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ملخص:

الوطنية لتنمية المعّلمين مهنيًا ،في برنامج
الدراسة إلى معرفة درجة توافر المعايير
هدفت هذه ّ
ّ
طالبات المعلمات في
كلية العلوم التّربوية في الجامعة
األردنية ،من وجهة نظر ال ّ
ّ
الصف في ّ
معلم ّ
الدراسة
معدالتهن التّراكمية ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )02طالبة معلمة ،ولتحقيق هدف ّ
ضوء ّ
الدراسة المنهج الوصفي المسحي في جمع المعلومات .أظهرت
استخدمت االستبانة ،واعتمدت ّ

كلية العلوم
ّ
الصف في ّ
النتائج أن توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في برنامج معلم ّ
األردنية جاء بدرجة مرتفعة ،وجاءت المجاالت مرتبة حسب متوسطاتها
التّربوية في الجامعة
ّ

األكاديمية
أخالقيات مهنة التّعليم ،التّخطيط للتّدريس ،المعرفة
لحسابية كما يأتي( :تنفيذ التّدريس،
ا
ّ
ّ
ّ
التطوير الذاتي) .كما أظهرت نتائج
و
البيداغوجية ،تقييم تعّلم ال ّ
طلبة ،التّربية والتّعليم في األردنّ ،
ّ
الدراسة مجتمعة تعزى لمتغير المعدل
الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية في مجاالت ّ
ّ
ّ
التّراكمي.

الصف ،كّلية العلوم التّربوية،
الكلمات المفتاحية :المعايير
ّ
الوطنية لتنمية المعّلمين ،برنامج معّلم ّ
األردنية.
طالبات المعّلمات ،الجامعة
ال ّ
ّ

* كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية /األردن.
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.......الوطنية لتنمية المعّلمين مهنياً في برنامج معّلم
المعايير
ّ

National Standards for the Professional Development of Teachers in the
Classroom Teacher Program in the Faculty of Educational Sciences at
the University of Jordan
Toham Salem Amareen
Prof. Nayel Darweesh Sharah *
Abstract:
The aim of this study is to identify the degree of the national standards
for the professional development of teachers availability, in the classroom
teacher program, in the faculty of educational sciences at the University of
Jordan, from the point of view of female students teachers, in light of their
GPAs. The sample of the study comprised 50 female students. In order to
achieve the objectives of this study, a questionnaire was used. The study
adopted a descriptive approach to information collection. The results
showed that the availability of the national standards in the program of
classroom teacher at the university of Jordan was high, domains arranged as
follow: (implementation of teaching, ethics of the education profession,
teaching planning, academic and pedagogical knowledge, assessment of
students' education, education in Jordan, self development). Further, the
results of the study showed no significant differences according to the GPAs
of students.
Keywords: National teacher development standards, Classroom teacher,
Faculty of educational sciences, Female student teachers, university of
Jordan.
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المقدمة

المهمة التي يجب التّركيز عليها ،إذ
عد
تُ ّ
ّ
عملية إعداد المعّلمين قبل الخدمة من الموضوعات ُ
عملية التّطوير
ويعد حجر ّ
الزاوية في ّ
هم العوامل التي تسهم في تحقيق أهداف التّعلم ُ
ُيعد المعّلم من أ ّ

التّربوي .ولذلك يجب التّركيز على جودة المعّلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم قبل الخدمة وفي أثناء
فاعليتهم وتنميتهم مهنيًا.
الخدمة لرفع مستوى أدائهم وزيادة
ّ
تُولي األنظمة التربوية في شتّى البلدان إهتمامًا خاصًا بمهنة التعليم وعمليات إعداد المعّلمين
الفاعلية لرفع مستوى أداء العاملين بالقطاع التّربوي وزيادة
وتدريبهم ورعايتهم مع إختالف المستوى و ّ

جتماعي ة وذلك كإستراتيجية إلصالح األنظمة التعليمية
فاعليتهم وتحسين أوضاعهم اإلقتصادية واإل
ّ
ّ
وخاصة في البلدان المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية ،التي يعتبر معظم رجال الفكر فيها أن
المعلم الجيد إلى جانب المنهاج السليم هما مفتاح التفوق على العالم ولهذا دعت لجنة التعليم قبل

الجامعي ،إلى توفير أعداد كافية من المعّل مين المؤهلين المتميزين لمواجهة التوسع في التعليم الذي
ّ
صاحب التنامي المضطرد في أعداد السكان والعمل على تدريبهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم
ياضيات والعلوم والتّكنولوجيا وجذب كفاءات من المعّلمين
وتزويدهم بكل جديد خاصة في مواد الر ّ
الجدد على مستوى ٍ
عال من اإلعداد باعتبار المعّلم المفتاح الحقيقي للتّعليم والعامل الرئيس في
ُ
طلبة ).(Kanaan, 2009
تحريك اهتمام ال ّ

التطوير في ضوء
وعندما تعمل مؤسسات إعداد المعلم على تطوير برامجها فال ُبد أن يتم ّ
بعض المعايير التي تراها مناسبة ،وقد تكون هذه المعايير محددة من قبل بعض الجهات
المتخصصة في تقييم برامج إعداد المعلم وإعتمادها ،وهذا يتطلب أن تكون مكونات برامج إعداد

المعلم وبنيتها متوافقة مع هذه المعايير ( (Shahrani, 2012

وقد عرفت شميري ) )Shumairi, 2009إعداد المعلمين قبل الخدمة على أنه مجموعة من

المعارف والمفاهيم والخبرات المتنوعة التي تقدمها مؤسسة ما لمجموعة من المعلمين بقصد تحقيق
األهداف التّربوية بطريقة شاملة ومتكاملة .ويقصد ببرنامج إعداد المعّلم على أن اإلعداد لغة جاء من
االستعداد لألمر أو التهيؤ له.
وُيقصد بإعداد المعّلم في مؤسسات وكليات إعداد المعّلمين التهيؤ للتعليم واإلستعداد له
(.)Harahsha, 2010
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ويجب أن تستند برامج إعداد المعّلمين في كليات التّربية إلى مجموعة من المعايير التي تحافظ
طلبة
الدرب لل ّ
على جودة المنتج التعليمي المقدم وتسهم في تطوير أدائه مهنيًا .وهذه المعايير تُنير ّ

المعّلمين وترتقي بمستواهم التّعليمي وتمكنهم من التواصل الفاعل مع اآلخرين ،كما أن المعايير
تعمل على تحسين مكانة مهنة التعليم ونوعيته لتحقيق معيار الجودة للمعّلم ومهنة التعليم ،وبالتالي
تحسين تحصيل الطالب في المدارس .وطورت و ازرة التربية والتعليم األردنية مجموعة من المعايير

العلمية
لتنمية المعلمين مهنيًا ،بهدف تحقيق معيار الجودة في إعداد المعّلم وتأهيله في ظل الثّورة
ّ

التكنولوجية واالتجاهات التربوية الحديثة ،واهتمت و ازرة التربية والتعليم في األردن بدرجة وعي
ّ
المعلمين لهذه التطورات .ويسعى قسم تدريب المعلمين على رفع كفاءتهم ومهارتهم المهنية لتحقيق

األهداف المرجوة من التّطوير التّربوي نحو االقتصاد المعرفي .وكانت هناك مشاركة فاعلة لو ازرة
التربية والتعليم والجامعات األردنية وعدد من الخبراء الدوليين في مؤتمر المعايير الوطنية لتنمية
المعّلمين مهنيًا .وبالتالي ت مت الموافقة على المعايير من قبل الو ازرة وتم إقرارها من قبل مجلس
التعليم العالي ومن ثم وضع إطار عمل لتطبيق الخطة اإلجرائية لكل من الو ازرة والجامعات االردنية

(.)Ministry of education,2006

الوطنية لتنمية المعّلمين مهنيًا في برنامج معلم
وجاءت هذه الدراسة لتبين درجة توافر المعايير
ّ
الصف في كلية العلوم التّربوية في الجامعة االردنّية.
ّ
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

