساوي عدد األسئمة الزوجية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)0.738وىذا يدؿ عمى أف االختبار
يتمتع بدرجة كبيرة مف الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقو عمى الفئة المستيدفة.
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ثانياً -معامل ألفا كرونباخ:
استخدمت الباحثة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفا كرونباخ ،حيث تـ إيجاد

قيمة معامؿ ألفا كرونباخ ألبعاد االختبار وكذلؾ لمدرجة الكمية لبلختبار ،والجدوؿ ( )9يوضح ذلؾ:
جدول()9

يوضح معامالت ثبات االختبار بطريقة معامل ألفا كرونباخ
عدد األسئمة

معامل ألفا كرونباخ

البعد
طرؽ التدريس

10

0.820

كفايات التدريس

6

0.582

التخطيط والتنظيـ العممي لممحتوى

6

0.544

توظيؼ الوسائؿ التعميمية والتكنولوجيا

6

0.812

اإللماـ بالمحتوى العممي لمادة العموـ

3

0.684

التقويـ

4

0.840

اإلبداع

3

0.617

التفكير التأممي والممارسات التأممية

3

0.598

41

0.721

الدرجة الكمية لالختبار

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)0.721وىذا يدؿ عمى أف االختبار

يتمتع بدرجة كبيرة مف الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقو عمى الفئة المستيدفة.

وبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ وثبات االختبار ،ليتكوف في صورتو النيائية مف ( )41فقرة ،انظر

(الممحؽ رقـ .)5

ثانياً :بطاقة مالحظة األداء (بطاقة مالحظة ميارات التدريس)
مرت عممية بناء بطاقة المبلحظة بالخطوات اآلتية:
 -1تحديد ىدف البطاقة:
يتمثؿ اليدؼ الرئيس لمبطاقة في تحديد مستوى الطالبات المعممات (عينة الدراسة) في
الجوانب الميارية لمكفايات التعميمية البلزمة لتدريس مادة العموـ قبؿ دراسة محتوى البرنامج التدريبي
المقترح وبعدىا ليتسنى الحكـ بعد ذلؾ عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح.
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 -2عناصر بطاقة المالحظة:
تـ تحديد عناصر بطاقة المبلحظة في ضوء كفايات التدريس الرئيسة والفرعية ومؤشرات األداء.
 -3تحديد األبعاد والمحاور لبطاقة المالحظة:
(الكفايات المتعمقة بالتخطيط – الكفايات المتعمقة بطرؽ التدريس – الكفايات المتعمقة بتقنيات

التعميـ – الكفايات المتعمقة ببيئة تعمـ العموـ).
 -4وضع الصورة المبدئية لمبطاقة:

بعد تحديد محاور البطاقة أمكف إعداد ميارات التدريس الفرعية الخاصة بكؿ ميارة رئيسة

كما ىو موضح في جدوؿ ( )6حيث تمت االستفادة مف العديد مف الدراسات مثؿ أبو جحجوح
( ،)2009العجرمي ( ،)2011العتيبي ( ،)2011الوىابة (.)2011
جدول ()10

يوضح صورة مبدئية لبطاقة المالحظة
الميارة

عدد الفقرات

التخطيط

10

طرؽ تدريس

16

تقنيات التعمـ

5

التقويـ

8

ميارات متعمقة ببيئة تعمـ العموـ

9

المجموع

48

 -5تحديد التقدير الكمي ألداء الطالب /المعمم لعناصر بطاقة المالحظة:
إعداد بطاقة المبلحظة في صورة مقياس متدرج عمى نمط ليكرت الخماسي (خمسة

مستويات لتقدير أداء التدريس) تتدرج بيف (مرتفعة جداً – مرتفعة – متوسطة – منخفضة –

منخفضة جداً)؛ وتُصحح ىذه الخيارات بالدرجات ( )1 -2 –3 -4 –5عمى التوالي ويتـ احتساب
درجة أداء المفحوص بجمع درجات تقدير كفايات المفحوص عمى فقرات البطاقة ككؿ لمحصوؿ
عمى الدرجة الكمية لممفحوص ،وتتراوح الدرجة لممفحوص بيف ( ،)240 - 48وتعبر الدرجة

المنخفضة عف أداء منخفض ،فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف أداء مرتفع لمكفايات المينية.
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جدول ()11

نظام تقييم درجات بطاقة مالحظة ميارات التدريس
عناصر التقويم

درجة التوافر
مرتفعة جداً

مرتفعة

منخفضة

متوسطة

منخفضة جداً

 صدق البطاقة:
لمتحقؽ مف صدؽ البطاقة تـ حساب الصدؽ بعدة طرؽ ،ىي:
-1صدق المحكمين "الصدق الظاىري"
تـ عرض البطاقة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف أساتذة جامعييف متخصصيف في
المناىج وأساليب التدريس ،وىـ يعمموف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،وفي ضوء
ذلؾ جاءت آراؤىـ تؤكد عمى أف البطاقة تقيس ما وضعت مف أجمو ،وكاف بينيـ اتفاؽ كبير جداً
في آرائيـ التي قاموا بإبدائيا عمى البطاقة ،وقامت الباحثة بأخذ جميع آرائيـ عمى أكمؿ وجو لكي
يزيد ذلؾ مف قوة البطاقة ،وممحؽ رقـ ( )4يوضح ذلؾ.
-2صدق االتساق الداخمي:
تـ حساب معامؿ االرتباط سبيرماف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد بطاقة المبلحظة والدرجة
الكمية لمبطاقة ،ومعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البطاقة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي
إليو الفقرة ،وذلؾ لمعرفة مدى ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لمبطاقة وكذلؾ لمعرفة مدى ارتباط كؿ
فقرة بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو الفقرة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي :
جدول ()12

معامل االرتباط بين أبعاد البطاقة والدرجة الكمية لمبطاقة
معامل االرتباط

مستوى الداللة

الرقم

األبعاد

.1

الكفايات المتعمقة بالتخطيط لدرس العموـ

.951

*0.000

.2

الكفايات المتعمقة بطرؽ تدريس العموـ

.966

*0.000

.3

الكفايات المتعمقة بتقنيات التعميـ

.877

*0.000

.4

الكفايات المتعمقة بالتقويـ

.833

*0.000

.5

الكفايات المتعمقة ببيئة تعمـ العموـ

.607

**0.031

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.01

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05

يوضح جدوؿ ( )12معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد بطاقة المبلحظة والدرجة الكمية
لمبطاقة ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥ 0.01و
( )α ≥ 0.05وبذلؾ تعتبر البطاقة صادقو لما وضعت لقياسو.
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وبما أف بطاقة المبلحظة لدييا عدة أبعاد فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف فقرات كؿ بعد مف
أبعاد البطاقة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو الفقرة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجداوؿ ( )13و
( )14و ( )15و ( )16و (:)17
جدول ()13

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات بعد الكفايات المتعمقة بالتخطيط لدرس العموم والدرجة الكمية لمبعد

م

الفقرة

.1

يُحدد األفكار الرئيسية والفرعية لمدرس المراد شرحو.
ُيحدد المفاىيـ العممية التي يجب أف ُيتقنيا التبلميذ قبؿ تعمميـ كؿ مفيوـ.

.2
.3

ُيحدد استعداد التبلميذ لتعمـ موضوع عممي معيف في ضوء تعمميـ القبمي
والمتطمبات األساسية.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

.753

*0.006

.871

*0.000

.808

*0.000

يصوغ األىداؼ التعميمية في المجاؿ المعرفي عمى مستويات عقمية مختمفة
.4

.5
.6
.7
.8

.9

.10

(يبلحظ مف دفتر
بشكؿ إجرائي بحيث تكوف قابمة لممبلحظة والقياسُ .
التحضير)
يصوغ أىداؼ تعميمية متنوعة (معرفي –مياري-وجداني) تعكس البناء

(يبلحظ مف دفتر التحضير)
المعرفي والطبيعة المميزة لمادة العموـُ .
(يبلحظ مف دفتر التحضير)
يصوغ أىداؼ تعميمية تُنمي ميارات التفكيرُ .

(يبلحظ مف دفتر التحضير)
ُيحدد اإلجراءات التي سيتبعيا أثناء الشرحُ .
(يبلحظ مف دفتر
ُيحدد الوسائؿ والمصادر واألدوات البلزمة لتدريس العموـُ .
التحضير)

ُيخطط لنشاطات ومواد تعميمية  /تعمميو مبلئمة لتحقيؽ األىداؼ وتمبية
احتياجات التبلميذ التعميمية بما ينسجـ مع طبيعة العمـ وطرائؽ تدريس مادة
(يبلحظ مف دفتر التحضير)
العموـُ .
ُيخطط لبلستفادة مف البيئة المحمية والخبرات الميدانية في النشاطات
التعميمية بقدر المستطاع.

.619

**0.028

.619

**0.028

.769

*0.008

.775

*0.004

.725

**0.014

.884

.607

*0.000

**0.042

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.01

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05

يوضح جدوؿ ( )13معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد الكفايات المتعمقة

بالتخطيط لدرس العموـ والدرجة الكمية لمبعد ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند
مستوى معنوية ( )α ≥ 0.01و ( )α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر البعد صادقاً لما وضع لقياسو.
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جدول()14
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات بعد الكفايات المتعمقة بطرق تدريس العموم والدرجة الكمية لمبعد
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

.1

يوظؼ طرؽ التدريس المبلئمة لمتعمـ النشط.

.775

*0.004

.2

ُيركز أثناء طرؽ التدريس عمى إعطاء العمميات العقمية اىتماما أكثر مف
المعرفة العممية.

.753

*0.006

.858

*0.001

.618

**0.029

.5

ُينظـ الخبرات التعميمية التي تستند إلى المبلحظة والتجريب في اكتساب
الحقائؽ والمفاىيـ والميارات العممية التي تتصؿ بموضوع الدرس.

.858

*0.001

.6

ينوع في طرؽ التدريس حسب الموقؼ التعميمي.

.644

**0.022

.7

ُيوظؼ طرؽ التدريس بحيث تربط بيف الجانب النظري والتطبيقي وبحياة
التبلميذ واحتياجاتيـ.

.870

*0.000

.8

يوظؼ العصؼ الذىني في تدريس العموـ في المواقؼ التي تتطمب ذلؾ.

.698

**0.012

.701

**0.012

.667

**0.017

.692

**0.013

.774

*0.004

 .13تتيح طرؽ التدريس فرصة لمطمبة لنمو ميارات العمؿ الفردي والجماعي.

.775

*0.004

 .14يوجو أسئمة صفية سابرة لمتبلميذ(توضيحية –تشجيعية-تحويمية-رابطة ).

.607

**0.042

 .15ينتظر بضع ثواني عقب توجيو األسئمة الصفية.

.619

**0.028

 .16يوظؼ طرؽ التدريس المبلئمة لمتعمـ النشط.

.871

*0.000

م

.3
.4

.9

الفقرة

يستخدـ طرؽ التدريس التي تُشجع عمى تنمية التفكير
يوظؼ العروض العممية في تدريس العموـ.

يحدد مشكبلت عممية ويستخدـ أسموب التقصي واالكتشاؼ في التوصؿ إلى
حموؿ مقبولة ليا.

يوظؼ طرؽ تدريس العموـ في إطار الموقؼ التعميمي بشكؿ ُييسر األسموب
.10
العممي في التوصؿ لممعمومات العممية.
.11
.12

يقدـ خبرات تعميمية تعزز تعمـ العمميات اإلجرائية (المبلحظة – االستنتاج –
التصنيؼ –التنبؤ -القياس –فرض الفروض-تنظيـ البيانات.)..
يوفر فرصاُ كافية لمتواصؿ حيث يعبر فييا التبلميذ عف مشاىداتيـ وتجاربيـ
وخبراتيـ واستنتاجاتيـ الشخصية خبلؿ توظيفو لطرؽ تدريس العموـ.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.01
** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05

يوضح جدوؿ ( )14معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد الكفايات المتعمقة بطرؽ
تدريس العموـ والدرجة الكمية لمبعد ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى

معنوية ( )α ≥ 0.01و ( )α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر البعد صادقاً لما وضع لقياسو.
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جدول()15
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات بعد الكفايات المتعمقة بتقنيات التعميم والدرجة الكمية لمبعد
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

.887

*0.000

.2

يستخدـ األجيزة واألدوات والمواد بكفاءة عالية.

.949

*0.000

.3

ينوع في استخداـ التقنيات التعميمية.

.884

*0.000

.577

**0.040

.882

*0.000

م
.1

.4
.5

الفقرة
يوظؼ األجيزة والصور والنماذج والعينات والمجسمات....الخ البلزمة لتعمـ
موضوع عممي معيف.

يوظؼ الوسائؿ والتكنولوجيا بشكؿ ُييسر اكتساب الميارات الخاصة باألسموب
العممي الذي ُيبلئـ طبيعة مادة العموـ.

يحافظ عمى سبلمة التبلميذ أثناء استخداـ األدوات واألجيزة العممية.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.01
** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05

يوضح جدوؿ ( )15معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد الكفايات المتعمقة بتقنيات
التعميـ والدرجة الكمية لمبعد ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
( )α ≥ 0.01و ( )α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر البعد صادقاً لما وضع لقياسو.
جدول( )16
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات بعد الكفايات المتعمقة بالتقويم والدرجة الكمية لمبعد
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

 .1يستخدـ أساليب وأدوات قياس وتقويـ تبلئـ المفاىيـ العممية داخؿ الصؼ.

.631

**0.025

 .2يستخدـ التقويـ القبمي لتحديد متطمبات التعمـ.

.881

*0.000

 .3يحافظ عمى استم اررية التقويـ.

.864

*0.001

.828

*0.002

 .5يربط أسئمة التقويـ بأىداؼ تدريس العموـ.

.931

*0.000

 .6يطرح األسئمة التي تخاطب مستويات التفكير العميا.

.590

**0.036

 .7يعطي تغذية راجعة في تقويـ التبلميذ.

.832

*0.001

 .8يستخدـ أساليب وأدوات قياس وتقويـ تبلئـ المفاىيـ العممية داخؿ الصؼ.

.607

**0.042

م

.4

الفقرة

يستخدـ أساليب وأدوات قياس وتقويـ تبلئـ عمميات العمـ والميارات العممية
داخؿ الصؼ.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.01
** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05
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يوضح جدوؿ ( )16معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد الكفايات المتعمقة بالتقويـ

والدرجة الكمية لمبعد ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية (≥ 0.01
 )αو ( )α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر البعد صادقا لما وضع لقياسو.
جدول()17
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات بعد الكفايات المتعمقة ببيئة تعمم العموم والدرجة الكمية لمبعد

م

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

 .1يتجنب اإلفراط في التعزيز اإليجابي في المناقشات الصفية.

.701

**0.012

 .2يقدـ المادة بطريقة تتحدى عقوؿ الطبلب وتفكيرىـ.

.841

*0.001

 .3ييتـ بأسئمة الطبلب واستفساراتيـ وأفكارىـ.

.813

*0.002

.816

*0.002

 .5يتيح لمطالب التعبير عف رأيو وتذوقو لؤلمور.

.699

**0.012

 .6يساعد الطالب عمى تصحيح أخطائيـ بأنفسيـ تحت إشرافو.

.706

**0.011

 .7يشجع التبلميذ عمى تبادؿ النقاش مع بعضيـ أثناء الدرس.

.841

*0.001

 .8يوفر بيئة تعميمية آمنو داعمة لعممية التعميـ والتعمـ.

.813

*0.002

 .9يتجنب اإلفراط في التعزيز اإليجابي في المناقشات الصفية.

.631

**0.025

.4

ينظـ بيئة تعمـ العموـ بحيث تشجع الطبلب عمى الفضوؿ العممي
واإلبداع.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.01

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05

يوضح جدوؿ ( )17معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بعد الكفايات المتعمقة ببيئة تعمـ العموـ
والدرجة الكمية لمبعد ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

( )α ≥ 0.01و ( )α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر البعد صادقاً ومناسباً لما وضع لقياسو.
 ثبات البطاقة:

يقصد بو الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار البطاقة باستخداـ نفس األداة في نفس
الظروؼ ويحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة ،وقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي

التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ عمى النحو التالي:
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أوالً :طريقة التجزئة النصفية
قامت الباحثة بتجزئة البطاقة إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزوجية لمبطاقة،

وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ،ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة سبيرماف
براوف ،والجدوؿ التالي يوضح معامبلت ثبات المقياس:

جدول ()18

يوضح معامالت ثبات بطاقة المالحظة بطريقة التجزئة النصفية
عدد األسئمة

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

البعد
الكفايات المتعمقة بالتخطيط لدرس العموـ

10

0.890

0.942

الكفايات المتعمقة بطرؽ تدريس العموـ

16

0.789

0.871

الكفايات المتعمقة بتقنيات التعميـ

5

0.540

*0.708

الكفايات المتعمقة بالتقويـ

8

0.766

0.870

الكفايات المتعمقة ببيئة تعمـ العموـ

9

0.796

*0.887

48

0.910

0.958

الدرجة الكمية لمبطاقة

*تـ استخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد األسئمة الفردية ال يساوي عدد األسئمة الزوجية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)0.958وىذا يدؿ عمى أف البطاقة
تتمتع بدرجة كبيرة مف الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقيا عمى الفئة المستيدفة.
ثانياً -معامل ألفا كرونباخ:

استخدمت الباحثة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفا كرونباخ ،حيث تـ
إيجاد قيمة معامؿ ألفا كرونباخ ألبعاد البطاقة وكذلؾ لمدرجة الكمية لمبطاقة ،والجدوؿ ( )19يوضح
ذلؾ:
جدول()19

يوضح معامالت ثبات بطاقة المالحظة بطريقة معامل ألفا كرونباخ
عدد األسئمة

معامل ألفا كرونباخ

البعد
الكفايات المتعمقة بالتخطيط لدرس العموـ

7

0.939

الكفايات المتعمقة بطرؽ تدريس العموـ

9

0.829

الكفايات المتعمقة بتقنيات التعميـ

5

0.704

الكفايات المتعمقة بالتقويـ

7

0.764

الكفايات المتعمقة ببيئة تعمـ العموـ

8

0.635

36

0.904

الدرجة الكمية لمبطاقة

122

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)0.904وىذا يدؿ عمى أف البطاقة

تتمتع بدرجة كبيرة مف الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقيا عمى الفئة المستيدفة.

وبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ وثبات البطاقة ،وأصبحت جاىزة لمتطبيؽ ،حيث تكونت

في صورتيا النيائية مف ( )36فقرة ،انظر الممحؽ رقـ (.)6
ثالثاً :مقياس االتجاه نحو تدريس مادة العموم:

قامت الباحثة ببناء مقياس االتجاه نحو تدريس العموـ حيث استفادت مف الدراسات السابقة
واالطبلع عمى األدب التربوي المتصؿ بموضوع الدراسة الحالية ،وبناء فقراتو بما يتناسب مع الفئة

المستيدفة َّ
وىف الطالبات المعممات بحيث تتعمؽ فقرات المقياس في معظميا بمواقؼ مرتبطة
بتدريس مادة العموـ (العمـ التدريسي) حيث بمغت عدد فقرات المقياس في صورتو األولية  22فقرة

في مجاؿ بناء المقياس ،وقد صيغت عباراتو بأسموب ليكرت الخماسي ( موافؽ بشدة – موافؽ –
غير متأكد – غير موافؽ – غير موافؽ بشدة) ودرجاتو ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5في حالة العبارات

اإليجابية وبالعكس ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1في حالة العبارات السمبية.
جدول ()20

يبين سمم التدريج لفقرات مقياس االتجاه نحو تدريس مادة العموم
فقرات المقياس

التدرج
موافؽ بشدة

غير متأكد

موافؽ

غير موافؽ

غير موافؽ بشدة

 صدق المقياس:
لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ حساب الصدؽ بعدة طريؽ ،ىي:
-1صدق المحكمين"الصدق الظاىري"
تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف أساتذة جامعييف متخصصيف في
عمـ النفس ،وىـ يعمموف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،وفي ضوء ذلؾ جاءت

آراؤىـ تؤكد عمى أف المقياس يقيس ما وضع مف أجمو ،وكاف بينيـ اتفاؽ كبير جداً في آرائيـ التي
قاموا بإبدائيا عمى المقياس ،وقامت الباحثة بأخذ جميع آرائيـ عمى أكمؿ وجو لكي يزيد ذلؾ مف

قوة المقياس ،وممحؽ رقـ ( )4يوضح ذلؾ.
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-2صدق االتساق الداخمي:
تـ حساب معامبلت االرتباط سبيرماف بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية
لممقياس ،وذلؾ لمعرفة مدى ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس ،ويتضح
ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
جدول ()21
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

.725

**0.014

.469

**0.039

أرى أف الدورات التدريبية لمعممي العموـ مضيعة لموقت.

.884

*0.000

أرى أف تعميـ العموـ يحتاج إلى كثير مف الوقت والجيد.

.544

**0.018

أشعر بالمتعة في األوقات التي أوظؼ فييا المختبر والعروض العممية

.6

لمعموـ.محاولتي تعميـ المفاىيـ العممية.
تعميميخبلؿ
خبلؿصعوبة
أجد

.562

**0.015

.769

*0.008

.7

أستمتع خبلؿ تنفيذ التجارب والعروض العممية المضمنة في كتب

.8

العموـ.أف تدريس العموـ يعزز مواىب اإلبداع لدى المعمـ.
أشعر

.833

*0.000

.892

*0.000

.469

**0.039

 .10سأجد متعة في مساعدة التبلميذ خبلؿ قياميـ بتركيب األجيزة العممية.

.838

*0.000

 .11أرى أف تدريس العموـ يمنح الطمبة قدرة عمى مواجية الصعوبات التي

.609

**0.030

.808

*0.000

.444

**0.049

العموـ باستمر
مادة تدر
اتيـ في
 .15ميار
ار .التي أفضؿ تعميميا.
الموضوعات
يس مف
العموـ
ستكوف

.510

**0.026

.619

**0.028

 .16سأكوف قاد اًر عمى إثارة التبلميذ ودفعيـ لئلقباؿ عمى تعمـ العموـ.

.607

**0.042

 .17أعتقد أف التبلميذ لدييـ فضوؿ فيما يتعمؽ بالظواىر العممية.

.650

*0.004

 .18أخطط ألف أربط مادة العموـ بالموضوعات الدراسية األخرى حيث

.775

*0.004

.753

*0.006

م

الفقرة

.1

أشعر باالرتياح خبلؿ تعميمي لمعموـ.

.2
.3
.4
.5

.9

أعتقد أف تعميـ العموـ ميماً في صفوؼ المرحمة االبتدائية.

أشعر بالخوؼ مف إيضاح الظواىر العممية لمطمبة في غرفة الصؼ.

بل
أشعراجييـ
 .12قد تو
مف .احتماؿ طرح الطمبة ألسئمة عممية ال أستطيع
بالخوؼ
مستقب ً
اإلجابةأفعنيا.
تعمـ التبلميذ لمادة العموـ ميـ بنفس قدر أىمية تعمميـ لمادة
 .13أعتقد
أشعرالعربية و
 .14المغة
الحساب .التعميـ الػأساسي في الجامعات الى تطوير
بحاجة طمبة

أعتقد ذلؾ
 .19يكوف
مبلئما.ميارات تدريس العموـ
أنني أمتمؾ
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.01

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥ 0.05
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يوضح جدوؿ ( )21معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية

لممقياس ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥ 0.01و
( )α ≥ 0.05وبذلؾ يعتبر المقياس صادقاً لما وضع لقياسو.
 ثبات المقياس:
تـ التحقؽ مف ثبات المقياس مف خبلؿ طريقتيف وذلؾ كما يمي:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
تـ تجزئة فقرات المقياس إلى جزأيف (األسئمة ذات األرقاـ الفردية ،واألسئمة ذات األرقاـ
الزوجية) ،ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة الزوجية وبعد
ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد األسئمة الفردية ال يساوي

عدد األسئمة الزوجية ،وتـ الحصوؿ عمى النتائج الموضحة في جدوؿ (.)22
جدول ()22

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات المقياس
البند

معامل االرتباط

معامل االرتباط المعدل

الدرجة الكمية لممقياس

0.704

0.835

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)0.835وىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع

بدرجة كبيرة مف الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقو عمى الفئة المستيدفة.
ب -معامل ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient

تـ استخداـ طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياس .حيث تـ إيجاد قيمة معامؿ ألفا كرونباخ

لممقياس بشكؿ عاـ والجدوؿ ( )23يوضح ذلؾ :

جدول ()23

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياس
البند

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

الدرجة الكمية لممقياس

19

0.816

يتضح مف الجدوؿ السابؽ( )23أف معامؿ الثبات يساوي ( ،)0.816وىذا يدؿ عمى أف

المقياس يتمتع بدرجة كبيرة مف الثبات اطمأنت الباحثة إلى تطبيقو عمى الفئة المستيدفة.
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وبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ وثبات المقياس ،والذي تكوف في صورتو النيائية مف

( )19فقرة ،انظر الممحؽ رقـ (.)7

 4.6البرنامج المقترح:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء برنامج مقترح إلكساب بعض كفايات تدريس
العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ  ،RTTIوذلؾ بعد ما استفادت الباحثة مف األدب
التربوي والدراسات السابقة مف حيث كيفية بناء البرنامج ومف حيث األساليب واألنماط المستخدمة

في برامج إعداد المعمميف ،ومف المتفؽ عميو أف أي برنامج يجب أف يكوف لو مكوناتو وعناصره
األساسية ليحقؽ اليدؼ المطموب.
أسس بناء البرنامج:
تـ تحديد األسس التالية لمبرنامج المقترح:
 .1أف يكوف متناسقاً مع األىداؼ.

