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ملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف على دور برنامج الإعداد اجلامعي يف
�إك�ساب املعلمني الكفايات املهنية
وفق االجتاهات احلديثة من وجهة نظرهم ،وا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )486معلماً
ومعلمةً من مديريتي الرتبية والتعليم (خانيون�س ،و�رشق خانيون�س)
 ،طبقت عليهم ا�ستبانة مكونة من ( )32فقرة ،موزعة على خم�س
جماالت هي :الإعداد والتخطيط اجليد� ،إدارة ال�صف وتنفيذ التدري�س،
ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات التعليمية ،تقومي تعليم الطلبة ،والتمكن
التخ�ص�صي.
وقد ك�شفت النتائج �أن دور برنامج الإعداد اجلامعي يف
�إك�ساب املعلمني الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة جاءت
بوزن ن�سبي ( ، )67.4%وجاءت نتائج متو�سطات التقديرات
ملجاالت الدرا�سة مرتبة تنازلياً :كفايات التمكن التخ�ص�صي بوزن
ن�سبي ( ، )70.8%ثم كفايات الإعداد والتخطيط اجليد (، )69.4%
كفايات �إدارة ال�صف وتنفيذ التدري�س ( ، )68.6%كفايات ا�ستخدام
الو�سائل والتقنيات التعليمية ( ، )67.6%ويف الرتتيب الأخري
جمال كفايات تقومي تعليم الطلبة بوزن ن�سبي (. )61.4%
وك�شفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α≥0.05من وجهة نظر املعلمني لدور
برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني الكفايات املهنية وفق
االجتاهات احلديثة تعزى �إىل متغري اجلن�س ومتغري �سنوات اخلدمة،
بينما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
التقدير اجلامعي ل�صالح املعلمني من �أ�صحاب التقدير ممتاز.وقد
قدمت الدرا�سة عدداً من التو�صيات واملقرتحات.
الكلمات املفتاحية :برنامج الإعداد اجلامعي  -املعلمون -
الكفايات املهنية  -االجتاهات احلديثة.
The Role of the University educational programs in
acquiring the Teachers the Professional Competencies In Accordance with the Modern Trends

Abstract:
The study aimed at identifying the role of the
university educational programs in acquiring the
teachers the professional competence in Accordance
with the modern trends, in their view. The study
used a descriptive approach, the study sample
consisted of (486) teachers, applied a questionnaire
consisting of (32) items educational characterized
five areas: preparation and good planning, classroom
management and implementation of the teaching, the

use of methods and techniques, evaluation of students
learning, and mastery of subject matter.
The results revealed that the role of the university
program in acquiring the teachers the professional
competencies in accordance with the modern trends
came with a relative present (67. 4%) , and the
results of the study came in a descending order: the
mastery of subject matter relative present (70.8%) ,
then the efficiencies of good preparation and planning
(69.4 %) , efficiencies of classroom management and
implementation of teaching (68.6%) , efficiencies of
using educational methods and techniques (67.6%) ,
and in the final field efficiencies of evaluating student
learning relative present (61.4%) .
The findings also revealed that there were no
statistically significant differences at the level of
significance (a≤0.05) in the teachers 'view of the
role of the university educational program instill in
teachers' professional competence in accordance with
the modern trends attributed to the sex variable and
variable years of service, while the results showed no
statistically significant differences due to the variable
university teacher with excellent appreciation of the
owners. The study made a number of recommendations
and suggestions.
 Key words: Role of the University - TeachersProfessional Competence - Modern Trends.

املقدمة:
يعد التعليم ب�صفة عامة والتعليم العايل ب�صفة خا�صة
من �أ�س�س التنمية ال�شاملة يف �أي جمتمع ،لأن التعليم هو امل�صدر
الأ�سا�سي لإعداد وت�أهيل الأفراد وبالتايل املجتمعات وتزويدهم
باملعارف واملهارات والقدرات التي جتعلهم قادرين على �أداء
�أعمالهم ب�صورة فعالة؛ خلدمة �أنف�سهم وخدمة جمتمعاتهم،
وبالتايل ف�إن االهتمام بالتعليم بجميع مراحله من �أهم املتطلبات
لتنمية املجتمعات والنهو�ض بها وجعلها قادرة على م�سايرة
التطور احل�ضاري ،واالجتماعي ،واالقت�صادي ،وال�سيا�سي ،واملعريف
والتكنولوجي.
وتعد مهمة حت�سني التعليم والتعلم من �أولويات الكثري من
الدول املتقدمة ،والنامية على حد �سواء ،وذلك لأن هذه العملية ت�سهم
ب�شكل حقيقي يف حتقيق �أهداف هذه الدول و�آمالها امل�ستقبلية؛
وبذلك يعد املعلم من �أهم العوامل التي ت�ساعد على حتقيق النه�ضة
الرتبوية املرجوة ،والتي ت�ؤدي �إىل نه�ضة املجتمع يف اجلوانب كافة
(العو�ضي. )2013 ،
ولهذا نرى الأهمية البالغة التي توليها املجتمعات باختالفها
لربامج �إعداد املعلم ،وذلك لأن نوعية املعلمني وم�ستويات ت�أهيلهم
تعتمد �إىل حد كبري على برامج �إعدادهم ،فنجاح املعلم يف مهنته
وعمله يتوقف بالدرجة الأوىل على نوعية وحمتوى ما يقدم له
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من برامج �أثناء مرحلة �إعداده وقبل انخراطه يف مهنة التعليم
(املطرودي. )2002 ،
وي�ؤكد ذلك (دروي�ش� )2002 ،أنه قد �أ�صبح من ال�رضوري عدم
التهاون يف برامج �إعداد املعلم الذي يعد مفتاحاً لكل تطور؛ لأن �أية
جهود تبذل لتح�سني �أي جانب من جوانب العملية الرتبوية ال ميكن
�أن ت�ؤدي �إىل التقدم املن�شود ما مل تبد�أ ب�إعداد املعلم ،وطاملا �أن
املعلم هو املدخل الأ�سا�س يف �أية عملية تعليمية ،ف�إن الأمر يتطلب
التح�سني امل�ستمر جلميع جوانب نظام �إعداد املعلم ب�صفة عامة.
�إن املجتمع مطالب بتوفري املعلمني الأكفاء امل�ؤهلني
واملدربني ،كما �أنه مطالب باالهتمام باملعلم باعتباره عامالً مهما
يف جناح العملية الرتبوية وكفاياتها يف حتقيق الأهداف املرجوة
منها .ونظراً للدور املميز للمعلم يف نظام التعليم يف املجتمع
ف�إن العناية يف اختياره ،و�إعداده وتدريبه ونوعية الكفايات التي
ميتلكها يف اجلوانب ال�شخ�صية والعلمية واالجتماعية والفنية يعد
�رضورة �أ�سا�سية لأي نظام تعليمي.
واملعلم الكفء هو �أحد الركائز الأ�سا�سية يف املنظومة
التعليمية ،فهو الذي يقوم بالعبء الأكرب يف حتقيق �أهدافها ،وهو
امل�سئول املبا�رش عن جناح �أو ف�شل �أي خمطط خا�ص بالعملية
التعليمية ،ومن ثم ف�إن جناح �أي نظام تعليمي �أو ف�شله يعتمد �إىل
حد كبري على وجود املعلم امل�ؤهل ت�أهيالً جيداً؛ ليتوىل م�سئولية
حتقيق النمو املتكامل للمتعلمني (ال�شديفات و�آخرون، )2012 ،
ومن ثم ينبغي على م�ؤ�س�سات �إعداد املعلم �أن تغري من �سيا�ستها
وبراجمهـا مبا ينعك�س �إيجابـاً على برامج الإعداد الرتبوي للمعلم؛
وذلك لإتاحة الفر�صة للطالب املعلمني �أن يتزودوا مبا ميكنهم من
القيام ب�أدوارهم كما ينبغي �أن تكون؛ �أي القيام ب�أدوارهم التي
تفر�ضها عليهـم حتديات العوملـة (�آل ابراهيم. )2002 ،
واملعلم هو امل�ؤهل والقادر �إذا مت �إعداده ب�شكل �سليم على
حتقيق �أهداف املناهج وجعلها واقعاً ملمو�ساً على �أر�ض الواقع،
لأنه ي�ؤثر يف طالبه ب�أقواله و�أفعاله ومظهره و�سائر ت�رصفاته التي
ينقلها الطالب عنه �أحياناً بطريقة �شعورية �أو ال �شعورية .وملا كان
للمعلم هذه الأهمية يف العملية الرتبوية ،فمن ال�رضوري �أن ينال من
العناية واالهتمام بالقدر الذي يتنا�سب مع الدور اخلطري الذي يقوم
به يف �إعداد الن�شء وتكوينهم ،ونتيجة لذلك يحتاج الأمر �إىل موا�صلة
اجلهود لتح�سني نوعية برامج �إعداد املعلم يف كليات الرتبية حتى
ي�ستطيع �أن يكون ذا فعالية �إيجابية يف العملية الرتبوية (الكلثم،
. )2007
يف �ضوء ما �سبق� ،أ�صبحت ق�ضية �إعداد وت�أهيل املعلمني
متثل ال�صدارة بني م�رشوعات التطوير الرتبوي يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف العديد من دول العامل ،فقد �أولت املجتمعات الدولية على
اختالف فل�سفاتها ،و�أهدافها ،ونظمها االجتماعية ،واالقت�صادية،
وال�سيا�سية مهمة االرتقاء بالأطر الرتبوية ومبهنة التعليم؛ فاالرتقاء
بربامج �إعداد املعلم يزيد من فاعلية النظام الرتبوي ،وي�سهم يف
حتديد نوعية م�ستقبل الأجيال (الناقة. )2009 ،
�إن التحدي الأكرب للمعلم خالل فرتة �إعداده ،و�أثناء فرتة
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اخلدمة ،يحتم عليه �أن يكون قادراً على مواكبة �شتى املتغريات يف
ع�رص يتميز بت�سارع اخلُطى يف العلوم والتقنية التي ُتغري الكثري من
�أمناط احلياة ،ف�أ�صبح املعلم يحتاج �إىل مهارات متجددة ملالحقة
هذه املتغريات ،ومهارات ال تكت�سب بال�صدفة ،وال ميكن اكت�سابها
بدرا�سة برنامج حمدد ،بل بدرا�سة �سل�سلة متكاملة و�شاملة من برامج
التنمية امل�ستمرة ،التي تعتمد على التخطيط العلمي.
من ذلك ال ب َد لربامج �إعداد املعلم �أن تتبنى منطلقات لتكوين
مهارات جديدة ملعلم امل�ستقبل يف �ضوء االجتاهات احلديثة الذي
ال غنى له عنه ،فمن املعلوم �أن « برامج �إعداد املعلم مهما كانت
على درجة من اجلودة ال ميكن لها يف ع�رص كع�رصنا هذا ،يحفل
بالتطورات والتغريات امل�ستمرة� ،أن متد املعلم بحلول للم�شكالت
العديدة التي تواجهه ،وال ت�ستطيع �أن ت�سد الفجوة التي يحدثها
التفجري املعريف �سواء يف جمال التخ�ص�ص العلمي� ،أو يف اجلانب
الرتبوي ،فالتطورات ال�رسيعة يف مادة التخ�ص�ص وطرق تدري�سها،
ويف العلوم الرتبوية على وجه العموم حتتاج �إىل برامج تدريب
م�ستمرة للمعلم ،وحتتاج ،بالدرجة الأوىل� ،إىل تزويده مبقومات
النمو الذاتي» (كت�ش. )2001 ،
ولقد �أو�صت امل�ؤمترات والندوات التي اهتمت بق�ضايا �إعداد
املعلم ب�أن يتم مناق�شة وتطوير الئحة مهنية لكفايات التدري�س،
وتر�سيخ قواعد املهنة ،وحتديد ممار�سات املعلمني حيال ق�ضايا
�شائكة وفق االجتاهات احلديثة ،منها :الإعداد والتخطيط ،و�إدارة
ال�صف ،و�أ�ساليب القيا�س والتقومي ،والتزام املعلم جتاه تالميذه،
واملعرفة املهنية واملمار�سة العملية ،القيادة وبناء الثقة ،الرتقي
والت�أهيل الذاتي ،تطوير بيئات التعلم وامل�شاركة يف جميع اجلهود
التي ت�ستهدف هذا التطوير ،التمكن العلمي التخ�ص�صي (م�صطفى،
. )2009 :48
و�أكد الروي�شد و�آخرون ( )2002على �أهمية تطوير عملية
�إعداد املعلم؛ لكي تتم�شى مع مطالب الع�رص احلديث ،على اعتبار
�أن املعلم �سيظل ركناً �أ�سا�سياً يف العملية التعليمية ،ولن يتمكن
النظام التعليمي من مواجهة حتديات العوملة املعا�رصة دون �إعطاء
املعلم �أولوية العناية واالهتمام اختياراً ،و�إعداداً ،وتدريباً لغر�ض
الرفع من م�ستواه ،والعمل على م�ساعدته يف حتقيق التفاعل الالزم
والتكيف املطلوب وفق االجتاهات احلديثة.
وبهذا ،ف�إن معرفة املعلم مبجال تخ�ص�صه ،و�إملامه بطرائق
التدري�س ،ومتكنه من الكفايات الالزمة التي يجب �إتقانها من قبله،
ليكون قادراً على �أداء مهماته التعليمية والإدارية من الأمور امل�سلم
بها يف الرتبية والتعليم وتعني الكفاءة هنا �أن يكون الفرد م�ؤهالً
ت�أهيالً جيداً للقيام بن�شاط ما� ،أو �إجناز مهام وظيفية حمددة وفقاً
ملعايري (اخلمي�س. )2004 ،
مما �سبق تعد برامج الإعداد اجلامعي من �أبرز برامج ال�صقل
التي ترفع من كفاية املعلمني ،فاملعلم الأكف�أ هو املعد �إعداداً
�أكادميياً ومهنياً ميكنه �أن ينجح العملية التعليمية التعلمية؛ لذا
اهتمت الدول بربامج �إعداد املعلمني على �أ�سا�س الكفايات املهنية
ب�شكل مل ي�سبق له نظري يف العقدين الأخريين من القرن الع�رشين.
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وبالن�سبة للجامعات الفل�سطينية فمن الوا�ضح �أنها تبذل اجلهود
ب�إعداد وتدريب املعلمني قبل اخلدمة ب�آليات تراعي التطور والتقدم
يف جميع املدخالت ،وعمليات التعليم؛ وذلك لتحقيق اجلودة يف
عمليات التعليم مبا ينعك�س على حت�سني الكفايات الالزمة ملعلم
امل�ستقبل ،وهذه الدرا�سة حتاول �أن تبني واقع دور برنامج الإعداد
اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني الكفايات املهنية وفق االجتاهات
احلديثة.

