جامعةةةةةهر

ةةةةة ر–رغةةةةة

ر

عمةةةةال ر سات اةةةةا ر سع ةةةةار ر
ك ةةةةةةةةةةةهر س

ةةةةةةةةةةةهر ر

قسمر ملنا جروأااس ب ر ستاتيس ر
ر

فاعميـة برناوج وكرتح يف ضوء املعـايري املونية لمىعمـي الفمصـطيين
اجلديـد ) (PSNTإلكصاب الكفايات التدريصية لمطالبات
املعمىات تعميي أشاشي جباوعة األزهر بغسة

Effectiveness of the Proposed Program in the Light of Professional
Standards for the New Palestinian Teacher (PSNT) in Providing
Female Student-Teachers with Teaching Competencies Basic
Education at Al-Azhar University-Gaza

إعداد الباحثة
اميان أمحد شعيد دحالن
إشـــــراف
الدكتور /عبد اهلل حمىد عبد املنعي
أشتاذ املناهج والبحث العمىي املشارك
قديذ هذِ انزطبنخ اطزكًب ًال نًزطهجبد انحصىل عهى درجخ انًبجظزيز في انًُبهج
وأطبنيت انزدريض -كهيخ انززثيخ – جبيعخ األسهز غشح
 1438هػ 2016 -ـ

ـﳉﺿْ
ﳊ
ـﻬ
ﺦﻠﳊ
ـ
ﺨْ
ﺧك



        
        
       

   
صدق هللا العظيم
)9 : آية، (سورة الزمر

أ

قال القاضي الفاضل
عب ُد الرَّحيم بنُ عليٍّ البيسانيُّ:

()1

) )1كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف.11/1

ب

اإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء
إنى فئخٍ يٍ انشجبة يالقىٌ أكجز اثزظبيخٍ عُديب يدفعىٌ
رطىو انجكبنىريىص وانًبجظزيز واندكزىراِ ,وأكجز
ركشيزحٍ عُديب يظأنىٌ عٍ عًم!.


ت

شكــر وتكديــر
ول ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أنن ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أوتي ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ بالغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

وأفنيػ ػػت بح ػ ػػر النط ػ ػػؽ ف ػ ػػي ال ػ ػػنظـ والنث ػ ػػر

لم ػ ػ ػ ػ ػػا كن ػ ػ ػ ػ ػػت بع ػ ػ ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػ ػ ػػوؿ إال مقصػ ػ ػ ػ ػ ػ ار

ومعترفػ ػ ػ ػا ب ػ ػ ػػالع ز ع ػ ػ ػػف وا ػ ػ ػػب الش ػ ػ ػػكر

الحمد لل الذي له األمر مف قبؿ ومف بعػد عمػم مػا أنعػـ عمػي مػف الصػبر وال مػد تتمػاـ

ػر وسػػا السػػماوات واألرض ،والصػػالة والسػػالـ عمػػم نبيػه الصػػادؽ األمػػيف
هػػذا الد ارسػػة ،حمػػدا كثيػ ا
محمد  وعمم صحبه أ معيف ،القائؿ" :ال يشكر الل مف ال يشكر الناس" ،وايمانػا بقػوؿ الحػؽ
تبػػارؾ وتعػػالم " "    أ ػػد لزامػا عمػػم نفسػػي أف أتو ػػه ببػػال شػػكري
وامتناني إلم هذا الصرح األكاديمي الشامخ ،إلم امعة األزهر ،ممثمة بم مس أمنائها ،ورئيسػها
األستاذ الدكتور عبد الخالؽ الف ار ،وبكمياتها ،وعماداتها ،وأخص بالػذكر مػنهـ عمػادة كميػة التربيػة
وعميدها الدكتور محمد عمياف ،وعمادة الدراسات العميا.

كم ػػا أتق ػػدـ بػ ػوافر الش ػػكر والتق ػػدير إل ػػم اس ػػـ ب ػػه ت مم ػػت د ارس ػػتي ،وش ػػرؼ حظي ػػت ب ػػه،

وامتيػػاز فػػاؽ االمتيػػازات ،إلػػم الػػدكتور عبػػد الل عبػػد المػػنعـ لتف ػػمه باتشػراؼ عمػػم هػػذا الد ارسػػة

فكاف لمالحظاته القيمة ،وتو يهاته السديدة ،وأخالقه الطيبة ،ومعاممته الكريمة ،األثر الكبيػر فػي
وصوؿ الدراسة إلم هذا الصورة ،فمه منم عظيـ الشكر والتقدير.

كما أتقػدـ بالشػكر والعرفػاف إلػم ع ػوي ل نػة المناقشػة األسػتاذ الػدكتور محمػود األسػتاذ

مناقشا خار يا والدكتور عمم نصار مناقشا داخميا.

وأو ػػه شػػكري وتقػػديري إلػػم أسػػاتذتي أع ػػال الهيئػػة التدريسػػية فػػي كميػػة التربيػػة وأخػػص

منهـ قسـ المناهج وطرؽ التدريس عمم ال هود الكبيرة التي كاف لها عظيـ األثر فػي إخػراج هػذا
الدراسة بصػورتها الحاليػة وأخػص بالػذكر مػنهـ الػدكتور سػفياف أبػو ن يمػة لمتسػهيالت التػي قػدمها

تتماـ تطبيؽ هذا الدراسة.

وأتقػػدـ كػػذلؾ ب زيػػؿ شػػكري وتقػػديري لمسػػادة محكمػػي أدوات الد ارسػػة لمػػا كػػاف ترشػػاداتهـ

ونصػػحهـ مػػف النفػػا والفائػػدة تخػراج هػػذا الد ارسػػة عمػػم أتػػـ و ػػه ،عمهػا الل فػػي ميػزاف حسػػناتهـ

وبارؾ في عممهـ وعمرهـ.

والشػػكر موصػػوؿ إلػػم كػػؿ مػػف مػػد يػػد العػػوف والمسػػاعدة مػػف أ ػػؿ إن ػػاز هػػذا الد ارسػػة

وخاصة موظفي مكتبة امعة األزهر بغزة ،ومكتبة ال امعة اتسالمية بغزة.

وال يسػػعني إال أف أس ػ ؿ عظػػيـ امتنػػاني وعرفػػاني إلػػم الطالبػػات المعممػػات أف ػراد عينػػة

الدراسة لتحممهف

غط التدريب ما الدراسة ،فقد كاف لهف الف ؿ الكبير في إتماـ هذا الدراسة.


ث

قد تنسم يوما مف شاركؾ ال حؾ ،لكف أبدا لف تػنس مػف شػاركؾ البكػال ،فدتقػدـ ب زيػؿ

شػكري إلػػم رفقػػال الػدرب إلػػم الحػػالميف ،الطػامحيف ،المثػػابريف إلػػم زمالئػي وزميالتػػي فػػي برنػػامج
الما ستير ،أخص بالذكر منهـ دعال ال ديمي ،مها ال مؿ ،شريف ترزي ،فدال األسطؿ ،وفاطمػة
شبير.

تتسػابؽ الكممػػات وتتػزاحـ العبػارات لتػػنظـ عقػػد الشػكر الػػذي ال يسػػتحقه إال أنػت ،إليػػؾ يػػا

مف كاف لؾ قدـ السبؽ في ركب العمـ والتعميـ ،إليؾ يا مف بذلت ولـ تنتظر العطال ،إليؾ أهػد

أ مؿ عبارات الشكر والتقدير إليؾ ..أبي...

إلػػم الشػػمس التػػي أنػػارت دربػػي ودفػػدتني بحنانهػػا ،إلػػم مػػف أر مػػف خػػالؿ ثغرهػػا الباسػػـ

مػػاؿ الكػػوف ولذتػػه ،إلػػم الصػػدر الػػذي ي ػػمني كممػػا

ػػاقت بػػي الػػدنيا وأحاطػػت بػػي المخػػاطر،

إلم قمري الذي ال يغيب وشمسي التي ال ينقطا دفؤها أبدا إلم ..أمي...

إل ػػم م ػػف ه ػػـ أق ػػرب مػ ػػف روح ػػي  ،إل ػػم م ػػف شػػػاركني ح ػػف األـ وبه ػػـ أس ػػتمد عزتػػػي

واصراري ..أخوتي.

إلػ ػػم أيػ ػػامي القادمػ ػػة ومسػ ػػتقبمي الواعػ ػػد ومػ ػػف سيقاسػ ػػمني سػ ػػكر الحيػ ػػاة وعمقمهػ ػػا إلػ ػػم..

صهيب...
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ممخص الرسالة
هدفت الدراسة إلم استقصال فاعمية برنامج مقترح تكساب الطالبات المعممػات الكفايػات

التدريسػػية فػػي

ػول المعػػايير المهنيػػة لممعمػػـ الفمسػػطيني ال ديػػد ) ،(PSNTولتحقيػػؽ ذلػػؾ سػػعت

الدراسة إلم ات ابة عمم السؤاؿ الرئيس التالي:
ما فاعمية البرنامج المقترح في

ول المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد تكساب الكفايات

التدريسية لد الطالبات المعممات؟ والذي انبثؽ منه األسئمة التالية:
 -1م ػػا البرن ػػامج المقت ػػرح تكس ػػاب الكفاي ػػات التدريس ػػية ف ػػي
الفمسطيني ال ديد؟

 -2ما أثر البرنامج المقترح في

ػػول المع ػػايير المهني ػػة لممعم ػػـ

ول المعايير المهنية لممعمػـ الفمسػطيني ال ديػد فػي إكسػاب

الكفايات التدريسية لد الطالبات المعممات؟

 -3ما فاعمية البرنامج المقترح تكساب الطالبات المعممات الكفايات التدريسية؟.
ولتحقيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة اتبعػػت الباحثػػة المػػنهج مػػا قبػػؿ الت ريبػػي ،حيػػث قامػػت الباحثػػة

ببنػػال برنػػامج مقتػػرح ،بات ػػافة إلػػم بنػػال أداة الد ارسػػة المتمثمػػة فػػي بطاقػػة مالحظػػة ،وتػػـ تطبيقهػػا
عمم عينة الدراسة التي تكونت مف ( )20طالبة معممة مػف طالبػات كميػة التربيػة تخصػص تعمػيـ

أساسي ب امعة األزهر -غزة.

ولإل ابػػة عمػػم أسػػئمة الد ارسػػة واختبػػار فر ػػياتها قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ برنػػامج الحػػزـ
اتحص ػػائية لمعم ػ ػوـ اال تماعيػػػة ) (SPSSحيػػػث ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار (ت) لعينت ػػيف م ػ ػرتبطتيف
الختبار فر يات الدراسة ،واستخداـ مربػا إيتػا ) (η2لقيػاس ح ػـ التػدثير ،ومعػدؿ الكسػب لػبالؾ

لحس ػػاب الفاعمي ػػة ،كم ػػا اس ػػتخدمت الباحث ػػة معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػوف لمكش ػػؼ ع ػػف ص ػػدؽ بطاق ػػة
المالحظة ،ومعادلة سبيرماف وكوبر تي اد ثبات بطاقة المالحظة.
وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػم تحقيػػؽ البرنػػامج المقتػػرح فاعميػػة كبيػرة ػػدا فػػي إكسػػاب الطالبػػات

المعممات الكفايات التدريسية.
وفي

ول هذا النتائج أوصت الباحثة باعتماد المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد

) (SPNTمف قبؿ برامج إعداد المعمميف في كميات التربية ،و ػرورة إدراج البػرامج القائمػة عمػم
الكفايات

مف المساقات التدريسية أثنال فترة اتعداد في ال امعة.


ح

Abstract
This study has aimed to investigate the effectiveness of a proposed program
in providing female student-teachers with teaching competencies in the light of
Professional Standards for the New Palestinian Teacher (PSNT). In order to achieve
this aim of the research, the study has sought to answer the following main question:
What is the effectiveness of the proposed program in the light of Professional
Standards for the New Palestinian Teacher, in providing female student-teachers
with teaching competencies? The following sub questions have emerged from the
main question:
1- What is the proposed program that provides teaching competencies in the
light of Professional Standards for the New Palestinian Teacher?
2- What is the effect of the proposed program that provides teaching
competencies to the female student-teachers in the light of Professional
Standards for the New Palestinian Teacher?
3- What is the effectiveness of the proposed program in providing teaching
competencies to the female student-teachers?
In order to achieve the objectives of the study, the researcher followed the preexperimental methodology. Along this line, the researcher designed a proposed
program in addition to design of the tool of the study, an observation card, which was
applied to a study sample of 20 female student-teachers selected from the students of
the Basic Education Major, Faculty of Education, Al-Azhar University-Gaza.
In order to answer the questions of the study and test the hypothesis, the researcher
used the SPSS statistical package, using t-test for two dependent samples to test the
hypothesis of the study; and η2 eta squared to test the effect size and Black,s gain
ratio to measure effectiveness. The researcher used Pearson Correlation Coefficient
to test the validity of the observation card and Spearman and Coper equation to test
the reilability of the observation card.
The Study proved that the proposed program was highly effective in providing the
female student-teachers with the teaching competencies.
Based on the results of the study, the researcher recommended the adoption of
Professional Standards for the New Palestinian Teacher by teacher training programs
in the faculties of education, as well as the necessity to include the programs that are
based on competencies within teaching courses during the preparation period in the
university.


خ

قائمة المحتوى
المحتوى

الرقـ

الفصؿ األوؿ :خمفية الدراسة ومشكمتها

1

الصفحة
1

1.1

مقدمة الد ارسة

2

1.2

مشكمة الدراسة

5

1.3

فروض الدراسة

5

1.4

أهداؼ الدراسة

5

1.5

أهمية الدراسة

6

1.6

حدود الدراسة

6

1.7

مصطمحات الدراسة

7

الفصؿ الثاني :اتطار النظري لمدراسة

2
2.1

المح ػ ػػور األوؿ :الكفاي ػ ػػات التدريس ػ ػػية والمع ػ ػػايير المهني ػ ػػة لممعم ػ ػػـ
الفمسطيني ال ديد

8
9

2.1.1

المعنم المغوي واالصطالحي لمكفاية:

9

2.1.2

مكونات الكفاية

11

2.1.3

برامج إعداد المعمميف القائمة عمم أساس الكفايات

11

2.1.3.1

تعريؼ البرامج القائمة عمم الكفايات

13

2.1.3.2

مبررات إعداد المعمـ وفؽ ات اا الكفايات التعميمية

14

2.1.3.3

الفر يات التي تبني عميها حركة التربية القائمة عمم الكفايات

15

2.1.3.4

سمات التربية القائمة عمم الكفايات

16

2.1.3.5

خطوات بنال برنامج قائـ عمم الكفايات

17

2.1.4

األطر المر عية الشتقاؽ الكفايات

18

2.1.5

المعايير المهنية تعداد المعمميف

19

2.1.6

الكفايات التدريسية لمطالب المعمـ

20

2.1.6.1

20

التخطيط

 2.1.6.1.1تعريؼ التخطيط

20

 2.1.6.1.2أهمية التخطيط

22

د

المحتوى

الرقـ

الصفحة

 2.1.6.1.3عوامؿ ن اح التخطيط التعميمي

23

الوسائؿ التعميمية

25

2.1.6.2

 2.1.6.2.1تعريؼ الوسائؿ

25

 2.1.6.2.2أهمية الوسائؿ التعميمية وأهدافها

26

 2.1.6.2.3مبررات استخداـ الوسائؿ التعميمية التعممية

27

 2.1.6.2.4أسس اختيار الوسائؿ التعميمية

30

 2.1.6.2.5القواعد العامة الستخداـ الوسائؿ التعميمية

31

2.1.6.3

33

طرائؽ التدريس

 2.1.6.3.1مفهوـ طريقة التدريس

34

 2.1.6.3.2األسس التي ي ب أف تتوفر في طريقة التدريس ال يدة

35

 2.1.6.3.3معايير اختيار طريقة التدريس

35

 2.1.6.3.4تصنيؼ طرؽ التدريس

37

التقويـ

40

2.1.6.4

 2.1.6.4.1تعريؼ التقويـ

40

 2.1.6.4.2خصائص التقويـ

41

 2.1.6.4.3م االت التقويـ

43

 2.1.6.4.4أهداؼ التقويـ وأغ ار ه

44

2.1.6.4.5

44

أسس التقويـ

 2.1.6.4.6خطوت عممية التقويـ

45

 2.1.6.4.7معايير التقويـ

46

أنواع التقويـ

47

2.1.6.4.8
2.2

المحور الثاني :التربية العممية

50

2.2.1

تعريؼ التربية العممية

50

2.2.2

مكونات التربية العممية

51

2.2.3

أهداؼ التربية العممية

52

2.2.4

أهمية التربية العممية

53

2.2.5

الشروط الوا ب توافرها تن اح التربية العممية

54

ذ

المحتوى

الرقـ
2.2.6

أساليب التربية العممية

الصفحة
54

2.2.7

خطوات إن از برامج التربية العممية

55

2.2.8

مراحؿ التربية العممية

57

2.2.9

صفات طالب التربية العممية

59

2.2.10

تقويـ أدال الطالب المعمـ في التربية العممية

60

2.2.11

عناصر التربية العممية

61

2.2.11.1

مسؤوليات مدير برنامج التربية العممية

61

2.2.11.2

مسؤوليات مشرفي التربية العممية في الميداف

62

2.2.11.3

مسؤوليات مدير المدرسة المتعاونة واألدوار المتوقعة منه

62

2.2.11.4

مسؤوليات المعمـ المتعاوف

64

2.2.11.5

مسؤوليات الطالب المعمـ

64

الفصؿ الثالث :الدراسات السابقة

3

65

3.1

المحور األوؿ :الدراسات المتعمقة بالكفايات التدريسية

66

3.1.1

أوال :الدراسات العربية

66

3.1.2

ثانيا :الدراسات األ نبية

80

3.1.3

التعقيب عمم دراسات المحور األوؿ

83

3.2

المحور الثاني :التربية العممية

86

3.2.1

أوال :الدراسات العربية

86

3.2.2

ثانيا :الدراسات األ نبية

98

3.2.3

التعقيب عمم دراسات المحور الثاني

100

3.3

تعقيب عاـ عمم الدراسات السابقة

102

الفصؿ الرابا :الطريقة واال رالات

4

103

4.1

منهج الدراسة

104

4.2

م تما الدراسة

104

4.3

عينة الدراسة

104

4.4

مواد وأدوات الدراسة

104

4.4.1

بطاقة مالحظة

104
ر

الرقـ

5

المحتوى

الصفحة

4.5

البرنامج التدريبي

110

4.6

إ رالات الدراسة

115

4.7

األساليب االحصائية

116

الفصؿ الخامس :نتائج الدراسة وتفسيرها

117

5.1

ات ابة المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ وتفسيرها

118

5.2

ات ابة المتعمقة بالسؤاؿ الثاني وتفسيرها

118

5.3

ات ابة المتعمقة بالسؤاؿ الثالث وتفسيرها

122

5.4

نتائج الدراسة

124

5.5

توصيات الدراسة

125

5.6

مقترحات الدراسة

125

الم ار ا

125

الم ار ا العربية

127

الم ار ا األ نبية

141

المالحؽ

142












ز

قائمة الجداوؿ
الرقـ

الصفحة

الموضوع

 4.1توزيا فقرات بطاقة المالحظة

106

 4.2معامػؿ ارتبػػاط كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المهػػارة مػػا الدر ػػة الكميػػة لممهػػارة

107

 4.3معػػامالت ارتبػػاط كػػؿ مهػػارة مػػف مهػػارات بطاقػػة المالحظػػة والدر ػػة

108

 4.4معػػامالت االرتبػػاط بػػيف نصػػفي كػػؿ مهػػارة مػػف مهػػارات البطاقػػة قبػػؿ

109

 4.5ثبات المالحظة عبر األفراد

110

 4.6مكونات البرنامج التدريبي

112

 5.1المتوس ػ ػػطات واالنح ارف ػ ػػات المعياري ػ ػػة وقيم ػ ػػة "ت" ومس ػ ػػتو الدالل ػ ػػة

119

التي تنتمي

إليها 

الكمية لمبطاقة

التعديؿ ومعامؿ االرتباط بعد التعديؿ

لمتعػػرؼ إلػػم الفػػروؽ فػػي بػػيف متوسػػطات در ػػات عينػػة الد ارسػػة فػػي
التطبيقيف القبمي

والبعدي .

 5.2ال ػػدوؿ المر عػػي المقتػػرح لتحديػػد مسػػتويات ح ػػـ التػػدثير بالنسػػبة لكػػؿ

120

 5.3قيمة " "tو " " η 2لمدر ة الكمية لمبطاقة تي اد ح ـ التدثير

121

 5.4حساب قيمة معامؿ الكسب لػ (بالؾ) لمبطاقة

123

مقياس مف مقاييس ح ـ التدثير



المالحؽ
الرقـ
-1

الصفحة

المو وع
المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد

143

-2

قائمة الكفايات

145

-3

بطاقة المالحظة

148

-4

قائمة المحكميف

151

-5

البرنامج التدريبي

152


س

الفصن األوه
خمفية الدراشة ووشكمتوا
 1.1يقديخ اندراطخ
 1.2يشكهخ اندراطخ
 1.3فزوض اندراطخ
 1.4أهداف اندراطخ
 1.5أهًيخ اندراطخ
 1.6حدود اندراطخ
 1.7يصطهحبد اندراطخ

 - 1.1مقدمة:
شػػهد الع ػالـ تسػػارعا هػػائال فػػي التقػػدـ العممػػي خػػالؿ العقػػود األخي ػرة ،حيػػث نشػػهد اليػػوـ

الكثي ػػر م ػػف التط ػػورات ف ػػي ش ػػتم مي ػػاديف الحي ػػاة  ،فنػ ػراا ف ػػي م ػػاؿ الص ػػناعة والت ػػارة والطيػ ػراف
والصيدلة والطب ،فالمتابا لمنحنم التطور ير أنه في ازدياد وتقدـ مستمر ،كؿ ذلؾ أثػر بشػكؿ
مباشػػر عمػػم حيػػاة األف ػراد واحتيا ػػاتهـ ورغبػػاتهـ وميػػولهـ ،فحا ػػات اتنسػػاف اليػػوـ تختمػػؼ عػػف

حا اته في الما ي ،مما اسػتدعم معػه

ػرورة اكتسػاب الفػرد لخبػرات ومهػارات ديػدة يسػتطيا

بها التدقمـ ما متطمبات هذا العصر ال ديد.

رغـ أف التربية تعد عمما حديثا مقارنة بػالعموـ األخػر  ،إال أنهػا لػـ تكػف بعيػدة عػف هػذا

التطػػور ،فمػـ تقػػؼ مكتوفػػة األيػػدي تػػر هػػذا االنف ػػار المعرفػػي والتكنولػػو ي دوف أف تنخػػرط فيػػه،
فمػ ػػـ يكػ ػػف لهػ ػػا إال أف تمحػ ػػؽ بهػ ػػذا الركػ ػػب وت اريػ ػػه ،فسػ ػػخرت هػ ػػذا التطػ ػػور والثػ ػػورة المعموماتيػ ػػة
والتكنولو ية لخدمتها وتحقيؽ أهدافها وتحسيف مخر اتها.

كما وتسعم العممية التربوية إلم تحقيؽ هدؼ ساـ يتمثؿ في مساعدة الطمبػة المعممػيف
عمم تنمية وتطوير أدائهـ والنهوض بالعممية التعميمية ،حيث تعد مهنة التعميـ مف أسمم المهف،
فقػػد أرسػػؿ الل عػػز و ػػؿ األنبيػػال معممػػيف لمنػػاس ليخر ػػوهـ مػػف الظممػػات إلػػم النػػور فيقػػوؿ تبػػارؾ
وتع ػ ػ ػ ػ ػػالم         " :
(       سورة البقرة ،آية .)151


ويسعم الم تما لتربية أبنائه مف خالؿ مؤسساته المختمفة وبشتم الطرؽ فهنػاؾ التربيػة

غي ػػر النظامي ػػة بوس ػػائمها المختمف ػػة (المسػ ػ د  ،الن ػػادي  ،التمف ػػاز  ،الرادي ػػو  )...،وهن ػػاؾ التربي ػػة
النظاميػػة الػػذي تتمثػػؿ فػػي المدرسػػة والكميػػة وال امعػػة ،وتعػػد المدرسػػة مػػف أهػػـ المؤسسػػات التػػي

تسػ ػػاهـ فػ ػػي إعػ ػػداد التالميػ ػػذ لمتفاعػ ػػؿ مػ ػػا الم تمػ ػػا واعػ ػػدادهـ الصػ ػػحي لالنخ ػ ػراط فػ ػػي الحيػ ػػاة

ومسايرتها.

إف رؤية و ازرة التربية والتعميـ كما وردت في الخطػة االسػتراتي ية لمتطػوير التربػوي تػنص

عمػػم "تهيئػػة إنسػػاف فمسػػطيني يعتػػز بدينػػه وقوميتػػه ووطنػػه وثقافتػػه العربيػػة واتسػػالمية ،ويسػػعم
لممعرف ػػة واتب ػػداع ،ويتفاع ػػؿ باي ابي ػػة م ػػا متطمب ػػات التط ػػور العمم ػػي والتكنول ػػو ي ،وق ػػادر عم ػػم

المنافسػػة فػػي الم ػػاالت العمميػػة والعمميػػة ،ومنفػػت عمػػم الثقافػػات واألس ػواؽ اتقميميػػة والعالميػػة،
وقػػادر عمػػم بنػػال م تمػػا يقػػوـ عمػػم المسػػاواة بػػيف ال نسػػيف ،والتمسػػؾ بػػالقيـ اتنسػػانية والتسػػام
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الػػديني والنهػػوض بنظػػاـ التعمػػيـ العػػالي الػػذي يتميػػز بسػػهولة االلتحػػاؽ بػػه ،وتنػػوع برام ػػه ،وتعػػدد
مس ػػتوياته ،ومرونت ػػه ،وكفالت ػػه ،وفعاليت ػػه ،واس ػػتدامته ،واس ػػت ابته لالحتيا ػػات المحمي ػػة و ودت ػػه"

(و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ .) 95 :2008 ،وهػػذا الرؤيػػة الطموح ػػة تحتػػاج إلػػم معمػػـ ديػػد ،ب ػػددوار
ديدة و مف معايير معينة بحيث يستطيا تحقيؽ هذا الهدؼ.

"فن اح المدرسة االبتدائية أو فشمها في تحقيؽ األهداؼ المنشودة والمر وة منهػا ير ػا

بالدر ة األولم لممعمـ حيث يعتبر الركيزة األساسية في عماد المدرسة فمهما توافرت في المدرسة

األبنية والت هيزات ،فمف تكوف لها فاعميتها مػا لػـ تتخػذ سػندا لهػا المعمػـ المؤهػؿ المػؤمف برسػالته،
فكاف مف ال ػروري إعػداد المعممػيف لهػذا المرحمػة مػف التعمػيـ األساسػي الػدنيا التػي تعتبػر أساسػا

لبنال أطفالنا ،فاذا كاف المعمـ القادر عمم تحقيؽ األهداؼ نستطيا بنال يؿ صاعد يعتمد عميه"
(تشارلز ماك وير.)3 :2006 ،

ويؤكػػد الػػدليؿ المهنػػي لممعمػػـ الفمسػػطيني عمػػم أف "المعمػػـ رأس المػػاؿ البشػػري األهػػـ فػػي

المدرسة ،واالستثمار النا

في التعميـ يبدأ مف االختيار ال يد لممعمميف ،باختالؼ تخصصػاتهـ

ومهػػامهـ ،ليكون ػوا الرافعػػة األساسػػية لمعمميػػة التربويػػة التعميميػػة مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ وظػػائؼ اتدارة

الرئيسػػية فػػي عممهػػـ والتػػي تبػػدأ مػػف التخطػػيط والتنظػػيـ والتو يػػه والمتابعػػة المسػػتمرة ،وصػوال إلػػم

الكفالة والفاعمية والعدالة ،األمر الػذي يػنعكس إي ابيػا فػي إن ػاح العمميػة التربويػة" (هيئػة تطػوير
مهنة التعميـ ،ب .ت.)17 :

وم ػػا ازدي ػػاد البح ػػوث الت ػػي تخ ػػتص ف ػػي تقي ػػيـ العوام ػػؿ المدرس ػػية الم ػػؤثرة عم ػػم تحص ػػيؿ

الطالب أكد العديد منها عمػم أف المعمػـ أهمهػا ميعػا ،إذ أف إعػداد المعمػـ يحظػم باهتمػاـ كبيػر

في اآلونة األخيرة سوال كاف ذلؾ عالميا أو محميا ،مف حيث إعدادا وتدريبه وتقويمػه ،حيػث يعػد
امتالؾ المعمـ لمكفايات المهنية األساسية مف المقومات ال ػرورية لممعمػـ الكػؼل مػف أ ػؿ تهيئػة

الظروؼ الالزمة تي اد البيئة الصالحة لمتعميـ دوف هدر الوقت أو ال هد.


"ومػػف هػػة أخػػر احتػػؿ مو ػػوع تػػدريب المعممػػيف والب ػرامج التدريبيػػة مكانػػة هامػػة فػػي

الميػداف التربػوي ،فدصػب المعمػـ أكثػر ن ػ ا بالتػدريب ،وأصػب تػدريب المعممػيف

ػروريا ت ازلػػة

س ػ ػػمبيات محاول ػ ػػة الصػ ػ ػواب والخط ػ ػػد وف ػ ػػؽ ذل ػ ػػؾ وليس ػ ػػتغؿ الح ػ ػػد األعم ػ ػػم م ػ ػػف وقت ػ ػػه وطاقت ػ ػػه"

(بمعسة.)284:2013 ،

ويعػػد الهػػدؼ األساسػػي مػػف إعػػداد المعمػػـ ه ػو مسػػاعدته عمػػم امػػتالؾ الكفايػػات المهنيػػة

الالزمة لممارسة أدوارا بدر ة عالية مف الفاعمية ،كما أف عدـ توافر المعمـ المؤهؿ قد يؤد إلػم
ت ار ا نتا ات التعمـ ،ونر أف معرفة المعمـ بم اؿ تخصصه والمامه بدساليب التقويـ والتخطيط
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قادر عمم أدال مهماتػه التعميميػة واتداريػة مػف األمػور المسػمـ بهػا فػي التربيػة
وتمكنه منها ليكوف ا
والتعميـ.

وتتطمب عممية إعداد وتكويف المعمميف العديػد مػف المعػايير الشخصػية والمهنيػة والثقافيػة

التي تؤهػؿ المعممػيف لمقيػاـ بػددوارهـ التربويػة المطموبػة ،وهػو التو ػه الحػديث فػي البػرامج التربويػة

التػػي أصػػبحت تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػم و ػػود معػػايير معينػػة ،ومحكػػات يػػتـ االحتكػػاـ إليهػػا فػػي
عممية إعداد المعمـ وتكوينه.

" لػػذا تؤكػػد ال معيػػة األمريكيػػة لكميػػات إعػػداد المعمػػـ ( )AACTE ،2005عمػػم أهميػػة

إطار لمربط بيف المعرفة واستخدامها ،ما دمج المعارؼ
ا
البرامج القائمة عمم المعايير ،ألنها تقدـ
والمفاهيـ مف ناحيػة والقػدرة عمػم توظيفهمػا فػي الحيػاة مػف ناحيػة أخػر  ،وهػذا الػربط وتمػؾ القػدرة

تظهراف بو وح فػي الممارسػات الفعميػة واألدائيػة ،ويعبػر عنهػا المعمػـ فػي صػورة أدال تقػدـ دلػيال

حقيقيا عمم االكتساب العقمي والتمكف المكاني ( القاسـ.)4 :2008 ،

وتعرؼ هيئػة تطػوير مهنػة التعمػيـ الفمسػطينية ( )2 :2012المهنػة بدنهػا "مػدلوؿ وصػفي

يشير إلم م موعة مف الخصائص والسمات األساسية ،والمهػارات القائمػة عمػم مػؤهالت معرفيػة
وتخصصية تؤهؿ الشخص لالنتمػال إلػم م تمػا مهنػي معػيف" .وقػد اعتمػدت هػذا الهيئػة معػايير

مهنيػػة لممعمػػـ الفمسػػطيني تػػـ تص ػنيفها فػػي ثالثػػة م ػػاالت رئيسػػية متكاممػػة هػػي :م ػػاؿ المعرفػػة
والفهـ وي ػـ تسػعة معػايير ،وم ػاؿ المهػارات المهنيػة ويتكػوف مػف تسػعة معػايير أخػر  ،وم ػاؿ

االت اهات المهنية والقيـ الذي يشمؿ ثالثة معايير.

"وتبػيف اسػتراتي ية إعػداد وتدهيػؿ المعممػيف فػي فمسػطيف ) (2008تطمعػات و ازرة التربيػة

والتعميـ الساعية لتطوير برامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة في مؤسسات التعميـ العالي التي تقدـ

ه ػػذا البػ ػرامج ،وتط ػػوير بػ ػرامج التدهي ػػؿ أثن ػػال الخدم ػػة والتط ػػور المهن ػػي المس ػػتمر ،وتط ػػوير مهن ػػة
التعميـ")و ازرة التربية والتعميـ .)5:2008 ،وتمثؿ المعايير المهنية لممعمميف ال دد إحػد األدوات
الهادفة لتطوير برامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة.

وق ػػد أ ري ػػت د ارسػ ػػات ع ػػدة فػ ػػي م ػػاؿ الكفاي ػػات التػ ػػي تص ػػدت لتقي ػػيـ مس ػػتو امػػػتالؾ

وممارس ػػة الطمب ػػة المعمم ػػيف لمكفاي ػػات المهني ػػة كد ارس ػػة عط ػػا دروي ػػش وس ػػمماف ح ػػرب (،)2009

ود ارسػػة عبػػد الوهػػاب كػػويراف ( ،)2008ود ارسػػة صػػالح الناقػػة ( ،)2009ود ارسػػة ثػػامر السػػممي
( ،)2009ود ارس ػػة أب ػػو صػ ػواويف ( )2010وغي ػػرهـ ،إذ أك ػػدت ميعه ػػا ت ػػدنم مس ػػتو الكفاي ػػات
وقصور أدال الطمبة المعمميف في ال انػب العممػي ،وو ػود ف ػوة مػا بػيف النظريػة والتطبيػؽ ،كمػا
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الحظػػت الباحثػػة تػػدني مسػػتو الكفايػػات التدريسػػية لػػد الطالبػػات المعممػػات أثنػػال التػػدريب فػػي

التربية العممية.

وته ػػدؼ ه ػػذا الد ارس ػػة إل ػػم تق ػػديـ برن ػػامج ت ػػدريبي ي ػػزود الطالب ػػات المعمم ػػات خ ػػالؿ فتػ ػرة

إع ػػدادهف بالكفاي ػػات التدريس ػػية الالزم ػػة ف ػػي

ػػول المع ػػايير المهني ػػة لممعمم ػػيف ال ػػدد بم االته ػػا

الثالثة :المعرفة والفهـ ،المهارات المهنية ،القيـ واالت اهات المهنية.

 - 1.2مشكمة الدراسة:

ت ػػدتم ه ػػذا الد ارس ػػة مس ػػايرة لم ه ػػود الت ػػي يب ػػذلها المربػ ػوف لتط ػػوير بػ ػرامج إع ػػداد الطمب ػػة

المعمميف في ال امعات الفمسطينية ،واقتراح برنامج في

ػول المعػايير المهنيػة لممعمػـ الفمسػطيني

ال دي ػػد تكس ػػاب الطالب ػػات المعمم ػػات الكفاي ػػات التدريس ػػية ،وتتح ػػدد مش ػػكمة الد ارس ػػة ف ػػي السػ ػؤاؿ
الرئيسي التالي:

مػػا الال ػػة المر ػػامت المقتػػرح اػػا ضػػوء الملػػا ر المف ػػة لمملمػػـ الفمسػػط ا الجد ػػد إلكسػػا

الكفا ات التدر س ة لدى الطالمات الملممات ؟
و مثؽ م ه األسئمة الفرع ة التال ة :

 -1م ػػا البرن ػػامج المقت ػػرح تكس ػػاب الكفاي ػػات التدريس ػػية فػ ػي
الفمسطيني ال ديد؟

 -2ما أثر البرنامج المقترح في

ػػول المع ػػايير المهني ػػة لممعم ػػـ

ول المعايير المهنية لممعمػـ الفمسػطيني ال ديػد فػي إكسػاب

الكفايات التدريسية لد الطالبات المعممات؟

 -3ما فاعمية البرنامج المقترح المعد تكساب الطالبات المعممات الكفايات التدريسية؟

 -1.3اروض الدراسة:

 -1تو ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتو ( ) α ≥ 0.05ب ػػيف متوس ػػطي در ػػات
الطالبات الخاصة ببطاقة المالحظة في األدال القبمي والبعدي.

 -2يحقؽ البرنامج المقترح ح ـ تدثير يزيد عف (  ) 0.14في تنمية الكفايات التدريسية لد
الطالبات المعممات كما يقاس بمربا إيتا.

 -3يحقػؽ البرنػامج المقتػػرح الكتسػاب الكفايػات التدريسػػية لػد الطالبػات المعممػػات در ػة مػػف
الفاعمية تزيد عف ( )1.2كما تقاس بمعامؿ الكسب المعدؿ لبالؾ.

 -1.4أهداؼ الدراسة:
 -1التعرؼ إلم المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد.
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 -2تقػػديـ برنػػامج تػػدريبي لمطمبػػة المعممػػيف تكسػػاب الكفايػػات التدريسػػية فػػي
المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد.

ػػول المعػػايير

 -3معرفة إذا كاف هناؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي در ػات عينػة الد ارسػة بػيف التطبيػؽ
القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة.

ػول المعػايير المهنيػة لممعمػـ الفمسػطيني ال ديػد

 -4معرفة ح ـ تدثير البرنامج المقتػرح فػي

في إكساب الكفايات التدريسية لد الطالبات المعممات عينػة الد ارسػة فػي امعػة األزهػر
-غزة.

 -5التحقؽ مف فاعمية البرنامج المقترح في

ول المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد

في إكساب الكفايات التدريسية لد الطالبات المعممات عينػة الد ارسػة فػي امعػة األزهػر
-غزة.

 -1.5أهم ة الدراسة:
 -1قػػد تفيػػد هػػذا الد ارسػػة وا ػػعي بػرامج التربيػػة العمميػػة فػػي ال امعػػات الفمسػػطينية لتطويرهػػا
واعتمػػاد المع ػػايير المهنيػػة لممعم ػػـ الفمس ػػطيني ال ديػػد كبرن ػػامج أساسػػي لت ػػدريب الط ػػالب

خالؿ فترة التدريب العممي.

 -2تعتبر هذا الدراسة مف الدراسات النادرة عمم مستوي فمسطيف _في حدود عمـ الباحػث _
التي تتناوؿ المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد.

 -3قػػد تسػػاعد الد ارسػػة البػػاحثيف والعػػامميف فػػي الميػػداف لموصػػوؿ إلػػم برنػػامج إث ارئػػي فاعػػؿ
لتطوير الكفايات التدريسية لمطالب المعمـ لمحصوؿ عمم مخر ات تعميمية يدة.

 -4قد تثري الدراسة األدبيات السابقة في مو وع حديث نسبيا.

 -1.6حدود الدراسة:

تقتصػػر هػػذا الد ارسػػة عمػػم تقػػديـ برنػػامج مقتػػرح تكسػػاب الكفايػػات التدريسػػية فػػي

ػػول

المع ػػايير المهني ػػة لممعم ػػـ الفمس ػػطيني ال دي ػػد ل ػػد عين ػػة م ػػف الطالب ػػات المعمم ػػات كمي ػػة التربي ػػة

(تخص ػػص تعم ػػيـ أساس ػػي ،المس ػػتو ال ارب ػػا) ب امع ػػة األزه ػػر – غػ ػزة ،الفص ػػؿ الث ػػاني م ػػف الع ػػاـ
الدراسي .2016-2015

 -1تقتصػػر الكفايػػات التػػي سػػيتـ بحثهػػا عمػػم :التخطػػيط ،طػػرؽ التػػدريس ،الوسػػائؿ التعميميػػة،
التقويـ.
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 -2تـ إعداد البرنامج في

ول المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد( )PSNTتكساب

الكفايػػات التدريسػػية لػػد الطالبػػات المعممػػات والتػػي قيسػػت بواسػػطة أداة الد ارسػػة المعػػدة
لذلؾ وهي بطاقة المالحظة.

 1.7مصطمحات الدراسة:

 -1الفاعم ػػة :تعرفهػا الباحثػػة :بدنهػا مػػد قػػدرة البرنػامج المقتػػرح فػػي

ػول المعػػايير المهنيػػة

لممعمـ ال ديد عمم إكساب الطالبات المعممات الكفايات التدريسية وتقاس بمعدؿ الكسب

لبالؾ.

 -2المر ػػػػامت المقتػػػػرح :تعرفػػػه الباحث ػػة :بدنػ ػػه م موع ػػة م ػػف الخب ػ ػرات واألنش ػػطة المنظمػػػة
والمخطط لها مسبقا التي تتعمؽ بالمو وع والتي

ػمنتها الباحثػة لتػدريب عينػة الد ارسػة

مف الطالبات المعممات (تخصص تعميـ أساسي  -المستو الرابا) في امعػة األزهػر-

غزة تكساب الكفايات التدريسية.

 -3الملا ر المف ة لمملمـ الجد د :تعرفها الباحثة :بدنهػا م موعػة ت ػـ  23عبػارة متعمقػة
بالكفايػػة التػػي ي ػػب أف يمتمكهػػا الطمبػػة المعممػػوف لمداللػػة عمػػم ػػاهزيتهـ لالنخ ػراط فػػي

مهنة التعميـ مباشرة بعد التخرج مف ال امعة ،وتتمثؿ في أربعة مستويات (ممتػاز ،يػد،

مرض ،غير مرض) والتػي تبػيف الحػد األدنػم مػف المعرفػة والمهػارات والقػيـ واالت اهػات
التي يتو ب عمم الطمبة المعمميف اكتسابها.

 -4الكفا ة :تعرفها الباحثػة بدنهػا :م موعػة مػف المعػارؼ والمهػارات والمهػاـ التدريسػية التػي
يمتمكهػ ػػا المعمػ ػػـ ،والتػ ػػي تمكنػ ػػه مػ ػػف أدال عممػ ػػه بمسػ ػػتو معػ ػػيف مػ ػػف االتقػ ػػاف ،مسػ ػػتعينا
باألدوات والوسائؿ واأل هزة والتي تقاس بواسطة بطاقة المالحظة.

 -5الطالمػػػػات الملممػػػػات :تعػ ػرفهـ الباحث ػػة بػ ػػدنهف طالب ػػات كمي ػػة التربي ػػة تخص ػػص التعمػػػيـ
األساسي المس ميف في الفصؿ الدراسي الثاني لمعػاـ  2016-2015ب امعػة األزهػر -
غ ػ ػزة ،المسػ ػػتو  -ال اربػ ػػا ،ويمارسػ ػػف التػ ػػدريب العممػ ػػي فػ ػػي مػ ػػدارس الحكومػ ػػة والوكالػ ػػة

(األونروا) بمحافظات قطاع غزة خالؿ فترة دراستهف.
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الفصن الثاني
اإلطـــــار النظـــــري
 انًحىر األول :انكفبيبد انزدريظيخ وانًعبييز انًهُيةخ نهًعهةى
انفهظطيُي انجديد
 انًحىر انثبَي :انززثيخ انعًهيخ

الفصؿ الثا ا

اإلطار ال ظري لمدراسة

الس ػػتعراض األدب الترب ػػوي المتعم ػػؽ بمو ػػوع الد ارس ػػة ،قام ػػت الباحث ػػة بتقس ػػيـ اتط ػػار
النظػػري إلػػم محػػوريف رئيسػػيف ،حيػػث تنػاوؿ المحػػور األوؿ الكفايػػات التدريسػػية والمعػػايير المهنيػػة
لممعمػػـ الفمس ػػطيني ال دي ػػد ،وهم ػػا األسػػاس ال ػػذي تق ػػوـ عمي ػػه ه ػػذا الد ارسػػة والت ػػي ت ػػـ بن ػػال وتنفي ػػذ

البرنامج في

وئها ،بينما تناوؿ المحور الثاني التربية العممية.

 -2.1المحور األ وؿ :الكفا ات التدر س ة والملا ر المف ة لمملمـ الفمسط ا الجد د

 -2.1.1المل ى المغوي واالصطالحا لمكفا ة:

الكفاية لغة :كفم يكفي كفاية؛ إذا قاـ باألمر ،ويقاؿ كفاا األمر إذا قاـ مقامه فيه فهو
كاؼ وكفي( ،الع رمي ،)19 :1111 ،ومنه قوله تعالم(:الزمر)63،
وفي الحديث الشريؼ "مف ق أر باآليتيف مف آخر سورة البقرة في ليمة كفتاا" .أي أغنتاا
عف قياـ الميؿ ،وقيؿ أنهما أقؿ ما ي زئ مف القرالة في قياـ الميؿ ،وقيؿ تكفياف الشر وتقياف

المكروا.

ورغػػـ وفػرة الد ارسػػات العربيػػة واأل نبيػػة التػػي تناولػػت مو ػػوع الكفايػػات ،إال أف مصػػطم

الكفايػػة لػػـ يكػػف متفػػؽ عميػػه فػػي هػػذا الد ارسػػات ،فكػػؿ باحػػث يعرفػػه بمػػا يتناسػػب مػػا غايتػػه التػػي
يسعم إليها ،بعد اسػتفادته مػف تعريفػات البػاحثيف السػابقيف ومػا أ معػوا عميػه ،فمقػد عػرؼ المركػز

ال ػػوطني لموث ػػائؽ التربوي ػػة ( )28 :2009الكفاي ػػة التعميمي ػػة بدنه ػػا "م موع ػػة المع ػػارؼ والمف ػػاهيـ
والمهارات واالت اهات ،يكتسػبها الطالػب نتي ػة إعػدادا وفػؽ برنػامج تعميمػي معػيف ،تو ػه سػموكه

وترتقي بددائه إلم مستو مف التمكف يسم له بممارسة مهنته بسهولة ويسر".

كما ويعرفها الدريج ( )16:2003بدنها "قدرات مكتسبة تسم بالسموؾ والعمؿ في سياؽ

معيف ،ويتكوف محتواها مف معارؼ ومهارات وقدرات وات اهػات مدم ػة بشػكؿ مركػب ،كمػا يقػوـ
الفرد الذي اكتسبها بتوظيفها قصد موا هة مشكمة ما وحمها في و عية محددة".

وي ػر مرعػػي ( )16:2003بدنهػػا "القػػدرة عمػػم عمػػؿ شػػيل بمسػػتو مػػف اتتقػػاف بكفػػالة

وفعالية".

بينما يعرفها التومي (" )36:2005بدنها م موعة مف الموارد الذاتية (معػارؼ ،مهػارات،

قػػدرات ،سػػموكيات ،اسػػتراتي يات ،تقويمػػات )...والتػػي تػػنظـ فػػي شػػكؿ بنػػال مركػػب (نسػػؽ) يتػػي

القدرة عمم تعبئتها ودم ها وتحويمها في و عيات محددة وفي وقت مناسب إلم إن از مالئـ".
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كمػػا عرفه ػػا س ػػالـ وآخ ػػروف ( )89:2009بدنهػػا "الق ػػدرة عم ػػم األدال والممارس ػػة ،ويمك ػػف

تعريفها أي ا بدنها" :القدرة عمم عمؿ شيل ما بفاعمية واتقاف ،وبمستو معيف مف األدال ،وبدقؿ
هد ووقت وكمفة ممكنة".

وعرفهػػا عمػػي ( )38:2011بدنهػػا "مختمػػؼ أشػػكاؿ األدال التػػي تمثػػؿ الحػػد األدنػػم الػػذي

يمػزـ لتحقيػؽ هػدؼ مػا ،وأنهػػا بعبػارة أخػر م مػوع االت اهػات وأشػػكاؿ الفهػـ والمهػارات التػي مػػف
شدنها أف تيسر لمعممية التعميمية تحقيؽ أهدافها المعرفية والنفسحركية والو دانية".

وعرفتها رمو ( )44:2013بدنها "القدرة عمم أدال سموؾ معيف مرتبط بمهاـ تعميميػة فػي

التعمـ ويتكوف مف مهارات ومعارؼ وات اهات ترتبط بمهمة التعمـ ،وتكوف قابمة لمقيػاس والتقػويـ،

وتؤدي بدر ة مناسبة مف اتتقاف مف أ ؿ تحقيؽ األهداؼ المر وة".

بينما أورد ) )European Commission, 2013 :9بدنها "مزيج معقد مف المعارؼ،

والمهارات ،والفهـ ،والقيـ ،والمواقؼ ،والرغبة التي تؤدي إلم الفاعمية ،والتي ت سد عمؿ اتنساف

في العالـ في م اؿ معيف".

وباالطالع عمم التعريفات السابقة ن د أنها تتفؽ في النقاط اآلتية:

 -1الكفاية هي القدرة عمم أدال العمؿ بمستو معيف مف اتتقاف.

 -2تشػػمؿ الكفايػػات التعميميػػة عمػػم المعػػارؼ والمهػػارات واالت اهػػات ،وبػػذلؾ يمكػػف تقسػػيمها
إلم كفايات معرفية وكفايات أدائية وكفايات و دانية.

 -3تؤثر الكفايات التعميمية في نواتج التعمـ لد الطمبة.

وتع ػػرؼ الباحث ػػة الكفاي ػػة :بدنه ػػا م موع ػػة م ػػف المع ػػارؼ والمه ػػارات والمه ػػاـ التدريس ػػية الت ػػي

يمتمكهػػا المعمػػـ ،والتػػي تمكنػػه مػػف أدال عممػػه بمسػػتو معػػيف مػػف اتتقػػاف ،مسػػتعينا بػػاألدوات

والوسائؿ واأل هزة.

فػػاف مفهػػوـ الكفايػػة فػػي التػػدريس حسػػب ).)European Commission,2013, P.10
تشتمؿ عمم الميزات اآلتية:

 -1تشػػمؿ المعرفػػة ال ػػمنية والص ػريحة ،والمهػػارات المعرفيػػة والعمميػػة ،ف ػػال عػػف النزعػػات
(الدافا ،والمعتقدات ،والتو هات القيمية ،والعواطؼ).

 -2تمكف المعمميف مف تمبية المطالب المعقدة ،مف خالؿ تعبئة المػوارد النفسػية واال تماعيػة
في السياؽ ،ونشرها بطريقة متسقة.

 -3تمكف المعمـ مف التصرؼ المهني المناسب في المواقؼ
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 -4تساعد عمم

ماف التزاـ المعمميف بالمهاـ بشكؿ فعاؿ (تحقيؽ النتي ة المر وة) وبكفالة

(االستغالؿ األمثؿ لمموارد وال هد).

 -5تظهر مستو معيف مف اتن از عمم طوؿ سمسمة متصمة.

والبػػد مػػف اتشػػارة إلػػم أف لمكفايػػة ػػانبيف :انػػب ظػػاهر وهػػو السػػموؾ المالحػػظ ،و انػػب

كامف وهو القدرة النات ة عف الخبرة والمعرفة واالت اا ،والقدرة الكامنة وحدها ال تشكؿ كفاية
وكذلؾ السموؾ الظاهر الذي ال ينطمػؽ مػف وعػي مكونػات السػموؾ ال يشػكؿ كفايػة ،بػؿ البػد

مف توافر ال انبيف معا بددال ظػاهر مبنػي عمػم قػدرة كامنػة ،إال أف أحػد ال ػانبيف قػد يطغػم
عمم اآلخر ،فاذا طغم ال انػب السػموكي فالكفايػة أدائيػة ،واذا طغػم ال انػب الكػامف المعبػر
عف القدرة فالكفاية عقمية (الف ار ي.)12 :2006 ،

 -2.1.2مكو ات الكفا ة:

يحدد قصود ( )44:2003مكونات الكفاية في التالي:
 -1المكػ ػػوف المعرفػ ػػي :ويشػ ػػير إلػ ػػم المعمومػ ػػات والمهػ ػػارات العقميػ ػػة ال ػ ػػرورية ألدال الفػ ػػرد
(المعمـ) في شتم م االت عممه (التعميمي – التعممي).

 -2المكوف المهاري :وهو القدرة عمم أدال العمػؿ الػذي تشػير إليػه الكفايػة بدقػؿ هػد ممكػف،
وبػػدكبر سػػرعة وأق ػػؿ كمفػػة ،وتشػػير إل ػػم كفايػػات األدال التػػي يظهره ػػا المعمػػـ ،وأدال ه ػػذا
المهارات يعتمد عمم ما حصمه الفرد مف كفايات معرفية.

 -3المك ػػوف الو ػػداني :ويش ػػير إل ػػم مم ػػة م ػػف العواط ػػؼ والمي ػػوؿ الت ػػي ت ػػؤدي إل ػػم تك ػػويف
المواق ػػؼ ،والت ػػي تك ػػوف لدي ػػه إي ابي ػػة ت ػػدفا إل ػػم القي ػػاـ بالعم ػػؿ فه ػػي مم ػػة م ػػف المي ػػوؿ
واالت اهات والقػيـ والمعتقػدات التػي تكػوف لػد المعمػـ والتػي تغطػي وانػب متعػددة مثػؿ

حساسية الفرد (المعمـ) وثقته بنفسه وات اا نحو المهنة (التعميـ).

 -2.1.3مرامت إعداد الملمم ف القائمة عمى أساس الكفا ات:

يسػػعم التربويػػوف إلػػم إعػػداد معمػػـ قػػادر عمػػم أف يمػػارس أدوارا بدر ػػة عاليػػة مػػف الكفػػالة
والفاعميػة ،وتحديػػد مواصػفاته فػػي

ػول الفمسػػفة السػائدة فػػي م تمعػه ،وفػػي

ػول طبيعػػة العصػػر

الذي يعيش فيه ،ب ميا أبعادا االقتصادية واال تماعية والعممية ،واألمر المهـ هو تطوير المعمـ

ليا الناشئة بما يمكنهـ مف تعميـ أنفسػهـ ذاتيػا ،ويسػاعدهـ لمعبػور إلػم مصػادر المعرفػة المختمفػة
المتنوعػػة ،وي ػرتبط مو ػػوع تحديػػد كفايػػات المعممػػيف فػػي المدرسػػة بحركػػة كبػػر فػػي م ػػاؿ تربيػػة
المعمم ػيف فػػي العػػالـ س ػميت بحركػػة التربيػػة القائمػػة عمػػم الكفايػػات ،ويعتبػػر برنػػامج تعمػػيـ المعمػػـ
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القائـ عمم أساس الكفاية أساسا تنظيميا لم موعة مف المعمومات تتكامؿ فيها المعرفػة مػا إتاحػة
الم اؿ لمتطبيؽ (الشنطي.)45 :2004،

وير ا أسموب الكفايات في وهرا إلم النظرية السموكية فػي عمػـ الػنفس التعميمػي ،ومػف

أهػػـ مالمحػػه االرتبػػاط الوثيػػؽ بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ ،والتركيػػز عمػػم أدال المػػتعمـ وأهدافػػه وعمػػم
ناتج عممية التعميـ والتغذية العائدة مف تقويمها(أحمد وسعيد.)125 :2001،

ويذكر إبراهيـ ( )57:2004أف حركة تربية المعمميف المبنيػة عمػم الكفايػات ظهػرت فػي

السػبعينات مػف القػرف العشػريف ،وقػد ػالت الحا ػة إليهػا كػرد فعػؿ عمػم األسػاليب التقميديػة التػػي
كانػػت تسػػود كميػػات التربيػػة ،تمػػؾ األسػػاليب التػػي تسػػتند إلػػم المفهػػوـ التقميػػدي تعػػداد المعممػػيف،

وال ػػذي مػ ػؤداا أف أب ػػرز خاص ػػية لممعم ػػـ الك ػػؼل ه ػػي اكتس ػػابه المعموم ػػات المبني ػػة عم ػػم الكفاي ػػات
الالزمة لقيامه بمهامه كمعمـ وكمربي.

كما أوردت الفتالوي ( )20:2004بدف الدور المتغير لممعمـ الػذي عبػر الحػدود التقميديػة

سػػيتطمب أف تكػػوف ب ػرامج إعػػدادا قبػػؿ الخدمػػة وأثنائهػػا ب ػرامج تقػػدـ الخب ػرات واألسػػاليب التعميميػػة
وكؿ ما يكسب المعمـ كفايات عامة ،وأخر نوعية خاصة تتناسب مػا هػذا الػدور ومػا متطمبػات
التطورات الحديثة في أهداؼ التعميـ ومحتواا وأساليبه ومصادرا وأوعيته.
وفي

ول ذلؾ تمت العديػد مػف المحػاوالت لتطػوير بػرامج إعػداد المعممػيف خػالؿ العقػود

األخيرة مف القرف العشريف ومف أهمها ظهور حركػة وات ػاا فػي بػرامج اتعػداد باسػـ تربيػة المعمػـ

عمم أساس الكفاية أو باسـ تربية المعمـ عمم أساس األدال.

وأ ػػاؼ التميمػػي( )75-76:2005أف هػػذا الب ػرامج ي ػػب أف تكػػوف مت ػػمنة األهػػداؼ

الت ػػي يق ػػوـ عميه ػػا البرن ػػامج ك ػػالخبرة والكف ػػالة ،وي ػػب أف تص ػػاغ ه ػػذا األه ػػداؼ بطريق ػػة يمك ػػف
مالحظتهػػا وقياسػػها وي ػػب أف تكػػوف مػػادة البرنػػامج بمسػػتو المتعممػػيف وتغطػػي ميػػا متطمبػػات
المادة وتثيػر التفكيػر العممػي لػد المتعممػيف وتسػاعدهـ عمػم إي ػاد حمػوؿ منطقيػة لممشػاكؿ التػي

تصادفهـ في أي موقؼ تعميمي ،وأي ا ينبغي أف يكوف البرنامج مستند عمم أنشطة تعميمية مف
خاللها نستطيا أف نحقؽ الكفايات المطموبة ،وأف تكوف واقعية وسهمة االكتساب والتطبيػؽ خػالؿ

العمميػػة التدريسػػية ،كمػػا أف هػػذا الب ػرامج مناسػػبة لمسػػتو المعممػػيف ويمكػػف إدراكهػػا وفػػؽ منه ي ػة
عممية مخطط لها قابمة لمتقويـ والوقوؼ عمم مد استفادة المتعمـ منها.

ويح ػػدد ات ػػاا إع ػػداد المعم ػػـ الق ػػائـ عم ػػم الكفاي ػػات ث ػػالث خػ ػواص مهم ػػة له ػػذا اتع ػػداد:

األولػػم :و ػػود أهػػداؼ تعميميػػة محػػددة بدسػػموب إ ارئػػي ومعروفػػة لػػد كػػؿ مػػف المعمػػـ والمػػتعمـ،
والثاني ػػة :تحدي ػػد المسػ ػؤولية ،بمعن ػػم أف يع ػػرؼ الم ػػتعمـ أن ػػه مسػ ػؤوؿ ع ػػف أدال الكفاي ػػات المعين ػػة
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بالمستو المطموب وفؽ المعايير المحددة لذلؾ األدال ،أما الثالثة :فتتعمػؽ بتفريػد التعمػيـ ،بمعنػم
أف كؿ متعمـ له حؽ في اختيار األهداؼ ،واألنشطة التعميمية ،والسير في هذا األنشطة بسػرعته

الخاصة(عمم.)50 :2009 ،

فقد كاف طموح التربوييف الذيف اعتمدوا ات اا الكفايات ،أف يكوف هذا االت اا بمثابة حػؿ

لممشكالت التربوية ،وأريد أف يكوف بديال مناسبا لممناهج القديمة التي تهػتـ بالناحيػة المعرفيػة فػي
العممي ػػة التربوي ػػة دوف سػ ػواها ،حي ػػث تقتص ػػر عم ػػم المف ػػردات الد ارس ػػية ف ػػي اكتس ػػاب المعموم ػػات

النظرية دوف االهتماـ بالكفايات التعميمية وفػي هػذا الصػدد يقػوؿ (ونػدؿ) أف ات ػاا الكفايػات ػال
ردا عمػػم حػػاالت ال ػػعؼ التػػي أصػػابت إعػػداد المعممػػيف وتػػدريبهـ عػػالوة عمػػم ظهػػور مفػػاهيـ
تربوية حديثة تحتاج إلم كفايات عالية في تنفيذ مدلوالتها(العنبكي.) 117-118 :2012 ،

ولقػػد أصػػب االت ػػاا نحػػو الب ػرامج التعميميػػة القائمػػة عمػػم الكفايػػات ات اهػػا هامػػا يحظػػم

باهتماـ كبير مف دوؿ العالـ في المؤسسة التعميمية ،وتعكس هػذا البػرامج بشػكؿ واقعػي مػا يفعمػه

المعمػػـ حقيقػػة ومػػا ينبغػػي أف يفعمػػه طبقػػا ألعمػػم المسػػتويات فػػي م الػػه ،وتتميػػز هػػذا البػرامج فػػي
التفاتها إلم قدرات المعمـ وحا اته ،وفي تركيزها عمم األهداؼ والعمميات المشػتركة التػي تتشػكؿ

بها هذا األهداؼ وتستخدـ كدساس لمتقويـ(العميمات.)275 :2009،

وتػر الباحثػة أف بػرامج إعػداد المعممػيف القائمػة عمػم الكفايػات غايػة فػي األهميػة ،حيػث

أنها تحدد الكفايػات التػي عمػم الطالػب المعمػـ أف يتقنهػا حتػم يكػوف مدرسػا مػؤهال ،فالطالػب منػذ

أف يمتحػػؽ بكميتػػه يعػػرؼ مسػػبقا أن ػه يتمقػػم تػػدريبا عمػػم هػػذا الكفايػػات ،وأف عميػػه أف يسػػتمر فػػي
ػادر
قادر عمم أدائها بدقة واتقاف ،أي أف الطالب عندما يتخػرج يكػوف ق ا
تدريبه حتم يتقنها ويكوف ا

عمم ممارسة المهنة ألنه تمقم تدريبا كامال عمم أدال مهنة التعميـ.

 -2.1.3.1تلر ؼ المرامت القائمة عمى الكفا ات:

عرفت ػػه المول ػػو( )74:2001بدن ػػه :البرن ػػامج ال ػػذي يرك ػػز عم ػػم اكتس ػػاب الطال ػػب المعم ػػـ
م موعة مف الكفايات ،مف خالؿ مرورا بم موعة مف الخبرات واألنشطة التعميمية التي صػممت
بعد تحديد أهدافها بشكؿ سموكي يمكف مالحظته وقياسه ،ويت مف المعاير التي يتـ فػي

ػوئها

تقويـ المعارؼ واالت اهات واألدال والحكـ عمم وصوله إلم مستو اتتقاف المطموب.

وأوردت الف ػ ػػتالوي ( )32:2003أف المقص ػ ػػود بحرك ػ ػػة إع ػ ػػداد المعمم ػ ػػيف ،عم ػ ػػم أس ػ ػػاس

الكفايػػات هػػي تمػػؾ الب ػرامج التػػي تحػػدد أهػػدافا دقيقػػة تعػػداد المعممػػيف وتحػػدد الكفايػػات المطموبػػة
بشكؿ وا

 ،ثػـ تمػزـ المعممػيف بالمسػؤولية مػف بمػوغ هػذا المسػتويات ،ويكػوف القػائموف بتػدريبهـ

مسؤوليف عف التدكد مف تحقيؽ األهداؼ المحددة.
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عرفه "ايالـ" ( )44 :2005بدنه" :البرنامج الذي يحدد مسبقا األدال المطموب القيػاـ بػه

مػف المعمػـ بالمسػتو  ،وعمػم الػدارس أف يبػدي فػػي نهايتػه سػموكا يػدؿ عمػم أنػه اكتسػب المهػػارات
التي تمكنه مف األدال المطموب".

بينما عرفػه "الخطيػب والخطيػب" ( )372:2008بدنػه البرنػامج الػذي يحػد الكفايػات التػي

عمم المعمـ المتدرب أف يؤديها باتقاف مف خالؿ تحديد وا ػ لممعيػار الػذي سػيتـ بمو بػه تقػويـ
كفاي ػػات المت ػػدرب ،وال ػػذي ي ػػا مس ػػئولية الوص ػػوؿ إل ػػم المس ػػتو المطم ػػوب م ػػف الكفاي ػػة عم ػػم

المتػػدرب نفسػػه ،والػػذي يػػزودا بػػالخبرات التعميميػػة التػػي تسػػاعدا عمػػم أدال أدوارا وممارسػػة كفاياتػػه
باقتدار.

وتر الباحثة أف هذا المفهوـ لبرامج إعداد المعمميف يعنم أف المعمـ يتخرج مػف التػدريب

وهو قادر عمم ممارسة المهنة ،ألنه تمقم تدريبا كامال عمم أدال متطمبات مهنة التعميـ.

 -2.1.3.2ممررات إعداد الملمـ واؽ اتجاه الكفا ات التلم م ة:

يعد ات اا إعداد المعمػـ القػائـ عمػم الكفايػات التعميميػة مػف أبػرز بػرامج التربيػة المعاصػرة
انتشار في إعداد المعمميف ،فقد ساد هػذا االت ػاا معظػـ بػرامج إعػداد المعممػيف فػي الػدوؿ
ا
وأكثرها

المتقدمػ ػػة ،ويمخػ ػػص عميػ ػػاف وآخػ ػػروف( )25-24 :2009وغنػ ػػيـ وال همػ ػػي ()27-26 :2009
مبررات إعداد المعمـ وفؽ ات اهات الكفايات التعميمية في التالي:
-1

ػػعؼ كفايػػات المعممػػيف فػػي العمميػػة التعميميػػة وذلػػؾ ل ػػعؼ إعػػدادهـ وتدريبػػه الػػذي

يؤهمهـ لتطبؽ الطرائؽ واالت اهات الحديثة.

 -2أهميػػة تحديػػد الكفايػػات المطموبػػة مػػف الطالػػب /المعمػػـ أو المعمػػـ فػػي شػػعورا بمسػػئوليات
محددة مطموب منه تحقيقها.

 -3عنػػدما تصػػب الكفايػػات وا ػػحة يسػػتطيا الطال ػب /المعمػػـ أو المعمػػـ أف يحػػدد األهػػداؼ
بصورة دقيقة.

ػادر عمػم تحقيػؽ أهػداؼ
 -4أهميته في تدريب الطالب /المعمـ عمم مهارات أدائيػة ت عمػه ق ا
العممية التعميمية.

 -5افتقار المعمميف إلم الحد األدنم مف الكفايات األساسية

 -6اتحساس العاـ بعدـ دو الشكؿ التقميدي النظري لبرامج اتعداد ،ألنها تهمؿ الدوافا
ممػػا يػػؤد إلػػم االنفصػػاؿ بػػيف مػػا يػػتـ تعممػػه وبػػيف األدال والممارسػػة فػػي العػػالـ الواقػػا

وميداف العمؿ ،مما يشعر المتعمـ بنقص في قدرته عمم األدال.
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 -7ظهػػور االت ػػاا السػػموكي واألخػػذ بػػه حيػػث يؤكػػد عمػػم

ػػرورة تحديػػد أفعػػاؿ السػػموكيات

الت ػػي تس ػػاعد الم ػػتعمـ عم ػػم أدال مهام ػػه وتحدي ػػد أكث ػػر األس ػػاليب فاعمي ػػة تكس ػػابه ه ػػذا

السموكيات.

 -8ظهػػور التػػدريس المصػػغر أسػػموبا فعػػاال يقػػوـ عمػػم أسػػاس مػػف االهتمػػاـ بػػاألدال المهػػاري
في العممية التعميمية أكثر مف األدال المفظي القائـ عمم م رد المعرفة المحفوظة.

 -9ظهور فكرة التعمـ باألهداؼ وقياس تحقؽ األهداؼ مف خػالؿ الػتعمـ ،أي أف كػؿ مػتعمـ
قادر عمم الوصوؿ إلم األهداؼ المناسبة عندما يتوافر له التعميـ المناسب.
يكوف ا

 -10األخػػذ بمبػػدأ التػػدريب واتعػػداد المسػػتمر لرفػػا مسػػتو أدال الفػػرد وتزويػػدا بمػػا يسػػت د مػػف
مهارات وكفايات في

ول تطور دورا ومهامه ما االت اهات الحديثة في العالـ.

 -11االسػػتناد إلػػم الحا ػػات المهنيػػة لمفػػرد المػػتعمـ وامكانيػػة تحديػػد هػػذا الحا ػػات مػػف خػػالؿ
تحميؿ المهاـ والمطالب واألدوار المنوط أداؤها بعد تخر ه.

 -12التدثر بالفمسفة البر ماتية وفكرة المسئولية.

وتػػر الباحثػػة أف مػػف يطبػػؽ بػرامج إعػػداد المعممػػيف القائمػػة عمػػم الكفايػػات بشػػكؿ سػػميـ لػػف

يعود إلم االعتماد عمم البرامج التقميدية ،فبرامج إعداد المعمميف وفؽ الكفايات وا حة األهػداؼ

وأكث ػػر مرون ػػة م ػػف البػ ػرامج التقميدي ػػة ،فالطال ػػب المعم ػػـ ف ػػي برن ػػامج الكفاي ػػات يس ػػير وف ػػؽ س ػػرعته
الخاصة وينتقؿ مف كفاية ألخػر حتػم ينهػي كػؿ الكفايػات المطموبػة ،بينمػا يخ ػا الطػالب فػي

البرنػػامج التقميػػدي إلػػم أسػػاليب محػػددة وتعمػػيـ مػػاعي واحػػد فػػال يسػػم بو ػػود فػػروؽ فػػي مػػدة

الدراسة فكؿ الطالب يبدؤوف معا وينتهوف معا.

 -2.1.3.3الفرض ات التا تم ا عم فا حركة الترم ة القائمة عمى الكفا ات:
إف االهتمػػاـ بالكفايػػات ول ػد مػػا يسػػمم بحركػػة التربيػػة القائمػػة عمػػم الكفايػػات أو األدال،

والتي نشدت عمم عدة فر يات حددتها الفتالوي ( )24-15:2004فيما يمي:

الفرضػ ة األولػػى :إف المقػػررات الد ارسػية سػوال المػواد المتخصصػة أو التربويػػة ال ت ػػمف لوحػػدها
اكتساب المعمـ الكفايات التدريسية واتقاف مهاراته.

الفرض ػ ة الثا ػػة :إف التعمػػيـ والػػتعمـ يصػػب أكثػػر فاعميػػة عنػػدما يفهػػـ الطالػػب مػػا هػػو متوقػػا أو
مطموب منه.

الفرضػػػ ة الثالثػػػة :إف أهػػداؼ البرنػػامج والكفايػػات التدريسػػية يمكػػف تحميمهػػا ،وتصػػنيفها ،وتحديػػد

الخبرات والنشاطات ،التي يمكف عف طريقها تحقيؽ األهداؼ وتعمـ واتقاف هذا الكفايات.
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الفرض ة الراملة :يصب التعميـ والتعمـ أكثر فاعمية عندما يراعي الفػروؽ الفرديػة بػيف الطمبػة فػي

االهتمامات ،والحا ات ،والقابمية.

الفرض ة الخامسة :اشتراؾ الطالب بنشاط في الخبرات التعميمية ي عؿ التعمـ أكثر فاعمية.

الفرضػ ة السادسػػة :إف التػػدعيـ المباشػػر السػػت ابة الطالػب بعػػد أف يقػػوـ بالفعػػؿ أو األدال ي عػػؿ
التعمـ أكثر فاعمية.

 -2.1.3.4سمات الترم ة القائمة عمى الكفا ات
يمك ػػف تص ػػنيؼ س ػػمات التربي ػػة القائم ػػة عم ػػم الكفاي ػػات م ػػف و ه ػػة نظ ػػر مرع ػػي والحيم ػػة

( )347-348:2009بالشكؿ التالي:

 -1السػػمات المتعمقػػة باألهػػداؼ التعميميػػة :وفيهػػا تكػػوف األهػػداؼ محػػددة سػػمفا بشػػكؿ سػػموكي
ووا

 ،ويشترؾ المتعمـ في تحديدها أو العمـ بها عمم األقؿ.

 -2السمات المتعمقػة بدسػاليب اتعػداد :ال بػد مػف تػوفير الفػرص لمتػدريب عمػي الكفايػات فػي
الم ػػاؿ المي ػػداني ،والبػ ػد م ػػف م ارع ػػاة الف ػػروؽ الفردي ػػة والتركي ػػز عم ػػم الممارس ػػة العممي ػػة،
والوقت غير مهـ ،بؿ المهـ هو امتالؾ القدرة عمم العمؿ.

 -3السػمات المتعمقػة بالػدور الفعػػاؿ لممػتعمـ :تػدور حركػة الكفايػػات عمػم المػتعمـ وتؤكػد عمػػم
طػػرؽ الػػتعمـ (الػػتعمـ بالم ابهػػة ،الػػتعمـ بالم ارسػػمة ،الػػتعمـ بوسػػائؿ اتعػػالـ ،الػػتعمـ المو ػػه

ذاتي ػا) ،ولنحصػػر دور المعمػػـ فػػي أنػػه مػػنظـ لعمميػػة الػػتعمـ ،وتكػػوف الدافعيػػة فػػي حركػػة
الكفايات داخمية.

 -4السمات المتعمقة بالتقويـ :تتـ عممية التقويـ بداللة األهداؼ والقدرة عمػم العمػؿ وال دخػؿ
لموقت فػي عمميػة التقػويـ ،ويؤكػد عمػم التقػويـ المرحمػي والتقػويـ الختػامي والتقػويـ الػذاتي

وينافس المتعمـ ما ذاته.

وقد أ اؼ إليها مرعي ردات وآخروف ( )50-51:2008العامميف التالييف:
 -1استخداـ تكنولو يا التعميـ في البرنامج :يقصػد بهػا اسػتخداـ القواعػد العمميػة المتمثمػة فػي
التخطػ ػػيط والػ ػػروح العممي ػ ػة ،أو المػ ػػنهج العممػ ػػي لمعمػ ػػؿ بات ػ ػػافة إلػ ػػم اسػ ػػتخداـ الم ػ ػواد
واأل هزة واألدوات التعميمية.

 -2اس ػػتخداـ األس ػػموب ال ػػديمقراطي :ويتمث ػػؿ ه ػػذا البرن ػػامج ف ػػي مختم ػػؼ الم ارح ػػؿ ب ػػدلا م ػػف

عمميػػة االلتحػػاؽ بالبرنػػامج ،وتحديػػد نقطػػة البدايػػة ،واحت ػراـ قػػدرات وامكانيػػات المتػػدرب،

ػرور بمش ػ ػػاركته ف ػ ػػي م ارح ػ ػػؿ تنفي ػ ػػذ وتق ػ ػػويـ البرن ػ ػػامج ،فاألس ػ ػػاس
وس ػ ػػرعته الخاص ػ ػػة ،م ػ ػ ا
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ال ػػديمقراطي لمبرن ػػامج ،وا ػ ػ تمام ػػا ويتمث ػػؿ ف ػػي تع ػػاوف المعمم ػػيف والط ػػالب المعمم ػػيف
المتعاونيف والمشرفيف التربوييف.

 -2.1.3.5خطوات م اء مر امت قائـ عمى الكفا ات:
عرض الع رمي ( )60:2011خطوات تصميـ هذا البرنامج مف خالؿ و ا أسس

البرنامج واطارا الفمسفي وفر ياته ،أي منطمقات البرنامج واستراتي ياته ،وتحديد األشخاص

الذيف سيقوموف بتحديد الكفايات ،وتحديد مصادر اشتقاقها ،واعداد وسائؿ وأساليب وفنيات
اختبار الكفايات وتحديدها ،بات افة إلم تصنيفها إلم أنواع (معرفية ،و دانية ،سموكية،
ونتا ية) ،و بط قائمة الكفايات عف طريؽ التحكيـ وترتيب الكفالات في مستويات ،وتحديد

مستو األدال المتوقا ،ثـ تحديد أدوات التقويـ النهائي وتقدير الكفالة واختبار األنشطة ووسائؿ

وأساليب تعميـ وتدريب مناسبة ،لتحقيؽ وتنمية هذا الكفايات واعداد الوسائؿ واألساليب التي

تمكف مف الكشؼ عف مد

األدال بالنسبة لكؿ كفالة وت ريب البرنامج وتقويـ الت ريب ثـ

تصحيحه وتعديمه.

وقد حددت المولو( )87-91:2001ثالث مراحؿ لبنال البرامج التعميمية وهي:

المرحمة األولم :مرحمة التحميؿ :وتت مف تحديد األهداؼ التعميمية ،وتحميؿ وتنظيـ المحتو .

المرحم ػػة الثاني ػػة :مرحم ػػة التركيػ ػب :وتت ػػمف األنش ػػطة التعميمي ػػة ،واأللػ ػواف ،والوس ػػائؿ التعميمي ػػة،
وتصميـ االستراتي يات التعميمية وتحديدها.

المرحمة الثالثة :مرحمة التقويـ.

وح ػػدد الفػ ػ ار ( )295 :1984خطػ ػوات بن ػػال البػ ػرامج التعميمي ػػة القائم ػػة عم ػػم الكفاي ػػات وف ػػؽ

الخطوات التالية:

 -1اختيار األهداؼ التعميمية.
 -2اختيار محتو البرنامج.

 -3اختيار النشاطات التعميمية.
 -4اختيار التقنيات التربوية.
 -5اختيار إ رالات التقويـ.

ويالحظ مف العرض السابؽ اتفاؽ الباحثيف عمم خطوات بنال البرامج القائمػة عمػم الكفايػات

والتي يمكف تمخيصها بالشكؿ اآلتي:
 -1تحديد الكفايات المطموبة.

 -2اختيار األهداؼ التعميمية.
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 -3اختيار المحتو المناسب.

 -4اختيار النشاطات التعميمية (قبمية ،مصاحبة ،بعدية).
 -5اختيار التقنيات التربوية المناسبة.
 -6أساليب التقويـ.

وقد تبنت الباحثة الخطوات السابقة لبنال وتصميـ برنامج لمدراسة الحالية قائـ عمم الكفايات

المهنية لمطالبات المعممات تخصص التعميـ األساسي والذي ر عر ه في الفصؿ الرابا.
 -2.1.4األطر المرجل ة الشتقاؽ الكفا ات:

إف أولػم الخطػوات فػػي البػرامج القائمػة عمػػم الكفايػات هػي تحديػػد الكفايػات الالزمػة لمتػػدريب،
والت ػػي تعم ػػؿ عم ػػؿ األه ػػداؼ لتم ػػؾ البػ ػرامج ،ولغ ػػرض تحدي ػػدها الب ػػد م ػػف القي ػػاـ ب ػػا رالات ع ػػدة

الش ػػتقاقها أو التوص ػػؿ إليه ػػا ،م ػػف مص ػػادرها أو أطره ػػا المر عي ػػة كم ػػا ح ػػددتها الف ػػتالوي (27-
 ،)29:2004وهي:

 -1أدوار الملمػـ :يػتـ تحميػؿ مهػاـ المعمػـ وأعمالػه وأدوارا لتحديػد الكفايػات المطموبػة التػي يسػػعم
البرنػػامج إلػػم توفيرهػػا وتنميتهػػا لػػد الطمبػػة المعممػػيف لزيػػادة الػػتحكـ بالعمميػػة التعميميػػة ،وقػػد

اعتمدت كمية التربية في امعة بستبرج بدمريكا أنموذ ا لهذا المر ا حصرته بستة م ػاالت
لمكفايات تحت كؿ منها عدد مف الكفايات الفرعية ،وهي:

أ -الم اؿ األوؿ :المعمـ ناقؿ لممعرفة وي ـ  14كفاية فرعية.

ب -الم اؿ الثاني :المعمـ مدير لمنشاط التعميمي وي ـ  13كفاية فرعية.
ت -الم اؿ الثالث :المعمػـ مصػمـ ،ومصػدر لعمميػة التػدريب عمػم التعمػيـ وي ػـ  11كفايػة
فرعية.

ث -الم اؿ الرابا :المعمـ مصمـ ومدير لمهاـ التعميـ وت ـ  13كفاية فرعية.
ج -الم اؿ الخامس :المعمـ مرشد وت ـ  13كفاية فرعية.

ح -الم اؿ السادس :المعمـ وتفاعمه ما اآلخريف وي ـ  10كفايات فرعية.
 -2المحوث والدراسات:

تعد البحوث والدراسات أحد مصادر اشتقاؽ الكفايات واستخالصها ،ومف أمثمة تمػؾ البحػوث

بحوث تصنيؼ األهداؼ التعميمية والسموكية لبمػوـ ،وفػي

أنواع هي:

ػول ذلػؾ تصػنؼ الكفايػات إلػم ثػالث

أ -كفايػات معرفيػة :تتمثػؿ فػػي أنػواع المعػارؼ والمعمومػات والمفػػاهيـ التػي يتػزود بهػا المعمػػـ
سوال حوؿ مادته التي يدرسها أو البيئة التي تحيط به أو الطالب الذي يتعامؿ معه.
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ب -كفايات و دانية :تتمثؿ في االت اهػات التػي ي ػب أف يتبناهػا المعمػـ ،والقػيـ التػي ي ػب

أف يؤمف بها وأشكاؿ التذوؽ التي يف ؿ أف يتمتا بها.

ت -كفايات أدائية (نفس حركية) :تتمثلفيًلممايارلتلمكرةٌيللمتيًت زميشم م يارةلفيً

مخت ؾأوجشلمن اطلمتربويلممناسبم عم ٌللمتع ٌمٌللمتًٌنخرطفٌاا.

وهناؾ مف البػاحثيف مػف ال يكتفػي بهػذا التصػنيؼ الثالثػي ،بػؿ ي ػيؼ إليػه مػا يترتػب عمػم
كؿ مف الم اؿ المعرفػي والو ػداني والمهػاري مػف آثػار ،ومػا ينػتج عنهػا مػف خبػرة ،مثػؿ تصػنيؼ

تصور لتصنيؼ الكفايات مقسما إياها إلم م ػاالت هػي :م ػاؿ المعرفػة،
ا
روبرت روث الذي قدـ
وم اؿ السموؾ ،وم اؿ االت اهات ،وم اؿ النتائج واآلثار ،وم اؿ الخبرة (فرج.)68 :2000،
 -3القوائـ الجاهزة:

تعػػد القػوائـ ال ػػاهزة أحػػد مصػػادر اشػػتقاؽ الكفايػػات واستخالصػػها أو اعتمادهػػا ومػػف تمػػؾ

الق ػوائـ مػػا حػػددها بػػاحثوف ،وهنػػاؾ مػػا حددتػػه المؤسسػػات المختمفػػة ،ومػػف أمثمتهػػا قائمػػة الكفايػػات
التػػي توصػػمت إليهػػا كميػػة التربيػػة ب امعػػة عػػيف شػػمس فػػي د ارسػػتها حػػوؿ كفايػػات معمػػـ المرحمػػة

األول ػػم م ػػف التعم ػػيـ األساس ػػي ،وتت ػػوزع ه ػػذا الكفاي ػػات تح ػػت تس ػػعة م ػػاالت مثمػ ػت مح ػػاور تم ػػؾ
الدراسة وهي:

أ -كفاية إعداد الدرس والتخطيط له.

ب -كفاية تحقيؽ األهداؼ.
ت -كفايات عممية الدرس.

ث -كفايات استخداـ المادة العممية والوسائؿ التعميمية واألنشطة.
ج -كفايات التعامؿ ما التالميذ وادارة الصؼ.
ح -كفايات عممية التقويـ.
خ -كفايات انتظاـ المعمـ.

د -كفايات إقامة العالقات ما اآلخريف.

ذ -كفاية اتعداد لحؿ مشكالت البيئة (الفتالوي.)29 :2004 ،

 -2.1.5الملا ر المف ة إلعداد الملمم ف

ق ػػاـ باع ػػدادها م موع ػػة م ػػف الترب ػػوييف الفمس ػػطينييف المختص ػػيف

التابعة تعداد المعمميف

ػػمف ورش ػػات العم ػػؿ

ػمف اسػت ارتي ية ( ،)2008حيػث قامػت هيئػة تطػوير مهنػة التعمػيـ فػي

و ازرة التربية والتعميـ باعتمادها ،والتي تمثمت ب ( )23معيار كما مو
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في ممحؽ رقـ (.)1

وق ػػد ػػالت ه ػػذا المع ػػايير تمث ػػيال لم موع ػػة الكفاي ػػات الوا ػػب توافره ػػا ل ػػد الطالب ػػات

المعممات ،وقد قامت الباحثة باالتفاؽ ما المشرؼ عمم اختيار م موعة مف المعايير التػي تتفػؽ
مػػا الطمبػػة المعممػػيف وتخصػػص التعمػػيـ األساسػػي والكفايػػات المختػػارة لمد ارسػػة وهػػي المعػػايير رقػػـ

(.)21 ،20 ،17 ،16 ،13 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2
 -2.1.6الكفا ات التدر س ة لمطال الملمـ:

بنال عمم المصادر التي تـ تناولها سابقا ،وما اتفقت عميه الد ارسػات السػابقة ،وآرال ذوي
الخب ػرة واالختصػػاص ،فقػػد توصػػمت الباحث ػة إلػػم أهػػـ أربػػا كفايػػات وي ػػب أف يتمتػػا بهػػا الطمبػػة

المعمموف ،وهي كفايات (التخطيط لمدرس ،طرؽ التدريس ،الوسائؿ التعميمية التعممية ،والتقويـ).

 -2.1.6.1التخط ط

التخطيط لمتدريس عممية عقمية منظمة هادفة تؤدي إلػم بمػوغ األهػداؼ المنشػودة بفعاليػة

وكفايػػة ،والتخطػػيط يمثػػؿ الرؤيػػة الواعيػػة الذكيػػة الشػػاممة ل ميػػا عناصػػر وأبعػػاد العمميػػة التعميميػػة
ومػػا يقػػوـ بػػيف هػػذا العناصػػر مػػف عالقػػات متداخمػػة ومتبادلػػة وتنظػػيـ هػػذا العناصػػر بع ػػها مػػا

بع ها بصورة تؤدي إلم تحقيؽ األهداؼ المنشودة.

 -2.1.6.1.1تلر ؼ التخط ط:

التخطػ ط لغػػة :هػػو إثبػػات لفكػرة مػػا بالرسػػـ أو الكتابػػة ،و عمهػػا تػػدؿ داللػػة تامػػة عمػػم مػػا

يقصد بالصورة أو بالرسـ .واصطالحا :فهو مفهوـ متعدد يؤخذ مف الفمسفة المعتمدة عند معرفيػه

في دراساتهـ وبنال عمم غاياتهـ ،أو المو وع الػذي يحتػاج لمتخطػيط ،فيختمػؼ تعريفػه بػاختالؼ
غرض الباحث واختالؼ مو وعه.

ويع ػػرؼ التخط ػػيط الترب ػػوي بدن ػػه عممي ػػة منتظم ػػة ومس ػػتمرة ،القص ػػد منه ػػا تحقي ػػؽ أه ػػداؼ

مستقبمية بوسائؿ مناسبة ،وتقوـ عمم م موعة مف الق اررات وات رالات الرئيسية لبػدائؿ وا ػحة،

وذلػ ػػؾ وفق ػ ػا ألولويػ ػػات مختػ ػػارة بعنايػ ػػة بغػ ػػرض الوصػ ػػوؿ إلػ ػػم أقصػ ػػم اسػ ػػتثمار ممكػ ػػف لمم ػ ػوارد
واتمكان ػػات المتاح ػػة ولعنصػ ػػري ال ػػزمف والتكمف ػػة ،لكػ ػػي يص ػػب نظ ػػاـ التربيػػػة (التعم ػػيـ) بمراحمػػػه

األساسػػية أكثػػر كفايػػة وفاعمي ػة لالسػػت ابة الحتيا ػػات المتعممػػيف المت ازيػػدة والمتغي ػرة دومػػا وممبيػػة

لمتطمبات تنميتهـ المستمرة (المعهد الوطني لتكويف مستخدمي التربية وتحسيف مستواهـ :2004

.)69

ومفهػػوـ التخطػػيط كغيػرا مػػف المفػػاهيـ التربويػػة التػػي يصػػعب الوصػػوؿ إلػػم تعريػػؼ ػػاما

مػػانا لػػه ،ويعػػود ذلػػؾ إلػػم اخػػتالؼ المػػداخؿ واألنمػػاط واألسػػاليب المسػػتخدمة ،ومػػف تعريفاتػػه مػػا
عرفه صائ بدنه" :العممية المقصودة المبنية عمم الدراسة العممية والتفكير والتدبير ،والتي تهدؼ
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لموصوؿ إلم تحقيؽ أهداؼ تنموية معينة سبؽ تحديدها في

الحا ر" (صائ .)3 ،2002 ،

ول احتيا ات المستقبؿ وامكانيات

ويعرفػه عبيػػدات وأبػػو السػػميد ( )9:2007بدنػػه" :م مػػوع الخطػوات وات ػرالات والتػػدابير

التي يتخذها المعمـ مسبقا قبؿ تنفيذ الدرس ،ويتدرب عميها مف أ ؿ
وتعمـ أف ؿ".

ماف تحقيؽ تدريس أف ؿ

ول ػػنفس المعن ػػم ي ػ ػيؼ ع ػػايش ( )125:2008بدن ػػه" :و ػػا التص ػػورات المناس ػػبة لم ػػا
سيقوـ به المعمػـ مػف أنشػطة وتػدريبات مختمفػة أثنػال درسػه لتحقيػؽ األهػداؼ التعميميػة (السػموكية)

لػػدرس مػػا فػػي زمػػف محػػدد ،وبيليػػات وأسػػاليب محػػددة .وهنػػاؾ مػػف يعػػرؼ التخطػػيط الد ارسػػي بدنػػه
عمميػػة يػػتـ فيهػػا و ػػا إطػػار شػػامؿ لمخطػوات وات ػرالات واألسػػاليب المسػػتخدمة لتحقيػػؽ أهػػداؼ

محػػددة خػػالؿ زمػػف معػػيف ،والتدكػػد مػػف در ػػة بمػػوغ هػػذا األهػػداؼ ،فهػػو عمميػػة تػربط بػػيف الوسػػائؿ
والغايات".

وكم ػػا عرف ػػه س ػػالمة وآخ ػػروف ( )91:2009بدن ػػه" :المهػ ػارات والمق ػػدرات الت ػػي يحتا ه ػػا

المعمػػـ فػػي عمميػػة تخطيطػػه لتنفيػػذ التػػدريس ل ػػماف ن ػػاح العمميػػة التعميميػػة ،وتحقيػػؽ أهػػدافها.
وتشػػمؿ كفايػػات تخطػػيط التػػدريس :كفايػػة صػػياغة األهػػداؼ التعميميػػة ،وكفايػػة تحديػػد ات ػرالات
واألنشطة التعميمية التعممية وطرؽ التدريس (رسـ خطة لم ريات سػير الحصػة الصػفية) ،وكفايػة
اختيار الوسائؿ التعميمية ،وكفاية تقويـ الطمبة ،وكفاية تحديد الوا بات المنزلية".