 .2أف يحقؽ نمو الكفايات المحددة.
 .3التكامؿ بيف النظرية والتطبيؽ.

 .4تحديد األىداؼ العامة التي يسعى لتحقيقيا واالستراتيجيات واألنشطة التدريبية مع مراعاة
مبلءمتيا لممتدربات وعددىف وقدراتيف.

 .5مناسبة المحتوى لخصائص الفئة المستيدفة منو.
 .6أف يكوف قاببلً لمتقويـ.

 .7أف تتكامؿ األىداؼ مع المحتوى واألنشطة التعميمية وأساليب التقويـ.
فمسفة إعداد البرنامج:
قامت فكرة إعداد البرنامج عمى تقديـ المادة العممية لمطالبات المعممات ومف ثـ تقديـ نشاط

يختبر مدى اكتساب الطالبات المعممات لممعرفة التي تـ تقديميا مف خبلؿ المادة العممية
المعروضة.
وشممت األنشطة عدة أشكاؿ تنوعت ما بيف األنشطة الفردية المعتمدة عمى العصؼ

الذىني واألنشطة الجماعية المتمثمة في ورش العمؿ أو العمـ التعاوني.
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حيث التزمت الباحثة عند بناء البرنامج التدريبي بنموذج "جيرالش ويمي" المعدؿ " الموضح

بالشكؿ التالي":
تحديد
الكفايات
التي
يتدرب
عليها
الطالبات
المعلمات
خالل
البرنامج

تحديد
المحتوى

تحديداستراتيجياتالتدريب 
تقويم
قبلي
مبدئي

األهداف
العامة

يد
تحديداستراتيجياتالتدريب 
يد
تحديداستراتيجياتالتدريب 

تقويم
نهائي
بعدي

يد
تحديداستراتيجياتالتدريب 
يد
تحديداستراتيجياتالتدريب 

تحديد
األهداف
السلوكية

يد

تغذيةراجعة

شكل ( )2نموذج التصميم المتبع في البرنامج التدريبي

مدة ومكان عقد البرنامج:
تكوف البرنامج المقترح مف ( )16جمسة ،بإجمالي عدد ساعات ( )28ساعة ،باإلضافة إلى

( )5ساعات متابعة ميدانية ،وعقدت جميع الجمسات في مركز تدريب المعمميف التابع لجامعة
األزىر-غزة.
خطوات إعداد البرنامج:
 .1تحديد أىداف البرنامج:
تعتبر األىداؼ التعميمية مف المكونات األساسية التي يرتكز عمييا أي برنامج تعميمي،

سواء كاف ذلؾ عمى مستوى التخطيط أـ عمى مستوى التنفيذ ،أـ عمى مستوى الوسائؿ التعميمية ،أـ

وبناء عمى ذلؾ فإف مف أىـ أىداؼ البرنامج المقترح تطوير سموؾ وأداء
عمى مستوى التقويـ،
ً
الطالبة المعممة التدريسي لمادة (العموـ) باعتبارىا معممة المستقبؿ في المجاالت المعرفية والميارية
والوجدانية ،واكسابيا كفايات معينة واتجاىات أساسية بيدؼ تطوير الموقؼ التعميمي بحيث يكوف

دوره فاعبلً ومردوده إيجابياً عمى المعمـ والمتعمـ.
 .2تحديد محتوى البرنامج:
تـ تحديد المحتوى العممي في ضوء األىداؼ المحددة لو ،وفي ضوء كفايات تدريس مادة
العموـ .حيث تضمف المحتوى الدراسي كافة المعارؼ والميارات التي تتعمؽ بالجانبيف النظري
والعممي التي يحتاجيا معمـ العموـ حيث يشتمؿ المحتوى عمى الموضوعات التالية:
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 الوحدة األولى :معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ  ،RTTIالتعريؼ بمعايير مؤشر الجاىزيةلمتعميـ  – RTTiالمستوى الثاني ،-تطبيقات تربوية عمى استخداـ معايير مؤشر الجاىزية

لمتعميـ -المستوى الثاني.-

 الوحدة الثانية :التعريؼ بمفيوـ الكفاية التدريسية – تصنيؼ الكفايات التدريسية إلىأنواعيا -دور الكفايات في إعداد المعمميف – كفايات تدريس مادة العموـ (كفاية معمـ

العموـ).

 الوحدة الثالثة :التعريؼ بالخطوط العريضة لتدريس العموـ في المرحمة األساسية في البيئةالفمسطينية – التعرؼ إلى محتوى مواد العموـ في المرحمة األساسية الدنيا – مبلحظة ترابط
الدروس وتدرجيا في الصفوؼ السابقة والبلحقة.

 الوحدة الرابعة :التخطيط لتدريس العموـ – خصوصية التخطيط وأىميتو في تدريس العموـلكؿ مف المتعمـ والمعمـ  -مبادئ التخطيط الجيد – ميارات التخطيط الدراسي اليومي –
التخطيط لترسيخ المفيوـ العممي – التخطيط لعمميات العمـ األساسية – إعداد خطة درس

في مادة العموـ بالمرحمة االبتدائية.

 الوحدة الخامسة :كفايات الوسائؿ والتكنولوجيا وتتضمف (عممية االتصاؿ – التعريؼبالوسائؿ والتكنولوجيا التعميمية – خصوصية استخداـ الوسائؿ والتكنولوجيا في مادة العموـ

– قواعد توظيؼ الوسائؿ والتكنولوجيا التعميمية – التمييز بيف آلية استخداـ كؿ وسيمة
تعميمية – التمييز بيف األجيزة التكنولوجية المغمقة التي توظؼ في غرفة الصؼ – الفائدة
التربوية التي تترتب عمى توظيؼ الوسائؿ والتكنولوجيا التعميمية.

 الوحدة السادسة :التقويـ وتتضمف ( التعريؼ بالتقويـ التربوي – أساسيات عممية التقويـ –خصوصية التقويـ في مادة العموـ – أنواع التقويـ ( مع عرض نماذج لمجموعة متنوعة في

مادة العموـ) – أدوات التقويـ ( مع عرض نماذج متنوعة في مادة العموـ).

 -الوحدة السابعة :طرؽ التدريس ( التعريؼ بطرؽ التدريس المبلئمة لمادة العموـ ولطمبة

المرحمة االبتدائية – عرض خطة درسية في مادة العموـ بِػ(طريقة العصؼ الذىني –

االكتشاؼ – القصص والحكايات البسيطة – التعمـ بالمعب – طريقة حؿ المشكبلت –

طريقة لعب األدوار – طرح األسئمة – العروض العممية).

 الوحدة ال ثامنة :اإلبداع في تدريس العموـ ( ميارات التدريس اإلبداعي لدى معمـ العموـ –أمثمة عمى أنشطة إبداعية في تدريس العموـ – مواصفات بيئة التعمـ اإلبداعية).
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 -الوحدة التاسعة :التفكير التأممي والممارسات التأممية ( التعريؼ بالتفكير التأممي – أىمية

التفكير التأممي بالنسبة لممعمـ – سمات وأدوار معمـ العموـ المتأمؿ – عرض نماذج

لمواقؼ تدريسية تأممية في مادة العموـ).
وقد راعت الباحثة أن تتضمن كل وحدة النقاط التالية:
 -عنواف الجمسة.

 المدة الزمنية البلزمة لتنفيذ الجمسة. -مقدمة الجمسة.

 أىداؼ الجمسة. أنشطة الجمسة التدريبية ( طريقة تنفيذ التدريبات (فردية – جماعية) – نوع األنشطةالتدريبية – عصؼ ذىني – ورشة عمؿ).

تحديد طرق تقديم محتوى البرنامج:
 عرض المحتوى المعرفي واألنشطة والتطبيقات التي يتضمنيا البرنامج باستخداـ جيازالحاسوب وجياز العرض فوؽ الرأس  LCDوالسبورة التفاعمية.

 عرض المادة العممية لمبرنامج باستخداـ العروض التقدمية ()Power Pointتحديد األنشطة التعميمية المستخدمة في البرنامج:
يعتمد البرنامج في تدريبو بشكؿ عاـ عمى التدريس باستخداـ أنماط وطرؽ متعددة في
التدريس مثؿ:
طريقة المحاضرة الفعالة والقاء التعميمات مف خبلؿ االستعانة بالعروض التقدمية
( ،)PowerPointوالحاسوب ( ،)Laptopوالموحة التفاعمية لعرض المعمومات واألمثمة

بواسطتيما.

 استخداـ طريقة المناقشة الجماعية والفردية. تقسيـ المتدربيف إلى مجموعات عمؿ لحثيـ عمى أف يكونوا فاعميف ومشاركيف في أنشطةوفعاليات البرنامج مما يترؾ أث اًر إيجابياً في نفس المتدرب.

 -طريقة العصؼ الذىني.

 تطبيؽ المتدربات لمكفايات بشكؿ أدائي عممي ،ومناقشتيـ فيما طبقوه وعقد الجمساتالتحميمية لؤلداء التدريسي لممتدربات وتزويدىـ بالتغذية الراجعة.
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تحديد زمن ومكان تنفيذ البرنامج:
لتحقيؽ اليدؼ مف البرنامج التدريبي تـ االتفاؽ عمى عقد جمستيف أسبوعياً مع الطالبات

المتدربات وفقاً لجدوليف الدراسي مف  2016/2/1حتى  ،2016/4/1وقد بمغ عدد الجمسات 16

جمسة تدريبية ،عقدت جميعيا في مركز تدريب المعمميف بجامعة األزىر -غزة.
تحديد آليات تقويم البرنامج:

استخدمت الباحثة األساليب التالية في تقويـ البرنامج التدريبي المقترح.
 التقويم القبمي:

يتـ مف خبلؿ:
 .1تطبيؽ االختبار التحصيمي لقياس المعرفة العممية لدى الطالبات المعممات.
 .2تطبيؽ مقياس اتجاه عمى الطالبات المعممات.

 .3بطاقة مبلحظة لمكفايات التي يتضمنيا البرنامج مف خبلؿ نزوؿ الباحثة لمميداف التربوي
لمبلحظة األداء التدريسي لمطالبات المعممات.

حيث يتـ التقويـ القبمي قبؿ بداية البرنامج التدريبي وتطبيقو.
 التقويم البنائي ( التكويني):

ويتـ ىذه التقويـ أثناء تنفيذ البرنامج ،ويتمثؿ في مجموعة األسئمة والتدريبات والمناقشات

واألنشطة المكتوبة المصاحبة لمكفايات المراد تنميتيا.
 التقويم البعدي:

ويتـ ىذا التقويـ بعد االنتياء مف تنفيذ البرنامج التدريبي ويتـ ذلؾ مف خبلؿ إعادة تطبيؽ
االختبار التحصيمي ،ومقياس االتجاه وبطاقة مبلحظة األداء التدريسي لمطالبات المعممات ،وذلؾ
لمعرفة االختبلؼ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي.

ضبط البرنامج:
بعد االنتياء مف بناء البرنامج بصورتو األولية عمى صورة وحدات منفصمة تـ عرضو عمى

مجموعة مف السادة المحكميف والمختصيف في مجاؿ المناىج وطرائؽ التدريس وذلؾ بتزويدىـ

باستبانو تقويـ الستطبلع آرائيـ حوؿ البرنامج مف حيث التصميـ والمحتوى واألسموب واشتممت
بنوده عمى:

 .1األىداؼ :مف حيث الصياغة وسبلمة المغة ،ومبلئمة البرنامج لؤلىداؼ.
 .2المحتوى :مف حيث شموؿ المحتوى ودقة المعمومات المتضمنة داخؿ البرنامج ،وطريقة
عرض النشاطات ،ومدى صبلحية المحتوى لمتطبيؽ.
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 .3التقويـ :مف حيث ارتباط التقويـ باألىداؼ واألنشطة ومبلئمة الصياغة وتحقيقيا لميدؼ
المطموب.

وفي ضوء المبلحظات التي قدميا السادة المحكموف تـ تعديؿ البرنامج ووضعو في صورتو

النيائية ممحؽ رقـ (.)8

 4.7المعالجة اإلحصائية:

قامت الباحثة بتفريغ وتحميؿ أدوات الدراسة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي

) Statistical Package for the Social Sciences (SPSS22وقد تـ استخداـ األدوات

اإلحصائية التالية:

 .1اإلحصاء الوصفي" المتوسط الحسابي ،االنحراؼ المعياري ،الوزف النسبي".
 .2ألفا كرونباخ (.)Cronbach's Alpha

 .3طريقة التجزئة النصفية (.)Split Half Method
 .4معامؿ ارتباط سبيرماف (.)Spearman Correlation Coefficient
 .5اختبار ويمكوكسوف (.)Wilcoxon Test
 .6معادلة الكسب المعدؿ لببلؾ.
 .7حجـ األثمر.

 4.8إجراءات الدراسة:
 .1االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت نفس الموضوع أو
موضوعات ذات صمة.
 .2إعداد اإلطار النظري لمدراسة باالستفادة مف األدب التربوي والدراسات السابقة.
 .3االطبلع عمى كتب العموـ لمتأكد مف ما تحتويو مف أىداؼ ضمف المجاؿ المعرفي والمجاؿ
المياري والمجاؿ الوجداني.
 .4إعداد قائمة بالكفايات المراد إكسابيا لمطمبة المعمميف في ضوء معايير مؤشر الجاىزية
لمتعميـ ،وتـ تحديد القائمة عف طريؽ:
أ .مراجعة األدب التربوي الذي تناوؿ الكفايات التعميمية.

ب.االطبلع عمى أىداؼ برنامج إعداد الطمبة المعمميف.
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ت.االطبلع عمى أوراؽ العمؿ المقدمة لممؤتمرات التربوية المتخصصة بإعداد المعمميف
وتطوير برامج إعداد المعمميف.

ث.عقد ورشة عمؿ مع الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ إعداد المعمميف والقائميف عمى
مشروع ( )TEIP-1لموقوؼ عمى المعايير التي سيتـ تحديدىا.

 .5تحديد مجتمع الدراسة الذي يتضمف جميع الطالبات المعممات في كمية التربية ( تخصص
التعميـ األساسي – المستوى الثالث) بجامعة األزىر -غزة ،المشاركات ضمف مشروع
تحسيف إعداد وتأىيؿ المعمميف (.)TEIP-1

 .6اختيار عينة الدراسة الممثمة في مجموعة مف مجتمع الدراسة.
 .7بناء أدوات الدراسة الممثمة في (االختبار المعرفي ،وبطاقة مبلحظة األداء التدريسي،
والمقياس) في ضوء قائمة الكفايات التي أعدىا الباحث.

 .8بناء البرنامج التدريبي القائـ عمى بعض كفايات تدريس مادة العموـ واعداد مخطط زمني
لتطبيؽ البرنامج.

 .9تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة ومف خارج العينة لمتأكد
مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة.

 .10التحقؽ مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة باستخداـ الطرؽ العممية السميمة.
 .11عرض البرنامج التدريبي عمى المختصيف لتقييمو لمتأكد مف جودة البرنامج.
 .12مراجعة عمادة كمية التربية ،ووحدة التدريب العممي في جامعة األزىر -غزة لمحصوؿ عمى
كتاب موجو لتسييؿ ميمة تطبيؽ الدراسة.
 .13تطبيؽ االختبار القبمي والمقياس عمى عينة الدراسة بتاريخ 2016/2/1ـ.
 .14مبلحظة األداء التدريسي القبمي لمطالبات المعممات عف طريؽ متابعتيف في الميداف
بالتنسيؽ مع المشرؼ التربوي لكؿ طالبة معممة.
 .15البدء بجمسات البرنامج التدريبي مع الطالبات المعممات في مركز التدريب التابع لجامعة
األزىر-غزة.
 .16تطبيؽ االختبار البعدي والمقياس عمى عينة الدراسة.
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 .17مبلحظة األداء التدريسي البعدي لمطالبات المعممات عف طريؽ متابعتيف في الميداف
بالتنسيؽ مع المشرؼ التربوي لكؿ طالبة معممة.

 .18تحميؿ البيانات التي أفرزتيا أدوات الدراسة ومعالجتيا إحصائياً.
 .19التوصؿ إلى إجابات ألسئمة الدراسة وفروضيا مف خبلؿ استجابات عينة الدراسة وتصنيؼ
المعمومات التي تحوييا.

 .20صياغة التوصيات في ضوء نتائج الدراسة ،ومف ثـ اقتراح بعض الدراسات المكممة لمجاؿ
الدراسة الحالية.
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انفصم اخلايص

نتائج اندراضت تفطريها ويناقشتها
 5.1نتائج السؤال األول ومناقشتيــــا
 5.2نتائج السؤال الثاني ومناقشتيــــا
 5.3نتائج السؤال الثالث ومناقشتيــــا
 5.4نتائج السؤال الرابع ومناقشتيــــا
 5.5نتائج السؤال الخامس ومناقشتيــــا
 5.6نتائج السؤال السادس ومناقشتيــــا
 5.7نتائج السؤال السابع ومناقشتيــــا
 5.8ممخص نتائج الدراســة
 5.9توصيــــــات الدراســـــــــة
 5.10مقترحات الدراســــــــة

الفصل الخامس

نتائج الدراسة تفسيرىا ومناقشتيا
تقوـ الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ

تطبيؽ أدوات الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ
اإلجابة عمى أسئمة الدراسة والتحقؽ مف فرضياتيا.
تساؤالت الدراسة وتفسيرىا:

 5.1نتائج السؤال األول مناقشتيا وتفسيرىا:
ينص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة عمى " ما معايير  RTTIالتي تم في ضوئيا إكساب بعض

كفايات تدريس مادة العموم لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر -غزة؟"

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بمراجعة و ازرة التربية والتعميـ وعمادة كمية التربية لمحصوؿ
عمى مصدر موثوؽ متعمؽ بمعايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ  ،RTTIواالطبلع التفصيمي عمى

المستويات التطورية الثبلث لمعايير مؤشر الجاىزية ،باإلضافة إلى االطبلع عمى المعايير المينية

لممعمميف الفمسطينييف الصادرة عف ىيئة تطوير مينة التعميـ بوازرة التربية والتعميـ الفمسطينية

( ،)2010وعقد ورشة عمؿ تضمنت القائميف عمى مشروع ( )TEIP-1وخبراء في المناىج وطرؽ
التدريس ،باإلضافة إلى السادة المشرفيف التربوييف القائميف عمى مشروع تحسيف واعداد وتأىيؿ
المعمميف.

أوردت الباحثة عرضاً مفصبلً لمعايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ في اإلطار النظري وفصؿ إجراءات

الدراسة ،وبالتالي فإف ىذا السؤاؿ تمت اإلجابة عنو في الفصؿ الرابع.
 5.2نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا وتفسيرىا:

ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى " ما كفايات تدريس مادة العموم المراد إكسابيا

لمطالبات المعممات في جامعة األزىر -غزة؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بمراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بكفايات

تدريس العموـ ،وآراء الخبراء والمختصيف في مجاؿ تدريس العموـ ومعايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ
حيث استفادت الباحثة مف آراء وتوجيات المختصيف في ىذا المجاؿ لتحديد قائمة ببعض كفايات
تدريس العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية ،وتـ ذلؾ عف طريؽ عقد ورشة عمؿ بتاريخ
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 ،2015/10/25استمرت الورشة ساعتيف ،تـ خبلليا تحديد المعايير المبلئمة لتدريس مادة العموـ

والتي تمبي احتياجات الطالب المعمـ وجاىزيتو لبلنخراط في تدريس مادة العموـ ،وفي ضوء ذلؾ تـ
تحديد قائمة ببعض الكفايات البلزمة لتدريس العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية ،فكانت

( )48كفاية تندرج تحت (كفاية التخطيط – كفاية التقويـ – كفاية توظيؼ الوسائؿ التعميمية
والتكنولوجيا – كفاية الممارسات التأممية – كفاية اإلبداع – كفاية طرؽ التدريس) .كما ىي

موضحة بممحؽ رقـ ( ،)2وقد أوردت الباحثة تفصيبلً لذلؾ في اإلطار النظري ،وفي الفصؿ الرابع،
وبالتالي فإف ىذا السؤاؿ تمت اإلشارة إليو في الفصؿ الرابع ،وفي اإلطار النظري.

 5.3نتائج السؤال الثالث مناقشتيا وتفسيرىا:
ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى " ما البرنامج المقترح إلكساب بعض كفايات تدريس

العموم في ضوء معايير RTTI؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة ببناء البرنامج المقترح إلكساب بعض كفايات تدريس العموـ
في ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ  ،RTTIوذلؾ بعد االطبلع عمى األدب التربوي المتعمؽ
بمجاؿ كفايات تدريس العموـ ،والدراسات التي تناولت إعداد الطالب المعمـ ،والدراسات التي تناولت

بناء برامج مقتؤحة لبلستفادة منيا مف حيث كيفية بناء البرنامج ،ومف حيث األساليب واألنماط

المستخدمة في إعداد المعمميف ،ومف خبلؿ الرجوع إلى بعض البرامج التدريبية الفمسطينية والعربية
والعالمية التي تناولت موضوعات مشابية ،وقد تمت اإلشارة إلى البرنامج المقترح بكافة تفاصيمو في

الفصؿ الرابع مف ىذه الدراسة وفي مبلحؽ الدراسة.
 5.4نتائج السؤال الرابع مناقشتيا وتفسيرىا:
ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي

درجات عينة الدراسة في التطبيق (القبمي –البعدي) لبطاقة مالحظة الكفايات الميارية في ضوء

معايير  RTTI؟.

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال توجد فرق ذات داللة

إحصائية عند(

) بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيق (القبمي _ البعدي)

لبطاقة مالحظة الكفايات الميارية.
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والختبار صحة الفرضية قامت الباحثة بالمقارنة بيف متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيؽ

(القبمي-البعدي) لبطاقة مبلحظة الكفايات ،وذلؾ باستخداـ اختبار ويمكوكسوف ( Wilcoxon
 )Testلمعينات المرتبطة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ جدوؿ (:)24
جدول ()24

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة االختبار وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق
بين متوسطي درجات الطالبات المعممات في التطبيق (القبمي _ البعدي) لبطاقة مالحظة الكفايات الميارية

االنحراف

البعد

التطبيق

العدد

المتوسط

الكفايات المتعمقة

قبمي

10

1.97

0.33

العموـ
المتعمقة
الكفايات

بعدي

10

3.90

0.33

قبمي

10

1.86

0.36

بطرؽ تدريس العموـ

بعدي

10

3.61

0.35

الكفايات المتعمقة

قبمي

10

2.94

0.42

بتقنيات التعميـ

بعدي

10

3.97

0.44

الكفايات المتعمقة

قبمي

10

1.99

0.39

بالتقويـ

بعدي

10

3.69

0.32

الكفايات المتعمقة

قبمي

10

1.88

0.31

ببيئة تعمـ العموـ

بعدي

10

3.21

0.47

الدرجة الكمية

قبمي

10

2.03

0.32

بالتخطيط لدرس

لمبطاقة

بعدي

10

3.66

قيمة

المعياري االختبار

0.34

قيمة
الداللة

0.000 2.823
0.000 2.803
0.000 2.812
0.001 2.809
0.000 2.818
0.000 2.803

مستوى الداللة
داؿ إحصائيا
عند 0.01

داؿ إحصائيا
عند 0.01
داؿ إحصائيا
عند 0.01
داؿ إحصائيا
عند 0.01

داؿ إحصائيا
عند 0.01
دال إحصائيا
عند 0.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )24وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α= 0.01بيف متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيؽ (القبمي–البعدي) لبطاقة مبلحظة

الكفايات ،وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيؽ (القبمي
–البعدي) لبطاقة مبلحظة الكفايات لكافة األبعاد والدرجة الكمية لمبطاقة ،وحيث أف إشارة االختبار

موجبة؛ فإف ىذا يعني أف الفرؽ بيف الدرجات لصالح التطبيؽ البعدي ،أي أف البرنامج كاف فعاالً.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أنيا استخدمت أنواع التقويـ التمييدي ،التكويني ،والختامي خبلؿ زياراتيا
الميدانية لمطالبات المعممات (القبمية /البعدية) ،حيث أسيـ ذلؾ في تحديد ماتحتاجو الطالبات

المعممات ،وتحديد ما يعرفنو مف الممارسات التدريسية قبؿ البدء بالتدريب ،وكذلؾ تحسيف مياراتيف
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خبلؿ فترة تنفيذ البرنامج والتكامؿ بيف الجانب النظري والعممي ،ومف خبلؿ ورش العمؿ وجمسات
المناقشة وتحميؿ الزيارات الميدانية لمطالبات المعممات ومناقشة ممارساتيمف التدريسية ،باإلضافة

لمسماح لكؿ طالبة معممة مرافقة في المدرسة المضيفة بتقويـ أداء زميمتيا وابداء رأييا مف خبلؿ
مراقبة زميمتيا في الميداف وىي تعرض أحد دروس العموـ ،وكتابة المبلحظات ومناقشتيا في

جمسات عقدتيا الباحثة ،كؿ ذلؾ ساعد الطالبات المعممات مما أدى إلى إعطاء فرصة لكؿ طالبة
تعيف نقاط القوة والضعؼ في ممارساتيا التدريسية.
تقوـ نفسيا ذاتياً ،وأف ّ
معممة أف ّ
وتتفؽ نتائج بطاقة المبلحظة لمميارات التدريسية بما أظيرتو مف نتائج في وجود فروؽ
ذات داللة احصائية لصالح التطبيؽ البعدي لبطاقة المبلحظة ،مع دراسة مصطفى ( )2005التي

أعتمدت بطاقة المبلحظة لميارات التدريس األداة الوحيدة لجمع المعمومات.
نتيجة الفرضية:
رفض الفرضية القائمة "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند(

) بين متوسطي

درجات عينة الدراسة في التطبيق (القبمي _ البعدي) لبطاقة مالحظة الكفايات الميارية".