مشكلة الدراسة:
يعد املعلم �أحد املداخل الأ�سا�سية ملدخالت العملية التعليمية؛
ملا يقوم به من دور كبري يف جناح الرتبية يف بلوغها غاياتها
وحتقيق وجودها يف تطوير احلياة للأف�ضل ،ويتوقف ذلك بالدرجة
الأوىل على نوع الإعداد الذي تلقاه قبل اخلدمة وم�ستوى ذلك
الإعداد ،وكذلك على جودة التدريب الذي تلقاه يف �أثناء اخلدمة،
ومن ثم فاملعلم اجليد �رشط �أ�سا�سي ومقوم �رضوري لتطوير التعليم
وحتديثه؛ ملواكبة الع�رص وا�ست�رشاف امل�ستقبل وتوقع حتدياته.
ولهذا نرى الأهمية البالغة التي توليها املجتمعات باختالفها
لربامج �إعداد املعلم ،وذلك لأن نوعية املعلمني وم�ستويات ت�أهيلهم
تعتمد �إىل حد كبري على برامج �إعدادهم ،فنجاح املعلم يف مهنته
وعمله يتوقف بالدرجة الأوىل على نوعية وحمتوى ما يقدم له من
برامج يف �أثناء مرحلة �إعداده وقبل انخراطه يف مهنة التعليم.
بناء على ما �سبق لقد �أ�صبح من ال�رضوري االرتقاء ب�أداء
املعلم �إىل حد كبري على مدى �إعداده الرتبوي والتخ�ص�صي اجلامعي؛
لأن �أية جهود تبذل لتح�سني �أي جانب من جوانب العملية الرتبوية ال
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل التقدم املن�شود ما مل تبد�أ ب�إعداد املعلم ،وطاملا
�أن املعلم هو املدخل الأ�سا�س يف �أية عملية تعليمية ،ف�إن الأمر
يتطلب التح�سني امل�ستمر جلميع جوانب نظام �إعداد املعلم ب�صفة
عامة ،والكفايات املهنية ب�شكل خا�ص.
وبالن�سبة لكليات الرتبية يف قطاع غزة ،فقد �أ�صبحت �سبع
كليات يف جامعات( :جامعة الأزهر ،اجلامعة الإ�سالمية ،جامعة
الأق�صى ،جامعة القد�س املفتوحة ،جامعة غزة ،جامعة فل�سطني،
جامعة الأمة للتعليم املفتوح) يف العقدين الأخريين ،وقد زاد عدد
خريجيها وعدد امللتحقني بتلك الكليات يف الربامج املختلفة ،وما
خل�صت �إليه الكثري من الدرا�سات الفل�سطينية �إىل �ضعف م�ستوى
خريجي تلك الكليات ،مما ي�ستدعي �إعادة النظر يف برامج تلك
الكليات ومدى حتقيقها للأهداف املن�شودة من ورائها ،بالإ�ضافة
�إىل تقييم تلك الربامج و�إ�سنادها �إىل معايري عاملية.
من هنا كان ال بد من االهتمام بعملية تطوير م�ستمر لربامج
الإعداد اجلامعي بكليات الرتبية باجلامعات الفل�سطينية املختلفة؛
لتتالءم واحتياجات الطلبة واملجتمع و�أن تعمل على �ضمان جودة
التعليم املقدم للطلبة والذين �سيمار�سون مهنة التعليم م�ستقبالً،
ولقد ا�ست�شعر الباحث �أهمية التعرف على برامج الإعداد اجلامعي
يف اجلامعات الفل�سطينية والتي من املفرت�ض �أن تك�سب املعلمني
الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة؛ وذلك بهدف حت�سني تلك

الربامج وتطويرها وفق االجتاهات احلديثة .وبناء على ما �سبق
تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية بالت�سا�ؤل الرئي�س التايل:
ما دور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني الكفايات
املهنية وفق االجتاهات احلديثة؟
وينبثق عن ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
1 .1ما الدرجـات التقديــرية لدور برنامج الإعداد اجلامعي يف
�إك�ساب املعلمني الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة
من وجهة نظرهم؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≥0.05بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدور
برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�سابهم الكفايات املهنية وفق
االجتاهات احلديثة من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري
اجلن�س (ذكور� ،إناث) ؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≥0.05بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدور
برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�سابهم الكفايات املهنية وفق
االجتاهات احلديثة من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري
�سنوات اخلدمة (�أقل من � 5سنوات ،من � 5إىل �أقل من 10
�سنوات ،من � 10إىل �أقل من � 15سنة� 15 ،سنة ف�أكرث) ؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≥0.05بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدور
برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�سابهم الكفايات املهنية وفق
االجتاهات احلديثة من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري
التقدير اجلامعي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد) ؟

أهداف الدراسة:
1 .1التعرف �إىل دور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني
الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة من وجهة نظر
املعلمني.
2 .2الك�شف عما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α≥0.05متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة
لدور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�سابهم الكفايات املهنية
وفق االجتاهات احلديثة من وجهة نظر املعلمني تعزى �إىل
املتغريات (اجلن�س� ،سنوات اخلدمة ،التقدير اجلامعي) .

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية الدرا�سة احلالية من �أهمية املو�ضوع الذي تتناوله
وهو دور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني الكفايات
املهنية وفق االجتاهات احلديثة .وتربز هذه الأهمية من خالل:
�1 .1إبراز دور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني
الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة مما قد يتيح معرفة
قدرة هذه الربامج يف حتقيق الأهداف وم�ستوى اجلودة فيها.
168

دور برنامج اإلعداد اجلامعي في إكساب املعلمني الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة

د .أنور شحادة حسني نصار

�2 .2إعداد قائمة بالكفايات املهنية الالزم توافرها لدى املعلمني
والتي من املفرت�ض �إك�سابها لهم خالل برنامج الإعداد
اجلامعي مما يفيد يف و�ضع ر�ؤية م�ستقبلية لأدوارهم.
3 .3اال�ستجابة لالجتاهات احلديثة التي تدعو �إىل زيادة االهتمام
مبو�ضوع الإعداد اجلامعي وتطويره وفق االجتاهات احلديثة
�سواءً على امل�ستوى املحلي �أم العاملي.
4 .4قد ت�سهم نتائج الدرا�سة احلالية ب�إعطاء ت�صور وا�ضح للقائمني
على برامج الإعداد اجلامعي يف اجلامعات الفل�سطينية حول
واقع الكفايات املهنية التي ميتلكها املعلمون –بعد التخرج
 مما قد ي�سهم يف حت�سني وتطوير تلك الربامج.5 .5تقدمي م�ؤ�رشات تتطلب بذل اجلهود املرتبطة مبواكبة حركات
التغيري والتجديد والتحديث يف برامج الإعداد اجلامعي يف
ظل االجتاهات احلديثة ومواكبة ثورة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ومتطلبات التناف�س.

حدود الدراسة:
تقت�رص الدرا�سة على احلدود الآتية:
 املو�ضوعي :التعرف على واقع دور برنامج الإعداد
اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني الكفايات املهنية وفق االجتاهات
احلديثة.
 امل�ؤ�س�ساتي :مديريتا الرتبية والتعليم (خانيون�س ،و�رشق
خانيون�س) .
 الب�رشي :املعلمون اجلامعيون.
 املكاين :حمافظة خانيون�س.
 الزماين :طبقت هذه الدرا�سة يف نهاية الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام الدرا�سي 2016 /2015م.

مصطلحات الدراسة:
مت التعريف �إجرائياً:
◄◄برنامج الإعداد اجلامعي :العمليات والأن�شطة واملناهج
الدرا�سية امل�صممة واملخططة لإعداد املعلمني ملهنتهم امل�ستقبلية
�أثناء املرحلة اجلامعية (البكالوريو�س) والتي يتزودون من خاللها
باملعرفة يف التخ�ص�ص واملهارات املهنية الالزمة ملهنة التدري�س
يف جمال ت�صميم عملية التدري�س و�إدارتها وتنفيذها وتقوميها
لتحقيق تعلم �أكرث فاعلية.
◄◄الكفايات املهنية :جمموعة القدرات والإمكانات
واملهارات التي ميتلكها املعلم يف �أف�ضل م�ستوى يحتمل �أن ي�صل
�إليه �إذا ح�صل على �أن�سب �إعداد وتدريب للعملية التعليمية ،ومتكنه
من �أداء عمله و�أدواره وم�س�ؤولياته ،وجتعله قادراً على حتقيق �أهداف
العملية التعليمية بفاعلية و�إتقان ،وتقا�س بالدرجة التي يح�صل
عليها املعلم يف مقيا�س الكفايات املهنية يف املجاالت (الإعداد
والتخطيط اجليد� ،إدارة ال�صف وتنفيذ التدري�س ،ا�ستخدام الو�سائل
والتقنيات التعليمية ،تقومي تعليم الطلبة ،التمكن التخ�ص�صي) الذي
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قام الباحث ب�إعداده.