وي ػػيؼ الخزاعمػػة وآخػػروف ( )81:2011بدنػػه" :عمميػػة تح ػػير ذهنػػي وكتػػابي ي ػػعه

المعمـ قبؿ الدرس بفترة كافية ويشمؿ عمم عناصر مختمفة لتحقيؽ أهداؼ محددة".

وتعرفه الباحثة بدنه عممية تصور مسبؽ لممواقؼ التعميمية ،التي يمارسها المعمـ لتحقيػؽ

األهػػداؼ التعميميػػة ،ويقػػوـ عمػػم تحديػػد األهػػداؼ واألنشػػطة التعميميػػة ،وتعيػػيف الوسػػائؿ التعميميػػة
المسػاعدة ،واختيػار االسػػتراتي يات المناسػبة ،لتحقيػػؽ األهػداؼ المر ػػوة ،وتقػويـ مػػد تحققهػا فػػي

فترة زمنية محددة.

و تحدد التخط ط لمدرس كما أوردتفا الحر ري ( )135-136:2010ملدة ع اصر ها:
 -1اتمكانات المادية والبشرية المتاحة في المدرسة والتي يمكػف االسػتفادة الفعميػة منهػا
واستغاللها بالطريقة األمثؿ.

 -2المعمػـ ومػػد

دارتػه فػػي عمميػة التخطػػيط وقدرتػه عمػػم اسػتخداـ األسػػموب العممػػي،

إ افة إلم خبراته السابقة وخبرات اآلخريف ومستو ذكائه وقدرته عمم القيادة.
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 -3البيئة الصفية مف حيث ح مها وكؿ مػا فيهػا مػف إمكانػات ماديػة ومعنويػة كاألثػاث
والمع ػػدات والوس ػػائؿ المتػ ػوافرة فيه ػػا وموقعه ػػا ف ػػي المدرس ػػة ومق ػػدار اتن ػػارة والتهوي ػػة

المتاحة ،إ افة إلم عدد التالميذ فيها.

 -4الموائ واألنظمة والقوانيف التي تتحكـ في سياسة المدرسة.

 -5خصػػائص التالميػػذ مػػف حيػػث خمفيػػاتهـ االقتصػػادية واال تماعيػػة والثقافيػػة ،وقػػدرتهـ
وأعمارهـ وميولهـ وات اهاتهـ واحتيا اتهـ.

 -6المواد التعميمية والخبرات.
 -7األهداؼ السموكية.
 -8وسائؿ التقويـ.

وتش ػػير الباحث ػػة إل ػػم أف اتلم ػػاـ به ػػذا العناص ػػر ي ػػب أف ي ػػتـ ف ػػي

ػػول معرف ػػة المعم ػػـ

بالطمبة الػذيف سيدرسػهـ ،وبخصائصػهـ ال سػمية والعقميػة والنفسػية واال تماعيػة ،ومعرفتػه بالبيئػة

التعميمية المحيطة ،و رورة توفير مناخ نفسي مري و و ديمق ارطػي مبنػي عمػم العمػؿ والتعػاوف
بيف الزمالل واتدارة وأوليال األمور وكؿ مف لهـ عالقة بالعممية التعميمية.

 -2.1.6.1.2أهم ة التخط ط:

تكمػف أهميػػة التخطػػيط فػي ارتباطػػه ب ميػػا عناصػر العمميػػة التعميميػػة التعمميػة مػػف حيػػث

األهداؼ ،والنتا ات ،واالستراتي يات ،واألنشطة ،وات رالات المناسػبة ،والتقػويـ ،والػزمف الػالزـ،
ومف خالله يتـ ربط كؿ ما ذكر بع ه ببعض.

كمػػا ي ػربط التخطػػيط ال يػػد بػػيف متطمبػػات الػػتعمـ وحا ػػات الطمبػػة واسػػتعداداتهـ وي ارعػػي

قػػدراتهـ ،وبالتػػالي فػػاف عمميػػة التعمػػيـ تكػػوف ممتعػػة ،ويظهػػر هػػذا فػػي تفاعػػؿ الطمبػػة النشػػط مػػا
الخطوات المنظمة بتنفيذ الدرس (غانـ وأبو شعيرة.)181:2010،

وفي هذا اتطار ي يؼ سالمة وآخروف ( )91-93:2009النقاط اآلتية:
 -1يسػػاعد المعمػػـ فػػي تنظػػيـ عناصػػر العمميػػة التدريسػػية ،وذلػػؾ مػػف حيػػث تحديػػد األهػػداؼ
والمحتو واألنشػطة وط ارئػؽ واسػتراتي يات التػدريس والوسػائؿ التعميميػة وأسػاليب القيػاس

والتقويـ.

ػادر عمػػم تحقيػػؽ األهػػداؼ التعميميػػة المنشػػودة وتنفيػػذ األنشػػطة التعميميػػة
 -2ي عػػؿ المعمػػـ قػ ا
التعممية.
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 -3ي عػؿ التالميػػذ قػػادريف عمػػم بمػػوغ األهػػداؼ المتوخػػاة ،فػػالمعمـ الػػذي يعػػد لدروسػػه مسػػبقا
ػادر عمػػم تو ػػي األهػػداؼ التعميميػػة المنشػػودة لتالميػػذا ،ممػػا يزيػػد مػػف دافعيػػتهـ
يكػػوف قػ ا
لمتعمـ ويصبحوف أكثر فاعمية في عممية التعمـ.

 -4يمنػػا المعمػػـ مػػف االرت اليػػة والعش ػوائية فػػي عمميػػة التػػدريس ،ويحميػػه مػػف النسػػياف ممػػا
ي نبػػه المواقػػؼ الحر ػػة التػػي قػػد تنشػػد نتي ػػة تعر ػػه ألسػػئمة مفا ئػػة ،أو عنػػد فشػػمه فػػي

إ رال الت ارب المخبرية واألنشطة المختمفة.

 -5يسػػاعد المعم ػػـ فػػي تق ػػويـ تعمػػـ تالمي ػػذا و ػػبط وادارة صػػفه بش ػػكؿ يػػوفر بيئ ػػة تعميمي ػػة
تعممية مناسبة ،واكتشاؼ عيوب المقررات الدراسية وي عمه متمكنا مف المادة التعميمية.

 -6يكس ػػب المعم ػػـ احتػ ػراـ الطمبػػػة وتق ػػديرهـ ل ػػه ،إذ أف الطمب ػػة يق ػػدروف ويحترم ػػوف المعمػػػـ
المخمص في عممه والمعد لدروسه بشكؿ يد.

 -7يساعد في نمو خبرات المعمـ العممية والمهنية تدري يا.

 -8يقمؿ التخطيط لمتدريس وتعداد الدروس مف الهدر التربوي ،حيػث يعمػؿ التخطػيط عمػم
تنظيـ العمؿ الصفي

مف اتمكانات المتاحة والزمف المحدد لمحصة.

وت يؼ الباحثة بدف التخطيط المسبؽ لمدرس يمكف المعمـ مػف توزيػا الوقػت بشػكؿ يػد

عمػػم أ ػزال الػػدرس ،واالسػػتفادة بشػػكؿ أمثػػؿ مػػف الوقػػت المتػػاح ،ويتػػي لممعمػػـ اكتشػػاؼ عيػػوب
المنهج المدرسي سوال فيما يتعمؽ باألهداؼ ،أو المحتو  ،أو طرؽ التدريس ،أو أساليب التقويـ،
وم ػػف ث ػػـ يمكن ػػه العم ػػؿ عم ػػم تالفيه ػػا ،وتحس ػػيف الم ػػنهج بنفس ػػه ،أو تق ػػديـ المقترح ػػات واألفك ػػار

لممعنييف بتخطيط واعداد المناهج الدراسية.

 -2.1.6.1.3عوامؿ جاح التخط ط التلم ما:
البػػد مػػف ت ػوافر أس ػػس ومبػػادئ لمتخطػػيط السػػميـ والعم ػػؿ التربػػوي ،وبالػػذات فػػي العممي ػػة

التعميمية الذي يؤدي توافرها إلم إن اح التخطيط أوال والتنفيذ ثانيا وهو األهـ ،حيث يتـ التوصػؿ
إلػػم الغايػػة النهائيػػة مػػف العمميػػة وهػػي تحقيػػؽ األهػػداؼ ،ومػػف هػػذا األسػػس والمبػػادئ كمػػا حػػددها

الناشؼ ( )20-22:2009ما يمي:
 -1ما تلمؽ مالملمـ:

أ -إتقاف المعمـ صياغة األهداؼ ومعاييرها سوال الخاصة منها أو العامة ،وفهمه لم موف
الهدؼ.

ب -معرفته بطرؽ التدريس المختمفة واطالعه الواسا عميها وعمم ما ي د في هذا الم اؿ.

23

ت -التمييػػز بػػيف مفهػػوـ الطريقػػة واألسػػموب والنشػػاط والوسػػيمة وغيرهػػا مػػف المفػػاهيـ التربويػػة
والعممية.

ث -إتقاف استخداـ الوسائؿ التعميمية.

ج -إدراؾ معنػػم التقػػويـ ومعرفػػة وسػػائمه المختمفػػة ومػػد مناسػػبتها لمسػػتو الطمبػػة لتكشػػؼ
بدقة عف مد تحقؽ األهداؼ.

ح -اتلمػػاـ بخصػػائص طمبتػػه فػػي المرحمػػة العمريػػة المعينػػة مػػف حا ػػات وميػػوؿ وات اهػػات،
ونم ػػو عقم ػػي وعص ػػبي وع ػػمي ..ال ػػخ .لمقابم ػػة ذل ػػؾ بم ػػا يناس ػػبه م ػػف عناص ػػر الخط ػػة

المختمفة.

خ -فهـ المحتو أو المادة التعميمية (المو وعات) المدر ة في الكتاب بصورة وا حة.
وتر الباحثة

رورة إتقاف المعمـ ألساليب التعمـ الفردي وال ماعي ،وأف يكوف مرنا في

تدريسه ،وأف يسعم اهدا تتقاف مهارات االتصاؿ والحوار ما المتعمميف ،وأف ير األشيال مف
و هة نظرهـ ليستطيا أف يعرؼ تفكيرهـ ،وبالتالي اختيار الطرؽ واالستراتي يات الوسائؿ

المناسبة لهـ.
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ما تلمؽ مالخطة:
يتو ب أف تتحقؽ خصائص معينة في الخطة نفسها ،ومنها:

أ -المرونة ،بحيث يمكف أف يعدؿ المعمـ فيها عند الحا ة ويطورها كتابة وتنفيذا.
ب -الواقعية ،بحيث يمكف تطبيقها وتناسبها ما مستو الطمبة العممي واالنفعالي والمهاري.

ت -االقتصػادية ،بحيػػث تتناسػب أنشػػطتها ووسػائمها مػػا ميزانيػة المدرسػػة ،ويتناسػب تطبيقهػػا
ما الزمف المخصص لها.

ث -أف تتماش ػػم والتط ػػورات الحديث ػػة الحاص ػػمة ف ػػي عناص ػػر العممي ػػة التعميمي ػػة برمته ػػا م ػػف
أهداؼ وطرؽ تدريس وأنشطة ووسائؿ تعميمية وأساليب تقويـ وغيرها.

ج -أف ال تفصؿ بيف حدود المواد المختمفة ،وأف تتبا مبػدأ التػداخؿ بػيف المػواد والتكامػؿ إذا
كانت هناؾ حا ة لذلؾ.

ح -أف تشػػمؿ عمػػم ميػػا عناصػػر التخطػػيط والالزمػػة لتنظػػيـ عمميػػة التػػدريس داخػػؿ الغرفػػة
الصفية ،مف أ ؿ الغاية النهائية وهي تحقيؽ األهداؼ.
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 - 2.1.6.2الوسائؿ التلم م ة:
تعػػد الوسػػيمة التعميميػػة عنصػػر أساسػػي مػػف عناصػػر المػػنهج المدرسػػي ،ويسػػتعيف المعمػػـ

بالوسػيمة التعميميػة لتحقيػؽ غايتػه التعميميػة (تو ػي فكػرة غام ػة أو ت سػيد الم ػردات أو إبػراز
التفاصيؿ الدقيقة .)...إف استخداـ الوسائؿ التعميميػة ػال تر مػة لممقولػة "أف الفػرد يػتعمـ بطريقػة

أيسر إذا استخدـ أكثر مف حاسة" ،ومف هذا المنطمؽ تطورت الوسػائؿ التعميميػة مػف حيػث طػرؽ
ػر عمػم الحػواس البصػرية ،ثػـ بعػد ذلػؾ بػدأت تخاطػب حاسػة
إنتا ها حيث كانت قديما تعتمػد كثي ا

السػػما ،ومػػف ثػػـ أصػػبحت بصػرية سػػمعية فػػي نفػػس الوقػػت ،ثػػـ ظهػػر بعػػد ذلػػؾ نػػوع مػػف الوسػػائؿ
التفاعمية التي يتفاعؿ معها المتعمـ بالصوت والصورة وباالستعانة بوسائؿ االتصاؿ الحديثة.

 -2.1.6.2.1تلر ؼ الوسائؿ التلم م ة:

يعػ ػػرؼ الحيم ػ ػػة ( )25:2006الوسػ ػػيمة التعميمي ػ ػػة التعممي ػ ػػة" :هػ ػػي أ ه ػ ػزة وأدوات ومػ ػ ػواد

يس ػػتخدمها المعم ػػـ لتحس ػػيف عممي ػػة التعم ػػيـ وال ػػتعمـ ،وتقص ػػير م ػػدتها ،وتو ػػي المع ػػاني وش ػػرح

األفك ػ ػػار ،وت ػ ػػدريب التالمي ػ ػػذ عم ػ ػػم المه ػ ػػارات ،وغ ػ ػػرس الع ػ ػػادات الحس ػ ػػنة ف ػ ػػي نفوس ػ ػػهـ ،وتنمي ػ ػػة
االت اهات ،وعرض القيـ ،دوف أف يعتمد المدرس عمم األلفاظ والرموز واألرقػاـ ،وذلػؾ لموصػوؿ
بطمبته إلم الحقائؽ العممية الصحيحة والتربية القومية بسرعة وقوة وبتكمفة أقؿ".

وعرفه ػػا الق ػػادري ( )23:2007بدنه ػػا" :المػ ػواد التعميمي ػػة الت ػػي ي ػػؤثر توفيره ػػا ف ػػي ت ػػوفير

ظروؼ مالئمة لمتعميـ ومساعدة المتعمـ عمم بموغ األهداؼ بدر ة عالية مف اتتقاف".

كمػػا أورد بخػػوش ( )179:2009بدنهػػا" :هػػي كػػؿ أداة يسػػتخدمها المعمػػـ لتحسػػيف عمميػػة

التعمػ ػػيـ والػ ػػتعمـ ،وتو ػ ػػي معػ ػػاني كممػ ػػات الػ ػػدرس ،أو شػ ػػرح أفكػ ػػارا ،أو تػ ػػدريب التالميػ ػػذ عمػ ػػم

المهارات ،أو تعويدهـ عمم العادات ،أو تنميػة االت اهػات ،أو غػرس القػيـ دوف أف يعتمػد المعمػـ

أساسا عمم األلفاظ والرموز واألرقاـ".

وبحسػب  ( 2013: 44 ) Ashaver, and Igyuveفػاف "اسػتخداـ مصػطم المػواد

السػػمعية والبص ػرية يػػتـ لإلشػػارة إلػػم تمػػؾ الم ػواد التعميميػػة التػػي يمكػػف أف تسػػتخدـ لمتعبيػػر عػػف

المعنػػم مػػف دوف االعتمػػاد الكامػػؿ عمػػم رمػػوز المفػػظ أو المغػػة" .وتشػػمؿ كػػال مػػف المػواد والمعػػدات
عمم حد سوال ،ويمكف اعتبار المواد كنظاـ ،أو م موعة مكونات لهػا قيمػة كامنػة عنػدما تو ػا

مو ا التطبيؽ ،في حيف أف المعػدات -غالبػا مػا يشػار إليهػا باسػـ األ هػزة والمكونػات الماديػة-

هي وسيمة لعرض هذا المحتو .

كما عرفها فرج ( )109:2009بدنها " :ميا األدوات والمواد المختمفػة التػي يسػتعيف بهػا

المعمـ ويوظفها خالؿ عممية التدريس لتحقيؽ الغرض التعميمي منها".

25

ويعرفه ػػا عبي ػػد ( )16:2011بدنه ػػا" ك ػػؿ أداة يس ػػتخدمها المعم ػػـ لتحس ػػيف عممي ػػة التعم ػػيـ

وتو ػي مػدلوالت ألفاظػػه وشػرح أفكػػارا أو تػدريبهـ عمػػم مهػارة مػػا أو تعويػدهـ عػػادة مػا أو تنميػػة
ات اا دوف أف يعتمد المعمـ فقط عمم األلفاظ والرموز واألرقاـ".

أما المهناوي ( )321:2012فير أنها "كؿ األدوات التي يستعممها المعمـ داخؿ الصؼ

والتي تساعد عمم انتقاؿ المعارؼ والمعمومات منه إلم التالميذ عف طريؽ الحواس".

وعرفهػػا فهمػػي ( )749:2015قػػائال" :هػػي أدوات أو أسػػموب أو مػػادة أو هػػاز يسػػتعيف

بهػػا المػػدرس فػػي تنفيػػذ متطمبػػات دروسػػه تيصػػاؿ الطمبػػة إلػػم الحقيقػػة ،أو المعمومػػة المقصػػودة
بدسػػرع وقػػت وأقػػؿ هػػد ،فهػػي تشػػمؿ الوسػػائط الماديػػة المناسػػبة لنقػػؿ المفػػاهيـ واسػػتيعاب مفػػردات

المنهاج الدراسي ،وتسهـ في إثارة الرغبة والدافعية ،وت ذب انتباا المتعمميف نحو تعمـ المعمومات
أو الخبرات أو المهارات بهدؼ زيادة فاعمية التعميـ".

ومف التعريفات السابقة تستنتج الباحثة أف الهدؼ األساس مف استخداـ الوسائؿ

التعميمية هو مساعدة المتعمـ عمم بموغ األهداؼ بدر ة عالية مف اتتقاف ،حيث تعمؿ الوسيمة
عمم تسهيؿ وتعميؽ المعمومات لد الطالب وتحسيف العممية التعميمية وزيادة فاعميتها.

 - 2.1.6.2.2أهم ة الوسائؿ التلم م ة وأهداافا:

أشار "إيز" ) (Ezeإلم أف اتنساف يتعمـ مف خالؿ العمميات السمعية والبصرية بسػهولة

أكبػػر وأسػػرع مػػف الشػػرح المفظػػي وحػػدا ،واف قدرتػػه فػػي الوصػػوؿ إلػػم المفهػػوـ الم ػػرد مػػف خػػالؿ
الت ربػػػة الحسػ ػػية مػ ػػا هػ ػػي إال ظػ ػػاهرة ال يمكػ ػػف تفسػ ػػيرها بش ػػكؿ وا ػ ػ وربم ػػا ال يمكػ ػػف شػ ػػرحها
) ،)Ashaver, and Igyuve, 2013: 45بينمػا شػدد سػوانؾ  Swankعمػم فعاليػة المػواد

البص ػرية فػػي الػػتعمـ ،إذ قػػدر أف ح ػوالي  ٪40مػػف المف ػاهيـ تسػػتند إلػػم الخب ػرة البص ػرية ،و٪25
عمم السما ،و ٪17عمم الممس ،و ٪15عند اتحساس الع ػوي  ، Miscellaousو ٪3عمػم

الطعػػـ والشػػـ ،مػػا التدكيػػدات السػػابقة فانػػه يصػػب أكثػػر و ػػوحا ،لمػػاذا المػواد السػػمعية والبصػرية
مهمة في عمميات التدريس والتعمـ ،ألف اشتراؾ الحػواس المختمفػة معػا يػتـ الحصػوؿ عمػم نسػبة

 ٪100مف الو وح ).(Ashaver and Igyuve, 2013:45

فالوسائؿ التعميمية لها دور هادؼ وبنػال فػي تو ػي األفكػار وبيػاف المهمػة التعميميػة ،وهػي

تهدؼ لتحسيف عممية التعمـ والتعميـ وتعمؿ عمم إثارة اهتماـ الدارسيف وانتباههـ وتنمي فيهـ دقة

المالحظػ ػػة ،وقػ ػػد بػ ػػيف الخ ػ ػػر وبنػ ػػي عيسػ ػػم ومصػ ػػطفم ( )144:2011أهميػ ػػة هػ ػػذا الوسػ ػػائؿ
التعميمية وأهدافها عمم النحو التالي:
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 -1تس ػػاعد عم ػػم اس ػػتثارة اهتم ػػاـ التممي ػػذ واش ػػباع حا ات ػػه لم ػػتعمـ ،حي ػػث يدخ ػػذ م ػػف خ ػػالؿ
استخدامه لموسائؿ التعميمية المختمفة بعض الخبرات التي تثير اهتمامه وتحقؽ أهدافه.

 -2تساعد عمم زيادة خبرة التمميذ مما ي عمه أكثر استعدادا لمتعمـ.

 -3إف اشتراؾ ميا الحواس في عمميات التعمـ يؤدي إلم ترسيخ هذا التعمـ وتعميقه.

 -4تسػاعد عمػػم فهػػـ األشػيال وعالقتهػػا مػػا بع ػها الػػبعض ،وكػػذلؾ تسػاعدها عمػػم تنظػػيـ
تفكير المتعمـ في مواقؼ تعميمية أو حياتية أخر .

 -5الوسائؿ السمعية والبصرية أسهؿ في فهمها وتعممها مف الشرح المفظي.
وي يؼ التميمي ( )139-140:2010النقاط التالية:

 -1تساعد الوسائؿ التعميمية عمم خمؽ الحس المرهؼ والتػذوؽ ال مػالي لػد الطمبػة ،كمػا
تنمي حب االستطالع والرغبة في التعمـ.

 -2تساعد في تقميؿ الفروؽ الفردية بيف الطمبة.

 -3تساعد عمم تعديؿ السموؾ وتكويف االت اهات المرغوب فيها عند الطمبة.
 -4تساعد عمم تنمية العمميات العقمية العميا لد الطمبة وتدفعهـ إلم االبتكار واتبداع.

 -5تسػػاعد الطالػػب البطػػيل عمػػم اتس ػراع والطالػػب الس ػريا عمػػم اتبطػػال كمػػا أنهػػا تقػػرب
البعيد وتكبر الصغير.

وتؤكد الباحثة بدف الوسائؿ التعميمية تساعد في زيادة إي ابية المتعمـ وزيادة نشاطهـ أي ا،

حيث تتي الوسيمة الفرصة لممتعمـ لمشاهدة صورة أقرب لمواقا أو االستماع إليها ومناقشة ما
رأوا أو سمعوا ،مما يقرب الصورة إلم ذهف المتعمـ بعيدا عف دور المتعمـ السمبي في التدريس

المفظي.

 -2.1.6.2.3ممررات استخداـ الوسائؿ التلم م ة التلمم ة:
إف

رورة استخداـ الوسائؿ التعميمية في العممية التدريسية تتمخص في المبررات التالية كما

حددها الحيمة (:)62-76:2008
 -1اال فجار الملراا:

نظر ألف المعرفة العممية نسبية وغيػر مطمقػة ،فانهػا قابمػة لمتغييػر والتعػديؿ ،األمػر الػذي
ا

يؤدي إلػم إ ػافة ال ديػد منهػا بصػورة مسػتمرة ،ومػف ثػـ تػؤدي تمػؾ ات ػافة إلػم عمميػة تراكميػة
ومستمرة مف حيث البنال العممي في عصر االنف ار المعرفي ،وبالتالي فالبد لمنػاهج التعمػيـ مػف

المحاؽ بركب التقدـ العممي ،وتقديـ أكبر قدر مف المعارؼ والمعمومات إلم المتعمـ خالؿ سنوات
دراسته ،و رورة تفعيؿ دور الوسائؿ التعميمية وزيادة االعتماد عميها في حؿ تمؾ المشكمة.
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اال فجار السكا ا:
شػػهد العصػػر الحػػالي زيػػادة كبيػرة فػػي عػػدد السػػكاف السػػيما فػػي البمػػداف الناميػػة ،ممػػا أثػػر

سمبا عمم مستو الخػدمات التعميميػة ،وبالتػالي أسػهمت وسػائؿ وتقنيػات التعمػيـ فػي تقمػيص آثػار
تمؾ المشكمة مف خالؿ توافر بعض الوسائؿ التي تمكف مف تعميـ أعداد كبيػرة مػف المتعممػيف فػي
وقت واحد بشكؿ نظامي أو غير نظامي.
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تقدـ ظر ات التلمـ:

أد تطػور البحػػث فػػي م ػػاؿ عمػـ الػػنفس التربػػوي إلػػم ظهػور العديػػد مػػف النظريػػات التػػي
تبحػػث فػػي سػػيكولو ية الػػتعمـ ،مػػف حيػػث كيفيػػة حػػدوث الػػتعمـ ،وشػػروطه ،والعوامػػؿ المػػؤثرة فيػػه،
والعمميات المعرفية والعقمية المتحكمة فيه ،والدوافا الفطرية والمكتسبة ومد تدثيرها عمػم الػتعمـ،

وك ػػذلؾ س ػػيكولو ية الم ػػتعمـ ذات ػػه وخصائص ػػه النفس ػػية الت ػػي ق ػػد ت ػػؤثر عم ػػم ن ػػاتج ال ػػتعمـ وأنم ػػاط
الت ػػدريس ،وأنم ػػاط التفاع ػػؿ ب ػػيف المعم ػػـ والم ػػتعمـ داخ ػػؿ بيئ ػػة الص ػػؼ ال ػػدراس ،ومش ػػكالت ال ػػتعمـ

وصعوباته ،وغير ذلؾ مف األسس النفسية لعمميتي التعميـ والتعمـ .وبنال عمم ذلؾ أصب المعمػـ
يعتمػػد عمػػم الوسػػائؿ التعميميػػة التػػي تنقػػؿ المعػػاني واألفكػػار مػػف صػػورتها الم ػػردة إلػػم صػػورتها

المحسوسة ،وبالتالي استيعابها.
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األخذ م ظر ة االتصاؿ اا التلم ـ والتلمـ:

ػرر قويػا ل ػرورة
كاف ظهور نظريػة االتصػاؿ ،واألخػذ بهػا فػي عمميتػي التعمػيـ والػتعمـ مب ا
االعتماد عمم الوسائؿ التعميمية ك زل أساسي وعنصر مهـ في منظومة االتصاؿ التعميمي.
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تطور مففوـ الم فاج وع اصره:

والػػذي تطػػور مػػف م ػػرد المعرفػػة والمعمومػػات التػػي يتمقاهػػا المػػتعمـ داخػػؿ ػػدراف ح ػرة
الد ارسػػة ،إلػػم الخبػرات المتنوعػػة الهادفػػة التػػي يتمقاهػػا المػػتعمـ داخػػؿ وخػػارج المؤسسػػات التعميميػػة،

حيث أد هذا التطور إلم تغيير النظرة لمكونػات وعناصػر المنهػاج ،ممػا أد إلػم إعػادة هيكمػة

وتنظيـ تمؾ العناصر ،وبالتالي أصبحت الوسائؿ التعميمية مكونا أساسيا في منظومة المنهاج.
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عدـ تجا س المتلمم ف:

تعػػاني الػػدوؿ الناميػػة مػػف ارتفػػاع الكثافػػة الطالبيػػة داخػػؿ ح ػرات الد ارسػػة ممػػا يػػؤدي إلػػم

عدـ ت انس المتعمميف ،أي و ود الفػروؽ الفرديػة بػيف هػؤالل المتعممػيف ،وهنػا يبػرز دور الوسػائؿ
التعميمية التي تؤدي إلم نوع مف تعدد وتنويا مثيػرات الػتعمـ ،ممػا يقمػؿ مػف ف ػوة الفػروؽ الفرديػة

بيف المتعمميف.
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تطور تلم ـ الفئات الخاصة:
يػزداد عػػدـ الت ػانس بػػيف المتعممػػيف بزيػادة الفػػروؽ العقميػة أو البدنيػػة بيػػنهـ ،لػذا البػػد مػػف

تخصػػيص نظػػاـ لتعمػػيـ فئػػات المتعممػػيف مػػف ذوي القػػدرات العقميػػة الخارقػػة ،وكػػذلؾ الػػذيف هػػـ مػػف
ذوي اتعاقات العقمية والبدنية ،األمر الذي حتـ االعتماد عمم الوسائؿ التعميمية.
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قص عدد الملمم ف األكفاء:

تعػػاني بعػػض أنظمػػة التعمػػيـ مػػف نقػػص حػػاد فػػي معممػػي بعػػض التخصصػػات الد ارسػػية،

األمػػر الػػذي يمثػػؿ مشػػكمة لتمػػؾ األنظمػػة ،وبالتػػالي ال بػػد مػػف اعتمػػاد تمػػؾ األنظمػػة عمػػم بعػػض
الوسائؿ لتعميـ م موعة مف المتعمميف في وقت واحد.
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الرغمة اا تجو د التدر س:

أدت رغبة المختصيف في ت ويػد التػدريس ،وا ػفال التشػويؽ واتثػارة عمػم عمميتػي التعمػيـ

والتعمـ إلم

رورة االعتماد عمم الوسائؿ التعميمية المتعددة والمتنوعػة ،لمخػروج بعمميػة التػدريس

مف شكمها التقميدي المعتاد إلم صورة مشوقة تكسر حدة الممؿ لد المتعمـ.
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التطور التك ولوجا ووسائؿ اإلعالـ:

شػ ػػهدت نهايػ ػػة القػ ػػرف العش ػ ػريف ظهػ ػػور وسػ ػػائؿ اتعػ ػػالـ وتطورهػ ػػا بسػ ػػرعة فائقػ ػػة نتي ػ ػػة
لمتكنولو يا المتقدمة التي أصبحت مف خصائص العصر ،وانعكست عمم الحياة الفكرية والثقافية

ػر لممدرسػػة وفمسػػفتها فػػي الم تمػػا ،ولر ػػاؿ الفكػػر
لم ػػنس البشػػري ،وأصػػبحت تشػػكؿ تحػػديا كبيػ ا

التربػػوي قاطبػػة ،خاصػػة وأف الطفػػؿ يػػدتي حالي ػا إلػػم المدرسػػة ولديػػه حصػػيمة لغويػػة مػػف األلفػػاظ
ػر مػا كػاف عنػد مثيمػه مػف سػنوات م ػت ،وبنػال
والصور الذهنية والمعمومػات والمفػاهيـ تفػوؽ كثي ا
عميه أصػب مػف ال ػروري أف يرتفػا مسػتو المقػررات الد ارسػية التػي يتعممهػا الطفػؿ وأف يتطػور

ليوا ه هذا التحديات ،ويالحظ أف طرؽ عرض المو وعات في وسػائؿ اتعػالـ أصػبحت تفػوؽ
مػا تقدمػػه المدرسػة فػػي كثيػر مػػف األحيػاف ،وبالتػػالي أصػب مػػف ال ػروري أف تعػػدؿ المدرسػة مػػف
طرؽ التدريس وتدخذ بالوسائؿ التعميمية الحديثة.
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تطور امسفة التلم ـ وتغ ر دور الملمـ:

يهدؼ التعميـ إلم تزويد الفرد بالخبرات واالت اهات التي تساعدا عمم الن اح في الحياة

وموا هػػة مشػػكالت المسػػتقبؿ ،وال يمكػػف أف يػػتـ ذلػػؾ بػػالتمقيف واتلقػػال بػػؿ بتػػوفير الخب ػرات التػػي
تسػػم بمتابعػػة الػػتعمـ مػػف أ ػػؿ موا هػػة التغيػرات المسػػتمرة فػػي متطمبػػات الحيػػاة ،ولهػػذا كػػاف مػػف

ال ػػروري تػػوفير الوسػػائؿ التعميميػػة التػػي تسػػم بتنويػػا م ػػاالت الخبػرة وتػػؤدي إلػػم امتػػداد الػػتعمـ

واتعػػداد عمػػم مػػد الحيػػاة ،وبالتػػالي خر ػػت وظيفػػة المعمػػـ عػػف دورهػػا التقميػػدي فػػي التمقػػيف إلػػم
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دورها الذي يتماشم ما التطور التكنولو ي ،وأصب المعمـ النا

يسػتخدـ ميػا وسػائؿ التعمػيـ

والتكنولو يا لخدمة التربية ،وبذلؾ يمكف القوؿ بدف معمـ القرف الحػادي والعشػريف ي ػب أف يكػوف
أكاديمي وتربوي وتكنولو ي متطور.

ممػػا س ػػبؽ تش ػػير الباحث ػػة بدن ػػه م ػػف ال ػػروري عم ػػم المعم ػػـ بش ػػكؿ ع ػػاـ أف يعتم ػػد أثن ػػال

تدريس ػ ػػه عم ػ ػػم الوس ػ ػػائؿ التعميمي ػ ػػة ،ليس ػ ػػتطيا مواكب ػ ػػة ش ػ ػػتم التط ػ ػػورات المعرفي ػ ػػة والتكنولو ي ػ ػػة
واالت اهات التعميمية الحديثة ،ومعمـ التعميـ األساسي بشكؿ خاص ،ألف إدراؾ الطالب فػي هػذا

الفترة يرتبط باألشيال الحسية الممموسة ،ويصعب عميه إدراؾ األشيال بدشكالها الم ردة.

 -2.1.6.2.4أسس اخت ار الوسائؿ التلم م ة:

تخ ػ ػػا عممي ػ ػػة اختي ػ ػػار الوس ػ ػػائؿ التعميمي ػ ػػة لع ػ ػػدة عوام ػ ػػؿ ومع ػ ػػايير لخص ػ ػػها الس ػ ػػعود

( )77-78:2008فيما يمي:

 -1أهػػػداؼ المر ػػػامت :ي ػرتبط اختيػػار الوسػػيمة باألهػػداؼ العامػػة والغايػػات والم ارمػػي لمب ػرامج
التعميمية في

ول فمسفة التعميـ وفي ظؿ التطور التكنولو ي.

 -2األهداؼ التلم م ة:

الب ػػد م ػػف اختي ػػار الوس ػػيمة تبعػ ػا لأله ػػداؼ التعميمي ػػة الممثم ػػة ب وانبه ػػا الثالث ػػة :المعرفي ػػة

والحركية والو دانية ،فمثال األهداؼ المعرفيػة قػد تسػتخدـ وسػائؿ مثػؿ الشػفافيات والكتػب ،أمػا
الحركية تستخدـ التس يالت والمحاكاة ،والو دانية تهتـ بالوسائؿ السمعية والصور.

 -3الخصائص المم زة لممتلمم ف:

يتوق ػػؼ اختي ػػار الوس ػػيمة عم ػػم خص ػػائص الم ػػتعمـ وتتمث ػػؿ ف ػػي ال ػػذكال والمس ػػتو الثق ػػافي

واال تماعي والقدرات ال سمية والعقمية والنفسية.

 -4محتوى المادة الدراس ة وجوا

التلمـ:

الب ػػد م ػػف تحدي ػػد المحت ػػو الد ارس ػػي لمم ػػادة التعميمي ػػة م ػػف قب ػػؿ المعم ػػـ ،وبالت ػػالي اختي ػػار

الوسيمة المناسبة له.

 -5الموقؼ التلم ما وطرؽ التلم ـ:
تعتبر بيئة التعميـ وكذلؾ طرؽ التعميـ مف األسس الهامة في اختيار الوسيمة ،حيث تتنوع

طػ ػػرؽ التعمػ ػػيـ فتشػ ػػمؿ المعػ ػػب والمحاكػ ػػاة واالسػ ػػتطالع واالستقصػ ػػال والتعمػ ػػيـ المبػ ػػرمج وحػ ػػؿ

المشكالت.

 -6الخصائص المم زة لموسائؿ التلم م ة:
الوسائؿ التعميمية لها مميزات وحدود وبالتالي البد مف المفا مة بينها.
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 -7الوظائؼ التلم م ة لموسائؿ التلم م ة:
إف الوسائؿ ال تتساو في تحقيقها لموظائؼ التعميمية المختمفػة ،لػذلؾ البػد مػف أف يختػار

المعمـ الوسيمة التعميمية المناسبة لكؿ موقؼ تعميمي.
 -8اإلمكا ات الماد ة:

البد أف يكوف المعمـ مممػا باتمكانػات واأل هػزة الالزمػة لموسػائؿ التعميميػة التػي سػيختارها

مف حيث المكاف والت هيزات الالزمة.

 -9الم از ة:

ليست بال رورة أف تكوف الوسيمة التعميمية مكمفة ،فالمعيار هو نسبة الفائدة منها،
وهن ػػاؾ عالق ػػة ب ػػيف التسػ ػهيالت المتعمق ػػة باتنت ػػاج المحم ػػي والوس ػػيمة :فتػ ػؤثر التس ػػهيالت
والتكمفة عمم اختيار الوسيمة وتنوعيها.

 -10تائت واختمار الملمـ لموس مة:

تعتبر نتائج ت ريب الوسيمة مهمة في اختيارها وانتا ها.
ػر فػػي
دور كبيػ ا
وت ػػيؼ الباحثػػة إلػػم المعػػايير السػػابقة خب ػرة المعمػػـ ،حيػػث تمع ػب الخب ػرة ا

اختيػػار الوسػػيمة ،فػػالمعمـ الػػذي لديػػه معرفػػة بػػدنواع وخصػػائص الوسػػائؿ هػػو األقػػدر عمػػم اختيػػار
الوسيمة المناسبة القادرة عمم عرض مثيرات بصػورة تحقػؽ األهػداؼ المر ػوة ،وي ػب أي ػا عمػم

المعمـ أف ي ارعػي القيمػة العمميػة فػي محتػو الوسػيمة بحيػث ال تزيػد الناحيػة ال ماليػة فيهػا فتسػرؽ
أنظار المتعمميف وتبعدهـ عف المغز العممي مف الوسيمة.

 -2.1.6.2.5القواعد اللامة الستخداـ الوسائؿ التلم م ة:
لكي نحصؿ عمم أكبر فائدة مف استخداـ الوسائؿ التعميميػة ي ػب عمػم المػدرس أف يتبػا

الخطوات التالية التي تكوف في م موعها خطة عامة متكاممة باعتبار أف الوسيمة زل مػف نظػاـ
متكامؿ ،وير مختار وآخروف ( )169-174:2003أف استخداـ الوسيمة يمر بالمراحؿ التالية:
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مرحمة اإلعداد:

أ -إعداد الوسيمة :مػف ال ػروري أف يتعػرؼ المعمػـ عمػم الوسػائؿ التػي وقػا اختيػارا عميهػا،
ليحػػيط بمحتوياتهػػا وخصائصػػها ون ػواحي القصػػور فيهػػا ،كمػػا يقػػوـ بت ربتهػػا وعمػػؿ خطػػة

السػػتخدامها ليع ػػرؼ م ػػد مناس ػػبتها لمو ػػوع الػػدرس وأهداف ػػه وم ػػد مناس ػػبتها لخبػػرات

التمميذ السابقة.
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ػور مس ػػبقا لكيفي ػػة االس ػػتفادة م ػػف الوس ػػيمة ،فيقػ ػوـ
ب -رس ػػـ خط ػػة العم ػػؿ :أي أف ي ػػا تص ػ ا
بحصر األسئمة والمشكالت أو الكممات ال ديدة التي تساعد الوسيمة في ات ابة عنها ثـ

يخطط لكيفية تقديمها وعر ها وكذلؾ ألنواع األنشطة التعميمية التي يمارسها التمميذ.

ت -تهيئػػة أذهػػاف الدارسػػيف :وذلػػؾ بػػالربط بػػيف خبػراتهـ السػػابقة والخبػرة الحاليػػة التػػي تتصػػؿ
بمو ػػوع الوس ػػيمة المس ػػتخدمة لك ػػي ي ػػدرؾ التالمي ػػذ بو ػػوح الغ ػػرض م ػػف اس ػػتخداـ ه ػػذا

الوسيمة وماذا يتوقعه المعمـ منهـ نتي ة ذلؾ.

ث -إع ػػداد المك ػػاف :أكث ػػر م ػػا يس ػػبب خيب ػػة األم ػػؿ عن ػػد التممي ػػذ ويقم ػػؿ م ػػف اس ػػتفادته عن ػػدما
يستخدـ المعمـ الوسائؿ التعميمية أف ير عػدـ اهتمػاـ المعمػـ بتهيئػة المكػاف الػذي يسػاعد

عمػػم االسػػتفادة مػػف هػػذا الوسػػائؿ ،كػػدف يغفػػؿ المعمػػـ إعتػػاـ الغرفػػة الخاصػػة بػػالعروض

ال ػػوئية ،فاهتم ػػاـ المعم ػػـ باع ػػداد المك ػػاف يهي ػػخ الم ػػاؿ المناس ػػب الس ػػتخداـ الوس ػػائؿ
استخداما سميما يؤدي إلم زيادة الفائدة المر وة منها.

وتر الباحثة أف مرحمة اتعداد رغـ أنها غيػر ظػاهرة لممشػاهديف ،إال أنهػا مرحمػة مهمػة

قد يغفؿ عنها العديػد مػف المعممػيف ،وتػؤثر بشػكؿ كبيػر عمػم ن ػاح اسػتخداـ الوسػيمة ،حيػث أنهػا
ػور فعمي ػا لمػػا سػػيحدث ،ممػػا يزيػػد مػػف ثقتػػه
دور خفي ػا ،وتسػػاعد المعمػػـ عمػػم أف ي ػػا تصػ ا
تمعػػب ا
بنفسه وت عمه يقدـ الوسيمة عمم أتـ وأف ؿ و ه.
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مرحمة االستخداـ:

إف أسػػموب المعمػػـ عنػػد اسػػتخداـ الوسػػيمة التعميميػػة هػػو المحػػؾ ال ػرئيس السػػتفادة تالميػػذا

منها ،وكذلؾ مػد اشػتراؾ التمميػذ اشػتراكا إي ابيػا فػي الحصػوؿ عمػم الخبػرة عػف طريقهػا ،وعمػم
المعمـ تهيئة المناخ المناسب لمتعميـ.

وعمػ ػم المعم ػػـ أف يتدك ػػد أثن ػػال اس ػػتخداـ الوس ػػائؿ التعميمي ػػة أف ك ػػؿ ش ػػيل يس ػػير كم ػػا ه ػػو

مخطػػط لػػه ،فػػيالحظ و ػػوح الصػػوت والصػػورة أثنػػال عػػرض األفػػالـ وعػػرض الصػػور والخ ػرائط
المعمقة والمواد المعرو ة في مكاف يسػم لم ميػا بمشػاهدتها ،وأف صػوت التسػ يالت الصػوتية

يصػػؿ إلػػم ميػػا الدارسػػيف فػػي الغرفػػة الصػػفية ،وأف يحػػدد لنفسػػه الغػػرض مػػف اسػػتخداـ الوسػػيمة
التعميميػػة فػػي كػػؿ خطػػوة أثنػػال سػػير الػػدرس ،فقػػد يسػػتخدـ الفػػيمـ لتقػػديـ درس ديػػد ،أو يسػػتخدمه

لشرح الدرس أو تمخيصه أو كوسيمة مف وسائؿ التقويـ سوال التكويني أو النهائي.

وي ػػب أف يح ػػرص المعم ػػـ عم ػػم أف يتخ ػػذ التممي ػػذ موقفػ ػا إي ابيػ ػا م ػػف اس ػػتخداـ الوس ػػائؿ

التعميمية فيشترؾ بمفردا أو في م موعات الختيػار الوسػائؿ التعميميػة المناسػبة ،كاختيػار األفػالـ
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مثال ،أو إعداد الرحالت ،أو عمؿ المصػورات ،أو إعػداد الموحػات ،كمػا يشػترؾ فػي إثػارة األسػئمة
وصياغة المشكالت التي تتصؿ بمو وع الوسيمة المستخدمة.

ومف األمور ال رورية في استخداـ الوسائؿ التعميمية ،أف يعمػؿ المعمػـ عمػم االسػتفادة منهػا

كوسيط لمتعمـ ،وال يقتصر عمم استخدامها كم رد وسيمة لمتو ي أو التدريس.

وتر الباحثة أف عمم المعمـ عند استخداـ الوسائؿ التعميمية ،أف يدخذ بعيف االعتبار أهداؼ

وغايات التعميـ وخصائص البيئة اال تماعية ،وخصائص الطالب والمعمميف وخصائص الوسائؿ

نفسها والعوامؿ المؤثرة في العممية التعميمية ،فكمها متداخمة ومتشابكة ما بع ها البعض.
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مرحمة التق ـ:

ي ػػب أف ال تنتهػػي مهمػػة الوسػػائؿ التعميميػػة عنػػد المعمػػـ بم ػػرد االنتهػػال مػػف اسػػتخدامها،

فعن ػػدما ينص ػػرؼ التالمي ػػذ مباشػ ػرة بع ػػد ع ػػرض الف ػػيمـ أو إ ػ ػرال الت ػػارب أو ع ػػرض الخػ ػرائط أو
مشاهدة البرنامج التمفزيوني ،ال تؤدي الوسػيمة التعميميػة المسػتخدمة الهػدؼ مػف اسػتخدامها ولكػي
تحقؽ الوسائؿ التعميمية األهداؼ التي رسمها المعمـ ،ي ب أف يعقب ذلؾ فترة لمتقييـ ،لكي يتدكد

المعم ػػـ أف األه ػػداؼ الت ػػي ح ػػددها ق ػػد أن ػػزت ،وأف الػ ػتعمـ المنش ػػود ق ػػد تحق ػػؽ وأف الوس ػػيمة الت ػػي
استعممها تتناسب ما هذا األهداؼ.
وتؤك ػػد الباحث ػػة عم ػػم

ػػرورة مرحم ػػة التق ػػويـ ،لمعرف ػػة م ػػد تحق ػػؽ األه ػػداؼ التعميمي ػػة

المرغوبة مف ورال استخداـ الوسائؿ التعميمية ،والقياـ بتقديـ تغذية ار عة لممعمـ عف مد مناسبة
الوسػػيمة ،وتس ػػاعدا عم ػػم تحسػػيف وتط ػػوير الوس ػػيمة فػػي المػػرات القادم ػػة ،وأي ػا أف تتب ػػا عممي ػػة
التقػػويـ هػػذا بعمميػػة متابعػػة وتحسػػيف لتالفػػي العيػػوب ونقػػاط ال ػػعؼ التػػي ظهػػرت .وي ػػب عمػػم
المعمـ أف يتدرج في المراحؿ الثالثة السابقة مف إعػداد واسػتخداـ وتقػويـ دوف إهمػاؿ أحػدها فمكػؿ

منهػػا دور يكمػػؿ األخػػر ويسػػاعد المعمػػـ عمػػم االسػػتخداـ األمثػػؿ لموسػػيمة التػػي تػػؤد إلػػم تحسػػيف

العممية التعميمية.

 -2.1.6.3طرائؽ التدر س:
تعتبػر طريقػة التػدريس ركنػا أساسػيا فػي العمميػة التعميميػة والتربويػة ،وتنبػا أهميتهػا مػف
كونها األداة التي تساعد التمميذ عمم أف يفهـ المػادة المتعممػة ويسػتوعبها ،لػذا فػاف ن ػاح العمميػة

التعميمية منوط باختيار الطريقػة التدريسػية المالئمػة مػف حيػث مسػتو التالميػذ ،والمػادة التعميميػة

والبيئة المتوفرة ،وكذلؾ باختيار الوسائؿ المعينة التي مف شػدنها تحفيػز التالميػذ ،واثػارة اهتمػامهـ
لبمػػوغ األهػػداؼ المتوخػػاة ،ال بػػد أف يكػػوف ورال كػػؿ طريقػػة تدريسػػية نا حػػة معمػػـ مػػرف ،ومبػػادر،
ومطما عمم كؿ ما هو ديد في عالـ التربية.

33

 -2.1.6.3.1مففوـ طر قة التدر س:
يقصػػد بطريقػػة التػػدريس تمػػؾ العمميػػة التػػي يع ػد فيهػػا المعمػػـ الخط ػوات ال ػػرورية لعمميػػة

التدريس مف أ ؿ تحقيؽ األهداؼ ،والطريقة المناسبة هي أيسر السبؿ لتحقيؽ األهػداؼ وبالتػالي
تحقيؽ التعمـ ،وفي أي منهج مف المناهج الدراسية تصب طريقة التػدريس يػدة إذا أسػفرت عػف
حدوث تعمـ عند التالميذ ،أي ن اح المعمـ في عممية التدريس ،وهػذا الطريقػة التػي تحػدث الػتعمـ

تكػػوف يػػدة ونا حػػة كممػػا كانػػت اقتصػػادية فػػي الوقػػت وال هػػد المبػػذوليف (أبػػو اللػػة وعميمػػات،
.)26:2001

ويعرفها قزامؿ (":)19:2012م موعة األنشطة وات رالات غير التقميدية التي يقوـ بهػا

المعمـ بالتعاوف ما التالميذ في مختمػؼ المواقػؼ التعميميػة بهػدؼ إكسػاب المتعممػيف عػدة خبػرات

تربوية لتظهر أثارها عميهـ كمحصمة لمعممية التربوية والتعميمية".

أم ػػا ش ػػبر و ام ػػؿ وأب ػػو زي ػػد ( )175:2010فيعرفه ػػا بدنه ػػا" :الكيفي ػػة أو األس ػػموب ال ػػذي

يخت ػػارا الم ػػدرس ليس ػػاعد المتعمم ػػيف عم ػػم تحقي ػػؽ األه ػػداؼ التعميمي ػػة الس ػػموكية وه ػػي م موع ػػة

ات ػرالات والممارسػػات واألنشػػطة العمميػة التػػي يقػػوـ بهػا المعمػػـ داخػػؿ الفصػؿ عنػػد تػػدريس درس
معيف يهدؼ إلم توصيؿ معمومات وحقائؽ ومفاهيـ لممتعمميف".

ويػػر الخزر ػػي (" :)172:2014م موعػػة الخطػوات والمهػػارات المقصػػودة التػػي يؤديهػػا

المعمـ لتحقيؽ أهداؼ تعميمية معينة بديسر السبؿ وأقؿ وقت ونفقات".

أم ػػا أونيس ػػة ( )83:2014فتػ ػر أنه ػػا" :م موع ػػة األنش ػػطة وات ػ ػرالات الت ػػي يق ػػوـ به ػػا

المعم ػػـ والت ػػي تب ػػدو آثاره ػػا عم ػػم م ػػا يتعمم ػػه التالمي ػػذ وت ػػـ الطريق ػػة ع ػػادة ع ػػددا م ػػف األنش ػػطة
والوسائؿ واألدوات التي يتبعها المعمـ لمساعدة تالميذا عمم تحقيؽ األهداؼ".

وتعرفهػػا الباحثػػة بدنهػػا :الكيفيػػة أو األسػػموب الػػذي يختػػارا المػػدرس ليسػػاعد الطػػالب عمػػم

تحقيؽ األهداؼ التعميمية ،مف خالؿ م موعة مف ات رالات والممارسات واألنشطة العممية التي
يقػػوـ بهػػا المعمػػـ داخػػؿ الفصػػؿ عنػػد تػػدريس درس معػػيف ،يهػػدؼ إلػػم توصػػيؿ معمومػػات وحقػػائؽ

ػادر عمػم تقػديـ المػادة واثػارة اهتمامػات طمبتػه والشػرح
ومفاهيـ لمطالب ،وي ب أف يكوف المعمػـ ق ا
والتمهيد والتو ي واالستماع واختيار االست ابات المناسبة.

وم ػػف التعريف ػػات الس ػػابقة خمص ػػت الباحث ػػة إل ػػم أف ط ارئ ػػؽ الت ػػدريس تمح ػػورت ف ػػي ثالثػ ػة

ات اه ػػات رئيس ػػية :االت ػػاا األوؿ يرك ػػز عم ػػم المعم ػػـ ،واالت ػػاا الث ػػاني يرك ػػز عم ػػم المػ ػتعمـ ،أم ػػا
االت ػػاا الثالػػث فيرك ػز عمػػم تفاعػػؿ المعمػػـ والمػػتعمـ مع ػا وتشػػاركهـ فػػي العمميػػة التعميميػػة ،وتػػر

الباحث ػػة أف االت ػػاا الثال ػػث ه ػػو أف ػػؿ االت اه ػػات؛ حي ػػث أن ػػه يخ ػػرج الطال ػػب م ػػف دورا الس ػػمبي
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والتقميدي ،وكونه مستمعا ومستقبال لممعمومات فقط ،وت عمه إي ابيا ونشطا ،وفػي نفػس الوقػت ال

تهمؿ دور المعمػـ ،فالطالػب مهمػا ارتفػا مسػتواا وتقػدـ فػي الم ارحػؿ التعميميػة ،إال أنػه يحتػاج إلػم
تو يه ومساعدة مف المعمـ.

 -2.1.6.3.2األسس التا ج أف تتوار اا طر قة التدر س الج دة:
ك ػػي تتص ػػؼ طريق ػػة الت ػػدريس ب ػػال ودة ،وتوص ػػؼ بدنه ػػا نا ح ػػة كمػ ػا ح ػػددها أب ػػو الل ػػة

وعميمات ( ،)27:2001ال بد مف أف تتوفر فيها األسس اآلتية:
 -1و وح األهداؼ لمتالميذ.

 -2استغاللها لنشاط التالميذ نحو التعمـ.
 -3أف تبعث في التالميذ القدرة عمم التفكير والوصوؿ إلم النتائج.
 -4أف تنقؿ المادة مف الناحية السيكولو ية إلم التدريب المنطقي.

 -5أف تمكف التالميذ مف دراسة وتفسير النتائج التي توصموا إليها.
وتر الباحثة أنه ي ب عمػم المعمػـ أف يكػوف عمػم معرفػة باألسػس التػي ت عػؿ طريقتػه،

أو أسموبه في التدريس يدا ،ليتخذ منها معايير تساعدا عمم تقويـ أسموبه ،وتعديؿ طريقته.

 -2.1.6.3.3ملا ر اخت ار طر قة التدر س:

هناؾ م موعة مف العوامؿ والمتغيرات حػددها (عمػر ، (290-291 :2010 ،و(شػبر

و امػؿ وأبػو زيػد ،)157-158 :2010 ،و(السػيد وأخػروف )62 :2007،التػي يمكػف لممعمػـ أف

يختار طريقة التدريس في
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الفدؼ التلم ما:

وئها ،وهي:

إف لكػػؿ هػػدؼ مػػف األهػػداؼ طريقػػة خاصػػة بتدريسػػه ،واألهػػداؼ التعميميػػة عامػػؿ أساسػػي

يػػؤثر فػػي قػ اررات المعمػػـ المتصػػمة بالطريقػػة التػػي سػػبقتها لتحقيػػؽ هػػذا األهػػداؼ ،فطريقػػة التػػدريس
التي تستخدـ في تدريس المعمومات والحقائؽ تختمؼ عف الطريقة التي تتبػا فػي تػدريس المفػاهيـ

واالت اهػػات والمهػػارات ،فػػاذا كػػاف المعمػػـ يهػػدؼ إلػػم إكسػػاب الطػػالب بعػػض المفػػاهيـ أو تكوينهػػا

لػػديهـ ،فانػػه يسػػتخدـ التعمػػيـ عػػف طريػػؽ االكتشػػاؼ كمػػدخؿ فػػي التػػدريس ،واذا كػػاف يهػػدؼ إل ػم
مقدار مف الحقائؽ فانه يستخدـ طريقة اتلقال أو القرالات الخار ية.
ا
تحصيؿ المتعمميف
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طم لة المتلمـ:

بمعنػػم أف تكػػوف الطريقػػة المختػػارة مناسػػبة لمسػػتو الطػػالب وقػػدراتهـ ،وأف تكػػوف قػػادرة

عمػػم ػػذبهـ ،ولفػػت انتبػػاههـ ،وتنشػػيط تفكيػػرهـ ،وأف تتناسػػب مػػا خب ػراتهـ السػػابقة ،وأف ت ارعػػي
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الف ػػروؽ الفردي ػػة المو ػػودة بي ػػنهـ ،فالطريق ػػة الت ػػي تناس ػػب م موع ػػة معين ػػة م ػػف المتعمم ػػيف ق ػػد ال
تتناسب ما م موعة أخر .
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طم لة المادة:

ي ػػب أف تػػتاللـ الطريقػػة مػػا محتػػو المػػادة التدريسػػية ،إذ ي ػػب أف يتعػػرؼ الطػػالب عمػػم

محتػػو المػػادة الد ارسػػية التػػي تقػػدـ لهػػـ وم ػد صػػعوبتها ونػػوع العمميػػات التػػي يطمبهػػا مػػنهـ هػػذا

المحتو قبؿ التخطيط لطريقة التدريس.

وتختمؼ المواد مف حيث طبيعتها مف م اؿ إلم آخر ،فالتاريخ مثال يت مف حقائؽ وأهداؼ

تنتمي إلم الما ي وال يمكف إثباتها ت ريبيا فػي المعمػؿ ،ولكػف معرفتهػا تػتـ عػف طريػؽ التحقيػؽ
والدراسة والنقد والتحميػؿ لموثػائؽ التاريخيػة ،لػذلؾ تختمػؼ طػرؽ تػدريس التػاريخ عػف طػرؽ تػدريس

العموـ التي يمكف أف تتـ في المعامؿ مف خالؿ الت ارب المعممية.
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خمرة الملمـ ( ظرة الملمـ إلى التلم ـ):

يختمؼ أدال المعمـ لطريقة التدريس بػاختالؼ كفالتػه ومهارتػه وبحسػب شخصػيته ،ولكػؿ
معمـ أسموبه الخاص في التدريس ،وكذلؾ فاف الطريقة التي تناسب معمما ما قد ال تكػوف مناسػبة

لمعمػػـ آخػػر ،وتتحػػدد طريق ػػة التػػدريس التػػي يختاره ػػا بنظرتػػه إلػػم عممي ػػة التػػدريس ونػػوع الفمس ػػفة
التربوية التي يستخدمها ،فاذا كاف ير أف التعميـ عممية ذاتية يقوـ بها الطالػب ،فػاف طريقتػه فػي

التدريس ستنس ـ مػا هػذا الطريقػة ،ولػذلؾ ي ػب التنػوع فػي طػرؽ التػدريس وأسػاليبها حتػم يػؤدي
ذلؾ إلم اهتمامهـ ودافعيتهـ.
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الل اصر الماد ة والظروؼ الف ز ائ ة:

العناصػػر الماديػػة هػػي مػػا يحتا ػػه الموقػػؼ التعميمػػي مػػف أ ه ػزة وأدوات وم ػواد ووسػػائؿ

تعميمي ػػة وغيره ػػا ،وم ػػا يتعم ػػؽ ب ػػالظروؼ الفيزيائيػ ػة كالتهوي ػػة واتن ػػارة والتكيي ػػؼ والتبري ػػد ،وتعتب ػػر
مالئمة هذا الظروؼ ما الطريقة مف المعايير األساسية عند اختيار طريقة التدريس.
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الزمف:

دور مهما وأساسيا في عممية االختيار ،سوال مف حيث مقدار الػزمف المتػاح
يمعب الزمف ا

أو الػػذي تفر ػػه طبيعػػة الطريقػػة ،أو مػػف حيػػث التوقي ػت ،فػػبعض الط ارئ ػؽ تحتػػاج لفت ػرات زمنيػػة
أطوؿ نسبيا مف الفترات الزمنية التي تحتا ها طرائؽ أخر .

وت يؼ الباحثة أنه عمم المعمـ مراعاة الترتيػب المنطقػي أثنػال عػرض المػادة التعميميػة،

أي أف يتػدرج مػا المتعممػيف مػف المعمػػوـ إلػم الم هػوؿ ،ومػف السػػهؿ إلػم الصػعب ،ومػف البسػػيط
إلػػم المركػػب ،ومػػف المحسػػوس إلػػم الم ػػرد ،ومػػف المػػدلوؼ إلػػم غيػػر المػػدلوؼ ،بات ػػافة إلػػم
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م ارعػػاة ميػػوؿ الطػػالب ورغبػػاتهـ وقػػدراتهـ واسػػتعداداتهـ عنػػد اختيػػار طريقػػة التػػدريس ،وأف تعمػػؿ
الطريقة المختارة عمم تنمية ات اهات إي ابية لد المتعمميف وتثير دافعيتهـ لمتعمـ.

 -2.1.6.3.4تص ؼ طرؽ التدر س:

تتن ػػوع ط ػػرؽ الت ػػدريس إل ػػم ح ػػد كبي ػػر ،فهن ػػاؾ ط ػػرؽ اتلق ػػال ،وط ػػرؽ المش ػػروع ،وط ػػرؽ

التعيينػػات واالكتشػػاؼ والمشػػكالت والوحػػدات واالستقصػػال وغيرهػػا ،ويبػػدو أف هػػذا التنػػوع قػػد ػػال

نتي ػػة لطبيعػػة التطػػور فػػي فمسػػفة التربيػػة وتعػػدد أهػػدافها ،وكػػذلؾ تطػػور نظريػػات الػػتعمـ وقوانينػػه،

وأي ا لتطور الوسائؿ التكنولو ية وما أ افته مف طرؽ ديدة.

ونتي ػػة لهػػذا التنػػوع فػػي طػػرؽ التػػدريس فقػػد و ػػدت عػػدة تصػػنيفات لهػػا ،حيػػث صػػنفها

الػػبعض إلػػم نػػوعيف :طػػرؽ قائمػػة عمػػم أسػػاس نشػػاط المعمػػـ ،وطػػرؽ قائمػػة عمػػم أسػػاس نشػػاط

المػتعمـ ،كمػػا صػنفت إلػػم طػرؽ ديموقراطيػػة وطػرؽ اسػػتبدادية ،وصػنفها الػػبعض إلػم طػػرؽ فرديػػة
وطػػرؽ ماعيػػة ،وصػػنفها آخػػروف إلػػم م موعػػات أو فئػػات تتػوافر فيهػػا بعػػض القواسػػـ المشػػتركة

المميػ ػزة الت ػػي تمي ػػز ك ػػؿ م موع ػػة منه ػػا عم ػػم ح ػػدة ،وق ػػد ص ػػنفها عم ػػر( (292-297:2010و
امػػؿ( )121-126:202إلػػم ثػػالث م موعػػات رئيسػػية تنتمػػي كػػؿ منهػػا إلػػم ات ػػاا تربػػوي أو

فمسفة تربوية معينة ،وهذا الم موعات هي:

-1

مجموعة اللرض:

وتسػػمم بػػالطرؽ االسػػتبدادية أو التسػػمطية التػػي تنبػػا مػػف الفمسػػفة التقميديػػة لمتربيػػة ،والتػػي

تػػر أف الطالػػب هػػو كيػػاف سػػمبي غيػػر قػػادر عمػػم البحػػث عػػف المعرفػػة بنفسػػه ،وهػػي تسػػعم إلػػم
تزويد الطالب بقدر مف المعارؼ؛ العتقادها أف المعارؼ لهػا قيمػة بحػد ذاتهػا ،وعمػم الطالػب أف
يستقبؿ هذا المعارؼ والمعمومات التي يقوـ المعمـ بارسالها إليه ،دوف البحث فيها مما يفقدا روح

البحث والمثابرة والرغبة في اكتساب المعرفة ،وهػذا أي ػا يقمػؿ مػف إمكانيػة توظيػؼ الطالػب لهػذا
المعمومػػات فػػي حياتػػه ،وتكػػوف عر ػػه لمنسػػياف ،وتنػػدرج تحػػت م موعػػة العػػرض م موعػػة مػػف
الط ػػرؽ ه ػػي :طريقػ ػػة المحا ػ ػرة أو اتلقػ ػػال ،وطريق ػػة المش ػػاهدة التو ػػيحية ،وطريق ػػة المناقشػػػة

وطريقة القصة.
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مجموعة االكتشاؼ:
تنتمػػي هػػذا الم موعػػة إلػػم ات ػػاا يطمػػؽ عميػػه االت ػػاا الكشػػفي ،الػػذي ينبػػا مػػف الفمسػػفة

الحديثة لمتربية التي تر

رورة أف يكوف المتعمـ اي ابيا أثنال عمميػة التعمػيـ والػتعمـ ،وأنػه ي ػب

أف يبح ػػث ع ػػف المعرف ػػة بنفسػ ػه ،وأف دور المعم ػػـ هن ػػا ينحص ػػر ف ػػي اترش ػػاد والتو ي ػػه ،وتص ػػميـ

المواقؼ المناسبة.

37

يختمػػؼ هػػذا االت ػػاا عػػف االت ػػاا التسػػمطي فػػي كونػػه يهيػػخ العػػرض أمػػاـ التمميػػذ لمتفكيػػر

المستقؿ والحصوؿ عمم المعرفة بنفسه عػف طريػؽ و ػعه أمػاـ مشػكمة تحتػاج إلػم حمػوؿ ،فيقػوـ
التمميذ بالتخطيط بغرض الوصوؿ إلم حؿ تحت إشراؼ المدرس.

ويهتـ هذا االت اا الذي ينطمؽ مف الفمسفة الب ار ماتية أو التربية التقدميػة لتػدريب التمميػذ

عمم أسموب البحث عف المعرفة مف مصادرها المتنوعة ،واكتشاؼ التمميذ لممعرفػة ي عمػه يفهمهػا
ويحتفظ بها لمدة أطوؿ ويستخدمها في حياته اليومية ،وتندرج تحت م موعة االكتشاؼ م موعة

مػػف الطػػرؽ وهػػي :طريقػػة حػػؿ المشػػكالت ،طريقػػة الزيػػارات الميدانيػػة ،طريقػػة التػػدريب العممػػي،
طريقة االستبصار والتفاعؿ ،والوحدات وطريقة المشروعات.
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مجموعة التلمـ الذاتا:

ويقصد بالتعمـ الذاتي ذلؾ النوع الذي يقوـ به الطالب بنفسه ،وذلؾ بالمرور في المواقؼ

التعميمية المختمفة الكتسػاب المعمومػات أو المهػارات المطموبػة دوف عػوف مباشػر مػف المعمػـ ،أي
أف المػػتعمـ يقػػوـ باسػػتخداـ وسػػائط تعميميػػة معينػػة يعمػػـ نفس ػه بنفس ػه دوف الم ػػول إلػػم المعمػػـ ،أو
الشعور بالحا ة المباشرة إليػه ،ويتميػز الػتعمـ الػذاتي بدنػه يعتبػر حا ػات المػتعمـ ورغباتػه وقد ارتػه

واهتماماتػػه أساس ػا يتقػػرر فػػي

ػػوئها طبيعػػة المػػنهج الد ارسػػي واألنشػػطة المنطويػػة تحتػػه .وتس ػتند

ذاتية التعمـ إلم مداخؿ ثالث ،وهي:

أوًال :أف يتولم المتعمـ تحديد األهداؼ المنه ية التي يسعم لتحقيقها.

ثا ًا :أف تصمـ األنشطة التعميمية المحققة لهذا األهداؼ بحيث تتوافؽ ما حا ة المتعمـ وقدرته
ورغباته.
ثالثً ػا :أف تعتمػػد سػػرعة عػػرض المعمومػػات الم ػراد تعممهػػا والمهػػارات المر ػػو إتقانهػػا عمػػم قػػدرات

المػػتعمـ ورغباتػػه وأهدافػػه ،ويعتبػػر المػػتعمـ ذاتيػا إذا سػػار وفػػؽ كػػؿ هػػذا المػػداخؿ الثالثػػة أو
أحدها عمم األقؿ.

ػػمف

ويعمػػؿ الػػتعمـ الػػذاتي عمػػم التوفيػػؽ بػػيف المفػػاهيـ والمهػػارات الم ػراد تعممهػػا وبػػيف حا ػػة

التمميذ لمثؿ هذا المفاهيـ والمهارات ،بحيث تخ ا لقدرات التمميذ وتتغير وفؽ رغباته.

وم ػػف الط ػػرؽ الت ػػي تن ػػدرج تح ػػت م موع ػػة ال ػػتعمـ ال ػػذاتي :طريق ػػة ال ػػتعمـ بالم موع ػػات الص ػػغيرة،
والتعمػ ػػيـ البرنػ ػػام ي ،والتعمػ ػػيـ بواسػ ػػطة الحاسػ ػػبات اتلكترونيػ ػػة ،والتعمػ ػػيـ عػ ػػف طريػ ػػؽ الحقائػ ػػب

التعميميػػة ،والػػتعمـ بواسػػطة الوحػػدات التعميميػػة الصػػغيرة ،والػػتعمـ بالم ارسػػمة ،وغيرهػػا مػػف األسػػاليب

محور لعممية التعمـ.
ا
والطرؽ التي تتخذ الفرد
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وتر الباحثة أف الم موعة الثانية والثالثة أف ػؿ مػف الم موعػة األولػم التػي تنظػر إلػم

المػػتعمـ نظ ػرة سػػمبية ،كونػػه متمقػػي ومسػػتقبؿ لممعمومػػة لػػيس لػػه أي دور فػػي اكتسػػابها ،وهػػذا هػػو
المفهػػوـ القػػديـ التقميػػدي لمتربيػػة ،أمػػا التربيػػة الحديثػػة فهػػي تػػر أف المػػتعمـ هػػو المحػػور الفعمػػي

لمعمميػػة التعميميػػة ،وكػػؿ مػػا يحػػيط بػػه مػػف عناصػػر كالنظػػاـ والمنػػاهج والمعمػػـ واتدارة مػػا هػػي إال
لخدمػ ػػة المػ ػػتعمـ وتنميػ ػػة قد ارتػ ػػه ،ونػ ػػر هػ ػػذا المفهػ ػػوـ وا ػ ػػحا فػ ػػي الم موعػ ػػة الثانيػ ػػة م موعػ ػػة

االكتشاؼ ،ما

رورة أف يركز المعمـ عمم تنمية وانب التعمـ الذاتي لد المتعمميف مػف بدايػة

مسيرتهـ التعميمية ،لتتكوف لديهـ عادة يحافظوف مف خاللها عمم استم اررية تعممهـ مد الحياة.

كم ػػا ص ػػنؼ مرك ػػز ن ػػوف لمت ػػدليؼ والتر م ػػة ( )55-57:2011ط ػػرؽ الت ػػدريس وفقػ ػا ألربع ػػة
ات اهات:

 -1وفقا لمد استخداـ المعمـ لها وحا ته إليها وهي:

أ -طرؽ تدريس عامة :وهي الطرؽ التي يحتاج استخدامها معممو ميا التخصصات.

ب-طػرؽ تػػدريس خاصػة :وهػػي الطػرؽ التػػي يشػيا اسػػتخدامها بػيف معممػػي تخصػص معػػيف،
ويندر استخدامها مف قبؿ معممي التخصصات األخر .

 -2وفقا لنمط االحتكاؾ بيف المعمـ والمتعمميف وهي:

أ -طػػرؽ تػػدريس مباش ػرة :يػػر فيهػػا المعمػػـ المتعممػػيف ويتعامػػؿ معهػػـ ،مثػػؿ ط ارئػػؽ اتلقػػال
والمناقشة والدروس العممية.

ب-طػػرؽ تػػدريس غيػػر مباش ػرة :ال يػػر فيهػػا المعمػػـ المتعممػػيف ،مثػػؿ :التعمػػيـ عػػف طريػػؽ
الدائرة التمفزيونية المغمقة أو المفتوحة(أشرطة الفيديو أو )DVD

 -3وفقا لنوع التعمـ وعدد المتعمميف وهي:

أ -طرؽ التدريس ال معي :مثؿ :طرؽ اتلقال ،وحؿ المشكالت ،والمناقشة ،أو الحوار.

ب-طرؽ التدريس الفردي :مثؿ :التعميـ المبرمج ،أو التعميـ بالحاسبات اآللية.
 -4وفقا لمدور الذي يقوـ به كؿ مف المعمـ والمتعمـ وهي:

أ -طرائؽ تدريس قائمة عمم هد المعمـ وحدا ،مثؿ :الطريقة اتلقائية.
ب -طرائؽ تدريس قائمػة عمػم هػد المعمػـ والمػتعمـ بمعنػم أف يشػترؾ كالهمػا فػي عمميػة
التعميـ ،مثؿ :طريقة الحوار والمناقشة ،وحؿ المشكالت.

ت -عمميػػة قائمػػة عمػػم هػػود المػػتعمـ ويطمػػؽ عميهػػا ط ارئػػؽ الػػتعمـ الػػذاتي ،بحيػػث يقػػوـ
المػػتعمـ بتعمػػيـ نفسػػه بنفسػػه كػػالتعميـ المبػػرمج ،مثػػؿ :طريقػػة االكتشػػاؼ الحػػر ،وطريقػػة
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تمثيػػػؿ الػػػدور ،وطريقػ ػػة الػ ػػتعمـ البرنػ ػػام ي ،وطريقػػػة حػ ػػؿ المش ػػكالت ،وطريقػ ػػة الػ ػػرزـ

التعميمية ،وطريقة التعميـ اترشادي ،وطريقة العمـ بالعمؿ.

وتؤكد الباحثة أنه رغـ تنوع طرؽ التدريس وأشكالها واستحداث طرؽ واستراتي يات ديدة،

وظهور أساليب التعمـ النشط وتكنولو يا التعميـ غيرها مف األساليب الحديثة ،إال أننػا ال نسػتطيا

إهمػػاؿ الطػػرؽ التقميديػػة أو أف نعيبهػػا ،فمكػػؿ منهػػا الوقػػت والظػػروؼ المناسػػبة التػػي تسػػتخدـ فيػػه،
فالطريقة اتلقائية ورغـ االنتقادات الكثيرة لها إال أنها تعتبر طريقة مثمم عند تدريس مفهوـ ديد
لػػيس لػػد المتعممػػيف أي خب ػرة سػػابقة عنػػه ،فػػالحكـ عمػػم الطريقػػة هػػو الموقػػؼ ولػػيس الحداثػػة أو

التطور.

 -2.1.6.4التقو ـ
يتطمب أي نشاط يقوـ به اتنساف في أي م اؿ مف م االت الحياة التوقؼ في محطات

معينة قصد التحقؽ مػف مػد التقػدـ الػذي أحػرزا ،و فػي الم ػاؿ التربػوي ،فػاف تقػويـ تعمػـ التمميػذ
هو أهـ محتويات المنهاج ،فبواسػطته يمكػف الحكػـ عمػم مػد صػالحية األهػداؼ التربويػة ،وكػذا

المقررات الدراسية ،الطػرؽ والوسػائؿ التعميميػة ،فػالتقويـ لػيس خطػوة مػف خطػوات العمػؿ التربػوي،
وانما هو عممية مستمرة في ميا األنشطة التربوية المختمفة.

 -2.1.6.4.1تلر ؼ التقو ـ:

ع ػ ػػرؼ خمي ػ ػػؿ ( )6:2011التق ػ ػػويـ بدن ػ ػػه" :إص ػ ػػدار حك ػ ػػـ عم ػ ػػم م موع ػ ػػة األشػػ ػػيال أو

المو ػػوعات أو األشػػخاص فػػي

ػػول م موعػػة مػػف المعػػايير أو المحكػػات أو المسػػتويات وهػػو

يت مف التشخيص والعالج والوقاية".

فػػي حػػيف عرفػػه عمػػي ( )371:2011بدنػػه" :عمميػػة إصػػدار حكػػـ أو ق ػرار عمػػم العمػػؿ

التربوي وأهدافه فهو يعني بتقدير قيمة األهداؼ والمحتػو واسػتراتي يات التػدريس وأدوات التقػويـ
ذاته وذلؾ في

ول معايير وأسس يتبناها المقوـ".

وعرفته الحريري ( )176:2010بدنه" :عممية مستمرة شاممة لكؿ العناصر التػي تتػداخؿ

وتتشابؾ فيما بينها لتشكؿ كؿ أركاف العممية التربوية وذلؾ بغية تحقيؽ األهداؼ المر وة وتهدؼ
العممي ػػة إل ػػم التط ػػوير والت دي ػػد إ ػػافة إل ػػم معرف ػػة م ػػا تحق ػػؽ م ػػف األه ػػداؼ وو ػػا المقترح ػػات
لتحقيؽ ما لـ يتـ تحقيقه منها".

ويعرؼ قطيط ( )39:2009التقويـ بدنه" :عممية إصػدار األحكػاـ والوصػوؿ إلػم قػ اررات

وتقدير مدي تحقؽ األهداؼ".
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كما عرفه محمود ( )356-357:2005بدنه" :م موعة ات ػرالات العمميػة التػي تهػدؼ

إلػػم تقػػدير مػػا يبػػذؿ مػػف هػػود لتحقيػػؽ أهػػداؼ معينػػة فػػي

ػػول مػػا اتفػػؽ عميػػه مػػف معػػايير ومػػا

و ػػا م ػػف تخط ػػيط س ػػابؽ ،والحك ػػـ عم ػػم م ػػد فعالي ػػة ه ػػذا ال ه ػػود وم ػػا يص ػػادفها م ػػف عقب ػػات
وصػػعوبات ف ػػي التنفيػػذ ،بقص ػػد تحسػػيف األدال ورف ػػا در ػػة الكف ػػالة اتنتا يػػة ،بم ػػا يسػػاعد عم ػػم
تحقيؽ هذا األهداؼ".

ويعرؼ زيتوف التقويـ ( )18:2003بدنه" :المتابعة المستمرة اليقظة لما يتـ مف إ رالات

أثن ػػال األح ػػداث التدريس ػػية (التحفي ػػز ،الفه ػػـ ،التفكي ػػر ،اتثػ ػرال) والتحق ػػؽ م ػػف س ػػيرها ف ػػي المس ػػار
الصحي وتصحي هذا المسار إذا تطمب األمر ذلؾ".

وتعرفه الباحثة بدنه :العممية التي تسػتهدؼ الوقػوؼ عمػم مػد تحقيػؽ األهػداؼ التربويػة

ومد فاعمية البرنامج التربوي بدكممه مف تخطيط وتنفيذ وأساليب ووسػائؿ تعميميػة بهػدؼ تطػوير
وتحسيف العممية التعميمية.

 -2.1.6.4.2خصائص التقو ـ:
يت ػ ػمف التق ػػويـ ع ػػدة خص ػػائص لخص ػػها العب ػػادي ( )118:2007والفري ػػؽ ال ػػوطني لمتق ػػويـ
) )19-22:2004فيما يمي:

 -1الشموؿ :بمعنم أف عممية التقويـ واسعة شاممة ،بحيػث تشػمؿ ميػا عناصػر ومكونػات
الشيل المراد تقويمه ،فهي تشمؿ في الم ػاؿ التربػوي الطالػب والمػدرس والمنهػاج وطػرؽ

التدريس ،وتتناوؿ كذلؾ مختمؼ الم االت (فمسفة التربيػة وأهػدافها والمؤسسػات التعميميػة
والبرامج التدريسية).

 -2االستمرار ة :بمعنم أف عممية التقويـ غير مرتبطة بزمف محدد تتـ خالله وتنتهػي بعػدا،
بػػؿ هػػي عممػػة ت ارفػػؽ ميػػا م ارحػػؿ العمميػػة التربويػػة ابتػػدال مػػف مرحمػػة التخطػػيط ،وانتهػػال
ػػول التغذيػػة ال ار عػػة التػػي تػػوفر معمومػػات هامػػة

بمرحمػػة مػا بعػػد التنفيػػذ ،ويػػتـ ذلػػؾ فػػي
حوؿ الشيل المراد تقويمه.

 -3المقػػدرة الف ػػة :بمعنػػم أف التقػػويـ عمميػػة تتطمػػب مقػػدرة فنيػػة خاصػػة لمقيػػاـ بػػه ،وتسػػتمزـ
توفر الخبرة في هذا الم اؿ ،وتحمي القائميف بها بالكفالة والنزاهة والمو ػوعية ،كمػا أف
استخداـ أدوات التقويـ المناسبة لطبيعة النشاط المراد تقويمه شرط لن اح التقويـ.

 -4الد موقراط ػػػة :إذ أنػػه مػػف الصػػعب الوصػػوؿ إلػػم نتػػائج صػػادقة فػػي التقػػويـ إذا لػػـ تػػتـ
عممية التقويـ فػي ظػروؼ تتسػـ بالحريػة والصػراحة والصػدؽ ،لكػي تعػز كػؿ نتي ػة إلػم

أسبابها الحقيقية.
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 -5اقتصادي :ويعني أف تتـ عممية التقػويـ بدقػؿ تكمفػة ماديػة ممكنػة ،ويػدتي ذلػؾ مػف حسػف
اختيار الوسيمة أو األداة المستخدمة لقياس النواتج المستهدفة بدقؿ وقت وأقؿ هد.

 -6تلاو ا :يفرض التقويـ ال يد عمم كؿ مف المعمـ والطالب وولي األمر والمشػرؼ ومػدير
المدرسة أف يقوـ كؿ منهـ بدورا ويستعيف باآلخريف ،ولتحقيؽ النواتج التعميميػة المنشػودة
البػػد مػػف التعػػاوف بػػيف المعمػػـ والطالػػب ،كتحديػػد المعػػايير التػػي تظهػػر نوعيػػة مػػا تعممػػه

الطالب ،وهذا يساعد كال مف الطالب والمعمـ عمم االنتقاؿ مف الو ا التعميمػي الحػالي
إلم و ا آخر.

 -7عمما :إف تحديد النواتج التعميمية المنشودة بالنسبة لممتعمـ تمثػؿ خطػوة مؤسسػة تدسيسػا
م ػ ػػبوطا ومحكمػ ػ ػا بش ػ ػػكؿ دقي ػ ػػؽ ،واس ػ ػػتخداـ أدوات قي ػ ػػاس متنوع ػ ػػة ثبت ػ ػػت ص ػ ػػالحيتها
لالستخداـ ،وتحديد معايير أدال متفؽ عميها تمثؿ إلم انػب عوامػؿ أخػر أسسػا عمميػة
يمكف االحتكاـ إليها وبالتالي معرفة واقا الطالب.

 -8مػػػػرف :ويقص ػػد بالمرون ػػة اس ػػتخداـ اس ػػتراتي يات وأدوات متع ػػددة ،مث ػػؿ :قػ ػوائـ الرصػػػد،
وس ػػاللـ التق ػػدير ،والسػ ػ الت الوص ػػفية ،وس ػػاللـ التق ػػدير المفظي ػػة وغيره ػػا م ػػف األدوات،
وكذلؾ تعدد المواقؼ التي تستخدـ فيها هذا االسػتراتي يات واألدوات لقيػاس نػواتج الػتعمـ

المختمفة ،مثؿ :ميوؿ الطمبة وات اهاتهـ ومهاراتهـ وسموكياتهـ المعرفية والو دانية.

 -9عادؿ :ويعني أف تعطي أسس ومعايير التقويـ المستخدمة نفس النتائج ،واف اختمفت في
زماف ومكاف التطبيؽ أو باختالؼ ال هة التي تقوـ بعممية التقويـ.

 -10واقلػا :يقػػوـ بالمهػاـ المعرفيػػة والفكريػة المعقػدة كمػػا هػي فػػي واقػا الحيػػاة ،ويحاكيهػا كمػا
هي في الواقا وذلؾ خالفا لمتقويـ التقميدي الذي يعتمد أساسا عمم االختبارات التقميدية.

 -11ذو مغزى :يركز عمم العممية والناتج وليس عمػم النػاتج فقػط ،ويتطمػب اسػتخداـ مهػارات
التفكير العميا كالتحميؿ والتركيػب والتقػويـ وحػؿ المشػكالت ،ويقػود إلػم تطبيػؽ األدال فػي

مواقؼ حياتية مشابهة ،أو مواقػؼ طبيعيػة مختمفػة عػف المواقػؼ التػي طبػؽ عميهػا أداؤا،
بخػػالؼ التق ػػويـ التقمي ػػدي ال ػػذي ال يتع ػػد ف ػػي كثي ػػر م ػػف األحي ػػاف مس ػػتو التطبي ػػؽ ف ػػي

مهارات التفكير العميا.
وتؤكد الباحثة عمم

رورة اتصاؼ التقويـ ب ميا الخصائص السابقة لكي تكوف عمميػة

التقويـ مثمرة وفعالة وتحقؽ الهدؼ المر و منها.

42

 -2.1.6.4.3مجاالت التقو ـ:
تتسا م االت التقويـ لتشػمؿ ميػا وانػب العمميػة التعميميػة مػف مػتعمـ ،ومعمػـ ،ومػنهج

ب ميػ ػػا عناص ػ ػرا ،وادارة تعميميػ ػػة ،ونظػ ػػاـ تعميمػ ػػي ب ميػ ػػا ممارسػ ػػاته ،كمػ ػػا و ػ ػػحها الطنطػ ػػاوي
( )227-228:2009فيما يمي:

 -1تقػػو ـ المػػتلمـ :وذلػػؾ بهػػدؼ الحصػػوؿ عمػػم معمومػػات ومالحظػػات عػػف المػػتعمـ ،مػػف
حي ػػث مس ػػتو تحص ػػيمه وقد ارت ػػه واس ػػتعداداته ،به ػػدؼ إص ػػدار حك ػػـ عم ػػم العوام ػػؿ الت ػػي

تتػػدخؿ فػػي تعممػػه ،واسػػتخداـ ذلػػؾ فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات التػػي تعينػػه عمػػم مواصػػمة د ارسػػته
وتو يهه إلم م االت الدراسة أو النشاط التي تتناسب ما قدراته واستعداداته.

 -2تقو ـ أداء الملمـ :يمكف مف خالله التعرؼ عمم كفالة المعمـ في الشرح ،وقدرتػه عمػم
توصيؿ المعمومات لممتعمميف ومساعدتهـ عمم استيعابها ،والبحث عف الشروط والعوامؿ
 ،مػػف حيػػث الخصػػائص الشخصػػية والكفايػػات

التػػي تك ػوف فػػي م موعهػػا المعمػػـ النػػا

المهنية واالت اهات نحو مهنة التدريس ونحو المتعمميف.

 -3تقػػو ـ الم ػ فت :ويت ػػمف تقػػويـ كػػؿ عنصػػر مػػف العناصػػر التػػي يشػػتمؿ عميهػػا المػػنهج
وه ػػي :األهػػػداؼ ،والمحتػػػو  ،وطػ ػػرؽ التػػػدريس ،واألنش ػػطة التعميميػػػة ،وأس ػػاليب التقػػػويـ
المستخدمة.

 -4تقػػػػػو ـ اإلدارة التلم م ػػػػػة :وي ػ ػػتـ ذل ػ ػػؾ به ػ ػػدؼ تحدي ػ ػػد نم ػ ػػط اتدارة ،والس ػ ػػموؾ اتداري
لإلدارييف ،والكشؼ عف مد فعاليتها في تحقيؽ أهداؼ المؤسسة التعميمية.

 -5تقػػو ـ أداء المدرسػػة :وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحميػػؿ نتػػائج االختبػػارات المختمفػػة فػػي مدرسػػة
معين ػػة ،ومقارنته ػػا بنت ػػائج االختب ػػارات ف ػػي م ػػداس أخ ػػر ف ػػي نف ػػس المرحم ػػة التعميمي ػػة،
وبالتالي يمكف الحكـ عمم مستو أدال المدرسة.

 -6تقو ـ ال ظاـ التلم ما :ويتـ بهدؼ الحكـ عمم مد ن اح النظاـ التعميمػي فػي إحػداث
التغيرات المرغوبة في سموؾ المتعمميف ،ويتطمب ذلؾ إعداد خطة شػاممة تت ػمف تحديػد
األهػػداؼ التعميميػػة ،واختيػػار أسػػاليب التقػػويـ المناسػػبة ،واختيػػار القػػائميف بعمميػػة التقػػويـ،

وتدريبهـ عمم استخداـ أساليب التقويـ المناسبة بشدنها.

وهذا يؤكد عمم شمولية عممية التقويـ ،فهو ال يقتصر عمم معرفة مػد تحقػؽ األهػداؼ
التعميمية فقط ،بؿ يشمؿ ميا عناصر العممية التعميمية مف معمـ ومتعمـ ومػنهج وكػؿ مػا يحػيط
بها ،فكؿ منها له دورا وتدثيرا في العممية التعميمية.
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 -2.1.6.4.4أهداؼ التقو ـ وأغراضه:
يساعد التقويـ كما أورد العدواف والحوامدة ( )193:2011وعالـ ( )53:2005عمم:

 -1يو ه التقدـ الذي يحققه المتعمـ إلم إتقاف التعمـ.

 -2تحديد وانب القوة وال عؼ لد المتعمـ ،وتقديـ المعال ة ال رورية في حينها.
 -3تحديد قدرات المتعمميف وابداعاتهـ التي تفوؽ اتتقاف.
 -4تحديد متم حدث اتتقاف.
 -5توفير معمومات

رورية لمتنبؤ بالسموؾ المعيف في المستقبؿ.

 -6يسػػاعد المػػدرس عمػػم الحكػػـ عمػػم در ػػة كفايػػة اسػػتراتي يات التػػدريس وطرائقػػه وأسػػاليبه
التي يمارسها.

 -7الحص ػػوؿ عم ػػم البيان ػػات والمعموم ػػات الالزم ػػة لتط ػػوير منظوم ػػة الت ػػدريس الت ػػي يتبناه ػػا
المدرس.

 -8يقدـ التقويـ مخر ات مهمة ت رال البحوث والدراسات التربوية فػي تعمػيـ المػواد الد ارسػية
ومناه ها.

 -9يعتبر التقويـ مف أهـ الوسائؿ التي تدفا التالميذ عمم االستذكار والتحصيؿ.

 -10يساعد التقويـ المدرسي عمم معرفة مد است ابة التالميذ لعممية التعمـ المدرسي.

 -11بتكػرار التقػػويـ عمػػم فتػرات منتظمػػة خػػالؿ العػػاـ الد ارسػػي يسػػتطيا المػػدرس تتبػػا تالميػػذا
مف الناحية التعميمية.

 -2.1.6.4.5أسس التقو ـ:
تستند عممية التقويـ النا حة إلم أسس ومبادئ ثابتة ،ومف هنػا ينبغػي عمػم المػدرس أف

يعي المبادئ واألسس المتعمقػة بخصػائص التقػويـ النػا

ومبادئػه ،ل ػماف إ ػرال عمميػة التقػويـ

بش ػػكؿ ص ػػحي  ،وبالت ػػالي الحص ػػوؿ عم ػػم معموم ػػات دقيق ػػة ومو ػػوعية ،م ػػف ه ػػذا األس ػػس كم ػػا

و حها الفمي ( )182-183:2009ما يمي:

 -1الب ػ ػػد م ػ ػػف أف يػ ػ ػرتبط التق ػ ػػويـ بده ػ ػػداؼ المنه ػ ػػاج ال ػ ػػذي تقوم ػ ػػه ،أو الوح ػ ػػدة الد ارس ػ ػػية أو
المو وع.

 -2عممي ػػة التق ػػويـ عممي ػػة ش ػػاممة لك ػػؿ أنػ ػواع األه ػػداؼ ومس ػػتوياتها الت ػػي ننش ػػدها (األه ػػداؼ
المعرفية ،أو االنفعالية ،أو النفس حركية).

 -3البػػد مػػف تنويػػا أدوات التقػػويـ ،فكممػػا تنوعػػت أدوات التقػػويـ زادت معموماتنػػا عػػف الم ػػاؿ
الذي نقومه.
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 -4أف تتمتا أدوات التقويـ بالصدؽ والثبات والمو وعية.

