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 طالبات التدريب امليداني بربنامج ىتقييم األداء التدريسي لد
 الدبلوم العام يف الرتبية يف ضوء املعايري املهنية 

  : مقدمة
للمعلم دورا رئيسا في أي نظام تعليمي بوصفه العنصر الفاعل والمؤثر في بقية 

ناصر محدودة عناصر المنظومة التعليمية لتحقيق األهداف التعليمية، حيث تكون بقية الع
 وفقا لمعايير وأخالقياالتأثير إذا لم يوجد المعلم الكفء الذي يتم إعداده أكاديميا وتربويا   

 االهتمام بتدريبه باستمرار لكي يتمكن من التكيف مع المستحدثات          إلىمحددة، باإلضافة   
   .التربوية وتنمية ذاته وتحديث معلوماته حتى يتمكن من أداء دوره بكفاءة

 فـي أن هناك عدة جوانب البد من التركيز عليهـا     ) ١٩،  ٢٠٠٤(قرويشير ص 
عملية إعداد المعلم أهمها اإلعداد األكاديمي واإلعداد المهني واإلعـداد الثقـافي حتـى         

  . يصبح قادرا على التعامل مع المواقف التعليمية، وممارسة مهنته وأدواره بفاعلية
 ينبغي التيي ضوء األدوار الجديدة وتتزايد أهمية إعداد وتأهيل المعلم تربوياً ف

ومقومـا  ،  أن يقوم بها فقد أصبح مرشدا إلى مصادر المعرفة، ومنسقا لعمليات التعليم           
 يصاحب  الذيوموجها بما يناسب قدرات المتعلم مسايرا لمتطلبات التطور         ،  لنتائج التعلم 

جيا ورائدا  التعليم كمهنة حيث يفترض أن يكون معلما ومربيا ومرشدا ومالحظا سيكولو          
  . )٢٦٢، ٢٠٠٨، مجيد والزيادات(اجتماعيا ومنظما إداريا وباحثا علميا 

ولكي يقوم المعلم بهذه األدوار الجديدة يحتاج أن تتوافر لديه مجموعـة مـن            
 ال يمكن أن يكتسبها إال من خالل برنامج خاص يوفر له مجموعـة مـن                التيالكفايات  

 تمكنه من   التيسبه المهارات والقيم واالتجاهات     الخبرات ويتيح له التفاعل معها مما يك      
  . أداء دوره بفاعلية ويصبح قادرا على إدارة الموقف التعليمي بكفاءة

ويعد برنامج الدبلوم العام في التربية أحد البرامج المهمة إلعداد وتأهيل المعلم 
لذا اهتمت  فاإلعداد التربوي يعد شرطا أساسيا للعمل في مجال التدريس،          ،  الغير تربوي 

جميع كليات التربية في المملكة العربية السعودية ببرنامج الدبلوم العام فـي التربيـة              
  . وأولته جل اهتمامها حيث أصبح من البرامج الرئيسة في قطاعات التعليم الجامعي

 الجامعات من التخصصات    خريجيويستهدف برنامج الدبلوم العام في التربية       
ي االلتحاق بمهنة التدريس، والمعلمون على رأس العمل من         غير التربوية والراغبين ف   

والراغبون في إكمال دراساتهم العليا من غير التربويين ومدة الدراسة          ،  غير التربويين 
  . )٣، ١٤٣٣عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم، (بهذا البرنامج عام دراسي كامل 
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ي برنامج الدبلوم العـام     ويعد مقرر التدريب الميداني أحد المقررات المهمة ف       
حيث يعد تطبيقا عمليا للتعرف على طبيعة مهنة التدريس من حيث مهاراتها ومتطلباتها     

 اكتسبها التيومن خالله يستطيع الطالب المعلم أن يوظف المعارف والمعلومات النظرية  
  . في تطبيق عملي بغرض اكتساب الممارسات التدريسية الفاعلة

مهم للمعلم فإن ذلك يتطلب رفع مستوى أدائـه، وزيـادة        وانطالقا من الدور ال   
فاعليته في أداء مهامه وال يمكن أن يتحقق ذلك إال من خالل وضع معايير لممارسـاته              
في مجاالت التخطيط والتدريس والتعلم وإدارة الفصل والتقويم وكافة الجوانب المهنيـة        

لم وتكوينه واالستمرار في تدريبه لذا البد أن تعكس برامج إعداد المع   ،  في عملية التعليم  
األمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة،       (معتقدات تربوية تضمن مستوى رفيع األداء       

٩، ٢٠٠٨.(  
 إلى أن فكرة المعايير ارتبطـت بحاجـة         Decker (2003,151)ويشير ديكر   

كذلك الدول وخاصة المتقدمة إلى إعادة صياغة مناهجها وبرامج إعداد المعلمين لديها، و
إمعان النظر في كون المدرسة مؤسسة تربوية منتجة أم ال، حيث وضعت أمريكا البذور            

 م وذلك على أثر التقرير الشهير المعـروف         ١٩٨٤األولى حول المعايير التربوية عام      
حيث شهدت أمريكا بعده حركة إصالح تربوي تضمنت ظهور حركـة    " أمة في خطر  " بـ

 بدأت حركة المعايير التربوية المهنية بالتطور الـسريع         المعايير في ميدان التربية، ثم    
  . اآلن وحتى ١٩٩٤بداية من عام 

 وتبرز أهمية المعايير في عملية تكوين وتأهيل المعلم للعديد من األسباب حيث 
  -: أن المعايير مهمة ألربعة أسباب) ٢٠٠٣(يرى عبد السالم 

 . يل الطالب المعلمتضع المعايير توقعات عالية وواضحة إلنجاز أو تحص -

 . توفر المعايير قاعدة لمسئولية الطالب والمعلم -

 . تحقق المعايير العدالة التربوية أو التعليمية -

 . تساعد المعايير على توجيه الجهود لقياس إنجاز أو تحصيل الطالب -

 وتكتسب المعايير أهمية كبيرة في كل مجاالت العملية التعليمية وبخاصة في تقويم       
  : )٢٠٠٥، جمال الدين، ورجب(داء المعلم حيث أنها أ

 . التربويتضع مستويات معيارية متوقعة ومرغوبة ومتفق عليها لألداء  -

 فهـي تعتبر مؤشرات األداء المنبثقة من المعايير موجهات جيدة للمعلمين   -
 .تفيد في التخطيط للتدريس

 . تقدم إطارا للربط بين المعرفة واستخدامها -
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إلى أن تقويم المعلم في ضوء المعايير المهنية يعد نافذة ) ٢٠١٠(ار كرمة  وقد أش     
يمكن من خاللها االرتقاء بالممارسات التدريسية الفعالة، حيث أن هـذه المعـايير يـتم     

  . تطويرها من قبل بعض األنظمة المتقدمة والمنظمات والهيئات العالمية
د ألداء المعلم يتطلـب تبنـى معـايير          وبناء على ما سبق يتضح بأن التقويم الجي           

ومستويات معيارية للحكم على جودة أدائه التدريسي، لذا يسعى البحـث الحـالي إلـى         
وتقيـيم األداء التدريـسي للطالبـات       ،  التوصل لقائمة من المعايير المهنية المعاصـرة      

  .المعلمات تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضوء هذه المعايير
  : مشكلة البحث

في العالم على إعداد معلميها من خالل برنـامج          تحرص كل األنظمة التربوية   
 وإعـداد ثقـافي     مهنـي إعداد يشمل أربعة جوانب رئيسة هي إعداد تخصصي وإعداد          

وأي برنامج إلعداد المعلم لن تكون له قيمة حقيقية مهما بلغت درجـة             ،  تربويوإعداد  
لطالب المعلمين عمليا على التدريس والمهارات الالزمة له جودته ما لم يصاحبه تدريب ا

والمرتبطة به ولذا تعد التربية العملية جزءا أساسيا في برنامج إعداد المعلم وتأهيلـه              
 على ما اكتسبه الطالب     والموضوعي الفعلي للحكم   الحقيقيفهي المحك   ،  بكليات التربية 

  . )٢٩٦، ٢٠٠٩، السعيد(م المعلمون من جوانب تعلم مختلفة أثناء إعداده
وبالرغم من ذلك إال أن هناك قصور في الممارسات التدريسية لـدى الطـالب            

 توصلت في نتائجها إلى أن هناك    والتي) ٢٠١٢(المعلمين وهذا ما أكدته دراسة عيسى       
 لدى الطالب المعلمين بكلية التربية جامعة الطائف في ضوء          التدريسيقصور في األداء    

 التدريسيإلى وجود ضعف في األداء ) ٢٠١٣(وأشارت دراسة حميدة ،  هنيةالمعايير الم 
لدى الطالب المعلمين شعبة التاريخ وأوصت بأهمية إعدادهم في ضوء المعايير العالمية           

  . ألداء الطالب المعلم
 التمكين مرحلتي في العلوم معلمي أداء أن إلى )٢٠١٢( وأكدت دراسة ريما الخطيب   

) National Sciences Teachers Association NSTA ( معايير وءض في واالنطالق
 المـستوى  دون أنفسهم والمعلمين المدارس ومدراء التربويين المشرفين نظر وجهة من

   المأمول
إلى وجود ضعف في أداء معلمـات        )٢٠١٣(بينما أكدت دراسة الرويثي والروساء          

  . ضوء معايير مهنية مقترحةالعلوم بالمرحلة المتوسطة بمنطقة الرياض في 
إلى ضـرورة االهتمـام   ) ٢٠١٣(كما أوصت دراسة فخرو والمالكي واألكرف     

 في كليات التربية بما يتناسب مع األدوار الجديدة للمعلم، حتى يستطيع       التربويبالتأهيل  
  .أن يحقق الحد األدنى من المعايير المهنية لجودة عملية التعليم والتعلم
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همية التدريب الميداني فيما يحاوله من سـد الفجـوة بـين      وعلى الرغم من أ   
النظرية والتطبيق، إضافة أنه ينسجم مع االتجاهات التربوية المعاصرة في عملية تأهيل          

 التدريس واإلشراف على  فيوإعداد المعلمين، إال أن الباحثتان الحظتا من واقع عملهما          
 التربية جامعة القـصيم، عـدم       فيالعام   التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم      فيالطالبات  

كما أن هنـاك    التدريب الميداني،فيوجود معايير واضحة ومحددة لتقييم أداء الطالبات        
شكوى الكثير من عضوات هيئة التدريس القائمات باإلشراف من ضعف تمكن الطالبات            

  . من الكفايات والمهارات التدريسية األساسية
  : فيأسئلة البحث وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد 

 األداء التدريسي لدى طالبات التدريب في يجب توافرها التيما المعايير المهنية  -١
 ؟ التربيةفيبرنامج الدبلوم العام الميداني ب

ما مستوى األداء التدريسي لدى طالبات التدريب الميـداني تخـصص العلـوم             -٢
  ؟ية ضوء المعايير المهنفيالتربية  فيببرنامج الدبلوم العام 

 ببرنامج الميداني التدريب لطالبات التدريسي األداء لتطوير المقترح تصورما ال -٣
  .المهنية؟ المعايير ضوء في التربية في العام الدبلوم

   :أهداف البحث
    :يهدف البحث الحالي إلى ما يلي

 التدريسي لدى طالبات األداءتحديد المعايير المهنية الواجب توافرها في  .١
 .يداني ببرنامج الدبلوم العام في التربيةالتدريب الم

تحديد مستوى األداء التدريسي الفعلي للطالبات المعلمات ببرنامج الدبلوم العام  .٢
 .  ضوء المعايير المهنيةفي

 تطوير األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني فيتقديم تصور مقترح يسهم  .٣
   .ببرنامج الدبلوم العام في التربية