االطار النظري
تعد برامج كليات �إعداد املعلمني ال غنى عنها لأي جمتمع
كان ،حيث �إنها الكلية املعنية ب�إعداد املعلمني للتدري�س يف جميع
املراحل ،وطاملا �أن املعلم يعد ركن الزاوية يف العملية الرتبوية،
والتعليمية ف�إن �إعداده مبا يتواكب مع امل�ستجدات واملتغريات
الرتبوية من الأهمية مبكان (العي�سوي واخلوالدة ، )2005 ،وبقدر
ما يكون �إعداد املعلم جيداً بقدر ما ينعك�س ذلك �إيجاباً على
املخرجات التعليمية ،ومن ثم على املجتمع ب�شكل عام؛ لذلك يركز
امل�سئولون على برامج �إعداد املعلمني �أمالً يف حتقق الهدف املن�شود
منها ،واملتمثل بح�سن �إعداد املعلم من جميع اجلوانب ،لذلك ف�إن من
املفرت�ض �أن تخ�ضع هذه الربامج للتطوير والتحديث امل�ستمر.
ومن الدوافع التي �أدت �إىل تطوير برامج كليات الرتبية
بالعامل العربي ،ودعت للأخذ باالجتاهات احلديثة « كرثة ال�شكوى
عاملياً وعربياً من �ضعف امل�ستوى العلمي والثقايف ،لي�س للمعلمني
فقط ،بل ملعظم العاملني يف جمال التعليم ،مما فر�ض على كثري
من املجتمعات �إعادة النظر يف �أهداف وبرامج كليات الرتبية بها
ال�سيما و�أن الدور املتزايد للمعلم ي�ؤدي دوراً يف ذلك؛ �إذ ت�ؤكد بع�ض
الدرا�سات الرتبوية �أن  %60من جناح العملية الرتبوية يقع على
عاتق املعلم ،بينما يتوقف  %40الباقية من النجاح على الإدارة
وظروف التالميذ العائلية و�إمكانيات امل�ؤ�س�سة التعليمية» (خزعلي
ومومني ، )2010 ،وهذا يدل على �أن املعلم يتحمل اجلزء الأكرب من
جناح عملية التعليم ،فلذلك هو يحتاج دائماً �إىل الت�أهيل على �أف�ضل
امل�ستويات وتطوير برامج ت�أهيله.
وميكن القول �أن «بلدان العامل املتقدمة ت�شهد الآن حركة
�إ�صالح يف برامج �إعداد املعلمني ترتكز حول �إن�شاء عالقات وثيقة
بني املدار�س وبرامج �إعداد املعلمني ،وت�شتمل هذه العالقات على
دمج جهود �أ�ساتذة اجلامعة ،ومعلمي املدار�س ،وم�رشيف املواد
بالإ�ضافة �إىل جهود املعلمني املتدربني �أنف�سهم بحيث تن�صهر هذه
اجلهود جميعاً يف بوتقة واحدة ت�سمح بامل�شاركة ،والعمل ،والنمو
املهني جلميع هذه الأطراف» (را�شد )2002 ،؛ لذا ف�إن احلر�ص على
مواكبة االجتاهات العاملية املعا�رصة يف �إعداد املعلم ال بد �أن
ت�ؤدي �إىل �إعادة النظر جذرياً يف �أهداف كليات الرتبية وبراجمها.
كما �أن االجتاهات احلديثة واقرتانها بزيادة معايري
التوقعات الرتبوية ملخرجات العملية الرتبوية ت�ؤكد على �رضورة
تعديل وتطوير برامج �إعداد وت�أهيل املعلمني ب�شكل م�ستمر؛ لتتالءم
مع الأ�صول الرتبوية وم�ستجدات الواقع وحتديات امل�ستقبل (�سامل،
1424هـ) ؛ لذلك يعد مو�ضوع تطوير املعلمني من املو�ضوعات
املهمة ،ويرجع ذلك �إىل التطورات املتعددة التي متر بها امل�ؤ�س�سة
التعليمية من جهة والثورة التكنولوجية من جهة �أخرى ،والتي
تتطلب متابعتها ب�شكل م�ستمر من �أجل اال�ستفادة منها يف العملية
التعليمية.
لذلك اجتهت اجلهود يف �أغلب بلدان العامل �إىل متهني التعليم
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نتيجة للتغريات التي م�ست طبيعة العملية التعليمية التعلمية،
فالتغيري عملية مهمة ومو�ضوعية ومنظمة؛ �إذ �سمحت للمعلم بحرية
الت�رصف داخل ال�صف م�ستخدما الأ�ساليب الرتبوية التي حتقق له
كفايات فنية وعلمية حتتاجها غرفة ال�صف (Lukhwareni, 2004:
 ، )48ف�ضالً عن ا�ستنادها على الآراء واالعتقادات اخلا�صة مبو�ضوع
الدر�س ( ، )Davies & Rogers, 2000: 219مما دفع باملعلم �إىل
توظيف الكفايات املن�سجمة مع �شخ�صيته وقدراته وميوله داخل
ال�صف.
ولكي يقوم املعلم بدوره يف العملية التعليمية ف�إنه يحتاج
�إىل �أن تتوافر لديه جمموعة من الكفايات املهنية ال�رضورية؛ ولذلك
�أ�صبح من �أهم االجتاهات احلديثة يف �إعداد املعلم حتديد الكفايات
املهنية �أو املهارات التدري�سية الالزمة له ،واتخاذها عند �إعداده
مبعاهد وكليات �إعداد املعلم ،وعند تدريبه.
ولقد �أ�صبح مو�ضوع كفايات املعلم من املو�ضوعات املهمة
يف العملية الرتبوية املعا�رصة ،ملا له من �أهمية بالغة يف كونه
مر�شداً ودليالً للمعلم ،وب�صفة خا�صة يف �أدائه لعمله ومنوه املهني،
ولهذا بد�أ االهتمام بالكفايات املهنية �سواء �أكانت من قبل الكليات
امل�سئولة عن الإعداد� ،أم من مراكز التدريب التي تتوىل م�س�ؤولية
التدريب بهدف االرتقاء مب�ستوى الأداء املهني للمعلم ،وهذا يدل
على �أهمية الكفايات املهنية لإعداد املعلم ب�شكل عام (العو�ضي،
. )2013
ووفقاً للمجل�س العاملي ملعايري التدريب ،والأداء ،والتدري�س
( )Rowe,2001و (ُ )IBSTPI, 2006تعرف الكفاية ب�أنها جمموعة
متكاملة من املعارف ،واملهارات ،واالجتاهات التي متكن الفرد من
ت�أدية �أن�شطة مهنية حمددة بفاعلية ،وفقاً ملعايري الأداء املتوقعة
للوظيفة .وقد حدد املجل�س خم�س كفايات رئي�سة للتدري�س ،هي:
(كفاية ال�شخ�صية ،التخطيط والإعداد ،طرائق وا�سرتاتيجيات
التدري�س ،التقييم� ،إدارة بيئة التعلم)  .وال يوجد بطبيعة احلال
�إجماع حول عدد الكفايات املهنية الأ�سا�سية ،والفرعية ،ونوعها
نتيجة الختالف وتنوع الر�ؤى والفل�سفات الرتبوية للتعليم من
بلد �إىل �آخر .ومهما كان �أمر هذا االختالف ف�إن م�ستوى امتالك
املعلم للكفايات املهنية ،وم�ستوى ممار�سته لها يظالن من العوامل
الأ�سا�سية امل�ؤثرة يف تطوير فاعلية العملية التعليمية يف املدر�سة،
ويف نوعية خمرجاتها (عمر واجلرجاوي. )2006 ،
تتطلب عملية التدري�س كفايات متنوعة وعديدة يتوجب
توافرها لدى املعلم ،وهذه الكفايات يكت�سبها املعلم خالل �سنوات
�إعداده لهذه املهنة ،وت�ستند يف الوقت ذاته على مكونات �شخ�صيته،
وما يحمله من خ�صائ�ص ت�شكل يف جمملها وحدة متكاملة لتلك
ال�شخ�صية.
وتتميز الأدبيات بني �أنواع خمتلفة من الكفايات ،منها
الكفايات املهنية العامة مثل :التخطيط للدر�س ،و�إدارة ال�صف،
ومهارات ا�ستخدام الو�سائل التعليمية ،و�شخ�صية املعلم وعالقته
بالتالميذ ،وا�ستخدام و�سائل القيا�س والتقومي املختلفة .وهناك نوع
�آخر من الكفايات هي الكفايات الأكادميية اخلا�صة باملادة العلمية

كالتمكن من املادة العلمية ،والقدرة على �إي�صال املادة العلمية �إىل
الطلبة بالطريقة ال�صحيحة (عيد. )2004 ،
وح�سب �شنطاوي ( )2007فقد حدد خم�س كفايات رئي�سة
تتمثل يف :كفاية �إعداد الدر�س وتنفيذه ،والكفاية العلمية والنمو
املهني ،وكفاية العالقة الإن�سانية ،وكفاية النظام يف ال�صف ،و�أخرياً
كفاية التقومي.
وذهب عبد ال�سميع وحوالة (� )2005إىل �أن التدري�س القائم
على الكفاءة ،هو الأ�سا�س يف التعليم وقد تو�صل �إىل بناء فهر�س
لت�صنيف مهارات املعلم ويت�ضمن �سبع مهارات �أ�سا�سية هي:
مهارات تقومي �سلوك الطالب ،ومهارات تخطيط الدر�س ،ومهارات
تنفيذ الدر�س ،ومهارات �أداء املعلم الإدارية ،ومهارات االت�صال،
والتفاعل مع الطالب و�أولياء الأمور واملجتمع ،والتطور املهني
للمعلم ،ومهارات تطوير الطالب ومنوه.
وحدد كل من ال�شديفات ،واخل�صاونة ()2012 :2165
الكفايات الأ�سا�سية يف :كفايات التخطيط للتعليم ،وبناء املادة
الدرا�سية ،واختيار الأن�شطة التعليمية وتنظيمها ،و�إجراءات التقومي،
وحتقيق الذات للمعلم ،ثم كفايات حتقيق �أهداف الرتبية بالن�سبة
للمعلمني.
وذهب �أبو �صواوين (� )2010 :343إىل �أن هناك �ست كفايات،
وهي :ال�صفات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية للمعلم ،متكن املعلم من
املادة الدرا�سية والإملام بها ،طرق التدري�س و�أ�ساليبه ،الو�سائل
والأن�شطة التعليمية امل�ساعدة ،التقييم ال�صفي ،ثم حتليل �أهداف
الرتبية بالن�سبة للمتعلمني.
وحدد املجل�س العاملي ملعايري التدريب والأداء والتدري�س
( )2001خم�س كفايات رئي�سة للمعلم هي :ال�شخ�صية ،والتخطيط
والإعداد ،وطرائق وا�سرتاتيجيات التدري�س ،والتقييم ،و�إدارة التعليم.
وال يوجد  -بطبيعة احلال � -إجماع حول عدد الكفايات
التدري�سية الأ�سا�سية والفرعية ونوعها نتيجة الختالف وتنوع
الر�ؤى والفل�سفات الرتبوية للتعليم من بلد �إىل �أخر.