 -5التقويـ عممية تعاونية مشتركة بيف المقوـ والمقػوـ ،فقػد يتعػاوف المعمػـ مػا زمالئػه أو مػا
أوليال األمور ،أو ما غيرا مف الباحثيف.

 -6أف يراعي التقويـ الفروؽ الفردية واختالؼ مستويات األدال لد الطمبة.

 -7التقويـ عممية نامية ومستمرة وتدتي مالزمة ل ميا مراحؿ التخطيط والتنفيذ وبعػد العمميػة
التدريسية.

 -8أف يتميز التقويـ بدنه اقتصادي مف حيث ال هد والوقت والكمفة.
 -9التقويـ عممية إنسانية ،فالتقويـ ليس عقابا بؿ هو عممية تشخيصية وقائية عال ية .

 -10ي ػػب أف تتس ػػـ عممي ػػة التق ػػويـ بالص ػػدؽ ،أي أف ات ػ ػرالات والوس ػػائؿ المس ػػتخدمة فيه ػػا
ي ب أف تكوف صادقة وصحيحة في قياس ما يطمب منها.

 -11ي ب أف تتسـ عممية التقويـ بالثبات ،أي أف تبقػم نتائ هػا ثابتػة وغيػر متذبذبػة ،إذا مػا
أعيدت مرة ثانية.

 -12عممية التقويـ عممية مو وعية تعتمد في أحكامها عمم الدليؿ والبرهاف.

 -2.1.6.4.6خطوت عمم ة التقو ـ:

لخص العبادي وعالية ( )167-168:2009خطوات التقويـ فيما يمي:

 -1تحديد األهداؼ وهذا يتطمب الدقة والشموؿ والتوازف والو وح ،وأف تكوف متر مة تر مة
سموكية.

 -2تحديد الم االت التي يراد تقويمها والمشكالت التي يراد حمها.
 -3االسػػتعداد لمتق ػػويـ ،أي إعػػداد وت هي ػػز الوسػػائؿ واالختب ػػارات والمقػػاييس والق ػػو البشػػرية
المدربة الالزمة لمتقويـ.

 -4التنفيذ عف طريؽ االتصاؿ بال هات المختصة ،وتطمػب تفهمػا مػف ال هػات التػي تناولهػا
التقويـ ليتعاونوا ما القائميف عمم التقويـ.

 -5تحميؿ البيانات والنتائج.

 -6التعديؿ وفؽ نتائج التقويـ.

 -7ت ريػػب الحمػػوؿ والمقترحػػات التػػي سػػيقوـ عمػػم أساسػػها تحسػػيف أسػػاليب التقػػويـ ويو ػ
الشكؿ اآلتي دور وأهمية عممية التقويـ في عممية التعميـ.
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تحديد األهداؼ العامة

تحديد األهداؼ السموكية

محتو

التدريس

طريقة

مستو

وسيمة

التعمـ
التقويـ

وتػػر الباحثػػة أف التقػػويـ يمثػػؿ بنػػال يبػػدأ بتحديػػد األهػػداؼ والغايػػات ويتطمػػب االسػػتعداد

لمتنفيػ ػػذ بت هيػ ػػز األدوات والوسػ ػػائؿ ،وينتهػ ػػي بدحكػ ػػاـ تسػ ػػاعد عمػ ػػم م ار عػ ػػة الخطػ ػػط والوسػ ػػائؿ
واألساليب ،واقتراح الحموؿ والتدكد مف سالمتها بالمالحظة والت ريب.

وبه ػػذا ي ػػؤدي التق ػػويـ رس ػػالته ف ػػي تحس ػػيف العممي ػػة التربوي ػػة واالرتف ػػاع بمس ػػتواها وح ػػؿ مش ػػكالتها

و بطها والتحكـ فيها.

 -2.1.6.4.7ملا ر التقو ـ:
هناؾ ات اهاف رئيسياف في تحديػد معػايير التقػويـ حسػب طريقػة تفسػير النتػائج أوردا العػدواف

والحوامدة ( )196:2011وينسب هذا التصنيؼ إلم ميسر) ،(Glaserوهما:

 -1المل ػار الس ػ كومتري :وهػػو معيػػار مػػاعي المر ػػا ) (Norm Referenced Testحيػػث
يقارف أدال الطالب عمم االختبار بددال م موعته المعيارية ،كدف نقارف عالقة طالب في

مبحػػث مػػا عمػػم أنػػه أعمػػم تحصػػيال مػػف  %85مػػف طػػالب صػػفه ،وأف نقػػوؿ أف عالمػػة
طالب أعمم مف متوسط عالمات صفه.

 -2المل ار األد ومتري :وهو معيار فػردي أو محكػي المر ػا)(Criterion Referenced Test

حيث يقارف أدال الطالػب بمسػتو معػيف يػتـ تحديػدا بصػرؼ النظػر عػف أدال م موعتػه،

أو في

ول المحكات المو وعية والمقصودة مف دراسة الوحدة الدراسية ،كػدف نقػوؿ أف

الطالب أ اب عف  %80مف أسئمة االختبار.

وت يؼ الباحثة أف التقويـ الصفي ي ما ما بيف المعياريف السابقيف ،فعمميػة التقػويـ فػي

بػػدايتها تكػػوف محكيػػة المر ػػا ،حيػػث يػػتـ التقػػويـ عػػف طريػػؽ مقارنػػة أدال المػػتعمـ بمحػػؾ معػػيف أو
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مستو معيف مف األدال فيحصؿ عمم در ة معينػة مػثال  ،%95ثػـ نم ػد لتحديػد مسػتو المػتعمـ
مقارنة بم موعة األقراف فيحصؿ عمم الترتيب الخامس عمم سبيؿ المثاؿ ،ونمفت النظػر هنػا أف

المعيػػار المحكػػي ثابػػت ال يتغيػػر فػػالمتعمـ الػػذي حصػػؿ عمػػم  %95ال تتغيػػر در تػػه لػػو تغيػػرت
م موعة األقراف وهذا ال ينطبؽ عمم المعيار ،السيكومتري فتغير الم موعة يؤثر عمم ترتيبه.

 -2.1.6.4.8أ واع التقو ـ:

يمكف أف ي ري التقويـ في أوقات مختمفة مف حيث زمف التعامؿ ما المنهج ،وعمم هذا األسػاس
يصنؼ عمي ( )237-238:2009التقويـ إلم األنواع التالية:

 -1التقو ـ الممدئا :ويطمؽ عميػه أي ػا التقػويـ التمهيػدي ،أو االسػتهاللي ،أو االسػتفتاحي.
ويػػتـ قبػػؿ البػػدل فػػي تطبي ػػؽ المػػنهج حت ػم تتػػوفر صػػورة كامم ػػة عػػف الو ػػا القػػائـ قب ػػؿ
التطبيػػؽ ،ويسػػاعد التقػػويـ المبػػدئي فػػي تحديػػد و ػػا المػػتعمـ مػػف حيػػث نقطػػة البدايػػة فػػي

التعام ػػؿ م ػػا الم ػػنهج ،فق ػػد ترت ػػب مس ػػتويات مختمف ػػة لمب ػػدل ف ػػي التعام ػػؿ م ػػا الم ػػنهج أو
البرنامج ،كما هو الحاؿ في تعميـ لغة أ نبية ،حيث يقسػـ الدارسػوف إلػم مسػتو متقػدـ،

أو متوس ػػط ،أو مبت ػػدئ ،ومعرف ػػة األو ػػاع الت ػػي س ػػيتـ فيه ػػا تطبي ػػؽ الم ػػنهج م ػػف حي ػػث
اتمكانػػات المادي ػػة والبشػ ػرية وذل ػػؾ لب ػػدل الم ػػنهج عمػ ػم أس ػػاس م ػػف معرف ػػة الواق ػػا معرف ػػة

سميمة.

ويقسـ الحيمة ( )380-381:2003التقويـ المبدئي مف حيػث أغ ار ػه وغاياتػه إلػم ثالثػة أنػواع

فرعية هي:

أ -التقػػػو ـ القممػػػا -التشخ صػػػا :ويهػػدؼ إلػػم كشػػؼ ن ػواحي ال ػػعؼ أو القػػوة فػػي تعمػػـ
الطمبػػة ،وبالتػػالي كشػػؼ المشػػكالت الد ارسػػية التػػي يعػػاني منهػػا الطمبػػة ،والتػػي قػػد تعيػػؽ

تقدمهـ الدراسي.

ب -تقو ـ االستلداد :ويهدؼ إلم تحديد مد اسػتعداد الطمبػة لبػدل تعمػـ مو ػوع ديػد ،أو
وحػػدة ديػػدة ،أو معرفػػة مسػػتو امػػتالؾ الطمبػػة لممهػػارات العقميػػة الالزمػػة لتطبيػػؽ طػػرؽ
التعميـ وعممياته في تقصي بعض المشكالت العممية وحمها.
ت -تقو ـ لموضع اا المكاف الم اس [المستوى] :ويهدؼ إلم تحديد مسػتو الطمبػة سػوال
الخػري يف مػنهـ أو المقبػوليف فػي الكميػات ال امعيػة لتصػنيفهـ ،أو لو ػعهـ فػي صػفوؼ
أو مستويات تعميمية معينة تتناسب وقدراتهـ العقمية ،أو ميولهـ واهتماماتهـ التعميمية.

وتر الباحثة أف التقويـ المبدئي مف أهـ عمميات التقويـ ،حيث أف المتعممػيف يبػدؤوف الخبػرة

التعميميػػة ال ديػػدة بخمفيػػات متباينػػة وخبػرات مختمفػػة ،لهػػذا نػػر أف التقػػويـ المبػػدئي
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ػروري عنػػد

البدل في تدريس خبرة ديدة ،وذلؾ لتحديد الفروؽ الفردية بػيف المتعممػيف ومػد إتقػاف المتعممػيف
لمخبرات السابقة الالزمة لمتعمـ ال ديد ،بحيث يستطيا أف يكيؼ ويطوع أنشطة التدريس لتتماشم

مػػا اسػػتعدادات المتعممػػيف وأي ػا يسػػاعدنا عمػػم تصػػنيؼ المتعممػػيف فػػي م موعػػات مت انسػػة فػػي
المهارات لمبدل في تنفيذ الدرس.

 -2التقػػو ـ التكػػو ا :ويطمػػؽ عميػػه أي ػا التقػػويـ البنػػائي ،أو الشػػكمي أو المسػػتمر ،وأحيانػا
دور هام ػا فػػي العمميػػة التعميميػػة لمػػا يػػوفرا مػػف تغذيػػة
التطػػوري ،ويمعػػب التقػػويـ التكػػويني ا
ار عة لكؿ مف المعمـ والمتعمـ ومخططػي المػنهج ،فهػو يتبػا بصػفة مسػتمرة نمػو المػتعمـ

مػػف مختمػػؼ ال وانػػب المعرفيػػة والو دانيػػة والنفسػػحركية ،ويبػيف نػواحي ال ػػعؼ فػػي هػػذا
النمو ،كما يساعد عمم تحسيف تدريسه واي اد طرائؽ واستراتي يات تدريس بديمة تناسػب
الموقؼ التعميمػي التعممػي ،كمػا يسػاعد القػائميف بعمميػة التخطػيط وتطػوير المنػاهج عمػم
اتخاذ الق اررات المتعمقة بالمنهج عمم أسس واقعية ومعمومات صحيحة.

وتؤكػػد الباحثػػة عمػػم

ػػرورة أف يبػػدأ التقػػويـ مػػا بدايػػة الػػتعمـ ويواكبػػه أثنػػال سػػير الحصػػة

الدراسية ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ المناقشات الصػفية والتقػويـ المرحمػي لكػؿ مهػارة والوا بػات البيتيػة،
حيث يساعد هذا النوع مف التقويـ عمم تو يه الػتعمـ فػي االت ػاا المرغػوب ،وتحديػد وانػب القػوة
وال ػعؼ ،وتعريػػؼ المػتعمـ بنتػػائج تعممػه واعطائػه فكػرة عػػف أدائػه ممػػا يعمػؿ عمػػم إثػارة الدافعيػػة

لمتعمـ.

 -3التقو ـ الختاما :ويعرؼ أي ا بالتقويـ النهائي ،أو الت ميعي ،والذي يمكف تعريفه عمم
أنػػه التقػػويـ الػػذي يػػتـ تصػػميمه لقيػػاس النتا ػػات التعميميػػة التػػي تػػتـ خػػالؿ مػػادة د ارسػػية

كاممة ،أو زل حيوي مف تمؾ المادة ،بمعنم آخر ،فاف هػذا النػوع مػف التقػويـ ي ػري فػي
تقدير شامال بػذلؾ
ا
ختاـ التعامؿ ما المنهج أو البرنامج لتقدير أثرا بعد أف اكتمؿ تطبيقه

فهو يزودنا بحكـ نهائي عمم النتاج المكتمؿ.

وت ػػيؼ امعػػة القػػدس المفتوحػػة ( )131:2008التقػػويـ الػػذي يػػتـ فػػي نهايػػة تػػدريس وحػػدة
د ارسػية مػػا أو فصػػؿ د ارسػػي مػا ،ويػػتـ فيػػه تقػػويـ خبػرة المػتعمـ مػػف المعػػارؼ والمعمومػػات ،ويهػػدؼ
هذا التقويـ في العادة إلم تصنيؼ الطمبة وتحديد مستوياتهـ ،كما يهدؼ إلم اتخاذ ق اررات بصدد

ترفيا الطمبة أو ترسيبهـ.

وت ػػيؼ الباحثػػة أف هػػذا النػػوع مػػف التقػػويـ يسػػاعد فػػي الحكػػـ عمػػم أدال المعمػػـ وعمػػم طػػرؽ

التدريس المستخدمة ،والحكـ عمم المناهج التعميمية ومد مالئمتها لقدرات التالميذ واستعداداتهـ
ورغباتهـ.
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 -4التقو ـ التتملػا :يػر الػبعض أف دور المػنهج يقتصػر عمػم كػوف المػتعمـ دارسػا لػه ،أمػا
ما بعد تخر ه فميس مف شدف المنهج ،ولكننا نػر أف الخبػرات التػي اكتسػبها المػتعمـ فػي

أثنال تعاممه ما المنهج يفترض أف يكوف لها آثار باقية عمم تعممه المسػتقبمي ،وفاعميتػه
في العمؿ وتعاممه ما نشاطات الحياة ،وم ابهة مشكالتها ،والتقويـ عف طريػؽ مواصػمة

متابعػػة المػػتعمـ بعػػد التخػػرج يػػوفر معمومػػات عػػف هػػذا كمػػه ،وبالتػػالي يمكػػف الحكػػـ عمػػم
فعالية المنهج وتطويرا عمم أساس عممي سميـ بتوفير تغذية ار عة عف أثارا المستقبمية.

وتر الباحثة أنه لموصوؿ ألف ػؿ النتػائج والرقػي بالعمميػة التعميميػة ي ػب تطبيػؽ ميػا

أنواع التقويـ سابقة الذكر وعدـ إهماؿ أي نوع ،فمكؿ منها دورا في االرتفاع بمستو التعميـ.
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 2.2المحور الثا ا:
الترم ة اللمم ة

تشػػكؿ التربيػػة العمميػػة التطبيػػؽ العممػػي لم وانػػب التربويػػة والنفسػػية والمعرفيػػة والشخصػػية
التػػي درسػػها الطالػػب المعمػػـ سػػابقا ،ومسػػاعدته فػػي اكتسػػاب المهػػارات الالزمػػة لمقيػػاـ بمهػػاـ مهنػػة

التدريس بفاعمية وكفػالة عاليػة ،لػذلؾ تهػتـ الكميػات والمعاهػد التربويػة ببػرامج التربيػة العمميػة وفقػا
لمخط ػػط واالس ػػتراتي يات الوطني ػػة لمتعم ػػيـ ،وتس ػػعم إل ػػم إع ػػداد وتدهي ػػؿ المعمم ػػيف بم ػػا يس ػػت يب

لمتطمبػػات عصػػر التكنولو ي ػػا والثػػورة المعموماتي ػػة ،وبنػػال عميػػه ال ب ػػد مػػف تحدي ػػد مفهػػوـ التربي ػػة

العمميػػة ،ومػػف خػػالؿ البحػػث فػػي األدب التربػػوي و ػػدت الباحثػػة العديػػد مػػف التعريفػػات نػػورد منهػػا
اآلتي.

 -2.2.1تلر ؼ الترم ة اللمم ة:
وتعرؼ التربية العممية بدنها " برنامج تدريبي تقدمػه كميػات التربيػة عمػم مػد فتػرة زمنيػة

محػددة ،تحػت إشػرافه ،بهػػدؼ إتاحػة الفرصػة لمطػػالب المعممػيف لتطبيػؽ مػػا تعممػوا نظريػا ،تطبيقػا
عمميا ،في أثنال قيامهـ بالتدريس الفعمي في المدرسة ،األمر الذي يعمػؿ عمػم إكسػابهـ المهػارات
التدريس ػػية المنش ػػودة ،ويحق ػػؽ األلف ػػة بي ػػنهـ وب ػػيف العناص ػػر البشػ ػرية والمادي ػػة لمعممي ػػة التعميمي ػػة

(الغريبي والسبيعي.)2: 2013 ،

كمػػا عػػرؼ الغشػػياف والعبػػادي ( )2013:521التربيػػة العمميػػة بدنهػػا "م مػػؿ النشػػاطات

والخبرات التي تنظـ في إطار برامج تربية المعممػيف ،وتسػتهدؼ مسػاعدة الطػالب المعممػيف عمػم
اكتس ػػاب الكفاي ػػات المهني ػػة والمس ػػمكية الت ػػي يحتا ونه ػػا لمن ػػاح ف ػػي أدائه ػػـ لمهم ػػاتهـ التعميمي ػػة
المساندة ،بؿ هي ال انب التطبيقي مف بػرامج إعػداد المعمػـ قبػؿ الخدمػة ،وتمػر بالم ارحػؿ التاليػة:
المشاهدة ،والمشاركة ،ثـ الممارسة ،وله عدد مف المكونات المعرفية واألدائية والو دانية ،وتطبؽ

في السنة األخيرة مف سنوات اتعداد ما قبؿ الخدمة".

وه ػػي أي ػػا "فتػ ػرة التطبي ػػؽ العمم ػػي لمدارس ػػيف بكمي ػػة العم ػػوـ التربوي ػػة تكس ػػابهـ الخبػ ػرات

التربويػػة م ػػف خػػالؿ معايش ػػتهـ لمعػػارؼ وق ػػيـ وات اهػػات ومه ػػارات وتطبيقهػػا أدائي ػػا فػػي المدرس ػػة
لكسب مهارات تدريسية وفؽ المراح اآلتية :المشاهدة والمشاركة والممارسػة والتقػويـ" (أبػو شػندي،

أبو شعيرة وغباري.)41:2009 ،

وعرفت بدنها" :برنامج وخبرة هادفة تقدمها كميات العموـ التربوية مف خالؿ قسـ المنػاهج

وأسػاليب التػدريس ك انػب تطبيقػي فػػي برنػامج إعػداد المعممػيف ،ويهػػدؼ إلػم إفسػاح الم ػاؿ أمػػاـ
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الطالػػب كػػي يتعػػرؼ عمػػم واقػػا العمميػػة التعميميػػة التعمميػػة مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ مػػا درسػػه فػػي المػواد
النظرية التخصصية بشكؿ أدائي واقعي" (الطراونة والهويمؿ.)259 :2009،

التربيػة العمميػة هػػي" برنػامج تػػدريبي لمتػدريس المو ػػه تطرحػه المؤسسػػات التربويػة ،والتػػي

تقوـ عمم إعداد الطالب المعمـ لتهيئته لممارسة التعمػيـ فػي السػنوات األخيػرة لمػا قبػؿ التخػرج فػي

كمي ػػات التربي ػػة –اتع ػػداد التك ػػاممي -أو لم ػػا بع ػػد التخ ػػرج ف ػػي الكمي ػػات غي ػػر التربوي ػػة – اتع ػػداد
التتابعي ،-وذلؾ مف أ ؿ اكتساب الخبرات وصػقؿ المهػارات التدريسػية فػي
العاـ والفني لممراحؿ التعميمية المختمفة" (برواف.)139 :2005،

ػول مفػاهيـ التعمػيـ

ومػػف التعريفػػات السػػابقة تػػر الباحثػػة أف التربيػػة العمميػػة هػػي المختبػػر الميػػداني الػػذي يػػتـ

فيػػه تطبيػػؽ مبػػادئ التػػدريس وتػػدريب الطمبػػة المعممػػيف عمػػم ممارسػػة مهػػارات التػػدريس واكتسػػاب

أخالقيات المهنة.

 -2.2.2مكو ات الترم ة اللمم ة:
ير مرعم ومصطفم ( )1996أف مكونات هذا المفهوـ وأسس اشتقاقها التي تتحدد مف

خالله ػػا أن ػػه يمك ػػف تحدي ػػدها أو تص ػػنيفها ف ػػي المك ػػوف الثن ػػائي ،ال ػػذي يتعم ػػؽ بال ػػانبيف النظ ػػري
والعممػػي وهمػػا التحديػػد الشػػائا فػػي التربيػػة العمميػػة العربيػػة ،وذلػػؾ لسػػهولته فكػػؿ مػػا يعرفػػه الطالػػب

ػار نظري ػا ،وكػػؿ مػػا يمارسػػه فػػي المواقػػؼ الصػػفية فهػػو إطػػار
المعمػػـ عػػف التربيػػة والتعمػػيـ يعػػد إطػ ا
عممػي ،ويكمػف العيػػب فػي هػذا التحديػػد أو التصػنيؼ فػي صػػعوبة الفصػؿ وو ػا الحػػدود بػيف مػػا
هػػو نظػػري ومػػا هػػو عممػػي ،كمػػا أف اتطػػار النظػػري يعػػد واسػػعا ػػدا فهنػػاؾ اتطػػار نظػػري يػرتبط

ػر ،وم ػػف أمثمت ػػه اتط ػػار النظ ػػري ال ػػذي يس ػػبؽ تن ػػاوؿ ال ان ػػب
بالممارس ػػات العممي ػػة ارتباطػ ػا مباش ػ ا
العممي ،وهناؾ اتطار النظري الذي يرتبط بالممارسات العممية ارتباطا غير مباشر ،ومف أمثمتػه

م مػػؿ المقػػررات التػػي يتعممهػػا الطالػػب المعمػػـ فػػي برنػػامج التربيػػة ،كمػػا حػػددها غػػانـ وأبػػو شػػعيرة

( )2010:102-103إلم:

 -1الملرا ة اإلدراك ة :وتشمؿ عمػم المفػاهيـ التربويػة والنفسػية الوا ػب عمػم الطالػب المعمػـ
إدراكها لين

في عممه مستقبال ،كما تت مف العمميػات العقميػة الوا ػب امتالكهػا ،مثػؿ:

عممية اتخاذ القػ اررات ،والمقارنػة والتطبيػؽ والتحميػؿ والتركيػب واصػدار األحكػاـ وعمميػات

استخالص الدالالت والتفسير والتعميؿ وغيرها.

 -2الوجدا ة :وتت مف تنمية االت اهات االي ابية نحو عمميتي التربية والتعميـ ،وما يتصؿ
بهمػػا ،مثػػؿ :الطمبػػة والمنهػػاج والم تمػػا ،وتشػػمؿ أي ػا عمػػم تنميػػة القػػيـ لػػد الطالػػب
المعمـ التي تحدد سموكه وتدفعه وتو ههف ولها عالقة بالتحمي بدخالقيات المهنة.
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 -3األدائ ػػة :وتشػػمؿ مسػػاعدة الطالػػب المعمػػـ المػػتالؾ الكفايػػات ال ػػرورية الالزمػػة لػػه حتػػم
يتمكف مف القياـ بعممه بكفاية وفاعمية.

وتر الباحثة أف التربية العممية شممت بمكوناتها الثالث ميا ال وانب فمػـ تقصػر اهتمامهػا
عمم ال انب المعرفي فقط بؿ ركزت أي ا عمم إكساب الطمبة المعممػيف قيمػا وات اهػات اي ابيػة

نحػػو عممهػػـ ليكونػوا قػػدوة لطمبػػتهـ ،وركػػزت أي ػا عمػػم ال وانػػب المهاريػػة األدائيػػة ،فمهمػػا امتمػػؾ

المعمـ مف المعرفػة فػي تخصصػه إال أنػه يحتػاج إلػم طريقػة وأسػموب يسػتطيا مػف خاللػه إيصػاؿ
المعمومات إلم الطمبة

 -2.2.3أهداؼ الترم ة اللمم ة:
تهدؼ التربية العممية إلم الربط بيف النظرية والتطبيؽ عند إعداد المعمميف ،وحتم يكتب

لهػػذا البرنػػامج الن ػػاح البػػد أف تحقػػؽ األهػػداؼ العامػػة اآلتيػػة :تهيئػػة فرصػػة عمميػػة حقيقيػػة لمطمبػػة
المعممػػيف الختبػػار صػػالحية المبػػادئ والمفػػاهيـ التربويػػة والنفسػػية التػػي تعمموهػػا خػػالؿ إعػػدادهـ

لمهن ػػة التعم ػػيـ ف ػػي كمي ػػة العم ػػوـ التربوي ػػة ،وتهيئ ػػة ف ػػرص عم ػػؿ عممي ػػة لممت ػػدربيف ل ػػدمج المب ػػادئ
والمفػػاهيـ التربويػػة والنفسػػية الصػػالحة مػػا الخب ػرات والمتطمبػػات الواقعيػػة لمتربيػػة الصػػفية ،وتهػػدؼ

إلم تنميػة القػدرة عمػم المالحظػة الهادفػة ذلػؾ أف عمػؿ المعمػـ يقت ػي أف يكػوف فطنػا مػدركا لمػا
ي ري حوله خاصة المواقؼ التعميميػة داخػؿ ح ػرة الصػؼ وتنميػة االت ػاا االي ػابي نحػو التعمػيـ

فػػي المػػدارس ،ففػػي التربيػػة العمميػػة يحتػػؾ الطالػػب المعمػػـ بػػالواقا المدرسػػي ويتػػذوؽ حػػالوة التعمػػيـ
وم اررتػػه ،ويتعػػرؼ عمػػم االي ابيػػات مثممػػا يتعػػرؼ عمػػم العقبػػات التػػي ي ػػب أف يتغمػػب عميهػػا كػػؿ
مف يتصد لمتعميـ (ممص والالت.)352 :2009،

و مخص م اروف ( )98:2005األهداؼ اللامة لمترم ة اللمم ة ا ما ما:

أ -تزويد الطالب المعمـ بالخبرات الواقعية والممارسات الفعمية لمعممية التربويػة التعميميػة فػي
قاعات الدراسة ،والمختبرات ،والمدرسة ،والم تما.

ب -اكتسػػاب الطالػػب المعمػػـ هػػذا الخبػرات والممارسػػات وتدريبػػه عميهػػا والعمػػؿ عمػم تنميتهػػا
وصقمها لديه.

ت -تحقيؽ األهداؼ التربوية التي تسعم كميات التربية ومؤسسات إعداد المعمـ إليها ،والتي
ترتبط بدهداؼ ال امعة والمشتقة مف أهداؼ التعميـ والمنبثقة عف السياسة العامة لمدولة.

وت ػػيؼ الباحث ػػة أف التربي ػػة العممي ػػة تس ػػهـ إل ػػم ح ػػد كبي ػػر ف ػػي إكس ػػاب الطال ػػب المعم ػػـ
المهػػارات والخب ػرات واالت اهػػات اتي ابيػػة نحػػو مهنػػة التػػدريس ،وتعطيػػه فرصػػة لممارسػػة المهنػػة
بشػػكؿ عممػػي وتطبيػػؽ النظريػػات التػػي تعممهػػا واختبػػار فعاليتهػػا ،والتعػػرؼ عمػػم البيئػػة المحيطػػة
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وطبيعة التالميذ واحتيا اتهـ واالنخػراط فػي البيئػة المدرسػية والتعػرؼ عمػم مشػاكمها ومػف خاللهػا

يتعرؼ عمم النشاطات المختمفة في وانب العممية التدريسية ميعها.

 -2.2.4أهم ة الترم ة اللمم ة:

ت ػ ػػتمخص أهميػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػة العممي ػ ػػة لمطالػػ ػػب المعم ػ ػػـ كم ػ ػػا أوردهػ ػ ػػا الغربين ػ ػػي والسػػ ػػبيعي

( )2:2013في اآلتي:

 -1تعرفه عمم ال وانب العممية التربوية في المدرسة وداخؿ غرفة الصؼ.
 -2تهيػػخ لػػه الفرصػػة لتر مػػة المعرفػػة النظريػػة والمبػػادئ واألفكػػار التربويػػة إلػػم طػػرؽ تػػدريس
فعمية.

 -3تتي الفرصة له ليتفهـ طبيعة العمؿ الذي سيزاوله بعد التخرج.

 -4تساعدا عمم التكيؼ مػا المواقػؼ التربويػة ،ممػا يسػاعد عمػم إ ازلػة الكثيػر مػف المخػاوؼ
التي تعتريه في بداية تدريبه بالتدريج.

 -5تػ ػوفر ف ػػرص الت ػػدريب المو ػػه ل ػػه لينم ػػي لدي ػػه مه ػػارات الت ػػدريس وتس ػػاعدا عم ػػم تك ػػويف
ات اهات وميوؿ إي ابية نحو المهنة التي يعد لها.

 -6تتي الفرصػة أمامػه لمتعػرؼ عمػم قد ارتػه الذاتيػة وكفاياتػه التدريسػية والعمػؿ عمػم تنميتهػا
عف طريؽ الخبرة المباشرة وتنمية الحس المهني لديه.

 -7تش عه عمم موا هة المشكالت التي قػد يتعػرض لهػا خػالؿ التربيػة العمميػة وتحفػزا عمػم
التفكير لمتغمب عميها.

 -8تمنحػػه الفرصػػة لمتعػػرؼ عمػػم أنمػػاط الطػػالب وطػػرؽ تفكيػػرهـ وميػػولهـ ليكتسػػب بعػػض
المهارات التي تمكنه مف التعامؿ معهـ.

 -9تػػوفر الفػػرص أمامػػه لمشػػاهدة وتحميػػؿ نمػػاذج مختمفػػة مػػف مواقػػؼ التػػدريس التػػي يؤديهػػا
معمموف أكفال ذوي خبرة طويمة.

 -10تمكنه مف المشاركة في األنشطة المدرسية ومزاولته لمنشاطات التربوية لمادة تخصصه

واكتسابه القدرة عمم اتشراؼ عميها.

وتؤكػػد الباحثػػة ب ػدف التربيػػة العمميػػة هػػي الميػػداف الحقيق ػي ال ػذي ينشػػد مػػف خاللػػه االت ػػاا

الفعمػ ػي لمطال ػػب نح ػػو مهنػ ػة الت ػػدريس ،وه ػػم أي ػ ػا الم ػػاؿ المناس ػػب ال ػػذي ع ػػف طريق ػػه يكتس ػػب
الطالػػب المعمػػـ المهػػارات الالزمػػة لتػػدريس المػػادة الت ػي تخصػػص فيهػػا ،فيكتسػػب الطالػػب المعمػػـ
أصػػوؿ وقواعػػد مهنػػة التػػدريس كمػػا ينبغػي أف تكػػوف مػػف خػػالؿ التػػدريب المسػػتمر وال ػػاد فػي فتػرة

التربية العممية.
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 -2.2.5الشروط الواج تواارها إل جاح الترم ة اللمم ة:
ير شقير( )221-222:2009أف أهـ الشروط الوا ب توافرها تن اح التربية العممية هي:

 -1أف يػ ػتـ الطال ػػب المت ػػدرب بن ػػاح المػ ػواد النظري ػػة المطموب ػػة ف ػػي برن ػػامج التخ ػػرج إال ف ػػي
حاالت استثنائية كدف ال يبؽ عمم الطالب أكثر مف عشر ساعات ،وأف ال تتعارض هذا

السػػاعات مػػا الوقػػت المخصػػص لمتربيػػة العمميػػة بالمػػدارس ،وأف ال يكػػوف مػػف بػػيف هػػذا
الساعات ما هو متطمب سابؽ كدساليب التدريب.

 -2توزيا طالب التربية العممية عمم مػدارس التػدريب ،وي ػب أف يؤخػذ بعػيف االعتبػار عنػد
توزيػػا الطػػالب عمػػم المػػدارس تحقيػػؽ رغبػػة المشػػرؼ فػػي اختيػػار المػػدارس التػػي يػػود أف

يشرؼ عمم الطالب فيها ،ومراعاة رغبة الطالب المتدرب أي ا ،وكذلؾ تمبية رغبة إدارة

الكميػػة أو ال امعػػة فػػي م ارعػػاة توزيػػا الطػػالب المتػػدربيف عمػػم المػػدارس ،عمػػم أف تكػػوف
هذا المدارس موزعػة عمػم الم اركػز التعميميػة قػدر المسػتطاع ،كمػا ي ػب أف ي ارعػي ح ػـ

المدرسة وعدد الصفوؼ وعدد المتدربيف في كؿ منها.

 -2.2.6أسال

الترم ة اللمم ة:

تس ػػتخدـ ف ػػي تنفي ػػذ التربي ػػة العممي ػػة ع ػػدة أس ػػاليب لخص ػػها كس ػػاب وط ػػاهر وأم ػػيف (23-

 )25:2009في اآلتي:

-1

الدروس التوض ح ة:

هػػي نشػػاط تػػدريبي أساسػػي فػػي بػرامج التربيػػة العمميػػة يسػػتهدؼ تحفيػز التقػػدـ المهنػػي لممعمػػـ،

وتطوير كفاياته الصفية عف طريؽ تو ي بعض المهارات أو الطرائؽ التربوية التي تستخدـ في
التعميـ الصفي ،حيث يقوـ أحد المعمميف أو الطمبة المعمميف باتعداد لػدرس مػا والتخطػيط لػه ثػـ
القياـ بتنفيذا بح ور المشرفيف عمم البرنامج ،ويشاهدا الطالب المعمموف أي ا ويتبا ذلؾ حمقة

مناقشة ،ويقػوـ بتنفيػذ الػدروس معممػوف مهػرة مػف ذوي الخبػرة والكفػالة العاليػة لتو ػي موقػؼ أو
طريؽ معيف.

تستخدـ الدروس التو يحية لمكشؼ عف االسػتعداد التعميمػي واسػتخداـ األسػئمة وطرحهػا

وتقػػويـ المواقػػؼ التعميميػػة المختمفػػة بوصػػفها مهػػارة مػػف المهػػارات العامػػة ،كمػػا تسػػتخدـ الػػدروس

التو ػػيحية فػ ػػي المهػػػارات الخاصػ ػػة المرتبطػػػة بالمو ػػػوعات العممي ػػة المختمفػ ػػة كتعم ػػيـ القواعػػػد
واسػ ػػتخداـ الم هػ ػػر واسػ ػػتخداـ الخ ػ ػرائط والمختبػ ػػر ويسػ ػػتخدـ لتو ػ ػػي بعػ ػػض المبػ ػػادئ التربويػ ػػة

السيكولو ية.
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-2

التدر س المصغر:
هو تعميـ حقيقي حيث أف المعمـ والطالب يعمالف معا في موقؼ عممي قبػؿ أف يمػارس

الطالػػب المعمػػـ مسػػؤوليات التعمػػيـ الصػػفي فػػي المػػدارس ،ويعمػػؿ التػػدريس المصػػغر عمػػي تقميػػؿ
تعقيدات التدريس الصفي العادي مف حيث عدد التالميذ وزمف الدروس ومحتواا.

-3

التدر س المكمر:

ويقصػد بػػه التػػدريس الميػػداني ،وهػو برنػػامج تربػػوي

ػػمف برنػامج إعػػداد المعممػػيف يهػػدؼ

إلػػم تػػدريب الطالػػب المعمػػـ عمػػم التػػدريس ،واكتسػػاب المهػػارات فػػي مواقػػؼ تربويػػة متنوعػػة ،ويػػتـ
باشراؼ مشرفيف ذوي خبرة في م اؿ التدريس ومف أهدافه:
أ -تعديؿ عممية التدريس لد الطالب المعمـ.

ب -تنمية قدرات الطالب واكسابه المهارات التدريسية المطموبة.
ت -تعزيز السموؾ الحسف واألدال السميـ.

ث -تدريب الطالب عمم االطالع بمسؤولية ت اا التالميذ والمدرسة والم تما
وتؤك ػػد الباحث ػػة عم ػػم

ػػرورة تكثي ػػؼ برن ػػامج اتع ػػداد المي ػػداني قب ػػؿ الب ػػدل ببرن ػػامج

التربيػػة العمميػػة ،كالتػػدريس المصػػغر والمشػػاهدة المصػػغرة لنمػػاذج مػػف التػػدريس ،حيػػث أنهػػا

تسهـ بشكؿ كبير في تقميؿ صدمة الواقػا ،وتسػهؿ عمػم الطالػب المعمػـ المهمػة بحيػث يكػوف
قد اكتسب بعض الخبرة ،وتيسر انتقاله مف بيئة ال امعة إلم بيئة المدرسة.

 -2.2.7خطوات إ جاز مرامت الترم ة اللمم ة:

تت ػػمف ب ػرامج التربيػػة العمميػػة بشػػكؿ عػػاـ وكمػػا تطبػػؽ فػػي العػػادة ف ػي كميػػات ومعاهػػد

تدريب المعمميف كما أوردها الدريج وال مؿ ( )79-81:2009ثالث خطوات رئيسية وهي:

الخطوة األولى :التحص ؿ ال ظري

تعن ػػي ه ػػذا الخط ػػوة العم ػػؿ عم ػػم اكتس ػػاب الطال ػػب المعم ػػـ لممعموم ػػات النفس ػػية والتربوي ػػة

المرتبطػة بمختمػػؼ وانػػب النشػػاط التعميمػػي كمػػا يمػػارس فػػي الفصػػوؿ والمػػدارس ،ويػػتـ االكتسػػاب

في العادة مف خالؿ م موع النشاط التدريبي الذي يتعاوف عمم تح يرا وان ازا كؿ مف المػدرس
والطػػالب المعممػػيف س ػوال داخػػؿ الكميػػة أو داخػػؿ المػػدارس المتعاونػػة ،والمتمثػػؿ فػػي المحا ػرات

وورش العمػػؿ والمشػػاغؿ واعػػداد األبحػػاث والتقػػارير وتطبيػػؽ أدوات المالحظػػة والتقػػويـ واتن ػػاز
الميداني.

ويعتقد أحمد بمقيس ( )1993أنه لن اح هذا الخطوة مف خطوات اتعداد العممػي ينبغػي

أف يحرص الطالب المعمموف عمم اتفادة القصو مف ألواف النشاط المتاحة وأف يقػوـ المعممػوف
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بتزويػػد الطػػالب المتػػدربيف بالوسػػائؿ واألدوات المناسػػبة الالزمػػة لتػػدويف مالحظػػاتهـ ومشػػاهداتهـ،

واأل هػزة والمػواد التػي تمكػػنهـ مػػف الحصػوؿ عمػػم المعمومػات والخبػرات التػػي تمػزمهـ ،كمػػا ينبغػػي
أف تس ػػير ألػ ػواف النش ػػاط المختمف ػػة وف ػػؽ خط ػػة دقيق ػػة ت ػػمف التكاف ػػؿ ب ػػيف المش ػػاهدات الميداني ػػة

واألفكار النظرية.

ػادر عمػػم اسػػتدعال المعػػارؼ
ويتوقػػا أف يخػػرج الطالػػب مػػف هػػذا المرحمػػة وقػػد أصػػب قػ ا

النظرية المكتسبة ،واستخدامها في فهـ وتفسير ما يشاهدا مف نشػاط تربػوي تعميمػي فػي المػدارس
التطبيقية.

الخطوة الثا ة :المالحظة والمشاركة الموجفة
تتمث ػػؿ ه ػػذا الخط ػػوة ف ػػي بداي ػػة االنخػ ػراط الفعم ػػي ف ػػي النش ػػاط التعميم ػػي لغاي ػػة اكتس ػػاب

الكفايات والمهارات األدائية ال رورية لن احه ،كما أنها تشكؿ أولم الخطوات في ات ػاا توظيػؼ
المعمومات النظرية التي تـ اكتسابها في الخطوة األولم ،وتتـ هذا الخطوات في العادة مف خالؿ
زيػػارات المػػدارس والفصػػوؿ والقيػػاـ بمالحظػػة المواقػػؼ التعميميػػة ،ومػػف خػػالؿ المشػػاغؿ وحصػػص

التػػدريس المصػػغر والتػػي تػػنظـ فػػي العػػادة داخػػؿ ح ػ ارت ومخػػابر كميػػة التربيػػة ومعاهػػد تكػػويف
المعمميف.

ومف أمثمة األنشطة التدريبية في هذا المرحمة ما يمي:

 -1المشاركة ال زئية في ألواف النشاط المدرسي داخؿ ح رات الدرس ،كالمشاركة في

بط

دواـ الطػ ػػالب وأعمػ ػػاؿ المناوبػ ػػة واعػ ػػداد الوسػ ػػائؿ التعميميػ ػػة وتصػ ػػحي أعمػ ػػاؿ الطػ ػػالب
واالختبارات واتشراؼ عمم األعماؿ الصفية والتعيينات المنزلية.

 -2المشػػاهدة المنظمػػة لمتعمػػيـ الصػػفي باسػػتخداـ ط ارئػػؽ معينػػة تتصػػؿ بػػالمقررات المختمفػػة
والمشاركة في تقيميها ونقدها والعمؿ عمم تطويرها.

 -3األدال المو ػ ػػه لكفاي ػ ػػات ومه ػ ػػارات التعم ػ ػػيـ وطرائق ػ ػػه وتقنيات ػ ػػه تح ػ ػػت إشػ ػ ػراؼ المعمم ػ ػػيف
المختصػػيف لممو ػػوعات المقػػررة داخػػؿ الكميػػة فػػي مختب ػرات التػػدريس المصػػغر والتربيػػة
العممية أو في المدارس التطبيقية المتعاونة.

 -4الػػدروس التطبيقيػػة العمميػػة التػػي يقػػوـ الطػػالب المعممػػوف بتنفيػػذها س ػوال أكانػػت لمواقػػؼ
كامم ػ ػػة أو مص ػ ػػغرة ،والت ػ ػػي ي ػ ػػري تنفي ػ ػػذها بالتع ػ ػػاوف بػ ػ ػيف الطال ػ ػػب المعم ػ ػػـ والمدرس ػ ػػيف

المتعاونيف اآلخريف.

 -5التػػدريب العممػػي عمػػم إعػػداد بعػػض المهػػاـ الداعمػػة كاعػػداد الػػدروس والوسػػائؿ السػػمعية

والبص ػرية وتصػػمـ المواقػػؼ والخب ػرات التعميميػػة ،لتحقيػػؽ أهػػداؼ تعميميػػة معينػػة واعػػداد
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االختبػػارات وا رائهػػا وتصػػحيحها وتسػ يؿ النتػػائج فػػي السػ الت المناسػػبة واقتػراح العمػػؿ
العال ي المناسب في

ول نتائج االختبارات.

 -6التوظيػػؼ العممػػي لوسػػائؿ سػػمعية بصػرية مختػػارة لخدمػػة أهػػداؼ سػػموكية تعميميػػة محػػددة
وذلؾ تحت إشراؼ المعمـ أو مشرؼ التربية العممية أو غيرا مف ذو العالقة.

الخطوة الثالثة :اال خراط الكامؿ اا ال شاط التلم ما

ينتقػػؿ الطالػػب المعمػػـ بعػػد الخطػػوتيف السػػابقتيف إلػػم خطػػوة االنخ ػراط الكامػػؿ فػػي العمميػػة
التعميمية ،بحيث تتي لػه بػرامج التربيػة العمميػة فػي هػذا المرحمػة مسػئولية إعػداد وان ػاز المواقػؼ
التعميميػة واالتصػػاؿ مػا الطػػالب فػػي المػدارس وداخػػؿ الصػفوؼ لػػيس باعتبػػارا متػدربا بػػؿ بصػػفته

المعمـ الفعمي المسئوؿ عف التح ير وادارة الفصؿ وان از الدروس وتقويـ حصيمة التعميـ.

وهذا المرحمػة هػي مرحمػة التدهيػؿ الحقيقػي حيػث ينػدمج الطالػب المعمػـ انػدما ا تامػا فػي

النشاط التعميمي ،ويفترض أف يكوف قػد حصػؿ عمػم العديػد مػف الكفايػات التدريسػية وأتقػف العديػد
ػادر عمػػم توظيفهػػا عمػػم
مػػف المهػػارات واكتسػػب العديػػد مػػف االت اهػػات والمسػػمكيات ،وأف يكػػوف قػ ا
قادر بواسطة التعمـ الػذاتي عمػم
أحسف و ه لموا هة فصوؿ حقيقية وطالب حقيقييف ،كما يكوف ا
تطوير ما اكتسبه ألدال مهامه التربوية والتعميمية عمم خير و ه.
وتقترح الباحثة

رورة االهتماـ بتطوير برامج إعداد المعمـ ،بحيث تواكب كػؿ ديػد

فػػي عصػرنا الحػػالي ،مػػف وسػػائؿ اتصػػاؿ عػػف قػػرب وعػػف بعػػد وتكنولو يػػا المعمومػػات ،كػػذلؾ
تر أهمية اعتماد برامج التربية العممية عمم األنشطة المدرسية ،التي تسػاعد الطالػب المعمػـ
عمم اكتشاؼ قدراته وتطويرها ،وعمم ربط النظريػة بػالتطبيؽ ،فػرغـ أهميػة ال انػب العممػي إال

أنه ي ب أف يبنم عمم أساس نظري سميـ ،فكالهما مهـ لتطوير وتعزيز اآلخر.
 -2.2.8مراحؿ الترم ة اللمم ة:

و ػػا العديػػد مػػف التربػػوييف تصػػوراتهـ لم ارحػػؿ التربيػػة العمميػػة التػػي تسػػاعد عمػػم تحقيػػؽ
أهدافها ،وكشدف سائر مو وعات التربية لـ تمؽ مراحؿ التربية العممية اتفاقا تاما بيف المختصيف
في هذا الم اؿ فقد قسمها البعض إلم ثالث مراحؿ ،وهي كما أوردها شاهيف(:)6:2009

 -1مرحمػػػة المشػػػاهدة :والتػػي يقػػوـ الػػدارس خاللهػػا بمشػػاهدات عش ػوائية هادفػػة ومخططػػة
وواعية لكؿ مكونػات العمميػة التدريسػية منػذ دخػوؿ الطمبػة لممدرسػة حتػم خػرو هـ منهػا،

وباألخص سموؾ المعمـ الصفي والمواقػؼ التعميميػة وهػذا المشػاهدة تشػمؿ المواقػؼ غيػر

الصفية ،والمواقؼ الصفية التعميمية ،والمواقؼ الصفية التربوية ،وهي تتزامف ما اتطار
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النظػػري ،ويمػػارس الػػدارس خاللهػػا تعبئػػة قػوائـ رصػػد أو كتابػػة تقريػػر أو مالحظػػات حػػوؿ
مشاهداته.

 -2مرحمػػة المشػػاركة :حيػػث تتكػػوف المشػػاركة زئيػػة تشػػمؿ أنشػػطة محػػددة داخػػؿ الصػػؼ
وخار ػه ،وت ػري بمسػػاعدة المعمػـ المتعػػاوف أو بشػكؿ مسػػتقؿ وقػد تتطمػػب هػذا المشػػاركة

كتابة مالحظات أو تقارير ،وهي أي ا متزامنػة مػا اتطػار النظػري المناسػب مػف خػالؿ

المقرر الدراسي و مف واقا المشاركة العشػوائية دوف تخطػيط وأهػداؼ محػددة أو أحيانػا

مخططة لتحقيؽ أهداؼ متوخاة.

 -3مرحمػػة الممارسػػة :وهػػي مػػا يسػػمم بمرحمػػة التطبيػػؽ العممػػي ،حيػػث يقػػوـ الػػدارس وحػػدا
دوف إشػراؼ مباشػػر مػػف المعمػـ المتعػػاوف أو مػػدير المدرسػة او حتػػم المشػػرؼ األكػػاديمي

بػػددال المه ػػاـ التعميميػػة كامم ػػة فػػي م ػػدة محػػددة ،ليكتس ػػب مػػف خالله ػػا الكفايػػات األدائي ػػة

الالزم ػػة ليط ػػور م ػػا س ػػبؽ وتعمم ػػه أو امتمك ػػه م ػػف الكفاي ػػات خ ػػالؿ الم ػػرحمتيف الس ػػابقتيف،
وتكوف هذا المرحمة مخططة ال عشوائية فيها ،تهدؼ إلم تدريب الػدارس عمػم التخطػيط

السريا.

وتػػر الباحثػػة أف هػػذا التو ػػه يقصػػر التربيػػة العمميػػة عمػػم الممارسػػة العمميػػة والتػػدريب

الميػداني فقػط ،بحيػػث أهمػؿ ال انػب النظػػري ومرحمػة اتعػػداد فػي كميػات التربيػػة السػابقة لمتػػدريب

الميػػداني ،فتعػػد مرحمػػة اتعػػداد فػػي ال امعػػات مرحمػػة أساسػػية ي ػػب أف تسػػبؽ ال انػػب العممػػي،

فمكي يكوف العمؿ سميما ي ب أف يبنم عمم خمفية عممية سميمة.

فػػي حػػيف أورد الطراونػػة والهويمػػؿ ( )256-257:2009نقػػال عف(خطابيػػة وبنػػي حمػػد)2002،
مراحؿ التربية العممية كالتالي:

-1

مرحمة التمف د لمترم ة اللمم ة ،وتقسـ إلى:

أ -مرحمػػة اتعػػداد :إعػػداد الطالػػب المعمػػـ مػػف حيػػث اكتسػػابه المعمومػػات النظريػػة مػػف خػػالؿ
المواد التخصصية.

ب -مرحمة االستعداد :تحديد ات رالات الالزمة التي تتعمؽ بتحديد المدارس المتعاونة.
ت -مرحمة التهيئة :لقال المشرؼ العاـ عمم التربية العممية بطمبة التربية العممية.

وتػر الباحثػػة أف هػػذا الم ارحػػؿ ي ػب أف تطبػػؽ بشػػكؿ كبيػػر قبػؿ خػػروج الطمبػػة المعممػػيف

إلم الحياة العممية ليكونوا اهزيف لممرحمة القادمػة ،وليكونػوا عمػم أكمػؿ االسػتعداد لالنخػراط
في البيئة المدرسية.
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-2

مرحمة ت ف ذ الترم ة اللمم ة ،وتقسـ إلى:
أ -مرحمة المشاهدة :يقوـ الطالب المعمـ في هذا المرحمة بمشاهدة المعمـ المتعاوف.

ب -مرحمػػة التطبيػػؽ ال زئػػي :يقػػوـ الطالػػب المعمػػـ فػػي هػػذا المرحمػػة بػػالتطبيؽ ال زئػػي مػػف
( )15-5دقيقة مف الحصة الصفية.

ت -مرحمػػة التطبيػػؽ الكمػػي :يقػػوـ الطالػػب المعمػػـ فػػي هػػذا المرحمػػة بػػالتطبيؽ الكمػػي والكامػػؿ
-3

لمحصة الصفية.

مرحمة تقو ـ الترم ة اللمم ة ،وتقسـ إلى:

أ -تقويـ الطالب المعمميف.

ب -تقويـ إ رالات تنفيذ التربية العممية ،وهذا يكوف مف اختصػاص مشػرفي التربيػة العمميػة
في كميات العموـ التربوية.

ت -تقديـ التقريػر الفصػمي النهػائي ،وهػذا يت ػمف نتػائج الطمبػة المعممػيف ويكػوف فػي نهايػة
كؿ فصؿ.

وتؤكد الباحثة عمم أف هذا التصنيؼ أكثر شموال لمراحؿ التربية العممية ،حيث أنػه اهػتـ

بمرحمة اتعداد النظري التي تتـ في كميات التربية في ال امعات واعتبرهػا مرحمػة أساسػية ي ػب

أف تس ػػبؽ مرحم ػػة الت ػػدريب المي ػػداني ،كم ػػا أن ػػه ل ػػـ ي ع ػػؿ تنفي ػػذ التربي ػػة العممي ػػة مرحم ػػة نهائي ػػة أو
حاسمة بؿ ي ب أف تتبعها مرحمة تقويـ ليتـ في

 -2.2.9صفات طال الترم ة اللمم ة:

وئها الحكـ عمم العممية بشكؿ كامؿ.

ينبغػي أف يتصػؼ طالػػب التربيػة العمميػة كمػػا أوردهػا الغربينػي والسػػبيعي ()7-8:2009
بالصفات التالية:

أوالً :صفات شخص ة

ي ب عمم طالب التربية العممية أف يكوف:

 -1قدوة في إخالصه وسموكه وتفكيرا وأدائه ألمانته عمم أتـ و ه.
 -2محبا لمهنته ،فالحب يدفا إلم الصبر والرأفة ومف ثـ حسف التعامؿ.

 -3ص ػػحي الب ػػدف يتمت ػػا بالحيوي ػػة ليتحم ػػؿ أعب ػػال المهن ػػة وحس ػػف متابع ػػة الط ػػالب وبع ػػث
النشاط لديهـ.

 -4متزنا انفعاليا بحيث ال يسهؿ استف اززا ،وأف ال يكوف خ وال ال يستطيا موا هة المواقؼ
المختمفػػة ،أو عصػػبيا م از ي ػا يثػػور ألقػػؿ سػػبب ،فػػاالتزاف يكسػػبه ثبات ػا واطمئنان ػا ليحسػػف
التصرؼ في األمور الطارئة.
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 -5مهتما بنظافته ومظهرا العاـ بال إفراط وال تفريط ،فالمظهر الحسف وسيمة لكسػب احتػراـ
الطالب.
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يد النطؽ فو وح الصوت وتسمسؿ الحديث وتنوع نبػرات الصػوت ومناسػبتها لممعػاني

مساعد في إن اح العممية التعميمية.

 -7يقػػظ وفطػػف ليػػتمكف مػػف معال ػػة المشػػكالت وفهػػـ الطػػالب وحسػػف التعامػػؿ فػػي المواقػػؼ
المختمفة.

ثا اً :صفات مف ة

ي ب عمم طالب التربية العممية أف يكوف:
 -1متمكنػ ػا م ػػف الم ػػادة العممي ػػة وه ػػذا يتطم ػػب من ػػه س ػػعة االط ػػالع والثقاف ػػة وحس ػػف اتع ػػداد
والتنظيـ لممحتو الدراسي قبؿ تقديمه.

 -2ممما بطرائؽ التدريس العامة والخاصة فهي وسػيمته لتقػديـ مػا لديػه مػف معػارؼ ومهػارات
وو دانيات.

 -3مدركا لخصائص عمر طالب المرحمة التي يدرسها لمتعامؿ معهـ بدسموب تربوي.
 -4مستخدما لموسائؿ التعميمية الفعالة التي تثري الموقؼ التعميمي.

 -2.2.10تقو ـ أداء الطال الملمـ اا الترم ة اللمم ة:

هناؾ طريقتاف فقط تستخدماف في عممية التقويـ كما أورها شقير ( )225-226:2009مػف بػيف

العديد مف الطرؽ وهما:

 -1المالحظػػة المماشػػرة :تػػتـ مػػف خػػالؿ مراقبػػة المعمػػـ المتعػػاوف ألدال الطالػػب المتػػدرب فػػي
ح ػ ػرة الص ػػؼ ،إال أن ػػه ق ػػد يؤخ ػػذ عميه ػػا المقاطع ػػة والتعمي ػػؽ م ػػف قب ػػؿ بع ػػض المعمم ػػيف
المتعاونيف أثنال قياـ الطالب بدورا مما قد يربؾ المتدرب ويشوش أفكػارا ،وفػي كثيػر مػف

األحياف يدوف المعمـ مالحظاته بطريقة ذاتية ويركز دائما عمم النقاط االي ابية التي مف
الممكػػف أف تػػدعـ الطالػػب معنوي ػا ،ممػػا قػػد يتسػػبب فػػي إحبػػاط الطالػػب المتػػدرب ،ومػػف
ػر م ػػف المعمم ػػيف المتع ػػاونيف يترك ػػوف الطال ػػب المت ػػدرب وح ػػدا م ػػا
ناحي ػػة أخ ػػر ف ػػاف كثي ػ ا
التالميذ وهذا يقمػؿ مػف مصػداقية التقػويـ بالمالحظػة ،كمػا أف هنػاؾ مشػكمة أخػر تتعمػؽ

بالمش ػػرؼ المتع ػػاوف ال ػػذي ق ػػد ال يكم ػػؼ نفس ػػه بالح ػػور إل ػػم مدرس ػػة الت ػػدريب بص ػػورة

مستمرة لمشاهدة الطالب المتدرب أثنال قيامه بعممه وتقديـ التو يه والنصائ الالزمة له،

وبالتالي فاف عمميػة التقػويـ فػي كثيػر مػف األحيػاف تػتـ بصػورة ارت اليػة بعيػدة عػف الواقػا

الذي عايشه طالب التربية العممية.
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 -2االسػػتما ة :تسػػتخدـ االسػػتبانة فػػي عمميػػة التقػػويـ والحكػػـ عمػػم أدال الطالػػب فػػي التربيػػة
العممية ،إال أنها تعتبر مف أهـ مشكالت التربية العممية ألف بنودها عامة وغير منفصمة
بشكؿ يد مما يؤدي إلػم عػدـ الدقػة فػي التقػويـ ،لػذا فػاف هػذا االسػتبانة ي ػب أف تؤخػذ
بعػػيف االعتبػػار ويػػتـ تطويرهػػا باسػػتمرار حتػػم يسػػهؿ عمػػم المعمػػـ المتعػػاوف متابعػػة تنفيػػذ
ميا مهاـ التربيػة العمميػة ،ومناقشػة تقػارير الطالػب المتػدرب حػوؿ المالحظػات الصػفية

وتقديـ نماذج التقويـ النهائي لمتربية العممية.

وبنػػال عميػػه تؤكػػد الباحثػػة بػػدف الهػػدؼ مػػف التقيػػيـ ال يقتصػػر عمػػم و ػػا در ػػة أو تقػػدير

معيف لمطالب المتدرب ،بؿ الهدؼ األسػاس هػو تقػديـ النقػد البنػال الػذي يحسػف مػف كفػالة الطمبػة
المعمميف ،ويساعدهـ عمم تطوير أنفسهـ.

 -2.2.11ع اصر الترم ة اللمم ة:

لمتربيػ ػ ػ ػػة العمميػ ػ ػ ػػة خمسػ ػ ػ ػػة عناصػ ػ ػ ػػر هػ ػ ػ ػػي الطالػ ػ ػ ػػب ،المشػ ػ ػ ػػرؼ ال ػ ػ ػ ػػامعي ،المػ ػ ػ ػػدرس

المتع ػ ػػاوف ،المػ ػ ػػدير المتعػػ ػػاوف ،المدرس ػ ػػة المتعاونػ ػ ػػة ،ولكػ ػ ػػؿ عنص ػ ػػر م ػ ػػف ه ػ ػػذا العناصػ ػ ػػر دورا
المميز في تفعيؿ برنامج التربية العممية وتحقيؽ أهدافه.

مسؤوليات المشرفيف عمم برنامج التربية العممية كما أوردها نوفؿ (:)95-96:2009

 -2.2.11.1مسؤول ات مد ر مر امت الترم ة اللمم ة:

تقوـ هيئة اتشراؼ عمم برنامج التربية العممية بدعماؿ التخطيط والتنظيـ والتنفيذ وصوال
إلػػم تػػوفير فػػرص النمػػو المهنػػي المسػػتمر لمطمبػػة المعممػػيف فػػي أثنػػال برنػػامج إعػػدادهـ وتػػدريبهـ،

وفيما يمي أبرز المسؤوليات والمهمات التي تناط بمدير برنامج التربية العممية:

 -1متابعػة األعمػاؿ اتداريػػة والفنيػة المرتبطػػة ببرنػامج التربيػػة العمميػة داخػػؿ الكميػة وخار هػػا
وتقديـ التسهيالت الالزمة لذلؾ.

 -2التعاوف ما أع ال هيئة التدريس المشرفيف عمم البرنامج في أعماؿ التخطػيط والتنظػيـ
والتنفيذ والتقويـ والمتابعة لمبرنامج.

 -3تنسيؽ عمؿ األطراؼ المتعاونة ما البرنامج خارج الكمية.
 -4اختيار المدارس التطبيقية بالتنسيؽ ما مديري التربية والتعميـ.

 -5إعداد الس الت والوثائؽ والممفات الالزمة لتوثيؽ سير البرنامج.

 -6اتشػ ػراؼ عم ػػم عممي ػػة تق ػػويـ الطمب ػػة م ػػف قب ػػؿ المعني ػػيف :المشػػرفيف ،وم ػػديري الم ػػدارس،
والمعمميف المتعاونيف.

 -7تزويد عمادة الكمية بتقارير حوؿ البرنامج مف خالؿ رئيس قسـ التربية وعمـ النفس.

60

 -2.2.11.2مسؤول ات مشراا الترم ة اللمم ة اا الم داف:
يمثػػؿ أع ػػال هيئػػة التػػدريس فػػي الكميػػة شػػبكة مػػف العالقػػات تعمػػؿ معػا مػػف أ ػػؿ تحقيػػؽ

أهػػداؼ برنػػامج التربيػػة العمميػػة ،ومػػف أبػػرز المهػػاـ والمسػػؤوليات التػػي تقػػا عمػػم عػػاتؽ مش ػرفي
التربية العممية ما يمي:

 -1التواصػػؿ المسػػتمر والمباشػػر مػػا الطمبػػة المعممػػيف فػػي أثنػػال التطبيػػؽ العممػػي ك ػؿ حسػػب
المدارس المناطة به.

 -2توظيؼ النماذج المختمفة في أعماؿ المتابعة وتزويد مدير البرنامج بتقارير حولها.

 -3اتس ػػهاـ ف ػػي متابع ػػة ال ان ػػب الفن ػػي واتداري لعم ػػؿ الطمب ػػة المعمم ػػيف تخطيطػ ػا وتنفي ػػذا
وتقويما.

 -4تنفيػ ػػذ زيػ ػػارات صػ ػػفية (تو يهيػ ػػة وتقويميػ ػػة) وفق ػ ػا لإل ػ ػرالات الفنيػ ػػة واتداريػ ػػة المتبعػ ػػة
والمتعارؼ عميها.

 -5تقػػديـ الخػػدمات اتشػرافية الالزمػػة لمطمبػػة المعممػػيف تمبيػػة الحتيا ػػاتهـ المهنيػػة مػػف خػػالؿ
أدوات التدريب المناسبة.

 -6المشاركة في الندوات والمشاغؿ والمؤتمرات التربوية التي تنظـ فػي إطػار برنػامج التربيػة
العممية.

 2.2.11.3مسؤول ات مد ر المدرسة المتلاو ة واألدوار المتوقلة م ه:
يمكػػف حص ػػر مس ػػئوليات وأدوار م ػػدير المدرسػػة كم ػػا أورده ػػا طوالب ػػة ()77-79:2009
عمم النحو التالي:

 -1الترحيب بالطمبة المعمميف تزالة القمػؽ مػف نفوسػهـ وشػكرهـ عمػم اختيػار المدرسػة مكانػا
لمتدريب.

 -2تعريفهـ برؤية ورسالة المدرسة المتعاونة.

 -3تعريفهـ باألنظمة والتعميمات التي ترغب إدارة المدرسة بتعريفها لمطمبػة المعممػيف لاللتػزاـ
بها.

 -4تعريفهـ بوا باتهـ في الح ور والمغادرة والغياب واالشتراؾ في النشاطات الالصفية.
 -5تعريفهـ بالسمات والخصائص العامة لطمبة المدرسة.

 -6تعريفهـ بالسمات العامة ألهالي الطمبة والم تما المحمي الذي يحيط بالمدرسة.

 -7المشػػاركة فػػي و ػػا برنػػامج زيػػارات ميدانيػػة (صػػفية) لمطالػػب المعمػػـ وح ػػور فعاليػػات
الحصص الصفية لد المعممات المتميزات.
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 -8تع ػريفهـ بػػالمعمميف ال ػراغبيف حقيقػػة بالتعػػاوف مػػا الطمبػػة المعممػػيف والػػذيف يتعػػامموف مػػا
خطػػة التػػدريب الميػػداني عمػػم محمػػؿ ال ػػد وأنػػه عقػػد ش ػراكة البػػد أف يميػػه أدوار فاعمػػة

مطمػػوب تنفيػػذها مػػف قبػػؿ المعمػػـ المتعػػاوف (اختيػػار المعممػػيف األكفػػال لممشػػاركة فػػي تنفيػػذ
برامج التدريب العممي).

 -9إتاحة الحرية المطمقػة لمطالػب الختيػار( المعمػـ المتعػاوف ،الصػؼ ،الشػعبة) وفػؽ معػايير
تناسبه.

 -10التنس ػػيؽ م ػػا إدارة مرك ػػز الت ػػدريب ال ػػامعي والتع ػػاوف م ػػا مشػ ػرفي الت ػػدريب المي ػػداني
تن اح عممية التدريب.

 -11ت ػػوفير مك ػػاف خ ػػاص يمتق ػػم ب ػػه م ػػدرب التربي ػػة العممي ػػة م ػػا الطال ػػب المعم ػػـ لمناقش ػػة
مست دات تنفيذ خطة التدريب بح ور المعمـ المتعاوف.

 -12تػػوفير مصػػادر الػػتعمـ المختمفػػة و عمهػػا فػػي متنػػاوؿ أيػػدي الطمبػػة المعممػػيف والتعامػػؿ
معه.

 -13عقػػد مسػػات حواريػػة دوريػػة بػػيف اتدارة والطمبػػة المعممػػيف لمناقشػػتهـ بتفاصػػيؿ س ػػير
عممية التدريب.

 -14دعوة الطمبة لالشتراؾ بتنفيذ بعض المهاـ اتدارية (ال دوؿ الدراسي ،توزيا الحصص
والعبخ التدريسي).

 -15تقديـ الدعـ المعنوي لمطالب المعمـ كؿ فترة يشعرا بمد تقدـ أدائه وتطورا.

 -2.2.11.4مسؤول ات الملمـ المتلاوف كما أوردها واؿ (:)97-98:2009

يتحمؿ المعمـ المتعاوف مسؤولية القياـ بتنفيذ أ زال مهمػة مػف برنػامج التربيػة العمميػة ،إذ

يعمػػؿ كنمػػوذج لمطالػػب المعمػػـ فػػي وانػػب عػػدة ،ومػػف أبػػرز المسػػؤوليات التػػي تقػػا عمػػم عػػاتؽ

المعمـ المتعاوف:

 -1العمؿ كدليؿ تعميمي نشط لمطالب المعمـ في المهاـ اتدارية والفنية.
 -2مساعدة الطالب المعمـ عمم التخطيط والتنفيذ والتقويـ.

 -3تمكيف الطالب المعمـ مف إدارة الموقؼ التعميمي التعممي.

 -4تزويد إدارة البرنامج بتغذية ار عة حوؿ أدال الطالب المعمـ.

 -5تعريػػؼ الطالػػب المعمػػـ بالوسػػائؿ ومصػػادر الػػتعمـ المتػوافرة فػػي الصػػؼ والمدرسػػة الالزمػػة
لتسهيؿ عممية التعمـ.
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 -2.2.11.5مسؤول ات الطال الملمـ كما أوردها محمد وحااظ (:)5:2014
مػف المهػـ فػي هػذا الم ػػاؿ التدكيػد عمػم أهميػة التػػدريب الميػداني لمطالػب المعمػـ ،وعميػػؾ

أف تدرؾ خطورة األدوار والمهاـ التي تمارس داخؿ المدرسة ،وأف إعدادؾ لمهنة التػدريس يتوقػؼ
بالدر ة األولم عمم إ ادتؾ ألدوارؾ في التربية العممية ومف هنا فاف أدوارا تتمثؿ في اآلتي:
 -1التعرؼ عمم اسـ المدرسة وأسمال طالب م موعة التدريب الميداني والمشرؼ.
 -2الحرص واالنتظاـ في الذهاب إلم التدريب الميداني مف أوؿ يوـ إلم آخرا.
 -3التعاوف التاـ ما إدارة المدرسة والمشرؼ والزمالل لن اح التدريب الميداني.
 -4العقاب البدني لتالميذ المدارس مرفوض.

 -5الحػ ػػرص عمػ ػػم ح ػ ػػور حصػ ػػص المشػ ػػاهدة فػ ػػي األسػ ػػبوع األوؿ والثػ ػػاني مػ ػػف التػ ػػدريب
الميداني وابدال الرأي والمشاركة في كؿ ما ير كنوع مف التدريس التدممي.

 -6االلتزاـ باألصوؿ والقواعد في النقاش والحوار في التحدث أو التعامؿ ما الغير.
 -7التخط ػػيط لم ػػدروس وف ػػؽ األص ػػوؿ العممي ػػة تع ػػداد ال ػػدروس والت ػػي س ػػبؽ أف تعممه ػػا ف ػػي
الكميػػة ،ويتطمػػب ذلػػؾ

ػػرورة التنػػاغـ بػػيف مػػا يتمقػػاا مػػف أسػػتاذ طػػرؽ التػػدريس وارشػػادات

مش ػػرؼ التربي ػػة المي ػػداني ،والح ػػرص عم ػػم م ار ع ػػة خط ػػط ال ػػدروس م ػػا مش ػػرؼ التربي ػػة

العممية.

 -8اتلماـ بالمادة العممية التي يقوـ بتدريسها لمطالب والتمكف مف المفاهيـ الرئيسية بها.
 -9االلتزاـ ب دوؿ الحصص التي يكمؼ به ،وكذا االلتزاـ بددال ميا المهػاـ التػي يعهػد بهػا
إليه في حدود وظائفه كمعمـ ممارس.

 -10تقب ػػؿ النق ػػد البن ػػال واالس ػػت ابة لمتو ي ػػه واترش ػػاد م ػػف قب ػػؿ المش ػػرؼ وال ػػزمالل فػ ػي أثن ػػال
مسات النقد بعد التدريس.

 -11اعتبػػار التػػدريب الميػػداني خبػرة البػػد وأف يسػػتفيد منهػػا بكػػؿ الوسػػائؿ مػا

ػػرورة المتابعػػة

مػػا قسػػـ المنػػاهج والر ػػوع لمقسػػـ فػػي حالػػة و ػػود عػػائؽ يحػػوؿ دوف إفادتػػؾ مػػف هػػذا الخبػرة
العممية المهمة وسيتولم القسـ المتابعة المستمرة.

وتػػر الباحثػػة أف هػػذا العناصػػر ي ػػب أف تعمػػؿ معػا بشػػكؿ مػػاعي ولػػيس بشػػكؿ فػػردي

مػػف أ ػػؿ أف يػػتـ تطػػوير أدال الطمبػػة المعممػػيف ،واكسػػابهـ المهػػارات الالزمػػة ،وتنميػػة قػػدراتهـ مػػف

أ ؿ زيادة كفاياتهـ ،و عمهـ قادريف عمم ممارسة المهنة في المستقبؿ.
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الفصن الثالث:
الدراشــات الصــابكة
 انًحىر األول :انكفبيبد انزدريظيخ
 انًحى ر انثبَي :انززثيخ انعًهيخ

الفصؿ الثالث:

الدراسات السامقة

فػػي إطػػار استقصػػال الباحثػػة لمد ارسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت العناصػػر الرئيسػػية لمد ارسػػة
الحالية (المعايير المهنية لممعمـ الفمسػطيني ال ديػد ،الكفايػات التدريسػية) ،الحظػت الباحثػة و ػود

الكثيػػر مػػف الد ارسػػات التػػي تناولػػت الكفايػػات التدريسػػية فػػي حػػيف لػػـ ت ػػد د ارسػػات تناولػػت بشػػكؿ
مباشر المعايير المهنية لممعمػـ الفمسػطيني ال ديػد ،والرتبػاط مو ػوع الد ارسػة بشػكؿ وثيػؽ ببػرامج

التربية العممية ،ارتدت الباحثة استعراض الدراسات السابقة وفؽ محوريف رئيسييف هما:

المحور األوؿ :الكفايات التدريسية.
المحور الثاني :التربية العممية.

تـ تناوؿ هذا الدراسات تبعا لمترتيب الزمني لها مف األحدث إلػم األقػدـ ،وقامػت الباحثػة

بعػ ػػرض أهػ ػػداؼ كػ ػػؿ د ارسػ ػػة والمػ ػػنهج المسػ ػػتخدـ فيهػ ػػا والعينػ ػػة واألدوات واألسػ ػػاليب اتحصػ ػػائية
المسػػتخدمة ،بات ػػافة إلػػم أهػػـ النتػػائج وأهػػـ التوصػػيات ،وتبػػا كػػؿ محػػور مػػف المحػػاور تعقيػػب

عمي الدراسات السابقة التي تـ استع ار ها مبينا مد عالقتها بالدراسة ودر ة االستفادة منها.

المحور األوؿ:
 - 3.1الدراسات التا ت اولت الكفا ات التدر س ة:

 -3.1.1الدراسات اللرم ة
-1

دراسة الكسا والشق فا ()2016
هػدفت الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػم مػػد ممارسػة معممػػي الد ارسػػات اال تماعيػػة لكفايػػات التقػػويـ

المسػػتمر فػػي مػػدارس مدينػػة مكػػة المكرمػػة ،واشػػتمؿ م تمػػا الد ارسػػة عمػػم ميػػا معممػػي مرحمتػػي
الثانويػػة والمتوسػػطة فػػي إدارة التربيػػة والتعمػػيـ البػػال عػػددهـ ( )8757معمم ػا ومعممػػة فػػي الفصػػؿ

الد ارسػػي األوؿ لمعػػاـ الد ارسػػي  ،2014-2015وتػػـ اختيػػار العينػػة بطريقػػة عشػوائية وتكونػػت مػػف
( )150معمما ومعممة لتحقيؽ أهداؼ الدراسة ،وتـ تصميـ استبانة تكونت مف ( )57فقرة موزعػة
عمم خمسة محاور ،ولمتحقؽ مف صدؽ وثبات األداة تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ومعامؿ

كرونباخ ألفػا ،واتبػا الباحػث المػنهج الوصػفي فػي د ارسػته السػتخراج نتػائج الد ارسػة ،وتػـ اسػتخداـ

التحمػػيالت اتحصػػائية التاليػػة السػػتخراج المتوسػػطات واالنح ارفػػات المعياريػػة واختبػػار "ت" t.test
واختبار تحميؿ التبايف األحادي واختبار "شيفيه" لممقارنات البعدية.
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وبينت النتائج و ود فروؽ وفقا لمتغير ال نس في محاور الكفايات المهنية ،وبنال أدوات

التقػػويـ المسػػتمر ،والتفػػاعالت الصػػفية لصػػال المعممػػيف الػػذكور ،وعػػدـ و ػػود فػػروؽ وفقػا لمتغيػػر
ال نس في محوري كفايات األسئمة االختيارية ،وكفايات تحميؿ وتفسػير النتػائج والتغذيػة ال ار عػة،

وو ود فروؽ في محور الكفايات المهنية وفقا لمتغيػر المرحمػة التعميميػة ولصػال معممػي المرحمػة

الثانويػػة ،وو ػػود فػػروؽ فػػي محػػور كفايػػات التفػػاعالت الصػػفية وفقػا لمتغيػػر عػػدد دورات المعممػػيف
ولصال المعمميف الذيف لـ يخ عوا لدورات تدريبية ،مقارنة ما الػذيف تمقػوا أقػؿ مػف ( 3دورات)،

وأوص ػػت الد ارس ػػة ب ػػرورة ت ػػدريب المعمم ػػيف عم ػػم توظي ػػؼ كفاي ػػات التق ػػويـ المس ػػتمر ف ػػي أثن ػػال
الحصص الدراسية.
-2

دراسة إمراه ـ ()2015
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم الكشػػؼ عػػف الكفايػػات التدريس ػية ألسػػاتذة كميػػة التربيػػة الريا ػػية فػػي

امعة بابؿ في

ول منظػور إدارة ال ػودة الشػاممة ) (iso 9001مػف و هػة نظػر طمبػتهـ والتػي

ػؤخر ،وتناول ػػت الد ارس ػػة دور األس ػػتاذ ال ػػامعي ،والكفاي ػػات التدريس ػػية
اعتم ػػدتها امع ػػة باب ػػؿ م ػ ا
ومفهوـ إدارة ال ودة ) ،(iso 9001وتـ اختيار المنهج الوصػفي بدسػموبه المسػحي لمالئمتػه هػذا

الدراسة ،وتـ تحديد عينة البحث البالغة ( )120بواقا ( )100طالػب و ( )20طالبػة مػف م تمػا
البحث األصمي البال ( )150فردا ،وبالتالي شػكمت العينػة ( )%79.95مػف العػدد الكمػي لمطمبػة
مف الم تما األصمي لمبحث ،وقاـ الباحث باعداد استبياف كدداة لمبحث ،ولتحقيؽ أهداؼ البحػث
وتفس ػػير البيان ػػات اس ػػتخدـ الباح ػػث األس ػػاليب اتحص ػػائية التالي ػػة :الوس ػػط الحس ػػابي واالنحػ ػراؼ

المعيػػاري والوسػػط الم ػر

والػػوزف المئػػوي واختبػػار كػػا ،2وتوصػػؿ الباحػػث إلػػم أهػػـ االسػػتنتا ات

منها الش اعة في اتخاذ القرار ،وعدـ الخوؼ مف الفشؿ ،والػدفاع عػف و هػة نظػرا ،وقػد حصػمت
عمػػم أعمػػم نسػػبة مػػف و هػػة نظػػر الطػػالب ،بينمػػا نالػػت فق ػرة نقػػد المعرفػػة عػػف طريػػؽ الد ارسػػات

التحميمية في

ول النظريات الحديثة أعمم نسبة مف و هة نظر الطالبات ،وتميز تقػويـ الطػالب

بمصػػداقية أعمػػم م ػف تقػػويـ الطالبػػات ولمعظػػـ الفق ػرات ،وأوصػػت الد ارسػػة إلػػم التقػػويـ المسػػتمر

لخطوات تطبيؽ إدارة ال ودة الشاممة ) (iso 9001والعمؿ عمػم تحقيػؽ ػودة أف ػؿ فػي م ػاؿ
عمؿ المؤسسات الريا ية.
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دراسة دغماف ()2015
هػػدفت الد ارسػػة إل ػم تحديػػد المعػػايير األساسػػية لتطػػوير أدال معممػػات التربيػػة اتسػػالمية

بالمرحمة االبتدائية في بريطانيا في

ول الكفايػات المهنيػة ،واسػتخدمت الباحثػة المػنهج الوصػفي

67

المسحي ،وتمثمت عينة الدراسة في ميا المدرال والمشرفيف ومعممات التربية اتسالمية بالمرحمة
االبتدائية البال عددهـ ( )150بواقا ( )10مدرال و( )25مشرؼ ،و( )115معممػة ،واسػتخدمت
االستبياف وبطاقة المالحظة كددوات أساسية ل ما البيانات والمعمومات مف أفراد الدراسة لتحقيػؽ

أهداؼ البحث ،واستخدمت الباحثة التك اررات والنسب المئوية والمتوسػطات الحسػابية واالنح ارفػات
المعيارية ومعامؿ ارتباط بيرسوف لإل ابة عمم أسئمة الدراسة ،وكانت مف أبػرز النتػائج أف ميػا
الكفايػػات المدر ػػة فػػي اسػػتبياف البحػػث قػػد س ػ مت در ػػة مرتفعػػة األهميػػة مػػف و هػػة نظػػر أف ػراد
العينػػة ،وثبػػت مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ بطاقػػة المالحظػػة أف المعممػػات لػػديهف نقػػص فػػي معظػػـ م ػػاؿ

الكفايات.

وأوص ػػت الد ارس ػػة ب ػػرورة تو ي ػػه انتب ػػاا الق ػػائميف عم ػػم الم ػػدارس العربي ػػة التكميمي ػػة ف ػػي

بريطانيػػا مػػف أمنػػال ومػػدرال ومش ػرفيف تربػػوييف ومعممػػيف إلػػم

ػػرورة تطػػوير نظػػـ وأسػػاليب أدال

المعمم ػػيف لمعم ػػؿ عم ػػم اتب ػػاع الس ػػبؿ الكفيم ػػة تن ػػاح دور المعمم ػػيف وذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ الت ػػدريب
والتطػػوير  ،و ػػرورة تبنػػي الطػػرؽ الحديثػػة فػػي تػػدريب وتطػػوير المعممػػيف والتركيػػز عمػػم تػػدريب

المعممػػات عمػػم الكفايػػات الخاصػػة والعامػػة ،واالسػػتفادة مػػف التصػػور المقتػػرح لمبحػػث فػػي تػػدريب

المعمميف أثنال الخدمة
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دراسة الطراو ة ()2015
هدفت هػذا الد ارسػة إلػم التعػرؼ عمػم الكفايػات التدريسػية التػي يمتمكهػا الطمبػة المعممػوف

المتدربوف في المدارس المتعاونة مف و هة نظر المعممػيف المتعػاونيف ،تكونػت عينػة الد ارسػة مػف

( )98معمم ػا ومعممػػة ،مػػنهـ ( )4معممػػيف و ( )94معممػػة ،ولتحقيػػؽ هػػدؼ الد ارسػػة قػػاـ الباحػػث
ببن ػػال اس ػػتبانة تكونػ ػت م ػػف ( )52فقػ ػرة موزع ػػة عم ػػم أربع ػػة م ػػاالت لمكفاي ػػات التدريس ػػية ،واتب ػػا

الباحػػث ف ػي د ارسػػته المػػنهج الوصػػفي واسػػتخدـ المتوسػػط الحسػػابي واالنح ػراؼ المعيػػاري والػػوزف
النسػػبي لإل ابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة ،وأظهػػرت نتػػائج الد ارسػػة امػػتالؾ الطمبػػة المعممػػيف لمكفايػػات

التدريس ػػية ف ػػي الم ػػاالت األربع ػػة وف ػػؽ الترتي ػػب اآلت ػػي :التخط ػػيط لمت ػػدريس ،كفاي ػػات الص ػػفات
الشخصػية ،تنفيػذ التػدريس ،تقػويـ التػدريس وو ػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية ) (α= 0,05بػيف
المتوسطات الحسابية مف و هات نظر المعمميف المتعاونيف نحو الكفايات التدريسية التي يمتمكها

الطمبة المعمموف تعز لمتغير عدد سنوات الخبرة ولصال المعمميف ذوي الخبرة األطوؿ.

وأوصم الباحث بالتركيز عمم الكفايات فػي م ػاؿ تقػويـ التػدريس وم ػاؿ تنفيػذ التػدريس

مف خالؿ مساقات التخصص التي يدرسها الطالب المعمـ في ال امعػة ،وعقػد المشػاغؿ التدريبيػة

68

لمطمبػػة المعممػػيف ،واعتمػػاد أسػػموب التػػدريس المصػػغر فػػي إعػػدادهـ قبػػؿ التحػػاقهـ ببرنػػامج التربيػػة

العممية.
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دراسة عمد القادر ()2014
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم تحديػػد الكفايػػات التعميميػػة الالزمػػة لمعممػػي التعمػػيـ المسػػرع ،وترتيػػب

الكفايات التعميمية لمعممي التعميـ المسػرع مػف حيػث أهميتهػا مػف و هػة نظػرهـ ،ولتحقيػؽ أهػداؼ

الدراسة استخدمت الباحثة استبانة مكونة مف ( )37فقرة تػـ تطبيقهػا عمػم عينػة البحػث األساسػية
مف المعمميف والمعممات في مراكز التعميـ المسرع بمحافظة ديالم العراقيػة ،والبػال عػددهـ ()80
معمػػـ ومعممػػة ،وتػػـ معال ػػة البيانػػات إحصػػائيا باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف والوسػػط المػػر

وال ػػوزف المئ ػػوي ،واتبع ػػت الباحث ػػة الم ػػنهج الوص ػػفي تتم ػػاـ الد ارس ػػة ،وأظه ػػرت النت ػػائج أف م ػػاؿ

األهػػداؼ التربويػػة احتمػػت الترتيػػب األوؿ بينمػػا حصػػؿ م ػػاؿ الكفػػالة العمميػػة والنمػػو المهنػػي عمػػم
الترتيب السادس مف بيف الم االت.

وأوصت الباحثة ب رورة اتفادة مف قائمة الكفايات التعميمية التي تـ تحديدها في بحثهػا

لػػدي تصػػميـ ب ػرامج إعػػداد معممػػي التعمػػيـ المسػػرع ،وعنػػد تخطػػيط ب ػ ارمج تػػدريبهـ أثنػػال الخدمػػة،
وامكانيػػة اتفػػادة مػػف هػػذا الكفايػػات لتقػػويـ معممػػي التعمػػيـ المسػػرع مػػف قبػػؿ المش ػرفيف التربػػوييف
والمتخصصيف.
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دراسة اللمري وارم حات ()2014
هدفت الدراسة إلم الكشؼ عػف مسػتو ممارسػة الكفايػات التدريسػية لػد مدرسػي مسػاؽ

التربية الوطنية في امعة عماف األهمية مف و هة نظر الطمبة ،وتـ اختيػار عينػة الد ارسػة البػال

عػػددها ( )203طالب ػا وطالبػػة بطريقػػة عش ػوائية حيػػث طبقػػت عمػػيهـ اسػػتبانة خاصػػة تكونػػت مػػف

( )69فقرة ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،واستخدمت في الدراسة اختبػار "ت"  t.testوتحميػؿ
التب ػػايف األح ػػادي لإل اب ػػة ع ػػف أس ػػئمة الد ارس ػػة ،وأظه ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة أف تق ػػديرات الطمب ػػة ف ػػي
امعة عماف األهمية لمكفايات التدريسية لمساؽ التربية الوطنية كانت مرتفعة بشكؿ عاـ ،إذ كاف

أخير الكفايات األكاديمية ،وأنه ال
أعمم تقدير لمكفايات الشخصية ،ويميه الكفايات التخصصية ،و ا
تو د فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطات در ػات ميػا م ػاالت قائمػة الكفايػات المتػوفرة

في ع و هيئة التدريس مف و هة نظر الطمبة تبعا لمتغيري نوع الكمية والمستو الدراسي.

69

وأوصػػت الد ارسػػة ب ػػرورة اسػػتخداـ الوسػػائؿ التكنولو يػػة الحديثػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة،

وم ػػاعفة االهتم ػػاـ بالمه ػػارات التدريسػػية وتزوي ػػد المحا ػػر به ػػا مػػف خ ػػالؿ ال ػػدورات التدريبي ػػة،
وورش العمؿ المتخصصة.
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دراسة سمماف ()2014
هدفت الدراسة إلم التعرؼ عمم أهـ الكفايات التدريسية في المرحمة اتعدادية مف و هة

نظرهـ ،وهؿ هناؾ فػرؽ ذو داللػة إحصػائية فػي ممارسػة الكفايػات التدريسػية تبعػا لمتغيػر ال ػنس
(مدرس ػػيف -مدرس ػػات) المغ ػػة العربي ػػة ،واخت ػػارت الباحث ػػة ( )100مػ ػدرس ومدرس ػػة ،بواق ػػا ()50
مدرسا ،و ( )50مدرسة مف اختصاص المغة العربية في المدارس الثانوية التابعة لممديرية العامة

لتربيػػة ديػػالم (الع ػراؽ) لمعػػاـ الد ارسػػي  ،2013-2014كعينػػة لمبحػػث التػػي تػػـ اختيارهػػا بطريق ػة
عشػ ػوائية ،وت ػػـ تطبي ػػؽ اس ػػتبانة مكون ػػة م ػػف ( )28فقػ ػرة عم ػػم عين ػػة البح ػػث ،واس ػػتخدمت الباحث ػػة
اتحصال الوصفي لتحميؿ البيانات التي دلت النتائج عمم أف ميا الفقػرات التػي تمثػؿ الكفايػات

تتمتػػا بوسػػط حسػػابي عػػاؿ ممػػا يشػػير إلػػم أهميتهػػا وممارسػػتها مػػف قبػػؿ مدرسػػي ومدرسػػات المغػػة

العربية.

وأوصت الباحثة ب ػرورة العمػؿ عمػي تكثيػؼ الػدورات التدريبيػة مػف قبػؿ المديريػة العامػة

لمتربي ػػة لغ ػػرض التغذي ػػة العممي ػػة لمدرس ػػي المغ ػػة العربي ػػة ،والعم ػػؿ عم ػػم دع ػػـ اتشػ ػراؼ الترب ػػوي

االختصاصي لمتابعة المدرسيف في تطوير خبراتهـ ومتابعتها عمميا.
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دراسة خط

()2014

هػػدفت الد ارسػػة إلػػم تحديػػد الكفايػػات التدريسػػية مػػف و هػػة نظػػر الطمبػػة وعالقتهػػا ب ػبعض

المتغيرات المهنية ،ولذلؾ تـ اختيار عينة مف طالب الصػؼ الثالػث مػف العػاـ الد ارسػي 2011-
 ،2012قسػػـ التربيػػة الريا ػػية ،كميػػة التربيػػة األساسػػية ب امعػػة المستنص ػرية ،واسػػتخدـ الباحػػث
قائمة الكفايات المهنية كدداة لدراسته ،واتبا المنهج الوصفي باألسػموب المسػحي لمالئمتػه طبيعػة
مشػػكمة البحػػث ،ولتحقيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة وتفسػػير البيانػػات تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج  SPSSلتطبيػػؽ

اختبػػار كػػا 2واختبػػار "ت"  ،t.testوتوصػػمت الد ارسػػة إلػػم أف الكفػػالات المهنيػػة المتطمبػػة لألسػػتاذ
ال ػػامعي مػػف و هػػة نظػػر الطمبػػة تنحصػػر فػػي سػػت كفػػالات رئيسػػية هػػي :الشخصػػية ،واتعػػداد
لممحا ػرة وتنفيػػذها ،والعالقػػات اتنس ػػانية ،والتقػػويـ ،والػػتمكف العمم ػػي والنمػػو المهنػػي ،وأس ػػاليب

الحفػػز والتعزيػػز ،وأف هنػػاؾ فروقػا فػػي در ػػات تف ػػيؿ طػػالب ال امعػػة لمكفايػػات المهنيػػة لألسػػتاذ
ال امعي ،وتميؿ ميعها إلم

رورة تػوافر متطمبػات قائمػة الكفػالات لممعمػـ ال ػامعي ،وال تو ػد

71

فػػروؽ بػػيف و هػػات نظػػر الطػػالب النػػا حيف وغيػػر النػػا حيف لمكميػػة فػػي در ػػة تف ػػيؿ الكفػػالات

المهنية لممعمـ ال امعي.