 5.5نتائج السؤال الخامس مناقشتيا وتفسيرىا:
ينص السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
درجات عينة الدراسة في التطبيق (القبمي –البعدي) الختبار الكفايات المعرفية في ضوء معايير

RTTI

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال توجد فرق ذات داللة

إحصائية عند (

) بين متوسطي درجات الطالبات المعممات في التطبيق (القبمي _

البعدي) الختبار الكفايات المعرفية في ضوء معايير  RTTI؟.

الختبار صحة الفرضية قامت الباحثة بالمقارنة بيف متوسطي درجات الطالبات المعممات في
التطبيؽ (القبمي _ البعدي) الختبار الكفايات المعرفية في ضوء معايير  ،RTTIوذلؾ باستخداـ

اختبار ويمكوكسوف ( )Wilcoxon Testلمعينات المرتبطة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ جدوؿ ()25
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جدول ( )25
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة االختبار وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرف إلى
الفروق بين متوسطي درجات الطالبات المعممات في التطبيق (القبمي _ البعدي) الختبار الكفايات
المعرفية في ضوء معايير RTTI
البعد

االنحراف

قيمة

قيمة

المعياري

االختبار

الداللة

3.490

0.000

3.413

0.000

3.425

0.000

3.201

0.001

3.290

0.000

3.443

0.000

3.502

0.000

3.002

0.003

3.413

0.000

التطبيق

العدد

المتوسط

قبمي

15

9.67

3.85

بعدي

15

16.93

2.34

قبمي

15

6.67

2.69

بعدي

15

9.60

1.55

التخطيط والتنظيـ

قبمي

15

4.47

1.96

العممي لممحتوى

بعدي

15

10.73

1.44

توظيؼ الوسائؿ

قبمي

15

6.93

3.28

التعميمية والتكنولوجيا

بعدي

15

11.80

0.56

اإللماـ بالمحتوى

قبمي

15

2.27

1.49

بعدي

15

3.33

1.45

قبمي

15

1.47

1.36

بعدي

15

7.20

1.01

قبمي

15

2.53

1.77

بعدي

15

5.87

0.52

قبمي

15

3.73

1.83

والممارسات التأممية

بعدي

15

6.00

0.00

الدرجة الكمية

قبمي

15

37.73

9.60

لالختبار

بعدي

15

71.47

3.11

طرؽ التدريس
كفايات التدريس

العممي لمادة العموـ
التقويـ
اإلبداع
التفكير التأممي

مستوى الداللة
داؿ إحصائيا عند
0.01
داؿ إحصائيا عند
0.01

داؿ إحصائيا عند
0.01
داؿ إحصائيا عند
0.01
داؿ إحصائيا عند
0.01

داؿ إحصائيا عند
0.01
داؿ إحصائيا عند
0.01
داؿ إحصائيا عند
0.01

دال إحصائيا عند
0.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )25وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥ 0.01بيف متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيؽ (القبمي –البعدي) الختبار الكفايات
المعرفية في ضوء معايير  ،RTTIوىذا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف متوسطي درجات عينة
الدراسة في التطبيؽ (القبمي –البعدي) الختبار الكفايات المعرفية في ضوء معايير  RTTIلكافة
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األبعاد والدرجة الكمية لبلختبار ،وحيث أف إشارة االختبار موجبة فإف ىذا يعني أف الفرؽ بيف

الدرجات لصالح التطبيؽ البعدي ،وترى الباحثة أف ذلؾ يشير إلى فاعمية البرنامج في تعزيز
الجانب المعرفي لمكفايات التدريسية التي تعتبر أساس الممارسات التدريسية في الجوانب التالية

(التعريؼ بكفايات التدريس -طرؽ التدريس -التخطيط والتنظيـ العممي لممحتوى -توظيؼ الوسائؿ
التعميمية والتكنولوجيا -اإللماـ بالمحتوى العممي لمادة العموـ -التقويـ -اإلبداع -التفكير التأممي

والممارسات التأممية).
وتعزو الباحثة ذلك إلى تنظيـ وترتيب البرنامج المقترح وتركيز البرنامج بشكؿ مكثؼ عمى الخمفية
النظرية لميارات التدريس ،واستخداـ الباحثة ألسموب العصؼ الذىني والتعمـ التعاوني خمؽ جواً مف
الديمقراطية وحرية التعبير عف اآلراء ،والثقة بالنفس ،مما ساعد الطالبات المعممات عمى الدراسة

والمتابعة في البرنامج التدريبي ،وتحمسيـ لو.

أيضاً إتاحة الفرصة لكؿ طالبة معممة لتتدرب وتُطبؽ ماتعممتو ،مثؿ إتاحة الفرصة لكؿ طالبة
معممة لمتخطيط ألحد دروس العموـ وعرضو عمى زميبلتيا ،واتاحة فرصة استخداـ األجيزة الحديثة
لكؿ طالبة معممة في غرفة التدريب ،وتوظيفيا في أحد دروس العموـ.

باإلضافة إلى كثرة األنشطة التدريبية التي تصاحبيا مناقشات تقودىا الباحثة لمتعرؼ إلى مدى

صحة اإلجابات بعد االنتياء مف إجابة التدريبات الموجودة في كؿ وحدة مف وحدات البرنامج،

كانت ىذه الخطوة بمثابة دافعاً لمطالبات المعممات لممزيد مف التقدـ والنمو داخؿ البرنامج ،واتاحة

الفرصة لكؿ طالبة معممة لمحصوؿ عمى المعرفة المطموبة ،أيضاً التقويـ المستمر والمتنوع داخؿ
البرنامج أتاح لكؿ طالبة معممة لتقويـ أدائيا ومحاولة تحسيف وتطوير نفسيا بناء عمى نتيجة

تقويميا.
نتيجة الفرضية:
رفض الفرضية القائمة "ال توجد فرق ذات داللة إحصائية عند (

) بين متوسطي

درجات الطالبات المعممات في التطبيق (القبمي _ البعدي) الختبار الكفايات المعرفية في ضوء

معايير ."RTTI
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 5.6نتائج السؤال السادس مناقشتيا وتفسيرىا:
ينص السؤاؿ السادس مف أسئمة الدراسة عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي

درجات عينة الدراسة في التطبيق(القبمي –البعدي) لمقياس الكفايات الوجدانية؟ ".

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال توجد فروق ذات داللة

) بين متوسطي درجات عينة الطالبات المعممات في التطبيق(القبمي –

إحصائية عند(

البعدي) لمقياس الكفايات الوجدانية في ضوء معايير.RTTI

والختبار صحة الفرضية قامت الباحثة بالمقارنة بيف متوسطي درجات عينة الطالبات المعممات في

التطبيؽ(القبمي –البعدي) لمقياس الكفايات الوجدانية في ضوء معايير ،RTTIوذلؾ باستخداـ
اختبار ويمكوكسوف ( )Wilcoxon Testلمعينات المرتبطة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ جدوؿ (:)26
جدول ()26

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة االختبار وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرف إلى
الفروق بين متوسطي درجات عينة الطالبات المعممات في التطبيق(القبمي –البعدي) لمقياس الكفايات
الوجدانية في ضوء معاييرRTTI
التطبيق

العدد

المتوسط

الدرجة الكمية

قبمي

15

3.24

لممقياس

بعدي

15

3.95

االنحراف

قيمة

المعياري االختبار
0.26
0.19

قيمة
الداللة

0.000 3.410

مستوى الداللة
داؿ إحصائيا
عند 0.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )26وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α≥ 0.01بيف متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيؽ (القبمي –البعدي) لمقياس الكفايات
الوجدانية في ضوء معايير  ،RTTIوىذا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف متوسطي درجات عينة

الدراسة في التطبيؽ (القبمي –البعدي) لمقياس الكفايات الوجدانية في ضوء معايير  RTTIلمدرجة

الكمية لممقياس ،وحيث أف إشارة االختبار موجبة فإف ىذا يعني أف الفرؽ بيف الدرجات لصالح
التطبيؽ البعدي ،أي أف البرنامج كاف فعاالً.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المجاؿ الوجداني يتمركز في مثمث لو ثبلثة أبعاد ىي (المعمـ –الطالب
–المادة) وعبلقة أي بعد باآلخر تؤثر عمى البعد الثالث ،وىذا ما كاف واضحاً خبلؿ فترة تطبيؽ

البرنامج مف عبلقة الباحثة بالطالبات المعممات التي كانت تعتمد عمى الثقة واالحتراـ وتبادؿ اآلراء،
والجو المفعـ بالمحبة الذي حرصت الباحثة عمى وجوده انعكس بإيجابية عمى المادة التدريبية.
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باإلضافة إلى الطريقة الممتعة والمثيرة التي قدمت فييا الباحثة مادة العموـ والعرض المتسمسؿ
والمنظـ لمبرنامج التدريبي جعؿ كؿ طالبة معممة قادرة عمى أف تستشعر حبلوة مادة العموـ.
نتيجة الفرضية:
) بين متوسطي

رفض الفرضية القائمة "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند(

درجات عينة الطالبات المعممات في التطبيق(القبمي –البعدي) لمقياس الكفايات الوجدانية في

ضوء معايير."RTTI

 5.7نتائج السؤال السابع مناقشتيا وتفسيرىا:
ينص السؤاؿ السابع مف أسئمة الدراسة عمى "ما فاعمية البرنامج المقترح إلكساب الطالبات

المعممات بعض كفايات تدريس العموم في جامعة األزىر -غزة ؟".

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال يحقق البرنامج المقترح

درجة من الفاعمية في إكساب الطالبات المعممات بعض كفايات تدريس العموم في جامعة

األزىر -غزة.

حيث تـ التحقؽ مف فاعمية كؿ مف أدوات الدراسة (اختبار الكفايات المعرفية -بطاقة مبلحظة

الكفايات الميارية – مقياس الكفايات الوجدانية).
أوالً :اختبار الكفايات المعرفية

الختبار صحة الفرضية استخدمت الباحثة معادلة الكسب المعدؿ لببلؾ وىو كالتالي:
نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ

ص
د

س
س

حيث :ص = متوسط درجات الطالبات في االختبار البعدي
س = متوسط درجات الطالبات في االختبار القبمي
د = الدرجة النيائية لبلختبار
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س

ص
د

جدول ()27
فاعمية البرنامج المقترح إلكساب الطالبات المعممات بعض كفايات تدريس العموم في جامعة األزىر-
اختبار الكسب المعدل لبالك
متوسط

متوسط

نسبة

درجات

درجات

الكسب

القبمي

البعدي

لبالك

20

9.67

16.93

1.1

 .2اإلطار النظري لمفاىيـ متعمقة بالكفايات
 .3التدريس
التخطيط والتنظيـ العممي لممحتوى

12

6.67

9.60

0.8

12

4.47

10.73

1.4

 .4توظيؼ الوسائؿ التعميمية والتكنولوجيا

12

6.93

11.80

1.4

 .5اإللماـ بالمحتوى العممي لمادة العموـ

6

2.27

3.33

0.5

 .6التقويـ

8

1.47

7.20

1.6

 .7اإلبداع

6

2.53

5.87

1.5

فعاؿ

 .8التفكير التأممي والممارسات التأممية

6

3.73

6.00

1.4

فعاؿ

82

37.73

71.47

1.22

فعال

م

.1

البعد
اإلطار النظري لطرائؽ التدريس

الدرجة الكمية لالختبار

النياية
العظمى

الداللة
غير
فعاؿ
غير
فعاؿ
فعاؿ
فعاؿ
غير
فعاؿ
فعاؿ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ( )27أف قيمة نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ لمدرجة الكمية لبلختبار تساوي
" "1.22وىذه النسبة تقع أعمى مف الحد األدنى وىو  ،1.2وىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج المقترح

إلكساب الطالبات المعممات بعض كفايات تدريس العموـ في الجانب المعرفي في جامعة األزىر-

غزة ،حيث أف الفاعمية التي أظيرىا البرنامج واالختبلؼ بيف التطبيؽ القبمي–البعدي ظير بمستوى
واضح وكاف أثره واضحاً في الجانب (المعرفي) بمستوى لو داللة إحصائية مقبولة.

ثانياً :بطاقة مالحظة الكفايات الميارية

ولحساب حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " "η2باستخداـ المعادلة التالية:

حيث  η2مربع ايتا
 z2قيمة االختبار
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وعف طريؽ " "η2يمكف حساب القيمة التي تعبر عف حجـ التأثير لمبرنامج المقترح باستخداـ
المعادلة التالية:
√
√

حيث  dحجـ األثر
 η2مربع ايتا

ويوضح الجدوؿ المرجعي التالي ( )28حجـ كؿ مف قيمة  dو :η2
جدول ()28

يوضح الجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل من  dو η2
األداة المستخدمة

حجم التأثير
صغيرة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

D

0.2

0.5

0.8

1.1

η2

0.01

0.06

0.14

0.20

وقد قاـ الباحثة بحساب حجـ التأثير بواسطة  dو  η2والجدوؿ التالي ( )29يوضح ذلؾ
جدول ()29
يوضح حجم التأثير لمبطاقة
البعد

قيمة ""z

قيمة η2

قيمة d

حجم التأثير

الكفايات المتعمقة بالتخطيط لدرس العموـ

2.823

0.905

5.848

كبير جدا

الكفايات المتعمقة بطرؽ تدريس العموـ

2.803

0.871

4.929

كبير جدا

الكفايات المتعمقة بتقنيات التعميـ

2.812

0.614

2.395

كبير جدا

الكفايات المتعمقة بالتقويـ

2.809

0.863

4.766

كبير جدا

الكفايات المتعمقة ببيئة تعمـ العموـ

2.818

0.756

3.341

كبير جدا

الدرجة الكمية لمبطاقة

2.803

0.871

4.937

كبير جدا
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يتضح مف الجدوؿ ( )29أف حجـ التأثير كبير جدا في جميع األبعاد والدرجة الكمية لبطاقة

مبلحظة الكفايات وىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج التدريبي إلكساب الطالبات المعممات بعض
كفايات تدريس العموـ في الجانب المياري في جامعة األزىر -غزة ،حيث إف الفاعمية التي أظيرىا

البرنامج واالختبلؼ بيف التطبيؽ القبمي–البعدي ظير بمستوى واضح وكاف أثره واضحاً في الجانب

(المياري) بحجـ تأثير كبير جداً .
ثالثاً :مقياس الكفايات الوجدانية

جدول ()30
يوضح حجم التأثير لممقياس

الدرجة الكمية لممقياس

قيمة ""z

قيمة η2

قيمة d

3.410

0.723

3.118

حجم التأثير
كبيرجدا

يتضحمنالجدول()32أنحجمالتأثيركبيرجدافيالدرجةالكليةللمقياس ،وىذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج
المقترح إلكساب الطالبات المعممات بعض كفايات تدريس العموـ في الجانب الوجداني في جامعة
األزىر -غزة ،حيث أف الفاعمية التي أظيرىا البرنامج واالختبلؼ بيف التطبيؽ القبمي–البعدي ظير
بمستوى واضح وكاف أثره واضحاً في الجانب (الوجداني) بحجـ تأثير كبير جداً.

وترى الباحثة أف االختبلؼ الذي أظيره البرنامج المقترح عمى عينة الدراسة (قبؿ وبعد تمقييـ
لمبرنامج) ظير واضحاً في جميع الجوانب (المعرفية-الميارية-الوجدانية) ،وتتفؽ ىذه النتائج مع

مع الدراسات السابقة في الدور اإليجابي الذي تمعبو البرامج المقترحة التدريبية في تحسيف األداء
والممارسات التدريسية لمطمبة المعمميف ،واتفقت نتائج الدراسة الحالية بشكؿ واضح مع دراسة

المولو( )2001في تحقيؽ البرنامج التدريبي فاعمية في الثبلث مسا ارت (التحصيؿ المعرفي لمكفايات
واالتجاه نحو التدريس واألداء التدريسي) ،ودراسة قادي ( )2014التي أسفرت عف فاعمية البرنامج

المقترح في تنمية الجانبيف المعرفي والمياري لتدريس العموـ ،واالتجاه نحو تدريس العموـ.
وتعزو الباحثة الفاعمية المناسبة التي أظيرىا البرنامج إلى:

 .1إحتواء البرنامج المقترح عمى مجموعة مف األنشطة التطبيقية والعممية واالستراتجيات التي
ساىمت في تنمية كفايات التدريس في ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ .RTTI

 .2الجيد المبذوؿ في إعداد البرنامج وتنفيذه ساعد في تحقيؽ أىداؼ البرنامج.
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 .3الخبرات التي اكتسبتيا الطالبات المعممات خبلؿ فترة تطبيؽ البرنامج واألنشطة التي كانت

تتخمؿ كؿ جمسة مف جمسات البرنامج والتي تُركز بشكؿ كبير عمى الكفايات التي تعزز مف
أداء الطالبات المعممات داخؿ غرفة الصؼ في المجاالت المذكورة في بطاقة المبلحظة .

 .4المشاركة الجادة الفعالة مف قبؿ الطالبات المعممات.

 .5ماتضمنو البرنامج مف خمفية نظرية وافية عف الكفايات التدريسية التى تـ تناوليا مف قبؿ
الباحثة.

 .6انعكاس تطبيؽ معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ في المجاؿ القيمي والوجداني والتي لـ تغفميا
الباحثة وأكدت عمييا خبلؿ فترة تطبيؽ البرنامج ،كما يعكس ذلؾ تكويف اتجاىات إيجابية
لدى الطالبات المعممات تجاه تدريس مادة العموـ وىو األمر الذي ساىـ البرنامج التدريبي

في إكسابو لمطالبات المعممات.

 .7تقديـ التغذية الراجعة الفورية خبلؿ تطبيؽ البرنامج المقترح ساعد في تعزيز جوانب القوة
وتبلفي جوانب الضعؼ لدى الطالبات المعممات.

 .8طوؿ فترة التدريب التي استغرقيا البرنامج جعمت ىناؾ نوع مف األلفو والمحبة بيف
الطالبات المعممات والباحثة.

 .9حداثة الموضوع بالنسبة لمطالبات معممات التعميـ األساسي (بأف تخضع لبرنامح ُيعدىا
كمعممة عموـ قادرة عمى مواجية تحديات العصر).

نتيجة الفرضية:
رفض الفرضية القائمة "ال يحقق البرنامج المقترح درجة من الفاعمية في إكساب الطالبات

المعممات بعض كفايات تدريس العموم في جامعة األزىر -غزة".
 5.8ممخص نتائج الدراسة

كشفت الدراسة الحالية والتي ىدفت إلى استقصاء فاعمية برنامج مقترح إلكساب بعض كفايات

تدريس العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر-
عزة ،عف مجموعة مف النتائج يمكف تمخيصيا في التالي:
 .1تحقيؽ البرنامج المقترح لؤلىداؼ المرجوه منو بإكساب بعض كفايات تدريس العموـ في
ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ .RTTI

 .2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند (

) بيف متوسطي درجات عينة الطالبات

المعممات في التطبيؽ(القبمي –البعدي) لمقياس الكفايات الوجدانية في ضوء معايير.RTTI
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 .3كشفت نتائج الدراسة عف فروؽ ذات داللة إحصائية عند (

) بيف متوسطي

 .4كشفت نتائج الدراسة عف فروؽ ذات داللة إحصائية عند (

)بيف متوسطي

درجات عينة الدراسة في التطبيؽ (القبمي-البعدي) لبطاقة مبلحظة الكفايات الميارية.

درجات الطالبات المعممات في التطبيؽ (القبمي-البعدي) الختبار الكفايات المعرفية في
ضوء معايير .RTTI

 .5يحقؽ البرنامج المقترح فاعمية في إكساب الطالبات المعممات بعض كفايات تدريس العموـ
في جامعة األزىر -غزة.

 5.9توصيات الدراسة
 .1األخذ بفكرة البرنامج المقترح وتطبيقو في كمية التربية؛ ألنو ركز عمى االتجاىات المعاصره
ويواكب تطورات مناىج العموـ.

 .2االىتماـ بتوظيؼ البرامج وورش العمؿ التي تزود الطالب المعمـ بمستحدثات مادة العموـ،
وأساليب تعميميا بشكؿ ُيثري الموقؼ التعميمي.
 .3إقامة وتنظيـ دورات تثقيفية لمطالبات المعممات يتـ مف خبلليا تبصيرىف بالبرامج التدريبية
المقترحة في ضوء المعايير وأىـ الطرؽ والوسائؿ واألنشطة التعميمية المصاحبو ليا.

 .4اعتماد معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ  RTTIمف قبؿ برامج إعداد المعمميف في كميات
التربية بالجامعات الفمسطينية كمؤشرات أداء تسمح لمطمبة المعمميف بالتقدـ تدريجياً في
برنامجيـ الدراسي الجامعي مف السنو الثانية إلى السنو الرابعة.

 .5زيادة مدة التدريب العممي في برنامج التربية العممية في الجامعات الفمسطينية ،بحيث ُينمي
الطبلب المعمميف كفاياتيـ التدريسية بنسب مختمفة ،ويبرزوا مستويات مختمفة مف األداء

خبلؿ سعييـ لتنمية كفاياتيـ التدريسية.

 .6تحديد سياسة واضحة وتدرج واضح في إعداد وتدريب الطالب المعمـ مف الناحية المينية

والسياسية والتربوية والعقائدية بالقدر الذي ُيمكنو مف مواجية التحديات المعاصرة
والمستقبمية.

 .7وضع إطار تقييـ لبرامج إعداد الطمبة المعمميف ،يتضمف مياـ تقييـ ومعايير تقييـ إلصدار
أحكاـ موثوقة عمى أساس ىذه المعايير.

 .8النظر إلى مؤشر الجاىزية لمتعميـ أثناء تطبيقو كجزء ال يتج أز مف العممية التعميمية الداعمة

لممعمميف بما في ذلؾ (المقررات الجامعية –مقررات التربية العممية –المعمموف المتعاونوف
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–مديرو المدارس  )...بحيث يتـ ربط جميع أطراؼ العممية التعميمية بمعايير مؤشر

الجاىزية لمتعميـ.

 .9إثراء برامج إعداد معمـ الصؼ قبؿ الخدمو بمزيد مف المساقات التي تُثري معرقتيـ العممية
بمادة العموـ.

 .10االىتماـ بالتنمية الشاممة لمطمبة المعمميف في المجاؿ المعرفي ،والميارى ،والوجداني
لمحصوؿ عمى مستوى مف الكفاية البلزمة لمممارسة المينية.

 .11االعتناء بتنمية اتجاىات إيجابية نحو تعميـ العموـ لدى الطالبات معممات تخصص –
معمـ الصؼ -أثناء مرحمة اإلعداد.

 .12عمى الجيات المسؤولة بالجامعات الفمسطينية أف تعمؿ عمى تطوير نظاـ اإلشراؼ
التربوي لمطمبة المعمميف وفقأ لمدخؿ الكفايات الذي ينص عمى االىتماـ بالمجاؿ (المعرفي

–المياري-الوجداني ) عند تقويـ أدائيـ.

 .13تركيز المشرفييف التربوييف القائميف عمى برامج التربية العممية عمى مادة العموـ لطمبة
التعميـ األساسي.

 .14زيادة عدد ساعات تدريس مقرر طرؽ تدريس لطمبة التعميـ األساسي ،بحيث يمكف تكثيؼ
االىتماـ بالتطبيقات العممية والتدريس المصغر إلى جانب اإلعداد النظري.

 5.10مقترحات الدراسة
 .1إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لػتخصصات أخرى كالرياضيات.
 .2تقويـ برنامج إعداد معمـ العموـ بكميات التربية في ضوء الكفايات التي تـ تحديدىا في ىذا
البحث.

 .3إجراء دراسة تيتـ بوضع برنامج لتدريب مشرفي التربية العممية في ضوء مدخؿ الكفايات
المينية.

 .4إجراء دراسات تقويمية لبرامج اإلعداد التربوي وفؽ المعايير العالمية.
 .5إجراء دراسة تتناوؿ تقويـ الكفايات المينية لمطمبة المعمميف في ضوء معايير مؤشر
الجاىزية لمتعميـ.

