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  :اإلهداء

 عزم بكل وساندني السنوات هذه طوال جانبي إلى وقف الذي العزيز زوجي إلى
   .الطويل المشوار هذا في وعزيمة

   والحنان الحب مصدر أمي إلى
   أهللا رحمه والدي روح إلى
  .عمرهما في اهللا أطال جورج وأم جورج أبو إلى
   وجوزيف وإيلينا جوني أبنائي إلى
 يعد العمر مشوار أمضى الذي جبر فهيم أحمد الدكتور األستاذ الراعي األب إلى

   .والعرفان والتقدير الشكر كل له، عمره في اهللا أطال األجيال
   فلسطين في ومعلمة معلم كل إلى

   .المتواضع العمل هذا أهدي
  
  

  :الباحثة
  سلسع ابتسام

 
 



 ج 
 

 

  :إقرار

  
 نتيجة وأنها، الماجستير درجة لنيل القدس لجامعة قدمت أنها الرسالة ةمقدم أنا أقر

 لم منها جزء أي أو الرسالة هذه وأن، ورد حيث له أشرت ما، باستثناء الخاصة أبحاثي
  .معهد أو جامعة ألي ياعل درجة أي لنيل يقدم

  
  :......................التوقيع

  
  سلسع ابتسام :االسم

  
  12/09/2009 :التاريخ

  
  
  
  
  
  



 د 
 

  وعرفان شكر

 إلى والعرفان بالشكر التوجه، الدراسة هذه إعداد من انتهيت أن بعد يسعدني .العالمين رب هللا الحمد
   .الرسالة هذه إلنجاز مستمر وعطاء جهد من بذله لما جبر فهيم أحمد الدكتور أستاذي

   اقشةالمن لجنة عضوي الفاضلين يناألستاذ إلى والعرفان بالشكر وأتقدم كما
 العلوم كلية في والموظفين التدريسية الهيئة أعضاء إلى الشكر بجزيل أتوجه أن ويسعدني كما

 العلم في حباً عام بعد عاماً المتخرجة األفواج على فضل من لهم لما، القدس جامعة في التربوية
   .والمعرفة

وتشغيل الالجئين  لغوثا وكالة ومدارس والتعليم التربية مديرية إلى الشكر بجزيل وأتقدم كما
 هذا إنجاحمحاولة  في تعاون من بذلوه لما لحم بيت محافظة في الخاصة والمدارسالفلسطينيين 

   .المتواضع العمل
 االستبانات بتعبئة وقاموا الدراسة شملتهم الذين والمعلمات المعلمين جميع إلى شكري أقدم كما

   .معهم المقبالت وإجراء
 وتوفيرهم تعاونهم على اهللا رام في الوطني التدريب ومعهد قطانال مركز موظفي أشكر كما

 .دراستي إلثراء الالزمة المراجع

  
  :ثةالباح
   سلسع ابتسام



 ه 
 

  

  اإلجرائية التعريفات
 

  :المعلمين إعداد برنامج
 المقررات خالل من لطلبتها التربية كليات توفرها التي المتنوعة الخبرات مجموع 

 القيام من يمكنهم بما، التطبيقي الجانب وفعاليات، العامة الثقافة قرراتوم والتربوية التخصصية
 تكسب التي بالخبرات الثقافي اإلعداد ويعنى ).2002، جامل( العام التعليم مراحل في بالتدريس
 في يكتسبها التي الخبرات فهي التخصصي اإلعداد أما، الحياة شؤون مختلف في عامة ثقافة المعلم

 بالتطورات الشامل واإلدراك، والحقائق، المفاهيم استيعاب من، لتدريسه إعداده يتم الذي التخصص
 يكتسبها أن ينبغي التي بالخبرات المهني اإلعداد يرتبط بينما، الحياتية وتطبيقاتها فيها المعاصرة

 نظريات معرفة كذلك، مشاكله وأهم وخصائصه المتعلم طبيعة فهم على تساعده والتي المعلم
 وحل أهدافه وتحقيق بالمجتمع المتعلقة المتطلبات تحديد جانب إلى وتطبيقاتها التعليم يبوأسال

   ).2005، والمحبوب يوسف( فيه التغيير حركة وقيادة مشكالته
 

  :المعلم إعداد برنامج تقويم
 أكاديمي برنامج وقيمة وكفاءة فاعلية على الحكم إصدار بواسطتها يتم التي الطريقة هو 

 مع مدخالته تناسب مدى وتحديد، له الموضوعة األهداف ضوء في تعليمي حقل في محدد
 فاعلية وتطوير تحسين على القرارات متخذي مساعدة إلى ذلك ويؤدي، تنفيذه وطريقة، مخرجاته

  .)Borg, & Gall, 2002( علمية بطرق البرنامج ذلك
 

  : الميداني التدريب
 الفرصة يتيح التربية كليات في علمالم إعداد برنامج من جزء وهو متخصص تدريب

 دراسيين فصلين أو فصل ولمدة المدارس داخل الواقع أرض على التعليمية العملية لممارسة للطالب

)France, 1979(.  
 

   :الخريجون
  .شملتها الدراسة التي الجامعات من التربية كليات من تخرجوا الذين الطلبة جميع هم



 و 
 

  الملخص

  "علمين في الجامعات الفلسطينية من وجهة الخريجينتقويم برامج إعداد الم"

 

 نظر وجهة من الفلسطينية الجامعات في المعلمين إعداد برامج تقويم إلى الدراسة هذه هدفت
 من المعلمين جميع من الدراسة مجتمع وتكون، الوصفي المنهج الباحثة استخدمت .الخريجين
 والبالغ )2009-2008( الدراسي للعام لحم بيت محافظة مدارس في العاملين التربية كليات خريجي
 . ومعلمة، وكان المجتمع كامالً يمثل العينة معلماً )287( عددهم

 موزعة فقرة )81( االستبانة فقرات عدد وبلغ .والمقابلة االستبانة: أداتين الدراسة استخدمت
 الخطةو التعليم نحو جابيةإي توجهاتو التربية كليات في المقبولين اختيار: التالية المجاالت على

 المقابلة اشتملت بينما، الميداني والتدريب الثقافي اإلعدادو والتربوي األكاديمي اإلعدادو الدراسية
 .مفتوحة نهاية ذات أسئلة ستة على
 ).0.964( ألفا كرونباخ الثبات معامل بلغ حيث، وثباتها االستبانة صدق من التأكد وتم

 

 :صلت إليها الدراسةومن أهم النتائج التي تو

 بكليات المعلمين إعداد ببرامج الملتحقين الطلبة الختيار علمية وأسس معايير يوجد ال
 .العامة الثانوية في الطالب معدل سوى الفلسطينية الجامعات في التربية

 الثقافي واإلعداد التربوي واإلعداد، األكاديمي واإلعداد الدراسية الخطة أن المعلمون اعتبر
 بحاجة زالت ما ولكنها اإليجابية الجوانب من كثير وفيها المستوى متوسط الميداني تدريبوال

  .أفضل بشكل الفلسطيني المجتمع وحاجات المعلمين حاجات لتالئم لتطوير
 

 :وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت الباحثة

 العصر مستجدات لتواكب لمعلمينا إعداد برامج تحديث و التكنولوجية التقنيات دمج يتم أن
 خطة إلعداد بينهم ما الجامعات أساتذة ينسق وأن، أجنبية لغة تعليم على تركيز هناك يكون وأن
 معلمين إعداد طريق عن وتطويره الميداني التدريب مدة زيادة يتم وأن، التكرار من خالية شاملة

 محددة معايير استخدام يتم وأن، التدريب ومدارس الجامعة بين ما التنسيق مستوى وزيادة متعاونين
   .الطلبة الختيار



 ز 
 

Abstract 
 

"An Evaluation of In‐service Teacher Programs in Palestinian Universities 
from the Graduates' Perspectives" 

 
This study aims at evaluating the in-service teacher programs offered by the 
Colleges of Education in Palestinian Universities from the graduates' 
perspectives. The researcher adopted the qualitative method, The study 
population included all the graduates of the Colleges of Education at the 
Palestinian Universities working as teachers in the schools of  Bethlehem 
district. The questionnaire and the interviews were used as instruments. The 
questionnaire, which was distributed among all the teachers (n=287), included 
(81) items distributed among six main domains: admission, attitudes towards 
education, educational plan, academic and educational preparation, cultural 
preparation and field training, where the interview included six open-ended 
questions.  
The validity and constancy were achieved and Cronbach alpha coeeficient 
was (o.964). 
 
The study revealed the following results:  
Except for the average the student obtains in the General Certificate 
Examination, no other well-defined standards were adopted for admission.  
Graduates have no positive attitudes towards teaching for several reasons.  

 
The Educational plan, academic, educational and cultural preparation as well as 
field-training are all regarded as medium level from the graduates' perspectives, 
and include many positive respects. However, these programs are still in need for 
further development to suit the graduates' needs as well as the needs of the 
Palestinian society. 
 
In light of these results, the researcher recommended that technological 
techniques should be integrated as a part of the programs, which should be 
developed to keep up with the novelties of the age. Teaching a foreign language 
should receive more stress and the faculty should coordinate their efforts to 
develop a comprehensive plan. Additionally, the field training period should be 
extended, and training itself should be developed through preparing well 
qualified cooperative teachers, and upgrading coordination between the 
universities and the schools of training. The universities should also adopt 
definite standards for admission. 
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  الفصل األول

  المقدمة  •
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  أهداف الدراسة  •

  أسئلة الدراسة  •

  أهمية الدراسة  •
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  الفصل األول 

  :المقدمة

 التربوي التطوير مشروعات بين الصدارة تحتل وتأهيلهم المعلمين إعداد قضية احتلت
 في وأقسامها التربية كليات نأ وبما ).1999، توم( العالم دول في العالي التعليم مؤسسات في

 إعداد في األساس بالدور تقوم أصبحت الجامعات وخاصة، الفلسطينية العالي التعليم مؤسسات
 تقوم أن عليها لزاماً أصبح لذلك، التعليمية والمستويات المراحل كافة في وتأهيلهم المعلمين
 على تعمل وأن والمجتمع لبةالط واحتياجات لتتالءم المختلفة لبرامجها مستمر تطوير بعملية
 يمكن التعليم فمهنة .المستقبل في التعليم مهنة سيمارسون الذين للطلبة المقدم التعليم جودة ضمان

 والخبرات والمعارف المهارات اكتساب حيث من خاصاً إعداداً لها أعد من يحترفها أن
 المؤهل يعد لم حتى طينيالفلس للمعلم التربوية المؤهالت إلى النظرة تطورت وقد .المطلوبة
 .المعلم تأهيل في تكفي المعرفي للحقل البكالوريوس درجة حتى أو المتوسط للدبلوم األكاديمي
، )2006، دقة وأبو صبري( التربوي التأهيل برامج خالل من مهني تأهيل إلى بحاجة فالمعلم
 مستوى هو الجودة في يساهم الذي األهم العامل أن بينت قد الدراسات من كثيراً أن وخاصة
 التحصيل مستوى تحسين في أهمية األكثر العامل هو المعلم تأهيل وأن، أنفسهم المعلمين
 مهني تطوير فرص توفر أن التعليمية للمؤسسات الرئيس الهدف أصبح لذلك .للطلبة الدراسي
 ة المعلم،إليمانها أن إعداد المعلم وتأهيله مهنياً له تأثير إيجابي على كفاء وذلك للمعلمين

 ؛ Sanders, Wright & Horn, 1997( وتحسين أساليب التعليم وتعزيز التحصيل الدراسي للطالب
Goldhaber, 2002 ؛ Stronge, Tucker & Hindman, 2004(   

 
 اإلعداد أن إلى المعلم مكانة حول )1966( عام اليونسكو نظمته الذي المؤتمر خلص وقد

 أي أن على المشاركون أجمع وقد، المعلمين مكانة رفع شأنه من والمالئم المتكامل والتعليم
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 الفلسفية لألصول دراسات و، عامة دراسات :يتضمن أن ينبغي المعلمين إلعداد جيد برنامج
 بالمجال تتعلق ودراسات، التدريس وطرق ونظرياتها التربية وتاريخ واالجتماعية والنفسية

 .)2005، األحمد( .التدريس على والتدريب التخصصي

 المعلمين إعداد برنامج أن )2000 التاجي في ورد كما() Gliessman( جليزمان ويرى
 الذي للمجال المتعمقة والمعرفة، العامة الثقافة :هي متداخلة أجزاء أربعة يتضمن أن ينبغي
 وعملية الفصل بإدارة المتعلقة المهارات وأخيراً، المهنية المعرفة ثم، بتدريسه المعلم سيقوم

 لبرنامج مكونات ثالثة حدد فقد )2000، التاجي لدى ورد كما( )Kramer( كريمر أما .لتعلما
 نفسه االتجاه وفي .المهني اإلعداد إلى باإلضافة، والتخصص، العامة الثقافة :هي المعلمين إعداد
 ربعةأ بتحديد األمريكية المناهج وتطوير اإلشراف رابطة شكلتها التي المعلمين إعداد لجنة قامت

 ثم، التربية علوم ودراسة، والتخصص، العامة الثقافة :هي المعلمين إعداد لبرامج مكونات
 .للتدريس المهنية الممارسة

 Competence‐Based( الكفاية أساس على المبنية المعلمين إعداد حركة وتُعد

Teacher  Education( طاألوسا في شيوعاً وأكثرها المعاصرة التربية مالمح أبرز من 
 القائم المعلم إعداد برنامج ويعد .)Reynolds, 1992( المعلمين وتدريب بإعداد المهتمة التربوية
 المجال إتاحة مع المعرفة فيها تتكامل المعلومات من لمجموعة تنظيمياً أساساً الكفاية على

 في المعلمين أداء تحسين طريق عن يتحقق الذي والتطور التقدم إلى يهدف وهو، للتطبيق
 ؛ Hollins, 1993( التعليمية المعرفة في المتزايد واإلسهام، المهنية بواجباتهم ووعيهم، صفوفهم

Houston, 1994 ؛ Weigand, 1991.( 

 معايير فتصبح، اكتسابها الواجب الكفايات، الكفاية على القائم المعلم تعليم برنامج ويحدد
 والكفايات المعايير هذه إزاء مسؤوالً علهيج مما الكفايات لهذه الطالب واكتساب لتقييم واضحة
 الطالب لدى االجتماعي النمو تسهل التي السلوك وأنماط والمهارات المفاهيم حسب إليها المشار
   ).Scales, 1993(للتعليم ضرورية ألنها الكفايات هذه إظهار عن مسؤوالً يعتبر الذي

 االنتقادات ومن .الماضي رنالق خالل شديد لنقد وأقسامها التربية كليات تعرضت لقد
، التطبيق على النظرية تفضل تقدمها التي المعلم إعداد برامج من كثيراً أن الكليات لهذه الموجهة

 والتي التدريس طرق مقررات عن منفصلة التخصص في الطالب يدرسها التي المقررات وأن
 .النفس علم مقررات عن بدورها منفصلة هي
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 العملية التربية يبدأوا أن قبل الدراسية المقررات دراسة كملوني المعلمين الطالب أن كما
 عدم مع البرنامج بنهاية عادة العملية التربية تُلحق حيث، الممارسة من صغيراً قدراً تمثل والتي

 المعلمون الطلبة فيها يتدرب التي الصفوف غرف وفي .البرنامج هذا في جاء بما ترابطها
 المدرسين اختيار يتم أنه كما .التربية كليات في درسوه عما تماماً ختلفاًم وواقعاً أفكاراً يقابلون

 ).2000، جابر( تلقوه الذي والتدريب الممارسة نوع إلى النظر دون المتعاونين

  : ومن االنتقادات التي كثيراً ما توجه إلى برامج إعداد المعلمين ما يلي

 في برامج األربع سنوات يجعل المعلمفإعداد ): Insufficient Time( عدم كفاية الوقت -
 التعلم ادة الدراسية، ونمو الطفل، ونظرياتمن الصعب عليهم أن يتعلموا الم

 ضعيفاً في المادة االبتدائية المرحلة معلم ويعتبر إعداد .واستراتيجيات التدريس الفعالة
 . لمتعلمين المرحلة الثانوية ضعيفاً في معرفتهم بالتعلم وامعلميالدراسية، وإعداد 

فالمقررات .  منفصلة الواحد عن اآلخرالمعلم إن العناصر التي يتعلمها :التجزئة -
الدراسية منفصلة عن التدريب العملي وممارسة التدريس، والمهارات المهنية مجزأة 
وموزعة على مقررات دراسية منفصلة، وأعضاء هيئة التدريس في اآلداب والعلوم 

 ويترك الطالب المعلمون إلمكانياتهم ليحققوا تكامالً بين هذه معزولون عن أساتذة التربية
 .العناصر معتمدين على أنفسهم

 لكي يتعلم المعلمون تعلماً نشطاً يجب أن يختبروا ذلك :طرق تدريس غير ملهمة -
بأنفسهم، ولكن المحاضرة التقليدية والحفظ غيباً ما يزاالن يسيطران على أساليب التعليم 

 .التربيةالعالي بكليات 
 إن البرامج التقليدية تركز على طرق التدريس وقدر من علم :منهج تعليمي سطحي -

النفس التربوي، وال يتعلم الطالب المعلمون بعمق كيف يفهمون مشكالت الممارسة 
 ).2000 ؛ جابر، 2007جبر وحلس، (. الحقيقية والواقعية وكيف يعالجونها

 

وقد تأثر عملهم .  التربية تغيير هذه الظروفوفي العقد الماضي بدأت كثير من كليات
فوضعت هذه الكليات برامج تتعدى برامج السنوات ) Holmes Group(بجهود مجموعة هولمز 

األربعة للحصول على البكالوريوس حيث بدأ بعضها بتنفيذ نماذج تستغرق خمس سنوات ممتدة 
لبكالوريوس في مادة التخصص الممتدة  وكثيراً ما تكون البرامج التي توفر درجة ا.إلعداد المعلم
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ألربع سنوات يليها سنة من الدراسة المكثفة ألساليب التدريس والنظريات التربوية أكثر قدرة 
على حل مشكالت تقليدية في إعداد المعلم، حيث أنها توفر وقتاً لدراسة مادة التخصص 

 .)Pedagogy(والبيداجوجيا 
 ثالثين لمدة )Clinical( اإلكلينيكية الخبرة من يدلمز وقتاً توفر البرامج هذه أن كما

 تجزئة تقلل أنها كما .أسابيع 10-8 بين ما تستغرق التي العملية التربية من بدالً أكثر أو أسبوعاً
 عن منفصلة النظرية تقديم من بدالً العملية الخبرة مع المقررات بربط وذلك التعليمي المنهج

 .)Darling‐Hammond,2003; Goldhaber 2002( الممارسة
 هناك أن إالّ، واإلعداد التأهيل من عاٍل بمستوى يتمتعون معلمين وجود هذا كل ويتطلب

 المالئم الشخص اختيار من بد ال كان هنا ومن .مؤهلين وغير مدربين غير منهم كبيراً عدداً
 يكون هذا فإن تيارهاخ أحسن فإذا، وممارسته هإلعداد األساس يضع المعلم فاختيار .التعليم لمهنة
 هذا فإن، سليمة أسس على االختيار يكن لم وإذا، المناسب اإلعداد إعداده نحو مهمة خطوة
 ).2001، ومحمود شوق( .التعليم لمهنة كفء غير معلم إعداد إلى بالضرورة سيؤدي

 تحديات فيه أن نجد الخصوص وجه على فلسطين في المعلم اختيار إلى نظرنا وإذا
 ومن، عنها الممتازة العناصر تصرف التي بالمشكالت مليئة التعليم فمهنة .مواجهتها يينبغ كثيرة
، المناسب االجتماعي التقدير وعدم، المشجعة غير العمل وظروف، الرواتب تدني أمثلتها
 التعليم لمهنة األفراد من الممتازة العناصر تجتذب ال التي العوامل من وغيرها

 ).2006، دقة وأبو صبري(

 ال العربية الدول من كثير في المعلمين إعداد بمعاهد يلتحقون من أن ذلك إلى ضافي
 في عليها حصلوا التي الدرجات على بناء الكليات تلك إلى يوجهون بل، بأنفسهم ذلك يختارون

 من أكثر واالستدعاء الحفظ على تعتمد تحصيلية اختبارات وهي، الرسمية الحكومية االمتحانات
 تشكل أن ينبغي ال وحدها االمتحانات هذه مثل أن كما .واإلبداع والتحليل الفهم ىعل اعتمادها
 ).2001، ومحمود شوق( .التعليم لمهنة المؤهلين الختيار األساس

 سد على بناء جاء التعليم لمهنة الشخص اختيار كان ما إذا حدة أكثر التحدي ويكون
 من التخلص هو الشخص عند بالمهنة العمل قبول دافع كان أو، التخصصات بعض في العجز
 ).2001، ومحمود شوق( .البطالة
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 الطالب عليها حصل التي الدرجات مجموع جانب إلى االختيار أسس من يكون وقد
 األمور بعض عن الكشف إلى تهدف والتي التربية كلية تعقدها التي الشخصية المقابلة في النجاح
 في والرغبة، العامة الثقافة وسعة، النطق وسالمة ،الحواس وسالمة االنفعالي االستقرار مثل
   ).2005، األحمد( شكلية تكون ال أن يجب المقابلة هذه أن إالّ، التدريس بمهنة العمل

وبناء على العرض السابق ترى الباحثة أن إعداد برامج المعلمين بحاجة إلى تقويم ما   
  . بين الفترة واألخرى لتواكب مستجدات العصر

 

  : لدراسةمشكلة ا
 مهنة ونحو، الناشئة نحو التزاماً يعد الجيد المعلم إعداد على التربية كليات حرص لعل

 الحين بين والبرامج المخرجات من كل في النظر إعادة من بد فال وعليه، والمجتمع التعليم
، ضرورياً استخدامها أصبح التي والكفاءات المهارات إتقان من المعلمين تمكين بهدف، واآلخر

 .المهنة في انخراطهم قبل
 العالمية التحديات بعض ظهور منها، المعلم إعداد برامج لتقويم مبررات وهناك

 كذلك، االتصاالت وثورة، المعرفة مصادر وتعدد، المعلومات تكنولوجيا في ممثلة واإلقليمية
 ماماالهت ضرورة تتطلب والتي ومتنوعة متجددة مهارات ذوي أفراد إلى العمل سوق حاجة
 .المعلم عند أوالً الهدف بتحقيق

 المعلم إعداد وفلسفة أهداف أن إلى )1996، سنة وأبو وهبة( واألبحاث الدراسات وتشير
 والمعلومات المعارفعلى كسب  التالميذ مساعدة على قادر معلم بتخريج تهتم الراهن الوقت في

، العملية العروض أو التجريب سلوبأ يتم ما ونادراً، التقليدية التدريس طرائق وإتباع، النظرية
 استخدام في بالقصور المعلم إعداد برامج تتسم كذلك، والتعاوني الذاتي التعلم استخدام وينعدم
 واعتبارها للوقت ومضيعة، الفعالية محدودة أنها على إليها والنظر والتعليمية التربوية األنشطة
 إعداد في الضرورية غير الموضوعات من دبالعدي المقررات ازدحام جانب إلى، ترفيهية أنشطة
 استخدام مهاراتعلى كسب  المعلمين الطالب بمساعدة الكافي االهتمام عدم كذلك، المعلم

 .االمتحانات على والتركيز، القياس على باالعتماد المعلم تقويم أساليب وتتسم، التكنولوجيا
المعلمين في الجامعات داد فقد شعرت الباحثة أن هناك مشكلة في إع سبق ما على وبناء

  : ، ولقد تم صياغة هذه المشكلة على شكل السؤال التاليالفلسطينية
   الخريجين؟ نظر وجهة من الفلسطينية الجامعات في المعلمين إعداد واقع ما
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   :أهداف الدراسة

  :  الدراسة إلى تحديد األهداف اآلتيةسعت

الطلبة لاللتحاق ببرامج إعداد المعلمين الكشف عن المعايير التي يتم بناء عليها اختيار  )1
 .بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية

تحديد مدى أهمية مساقات برنامج إعداد المعلم من وجهة نظر أفراد العينة، ومدى  )2
 .استفادتهم العملية منه

ية من البرنامج ومدى أهمفعلياً التعرف على المهارات المختلفة التي يكتسبها أفراد العينة  )3
 .هذه المهارات في ممارسة مهنة التعليم

من حيث قدرته على ) التربية العملية ( التعرف على واقع برنامج التدريب الميداني  )4
تنمية المهارات التدريسية الالزمة لممارسة المهنة، ومهارات االتصال والتواصل، 

  .إضافة إلى مدى رضا أفراد العينة عن البرنامج
  

 :أسئلة الدراسة

هم المعايير المتبعة في قبول الطلبة لاللتحاق بكليات التربية في الجامعات ما أ )1
 الفلسطينية؟

  الخريجين نحو مهنة التعليم؟اتجاهاتما  )2

 ما تقويم الخريجين للخطة الدراسية في برامج إعداد المعلمين في الجامعات الفلسطينية؟ )3

إعداد المعلمين في الجامعات ما تقويم الخريجين لإلعداد األكاديمي والتربوي في برامج  )4
 الفلسطينية؟

 ما تقويم الخريجين لإلعداد الثقافي في برامج إعداد المعلمين في الجامعات الفلسطينية؟  )5

في برامج إعداد المعلمين في ) التربية العملية ( ما تقويم الخريجين للتدريب الميداني  )6
 الجامعات الفلسطينية؟

 كل من  المعلمين في الجامعات الفلسطينية باختالفإعدادهل تختلف درجة تقويم برامج  )7
متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص والجهة المشرفة والجامعة 

   ؟الخريجونالتي تخرج منها 
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  : أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله، ومن حداثته، وتعد هذه 
لم الباحثة أول دراسة تناولت المجاالت الستة من معايير اختيار المعلمين، الدراسة على حد ع

واتجاهات المعلمين نحو مهنة التعليم، والخطة الدراسية، واإلعداد األكاديمي والتربوي، 
 . الثقافي والتدريب الميداني مجتمعةواإلعداد
إعداد المعلمين في تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها ستهتم بدراسة تقويم برامج و

كليات التربية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر خريجي هذه البرامج مما قد يشجع 
الكليات في الجامعات الفلسطينية على تقويم برامجها من وجهة نظر الخريجين ومعرفة قدرة 

 .هذه البرامج على تحقيق األهداف ومستوى الجودة فيها
حالية بإعطاء تصور واضح للقائمين على بناء البرنامج ستساهم نتائج الدراسة الكما 

حول واقع برنامج إعداد المعلمين في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر 
 .الخريجين مما قد يسهم في تحسين هذه البرامج

ات ستوفر الدراسة أداة متعددة المجاالت يمكنها أن تساعد الباحثين الذين لديهم اهتمامو 
  . بعمليات وأدوات التقويم المقننة عند إعداد أدواتهم للبحث

 

  : حدود الدراسة

  : تمت هذه الدراسة في نطاق الحدود اآلتية  
اقتصرت هذه الدراسة على برامج إعداد المعلمين في : الحدود المكانية والزمانية •

وجامعة الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، وهي جامعة بيت لحم  
، القدس المفتوحة  وكلية العلوم التربوية في رام اهللا  وجامعة الخليل وجامعة القدس

طبقت هذه الدراسة في : ومن حيث الزمان . كذلك بعض الجامعات والمعاهد األخرى
  ).2009‐2008( الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

كليات التربية في الجامعات طبقت هذه الدراسة على خريجي : الحدود اإلجرائية •
الفلسطينية والعاملين في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث في محافظة 

  . كما تحددت هذه الدراسة باألداتين والطرق اإلحصائية الواردة فيها. بيت لحم
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  الفصل الثاني 

  خلفية الدراسة  •

  الدراسات السابقة  •

  الدراسات العربية  •

  ألجنبية الدراسات ا •

   تعقيب على الدراسات السابقة •
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  الفصل الثاني 

  :خلفية الدراسة

  :مقدمة

العالم في السباق وأن التعليم خالل من إالّ يتم ال الحقيقي التقدم أن )2001( كتش أكد 
 يتم لم ما المشرفة بصورتها تتم لن التي البشرية التنمية أجل من التعليم في سباق هو اليوم
  .المجتمع يشهدها التي السريعة التغيرات ضوء في المعلم ومسؤوليات ارأدو تطوير

 لحلها طرق على للتعرف يحتاج التي المشكالت من كثيراً عمله أثناء اليوم معلم ويواجه
 من أصبح هنا ومن .ذلك إلى وما التعليمية والوسائط، التدريس وطرائق، المنهاج مشكالت ومنها

 والثقافية والتربوية التخصصية كفاياته رفع أجل من المعلم عدادإ ببرامج االهتمام الضروري
  .)2003، شحاته( أدائه وتحسين

  
 أعلن ورعايته وتأهيله المعلم إلعداد العربي القومي المؤتمر أن )2001، كتش( ذكر وقد

   :وهي )1996( عام النهائي التقرير في المعلم إعداد خاللها من يتم التي السياسة عن

 .تدريبه بوسائل واالرتقاء المعلم دادإع تطوير -
التطلع إلى أساليب تربوية جديدة تمكن المعلم من مجاراة روح العصر وأنماط التقدم  -

 .ووسائل التعليم الحديثة
ال بد أن يخضع إعداد المعلم لسياسة واضحة مستقرة ضمن إطار واقعي يضع في  -

 . الجوانب المادية والعلمية والثقافيةاعتباره
 المعلومات والتطور الهائل في وسائل التربية وأساليب التعليم يحثنا على إن عصر -

التسليم بأهمية التدقيق فيمن يختار لمهنة التدريس، بحيث ال تصبح المهنة متاحة لمن 
 .يريد ولكنها تكون ممكنة لمن يستطيع
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ومات المطلوب هو معلم يدرك أساليب التعليم الحديثة التي تتجاوز مرحلة تحصيل المعل -
إلى التدريب للحصول على المعلومات، وكذلك استخدام أساليب جديدة في التفكير 

، فالذكاء ليس استعداداً فطرياً فقط، ولكنه أيضاً قدرة يمكن اكتسابها وتنميتها، واالبتكار
   المنظم يعتمد على التفكير الواقعي الذي يعيش حياة العصرفالعقل السليم 

  ).2007جبر وحلس، (
 هناك فهل اختياره حسن هي المعلم إعداد في األولى الخطوة أن األسس هذه نم ونرى
   التدريس؟ لمهنة المالئمين األشخاص إلختيار التربية كليات تتبعها معايير

  

 وأسس معايير ذلك ويشمل: المعلمين إعداد برامج في التربية كليات في الطالب اختيار 1
  .الطالب اختيار في المتبعة واألساليب، نالمعلمي إعداد برامج في الطلبة اختيار

  

   :التربية كليات في المعلمين الطلبة اختيار وأسس معايير 1.1

 إحدى تمثل المعلم إعداد عملية أن )2005، األحمد لدى ورد كما( )Anderson( يرى
 والمهتمين، عام بوجه العالم دول في المتخصصين بال تشغل زالت وما شغلت التي الموضوعات

 تحقيق في المساهمة العوامل أهم من المعلم يعتبر حيث، خاص بشكل والتعليم التربية ؤونبش
 التي المهنة هذه بأعباء للقيام المالئم الشخص الختيار معايير إتباع من بد ال ولهذا .التعليم أهداف
  .القادمة األجيال تنشئة عليها تبنى

 من، العربية المعلمين إعداد ؤسساتم إلى المتقدمين الطلبة وقبول انتقاء مشكالت تعد
، فقط التربوية األوساط في ليس، اآلراء في والتباين الجدل من كثيراً تثير التي الشائكة المشكالت

 سياسات أن إلى يرجع ذلك ولعل، العربية المجتمعات من عريضة قطاعات في أيضاً وإنما
 واالقتصادية االجتماعية يراتالمتغ من متشابكة مجموعة تحكمها المؤسسات هذه في القبول

  .)1986، بشارة( والتربوية
 إعداد برامج إلى الشباب أفضل اجتذاب على قادرين غير تجعلنا التي األسباب من لعل
 بمؤسسات االلتحاق عن منهم الذكور وبخاصة الطلبة قبل من الواضح العزوف هو المعلمين
 وتدني، المهنية حياته في المعلم يعانيها التي المشقة إلى ذلك أسباب تعود وربما .المعلمين إعداد
 والتأثير والمشاركة المهني للنمو المتاحة الفرص وقلة، األخرى بالمهن مقارنة وحوافزه راتبه
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 أمام عثرة واألنظمة اللوائح بعض ووقوف، األساسية المهنية بالمسائل المتعلقة األمور في
 عنصراً يصبح بحيث االجتماعية مكانته فاضانخ إلى يؤدي مما وتجديداته المعلم مبادرات
  ).2006، ومحمد دقة أبو، صبري ؛2005، األحمد( المجتمع في التأثير ضعيف

  
   .وفيما يلي عرض لبعض معايير وأسس اختيار الطالب في بعض الدول

  

  :الدول بعض في الطالب اختيار وأسس معايير على أمثلة 1.2

 العربية الدول بعض تعتمدها التي القبول روطش على الضوء نلقي أن المناسب من لعل
 المتقدمة الدول بعض في المعتمدة بالمعايير نتبعها ثم، فيها المعلمين إعداد مؤسسات بعض أو

   .تطبيقها إجراءات في الفروق إلى إضافة المعايير هذه في الفروق ذلك بعد لنا ليتبين

 :شروط القبول في بعض الدول العربية   أ

ار الطلبة للدراسة في مؤسسات إعداد المعلمين في الوطن العربي تعتمد إن معايير اختي
اعتماداً أساسياً على المجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الدراسية المطلوبة، باإلضافة إلى 
المقابلة الشخصية، وأحياناً بعض االختبارات التحريرية في حدود النسب المقررة ألعداد الطلبة 

ام هذه المؤسسات، آخذة بعين االعتبار درجات مواد التخصص التي يتطلبها في كل قسم من أقس
كل قسم، وبذلك يكون المعيار األساس الذي يستند إليه في اختيار الطالب المتقدم هو درجات 

  .)2005األحمد، (  المعرفي في الشهادة الدراسية المطلوبةألتحصيليالجانب 
إنه يشوبها كثير من أوجه القصور حيث أن هذه المقابلة أما فيما يتعلق بالمقابلة الشخصية، ف

ال تعتمد على أداة مقننة لهذا الغرض، وإنما تتم في كثير من األحيان بصورة شكلية روتينية 
، وذلك ألن المجاالت األساسية التي تستند إليها وما  عليهاوتختلف نتائجها باختالف القائمين

ية ال تكون عادة محددة تحديداً دقيقاً وال يتم وضع يندرج تحتها من مكونات وعناصر سلوك
سقة يصعب الوثوق بها صبح أداة قياس موضوعية، وبذلك تؤدي إلى نتائج غير متمعايير لها لت

  ).2004األغبري، (. مما يجعلها محدودة الفائدة
 :المتقدمة الدول بعض في القبول شروط   ب

داد المعلمين في البلدان المتقدمة اهتماماً تلقى عملية اختيار الطلبة وقبولهم في مؤسسات إع
خاصاً، وهي تتم حسب كل بلد، تبعاً ألحد نظامين، إما في ضوء نتائج شهادة معينة، أو في 
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وتجمع .  نتائج امتحان ينظم لهذه الغاية، وفي بعض الحاالت يمكن أن يدمج النظامان معاًضوء
على ضرورة إعادة النظر في شروط القبول الدراسات وتوصيات المؤتمرات في البلدان المتقدمة 