وأوصػػػم الباحػ ػػث ب ػ ػػرورة تزويػػػد أسػ ػػاتذة الكميػ ػػات التربويػػػة ب ػػدليؿ يحت ػػوي عم ػػم قائمػ ػػة

الكف ػػالات (الشخص ػػية ،اتع ػػداد لممحا ػ ػرة ،وتنفي ػػذها ،العالق ػػات اتنس ػػانية ،األنش ػػطة والتق ػػويـ،
التمكف العممي والمهني ،وأساليب التعزيز والحفز).
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دراسة خمؼ ()2014
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم تحديػػد الكفايػػات التعميميػػة الالزمػػة لمطالػػب المطبػػؽ فػػي قسػػـ المغػػة

العربية ،والكشؼ عػف الفػروؽ الفرديػة بػيف آرال المدرسػيف فػي تقػديرهـ ألهميػة الكفايػات ،واقتصػر

البحػػث عمػػم طػػالب قسػػـ المغػػة العربيػػة فػػي كميػػة التربيػػة األساسػػية ب امعػػة ديػػالم ،واتبػػا الباحػػث
المػػنهج الوصػػفي لمناسػػبته لمد ارسػػة ،وتحقيقػا ألهػػداؼ البحػػث صػػممت اسػػتبانة الكفايػػات التعميميػػة

الالزم ػػة لمطال ػػب المطب ػػؽ ف ػػي قس ػػـ المغ ػػة العربي ػػة ،وت ػػـ تطبي ػػؽ أداة الد ارس ػػة عم ػػم عين ػػة الد ارس ػػة
المتمثمة في ميا أع ال هيئة التدريس في الكمية (أسػاتذة قسػـ المغػة العربيػة واترشػاد) وبعػض

األس ػػاتذة ال ػػذيف ل ػػدهـ خبػ ػرة م ػػف بقي ػػة األقس ػػاـ ،ولإل اب ػػة ع ػػف أس ػػئمة الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الباح ػػث
األسػػاليب اتحصػػائية التاليػػة( :معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،والوسػػط المػػر  ،واختبػػار كػػا ،2والػػوزف

النسبي) ،وتوصمت الدراسة إلم ترتيب الم االت السبعة حسػب أهميتهػا مػف و هػة نظػر أع ػال
الهيئ ػػة التدريس ػػية م ػػف األه ػػـ لألق ػػؿ أهمي ػػة عم ػػم النح ػػو الت ػػالي :الكفاي ػػات العممي ػػة ،الخص ػػائص
الشخصػ ػػية ،اتعػ ػػداد والتخطػ ػػيط ،األهػ ػػداؼ التربويػ ػػة ،تنفيػ ػػذ الػ ػػدرس ،التقػ ػػويـ ،الػ ػػنظـ والعالقػ ػػات

اتنسانية ،ولـ ي د الباحػث أي فػروؽ تػذكر بػيف اسػت ابات أفػراد العينػة فػي
ومتغير الخدمة التعميمية مف حيث ترتيب الكفايات.

ػول متغيػر ال ػنس

وأوصم الباحث باتفادة مف قائمة الكفايات المهنية في كمية التربية األساسية بقسـ المغة

العربيػػة فػػي حػػاؿ إعػػدادها لمدرسػػي المغػػة العربيػػة ،وفػػي تقػػويـ الطمبػػة المطبقػػيف مػػف قبػػؿ أع ػػال
الهيئة التدريسية في قسـ المغة العربية.

 -10دراسة مفدي ()2013
ه ػػدفت الد ارس ػػة بن ػػال برن ػػامج ت ػػدريبي وفقػ ػا لمكفاي ػػات التدريس ػػية لت ػػدريس مختب ػػر األحي ػػال

الم هري ػػة والتحق ػػؽ م ػػف فاعمي ػػة البرن ػػامج ،وت ػػـ تطبي ػػؽ الد ارس ػػة عم ػػم ميػ ػا الطمب ػػة والمدرس ػػيف
بو بتيهػػا الصػػباحية والمسػػائية لمصػػؼ الثػػاني لمعمػػوـ الطبيػػة األساسػػية بكميػػة التم ػريض فػػي العػػاـ

الد ارسػػي  2011-2012ب امعػػة بغػػداد ،و ػػر بنػػال البرنػػامج التػػدريبي والتحقػػؽ منػػه قبػػؿ البػػدل
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بتطبيقه عمم عينة استطالعية ،وقد و ا بثالث مراحؿ وهي مرحمػة التخطػيط والتنفيػذ والتقػويـ،
وق ػػاـ الباح ػػث باع ػػداد بطاق ػػة مالحظ ػػة ك ػػدداة ل م ػػا البيان ػػات به ػػدؼ قي ػػاس الكفاي ػػات التدريس ػػية

لمدرس ػػي مختب ػػر األحي ػػال الم هري ػػة لك ػػؿ م ػػف الم م ػػوعتيف الت ريبي ػػة وال ػػابطة ،واتب ػػا الم ػػنهج
الت ريبي ،وطبؽ األسػاليب اتحصػائية التاليػة :معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف واالختبػار التػائي []t.test
لعينتػػيف مسػػتقمتيف ومعادلػػة "مػػاف -وتنػػي" ،وأظهػػرت نتػػائج الد ارسػػة تحسػػنا فػػي األدال التدريسػػي

لمدرسي الم موعة الت ريبية الذيف خ عوا لمبرنامج التدريبي عمم الم موعة ال ابطة مما يؤكد
فاعمية البرنامج التدريبي ،وأوصم الباحث باالهتماـ بػالبرامج التدريبيػة لممدرسػيف خاصػة خري ػي

الكميات العممية الصرفة.

 -11دراسة الرم لا ()2013

هدفت الدراسة إلم معرفػة مػد اهتمػاـ مدرسػي التربيػة الفنيػة بالكفايػات التدريسػية ،واتبػا الباحػث

فػػي د ارسػػته المػػنهج الوصػػفي ،ومػػف أ ػػؿ ذلػػؾ تػػـ اختيػػار عينػػة مكونػػة مػػف ( )15مدرسػػة ثانويػػة
ومتوسطة بطريقة عشوائية مف مػدارس "بابػؿ" ،وتػـ اختيػار معممػيف اثنػيف بػنفس الطريقػة مػف كػؿ

مدرسػػة مػػف الػػذيف يدرسػػوف التربيػػة الفنيػػة ،وبالتػػالي بمػ م مػػوع أفػراد العينػػة ( )30معمػػـ ومعممػػة،

واعتمد الباحػث االسػتبانة أداة رئيسػية فػي بحثػة ل مػا المعمومػات والبيانػات ،وت ػمنت االسػتبانة
قائمػػة مػػف الكفايػػات التدريسػػية الالزمػػة لمدرسػػي التربيػػة الفنيػػة فػػي المرحمػػة المتوسػػطة والثانويػػة،
وتمثمػػت فػػي ( )49فق ػرة مصػػنفة عمػػم ( )6م ػػاالت (التخطػػيط لمػػدرس ،تنفيػػذ الػػدرس ،الكفايػػات
العمميػػة والنمػػو المهنػػي ،اسػػتثارة الدافعيػػة ،التقػػويـ ،اترشػػاد والتو يػػه) ،ولتحقيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة

وتفسير البيانات استخدـ الباحث الوسط المر

والوزف النسبي ومعامؿ ارتباط بيرسوف.

ومػػف أهػػـ االس ػتنتا ات التػػي توصػػؿ إليهػػا الباحػػث :حصػػوؿ بعػػض الكفايػػات التدريسػػية

عمم شبه اتفاؽ تاـ بدنها

رورية دا لمدرس التربية الفنية في المرحمػة الثانويػة ،وهػي الكفايػات

الخاصة بم االت الممارسػات التعميميػة واسػتثارة الدافعيػة ،والتقػويـ واترشػاد والتو يػه ،وقػد يعػز

سبب ذلؾ بدف هذا الم االت هي األكثر ارتباطا بعمميتي التعميـ والتعمـ.
 -12دراسة الس دي ()2013

ه ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػم التع ػػرؼ عم ػػم الكفاي ػػات التعميمي ػػة لمعمم ػػي المغ ػػة الكردي ػػة ف ػػي إقم ػػيـ

كردسػػتاف مػػف و هػػة نظػػر مػػديري المػػدارس ،واتبعػػت الد ارسػػة المػػنهج الوصػػفي ،وبعػػد أف حػػددت

الباحثػة م تمػػا البحػث الػػذي يتكػوف مػػف ( )80مػدي ار ومػػديرة ،عمػدت الباحثػػة إلػم اسػػتبعاد العينػػة
االسػػتطالعية البالغػػة ( ،)10وبالتػػالي أصػػب الح ػػـ النهػػائي لعينػػة الد ارسػػة ( )70مػػف بػػيف مػػدرال
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ومديرات المدارس االبتدائية في محافظة "دهوؾ" ،وطبقت استبانة كػدداة لمد ارسػة و مػا البيانػات،
ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة وتفسير البيانات استخدـ الوسط المر

والوزف المئوي ،وكاف مػف نتػائج

الد ارسػػة أف الكفايػػات التعميميػػة ال ػػرورية لممعممػػيف تنحصػػر فػػي ثالثػػة م ػػاالت هػػي :التخطػػيط،

وتنفي ػػذ ال ػػدرس ،والتق ػػويـ ،وك ػػذلؾ قم ػػة اهتمػ ػاـ المعمم ػػيف بالمس ػػت دات التربوي ػػة الخاص ػػة بط ارئ ػػؽ
وأسػػاليب التػػدريس ،وأف محتػػو اتعػػداد المهنػػي فػػي كميػػة التربيػػة لػػـ يشػػمؿ الخب ػرات والمعمومػػات

الحديثة في إعداد المعمميف مهنيا.

وأوصت الباحثة باالستفادة مف قائمػة الكفايػات التعميميػة التػي توصػمت إليهػا الد ارسػة فػي

م اؿ تقويـ أدال المعمميف في عممية اتشراؼ التربوي مف قبؿ المشرفيف.
 -13دراسة أمو مطمؽ ()2012
هدفت الدراسة إلم التعرؼ عمم فاعمية استخداـ ممػؼ االن ػاز االلكترونػي لتنميػة بعػض

الكفايػػات التدريسػػية لػػد الطالبػػات المعممػػات بكميػػة التربيػػة فػػي امعػػة األقصػػم بغ ػزة ،واتبعػػت
الباحثػػة المػنهج شػػبه الت ريبػػي ،حيػػث تػػـ اختيػػار عينػػة الد ارسػػة بالطريقػػة العشػوائية الطبقيػػة البػػال

عددها ( )30طالبة معممة ،ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة تـ إعداد بطاقة مالحظة الكفايات التدريسػية
وبطاقة تقييـ ممؼ االن از االلكتروني ،واستخدمت الباحثة النسب المئوية والمتوسطات الحسابية

واختب ػار "ت"  t.testومربػػا ايتػػا η2و  dلإل ابػػة عمػػم أسػػئمة الد ارسػػة ،وأثبتػػت الد ارسػػة فاعميػػة
وتدثير استخداـ ممؼ االن از االلكتروني في تنمية الكفايات التدريسػية لػد الطالبػات المعممػات،

وو ػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتو داللػػة (  )0.05≤αبػػيف در ػػات عينػػة البحػػث والقيمػػة
المختارة( در ة اتتقاف تساوي  %75مف الدر ة الكمية لمبطاقة) طبقا لبطاقة تقييـ ممؼ االن از
االلكتروني لمطالبات المعممػات بكميػة التربيػة فػي امعػة األقصػم بغػزة ،وو ػود فػروؽ ذات داللػة

إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتو دالل ػػة (  ) 0.05≤αف ػػي بطاق ػػة تقي ػػيـ مم ػػؼ االن ػػاز االلكترون ػػي تع ػػز

لمتخصص تعميـ ريا يات ،وو ود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة ( ) 0.05≤α
بػػيف متوسػػطات در ػػات الطالبػػات المعممػػات فػػي بطاقػػة مالحظػػة الكفايػػات التدريسػػية لمطالبػػات
المعممات بكمية التربية في امعة األقصم بغزة بيف التطبيقيف القبمي والبعدي.

وأوصت الباحثة و ازرة التربية والتعميـ العالي ب رورة استخداـ ممفات االن از االلكترونية

في كؿ مف المدارس والمعاهد وال امعات الفمسطينية ،بات افة إلم االستفادة منهػا لطمبػة الطػب
في ال امعات الفمسطينية بهدؼ زيادة خبرتهـ وتوسيا مداركهـ بشكؿ أف ؿ.
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 -14دراسة الطائا ()2012
هػػدفت الباحثػػة إلػػم بنػػال برن ػامج لتطػػوير الكفايػػات التدريسػػية لمدرسػػي النقػػد األدبػػي فػػي

المرحمة اتعدادية وفؽ معايير ال ودة الشػاممة ،ولتحقيػؽ مرمػم البحػث اختػارت المػنهج الوصػفي
تتماـ أهداؼ البحث ،واختارت قصديا مدارس مركز بعقوبة ومركز الخالص فػي محافظػة ديػالم

العراقي ػػة لتطبي ػػؽ إ ػ ػرالات البح ػػث ،وبطريق ػػة عشػ ػوائية اخت ػػارت الباحث ػػة ( )50مدرس ػػة إعدادي ػػة
وثانوية تشمؿ عمم ( )50معمػـ ومعممػة لمػادة النقػد األدبػي مػف أ ػؿ تطبيػؽ أداة البحػث المتمثمػة

ف ػػي اس ػػتمارة مالحظ ػػة أع ػػدتها الباحث ػػة م ػػف خ ػػالؿ اطالعه ػػا عم ػػم بع ػػض الد ارس ػػات ذات الص ػػمة
بالمو ػػوع ،وو هػػت اسػػتبانة لم موعػػة مػػف الخب ػرال والمختصػػيف فػػي م ػػاؿ ط ارئػػؽ تػػدريس المغػػة
العربية والتربية ،ومف خالؿ آرائهـ أعػدت الباحثػة قائمػة الكفايػات المكونػة مػف ( )44فقػرة موزعػة
عمم ثالثة م االت هي التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويـ ،ومف الناحية اتحصائية تـ استخداـ الوسط

المر

والوزف النسبي ،وتوصمت الدراسة إلم أف معممي ومعممات النقد األدبػي فػي حا ػة ماسػة

إلػػم البرنػػامج المقتػػرح لتطػػوير كفايػػاتهـ الوظيفيػػة وتحسػػيف أدائهػػـ الصػػفي وفػؽ مسػػتو عػػاؿ مػػف

ال ودة.

 -15دراسة اللجرما ()2011

هػػدفت الد ارسػػة إلػػم بنػػال برنػػامج تػػدريبي لتطػػوير الكفايػػات المهنيػػة لػػد الطمبػػة معممػػي

التعمػػيـ األساسػػي فػػي

ػػول اسػػتراتي ية إعػػداد المعممػػيف ( ،)2008مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ المػػنهج

الوصفي التحميمي ،وشبه الت ريبي ،حيث قاـ الباحث ببنال البرنامج التدريبي ،بات افة إلم بنال

أداتي الدراسة :اختبار تحصيمي وبطاقة مالحظة األدال ،وتـ تطبيقها عمم عينة الدراسة المكونػة

مػػف ( )120طالب ػا وطالبػػة ،بواقػػا ( 60طالػػب وطالبػػة م موعػػة ت ريبيػػة  60 -طالػػب وطالبػػة
م موعة

ابطة) مف طمبة امعة األزهر بغزة ،وتـ ات ابة عف أسئمة الدراسة ومناقشة نتائ ها

عبػػر اسػػتخداـ برنػػامج ال ػرزـ اتحصػػائية لمعمػػوـ اال تماعيػػة  SPSSوفػػؽ األسػػاليب اتحصػػائية

التالية (معامؿ ارتباط بيرسوف ،معادلة ألفا كرونباخ ،ومعادلة سبيرماف -براوف ،ومعادلة تمػاف،
ومعامػػؿ كػػودر -ريتشارسػػوف ،21ومعادلػػة كػػوبر واختبػػار  ،t.testواختبػػار مػػاف -وتنػػي ومعامػػؿ

الكسب لبالؾ.

وتوص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػم و ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي متوس ػػط در ػػات طمب ػػة

الم موعػة الت ريبيػة ،وطمبػػة الم موعػة ال ػابطة فػػي القيػاس البعػدي عمػػم االختبػار التحصػػيمي،
وبطاقػػة مالحظػػة أدال المعمػػـ لصػػال الم موعػػة الت ريبيػػة ،فػػي حػػيف لػػـ تظهػػر فػػروؽ ذات داللػػة
إحصػػائية فػػي متوسػػطات در ػػات طمبػػة الم موعػػة الت ريبيػػة فػػي القيػػاس البعػػدي والتتبعػػي عمػػم
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االختبار التحصيمي مما يدؿ عمم فاعمية البرنامج في احتفاظ الطمبة بالمعمومات التي اكتسبوها،

وأثبتت فاعمية البرنامج التدريبي المقترح لد أفراد العينة (ذكور ،إناث).

وأوصػػت الد ارسػػة بتو يػػه انتبػػاا القػػائميف عمػػم و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ إلػػم

بفكرة البرنامج ،وتطبيقه في كميات التربية بشتم فروعها وتخصصاتها.

ػػرورة األخػػذ

 -16دراسة شاكر ()2011
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم تحديػػد الكفايػػات التدريسػػية الالزمػػة لمدرسػػي المغػػة العربيػػة فػػي

ػػول

معايير ال ودة ،واستخدمت الباحثة المػنهج الوصػفي باألسػموب المسػحي ووظفػت االسػتبانة كػدداة

ل مػػا البيانػػات واختػػارت الباحثػػة العينػػة بالطريقػػة القصػػدية ،وتكػػوف م تمػػا البحػػث مػػف ()112
معمـ ومعممة وتـ اسػتبعاد ( )12مػنهـ لمسػاهمتهـ فػي اختبػار ثبػات االسػتبانة ،وتػـ تطبيػؽ األداة
عمم ( )100معمـ ومعممة لمغة العربية في المرحمتيف اتعدادية والثانوية في محافظة بغداد لمعاـ

الد ارسػػي  ،2009-2010ولتحقيػػؽ أهػػداؼ البحػػث وتفسػػير البيانػػات اسػػتخدمت الباحثػػة معامػػؿ
ارتبػػاط بيرسػػوف والنسػػب المئويػػة ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػم أف أهػػـ الكفايػػات التػػي يحتا هػػا معممػػي
المغة العربيػة هػي :الػتمكف مػف مػادة االختصػاص ،وتحديػد األهػداؼ السػموكية ،واسػتناد التخطػيط

إلم قاعػدة عمميػة ،واسػتعماؿ أسػاليب التعزيػز ،والقػدرة عمػم اتخػاذ القػرار ،وصػياغة األسػئمة التػي

تنمي مهارات التفكير اتبداعي والناقد ،واتقاف التعامؿ ما وسػائؿ التكنولو يػا الحديثػة ،والتعريػؼ
بدهـ المشكالت اال تماعية وأسبابها أثنال التدريس ،وتطبيػؽ تعػاليـ اتسػالـ فػي سػموؾ المعممػيف

ما اآلخريف ،وربط العقيػدة اتسػالمية بمو ػوع الػدرس ،وتخطػيط األنشػطة الالمنه يػة بمػا يثػري

المادة التعميمية ،واستعماؿ التقويـ في تشخيص صعوبات التعمـ.
 -17دراسة مركات وحسف ()2011

ه ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػم معرف ػػة م ػػد اكتس ػػاب المعمم ػػيف لمكفاي ػػات الالزم ػػة لمتعم ػػيـ وم ػػد

ممارس ػػتهـ له ػػا ،ولتحقي ػػؽ ه ػػدؼ الد ارس ػػة ت ػػـ اختي ػػار عين ػػة عشػ ػوائية م ػػف المعمم ػػيف ف ػػي محافظ ػػة

طولكرـ تكونت مف ( )279معمـ ومعممة منهـ ( )142مف الذكور ،و ( )137مف اتناث ،واتبا
الباحثػاف المػنهج الوصػفي وتػـ اسػتخداـ قائمػة الكفايػات وبطاقػة مالحظػة ،ومػف أ ػؿ التحقػؽ مػػف
فروض الدراسة خ عت البيانػات لمتحميػؿ باسػتخداـ برنػامج الػرزـ اتحصػائية لمعمػوـ اال تماعيػة

المحوسػػب ( ،)SPSSوتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنح ارفػػات المعياريػػة والنسػػب المئويػػة
ومعامؿ ارتباط بيرسوف واختبار "ت" .t.test
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وكانػػت أهػػـ نتػػائج الد ارسػػة هػػي امػػتالؾ المعممػػيف لمكفايػػات الالزمػػة لمتعمػػيـ فػػي الم ػػاالت

المختمفػة ،وفػػي المسػػتو الكمػػي لهػػذا الكفايػػات ،بينمػػا أظهػػرت النتػػائج مػػف هػػة أخػػر عػػدـ إتقػػاف
المعممػيف لممارسػة هػذا الكفايػات إ مػاال باسػتثنال الم ػاؿ الشخصػي لهػذا الكفايػات ،وكػذلؾ عػػدـ

و ود عالقة ارتباط إحصائية بيف اكتساب المعمميف لمكفايات التعميميػة وبػيف ممارسػتهـ لهػا فعػال
سػوال فػػي الم مػػوع الكمػػي أو فػػي الم ػػاالت الفرعيػػة باسػػتثنال كفايػػة اتعػػداد لمػػدرس ،وعػػدـ و ػػود

فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي قػػدرة المعممػػيف عمػػم اكتسػػاب الكفايػػات التعميميػػة تبع ػا لمسػػتو

الدافعية لإلن از لصػال المعممػيف ذوي المسػتو المرتفػا ،وأشػارت النتػائج إلػم عػدـ و ػود فػروؽ

دالػػة إحصػػائيا فػػي قػػدرة ه ػؤالل المعممػػيف عمػػم ممارسػػة الكفايػػات التعميميػػة تبع ػا لمسػػتو دافعيػػة
االن از لديهـ.

 -18دراسة طمش وشوقا ()2011
هػ ػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػم معرفػ ػػة مسػ ػػتو أدال معممػ ػػي المرحمػ ػػة االبتدائيػ ػػة فػ ػػي واليػ ػػة ورقمػ ػػة
ال زائريػػة لكفايػػة التخطػػيط ،وبمػ الم تمػػا األصػػمي لمد ارسػػة ( )1032معممػا ومعممػػة بػػدائرة ورقمػػة
الكب ػػر المتكون ػػة م ػػف بم ػػدتي ورقم ػػة والرويس ػػات ،وق ػػد س ػػحبت م ػػنهـ عين ػػة اس ػػتطالعية بالطريق ػػة

العش ػوائية البسػػيطة بمغػػت ( )30فػػردا ،ثػػـ تػػـ اختيػػار عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )120معمم ػا ومعممػػة
بالطريقة العشػوائية البسػيطة أي ػا ،واسػتخدـ الباحثػاف اسػتمارة المالحظػة لكفايػات التخطػيط لػد

معممػػي المرحمػػة االبتدائيػػة التػػي احتػػوت عمػػم ( )12فق ػرة ،واتبػػا الباحثػػاف المػػنهج الوصػػفي فػػي
الدراسة كونه المنهج المالئـ لمدراسة ،وتـ استخداـ األسػاليب اتحصػائية التػي تكونػت مػف النسػبة

المئوية ،والمتوسط الحسابي واالنحػراؼ المعيػاري ومعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف واختبػار "ت" T.Test
م ػػف أ ػ ػػؿ ات اب ػػة عػ ػػف أس ػػئمة الد ارسػ ػػة ،وكانػػػت أه ػػـ النت ػ ػائج أف مس ػػتو أدال معممػ ػػي المرحمػػػة
االبتدائية منخفض إلم حد ما في م اؿ التخطيط مما يعطي صػورة سػيئة عػف الم ارحػؿ المتقدمػة
في التعميـ المتمثؿ في التنفيذ والتقييـ والتقويـ ،كما ات

أف قاعدة العممية التعميمية التػي يبنيهػا

المعمـ والمتمثمة في التخطيط تعتبر هشة إلم حد كبير مما يمنا إنشال بنال تربوي صمب عميها.

واقت ػػرح الباحث ػػاف إش ػػعار المعمم ػػيف ب ػػرورة التخط ػػيط ال ػػاد والم ػػتقف لدروس ػػهـ ،والقي ػػاـ

بػػدورات تدريبيػػة المػػتالؾ كفايػػات التخطػػيط ،وعقػػد نػػدوات تربويػػة تبػػرز دور التخطػػيط فػػي إن ػػاح

العممي ػػة التعميمي ػػة التعممي ػػة ،وتحفي ػػز المعمم ػػيف عم ػػم التخط ػػيط ال ي ػػد لمت ػػدريس ،وت دي ػػد مع ػػارؼ

المعمميف المستمر حوؿ التخطيط المحكـ والمتقف.
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 -19دراسة أمو صواو ف ()2010
ه ػ ػ ػ ػػدفت الد ارس ػ ػ ػ ػػة لمتع ػ ػ ػ ػػرؼ إل ػ ػ ػ ػػم الكفاي ػ ػ ػ ػػات التعميمي ػ ػ ػ ػػة الالزم ػ ػ ػ ػػة لمطمب ػ ػ ػ ػػة المعمم ػ ػ ػ ػػيف،

تخصػ ػػص معمػ ػػـ صػ ػػؼ فػ ػػي كميػ ػػة التربيػ ػػة ب امعػ ػػة األزهػ ػػر بغ ػ ػزة مػ ػػف و هػ ػػة نظػ ػػرهـ فػ ػػي

ػ ػػول

احتيا ػ ػ ػػاتهـ التدريبيػ ػ ػػة ،وقػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتخدـ الباحػ ػ ػػث المػ ػ ػػنهج الوصػ ػ ػػفي التحميمػ ػ ػػي ،وتكونػ ػ ػػت عينػ ػ ػػة

الد ارس ػ ػ ػػة مػػ ػ ػػف ( )112طالب ػ ػ ػ ػا وطالب ػ ػ ػػة ،مػػ ػ ػػف المسػػ ػ ػػتو ال ارب ػ ػ ػػا ،بواقػ ػ ػ ػػا ( )33م ػ ػ ػػف الػػ ػ ػػذكور،
و( )79م ػ ػػف اتن ػ ػػاث ،واس ػ ػػتخدـ الباح ػ ػػث ف ػ ػػي ه ػ ػػذا الد ارس ػ ػػة أداة ل م ػ ػػا البيان ػ ػػات تمثم ػ ػػت ف ػ ػػي
اسػ ػ ػػتبانة مكونػ ػ ػػة مػ ػ ػػف ثمانيػ ػ ػػة م ػ ػ ػػاالت،

ػ ػ ػػمت ( )70كفايػ ػ ػػة فرعيػ ػ ػػة ،ولإل ابػ ػ ػػة عػ ػ ػػف أسػ ػ ػػئمة

الد ارسػ ػ ػػة اسػ ػ ػػتخدـ الباحػ ػ ػػث األسػ ػ ػػاليب اتحصػ ػ ػػائية التاليػ ػ ػػة( :المتوسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي ،االنحػػ ػ ػراؼ
المعيػ ػ ػػاري ،الػ ػ ػػوزف النس ػ ػ ػػبي) ،وقػ ػ ػػد أظه ػ ػ ػػرت الد ارسػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػف مػ ػ ػػد احتيا ػ ػ ػػات عينػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػة
لكفايػ ػػات الم ػ ػػاالت الثمانيػ ػػة ولكػ ػػف بنسػ ػػب متفاوتػ ػػة ،حيػ ػػث ػ ػػال فػ ػػي أعمػ ػػم سػ ػػمـ االحتيا ػ ػػات

لمكفاي ػػات كفاي ػػات ع ػػرض ال ػػدرس ،ث ػػـ التق ػػويـ ،ث ػػـ غم ػػؽ ال ػػدرس ،تميه ػػا الوس ػػائؿ التعميمي ػػة ،ث ػػـ
اس ػ ػػتثارة انتب ػ ػػاا التالمي ػ ػػذ وتهيئ ػ ػػتهـ لم ػ ػػدرس ،ث ػ ػػـ التخط ػ ػػيط ،ث ػ ػػـ إدارة الص ػ ػػؼ ،وأخيػ ػ ػ ار الكفاي ػ ػػات

المتعمقة باألهداؼ التدريسية.

وأوص ػ ػػت الد ارس ػ ػػة باعتم ػ ػػاد أس ػ ػػموب التعم ػ ػػيـ الص ػ ػػغر ف ػ ػػي إع ػ ػػداد الطال ػ ػػب المعم ػ ػػـ قب ػ ػػؿ

التحاق ػ ػػه بالتربي ػ ػػة العممي ػ ػػة ،و ػ ػػرورة و ػ ػػا خط ػ ػػة وا ػ ػػحة المع ػ ػػالـ ي ػ ػػتـ تنفي ػ ػػذها بدق ػ ػػة فيم ػ ػػا
يخػ ػػص التربيػ ػػة العمميػ ػػة مػ ػػف حيػ ػػث طػ ػػوؿ مػ ػػدتها ،وتنظيمهػ ػػا عمػ ػػم ثػ ػػالث فت ػ ػرات عمػ ػػم النحػ ػػو

التػ ػػالي :فت ػ ػرة المشػ ػػاهدة ،فت ػ ػرة المشػ ػػاركة ال زئيػ ػػة ،فت ػ ػرة المشػ ػػاركة الكميػ ػػة ،واعتمػ ػػاد أكثػ ػػر مػ ػػف

أس ػ ػػموب إشػ ػ ػ ارفي بات ػ ػػافة إلػ ػ ػم الزي ػ ػػارات الص ػ ػػفية ،واالهتم ػ ػػاـ بو ػ ػػا نظ ػ ػػاـ فع ػ ػػاؿ لمتابع ػ ػػة
التربية العممية مف قبؿ إدارة الكمية بحيث يشمؿ متابعة المشرؼ والطالب المعمـ.
 -20دراسة موم ا وخزعما ()2010
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم معرفػػة مػػد امػػتالؾ معممػػات المرحم ػة األساسػػية الػػدنيا فػػي المػػدارس

الخاصػػة التابعػػة لػػو ازرة التربيػػة والتعمػػيـ لمنطقػػة "أربػػد" األولػػم فػػي األردف لمكفايػػات التدريسػػية مػػف
و هػػة نظػػرهف فػػي

ػػول متغي ػرات المؤه ػؿ العممػػي وسػػنوات الخب ػرة والتخصػػص ،ولتحقيػػؽ هػػدؼ

الدراسة تـ اختيار عينة تكونت مف ( )168معممة يعممػف فػي ( )30مدرسػة خاصػة فػي محافظػة

"أربد" ،مف أصؿ ( )315معممة يعممػف فػي ( )94مدرسػة خاصػة ،وتػـ تصػميـ أداة الد ارسػة التػي
ت ػ ػػمنت ( )38كفايػ ػػة تدريسػ ػػية لقيػ ػػاس مػ ػػد امػ ػػتالكهف لمكفايػ ػػات ،واسػ ػػتخدـ الباحثػ ػػاف المػ ػػنهج
الوصفي ،ولإل ابة عف أسئمة الدراسة استخدـ الباحث األسػاليب اتحصػائية التاليػة (المتوسػطات

الحسابية ،واالنحراؼ المعياري ،تحميؿ التبايف الثالثي ،واختبار توكي ).)Tokey
77

وتوصمت الدراسة إلم أف أبرز الكفايػات التدريسػية التػي تمتمكهػا المعممػات هػي اسػتغالؿ

وقػػت الحصػػة ،واسػػتخداـ األسػػموب التدريسػػي المالئػػـ ،وصػػياغة األسػػئمة بطريقػػة وا ػػحة و ػػذب
انتبػػاا الطمبػػة ،بات ػػافة إلػػم عػػدـ و ػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية (  )0.05 = αفػػي در ػػة

امتالؾ المعممات لمكفايات التدريسية تعز لمتغيري المؤهؿ العممي والتخصص ،في حيف و دت
الد ارسػػة و ػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية (  )0.05 = αفػػي در ػػة امػػتالؾ المعممػػات لمكفايػػات

التدريسػػية تعػػز لسػػنوات الخب ػرة التدريسػػية ولصػػال المعممػػات ذوات الخب ػرة التػػي تزيػػد عػػف ()6

سنوات.

 -21دراسة الم طار ()2009
ه ػػدفت الد ارس ػػة لمتع ػػرؼ إل ػػم فاعمي ػػة برن ػػامج ت ػػدريبي مقت ػػرح ف ػػي تنمي ػػة بع ػػض الكفاي ػػات

التدريس ػػية ل ػػد معمم ػػي العم ػػوـ الفني ػػة المعماري ػػة ب ػػالتعميـ الث ػػانوي الص ػػناعي أثن ػػال الخدم ػػة وفقػ ػا
الحتيا اتهـ التدريبية ،واستخدـ الباحث المنهج الت ريبي ،وتكونت عينة الدراسة مف ) (25معمما
بمدرستي أسيوط الثانوية الصناعية الميكانيكية ومدرسة بدر الثانوية الصناعية بمحافظة أسيوط،

وقػاـ الباحػػث باعػداد اسػػتبانة لمكفايػات التدريسػػية الالزمػػة لمعممػي العمػػوـ الفنيػة المعماريػػة بػػالتعميـ
الث ػػانوي الص ػػناعي أثن ػػال الخدم ػػة ،وقائم ػػة باالحتيا ػػات التدريبي ػػة الفعمي ػػة لمعمم ػػي العم ػػوـ الفني ػػة

المعماري ػػة ب ػػالتعميـ الث ػػانوي الصػػػناعي أثن ػػال الخدم ػػة م ػػف الكفايػ ػػات التدريس ػػية ،وبطاق ػػة فحػػػص
لكراسات التح ير لقياس أدال المعمميف في الكفايات التدريسية عمػم مسػتو التخطػيط لمػدروس،

ومستو تنفيذ الدروس ،ومستو تقويـ الدروس ،وقػد أظهػرت نتػائج الد ارسػة إلػم فاعميػة البرنػامج
التػػدريبي المقتػػرح فػػي تنميػػة بعػػض الكفايػػات التدريسػػية عمػػم مسػػتو (تخطػػيط الػػدروس -تنفيػػذ

الػػدروس -تقػػويـ الػػدروس) لػػد معممػػي العمػػوـ الفنيػػة المعماريػػة بػػالتعميـ الثػػانوي الصػػناعي أثنػػال
الخدمة وفقا الحتيا اتهـ التدريبية.

 -22دراسة السمما ()2009
هدفت الد ارسػة إلػم التعػرؼ عمػم أهػـ الكفايػات التػي ي ػب أف تتػوفر فػي معمػـ الصػفوؼ
األول ػػم ف ػػي

ػػول الفك ػػر الترب ػػوي اتس ػػالمي ،ومعرف ػػة م ػػد ت ػػوفر ه ػػذا الكفاي ػػات ل ػػد معمم ػػي

الصفوؼ األولم مف و هة نظػر المشػرفيف التربػوييف ومػديري المػدارس االبتدائيػة بمحافظػة ػدة،

ػدير
وقد استخدـ الباحث المنهج الوصفي التحميمػي ،وتكونػت عينػة الد ارسػة مػف ( )250مشػرفا وم ا
طبؽ عميهـ استبانة مسحية مكونة مف ثماف أبعاد تمثؿ الكفايات التدريسية ،وقد أظهػرت الد ارسػة

أف الكفايػ ػػات التاليػ ػػة :كفايػ ػػات التخطػ ػػيط والعػ ػػرض والتنفيػ ػػذ وادارة الصػ ػػؼ ،والوسػ ػػائؿ التعميميػ ػػة،
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واألنشػػطة ،وكفايػػات مبػػادئ التعمػػيـ ،والتقػػويـ ،در ػػة توفرهػػا قميمػػة لػػد المعممػػيف مػػف و هػػة نظػػر
م تم ػ ػػا الد ارس ػ ػػة (المشػ ػ ػرفيف والم ػ ػػديريف) ،وكفاي ػ ػػات االتص ػ ػػاؿ والعالق ػ ػػات اتنس ػ ػػانية ،وكفاي ػ ػػات
أخالقيات مهنة التعميـ تتػوفر لػد المعممػيف بدر ػة متوسػطة ،كمػا بينػت أنػه ال يو ػد فػروؽ ذات

داللػػة إحصػػائية بػػيف و هػػة نظػػر كػػؿ مػػف المػػديريف والمش ػرفيف تعػػز لمتغي ػرات الد ارسػػة (طبيعػػة
العمؿ ،المؤهؿ ،سنوات الخدمة).

 -23دراسة الصلو ()2009
ه ػػدفت ه ػػذا الد ارس ػػة إل ػػم تحدي ػػد در ػػة ممارس ػػة معمم ػػي الد ارس ػػات اال تماعي ػػة لكفاي ػػات

تػػدريس التربيػػة الوطنيػػة لممرحمػػة األساسػػية فػػي مػػديريتي التربيػػة والتعمػػيـ لمنطقػػة الكػػرؾ والم ػزار
ال نوبي ،واتبا الباحث المنهج الوصفي في بحثه ،وبمغت عينػة الد ارسػة ( )50معممػا ومعممػة تػـ
اختيارهـ بطريقة عشوائية ،وأعد الباحث بطاقة مالحظػة لقيػاس در ػة ممارسػة المعممػيف لكفايػات
تدريس التربية الوطنية ،وقػد شػممت البطاقػة عمػم م ػاليف وعػدد مػف الفقػرات ( )40فقػرة ،وبهػدؼ
تحميػػؿ بيانػػات الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ المتوسػػطات الحسػػابية واالنح ارفػػات المعياريػػة وتحميػػؿ التبػػايف

الربػػاعي ،وأظهػػرت الد ارسػػة النتػػائج التاليػػة :عػػدـ و ػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو

الداللة ( )0.05≤αفي در ة ممارسة معممي الدراسات اال تماعيػة لممرحمػة األساسػية فػي األردف
لكفايػػات تػػدريس التربيػػة الوطنيػػة تعػػود لخبػرة المعمػػـ ومؤهمػػه وتخصصػػه ،وو ػػود فػػروؽ تعػػود إلػػم

ال نس لصال اتناث.
وفي

ػول النتػائج أوصػم الباحػث بت ػميف كفايػات تػدريس التربيػة الوطنيػة فػي اسػتمارة

مشػ ػرفي الد ارس ػػات اال تماعي ػػة ف ػػي و ازرة التربي ػػة والتعم ػػيـ بحي ػػث تت ػػمف ه ػػذا الكفاي ػػات أثن ػػال
الزيارات اتشرافية لمبحث التربية الوطنية.
 -24دراسة الصالحا ()2008
هدفت الدراسة إلم تحسيف كفايات معممي المرحمػة األساسػية األولػم فػي تصػميـ الخطػط

الدراسية ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )25معمما ومعممة تـ اختيارهـ مف منطقة غزة التعميمية
مػػف ذوي الحا ػػات المهنيػػة الحقيقيػػة ،وتػػـ تطبيػػؽ أداة الد ارسػػة (صػػحيفة رصػػد) لتحديػػد مسػػتويات
ودة أداة عينة الدراسة واستخداـ المنهج الوصفي التحميمي ،وتوصمت الد ارسػة إلػم م موعػة مػف

النتػائج أهمهػػا :و ػػود تحسػف إي ػػابي وا ػ فػي كفايػػات معممػػي المرحمػة األساسػػية األولػػم ال ػػدد
فػػي تصػػميـ الخطػػط الد ارسػػية ،وأوصػػت الد ارسػػة ب ػػرورة تحديػػد حا ػػات المعممػػيف ال ػػدد والعمػػؿ

79

عمػػم تمبيػػة الحا ػػات مػػف خػػالؿ التػػدريب العممػػي التطبيقػػي والػربط بػػيف ال انػػب النظػػري وال انػػب
التطبيقي في التربية مف خالؿ تنظيـ وتنفيذ ورش العمؿ والدروس التدريبية الهادفة.

 -3.1.2الدراسات األج م ة:
-1

دراست )2013( Gokce
هػػدفت هػػذا الد ارسػػة إلػػم اختبػػار إدراؾ "المعممػػيف ال ػػدد بكفايػػات التعمػػيـ والػػتعمـ" المدر ػػة

ف ػػي "كفاي ػػات المعمم ػػيف العام ػػة" الت ػػي تح ػػددها و ازرة التربي ػػة الوطني ػػة ،ل ػػذلؾ ت ػػـ فح ػػص مشػ ػػاكؿ
المعمميف ال دد المرتبطة بتحقيؽ هذا المهارات ،وتـ ما البيانات البحثيػة مػف خػالؿ اسػتبانة تػـ

تصػػميمها مػػف قبػػؿ الباحػػث ث ػـ توزيعهػػا عمػػم( )95مػػف الطػػالب المعممػػيف مػػف بيػػنهـ ( )63مػػف

اتنػػاث ،و ( )32مػػف الػػذكور ،وتػػـ الحصػػوؿ عمػػم البيانػػات الالزمػػة لمد ارسػػة مػػف مواقػػا التواصػػؿ
اال تمػػاعي عمػػم شػػبكة االنترنػػت خػػالؿ الفت ػرة  ،2008-2007واتبػػا الباحػػث المػػنهج الوصػػفي

المس ػػحي ولإل اب ػػة ع ػػف أس ػػئمة الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الباح ػػث برن ػػامج  SPSSوتطبي ػػؽ اختب ػػار "ت"
 t.testوتحميػػؿ التبػػايف ،وتشػػير النتػػائج إلػػم أف المعممػػيف ال ػػدد يوا هػػوف مشػػاكؿ عنػػد اسػػتخداـ

أس ػ ػػاليب الت ػ ػػدريس التالي ػ ػػة :الت ػ ػػدريس م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ المالحظ ػ ػػة ،والد ارس ػ ػػة ب ػ ػػالرحالت ،والت ري ػ ػػب،
واالبتكػػار ،وطريقػػة المشػػروع ،والحواسػػيب الشخصػػية والفيػػديو ،واعػػداد الطػػالب لممو ػػوع التػػالي،

واعداد قائمة تعزيز وموانا ،وتعديؿ فترة التدريس استنادا إلػم قػدرة الطػالب ،وتصػويب سػموكيات

الطػػالب الخاطئػػة ،وادارة خب ػرات الطػػالب خػػالؿ فت ػرة التػػدريب الخاصػػة بهػػـ ،ولػػـ تظهػػر الد ارسػػة

أية فروؽ عمم مستو متغيرات ال نس والشعبة والتخصص وو ود شهادة التعميـ قبؿ التوظيؼ،
بينمػا أظهػر ميػػداف التخػرج فػرؽ فػػي هػذا المشػاكؿ ،والػػم انػب ذلػؾ ،فػػاف المعممػيف ال ػدد الػػذيف

تخر ػ ػوا م ػػف كمي ػػات التربي ػػة ل ػػديهـ المزي ػػد م ػػف الص ػػعوبات بالمقارن ػػة م ػػا خري ػػي كمي ػػات العم ػػوـ
واآلداب.
دراست )CigdemHursen (2012
-2
هدفت الدراسة إلم معرفة تقييـ المفتشيف حوؿ كفايات المعممػيف نحػو اسػتخداـ التقنيػات التعميميػة
ال ديػػدة ،وهػػذا البحػػث نمػػوذج كيفػػي ،ويتكػػوف م تمػػا الد ارسػػة المسػػتهدؼ فػػي هػػذا الد ارسػػة مػػف
مي ػػا مفتش ػػي الم م ػػس ال ػػوطني لمتفت ػػيش الترب ػػوي ،التقي ػػيـ واترش ػػاد ب ػػو ازرة التعم ػػيـ الوطني ػػة ف ػػي

مهوري ػػة ش ػػماؿ قب ػػرص التركي ػػة ف ػػي ع ػػاـ  ،2011وع ػػددهـ  25مف ػػتش ،م ػػف بي ػػنهـ ( )15م ػػف
اتناث ،و( )10مف الذكور ،وتبنم الباحث أسموب "المقابمة الشخصية" ل مػا البيانػات باسػتخداـ
اس ػػتبانة مكون ػػة م ػػف ( )7بن ػػود ،واس ػػتخدـ الباح ػػث أس ػػموب تحمي ػػؿ المحت ػػو  ،والتكػ ػ اررات والنس ػػب
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المئويػػة لتحميػػؿ البيانػػات ،وأشػػارت نتػػائج هػػذا البحػػث فيمػػا يتعمػػؽ بالتقنيػػات التعميميػػة ال ديػػدة بػػدف
ػز ،وأف  25%فقػػط مػػف المعممػػيف يسػػتخدموف التقنيػػات التعميميػػة
المعممػػيف ال ػػدد هػػـ أف ػػؿ ت هيػ ا
ال ديػدة ،وأف اسػػتخداـ التقنيػات التعميميػػة ال ديػدة بالتدكيػػد لهػا تػػدثير إي ػابي عمػػم مهػارات المعمػػـ
المهنية ،وأف الدعـ المقدـ لممعمميف لتحسيف مهػاراتهـ فػي اسػتخداـ التقنيػات التعميميػة ال ديػدة قػد

انخفػض بشػػكؿ كبيػػر خػػالؿ السػػنوات ،ومػػف أ ػؿ تحسػػيف مهػػارات المعممػػيف فػػي اسػتخدـ التقنيػػات
التعميمية ال ديدة ال بد أف تصب الدورات السنوية إ بارية وروتينية.
دراست)Liakopoulou (2011
هػػدفت هػػذا الد ارسػػة إلػػم التس ػ يؿ المػػنظـ والمنه ػػي لممػػؤهالت التػػي يعتبرهػػا المعممػػوف

-3

ػػرورية ألدال مهػػامهـ التربويػػة والتعميميػػة بن ػػاح ،وسػػعت نتػػائج هػػذا البحػػث إلػػم التحقػػؽ مػػف

االستنتا ات التي تـ التوصػؿ إليهػا فػي األدبيػات ذات العالقػة بشػدف إتبػاع مػنهج شػامؿ لػألدوات
التي تشكؿ مالم "المعمـ ال يد" ،ويبدو أف معظـ المعمميف قد ربطوا فاعميتها في العمؿ ما كػؿ

مػ ػػف الصػ ػػفات الشخصػ ػػية و"المهػ ػػارات التعميميػ ػػة والتربويػ ػػة " ،بات ػ ػػافة إلػ ػػم المعرفػ ػػة التربويػ ػػة،
وس ػػاهمت ه ػػذا النت ػػائج بش ػػكؿ خ ػػاص ف ػػي وص ػػؼ منه ػػي وتحميم ػػي لم ػػموف المعرف ػػة المهني ػػة

الالزمة لألدال النا

لمعمؿ التربوي والتعميمي لممعمـ.

أ ري االستطالع لتحميؿ و هات نظر المعمميف عف طريؽ إرساؿ استبانات بريدية عمم

المشػػاركيف ،وتػػـ اسػػتخداـ مقيػػاس اليكػػرت""Likert scaleمػػف سػػت نقػػاط لألسػػئمة المغمقػػة،
وت منت االستبانة أسئمة مفتوحة لمشرح عميها ،أو التحقؽ مف ات ابات التي وردت فػي األسػئمة

المغمقة ،وتدلفت عينة الدراسة مف معممػيف فػي ميػا المػواد والػذيف يعممػوف فػي المػدارس الثانويػة
الحكومية فػي اليونػاف ،وشػكمت المػدارس وحػدات العينػة ،وتػـ اختيػار %10مػف المػدارس الثانويػة

مف المناطؽ اتقميميػة فػي الػبالد بطريقػة عشػوائية ،وتكونػت العينػة مػف727مػف معممػي المػدارس

الثانوية ومثمت ( )%50مف الم تما الكمي .
الد ارس ػػة

وتـ تحميػؿ البيانػات التػي تػـ معهػا مػف المسػ باسػتخداـ برنػامج ( ،)SPSSواسػتخدمت
ػػداوؿ التوزي ػػا التكػ ػراري ،والمق ػػاييس اتحص ػػائية الوص ػػفية ،ومعام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػوف

وارتبػػاط كنػػداؿ تػػاو -ب ،و ػػر تحميػػؿ المحتػػو لتحميػػؿ كيفػػي لألسػػئمة المفتوحػػة ،وتػػـ تطػػوير

تطبيؽ فئات استنتا ي تحميمي مف أ ؿ تطوير الفئات الفرعية ،ثـ فهرسة المواد ،وتـ التحقؽ مف
مصداقية الفئات والفئات الفرعية.

80

-4

دراست )2011( Zuljan et al
هدفت الدراسة إلػم البحػث فػي الكفايػات التعميميػة مػف و هػة نظػر المػتعمـ ،وتعػرض هػذا

الدراسة نتائج مشروع واسا النطاؽ "تعميـ المعممػيف لمكفايػات ال ديػدة لم تمػا المعرفػة ودور هػذا
الكفايػػات فػػي بمػػوغ الهػػدؼ التربػػوي فػػي المدرسػػة" ،التػػي أ ريػػت فػػي كميػػة اآلداب مػػف قبػػؿ امعػػة
ليوبميانػػا السػػموفينية ،واتبػػا البػػاحثوف المػػنهج الوصػػفي وتػػـ تصػػميـ اسػػتبياف بهػػدؼ تفعيػػؿ كفايػػات

المعمـ وقياس كفالة المعمػـ فػي التػدريس ،وتكػوف االسػتبياف مػف خمسػة مقػاييس تعميميػة (ال انػب
المنه ػػي ،االختبػػار والتقيػػيـ ،إدارة الصػػؼ ،وتش ػ يا التنميػػة المتكاممػػة مػػف المتعممػػيف ،واسػػتخداـ
تكنولو يػػا المعمومػػات واالتصػػاالت) ،وطبػػؽ عمػػم عينتػػيف مختمفتػػيف :تالميػػذ الص ػؼ السػػابا مػػف

مدارس التعميـ األساسي ومدتػه تسػا سػنوات ،وطػالب السػنة الثالثػة بالمػدارس الثانويػة مػف بػرامج

المػػدارس الثانويػػة ) ،)Qimnazijaوتكونػػت العينػػة مػػف 907طالب ػا بواقػػا ( 407مػػف الػػذكور،
و 500مف اتناث) ،ولإل ابة عف أسئمة الدراسة استخدـ البػاحثوف األسػاليب اتحصػائية التاليػة:

معامالت ألفا كرونباخ ،ومعامؿ االرتباط.

ار فػي االسػتخداـ مػف النمػوذج
وأظهر البحث بػدف نمػوذج التعمػيـ التقميػدي هػو األكثػر تكػر ا

الذي يطالب بالتغيير في دور المتعمـ ،ومف أ ؿ تحقيػؽ أهػداؼ التعمػيـ الحػديث ،فانػه مػف المهػـ

إشراؾ النموذ يف الذيف يركزاف عمم المعمـ والمتعمـ.
-5

دراست)2009( Ismail
هػػدفت هػػذا الد ارسػػة إلػػم قيػػاس أثػػر وحػػدة تدريبيػػة فػػي تحسػػيف المعرفػػة بالكفايػػات بغرفػػة

المصػػادر لممعممػػيف فػػي األردف ،وتػػـ عمػػؿ نمػػوذج تػػدريبي مكػػوف مػػف  10دورات تدريبيػػة ،غطػػت
ثالث ػػة م ػػاالت ه ػػي :التخط ػػيط ،والت ػػدريس ،وادارة الص ػػؼ ،وكفاي ػػات التقي ػػيـ ،واعتم ػػد الب ػػاحثوف

المػػنهج الت ريبػػي ،وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف  50معممػا ،وتػػـ توزيػػا المشػػاركيف فػػي العينػػة إلػػم
م موعتيف متساويتيف ،مكونة مف  25معمما في كػؿ م موعػة ،والتحػؽ المعممػوف فػي الم موعػة

الت ريبيػػة بوحػػدة التػػدريب لمػػدة خمسػػة أسػػابيا ،فػػي حػػيف أف المعممػػيف فػػي الم موعػػة ال ػػابطة

تعر وا في نفػس الفتػرة إلػم التػدريب التقميػدي المعتمػد مػف قبػؿ و ازرة التربيػة والتعمػيـ فػي األردف.

وكشفت نتائج تحميؿ التبايف أف هناؾ فروقا ذات داللة إحصائية بيف متوسطات الم موعتيف في
االختبػػار التحص ػػيمي البعػػدي ،لص ػػال الم موعػػة الت ريبي ػػة ،وعػػالوة عم ػػم ذلػػؾ ،أظه ػػرت نت ػػائج

الم موعػة الت ريبيػػة فػػي اختبػار التحصػػيؿ عػػدـ و ػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػائية فػػي المتغيػرات
الديموغرافية ،تحديدا (ال نس ،التخصص ،المؤهؿ العممي ،والخبرة).
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 -3.1.3التلق
-1

عمى دراسات المحور األوؿ :الكفا ات التدر س ة

مال سمة لألهداؼ التا سلت الدراسات السامقة إلى تحق قفا:
ه ػػدفت بع ػػض الد ارس ػػات إل ػػم تحدي ػػد الكفاي ػػات التدريس ػػية الالزم ػػة لمطمب ػػة المعمم ػػيف مث ػػؿ

د ارس ػػة خم ػػؼ ( ،)2014ود ارس ػػة )(2011

 Liakopoulouود ارس ػػة أب ػػو صػ ػواويف (،)2010

والكفايػ ػػات الالزمػ ػػة لممعممػ ػػيف الممارسػ ػػيف مثػ ػػؿ د ارسػ ػػة سػ ػػمماف ( ،)2014ود ارسػ ػػة عبػ ػػد القػ ػػادر

( ،)2014ودراسة الربيعي (.)2013

وه ػػدفت بع ػػض الد ارس ػػات إل ػػم التع ػػرؼ إل ػػم الكفاي ػػات التدريس ػػية المتػ ػوافرة ل ػػد الطمب ػػة

المعمميف مثؿ دراسة الطراونػة ( ،)2015ود ارسػة  ،)2013( Gokceود ارسػة خطيػب (،)2014
والكفايػػات المت ػوافرة لػػد المعممػػيف مثػػؿ د ارسػػة السػػندي( ،)2013ود ارسػػة CigdemHursen

) ،(2012ودراسة بركات ( ،)2011ودراسة شاكر( ،)2011ودراسة مومني وخزعمي (،)2010
ودراسة السممي (.)2009

كمػػا هػػدفت بعػػض الد ارسػػات إلػػم تطػػوير وتنميػػة الكفايػػات التدريسػػية مثػػؿ د ارسػػة دغمػػاف

( ،)2015ود ارس ػ ػػة مه ػ ػػدي( ،)2013ود ارس ػ ػػة الط ػ ػػائي ( ،)2012ود ارس ػ ػػة الع رم ػ ػػي (،)2011
ودراسة البيطار( ،)2009ودراسة  ،)2009( Ismailودراسة الصالحي (.)2008

وه ػػدفت د ارس ػػات أخ ػػر إل ػػم تحدي ػػد ممارس ػػة المعمم ػػيف لمكفاي ػػات التدريس ػػية مث ػػؿ د ارس ػػة

الكس ػ ػػاب والش ػ ػػقيفي ( ،)2016ود ارس ػ ػػة العم ػ ػػري واربيح ػ ػػات ( ،)2014ود ارس ػ ػػة ط ػ ػػبش وش ػ ػػوقي
( ،)2011ودراسة ،)2011( Zuljan et alودراسة الصعوب (.)2009

وه ػ ػ ػ ػػدفت د ارس ػ ػ ػ ػػة ط ػ ػ ػ ػػاهر ( )2015إل ػ ػ ػ ػػم تق ػ ػ ػ ػػويـ كفاي ػ ػ ػ ػػات ت ػ ػ ػ ػػدريس كمي ػ ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػ ػػة.

وتتفؽ الدراسة الحالية ما الدراسات التي هدفت إلم تطوير وتنمية الكفايات التدريسية.
-2

مال سمة لمم فت المتمع:
شػػكمت المنػػاهج الت ريبيػػة وشػػبه الت ريبيػػة والوصػػفية غالبيػػة الد ارسػػات السػػابقة .فبع ػػها

اتبع ػػت الم ػػنهج الوص ػػفي مث ػػؿ د ارس ػػة الكسػ ػاب والش ػػقيفي ( ،)2016ود ارس ػػة إبػ ػراهيـ (،)2015
ود ارس ػػة دغم ػػاف ( ،)2015ود ارس ػػة الطراون ػػة ( ،)2015ود ارس ػػة عب ػػد الق ػػادر ( ،)2014ود ارس ػػة

العمري واربيحات ( ،)2014ودراسة سػمماف ( ،)2014ود ارسػة خطيػب ( ،)2014ود ارسػة خمػؼ

( ،)2014ود ارسػػة الربيعػػي ( )2013ود ارسػػة السػػندي ( ،)2013ود ارسػػة ،)2013( Gokce
ودراسة الطائي ( ،)2012ودراسة) ،CigdemHursen (2012ودراسة شاكر( ،)2011ودراسة

بركػػات وحسػػف ( )2011ود ارسػػة طػػبش وشػػوقي( ،)2011ود ارسػػة)(2011
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،Liakopoulou

ود ارسػػة  ،)2011( Zuljan et alود ارسػػة أبػػو صػواويف ( ،)2010ود ارسػػة مػػومني وخزعمػػي

( ،)2010ودراسة السممي ( ،)2009ودراسة الصعوب ( ،)2009ودراسة الصالحي (.)2008

وبع ػػض الد ارس ػػات اس ػػتخدمت الم ػػنهج الت ريب ػػي مث ػػؿ د ارس ػػة مه ػػدي ( ،)2013ود ارس ػػة البيط ػػار

( ،)2009ود ارسػة  ،)2009( Ismailوبع ػػها اآلخػر اتبعػػت المػنهج شػػبه الت ريبػي مثػػؿ د ارسػػة
أبو مطمؽ ( ،)2012و ما الع رمي ( )2011بيف المنهج الوصفي والمنهج شبه الت ريبي.
وتتبا الدراسة الحالية المنهج ما قبؿ الت
-3

ريبي .

مال سمة لألداة المستخدمة:
اسػػتخدمت معظػػـ الد ارسػػات السػػابقة المػػذكورة االسػػتبانة كػػدداة ل مػػا البيانػػات مثػػؿ د ارسػػة

الكساب والشقيفي ( ،)2016ودراسة الطراونػة ( ،)2015ود ارسػة إبػراهيـ ( ،)2015ود ارسػة عبػد

القػػادر( ،)2014ود ارسػػة العمػػري واربيحػػات ( ،)2014ود ارسػػة سػػمماف ( ،)2014ود ارسػػة خمػػؼ
( ،)2014ود ارسػ ػػة الربيعػ ػػي ( ،)2013ود ارسػ ػػة السػ ػػندي( ،)2013ود ارسػ ػػة (،Gokce )2013
ود ارس ػػة )(2012

 ،CigdemHursenود ارس ػػة ش ػػاكر( ،)2011ود ارس ػػة

Liakopoulou

ودرسػػة أبػػو ص ػواويف ( ،)2010ود ارسػػة سػػممي
)،(2011ود ارسػػة  )2011( Zuljan et alا
(.)2009

وبعػ ػػض الد ارسػ ػػات اسػ ػػتخدمت بطاقػ ػػة مالحظػ ػػة مثػ ػػؿ د ارسػ ػػة مهػ ػػدي ( ،)2013ود ارسػ ػػة

الطائي ( ،)2012ودراسة شوقي وطبش ( ،)2011ودراسة الصعوب (.)2009

وبع ػػها اسػػتخدـ قائمػػة الكفايػػات المهنيػػة مثػػؿ د ارسػػة خطيػػب ( ،)2014ود ارسػػة مػػومني

وخزعمي ( ،)2010واستخدـ الصالحي ( )2008صحيفة الرصد.

وبعض الدراسات معت بيف أكثر مف أداة لد ارسػتها مثػؿ د ارسػة دغمػاف ( )2015حيػث

معػػت بػػيف االسػػتبانة وبطاقػػة المالحظػػة ،ود ارسػػة أبػػو مطمػػؽ ( )2012التػػي معػػت بػػيف بطاقػػة

المالحظة وبطاقة تقييـ ممػؼ االن ػاز االلكترونػي ،ود ارسػة الع رمػي ( )2011التػي معػت بػيف
اختبار تحصيمي وبطاقة مالحظة.

وتتفؽ الدراسة الحالية ما الدراسات التي استخدمت بطاقة المالحظة.

-4

مال سمة لمل ة:

اسػػتهدفت بعػػض الد ارسػػات السػػابقة المعممػػيف الممارسػػيف لممهنػػة فػػي المػػدارس مثػػؿ د ارسػػة

الكسػػاب والشػػقيفي ( ،)2016ود ارسػػة الطراونػػة ( ،)2015ود ارسػػة عبػػد القػػادر ( ،)2014ود ارسػػة

س ػ ػ ػػمماف ( ،)2014ود ارس ػ ػ ػػة الربيع ػ ػ ػػي ( ،)2013ود ارس ػ ػ ػػة الط ػ ػ ػػائي ( ،)2012ود ارس ػ ػ ػػة ش ػ ػ ػػاكر
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( ،)2011ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات وحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ( ،)2011ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبش وشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوقي (،)2011
ودراسة) ،Liakopoulou (2011ودراسة مومني وخزعمي ( ،)2010ودراسة البيطار (،)2009
ودراسة الصعوب( ،)2009ودراسة ،)2009( Ismailودراسة الصالحي (.)2008

وبع ػ ػػها اسػ ػػتهدفت الطمبػ ػػة المعممػ ػػيف مثػ ػػؿ د ارسػ ػػة إب ػ ػراهيـ ( ،)2015ود ارسػ ػػة العمػ ػػري

واربيحػات ( ،)2014ود ارسػة خطيػب ( ،)2014ود ارسػة  ،)2013( Gokceود ارسػة أبػو مطمػؽ
( )2012ودراسة الع رمي ( ،)2011ودراسة أبو صواويف (.)2010

وبع ػػض الد ارس ػػات اس ػػتهدفت م ػػدرال وم ػػديرات الم ػػدارس مث ػػؿ د ارس ػػة الس ػػندي (،)2013

وبع ػها اآلخػر اسػتهدؼ مػدرال المػدارس والمشػرفيف التربػويف مثػؿ د ارسػة CigdemHursen

) (2012ودراسة السممي ( ،)2009وبع ها استهدؼ مدرال المدارس والمشرفيف والمعمميف مثػؿ

دراسة دغماف( ،)2015واستهدؼ أع ال هيئة التدريس في الكمية مثؿ دراسة خمؼ (.)2014
واستهدفت دراسة  )2011( Zuljan et alالطمبة المتعمميف.

أما الدراسة الحالية فقد اختارت عينة مف الطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي فػي

امعة األزهر فهي بذلؾ تتفؽ ما الدراسات التي استهدفت الطمبة المعمميف.
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المحور الثا ا:

 .3.2الدراسات التا ت اولت الترم ة اللمم ة
 -3.2.1الدراسات اللرم ة
-1

دراسة أمو حمتـ ()2016
هدفت الدراسة إلم التعرؼ عمم در ػة ممارسػة طػالب التربيػة العمميػة فػي كميػات التربيػة

بال امعػات الفمسػػطينية لمهػارات التػػدريس الفعػاؿ وعالقػػة ذلػؾ بمتغيػػر ال امعػة ،واسػػتخدـ الباحػػث
استبانة كدداة ل ما البيانات ،وتكوف م تما وعينة الدراسة مف مشرفي التربية العممية فػي كميػات
التربيػة بال امعػات الفمسػػطينية والبػال عػػددهـ ( )42مشػرفا مػػف خمػس امعػػات فمسػطينية ،واتبػػا

الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لمدراسة ،ولإل ابة عف أسئمة الدراسة استخدـ الباحث األساليب
ا تحصائية التي تمثمت بالمتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري ،ودلت النتائج عمم أف در ػة
ممارسػػػة طػ ػػالب التربيػ ػػة العمميػ ػػة لمهػػػارات التػ ػػدريس الفع ػػاؿ ػ ػػالت متوسػ ػػطة بمتوسػ ػػط حسػ ػػابي

( ،)3.07كما دلت النتائج عمم و ود فروؽ ذات داللة إحصػائية تعػز لمتغيػر ال امعػة لصػال

امعػػة الن ػػاح الوطنيػػة و امعػػة الخميػػؿ ،وأوص ػم الباحػػث ب ػػرورة االسػػتفادة مػػف قائمػػة مهػػارات

التدريس الفعاؿ في إعداد المعمميف داخؿ كميات التربية في ال امعات الفمسطينية.
-2

دراسة الدخ ؿ ()2016
ه ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػم تط ػػوير برن ػػامج التربي ػػة العممي ػػة ب امع ػػة اتم ػػاـ محم ػػد ب ػػف س ػػعود

اتسػػالمية وفػػؽ معػػايير الهيئػػة الوطنيػػة لمتقػػويـ واالعتمػػاد األكػػاديمي ،ومعرفػػة مػػد ت ػوافر هػػذا
المعػػايير فػػي التطػػوير المقتػػرح والتحقػػؽ مػػف فاعميػػة التطػػوير المقتػػرح لبرنػػامج التربيػػة العمميػػة فػػي
إكساب مهارات التخطيط لمدروس وتنفيذها لمطالب المعمميف بكمية أصوؿ الػديف ،وقػد اسػتخدمت

الد ارسػػة المػػنهج الوصػػفي التحميمػػي والمػػنهج شػػبه الت ريبػػي ،وتػػـ اختيػػار العينػػة بطريقػػة عش ػوائية
وبم عدد أفرادها ( )22مف الطالب المعمميف بنسبة ( )%10.04مف م تمػا الد ارسػة ،ولتحقيػؽ
أهػداؼ الد ارسػػة وات ابػػة عػػف أسػػئمتها اسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبياف لقيػػاس مػػد تػوافر معػػايير الهيئػػة

الوطنية لمتقويـ واالعتمػاد األكػاديمي ،وأداة تقػويـ األدال داخػؿ الفصػؿ وتقػويـ الخطػط التدريسػية،
واستخدمت أدوات عند تطبيؽ التطػوير المقتػرح وهػي بطاقػة تقػويـ مػدير المدرسػة لطػالب برنػامج

التربية العممية ،وبطاقة تقويـ األدال المعد مف المتدرب في برنامج التربية العممية ،واختبار تحديد
المس ػ ػتو المعرفػ ػػي لطػ ػػالب التربيػ ػػة العممػ ػػي ،ولتفسػ ػػير وتحميػ ػػؿ البيانػ ػػات اسػ ػػتخدمت األسػ ػػاليب
اتحص ػػائية المناس ػػبة الت ػػي تمثم ػػت ف ػػي التكػ ػ اررات والنس ػػب المئوي ػػة والمتوس ػػطات ،وق ػػد توص ػػمت
86

الد ارسػػة إلػػم تػوافر معػػايير الهيئػػة الوطنيػػة لمتقػػويـ واالعتمػػاد األكػػاديمي بدر ػػة تتػراوح بػػيف مرتفػػا

ومرتفػا ػػدا ،كمػػا توصػػمت أي ػا إلػػم قيػػاس أثػر التطػػوير المقتػػرح فػػي إكسػػاب الطػػالب المعممػػيف
مهارات التدريس المستهدفة وقد تراوحت بيف  %73إلم .%93
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دراسة الز دي ()2016
هدفت الدراسة إلم تقويـ برنامج التربية العممية لطمبة كمية التربية األساسية ب امعة بابؿ

م ػػف و ه ػػة نظ ػػر الطمب ػػة المعمم ػػيف ،وه ػػدفت تقص ػػي متغيػػرات ػػنس الطالػ ػب ،واس ػػتعمؿ الباح ػػث
المػػنهج الوصػػفي ،وبمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )66طالب ػا وطالبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ ال اربػػا تخصػػص

المغة العربية بكمية التربية األساسية  /امعػة بابػؿ لمعػاـ الد ارسػي  ،2014-2015وتػـ اختيػارهـ
بطريقػػة عش ػوائية ،وكانػػت أداة الد ارسػػة عبػػارة عػػف اسػػتبانة مكونػػة مػػف ( )59فق ػرة تػػـ التحقػػؽ مػػف

ص ػػدقها وثباته ػػا ،واس ػػتخدـ الباح ػػث األس ػػاليب اتحص ػػائية التالي ػػة :اختب ػػار كػػػا ،2معام ػػؿ ارتب ػػاط
بيرس ػػوف ،الوس ػػط الحس ػػابي الفر ػػي ،االنحػ ػراؼ المعي ػػاري ،ال ػػوزف المئ ػػوي ،اختب ػػار "ت" t.test

لعينتيف مستقمتيف ،وأظهرت النتائج أف قيػاـ مشػرؼ التربيػة العمميػة (المشػرؼ التربػوي) والمعممػيف
المتعػػاونيف بالمهػػاـ المطموبػػة مػػنهـ إذا حصػػؿ م الهمػػا عمػػم در ػػة الت ػوافر ،وو ػػود تقصػػير فػػي
م اؿ (مدير المدرسة المتعاونة) و (المدرسػة المتعاونػة) و (إ ػرالات برنػامج التربيػة العمميػة) إذا
نالت الم االت عمم در ة التوافر إلم حد ما ،وأي ا عدـ و ود فروؽ ذات داللة إحصائية عػف

مستو داللػة (  )0.05≥αفػي تقػويـ الطمبػة المعممػيف لبرنػامج التربيػة العمميػة تعػز إلػم ػنس

الطالب المعمـ.
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دراسة هاروف ()2016
هػػدفت الد ارسػػة عمػػم استقصػػال مسػػتو فاعميػػة التعمػػيـ المدركػػة وعالقتهػػا بالتحصػػيؿ لػػد

طالبػػات التربيػػة العمميػػة فػػي برنػػامج تربيػػة الطفػػؿ فػػي ال امعػػة األردنيػػة ،ولمعرفػػة إذا كػػاف هنػػاؾ

فروؽ في مستو فاعمية التعميـ لد الطالبات المعممات تعز لمتغير التحصيؿ األكػاديمي ،وقػد
تكونػت عينػػة الد ارسػة مػػف ميػػا طالبػات التربيػػة العمميػػة المسػ الت فػػي برنػػامج تربيػة الطفػػؿ فػػي

كميػة العمػػوـ التربويػة فػػي ال امعػة األردنيػػة فػػي الفصػؿ الثػػاني مػف العػػاـ الد ارسػػي 2013-2014
البال عددهف ( )106طالبة ،ولتحقيؽ أهداؼ البحث اسػتخدـ الباحػث المػنهج الوصػفي التحميمػي
لمتعػ ػػرؼ إلػ ػػم العالقػ ػػة بػ ػػيف مسػ ػػتو الكفػ ػػالة الذاتيػ ػػة المدركػ ػػة لمطالبػ ػػات المعممػ ػػات وتحصػ ػػيمهف

األكاديمي ال امعي ،واستخدـ الباحث مقياس فاعمية المعمـ الذي طورا " يبسوف وديمبو" وطبقت
الصػػورة المعدلػػة مػػف هػػذا المقيػػاس ،وذلػػؾ بعػػد تر متهػػا إلػػم المغػػة العربيػػة والتحقػػؽ مػػف دالالت
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صدقها وثباتها ،ولإل ابة عف أسئمة الدراسة استخدمت األساليب اتحصائية التالية :المتوسػطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"  t.testلعينتيف مترابطتيف ،ومعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف
بات ػػافة إلػػم اسػػتخداـ اختبػػار "كػػا ، "2وأشػػارت النتػػائج إلػػم و ػػود ارتفػػاع مسػػتو التعمػػيـ لػػد
الطالبات المعممات وأف هناؾ عالقة ارتباط اي ابية بيف فاعمية التعميـ والتحصيؿ األكاديمي.
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دراسة اللمودي ()2015
اسػػتهدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػم الصػػعوبات التػػي توا ػػه الطالبػػات المطبقػػات فػػي كميػػة

التربيػػة لمبنػػات فػػي امعػػة الكوفػػة ،واتبػػا الباحػػث المػػنهج الوصػػفي ،وسػػحبت عينػػة البحػػث البػػال

ح مه ػ ػ ػػا ( )150طالب ػ ػ ػػة مطبق ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػيف مي ػ ػ ػػا طالب ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػػنة الد ارس ػ ػ ػػية الرابع ػ ػ ػػة لمع ػ ػ ػػاـ
الدراسي  ،2014-2015وقاـ الباحث ببنال استبانة تتناسب ما خصائص عينة البحػث ،مكونػة
مف ( )30فقرة ،ولإل ابة عف أسئمة الدراسة استخدـ الباحث األساليب اتحصائية التالية :معامؿ
ارتب ػػاط بيرس ػػوف ،االختب ػػار الت ػػائي [ ]t.testلعينت ػػيف مس ػػتقمتيف ،معادل ػػة الوس ػػط الم ػػر  ،معادل ػػة
الوزف المئػوي ،معامػؿ ألفػا كرونبػاخ ،وكػاف مػف نتػائج البحػث أف م ػاؿ الصػعوبات اتداريػة ػال
بالمرتبػػة األولػػم بعػػدما تحققػػت ثمػػاف صػػعوبات ،وتميهػػا صػػعوبات التػػدريس بالمرتبػػة الثانيػػة بعػػد
تحقؽ سبا صعوبات ،و ال م اؿ صعوبات اتشراؼ والتقويـ في المرتبة الثالثة.

وأوصػػم الباحػػث بم موعػػة مػػف التوصػػيات أهمهػػا االهتمػػاـ بػػالمطبقيف مػػف كافػػة أط ػراؼ

اتش ػراؼ عمػػم التطبيقػػات ،وم ارعػػاة التخصػػص وزيػػادة فت ػرة التطبيقػػات ،وو ػػا

عدـ الروتيف في زيارة المشرفيف.
-6

ػوابط ت ػػمف

دراسة اللموا ا ()2015
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم التعػػرؼ عمػػم برنػػامج التربيػػة العمميػػة المطبػػؽ فػػي كميػػات التربيػػة فػػي

ليبيػا مهنيػا ،واسػػتخدـ الباحػث المػنهج الوصػػفي التحميمػي وتمثمػػت عينػة البحػث فػػي ميػا مشػرفي
التربيػػة العمميػػة بكميػػة التربيػػة فػػي الع ػػيالت وكميػػة التربيػػة بػػدبي عيسػػم

ػػمف امعػػة السػػابا مػػف

أبريؿ لمعاـ الد ارسػي  ،2008-2009وبمػ عػدد المشػرفيف ( )45مشػرفا مػنهـ ( )31مشػرؼ مػف
كميػػة التربيػػة بػػالع يالت و( )14مش ػرفا بػػدبي عيسػػم ،وكػػذلؾ ميػػا مػػدرال المػػدارس المسػػتهدفة
ػدير ،وتمثمػت أداة الد ارسػة فػي
لبرنامج التربية العممية لمنفس العػاـ الد ارسػي البػال عػددهـ ( )65م ا

اس ػػتبانة مكون ػػة م ػػف ( )43عب ػػارة موزع ػػة عم ػػم ( )5مح ػػاور ،ولتحقي ػػؽ أه ػػداؼ الد ارس ػػة وتفس ػػير
البيانات تـ استخداـ المتوسط الحسابي ،واالنحراؼ المعياري ،وتوصمت الدراسة إلم و ود تعاوف
بيف المشرؼ التربوي والطالب المعمػـ ،وأف مػدير المدرسػة يشػترؾ مػا المشػرؼ فػي تقيػيـ الطالػب

88

المعمـ وعدـ كفاية الوقت المخصص لمتربية العممية تن از البرنػامج عمػم مسػتو كميػات التربيػة

المدروسة.
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دراسة الل زي ()2015
هدفت الدراسة إلم التعرؼ عمم المشػكالت التػي توا ػه طمبػة التربيػة العمميػة فػي امعػة

ش ػػقرال األردني ػػة م ػػف و ه ػػة نظ ػػر الطمب ػػة المعمم ػػيف أنفس ػػهـ ،والتع ػػرؼ عم ػػم م ػػد اخ ػػتالؼ ه ػػذا
المشكالت باختالؼ التخصص وال نس والمعدؿ األكاديمي ،ولتحقيػؽ هػذا الهػدؼ صػمـ الباحػث

اسػػتبانة شػػممت عمػػم ( )43فق ػرة موزعػػة عمػػم خمسػػة م ػػاالت هػػي  :المشػػرؼ التربػػوي ،والمعمػػـ
المتع ػػاوف ،واتدارة المدرس ػػية ،وطبيع ػػة البرن ػػامج ،وطمب ػػة المدرس ػػة ،وتكون ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف

( )136مػػف الطمبػػة المعممػػيف لمفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني  2013-2014بكميػػة التربيػػة بالػػدوادمي،
واتبػػا الباحػػث المػػنهج الوصػػفي المنػػاب لمد ارسػػة ،ولإل ابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة اسػػتخدـ الباحػػث
األس ػػاليب اتحص ػػائية التالي ػػة :االنح ارف ػػات المعياري ػػة ،والمتوس ػػطات الحس ػػابية وتحمي ػػؿ التب ػػايف.

وتوصػ ػػمت الد ارسػ ػػة إلػ ػػم أف أكثػ ػػر المشػ ػػكالت التػ ػػي يوا ههػ ػػا الطمبػ ػػة المعممػ ػػوف هػ ػػي المشػ ػػكالت

اتداري ػػة ،ثػ ػػـ طبيعػ ػػة البرنػ ػػامج وطمبػ ػػة المدرسػ ػػة ،بات ػػافة إلػ ػػم ع ػػدـ و ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػػػة
إحصػ ػػائية لمتغيػ ػػري التخصػ ػػص وال ػ ػػنس ،بينمػ ػػا و ػ ػػدت فػ ػػروؽ دالػ ػػة إحصػ ػػائيا لمتغيػ ػػر المعػ ػػدؿ

التراكمي.
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دراسة رضواف وحم

()2014

هػػدفت الد ارسػػة إلػػم تقصػػي األدوار التػػي يقػػوـ بهػػاـ مش ػرفوا التربيػػة العمميػػة فػػي تو يػػه
وتمكيف الطالبات المعممات مف المهارات األساسية المبتغاة مف برنػامج التربيػة العمميػة ،واسػتخدـ

الباحثػ ػاف الم ػػنهج الوص ػػفي ،ولتحقي ػػؽ هػ ػذا اله ػػدؼ أع ػػد الباحث ػػاف أداة البح ػػث الرئيس ػػية المتمثم ػػة
باستبانة تت مف أهـ المهارات األساسية مف خالؿ تحميمهـ لموثيقة الرئيسية المعػدة مػف قبػؿ و ازرة

التعميـ العالي في سمطنة عماف ،وقد تـ تطبيؽ األداة عمم عينة مف الطالبات المعممات في كمية
العموـ التطبيقية في عبري بسمطنة عماف ،وبم عددها ( )133طالبة معممة ،واسػتخدمت وسػائؿ
إحصائية لمعال ة البيانات وتحميمهػا منهػا المتوسػطات الحسػابية واالنح ارفػات المعياريػة واختبػار "

كػا ،"2وتوصػمت الد ارسػة إلػم و ػػود فػرؽ ذات داللػة إحصػائية بػػيف متوسػطي إ ابػات أفػراد العينػػة
لدر ػػة ممارسػػة المهػػارات األساسػػية بػػيف مش ػرفي الكميػػة والمعممػػات المتعاونػػات لمصػػمحة مش ػرفي

الكميػػة ،وبينػػت أي ػا و ػػود بعػػض القصػػور لػػد المعممػػات المتعاونػػات فػػي ممارسػػتهف لممهػػارات
األساسية لمتربية العممية.
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دراسة الفر حات ()2013
ه ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػم التع ػػرؼ عم ػػم م ػػد مس ػػاهمة التربي ػػة العممي ػػة ف ػػي إكس ػػاب طالب ػػات

تخصص تربية الطفؿ في كمية ع موف ال امعية لمكفايات التدريسية مف و هة نظػرهف ،واسػتخدـ
الباحث المنهج الوصفي ،وتكونػت عينػة الد ارسػة مػف ( )100طالبػة مػف طالبػات تخصػص تربيػة

الطفؿ والمس الت لمساقي التربية العممية ( )1و ( ،)2مف طالبػات البكػالوريوس وعػددهف ()75

طالب ػػة ،و( )25طالب ػػة م ػػف طالب ػػات ال ػػدبموـ المتوس ػػط والمسػ ػ الت ف ػػي مس ػػاؽ التربي ػػة العممي ػػة،
واستخدـ الباحث أداة مكونة مف ( )42فقرة تقػيس الكفايػات التعميميػة اآلتيػة :التخطػيط واألهػداؼ

التعميميػػة ،وتنفيػػذ الموقػػؼ التعميمػػي واسػػتخداـ الم ػواد التعميميػػة وادارة الموقػػؼ التعميمػػي ،وتقػػويـ
الموقػػؼ التعميمػػي ،والصػػفات الشخصػػية ،ولإل ابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات

الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخداـ اختبار "ت"  t.testلعينتيف مسػتقمتيف لبيػاف الفػروؽ فػي
تقػػدير طالبػػات تخصػػص تربيػػة الطفػػؿ لمسػػاهمة التربيػػة العمميػػة فػػي إكسػػابهف الكفايػػات التدريسػػية

تبع ػا لمتغيػػر المسػػتو الد ارسػػي (دبمػػوـ متوسػػط أو بكػػالوريوس) ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػم النتػػائج

التاليػػة :اسػػهاـ التربيػػة العمميػػة فػػي إكسػػاب طالبػػات تخصػػص تربيػػة الطفػػؿ لمكفايػػات التدريسػػية،
و ػػال ترتيػػب الكفايػػات التدريسػػية عمػػم النحػػو التػػالي :كفايػػة الصػػفات الشخصػػية ،إدارة الموقػػؼ

ػر
التعميمي ،التخطيط ،األهداؼ التعميمية ،تنفيذ الموقؼ التعميمي ،استخداـ المواد التعميمية ،وأخي ا
كفايػات التقػػويـ ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػم و ػػود فػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف آرال الطالبػػات فػػي

مػػد مسػػاهمة التربيػػة العمميػػة فػػي إكسػػاب طالبػػات تربيػػة الطفػػؿ لمكفايػػات التدريسػػية عمػػم ميػػا

مح ػ ػػاور األداة والدر ػ ػػة الكمي ػ ػػة ألداة التقي ػ ػػيـ تع ػ ػػز إل ػ ػػم المس ػ ػػتو الد ارس ػ ػػي (دبم ػ ػػوـ متوس ػ ػػط،
بكالوريوس) وذلؾ لصال طالبات البكالوريوس.

 -10دراسة ع اد ()2013
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم التع ػرؼ عمػػم واقػػا التربيػػة العمميػػة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي

ال ػػفة الغربيػػة مػػف و هػػات نظػػر الطمبػػة المعممػػيف /تخصػػص العمػػوـ ،واتبعػػت الباحثػػة المػػنهج
الوصػفي فػػي د ارسػتها ،واسػػتخدمت الباحثػة االسػػتبانة كػدداة لمد ارسػػة مكونػة مػػف ( )62فقػرة موزعػػة
عم ػػم ( )4م ػػاالت ه ػػي تع ػػاوف مدرس ػػة الت ػػدريب  ،وفاعمي ػػة المش ػػرؼ ال ػػامعي ،وتق ػػويـ الطمب ػػة

المعممػػيف ،ومناسػػبة المحتػػو النظػػري لمحا ػػات التطبيقيػػة بالمػػدارس ،وتكػػوف م تمػػا الد ارسػػة مػػف
كافػػة طمبػػة التربيػػة العمميػػة برنػػامج تعمػػيـ العمػػوـ فػػي المسػػتو ال اربػػا فػػي ميػػا مؤسسػػات التعمػػيـ

العػػالي فػػي ال ػػفة الغربيػػة التػػي تقػػدـ ب ػرامج بكػػالوريوس التربيػػة تخصػػص تعمػػيـ العمػػوـ لممرحمػػة
األساس ػػية ،وك ػػاف ع ػػدد المس ػػت يبيف لالس ػػتبانات الص ػػالحة لمتحمي ػػؿ ( )83م ػػف الطمب ػػة المعمم ػػيف،
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وبمغت نسبتهـ  %68.3مف م تما الدراسة ،ولمحصوؿ عمم النتائج تـ استخداـ برنامج التحميػؿ

اتحص ػػائي  SPSSلحس ػػاب المتوس ػػطات الحس ػػابية واالنح ارف ػػات المعياري ػػة واختب ػػار "ت" t.test
لمعينات المستقمة ،واختبار تحميؿ التبايف لفحػص تػدثير كػؿ مػف المتغيػرات التاليػة :معػدؿ الطالػب
التراكمي والمؤسسة التعميمية ومرحمة التدريب عمػم واقػا التربيػة العمميػة ،وأشػارت النتػائج إلػم أف

متوسطات م االت الد ارسػة ترتبػت تنازليػا كمػا يمػي :فاعميػة المشػرؼ ال ػامعي ،مناسػبة المحتػو

النظ ػػري ،تع ػػاوف مدرس ػػة الت ػػدريب ،تقي ػػيـ واق ػػا التق ػػويـ ،كم ػػا أظه ػػرت الد ارس ػػة و ػػود ف ػػروؽ دال ػػة

إحصائيا بيف متوسطات است ابة أفراد العينة تعز لمتغيري ال نس والمؤسسة التعميمية.
 -11دراسة اللمري ()2012

هػدفت الد ارسػػة لمعرفػػة مػد ن ػػاح مػػدير المدرسػة فػػي تحقيػػؽ أدوارا الخاصػة فػػي تطػػوير

أدال طالب التربية الميدانية في مدارس التعميـ العاـ ،والكشػؼ عػف الفػروؽ بػيف آرال أفػراد عينتػي

المديريف وطالب التربية الميدانية تبعػا لموظيفػة والمرحمػة والمعػدؿ التراكمػي والتخصػص والتعػرؼ
عم ػػم مقترح ػػات أفػ ػراد عينت ػػي الد ارس ػػة ت ػػاا دور م ػػدير المدرس ػػة ف ػػي تط ػػوير أدال طال ػػب التربي ػػة

ػدير
الميدانية ،واستخدـ الباحػث المػنهج الوصػفي الكمػي والنػوعي ،وشػممت عينػة الد ارسػة ( )63م ا

فػػي المػػرحمتيف االبتدائيػػة والمتوسػػطة ،و ( )120طالب ػا مػػف طػػالب التربيػػة الميدانيػػة فػػي امعػػة
طيبة ،واعتمدت الدراسة عمم أداتػيف همػا "االسػتبانة" التػي طبقػت عمػم مػديري المػدارس وطػالب

التربيػػة العمميػػة والتػػي اشػػتممت عمػػم ( )43عبػػارة موزعػػة عمػػم ثالثػػة م ػػاالت (اتداري ،الفنػػي،
العالقات اتنسانية) ،وعمم "المقابمة" مػا سػبعة مػف مشػرفي طػالب التربيػة الميدانيػة مػف أع ػال
هيئػػة التػػدريس فػػي امعػػة طيب ػػة ،وتػػـ اسػػتخداـ األسػػاليب اتحص ػػائية فػػي تحميػػؿ النتػػائج وه ػػي

التك ػ اررات والنسػػب المئويػػة ،والمتوسػػط الحسػػابي واختبػػار "ت"  t.testوتحميػػؿ التبػػايف األحػػادي،
وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػم م موعػػة مػػف النتػػائج أهمهػػا أف مػػدير المدرسػػة تبع ػا لممتوسػػط العػػاـ لكػػؿ
الم االت يحقؽ أدوارا بدر ة مختمفػة بػيف عينتػي الد ارسػة ،حيػث يحققهػا بدر ػة عاليػة مػف و هػة
نظر المديريف أنفسهـ ،ويحققها بدر ة متوسطة مف و هة نظر طالب التربية الميدانية.
 -12دراسة الغامدي ()2012
هدفت الدراسة إلم بحث واقا التربيػة العمميػة لطػالب قسػـ التربيػة الفنيػة فػي كميػة التربيػة

ب امعة أـ القر لمتعرؼ عمم أهػـ المشػكالت ارتباطػا بػات رالات والتطبيقػات المتبعػة ،والتعػرؼ
إلم المشكالت التي توا ه المشرفيف وتحد مف فعالية التربية العممية ،ولتحقيؽ هدؼ البحػث اتبػا

الباحث المنهج الوصػفي ،وقػاـ باعػداد اسػتبانة مكونػة مػف ( )23فقػرة ،وتمثمػت عينػة الد ارسػة فػي
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( )20مف طالب قسـ التربية الفنية في كمية التربية ب امعة أـ القر  ،واعتمد الباحث فػي تحميمػه
لمنتػػائج ومناقشػػتها إحصػػائيا عمػػم التك ػ اررات والنسػػب ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػم أف اتش ػراؼ يكػػاد
يكوف صوريا ،ومػف بػاب تدديػة الوا ػب ،وأف المشػرفوف يعتمػدوف فػي تقيػيمهـ لمطػالب عمػم عػدد
محدود مف الزيارات التػي تفتقػر لمتخطػيط ،والتوقيػت المناسػب ،وتعبئػة نمػوذج التقيػيـ المخصػص

ػر مػ ػف اتدارات
لك ػػؿ المػ ػواد الد ارس ػػية ،وه ػػو غي ػػر مناس ػػب لتقي ػػيـ طال ػػب التربي ػػة الفني ػػة ،وأف كثي ػ ا
المدرسػػية غيػػر متعاونػػة ،وغيػػر مدركػػة ألهميػػة التربيػػة الفنيػػة ،وينظػػروف إلػػم الطالػػب المعمػػـ عمػػم
أنه مهني تستفيد منػه المدرسػة فػي وانػب التػزييف ،وأف هنػاؾ عػدـ ت ػانس بػيف مػا يتعممػوف مػف
أساليب ومعارؼ وطرؽ تدريس وبيف تطبيقات التربية العممية في المدارس.
 -13دراسة عز ز ومفدي ()2012
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم التعػػرؼ عمػػم المعوقػػات التػػي توا ػػه الطمبػػة أثنػػال تطبػػيقهـ لمتربيػػة

العممية في المدارس ،وتـ اختيار عينة البحث بشكؿ عشوائي مف طمبػة المرحمػة الرابعػة فػي كميػة
التربية األساسية ب امعة ديالم العراقية ،وقد تكونت العينة مف ( )50طالبػا وطالبػة ،بواقػا ()30

طالبا وطالبة مف األقساـ اتنسانية ،و( )20طالبػا وطالبػة مػف األقسػاـ العمميػة ،واعتمػد الباحثػاف
المنهج الوصفي في الد ارسػة ،ولتحقيػؽ أهػدافها قػاـ الباحثػاف باعػداد اسػتبانة وتطبيقهػا عمػم عينػة

البحػػث ،ومػػف الناحيػػة اتحصػػائية تػػـ اسػػتخداـ الوسػػط المػػر

والػػوزف المئػػوي وذلػػؾ لقيػػاس مػػد

تحقػػؽ كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات االسػػتبانة ،ومعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف لمعرفػػة معامػػؿ الثبػػات ،وتوصػػمت

الدراسة إلم و ود معوقات فعمية وا هت الطمبة المطبقيف في كمية التربية األساسية عند تطبيقهـ

الفعمي في المدارس ،والم و ود معوقات مشتركة بيف األقسػاـ اتنسػانية والعمميػة ،بات ػافة إلػم
و ود معوقات خاصة بطمبة األقساـ العممية حصريا.
 -14دراسة الفقلاوي ()2011
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم التعػػرؼ إلػػم مػػد تػوافر معػػايير تقػػويـ بػرامج التربيػػة العمميػػة تعػػداد

معمػػـ التعمػػيـ األساسػػي بكميػػات التربيػػة فػػي امعػػات قطػػاع غ ػزة فػػي اتعػػداد النظػػري والعممػػي،
واس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػنهج الوص ػػفي التحميم ػػي ،وقام ػػت باع ػػداد اس ػػتبانتيف لتق ػػويـ بػػرامج التربي ػػة

العمميػػة مػػف النػػاحيتيف النظريػػة والعمميػػة ،وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )279طالب ػا وطالبػػة مػػف

طمبة ال امعات في قطػاع غػزة ( امعػات األزهػر واتسػالمية واألقصػم والقػدس المفتوحػة) لمعػاـ
الد ارس ػػي  ،2010-2011وت ػػـ اختي ػػار أفػ ػراد العين ػػة بالطريق ػػة العشػ ػوائية الطبقي ػػة حس ػػب ال ػػنس

وال امع ػػة والتخص ػػص ،واس ػػتخدمت الباحث ػػة األس ػػاليب اتحص ػػائية التالي ػػة :اختب ػػار "ت" t.test
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وتحميؿ التبايف األحادي ،واختبار "شيفيه" ،وقد توصمت الدراسة إلم أف مد توافر معػايير تقػويـ
بػرامج التربيػػة العمميػػة تعػػداد معمػػـ التعمػػيـ األساسػػي بكميػػات التربيػػة فػػي امعػػات قطػػاع غػزة فػػي

اتع ػػداد النظ ػػري والعمم ػػي ك ػػاف بنس ػػبة  ،%69.8وأف در ػػة ر ػػا الط ػػالب ع ػػف أدال المش ػػرؼ
ال ػامعي ،المػدرس المتعػاوف ،المػدير المتعػاوف فػػي التربيػة العمميػة تعػداد معمػـ التعمػيـ األساسػػي
بكميات التربية في امعات قطاع غزة في اتعداد العممي كؿ بنسبة .%67.2

 -15دراسة الجموري وعالوي ()2011
هدفت الدراسة إلم تحديد مشكالت التطبيؽ المدرسي (التربيػة العمميػة) التػي توا ػه طمبػة

كمية التربية األساسية في ال امعة المستنصرية بالعراؽ مف و هة نظر الطمبة المطبقيف ،وشممت
عينػػة الد ارسػػة ميػػا أفػراد الم تمػػا المتمثػػؿ فػػي طمبػػة ال غرافيػا ،الد ارسػػات الصػػباحية والمسػػائية،

وبمػ عػػددهـ ( )134طالبػا وطالبػػة بواقػػا ( )65طالػػب ،و( )69طالبػػة ،ولتحقيػػؽ أهػػداؼ البحػػث
قػاـ الباحثػػاف باعػداد اسػػتبانة تكونػػت مػف ( )30فقػرة موزعػة عمػػم أربعػػة م ػاالت ،واتبػػا الباحثػػاف

المػنهج الوصػػفي ،ولإل ابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ األسػػاليب اتحصػػائية التاليػػة :معامػػؿ
ارتباط بيرسػوف ،والنسػب المئويػة ،والوسػط المػر

لكػؿ فقػرة ،وتوصػمت الد ارسػة إلػم أف تح ػير

مػػادة الػػدرس نالػػت المرتب ػػة األولػػم ،و ػػعؼ العالقػػة والتع ػػاوف بػػيف الطمبػػة المطبقػػيف ومعم ػػـ أو
معممة المادة األصػمية بالمرتبػة الثانيػة ،ومشػكمة الوقػت المخصػص لمػدرس فػي بعػض األحيػاف ال
يكفي ألعماؿ المادة وتحقيؽ أهداؼ الدرس في المرتبة الثالثة.