نظ ار ألهمية إعداد المعّلم لمهنة التعليم ،فقد أُسندت عملية إعداد المعّلمين لكليات التربية ،ومن
بشكل ٍ
ٍ
كاف في ضوء كل ما هو جديد في مجال العلوم التربوية ،إذ
مهماتها إعداد معّلمي المستقبل

الجيد لمعلمين أكّفاء ومؤهلين ،لديهم المعرفة الكافية
ان نجاح تعليم طلبة المدارس مرهون باإلعداد ّ
ال عن فهمهم العميق لطبيعة المادة
حول مرتكزات التّربية والتعليم وأهدافها ونتاجاتها وتشريعاتها ،فض ً

الرغبة في
يدرسونها ،وبالتالي لديهم الممقدرة الكبيرة على ّ
التخطيط والتنفيذ والتقييم ،ولديهم ّ
التي ّ
تطوير أنفسهم ،ويتحّلون
بأخالقيات مهنة التّعليم.
ّ
طلبة المتخرجون فإن و ازرة التربية والتعليم ارتأت أن
الضعف الذي ُيعاني منه ال ّ
وفي ضوء ّ

تطور معايير لتنمية المعلمين مهنياً .إذ ُيفترض أن تستند برامج إعداد المعّلمين في كليات العلوم
التربوية في الجامعات األردنية في برامجها المختلفة إلى هذه المعايير التي بدورها تُركز على جودة
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المعّلم وإعداده إعدادا جيدا .وجاءت هذه الدراسة لتستقصي درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية
المعلمين مهنيًا في برنامج معلم الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية.
وجاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

 .0ما درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في برنامج معلم الصف في كلية العلوم
التربوية في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطالبات المعلمات؟

 .0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )0.05 = αفي درجة توافر المعايير
الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة
الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في برنامج معّلم ّ
األردنية تُعزى للمعدل التراكمي؟

أهداف الدراسة:

الحالية التعرف إلى درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في
هدفت الدراسة
ّ
طالبات
الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األُردنية من وجهة نظر ال ّ
برنامج معلم ّ

المعّلمات ،وكذلك إلى تعرف الفروق في درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في
طالبات المعّلمات.
ضوء المعدالت الت اركمية لل ّ
أهمية الدراسة:

همية هذه الدراسة العلمية من عدة أمور منها أهمية برامج إعداد المعّلمين قبل الخدمة ،إذ
تنبع أ ّ
الضوء عليها لما لها من أهمية في بناء شخصية المعّلم وجعلها شخصية
يجب اإلهتمام بها وتسليط ّ
واعية مثقفة تواكب ُمستجدات العصر والتفجر المعرفي الكبير ،وتجعله ُينوع في أساليب التدريس
طلبة مما يمكنهم من تنشئة جيل المستقبل في ظل
والتقويم الحديثة ،حتى ينعكس ذلك على ال ّ
التغيرات والتطورات الكبيرة والسريعة التي يشهدها العصر .واتفاقها مع مبادئ التطوير في و ازرة

التربية والتعليم التي تركز على جودة المعّلم من خالل برامج تدريبية إلعداد المعّلم وتأهيله لرفع
مستواه األدائي .ومن جهة أخرى تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية كشف درجة توافر المعايير

الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً في برنامج معلم الصف.

الدراسة العملية في كشف نقاط القوة ومواطن َّ
الضعف لدى الطالبات المعّلِّمات في
وتنبع أهمية ّ
ِّ
تطوير
المتعاونة ،وبالتالي تقديم معلومات مهمة في
برنامج معّلِّم َّ
الصف المتدربات في المدارس ُ
كليات التربية في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً ،بما ينعكس
بر ِّ
امج معّلِّم َّ
الصف في ّ
أداءاتهم في أثناء التّدريب الميداني .ويمكن أن يستفيد من هذه الدراسة َّ
ِّ
الطلبة المعّلِّمون في
على
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يسية في كليات التربية ،وقسم
كليات التربية ،ومعّلمو َّ
الصف في المدارس ،وأعضاء الهيئة التدر ّ
تدريب المعِّّلمين في و ازرة التربية والتعليم األُردنية.

وتأتي هذه الدراسة لمعرفة درجة استجابة برنامج معلم الصف في كلية العلوم التربوية في
الجامعة االردنية للمعايير الوطنية لتنمية المعِّّلمين مهنيًا.
المصطلحات والتعريفات اإلجرائية:

المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا :هي وثيقة أقرتها واعتمدتها و ازرة التربية والتعليم

األردنية سنة  0222تحتوي مجموعة من المحاور الرئيسة :التربية والتّعليم في األردن ،المعرفة
األكاديمية والبيداغوجية ،التَّخطيط للتدريس ،تنفيذ التدريس ،تقييم تعلم َّ
الطلبة ،وتقييم التدريس،
ّ
ّ
خالقيات مهنة التعليم .ويندرج تحتها معايير فرعية ،ويجب أن تُؤخذ بعين االعتبار
التَّطوير الذاتي وأ َّ
عند تدريب المعِّّلمين وتأهيلهم (.)Ministry of education,2006
"وتُعرف المعايير الوطنية لتنمية المعِّّلمين مهنيًا في هذه الدراسة على أنها :سبعة مجاالت
طورت من ِّقبل ِّ
الباحث ْين من خالل االستفادة
عية ،و ُ
رئيسية ويندرج تحتها مجموعة من المعايير الفر ّ
من المعايير الوطنيَّة لتنمية المعِّّلمين مهنيًا التي أقرتها و ازرة التربية والتعليم األردنية سنة (.)0222
الصف في كِّّلية العلوم التَّربوية في الجامعة األردنيَّة ،والتي من
والواجب توافرها في برنامج معّلم ّ
خاللها يمكن الحكم على جودة البرنامج".
برنامج إعداد معلم الصف :مجموعة من األهداف والخطط ومحتوى المقررات ِّ
الدراسية
ّ
واألنشطة العلميَّة التي يتعيَّن على َّ
الطالب المعِّّلم القيام بدراستها والنجاح فيها خالل فترة إعداده في
كّلِّيات التربية ويمنح درجة البكالوريوس (.)Kezendar, 2006

ويعرف برنامج إعداد معلم الصف في هذه الدراسة على أنه :برنامج أكاديمي تطرحه كلية
"ُ
العلوم التربوية في الجامعة األردنية ،بهدف إ كساب الطلبة المعلمين مجموعة من المهارات والمعارف
التعليمية من خالل المساقات النظرية التي يدرسها الطالب ومن خالل التدريب الميداني الذي يخضع

له الطلبة المعلمون لتنميتهم مهنياً في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً".
حدود الدراسة ومحدداتها:




الحدود المكانية :وتتمثل بكلية العلوم التربوية في الجامعة االردنية.

الحدود الزمانية :الفصل االول للعام الدراسي .0202/0202
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َّ
بالطالبات المعّلِّمات الخريجات المسجلين ضمن برنامج التدريب
الحدود البشرية :وتتمثل

الميداني.

الدراسات السابقة:

هدفت دراسة ربيرو ( ) Ribeiro,2018إلى دراسة مدى فاعلية دورة تدريبية مبتكرة تهدف إلى

تشجيع التعلم الذاتي بين الطلبة المعلمين في الب ارزيل وتكونت عينة الدراسة من ( )021طالب وزعوا
على أربعة فصول دراسية في جامعة حكومية ب ارزيلية ،وأظهرت النتائج أن البرنامج التدريبي كان له
األثر اإليجابي في تعزيز التنظيم الذاتي لدى الطالب ،وهناك زيادة في توظيف استراتيجيات التعلم،

ورفع الكفاءة الذاتية لدى الطلبة.

وهدفت دراسة تابور ) )Tabbur, 2017إلى تقصي واقع ممارسات معلمات الصف لتدريس
الرياضيات في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا ،ولتحقيق أهداف الدراسة اختيرت عينة

قصدية مكونة من ( ) 00معلمة يدرسن الصفوف الثالثة األولى ،وأظهرت النتائج أن أقل من نصف
المعلمات يحققن كالً من معيار التخطيط والتنفيذ والتقويم بدرجة متدنية واألخريات يمتلكن بدرجة

متوسطة وأشارت نتائج تواصل المعلمات مع الطلبة بفاعلية إلى أنهن ناد ار ما يتابعن أعمال الطلبة

الصفية ،كما أظهرت النتائج أن المعلمات ناد ار ما يمتلكن معايير تعلم الطلبة وقلما احتفظن
بسجالت جانبية لتقييم التعلم.