في مؤسسات إعداد المعلمين، ووضع معايير دقيقة الختيار الطلبة المعلمين، بحيث تتوافر فيهم، 
الجسمية والعقلية واالنفعالية : إلى جانب التحصيل األكاديمي، الخصائص الشخصية المناسبة

 والمقاييس المقننة والمقابالت واالجتماعية، واالستعانة في هذه السبيل باالختبارات
  ).1998حمود، (وغيرها

 ببرنامج إعداد المعلمين بشكل كبير، إالّ أن معظم لاللتحاقو تختلف المؤهالت المطلوبة 
  .  ببرامج إعداد المعلمينلاللتحاقالدول تتطلب عدداً من الشروط 

  
 شفوي أحدهما نينالمتحا المعلمين إعداد ببرامج لاللتحاق المرشحون يخضع ألمانيا في
 الثانوية المرحلة خريجي جميع يخضع أن يجب وسنغافورة وماليزيا كوريا وفي .كتابي واآلخر
 امتحانات فيها يوجد ال التي الدول وفي .المعلمين إعداد ببرامج االلتحاق قبل قومي المتحان
 الطلبة لقبول بها خاصة معايير وضع على المعلمين إعداد مؤسسات تعمل، )عامة ثانوية( قومية

 الواليات وفي .واليابان وكندا ونيوزيلندا فرنسا مثل المعلمين إعداد ببرامج بااللتحاق الراغبين
 المتحانات المعلمين إعداد برامج في للقبول المرشحين تخضع التي الواليات عدد تزايد المتحدة
 الحد حددت قد اتالكلي من )%70( من وأكثر أمريكية والية )15( فإن لذلك وإضافة .قبول
 & Darling‐Hammond( المعلمين إعداد ببرامج بااللتحاق الراغبين الطلبة لمعدل األدنى

Cobb, 1995.(   
 المرشحين للطلبة الدراسي التحصيل مستوى تقييم على االمتحانات هذه مثل وتعمل  
 المرشح مهارات تقييم على كذلك الدول بعض تعمل كما .المعلمين إعداد برامج في للقبول
  ).Cobb, 1999( الشخصية المقابالت إجراء على وتعمل، االتصال في ومهاراته اللغوية

 األوروبية التربية لوزارة الدائم للمؤتمر التابعة الموظفين كبار لجنة أوصت أوروبا في
 القبول قواعد في النظر إلعادة الجادة المحاوالت ببذل 1986 ديسمبر في المنعقد اجتماعها في
  .للتعليم مناسبة طبيعية بقدرات المتمتعين المرشحين وجذب تشافواك
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 المرحلة في درجات على الحاصلون الطلبة المعلمين إعداد كليات في يقبل النرويج في
 التعليم مهنة ألن، األخرى الجامعات أو الكليات من بكثير الملتحقين درجات من أعلى الثانوية
  ).2005، األحمد( تقبلللمس ومضموناً جذاباً عمالً تعتبر

 
حاجات  وتلبية التعليم لنمو المعلمين من المناسبة األعداد توفير ال بد من الواقع هذا وأمام

 في المعلمين إعداد بمؤسسات لاللتحاق الطلبة من متميزة فئات استقطابو المدارس من ناحية 
 هذه في والقبول نتقاءاال سياسات على نفسها تفرض التي المتشابكة المتعددة المتغيرات ظل

 .المؤسسات

  

  : اإلعداد مؤسسات في الطالب اختيار أساليب 1.3

   :الطبي الفحص -أ

 فحصاً الفحص هذا ويكون االختصاص ذوي من األطباء من لجنة قبل من ذلك يتم
 بعض الفحص هذا من يتسرب ال حتى وذلك .عادة يجري كما شكلياً فحصاً ال وحقيقياً مسؤوالً
 مزاولة من تمنعهم التي والعاهات اإلصابات ذوي من أو سارية أو مزمنة أمراضب المصابين

   ).2005، األحمد( .الئقة وبدنية صحية بكفاءة التعليم مهنة
   :الشخصية المقابلة -ب

 : أمرين إلى الشخصية المقابلة تهدف

 طالقة، والصحية ةالبدني الحالة، العام الشكل مثل للطالب العامة الظاهرية الصفات تحديد :األول
   .الظاهرة الصفات من ذلك وغير الكالم عيوب من الخلو مثل، الصوت وضوح، الحديث
 ومدى، السمات هذه طبيعة ومدى للطالب الشخصية السمات على عام بشكل التعرف :الثاني
 في الثقافية وخلفيته، أفقه واتساع، ومرونته التفكير طالقة مدى وكذلك، االضطرابات من خلوه

 والمشكالت لألحداث تتبعه ومدى والسياسية واالجتماعية واالقتصادية الصحية المختلفة لمجاالتا
  .)2005، وحوالة محمد( والعالمية المحلية

  :  إلى الشروط الخاصة لضمان نجاح المقابلة الشخصية وهي)1996  (راشدوأشار 
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ير الجيد لها من حيث اإلعداد الجيد للمقابلة الشخصية، وذلك بالتخطيط المسبق والتحض •
اختيار المكان وتحديد الزمان مع توخي الدقة والتنظيم والموضوعية ومراعاة أصول 

 .تسجيل المعلومات عن كل طالب متقدم

وذلك بتحديد المعلومات التي يراد جمعها عن : تحديد خطة المقابلة الشخصية وأسئلتها •
سوف تطرح على كل طالب، وأن الطالب المتقدمين، وكذلك تحديد نوعية األسئلة التي 

 .يراعى في تلك األسئلة مدى مناسبتها للهدف الذي وضعت من أجله

 المختص الذي يقوم بالمقابلة، األستاذوذلك من قبل : المهارة في إجراء المقابلة الشخصية •
خلق جو ودي، وأسلوب جيد في إلقاء األسئلة والحصول : على أن تتضمن هذه المهارة

 .لمطلوبةعلى اإلجابات ا

هذا ومن المفيد أن يكون أمام لجنة المقابلة السجل الدراسي للطالب والذي يعبر عن 
تحصيله الدراسي خالل سنوات دراسته، وكذلك البطاقة التراكمية للطالب الذي ترافقه طيلة حياته 
  المدرسية والتي تحتوي على أهم النقاط البارزة في سلوكه وما مر به من مشكالت

 ). 1991م، عبد السال(

 على قدرته، الطالب ذاكرة قياس مثل( :العقلية القدرات :يقيس أن ويجب :الكتابي االختبار -ج
، بالمشكلة اإلحساس على القدرة مثل :التفكير طريقة و )ذلك وغير، العامة معلوماته، التعبير
 التكيف إلى إضافة .البيانات جمع على القدرة، التحليل على والقدرة، المشكلة تحديد على والقدرة

 وهذا :االجتماعي التكيف و، باالنتماء الشعور، النفس على االعتماد يتضمن وهذا :الشخصي
عبد السالم،  ؛ 1985، الخالق عبد( .باآلخرين العالقة، االجتماعية المهارات اكتساب يتضمن
1991 ( 
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: التربية كليات في الدراسة نظام 2  

  : هما المعلم إلعداد نظامان يوجد
   سنوات 5 = )1+4( التتابعي النظام -أ

 لغة( المتخصصة الجامعة كليات إحدى في التخصص مادة في المعلم إعداد فيه يبدأ الذي
 به تقوم الذي المهني اإلعداد بفترة ينتهي ثم )الخ.. .رياضيات، علوم، إنجليزية لغة، عربية
 أربع لمدة األولى الجامعية استهدر على الطالب يحصل حيث، )العام الدبلوم( التربية كليات
 المواد لدراسة دراسية سنة على يحصل ثم، )الخ...علوم، آداب( الجامعة في كلية أي في سنوات
  .والثانوية المتوسطة المرحلتين بتدريس ويقوم .التربوية

  : )سنوات 4( التكاملي النظام -ب
 على ويحصل متعددة مأقسا في التربية بكليات جامعية دراسة على الطالب فيه ويحصل

 المرحلة بتدريس ويقوم، الدراسة من سنوات أربع بعد اإلبتدائية التربية في البكالوريوس درجة
   .)1996، راشد( األساسي السادس الصف وحتى األول الصف من األساسية

  
 المعلم/بالطالب الخاص الدراسة لنظام معاصرة التجاهات خيارات ثالثة أيضاً وهناك

   :وهي ربيةالت بكليات
 .الدراسي العام طول على اإلعداد برامج دراسة فيه ويتم :الدراسية السنة نظام -
ويتم فيه دراسة برامج اإلعداد خالل فصلين دراسيين أو : نظام الفصول الدراسية -

 .)1996 ؛ حسين، 1996غنيمة، (ثالثة 
الذي يالئم المعمول به في الواليات المتحدة األمريكية و: نظام الساعات المعتمدة -

 أسلوب إعداد المعلم القائم على األداء والكفايات التعليمية حيث يعتبر أفضل النظم
  .)2001كتش، (
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:المعلم إعداد في االتجاهات بعض 3  

 ويمكن .المعلم إعداد في أخرى عن دولة تميز كأساليب استخدمت عديدة اتجاهات هناك كان كما
  : يلي بما إيجازها

 .التقليدي األسلوب -
 .اإلعداد المبني على أسلوب األهداف -
 ).Performance‐based‐teacher education(اتجاه األداء القائم على المهارات  -

 ).Competence‐based‐teacher education CBTE( برنامج إعداد المعلم القائم على الكفايات -

  مل برامج الكفايات المتكامل في ضؤ تكا/برنامج اإلعداد القائم على أسلوب األداء -
  أو ما يسمى أسلوب إعداد المعلم القائم على األداء اإلجرائي المتمكن للكفايات  اإلعداد

)Competence Performance‐based Teacher Education.( )2001 ،كتشن.( 

 
 

 :اإلنجاز أو األداء معايير على القائم والنموذج الكفايات على القائم النموذج 3.1

 سائدين نموذجين هناك أن Valli & Rennert‐Arview, 2002)(فالي ورينرت  يرىو
 الكفايات على القائم النموذج هو األول .وتقويمها المعلمين إعداد برامج بناء في
)Competence‐Based‐Teacher Education( من كثير في سائداً كان قديم نموذج وهو 

 على قائم فهو الثاني النموذج أما .والثمانينيات السبعينيات في أمريكا في التربوية المؤسسات
  .)Performance Standards‐Based Teacher Education( واإلنجاز األداء معايير

 النموذجين لهذين النظري الفلسفي األساس أن إلى )Shepard, 2000( شبردويشير
 )Behaviorism( السلوكية النظرية على مبني الكفايات على القائم التقليدي فالنموذج .مختلف
 وفقاً يتم أنه كما، المنفصلة المعارف من مجموعة تراكم طريق عن يحدث التعلم أن ترى والتي
 هذه تهتم لذلك وإضافة .إتقانها الطالب على يجب التي األهداف أو المهارات من هرمية لسلسلة
، لهم لمقدمةا المهارة أو للهدف الطالب أداء لتقويم مصدراً بوصفها الدورية باالختبارات النظرية
   .الطالب يتعلمه لما اإليجابي والتعزيز الخارجية الدافعية وبمفاهيم

 النظريتين على مبني فهو واالنجاز األداء معايير على المتمركز الحديث النموذج أما
 عملية بوصفه التعلم إلى ينظر حيث )Constructivism( والبنائية )Cognitivism( المعرفية
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 الخبرات بمفاهيم كبير اهتمام مع، والمفاهيم للظواهر ذهنية صور ناءوب المعنى لفهم نشطة
، الجديدة والمهارات المفاهيم إكساب في وأثرها، للطالب )Prior Knowledge( السابقة

 والوعي )Self-Monitoring( الذاتية المراقبة استراتيجيات على الطالب تدريب إلى باإلضافة
 يمنحهم مما، والمهارات المفاهيم تلك لتوظيف الالزمة يةوالكيف، )Time Awareness(بالوقت
 والمعارف المعلومات من كم تراكم مجرد وليس التفكير في متماسكة أساليب تطوير على القدرة

) Valli & Rennert-Arview, 2000؛ Darling-Hammond, Wise & Klein, 1995(.  
 العملية إلى النظرة في والميكانيكية اآللية على يعتمد بأنه الكفايات على القائم النموذج وينتقد

 ويهتم، التدريس عملية فيه تحدث الذي االجتماعي السياق يهمل حيث، والتربوية التعليمية
 إهمال إلى يؤدي مما، (Direct Teaching) المباشر التدريس خالل من تتحقق التي بالكفايات
  )(Wenzlaff & Wieseman, 2004 .جودةال من بدالً التكرار على والتركيز، التربوي السياق

 وفي، المعلم إعداد في األفضل هو الكفايات/األداء أسلوب أن ترى الباحثة ألن ونظراً
، فقد المختلفة برامجها في اإلعداد وبرامج، التكامل إلى تحتاج التي العصر لطبيعة مواكبته

   . تناولته بالتفصيل
 أن المتوقع الكفايات يحدد الذي البرنامج هو اياتالكف على القائم النموذج أن" :كوبر يقول
 يقع حيث، عنده الكفايات تقويم في تستخدم التي المعايير يوضح والذي، المعلم/الطالب يظهرها
   ).2001، كتش( "البرامج هذه في ذو كفاية عالية أداء إلى الوصول المعلم الطالب عاتق على

 الجيد التدريسي األداء في الرغبة أهمها لعوام لعدة نتيجة الكفايات حركة ظهرت وقد  
، التعليمي الموقف في ومسؤولياته المعلم بأدوار المرتبطة الكفايات تحديد ضرورة من يتبعها وما
، وإتقانها اكتسابها يجب التي والمهارات، تعلمها يجب التي المعارف ونوع كم إلى تشير وهي

 التعليم اقتصاديات على التركيز جانب إلى، كفايات من بها يرتبط وما، الجديدة األدوار واستيعاب
 والتي الخارجية أو المعلمين بتخريج المرتبطة الداخلية ونتائجه التعليم على المجتمع ينفقه وما
  .المخرجات نوعية وتحديد، المجتمع لحاجات التعليم تلبية بمدى تهتم

)Delandshere,1996; Darling‐Hammond, 2000(  
 وتحول التعلم عملية إلى التدريس عملية من بالتعليم االنتقال على كفاياتال اتجاه ويؤكد

 يتطلب وهذا، التعلم لعملية )Facilitator( وميسر موجه إلى للمعلومات مصدر من المعلم دور
 كما، بنفسه الكتسابها ويسعى، والمستحدثة المطلوبة الكفايات على المعلم الطالب تعرف ضرورة
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 ,Bransford, Brown & Cooking( .يمارسها أن يجب التي الجديدة واراألد الكتساب يسعى

2000(  
 تدريباً يتطلب مهني نشاط والتعلم التعليم عملية أن على الكفايات اتجاه ويفترض

 التعلم على االعتماد ثم، مسبقاً التعليمية العملية من المستهدفة واألدوار المهام على متخصصاً
 أسس أهم من أن حيث، أدائها في قصوراً نفسه في المعلم الطالب يشعر التي الجوانب في الذاتي
 توفر وكذلك، الكفايات تلك تحقيق في النفس على واالعتماد المسؤولية تحمل هو االتجاه هذا

 ويتوقع، المسؤولية تحمل لمبدأ تبعاً، الفردي للتعلم الفرص توفر التي المعلم إعداد برامج
   ).Russell & McPherson, 2001( Accountability)( عليها يحاسب أن المعلم/الطالب

 وسيلة وتعد، الدراسية المواد مختلف وكذلك المراحل جميع الكفايات حركة وتناسب
 تكافؤ على المبني التدريب من الجيدة النوعية تحقيق من المعلم إعداد مؤسسات تمكن منطقية
  ).2003، الفتالوي( الفرص

  

  : الكفايات أنواع 3.2

   إلى الكفايات )2001( كتش صنّف
 (Cognitive competencies): المعرفية الكفايات   أ

 . كفايات ثقافية- كفايات مهنية -كفايات أكاديمية 
 .وتتضمن الكفايات المهارية (Performance competencies): الكفايات األدائية   ب
  .قدات المعلم وتتعلق بسلوكيات ومعت(Affective competencies): كفايات وجدانية   ت

 و ووجدانية معرفية كفايات إلى بلوم لتصنيف تبعاً الكفايات )1999(  طعيمة ويصنف
 حدد وقد ).2000، جامل( طعيمة تصنيف إلى اإلنتاجية الكفايات جامل ويضيف. حركية نفس
، والمهنية، التعليمية األهداف في تمثلت، المعلمين لكفايات محاور سبع وزمالؤه العزيز عبد
 واالختبارات، الصف وإدارة، الصفية األنشطة وتوجيه، التعليمية والوسائل، التدريس قوطر

  ).1990، العزيز عبد( التحصيلية
 بالمادة اإللمام: هي محاور ثماني في الكفايات األمريكية )Bowie( جامعة صنفت وقد
 المتعددة التقويم نماذجو التكنولوجية التطبيقاتو المالئمة التدريس أساليب معرفةو الدراسية

 والعاطفية العقلية الجسمانية المتعلمين حاجات معرفةو العالمية باألمور العامة الثقافة سعةو
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 والعمل االجتماعي التفاعل على القدرةو بالممارسات التأمل على القدرةو والثقافية واالجتماعية
  ).Teamwork( )Webb, 2008( فريق ضمن

 للبرنامج التربوي التخطيط حول المعلم بتربية المهتمين بين اتفاق عدم هناك كان ولما
 ويؤكد، أكاديمياً إعداداً المعلم إعداد على األول يؤكد رئيسيان اتجاهان ظهر المعلم إلعداد األمثل
 األساس هو األكاديمي اإلعداد أن األول االتجاه يؤكد كما .مهنياً إعداداً المعلم إعداد على الثاني
 بينما .أكاديمياً إعداده هي المعلم إعداد لكليات المهمة فإن لذا، إتقانه المعلم على الذي الوحيد
 المهني اإلعداد وأن كاف غير بعينه تخصص من المعلم تمكن أن اآلخر االتجاه أصحاب يرى
   ومهنياً أكاديمياً المعلم إعداد عاتقها على المعلمين إعداد كليات أخذت لهذا .أساسي أمر

  ).2001، كتش(
  
   :المعلم إعداد 4

 لعملهم واالتجاهات والمهارات المعارف بكل تسليحهم المعلمين إعداد أهداف من كان إذا  
 ومهاراته الذاتي التعلم أساليب من المعلمين الطلبة تمكين من المناهج لهذه بد ال، الخدمة أثناء في

وفي هذا الجزء سوف  .نولوجيةوالتك والعلمية والعملية التربوية للمستجدات متابعاً المعلم ليبقى
 منها ينطلق التي واالعتبارات، إعداده في المقترحة والطرائق المعلم إعداد جوانب مناقشةب أقوم

 ثم، المعاصرة المعايير ضوء في المعلمين إعداد برامج وتطوير، المعلم إعداد منهج محتوى
 في الدول بعض خبرات ذلك بعد ونستعرض، المعلمين إعداد برامج تقييم معايير نستعرض
  .المعلمين إعداد ببرامج االهتمام

  

   :المعلم إعداد جوانب 4.1

  : الثقافي الجانب -أ
 تخصصه غير أخرى علوم على التعرف له تتيح عامة بثقافة المعلم بتزويد ويهتم  

 مجتمعه يخص وفيما، العموم وجه على الحياة بشؤون المتعلقة الخبرات مساعدته على كسبو
 المعلومات ازدادت وكلما، التعليم لمهنة أساسي شرط الثقافي فاإلعداد .الخصوص وجه على
 أقدر كان كلما، التعليمي بتخصصه مباشرة غير أو مباشرة بصورة ترتبط والتي، للمعلم العامة
 تدعو التي المختلفة العملية المواقف مواجهة وعلى به ويثقون يحترمونه المعلمين جعل على
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 القيام وعلى، أفقه واتساع شخصيته نضج على العامة الثقافة تساعده كما، فيها رأيه إلبداء المعلم
 الجانب هذا وفي .فيها يعيش التي المحلية البيئة مشكالت على التعرف في االجتماعي بدوره
  : يلي ما على التركيز يمكن
، جتماعيةواال والصحية البيئية: المعاصرة المشكالت تفرضها التي بالموضوعات اإللمام -

 .ذلك إلى وما العالمي والسالم اإلنسان وحقوق
مقررات الثقافة العامة مثل اللغات األجنبية والتربية الوطنية والقومية والدينية  -

ويتطلب اإلعداد الثقافي تطوير قدرات الطالب المعلم في مجال الوعي . والمعلوماتية
   )Self Reflection(ذاتي والتأمل ال -Critical Consciousness-الثقافي الناقد 

)Gay & Kirkland, 2003(.  
   

  :التخصصي الجانب .ب

 يعد الذي المجال في المعلم الطالب يكتسبها أن ينبغي التي الخبرات جميع به ويقصد
 على ويساعدهم المفاهيم طالبه تعليم من يمكنه الذي القوي األساس لديه يتكون بحيث، لتدريسه
 ليكون يعد المعلم الطالب كان فإذا .الحياة واقع في تطبيقها على لقدرةوا معمق بشكل استيعابها

 سوف التي الدراسية المقررات جميع على يحتوي إعداده في التخصصي الجانب فإن صف معلم
 التعليم من الدنيا الدراسية الصفوف أحد يكون ما عادة الذي الصف ذلك في بتعليمها يقوم

 يتم المعلم الطالب كان إذا أما، )الثالث الصف وحتى األول صفال من( االبتدائي أو األساسي
 الصف وحتى الرابع الصف من( العليا األساسي التعليم مرحلة في مجال ملمعليكون  إعداده
 التي الدراسية المقررات تلك على يحتوي إعداده في التخصصي الجانب فإن، )األساسي السابع
 والتربية واالجتماعيات العربية واللغة، والرياضيات، العلوم مساقات مثل المجال ذلك تكون

  .ذلك إلى وما الوطنية والتربية ،والجغرافية، اإلسالمية
، الرياضيات مثل محدد اختصاص في مختصاً معلماً ليكون يعد المعلم الطالب كان وإذا

 تمكين لىع يركز سوف إعداده في التخصصي الجانب فإن األجنبية اللغة، الكيمياء، ءالفيزيا
   .والتدريس البحث في وطرائقه ومهاراته االختصاص هذا معارف من الطالب

  ).2005، األحمد(
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   :هما بعدان التخصصي وللجانب
 .التخصص بمادة اإللمام يتضمن: رأسي بعد -
يتضمن إبراز عالقة مادة التخصص بمجاالت المعرفة األخرى، وبوظيفة : بعد أفقي -

 اإلعداد إلى التكامل ي حياة الفرد والمجتمع، وبذلك يتجهالعلوم االجتماعية وأثرها ف
 القدرة على تطبيق المنهج العلمي الذي ال يقتصر استخدامه اكتساب في إطار والشمول

لذا ينبغي . على تجارب تقليدية، ولكن يمتد إلى قدرته على حل مشكالت جديدة وطارئة
 ).2001كتش (د المعلمين أن يحتل اإلعداد للتخصص مكانة هامة في برنامج إعدا

  
 : التربوي الجانب -ج

 تحقيق على يساعده بما المعلم الطالب يكتسبها أن ينبغي التي الخبرات جميع به ويقصد
   :الخصوص وجه على اآلتي
 .مشكالته وأهم نموه ومراحل خصائص ومعرفة وتكوينه المتعلم طبيعة فهم •
 .واكتساب المهارة في تطبيقهامعرفة نظريات التعلم وأساليبه وطرائقه وأدواته  •
التعرف على أهم جوانب تطور الفكر التربوي قديماً وحديثاً وبخاصة الفكر التربوي  •

الذي يستند إلى النظريات التربوية الفعالة والتي أثبتت نجاحها في ميدان التجريب 
 .والتطبيق

 لكل من أساليب طلوبة من المعلم بالنسبةماإللمام بفعاليات عملية التعليم والتعلم ال •
. التدريس الحديثة، وتقنيات التعليم والوسائط التعليمية وإدارة الصف، وإعداد الدرس

 ).2001شوق ومحمود، (

 

   :العملي الجانب -د

 ممارسة على يساعد بما المعلم الطالب يكتسبها أن ينبغي التي الخبرات جميع به ويقصد
 األساس المعيار وهو المعلم إعداد جوانب أهم من الجانب هذا ويعد .كبير بنجاح الصفي التعليم
 ).2005، وحوالة محمد( .الفعلي التعليم ممارسة على المعلم الطالب مقدرة في
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   :المعلم إعداد في المقترحة الطرائق 4.2

   :أهمها واألبحاث الدراسات من العديد تبنتها عديدة اتجاهات هناك أن )2005( األحمد وقد بين
  : الثقافي المجال في

  .اإلنسان حقوق، الصحة، البيئة :تناولها يتم التي المسائل حول نظرية دروس •
 .عروض سمعية بصرية حول تلك المسائل •
 .محاضرات يلقيها متخصصون في مجاالت محددة •
  .زيارات ميدانية للتعرف على المشكالت المدروسة على الطبيعة •
 . تقارير اليونسكو مثالً/ولها تحليل وثائق دولية حول الموضوعات التي يتم تنا •

  :التخصصي المجال في

 .الدروس النظرية كالمحاضرة والمناقشة •
 .ورشات العمل •
 .الحقائب متعددة الوسائط •
 .الدروس المبرمجة على الحاسوب •
 .الدروس التي يكلف الطلبة المعلمون بإعدادها حول موضوعات محددة •
 . استخدام وسائل التعليم عن بعد في مختلف أشكاله •

  :العملي المجال في

 .الدروس النظرية حول المسائل المتعلقة بهذا المجال •
 .التدريب على توظيف تقنيات التعليم •
 .التدريب على الحواسيب وشبكات المعلومات وشبكات االتصال •
 .التعليم المصغر •
 .التربية العملية في مراحلها المختلفة •

  :في المجال التربوي

 .ن في الجانب التخصصيالدروس النظرية كما هو الشأ •
 .استخدام أساليب التعلم عن بعد •
 .إعداد أعمال حول مسائل معينة من قبل الطلبة المعلمين فردياً أو جماعياً •
تناول نتائج األبحاث في هذا المجال بالتحليل والمناقشة مما يساعد على التعلم الذاتي  •

 .)2005مد، األح(  العلمية فيما بعد مرحلة اإلعدادومواكبة المستجدات



24 
 

  : التربية العملية في إعداد المعلم قبل الخدمة  4.3

التربية العملية هي أهم عناصر إعداد المعلم، وهي من أخصب الفترات في مرحلة 
ويتفق جميع التربويين على أن التربية العملية هي التطبيق الميداني للخبرات التربوية بما . إعداده

 من كذلك تشتمله وبمام واهتمامات وأساليب وطرق، تتصف من معارف ومهارات واتجاهات وقي
  .المختلفة التقويم عمليات من ذلك يتبع وما، وبيئية وإدارية تعليمية أنشطة

 التي اإلجرائية والعمليات األنشطة من مجموعة توظيف إلى العملية التربية وتتطرق
 يتحول أن إلى كذلك ويستمر، الصفي التعليم على تدريبه أثناء في وذلك المعلم الطالب بها يقوم
 مسلكي تكيف هو وإنما، وضحاها عشية بين يتم وال، طفرة يحدث ال وهذا .معلم إلى متعلم من

  .)2005، األحمد( وجهداً وحذقاً مهارة يتطلب تربوي
 أخذ قد يكون أن من المعلم للطالب بد ال، أهدافها تحقيق في العملية التربية تنجح ولكي

 تصميم على وتدرب، األكاديمية التخصصية والمهارات، التربوية مقرراتال من كافياً قدراً
 التعليم ممارسة حقل إلى ينطلق أن قبل التدريس طرائق خالل من وذلك، الدروس وتحضير
  ).2005، وحوالة محمد( الصفي

 

  :أسس ومبادىء التربية العملية

 من مجموعة هناك أن )2005( وحوالة ومحمد )2005(األحمد و )2001( كنعان من كل بين
 األسس هذه أهم ومن، المنشودة أهدافها لتحقيق العملية التربية إليها تستند التي والمبادىء األسس
  :يلي ما المبادىء وتلك
اعتبار التربية العملية جزءاً أساسياً من مكونات مناهج إعداد المعلم، حيث تهدف إلى  )1

اقع العملية التعليمية، ويختبر قدرته على إفساح المجال أمام الطالب المعلم لتعرف على و
 .التدريس، والقيام بأدوار المعلم المختلفة والمتجددة

توافر اإلمكانات اإلنسانية والمادية مثل المشرف المتخصص، والمعلم المتعاون،  )2
ت ية في مؤسسة اإلعداد، والمكافآوالمدرسة التطبيقية والمسؤولين عن التربية العمل

 .ة، وكلها أمور ضرورية لنجاح التربية العملية وتحقيق أهدافها المنشودةالمالية المناسب



25 
 

وضوح أهداف التربية العملية الميدانية لدى كل المسؤولين عن التربية العملية والطالب  )3
 .المعلمين شرط ضروري لتحقيق هذه األهداف

اختيار التخطيط الفعال والمسبق للتربية العملية من قبل المسؤولين والمشرفين، و )4
 .المدارس التطبيقية المتعاونة والمتفهمة لدور هذه التربية العملية في مجال إعداد المعلم

شمول برنامج التربية العملية لجميع جوانب ومهارات الطالب المعلم الصفية والمدرسية  )5
 .واإلدارية

ن قبل تقويم الطالب المعلمين في التربية العملية من قبل المشرف والمعلم المتعاون وم )6
الطالب المعلم نفسه، وينبغي أن يشمل هذا التقويم كل ما يقوم به الطالب المعلم ليستفيد 

 .من معرفة جوانب القوة والضعف لديه في تحسين أدائه في المواقف التربوية الالحقة
التنويع في الخبرات واألنشطة التطبيقية، فعلى الطالب المعلم أن يمارس مختلف  )7

 . وتعاونه مع المشرف على تجاوز الصعوباتالخبرات التربوية 

 

  : األهداف العامة للتربية العملية

 وتقييم وربط تطبيق: على القدرة الطالب يكتسب أن يجب الميداني التدريب خالل  
 ومن مختلفة بأعمار تالميذ مع والتفاعل مراقبة، حقيقية صفية خبرات في التعليمية النظريات
، التعليم وإدارة تنظيم: ومنها الصفية النشاطات من عدد في المشاركة و مختلفة تعليمية مستويات
 أساليب واستخدام اختيار و المتنوعة التعليمية الوسائل باستخدام الدروس وتعليم وتخطيط مراقبة
   .الطلبة لمستوى ومالئمة متنوعة تقويم

 المدرسة مديرو، المتعاون المعلم مع تفاعال الميداني التدريب في يتوفر أن يجب كما
 التأملي التفكير مهارات اكتساب يتم وأن، متبادل واحترام بحساسية اآلخرين والمعلمين

)Reflection( الناقد والتفكير )Critical Thinking( المشكالت وحل )Problem Solving( 
 تباراخ كذلك يتم أن ويمكن.  كافةالتعليم جوانب في المتعلقة األمور جميع في القرارات واتخاذ
 خالل من وذلك لديه والقوة الضعف نقاط على والتعرف التدريس مجال في المعلم قدرات
 ما وأحدث )Self‐Assessment( الذاتي التقييم طرق وإتباع، التربوية المجالت على إطالعه
 مشرفي ومن المتعاون المعلم من الراجعة التغذية على الحصول وكذلك، الدراسات إليه توصلت
  .)Webb, 2008( الصف داخل وممارساته أدائه تحسين بهدف الزمالء ومن لعاليا التعليم
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  :  اإليجابي نحو مهنة التعليماالتجاهتنمية كيفية 

 مهنة نحو اإليجابي االتجاه اكتساب المعلم/الطالب من يستلزم التدريس مهنة في النجاح نإ
 هذا تحقيق ويتم .كمعلم نجاحه على ةإيجابي آثار من لذلك لما، لديه االتجاه هذا وتنمية التدريس
   :يلي ما أهمها الفرعية األهداف من مجموعة خالل من األساسي الهدف
 .تنمية رغبته في النمو الذاتي علمياً ومهنياً وثقافياً وشخصياً -

 .تقبله للنقد من زمالئه -

 .تدريب الطالب على النقد الذاتي -

 .سيالمحافظة على المواعيد المدرسية والنظام المدر -

تنمية رغبته ودافعيته . الشعور بالسعادة والرضا أثناء القيام بكل ما يكلف به من واجبات -
 )2005؛ محمد وحوالة، 2005األحمد، (. في تحقيق أدواره كمعلم

  

  : عناصر التربية العملية الفعالة

 على يشتمل أن يجب الفعال الميداني التدريب أن )Beck & Kosnick, 2002( يرى
  :اآلتية العناصر

فهذا ): Emotional Support( أن يقدم المعلم المتعاون الدعم العاطفي للطالب المعلم -
الدعم يساعد الطالب المعلم على أن يقوم بعمله بشكل أفضل كما يشعره بأن هناك من 

 .يقف إلى جانبه، ويجعله يشعر باالرتياح
  عالقة زمالةأن تكون العالقة بين الطالب المعلم وبين المعلم المتعاون  -

)Peer Relationship :( بحيث يشعر الطالب المعلم بأهمية ما لديه من معلومات ويمنح
كما يجب أن ال . الفرصة ألن يجرب ما تعلمه من أساليب تعليم ونظريات تعليم متنوعة

 .تكون العالقة كعالقة رئيس ومرؤوس
والمقصود هنا ليس : )Collaboration(التعاون ما بين الطالب المعلم والمعلم المتعاون  -

تدخل المعلم المتعاون أثناء الحصص الصفية التي يقدمها الطالب المتعاون بل التعاون 
في مجال التخطيط للحصة والدرس وإيجاد المصادر التعليمية وإعداد الوسائل التعليمية 

 .وتوفيرها وما إلى ذلك مما من شأنه أن يعزز من عملية التعليم والتعلم
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 Flexibility(في أساليب التعليم ومحتوى المنهاج المرونة  - In Teaching Content 

And Method ( فرض على الطالب المعلم أسلوب تعليمي معين، وكذلكبحيث ال ي
تشجيعه على االبتعاد عن أساليب التعليم التقليدية ومنحه حرية التصرف إلى حد ما 

 .تي تعلمها أثناء إعدادهبالتوسع بالمنهاج وتجربة األساليب التعليمية ال
أن يقدم المعلم المتعاون للطالب ): Feedback(: التغذية الراجعة من المعلم المتعاون -

المعلم تغذية راجعة خالية من النقد والتهجم حول ما لديه من نقاط قوة وكيف يتم 
 .تعزيزها وما لديه من نقاط ضعف وكيف يمكن التغلب عليها

 .تبني أساليب تعليم حقيقية وقابلة للتطبيقمساعدة الطالب المعلم على  -
بحيث تكسبه أكبر قدر : أن يتولى الطالب المعلم القيام بأعمال كثيرة ولكن ليست مرهقة -

  . من الخبرة والتنوع دون أن تشعره بعبء شديد يجعله يشعر باإلرهاق والملل
  

 :المعلمين إعداد مناهج محتوى منها ينطلق التي االعتبارات 4.4

 واالعتبارات األسس من لعدد تستند أن مناهج ألية بد ال :أنه) 2000 (أبي خليلويرى 
 عند بالحسبان تؤخذ أن يجب إلي االعتبارات ومن المعاصرة واألسس تتالئم كي تطويرها عند
  :يلي ما المناهج إعداد