 -16دراسة الجلاارة والقطاو ة ()2011
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم التعػػرؼ عمػػم واقػػا التربيػػة العمميػػة فػػي امعػػة مؤتػػة مػػف و هػػة نظػػر

طمبة معمـ الصؼ المتوقا تخر هـ ،ولتحقيػؽ هػدؼ الد ارسػة قػاـ الباحثػاف باعػداد اسػتبانة تكونػت

مف ( )74فقرة موزعة عمم أربعة م االت ،واتبػا الباحثػاف المػنهج الوصػفي فػي الد ارسػة ،وتكػوف
م تما الدراسة مف ( )140مف الطمبة الذيف يمثموف ميا طمبة معمـ الصؼ الممتحقػيف ببرنػامج
التربية العممية خػالؿ الفصػؿ الد ارسػي األوؿ مػف العػاـ ال ػامعي  ،2007-2008وتمثمػت العينػة

االسػػتطالعية مػػف ( )30طالب ػا وتػػـ اسػػتبعاد ( )10اسػػتبانات لػػـ تعبػػد بطريقػػة صػػحيحة ،وبالتػػالي
تكػػوف عينػػة الد ارسػػة بعػػد العينػػة االسػػتطالعية والمسػػتثنم ( )100طالػػب وطالبػػة ،ولإل ابػػة عػػف

أسئمة الدراسة استخدـ برنامج  SPSSحيػث طبقػت المعال ػات اتحصػائية التاليػة :المتوسػطات
الحسابية واالنحرافات المعياريػة واختبػار "ت"  t.testوتحميػؿ التبػايف األحػادي ،وتوصػمت الد ارسػة

إلػػم أف التربيػػة العمميػػة فػػي امعػػة مؤتػػة مػػف و هػػة نظػػر الطمبػػة قػػد حصػػمت عمػػم در ػػة فاعميػػة
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متوسطة لألداة ككػؿ ،واحتػؿ م ػاؿ المشػرؼ التربػوي المرتبػة األولػم وبدر ػة فاعميػة كبيػرة ،بينمػا
احتؿ م اؿ إدارة المدرسة المتعاونة المرتبة األخيػرة ،وبدر ػة فاعميػة

ػعيفة ،ولػـ تظهػر الد ارسػة

فروق ػا ذلػػت داللػػة إحصػػائية مػػف و هػػة نظػػر الطمبػػة حػػوؿ واقػػا التربيػػة العمميػػة فػػي امعػػة مؤتػػة
تعز لم نس ،وقد أظهرت الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية في و هات نظر الطمبة حوؿ واقا

التربية العممية في امعة مؤتة تعز لممعدؿ التراكمي لصال فئة الممتاز.
 -17دراسة اللاجز وحمس ()2011

هدفت الدراسة التعرؼ إلم دور كؿ مف كمية التربية والمشرؼ التربوي ،والمعمـ المتعػاوف

ومديري المدرسة في تحسيف التدريب الميداني لد الطمبػة المعممػيف ،بات ػافة لمتعػرؼ إلػم أهػـ
المشكالت التي توا ػه الطمبػة المعممػيف ،واتبػا البػاحثيف المػنهج الوصػفي التحميمػي وأعػدا اسػتبانة

ت منت ( )72فقرة ،وبعد التدكد مػف صػدقها وثباتهػا تػـ توزيعهػا عمػم عينػة بمغػت ( )183طالبػا
وطالبػػة مػػف طمبػػة كميػػة التربيػػة بال امعػػة اتسػػالمية بغ ػزة ،وبعػػد المعال ػػة اتحصػػائية توصػػمت

الدراسة إلم النتائج التالية :أف الفقػرة التػي تػنص :أف ت ػا الكميػة شػروطا مسػبقة لتسػ يؿ مسػاؽ
التربية العممية حصمت عمم المرتبة األولم بمتوسط حسابي ( ،)4.51وال تو د فروؽ ذات داللة
إحصائية لدور كؿ مف الكمية والمشرؼ التربوي والمعمـ المتعػاوف ومػدير المدرسػة وكػذلؾ بالنسػبة

لمعػدؿ الطمبػة ،بينمػا و ػدت فروقػا ذات داللػة إحصػائية لمتغيػر التخصػص ،وذلػؾ لصػال أقسػػاـ
العموـ اتنسانية.

وبين ػػت الد ارسػػػة أف أهػػػـ المشػػػكالت التػ ػػي توا ػ ػػه الطمب ػػة المعمم ػػيف قمػػػة ت ػ ػوافر الوسػػػائؿ

التعميمية المعينة في مدارس التدريب ،والمشكمة الثانية قمة االهتماـ بالطالب المعمـ مف قبػؿ إدارة
المدرسة ،وتوصمت الدراسة إلػم بعػض التوصػيات أهمهػا :النظػر إلػم التربيػة الميدانيػة عمػم أنهػا
عمميػػة تعاونيػػة يشػػترؾ فيهػػا كػػؿ مػػف الطالػػب المعمػػـ ،والمعمػػـ المتعػػاوف ومػػدير المدرسػػة والمشػػرؼ

التربوي وكمية التربية.

 -18دراسة قاسـ ()2011
ه ػ ػػدفت الد ارس ػ ػػة إل ػ ػػم تحدي ػ ػػد العالق ػ ػػة ب ػ ػػيف مس ػ ػػتو تحص ػ ػػيؿ طمب ػ ػػة المرحم ػ ػػة الرابع ػ ػػة

فػ ػػي قسػ ػػـ التربيػ ػػة وعمػ ػػـ الػ ػػنفس فػ ػػي التربيػ ػػة العمميػ ػػة ومسػ ػػتو تحصػ ػػيمهـ فػ ػػي الم ػ ػواد الد ارسػ ػػية
األخػ ػػر  ،واتبػ ػػا الباحػ ػػث فػ ػػي د ارسػ ػػته المػ ػػنهج الوصػ ػػفي ،وتكػ ػػوف م تمػ ػػا الد ارسػ ػػة مػ ػػف مي ػ ػػا
طمب ػ ػػة المرحم ػ ػػة الرابع ػ ػػة الب ػ ػػال ع ػ ػػددهـ ( )36ف ػ ػػردا ف ػ ػػي قس ػ ػػـ التربي ػ ػػة وعم ػ ػػـ ال ػ ػػنفس ف ػ ػػي كمي ػ ػػة

التربيػ ػػة "كػ ػػالر" ب امع ػ ػة كرميػ ػػاف بػ ػػاقميـ كردسػ ػػتاف الع ارقػ ػػي ،وقػ ػػاـ الباحػ ػػث ب مػ ػػا البيانػ ػػات مػ ػػف
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سػ ػ ػ ػ الت در ػ ػ ػػات الطمب ػ ػ ػػة لمع ػ ػ ػػاـ الد ارس ػ ػ ػػي  ،2009-2010ولإل اب ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػف أس ػ ػ ػػئمة الد ارس ػ ػ ػػة
اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث االختبػ ػػار التػ ػػائي [ ]t.testالس ػ ػػتخراج الفػ ػػروؽ بػ ػػيف مسػ ػػتو تحصػ ػػيؿ الطمب ػ ػػة
في التربية العممية ومستو تحصيمهـ في المواد األخر .

وتوصػ ػ ػػمت الد ارسػ ػ ػػة إلػ ػ ػػم عػ ػ ػػدـ و ػ ػ ػػود فػ ػ ػػروؽ ذات داللػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائية فػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػتويات

التحصػ ػػيؿ ممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػم أف أسػ ػػاليب التقػ ػػويـ المسػ ػػتخدمة فػ ػػي التربيػ ػػة العمميػ ػػة مشػ ػػابهة مػ ػػف
ػر اي ابي ػ ػ ػا يثبػ ػ ػػت أف التربيػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي القسػ ػ ػػـ
حيػ ػ ػػث النػ ػ ػػوع والمسػ ػ ػػتو  ،ويعػ ػ ػػد هػ ػ ػػذا مؤشػ ػ ػ ا

الم ػ ػػذكور تخ ػ ػػا ألس ػ ػػاليب تقويمي ػ ػػة عممي ػ ػػة ومو ػ ػػوعية ،وك ػ ػػاف م ػ ػػف أه ػ ػػـ توص ػ ػػيات الد ارسػ ػ ػة
ػ ػػرورة إع ػ ػػادة النظ ػ ػػر ف ػ ػػي البػ ػ ػرامج التربوي ػ ػػة تع ػ ػػداد المعم ػ ػػـ وتطويره ػ ػػا بم ػ ػػا يخ ػ ػػدـ الكفاي ػ ػػات

األساسية الالزمة لممعمـ.

 -19دراسة جـ ()2010
هدفت الدراسة إلػم معرفػة مػد فاعميػة برنػامج مقتػرح فػي تنميػة مهػػارات التربيػػة العمميػػة
ل ػػد الطمبػ ػػة المعممػ ػػيف فػ ػػي قػ ػػسـ الد ارسػ ػػات اتس ػػالمية ب امعػػة األزهػػر  -غ ػزة ،وقػ ػػد اسػ ػػتخدمت
الباحث ػػة المػػنهج شػػبه الت ريبػػي ،مصػػمـ الم موعػػة الت ريبيػػة بػػا رال قيػػاس قبمػػي بعػػدي ،وتكونػػت

عينة الد ارسػة مػف ) (33طالبا وطالبة مػػف طمبػػة قػػسـ الد ارسػػات اتسػػالمية مقػػسميف إلػػم ()16

طالب ػ ػػا ،و( )17طالب ػ ػػة ،وق ػ ػػد اسػ ػػتخدمت الد ارسػ ػػة اختبػ ػػار تحصػ ػػيمي وبطاقػ ػػة مالحظػ ػػة كػ ػػددوات
لمدراسة ،وقد أظهػرت الد ارسػة و ػود فػروؽ دالػة إحػصائيا بػيف متوسػطي التقػديرات التقويميػة عمػم
بطاق ػػة مالحظ ػػة األدال لمه ػػارات التربي ػػة العممي ػػة ألفػ ػراد العين ػػة ف ػػي التطبيق ػػيف القبم ػػي والبع ػػدي،

لػصال التطبيػؽ البعػػدي ،وأظهػػرت الد ارسػػة أف هنػػاؾ فروقػا دالػة إحصػائيا فػي متوسػط التقػديرات
التقويمية عمم بطاقة مالحظة األدال لمهػارات التربيػػة العمميػػة فػػي القي ػػاس البعػػدي تبع ػػا لم ػػنس،
كم ػػا وأظه ػػرت الد ارسػػة أف هن ػػاؾ فاعميػػة لمبرن ػػامج المقتػػرح ف ػػي تنمي ػػة ال انػػب األدائػػي لمهػػارات

التربيػػة العمميػػة كمػػا تقػػدر عمػػم بطاقػػة مالحظػػة األدال ،وأظهػػرت الد ارسػػة أف هنػػاؾ فػػروقا دالػػة
إح ػػصائيا ب ػػيف متوس ػػطي رت ػػب در ػػات م م ػػوعتي الط ػػالب والطالب ػػات عم ػػم االختب ػػار المعرفػػي
لمهارات التربية العممية ألفراد العينة فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي لصػال التطبيػؽ البعػدي ،كمػا

وأظهرت الدراسة أف هناؾ فروؽ دالػة إحػػصائيا فػػي متوسػػط التقػػديرات التقويميػػة عمػػم االختبػػار

المعرفػػي أظه ػػرت الد ارس ػػة أف هن ػػاؾ فاعمي ػػة لمه ػػارات التربي ػػة العممي ػػة ف ػػي القي ػػاس البع ػػدي تبع ػا

ػر لمبرنػػامج فػػي تنميػػة ال انػػب المعرفػػي لمهػػارات التربيػػة العمميػػة ،كمػػا تقػػدر عمػػم
لم ػ ػػنس ،وأخيػ ػ ا
االختبار المعرفي.
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 -20دراسة خوالدة واحم دة والحجازي ()2010
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم التعػػرؼ عمػػم المشػػكالت التػػي توا ػػه الطمبػػة المعممػػيف فػػي تخصػػص

تربية الطفؿ في كميػة الممكػة رانيػا لمطفولػة بال امعػة الهاشػمية بػاألردف أثنػال فتػرة التربيػة العمميػة،
ولتحقيؽ هدؼ الدراسة تـ بنال استبانة اشتممت عمػم ( )52فقػرة موزعػة عمػم سػتة م ػاالت ،وتػـ

تطبي ػػؽ االسػػػتبانة عم ػػم عينػ ػػة بمغػػػت ( )155طال ػػب معم ػػـ ،واتبػ ػػا الب ػػاحثوف الم ػػنهج الوصػػػفي،

ولإل ابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة أ ريػػت التحمػػيالت اتحصػػائية الالزمػػة لمبيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج
 ،SPSSوتـ حسػاب المتوسػطات الحسػابية واالنح ارفػات المعياريػة والنسػب المئويػة ،وذلػؾ بهػدؼ
ترتيب المشػكالت وحسػاب األهميػة النسػبية لكػؿ منهػا ،واسػتخدـ اختبػار "ت"  t.testلمداللػة عمػم

الف ػػروؽ بػػػيف المتوسػ ػػطات ،وأظه ػػرت النتػ ػػائج أف مشػػػكالت التربيػ ػػة العممي ػػة التػػػي توا ػ ػػه الطمبػػػة

المعممػ ػػيف هػ ػػي بالترتيػ ػػب المش ػ ػكالت المتعمقػ ػػة بالرو ػ ػػة المتعاونػ ػػة ،وبرنػ ػػامج التربيػ ػػة العمميػ ػػة،
وشخصػػية الطالػػب المعمػػـ ،واتشػراؼ عمػػم التربيػػة العمميػػة ،والمعممػػة المتعاونػػة ،وتخطػػيط وتنفيػػذ

الػػدروس ،وأظهػػرت و ػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوس ػطات مشػػكالت التربيػػة العمميػػة
تعػز لمتغيػر ال ػنس ،فػي حػيف لػـ يو ػد أثػػر يعػز لممعػدؿ التراكمػي لمطمبػة ،وفػي

اقتػرح البػػاحثوف تطػػوير برنػػامج لمتربيػػة العمميػػة فػػي

لمتغمب عمم المشكالت التي توا ه الطمبة المعمميف.

ػول النتػػائج

ػػول المعػػايير العالميػػة ،وو ػػا اسػػتراتي يات

 -21دراسة مج د ()2010
هدؼ البحث إلم الكشؼ عف ال وانب االي ابية والسمبية لمػنهج التربيػة العمميػة لمػدارس
التعمػػيـ األساسػػي (الحمقػػة الثانيػػة) فػػي مدينػػة الموصػػؿ بػػالعراؽ ،وشػػممت عينػػة البحػػث عمػػم()20
مدرسا ومدرسة يعمموف في المدارس المذكورة ،ولغرض تحقيؽ أهداؼ البحث قاـ الباحػث باعػداد
اس ػػتبانة مكون ػػة م ػػف ( )7م ػػاالت رئيس ػػية ،إذ يت ػػمف ك ػػؿ م ػػاؿ عم ػػم ع ػػدد م ػػف الفقػ ػرات بمػ ػ

م موعهػػا الكمػػي ( )87فق ػرة ،واتبػػا الباحػػث المػػنهج الوصػػفي فػػي بحثػػه ،وتػػـ اسػػتخداـ األسػػاليب
اتحصػػائية التاليػػة :معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف السػػتخراج الثبػػات والوسػػط الحسػػابي المػػر

لحسػػاب

حدة الفقرة ،والقيـ الزائية لممقارنة مػا المحػؾ الفر ػي ،وكانػت نتػائج الد ارسػة بدنػه لػـ يػرؽ منهػاج
التربية العممية لمدارس التعميـ األساسي (الحمقة الثانية) بصورة عامػة لمسػتو الن ػاح المفػروض

تحقيقه ( )%70فدكثر مف و هة نظر أفراد عينة البحث.
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 -22دراسة المصري ()2010
هدفت الد ارسة إلم التعرؼ عمم المعوقات التي توا ػه طمبػة التػدريب العممػي بقسػـ تعمػيـ

الريا ة ب امعة األقصم -غزة ،ولتحقيؽ ذلؾ أ ريت الدراسة عمػم عينػة عمديػة مػف طمبػة قسػـ
تعميـ الريا ة المكونة مف ( )80طالبا وطالبة في المستو الرابا لمعاـ الدراسي 2008-2009

بقسـ تعميـ الريا ة في امعة األقصػم والنػا حيف فػي مسػاؽ اسػتراتي يات تػدريس الريا ػة ،2

بواق ػػا ( )39طال ػػب ،و( )41طالب ػػة وه ػػـ م تم ػػا الد ارس ػػة ،واس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنهج الوص ػػفي
التحميمي حيث استخدمت استمارة استطالع رأي الطمبة في معوقػات التػدريب العممػي مػف تصػميـ

بػدور عبػد الل المطػوع ( )1995وذلػػؾ بعػد تقنينهػا عمػم البيئػػة الفمسػطينية ،ولإل ابػة عمػم أسػػئمة
الد ارس ػ ػػة اس ػ ػػتخدـ الباح ػ ػػث األس ػ ػػاليب اتحص ػ ػػائية التالي ػ ػػة :التكػ ػ ػ اررات ،المتوس ػ ػػطات ،االنحػ ػ ػراؼ

المعياري ،الوزف النسبي ،واختبار "ت" .t.test

وأش ػػارت أه ػػـ النت ػػائج إل ػػم و ػػود معوق ػػات توا ػػه طمب ػػة الت ػػدريب العمم ػػي أثن ػػال قي ػػامهـ

بالتدريب بنسبة ( ،)%66.52وحددت الدراسة المعوقات حسب أهميتهػا (اتدارة المدرسػية ،درس
التربيػػة الريا ػػية ،اتعػػداد األكػػاديمي ،اترشػػاد ،اتمكانػػات) ،وأثبتػػت الد ارسػػة عػػدـ و ػػود فػػروؽ

ذات داللة في المعوقات تعز لمتغير ال نس.

وأوصت الدراسة ب رورة اهتماـ اتدارة المدرسية بطمبة التدريب الميداني وتقػديـ النصػ

واترشاد لهـ ،وادراج مقرر التدريس المصغر ،وأف يكوف القائموف عمم عممية اترشاد مف داخػؿ
القسـ ومف مدرسي المساقات التخصصية.
 -23دراسة إسماع ؿ ()2010
هدفت الدراسة إلم تحديد مستو أدال الطمبة المعمميف الممتحقيف ببرنامج تعميؽ التدهيؿ

التربػػوي بنظػػاـ التعمػػيـ المفتػػوح فػػي كميػػة التربيػػة ب امعػػة البعػػث السػػورية ،وو ػػا تصػػور مقتػػرح
لتالفي نقاط ال عؼ وتطوير أدال الطمبة المعمميف فػي مقػرر التربيػة العمميػة ،واسػتخدـ ،الباحػث

ػر لمالئمتػػه لطبيعػػة البحػػث ،ووظػػؼ بطاقػػة المالحظػػة كػػدداة لمد ارسػػة وطبقػػت
المػػنهج الوصػػفي نظػ ا
عم ػػم ( )162طالبػ ػا وطالب ػػة م ػػف الطمب ػػة المعمم ػػيف الدارس ػػيف ف ػػي مرك ػػزي نف ػػاذ حم ػػص وحم ػػاة.

والختبػػار فر ػػيات البح ػػث تػػـ معال ػػة البيان ػػات باسػػتخداـ برن ػػامج  SPSSوتحدي ػػدا المعال ػػات
اتحص ػػائية المتعمق ػػة بالمتوس ػػطات الحس ػػابية والنس ػػب المئوي ػػة واختب ػػار "ت"  t.testلم م ػػوعتيف

مستقمتيف.

وتوصمت الدراسة إلم أف أدال الطمبة المعمميف الممتحقيف ببرنامج تعميؽ التدهيؿ التربوي

بنظػػاـ التعمػػيـ المفتػػوح فػػي م ػػاالت (التخطػػيط ،التنفيػػذ ،التقػػويـ) كػػاف متوسػػط الت ػوافر ،وال تو ػػد
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فروؽ دالة إحصائيا عند مسػتو  0.05فػي أدال الطمبػة المعممػيف فػي م ػاالت بطاقػة المالحظػة

(التخط ػيط ،التنفيػػذ ،التقػػويـ) تعػػز ل ػػنس الطالػػب المعمػػـ ،واقتػػرح الباحػػث دلػػيال لمتربيػػة العمميػػة
يستخدمه كؿ مف المشرؼ والطالب المعمـ عمم هيئة مقرر في كتاب.

 -3.2.2الدراسات األج م ة:
-1

دراسة )Aydin and Aslan (2016
هدفت الدراسة إلم و ا دوؿ لتحديد موقؼ الطالب المعمـ مف تدريب المعمـ التربػوي،

وتساعد هذا الدراسة في تحديد المواقؼ مف المعمـ المرش لتػدريب الطمبػة المعممػيف ،وتػـ تطػوير
مقيػػاس يمكػػف اسػػتخدامه فػػي الد ارسػػات المسػػتقبمية ،وتكػػوف المقيػػاس مػػف  18س ػؤاال مكونػا خمػػس
نقػػاط عمػػم مقيػػاس اليكػػرت (ال أوافػػؽ بشػػدة ،أوافػػؽ ،أوافػػؽ زئي ػا ،أوافػػؽ بقػػوة ،اختمػػؼ) ،ونػػاقش

البػػاحثوف أي ػا كيفيػػة تطػػويرا ووصػػؼ الخصػػائص السػػيكومترية بهػػذا المقيػػاس ،واتبعػػت الد ارسػػة
المنهج الوصفي.

ومف أ ؿ تحديد الخصائص الفنية لممقياس ،تـ مػا البيانػات مػف م مػوعتيف مختمفتػيف

مػف المعممػيف المرشػحيف الػذيف تمقػوا تػدريبهـ التربػوي فػي امعػة اسػطنبوؿ فػي العػاـ الد ارسػي

 2013- 2014عم ػػم النح ػػو الت ػػالي :الم موع ػػة األول ػػم :ت ػػـ اس ػػتخداـ ه ػػذا الم موع ػػة بغ ػػرض
اكتش ػػاؼ بني ػػة العام ػػؿ ،ومعام ػػؿ الثب ػػات ف ػػي المقي ػػاس ( PFETOمقي ػػاس االت ػػاا نح ػػو الت ػػدريب

التربػػوي لممعممػػيف) ،وكانػػت تتػػدلؼ مػػف  231معمػػـ ،والم موعػػة الثانيػػة :وهػػي الم موعػػة التػػي تػػـ
ما البيانات منها لمعرفة ما إذا كاف بنية العامػؿ المشػموؿ فػي  PFETOيمكػف إثباتػه ،وتدلفػت

هذا الم موعة مف  219معمـ.

ولتحقيػ ػػؽ هػ ػػدؼ الد ارسػ ػػة اسػ ػػتخدمت األسػ ػػاليب اتحصػ ػػائية مثػ ػػؿ :اختبػ ػػار كايزرمػ ػػاير-

اولكيف ،واختبار بارتميت لمتحميؿ العاممي ،ومعامؿ ألفا كرونباخ ،وتحميػؿ العوامػؿ تدكيػدي لقيػاس

الص ػػدؽ والثب ػػات ،وأظه ػػرت الد ارس ػػة أف "مقي ػػاس الموق ػػؼ ت ػػاا ت ػػدريب المعم ػػـ الترب ػػوي ه ػػو أداة
صحيحة وموثوقة".

-2

دراسة)Juklová and Průšová (2016
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم التعػػرؼ عمػػم الو ػػا الحػػالي واحتيا ػػات نظػػاـ التػػدريب العممػػي

لطمبػػة الدر ػػة ال امعيػػة األولػػم ،معممػػي المسػػتقبؿ فػػي كميػػة التربيػػة فػػي امعػػة هراديػػؾ ك ارلػػوؼ
التشيكية ،وتـ اختيار مػنهج تصػميـ البحػوث الكميػة والمقػابالت الشخصػية المباشػرة المعمقػة،
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وتكونت عينة الدراسة مػف ثػالث معممػات متخصصػات فػي التػدريب العممػي تتػراوح أعمػارهف

مف  60-45عاـ ،وتتراوح مدة خبرتهف مف  21-12عاما ومف خمفيات تدريسية مختمفة.

وأظهر التحقيؽ الت ريبي مف و هة نظر معممي فف التدريس ،بػدف إدارة التػدريب العممػي فػي

المقػاـ األوؿ عميهػا تحقيػػؽ م موعػة مػف األدوار فػػي ثػالث م ارحػؿ :اتعػػداد والتنفيػذ والتقيػػيـ،
وتت ػػمف مرحم ػػة اتع ػػداد أكث ػػر األنش ػػطة لمعمم ػػي ف ػػف الت ػػدريس (م ػػدير ،مستش ػػار ،مرش ػػد،

وسيط) مقارنة بالمراحؿ األخر (التنفيذ /منسؽ) (التقييـ /مرشد).

ومػػف و هػػة نظػػر ه ػؤالل المدرسػػيف هنػػاؾ مشػػكمة كبيػرة فػػي فػػف التعمػػيـ ه ػي عػػدـ و ػػود وقػػت

لمتقيػػيـ والتفكيػػر األكثػػر عمق ػا ،وهػػو مػػا ينطبػػؽ عمػػم ميػػا األط ػراؼ المعنيػػة ،ولػػذلؾ يفتقػػر
النظػػاـ أي ػ ػا إل ػػم نق ػػؿ المعموم ػػات والتغذي ػػة ال ار ع ػػة ب ػػيف الطمب ػػة والمهني ػػيف المش ػػاركيف ف ػػي
إعدادهـ المهني (األساتذة األكاديمييف ،ومعممي فف التدريس ،وأساتذة الكمية).
-3

دراسة )Kateřina (2015
هػػدفت الد ارسػػة إلػػم تحديػػد التحػػديات التػػي توا ػػه التػػدريب المهنػػي لمم ػربيف فػػي مهوريػػة

التشيؾ ،اتبعت الباحثة أسموب البحث الكمي ،تـ الحصوؿ عمم البيانات باستخداـ استبياف عمػم
اتنترنت ،الذي شمؿ  33فقرة عمم شكؿ داوؿ التقييـ الذاتي مف نوع اليكرت ،أعطيت إ ابات
عمم مقياس مف خمس در ات ،طبؽ عمػم عينػة البحػث المكونػة مػف  44مػف المػربيف ،مػوزعيف

 38أنثم و 6ذكور وكاف متوسط العمر  44عاما ،حيث كاف العمر األصغر  28سنة ،واألكبر
 60سنة ،تتراوح خبرتهـ التدريسية بيف سنة إلم  22سنة.

ولتحمي ػػؿ نت ػػائج الد ارس ػػة اس ػػتخدمت الباحث ػػة برن ػػامج  SPSSم ػػف خ ػػالؿ حس ػػاب الوس ػػط

والوسػػيط والمن ػواؿ واالنح ػراؼ المعيػػاري وكشػػفت الد ارسػػة البحثيػػة بو ػػود عػػدة نقػػاط إشػػكالية فػػي
م ػػاؿ االسػػتعداد المهنػػي لمم ػربيف فػػي إدارة تػػدريب الطمبػػة المعممػػيف فػػي المرحمػػة ال امعيػػة ،أكبػػر
نقػػاط ال ػػعؼ فػػي االسػػتعدادات المهنيػػة :عػػدـ و ػػود وعػػي ب ػربط التػػدريب العممػػي مػػا تػػدريبات
عممي ػػة أخ ػػر وال ػػدورات النظري ػػة ،وك ػػذلؾ المعرف ػػة الكافي ػػة باألس ػػاليب الحديث ػػة ف ػػي القي ػػادة ،وف ػػي
أسػػاليب التػػدريس الحديثػػة ،وأوصػػت الد ارسػػة بالعمػػؿ عمػػم إنشػػال برنػػامج متطػػور لتعمػػيـ إ ػػافي
وزيادة الوعي العاـ في م اؿ التدريب العممي.
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 -3.2.3التلق
-1

عمى دراسات المحور الثا ا :الترم ة اللمم ة

مال سمة لألهداؼ التا سلت الدراسات السامقة لتحق قفا
ه ػػدفت بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة إل ػػم تحدي ػػد مش ػػكالت والمعوق ػػات الت ػػي توا ػػه التربي ػػة

العممية مثؿ دراسة العبودي ( ،)2015ودراسة العنػزي ( ،)2015ود ارسػة )،Kateřina (2015
ود ارسػػة عزيػػز ومهػػدي (  ،)2012ود ارسػػة ال بػػوري وعػػالوي ( ،)2011ود ارسػػة خوالػػدة واحميػػدة

والح ازي ( ،)2010ودراسة المصري (.)2010

وبع ػػها هػػدؼ إلػػم تقػػويـ ب ػرامج التربيػػة العمميػػة مثػػؿ د ارسػػة الزيػػدي ( ،)2016ود ارسػػة

الفقعاوي ( ،)2011ودراسة م يد (.)2011

وبع ها اآلخر هدؼ إلم دراسة واقا التربية العممية في كميػات التربيػة مثػؿ د ارسػة عيػاد

( ،)2013ود ارس ػ ػػة الغام ػ ػػدي ( ،)2012ود ارس ػ ػػة الع ػ ػػا ز وحم ػ ػػس ( ،)2011ود ارس ػ ػػة ال ع ػ ػػافرة
والقطاونة (.)2011

وبع ها هدؼ إلم تطوير وتنمية مهارات التربيػة العمميػة مثػؿ د ارسػة الػدخيؿ (،)2016

ودراسة ن ـ (.)2010

وهدفت بع ها إلم تحديد در ة ممارسة طالب التربية العمميػة لمهػارات التػدريس الفعػاؿ

مثؿ دراسة أبو حمتـ ( .)2016وهدفت أخر إلم و ا تصور مقترح ل ماف ال ػودة فػي مقػرر
التربية العممية مثؿ د ارسػة إسػماعيؿ ( ،)2010وبع ػها هػدؼ إلػم تحديػد مػد ممارسػة مشػرفي
التربيػػة العمميػػة ألدوارهػػـ مثػػؿ د ارسػػة ر ػواف ( ،)2014وهػػدفت أخػػر إلػػم إي ػػاد العالقػػة بػػيف
برامج التربية العممية واتعداد المهني مثؿ دراسة العمواني ( ،)2015والعالقة بيف مستو الطمبة

في التربية العممية ومستواهـ في المواد األخػر مثػؿ د ارسػة قاسػـ ( ،)2011وهػدفت بع ػها إلػم
تحديػػد مسػػاهمة التربيػػة العمميػػة فػػي إكسػػاب الكفايػػات التدريسػػية مثػػؿ د ارسػػة الفريحػػات (،)2013
وهدفت أخر إلم دراسة التعميـ المدركة وعالقتها بالتحصيؿ مثؿ دراسة هػاروف ( ،)2016بينمػا

ه ػػدفت د ارس ػػة العم ػػري ( )2012إل ػػم تق ػػويـ دور م ػػدير المدرس ػػة ف ػػي تط ػػوير أدال طمب ػػة التربي ػػة
العممية ،وهدفت دراسة ) Juklová and Průšová (2016إلم تحديد احتيا ات نظػاـ التربيػة
العممي ،بينما دراسة ) Aydin and Aslan (2016هدفت إلم تحديد موقؼ الطالب المعمـ مف
تدريب المعمـ التربوي واعداد مقياس لذلؾ.

وهدفت الدراسة الحالية إلم تقديـ برنامج مقترح لتطوير بػرامج التربيػة العمميػة فهػي بػذلؾ

تتفؽ ما الدراسات التي هدفت لتطوير وتنمية التربية العممية.
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-2

مال سمة لمم فت المتمع:
اتبعت ميا الد ارسػات السػابقة المػذكورة المػنهج الوصػفي باسػتثنال د ارسػة ن ػـ ()2010

التػي اتبعػت المػنهج شػبه الت ريبػي ،ود ارسػة ) Juklová and Průšová (2016التػي اتبعػت
المنهج الت ريبي.

وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج ما قبؿ الت ريبي.

-3

مال سمة لألداة المستخدمة:
اسػتخدمت معظػـ الد ارسػات السػابقة االسػتبانة كػدداة ل مػا البيانػات مثػؿ د ارسػة أبػو حمػػتـ

( ،)2016ود ارسػة الػدخيؿ ( ،)2016ود ارسػة الزيػدي ( ،)2016ود ارسػة Aydin and Aslan
) ،(2016ودراسة العمػواني ( ،)2015ود ارسػة العنػزي ( ،)2015ود ارسػة )،Kateřina (2015
ود ارسػػة ر ػواف وحبيػػب ( ،)2014ود ارسػػة عيػػاد ( ،)2013ود ارسػػة العمػػري ( ،)2013ود ارسػػة

الغام ػ ػػدي ( ،)2012ود ارس ػ ػػة عزي ػ ػػز ومهػ ػ ػدي ( ،)2012ود ارس ػ ػػة الفقع ػ ػػاوي ( ،)2011ود ارس ػ ػػة

ال بػ ػػوري وعػ ػػالوي ( ،)2011ود ارسػ ػػة ال عػ ػػافرة والقطاونػ ػػة ( ،)2011ود ارسػ ػػة العػ ػػا ز وحمػ ػػس

( ،)2011ودراسة خوالدة واحميدة والح ازي ( ،)2010ودراسة م يد (.)2010

واس ػػتخدـ بع ػػها قائم ػػة الكفاي ػػات مث ػػؿ د ارس ػػة الفريح ػػات ( ،)2013واس ػػتخدـ بع ػػها

سػ الت در ػػات الطمبػػة مثػػؿ د ارسػػة قاسػػـ ( ،)2011وبع ػػها اسػػتخدـ اختبػػار تحصػػيمي وبطاقػػة
مالحظة مثؿ دراسة ن ـ ( ،)2010وبع ها استخدـ استمارة استطالع رأي مثؿ دراسة المصري

( ،)2010بينمػا د ارسػة ) Juklová and Průšová (2016اسػتخدمت المقػابالت الشخصػية
وبع ها اآلخر استخدـ بطاقة المالحظة مثؿ دراسة إسماعيؿ (.)2010

وتتفؽ الدراسة الحالية ما دراسة إسماعيؿ ( )2010في استخداـ بطاقة المالحظة.

-4

مال سمة لمل ة:
اس ػػتهدفت الد ارس ػػات الس ػػابقة الم ػػذكورة الطمب ػػة المعمم ػػيف مث ػػؿ د ارس ػػة ال ػػدخيؿ (،)2016

ودراسة الزيدي ( ،)2016ودراسة هاروف ( ،)2016ودراسة العبودي ( ،)2016ود ارسػة Aydin
) ،and Aslan(2016ود ارسػػة العنػػزي ( ،)2015ود ارسػػة ر ػواف وحبيػػب ( ،)2014ود ارسػػة

الفريح ػ ػػات ( ،)2013ود ارس ػ ػػة عي ػ ػػاد ( ،)2013ود ارس ػ ػػة العم ػ ػػري ( ،)2012ود ارس ػ ػػة الغام ػ ػػدي

( ،)2012ود ارس ػ ػػة عزي ػ ػػز ومه ػ ػػدي ( ،)2012ود ارس ػ ػػة الفقع ػ ػػاوي ( ،)2013ود ارس ػ ػػة ال ب ػ ػػوري
وعػ ػػالوي ( ،)2011ود ارسػ ػػة ال عػ ػػافرة والقطاونػ ػػة ( ،)2011ود ارسػ ػػة العػ ػػا ز وحمػ ػػس (،)2011
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ود ارسػػة قاسػػـ ( ،)2011ود ارسػػة ن ػػـ ( ،)2011ود ارسػػة خوالػػدة واحميػػدة والح ػػازي (،)2010

ودراسة المصري ( ،)2010ودراسة إسماعيؿ (.)2010

واستهدفت دراسات أخر مشرفي التربية العممية مثؿ دراسة أبػو حمػتـ ( ،)2016ود ارسػة

عمواني ( ،)2015واستهدفت دراسات أخػر المدرسػيف والمدرسػات مثػؿ د ارسػة Juklová and
 ،(2016) Průšováودراسة  ،(2015) Kateřinaودراسة م يد (.)2010

وتتفؽ الدراسة الحالية ما الدراسات السابقة التي استهدفت الطمبة المعمميف.
 -3.3تلق

عاـ عمى الدراسات السامقة:

مف خالؿ استلراض الدراسات السامقة تم ف لمماحثة ما ما:

 -1الدراسات السابقة انقسمت ما بيف دراسات ركزت عمم الكفايات ود ارسػات تناولػت التربيػة
العممية.

 -2استخدمت غالبية الدراسات والبحوث السابقة المنهج الوصفي التحميمي.
 -3تناولت بعض الدراسات السابقة المعمميف وبع ها اآلخر الطمبة المعمميف.
 -4معظـ الدراسات استخدمت االستبانة كدداة لمدراسة.

اختمفت الدراسة الحال ة عف الدراسات السامقة مما ما:

 -1تناولت الدراسة م اال هاما تحتا ه العممية التربوية يهدؼ إلم تطوير الكفايات
التدريسية لد الطالبات المعممات.

 -2قدمت هذا الدراسة برنام ا مقترحا لتطوير الكفايات التدريسية لد الطالبات المعممات.
 -3تميزت عينة الدراسة بح مها الصغير ،إذ تمثمت في ( )20طالبة معممة مف تخصص
جوا

التعميـ األساسي.

اإلاادة مف الدراسات السامقة:
 -1بياف ال وانب التي تـ البحث فيها في م اؿ الكفايات.
 -2بنال اتطار النظري لمدراسة.

 -3صياغة مشكمة الدراسة واعداد الفروض واألسئمة.
 -4تحديد منهج الدراسة.

 -5تصميـ أداة الدراسة والبرنامج المقترح.
 -6اختيار األساليب االحصائية المناسبة.

 -7عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها وتقديـ التوصيات والمقترحات.
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الفصن الرابع
الطريكة واإلجراءات
 1.4يُهج اندراطخ
1.4

يجزًع اندراطخ

 1.4عيُخ اندراطخ
1.1

يىاد وأدواد اندراطخ

 1.4انجزَبيج انزدريجي
 1.4إجزاءاد اندراطخ
 1.4األطبنيت االحصبئيخ

الفصػؿ الرامػع
الطر قة واإلجراءات
تسػػتعرض الباحثػػة فػػي هػػذا الفصػػؿ ات ػرالات التػػي قامػػت بهػػا ،مػػف حيػػث تحديػػد المػػنهج
المس ػػتخدـ ف ػػي الد ارس ػػة ،وتحدي ػػد م تم ػػا الد ارس ػػة ،وعين ػػة الد ارس ػػة وكيفي ػػة اختياره ػػا ،ومتغيػ ػرات
الدراسة ،والخطوات التي مرت بها أدوات الدراسة ،كما تستعرض الباحثة خطوات تطبيػؽ الد ارسػة

ميدانيا ،واألساليب اتحصائية المستخدمة في معال ة البيانات وتحميمها.
 4.1م فت الدراسة:
فػػي

ػػول طبيعػػة البحػػث والهػػدؼ منػػه ،وطبيعػػة متغي ارتػػه ،اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنهج مػػا

قبؿ الت ريبي ( )282-290:2011،Gayلمكشؼ عف فاعمية البرنػامج المقتػرح ،وقػد اسػتخدمت
التص ػػميـ الت ريب ػػي ذي الم موع ػػة الواح ػػدة باختب ػػار قبم ػػي وبع ػػدي ،ويعتم ػػد ه ػػذا التص ػػميـ عم ػػم
اسػػتخداـ م موعػػة واحػػدة تمثػػؿ عينػػة الد ارسػػة وتطبػػؽ عميه ػا أدوات الد ارسػػة قبمي ػا ،ثػػـ يتعر ػػف
لممعال ة الت ريبية المتمثمة في البرنامج المقترح ثـ تطبؽ عميها أدوات الدراسة بعديا.

 4.2مجتمع الدراسة:

يتكوف م تما الدراسة مف ميا طالبات التربية العممية تخصػص تعمػيـ أساسػي ب امعػة

األزهر بغزة لمفصؿ الدراسي الثاني 2016 -2015والبال عددهف ( )103طالبة معممة.

 4.3ع ة الدراسة:

قامػت الباحثػػة باختيػػار ( )20طالبػػة مػػف طالبػات التربيػػة العممػػي تخصػػص تعمػػيـ اساسػػي

ب امعػػة األزهػػر بغ ػزة لمفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني  ،2016-2015وذلػػؾ باالتفػػاؽ مػػا عمػػادة كميػػة
التربية ،وعمؿ مسة تعريفية بمو وع الدراسة الستقطاب الطالبات المعممات.
 4.4مواد وأدوات الدراسة:

لتحقيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة واختبػػار صػػحة فر ػػياتها ،قامػػت الباحثػػة باعػػداد أدوات الد ارسػػة

والتي تمثمت ببطاقة مالحظة بنال عمم قائمة الكفايات التي تـ إعدادها ،وهي كما يمي:

 4.4. 1مطاقة مالحظة
ف ػػي

ػػول أه ػػداؼ البح ػػث قام ػػت الباحث ػػة باع ػػداد بطاق ػػة مالحظ ػػة لتقي ػػيـ عين ػػة الد ارس ػػة

لمكفايات التي ت منها البرنامج المقترح لتحديد مد تمكف الطالبات المعممات في امعة األزهر

بغزة مف الكفايات ،وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية في بنال األداة:
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 -1الفدؼ مف مطاقة المالحظة:
تهػػدؼ بطاقػػة المالحظػػة لقيػػاس مسػػتو الكفايػػات االدائيػػة لػػد الطالبػػات المعممػػات فػػي

التربية العممي ب امعة األزهر بغزة.
 -2تحد د الكفا ات األدائ ة:

قامػػت الباحثػػة بتحديػػد أربػػا كفايػػات لقياسػػها وهػػي (الكفايػػات المتعمقػػة بػػالتخطيط لمػػدرس،

وتحديد الوسائؿ التعميمية ،وتوظيؼ طرائؽ التدريس ،واستخداـ أدوات التقويـ وأساليبه).
 -3ص اغة اقرات مطاقة المالحظة:

بع ػػد أف ت ػػـ تحدي ػػد قائم ػػة الكفاي ػػات األولي ػػة قام ػػت الباحث ػػة بص ػػياغة ( )40فقػ ػرة لبطاق ػػة
المالحظػػة فػػي صػػورة أهػػداؼ سػػموكية يمكػػف مالحظتهػػا باسػػتخداـ المالحظػػة المباشػرة ،وقػػد قامػػت

الباحثة بتوزيا الفقرات عمم أربا كفايػات ،وقػد أعطػت الباحثػة لكػؿ فقػرة وزنػا تػدري يا يتكػوف مػف

سمـ تػدري ي خماسػي (مرتفعػة ػدا ،مرتفعػة ،متوسػطة ،منخف ػة ،منخف ػة ػدا) وقػد تػـ تمثيػؿ
االوزاف باألرقاـ التالية ( ،)5،4،3،2،1وتـ عرض هذا القائمة عمم المحكمػيف ،وبعػد التعػديالت
وات ػػافة والحػػذؼ أصػػبحت القائمػػة مكونػػة مػػف ( )38فقػرة ،وبػػذلؾ تنحصػػر در ػػات أفػراد العينػػة

بيف ( )38در ة إلم ) (190در ة.

 -4حسا زمف تطم ؽ مطاقة المالحظة:
تـ حساب زمف تطبيؽ البطاقة مف خالؿ تطبيقها عمم نفس عينة االختبار االستطالعية

وكػػاف عػػددهـ ( 20طالبػػة) مػػف طالبػػات التطبيػػؽ البعػػدي لعػػدـ تػػوفر عينػػة اسػػتطالعية ،وقػػد كػػاف
زمف تطبيؽ البطاقة  35دقيقة ل ميا الطالبات.
 -5صدؽ مطاقة المالحظة:

لقد تحققت الباحثة مف صدؽ بطاقة المالحظة مف خالؿ اتبػاع ثالثػة أنػواع مػف الصػدؽ
وهي صدؽ المحتو  ،وصدؽ المحكميف ،وصدؽ االتساؽ الداخمي ،وهي عمم النحو التالي:
أ -صدؽ المحتوى:

وقد تحققت الباحثة مف صػدؽ محتػو بطاقػة المالحظػة مػف خػالؿ إ ػرالات بنػال بطاقػة

المالحظػػة بالكفايػػات األدائيػػة ،ومػػف ثػػـ صػػياغة فق ػرات بطاقػػة المالحظػػة بحيػػث تمثػػؿ الكفايػػات
األدائية.

 صدؽ المحكم ف:ت ػػـ عػ ػػرض بطاقػ ػػة المالحظػ ػػة عمػ ػػم عػ ػػدد مػ ػػف المحكم ػػيف المختص ػػيف ،وق ػػد طمػػػب مػػػف

المحكميف إبدال و هة نظرهـ إزال و وح كؿ فقػرة ،وقػد أبػد المحكمػوف مالحظػات هامػة وقيمػة
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قامت الباحثة بنال عميها بعمػؿ التعػديالت الالزمػة ،كمػا طمػب مػف المحكمػيف تحديػد مػد صػدؽ
العبارات ومد قياس ما و عت أل مه ،وعميػه فقػد تػـ انتفػال الفقػرات التػي اتفػؽ المحكمػيف عمػم

صػػالحيتها ،هػػذا وقػػد اسػػتبعدت الباحثػػة الفق ػرات التػػي أشػػار إليهػػا المحكم ػوف ليصػػب عػػدد فق ػرات
بطاقة المالحظة ( )38فقرة ،وال دوؿ التالي يبيف توزيا فقرات بطاقة المالحظة عمم مهاراتها.
جدوؿ()1-4

توز ع اقرات مطاقة المالحظة

عذد انفمراث

 1الكفايات المتعمقة بالتخطيط لمدرس

13

اننسبت%
34%

انكفاياث

و

 2الكفايات المتعمقة بتحديد الوسائؿ التعميمية

8

%21

 3الكفايات المتعمقة بتوظيؼ طرائؽ التدريس

8

21%

 4الكفايات المتعمقة باستخداـ أدوات التقويـ وأساليبه

9

%24

انًجًوع

38

100%

 -1صدؽ االتساؽ الداخما:
قام ػػت الباحث ػػة ب ػػالتحقؽ م ػػف ص ػػدؽ االتس ػػاؽ ال ػػداخمي لبطاق ػػة المالحظ ػػة بتطبيقه ػػا عم ػػم عين ػػة
استطالعية مكونة مف ( )20طالبة ،ثـ قامت بحساب معامالت ارتباط بيرسوف بػيف در ػات كػؿ

فق ػرة مػػف الفق ػرات مػػا الكفايػػة التػػي تنتمػػي إليهػػا مػػا الدر ػػة الكميػػة لكػػؿ كفايػػة ،وال ػػدوؿ ()2-4

يو

ذلؾ.

016

دوؿ()2-4
ملامؿ ارتماط كؿ اقرة مف اقرات الكفا ة مع الدرجة الكم ة لمكفا ة التا ت تما إل
انكفايت

انكفاياث
انًتعهمت
بانتخطيط
نهذرس

انكفاياث
انًتعهمت
بتوظيف
طرائك
انتذريس

فا 

رلى
انسؤال

يعايم
االرتباط

يستوى انذالنت

1

0.931

دالت عنذ 0.01

1

2

0.787

دالت عنذ 0.01

2

0.519

3

0.620

دالت عنذ 0.05

3

0.583

دالت عنذ 0.05

4

0.729

دالت عنذ 0.01

4

0.764

دالت عنذ 0.01

5

0.966

دالت عنذ 0.01

5

0.851

دالت عنذ 0.01

6

0.707

دالت عنذ 0.01

6

0.673

دالت عنذ0.01

7

0.655

دالت عنذ 0.01

7

0.851

دالت عنذ 0.01

8

0.637

دالت عنذ 0.05

8

0.726

دالت عنذ0.01

13

0.648

دالت عنذ 0.01

1

0.863

دالت عنذ 0.01

1

0.755

دالت عنذ 0.01

2

0.698

دالت عنذ 0.01

2

0.900

دالت عنذ 0.01

3

0.827

دالت عنذ 0.01

3

0.736

دالت عنذ 0.01

4

0.831

دالت عنذ 0.01

4

0.609

دالت عنذ 0.05

5

0.887

دالت عنذ 0.01

5

0.616

دالت عنذ 0.05

6

0.547

دالت عنذ 0.05

6

0.807

دالت عنذ 0.01

7

0.913

دالت عنذ 0.01

7

0.648

دالت عنذ 0.01

8

0.848

دالت عنذ 0.01

8

0.792

دالت عنذ 0.01

9

0.739

دالت عنذ 0.01

انكفايت

انكفاياث
انًتعهمت
بتحذيذ
انوسائم
انتعهيًيت

انكفاياث
انًتعهمت
باستخذاو
أدواث
انتمويى
وأسانيبه

رلى
انسؤال

يعايم
االرتباط

يستوى انذالنت

0.830

دالت عنذ 0.01
دالت عنذ 0.05

*ر الجدول ة ع د درجة حر ة ( )18وع د مستوى داللة (0.641 = )0.01

**ر الجدول ة ع د درجة حر ة ( )18وع د مستوى داللة (0.514 = )0.05

يت

مف ال دوؿ السابؽ أف ميػا الفقػرات دالػة إحصػائيا عنػد مسػتو داللػة يمتػد بػيف

(.)0.01،0.05

ولمتدكػػد مػػف التناسػػؽ الػػداخمي لمهػػارات البطاقػػة تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف در ػػة

كؿ مهارة والدر ة الكمية لمبطاقة كما هو مو

في دوؿ رقـ (:)3-4
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دوؿ ()3-4
ملامالت ارتماط كؿ مفارة مف مفارات مطاقة المالحظة والدرجة الكم ة لممطاقة
االرتباط

مستوى الداللة

الكفاية

الكفايات المتعمقة بالتخطيط لمدرس

0.984

دالة عند 0.01

الكفايات المتعمقة تحديد الوسائؿ التعميمية

0.970

دالة عند 0.01

الكفايات المتعمقة توظيؼ طرائؽ التدريس

0.974

دالة عند 0.01

الكفايات المتعمقة باستخداـ أدوات التقويـ وأساليبه

0.987

دالة عند 0.01

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )18وعند مستوى داللة (0.641 = )0.01
**ر الجدولية عند درجة حرية ( )18وعند مستوى داللة (0.514 = )0.05

يت

مف ال دوؿ السابؽ أف ميا الفقرات دالة إحصائيا عنػد مسػتو داللػة ( ،)0.01ممػا

يدؿ عمم أف البطاقة تتمتا بدر ة عالية مف االتساؽ الداخمي.
 -2ثمات مطاقة المالحظة:

تـ حساب ثبات بطاقة المالحظة بطريقتيف هما:
 -1طريقة الت زئة النصفية.
 -2طريقة اتفاؽ المحكميف.

 -1طر قة التجزئة ال صف ةSplit-Half method :
تـ استخداـ در ػات العينػة االسػتطالعية لحسػاب ثبػات البطاقػة بطريقػة الت زئػة النصػفية
حيث احتسبت در ة النصؼ األوؿ لكؿ مهارة مف مهػارات البطاقػة وكػذلؾ در ػة النصػؼ الثػاني
مف الدر ات وذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف النصػفيف ثػـ ػر تعػديؿ طػوؿ البعػد باسػتخداـ

معادلة سبيرماف براوف ) (Spearman-Brownوال دوؿ التالي يو
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ذلؾ:

جدوؿ()4-4
معامالت االرتباط بيف نصفي كؿ كفاية مف كفايات البطاقة قبؿ التعديؿ ومعامؿ االرتباط بعد
التعديؿ
عذد

هعاهل االرتباط

هعاهل االرتباط

الفقراث

قبل التعذٌل

بعذ التعذٌل

*13

0.955

0.955

الكفاٌاث الوتعلقت بتحذٌذ الىسائل التعلٍوٍت

8

0.861

0.925

الكفاٌاث الوتعلقت بتىظٍف طرائق التذرٌس

8

0.884

0.939

الكفاٌاث الوتعلقت باستخذام أدواث التقىٌن
وأسالٍبه

*9

0.894

0.946

الوالحظت ككل

38

0.967

0.983

البعذ
الكفاٌاث الوتعلقت بالتخطٍط للذرس

*تم استخدام معادلة جتمان ألن النصفين غير متساويين

يت

مف ال دوؿ السابؽ أف م موع معامؿ الثبات الكمي لبطاقة المالحظة ( )0.983وهو

معامؿ ثبات مرتفا ،وهذا يدؿ عمم أف البطاقة تتمتا بدر ة يدة مف الثبات تطمئف الباحثة إلػم
تطبيقها عمم عينة الدراسة.

 -2ثمات اتفاؽ المحكم ف ماستخداـ ملادلة كومر:
قامت الباحثة بالتدكد مف ثبات األداة مف خػالؿ ثبػات التحميػؿ عبػر األفػراد ،حيػث قامػت

الباحثػػة بتقيػػيـ الطمبػػات المعممػػات بنفسػػها وباالسػػتعانة بزميمػػة أخػػر  ،مػػف خػػالؿ خمػػس بطاقػػات،
وقد تـ حساب نسب االتفػاؽ بػيف النتػائج التػي توصػمت إليهػا الباحثػة مػا زميمتهػا وذلػؾ باسػتخداـ

معادلة كوبر ) )cooper، 1973: 27والتي تدخذ الصورة التالية :

معامؿ االتفاؽ =

نقاط االتفاؽ

100 X

نقاط االتفاؽ  +نقاط االختالؼ

فحصمت عمم معامؿ اتفاؽ عاؿ ومرض ،وال دوؿ التالي يو
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ذلؾ:

جدوؿ()5-4
ثمات المالحظة عمر األاراد
رلى
انبطالت

نماط االتفاق بين انباحث
وزييهه

نماط االختالف بين
انباحث وزييهه

يعايم االتفاق%

1

172

14

92.47

2

161

16

90.96

3

167

9

94.89

4

165

13

92.70

5

168

11

93.85

انًجًوع

833

63

92.97

يت

مف ال دوؿ السابؽ أف معامؿ االتفاؽ الكمي كاف ( )%92.97وهذا معامؿ يد،

ويطمؽ عمم هذا النوع مف الثبات باالتساؽ عبر األفراد.
 4.5المر امت التدر ما:

لتحقيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة قامػػت الباحثػػة ببنػػال برنػػامج مقتػػرح فػػي

ػول المعػػايير المهنيػػة

لممعمػػـ الفمسػػطيني ال ديػػد تكسػػاب الطالبػػات المعممػػات الكفايػػات التدريسػػية ،وذلػػؾ بعػػد االطػػالع
عمػػم األدب التربػػوي المتعمػػؽ بم ػػاؿ الد ارسػػة والد ارسػػات التػػي تناولػػت بنػػال الب ػرامج بشػػكؿ عػػاـ

والبرامج التي تناولت مو وعات مشابهة بشكؿ خاص.

حيػػث تػػـ بنػػال البرنػػامج المقتػػرح واعػػداد العػػروض العمميػػة واألنشػػطة التدريبيػػة والمواقػػؼ

الهادفة لمتعرؼ إلم المعايير المهنية لممعمـ والفمسطيني ال ديد والتعرؼ إلم الكفايات التدريسية.

ممررات إعداد المر امت:

 -1محاول ػػة الوص ػػوؿ إل ػػم برن ػػامج ت ػػدريبي يعم ػػؿ عم ػػم تط ػػوير الكفاي ػػات التدريس ػػية الالزم ػػة
لمطمبػػة المعممػػيف خػػالؿ فت ػرة تػػدريبهـ ،وتدمػػؿ الباحثػػة مػػف ال هػػات المعنيػػة اعتمػػاد هػػذا

البرنامج كمتطمب سابؽ لمتس يؿ لمتربية العممية.

 -2و ػػود ف ػػوة مػػا بػػيف المعرفػػة النظريػػة التػػي يتمقاهػػا الطمبػػة المعممػػوف خػػالؿ فت ػرة اتعػػداد
األكاديمي وبيف التطبيؽ العممي ،وأكدت ذلؾ عدة دراسات تناولت م اؿ إعداد المعمميف
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قبػػؿ الخدمػػة ،فيػػدتي هػػذا البرنػػامج ليقػػدـ تطبيق ػا عممي ػا لكيفيػػة توظيػػؼ المعػػايير المهنيػػة
لممعمـ الفمسطيني ال ديد والكفايات التدريسية في الممارسات الصفية.

 -3تقديـ أداة لممشرفيف التربوييف تساعدهـ عمي تقويـ أدال الطمبة المعمميف.

أسس م اء المر امت:

بعػػد اسػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت مو ػػوع الد ارسػػة الحاليػػة تػػـ تحديػػد األسػػس

التالية لمبرنامج

 -1االهتماـ بالتهيئة واتطار العاـ لمبرنامج واألهداؼ التي يسعم لتحقيقها.

 -2تحديد االستراتي يات واألنشطة التدريبية ما مراعاة ماللمتها لمطالبات المعممات.
 -3مناسبة المحتو لخصائص الفئة المستهدفة منه.
 -4أف يكوف البرنامج قابال لمتقويـ.

امسفة إعداد المر امت:

قامػػت فكػرة البرنػػامج عمػػم تقػػديـ مػػادة عمميػػة نظريػػة لمطالبػػات المعممػػات ثػػـ يتبعهػػا تقػػديـ
نشاط تطبيقي ،يختبر مد اكتسابهـ لممادة العممية المعرو ة ،وقػد نوعػت الباحثػة فػي األنشػطة
التطبيقية ما بيف األنشطة الفردية وال ماعية.

تػ ػػـ تقسػ ػػيـ الطالبػ ػػات المعممػ ػػات إلػ ػػم م موعػ ػػات عمػ ػػؿ لحػ ػػثهف عمػ ػػم أف يك ػ ػف فػ ػػاعالت

ومشاركات في أنشطة وفعاليات البرنامج ،حيث تتناوؿ كؿ م موعة مهمة تدريسية تقوـ بان ازها
ثـ تقوـ بعر ها إحد أفراد الم موعة ،ثـ تقوـ الباحثة بتقويـ ما تـ عر ه مف المتدربات.

وتمثمت المادة العممية المعرو ة في م اليف أساسييف هما:

 -1المع ػػايير المهني ػػة لممعم ػػـ الفمس ػػطيني ال دي ػػد :م ػػف حي ػػث ش ػػرح المع ػػايير المهني ػػة وتحدي ػػد
م االتها ومستوياتها األربعة ومصادر التحقؽ منها.

 -2الكفايات التدريسية :وشممت كفايات التخطيط وطرؽ التدريس والوسائؿ التعميمية والتقويـ.

مدة ومكاف عقد المر امت:

تكػػوف البرنػػامج التػػدريبي مػػف ( )14مسػػة تدريبيػػة با مػػالي ( )28سػػاعة تدريبيػػة امتػػدت
بيف ( )3/31-2 /17كما يت

مف ال دوؿ (.)6-4

وتـ عقد ال مسات في مختبر كمية التربية وقاعة المؤتمرات في امعة األزهر -غزة.
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خطوات م اء المر امت:

 -1تحد د أهداؼ المر امت:
هػػدؼ البرنػػامج التػػدريبي إلػػم اكسػػاب الطالبػػات المعممػػات بتخصػػص التعمػػيـ األساسػػي فػػي

امعػػة األزهػػر بغ ػزة الكفايػػات التدريسػػية الالزمػػة لهػػف ،وذلػػؾ فػػي

الفمسطيني ال ديد.

ػػول المعػػايير المهنيػػة لممعمػػـ

 -2تحد د محتوى المر امت:

تكوف البرنامج المقترح مف خمسة مكونات أساسية وهي:

جدوؿ ()6-4

مكونات البرنامج التدريبي
الوحدة
األولى

المحتوى
الملا ر المف ة لمملمـ الفمسط ا الجد د

 -التعريػ ػ ػ ػ ػػؼ بالمعػ ػ ػ ػ ػػايير المهنيػ ػ ػ ػ ػػة لممعمػ ػ ػ ػ ػػـ

عدد

عدد

الجمسات

الساعات

الفترة الزم ة
2/18-17

مستاف

 4ساعات

الفمسطيني ال ديد
 -تطبيق ػػات تربوي ػػة عم ػػم اس ػػتخداـ المع ػػايير

المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد
 

3/9-2/24

الكفا ات التدر س ة
الثا ة

أوًال :التخط ط

5

 كفاية تحديد المتطمب السابؽ كفاي ػ ػػة ص ػ ػػياغة أه ػ ػػداؼ س ػ ػػموكية متع ػ ػػددةالم االت والمستويات
 كفاية مقدمة الدرس -كفاية تحديد الزمف

 كفاية إعداد خطة يومية -كفاية اختيار أنشطة تعميمية

 كفاية توظيؼ أساليب التعمـ النشط كفاية إعداد الوا ب البيتي -كفاية غمؽ الدرس 
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مسات 

10
ساعات

الوحدة

الثالثة

المحتوى

عدد

عدد

الجمسات

الساعات

الفترة الزم ة
3/10

ثا ًا :الوسائؿ التلم م ة
 -أهمية الوسائؿ التعميمية

مسة

ساعتاف

 أسس اختيار الوسائؿ التعميمية مصادر الحصوؿ عمم الوسائؿ أساسيات استخداـ الوسائؿ -أنواع الوسائؿ 

الراملة

3/17-16

ثالثًا :طرؽ التدر س

 -مفهوـ طريقة التدريس

مستاف

 -طريقة التدريس المثالية

4

ساعات 

 العوامػ ػػؿ التػ ػػي تػ ػػؤثر فػ ػػي اختيػ ػػار طريقػ ػػةالتدريس

 أنواع طرؽ التدريس 3/24-23

املا :أدوات التقو ـ
الخامسة ر ً
 -مفهوـ التقويـ

مستاف

 -أنواع التقويـ

 -أغراض التقويـ

4

ساعات 

 -أسس التقويـ

 االختبار التحصيمي أغراض االختبار التحصيمي أنواع االختبارات التحصيمية التغذية ال ار عة التلم ـ

تػ ػػـ إعطػ ػػال الطالبػ ػػات المعممػ ػػات نبػ ػػذة عػ ػػف ماهيػ ػػة

المصغر التعم ػػيـ المص ػػغر وخطوات ػػه ،ث ػػـ ػػر تطبي ػػؽ ك ػػؿ
كفاية عمم حدة باستخداـ أسموب التعميـ المصغر
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مستاف

4

ساعات 

3/31-30

 -3تحد د طرؽ تقد ـ محتوى المر امت:
تـ عػرض المػادة العمميػة النظريػة واألنشػطة التطبيقيػة باسػتخداـ هػاز الحاسػوب LAP

 TOPو هاز عرض فوؽ الرأس  LCDوالسبورة التفاعمية.

 -4عرض اإلطار ال ظري لممر امت ماستخداـ اللروض التقد م ة .POWER POINT
تحديد طرؽ التدريس واألنشطة المستخدمة في البرنامج:

لتحقيؽ الهدؼ مف البرنامج المقترح تػـ اسػتخداـ طػرؽ متعػددة منهػا العصػؼ الػذهني والمناقشػات

الفردية وال ماعية ،والعمؿ التعاوني.

 -5تحد د زمف ومكاف ت ف ذ المر امت:
تـ االتفاؽ عمم عقد مستيف أسبوعيا ما الطالبات المعممات ،بواقا ساعتيف لكػؿ مسػة

وفقا ل دولهف الدراسي ،وقػد بمػ عػدد ال مسػات ( )14مسػة تدريبيػة بواقػا ( )28سػاعة تدريبيػة،
وعقدت ال مسات في مختبر كمية التربية وقاعة المؤتمرات في امعة األزهر -غزة.
 -6تحد د آل ات تقو ـ المر امت:
اعتمد البرنامج المقترح عمم:

أ -تقػػويـ قبمػػي :ويكػػوف قبػػؿ تعػػرض الطالبػػات المعممػػات لمبرنػػامج المقتػػرح ،وذلػػؾ لموقػػوؼ عمػػم
مد امتالؾ الكفايات التدريسية ،وستستخدـ الباحثة بطاقة مالحظة أدال المعمـ.

ب-تقػػويـ تكػػويني :ت ػػـ تقػػويـ الطالب ػػات المعممػػات أثنػػال ع ػػرض البرنػػامج م ػػف خػػالؿ المناقش ػػات
و مسات العصؼ الذهني واألنشطة التي تـ تكميؼ الطالبات المعممات بددائها خالؿ مسات

التدريب.

ت -تقويـ ختامي :يكوف بعد االنتهال مف البرنامج المقترح لرؤية مد تمكف الطالبات المعممات
مف الكفايات التدريسية باعادة استخداـ بطاقة مالحظة أدال المعمـ.

 -7ضمط المر امت المقترح:

بعد إعداد البرنامج في صورته األولية تػـ عر ػه عمػم م موعػة مػف المحكمػيف والمختصػيف

فػػي م ػػاؿ المنػػاهج وطػػرؽ التػػدريس بم ػ عػػددهـ ( )8مبينػػيف فػػي ممحػػؽ رقػػـ ( ،)4وذلػػؾ تبػػدال
رأيهػػـ فيمػػا يتعمػػؽ بمالئمػػة البرنػػامج ألهدافػػه ،ودقػػة المعمومػػات المت ػػمنة فػػي البرنػػامج ،وتنظػػيـ

الوحدات ومكوناتها مف أهداؼ ومحتو وأنشطة ،وتقويـ ومد صالحية البرنامج لمتطبيؽ.
وفػػي

ػػول المالحظػػات التػػي قػػدمها السػػادة المحكمػػوف تػػـ تعػػديؿ البرنػػامج وو ػػعه فػػي صػػورته

النهائية وهذا مبيف في ممحؽ رقـ ()5
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 4.6إجراءات الدراسة:
 -1االط ػػالع عم ػػم األدب الترب ػػوي م ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناول ػػت نف ػػس المو ػػوع أو
مو وعات ذات صمة.

 -2إعداد اتطار النظري لمدراسة باالستفادة مف األدب التربوي والدراسات السابقة.

 -3تحديد م تما الد ارسػة الػذي يت ػمف ميػا الطالبػات المعممػات فػي كميػة التربيػة ب امعػة

األزهر بغزة تخصص تعميـ أساسي خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ .2015-2016

 -4اختيار عينة الدراسة المتمثمػة فػي عشػريف طالبػة معممػة فػي كميػة التربيػة تخصػص تعمػيـ
اساسي خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ .2015-2016

 -5تحديد أدوات الدراسة المناسبة المتمثمة في البرنامج المقترح وبطاقة المالحظة.
 -6التحقؽ مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة باستخداـ الطرؽ العممية السميمة.
 -7تصميـ البرنامج المقترح وعر ه عمم المختصيف لتقييمه.

 -8عقد مسة ما عينة الدراسة لموقوؼ عمم مستو معػرفتهف بالكفايػات التدريسػية ،والتدكػد
مػف در ػػة امػػتالكهف لمكفايػػات ،حيػػث تبػػيف و ػػود معرفػػة بالكفايػػات التدريسػػية بشػػكؿ عػػاـ
وعػدـ معػرفتهف بػاألمور الدقيقػػة ،وعػدـ و ػود أي معرفػة عػػف المعػايير الفمسػطينية لممعمػػـ
الفمسطيني ال ديد ،وبذلؾ اطمدنت الباحثة لمبدل بتنفيذ البرنامج.

 -9تطبيؽ االختبار القبمي ببطاقة المالحظة.

 -10البدل ب مسات البرنامج المقترح ما الطالبات المعممات في مختبر كميػة التربيػة ب امعػة
األزهر بغزة.

 -11تطبيؽ االختبار البعدي ببطاقة المالحظة.

 -12تحميؿ البيانات التي أفرزتها أدوات الدراسة ومعال تها إحصائيا.
 -13التوصؿ إلم إ ابات أسئمة الدراسة وفرو ها.
 -14صػػياغة التوصػػيات فػػي
لم اؿ الدراسة الحالية.

ػػول نتػػائج الد ارسػػة ومػػف ثػػـ اقت ػراح بعػػض الد ارسػػات المكممػػة
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 4.7األسال

اإلحصائ ة المستخدمة:

لتحقيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة ،اسػػتخدمت الباحثػػة البرنػػامج اتحصػػائي  SPSSفػػي معال ػػة

بيانات الدراسة التالية:
وا ما ما األسال

المستخدمة اا الصدؽ والثمات:

 -1معامؿ االرتباط بيرسوف :لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار.
 -2معادلة سبيرماف براوف :لحساب الثبات بطريقة الت زئة النصفية.
 -3معادلة كوبر :تي اد ثبات البطاقة.

أما األسال

المستخدمة اا التحم ؿ االحصائا لم تائت افا كما ما:

 -1اختبار ت لمكشؼ عف الفروؽ لعينتيف مرتبطتيف.
 -2مربا معامؿ (إيتا) لمتحقؽ مف فاعمية البرنامج.
 -3معدؿ الكسب لبالؾ.


006

الفصن اخلاوض
نتائج الدراشة وتفصريها
 4.4اإلجبثخ انًزعهقخ ثبنظؤال األول ورفظيزهب
 4.4اإلجبثخ انًزعهقخ ثبنظؤال انثبَي ورفظيزهب
 4.4اإلجبثخ انًزعهقخ ثبنظؤال انثبنث ورفظيزهب
َ 4.1زبئج اندراطخ.
 4.4رىصيبد اندراطخ.
 4.4يقززحبد اندراطخ.

الفصؿ الخامس
تائت الدراسة وم اقشتفا
يتنػػاوؿ هػػذ الفصػؿ عر ػا لمنتػػائج التػػي توصػػمت إليهػػا الباحثػػة ،والمتعمقػػة بهػػدؼ الد ارسػػة

المتمثػػؿ فػػي "مػػا فعاليػػة البرنػػامج المقتػػرح فػػي

ػػول المعػػايير المهنيػػة لممعمػػـ الفمسػػطيني ال ديػػد

تكسػػاب الكفايػػات التدريسػػية لػػد الطالبػػات المعممػػات "حيػػث تػػـ اسػػتخداـ البرنػػامج اتحصػػائي

" "spssفػي معال ػػة بيانػػات الد ارسػػة ،وتػػـ عػػرض النتػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ إليهػػا ،وكػػذلؾ مناقشػػة
النتائج وتفسيرها وفي

وئها و عت الباحثة م موعة مف التوصيات والمقترحات.

 - 5.1اإلجامة المتلمقة مالسؤاؿ األوؿ وتفس ره:

ي ػػنص السػ ػؤاؿ األوؿ م ػػف أس ػػئمة الد ارس ػػة عم ػػم م ػػا يم ػػي" :م ػػا البرن ػػامج المقت ػػرح تكس ػػاب

الكفايات التدريسية في

ول المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد؟

ولإل اب ػػة عم ػػم ه ػػذا السػ ػؤاؿ قام ػػت الباحث ػػة باع ػػداد وبن ػػال البرن ػػامج الت ػػدريبي تكس ػػاب الكفاي ػػات

التدريسػػية فػػي

ػػول المعػػايير المهنيػػة لممعمػػـ الفمسػػطيني ال ديػػد ،والمو ػػحة خط ػوات بنائ ػه فػػي

الفصػؿ ال اربػا صػػفحة ( )11-9مػف فصػػوؿ هػذا الد ارسػػة ،وو ػا البرنػػامج كػامال فػػي ممحػؽ رقػػـ
()5

 - 5.2اإلجامة المتلمقة مالسؤاؿ الثا ا وتفس ره:
ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمم ":ما أثر البرنامج المقترح في

ول المعايير

المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد في إكساب الكفايات التدريسية لد الطالبات المعممات؟"

ولإل ابػػة عػػف السػؤاؿ تػػـ فحػػص الفر ػػية األولػػم والثانيػػة ،ولفحػػص الفر ػػية األولػػم تػػـ صػػياغة

الفػػرض الصػػفري التػػالي :ال تو ػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتو ( ) α ≥ 0.05بػػيف
متوسطي در ات الطالبات المعممات الخاصة ببطاقة المالحظة في األدال القبمي والبعدي.

ولمتحقؽ مف صحة هػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لعينتػيف مػرتبطتيف " t. test Paired

" sampleوال دوؿ( )1-5يو

ذلؾ.

.
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دوؿ ()1-5
المتوسطات واال حرااات المل ار ة وق مة "ت" ومستوى الداللة لمتلرؼ إلى الفروؽ اا م ف متوسطات
درجات ع ة الدراسة اا التطم ق ف القمما والملدي

انكفاياث انًتعهمت
بانتخطيط نهذرس
انكفاياث انًتعهمت بتحذيذ
انوسائم انتعهيًيت
انكفاياث انًتعهمت بتوظيف
طرائك انتذريس
انكفاياث انًتعهمت
باستخذاو أدواث انتمويى
وأسانيبه
انًالحظت ككم

انًجًوعت

انعذد

انًتوسط

االنحراف
انًعياري

ليًت "ث"

ليًت
انذالنت

يستوى انذالنت

قبلً

20

26.900

2.447

50.052

0.000

بعذي

20

60.200

1.795

دالت إحصائٍاً
عنذ 0.01

قبلً

20

16.550

2.089

بعذي

20

37.350

1.309

قبلً

20

16.350

1.843

بعذي

20

37.100

0.968

قبلً

20

18.250

1.585

بعذي

20

41.400

1.046

قبلً

20

78.050

6.117

بعذي

20

176.050

3.502

44.452

0.000

دالت إحصائٍاً
عنذ
0.01

49.142

0.000

دالت إحصائٍاً
عنذ
0.01

57.060

0.000

دالت إحصائٍاً
عنذ
0.01

77.349

0.000

دالت إحصائٍاً
عنذ
0.01

* قيمة "ت" ال دولية عند در ة حرية ( )19وعند مستو داللة (2.09 = )0.05≥α
* قيمة "ت" ال دولية عند در ة حرية ( )19وعند مستو داللة (2.86 = )0.01≥α

يت

مف ال دوؿ السابؽ أف:

قيمة "ت" المحسوبة في الكفايات المتعمقة بالتخطيط لمدرس كانت  50.052وهػي أعمػم
مف قيمة "ت" ال دولية عند مستو داللة ( ،)0.01≥αوكذلؾ قيمة "ت" المحسػوبة فػي الكفايػات

المتعمق ػػة بتحدي ػػد الوس ػػائؿ التعميمي ػػة كان ػػت  44.452وه ػػي أعم ػػم م ػػف قيم ػػة "ت" ال دولي ػػة ع ػػف

مستو داللة ( ،)0.01≥αوقيمة "ت" المحسوبة في الكفايػات المتعمقػة بتوظيػؼ ط ارئػؽ التػدريس
كانت  49.142وهي أي ا أعمم مف قيمة "ت" ال دولية عند مستو داللػة ( ،)0.01≥αوقيمػة

"ت" المحس ػػوبة ف ػػي الكفاي ػػات المتعمق ػػة باس ػػتخداـ أدوات التق ػػويـ وأس ػػاليبه كان ػػت  57.060وه ػػي
أعمم مف قيمة "ت" ال دولية عف مستو داللة (.)0.01≥α
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مػف ذلػػؾ نػػر أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة "ت" ال دوليػػة فػػي ميػػا الكفايػػات

والدر ػة الكميػة لمبطاقػة عنػػد مسػتو داللػة ( ،)0.01≥αوبػذلؾ يػػتـ رفػض الفػرض الصػفري بعػػدـ
و ػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية وقبػػوؿ الفػػرض البػػديؿ الػػذي يػػدؿ عمػػم و ػػود فػػروؽ ذات داللػػة
إحصائية بيف متوسط در ات التطبيؽ القبمي ومتوسط در ات التطبيؽ البعدي في البطاقػة ،ولقػد

كانت الفروؽ لصال التطبيؽ البعدي.

وتعزو الباحثة ذلػؾ إلػم وعػي الطالبػات المعممػات والمػامهف بالمفػاهيـ الرئيسػية لمكفايػات

التدريسػػية واي ػػابيتهف وتعػػاونهف ودافعيػػتهف العاليػػة ورغبػػتهف فػػي الػػتعمـ ،كػػذلؾ شػػعور الطالبػػات
المعمم ػػات بدهمي ػػة المو ػػوع وحيويت ػػه ،كم ػػا س ػػاهمت المتابع ػػة المس ػػتمرة أثن ػػال تطبي ػػؽ البرن ػػامج

ألعماؿ الطالبات المعممات عمم إتماـ هذا العمؿ.

وتتفػػؽ هػػذا النتػػائج مػػا د ارسػػة كػػؿ مػػف منػػاؿ ن ػػـ ( ،)2010وحمػػد البيطػػار ( ،)2009وباسػػـ

الع رمي (.)2011

ولفحص الفر ية الثانية تػـ صػياغة الفػرض الصػفري التػالي :ال يحقػؽ البرنػامج المقتػرح

ح ـ تػدثير يزيػد عػف ( )0.14فػي تنميػة الكفايػات التدريسػية لػد الطالبػات المعممػات كمػا يقػاس

بمربا ايتا.

ولفح ػػص ه ػػذا الف ػػرض قام ػػت الباحث ػػة باي ػ ػػاد ح ػػـ الت ػػدثير بحس ػػاب مرب ػػا إيتػػػا "" η2

باستخداـ المعادلة التالية:

= η2

t2
t2 + df

وال دوؿ المر عي( )2-5يو

ح ـ قيمة

2

(حسف)283: 2011،

η

جدوؿ ()2-5
ال دوؿ المر عي المقترح لتحديد مستويات ح ـ التدثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس ح ـ
التدثير
األداة انًستخذيت
η2

حجى انتأثير
صغير

يتوسط

كبير

كبير جذا

0.01

0.06

0. 14

0.20
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ولقد تـ حساب ح ـ تدثير العامؿ المستقؿ (البرنامج) عمم العامؿ التابا (أدال الطالبات

المعممات عمػم بطاقػة المالحظػة) وال ػدوؿ ( ) 3-5يو ػ ح ػـ التػدثير بواسػطة كػؿ مػف مربػا
ايتا " " η 2و(.)t
جدوؿ ()3-5
ق مة " "tو " " η 2لمدرجة الكم ة لممطاقة إل جاد حجـ التأث ر
قٍوت
"ث"

الوهارة
الكفاٌاااااث الوتعلقاااات بااااالتخطٍط
للذرس
الكفاٌاااااااث الوتعلقاااااات بتحذٌااااااذ
الىسائل التعلٍوٍت
الكفاٌااااااث الوتعلقااااات بتىظٍاااااف
طرائق التذرٌس
الكفاٌاااااث الوتعلقاااات باسااااتخذام
أدواث التقىٌن وأسالٍبه
الوالحظت ككل

قٍوت هربع
اٌتا

حجن التأثٍر

0.992 50.052

كبٍر جذاً

0.990 44.452

كبٍر جذاً

0.992 49.142

كبٍر جذاً

0.994 57.060

كبٍر جذاً

0.997 77.349

كبٍر جذاً

نػػر مػػف ػػدوؿ ( )3-5أف قيمػػة ايتػػا فػػي الكفايػػات المتعمقػػة بػػالتخطيط لمػػدرس ،0.992

وقيمػػة ايتػػا فػػي الكفايػػات المتعمقػػة بتحديػػد الوسػػائؿ التعميميػػة  ،0.990وقيمػػة ايتػػا فػػي الكفايػػات
المتعمقة بتوظيؼ طرائؽ التدريس ،0.994وقيمتها في الكفايػات المتعمقػة باسػتخداـ أدوات التقػويـ
وأساليبه كانت  ،0.994و ميعها كانت أعمػم مػف المحػؾ المحػدد ب  0.14هػذا يعنػي أف ح ػـ

التػػدثير كبيػػر ػػدا ،وبػػذلؾ يػػتـ رفػػض الفػػرض الصػػفري بعػػدـ تػػدثير البرنػػامج المقتػػرح عمػػم إكسػػاب

الطالب ػػات المعمم ػػات الكفاي ػػات التدريس ػػية وقب ػػوؿ الف ػػرض الب ػػديؿ بو ػػود ح ػػـ ت ػػدثير كبي ػػر ػػدا

لمبرنامج.

وتعػػزو الباحثػػة ذل ػؾ إلػػم البرنػػامج المقتػػرح الػػذي اسػػتخدمته الباحثػػة تكسػػاب الطالبػػات

المعممات الكفايات التدريسية في

ول المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديػد ،والػم المحتػو

المتكامػؿ ،حيػػث بػػدأ البرنػػامج بػػالتعرؼ إلػػم المعػايير المهنيػػة لممعمػػـ الفمسػػطيني ال ديػػد ،ثػػـ انتقػػؿ
إلػم الكفايػات التدريسػية (التخطػيط ،الوسػائؿ التعميميػة ،طػرؽ التػدريس ،والتقػويـ) ،ثػـ إلػم التعمػػيـ
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المصغر ،وتطبيقات مف الطالبات المعممات عمم كؿ ما تـ عر ه ،وقد تخمؿ البرنامج تطبيقات

تقػػيس مػػد تمكػػف الطالبػػات المعممػػات عمػػم كػػؿ كفايػػة ،وتنوعػػت هػػذا التطبيقػػات بػػيف تطبيقػػات

فردية وأخر

ماعية.

- 5.3اإلجامة المتلمقة مالسؤاؿ الثالث وتفس ره:
ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمم" :ما فاعمية البرنامج المقتػرح المعػد تكسػاب

الطالبات المعممات الكفايات التدريسية؟

ولإل ابػػة عػػف الس ػؤاؿ تػػـ صػػياغة الفػػرض الصػػفري التػػالي :ال يحقػػؽ البرنػػامج المقتػػرح الكتسػػاب

الكفايػ ػات التدريس ػػية ل ػػد الطالب ػػات المعمم ػػات در ػػة م ػػف الفاعمي ػػة يزي ػػد ع ػػف ( )1.2كم ػػا تق ػػاس
بمعامؿ الكسب المعدؿ لبالؾ.

تـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ معادلة الكسب المعدؿ بالؾ Black

معامؿ الكسب

ص س

ص س

د س

د

(حسف)297:2011،

حيث إف ص :متوسط االختبار البعدي
س :متوسط االختبار القبمي

د :الدر ة العظمم لالختبار
وال دوؿ ( )4-5يو

ذلؾ.
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جدوؿ ()4-5
حساب قيمة معامؿ الكسب لػ (بالؾ) لمبطاقة

الوهارة

هتىسط
الذرجاث
البعذي

هتىسط
الذرجاث
القبلً

الذرجت
الناتجت
عن

النهاٌت
العظوى
لالختبار

الذرجت
الناتجت
عن

ص

س

ص-س

د

د-س

قٍوت بالك

الكفاٌاث الوتعلقت
بالتخطٍط
للذرس

60.200

26.900

33.30

65

38.10

1.39

الكفاٌاث الوتعلقت
بتحذٌذ الىسائل
التعلٍوٍت

37.350

16.550

20.80

40

23.45

1.41

الكفاٌاث الوتعلقت
بتىظٍف طرائق
التذرٌس

37.100

16.350

20.75

40

23.65

1.40

الكفاٌاث الوتعلقت
باستخذام أدواث
التقىٌن وأسالٍبه

41.400

18.250

23.15

45

26.75

1.38

الوالحظت ككل

78.050 176.050

98.00

190

111.95

1.39

ويت ػ ػ م ػػف ال ػػدوؿ ( )4-5مػ ػػد فاعمي ػػة البرن ػػامج المقتػ ػػرح ف ػػي اكتس ػػاب الكفايػ ػػات
التدريسػ ػػية لػ ػػد الطالبػ ػػات المعمم ػ ػػات فػ ػػي

ػ ػػول المعػ ػػايير المهني ػ ػػة لممعمػ ػػـ الفمسػ ػػطيني ال دي ػ ػػد

( ،(PSNTحيث تراوحت معامالت الكسب لبالؾ بيف  1.38لمكفايات المتعمقػة باسػتخداـ أدوات
التقويـ وأساليبه و 1.39لمكفايات المتعمقة بالتخطيط لمدرس ،و 1.40لمكفايات المتعمقة بتوظيػؼ

ط ارئػػؽ التػػدريس ،و 1.41لمكفايػػات المتعمقػػة بتحديػػد الوسػػائؿ التعميميػػة وهػػي ميعهػػا أعمػػم مػػف
محؾ الفاعمية التي حػددها بػالؾ ( ،)1.2وبػذلؾ نػرفض الفػرض الصػفري بعػدـ و ػود فاعميػة فػي

إكسػػاب الطالبػػات الكفايػػات التدريسػػية وقبػػوؿ الفػػرض البػػديؿ بو ػػود فاعميػػة أكبػػر مػػف ( )1.2فػػي

إكساب الطالبات المعممات الكفايات التدريسية.
وتعزو الباحثة هذا النتي ة إلم:
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 -1أف البرنامج المقترح قدـ المادة العممية بصورة أف ؿ مف الطريقة التي تقدـ أثنال د ارسػتهف
في ال امعة ،فكؿ طالبػة كانػت تدخػذ فرصػتها فػي النقػاش والحػوار واالستفسػار عػف النقػاط

الغام ة.

 -2قيػػاـ كػػؿ م موعػػة بػػالتطبيؽ العممػػي عمػػم كػػؿ مهػػارة تػػـ شػػرحها ثػػـ يػػتـ تقويمهػػا مػػف قبػػؿ
الباحثة.

 -3إشراؾ الطالبات المعممات في تقويـ بع هف مما أثار نوعا مف الحيوية والنشاط والمنافسة
بيف الطالبات المعممات.

 -4تقسيـ البرنامج التدريبي إلم مسات تدريبية بحيث تشمؿ كؿ مسػة عمػم أهػداؼ وأنشػطة
تطبيقية ووسائؿ تعميمية وتقديـ تغذية ار عة مستمرة لمطالبات المعممات عػف طريػؽ شػبكة

التواصؿ اال تماعي.

 -5التنػ ػػوع فػ ػػي اسػ ػػتخداـ الوسػ ػػائؿ التقنيػ ػػة الحديثػ ػػة فػ ػػي التػ ػػدريب ،ك هػ ػػاز العػ ػػرض ،و هػ ػػاز
الحاسوب المحموؿ ( ،)Lap Topوالسبورة التفاعمية.

 -6ال هد المبذوؿ في إعداد البرنامج الذي ساعد عمم تحقيؽ البرنامج ألهدافه.
 -7التدريب العممي الذي قامت به الطالبات المعممات أثنال تنفيذ البرنامج.

واتفقت هذا النتائج ما نتائج بعض الد ارسػات التػي أكػدت فاعميػة برنػامج مقتػرح فػي تنميػة

الكفايات التدريسية مثؿ دراسة الع رمي (.)2011
 5.4تائت الدراسة:
كشػػفت الد ارسػػة الحاليػػة ،والتػػي هػػدفت إل ػػم استقصػػال فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح فػػي

ػػول

المعايير المهنية لممعمػـ الفمسػطيني ال ديػد تكسػاب الطالبػات المعممػات الكفايػات التدريسػية ،عػف
م موعة نتائج يمكف تمخيصها في التالي:

 -1تحقيػػؽ البرنػػامج المقتػػرح األهػػداؼ المر ػػوة منػػه باكسػػاب الطالبػػات المعممػػات الكفايػػات
التدريسية.

 -2كشػفت الد ارسػة عػف و ػود أثػر كبيػر لمبرنػامج المقتػرح فػي

ػول المعػايير المهنيػة لممعمػـ

الفمسطيني ال ديد حيث بمغت قيمة ( )0.794 = η 2وهي قيمة كبيرة.

 -3تحقيؽ البرنامج المقترح في

ول المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد در ػة عاليػة

مف الفاعمية في إكساب الطالبات المعممات الكفايات التدريسػية حيػث بمغػت  1.39وهػي

قيمة كبيرة.
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5.5توص ات الدراسة:
في

ول النتائج التي توصمت لها الدراسة ،فاف الباحثة توصي بما يمي:

 -1اعتمػػاد المعػػايير المهنيػػة لممعمػػـ الفمسػػطيني ال ديػػد مػػف قبػػؿ ب ػرامج إعػػداد المعممػػيف فػػي
كميات التربية كمؤشرات أساسية ي ب عمم الطمبة المعمميف امتالكها وتقويمهـ وفقا لها.