وهدفت دراسة ريان ) )Rayan, 2017الى استقصاء أثر برنامج تدريبي قائم على المعايير

الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً في األردن،في تحسين مهارات طرح األسئلة الصفية لدى معلمي
الفيزياء وانعكس ذلك على التفكير اإلستنباطي لدى طلبتهم وتكونت عينة الدراسة من ( )00معلمة

و( )002طالبة وأظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات عالمات المعلمات في
بطاقة المالحظة الصفية لمهارة طرح األسئلة الصفية في القياسين القبلي والبعدي ككل ولكل مهارة

من مهاراته تعزى إلى البرنامج التدريبي ،وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات عالمات

الطالبات في اختبار التفكير اإلستنباطي في القياسين القبلي والبعدي تعزى إلى البرنامج التدريبي.

وهدفت دراسة سبيسي ) (Cebeci, 2016إلى البحث عن آثار المساقات النظرية التي درسها

المعلمين قبل الخدمة في الجامعات ،والممارسات والتدريب الميداني الذي قام به المعلمون المتدربون

في رياض االطفال على ممارساتهم التعليمية ،وتكونت عينة الدراسة من  00من الطلبة المعلمين في
برنامج تدريس اللغة اإلنجليزية في قسم المناهج والتدريس في جامعة تراكيا التركية ،وأُستخدم المنهج
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الوصفي التحليلي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن المساقات النظرية والعملية لها آثار إيجابية حول
الممارسات الصغيرة وتطبيقات رياض األطفال ومن حيث التطوير المهني.

هدفت دراسة بون ) (Boon, 2016إلى الكشف عن المنهج الحالي لتعليم األخالقيات في

برامج إعداد المعلمين األسترالية المعتمدة قبل الخدمة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )02جامعة

أسترالية و( )02من ممثلي الجامعات ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وأظهرت النتائج
ندرة الموضوعات األخالقية المطلوبة في برامج تدريب المعلمين قبل الخدمة ،وكشف هذا عن اتجاه
مثير للقلق.
وهدفت دراسة حمادنة ) (Hamadneh, 2014إلى معرفة درجة توفر معايير ضمان الجودة
في برنامج إعداد معلم التربية اإلبتدائية في جامع ة اليرموك من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وأُستخدمت الباحث اال ستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة
وطبقت اإلستبانة على جميع أف راد مجتمع الدراسة وهم جميع الطلبة المتوقع تخرجهم في قسم التربية
االبتدائية في كلية التربية في جامعة اليرموك وعددهم  022طالبًا وطالبة استجاب منهم  21طالبًا

وطالبة وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد معلم التربية
اإلبتدائية في جامعة اليرموك جاءت متوسطة وأظهرت النتائج أيضًا وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطات أفراد عين ة الدراسة حول تقديرهم لدرجة توفر معايير ضمان الجودة في
برنامج إعداد معلم التربية االبتدائية في جامعة اليرموك تعزى لمتغير المعدل.

وهدفت دراسة رماحي ) (Ramahi,2013إلى تقييم برنامج إعداد المعلمين في جامعة بيرزيت
في ضوء معايير ضمان الجودة البريطانية ،وأُستخدم المنهج الوصفي المسحي ،وتألفت عينة الدراسة
من  02طالباً وطالبة وأُستخدمت االستبانة موزعة على أربعة مجاالت لجميع البيانات وجاءت نتائج

الدراسة أن تقييم برامج إعداد المعلمين في جامعة بيرزيت في ضوء معايير ضمان الجودة البريطانية
جاء متوسطاً.

وهدفت دراسة زقوت ) (Zaqut, 2012إلى التعرف إلى واقع اإلعداد التربوي العملي للطلبة

في كلية التربية بجامعة األقصى ،وإعداد تصور مقترح لتحسين البرنامج ،وتكونت عينة الدراسة من

( )20طالبًا وطالبة ،وكشفت النتائج أن برنامج اإلعداد التربوي العملي يفتقر إلى قائمة المعايير
قصور في برنامج اإلعداد التربوي العملي في ضوء اإلتجاهات
الواجب توافرها ،وأن هناك
اً

المعاصرة.
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وهدفت دراسة دشالء ) (Dishlad, 2010إلى اإلصالح النوعي في إعداد المعلمين قبل
الخدمة في الباكستان وتم التحدث عن مؤشرات الجودة في برامج إعداد المعلمين وترتيبها في ضوء
تصورات المعلمين العاملين في الجامعات الحكومية .وتُعد هذه الدراسة مهمة كونها كونت البيانات
األولية حول جودة إعداد المعلمين في الباكستان .وركزت الدراسة على تحسين الجودة في برامج

إعداد المعلمين لتقييم جودة البرامج االكاديمية باستخدام اقتراح مؤشرات الجودة .وأُستخدم المنهج

المسحي لجمع البيانات وتمثلت عينة الدراسة بالطلبة المعلمين المتدربين في الجامعات الحكومية في
الباكستان (جامعة كشمير وإسالم آباد) وكان عددهم  220طالبًا وطالبة .واستخدم الباحث اإلستبانة
كأداة للدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة أن مؤشر مهنية المعلمين أخذ أعلى مرتبة.

وهدفت دراسة سعيدي وسعيد ) (Saadi and Saeed, 2010إلى استطالع آراء الطلبة

المعلمين والمعلمين ومديري المدارس حول جودة برنامج إعداد معلم التربية االبتدائية في الهند في
بينجب وأُستخدم المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة .وبلغ عدد افراد العينة  020اشتملت على
 020معلما ومعلمة و 211من الطلبة المعلمين و 00مديرة مدرسة وأُستخدمت االستبانة والمقابلة
كأداتين للدراسة وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك ضعفًا في تأهيل الطلبة المعلمين.

تعقيب على الدراسات السابقة:
تبين أن جميع ِّ
بعد اإلطالع على ِّ
السابقة تتفق مع
جنبية َّ
الدراسات السابقة العر َّبية واأل َّ
الدراسات َّ
ّ
ّ
َّ
ِّ
ِّ
هذه الدراسة فيما يتعلق بمجال اإلهتمام وهو إعداد الطلبة المعّلمين والمعّلمين قبل الخدمة وفي
بعملية التركيز على جودة المعّلِّمين وجودة تدريبهم
أثنائها ،وأن هناك اهتماماً واضحاً وملموساً
ّ
وإعدادهم ،لما في ذلك من أثر على أداء المعّلِّمين وتطويرهم وجعلهم يواكبون ُمستجدات العصر
التكنولوجية والمعرفية ،ومواكبة العالم في مجال إعداد المعّلِّمين.
ّ
وتبيَّن أن هذه الدراسة تتفق مع دراسة تابور ) )Tabbur,2017ودراسة ريان
) ،(Rayan,2017في كونها تدرس المعايير الوطنية لتنمية المعّلِّمين مهنياً وواقع استخدامها من
قبل المعّلِّمين .وتتفق هذه ِّ
الدراسة مع دراسة كل من) )Cebeci,2016و))Hamadneh,2014
ّ
و) )Dishlad,2010و) )Saadi & said,2010و) (Boon,2016و))Ramahi,2013
و) (Zaqut,2012في كونها تدرس برامج إعداد َّ
الطلبة المعّلِّمين.
الحالية من ِّ
الصف
أما موقع الدراسة
َّ
السابقة فيتلخص في ِّدراستها برنامج إعداد معّلِّم َّ
الدراسات َّ
ّ
ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً،
في كلية العلوم التَّربوية في الجامعة األُردنيَّة في ُ
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واشتمالها على سبعة مجاالت رئيس ة وهي (التربية والتعليم في األردن ،المعرفة األكاديمية
والبيداغوجيَّة ،التخطيط للتّدريس ،تنفيذ التدريس ،تقييم تعلم َّ
َّ
أخالقيات مهنة
الطلبة ،التطوير الذاتي،
التَّعليم) ،وال توجد دراسات تناولت المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا جميعها دون استثناء
فمعظم الدراسات تناولت جانب المعرفة األكاديمية والبيداغوجية والتخطيط والتنفيذ والتقييم ،تميزت

بينما هذه الدراسة بأنها تناولت المجاالت الرئيس ة جميعها ،لتبين درجة استجابة برنامج معلم الصف
في كلية العلوم التربوية إلى هذه المعايير التي من شأنها اإلرتقاء َّ
بالطلبة المعِّّلمين وتأهيلهم بشكل

جيد ،كونهم من معلمي المستقبل .ونحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه ِّ
الدراسات التي تسهم في
ّ
الطلبة المعِّّلمين .وتم اإلستفادة من ِّ
تطوير أداء َّ
السابقة في دعم اإلطار َّ
النظري للدراسة
الدراسات َّ
ّ
وفي بلورة مشكلة الدراسة ،وتحديد العينة ،وطريقة جمع البيانات ،وتحديد اإلحصاء المناسب لمعالجة

البيانات.
منهج الدراسة:

استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة.

