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  ملخص
ة اليرموك       هدفت الدراسة إلى ة في جامع ة االبتدائي تقويم فاعلية برنامج إعداد معلمي التربي

ا إذا آانت               ة، والكشف عم ة نظر الطلب ُا من وجه م مهني ة المعل ة لتنمي ايير الوطني في ضوء المع
امج تعزى لتخصص الطالب     هناك فروق في تقدير ة    (ات الطلبة لفاعلية البرن م صف، وتربي معل

ل ن  ). طف ون م تبانة تتك ة أعدت اس داف الدراس ق أه االت ) ٥٦(ولتحقي ى المج ة عل رة موزع فق
ام        ة ع ة األردني ًا الصادرة عن وزارة التربي م  ٢٠٠٦السبع للمعايير الوطنية لتنمية المعلم مهني ، ث

) ١٩٩(تربية طفل و) ٨٠(طالبًا وطالبة، منهم ) ٢٧٩(تي بلغ حجمها طبقت على عينة الدراسة ال
ي       ام الدراس ن الع اني م ل الث ي الفص م صف ف ة  .  ٢٠١١/٢٠١٢معل ائج أن فاعلي رت النت أظه

ي جاءت بدرجة          اس الكل ى المقي ة اليرموك عل ي جامع ة ف ة االبتدائي امج إعداد معلمي التربي برن
ال   ى مج ة األول اء بالمرتب طة، وج ة  متوس ال المعرف ة، ومج ة عالي يم بدرج ة التعل ات مهن أخالقي

ة  ة الثالث دريس بالمرتب ذ الت ال تنفي ة، ومج ة وبدرجة عالي ة الثاني ة بالمرتب ة والبيداغوجي األآاديمي
ة   ال التربي ة متوسطة، ومج ة وبدرج ة الرابع دريس بالمرتب ال التخطيط للت ة، ومج ة عالي وبدرج

ة الخام   ي األردن بالمرتب يم ف ة       والتعل ة بالمرتب م الطلب يم تعل ال تقي طة، ومج ة متوس ة وبدرج س
طة     ة متوس ابعة وبدرج ة الس ذاتي بالمرتب وير ال ال التط طة، ومج ة متوس ة  وبدرج ا . السادس آم

ة   ) ٠٫٠٥=α(أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا على مستوى  ديرات الطلب بين تق
  ).معلم صف ، وتربية طفل(دائية تعزى لتخصصهم لفاعلية برنامج إعداد معلمي التربية االبت

  .، تربية ابتدائية، المعايير المهنية للمعلمتقويم، برنامج إعداد معلمين: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed at evaluating the effectiveness of elementary 

teacher education program at Yarmouk University in light of the national 
standards of teacher’s professional development as perceived by students, 
and whether there would be statistically significant differences in the 
students’ estimations of the program effectiveness due to their 
specializations (Class teacher, child education). To achieve the aims of 
the study, a (56) Likert item scale distributed on the seventh domains of 
teachers’ professional development national standards - issued by 
Jordanian ministry of education in 2006- was constructed and applied on 
the sample of the study which was consisted of (279) male and female 
students; (80) of them in child education specialization and (199) in class 
teacher specialization during the second semester of the academic year 
2011/2012.  The results of the study revealed that the effectiveness of the 
elementary teacher education program at Yarmouk University on the 
overall scale was moderate, where the teaching ethics domain ranked first 
with high degree, academic and pedagogical knowledge ranked second 
with high degree, teaching implementing domain ranked third with high 
degree too, teaching planning domain ranked fourth with moderate 
degree, education in Jordan domain ranked fifth with moderate degree, 
evaluating learning students domain ranked sixth with moderate degree, 
and self development domain ranked last with moderate degree. The 
results also revealed that there were no statistically significant differences 
(α =0.05) between the students’ estimations of the effectiveness of the 
elementary teacher education program due to their specialization (Class 
teacher and child education).  

Key Words: Evaluation, Teachers Education Program, Teacher’s 
professional Standards, Elementary Education. 

 
  المقدمة

ة في صورتها     النظام التربوي، والمحرك األساس يعد المعلم أحد مدخالت للعمليات التعليمي
ة،    يهيئ السبل  فهو الواقعية،  ائق التربوي اع بالحق تعلم   ولالنتف ه  ضل،   إذايهدي الم إذا زل، ويقوم

ه، ويه   و ه، و يكمل شخصيته الناقصة، ويصقل معارف ًا     يسلم ذب خلق تقبله مواطن ه ومس ى حيات ه إل
ز   د     يعت ا يم ه، بم ه وطن ه ب ا يحقق      إلي اء، وبم د البن ه    من ي ج رود(من أهداف اج   .)١٩٧٣ ،ن والمنه
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ه أفضل   في   روعي و، ًاالمدرسي مهما آان جيد ن     تخطيطه وبنائ ه ل ق يحق  القواعد واألسس، فإن
اء    لم يقم على تدريسه  إذاة، أهدافه المنشود ع بالكف م يتمت درة،  معل ا أن ة والق اج  آم المدرسي   المنه

      ).٢٠٠٢ ،مرسي( قديرًا يدرسهإليه الحياة إذا ما وجد معلمًا  قد تعودالذي لم يحسن اختياره، 

م   ًاإذا آان هذا األثر أآيدو ة،        بالنسبة للمعل ة االبتدائي م المرحل دًا بالنسبة لمعل ر تأآي و أآث ، فه
ل القاعدة األساسية في ال     التي لم ا تمث ة      س نشء لتعليمي، ويتوقف النجاح في تربي في المراحل    ال

راد،        يملع بمسؤولية جس  طالتالية عليها، والمعلم يض ة العظمى من األف ة الغالبي ا، وهي تربي ة فيه
ام، وإعدادهم للمراحل        وإعدادهم للحياة، وهي تعنى ا الع د إطاره بصقل معالم شخصيتهم، وتحدي

ة في مختلف     التعليمية التالية، وللحياة العامة ف ي المجتمع، وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمي
  ).١٩٨٥ فالته،(الجوانب في المجتمع 

ه بإعداد المعلم  االهتماملقد جاء و ه    وتأهيل ة بشكل     ألداءوتطوير قدرات ه التعليمي ه  مكيمهنت ن
وجي     ي والتكنول ور العلم ه التط ن مواآب ام  ،م ه بالمه د    وقيام ه، وق ة إلي ة الموآل ت التربوي  أول

رامج         والجامعات  ق إنشاء ب ذا الجانب عن طري ا به ة عنايته م  الم إعداد منها الجامعات األردني عل
ام   ه للقي ة لتأهيل األدوار المنوط ه ب ذه،      ،ب ًا لتالمي ًا تربوي ه، وموجه ًا لمهنت ًا ممارس بح معلم ليص

ًا لألهداف   لمعرفارًا لهم في ومصد ة ومحقق ة   ة والثقافة، ومنفذًا للسياسة التربوي وري، (التربوي  الن
ة    )١٩٨٧ ة ومرون ر إنتاجي كل أآث ة بش ة بالممارس ربط النظري رامج  .(Javan, 2004)، وي فب

ي     في أي بلد تؤثر في نوعية التربيةإعداد المعلمين  رامج الت ى الب ين عل ، حيث تعتمد آفاءة المعلم
  .بية تكون فعالةتعد لهم قبل انخراطهم في مهنة التعليم، فإذا آانت البرامج جيدة فإن التر

ة            ة االبتدائي م التربي داد معل ام بإع ى االهتم ت عل ي حرص ة الت ات األردني ن الجامع إن م
المختص؛ جامعة اليرموك، حيث تمنح درجة البكالوريوس في تخصص تربية الطفل، وتخصص 

ة االب  م التربي ن قس م الصف م ة معل ة التربي ة بكلي د   تدائي ل يع ة الطف رج بتخصص تربي ، والمتخ
د ة      للت ي المرحل دريس ف د للت م الصف يع رج بتخصص معل ة، والمتخ ة الروض ي مرحل ريس ف

ة في     . األساسية الدنيا لجميع فروع المعرفة ة االبتدائي ويقدم برنامج إعداد المعلمين في قسم التربي
ة  وكجامع دريس     اليرم ق الت يم، وطرائ ات التعل ية، وتقني ة، ونفس ية، وتربوي اقات تخصص ، مس

اقات   والتربية الميدا ذه المس ا أشار الشرقي    نية، من مختلف األقسام في آلية التربية، وتهدف ه آم
  : في جوانب ثالثة هي) المعلم مستقبًال(إلى إعداد الطالب ) ٢٠٠٤(

ة        : اإلعداد الثقافي - ة، واللغوي ة الديني ة، آالثقاف ويشمل األساسيات في مختلف جوانب المعرف
  . والمجتمعية، والعلمية العامة

ة    ويشمل المواد التخ: د التخصصياإلعدا - ة أم عملي ي يدرسها   صصية، سواء آانت نظري الت
 .وتقع ضمن تخصصه العلمي الذي سيقوم بتدريسه مستقبًال في المدارس ،الطالب

ية، والعمل   ويشمل الد : االعداد المهني - ة، والنفس ة  راسات التربوي داني  (ي دريب مي ن يتمك ل، )ت
، ومواجهة المواقف اليومية والصفية المتعلقة التعليمية نظيم المواقف والخبراتالطالب من ت

 .بإدارة الصف وتنظيمه
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ًا              ل مكان ين احت إن التخطيط إلعداد المعلم ة، ف ة التعليمي م في العملي ة المعل انطالقًا من أهمي
نظم     ة وإصالح ال رامج  بارزًا في مشروعات تطوير التربي ي     والب ى المستويين العرب ة عل التعليمي

ئ     خصوصًا في   ،والعالمي ة الماضية، حيث انش ود القليل ين      العق ات إعداد المعلم د من آلي ت العدي
ذه          ويم ه ي أوصت بضرورة تق دة الت ؤتمرات العدي دوات والم على المستوى العالمي، وعقدت الن
ا،   ينها وتطويره ع بقصد تحس ة والمجتم تالءم واحتياجات الطلب م، لت تمر ودائ رامج بشكل مس الب

تقبالً     والعمل على ضمان ج يم مس ة التعل ذين سيمارسون مهن ذا   . ودة التعليم المقدم للطلبة ال وفي ه
ون   " Rutledge"السياق اقترح  ي     ) ١٩٩٣(المشار إليه في زيت ارات األساسية الت بعض االعتب

  :ينبغي توفرها في برنامج إعداد المعلمين، وهي

  .يمتلك المعلم العمق والشمول في موضوع مادته أو التخصص العلمي -

 .يدرك تاريخ العلم وفلسفته وطبيعة العلم وبنيته -

 .مناسبًا للمرحلة التعليمية التي يدرس فيها المعلم) التخصص العلمي(يكون اإلعداد العلمي  -

 .  يشتمل اإلعداد على خبرات تعليمه في طرائق البحث واالستقصاء العلمي -

 .المختلفةيمتلك المعلم قدرة واستعدادًا أآاديميا في وسائل االتصاالت  -

ى الدراسات            - د عل ام، مع التأآي ة بشكل ع وم التربوي تكون لدى المعلم خلفية مناسبة في العل
 .اإلنسانية واالجتماعية بشكل خاص

  .يدرك تاريخ التربية وفلسفتها وعلم االجتماع التربوي -

 .يعرف سيكولوجية الطفل والمراهقة وسيكولوجية التعلم -

 .مو المهني المستمريتابع المعلم برنامج التطور والن -

ام،           ة ع ذ مائ ين من رامج إعداد المعلم ويم ب ايير تق ففي الواليات المتحدة نشأت وتطورت مع
ات المتحدة       ،وارتبطت حرآة المعايير بصورة عامة بتقرير أمة في خطر   ذي صدر في الوالي ال

ا  ، حيث أوضح التقرير أن هناك خلًال في النظام التعليمي األ١٩٨٣األمريكية في عام  مريكي، مم
ل  ئولينجع ة      المس ة والمهاري ب المعرفي د الجوان يم وتحدي ين التعل ة تحس ي آيفي دون ف يجته

والوجدانية التي ينبغي أن يلم بها المتعلم ويكون قادرًا على أدائها، وذلك باالهتمام بالمعلم ووضع  
م    مستويات معيارية خاصة به، ألن المتعلم لن يستطيع أن يصل الى أعلى ما تؤهله ه إذا ل له قدرت

    .)٢٠١٠أ ، وزارة المعارف(مي نفسه باستمرار يكن المعلم معدًا إعدادًا جيدًا وين

ؤو ة  تمتوضح الم تويات المعياري أن المس دت بش ي عق م رات الت أتها ارتبطت  أ، للمعل ن نش
الب ف   ول الط داده   بقب م أو بإع داد المعل ات إع يس      ي مؤسس م تأس ذا ت رج، ل د التخ ه بع أو تنميت

الم       مؤس اء الع ي أنح ذلك ف ة ب ؤتمرات الخاص دت الم ة، وعق تويات المعياري ات المس ات وهيئ س
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م    داد المعل ايير إع د مع ف، لتحدي د ،المختل اء   فق م إنش ست اد   المجل وطني العتم رامجال داد  ب إع
 National Council for Accreditation of Teacher (NCATE) ١٩٥٤عام  المعلمين

Education ١٩٨٧عام  ني للمعايير المهنية للتدريس، والمجلس الوط )NBPTS (National 
Board professional Teaching standard ة      لتاوت، و ات العربي ك الهيئ د ذل ة بع  واألجنبي

ان     لطنة عم ي س م، فف ة للمعل تويات معياري ت بوضع مس ي اهتم ئالت اد  أنش س االعتم ام مجل ع
ة إعداد المع    مسئوًالليكون  ٢٠٠١ م عن تنظيم عملي ئ س وفي ال  ،ل ويم     تودان أنش ا للتق ة العلي الهيئ

ام   األآاديمي في السعودية تأسست الهيئة الوطنية للتقويم واالعتمادو، ٢٠٠٣عام واالعتماد  في ع
ة تأسست   ٢٠٠٧ عام ، وفيـه١٤٢٤ يم       المنظم ة لضمان الجودة في التعل  ،AROQA)(العربي

ة  دوفي األر ام     لضمان الجودة في    ن تأسست الشبكة العربي الي ع يم الع وفي مصر   ، ٢٠٠٧التعل
ئ اد  تأنش يم واالعتم ودة التعل ة لضمان ج ة القومي ام  الهيئ رين تأسس٢٠٠٧ع ي البح ة  ، وف هيئ

  .٢٠٠٨عام  ضمان جودة التعليم والتدريس

ارف ( إعداده ومن أمثلة نماذج المستويات المعيارية للمعلم والعتماد مؤسسات    ،وزارة المع
ة  و، ١٩٩٢ عام دعم وتقييم المعلمين الجدد بين الواليات معايير اتحاد :)٢٠١٠ب  المعايير المهني

دة    ات المتح ا بالوالي ة اريزون ي والي م ف ام للمعل ايير   ، و١٩٩٦ ع وطني للمع س ال ايير المجل مع
دريس  ة للت ام المهني ة ٢٠٠٢ ع ايير المهني ام    ، والمع د ع ي آوينزالن م ف تراليابأ ٢٠٠٦للمعل ، س

ام   ومعايير وزارة التربية م في     ٢٠٠٣والتعليم في مصر ع ة للمعل ايير المهني ام   األردن، والمع ع
ين   ٢٠٠٦ ة للمعلم ة الوطني ايير المهني ي، والمع ام   ف ر ع وطني  ٢٠٠٧قط ز ال ايير المرآ ، ومع

  .في أمريكا ٢٠٠٨اد المعلمين عام العتماد مؤسسات إعد

وط  ز ال دم المرآ ي وق داد المعلم ات إع اد مؤسس  National Council for ني العتم
Accreditation of Teacher Education (NCATE)  ن ا دًدا م ا ع ي أمريك ايير ف لمع