    :بحثأهمية ال
  : تنبع أهمية البحث من االعتبارات اآلتية

  تنادي التي محاولة لمسايرة االتجاهات التربوية المعاصرة الحالييعد البحث 
 . بضرورة تضمين المعايير المهنية ببرامج إعداد المعلمين
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  المناهج بصفة عامة والقائمين على تخطيط البرامج مخططي الحاليقد يفيد البحث 
بية بصفة خاصة حيث يقدم قائمة ببعض المعايير المهنية الواجب بكليات التر

 . توافرها لدى طالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في التربية

     أعضاء هيئة التدريس بقسم المنـاهج وطـرق التـدريس           الحاليقد يفيد البحث 
لبات التـدريب   والمشرفات على طالبات التدريب الميداني حيث يقدم أداة لتقييم طا         

 .الميداني في ضوء المعايير المهنية

  االرتقاء باألداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني فيتقديم تصور مقترح يسهم 
ببرنامج الدبلوم العام في التربية يستفيد منه المسئولين بكلية التربية وعمادة 

 . خدمة المجتمع في جامعة القصيم

  :مصطلحات البحث 
 تقييم Assessment  

عملية منظمة إلصدار حكم موضوعي من خالل جمـع وتحليـل المعلومـات             
والبيانـات عن أداء طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم، ومقـارنتها بالمعـايير           

ومؤشـرات الـضعف   ، المهنية لمعلمي العلوم من أجـل التعرف على مؤشرات القـوة        
  . هن التدريسيوذلك بغرض وضع تصور مقترح لتطوير أدائ، لديهن

  األداء التدريسيTeaching Performance 
بأنه كل ما يصدر عن طالبة التدريب الميداني ببرنامج الـدبلوم          يعرف إجرائيا   

ويمكـن  ، سلوكية ترتبط بمهارات التدريس المطلوبة منها       التربية، من أداءات   فيالعام  
ويقاس األداء  ، معدة لذلك مالحظتها وقياسها من خالل بطاقة مالحظة األداء التدريسي ال        

في تلك   المعلمة التدريسي إجرائياً في البحث الحالي بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة         
  .البطاقة

 التدريب الميداني  Field Training 
 تدرسه طالبات الدبلوم العام في التربيـة  الذييقصد به مقرر التربية الميدانية   

 وفق خطة منظمة تمارس فيه الطالبـات        ينفذ يوالذجامعة القصيم في المستوى الثاني      
 درستها من قبل داخل الميدان الـواقعي        التيعملية التدريس وتطبق الجوانب النظرية      

  . وتتحمل مسئولية قيادة التلميذات والمشاركة في األنشطة غير الصفية) المدارس(
  

                                                        
  النظري للبحثاإلطار من خالل اإلجرائيتم التوصل إلى التعريف . 
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 الدبلوم العام: General Diploma 
ة التربية مدته سنة دراسية كاملة عبارة عن برنامج دراسي مقدم من كلي

لتأهيل وتدريب الطالب والطالبات من غير خريجي كلية التربية على مهنة التدريس وما 
إلكسابهم المهارات ) نظرية وتطبيقية(يرتبط بها من عمليات تربوية وتعليمية مختلفة 

  . التدريسية والخبرات المهنية الفعالة لمواكبة متطلبات العصر
  المهنيةالمعايير: Professional Standards 

 ينبغي توافرهـا فـي األداء       التييقصد بها مجموعة من الكفايات والمهارات       
التدريسي لدى طالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام أثناء ممارستهم للتدريس           

طالبات في مدارس التعليم العام، وهي توفر إطارا مرجعيا لما يتوقع القيام به من قبل ال              
  . المعلمات في أدوارهم كمختصين تربويين

  :حدود البحث
مجموعة من المعايير المهنية الالزمة لطالبات التدريب  :الحدود الموضوعية

  . الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام في التربية
  . عمادة خدمة المجتمع في جامعة القصيم بمدينة بريدة :الحدود المكانية

تم تطبيق أداة البحث بعد االنتهاء من اإلطار النظري وذلك في : الزمانيةالحدود 
  .  هـ٣٥/١٤٣٦الفصل الثاني من العام الجامعي 

  : خطوات وإجراءات البحث
  :  التاليةواإلجراءات سار البحث وفق الخطوات 

االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة فيما يتعلق بالمعايير المهنية  -١
وذلك لالستفادة في تكوين خلفية نظرية للموضوع و كتابة ، ض الدولفي بع

 . اإلطار النظري والدراسات السابقة وبناء أداة الدراسة

 إعداد قائمة بالمعايير المهنية الواجب توافرها في الطالبات المعلمات ببرنامج  -٢
الدبلوم العام في التربية تخصص العلوم وتحكيمها من قبل المختصين في 

 . مناهج وطرق التدريسال

 تصميم بطاقة المالحظة في ضوء المعايير المهنية لألداء التدريسي للطالبات  -٣
 . المعلمات ببرنامج الدبلوم العام
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 على مجموعة من المحكمين األوليةعرض بطاقة المالحظة في صورتها  -٤
 . المختصين في مجال المناهج وطرق التدريس العلوم

 مجموعة من الطالبات تخصص العلوم ببرنامج تطبيق بطاقة المالحظة على -٥
 .الدبلوم العام في التربية

 .  إجراء المعالجة اإلحصائية ورصد النتائج -٦

 . تحليل ومناقشة نتائج البحث -٧

 التدريسي لطالبات التدريب الميداني األداءتقديم التصور المقترح لتطوير  -٨
 . ببرنامج الدبلوم العام في التربية

  :حث النظري للباإلطار
 النظري للبحث من خالل تناوله ألربع محاور رئيسة شملت عرض           اإلطارسار  

 التربية فيبرنامج الدبلوم العام ، )مفهومه وأهدافه(الدراسات السابقة، التدريب الميداني 
وتجـارب  -أهـدافها -مفهومهـا (وأخيرا المعايير المهنيـة    ،  )أهدافه وخطته الدراسية  (

  ).وخبرات بعض الدول
  السابقةالدراسات:  

هناك العديد من البحوث والدراسات المرتبطة بموضوع البحث وتم عرضها 
  : وترتيبها زمنيا من الحديث للقديم ومنها

والتي هدفت إلى تقويم فاعلية برنامج إعداد  )٢٠١٤( دراسة نوافلة ونجادات
لمعلم معلمي التربية االبتدائية في جامعة اليرموك في ضوء المعايير الوطنية لتنمية ا

مهنيا من وجهة نظر الطلبة والكشف عما إذا كانت هناك فروق في تقديرات الطلبة 
) ٢٧٩(تعزى لتخصص الطالب ولتحقيق ذلك تم إعداد استبانة طبقت على عينة عددها 

وتوصلت نتائج الدراسة أن فاعلية برنامج إعداد معلمي التربية . من الطالب والطالبات
وأوصت الدراسة  وك تحقق بدرجة متوسطة على األداة ككل،االبتدائية في جامعة اليرم

التخطيط للتدريس، مجال (بأهمية تحسين وتطوير هذه البرامج وخصوصا في مجاالت 
  ).تقييم التعليم ، التطوير الذاتي

 في العلوم معلم إعداد برامج تقويم إلى: )٢٠١٤(بينما هدفت دراسة الخفاجي 
 في العلوم معلم إعداد معايير توافر التقصي لمدى خالل من األساسية التربية كليات
 فقرة)  ٣٦ ( من مكونة استبانة أعدت الدراسة أهداف ولتحقيق، المطبقين الطلبة

 مدير ٤٢(و )   تدريسيا١٩ً ( من البحث عينة مجاالت و تكونت) ٤(على  موزعة
 المطبقين بالطلبة متوافرة المعلم إعداد معايير اغلب أن النتائج أظهرت و) مدرسة
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 المعايير بعض وحصول، المدارس وإدارات التدريسيين من عينة البحث تقديرات بموجب
 بسبب الحديثة التدريسية الطرائق المتعلقة باستخدام وخصوصاً متدنية تقديرات على

  . فيها التطبيقي الجانب غياب
 المهني للنمو مقترح تدريبي برنامج بناء) ١٤٣٤(واستهدفت دراسة الغامدي 

 مناهج ومتطلبات العالمية بعض المعايير ضوء في المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلمي
 والمنهج الوصفي المنهج الباحث استخدم الدراسة أهداف المطورة ولتحقيق العلوم

 للعلوم  معلماً(٢٧(من  عينة الدراسة وتكونت، الواحدة المجموعة بتصميم التجريبي
 وقدمت. التعليمية المكرمة مكة مدينة من قصدياً اختيارهم تم المتوسطة بالمرحلة
 من تكونت المتوسطة و بالمرحلة العلوم لمعلي المهني للنمو مقترحة معايير الدراسة

 أوصت الدراسة بضرورةو فرعيا، مؤشراً )١٢٤(تحتوي على  أساسية معايير تسعة
 مجاالت جميع في بها وذلك لألخذ والتعليم التربية وزارة قبل من المعايير فكرة تبني
  . األخرى الدراسية والمواد العلوم وتعلم تعليم

 علوم قسم في المطبقين الطلبة أداء تقويم) ٢٠١٣ (السعدي دراسة وحاولت
 المرحلة طلبة من عينة على التطبيق تم وقد الحديثة المهنية المعايير ضوء في الحياة

 ألداء مالحظة بطاقة إعداد وتم بغداد، جامعة التربية بكلية الحياة علوم لقسم الرابعة
 أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت. الحديثة المهنية المعايير ضوء في المطبقين الطلبة
 أهمية رغم ضعيفا) العينة أفراد (المطبقين لدي األداء وتحسين المهنية التنمية معيار

 طبقينللم تدريبية برامج إعداد بضرورة الدراسة وأوصت فيها يدرسون التي المرحلة
  . العالمية المهنية المعايير ضوء في والمطبقات

 التربية واقع على التعرف )٢٠١٣(بينما استهدفت دراسة الجنابى، وهاشم 
 برنامج لتطوير مقترحة تصورات ووضع الكوفة جامعة للبنات التربية كلية في العملية
 على والتعرف المهني اإلعداد متطلبات ضوء في البنات كليات في العملية التربية
) الميداني التطبيق وبعد قبل (العملية التربية مقرر في المعلمات الطالبات أداء في الفروق
 استحداث بضرورة الدراسة وأوصت ). إنساني-علمي (الدراسي التخصص لمتغير تعزى
 العملية التربية برنامج يتطلبه ما كل عاتقها على تأخذ العملية للتربية متخصصة وحدة

 معايير وفق تكون وان التقويم بعملية واالهتمام مستمرة ومراجعة ومتابعة طتخطي من
  معتمدة

 في العلوم معلمي أداء مستوى تحديد )٢٠١٢(وهدفت دراسة ريما الخطيب 
 التربويين المشرفين نظر وجهة من) NSTA( معايير ضوء في واالنطالق التمكين مرحلتي
 و تربوي مشرف  )٢٥( من الدراسة عينة توتكون، أنفسهم والمعلمين المدارس ومدراء

 اختياريهم تم العلوم معلمي من ومعلمة معلماً  )١٨٠( و مدرسة ومديرة مدير )١٠٩(
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. الوصفي المنهج الباحثة استخدمت  الدراسةأهداف ولتحقيق الطبقية العشوائية بالطريقة
 وجهة من) %٦٦,٧٤ بلغ(  الدراسةعينة (العلوم معلمي أداء أن إلى الدراسة توصلت وقد
 نظر وجهة من %) ٧٨. ٤٧(و، المأمول المستوى دون ووه التربويين المشرفين نظر

 باألخذ الدراسة وأوصت، أنفسهم المعلمين نظر وجهة من %)٨٤,٣( المدارس مديري
   .التربوي لإلصالح كمدخل المعايير بمفهوم