مجتمع الدراسة:

تكَّون مجتمع الدراسة من جميع َّ
الطالبات الخاضعات لبرنامج التَّدريب الميداني في برنامج

الصف في الجامعة األردنية خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 0202- 0202
معلم َّ
والبالغ عددهن ( )02طالبة .حسب إحصائية دائرة القبول والتَّسجيل في الجامعة األردنيَّة (.)0202

عينة الدراسة:

تكونت عينة ِّ
الدراسة من جميع أفراد مجتمع الدراسة وعددهم ( )02طالبة متدربة و ِّ
الخاضعات
َّ
ّ
لبرنامج التَّدريب الميداني ،وقد كانت أعداد َّ
الطالبات حسب فئات ُمتغير المعدَّل التَّراكمي (مقبول،
وجيدجداً فأكثر) والجدول ( )0يبين توزيع أفراد عينة ِّ
المعدل التراكمي.
الدراسة حسب متغير
ّ
ّ
وجيدِّّ ،
ِّّ
ُ
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المعدل التراكمي

المعدل
مقبول
جيد
جيد جدا فأكثر
المجموع

معلم
02
00
00
05
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أداة الدراسة:

قام الباحثان ببناء أداة الدراسة من خالل االطالع على األدب النظري المتعلق ببرامج إعداد

الطلبة المعلمين ،كدراسة)(Ramahi, ،(Cebeci, 2016) (Boon, 2016)(Hamadneh, 2014
) .(Saadi & Saeed, 2010) ،2013) (Dishlad, 2010وتم بناء أداة الدراسة إذ تكونت
بصورتها األولية من ( )02فقرة موزعة على سبعة مجاالت( ،نظام التربية والتعليم في األردن،
والمعرفة األكاديمية والبيداغوجية ،والتخطيط للتدريس ،وتنفيذ التدريس ،وتقييم تعلم الطلبة ،والتطوير
الذاتي ،وأخالقيات مهنة التعليم) .وبعد عرض األداة على المحكمين أصبحت بصورتها النهائية
من( )01فقرة ،توزعت على سبعة مجاالت هي :نظام التربية والتعليم في األردن( )1فقرات ،المعرفة

األكاديمية والبيداغوجية ( )0فقرات ،التخطيط للتدريس ( )2فقرات ،تنفيذ التدريس ( )1فقرات ،تقييم
تعلم الطلبة ( )2فقرات ،التطوير الذاتي ( )00فقرة ،أخالقيات مهنة التعليم ( )00فقرة .وقد استخدم
تدريج ليكرت الخماسي (إلى مدى كبير جدًا ،إلى مدى كبير ،إلى مدى متوسط ،إلى مدى قليل ،إلى
مدى قليل جدًا).
صدق األداة:

تم التَّحقق من صدق محتوى األداة من خالل عرضها على ( )00محكمًا من ذوي الخبرة
ِّ
العلوم التَّربوية في
واالختصاص من أعضاء الهيئة التَّدريسية والمشرفين األكاديميين في كّلية ُ
وزرة
الجامعة األردنية ،ومجموعة من المشرفين التربويين والخبراء في قسم تدريب المعِّّلمين في ا
التربية والتعليم في األردن بلغ عددهم ( )0أفراد ،ومجموعة من مديري المدارس والمعِّّلمات

الخاصة وبلغ عددهم ( )2أفراد .وتم األخذ بآرائهم ومقترحاتهم ،إذ
المتعاونات في المدارس الحكومية و َّ
تم اإلبقاء على الفقرات التي اتفق عليها ما يزيد عن ( )%22من المحكمين ،فقد تم تعديل صياغة

( )2فقرات ،كما تم إضافة فقرتين ،وبذلك أصبح عدد فقرات األداة بصورتها النهائية ( )01فقرة.
األكاديمية
السبعة هي :نظام التربية والتعليم في األردن( )1فقرات ،والمعرفة
َّ
توزعت على المجاالت َّ

والبيداغوجية ( )0فقرات ،والتخطيط للتدريس ( )2فقرات ،وتنفيذ التدريس ( )1فقرات ،وتقييم تعلم

الطلبة ( )2فقرات ،والتطوير الذاتي ( )00فقرة ،وأخالقيات مهنة التعليم ( )00فقرة.
ثبات األداة:

تم التحقق من درجة ثبات األداة بطريقة االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) ،إذ تم تطبيق األداة
الصف في
على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة بلغت ( )22طالباً وطالبة من طلبة معّلِّم َّ
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كِّّلية العلوم التَّربوية في الجامعة األردنية الخاضعين للتَّدريب الميداني في الفصل الدراسي الثاني من

العام الجامعي ( ،)0202 \ 0202وتم استخراج معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alpha
والجدول ( )0يبين نتائج الثبات حسب مجاالت أداة الدراسة .
الجدول ( :)2قيم معامل الثبات لالتساق الداخلي لكل مجال ولألدة ككل
معامل كرونباخ الفا
المجال
2.82
نظام التربية والتعليم في األردن
2.75
المعرفة األكاديمية والبيداغوجية
2.83
التخطيط للتدريس
2.91
تنفيذ التدريس
2.73
تقييم تعلم الطلبة
2.84
التطوير الذاتي
2.86
أخالقيات مهنة التعليم

يبين الجدول ( )0أن أداة الدراسة تتمتع بدرجات ثبات مقبولة ألغراض هذه الدراسة.
إجراءات الدراسة:

تم تنفيذ خطوات الدراسة على النحو اآلتي:

 .0تم اإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة المتعلق بالمعايير
الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً وبرامج اإلعداد للطلبة المعلمين وتم بناء أداة الدراسة.

 .0تم أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة لتطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة.
 .2تم التحقق من الخصائص السيكومترية (الصدق والثبات) ألداة الدراسة ،ثم تم تطبيق األداة على
عينة الدراسة ،وتم اإلجابة عن أسئلة الدراسة .وقد تم تقدير الدرجات على الفقرات (إلى مدى
كبير جداً ( ،)0إلى مدى كبير( ،)2إلى مدى متوسط( ،)2إلى مدى قليل( ،)0إلى مدى قليل

جداً( .)0وتم استخدام المعيار اآلتي في الحكم على درجة الفقرات بناء على المتوسطات
الحسابية لها:

أ.

أقل من أو يساوي ( )0.22تكون درجة الفقرة منخفضة.

ب .من ( )2.22-0.22تكون درجة الفقرة متوسطة.