ة  اد  ،إلعداد الكوادر التربوي م     العتم رامج إعداد المعل اد     مؤسسات ب ، وآل مؤسسة تطلب االعتم
  : (NCATE, 2008)وفيما يلي المعايير الرئيسةالمهني التربوي عليها أن تطبق تلك المعايير، 

  المعرفة والمهارات واالتجاه نحو المهنة: األول المعيار
ة     قادرةتكون برامج المؤسسة  ة الكافي وفير المعرف ى ت ارات الضرورية لممارسة    عل ، والمه

دريس  ة الت ات اإلو ،مهن ي ت   االتجاه اعد ف ا يس ة بم و المهن ة نح الب   يجابي دى الط تعلم ل ق ال حقي
وى معرفي    . المعلمين ار محت ذا المعي ادة  ًاويتضمن ه وى معرفي    بم داغوجي  ًاالتخصص، ومحت ، ًابي
  .لمزاولة التدريس ًاوفهم

  نظام التقويم واالمتحانات: ثاني المعيار ال
فيما يع أن تجمع البيانات عن الدارسين، تتمتع المؤسسة بنظام تقويمي وامتحانات قوية تستط

على التغذية ، وبما يساعد زاولة المهنة وأدائهم بعد التخرجلعلمي لمالهم ييخص درجة تأه
  .، ويرتبط المعياران السابقان بكل من الطالب والمعلم من برامج التقويم واالمتحانات الراجعة
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  الخبرات الميدانية والممارسات العملية: المعيار الثالث
د في       ا يفي دارس بم تقدم المؤسسة خبرات ميدانية تقوم بتصميمها وتنفيذها باالشتراك مع الم

ي للطال  ل العلم ينالتأهي ة  ،ب المعلم ارفهم المهني ي مع اراتهم،   ،وينم راتهم ومه ن خب ور م ويط
ام      المؤسسة  د حيث تحد .ويرفع من اتجاهاتهم نحو المهنة داني بوضوح ومه دريب المي أهداف الت

  .عمل الطالب ودورهم في التدريب الميداني

  التنوع: المعيار الرابع
رات تعلي    ية وخب رامج دراس وم ب ذ وتق دة وتنف مم الوح ة تص الب  مي ي الط وع ف ي التن تراع

دون         ، المقبولين ي يع يم الت وع في مراحل التعل ا الخريجون، والتن والتنوع في المهام التي يقوم به
ا، و  دريس فيه ات       للت وين االتجاه ارات وتك ة والمه ب المعرف ى طل اعدهم عل ا  اإلتس ة بم يجابي

  . يساعدهم في التعليم المهني

  ة التدريس واألداء والنمو المهنيمؤهالت أعضاء هيئ: المعيار الخامس
اء الهيئ  ع أعض ة يتمت ة آافي ؤهالت علمي ية بم در، ة التدريس ى اة وق ة عل ات المهني لممارس

دريس    ي مجال الت افيين ف رة الك م والخب ديهم العل م   ،ول ويم طالبه ويم أنفسهم وتق ى تق ادرين عل وق
التخصصات األخرى، وتقوم الفريق في تخصصاتهم و، والتعاون من الزمالء بروح بفاعلية آافية

  .وتوفر لهم فرص النمو المهنيهيئة التدريس بشكل نظامي ومستمر الوحدة بتقويم 

  اإلدارة والموارد: معيار السادسال
تقر  ا  ،للوحدة نظام إداري مس ة    وقي ع بالسلطة الفعال ة تتمت ة    ، دة تربوي دة وهرمي ة جي وميزاني

وارد والتسهيالت واإلمآافية من العمالة واإلداريين  ا المعلومات     ،كانيات والم ومصادر تكنولوجي
اء بمت  ي الوف اعد ف ا يس ةبم ايير القومي ات المع ايير وم ،طلب ة والمع ايير الوالي ةع رتبط  .المهني وت

   .ة بالوحدة موضوع االعتمادالمعايير األربع السابق

ايير   ا المع ي وضعتها    أم يم في األردن،   وزاالت ة والتعل دا   لرة التربي ع مستوى إع م رف د المعل
ة اء أداة الدراس ي بن تخدمت ف ي اس د ،والت ة  فق دت وزارة التربي ام عق ؤتمرًا لصياغة  ٢٠٠٦ع م

وزارة التربية ( :وآانت آالتالي لتنمية المعلم مهنيًا لتهيئ الطالب في التعليم العامالمعايير الوطنية 
  )٢٠٠٦والتعليم، 

ا النظام      ترمًا لليظهر فهم : التربية والتعليم في األردن :المجال األول وم عليه ي يق كزات الت
  .تطويره ة والتجاهاتولخصائصه الرئيسالتربوي 

اني ال الث ة األ :المج ة المعرف ة والبيداغوجي ة(آاديمي ًا لل: )التربوي ر فهم ث أو يظه مبح
  .محتواها الى محتوى قابل للتعلم/ حث التي يعلمها ولكيفية تحويل محتواهالمبا

  .يخطط لتدريس فعال: لتدريسالتخطيط ل :المجال الثالث

  .ينفذ الخطط التدريسية بفعالية: تنفيذ التدريس: المجال الرابع
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امس  ال الخ ة   :المج م الطلب يم تعل ة      : تقي يم الطلب اليب تقي تراتيجيات وأس ًا الس ر فهم يظه
   .ويستخدمها بفعالية

ة لتطوير  ألدوات والوسائل المتيسر  اويستخدم المصادر   : التطوير الذاتي :المجال السادس
  نفسه مهنيًا

ابع  ال الس دريس : المج ة الت ات مهن لوآ : أخالقي ي س ر ف ا  دا هيظه ة وخارجه ل المدرس خ
  .ة التعليمأخالقيات مهن

  
  لدراسات السابقةا

ة   ) ١٩٩٨(أجرى اليماني  م اللغ دراسة هدفت إلى تشخيص الواقع الحالي لبرنامج إعداد معل
م          العربية للمرحلة الثانوية بكلية التربية في د ت ذلك، وق ة ل ايير الالزم جامعة عدن في ضوء المع

ن     ة م تبانة مكون ى اس ا إل د ضبطها وتحكيمه ا بع ايير وتحويله ة بالمع داد قائم ارًا ،  ٢٨٧إع معي
عضوًا،  ) ٥٢(مجال، ثم عرضت على عينة أعضاء هيئة تدريس جامعي بلغت  ١٨موزعة على 

ة ال        م حولت قائم ايير، ث ذه المع ة ه ة مدى أهمي امج      لمعرف ل أهداف البرن ة لتحلي ى بطاق ايير إل مع
ددها   ة الطالب ع ى عين ا عل م توزيعه تبانة ت ى اس واه، وإل ى ) ٥٣(ومحت دفت إل ة ه ًا وطالب طالب

أظهرت الدراسة عدم وجود     . معرفة مدى تحقق هذه المعايير في البرنامج الحالي ألجل تطويره  
ذها متر     ا يجعل تنفي امج مم دريس      أهداف مكتوبة في وثائق البرن ة الت ادات أعضاء هيئ ًا الجته وآ

، وتحققها الفعلي %)٥٨(وترتب على ذلك توافر أهداف البرنامج بدرجة ضعيفة جدًا تقدر نسبتها 
بته ب     در نس طًا تق ان متوس الب، آ ر الط ة نظ ن وجه ي  %)٦٥(م وي ف ب الترب ل الجان ، واحت

ى بنسبة     ة األول در    %)٦٩(البرنامج الحالي من حيث توافر أهدافه، المرتب ، وجوانب الضعف تق
  %).٣١(نسبتها العامة ب 

 برامج لتطوير الحديثة االتجاهات تحديد إلى هدفت دراسة Javan, 2004)(وأجرى جافان 
ران،  في  االبتدائية معلم المرحلة إعداد ى  الدراسة  ورآزت  إي ة  عل اد  ثالث ة هي   أبع  سمات : مهم
ة /المعلم، والوضع  دادإع مجال/والمنتج، وسياق الفاعل المعلم إعداد برامج ة  المكان  إلعداد  الحالي
ة،   طرق  باستخدام  الدراسة بيانات جمع وتم .االبتدائي المعلم ة ونوعي ات  حيث جمعت   آمي  البيان
ي،  اإلعداد  نظام  في  رئيسية  شخصيات  تسع  ومغلقة مع  مغلقة شبه مقابالت من النوعية  اإليران
ة  جمع البيانات موت مختارة، معلمين إعداد آليات من مدراء وثمانية تبانتين  باستخدام  الكمي م  اس  ت
ين  إعداد آلية في مدرسيهم وعلى الطلبة المعلمين على امتطبيقه م    .المعلم ائج  وآانت أه  نأ: النت
 بين ونشط فاعل يوجد تواصل وال والمناهج، بالطرق معرفة وعلم لديهم ليس المعلمين من ًاآثير
ى   المعلمين إعداداالبتدائية، و والمدارس المعلمين آليات ات  يرآز عل دالً  النظري  الممارسة  من  ب

   .المدرسة داخل البرامج والتطبيق، والضعف في تنفيذ

 والتعرف المستقبل، معلم مواصفات عند الوقوف إلى هدفت دراسة )٢٠٠٧( آنعان وأجرى
د  دمشق، والوقوف  التربية بجامعة آلية في المعلمين إعداد واقع برامج على دة الم الطرق  عن  عتم

اهج  ة  والمن ك    المتبع أهيلهم، وذل ذه  تطوير  أجل  من  في ت رامج  ه ة  األدوار ضوء  في  الب  التربوي
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دة  ين،  الجدي اس   للمعلم ويم  وإعداد مقي رامج  لتق ين  إعداد  ب ة   وفق  المعلم ات أنظم  الجودة  متطلب
ة  نهج  الباحث واستخدم. العالمي ي  الم ائج أن النسب    التحليل ة  الوصفي، وأشارت النت  المئوي

م  الطالب  مواصفات  في المحققة مؤشراتلل ي تراوحت    في  المعل ين   المجال المهن -%٢٠٫٤٣(ب
ة  النسبة  بلغت  حين  ، في %)٦٩٫٨٩ ا  ،%)٤٦٫٥٥( المتوسطة  المئوي دل  مم ى  ي رامج  أن عل  ب
ر  تحقق لم المعلم إعداد وب  الرضا الكبي تفيدين  والمطل ذا  من  للمس رامج في   ه ي   الب . المجال المهن
د  الشخصي – اعياالجتم  المجال  وفي  ة  النسب  تراوحت  فق ة  للمؤشرات  المئوي  في  المحقق

ة  النسبة بلغت حين ، في%)٧٨٫٤٩-%١٢٫٩٠(المعلم بين  الطالب مواصفات  المتوسطة  المئوي
رامج  أن على يدل مما %)٣١٫٣( م   ب اعي  المجال  في  إعداد المعل م  الشخصي  – االجتم  تحقق  ل

ر  الرضا  وب  الكبي تفيدين  والمطل ذه  من  للمس رامج ا ه ة   وتراوحت  .لب  للمؤشرات  النسب المئوي
 ، في%)٦٢٫٣٦-%٢٤٫٧٣(بين  الثقافي اإلعداد مجال في المعلم الطالب مواصفات في المحققة
ة  للمؤشرات المئوية النسب وتراوحت%).  ٣٧٫٦٨(المتوسطة  المئوية النسبة بلغت حين  المحقق
 حين ، في%)٨١٫٧٢-%٢٩٫٠٣(ين ب  األآاديمي اإلعداد مجال في المعلم مواصفات الطالب في

 آما ماسة، حاجة هناك أن السابقة النتائج من يالحظ. %)٤٩٫١٩( المتوسطة المئوية النسبة بلغت
 التي المجاالت آل في المعلم إعداد برنامج في إعادة النظر ضرورة إلى العينة أفراد الطلبة يبديها
  .الثقافية لمينالمع الطالب متطلبات مع يتالءم بما البرنامج، يقدمها

ة وأجرى و دق و واللو أب ة   ) ٢٠٠٧(ل ي آلي م ف داد المعل رامج إع ويم ب ى تق دفت إل ة ه دراس
ر     ة نظ ن وجه المية م ة اإلس ة بالجامع اتالتربي تخدمت ،الخريج ة اس في   الدراس نهج الوص الم

اء    ال م بن د ت ي، وق ن    ةأداتحليل ون م ي تتك ة اّلت اقات     : الدراس ة، المس ن العين ة ع ات عام معلوم
رراتمال( ية، ) ق اه االدراس ارات ال  التج دريس، المه ة الت و مهن ع   نح امج، واق ن البرن بة م مكتس

ق عن البرنامج وتطويره، وتم  والتواصل، الرضا االتصال، مهارات يالميدان التدريب  األداة تطبي
ة عشوائية من الخريجات في ال       ى عين ة بلغت    عل ة ) ٩٥(تخصصات المختلف د   .طالب  أظهرت وق

ائج الدر ة نت ةاس ات عن   أهمي ة، ورضا الطالب واد النظري بة للم ة بالنس ة التطبيقي اقات العملي المس
ة لممارسة   ج الواضحة في تنمية االتجاهات اإلالبرنام درةالمدرسين، وق يجابية والمهارات الالزم

دان   دريب المي امج الت درة برن دريس، وق ة الت ارات التدريس مهن ة بعض المه ى تنمي ا ي عل ية، آم
  .لمهارات التكنولوجية الحاسوبيةلالطالبات  جةأظهرت حا

ة    دراسة هدفت ) ٢٠٠٨(خليل والحديبي  وأجرى ة التربي م بكلي  إلى تقويم برامج إعداد المعل
ذا الهدف    ولعمل في ضوء بعض المقترحات، اسيوط من وجهة نظر جهات أجامعة  في ق ه لتحقي

تبان دت اس ى طب ةأع ت عل ة، وه   )٢٥١(ق ة التربي ي آلي ن خريج نم ين : م م ين، والمعلم المعلم
دريس، ائمين بالت وآالء الق ل، وال ديري  األوائ وجهين وم وم، والم وجهين العم دارس، والم الم

د توصلت الدراسة     .م بأسيوط يبمديرية التربية والتعل  األوائل، والموجهين ى  وق ة تضمنت   إل قائم
ة في       ة التربي ان متوسط أداء خريجي آلي ة أ  سبعة عشر معيارًا، وآ ة نظر     جامع سيوط من وجه

ار واحد  ين عند تقدير جيد في ستالمستفيد د     ة عشر معيارًا، وآان هناك معي ه عن متوسط األداء في
  .جيد جدًا
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عيد  ان وس ور  (Khan & Saeed, 2009)وأجرى خ ي اله تان  Lahoreف ي الباآس ف
امج  دراسة  ة، في خمسة مجاال       إهدفت إلى تقويم برن ة االبتدائي ة هي  ئيس ت رعداد معلمي التربي

دروس، و دروستخطيط ال ديم ال تخدام تق ات، واس ويم المعين ارات التق معية والبصرية، ومه . الس
تبانتان إ    ولتح ورت اس ة  ط داف الدراس ق أه دقي ت عل اح ن   ) ٣٩٢(ى هما طبق ة م ًا وطالب طالب

دارس  خواأل ،ينالخريج داني   رى طبقت على مدرائهم في الم ق المي اء التطبي ائج    .أثن وأشارت النت
ى ارات        إل ارف والمه ادة المع ي زي ال ف ين فع داد المعلم امج إع ةأن برن ق   خمس االت تتعل مج

ان أفضل في مجاالت تخطيط       اين مثل طلبة معلم يل الطلبة الخريجن تحص، وأبالمنهاج لصف آ
ات السمعية          ل في استخدام المعين ان تحصيلهم أق الدروس، وتقديم الدروس، والتقويم، في حين آ