الدراسات السابقة:
بعد البحث واالطالع يعر�ض الباحث لبع�ض الدرا�سات ال�سابقة
والتي مت اال�ستفادة منها يف مو�ضوع الدرا�سة احلالية والتي تت�ضمن
برامج الإعداد اجلامعي ،وجمال الكفايات املهنية للمعلمني:
فقد هدفت درا�سة �أبو �صواوين ( ، )2010للتعرف �إىل الكفايات
التعليمية الالزمة للطلبة املعلمني يف كلية الرتبية بجامعة الأزهر
بغزة من وجهة نظرهم يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية ،وقد ا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()112
طالباً وطالبة ،من امل�ستوى الرابع ،وا�ستخدم الباحث يف هذه
الدرا�سة �أداة جلمع البيانات متثلت يف ا�ستبانة مكونة من ثمانية
جماالت� ،ضمت ( )70كفاية تعليمية .و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة
من نتائج :ارتفاع احتياجات عينة الدرا�سة لكفايات املجاالت
الثمانية ولكن بن�سب متفاوتة ،حيث جاء يف �أعلى �سلم االحتياجات
170

دور برنامج اإلعداد اجلامعي في إكساب املعلمني الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة

د .أنور شحادة حسني نصار

للكفايات كفايات عر�ض الدر�س ،ثم التقومي ،ثم غلق الدر�س ،تليها
الو�سائل التعليمية ،ثم ا�ستثارة انتباه التالميذ وتهيئتهم للدر�س،
ثم التخطيط ،ثم �إدارة ال�صف ،و�أخرياً الكفايات املتعلقة بالأهداف
التدري�سية.
وهدفت درا�سة ال�سلمي ( ، )2009التعرف �إىل �أهم الكفايات
التي يجب �أن تتوافر يف معلم ال�صفوف الأوىل يف �ضوء الفكر
الرتبوي الإ�سالمي من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني ومديري
املدار�س االبتدائية مبحافظة جدة ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )250م�رشفاً
ومديراً ،وا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة �أداة جلمع البيانات
متثلت يف ا�ستبانة م�سحية مكونة من ثمانية �أبعاد متثل الكفايات
التدري�سية .و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج� :أن كفايات
التخطيط ،والعر�ض والتنفيذ ،و�إدارة ال�صف ،والو�سائل التعليمية،
والأن�شطة ،وكفايات مبادئ التعليم ،والتقومي ،درجة توفرها قليلة
لدى املعلمني ،وكفايات االت�صال والعالقات الإن�سانية ،وكفايات
�أخالقيات مهنة التعليم تتوافر لدى املعلمني بدرجة متو�سطة.
بينما هدفت درا�س ة �ضياء اهلل وفاروق
� )lah & Farooqإىل تقييم فعالية الربامج التعليمية القائمة على
تطوير مهارات تدري�س املعلم يف والية بنجاب ،من خالل التدريب
واملمار�سة على تلك املهارات ب�شكل عملي يف ال�صفوف املدر�سية،
وا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي با�ستخدام املجموعة
التجريبية الواحدة للجن�سني معاً من خالل �أ�سلوب املالحظة،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )80معلماً من معلمي ما قبل اخلدمة،
و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج :ظهور مهارة التنوع داخل
ال�صف بن�سبة ( )% 16من معلمي ما قبل اخلدمة الذين كان لديهم
القدرة على عر�ض هذه املهارة ،بالإ�ضافة �إىل �أن مهارة التوجه يف
ال�صف مل تكن وا�ضحة بدرجة كافية لدى معلمي ما قبل اخلدمة حيث
ظهرت فقط عند ( )% 20من املعلمني ،يف حني �أنه متت مالحظة
مهارة العمل يف ال�صف فقط يف ( )%6من املدر�سني.
(ZiaUl�, 2008

واهتمت درا�سة الكلثم (1428 - 2007هـ)  ،يف بناء ت�صور
مقرتح لربنامج الإعداد الرتبوي ملعلم الرتبية الإ�سالمية وفق
االجتاهات احلديثة ملواجهة املتغريات الثقافية املعا�رص يف كليات
املعلمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي .ومت تطبيق ا�ستبانة على ( 146ع�ضواً) من ق�سم
املناهج وطرق التدري�س ،و ( 60ع�ضواً) من ق�سم الو�سائل والتقنيات،
و ( 117ع�ضواً) من ق�سم الرتبية وعلم النف�س .ويف �ضوء ما تو�صلت
�إليه الدرا�سة من نتائج ،مت و�ضع عدد من التو�صيات �أهمها� :رضورة
تطوير برامج الإعداد الرتبوي ملعلم الرتبية الإ�سالمية يف م�ؤ�س�سات
�إعداده� ،سواء يف كليات الرتبية باجلامعات ال�سعودية� ،أو يف كليات
املعلمني و�أن ال ترتك هذه الربامج مدة زمنية تتعدى الع�رش �سنوات
دون تقومي �أو تطوير لها.
وهدفت درا�سة �شنطاوي ( )2007التعرف �إىل �أبرز الكفايات
املتوافرة لدى الطالبات املعلمات يف كلية الرتبية من وجهة نظر
املعلمات املتعاونات يف مدار�س الظاهر ب�سلطنة عمان ،وا�ستخدم
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الباحث املنهج الو�صفي ،ومت االعتماد على ا�ستبانة من ( )52كفاية
فرعية موزعة على ( )6جماالت رئي�سة .وك�شفت نتائج الدرا�سة عن
ترتيب الكفايات لدى الطالبات املعلمات تنازلياً على النحو التايل:
كفاية �صياغة الأهداف ال�سلوكية والتعامل مع املحتوى ،وكفاية
�إدارة ال�صف ،كفاية املهارات الإن�سانية ،ثم كفاية �أ�ساليب التدري�س،
كفاية التقومي واحتلت كفاية تعليم املهارات ال�شخ�صية املرتبة
ال�ساد�سة والأخرية.
بينما هدفت درا�سة �سكر واخلزندار (� )2005إىل حتديد �أهم
الكفايات التي ترفع من م�ستوى �أداء املعلم ومتكنه من مواجهة
الع�رص مب�ستجداته ومتغرياته املتعددة ،و�إعداد قائمة من امل�ستويات
املعيارية املالئمة للحكم على مدى امتالك املعلم لتلك الكفايات.
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد بلغت عينة
البحث ( )60فرداً من اخلرباء واملهتمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف كليات الرتبية بغزة .وكانت �أبرز نتائج هذه الدرا�سة :و�ضع
( )20كفاية فرعية تعد مبثابة م�ستويات معيارية لكفاية املعرفة
العلمية وتوظيفها خلدمة البيئة واملجتمع ،و ( )13كفاية فرعية
تعد مبثابة م�ستويات معيارية لكفاية امل�شاركة التفاعلية والتوا�صل
خالل عملية التدري�س ،و ( )9كفايات فرعية تعد مبثابة م�ستويات
معيارية لكفاية ا�ستخدام وتوظيف م�صادر املعرفة ،و ( )20كفاية
فرعية تعد مبثابة م�ستويات معيارية لكفاية �إدارة ال�صف القائمة
على �أ�سا�س قيادية املعلم واحرتام املتعلم وتفعيل دوره يف العملية
التعليمية املتعددة ،و ( )13كفاية فرعية تعد مبثابة م�ستويات
معيارية لكفاية التقومي متعدد الأغرا�ض والأبعاد.
و�سعت درا�سة اخلطابي ( )2004للتعرف �إىل مدى م�ساهمة
مقررات ق�سم املناهج وطرائق التدري�س بكليات املعلمني يف تنمية
بع�ض الكفايات املهنية الأ�سا�سية لدى املعلمني ،وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي ،ومت �إعداد ا�ستبانة من ( )69عبارة حتت جماالت
هي :جمال التخطيط والتنفيذ ،وجمال التقومي ،وجمال �أخالقيات
مهنة التدري�س .و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج� :أن برنامج
ق�سم املناهج وطرائق التدري�س ي�سهم يف تنمية بع�ض الكفايات
املهنية الأ�سا�سية لدى املعلمني ،كما و�أظهرت الدرا�سة مدى
االرتباط الوثيق بني كل مقرر من املقررات الدرا�سية ك ٌل على حدة،
والكفايات املهنية ،مع وجود اختالف يف وجهة نظر عينة الدرا�سة
نحو العالقة بني املقررات الدرا�سية والكفايات املهنية؛ يعزى �إىل
اختالف املجاالت الرئي�سة.
وهدفت درا�سة �سيمون (� )Simon 2003إىل تقومي الكفاءة
والفاعلية التدري�سية للأ�ساتذة من وجهة نظر طالب امل�ؤ�س�سات
الرتبوية العليا ،وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي
وا�ستبيان مكون من ثماين �أ�سئلة بغر�ض التعرف على �آراء عينة من
الطالب عن الفاعلية التدري�سية لعدد ( )7من الأ�ساتذة املتفاوتني
(وفقاً للتقارير الر�سمية اخلا�صة بتقومي م�ستوى �أدائهم) على مدار
ثالثة �صفوف درا�سية متتالية ،وقد ت�ضمنت الأ�سئلة بع�ض اجلوانب
اخلا�صة ب�أداء الأ�ساتذة مثل :القدرة على التوا�صل ،االجتاه نحو
الدار�سني ،غزارة وكفاءة املادة العلمية ،املهارات التدري�سية ،العدل
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واملو�ضوعية ،املرونة .وكانت �أبرز نتائج هذه الدرا�سة :عدم وجود
فروق دالة بني �أراء الطالب يف جوانب الأداء التي حددتها �أ�سئلة
اال�ستبيان.
كما هدفت درا�سة الروي�شد و�آخرين (� )2002إىل تطوير برنامج
الإعداد املهني بكلية الرتبية الأ�سا�سية يف �ضوء الكفايات الرتبوية،
وا�ستخدم الباحثون املنهج الو�صفي التحليلي لدرا�ستهم ،واال�ستبانة
ك�أداة للدرا�سة .وكانت هناك ثالث عينات للدرا�سة هي �أع�ضاء هيئة
التدري�س وعددهم (21ع�ضواً) بكلية الرتبية الأ�سا�سية ،ومعلمون من
املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة بدولة الكويت وعددهم ( 37معلماً)
 ،وموجهون للمرحلتني االبتدائية واملتو�سطة بالكويت وعددهم
( 11موجهاً)  ،و�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج حتديد� :أهم
الكفايات املعرفية ،و�أهم الكفايات الأدائية ،وحتديد �أهم الكفايات
ال�شخ�صية للمعلمني.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل ما مت عر�ضه يف الدرا�سات ال�سابقة يت�ضح �أنها
اهتمت باجلانب البحثي حول برنامج الإعداد اجلامعي ب�شكل عام،
والكفايات املهنية للمعلمني ب�شكل خا�ص ،وكذا الرتكيز على تنمية
بع�ض الكفايات املهنية لهم ،وهذا يتفق مع الدرا�سة احلالية التي
اهتمت بالتعرف على دور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب
و�أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل الق�صور يف برامج الإعداد اجلامعي
ب�شكل عام ،والكفايات املهنية للمعلمني وفق االجتاهات احلديثة.
وقامت بع�ض الدرا�سات يف و�ضع ت�صورات مقرتحة للعديد من
الكفايات التعليمية ،مبا ي�شتمل حماور :ال�شخ�صية ،والتدري�سية،
والتخطيط ،و�إدارة ال�صف ،وبع�ض الدرا�سات تناولت حماور:
إن�سانية،
ال�شخ�صية ،والإعداد للمحا�رضة وتنفيذها ،والعالقات ال
ّ
والأن�شطة والتقومي ،والتمكن العلمي والنمو املهني ،و�أ�ساليب احلفز
والتعزيز ،وا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد م�شكلة
الدرا�سة ب�شكل �أو�ضح ،وحتديد املنهجية والأدوات امل�ستخدمة يف
الدرا�سات ال�سابقة ،وانتقاء ما يتنا�سب منها مع مو�ضوع الدرا�سة.
وتختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة فيما تهدف �إلية من
معرفة دور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني الكفايات
املهنية وفق االجتاهات احلديثة من خالل ا�ستخدام ا�ستبانات
موجهة للمعلمني �أنف�سهم؛ لتح�سني برنامج الإعداد اجلامعي وفق
االجتاهات احلديثة ،للحفاظ على م�ستوى مرتفع من التميز والنوعية
يف كفايات املعلمني.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
◄◄منهج الدرا�سة :اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي
التحليلي ،الذي يفيد يف فهم �أف�ضل و�أدق جلوانب و�أبعاد الظاهرة
مو�ضوع الدرا�سة حيث ي�صفها و�صفاً دقيقاً ويعرب عنها كيفياً وكمياً.
◄◄جمتمع الدرا�سة :يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع
املعلمني يف حمافظة خانيون�س.
◄◄عينة الدرا�سة :تكونت عينة الدرا�سة من ( )486معلماً
ومعلمةً ،مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية من مديريتي الرتبية
والتعليم (خانيون�س ،و�رشق خانيون�س)  ،وقام الباحث ب�أخذ عينة
ا�ستطالعية تكونت من ( )32معلماً ومعلمةً ،مت اختيارهم بالطريقة