ج .أكبر من أو يساوي ( )2.22تكون درجة الفقرة مرتفعة.
 .2إستخراج النتائج ومناقشتها.
 .0صياغة التوصيات ،وكتابة التقرير النهائي للدراسة.
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المعالجة اإلحصائية:

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

ولالجابة عن سؤال الدراسة الثاني استخدم تحليل التباين المتعدد ( ،)MANOVAوتحليل التباين
األحادي (.)One-Way ANOVA
متغيرات الدراسة

المتغير المستقل وهو :المعدل التراكمي وله ثالثة مستويات (مقبول ،وجيد ،وجيد جدًا فأكثر)

المتغير التابع وهو :درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا في برنامج معلم

الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطالبات المعلمات.
عرض النتائج:

توصلت إليها الدراسة الحالية وذلك من خالل اإلجابة عن
فيما يأتي عرض ّ
للنتائج التي ّ
أسئلتها وعلى النحو اآلتي:
أوال :النتائج الم تعلقة بالسؤال األول والذي نصه :ما درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية
المعلمين مهنيا في برنامج معلم الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية من وجهة
نظر الطالبات المعلمات؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتبة

لمجاالت أداة الدراسة .والجدول ( )2يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة
والدرجة لمجاالت أداة الدراسة.

الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لمجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازليا
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
الدرجة
الترتيب
المجال
الرقم
مرتفعة
0
2.48
4.29
تنفيذ التدريس
2
مرتفعة
0
2.46
4.27
أخالقيات مهنة التعليم
2
مرتفعة
2
2.51
4.16
التخطيط للتدريس
2
مرتفعة
2
2.51
4.15
المعرفة األكاديمية والبيداغوجية
0
مرتفعة
0
2.48
4.05
تقييم تعلم الطلبة
0
مرتفعة
2
2.51
3.99
نظام التربية والتعليم في األردن
0
مرتفعة
2
2.51
3.97
التطوير الذاتي
2
مرتفعة
2.39
4.12
الدرجة الكلية
7-1

يبين الجدول ( ) 2أن درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا في برنامج معلم

الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة المعلمين جاء بدرجة

مرتفعة إذ بلغ متوسط الكلي ( )2.00وبانحراف معياري ( ،) 2.21كما جاءت جميع مجاالت أداة
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الوطنية لتنمية المعّلمين مهنياً في برنامج معّلم.......
المعايير
ّ

الدراسة بدرجة مرتفعة ،وقد إحتل الرتبة األولى المجال الرابع " تنفيذ التدريس" بمتوسط حسابي
( )2.01وانحراف معياري ( ،)2.22وفي الرتبة الثانية جاء المجال السابع " أخالقيات مهنة التعليم"
بمتوسط الحسابي ( )2.02وانحراف معياري ( .)2.22وفي الرتبة اإلخيرة جاء المجال السادس "

التطوير الذاتي" بمتوسط حسابي ( ،)2.12وانحراف معياري (.)2.00

وفيما يلي عرض تفصيلي ل درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا في برنامج

معلم الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية:
المجال األول :نظام التربية والتعليم في األردن

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال نظام

التربية والتعليم في األردن والجدول ( )2يبين هذه النتائج.
الجدول ( ) 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال نظام التربية والتعليم
في األردن مرتبة تنازليا

الرقم
2
3
1
5
6
2
8
7
9
9-1

الفقرة
يساعد برنامج معلم الصف الطالب المعلم في إظهار فهم للنتاجات
التربوية العامة
يساعد البرنامج في إظهار فهم ألهداف التربية والتعليم في األردن
يساعد البرنامج في إظهار معرفة بمرتكزات التربية والتعليم في األردن
يساعد البرنامج في إظهار معرفة بالتشريعات التربوية المتعلقة بعمله
يساعد البرنامج في إظهار معرفة باألنساق المحيطة بالعملية التربوية
يساعد البرنامج في توضيح انعكاسات مرتكزات التربية التعليمية
والتعلمية
يساعد البرنامج في إظهار فهم للنتاجات التعليمية الخاصة بالمبحث
يساعد البرنامج في إظهار فهم لمعايير المنهاج المدرسي الوطني
يساعد البرنامج في إظهار فهم التجاهات التطوير التربوي في األردن
الدرجة الكلية للمجال

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

الرتبة

الدرجة

4.24

2.69

0

مرتفعة

4.10
4.09
4.08
3.98

2.71
2.71
2.70
2.74

0
2
2
0

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.96

2.67

2

مرتفعة

3.96
3.90
3.66
3.99

2.90
2.84
2.92
2.51

2
8
9
-

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

يبين الجدول ( )2أن الدرجة الكلية لمجال نظام التربية والتعليم في األردن جاءت مرتفعة

بمتوسط الحسابي ( )2.11وبانحراف المعياري ) .(0.51وقد جاءت الفقرة ( )2التي تنص على
"يساعد برنامج معلم الصف الطالب المعلم في اظهار فهم للنتاجات التربوية العامة" بالرتبة األولى

بمتوسط الحسابي ( )2.02وانحراف المعياري ( )2.21وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة األخيرة جاءت

الفقرة (" )1يساعد البرنامج في إظهار فهم التجاهات التطوير التربوي في األردن “بمتوسط الحسابي
( ،)2.22وانحراف المعياري ( )2.10وبدرجة متوسطة.
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المجال الثاني :المعرفة األكاديمية والبيداغوجية

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال المعرفة

األكاديمية والبيداغوجية والجدول ( )0يبين هذه النتائج.
الجدول ( :) 0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال المعرفة األ كاديمية
والبيداغوجية مرتبة تنازليا

الرقم
1
2
5
3
4
5- 1

الفقرة
يساعد برنامج معلم الصف الطالب المعلم في
إظهار فهم لألفكار األساسية في المبحث الذي
يعلمه وترابطه بين المباحث االخرى
يساعد البرنامج في إظهار فهم لطرق التعلم الخاصة
بالمبحث
يساعد البرنامج في إظهار معرفة بمصادر المعرفة
األساسية الخاصة بالمبحث
يساعد البرنامج في إظهار معرفة بالعالقات بين
المباحث التي يعلمها
يساعد البرنامج في إظهار مقدرة على تمثيل محتوى
المبحث الذي يعلمه في صيغ مختلفة
الدرجة الكلية للمجال

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

الدرجة

4.26

0.66

1

مرتفعة

4.20

0.61

3

مرتفعة

4.20

0.78

3

مرتفعة

4.06

0.79

4

مرتفعة

4.02

0.74

5

مرتفعة

4.15

0.51

-

مرتفعة

يبين الجدول ( )0أن الدرجة الكلية لمجال المعرفة األكاديمية والبيداغوجية جاءت مرتفعة

بمتوسط حسابي ( ،)2.00وانحراف معياري ( .)2.00وقد جاءت الفقرة ( )0بالرتبة األولى بمتوسط

حسابي ( ،)2.02وانحراف المعياري ( .)2.22وبدرجة مرتفعة ،وبالرتبة األخيرة جاءت الفقرة ()2

والتي تنص على " يساعد البرنامج في إظهار مقدرة على تمثيل محتوى المبحث الذي يعلمه في

صيغ مختلفة " بمتوسط حسابي ( ،)2.20وانحراف معياري ( .)2.22وبدرجة مرتفعة.
المجال الثالث :التخطيط للتدريس

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال التخطيط

للتدريس والجدول ( )2يبين هذه النتائج.
الجدول ( :) 6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال التخطيط للتدريس
مرتبة تنازليا

الرقم
1
6

نص الفقرة
يساعد برنامج معلم الصف الطالب المعلم في تنمية مهارة تصميم
الخطط التدريسية المترابطة للمباحث التي يعلمها
يساعد البرنامج في تصميم بيئات تعلمية تفاعلية تتسم باألمن والتشارك
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

الدرجة

4.28

2.78

0

مرتفعة

4.18

2.69

0

مرتفعة

الوطنية لتنمية المعّلمين مهنياً في برنامج معّلم.......
المعايير
ّ
الرقم

2
3
4
5
6-1

نص الفقرة
والتعاون
يساعد البرنامج في إظهار فهم لمبادئ تعلم الطلبة ونمائهم واستخدامها
في تصميم الخطط التدريسية
يساعد البرنامج على إظهار معرفة بالمصادر التعليمية المتاحة في
المدرسة وتوظيفها في تصميم الخطط التدريسية
يساعد البرنامج على إظهار معرفة باستراتيجيات التدريس المناسبة
واختيار المالئم منها وفق الحاجات المتنوعة للطلبة
يساعد البرنامج في تصميم نشاطات تعلمية تفاعلية تحفز الطلبة على
التعلم
الدرجة الكلية للمجال