ذآور،     . لتدريسوالبصرية، وطرق ا اج من ال آما أشارت النتائج إلى أن اإلناث أآثر رضا بالمنه
ات السمعية والبصرية في          دريس، واستخدام المعين وأوصت الدراسة بضرورة تطوير طرق الت

  .إعداد المعلمين

دراسة هدفت إلى محاولة الكشف عن جوانب الضعف والقصور    ) ٢٠٠٩(وأجرى الصائغ 
م    داد المعل رامج إع ي ب وى      ف داف أو محت ي األه واء ف ين، س ات المعلم ة وآلي ات التربي ي آلي ف

امج أو  ويم البرن طة المصاحبة أو التق ة   إ...  األنش ة العربي ي المملك ة ف اء الخدم ه أثن خ أو تدريب ل
رامج       ذه الب ي ه ة القصور والضعف ف ديم المقترحات لمواجه ى تق ا هدفت إل د . السعودية، آم وق

ضعف اإلعداد الثقافي للمعلمين من خالل ضعف الخريجين في      : ليةأظهرت الدراسة النتائج التا
ة       م تعط التربي ام، ول اللغة العربية ومهاراتها، وأن أهداف برامج إعداد المعلمين صيغت بشكل ع
دى      ارات األساسية ل العملية االهتمام المطلوب، وعجز برامج إعداد المعلم عن تكوين بعض المه

م ة د . المعل ي نهاي دم ف د ق ة    وق ات المهني ية، والكفاي مات الشخص ة بالخصائص والس ته قائم راس
  .المطلوب توافرها في المعلم

ة  ) ٢٠٠٩(وأجرى الشرعي  دراسة هدفت إلى تقويم برنامج إعداد المعلم بكلية التربية جامع
اديمي  اد األآ ايير االعتم ات مع ق متطلب ابوس وف لطان ق تخدمت . الس ة اس ق هدف الدراس ولتحقي

د تبانة أع الي    اس اديمي الع اد األآ ائق خاصة باالعتم ابقة ووث ات س تعانة بدراس ة باالس تها الباحث
ى أن      ) ٢٠٠(وطبقت األداة على . إلعداد المعلم ائج إل طالب وطالبة من الخريجين، وأشارت النت

ي، وجاء             اس الكل ى المقي الي عل ين المتوسط والع امج جاءت ب ة البرن آراء الخريجين حول فاعلي
ة      (على ثالثة مجاالت بدرجة عالية  ة واإلداري امالت المالي ة، المع ة العملي ، )خدمات القسم، التربي

االت      ة مج ى ثالث طة عل ة متوس اءت بدرج وى    (وج دريس، محت ق الت دريس، طرائ اليب الت أس
  ). المقررات

ي  رى المطرف ودة     ) ٢٠٠٩(وأج ايير الج ق مع دى تحق ى م رف عل ى التع دفت إل ة ه دراس
ة           الشاملة في برامج إعداد ة السعودية، من وجه ة العربي ين في المملك ات المعلم وم بكلي معلم العل

ة في استجابات             رة العلمي ر آل من المؤهل العلمي والخب ة أث دريس ومعرف نظر أعضاء هيئة الت
دريس   ة الت ة تكونت من        . أعضاء هيئ ار عين م اختي ك ت ق ذل دريس،    ) ١٩٠(ولتحقي ة ت عضو هيئ

ائج الدراسة أن درجة ت وم وأظهرت نت م العل داد معل امج إع ي برن املة ف ايير الجودة الش ق مع حق
اوره    ى آل محور من مح ي، وعل اس الكل ى المقي داد (آانت متوسطة عل امج، اإلع أهداف البرن
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ارات     ويم واالختب دريس، التق رق الت ة، ط ة العملي داد التخصصي، التربي اديمي، اإلع وأن ). األآ
ق، وشكلت      وجود معوقات تحول دون تحقيق الجودة الشام امج تحقق بدرجة مواف لة في هذا البرن

بة  توى    %) ٧٥(نس د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل دت ف ا وج ة، آم ن العين ) ٠٫٠٠١(م
ري   ) ٠٫٠٥(و ة    (بين متوسطات أفراد العينة تعزى لمتغي رة العلمي ، وعدم  )المؤهل العلمي، الخب

توى  د مس روق عن ود ف ات) ٠٫٩٨٤(و) ٠٫٨٦٩(وج ام لمعوق دل الع زى  للمع ودة تع ايير الج مع
  ).المؤهل العلمي، الخبرة العلمية(لمتغيري 

ومن وباسباي   دراسة هدفت    (Unver, Bumen, & Basbay, 2010) وأجرى يونفر وب
ة          ي جامع ة ف ة الثانوي ي المرحل داد معلم امج إع ة برن ار فعالي ى اختب دف  Egeإل ق ه ، ولتحقي

دراء   اثني نوعية من خالل المقابالت مع الدراسة، جمعت بيانات ن من مدراء المدارس، وخمسة م
اك      . من أعضاء هيئة التدريس، وخمسة طالب  ) ٥٨(دوائر، و ى أن هن ل إل ائج التحلي وأشارت نت

ل      امج مث ذ البرن ر      : العديد من المشكالت التي تواجه في تنفي ار غي ر للطالب، واالختي دد الكبي الع
ررات   المناسب للطلبة، وانخفاض الدافعية لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس نحو البرنامج والمق

التعليمية، ونقص في آفايات أعضاء الهيئة التدريسية في مجال المعرفة األآاديمية والبيداغوجية، 
ى  ). خصوصًا المقررات العملية(في إدارة المقررات التعليمية وعدم الكفاءة  آما أشارت النتائج إل

        .. والتغيرات في التعليم الثانويأن البرنامج ال يعكس اإلبداع في التدريس 

ده    ى   ) ٢٠١٠(وأجرى السبع وغالب وعب ويم  دراسة هدفت إل امج  تق م  إعداد  برن ة  معل  اللغ
ايير  ضوء  في  صنعاء بجامعة التربية في آلية العربية املة   مع ق  .الجودة الش  الهدف  اذه  ولتحقي
املة  الجودة بمعايير قائمة أعدت امج  الش م  إعداد  لبرن ة  ةاللغ  معل ة  في  العربي ة   آلي ة بجامع  التربي

ى   معياًرا )١٥٢( اشتملت صنعاء، اًال،  )١٢( موزعة عل م  مج ل  ت ة  تحوي ى  القائم ابلتين  إل  مع  مق
 عينة وتكونت والطلبة، هيئة التدريس أعضاء مع واستبانتين العربية، اللغة وقسم القبول مسئولي
 توافر ضعف الدراسة نتائج أظهرت دوق .طالًبا )٧١(و التدريس هيئة من أعضاء )٩( من البحث
ة  من القبول سياسة جودة معايير ول  مسئول  نظر  وجه ذلك  ،القب وافر   وآ ايير  ضعف ت  جودة  مع
ة  قسم  مسئول  نظر وجهة من اإلعداد برنامج ة  اللغ ة،  العربي ا  والطلب وافرت  بينم ايير  ت  جودة  مع
ومن المجاالت    .متوسط  ىبمستو القسم في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة اإلعداد من برنامج

ة لم ة التابع ة   الفرعي ات مهن زام بأخالقي ال االلت وي، مج ي والترب اديمي والمهن داد األآ ال اإلع ج
ذاتي بدرجة    التعليم الذي جاء بدرجة متوسطة، ومجال التخطيط بدرجة متوسطة، ومجال التعلم ال

   .ضعيفة

ة  رى درادآ رامج إ) ٢٠١١(أج ة ب ة فاعلي ى معرف دفت إل ة ه ي دراس ين ف داد المعلم ع
ة درجة اختالف       ى معرف الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، آما هدفت إل
ل،   ى آخر مؤه نس، والتخصص، ومصدر الحصول عل رات الج اختالف متغي ات النظر ب وجه

رة     نوات الخب دد س ة، وع ة األآاديمي ة، والرتب وع الجامع اء    . ون م بن ة ت داف الدراس ق أه ولتحقي
و ن  وتط ة م تبانة مكون ي   ) ٤٦(ير اس االت ه تة مج ى س تملت عل رة، اش امج،  : (فق داف البرن أه

اليب   دريس، وأس ق الت ع، وطرائ ب والمراج ية، والكت ررات الدراس ية، والمق ط الدراس والخط
ي     . من أعضاء هيئة التدريس الجامعي) ٥٣٢(، وطبقت على )التقويم ا يل ى م ائج إل : وأشارت النت
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ى األداة آكل   بلغ المتوسط الحسابي  وبدرجة متوسطة،   ) ٣٫٥٦(لتقديرات أفراد عينة الدراسة عل
رامج ومجال الخطط الدراسية      واحتل مجال الكتب والمراجع المرتبة األولى، ثم مجال أهداف الب
ا جاء               دريس، بينم ق الت م مجال طرائ ررات الدراسية ث م جاء مجال المق ة، ومن ث بالمرتبة الثاني

ويم ف اليب التق ال أس رةمج ة األخي ة . ي المرتب توى الدالل د مس ة إحصائيًا عن روق دال د ف وال توج
)α=بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت الدراسة آكل تعزى لمتغيرات الجنس، واسم   ) ٠٫٠٥

اك فروق  . الجامعة، والرتبة األآاديمية، وعدد سنوات الخبرة ة إحصائيًا تعزى     ًافي حين أن هن دال
ديرات         لمتغير التخصص، ومصد ك لصالح تق ة، وذل وع الجامع ى آخر مؤهل، ون ر الحصول عل

 .   الكليات العلمية، وخريجي الدول األجنبية، والجامعات الحكومية على التوالي

رامج إعد   وم   يتضح من الدراسات السابقة التي تم عرضها، أن بعضها تناول ب اد معلمي العل
ام،    إعداد معلمي اللغة العربية، امجوبعضها تناول بر وبعضها تناول معلمي آلية التربية بشكل ع

م المراحل     في حين أن هذه الدراسة تناولت برامج إعداد معلمي التربية االبتدائية التي هي  من أه
ية ا . التدريس ان     آم ها، آ م عرض ي ت ات الت ي الدراس ين ف داد المعلم رامج إع ويم ب ظ أن تق يالح

ة وأعضا       ة وبعضها طلب ة نظر الطلب ة نظر       بعضها من وجه دريس، وبعضها من وجه ة ت ء هيئ
ة، في    ايير معين ة في ضوء           حين  الباحث في ضوء مع ة نظر الطلب ذه الدراسة من وجه آانت ه

ام    م ع ا   .٢٠٠٦المعايير الوطنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في األردن للمعل يتضح  آم
رامج      من خالل هذا العرض للدراسات السابقة أن هناك اتفاقًا بين ال ويم ب ى ضرورة تق احثين عل ب

ي           ور المعرف رعة التط ا س ة تمليه رورة حتمي اره ض م باعتب داد المعل ة إلع ات التربوي المؤسس
م في        ه ال توجد دراسات   والتكنولوجي، ومن المالحظ أن  رامج إعداد المعل ويم ب ة تناولت تق محلي

احثين –األردن  م الب ي حدود عل ة -ف ايير الوطني ي ضوء المع ًا،  ، وخاصة ف م مهني داد المعل إلع
  .ومن هنا جاءت هذه الدراسة

  مشكلة الدراسة
ه       ة ل رامج اإلعداد المقدم ة ب ى نوعي ذا ال   ؛يتوقف نجاح المعلم في تأدية مهامه الوظيفية عل ل

ًا            ًا وثقافي أهيًال تخصصيًا ومهني ه ت ة بإعداده؛ تأهيل ة المعني ة المؤسسات التربوي بد أن تراعي آاف
ة    برامج لالتجاهات التربوية الحديثة، بإيجاد  وتدريبيًا، وفقًا ى معرف تزوده بثقافة عامة تساعده عل

حاجات البيئة والمجتمع، وبمعلومات ومهارات علمية الزمة لتدريس مادة تخصصه، وبدراسات   
ة المواقف   ة ومواجه ة التعلمي يم المواقف التعليمي ن تنظ ه م ة تمكن ة وعملي ية نظري ة ونفس  تربوي

ة التغي وير  الدائم ر والتط اة، الترت(ي ة   )٢٠٠٦وري والقض دأت وزارة التربي ذلك ب تجابة ل ، واس
ام     ذ ع ي األردن من يم ف روع   ٢٠٠٣والتعل ذ مش ة    تنفي اد المعرف و اقتص يم نح وير التعل  تط

Education Reform for Knowledge Economy (ERFKE)   دادًا اء امت ذي ج ال
ق       ١٩٩٠لمشروع التطوير التربوي الذي بدأ في عام  ي اتخذت لتحقي رز اإلجراءات الت ، ومن أب

ام    نه عقد في عّمأذلك،  ار من ع ًا        ٢٠٠٦ان في أي ين مهني ة المعلم ة لتنمي ايير الوطني ؤتمر المع م
ى   بمشارآة من وزارة التربية والتعليم، والجامعات األردنية، وعدد من الخبراء الدوليين، هدف إل

ة الم  ة لتنمي ايير الوطني ودة المع ة مس وير  مناقش ي تط ة ف ارب الدولي ي ضوء التج ًا ف ين مهني علم
ام     المعايير وتوظيفها، وقد تمت الموافقة على المعايير م  ة في ع ل وزارة التربي ا  ٢٠٠٦ن قب ، آم
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وزارة والجامعات     تم إقرارها من قبل مجلس التعليم العالي، وتم وضع إطار عمل   ا في ال لتطبيقه
  ).٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (األردنية 

احثي    دريس الب ة    ومن خالل ت ة التربي ا ن في آلي اقات والخطط      واطالعهم ى وصف المس عل
يةالدر ي  ،اس م الصف   يتخصصف ل ومعل ة الطف ذين     ،تربي اقات ه ن مس د م هما العدي وتدريس

ًا   ا من وزارة    والتخصصين، واطالعهما على المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهني الموافق عليه
الي،  ،التربية والتعليم رامج      ةه والموج والمقررة من مجلس التعليم الع اء ب ا وبن للجامعات لتطبيقه

ا    –ن لم يعثرا احثيإعداد المعلمين في ضوءها، عالوة على أن الب ى دراسة    –في حدود علمهم عل
داد معلم امج إع ة برن ويم فاعلي م   يلتق ة المعل ة لتنمي ايير الوطني ي ضوء المع ة ف ة االبتدائي التربي

  .جاءت الحاجة إلى إجراء هذه الدراسةمهنيًا، 

  أسئلة الدراسة
  : ةاآلتياألسئلة اإلجابة على إلى الدراسة  تهدف

ايير    د معلمي التربية االبتدائية في جامعةق برامج إعدايتحق ما درجة - ة  اليرموك للمع الوطني
  ؟من وجهة نظر الطلبةلتنمية المعلم مهنيًا 

ل ت - ي ه روق ف د ف ةوج ديرات طلب ة التربي تق امج ة االبتدائي ة لبرن ي جامع ين ف داد المعلم إع
 تربية الطفل، ومعلم الصف؟: اليرموك تعزى للتخصص

  أهمية الدراسة
ة بر  ة    ن تتجسد أهمية هذه الدراسة بشكل أساسي بالتعرف على فاعلي امج إعداد معلمي التربي

  :ًا، وتتمثل باآلتيفي ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلم مهنيفي جامعة اليرموك االبتدائية 

ة في     اتقويم وتشخيص  - ة االبتدائي ة اليرموك   لواقع الحالي لبرنامج إعداد معلمي التربي جامع
في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلم مهنيًا، وذلك لمعرفة مواطن القوة ومواطن الضعف 