 في العملية يةالترب برنامج تقويم إلى) ٢٠١١ (إبراهيمو الهباد دراسة وهدفت
 الطالب رأى استطالع خالل من السعودية العربية المملكة في بالجوف المعلمين كلية

 هـ ١٤٢٨ الثاني الدراسي الفصل في العملية التربية برنامج في المسجلين المعلمين
 في العملية التربية مقرر في المسجلين الطالب من طالبا ١٥٧ الدراسة عينة وبلغت
 مدير دور أن الدراسة نتائج كشفت وقد، هـ ١٤٢٧/١٤٢٨ لثانيا الدراسي الفصل

 محاور أكثر من العملية التربية فترة أثناء المكتسبة التربوية والخبرات، المدرسة
  . العملية التربية برنامج في ضعفا الدراسة

 لتطوير مقترح تصور إعداد ىإل) ٢٠١٠ (ومحسن، عيسى دراسة هدفت كما
 غزة، بمحافظات األساسية المرحلة في الجودة معايير وفق العلوم يلمعلم التدريسي األداء
 األداء تطوير جودة معايير في رئيسياً مجاالً عشر أحد يغطي استبيان إعداد تم حيث

 معلم )١٠٦ (من مكونة عشوائية عينة على المقياس تطبيق وتم، العلوم لمعلمي التدريسي
 في العلوم معلمي نظر وجهات إلى للتعرف غزة بمحافظات الغوث وكالة بمدارس ومعلمة
 على تطبيقها تم، مالحظة بطاقة إعداد تم كما، الجودة معايير وفق التدريسي األداء تطوير
 من واتضح، التدريسي األداء مستوى لتحديد العلوم معلمي من معلماً )٣٠ (قوامها عينة
 ولهذا، العلوم لمعلمي لتدريسيا األداء في عالية بنسبة تدنياً هناك أن الدراسة نتائج خالل
  .الجودة معايير ضوء في التدريسي األداء لتطوير مقترح تصور بعرض الباحثان قام

 توافرها الواجب بالمعايير قائمة استخالص) ٢٠١٠ (الغامدي دراسة وحاولت
 والتعرف العلمية للتربية العالمية المعايير ضوء في المتوسطة المرحلة معلمي أداء في

 المنهج استخدام تم الدراسة أهداف ولتحقيق المعايير لتلك ممارستهم جةدر على
 للمعايير ممارستهم درجة على للتعرف والمقابلة المالحظة بطاقتي واستخدام الوصفي
 بالمرحلة العلوم معلمي من عينة على الدراسة أداتي تطبيق وتم العلمية، للتربية العالمية

 درجة أن إلى النتائج وتوصلت. معلما) ٣٢( همعدد بلغ الباحة بمنطقة المتوسطة
 التربية معايير ءضو في المجاالت لجميع المتوسطة بالمرحلة العلوم معلمي ممارسة
  .مرضية غير نتيجة وهي ضعيفة كانت العلمية

 تحديد إلى Brownstein, Allan and Veal (2009) دراسة هدفت بينما
 الوطنية المعايير2003 األمريكية العلوم يلمعلم الوطنية الجمعية معايير توافق مدى
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 المطلوب ما منها أسئلة عدة عن اإلجابة الدراسة حاولتNSTA األمريكية العلوم لمعلمي
 تعلم عملية في تغيره المطلوب ما -2 .للطالب تقدم التي المعرفة و المحتوي في تغيره

 و لألولويات وصفا البحث أورد لقد .تعلم كبيئة و كطرق NSTA العلوم معلم إعداد الطالب
. بها االعتراف و اعتمادها اجل من ( الخدمة قبل) NCATE. برامج تحتاجها التي الكفايات

 محتوى في تغيره بالمطلوب قائمة الدراسة قدمت: التالية النتائج في الدراسة خرجت وقد
، التعلم ئةبي في الواجبة التعديالت و التدريس بطرائق قائمة، للطالب تقدم التي المناهج

  . به واالعتراف لالعتماد العلوم معلم إعداد اجل من بالكفايات قائمة
 للصف العلوم معلمي أداء مستوى تقويم إلى)  Valadez,2003( دراسة وهدفت

 البيانات بتحليل الباحث قيام خالل من وذلك األميركية كاليفورنيا والية في والخامس الرابع
 دمةالخ أثناء في المهنية التنمية عن فضالً للمعلم والتربوي األكاديمي باإلعداد المتعلقة
 على العلوم معايير تأثير ( محاور عدة تضمنت استبانة الباحث اعد الدراسة إجراء ولغرض
 .العلوم تدريس نحو االتجاه .المهنية التنمية أنشطة في المشاركة مقدار  ،المعلمين تدريس
  . ).واألكاديمي التربوي عداداإل. المعلم وجودة كفاءة عن اآلراء

 كانوا جيداً وأكاديميا تربوياً إعدادا المعدين المعلمين أن إلى الدراسة أشارت وقد
 التربوي اإلعداد وكان العلوم تدريس في الحديثة االستراتيجيات تطبيق على موافقة األكثر
 قدراتهم تطوير يفضلون المعلمين اغلب وان األكاديمي اإلعداد من أفضل المعلمين لمعظم

  . العلوم تدريس طرائق في بالدورات االشتراك خالل من التدريسية
 األداء انخفاض على أكدت السابقة الدراسات أغلب أن يتضح سبق مما 
 اهتمت كما التخصيص، وجه على العلوم ومعلمي عام بشكل المعلمين للطالب التدريسي

 لالرتقاء المعلم الطالب في توافرها الواجب المهنية المعايير تحديد على منها العديد
 توضيح في السابقة الدراسات من الحالي البحث استفاد وقد التدريس مهنة بجودة

 جودة تقويم ومعايير المعلم، وتأهيل إعداد معايير على والتعرف مشكلته وتوثيق
 المعالجة أساليب أهم تحديد مع، المالحظة بطاقة تصميم كيفية إلى إضافة، التدريس

  .اإلحصائية
 مفهومه وأهدافه(لتدريب الميداني ا.( 

 التي الفترة إذ تعد الهامة المعلم إعداد مراحل تعد مرحلة التدريب الميداني من
 يسمح والتي أرض الواقع على ينفذ ملموس واقع إلى التربوية النظريات فيها تُترجم
 على للتعرف لفرصةوتعطيه ا الدراسية الحجرة داخل تعلمه ما بتطبيق للطالب فيها

 . بمفهومه الواسع المنهج مع التعامل وكيفية الدراسي النظام متطلبات
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 إعداد ن برنامجم التطبيقي بأنه الجانب) ٥٦، ٢٠٠٤(عبد اهللا  ويعرفه
المدارس  إحدى في محددة زمنية فترة في وتنفذه تربوية، كلية تقدمه الذي المعلمين
 على الطالب مساعدة بهدف وذلك الكلية، تلك إشراف تحت معها وبالتعاون المتعاونة

 المعلم بها يقوم التي المتعددة الوظائف ممارسة من وتمكينه التدريس، اكتساب مهارات
  عليها، تقوم التي واألخالق التعليم لمهنة تقديره وتنمية المدرسة وخارجها، في

 إعداد هدومعا التربية كليات تعده بأنه برنامج) ٢٠٠٨(الرشايدة  بينما عرفه
 البرنامج هذا وفي التدريس، مهنة تمهيدا لممارستهم بها يدرسون الذين للطلبة المعلمين

والمهارات، والقيم، واالتجاهات الالزمة في أدائه  بالمعلومات المعلم الطالب تزويد يتم
  . كمعلم مستقبلي
التدريب الميداني هو مجموعة من  أن) ٢٠٠٧(والهاشمي  عطية ويذكر

 إلى ترمي والتي المعلم، إعداد برامج إطار في وتَنظم لها يعد التي، والخبرات األنشطة
 والكفايات التعليمية، األساليب اكتساب على وتساعده لمهنة التعليم المعلم الطالب تهيئة

 داخل التعليمية والفعاليات المهمات أدائه في أثناء يحتاجها التي والسلوكية المهنية
  .وخارجه الصف

ق يتضح أن التدريب الميداني هو برنامج تربوي يتدرب فيه الطالب مما سب
المعلم عمليا على مهنة التدريس وما يرتبط بها من عمليات تربوية وتعليمية مختلفة 

  .  المهارات والخبرات المهنية واالجتماعية الالزمة لممارسة التعليمإكسابه إلىتؤدي 
الث جوانب أساسية وهي أهداف يمكن تصنيف أهداف التدريب الميداني إلي ث

 : معرفية وأهداف مهارية وأهداف انفعالية وسيتم تناول كل جانب علي حدة
  : المعرفيةاألهداف :أوال
   األنشطة وأوجهاكتساب الطالب المعلمين الجوانب المعرفية ألبعاد عملية التدريس 

 .  يستطيع ممارستها مع طالبهإليالصفية والالصفية 
   ئص وميول واتجاهات طالب المرحلة التعليمية التي سيعمل بها  التعرف على خصا

 . بالكلية أتمهافي ضوء الدراسات النظرية التي 
           اكتساب معلومات حول طبيعة البيئة المدرسية وقواعد العمل والمشكالت المتوقع

 . حدوثها وكيفية التعامل معها
          يعمل بها فيما بعد    التعرف على محتوى التعلم المقرر علي طالب المرحلة التي س

 . لإللمام بالموضوعات المقررة والتمكن منها
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         معرفة حقوق وواجبات المعلم وحدود العالقة بين المعلم وتالميذه ومدير المدرسة
 . وزمالئه والعاملين بالمدرسة

 
 : المهاريةاألهداف: ثانيا
             و  أ أدواتمهارات استخدام الوسائل التعليمية المتاحة بالمدرسـة سـواء كانـت

 .  تعليمية مختلفةأجهزة
  السلوكية وتحليل محتوى الدرس والتخطيط لتنفيذ الدرس األهدافمهارات صياغة 

 . وتقويمه
     األسئلةومهارات طرح     التقويم المناسبة وتنفيذها   وأساليبمهارات تحديد وسائل 

 . الصفية ومهارات اإلدارة الصفية
     واحتـرام النظـام ومهـارات     مهارات التعاون والمشاركة االجتماعية وااللتـزام

 . اآلخرينالتواصل والتعامل مع 
  : االنفعاليةاألهداف: ثالثا
 تنمية االتجاهات االيجابية نحو مهنة التدريس . 
 تنمية أخالقيات مهنة التدريس . 
              تكوين االتجاهات العلمية لدى الطالب المعلمـين مثـل الدقـة والموضـوعية

 والمرونة 
  ١٩٩٨؛ الحليبي، سالم(لدى الطالب المعلمين تكوين االتجاهات الدينية.( 

لكي يحقق التدريب الميداني األهداف السابقة ينبغي أن يتوافر فيه مجموعة من 
  : المبادئ واألسس من أبرزها

         الماديـة وغيـر     اإلمكانياتالتخطيط للتدريب الميداني بصورة جيدة في ضوء 
 . مشرفين أو بمدرسة التدريبسواء ما يتصل منها بالكلية أو ال المادية المتاحة

 يشترك في التخطيط لها بجانب كليات التربية جميع المشاركين فيهـا مـن              إن 
 . أنفسهممعلمين ومشرفين تربويين ومديري المدارس، والطالب 

  المادية والبشرية الالزمة لنجاح التدريب الميدانياإلمكانياتتوفير  . 
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  وأنها المتعددة للتدريب الميداني، افاألهد يدرك الطالب المتدربون جيدا أنيجب 
ال تقتصر على قيامهم بتدريس عدد من الحصص قلت أو كثرت ولكـن علـيهم     

 . ممارسة وفهم كل ما يتعلق بدورهم المستقبلي كمعلمين
           تنوع وتعدد الخبرات التي يمر بها الطالب المعلمون فكلما تنوعت الخبرات كلما

 .  يكتسبونه من جوانب تعلم مختلفةزادت الفائدة من تدريبهم وازداد ما
  ٢٠٠٩، السعيد. ( موضوعية لتقويم الطالبأسساالتفاق على(  . 