تهام العمارين ،أ .د .نايل الشرعه
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

الدرجة

4.16

2.74

2

مرتفعة

4.16

2.77

2

مرتفعة

4.12

2.72

0

مرتفعة

4.02

2.85

6

مرتفعة

4.15

2.50

-

مرتفعة

يبين الجدول ( )2أن الدرجة الكلية لمجال التخطيط للتدريس جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي

( ،)2.00وانحراف معياري ( .)2.02وقد احتلت الفقرة ( )0والتي تنص على " يساعد برنامج معلم
الصف الطالب المعلم في تنمية م هارة تصميم الخطط التدريسية المترابطة للمباحث التي يعلمها"

الرتبة األولى في هذا المجال بمتوسط الحسابي ( ،)2.02وانحراف معياري ) (0.78وبدرجة مرتفعة،
وجاءت الفقرة الخامسة والتي تنص على "يساعد البرنامج في تصميم نشاطات تعلمية تفاعلية تحفز

الطلبة على التعلم" بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2.20وانحراف معياري ( )2.20وبدرجة
مرتفعة.
المجال الرابع :تنفيذ التدريس

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال التخطيط

للتدريس والجدول ( )2يبين هذه النتائج.
الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال التخطيط للتدريس
مرتبة تنازليا

الرقم
8
1
9
2
4

نص الفقرة
يساعد برنامج معلم الصف في التواصل بفاعلية مع الطلبة لتسهيل
تعلمهم ونمائهم
يساعد البرنامج على التخطيط للتدريس وفق مستجدات المواقف
التعلمية /التعليمية وحاجات الطلبة
يساعد البرنامج على احترام ورعاية جميع الطلبة
يساعد البرنامج في استخدام مصادر تعلمية عدة في ضوء تنوع الطلبة
وحاجاتهم التعلمية
يساعد البرنامج في استخدام استراتيجيات واساليب مالئمة الدارة
الصف
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االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

الترتيب

الدرجة

4.48

2.54

0

مرتفعة

4.44

2.68

0

مرتفعة

4.40

2.73

2

مرتفعة

4.36

2.60

2

مرتفعة

4.32

2.59

0

مرتفعة
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الرقم

نص الفقرة

3
6

يساعد البرنامج على تنظيم بيئة صفية تفاعلية آمنة وداعمة
يساعد البرنامج في استخدام استراتيجات التدريس المالئمة والمتنوعة
يساعد البرنامج في التعامل بايجابية واضحة مع المشكالت السلوكية
للطلبة
يساعد البرنامج على تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبة
الدرجة الكلية للمجال

0
2
1-0

المتوسط
الحسابي
4.24
4.18

االنحراف
المعياري
2.63
2.69

6
7

4.10

2.76

9

مرتفعة

4.10
4.29

2.79
2.48

9
-

مرتفعة
مرتفعة

الترتيب

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة

يبين الجدول ( )2أن الدرجة الكلية للمجال الرابع " التخطيط للتدريس" مرتفعة بمتوسط حسابي

( ،)2.01وانحراف معياري ( .)2.22وقد جاءت الفقرة ( )2والتي تنص على " يساعد برنامج معلم
الصف في التواصل بفاعلية مع الطلبة لتسهيل تعلمهم ونمائهم " بالرتبة األولى بمتوسط حسابي

( ،)4.48وانحراف معياري (  ،)2.02وجاءت الفقرة ( )2والتي تنص على " يساعد البرنامج على
تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبة "بالرتبة األخيرة وبدرجة مرتفعة إذ بلغ متوسطها

الحسابي ( ،)2.02وانحراف معياري ( ،)2.21وجاءت الفقرة ( )0والتي تنص على " يساعد البرنامج
في التعامل بايجابية واضحة مع المشكالت السلوكية للطلبة" بالرتبة األخيرة أيضًا وبدرجة مرتفعة
حيث بلغ متوسطها الحسابي ( ،)2.02وانحراف معياري (.)2.22
المجال الخامس :تقييم تعلم الطلبة

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال تقييم تعلم

الطلبة والجدول ( )2يبين ذلك.
الجدول ( :) 8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال تقييم تعلم الطلبة
الرقم
2
2
0
2
7
4
6
5

نص الفقرة
يساعد برنامج معلم الصف الطالب المعلم في التواصل مع إدارة
المدرسة ومديرية التربية حول تعلم الطلبة
يساعد البرنامج في توثيق سجالت دقيقة عن ظروف الطلبة
يساعد البرنامج في إظهار فهم للعالقات بين النتاجات التعلمية
والتدريس وتقييم تعلم الطلبة
يساعد البرنامج في تصميم أدوات مالئمة ومتنوعة لتقييم تعلم الطلبة
وفق النتاجات التعلمية
يساعد البرنامج في تصميم نشاطات تعلمية في ضوء نتائج تقييم
تعلمهم
يساعد البرنامج في التواصل مع أولياء أمور الطلبة حول تعلم طلبته
يساعد البرنامج في تقديم التغذية الراجعة للطلبة عن تعلمهم
يساعد البرنامج في مشاركة الطلبة تقييم تعلمهم
الدرجة الكلية للمجال

111

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

الدرجة

4.14

2.76

0

مرتفعة

4.12

2.75

0

مرتفعة

4.10

2.68

2

مرتفعة

4.10

2.71

2

مرتفعة

4.08

2.67

0

مرتفعة

3.94
3.94
3.94
4.05

2.87
2.71
2.89
2.48

8
8
8
-

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

تهام العمارين ،أ .د .نايل الشرعه

الوطنية لتنمية المعّلمين مهنياً في برنامج معّلم.......
المعايير
ّ

يبين الجدول ( ) 2أن الدرجة الكلية لمجال تقييم تعلم الطلبة جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي

( ،)2.20وانحراف معياري ( .) 2.22وجاءت جميع فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة ،وقد احتلت
الفقره ( )2والتي تنص على "يساعد برنامج معلم الصف الطالب المعلم في التواصل مع إدارة
المدرسة ومديرية التربية حول تعلم الطلبة" الرتبة األولى بمتوسط حسابي (  ،)2.02وانحراف معياري

(  ،)2.22وجاءت الفقرات ( )0و ( )2و( )2والتي تنص "يساعد البرنامج في مشاركة الطلبة تقييم
تعلمهم"" ،يساعد البرنامج في تقديم التغذية الراجعة للطلبة عن تعلمهم"" ،يساعد البرنامج في
التواصل مع أولياء أمور الطلبة حول تعلم طلبته" على التوالي بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي

( ،)2.12وانحراف معياري ( .)2.21
المجال السادس :التطوير الذاتي

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال التطوير

الذاتي والجدول ( )1يبين هذه النتائج.
الجدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال التطوير الذاتي مرتبة تنازليا
الرقم
0
11
3
4
2
9
10
8
5
6
7

نص الفقرة
يساعد برنامج معلم الصف الطالب المعلم في استخدام ادوات ووسائل
مالئمة لتقييم التدريس
يساعد البرنامج في إظهار اهتمام في رفع المستوى األكاديمي
يساعد البرنامج في استخدام مصادر وأدوات تكنولوجيا المعلومات في
تطوير المعرفة
يساعد البرنامج في استخدام مصادر وأدوات تكنولوجيا المعلومات
واالتصال
يساعد البرنامج في تحليل التدريس والتأمل في ضوء نتائج تقييم تعلم
الطلبة
يساعد البرنامج في التعاون مع الزمالء في المدرسة
يساعد البرنامج في التواصل مع الزمالء من المعلمين من خارج
المدرسة
يساعد البرنامج في المشاركة في النشاطات التطويرية على مستوى
المدرسة
يساعد البرنامج في استخدام استراتيجيات بحثية
يساعد البرنامج في المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والدورات
التربوية
يساعد البرنامج على االطالع على الدوريات والمجالت العلمية
والتربوية
الدرجة الكلية للمجال
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