 .6إجراء دراسة أثر مشروع ( )TEIP-1مقارنة ببرنامج التربية العممية االعتيادي في إكساب
كفايات التدريس لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر-غزة.
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املراجع

أوالً :المراجع العربية:

 .1إبراىيـ ،حمادة؛ ومحمود ،إبراىيـ ( .)2229تكنولوجيا التعميم والمستحدثات التكنولوجية،
ط ،1عالـ الكتب؛ القاىرة.
 .2إبراىيـ ،فاضؿ ( .)2009التقويـ الذاتي لبرنامج إعداد المعمـ في كمية التربية األساسية في

جامعة الموصؿ مف منظور أعضاء الييئة التدريسية وفقاً لمتطمبات الجودة الشاممة،

المؤتمر العممي الثاني كمية العموم التربوية ،جامعة جرش الخاصة.

 .3إبراىيـ ،لينا ( .)2005واقع تدريس العموم في الصفوف األساسية الثالثة األولى في
األردن وسبل تطويره في ضوء االتجاىات المعاصرة في التربية العممية ،رسالة دكتوراه

غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة عماف ،األردف.

 .4إبراىيـ ،مجدي؛ والسايح ،السيد ( .)2212اإلبداع والتدريس الصفي التفاعمي ،ط ،1عالـ
الكتب،

القاىرة .

 .5أبو الييجاء ،فؤاد ( .)2003التربية الميدانية دليل عمل المشرفين والطالب والمعممين،
ط ،1دارة المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 .6أبو بكر ،زينب ( .)2011دور المعمم في بناء المؤسسة التعممية العصرية  :رؤية
مستقبمية لمتربية  ،جامعة البحريف .77-72،

 .7أبو جحجوح ،يحيى ( .)2009تقويـ برنامج إعداد معمـ العموـ في كمية التربية بجامعة
األقصى ،رسالة التربية وعمم النفس ،ع ( ،238-1 ،)32الرياض.

 .8أبو جبللة ،صبحي ( .)2227مناىج العموم وتنمية التفكير اإلبداعي ،ط ،1دار الشروؽ
لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .9أبو جبللة ،صبحي؛ وآخروف ( .)2004تقويـ منياج العموـ لمصفيف األوؿ والثاني مف
المرحمة األولى في دولة اإلمارات العربية جدة في ضوء المعايير العالمية لمناىج العموـ،

مجمة القراءة والمعرفة ،مج (،)127

 .152-38

 .10أبو دقة ،سناء؛ والمولو ،فتحية ( .)2007دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعمـ بكمية التربية
بالجامعة اإلسبلمية في غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية -سمسمة الدراسات اإلنسانية ،ـ

( ،)15ع (،)1

 .504-465

 .11أبو زيد ،لمياء ( .)2007مدى تحقيؽ الجودة في برنامج التربية الميدانية القائـ وانعكاس
ذلؾ عمى األداء التدريسي واالتجاه نحو المينة لدى الطالبات المعممات بمنطقة القصيـ،

152

الجمعية المصرية لممناىج ،وطرؽ التدريس ،المؤتمر الطبي السابع عشر :تطوير مناىج
التعميم في ضوء معايير الجودة ،جامعة عيف شمس ،ـ

( .)4

 .12أبو صواويف ،راشد ( .)2010الكفايات التعميمية البلزمة لمطمبة المعمميف تخصص معمـ

صؼ في كمية التربية بجامعة األزىر مف وجية نظرىـ في ضوء احتياجاتيـ التدريبية،

مجمة الجامعة اإلسالمية -سمسمة الدراسات اإلنسانية ،-مج ( )18ع (-309 :)2
 .398

 .13أبو كشؾ ،رغد ( .)2013االحتياجات المينية لمعممي العموم الجدد في المرحمة
األساسية في مدارس محافظة نابمس في فمسطين من وجيات نظرىم ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،

فمسطيف .

 .14أبو عبيدة ،سمماف ( .)2000طرائؽ تدريس العربية وتنمية التفكي اإلبداعي ،ندوة التفكير
اإلبداعي الواقع واآلفاق ،العيف،جامعة اإلمارات العربية المتحدة

.

 .15إسماعيؿ ،مجدي ( .)2001الكفايات المينية لدى معممي ومعممات العموـ بالمممكة

العربية السعودية في ضوء االتجاىات الحديثة لمتربية العممية ،مجمة التربية العممية ،ـ

( ،)4ع (،)1

 .155-121

 .16األغا ،إحساف؛ والمولو ،فتحية ( .)2009تدريس العموم في التعميم العام ،ط ،2كمية
التربية ،مكتبة آفاؽ ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة .

 .17األغا ،إحساف؛ وعبد المنعـ ،عبد اهلل ( .)1991التربية العممية وطرق التدريس ،ط،3
غزة ،مكتبة اليازجي.

 .18إلياس ،أسماء ( .)2001فاعمية برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التدريس لدى

الطالبات المعممات في كمية التربية في جامعة الممؾ فيصؿ ،رسالة التربية وعمم النفس،

ع (.86-53 ،)16

 .19أنيس ،إبراىيـ ( .)1982المعجم الوسيط ،ط ،2دار إحياء التراث العربي.

 .20انصيو ،عبير ( .)2009مستوى جودة كتب العموم في المرحمة األساسية الدنيا في
فمسطين وفقاً لممعايير العالمية ،رسالة الماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة

األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 .21بدر ،أحمد ( .)2015مستوى جودة موضوعات اليندسة والقياس في كتب رياضيات
لممرحمة األساسية في فمسطين في ضوء المعايير البريطانية ( ،)CFBTرسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة،

فمسطيف .
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 .22البستاني ،بطرس ( .)1977محيط المحيط ،مكتبة لبناف،

بيروت .

 .23بغدادي ،محمد ( .)1985حاجات مدرسي الرياضيات في المرحمة المتوسطة بمكة
المكرمة التدريب في أثناء الخدمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ

القرى ،مكة

المكرمة .

 .24بمجوف ،كوثر ( .)2008فاعمية وسائط التعميـ القائـ عمى االنترنت في تنمية بعض

كفاءات تدريس العموـ لدى الطالبات المعممات بكمية التربية لمبنات ،مجمة الجمعية

المصرية لممناىج وطرق التدريس ،ع

( .)18

 .25بيادر ،سعدية ( .)1981اإلفادة مف تكنولوجيا التعميـ في تصميـ برامج تدريب المعمميف
المبنية عمى الكفاية ،مجمة تكنولوجية التعميم ،السنة الرابعة ،ع

( .)8

 .26جرادات ،عزت؛ وعبيدات ،ذوقاف؛ وأبو غزالة ،ىيفاء؛ وخيري ،عبد المطيؼ (.)1404
التدريس الفعال ،ط ،2المكتبة التربوية المعاصرة ،عماف ،األردف.

 .27الجعافرة ،عبد السبلـ ( .)2014مستوى تحقؽ الكفايات األدائية التعميمية لمطمبة المعمميف
في جامعة الزرقاء مف وجية نظر الطمبة المعمميف وأعضاء الييئة التدريسية والمعمميف

المتعاونيف ،مجمة جامعة دمشق ،ـ ( ،)30ع (،)1

 .589-553

 .28جيمس ،باري ( ( .)1978اتجاىات مستحدثة في تربية المعممين القائمة عمى التعميم
 .23

المفرد ،ترجمة معيد التربية لؤلنروا ،بيروت ،ص-22
ّ
 .29حبيب ،أبو ىاشـ ( .)2008فاعمية برنامج قائـ عمى التدريب الذاتي باستخداـ التدريس

لدى الطالب المعمـ بكمية التربية في ضوء المعايير األكاديمية لمجودة واالعتماد ،المؤتمر

العممي التاسع :المستحدثات التكنولوجي وتطوير تدريس الرياضيات،

 .452-411

 .30الحذيفي ،خالد ( .)2003تصور مقترح لمكفايات البلزمة إلعداد معمـ العموـ لممرحمة
المتوسطة ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 .31الحراحشة ،محمد ( .)2010إعداد المعمـ في ضوء معايير الجودة الشاممة في المنظومة
التعميمية ،المؤتمر العممي الثالث ،كمية العموـ التربوية ،جامعة آؿ البيت المفرؽ،

األردف .

 .32حسف ،سعاد ( .)2013برنامج قائـ عمى التدريس التأممي لتنمية ميارات التدريس وفؽ
معايير الجودة وتعديؿ توجو النظرية التدريسية لدى معممات المغة العربية ،والدراسات

اإلسبلمية ما قبؿ الخدمة بمصر والسعودية ،المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،ـ (،)2
ع (، )7

 .682-658
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 .33حسف ،سياـ ( .)2008أثر برنامج مقترح في مقرر طرق تدريس العموم في ضوء بعض
المعايير العالمية لمتربية العممية عمى التحصيل المعرفي واالتجاه نحو تدريس العموم لدى

معممي العموم البيولوجية قبل الخدمة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة

المنيا .

 .34حسف ،شيماء ( .)2011تقويـ أداء الطالب معمـ الرياضيات لميارات التدريس في ضوء
المعايير القومية إلعداد الرياضيات ،مجمة كمية التربية ،ع ( ،)10جامعة بور

سعيد .

 .35حسف ،مناؿ ( .)2012فاعمية برنامج مقترح في تنمية الميارات التدريسية لمطالبات
المعممات بكمية التربية بحفر الباطف ومستوى أدائيف في التربية العممية ،مجمة التربية

العممية ،ـ ( ، )15ع (.253-217 ،)4

 .36حلس،داود(.)2224دراسةتقويميةلألخطاءالكتابيةالشائعةلدىتالميذالصفالسادس
األساسيفيمحافظاتغزة،رسالة دكتوراه غير منشورة،جامعةالخرطوم .
 .37العطاب ،نادية ( .)2004فاعمية برنامج تعميمي لمتربية العممية في أداء الطالب المدرس
لمميارات التدريسية واتجاىو نحو مينة التدريس ،المؤتمر العممي السادس عشر :تكويف

المعمـ ،مج ( ،)1الجمعية المصرية لمتربية العممية ،جامعة عيف شمس ،كمية

التربية .

 .38حمس ،داوود ( .)2013دليل الطالب المعمم في التربية الميدانية ،ط  ،2مطبعة الجامعة
اإلسبلمية،

غزة .

 .39حمادنة ،ىماـ ( .)2014درجة توافر معايير ضماف الجودة في برنامج إعداد معمـ التربية
االبتدائية في جامعة اليرموؾ مف وجية الطمبة المتوقع تخرجيـ ،ورقة عمل مقدمة إلى

المؤتمر الثالث" :تكامؿ مخرجات التعميـ مع سوؽ العمؿ في القطاع العاـ والخاص"،
جامعة البمقاء التطبيقية ،عماف،

األردف .

 .40حمداف ،زياد ( .)2012التربية العممية الميدانية مفاىيميا وكفاياتيا وتطبيقاتيا
المدرسية ،دار التربية الحديثة.

 .41حمداف ،محمد ( .)1999أدوات مالحظة التدريس :مفاىيميا وأساليب قياسيا في
التربية ،ط ،1دار التربية الحديثة ،الفيحاء.

 .42حيدر ،عبد المطيؼ ( .)1998إصبلح تعميـ العموـ التجربة األمريكية واالستفادة منيا،
المؤشر العممي الثاني :إعداد معمـ العموـ لمقرف الحادي والعشريف ،الجمعية المصرية

لمتربية العممية ،جامعة عيف شمس ،ـ (.615-593 ،)2

 .43الحيلة ،محمد ( .)2212طرائق التدريس واستراتيجياته ،ط ،4دار الكتاب الجامعي ،
اإلماراتالعربيةالمتحدة .
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 .44الخزرجي .)2011( ،أساليب معاصرة في تدريس العموم ،دار أسامة لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.

 .45خطابية ،عبد اهلل ( .)2008تعميم العموم لمجميع ،ط ،2دار المسيرة لمنشر والتوزيع،
عماف.

 .46خميفات ،نجاح ( .)2013برنامج مقترح قائم عمى الكفايات المينية الالزمة لمعممي
المغة العربية بالمرحمة الثانوية بمنطقة عسير في ضوء احتياجاتيم التدريبية ،رسالة
ماجستير غير منشورة.

 .47الخميفة ،الحسف ( .)1992برنامج مقترح إلعداد معمم المغة العربية في معاىد المعممين
بالسودان في ضوء الكفايات التعميمية األساسية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية

التربية ،جامعة األزىر ،القاىرة.

 .48الخميسي ،سبلمة ( .)2003موقف الطالب المعممين من فاعمية اإلشراف عمى التربية
العممية بالكميات المتوسطة لممعممين والمعممات بسمطنة عمان :دراسة ميدانية ،دار الوفاء

لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية.

 .49دائرة التربية والتعميـ ،قسـ اإلدارة والتخطيط التربوي ( .)1996استبانو لتحديد الحاجات
التربوية األكاديمية لمعمم العموم ،عماف ،األردف ،األونروا ،اليونسكو الرئاسة العامة.

 .50درويش ،عطا ( .)2010بعض جوانب القصور في برامج إعداد معممي العموم في

محافظات غزة في ضوء المعايير المينية لممعممين،المؤتمر العربي الدولى االوؿ لضماف

جودة التعميـ العالى  ،األمانو العامة إلتحاد الجامعات العربية و جامعة الزرقاء 13-9
مايو  ،االردف.

 .51درويش ،عطا ( .)2011أسس تدريس العموم لممرحمة األساسية ،غزة ،فمسطيف.
 .52درويش ،عطا؛ وحرب ،سميماف ( .)2009مدى التكامؿ بيف اإلعداد النظري واإلعداد

العممي لممعمميف في جامعة األزىر بغزة ،مجمة العموم اإلنسانية ،السنة السابعة ،ع (،)42

.26-1

 .53دليؿ كمية التربية ( .)2002أنظمة كمية التربية وأقساميا األكاديمية ،جامعة األزىر،
غزة ،فمسطيف.

 .54الدىاف ،حسف؛ والعمري ،سعيد ( .)2008المعايير التربوية  :دراسة وصفية  ،مجمة
العموم التربوية . http://coed.Ksu.edu.sa/journal/4.pdf ،)4(،
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 .55دياب ،إسماعيؿ؛ وآخروف ( .)1995مينة التعميم ،كمية التربية بدمنيور ،جامعة
اإلسكندرية.

 .56الرازي ،محمد( .د.ت) مختار الصحاح ،دار نيضة مصر ،القاىرة.

 .57راشد ،عمي ( .)1996اختيار المعمم واعداده ودليل التربية العممية ،دار الفكر العربي،
القاىرة ،مصر.

 .58الرشايدة ،محمد ( .)2006الكفايات التعميمية لقراءة الخريطة واالستقصاء في الدراسات
االجتماعية ،دار يافا العممية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 .59الرشيد ،منيرة ( .)2015تقويـ الممارسات التدريسية لدى معممات العموـ بالمرحمة
االبتدائية في ضوء التوجيات القائمة عمى االقتصاد المعرفي في المممكة العربية السعودية،

مجمة العموم التربوية ،مج ( ،)27ع ( ،)2جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف.

 .60الرديني ،محمد ؛ وآخروف ( .)1995التعمم الذاتي ومتغيرات العصر ،ط ،1دار الشروؽ،
عماف .
 .61زقوت ،أمنة ( .)2010تصور مقترح لتطوير برنامج اإلعداد التربوي العممي لمطالب/
المرشد النفسي بكمية التربية بجامعة األقصى في ضوء االتجاىات المعاصرة ،مجمة جامعة

النجاح لألبحاث (العموم اإلنسانية) ،مج ( ،)24ع ( ،79-31 ،)1نابمس ،فمسطيف.

 .62زيتوف ،عايش ( .)1996أساليب تدريس العموم ،ط ،2دار الشروؽ ،عماف.

 .63زيتوف ،عايش ( .)2002أساليب تدريس العموم  ،ط ،3دار الشروؽ ،عماف .

 .64زيتوف ،عايش ( .)2010االتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العموم وتدريسيا،
ط ،1عماف ،دار النشر.

 .65زيتوف ،كماؿ ( .)2229عمميات العمم والتربية العممية ،ط ،1عالـ الكتب ،القاىرة.

 .66زيتوف ،كماؿ ( .)2000تدريس العموم من منظور البنائية ،المكتب العممي لمكمبيوتر،
اإلسكندرية  ،مصر.

 .67زيزفوف ،غدير؛ وابراىيـ ،ىاشـ؛ وخطابية ،عبد اهلل ( .)1998تعميم العموم لجميع
األطفال ،المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليؼ والنشر ،دمشؽ.

 .68سالـ ،ميدي؛ والحميبي ،عبد المطيؼ ( .)1998التربية الميدانية وأساسيات التدريس،
ط ،2الرياض ،السعودية ،مكتبة العبيكاف.

 .69سعادة ،يوسؼ ( .)1994االتجاىات العالمية في إعداد معمم المواد االجتماعية ،مركز
الكتاب لمنشر ،القاىرة.
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 .70سعود ،عمي؛ والياس ،أسما ( .)2014مسوغات التوظيف التربوي لمدخل المعايير،
الورشة الوطنية لمتطمبات المناىج وفؽ مدخؿ المعايير ،دمشؽ.67-47 ،

 .71السعيد ،سعيد ( .)2006التربية العممية واعداد معممي المستقبؿ ،مجمة دراسات في
المناىج وطرؽ التدريس ،مج ( ،)9ع ( ،28-13 ،)113القاىرة ،مصر.

 .72سعيدي ،عبد اهلل ،والبموشي ،سميماف ( .)2009طرائق تدريس العموم (مفاىيم وتطبيقات
عممية) ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع،

عماف .

 .73سبلمة ،رمزي ( .)1999التربية العممية لممعمميف وسائر المعمميف في التربية مدخؿ
أساسي لمتفاعؿ والتكامؿ بيف التعميـ العالي والتعميـ العاـ ،ورقة عمل مقدمة إلى :ندوة
ممثمي التعميم العام والجامعي في الدول األعضاء لتعزيز التعاون والتكامل بين التعميم

العام والعالي ،جامعة البحريف ،البحريف.

 .74سمفاف ،ىوارد؛ وىيجنز ،نورماف ( .)1993التدريس من أجل الكفاية :ترجمة محمد عيد
ديراني ومصطفى محمد متولي ،الرياض ،عمادة شؤوف المكتبات ،جامعة الممؾ سعود.

 .75سميماف ،سميحة ( .)2012مدى استيفاء موضوعات الفيزياء بمنيج العموـ في الصفوؼ
العميا مف التعميـ األساسي بالمممكة العربية السعودية لممعايير القومية األمريكية لمحتوى

العموـ ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،مج ( ،)6ع ( ،295-346 ،)1جامعة القصيـ.

 .76سوريػاؿ ،لطفي ( .)1976المنحى التحميمي لممياـ التعميمية وميارات التعميـ ومغزاه

لتطوير مناىج تدريب المعمميف أثناء الخدمة ،المؤتمر الثالث لمديري مشروعات تدريب

المعممين أثناء الخدمة في البحرين ،معيد التربية ،عماف.

 .77السيد عمي؛ وسوزاف محمد ( .)2005برنامج مقترح لتطوير إعداد معمم العموم بكميات

التربية في ضوء مدخل العمم والتكنولوجيا والمجتمع ( )S.T.Sوأثره عمى التنوير العممي

وأداء الطالب المعمم ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الزقازيؽ ،مصر.

 .78السيد ،محمد ( .)2228الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم ،دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع،

عماف .

 .79شاذلي ،عبد الكريـ ( .)1988اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية بدولة البحريف نحو العمـ

وتدريس مادة العموـ ومدى انعكاسيا عمى ميوؿ تبلميذىـ ،مجمة كمية التربية جامعة

أسيوط ،ع (،)4

 .126-111
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 .80الشامي ،فدوى ( .)1999الكفايات التربوية األساسية لدى معممي التربية الخاصة في
محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مكتبة مركز القطاف لمبحث والتطوير

التربوي،

غزة .

 .81شاىيف ،نجاة ( .)2006مدى فيـ معممي العموـ لممرحمة الثانية مف التعميـ األساسي لمعمـ

في ضوء المتغيرات الثقافية والعولمة ،مجمة التربية العممية ،مج ( ،)9ع (-203 ،)2

.228
 .82شخشير ،خولة؛ وأبو دقة ،سناء ( .)1998دراسة تقييمية لواقع التربية العممية في كميات
التربية والجامعات الفمسطينية ،مجمة الجامعة اإلسالمية،)12( 1 ،

.239-219

 .83الشخيبي،علي(.)1998التخطيط التعليمي ،موسوعةالسفيرلتربيةاألبناء،م(،)3دار
السفير،القاهرة .
 .84صالح ،إبراىيـ ( .)1999الصعوبات التعميمية في تدريس مادة العموم كما يراىا معممو
الصفوف األساسية األربعة األولى في محافظة نابمس ،كمية الدراسات العميا ،جامعة

النجاح الوطنية،

فمسطيف .

 .85الصباغ ،ميمز ( .)1985تقويم مدرسات التاريخ بالمرحمة المتوسطة بالمممكة العربية
السعودية عمى ضوء ما اكتسبتو من كفايات تدريسية ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
الرئاسة العامة لتعميـ البنات،

الرياض .

 .86طالب ،صالح ( .)2006أثر برنامج تربوي مقترح قائم عمى الكفايات في اداء وتحصيل
طمبة كمية التربية في جامعة عدن ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،عدف،

اليمف 

 .87طالب ،عبد اهلل ( .)2009تطوير مناىج العموـ في المرحمة األساسية بالجميورية اليمنية
في ضوء معايير الجودة الشاممة ،مجمة التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية،

مج ( ،)12ع (.195-151 ،)2

 .88طعيمة ،أحمد ( .)1999المعمم كفاياتو واعداده وتدريبو ،ط ،1دار الفكر العربي،
القاىرة،

مصر .

 .89العاجز ،فؤاد؛ وحماد ،خميؿ ( .)1999أداء طمبة مساؽ التربية العممية بكميات التربية في
الجامعات الفمسطينية :دراسة تقويمية ،مجمة العموم اإلنسانية ،مج ( ،)7ع (.)1

 .90عباس ،أحمد ( .)1982برنامج مقترح لتدريب معممي العموم بالمرحمة اإلعدادية في
األردن وتجريبو ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.
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 .91عباس ،دعاء الفجر ( .)2011برنامج مقترح لرفع مستوى األداء بالميارات الموسيقية لدى

الطالب المعمـ بكمية التربية شعبة الطفولة  ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ  ،مجمة رابطة

التربية الحديثة  ،مج (، )4ع (.)14

 .92عبد الرحمف ،يس ( . )1998التدريس واعداد المعمم ،ط ،2الرياض ،دار النشر الدولي.
 .93عبد المطيؼ ،ميادة ( .)2010ميارات تدريس العموـ لدى معممي العموـ في المرحمة

االبتدائية بمحافظة بغداد :دراسة ميدانية ،المؤتمر العممي الثالث" :تربية المعمم العربي
وتأىيمو" ،جامعة جرش الخاصة.

 .94عبدالكريـ ،عباس عبد الميدي ( .)2007الكفايات التدريسية البلزمة لمعممي العموـ في
المرحمة اإلبتدائية االلزامية ،مجمة مركز دراسات الكوفو ،العراؽ ،ع(.)6

 .95عبد اهلل ،عبد الرحمف ( .)2004التربية العممية ومكانتيا في برامج تربية المعممين،
ط ،14دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 .96عبد اهلل ،عزة ( .)2013تقويـ أداء الطبلب معممي العموـ بكمية التربية في ضوء معايير
أداء الطالب المعمـ ،دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،ع (.305-254 ،)42

 .97العبيدي ،إسراء ( .)2007تقويـ الكفايات التدريسية لدى معممي العموـ في المرحمة
االبتدائية ،مجمة الفتح ،ع (.191-157 ،)31

 .98عبيد ،وليـ ( .)2004تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير
والثقافة والتفكير ،دار المسيرة ،عماف

 .99العتيبي ،وضحى ( .)2011تصور مقترح لكفايات معممة العموـ لممرحمة المتوسطة

وقياسيا في ضوء معايير الجودة الشاممة ،مجمة رسالة الخميج العربي ،ع (-80 ،)120

.137

.100

عثماف ،محمد ( .)2011أساليب التقويم التربوي ،دار أسامة لمنشر والتوزيع،

عماف ،األردف.

.101

العجرمي ،باسـ ( .)2011فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المينية

لطمبة معممي التعميمة األساسي بجامعة األزىر -غزة في ضوء إستراتيجية إعداد

المعممين ( ،)2008رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.

.102

العموـ

العزاوي ،رحيـ ( .)2009المناىج وطرائق التدريس ،ط ،1سمسمة المنيؿ في

التربوية .
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 .103العزي ،خالد؛ وىيبلت ،صبلح (.)2013أثر استخداـ استراتجية حؿ المشكبلت في

تنمية التفكير التأممي لدى طمبة الصؼ العاشر في مبحث التاريخ ،المجمة العممية ،كمية

التربية ،جامعة أسيوط . 82-57: )1(29،

 .104عودة ،ثناء؛ والسعدني ،عبد الرحمف ( .)2006مدخل إلى تدريس العموم ،مدينة نصر،
القاىرة .