الع�شوائية ليتم تقنني �أدوات الدرا�سة من خالل ال�صدق والثبات
بالطرق املنا�سبة .وجدول ( )1يبني توزيع عينة الدرا�سة على
متغريات الدرا�سة (اجلن�س� ،سنوات اخلدمة ،التقدير اجلامعي) .
جدول ()1
عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الجنس وسنوات الخدمة والتقدير الجامعي

العدد

الن�سبة
املئوية

ذكور

269

55.3

�إناث

217

44.6

�أقل من � 5سنوات

96

19.7

189

38.8

114

23.4

� 15سنة ف�أكرث

87

18.9

ممتاز

135

27.7

جيد جداً

224

46.0

جيد

127

26.3

املجموع الكلي

486

100%

املتغريات
اجلن�س

من � 5إىل �أقل من 10
�سنوات
من � 10إىل �أقل من
� 15سنة

�سنوات
اخلدمة

التقدير
اجلامعي

◄◄�أداة الدرا�سة :قام الباحث ببناء ا�ستبانة للتعرف على دور
برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني الكفايات املهنية وفق
االجتاهات احلديثة ،ح�سب اخلطوات التالية:
 مراجعة الأدب الرتبوي اخلا�ص بالكفايات املهنية
واالطالع على الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة بدور برنامج الإعداد
اجلامعي.
 حتديد فقرات الأداة اخلا�صة بكل جمال؛ وهما :الإعداد
والتخطيط اجليد� ،إدارة ال�صف وتنفيذ التدري�س ،ا�ستخدام الو�سائل
والتقنيات التعليمية ،تقومي تعليم الطلبة ،التمكن التخ�ص�صي.
 �صياغة عددٍ من الفقرات اخلا�صة بكل جمال من جماالت
اال�ستبانة؛ بهدف التعرف على دور برنامج الإعداد اجلامعي يف
�إك�ساب املعلمني الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة على
�أداة الدرا�سة وبلغ عدد الفقرات ( )37فقرة.
◄◄التقديرات امل�ستخدمة يف الأداة :ا�ستخدام الباحث مقيا�س
خما�سي التدريج تبني درجة املوافقة (كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة،
قليلة ،قليلة جداً)  ،ومت حتديد القيم ( )1 ,2 ,3 ,4 ,5لتقابل التقديرات
ال�سابقة لكل فقرة من فقرات اال�ستبانة:
جدول رقم ()2
مقياس خماسي التدريج

الدرجة
قليلة جدا
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املتو�سط
احل�سابي

الوزن الن�سبي

من

�إىل

من

�إىل

1

1.79

20.00

35.99
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املتو�سط
احل�سابي

الدرجة

د .أنور شحادة حسني نصار

الوزن الن�سبي

من

�إىل

من

�إىل

قليلة

1.8

2.59

36.00

51.99

متو�سطة

2.6

3.39

52.00

67.99

كبرية

3.4

4.19

68.00

83.99

كبرية جدا

4.2

5

84.00

100.00

املجال

البيان

معامل
الثبات

املجال
الثالث
املجال
الرابع
املجال
اخلام�س

ا�ستخدام الو�سائل
والتقنيات التعليمية

0.85

دالة

تقومي تعليم الطلبة

0.88

دالة

التمكن التخ�ص�صي

الثبات الكلي للأداة

◄◄�صدق �أداة الدرا�سة :مت الت�أكد من �صدق اال�ستبانة عن
طريق:
�Ú Úصدق املحكِّمني :عر�ضت الأداة على ( )8حمكمني من

الداللة
الإح�صائية

0.83

دالة

0.84

دالة

يت�ضح من اجلدول (� )3أن معامالت قيمة معامل �ألفا كرونباخ
مرتفعة لكل جمال حيث ترتاوح بني ( )0.88 - 0.82بينما بلغت
جلميع جماالت اال�ستبانة ( ، )0.84وهذا يعنى �أن معامل الثبات
مرتفع.

ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،من �أجل الت�أكد من �سالمة ال�صياغة نتائج الدراسة:

اللغوية لال�ستبانة ،وو�ضوح تعليمات اال�ستبانة ،وانتماء الفقرات
ملجاالت اال�ستبانة ،ومدى �صالحية هذه الأداة لقيا�س الأهداف
املرتبطة بهذه الدرا�سة ،وبذلك مت الت�أكد من �صدق املحكمني.
ويف �ضوء ما ورد من مالحظات مت �إ�ضافة بع�ض البنود،
ودمج البع�ض الآخر ،وحذف بع�ضها ،وتعديل البع�ض الآخر ،وقد
تكونت الأداة بعد �إجراء التعديالت من ( )32فقرة موزعة على
جماالت الدرا�سة ،الأول :جمال الإعداد والتخطيط اجليد ( )6فقرات،
والثاين� :إدارة ال�صف وتنفيذ التدري�س ( )7فقرات ،والثالث :ا�ستخدام
الو�سائل والتقنيات التعليمية ( )7بفقرات ،والرابع :تقومي تعليم
الطلبة ( )6فقرات ،واخلام�س :التمكن التخ�ص�صي (. )6

�Ú Úصدق االت�ساق الداخلي :مت الت�أكد من �صدق االت�ساق
الداخلي بح�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني درجات كل جمال
من املجاالت والدرجة الكلية لال�ستبانة بالتطبيق على عينة الدرا�سة
اال�ستطالعية ،وذاك لإيجاد معامالت االرتباط لكل فقرة باملجال
الذي تنتمي �إليه ،ومعامالت االرتباط بني كل جمال والدرجة الكلية،
وتبني �أن ن�سبة الثبات جلميع املجاالت معاً بلغت ( ، )0.87وبذلك
تعد جميع جماالت اال�ستبانة �صادقه ملا و�ضعت لقيا�سه.
◄◄ثبات �أداة الدرا�سة :للتحقق من ثبات �أداة الدرا�سة ا�ستخدم
الباحث طريقة كرونباخ �ألفا لقيا�س ثبات اال�ستبانة ،وبا�ستخراج
معامالت الثبات ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا كانت النتائج كما يف
جدول (: )3
جدول ()3

املجال

البيان

املجال
الأول
املجال
الثاين

الإعداد والتخطيط
اجليد
�إدارة ال�صف وتنفيذ
التدري�س

معامل
الثبات
0.84

دالة

0.82

دالة

ما الدرجات التقديرية لدور برنامج الإعداد اجلامعي يف
�إك�ساب املعلمني الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة من
وجهة نظرهم؟
ولقد متت الإجابة عن هذا ال�س�ؤال با�ستخدام املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي ،كما هو مبني يف
اجلداول التالية:
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لمجاالت الدراسة مرتبة تنازلياً

املجاالت

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الدرجة

التمكن التخ�ص�صي

3.54

0.932

70.8%

كبرية

الإعداد والتخطيط اجليد

3.47

1.035

69.4%

كبرية

3.43

0.793

68.6%

كبرية

3.38

1.290

67.6%

متو�سطة

تقومي تعليم الطلبة

3.07

0.502

61.4%

متو�سطة

املتو�سط الكلي للمجاالت

3.37

0.548

67.4%

متو�سطة

�إدارة ال�صف وتنفيذ
التدري�س
ا�ستخدام الو�سائل
والتقنيات التعليمية

وقد تبني من اجلدول (� )4أن :الدرجات التقديرية لدور
برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني الكفايات املهنية
وفق االجتاهات احلديثة من وجهة نظر املعلمني جاءت بوزن ن�سبي
( ، )67.4%وهو بدرجة متو�سطة.

معامالت الثبات ألداة الدراسة

الداللة
الإح�صائية

ينص السؤال األول:

ويرى الباحث �أن درجة دور برنامج الإعداد اجلامعي للمعلمني
جاءت متو�سطة على جماالت الكفايات كافة ،وهذا يدل على وجود
درجة من املوافقة ،مبا تك�سبه برامج الإعداد اجلامعي للمعلمني
يف كليات الرتبية باجلامعات الفل�سطينية نحو م�ستقبلهم املهني.
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وعلى الرغم من �أن �أهداف ومناهج الربنامج توفر الكفايات املهنية
ال�رضورية ،والالزمة ملعلمي امل�ستقبل� ،إال �أنه ما زالت برامج الإعداد
اجلامعي ،والتمكني املهني قا�رصة يف بع�ض الكفايات ،فكان من
الأهمية الوقوف على نقاط القوة ،ونقاط ال�ضعف يف تلك الربامج؛
للتعرف على قدرات املعلمني؛ لأهمية �إعداد جيل من املعلمني
املتميزين القادرين على مواكبة متطلبات االجتاهات احلديثة.
وتعد هذه النتيجة م�ؤ�رشاً وا�ضحاً لأهمية تطوير برامج الإعداد
اجلامعي بكليات الرتبية باجلامعات الفل�سطينية كونها املرجع
الأول يف �إعداد معلم امل�ستقبل املعتمد عليه يف تطوير وحت�سني
العملية التعليمية التعلمية.
وقد مت ترتيب جماالت الكفايات املهنية بح�سب متو�سطات
تقديرات عينة الدرا�سة ،وجاءت كما يلي:
Ú Úدور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني كفايات
التمكن التخ�ص�صي من وجهة نظرهم جاءت بوزن ن�سبي ()70.8%
 ،وهو بدرجة كبرية.
Ú Úدور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني كفايات
الإعداد والتخطيط اجليد من وجهة نظرهم جاءت بوزن ن�سبي
( ، )69.4%وهو بدرجة كبرية.
Ú Úدور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني كفايات
�إدارة ال�صف وتنفيذ التدري�س من وجهة نظرهم جاءت بوزن ن�سبي
( ، )68.6%وهو بدرجة كبرية.
Ú Úدور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني كفايات
ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات التعليمية من وجهة نظرهم جاءت
بوزن ن�سبي ( ، )67.6%وهو بدرجة متو�سطة.
Ú Úدور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني كفايات
تقومي تعليم الطلبة من وجهة نظرهم جاءت بوزن ن�سبي ()61.4%
 ،وهو بدرجة متو�سطة.
وفيما يلي عر�ض مف�صل للنتائج ح�سب جماالت الدرا�سة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال األول

3

1

5

�أحدد ا�سرتاتيجية
تدري�سية منا�سبة
لكل در�س.
�أحدد الأهداف
العامة واخلا�صة
للمادة التعليمية.
�أ�ستويف جميع
املعلومات املتعلقة
باملادة التعليمية.