 -2توظيؼ البرامج القائمة عمم الكفايات أثنال فترة اتعداد في ال امعة.
 -3تطوير وتقنيف أدوات تقييـ أدال الطمبة المعمميف.
1.6

مقترحات الدراسة:

 -1إ رال دراسات أخر مماثمة تتناوؿ الكفايات التي لـ تتعرض لها الدراسة الحالية.
 -2إ رال دراسة تتناوؿ تقويـ الكفايات التدريسية لمطمبة المعمميف في

ول المعايير المهنية

لممعمـ الفمسطيني ال ديد.

 -3إ رال دراسة تقييـ مد امتالؾ الطمبة المعممػيف لمعػايير المعمػـ النػا
المشرؼ ال امعي.

 -4مقارنة أدال طمبة األقساـ العممية باألقساـ األدبية في التربية العممية.
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مػف و هػة نظػر

قائىة
املصادر واملراجع
 أونًب :انًصبدر
 ثبَيًب :انًزاجع انعزثيخ
 ثبنثًب :انًزاجع األجُجيخ

أوًال :المصادر:

 -1القرآف الكر ـ

ثا ًا :المراجع اللرم ة:
 -1إبػراهيـ ،م ػػدي عزيػػز( .)2004تطػػو ر م ظومػػة إعػػداد الملمػػـ اػػا عصػػر الملمومػػات،
الم ػػؤتمر العمم ػػي الس ػػادس عش ػػر ،تك ػػويف المعم ػػـ ،امع ػػة ع ػػيف ش ػػمس ،مهوري ػػة مص ػػر

العربية.

 -2إبراهيـ ،طاهر يحي ( .)2015تقػويـ كفايػات تػدريس كميػة التربيػة فػي امعػة بابػؿ وفػؽ
منظور إدارة ال ودة مف و هة نظر طمبتهـ ،مجمة جاملة مامؿ ،العموـ اتنسانية ،الم مػد

 ،23العدد  ،2ص ص  ،824 -816امعة بابؿ ،العراؽ.

 -3أبو اللة ،صبحي حمػداف وعميمػات ،محمػد مقبػؿ ( .)2001أسػال
الملاصرة ،مكتبة الفالح لمنشر والتوزيا ،الكويت.

التػدر س اللامػة

 -4أب ػػو حم ػػتـ ،ش ػػادي محم ػػد ( .)2016در ػػة ممارس ػػة ط ػػالب التربي ػػة العممي ػػة ف ػػي كمي ػػات

التربية بال امعات الفمسػطينية لمهػارات التػدريس الفعػاؿ مػف و هػة نظػر المشػرفيف ،مجمػة

كم ػػة الترم ػػة األساس ػ ة لملمػػوـ الترمو ػػة واإل سػػا ة ،العػػدد  ،25شػػباط ،ص ص -42

 ،61امعة بابؿ ،العراؽ.

 -5أبو شندي ،يوسػؼ عبػد القػادر وأبػو شػعيرة ،خالػد محمػد وغبػاري ،ثػائر أحمػد (.)2009

تقويـ برنامج التربية العممية في امعة الزرقال الخاصة ومقترحات تطويرا ،مجمة الزرقاء

لممحػػػػوث والدراسػػػػات اإل سػػػػا ة ،ال م ػػد التاس ػػا ،الع ػػدد األوؿ ،ص  ،65-37الزرق ػػال،

المممكة األردنية الهاشمية.

 -6أبو صواويف ،راشد ( .)2010الكفايات التعميمية الالزمة لمطمبة المعمميف تخصػص معمػـ
صؼ في كميػة التربيػة ب امعػة األزهػر مػف و هػة نظػرهـ فػي

ػول احتيا ػاتهـ التدريبيػة،

مجمػػػة اللمػػػوـ اإلسػػػالم ة (سمسػػػمة الدراسػػػات اإل سػػػا ة) ،الم مػػد الثػػامف عشػػر ،العػػدد

الثاني ،ص ص  ، 398– 359يونيو ،ال امعة اتسالمية ،غزة.

 -7أبػػو مطمػػؽ ،هنػػال خميػػؿ محمػػود ( .)2012ااعم ػػة اسػػتخداـ ممػػؼ اال جػػاز االلكترو ػػا
لت م ػػة ملػػض الكفا ػػات التدر س ػ ة لػػدى الطالمػػات الملممػػات مكم ػػة الترم ػػة اػػا جاملػػة

األقصى مغزة ،رسالة ما ستير غير منشورة ،امعة األزهر ،غزة ،فمسطيف.

 -8أحمػ ػػد ،شػ ػػوؽ محمػ ػػود وسػ ػػعيد ،محمػ ػػد مالػ ػػؾ محمػ ػػد( .)2001ملمػػػػـ القػػػػرف الحػػػػادي
واللشر ف ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مهورية مصر العربية.
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 -9إسماعيؿ ،محمد عمي ( .)2010تصور مقترح ل ماف ال ودة في أدال الطمبة المعمميف
فػػي مقػػرر التربيػػة العمميػػة بنظػػاـ التعمػػيـ المفتػػوح :د ارسػػة ميدانيػػة فػػي كميػػة التربيػػة ب امعػػة

البعػػث ،مجمػػة الفػػت  ،العػػدد  ،44ص ص  ،252 -239نيسػػاف (أبريػػؿ) كميػػة التربيػػة
األساسية  ،امعة ديالم ،العراؽ.

 -10أونس ػػية ،قاس ػػي ( .)2014الوسػػػائؿ التلم م ػػػة وطػػػرؽ التػػػدر س وعالقتفػػػا مالضػػػغط
ال فسػػػا لػػػدى ملممػػػا الترم ػػػة الخاصػػػة ،رسػػالة ما سػػتير غيػػر منشػػورة  ،امعػػة مولػػود
معمري تيزي أوزو ،ال مهورية ال زائرية الديموقراطية الشعبية.

 -11ايػػالـ ،مياالريػػة ( .)2005إعػػداد المعممػػيف ،تر مػػة :ل نػػة التقيػػيـ فػػي المركػػز التربػػوي
لمبحوث التربوية ،ط ،2دار الشروؽ لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -12بخػػػوش ،ن يػػػب ( .)2009اسػػػػتخدامات الوسػػػػائؿ السػػػػمل ة المصػػػػر ة اػػػػا اللمم ػػػػة
التلم م ػػة ،دفػػاتر المخبػػر ،العػػدد الخػػامس ،صػػص ،189-179امعػػة محمػػد خي ػػر،
بسكرة ،ال مهورية ال زائرية الديموقراطية الشعبية.

 -13ب ػراوف ،ػورج ( .)2005التػػدر س المصػػغر والترم ػػة اللمم ػػة الم دا ػػة ،ط ،2تر مػػة
البغدادي ،محمد ر ا والبغدادي ،هياـ محمد ر ا ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مهوريػة

مصر العربية.

 -14بركػ ػػات ،زيػ ػػاد وحسػ ػػف ،كفػ ػػاح ( .)2011الكفايػ ػػات التعميميػ ػػة لػ ػػد المعممػ ػػيف ومسػ ػػتو

ممارسػػتهـ لهػػا وعالقػػتهـ بالدافعيػػة لإلن ػػاز ،مجمػػػة جاملػػػة القػػػدس المفتوحػػػة لألمحػػػاث

والدراسات ،العدد الرابا والعشروف ،ص ص  ،84-37فمسطيف.

 -15البيطػػار ،حمػػدي ( .)2009فاعميػػة برن ػػامج تػػدريبي مقتػػرح ف ػػي تنميػػة بعػػض الكفاي ػػات

التدريسية لد معممي العموـ الفنية المعمارية بالتعميـ الثانوي الصناعي أثنال الخدمة وفقػا

الحتيا اتهـ التدريبيػة ،مجمة الجمل ة المصر ة لمم اهت وطرؽ التدر س ،العػدد ، 105

 ،451-412القاهرة ،مهورية مصر العربية.

 -16تشػارلز مػاك وير ( .)2006أاضػػؿ ال صػػائ لمملممػ ف ،مكتبػة ريػػر ،المممكػة العربيػػة
السعودية.

 -17التميمػي ،عػواد اسػـ ( .)2005الكفا ػات دل ػػؿ لملػامم ف اػا م ػػداف الترم ػة والتلمػ ـ،
بغداد ،العراؽ.

 -18التػػومي ،عبػػد الػػرحمف ( .)2005الكفا ػػػات مقارمػػػة سػػػق ة ،ط ،3دار الهػػالؿ ،و ػػدة،
المممكة المغربية.
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امعػ ػػة القػ ػػدس المفتوحػ ػػة ( .)2008تصػػػػػم ـ التػػػػػدر س ،عمػ ػػاف ،المممكػ ػػة األردنيػ ػػة

الهاشمية.

 -20امػػؿ ،عبػػد الػػرحمف عبػػد السػػالـ ( .)2002طػػػرؽ التػػػدر س اللامػػػة ومفػػػارات ت ف ػػػذ
وتخط ػ ط عمم ػػة التػػدر س ،ط ،3دار المنػػاهج لمنشػػر والتوزيػػا ،عمػػاف ،المممكػػة األردنيػػة

الهاشمية.

 -21ال بوري ،صػبحي نػا ي عبػدالل ،وعػالوي ،فاطمػة محمػد ( .)2011مشػكالت التطبيػؽ

المدرسي (التربية العممية) مف و هة نظر طمبة كمية التربية األساسية ،مجمة كم ة الترم ة

األساس ة ،العدد التاسا والستوف ،ص ص  ،346-327ال امعة المستنصرية ،العراؽ.
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ردات ،عزت وآخػروف( .)2008التدر س الفلاؿ ،دار صػفال لمنشػر والتوزيػا ،عمػاف،

المممكة األردنية الهاشمية.

 -23ال عافرة ،خ رال ارشود ،والقطاونة ،سامي سميماف ( .)2011واقػا التربيػة العمميػة فػي

امعة مؤتة مػف و هػة نظػر طمبػة معمػـ الصػؼ المتوقػا تخػر هـ ،مجمػة جاملػة دمشػؽ

لملمػػػوـ الترمو ػػػة وال فسػػػ ة ،الم م ػػد  ،27الع ػػدد الثال ػػث وال ارب ػػا ،ص ص ،512-475

دمشؽ ،سوريا.

 -24الحريػػري ،ارفػػدة ( .)2010طػػرؽ التػػدر س م ػ ف التقم ػػد والتجد ػػد ،دار الفكػػر ،عمػػاف،
المممكة األردنية الهاشمية.

 -25حسف ،عزت عبد الحميػد( .)2011اإلحصاء ال فسا والترموي :تطم قات اا اسػتخداـ
مر امت ،SPSSدار الفكر العربي ،القاهرة ،مهورية مصر العربية.

 -26الحيمػػة ،محمػػد محمػػود ( .)2003تصػػم ـ التلمػ ـ ظر ػػة وممارسػػة ،ط ،3دار المسػػيرة
لمنشر والتوزيا والطباعة ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -27الحيمة ،محمد محمود ( .)2005تصم ـ وا تاج الوسائؿ التلم م ة التلمم ػة ،ط ،3دار
المسيرة لمنشر والتوزيا والطباعة ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -28الخزاعمة ،محمد سمماف فياض وآخػروف ( .)2011طرائؽ التدر س الفلػاؿ ،دار صػفال
لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -29الخزر ػػي ،سػػميـ اب ػراهيـ( .)2011أسػػال

ملاصػػرة اػػا تػػدر س اللمػػوـ ،دار أسػػامة

لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -30الخطيػػب ،أحمػػد والخطيػػب ،رادح ( .)2008مرشػػد الملمػػـ اػػا الموقػػؼ الصػػفا ،دار
خزيف ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.
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 -31خطيػػب ،عمػػي خػ ػواـ ( .)2014الكفايػػات التدريس ػػية مػػف و هػػة نظ ػػر الطمبػػة وعالقته ػػا
بػػبعض المتغيػرات المهنيػػة ،مجمػػة كم ػػة الترم ػػة األساس ػ ة ،العػػدد  ،83الم مػػد  ،20ص

ص  ،490 -467امعة ديالم ،العراؽ.

 -32خمؼ ،مؤيد سعيد ( .)2014الكفايات التدعيمية الالزمة لمطالب المطبؽ في قسـ المغة
العربية في كمية التربية األساسية ب امعػة ديػالم ،مجمػة الفػت  ،العػدد السػابا والخمسػوف،

شباط ،ص ص  ،240 -193كمية التربية األساسية  ،امعة ديالم ،العراؽ.

 -33خميػػؿ ،محمػػد أبػػو الفتػػوح حامػػد( .)2011التقػػو ـ الترمػػوي مػ ف الواقػػع والمػػأموؿ رؤ ػػة
جد دة لتطو ر طرؽ التلم ـ والتلمـ اا مدارس ا ،مكتبة الشقري ،المدينة المنورة ،المممكة

العربية السعودية.

 -34خوالػ ػػدة ،مصػ ػػطفم فنخػ ػػور ،احميػ ػػدة ،فتحػ ػػي محمػ ػػود ،والح ػ ػػازي ،سػ ػػعاد عبػ ػػد القػ ػػادر
( .)2010مشكالت التربية العممية التي توا ه الطمبة المعمميف فػي تخصػص تربيػة طفػؿ

فػي كميػة الممكػة رانيػػا لمطفولػة بال امعػة الهاشػمية ،مجمػػة جاملػة دمشػػؽ لملمػوـ الترمو ػػة
وال فس ة ،الم مد  ،26العدد الثالث ،ص ص  ،781-737سوريا.

 -35الدخيؿ ،فهد عبد العزيز ( .)2016تطوير برنامج التربية العممية ب امعػة اتمػاـ محمػد
بف سعود اتسالمية في

ول معايير الهيئة الوطنيػة لمتقػويـ واالعتمػاد األكػاديمي ،مجمػة

جاملػػة الممػػؾ خالػػد لملمػػوـ الترم ػػة ،العػػدد  ،26ص ص  ،154-133أبريػػؿ ،المممكػػة

العربية السعودية.

 -36الػػدريج ،محمػػد وال مػػؿ ،محمػػد هػػاد ( .)2009التػػدر س المصػػغر التكػػو ف والت م ػػة
المف ة لمملمم ف ،دار الكتاب ال امعي ،العيف ،اتمارات العربية المتحدة.

 -37الػدريج ،محمػػد ( .)2003مػػدخؿ إلػػى عمػػـ التػػدر س تحم ػػؿ اللمم ػػة التلم م ػػة ،العػػيف،
دار الكتاب ال امعي ،اتمارات العربية المتحدة.

 -38دغم ػػاف ،ن ػػاة محم ػػد ( .)2015تطػػػو ر أداء ملممػػػات الترم ػػػة اإلسػػػالم ة مالمػػػدارس

اللرم ػػة التكم م ػػة اػػا مرحمػػة التلمػ ـ االمتػػدائا ممر طا ػػا اػػا ضػػوء الكفا ػػات المف ػػة،

رسالة ما ستير غير منشورة ،امعة المدينة العالمية ،ماليزيا.

 -39الربيعي ،عوني هادي ( .)2013الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسػي التربيػة الفنيػة فػي

المرحمػػة الثانويػػة ،دراسػػات ترمو ػػة ،م مػػد  ،6العػػدد الثالػػث والعشػػروف ،ص ص -155
 ،194المدرية العامة لمتربية ،محافظة بابؿ ،العراؽ.
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 -40ر ػواف ،سػػامر ميػػؿ وحبيػػب ،عبػػد الحسػػيف شػػاكر ( .)2014مػػد ممارسػػة مش ػرفي
التربية العممية ألدوارهـ في تدريب الطالبات المعممات عمم مهارات التدريس الالزمة لهف

أثنال التربية العمميػة ،مجمػة كم ػة الترم ػة لمم ػات لملمػوـ اإل سػا ة ،السػنة الثامنػة ،العػدد
 ،14ص ص  ،94-68امعة الكوفة ،العراؽ.

 -41رمػػو ،لمػػم ( .)2013ااعم ػػػة مر ػػػامت تػػػدر ما قػػػائـ عمػػػى الكفا ػػػات اػػػا إتقػػػاف أداء
ملممػػات ر ػػاض األطفػػاؿ ألدوارهػػف الترمو ػػة ،رسػػالة دكتػػوراا غيػػر منشػػورة ،كميػػة التربيػػة،
امعة دمشؽ ،سوريا.

 -42زيتػػوف ،حسػػف حسػػيف( .)2003مػػوذج رحمػػة التػػػدر س رؤ ػػة جد ػػدة لتطػػو ر طػػػرؽ
التل مـ والتلمـ اا مدارس ا ،عالـ الكتب ،القاهرة ،مهورية مصر العربية.

 -43الزي ػػدي ،ع ػػدي عبػ ػرة عبي ػػد ( .)2016تق ػػويـ برن ػػامج التربي ػػة العممي ػػة ف ػػي كمي ػػة التربي ػػة

األساسية امعة بابػؿ مػف و هػة نظػر الطمبػة المعممػيف ،مجمػة الترم ػة األساسػ ة لملمػوـ

الترمو ة واإل سا ة ،العدد  ،26ص ص  ،769-749امعة بابؿ ،العراؽ.

 -44السػػعود ،خالػػد محمػػد( .)2008تك ولوج ػػا ووسػػائؿ التلمػ ـ وااعم تفػػا ،مكتبػػة الم تمػػا
العربي لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -45سػالـ ،عػػادؿ وآخػػروف ( .)2009طرائػػؽ التػػدر س اللامػػة ملالجػػة تطم ق ػػة ملاصػػرة،
دار الثقافة لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -46سالمة ،عادؿ أبو العز وآخروف ( .)2009طرائؽ التدر س اللامػة :ملالجػة تطم ق ػة
ملاصرة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -47سمماف ،أمؿ داود ( .)2014الكفايات المطموبة لػد مدرسػي المغػة العربيػة فػي المرحمػة

اتعداديػػة مػػف و هػػة نظػػرهـ ،مجمػػة الفػػت  ،العػػدد الثػػامف والخمسػػوف ،ص ص -413
 ،425كمية التربية األساسية  ،امعة ديالم ،العراؽ.

 -48السممي ،ثامر ( .)2009كفا ات ملمػـ الصػفوؼ األولػى اػا الفكػر الترمػوي اإلسػالما
ومدى تواارها لدى الملمم ف مف وجفة ظر مشراا الصفوؼ األولى ومد ري المػدارس

االمتدائ ة ممحااظة جدة ،رسالة ما ستير غير منشورة ،امعة أـ القر  ،المممكة العربية

السعودية.

 -49الس ػػندي ،ن ػػاز ب ػػدرخاف ( .)2013الكفاي ػػات التعميمي ػػة لمعمم ػػي المغ ػػة الكردي ػػة ف ػػي إقم ػػيـ
كردسػػتاف ،مجمػػة واسػػط لملمػػوـ اإل سػػا ة ،العػػدد  ،23ص ص  ،247 -221المكتبػػة
المركزية ،امعة واسط ،العراؽ.

030

 -50السػػيد ،ما ػػدة مصػػطفم( .)2007التػػدر س المصػػغر ومفاراتػػه ،الػػدار العربيػػة لمنشػػر
والتوزيا ،القاهرة ،مهورية مصر العربية.

 -51شاكر ،هد ( .)2011كفايات مدرسػي المغػة العربيػة فػي

ػول معػايير ال ػودة ،مجمػة

كم ػػة الترم ػػة األساس ػ ة ،العػػدد  ،69ص ص  ،295-259كميػػة التربيػػة لمبنػػات ،امعػػة
بغداد ،العراؽ.

 -52شػػاهيف ،محمػػد أحمػػد( .)2009مشػػكالت التطبيػػؽ الميػػداني لمقػػرر التربيػػة العمميػػة فػػي

امعة القدس المفتوحة مػف و هػة نظػر الدارسػيف .المجمػة الفمسػط ة لمتلمػ ـ المفتػوح،

فمسطيف.

 -53شػػبر ،خميػػؿ إب ػراهيـ و امػػؿ ،عبػػد الػػرحمف وأبػػو زي ػد ،عبػػد البػػاقي ( .)2010أساس ػ ات
التدر س ،دار المناهج لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -54شقير ،يسر حسيف ابراهيـ( .)2009المشكالت التي توا ه الطالب المتدرب ما مدير

المدرسة والمعمـ المتعاوف والمشرؼ المتعاوف .في كتاب عمياف وآخروف :الترم ػة اللمم ػة

رؤى مسػػػػػتقمم ة -ال ػ ػػزل األوؿ ،ص ص ،250-217مكتبػ ػػة الم تمػ ػػا العربػ ػػي لمنشػ ػػر
والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -55الصالحي ،نبيؿ ( .)2008تحسيف كفايات معممي المرحمة األساسية األولم في تصميـ

الخطػػط الد ارسػػية ،كتػػاب المػػؤتمر التربػػوي :حػػػو تطػػػو ر وع ػػػة التلمػػػ ـ اػػػا امسػػػط ف،

ال معي ػػة الوطني ػػة لمتط ػػوير والتنمي ػػة ،مؤسس ػػة التع ػػاوف 21 ،أغس ػػطس ،ص ص -111

 ،131غزة ،فمسطيف.

 -56صائ  ،عبد الرحمف ( .)2002التخط ط الترموي ،و ازرة التربيػة والتعمػيـ العػالي ،امعػة
الممؾ سعود ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.

 -57الصعوب ،ما د ( .)2009در ة ممارسة معممي الدراسات اال تماعية لكفايات تدريس
التربيػػة الوطني ػػة لممرحمػػة األساس ػػية ف ػػي مػػديريتي التربي ػػة والتعم ػػيـ لمنطقػػة الك ػػرؾ والمػػزار

ال نوبي ،دراسات اللموـ الترمو ة ،الم مد  ،36العدد  ،1ص ص  ،160-144األردف.

 -58الط ػػائي ،س ػػوزاف حس ػػف ط ػػه ( .)2012م ػػػاء مر ػػػامت لتطػػػو ر الكفا ػػػات التدر سػػػ ة
لمدرسا ال قد األدما اا المرحمة اإلعداد ة عمػى واػؽ ملػا ر الجػودة الشػاممة ،رسػالة
ما ستير غير منشورة ،امعة ديالم ،العراؽ.

 -59طػػبش ،بمخيػػر ،وشػػوقي ،ممػػادي ( .)2011مػػدى ممارسػػة ملممػػا المرحمػػة االمتدائ ػػة
لمكفا ػػػػػات التدر سػػػػػ ة ،التخطػػػػػ ط ال ػػػػػوما لمتلمػػػػػ ـ موذجػػػػػاً ،م مػ ػػة العمػ ػػوـ اتنسػ ػػانية
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واال تماعيػ ػػة ،عػ ػػدد خػ ػػاص ،4ص ص  ،731-705امعػ ػػة قاصػ ػػدي مربػ ػػاح بورقمػ ػػة،

ال زائر.

 -60الطراونػػة ،صػػبري حسػػف والهويمػػؿ ،عمػػر عبػػد ال ػرازؽ( .)2009المشػػكالت التػػي توا ػػه
الطالػػب المعمػػـ فػػي فت ػرة التطبيػػؽ الميػػداني لتخصػػص معمػػـ صػػؼ فػػي امعػػة مؤتػػة .فػػي

كتػػاب عميػػاف وآخػػروف :الترم ػػة اللمم ػػة رؤى مسػػتقمم ة -ال ػػزل األوؿ ،ص ص -251
،268مكتبة الم تما العربي لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -61الطراونة ،محمد حسف ( .)2015الكفايات التدريسية التي يمتمكها الطمبة المعممػوف مػف
و هػػة نظػػر المعممػػيف المتعػػاونيف ،دراسػػات ،العمػػوـ التربويػػة ،الم مػػد  ،42العػػدد  ،3ص

ص  ،819-807ال امعة األردنية.

 -62الطنط ػ ػػاوي ،عف ػ ػػت مص ػ ػػطفم ( .)2009التػػػػػدر س الفلػػػػػاؿ تخط طػػػػػه -مفاراتػػػػػه-
استرات ج اته -تقو مه ،دار الميسرة لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -63طوالبػػة ،هػػادي محمػػد( .)2009تطم قػػػات عمم ػػػة اػػػا الترم ػػػة اللمم ػػػة ،دار المسػػيرة
لمنشر والتوزيا والطباعة ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -64الع ػػا ز ،فػ ػؤاد عم ػػي ،و حم ػػس ،داود دروي ػػش ( .)2011واق ػػا التربي ػػة الميداني ػػة بكمي ػػة

التربيػػة بال امعػػة اتسػػالمية بغ ػزة وسػػبؿ تحسػػينها ،مجمػػػة الجاملػػػة اإلسػػػالم ة (سمسػػػمة

اللموـ اإل سا ة) ،الم مد التاسا عشر ،العدد الثاني ،ص ص  ،46 -1يونيو ،ال امعة
اتسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 -65عايش ،أحمد ميؿ ،أسال

تدر س الترم ة الف ػة والمف ػة والر اضػ ة ،دار الميسػرة

لمنشر والتوزيا والطباعة ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -66العبادي ،محمػد حميػداف ( .)2007تقػويـ بػرامج التربيػة العمميػة فػي كميػة التربيػة بعبػر

مف و هة نظر الطالبات المعممات ،المجمة الترمو ػة ،م مػد  ،21عػدد ،83ص -126

 ،171م مس النشر العممي ،امعة الكويت ،الكويت.

 -67العب ػػادي ،ن ػػذير وعمي ػػة ،أي ػػوب ( .)2009تصػػػم ـ التػػػدر س ،دار ياف ػػا العممي ػػة لمنش ػػر
والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -68عبد القادر ،نادية ( .)2014الكفايات التعميمية الالزمػة لمعممػي التعمػيـ المسػرع ،مجمػة
الفت  ،العدد  ،58كمية التربية األساسية  ،امعة ديالم ،العراؽ.
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 -69العبػػودي ،عمػػي ػراد يوسػػؼ ( .)2015صػػعوبات التطبيػػؽ المدرسػػي (التربيػػة العمميػػة)

التػػي توا ػػه الطالبػػات المطبقػػات فػػي كميػػة التربيػػة لمبنػػات /امعػػة الكوفػػة ،مجمػػػة كم ػػػة
الترم ة لمم ات لملموـ اإل سا ة ،السنة التاسعة ،العدد  ،17امعة الكوفة ،العراؽ.

 -70عبيد ،ما دة السيد ( .)2011الوسائؿ التلم م ة وا تاجفػا لملػاد ف وذوي االحت اجػات
الخاصة ،دار صفال لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -71عبي ػػدات ،ذوق ػػاف وس ػػهيمة ،أب ػػو الس ػػميد ( .)2007اسػػػترات ج ات التػػػدر س اػػػا القػػػرف
الحادي واللشر ف :دل ؿ الملمـ والمشػرؼ الترمػوي ،دار الفكػر ،عمػاف ،المممكػة األردنيػة

الهاشمية.

 -72الع رمػػي ،باسػػـ ( .)2011الال ػػػة مر ػػامت مقتػػػرح لتطػػػو ر الكفا ػػات المف ػػػة لطممػػػة
ملمما التلم ـ األساسػا مجاملػة األزهػر – غػزة اػا ضػوء اسػترات ج ة إعػداد الملممػ ف

( ،)2008رسالة ما ستير غير منشورة  ،امعة األزهر ،غزة ،فمسطيف.

 -73العدواف ،زيد سميماف والحوامدة ،محمد فؤاد ( .)2011تصػم ـ التػدر س مػ ف ال ظر ػة
والتطم ؽ ،دار المسيرة لمنشر والتوزيا والطباعة ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -74عزي ػػز ،ح ػػاتـ اس ػػـ ومه ػػدي ،مػ ػريـ خال ػػد ( .)2012الملوقػػػات التػػػا تواجػػػه الطممػػػة

المطمقػ ف اػا كم ػػة الترم ػة األساسػ ة ،بحػوث كميػة التربيػة األساسػػية ،ص ص ،32-1
امعة ديالم ،العراؽ.

 -75عػػالـ ،ر ػػال ( .)2005تقػػو ـ الػػتلمـ ،دار المسػػيرة لمنشػػر والتوزيػػا والطباعػػة ،عم ػاف،
المممكة األردنية الهاشمية.

 -76العمػ ػواني ،مهن ػػد س ػػامي ي ػػاف ( .)2015برن ػػامج التربي ػػة العممي ػػة وعالقت ػػه باتع ػػداد
المهني لطمبة كميات التربية في ليبيا مف و هة نظر المشرفيف التربوييف ومدرال المدارس،

مجمػػػة كم ػػػة الترم ػػػة األساسػػػ ة ،الم م ػػد  ،21الع ػػدد  ،89ص ص  ،744-729كمي ػػة

التربية ،ال امعة المستنصرية ،العراؽ.

 -77عم ػػي ،محم ػػد الس ػػيد( .)2011موسػػػوعة المصػػػطمحات الترمو ػػػة ،دار المس ػػيرة لمنش ػػر
والتوزيا والطباعة ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -78عمػ ػػي ،محمػػػد السػػػيد ( .)2011اتجاهػػػػات وتطم قػػػػات حد ثػػػػة اػػػػا الم ػػػػاهت وطػػػػرؽ
التدر س ،دار المسيرة لمنشر والتوزيا والطباعة ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -79عمي ،محمد السيد ( .)2009الترم ة اللمم ة وتدر س اللموـ ،ط ،3دار المسيرة لمنشر
والتوزيا والطباعة  ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.
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 -80عمػي ،حمػود عمػي ( .)2009رؤ معاصػرة لمتربيػة العمميػة فػػي برنػامج اعػداد المعممػػيف
فػ ػػي

ػ ػول التحػ ػػديات المعاص ػ ػرة .فػ ػػي كتػ ػػاب عميػ ػػاف وآخػ ػػروف :الترم ػػػػػة اللمم ػػػػػة رؤى

مسػػػػتقمم ة -ال ػػزل الث ػػاني ،ص ص،74-41مكتب ػػة الم تم ػػا العرب ػػي لمنش ػػر والتوزي ػػا،
عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -81العميمات ،عمم مقبؿ ( .)2009مشكالت طمبة التربية العممية فػي كميػة العمػوـ التربويػة
ب امع ػػة آؿ البي ػػت ،ف ػػي كت ػػاب عمي ػػاف وآخ ػػروف :التربي ػػة العممي ػػة رؤ مس ػػتقبمية -ال ػػزل

األوؿ ،ص ص  ،303-269مكتبػػة الم تمػػا العربػػي لمنش ػػر والتوزيػػا ،عمػػاف ،المممك ػػة
األردنية الهاشمية.

 -82عم ػػر ،إيم ػػاف محم ػػد ( .)2010طػػػرؽ التػػػدر س ،دار وائ ػػؿ لمنش ػػر والتوزي ػػا ،عم ػػاف،
المممكة األردنية الهاشمية.

 -83العمػػري ،أسػػمال عبػػد المػػتعمـ ،و اربيحػػات ،إب ػراهيـ شػػحادة ( .)2014مسػػتو ممارسػػة
الكفايػػات التدريسػػية لػػد مدرسػػي مسػػاؽ التربيػػة الوطنيػػة فػػي امعػػة عمػػاف األهميػػة مػػف
و هة نظر الطمبة ،مجمة الجاملة اإلسالم ة لمدراسات الترمو ة وال فس ة ،الم مػد الثػاني
والعشروف ،العدد الثاني ،ص ص  ،154-121ال امعة اتسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 -84العمػري ،سػػعود ( .)1012تقػػو ـ دور مػػد ر المدرسػػة اػػا تطػػو ر أداء طالػ الترم ػػة
اللمم ة اا مػدارس التلمػ ـ اللػاـ ،رسػالة ما سػتير غيػر منشػورة ،امعػة طيبػة ،المممكػة

العربية السعودية.

 -85العنبكػػي ،فا ػػؿ حسػػف( .)2012رؤ ػػة مسػػتقمم ة لفمسػػفة إعػػداد الملمػػـ اػػا الل ػراؽ،
رسالة ما ستير غير منشورة ،كمية التربية األساسية ،امعة ديالم ،العراؽ.

 -86العنزي ،سعود فرحاف ( .)2015المشكالت التي توا ه طمبة التربية العممية في امعػة

شػػقرال مػػف و هػػة نظػػر الطمبػػة المعممػػيف أنفسػػهـ ،مجمػػة كم ػػة الترم ػػة األساس ػ ة لملمػػوـ

الترمو ة واإل سا ة ،العدد  ،23ص ص  ،21-3تشريف أوؿ ،امعة بابؿ ،العراؽ.

 -87عياد ،حناف احمد فوزي ( .)2013واقع مر امت الترم ة اللمم ػة اػا مؤسسػات التلمػ ـ
اللػػالا اػػا الضػػفة الغرم ػػة مػػف وجفػػة ظػػر الطممػػة الملمم ػ ف ،رسػػالة ما سػػتير غيػػر
منشورة ،كمية التربية ،امعة الن اح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 -88الغامػػدي ،أحمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف آؿ حمػػد ( .)2012واقػػا التربيػػة العمميػػة لطػػالب قسػػـ
التربيػػة الفنيػػة فػػي كميػػة التربيػػة ب امعػػة أـ القػػر  ،دراسػػات ترمو ػػة و فس ػ ة (م مػػة كميػػة
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التربيػ ػ ػػة بالزقػ ػ ػػازيؽ) ،الم مػ ػ ػػد  ،27العػ ػ ػػدد  ،74ص ص  ،154-127ينػ ػ ػػاير ،امعػ ػ ػػة

الزقازيؽ ،مهورية مصر العربية.

 -89غػػانـ ،بسػػاـ عمػػر وأبػػو شػػعيرة ،خالػػد محمػػد ( .)2010الترم ػػة اللمم ػػة الفاعمػػة م ػ ف
ال ظر ػػة والتطم ػػؽ اػػا صػػفوؼ الحمقػػة األولػػى مػػف المرحمػػة األساسػ ة ،مكتبػػة الم تمػػا

العربي ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -90الغريبػػي ،نػػوؼ والسػػبيعي ،هيػػا ( 1434هػ ػ [2013ـ]) .دل ػػػؿ الترم ػػػة اللمم ػػػة ،قسػػـ
أص ػ ػػوؿ التربي ػ ػػة واتدارة ،كمي ػ ػػة التربي ػ ػػة بالمزاحمي ػ ػػة،

السعودية.

امع ػ ػػة ش ػ ػػقرال ،المممك ػ ػػة العربي ػ ػػة

 -91الغشياف ،ريما عيسم والعبادي ،محمد حميػداف ( .)2013تقػويـ برنػامج التربيػة العمميػة
في قسـ العموـ التربوية فػي كميػة اآلداب فػي امعػة الزيتونػة األردنيػة الخاصػة مػف و هػة

نظر الطالبات المعممػات ،دراسات ،اللمػوـ الترمو ػة ،الم مػد ،40ممحػؽ  ،2ص -519

.532

 -92غنيـ ،إبراهيـ أحمػد وال همػي ،الصػافي يوسػؼ شػحاتة( .)2009الكفػاءات التدر سػ ة
اػػػا ضػػػوء المود ػػػوالت التلم م ػػػة ،مكتب ػػة األن م ػػو المصػػرية ،الق ػػاهرة ،مهوري ػػة مص ػػر

العربية.

 -93فتحي ػػة  ،مه ػػد بمعس ػػة ( .)2013تكػػػو ف الملممػػػ ف مالكفا ػػػات :مػػػاذا عػػػف المػػػرامت
التدر م ػػػة  .ممتق ػػم التك ػػويف بالكفاي ػػات ف ػػي التربي ػػة ،امع ػػة قاص ػػدي مرب ػػاح ورقم ػػة ،ص
. 301_284

 -94الفػػتالوي ،سػػهيمة محسػػف كػػاظـ( .)2004تفر ػػػد التلمػػػ ـ اػػػا إعػػػداد وتأه ػػػؿ الملمػػػـ
أ مػػوذج اػػا الق ػػػاس والتقػػو ـ الترمػػػوي ،دار الشػػروؽ لمنشػػر والتوزيػػا ،عمػػاف ،المممكػػة

األردنية الهاشمية.

 -95الفػػتالوي ،سػػهيمة محسػػف ( .)2003كفا ػػات التػػدر س ،دار الشػػروؽ ،عمػػاف ،المممكػػة
األردنية الهاشمية.

 -96الف ار ػػي ،هػػادي أحمػػد وأبػػو سػػؿ ،موسػػم عبػػد الك ػريـ ( .)2006األ شػػطة والمفػػارات
التلم م ة ،دار كنوز المعرفة ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -97فرج ،عبد المطيؼ حسيف( .)2000طرؽ التدر س اا القػرف الحػادي واللشػر ف ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.
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 -98فرج ،عبد المطيػؼ بػف حسػيف ( .)2009التػدر س الفلػاؿ ،دار الثقافػة لمنشػر والتوزيػا،
عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -99الفريحات ،عمار عبد الل محمود ( .)2013مد مساهمة التربية العممية في إكساب
طالبات تخصص تربية الطفؿ في كمية ع موف ال امعية لمكفايات التدريسية مف و هة

نظرهف ،مجمة الجاملة اإلسالم ة لمدراسات الترمو ة وال فس ة ،الم مد الحادي

والعشروف ،العدد األوؿ ،يناير ،ص ص  ،175 -151ال امعة اتسالمية ،غزة،

فمسطيف.

 -100الفريؽ الوطني لمتقويـ ( .)2004استرات ج ات التقو ـ وأدواته :اإلطار ال ظري،
مديرية االختبارات ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -101الفقعاوي ،أحالـ محمد إبراهيـ ( .)2011تقو ـ مرامت الترم ة اللمم ة إلعداد ملمـ
التلم ـ األساسا مكم ات الترم ة اا جاملات قطاع غزة ،رسالة ما ستير غير منشورة،
امعة األزهر ،غزة ،فمسطيف.

 -102الفمي  ،خالد عبد العزيز وآخروف ( .)2009تصم ـ التدر س ،عالـ الكتب الحديث
لمنشر والتوزيا ،أربد ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -103فهمي ،فهمي محمد رامز ( .)2015دور الوسائؿ التعميمية في تنمية القدرات الفنية
واتبداعية لد طمبة المرحمة المتوسطة ،مجمة كم ة الترم ة األساس ة ،م مد  ،21عدد

 ،89ص .772-745

 -104قادري ،إيماف بنت عمار عمي (1428هػ

[ .)]2007واقع استخداـ الوسائؿ

التلم م ة والتق ات الحد ثة اا تدر س المغة اإل جم ز ة اا المرحمة المتوسطة مف

وجفة ظر مشراات المغة اإل جم ز ة ،رسالة ما ستير غير منشورة ،امعة أـ القر ،

مكة ،المممكة العربية السعودية.

 -105القاسـ ،عبد الكريـ ( .)2008العالقة بيف در ة الطالب المعمـ في ال انب العممي
لمقرر التربية العممية ومتوسط در اته في مقررات اتعداد األكاديمي والتربوي في منطقة

نابمس التعميمية ب امعة القدس المفتوحة  ،مجمة اتحادات الجاملات اللرم ة  ،العدد 50

ص.31-1

 -106قاسـ ،منا ؿ عباس ( .)2011عالقة مستو تحصيؿ طمبة قسـ التربية وعمـ النفس

في التربية العممية بمستو تحصيمهـ في المواد الدراسية األخر  ،مجمة الفت  ،العدد
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 ،47ص ص  ،387 -373تشريف أوؿ (أكتوبر)،كمية التربية األساسية ،

ديالم ،العراؽ.

امعة

 -107قزامؿ ،سونيا هانـ عمي ( .)2012طرؽ التدر س الملاصرة ،عالـ الكتب ،القاهرة،
مهورية مصر العربية.

 -108قصود ،عبد الل محمد ( .)2002دور المشرؼ الترموي اا تطو ر الكفا ات

التلم م ة الالزمة لملمما المواد االجتماع ة ،رسالة ما ستير منشورة ،امعة أـ القر ،
مكة المكرمة ،المممكة العربية السعودية.

 -109قطيط ،غساف يوسؼ ( .)2009حوسمة التقو ـ الصفا ،دار الثقافة لمنشر والتوزيا،
عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -110كساب ،زينب محمد إبراهيـ وطاهر ،محمد الطيب وأميف حيدر الحاج(.)2009

مقترح تطويري لبرامج التربية امعة ال زيرة السوداف .في كتاب عمياف وآخروف :الترم ة

اللمم ة رؤى مستقمم ة -ال زل الثاني ،ص ص ، 40-15مكتبة الم تما العربي لمنشر
والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -111الكساب ،عمي عبد الكريـ محمد ،والشقيفي ،موسم بف أحمد ( .)2016مد ممارسة
معممي الدراسات اال تماعية لكفايات التقويـ المستمر في مدارس مدينة مكة المكرمة،

دراسات ،اللموـ الترمو ة ،الم مد  ،43الممحؽ  ،1ص ص  ،465-447امعة الممؾ

سعود ،المممكة العربية السعودية.

 -112المولو ،فتحية صبحي ( .)2001أثر مر امت مقترح اا ضوء الكفا ات عمى ال مو
المف ا لطممة اللموـ مكم ات الترم ة مغزة ،رسالة دكتوراا غير منشورة ،كمية التربية،
امعة عيف شمس بالتعاوف ما امعة األقصم -غزة ،فمسطيف.

 -113م يد ،سبهاف يونس ( .)2010تقويـ منهج التربية العممية لمدارس التعميـ األساسي
(الحمقة الثانية) في

ول المعايير الحديثة ،مجمة الترم ة والتلم ـ ،الم مد ،17العدد ،3

ص ص  ،359 -332امعة الموصؿ ،العراؽ.

 -114محمد ،فارعه حسف وحافظ ،حناف محمد( .)2014دل ؿ الطال
مقسـ الم اهت وطرؽ التدر س ،كمية التربية،

لمتدر

امعة عيف شمس،

الم دا ا

مهورية مصر

العربية.

 -115محمود ،صالح الديف عرفة( .)2005تلم ـ وتلمـ مفارات التدر س اا عصر
الملمومات ،عمـ الكتب لمنشر والتوزيا والطباعة ،القاهرة ،مهورية مصر العربية.
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 -116مختار ،حميدة إماـ وآخروف ( .)2003مفارات التدر س ،مكتبة زهرال الشرؽ،
القاهرة ،مهورية مصر العربية.

 -117مرعي ،توفيؽ أحمد ( .)2003شرح الكفا ات التلم م ة ،دار الفرقاف ،عماف ،المممكة
األردنية الهاشمية.

 -118مرعي ،توفيؽ أحمد والحيمة ،محمد محمود ( .)2009طرائؽ التدر س اللامة،
الميسرة لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -119المركز الوطني لموثائؽ التربوية ( .)2009الملجـ الترموي ،ممحقة سعيدة ال هوية،
و ازرة التربية الوطنية ،مهورية ال زائر الديموقراطية الشعبية.

 -120مركز نوف لمتدليؼ والتر مة( .)2011التدر س طرائؽ واسترات ج ات،

معية

المعارؼ اتسالمية الثقافية ،بيروت ،لبناف.

 -121المصري ،وائؿ سالمة ( .)2010معيقات التدريب الميداني لدي طمبة قسـ تعميـ

الريا ة ب امعة األقصم -غزة  :و هة نظر تقييمية ،مجمة جاملة األزهر مغزة ،سمسمة

اللموـ اإل سا ة ،الم مد  ،12العدد  ،2ص ص  ،536 -509امعة األزهر ،غزة،

فمسطيف.

 -122المعهد الوطني لتكويف مستخدمي التربية وتحسيف مستواهـ ( .)2004ال ظاـ الترموي

والم اهت التلم م ة ،سند تكويني لفائدة مديري المدارس االبتدائية ،و ازرة التربية والتعميـ،
ال مهورية ال زائرية الديموقراطية الشعبية.

 -123ممص ،بسمة عبد الل والالت ،سعاد اسماعيؿ العبد( .)2009الصعوبات التي توا ه
طمبة برنامج التربية العممية في مدارس مديرية تربية عماف األولم في األردف .في كتاب

عمياف وآخروف :الترم ة اللمم ة رؤى مستقمم ة -ال زل األوؿ ،ص ص،398-345
مكتبة الم تما العربي لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -124مهدي ،موفؽ صبري ( .)2013فاعمية برنامج تدريبي وفقا لمكفايات التدريسية

لتدريس مختبر األحيال الم هرية في كفاياتهـ التدريسية ،مجمة األستاذ ،عدد ،204

الم مد الثاني ،ص ص  ،218-173كمية التربية -ابف رشد لمعموـ اتنسانية ،امعة
بغداد ،العراؽ.

 -125المهناوي ،زينب حسيف حاتـ ( .)2012دور الوسائؿ التعميمية في تدريس ال غرافية

لتالمذة الصؼ الخامس االبتدائي ،مجمة آدا

العراؽ.
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المصرة ،العدد  ،61ص ،356 -311

 -126مومني ،عبد المطيؼ و خزعمي ،قاسـ ( .)2010الكفايات التدريسية لد
المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الخاصة في

معممات

ول متغيرات المؤهؿ العممي،

وسنوات الخبرة والتخصص ،مجمة جاملة دمشؽ ،م مد  ،26العدد  ،3ص ص -553

 ،592سوريا.

 -127الناشؼ ،سممم زكي ( .)2009المفاه ـ اللمم ة وطرائؽ التدر س ،دار المناهج
لمنشر والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -128ن ـ ،مناؿ ( .)2010ااعم ة مر امت مقترح اا ت م ة مفارات الترم ة اللمم ة لدى
طممة قسـ الدراسات اإلسالم ة اا جاملة األزهر مغزة ،رسالة ما ستير غير منشورة،
امعة األزهر ،غزة ،فمسطيف.

 -129نوفؿ ،محمد بكر محمد( .)2009ت ربة كمية العموـ التربوية في تطوير برنامج

التربية العممية في ظؿ األلفية الثالثة الواقا واآلفاؽ .في كتاب عمياف وآخروف :الترم ة

اللمم ة رؤى مستقمم ة -ال زل الثاني ،ص ص، 110-75مكتبة الم تما العربي لمنشر
والتوزيا ،عماف ،المممكة األردنية الهاشمية.

 -130هاروف ،رمزي فتحي ( .)2016فاعمية التعميـ المدركة وعالقتها بالتحصيؿ لد

طالبات التربية العممية في برنامج تربية الطفؿ في ال امعة األردنية ،مجمة اللموـ

الترمو ة ،الم مد  ،28العدد  ،2ص ص  ،291-273مايو،

امعة الممؾ سعود،

الرياض ،المممكة العربية السعودية.

 -131هيئة تطوير مهنة التعميـ (ب .ت) .الدل ؿ المف ا لمملمـ الفمسط ا (واجمات
وحقوؽ) ،و ازرة التربية والتعميـ ،السمطة الوطنية الفمسطينية ،راـ الل ،فمسطيف.

 -132هيئة تطوير مهنة التعميـ الفمسطينية ( .)2012الملا ر المف ة لمملمـ الجد د ،و ازرة
التربية والتعميـ ،السمطة الوطنية الفمسطينية ،راـ الل ،فمسطيف.

 -133و ازرة التربية والتعميـ ( .)2008استرات ج ة إعداد وتأه ؿ الملمم ف اا امسط ف ،راـ
الل ،فمسطيف.

 -134و ازرة التربية والتعميـ العالي اتدارة العامة لمتخطيط التربوي) .)2008الخطة
االسترات ج ة لمتطو ر الترموي  2008 -2012حو وع ة التلم ـ مف اجؿ التطو ر،
راـ الل ،فمسطيف.
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املالحـــــل

ممحؽ()1
الملا ر المف ة لمملمـ الفمسط ا الجد د
المجاؿ األوؿ :الملراة والففـ
 -1يمتمؾ معرفة بفمسفة المنهاج الفمسطيني ،وأهدافه ،وخطوطه العري ة.

 -2يمتمؾ معرفة وفهما بالمحتو الدراسي لممرحمة التي يدرسها ،وطرائؽ إثرائه.
 -3يمتمؾ معرفة وفهما بطرائؽ تعمـ الطمبة ،وفؽ قدراتهـ وخصائصهـ النمائية.

 -4يمتمؾ معرفة وفهما بكيفية تدريس التخصص ،وفؽ قدرات الطمبة واحتيا اتهـ.
 -5يمتمؾ معرفة وفهما بمتطمبات تعميـ التخصص العمودية واألفقية.

 -6يمتمػؾ معرفػة وفهمػا بكيفيػة ربػط التخصػص بموا ػيا وحقػوؿ مختمفػة وبشػكؿ تكػاممي،
مف سياقات متعددة.

 -7يمتمؾ معرفة وفهما بدسس القياس والتقويـ التربوي.
 -8يمتمػؾ معرفػة بدساسػيات المغػة العربيػة ،والمعرفػة الريا ػية والعمميػة ،وتكنولو يػا
المعمومات واالتصاالت ).( ICT

 -9يمتمؾ معرفة بظروؼ الطمبة عمم تنوعها ،وطرائؽ التعامؿ معها.

المجاؿ الثا ا :المفارات المف ة

 -10يعد الخطط التعميمية وا حة المعػالـ واألهػداؼ ويطورهػا ،مراعيػا الفػروؽ الفرديػة بػيف
الطمبة.

 -11يوفر بيئة تعمميه تعميمية آمنة وداعمة لعممية التعمـ والتعميـ.

 -12يػوفر مناخػا تعميميػا يمتػاز بالمرونػة واالبتكػار والتحفيػز المسػتمر عمػم التفكيػر الناقػد
واتبداع.

 -13يوظؼ المصادر التعميمية ،والوسائؿ التعممية في العممية التعممية التعميمية.

 -14يربط مو وع تخصصه بمو وعات مختمفة ،وبسياؽ ا تماعي وثقافي مرتبط بحياة
الطالب وواقعه.

 -15ييسػر عمميػة الػتعمـ والتعمػيـ لتمكػيف الطمبػة مػف بنػال المعرفػة وتقييمهػا وتدممهػا بط ارئػؽ
تساعدهـ في أف يكونوا متعمميف مستقميف.

 -16يوظؼ التقويـ التربػوي بدنواعػه بشػكؿ مسػتمر باعتبػارا ػزلا أساسػيا مػف عمميػة الػتعمـ
والتعميـ.
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 -17يقوـ ممارسته التعميمية وفؽ تغذية ار عة واردة مف العناصر البشرية ذات العالقة.
 -18يوظؼ االتصاالت والتواصؿ في العممية التعممية التعميمية.

 -19يوظؼ تكنولو يا المعمومات واالتصاالت ) (ICTفي العممية التعممية التعميمية.

المجاؿ الثالث :االتجاهات المف ة والق ـ

 -20يمتزـ بتيسير عممية التعمـ ل ميا الطمبة.

 -21يمتزـ بمساعدة الطمبة عمم إبراز قدراتهـ ومواهبهـ المختمفة لتعزيز ثقتهـ بدنفسهـ.
 -22يتدمؿ بصورة ذاتية و ماعية في ممارساته المهنية ،ويقيمها لتمبية احتيا اته المهنية.
 -23يمتزـ بالتعاوف والتواصؿ ما ذوي العالقة لتطوير نوعية التعميـ.
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ممحؽ ( )2تحك ـ قائمة الكفا ات
امعة األزهر – غزة

عمادة الدراسات العميا
كمية التربية

قسـ المناهج وطرؽ التدريس

األستاذ الدكتور /الدكتور .............................................:المحترـ
السالـ عميكـ ورحمة الل وبركاته ،،،
الموضوع :تحك ـ قائمة الكفا ات التدر س ة
تقػوـ الباحثػة بػػا رال د ارسػة بعنػواف" فاعميػة برنػػامج مقتػرح فػػي

ػول المعػػايير المهنيػػة

لممعمػػـ الفمسػػطيني ال ديػػد( (SPNTتكسػػاب الكفايػػات التدريسػػية لمطالبػػات المعممػػات تخصػػص
تعميـ أساسي ب امعة األزهر بغزة"

وذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمم در ة الما ستير في المناهج وطرؽ التػدريس،

وقػد قامػت الباحثػة باعػداد قائمػة بالكفايػات التدريسػية التػي يفتػرض تطويرهػا لػد

المعممات تخصص تعميـ أساسي عف طريؽ برنامج مقترح قائـ عمم الكفايات.

الطالبػات

وبنال عمم ما تتمتعوف به مف خبرة في هذا الم اؿ ،ولممساعدة في إن ػاز هػذا الد ارسػة،

أر و مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ هذا القائمة في

ول النقاط التالية:

 المحاور األساسية لمقائمة ومد مطابقتها لمو وع الدراسة.
 النقاط التي ي ب حذفها أو إ افتها.
 مد و وح الفقرات.

 الصحة العممية والسالمة المغوية.
شاكرة لكـ حسف تعاونكـ ،،،
الباحثة  :إيماف أحمد دحالف
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يرجى وضع إشارة ( √ ) أمام الخانة المناسبة

درجة األهمية
لمرقم 
الكفايات التدريسية
كبيرة متوسطة صغيرة
ً
أوال :الكفايات المتعلقة بالتخطيط للدرس



ٌ  -1كددلممتط بلمسابق 



ٌ  -1صٌػأهدلفاس وةٌل 



ٌ  -3كددخطولتلمدرسبدقل 



ٌ  -1رلعىلمتوزٌعلمزمنىمخطولت
لمدرس 



ٌ  -5عدخطلطوٌ للألمد(سنوٌل,
فص ٌل) 



ٌ  -6عدخطلقصٌرةلألمد(ٌومٌل) 



ٌ  -7ختارن اطاتتع ٌمٌلمناسبل 



ٌ  -8وظؾلموسائللممناسبل 



ٌ  -9كددأسامٌبتقوٌممناسبل 


ٌ  -11كددن اطاتبٌتٌلمرتبطلبموضوع 
لمدرس 



ٌ  -11كددأن طلتفوقمرتبطلبموضوع
لمدرس 
ثانيا :الكفايات المتعلقة باستخدام الوسائل التعليمية




ٌ  -1ختاروسٌ لمرتبطلباألهدلؾ 



ٌ  -1نوعفًلستخدلملموسائل 



  -3ترلعىلمدقللمع مٌلفًمكتولها 



ٌ  -1عرضلموسٌ لفًلموقتولممةان
لممناسبٌن 



ٌ  -5رلعىبساطللموسٌ لمنكٌثلم ؽل
ولمرسومات 



ٌ  -6ستخدموسٌ لآمنلع ىلمط بل 


ٌ  -7ستؽلخاماتلمبٌئلفًلعدلدلموسائل  



ٌ  -8ستفٌدمنتةنوموجٌالمتع ٌمةمصدر
مامم وسائل 



ٌ  -9نظملستخدلملمسبورةب ةلجٌد 
ثالثا :الكفايات المتعلقة بتوظيف طرق التدريس




ٌ  -1ختارطرٌقلتدرٌستكققلألهدلؾ 



ٌ  -1ستخدمطرقولسترلتٌجٌاتكدٌثل 



ٌ  -3وظؾطرقتدرٌست جعع ى
لمتفةٌر 



ٌ  -1ستخدمطرقتدرٌستتناسبمع
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مالحظات


























مستوىلممتع مٌن 



  -5تتناسبطرقلمتدرٌسمعطبٌعل
لممادةلمتع ٌمٌل 



  -6تساعدع ىبقاءأثرلمتع مولالكتفاظ
بش 



ٌ  -7نوعفًلستخدلمطرقلمتدرٌس 



ٌ  -8رلعىلمفروقلمفردٌل 
رابعا :الكفايات المتعلقة باستخدام أساليب وأدوات التقويم




ٌ  -1ختارأدولتتقوٌمتتناسبوأهدلؾ
لمدرس 


ٌ  -1نوعفًأسامٌبلمتقوٌموفقامألهدلؾ  



ٌ  -3كرصع ىلستمرلرٌللمتقوٌم 



ٌ  -1وظؾنتائجلمتقوٌمفًتكسٌن
عم ٌتًلمتع ٌمولمتع م 



ٌ  -5زودلمتالمٌذبامتؽذٌللمرلجعل 



ٌ  -6خططوٌنفذعم ٌللمتقوٌمبصورة
جٌدةوفعامل 


ٌ  -7وظؾأنولعامخت فلمنلالختبارلت  



 ٌ  -8مللمتقوٌمجمٌععناصرلمعم ٌل
لمتع ٌمٌل 



ٌ  -9نط قلمتقوٌممنأسسومبادئ
ونظرٌاتتربوٌلس ٌمل 
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ممحؽ( )3مطاقة المالحظة
امعة األزهر – غزة
عمادة الدراسات العميا

كمية التربية

قسـ المناهج وطرؽ التدريس

األستاذ الدكتور /األستاذ ...............................................:المحترـ
السالـ عميكـ ورحمة الل وبركاته ،،،
المو وع :تحك ـ مطاقة مالحظة األداء
تقػوـ الباحثػة بػا رال د ارسػة بعنػواف " :فعاليػة برنػامج مقتػرح فػي

ػول المعػايير المهنيػة لممعمػـ

الفمس ػػطيني ال دي ػػد( (PSNTتكس ػػاب الكفاي ػػات التدريس ػػية لمطالب ػػات المعمم ػػات تخص ػػص تعم ػػيـ
أساسي ب امعة األزهر بغزة"
وذلػؾ اسػتكماال لمتطمبػات الحصػوؿ عمػم در ػة الما سػتير فػي المنػاهج وطػرؽ التػدريس ،وقػد
صػممت الباحثػة بطاقػة مالحظػة لمتعػرؼ إلػم مػد

ممارسػة طمبػة التعمػيـ األساسػي لمكفايػات

التدريسية.
ونظر لما تتمتعوف به مف خبرة في م ػاؿ الد ارسػة ،أر ػو التكػرـ بابػدال رأيكػـ فػي فقػرات البطاقػة
ا
وفي مد ماللمتها لمم االت المذكورة وذلؾ بو ا اتشارة )√( لمفقرة المناسبة ،وا رال التعديؿ
عمم الفقرة غير المناسبة أو اقتراح الصيغة التي ترونها مناسبة.
شاكرة حسف تعاونكـ،،،
الباحثة :إيماف أحمد دحالف
الطالبة المعممة ................:

اليوـ .............:

التاريخ .............:
الباحثة :إيماف أحمد دحالف
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درجة الممارسة

الكفا ات التدر س ة

مرتفعة مرتفعة متوسطة

منخف ة

دا

5

دا

4

الكفا ات المتلمقة مالتخط ط لمدرس
-1

يحدد المتطمب السابؽ لمدرس

-2

يصوغ أهدافا سموكيةمتنوعللممستوٌاتولممجاالت

-3

يختار مقدمة مرتبطة بمو وع الدرس
ٌكددخطولتلمدرسبدقل

-5

ٌوزعلمزمنع ىأن طللمدرسبإتقان

-6

ٌعدخطلٌومٌلمتس س لومترلبطلومتةام ل

-7

ٌختارأن طلتع ٌمٌلتساعدفًتكقٌقلألهدلؾ

-8

ٌكددلموسائللمتع ٌمٌللممالئملممكتوىلمدرس
وأهدلفش
ٌوظؾأسامٌبلمتع ملمن طفًخطتشلمٌومٌل

-4

-9

ٌ -10نوعفًأسامٌبلمتقوٌم
ٌ -11كددولجباتمالئملمنكٌثلمةمولمنوع
ٌ -12كددأن طلتفوقمرتبطلبموضوعلمدرس
ٌ -13ختارصورؼ قمناسبلم درس
الكفا ات المتلمقة متحد د الوسائؿ التلم م ة
-1

ٌختاروسائلتع ٌمٌلمرتبطلباألهدلؾ

-2

ٌنوعفًلستخدلملموسائللمتع ٌمٌل

-3

ٌرلعىلمدقللمع مٌلفًمكتوىلموسٌ للمتع ٌمٌل 

-4

ٌعرضلموسٌ لفًلموقتولممةانلممناسب 

-5

ٌرلعىبساطللموسٌ لمنكٌثلم ؽلولمرسومات 

-6

ٌختاروسائلتع ٌمٌلآمنل 

-7

ٌستؽلخاماتلمبٌئلفًلعدلدلموسائل 

-8

ٌستفٌدمنتةنوموجٌالمتع ٌمةمصدرمامم وسائل 
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منخف ة

3

2

1

-1

الكفا ات المتلمقة متوظ ؼ طرائؽ التدر س
ٌختارطرلئقتدرٌسمنسجمللألهدلؾ 

-2

ٌستخدملسترلتٌجٌاتوطرلئقكدٌثل 

-3

ٌوظؾطرلئقتدرٌست جعع ىلمتفةٌر 

-4

ٌستخدمطرلئقتدرٌستتناسبمعمستوى
لممتع مٌن 
ٌختارطرلئقلمتدرٌستتناسبمعطبٌعللممادة
لمدرلسٌل 
ٌوظؾطرلئقتدرٌستساعدع ىبقاءأثرلمتع م
ولالكتفاظبش 
ٌنوعفًلستخدلمطرقلمتدرٌس 

-8

ٌنتقىطرلئقتدرٌسترلعىلمفروقلمفردٌل 

-5
-6
-7

-1

الكفايات المتعلقة باستخدام أدوات التقويم وأسال مه
ٌختارأدولتتقوٌمتتناسبوأهدلؾلمدرس 

-2

ٌنوعفًأسامٌبلمتقوٌموفقامألهدلؾ 

-3

ٌكرصع ىلستمرلرٌللمتقوٌم 

-4

ٌوظؾنتائجلمتقوٌمفًتكسٌنعم ٌتًلمتع ٌم
ولمتع م 
ٌزودلمتالمٌذبامتؽذٌللمرلجعل 

-6

ٌخططوٌنفذعم ٌللمتقوٌمبصورةجٌدةوفعامل 

-7

ٌوظؾأنولعمخت فلمنلالختبارلت 

-8

ٌ مللمتقوٌمجمٌععناصرلمعم ٌللمتع ٌمٌل 

-9

ٌنط قلمتقوٌممنأسسومبادئونظرٌاتتربوٌل
س ٌمل 

-5
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ملحق رقم ()4
قائمة المحكمين
لمرقم 


لالسم 

  1أةرمسعديولدي 
  1إٌادإبرلهٌمعبد
لمجولد 
  3كاتممكمددكالن 
  1رل دمكمدأبو
صولوٌن 
  5ع ًمكمدنصار 
  6عمرع ًدكالن 
  7مكمدمقاط 
  8موسىمكمدجودة 

لمدرجل
لمع مٌل 
أستاذ
مساعد 
أستاذ
م ارك 
أستاذ
مساعد 
أستاذ
م ارك 
أستاذ
م ارك 
أستاذ
مساعد 
أستاذ
مساعد 
أستاذ
مساعد 

لألدلة 
مةانلمعمل 
بطاقل لمبرنامج
قائمل
لمةفاٌات  لممالكظل  لممقترح 
√
√
جامعللألقصى  √ 
جامعللألقصى 

√

√

√

منسقوكدة
لمجودة-وةامل
لمؽوثلمدومٌل 
جامعللألزهر 

√

√

√

√

√

√

جامعللألزهر 

√

√

√

جامعللألقصى 

√

√

√

جامعللألزهر
(ؼٌرمتفرغ) 
جامعللألقصى 

√

√

-

√

√

√
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مر امت تدر ما
إل كسا الطالمات الملممات الكفا ات التدر س ة اا ضوء الملا ر المف ة لمملمـ
الفمسط ا الجد د
Professional Standards for the new teacher
مكونات البرنامج
الوحدة
األولى

عدد الجمسات

المحتوى

عدد الساعات

الملا ر المف ة لمملمـ الفمسط ا الجد د
 -1التعريػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ بالمعػ ػ ػ ػ ػ ػػايير المهنيػ ػ ػ ػ ػ ػػة لممعمػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
الفمسطيني ال ديد.

مستاف

 4ساعات

 -2تطبيقػ ػػات تربويػ ػػة عمػ ػػم اسػ ػػتخداـ المعػ ػػايير
المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد

الثا ة

الكفا ات التدر س ة

أوًال :التخط ط

 -1كفاية تحديد المتطمب السابؽ
 -2كفايػ ػ ػػة صػ ػ ػػياغة أهػ ػ ػػداؼ سػ ػ ػػموكية متعػ ػ ػػددة
الم االت والمستويات.

 -3كفاية مقدمة الدرس.
 -4كفاية تحديد الزمف.

5

 -5كفاية إعداد خطة يومية.

جمسات

 -6كفاية اختيار أنشطة تعميمية.

 -7كفاية توظيؼ أساليب التعمـ النشط.
 -8كفاية إعداد الوا ب البيتي.
 -9كفاية غمؽ الدرس.

052

 10ساعات

الثالثة

ثا ًا :الوسائؿ التلم م ة
 -1أهمية الوسائؿ التعميمية.

 -2أسس اختيار الوسائؿ التعميمية.

 -3مصادر الحصوؿ عمم الوسائؿ.

جمسة

ساعتاف

 -4أساسيات استخداـ الوسائؿ.
 -5أنواع الوسائؿ
الراملة

ثالثًا :طرؽ التدر س

 -1مفهوـ طريقة التدريس.

جمستاف

 -2طريقة التدريس المثالية .

4

ساعات

 -3العوام ػ ػػؿ الت ػ ػػي ت ػ ػػؤثر ف ػ ػػي اختي ػ ػػار طريق ػ ػػة
التدريس.

 -4أنواع طرؽ التدريس.
الخامسة

املا :أدوات التقو ـ
رً
 -1مفهوـ التقويـ.
 -2أنواع التقويـ.

 -3أغراض التقويـ.

جمستاف

 -4أسس التقويـ.

 -5االختبار التحصيمي.

4

ساعات

 -6أغراض االختبار التحصيمي.
 -7أنواع االختبارات التحصيمية.
 -8التغذية ال ار عة.
التلم ـ

المصغر

تػ ػػـ إعطػ ػػال الطالبػ ػػات المعممػ ػػات نبػ ػػذة عػ ػػف ماهيػ ػػة
التعمػػػيـ المصػػػغر وخطواتػ ػػه ،ثػ ػػـ ػ ػػر تطبيػ ػػؽ كػ ػػؿ
كفاية عمم حدة باستخداـ أسموب التعميـ المصغر
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جمستاف

4

ساعات

دل ؿ المر امت

اسـ المر امت:
برنامج مقترح فػي

ػول المعػايير المهنيػة لممعمػـ الفمسػطيني ال ديػد ( (SPNTتكسػاب الكفايػات

التدريسية لمطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي ب امعة األزهر بغزة.
هدؼ المر امت:

إكساب الطالبات الكفايات التدريسية في
األهداؼ التفص م ة:

ول المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد.

يتوقا مف الطالبة المعممة بعد االنتهال مف البرنامج أف تكوف قادرة عمم:

-

تتعػػرؼ إلػػم المعػػايير المهنيػػة لممعمػػـ الفمسػػطيني ال ديػػد بمسػػتوياتها الػػثالث المعرفػػة والفهػػـ،
المهارات المهنية ،االت اهات المهنية والقيـ.

-

تحدد مصادر التحقؽ مف المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد.
تفسر كؿ معيار مف المعايير المهنية لممعمػـ الفمسػطيني ال ديػد عمػم حػدة واعطػال معمومػات
تفصيمية عنه.

-

تعطي أمثمة لمواقؼ تدريسية وربطها بالمعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد.
تحدد مفهوـ المتطمبات األساسية.
تو

أهمية تحديد التعمـ القبمي.

تستخدـ استراتي يات تحديد المتطمبات األساسية.
تحدد المتطمب السابؽ لبعض الدروس.
تحدد مفهوـ الهدؼ السموكي.
تتعرؼ عمم معايير صياغة الهدؼ السموكي.
تذكر عناصر الهدؼ السموكي.
تتعرؼ عمم م االت األهداؼ السموكية.
تميز بيف مستويات األهداؼ السموكية المعرفية والو دانية والنفس حركية.
تدوف أهدافا سموكية لعدد مف األنشطة التعميمية.
تطبؽ عمميا صياغة أهداؼ سموكية بصورة محددة ودقيقة.
تعرؼ مفهوـ مقدمة الدرس.
تحدد أنماط مقدمات الدرس.
تختار مقدمة مناسبة تحد المو وعات.
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-

تتعرؼ عمم التوزيا الزمنم لمدرس.
تتعرؼ عمم المهمات التي تساعد المعمـ عمم إدارة وقته داخؿ غرفة الصؼ.
تحدد م يعات الوقت في الحصة.
تعطم مفهوما لمخطة اليومية.
تذكر عناصر الخطة اليومية.
تتعرؼ خطوات تصميـ الخطة اليومية.
تعد خطة يومية مكتممة العناصر.
تعرؼ األنشطة التعميمية.
تتعرؼ إلم معايير اختيار األنشطة التعميمية.
تتعرؼ إلم أنواع األنشطة التعميمية.
تعرؼ التعمـ النشط.
تتعرؼ عمم استراتي يات التعمـ النشط.
تعرؼ الوا ب البيتي.
تتعرؼ عمم خصائص الوا ب البيتي ال يد.
تنقد وا با بيتيا معطم.
تعرؼ غمؽ الدرس.
تحدد أشكاؿ غمؽ الدرس.
تتعرؼ أنواع غمؽ الدرس.
تعرؼ المقصود بالوسائؿ التعميمية.
تتعرؼ أسس اختيار الوسيمة التعميمية.
تحدد مصادر الحصوؿ عمم الوسيمة.
تتعرؼ أنواع الوسائؿ.
تعرؼ المقصود بطريقة التدريس.
تعرؼ طريقة التدريس المثالية.
تو

العوامؿ التي تؤثر في اختيار طريقة التدريس.

تتعرؼ مواصفات طريقة التدريس النا حة.
تتعرؼ أنواع طرؽ التدريس.
تحدد طريقة التدريس المناسبة لممواقؼ المحددة.
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-

تعرؼ المقصود بالتقويـ.
تتعرؼ أنواع التقويـ.
تحدد أسس التقويـ.
تتعرؼ مفهوـ االختبار التحصيمي.
تحدد أغراض االختبار التحصيمي.
تتعرؼ أنواع االختبار التحصيمي.
تعرؼ المقصود بالتغذية ال ار عة.
تحدد أهمية التغذية ال ار عة.
تتعرؼ وظائؼ التغذية ال ار عة.
تتعرؼ أنواع التغذية ال ار عة.
تحدد خصائص التغذية ال ار عة.
تعرؼ مفهوـ التعميـ المصغر.
تحدد خطوات التعميـ المصغر.
تطبؽ عمميا خطوات التعميـ المصغر.

التمار ف والتق ـ:

-

مناقشة.
عصؼ ذهني.
تطبيقات فردية.
أنشطة فردية و ماعية.

الفئة المستفداة مف المر امت:
الطالبات المعممات في امعة األزهر – غزة  -مستو رابا تخصص تعميـ أساسي.
مدة المر امت:

 28ساعة

مكاف عقد المر امت:
مختبر كمية التربية وقاعة المؤتمرات امعة األزهر -غزة .

الوسائؿ التلم م ة:

-

هاز حاسب آلي.
هاز عرض.
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-

سبورة.

-

تماريف مختمفة تتخمؿ البرنامج.

األ شطة التلم م ة:
المناقشات والمقالات التي تعقد بيف المتعمميف والباحثة.
التعميـ المصغر لبعض الكفايات.
توفير تغذية ار عة لممتدربيف.

إجراءات ت ف ذ المر امت:

-

عرض المادة التعميمية لمطالبات باستخداـ برنامج بوربوينت.
مناقشة ما ر عر ه ما الطالبات.
مالحظة مد است ابات الطالبات.
تقديـ تغذية ار عة لمطالبات.
إعطال أمثمة تطبيقية مف قبؿ الطالبات.
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الوحدة األولى
المعايير المهنية للمعلم الفلسطيني الجديد()SPNT
Professional standards for the new teacher

المقاء األوؿ

التلر ؼ مالملا ر المف ة لمملمـ

ساعتاف

المقاء الثا ا

تطم قات ترمو ة عمى استخداـ الملا ر

ساعتاف

الفمسط ا الجد د

المف ة لمملمـ الفمسط ا الجد د

المقاء األوؿ :التلر ؼ مالملا ر المف ة لمملمـ الفمسط ا الجد د

أهداؼ المقاء:

يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم:

-

أف تتعرؼ إلم المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد بمستوياتها الثالثة المعرفة والفهػـ،

-

تحديد مصادر التحقؽ مف المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد.

المهارات المهنية ،االت اهات المهنية والقيـ.

المحتوى:

الملا ر المف ة لمملمـ الفمسط ا الجد د
وهػػي م موعػػة ت ػػـ  23عبػػارة متعمقػػة بالكفايػػة التػػي ي ػػب أف يمتمكهػػا الطمبػػة المعممػػوف

لمداللػػة عمػػم ػػاهزيتهـ لالنخػراط فػػي مهنػػة التعمػػيـ مباشػرة بعػػد التخػػرج مػػف ال امعػػة ،وتتمثػػؿ فػػي
أربعة مستويات ،وتبيف الحد األدنم مف المعرفػة والمهػارات والقػيـ واالت اهػات التػي يتو ػب عمػم
الطمبة المعمميف اكتسابها.
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وقد ػالت هػذا المعػايير اسػتنادا إلػم توصػيات اسػتراتي ية إعػداد وتدهيػؿ المعممػيف فػي

فمسطيف ،حيث شكمت الو ازرة بالتعاوف ما اليونسكو هيئة تطػوير مهنػة التعمػيـ التػي مػف مهامهػا
بنال معايير مهنية خاصة بالمعمميف عمم اخػتالؼ رتػبهـ ) معمػـ ديػد ،معمػـ ،معمػـ أوؿ ،معمػـ

خبيػر( لتكػوف حمقػة مػف سمسػمة الحمقػات المتتابعػة التػي تشػكؿ منظومػة المعػايير المهنيػة لكافػة

العامميف في الميداف التربوي ،ولتكوف هذا المعايير مر عية لتوصيؼ مهنة المعمـ ،بحيث يمتمؾ

المعمـ منظومة مف المعػارؼ والمهػارات العامػة والتخصصػية ،والقػيـ واالت اهػات اتي ابيػة عبػر
تحسيف ظروؼ العمؿ ،وتحسيف واقعه المعيشي ،وصوال إلم كادر كؼل مف المعمميف المؤهميف

الػذيف يشػكموف ح ػر الزاويػة فػي عمميػة تحسػيف فػرص التعمػيـ لمطمبػة كافػة فػي المػدارس

الفمسطينية ،األمر الذي سيؤدي حتما إلم تطور التعميـ وتحسينه ،وتحقيؽ الرؤية الطموحة لو ازرة

التربية والتعميـ لإلنساف الفمسطيني باعتبارا الثروة الحقيقية لهذا الوطف.
مستو ات المل ار:

هػي عبػارات تتكػوف مػف أربعػة مسػتويات ) ممتػاز ،يػد ،مػرض ،غيػر مػرض) مرتبطػة
ببع ها البعض ،وتـ استثنال المستو

يد دا ألف الفرؽ بينه وبيف المستوييف األعمم منػه أو

األدنم منه يصعب مالحظته ،وحتم يكوف الفصؿ وا حا بيف المستويات ،وذلؾ لالستناد عميها

في اشتقاؽ أدوات تقويـ لكؿ مستو منها ،والمستويات هي:

-

ممتاز :المبادر ،والمتميز ،والميسر لعممية التعمـ ،ويثيػر التفكيػر ويرتقػم بنفسػه وطمبتػه إلػم

-

ج د :يو

ويفسر المفاهيـ ،وينوع في دورا ما بيف الميسر والتقميػدي ،ويحػاوؿ تنميػة ذاتػه

-

مرض :تقميدي ،يقوـ بالدور الذي أوكؿ له ،يكتفي بالمستويات الدنيا مف التفكير لد طمبته.

مرحمة اتبداع.

واالرتقال بطمبته إلم مستويات عميا مف التفكير.

غ ر مرض :نمطي غير م دد ،روتيني األدال ،تنقصه الدقة العممية ،تعميمػه يتمحػور حػوؿ

ذاته.

مجاالت الملا ر المف ة لمملمـ الفمسط ا الجد د
اعتمدت هيئة تطوير مهنة التعميـ معايير مهنية لممعمـ تغطي كافة المتطمبات األساسية

لمهنة التعميـ ،وقد تـ تصنيفها

مف ثالثة م االت رئيسة متكاممة ومتداخمة هي:
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المجاؿ األوؿ :الملراة والففـ
تستند األطر العامة لكفالة المعمػـ عمػم مػد امتالكػه لممعرفػة وتطورهػا

ػمف السػياقات

اال تماعيػة والثقافيػة ،والتاريخيػة ،وخبرتػه الذاتيػة ،فالمعرفػة تمثػؿ القاعػدة العري ػة التػي تبنػم
عميهػا المهػارات المهنيػة لممعمػـ ،ومعتقداتػه وات اهاتػه نحػو مهنػة التعمػيـ ،وتػؤدي إلػم تحقيػؽ

الفاعمية واالستم اررية لمعمميػة التعمميػة التعميميػة ،كمػا أنهػا تسػاعد المعمػـ عمػم اختيػار ممارسػات

تربويػة مخطػط لهػا ،تقػود إلػم اتخػاذ قػ اررات تربويػة صػحيحة مػا اتدراؾ التػاـ بػدف العالقػة بػيف
المعرفة والمهارات هي عالقة تبادلية تكاممية.

المجاؿ الثا ا :المفارات المف ة

تظهر أهمية هػذا الم ػاؿ فػي قػدرة المعمػـ عمػم تر مػة المعرفػة إلػم مهػارات وممارسػات

عممية ،ما األخذ بعيف االعتبار أف الممارسة العممية تبنم عمم قاعدتي المعرفػة والفهػـ ،وتنمػو
وتتطور باالطالع الواسا وتبادؿ الخبرات والت ريب والممارسة.

المجاؿ الثالث :االتجاهات المف ة والق ـ

إف معتقدات المعمـ وات اهاته نحو مهنة التعميـ تساعدا عمم تشكيؿ منظومة قيمية لديه
ولد طمبته ،وعميه فاف التزامه بات اهات إي ابية نحو مهنة التعميـ تدفا به إلػم النمػو المعرفػي
والمهاري ،الذي سيؤثر في الطمبة لتكويف ات اهات إي ابية نحو التعمـ والمدرسة.

الملا ر المف ة لمملمـ الفمسط ا الجد د

المجاؿ األوؿ :الملراة والففـ

 -1يمتمؾ معرفة بفمسفة المنهاج الفمسطيني ،وأهدافه ،وخطوطه العري ة.

 -2يمتمؾ معرفة وفهما بالمحتو الدراسي لممرحمة التي يدرسها ،وطرائؽ إثرائه.
 -3يمتمؾ معرفة وفهما بطرائؽ تعمـ الطمبة ،وفؽ قدراتهـ وخصائصهـ النمائية.

 -4يمتمؾ معرفة وفهما بكيفية تدريس التخصص ،وفؽ قدرات الطمبة واحتيا اتهـ.
 -5يمتمؾ معرفة وفهما بمتطمبات تعميـ التخصص العمودية واألفقية.

 -6يمتمؾ معرفة وفهما بكيفية ربط التخصص بموا يا وحقوؿ مختمفة وبشكؿ تكاممي،
مف سياقات متعددة.

 -7يمتمؾ معرفة وفهما بدسس القياس والتقويـ التربوي.

 -8يمتمػؾ معرفػة بدساسػيات المغػة العربيػة ،والمعرفػة الريا ػية والعمميػة ،وتكنولو يػا
المعمومات واالتصاالت). ( ICT
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 -9يمتمؾ معرفة بظروؼ الطمبة عمم تنوعها ،وطرائؽ التعامؿ معها.

المجاؿ الثا ا :المفارات المف ة

 -1يعد الخطط التعميمية وا حة المعالـ واألهداؼ ويطورها ،مراعيا الفروؽ الفردية
بيف الطمبة.

 -2يوفر بيئة تعمميه تعميمية آمنة وداعمة لعممية التعمـ والتعميـ.

 -3يوفر مناخا تعميميػا يمتػاز بالمرونػة واالبتكػار والتحفيػز المسػتمر عمػم التفكيػر
الناقد واتبداع.

 -4يوظؼ المصادر التعميمية ،والوسائؿ التعممية في العممية التعممية التعميمية.
 -5يربط مو وع تخصصه بمو وعات مختمفة ،وبسياؽ ا تماعي وثقافي مرتبط
بحياة الطالب وواقعه.

 -6ييسػر عمميػة الػتعمـ والتعمػيـ لتمكػيف الطمبػة مػف بنػال المعرفػة وتقييمهػا وتدممهػا
بطرائؽ تساعدهـ في أف يكونوا متعمميف مستقميف.

 -7يوظؼ التقػويـ التربػوي بدنواعػه بشػكؿ مسػتمر باعتبػارا ػزلا أساسػا مػف عمميػة
التعمـ والتعميـ.

 -8يقػوـ ممارسػته التعميميػة وفػؽ تغذيػة ار عػة واردة مػف العناصػر البشػرية ذات
العالقة.

 -9يوظؼ االتصاالت والتواصؿ في العممية التعممية التعميمية.

 -10يوظػؼ تكنولو يػا المعمومػات واالتصػاالت )  ( ICTفػي العمميػة التعمميػة
التعميمية.

المجاؿ الثالث :االتجاهات المف ة والق ـ
 -1يمتزـ بتيسير عممية التعمـ ل ميا الطمبة.

 -2يمتػزـ بمسػاعدة الطمبػة عمػم إبػراز قػدراتهـ ومػواهبهـ المختمفػة لتعزيػز ثقػتهـ
بدنفسهـ.

 -3يتدمػؿ بصػورة ذاتيػة و ماعيػة فػي ممارسػاته المهنيػة ،ويقيمهػا لتمبيػة احتيا اتػه
المهنية.

 -4يمتزـ بالتعاوف والتواصؿ ما ذوي العالقة لتطوير نوعية التعميـ.

وستقتصػر الباحثػػة عمػم د ارسػػة المعػػايير ذات العالقػة الوثيقػػة بالكفايػػات المحػددة فػػي الد ارسػػة
وهي المعيار ()21,20,17,16,13,10,8,7,5,4,3,2
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األ شطة التطم ق ة:
استنادا إلم ما سبؽ ،ما صفات المعمـ النا

؟

المقاء الثا ا :تطم قات ترمو ة عمى استخداـ الملا ر المف ة لمملمـ الفمسط ا الجد د

أهداؼ المقاء:

يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم:

-

تفسير المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد واعطال معمومات تفصيمية عنها.
إعطال أمثمة لمواقؼ تدريسية وربطها بالمعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد.

المحتوى:
سيتـ مناقشة هذا المعايير ما الطالبات وتو ي مفهوـ كؿ منها

وافما مالمحتوى الدراسا لممرحمة التا درسفا ،وطرائؽ إثرائه.
المل ار( :)2متمؾ ملراة
ً
المسوغات الترمو ة:
إف امػتالؾ المعمػـ لممعرفػة الكافيػة فػي المحتػو الد ارسػي لممرحمػة التػي يدرسػها ،تسػاعد

المتعممػيف عمػم تطػوير وبنػال معػرفتهـ ،كمػا تسػاعد المعمػـ عمػم إثػرال المنهػاج وتبسػيط بنيػة

المفاهيـ والمهارات ،وعمم حسف التخطيط لدروسه ،وتقديـ المعارؼ والمعمومات بشكؿ متسمسػؿ
ومترابط ،إ افة إلم مساعدته في اختيار طرائؽ التقويـ التي تتاللـ ما األهداؼ المنشودة.
مستو ات المل ار:

-

ممتػاز :يتسػـ أدال المعمػـ بقػدرة فائقػة عمػم تو ػي األفكػار ،وتبسػيط المفػاهيـ الػواردة فػي
المحتو التعميمي ،حيث يتسمسؿ فػي عػرض األفكػار بطريقػة منه يػة تػدؿ عمػم فهػـ شػامؿ

متكامؿ لممحتو التعميمي بمستوييه العمودي واألفقي ،ويظهػر هػذا الفهػـ العميػؽ مػف خػالؿ

وعػي المعمػـ بالمفػاهيـ الخاطئػة وتحديػدها ،إ ػافة إلػم قدرتػه المتميػزة عمػم التعامػؿ مػا
تساؤالت الطمبة واستفساراتهـ ،وفي توظيؼ مالئـ لممادة التعميمية في مواقؼ حياتية وواقعية

ما تقديـ أدلة وا حة عمم حداثة المعمومة التي يقدمها

مف المادة العممية ،واظهػارا قػدرة

وا حة عمم إثرال المنهاج أثنال تخطيطه لمفعاليات التربوية والمواقؼ التعميمية.

-

ج ػد :يتسػـ أدال المعمػـ بالقػدرة عمػم تو ػي األفكػار والمفػاهيـ الػواردة فػي المحتػو  ،حيػث
يتسمسػؿ فػي عػرض األفكػار والمفػاهيـ فػي معظػـ األحيػاف ،كمػا أنػه يعػد خططػه التدريسػية
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لتتناسػب مػا مسػتويات الطمبػة والمواقػؼ التعميميػة ،داعمػا ذلػؾ بمػواد إثرائيػة فػي بعػض

األحيػاف ،كمػا يظهػر قػدرة عمػم التعامػؿ مػا تسػاؤالت الطمبػة واستفسػاراتهـ تػوحي بمعرفتػه
بالمحتو الذي يدرسه.

-

مرض :يتسـ أدال المعمـ بقدرته عمم تو ي المفاهيـ األساسػية فػي المحتػو الد ارسػي دوف

مراعاة التسمسؿ المنطقي والعممي حيف عر ها عمم الطمبة ،ويعد خططه التدريسية مستندا

إلم الكتاب المقرر دوف الم ول إلم إثرال المنهػاج ،ويت نػب ات ابػة عػف استفسػارات الطمبػة
وتساؤالتهـ في معظـ األحياف بما يوحي معرفة سطحية بالمحتو الذي يدرسه.

-

غ ر مرض :يحاوؿ المعمـ تو ي المفاهيـ األساسية وقمما ين

بتبسيط األفكار الواردة في

المحتػو التدريسػي ،كمػا أف تخطيطػه يشػير إلػم عػدـ تمكنػه وفهمػه لممحتػو الػذي يدرسػه
فيت نب ات ابة عف تساؤالت الطمبة أو استفساراتهـ.
مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

الخطة اليومية ،والفصمية ،والسنوية.
ممؼ مواد إثرائية.
ممفات إن از الطمبة.
يوميات المعمـ.
الممارسات الصفية لممعمـ.
دليؿ المعمـ.

وافما مطرائؽ تلمـ الطممة ،واؽ قدراتفـ وخصائصفـ ال مائ ة
المل ار ) :(3متمؾ ملراة
ً
المسوغات الترمو ة:
نظر الختالؼ الطمبة في طرائؽ تعممهـ والتبايف في مواهبهـ وميولهـ وات اهاتهـ ،وفي
ا
قػدراتهـ فػي اكتسػاب المعرفػة فػي الموقػؼ الواحػد تبعػا الخػتالؼ تطػورهـ العػاطفي ،والػذهني،

والنفسػي ،والمغػوي ،والو ػداني ،واال تمػاعي عبػر م ارحػؿ حيػاتهـ ،فعمػم المعمػـ أف يكػوف عمػم

دراية كافية بهذا التطورات ،ولديه المعرفة بػات رالات الالزمػة لتمبيػة متطمبػات التطػور الحاصػؿ
عمم الطمبة في المرحمة العمرية التي يدرسها ،لتقديـ التسهيالت لكؿ فػرد لكػي ينمػو وفػؽ قد ارتػه
واستعداداته نموا مو ها نحو ما يهدؼ إليه الم تما.
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مستو ات المل ار:

-

ممتػاز :يظهػر المعمػـ فػي تخطيطػه وأسػاليب تعميمػه معرفػة عميقػة بنظريػات وط ارئػؽ تعمػـ

الطمبة ،وتظهر هذا المعرفة مف خالؿ توظيفه لموسائؿ التعميمية وفؽ االحتيا ػات المختمفػة
لمطمبػة ،وبمػا يتناسػب واحتيا ػات الموقػؼ التعممػي التعميمػي ،ويبػادر إلػم التنويػا فػي طػرح

ػزز معرفتػه بالخصػائص النمائيػة لمطمبػة وبالمرحمػة العمريػة
األسػئمة بمسػتوياتها المختمفػة ،مع ا

التي يمروف بها ،ويتعاوف باستمرار ما المرشد التربوي في حؿ مشكالت الطمبة.

-

ج د :يراعي المعمـ في تخطيطه لممواقؼ التعميمية احتيا ات الطمبة ،وينوع في أساليبه وفي
توظيفه لموسائؿ وطرائؽ التعمـ ،مراعيا بذلؾ المرحمة العمرية التي يمروف بها ،ما يشير إلم

معرفة كافية بطرائؽ تعمـ الطمبة ،كما أنه يتعاوف في معظـ األحياف ما المرشد التربوي في
حؿ مشاكؿ الطمبة.

-

مػرض :يحػاوؿ المعمػـ التخطػيط لممواقػؼ التعميميػة المراعيػة لممرحمػة العمريػة التػي يمػر بهػا

الطمبة ،وينوع أحيانا في أساليبه ،وتوظيفه لموسائؿ لتحقيؽ أهداؼ التعمـ مػف خػالؿ معرفتػه
ونادر ما يتعاوف ما المرشد التربوي لحؿ مشاكؿ الطمبة.
ا
بالخصائص النمائية لهـ،

-

غ ػر مػرض :ال يظهػر المعمػـ فػي تخطيطػه وممارسػاته معرفػة بالخصػائص النمائيػة لمطمبػة

واحتيا ػاتهـ المختمفػة ،العتقػادا بػدف الطمبػة متشػابهوف فػي ط ارئػؽ تعممهػـ ،فتطغػم الطريقػة

الواحػدة فػي تعميمػه دوف النظػر إلػم المرحمػة العمريػة لهػـ ،أو التغيػرات المختمفػة فػي
خصائصهـ النمائية.

مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

الخطة اليومية ،والفصمية ،والسنوية.
الممارسات الصفية لممعمـ.
س الت متابعة الطمبة.
محا ر ا تماعات المعمـ ما المرشد التربوي.
مقابالت ما الطمبة وأوليال أمورهـ.
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وافما مك ف ة تدر س التخصص واؽ قدرات الطممة واحت اجاتفـ:
المل ار ) :(4متمؾ ملراة
ً
المسوغات الترمو ة:
اتلماـ بالمادة العممية  -ما أهميته  -ال يكفي وحدا ،والبد مف أف ي اؼ إليها معرفة

كافيػة بكيفيػة تػدريس المػادة العمميػة

ػمف تخصصػه ،ليػتاللـ مػا قػدرات الطمبػة ،ورغبػاتهـ،

واحتيا ػاتهـ ،فػالتعميـ ال يػد لػف يحػدث إال إذا تػوافرت العديػد مػف الشػروط فػي العمميػة التعميميػة

ب وانبها المختمفة ،حيث تكمف أهمية أنماط وطرائؽ وأساليب التدريس في أنها تعتبر حمقة وصؿ

بيف كافة تمؾ ال وانب.
مستو ات المل ار:

-

ممتػاز :يظهػر المعمػـ معرفػة عميقػة شػاممة بكيفيػة تػدريس تخصصػه ،وبط ارئػؽ التػدريس

المالئمة له التي تتناسب ما الفئة المستهدفة مف الطمبة وقدراتهـ واحتيا ػاتهـ ،واتمكانيػات

المتػوافرة مػف المصػادر التعميميػة والمحتػو التعميمػي ،ولديػه معرفػة عميقػة بكيفيػة توظيػؼ

ط ارئػؽ التػدريس فػي المواقػؼ التعميميػة المختمفػة لمعال ػة مشػاكؿ تعمػـ الطمبػة فػي م ػاؿ
تخصصه ،بما في ذلؾ تحديد المفاهيـ الخاطئة ،ومساعدة الطمبة عمم تعديمها.