 .105عوض ،محمود ( .)2006التربية العممية :ماىيتيا  -أىدافيا  -مراحميا  -أحد

موديالت كتاب كفايات التربية العممية الصادر عن مشروع التربية العممية بكمية التربية،

جامعة أسيوط ،مصر.

 .106العياصرة ،أحمد ( .)2009مدى فيم معممين العموم لممرحمة األساسية لبعض مظاىر
طبيعة العمم :دراسة حالة متعددة ،كمية العموم التربوية ،جامعة جرش األىمية ،عماف.

 .107الغامدي ،ماجد ( .)2012تقويم محتوى كتب العموم المطورة بالصفوف الدنيا من
المرحمة االبتدائية في ضوء معايير مختارة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.

 .108الغفيمي ،محمد ( .)2012برنامج مقترح قائم عمى الكفايات المينية الالزمة لمعممي
المغة العربية بالمرحمة الثانوية بمنطقة عسير في ضوء احتياجاتيم التدريبية ،رسالة

ماجستير غير

منشورة .

 .109فارس ،حمدي ( .)2015فاعمية برنامج تدريبي لتوظيف ممف االنجاز االلكتروني في
ضوء معايير  RTTIوأثره عمى تنمية ميارات التفكير التأممي لدى الطمبة المعممين

بجامعة األزىر -غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة،

فمسطيف .

 .110فتحية ،ميدي ( .)2013تكوين المعممين بالكفايات :ماذا عن البرامج التدريبية .ممتقى
التكويف بالكفايات في التربية ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة.301-284 ،

 .111الفتبلوي ،سييمة ( .)2003كفايات التدريس :المفيوم –التدريب -األداء ،دار الشروؽ،
األردف .

 .112الفتبلوي ،سييمة ( .)2004تفريد التعمم في إعداد وتأىيل المعمم ،ط ،1دار الشروؽ
لمنشر والتوزيع ،راـ اهلل.
 .113الفرا ،فاروؽ ( .)1984اتجاىات الكفايات والدور المستقبمي لممعمـ في الوطف العربي،
مجمة رسالة الخميج العربي ،ع (.)14
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 .114الفرا ،إسماعيؿ ( .)1995معوقات استخدام الوسائل التعميمية في تدريس المغة العربية
بالحمقة الثانية من التعميم األساسي بالجميورية اليمنية  ،كمية التربية ،جامعة أـ درماف

اإلسبلمية

.

 .115فرا ،عبد اهلل؛ وجامؿ ،عبد الرحمف ( .)1999المرشد الحديث في التربية العممية
والتدريس المصغر.

 .116فضيؿ ،عبد القادر ( .)1993تجارب واتجاىات الدوؿ العربية في إدخاؿ العمؿ اليدوي

والتربية التكنولوجية في مرحمة التعميـ األساسي ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم،

تونس.

 .117فقييي ،يحيى ( .)2009أيف موقعنا منيا؟ برامج إصبلح تعميـ العموـ العالمية ،مجمة
المعرفة ،ع (.)146

 .118القبيبلت ،راجي ( .)2005أساليب تدريس العموم في المرحمة األساسية الدنيا ومرحمة
رياض األطفال ،دار الثقافة ،عماف.

 .119قنديؿ ،يس ( .)2000التدريس واعداد المعمم ،ط ،3دار النشر الدولي ،الرياض.
 .120كاظـ ،إسراء ( .)2012الكفايات التعميمية البلزمة عند معممي مادة العموـ مف وجية

نظر المعمميف والمشرفيف التربوييف ،مجمة العموم النفسية والتربوية ،ع (-103 ،)105

.140

 .121كوسة ،سوسف ( .)2011الكفايات األدائية واالتجاه نحو التدريس لدى طالبات كمية
التربية ،مجمة القراءة والمعرفة ،ـ ( ،)2ع (.86-25 ،)116

 .122كيمب ،جيرولد ( .)1990برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات التعميمية لدى معمم

المواد التجارية بالمرحمة الثانوية التجارية بالسودان أثناء الخدمة ،رسالة دكتوراه غير

منشورة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 .123المقاني ،أحمد وآخروف ( .)1994تدريس المواد االجتماعية ،عالـ الكتاب ،القاىرة.

 .124المقاني ،أحمد؛ والجمؿ ،عمي ( .)1996معجم المصطمحات التربوية المعرفة في
المناىج وطرق التدريس ،ط ،1عالـ الكتب ،القاىرة.

 .125المولو ،فتحية ( .)2001أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات عمى النمو الميني لطمبة
العموم بكميات التربية بغزة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس
بالتعاوف مع جامعة األقصى بغزة.
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 .126الماضي ،سعد ( .)2013تصور مقترح لتطوير نظاـ تكويف معمـ التعميـ األساسي
بالوطف العربي في ضوء المعايير والمتطمبات المينية ،مجمة الثقافة والتنمية ،ع (.)67

 .127الماضي ،عباس ( .)2010تقويـ أداء مدرسي طرائؽ تدريس مادة العموـ في معاىد

إعداد المعمميف والمعممات في ضوء كفاياتيـ التعميمية ،مجمة مركز دراسات الكوفة ،ـ

( ،)1ع (.142-131 ،)16

 .128ماىوف ،توني ( .)2012مؤشر الجاىزية لمتعميم :دعم الطمبة المعممين لتحقيق
المعايير المينية لممعممين الجدد في فمسطين ،مشروع تحسيف واعداد وتأىيؿ المعمميف.

 .129محمود ،حسيف ( .)2005حوؿ المستويات المعيارية القومية لممنيج ونواتج التعمـ،

المؤتمر العممي السابع عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس 27-26،

يوليو ،جامعة عيف شمس ،ـ(.288-279 ،)1
 .130مديف ،مصطفى ( .)2007المعايير المينية لكفايات التدريس التي يستخدميا الطبلب
المعمموف في تقديـ دروس الرياضيات بالمرحمة االبتدائية :مستوياتيا ،ممارستيا ،أساليب
تنميتيا ،كمية التربية ،جامعة كفر الشيخ ،مجمة البحوث النفسية والتربوية ،ع (.)1

 .131مرعي ،توفيؽ ( .)1983الكفايات التعميمية في ضوء النظم ،دار الفرقاف ،األردف.
 .132مصطفى ،نجوى ( .)2005أثر برنامج مقترح لتحسيف أداء الطالب المعمـ بالفرقة الرابعة
شعبة التعميـ األساسي بالحمقة االبتدائية (عموـ) في ضوء االتجاىات المستقبمية ،مجمة

التربية العممية ،ـ ( ،)8ع (.180-131 ،)1

 .133مطر ،ماجد ( .)2010مستوى أداء الطمبة المعمميف في ميارات تدريس النحو بكمية

التربية بجامعة األقصى بغزة وعبلقتو ببعض المتغيرات ،مجمة القراءة والمعرفة ،ع،104

مصر.

 .134المطرفي ،غازي ( .)2008فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى استراتيجيات التعمـ
النشط في تنمية الميارات التدريسية لدى الطبلب المعمميف تخصص عموـ طبيعية بجامعة

أـ القرى ،مجمة التربية العممية ،جامعة عيف شمس ،ـ ( ،)13ع (.167-119 ،)1

 .135المعمرية ،وفاء (.)2007الكفايات :مفاىيميا ،أسسيا ،أنواعيا ،وزارة التربية والتعميم،
دورية التطوير التربوي ،ع ( ،)37سمطنة عماف.

 .136المعيمي ،أحمد ( .)2000تقويم برنامج اإلعداد الميني لمعممي العموم في كميات

المعممين في المممكة العربية السعودية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية العموـ
االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية ،الرياض.
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 .137المقوسي ،أحمد ( .)2000محاضرات في طرائق التدريس العامة والتربية العممية ،كمية
التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 .138المقيد ،رزاف ( .)2013مستوى جودة موضوعات عمم الفمك المتضمنة بكتب العموم

لممرحمة األساسية في ضوء المعايير العالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .139المكتب اإلقميمي باألردف ،منظمة األمـ المتحدة لمطفولة (اليونيسيؼ) ( ،)2009اإلطار
االسترشادي لمعايير أداء المعمم العربي :سياسات وبرامج ،ط ،1القاىرة.

 .140المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية وبرنامج األمـ المتحدة األلماني(  .) 2003تقرير التنمية
اإلنسانية العربية لمعام  : 2003نحو إقامة مجتمع المعرفة ،عماف،

األردف 

 .141الموسوي ،عبد اهلل ( .)2005الدليل إلى التربية العممية ،عبلـ الكتب الحديثة ،األردف.
 .142الناقة ،صبلح ( .)2009تقويـ (األداء التدريسي) لمطمبة المعمميف بكمية التربية في
الجامعة اإلسبلمية ،بمحافظة جنوب غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية -سمسمة الدراسات

اإلنسانية ،-مج ( ،)17ع (.384-349 ،)2

 .143الناقة ،محمود ( .)1997البرنامج التعميمي القائم عمى الكفايات :أسسو واجراءاتو،
كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

 .144نجدي ،أحمد؛ وسعودي ،منى ( .)2002المدخل في تدريس العموم ،دار الفكرالعربي،
مدينة نصر ،القاىرة.

 .145النجدي ،أحمد ،وعبد اليادي ،منى ( .)2007طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في
التدريس  ،دار الفكر العربي ،مدينة نصر ،القاىرة.

 .146نصر ،محمد عمي ( .)1999تطوير إعداد معمـ العموـ وتدريبو باستخداـ بعض المداخؿ

الحديثة لمتعميـ والتعمـ ،المؤتمر العممي الثالث :مناىج العموم لمقرن الحادي والعشرين-
رؤية مستقبمية ، -بنيا ،أبو سمطاف ،اإلسماعيمية.

 .147ىاشـ ،كماؿ الديف ( .)1991برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات التعميمية لدى معمم
المواد التجارية بالمرحمة الثانوية بالسودان أثناء الخدمة ،رسالة دكتوراه غير منشورة،

جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 .148ىزاع ،عبد الودود ( .)2009تقييـ أىمية ميارات تدريب العموـ وتوافرىا لدى الطالب
المعمـ في ضوء تقديرات مشرفي التربية العممية وطمبتيـ ،المؤتمر العممي الثالث عشر:

المنيج والمعمم والكتاب دعوة المراجحة ،الجمعية المصرية لمتربية العممية.348-321 ،
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 .149اليسي ،جماؿ ( .)2012واقع إعداد المعمم في كميات التربية بجامعات قطاع غزة في
ضوء معايير الجودة الشاممة ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 .150ىمفش ،جورد (. )1963التفكير التأممي طريقة لمتربية والتعميم ،ط ،1دار النيضة
العربية  ،القاىرة .

 .151و ازرة التربية والتعميـ العالي ( .)2008إستراتيجية إعداد وتأىيل المعممين في فمسطين،
فمسطيف.

 .152و ازرة التربية والتعميـ العالي ،اإلدارة العامة لئلشراؼ والتأىيؿ التربوي ( .)2008الخطة
اإلستراتيجية لمتطوير التربوي  ،2012-2008نحو نوعية التعميـ مف أجؿ التطوير،

فمسطيف.

 .153و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية ( .)2013النتائج األولية لطمبة فمسطين في دراسة
التوجيات الدولية في الرياضيات والعموم " ،"TIMSS 2011مسيرة التربية والتعميـ ،مج

( ،)16ع (.)82

 .154و ازرة التربية والتعميـ ،المشروع القومي ( .)2003المعايير القومية لمتعميم في مصر،
اإلدارة المركزية لمتخطيط التربوي ،و ازرة التربية والتعميـ ،ـ ( )1القاىرة.

 .155و ازرة التربية والتعميـ ،ىيئة تطوير مينة التعميـ ( .)2012دليل المعايير المينية لممعمم،
فمسطيف ،موقع و ازرة التربية والتعميـ عمى االنترنت .www.mohe.gov.ps

 .156الوىابة ،جميمة ( .)2013فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات معممات العموم
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املالحق

167

ممحق ()1

تسييل ميمة باحث
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ممحق ()2

أسماء السادة المشاركين في ورشة العمل
م

الدرجة العممية

االسم

 1أ.د .عطا حسن درويش

أستاذ المناىج وطرؽ تدريس العموـ المشارؾ /جامعة األزىر -غزة

 2د .محمد سميم مقاط

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد /و ازرة التربية والتعميـ –غزة

 3د .ميا محمد الشقرة

أستاذ ،المناىج وطرؽ التدريس المساعد  /غير متفرغ

4

د .محمد ىاشم أغا

أستاذ أصوؿ التربية المساعد ،مشرؼ تربوي ضمف مشروع (/)TEIP-1جامعة

األزىر-غزة

 5أ .كمال موسى

مشرؼ تربوي ضمف مشروع (/)TEIP-1جامعة األزىر-غزة

 6أ .حمدي فارس

ماجستير
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ممحق ()3

خطاب تحكيم أدوات الدراسة

ثسن اهلل الشمحي الشحٍن
سعادة الدكتور ................................................./حفظو اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الموضوع /تحكيم أدوات الدراسة

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة تيدؼ إلى قيػاس فاعميػة برنػامج مقتػرح فػي ضػوء معػايير مؤشػر الجاىزيػة لمتعمػيـ

 RTTIإلكسػػاب بعػػض كفايػػات تػػدريس العمػػوـ لمطالبػػات المعممػػات بجامعػػة األزىػػر – غ ػزة وذلػػؾ لنيػػؿ درج ػػة
الماجستير في التربية – قسـ المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األزىر – غزة ،ولتحقيؽ ذلػؾ قامػت الباحثػة بإعػداد
أدوات الدارسة المتمثمة في :

 برنػػامج تػػدريبي مقتػػرح إلكسػػاب بعػػض كفايػػات تػػدريس العمػػوـ فػػي ضػوء معػػايير مؤشػػر الجاىزيػػة لمتعمػػيـ RTTIلمطالبات المعممات – المستوى الثالث بجامعة األزىر – غزة.

 -بطاقة مبلحظة ميارات التدريس .

 -مقياس إتجاه نحو تدريس مادة العموـ .

 -اختبار تحصيمي يقيس الجانب المعرفي لكفايات التدريس .

والباحثة إذ تعرض ىذه األدوات عمى حضرتكـ ،فإنيا تأمؿ منكـ إبداء الرأي فيما يمي:
 -مدى مناسبة األدوات ليدؼ الدراسة.

 مدى مناسبة األدوات لمفئة المستيدفة. مدى سبلسة المحتوى لتحقيؽ أىداؼ الدراسة. مدى وضوح الصياغة المغوية لؤلدوات. -آراء أخرى لسعادتكـ حوؿ البرنامج.

وتفضلوا بقبول ف ائق االحترام والتقدير
الباحثة
إيمان أبو معيمق
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ممحق ()4

أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة
األداة
م

الدرجة العممية

االسم

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس

1

أ.د .يحيي أبو جحجوح

2

أ.د .فتحية المولو

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس

3

أ.د .صالح الناقة

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس

4

أ.د .داوود حسن حمس

5

د .ميا محمد الشقرة

أستاذ،المناىج وطرؽ التدريس

6

د .ياسر األشقر

دكتوراه ،أصولالتربية /الجامعة

7

د .عمي محمد نصار

8

د .محمد ىاشم آغا

9

أ.كمال موسى

المشارؾ /جامعة الػأقصى –غزة

بطاقة

مقياس

البرنامج

مالحظة

اتجاه نحو

االختبار

التدريبي

ميارات

تدريس

التحصيمي

التدريس

مادة العموم





































المشارؾ /الجامعة اإلسبلمية –غزة
المشارؾ /الجامعة اإلسبلمية –غزة



أستاذ المناىج وطرؽ التدريس
المشارؾ /الجامعة اإلسبلمية –غزة
المساعد  /الجامعة القدس المفتوحة



اإلسبلمية –غزة
أستاذ المناىج وطرؽ التدريس
المساعد/جامعة األزىر-غزة







أستاذ أصوؿ التربية المساعد ،
ومشرؼ تربوي ضمف مشروع





(/)TEIP-1جامعة األزىر-غزة

10

أ.حمدي فارس

مشرؼ تربوي ضمف مشروع

(/)TEIP-1جامعة األزىر-غزة
ماجستير
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ممحق ()5

اختبار قياس الكفايات المعرفية لتدريس مادة العموم لدى الطالبة المعممة ومفتاح تصحيحو

 -1بيانات أولية:
اسم الطالب/ة
الفصل الدراسي الثاني

............................................................................................

العام الدراسي 1025م1022/م

مدة االختبار )45( :دقيقة تقريباً:

عزيزتي الطالبة:

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس الكفايات المعرفية لتدريس مادة العموـ لدى الطالبة المعممة تخصص – معمـ

صؼ  -وىذا االختبار معد لغرض البحث العممي ،وليس لو عبلقة بدرجاتؾ .
 -2تعميمات االختبار:

 يرجى قراءة التعميمات التالية قبل البدء باإلجابة عمى أسئمة االختبار.
 .1قـ بتعبئة البيانات األولية في مكانيا المخصص قبؿ البدء باإلجابة.
 .2يتكوف االختبار مف( )41فقرة رئيسية مف األسئمة ( المقالية المحسنة – إختيار مف متعدد حيث أف لكؿ
سؤاؿ أربع بدائؿ واحدة منيـ فقط صحيحة واألخرى خاطئة ) وستطمب اإلجابة عمييا التركيز  ،وسرعة

اتخاذ القرار لئلجابة .

 .3عميؾ اإلجابة عمى السؤاؿ بوضع خط تحت اإلجابة الصحيحة.
 .4أجب عمى جميع أسئمة االختبار.

بعد قراءتؾ تعميمات االختبار :فإف عبلمتؾ في االختبار عبارة عف مجموع إجاباتؾ الصحيحة في فقرات

االختبار مع العمـ أف لكؿ سؤاؿ درجتاف .
مثال توضيحي لطريقة اإلجابة:

شعور التمميذ باالرتياح بعد اجابة سؤاؿ ُيعد تعزي اًز :
أ-معنوياً

ب-خارجياً

ج-ذاتياً

د-غير لفظياً.
ومقدرة تعاونك
شاكرة ُ

أختكم الباحثة  :أ .إيمان أبو معيمق
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 .1تختص الكفاية التدريسية بـ :
ب -المعمـ

أ -الطالب

د -الطالب والمعمـ

ج -المشرؼ التربوي
 .2اليدف السموكي ىو:

أ -تغير في مستوى مف مستويات خبرة وسموؾ المعمـ (معرفياُ-وجدانياً-ميارياً) بحيث يمكف مبلحظتو
وقياسو .

ب -أفعاؿ مرتبطة بالسموؾ والميارات العممية.

ج -نتاج تعميمي محدود يؤدي إلى تغير ممموس في سموؾ المتعمـ ،يمكف مبلحظتو وقياسو .
د .عبارات مرتبطة بالسموؾ ،تصؼ القدرات العقمية لممتعمـ .

 .3الكفاية التدريسية ىي :
أ -الحد األعمى مف أداء المعمـ .

ج -أداء المعمـ المياـ المنوطو إليو وفؽ معايير محددة .

ب -الحد األدنى مف اداء المعمـ .
د( -ب،ج) معاً.

 .4يعد" تشجيع معمـ العموـ لمطبلب عمى معرفة واكتشاؼ ما حوليـ " من كفايات المعمم :
أ -المعرفية

ب -الميارية

د -اإلنتاجية

د -الوجدانية

 .5إحدى طرق التدريس التالية ال تُطور من قدرات الطالب عمى التعبير والتفاعل مع اآلخرين  ،وتطور من
شخصياتيم بجوانبيا المختمفة :
ب-العرض العممي

أ-التعمـ بالمعب

د -لعب األدوار

ج-العصؼ الذىني

 .6جميع ما يمي من ممحقات القناة اليضمية عدا:
أ -األمعاء الدقيقة

ب -الغدد المعابية

ج -الكبد

د -البنكرياس

 .7تعتبر الحيوانات المحنطة ،والنباتات المجففة التي ُيحضرىا معمم العموم الى الفصل من :
ب -المجسمات

أ -النماذج

د -األشياء الحقيقية

ج -العينات
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 .8المواد الالزمة لمحصول عمى مغناطيس كيربائي:
أ -سمؾ معزوؿ – مسمار –بطارية – مفتاح كيربائي .

ب -قطعة ببلستيؾ –بطارية – مسمار –بطارية .
ج -سمؾ حراري –بطارية –مفتاح كيربائي .

د -سمؾ -مسمار –بطارية .

ُ .9يعد تطبيق المعمم لطريقة حل المشكالت من الكفايات:
أ -الميارية
د -المعرفية

ب -الوجدانية

د -اإلنتاجية .

ُ .10يعد تكون ظل األشياء  /األجسام نتيجة لـ :
أ -إنعكاس الضوء .
ب -إنكسار الضوء .

ج -إنتشار الضوء في خطوط مستقيمة .

د -نفاذي ػػة الضوء .

 .11ييدف إستخدام مدرس العموم تقنيات تعميم تالئم الموقف التعميمي إلى :
ب -زيادة خبرات التبلميذ ومياراتيـ .

أ -نقؿ المعرفة وتثبيت اإلدراؾ لدى التبلميذ .

د -جميع ما سبؽ .

ج -تنمية اتجاىات التبلميذ

 .12من اإلعتبارات التي يجب مراعاتيا أثناء إستخدام طريقة العروض العممية في التدريس ما يمي عدا :
ب -اإلقتصاد في التكمفة

أ -المساعدة في توضيح المفاىيـ المجردة

د -اإلىتماـ بالدوافع الداخمية لمطالب .

ج -توفر عنصر المشاىدة

( .13أن يقارن الطالب بين الخمية النباتية و الحيوانية ) ىدف يندرج تحت مستوى :
ب -التحميؿ

أ -الفيـ

د -التقويـ.