  .في هذا البرنامج

واطن الضع   - رامج إعداد معلمي     تقديم عدد من التوصيات والمقترحات التي تعالج م ف في ب
ة اال وير   التربي ي تط ا ف تفادة منه ة لالس يط    بتدائي ي تخط د ف ا تفي تقبًال، آم رامج مس ذه الب ه

 .البرامج التي تنشدها آليات التربية بهدف االرتقاء بمستوى المعلم للقيام بمهامه بنجاح

رات المناسبة في  تساعد نتائج الدراسة المسئولين في المؤسسات التربوية للوصول إلى القرا -
  .تخطيط برامج إعداد المعلم وتنفيذها

ين        ًاتوفر الدراسة مقياس - امج إعداد المعلم ويم برن ه في تق لتقويم البرنامج يمكن أن يستفاد من
  .   في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلم مهنيًا في جامعات أخرى
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 حدود الدراسة

ى     - ة عل ة الحالي رت الدراس د  اقتص ن إع تبانة م ايير    اس رات المع من مؤش احثين تتض اد الب
  .لتنمية المعلم مهنيًا من حيث مؤشرات الصدق والثباتالوطنية 

ع   اقتصرت  - توى الراب ى طالب المس ة عل ة الدراس م الصف   عين ة معل ن تخصصي طلب م
ل،    ة الطف ة تربي ي         وطلب ام الدراس ن الع اني م ي الث ل الدراس ي الفص رجهم ف ع تخ المتوق

 .وا البرنامج وفقًا للخطة الدراسية، ألنهم أآمل٢٠١١/٢٠١٢

ة اليرموك         - ة في جامع ة االبتدائي امج إعداد معلمي التربي  ،اقتصرت الدراسة على تقويم برن
 .من وجهة نظر الطلبة أنفسهمو

 .، وصدقها وثباتهاتتحدد هذه الدراسة باستجابة أفراد عينة الدراسة على األداة -
  
  والتعريفات اإلجرائيةمصطلحات ال

ويم ا :التق ير بيان ل وتفس ع وتصنيف وتحلي ة جم ات عملي ة(ت أو معلوم ة أو آيفي  عن) آمي
ويعرف ). ٢٠٠٤شحاته، (ظاهرة، أو موقف أو سلوك بقصد استخدامها في إصدار حكم أو قرار 

امج    و مواطن القوة عملية تشخيصية عالجية يقصد بها الوقوف علىإجرائيًا بأنه  الضعف في برن
ة  إعداد معلمي التربية اال امج      ، باليرموك  بتدائية في جامع درة البرن ام حول ق  قصد إصدار األحك

ة ة االبتدائي م التربي داد معل ى إع ال عل ي الفع تبانة أعدت ف ى اس ة عل تجابات الطلب ن خالل اس ، م
  .ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلم مهنيًا

امج داد المعلم برن ارف  :ينإع ة المع اراتمجموع رات المتنو والمه ي والخب دمها عة الت تق
ى تعلم  ل مؤسسة ما ؤدي إل ديل سلوآهم    مجموعة من المتعلمين بقصد تفاعلهم معها بشكل ي م وتع ه

املة مت    وتحقيق األهداف  ة ش ي ينشدونها بطريق اد      كالت ة في ضوء الخطوط العريضة والمب ئ امل
ة إ    ا عملي وم عليه م  العامة التي تق ه     .عداد المعل ًا بأن اقات  ويعرف إجرائي ع المس التخصصية   ؛جمي

ة    والتربوية والنفسية وتقنيات التعليم وطرائق التدريس والتطبيق الميداني، التي يقدمها قسم التربي
ة وك   االبتدائي ة اليرم ي جامع ل      ف ة الطف ة تربي ف وطلب م الص ة معل ي   ، لطلب ام الدراس ي الع ف
  .هداف تعليمية مقصودة في فترة زمنية محددةأبغية تحقيق  ٢٠١١/٢٠١٢

راب         :المعايير ع في ضوئه لنعرف مدى اقت يس الواق مستوى معين نسعى الوصول إليه لنق
ي وضعتها       وفي هذه الدراسة .)٢٠٠٥رمضان، (الواقع من هذا المستوى  ايير الت ا المع يقصد به
ة الدراسة    ٢٠٠٦عام األردنية وزارة التربية والتعليم  م   ،لتنمية المعلم مهنيًا والواردة في مقدم وت

ار،     ا لدى الطلبقياس مدى تحققه ذه المؤشرات     ة بمجموعة من المؤشرات لكل معي ل ه حيث تمث
ات أو مواقف أو  ارف أو مهم ارات أو مع م من مه دى المعل ع ل ا هو متوق ة تصف م جمل خبري

  .اتجاهات أو أنماط تفكير أو اتخاذ القرارات



 "......تقويم فاعلية برنامج إعداد معلمي التربية االبتدائية في "ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٢( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة ة االبتدائي ي التربي ة    :معلم امج التربي ة برن وا دراس ذين أآمل ة ال م الطلب ي وه ة ف االبتدائي
ال، وفي             ة رياض األطف دريس مرحل دون لت ال المع جامعة اليرموك في تخصص رياض األطف

  .    تخصص معلم الصف المعدون للتدريس في المرحلة األساسية الدنيا لجميع فروع المعرفة

  هاتمجتمع الدراسة وعين
ة التربي      ن طلب ع م توى الراب ات المس الب وطالب ن ط ة م ع الدراس ون مجتم ةة تك  االبتدائي

ام   : تخصص ن الع اني م ي الفصل الدراسي الث وك ف ة اليرم ي جامع م صف ف ل ومعل ة طف تربي
ي  رجهم )٢٠١٠/٢٠١١(الدراس ع تخ م، والمتوق وا ألنه امج  أآمل ًا البرن ية وفق ة الدراس للخط
ررة،  ددالمق اد وع ا أف ئولهم آم رة مس وك   دائ ة اليرم ي جامع جيل ف ول والتس ًا ) ٣١٢(القب طالب

م   ططالبًا و) ٢٢٣(طالبًا وطالبة تخصص تربية الطفل، و) ٨٩(ة، ومنهم وطالب البة تخصص معل
  .صف

ة ال  اشتملت ة            درعين راد العين ان عدد أف يعهم، حيث آ ذآور جم راد المجتمع الم ى أف اسة عل
ة   تبانات مكتمل ادوا االس ذين أع ل وال ة، )٢٧٩(تصلح للتحلي ًا وطالب نهم  طالب تخصص ) ٨٠(م

ة، % ٢٨٫٧ل ما نسبته وتشك تربية طفل، نهم   من العين م صف   ) ١٩٩(وم ، وتشكل  تخصص معل
  .من العينة% ٧١٫٣ما نسبته 

  أداة الدراسة
ة راسة من دتكونت أداة ال داد معلمي التربي امج إع ة برن ويم فاعلي تبانة لتق ةاس م ت، االبتدائي

ق عل ؤبنا ي واف ًا الت ين مهني ة المعلم ة لتنمي ايير الوطني ى المع الرجوع إل ا ب ايير ه ؤتمر المع ا م يه
ًا  ة المالوطنية لتنمي ام  علمين مهني الي    ٢٠٠٦ع يم الع ا مجلس التعل ي  ، وأقره كونت من   ، وتاألردن

اني  ) ٧(ة مجاالت، يضم األول  فقرة، موزعة على سبع) ٥٦( رات، والث رات، والثالث   ) ٥( فق فق
ع  ) ٦( رات، والخامس   ) ٩(فقرات، والراب رات، والسادس   ) ٤(فق رة،  ) ١٥(فق ابع  وفق ) ١١(الس
ة) ١(والملحق رة، فق ين األداة بصورتها النهائي دير فو. يب م تق اس من اعت ى مقي امج عل ة البرن لي

دًا تعطى درجة   من عالية جدًا تعطى خمس درجات عند التصحيح، إلى ضعيفة ج ،خمس درجات
رة، وعل      وبعد تفريغ استجابات الطلبة حسبت الم .واحدة ى آل فق ا عل ابية له ى آل  توسطات الحس

، )عالية، متوسطة، منخفضة (وعلى المقياس آكل، واعتمد تقدير الفاعلية بثالثة مستويات مجال، 
ام، آل   )١(وأدنى درجة ) ٥(وهو الفرق بين أعلى درجة ) ٤(وذلك بقسمة المدى  ، إلى ثالثة أقس

درجات    )١٫٣٣(قسم يساوي  نخفض،    ) ٢٫٣٣-١(، وبذلك يصبح المدى من ال ل المستوى الم يمث
دى وال دى ) ٣٫٦٧ -٢٫٣٤(م ط، والم توى المتوس ل المس الي، ) ٥-٣٫٦٨(يمث توى الع ل المس يمث

  .وهذا ما يسمى بالنموذج اإلحصائي للتدرج النسبي

  صدق وثبات األداة
ألداة بعرضها     وى ل ة     تم التحقق من صدق المحت ايير الوطني ة المع ين    مع قائم ة المعلم لتنمي

در    مهنيًا  ة الت ي     يس على ثالثة من أعضاء هيئ ة، واثن ة االبتدائي اهج    في قسم التربي ن من قسم المن
ار (، وطلب منهم تحديد مدى مناسبة الفقرات لكل مجال والتدريس ة،    )معي ة الصياغة اللغوي ، ودق
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م             دوها، وت ي أب بعض المالحظات الت د أخذ ب رات آل مجال، وق ى فق وتعديل ما يرونه مناسبًا عل
   ).٢(شكلها النهائي الملحق تعديل وتغيير بعض الفقرات حتى أصبحت ب

رة       و اط الفق ل ارتب اب معام ق حس ن طري اس ع رات المقي اء لفق ن صدق البن ق م م التحق ت
اس        ة للمقي ة الكلي ا بالدرج ل ارتباطه ة، ومعام ي إلي ذي تنتم ال ال امالت   بالمج م لخصت مع ، ث

ألداة بمدى من   االرتباط بين الفقرة ومجالها وبين الفقرة والمقياس الكلي لكل مجال من مجاالت ا  
  ).١(معامالت االرتباط آما هو مبين في الجدول 

وبين الفقرة والمقياس الكلي لكل مجال  ،مدى معامالت االرتباط بين الفقرة ومجالها ):١(جدول 
  .المقياس من مجاالت

  مجاالت المقياس
مدى معامالت االرتباط 
بين الفقرة والدرجة 

  الكلية للمجال

مدى معامالت االرتباط 
ن الفقرة والدرجة بي

  الكلية للمقياس
  ٠٫٥٣-٠٫٤٦  ٠٫٧٦-٠٫٦٨  التربية والتعليم في األردن  -١
  ٠٫٥٧-٠٫٥٠  ٠٫٧٨-٠٫٧٣  يةالمعرفة األآاديمية والبيداغوج -٢
  ٠٫٦٣-٠٫٥٦  ٠٫٨١-٠٫٦٧  التخطيط للتدريس -٣
  ٠٫٧٢-٠٫٦١  ٠٫٨٣-٠٫٦٩  تنفيذ التدريس -٤
  ٠٫٧٣-٠٫٦٠  ٠٫٨٢-٠٫٧١  تقييم تعلم الطلبة -٥
  ٠٫٧٢-٠٫٥٨  ٠٫٨١-٠٫٦٦  التطوير الذاتي -٦
  ٠٫٧٤-٠٫٦٠  ٠٫٨٢-٠٫٧٦  أخالقيات مهنة التعليم  -٧

اس الكي         ) ١(يالحظ من الجدول  ا ومع المقي رات مع مجاله اط الفق امالت ارتب أن جميع مع
ة             ا مع آل مجال ومع األداة الكلي رات وارتباطه اء الفق ى صدق بن ا يؤشر إل . جاءت مرتفعة، مم

ين مجاالت األداة، وآانت           وللت ة ب ات االرتباطي اد العالق م إيج ألداة، ت داخلي ل ق من الصدق ال حق
ين آل مجال فرعي مع          تؤشر آذلك بارتباط عال بين آل مجال فرعي والمجاالت األخرى، وب

  . اآلتي) ٢(األداة آكل آما هو مبين في الجدول 
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دول  االت الفرعي  ):٢(ج ين المج اط ب امالت االرتب يم مع اس  ة، وق ال فرعي والمقي ل مج ين آ ب
  .الكلي

المجاالت 
الفرعية 
 للمقياس

 التربية
والتعليم 

في 
 األردن

المعرفة 
 األآاديمية

 والبيداغوجية

 التخطيط
 للتدريس

 تنفيذ
 التدريس

 تقييم
 تعلم
 الطلبة

 التطوير
 الذاتي

 أخالقيات
 مهنة
 التعليم

 الكلي
  للمقياس

التربية 
والتعليم في 

  األردن
١               

المعرفة 
األآاديمية 

 والبيداغوجية 
١ ٠٫٦١       

التخطيط 
      ١ ٠٫٥٩ ٠٫٤٩ للتدريس

     ١ ٠٫٧٤ ٠٫٦٠ ٠٫٥٦تنفيذ التدريس
تقييم تعلم 

    ١ ٠٫٧٦ ٠٫٦٣ ٠٫٥١ ٠٫٥٤ الطلبة

التطوير 
   ١ ٠٫٧٨ ٠٫٦٧ ٠٫٥٥ ٠٫٥٠ ٠٫٥٢ الذاتي

أخالقيات 
  ١ ٠٫٧٥ ٠٫٦٨ ٠٫٧٣ ٠٫٥٨ ٠٫٦٠ ٠٫٥٣ مهنة التعليم

الكلي 
 ١ ٠٫٨٨٠٫٨٧٠٫٨٧ ٠٫٨٩ ٠٫٧٧ ٠٫٧٢ ٠٫٧١ للمقياس

ا   ا     وتم التحقق من ثبات األداة بتطبيقه ة استطالعية قوامه ى عين ة من    ًاطالب ) ٥٢(عل وطالب
ه،       طلبة السنة الثالثة، وحسب معامل ثبات االتساق الداخلي للمقياس آكل ولكل مجال من مجاالت

ة  آما تم إعادة تطبيق األداة ع ها  لى العين د مرور أسبوعي   نفس ين    ن، وحس بع اط ب ب معامل االرتب
  : اآلتي) ٣(لجدول رتين ورصدت في االم
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ي ولكل مجال فرعي          ):٣(جدول  اس الكل ادة للمقي ات اإلع داخلي، وثب معامالت ثبات االتساق ال
  .من مجاالته

 راتالفق عدد اإلعادة ثباتاالتساق الداخلي ثبات المجاالت الفرعية للمقياس
 ٧ ٠٫٨٨  ٠٫٨٤ التربية والتعليم في األردن -١
 ٥ ٠٫٩١ ٠٫٨٢ المعرفة األآاديمية والبيداغوجية  -٢
 ٦ ٠٫٨٩ ٠٫٨٤ التخطيط للتدريس -٣
 ٩ ٠٫٨٦ ٠٫٩١ تنفيذ التدريس -٤
 ٨ ٠٫٨٨ ٠٫٩٠ تقييم تعلم الطلبة -٥
 ١٠ ٠٫٨٥ ٠٫٩١ التطوير الذاتي -٦

اس       أن جميع معا) ٣(يالحظ من الجدول  ع مجاالت المقي داخلي لجمي ات االتساق ال مالت ثب
ق       جاءت مرتفعة، وهذا يؤشر بثبات عال لألداة،  ين التطبي اط ب امالت االرتب ع مع آما جاءت جمي

  .األول والثاني لألداة مرتفعة أيضًا، وهذا يؤشر آذلك بثبات عال لألداة

  منهجية الدراسة
ع الفعل      ذي يصف الواق ة،      استخدم المنهج الوصفي ال ة االبتدائي م التربي امج إعداد معل ي لبرن