-

ج ػد :يظهػر المعمػـ معرفػة بكيفيػة تػدريس تخصصػه ،وط ارئػؽ التػدريس العامػة بمػا يتناسػب

والفئة المستهدفة وقػدرات الطمبػة واحتيا ػاتهـ ،واتمكانيػات المتػوافرة مػف المصػادر التعميميػة
والمحتو التعميمي ،ولديه معرفة بيليات توظيؼ طرائؽ التدريس في المواقؼ التعميمية وينوع

فيها أحيانا ،ويظهر معرفة بمعال ة مشاكؿ تعمـ الطمبة في م اؿ تخصصه.

-

مرض :يظهر المعمـ معرفة محدودة بكيفية تدريس تخصصه ،وطرائؽ التدريس التي تتاللـ

ما المحتو التعميمي وقدرات واحتيا ات الطمبة ،كما أف معرفته قميمة بمشػاكؿ تعممهػـ ،إال

أنه يحاوؿ حمها في بعض األحياف إذا استدعت ال رورة ذلؾ.

-

غ ر مرض :تقتصر معرفة المعمـ عمم بعض طرائؽ التدريس التقميدية الروتينية ،وال يراعي
التنويػا فيهػا وفػؽ احتيا ػات وقػدرات الفئػة المسػتهدفة مػف الطمبػة والمحتػو التعميمػي ،كمػا
تت

معرفته ال ئيمة بمشاكؿ تعمـ الطمبة التي قمما يهتـ بمعال تها.

مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

الخطة اليومية ،والفصمية ،والسنوية.
المقابالت الشخصية ما المعمـ.
يوميات المعمـ.
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-

تقرير المشاهدة الصفية.
س ؿ استخداـ الوسائؿ التعميمية.

وافما ممتطممات تلم ـ التخصص اللمود ة واألاق ة
المل ار( :(5متمؾ ملراة
ً
المسوغات الترمو ة:
المعرفػة بمتطمبػات تعمػيـ التخصػص والػربط بػيف الموا ػيا والوحػدات الد ارسػية عموديػا

وأفقيػا بمػا تت ػمنه مػف مفػاهيـ ومصػطمحات ،وحقػائؽ وأفكػار ،وقػيـ ،وات اهػات ،ومهػارات،
وأنشطة،

مف التخصص الواحد بكؿ فروعه ومراحمه الزمنية ،مف المتطمبات األساسية الرئيسية

التي عمم المعمـ إتقانها لتحقيؽ التعمـ المستداـ ذي المعنم.
مستو ات المل ار:

-

ممتػاز :يظهػر المعمػـ معرفػة عميقػة بتخطػيط خبػرات تعمػـ تحقػؽ تكامػؿ األفكػار والمفػاهيـ
والمعمومػات المتعمقػة بمو ػوع التخصػص مسػتندا إلػم المرتكػزات المعرفيػة وخبػرات الطمبػة

السابقة ،وآليات ربط المفاهيـ واألفكػار الرئيسػة فػي مػادة التخصػص بمػا يػدعـ عمميػة الػتعمـ

والتعمػيـ ،ويعمػؿ عمػم تطػوير بعػض الوحػدات التػي تعتمػد عمػم التكامػؿ األفقػي والعمػودي،

ويتعػاوف مػا معممػي التخصصػات األخػر لتطػوير معرفتػه بالتكامػؿ األفقػي والعمػودي

باسػتمرار ،إ ػافة إلػم معرفتػه بكيفيػة الموالمػة بػيف فػروع المنهػاج الواحػد ،والػربط بػيف
المو وعات داخؿ المبحث الواحد لمصؼ الذي يدرسه.

-

ج د :يظهر المعمـ معرفة بشكؿ وا

بتخطيط خبرات تعمـ تحقؽ تكامؿ األفكار والمفاهيـ

والمعمومات المتعمقة بمو ػوع التخصػص ،وتت ػ معرفتػه بخبػرات الطمبػة السػابقة ،وآليػات

ربط المفاهيـ واألفكار الرئيسة في مادة التخصص بما يدعـ عمميتي التعمـ والتعميـ ،ويوا ه
بعػض الصػعوبات فػي كيفيػة الموالمػة بػيف فػروع المنهػاج الواحػد ،والػربط بػيف المو ػوعات

المختمفة داخؿ المبحث الواحد لمصؼ الذي يدرسه.

-

مرض :يظهر المعمـ معرفة بتخطيط خبرات تعمـ تحقؽ تكامؿ األفكار والمفاهيـ والمعمومات

المتعمقة بمو وع التخصص ،ويشير أحيانا إلم خبرات الطمبة السابقة وآليات ربط المفاهيـ
ػر مػا يوا ػه
واألفكػار الرئيسػة فػي مػادة تخصصػه بمػا يػدعـ عمميتػي الػتعمـ والتعمػيـ ،وكثي ا

صػعوبات بكيفيػة الموالمػة والػربط بػيف المو ػوعات المختمفػة داخػؿ المبحػث الواحػد لمصػؼ

الذي يدرسه.

-

غ ػر مػرض :قمػيال مػا يقػوـ المعمػـ بتخطػيط خبػرات تعمػـ تحقػؽ تكامػؿ األفكػار والمفػاهيـ

والمعمومػات المتعمقػة بمو ػوع التخصػص ،مػا يػدلؿ عمػم معرفتػه السػطحية بخبػرات الطمبػة
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السابقة ،وآليات ربط المفاهيـ واألفكار الرئيسة في مادة التخصص ،ويوا ه صعوبات كثيػرة

في الموالمة والربط بيف المو وعات المختمفة داخؿ المبحث الواحد لمصؼ الذي يدرسه.

مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

الخطة اليومية ،والفصمية ،والسنوية.
ممفات إن از الطمبة.
يوميات المعمـ.
ممؼ اتثرال.
تقرير المشاهدة الصفية.

وافما مأسس الق اس والتقو ـ الترموي
المل ار ) :( 7متمؾ ملراة
ً
المسوغات الترمو ة:
يػدتي االهتمػاـ بمفهػوـ القيػاس والتقػويـ مػف الػدور األساسػي وال ػروري الػذي يمعبػه فػي
العمميػة التعمميػة التعميميػة ،إذ يعتبػر أداة

ػبط وتو يػه وبنػال لعمميػة التعمػيـ ،التػي تػزود المعمػـ

ومتخذي القرار بالتغذية ال ار عة عف سير عمميػة التػدريس ومسػتو أدال الطمبػة ،ومػواطف قػوتهـ

و عفهـ ،ومد تحقؽ األهداؼ المنشودة ،وال يقتصر دور التقويـ عمػم قيػاس أدال الطمبػة فقػط
بؿ يتعد ذلؾ إلم تحسيف ميا عناصر عممية التعميـ.
مستو ات المل ار:

-

ممتػاز :يظهػر المعمػـ معرفػة عميقػة بػدنواع التقػويـ ومسػتوياته المتنوعػة ،وبالمفػاهيـ

والمصطمحات األساسية في القياس والتقويـ وأدواته المختمفة ،ومستويات األهداؼ التعميميػة
وصياغاتها الصحيحة في أعماله الكتابية ،كما يظهر في اختبا ارتػه معرفتػه وفهمػه بصػياغة

األسػئمة وبنػال االختبػارات بمواصػفاتها ال يػدة ،وكػذلؾ توظيػؼ الحقائػب التقويميػة ،ويظهػر

معرفػة شػاممة بط ارئػؽ تحميػؿ وقػرالة نتػائج األدوات التقويميػة ،وكيفيػة االسػتفادة منهػا وفػؽ
منه ية عممية.

-

ج ػد :يظهػر المعمػـ معرفػة عامػة بالمفػاهيـ والمصػطمحات األساسػية فػي القيػاس والتقػويـ،

وأنماطه وأدواته ،ومسػتويات األهػداؼ التعميميػة وصػياغاتها الصػحيحة فػي أعمالػه الكتابيػة،

وكثير مػا يظهػر فػي اختبا ارتػه معرفػة وفهمػا بصػياغة األسػئمة وبنػال االختبػارات بمواصػفاتها
ا

ال يػدة ،كمػا يظهػر معرفػة عامػة بط ارئػؽ تحميػؿ وقػرالة نتػائج األدوات التقويميػة وغالبػا مػا
يستفيد منها.
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-

مػرض :يظهػر المعمػـ معرفػة بػدنواع ومسػتويات األهػداؼ التعميميػة وصػياغتها الصػحيحة،
تظهػر فػي اختبا ارتػه معرفػة قميمػة بمواصػفات وا ػ ارلات بنػال االختبػارات وصػياغة أسػئمتها

بشكؿ يد ،ويوا ه صعوبة في التمييز بيف أنماط التقويـ وأدواته المختمفة ،ويحػاوؿ تطػوير

معرفته في تحميؿ وقرالة ومعال ة نتائج االختبارات.

-

غ ر مرض :معرفة المعمـ محدودة بدنماط التقويـ ومفاهيمه وأدواته المختمفة ،ولديه صػعوبة

فػي التمييػز بػيف مسػتويات األهػداؼ التعميميػة وفػي صػياغتها ،ويعػرؼ أنػواع األسػئمة دوف
مراعاة لمواصفاتها ،وي د صعوبة في تحميؿ وقرالة ومعال ة نتائج االختبارات.

مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

الخطة اليومية ،والفصمية ،والسنوية.
تقرير المشاهدة الصفية.
ممؼ االختبارات.
س الت العالمات الرسمية وغير الرسمية.
أدوات التقويـ المستخدمة.
نتائج تحميؿ االختبارات وآليات االستفادة منها.

المل ار( :(8متمؾ ملراة مأساس ات المغة اللرم ة ،والملراة الر اض ة واللمم ػة ،وتك ولوج ػا

الملمومات واالتصاالت ()ICT
المسوغات الترمو ة:

المغة وعال المعرفة ،وامتالؾ أساسياتها تسهؿ عممية تعمـ وتعميـ كافة العمػوـ والمعػارؼ
األخػر  ،وتػدعـ أسػس عمػؿ المعممػيف فػي التخطػيط والتقػويـ ،وكػذلؾ معرفػة أساسػيات المعرفػة

الريا ػية والتكنولو يػة التػي أصػبحت

ػرورة الزمػة لم ػاراة المعرفػة ،وتسػهيؿ التعامػؿ مػا

المتغيرات الم طردة داخؿ المنظومة العممية في العصر الحا ر.
مستو ات المل ار:

-

ممتاز :يمتمؾ المعمػـ معرفػة وا ػحة بدساسػيات المغػة العربيػة والريا ػيات والمعرفػة العمميػة

والتكنولو ية ،حيث يظهر ذلؾ ميا مف خالؿ س الت أعماله الكتابية المتعددة ،وممارساته

الصفية التي تظهر قدرته عمم الربط مف خالؿ المواقؼ التعميمية المختمفة ،ومعرفته بيليات
توظيؼ التكنولو يا في التعميـ.
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-

ج ػد :يمتمػؾ المعمػـ المعرفػة الالزمػة بدساسػيات المغػة العربيػة والريا ػيات والمعرفػة العمميػة

والتكنولو ية حيث يظهر ذلؾ في ممارساته في المواقػؼ التعميميػة فػي معظػـ األحيػاف ،كمػا

يظهر ذلؾ مف خالؿ س الت أعماله الكتابية المتعددة أو بعض العروض التقديمية.

-

مػرض :معرفػة المعمػـ بدساسػيات المغػة العربيػة والريا ػيات والمعرفػة العمميػة والتكنولو يػا

-

مف ممارسات المعمـ في المواقؼ التعميمية أنػه ال يػولي أساسػيات المغػة

محدودة ،يحاوؿ إظهارها في بعض المواقؼ التعميمية و مف س الت أعماله الكتابية.
غ ر مرض :يت

العربية ،والريا يات ،والمعرفة العممية والتكنولو ية االهتماـ الكافي والالزـ ،ويستعمؿ المغة

العامية بكثرة أثنال ممارساته التعميمية ،وتكثر األخطال في س الته الكتابية.

مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

الخطة اليومية ،والفصمية ،والسنوية.
ممفات متابعة تحصيؿ الطمبة.
ممؼ مواد إثرائية.
مشاهدات صفية.
س ؿ برامج عممية محوسبة.

المل ػار ) :(10لػد الخطػط التلم م ػة واضػحة الملػالـ واألهػداؼ و طورهػا ،مراع ًػا الفػروؽ
الفرد ة م ف الطممة
المسوغات الترمو ة:

إف التخطيط ال يد زل مهـ مف كفايات المعمػـ لتػدريس نػا

 ،وعنصػر رئػيس ل ػماف

ن اح المعمـ في تنظيـ عناصر التدريس ،وتحقيؽ األهداؼ التعميمية المنشودة بفاعمية ،وت نيبه

االرت الية والعشوائية ،وتمكينه مف تقػويـ طمبتػه بشػكؿ فعػاؿ ممػا يسػاعدهـ عمػم مواكبػة تعممهػـ
عبر الزمف.

مستو ات المل ار:

-

ممتاز :يعد المعمـ خططا متنوعة األهداؼ وا حة المعػالـ ،وفػؽ األسػس العمميػة لمتخطػيط
التربػوي ،التػي ت ارعػي الفػروؽ الفرديػة وتػتاللـ مػا المحتػو

التعميمػي وقػدرات الطمبػة

واسػتعداداتهـ مراعيػا المصػادر المتػوافرة ،مبينػا أنػواع التقػويـ وأسػاليبه المسػتخدمة فػي قيػاس
مد تحقيػؽ أهدافػه ،ومراعيػا ال دولػة الزمنيػة لتنفيػذ الفعاليػات التربويػة ،ويبػادر إلػم تطػوير
خططه وفؽ المتغيرات ،ويحتفظ بها

مف ممفات وا حة يسهؿ الر وع إليها باستمرار.
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-

ج ػد :يعػد المعمػـ خططػا متنوعػة وفػؽ األسػس العمميػة لمتخطػيط التربػوي لت ارعػي الفػروؽ

الفردية ،بما يتاللـ ما المحتو التعميمي ،ويحدد آليات وأساليب التنفيػذ التػي تتسػـ بػالترابط
بػيف األهػداؼ المرصػودة وأنمػاط التقػويـ ،كمػا أنػه يحػتفظ بهػذا الخطػط ليسػهؿ الر ػوع إليهػا
باستمرار.

-

مرض :يحاوؿ المعمـ إعداد خطػط تعميميػة متنوعػة وفػؽ األسػس العمميػة لمتخطػيط التربػوي،

التي تراعي الفروؽ الفردية ،ويحاوؿ تحديد آليات التنفيذ وأساليب التقويـ المسػتخدمة والػربط
بينها وبيف األهداؼ ،كما أنه يحتفظ بها وقمما ير ا إليها.

-

غ ػر مػرض :خطػط المعمػـ التربويػة ليسػت مبنيػة وفػؽ األسػس العمميػة التػي ت ارعػي الفػروؽ

الفردية ،وال تربط بيف األهداؼ المرصودة وآليات التنفيذ والتقويـ.
مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

الخطة اليومية ،والفصمية ،والسنوية.
يوميات المعمـ.
ممؼ إن از المعمـ.
مالحظات المعمـ العامة.
س ؿ برامج ومشاريا منه ية.

المل ار ) :(11وار م ئة تلمم ة تلم م ة آم ة وداعمة للمم ة التلمـ والتلم ـ

المسوغات الترمو ة:

إف شػعور الطالػب بالثقػة يسػهؿ عمميػة الػتعمـ ،فتػوافر األمػف والطمدنينػة داخػؿ المؤسسػة
التربويػة خػالؿ العمميػة التعميميػة حػؽ مػف حقػوؽ الطالػب عمػم المعمػـ أف يعمػؿ عمػم تحقيقػه

باسػتمرار ،كمػا أف خمػؽ بيئػة تعميميػة تتسػـ باتي ابيػة خاليػة مػف التهديػد والعنػؼ تحفػز الطمبػة

وتثير دافعيتهـ عمػم المشػاركة والتعػاوف ،وتشػ عهـ عمػم تحمػؿ مسػؤولية سػموكهـ وتعمػؽ ثقػتهـ
بدنفسهـ.

مستو ات المل ار:

-

ممتػاز :يطػور المعمػـ ممارسػاته التعميميػة المبنيػة عمػم الثقػة المتبادلػة عمػم مسػتو الصػؼ

والمدرسػة ،ويطػور قدرتػه عمػم تحسػس مشػاكؿ وهمػوـ الطمبػة ،ويطبػؽ اسػتراتي يات حػؿ
النزاعات بشكؿ فعاؿ ،ويعزز الثقة بالطالب ويشعرا باألماف والمسػؤولية ت ػاا تعممػه ،ويػوفر
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مصادر تعميمية حوؿ السالمة واألمف والصحة النفسية وال سدية في عممية التعمـ باستمرار،
ويػوفر بيئػة تعمميػة تشػاركية وديمقراطيػة تعػزز مهػارات التواصػؿ اتي ابيػة والمشػاركة

ال ماعيػة ،ويبػادر إلػم حػؿ السػموكيات غيػر المرغػوب بهػا بالتعػاوف مػا المعممػيف والمػدير
وأوليػال األمػور والمرشػد التربػوي

الطالب.

-

ػمف اسػتراتي يات داعمػة ،محافظػة عمػم خصوصػية

ج د :تظهر ممارسات المعمـ التعميمية إلػم و ػود عالقػات مبنيػة عمػم الثقػة المتبادلػة داخػؿ
غرفة الصؼ ،ويطبؽ أساليب تعزز الثقة بالطالب وتشعرا باألمػاف والمسػؤولية ت ػاا تعممػه،
ويوفر المعمػـ مصػادر تعميميػة حػوؿ السػالمة واألمػف والصػحة النفسػية وال سػدية فػي بعػض

الموا ػا ،ويعػزز مهػارات التواصػؿ االي ابيػة ،ويسػهـ فػي معال ػة بعػض السػموكيات غيػر
المرغػوب بهػا ،بالتعػاوف مػا المعممػيف والمػدير وأوليػال األمػور والمرشػد التربػوي
استراتي يات داعمة محافظة عمم خصوصية الطالب أحيانا.

-

ػمف

مرض :يخطط المعمػـ لممارسػات تعميميػة وأنشػطة تػدعـ التفاعػؿ والعالقػات بػيف المتعممػيف،
ويتبا أساليب تعزز الثقة بالطالػب وتشػعرا باألمػاف والمسػؤولية ت ػاا تعممػه ،ويعػزز مهػارات

التواصؿ االي ابية في بعض األحياف ،ويتعاوف ما المعمميف والمدير وأوليال األمور والمرشد
التربوي في حؿ النزاعات الطالبية في بعض الحاالت.

-

نادر ما ينفذ المعمـ ممارسات تعممية تػدعـ التفاعػؿ والعالقػات بػيف الطمبػة ،وال
غ ر مرض :ا

يعزز ثقة الطالب بنفسه أو يشعرا باألماف والمسؤولية ت اا تعممه ،وال يممؾ استراتي يات حؿ

لمنزاعات بيف الطمبة ،ويكتفي بابالغ المدير أو المرشد التربوي بذلؾ ليقوـ بدورا بحمها.
مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

الخطاب الصفي الديمقراطي )المشاهدات الصفية(.
س الت خاصة بالطمبة.
يوميات المعمـ.
المقابالت ما الزمالل والطمبة.
س الت المرشد التربوي )إف توفرت(.
ممؼ مواد عممية )نشرات ،أنشطة ،ممصقات(.
ذات العالقة بتعديؿ السموؾ.
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اخا تلم م ًا متاز مالمرو ة واالمتكار والتحف ز المستمر عمى التفك ر
المل ار )  :( 12وار م ً
ال اقد واإلمداع
المسوغات الترمو ة:

إف توفير بيئة تعميمية يتـ خاللها استثمار الطاقات البشرية والمادية في سياقات إي ابية

تساعد عمم خمؽ دافعية ذاتية نحو التعمـ ،وتسهـ في تحفيز التفكير الناقد واتبداعي ،ومف هنػا

كاف ال بد مف تهيئة مواقػؼ تعميميػة أكثػر ماللمػة السػتثمار تمػؾ الطاقػات مراعيػة واقػا الطالػب
والمواقؼ الحياتية التي يتعرض لها في الواقا.
مستو ات المل ار:

-

ممتاز :يبادر المعمـ إلم خمؽ بيئة تعميمية غنية بمصادر التعمـ لتش يا الطمبة عمم التدمؿ

والمبادرة في طرح التساؤالت والتفكير بمستويات عميا ،ويصمـ أنشطة متنوعػة تحفػز الطمبػة

عمم االستقصال والتفكير الناقػد والحػوار البنػال ،ويبػادر إلػم إشػراؾ الطمبػة فػي بنػال مشػاريا

تعميمية تعاونية ترتبط بواقا الطالب ،واتمكانػات المتػوافرة مػف مصػادر تسػاعدهـ عمػم بنػال
المعرفػة ،واعػادة بنائهػا ويتابعهػا باسػتمرار ،وينػاقش آرال الطمبػة وأفكػارهـ ليطوعهػا لخدمػة
الموقؼ التعميمي.

-

ج د :يستثمر المعمـ المصادر المتاحة لتوفير بيئة تعميمية تساعدا في إعداد أنشطة متنوعة

تش ا الطمبة عمم التدمؿ ،وطرح التساؤالت حوؿ المعرفة التي يتمقونها ،ينفذ مشاريا تعممية

تعاونية متنوعة ترتبط بواقا الطالب واتمكانات المتوافرة ومف هة أخر  ،يناقش آرال الطمبة

ليطوعها لخدمة الموقؼ التعميمي في معظـ األحياف.

-

مرض :يسػتفيد المعمػـ مػف المصػادر التعميميػة المتاحػة لتبسػيط المعمومػات والمعػارؼ ،وينفػذ

مشاريا تعميمية تعاونية ترتبط بواقا الطالب في بعض األحياف ،ويطرح أسئمة تساعد الطمبة
عمم تقييـ المعرفة ،ويناقش آرال الطمبة وأفكارهـ في بعض المواقؼ أحيانا.

-

غ ر مرض :يستخدـ المعمـ أساليب تعميمية روتينية في المواقؼ التعميمية ،ويكتفػي بدنشػطة
محددة مرتبطة بالمنهاج ،قمما تثير اهتماـ ودافعية الطمبة.

مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

ممؼ إن از المعمـ.
ممفات إن ازات الطمبة.
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-

الخطة اليومية ،والفصمية ،والسنوية.
يوميات المعمـ.
س الت العالمات الرسمية وغير الرسمية.
البطاقة التراكمية.
تقرير المشاهدة الصفية.
س ؿ استخداـ التقنيات التربوية المتنوعة.
المل ار ) :(13وظؼ المصادر التلمم ة والوسائؿ التلم م ة اا اللمم ة التلمم ة التلم م ة

المسوغات الترمو ة:

إف توظيؼ المصادر المتنوعة والوسائؿ التعميمية المتعددة في العممية التعممية التعميمية

أصػب مطمبػا أساسػيا لممعمػـ لمنهػوض بػتعمـ الطمبػة بمػا يتوافػؽ مػا احتيا ػاتهـ وط ارئػؽ تعممهػـ،
آخػذيف بعػيف االعتبػار متطمبػات العصػر وأهػداؼ الػتعمـ فػي ظػؿ الثػورة المعرفيػة والعمميػة
والتكنولو ية.

مستو ات المل ار:

-

ممتػاز :يخطػط لتوظيػؼ المصػادر التعمميػة والوسػائؿ التعميميػة بشػكؿ أساسػي فػي اسػتخداـ
المعمومات المتعمقة بتعمـ الطمبة ،وعممية تح ير الدروس ،وينفذ خبرات تحفز الطمبة عمػم
اسػتخداـ المصػادر والوسػائؿ فػي عمميػة البحػث وبنػال المشػاريا العمميػة ويبػادر فػي إعػداد

وانتاج الوسائؿ التعميمية ،مستفيدا مف الخامات المحمية والبيئية ،ويشرؾ الطمبػة فػي إنتا هػا،

ويحسف استخدامها وتقييمها ،ويعمؿ عمم تعميمها.

-

ج ػد :يخطػط لتوظيػؼ المصػادر التعمميػة والوسػائؿ التعميميػة بشػكؿ أساسػي فػي معظػـ

األحياف ،كما يوظؼ المصادر والوسائؿ لتعزيز الخبرات المتعمقة بتعمـ الطمبة ويحفزهـ عمم

استخدامها في البحث عف المعمومات واثرال معانيها ،ويعتمد عميها في إعداد الدروس.

-

مرض :يحاوؿ التخطيط لتوظيؼ المصادر التعممية والوسائؿ التعميمية بشكؿ رئيس ،وأهمها
تكنولو يا المعمومػات واالتصػاالت ويحػاوؿ توظيفهػا لتعزيػز الخبػرات المتعمقػة بػتعمـ الطمبػة،

وفي بعػض األحيػاف يقػوـ بتشػ يا الطمبػة عمػم البحػث عػف المعمومػات والمعػارؼ باسػتخداـ
بعض المصادر والوسائؿ المتوافرة ويعتمد عميها في إعداد الدروس.

-

غ ر مرض :قمما يوظؼ المصادر التعممية والوسػائؿ التعميميػة وال يوظفهػا فػي تنفيػذ خبػرات
تحفز الطمبة عمم التعمـ ،أو البحث عف المعمومات.
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مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

الخطة اليومية ،والفصمية ،والسنوية.
س ؿ استخداـ المصادر التعميمية.
تقرير المشاهدة الصفية.
س ؿ أنشطة متنوعة باستخداـ الوسائؿ التكنولو ية.
س الت ح ور ورش عمؿ ذات العالقة.
س ؿ إعداد واستخداـ الوسائؿ.

المل ػار ) :(16وظػؼ التقػو ـ الترمػوي مأ واعػه مشػكؿ مسػتمر ماعتمػاره جػزًءا أساسػ ًا مػف
عمم ة التلمـ والتلم ـ

المسوغات الترمو ة:

يعتبػر التقػويـ مػف العناصػر األساسػية فػي إدارة وتطػوير العمميػة التعميميػة وتحسػيف

مخر اتها ،وذلؾ ألهميتها في الكشؼ عف تحقؽ األهداؼ ،وقياس مد تقػدـ الطمبػة مػف خػالؿ
توظيؼ المعمـ أدوات تقويـ مختمفة تراعي الفروؽ الفردية وتتاللـ والمحتو التعميمي وأهدافه.
مستو ات المل ار:

-

ممتاز :يصمـ المعمـ ويطور أدوات تقويـ متنوعة لمتابعػة أدال الطمبػة ،وي ارعػي المواصػفات

ال يدة عند استخداـ أي منها ،ويوثؽ نتائج ومخر ات التقويـ بنال عمم معايير وا حة وفؽ
األنظمة المعموؿ بها بعد تحميمها باستخداـ برامج وأسػاليب إحصػائية متعػددة ،كمػا أنػه يقػدـ
تغذية ار عة وا حة لممعنييف بالنتائج التي يفعمها باستمرار وي ا خططا عال ية وا حة
ومناسبة ،ويسهـ في تعزيز قدرات زمالئه في هذا الم اؿ.

-

ج د :يصمـ المعمـ أدوات تقويـ متنوعة لمتابعة أدال الطمبة ،ويراعي المواصفات ال يدة عند

استخداـ أي منها ،ويوثؽ نتائج ومخر ات التقويـ وفؽ األنظمة المعموؿ بها ،ويقدـ التغذية

ال ار عػة الوا ػحة لمطمبػة مػا محاولتػه تعػداد تقػارير عمميػة حػوؿ أدال الطمبػة ليقػدمها إلػم
ال هػات المعنيػة ،ويقػوـ بتحديػد نقػاط القػوة ونقػاط ال ػعؼ ليعال هػا وفػؽ خطػط عال يػة
مناسبة.

-

مػرض :يصػمـ المعمػـ بعػض األدوات التقويميػة لمتابعػة أدال الطمبػة ،وي ارعػي المواصػفات

ال يدة عند استخداـ بعض منها ،ويوثؽ نتائج ومخر ات التقويـ وفؽ األنظمة المعموؿ بهػا
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بعػد تحميمهػا بصػورة عامػة ليقػدـ تغذيػة ار عػة عامػة حػوؿ أدال الطمبػة ،وقػد يبنػي خططػا

عال ية بنال عمم نقاط

-

عؼ ظاهرة في نتائج عممية التقويـ.

غ ػر مػرض :يسػتخدـ المعمػـ أدوات تقػويـ روتينيػة ذات نمػط واحػد لمتابعػة أدال الطمبػة دوف
مراعاة المواصفات ال يدة لها عند االستخداـ ،ويوثؽ تمؾ النتائج والمخر ات بشكؿ روتيني
وفؽ األنظمة المعموؿ بها ويعتمد االختصار الوا
نقاط

في تقديـ أية تغذية ار عة لمطمبة حوؿ

عفهـ الظاهرة دوف الم ول تعداد خطط عال ية موثقة.

مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

ممؼ أدوات تقييـ متنوعة.
س الت العالمات الرسمية وغير الرسمية.
محا ر ا تماعات ما أوليال أمور الطمبة.
تغذية ار عة مكتوبة لمطمبة عمم أوراؽ االختبارات.
تحميؿ نتائج االختبارات والتوصيات الممحقة تبعا لذلؾ.
إرشادات ألسر الطمبة حوؿ أدوات التقييـ وتوزيا العالمات ومواعيد االختبارات.
خطط عال ية.
حقائب تقويمية.

المل ار ) :(17قَ ِّوـ ممارساته التلم م ة واػؽ تغذ ػة راجلػة واردة مػف الل اصػر المشػر ة ذات

اللالقة

المسوغات الترمو ة:
ال يمكف فصؿ المدرسة عف الم تما المحمي ،فهي تتدثر به وتؤثر فيه فتستقبؿ التغذية

ال ار عػة مػف العناصػر البشػرية ذات العالقػة ) طمبػة ،أوليػال أمػور ،هػات رسػمية ،مؤسسػات

م تمعية( ،وتقدـ الخدمة لتحسيف ودة التعميـ في الم تما ،وعميه فػال بػد لممعمػـ مػف أف يتدمػؿ

فػي ممارسػاته المهنيػة وفػؽ تمػؾ التغذيػة ال ار عػة الػواردة لػه لمػا لهػا مػف أهميػة فػي تحسػيف نوعيػة
التعمـ والتعميـ.

مستو ات المل ار:

-

ممتاز :يعمؿ المعمـ باسػتمرار عمػم االرتقػال بممارسػاته المهنيػة نتي ػة لتبنيػه أسػموب التدمػؿ

في ممارساته اليومية ،وتوظيؼ التغذية ال ار عة الواردة مف الطمبة وزمالئه في العمؿ وأوليال
األمور والمؤسسات الم تمعية ذات العالقة بفاعمية ،بما يخدـ نوعية و ودة العممية التعممية
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وتحسػيف ممارسػاته المهنيػة ،كمػا أنػه يبػادر باسػتمرار لمشػاركة الم تمػا المحمػي نشػاطاته

اال تماعية التي تعزز العالقة ،وتبني سور الثقة بيف المدرسة والم تمػا ،لتشػ يعهـ عمػم
إبدال آرائهـ والتعبير عف مشاعرهـ وات اهاتهـ بصدؽ ومو وعية نحو ممارساته المهنية.

-

ج ػد :يعمػؿ المعمػـ فػي معظػـ األحيػاف عمػم تعػديؿ ممارسػاته المهنيػة نتي ػة لتبنيػه أسػموب

التدمؿ في ممارساته اليومية ،وتوظيؼ التغذية ال ار عة الواردة مف زمالئه وأوليال األمور بما
يخدـ نوعية و ودة العمميػة التعمميػة وتحسػيف ممارسػاته المهنيػة ،كمػا أنػه يشػارؾ فػي بعػض

النشاطات اال تماعية لمم تما المحمي خاصة تمؾ التي تعزز العالقػة ،وتبنػي سػور الثقػة

بيف المدرسة والم تما ،ويش ا الطمبة عمم إبدال آرائهـ والتعبير بمو وعية نحو ممارساته

التعميمية.

-

مرض :يعمؿ المعمـ أحيانا عمم تعديؿ ممارسػاته المهنيػة نتي ػة لتغذيػة ار عػة اسػتقبمها مػف

زمالئه ،أو مف أوليال األمور ،ويحاوؿ توظيفها بما يحسف العممية التعممية ،كما أف مشاركته

فػي النشػاطات اال تماعيػة لمم تمػا المحمػي محػدودة وانتقائيػة ،ويشػ ا الطمبػة أحيانػا عمػم
إبدال الرأي والتعبير عف المشاعر نحو ممارساته التعميمية.

-

نادر ما يتدمؿ المعمـ في ممارساته المهنية ،إال أنه يستما إلم التغذية ال ار عػة
غ ر مرض :ا
الواردة مف مسؤولية في العمؿ أو مف أوليال أمور الطمبة وال يدخذها عمم محمؿ ال ػد ،كمػا

أف النشاطات اال تماعية لمم تما المحمي ال تثير اهتمامه ،ويت اهؿ آرال الطمبة ومشاعرهـ
نحو ممارساته

التعميمية.

مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

أدوات التقويـ الذاتي المتوافرة لد المعمـ.
يوميات المعمـ.
محا ر مسات إرشادية لمطمبة وأوليال أمورهـ.
محا ر ا تماعات ما ذوي العالقة بخصوص متابعة نوعية التعميـ.
س الت متابعة تحصيؿ الطمبة مف قبؿ أوليال األمور.
الخطط العال ية.
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المل ار ) :(20متزـ مت س ر عمم ة التلمـ لجم ع الطممة
المسوغات الترمو ة:

ػمف برنػامج التعمػيـ لم ميػا أقػرت و ازرة التربيػة والتعمػيـ

ػرورة االلتػزاـ بتو يػه الػتعمـ

ل ميا الطمبة إ افة لسياسة التعمـ المدمج الذي يقرب أف ميا الطمبة قادروف عمم الػتعمـ بمػا
فيهـ ذوي االحتيا ات الخاصة إذا تػوافرت لهػـ الفػرص المتكافئػة والوقػت المتػاح ،وعميػه يتطمػب
االلتزاـ بتيسير عممية التعمـ لمطمبة كافة ليصب تعمما ذا معنم.
مستو ات المل ار:

-

ممتػاز :يػؤمف المعمػـ بقػوة بقػدرة كػؿ فػرد عمػم الػتعمـ ،ويػدعو إلػم تػوفير البيئػة المناسػبة
وتخصيص الوقت الكافي ،ويبني باستمرار مواقػؼ تعميميػة تثيػر تعمػـ الطمبػة واهتمػامهـ بمػا

فيهـ ذوي االحتيا ات الخاصة ،ويحفػزهـ عمػم بنػال المعرفػة بشػكؿ ذاتػي ،كمػا يحػدد أنمػاط
الػتعمـ المناسػبة الحتيا ػات ميػا المتعممػيف ،ويبػادر إلػم إعػداد وتصػميـ أنشػطة تناسػب
احتيا اتهـ ومستوياتهـ البنائية.

-

يػد :يػؤمف المعمػـ بقػدرة كافػة الطمبػة عمػم الػتعمـ إذا تػوافرت لهػـ البيئػة التعميميػة المناسػبة،
ػر مػا يبنػي مواقػؼ تعميميػة تثيػر تفكيػر الطمبػة واهتمػامهـ بمػا فػيهـ ذوي االحتيا ػات
وكثي ا

الخاصػة ،وتحفػزهـ عمػم بنػال المعرفػة ،وغالبػا مػا يصػمـ أنشػطة تتناسػب ومسػتويات الطمبػة
وأنماط تعممهـ المتباينة.

-

مرض :يؤمف المعمـ بقدرة معظـ الطمبة عمم التعمـ إذا توافرت لهـ البيئة التعميمية المناسبة،
ويبني أحيانا مواقؼ تعميمية تثير اهتماـ الطمبة وتحفزهـ عمم بنال المعرفة ،ويحاوؿ تصميـ

أنشطة تتناسب ومستويات الطمبة المتباينة ،بما فيهـ ذوي االحتيا ات الخاصة.

-

غ ر مرض :ال يؤمف المعمـ بقدرة ميا الطمبة عمم التعمـ ويميؿ دوما إلػم إهمػاؿ بع ػهـ
معتقدا بعدـ قدرتهـ عمم التعمـ حيث يو ه االهتماـ نحو فئػة قميمػة مػنهـ ،ويكثػر مػف تو يػه

االنتقادات آلرال الطمبة وأدائهـ.
مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

تقرير المشاهدة الصفية.
يوميات المعمـ.
س الت استخداـ المكتبة والمصادر التعميمية األخر .
مقابالت متنوعة ما الطمبة.
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المل ار ) :(21متػزـ ممسػاعدة الطممػة عمػى إمػراز قػدراتفـ ومػواهمفـ المختمفػة لتلز ػز ثقػتفـ
مأ فسفـ

المسوغات الترمو ة:
إف تشػ يا الطمبػة وتقػديـ الػدعـ لهػـ يرفػا مػف مسػتو ثقػتهـ بدنفسػهـ ويسػاعدهـ فػي

إظهار قدراتهـ وتنمية مواهبهـ ،فالتزاـ المعمـ بابراز واظهار تمػؾ القػدرات والمواهػب فػي مختمػؼ
األنشػطة المدرسػية عمػم اختالفهػا ،يػوفر البيئػة التػي تعػزز ثقػة الطمبػة بدنفسػهـ ،وت عػؿ مػنهـ
متعممػيف فػاعميف فػي الم تمػا ،بينمػا إهمػاؿ المعمػـ لمثػؿ هػذا ال وانػب يعػرض تمػؾ المواهػب
والقدرات لم مور.

مستو ات المل ار:

-

ممتػاز :يبػادر المعمػـ إلػم تنظػيـ أنشػطة تبػرز مواهػب الطمبػة وقػدراتهـ المختمفػة ،ويعمػؿ

باسػتمرار عمػم تصػميـ أنشػطة صػفية وال صػفية تعػزز تمػؾ المواهػب ،وتنمػي تمػؾ القػدرات،

ويشارؾ اآلخريف بتمؾ الخبرات ،ويتابا باسػتمرار أنشػطة الطمبػة مػا تشػ يعه وتحفيػزا الػدائـ

لهػـ بدهميػة المشػاركة فيهػا ،ويقػدـ التغذيػة ال ار عػة المناسػبة لهػـ لتعزيػز ثقػتهـ بدنفسػهـ
وتصويب اتخفاقات ،ويحفزهـ عمم ما يقوموف به مف أدوار

-

مف أي نشاط أو فعالية.

ج ػد :يػنظـ المعمػـ أنشػطة تبػرز فيهػا مواهػب الطمبػة وقػدراتهـ المتنوعػة ،ويشػ عهـ عمػم

ػزز قػدرات الطمبػة وثقػتهـ بدنفسػهـ،
المشػاركة فيهػا ،ويتػابا مػا يقومػوف بػه مػف نشػاطات مع ا
ويوظفها في عممية التعمـ.

-

مرض :ينفذ المعمـ أحيانا أنشطة تبرز مواهب الطمبػة وقػدراتهـ خاصػة تمػؾ التػي تعقػد عمػم

مستو المدرسة ،ويدعـ ويساعد الطمبة في تنفيذ بعض األنشطة ،محاوال بذلؾ توظفيها في
عممية التعمـ.

-

ونادر ما يقوـ بتنظيـ
ا
غ ر مرض :ال يشارؾ المعمـ وال يدعـ مشاركة الطمبة في النشاطات،
أنشطة تبرز مواهب الطمبة وقدراتهـ ،وال يظهر مباالة باألنشطة أو المسابقات التي قد تعقد
عمم مستو المدرسة ،أو عمم مستو المدارس األخر

.

مصادر التحقؽ مف المل ار:

-

يوميات المعمـ.
س الت المشاركة في المسابقات سوال عمم مستو المدرسة أو مستو المديرية.
س الت الندوات واالحتفاالت.
س الت متابعة النشاطات الطالبية.
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-

المقابالت الشخصية ما المعمـ.
البطاقات التراكمية.
س ؿ اتذاعة المدرسية.

األ شطة التطم ق ة:
يتـ مناقشة الطالبات

-

مف خالؿ مرورؾ بالتربية العممية في الفصؿ السابؽ ،اذكري مواقػؼ تدريسػية قمػت بتوظيػؼ

-

بمش ػػاركة زميالت ػػؾ ف ػػي الم موع ػػة اخت ػػاري معي ػػار م ػػف المع ػػايير المهني ػػة لممعم ػػـ الفمس ػػطيني

المعايير المهنية لممعمـ الفمسطيني ال ديد ما ذكر المعيار الذي ينطبؽ عميه الموقؼ؟
ال ديد واقترحي كيؼ يمكف لممعمـ تحقيقه في عممه؟

الوحدة الثا ة :الكفا ات التدر س ة
"التخط ط لمدرس"
المقال األوؿ

-

المقال الثاني

-

كفاية تحديد المتطمب السابؽ

ساعتاف

كفاية صياغة أهداؼ سموكية متعددة
الم االت والمستويات

المقال الثالث
المقال الرابا
المقال الخامس

كفاية مقدمة الدرس

ساعتاف

كفاية تحديد الزمف
كفاية إعداد خطة يومية

ساعتاف

كفاية اختيار أنشطة تعميمية
كفاية توظيؼ أساليب التعمـ النشط

ساعتاف

كفاية إعداد الوا ب البيتي

ساعتاف

كفاية غمؽ الدرس
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المقاء األوؿ:

-

كفاية تحديد المتطمب السابؽ.
كفاية صياغة أهداؼ سموكية متعددة الم االت والمستويات

أهداؼ المقاء:

يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تبيف مفهوـ المتطمبات األساسية.
تذكر أهمية تحديد التعمـ القبمي.
تستخدـ استراتي يات تحديد المتطمبات األساسية.
تحدد المتطمب السابؽ لبعض الدروس.
تو

مفهوـ الهدؼ السموكي.

تتعرؼ إلم معايير صياغة الهدؼ السموكي.
تذكر عناصر الهدؼ السموكي.
تتعرؼ إلم م االت األهداؼ السموكية.
تميز بيف مستويات األهداؼ السموكية المعرفية والو دانية والنفس حركية.
تدوف أهدافا سموكية لعدد مف األنشطة التعميمية.
تصوغ أهدافا سموكية بصورة محددة ودقيقة.

المحتوى:

أوالً :كفا ة تحد د المتطم السامؽ

هنػاؾ مػف المػربيف مػف يسػتخدـ مرادفػات أخػر لممتطمبػات األساسػية ،منهػا الخبػرات السػابقة،

الخبرات المنتمية ،متطمبات التعمـ ،والسموؾ القبمي ،والخمفية السموكية.

وتعػرؼ المتطمبػات األساسػية بدنهػا :م موعػة المعػارؼ والمعمومػات التػي يمتمكهػا المػتعمـ سػابقا
والمرتبطة بمو وع الدرس ال ديد التي مف شدنها تؤهمه لعممية تعمـ ديد.

أهم ة تحد د التلمـ القمما:

إف أوؿ الكفايػات التػي ينبغػي عمػم المعمػـ امتالكهػا والتػدريب عميهػا ،كفايػة تحديػد المتطمبػات
السابقة ذات الصمة بمو وع الدرس ،وتتمثؿ أهميتها في:

-

صياغة األهداؼ.
مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.
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-

ربػط مو ػوع الػدرس بمو ػوع سػابؽ ،سػوال كػاف فػي نفػس المقػرر أو خػارج عػف المقػرر

-

تحديد مستو النمو العقمي لمطالب ،ومعرفة خصائص نمو المرحمة.

(التكامؿ بيف المواد المختمفة(.

استرات ج ات تحد د المتطممات األساس ة:

يستخدـ المعمـ استراتي يات مختمفة في تحديد استعداد التالميذ لمتعمـ أهمها:

-

طرح أسئمة متعمقة بمو وع سابؽ مرتبط بالمو وع الحالي.
مالحظة أدال التالميذ ،مما يتطمب مف المعمـ مالحظة سموؾ التالميذ بعد القياـ بالنشاطات

التي يخططها المعمـ لمتعرؼ إلم مد

استعداد التالميذ لتعمـ الخبرة المراد تعممها ،كدف

يطمب مف التالميذ أف يكتبوا تفسيرات لمو وع معيف ،أو يطمب مف التالميذ أف يعبروا

شفهيا عف انطباعهـ أو مشاعرهـ لمو وع معيف.

-

سرد قصة قصيرة مرتبطة بمو وع الدرس المراد شرحه.
طػرح عػدة أسػئمة ومناقشػتها ،وتشػير إ ابػات التالميػذ عميهػا إلػم اسػتعدادهـ لػتعمـ مو ػوع
معيف.

-

عرض بطاقات وشرائ بشكؿ سريا مرتبطة بمو وع الدرس الحالي.
استخداـ االختبارات المقننة في حالة توفرها ،بحيث ي ب اختيار األسئمة بدقة ،بحيث تؤدي
إلم تحقيؽ الغرض المطموب منها.

األ شطة التطم ق ة:
بمشاركة زميالتؾ في الم موعة ،اختػاري درسػا مػف دروس الريا ػيات وحػددي المتطمػب السػابؽ

له؟

ثا اً :كفا ة ص اغة أهداؼ سموك ة متلددة المستو ات والمجاالت

المحتوى:

تعرؼ األهداؼ السموكية بكونها "عبا ارت تصؼ بدقػة متغيػرات السػموؾ المنشػودة فػي التعمػيـ بعػد

االنتهال مف تعمـ وحدة دراسية أو درس يومي معيف".
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ملا ر ص اغة األهداؼ السموك ة:
أف يكوف الهدؼ السموكي مو ه نحو الطالب.

-

أف يصاغ صياغة سموكية صحيحة عمػم النحػو التػالي( :أف  +الفعػؿ السػموكي  +الفاعػؿ +

-

أي أف الهدؼ السموكي ات رائي يتكوف مف ستة عناصر هي:

أف يصؼ نتائج أو الحصيمة التعميمية النهائية.
أف يكوف وا حا ومحددا ومفهوما.
يمكف مالحظته وقياسه.
أف يشمؿ عمم وانب التعميـ المختمفة (معرفية ،مهارية ،و دانية).
أف يكوف الهدؼ بسيطا وليس مركبا.
المحتو التعميمي  +شرط األدال  +معيار األدال).

 -1أف :لمتدكيد عمم مالحظة السموؾ أواألدال.

 -2الفاعؿ :ويشير إلم القائـ بالفعؿ السموكي )الطالب).
 -3المحتو التعميمي :محتو السموؾ في الدرس الذي يتطمب مف الفاعؿ تحقيقه.
 -4شرط األدال :ويشير إلم الظروؼ التي يتـ مف خاللها تحقيؽ مستو األدال.
 -5معيػار األدال :هػو المعيػار الػذي فػي

ػوئه يكػوف األدال مقبػوال مثػؿ (بدقػة ،بطالقػة،

بشكؿ يد ،باتقاف).

 -6الفعؿ السموكي :ويشير إلػم الفعػؿ الػذي يقػوـ بػه المػتعمـ ،ويشػترط فيػه أف يكػوف وصػفا
لسموؾ الطالب ،ويمكف مالحظته في الصؼ ويسهؿ قياسه.
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أ واع األهداؼ التلم م ة ومستو اتفا:
المستوى

الرقـ

أمثمة ألهداؼ سموك ة

أالاله
مستو ات المجاؿ الملراا

 -1التذكر :أي تذكر المادة التعميمية
واستر اعها سوال كانت معمومات أو
حقائؽ أو مصطمحات أو مفردات أو

مفاهيـ أو مبادئ ،وهو أدنم مستويات

الم اؿ المعرفي.
 -2الففـ :القدرة عمم إدراؾ معنم المادة
ويعبر عنه بتر مة المادة مف صورة إلم

يعدد ،يعرؼ،

يرتب ،يذكر،

يحدد ،يسمي،

يصؼ ،يكتب،

 -3التطم ؽ :وتتمثؿ في تطبيؽ القواعد
والطرؽ والمفاهيـ والمبادئ التي تعممها

الطالب عمم مواقؼ ديدة.

 -2أف يذكر الطالب أهـ المدف
الفمسطينية الساحمية.

 -3أف يعدد مصادر الطاقة

يستر ا  ،ينسب.

الطبيعية.

يفسر ،يصنؼ،

-1أف يصؼ أحواؿ الطقس في

يصؼ ،يمخص،

أخر "كممات إلم أرقاـ" أو يقوـ بتفسيرها يناقش ،يستنتج،
وشرحها لمعرفة أو ه الشبه واالختالؼ.

 -1أف يعدد الطالب الفصوؿ األربعة

يعمؿ ،يتر ـ.

يحؿ ،يستخدـ،
يدلؿ ،يوظؼ،

فمسطيف.

 -2أف يفسر أسباب تبخر المياا.

 -3أف يعمؿ الطالب سبب تعكر مال
ال ير.

 -1أف يعرب الطالب الكممات التي
تحتها خط.

يطبؽ ،يبرهف،

 -2أف يعيف الطالب موقا مدينة غزة

يحسب ،يعيف،

عمم الخريطة.

يعرب.

-3أف يحدد مواقا االدغاـ في النص
القرآني.

 -4التحم ؿ :القدرة عمم تقسيـ المادة إلم

يحمؿ ،يقارف،

عناصرها المكونة لها ما فهـ العالقة بيف يفرؽ ،يميز،
تمؾ المكونات.

ي زئ ،يصنؼ.

 -1أف يقارف الطالب بيف الخمية
الحيوانية والخمية النباتية.

 -2أف يحمؿ الكممات إلم الحروؼ
المكونة لها.

 -3أف يحمؿ الطالب القطعة األدبية
المعطاة إلم أفكارها ال زئية.

 -5الترك  :تكويف أو إنتاج شيل ديد لـ
يكف مو ودا مف قبؿ  ،ويشير إلم قدرة

المتعمـ عمم و ا األ زال أو العناصر

يركب  ،يصمـ،
يكتب ،يبيف،

يرتب ،يؤلؼ،
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 -1أف يكتب الطالب مو وعا
إنشائيا.

 -2أف يكوف الطالب قصة مف

المو ودة في المادة التعميمية المعطاة معا

لتكوف كال متكامال عمم نحو يتميز

ي ا ،يقترح،

يصوغ ،يشتؽ.

ال مؿ المعطاة.

 -3أف يقترح عنونا ديدا لمدرس.

باتبداع.
 -6التقو ـ :قدرة المتعمـ عمم الحكـ عمم
قيمة المادة التعميمية أو الشيل المعطم
له ،ويعتبر هذا المستو أعمم مستويات
الم اؿ المعرفي.

ينقد ،يبرهف،

 -1أف ينقد الطالب قصة معينة.

يحقؽ ،يحكـ عمم-2 ،أف يحكـ الطالب عمم دور خالد
يصدر حكما،

بف الوليد في معركة اليرموؾ.

يقيـ ،يبرر ،يفند،

 -3أف يعطم الطالب رأيه في أهمية

يبدي رأيا.

الت امف العربي.

مستو ات المجاؿ الوجدا ا
 -1االستقماؿ :يشير إلم استعداد المتعمـ
لمالزمة ظواهر أو مثيرات معينة تحدث

أو تو د في البيئة المحيطة.

يصغم ،يهتـ،

يعطم ،يتقبؿ،

 -1أف يصغم الطالب إلم حديث
المعمـ.

يظهر ،يعطم،

 -2أف ينتبه الطالب إلم هود

يستمتا

العرب المسمميف في بنال الح ارة

العالمية.

-3أف يبد الطالب اهتماما باأللعاب
الريا ية.

 -2االستجامة :يشير إلم االشتراؾ الفعاؿ مف يشارؾ ،يتعاوف،
قبؿ المتعمـ ،وهنا ال يالزـ المتعمـ الظاهرة يتذوؽ ،يتحمؿ،
فقط إنما يتفاعؿ معها بطريقة معينة.

يستمتا ،يتقبؿ،

يمبم.

 -1أف ي د الطالب متعة في رسـ
خريطة فمسطيف.

 -2أف يمبم طمب زميمه في تقديـ يد
العوف.

 -3أف يتذوؽ الطالب قرالة بعض
القصص.

 -3التق ـ :فيه يعطي الطالب قيمة لشيل أو يقدر ،يثمف ،يدعـ
ظاهرة أو سموؾ معيف.

دور ،يعبر،

يف ؿ ،يختار،

يكوف آرال.

 -1أف يشارؾ الطالب اآلخريف في
عمؿ الخير.

 -2أف يدعو الطالب إلم العطؼ
عمم الفقرال.

 -3أف يقدر الطالب ماؿ حدائؽ
بابؿ.
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 -4الت ظ ـ :ربط القيـ المختمفة ،وحؿ

ي ا ،ينظـ،

التناق ات بينها ،وبنال نظاـ قيمي داخمي يدعـ ،يتعرؼ،
متماسؾ.

يرتب ،يح ر،

التجس د:وفيه يتكوف لد الفرد نظاـ

يمارس ،يؤمف،

الزمف وال يتحقؽ إال بعد فترة طويمة مف

يعتز ،يؤثر،

يربط.

صغير
ا
 -1أف ينظـ الطالب معر ا
حوؿ مدينة القدس.

 -2أف ي ا الطالب خطة منظمة
لمدراسة.

-3أف ينظـ الطالب وقت فراغه.
-5

مف القيـ يتحكـ في سموكه فترة طويمة مف يتصؼ ،يحافظ،
الزمف.

ي بط.

 -1أف يؤمف الطالب بدهمية الوحدة
العربية.

 -2أف يحافظ عمم النظاـ الغذائي
الذ يتبعه.

 -3أف يحافظ ويعتز الطالب

العادات والتقاليد في الم تما.

مستو ات المجاؿ ال فسحركا
 -1األداء الممكر :في هذا المستو يندفا
المتعمـ لمحاكاة الفعؿ مف خالؿ

المالحظة واتحساس والشعور الع وي.

يقمد ،يكتب،

 -1أف يكتب الطالب بطريقة

يركب ،يعيد،

صحيحة وبخط وا

يحاكم ،يميز،

السبورة.

يالحظ ،يقرأ.

الالزـ ت رال ت ربة قاـ بها المعمـ.

يردد ،يصؼ،

ممة مف

 -2أف يعيد الطالب تركيب ال هاز
 -3أف يقمد الطالب طريقة المدرس
في إلقال الشعر.

 -2األداء األولا المق ف )االستجامة) :ويشير ينفذ ،يركب،
هذا المستو إلم قياـ المتعمـ بددال الفعؿ

(المهارة ( وفؽ قواعد وتعميمات محددة.

 -3األداء المتقف :وهنا يصب المتعمـ قادر
عمم القياـ بالفعؿ) المهارة ( بدر ة عالية

مف الكفالة.

 -1أف ينفذ الطالب التعميمات بدقة.

يعزؼ ،يكتب،

هاز حسب
ا
 -2أف يركب الطالب

يؤد وفقا

التعميمات.

التعميمات.

شعار بخط
ا
-3أف يكتب الطالب

يقمد ،تستخدـ،

 -1أف يستخدـ الطالب تعابير الو ه

يؤد  ،يمثؿ،

يعبر.
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الرقعة وفقا لقواعد الخط.

في إظهار الغ ب.

دور يمثؿ فيه
 -2أف يؤد الطالب ا
مشية األرنب.

 -3أف يقمد الطالب صوت الطيور.
 -4األداء اآللا (األوتومات كا) :في هذا
المستو يؤدي المتعمـ الفعؿ (المهارة)
بسهولة ويسر وكدنه شيل عادي بالنسبة

يرسـ ،يؤد ،

 -1أف يرسـ الطالب بسهولة

يستخدـ ،يستعمؿ،

وو وح.

يعزؼ ،يكتب.

له ،ويتميز الفعؿ بسرعة ودقة االن از.

 -2أف يكتب عمم اآللة الكاتبة
بسرعة ودقة.

 -3أف يستخدـ الطالب الم هر
بيسر وسهولة.

 -5األداء المم ز(االمتكار( :كدف يقوـ المتعمـ
باقتراح حؿ بديؿ لموا هة مشكمة ما.

 -1أف يبتكر الطالب وسيمة أو آلة

يبتكر ،يبدع،

ديدة.

يؤلؼ ،يصمـ،

 -2أف يبدع الطالب في صناع

يطور ،يخطط،

وسيمة تعميمية مميزة.

ينتج.

 -3أف يصمـ الطالب رسا
كهربائيا.

 -6الحكـ (التق ـ ( :وهنا يصب المتعمـ
متقنا لمفعؿ (المهارة) إتقانا كامال ،ويصب

يعدؿ ،يحكـ،

ينق  ،يعيد ترتيب.

بامكانه الحكـ عمم األدال أو السموؾ

الحركي الذي يقوـ به اآلخروف.

 -1أف يحكـ الطالب عمم أدال
زمالئه في لعبة كرة القدـ.

 -2أف يعيد الطالب ترتيب األ هزة
في المعمؿ.

 -3أف ينق الطالب وسيمة إي اح
رسمها زمالؤا.

األ شطة التطم ق ة:
شاط (:)1

اكتبي أهدافا محددة وقابمة لممالحظة لألنشطة التالية ما تحديد المستو الذ يندرج تحته:
الفدؼ

الفقرة
و ا قائمة بدسمال الخمفال الراشديف
قرالة قصة قصيرة
مشاهدة فمـ تاريخي عف غزوات المسمميف
المساهمة برحمة مدرسية عممية إلم مدينة أريحا
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المستوى

شاط (:)2
فيما يمي بعض األهػداؼ التعميميػة السػموكية ذات صػياغة رديئػة ،أعيػدي صػياغتها بصػورة يػدة
وفقا لشروط الصياغة:
الص اغة الج دة

الص اغة الرد ئة
 -1يشرح المعمـ الخالفة الراشدية.
 -2التالميذ قادروف عمم التمييز بيف الالـ
القمرية والالـ الشمسية.

 -3التعرؼ عمم الحروب الصميبية.
شاط(:)3
باالشػػتراؾ مػػا زميالتػػؾ فػػي الم موعػػة اختػػاري درس ػا مػػف دروس المغػػة العربيػػة لمصػػؼ الثػػاني،
واكتبي ثالثة أهداؼ عمم كؿ م اؿ مف الم االت ،ما تحديد المستو الذ تقا فيه

المقاء الثا ا:

-

كفاية مقدمة الدرس
كفاية تحديد الزمف

أهداؼ المقال:

يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تعرؼ مفهوـ مقدمة الدرس.
تتعرؼ عمم أنماط مقدمة الدرس.
تختار مقدمة مناسبة تحد المو وعات.
تتعرؼ عمم التوزيا الزمنم لمدرس.
تتعرؼ عمم المهمات التي تساعد المعمـ عمم إدارة وقته داخؿ غرفة الصؼ.
تحدد م يعات الوقت في الحصة.

المحتوى:

أوال :مقدمة الدرس

هػػو كػػؿ مػػا يقولػػه المعمػػـ أو يفعمػػه بقصػػد التمهيػػد لمػػدرس ال ديػػد وتهيئػػة تالميػػذا ذهني ػا

و سميا وانفعاليا لتمقم الدرس وقبوله والتفاعؿ المتواصؿ ما مختمؼ أطراؼ المواقؼ التعميمية.
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أشكاؿ مقدمات الدروس:

-

اسػتخداـ المعمػػـ خبرتػه الشخصػػية النات ػة مػػف قرالتػػه أو اتصػاالته وتوظيفهػػا عمػم نحػػو يثيػػر
اهتماـ التالميذ ويشوقهـ إلم الدرس.

-

استخداـ المعمـ األسئمة فتكوف أ وبتها مقدمة إلم المو وع ال ديد أو أف ي ا المعمـ أسئمة

-

استخداـ الوسائؿ التعميمية كمقدمة مشوقة تثير اهتماـ التالميذ لمدرس.

محددة لم ار عة الدرس السابؽ.

استخداـ األحداث ال ارية سوال عمم المستو الوطني أو القومي أو العالمي كمقدمػة لمػدرس
لربط الحدث ال اري بمو وع الدرس.

-

اسػػتخداـ خبػرات التالميػػذ السػػابقة أو مو ػػوع سػػابؽ كمقدمػػة لمػػدرس عػػف طريػػؽ الػربط بيػػنهـ
وبيف المو وع ال ديد ما يهيخ لمتعمـ ويسهمه.

وبػػدي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ الصػػور السػػابقة لمقدمػػة الػػدرس ينبغػػي أف ال تكػػوف مفتعمػػة وطويمػػة بػػؿ

طبيعية ومدتها قصيرة ال تزيد عف ( )5دقائؽ.

ولو حممت الصور الخمس السابقة تر أف المعمـ يستخدمها بثالثة أنماط رئيسية وهي

أوًال :ال مط التوج فا

تستخدـ هذا المقدمة بدحد األشكاؿ التالية:

 -1تو يه التالميذ إلم أهداؼ الدرس التي ينبغي بموغها.

تصور عف األنشطة التعميمية التي سوؼ يت منها الدرس.
ا
 -2إعطال التالميذ

 -3يستخدمها المعمـ كنقطة بدل لتو يه انتباا تالميذا لمو وع الدرس أو إثارة اهتمامهـ بػه عػف
طريؽ استخداـ نشاط أو حدث أو شيل يعرؼ مسبقا أنه مو ا اهتماـ التالميذ أو أف لهـ خبػرة
سابقة به.

ومف أمثمة المقدمات التوج ف ة :
كتابة المعمـ ألهداؼ درسه في بداية الحصة عمػم السػبورة ويطمػب مػف الطػالب بموغهػا،

فاف ذلؾ يقوـ بتو يه عممية تعميمهـ وتعممهـ ألهداؼ معينة.
ثا اً :ال مط اال تقالا

يتصؼ هذا النمط مف المقدمات بخصائص رئيسية هي:
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-

يسػػتخدـ أساس ػا لتػػوفير التحػػوؿ المػػرف مػػف مػػادة معمومػػة سػػبؽ د ارسػػتها إلػػم مػػادة ديػػدة عػػف

-

كبير عمم استخداـ األمثمة التي تصم لمقياس عميها.
تعتمد تمؾ المقدمات اعتمادا ا

طريؽ ربط الدرس السابؽ بالدرس ال ديد.

تعتمد تمؾ المقدمات عمم األنشػطة التػي يعػرؼ أف التالميػذ يميمػوف إليهػا ومولعػوف بهػا ولهػـ
خبرة فيها ،وبذلؾ يتحقؽ االنتقاؿ التدري ي المنشود.

والمثاؿ التالا وض عمم ة المقدمات اال تقال ة:
كدف يقػوـ المعمػـ باسػتخداـ الخػط الزمنػم أو الخػرائط الزمنيػة المعمومػة والمدلوفػة مػف قبػؿ

تالميػػذا مػػف دروس سػػابقة فػػي نشػػاط ديػػد لػػـ يمارسػػوا مػػف قبػػؿ ،كتوزيػػا أحػػداث تاريخيػػة ديػػدة
حسب تسمسؿ أحداثها عمم الخط الزمنم.
ثالثاً :ال مط التقو ما

وتستخدـ هذا المقدمة:

لتقويـ ما تـ تعممه سابقا أو كمفوا به قبؿ االنتقاؿ إلم أنشطة أو خبرات ديدة.

يعتمد هذا النمط إلم حد كبير عمم األنشطة المتمركزة حػوؿ الطػالب وعمػم األمثمػة التػي يقػدمها

الطالب تظهار مد تمكنه مف المادة التعميمية.

والمثاؿ التالا وض عمم ة المقدمات التقو م ة:
يو ػػه المعمػػـ عػػدة أسػػئمة فػػي بدايػػة الػػدرس يختبػػر تالميػػذا فػػي موا ػػيا سػػابقة لممو ػػوع

الحػػالي ،كػػدف يسػدلهـ عػػف السػػط والمنػػاخ ،ويسػػتخدـ إ ابػػاتهـ كمػػدخؿ لمو ػػوعه ال ديػػد النبػػات
الطبيعي.

األ شطة التطم ق ة:

شاط (:)1

اقػ أر بعنايػػة كػػؿ موقػػؼ مػػف المواقػػؼ التعميميػػة التاليػػة ثػػـ اقتػػرح نمػػط المقدمػػة التػي تالئػػـ المواقػػؼ
التالية ،مبينا سبب اختيارؾ لهذا النمط:
الموقؼ

مط المقدمة

 -1كاف مو وع درسؾ عف مشكالت
الزراعة في فمسطيف ،وقد صادؼ في ذلؾ

اليوـ افتتاح مشروع زراعي.

089

سم االخت ار

 -2كاف مو وع درسؾ الصناعة في
الوطف العربي وأردت أف تعرج عمم

موا يا سابقة ترتبط بالدرس الحالي.
 -3كنت تدرس في دروس سابقة أ زال
النبات واليوـ تريد أف تخصص زلا مف
وقتؾ لم ار عة هذا المو وع لتتدكد مف

قدرة طالبؾ عمم تذكر أ زال النبات.

 -4كنت تنو تدريس معركة أحد لمطالب
ويتوافر عندؾ فيمـ تعميمي يو

المو وع بصورة ممتازة وتريد أف تعر ه
عمم طالبؾ.
شاط (:)2
باالشػػتراؾ مػػا زميالتػػؾ فػػي الم موعػػة اختػػاري درسػػا مػػف دروس المغػػة العربيػػة وحػػددي مقدمػػة

تتناسب معه


ثا ًا :كفا ة تحد د الزمف
المحتوى:
عمػػم المعمػػـ أف ينتبػػه إلػػم الوقػػت الػػذي سػػوؼ يسػػتغرقه النشػػاط ،وبالتػػالي فػػاف التخطػػيط

لػدرس مػا ال بػد أف يرافقػه زمػف فػي كػؿ م ارحػؿ الػدرس ،ويػربط بػيف أ ػزال العمميػة التدريسػية التػػي
سوؼ يقوـ بها المعمػـ داخػؿ غرفػة الصػؼ ،وعميػه أف ين ػز خطتػه اليوميػة حسػب الػزمف المحػدد

لمحصة ،وأف يوزع الزمف بالتساوي ،وأف يختار الزمف المناسب لكؿ هدؼ مف األهداؼ التي يريد
أف يحققها حسب الخطة المو وعة ،ويعي المعمـ أهمية كؿ هدؼ حسب الزمف المعطي له.

فينبغػػي تطبيػػؽ وادارة الوقػػت بشػػكؿ فعػػاؿ ،بو ػػا خطػػة متكاممػػة مت انسػػة ذات أهػػداؼ محػػددة

حتم يعرؼ المعمـ ما هو االت اا أو الطريؽ الذي يسير فيه ،والهدؼ الذي يريد أف يحققه حسب
الزمف المطروح.

لكي يحسف المعمـ مف إدارة وقته داخؿ الصؼ ينبغي عميه أف يقوـ باآلتي:

-

االلت ػزاـ :إف اتدارة السػػيئة لموقػػت تشػػبه إحػػد العػػادات القبيحػػة التػػي ينبغػػي عمػػم المعمػػـ أف
يتخمص منها وعميه أف يمتزـ بوقت الحصة.
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-

التحميؿ :أف تتػوافر لػد المعمػـ بيانػات وا ػحة عػف طريقػة كيفيػة ق ػال وقتػه داخػؿ الصػؼ

-

التخطيط :عمم المعمـ أف يخطط التخطيط المناسب في تح يرا لدرس؛ ألف التخطيط ال يد

وما هي المشكالت النات ة عف ذلؾ وأسبابها.

لػػدرس يسػػاعد عمػػم اتدارة الفعالػػة داخػػؿ الصػػؼ واسػػتثمار زمػػف الحصػػة ،واف التخطػػيط
المناسب يوفر وقت كاؼ لتنفيذا.

-

المتابع ػػة واع ػػادة التحمي ػػؿ :إف التخط ػػيط الي ػػومي ل ػػدرس يس ػػاعد عم ػػم التع ػػرؼ عم ػػم النت ػػائج
والمشكالت النات ة مف

األ شطة التطم ق ة:

ياع الوقت.

بمشاركة زميالتؾ في الم موعة ،اكتبي م يعات الوقت في الحصة واقترحي حموال تساعد عمػم

السيطرة عميها.

ثـ مناقشة الطالبات وتقديـ تغذية ار عة

المقاء الثالث :إعداد خطة وم ة

أهداؼ المقاء:

يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تعطم مفهوـ لمخطة اليومية.
تذكر عناصر الخطة اليومية.
تتعرؼ خطوات تصميـ الخطة اليومية.
تعد خطة يومية مكتممة العناصر.

المحتوى:

الخطة ال وم ة:
التخطػػيط :عمميػػة تصػػور مسػػبؽ لممواقػػؼ التعميميػػة التعمميػػة التربويػػة التػػي يهيئهػػا المعمػػـ

لتحقي ػػؽ األه ػػداؼ التربوي ػػة المرس ػػومة والمنش ػػودة ،ومنه ػػا م ػػا ه ػػو بعي ػػد الم ػػد كالخط ػػة الفص ػػمية
والسنوية ،ومنها ما هو قصير المد كخطط إعداد الدروس اليومية.

الخطة اليومية :خطة قصيرة المد يرسمها المعمـ لتنفيذ درس أو م موعة مف الدروس كوحدة.

ع اصر الخطة ال وم ة:

-

المعمومات األولية :وتشمؿ (المادة ،المو وع ،الحصة ،اليوـ ،التاريخ ،الصؼ(.
التعمـ القبمي والخبرات السابقة :وهي المتطمبات األساسية.
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-

األهػداؼ السػموكية :وهػي تحميػؿ محتػو الػدرس إلػم أهػداؼ سػموكية بحيػث تكػوف قابمػة

-

األنشطة التعميمية التعممية :التي سيمارسها التالميذ أو المعمـ أثنال الدرس.

لممالحظة والتطبيؽ.

أسػاليب التعمػيـ واسػتراتي ياته :ويت ػمف الخطػوات التػي سػيتبعها المعمػـ لتحقيػؽ كػؿ هػدؼ،
مثؿ أسموب طرح األسئمة ،وأسموب القصة ،وأسموب الحوار والمناقشة.

-

الوسائؿ التعميمية :وهنا يقوـ المعمـ بتحديد الوسيمة المناسػبة التػي تعمػؿ عمػم تحقيػؽ الهػدؼ

-

التقويـ :يس ؿ المعمـ األسئمة التي سيطرحها لمتدكد مف مد تحقيؽ األهداؼ.

المنشود.

التعيينات والوا بات البيتية :التي ترسخ ما تعممػه التمميػذ فػي الصػؼ بحيػث تكػوف نابعػة مػف
الحا ة إلم مزيد مف المعرفة لممو وع.

-

الػزمف المتوقػا تن ػاز كػؿ هػدؼ :ليعػيف المعمػـ عمػم االلتػزاـ بوقػت الحصػة ،ويسػاعدا عمػم
تنظيـ األدال بشكؿ يد.

الدرس ة:
خطوات تصم ـ الخطة ا

-

يحمؿ المعمـ المادة الدراسية المػراد التخطػيط لهػا( :مفػاهيـ  ،معػارؼ  ،معمومػات  ،مهػارات ،

مواقؼ  ،قيـ  ،ات اهات.)...

-

تحديد األهداؼ في

ول التحميؿ السابؽ المراد تحقيقها.

تحديد الوسائؿ المعينة لتسهيؿ تناوؿ المادة المقررة وتحقيؽ أهدافها.
تحديد األساليب والنشاطات التي تعيف في تحقيؽ األهداؼ التي رسمت (حددت).
تقػػدير الػػزمف الػػذي سيسػػتغرقه (الػػدرس) فػػي

ػػول مػػا يتطمبػػه لتحقيػػؽ األهػػداؼ والنشػػاطات

التنفيذية والتقويمية.

-

تحديػػد وسػػائؿ التقػػويـ المناسػػبة لقيػػاس مػػد اكتسػػاب التالميػػذ لألهػػداؼ المرسػػومة (اختياريػػة
شفوية  ،كتابية  ،مو وعية إنشائية  ،تقارير.)...

مثاؿ لخطة يومية متكاممة العناصر:
يتـ تح ير خطة يومية ومناقشتها ما الطالبات
المبحث :ريا يات

المو وع :حقائؽ ال رب لمعدد()5

ع ػ ػ ػ ػػدد الحص ػ ػ ػ ػػص:
حصتاف
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الصؼ :الثاني األساسي

األهداؼ السموك ة:

-

ـ الم موعات المتكافئة بعممية ما متكرر.

يعبر عف

يستقر ل حقائؽ ال رب لمعدد ( )5باستخداـ المحسوس وشبه المحسوس والم رد.
ـ الم موعات المتكافئة في بنال حقائؽ ال رب لمعدد (.)5

يوظؼ
ي د ناتج

رب

مف العدد (.)5

يكمؿ متتاليات حسابية بزيادة ( )5تصاعديا وتنازليا.
يوظؼ حقائؽ ال رب لمعدد ( )5في حؿ تماريف متنوعة.
يصؿ بيف عممية ال رب وناتج ال رب

مف العدد (.)5

يكتسب قيما وات اهات مرغوب بها مثؿ:

 -1يتعود الدقة والتفكير السميـ في الحؿ.

 -2يعطم دالالت وا حة عمم العمؿ ال ماعي والتعاوف.
الوسائؿ التلم م ة:
وسائؿ حسية ،الحاسوب ،بطاقات ،ألعاب تربوية ،ورقة عمؿ ،الكتاب المدرسي.
المتطمب األساسي
يعبػ ػ ػ ػ ػػر عػ ػ ػ ػ ػػف

البنود االختبارية

ػ ػ ػ ػ ػػـ اختبار قصير:

الم موع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات عبر عف الرسـ بعممية ما متكرر ثـ عممية

التقويـ
رب:

المتكافئ ػ ػ ػ ػ ػػة بعممي ػ ػ ػ ػ ػػة

مالحظة
مد

صحة

مػػا متكػػرر وعمميػػة

ات ابة

رب

........=.......+.......+.......+.......+.......
........ =.......× ........
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المالحظات

اإلجراءات واأل شطة

األهداؼ

التقو ـ

إثػػػػػػػػػػارة ا تمػػػػػػػػػػاه يفتػػػت المعمػػػـ الموقػ ػػؼ التعميمػ ػػي مػػػف خػػػالؿ المناقشػ ػػة

الطال

الشفوية:

-

كـ عدد أركاف اتسالـ؟
ما هو الركف الثاني مف أركاف اتسالـ؟
كـ صالة فر ت عمينا في اليوـ والميمة؟
كـ أصبعا في يدؾ الواحدة؟

مالحظة مدى

صحة اجامات
التالم ذ

انظر لإل ابات ماذا تالحظ؟

مف خالؿ المناقشة يػتـ اسػتنتاج عنػواف الػدرس وتدوينػه

ستقرىء حقػائؽ عمم السبورة.

الضػػػػػػر لملػػػػػػدد
( )5ماستخداـ

مففوـ حقائؽ الضر لملدد ()5
يوظؼ المعمـ المحسوس في تو ي مفهوـ
ال رب لمعدد ()5

المحسوس

مثاؿ (:)1

إخراج طالبة تحمؿ  5أقالـ

 -1كـ عدد الطالبات؟

 -2كـ قمما تحمؿ الطالبة؟
 -3ما عدد ميا األقالـ؟
عبر بمعادلة

رب........=.......×.......

ثـ نرفا بطاقة () 5=5×1
مثاؿ(:)2

أمامؾ كاسات وعناصر استخدمها في تكويف
م موعتيف كؿ م موعة بها( )5عناصر

 -1كـ عدد الكاسات؟

 -2كـ عدد العناصر في الكاسة الواحدة؟
 -3كـ عدد ميا العناصر؟
عبر بمعادلة

رب.......=.......× .......

ثـ نرفا البطاقة ()10=5×2
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مالحظة مدى

صحة اجامات
التالم ذ

المالحظات

مثاؿ (:)3
يتـ تمثيؿ مشهد درامي بيف طالبة وبائا ساعات.

يفتت المشهد بدغنية لبائا الساعات ،ثـ يدور الحوار

بيف الطالبة وبائا الساعات

الطالبة :السالـ عميكـ.

البائا :وعميكـ الساعات.

الطالبة :أريد أف أشتر ساعات.
البائا :تف مي يا بنتي.

الطالبة :كـ ثمف الساعة الواحدة.

البائا 5 :شواكؿ.

الطالبة :أريد شرال  3ساعات.

البائا.15=5+5+ 5 :

الطالبة :هكذا تتعب نفسؾ يا عمي لقد تعممنا طريقة

أسهؿ في لمحساب.

البائا :ما هي يا بنيتي؟

الطالبة :نقوـ ب رب عدد الساعات بتمنها

()15=5×3

البائا :بارؾ الل فيكي يا بنتي حقا إف العمـ نور
بعد الحوار تتـ المناقشة واستنتاج معادلة ال رب

عبر بمعادلة

شمه المحسوس

رب........=.......× ......

ثـ نرفا البطاقة ()15=5×3

عرض الدرس ماستخداـ شمه المحسوس:
مثاؿ(:)4

تقو ـ مرحما:
عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
الم موع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
بمعادلة

 -1كـ عدد الم موعات؟

وظػػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػػـ  -2كـ عدد العناصر في كؿ م موعة؟

المجموعػػػػػػػػػػػػػػػػات عبر بمعادلة

رب .......=.......×......
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رب:

.=.....×.....

المتكاائػػػػػػػة اػػػػػػػا ثـ نرفا البطاقة () 20=5×4
م ػػػػػػػػاء حقػػػػػػػػائؽ مثاؿ(:)5

الضر لملدد( )5عرض معادلة ال رب ()25=5×5

....

مثمها عف طريؽ الم موعات والعناصر المو ودة عمم

كمػػػػؿ متتال ػػػػات السبورة.

حسػػام ة ماضػػااة يتـ إ افة م موعة ديدة بها ( )5عناصر
5

ازورة؟؟

ثالث أ عاؼ العدد (.......=)5

سػػػػت تت مففػػػػوـ كـ ر ال لبطتيف...........

الضر لملدد 5

ماذا تتوقا أف تكوف المعادلة التالية

( )30=5×6وهكذا) 5×10 (........
ثـ نرفا البطاقة ( )30=5×6وهكذا () 50=5×10

جد اتت الضر

تق أر المعممة ال دوؿ قرالة هرية صحيحة ثـ قرالة

ضػػػػػػمف حقػػػػػػائؽ التالميذ،

الضر لملدد( )5ماذا تالحظ عمم نواتج ال رب؟

50-45-40-35-30-25-20-15-10-5
تقو ـ ختاما:

تقو ـ مرحما:

أكمػػػؿ المتتال ػػػة

الحسام ة:

15 ، 10 ، 5

، ....... ،

،........

.........

جد اتت الضر :
......= 9 ×5

......= 5×5
......=7×5

مالحظة مدى

صحة اإلجامة

.......=8×5
شاط تفوؽ:

جد اتت الضر :

متاملة الطممة

صؿ م ف عمم ػة (......=5+ )5×3

الضػػػػػر و ػػػػػاتت عدداف حاصؿ

ربهما وم موعهما  9فما هما

الضػػػػػر ضػػػػػمف العدداف ؟........ .......

اللدد()5

غمؽ الدرس:

-

ماذا تعممنا اليوـ مف الدرس؟
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المتفوق ف

-

تامع اا

ما الحقوؽ الواردة في الدرس؟

الحصة القادمة

شاط م تا:

صؿ م ف عمم ة الضر و اتت الضر :
2×5

5×4

5×5

5×6

5×7

35

20

30

25

10

ابحث وس ؿ في كراستؾ عف آيات قرآنية ذكر فيها
العدد 5

األ شطة التطم ق ة:
بالتعاوف ما زميالتؾ في الم موعة ،أعدي خطة تح ير يومية مكتممة العناصر
ويتـ مناقشة الخطط المعدة.

كفا ة اخت ار األ شطة التلم م ة:

أهداؼ المقاء:

يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تعرؼ األنشطة التعميمية.
تتعرؼ إلم معايير اختيار األنشطة التعميمية.
التعرؼ إلم أنواع األنشطة التعميمية.

المحتوى:

النشػػاط التعميمػػي عب ػػارة عػػف م موعػػة م ػػف العمميػػات ،والممارسػػات المنظم ػػة ،التػػي ت ػػتـ
باش ػراؼ المعم ػػـ وتػ ػرتبط ارتباطػ ػا وثيق ػا ب ػػالمقرر ،وترتك ػػز عم ػػم المػػتعمـ ،وته ػػدؼ لتكام ػػؿ العممي ػػة
التعميمية ،وتنمية المعمومات والمهارات لمطالب ،وتتـ داخؿ أو خارج الح رة التعميمية.
ملا ر اخت ار األ شطة التلم م ة:
يتـ مناقشة الطالبات في المعايير التالية

-

مد االرتباط بينها وبيف عناصر المنهج األخر .
مد االرتباط بينها وبيف المتعمـ (حا اته واهتماماته).
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-

إتاحة الفرصة لمشاركة ميا المتعمميف.
إثارتها مشكالت تكوف مو ا دراسة وتحميؿ.
مد استخداـ مصادر متنوعة غير الكتب الدراسية.
اعتمادها عمم ال هود الفردية وال ماعية.
قدرة هذا األنشطة عمم تطوير عممية التفكير المنظـ عند المتعمميف.
أف تكوف مناسبة تمكانات المدرسة.
أف تكوف مناسبة لمستو وقدرات المتعمميف.
أف تحقؽ االقتصاد في الوقت وال هد.

أ واع األ شطة التلم م ة:

أ شطة صف ة :وتتـ مف خالؿ ما يمم:
الكتاب المدرسي وتتمثؿ في:

-

االستخداـ ال يد له مف حيث القرالة السميمة الواعية (الفهـ ،التمخيص ،األسئمة المتنوعة).
تنمية مهارة قرالة ال داوؿ واتحصائيات وتحميمها واستخالص المعمومات منها.

ات ابة عمم أسئمة التقويـ المختمفة لكؿ مفهوـ.
أ شطة مختمفة أخرى داخؿ الفصؿ:

-

المناقشة والحوار ،والتمثيميات المبسطة.
عمؿ ندوات.
عرض بعض أعماؿ المتعمميف مف تقارير وبيانات أو ألبومات والخروج بمعمومات.
استدعال لبعض المسئوليف لمتعػرؼ عمػم أعمػالهـ ودور كػؿ مػنهـ فػي الم تمػا ،وفػي الوقػت
نفسه يقوـ المتعمموف باالستفسار عما يخطر لهـ مف تساؤالت.

األ شطة التطم ق ة:
أنت معممة وطمب منؾ شرح درس عف التربة في فمسطيف ،اقترح أنشطة تعميمية مناسبة.
المقاء الرامع :وظؼ أسال

أهداؼ المقاء:

-

التلمـ ال شط

تعرؼ التعمـ النشط.
تتعرؼ عمم استراتي يات التعمـ النشط.
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المحتوى:
التعمـ النشط :هو فمسفة تربوية تعتمد عمم اي ابية المتعمـ في الموقؼ التعميمي،

ويهدؼ إلم تفعيؿ دور المتعمـ مف خالؿ العمؿ والبحث والت ريبػ واعتماد المتعمـ عمم ذاته في
الحصوؿ عمم المعمومات واكتساب المهارات وتكويف القيـ واالت اهاتػ فهو ال يرتكز عمم الحفظ

والتمقيف وانما عمم تنمية التفكير والقدرة عمم حؿ المشكالت وعمم العمؿ ال ماعي والتعمـ

التعاوني.

امسفة التلمـ ال شط:
هي نقؿ بؤرة االهتماـ مف المعمـ إلم المتعمـ و عؿ المتعمـ محور العممية التعميمية.

و هي تؤكد عمم أف التعمـ البد أف:

-

يرتبط بحياة الطالب وواقعه واحتيا اته واهتماماته.
يحدث مف خالؿ تفاعؿ الطالب ما كؿ ما يحيط به في بيئته.
ينطمؽ مف استعدادات المتعمـ وقدراته.
يحدث في ميا األماكف التي ينشط فيها المتعمـ (البيت ،المدرسة ،الحي ،النادي).

صائ لممدء متصم ـ أ شطة التلمـ ال شط:

-

ابدأ بداية متوا عة وقصيرة.
طور خطة لنشاط التعمـ النشط ،ربها ،ا ما معمومات حولها ،عدلها ،ثـ ربها ثانية.
رب ما ستطمبه مف المتعمميف بنفسؾ أوال.
كف وا حا ما المتعمميف ،مبينا لهـ الهدؼ مف النشاط وما تعرفه عف عممية التعمـ.
اتفؽ ما المتعمميف عمم إشارة لوقؼ الحديث.
شكؿ أزوا ا عشوائية مف المتعمميف في األنشطة.
إف شرط الن ػاح فػي تطبيػؽ )الػتعمـ النشػط) كمػا فػي غيػرا مػف األنشػطة الواقعيػة هػو التفكيػر
والتدمؿ في الممارسات التدريسية ومتابعة ال ديد.

خطوات تحو ؿ وحدة إلى التلمـ ال شط:

-

حدد ما يمكف تعممه باالكتشاؼ.
حدد ما يمكف تعممه بالتشارؾ.
ما ال يمكف تعممه إال مف خالؿ اتلقال.
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-

هنا يتغير دور المعمـ بتغير طريقة التدريس.

استرات ج ات التلمـ ال شط:

أوًال :استرات ج ة الكرسا الساخف

اسػػتراتي ية س ػػهمة وشػػيقة وباتمك ػػاف اسػػتخدامها ف ػػي أي مو ػػوع ،كم ػػا أنهػػا تعتب ػػر م ػػف

الطػػرؽ الفعال ػة عنػػدما يريػػد المعمػػـ ترسػػيخ قػػيـ ومعتقػػدات معينػػة ،وهػػي تنمػػي عػػدة مهػػارات مثػػؿ
الق ػرالة ،وبنػػال األسػػئمة وتبػػادؿ األفكػػار ،كمػػا أنهػػا مف ػػمة عنػػدما يريػػد المعمػػـ التفصػػيؿ بمو ػػوع
معيف أو مفاهيـ معينة.

خطوات االستراتي ية:

تنفذ هذا االستراتي ية بعدة طرؽ كما يمي:
الكرسا الساخف لمطال :

-

يطمب المعمـ مف طالب متطوع تميز بمو وع أو محتو معيف أو مهارة معينة ال مػوس فػي

-

يكوف الكرسي في المنتصؼ وبقية الطالب يحيطوف به.

الكرسي الساخف.

ي يب الطالب عف أسئمة الطالب.
ي ب أال تكوف األسئمة إ ابتها كممة واحدة.

الكرسا الساخف لمملمـ:

ي مس المعمـ في الكرسم الساخف بهدؼ تش يا الطالب عمم تكويف األسئمة.

-

يش عهـ عمم األسئمة المفتوحة.

-

يقسػـ المعمػػـ الطػػالب إلػػم م موعػػات صػغيرة  6 - 5طػػالب بعػػد أف قػػرؤوا الػػدرس ،أو يقسػػـ

-

ي م ػػس أوال طال ػػب متط ػػوع م ػػف ك ػػؿ م موع ػػة ف ػػي الكرس ػػم الس ػػاخف ف ػػي المنتص ػػؼ والبقي ػػة

بنفس الطريقة يكوف الكرسم في المنتصؼ والطالب يحيطوف به.

الكرسا الساخف م ظاـ المجموعات الصغ رة:
الدرس إلم فقرات بحيث يختص كؿ طالب بفقرة معينة.
يحيطوف به.

-

يو هػوف إليػه أسػػئمة مفتوحػػة إمػا عػػف الػػدرس أو الفقػرة التػػي يخػتص بهػػا ال ػػالس فػػي الكرسػػم
الساخف.

-

يتبادلوف األدوار فيما بينهـ بعد تش يا المعمـ.
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-

المعمـ مراقب ومو ه لهـ.

-

أخبػػر الطالػػب عنػػدما ي مػػس فػػي الكرسػػي السػػاخف بدنػػه سػػوؼ يسػػدؿ ثالثػػة أسئمةػ ػ ومػػف حقػػه

القواعد الم ظمة لالسترات ج ة:
ات ابة أو التمرير،ػ بعد ذلؾ ينتقؿ ويدتي طالب آخر ،وهكذا.

-

استخدـ دائما األسئمة المفتوحة بعد إعطال مقدمة.

مثاؿ:
شاهدت صديقا يكتب عمػم ػدراف المدرسػة وطمػب منػؾ الكتابػة معػه واال سػيترؾ صػداقتؾ ،مػاذا
تفعؿ؟ ولماذا؟

ثا ًا :استرات ج ة أعواد المثمجات
تستخدـ هذا االستراتي ية لممرحمة االبتدائية والمتوسطة ،وهي تش ا ميا الطالب عمم
االستماع الفعاؿ والمشاركة الفعالة في مناقشػات الفصػؿ ،وطريقػة أعػواد المثم ػات مناسػبة بشػكؿ

خاص عنػدما تسػتخدـ فػي األسػئمة المفتوحػة ،حيػث يركػز الطػالب انتبػاههـ ليشػاركوا األفكػار مػا

زمالئهـ اآلخريف حوؿ الدروس.
خطوات االسترات ج ة:

اكتب اسـ كؿ طالب في عود مثم ات (آيس كريـ).

-

وعند عقد مناقشة ما الطالب وتو يػه سػؤاؿ لهػـ اسػحب بشػكؿ عشػوائي وهػـ يشػاهدوؾ أحػد

-

يعود المعمػـ مػرة أخػر لمشػرح أو الػدرس بعػد أف ير ػا العػود إلػم العمبػة مػرة أخػر  ،والسػبب

ا األعواد في عمبة في مقدمة الفصؿ.
أخبرهـ بالطريقة وكيؼ تتـ.
األعواد واطمب مف الطالب الذي يو د اسمه أف ي يب.
في ذلؾ أف يدرؾ الطالب.

ثالثًا :استرات ج ة داخؿ وخارج الدائرة

نشػػاط بسػػيط يمكػػف الطػػالب مػػف إ ػرال محادثػػة ماعيػػة فػػي وقػػت قصػػير ،حيػػث تمكػػنهـ

مػ ػػف تبػ ػػادؿ األفكػ ػػار لغػ ػػرض أو هػ ػػدؼ محػ ػػدد ،وهػ ػػي مناسػ ػػبة لمطػ ػػالب فػ ػػي المرحمػ ػػة االبتدائيػ ػػة
والمتوسطة.

210

المفارات التا تتضم فا:
التحػػدث بهػػدول ،التحػػرؾ مػػف أ ػػؿ هػػدؼ ،تبػػادؿ المعمومػػات ،االسػػتماع ،تمخػػيص أفكػػار

اآلخريف ،التنبؤ ،مساعدة اآلخريف ،طرح أسئمة.