 األسسمما سبق يتضح أهمية وأهداف التدريب الميداني، حيث أنه يشكل أحد 
فهو يعد المجال الحقيقي الذي ،  الطالب المعلمين في كليات التربيةإعدادالمهمة في 

ريس ممارسة عملية، كما أنه مرحلة مهمة وضرورية في يمارس فيه الطالب التد
حيث يتم فيه عمليات توظيف المعلومات النظرية، وتطبيق المبادئ  ،إعدادهممراحل 

 الطالب المعلمين االتجاهات االيجابية نحو مهنة التدريس وإكساب، التربوية والنفسية
مشكالت التربوية  التعرف على الصعوبات والإلىباإلضافة ، وممارسة أخالقياته

والتعليمية الموجودة في المدارس حاليا وكيفية التعامل معها حتى يمكنه التكيف مع 
  . متطلبات مهنة التعليم في المستقبل

 برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة القصيم:  
 األهـداف يسعي برنامج الدبلوم العام في التربية إلى تحقيق مجموعة مـن          

  : منها
 ي بناء المعلم المتكامل الجوانب ليكون عنصرا فاعال فـي خدمـة دينـه               ف اإلسهام

 . ووطنه ومجتمعه وكفاياته لتأهيل طالبه
             تأهيل المعلمين من خريجي التخصصات غير التربوية للعمل الميـداني بالـصورة

 .  المهنية المعتبرةاألسساألكمل وفق 
 يينرفع المستوى المهني للمعلمين الممارسين من غير التربو . 
  في المواد التربوية المتخصصةاألحدثالتعريف بالجوانب العلمية  . 
    البحث العلمية القادرة على حفزهم للمبادرة واالنجاز وبذل         بآلياتتزويد الدارسين 

 . الجهد في مجال تخصصاتهم بحثا وتطويرا
        دراساتهم العليا من خالل تزويـدهم       إكمالتمكين الراغبين من غير التربويين من 

 . بأساسيات العلوم التربوية والتخصصية
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              سد الفجوة بين المعلم الممارس من غير التربويين وبين ميدانه الذي يعمـل فيـه
 . باستكمال الجرعة التربوية المتطلبة

            تمكين الممارسين من العمل في الوظائف والمناصب والمهام واللجان والتكليفـات
دة خدمة المجتمع بجامعـة القـصيم،       عما( التي تشترط أن يكزن ممارستها تربويا     

٩، ١٤٣٣( . 
ويستهدف برنامج الدبلوم العام في التربية في جامعة القصيم العديد من الفئات       

خريجو التخصصات غير التربوية، المعلمون على رأس العمل من غيـر التربـويين،             (
غيـر  دراستهم العليـا مـن       إكمالالراغبون في تمكين بنائهم التربوي، الراغبون في        

ويشرف على البرنامج أكاديميا قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربيـة       ) التربويين
  . في جامعة القصيم

 وتتضمن الخطة الدراسية ببرنامج الدبلوم العام في التربية في جامعة القصيم          
لمن هم على رأس العمل     (مقررا  ) ١٧(،  )لمن ال يعملون في سلك التعليم     (مقررا  ) ١٦(

 يعمل في سلك التـدريس مـن مقـرر التربيـة     الذي، حيث يعفى الطالب     )سفي التدري 
ويستمر البرنامج لمدة فـصلين دراسـيين   ، الميدانية، ويدرس بدال منه مقررين آخرين    

  . )١٤٣٣، عمادة خدمة المجتمع(
وتبدأ التربية الميدانية بعد أربع أسابيع من بدء الفصل الدراسي بواقـع يـوم            

 يقـوم   التـي ي مدرسة التطبيق، بحيث ال يقل عدد الحـصص          واحد بقضيه المتدرب ف   
  .  حصص دراسية في مجال تخصصه١٠بتدريسها خالل الفصل الدراسي عن 

  هومها وأهدافها وتجارب بعض الدولمف(المعايير المهنية( .  
  : مفهوم المعايير وأهدافها

را في  لكونه عنصرا فاعال ومؤث   ،  يحتل المعلم مكانة مهمة في النظام التعليمي      
مما فرض عليه امتالك مجموعة من المعايير الشخـصية         ،  المنظومة التعليمية بأكملها  

واألكاديمية والمهنية واإلدارية التي تمكنه من استخدام أنسب الوسائل واألساليب لتقديم           
  . المادة العلمية التي يقوم بتدريسها

 النموذج وهو غيره، به يقاس ما " وهو معيار كلمة في اللغة جمع والمعايير
  .  )٢٥٥، ٢٠٠٣، ابن منظور( " الشيءعليه  يكون أن ينبغي لما المحقق

 به ويستطيع ويؤمن ،المعلم يعرفه أن ينبغي لما تفصيلي وتعد المعايير وصف
واتجاهـات   لمعـارف  التوقيعـات  من إطار الصف، أو داخل التدريس أثناء به يقوم أن

  .  )۲۷ م، ۲۰۰۹ العربية، الدول لجامعة مةالعا األمانة(المعلم  أداءات و ومهارات
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 للحكم خارجي مقياس":بأنها) ٢٨٥، ٢٠٠٣(النجار  وزينب ويعرفها شحاتة،
  . لتقدير صالحيتها أو األشياء على

 مـن  آراء محصلة لكثيٍر": بأنها) ٢٢٩، ٢٠٠٣(والجمل  كما عرفها الّلقاني،
 األبعاد

تطبيقهـا   خـالل  من مكنوي، بويةوالّتر والعلمية، واالجتماعية، السيكولوجية،
 الشيء على أحكاٍم إلى الوصول أو تقويمه المراد للموضوع الحقيقة التوصل للصورة

  .اّلذي نقومه
 يقوم به   أن ينبغي صياغات عامة تصف ما      هي المعايير   أنويتضح مما سبق    

  . المعلم من أداءات تدريسية داخل الصف الدراسي وخارجه
ايير المهنية للمعلم، وفقاً للنظرة الحديثة للمتعلم وكيفية المعبناء وإعداد  وقد تم

 تعلمه، وتتضمن المعايير مدى واسعاً من المعارف والمهارات التي يحتاجهـا المعلـم،            
ليكون فاعالً في مهنته وملماً بمتطلباتها المعرفية والتطبيقية، بما تشتمل مـن معرفـة           

وطرق التدريس، والقدرة على إيجاد تخصصية متعمقة ومعرفة واسعة من استراتيجيات      
بيئة تعلم منتجة، وعلى استخدام أساليب التقويم بأنواعها، والقدرة على التخطيط السليم       
للتدريس، والقدرة على بناء عالقات منتجة مع أولياء األمـور والـزمالء والمجتمـع              

  . المحلي
أهداف  ) ٢٦ -۲٥ م، ص ۲۰۰۹(أوردت األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

  : المعايير فيما يلي
  : أن تكون المعايير أداة لدعم التعليم والتفكير والنمو المهني للمعلم حيث أنها-۱
  .  تحدد مستويات المعلم الجيد، وتوضح معنى أن يكون المعلم جيدا-
  .  تبين بوضوح خطوات التعلم النشط وجوانبه المختلفة-
  . اسية التي تؤدي إلى ممارسات فعالة في التعليم تحدد المعارف والمهارات والقيم األس-
  .  تمكننا من تحويل التعليم من وظيفة إلى مهنة تقوم على مبادئ ومعايير-
  : تساعد على خلق سياق يشجع على التفكير من خالل ما يلي-۲
  . وأنشطة حجرة الدراسة،  وضع المعلم في عالقة إنسانية متصلة مع التلميذ-
  قائيا وبطريقة مستمرة مع بناء المعارف والمهارات، فمن خالل المعايير نمو التعليم تل-

  .يصبح المعلم إنسانا دائم التعلم، ودائم السعي نحو إتقان رسالته المهنية
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 أخذ المعايير بجدية بحيث تجعل المعلم قادرا على التفاعل في حجرة الدراسة، كما أنها -
  .  المستمرالمهنيتمكن المعلم من النمو 

  . المهنية أساس على ما بعمل القيام على وأدلة مؤشرات المعايير  تقدم- ٣ 
  .  المعايير من أجل التمهين وليس من أجل الضبط والقولبة-٤ 

 وتظهر أهمية المعايير في أنها تؤسس لمهنة التعليم بهدف تطوير وتحسين العملية               
 بوجـه خـاص،     الوظيفيدمه   وتق المهنيالتربوية بوحه عام، واالرتقاء بوضع المعلم       

وزارة التربيـة والتعلـيم     (وتشجعه على العمل الجماعي والمشاركة ويظهر ذلك فـي          
  -: )٨، ٢٠١٠الفلسطينية، 

تعد المعايير المرجعية هي الدافع وراء سعى المعلم لالرتقاء بنفـسه            :التطور المهني -
  .في ممارساته المهنية، ومن ثم حدوث التقدم المتوقع للمعلم وإبداعاتهوتطوير قدراته 

 قياس وتقويم تتوافر فيهـا درجـة        أدواتتعد المعايير مرجعية تربوية لبناء      : التقويم-
  . مناسبة من الصدق والثبات والموضوعية فتحقق العدالة والمساواة

توفر المعايير فرصة للتعاون والشراكة بين عناصـر المؤسـسة          : التعاون والشراكة -
  . أخريمجتمع المحلي من جهة التربوية من جهة وبين ال

 الـذي  ما: تحدد التي المستويات النهاية في هي لذا يمكن القول بان المعايير
  . به القيام على قادرا يكون أن يجب الذي وما المعلم، يعرفه أن يجب

  : تجارب بعض الدول في مجال المعايير المهنية
تلف التخصصات، تعبر   تمثل المعايير العامة لغة مشتركة بين المعلمين من مخ        

عن المتطلبات المهنية التي يشترك فيها جميع المعلمين بغض النظر عـن التخـصص              
 أفرد لكل منها والتيتتكامل معها المعايير المهنية التخصصية للمواد الدراسية  الدراسي،

  . معايير خاصة وسيتم التركيز على معايير معلمي العلوم
مية بوضع مستويات معياريـة للمعلـم       وعال وقد اهتمت عدة مؤسسات عربية    

سواء في مرحلة اإلعداد، أو مرحلة الترخيص للمهنة، أو مرحلة التنمية المهنية؛ وذلك          
  . لتمكين المعلم من تطوير أدائه التدريسي وفق معايير محددة

 اهتمت بإعداد المعايير المهنية للتدريس المجلس       التيومن المنظمات العالمية    
ــايير  ــوطني للمع ــدريس ال ــة للت  National Board for Professionalالمهني

Teaching Standards“ NBPTS ”          وهو منظمة مـستقلة غيـر ربحيـة وغيـر
م للنهوض بجودة التعليم والتعلم مـن خـالل تطـوير         ١٩٨٧حكومية، تشكلت في عام     

 معايير مهنية للتعليم المتميز، وتتمثل المعايير التي أشار إليها هذا المجلس في خمـس           
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المعلمـون ملتزمـون    ( تندرج تحتها سبعة عشر مؤشرا وهذه المعايير         أساسيةمعايير  
 للفروق الفرديـة بـين المتعلمـين،    وإدراكهبالطالب وبتعلمهم، ضبط ممارسات المعلم      

الشراكة ، إدارة ومراقبة المتعلمين، التنمية المهنية، التمكن من المعرفة وطريقة تعليمها
 National Board for Professional Teaching( مـع  والمجت األمور أولياءمع  