6

4

املتو�سط الكلي

3.32

1.171

66.63

متو�سطة

5

3.08

1.029

61.73

متو�سطة

6

3.47

1.035

69.4%

كبرية

ال�سابق �أن :دور برنامج الإعداد
ِّ
يت�ضح من نتائج اجلدول َّ
اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني كفايات الإعداد والتخطيط اجليد من
وجهة نظرهم جاءت بوزن ن�سبي ( ، )69.4%وهو بدرجة كبرية.
وترتيب �أعلى فقرات:
 �أعلى ترتيب فقرة رقم ( ، )3وهي (�أحدد ا�سرتاتيجية
تدري�سية منا�سبة لكل در�س)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي (، )77.21
وهي بدرجة كبرية.
 فقرة رقم ( ، )1وهي (�أحدد الأهداف العامة واخلا�صة
للمادة التعليمية)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( )72.34وهي بدرجة
كبرية.
 فقرة رقم ( ، )5وهي (�أ�ستويف جميع املعلومات املتعلقة
باملادة التعليمية)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( )69.60وهي بدرجة
كبرية.
ويرى الباحث �أن برنامج الإعداد اجلامعي للمعلمني يف جمال
حتديد الأهداف ،و�أ�ساليب التدري�س ،قد حقق اال�ستفادة يف تنمية
الكفايات املهنية للمعلمني بتطبيقها ب�شكل وا�ضح.
 �أدنى ترتيب فقرة رقم ( ، )2وهي (�أ�ضع خطة امل�ساق وفقاً
جلدول زمني يعلنه)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ، )67.997وهي
بدرجة متو�سطة.

جدول ()5

م

2

�أ�ضع خطة امل�ساق
وفقاً جلدول زمني
يعلنه.
�أحدد للطالب
املو�ضوعات التي
�ستقدم لهم يف
اللقاءات القادمة.
�أهتم بالتغذية
الراجعة للإفادة يف
تطوير اخلطة.

3.87

1.167

67.99

متو�سطة

4

ترتيب �أدنى ثالث فقرات:

● ●املجال الأول :الإعداد والتخطيط اجليد:

الفقرات

م

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

الدرجة

الرتتيب
الن�سبي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

الدرجة

الرتتيب
الن�سبي

3.86

0.915

77.21

كبرية

1

3.61

1.029

72.34

كبرية

2

3.96

1.104

69.60

كبرية

3

 فقرة رقم ( ، )6وهي (�أحدد للطالب املو�ضوعات التي
�ستقدم لهم يف اللقاءات القادمة)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ()66.63
وهي بدرجة متو�سطة.
 فقرة رقم ( ، )4وهي (�أهتم بالتغذية الراجعة للإفادة
يف تطوير اخلطة)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( )61.73وهي بدرجة
متو�سطة.
ويرى الباحث �أن املعلمني بحاجة �إىل تطوير مزيد من
الكفايات املهنية ،خا�صة يف جمال و�ضع اخلطط الدرا�سية ،هذا
يعني احلاجة با�ستمرار لتطوير برنامج الإعداد اجلامعي حتى
يتمكنوا من مزاولة مهنتهم م�ستقبالً بكفاءة ومتيز.
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د .أنور شحادة حسني نصار

● ●املجال الثاين� :إدارة ال�صف وتنفيذ التدري�س:
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الثاني

الرقم

2

5

7

3

6

1

4

الفقرات
�أثري انتباه
الطلبة ب�أ�ساليب
متعددة �أثناء
اللقاء.
�أوظف
التلميحات
غري اللفظية
والإ�شارات
وتغيري نغمة
ال�صوت لإثارة
االنتباه.
�أجيب عن �أ�سئلة
الطلبة برحابة
�صدر.
�أقدم املعلومات
�أثناء اللقاء
ب�شكل مب�سط
ووا�ضح.
�أقدم عنا�رص
الدر�س ب�شكل
منظم ومرتابط.
ا�ستخدم
اخلربات
ال�سابقة
املكت�سبة
كمقدمة
للقاءات
اجلديدة.
�أعطي الطلبة
فر�صاً مت�ساوية
يف امل�شاركة
�أثناء الدر�س.

املتو�سط الكلي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

الدرجة

الرتتيب
الن�سبي

4.18

1.172

83.65

كبرية

1

3.64

1.214

72.96

كبرية

2

3.58

0.952

71.73

كبرية

3

3.33

1.158

66.60

متو�سطة

4

3.23

1.277

64.69

متو�سطة

5

3.09

1.084

61.82

متو�سطة

6

2.88

1.335

57.65

متو�سطة

7

3.43

0.793

68.6%

�صدر)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( )71.73وهي بدرجة كبرية.
ويرى الباحث �أن املعلمني يدركون �أهمية مراعاة الفروق
الفردية ،وبالتايل احلر�ص على م�صلحة الطلبة من خالل ا�ستخدامهم
لأ�ساليب التدري�س املتعددة ،وتوظيف التلميحات والإ�شارات،
وتوجيه الطلبة فجاءت هذه الكفاية كبرية لدى املعلمني مبا يتالءم
مع واجبهم الرتبوي املهني.
ترتيب �أدنى ثالث فقرات:
 �أدنى ترتيب فقرة رقم ( ، )6وهي (�أقدم عنا�رص الدر�س
ب�شكل منظم ومرتابط)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ، )64.69وهي
بدرجة متو�سطة.
 فقرة رقم ( ، )1وهي (ا�ستخدم اخلربات ال�سابقة املكت�سبة
كمقدمة للقاءات اجلديدة)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( )61.82وهي
بدرجة متو�سطة.
 فقرة رقم ( ، )4وهي (�أعطي الطلبة فر�صاً مت�ساوية يف
امل�شاركة �أثناء الدر�س)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( )57.65وهي
بدرجة متو�سطة.
ويرى الباحث �أن ا�ستخدام بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
برنامج الإعداد اجلامعي �أنف�سهم الطرق التقليدية يف التدري�س،
بالإ�ضافة �إىل الق�صور يف تدري�س بع�ض امل�ساقات يف �ضوء
االجتاهات احلديثة قلل تطور كفايات املعلمني نحو كيفية تقدمي
عنا�رص الدر�س واالرتكاز على اخلربات ال�سابقة لدى الطلبة ،مما
�أثر على متكن كفاية املعلمني يف تنظيم الدر�س على �شكل خطوات
تعليمية تعلمية مع تنظيم الوقت و�إعطاء فر�صة امل�شاركة املت�ساوية
وعدم االهتمام بالطلبة املتفوقني فقط�.إن هذه الكفاية بحاجة �إىل
التطوير �إىل �أن ت�صل �إىل �إنتاج املعلم احليوي يف �إدارة ال�صف،
واملوقف التعليمي حتى ت�صل �إىل درجة كبرية وكبرية جداً.
● ●املجال الثالث :ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات التعليمية:
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الثالث

الرقم

كبرية

يت�ضح من نتائج اجلدول (� )6أن :دور برنامج الإعداد اجلامعي
ِّ
يف �إك�ساب املعلمني كفايات �إدارة ال�صف وتنفيذ التدري�س من وجهة
نظرهم جاءت بوزن ن�سبي ( ، )68.6%وهو بدرجة كبرية.
وترتيب �أعلى فقرات:

5

7

 �أعلى ترتيب فقرة رقم ( ، )2وهي (�أثري انتباه الطلبة
ب�أ�ساليب متعددة �أثناء اللقاء)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ()83.65
 ،وهي بدرجة كبرية.
 فقرة رقم ( ، )5وهي (�أوظف التلميحات غري اللفظية
والإ�شارات وتغيري نغمة ال�صوت لإثارة االنتباه)  ،وقد جاءت بوزن
ن�سبي ( )72.96وهي بدرجة كبرية.
 فقرة رقم ( ، )7وهي (�أجيب عن �أ�سئلة الطلبة برحابة
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1

الفقرات
�أ�صمم �أن�شطة
تعليمية خمتلفة
تتنا�سب مع
الأهداف.
�أ�ستخدم
الو�سائل التقنية
املنا�سبة
يف �ضوء
الإمكانات
املتوافرة.
�أخ�ص�ص
الوقت املنا�سب
والالزم
ال�ستخدام
الو�سائل
والتقنيات
التعلمية.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

الدرجة

الرتتيب
يف الأداة

4.02

1.016

80.4

كبرية

1

3.948

1.214

78.95

كبرية

2

3.42

1.032

68.98

كبرية

3
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الرقم

4

3

6

2

الفقرات
�أوظف عن�رص
الت�شويق
يف الو�سائل
التعليمية
التي ميكن
ا�ستخدامها.
�أربط الو�سائل
التعليمية
وفق املحتوى
املت�ضمن يف
املقرر.
�أوظف �أدوات
التقنية احلديثة
ح�سب متطلبات
الأهداف.
�أختار (ال�صور
والأ�صوات
والفيديوهات)
املنا�سبة لدعم
حمتوى املقرر.

املتو�سط الكلي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

الدرجة

الرتتيب
يف الأداة

3.31

1.026

66.83

متو�سطة

4

3.091

1.084

61.82

متو�سطة

5

2.887

1.162

57.39

متو�سطة

6

2.835

1.121

56.89

متو�سطة

7

3.38

1.290

67.6%

متو�سطة

يت�ضح من نتائج اجلدول (� )7أن :دور برنامج الإعداد
ِّ
اجلامعي يف �إك�ساب املعلمني كفايات ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات
التعليمية من وجهة نظرهم جاءت بوزن ن�سبي ( ، )67.6%وهو
بدرجة متو�سطة.
وترتيب �أعلى فقرات:
 �أعلى ترتيب فقرة رقم ( ، )5وهي (�أ�صمم �أن�شطة تعليمية
خمتلفة تتنا�سب مع الأهداف)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي (، )83.65
وهي بدرجة كبرية.
 فقرة رقم ( ، )7وهي (�أ�ستخدم الو�سائل التقنية املنا�سبة
يف �ضوء الإمكانات املتوافرة)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ()72.96
وهي بدرجة كبرية.
 فقرة رقم ( ، )1وهي (اخ�ص�ص الوقت املنا�سب والالزم
ال�ستخدام الو�سائل والتقنيات التعلمية)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي
( )71.73وهي بدرجة كبرية.
ويرى الباحث �أن ذلك نتيجة اهتمام املعلمني وحر�صهم على
ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات التعلمية التي �أ�صبحت من املتطلبات
الأ�سا�سية يف جناح العملية التعليمية وحت�سينها ،و�أداة رئي�سة حلل
كثري من م�شاكلها ،وكذلك ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف فرتة
الإعداد اجلامعي للطلبة املعلمني على ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات
التعلمية كمهارات تدري�سية.