التركيز على الثقافة العامة للطالب المعلم دون تجاهل المعرفة المتخصصة، ولكن دون  -
 بين اإلعداد ازدواجيةبالغة في التركيز على مادة التخصص ودون أن يكون هناك م

 .المهني واإلعداد التربوي
ء والنظريات والمفاهيم األساسية في كل علم من العلوم، وإحكام المباديالتركيز على  -

 .الربط بين المادة الدراسية واألدوار التخصصية التي يعد الطالب لها
صص الدقيق للطالب المعلم، وبين الثقافة الواسعة، بحيث تكون مواد التوفيق بين التخ -

 .الثقافة العامة في خدمة الجانب التخصصي للطالب المعلم
دراسة اإلتجاهات واألفكار والتيارات العالمية في مختلف مجاالت المعرفة، وإعادة  -

ح من هذه النظر في محتوى المساقات التي يدرسها الطالب المعلم لتضمينها ما يصل
 .االتجاهات واألفكار
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الحرص على تنمية القراءة الحرة في النشاط الالصفي بما ينمي عند الطلبة المعلمين  -
حب اإلطالع على الثقافات األخرى، وشغل أوقات فراغهم بشكل بناء، ما يستلزم اعتبار 

 .القراءة الحرة جزءاً مكمالً للمحاضرات
لطالب المعلم لمراجع أجنبية تساعدهم على فهم هذه تشجيع تعلم اللغة األجنبية وإرجاع ا -

اللغة وإجادتها، حتى يتيسر له اإلتصال بالمصادر األصلية ما أمكن، دون أن يكون 
 .أسيراً لما يترجم

تشجيع الطلبة المعلمين على القيام بالمشروعات الدراسية والبحثية الفردية والجماعية من  -
 . وينمي لديه الذات وقيم العمل في فريقبينها ما يناسب أسلوبه في التعليم،

علم النفس : وضع خطة لألنشطة الصفية والالصفية للمواد التي تبدو نظرية الطابع مثل -
التربوي، تاريخ التربية، بحيث يمر الطالب المعلم في خبرة عملية تترجم له المفاهيم إلى 

 : بأحد األنشطة التاليةأساليب عمل وتدربه على األداء الجيد كأن يكلف الطالب المعلم
o تحليل محتوى المنهج الدراسي ألحد المقررات الدراسية في التعليم األساسي. 
o تقويم منهج دراسي في ضوء معايير يشترك الطالب المعلم بإعدادها. 
o تصميم تصور لمنهج دراسي في مادة معينة. 
o تصميم وحدة دراسية في أحد المقررات. 
o ر وتزويد الطلبة المعلمين بقائمة من المراجع عدم االقتصار على الكتاب المقر

 .لسد حاجة الطلبة المعلمين والتوسع في الموضوع المقرر
o  تدريب الطلبة المعلمين في كل مقرر على استخدام القواميس والموسوعات

 .وأمهات الكتب التي قد يحتاجونها دوماً لالستعانة بها في المدرسة وفي التدريس
o تية وشبكات المعلومات واالتصاالت وتوظيفها لتطوير االنفتاح على المعلوما

المعارف والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها الطالب المعلم ليكون معلماً ناجحاً 
 .ومنفتحاً على كل المستجدات العلمية والتربوية والتكنولوجية

 )2005، محمد والحوالة، 2005؛ األحمد، 1999طعيمة، (
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  : بناؤها وتطويرها وتقويمها في ضوء المعايير المعاصرة:  برامج إعداد المعلمين5
  

  : المعلمين إعداد برامج وتطوير بناء 5.1

 والمواصفات المعايير من مجموعة يتضمن نموذجاً )1996( وغالب العتيبي يقترح  
 ستة في المعايير هذه وتقسم، العربية الجامعات في المعلم إعداد برامج مؤسسات لبناء الالزمة
، والمصادر التجهيزات، الطالب، التدريسية الهيئة أعضاء، المناهج، اإلدارة :هي تمجاال

 صلة له ما عرض على هنا ستقتصر الباحثة أن إالّ كلها المعايير هذه أهمية ومع .والخريجون
 وتقويمهم والخريجون، الثالثة اإلعداد ومكونات المناهج مجاالت وهي، الدراسة بهذه قوية

   :التالي النحو على وذلك، مجالبرنا ومراجعة
 

، الثقافي/العام :الثالثة اإلعداد مكونات في( بالمناهج المتعلقة والموصفات المعايير: أوالً

  ):العلمي/والتخصصي، التربوي/والمهني

أن يتم التخطيط للمناهج بطريقة متتابعة التسلسل، وأن يكون بناؤها وفقاً لمبادىء عامة  )1
 .دريس وتغطي الثقافة العامة والتربوية والتخصصيةيؤمن بها أعضاء هيئة الت

أن يتم تصميم المناهج من قبل أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين والتربويين  )2
(Academic  and  Professional  Faculty) وفق الخطوط العامة التي ترسمها 

 .الهيئات والمنظمات المهنية
ية لتعليم الطالب غير العاديين، أن يشتمل المنهاج على المهارات والمعارف الضرور )3

 .سواء الموهوبين أو المعاقين
أن تتضمن مقررات الثقافة العامة مجاالت متعددة في الثقافة اإلسالمية والرياضيات  )4

والعلوم والتاريخ والفلسفة واألدب والفنون ومهارات االتصال لتزويد الطالب بثقافة 
 .واسعة تساهم في توسيع مداركهم وإطالعهم

تتضمن المقررات التربوية محتوى تمهين مادة التخصص إلى جانب نظريات التعليم أن  )5
والتعلم وطرق التدريس الخاصة والعامة والتطبيق العملي وعلم النفس التربوي وعلم 

 .نفس النمو
 .أن تتضمن المقررات التخصصية محتوى أكاديمياً في تخصص رئيس وآخر فرعي )6
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لبحث التربوي وتصميم البحوث التربوية وإجرائها أن يكتسب الطالب فهماً لطبيعة ا )7
 .وطرق اإلفادة من نتائج الباحثين

 

  :البرامج ومراجعة الخريجين بتقويم المتعلقة والمواصفات المعايير :ثانياً

 الذين المعلمين نوعية عن ومؤشرات معلومات على المدارس من الكلية تحصل أن •
   .المدارس تلك في وعملوا تخرجوا

 البرامج بأهداف األداء هذا وعالقة، أدائهم عن مؤشرات الخريجين تقويم يضم أن •
  .التقويم مجال في الجديدة األساليب ذلك في مستخدمة

  .وتحسينها وتطويرها المعلم إعداد برامج دراسة في الخريجين تقويم نتائج تستخدم أن •
 .مستمرة بصورة هدافهأ ومراجعة المعلم إعداد برنامج فعالية لتقويم خطة توضيح يتم أن •

 )1996، وغالب العتيبي(
 

 

  : المعلمين إعداد برامج تقويم 5.2

 والمراجعة المعلمين إعداد برامج تطوير في توفرها الواجب المعايير ذلك ويشمل
  : األكاديمي للبرنامج الخارجية
 : المعايير الواجب توفرها في تطوير برامج إعداد المعلمين 5.2.1

 أن )2005، العقيلي لدى ورد كما( )Bullough, Clark & Patterson, 2003( يرى
 طور قد األمريكية المتحدة الواليات في ومؤسساتها المعلمين إعداد برامج العتماد الوطني المركز
 المعايير وهذه .بها أكاديمياً واعترافاً اعتماداً المعلم إعداد مؤسسات منح ضوئها في يتم معايير ستة
 :هي الستة
 Candidate knowledge, skills and): شح ومهاراته وميوله واتجاهاتهمعارف المر )1

dispositions) : عد المرشحون لمهنة التعليم للعمل في المدارس بوصفهميجب أن ي
معلمين قادرين على تمثيل معارفهم العلمية وإظهارها في تخصصاتهم، ومعارفهم 

تمكنهم من المهارات والميول والمهنية، بإالضافة إلى ) pedagogical(البداغوجية 
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ويتطلب التقويم أن يحقق المرشحون . والتوجهات الضرورية لمساعدة التالميذ على التعلم
 .للتدريس ما تتضمنه المعايير المهنية للمؤسسة التعليمية

يجب : (Assessment System And Unit Evaluation)نظام التقويم ووحدة القياس  )2
 للقياس والتقويم يساعد على جمع المعلومات والبيانات وتحليلها أن تشتمل الكلية على نظام

فيما يتعلق بمؤهالت العاملين في المؤسسة التعليمية، والمتقدمين للعمل فيها، باإلضافة إلى 
 .كما أن هذه الكلية تعمل على تقويم برامجها وتطويرها. فحص مستويات خريجيها وأدائهم

: (Field Experience And Clinical Practice): انيةالتجارب العملية والتربية الميد )3
يجب على الكلية والمدارس المشاركة لها أن تصمم وتطبق وتقوم تجاربها الميدانية، وذلك 
من أجل مساعدة المرشحين للتدريس على تطوير مهاراتهم ومعارفهم وميولهم المهمة في 

 .مساعدة جميع التالميذ على التعلم
ينبغي على الكلية أن تصمم المناهج والخبرات التعليمية وتطبقها : (Diversity): التنوع )4

ب المرشحين للتدريس المعارف والتوجهات المساعدة على كسوتقومها، وذلك من أجل 
والمهارات الالزمة لمساعدة التالميذ على التعلم، مع التمكن من تطبيق ما درسوه في 

 .البرنامج
 ,Faculty Qualifications): هم وتطورهممؤهالت أعضاء هيئة التدريس وأداؤ )5

Performance And Development) : يجب أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية
مؤهلين بشكل جيد، بحيث يصبحون نموذجاً مؤثراً في ممارساتهم المهنية، وينبغي على 

 .الكلية أن تقوم بشكل علمي أداء أعضاء التدريس وتساعدهم على التطور المهني
يجب أن تمتلك هذه : (Unit Governance And Resources):  التحكم والمصادروحدة )6

الكلية القيادة، والسلطة، والصالحيات، والميزانية، واإلمكانات المادية والبشرية، 
والتسهيالت، والمصادر الكاملة التي تمكن الكلية من الوصول بمخرجاتها إلى المعايير 

  . و الواليةالتي تحددها المؤسسة التعليمية أ
 الوطني المجلس معايير أن )2005، العقيلي لدى ورد كما() (Holm & Horn ويرى

 بأن المعلمين إعداد وبرامج التربوية المؤسسات تطالب )NCATE( المعلم إعداد برامج العتماد
 والتربوي والمهني العلمي اإلعداد تحديث :خالل من برامجها هياكل بناء في نوعياً تميزاً تظهر
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، teaching strategies التدريس واستراتيجيات، الجديدة واألفكار والمعارف للنظريات وفقاً
   .student diversity التالميذ خلفيات في التنوع ومراعاة، learning styles التعلم وأساليب

 
 هاوضعت التي للمعايير وفقاً األكاديمي للبرنامج )الخارجي التقييم( الخارجية المراجعة 5.2.2

   :البريطانية الجودة ضمان وكالة

 األكاديمية والجودة المعايير عن مسئولة العالي التعليم ومؤسسات الجامعات تعتبر   
 مسمى تحت المسئولية هذه وتندرج تمنحها؛ التي األخرى األكاديمية والدرجات العلمية للشهادات
 إعداد برامج تقييم على تعمل خارجية جهة وجود من بد ال أنه إالّ .الداخلية الجودة ضمان
 المؤسسة هذه مثل وتتحمل .لبرامجها متحيزة تكون قد نفسها الجامعة ألن وذلك المعلمين
 الوفاء في والمعاهد الجامعات كفاءة مدى على الحكم خالل من الخارجية الجودة ضمان مسئولية

 تحسين مواصلة لىع والمعاهد الجامعات وتشجيع تحفيز دور أيضاً تؤدي كما .بالتزاماتها
 جهود في تساهم الجودة ضمان مؤسسة أن ذلك إلى يضاف .والجودة للمعايير إدارتها أسلوب
 ومشاركاتها المنظمات من العديد في عضويتها خالل من، عليها والتأثير الدولية الجودة ضمان
 .الدولية العالي التعليم مشاريع في

 )Quality Assurance Agency, 2006( البريطانية الجودة ضمان وكالة عملت وقد
 من مرجعية نقاط إلى الوصول بغرض األخرى التعليمية والمؤسسات والكليات الجامعات مع

 توجيهات المذكورة المرجعية النقاط وتشمل .األكاديمية المعايير توصيف في المساعدة شأنها
 والتوقعات ؛)الممارسات مدونة( العالي التعليم ومؤسسات الجامعات في الجيدة الممارسات حول

 القياسية المعايير بيانات( العلمية األفرع أو المواد لبعض الشرف درجات بمعايير الخاصة
  .)2007، وعرفة دقة أبو( العليا العلمية للمؤهالت الرئيسية الخصائص وأوصاف ؛)للمواد

 

  .التعلم صفر ونوعية، األكاديمي المستوى :قسمين إلى الخارجي التقويم معايير وتنقسم

  ويشمل: (Academic Standards) األكاديمي المستوى: أوالً

 ILOs ((Intended Learning Outcomes)(مخرجات التعلم المقصودة  •

أن تكون مخرجات التعلم محددة وواضحة، مكتوبة ومعلنة للطلبة، مرتبطة باألهداف 
 .العامة، مالئمة لواقع الطلبة وحاجاتهم قابلة للتحقيق
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 (Curricula)المناهج  •

أن تتسم المناهج بالحداثة والتحديث الدوري، والمرونة، الوضوح والشمولية والعمق، 
والمطابقة للمعايير الدولية، وأن يتم قياس مدى تحقيق المناهج لمخرجات البرنامج 

 .المقصودة، و مدى تطويرها للعديد من المهارات العقلية والعملية والفكرية
 (Student Assessment) الطلبة تقويم •

 الطالب بالتنوع والوضوح وأن تقدم للطلبة تغذية راجعة سريعة  تقويمأن تتسم أساليب
 وأن .، وأن تكون أساليب التقييم مالئمة للمخرجات المقصودة)كتابة وشفهية(وفورية 

تتسم أساليب التقويم بالموضوعية والشفافية من خالل ممتحنين خارجيين أو أكثر من 
 .ون هناك دقة في مواعيد إجراء مثل هذه األساليبمقيم، وأن يك

 (Student Achievement)تحصيل الطلبة وفقاً لمخرجات التعليم المقصودة  •

 الخارجي على قياس مدى توافق تحصيل الطلبة مع مخرجات البرنامج التقويمأن يعمل 
  .المقصودة ومستوى الدرجة الممنوحة، وكذلك نسبة نجاح الطلبة ومدى تفوقهم

 

  :وتشمل (Quality of Learning Opportunities) التعليم فرص نوعية :ثانياً

 (Teaching and learning)التعليم والتعلم  •

مجموعات صغيرة وكبيرة، (أن يقيس التقويم الخارجي مدى تنوع فرص التعلم الفعالة 
رات ، ومدى توفر التنوع المناسب ألساليب تدريس المعارف والمها)تعلم فردي وذاتي

الخاصة، ومدى إشراك الطلبة في عملية التعلم والنقاش والحوار، ومدى دقة وانتظام 
كذلك أن يعمل التقويم الخارجي على تفحص مدى توفر . حضور الطلبة للمحاضرات

فرص تدريب ميداني، ومدى زيارة خبراء مختصين للمشاركة في فعاليات البرنامج، 
 .)2007أبو دقة وعرفة، ( منهمة الجدد ومدى تحسين المدرسين لمهاراتهم وخاص

 (Student Progression)تقدم الطلبة  •

أن يعمل التقويم الخارجي على فحص األساليب التي تستخدمها الجامعة في استقطاب 
الطلبة والدعم األكاديمي المقدم لهم، ومدى مالءمة قدرات الطلبة المقبولين لمتطلبات 
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 العام للطلبة الملتحقين بالبرنامج، ونسبة الطلبة البرنامج ومستوى التقدم األكاديمي
 .المنسحبين من البرنامج وأسبابها

  (Learning Resources)مصادر التعلم  •

أن يتأكد التقويم الخارجي من مدى توفر وتنوع مصادر التعلم، ومدى استخدام 
 في دعم التجهيزات والمختبرات واألجهزة والمكتبة، ومدى فعالية استخدام هذه المصادر

مخرجات البرنامج المقصودة، و مدى تفعيل أداء الهيئة التدريسية والفنية واإلدارية، و 
 .مدى انسجام مؤهالت الهيئة التدريسية وخبراتها مع متطلبات وأهداف البرنامج

 (Quality Assurance and Enhancement)ضمان الجودة وتحسينها  •

كد من توفر هيكلية إدارية وأكاديمية لضمان أن تعمل مؤسسة التقويم الخارجي على التأ
تحسين معايير الجودة في حقول التخصص ونوعيتها، ومدى توفر أنظمة مكتوبة 

أبو دقة وعرفة، ( )التقييملوائح، محاضر، سجالت عمليات (وواضحة وموثقة للبرنامج 
2007(.  

  

 :تجارب عالمية وعربية في تطوير برامج إعداد المعلمين

 تقوم باعتمادو العام التعليم بجودة تهتم التي العالمية والهيئات المؤسسات من العديد هناك
   .العالم دول من العديد في العالي التعليم مؤسسات في المعلم إعداد برامج

 

 :أوروبا

 والتدريب للتعليم األوروبي لإلتحاد الداخلي التقرير وضعها التي التحديات على رد ففي
 تم، والمدربين األساتذة تعليم تحسين أجل ومن )2000 األوروبي اإلتحاد( 2010 عام حتى
 عاٍل تأهيل ذات مهنة :المبادئ هذه تشمل .المعلمين ومؤهالت لقدرات األساسية المبادئ تحديد

)A Well-Qualified Profession( ،وعلوم التخصص موضوع في المعرفة تتطلب والتي 
 االجتماعي البعد وفهم الطالب ودعم إلرشاد الالزمة والقدرات والمهارات )Pedagogy( التربية
 تشمل والتي، )lifelong learning( الحياة مدى التعلم سياق في المهني التطور للتعليم؛ والثقافي
 بشكل التدريب وإعادة والتدريب التعليم خالل من المجاالت جميع في للمعلم المهني التطور
 باستمرار تطويرها والمقصود، )Mobile Profession( متحركة ومهنة رسمي؛ وغير رسمي
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 إعداد برامج في مركزياً مكوناً )Mobility( الحركية فتعتبر، ومبتكر جديد هو ما كل وتقصي
 A Profession based on( الشراكات على المعتمدة والمهنة والمتواصلة؛ األولية المعلمين

Partnerships( ،مع الشراكة في بالتعاون عملهم تنظيم عليها المعلمين إعداد وكليات فمعاهد 
 استفادة من للتأكد وذلك اآلخرين والمشاركين التدريب معاهد / ومراكز المحلية والبيئة المدارس
 القدرات فإن، االجتماعي البعد سياق وفي وعليه .الحالية الممارسات في المعرفة من التعليم

 والتكنولوجيا بالمعرفة العمل، ريناآلخ مع العمل تشمل للمدرسين األساسية الكفاءاتو
  .)2007، وعرفة دقة أبو( المجتمع ومع في العمل، والمعلومة

 

 :استراليا

 لتطورل اًمفتاح) Sustained Innovation( المستدام اإلبداع أن على استراليا اعتمدت
 التعليم خالل من المستمرة اإلبداع ثقافة فبناء .التنافسي العالمي االقتصاد في واالزدهار المستقبلي

 الالزمة اإلستراتيجيات إتباع يجب وعليه .والتطوير للبحث وداعماً وموازياً أساسياً متطلباً يعتبر
 العلوم مجالي في التعليم تحسين خصوصية على التأكيد مع، للمنهاج الحقول جميع وفي للتعليم

، اإلبداع نحو المدارس حريكلت الرئيس المفتاح هم فالمعلمون .التكنولوجية والقدرة والرياضيات
 تعتمد البيئة هذه في االزدهار على أستراليا فقدرة .يعلم من اجتذاب طرق تحسين من بد ال لذلك
 صلبة وخلفية تقنية مؤهالت على الشباب حصول يتطلب والذي، )R & D( والتطوير البحث على
 تقوية إلى حاجة هناك أن تبين المراجعة هذه فبعد .والرياضيات واإلحيائية الفيزيائية العلوم في

 وفي المعلمين إعداد برامج في والرياضيات والتكنولوجيا العلوم في والتربوي المعرفي المحتوى
  .)2007أبو دقة وعرفة، ( المهنيتطويرهم 

  

  :كونج هونج

 الرئيسة األهداف على يعتمد والذي المدارس في التعليم لجودة عام إطار استخدام يتم
)Statement of Aims ( على هذه األهداف فقد للتزود بأدوات لتقويم جودة التعليم العام؛ وبناء

؛ وبالتالي تم بناء عمليات ضبط الجودة )Performance Indicators(تم تحديد مقاييس لألداء 
)Quality  Assurance  Processes( والتي تتكون من التقويم الذاتي )Self‐Evaluation( 

   )2005األحمد، ( ).QA Inspection(وفحص أو رقابة ضبط الجودة 
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  :األمريكية ةالمتحد الواليات

 Teacher( المعلم إعداد برامج اعتماد مجلس يوجد education  accreditation 

council  (TEAC)( المعلمين إعداد برامج العتماد الوطني المجلس أيضا وهناك )National 

Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE)(االعتماد فلسفة وتعتمد ؛ 
 والحقائق االستفسارات على تعتمد االعتماد عملية، مستمرة عملية التطوير :ثلم مبادئ عدة على

  .)2005العقيلي، ( .المادية
  

  )2005، الحكيمي( :األكاديمي االعتماد في اإلمارات بجامعة التربية كلية تجربة

 لمعايير وفقاً األكاديمي االعتماد على للحصول اإلمارات بجامعة التربية كلية سعت 
 National Council- (NCATE)المعلمين إعداد برامج العتماد )األمريكي( القومي سالمجل

for Accreditation of Teacher Education. اإلمارات بجامعة التربية كلية اعتمدت وقد 
 االعتماد متطلبات مع يتفق وهذا، البنائية المدرسة تبنتها التي األداء معايير على النوعي للتطوير
 تصميم :هي، رئيسية مبادئ ثالثة على المدخل هذا موويق .NCATE حدده التي األكاديمي
 إلى تستند واضحة تعلم ومخرجات أهداف تطوير خالل من المعلمين احتياجات ليلبي المنهاج
 خالل من المعايير تلك لتحقيق للمتعلمين الفرص وتوفير، المتخصصة المهنية المنظمات معايير
 المتعلمين نجاح مدى وتقييم، واألكاديمية منها المادية -المتاحة إلمكاناتوا المصادر جميع توجيه
  .األداء تقييم لمتطلبات وفقا، المعايير تلك تحقيق في

 القديمة برامجها تكييف أو بتعديل تقم لم اإلمارات جامعة أن التجربة في المالحظ
 بمعايير مسترشدة جديدة امجبر بتصميم قامت وإنما، األكاديمي االعتماد متطلبات مع للتوافق

NCATE رؤية إعداد البداية نقطة وكانت .سابقا ذكرت التي المتخصصة المهنية والجمعيات 
 يرشدها واضح مفاهيمي وإطار، معاصرة أهداف صياغة تمت كما .للكلية جديدتين ورسالة
 في للرؤية رةالكبي لألهمية نظرا للكلية رؤية تحديد في البدء وتم .المطورة البرامج لتصميم
 للتطوير المناسبة البيئة توفير على الجامعة عملت وقد .المنشودين والتغيير التطوير إنجاح

 الدولية الخبرات من مجموعة من واالستفادة، التطوير مناخ تهيئة :خالل من جيد بشكل ودعمتها
 وهي المعلم إلعداد العالمية بالمعايير وااللتزام، للكلية الخارجي التقويم في التربية ميدان في

 إضافة هذا .تحتها ويةالمنض المتخصصة والمنظمات NCATE حددتها التي 2000 عام معايير
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 وكذلك .تغيير عناصر لتشكل للعمل المتحمسين التدريس هيئة أعضاء من مجموعة اختيار إلى
  .)2005، الحكيمي( له التخطيط تم ما تطبيق تضمن آليات وجود على الحرص

 خطة" الكلية وضعت، المعلم إعداد لبرامج الخارجي والتقويم الذاتية راسةالد ضوء وفي
 ولقد .التطوير لعملية اإلستراتيجية األهداف تحقيق لتسهيل "1999/2000 الجامعي للعام عمل
، البرنامج إعداد، معرفية خلفية تكوين :هي مراحل عدة في التربية كلية في التطوير عملية تمت
  .البرنامج حسينت، البرنامج تنفيذ

 مدته عمل بعد 2005 عام في األكاديمي االعتماد على حصلت الكلية أن النتيجة وكانت
 اإلمارات جامعة سعت لقد .الخريجين بنوعية ترتقي أن الكلية فيه استطاعت .سنوات 7 حوالي
 على ينبخريج المجتمع رفد يضمن بما لطلبتها الجودة عالية تعلم فرص تقدم ألن المتحدة العربية
 في رئيسي كمفهوم الجودة بضمان أخذت فإنها ذلك سبيل وفي .واالقتدار الكفاءة من عالية درجة
 غير الكليات لتقويم الخارجي التقويم أغراض في لهم مشهود عالميين بخبراء واستعانت .عملها
 بهدف )ةاألغذي ونظم، والقانون والشريعة، واالجتماعية اإلنسانية والعلوم، العلوم( المهنية
 في التعليمية برامجها جودة لضمان األكاديمي االعتماد الجامعة وظفت كما .بمستواها االرتقاء
 بمؤسسات استعانت حيث، )والتربية، واالقتصاد واإلدارة، والهندسة، الطب( المهنية الكليات
 بهدف وذلك، العالي التعليم في الجودة بمعايير متمرسين خبراء تضم متخصصة عالمية اعتماد

  .)2005، الحكيمي( .أدائها تحسين إلى يؤدي نقدي تحليل على الحصول
اعتمادا على ما تقدم من تجارب عالمية ووضع برامج إعداد المدرسين في فلسطين، تود 
الباحثة أن تقدم بإيجاز النقاط الواجب العمل عليها فوراً من حيث مراجعتها وتأكيد أهميتها 

  :تشمل هذه النقاط. وتحديد األولويات وتنفيذها
، يتوجب علينا في فلسطين تقييم البرامج األكاديمية المعلمينبالنسبة العتماد برامج إعداد  -

 .في التربية في جميع الجامعات الفلسطينية والكليات الجامعية والمتوسطة
التقييم والمراجعة الخارجية للبرامج عملية مفيدة لتشخيص مشكالت الواقع والبدء في  -

فنتائج تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تبين نقاط . التحسين على أسس علميةعملية 
 .هامة يمكن أن تكون البداية في المشاريع التطويرية في التربية
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 عملية المعلمينالتقويم الذاتي من قبل مؤسسات التعليم العالي التي تقدم برامج إعداد  -
المنهجية أو الطريقة المعتمدة على مهمة لتطوير هذه البرامج مع التركيز على 

 ).Outcomes‐Based Approach(المخرجات 

 وبرامج إعداده المعلمنوعية : تحديد جميع العوامل المؤثرة في جودة التعليم مثل -
 بتوصيات اليونسكو وبهذه االعتباروتطويره، والمنهاج والبيئة التعليمية، واألخذ بعين 

 .صالح التعليمالعوامل لوضع إستراتيجية شاملة إل
إنشاء هيئة أو نقابة مهنية مستقلة تعنى بمهنة التعليم من حيث وضع ضوابط ومتطلبات  -

 .لممارسة المهنة والتطور المستمر والترقية كغيرها من المهن
تجربة كلية التربية بجامعة اإلمارات قيمة ورائدة وتحتاج إلى دراسة بعمق لالستفادة من  -

مدت برامجها األكاديمية من مجلس معروف عالميا هو المجلس النتائج، وخاصة أنها اعت
ربما عمل زيارات للجامعة والتواصل . الوطني األمريكي العتماد برامج إعداد المعلم

مع أعضاء هيئة التدريس هناك يساعد في نقل التجربة إلى فلسطين بما يتالءم مع 
 . الخصوصية الفلسطينية

  
 : لمينالمع إعداد في حديثة اتجاهات 7

 برامج في بها باألخذ ينصح أخرى اعتبارات هناك فإن سابقاً المذكورة الجوانب إلى وإضافة
  :يلي ما منها نذكر المعلمين إعداد
 (Microteaching): التدريس المصغر )1

يعد من أكفأ الطرق وأجداها لمراجعة مهارات التدريس وتقييمها ذاتياَ من قبل المعلمين 
بويون أن التعليم المصغر قد حقق منذ البدء نجاحاً كبيراً وفي فترة قصيرة والمشرفين ويرى التر

وذلك لعدة أسباب منها أنه يساعد على تركيز االنتباه على سلوك التدريس، ويهيء ظروفاً 
للممارسة المضبوطة والتركيز على المالحظة لما يفعله المعلم أثناء التعليم مما يعطي نقطة بداية 

ظيفة المعلم، ويتيح للمشاركين الفرصة لمالحظة تصرفاتهم في المواقف التعليمية مفيدة لتحليل و
من خالل مشاهدة شريط فيديو بعد أن يقوم الطالب المتدرب بتدريس مجموعة صغيرة من 

عشر دقائق، ويتم تسجيل الدرس بالفيديو، ثم يقوم الطالب المعلم بتحليل ما قام في حدود التالميذ 
، )النقد(التخطيط، التدريس، المالحظة : ى البرنامج ووفق خطوات متتابعة هيبه مع المشرف عل
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 وتخصص كل حصة لممارسة مكونات مهارات التدريس، مثل .إعادة التخطيط، إعادة المالحظة
األساليب التي يستخدمها الطالب المعلم في التدريس، وطرق طرح األسئلة الفعالة للمناقشة 

 ويتلقى الطالب .، والمشاركة الفعالة للتالميذ، وغير ذلكوالحوار، وطرق إدارة الصف
 المطلوبةالمتدربون محاضرات وعروضات عملية عن مهارات التدريس قبل ممارسة المهارة 

 ).2007التميمي، (

التخطيط المصغر عملية متعددة الجوانب، ويمثل المعلم أثناء قيامه بجوانب هذه العملية 
نقاش الصفي، وخبير في الوسائط التعليمية، ومشخص للتعليم، ومرشد أدواراً عديدة منها قائد لل

 .)2005محمد وحوالة، (للطلبة، ومخطط للدروس ومحافظ على النظام الصفي والمدرسي 

وقد اعتمد التعليم المصغر على التقليل من تعقيد الموقف التعليمي، وبالتالي على تفتيت 
، يتم التدريب على كل منها بصورة منفردة مع مهارات التدريس إلى مهارات بسيطة متعددة

تحديد معايير واضحة ومحددة لتقييمها، والتي تكون على شكل بطاقة مالحظة، وخالل هذا 
 .)1998كوجك، ) (Feedback(األسلوب يحصل الطالب على تغذية راجعة 

أن وقد بينت نتائج التعليم المصغر أن هذا األسلوب يؤدي إلى تفتتيت المهارات حيث 
المهمة التعليمية تنحصر غالباً في التدرب على مهارة محددة بما قد يصعب معه إحداث نوع من 

وألن بعض المهارات وثيقة الصلة ببعضها فقد قام . التكامل بينها في الموقف التعليمي بشكل جيد
والتي يتصل ) بالتوليفات التدريبية(العلماء المعنيون بالجمع بين المهارات ذات الصلة فيما يسمى 

كل منها بإحدى المهمات التعليمية األساسية للمعلم وخرجوا بخمس توليفات، ووضعوا برنامجاً 
للتدرب على المهارات يقوم على أساس استخدام عدد من الوسائل التدريبية بشكل متكامل، وبذلك 

كية بدأ التعليم المصغر يدخل في برامج إعداد المعلمين في الجامعات وخصوصاً األمري
 .)2006الخطيب، ( المعلمينواألوروبية بحيث أصبح يشكل جزءاً أساسياً من إعداد وتدريب 

 
 (Self-Learning) الذاتي التعلم )2

أدى اإلنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي إلى حدوث تغييرات جذرية في العملية 
دة لم يعد كافياً  فأسلوب التعليم الذي يعتمد على تزويد الطالب بمعلومات محد.التعليمية

للمتغيرات الراهنة، لذلك هناك ضرورة ملحة إلعداد معلم قادر على التكيف مع ما يستجد من 
 ).2005محمد وحوالة، (تغيرات في المعارف، وهذا لن يأتي إالّ عن طريق التعلم الذاتي 
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، حقةوالمتال السريعة التغيرات مواجهة بواسطتها يمكن التي الوسيلة الذاتي مالتعل ويعد
، المعرفة على الحصول في األكبر بالدور المتعلم فيها يقوم التي التعلم أساليب أحد ويعتبرهذا
 ببعض الذاتي مالتعل خالل من المتعلم ويمر .متغيراتها على والمسيطر محورها هو ويصبح
 .علمالت في وسرعته الخاصة قدراته مع يتفق بما والمهارات المعارف ويكتسب التعليمية المواقف
 المعلومات جمع مهارة اكتساب على نفسه تدريب في المتعلم يفيد الذاتي التعلم أن هو هنا والمهم

 .)2005، وحوالة محمد( .الجديدة المواقف في منها واإلفادة وتفسيرها

 

ويستند التعلم الذاتي إلى مجموعة من األسس النفسية واالجتماعية والفلسفية المستمدة من 

 :ونظريات التعلم ومن هذه األسس ما يليطبيعة اإلنسان 

مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من حيث تعدد وتنوع البدائل التعليمية التي يختار  -
 .علم من بينها ما يناسب قدراته ويزيد من تعلمهتالم

مله مع زيادة الدافعية الذاتية للمتعلم، فالتعلم الذاتي يجعل المتعلم أكثر فاعلية وإيجابية في تعا -
 .المادة المتعلمة

 ). 2005األحمد، (. إثارة الرغبة لدى المتعلم بالتعلم الدائم -

 بحيث الخدمة قبل المعلم إعداد أسلوب في التطوير يتطلب الذاتي التعلم أن سبق مما يتضح
 على برامجها بناء تعيد أن المعلم إعداد مؤسسات على وينبغي .الذاتي التعلم مهارات يكتسب
   .اإلعداد عملية خالل من تحقيقه إلى وتسعى الذاتي التعلم في للمعلم الجديدة دواراأل أساس

 

 :المعلمين إعداد برامج في إدخالها الواجب الحديثة التقنيات

 أمام جديداً تحدياً وضع مما التعليم مجال في الحديثة التكنولوجيات من العديد ظهرت
 في وأيضاً بل الحديثة التكنولوجيات هذه رةمساي ضرورة في فقط ليس المعلم إعداد مؤسسات
 .عليها المعلم الطالب وتدريب إدخال على العمل ضرورة

 مزيد إلى حاجة هناك زال ما أنه إالّ، المعلم إعداد لتطوير الجادة المحاوالت تلك وبرغم
 يؤدي بحيث، جذرياً تطويراً المعلمين إعداد ومعاهد التربية كليات لتطوير المركزة الجهود من
 المستقبل معلم يتعرف ألن ملحة حاجة فهناك .المعلم لدى والمهنية العلمية الكفاءة لتوافر ذلك
 تكنولوجيا مثل التعليمي المجال في واستخدمت أدخلت التي الحديثة التكنولوجية األساليب على
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 الكمبيوترو، التعليم وتفريد، المتعددة الوسائط وتكنولوجيا، المعلومات وتكنولوجيا، التعليم
 التدريسية الممارسات على القضاء على تساعد التي التربوية المستحدثات من وغير، التعليمي
 السواء على والمعلم الطالب به يلتزم وحيداً مرجعاً المقرر الكتاب من تجعل التي التقليدية