ومدى إسهامه في إعداد المعلم الفعال بواسطة استبانة تم بناؤها من المعايير الوطنية لتربية المعلم 
  .مهنيًا، تم تطبيقها على عينة الدراسة لجمع المعلومات واتخاذ القرارات حولها

  إجراءات الدراسة
ة - ة ا دراس ة لتنمي ايير الوطني ا المع ؤتمر المع ا م ق عليه ي واف ًا الت ين مهني ة لمعلم يير الوطني

 .٢٠٠٦مهنيًا عام لتنمية المعلمين 

 .فقرات على آل معيار لبناء استبانة يجيب عليها الطالب بتدريج خماسي صياغة -

التحقق من صدق المحتوى لألداة بعرضها على مجموعة من المحكمين، وتعديلها في ضوء   -
   .مالحظاتهم

ق األ - غ   تطبي داني بل ي المي دريب العمل وا الت ن أآمل ة مم نة الثالث ة الس ن طلب ة م ى عين داة عل
 ).٥٢(حجمها 

 .استخراج دالالت الصدق والثبات آما أشير إلى ذلك في بند الصدق والثبات لألداة -

 ).٢٧٠( واسترد منها صالحًا للتحليل) ٣١٢(تطبيق األداة على عينة الدراسة بلغ حجمها  -

 .لتحليل البيانات  SPSSالى ذاآرة الحاسوب، واستخدام برنامج ادخال البيانات  -
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  المعالجة اإلحصائية
امج  تخدم برن ائية   اس رزم اإلحص ة  لال وم االجتماعي ث (SPSS)لعل تخدم، حي رق تاس  ط

، أما التحليلية المعيارية واالنحرافاتالحسابية  طاساألوة بحساب يفتحليلية، تمثلت الوصوية فوص
د أجري   ل ا  فق اين  تحلي اد حادي  األلتب امج      ق الفرو إليج ة البرن ابية في فاعلي ين األوساط الحس ات ب

  .(α=0.05)على مستوى الداللة اإلحصائية ) تربية طفل، معلم صف(حسب نوع التخصص 
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
ئية ما درجة تحقيق برامج إعداد معلمي التربية االبتدا"النتائج المتعلقة بالسؤال األول : أوًال

ة        ة نظر الطلب ًا من وجه م مهني ة المعل ة عن   ". ؟في جامعة اليرموك للمعايير الوطنية لتنمي لإلجاب
ى آل   هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة  عل

م  )٤(الجدول  فقرة من فقرات المقياس الكلي بمجاالته السبع آما هو مبين في   ى  ، ث  آل مجال  عل
 ).٥(وعلى المقياس آكل، آما هو مبين في الجدول 

ع      :)٤(جدول  ى جمي ة عل الرتب والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلب
  .فقرات مقياس تقويم فاعلية برنامج إعداد معلمي التربية االبتدائية

 رقم الرتبة المجال
 الفقرة

برنامج  مضمون فقرات مقياس تقويم فاعلية
 إعداد معلمي التربية االبتدائية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

بية
تر
ال

 
ليم
لتع
وا

 
 في

دن
ألر
ا

 

٦ ١ 
لدي معرفة بالنتاجات التعليمية الخاصة 

بالمباحث المدرسية التي أدرسها 
 .والمتوافقة مع المنهاج المدرسي

٠٫٩٦ ٣٫٨١٧ 

٢ ٢ 
ي   يم ف ة والتعل داف التربي ة بأه دي معرف  ل
ي   ة الت ة العام ات التربوي األردن والنتاج

  .تدل عليها
٠٫٨٤ ٣٫٧٥٣ 

 ٠٫٩١ ٣٫٦٥٩  .أفهم التشريعات التربوية المتعلقة بعملي ٣ ٣

لدي معرفة بمرتكزات التربية والتعليم في  ١ ٤
 ٠٫٨٨ ٣٫٦٣١ .األردن وانعكاساتها التعليمية والتعلمية

لدي معرفة بمعايير المنهاج المدرسي  ٥ ٥
 ٠٫٩٦ ٣٫٦٠٩ .وطنيال

لدي معرفة باألنساق المحيطة بالعملية  ٤ ٦
 ٠٫٩٦ ٣٫٤٣٧ .التربوية

٧ ٧ 

أفهم اتجاهات التطوير التربوي في 
المتمثلة في مشروعات التطوير (األردن 

التربوي بما في ذلك مشروع تطوير 
 )ERFKEالتعليم نحو اقتصاد المعرفة 

١٫١٥ ٣٫١٩٧ 
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 رقم الرتبة المجال
 الفقرة

برنامج  مضمون فقرات مقياس تقويم فاعلية
 إعداد معلمي التربية االبتدائية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

رفة
مع
ال

 
مية
ادي
ألآ
ا

 
بيد
وال

جية
غو
ا

 
صة

خا
ال

 

٨ ١ 
في أفهم األفكار األساسية 

المباحث التي أعّلمها والترابطات /المبحث
  .بينها

٠٫٨٨ ٣٫٨٤٢ 

اط  ٩ ٢ م أنم ة   / أفه تعلم الخاص رق ال ط
 ٠٫٨٦ ٣٫٨١٤  .المباحث التي أعّلمها/بالمبحث

لدي معرفة بمصادر المعرفة األساسية  ١٢ ٣
 ٠٫٨٩ ٣٫٧٢٨ .المباحث التي أعلمها/الخاصة بالمبحث

١٠ ٤ 
لدي معرفة بالعالقات بين 

المباحث التي أعلمها وغيرها من /المبحث
 المباحث المدرسية

٠٫٩٢ ٣٫٦٩٩ 

١١ ٥ 
لدي قدرة على تمثيل محتوى 

المباحث التي أعلمها في أشكال /المبحث
 .وصيغ مختلفة يسهل على الطلبة تعّلمها

١٫٠١ ٣٫٦٥٦ 

يط
خط
الت

 
س
ري
لتد
ل

 

١٣ ١ 
دريسية مترابطة في ضوء أصمم خططًا ت

النتاجات التعليمية ووفق معايير منهاج 
 .المباحث التي أعّلمها/المبحث

٠٫٩٩ ٣٫٨٤٩ 

١٦ ٢ 
لدي معرفة باستراتيجيات التدريس 
وأختار المالئم منها وفق الحاجات 
 .واألساليب التعلمية المتنوعة لطلبتي

٠٫٩٧ ٣٫٧٩٦ 

تشارك أصمم بيئات تعلمية تتسم باألمن وال ١٨ ٣
 ١٫٠٣ ٣٫٦٨٨ .والتعاون

أصمم نشاطات تعلمية تفاعلية، تحفز  ١٧ ٤
 ١٫٠٦ ٣٫٦٤٩ .الطلبة على التعلم وتشرآهم فيه

ائهم    ١٤ ٥ ة ونم م الطلب ادئ تعل ة بمب دي معرف ل
 ٠٫٩٣ ٣٫٦٣٤  .وأستخدمها في تصميم الخطط الدراسية

١٥ ٦ 

لدي معرفة بالمصادر التعلمية المتاحة في  
ة وال ك مصادر  المدرس ي ذل ا ف ع بم مجتم

تكنولوجيا المعلومات وأوظفها في تصميم  
  .  الخطط التدريسية

١٫٠٦ ٣٫٢٩٤ 
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 رقم الرتبة المجال
 الفقرة

برنامج  مضمون فقرات مقياس تقويم فاعلية
 إعداد معلمي التربية االبتدائية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

فيذ
تن

 
س
ري
لتد
ا

 

أراعي حاجات الطلبة وأحترمهم وأتقبل  ٢٧ ١
 ١٫٠٧ ٤٫٠٢٩.آرائهم أثناء التدريس

أتواصل بفاعلية مع طلبتي لتسهيل تعلمهم  ٢٦ ٢
 ٠٫٩٤ ٣٨٧٥.ونمائهم

 ٠٫٩٩ ٣٨٣٢ .ئة صفية تفاعلية آمنة وداعمةأنظم بي ٢١ ٣

أستخدم بفاعلية استراتيجيات التدريس  ٢٤ ٤
 ٠٫٩٦ ٣٫٧٨٩.المالئمة والمتنوعة

اليب     ٢٢ ٥ تراتيجيات وأس ة اس تخدم بفاعلي أس
 ٠٫٩٦ ٣٫٧٨٩ .مالئمة إلدارة الصف

اآل      ٢٣ ٦ ع المش حة م ة واض ل بإيجابي أتعام
 ١٫٠٦ ٣٫٧٣٥ .السلوآية للطلبة

١٩ ٧ 
لدي قدرة على تكييف الخطط التدريسية 

المباحث / وفق مستجدات المواقف التعلمية
 .التعليمية التعّلمية وحاجات الطلبة

١٫٠١ ٣٫٦٦٣ 

أهتم أثناء التدريس بتنمية مهارات التفكير  ٢٥ ٨
 ١٫١٧ ٣٫٥٣٤ .الناقد واإلبداعي لدى الطلبة

٢٠ ٩ 

أستخدم مصادر تعلميه عدة مالئمة بما في 
ذلك مصادر وأدوات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال في ضوء النواتج 
التعلمية المقصودة وتنوع الطلبة 

. وحاجاتهم التعلمية

١٫٠٠ ٣٫٤٦٢  

ييم
تق

 
علم
ت

 
لبة
لط
ا

 

لدي معرفة بالعالقات بين النتاجات  ٢٨ ١
 ١٫٠٠ ٣٫٧٦٣ .التعلمية والتدريس وتقييم الطلبة

دم ا ٣٤ ٢ ة وأق ل أداء الطلب ة  أحل ة الراجع لتغذي
 ١٫١٠ ٣٫٥٣٤  . لهم عن تعّلمهم وتقدمهم فيه

٣٥ ٣ 
وض     ة للنه ة مالئم اطات تعلمي مم نش أص
م       يم تعّلمه ائج تقي بتعلم الطلبة في ضوء نت

 وتقدمهم
١٫٠٧ ٣٫٥١٦ 

أتواصل مع إدارة المدرسة ومديرية  ٣٢ ٤
 ١٫١٢ ٣٫٥٠٩ .التربية حول تعّلم طلبتي وتقدمهم فيه

٢٩ ٥ 

أو أصمم أدوات مالئمة ومتنوعة /أختار و
لتقييم تعّلم الطلبة وتقدمهم فيه وفق 

بما في ذلك  –النتاجات التعلمية المقصودة 
أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات 

 .وأستخدمها بفعالية-واالتصال

١٫٠٧ ٣٫٤٤٨ 
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أشرك الطلبة في تقييم تعلمهم وتقدمهم  ٣٣ ٦
 ١٫١٩ ٣٫٤٣٤ .فيه

ولياء أمور الطلبة حول تعّلم أتواصل مع أ ٣١ ٧
 ١٫٢١ ٣٫٢٠١ .أبنائهم وتقدمهم فيه

٣٠ ٨ 

لدي قدرة على توثيق سجالت دقيقة عن 
ظروف الطلبة وتقدمهم في التعّلم وفق 
النتاجات التعلمية المقصودة مستخدمًا 

.وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

١٫٢٠ ٣٫٠٧٩ 

ير
طو
الت

 
تي
لذا
ا

 

تواي األآاديمي أهتم في رفع مس ٤٥ ١
 ١٫٠٤ ٣٫٩١٠ .والتربوي

أستخدم أدوات ووسائل مالئمة لتقييم  ٣٦ ٢
 ١٫٠١ ٣٫٧٧٤ .تدريسي

أتعاون مع زمالئي في المدرسة في  ٤٣ ٣
 ١٫٠٤ ٣٫٦٠٩ .تطوير نفسي مهنيًا

أحلل تدريسي وأتأمل به في ضوء نتائج  ٣٧ ٤
 ١٫٠٠ ٣٫٥٢٠ .تقييم تعّلم طلبتي وتقدمهم

ل مع زمالئي من المعلمين من أتواص ٤٤ ٥
 ١٫٢٤ ٣٫٣٧٦ .خارج المدرسة في تطوير نفسي مهنيًا

٣٨ ٦ 
أستخدم مصادر وأدوات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال في تطوير معرفتي 
 .وقدرتي على التعليم وذاتيته

١٫١٠ ٣٫٣٠٥ 

٤٢ ٧ 
أشارك في المشروعات والنشاطات 

التطويرية على مستوى المدرسة ومديرية 
 .التربية

١٫١٤ ٣٫٢٤٤ 

٣٩ ٨ 
ة   تراتيجيات بحثي تخدم اس البحوث (أس آ

ة وير  ) اإلجرائي ة لتط ة أو جماعي فردي
  .  قدرتي على التعليم

١٫١٤ ٣٫٢٢٢ 

ات    ٤٠ ٩ ؤتمرات والملتقي ي الم ارك ف أش
 ١٫٢٢ ٢٫٩٨٦  .والدورات التربوية

ة     ٤١ ١٠ الت العلمي دوريات والمج الع ال أط
 ١٫١٥ ٢٫٩٦٤  .والتربوية ذات العالقة
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 الرتبة المجال
 رقم

 الفقرة

برنامج  مضمون فقرات مقياس تقويم فاعلية

 إعداد معلمي التربية االبتدائية

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

ت
قيا
خال

أ
 

هنة
م

 
ليم
لتع
ا

 

 ٠٫٩٠ ٤٫١٩٠ .أحافظ على مظهر عام يليق بمهنتي ٥٤ ١

٤٦ ٢ 
ألتزم بواجباتي ومسؤولياتي المهنية وأقوم 

 .  بها بإخالص وأمانة وتواضع
٠٫٩٤ ٤٫١٦١ 

٤٩ ٣ 
ألتزم بالقيم الحميدة في تعاملي مع الزمالء 

واإلدارة وأولياء األمور واألطراف 
 .ىاألخر

٠٫٨٩ ٤٫١٤٧ 

 ٠٫٩٥ ٤٫١٠٨ .أتواصل مع الطلبة بمودة وعطف ٤٨ ٤

٤٧ ٥ 
أتقبل الطلبة وأعاملهم باحترام ونزاهة 
 .ومساواة وعدل وأحافظ على أسرارهم

٠٫٩٤ ٤٫٠٦١ 

٥٣ ٦ 
ألتزم برسالة المؤسسة التي أعمل فيها 

 .وأدافع عنها
٠٫٩٧ ٣٫٩٥٠ 

٥٢ ٧ 
أوجه الطلبة إلى استخدام مصادر 

 .علومات اآلمنةالم
٠٫٩٦ ٣٫٩١٤ 

٥٦ ٨ 
أتصرف في المواقف المختلفة بحكمة 

 .وحلم
٠٫٩٨ ٣٫٨٩٦ 

٥٥ ٩ 
أتعاون مع زمالئي وأظهر اهتمامًا 

 .بتنميتهم مهنيًا
١٫٠١ ٣٫٨٧٨ 

٥١ ١٠ 
أستخدم مصادر المعلومات بمنهجية علمية 

 .سليمة
٠٫٩٨ ٣٫٦٨٥ 

٥٠ ١١ 
أتعاون مع أولياء األمور والمجتمع 

حلي من أجل تطوير تعلم أبنائهم الم
 .وسلوآهم اإليجابي

١٫٠٧ ٣٫٦٥٢ 
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دول  ى   :)٥(ج ة عل تجابات الطلب ة الس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ب والمتوس الرت
  .المقياس الكلي ومجاالته الفرعية