( ، )61.82وهي بدرجة متو�سطة.
 فقرة رقم ( ، )6وهي (�أوظف �أدوات التقنية احلديثة ح�سب
متطلبات الأهداف)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( )57.39وهي بدرجة
متو�سطة.
 فقرة رقم ( ، )2وهي (�أختار ال�صور والأ�صوات
والفيديوهات املنا�سبة لدعم حمتوى املقرر)  ،وقد جاءت بوزن
ن�سبي ( )56.89وهي بدرجة متو�سطة.
ويرى الباحث �أن املعلمني بحاجة �إىل تعزيز وتدريب �أكرث
لإتقان املهارات املتعلقة بتوظيف الو�سائل التعليمية �أثناء الإعداد
اجلامعي وما بعد ذلك من خالل برامج التنمية املهنية ،كا�ستخدام
الت�سجيالت ال�صوتية ،وتوظيف التكنولوجيا يف التدري�س؛ لذلك ال
بد من الت�أكيد على �أهمية التدريب ،ومتكني املعلمني من خالل عقد
الدورات التدريبية املت�ضمنة ال�ستخدام الو�سائل التعليمية والتقنيات
احلديثة.هناك حاجة �إىل اهتمام �أكرب يف برامج الإعداد اجلامعي
وبذل اجلهود املنا�سبة خا�صة يف �ضوء االجتاهات احلديثة على
تعميم فل�سفة ا�ستخدام الو�سائل التعليمية يف التعليم لدى الطلبة
املعلمني �سعياً لأن يكون واقع معلم امل�ستقبل بامل�أمول.
● ●املجال الرابع :تقومي تعليم الطلبة:
جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الرابع

الرقم

2

3

5

1

6

4

ترتيب �أدنى ثالث فقرات:
 �أدنى ترتيب فقرة رقم ( ، )3وهي (�أربط الو�سائل التعليمية
وفق املحتوى املت�ضمن يف املقرر)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي

الفقرات
�أ�ستخدم
�أ�ساليب متنوعة
يف طرح
الأ�سئلة.
�أ�ضع درجات
الطلبة وفقاً
لأدائهم يف
االمتحانات
دون متيز.
�أت�سم بالو�ضوح
يف ت�صحيح
االمتحانات.
�أزود الطلبة
بالتغذية
الراجعة
الفورية.
�أكلف الطلبة
بواجبات بيتية
متنوعة.
�أعطي الطلبة
حق املراجعة
واملناق�شة
لإجاباتهم على
االختبارات.

املتو�سط الكلي
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املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

الدرجة

الرتتيب
الن�سبي

3.58

0.952

71.73

كبرية

1

3.37

1.163

67.47

متو�سطة

2

3.08

1.223

61.23

متو�سطة

3

2.97

1.216

59.39

متو�سطة

4

2.83

1.121

56.49

متو�سطة

5

2.68

1.354

53.35

متو�سطة

6

3.07

0.502

61.4%

متو�سطة

دور برنامج اإلعداد اجلامعي في إكساب املعلمني الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة

د .أنور شحادة حسني نصار

يت�ضح من نتائج اجلدول (� )8أن :دور برنامج الإعداد اجلامعي
ِّ
يف �إك�ساب املعلمني كفايات تقومي تعليم الطلبة من وجهة نظرهم
جاءت بوزن ن�سبي ( ، )61.4%وهو بدرجة متو�سطة.

6

وترتيب �أعلى فقرات:
 �أعلى ترتيب فقرة رقم ( ، )2وهي (�أ�ستخدم �أ�ساليب
متنوعة يف طرح الأ�سئلة)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ، )71.73وهي
بدرجة كبرية.
 فقرة رقم ( ، )3وهي (�أ�ضع درجات الطلبة وفقاً لأدائهم
يف االمتحانات دون متيز)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( )67.47وهي
بدرجة متو�سطة.
 فقرة رقم ( ، )5وهي (�أت�سم بالو�ضوح يف ت�صحيح
االمتحانات) وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ، )61.23وهي بدرجة
متو�سطة.
ويرى الباحث �أن هذه الكفايات من �صلب عمل املعلم ،وهي
الأ�سا�س الذي تقوم عليه فعالية الت�أكد من حتقيق الأهداف ،وهي
طرح الأ�سئلة بفاعلية وبطريقة وا�ضحة وحمدده يف الوقت املنا�سب
و�أثناء �إعداد االمتحانات وطرق ت�صحيحها.
ترتيب �أدنى ثالث فقرات:
 �أدنى ترتيب فقرة رقم ( ، )1وهي (�أزود الطلبة بالتغذية
الراجعة الفورية)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ، )59.39وهي بدرجة
متو�سطة.
 فقرة رقم ( ، )6وهي (�أكلف الطلبة بواجبات بيتية
متنوعة) وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ، )56.49وهي بدرجة متو�سطة.
 فقرة رقم ( ، )4وهي (�أعطي الطلبة حق املراجعة
واملناق�شة لإجاباتهم على االختبارات)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي
( ، )53.35وهي بدرجة متو�سطة.
ويرى الباحث �أن هذه الكفاية �أكرث تعقيداً من غريها� ،إذ
يتطلب �إتقانها مهارة وممار�سة وتدريباً مكثفاً ،وقد ال يعرفون
التحديد الدقيق لكل نوع ووقت ا�ستخدامه يف غرفة ال�صف ،وقد
اعتادوا �أن يهتموا ب�أ�سلوب التقومي املتمثل باالمتحانات ،من هنا
ال بد من معاجلة هذه الكفاية ،والرتكيز على التقومي ،و�أنواعه يف
الإعداد اجلامعي.
● ●املجال اخلام�س :التمكن التخ�ص�صي:
جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المجال الخامس

الرقم

الفقرات

5

�أتعامل مع
املحتوى
التعليمي
ب�أ�ساليب خمتلفة
وفقاً لطبيعة
الطلبة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

3.94

الرقم

1.214

الن�سبة
املئوية

78.95

الدرجة

كبرية

الرتتيب
الن�سبي

1

1

4

2

3

الفقرات
�أوظف طرق
التعليم املختلفة
طبقاً لطبيعة
املوقف التعليمي.
�أف�رس املحتوى
التعليمي مبنتهى
الإتقان والكفاءة.
�أنتقل يف عنا�رص
الدر�س من ال�سهل
�إىل ال�صعب.
�أهيئ بيئة
تعليمية ت�شجع
الطلبة على
امل�شاركة احليوية
يف الأن�شطة
املتنوعة.
�أ�صمم خطة
للتدري�س يف
�ضوء احتياجات
الطالب.
املتو�سط الكلي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.87

1.399

الن�سبة
املئوية
77.69

الدرجة

الرتتيب
الن�سبي

كبرية

2

3.72

0.949

74.95

كبرية

3

3.37

1.163

67.87

متو�سطة

4

3.19

1.204

63.91

متو�سطة

5

3.05

1.082

61.13

3.54

0.932

70.8%

متو�سطة

6

كبرية

يت�ضح من نتائج اجلدول (� )9أن :دور برنامج الإعداد اجلامعي
ِّ
يف �إك�ساب املعلمني كفايات التمكن التخ�ص�صي من وجهة نظرهم
جاءت بوزن ن�سبي ( ، )70.8%وهو بدرجة كبرية.
وترتيب �أعلى فقرات:
 �أعلى ترتيب فقرة رقم ( ، )5وهي (�أتعامل مع املحتوى
التعليمي ب�أ�ساليب خمتلفة وفقاً لطبيعة الطلبة)  ،وقد جاءت بوزن
ن�سبي ( ، )78.95وهي بدرجة كبرية.
 فقرة رقم ( ، )6وهي (�أوظف طرق التعليم املختلفة طبقاً
لطبيعة املوقف التعليمي)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( )77.69وهي
بدرجة كبرية.
 فقرة رقم ( ، )1وهي (�أف�رساملحتوى التعليمي مبنتهى
الإتقان والكفاءة)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( )74.95وهي بدرجة
كبرية.
ويرى الباحث �أن ذلك نتيجة تركيز املعلم يف فرتة �إعداده على
تخ�ص�صه و�إملامه بالكفايات الالزمة للتدري�س و�إتقانه لذلك؛ ليكون
قادراً على �أداء مهماته التعليمية ،وبالتايل يكون املعلم يف فرتة
�إعداده م�ؤهالً ت�أهيالً جيداً خالل الإعداد اجلامعي للقيام بالتدري�س
مما ميكنه من �أداء مهامه و�أدواره وم�س�ؤولياته.
ترتيب �أدنى ثالث فقرات:
 �أدنى ترتيب فقرة رقم ( ، )4وهي (�أنتقل يف عنا�رص
الدر�س من ال�سهل �إىل ال�صعب)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي (، )67.87
وهي بدرجة متو�سطة.
 فقرة رقم ( ، )2وهي (�أهيئ بيئة تعليمية ت�شجع الطلبة
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على امل�شاركة احليوية يف الأن�شطة املتنوعة)  ،وقد جاءت بوزن
ن�سبي ( ، )63.91وهي بدرجة متو�سطة.
 فقرة رقم ( ، )3وهي (�أ�صمم خطة للتدري�س يف �ضوء
احتياجات الطالب)  ،وقد جاءت بوزن ن�سبي ( ، )61.13وهي
بدرجة متو�سطة.
ويرى الباحث �أن قلة التدريب املهني للمعلم من خالل تدريبهم
والإعداد للدرو�س ،وغريه من الأن�شطة التطبيقية اخلا�صة مب�ساقات
برنامج الإعداد اجلامعي� ،أظهر �ضعفاً يف الإعداد الفعلي للمعلم،
م�شكالً ا�ستجابة �أقل من املتوقع نحو اجتاهاتهم للكفايات املهنية
اخلا�صة بالتخ�ص�ص مما انعك�س �سلباً على بع�ض الكفايات املهارية
املهنية للمعلمني؛ ولهذا ف�إن املعلمني بحاجة �إىل مزيد من التدريب
على املهارات ،واملمار�سات الأدائية اخلا�صة بتطوير كفاياتهم
املهنية اخلا�صة بالتمكن من تخ�ص�صاتهم مل�ستوى الإتقان.
● ●نتائج ال�س�ؤال الثاين:
ين�ص ال�س�ؤال على ما يلي :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات تقديرات
عينة الدرا�سة لدور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�سابهم الكفايات
املهنية وفق االجتاهات احلديثة من وجهة نظر املعلمني تعزى
ملتغري اجلن�س (ذكور� ،إناث) ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث با�ستخدام اختبار
 ،T - Testكما هو مبني يف اجلدول (:)10

املعلمني تعزى �إىل متغري اجلن�س.
ويعزو الباحث ال�سبب يف ذلك� ،إىل �أن املعلمني خريجي كليات
الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية على م�ستوى واحد ،فيما توفره
برامج الإعداد اجلامعي من م�ساقات تدري�سية ،وكذلك الكفايات
املهنية الالزمة للطلبة من الذكور والإناث نحو التدريب والت�أهيل،
والن�رشات الإر�شادية �سواء كانوا طالباً �أو طالبات ب�صورة �أدت �إىل
تقارب وجهات نظرهم يف تقديرهم للكفايات املهنية ودور برنامج
الإعداد اجلامعي يف �إك�سابها لهم وفق االجتاهات احلديثة.وي�ضاف
�إىل ذلك �أن اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة متقاربة جداً ،وقد
يف�صل جامعة عن �أخرى حائط بعر�ض (� )20سنتيمرت ،و�أن بع�ض
�أع�ضاء الهيئات التدري�سية يدر�س يف �أكرث من جامعة ،وال يختلف
�إ�سهامه يف العملية التدري�سية من جامعة �إىل �أخرى.
● ●نتائج ال�س�ؤال الثالث:
ين�ص ال�س�ؤال على ما يلي :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة
لدور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�سابهم الكفايات املهنية وفق
االجتاهات احلديثة من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري �سنوات
اخلدمة (�أقل من � 5سنوات ،من � 5إىل �أقل من � 10سنوات ،من � 10إىل
�أقل من � 15سنة� 15 ،سنة ف�أكرث) ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث با�ستخدام اختبار
حتليل التباين الأحادي ( ، )One Way ANOVAsواجلدول ()11
يو�ضح النتائج:
جدول ()11

جدول ()10

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير سنوات الخدمة

الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس

املجاالت
الإعداد والتخطيط
اجليد
�إدارة ال�صف
وتنفيذ التدري�س
ا�ستخدام الو�سائل
والتقنيات
التعليمية
تقومي تعليم الطلبة
التمكن التخ�ص�صي

الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف
اجلن�س العدد
احل�سابي املعياري
ذكور