 ).2005، وحوالة محمد(

 التعليمية الوسائل ظيفوتو التعليمية األجهزة تشغيل المعلم الطالب يحسن أن ويجب
 وفي التعليمية التقنيات تشغيل في للمتعلمين قدوة يكون حتى التعليمية الوسائل بعض وإنتاج
   .التعلمية التعليمية الوسائل ابتكار

 

 :المعلم الطالب إعداد في التعليم بتقنيات المتعلقة المقترحات بعض

 المتنوعة األساليب استخدام: يلي ما التعليم بتقنيات يتعلق فيما الباحثون بعض يقترح
 يتبعها التي والطرق األساليب على أثرها ينعكس بما المعلمين إعداد مؤسسات في للتدريس
 دراسي مقرر لكل ألن، التدريس في واحد أسلوب على االعتماد يمكن ال إذ .المعلمون الطلبة
 توفير ذلك ويتطلب .مالئمة تقنية أو طريقة التعلم أنشطة من جزء لكل بل موضوع ولكل

 الوسائل إنتاج يتطلب كما .وكيفاً ونوعاً كماً المعلمين إعداد مؤسسات في التعليمية الوسائل
 الوسائل بعض البتكار المعلم للطالب الفرصة وإتاحة، المحلية البيئة خامات من المناسبة التعليمية
 .ذلك على ومساعدته التعليمية

 التعليمية الوسائل استخدام على المعلمون الطلبة يتدريب أن ضرورة الباحثون يرى كما
 وأن، ومهاراته مستواه ويرفع المعلم الطالب إعداد من يحسن ذلك ألن، فعال بشكل وتوظيفها
 على التدريب ذلك في بما، الحديثة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على كذلك يتدربوا

 وبنك، والهاتف الفيديو ومؤتمرات، وطةالمضغ واألسطوانات، االلكتروني والبريد، الحاسوب
 أصبح فقد، ممتازة المستخدمة الجامعية الكتب نوعية كانت لو فحتى .االتصال وشبكات، المعرفة
 هذه بإمكان أصبح كما، إضافية كلفة بدون وتنظيماً ثراء أكثر مادة على الحصول باإلمكان

 عبر بعضهم مع المتعلمين اتصال اللخ من وذلك، كبيرة درجة إلى التعلم تنشط أن التكنولوجيا
 .)2005، وحوالة محمد ؛2005، األحمد( المعلومات لتبادل المعلومات شبكات
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 :الفلسطينية الجامعات في التربية كليات في الفلسطيني المعلم إعداد برامج واقع

 يف برامجها بتقويم الفلسطينية الجامعات في التربية كليات تقوم أن الضرورة من أصبح
 فللتقويم .وتحسينها البرامج تطوير في التقويم نتائج تستخدم وأن، متواصل بشكل المعلمين إعداد
 مدى على خالله من نحكم الذي والمعيار األداة فهو، التربوية التعليمية العملية في هامة مكانة
 الالزمة لقراراتا اتخاذ لها وفقاً يتم التي اإلستراتيجية وهو بل، إليه نسعى ما تحقيق في نجاحنا
 في التعدد من الرغم وعلى.فعاليتها وزيادة كفاءتها من للرفع سعياً وذلك التربوية العملية لتطوير

 البيانات جمع عملية هي التقويم عملية بأن القول يمكن إجرائه وطرق التقويم تعريفات
 والتصويب، صحيحالت أجل من القرارات واتخاذ الهدف تحقق درجة لتحديد وتحليلها والمعلومات

   ).2006، واللولو دقة أبو( .إطالقها تم التي األحكام ضوء في

 كوادر إعداد إلى تهدف التي التربوية البرامج من مجموعة الجامعات هذه وتقدم 
 .البرامج هذه أحد المعلم إعداد برنامج ويعد .والتعليم التربية من متعددة مجاالت في متخصصة

 المؤهلين للمعلمين الفلسطيني التربوي والنظام المجتمع الحتياجات تلبية التربية كليات نشأت فقد
 تضم التي المواد من مجموعة من الخطة وتتكون .والمعارف العلوم كافة في وأكاديمياً تربوياً

 والتربية، والسلوكية التربوية العلوم في مدخل: ومنها المعلم إلعداد األساسية التربوية المساقات
 واألصول، التربوي النفس وعلم، العلمي البحث ومناهج، النفسية والصحة والنمو ،اإلسالمية
، الصف وإدارة، والتقويم والقياس، التعليم وتكنولوجيا، للتربية واالجتماعية والفلسفية النفسية
 األدبي أو العلمي التخصص مادة تدريس طرق وتظهر التخصص ومتطلبات، المقارنة والتربية

 على التدرب في الميداني التدريب وكذلك، التدريس ومهارات التدريس طرق مساقي خالل من
 وتختلف كما، أخرى إلى جامعة من ومسمياتها المواد وتختلف .عملياً التخصص مادة تدريس
 وأبو صبري( وأخرى جامعة بين ما الطالب عليها يحصل أن يجب التي المعتمدة الساعات عدد
  .)2006، دقة

  : د وتأهيل المعلم في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية ما يليوتشمل برامج إعدا

 ويطلق عليه البعض اإلعداد الثقافي، وهناك أراء أخرى تطلق عليه :اإلعداد العام )1
ويقصد بها الخبرات الالزمة لتثقيف المعلم ثقافة عامة سواء فيما . متطلبات الجامعة

لمهني أو ما ينبغي أن يعرفه كل شخص يتصل بالمجتمع أو ما يتصل بنمو المعلم ا
اللغة، والعلوم واآلداب والتاريخ واالقتصاد واالجتماع (وكانت في يوم تحتوي . متعلم
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، %60-25ونصيب هذا التعليم من وقت البرنامج فيما بين ). والفنون الجميلة والموسيقا
ال اإلعداد ويرجع االتساع في مدى الوقت المخصص لهذا الجانب إلى كونه أطول في ح

 .االبتدائيةللتدريس في المرحلة الثانوية عنه في حال اإلعداد للتدريس في المرحلة 

 ويطلق عليه متطلبات الكلية، ويتراوح نصيبه من وقت برنامج :اإلعداد التخصصي )2
 ويقصد به الخبرات التي ينبغي أن يكتسبها المعلم في . %72-48إعداد المعلم ما بين 
ويكون الوقت المخصص لهذا البرنامج أكثر في حال . قوم بتدريسهالمجال الذي سوف ي

اإلعداد للتدريس في المرحلة الثانوية عنه في حال اإلعداد للتدريس في المرحلة 
 .االبتدائية

ويعنى %. 27وهو اإلعداد التربوي، ووقته من نصيب البرنامج حوالي  :اإلعداد المهني )3
 .)2007جبر وحلس، (. يسية التي يكتسبها المعلمبه الخبرات المتعلقة بالمهارات التدر

 

وقد تطورت النظرة إلى المؤهالت التربوية للمعلم الفلسطيني حتى لم يعد المؤهل 
األكاديمي للدبلوم المتوسط أو حتى درجة البكالوريوس للحقل المعرفي كافي للمعلم، فالمعلم 

، )2006صبري وأبو دقة، (تربوي تربوي من خالل برامج التأهيل الو مهنيبحاجة إلى تأهيل 
وخاصة وان الكثير من الدراسات بينت أن العامل األهم الذي يساهم في نوعية أنظمة التعليم هو 

  . مستوى المدرسين أنفسهم
  :وبتفحص واقع مهنة التعليم في فلسطين نالحظ أمورا كثيرة أهمها ما يلي

فنسبة كبيرة . وعي بمستوى التعليمبرامج إعداد المعلمين تحتاج إلى إصالح لالرتقاء الن )1
من الخريجين الجدد من المدرسين مؤهلون ولكن إما غير متدربين للنهوض النوعي 

 .مناسببمستوى التعليم أو متدربين بشكل غير 
، فبرامج إعداد المدرسين متعددة ومختلفة المعلمينال يتوافر برنامج وطني شامل إلعداد  )2

. ين جدد مؤهلين على نحو كاف للعمل في الصفوغالباً ال تنجح في تحضير خريج
.  العاملين غير متوافرة بشكل كبيرللمعلمينإضافة إلى ذلك، فرص التطوير المهني 

 بطرق مختلفة، والتدريب يتم في بيئة المعلمينوالجامعات وكليات التربية تحضر 
 .ئة المدرسيةجامعية تقدم من قبل أساتذة بعضهم بعيد كل البعد عن الجو الحقيقي والبي
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ال يتوافر انسجام بين أعداد الخريجين الهائلة وأعداد الشواغر المتوافرة وفي أغلب  )3
 .التخصصات

ارتفاع القدرة االستيعابية في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية إلى حد كبير بحيث  )4
وزارة  (العملال تستطيع مؤسسات المجتمع استيعابهم، مما يجعل كثير منهم عاطلين عن 

 ).2007التربية والتعليم العالي الفلسطينية، 

 

 :عنوان تحت العربي العالم في التربية برامج تقييم في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج تجربة

  "العربية الجامعات في المؤسسي التخطيط كفاءة ورفع النوعي األداء تطوير مشروع"

 النوعي األداء تطوير" مشروعة في الثالثة مرحلته في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج قام
 في مختلفة برامج بتقييم 2005 عام في "العربية الجامعات في المؤسسي التخطيط كفاءة ورفع
 )UNDP( اإلنمائي المتحدة األمم برنامج من بتمويل العربي العالم جامعات من عدد في التربية
 Regional Bureau) العربية للدول اإلقليمي والمكتب for Arab States) أهداف كانت وقد 
  :البرامج
إجراء التقييم الشامل الداخلي والخارجي لجودة برامج التربية في الجامعات العربية في  )1

 .في بريطانيا) QAA(ضوء معايير وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي 
تخدام قياس أداء الطلبة المقبلين على التخرج في كل البرامج التي يتم تقييمها باس )2

 ..اختبارات دولية قابلة للمقارنة إقليمياً ودولياً
بناء قاعدة إحصائية تقدم مؤشرات داللية إحصائية عن الطلبة وهيئة التدريس والعاملين  )3

 .والبرامج في كل جامعة عربية مشاركة
توفير مجموعة من المخرجات ذات الداللة في مجال ضمان تحسين الجودة في التعليم  )4

 . الجامعي

، لبنان، سوريا، األردن :هي عربية دولة 13 من جامعة 24 البرنامج في شارك دوق
 الجامعة( فلسطين، الجزائر، المغرب، عمان، السودان، البحرين، قطر، اليمن، السعودية، ومصر

 في التربية كليات يمثلون تربوياً خبيراً 50و، )النجاح وجامعة زيت بير وجامعة اإلسالمية
 .العربية الجامعات
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 :يلي ما UNDP‐RBAS (Dec., 2006) التقييم عملية نتائج ومن

أن الجامعات المشاركة في التقييم لها مساهمات واضحة في المنطقة العربية فيما يتعلق  -
 .بإعداد المعلمين على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا

د من جامعات مازالت مخرجات التعليم المقصودة ال تستخدم في تخطيط المناهج في عد -
 .المنطقة

 جامعة وغير مرضية في 16 جامعات، مرضية في 5المعايير األكاديمية كانت جيدة في  -
من نقاط الضعف الواضحة في المعايير األكاديمية موضوع تقييم الطلبة حيث . جامعتين

إضافة إلى ذلك ال يوجد دليل . التركيز ما زال على قياس التذكر واسترجاع المعلومات
وكذلك ال يوجد دليل سواء داخلي أو خارجي يبين . ياس المهارات العقلية العلياعلى ق

 .شفافية وعدالة عملية التصحيح
 .هناك تباين في نوعية فرص التعلم بين جامعات المنطقة -
مازال موضوع ضمان وتعزيز الجودة في مؤسسات التعليم العالي يمثل نقطة ضعف في  -

 .عدد من الجامعات
  

إلى أن الكثير من الدراسات أكدت أن واقع التعليم العربي بشكل ) 2007(ويشير ذياب 
عام والفلسطيني بشكل خاص وبالرغم من التطورات الكبيرة، ما زال يعاني من سلبيات متعددة 
تعيق مسيرته وتطوره مما يتطلب إدخال تعديالت جوهرية عليه، وخاصة فيما يتعلق بواقع 

تنا المحلية، وقد توصلت الكثير من الدراسات، ومنها دراسة أبو برامج إعداد المعلمين في جامعا
  : إلى ما يلي) 1996(، ودراسة بشارة )2006(، دراسة ذياب )1999(دف 

 الذي األمر، الذاتي التعليم بمهارة المعلم تزويد عن والتدريب اإلعداد برامج عجزت
 العلمي التقدم نتيجة المنهاج محتويات على تطرأ التي التغيرات متابعة على قادر غير يجعله

  .الحديث العصر في والتكنولوجي
 الجانب على التركيز حيث، االهتمام من الكافي بالقدر التطبيقي العملي الجانب يحظى ال
 الذي األمر، المعلمين إعداد وببرامج التربية بكليات الملتحقين الطلبة كثرة بسبب فقط النظري
 في ينحصر التربية كليات دور زال فما، التعليم عملية في دوارهأ أداء أثناء المعلم على ينعكس
 تقليدية نظرية بطريقة أعدوا والذين كافية بدرجة المؤهلين غير المعلمين من كبيرة أعداد تخريج
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 كفاءتهم يرفع الذي التطبيقي الجانب وإهمال تقليدية أساليب استخدام خالل ومن، التدريس لعملية
 مما، المجتمع حاجات مع تتالءم االختيار طرق في علمية معايير وجود دمع إلى إضافة المهنية
 القيام أو، ومواكبتها والمستجدات التغيرات مع التأقلم على قادرين غير معلمين تخريج إلى أدى

  .التربوي للنظام حقيقية وتطوير تحسين بعمليات
 ينظر حيث للبرنامج نيةوالمه والثقافية األكاديمية الجوانب بين التنسيق ضعف هناك أن

 وأن .اإلعداد عملية على سلباً هذا وينعكس، المنفصلة الدراسية المواد من مجموعة وكأنه له
 تقويم عملية في وكذلك والمتابعة والتوجيه اإلشراف في التقليدية األساليب تستخدم الجامعات
  .األخرى المهمة الجوانب من غيره دون التحصيلي الجانب تقويم على والتركيز، المعلمين الطلبة

 وقلة المعرفي المجال على وتركيزها المعلمين إعداد وبرامج مناهج جمود هناك أن كما
 االبتكار وتشجع اإلبداعية القدرات وتكشف المهارات تنمي قد والتي األخرى بالمجاالت اهتمامها
 أو العملي والتدريب بيقالتط في المعلمين الطلبة تواجه كثيرة مشكالت هناك زالت وال .والتجديد

  ).2007، ذياب( المعلمين إعداد عملية من األساسي الجزء تعد والتي العملية بالتربية يسمى ما
  

 برنامج في والتطبيق النظرية بين التوازن أن إلى )2007( وحلس جبر من كل ويشير
 على التقويمية الدراسات بين اتفاقاً هناك وأن، منخفض الفلسطينية األراضي في المعلم إعداد
 هذه اهتمام جل وأن، المعلم لدى األساسية المهارات بعض تكوين عن المعلم إعداد برامج عجز

 إلى باإلضافة، واالستظهار كالحفظ مستوياتها أدنى في المعرفية األهداف على ينصب البرامج
 التدريس ائقطر ومهارات، التعلم في والمبادأة التفكير ومهارات، الذاتي التعلم مهارات ضعف
، للمعلمين الثقافي اإلعداد في وضعف، التطبيقية العملية الممارسة ضعف إلى باإلضافة، الفعال

  الفلسطينية التربية كليات قبل من ودعمها التربوية البحوث ندرة إلى باإلضافة
  ).2007، وحلس جبر(

 موعةبمج تتصف المهني التطوير في األمثل الممارسة أن )2007( وحلس جبر ويرى
   :منها المعايير أو الخصائص من

ففي منهاج تطوير المعلم يجب أن تكون األولوية السئلة المعلمين : التمركز حول المتعلم -
ومخاوفهم، وال يصح أن يتم اختيار المحتوى بطريقة اعتباطية من قبل أشخاص بعيدين 
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عه مختصون والحقيقة أن منهاج إعداد المعلم يض. عن حقيقة ما يجري في غرفة الصف
 .خارجيون، مما يجعله غير ذي صلة بأوضاع المعلمين

فالخبرة التي تزودنا : )experiential(أن تكون الممارسة في التطوير المهني خبراتية  -
ويجب أن ينغمس . بالتعلم األقوى والخبرة الطبيعية هي الخبرة النشطة المحسوسة

 .انيات المستقبلية لهذا الموضوعالمعلمون في الخبرة المباشرة لكل موضوع وفي اإلمك
وفي برنامج إعداد المعلم وتطوره، تحتاج لمثل هذا التعليم الخبراتي الذي يندمج فيه 

 .المعلم بالموضوع، ويمارس الفعاليات ممارسة دقيقة

 يتعلم .)holistic and meaningful(الممارسة التعليمية األفضل هي كلية وذات معنى  -
 .ما يواجهون أفكاراً كلية وذات معنىالناس بطريقة أفضل حين

 .الممارسة التعليمية األفضل، هي ممارسة حقيقية وغنية وذات مواد وأفكار أصيلة -

، فمن أجل استيعاب األفكار وبناء )expressive(الممارسة التعليمية األفضل تعبيرية  -
لتواصلية المعنى وتذكر المعلومات، على المعلمين أن يستخدموا جميع أنواع األنشطة ا

بشكل منظم، كالكالم والكتابة والدراما والموسيقا وتكنولوجيا االتصال والحركة والفنون 
  . البصرية

  
 على تعتمد المعلمين تطوير في السائدة الممارسة فإن، الفلسطينية للحالة وبالنسبة

  .والبصرية السمعية الوسائل من وقليل، والكتابي الكالمي التواصل
، توازن بين )Reflective(ارسة األفضل في تدريب المعلمين تأملية يجب أن تكون المم -

االنغماس في التطبيق والخبرة والتعبير عنهما، وتعطي الفرصة للمتعلمين ألن يتأملوا 
ويستخلصوا المعلومات والعبر، وماذا كان شعورهم وما الذي فكروا به وما الذي 

ين يستثني هذا األسلوب في إعداد وواقع إعداد المعلمين وتطورهم في فلسط. تعلموه
المعلمين وتطورهم المهني، وعلى برامج إعداد المعلمين وتطويرهم أن تهتم به، ألنه 
نوع من التغذية الراجعة الذاتية التي تثبت فاعليتها في برامج اإلعداد والتطور المهني 

 .للمعلمين

 ذلك أن أنشطة التعلم ،)Collaborative(اإلعداد األفضل للمعلمين هو إعداد تعاوني  -
التعاوني تستثمر القوة االجتماعية للتعلم بشكل أفضل من منحى التعلم الفردي والتعلم 
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وفي فلسطين، تجد من يتحدث عن التعلم التعاوني، وتوجد بعض رسائل . التنافسي
 .ال التعليم فردياًن هذا األسلوب غير شائع، بل ال يزالماجستير حول هذا الموضوع، ولك

فالتعلم ) social(مارسة األفضل في تطوير المعلمين مهنياً هي ممارسة اجتماعية الم -
يقوم على التفاعل االجتماعي، فالمعلمون يجب أن ينظموا الفعاليات التي تسمح بترقية 

ونحن في فلسطين، بحاجة إلى أن يكون . التعليم لجميع المشاركين في العملية التعليمية
 .قتصراً على بعض األفرادالتعليم جماعياً، وليس م

الممارسة األفضل في تطوير المعلمين وإعدادهم هي ممارسة ديمقراطية، حيث تسود  -
وهذه ميزة يجب أن . المساواة ويتمتع الجميع بنفس الحقوق، وبنفس الدرجة من التقبل

 تتمتع بها التربية الفلسطينية، وهنا يجب التنويه إلى أن معلم المعلمين يجب أن ال يكون
فوقياً في التعامل، بل يجب أن ينظر إلى نفسه كمتعلم شريك، ويجب أن يتقبل النقد، 

 .ويرحب بمالحظات طلبته وتقييماتهم

، إذ يحصل التعلم بقوة كبيرة حين )Cognitive(الممارسة األفضل هي ممارسة إدراكية  -
كالتحليل (يطور الناس فهماً حقيقياً للمفاهيم من خالل التفكير ذي المستوى العالي 

 .المرتبط بعدة مجاالت، ومن خالل المراقبة الذاتية لتفكيرهم) والتركيب والتقويم

، إذ )Developmental(الممارسة األفضل في تدريب المعلمين هي ممارسة تطورية  -
ينمو الناس من خالل سلسلة من المراحل المرنة، ويجب أن تراعي برامج التطوير 

 .لمشاركينالمهني المستويات التطورية ل

، فالمتعلمون ال يتلقون )Constructivist(الممارسة األفضل هي ممارسة بنائية  -
المعلومات وحسب، بل أنهم يعيدون بناء كل نظام معرفي يواجهونه، بما في ذلك اللغة 

وهذه الحقيقة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في برامج التطور المهني . والرياضيات
 .للمعلمين

، إذ يكون المعلمون في )Challenging(ضل هي ممارسة تتسم بالتحدي الممارسة األف -
وخيارات وبدائل مختلفة، وحين  أفضل حاالت التعلم حين نواجههم بتحديات حقيقية

  . يتحملون مسؤولية تعلمهم وتعلم اآلخرين
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  : رأي الباحثة

 مستوىب النوعي لالرتقاء إصالح إلى تحتاج فلسطين في المعلمين إعداد برامج إن
 الثورة لعصر معلمين إلعداد حاكمة مفاهيمية وأطر واضحة إستراتيجية رؤى خالل من، التعليم

 والشعور واالبتكارات، المهارات وتعدد التفكير في الدقة بعصر تتسم والتي، التكنولوجية
  .ممارسة إلى المعرفة تحويل وتيسر، والتطبيق التأمل على تساعد والتي بالمواطنة

 حديثة مهارات على والتدريب والتميز التغيير تربية هي المتقدمة العالم دول في فالتربية
 وارتياد العلمية والمغايرة االستقصاء ومهارات واإلبداعي الناقد التفكير لمهارات متعددة

 واالمتثال االجترار قيم وغرس والتطابق التشابه تربية هي فلسطين في التربية بينما .المجهول
  .المعلمين إلعداد شامل وطني برنامج إلى واالفتقار، األدنى الحد ثقافة ىعل والتدريب

 العالي والتعليم التربية وزارة في والنوعية والجودة االعتماد هيئة تقم لم اآلن ولغاية
 إعداد برامج لتحسين كافية آليات حالياً يوجد ال وبالتالي، المعلمين إعداد برامج من أيٍ بتقويم

  .فلسطين في المختلفة الدراسية للمراحل المعلم مواصفات تحديد معايير يوجد ال كما، المعلمين
 اساتذة قبل من جامعية بيئة في يتم والتدريب ومختلفة متعددة المعلم إعداد فبرامج

 والتعليم التربية وزارة تعمل ولهذا .المدرسية للبيئة الحقيقي الجو عن البعد كل بعيد بعضهم
 لو حبذا فيا .الخدمة أثناء مهني تطوير فعاليات تقديم خالل من المشكلة هذه مواجهة على العالي
 معلم إلعداد للتنسيق والجامعات العالي والتعليم التربية وزارة بين ما وتواصل اتصال هناك أن
   .الخدمة أثناء وتطويره تدريبه فقط وليس، البداية منذ كفؤ
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  الدراسات السابقة

 وذلك، المختلفة الجامعات في المعلمين إعداد برامج تقويم في باحثينال من كثير اجتهد
 العربية السابقة الدراسات القسم هذا يتناول و العلمي والبحث الجامعي التعليم بمخرجات لالهتمام

   :ثانياً فاألجنبية أوالً
  

  : الدراسات العربية
 برنامج تقويم ىإل هدفت دراسة والشيخ أجرى حجاج): 1982(دراسة حجاج والشيخ 

، المنشود المعلم إعداد في فاعليته ومدى، ومكوناته أهدافه حيث من قطر بجامعة المعلمين إعداد
 وركزت، التدريس هيئة وأعضاء والخريجين الطالب من عينة آراء استطالع خالل من وذلك

 البرنامج حقيقت ومدى، النسبية وأهميتها، تحقيقها للبرنامج ينبغي التي األهداف على اإلستبانة
 وانسجامها، المهني الجانب مقررات بين والتكامل، للمعلم العلمي اإلعداد مالءمة ومدى، ألهدافه

 سلبياً تأثيراً وتحديدها األهداف وضوح عدم تأثير الدراسة وأظهرت .للمعلم الفعلي الواقع مع
، للخريجين العلمي وىالمست تدني بينت كما، وتفاعالته ومحتواه مكوناته حيث من البرنامج على
 في فاعليتها من يقلل مما، مترابطة غير بصورة تقدم وأنشطته التربوي اإلعداد مقررات وأن

  .أدائه لتحسين الالزمة بالمهارات وتزويده المعلم شخصية تكوين
  

 في المعلمين إعداد برامج تقييم إلى الدراسة هدفت): 1984(دراسة مزعل ومحمد وفي 
 المواصفات: اإلعداد في اآلتية الجوانب تقييم خالل من العراق في لمينالمع إعداد مؤسسات
 الدراسة هدف تحقيق ولغرض .التطبيقية المهنية والمواصفات، العلمية المواصفات، الشخصية

 وقد .التربية كليات من وطالبة طالباً )117( من عينة على وطبقاها استبانة الباحثان صمم
  :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت
ال تحقق كليات التربية األهداف المرسومة لمثل هذه المؤسسات مما يخلق الحاجة إلى  •

ضرورة تشخيص األسباب الحقيقية التي تكمن وراء تدني كفاءة هذه المؤسسات إلى حد 
 .كبير

هناك خلل في الدور الذي يلعبه الكادر التدريسي في هذه المؤسسات ويرجع ضعف دور  •
ي إلى عوامل عديدة في مقدمتها عدم امتالكهم للمؤهالت العلمية والفنية الكادر التدريس

الضرورية ألداء مهامهم في هذه المؤسسات إذ يفتقر الكادر فيها إلى أشخاص مؤهلين 
 .تربوياً لمثل هذه المهام
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 .هناك ضعف في تطوير اإلمكانات العلمية والفنية •
هدافها ضعف كفاءة البرامج التعليمية من أسباب تدني كفاءة هذه المؤسسات في تحقيق أ •

النظرية والتطبيقية، وتعود أسباب هذا الضعف إلى عدة عوامل منها عدم شمول مقررات 
 . المنهاج للمعارف واألنشطة

  
 تواجه التي المشكالت لتحليل الدراسة هذه هدفت): 1990(دراسة السويدي والفار وفي 

 وراء الكامنة العوامل وتحديد بقطر التربية بكلية ليةالعم التربية برنامج ضمن المعلمين الطلبة
 التخصصات مختلف من )طالبة 276 و طالباً 134( من الدراسة عينة تكونت .المشكالت هذه
 التربية على واإلشراف األكاديمي اإلعداد هي محاور عدة من استبانة استخدام وتم .الكلية في

 لجمع كذلك والمقابلة المالحظة واستخدمت .لتقويما ومجال الميداني التدريب ومجاالت العملية
 التربوي باإلشراف المرتبطة المشكالت من عدد وجود الدراسة نتائج وأظهرت .المعلومات
  .المضيفة المدارس في التعاون وعدم والتطبيق النظرية بين الترابط وعدم التدريس وعملية

  
 اإلعداد برنامج على ينبغي يالت األهداف تناولت التي ):1992(دراسة الجبر أما 

، سعود الملك جامعة في والطالب التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من تحقيقها التربوي
 إسهام مدى على والتعرف، البرنامج على وتوزيعها الساعات عدد مالءمة مدى على والتعرف
 إسهام مدى على التعرف كذلك، للمعلمين والتربوي الثقافي اإلعداد في والكلية الجامعة متطلبات
 التي األهداف أهم أن الدراسة نتائج وبينت .للمعلم التربوي اإلعداد في الميدانية التربية متطلبات
، للتدريس متنوعة وطرق أساليب استخدام المعلم إجادة هي تحقيقها التربية كلية على يجب

 متطلبات في النظر إعادة ضرورة الدراسة أظهرت كما .تخصصه مادة تدريس أهداف ومعرفة
، مقرراتها بين التعارض أو التداخل عدم على والعمل والنفسية التربوية المقررات في الكلية

 وعدم، التدريس هيئة أعضاء قبل من المحاضرات عرض وطريقة التدريس بطريقة وباالهتمام
، راتاالختبا توزيع بضرورة الدراسة أوصت لذلك إضافة، المذكرات أو المقرر بالكتاب االلتزام
 النظرية المواد ربط بضرورة الدراسة أوصت وأخيراً، المعرفي الجانب على اقتصارها وعدم

  .الندريس هيئة أعضاء قبل من التطبيقية بالجوانب
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 كلية خريجي رأي استطالعإلى   هدفتبدراسة) 1994(كما قان الباحثان فاشة وبقلة 
 لتلبية المطروحة الحالية البرامج الءمةم مدى وتقييم برامجها حول لحم بيت جامعة في التربية
 مناطق جميع شملت عشوائية بطريقة خريج )100( الدراسة عينة وبلغت .التدريس مهنة حاجات
 االبتدائية التربية تخصصات في المطلوبة المعلومات لجمع استبانة استخدام وتم .الغربية الضفة

 العينة من %)60( أن الدراسة نتائج وأوضحت .التربية بكلية واألدبية العلمية والتخصصات
 %) 34.8( وأكد، التعليم لمهنة الطلبة إعداد في ساهمت قد والعلمية التربوية المساقات أن أكدت
  .ومتطلباتها المهنة ظروف لتناسب تطوير إلى تحتاج المساقات أن الخريجين من

  
 إعداد مجبرا واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت): 1996(دراسة نصر وفي 

 إليها توصلت التي النتائج أهم من وكان .المصرية الجامعات في التربية كليات في المعلمين
  :يلي ما الدراسة
من الطالب المعلمين أن التربية العملية تسهم بدرجة متوسطة في إكسابهم % 43يرى  •

 .مهاراتأنها تساهم بدرجة ضعيفة في إكسابهم تلك ال% 57الكفاءات المهنية، بينما يرى 
يرى طالب كليات التربية بالجامعات المصرية أن المقررات التربوية كان زمنها أقل من  •

وهم يرون أن المقررات التربوية . الالزم، وتحتاج إلى مزيد من التدريبات والتطبيقات
وطالب الطلبة بزيادة المدة الزمنية . قد ساهمت في تكوين المعلم، ولكن ليس كما يجب

 . ليللتدريب العم

 
 قبل المعلمين إعداد برنامج لتقويم الدراسة هذه هدفت): 2000(دراسة التاجي أما 

 حول التخصصات مختلف من الخريجين الطلبة أراء استطالع خالل من مؤتة بجامعة الخدمة
 طور الدراسة هدف ولتحقيق .الكفايات لهذه اكتسابهم ودرجة التدريسية الكفايات أهمية درجة
 :مجاالت ثالثة على موزعة كفاية )40( من النهاية بصورتها تكونت لكفاياتل أداة الباحث

 جميع من المكونة الدراسة عينة أفراد على اإلستبانة ووزعت .والمهني والثقافي، األكاديمي
 طالباً )122( عددهم والبالغ 1998/1999 الدراسة للعام األول الفصل في الخريجين الطلبة
  .وطالبة
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  : أن الدراسة جنتائ بينت وقد
 ابتكار على تساعدهم ال األكاديمي المجال في المعلمون الطلبة يدرسها التي المواد •

 المهارات هذه الخريجون الطلبة اكتسب وقد .مالئم بشكل التعليمية الوسائل واختيار
 .متوسطة بدرجة

لمعلم مجموع مقررات الثقافة العامة تسهم بدرجة متوسطة في تعميق الخلفية الثقافية ل •
 االجتماعية والفلسفية لالتجاهاتوحفزه على إدراك ما يحيط به، وفي تنمية الفهم الواعي 

 .واالقتصادية والسياسية السائدة
 . اكتساب الطلبة المعلمين لكفايات اإلعداد الثقافي والتربوي متوسطة وفي بعضها ضعيفة •

  
 من أن  هذه الدراسةأوضحت): 2000( دراسة وزارة التربية والتعليم في اليمنوفي 

 العامة الثانوية في ومعدالتهم االقتصادية الظروف تضطرهم اليمن في التربية بكليات يلتحقون
 نحو واتجاهاتهم ميولهم لتحديد نفسية اختبارات أو القبول اختبارات أية دون الكليات هذه لدخول
  .التدريس مهنة

  
 ما اليمن في التربية كليات في التأهيلو اإلعداد برامج أن إلى الدراسة نتائج أشارت كما  
 إكساب إلى تؤدي وال والتأهيل اإلعداد في الحديثة االتجاهات يراعي ال معرفي نظام تتبع زالت

   .التدريس لعملية الالزمة واألدائية والوجدانية المعرفية التدريبية الكفاءات
 

 المعلمين إعداد امجبر واقع على التعرف إلى هدفت الدراسة): 2002(دراسة نصر أما 
  :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت .مصر في

 .التعليمية األهداف وصياغة تحديد وفي الدروس تخطيط في المعلمين أداء انخفاض •
يرى المعلمون أن االعتماد على األساليب النظرية خالل مقرر طرق التدريس أثناء  •

 إمكانية تطبيقها خالل الواقع العملي إعدادهم في كليات التربية يجعلهم فاقدي الثقة في
 .لعملية التدريس
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يرى الخريجون أن نوعية المساقات في كلية التربية محدود الفعالية ومضيعة للوقت  •
 .ويمكن اعتبارها أنشطة ترفيهية

عدم قدرة برامج إعداد المعلم على إكساب الطالب المعلمين الكفايات الالزمة في اختيار وتنفيذ 
  . تقنيات والوسائل التعليمية والتكنولوجياواستخدام ال

  
 المعلمين إعداد كليات واقع حول دراسة أجرى األغبري): 2004(دراسة األغبري وفي 

 طلبة من عدد على وزعت التي االستبانة واستخدم الوصفي المنهج الباحث واتبع .اليمن في
 اليمنية المدارس في العاملين المعلمين من عدد وعلى اليمن جامعات من ثالث في التربية كليات
  : أن إلى الدراسة وتوصلت .الكليات هذه خريجي من

 ومعدين مؤهلين بمدرسين األساسي التعليم مدارس تزويد عن التربية كليات عجزت •
 .ومهنياً علمياً إعداداً

تقتصر برامج هذه الكليات على إعداد معلمين في تخصصات ال تحتاجها وزارة التربية  •
 .والتعليم

لقبول الطالب في كليات التربية إالّ معيار واحد هو المعدل " حقيقية" ال توجد معايير  •
 .الذي حصل عليه الطالب في شهادة الثانوية العامة

 .تفتقر كليات التربية إلى الكتب والمراجع والدوريات الحديثة •
 .عدم وجود ميزانية خاصة بالتربية العملية •

 