Standards،٢٠٠٢:(  
 Queensland Collegeكما أعدت كلية المعلمين في كوينزالند بأسـتراليا         

of Teachers        معايير مهنية للمعلمين في كوينزالنـد Professional Standards 
for Queensland Teachers      عـن   بصورة مختلفـة     ٢٠٠٦ في ديسمبر من عام

المعايير التي قدمت من هيئات أو مؤسسات أخرى، وقد اشتملت المستويات المعياريـة             
المهنية للمعلمين على عشرة معايير ركزت بشكل كبير على تصميم وتنفيـذ الخبـرات              

تعزيز عالقات إيجابية مع األسر والمجتمع المحلي، التنميـة         ،  التعليمية المنمية للتفكير  
 Queensland,2006) College ofعة لألفراد والجماعات المهنية المستمرة والمشج

(Teachers  
 New,2010 South Wales Institute of(وهناك معايير نيو سوث ويلز      

Teachers (            وتصف المعايير داخل كل مرحلة رئيسة طبيعة عمل المعلمين في سـبعة
 Professionalالمعـارف المهنيـة    (معايير تندرج تحـت ثالثـة مجـاالت رئيـسة           

Knowledge     الممارسة المهنيـة ،Professional Practice     االلتـزام المهنـي ،
Professional Commitment.(  

: العلـوم  لمعلمي الوطنية ومن المنظمات المهنية العالمية التخصصية الرابطة
National Science Teacher Association(NSTA)   وهى منظمـة تربويـة  

 العلوم، وكـل  معلمي نحو نشاطها في المنظمة هذه هتتوج .فرجينيا والية مقرها كبيرة
جامعات  وأساتذة العلوم، مناهج ومطوري ( Science Educators) بتطوير، المعنيين

م وطـورت الوثيقـة بعـد    ١٩٩٨وقد أصدرت وثيقة معايير معلم العلوم عـام        ،  العلوم
توى، المح" صدورها بخمس سنوات وتضمنت عشر معايير خاصة بمعلمي العلوم وهى           

طبيعة العلم، االستقصاء، القضايا، المهارات العامة للتـدريس، المـنهج، العلـم فـي              
  .  )(NSTA,2003 "المهنيالمجتمع، التقييم، األمان والرفاهية، النمو 

 أنها بأمريكا لوحظ العلوم لمعلمي الوطنية الرابطة معايير ومن خالل مراجعة
 السابقة، وخبراته الطالب عقل على التركيز يتم خاللها  منوالتي التعلم بيئة على تركز
 العقلية والعمليات واالستقصاء واإلبداعي كالتفكير الناقد العليا العقلية المهارات وعلى

 ومـن  الـداخلي،  الحفز إلى الحفز الخارجي من بهم واالنتقال، الطلبة بميول واالهتمام
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 تعلمـه  عن الطالب مسئوالً فيها يصبح التعلم وبيئة التعاوني، التعلم إلى الفردي التعلم
  المدرسة أسوار خارج العلوم تعلم بامتداد وتهتم التعلم، بمصادر غنية وهي

 National Scienceوقدمت المعـايير الوطنيـة لتعلـيم العلـوم بأمريكـا      
Education Standards     مجموعة من التوجيهات لتدريس العلـوم فـي المـدارس
 سـتة ) NSES(العلـوم   معايير ت المتحدة وقد تضمنتاالبتدائية والثانوية في الواليا

  : وهى) ٢٠٠٦النجدي، وسعودي، راشد، (مجاالت 
 يفعلـه  أن يجب وما العلوم معلم يعرفه أن ينبغي ما تصف حيث: العلوم تدريس معايير

 التخطـيط  عليه فيجب، فاعلة تدريس معايير تحقيق إلى للوصول العلوم أثناء تدريس
 البحـث  لعمليـات  الطالـب  وتوجيه، العلمي االستقصاء على ئمةالقا لبرامج التدريس

 االكتـشاف  علـى  تساعد بيئات وتطوير، الصفي التقويم من عمليات والتمكن والتفكير
  .للعلوم مدرسية برامج وتطوير
 المهنيـة  العلوم مهـاراتهم  معلمي تطوير كيفية على تركز حيث: المهني النمو معايير

 والتربويـة  العلميـة  المعرفة بين والتكامل، العلوم تعلم لخال من ومعلوماتهم العلمية
  . الحياة مدى التعلم القدرة على وتنمية، والحياتية

 التقييم أنواع تجانس حيث من التقييم نوعية على للحكم محكات توفر: التقييم معايير .
 األخرى واألهداف التحصيل وتقييم، الطالب تعلم حول تتخذ التي األهداف والقرارات مع

 ودراسـات ، والموضوعية التقييمية الممارسات في والعدل التعلم للعلوم فرص وتوفير
 .للتعلم وفرصة الطالب تحصيل تقييم من استدالالت مقنعة لعمل التحصيل نتائج

 للعلـوم  المدرسية البرامج لجودة الضرورية الشروط تصف: العلوم تعلم برامج معايير
 معايير جميع وتقارب، الدراسية للصفوف المعايير مع مالعلو برامج على تجانس وتركز

 وتوفير، العلوم تعليم برامج بين التنسيق على وتحرص المناهج المتنوعة في المحتوى
 .الطالب متكافئة لجميع وفرص كافية مصادر
 من العلوم تعليم نظام ومخرجات خصائص على للحكم محكات وهي: العلوم تنظيم معايير

 داخـل  العلـوم  تعليم سياسيات بين والتنسيق، العلوم تعليم في لمؤثرةا حيث السياسية
 تعلـيم   سياسـات بين واالتساق الدعم وتقديم، المختلفة التعليمية والمؤسسات الهيئات
  .العلوم
 أدائه على قادراً يكون وأن وفهمه للطالب معرفته ينبغي ما تحدد: العلوم محتوى معايير

 وتتـضمن ، الثانوية المرحلة نهاية حتى الروضة من بدءاً الدراسة سنوات على مدى
 وعلم الحياة وعلم، استقصائية كطريقة والعلوم، العلوم في والعمليات الموحدة المفاهيم

  . التكنولوجيا وعلم األرض والفضاء
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كما اهتمت عدة مؤسسات عربية بوضع مـستويات معياريـة للمعلـم ففـي              
لمهنية للمعلمين على ثمانية مجـاالت وهـى   اشتملت المعايير ا  جمهورية مصر العربية  

 العلميـة، مجـال   المادة مجال ،الفصل وإدارة التعليم استراتيجيات مجال، التخطيط مجال
 مجال التقويم، مجال ،المهنة أخالقيات المجتمعي، مجال السياق التعليم، مجال تكنولوجيا

  )٢٠٠٩، تمادالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالع( المستمرة التنمية
فهـم مرتكـزات   : وتركزت معايير المعلم في األردن ضمن سبعة مجاالت حول        

وجعله قابال للـتعلم، والتخطـيط      ،  األكاديمي للمادة  النظام التربوي األردني، والمحتوى   
لتدريس فعال، وتنفيذ الخطط التدريسية، وتقييم تعلم الطلبة بفاعلية، وتطـوير المعلـم             

وزارة التربية والتعليم   (خالقيات المهنة داخل المدرسة وخارجها      لنفسه مهنيا وإظهار أ   
  )٢٠٠٦األردنية، 

 بتنفيـذ  قطـر  دولـة  في للتعليم األعلى المجلس برعاية التعليم هيئة وقامت
 وقـدمت  قطر بدولة وقادة المدارس للمعلمين الوطنية المهنية المعايير لوضع مشروع
وشـملت   رئيسياً معياراً) ١٢(بلغت  للمعلمين ةالوطني المهنية المعايير من عددا الهيئة

  . )٢٠٠٩، للتعليم بدولة قطر األعلى المجلس(  مؤشراً)٥٥(
 وفى المملكة العربية السعودية تكونت المعايير المهنية لمعلمي العلـوم مـن  

 األخرى، والجـزء  التخصصات معلمي جميع مع فيه يشترك الذي العام الجزء جزأين؛
معيارا تركـزت   عشر أحد على المشتركة المعايير تخصص، وتشتملبال المتعلق الثاني
وتوظيف بيئة الصف بما يـتالءم مـع األهـداف    ،  التعليم والتعلم  عمليتيتخطيط  : حول

والمحتوى ومستويات الطالب واإلمكانات المتاحة لتسهيل عملية التعلم وزيادة فاعليتها،      
وتقـويم  ،  ط تدريسه بقضايا المجتمع   وتنمية مهارات التفكير المختلفة، والعمل على رب      

 وطرق التخصص بنية يتناول واحد معيار على التخصصية المعايير تشتمل فيما، التعلم
 مـن  بها يتصل وما بالتخصص المرتبطة والمهارات المعارف ذلك تدريسه، ويتضمن

 والقيم بالسمات والتحلي الخاصة التدريس طرق تطبيق تشمل تدريسية فاعلة ممارسات
  . )هـ ١٤٣٥، مشروع المعايير المهنية للمعلمين(المتخصص  المعلم من توقعةالم

 بين خبرات الدول وتجاربها على اتفاق وجود يتضح وفى ضوء العرض السابق
 المهنية المعايير في وعددا صياغة بعضها اختالف ومع، الرئيسة المعايير المهنية تحديد
 من والتمكن للتدريس، الجيد التخطيط :اهناك شبه اتفاق على عدة مجاالت منه للمعلم
 بيئـة  وإدارة تدريسها، طبيعتها واستراتيجيات وفهم التخصص، لمادة المعرفية البنية
 وقـد  والخلقية للمعلم المهنية والتنمية الطالب، وتعلم التدريس وتقويم بفاعلية، التعلم

المهنيـة الواجـب    يرالمعـاي  تحديد في السابقة المعايير قوائم من الباحثتان أاستفادت
توافرها لدي طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام في التربية            
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في المملكة العربية السعودية، واشتملت على عشرة معايير رئيسة تندرج ضمن خمس            
استراتيجيات التعلم وإدارة الفصل،    ،   التعليم والتعلم  عمليتيمجاالت رئيسة وهي تخطيط     

     . التعليم والتعلم، أخالقيات المهنةعمليتيتقويم ، كن من المادة العلميةالتم
  : منهج البحث

 يتناسب مع طبيعته الذي المنهج الوصفي التحليلي الحالييستخدم البحث 
، ١٩٩١، أبو حطب و صادق(ففي إشارة إلى أهمية المنهج الوصفي يرى ، وأهدافه

بسط أهداف العلم إال أنه أكثرها أساسية، بأنه على الرغم من أن الوصف هو أ )١٠٢
ومن المهام الرئيسة للوصف هي أن يحقق . فبدونه يعجز العلم عن تحقيق أهدافه

  . أعمق للظاهرة أو المشكلة موضوع الدراسة" فهماً"للباحث 
  
  

  : مجتمع البحث وعينته
 المستوى(مجتمع البحث شمل جميع تخصصات طالبات الدبلوم العام في التربية 

،  )١٥٠( هـ وعددهم ١٤٣٦/ ١٤٣٥ الجامعيللفصل الدراسي الثاني للعام ) الثاني
وتم اختيار عينة البحث قصديا من جميع طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم 

  . طالبة ) ٣٠(وعددهم 
 :البحث أداة

 :اآلتية المراحل وفق ،)المهنية المعايير مالحظة بطاقة (الدراسة أداة إعداد تم 
 األداء التدريسي لدى طالبـات  في يجب توافرها التي المهنية بالمعايير قائمة  إعداد -١

 -:خـالل  مـن  وذلك ؟ التربيةفيالتدريب الميداني تخصص علوم ببرنامج الدبلوم العام 
العربية  بالمملكة المعلم معايير وخاصة المعاصرة، المهنية المعايير قوائم من عدد دراسة