269

3.75

0.95

�إناث

217

2.58

0.86

ذكور

269

3.70

0.71

�إناث

217

2.69

0.88

ذكور

269

3.73

0.73

�إناث

217

2.63

0.81

ذكور

269

3.84

0.67

�إناث

217

3.81

0.70

ذكور

269

2.982

0.568

�إناث

217

3.161

0.409

ذكور

269

3.75

0.87

�إناث

217

2.92

0.83

قيمة
T

م�ستوى
الداللة

0.854

غري
دالة

0.718

غري
دالة

0.921

غري
دالة

1.512

غري
دالة

1.190

غري
دالة

1.024

غري
دالة

ويتبني من اجلدول (� )10أن قيمة « «tاملح�سوبة �أقل من قيمة
“ ”Tاجلدولية يف اال�ستبانة ككل وهذا يدل على عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05من وجهة نظر

املجال
الإعداد
والتخطيط
اجليد

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

�إدارة
ال�صف
وتنفيذ
التدري�س
ا�ستخدام
الو�سائل
والتقنيات
التعليمية

تقومي
تعليم
الطلبة

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
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جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات
3.794

3

67.92

483

71.72

486

1.738

3

63.60

483

65.33

486

1.72

3

62.64

483

65.34

486

1.643

3

60.23

483

63.22

486

قيمة

«”F

م�ستوى
الداللة

1.26
0.402

3.146

0.227

0.579
0.37

1.539

0.206

0.54
1.423

0.215

0.36

0.53
1.362
0.32

0.242

دور برنامج اإلعداد اجلامعي في إكساب املعلمني الكفايات املهنية وفق االجتاهات احلديثة

م�صدر
املجال
التباين
بني
املجموعات
التمكن
داخل
التخ�ص�صي املجموعات
املجموع

جميع
املجاالت
معاً

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات
1.54

3

0.51

87.90

483

0.52

89.44

486

0.617

3

32.27

483

32.89

486

قيمة

«”F

0.991

د .أنور شحادة حسني نصار

م�ستوى
الداللة

0.399

0.20
0.19

1.078

0.360

ويتبني من اجلدول (� )11أن :القيمة االحتمالية ()Sig.
املقابلة الختبار حتليل التباين الأحادي �أقل من القيمة اجلدولية
يف جميع املجاالت ،والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهذا يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥0.05يف
ا�ستجابات املعلمني تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.
ويعزو الباحث ذلك ب�أن برامج الإعداد اجلامعي ،والنظام
التدري�سي يف اجلامعة ،يبقى هو املرحلة الأوىل الت�أ�سي�سية يف
�إك�ساب الكفايات املهنية والتدري�سية �أو التعليمية التي تبقى يف
قدرات ومهارات املعلم �ضمن تخ�ص�صاتهم ،بغ�ض النظر عن �سنوات
اخلدمة ،وهذا بدوره يحد من �إمكانية التمايز بني املعلمني يف
اختالف عدد �سنوات اخلدمة.
● ●نتائج ال�س�ؤال الرابع:
ين�ص ال�س�ؤال على ما يلي :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥0.05بني متو�سطات تقديرات
عينة الدرا�سة لدور برنامج الإعداد اجلامعي يف �إك�سابهم الكفايات
املهنية وفق االجتاهات احلديثة من وجهة نظر املعلمني تعزى
ملتغري التقدير اجلامعي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد) ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث با�ستخدام اختبار
حتليل التباين الأحادي ( ، )One Way ANOVAsواجلدول ()12
يو�ضح النتائج:
جدول ()12

املجال

الإعداد
والتخطيط
اجليد

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات
1.64

2

0.53

60.23

484

0.32

63.22

486

قيمة

1.362

�إدارة
ال�صف
وتنفيذ
التدري�س

ا�ستخدام
الو�سائل
والتقنيات
التعليمية

تقومي
تعليم
الطلبة

املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

بني
املجموعات
التمكن
داخل
التخ�ص�صي املجموعات
املجموع

3.79

2

1.36

67.92

484

0.91

71.72

486

1.64

2

0.54
1.98

60.23

484

63.22

486

1.73

2

63.60

484

65.33

486

1.54

2

0.515

87.90

484

0.520

89.44

486

3.42

1.45
1.53

2.616

0.72

بني
املجموعات
داخل
167.39
املجموعات
املجموع

2.619

0.36

0.95

جميع
املجاالت
معاً

2.57

168.34

2

0.31

484

0.34

0.99

2.29

3.94

3.64

486

ويتبني من اجلدول (� )12أن :القيمة االحتمالية ( )Sig.املقابلة
الختبار حتليل التباين الأحادي �أكرب من القيمة اجلدولية يف جميع
املجاالت ،والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهذا يدل على وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات املعلمني تعزى ملتغري التقدير
اجلامعي ،كما مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه ملعرفة اجتاه الفروق
يف ا�ستجابات املعلمني وتبني وجود فروق ل�صالح املعلمني من
�أ�صحاب التقدير ممتاز ،كما يو�ضح ذلك اجلدول التايل.
جدول ()13

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير التقدير الجامعي

«”F

املجال

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات

قيمة

«”F

م�ستوى
الداللة

م�ستوى
الداللة

2.48

اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في استجابات المعلمين وفقاً لمتغير التقدير الجامعي

التقدير اجلامعي

2.3240

جيد جدا ً م=
2.1128

ممتاز م=

جيد م=

جيد م= 2.3240

-

-

-

جيد جداً م= 2.0128

-

-

-

ممتاز م= 2.1833

-

-

*0.2114

2.0833

ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن املعلمني من �أ�صحاب التقدير
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اجلامعي الأعلى هم ممن ا�ستفادوا �أكرث يف فرتة الإعداد اجلامعي،
كما �أنهم الأقدر على �إبراز واقع برامج الإعداد اجلامعي بحكم �أنهم
الأكرث دراية ورمبا لديهم درجات ذكاء �أعلى ولو ب�شيء قليل من
درجات وذكاء طلبة التقدير اجلامعي الأقل ،و�أن �أ�صحاب هذا التقدير
اجلامعي من املعلمني لديهم �إمكانات وقدرات �أعلى من غريهم ،مما
قد ي�ؤدي �إىل االختالف يف متو�سطات تقديرات املعلمني نحو مدى
اكت�ساب الكفايات املهنية من برنامج الإعداد اجلامعي بكليات
الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء االجتاهات احلديثة.

التوصيات:
من خالل العر�ض ال�سابق للإطار النظري و�أدبيات الدرا�سة
ونتائج الدرا�سة امليدانية ،يقدم الباحث عدة تو�صيات ميكن �أن
ت�سهم يف تطوير برنامج الإعداد اجلامعي ،وهي:
�1 .1رضورة االهتمام مبراجعة وتقومي برامج الإعداد اجلامعي
يف كليات الرتبية ب�شكل م�ستمر من حيث الرتابط والتتابع
وارتباطها بحاجات الطلبة ،و�أن ال ترتك هذه الربامج مدة
زمنية طويلة دون تقومي وتطوير لها.
�2 .2رضورة اهتمام القائمني على برنامج الإعداد اجلامعي يف
كليات الرتبية على اجلوانب التطبيقية العملية �أثناء �إعداد
الطالب املعلم ،والربط بواقع مهنة التدري�س يف كل املقررات
املقدمة ،وعدم االكتفاء باجلانب النظري فقط فيها.
�3 .3أن يتوا�صل املعلمون مع �أحدث �أ�ساليب التدري�س والتقومي
للإفادة منها يف تعزيز قدرة الطالب ،و�أن يح�رض بع�ض
الدورات اخلا�صة ب�أ�ساليب التدري�س يف جمال تخ�ص�صه العام.
�4 .4رضورة االهتمام بجوانب املمار�سة للمعلومات الرتبوية،
وما يرتبط به من مناهج وو�سائل تعليمية و�أ�ساليب التدري�س
والتقومي للو�صول مل�ستويات �إتقان منا�سبة يف �ضوء
االجتاهات احلديثة.
5 .5االهتمام ب�إك�ساب املعلمني يف فرتة الإعداد اجلامعي وبعد
اخلدمة ملهارات ا�ستخدام �سائر تطبيقات احلا�سوب وبراجمه
و�شبكات االنرتنت ،بحيث ال يقل م�ستوى الإتقان لديهم عن
درجة كبرية جداً.
�6 .6أهمية تبادل اخلربات بني كليات الرتبية �إقليمياً وعاملياً
لال�ستفادة يف جمال تطوير برامج �إعداد املعلمني ب�شكل عام،
ويف جمال التخ�ص�ص ب�شكل خا�ص.
7 .7احلر�ص على �إعداد املعلمني بعيداً عن الأدوار التقليدية
يف التعليم اجلامعي ،بحيث يقوم �أع�ضاء هيئة التدري�س
با�ستخدام �أحدث الو�سائل التعليمية التعلمية يف تدري�سهم
مل�ساقات طرق تدري�س التخ�ص�ص ،وحماولة ك�رس الفجوة بني
اجلانبني النظري والعملي.

املقرتحات:
1 .1عقد دورات تدريبية وور�ش عمل لالرتقاء بالكفايات املهنية

للمعلمني.
�2 .2رضورة ت�شجيع املعلمني على املزيد من تطوير طرائق
تدري�سهم ،واالبتعاد عن الطرق التقليدية بالتدري�س ،ومواكبة
اال�سرتاتيجيات التدري�سية احلديثة يف عملية التعليم والتعلم،
حتى ال ي�ؤثر �سلباً على م�ستوى تقدم الطلبة.
�3 .3رضورة عقد م�ؤمترات للفت انتباه امل�س�ؤولني ب�أهمية االرتقاء
بالكفايات املهنية للمعلمني.

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أبو �صواوين ،را�شد ( . )2010الكفايات التعليمية الالزمة للطلبة املعلمني
تخ�ص�ص معلم �صف يف كلية الرتبية بجامعة الأزهر من وجهة نظرهم
يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية ،جملة العلوم الإ�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات
الإن�سانية) .398 - 359 ،)2( 8 ،
�2 .2آل �إبراهيم� ،إبراهيم عبدالرزاق ( . )2002الرتبية والتعليم يف زمن العوملة،
منطلقات تربوية للتفاعل مع حركات احلياة ،جملة الرتبية القطرية ،العدد
( )140ال�سنة ( ، )31اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم:
الدوحة.
3 .3خزعلي ،قا�سم حممد و مومني ،عبد اللطيف عبد الكرمي ( . )2010الكفايات
التدري�سية لدى معلمات املرحلة الأ�سا�سية الدنيا يف املدار�س اخلا�صة يف
�ضوء متغريات امل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة والتخ�ص�ص ،جملة جامعة
دم�شق.)3( 36 ،
4 .4اخلطابي ،عبد احلميد ( . )2004برنامج ق�سم املناهج وطرائق التدري�س
بكليات املعلمني ،ومدى حتقيقه لبع�ض الكفايات املهنية الأ�سا�سية
الالزمة ملعلم املرحلة االبتدائية ،من وجهة نظر الطالب املعلمني بكلية
املعلمني بجدة ،جملة جامعة �أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية6 ،
(.163 - 95 ،)2
5 .5اخلمي�س ،نداء ( . )2004تقومي الكفايات التدري�سية ملعلمي العلوم يف
املرحلة املتو�سطة للمناهج املوحدة يف دولة الكويت ،جملة مركز البحوث
الرتبوية.)13( 26 ،
6 .6اخلياط ،عبد الكرمي؛ عبد الرحيم ،ذياب ( . )2006نظام تقومي كفاءة املعلم
�أثناء اخلدمة يف وزارة الرتبية بدولة الكويت ،املجلة الرتبوية. )38( 10 ،
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