 رقم الرتبة
 المتوسط المجاالت الفرعية للمقياسالمجال

 الحسابي
 االنحراف
المعياري

 درجة
  قييمالت

 عالية ٠٫٧٥ ٣٫٩٦٧ أخالقيات مهنة التعليم ٧ ١
 عالية ٠٫٦٩ ٣٫٧٤٨ المعرفة األآاديمية والبيداغوجية  ٢ ٢
 عالية ٠٫٧٨ ٣٫٧٤٥ تنفيذ التدريس ٤ ٣
 متوسطة ٠٫٧٥ ٣٫٦٥٢ التخطيط للتدريس ٣ ٤
 متوسطة ٠٫٦٨ ٣٫٥٨٦ التربية والتعليم في األردن ١ ٥
 متوسطة ٠٫٨٦ ٣٫٤٣٥ تقييم تعلم الطلبة ٥ ٦
 متوسطة ٠٫٨٣ ٣٫٣٩١ التطوير الذاتي ٦ ٧

  متوسطة ٠٫٦٤ ٣٫٦٥٢  الكلي للمقياس

تربية (ائية التربية االبتدالستجابات طلبة العام أن المتوسط الحسابي ) ٥(يالحظ من الجدول 
ي أن   ةمتوسط بدرجة  و، )٣٫٦٥٢( تقد بلغعلى المقياس آكل ) الطفل، ومعلم الصف ذا يعن ، وه

، متوسطةمن وجهة نظر الطلبة ية برنامج إعداد معلمي التربية االبتدائية في جامعة اليرموك لعاف
رق م ت ى  ول توى إل وبالمس امج   ،المطل ي البرن ب قصور ف اك جوان ي أن هن ا يعن ي بعض مم ف

  .ال بد من تقويم مجاالت المقياس وفقراتهآان ولمعرفة هذه الجوانب المجاالت، 

اني  وتتفق نتيجة هذه الدراس ي      ) ١٩٩٨(ة مع دراسة اليم ق الفعل ى أن التحقي ي أشارت إل الت
ة عدن جاء بدرجة متوسطة،          ة في جامع ة التربي ألهداف برنامج إعداد معلمي اللغة العربية بكلي

ى أن   ) ٢٠٠٨(دراسة خليل والحديبي ومع  ارًا من أصل    ) ١٦(التي أشارت إل ارًا  ) ١٧(معي معي
م      امج إعداد المعل ايير برن ة نظر جهات العمل           من مع ة أسيوط من وجه ة في جامع ة التربي بكلي

ذه الدراسة    (جاءت بدرجة جيدة  ده   مع دراسة السبع وغالب    و ،)تقابل درجة متوسطة في ه وعب
ة في    ) ٢٠١٠( ة العربي التي أشارت إلى توافر معايير جودة اإلعداد في برنامج إعداد معلمي اللغ

ايير      )٢٠٠٩( ومع دراسة المطرفي بمستوى متوسط،اليمن  ى أن درجة تحقق مع التي أشارت إل
ة    اءت بدرج عودية، ج ة الس ة العربي ي المملك وم ف ي العل داد معلم امج إع ي برن املة ف ودة الش الج

ة    متوسطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ى    ) ٢٠١١(، ومع دراسة درادآ ي أشارت إل الت
، ومع دراسة خان  جاءت بدرجة متوسطة أن فاعلية برامج إعداد المعلمين في الجامعات األردنية

عيد  ي    (Khan & Saeed, 2009)وس ين ف داد المعلم امج إع ى أن برن ارت إل ي أش الت
ذه  . الباآستان فعالة/الهور ي أشارت    )٢٠٠٩(الدراسة مع دراسة الشرعي      وتختلف نتيجة ه الت

عمان بين المتوسطة إلى أن آراء الطلبة الخريجين حول فاعلية برنامج إعداد المعلمين في سلطنة 
ة  ومن وباسباي   ، ومع دراسة   والعالي ونفر وب ي   (Unver, Bumen, & Basbay, 2010) ي الت

ال في ترآيا  Egeبرنامج إعداد المعلمين في جامعة  أنأشارت إلى  د من     ،غير فع ه العدي وتواجه
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ايير  تستخدم نفس الم  قد وقد يفسر هذا االتفاق إلى أن معظم الجامعات العربية  .المشكالت ا  ع لكنه
  .تتفاوت قليًال في تطبيقها

ة مجاالت    ) ٥(يالحظ من الجدول و اك ثالث اس السبعة     ) ٧، ٤، ٢(أن هن من مجاالت المقي
ا   ابع        جاء آل منه اٍل، حيث جاء المجال الس دير ع يم   "بتق ة التعل ات مهن ى   " أخالقي ة األول بالمرتب

ابي  ط حس اني  ٣٫٩٦٧بمتوس ال الث اله المج م ت ة األ"، ث ةالمعرف ة والبيداغوجي ة " آاديمي بالمرتب
دريس "، ثم المجال الرابع  ٣٫٧٤٨الثانية بمتوسط حسابي  ة  " تنفيذ الت ة الثالث ا يالحظ   . بالمرتب آم

ألداة  أن المجاالت األخ   )٥(من الجدول  ا    ) ٦، ٥، ٣، ١(رى ل د جاء آل منهم دير متوسط،    ق بتق
، والمجال األول  ٣٫٦٥٢ابعة بمتوسط  بالمرتبة الر" التخطيط للتدريس"حيث جاء المجال الثالث 

ي األردن" يم ف ة والتعل ابي  " التربي ة وبمتوسط حس ة الخامس امس ٣٫٥٨٦بالمرتب ال الخ ، والمج
ة  " م الطلب يم تعل ة " تقي ةبالمرتب ابي   السادس ط حس ادس  ٣٫٤٣٥بمتوس ال الس وير "، والمج التط

  .٣٫٣٩١بالمرتبة السابعة بمتوسط حسابي " الذاتي

، تعني أن فاعلية برنامج إعداد معلمي التربية )٧، ٤، ٢( جاءت بتقدير عال المجاالت التيف
ة          عاليةاالبتدائية في جامعة اليرموك  ة لتنمي ايير الوطني ة وفي ضوء المع ة نظر الطلب ، من وجه

ًا م مهني ة التعل  . المعل ات مهن ق بأخالقي ذي يتعل ابع ال ال الس ة  يفالمج ى المرتب ذي حصل عل م وال
رة   ، آانت عشرة فقرات منه بتقدير )٤٫١٩٠-٣٫٦٥٢(من المتوسطات األولى، وبمدى  عال، وفق
اء األمور   "والتي تنص على ، )٥٠(ت بتقدير متوسط، وهي الفقرة واحدة فقط آان أتعاون مع أولي

ائهم وسلوآهم اإليجابي         م أبن ي من أجل تطوير تعل اً  ،"والمجتمع المحل ايير     علم ذه من المع أن ه
  (NBPTS, 2002)ا المجلس الوطني للمعايير المهنية للتدريس في أمريكا الهامة التي نص عليه
ين البيت       ألما  ًاكون انعكاسوهذه النتيجة ربما ت اون ب دارس من ضعف التع لفه الطلبة وهم في الم

ة بع       .والمدرس ة الس ع دراس ال م ذا المج ق به ا يتعل ة فيم ة الدراس ف نتيج ده وتختل ب وعب  وغال
زام ب  التي أشارت أن) ٢٠١٠( يم جاء     مجال االلت ة التعل ات مهن دير أخالقي رامج     بتق متوسط في ب
  .عداد معلم اللغة العربية بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة الشاملةإ

ة الم"أما المجال الثاني وهو  ة     " عرفة العلمية والبيداغوجي ة الثاني ى المرتب ذي حصل عل ، وال
ة   بتق ، جاء  )٣٫٨٤٢-٣٫٦٥٦(وبمدى من المتوسطات    اٍل من الطلب ه،    دير ع ع فقرات ذا  ولجمي وه

ادرو     عني أن الطلبة لديهم ثقة عالية بأنفسهم بأنهم يمتلكون ي ة، وق ة الالزم ارف العلمي ى  المع ن عل
ة دريس بفاعلي ال و ،الت ذا المج ي ه ة ف االت المهم ن المج امج م ين برن داد المعلم ال  .إع ا المج أم

ا   والذي جاء " تنفيذ التدريس"الرابع  دير ع ة الدراسة، وبا    بتق راد عين ى    ل من أف ة عل ة الثالث لمرتب
ل،  تاألداة آك د آان دى   فق ع بالم ه تق ع فقرات طات جمي اٍل،  )٤٫٠٢٩ -٣٫٧٣٥(متوس دير ع وبتق
دارس،       اليعني أن  وهذا ربما دريس بالم ذ الت ى تنفي ادرون عل أنهم ق طلبة لديهم ثقة عالية بأنفسهم ب
ادرين         فاعلية برنامج إ نيمكن القول إوبالتالي  ين ق ة في إعداد معلم ة االبتدائي عداد معلمي التربي

   .إعداد المعلمينبرنامج في على تنفيذ التدريس عالية، وهذا آذلك من المجاالت المهمة 

ذ          ال تنفي ة ومج ة والبيداغوجي ة العلمي ال المعرف ق بمج ا يتعل ة فيم ة الدراس ف نتيج وتختل
اديمي     التي أشارت) ٢٠٠٩(التدريس، عن دراسة المطرفي  ار اإلعداد األآ ى أن معي ار   ،إل ومعي
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امج إعداد             ،اإلعداد التخصصي ا بدرجة متوسطة في برن دريس، جاء آل منه ار طرق الت ومعي
التي ) ٢٠٠٦(آما تختلف عن دراسة آنعان . معلمي العلوم في السعودية في ضوء معايير الجودة

ة       أشارت إلى أن اإلعداد المهني واألآاديمي في برامج إعداد  ة في جامع ة التربي ين في آلي المعلم
ط اء دون المتوس ان دمشق ج ة جاف ع دراس رامج  (Javan, 2004)، وم ى ان ب ارت إل ي أش الت

دًال من الممارسة والتطبيق     ذه     . إعداد المعلمين في إيران ترآز على النظريات ب في حين تتفق ه
ة      التي أشارت إلى أن بر) ٢٠٠٧(النتيجة مع دراسة أبو دقة واللولو  ين في آلي امج إعداد المعلم ن

ة       ارات التدريسية وممارسة مهن التربية بالجامعة اإلسالمية في غزة، قادر على تنمية بعض المه
دريس رعي   الت ة الش ع دراس ة      ) ٢٠٠٩(، وم ول فاعلي ريجين ح ى أن آراء الخ ارت إل ي أش الت

دريس وطرق    وى   برنامج اعداد المعلمين في سلطنة عمان في مجاالت أساليب الت دريس ومحت الت
  .المقررات جاءت بدرجة متوسطة

ة له   ذلك  وفيما يتعلق بمجاالت األداة التي آانت تقديرات الطلب ة    ا متوسطة، ف ي أن فاعلي يعن
فالمجال  . في هذه المجاالت متوسطة من وجهة نظر الطلبة برنامج إعداد معلمي التربية االبتدائية

ث  دريس "الثال يط للت اء بالمر " التخط ذي ج طات    وال ن المتوس دى م ة وبم ة الرابع  -٣٫٢٩٤(تب
دير متوسط،        )٣٫٨٤٩ رات بتق اٍل، وثالث فق دير ع رات بتق ، ١٥، ١٤(وهي  ، آانت فيه ثالث فق

ة    . )٤(آما هو مبين في الجدول  )١٧ درة الطلب ق بق وهذه الفقرات التي جاءت بتقدير متوسط تتعل
رفتهم بمصادر     على تصميم األنشطة التعلمية التفاعلية، وفهمهم لمبادئ ائهم، ومع تعلم الطلبة ونم

ات  ا المعلوم تعلم وتكنولوجي ول  . ال ن الق ة يمك ذه النتيج ن ه ا وم ة برن دأن فاعلي ي مج إع اد معلم
م ي ة ل ة االبتدائي يالتربي وب ف توى المطل ن بالمس ن ك ل م ى تصميم  :آ ادرين عل ين ق داد معلم إع

م،     األنشطة التفاعلية، أو تصميم الخطط الدراسية التي تن اط تعلمه ة وأنم و الطلب اسب مستويات نم
ا المعلومات    ا تكنولوجي ل      أو معرفة مصادر التعلم بما فيه امج يتضمن مث وى البرن ، رغم أن محت

ده   هذه الوتتفق  .هذه المهارات ى أن    ) ٢٠١٠(نتيجة مع دراسة السبع وغالب وعب ي أشارت إل الت
ة صنعاء     عداد معلم اللغة العربية فيإمجال التخطيط في برنامج  ة بجامع ة التربي جاء بدرجة    آلي
 & Khan)، في حين تختلف عن دراسة خان وسعيد     الجودة الشاملةمتوسطة في ضوء معايير 

Saeed, 2009)     ين في ة  التي أشارت إلى أن برنامج إعداد المعلم ال   الباآستان /الهور جامع فع
  .في مجال تخطيط الدروس

يم في األردن   "المجال األول   والمجال الذي جاء بالمرتبة الخامسة، هو ة والتعل د  "التربي ، فق
دير متوسط  )٣٫٨١٧-٣٫١٩٧(تراوحت متوسطات فقراته بين  ا    ، وبتق ه فقرت ن ، حيث حصلت في

ا       اٍل، بينم دير ع ى تق رات عل رات الخمس األخرى    جاءت  من أصل سبع فق ) ٧، ٥، ، ٣، ١(الفق
امج إعداد     أن وهذا يعني، )٤(آما هو مبين في الجدول  بتقدير متوسط ة برن ة   فاعلي معلمي التربي

ة     : آل من في في الفقرات التي تتعلق االبتدائية متوسطة  ة بالتشريعات التربوي ي  تعريف الطلب الت
ايير          م مع ة، وفه ة التعلمي اتها التعليمي يم وانعكاس ة والتعل زات التربي ة بمرتك هم، والمعرف تخص

يم في   "ن هناك مساق ، رغم أي األردنالمنهاج المدرسي، وفهم اتجاهات التطوير التربوي ف التعل
طفل، ويتضمن في ، وهو من متطلبات الكلية اإلجبارية لتخصصي معلم الصف وتربية ال"األردن

  .وصفه هذه المعارف
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د تراوحت   ، "تقييم تعلم الطلبة"والمجال الذي جاء بالمرتبة السادسة، هو المجال الخامس  فق
رة واحدة     وجاء بتقدير متوسط،  ،)٣٫٧٦٣-٣٫٠٧٩(متوسطات فقراته بين  ط  حيث حصلت فق فق

ة  على تقدير عاٍل، ) ٢٨رقم ( ، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩(بينما حصلت آل من الفقرات األخرى المتبقي
امج     )٤(آما هو مبين في الجدول    على تقدير متوسط) ٣٥، ٣٤، ٣٣ ة برن ي أن فاعلي ذا يعن ، وه

را   متوسطةإعداد معلمي التربية االبتدائية  ق  في الفق ي تتعل تهم   : في آل من    ت الت ل أداء طلب تحلي
ع  تهم، والتواصل م ويمهم لطلب ي ضوء تق ة ف ة، وتصميم نشاطات عالجي ة الراجع ديم التغذي وتق

 دارة المدرسة حول تعلم طلبتهم وتقدمهم، وتصميم أدوات تقويم مناسبة، وإشراك الطلبة في تقييمإ
بتهم، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في عمل   تعلمهم، والتواصل مع أولياء األمور حول تعلم طل

ة   "وتتفق نتيجة هذه الدراسة في مجال . سجالت توثيقية لتقدم طلبتهم م الطلب يم تعل مع دراسة   " تقي
ين في السعودية        )٢٠٠٩(المطرفي  امج إعداد المعلم ويم في برن ، التي أشارت إلى أن مجال التق

ودة   ايير الج ه لمع ي تحقيق طة ف ة متوس اء بدرج املة ج ة الش ة درادآ ع دراس ي  )٢٠١١( ، وم الت
، في حين تختلف عن دراسة    خيرة وبتقدير متوسطأن مجال التقويم جاء بالمراتب األأشارت إلى 