 المهنية للمعلـم  المعايير مجال في السابقة الكتابات والدراسات عضب ودراسة السعودية،
مجموعـة مـن    علـى  القائمـة  عرض تم وقد العلوم بصفة خاصة، ومعلم عام، بشكل

 وأهميتهـا،  المعـايير  كفاية مدى لتحديد" المناهج وطرق التدريس"المحكمين تخصص 
، البحث ، ومناسبتها ألهدافصياغتها ودقة وضوحها، ومدى الرئيسة، لمجاالتها وانتمائها

اآلخـر   بعـضها  وإضـافة  العبـارات،  بعض صياغة تعديل تم المحكمين آراء ضوء وفي
معايير ) ١٠(عبارة موزعة على ) ٦٥(علىتشمل  النهائية صورتها في القائمة وأصبحت

  . مجاالت رئيسة) ٥(و
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لتـدريب  بغرض التعرف على مستوى أداء طالبـات ا  وذلك: المالحظة بطاقة  إعداد-٢
 االعتماد تم وقد المهنية الميداني تخصص علوم ببرنامج الدبلوم العام في ضوء المعايير

وقـد  إعـدادها   الـسابقة  المهنية المعايير قائمة على بطاقة المالحظة محتوى تحديد في
 مجـاالت  )٥( ضمن تندرج معايير) ١٠(مؤشرا و ) ٦٥(تضمنت بطاقة المالحظة على

  . رئيسة
 –عالية جـدا  (اس ليكرت الخماسي للخيارات على النحو التالي تم استخدم مقي 

وقد أعطيت التقدير التالي على الترتيب )  منخفضة جدا    – منخفضة   – متوسطة   – عالية
 لمقياس ليكرت الخماسي وفق الجـدول       المدىوقد تم تحديد درجة      ) ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥(

  : التالي
  . م لمقياس ليكرت الخماسي ومعيار الحكوالمدىفئات االستجابة  )١(جدول 

 معيار الحكم  المدى م
 منخفض جدا ١,٨٠ – ١ ١
 منخفض ٢,٦٠ – ١,٨١ ٢
 متوسط ٣,٤٠ – ٢,٦١ ٣
 عالي ٤,٢٠ – ٣,٤١ ٤
 عالي جدا ٥ – ٤,٢١ ٥

 األداة صدق 
  :بطريقتين األداة صدق من التحقق تم

المختصين فـي  من ) ١١(على عدد مكون من  البطاقة عرض تم وفيها :المحكمين صدق
 عباراتها، صياغة وضوح في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم للتعرف على آرائهم

وفـي   البطاقـة،  مجاالت من مجال كل داخل مالحظته المراد لألداء العبارات وصف ومدى
   .النهائية صورتها في البطاقة وإخراج الالزمة، التعديالت إجراء تم المحكمين آراء ضوء

مـن   عينة على- سبيرمان ارتباط معامل حساب تم وفيها :لألداة الداخلي االتساق صدق 
 للمجال الذي الكلية والدرجة المفردة درجة بين-طالبة من طالبات التدريب الميداني) ١٥(

  . لألداة ويوضح ذلك تفصيليا الجدول التالي الكلية والدرجة كل مجال وبين إليه، تنتمي
وقيم االرتباط بين المجال الفرعي ،  بين الفقرة ومجالهامدي معامالت االرتباط) ٢(جدول 

  . والدرجة الكلية لألداة
مدي معامالت االرتباط  المجال

بين الفقرة والدرجة 
 الكلية للمجال

معامالت االرتباط بين 
المجال والدرجة الكلية 

 لألداة
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 ٠,٧٧ ٠,٧٦-٠,٦٨  التعليم والتعلمعمليتيتخطيط 

 ٠,٧٩ ٠,٨١-٠,٦٤ ارة الفصلاستراتيجيات التعلم وإد

 ٠,٨٣ ٠,٨٦-٠,٦٧ التمكن من المادة العلمية

 ٠,٨٦ ٠,٧٩-٠,٦٣  التعليم والتعلمعمليتيتقويم 

 ٠,٨٩ ٠,٨٨-٠,٦٩ أخالقيات المهنة

 ٠,٨٧ ككل األداة

 جميع قيم معامالت االرتبـاط بـين الفقـرات          أنويالحظ من الجدول السابق     
 إلى يشير مما،  فأقل٠,٠٥ عند مستوى إحصائيالة ومجالها الفرعي جاءت مرتفعة ودا

 جميع قيم معامالت االرتباط أنمجال، كما  لكل الكلية الدرجة تقيسه ما تقيس المفردات أن
 عنـد مـستوى داللـة       إحصائيابين المجال والدرجة الكلية لألداة جاءت مرتفعة ودالة         

  . مالحظة وهو مؤشر لصدق بطاقة ال٠,٨٧وكانت القيمة الكلية ، ٠,٠١
  
  

 األداة ثبات 
مـن خـالل نـسبة االتفـاق بـين المالحظـين        الدراسة أداة ثبات حساب تم

 زمنـي  طالبـة وذلـك بفاصـل   ) ١٥(مالحظـة العينـة االسـتطالعية     حيث تم إعادة
 طريـق  عـن  المـرتين  نسبة االتفاق بـين  حساب تم وقد األولي المرة عن يوماً )٢٠(

 . كما يوضحها الجدول التاليمعادلة كوبر وكانت النتائج  استخدام
  .المالحظة بطاقة ثبات نتائج )٣(جدول 

نسبة  الفقرات المعيار الرقم
 االتفاق

 ٠,٧٧ ٨ تحديد االحتياجات التعليمية ١

 ٠,٨١ ٥ تصميم األنشطة التعليمية المالئمة ٢

 ٠,٨٣ ٧ تحديد وصياغة األهداف التدريسية ٣

 ٠,٧٨ ٨ استخدام استراتيجيات تعليمية مناسبة ٤
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 ٠,٧٥ ٦ توفير مناخ ميسر للعدالة ٥

 ٠,٨٧ ٦ تصميم وتنفيذ األسئلة الصفية ٦

 ٠,٨٨ ٥ التمكن من المادة العلمية وفهم طبيعتها ٧

 ٠,٧٦ ٧ تقويم التدريس ٨

 ٠,٧٣ ٤ التغذية الراجعة المتعلقة بمخرجات التقييم ٩

 ٠,٨٩ ٩ الصفات الشخصية واالتجاه نحو المهنة ١٠

 ٨٢,٧ ٦٥ توى بطاقة المالحظة ككلعلى مس

 اتفاق نسبة وأقل %٠,٨٩كانت  اتفاق نسبة أعلي أن :السابق الجدول من يتضح
 لجميـع  الكلـي  للثبات المئوية النسبة وكانت، جيدة تعتبر النسب وهذه  %٠,٧٣كانت 

 لبطاقـة  الكلي للثبات مقبولة نسبة وهي % ٨٢,٧المالحظة  ببطاقة الموجودة العبارات
  . للتطبيق األداة صالحية إلى يشير وهذا الحظةالم

 الصدق والثبات كانت بطاقة المالحظة في صـورتها         إجراءاتوبعد التأكد من    
  -: النهائية كما يوضحها الجدول التالي

  
  بطاقة المالحظة لتقييم أداء طالبات التدريب الميداني) ٤(جدول 

 بطاقة المالحظة
 المعايير مجالال

مجموع 
 المفردات

  مجموع
  المجال

 ٨ تحديد االحتياجات التعليمية

 ٥ تصميم األنشطة التعليمية المالئمة

  األول
 التعليم عمليتيتخطيط 
 ٧ تحديد وصياغة األهداف التدريسية والتعلم

  
٢٠ 

استخدام استراتيجيات تعليمية 
 مناسبة

٨ 

 ٦ ر للعدالةتوفير مناخ ميس

  الثاني
استراتيجيات التعلم 

 وإدارة الفصل
 ٦ تصميم وتنفيذ األسئلة الصفية

  
٢٠ 

  الثالث
التمكن من المادة 

 العلمية

التمكن من المادة العلمية وفهم 
 طبيعتها

٥ ٥ 

   ٧ تقويم التدريس   عمليتيتقويم : الرابع
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التغذية الراجعة المتعلقة بمخرجات  التعليم والتعلم
 التقييم

١١ ٤ 

  الخامس
 أخالقيات المهنة

 الشخصية واالتجاه نحو الصفات
 المهنة

٩ ٩ 

 ٦٥ ١٠ المجموع

 الدراسة أداة تطبيق 
طالبة من طالبات ) ٣٠(من  عينة على) المالحظة بطاقة(الدراسة  أداة تطبيق تم

/ ١٤٣٥ من العام الجامعي الثانيالدراسي  الفصل في التدريب الميداني تخصص العلوم
مـن  (العينة من عضوات هيئة التدريس بمدينة بريدة حيث تم مالحظة أداء   هـ١٤٣٦

وسيطها والتعامـل مـع ذلـك     وتم أخذ، طالبة لكل حصص ثالث بواقع )غير الباحثتين
  . إحصائياً 

 اإلحصائية المعالجات 
 للعلوم اإلحصائية الرزم خالل من اإلحصائية، المعالجات من مجموعة استخدام تم

رتبـاط لـسبيرمان، االنحـراف    معامـل اال  فـي  تمثلت (SPSS) واالجتماعية اإلنسانية
  . المعايير بطاقة مالحظ عبارات أداء الطالبات على لترتيب الحسابي المعياري، المتوسط

  
  

  :عرض نتائج البحث وتفسيرها
تخطـيط عمليتـي    " األول    عرض وتفسير النتائج الخاصة بالمجـال       :أوال

  . "التعليم والتعلم
من بطاقة المالحظة تـم حـساب       للتعرف على النتائج الخاصة بالمجال األول       

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل معيار لتقدير مستوى أداء الطالبات على مجـال            
  :  التعليم والتعلم وهذا ما يوضحه الجدول التاليعمليتيتخطيط 
مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في ) ٥(جدول 

  .  التعليم والتعلمعمليتيوء مجال تخطيط التربية في ض
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 متوسط ٠,٣٨٥ ٣,٣٥ تحديد االحتياجات التعليمية

 متوسط ٠,٣٠٦ ٣,٠٣ تصميم األنشطة التعليمية المالئمة

  األول
 عمليتيتخطيط 

 عالي ٠,٣٠٤ ٣,٩٤ تحديد وصياغة األهداف التدريسية التعليم والتعلم

 عالي ٠,٣٥١ ٣,٤٦ على مستوى المجال ككل

ويتضح من الجدول السابق أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني تخصص          
 التعليم  عمليتيتخطيط   " األولعلوم ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضوء المجال          

مما يؤكد  ) ٠,٣٥(وبانحراف معياري   ) ٣,٤٦(تحقق بدرجة عالية وبمتوسط     " والتعلم  
امتالك الطالبات لمهارات تخطيط التدريس وقد يرجع ذلك إلى التركيـز فـي مقـررات               

 التخطيط كعنصر مهم في عملية التدريس إضافة إلـى          أهميةبرنامج الدبلوم العام على     
وتتفق هذه النتيجة مع    ،  تدريب الطالبات عليه في أثناء ورش العمل بالتدريس المصغر        

، )٢٠١٢(ودراسة ريما الخطيـب    ) ٢٠٠٧(ودراسة القحطاني   ) ٢٠٠٧(دراسة القرني   
 توصلت إلى أن ممارسات معلمـي العلـوم لمهـارات           والتي) ١٤٣٤(ودراسة القزالن   

ودراسة الرويثى ) ٢٠١٠(بينما اختلفت مع دراسة الغامدي  ،  التخطيط كانت بدرجة كبيرة   
 ممارسـة   في انخفاض درجـة   ) ٢٠١٠(ودراسة عيسى ومحسن    ) ٢٠١٣(والروساء  

 التقويم حيث ركزت هذه أداة اختالف إلىمعلمي العلوم لمهارات التخطيط وقد يرجع ذلك    
  . الدراسات على معايير مقترحة ومعايير التربية العلمية