ج -التركيب

 .14التقويم ىو:

ب-إصدار حكـ عمى مدخبلت النظاـ التربوي

أ -عممية عبلجية وقائية تعاونية

ج -كـ البيانات التي يقوـ المعمـ بإصدار الحكـ عمييا
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د -مقارنة تقدـ المعمـ بالنسبة لؤلىداؼ التعميمية

 .15الطريقة التي تشجع التالميذ عمى انتاج عدد كبير من األفكار بيدف تنمية قدراتيم العقمية من خالل
التدريب عمى توليد األفكار المتنوعة حول قضية عممية تطرح عميو:

ب -العصؼ الذىني

أ -المناقشة

ج -االستقراء

د -حؿ المشكبلت

أ -تحفيزي

ب -إثارة المشكبلت

.16

السؤال التالي ( ماذا تفعل لو ىبطت عمى عل سطح القمر ) سؤال :
د -ألغاز

ج -إستقصائي

 .17األداة المناسبة لقياس مستوى ميارة الطالب لـ موضوع تموث البيئة :
ب -ممؼ الطالبة اإلداري

أ -االختبار التحصيمي

د -االستبانة

ج -المبلحظة

 .18عندما تقوم معممة العموم بإثبات أن القوة بين قطبي مغناطيس تتناسب عكسياً مع المسافة بين
قطبيو ،فأي طرق التدريس استخدمتيا:

ب -العرض العممي

أ -التجريب

د -االستكشاؼ

ج -اإلستقصاء

 .19أن ينفذ معمم العموم أنشطة تطبيقية توضح ظاىرة الصوت وانتشاره من كفايات المعمم:
ب -المعرفية

أ -األداائية

د-الوجدانية

ج -اإلنتاجية
 .20جميع مايمي صحيح عدا :

أ -إذا تحققت الفاعمية لشئ ما فيي تعني تحقيؽ الكفايو لو

ب -الكفاية مطمب ضروري لمفاعمية
ج -الكفاية أحد عناصر الفعالية

د -إذا تحققت الكفاية لشئ ما فيذا يعني بالضرورة تحقؽ الفاعمية لو

 .21القدرات العقمية والوعي والميارات الفكرية الضرورية ألداء المعمم تصنف ضمن الكفايات :
ب -األدائية

أ -الوجدانية

د -اإلنتاجية

ج -المعرفية
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 .22إذا حصل الطالب عمى درجة  60في مادة العموم بتقدير مقبول ُ ،يعد ذلك :
ب -تقويـ
أ -تقييـ
د -تصور كمي

ج -قياس

 .23واحد من البدائل التالية ال ينبغي مراعاتيا عند صياغة أىداف التعمم :
أ -شمولية األىداؼ لجوانب شخصية التمميذ

ب -شمولية األىداؼ لرغبات التبلميذ واحتياجاتيـ وميوليـ

ج -تمبية توقعات التبلميذ المدرسية

د -تنمية قدرة التبلميذ عمى حؿ المشكبلت
 .24تقميد محكم ومجسم لمشئ األصمي سواء كان مكب ارً أم مصغ ارً :

ب -النموذج

أ -العينة

ج -األشياء الحقيقية
.25

د -المعينات البصرية

أي من الممارسات التالية تمثل بشكل أكبر ممارسات تدريس تأممية متتالية :
أ -درس – عدؿ –درس مرة أخرى
ب -درس –فكر/تأمؿ
ج -درس –عدؿ

.26

د -درس –فكر/تأمؿ –عدؿ –درس مرة أخرى

التأمل في النتاجات السموكية المرغوبة والمتوقع تحقيقيا لدى الطالب يندرج تحت :

أ -التأمؿ قبؿ العمؿ

ب-التأمؿ أثناء العمؿ
ج-التأمؿ بعد العمؿ
.27

د -ال يكوف التأمؿ ممكف في ىذه المرحمة
من سمات اإلبداع أنو :

أ -رفاىية ترتبط بدرجة ذكاء الفرد
ب -سمة موروثة غير قابمة لمتعمـ

ج -ليس وظيفة أو محصمة لمذكاء فميس كؿ شخص ذكي مبدع

د -القدرة عمى توليد عدد كبير مف البدائؿ واألفكار عند االستجابة لمثير معيف
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.28

من أفضل الطرق في توفير تعمم يقوم عمى الفيم :
ب -القصص العممية

أ-اإلكتشاؼ
ج-المناقشة

.29

د -العروض العممية

المعمم المتأمل ىو القادر عمى :
أ -وصؼ األحداث الصفية

ب-وصؼ اإلجراءات الصفية

ج-تحميؿ األحداث الصفية

د -جميع ماسبؽ

( .30أن ترى المألوف بطريقة غير مألوفة ) ُيقال عن :
ب-العصؼ الذىني
أ-اإلبداع
ج-اإلستقصاء
.31

د -لعب األدوار

عمى معمم العموم أن يراعي أثناء توظيفو لمفيمم التعميمي :
أ -الفيمـ التعميمي يستخدـ لمحاولة البحث عف مشكمة أو لمراجعة الدرس

ب -الفيمـ التعميمي ُيغني عف شرح المعمـ
ج -الفيمـ التعميمي ينتيي بإنتياء عرضو

د-الفيمـ التعميمي اليحتاج إلى تقييـ مدى إستفادة الطبلب منو

.32

أفضل طريقة تؤدي إلى تعمم فعال :
ب-معرفة الفروؽ الفردية لدى التبلميذ

أ-اإلستجابة لمتطمبات التبلميذ

ج-تخطيط األنشطة لتعمـ التبلميذ
.33

د-تييئة بيئة صفية جيدة

طريقة التدريس التي تتبع األمثمة  ،والمقارنة بينيا بغرض التوصل إلى تحديد المفيوم :

أ-طريقة ىربارت

ب-الطريقة اإلستقرائية

ج-الطريقة اإلستنتاجية

د-الطريقة اإلستجوابية
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 أجيبي عن األسئمة التالية بوضوح -:

أذكري أكثر أربع تقنيات التعميم ُيمكن توظفينيا أثناء عرض الدروس التالية :
 .34أجزاء النباتات

أ-

ب-
ت-
ث-

.35

أ-

تركيب االذن

ب-
ت-
ث-
.36

حممي محتوى درس (الجياز اليضمي ) إلى :

 مفيوـ  :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

 مفيوـ  :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 حقيقة  :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 تعميـ  :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
.37

صيغي أىداف سموكية مختمفة لدرس النباتات لكل مايمي :

 المجاؿ المعرفي ( مستوى التذكر )  :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

 المجاؿ المعرفي ( مستوى التحميؿ )  :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 المجاؿ الوجداني :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

 المجاؿ النفس حركي  :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
.38

حددي وسائل تقويم أىداف درس التموث البيئي في المجاالت المختمفة ؟

-
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.39

ِ
يمكنك التخطيط لترسيخ المفيوم العممي ( الال فقاريات ) وفق خطوات معينة ؟
كيف

-

.40

كيف ِ
لك أن تستخدمي ميارات التمميذ العقمية في اكتشاف مفيوم التكيف ؟

-

.41

طريقة حل المشكالت في العموم تضمن لممتعمم سمسمة من العمميات العقمية التي تبرز شخصيتو

.وضحي تمك العمميات ؟

-

انتيت األسئمة
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مفتاح تصحيح االختبار التحصيمي لقياس الكفايات المعرفية لتدريس مادة العموم لدى الطالبات المعممات
أوالً :ضعي عبلمة ( )xأماـ اإلجابة الصحيحة في الجدوؿ التالي بعد اإلجابة عمى االختبار:
م

ب

أ

د

ج

معا

ما

أ

23
*

3

25
*

5

*

*

22

2

*

* 29

9

*

10
*

12
*

22

12

* 11

*
*
*

* 12

*

* 22

*

20

ج

15

*

12
*

22

2

أ

13

* 22

*

2

ج
*

21
*

1

م

ب

د

م

ب

د

سبق

*

2

2

(ب،ج)

جميع

* 12

*

*

19
* 30
*
*

* 32
31

*

33

*

ثانياً  :اإلجابة النموذجية لمـأسئمة المقالية
.34

النباتات،يحضرىا المعمـ اثناء عرض الدرس.
أ -عينات لبعض النباتات المتوفرة والتي تتضح فييا أجزاء
ُ

ب  -نموذج مكبر لنبتو تتضح فييا أجزاء النباتات مف تصميـ المعمـ بحيث يستعيف بيذا المجسـ أثناء عرضو
لمدرس.

ت  -مقطع فيديو يوضح أجزاء النباتات ،بحيث يكوف مشيؽ وممتع ويتميز بجودة عالية مف حيث وضوح الصوت
والصورة .

ث  -عرض رسمة موضحة ألجزاء النباتات باستخداـ السبورة الذكية  ،بحيث تستخدـ ميزات السبورة الذكية لجعؿ
العرض أكثر تشويقأ.
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.35
أ  -نموذج مكبر لمػأذف يوضح تركيب الػأذف  ،وأقوـ كمعمـ باإلستعانو بيذا النموذج مع توضيح الفرؽ بيف النموذج
والشيء األصمي ،حتى يسيـ المجسـ في تكويف صورة ذىنية صحيحة لدى التبلميذ .

ب -عرض فيمـ وثائقي لتركيب الػأذف يجسد الحقائؽ بالصوت والصورة.

ت -مقطع فيديو يوضح تركيب ا ألذف ،بحيث يكوف مشيؽ وممتع ويتميز بجودة عالية مف حيث وضوح الصوت
والصورة .
ث  -عرض رسمة موضحة لتركيب األذف باستخداـ السبورة الذكية  ،بحيث تستخدـ ميزات السبورة الذكية لجعؿ
العرض أكثر تشويقأً.

.36

 اليضـ( .مفيوـ)
 اإلمتصاص (.مفيوـ).

 يتـ ىضـ الطعاـ ىضـ جزئياً في المعدة (.حقيقة)

 ممحقات القناة اليضمية ال يمر فييا الطعاـ ،ولكنيا تساعد في ىضـ الطعاـ أثناء عممية اليضـ( .تعميـ)
.37

 أف ُيسمي أجزاء النبتة .
 أف ُيميز بيف أنواع الجذور .

 أف يستشعر عظمة الخالؽ في خمؽ النباتات .
.38

.39

 أف يرسـ النبتو موضحاُ أجزاءىا .
 المبلحظة  ،مبلحظة سموؾ التبلميذ أثناء وقت الراحة وفي فناء المدرسة .
 استبانو  ،تقيس ميوؿ التبلميذ في محافظتيـ عمى البيئة .

أثناء الترسيخ لممفيوـ العممي يجب عمى المعمـ أثناء التخطيط أف يستخدـ الػأسئمة التالية  :ما المفيوـ المحدد الذي
سيكتشفو التبلميذ ؟ ،ما النشاطات التي يجب أف ينفذىا التبلميذ ليألفوا ىذا المفيوـ ؟ ،ما أنواع المبلحظات التي سيحتفظ

فييا التبلميذ ؟
ويتـ خبلؿ ثمػاث مراحؿ :

 مرحمة استكشاؼ المفيوـ  :وفييا أقوـ بإعطاء تبلميذي توجيات يتبعونيا بواسطة خبرات حسية مباشرة بمفيوـ
البلفقاريات ،عف طريؽ وصؼ حيوانات شاىدوىا في الحديقة ،واحضار حيوانات أليفة يمكف مشاىدتيا ولمسيا

بحيث يكتشفوف مواصفاتيا بأنفسيـ ،تحت تعميماتي (المعمـ) التي أُعدت لمتبلميذ  ،مع مبلحظة أف تكوف ىذه
التعميمات ىذه التعميمات قصيرة  ،بحيث تُولد لدى الػتبلميذ أفكار وأسئمة تساعدىـ في الوصؿ إلى المفيوـ .
 مرحمة استخبلص المفيوـ  :أقوـ أنا (المعمـ) في ىذه المرحمة بكتابة البيانات التي جمعيا التبلميذ عمى السبورة
،ثـ يدور نقاش ًا مع التبلميذ ليصموا لممفيوـ المطموب الذي تـ جمع البيانات عنو (.وفي ىذه المرحمة يذكر ليـ
المصطمح العممي لممفيوـ).
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 مرحمة تطبيؽ المفيوـ (االتساع المفاىيمي ):في ىذه المرحمة أقوـ أنا (المعمـ) بتوجيو التبلميذ لتطبيؽ المفيوـ
.40

بأمثمة خارجية وأنشطة تساعد عمى ترسيخ المفيوـ في ذىف التبلميذ ،وعبلقتو بالمفاىيـ األخرى .

مف خبلؿ الخطوات التالية:

 .1تحميؿ محتوى الدرس لتحديد المفاىيـ والتعميمات المتضمنة في الدروس والتي سيكشفيا الطبلب.
 .2صياغة موضوع الدرس عمى ىيئة تساؤؿ رئيسي أو مشكمة عامة.
 .3تعديد مصادر التعمـ والوسائؿ التعميمية المناسبة.

 .4صياغة مجموعة مف التساؤالت الفرعية التي تدور حوؿ التساؤؿ الرئيسي.
 .5اقتراح عدد مف األنشطة الكشفية التي سأقوـ بيا بمشاركة التبلميذ بحيث كؿ نشاط ُيجيب عف تساؤؿ فرعي
متضمف األدوات ،الخطوات عمى شكؿ أسئمة  ،المبلحظة – التفسير – االستنتاج – التطبيؽ – التنبؤ، ...

.41

ويترؾ فراغ في كؿ نشاط بحيث ُيدوف التبلميذ مبلحظاتيـ وتفسيراتيـ واستنتاجاتيـ  ،وتُجمع استنتاجات الطبلب
ويترؾ فراغ لكي ُيجيب عنيا التبلميذ .
لمتوصؿ إلى إجابة عف التساؤؿ الرئيسي ؛ ثـ يعرض سؤاؿ تطبيقي ُ

خطوات طريقة حؿ المشكمػات :

 الشعور بالمشكمة  :احساس التمميذ بالمشكمة التي تواجيو مما يدفعو إلى دراستيا  ،والوصوؿ إلى نتائج البحث ،
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ توجيو المعمـ ،وتحديد نوع المشكمة التي تواجو المتعمـ .

 جمع المعمومات  :البحث عف المراجع  ،والمعمومات المتصمة بالمشكمة .

 وضع الفروض  :تحدي د الفروض ( أي تخميف الحموؿ الممكنة ليذه المشكمة عمى أف تكوف فروض واضحة
محددة ).

 التحقؽ مف صحة الفروض :التأكد مف صحة الفروض كالقياـ بإجراء التجارب حتى تتبيف صحة الفروض .
 حؿ المشكبلت ) :يشعر المتعمـ بالراحة ) حيث يتأكد التمميذ مف الحؿ المناسب لممشكمة ومف صحة ماتوصؿ
إليو .
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ممحق ()6

بطاقة مالحظة لمتعرف عمى مدى ممارسة الطالبة المعممة لمكفايات المينية
الطالبة المعممة :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .اليوـ :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  .التاريخ :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ.

المشرؼ المساعد :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ.

الباحثة  :إيماف عمي أبو معيمؽ

درجة الممارسة
ـ

مرتفعة

الكفايات المينية

جداً

مرتفعة

5

الكفايات المتعمقة بالتخطيط لدرس العموم
-1

تُحدد األفكار الرئيسية والفرعية لمدرس المراد شرحو.
تُحدد المفاىيـ العممية التي يجب أف ُيتقنيا الطبلب قبؿ

-3

تُحدد استعداد الطبلب لتعمـ موضوع عممي معيف في ضوء
تعمميـ القبمي والمتطمبات األساسية .

-4

تصوغ األىداؼ التعميمية في المجاؿ المعرفي عمى

-5

(يبلحظ مف دفتر التحضير)
لممبلحظة والقياس ُ .
تصوغ أىداؼ تعميمية متنوعة (معرفي –مياري-وجداني)

-2

تعمميـ كؿ مفيوـ.

مستويات عقمية مختمفة بشكؿ إجرائي بحيث تكوف قابمة

تعكس البناء المعرفي والطبيعة المميزة لمادة العموـ
-6

(.يبلحظ مف دفتر التحضير)
ُ
(يبلحظ مف
تصوغ أىداؼ تعميمية تُنمي ميارات التفكير ُ .
دفتر التحضير)

(يبلحظ مف
 -7تُحدد اإلجراءات التي سيتبعيا أثناء الشرح ُ .
دفتر التحضير)
 -8تُحدد الوسائؿ والمصادر واألدوات البلزمة لتدريس العموـ
(يبلحظ مف دفتر
والتي تحقؽ األىداؼ المنشودةُ .
التحضير)
 -9تُخطط لنشاطات ومواد تعميمية  /تعمميو مبلئمة لتحقيؽ
األىداؼ وتمبية احتياجات الطبلب التعميمية بما ينسجـ مع
(يبلحظ مف دفتر
طبيعة العمـ وطرائؽ تدريس مادة العموـ ُ .
التحضير)
 -10تُخطط لبلستفادة مف البيئة المحمية والخبرات الميدانية في
النشاطات التعميمية بقدر المستطاع.
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4

متوسطة
3

منخفضة
2

منخفضة
جداً

1

الكفايات المتعمقة بطرق تدريس العموم
-1

توظؼ طرؽ التدريس المبلئمة لمتعمـ النشط .

-2

تُركز أثناء طرؽ التدريس عمى إعطاء العمميات العقمية
اىتماما متوازناً مع المعرفة العممية .

-3

تستخدـ طرؽ التدريس التي تُشجع عمى تنمية التفكير
توظؼ العروض العممية في تدريس العموـ .

-6

تنظـ الخبرات التعميمية التي تستند إلى المبلحظة والتجريب

-4

في اكتساب الحقائؽ والمفاىيـ والميارات العممية التي
تتصؿ بموضوع الدرس .
-7

تنوع في طرؽ التدريس حسب الموقؼ التعميمي .

-8

تُوظؼ طرؽ التدريس بحيث تربط بيف الجانب النظري
والتطبيقي وبحياة التبلميذ واحتياجاتيـ .

-9

تُوظؼ العصؼ الذىني في تدريس العموـ في المواقؼ التي
تتطمب ذلؾ .

 -10تُحدد مشكبلت عممية تستخدـ فييا أسموب التقصي
واالكتشاؼ في التوصؿ إلى حموؿ مقبولة ليا .
 -11تُوظؼ طرؽ تدريس العموـ في إطار الموقؼ التعميمي
بشكؿ ُييسر األسموب العممي في التوصؿ لممعمومات
العممية .

 -12تُقدـ خبرات تعميمية تعزز تعمـ العمميات اإلجرائية
(المبلحظة – االستنتاج –التصنيؼ –التنبؤ -القياس –
فرض الفروض-تنظيـ البيانات .)..

 -13تُوفر فرصاُ كافية لمتواصؿ حيث يعبر فييا التبلميذ عف
مشاىداتيـ وتجاربيـ وخبراتيـ واستنتاجاتيـ وتأمبلتيـ
الشخصية خبلؿ توظيفو لطرؽ تدريس العموـ .

 -14تتيح طرؽ التدريس فرصة لمتبلميذ لنمو ميارات العمؿ
الفردي والجماعي .

 -15توجو أسئمة صفية سابرة لمتبلميذ(توضيحية –تشجيعية-
تحويمية-رابطة ) .
 -16تنتظر بضع ثواني عقب توجيو األسئمة الصفية (يراعي فترة
اإلنتظار عقب طرح السؤاؿ ).
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الكفايات المتعمقة بتقنيات التعميم
-1

تُوظؼ األجيزة والصور والنماذج والعينات والمجسمات
البلزمة لتعمـ موضوع عممي معيف .

-2

تيستخدـ األجيزة واألدوات والمواد بكفاءة عالية .

-3

تنوع في استخداـ التقنيات التعميمية .

-4

تُوظؼ الوسائؿ والتكنولوجيا بشكؿ ُييسر اكتساب الميارات
الخاصة باألسموب العممي الذي ُيبلئـ طبيعة مادة العموـ .

-5

تُحافظ عمى سبلمة التبلميذ أثناء استخداـ األدوات واألجيزة
العممية .
الكفايات المتعمقة بالتقويم

-1

تُستخدـ أساليب وأدوات قياس وتقويـ تبلئـ المفاىيـ العممية
داخؿ الصؼ .

-2

تُستخدـ التقويـ القبمي لتحديد متطمبات التعمـ .
تُحافظ عمى استم اررية التقويـ .

-3
-4

تستخدـ أساليب وأدوات قياس وتقويـ تبلئـ عمميات العمـ

والميارات العممية داخؿ الصؼ.
-6

تربط أسئمة التقويـ بأىداؼ تدريس العموـ .

-7

تطرح األسئمة التي تخاطب مستويات التفكير العميا .

-8

تُعطي تغذية راجعة تطويرية في تقويـ التبلميذ .
الكفايات المتعمقة ببيئة تعمم العموم

-1

تتجنب اإلفراط في التعزيز اإليجابي في المناقشات الصفية
.

-2

تُقدـ المادة بطريقة تثير عقوؿ التبلميذ وتفكيرىـ .
تيتـ بأسئمة التبلميذ واستفساراتيـ وأفكارىـ .

-4

تُنظـ بيئة تعمـ العموـ بحيث تشجع التبلميذ عمى الفضوؿ
العممي واإلبداع .

-5

تُتيح لمتبلميذ التعبير عف رأيو وتذوقو لؤلمور .
تُساعد التبلميذ عمى تصحيح أخطائيـ بأنفسيـ تحت إشرافو

-7

تُشجع التبلميذ عمى تبادؿ النقاش مع بعضيـ أثناء الدرس
.

-9

تُوفر بيئة تعميمية آمنو داعمة لعممية التعميـ والتعمـ .

-3

-6

.
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ممحق ()7

مقياس اتجاه نحو تدريس مادة العموم لمطالبة المعممة في صورتو النيائية
بسم هللا الرحمن الرحيم

أختي الطالبة المعلمة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


تقوـ الباحثة بإجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير مف قسـ المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األزىر –غزة ،

وقد استدعى ذلؾ قياميا بإعداد ىذا المقياس والذي ييدؼ لمتعرؼ عمى اتجاه الطالبات المعممات تجاه تدريس
مادة العموـ بجامعة األزىر –غزة  ،وعميو فإف الباحثة تأمؿ منؾ االستجابة عمى جميع فقرات المقياس وذلؾ

بوضع إشارة ( )xأماـ ما يتوافؽ مع رأيؾ في الفقرة ،عمماً بأنو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة  ،إذ أف
اإلجابة الصحيحة التي تنطبؽ ِ
عميؾ وتوافؽ رأيؾ أنتي الغيرؾ .
•

ال تستغرقي وقتاً طويبلً في عبارة واحدة  ،إذ أف انطباعؾ األوؿ يعتبر األكثر دقة .

•

جميع البيانات واالستجابات التي تُعطييا تحظى بسرية كاممة وتستخدـ ألغراض البحث
العممي .

•

ال تضعي أكثر مف إشارة في الفقرة أماـ في الفقرة الواحدة .


شاكر لكِ حسن تعاونك
الباحثة
إيمان أبو معيلق
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الرقم

الـفـقــــــــــــــــــرة

.3

أعتقد أف تعميـ العموـ ميماً في صفوؼ مرحمة التييئة.

أرى أف الدورات التدريبية لمعممي العموـ مضيعة لموقت .
أرى أف تعميـ العموـ يحتاج إلى كثير مف الوقت والجيد.

.4
.5

بشدة

أشعر باالرتياح خبلؿ تعميمي لمعموـ.

.1
.2

موافق

أشعر بالمتعة في األوقات التي أوظؼ فييا المختبر
والعروض العممية خبلؿ تعميمي لمعموـ.

.6

أجد صعوبة خبلؿ محاولتي تعميـ المفاىيـ العممية .

.7

أستمتع خبلؿ تنفيذ التجارب والعروض العممية المضمنة في

.9
.8
.9
.10

كتب العموـ.
أشعر أف تدريس العموـ يعزز مواىب اإلبداع لدى المعمـ.
أشعر بالخوؼ مف إيضاح الظواىر العممية لمتبلميذ في
غرفة الصؼ.
أجد متعة في مساعدة التبلميذ خبلؿ قياميـ بتركيب األجيزة
العممية.
أرى أف تدريس العموـ يمنح التبلميذ قدرة عمى مواجية
الصعوبات التي قد تواجييـ مستقببلً.

.11

أشعر بالخوؼ مف احتماؿ طرح التبلميذ ألسئمة عممية ال

.12

أعتقد أف تعمـ التبلميذ لمادة العموـ ميـ بنفس قدر أىمية

.13

أستطيع اإلجابة عنيا.

تعمميـ لمادة المغة العربية والحساب.
أشعر بحاجة طمبة التعميـ الػأساسي في الجامعات الى
تطوير مياراتيـ في تدريس العموـ باستمرار.

.14

ستكوف مادة العموـ مف الموضوعات التي أفضؿ تعميميا.

.15

سأكوف قاد اًر عمى إثارة التبلميذ ودفعيـ لئلقباؿ عمى تعمـ

.16

أعتقد أف التبلميذ لدييـ فضوؿ فيما يتعمؽ بالظواىر العممية

العموـ.

.

.17

أخطط ألف أربط مادة العموـ بالموضوعات الدراسية األخرى

.18

أعتقد أنني أمتمؾ ميارات تدريس العموـ

حيث يكوف ذلؾ مبلئما.
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موافق

غير

متأكد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

ممحق ()8

جــامعــــــــــــــــــ
عمـــــــــــــــــاا

ــــــــــــــــ – غـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــا

ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــــامج ماج ــ ـ

ع ـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــا ج ري ــــا

ـــــ



بزوامج مقخزح

إلكساب بعض كفاياث حدريس العلوم في ضوء
معاييز مؤشز الجاهشيت للخدريس RTTI


إعذاد

إًَبٌ عهٍ أثىيعُهك
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الوحدة
األولى

المحتوى
معايير مؤشر الجاىزية لمتدريس iTTR

عدد الجمسات

عدد الساعات

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
2
2

الثانية

كفايات تدريس مادة العموم

الثالثة

الخطوط العريضة لمنياج العموم في المرحمة األساسية الدنيا

الرابعة

التخطيط ل تدريس مادة العموم

الخامسة

الوسائل التعميمية والتكنولوجيا في تدريس العموم

السادسة

التقويم في مادة العمــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

السابعة

طرق تدريس العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

الثامنة

اإلبداع في تدريس العموم (حالوة تدريس العموم)

1

التاسعة

التفكير التأممي والممارسات التأممية لمعمم العموم

1

دليل البرنامج:

اسم البرنامج :اكساب بعض كفايات تدريس العموـ في ضوء معايير مؤشر الجاىزية لمتعمـ  -RTTIالمستوى
الثاني.

ىدف البرنامج :ييدؼ البرنامج إلى اكساب بعض الكفايات المينية (المجاالت المعرفية – المجاالت الميارية –
المجاالت الوجدانية) ،وذلؾ عف طريؽ استخداـ الوسائؿ واألساليب واألنشطة التي تساعد في تحقيؽ ذلؾ.

أىداف تفصيمية:

يتوقع في نياية البرنامج أف يكوف كؿ طالب معمـ قادر عمى أف :
 .1التعرؼ إلى معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ RTTI

 .2التعرؼ إلى الكفاية التدريسية وبعض كفايات تدريس العموـ .

 .3التعرؼ إلى الخطوط العريضة لمنياج العموـ في المرحمة األساسية الدنيا.
 .4التخطيط الجيد لدروس العموـ.

 .5المعرفة الكاممة والشاممة بمحتوى مادة العموـ لممرحمة األساسية الدنيا وميـ تدرجيا وترابطيا.
 .6يستخدـ التكنولوجيا المتقدمة في تدريس العموـ.
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 .7يتدرب عمى تنويع طرائؽ واستراتيجيات التدريس بما يبلءـ مادة العموـ في المرحمة األساسية وجوانب

التعمـ (المفاىيـ – الميارات – التعميمات) بما يتناسب مع طبيعة المادة العممية وخصائص نمو

التبلميذ.

 .8ييتـ بالجانب التطبيقي في كؿ درس مف دروس مقرر العموـ بما يبلءـ احتياجات الطمبة.

 .9يوظؼ مصادر التعمـ المختمفة في تعمـ العموـ.
ُ .10يدرس العموـ عمى أنيا نشاط إبداعي.
 .11التعاوف مع ذوي الخبرة لمحصوؿ عمى الخبرات والنصائح لتحسيف جودة تعمـ مادة العموـ.
 .12يدرؾ خصوصية التقويـ لمادة العموـ.
 .13تييئة بيئة آمنة وداعمة لتعمـ العموـ.
 .14خمؽ جو يتميز باألفكار والمرونة والحماس يبلءـ طبيعة المادة العممية لمعموـ.