 التربية برامج هدفت هذه الدراسة إلى تقويم): 2004(دراسة صبري وأبو دقة أما 
 ومحاولة العملية التربية مشكالت تشخيص أجل من الفلسطينية والكليات الجامعات في العملية
 التربية في مسجلين وطالبة طالباً )548( من الدراسة عينة وتكونت .لها المناسبة الحلول إيجاد
 الضفة في الفلسطينية والجامعات التربية لياتك في 1997-1996 الدراسي العام في العملية
 .الدراسة بأسئلة مرتبطة مختلفة جوانب لقياس أبعاد ستة من استبانة واستخدمت .وغزة الغربية
 غير نظرية كونها التربية مساقات بعض بطبيعة تعلقت سلبية أمور وجود الدراسة نتائج وبينت
 المساقات عدد زيادة ضرورة يرون الدراسة عينة أفراد أن إلى النتائج وأشارت، للتطبيق قابلة
 المسئولة الجهات تقوم وأن .العملية والتربية، والحاسوب، التعليمية كالوسائل، التربية مجال في
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 على الطلبة وتوزيع الزمن كتحديد، التدريب لفترة المسبق واإلعداد بالترتيب الجامعة في
 الدوام وساعات، األسبوعي والبرنامج، فيه تطبيقال عملية ستتم الذي بالصف وتزويدهم المدارس
 بين فعالة ومشاركة، بينهم ما مستمرة لقاءات وعقد، والجامعة المدرسة بين والتنسيق المدرسي
 قبل الصف وإدارة التدريس مهارات على للتدريب المصغر التعليم واستخدام، والجامعة المدرسة

 دراستها من يتمكنوا كي المدرسية الكتب استخدام ضرورة الطلبة يرى كما، العملي التطبيق بدء
  .الجامعية دراستهم بداية في وتحليلها

  
 بالكفايات قائمة تحديد إلى الدراسة هذه هدفت): 2005(دراسة يوسف والمحبوب وفي 

 إعداد وإلى األساسية التربية كلية تخصصات مختلف في المعلمين للطالب الالزمة المهنية
 كما .الدراسة في المحددة المهنية الكفاءات قائمة ضوء في المعلم إعداد امجبر لتقويم استبانة
 المهني اإلعداد متطلبات تحقيق في المعلم إعداد برنامج فعالية على الوقوف إلى الدراسة وهدفت

 التعرف إلى كذلك وهدفت كما .المعلمين الطالب نظر وجهة من المقترحة الكفايات ضوء في
 وقد .المحددة الكفايات ضوء في المعلم إعداد برنامج لتطوير المعلمين بالطال مقترحات على

 في معلمة طالبة )217( من الدراسة عينة وتكونت، الوصفي المنهج إلى الدراسة استندت
 الباحثان طور وقد .األخيرة السنة طلبة من الكويت في األساسية التربية بكلية عدة تخصصات

  : إلى الدراسة توصلت وقد .الكفايات مجمل لتقييم فقرة )72( من استبانة
 الطالب مساعدة في المعلمين إعداد برامج في المستخدمة المناهج مستوى انخفاض •

 تخطيط كفايات مثل التخصصات لمختلف العامة المهنية الكفايات اكتساب على المعلمين
 .الدروس

تخصصهم أو في ضعف برامج إعداد المعلمين في إكسابهم المادة العلمية في مجال  •
 .مجال المادة التي سيقومون بتعليمها

ضعف برامج إعداد المعلمين في إكساب المعلمين استخدام طرق التدريس واألنشطة  •
 .التعليمية

عدم قدرة برامج إعداد المعلمين على تمكين المعلمين من استخدام التقنيات التربوية  •
  .والوسائل التعليمية
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 والمقررات الدراسية الخطة تقويم إلى هدفت هذه الدراسة): 2005(دراسة العقيلي أما 
 السعودية العربية المملكة في المعلمين كليات في العربية اللغة معلم إعداد برنامج في الدراسية
 حيث الوصفي المنهج الباحث واستخدم .وعالجها الضعف وجوانب القوة جوانب على للوقوف
 كليات خريجي من والمعلمين، الميدانية التربية طلبة أراء على للتعرف استبانات ثالث استخدم
 التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة وتكونت .الكليات هذه في التدريس هيئة وأعضاء التربية
 :اآلتية المناطق في الستة المعلمين بكليات عربية لغة تخصص الميدانية التربية وطالب

 من عضو )814( الدراسة في وشارك .)نفذةالق، جازان، تبوك، الجوف، الدمام، الرياض(
 ومعلمة معلماً )512( الميدانية التربية طالب من وطالبة طالباً )123( و التدريسية الهيئة أعضاء

   :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد .الكليات هذه خريجي من
د تعاني برامج إعداد المعلمين من ضعف في اإلعداد التخصصي، حيث يتسم إعدا •

 .الطالب بمادة التخصص بالسطحية وعدم العمق العلمي

يرى المعلمون الخريجون من كليات التربية أن الخطة التدريسية في هذه البرامج تقليدية  •
من حيث محتوى المواد ومقرراتها، وأنها تفتقد إلى مقررات يحتاجها معلم المستقبل، بل 

وأن هذه البرامج ال تساير التوجهات وأنها تتضمن مقررات ال يحتاجها معلم المستقبل، 
 .الحديثة إلعداد المعلم

 .ال تتبنى برامج إعداد المعلم مفهوم التعلم الذاتي عند الطالب •

 .برامج إعداد المعلم في الكليات قديمة وال تحظى بمراجعة علمية •

هناك حاجة ماسة وملحة إلعادة تقويم هذا البرنامج وتحديثه وفقاً للمعايير العالمية  •
 . المعاصرة

 
 معلم إعداد برنامج تقويم إلى الدراسة هذه هدفت): 2006( دراسة عبد القادروفي 
 الباحث واستخدم .الفلسطينية المناهج ضوء في غزة بقطاع األقصى جامعة في الرياضيات
 من الدراسة عينة وتكونت .الجامعي البرنامج تقويم بمعايير قائمة على احتوت التي االستبانة

 النتائج إلى الدراسة توصلت وقد .غزة في األقصى بجامعة التربية كلية في وطالبة الباًط )45(
   :اآلتية
 .عدم اشتمال برنامج إعداد المعلمين على مناهج البحث العلمي، وبرامج الحاسوب •
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 .تحتاج برامج إعداد المعلمين إلى مزيد من العمق واالبتعاد عن السطحية •

 في زيادة قدرات الطلبة في مجال التدريس وذلك الفتقارها ال تسهم برامج إعداد المعلم •
 .لبرامج التدريب العملي المالئمة

) التعليم المصغر(تركز برامج إعداد المعلم على الدراسة النظرية، أما الدراسة العملية  •
كما أن التدريب في المدارس ضعيف وال يخضع . فهي غير متوفرة بشكل كاف
 .يرةلإلشراف الصحيح ومدته قص

بعد القائمين على تنفيذ البرامج عن طرق التقويم المالئمة، حيث تركز البرامج على  •
الجانب المعرفي في عملية التقويم بينما األعمال واألنشطة المتعلقة بالمساق ال تتعدى 

 .درجة من درجات التقويم اإلجمالية) 20(

ينما تفتقر هذه البرامج يتوفر في برامج إعداد المعلمين عدد من المعايير الالزمة ب •
  . لمعايير أخرى

 

 إعداد لبرنامج تقويمية دراسة(وهي بعنوان ): 2006(دراسة أبو دقة واللولو أما 
 إعداد برنامج تقويم إلى الدراسة هدفت وقد ).غزة في اإلسالمية بالجامعة التربية بكلية المعلمين
 .التحليلي الوصفي المنهج الدراسة تواستخدم .الخريجات نظر وجهة من التربية كلية في المعلم
 )90( المختلفة التخصصات في الخريجات من عشوائية عينة على الدراسة أداة توزيع تم وقد

 معلومات :التالية المجاالت من تتكون مقننة خريج بطاقة وهي الدراسة أداة بناء تم وقد .طالبة
 من المكتسبة المهارات، لتدريسا مهنة نحو االتجاه، الدراسية المساقات، العينة عن عامة

 وتطوير البرنامج عن الرضا، والتواصل االتصال مهارات، الميداني التدريب واقع، البرنامج
، النظرية للمواد بالنسبة والتطبيقية العملية المساقات أهمية الدراسة نتائج أظهرت وقد .البرنامج

 في واضحة قدرة له البرنامج نوأ الكلية وبرنامج المدرسين عن الطالبات رضا أظهرت كما
 حاجة وأظهرت كما، التعليم مهنة لممارسة الالزمة والمهارات اإليجابية االتجاهات تنمية

 الميداني التدريب برنامج أن النتائج أوضحت كما .والحاسوب التكنولوجية للمهارات الطالبات
   .دانيالمي التدريب فترة زيادة اقتراح مع التدريسية المهارات بعض ينمي
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 المرحلة لمعلمي التدريبية البرامج فاعلية( وهي بعنوان): 2006(دراسة حمد وفي 
 الرام /القدس لضواحي والتعليم التربية مديرتي في والمديرين المعلمين نظر وجهة من األساسية
 من الخاصة التدريبية البرامج فاعلية معرفة إلى الدراسة هدفت وقد .والبيرة اهللا رام ومحافظة
 الرام /القدس لضواحي والتعليم التربية مديرتي في األساسية المرحلة ومديري معلمي نظر وجهة

 حول األسئلة من مجموعة الباحثة طرحت وقد ).2005-2004( لعام والبيرة اهللا رام ومحافظة
 ،المحتوى، األهداف :هي مختلفة مجاالت في األساسية المرحلة لمعلمي التدريبية البرامج فاعلية
 البرامج فاعلية أن الدراسة نتائج وبينت .واالرتقاء التطور، المهارة اكتساب، التدريب بيئة

   .والمديرين المعلمين من كل نظر وجهة من، متوسطة كانت التدريبية
  

 في المعاصرة االتجاهات( وهي بعنوان): 2007(دراسة المفرج، المطيري، وحمادة أما 
 إعداد في المعاصرة االتجاهات على التعرف إلى الدراسة هدفت وقد ).مهنياً وتنميته المعلم إعداد
 المعلم إلعداد المعاصرة والنظم االتجاهات أحدث على للوقوف وذلك مهنياً وتنميته المعلم
 الحديثة باالتجاهات والنامية المتقدمة للدول المتزايد االهتمام الدراسة أظهرت وقد .مهنياً وتنميته

 أن إلى الدراسة توصلت وكذلك، العام التعليم مراحل في مهنياً وتنميته لمالمع إعداد مجال في
 الدراسة وأوصت .الخدمة أثناء والتدريب الخدمة قبل اإلعداد تشمل مستمرة عملية المعلم إعداد

 إستراتيجية رسم من بدءاً سليمة علمية أسس على ونوعاً كماً المعلم إعداد تخطيط بضرورة
   .والثقافية العلمية النواحي في نفسها اإلعداد مليةع مستوى إلى إعداده
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  : الدراسات األجنبية

 الطالب إحساس مدى على للتعرف هدفت الدراسة: )(Welch,1995  ولش دراسة
 ممارسة نحو المعلمين توجهات على ذلك وأثر التعليم مهنة ممارسة في الذاتية بالكفاءة المعلمين
 إعداد من الذاتية بالكفاءة الطالب إحساس مدى لقياس أداة هما ينأدات الباحثة واستخدمت .المهنة

)Gibson & Dembo, 1984( على بالكفاءة اإلحساس تأثير لقياس الباحثة طورتها وأداة 
 من وطالبة طالب )31( من تكونت عينة على األداتين وزعت وقد .التعليم مهنة نحو التوجه
 الثالثة السنة طالب من وطالبة طالب )23( و، لمينالمع إعداد برامج في األولى السنة طالب

 وتتراوح المدارس في العاملين من المعلمين إعداد كليات خريجي من ومعلمة معلماً )18(و
 :يلي ما الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن .سنوات وخمس سنة بين ما خبراتهم

 .مادة الدراسية التي يعلمهاة بالكفاءة الذاتية بإختالف ال/يختلف إحساس المعلم •

فطلبة السنة . إحساس الطالب بالكفاءة يقل كلما تقدم الطالب في برنامج إعداد المعلمين •
األولى لديهم إحساس أقوى بالكفاءة يقل كلما اقترب تخرجهم من برنامج إعداد المعلمين 

الالزمة لمهنة وذلك إلحساسهم أن برامج إعداد المعلمين لم تزودهم بالمهارات والكفايات 
 .التعليم

) frustrated(يتخرج الطلبة المعلمون من برامج إعداد المعلمين وهم مصابون باإلحباط  •
ويزداد إحساسهم باإلحباط مع بدء ممارستهم لعملية التعليم وذلك نتيجة اكتشافهم أنه 

 . ينقصهم كثير من المهارات والكفايات الالزمة لممارسة مهنة التعليم داخل الصف

 
 إلى الدراسة هدفت): Brooker & Hansford, 1997(  بروكر وهانسفورددراسةأما 

 إلى تؤدي بحيث الخدمة قبل المعلمين إعداد مجال في العملية الممارسة أهمية على الضؤ إلقاء
 سعت لذا .التخرج بعد بالتدريس الفعلي القيام قبل أدائهم في بالنفس الثقة المعلمين الطالب إعطاء
 الطالب وإتجاهات ومهارات معارف تنمية في والميداني العملي التدريب تأثير قياس إلى ةالدارس

 محكات ضؤ في تصميمها تم قائمة الدراسة استخدمت وقد .الجامعة في اإلعداد أثناء المعلمين
 النماذج مختلف الدراسة واستعرضت .العملي التدريب أثناء المعلمين الطالب أداء قياس

 :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت .العالم حول الدول من العديد في المعلمين دادإلع المعاصرة
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التدريب العملي والميداني في المدارس أثناء مرحلة إعداد المرحلة هو بمثابة العنصر  •
األكثر أهمية في برامج إعداد المعلمين ألنه يكسب الطالب خبرات عملية في أساليب 

 .ة النظرية على الواقع العمليالتدريس، وتطبيق المعرف

فترة التدريب المهني المتبعة في بعض برامج إعداد المعلم في بعض الدول غير كافية  •
 . إلكساب المعلم الخبرات الالزمة لذلك يجب تمديدها لتكون لمدة عامين على األقل

 
 ,Pepper(دراسة وفي   مدارس كانت ما إذا على للتعرف هدفت الدراسة): 1997

 .فعالية أكثر الميداني التدريب من تجعل التي المطلوبة المعايير تحقق الميداني يبالتدر
 مدة كانت ما إذا لتحديد الوثائق وفحص والمراقبة والمقابلة االستبانات الباحثة واستخدمت
 وبعض اإليجابية الجوانب بعض وجود الدراسة بينت وقد .المطلوبة المعايير تحقق التدريب
 :ومن بين الجوانب اإليجابية ما يلي .السلبية الجوانب

 .عقد شراكة ما بين الجامعة ومدرسة التدريب الميداني •
استفاد الطلبة المعلمون من التدريب الميداني في مجال تطوير قدراتهم ليصبحوا أكفاء  •

 .في خلق بيئات تعلم لجميع التالميذ
يجيات تعلم تالئم حاجات طور الطالب المعلمون قدراتهم في مجال استخدام استرات •

 . التالميذ

 :أما الجوانب السلبية فقد اشتملت على ما يلي

الميزانية المخصصة للتدريب الميداني محدودة مما يجعل المسئولين غير قادرين على  •
 .تطوير البرنامج لتحقيق نتائج أفضل

 . الجامعةوأساتذةقلة التعاون بين أساتذة التدريب الميداني  •
ب المعلمون من التدريب الميداني في مجال خلق خبرات تعلم لدى كافة استفاد الطال •

 . ساليب التعليمأالتالميذ ولعلّهم لم يطوروا قدراتهم في مجال استخدام عدد مالئم من 
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 اإلعداد حول المعلمين مدارك لفحص الدراسة هدفت: )Homan, 1997(دراسة أما 
 المراقبة أسلوب الباحثة استخدمت: التعليم نحو نالمعلمي الطلبة توجهات في والتحول الثقافي
 معهم مقابالت وعقدت عليهم المشرفين واألساتذة المعلمين الطلبة من ستة بمراقبة قامت حيث
 الطلبة مدارك لقياس استبانات الباحثة استخدمت كما .واحد دراسي فصل أثناء مرات ست

  :اآلتية النتائج إلى سةالدرا توصلت وقد .التعليم نحو وتوجهاتهم، الثقافية
خمسة من المعلمين الستة لم يظهر لديهم المعرفة والمهارات الالزمة لتطوير الطالب  •

 .أكاديمياً، مما يشير إلى ضعف الطلبة المعلمين في مجال اإلعداد األكاديمي
 .الطلبة المعلمون لم يعدوا إعداداً ثقافياً مالئماً •

  
 استخدام دمج تأثير على للتعرف هدفت الدراسة: )Blount, 1997(  بلونت دراسةوفي 
 التكنولوجيا استخدام نحو المعلمين توجهات على المعلمين إعداد برامج في التكنولوجيا
  .التكنولوجية مهاراتهم تطوير وعلى واألبحاث التعليم في والحاسوب

 وطالبة اًطالب )84( من المكونة العينة قسمت حيث التجريبي األسلوب الباحثة واستخدمت  
 أشارت وقد .تكنولوجياً تعليماً الضابطة المجموعة أفراد وتلقى وضابطة تجريبية مجموعتين إلى
  : يلي ما إلى الدراسة نتائج

 نحو الطلبة اتجاهات تعزيز إلى المعلمين إعداد برامج ألي التكنولوجيا تعليم دمج أدى
 التعليم في التكنولوجيا استخدام في اتجاهاتهم تعزيز وكذلك التكنولوجية مهاراتهم تطوير

   .واألبحاث
  

 ,Blosser(  بلوسر دراسةأما   التدريب تأثير على هدفت الدراسة للتعرف): 1997
 الباحثة واستخدمت .الخدمة قبل ما المعلمين إعداد برامج في المعلمين الطلبة إعداد على الميداني
 المعلمين الطلبة من وطالبة اًلبطا )23( من الدراسة عينة وتكونت .الحالة دراسة أسلوب

 وأسلوب المراقبة أسلوب الباحثة واستخدمت .Ohio جامعة في المعلمين إعداد ببرنامج الملتحقين
  :يلي ما إلى الدراسة وتوصلت .)Focus Group( البؤرية المجموعة

 من العوامل المؤثرة على التدريب الميداني أن مدة التدريب يجب أن تكون كافية ليكتسب •
 .الطالب المعلم المهارات والكفايات الالزمة
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التدريب الميداني يزيل الخوف من مهنة التعليم لدى الطلبة المعلمين ويعزز من  •
 .إحساسهم بالكفاءة الذاتية

يعزز التدريب الميداني من قدرات الطلبة المعلمين في طرح األسئلة والتحليل الناقد وحل  •
 .المشكالت والتخطيط للتعليم

يب الميداني يجعل المعلمين يشعرون بأهمية مواصلة اإلطالع والتعلم الذاتي التدر •
 .الكتساب المهارات الالزمة

لكي يكون التدريب الميداني فعاالً يجب أن يشتمل على عدة عوامل أهمها وجود معلم  •
متعاون كفؤ، وتوفر تدريبات عملية واسعة ومكثفة للطلبة المعلمين وكذلك توفر وسائل 

 . ة مالئمةتعليمي

 في المعلمين إعداد برامج هدفت هذه الدراسة لتقويم): Tom )1997دراسة وفي 
 :وبينت الكليات

أن المقررات التربوية ليست ذات قيمة لسطحيتها، إذ أنها تعالج قضايا ترتبط بأصول  )1
التدريس يمكن تعلمها بشكل أفضل في مواقف التدريس الواقعية، كما أن معظم 

 والتشويق وتفتقر إلى اإلثارة) Vague(وية تتسم بالعمومية والغموض المقررات الترب
 . باهته ومملةمع ضياع الوقت في إشارة

فهي ال تشتمل على المعرفة العملية  )Impractical(أن المقررات التربوية غير عملية  )2
 .والمهارات التي يحتاجها المعلم المبتدىء

 .)Fragmented(أن المناهج التربوية مجزأة وغير مترابطة  )3

 ألن األهداف التعليمية )Muddled(أن المقررات التربوية غير محددة اإلتجاه  )4
 . والفرضيات التربوية لهذه المقررات غائبة أو غير متفق عليها

 
 ,Cobb(  كوب دراسةأما   إعداد لبرنامج دولية مقارنة " إلى هدفت التي ) 1999

 وتقويم التعليم لمهنة المرشحين اختيار كيفيةبو، المعلمين تدريب أهداف معرفة إل "المعلمين
   .العالم دول من عدد في إعدادهم ويكيفية المعلمين تدريب أهداف معرفة إلى باإلضافة، أدائهم

 وأن، الدول من لكثير الوطنية األهداف من تُعد المعلم نوعية أن إلى الدراسة وتوصلت
 محتوى معرفة، المهنية المعرفة :اآلتية صائصبالخ يتصف أن يجب المتميزة النوعية ذا المعلم
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، االتصال مهارات، الفعال للتدريس الضرورية واإلتجاهات المهارات إمتالك، التعليمية المادة
 تطوير أهمية أدركت الدول هذه فإن لهذا .الذاتي التعلم أو، التعلم ومواصلة التجديد على والقدرة
 تبدأ، وتدريبهم الجدد المعلمين الختيار متقدمة يرمعاي بوضع وبدأت، المعلمين إعداد برامج
 برامج لدخول وقدراتهم المرشحين استعداد مدى لمعرفة وكتابية شفوية وطنية اختبارات بإجراء
 .البرامج هذه في القبول لمعدالت األدنى الحد لتحديد خاصة معايير ووضعت المعلمين إعداد
، اللغوية قدراتهم وقياس، االختبارات خالل من البرامج هذه في المشاركين أداء تقويم ويتم

 فيكون المقبولين المرشحين عدد أما .الشخصية المقابالت خالل من االتصال على ومهاراتهم
 .التربية كلية في القبول سياسات بمتطلبات إيفائهم ومدى والطلب الحاجة أساس على

، التدريس أساليب ىعل يركز المعلمين إعداد برامج معظم أن الدراسة بينت كما  
 المرحلة معلمي تدريب يتم الدول من كثير وفي .العملية التدريسية والخبرات التعلم وسيكولوجية

 برامج في األساسية العناصر ومن .المواد مختلف لتدريس شاملين معلمين بوصفهم اإلبتدائية
   .التدريسية والمهارات تالخبرا اكتساب أجل من التدريس لعملية الفعلية الممارسة المعلمين إعداد

  
 إلى الدراسة هذه هدفت ):Grove & Struddler, 2001(  جروف وستردلردراسةأما 

 غرب جنوب والية مدارس في يعملون متعاوناً معلماً عشر لستة العملية التربية توجهات فحص
 في ولوجياالتكن توظيف وأساليب طرق حول المعلمين الطالب إلعداد األمريكية المتحدة الواليات
  : الدراسة نتائج أهم من وكان المقابلة وأسلوب استبانة الباحثان استخدم وقد .المعلمين إعداد
 مفتاح باعتباره المعلم للطالب بالنسبة الحاسمة القضايا من الميداني التدريب وتنظيم إدارة •

  .العمل خالل من المعلمون الطالب يتعلم حيث لهم المهنية الذات
مدة التدريب الميداني كافية بحيث يكتسب الطالب المعلمون خبرات كافية يجب أن تكون  •

 .للتعليم داخل الصف والمشاركة في أنشطة المدرسة
أن يعمل مع الطلبة المعلمين معلمون متعاونون من ذوي الخبرة في هذا المجال لالستفادة  •

 . من خبراتهم في تطبيق النظريات على الواقع التعليمي
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 Beck(بك وجوسنك دراسة وفي  &  Kosnic,  إلى  هدفتالتي  )2002(: )2002
 .الخدمة قبل ما المعلمين إعداد برنامج في الميداني التدريب في الهامة العناصر على لتعرفا

 متدربين ومعلمة معلماً )11( مع المقابالت أجريت حيث، والمقابالت االستبانة الباحثان استخدم
  :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد .المعلمين إعداد برنامج أثناء
أن يتم إلحاق مدارس التدريب في عقود شراكة عمل مع كليات التربية العاملة على  •

 .إعداد المعلمين، وأن تجري األبحاث والدراسات لتطوير التدريب الميداني
ن يجب أن ال يجبر المعلمون المتعاونون على العمل، بل يكون ذلك بمحض اختيارهم، وأ •

يتم إعدادهم إعداداً جيداً ليعرفوا كيف يعملون مع الطلبة المعلمين، وأن يقدموا الدعم 
 .الالزم للطلبة المعلمين وأن يزودوهم بالتغذية الراجعة المالئمة

أن يعمل أساتذة الجامعات المشرفون على التدريب الميداني على التعاون مع المعلمين  •
المعلمين ويزوروا المدارس بشكل متكررلإلشراف على المتعاونين ويقدموا الدعم للطلبة 

 .الطلبة المعلمين
أن يتم معاملة الطلبة المعلمين أثناء التدريب على التعليم باحترام وأن يعملوا معهم بشكل  •

 .متعاون
 . إذا كان التدريب الميداني ضعيفاً فإنه سيكون بال فائدة •

 
 هدفت  التي  ), 2003Churchill & Walkington(  تشرشل ووالكنكتون دراسةأما 

: الدراسة أداتي الباحثان واستخدم .االسترالية الجامعات في المعلمين إعداد برامج تقييمإلى 
 في التربية كليات طالب من وطالبة طالباً )480( الدراسة في شارك حيث والمقابالت اإلستبانة
 كليات خريجي من المدارس في ملالع من األولى السنة في معلمين )8(و، االسترالية الجامعات
  :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت .االسترالية الجامعات في التربية
ال تُعد برامج إعداد المعلمين الطلبة بشكل مالئم لممارسة التعليم داخل الصف وللقيام  •

 . باألدوار المختلفة للمعلم

عد الطلبة بشكل ضعيف وذلك كثير من برامج إعداد المعلم في الجامعات االسترالية ت •
ألنها تزودهم بمستوى سطحي من المعلومات بناء على معتقدات شخصية لبعض 

 .التربويين حول مهنة التعليم
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يرى كثير من الخريجين أن برامج اإلعداد ال تفيدهم كثيراً في كثير من المجاالت  •
وطرق الالزمة داخل الصف بما في ذلك التخطيط للدرس ومعرفة مادة التخصص 

 .التعامل مع الطلبة

هناك عدم توافق بين ما يتلقاه الطالب في برامج اإلعداد وبين الممارسة الفعلية للتعليم  •
 .داخل غرفة الصف

يشعر خريجو كلية التربية بعدم الثقة على قدرتهم في ممارسة التعليم داخل الصف مما  •
 . األولىيؤدي بكثير منهم لعدم االستمرار بمهنة التعليم بعد السنة 

 
 حاجات على التعرف إلى هدفتفقد : )Baird et al, 2006( بيرد وآخرون  دراسةأما 

 أثناء عليه التركيز يجب ما لمعرفة وذلك أمريكا في المعلمين إعداد كليات خريجي من المعلمين
 نةاستبا وزعت حيث اإلستبانة اسلوب الباحثون واستخدم .المعلمين إعداد كليات في المعلم إعداد
 المرحلة في العلوم معلمي من ومعلمة معلم )1258( من عينة على فقرة )100( على تحتوي
 المجاالت في المعلمين إعداد كليات في قصوراً هناك أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت .الثانوية
  :التالية
 .عدم تدريب المعلمين على استخدام الحاسوب في التعليم •
 .على حل مشكالت الطلبةعدم تطوير الخريجين لقدراتهم  •
 .عدم قدرة الخريجين على إيجاد واستخدام المواد واألجهزة العلمية غير المكلفة •
 .عدم قدرة خريجي كليات إعداد المعلمين على استخدام أساليب تدريس لتحفيز الطلبة •

 . على التعلم

 
 رفللتع هدفت هذه الدراسة): Goktas et al.,  2008(  جوكتاس وآخرون دراسةأما 

 حول تركيا في المعلمين إعداد كليات في المعلمين الطلبة وأراء الجامعات أساتذة أراء على
 الوصفي األسلوبين الباحثون واستخدم .المساقات هذه تحسين وطرق تدرس التي المساقات فعالية

 اًأستاذ )111( من المعلومات لجمع اإلستبانات استخدمت فقد .المعلومات جمع في واإلحصائي
 الصفوف معلمي من )1429( وكذلك اًمعلم اًطالب )1330( و المعلمين إعداد كليات أساتذة نم
 الهيئة أعضاء من ستة مع مقابالت أجريت كما .عشر الثاني الصف وحتى األطفال رياض من
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 وتوصلت الدراسة .المدارس في العاملين المعلمين من )6(و المعلمين الطلبة من )6(و التدريسية
  : ائج التاليةإلى النت
المساقات التي تدرس في كليات إعداد المعلمين جيدة إلى حد ما ولكنها إما نظرية  •

وأنها ما زالت بحاجة إلى تحسين ال سيما في مجال أوبعض منها ال عالقة له بالواقع 
 .استخدام الحاسوب والتقنيات التكنولوجية

 .ال بد من إعادة صياغة بعض المساقات لتحقق فوائد أكبر •
 بالتطبيق العملي بإشراف أساتذة الجامعات بهدف مساعدة الطلبة ال بد من ربط النظرية •

 . المعلمين على إمكانية تطبيقها عملياً

 
 & Hammond(  هاموند وكروسوندراسةأما  Crosson,  إلى هدفت فقد ): 2009

 تكنولوجيا استخدام في المعلمين الطلبة إعداد مجال في بريطانيا في المعلمين إعداد برامج تقويم
 ممن المعلمين الطلبة من وطالبة طالب )40( من الدراسة عينة وتكونت .التعليم في المعلومات

 اقام كما، المقابالت أسلوب نالباحثا استخدم .والثانوية االبتدائية المراحل في للتعليم إعدادهم يتم
 نتائج أهم من وكان .المدارس في تدريبية حصص بإعطاء يقومون وهم المعلمين الطلبة بمراقبة
  :يلي ما الدراسة
يحقق استخدام تكنولوجيا المعلومات فوائد تعليمية كثيرة إذا ما أحسن استخدامه داخل  •

إالّ أن تكنولوجيا المعلومات لم تحقق األهداف المرجوة بعد لعدم إعداد . غرفة الصف
 .المعلمين بشكل مالئم على كيفية توظيفها داخل الصف

رامج إعداد المعلمين في إعداد الطلبة المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات تختلف ب •
 حيث يدرس الطالب – التخصص، فالبرامج التي تتبع نظام السنوات الخمس باختالف

مادة التخصص في إحدى الكليات األخرى بينما يدرس السنة الخامسة في كلية التربية 
من الطلبة الذين يتم إعدادهم لمدة أربع سنوات فقط أكثر إعداداً على استخدام الحاسوب، 

 .في كلية التربية
يعاني خريجو كليات التربية إلعداد المعلمين من ضعف واضح في استخدام تكنولوجيا  •

 . الحاسوب لألغراض التعليمية
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 الجدد المعلمين خبرات هدفت إلى التعرف على ) Allen, 2009(دراسة كما قامت ألن ب
 وقد .الصفوف غرف في عملية ممارسات إلى الجامعة في تعلموها التي نظرياتال تحويل في

 في المعلمين إعداد كليات في المعلمين الطلبة من عدد مع المقابالت من عدداً الباحثة أجرت
  :إلى الدراسة نتائج أشارت وقد .استراليا
 المعلمون في هناك إدراك واضح للفرق الشاسع ما بين النظريات التي يتعلمها الطلبة •

 .الجامعات وبين الممارسة العملية داخل الصف
يحاول الطلبة المعلمون استخدام ما يتعلمونه من نظريات تربوية داخل غرفة الصف  •

ولكنهم ينجحون في بعض الجوانب ويخفقون في بعضها وذلك لكون كثير من النظريات 
 .يصعب تطبيقها

ما يستفيدون من المساقات الدراسية النظرية يستفيد الطالب من التدريب الميداني أكثر م •
 .بكثير

التدريب الميداني المالئم في مدته وتنظيمه قادر على إكساب الطلبة الخبرة الالزمة في  •
مجال استخدام أساليب التدريب وطرق إدارة الصف ومراعاة الفروق الفردية وما إلى 

 . ذلك من الكفايات الالزمة للمعلم في الواقع العملي

 

  : لتعليق على الدراسات السابقةا

 خلل من تعاني التربية كليات في المعلمين إعداد برامج أن السابقة الدراسات أوضحت
  :التالية األسباب إلى يعود

عدم وجود معايير مالئمة في اختيار الطلبة الراغبين في االلتحاق بكليات التربية مما يؤدي  -
يم لدى الخريجين وإلى عدم اجتذاب الطالب إلى انخفاض مستوى التوجه نحو مهنة التعل

 .)2004؛ األغبري، 2000وزارة التربية والتعليم في اليمن،  (التعليمالمميزين إلى مهنة 

هناك ضعف في برامج إعداد المعلمين في إعداد الطلبة المعلمين في استخدام التقنيات  -
ي التعليم والبحث العلمي التعليمية والتكنولوجية مما يضعف من اتجاهاتهم الستخدامها ف

 Baird؛ 2007؛ المفرج وآخرون، 2006؛ أبو دقة واللولو، 2005يوسف والمحبوب، (
 .)Hammond & Crosson ،2009؛ 2006وآخرون، 
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السويدي والفأر، (التركيز على الجانب النظري والتقليل من التركيز على الجانب العملي  -
 ؛ أبو 2006؛ عبد القادر، 2004 دقة،  ؛ صبري وأبو2002 ؛ نصر، 1996؛ نصر، 1990

 & Grove ؛ Homan , 1997 ؛ Brooker & Hansford,1997دقة واللولو، 

2001,Studdler  ،مما يؤدي إلى عدم اكتساب المعلمين للكفايات التدريسية )2006؛ حمد 
منها الالزمة التي تساعدهم على ممارسة مهنة التعليم بشكل جيد، سواء الكفايات األكاديمية 

 Churchill، 2006 ؛ عبد القادر، 2005 ؛ العقيلي، 2005يوسف والمحبوب، (أو التربوية 

& WAlkington , 2003 ؛Goktas ،2008 وآخرون(. 