الدرجة

4.34

2.69

0

مرتفعة

4.18

2.63

0

مرتفعة

4.12

2.77

2

مرتفعة

4.10

2.76

0

مرتفعة

4.10

2.68

0

مرتفعة

4.00

2.86

6

مرتفعة

3.96

2.90

7

مرتفعة

3.72

2.86

9

مرتفعة

3.72

2.99

9

مرتفعة

3.70

1.07

15

مرتفعة

3.68

1.06

11

مرتفعة

3.97

2.51

-

مرتفعة

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد األول.0202 ،

يبين الجدول ( )1أن الدرجة الكلية لمجال التطوير الذاتي جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي

( ،)2.12وانحراف معياري ( .) 2.00وقد جاءت جميع فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة ،واحتلت
الفقرة ( )0والتي تنص على "يساعد برنامج معلم الصف الطالب المعلم في استخدام ادوات ووسائل
مالئمة لتقييم التدريس" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)2.22وانحراف معياري ( ،)2.21بينما

جاءت الفقرة ( )2والتي تنص على "يساعد البرنامج على االطالع على الدوريات والمجالت العلمية
والتربوية" بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2.22وانحراف المعياري (.)0.22
المجال السابع :أخالقيات مهنة التعليم

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال أخالقيات

مهنة التعليم والجدول ( )02يبين هذه النتائج.
الجدول ( :)15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال أخالقيات مهنة التعليم

مرتبة تنازليا
الرقم
1
11
4
2
9
2
10
8
7
5
6
-0
00

يساعد برنامج معلم الصف الطالب المعلم في إظهار االلتزام بالواجبات
والمسؤوليات
يساعد البرنامج في التصرف في المواقف المختلفة بحكمة وحلم
يساعد البرنامج في التزام القيم الحميدة في التعامل مع الزمالء واالدارة
واولياء االمور واالطراف االخرى
يساعد البرنامج في تقبل الطلبة ومعاملتهم باحترام
يساعد البرنامج في المحافظة على مظهره العام
يساعد البرنامج في التواصل مع الطلبة بمودة وتعاطف
يساعد البرنامج في التعاون مع زمالئه واظهار اهتمام بتنميتهم مهنيا
يساعد البرنامج في اظهار التزام برسالة المؤسسة التي يعمل فيها
يساعد البرنامج في توجيه الطلبة الى استخدام مصادر المعلومات
اآلمنة
يساعد البرنامج في التعاون مع اولياء االمور من اجل تطوير تعلم
ابنائهم
يساعد البرنامج في استخدام مصادر المعلومات بمنهجية علمية سليمة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

الدرجة

4.38

2.67

0

مرتفعة

4.32

2.62

2

مرتفعة

4.32

2.82

2

مرتفعة

4.30
4.28
4.28
4.26
4.26

2.65
2.71
2.74
2.69
2.63

2
2
6
8
8

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.24

2.63

9

مرتفعة

4.18

2.72

15

مرتفعة

4.14

2.73

11

مرتفعة

الدرجة الكلية للمجال

4.27

2.46

-

مرتفعة

نص الفقرة

يبين الجدول ( ) 02أن الدرجة الكلية للمجال السابع "أخالقيات مهنة التعليم" جاءت مرتفعة

بمتوسط حسابي ( ،)2.02وانحراف معياري ( .)2.22وقد جاءت الفقرة ( )0والتي تنص على
"يساعد برنامج معلم الصف الطالب المعلم في إظهار االلتزام بالواجبات والمسؤوليات " بالرتبة

111

تهام العمارين ،أ .د .نايل الشرعه

الوطنية لتنمية المعّلمين مهنياً في برنامج معّلم.......
المعايير
ّ

األولى بمتوسط حسابي ( ،)2.22وانحراف معياري ( .)2.22وبدرجة مرتفعة ،أما الفقرة ( )2والتي
تنص على" يساعد البرنامج في استخدام مصادر المعلومات بمنهجية علمية سليمة “في الرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2.02وانحراف معياري ( )2.22وبدرجة مرتفعة.

ثانيا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه" :هل توجد فروق ذات داللة

احصائية عند مستوى الداللة ) )0.05 = αفي درج ة توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين
مهنيا في برنامج معلم الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية تعزى للمعدل التراكمي؟

تم استخدام تحليل التباين المتعدد( )MANOVAعلى اعتبار ان مجاالت المعايير الوطنية

لتنمية المعلمين مهنيا (نظام التربية والتعليم في األردن ،المعرفة األكاديمية والبيداغوجية ،التخطيط
للتدريس ،تنفيذ التدريس ،تقييم تعلم الطلبة ،التطوير الذاتي ،أخالقيات مهنة التعليم) .متغير تابع
والمعدل التراكمي (مقبول ،وجيد ،وجيدجدًا فأكثر) متغير مستقل ،كما استخدام تحليل التباين
األحادي ( )One-Way ANOVAللتعرف إلى داللة الفروق في الدرجة الكلية ،والجدول ()00

يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والدرجة الكلية لتوافر المعايير
الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا حسب مستويات متغير المعدل التراكمي.
الجدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت وللدرجة الكلية لتوافر المعايير
المجال

الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا حسب مستويات متغير المعدل التراكمي.

نظام التربية والتعليم في األردن
المعرفة األكاديمية والبيداغوجية
التخطيط للتدريس
تنفيذ التدريس
تقييم تعلم الطلبة
التطوير الذاتي
أخالقيات مهنة التعليم
المقياس ككل

مقبول
4.067
0.53
3.860
2.22
4.150
0.59
4.244
0.40
4.050
0.40
3.818
2.00
4.227
2.22
2.222
2.20

المعدل
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
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جيد
4.104
0.41
4.307
0.31
4.411
0.37
4.452
0.47
4.217
2.21
4.206
2.21
4.418
2.20
2.012
2.20

جيدجدا فأكثر
2.11
2.02
4.168
0.54
4.000
0.51
4.213
0.51
3.940
2.02
3.880
2.22
4.196
2.22
2.221
2.22

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد األول.0202 ،

يبين الجدول ( )00وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية للمجاالت وللدرجة الكلية
لتوافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا حسب مستويات متغير المعدل التراكمي .وللكشف عن

داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للمجاالت تم استخدام تحليل التباين المتعدد ()MANOVA
والجدول ( )00يبين هذه النتائج.

جدول ( )12نتائج تحليل التباين المتعدد لمتوسط مجموع أداء أفراد العينة حسب متغير المعدل التراكمي
مصدر التباين
المعدل التراكمي
قيمة اختبار ويلكس لمبدأ
( )2.22قيمة (ف=)0.0
مستوى الداللة ()2.022

الخطأ

المجال
نظام التربية والتعليم في األردن
المعرفة األكاديمية والبيداغوجية
التخطيط للتدريس
تنفيذ التدريس
تقييم تعلم الطلبة
التطوير الذاتي
أخالقيات مهنة التعليم
نظام التربية والتعليم في األردن
المعرفة األكاديمية والبيداغوجية
التخطيط للتدريس
تنفيذ التدريس
تقييم تعلم الطلبة
التطوير الذاتي
أخالقيات مهنة التعليم

مجموع
المربعات
2.20
0.00
0.020
2.02
0.72
0.02
2.22
12.48
11.81
11.29
10.89
10.90
11.41
10.01

درجات
الحرية
0
0
0
0
0
0
0
47
47
47
47
47
47
47

متوسط
المربعات
0.21
0.60
0.79
0.28
0.35
0.63
0.24
0.26
0.25
0.24
0.23
0.23
0.24
0.21

قيمة
(ف)
0.79
2.42
3.29
1.20
1.54
2.61
1.13

مستوى
الداللة
0.45
0.10
0.12
0.30
0.22
0.09
0.33

يبين الجدول ( )00أنه ال توج د فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت الدراسة مجتمعة (نظام
التربية والتعليم في األردن ،المعرفة األكاديمية والبيداغوجية ،التخطيط للتدريس ،تنفيذ التدريس ،تقييم