خطوات االسترات ج ة:

يقسـ المعمـ الطالب إلم أربعة م اميا.

-

يعطي المعمـ طالب الدائرة الداخمية بطاقات تحتوي عمم أسئمة وا اباتها في هة واحدة مف

-

يطػػرح كػػؿ طالػػب فػػي الػػدائرة الداخميػػة سػؤاال لمطالػػب الػػذي يقابمػػه ثػػـ تتحػػرؾ الػػدائرة الخار يػػة

-

تستمر الدائرة الخار ية بالدوراف حتم تكتمؿ الدورة.

تشكؿ كؿ م موعتيف دائرة داخمية ودائرة خار ية.
طالب الدائرة الداخمية يقابموف طالب الدائرة الخار ية و ها لو ه.
البطاقة.

وبنفس الطريقة ليسدؿ كؿ طالب م ددا.
يق ػػدـ المعم ػػـ بطاق ػػات أخ ػػر

دي ػػدة ويطم ػػب م ػػف الط ػػالب تب ػػادؿ األدوار ب ػػيف الم م ػػوعتيف

الداخمية والخار ية.

-

لػيس مػػف ال ػػرورة اسػػتخداـ البطاقػات فقػػد يطمػػب المعمػػـ مػف الم موعػػة الداخميػػة طػػرح أسػػئمة
حوؿ الدرس.

راملاً :استرات ج ة الرؤوس المرقمة
خطوات االسترات ج ة:

يقسـ المعمـ الطالب إلم م اميا مف .6-4

-

ينػػاقش الطػػالب شػػفويا ويتفقػػوف عمػػم ات ابػػة بحيػػث يكػػوف فػػي النهايػػة كػػؿ طالػػب قػػادر عمػػم

-

ينادي المعمـ  4مستخدما طريقة عشوائية باستخداـ النرد أو أي طريقة ت مف العشػوائية ،ثػـ

يعطي كؿ ع و في الم موعة رقـ مف  6-1حسب عدد الم موعة.
يطرح المعمـ سؤاال.
ات ابة.

يطرح السؤاؿ مرة أخر .
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-

يقػػوـ ك ػػؿ طال ػػب رقمػػه  2ليق ػػدـ إ اب ػػة م موعتػػه أم ػػاـ الط ػػالب بعػػد اتف ػػاؽ الم موع ػػة عم ػػم
ات ابػػة ،لػػو اختمفػػت إ ابػػة الطالػػب عػػف الم موعػػات اآلخػػر أو ػػال بدفكػػار أخػػر
يو

-

ديػػدة

السبب ويذكر تفسير ذلؾ.

تشمؿ األسئمة أي مادة ،الريا يات ،العموـ ،اال تماعيات ،المغة ....وقد تكوف األسئمة ذات

مس ػػتويات عقمي ػػة دني ػػا ،أو عمي ػػا ،ويف ػػؿ دائمػ ػا األس ػػئمة الت ػػم تنم ػػم مه ػػارات التفكي ػػر الناق ػػد
واتبداعي.
خامسا :استرات ج ة المدر
ً
خطوات االسترات ج ة:

-

يتـ تقسيـ الطالب إلم م اميا ثنائية بحيث يكونوا مت اوريف وليس متقابميف.
ار مختمفة بالتناوب ،األوؿ يحؿ واآلخر يقوـ بدور المدرب.
يؤدي كؿ طالبيف معا أدو ا
يطػػرح المعمػػـ س ػؤاال يحتمػػؿ إ ابػػة واحػػدة صػػحيحة فقػػط ،وهنػػاؾ طريقػػة أخػػر حيػػث ي هػػز

المعمػػـ أو الطػػالب أسػػئمة فػػي بطاقػػات صػػغيرة تو ػػا فػػي منتصػػؼ الطاولػػة لكػػؿ م موعػػة،
يختػػار الطػػالبيف منهػػا عمػػم التنػػاوب ،ومػػف األمثمػػة و ػػا مفػػاهيـ فػػي البطاقػػة مثػػؿ التػػنفس،

القوة ،التسارع ،األكسدة ...ويو

-

الطالب ما يعرفه عف هذا المفاهيـ.

يحؿ الطالب األوؿ السؤاؿ بينما الطالب اآلخر يدرب زميمه عمم ات ابة الصحيحة أو يشػيد
با ابته الصحيحة.
يقدـ المعمـ اآلف سؤاال أو مشكمة ديدة ،أو يختار الطالب اآلخر بطاقة أخر

ديدة.

-

تتبػادؿ األدوار بػػيف طػػالب الم موعػات الثنائيػػة نفسػػها بحيػث مػػف يقػػوـ بػدور المػػدرب يتحػػوؿ

-

تعاد مرة أخر وبنفس الخطوات السابقة حسب ما يراا المعمـ وتبعا لمزمف المتاح.

إلم حؿ السؤاؿ وكذلؾ الطالب اآلخر يقوـ مقاـ المدرب.
األ شطة التطم ق ة:

باالشػػتراؾ مػػا زميالتػػؾ فػػي الم موعػػة ،اختػػاري درس ػا مػػف دروس العمػػوـ وطبقػػي عميهػػا إحػػد

استراتي يات التعمـ النشط.
المقاء الخامس:

-

كفاية إعداد الوا ب البيتي.
كفاية غمؽ الدرس.
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أهداؼ المقاء:
يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تعرؼ الوا ب البيتي.
تتعرؼ عمم خصائص الوا ب البيتي ال يد.
تنقد وا ب بيتي معطم.
تعرؼ غمؽ الدرس.
تحدد أشكاؿ غمؽ الدرس.
تتعرؼ أنواع غمؽ الدرس.

المحتوى:

أوًال :الواج الم تا:

م موعػة السػموكيات التػي يقػوـ بهػا المعمػـ بدقػة وبسػرعة ،وبقػدرة عمػم التكيػؼ مػا

معطيػات المواقػؼ التدريسػية المتعمقػة بو ػا المػوائ المنظمػة لموا ػب المنزلػي ،والتخطػيط لػه
وطرحػه وتصػحيحه ومناقشػته مػا الطػالب ،بمػا يحقػؽ أف ػؿ نتػائج تعمميػة منػه لػد الطػالب،
وتظهر هذا السموكيات في أدال المعمـ.

أمور ج استملادها ع د إعطاء الواج الم تا

-

اللقا  :الوظيفػة العقابيػة تفػرض عمػم التمميػذ عػادة أف يقػوـ ب هػد إ ػافي عقابػا لػه ألنػه لػـ
ػر مثػؿ هػذا النػوع مػف الوظػائؼ إال أنػه
يقـ بوا به عمم نحو مػرض ،حتػم واف لػـ يتكػرر كثي ا

يػػدفا التمميػػذ باالعتقػػاد عمػػم أف ميػػا الوا بػػات البيتيػػة نػػوع مػػف أنػواع العقػػاب ،فػػال يػػتحمس
ألدائها أو التفاعؿ معها بصورة إي ابية.

-

التفد ػػد ماللقػػا  :إف التهديػػد بالعقػػاب أي ػا يػػدفا التمميػػذ إلػػم االعتقػػاد بػػدف ميػػا الوظػػائؼ
البيتية نوع مف العقاب ،ومف األمثمة الدار ة عمم ذلؾ قوؿ المعمـ لمتمميذ إذا لـ تفعؿ هذا أو

خر.
ذاؾ فانني سدفرض عميؾ وا با آ ا

-

الدعا ػػػة :ك ػػدف يك ػػوف ه ػػدؼ المعم ػػـ إيه ػػاـ العائم ػػة أو إدارة المدرس ػػة أو اتشػػراؼ الترب ػػوي أو
التالميذ أنفسهـ أف المعمـ يشغؿ تالميذا بوا بات بيتية كثيرة.
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خصائص الواج الم تا الج د:
التنوع في الوا ب البيتي.

-

يحقؽ الخبرة واالكتشاؼ ،وينمم القدرة عمم التطبيؽ في مواقؼ ديدة ،بما في ذلؾ التطبيؽ

-

ينطوي عمم قيمة داخمية تنبا مف طبيعته ،ويسػتثير دافعػا داخميػا يحفػز التالميػذ عمػم أدائػه،

-

ينم ػي عػػادات د ارسػػية يػػدة ،كتمخػػيص فك ػرة أو مو ػػوع ،أو الر ػػوع إلػػم قػػاموس ،أو ق ػرالة

عدـ المبالغة في كـ الوا ب المعطم ،فال يكوف مف الكثرة بحيث يصعب إن ازا.
عمم عمميات عقمية عميا واالبتعاد عف العمؿ المتكرر والرتيب.

وعميه ينبغي أف يكوف هادفا بالنسبة لهـ وا حا ومثير لدوافعهـ.

مصدر خار ي ،أو متابعة األخبار العالمية والقومية مف اتذاعة والتمفزيوف.

-

ي ارع ػي عػػدـ الصػػعوبة فػػي الوا ػػب البيتػػي ،بحيػػث ال يولػػد إحباط ػا عنػػد التالميػػذ لعػػدـ القػػدرة
عمم إن ازا ،وكذلؾ عدـ المبالغة في سػهولته بحيػث يسػتهاف بػه وال يحقػؽ األهػداؼ المر ػوة

منه.

-

توفر المصادر والوسائؿ المعينة عمم تنفيذ الوا ب البيتي ،حتم ال يشكؿ عدـ توافرها عائقا

-

مصحوبا بتو يهات وارشادات كافية تن ازا مف قبؿ التالميذ ،فمػف ال ػروري أف يعػرؼ كػؿ

لتنفيذا.

تمميذ ما الذ عميه إن ازا وكيؼ يمكف القياـ به.
األ شطة التطم ق ة:
شاط (:)1

اق أر العبػارة التاليػة( :لقػد أعطػم أسػتاذ المغػة العربيػة لمصػؼ الثالػث األساسػي وا بػا بيتيػا لتالميػذا
يتكوف مف حؿ تماريف الدرس ونسخ الدرس ثالث مرات وامالئه وتح ير الدرس القادـ).
لـ ينفذ غالبية التالميذ الوا ب في اليوـ التالي

-

ورد في النص السابؽ عدد مف السمبيات ،اذكر مصدرها مف و هة نظرؾ؟
كيؼ يمكنؾ حؿ المشكمة السابقة؟

شاط (:)2

باالشتراؾ ما زميالتؾ في الم موعة ،اختاري درسا مف دروس المغة العربية واقترحي وا با بيتيػا
مناسبا.

215

ثا اً :غمؽ الدرس:

مفهوـ غمؽ الدرس:

األفعػػاؿ أو األقػواؿ التػػي تصػػدر عػػف المعمػػـ بقصػػد إنهػػال عػػرض الػػدرس نهايػػة مناسػػبة،

ويهدؼ ذلؾ إلم مساعدة التالميذ عمم تنظػيـ المعمومػات وبمورتهػا ،مػا يتػي لهػـ اسػتيعاب مػا تػـ

عر ه خالؿ الدرس ،ويمكف اعتبار الغمؽ نشاط ينهي به الدرس.

ومهارة الغمؽ ليس م رد تمخيص سريا لمادة الدرس ،وانما يقصػد بهػا مسػاعدة التالميػذ

عم ػػم إدراؾ التػ ػرابط المنطق ػػي ب ػػيف عناص ػػر المو ػػوع الواح ػػد ،ويمك ػػف أف ي ػػتـ ذل ػػؾ ب ػػيف ال ػػدرس
الحالي ودرس سبقه.
توق تات الغمؽ:

فيما يمي أمثمة لبعض المواقؼ:

-

تنهال دراسة وحدة تعميمية متكاممة أو درس لحصة واحدة.
لتدكيد مفهوـ أو مبدأ ديد تعممه الطالب.
تنهال مناقشة صفية حوؿ مو وع معيف.
لمتعقيب عمم وسيمة تعميمية أو فيمـ تعميمي شاهدا الطالب.
تنهال عرض مهارة عممية معينة.
لتدعيـ عرض قدمه أحد األساتذة الزائريف كمشرؼ العموـ

مثال.

أشكاؿ الغمؽ:
صور مختمفة نذكر منها:
ا
تدخذ عممية الغمؽ أشكاال أو

-

الغمػػؽ المفظػػا :ويكػػوف فػػي صػػورة كالميػػة تظهػػر مػػف المعمػػـ ،مػػف خػػالؿ فق ػرات كالميػػة أو
مػػؿ تمقػػم مػػف المعمػػـ ،أو مػػؿ تمقػػي ال ػػول عمػػم محتػػو الػػدرس ،قػػد يكػػوف بكتابػػة هػػذا

ال مؿ ،أو و ا محتويات الدرس ب دوؿ مقارنة ،وبػذلؾ تصػؿ العبػارات الهامػة لمطالػب فػي
نهاية الحصة بطريقة صحيحة وتركز عمم أهـ النقاط.

-

الغمػػػؽ الم ػػػا ا أو التخط طػػػا :هػػو عبػػارة عػػف صػػورة لرسػػـ بيػػاني أو تخطيطػػي أو خ ػرائط

مفػػاهيـ ،أو رسػػوـ تتابعيػػة ،يفيػػد مػػثال فػػي مػػادة العمػػوـ إذا أردنػػا عمػػؿ تخطػػيط أل ه ػزة سػػـ
االنساف وأ زائها ،وتمثؿ الصورة التالية مثاال عمم الغمؽ بطريقة الرسـ التخطيطػي ،أو حتػم

في المغة العربية واالن ميزية لتخطيط أنواع ال مؿ مثال أو أقساـ الكالـ.
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أ واع الغمؽ:

 -1غمؽ المراجلة :يتميز بما يمي:

-

ذب انتباا الطالب لنقطة نهاية منطقية لمدرس.
م ار عة النقاط الرئيسية في عرض الدرس.
م ار عة التتابا المستخدـ في عرض الدرس.
تمخيص مناقشات الطالب حوؿ المو وع.
ربط الدرس بمفهوـ رئيسي أو مبدأ عاـ سبؽ دراسته.

مثاؿ :خطط المعمـ لدرس اليوـ وهو قانونا مندؿ األوؿ (قانوف انعزاؿ الصفات) والثػاني (التوزيػػا
الحر) ،وبعد أف أنهم ال زئية األولم ووصؿ إلم نقطة حاسمة أراد أف يمفت نظر طالبه إلم أف

هػػذا ال ػػزل قػػد اكتمػػؿ ،وأف لػػه أف يغمػػؽ فو ػػه حديثػػه إلػػيهـ قػػائال :قبػػؿ أف ننتقػػؿ إلػػم قػػانوف منػػدؿ
الثاني (قانوف التوزيػا الحر) ،دعونا نستر ا قانوف مندؿ األوؿ ،وفعؿ نفس الشيل قبػؿ االنتقػاؿ

إلم الحػديث إلم الو ارثػػة الالمندليػة ،فانػه بػذلؾ و ػا الطػالب أمػاـ نهايػة منطقيػة ،و ار ػا النقػاط
األساسية ،ساعد الطالب عمم تنظيـ أفكارهـ وترتيبها.
 -2غمؽ ال قؿ :و يتميز بما يمي:

-

لفت نظر الطالب إلم نقطة النهاية في الدرس أو زل معيف مف الدرس.
تنمية معارؼ ديدة لد الطالب مف مفاهيـ سبؽ دراستها.
ممارسة ما سبؽ أف تعمموا الطالب أو التدريب عميه.

مثاؿ :أنهػم المعمػـ درس الم ػاهر وحػدد لطالبػه وا بػات منزليػة ،وفػي الحصػة التاليػة نػاقش مػػا
طالبػه الوا بات وبعد أف تدكد أنهـ ألموا باألفكار األساسػية أراد أف ينتقػؿ إلػم نقطػة ديػدة وهػي

الخميػػة ،فو ػػه حديثػػه لمطػػالب قػػائال :إ ابػػاتكـ يػػدة وأنػػا سػػعيد بكػػـ واآلف عمينػػا أف ننتقػػؿ ل زئيػػة
أخر  ،لكنػها ذات صمة كبيرة بالم اهر وفهمكـ لها وهي الخمية.

بذلؾ هو و ه نظر طالبه إلػم نهايػة نشػاط تعميمػي هػو الوا ػب المنزلػي ،ثػـ و ههػـ إلػم توس ػيا

معػارفهـ ومعموماتهـ بالربط بيف الخمية وهي درس ديد وبيف ما تعمموا عف الم اهر.

 -3غمؽ ال فا ػة :وهػو النشػاط الػذي يػتـ فػي ختػاـ الػدرس ،بهػدؼ مػا أفكػار الطمبػة وترتيبهػا،
حوؿ النقاط الرئيسية في الدرس مف بدايته إلم نهايته.

مثاؿ :طمب المعمـ مف طالبه ذكر ما تعممه في الدرس.
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األ شطة التطم ق ة:
شاط (:)1

في المواقؼ التالية حددي نوع الغمؽ المناسب ما إي اح السبب:
وع الغمؽ

الموقؼ

سم االخت ار

شرح المعمـ تركيب العيف وكيفية الرؤية لمطالب،
و

لهـ أنه في الحصة القادمػة بمػشيئة الل

سوؼ نتناوؿ عيوب اتبصار.

شرح المعمـ قصة اكتشاؼ البنسميف ،ويود أف
يناقشهـ في الدروس المستفادة مف هػذا القػصة

أثنال الحصة.

شرح المعمـ لطالبه األنواع المختمفة لممواد

الغذائية ،طمب منهـ إعداد و بة غذائية متكاممػة

أثنال الحصة.

شرح المعمـ مفهوـ الرافعة وأنواعها ،ويريد أف
ينتقؿ إلم فوائد الروافا أثنال الحصة.

شرح المعمـ أ زال النبات ،وطمب مف أحد

الطالب ذكر ما تعممه خال الحصة.
شاط(:)2

بمشػػاركة زميالتػػؾ فػػي الم موعػػة ،اختػػاري أحػػد دروس العمػػوـ لمصػػؼ الثالػػث واكتبػػي لػػه غم ػػؽ

م ار عةػ وغمؽ نقؿ ،وغمؽ نهاية.
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الوحدة الثالثة:
الكفا ات المتلمقة متحد د الوسائؿ التلم م ة

محتو ات المقاء -
-

مففوـ الوسائؿ التلم م ة
أهم ة الوسائؿ التلم م ة
أسس اخت ار الوس مة التلم م ة

ساعتاف

مصادر الحصوؿ عمى الوس مة
أ واع الوسائؿ

ثا ًا :الكفا ات المتلمقة متحد د الوسائؿ التلم م ة:
أهداؼ المقاء:
يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تعرؼ المقصود بالوسائؿ التعميمية.
تتعرؼ أسس اختيار الوسيمة التعميمية.
تحدد مصادر الحصوؿ عمم الوسيمة.
تتعرؼ أنواع الوسائؿ.

المحتوى:

تعرؼ الوسائؿ التعميمية بدنها :م موعػة المواقػؼ والمػواد واأل هػزة التعميميػة واألشػخاص

الػذيف يػتـ تػػوظيفهـ

ػمف إ ػرالات اسػتراتي ية التػػدريس بغيػة تسػػهيؿ عمميػة التعمػػيـ والػتعمـ ،ممػػا

يسهـ في تحقيؽ األهداؼ التدريسية المر وة في نهاية المطاؼ.

أسس اخت ار الوسائؿ التلم م ة:

ت در اتشارة في هذا البحث إلم أف استخداـ الوسائؿ التعميمية ال يكوف عشوائيا بػؿ إف

هن ػػاؾ أسسػ ػا ومع ػػايير ي ػػب أف يدخ ػػذها المعم ػػـ ف ػػي االعتب ػػار عن ػػد اختي ػػار الوس ػػيمة التعميمي ػػة،
وسنعرض في هذا البحث بعض المعايير الختيار الوسائؿ التعميمية:

 توااػؽ الوسػ مة مػػع الغػرض الػػذي سػلى إلػػى تحق قػه م فػػا ،كتقػديـ المعمومػات أو اكتسػػابالطال ػػب ل ػػبعض المه ػػارات ،ف ػػاألفالـ المتحرك ػػة م ػػثال تص ػػم لتق ػػديـ المعموم ػػات الت ػػي يك ػػوف فيه ػػا
عنصر الحركة أساسيا فيها.
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 صػػػدؽ الملمومػػػات التػػػا تقػػػدمفا الوسػػػ مة ومطابقته ػػا لمواق ػػا واعط ػػال ص ػػورة متكامم ػػة ع ػػفالمو وع ولذلؾ ي ب أف نتدكد مف أف هذا المعمومات ليست قديمة.

 -صمة محتو ػات الوسػ مة مموضػوع الػدرس ولػذلؾ ي ػب عمػم المعمػـ ت ربػة الوسػيمة والتعػرؼ

عمم محتوياتها قبؿ عر ها عمم الطالب في الحصة.

 -أف تكػػػوف الوسػػػ مة سػػػم مة المظفػػػر والجػػػوهر أو أع ػػدت ألغػػراض تربوي ػػة لتزوي ػػد الط ػػالب

بالمعمومات الدقيقة النافعة.

 -أف تكوف الوس مة ها األاضػؿ مػف وعفػا بحيػث يسػتغني بهػا عػف غيرهػا إذ ال فائػدة تر ػم

مف ازدحاـ الموقؼ بالوسائؿ التعميمية دوف حا ة حقيقية.
 -اقتصاد ة اا التكال ؼ والوقت والجفد والص ا ة.

 -تراعا واحا األمف والسالمة.

مصادر الحصوؿ عمى الوسائؿ التلم م ة:

 -1الم ئة:

تعتبػػر البيئػػة مػػف أغنػػم المصػػادر التػػي يمكػػف أف نحصػػؿ منهػػا عمػػم وسػػائؿ االتصػػاؿ

التعميمػػي ،حيػػث يمكػػف الحصػػوؿ عمػػم كثيػػر مػػف األشػػيال الحقيقيػػة والعينػػات ،كمػػا أف الػػرحالت
التعميميػػة سػ ػوال العممي ػػة أـ الترفيهي ػػة تش ػػكؿ أكب ػػر وسػػيمة اتص ػػاؿ فعال ػػة لالس ػػتفادة م ػػف معطي ػػات

البيئة.

 -2األسواؽ المحم ة والخارج ة:
يمك ػػف شػ ػرال وس ػػائؿ االتص ػػاؿ التعميم ػػي م ػػف األسػ ػواؽ الت ػػي تع ػػرض ه ػػذا النوعي ػػة م ػػف

المنت ات ،ويػوفر هػذا المصػدر الكثيػر مػف المػواد واألدوات كػاألفالـ واأل هػزة واألدوات والنمػاذج

وغيرها.

 -3اللمؿ المحما:
إف إعداد المعمـ بالتعاوف ما الطالب الوسيمة التعميميػة يعتبػر مػف أف ػؿ األنشػطة التػي

يمكف أف ينفذها الطالب بما يوافؽ المواد التعميمية والمو وعات المطروحة لمدراسة ،ويعتبر هذا
األسموب في الحصوؿ عمم الوسيمة التعميمية مف أف ؿ السبؿ لفوائدا التربوية ،مف حيث تدريب

المتعمميف عمم العمؿ في تعاوف ونشاط واي ابية ،كما أنها تكوف فرصة لبنال عالقػات ا تماعيػة
بيف الطالب ،هذا بات افة إلم الحصوؿ عمم وسيمة تعميمية بسعر زهيد.
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أساس ات اا استخداـ الوسائؿ التلم م ة:

 -1تحديد األهداؼ التعميمية التي تحققها الوسيمة بدقة.
 -2معرفة خصائص الفئة المستهدفة ومراعاتها.

 -3معرفة بالمنهج المدرسي ومد ارتباط هذا الوسيمة وتكاممها ما المنهج.

مفه ػػوـ الم ػػنهج الح ػػديث ال يعن ػػي الم ػػادة أو المحت ػػو ف ػػي الكت ػػاب المدرس ػػي ب ػػؿ تش ػػمؿ:

األهػػداؼ والمحتػػو  ،طريقػػة التػػدريس والتقػػويـ ،ومعنػػم ذلػػؾ أف المسػػتخدـ لموسػػيمة التعميميػػة عميػػه

اتلماـ ال يد باألهداؼ ،ومحتو المادة الدراسية ،وطريقة التدريس ،وطريقة التقويـ؛ حتم يتسنم
له األنسب واألف ؿ لموسيمة ،فقد يتطمب األمر استخداـ وسيمة ماهيرية أو وسيمة فردية.
 -4ت ربة الوسيمة قبؿ استخدامها أماـ التالميذ.

 -5تهيئة أذهاف التالميذ الستقباؿ محتػو الرسػالة ،ومػف األسػاليب المسػتخدمة فػي تهيئػة أذهػاف
التالميذ:

-

تو يه م موعة مف األسئمة إلم الدارسيف تحثهـ عمم متابعة الوسيمة.
تمخيص لمحتو الوسيمة ما التنبيه إلم نقاط هامة لـ يتعرض لها التمخيص.
تحديد مشكمة معينة تساعد الوسيمة عمم حمها.

 -6تهيئة ال و المناسب السػتخداـ الوسػيمة ،ويشػمؿ ذلػؾ ميػا الظػروؼ الطبيعيػة لممكػاف الػذي
ستسػػتخدـ فيػػه الوسػػيمة مثػػؿ :ات ػػالة ،التهويػػة ،تػػوفير األ ه ػزة ،االسػتخداـ فػػي الوقػػت المناسػػب

مف الدرس ،فاذا لـ ين

المستخدـ لموسيمة في تهيئة ال و المناسب فاف مف المؤكد اتخفاؽ في

الحصوؿ عمم نتائج المرغوب فيها.

 -7تقويـ الوسيمة ،ويت مف التقويـ النتائج التي ترتبت عمم استخداـ الوسيمة مػا األهػداؼ التػي
أعػدت مػف أ مهػػا ،ويكػوف التقػػويـ عػادة بػدداة لقيػاس تحصػػيؿ الدارسػيف بعػػد اسػتخداـ الوسػػيمة ،أو
معرفة ات اهات الدارسيف وميولهـ ومهاراتهـ ومد قدرة الوسيمة عمم خمؽ و لمعممية التربوية.

 -8متابعة الوسيمة ،والمتابعة تت مف ألواف النشاط التي يمكف أف يمارسها الدارس بعد اسػتخداـ
الوسيمة تحداث مزيد مف التفاعؿ بيف الدارسيف.
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أ واع الوسائؿ التلم م ة :
هناكلمعدٌدمنلمتصنٌفاتم وسائللمتع ٌمٌلةماهومبٌنفًلمجدول 
تص ؼ الوس مة حس
الحواس التي تتدثر بها

ماهيتها وطبيعة تكوينها

الخبرة

المستفيديف مف الوسيمة

التص فات

-

وسائؿ سمعية.
وسائؿ بصرية.
وسائؿ سمعية بصرية.
وسائؿ تو يحية
سمعية ،بصرية ،سمعية وبصرية
م سمات ،رحالت ،تمثيميات ،معرض.
اكتساب الخبرة بالعمؿ المحسوس.
اكتساب الخبرة بالمالحظة المحسوسة.
اكتساب الخبرة بالعيف الم ردة.

 وسائؿ ماهيرية )التمفزيوف ،الراديو( عدد المستفيديف غيرمحدد.

 -وسائؿ ماعية (التس يالت ،األفالـ ،الخرائط ،الصور،

الشرائ ).

 وسائؿ فردية )الصور ،الرسوـ ،الم هر ،األ هزة الكهربائيةت رال الت ارب(.

األ شطة التطم ق ة:
شاط (:)1

باالشػػتراؾ مػػا زميالتػػؾ فػػي الم موعػػة ،اختػػاري درس ػا مػػف دروس المغػػة العربيػػة وحػػددي

أهـ الوسائؿ الالزمة لتحقيؽ أهدافه.
شاط (:)2

باالشتراؾ ما زميالتؾ في الم موعة ،اقترحي تصميما لوسيمة تعميمية هادفة
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الوحدة الثالثة
الكفا ات المتلمقة مطرؽ التدر س
المقاء األوؿ

 -المقصود مطر قة التدر س

ساعتاف

 طر قة التدر س المثال ةالمقاء الثا ا

 -أ واع طرؽ التدر س

ساعتاف

ثالثًا :الكفا ات المتلمقة مطرؽ التدر س:

أهداؼ المقاء:

يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تعرؼ المقصود بطريقة التدريس.
تعرؼ طريقة التدريس المثالية.
العوامؿ التي تؤثر في اختيار طريقة التدريس.

تو

تتعرؼ مواصفات طريقة التدريس النا حة.

المحتوى:
طريقػػة التػػدريس :هػػي م موعػػة الخط ػوات التػػي يسػػمكها المعمػػـ فػػي توصػػيؿ مػػا ػػال فػػي

الكت ػػاب المدرس ػػي أو المنه ػػاج التعميم ػػي م ػػف معرف ػػة ومعموم ػػات ومه ػػارات ونش ػػاطات وس ػػموكيات
وخب ػرات ونقمهػػا لممػػتعمـ بسػػهولة ويسػػر ،بحيػػث تكف ػػؿ طريقػػة التػػدريس هػػذا التفاعػػؿ بػػيف المعم ػػـ

والطػػالب مػػف ناحيػػة ،وبػػيف الطػػالب والمػػادة الد ارسػػية ،والطػػالب أنفسػػهـ ،والطػػالب وأف ػراد البيئػػة
المحمية ،وذلؾ بهدؼ إحػداث التغيػر اتي ػابي فػي سػموؾ الطالػب الػدائـ نسػبيا ،واكسػابه الخبػرات

التربوية المنشودة.

طر قة التدر س المثال ة:
هػ ػػؿ هنػ ػػاؾ طريقػ ػػة تػ ػػدريس مثاليػ ػػة يمكػ ػػف أف يسػ ػػتخدمها المعممػ ػػوف فػ ػػي كػ ػػؿ المواقػ ػػؼ

والظروؼ؟
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ق ػػد يتس ػػالؿ بع ػػض المعمم ػػيف ،والمشػ ػرفيف الترب ػػوييف ،والمػ ػربيف ف ػػي و ازرة التربي ػػة والتعم ػػيـ وحت ػػم
األهالي والطالب أنفسهـ ،هؿ هناؾ طريقػة تػدريس مثاليػة يمكػف أف يسػتخدمها كػؿ المعممػيف فػي

كؿ الظروؼ والمواقؼ؟

الحقيقة ،وكما يفيػد التربويػوف المعاصػروف أنػه ال يو ػد طريقػة تػدريس مثاليػة واحػدة بحيػث يمكػف

تعميمهػػا عمػػم كػػؿ المعممػػيف السػػتخدامها فػػي تػػدريس ميػػا المػواد ،إذ أف مػػا يناسػػب معممػا قػػد ال
يناسب آخر ،وما يعتبر مناسبا لتعميـ مادة دراسية قد ال يكوف مناسبا لتعمػيـ مػادة د ارسػية أخػر ،
ولػػذا يمكػػف القػػوؿ أنػػه ال يو ػػد طريقػػة تػػدريس مثاليػػة واحػػدة ولكػػف يو ػػد طريقػػة تػػدريس نا حػػة،

بغض النظر عف نوع الطريقة المستخدمة.
اللوامؿ التا تؤثر اا اخت ار طر قة التدر س:

 -1مستوى الفدؼ التلم ما:

لمػػا كانػػت األهػػداؼ التعميميػػة تتنػػوع فػػي أنماطهػػا ومسػػتوياتها حيػػث يو ػػد منهػػا األهػػداؼ
النظرية واألهداؼ العممية ،وأهداؼ طويمة األمد ،وأهداؼ قصيرة األمد وأهداؼ معرفية ،وأهػداؼ
و داني ػػة ،وأه ػػداؼ نف ػػس حركي ػػة ،وأه ػػداؼ عم ػػم مس ػػتو الت ػػذكر ،وأه ػػداؼ عم ػػم مس ػػتو الفه ػػـ
واالستيعاب ،وأخر عمم مسػتو التطبيػؽ ،وأهػداؼ عمػم مسػتو التحميػؿ ،وأخػر عمػم مسػتو

التركيػػب ،ومسػػتو التقػػويـ ،فمػػف الطبيعػػي إذف أال تو ػػد طريقػة تػػدريس واحػػدة مثاليػػة تناسػػب كػػؿ

هذا المتغيرات المتعمقة بالهدؼ التعميمي ،إذ أف الطريقة التي تناسب هدفا مػا قػد ال تناسػب هػدفا
آخر.

 -2محتوى المادة التلم م ة:
لما كانت المادة التعميمية التي سيدرسها المعمـ تختمؼ في نمطهػا حيػث أف هنػاؾ المػادة

العممية ،والمادة األدبية ،والمادة التي تتطمب مهارات نظرية ،والمادة التي تتطمب مهارات عممية،
وتمػػؾ التػػي يغمػػب عميهػػا طػػابا المفػػاهيـ ،وأخػػر التػػي يغمػػب عميهػػا طػػابا المبػػادئ ،ومػػادة يغمػػب
عميها طابا ات رالات ،وأخر يغمب عميهػا طػابا الحقػائؽ واألمثمػة ،وهنػاؾ المػادة التػي تتسمسػؿ

في معموماتها مػف الفكػرة العامػة إلػم األمثمػة والمعمومػات ال زئيػة الخاصػة ،وأخػر التػي تتسمسػؿ
مف األمثمػة والمعمومػات ال زئيػة الخاصػة إلػم الفكػرة العامػة ،كػذلؾ هنػاؾ المػادة الصػعبة ،وهنػاؾ
المػػادة السػػهمة ،والمػػادة كبيػرة الح ػػـ ،والمػػادة صػػغيرة الح ػػـ ،فمػػف الطبيعػػي إذف أال تو ػػد طريقػػة

تدريس واحدة مثالية تناسب كؿ هػذا المتغيػرات المتعمقػة بمحتػو المػادة التعميميػة ،إذ أف الطريقػة
التي تناسب مادة تعميمية ما ال تناسب مادة تعميمية أخر .
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 -3األدوات والوسائؿ التلم م ة:
لمػػا كانػػت المػػادة التعميميػػة التػػي سيدرسػػها المعمػػـ تختمػػؼ فػػي وسػػائمها التعميميػػة مػػف مػػادة

إلػػم أخػػر  ،حيػػث أف مػػف المػواد مػػا يحتػػاج فيهػػا إلػػم وسػػائؿ سػػمعية ،وأخػػر يحتػػاج إلػػم وسػػائؿ
بصػ ػرية ،ومنه ػػا م ػػا يحت ػػاج إل ػػم الص ػػؼ الع ػػادي ،وأخ ػػر تحت ػػاج إل ػػم المختبػ ػرات ،وثالث ػػة إل ػػم
الصاالت ،ومنها مػا يحتػاج أف يػتـ فػي مصػنا ،ومنهػا مػا يػتـ فػي الحقػؿ ،وأخػر فػي البيػت كمػا

فػػي حالػػة التعمػػيـ الخصوصػػي ،ومنهػػا مػػا ي ػػري فػػي بيئػػة تعميميػػة غنيػػة نسػػبيا بػػاألدوات والم ػواد
والوسائؿ والمثيرات والنشاطات التعميمية ،ومنها ما ي ري في موقؼ تعميمي

حؿ وفقير نسبيا،

فمف الطبيعي إذف أال تو د طريقة تدريس واحدة مثالية تناسب كؿ هذا المتغيرات المتعمقة بالبيئة

التعميمية وغناها بالوسائؿ التعميمية ،إذ أف الطريقة التي ت ر في بيئة تعميمية غنية تختمؼ عف
تمؾ التي ت ر في بيئة فقيرة.

 -4خصائص الفرد المتلمـ:

ػغار أو كب ػػارا ،أذكي ػػال ،أو
لم ػػا ك ػػاف الطمب ػػة ال ػػذيف س ػػيتعامؿ معه ػػـ المعم ػػـ ق ػػد يكونػ ػوا ص ػ ا
متوسػ ػػطي الػ ػػذكال ،أو

ػ ػػعافا ،أو قػ ػػد يكون ػ ػوا فػ ػػي مرحمػ ػػة ابتدائيػ ػػة ،أو إعداديػ ػػة ،أو ثانويػ ػػة ،أو

امعية ،أو ما بعػد ال امعيػة ،أو حتػم فػي ريػاض أطفػاؿ؛ أو قػد يكونػوا محميػيف ،أو أ انػب ،أو

قػػد ينحػػدروا مػػف بيئػػات ا تماعيػػة اقتصػػادية غنيػػة ،أو متوسػػطة ،أو فقي ػرة ،ومػػنهـ مػػا يكػػوف لديػػه
خبػرات تعميميػػة سػػابقة ،ومػػنهـ مػػف يفتقػػر إلػػم مثػػؿ هػػذا الخبػرات ،ومػػنهـ مػػف يكػػوف مثقفػا بشػػكؿ
عاـ ،ومنهـ غير مثقؼ ،وقد يكونوا أميػيف ،أو يكونػوا متعممػيف ،ومػنهـ مػف لديػه عاهػات سػمية

أو نفس ػػية ،وم ػػنهـ م ػػف يتمت ػػا بص ػػحة وعافي ػػة ،وق ػػد يك ػػوف المتعمم ػػوف م ػػيعهـ م ػػف اتن ػػاث ،أو

ال ػػذكور ،أو مخ ػػتمط ،وق ػػد يكونػ ػوا مت انس ػػيف ،أو مختمف ػػيف ،انطػ ػوائييف ،أو انبس ػػاطييف ،من ػػدفعيف

لمػػتعمـ أـ ال مبػػالييف ،فمػػف الطبيعػػي إذف ،أال تو ػػد طريقػػة تػػدريس واحػػدة مثاليػػة تناسػػب كػػؿ هػػذا
المتغيرات المتعمقة بخصائص المتعمميف.
-5التوق ت:
لما كاف توقيت التدريس قد يختمػؼ مػف حصػة إلػم أخػر  ،فقػد يكػوف صػباحا ،أو ظهػ ار،

أو عصرا ،أو مسال ،وقد يكوف مكثفا ال تتخممه فترات استراحة ،أو مريحا تتخممه فترات استراحة؛
وقد يتـ فػي ظػروؼ عاديػة ،أو يػتـ فػي ظػروؼ متغيػرة غيػر مسػتقرة؛ وقػد يكػوف التػدريس لطػالب
يدتوف إلم المعمـ بعد حصة زخمة كالفيزيال ،أو الريا يات ،أو يدتوف بعد حصة مريحة كحصػة

الفػػف ،أو الموسػػيقم ،أو الريا ػػة ،أو الشػػعر ،فمػػف الطبيعػػي إذف أال تو ػػد طريقػػة تػػدريس واحػػدة
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مثالي ػػة تناس ػػب ك ػػؿ ه ػػذا المتغيػ ػرات المتعمق ػػة بتوقي ػػت الت ػػدريس ،حي ػػث أف الط ػػالب ف ػػي الح ػػاالت

األولم يحتا وف إلم طريقة تدريسية مشوقة أكثر منهـ في الحاالت الثانية.
-6حجـ الصؼ:

لمػػا كػػاف المعمػػـ قػػد يتعامػػؿ مػػا صػػؼ كبيػػر الح ػػـ نسػػبيا وكثيػػر العػػدد ،أو متوسػػط ،أو

قميػػؿ العػػدد ،وقػػد يتعامػػؿ مػػا طالػػب واحػػد ،أو اثنػػيف ،كمػػا فػػي حالػػة التعمػػيـ الخصوصػػي ،أو مػػا

أكثػػر مػػف ذلػػؾ ،فمػػف الطبيعػػي إذف أال تو ػػد طريقػػة تػػدريس واحػػدة مثاليػػة تناسػػب هػػذا المتغي ػرات
المتعمقة بح ـ الصؼ وعدد الطالب.
 -7الم از ة:

لما كانت طريقة التػدريس تتحػدد فػي

ػول الميزانيػة المخصصػة لمتعمػيـ ،إذ أنػه فػي ظػؿ

الميزانيػػة الغنيػػة يسػػتطيا المعمػػـ أف يسػػتخدـ أكثػػر مػػف طريقػػة ،وأكثػػر مػػف وسػػيمة تعميميػػة ،كمػػا
يستطيا أف يدمج الطالب في نشاطات تعميمية متنوعة تمكانية تػوفير األدوات الالزمػة لمتػدريس

مف قرطاسية وأدوات ومواد وأ هزة ...الخ ،عندها ،يستطيا المعمـ أف يعتمد طريقة التعميـ الذاتي
وخاصة إذا توفر حاسوب لكؿ طالب ما شػبكة إنترنػت ،وحقائػب تعميميػة مبرم ػة ،واال عميػه أف
يتبػػا الطريقػػة التقميديػػة فػػي التػػدريس المعتمػػدة عمػػم المعمػػـ؛ إذف فمػػف الطبيعػػي أال تو ػػد طريقػػة

تدريس واحدة مثالية تناسب ميا المتغيرات المتعمقة بالميزانية المرصودة لمتعميـ.
 -8خمرة الملمـ التدر س ة:

لما كانت طريقة التدريس تعتمد عمم خبرة المعمػـ التعميميػة فيمػا إذا كانػت حديثػة العهػد،
أو متوسطة ،أو قديمة ،وعمم ذوؽ المعمـ ،وحسه ،ومؤهمه األكاديمي ،والتربوي ،وعمم مد حبه

لمهنته ،وانتمائه ،ودافعيته لمتعميـ ،وعمم ال و النفسي الذي يعمؿ فيه فيما إذا كاف ديمقراطيا ،أو

ديكتاتوريا ،أو مريحا أو غير مري  ،فمف الطبيعي إذف أال تو د طريقة تدريس واحدة تناسػب كػؿ
هػذا المتغيػرات المتعمقػة بػالمعمميف وخبػراتهـ خصائصػهـ وأذواقهػـ وكفػالاتهـ ،وحتػم المعمػـ نفسػػه
قد يختار طريقة تدريس في فترة زمنية معينة ،ويختار غيرها في فترة زمنية أخر  ،فمف الطبيعػي

إذف أال تو ػػد طريقػ ػػة تػػػدريس واحػػػدة تناسػػػب ك ػػؿ المعمم ػػيف عمػػػم اخػػػتالؼ س ػػنواتهـ التعميميػػػة،
وأذواقهـ ،وحسهـ ،وكفاياتهـ ،وانتمالاتهـ ،وخبراتهـ.

مواصفات طر قة التدر س ال اجحة:

-

أف يكوف لها أهداؼ وا حة.
أف تتعامؿ ما محتو تعميمي محدد لتدريسه.
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-

أف تتنوع فيها وسائمها التعميمية بما فيها الوسائؿ التقنية.
أف تتنوع في أنشطتها التربوية.
أف تػػدمج الطالػػب فػػي العمميػػة التعميميػػة وت عمػػه يتفاعػػؿ معهػػا س ػوال ،أكػػاف مػػا المعمػػـ ،أو

المادة الدراسية ،أو رفاؽ الصؼ ،أو أفراد البيئة المحمية والم تما.
أف تراعي الفروؽ الفردية بيف الطالب.

-

تكس ػػب الط ػػالب مه ػػارات عقمي ػػة معرفي ػػة ،كم ػػا تكس ػػبهـ مه ػػارات عممي ػػة ،وتقني ػػة ،وو داني ػػة،

-

تعدهـ لمتفكير البنال ،والحوار والمناقشة ،بطريقة مو وعية هادئة.

أف تنمي لد الطالب حس المسؤولية ،وال بط الذاتي ،والتحكـ في عممية تعممه.
تستثير دوافا الطالب وتحثهـ عمم التعمـ.
وصحية ،وا تماعية.

األ شطة التطم ق ة:
باالشتراؾ ما زميالتؾ في الم موعة ،اقترحي عوامؿ أخر يمكف أف تؤثر في اختيار
طريقة التدريس.

المقاء الثا ا :أ واع طرؽ التدر س

أهداؼ المقاء:

يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تتعرؼ أنواع طرؽ التدريس.
تحدد طريقة التدريس المناسبة لممواقؼ المحددة.

أ واع طرؽ التدر س:

-

الطرائؽ التدريسية المعتمدة عمم المعمـ.
الطرائؽ التدريسية التي يتفاعؿ فيها المعمـ والمتعمـ.
الطرائؽ الت ريبية باشراؼ المعمـ.

أوًال :الطرائؽ التلم م ة الملتمدة عمى الملمـ:

وهي األسموب التعميمي الذي يكوف فيػه لممعمػـ الػدور األكبػر فػي عمميػة التػدريس ،وعميػة

تقا المسؤولية األولم في توصيؿ المادة الدراسية إلم المتعمـ.
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وهذا الطريقة تدخذ عدة أشكاؿ منها:

-

اإل لقػػاء :وفيه ػا يعػػرض المػػدرس المػػادة الد ارسػػية ومػػا تت ػػمنها مػػف أفكػػار عمػػم المسػػتمعيف

-

المحاضرة :وهي عبارة عف عرض شفوي يخاطب فيها المعمـ م موعة كبيػرة مػف المتعممػيف،

بهدؼ توصيؿ محتواها إليهـ وتحقيؽ أهدافها في الوقت المتاح له.

وهػػي تشػػبه طريقػػة اتلقػػال إلػػم حػػد كبيػػر ،إال أنػػه ال يسػػم فيهػػا لممسػػتما بالس ػؤاؿ فػػي أثنػػال

المحا رة وانما بعد االنتهال منها.

-

الشرح :وهي طريقة يتناوؿ فيها المعمـ المادة الد ارسػية بالتفسػير والتو ػي  ،ويشػرح كػؿ ػزل
مف أ زائها بشكؿ تدري ي إلم أف يصؿ إلم نهايتها ،وذلؾ بهػدؼ أف ي عػؿ المػادة الد ارسػية
وا حة مفهومة ومدلوفة.

-

الوصؼ :وهي وسػيمة مػف وسػائؿ اتي ػاح المفظػي التػي تعمػؿ عمػم تو ػي الفكػرة الم ػردة
الت ػػي يص ػػعب مالحظته ػػا مباشػ ػرة وتقريبه ػػا إل ػػم أرض الواق ػػا ،وه ػػي تعتم ػػد عم ػػم المحص ػػوؿ

المغػوي لممعمػـ أكثػر مػف أي شػيل آخػر ،وغالبػا مػا تسػتعمؿ عنػدما ال تتػوفر الوسػيمة الحسػػية
التي تو

-

الفكرة المتعممة ،أما في حالة توفر الوسيمة ،فاف الوصؼ يزيدها و وحا.

القصػػة :وهػػي طريقػػة إدراكيػػة شػػيقة يسػػتخدمها المعمػػـ فػػي حالػػة تصػػوير الحػوادث ،أو ت سػػيد
المبادئ ،أو تعميـ ات اا حسف ،أو خمػؽ قػويـ ،وهػي تتعمػؽ بسػرد الحقػائؽ والمعمومػات بقالػب
لفظي أو تمثيمي بحيث يراعم أف يكوف لها مقدمة ،وعرض ،وخاتمة.

وق ػػد تتن ػػوع القص ػػة لي ػػدتي منه ػػا القص ػػة التاريخي ػػة ،والقص ػػة الخرافي ػػة ،والقص ػػة المترابط ػػة وغي ػػر
المترابطة.

-

اللرض والتمث ؿ :وهي طريقة يقوـ فيها المعمػـ بػددال معػيف أمػاـ المتعممػيف كػدف يحػؿ مسػدلة
عمػػم المػػوح ،أو ي ػػري ت ربػػة فػػي المختبػػر ،أو يقػػوـ بتم ػريف ريا ػػي أمػػاـ الطمبػػة ،أو يشػػغؿ
هازا ،او يمثؿ موقفا ،أو يرسـ صػورة ،أو يصػور فيممػا ،كػؿ ذلػؾ يػتـ عمػم مػ أر مػف أعػيف

التالميذ وأمامهـ لكي يقتدوا بالمعمـ.

208

ثا ًا :الطرائؽ التدر س ة التا تفاعؿ ا فا الملمـ والمتلمـ:
وهي الطرائؽ التػي يشػارؾ فيهػا المعمػـ المػتعمـ عمميػة التعمػيـ ويدم ػه فػي مهامهػا ونشػاطاتها
إلم أف تتحقؽ األهداؼ التعميمية التعممية ،فاالثناف يتعاوناف ويتشػاركاف ويسػاهماف فػي عمميتػي

التعميـ والتعمـ ،وهذا الطريقة قد تدخذ عدة أشكاؿ منها:

-

الم اقشة الصػف ة :وفيهػا يطػرح المعمػـ مو ػوعا ،أو سػؤاال ،أو مشػكمة عمػم طػالب الصػؼ

ويطمب مػنهـ مناقشػتها ومحاورتهػا ،وابػدال الػرأي فيهػا ،ثػـ التوصػؿ إلػم حػؿ لهػا بحيػث يعبػر

كؿ طالب عف و هة نظرا الخاصة.

-

الم اقشة عمر المجموعات الصغ رة :وفيها يقوـ المعمـ بتقسيـ طالب الصؼ إلم م موعات
صػػغيرة يتفػػاوت عػػددها مػػا بػػيف  3و  7طػػالب ،ثػػـ يعػػيف لكػػؿ م موعػػة قائػػدا ،ويطػػرح عمػيهـ

مو ػػوعا ،أو س ػؤاال ،أو ق ػػية ،أو مشػػكمة ،ويطمػػب مػػنهـ مناقشػػتها وابػػدال ال ػرأي فيهػػا ،ثػػـ
محاولػػة التوصػػؿ إلػػم حمهػػا ،بحيػػث تعبػػر كػػؿ م موعػػة عػػف و هػػة نظرهػػا الخاصػػة ،وبالتػػالي

فقػد يطػرح المعمػػـ فػي هػػذا الطريقػة مو ػوعا واحػػدا عمػم ميػػا الم موعػات ،أو مو ػػوعات
مختمفة عمم كؿ م موعة.

-

الطر قة الحوار ة :وفيها يقوـ المعمـ باثارة الشؾ حوؿ نقطة ما ،أو مو وع معيف ،ثػـ توليػد

األفكار وعصؼ الدماغ واست رار است ابات المتعمميف عف طريػؽ طػرح السػؤاؿ عمػيهـ وأخػذ
ال واب ،وهكػذا تسػتمر عمميػة المحػاورة إلػم أف يصػؿ الطالػب إلػم مرحمػة اليقػيف بعػد الشػؾ،
إنها باختصار طريقة تحوؿ الدرس إلم م موعة أسئمة وأ وبة تست ر بع ها بع ا.

-

المشار ع الجماع ة أو الدراسات الم دا ة :وفيها يقترح المعمـ مشاريا عمؿ مختمفة ويطمب
مػػف الطػػالب ذوي االهتمامػػات المشػػتركة االشػػتراؾ فػػي مشػػروع ثػػـ إن ػػازا فػػي الوقػػت المحػػدد،

والمشروع قد يكوف بحثا عمميا ،أو ت ربة عممية ،أو بنال هاز ،أو تح ير وسػيمة تعميميػة،
أو و ػػا برنػػامج حاسػػوب ،أو صػػنا خ ازنػػة ،أو بنػػال ػػدار ،أو ز ارعػػة حقػػؿ ،إلػػم غيػػر ذلػػؾ

مف المشاريا التي تتطمب العمؿ ال ماعي الم تمعي.

-

التلم ـ الخصوصا :وهي طريقة تفاعمية تتـ بيف شخصيف أحدهما يدخذ دور المعمـ ،واآلخر
يدخػػذ دور الطالػػب ،أمػػا اذا كػػاف الطالػػب هػػو نفسػػه المعمػػـ ،فعميػػه أف يكػػوف قػػد أتقػػف المهػػارة

التعممية والهػدؼ التعميمػي كػي يتسػنم لػه تعمػيـ طالػب آخػر لػـ يػتقف الهػدؼ بعػد ،وقػد يػدرس

المعمـ في هذا الطريقة طالبا واحدا ،أو اثنيف ،أو ثالثة ،أو أكثر.
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ثالثاً :الطرائؽ التجر م ة االختمار ة ماشراؼ الملمـ

وهػػي األسػػاليب التعميميػػة التػػي يكتسػػب المػػتعمـ فيهػػا خب ػرة ذاتيػػة مباش ػرة ،وذلػػؾ عػػف طريػػؽ

انخراطه بالموقؼ التعميمي بشكؿ مباشر ،ومف هذا الطرؽ:

-

طر قة التجر

اا المختمر اللمما :وفيها يقوـ المتعمـ بالت ربة أو المهارة وكدنه في الواقا

العممي إال أف الت ريػب فػي المختبػر يكػوف أكثػر
ناحية أخر .

-

ػبطا مػف الواقػا العممػي ،وأقػؿ تطابقػا مػف

التجر ػ اػػا الموقػػع الزائػػؼ :وفيهػػا يقػػوـ المػػتعمـ بػػددال الخط ػوات الم ػراد تعممهػػا فػػي موقػػؼ
ازئػؼ قريػب مػف الموقػؼ الحقيقػي الػواقعي ،وذلػؾ ت نبػا لمخطػر الػذي قػد يػن ـ عػف االنخػراط

الفعمي في هذا الخطوات ،كما يحدث لػد تػدريب الطيػاريف ،أو األطبػال ،أو الممر ػيف ،أو
العسكرييف ،ومف ال دير بالذكر هنػا أف اسػتخداـ ألعػاب الفيػديو والنمػاذج االصػطناعية يكثػر
في هذا النوع مف التعميـ.

-

التجر

اا الحقؿ والم داف :وفيهػا ينخػرط المػتعمـ فػي الحقػؿ الز ارعػي ،أو الميػداف الػواقعي

العمم ػػي ،الكتس ػػاب خبػ ػرة تعميمي ػػة مباشػ ػرة ،أو مه ػػارة مح ػػددة ،كالعم ػػؿ ف ػػي المستش ػػفيات ،أو
مؤسسػ ػػات الخدمػ ػػة الم تمعيػ ػػة ،أو العمػ ػػؿ فػ ػػي الحقػ ػػوؿ الزراعيػ ػػة ،أو العػ ػػيش فػ ػػي القريػ ػػة أو

المخيمات ،أو العمؿ في المصنا أو الشركة ،أو البنؾ أو غيػر ذلػؾ مػف الميػاديف ،وقػد يقػوـ

المػػتعمـ فػػي هػػذا الطريقػػة بػػددال ت ربػػة ،أو تطبيػػؽ اسػػتبانة ،أو إ ػرال مقابمػػة ،أو د ارسػػة حالػػة
مر ية ،أو مراقبة سموؾ م موعات معينة ...الخ.

ويطمب منه المعمـ هنا كتابة تقرير عما الحظ وشاهد وعمؿ.

-

طر قة تقمص األدوار :وفيها يقوـ المتعمـ بتمثيػؿ الػدور المتوقػا منػه وأدال المسػؤولية الممقػاة
عمم عاتقه عف طريؽ االنخراط المباشر في الموقػؼ العممػي والتفاعػؿ مػا اآلخػريف وتقمػص

أدواره ػػـ ،ك ػػدف يق ػػوـ ب ػػدور المعم ػػـ ،أو القائ ػػد أو العام ػػؿ ،أو المس ػػؤوؿ ،أو األب ،أو األـ ،أو

االبف ،إلم غير ذلؾ مف األدوار اال تماعية.

221

األ شطة التطم ق ة:
شاط (:)1

لديؾ المواقؼ التالية اختاري أنسب طريقة تدريس لكؿ موقؼ ما بياف السبب:

الموقؼ

-

طر قة التدر س

السم

معمـ يريد أف يدرس مو وع ديد،
ليس لد الطالب أي خبرات
سابقة عنه.

-

معمـ يريد أف يدرس حياة خالد بف

-

أراد معمـ العموـ إ رال ت ربة

-

معمـ يريد أف يدرس مو وع تموث

-

طالب متفوؽ ينتهم مف حؿ

-

معمـ يريد أف يدرس حكاية شعبية

الوليد

عممية

البيئة

األسئمة بسرعة قبؿ زمالئه
شاط (:)2

باالشػتراؾ مػػا زميالتػػؾ فػي الم موعػػة ،اختػػاري درسػا مػػف دروس العمػػوـ وحػددي طريقػػة التػػدريس
المالئمة له.
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الوحدة الراملة :الكفا ات المتلمقة ماستخداـ أدوات التقو ـ
المقاء األوؿ

ساعتاف

 مففوـ التقو ـ -أ واع التقو ـ

 أغراض التقو ـ أسس التقو ـ االختمار التحص ما أغراض االختمار التحص ماالمقاء الثا ا

 -أ واع االختمارات التحص م ة

ساعتاف

 التغذ ة الراجلةاملا :الكفا ات المتلمقة ماستخداـ أدوات التقو ـ
رً
المقاء األوؿ:
أهداؼ المقاء:

يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تعرؼ المقصود بالتقويـ.
تميز أنواع التقويـ.
تتعرؼ أغراض التقويـ.
تحدد أسس التقويـ.
تتعرؼ مفهوـ االختبار التحصيمي.
تحدد أغراض االختبار التحصيمي.

المحتوى
التقػ ػػويـ :إصػ ػػدار حكػ ػػـ عم ػ ػم مػ ػػد وصػ ػػوؿ العمميػ ػػة التعميميػ ػػة إلػ ػػم أهػ ػػدافها ،وتحقيقهػ ػػا

ألغ ار ها ،والكشؼ عف مختمؼ الموانا والمعيقػات التػي تحػوؿ دوف الوصػوؿ إلػم ذلػؾ ،واقتػراح
الوسائؿ المناسبة مف أ ؿ تالفي هذا الموانا.
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أ واع التقو ـ:
التقويـ القبمي أو التشخيصي.

-

التقويـ البنائي أو التكويني أو التتبعي.
التقويـ الختامي أو النهائي.

أوًال :التقو ـ القَ ْمما :يهدؼ إلم
تحديد مستو المتعمـ تمهيدا لمحكـ عمم صالحيته في م اؿ مف الم االت ،وذلؾ بنال
عمم تقويـ قبمي توظؼ فيه اختبارات المعارؼ والخبرات والقػدرات أو االسػتعدادات ،ويت مػم ذلػؾ

بشكؿ كبير فيما تتبعه مثال أغمب المؤسسات التعميميػة النموذ يػة ،الختيػار طمبػة محػدوديف عػف

طريؽ المقابالت الشخصية ،وبيانات نقط المتعمـ المحصؿ عميها إباف المواسـ الد ارسػية السػابقة،
وفي

ول هذا المعطيػات السػابقة ،تتػولم الم نػة العمميػة المكمفػة باالنتقػال باصػدار أحكػاـ بمػد

صالحية المتعمـ لمدراسة التي تقدـ إليها ،أو الفصؿ الذي مف المتوقا أف يدرس فيه.

فالتقويـ القبمي يشخص لممدرس القدرات والمؤهالت العممية والمهارية لممتعمـ.

ثا ًا :التقو ـ الم ائا:
يطمػػؽ عميػػه أي ػا "التقػػويـ التكػػويني أو التتػػابعي" ،ويعػػرؼ بدنػػه :العمميػػة التقويميػػة التػػي

يقوـ بها المعمـ أثنال عممية التعمـ ،وهو يبدأ ما بداية التعمـ ويواكبه أثنال سير الحصة الدراسية،
وهػػي وسػػيمة يوظػػؼ المػػدرس لمػػتحكـ فػػي العمميػػة التعميميػػة  /التعمميػػة ،أي :التحػػوؿ والتغيػػر الػػذي

ينشد أثنال

التعمـ.

ومف األساليب والطرؽ التي يستخدمها المدرس في هذا النوع مف التقويـ ما يمي:

-

الطريقة الحوارية ماعات وفراد (األسئمة المو هة ،المناقشة ،تحميؿ).
تماريف كتابية (األشغاؿ التطبيقية والمو هة).
حصص الدعـ والتقوية.

ثالثاً :التقو ـ الختاما أو ال فائا أو اإلجمالا:

ويقصد به العممية التقويمية التي ي ري القياـ بها في نهاية برنامج تعميمي.

هو تقويـ بعدي ختامي يتـ في آخر السنة الدراسية ،ويحظم بدهمية في مدخؿ الكفايات ،إذ:

-

يساعد عمم و ا حصيمة ما تحقؽ مف أهداؼ.
يمكف مف الدقة في إعداد أنشطة الدروس الموالية.
يتي إمكانية و ا خطة لمدعـ والتقوية.
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أسس التقو ـ:
هناؾ م موعة مف األسس التي ال بد مف مراعاتها عند تخطيط وتنفيذ عممية التقويـ اذا مػا

أريد لهذا العممية الن اح في تحقيؽ أهدافها ومف هذا األسس:

-

أف يكػوف التقػويـ شػامال لكػؿ أنػواع ومسػتويات األهػداؼ التعميميػة ولكػؿ عناصػر العمميػة
التعميمية التعممية والعوامؿ المؤثرة فيها.

-

أف يكػوف التقػويـ عمميػة تقػدير مسػتمرة لمػد

مػا يحققػه الطػالب مػف األهػداؼ المرسػومة

لعمميتي التعميـ والتعمـ حتم يتسنم تصحي مسار عممية التعمـ.

-

أف يكوف التقويـ متكامال بمعنم أف يكوف هناؾ ترابط وتكامؿ وتنسيؽ بػيف األدوات المتعػددة
المستخدمة في التقويـ.

-

أف يػتـ التقػويـ بطريقػة تعاونيػة يشػارؾ فيهػا كػؿ مػف يػؤثر فػي العمميػة التعميميػة ويتػدثر بهػا
كالمعمميف والمديريف والمشػرفيف التربػوييف وذوي الخبػرة وأوليػال األمػور وصػوال لمتقػويـ الػذاتي

مف قبؿ التمميذ والمعمـ.

-

أف يكػوف التقػويـ متسػقا مػا أهػداؼ المنهػاج ،بمعنػم أف يتصػؿ بمػا ينبغػي إن ػازا فػاف كػؿ
البرنػامج التدريسػي يرمػي إلػم نمػو شخصػية التمميػذ فػاف عمميػة التقػويـ ي ػب أف تقمػؿ مػف

الفروؽ الفردية في األدال وتكثر مف المقارنات ال ماعية.

-

أف يبنم التقويـ عمم أساس عممي ،بمعنم أف تتػوافر فػي األدوات المسػتخدمة فيػه م موعػة

-

أف يميػز التقػويـ بػيف مسػتويات األدال المختمفػة ويكشػؼ عػف الفػروؽ والقػدرات المختمفػة

-

أف يراعم في التقويـ االقتصاد في الوقت وال هد والماؿ.

مف الخصائص كالصدؽ والثبات والمو وعية والتنوع والتمييز.

لمتالميذ.

التخطػيط لعمميػة التقػويـ وت نػب العشػوائية فػي العمػؿ كػي ال ت ػيا ال هػود واتمكانػات
والوقت سد .

االختمار التحص ما:
عينة مختارة مف السموؾ )النػواتج التعميميػة) المػراد قياسػه لمعرفػة در ػة امػتالؾ الطالػب

لهػذا السػموؾ ،وذلػؾ مػف أ ػؿ الحكػـ عمػم مسػتو تحصػيمه مػف خػالؿ مقارنػة أدائػه بتحصػيؿ

زمالئه أو تحديد المعارؼ والمهارات التي يستطيا الطالب القياـ بها ،والتي ال يستطيا.
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أغراض االختمارات التحص م ة:
إف أغراض االختبارات التحصيمية متصمة بدغراض القياس والتقويـ عامة ومنها:

-

التشػػخ ص :أي التعػػرؼ عمػػم وانػػب القػوة أو ال ػػعؼ لػػد الطالػػب فػػي انػػب مػػف وانػػب
التحص ػػيؿ لالس ػػتفادة م ػػف النتػ ػػائج ،م ػػا م ػػا يس ػػتدعيه ذل ػػؾ م ػػف تقي ػػيـ ألس ػػموب التػػػدريس أو

المنهػ ػػاج...الخ ،ومػ ػػا أف هنػ ػػاؾ اختبػ ػػارات خاصػ ػػة بالتشػ ػػخيص إال أف اختبػ ػػارات التحصػ ػػيؿ

الصفية تفيد كذلؾ.

-

التص ؼ :أي تقسيـ وتصػنيؼ الطػالب إلػم تخصصػات مختمفػة أكػاديمي ،ز ارعػي.... ،الػخ
أو تصنيؼ الطالب وفؽ قدراتهـ وميولهـ ،وفي هذا الحالة غالبػا مػا تسػتخدـ اختبػارات ذكػال

أو ميوؿ.

-

ق ػػاس مسػػتوى التحص ػ ؿ :أي قيػػاس مػػد تحقػػؽ األهػػداؼ التعميميػػة لػػد المػػتعمـ فػػي مػػادة

د ارسػ ػػية ،وتنصػ ػػب معظػ ػػـ اختبػ ػػارات التحصػ ػػيؿ عمػ ػػم تحقيػ ػػؽ هػ ػػذا الهػ ػػدؼ (قيػ ػػاس الهػ ػػدؼ)
وتستخدـ أي ا ألغراض المس والتنبؤ.

خطوات م اء االختمار التحص ما:

-

تحديد وظيفة أو غرض االختبار.
تحديد األهداؼ التعميمية.
صياغة األهداؼ التعميمية بصورة سموكية.
تحميؿ محتو المادة الدراسية.
إعداد دوؿ المواصفات.
أسس تحديد نوعية فقرات االختبار.

األ شطة التطم ق ة:

كيؼ يمكف لممعمـ أف يحافظ عمم استم اررية التقويـ ؟
المقاء الثا ا:

أهداؼ المقاء:
يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تتعرؼ أنواع االختبار التحصيمي.
تعرؼ المقصود بالتغذية ال ار عة.
تحدد أهمية التغذية ال ار عة.
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-

تتعرؼ وظائؼ التغذية ال ار عة.
تتعرؼ أنواع التغذية ال ار عة.
تحدد خصائص التغذية ال ار عة.

أ واع االختمارات التحص م ة:
يمكف تقسيـ االختبارات إلم األنواع التالية:

ال وع األوؿ :اختمارات شفف ة.

وهي أقػدـ أنػواع االختبػارات وقػد اسػتخدمها الصػينيوف واليونػانيوف القػدمال وسػقراط فػي الػتعمـ

والتعمػػيـ ،وظمػػت سػػائدة إلػػم فت ػرة متػػدخرة مػػف العصػػور الحديثػػة ،وفػػي هػػذا النػػوع مػػف االختبػػارات
تو ػػه أسػػئمة لمطالػػب أو المفحػػوص مشػػافهة ،ويتمقػػم األسػػتاذ أو الفػػاحص ات ابػػة ،وتسػػتخدـ فػػي
تقييـ القرالة والمحفوظات ومناقشة الرسائؿ العممية ،ومف مميزاتها:

-

انعداـ م اؿ الغش واالستفادة مف هد الغير.
مالحظة كثير مف ال وانب التي ال تكشفها ورقة ات ابػة ،مثػؿ االنفعػاالت ،وسػالمة النطػؽ،
والثقة بالنفس.

-

ال تتطمب تكاليؼ في ال هد أو المادة .
يمكف التعمؽ في المعمومات المو ودة لد الطالب أو المفحوص ،مف خالؿ إ ابته.

وما ذلؾ إال أف لذلؾ النوع عدد مف العيوب منها:

-

إف األسئمة التي تطرح عمم الطالب أو المفحوص ال تمثؿ عينة ممثمة لمحتويات المادة.
عدـ العدالة لتبايف األسئمة المو هة لكؿ طالب أو المفحوص.
ال توفر الوقت الكافي لمطالب أو المفحوص لمتعبير عف قدراته.
ات ابة غير مكتوبة مما ال يمكف الفاحص مف إعادة القرالة وتصحي التقييـ.
اعتمادها عمم التقدير الذاتي لممعمـ ،والتدثر بحالته.

ال وع الثا ا  :االختمارات التحر ر ة

وهي االختبارات التي تكتب إ ابتها ،وهي نوعاف:

 -1االختمػارات المقال ػة :وهػي مػػف أكثػر أنػواع االختبػارات التحريريػػة شػيوعا وهػي اختبػار كتػػابي
يطمػػب فيػػه مػػف الطالػػب أو المفحػػوص أف يكتػػب أ ابتػػه عػػف األسػػئمة المو هػػة لػػه ،ويحتػػاج تقػػدير
عالماتػػه إلػػم أحكػػاـ ذاتيػػة عػػف نوعيػػة ات ابػػة ومػػد اسػػتيفائها لممطمػػوب ،ويسػػتعمؿ هػػذا النػػوع
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عندما نريد القياـ بقياس مباشر ألهداؼ تنطوي عمم ات اهات سموكية كما في األسئمة التػي تبػدأ

بكممات مثؿ :اشرح قارف ،صؼ ،بيف ،و

...الخ.

وقد تسػتخدـ لتقيػيـ قػدرات أشػد تعقيػدا كقػدرة الطالػب أو المفحػوص عمػم التعبيػر عػف نفسػه كتابػة
بدسموب وا

وصحي  ،أو عمم تنظيـ أفكارا تي اح نقطة معينة أو الدفاع عنها.

ومػػف أبػػرز عيوبػػه أنػػه تػػتـ تقػػدير العالمػػات بطريػػة ذاتيػػة ،ومػػف الصػػعب أف تكػػوف أسػػئمته شػػاممة
ل ميا المادة كما في االختبارات المو وعية.

 -1االختمارات الموضوع ة :وهي اختبارات تحريرية يتطمب ات ابة عنهػا و ػا إشػارة صػ
أو خطد ،أو اختيار مف متعدد ،أو المزاو ة ،أو اتكماؿ ،ويطمؽ عميها مو ػوعية لعػدـ
تػػدخؿ ذاتيػػة المصػػح  ،وال ينطبػػؽ هػػذا عمػػم أسػػئمة اتكمػػاؿ إذ قػػد تظهػػر إ ابػػات غيػػر

متوقعػػة ت ػػطر المصػػح إلػػم االعتمػػاد عمػػم أحكػػاـ خاصػػة ،ولػػذا يمكػػف تقسػػيمها إلػػم

قسميف هما:

أوال :االختبارات القائمة عمم تزويد معمومات محددة عف اتكمػاؿ مثػؿ إكمػاؿ عبػارات ناقصػة أو
مؿل الفراغ.

ثانيا :االختبارات القائمة عمم االختيار :ص أـ خطد ،االختيار مف متعدد.
ما مالحظة أف المو وعية شرط أساسي في كؿ اختبار.
م از ا االختمارات الموضوع ة:

-

تمنا التقدير الذاتي.
تفادي غموض ات ابة ،والخروج عف المو وع.
تشمؿ كمية كبيرة مف مادة االختبار.
سهمة لمطالب ،والمعمـ عند التصحي  ،واتدارة المدرسية عند الم ار عة.

ال وع الثالث :اختمارات األداء

ػاز
يقص ػػد به ػػا قيػ ػاس أدال م ػػا يق ػػوـ ب ػػه الف ػػرد ف ػػي م ػػاؿ يتطم ػػب فع ػػال أو عم ػػال أو إن ػ ا
كالطباعة عمم اآللة الكاتبة ،أو القياـ بتمريف ريا ي أو كتابة تقرير عػف رحمػة أو زيػارة قػاـ بهػا

ونحو ذلؾ.

ويستخدـ هذا النوع في عدة م االت منها.

-

الت ارب العممية في مادة العموـ مف فؾ وتركيب وتشري وتشغيؿ وتح ير ..الخ.
األنشطة العممية المتعمقة بالمواد الدراسية والبحث العممي ،واستخداـ األ هزة.
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-

بػرامج المػػدارس والمعاهػػد والكميػػات الصػػناعية والزراعيػػة والت اريػػة والصػػحية والفنيػػة والمهنيػػة

-

استخدامها كوسيمة تعميمية لتحفيز الطالب عمم التعمـ.

والعسكرية والهندسية والطيراف والبحرية واعداد المعمميف.

أي أنهػػا تسػػتخدـ فػػي قيػػاس مػػد تحقػػؽ أهػػداؼ الم ػػاؿ النفسػػحركي ،أي األهػػداؼ التػػي تتعمػػؽ
بالمهارات اآللية واليدوية التي تتطمب التناسؽ الحركي النفسي والعصبي.

ومف أهـ االختمارات الموضوع ة:

أسئمة الصوا والخطأ:

يتك ػػوف االختب ػػار ف ػػي ه ػػذا الن ػػوع م ػػف األس ػػئمة م ػػف ع ػػدد م ػػف العب ػػارات بع ػػها ص ػػحي

وبع ػػها خط ػػد ،ويطم ػػب م ػػف الطال ػػب أف يحك ػػـ عم ػػم ك ػػؿ عب ػػارة بالصػ ػواب أو الخط ػػد ،ويمك ػػف
استخداـ هذا النوع ما بعض أنواع االختبارات األخر .
مقترحات هامة إلعداد أسئمة الصوا والخطأ:

هناؾ عدد مف المقترحات يف ؿ لمستخدـ هذا النوع مف األسئمة مراعاتها وهي:

-

أف تكوف العبارات وا حة وبسيطة وقصيرة وليست حرفية مف الكتاب.
أف تكوف العبارات صحيحة أو خاطئة دوف التباس ،وتشتمؿ عمم هدؼ واحد.
أف تخمط العبارات عشوائيا ،وتكوف مناصفة بيف الصواب والخطد.
أف تكوف العبارات متساوية في الطوؿ ما أمكف.
أف تكوف صياغة العبارات مثبتة ،وتت مف معمومات هامة.
أف ال تت مف العبارات أوامر أو مؿ دلية أو مو ا خالؼ عمم صحتها.
أف ال تت مف األسئمة عبارات تع يزية.
أف ال تت مف األسئمة عبارات تمم بات ابة أو تساعد عمم ذلؾ.
يف ؿ أف يطمب تصحي الخطد لمتغمب عمم التخميف والصدفة.
أف تكوف هناؾ أسئمة فئة (أ) وأسئمة فئة (ب) لمتغمب عمػم الغػش ،بحيػث يكػوف صػؼ لديػه

النوع أ والصؼ الم اور النوع ب ،ما إمكانية أف تكوف األسئمة نفسها ،ولكف يختمؼ ترتبيها

ليظهر لمطالب أنها مختمفة.
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أسئمة االخت ار مف متلدد:
تعتمد هذا األسئمة عمم مقدمة تطرح مسدلة ،ثـ عدد مف ات ابػات مػف  5-3غالبػا تمػي

الس ػؤاؿ وتكتػػب أدنػػاا ،وواحػػدة مػػف تمػػؾ الخيػػارات هػػي الصػػحيحة ،وغيرهػػا خيػػارات هػػدفها صػػرؼ
ذهف الطالب غير المتمكف.

ويعتبػػر خبػرال االختبػػارات أف أسػػئمة االختيػػار المتعػػدد مػػف أف ػػؿ االختبػػارات ،ولػػذا فهػػي

شائعة االستعماؿ في االختبارات المقننة لمتحصيؿ والقدرات ،وما ذلػؾ تنتقػد عنػد إعػدادها بشػكؿ
غير يد كما أنها ال تقيس أكثر مف المصطمحات والحقائؽ الم ػردة واألمػور التافهػة ،وغالبػا مػا
تكوف إ ابتها صحيحة ،وما ذلؾ هي تقيس بشكؿ باهر نتائج تعميمية مهمة إف أحسف إعدادها،

فمها القدرة عمم رصد عينة كبيرة مف األدال العالي المستو .
مقترحات لكتامة أسئمة االخت ار مف متلدد:

يف ؿ عند كتابة أسئمة االختيار مف متعدد مراعاة ال وابط التالية:

-

أف يكوف السؤاؿ وا حا ومحددا ويقيس مخر ات هامة لتعميـ.
أف تت مف األسئمة ميا مستويات األهداؼ المعرفية ما أمكف.
عدـ النقؿ الحرفي مف الكتاب.
ت نب صي النفي.
ت نب استخداـ الهبات المساعدة عمم ات ابة.
يف ؿ عدـ استخداـ عبارات مثؿ :كؿ ما سبؽ صحي أو كؿ ما ذكر خطد.
أف تكوف المبهمات مف األخطال الشائعة وت ذب  %5مف الطالب عمم األقؿ.
أف تكوف البدائؿ قصيرة ومت انسة ومنس مة ما المقدمة.
أف تكوف البدائؿ ما بيف  5-3بدائؿ.
أف تكوف هناؾ إ ابة صحيحة واحدة.
أف توزع ات ابات الصحيحة عمم البدائؿ بالتساوي عشوائيا لمتغمب عمم توقا ات ابة.
يف ؿ تساوي عدد البدائؿ لألسئمة لتيسير التحميؿ والمقارنة.

أسئمة المزاوجة /المطامقة /المقاممة:

إف أسئمة المزاو ة فاعمة في تحفيز الطالب إلم رؤية العالقػة بػيف م موعػة أشػيال والػم

تكامؿ المعرفة ،ولكنها أقؿ مالئمة لقياس مستويات األدال العالية مف أسئمة االختيار مف متعدد.

229

وتكػػوف أسػػئمة المزاو ػػة عػػادة عمػػم شػػكؿ عػػاموديف ،العػػامود األيمػػف يت ػػمف م موعػػات

األسئمة والعامود األيسر يت ػمف ات ابػات ،وعمػم الطػالب أف يزاو ػوا أو يطػابقوا أو يقػابموا بػيف
العاموديف.

وتو د أنواع أخر مف المزاو ة ،فقد يطمب مف الطػالب أف يختػاروا مؤلفػا أو قػائال لكػؿ

عبارة أو صيغة ذكرت ،وبعض تمؾ الصي فيه عسر وصعوبة ويتطمب مستو مف األدال أعمم
بكثير مف التذكر.

مقترحات لكتامة أسئمة المزاوجة:
مػػف أبػػرز ال ػوابط التػػي ي ػػب مراعاتهػػا عنػػد كتابػػة أسػػئمة المزاو ػػة /المقابمػػة  /المطابقػػة مػػا
يمي:

-

انتم ػػال قائمػػػة المثيػ ػرات واالسػػػت ابات لمو ػػػوع واح ػػد ،كػ ػػدف يك ػػوف ع ػػف عواص ػػـ دوؿ ،أو

-

ت ػانس كػؿ مػف المثيػرات واالسػت ابات فػي القػائمتيف ،كػدف تكػوف القائمػة األولػم أسػػمال دوؿ

مؤلفات أو حاالت المادة ،أو نظريات التعمـ.

والثاني ػ ػػة أس ػ ػػمال العواص ػ ػػـ ،أو تك ػ ػػوف المثيػ ػ ػرات ف ػ ػػي القائم ػ ػػة األول ػ ػػم كمه ػ ػػا أس ػ ػػمال أع ػ ػػالـ،
واالست ابات في القائمة الثانية كمها عناويف كتب ،أو مفاهيـ تربوية.

-

أف يكػػوف عػػدد المثي ػرات فػػي القائمػػة األولػػم أقػػؿ مػػف عػػدد االسػػت ابات فػػي القائمػػة الثانيػػة،
وذلؾ ألف التساوي يبنهما يتي لمطالب أف يختار لممثير األخير في القائمة األولم االست ابة

الوحيدة المتبقية في القائمة الثانية.

خمو المثير مف أية إشارات أو دالالت لغوية يمكف أف تساعد الطالب عمم ات ابة.

-

و ػػوح التعميمػػات الخاصػػة بػػددال االختبػػار ،ويف ػػؿ و ػػود مثػػاؿ تو ػػيحي لطريقػػة ات ابػػة

-

إحاطػػة الطالػػب عممػا بػػدف االسػػت ابات فػػي القائمػػة الثانيػػة يمكػػف اسػػتخدامها أكثػػر مػػف مػرة أـ

-

ترتيب االست ابات في القائمة الثانية ترتيبػا منطقيػا ،مػا م ارعػاة عػدـ وقػوع أي اسػت ابة أمػاـ

ليسترشد به الطالب عند ات ابة.

تستخدـ مرة واحدة فقط ليدخذ ذلؾ في الحسباف عند ات ابة.

المثير المناسب لها في القائمة األولم.

أسئمة إكماؿ الفراغ:

هػػي نػػوع مػػف األسػػئمة سػػهؿ الكتابػػة ،يمػػدنا بقيػػاس ذي كفػػالة ،وليسػػت عر ػػة لمتخمػػيف،
ويتدلؼ هذا النوع مف األسئمة مف عدد مف الفقػرات عمػم شػكؿ عبػارات أو مػؿ ناقصػة ،ويطمػب
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مف الطالب أف يكمؿ النقص بو ا كممة ،أو كممات محددة ،أو عدد ،أو رمز ،وذلؾ فػي الفػراغ

المخصص لذلؾ.

مقترحات لكتامة أسئمة إكماؿ الفراغ  /التكم ؿ

عمم مستخدـ هذا النوع مف األسئمة مراعاة ما يمي:

-

اسػػدؿ أسػػئمة يمكػػف تصػػحي إ اباتهػػا بمو ػػوعية مسػػتخدما العبػػارات والكممػػات القصػػيرة ،مػػا
التدكػػد مػػف أف كػػؿ س ػؤاؿ مناسػػب وذلػػؾ مػػف خػػالؿ ات ابػػة عػػف الس ػؤاؿ التػػالي :هػػؿ يمكػػف
االعتماد عمم مفتاح ات ابة لمتصحي مف قبؿ مف ليس له دراية بالمو وع؟

و ا مفتاح لمتصحي يت مف كؿ ات ابات المقبولة لكؿ سؤاؿ.

و ا الفراغات قرب نهاية ال مؿ ،ما طرح ممة كاممة أو شبه كاممة قبؿ طمب ات ابة.
التخمص مف الهبات الم انية المساعدة عمم ات ابة ،ممثمة في:

 -1عؿ الفراغ بمسافات متساوية ،ألف طوله قد يكوف مفتاحا لإل ابة.
 -2الصي النحوية ،فمثال استعماؿ (هما) يدؿ عمم أف ات ابة تبدأ بفعؿ أو اسػـ فػي حػاؿ
المثنم.

االقتصػػار عمػػم ف ػراغ أو ف ػراغيف فػػي كػػؿ س ػؤاؿ ،ألف الف ارغػػات الكثيػػر تهػػدر الكثيػػر مػػف الوقػػت

الثميف الذي يستغرقه الطالب لمعرفة السؤاؿ.

إذا كانت ات ابة باألرقاـ في ب ذكر وحدة القياس التي تعبر عف األرقاـ (متر ،طف ،ك ـ.)..

التغذ ة الراجلة:
هي عممية استر اع نفػس معمومػات الطػالب التػي سػبؽ أف اكتسػبوها وذلػؾ عػف طريػؽ

أسػئمة تقػود إلػم ذلػؾ ،وتقػوـ عمػم أسػاس التعػرؼ عمػم الصػعوبات التػي توا ػه المعمػـ ومحاولػة
التغمب عميها والتعرؼ عمم نقاط القوة والعمؿ عمم تعزيزها.
أهم ة التغذ ة الراجلة:

الر عة أهمية كبيرة في عممية تعمـ المهارات الحركية ،ومنها ما يدتي:
إف لمتغذية ا

-

اتخبار :إعالـ المتعمـ بنتائج است ابته مف حيث الصحة والخطد ،فيصح المتعمـ خطدا.
التعزيز :إعالـ المتعمـ بنتائج است ابته الصحيحة ،فتقو ثقته بنفسه.
الدافا :إعالـ المتعمـ بنتائج است ابته الصحيحة ،فتحفزا إلم زيادة هدا وسرعة تعممه.
التقييـ :إعالـ المتعمـ بنتائج است ابته ،فيقيـ سموكه وأدالا.
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وظائؼ التغذ ة الراجلة:

-

وظيفػة إخباريػػة :يخبػػر فيهػػا المػػتعمـ بدر ػػة صػحة وابػػه أو تدخمػػه ،وفػػي نفػػس الوقػػت يػػدرؾ

-

وظيفة تعزيزية :يتحفز المتعمـ والمعمـ عمم مزيد مػف العطػال واتنتػاج أو التصػحي لممسػار

المدرس م االت التدخؿ لمتصحي واعادة التو يه.
واعادة التو يه.

-

الوظيفة التقويمية :إذ إنها شكؿ مف أشكاؿ التقويـ لعمؿ.

-

التغذ ة الراجلة المحا دة :التي ال تقدـ حكما عمم األدال سػمبا أو إي ابػا ،بػؿ تقػدـ مقترحػات

-

ػر ألنهػا
التغذ ة الراجلة اإل جام ة :وتعتبر مف الدعامات القوية لمتغذية ال ار عة المحايػدة ،نظ ا

أ واع التغذ ة الراجلة:

أو تقارير مف أ ؿ تحسيف األدال ،وال تقدـ بشكؿ صري .

تهدؼ إلم التعزيز ،كدف نقوؿ مثال( :أ بت إ ابة صػحيحة ،اسػتمر عمػم هػذا األدال ،ػزاؾ

الل خيرا ،و هة نظرؾ صائبة).

-

التغذ ػػػة الراجلػػػة السػػػمم ة :فيه ػػا نؤك ػػد أف الطريق ػػة الحالي ػػة ف ػػي األدال غي ػػر مقبول ػػة ،وعمي ػػه
اسػػتبدالها بطريقػػة أف ػػؿ لموصػػوؿ إلػػم الحػػؿ الصػػحي  ،كقولنػػا مػػثال( :ال بػػد أف تغيػػر هػػذا
السموؾ إلم األف ؿ ،ي ب أف تدرس بصورة أف ؿ).

خصائص التغذ ة الراجلة:

لمتغذية ال ار عة خصائص ثالث وهي:
 -الخاص ة التلز ز ة:

ػز رئيسػ ػا ف ػػي ال ػػدور ال ػػوظيفي لمتغذي ػػة ال ار ع ػػة ،األم ػػر ال ػػذي
تش ػػكؿ ه ػػذا الخاص ػػية مرتك ػ ا
يساعد عمم التعمـ ،وقد ركز أحد الباحثيف عمم هذا الخاصية مػف خػالؿ التغذيػة ال ار عػة الفوريػة
في التعميـ المبرمج ،إذ ير أف إشعار الالعب أو المتعمـ بصحة است ابته يعػززا ،ويزيػد احتمػاؿ

تكرار االست ابة الصحيحة لديه فيما بعد.
 -الخاص ة الداال ة:

ػور هامػا ،إذ تسػػهـ التغذيػػة ال ار عػػة فػي إثػػارة دافعيػػة الالعػػب أو
تشػكؿ هػػذا الخاصػػية محػ ا

المػػتعمـ لمػػتعمـ واتن ػػاز واألدال المػػتقف ،ممػػا يعنػػي عمػػه يسػػتمتا بعمميػػة الػػتعمـ أو األدال ويقبػػؿ
عميها بشوؽ ،مما يؤدي إلم تعديؿ سموكه أو است ابته.
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 الخاص ة الموجفة:تعمػؿ هػذا الخاصػػية عمػم تو يػػه الالعػب أو المػتعمـ نحػػو أدائػه ،فتبػػيف لػه األدال المػػتقف

فيثبتػػه واألدال غيػػر المػػتقف فيحذفػػه ،وهػػي ترفػػا مػػف مسػػتو انتباهػػه إلػػم الظػواهر المهمػػة لممهػػارة
الم ػراد تعممهػػا ،وتزيػػد مػػف مسػػتو اهتمامػػه ودافعيتػػه لمػػتعمـ أو األدال ،فيتالفػػم م ػواطف ال ػػعؼ
والقصػػور لديػػه ،لػػذلؾ فهػػي تعمػػؿ عمػػم تثبيػػت األدال واالرتباطػػات المطموبػػة وتصػػح األخطػػال
وتعدؿ الفهػـ الخػاطخ ،ف ػال "عػف إسػهامها فػي مسػاعدة الالعػب أو المػتعمـ عمػم تكػرار السػموؾ

الذي أد إلم نتائج مرغوبة ،وهذا يزيد مف ثقته بنفسه وبنتائ ه التعميمية.

األ شطة التطم ق ة:
شاط (:)1

اختر درسا مف دروس المغة العربية واكتب له سؤاليف مو وعييف وآخريف مقاليف.
شاط (:)2
مف خالؿ شرحؾ لدرس مف دروس المغة العربية و دت لد الطالب خطد في لفػظ حػرؼ التػال،

ماذا تفعؿ؟

الوحدة السادسة :التلم ـ المصغر
المقاء
األوؿ

4

ماه ة التلم ـ المصغر

خطوات التلم ـ المصغر

تطم ؽ مف الطالمات عمى التلم ـ

المصغر 

ساعات



أهداؼ المقاء:
يتوقا مف الطالبة المعممة في نهاية المقال أف تكوف قادرة عمم أف:

-

تعرؼ مفهوـ التعميـ المصغر.
تحدد خطوات التعميـ المصغر.
تطبؽ عمميا خطوات التعميـ المصغر.

التلم ـ المصغر:

موقؼ تدريسي مصغر يقوـ به الطالب المعمـ يشبه الموقؼ التدريسػي الحقيقػي غيػر أنػه

يقؿ في مدة العرض وفي عدد المتعمميف ،ويركز في شرحه عمم هدؼ واحد أو مهارة واحػدة ،ثػـ
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تكوف هنػاؾ تغذيػة ار عػة مػف قبػؿ المتعممػيف والمشػرؼ لمػا قدمػه مػف شػرح لموقػوؼ عمػم وانػب

القوة وال عؼ لتحسيف أدائه.

خطوات التدر س المصغر:

 -1تحدي ػػد المه ػػارات التدريس ػػية الت ػػي يػ ػراد ت ػػدريب المعمم ػػيف عميه ػػا ،مث ػػؿ مه ػػارة ط ػػرح األس ػػئمة

الصفية ،مهارة استخداـ الوسائؿ العممية أو التعمـ التعاوني ...الخ.

 -2التخطػػيط لمتػػدريس المصػػغر الػػذي سػػيتناوؿ المهػػارات المحػػددة ويشػػتمؿ هػػذا التخطػػيط عمػػم

النقاط التالية:

أ -صياغة األهداؼ السموكية التي يراد تحقيقها خالؿ الدرس المصغر.
ب -ذكر المهاـ واألنشطة التي يقوـ بها الطالب.

ج -ذكػر أسػموب التػػدريس الػذي يػراد اسػتخدامه مثػؿ إ ػرال نقػاش أو حػوار أو محا ػرة أو إتبػػاع
طريقة االكتشاؼ أو االستدالؿ أو غير ذلؾ.

د -ذكر كيفية التقويـ التي ستتبا مثؿ ات ابة عف أسئمة كتابيػة أو االسػتماع إلػم أدال شػفوي ..
الخ.

 -3تنفيػػذ التػػدريس المصػػغر بهػػدؼ تطبيػػؽ المهػػارات التدريبيػػة و فػػي نفػػس الوقػػت تس ػ يؿ هػػذا

األدال عمم شريط فيديو.

 -4التغذية ال ار عة وهي المعمومات التي يتمقاها المعمـ المتدرب بشدف أدائه.
 -5صػػقؿ المهػػارات عػػف طريػػؽ إعػػادة التخطػػيط لممهػػارات التدريبيػػة و إعػػادة تنفيػػذها فػػي درس

مصغر آخر.

األ شػػطة التطم ق ػػة :باالشػػتراؾ مػػا زميالتػػؾ فػػي الم موعػػة ،اختػػاري خططػا لػػدرس ونفذيػػه أمػػاـ
الم موعة متبعة خطوات التعميـ المصغر.
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