أن اكتساب المعلمين لهذه المهارات عادة ما يكون إما بشكل متوسط أو ضعيف مما يؤثر  -
 ؛ 2002 ؛ نصر، 1996نصر، (على تدريبهم العملي وقدرتهم على تنفيذ هذه المهارات 

 & Churchill؛ Welch ،1995، 2006 ؛ عبد القادر، 2005يوسف والمحبوب، 

Walkington ،2003 ،Allen ،2009( ويعود ذلك إلى أن المساقات التي تعلم في كليات 
التربية في معظمها سطحية و نظرية وغير قابلة للتطبيق العملي وال تقدم بصورة مترابطة 

 ؛ Churchill & Walkington ،2003 ؛ Tom ،1997؛1982يخ، حجاج والش(
Goktas  ،1984مزعل ومحمد، (أو أن المساقات غير كافية في مدتها  ) ؛2008وآخرون 
 .)1992الجبر، (أو أن هناك تكرارا وتداخالً في بعض المساقات  ؛ 1996؛ نصر، 

لمعلم فإنه تدريب غير كاف أن التدريب الميداني العملي على الرغم من أهميته في إعداد ا -
في مدته وغير مالئم ولذلك فهناك ضرورة لتقويم مدى فعالية التدريب العملي بصورته 

 ؛ Brooker & Hansford ،1997 ؛ 2006 ؛ حمد، 2004صبري وأبو دقة، (الحالية
Groove& Studdler ،2001 ؛ Allen ،2009( وأن برنامج التدريب العملي يعاني من

 وتبين الدراسات أنه من بين األسباب التي أدت لوجود عقبات ومشاكل .تصعوبات وعقبا
 ؛ 2006أبو دقة واللولو، (مدة التدريب العملي غير كافية : في التدريب العملي ما يلي

&Broker Hansford ،1997 ؛Blosser ،1997 ؛Grove & Studdler ،2001 ؛ عبد
، عدم وجود معلمين )1990ويدي والفار، الس( عدم تعاون المدارس المضيفة )2006القادر، 

متعاونين أكفاء وعدم توفير التجهيزات للمعلمين المتدربين، ضعف االتصال بين المشرف 
الجامعي والمتدربين وضعف االتصال بين كليات التربية والمدارس التي يتدرب فيها 

 ).Beck & Kosnic ،2002 ؛ Pepper ،1997 ؛ 2004صبري وأبو دقة، (المعلمون 
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 لمالءمته الوصفي المنهج استخدم معظمها أن الباحثة دراسة مع السابقة الدراسات اتفقت
   .البيانات لجمع كأداتين والمقابالت االستبانة استخدام في اتفقت كذلك، الدراسة هذه طبيعة

 
  :ومن خالل اإلطالع على الدراسات السابقة استفادت الباحثة ما يلي

 . المناسب لهذه الدراسةالتعرف على المنهج العلمي -1

 .التعرف على أداة الدراسة المناسبة لمثل هذا النوع من الدراسات -2

 .طريقة اختيار عينة البحث -3

 . المستخدمواإلحصائيالتعرف على محاور أداة الدراسة واألسلوب العلمي  -4

  . االستفادة من هذه الدراسات في مناقشة النتائج -5

  :ن الدراسات السابقة بما يليوترى الباحثة أن هذه الدراسة تميزت ع

تعتبر الدراسة األولى على حد علم الباحثة التي عملت على تقويم برامج إعداد المعلمين  •
 .في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر خريجيها

تناولت هذه الدراسة مجتمعاً ومتغيرات ومحاور لم يتم بحثها في كل متكامل في  •
  . الدراسات السابقة
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  الفصل الثالث 

  إجراءات الدراسة •

  منهج الدراسة  •

 مجتمع الدراسة  •

 عينة الدراسة  •

 أداة الدراسة  •

 متغيرات الدراسة  •

 إجراءات تطبيق الدراسة  •

 . المعالجة اإلحصائية •
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  الفصل الثالث 

  :الدراسة منهج

  : الطريقة واإلجراءات

 نظر وجهة من الفلسطينية امعاتالج في المعلمين إعداد برامج تقويم الدراسة هذه حاولت
، المستخدمة وأدواتها، الدراسة لمجتمع وصفاً الدراسة من الفصل هذا يتضمن حيث، الخريجين
  .للبيانات اإلحصائية والمعالجة وإجراءاتها
 

  : منهج الدراسة

 حيث من الدراسات هذه لمثل مالئماً لكونه الدراسة في الوصفي المنهج الباحثة استخدمت
   .وتحليلها بها المتعلقة البيانات وجمع اهرةالظ وصف

  

  :مجتمع الدراسة

 من عدد من اإلبتدائية التربية شهادة على الحاصلين جميع من الدراسة مجتمع تكون
 المفتوحة القدس جامعة ولحم بيت جامعة :وهي الفلسطينية الجامعات من عدد في التربية كليات

 خريجي من عدد إلى إضافة، اهللا برام التربوية ومالعل وكلية القدس جامعة والخليل جامعةو
 الفلسطينية التعليمية المعاهد بعض في التربية كليات    من عدد من التربية كليات خريجيو 

 المرحلةفي  ومعلمات نمعلميوالعاملين ك، فلسطين خارج من والمعاهد والكليات الجامعات
 محافظة في الدولية الغوث لوكالة لتابعةا والمدارس والخاصة الحكومية المدارس في األساسية

  :يلي كما الدراسة مجتمع توزيع جاء وقد .2008/2009 الدراسي للعام لحم بيت

   .لحم بيت جامعة خريجي من ومعلمة معلماً )104( .1
  .المفتوحة القدس جامعة خريجي من ومعلمة معلماً )102( .2

 .اهللا رام في التربوية العلوم كلية خريجي من ومعلمة معلماً )35( .3

 .الخليل جامعة خريجي من ومعلمة معلماً )16( .4

 القدس جامعة خريجي من ومعلمات معلمين )10( .5
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  .األخرى والمعاهد الجامعات خريجي من ومعلمة معلماً )20( .6

 .الدراسة مجتمع توزيع )1( رقم الجدول ويبين
 الجنس حسب المعلمين من الدراسة مجتمع لخصائص المئوية والنسب األعداد ):1( جدول

  منها تخرجت التي والجامعة المشرفة والجهة والتخصص الخبرة وسنوات العلمي والمؤهل
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 17.42 50 ذكر

 الجنس 82.58 237 أنثى

 100 287 المجموع

 17.42 50 دبلوم

 73.87 212 بكالوريوس

 5.57 16 ودبلوم بكالوريوس

 3.14 9 أعلى أو ماجستير

 المؤهل العلمي

 100 287 المجموع

 25.78 74 سنوات 5 من أقل

 41.46 119 سنوات 5-10

 32.75 94 سنوات 10 من أكثر
 سنوات الخبرة

 100.00 287 المجموع

 25.87 74 علمي

 التخصص 74.13 212 أدبي

 100 286 المجموع

 61.32 176 حكومية

 28.57 82 خاصة

 10.10 29 وكالة
 الجهة المشرفة على المدرسة

 100 287 المجموع

 36.24 104 لحم بيت

 35.54 102 المفتوحة القدس جامعة

 12.20 35 التربوية العلوم كلية

 5.57 16 الخليل

 6.97 20 أخرى

 الجامعة التي تخرجت منها

 3.48 10 القدس
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  : الدراسة عينة
 والخاصة الحكومية المدارس في العاملين نالمعلمي جميع من الدراسة مجتمع تكون
 كانت وبذلك، )287(  وبلغ عدد أفرادها لحم بيت محافظة في الغوث لوكالة التابعة والمدارس

   .الدراسة لمجتمع مطابقة العينة
 

  :الدراسة أداتا

  .والمقابلة االستبانة: الدراسة في أداتين الباحثة استخدمت

 

   :االستبانة

 اإلطالع بعد وتطويرها بإعدادها قامت وقد ،الدراسة هذه في ستبانةا الباحثة استخدمت
 المسؤولين بعض آراء من واالستفادة، المعلمين إعداد ببرامج المتعلق التربوي األدب على

 في التربويين والمختصين المحكمين اقتراحات من وباالستفادة، التربوية العملية في والمعنيين
   :جزئين على االستبانة اشتملت وقد .الفلسطينية الجامعات بعض

  :الجزء األول

 الخبرة سنواتو العلمي والمؤهل الجنس حيث من المستجيبين حول عامة معلومات يستقصي
   .المعلمون منها تخرج التي والجامعة المشرفة الجهةو التخصصو

  :الثاني الجزء

  : محاور ستة على موزعة فقرة )81( على ويشتمل

 .فقرات) 5(ار المقبولين في كليات التربية وتم قياسه من خالل اختي: المحور األول -
 .فقرة) 19(توجهات إيجابية نحو التعليم وتم قياسه من خالل : المحور الثاني -
 .فقرة) 16(الخطة الدراسية وتم قياسه من خالل : المحور الثالث -
 .رةفق) 15(اإلعداد األكاديمي والتربوي وتم قياسه من خالل : المحور الرابع -
 .فقرات) 8(اإلعداد الثقافي وتم قياسه من خالل : المحور الخامس -
 .فقرة) 18(التدريب الميداني وتم قياسه من خالل : المحور السادس -

فجاءت إجابات المحور . وقد تنوعت اإلجابات). 4(اإلستبانة بشكلها النهائي ملحق رقم 
 وتراوحت إجابات المحورين الثاني . بنعم أو ال)اختيار المقبولين في كليات التربية(األول 
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والثالث من درجة واحدة إلى خمس درجات وهي أوافق بشدة، أوافق، ال أدري، أعارض، 
، في حين تراوحت إجابات المحاور الرابع والخامس والسادس من درجة واحدة .وأعارض بشدة

 منخفضة، بدرجة عالية جداً، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة: إلى خمس درجات هي
  . وبدرجة منخفضة جداً

   .الفقرات عن اإلجابة وكيفية األداة من الغرض توضح تعليمات باالستبانة أرفقت وقد
 

  : المقابلة

 )17( من عينة مع مقابالت بإجراء الباحثة قامت محاورها في والتوسع االستبانة لدعم
 ذات أسئلة ستة الباحثة توطرح .الفلسطينية الجامعات في التربية كليات خريجي من خريجاً
  :هي مفتوحة نهاية
هل تتبع كلية التربية في الجامعات معايير الختيار وانتقاء الطلبة الذين يريدون االلتحاق  )1

بكليات التربية لتأهيلهم لمهنة التدريس؟ وما هي هذه المعايير ؟ وهل ترى أنها كافية ؟ 
 ا رأيك بكفاءة الذين يقابلونك؟هل تقترح إضافات عليها؟ هل تعتقد أنها موضوعية؟ وم

هل تعتقد أن الخطة التي يتبناها برنامج إعداد المعلمين خطة شاملة من حيث الكفايات  )2
األكاديمية والتربوية والثقافية التي يكتسبها الخريج؟ هل تقترح إضافات؟ ما هي 

 الموضوعات التي تقترح حذفها وما هي الموضوعات التي تقترح إضافتها؟

 بكفاءة األساتذة في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية؟ما رأيك  )3

 ما رأيك بحداثة المقررات وما مدى شموليتها؟ )4

ما رأيك بالتدريب الميداني ؟ هل تعتقد أن الفترة كافية الكساب الطالب المعلم مهارات  )5
التدريس العملية ؟ ما اقتراحاتك حول ما يجب أن يشتمله التدريب الميداني؟ ما هي 

 جوانب الضعف في برنامج التدريب الميداني ؟ ما هي اقتراحاتك لتحسينه؟

ما رأيك بأساليب التدريس المتبعة في الجامعات الفلسطينية في برامج إعداد المعلم؟ هل  )6
تعتمد على التلقين واألساليب التقليدية أم أنها تراعي أساليب التدريس الحديثة؟ وما هي 

  هذه األساليب المتبعة؟ 
   .وتحليلها اإلجابات بجمع الباحثة وقامت، فردي بشكل المعلمين جميع مع المقابالت عقدت وقد
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  : األداة صدق

 المحكمين من مجموعة على بعرضها قامت، أولي بشكل االستبانة الباحثة أعدت أن بعد
 الملحق أنظر، الفلسطينية الجامعات في الخبرة وذوي المختصين من محكمين عشرة عددهم بلغ
، تحتها اندرجت التي للمحاور الفقرات مالءمة مدى في ومقترحاتهم مالحظاتهم إلبداء، )5( قمر

، الفقرات ووضوح، باألداة عالقة لها مالحظات أية وتدوين، اللغوية الصياغة سالمة وكذلك
  .لقياسه أعدت ما لقياس ومناسبتها

   .بعضها وتعديل، الفقرات بعض بحذف ومقترحات قيمة أراء المحكمون وقدم
  : األداة ثبات
 ألفا كرونباخ معادلة وفق الداخلي االتساق معامل باستخراج الدراسة أداة ثبات حساب تم
)Cronbach Alfa( الداخلي لالتساق.  
عالية بدرجة األداة تتمتع وبذلك )0.964( الثبات قيمة وبلغت الدراسة أداة ثبات من التحقق تم 
  ).2( الجدول في كما الثبات من
   الدراسة أداة لثبات ألفا كرونباخ معامل نتائج ):2( دولج

 معامل الثبات المجال

 0.840 التعليم نحو ايجابية توجهات

 0.919 الدراسية الخطة

 0.932 والتربوي األكاديمي عداداإل

 0.892 الثقافي اإلعداد

 947 .0 الميداني التدريب

 0.964 الكلية الدرجة

   
 اعتمد .الفلسطينية الجامعات في التربية كليات في المعلمين إعداد برامج تقويم مدى على وللحكم
  :اآلتية الحسابية المتوسطات بحسب )المعيار( المفتاح
 . تكون الدرجة منخفضة2.33-1.00المتوسط الحسابي ما بين  -
 . تكون الدرجة متوسطة3.67- 2.34المتوسط الحسابي ما بين  -
 . تكون الدرجة مرتفعة5- 3.68المتوسط الحسابي ما بين  -
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 : الدراسة متغيرات

 

  : هيالمتغيرات المستقلة و: أوالً

   وأنثى ذكر: مستويان وله    : الجنس
، تربية ودبلوم بكالوريوس، بكالوريوس، دبلوم :مستويات أربعة وله   :العلمي المؤهل

   .وأعلى ماجستير
 وأكثر، واتسن 10-5 من، سنوات خمس من أقل: مستويات ثالثة ولها  : الخبرة

   .سنوات 10 من
  .وأدبي علمي: مستويان وله    : التخصص

   .ووكالة، خاصة، حكومية: مستويات ثالث ولها    :المشرفة الجهة
 

  : المتغير التابع: ثانياً

 من الخريجين نظر وجهة من الفلسطينية الجامعات في المعلمين إعداد برامج تقويم
   .حمل بيت محافظة مدارس في كمعلمين العاملين

  

  : إجراءات تطبيق الدراسة

  :التالي النحو على الدراسة إجراءات تمت

لقيام باإلجراءات الفنية والرسمية التي تسمح للباحثة بتطبيق الدراسة، وذلك بالحصول على ا •
ومخاطبة مديرية ) 1(كتاب رسمي من الجامعة لتسهيل مهمة الباحثة، أنظر الملحق رقم 

 .)3(والملحق رقم ) 2( بيت لحم أنظر الملحق رقم التربية والتعليم في محافظة
وزعت اإلستبانة على أفراد مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة األساسية في المدارس  •

الحكومية والخاصة والمدارس التابعة لوكالة الغوث في محافظة بيت لحم، وذلك عن طريق 
مدارس الحكومية عن طريق توزيعها على المدارس الخاصة والوكالة باليد، ووزعت على ال

مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم وفقاً لخطاب رسمي موجه من مدير التربية 
وبلغ مجموع االستبانات الصالحة ). 2( أنظر ملحق رقم –والتعليم في محافظة بيت لحم 

 :إستبانة موزعة كالتالي) 287(والتي أدخلت الحاسوب 
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o انة إستب176: المدارس الحكومية. 
o إستبانة82: المدارس الخاصة . 
o إستبانة29: المدارس التابعة لوكالة الغوث  . 

  .لتحليلها الحاسوب إلى البيانات إدخال تم، وفرزها االستبانات جمع استكمال بعد

   .ومناقشتها بها خاصة جداول في النتائج عرض تم
   .الدراسة أظهرتها التي النتائج على بناء الالزمة التوصيات الباحثة وضعت

  
   :اإلحصائية المعالجة

، الحاسوب في ناتهاابي إلدخال تمهيداً وذلك بمراجعتها الباحثة قامت االستبانات جمع بعد
  .رقمية إلى اللفظية االستجابات بتحويل أي، معينة أرقاماً بإعطائها إدخالها تم حيث

 والمتوسطات، المئوية والنسب، األعداد باستخدام للبيانات اإلحصائية المعالجات تمت وقد
 باستخدام ).Cronbach Alpha( ألفا كرونباخ ومعادلة المعيارية واالنحرافات الحسابية
 SPSS Statistical Packages for Social)  اإلحصائية الرزم برنامج وباستخدام، الحاسوب

Sciences)  
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة  •

  ملخص نتائج الدراسة  •
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  الرابع الفصل

  : الدراسة نتائج

 أفراد استجابة خالل من الباحثة إليها توصلت التي للنتائج عرضاً الفصل هذا تناول  
   .المعلمين إعداد برامج لتقويم الدراسة أداة فقرات على الدراسة مجتمع
  النتائج المتعلقة بالسؤال األول 4.1

  لجامعات الفلسطينية؟ المعايير المتبعة في قبول الطلبة لاللتحاق في اأهمما 

 على العينة أفراد إلجابات المئوية والنسب األعداد حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة
  )3( رقم الجدول في يظهر كما األول المحور

 في المقبولين اختيار(محور على العينة أفراد إلجابات المئوية والنسب األعداد: )3(جدول رقم 
  .)التربية كليات

 نعم
 الفقرة

 النسبة عددال
 84.67 243 .تقدمت بطلب التحاق بكلية التربية بناء على رغبتي الشخصية

 65.51 188 .ساعدتني صفاتي الشخصية في االلتحاق بكلية التربية

 56.45 162 .قبلت في كلية التربية بناء على معدلي في الثانوية

 52.26 150 .قبلت في كلية التربية بعد اجتيازي المتحان القبول

 18.82 54 .التحقت بكلية التربية اثر تحولي من كلية أخرى

  .بال لإلجابة هي حالة لكل المتبقية النسبة •
  
 الجامعات في التربية بكليات لاللتحاق الطلبة قبول في المتبعة المعايير أهم أن الجدول من نالحظ

 )%84.67( بنسبة صيةالشخ رغبتي على بناء التربية بكلية التحاق بطلب تقدمت هي الفلسطينية
  .)18.82(% بنسبة أخرى كلية من تحولي اثر التربية بكلية التحقت هو أهمية واقلها
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  التعليم؟ مهنة نحو الخريجين توجهات هي ما

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة
 الستة مجاالتها من مجال ولكل، الدراسة أداة فقرات من فقرة كل على ينالمعلم الستجابات

 لتوجهات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حسبت ثم .الكلية الدرجة إلى إضافة
  ).5( و )4( رقم الجداول خالل من ذلك ويتضح.التعليم مهنة نحو المعلمين

  
 المعلمين إعداد برامج تقويم لمجاالت المعيارية تواالنحرافا الحسابية المتوسطات :)4(الجدول

  .الفلسطينية الجامعات في

  
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال رقم المجال

 مرتفعة 0.45 3.82 .توجهات ايجابية نحو التعليم 2

 متوسطة 0.64 3.62 .التدريب الميداني 6

 متوسطة 0.62 3.45 . والتربوياألكاديمي اإلعداد 4

 متوسطة 0.67 3.38 .الخطة الدراسية 3

 متوسطة 0.69 3.21 . الثقافياإلعداد 5

 متوسطة 0.49 3.53 .الدرجة الكلية 

  
 على يدل حسابي متوسط على حاز قد التعليم نحو االتجاهات مجال أن )4( الجدول من يالحظ
 بالدرجة يتعلق وفيما، متوسطة جةبدر المجاالت بقية في التقويم كان بينما، مرتفعة تقويم درجة
  .متوسط تقويم درجة على )3.53( المتوسط فيدل الكلية
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توجهات ايجابية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقويم لفقرات  ):5( جدول
  .التعليم نحو

 العبارةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.53 4.65 . في مهنة التعليماإلنسانيانب يجب االهتمام بالج 2

 مرتفعة 0.57 4.52 . يطور قدراته باستمرارأنتتطلب مهنة التعليم من المعلم  14

 مرتفعة 0.63 4.40 .تتطلب مهنة التعليم االبتكار والتجديد 16

 مرتفعة 0.78 4.36 .األمميعتبر المعلمون قادة  1

 مرتفعة 0.69 4.35 .معلم مواصلة اطالعه مدى الحياةتتطلب مهنة التعليم من ال 13

 مرتفعة 0.75 4.32 .يرتبط تطور المجتمع بمهنة التعليم 10

 مرتفعة 0.86 4.02. من غيرها من المهنأكثرتنمي مهنة التعليم التزام المعلمين بالعمل  9

 مرتفعة 0.79 4.00 .يشعر المعلم بالثقة بالنفس عند قيامه بالتعليم 12

 مرتفعة 0.92 3.94 .تبعث مهنة التعليم على االعتزاز بالمهنة 17

 مرتفعة 0.88 3.94 . في التدريسأساليبهميميل المعلمون لتحديث  15

 مرتفعة 0.86 3.85 . المهنيأدائهميميل المعلمون لتطوير  18

متوسطة 0.93 3.72 .مهنة التعليم تتيح للمعلم الفرصة لإلبداع 11
متوسطة 0.91 3.70 . باستمراراألكاديميةمون بتحديث معلوماتهم يقوم المعل 19
متوسطة 1.11 3.34 .يحترم المجتمع من يختار مهنة التعليم 3
متوسطة 1.12 3.30 .يمتلك خريجو كليات التربية المهارات الالزمة لمهنة التعليم 8
متوسطة 1.08 3.17 . المعلمأهدافتحقق مهنة التعليم  6
متوسطة 1.06 3.16 .نة التعليم ميول المعلمتشبع مه 5
متوسطة 1.14 3.06 .تبعث مهنة التعليم على االرتياح 4
منخفضة 1.11 2.69 .يميل غالبية الطلبة لاللتحاق بمهنة التعليم 7

متوسطة 0.45 3.82 الدرجة الكلية للمجال
  

 المتوسط كان حيث متوسطة  كان بدرجةالتعليم أن توجهات ايجابية نحو )5( الجدول من يتضح
 بلغ حسابي متوسط على )14( )2( رقم الفقرتان حصلت وقد ).3.82( عليها لالستجابة الحسابي

 )7( و )4( الفقرات حصلت بينما، مرتفعة درجة على يدل وهذا التوالي على )4.52(، )4.65(
  .متوسطة توفر درجة على تدل وهي )2.69( و )3.06( حسابية متوسطات على
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  : الثالث بالسؤال المتعلقة تائجالن

  ما تقويم الخريجين للخطة الدراسية في برامج إعداد المعلمين في الجامعات الفلسطينية؟

 لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة
   ).6( جدول يبين كما الدراسية الخطة
 المعيارية والدرجة الكلية درجة لفقرات مجال النحرافاتواالمتوسطات الحسابية  ):6( جدول

  .الخطة الدراسية

 العبارةالرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة

5 
 كافية النجاز ) سنوات4( المعلمين إعدادمدة الدراسة بكليات 

 .متطلبات التخرج
 مرتفعة 0.94 3.81

متوسطة 0.86 3.67 .خصصتشتمل الخطة على مادة كافية في مجال الت 11
متوسطة 0.86 3.66. المعلمين على التعلم الذاتيإعدادتؤكد الخطة الدراسية في برامج  1
متوسطة 0.90 3.52 . التقويم الذاتيإلجراء آليات تضم الخطة الدراسية 14
متوسطة 1.08 3.49 . المعلمين االتجاهات االيجابية نحو المهنةإعدادتعزز خطة  8
متوسطة 0.89 3.46 . المعلمإلعداد التخصصي مالئمة اإلعداد ساعات مقررات عدد 3
متوسطة 0.92 3.45 . المعلمإلعداد العام في الخطة مناسبة اإلعدادعدد ساعات  2
متوسطة 0.88 3.40 . المعلمإلعداد التربوي مالئمة اإلعدادعدد ساعات مقررات  4
متوسطة 1.04 3.36 .يم العلمية المعلمين في المفاهإعدادتتعمق خطة  7
متوسطة 1.08 3.26 .تراعي الخطة الحداثة والمستجدات العلمية 10
متوسطة 1.13 3.23 .مساقات الخطة الدراسية عملية وقابلة للتطبيق 16
متوسطة 1.14 3.21 . المعلمإلعدادتعزز الخطة الدراسية جميع الجوانب الالزمة  15
متوسطة 1.13 3.20 . بالتوازن بين النظرية والتطبيقينالمعلم إعدادتتصف خطة  6
متوسطة 1.06 3.20 . حاجات المعلميناإلعدادتلبي خطة  9
متوسطة 1.05 3.20 . تدريس مالئمة للمجتمع الفلسطينيأساليبتشتمل الخطة على  12
متوسطة 1.08 3.01 .تتناسب التخصصات في الخطة مع حاجات المجتمع الفلسطيني 13

متوسطة 0.67 3.38 لدرجة الكلية للمجالا
  

 متوسطة بدرجة كان الفقرات جميع على الدراسية الخطة تقويم مدى أن )6( الجدول من يتضح
  ).3.01(و )3.81(بين للفقرات الحسابية المتوسطات تراوحت حيث
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 في لمينالمع إعداد برامج في والتربوي األكاديمي لإلعداد الخريجين تقويم ما :الرابع السؤال

  الفلسطينية؟ الجامعات

 لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة
   ).7( جدول يبين كما والتربوي األكاديمي اإلعداد
 اإلعدادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الكلية لفقرات مجال  ):7(جدول 

  .وي والترباألكاديمي

 العبارةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة

 مرتفعة 0.73 3.80 . من معرفتي في مادة التخصصاإلعدادوسعت برامج  15

 مرتفعة 0.72 3.77 . تقويم متنوعةأساليب في استخدام اإلعدادساعدتني برامج  4

 مرتفعة 0.83 3.71 .سبة تدريس مناأساليب من قدراتي في استخدام اإلعدادطورت برامج  7

 مرتفعة 0.77 3.70 . من قدرتي على التعلم الذاتياإلعدادطورت برامج  3

متوسطة 0.84 3.56 . الفروق الفردية بين الطلبةاإلعدادتراعي برامج  5
متوسطة 0.88 3.54 . من مهاراتي في التفكير الناقداإلعدادعززت برامج  6
متوسطة 0.80 3.52 .تي العليا في التفكير من مهارااإلعدادطورت برامج  11
متوسطة 0.86 3.52 . مادة التخصص التي احتاجها في مهنة التعليماإلعدادغطت برامج  8
متوسطة 0.77 3.48 . من مهاراتي في حل المشكالتاإلعدادطورت برامج  9
متوسطة 0.98 3.47 . على معرفة طرائق واستراتيجيات تدريس حديثةاإلعدادساعدتني برامج  10
متوسطة 0.95 3.27 . من مهارات في استخدام التقنيات التعليميةاإلعدادطورت برامج  12
متوسطة 0.97 3.22 . في توظيف التقنيات في العملية التعليميةاإلعدادساعدتني برامج  13
متوسطة 0.86 3.15 . من توجهي نحو البحث العلمياإلعدادطورت برامج  2
متوسطة 0.93 3.12 . من قدراتي في استخدام الحاسوباإلعدادمج طورت برا 14
متوسطة 0.99 2.87 . في تعلم لغة جديدةاإلعدادساعدتني برامج  1

متوسطة 0.62 3.45 الدرجة الكلية للمجال

 )4(و )15( والتربوي للفقرتين األكاديمي اإلعدادلمجال  التقويم مدى أن )7( الجدول من يتضح
 حصلت بينما، )3.77(و )3.80( لها الحسابية المتوسطات كانت حيث رتفعةم بدرجة كان

 ويدالن )3.12(و )2.87( التوالي على بلغا حسابيين متوسطين اقل على )14(و )1( الفقرتان
  .متوسطة درجة على
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 الجامعات في المعلمين إعداد برامج في الثقافي لإلعداد الخريجين تقويم ما :الخامس السؤال

   نية؟الفلسطي

 لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة
   ).8( جدول يبين كما .الثقافي اإلعداد
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الكلية درجة لفقرات مجال  ):8( جدول
  . الثقافياإلعداد

  

 العبارةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

المعياري
 درجة

متوسطة 0.79 3.55 . من قدراتي في مجال اتخاذ القرارات المالئمةاإلعدادطورت برامج  7
متوسطة 0.88 3.42 . التي تدور من حوليباألحداث من ثقافتي العامة اإلعدادعززت برامج  3
سطةمتو 0.93 3.32 . من فهمي للمشكالت التربوية المختلفةاإلعدادعززت برامج  6
متوسطة 0.87 3.31 .اإلنسان على حقوق اإلعدادعرفتني برامج  2
متوسطة 0.89 3.16 .ي مواقف تجاه مشكالت محلية وعالميةن على تباإلعدادساعدتني برامج  1
متوسطة 0.95 3.01 . من مهاراتي في معالجة مشاكل المجتمع الفلسطينياإلعدادطورت برامج  8
متوسطة 0.96 2.99 . على نتائج الدراسات الحديثةاإلعداد برامج أطلعتني 5
متوسطة 1.06 2.88 . من قدراتي في استخدام االنترنتاإلعدادطورت برامج  4

متوسطة 0.69 3.21 الدرجة الكلية للمجال

  
  الفقرات جميع على متوسطة بدرجة كان الثقافي للمجال التقويم مدى أن )8( الجدول من يتضح
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 الجامعات في المعلمين إعداد برامج في الميداني للتدريب الخريجين تقويم ما :السادس السؤال

   ؟ الفلسطينية

 لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة
   ).9( جدول يبين كما، الميداني التدريب
رجة الكلية لفقرات مجال التدريب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والد ):9( جدول

 .الميداني

 تراوحت حيث متوسطة بدرجة كان تقويم مجال التدريب الميداني مدى أن )9( الجدول من يتضح
 على )4(و )10( الفقرتان حصلت بينما ).3.01(و )3.81(بين الفقرات لهذه الحسابية سطاتالمتو
  .عالية تقويم درجة على ويدالن )3.71(و )3.81( التوالي على بلغا حسابيين متوسطين أعلى

 العبارة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة

 مرتفعة 0.81 3.81 .طور التدريب الميداني من قدراتي في تذليل الصعوبات 10

 مرتفعة 0.82 3.79 .عزز التدريب الميداني من قدراتي في التواصل مع الطلبة 4

 مرتفعة 0.91 3.78 .ميداني من قدراتي في استخدام أساليب التدريس المالئمةطور التدريب ال 18

 مرتفعة 0.92 3.77 .طور التدريب الميداني من قدراتي على استخدام الوسائل التعليمية المتنوعة 1

 مرتفعة 0.79 3.77 .ساعدني التدريب الميداني على تطبيق القدرات التي تعلمتها 12

 مرتفعة 0.85 3.75 .الميداني في التعرف على احتياجات الطلبةساعدني التدريب  5

 مرتفعة 0.80 3.73 .ساعدني التدريب الميداني على االستفادة من خبرة المشرفين 16

 مرتفعة 0.80 3.67 .ساعدني التدريب الميداني في تنمية مخزوني المعرفي 6

 مرتفعة 0.85 3.67 .قف الطارئةعزز التدريب الميداني من مهاراتي في التصرف في الموا 7

 مرتفعة 0.79 3.67 .ساعدني التدريب على التوجه نحو التعلم الذاتي 8

متوسطة 0.88 3.61 .كان برنامج حصص التدريب مالئم 13
متوسطة 0.83 3.53 .عزز التدريب الميداني من مهاراتي في التعامل مع الفروق الفردية للطلبة 11
متوسطة 0.90 3.51 .يداني الخبرات الالزمةاكسبني التدريب الم 3
متوسطة 0.92 3.48 .كان موقع مدرسة التدريب مالئما لي 17
متوسطة 0.91 3.43 .كانت إدارة المدرسة متعاونة في توفير الوسائل التعليمية التي احتاجها 14
متوسطة 1.11 3.31 .اكسبني التدريب الميداني خبرة في إدارة وقت الحصة 15
متوسطة 1.07 3.16 .الفترة الزمنية المخصصة للتدريب الميداني كافية 2
متوسطة 0.95 3.01 .عزز التدريب الميداني من قدراتي في ضبط الصف 9

متوسطة 0.81 3.68 الدرجة الكلية للمجال
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 : السابع بالسؤال المتعلقة النتائج

نية باختالف كل من  المعلمين في الجامعات الفلسطيإعدادهل تختلف درجة تقويم برامج 

المتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص والجهة المشرفة والجامعة 

  التي تخرج منها الطالب ؟

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة
 .الكلية لدرجةا إلى إضافة الستة الدراسة مجاالت من مجال كل على المعلمين الستجابات
   )10( رقم الجداول خالل من ذلك ويتضح
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مدى تقويم برامج اعداد  :)10(الجدول

  . حسب الجنسالمعلمين في الجامعات الفلسطينية

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس المجال رقم المجال

 مرتفعة 0.42 3.74 ذكر
 .ية نحو التعليمتوجهات ايجاب 2

 مرتفعة 0.46 3.83 أنثى

 متوسطة 0.67 3.36 ذكر
 .الخطة الدراسية 3

 متوسطة 0.68 3.39 أنثى

 متوسطة 0.66 3.47 ذكر
 . والتربوياألكاديمي اإلعداد 4

 متوسطة 0.61 3.44 أنثى

 متوسطة 0.72 3.32 ذكر
 . الثقافياإلعداد 5

 متوسطة 0.68 3.18 أنثى

 مرتفعة 0.52 3.80 ذكر
 .التدريب الميداني 6

 متوسطة 0.66 3.58 أنثى

 متوسطة 0.45 3.52 ذكر
 الدرجة الكلية 

 متوسطة 0.50 3.53 أنثى

  

 الفلسطينية الجامعات في المعلمين إعداد برامج تقويم درجة أن )10( الجدول من يالحظ
  .)1( الشكل خالل من ذلك توضيح ويمكن واإلناث الذكور الجنسين لكال متوسطة كانت
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 إعدادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج  ):1( رقم شكل
  . حسب الجنسالمعلمين في الجامعات الفلسطينية
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معلمين  الإعدادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج : )11( الجدول
  . حسب المؤهل العلميفي الجامعات الفلسطينية

رقم 

 المجال
 المؤهل العلمي المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.43 3.92 دبلوم

 مرتفعة 0.47 3.79 بكالوريوس

 مرتفعة 0.33 3.82 بكالوريوس ودبلوم
2 

توجهات ايجابية نحو 
 .التعليم

 مرتفعة 0.27 3.82 أعلى أوماجستير 

متوسطة 0.63 3.53 دبلوم
متوسطة 0.67 3.36 بكالوريوس

متوسطة 0.84 3.31 بكالوريوس ودبلوم
 .الخطة الدراسية 3

متوسطة 0.58 3.30 أعلى ماجستير أو
متوسطة 0.66 3.59 دبلوم

متوسطة 0.58 3.42 بكالوريوس
متوسطة 0.76 3.38 كالوريوس ودبلومب

4 
 األكاديمي اإلعداد

 .والتربوي
متوسطة 0.80 3.36 أعلى ماجستير أو
متوسطة 0.73 3.27 دبلوم

متوسطة 0.68 3.18 بكالوريوس
متوسطة 0.75 3.26 بكالوريوس ودبلوم

 . الثقافياإلعداد 5

متوسطة 0.72 3.39 أعلى ماجستير أو
 عةمرتف 0.58 3.75 دبلوم

متوسطة 0.64 3.60 بكالوريوس
متوسطة 0.79 3.46 بكالوريوس ودبلوم

 .التدريب الميداني 6

متوسطة 0.66 3.62 أعلى ماجستير أو
متوسطة 0.52 3.64 دبلوم

متوسطة 0.48 3.51 بكالوريوس
متوسطة 0.57 3.47 بكالوريوس ودبلوم

 الدرجة الكلية 

متوسطة 0.44 3.52 أعلى ماجستير أو

 الفلسطينية الجامعات في المعلمين إعداد برامج تقويم درجة أن )11( الجدول نم يالحظ
 الدبلوم درجة حملة لدى عام بشكل أفضل كانت ولكنها العلمي للمؤهل بالنسبة متوسطة كانت
  .)2( الشكل خالل من ذلك توضيح ويمكن
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 إعدادى تقويم برامج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مد ):2(الشكل رقم
  . حسب المؤهل العلميالمعلمين في الجامعات الفلسطينية
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 المعلمين إعدادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج  :)12( الجدول
  . حسب سنوات الخبرةفي الجامعات الفلسطينية