عيد  ان وس ي    (Khan & Saeed, 2009)خ ين ف داد المعلم امج إع ى أن برن ارت إل ي أش الت
   .فعال في مجال التقويم الباآستان/الهور

رة، هو  والمجال الذي جاء بال ذاتي  "المجال السادس    مرتبة السابعة واألخي د  "التطوير ال ، فق
ا   ، وجاء بتقدير متوسط،  )٣٫٩١٠-٢٫٩٦٤(تراوحت متوسطات فقراته بين  ن حيث حصلت فقرت

ة    )٤٥، ٣٦(فيه على تقدير عاٍل  رات األخرى المتبقي ، ٣٩، ٣٨، ٣٧(، بينما حصلت آل من الفق
دير متوس ) ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠ ى تق دول    طعل ي الج ين ف و مب ا ه ذه  ،)٤(آم ًا أن ه علم

دمها ا  الفقرات من الم ي ق ات       عايير المهمة للمعلم الت ين الوالي ين الجدد ب يم المعلم اد دعم وتقي   تح
Interstate New Teacher Assessment and  Support Consortium  (INTASC, 1992) 

ق في      وهذا يعني أن فاعلية برنامج إعداد معلمي التربية اال ي تتعل رات الت بتدائية متوسطة في الفق
ًا،       : آل من ه في المدرسة في تطوير نفسه مهني ل  تعاون المعلم مع زمالئ  والتأمل  تدريسه   وتحلي

دمهم ه وتق م طلبت يم تعل ائج تقي ي ضوء نت ه ف ين من خارج التو ،في ه من المعلم ع زمالئ واصل م
ا المعلومات واالتصال في     مصادر وأ  واستخدام ،المدرسة في تطوير نفسه مهنيًا دوات تكنولوجي

ه   يم وذاتيت ة      والمشارآة  ،تطوير معرفته وقدرته على التعل في المشروعات والنشاطات التطويري
ة لتطوير      واستخدام على مستوى المدرسة ومديرية التربية،  ة أو جماعي ة فردي تراتيجيات بحثي اس

الدوريات  ومطالعة ،ات والدورات التربويةفي المؤتمرات والملتقيوالمشارآة قدرته على التعليم، 
  .والمجالت العلمية والتربوية ذات العالقة

  :ويمكن تلخيص النتائج المتعلقة في اإلجابة عن السؤال األول بما يلي

م    - ة المعل فاعلية برنامج إعداد المعلمين في جامعة اليرموك، في ضوء المعايير الوطنية لتنمي
  .ن وجهة نظر طلبة التربية االبتدائيةمهنيًا، جاءت بدرجة متوسطة م
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ًا            - ة تنازلي ة مرتب ة االبتدائي ة التربي ة نظر طلب ة من وجه ا عالي المجاالت التي جاءت فاعليته
يم : هي ذ       مجال أخالقيات مهنة التعل ة، ومجال تنفي ة والبيداغوجي ة األآاديمي ، ومجال المعرف

 .التدريس

ًا   المجاالت التي جاءت فاعليتها متوسطة من وجهة  - ة تنازلي نظر طلبة التربية االبتدائية مرتب
مجال التخطيط للتدريس، ومجال التربية والتعليم في األردن، ومجال تقييم تعلم الطلبة، : هي

 .ومجال التطوير الذاتي

: الفقرات التي جاءت فاعليتها متوسطة من بين المجاالت التي جاءت فاعليتها متوسطة هي   -
)٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ١٧، ١٥، ١٤، ٧، ٥، ٤، ٣، ١ ،

ع         ). ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠ ى تحسين وتطوير لرف اج إل رات يحت ذه الفق ع ه ومحتوى جمي
  .آفاءة برنامج إعداد معلمي التربية االبتدائية في جامعة اليرموك

ة ا " النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا ة  هل توجد فروق في تقديرات طلبة التربي البتدائي
زى للتخصص   وك تع ة اليرم ي جامع ين ف داد المعلم امج إع م صف؟ : لبرن ل، ومعل ة طف  ".تربي

  :ولإلجابة على هذا السؤال قسمت اإلجابة إلى قسمين

  المقياس آكلمستوى على  -١
ة الدراسة حسب       تبحس ة عين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلب

 . يبين هذه اإلحصائيات) ٦(، والجدول على المقياس الكلي االبتدائية تخصص الطالب في التربية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على المقياس الكلي  :)٦(جدول 
  .وفقًا لتخصصهم

  درجة التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد التخصص
 ةمتوسط ٠٫٦٥ ٣٫٦٦٥ ٨٠ تربية طفل
 متوسطة ٠٫٦٤ ٣٫٦٤٦ ١٩٩ معلم صف

أن تقديرات آل من طلبة تخصص تربية طفل وطلبة تخصص معلم  )٦(يالحظ من الجدول 
روق   تأنه   يالحظبتدائية، جاء بدرجة متوسطة، آما صف لبرنامج إعداد معلمي التربية اال وجد ف

ا لمتغير تخصص الطالب في بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة، وفق قليلة ظاهرية
اس آكل   ين متوسطات استجابات        عن وللكشف  . التربية االبتدائية على المقي روق ب ذه الف ة ه دالل

  ).٧(آما هو مبين في الجدول األحادي ، أجري اختبار تحليل التباين لتخصصهمالطلبة تبعًا 
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  .ي التربية االبتدائيةنتائج اختبار تحليل التباين األحادي وفقًا لتخصص الطالب ف :)٧(جدول 

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مجموع متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 ٠٫٨٢٨ ٠٫٠٤٨ ٠٫٠٢٠ ١ ٠٫٠٢٠ التخصص
   ٠٫٤١٥ ٢٧٧ ١١٥٫٠٥٩ الخطأ

    ٢٧٨ ١١٥٫٠٧٩ الكلي

دول   ن الج ظ م ة إ ) ٧(يالح روق ذات دالل ود ف دم وج ائيةع د حص ة عن توى الدالل  مس
)α=راد ال)٠٫٠٥ تجابات اف ين متوسطات اس ويم ف، ب ي لتق اس الكل ى المقي ة عل امج عاعين ة برن لي

ة ا    ة في جامع ر تخصص الطالب     إعداد معلمي التربية االبتدائي ه ال  ليرموك، تعزى لمتغي ، أي أن
ة     ديرات طلب ين تق ة    تخصص  يوجد فرق دال إحصائيًا ب ل وطلب ة طف م الصف  تخصص  تربي  معل

  .لبرنامج إعداد معلمي التربية االبتدائية

م الصف   بين ما يقدوقد تفسر هذه النتيجة في وجود أوجه شبه وتقارب  م لطلبة تخصص معل
رامج   ن ب ث     م ل، حي ة الطف ة تربي دم لطلب ا يق ع م اق  م اك مس ل تخصص هن ٍة اٍتإن لك  أآاديمي
ية  د  تؤتخصص ون مع ه أن يك ًا،أ ًاهل ة و   آاديمي اقات تربوي اك مس ة وهن ة مهني ال  متماثل دم لك تق

ات  ) ساعات ٩(، وهناك تطبيق عملي ميداني في المدارس تخصصينال لكال التخصصين، فمتطلب
) ١٥(ومتطلبات الجامعة االختيارية  التخصصين، هي نفسها لكالساعة ) ١٢(الجامعة اإلجبارية 

ة اإلجبا        ساعة  ات الكلي ة في التخصصين، ومتطلب د معظم الطلب ابه عن ة ربما تتش ساعة  ) ١٢( ري
ات      هي نفسها لكال التخصصين، في حين أن    ساعات  )٦(واالختيارية  ط في متطلب االختالف فق
ة بنسبة      التخصص اقات اإلجباري من   ٤(% ١٧اإلجبارية واالختيارية، رغم اشتراآهما في المس

بة ) ٢٣ ة بنس ذ. )١٢من  ٥(% ٤١٫٦واالختياري ه أوه ديراته دىا آل ي تق دم اختالفهم ف ى ع  مإل
  .ينبرنامج إعداد المعلملفاعلية 

  وى المجاالت الفرعية للمقياسعلى مست -٢
ة الدراسة حسب       ة عين حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلب

اس،       تخصص الطالب في التربية االبتدائية، ى آل مجال من مجاالت المقي ين في      عل ا هو مب آم
  ).٨(الجدول 
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ى         المتوسط  :)٨(جدول  ة الدراسة عل ة عين ة الستجابات طلب ات المعياري ابية واالنحراف ات الحس
  .لمتغير التخصصوفقًا  المجاالت الفرعية للمقياس

المعياري االنحرافالحسابي المتوسط التخصص ت المقياس الفرعيةمجاال
 ٠٫٥٨ ٣٫٦٢٣ تربية طفل في األردن التربية والتعليم -١

 ٠٫٧٢ ٣٫٥٧١ معلم صف
 ٠٫٦٣ ٣٫٧٧٥ تربية طفلوالبيداغوجية  عرفة األآاديميةالم -٢

 ٠٫٧٢ ٣٫٧٣٧ معلم صف
 ٠٫٧٣ ٣٫٦٨٥ تربية طفل التخطيط للتدريس -٣

 ٠٫٧٦ ٣٫٦٣٨ معلم صف
 ٠٫٨٣ ٣٫٧٣٥ تربية طفل تنفيذ التدريس -٤

 ٠٫٧٦ ٣٫٧٤٩ معلم صف
 ٠٫٨٧ ٣٫٤٥٠ تربية طفل تقييم تعلم الطلبة -٥

 ٠٫٨٦ ٣٫٤٣٠ معلم صف
 ٠٫٨٠ ٣٫٤١٩ تربية طفل التطوير الذاتي -٦

 ٠٫٨٤ ٣٫٣٨٠ معلم صف
 ٠٫٧٩ ٣٫٩٥٣ تربية طفل مهنة التعليم أخالقيات -٧

 ٠٫٧٣ ٣٫٩٧٣ معلم صف

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات استجابات طلبة عينة الدراسة،  ) ٨(يالحظ من الجدول 
اس    في آل مجال فرعي من   ر   مجاالت المقي ًا لمتغي ة   الطالب  تخصص  وفق ة االبتدائي . في التربي

ة إحصائيًا       ولتحديد أي نوع من تحليل التباين توجب استخدامه، روق دال اك ف لمعرفة إن آانت هن
اس    االت المقي توى مج ى مس م صف عل ل وتخصص معل ة طف ين تخصص تربي د  ،ب بتفق  حس

  .)٩(دول العالقات االرتباطية بين المجاالت الفرعية للمقياس آما هو مبين في الج
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العالقات االرتباطية بين المجاالت الفرعية لمقياس تقويم فاعلية برنامج إعداد معلمي  :)٩(جدول 
ار بارتلت      ائج اختب ة ونت ة       (Bartlett)التربية االبتدائي اط للمجاالت الفرعي امالت االرتب يم مع لق

  .للمقياس وفقا لمتغير الدراسة

المجاالت 
 الفرعية
 للمقياس

 التربية
 ليموالتع
 األردن في

 المعرفة
 األآاديمية
 والبيداغوجية

 التخطيط
 للتدريس

 تنفيذ
 التدريس

 تقييم
 تعلم
 الطلبة

 التطوير
 الذاتي

 أخالقيات
 مهنة
 التعليم

التربية 
والتعليم في 

 األردن
١       

المعرفة 
األآاديمية 

والبيداغوجية 
١ ٠٫٦١      

التخطيط 
     ١ ٠٫٥٩ ٠٫٤٩ للتدريس

تنفيذ 
    ١ ٠٫٧٤ ٠٫٦٠ ٠٫٥٦ دريسالت

تقييم تعلم 
   ١ ٠٫٧٦ ٠٫٦٣ ٠٫٥١ ٠٫٥٤ الطلبة

التطوير 
  ١ ٠٫٧٨ ٠٫٦٧ ٠٫٥٥ ٠٫٥٠ ٠٫٥٢ الذاتي

أخالقيات 
 ١ ٠٫٧٥ ٠٫٦٨ ٠٫٧٣ ٠٫٥٨ ٠٫٦٠ ٠٫٥٣ مهنة التعليم

اختبار 
Bartlett 
 للكروية

الداللة  درجة الحرية التقريبية ٢آا نسبة األرجحية
 اإلحصائية

٠٫٠٠٠ ٢٧ ١٣٨١٫٠١٣ ٠٫٠٠٠ 

ار   تخدم اختب اس، اس ة للمقي ين المجاالت الفرعي ة ب ات االرتباطي ة العالق وللكشف عن دالل
ع     (Bartlett)بارتلت  اي تربي ة آ ة   ) ١٣٨١٫٠١٣( (χ2)للكروية، حيث بلغت قيم درجات حري ب

ى ال   ) ٢٧( دد عل اين المتع ل التب راء تحلي توجب إج ذي اس ر ال ة إحصائيًا، األم ي دال االت وه مج
 Hotelling's Traceوقد استخدم اختبار. الفرعية للمقياس وفقًا للمتغير المستقل وهو التخصص

امج الطالب في تقويمه  تخصصلمعرفة أثر   ة     لبرن ة االبتدائي ى مجاالت   ، إعداد معلمي التربي عل
      ). ١٠(وذلك آما في الجدول  المقياس
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  .مجاالت الفرعية للمقياس وفقًا لمتغير التخصصنتائج تحليل التباين المتعدد لل :)١٠(جدول 

 االختبار األثر
 المتعدد

 قيمة
 االختبار
 المتعدد

 قيمة ف
 الكلية

المحسوبة

 درجة
 حرية
 الفرضية

 حرية درجة
 الخطأ

 الداللة
 اإلحصائية

 Hotelling's التخصص
Trace 0.007 0.255 7 271 0.970 

ن الجدول  ر دال ) ١٠(يالحظ م د أث ه ال يوج ة  أن توى الدالل د مس  (α=0.05)إحصائيًا عن
م الصف    ة معل ي أن طلب ذا يعن بعة، وه اس الس االت المقي ن مج ى أي م ر التخصص عل ال لمتغي

ة في مجال               ة االبتدائي امج إعداد معلمي التربي ويمهم لبرن ل في تق ة الطف ة تربي يختلفون عن طلب
ة  ة األآاديمي ال المعرف ي األردن، أو مج يم ف ة والتعل ةجوالبيداغوالتربي يط ي ال التخط ، أو مج

ذاتي، أو مجال      للتدريس، أو مجال تنفيذ التدريس، أو مجال تقييم تعلّ  دير ال ة، أو مجال التق م الطلب
  . أخالقيات مهنة التعليم

في التشابه الكبير بين ما يقدم لطلبة تربية الطفل من برامج مع ما يقدم وقد تفسر هذه النتيجة 
 همنفس المدرسون أ سها ن هناك مساقات مشترآة بين التخصصين، يدّرإلطلبة معلم الصف، حيث 

دمجين م  ية، األ     للطلبة من آال التخصصين من ًا في نفس القاعة التدريس ى    ع ذي أدى إل عدم  مر ال
امج   ديراتهم للبرن ي تق م الصف ف ة معل ل عن طلب ة الطف ة تربي تالف طلب ال األول . اخ ي المج فف

ي األردن  " يم ف ة والتعل ي األردن     ن "التربي يم ف اق التعل اك مس د هن ال  ) ١٠٢ د .ت(ج ه آ يدرس
ين دير     ،التخصص ن تق ف ع م الصف ال تختل ة معل ديرات طلب ت تق الي آان ة  اتوبالت ة تربي طلب

  .الطفل

، نجد أن برنامج رياض األطفال يقدم "المعرفة األآاديمية والبيداغوجية"وفي المجال الثاني 
وا   معرفة أآاديمية  زمهم  متخصصة في بعض الم ي تل ال الصغار    د الت ة األطف ة ع لتربي ا  ، مختلف م