إستراتيجية التدريب:

إلقاء التعميمات ،المناقشة ،المحاضرة  ،حؿ المشكبلت ،العصؼ الذىني ،التعمـ التعاوني  ،ورش العمؿ ،
التدريب الشخصي ،التدريس المصغر لتحضير دروس متنوعة.
االستفادة مف العينات السمعية والبصرية عف طريؽ عرض بعض التقنيات التربوية في مشاىدة أفبلـ ومقاطع
فيديو تركز عمى كفايات محددة.
التماريف والتقييـ:
 أنشطة فردية وجماعية. مناقشة. تطبيقات فردية. عصؼ ذىني.المستيدفات من البرنامج:

الطالبات المعممات بجامعة األزىر –غزة –المستوى الثالث (تعميـ أساسي).
مدة البرنامج :ػ  28ساعة
زمن تنفيذ البرنامج :مف  2016-2-1إلى  ،2016-4-1بواقع لقائيف في األسبوع
مكان عقد البرنامج:
المركز الوطني إلعداد المعمميف – جامعة األزىر – غزة.
ما يمزم لتنفيذ البرنامج:
.1
.2
.3
.4
.5

البرنامج التدريبي.
جياز الحاسوب المحموؿ كبديؿ لمكمبيوتر لعرض  Power Pointوعرض محتوى كؿ كفاية مف
الكفايات مف خبلؿ جياز عرض (.)LCD
السبورة.
بعض كتب مادة العموـ لتدريب عينة الدراسة.
معينات سمعية بصرية تساعد في تحقيؽ اليدؼ مف البرنامج.
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 .6بعض مقاطع الفيديو التي تركز عمى كفايات محددة.

الوسائل التدريبية المستخدمة في البرنامج:
 -جياز عرض (.)LCD

 جياز الحاسوب المحموؿ. -سبورة ذكية.

الجمسة االفتتاحية لمبرنامج
 زمف الجمسة:ػ ػ ساعة . ىدؼ الجمسة :ػ تييئة الطالبات المعممات مف خبلؿ إعطائيف فكرة عف البرنامج. -أساليب التدريس المتبعة في الجمسة :مناقشة المجموعات الصغيرة.

اجراءات الجمسة ( :وتتم وفق الخطوات التالية)

 -1الترحيب بالطالبات المعممات ،وتبادؿ األحاديث الودية.

 -2إعطاء فرصة لكؿ طالبة معممة أف تعرؼ عف نفسيا بما اليزيد عف نصؼ دقيقة.
 -3التعريف بالبرنامج من حيث:
أ -مسمى البرنامج.

ب -أىداؼ البرنامج.
ت -أىداؼ البرنامج وأىميتو.

ث -معايير مؤشر الجاىزية بمستوياتيا التطوريو بشكؿ شديد اإلختصار ،مع اإلشارة إلى أف ماسنتطرؽ
إليو في برنامجنا المستوى الثاني لمعايير مؤشر الجاىزية .

ج -موضوعات الدراسة األساسية.

ح -االستراتيجيات وأساليب التدريب والتدريس.
خ -أساليب وأدوات التقويـ.

د -عدد ساعات البرنامج وأسابيع الدراسة.

ذ -عدد وحدات البرنامج وتوزيعيا عمى جمسات.
 -4تقسيـ الطالبات المعممات إلى مجموعات :وتوضيح األدوار التي توزع عمى أفراد المجموعة في حاؿ

التعمـ التعاوني أو حؿ المشكبلت كما يمي :قائد المجموعة – اسـ المجموعة – عدد أفراد المجموعة –

ناقد المجموعة – مراقب المجموعة – الشارح لؤلفكار.

 -5توضيح القواعد التدريسية وتشمؿ ما يمي:

 -1االلتزاـ بالحضور في الوقت المحدد وعدـ الغياب.
 -2طريقة تسميـ األنشطة والتكميفات واستبلميا.

 -3التواجد في قاعة التدريب وعدـ الخروج منيا إال لمضرورة.
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 -4التعاوف في العمؿ وعدـ االتكاؿ عمى الغير.

 -5العمؿ بيدوء واتزاف والمناقشة في اآلراء بأصوات ىادئة.
 -6مناقشة مفتوحة :يسمح فييا الطالبات المعممات بطرح أي استفسارات عف البرنامج واإلجابة منيا.
 -7إنياء الجمسة بعبارات رقيقة تحمؿ أجمؿ األمنيات والدعوات الطيبة.

ال وح

دة األول ى

معــــاووــــــرىمـــؤذــــرىالجــــاهــــزوـــةىللتـــدروــــسى RTTIى
رددىالجلدات:ىجلدةىواحدة ى
 المستوى الثاني–اليدف منيا:

 -أن تتعرف الطالبة المعممة عمى معايير مؤشر الجاىزية لمتعميم - RTTI

المستوى الثاني – بمستوياتيا الثالث :المعرفة والفيم ،الميارات المينية،

القيم ،واالتجاىات المينية.
(يتوقع في الجمسة أن
تكون الطالبة المعممة
قادرة عمى):

المحتوى التعميمي

 -تفسير كؿ معيار مف معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ RTTI

-المستوى

الثاني -عمى حدة واعطاء معمومات تفصيمية عنو.

 أف تستنتج اإلجراءات المطموبة مف المعمـ لتحقيؽ بعض معايير مؤشرالجاىزية لمتعميـ –المستوى الثاني.-
 التعريؼ بمعايير مؤشر الجاىزية لمتدريس – RTTIالمستوى الثاني-بمستوياتيا الثبلث  :المعرفة والفيـ ،الميارات المينية ،والقيـ واالتجاىات

المينية.

 شرح معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ  RTTIمع تفسير كؿ معيار وبيافمصادر األدلة عميو ،وتقديـ مواقؼ تدريسية لتوظيؼ معايير مؤشر الجاىزية

لمتعميـ  -RTTIالمستوى الثاني -خبلليا.

 اإلجراءات المطموبة مف المعمـ لتحقيؽ كؿ معيار مف استنتاج معايير مؤشرالجاىزية لمتعميـ -RTTIالمستوى الثاني.-

استراتيجية التدريب
عدد الجمسات
الزمن
مصادر التعمم

 المحاضرة  ،المناقشة  ،العصؼ الذىني  ،لتعمـ التعاوني. جمسة واحدة ساعتاف. ماىوف ،توني ( .)2012مؤشر الجاىزية لمتعميـ :دعـ الطمبة المعمميف لتحقيؽالمعايير المينية لممعمميف الجدد في فمسطيف ،مشروع تحسيف واعداد وتأىيؿ

المعمميف.
192

الزمن /دقيقة

م

األساليب واألنشطة التدريبية لمجمسة

1

مقدمة

10

2

النشاط رقـ ( )1فردي :عصؼ ذىني

10

اكتبي بعض األىداؼ التربوية في المجاؿ المعرفي  /الوجداني /النفسحركي
المياري؟

3

عرض المدرب والمناقشة

15

4

النشاط ( )2جماعي :ورشة عمؿ

15

بمشاركة زميبلتؾ في المجموعة ،حددي خمسة مف معايير مؤشر الجاىزية

لمتدريس واقترحي األدلة المصاحبة ليا؟
5

عرض المجموعات

10

6

عرض المدرب والمناقشة

20

7

النشاط ( )3جماعي

10

استنتجي اإلجراءات المطموبة مف المعمـ لتحقيؽ بعض معايير مؤشر الجاىزية

لمتعميـ –المستوى الثاني-؟
8

عرض المجموعات

5

9

عرض المدرب والمناقشة

10

10

النشاط ( )4فردي :تأمؿ ذاتي

5

مف خبلؿ عممؾ في التدريب العممي اذكري مواقؼ تدريسية قمتي فييا بتوظيؼ

بعض معايير مؤشر الجاىزية لمتعميـ مع ذكر المعيار الذي ينطبؽ عمى كؿ
موقؼ تدريسي ؟
11

10

عرض المدرب
المػ ػ ػج ػ ػ ػ ػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع
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كفاواتىتدروسىمادةىالعلوم ى
الجلدةىاألولى:ىالتعروفىبمفكومىالكفاواتىالتدرودوةىودورهاىفيىإردادىالمعلمون ى

الجلدةىالثانوة:ىتعدادىالكفاواتىالتيىتحتاجكاىمعلمةىالعلومىللتدروسىفيىالمرحلةى
األدادوة ى
الجمسة األولى :التعريف بمفيوم الكفايات التدريسية ودورىا في إعداد المعممين.
اليدف منيا (يتوقع
من الطالبة المعممة في

نياية الجمسة أن تكون
قادرة عمى):

المحتوى التعميمي

 أن تُعرف مفيوم الكفاية التدريسية. -أن تُصنف الكفايات التدريسية إلى أنواعيا.

 أن تتعرف إلى دور الكفايات في إعداد المعممين بشكل عام ومعمم العموم بوجو خاص. -تعريؼ الكفايات التدريسية.

 تصنيؼ الكفايات حسب مكوناتيا وتوجييا. إعداد المعمميف القائـ عمى الكفايات. -أىمية مدخؿ الكفايات في إعداد المعمـ بشكؿ عاـ ومعمـ العموـ بوجو خاص.

إستراتيجية التدريس

م

 -المحاضرة  ،المناقشة  ،العصؼ الذىني  ،التعمـ التعاوني.

زمن الجمسة

 -ساعتاف

مصادر التعمم

 فتحية  ،ميدي بمعسمة ( .)2013تكويف المعمميف بالكفايات :ماذا في البػرامج التدريسػية ،ممتقػىالتكويف بالكفايات في التربية ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة.301-284 ،

األساليب واألنشطة التدريبية لمجمسة

1

النشاط رقـ( )1فردي :عصؼ ذىني :تحدثي بما تعرفينو عف الكفاية التدريسية ؟

3

النشاط رقـ( )2فردي :عصؼ ذىني :اكتبي بعض الكفايات التدريسية التي يحتاجيا المعمـ
الفعاؿ ؟

2

عرض المدرب والمناقشة

الزمن /دقيقة
10
35
10
15

4

عرض المدرب والمناقشة

5

النشاط رقـ( )3جماعي (عصؼ ذىني) :وضحي أىمية إعداد المعمميف في ضوء مدخؿ

6

عرض المجموعات

5

7

عرض المدرب

10

10

الكفايات بشكؿ عاـ ومعمـ العموـ بشكؿ خاص؟

المػ ػ ػج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع
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الجمسة الثانية :الكفايات التي تحتاجيا معممة العموم لمتدريس في المرحمة األساسية.
اليدف منيا (يتوقع من

 -أن تعدد الكفايات التي تحتاجيا معممة العموم لمتدريس في المرحمة األساسية.

نياية الجمسة أن تكون

 -أن تربط بين ما تقدمو من أمثمة عمى كفايات تدريس مادة العموم بمعايير مؤشر الجاىزية

الطالبة المعممة في
قادرة عمى:

المحتوى التعميمي

 أن تقدم أمثمة لمواقف تدريسية عمى كل كفاية من كفايات تدريس مادة العموم.لمعمم .RTTI

 شرح الكفايات التعميمية البلزمة لتمكيف معمـ العموـ مف ممارسة تدريس العموـ بفاعميةواقتدار.

 تقديـ مواقؼ تدريسية لتوظيؼ كفايات تدريس مادة العموـ مف خبلليا. توظيؼ معايير مؤشر الجاىزية  RTTIمف خبلؿ المواقؼ التدريسية الدالة عمى الكفايات.المحاضرة – المناقشة – العصؼ الذىني – التعمـ التعاوني.

استراتيجية التدريب
زمن الجمسة

 -ساعة ونصؼ

مصادر التعمم

 النجدي ،أحمد ،وسعودي  ،منى ( . )2002المدخؿ في تدريس العموـ ،دار الفكر العربي،نصر ،القاىرة.

 زيتوف ،عايش ( . )1994أساليب تدريس العموـ ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،ط ،1عماف،األردف.
الزمن /دقيقة

م

األساليب واألنشطة التدريبية لمجمسة

1

مقدمة

2

النشاط رقـ ( )1تأمؿ ذاتي (مواقؼ تدريسية):

20

تحدثي بما تعرفينو عف الكفايات التي يحتاجيا

10

مدرس العموـ لممرحمة األساسية الدنيا ؟

20

3

عرض المدرب

4

نشاط رقـ ( )2فردي :عصؼ ذىني:

مف خبلؿ فيمؾ لمكفايات التدريسية ..وضحي دورىا

10

في اعداد معمـ العموـ ؟
10

عرض المدرب والمناقشة
نشاط رقـ ( ) 3فردي :عصؼ ذىني:

برأيؾ ما الكفايات التي تمتمكيا مرافقتؾ في المشروع

10

والتي تؤىميا لتكوف معممة عموـ ناجحة ؟
عرض المدرب والمناقشة
نشاط رقـ ( )4عصؼ ذىني:

10

برأيؾ ما الكفايات التي تفتقدييا مرافقتؾ في المشروع لتكوف

10

معممة عموـ ناجحة ؟
10

عرض المدرب والمناقشة
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ىالخطوطىالعروضةىلمنكاجىفيىالمرحلةىاألدادوةىالدنوا ى ى
رددىالجلدات:ىجلدةىواحدة ى
الوحدة الثالثة :الخطوط العريضة لمنياج العموم في المرحمة األساسية الدنيا
اليدف منيا (يتوقع من
الطالبة المعممة في نياية

الجمسة أن تكون قادرة عمى :
المحتوى التعميمي

 أن تعرف الخطوط العريضة لتدريس العموم في المرحمة األساسية في البيئةالفمسطينية.

 -تتعرف إلى محتوى مواد العموم في المرحمة األساسية الدنيا

 تستنتج ترابط الدروس وتدرجيا في الصفوف السابقة والالحقة. توضيح وتدرج الخطوط العريضة لتدريس العموـ في المرحمة األساسية في البيئةالفمسطينية.
 عرض تحميؿ محتوى لمواد العموـ في المرحمة األساسية الدنيا. -شرح ترابط الدروس وتدرجيا في الصفوؼ السابقة والبلحقة ،مع تقديـ أمثمة عمى ذلؾ.

إستراتيجية التدريب
الزمن
مصادر التعمم

المحاضرة  ،المناقشة  ،العصؼ الذىني.
 ساعتاف -درويش ،عطا ( .)2011أسس تدريس العموـ لممرحمة األساسية ،ط ،1فمسطيف.

 عودة ،ثناء ،والسعدني ،عبد الرحمف ( .)2006مدخؿ إلى تدريس العموـ ،النصر،القاىرة.

الزمن /دقيقة

م

األساليب واألنشطة التدريبية لمجمسة

1

مقدمة

30

2

النشاط رقـ ( )1فردي :عدد األىداؼ الخاصة بتدريس العموـ لممرحمة األساسية االبتدائية

10

3

عرض المدرب والمناقشة

15

4

نشاط رقـ ( )2جماعي (ورشة عمؿ) :مف خبلؿ مبلحظاتؾ لتحميؿ محتوى مواد العموـ في

10

الفمسطينية ؟

المرحمة األساسية الدنيا :استنتجي ترابط الدروس وتدرجيا في الصفوؼ السابقة

والبلحقة مع ذكر أمثمة عمى ىذا التدرج؟
5

عرض المجموعات

10

6

عرض المدرب

15

7

نشاط رقـ ( )3جماعي :بمشاركة زميبلتؾ في المجموعة ،صنفي األىداؼ التالية لمادة

10

العموـ في حاؿ كونيا ميارية أو وجدانية أو معرفية وفي حاؿ التصمح كأىداؼ
196

سموكية ؟

 -1تشجيع التبلميذ عمى ترشيد استيبلؾ الموارد والخدمات والطاقات المتاحة.
 -2تنمية االتجاىات العممية وتقدير دور العمماء.
 -3أف يتعرؼ إلى مكونات البيئة ومحتوياتيا.
 -4أف يعدد أنواع الطيور.

 -5تنمية اتجاه المحافظة عمى البيئة ومواردىا.

 -6تدريب التبلميذ عمى إجراء التجارب المخبرية
8

عرض المجموعات

10

9

عرض المدرب

10
الم ػ ػ ػج ػ ػ ػ ػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع
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التــخـــطـــوــطىفـــــيىتــدروـــــسىالعـلــــــــوم ى
رددىالجلدات:ىجلدتان ى
الجمسة األولى :التخطيط في تدريس العموم.
اليدف منيا (يتوقع من

 -أن تعرف التخطيط الدراسي ،التخطيط لتدريس العموم.

الطالبة المعممة في نياية

 -أن تستنتج خصوصية التخطيط الجيد وأىميتو في تدريس العموم لكل من المعمم والمتعمم.

الجمسة أن تكون قادرة
عمى:

المحتوى التعميمي

 أن تستنتج مبادئ التخطيط الجيد لدى معمم العموم. أن تُحدد ميارات التخطيط الدراسي اليومي. -مقدمة في التخطيط الدراسي

 أىمية التخطيط الدراسي أو خصوصية التخطيط الجيد لمادة العموـ التخطيط الدراسي اليومي ومياراتو . -مياـ معمـ العموـ أثناء التخطيط الجيد.

استراتيجية التدريب

 -المحاضرة  ،المناقشة  ،العصؼ الذىني  ،التعمـ التعاوني

زمن الجمسة

 -ساعة ونصؼ

مصادر التعمم

 الخزرجي ،سميـ ( .)2011أساليب معاصرة في تدريس العموـ ،دار أسامة لمنشر والتوزيع،عماف ،األردف.

 العزاوي ،رحيـ ( .)2009المناىج وطرائؽ التدريس ،ط ،1سمسمة المنيؿ في العموـ التربوية. النجدي ،أحمد ،وعبد اليادي ،منى ( .)2007طرؽ وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس ،دار الفكر العربي ،مدينة نصر ،القاىرة.

م
1
2
3
6

الزمن /دقيقة

األساليب واألنشطة التدريبية لمجمسة
مقدمة
نشاط رقـ ( )1فردي:

10

اذكري ما تعرفينو عف التخطيط الدراسي؟

عرض المدرب والمناقشة
نشاط رقـ ( )2جماعي:

10
15

لماذا يعتبر التخطيط الجيد ميـ في تدريس العموـ  .ميـ

10

لكؿ مف المعمـ والمتعمـ؟
7

عرض المجموعات

5

8

عرض المدرب والمناقشة

15

9

نشاط رقـ ( )3فردي :تأمؿ ذاتي:

أثناء عممؾ في التدريب الميداني  ،تحدثي عف
198

10

أكثر ميارة مف ميارات التخطيط واجيتي فييا صعوبة أثناء إعدادؾ

لمتخطيط اليومي لػ دروس العموـ ؟
10
11

عرض المدرب والمناقشة

نشاط رقـ ( )4عصؼ ذىني :قُدر ِ
لؾ كمعممة عموـ لمصؼ الثالث ابتدائي أف
يكوف غداً ىو شرح درس ( التكيؼ ) ما ىي الخطوات التي ستتبعينيا

15
10

لئلعداد لتحضير ليذا الدرس ؟

12

10

عرض المدرب والمناقشة
المجموع

13

110

الجمسة الثانية:أمثمة عمى التخطيط في تدريس العموم.
اليدف منيا (يتوقع من
الطالبة المعممة في نياية
الجمسة أن تكون قادرة
عمى :

المحتوى التعميمي

 أن تُقدم أمثمة عمى التخطيط في العموم. -أن تُخطط لترسيخ المفيوم العممي .

 -أن تخطط إلحدى عمميات العمم األساسية .

 أن ُيعد خطة يومية من واقع مناىج العموم لممرحمة األساسية الدنيا. شرح كيفية التخطيط الجيد لترسيخ المفيوـ العممي . -تخطيط إلحدى عمميات العمـ .

 أمثمة عمى التخطيط في العموـ . تحضير خطة يومية ألحد درووس مادة العموـ .المحاضرة  ،المناقشة ،العصؼ الذىني  ،التعمـ التعاوني

استراتيجية التدريب
زمن الجمسة

 -ساعتاف

مصادر التعمم

 الخزرجي ،سميـ ( .)2011أساليب معاصرة في تدريس العموـ ،دار أسامة لمنشر والتوزيع،عماف ،األردف.

 العزاوي ،رحيـ ( .)2009المناىج وطرائؽ التدريس ،ط ،1سمسمة المنيؿ في العموـ التربوية. النجدي ،أحمد ،وعبد اليادي ،منى ( .)2007طرؽ وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس ،دار الفكر العربي ،مدينة نصر ،القاىرة.
م
3

الزمن /دقيقة

األساليب واألنشطة التدريبية لمجمسة

نشاط رقـ ( )1جماعي :بمشاركة زميبلتؾ في المجموعة ما ىي مياـ معمـ

10

العموـ أثناء التخطيط الجيد لتدريس العموـ؟

4

عرض المجموعات

5

5

عرض المدرب والمناقشة

15

6

نشاط رقـ ( )2جماعي :بمشاركة أفراد مجموعتؾ أعدي خطة تحضيرية

لدرس (التكيؼ)  ،إحدى دروس العموـ لمصؼ الثالث اإلبتدائي ،مع مراعاة
199

10

معايير التخطيط الجيد لدرس العموـ ؟
7

عرض المجموعات

5

8

عرض المدرب والمناقشة

15

9

نشاط رقـ ( )3فردي :عصؼ ذىني :كيؼ ُيخطط معمـ العموـ لتنمية
عمميات العمـ  ،ومياراتو العممية لدى طبلبو ؟

10

10

عرض المدرب والمناقشة

15

11

نشاط رقـ ( )4جماعي:عصؼ ذىني :بصفتؾ معممة عموـ لمصؼ الرابع

10

ابتدائي (الفصؿ الثاني) كيؼ تُخططيف لترسيخ احدى المفاىيـ العممية
التي قد تواجيؾ ؟
12

عرض المجموعات

10

13

عرض المدرب والمناقشة

15

14
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الودائلىالتعلوموةىوالتكنولوجوةىفيىتدروسىالعلوم ى
رــــــددىالجــلدــــــات:ى 2ى
الجلدـــــةىاألولــــى:ىالودائلىالتعلوموةىفيىتدروسىالعلوم ى
الجمسة األولى  :الوسائل التعميمية في تدريس العموم .ى
اليدف منيا (يتوقع من

 -أن تتعرف إلى عممية االتصال.

نياية الجمسة أن تكون

 -أن تدرك خصوصية استخدام الوسائل التعميمية في مادة العموم.

الطالبة المعممة في
قادرة عمى:

 -أن تعرف الوسيمة التعميمية

 أن تعدد مجموعة من الوسائل التعميمية التي يتم توظيفيا في تدريس العموم. -أن تميز بين آلية استخدام كل وسيمة تعميمية.

 أن تعطي أمثمة عمى توظيف الوسائل التعميمية في مناىج العموم لممرحمة االبتدائية الدنيا. -أن تتعرف إلى قواعد توظيف التكنولوجيا والوسائل في العممية التعميمية.

 أن تبرىن ضرورة استخدام الوسائل التعميمية والتكنولوجيا في العممية التعميمية.المحتوى التعميمي

 الوسيمة التعميمية تعريفيا. شرح الوسائؿ التعميمية المستخدمة في العموـ.مع ذكر آلية استخداـ كؿ منيا.
 -أمثمة عمى توظيؼ ىذه الوسائؿ التعميمية في الموقؼ التعميمي.

 قواعد توظيؼ التكنولوجيا والوسائؿ في تدريس مادة العموـ والعممية التعميمية. أىمية استخداـ الوسائؿ التعميمية والتكنولوجيا في تدريس مادةإستراتيجية التدريب

المحاضرة  ،المناقشة  ،العصؼ الذىني.

زمن الجمسة

 -ساعة ونصؼ

مصادر التعمم

 إبراىيـ ،حمادة ،ومحمود ،إبراىيـ ( .)2229تكنولوجيا التعميـ والمستحدثات التكنولوجية ،ط،1عالـ الكتب؛ القاىرة.

 السيد ،محمد ( .)2228الوسائؿ التعميمية وتكنولوجيا التعميـ ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،عماف.
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م
2

الزمن /دقيقة
5

األساليب واألنشطة التدريبية لمجمسة
مقدمة

2

نشاط رقـ ( )1جماعي :ما ىي الشروط التي تستدعي معمـ العموـ توظيؼ

5

عرض المجموعات

5

2

عرض المدرب

12

2

نشاط رقـ ( )2جماعي :بمشاركة زميبلتؾ في المجموعة ،لماذا يعتبر تدريس منياج

5

5

التكنولوجيا والوسائؿ التعميمية.

العموـ بموادىا المختمفة في جميع المراحؿ مف أحوج مواد المنياج إلى الوسائؿ

التعميمية؟
2

عرض المجموعات

5

9

عرض المدرب

12

20

نشاط رقـ ( )3فردي :اكتبي ما تعرفينو عف الوسائؿ التعميمية في تدريس العموـ،

5

22

عرض المدرب والمناقشة

12

21

نشاط رقـ ( )4فردي :عصؼ ذىني :مف خبلؿ عممؾ في التدريب العممي اذكري

5

23

عرض المدرب والمناقشة

12

22

نشاط رقـ ( )5فردي :عصؼ ذىني :في ضوء ما تمت مناقشتو :كيؼ تحكميف عمى

5

25

عرض المدرب والمناقشة

وآلية استخداـ كؿ وسيمة؟

مواقؼ تدريسية قمتي بيا بتوظيؼ بعض وسائؿ تدريس العموـ؟

توظيؼ الوسائؿ التعميمية في تدريس العموـ؟

12
الم ػ ػ ػجػ ػ ػ ػمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع
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92

الجمسة الثانية :استخدام التكنولوجيا في تدريس العموم.
اليدف منيا (يتوقع من

 -أن تميز الطالبة بين األجيزة التكنولوجية المختمفة التي توظف في غرفة الصف.