تعلم الطلبة ،التطوير الذاتي ،أخالقيات مهنة التعليم) تعزى لمتغير المعدل التراكمي (مقبول ،وجيد،
وجيدجداً فأكثر) إذ بلغت قيمة اختبار ويلكس ( )2.22وتقابل قيمة (ف =  )0.02وهي غير دالة

احصائيا عند مستوى الداللة ).)0.05 = α

وللتعرف إلى داللة الفروق في المتوسطات الحسابية في الدرجة الكلية لتوافر المعايير الوطنية

لتنمية المعلمين مهنيا تم استخدام تحليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAوالجدول ()02
يبين هذه النتائج.
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الوطنية لتنمية المعّلمين مهنياً في برنامج معّلم.......
المعايير
ّ

تهام العمارين ،أ .د .نايل الشرعه

الجدول ( :)13تحليل التباين االحادي ألثر المعدل التراكمي على الدرجة الكلية لدرجة توافر المعايير
مصدر التباين
المجموعة
الخطأ
المجموع
المجموع المصحح

مجموع المربعات
2.22
2.12
202.00
2.02

الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا

درجات الحرية
0
22
02
21

متوسط المربعات
2.222
2.022

قيمة االحصائي (ف)
0.02

الداللة االحصائية
2.002

يبين الجدول ( )02أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لتوافر المعايير

الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا تعزى للمعدل التراكمي إذ بلغت قيمة (ف) ( )0.02وهي غير دالة

إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α=0.05
مناقشة النتائج

بالسؤال األول والذي نصه :ما درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية
مناقشة النتائج المتعلقة ُّ

المعلمين مهنيا في برنامج معلم الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األُردنية من وجهة
نظر الطالبات المعلمات؟

تبين من َّ
النتائج أن درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية المعِّّلمين مهنيًا في برنامج معِّّلم
الطالبات المعِّّلمات جاء بدر ٍ
َّالصف في كِّّلية العلوم التربوية في الجامعة األردنيَّة من وجهة نظر َّ
جة
مرتفعة ،كما جاءت جميع مجاالت أداة الدراسة بدر ٍ
جة مرتفعة ،وهذا يدل على أن برنامج معلم

الصف يستند للمعايير الوطنيَّة لتنمية المعِّّلمين في إعداده َّ
للطلبة المعِّّلمين ،وهذا مؤشر ِّّجيد يدل
َّ
الصف في كِّّلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية ،مما يعني أن
على جودة اإلعداد لمعِّّلم َّ
َّ
ططن بشكل
طالبات المعّلِّمات اكتسبن مهارات تنفيذ التدريس،
ويتحلين بأخالقيات المهنة ،ويخ ِّّ
ال ّ

جيد ،ولديهن المعرفة األكاديميةِّّ ،
ويقيمن الطلبة ،ويسعين لتطوير أنفسهن ،وهذا ُيعزى للبرنامج الذي
ِّّ
ويعزى كذلك إلى تغطية
تطرحه كّلِّية العلوم التربوية في الجامعة األردنية َّ
وقوة هذا البرنامجُ ،
المساقات العمليَّة و َّ
ضوء المعايير الوطنية
النظرية لجميع الجوانب المتعّلِّقة بإعداد معّلِّم َّ
الصف في ُ
ِّ
ويعزى أيضا إلى أعضاء الهيئة التدريسيَّة والمشرفين األكاديمين في برنامج
لتنمية المعّلمين مهنياًُ ،
جيد ومتابعتهن بدقة في أثناء التدريب الميداني ،مما ي ِّّ
ِّ
مكن
التربية العمّلية وتقديمهم للمعلومة بشكل ِّّ
ُ
الصف من اكتساب مهارات التدريس والتخطيط والتقويم بشكل يؤهلهم من التَّعليم في
طلبة معّلِّم َّ
َّ
ِّ
المتنوعة ،ويستخدمن المصادر
المدارس ،إذ تبين معرفة الطالبات المعّلمات باستراتيجيات التدريس ُ
ويصممن الخطط التدريسية ،وُيظهرن فهم لألفكار األساسية في المباحث
التعلمية والتكنولوجيةُ ،
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وترابطها مع بعضها بعضًا ،ولديهن المعرفة بأساليب التقييم المتنوعة ،ويتأملن تدريسهن بهدف
الصف
التطوير الذاتي ،ويتحلين بأخالقيات مهنة التَّعليم وهذا يدل على التزام طالبات معِّّلم َّ
بإخالص وأمانة ،ويتواصلن مع الطلبة بمودة وتعاطف ،ويحترمن جميع َّ
ٍ
الطلبة
بواجباتهن ويؤدينها
ويعاملنهم بعدل ومساواة وغيرها من األخالقيات التي يلتزم بها طلبة معلم الصف في الجامعة

االردنية ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (Ribeiro, 2018), (Cebeci, 2016) :إذ تبين
األثر اإليجابي لبرامج إعداد الطلبة المعلمين.
وتتعارض النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من)، (Boon, 2016
) (Saadi & Saeed, 2010) (Zaqut, 2012إذ تبين قصور برامج إعداد الطلبة المعلمين في
إعدادهم وضعف الخريجيين .وتتعارض كذلك مع دراسة كل من(Tabbur, 2017), :
 (Hamadneh,2014), (Ramahi, 2013),إذ تبين الدرجة المتوسطة في تقييم برامج إعداد
الطلبة المعلمين.

ُمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ) )0.05 = αفي درجة توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا في
برنامج معلم الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األُردنية ُتعزى للمعدل التراكمي؟
يتضح من النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت

الدراسة مجتمعة( نظام التربية والتعليم في األردن ،المعرفة األكاديمية والبيداغوجية ،التخطيط
للتدريس ،تنفيذ التدريس ،تقييم تعلم الطلبة ،التطوير الذاتي ،أخالقيات مهنة التعليم) تُعزى لمتغير
صف في كّلِّية
وجيد جدًا فأكثر) ،وهذا يدل على أن طلبة معّلِّم ال َّ
وجيدِّّ ،
المعدل التراكمي (مقبولِّّ ،

العلوم التربوية وبعد انهائهم لغالبية المساقات َّ
النظرية وخضوعهم لبرنامج التربية العملية وبمعدالتهم
ُ
ِّ
المختلفة ،لديهم األساسيات المطلوبة للتدريس في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعّلمين مهنياً ،وأن
َّ
ٍ
جيد ،من حيث تقديم المعرفة
وبمستوياتهم المختلفة
بشكل ِّّ
برنامج معلم الصف قد أعد جميع الطلبة ُ
األساسية لطلبتهُ ،ليمكنهم من مزاولة مهنة التعليم في المدارس بعد التَّخرج ،ومن جانب آخر تُعزى
هذه النتيجة لقوة خطط المساقات العملية و َّ
النظرية ومحتواها وقوة برنامج التَّدريب الميداني في
المدارس ،الذي يتيح ل َّ
لطلبة التطبيق العملي لما تم تعلمه خالل سنوات الدراسة األكاديمية في
ُ
ِّ
الصف التي تمكنهم من
الجامعة التي تركز على األساسيات التي يجب أن يكتسبها جميع طلبة معّلم َّ

مزاولة مهنة التدريس في المدارس الحقاً .وتتعارض هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
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.......الوطنية لتنمية المعّلمين مهنياً في برنامج معّلم
المعايير
ّ

َّ ( إذ تبين النتيجة المتوسطة آلراءHamadneh,2014)حمادنة
الطلبة المعّلِّمين في تقييمهم لبرنامج
.التربية اإلبتدائية
التوصيات

َّ الجيد في إعداد
الطلبة
ِّّ المستوى
ُ من خالل ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج تبين
الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية وخلو البرنامج من
َّ المعّلمين في برنامج معِّّلم
َّ  من وجهة نظر،القصور أو الضعف في أي جانب من الجوانب
 وبالتَّالي،الطالبات المعِّّلمات
الصف في ُكليات العلوم التربوية في
َّ تُوصي الدراسة بإجراء دراسات مكثفة على برامج إعداد معِّّلم
الجامعات األردنية في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا بهدف الوقوف على نقاط القوة

َّ و
.الضعف في هذه البرامج للعمل على تطويرها في الجامعات كافة في ضوء المعايير
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