  
 . )تحديد االحتياجات التعليمية(بالمعيار األول  النتائج الخاصة -أ

لمالحظة تـم حـساب     للتعرف على النتائج الخاصة بالمعيار األول من بطاقة ا        
  -: المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل مؤشر وهذا ما يوضحه الجدول التالي

مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في ) ٦(جدول 
  . في ضوء معيار تحديد االحتياجات التعليمية التربية

 العبارة م
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متو
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تخطط لدروس العلوم ملتزمة بعناصر  ١
 .التخطيط للتدريس

 عالي جدا ١ ٠,٥٢٨ ٤,٦٢

تحدد المواد اإلثرائية المناسبة لموضوع  ٢
 . الدرس

 منخفض ٧ ٠,٦٨٨ ٢,٣٨

 تتضمن خطة الدرس تنوعا في طرائق ٣
 . التدريس

 عالي ٣ ٠,٧٣٦ ٣,٥٢

 تتضمن خطة الدرس تنوعا في الوسائل ٤
 . يميةالتعل

 متوسط ٤ ٠,٦٦٠ ٣,٣١

 األنشطةتنوعا في  تتضمن خطة الدرس ٥
 .التعليمية

 متوسط ٥ ٠,٩١٢ ٣,٢٤

 المادية المتاحة اإلمكاناتتراعي الخطة  ٦
 . في المدرسة

 عالي جدا ٢ ٠,٥٩١ ٤,٢٥

أنشطة علمية تراعي الفروق  تخطط ٧
 . الفردية

 منخفض ٨ ٠,٦٠٤ ٢,٣١

ة لدروس  تهيئة مناسبأساليبتحدد  ٨
 . العلوم

 متوسط ٦ ٠,٧٧٢ ٣,١٠

 متوسط ٠,٣٨٥ ٣,٣٥  المعيارإجمالي

 -: يليويتضح من الجدول السابق ما 

أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام  .١
تحقق بدرجة متوسطة    في التربية في ضوء معيار تحديد االحتياجات التعليمية       

سط استجابة تقع في الفئة الثالثة من التدرج الخماسـي وبلـغ         حيث جاء بمتو  
ت االستجابات ما بـين الفئـة       وانحصر) ٠,٣٩(وبانحراف معياري   ) ٣,٣٥(

مما يعنى أن ) ٤,٦٢ – ٣,٣١( )منخفض  (والفئة الرابعة   ) عالي جدا    (ىاألول
هناك عدم اتفاق وتفاوت في التقديرات التفصيلية حول مستوى أداء طالبـات            

دريب الميداني لمؤشرات هذا المعيار مما يؤكد عدم امتالك الطالبات مهارة            الت
   .تحديد االحتياجات التعليمية

قد تحققا بدرجة عالية جدا واحتال المرتبة األولـي         ) ٦،  ١(أن هناك مؤشرين     .٢
من خالل مالحظة أداء عينة الدراسـة، حيـث جاءتـا بمتوسـطات             ،  والثانية
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، ٤,٦٢( وبمتوسـطي ي من التـدرج الخماسـي       استجابة تقع في الفئة األول    
 أداء مـستوى    أن يمما يعن ،  على الترتيب ) ٠,٥٩،  ٠,٥٣(وانحرافي  ) ٤,٢٥

طالبات التدريب الميداني عالي جدا من حيث التزامهم بعناصر تخطيط دروس            
ومراعاة خطة الدرس لإلمكانات المادية للمدرسة، وقد يرجع ذلك مـن    ،  العلوم

وجهة نظر الباحثتين إلى اكتساب الطالبات فهما عميقا من خالل دراسة مقرري 
 التدريس ضمن مقررات برنامج الدبلوم العام في        إلىطرق التدريس والمدخل    

  . التربية
 أداء عينة الدراسـة     قد تحقق بدرجة عالية من خالل مالحظة       ) ٣(أن المؤشر  .٣

مما يدل على امـتالك قـدرة       ) ٠,٠٧٤(وانحراف معياري   ) ٣,٥٢(وبمتوسط  
طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام في التربية على  

  .التنوع في طرق التدريس لمقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين
درجة متوسطة في المرتبة    قد تحققت ب   ) ٨،  ٥،  ٤( هناك بعض المؤشرات     أن .٤

من خالل مالحظة أداء عينة الدراسة      ،  الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب    
حيث جاءت بمتوسطات استجابة تقع في الفئة الثالثة من التـدرج الخماسـي             

: ببطاقة المالحظة وهى مرتبة تنازليا كالتالي    " متوسط  "  تشير إلى خيار     والتي
- 

  . التعليمية  في الوسائلتتضمن خطة الدرس تنوعا -
   التعليميةاألنشطةتنوعا في  تتضمن خطة الدرس -
  .  التهيئة المناسبة للدرسأساليبتحدد  -

تحققا بدرجة  ) ٧،  ٢(أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني على المؤشرين         ) ٥
 استجابة تقع في الفئة الرابعة من التدرج الخماسي بمتوسطيحيث جاءتا ، منخفضة

 هناك ضعفا في قدرة طالبات التدريب الميداني علـى      أنمما يؤكد   ) ٢,٣١ ،٢,٣٨(
 التـي  العلمية   األنشطةوتخطيط  ،  تحديد المواد اإلثرائية المناسبة لموضوع الدرس     

 . تراعي الفروق الفردية للمتعلمين

  . )تصميم األنشطة التعليمية المالئمة( النتائج الخاصة بالمعيار الثاني -ب
ى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في مستو )٧(جدول 

  .التربية في ضوء معيار تصميم األنشطة التعليمية المالئمة
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تختار أنشطة تسهم في زيادة دافعية  ١

 .الطالبات للتعلم واإلنجاز
 متوسط ٣ ٠,٨٦٢ ٢,٧٩

تحدد األنشطة التعليمية المالئمة ألهداف  ٢
 . دروس العلوم

 عالي ١ ٠,٧٣٩ ٤,١٤

تصمم أنشطة تشجع الطالبات على ممارسة  ٣
 . االستقصاء العلمي

 متوسط ٢ ٠,٦٧٦ ٣,٢٥

تصمم أنشطة عالجية لعالج أوجه القصور  ٤
 لدي الطالبات 

 منخفض ٥ ٠,٩٧٤ ٢,٣٥

تراعي ما بين   متنوعةأنشطةتصمم  ٥
 طالبات من فروق فرديةال

 متوسط ٤ ٠,٧٣٤ ٢,٦٣

 متوسط ٠,٣٠٦ ٣,٠٣ إجمالي المعيار

 -: يليويتضح من الجدول السابق ما 

أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العـام             .١
في التربية في ضوء معيار تصميم األنشطة التعليمية المالئمـة تحقـق بدرجـة              

) ٠,٣١(وبانحراف معيـاري    ) ٣,٠٣(ث جاء بمتوسط استجابة بلغ      متوسطة حي 
مـنخفض  (والفئة الخامـسة  ) عالي (وانحصرت االستجابات ما بين الفئة الثانية   

مما يعنى أن هناك عدم اتفاق وتفـاوت فـي التقـديرات            ) ٤,١٤-١,٦٧( )جدا
م التفصيلية حول مستوى أداء طالبات التدريب الميداني لمؤشرات معيار تـصمي          

ودراسـة  ) ١٤٣٤(األنشطة التعليمية وتختلف هذه النتيجة مع دراسة القـزالن          
 أنـشطة  ممارسة معلمي العلوم لتصميم      إلى أن  أشارت   والتي ) ٢٠١٠(الغامدي  

   .ابتكارية تحقق بدرجة منخفضة
" تحدد األنشطة التعليمية المالئمة ألهداف دروس العلوم      " ونصه  ) ٢(أن المؤشر    .٢

 عينـة الدراسـة     أداء وبدرجة عالية من خالل مالحظـة        األولى قد احتل المرتبة  
مما يـدل علـى تمكـن        )٠,٧٤(وانحراف معياري   ) ٤,١٤(وبمتوسط استجابة   

 التعليمية المالئمـة ألهـداف دروس   األنشطةطالبات التدريب الميداني من تحديد    
  .العلوم



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء الثاني١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٤١ -

ية والثالثة  قد تحققت بدرجة متوسطة في المرتبة الثان      ) ٥،  ١،  ٣( المؤشرات   أن .٣
من خالل مالحظة أداء عينة الدراسة حيث حـصل علـى        ،  والرابعة على الترتيب  

"  تـشير إلـى خيـار    والتيمتوسطات تقع في الفئة الثالثة من التدرج الخماسي      
، مما يعنى أن هناك عدم اتفاق حول قدرة طالبات التدريب الميداني على        "متوسط  

، على المشاركة في المواقف التعليميـة     اختيار وتصميم أنشطة تشجع المتعلمات      
وتسهم في زيادة دافعيتهم نحو التعلم واالنجاز وتراعي الفروق الفرديـة بيـنهم             

 عـدم   إلى أشارت   والتي) ٢٠١٠(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عيسى ومحسن        
 تشجع المتعلمين على ممارسـة التفكيـر     أنشطةقدرة معلمي العلوم على تصميم      

   .واإلبداعالعلمي 
تصمم أنشطة  " ونصه  ) ٤(أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني على المؤشر        .٤

تحقق بدرجة منخفضة مـن خـالل       " عالجية لعالج أوجه القصور لدي الطالبات       
وانحـراف  ) ٢,٣٥(مالحظة أداء عينة الدراسة على بطاقة المالحظة وبمتوسط         

التدريب الميداني على مما يؤكد أن هناك ضعفا في قدرة طالبات     ) ٠,٩٧(معياري  
 القصور لدي المتعلمين وقد     أوجه تسهم في عالج     التيتصميم األنشطة العالجية    

 االنخراط وقـت    إلىيرجع ذلك لقلة خبرتهم وتجربتهم بعملية التدريس وحاجتهم         
 . اكبر للتدريب على ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . )سية تحديد وصياغة األهداف التدري( النتائج الخاصة بالمعيار الثالث -ج

مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في  )٨(جدول 
  . التربية في ضوء معيار تحديد وصياغة األهداف التدريسية
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لمنهج العلوم واألهداف  تحدد األهداف العامة ١
 .الخاصة بدروسه

 عالي ٥ ١,٠١ ٣,٩٤

 جداعالي ٠,٤٥٥٢ ٤,٤٥ . تصيغ أهدافا إجرائية قابلة للقياس ٢

تراعى الشروط الصحيحة في صياغة الهدف  ٣
 . التدريسي

 جداعالي ٠,٦٤٩١ ٤,٧٢

وفقا  تنوع في مستويات األهداف التدريسية ٤
 .لقدرات الطالبات

 متوسط ٠,٧٨٥٦ ٣,١٦

ات  تدريسية تتناسب وقدرأهدافاتصيغ  ٥
 . الطالبات

 عالي ٠,٦٣٦٤ ٤,١١

 وإمكانات تدريسية تتناسب أهدافاتصيغ  ٦
 . المدرسة

 عالي ٠,٧٣٦٣ ٤,١٧

تصيغ أهدافا تدريسية تنمى مهارات البحث  ٧
 . واالستقصاء

 متوسط ٠,٧٧٨٧ ٢,٩٨

 عالي٠,٣٠٤ ٣,٩٤  المعيارإجمالي

 : يليويتضح من الجدول السابق ما 

ت التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام أن مستوى أداء طالبا .١
في التربية في ضوء معيار تحديد وصياغة األهداف التدريسية تحقق بدرجـة            
عالية حيث جاء بمتوسط استجابة تقع في الفئة الثانية من التدرج الخماسـي             