امجين      اديمي، ولكن آال البرن ا  يقدمه برنامج معلم الصف آمتطلبات لإلعداد األآ ا   ي ربم دمان م ق
نفس الف زم لكل تخصص ب ي آال عايل ة ف ديرات الطلب دم اختالف تق ى ع ذي أدى إل ة، األمر ال لي

ين ة البيداغ   .التخصص ق بالمعرف ا يتعل ا فيم ة أم ي وجي ن فه م تك ة إن ل ة متقارب ال   متكافئ ي آ ف
ة  هنا إن التخصصين، حيث ك مساقات آثيرة مشترآة بين التخصصين تتعلق بالمعرفة البيداغوجي

تراتيجياته  يم واس اذج التعل اق نم ل؛ مس ال ذو  ،مث اق االطف ة، ومس ي الطفول اد ف اق اإلرش  وومس
ة     ل، ومساق   الحاجات الخاصة، ومساق األسرة وتربي ويم في رياض األ   الطف ال، ومساق   التق طف

ة   تعليم التربية الرياضية في الصفوف االولى، ومساق صعوبات التعلم لدى االطفال، ومساق تربي
الم،  ي اإلس ال ف ا    األطف ى، وغيره ال والصفوف األول اض االطف ي ري ويم ف اق التق ذا  .ومس وه

ر في عدم اختال     االشتراك في المساقات بين التخصصين م    يسهم بشكل آبي ة معل ديرات طلب ف تق
  .الصف عن تقديرات طلبة تربية الطفل في مجال المعرفة األآاديمية والبيداغوجية
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اك         : وفي مجاالت آل من  دريس، نجد أن هن ويم الت دريس، وتق ذ الت دريس، وتنفي تخطيط الت
ل        ذه المجاالت، مث اول ه ل تتن ة الطف مساقات مشترآة بين تخصص معلم الصف وتخصص تربي

ى        مساق نما ال والصفوف االول اهج رياض األطف  ،ذج التعليم واستراتيجياته، ومساق تخطيط من
ال،             دى االطف تعلم ل ى، ومساق صعوبات ال ال والصفوف األول ويم في رياض االطف ومساق التق
دم    ي ع ر ف هم بشكل آبي ترآة تس اقات المش ذه المس ا، وه ة، وغيره ي التربي اق الحاسوب ف ومس

  .في هذه المجاالت الثالثةالصف عن تقديرات طلبة تربية الطفل اختالف تقديرات طلبة معلم 

وفي مجال التطوير الذاتي، فقد تسهم جميع المساقات في مساعدة المتعلم آيف يتعلم، وآيف  
ل  وب          يتواص تخدم الحاس ف يس ا، وآي ه ويقومه رق تدريس ي ط ل ف ف يتأم رين، وآي ع اآلخ م
بكات  توش ة وتنفي     اإلنترن ى المعرف ول عل ي الحص ض ف اتذ بع ض    التعيين ي بع ة ف المطلوب

امج     المساقات، وبالتالي نجد أنه ال تختلف تقديرات طلبة معلم ال ل لبرن ة الطف ة تربي صف عن طلب
ا في           .عداد المعلم في هذا المجالإ ذلك تنميته يمكن آ يم، ف ة التعل ات مهن أما بالنسبة لمجال أخالقي

اق  ًا مس اقات، وخصوص ع المس نجمي ل م ة األ :ات آ يم  تربي م الق اق تعل الم، ومس ي اإلس ال ف طف
ا ين التخصصينوتعليمه ا ب ي تشترك جميعه ه، والت ريم وتعليم رآن الك م الق ر ، ومساق تعل ، األم

         .الذي أدى إلى عدم اختالف تقديرات طلبة معلم الصف عن تقديرات طلبة تربية الطفل
  

  التوصيات
ا الدراسة      في ضوء   ي توصلت إليه ائج الت الجهات المسئولة عن إعداد      توصي  اه ، فإنالنت

وك،  ة اليرم ي جامع ين ف داد المعلم رامج إع ويرب ين وتط ل بتحس كل أفض رامج بش ذه الب ، ه
االت صخ ًا المج طة وص ة متوس ا بدرج اءت فاعليته ي ج ال  ( الت دريس، ومج يط للت ال التخط مج

وذلك بتطوير وتحسين   ،)التربية والتعليم في األردن، ومجال تقييم التعليم، ومجال التطوير الذاتي
  : نقاط الضعف التي جاءت في آل مجال آما يلي

دريس في   .١ ين   : مجال التخطيط للت امج إعداد المعلم ى   أن يرآز برن ة عل اعدة الطلب ى مس عل
  .األنشطة التفاعلية تصميم

ين  : مجال التربية والتعليم في األردنفي  .٢ ة    أن يرآز برنامج إعداد المعلم ى تعريف الطلب عل
ريعا ة،   بالتش اتها التعليمي ة وانعكاس زات التربوي م، والمرتك ل المعل ة بعم ة المتعلق ت التربوي

 .ومعايير المنهاج الوطني، واتجاهات التطوير التربوي في األردن

ين   : مجال تقييم تعلم الطلبةفي  .٣ ة    أن يرآز برنامج إعداد المعلم ى مساعدة الطلب ين  عل المعلم
ة       في آيفية تحليل أداء طلبتهم وتقديم ال ة تصميم األنشطة العالجي م، وآيفي ة له ة الراجع  تغذي

وو ويأدوات التق ي تق ة ف ة، وإشراك الطلب ع ام المتنوع ة التواصل م م، وآيفي إلدارة يم تعلمه
بة    تخدام السجالت المناس ة اس ة، وآيفي م الطلب ي خصوص تعل ور ف اء األم ية وأولي المدرس

 .لتوثيق تقدم الطلبة
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ة      رآز أن ي: مجال التطوير الذاتيفي  .٤ ى تشجيع الطلب ين عل تطوير  في  برنامج إعداد المعلم
ة أنفسهم في جميع الجوانب األآادي نهم     ، من خالل غرس   مية والبيداغوجي اون بي ، حب التع

، والمشارآة في المشروعات والنشاطات التطويرية، ة استخدام مصادر التعلم المختلفةوآيفي
دوريات   المؤتمرات والندوات، ومطالعة والمشارآة في وتدريبهم على البحوث اإلجرائية، ال

  .ت العلمية والتربويةوالمجال
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  )١(الملحق 
 أداة تقويم فاعلية برنامج إعداد معلمي التربية االبتدائية في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلم مهنيُا

  
  درجة االآتساب  المعايير  المجال

  عالية  التربية والتعليم في األردن  األول
 ضعيفة  عيفةض  متوسطة  عالية  جدًا

  جدًا
دي  ١ ي   ل يم ف ة والتعل زات التربي ة بمرتك معرف

   .التعليمية والتعلمية انعكاساتهاواألردن 
          

يم في األردن   أهدلدي معرفة ب  ٢ اف التربية والتعل
  .لنتاجات التربوية العامة التي تدل عليهاوا

          

            .لتشريعات التربوية المتعلقة بعملياأفهم   ٣
            .باألنساق المحيطة بالعملية التربويةفة لدي معر  ٤
            .معايير المنهاج المدرسي الوطنيلدي معرفة ب  ٥
ة بال  ٦ دي معرف ة ل ة الخاص ات التعليمي نتاج

ة مع    المباحثب المدرسية التي أدرسها والمتوافق
  .المنهاج المدرسي

          

م ا  ٧ اتأفه ي األردن   تجاه وي ف وير الترب التط
ا     المتمثلة في م ( وي بم شروعات التطوير الترب

اد      و اقتص يم نح وير التعل روع تط ك مش ي ذل ف
  )ERFKEالمعرفة 

          

  الخاصة) التربوية(المعرفة األآاديمية والبيداغوجية : ثانيًا
م ا  ٨ ارأفه ية  ألفك ي  األساس ثف ث /المبح المباح

  .لترابطات بينهامها والالتي أع
          

م   ٩ اطأفه ة  / أنم تعلم الخاص رق ال ط
  .علمهاحث التي أالمبا/المبحثب

          

ة    ١٠ دي معرف ين  بالل ات ب ثعالق ثاالمب/المبح  ح
  .وغيرها من المباحث المدرسية اعلمهأ يالت

          

 المباحث /المبحث قدرة على تمثيل محتوى  لدي  ١١
ي هل    اأعلمه الت ة يس يغ مختلف كال وص ي أش ف

  . اعلى الطلبة تعلمه

          

الخاصة  ة األساسية ر المعرفادمعرفة بمص لدي  ١٢
   .علمهاي أالمباحث الت/بالمبحث

          

  التخطيط للتدريس: ثالثًا
مم  ١٣ وء     أص ي ض ة ف ية مترابط ًا تدريس خطط

ايير   ق مع ة ووف ات التعليمي اج النتاج منه
  . علمهاالمباحث التي أ/المبحث

          

ة   ١٤ دي معرف ائهم    ل ة ونم م الطلب ادئ تعل بمب
  .ةيراسالد خططالوأستخدمها في تصميم 
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دي  ١٥ ادر التعّلل ة بالمص يمعرف ة ف ة المتاح مي
ا ف   ع بم ة والمجتم ادر  المدرس ك مص ي ذل

ات وأ  ا المعلوم ميم   تكنولوجي ي تص ا ف وظفه
 . التدريسيةالخطط

          

دريس وأ  ١٦ تراتيجيات الت ة باس دي معرف ارل خت
ا وفق الحاجات وا    اليب التعلّ المالئم منه ة  ألس مي

 .المتنوعة لطلبتي

          

اطات تعلمي  أ  ١٧ مم نش ةةص ز الطلب ة، تحف تفاعلي
 .على التعلم وتشرآهم فيه

          

ات تعلميأ  ١٨ مم بيئ اركةص األمن والتش م ب تتس
 .والتعاون

          

 تنفيذ التدريس: رابعًا
ى تكييف الخطط       ١٩ درة عل دي ق يةل قالتدريس وف

ة   / ةميمستجدات المواقف التعّل المباحث التعليمي
 .وحاجات الطلبةميةالتعّل

          

كأ  ٢٠ ستخدم مصادر تعلميه عدة مالئمة بما في ذل
ات    ا المعلوم ادر وأدوات تكنولوجي مص

ة المقص  ء النواتج التعّلواالتصال في ضو ودة مي
 . ميةوتنوع الطلبة وحاجاتهم التعّل

          

           .وداعمةمنةآنظم بيئة صفية تفاعليةأ  ٢١
تراتيجأ  ٢٢ ة اس تخدم بفاعلي ةس اليب مالئم يات وأس

 .إلدارة الصف
          

لوآيةأ  ٢٣ تعامل بإيجابية واضحة مع المشاآل الس
 .للطلبة

          

ةبفاعليةستخدمأ  ٢٤ دريس المالئم استراتيجيات الت
 .والمتنوعة

          

بتنمية مهارات التفكير الناقدأهتم أثناء التدريس  ٢٥
 .واإلبداعي لدى الطلبة

          

ل بفاعليأ  ٢٦ يةتواص ع طلبت هيل تعلم مملتس ه
 .ونمائهم

          

مأراعي حاجات الطلبة  ٢٧ ل آرائه وأحترمهم وأتقب
 .أثناء التدريس

          

 تقييم تعلم الطلبة: خامسًا
ة با  ٢٨ دي معرف ةل ات التعلمي ين النتاج ات ب لعالق

 .والتدريس وتقييم الطلبة
          

مالئمة ومتنوعة لتقييمتصمم أدواأو أ/أختار و  ٢٩
ة    ت علم الطلبة وتقدمهم فيه وفق النتاجات التعلمي

ودة  ائل     –المقص ك أدوات ووس ي ذل ا ف بم
ال   ات واالتص ا المعلوم تخدمها وأ -تكنولوجي س

 .بفعالية
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ى ت    ٣٠ درة عل دي ق جالت دقيق يوثل ن ق س ة ع
هم في التعلم وفق النتاجات ظروف الطلبة وتقدم

ائل   تخدمًا وس ة المقصودة مس ا تكنولوجالتعلمي ي
  .المعلومات واالتصاالت

          

م  أ  ٣١ ول تعل ة ح ور الطلب اء أم ع أولي ل م تواص
  .أبنائهم وتقدمهم فيه

          

ع إدارة المدرسأ  ٣٢ ل م ة تواص ة التربي ة ومديري
  .وتقدمهم فيه حول تعلم طلبتي

          

            .شرك الطلبة في تقييم تعلمهم وتقدمهم فيهأ  ٣٣
ذية الراجعة لهم عن  قدم التغأحلل أداء الطلبة وأ  ٣٤

  . تعلمهم وتقدمهم فيه
          

اطات تعلأ  ٣٥ تعلم  صمم نش ة للنهوض ب ة مالئم مي
  .الطلبة في ضوء نتائج تقييم تعلمهم وتقدمهم فيه

          

  التطوير الذاتي: سادسًا
            .دوات ووسائل مالئمة لتقييم تدريسيستخدم أأ  ٣٦
ائج تقي    تأمل ب  أحلل تدريسي وأ  ٣٧ يم ه في ضوء نت

  .وتقدمهم تعلم طلبتي
          

ا ال أ  ٣٨ ات ستخدم مصادر وأدوات تكنولوجي معلوم
درتي    ي وق وير معرفت ي تط ال ف ى  واالتص عل

  .تعليم وذاتيتهال

          

ة   أ  ٣٩ تراتيجيات بحثي تخدم اس البحوث (س آ
ة ة أ ) اإلجرائي وير  فردي ة لتط درتي و جماعي  ق
  .  على التعليم

          

ؤتمرات والمل  أ  ٤٠ ي الم ارك ف دورات  ش ات وال تقي
  .التربوية

          

ة أ  ٤١ الت العلمي دوريات والمج الع ال ة ط  والتربوي
  .ذات العالقة

          

ة    الشارك في أ  ٤٢ مشروعات والنشاطات التطويري
  .مدرسة ومديرية التربيةالعلى مستوى 

          

وير        ٤٣ ي تط ة ف ي المدرس ي ف ع زمالئ اون م أتع
  .مهنيًا نفسي

          

ي  ٤٤ ع زمالئ ارج  أتواصل م ن خ ين م ن المعلم  م
  .مهنيًا المدرسة في تطوير نفسي

          

            .لي والتربوي األآاديمي المستوىفي رفع أهتم   ٤٥
  أخالقيات مهنة التعليم: سابعًا
اتي ومسؤولياتي    ٤٦ ة  ألتزم بواجب ا   المهني وم به  وأق

  .  عبإخالص وأمانة وتواض
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اواة  ة عاملهم باحترام ونزاهأالطلبة و لتقبأ  ٤٧ ومس
  .أسرارهمحافظ على أعدل وو

          

            .تواصل مع الطلبة بمودة وعطفأ  ٤٨
زم أ  ٤٩ املي  بلت ي تع دة ف ز  القيم الحمي ع ال مالء م

  . األخرى واألطرافأولياء األمور واإلدارة و
          

ي من   تعاون مع أولياء األمور أ  ٥٠ والمجتمع المحل
  .ييجابنائهم وسلوآهم اإلتعلم أبأجل تطوير 

          

ة   أ  ٥١ ة علمي ات بمنهجي ادر المعلوم تخدم مص س
  .سليمة

          

ات  أ  ٥٢ تخدام مصادر المعلوم ى اس ة إل ه الطلب وج
  .اآلمنة

          

ا وأ       ٥٣ ي أعمل فيه الة المؤسسة الت ع  ألتزم برس داف
  .عنها

          

            .عام يليق بمهنتي أحافظ على مظهر  ٥٤
ي وأ    ٥٥ ع زمالئ اون م ًا بتن أتع ر اهتمام تهم ظه مي

  .مهنيًا
          

            . تصرف في المواقف المختلفة بحكمة وحلمأ  ٥٦
  