رقم 

 المجال
 سنوات الخبرة المجال

المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.42 3.77  سنوات5أقل من 

 2 مرتفعة 0.44 3.81  سنوات5-10
توجهات ايجابية نحو 

 .التعليم
 مرتفعة 0.49 3.86  سنوات10أكثر من 

متوسطة 0.66 3.28  سنوات5أقل من 
متوسطة 0.70 3.40  سنوات5-10  .الخطة الدراسية 3

متوسطة 0.65 3.45  سنوات10أكثر من 
متوسطة 0.55 3.39  سنوات5أقل من 

متوسطة 0.64 3.47  سنوات5-10 4 
 األكاديمي اإلعداد

 .والتربوي
متوسطة 0.63 3.46  سنوات10أكثر من 
متوسطة 0.61 3.02  سنوات5أقل من 

متوسطة 0.72 3.32  سنوات5-10   الثقافياإلعداد 5

متوسطة 0.69 3.21 ت سنوا10أكثر من 
متوسطة 0.60 3.51  سنوات5أقل من 

متوسطة 0.69 3.62  سنوات5-10  التدريب الميداني 6

متوسطة 0.59 3.71  سنوات10أكثر من 
متوسطة 0.45 3.44  سنوات5أقل من 

متوسطة 0.50 3.55  سنوات5-10  الدرجة الكلية 

متوسطة 0.50 3.58  سنوات10أكثر من 

 الفلسطينية الجامعات في المعلمين إعداد برامج تقويم درجة أن )12( الجدول من يالحظ
  سنوات10أكثر من لدى  عام بشكل أفضل كانت ولكنها الخبرة لسنوات بالنسبة متوسطة كانت
  .)3( الشكل خالل من ذلك توضيح ويمكن
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 إعداداالت مدى تقويم برامج  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمج):3( شكل رقم
  . حسب سنوات الخبرةالمعلمين في الجامعات الفلسطينية
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 المعلمين إعداد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج :)13( الجدول
  . حسب التخصصفي الجامعات الفلسطينية

  

 الدرجة حراف المعيارياالنالمتوسط الحسابي التخصص المجال رقم المجال

 مرتفعة 0.42 3.80 علمي
 .توجهات ايجابية نحو التعليم 2

 مرتفعة 0.47 3.82 أدبي

متوسطة 0.63 3.38 علمي
 .الخطة الدراسية 3

متوسطة 0.69 3.38 أدبي
متوسطة 0.53 3.43 علمي

 . والتربوياألكاديمي اإلعداد 4
متوسطة 0.65 3.45 أدبي
متوسطة 0.53 3.20 علمي

 .ثقافي الاإلعداد 5
متوسطة 0.74 3.21 أدبي
متوسطة 0.68 3.51 علمي

 .التدريب الميداني 6
 متوسطة 0.62 3.65 أدبي

 متوسطة 0.43 3.49 علمي
 الدرجة الكلية 

 متوسطة 0.51 3.54 أدبي

  

 لفلسطينيةا الجامعات في المعلمين إعداد برامج تقويم درجة أن )13( الجدول من يالحظ
  .)4( الشكل خالل من ذلك توضيح ويمكن واألدبي العلمي للتخصصين متوسطة كانت
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 إعداد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج ):4( شكل رقم
  . حسب التخصصالمعلمين في الجامعات الفلسطينية
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االنحرافات المعيارية لمجاالت مدى تقويم برامج اعداد  المتوسطات الحسابية و:)14( الجدول
  . حسب الجهة المشرفةالمعلمين في الجامعات الفلسطينية

 المجالرقم المجال
الجهة 

 المشرفة

المتوسط 

 الحسابي
 الدرجةاالنحراف المعياري

 مرتفعة 0.41 3.92 حكومية

متوسطة 0.47 3.63 خاصة 2 
توجهات ايجابية نحو 

 .التعليم
 مرتفعة 0.50 3.76 وكالة

متوسطة 0.58 3.60 حكومية
متوسطة 0.67 2.93 خاصة  .الخطة الدراسية 3
متوسطة 0.58 3.37 وكالة
متوسطة 0.59 3.61 حكومية
متوسطة 0.54 3.16 خاصة 4 

 األكاديمي اإلعداد
 .والتربوي

متوسطة 0.64 3.25 وكالة
متوسطة 0.65 3.40 حكومية
متوسطة 0.57 2.88 خاصة  . الثقافياإلعداد 5
متوسطة 0.83 2.97 وكالة
متوسطة 0.65 3.72 حكومية
متوسطة 0.60 3.47 خاصة  .التدريب الميداني 6
متوسطة 0.57 3.46 وكالة
متوسطة 0.43 3.69 حكومية
متوسطة 0.49 3.24 خاصة  الدرجة الكلية 

متوسطة 0.42 3.41 وكالة

  

 الفلسطينية الجامعات في المعلمين إعداد برامج تقويم درجة أن )14( الجدول من حظيال
 توضيح ويمكن الحكومية لدى عام بشكل أفضل كانت ولكنها المشرفة للجهة بالنسبة متوسطة كانت
  .)5( الشكل خالل من ذلك
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 إعداديم برامج  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مدى تقو):5( شكل رقم
  . حسب الجهة المشرفةالمعلمين في الجامعات الفلسطينية
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 المعلمين إعداد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج :)15( الجدول
  . حسب الجامعةفي الجامعات الفلسطينية

 الدرجة ياالنحراف المعيار المتوسط الحسابي الجامعة المجال رقم المجال

 مرتفعة 0.46 3.80 بيت لحم

 مرتفعة 0.46 3.81 جامعة القدس المفتوحة

 مرتفعة 0.46 3.81 كلية العلوم التربوية

 مرتفعة 0.50 3.64 الخليل

 مرتفعة 0.29 4.09 أخرى

2 
توجهات ايجابية نحو 

 .التعليم

 مرتفعة 0.41 3.83 القدس

 متوسطة 0.60 3.38 بيت لحم

 متوسطة 0.76 3.29 جامعة القدس المفتوحة

 متوسطة 0.68 3.39 كلية العلوم التربوية

 متوسطة 0.62 3.44 الخليل

 مرتفعة 0.43 3.85 أخرى

 .الخطة الدراسية 3

 متوسطة 0.64 3.31 القدس

 متوسطة 0.53 3.40 بيت لحم

 متوسطة 0.66 3.42 جامعة القدس المفتوحة

 متوسطة 0.62 3.50 كلية العلوم التربوية

 متوسطة 0.58 3.38 الخليل

 مرتفعة 0.71 3.80 أخرى

4 
 األكاديمي اإلعداد

 .والتربوي

 متوسطة 0.70 3.34 القدس

 متوسطة 0.64 3.15 بيت لحم

 متوسطة 0.69 3.19 جامعة القدس المفتوحة

 سطةمتو 0.78 3.14 كلية العلوم التربوية

 متوسطة 0.77 3.29 الخليل

 متوسطة 0.68 3.64 أخرى

 . الثقافياإلعداد 5

 متوسطة 0.67 3.25 القدس

 متوسطة 0.53 3.66 بيت لحم

 متوسطة 0.72 3.50 جامعة القدس المفتوحة

 مرتفعة 0.67 3.81 كلية العلوم التربوية

 متوسطة 0.65 3.37 الخليل

 رتفعةم 0.59 3.90 أخرى

 .التدريب الميداني 6

 متوسطة 0.54 3.61 القدس

 متوسطة 0.43 3.51 بيت لحم

 متوسطة 0.55 3.50 جامعة القدس المفتوحة

 متوسطة 0.51 3.59 كلية العلوم التربوية

 متوسطة 0.36 3.36 الخليل

 مرتفعة 0.47 3.93 أخرى

 الدرجة الكلية 

 متوسطة 0.48 3.52 القدس
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 المعلمين في الجامعات الفلسطينية كانت إعداديم برامج ون درجة تقأ) 15(يالحظ من الجدول 
 بشكل عام لدى خريجي الجامعات أفضلمتوسطة بالنسبة للجامعة التي تخرج منها ولكنها كانت 

  .)6( حيث كانت مرتفعة ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل األخرى
  

 إعداد برامج تقويمة لمجاالت مدى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري):6( شكل رقم
  . حسب الجامعةالفلسطينية الجامعات في المعلمين
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  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات  •

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول  •

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  •

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  •

   المتعلقة بالسؤال الرابعمناقشة النتائج •

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  •

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس  •

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع •
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  الخامس الفصل

  
 برامج تقويم في بحثت التي أسئلتها ضوء في الدراسة نتائج مناقشة الفصل هذا يتضمن

  .خريجيها نظر وجهة من الفلسطينية الجامعات في مينالمعل إعداد
  .نتائجها على بناء التوصيات تقديم ثم، أسئلتها لتسلسل تبعاً النتائج مناقشة يلي وفيما

  

  :النتائج مناقشة

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً
  "ية في الجامعات الفلسطينية؟ بكليات التربلاللتحاقما هي المعايير المتبعة في قبول الطلبة "
  

 أن النتائج أظهرت وقد .حالة لكل والنسب األعداد استخدمت السؤال هذا على لإلجابة
 بكلية االلتحاق بطلب تقدمت " بالفقرة ارتبط قد التربية بكليات االلتحاق محور على النسب أعلى
 قبلت " الفقرة حصلت اكم، )84.67%( النسبة بلغت حيث " الشخصية رغبتي على بناء التربية
  .)56.45%( نسبة على "العامة الثانوية في معدلي على بناء التربية كلية في

 في المعلمين إعداد كليات في الطلبة اختيار معايير أن كذلك الدراسة هذه نتائج وتبين
 الثانوية في ومعدله الشخصية الطالب رغبة على أساسياً اعتماداً تعتمد الفلسطينية الجامعات
 كما ).52.26%( قبول امتحان إجراء سياسة تتبنى التي الجامعات بعض هناك كان وإن، العامة
 الكليات هذه إلى تحولوا قد التربية كليات طلبة من %)18.82( نسبته ما أن الدراسة نتائج بينت
  .الكليات تلك في الدراسة متابعة في فشلهم أثر أخرى كليات من
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 اليمن في والتعليم التربية وزارة أجرتها التي الدراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
 في الطلبة لقبول "حقيقية " معايير يوجد ال أنه بينت والتي )2004( األغبري ودراسة )2000(

   .العامة الثانوية في معدله هو واحد معيار سوى المعلمين إعداد كليات

 لمهنة العناصر أفضل الختيار ةالالزم للمعايير المعلمين إعداد كليات إتباع عدم ويعود
 عن الشباب عزوف من دراستها في الشخشير بينته ما هو األول: رئيسيين لسببين التعليم

 توفير في الجامعات رغبة هو الثاني والسبب، األخرى للكليات وتفضيلهم التعليم بمهنة االلتحاق
 السياسة هذه أن إالّ .األساسية ةالمرحل لتعليم لمعلمين المدارس حاجات لتلبية المعلمين من أعداد
 من الفلسطينية والتعليم التربية وزارة تقرير أوضحه ما أهمها من لعل سلبية انعكاسات لها كان

 في المعلمين الطلبة عدد بلغ بحيث كبيرة أعداد استيعاب على المعلمين إعداد كليات قدرة اتساع
 السنوية المدارس حاجات من بكثير أكثر ووه وطالبة طالباً )10.500( 2007 للعام الكليات هذه
اً معلم )2000( تتجاوز ال للمدارس السنوية االستيعابية القدرة أن التقرير نفس أوضح حيث

   .األحوال أحسن في ومعلمة 
  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياً

  "؟ما هي توجهات الخريجين نحو مهنة التعليم"
  

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة
 إضافة، الستة محاورها من محور ولكل الدراسة فقرات من فقرة كل على المعلمين الستجابات
 المعلمين لتوجهات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حسبت ثم، الكلية الدرجة لحساب
  .التعليم مهنة نحو

 ما يدركون المدارس في العاملين من المعلمين إعداد كليات خريجي أن النتائج وتبين
، والتجديد االبتكار وأهمية، باستمرار لقدراته المعلم تطوير ضرورة من التعليم مهنة تتطلبه
 وضرورة المستمر التعليم وأهمية، المجتمع في يلعبه أن للمعلم يمكن الذي القيادي والدور
 الفقرات هذه جميع حصلت حيث، المهني أدائهم وتطور التدريس في مألساليبه المعلمين تحديث
  .مرتفعة حسابية متوسطات على
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 "ضعيف التعليم بمهنة لاللتحاق المعلمين الطلبة اتجاه" أن كذلك الدراسة نتائج وتبين
  ).2.65( حسابي متوسط على الفقرة هذه حصلت حيث

 بينت والتي )2006( الشخشير أجرتها التي الدراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
 مقارنة الشهري والراتب للمعلم االجتماعية المكانة بسبب وذلك، التعليم مهنة عن الشباب عزوف
 أجرتها التي الدراسة مع الدراسة هذه نتائج تتفق كما .التعليم لمهنة الشاق والعمل، المهن ببقية

Welch )1995( التعليم مهنة نحو لتوجها في الشباب رغبة قلة بينت والتي.  
 التعليم بمهنة االلتحاق في الخريجين لدى رغبة وجود عدم في األسباب أن النتائج وبينت

 التي لألهداف التعليم مهنة تحقيق وعدم، كافية بدرجة للمعلم المجتمع احترام عدم إلى تعود
، مريحة وغير شاقة هنةالم وكون، المعلمين لميول التعليم مهنة إشباع وعدم إليها المعلم يسعى
 المتوسطة الميول تعود كما .متوسطة حسابية متوسطات على الفقرات هذه جميع حصلت حيث
 التعليم لمهنة الالزمة والكفايات للمهارات المعلمين امتالك عدم إلى التعليم مهنة نحو للتوجه
   .الدراسة هذه نتائج إليه توصلت وما )Welch )1995 أوضحته ما وهو

الباحثة السبب في عدم ميل الخريجين نحو مهنة التعليم إلى عدم امتالكهم وتعزو 
المهارات الالزمة للتعليم مما يضعف ثقتهم بنفسهم للنجاح في هذه المهنة ويجعلهم يبحثون عن 

  . مهنة أخرى يحققون فيها نجاحاً أكبر كما ويحققون مستوى معيشة أفضل

  

  :لثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثا

  ؟"ما هو تقويم الخريجين للخطة الدراسية في برامج إعداد المعلمين في الجامعات الفلسطينية"
  

 لجميع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة
 جميع على الدراسية للخطة الخريجين تقويم أن النتائج بينت حيث، الدراسية الخطة فقرات
  ).3.81( و )3.01( بين ما الحسابية المتوسطات وتراوحت متوسطة بدرجة كان افقراته

 في تتعمق فالخطة .متوسط بشكل الدراسية الخطة يقيمون الخريجين أن النتائج بينت وقد
 حسابي متوسط( العلمية والمستجدات الحداثة تراعي و )3.36 حسابي متوسط( العلمية المفاهيم
 الخطة أن النتائج بينت كما .)3.23 حسابي متوسط( والتطبيق ريةالنظ بين توازن و، )3.26

 متوسط( التربوي المجال أو )3.67 حسابي متوسط( التخصص مادة على تشتمل الدراسية



102 
 

 )3.52 حسابي متوسط( الذاتي التقويم مثل الحديثة المفاهيم بعض على تشتمل و، )3.40 حسابي
 الخطة من جعلت األسباب هذه كل .متوسطة ةبدرج )3,66 حسابي متوسط( الذاتي والتعلم
 حاجات تلبي و )3.01 حسابي متوسط( الفلسطيني المجتمع حاجات مع تتناسب الدراسية
 حسابي متوسط( المعلم إلعداد الالزمة الجوانب جميع تعزز و )3.20 حسابي متوسط( المعلمين
 متوسطة بدرجة )3.49 يحساب متوسط( التعليم مهنة نحو الخريجين اتجاهات تنمي بل )3.21
  .كذلك

 فقد .األخرى الدراسات من عدد إليها توصل التي النتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
 قد والعلمية التربوية المساقات أن أكدت العينة من )%60( أن )1994( وبقلة فاشة دراسة بينت
 من %)43( أن كذلك )1996( نصر دراسة وبينت .التعليم لمهنة الطلبة إعداد في ساهما
 كما .متوسطة بدرجة المعلم تكوين في ساهمت قد التربوية المقررات أن يرون المعلمين الطالب
 بدرجة األكاديمي المجال في مهارات اكتسبوا قد الخريجين أن )2000( التاجي دراسة بينت

 أبو ةدراس وبينت .أغلبها في متوسطة كانت للكفايات المعلمين الطلبة اكتساب وأن، متوسطة
 وأن، تطويره ومدى إعدادهن برنامج عن الخريجات الطالبات رضا )2006( واللولو دقة

 مهنة لممارسة الالزمة والمهارات اإليجابية االتجاهات تنمية في واضحة قدرة له البرنامج
  .التعليم

 إلى متوسطة بدرجة المعلمين إعداد برنامج عن الخريجين رضا سبب الباحثة وتعزو
 كون وإلى، التعليم لمهنة الالزمة مهاراتهم وتنمية قدراتهم تطوير في ساعدت اتمساق وجود
 حققت قد فإنها والعيوب الثغرات بعض من يتعان تزال ما كانت وإن المعلمين إعداد برامج
 سيئة ليست المعلمين إعداد في الحالية البرامج أن الباحثة وترى .نشأتها منذ بها بأس ال تقدماً
 إلى جيدة فالبرامج .الكفايات أو المهارات من شيئاً يمتلكون ال الخريجين تجعل التي الدرجة إلى
 والحاسوب، التكنولوجية التقنيات مثل المجاالت بعض في التطوير ينقصها زال ما ولكن ما حد

  .ذلك وغير
 إعداد برامج أن من هو للبرامج المتوسط التقويم هذا مثل وراء السبب يكون قد كما

 Hammond( للتخصص وفقاً المعلمين الطلبة إعداد في تختلف نالمعلمي &  Crosson, 

2009(.  
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

ما تقويم الخريجين لإلعداد األكاديمي والتربوي في برامج إعداد المعلمين في الجامعات "
  "الفلسطينية؟

 لجميع المعيارية واالنحرافات يةالحساب المتوسطات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة
 اإلعداد يقيمون الخريجين أن النتائج وبينت .الكلية والدرجة والتربوي األكاديمي اإلعداد فقرات

 متوسطة الجانبين لهذين الكلية الدرجة كانت حيث، متوسطة بدرجة والتربوي األكاديمي
  ).3.45 حسابي متوسط(

 متوسط عالية بدرجة التخصص مادة تغطي مينالمعل إعداد برامج أن النتائج بينت فقد
 التدريس واستراتيجيات طرائق واستخدام معرفة على الخريجين الطلبة وتساعد )3.52( حسابي
 الخريجين مهارات من تطور أنها كما، )3.47 حسابي متوسط( التقويم وأساليب وطرق الحديثة

 متوسط( العملية الحياة في ظيفهاتو و )3.27 حسابي متوسط( التعليمية التقنيات استخدام في
 متوسط( أجنبية لغة تعلم أو )3.12 حسابي متوسط( الحاسوب استخدام في و )3.22 حسابي
  ).2.87 حسابي

 نحو الخريجين توجهات من تطور المعلمين إعداد برامج أن الدراسة نتائج بينت كما
 )3.25 حسابي متوسط( كيرالتف في العليا مهارتهم ومن، )3.15 حسابي متوسط( العلمي البحث
  .)3.54 حسابي متوسط( الناقد والتفكير )3.48 حسابي متوسط( المشكالت وحل

 التي األخرى الدراسات من عدد إليها توصلت التي النتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
 )1996، نصر( يجب كما ليس ولكن المعلم تكوين في ساهمت قد التربوية المقررات أن بينت
، )2000، التاجي( متوسطة واألكاديمي التربوي اإلعداد لكفايات المعلمين الطلبة كتسابا وأن
 أن بينت والتي )2006( واللولو دقة أبو أجرتها التي الدراسة مع الدراسة هذه نتائج تتفق كما

  .البرنامج عن ما حد إلى راضون الخريجين الطلبة
  

 بالجانب الطالب معرفة وخصوصاً الجوانب لبعض عالي تقويم وجود الباحثة تعزو
 التي المساقات وكثرة التخصصي الجانب على المعلم إعداد برامج تركيز إلى التخصصي

 جوانب لبقية األهمية نفس تعطي ال بينما، إعداده أثناء تخصصه مجال في المعلم الطالب يدرسها
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 )Cobb ,1999( ذكره لما يعود قد المتوسط التقييم هذا مثل وراء السبب أن كما .المعلم تطوير
   .الطفل تعلم وسيكولوجية التخصصي الجانب على تركز المعلمين إعداد برامج معظم أن من

 للكشف مقابالت ألجراء الباحثة لجأت فقد النتائج هذه مثل وجود في أكثر للتعمق أنه إالّ  
 القوة جوانب على للتعرف وذلك اإلعداد جوانب كافة عن الخريجين رضا حقيقة عن أكبر بعمق

 التي النتائج مع تختلف التي النتائج هذه مثل لظهور أدى الذي وما اإلعداد برامج في والضعف
   .أجنبية أو منها عربية كثيرة دراسات إليها توصلت
وقد بين الخريجون في المقابالت عدم وجود معايير الختيار الطلبة كما بينت أن برامج   

إلى حد ما فإنه ال بد من تطوير بعض الجوانب ال سيما في إعداد المعلمين وإن كانت جيدة 
  . مجال التربية العملية

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

  "ما تقويم الخريجين لإلعداد الثقافي في برامج إعداد المعلمين في الجامعات الفلسطينية؟"
 المعيارية نحرافاتواال الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة

 اإلعداد يقيمون الخريجين أن النتائج بينت حيث، الثقافي اإلعداد فقرات لجميع الكلية والدرجة
  ).3.21 الكلية للدرجة حسابي متوسط( متوسطة بدرجة الثقافي

 من عدد في الطالب قدرات من تعزز المعلمين إعداد برامج أن الدراسة نتائج بينت فقد
 حسابي متوسط( حولهم من تدور التي باألمور العامة ثقافتهم مثل سطةمتو بدرجة الجوانب
 متوسط( اإلنسان بحقوق ومعرفتهم )3.32 حسابي متوسط( التربوية للمشكالت وفهمهم )3.42
 )3.16 حسابي متوسط( والعالمية المحلية المشكالت تجاه لمواقف وتبنيهم )3.31 حسابي

 نتائج على واطالعهم )3.01 حسابي متوسط( لفلسطينيا المجتمع مشاكل معالجة في ومهاراتهم
 حسابي متوسط( االنترنت استخدام على وقدرتهم )2.99 حسابي متوسط( الحديثة الدراسات

2.88(.  
 التي األخرى الدراسات من عدد إليها توصلت التي النتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق

 تسهم الثقافي اإلعداد مقررات وأن متوسطة يالثقاف اإلعداد لكفايات الطلبة اكتساب أن بينت
 بهم يحيط ما إدراك على وتحفيزهم المعلمين للطلبة الثقافية الخلفية تعميق في متوسطة بدرجة



105 
 

 وأن، )2000، التاجي( السائدة والسياسية واالقتصادية االجتماعية باالتجاهات وعيهم وتنمية
  .)Darling‐Hammond , 1997( ئماًمال ثقافياً إعداداً يعدوا لم المعلمين الطلبة

 الحد إلى مالئمة وغير متوسطة بدرجة يتمتع الثقافي اإلعداد كون في السبب يعود
 أساليب على تركز المعلمين إعداد برامج معظم أن من )Cobb )1999 بينه ما إلى المطلوب
  .التدريسية والخبرات التعلم وسيكولوجية التدريس

كون اإلعداد الثقافي غير مالئم إلى أن عدد المساقات الثقافية وتعزو الباحثة السبب في 
كما أن هذا اإلعداد ال يواكب مستجدات العصر وال ، التي تعطى لطلبة كليات التربية غير كاف

  . يتوافق مع حاجات المجتمع المحلي في كثير من جوانبه
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

جين للتدريب الميداني في برامج إعداد المعلمين في الجامعات ما مدى تقييم الخري"

  الفلسطينية؟

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا على لإلجابة
 متوسط( متوسطة الكلية الدرجة كانت حيث، الميداني التدريب فقرات لجميع الكلية والدرجة
  .)3.68 حسابي

مساعدة الطالب المعلمين  في الميداني التدريب أهمية يدركون لبةالط أن النتائج وتبين
 حسابي متوسط( الصعوبات تذليل مثل التعليم لمهنة الالزمة المهارات من عدد على كسب

 مالئمة تدريس أساليب واستخدام، )3.79 حسابي متوسط( الطلبة مع والتواصل، )3.81
 والتعرف )3.77 حسابي متوسط( المتنوعة ميةالتعلي الوسائل واستخدام، )3.78 حسابي متوسط(

 حسابي متوسط( المشرفين خبرات من واالستفادة )3.75 حسابي متوسط( الطلبة احتياجات على
 في التصرف في المهارات وتنمية )3.67 حسابي متوسط( المعرفي المخزون وتنمية )3.73

  ).3.67 حسابي متوسط( تيالذا التعلم نحو وتوجههم )3.67 حسابي متوسط( الطارئة المواقف

 إلى مالئمة تكن لم الميداني التدريب في الجوانب من كثيراً أن كذلك النتائج بينت كما
 متوسط( المدرسة وموقع، )3.61 حسابي متوسط( التدريب حصص ذلك في بما، المطلوب الحد

 حسابي طمتوس( التعليمية الوسائل توفير في المدرسة إدارة قبل من والتعاون )3.48 حسابي
3.48.(  
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 مدته أن في المطلوب الحد إلى مالئماً يكن لم الميداني التدريب كون في السبب ويعود
 لم الميداني التدريب أن إلى ذلك أدى وقد، )3.16 حسابي متوسط( كافية وغير قصيرة كانت
 الفروق مع التعامل منها المجاالت من عدد في مالئم بشكل المعلمين الطالب قدرات يطور

 وقدراتهم )3.31 حسابي متوسط( الحصة وقت وإدارة )3.53 حسابي متوسط( للطلبة لفرديةا
  ).3.01 حسابي متوسط( الصف ضبط في

 التدريب أن بينت التي السابقة الدراسات من عدد نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
 ,Brooker & Hansford( المعلمين إعداد برامج في أهمية األكثر العنصر بمثابة هو الميداني

 2001Gove( المهنية الذات ومفتاح )1997 &  Struddler, ( ،الطلبة يكسب ألنه وذلك 
 &Brooker( العملي بالواقع النظرية المعرفة وربط التدريس أساليب في عملية خبرات

Hansford, 1997( مالئمة تعلم بيئة خلق في قدراتهم وتطوير )Pepper, 1997( وإزالة 
  .) ,1997Blosser( الذاتي التعلم مواصلة بأهمية واإلحساس التعليم مهنة من لديهم الخوف

 في السبب أن من األخرى الدراسات إليه توصلت ما مع الدراسة هذه نتائج تتفق كما
 ؛ 2006، القادر عبد( قصيرة مدته أن في المطلوب الحد إلى مالئم غير الميداني التدريب كون
  )., 1997Blosser ؛Brooker & Hansford, 1997 ؛ 2006، واللولو دقة أبو

 الطلبة مساعدة في فعالية أكثر الميداني التدريب يكون لكي أنه هنا تبين أن الباحثة وتود
 ومعالجتها المتدربين تواجه التي الصعوبات على الوقوف من بد ال الالزمة المهارات على كسب

 الكافية الخبرات المعلمين الطالب كتسبي كي كافية مدته تكون أن من بد وال )2006، حمد(
)Blosser, 1997; Grove & Struddler, 2001; Allen, 2009( ،هناك يكون أن واألهم بل 

 ;Pepper,1997(الجامعات أساتذة من والمشرفين التدريب أساتذة بين ما تعاوناً Beck & 

Kosnic,   ليساعد الكافيين بوالتدري الكفاءة لديه متعاون معلم هناك يكونوأن  )  2002
  ). Blosser, 1997( الالزم  المهارات اكتساب على المتدربين
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   :السابع بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

هل تختلف درجة تقويم برامج إعداد المعلمين في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية "
 والتخصص والجهة باختالف كل من المتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

  "المشرفة والجامعة التي تخرج منها الطالب؟
  

 والمعلمات المعلمين بين ما اختالف يوجد ال أنه )10( جدول في الواردة النتائج بينت
 والتربوي األكاديمي واإلعداد، الدراسية للخطة وتقويمهم، التعليم مهنة نحو توجهاتهم حيث من

 للتدريب تقويمهم في والمعلمات المعلمين بين ما اختالف هناك كان بينما، الثقافي واإلعداد
 في، لهم بالنسبة عالية فوائد ذو أنه على الميداني للتدريب المعلمين تقويم كان حيث الميداني
  .متوسطة فوائد سوى يحقق ال الميداني التدريب أن المعلمات رأت حين

 آلن وذلك، اإلناث من ميدانيال للتدريب حاجة أكثر الذكور أن إلى ذلك الباحثة وتعزو
 البيت داخل التعليم مارست قد اإلناث من كثيراً أن نجد بينما سابقاً التعليم على يعتادوا لم الذكور
  .سناً األصغر وأخواتهم اخوتهم بتدريس عادة اإلناث تقوم حيث، بالجامعة االلتحاق وأثناء قبل

 لمؤهلهم تبعاً والخريجات خريجينال بين ما اختالف وجود عدم إلى النتائج أشارت كما

 األكاديمي واإلعداد الدراسية للخطة وتقويمهم، التعليم نحو الإليجابية توجهاتهم حيث من العلمي
 من لكل متوسطاً تقويماً مؤهالتهم بمختلف الخريجين جميع تقويم كان فقد .والثقافي والتربوي
 تقويمهم كان بينما، الدراسية للخطة مهمتقوي في وكذلك والثقافي والتربوي األكاديمي اإلعداد
 نظر وجهات في اختالفاً هناك كان أنه إالّ .التعليم مهنة نحو اإليجابية للتوجهات مرتفعاً

 حملة من لكل متوسطاً كان حيث، الميداني التدريب نحو المؤهالت مختلف من الخريجين
 لدى عالياً كان أنه حين في، أعلى أو والماجستير، والدبلوم والبكالوريوس البكالوريوس شهادات
  .الدبلوم شهادة حملة

، الدبلوم شهادات حملة من المعلمين إعداد برامج فترة قصر إلى ذلك الباحثة وتعزو
 فهم ذلك التعليم لمهنة إلعدادهم كافياً رغي ذلك ويعتبر، عامين على إعدادهم فترة تقتصر حيث

 من أكثر التدريب هذا لمثل حاجتهم يعكس مما الميداني للتدريب غيرهم من أكبر قيمة يعطون
  .غيرهم
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 محاور لمختلف تقويمهم في الخريجين بين ما اختالف يوجد ال أنه كذلك النتائج وبينت
 مرتفعة توجهات لديهم المعلمين فجميع .للتخصص وفقاً وكذلك الخبرة لسنوات وفقاً الدراسة
 والثقافي والتربوي األكاديمي واإلعداد اسيةالدر للخطة تقويمهم كان بينما، التعليم مهنة نحو

  .متوسطاً الميداني والتدريب
 تقويمهم في الخريجين نظر وجهات في اختالف وجود عدم إلى كذلك النتائج أشارت

 يتعلق فيما فيها يعملون التي المدارس على المشرفة الجهة على بناء الدراسة محاور لكافة
 إالّ .الميداني والتدريب والثقافي والتربوي األكاديمي واإلعداد الدراسية للخطة المتوسط بتقويمهم

 والمدارس الحكومة مدارس في العاملين الخريجين بين ما اختالف وجود بينت قد النتائج أن
 مهنة نحو توجهاتهم في الخاصة المدارس في العاملين الخريجين وبين الغوث لوكالة التابعة
 الوكالة ومدارس الحكومية المدارس من كل في العاملين مينالمعل توجهات كانت حيث، التعليم
 مهنة نحو الخاصة المدارس في العاملين الخريجين توجهات كانت بينما التعليم مهنة نحو مرتفعة
  .متوسطة التعليم

 وذلك النسبي الوظيفي والرضا باألمان اإلحساس إلى ذلك في السبب الباحثة وتعزو
 ما إذا الوظيفي والرضى باألمان إحساس لديهم والوكالة كومةالح معلمي من كل ألن نظراً
 المدارس في العاملين المعلمين ألن وذلك، الخاصة المدارس في العاملين بالخريجين قورنوا
 األسباب إلبداء الحاجة دون وقت أي في خدماتهم عن االستغناء يتم ألن عرضة أكثر الخاصة
 أن إلى غالباً أعمالهم في الحكومية المدارس في ملونالعا والمعلمات المعلمون يستمر بينما

  .رغبتهم على بناء خدمتهم مدة ينهوا أو التقاعد على يحصلوا
 مهنة نحو اتجاهاتهم في الخريجين بين ما اختالفات يوجد ال أنه إلى النتائج أشارت

 كانت حيث، منها تخرجوا التي للجامعات تعزى الثقافي لإلعداد تقويمهم في وكذلك التعليم
 كان بينما .متوسطاً الثقافي لإلعداد تقويمهم كان حين في مرتفعة التعليم مهنة نحو اتجاهاتهم

 الجامعي خريجي أن حيث، الدراسية للخطة تقويمهم في المعلمين بين ما اختالفات هناك
 تقويم انك بينما متوسطاً والتربوي األكاديمي واإلعداد الدراسية للخطة تقويمهم كان الفلسطينية
 الفلسطينية الجامعات خريجي أن ذلك ويبين .مرتفعة الفلسطينية غير األخرى الجامعات خريجي

 األخرى الجامعات خريجي من والتربوي األكاديمي واإلعداد الدراسية الخطة عن رضاء أقل
 عدد قلةل ونظراً هنا أننا إالّ .األسباب لمعرفة الدراسات من لمزيد ذلك ويحتاج .الفلسطينية غير
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 كما بحثنا مجال في ليس ذلك فإن الفلسطينية غير الجامعات خريجي من الدراسة في المشاركين
  .رضاء أكثر تجعلهم التي األسباب يوضح ال عددهم قلة أنن

، الخريجين بين ما اختالف وجود إلى النتائج أشارت فقد الميداني بالتدريب يتعلق وفيما
 الفلسطينية غير الجامعات وخريجي التربوية العلوم كلية جيخري تقويم أن النتائج بينت حيث

 الميداني للتدريب الفلسطينية الجامعات خريجي تقويم أن حين في مرتفعاً كان الميداني للتدريب
 برامج بين ما تقارن أخرى دراسات إلجراء حاجة هناك أن الباحثة ترى لذلك .متوسطاً كان
 ما اختالفات هناك يكون فقد الفلسطينية الجامعات في المختلفة التربية كليات في المعلمين إعداد
 وكلية غيرالفلسطينية الجامعات كال من الدراسة في المشاركين عدد وقلة، وأخرى جامعة بين

   .األساب على بالتعرف للباحثة تسمح لم التربوية العلوم
  

  :المقابالت نتائج مناقشة

  

 في المطروحة الستة األسئلة من سؤال لكل المقابالت نتائج بتحليل الباحثة قامت
 جميع مع المقابالت عقدت وقد .إليها التوصل تم التي النتائج ألهم عرض يلي وفيما، المقابلة
   .وتحليلها اإلجابات بجمع الباحثة وقامت، فردي بشكل المعلمين

  

 الطلبة وانتقاء رالختيا معايير الفلسطينية الجامعات في التربية كليات تتبع هل: األول السؤال

 وهل المعايير؟ هذه هي وما التدريس؟ لمهنة لتأهيلهم التربية بكليات االلتحاق يريدون الذين

 الذين بكفاءة رأيك وما موضوعية؟ أنها تعتقد هل عليها؟ إضافات تقترح هل كافية؟ أنها ترى