نياية الجمسة أن تكون

 -أن تعطي أمثمة عمى توظيف التكنولوجيا في مناىج العموم لممرحمة االبتدائية الدنيا.

الطالبة المعممة في
قادرة عمى:

المحتوى التعميمي

 -أن تميز بين استخدامات التكنولوجيا في التدريس.

 أن تستنتج الفائدة التربوية التي تترتب عمى توظيف التكنولوجيا في العممية. شرح األجيزة التكنولوجية (بعضيا) ووظيفتيا وآلية استخداميا. -أمثمة عمى توظيؼ التكنولوجيا في مناىج العموـ لممرحمة االبتدائية الدنيا.

 ممارسة الطالبات إتاحة الفرصة لمطالبات الستخداـ التكنولوجيا المتوفرة في غرفة التدريب. الفائدة التربوية التي تترتب عمى توظيؼ التكنولوجيا في العممية التعميمية وفي تدريس العموـ.إستراتيجية التدريب
زمن الجمسة
مصادر التعمم

 المحاضرة  ،المناقشة  ،العصؼ الذىني  ،التعمـ الذاتي. ساعة ونصؼ www.education-ksa.com/t2018/ ابراىيـ ،حمادة ،ومحمود ،إبراىيـ ( .)2229تكنولوجيا التعميـ والمستحدثات التكنولوجية ،ط ،1عالـالكتب ،القاىرة.

م
2

األساليب واألنشطة التدريبية لمجمسة

نشاط رقـ ( :)1عصؼ ذىني :كيؼ يمكنؾ كمعممة لمادة العموـ االستفادة مف

الزمن /دقيقة
15

التكنولوجيا الحديثة وكيؼ توظفييا في تدريبؾ؟

1

عرض المدرب والمناقشة

15

3

نشاط رقـ ( :)2عصؼ ذىني :برأيؾ ما ىي الفائدة التربوية التي تترتب عمى

12

توظيؼ التكنولوجيا في العممية التعميمية.
2

عرض المدرب والمناقشة

15

الم ػ ػ ػج ػ ػ ػ ػ ػمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع
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ال وح

دة الس ادس

ة

التقــــــــووـــمىفــــيىالعلــــــوم ى
ى

رـــــددىالجـلدـــــــات:ىجـلدــــةىواحــــــدة ى
الجمسة  :التقويم في تدريس العموم

اليدف منيا (يتوقع
من الطالبة المعممة أن
تكون قادرة عمى):

 أن تعرف التقويم التربوي . أن ُيميز أساسيات عممية تقويم التعمم في تدريس العموم. أن تستنتج خصوصية التقويم في مادة العموم. أن تعدد أنواع التقويم. -أن تتعرف إلى أدوات التقويم في تدريس العموم.

المحتوى التعميمي

 التقويـ في مادة العموـ . أساسيات تقويـ التعمـ في تدريس العموـ. أىمية وخصوصية التقويـ في العموـ. -أنواع التقويـ.

 أدوات التقويـ المستخدمة في تدريس مادة العموـ.استراتيجية التدريب

المحاضرة  ،المناقشة  ،العصؼ الذىني.

زمن الجمسة

 -ساعتاف

مصادر التعمم

 عثماف ،محمد ( .)2011أساليب التقويـ التربوي ،دار أسامة لمنشر والتوزيع ،عماف،األردف.

 نجدي ،أحمد ،وسعودي ،منى ( .)2002المدخؿ في تدريس العموـ ،دار الفكرالعربي ،مدينة نصر ،القاىرة.

 عودة ،ثناء ،والسعدني ،عبد الرحمف ( .)2006مدخؿ إلى تدريس العموـ ،مدينةنصر ،القاىرة.
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الزمن /دقيقة

م

األساليب واألنشطة التدريبية لمجمسة

1

النشاط رقـ ( )1فردي :أذكري ما تعرفيو عف التقويـ التربوي؟

5

2

عرض المدرب والمناقشة.

10

3

النشاط رقـ ( )2جماعي :أثناء قيامؾ كمعممة عموـ بإعداد خطة عبلجية،
طمبت ِ
منؾ زميمتؾ معممة المغة اإلنجميزية بإتباع خطتيا (العبلجية

10

التقويمية) ،ىؿ يمكنؾ االستفادة مف خطتيا العبلجية؟
4

عرض المدرب والمناقشة

15

5

النشاط رقـ ( )3فردي :عصؼ ذىني :ييتـ المختصوف في التربية العممية

10

وتدريس العموـ بثبلثة أنواع رئيسية مف التقويـ ،في ضوء ذلؾ وضحي

الفروؽ مف حيث األىداؼ واألغراض بيف التقويـ القبمي (التمييدي)،
والتقويـ الختامي؟

6

عرض المدرس والمناقشة

15

7

النشاط رقـ ( )4فردي :عصؼ ذىني :تحدثي عف التقويـ المستمر ،مع ذكر

10

8

عرض المدرب والمناقشة.

15

9

النشاط رقـ ( : )5جماعي :بمشاركة زميبلتؾ في المجموعة:عددي بعض

10

أمثمة عمى توظيؼ ذلؾ داخؿ الحجرة الدراسية؟

أدوات التقويـ التي تستخدميا معممة العموـ ؟
10

عرض المجموعات

5

11

عرض المدرب

15
120
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ال وح

دة الس ابع

ة

طــــرقىتـــدروــــسىالعلــــــــوم ى
ى

رــــــددىالجـلدـــــــات:ىثالثىجلدـــــــات ى
الجمسة األولى :طرؽ تدريس العموـ
الهذف هٌهب (يتىقع هي
الطبلبت الوعلوت أى تكىى
في ًهبيت الجلظت قبدرة
علً ):
الوذتىي التعليوي

الىطبئل التعليويت
سهي الجلظت
هصبدر التعلن

-

م
1

أى تعذد طزق التذريض التي تصلخ لتذريض هبدة العلىم.
أى تظتٌتج خصبئص طزيقت تذريض العلىم الٌبجذت.
أى تتعزف إلً الوالهخ األطبطيت لطزق التذريض اآلتيت (العصف الذهٌي – االكتشبف –
اطتخذام القصص والذكبيبث البظيطت).
أى تُعذ خطت درطيت في أدذ دروص العلىم تُىظف فيهب الطزق التذريظيت الظببقت.
طشق انتذسَظ انتٍ تصهخ نًبدح انعهىو.
خصبئص طشَمخ تذسَظ انعهىو انُبجذخ.
ششح طشَمخ انعصف انزهٍُ يع خطخ دسعُخ فٍ يبدح انعهىو.
ششح طشَمخ االكتشبف يع خطخ دسعُخ فٍ إدذي دسوط يبدح انعهىو.
ششح طشَمخ اعتخذاو انمصص وانذكبَبد يع خطخ دسعُخ فٍ إدذي دسوط يبدح انعهىو.
انعصف انزهٍُ  ،انتعهى انتعبوٍَ ،انًُبلشخ  ،انًذبضشح.
عبعتبٌ
انخضسجٍ ،عهُى ( .)6177أعبنُت يعبصشح فٍ تذسَظ انعهىو ،داس أعبيخ نهُشش وانتىصَع،
عًبٌ :األسدٌ.
انعضاوٌ ،سدُى ( .)6112انًُبهج وطشائك انتذسَظ ،ط ،7عهغهخ انًُهم فٍ انعهىو
انتشثىَخ.
انُجذٌ ،أدًذ ،وعجذ انهبدٌ ،يًُ ( .)6111طشق وأعبنُت واعتشاتُجُبد دذَثخ فٍ
تذسَظ  ،داس انفكش انعشثٍ ،يذَُخ َصش ،انمبهشح.
دسوَش ،عطب ( .)6177أعظ تذسَظ انعهىو نهًشدهخ األعبعُخ ،غضح ،فهغطٍُ.
ععُذٌ ،عجذ هللا ،وانجهىشٍ ،عهًُبٌ ( .)6112طشائك تذسَظ انعهىو (يفبهُى وتطجُمبد
عًهُخ) ،داس انًغُشح نهُشش وانتىصَع ،عًبٌ.

األطبليب واألًشطت التذريبيت للجلظت

َشبط ( :)1فشدٌ (عصف رهٍُ) :برأيؾ ماىي خصائص الطريقة التي تصمح

الشهي /دقيقت
71

لتدريس مادة العموـ مع ذكر أمثمة عمى بعض ىذه الطرؽ؟

2
3

عشض انًذسة وانًُبلشخ.

َشبط ( :)2جًبعٍ (عصف رهٍُ) :بمشاركة زميبلتؾ في المجموعة ،حددي

71
71

مراحؿ جمسة العصؼ الذىني مف خبلؿ مشكمة تعرضييا وتراعي فييا ىذه

المراحؿ؟
4
5
6

عشض انًجًىعبد
عشض انًذسة

َشبط ( :)3جًبعٍ (عصف رهٍُ) :التعمـ باالكتشاؼ ىو أف يسمؾ الطالب سموؾ

العمماء .وضحي ذلؾ بمشاركة زميبلتؾ في المجموعة ...مع ذكر خطة درسية
226

71
61
71

ألحد دروس العموـ ؟
7
8
9

71
75
71

عشض انًجًىعبد
عشض انًذسة
َشبط ( :)4جًبعٍ (عصف رهٍُ) :

يتردد كثي اًر عند معممي المدارس ،أف طبيعة مادة العموـ جامدة ومصطمحاتيا

قد تكوف صعبة الفيـ ...بمشاركة زميبلتؾ ىؿ مف الممكف توظيؼ القصص

والحكايات الممتعة في تدريس العموـ...؟
10
11

71
75
761

عشض انًجًىعبد
عشض انًذسة
انًـــجــــًــــــــــــــــــــــــــــــىع

الجمسة الثانية :طرق تدريس العموم
اليدف منيا (يتوقع من

الطالبة المعممة في نياية
الجمسة أن تكون قادرة

 أن تتعرف إلى المالمح األساسية لطرق التدريس اآلتية (التعمم بالمعب – طريقة حلالمشكالت – طريقة لعب األدوار).

 -أن تعد خطة درسية في أحد دروس العموم توظف فييا الطرق التدريسية السابقة.

عمى):

 -أن تستنتج الفرق بين الطرق االعتيادية والطرق الحديثة في تدريس العموم.

المحتوى التعميمي

 شرح طريقة حؿ المشكبلت مف خبلؿ عرض خطة درسية ألحد دروس العموـ. شرح طريقة لعب األدوار مف خبلؿ عرض خطة درسية ألحد دروس العموـ. -شرح بعض طرؽ التعمـ بالمعب الفعالة في تدريس مادة العموـ.

الوسائل التعميمية

التعمـ التعاوني  ،المناقشة ،العصؼ الذىني.

زمن الجمسة

 -ساعتاف

مصادر التعمم

 الخزرجي ،سميـ ( .)2011أساليب معاصرة في تدريس العموـ ،دار أسامة لمنشر والتوزيع،عماف ،األردف.
 العزاوي ،رحيـ ( .)2009المناىج وطرائؽ التدريس ،ط ،1سمسمة المنيؿ في العموـ التربوية. النجدي ،أحمد ،وعبد اليادي ،منى ( .)2007طرؽ وأساليب واستراتيجيات حديثة فيتدريس  ،دار الفكر العربي ،مدينة نصر ،القاىرة.

 درويش ،عطا ( .)2011أسس تدريس العموـ لممرحمة األساسية ،غزة ،فمسطيف. سعيدي ،عبد اهلل ،والبموشي ،سميماف ( .)2009طرائؽ تدريس العموـ (مفاىيـ وتطبيقاتعممية) ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف.
الزمن /دقيقة

م

األنشطة واألساليب التدريبية لمجمسة

1

نشاط ( :)1جماعي (عصؼ ذىني) :بمشاركة زميبلتؾ في المجموعة  ،حددي

10

خطوات طريقة حؿ المشكبلت مف خبلؿ مشكمة تعرضيا في أحد دروس مادة

العموـ وتراعي فييا ىذه الخطوات ؟
2

عرض المجموعات

15

3

عرض المدرب

20
227

4

نشاط ( :)2جماعي (عصؼ ذىني) :المتأمؿ في حياة األطفاؿ يجد أف التبلميذ

10

يفقدوا مقدا اًر كبي اًر

مف الوقت في لعبيـ الخاص خارج المدرسة وغير الموجو والخيالي...

كيؼ يمكنؾ كمعممة عموـ توجيو ىذا الميؿ الفطري لممشاركة في لعبة تمثيؿ

األدوار بطريقة أكثر تنظيماً لتشجيع التعمـ في مادة العموـ ؟

5

عرض المجموعات

6

عرض المدرب

7

نشاط ( :)3تأمؿ ذاتي (مواقؼ تدريسية) :المعب وسيمة فعالة لمتعمـ طواؿ الحياة....

10
15

مف خبلؿ عممؾ في التدريب الميداني اذكري مواقؼ تدريسية قمتي بيا بتوظيؼ

10

التعمـ بالمعب في مادة العموـ؟
8

عرض الطالبات

15

9

عرض المدرب

15

10

نشاط ( :)4نشاط بيتي :التنوع ممح الحياة ...في ضوء ذلؾ أعدي خطة تحضيرية
لدرس في مادة العموـ تقوميف فيو بتوظيؼ أكثر مف طريقة تدريس في موقؼ

واحد( .وستتـ مناقشة الخطط في المقاء القادـ)
الم ػجػ ػ ػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع
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الجمسة الثالثة :طرق تدريس العموم
الهذف هٌهب (يتىقع هي
الطبلبت الوعلوت في ًهبيت
الجلظت أى تكىى قبدرة
علً):
الوذتىي التعليوي
الىطبئل التعليويت
سهي الجلظت
هصبدر التعلن

 أى تتعزف إلً الوالهخ األطبطيت لطزق التذريض اآلتيت (العزوض العوليت– طزح األطئلت).
 أى تعذ خطت درطيت في أدذ دروص العلىم تىظف فيهب الطزق التذريظيت الظببقت.-

ششح طشَمخ انعشوض انعًهُخ يٍ خالل عشض خطخ دسعُخ ألدذ دسوط انعهىو.
ششح طشَمخ طشح األعئهخ يٍ خالل عشض خطخ دسعُخ ألدذ دسوط انعهىو.
ششح طشَمخ طشح األعئهخ انفعبنخ فٍ تذسَظ يبدح انعهىو.
انتعهى انتعبوٍَ  ،انًُبلشخ  ،انعصف انزهٍُ.
عبعتبٌ
انخضسجٍ ،عهُى ( .)6177أعبنُت يعبصشح فٍ تذسَظ انعهىو ،داس أعبيخ نهُشش وانتىصَع،
عًبٌ ،األسدٌ.
انعضاوٌ ،سدُى ( .)6112انًُبهج وطشائك انتذسَظ ،ط ،7عهغهخ انًُهم فٍ انعهىو
انتشثىَخ.
انُجذٌ ،أدًذ ،وعجذ انهبدٌ ،يًُ ( .)6111طشق وأعبنُت واعتشاتُجُبد دذَثخ فٍ
تذسَظ  ،داس انفكش انعشثٍ ،يذَُخ َصش ،انمبهشح.
دسوَش ،عطب ( .)6177أعظ تذسَظ انعهىو نهًشدهخ األعبعُخ ،غضح ،فهغطٍُ.
ععُذٌ ،عجذ هللا ،وانجهىشٍ ،عهًُبٌ ( .)6112طشائك تذسَظ انعهىو (يفبهُى وتطجُمبد
عًهُخ) ،داس انًغُشح نهُشش وانتىصَع ،عًبٌ.
انهىَذٌ ،صَذ (. )6171أعبنُت تذسَظ انعهىو فٍ انًشدهخ األعبعُخ ،داس انكتبة انجبيعٍ،
انعٍُ  ،دونخ اإليبساد انعشثُخ انًتذذح .
228



م
1

األًشطت واألطبليب التذريبيت للجلظت

َشبط ( :)7جًبعٍ (عصف رهٍُ) :بمشاركة زميبلتؾ في المجموعة ..كيؼ ِ
لؾ تقديـ
عرض عممي ناجح في إحدى حصص العموـ ؟

2
3
4

عشض انًجًىعبد
عشض انًذسة

71
71
75

َشبط ( :)2جًبعٍ (عصف رهٍُ) :احدى معممي العموـ يتعامؿ مع طريقة العرض
العممي كما لو أنيا تجريب ....بماذا تنصحيو ؟

5
6
7

الشهي /دقيقت

عشض انًجًىعبد
عشض انًذسة

71
75
75

َشبط ( :)3تأيم راتٍ (يىالف تذسَغُخ) :تعد األسئمة في تدريس العموـ محكاً أساسي ًا
ِ
يمكنؾ كمعممة عموـ أف تُوظفي األسئمة في تنمية
لنجاح ىذا التدريس ،كيؼ

71

التفكير العممي ،وميارات عمميات العمـ لدى الطبلب ؟

8
9

عشض انطبنجبد
عشض انًذسة
انًــجـــــًـــــــــــــــــــــــــــــىع
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71
75
761

ال وح

دة الث امن

ة

االبـــــداعىفـــــيىتـــدروـــــــسىالعلـــــــــوم ى
(حـــالوةىتــدروـــــسىمـــــادةىالعلـــــوم) ى
رددىالجلداتى:ىجلدةىواحدة ى
الجمسة :اإلبداع في تدريس العموم (حالوة تدريس مادة العموم)
الهذف هٌهب (يتىقع هي
الطبلبت الوعلوت في ًهبيت
الجلظت أى تكىى قبدرة
علً:

-

أى تتعزف إلً اإلبذاع في تذريض العلىم.
أى يُويش ههبراث التذريض اإلبذاعي لذي هعلن العلىم.
أى تظتٌتج هىاصفبث بيئت التعلن اإلبذاعيت.
أى تُعطي أهثلت علً أًشطت إبذاعيت في تذريض العلىم.
أى يظتشعز دالوة تذريض هبدة العلىم.

الوذتىي التعليوي

-

اإلثذاع فٍ تذسَظ انعهىو.
يهبساد انتذسَظ اإلثذاعٍ نذي يعهى انعهىو.
أيثهخ عهً أَشطخ إثذاعُخ فٍ تذسَظ انعهىو.
انًذبضشح  ،انًُبلشخ  ،انعصف انزهٍُ.
عبعتبٌ
صَتىٌ ،كًبل ( .)6112عًهُبد انعهى وانتشثُخ انعهًُخ ،ط ،7عبنى انكتت ،انمبهشح.
إثشاهُى ،يجذٌ ،وانغبَخ ،انغُذ ( .)6171اإلثذاع وانتذسَظ انصفٍ انتفبعهٍ ،ط ،7عبنى
انكتت ،انمبهشح.
أثى جالنخ ،صجذٍ ( .)6111يُبهج انعهىو وتًُُخ انتفكُش اإلثذاعٍ ،ط ،7داس انششوق نهُشش
وانتىصَع ،عًبٌ.

إطتزاتيجيت التذريب
سهي الجلظت
هصبدر التعلن

-

م
1
2

الشهي /دقيقت
5

األطبليب واألًشطت التذريبيت للجلظت
يمذيخ

َشبط سلى ( :)1فشدٌ :عصف رهٍُ :يعتبر تدريس العموـ في المرحمة األساسية
وجميع المراحؿ نشاط إبداعي ...وضحي ذلؾ؟

3
4

عشض انًذسة وانًُبلشخ

71

َشبط سلى ( :)2جًبعٍ :بمشاركة زميبلتؾ في المجموعة :أستطيع أف أصنؼ
"إيماف" كمعممة عموـ مبدعة لمرحمة التعميـ األساسي إذا كانت ؟

5
6
7

عشض نهًجًىعبد
عشض انًذسة

10
11

5
5
71

َشبط سلى ( :)3تأيم راتٍ (يىالف تذسَغُخ) :مف خبلؿ عممؾ في التدريب العممي،
اذكري نشاط إبداعي قمتي بتنفيذه أثناء تدريسؾ مادة العموـ؟

8
9

5

71

عشض انًذسة

71

َشبط سلى ( :)3جًبعٍ :كيؼ يمكنؾ أف تحولي بيئة صفؾ إلى بيئة إبداعية ؟

71

عشض انًجًىعبد
عشض انًذسة

71
75
212

12

َشبط سلى ( :)5إثذاعٍ :بصفتؾ معممة عموـ ،أثناء مرورؾ بالطابور المدرسي

71

إلحدى الفصوؿ التي تقوميف بتدريسيا ،سمعت إحدى الطالبات تتحدث لزميمتيا بػ

(أنا أكره معممة العموـ)...كيؼ تتصرفيف مع ىذه الطالبة؟
13
14

عشض انطبنجبد
يُبلشخ انًذسة
انًــــجــــــًـــــــــــــــــــــــــــــــــىع
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71
75
761

ال وح

دة الت اسع

ة

التفكورىالتأمليىوىالتأملىالـــــذاتيى ى
رــــــددىالجـلدـــــــات:ىجـلدةىواحدة
اليدف منيا:

-

أن تتعرف الطالبة المعممة عمى التفكير التأممي والتأمل الذاتي

(يتوقع في الجمسة أن تكون

-

أف تتعرؼ الى مفيوـ التفكير التأممي

-

الطالبة المعممة قادرة عمى):

-

المحتوى التعميمي

-

أف تستنتج أىمية التفكير التأممي بالنسبة لممعمـ

أف تستنتج سمات وأدوار المعمـ المتأمؿ بشكؿ عاـ ومعمـ العموـ المتأمؿ بشكؿ خاص

أف تُعبر عف مواقؼ تدريسية تأممية .
مفيوـ التفكير التأممي  ،أىميتو
خصائص معمـ العموـ المتأمؿ وأدواره

األدوات التي تساعد عمى الممارسة التأممية .

المحاضرة  ،المناقشة ،لعصؼ الذىني ،التعمـ الذاتي.

استراتيجية التدريب
عدد الجمسات

-

جمسة واحدة

الزمن

-

ساعتاف.

مصادر التعمم

-

ىمفش ،جورد(. )1963التفكير التأممي طريقة لمتربية والتعميـ ،ط ،1دار النيضة العربية  ،القاىرة .


م
1

األساليب واألنشطة التدريبية لمجمسة

نشاط ( :)1فردي (تأمؿ ذاتي) :فكر في ِ
تحد تواجيو اآلف  ،قد يكوف تحدياً شخصياً أو مينياً  ،وقد
يكوف تحدياً صغي اًر أوكبي اًر  ،وربما يكوف جديداً أو كنت تصارعو لفترة مف الزمف  .أوالً لنتأمؿ

الزمن /دقيقة
15

المشكمة فقط  ،وقد يكوف التعبير عنيا مفيداً في ىذه المرحمة  .أي األجزاء تبلحظيا فييا ؟ أي نوع

مف التحديات ىو ؟ ومالذي فعمتو تجاىو ؟
2

عرض المدرب والمناقشة.

10

3

نشاط ( :)2فردي  :بالمشاركة مع أفراد مجموعتؾ ،استنتجي السمات التي يجب أف تميز معممة

10

4

عرض المدرب والمناقشة

10

5

نشاط ( :)3جماعي :

15

6

عرض المدرب والمناقشة

10

7

نشاط ( :)4فردي (عصؼ ذىني)

10

8

عرض المدرب والتغذية الراجعة

15

9

نشاط ( :)5فردي (تأمؿ ذاتي) :في حياة كؿ منا معمـ لف ينساه  ،معمـ ترؾ بصمة في حياتؾ

10

10

عرض الطالبات والمناقشة

15

11

العموـ لتكوف معممة تأممية؟

...تحدثي لنا عف معمـ ال أنساه ؟ 

120

المجمػ ػ ػػوع
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-

زمن الجلسة

-

هدف الجلسة :

-

ة الختامية

ال جلس

 :س ػ ػ ػ ػ ػػاعة
تكريموشكرالطالباتالمشاركات

إجراءات الجلسة :

أ -تقييـ البرنامج مف قبؿ الطالبات المعممات .

ب -السماح لكؿ طالبة معممة بالتحدث بمبلحظاتيا عف البرنامج المقترح .
بناء عمى مبلحظة الباحثة ألداء كؿ طالبة
ت -تقديـ بعض التوصيات لمطالبات المعممات
ً
معممة.
ث -تقديـ اقتراحات لمطاالبات المعممات ػتساعدىـ في تنمية كفاياتاىـ التدريسية باستمرار  ،بحيث
يكونوا قادريف عمى مواجية تحديات العصر .

ج -توزيع شيادات الشكر و التقدير عمى الطالبات المعممات .

ح -إنياء الجمسة بعبارات رقيقة تحمؿ أجمؿ األمنيات ،والدعوات الطيبة .
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