   يقابلونك؟

    
 الطلبة الختيار اسيأس واحد معيار سوى يوجد ال أنه المقابالت في المشاركون بين
 الطالب عليه يحصل الذي العام المعدل " وهو المعلمين إعداد برامج في التربية بكليات الملتحقين

 على الحاصلون الطلبة هم التربية بكليات الملتحقين أن المشاركون بين فقد ".العامة الثانوية في
 يفضلون عالية معدالت على الحاصلين الطلبة ألن وذلك، العامة الثانوية في المعدالت أقل

 به يفكر ما آخر وأن، وغيرها والحاسوب والعلوم والصيدلة الطب مثل أخرى بكليات االلتحاق
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 قد التربية كليات طلبة من به بأس ال عدداً أن المشاركون بين كما .التربية كليات هو الطلبة
 أنهم بمعنى، بها التحقوا التي ةاألصلي بالكلية دراستهم مواصلة عن فشلوا أن بعد بالكلية التحقوا
 بينوا المقابالت في المشاركين أن إالّ .أخرى كليات من تحويلهم إثر التربية كلية إلى تحولوا
 ولكنهم نسبياً عالية معدالت على حصلوا قد التربية بكليات الملتحقين الطالب بعض أن كذلك
 نظراً األخرى بالكليات االلتحاق ىعل قدرتهم وعدم االقتصادية الظروف بسبب بالكلية التحقوا
  .التربية كلية في بالتكاليف مقارنة فيها الدراسة تكاليف الرتفاع

 – سبب من ألكثر يعود التربية بكليات لاللتحاق الطلبة رغبة عدم أن الباحثة وترى
 دارسالم في للمعلمين المتدنية والرواتب، الفلسطيني المجتمع في للمعلم االجتماعي المركز أهمها
 حيث، التربية كلية لخريجي المتوفرة العمل فرص تدني وكذلك، المجتمع في المهن بباقي مقارنة

 أصبحت األيام هذه أعدادهم لكثرة ولكن التعليم هو فيه العمل يستطيعون الذي الوحيد المجال أن
  .سنوياً الخريجين آلالف العمل فرص توفير على قادرة غير والتعليم التربية وزارة

 الجامعات في التربية كليات بعض تعقدها التي القبول وامتحانات للمقابالت بالنسبة ماأ
 على بعيد من وال قريب من ال تؤثر ال شكلية إجراءات أنها على المشاركون بين فقد، الفلسطينية
 دقائق عشر من أكثر تستمر ال األحوال أحسن في المقابلة وأن، التربية بكلية الطالب التحاق
 األسئلة من وغيره "؟ التربية بكلية التحقت لماذا " مثل الروتينية األسئلة بعض خاللها حتطر

  .قدراتهم أو التربية بكلية الملتحقين بخصائص لها عالقة ال والتي -مسبقاً إجاباتها المعروفة
 من هم المقابالت هذه على اإلشراف على العاملين أن المقابلة في المشاركون بين كما

 عدم فإن مؤهلين كانوا لو وحتى – المقابلة هذه مثل لعقد أصالً المؤهلين غير الجامعات أساتذة
 من فائدة ال أنه يدركون عليها المشرفين يجعل الطلبة قبول وعدم قبول تحديد في المقابلة أهمية

  .بالبرامج الملتحقين قبول في لها تعطى أهمية ال أنه طالما بالمقابالت االهتمام
 مقابلة هناك يكون أن المشاركون اقترح فقد الطلبة قبول تحسين تراحاتاق عن أما

 بهدف المعلمين إعداد وبرامج التربية بكليات االلتحاق يريد وطالبة طالب كل مع تعقد رسمية
 بعدم التربية كليات تقوم أن الخريجون يقترح كما .الملتحقين الطلبة وقدرات خصائص تحديد
   .متبع هو كما %65 من بدالً %75-70 عن العامة الثانوية عن عدالتهمم تقل الذين الطلبة قبول
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 حيث من شاملة خطة المعلمين إعداد برنامج يتبناها التي الخطة أن تعتقد هل: السؤال الثاني

 هي ما إضافات؟ تقترح هل الخريج؟ يكتسبها التي والثقافية والتربوية األكاديمية الكفايات

  إضافتها؟ تقترح التي الموضوعات هي وما حذفها تقترح التي الموضوعات

  

 جوانب لكافة ما حد إلى شاملة الدراسية الخطة أن المعلمين إعداد برامج خريجو يرى
 الخطة وأن، كافية اإلعداد ساعات عدد وأن، والثقافية والتربوية التخصصية المعلمين إعداد
 يتخرج حيث التخصصي الجانب على التركيز سيما ال، اإليجابية النقاط من عدد على تحتوي
 يرون المقابلة في المشاركين أن إالّ .تعلمه الذي الموضوع عن المعلومات من كم لديه الطالب

 .تطوير إلى تحتاج التي الضعف جوانب من كثير من تعاني زالت ما الدراسية الخطة أن
 فهناك، والثقافي ويالترب الجانب حساب على يكون ما غالباً التخصصي الجانب على فالتركيز

 التربوي اإلعداد في واضحاً ضعفاً هناك أن كما، للخريج الثقافي الجانب بتطوير اهتمام عدم
  .للخريجين

 الذهني والعصف التعاوني التعلم مثل، التدريس أساليب في نظرياً إعداداً يتلقى فالطالب
 نظرياً إعداداً يتلقى ولكنه، شةوالمناق الحوار وأساليب التعليمية والحقائب مجموعات في والتعلم
 قدرته لعدم أو تطبيقه على يتدرب لم لكونه إما، الصف غرفة داخل تطبيقه في صعوبة يواجه
 لفقدانهم يؤدي الحديثة األساليب تطبيق أن المشاركون بين حيث -مالئم بشكل تطبيقه على

 الحديثة ألساليبا عن التخلي إلى بهم يؤدي مما، الفوضى وخلق الصف ضبط على السيطرة
  .الصف ضبط بهدف والتلقين والمحاضرة التقليدية األساليب إلى والعودة

 يزود التربوي الجانب وإهمال التخصصي الجانب على التركيز أن الخريجون يرى
 استخدام على يستطيع ال الوقت نفس في ولكنه لطلبته تعليمها الواجب بالمعلومات الخريج
 الفردية الفروق مراعاة يستطيع ال أنه كما، يعلمونهم الذين الطلبة عمارأل المالئمة التعلم أساليب
  .تدريسهم أثناء لطلبته
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 اإلعداد يتلقون الخريجين الطلبة أن بمعنى: التجزئة :أهمها أسباب عدة إلى ذلك الباحثة وتعزو
 تطور ونمو خصائص عن وبمعزل )التدريس أساليب( التربوي اإلعداد عن بمعزل التخصصي

 يكون أن الحال بطبيعة يعني وهذا .تعلمه ما تطبيق على قادر غير الخريج يجعل مما، الطفل
 مساقات الخريج الطالب فيتعلم متكاملة الخطة تكون بحيث المساقات بين ما ترابط هناك

 في ويمارسها متكامل كل في النمو نفس وعلم التدريس أساليب مساقات جانب إلى التخصص
  .المدارس في عملي يقتطب في الوقت نفس

 أكثر في المعلومات نفس يتعلمون الطلبة أن بحيث المساقات بين ما وتكرار تداخل هناك
 في تعليمه يجب ما لتحديد التربية كلية أساتذة بين ما التنسيق عدم إلى ذلك ويعود مساق من

 وإهمال وانبالج بعض على التركيز إلى يؤدي التكرار أن كما .بينها الربط وكيفية المساقات
  .األخرى الجوانب

 بعض حذف إلى ذلك فسيؤدي األساتذة بين التنسيق تم ما إذا أنه الخريجون ويرى
 اللغة تعلم مثل المعلمين إعداد برامج في مهملة جديدة أخرى بمساقات واستبدالها المساقات
  .القصور من الكثير فيها يزال ما جوانب وهي التكنولوجية والتقنيات التعلم وتكنولوجيا األجنبية

 على الخريجين قدرة من للحد أدى قد الجوانب هذه في القصور أن الخريجون ويرى
 واللغة التكنولوجية التقنيات طريق عن كبير حد إلى يتعزز التعلم هذا مثل ألن وذلك الذاتي التعلم

 شبكة على ينشر إنما العلمية المستجدات من اليوم نشره يتم ما معظم وأن السيما، األجنبية
 استخدام مجال في الخريجين قدرات تطوير يتطلب الذاتي التعلم أن كما .أجنبية وبلغة االنترنت
 التكنولوجية والتقنيات الحاسوب مساقات إضافة ضرورة الخريجون يرى وبذلك، الحاسوب
  .فائدة أية تحقق ال التي المساقات من عدد وحذف األجنبية واللغة

 إلى الذاتي التعلم خالل من أنفسهم تطوير على الخريجين الطلبة ةقدر عدم الباحثة وتعزو
 األبحاث فيها تنشر التي المواقع إلى للدخول مناسب بشكل الحاسوب استخدام على قدرتهم عدم

 منشورة وأنها السيما منها يستفيدوا ألن فإنهم إليها الوصول استطاعوا لو أنهم كما، والدراسات
 استخدام على الخريجين الطلبة قدرة عدم الباحثة تعزو لذلك إضافة .اًغالب اإلنجليزية باللغة
، نظرية دراسة كانت الجامعي إعدادهم أثناء األساليب لهذه دراستهم أن، الحديثة التدريس أساليب
   .الواقع أرض على تطبيفها كيفية لهم يتضح ولم
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  الفلسطينية؟ الجامعات يف التربية كليات في األساتذة بكفاءة رأيك ما : الثالث السؤال
  

 ويتبعون عالية بكفاءة يتمتعون الجامعات أساتذة من عدداً هناك أن المشاركون بين
 ومطلعون يدرسونها التي المساقات تدريس في عالية وكفاءة قدرات ولديهم حديثة تعليم أساليب
 أن حين في .علميال والبحث الذاتي التعلم على طالبهم ويشجعون، العالمية المستجدات آخر على
 محددة وبمعلومات، عنه يخرجون ال محدد بمنهاج يتقيدون ممن الجامعات أساتذة بعض هناك
 يتبعون مازالوا األساتذة هؤالء مثل وأن، عالمات على للحصول امتحانات الطلبة فيها يقدم

  .روتيني بشكل والمحاضرة التلقين أسلوب على المعتمدة التقليدية التدريس أساليب
 أساتذة الختيار دقيقة معايير تضع أن يجب التربية كليات أن الخريجون رىوي
 بعض يرى بل، األساتذة هؤالء مثل به يقوم لما الجامعات من متابعة هناك يكون وأن، الجامعات
 في والخريجين الطلبة نظر وجهات على للتعرف دراسات إجراء يجب أنه كذلك الخريجون
  .يعلمونهم الذين األساتذة

  
  شموليتها؟ مدى وما المقررات بحداثة رأيك ما: الرابع السؤال

 تراعي التي الدراسية الخطة في المقررات بعض هناك أن المقابالت في المشاركون بين
 هناك وأن، كاف غير عددها أن إال الهامة المعلومات من كم على وتشتمل العلمية المستجدات
  .للمكان وال للزمان ال مالئمة غير صبحتوأ سنوات تعليمها على مر، قديمة مساقات

 ومازالت والسبعينيات الستينيات في طورت قد السلوك علم في النظريات بعض وأن
 عصرنا مع تتوافق ال، قديمة أصبحت قد النظريات هذه مثل وأن المعلم إعداد مساقات في تعلم

  .الحالي
 أكثر معلومات لتشتمل تطوير إلى تحتاج المساقات من كثيراً أن الخريجون يرى كما

  .واألبحاث الدراسات إليه توصلت ما أحدث على تشتمل ال المساقات هذه وأن، حداثة
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 في المعلم إعداد لبرامج متواصل تقييم إجراء عدم إلى ذلك في السبب الباحثة وتعزو
 آخر على لإلطالع الجامعة أساتذة بين ما التنسيق عدم إلى وكذلك الفلسطينية الجامعات

  .التعليمية المساقات في ودمجها مستجداتال

 هذه فمثل، التكنولوجية المساقات على الخطة اشتمال عدم إلى ذلك الباحثة تعزو كما
 هذه من كثيراً وأن السيما، المستجدات آخر على اإلطالع على الخريجين الطلبة تساعد المساقات

 تلقيهم لعدم استخدامها الخريجون بةالطل يستطيع ال التي االنترنت شبكة على منشورة المستجدات
  .المستجدات آخر مع التعامل وكيفية، المجال هذا في مساقات

 هي بل، العلمي البحث أساليب على تركز ال المقررات أن كذلك المشاركون وبين
 أكثر المساق من تجعل أن شأنها من العلمي البحث وأساليب، محدد بمنهاج تنفيذ مقررات
  .الجودة على وليس الكم على مساقاتها في تركز جامعاتنا أن كذلك شاركونالم وبين .شمولية

  
 المعلم الطالب إلكساب كافية الفترة أن تعتقد هل الميداني؟ بالتدريب رأيك ما: الخامس السؤال

 هي ما الميداني؟ التدريب يشمله أن يجب ما حول اقتراحاتك ما العملية؟ التدريس مهارات

  لتحسينه؟ اقتراحاتك هي ما الميداني؟ التدريب مجبرنا في الضعف جوانب

  
 الخريجين للطلبة كثيرة فوائد يحقق الميداني التدريب أن المقابالت في المشاركون بين

 من األساتذة فيها يرتاح استراحة فترة تعتبره بل الجانب بهذا تهتم ال التربية كليات أن إال
  .والمحاضرات راسةالد أعباء من الطالب فيها ويرتاح المحاضرات

 على فصلين أو واحد دراسي فصل بين ما يمتد، مدته في قصير الميداني فالتدريب
 متعاونون معلمون يوجد ال حيث بالمتدربين تهتم ال التدريب مدارس أن إلى إضافة، األكثر

 غرفة إلى المعلمين أحد بمرافقة إما التدريب فترة معظم يقضون المتدربين أن كما، متخصصون
 تساعدهم، صفية حصص بإعطاء المتدربون يقوم ما جداً وقليل، إليه واالستماع والمراقبة لصفا

 إعطاء على المتدربين تشجيع على يعملون ال المدارس مدراء أن كما، تعلموه ما تطبيق في
 في لديهم معلمين ليس المتدربين أن بحجة المطلوبة التعليمية الوسائل لهم يوفرون وال الحصص
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 إلى لها استخدامهم يؤدي وقد الوسائل هذه يستخدمون كيف يعرفون ال أنهم بحجة أو سةالمدر
  .تلفها

 يؤدي مما سكنهم مكان عن بعيدة التدريب مدارس أن من الخريجين بعض اشتكى كما
 دون المدرسة في ساعات تمضية مجرد روتينياً كان التدريب وأن، إليها الوصول صعوبة إلى

 المدرسة إلى المتدرب الطالب حضور إثبات بهدف التوقيع هو الهدف إنماو، فائدة أية تحقيق
  .بالتدريب الخاصة المعتمدة الساعات على وحصوله

 أو الميداني التدريب على يشرفون ما نادراً الجامعات أساتذة أن الخريجون بين كما
 أنه الخريجون ىوير .التدريب ومدارس الجامعات بين ما واضح تعاون هناك ليس وأن يتابعونه
  :وأهمها .منه المرجوة الفوائد يحقق الميداني التدريب لجعل هامة خطوات عدة إتباع يجب

زيادة مدة التدريب لتشمل طول فترة الدراسة الجامعية بحيث يقوم الطالب المعلم أثناء  •
 .إعداده بتطبيق ما يتعلمه نظرياً داخل الصف

ن قادرين على مساعدة المتدربين وتوجيهم أثناء أن تقوم الجامعات بإعداد معلمين متعاوني •
 .فترة التدريب

أن يكون هناك تعاون بين الجامعات والمدارس لتخصيص عدد محدد من مدارس  •
التدريب وتوفير معلمين متعاونين مؤهلين فيها وإدارة مدرسية تدرك أهمية التدريب 

 .اإلمكانياتللطالب المعلم وتوفر له كافة 
ون متواصل ما بين أساتذة الجامعات والمعلمين المتعاونين في أن يكون هناك تعا •

  . اإلشراف على الطالب المتدرب إلكسابه كافة المهارات الالزمة

   
 على تعتمد هل الفلسطينية؟ الجامعات في المتبعة التدريس بأساليب رأيك ما: السادس السؤال

 األساليب هذه هي وما الحديثة؟ يسالتدر أساليب تراعي أنها أم التقليدية واألساليب التلقين

  المتبعة؟

 معظمها في تعتمد الفلسطينية الجامعات في المتبعة التدريس أساليب أن الخريجون يرى
 طريق عن المعلومات استرجاع بهدف واالستظهار الحفظ وهي التقليدية األساليب على

 على تركز ما نادراً معلمينال إعداد وبرامج التربية كليات وخصوصاً الجامعات وأن .االمتحانات
 ال أنه كما، الصحيح بمعناه العلمي البحث يعني ماذا يدرك ال المعلم فالطالب .العلمي البحث
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 ما فنادراً والدبلوم البكالوريوس طلبة أما، الماجستير رسالة في إالّ األبحاث هذه مثل في يشارك
  .أبحاث بأية يقومون

 عن البعد كل بعيدة زالت ما المتبعة التدريس بأسالي أن كذلك الخريجون الطلبة ويرى
 والعصف المصغر والتعليم التعاوني والتعلم، تماماً غائبة التعليم فتكنولوجيا، الحديثة األساليب
 وال الصحيح مضمونها يدركون ال ولكنهم الخريجون الطلبة بها يسمع أساليب هي الذهني

   .تطبيقها يستطيعون
ئج التي تم التوصل إليها من االستبانة والنتائج التي تم التوصل وباجراء مقارنة بين النتا
  : إليها من المقابالت يمكن القول بأنه

ال تتبنى الجامعات الفلسطينية سوى معيار واحد الختيار الطلبة الملتحقين بكليات التربية  -
 . وهو المعدل الذي يحصل عليه الطالب في امتحان الثانوية العامة

إالّ أنه بشكل عام ،  الميداني من جامعة ألخرى ومن تخصص آلخريختلف التدريب -
يعاني من كون مدته غير كافية لمساعدة الخريجين على اكتساب المهارات الالزمة ومن 
عدم وجود معلمين متعاونين أكفاء يساعدون الطالب المتدربين على اكتساب مثل هذه 

 عدم التنسيق والتعاون ما بين كما تعاني برامج التددريب الميداني من. المهارات
 . الجامعات والمدارس التي يتدرب فيها الخريجون

يرى الخريجون أن اإلعداد األكاديمية واإلعداد التربوي مالئمين إلى حد ما ولكن يجب  -
إجراء تقويم متواصل لهذه البرامج لتواكب متطلبات العصر وحاجات المجتمع الفلسطيني 

لب بطبيعة الحال حذف بعض المساقات المتكررة وحاجات الخريجين، وهذا يتط
 . والمتداخلة وإضافة مساقات جديدة

هناك قصور في اإلعداد الثقافي لقلة المساقات التي تعطى للطلبة ولعدم مواكبتها  -
  . لمتطلبات العصر، وعدم توافقها وحاجات المجتمع الفلسطيني
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  التوصيات

  :يلي بما الباحثة توصي الدراسة إليها توصلت التي النتائج ضوء في
 تحديث برامج إعداد المعلمين في الجامعات الفلسطينية لتواكب المستجدات ضرورة )1

 .العلمية
 دمج التقنيات التعليمية واستخدام الحاسوب في برامج إعداد المعلمين في ضرورة )2

 .الجامعات الفلسطينية
خريجين لغة أجنبية كي أن تعمل برامج إعداد المعلمين بالتركيز على تعليم الطلبة ال )3

 .يستطيعوا اإلطالع على آخر المستجدات العلمية من المصدر األصلي
أن يعمل أساتذة برامج إعداد المعلمين على التعاون والتنسيق ما بينهم إلعداد خطة  )4

دراسية مترابطة تخلو من التكرار والتداخل وتعمل على إعداد الطلبة الخريجين من 
 .ية والتربوية والثقافية بشكل متوازنمختلف الجوانب األكاديم

 الجامعة المشرفون على التدريب أساتذةزيادة مدة التدريب الميداني وأن يعمل ضرورة  )5
الميداني بالتعاون مع المعلمين المتعاونين في المدارس ومع وزارة التربية والتعليم العالي 

لمالئم للعمل مع الطلبة لتوفير معلمين متعاونين من ذوي الخبرات وإعدادهم اإلعداد ا
 .المتدربين

أن تتبنى كليات إعداد المعلمين في الجامعات الفلسطينية معايير محددة لقبول الطلبة  )6
 ببرامج إعداد المعلمين وذلك لتضمن الحصول على كفاءات جديرة لاللتحاقالمتقدمين 
  .بمهنة التعليم
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 الخليج رسالة .قطر جامعة التربية بكلية العملية التربية برنامج ضمن المعلمين

  .232-192) 4( 2،العربي
  

 الدار، والمستقبل الواقع بين العربي الوطن في التعليم تطوير نحو ).2003( .حسن، شحاته
  .القاهرة، اللبنانية

  

، إعداده، اختياره: " والعشرين الحادي القرن معلم": )2001(. محمد، محمود و  محمود، شوق

  .القاهرة، العربي الفكر دار، اإلسالمية التوجيهات ضوء في تنميته
  

 كليات في العملية التربية لواقع تقويمية دراسة ).2004( .سناء، دقة وأبو شخشير خولة، صبري
  .239-219 )1( 21، اإلسالمية الجامعة مجلة، الفلسطينية والجامعات التربية

  

 نوعية تطوير سياسات ).2006( .رانية، محمد و، سناء، دقة أبو، الشخشير خولة، صبري

 االقتصادية السياسات أبحاث معهد، الفلسطينية ياألراض في التعليم مهنة
  .القدس،  اهللارام )سرما( الفلسطيني

  

 المهنة مزاولة شهادة لمنح المستخدمة اآلليات ).2007( .محمد، وعليان خولة، صبري

 والتعليم العالي التعليم بين التكاملية العالقة حول عمل لورشة مقدم بحث، "للمعلم
 غزة-اهللا رام، والتعليم التربية وزارة، المعلمين إعدادو تدريب برامج، األساسي
  .فلسطين
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  .القاهرة، العربي الفكر دار، )تدريبه، إعداده، كفاءته( المعلم ).1999(. رشدي، طعيمة
  

   .مصر، االسكندرية، الجامعية المعرفة دار، الشخصية اختبارات ).1985(. أحمد، الخالق عبد
  

 للنشر الهالل دار، 1ط، والنفسي التربوي القياس إلى دخلم ).1991( .فاروق، السالم عبد
  .الرياض، والتوزيع

  
 .الباسط عبد سيمر، إبراهيم و محمد على، المنعم عبد و محمد العزيز عبد، العزيز عبد

 أثناء المعلمين لدى التدريسية الكفايات في والمؤهل الخبرة عامل أثر " ).1990(

 المجلد، العربية مصر جمهورية، االسكندرية ،الثاني العلمي المؤتمر، الخدمة
  .1919-1879 ص، الرابع

  
 بقطاع األقصى جامعة في الرياضيات معلم إعداد برنامج تقويم ).2006(. خالد، القادر عبد

، األقصى جامعة،  رسالة ماجستير غير منشورة،الفلسطينية المناهج ضؤ في غزة
  .فلسطين، غزة

  
 المجلة .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في المعلم عدادإ ).1989( .أحمد، المطلب عبد

  .338-294، 4، العدد، سوهاج بجامعة التربية كلية -التربوية
  

 التدريس مجال في السابقة للبحوث تحليلية دراسة " ).1991( .محمد علي، المنعم عبد

  .القاهرة، يمالتعل لتكنولوجيا المصرية الجمعية، األول العلمي المؤتمر، "المصغر
  

 لبرامج والمهني األكاديمي لالعتماد مقترحة معايير ).1996( .محمد، غالب و منير، العتيبي
-95 صص 58 العدد، العربي الخليج رسالة .العربية الجامعات في المعلمين إعداد
130.  
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 اتكلي في العربية اللغة معلم إعداد برنامج تقويم).2005( .سالم بن المحسن عبد، العقيلي

 كلية، التدريس وطرق المناهج قسم، السعودية العربية المملكة في المعلمين
  .سعود الملك جامعة، التربية

  
 لحم بيت جامعة في التربية كلية خريجي أراء استطالع ).1994( .موريس، وبقلة فيوليت، فاشة

  .56-38، )13(، لحم بيت جامعة مجلة، برامجها حول
  

 للنشر الشرق دار، )األداء، التدريب، المفهوم( التدريس كفايات ).2003(. سهيلة، الفتالوي
  .،  األردن، عمان، والتوزيع

  
 تخصص الرابعة السنة طالب لدى التدريس كفاءات بعض تنمية " ).2002(. أحمد، فوزي

، التربية كلية، منشورة غير ماجستير رسالة "المصغر التدريس باستخدام كيمياء
  آسيوط، مصر جامعة

  
، للنشر الكتاب مركز، المعاصرة التحديات ضؤ في المعلم إعداد فلسفة ).2001( .محمد ،كتش

  .القاهرة
  

، دمشق جامعة منشورات، )والطالب المشرف دليل( العملية التربية ).2001( .أحمد، كنعان
  .دمشق

 

التطبيقات في ( التدريس وطرق المناهج في حديثة اتجاهات " ).1998( .حسين كوثر، كوجك

  .،القاهرة، الكتب عالم، تربية األسريةال
  

 العملية التربية طالب لتقويم مالحظات قائمة " ).:1982(. محمد، والمفتي، أحمد، اللقاتي

  .القاهرة، المصرية اإلنجلو مكتبة، "التربية بكليات
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  .1080-1077 ص، )4(مجلد .ورعايته المعلم إلعداد القومي المؤتمر ).1996( .متولي محمد
 

 .وتدريبه تنميته :المعلم إعداد ).2005( .محمد سهير، حوالة و، السميع عبد مصطفى، محمد
  .عمان، الفكر دار، األولى الطبعة

  
 التعليم تكنولوجيا استخدام على المعلمين لتدريب ذاتي تعلم برنامج ).2001.(رزق هناء، محمد

 عين امعةج، التربية كلية،  غير منشورةدكتوراه رسالة، التدريس مواقف في
  .شمس

  
 إعداد عملية في المعلمين إعداد مؤسسات أداء تقييم ).1985( .ماهر ،داودو، جمال، مزعل

  .1985، يونيو، الخامس العدد، التربوية المجلة .المعلم
 

 إعداد في المعاصرة االتجاهات ).2007( .محمد، وحمادة عفاف، والمطيري بدرية، المفرج

   موقع على متوفرة مهنياً وتنميته المعلم
derast/01/06/sectors/pages/kw.edu.moe.www://http.etejahatmoasera   

  
 لدى التدريس كفاءات لتنمية مقترح برنامج فعالية " ).1996( .محمد أحمد محمود، نصر

 كلية،  غير منشورةدكتوراه رسالة، "ئياإلبتدا التعليم بشعبة المعلمين الطلبة
  .أسيوط، مصر جامعة، التربية

  
 المؤتمر، األداء مفهوم ضؤ في وتدريبه المعلم إعداد برامج تطوير ).2002(. محمد، نصر

، التربية كلية، القاهرة )األداء مفهوم ضؤ في التعليم مناهج( عشر الرابع العلمي
  .101-98: األول المجلد، شمس عين جامعة

  
  ps.gov.mohe.www الموقع على متوفر .)2007( .الفلسطينية العالي والتعليم التربية وزارة
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 بحث، والتأهيل الوظيفي االحتياج بين المعلم ).2000( .التعليم قطاع، والتعليم التربية وزارة
  .2000 يونيو صنعاء، تطويره وآفاق المعلم واقع ندوة إلى مقدم

 

 اللغة تدريس تطوير مركز، " التربية وكليات اإلبداع " ).1996( .منى سنة وأبو مراد، وهبة
  .شمس عين جامعة، القاهرة، اإلنجليزية

  
 كلية تخصصات بعض في المعلم إعداد برنامج تقويم ).2005( .شافي، والمحبوب  منى، يوسف

 بدولة المعلمين الطالب نظر وجهة نم المهنية الكفايات ضؤ في األساسية التربية
   .35‐22 واألربعين الثالث العدد، العربية التربية مستقبل، الكويت
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 المالحق

  

 .رسالة جامعة القدس إلى وزارة التربية والتعليم لتسهيل تطبيق الدراسة )1
رسالة وزارة التربية والتعليم لمديرية التربية والتعليم في بيت لحم لتسهيل تطبيق  )2

 .الدراسة

لة مديرية التربية والتعليم في بيت لحم إلى مدراء مدارس محافظة بيت لحم لتسهيل رسا )3
 .تطبيق الدراسة

رسالة مدراء المدارس في محافظة بيت لحم إلى مديرية التربية والتعليم في المحافظة  )4
 .للموافقة على تسهيل تطبيق الدراسة

 .أداة الدراسة المعتمدة في صورتها النهائية )5
   .مينأسماء المحك )6
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  )5( ملحق
  المعلمين نظر بوجهة الخاصة النهائية صورتها في المعتمدة الدراسة أداة

  "خريجيها نظر وجهات من الفلسطينية الجامعات في المعلمين إعداد برامج تقويم"

 

  ة/المعلمة  المحترم/أخي المعلم
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

ول على درجة الماجستير في راسة ميدانية الستكمال متطلبات الحصتقوم الباحثة بد  
  . أساليب التدريس جامعة القدس
تقييم برامج إعداد المعلمين في كليات التربية  في الجامعات " وتهدف هذه الدراسة إلى 

لذا أرجو قراءة فقرات هذه .  من النهوض بالعملية التربويةالمسؤولونليتمكن " الفلسطينية 
علماً بأن هذه اإلجابات لن تستعمل إالّ ، تبانة بتمعن واإلجابة عليها بما يتفق ووجهة نظركساال

ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر على ما ستبذلونه من وقت وجهد . ألغراض البحث العلمي فقط
  . تبانةسفي اإلجابة على هذه اال

                                       وبأهللا التوفيق 
                                                                       الباحثة ابتسام سلسع     
  :  معلومات عامة -أوال

  في المربع المناسب الخاص بالمعلومات الشخصية ) × ( الرجاء وضع إشار 

                         الجنس                     ذكر                          أنثى  -1
             دبلوم                         بكالوريوس المؤهل العلمي  -2

  دبلوم          ماجستير أو أعلى +                            بكالوريوس 
  سنوات 10-5 سنوات الخبرة             أقل من خمس سنوات         -3

  وات                             أكثرمن عشر سن
 التخصص                  علمي                         أدبي  -4

 

 --------------------------------: التي تخرجت منها اسم الجامعة  -5
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  اختيار المقبولين في كليات التربية  -1

 ال نعم العبارة الرقم

    العامة الثانوية في معدلي على بناء التربية كلية في قبلت -1

   التربية بكلية االلتحاق في الشخصية صفاتي دتنيساع -2

    الشخصية رغبتي على بناء التربية بكلية التحاق بطلب تقدمت -3

    أخرى كلية من تحولي أثر التربية بكلية التحقت -4

    القبول المتحان اجتيازي بعد التربية كلية في قبلت -5

 

  توجهات إيجابية نحو التعليم  - 2

  الرقم
ق أواف

 بشدة
 أعارض ال أدري أوافق

أعارض 

 بشدة

      األمم قادة المعلمون يعتبر -1

       التعليم مهنة في اإلنساني بالجانب االهتمام يجب -2

       التعليم مهنة يختار من المجتمع يحترم -3

      االرتياح على التعليم مهنة تبعث -4

      المعلم ميول التعليم مهنة تُشبع -5

       المعلم أهداف التعليم مهنة تحقق -6

       التعليم بمهنة لاللتحاق الطلبة غالبية يميل -7

      التعليم لمهنة الالزمة المهارات التربية كليات خريجو يمتلك -8

      المهن من غيرها من أكثر بالعمل المعلمين التزام التعليم مهنة تنمي -9

       التعليم مهنةب المجتمع تطور يرتبط -10

       لإلبداع الفرصة للمعلم تتيح التعليم مهنة -11

       بالتعليم قيامه عند بالنفس بالثقة المعلم يشعر -12

       الحياة مدى إطالعه مواصلة المعلم من التعليم مهنة تتطلب -13

      باستمرار قدراته يطور أن المعلم من التعليم مهنة تتطلب -14

      التدريس في أساليبهم لتحديث المعلمون يميل -15

      والتجديد االبتكار التعليم مهنة تتطلب -16

      بالمهنة االعتزاز على التعليم مهنة تبعث -17

       المهني أدائهم لتطوير المعلمون يميل -18

      باستمرار األكاديمية معلوماتهم بتحديث المعلمون يقوم -19
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  الخطة الدراسية  - 3

 العبارة الرقم
أوافق 

 بشدة
 أوافق

ال 

 أدري
 أعارض

أعارض 

 بشدة

      الذاتي التعلم على المعلمين إعداد برامج في الدراسية الخطة تؤكد -1

      المعلم إلعداد مناسبة الخطة في العام اإلعداد ساعات عدد -2

      المعلم إلعداد مالئمة التخصصي اإلعداد مقررات ساعات عدد -3

      المعلم إلعداد مالئمة التربوي اإلعداد مقررات ساعات عدد -4

      التخرج متطلبات إلنجاز كافية )سنوات 4( المعلمين إعداد بكليات الدراسة مدة -5

      والتطبيق النظرية بين التوازن المعلمين إعداد خطة تتصف -6

      العلمية هيمالمفا في المعلمين إعداد خطة تتعمق -7

       المهنة نحو اإليجابية االتجاهات المعلمين إعداد خطة تعزز -8

      المعلمين حاجات اإلعداد خطة تلبي -9
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  الجداول فهرس
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  .رجت منهاوسنوات الخبرة والتخصص والجهة المشرفة والجامعة التي تخ
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  76  .نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة  .2
  80  .)اختيار المقبولين في كليات التربية(  العينة على محورأفراد إلجابات والنسب المئوية األعداد  .3

4.  
 المعلمين في إعدادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مدى تقويم برامج 

  .ت الفلسطينيةالجامعا
81  

5.  
 توجهات ايجابية نحوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقويم لفقرات 

  .التعليم
82  

6.  
 المعيارية والدرجة الكلية درجة لفقرات مجال الخطة واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

  الدراسية
83  

7.  
 األكاديمي اإلعدادلدرجة الكلية لفقرات مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وا

  .والتربوي
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8.  
 اإلعدادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الكلية درجة لفقرات مجال 

  .الثقافي
85  

  86  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الكلية لفقرات مجال التدريب الميداني  .9

10.  
 المعلمين في كليات إعدادسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج المتو

  . حسب الجنسالتربية في الجامعات الفلسطينية
87  

11.  
 المعلمين في كليات إعدادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج 

  . العلمي حسب المؤهلالتربية في الجامعات الفلسطينية
89  

12.  
 المعلمين في كليات إعدادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج 

  . حسب سنوات الخبرةالتربية في الجامعات الفلسطينية
92  

13.  
 المعلمين في كليات إعدادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج 

  . حسب التخصصلجامعات الفلسطينيةالتربية في ا
94  
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 المعلمين في كليات إعدادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تقويم برامج 

  . حسب الجهة المشرفةالتربية في الجامعات الفلسطينية
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15.  
ن في كليات  المعلميإعداد تقويم برامج لمجاالتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  . حسب الجامعةالتربية في الجامعات الفلسطينية
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  األشكال فهرس
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