وانحصرت االستجابات ما بين الفئة   ) ٠,٣٠(وبانحراف معياري   ) ٣,٩٤(وبلغ  
مما يعنـى أن    ) ٤,٧٢-٢,٩٨(  )متوسط(والفئة الثالثة   ) عالية جدا   (ولي  األ

هناك شبه اتفاق في التقديرات التفصيلية حول مستوى أداء طالبات التـدريب            
 أنالميداني لمؤشرات معيار تحديد وصياغة األهداف التدريسية ممـا يؤكـد            

 األهـداف غة  طالبات التدريب الميداني يمتلكن مهارة كبيرة في تحديد وصـيا         
ودراسة الغامـدي   ) ١٤٣٤(التدريسية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القزالن        

 مادة التخصص قد تحقق بدرجة      أهداف معيار تفعيل    أن أكدت   والتي ) ٢٠١٠(
  .كبيرة
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 والثانية وبدرجة عالية جدا من      األولىقد احتال المرتبة    ) ٢،  ٣(أن المؤشرين    .٢
ممـا  ) ٤,٤٥،  ٤,٧٢(توسطي استجابة    عينة الدراسة وبم   أداءخالل مالحظة   

 بطريقة سـليمة    األهدافيدل على تمكن طالبات التدريب الميداني من صياغة         
  .  وقابلة للقياسوإجرائية

قد تحققت بدرجة عالية من خالل مالحظة أداء عينة    ) ١،  ٥،  ٦( المؤشرات   أن .٣
ي الدراسة حيث حصل على متوسطات تقع في الفئة الثانية من التدرج الخماس           

  . ببطاقة المالحظة" عالي "  تشير إلى خيار والتي
قد تحققا بدرجة متوسطة من خالل مالحظـة أداء          ) ٤،  ٧(أن هناك مؤشرين     .٤

عينة الدراسة حيث حصل على متوسطات تقع في الفئة الثالثة مـن التـدرج              
ممـا يعنـى أن     ،  ببطاقة المالحظة " متوسط  "  تشير إلى خيار     والتيالخماسي  

فاق حول قدرة طالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في          هناك عدم ات  
مـع  ،   تدريسية تنمى مهارات البحث واالستقصاء     أهدافالتربية على صياغة    

عدم مراعاتهم التنوع في صياغتها وفقا لقدرات الطالبات وتختلف هذه النتيجة          
 فأهـدا  مؤشـر صـياغة      أن إلى أشارت   والتي) ١٤٣٤(مع دراسة القزالن    

،  قد تحقق بدرجة جيدةاإلبداعيتدريسية تنمى مهارات حل المشكالت والتفكير       
 معلمـي العلـوم   أداء درجـة  أنإلـى  ) ٢٠١٠(بينما أشارت دراسة الغامدي   

  .  تنمي البحث واالستقصاء ضعيفةأهدافلصياغة 
استراتيجيات الـتعلم  "  عرض وتفسير النتائج الخاصة بالمجال الثاني      :ثانيا

  . "لفصل وإدارة ا
للتعرف على النتائج الخاصة بالمجال الثاني من بطاقة المالحظة تـم حـساب             
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل معيار لتقدير مستوى أداء الطالبات على مجـال            

  -: استراتيجيات التعلم وإدارة الفصل وهذا ما يوضحه الجدول التالي
  
  
  
  
  

لبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في مستوى األداء التدريسي لطا) ٩(جدول 
  .التربية في ضوء مجال استراتيجيات التعلم وإدارة الفصل
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 المعايير المجال
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متو
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اف 
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االن

ى  
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م
داء

األ
 

استخدام استراتيجيات تعليمية 
 مناسبة

 متوسط ٠,٧٢٦ ٣,١٥

 عالي ٠,٥٥٢ ٣,٩٥ للعدالةتوفير مناخ ميسر 

  الثاني
استراتيجيات 
التعلم وإدارة 

 متوسط ٠,٣١٠ ٢,٩٧ تصميم وتنفيذ األسئلة الصفية الفصل

 متوسط ٠,٥٦٧ ٣,٣٦ على مستوى المجال ككل

ويتضح من الجدول السابق أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني تخصص          
 اسـتراتيجيات الـتعلم  " علوم ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضوء المجال الثاني        

تحقق بدرجة متوسطة حيث جاء في التدرج الثالث في بطاقة المالحظة،       " وإدارة الفصل   
مما يؤكد عدم امتالك طالبات التـدريب       ) ٠,٥٧(وبانحراف معياري   ) ٣,٣٦(وبمتوسط  

الميداني لمهارات استراتيجيات التعلم مجملة، وقد يرجع ذلك لحداثـة عهـدهم بمهنـة       
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ريما الخطيب       ،   المجال التدريس وقلة خبرتهم العملية في    

 تشير إلى أن مستوى أداء معلمي العلوم لمجال والتي) ٢٠٠٩(ودراسة الناقة ) ٢٠١٢(
استراتيجيات التعلم تحقق بدرجة متوسطة بينما اختلفت مع دراسة الرويثى والروسـاء           

 والتي) ٢٠١٠(ودراسة عيسي ومحسن    ) ٢٠١٤(ودراسة ابتسام الخفاجي     ) ٢٠١٣(
 الكثيـر مـن     فـي  ممارسات معلمي العلوم دون المستوى المقبول وانعدامها         أنأكدت  

  . المؤشرات
  
  
  
  
  
  
  

 . "استخدام استراتيجيات تعليمية مناسبة"  النتائج الخاصة بالمعيار األول -أ
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 مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في )١٠(جدول 
  .التربية في ضوء معيار استخدام استراتيجيات تعليمية مناسبة

 العبارة م

سط
متو

ال
اف 

حر
االن

 

يب
ترت

ال
ى  

ستو
م

  
داء

األ
 

 متوسط ٦ ٠,٥٧٧ ٢,٩٢ تستخدم أساليب تهيئة مناسبة للموقف التعليمي  ١

طرائق التدريس المناسبة  تنفذ الدرس باستخدام ٢
 لموضوع الدرس وأهدافه

 ي عال ١ ٠,٥٨١ ٣,٨٨

تستخدم استراتيجيات تعليمية تسهم في تنمية  ٣
 . مهارات االستقصاء

 متوسط ٥ ٠,٦٦٠ ٣,٠٧

تستخدم الوسائل التعليمية المناسبة لموضوع  ٤
 . دروس العلوم وأهدافه

 عالي  ٢ ٠,٦٢٢ ٣,٥٩

تغير من طرائق التدريس وفقا لمتغيرات  ٥
 الموقف التعليمي

 منخفض ٧ ٠,٧٢٦ ٢,٥٤

 منخفض ٨ ٠,٨٠٢ ٢,٤٣ . ائق تدريس تنمي التفكير العلميتستخدم طر ٦

 عالي ٣ ٠,٧٩٧ ٣,٥٦ تلخص العناصر األساسية في نهاية الدرس ٧

تدير وقت التعلم بكفاءة عالية وتحد من الوقت  ٨
 . الضائع

 متوسط ٤ ٠,٧٢١ ٣,١١

 متوسط ٠,٣٣٤ ٣,١٥  المعيارإجمالي

 -: يليويتضح من الجدول السابق ما 

وى أداء طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام          أن مست  .١
في التربية في ضوء معيار استخدام استراتيجيات تعليمية مناسبة تحقق بدرجة           
متوسطة حيث جاء بمتوسط استجابة تقع في الفئة الثالثة من التدرج الخماسي            

ات ما بين الفئة    وانحصرت االستجاب ) ٠,٣٣(وبانحراف معياري   ) ٣,١٥(وبلغ  
مما يعنى أن هنـاك     ) ٣,٨٨-٢,٥٣) (منخفض(والفئة الرابعة   ) عالي  (الثانية  

تباين وعدم اتفاق في التقديرات التفصيلية حول مستوى أداء طالبات التـدريب            
 أنالميداني لمؤشرات معيار استخدام استراتيجيات تعليمية مناسبة مما يؤكـد           

ن مهارة كبيرة في اسـتخدام االسـتراتيجيات        طالبات التدريب الميداني ال يمتلك    
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التعليمية المناسبة وقد يرجع ذلك لقلة خبرتهم العملية في مجال التدريس وتتفق 
) ١٤٣٤(وتختلف مع دراسة القـزالن      ) ٢٠٠٩(هذه النتيجة مع دراسة الناقة      

 مستوى ممارسة معلمي العلوم لمعيار استخدام استراتيجيات أن  إلى تشيروالتي
  . )جيد جدا  (أداءة مناسبة حصل على تعليمي

 والثانية والثالثة وبدرجـة     األولىقد احتلت المرتبة     ) ٧،  ٢،٤(أن المؤشرات    .٢
، ٣,٨٨( عينة الدراسة وبمتوسـطات اسـتجابة        أداءعالية من خالل مالحظة     

مما يدل على تمكن طالبات التدريب الميداني من        ،  على الترتيب ) ٣,٥٦،  ٣,٥٩
 ووسائل تعليميـة مناسـبة لموضـوع دروس العلـوم           استخدام طرق تدريس  

  . ، وتلخيص عناصر الدرسوأهدافه
قد تحققا بدرجة عالية من خـالل مالحظـة أداء عينـة            ) ٧،  ٥( المؤشرين   أن .٣

الدراسة حيث حصل على متوسطات تقع في الفئة الثانية من التدرج الخماسـي       
ل على تمكن طالبـات     مما يد ،  ببطاقة المالحظة " عالي  "  تشير إلى خيار     والتي

التدريب الميداني من تنويع طرق التدريس وفقا لمتغيرات الموقف التعليمي مع           
  . في نهاية التدريساألساسيةامتالك مهارة تلخيص العناصر 

قد تحققت بدرجة متوسطة من خـالل مالحظـة أداء   ) ١،  ٣،  ٨(أن المؤشرات    .٤
الثـة مـن التـدرج     عينة الدراسة حيث حصل على متوسطات تقع في الفئة الث         

مما يعنى أن هناك ، ببطاقة المالحظة" متوسط "  تشير إلى خيار والتيالخماسي  
تباين وعدم اتفاق حول مستوى أداء طالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم           
العام في التربية حول إدارة وقت التعلم بكفاءة واستخدام استراتيجيات تعليميـة   

 التهيئـة المناسـبة للمواقـف    إلىإضافة ، ستقصاءتسهم في تنمية مهارات اال   
 تشير إلى انعدام والتي) ٢٠١٠(التعليمية المختلفة وتختلف مع دراسة الغامدي       

  .  المتعلقة بتنمية مهارات االستقصاءاألهدافتحقيق 
وبدرجـة منخفـضة    ،  احتال المرتبتين السابعة والثامنة   ) ٦،  ٥( المؤشرين   أن .٥

ا يدل على صعوبة استخدام طـرق تدريـسية         مم) ٢,٤٣،  ٢,٥٤(وبمتوسطي  
تنمي التفكير العلمي والتنويع من طرق التدريس، وقد يرجع ذلك لحداثة الخبرة          

) ١٤٣٤(في التدريس وسهولة الطرق التقليدية وتتفق مـع دراسـة القـزالن        
 ).٢٠١٠(ودراسة عيسى ومحسن 

  
  
  "ةتوفير مناخ ميسر للعدال"النتائج الخاصة بالمعيار الثاني -ب
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مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في  )١١(جدول 
  .التربية في ضوء معيار توفير مناخ ميسر للعدالة

 العبارة م
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 عالي ٥ ٠,٨٧٥ ٣,٦٨ .تحرص على مراعاة العدالة بين الطالبات ١

 عالي ٣ ٠,٦٨٨ ٣,٩٢ . ضبط النفستتحلى بالصبر و ٢

 عالي ٦ ٠,٧١٢ ٣,٤٩ تتيح الفرص أمام الطالبات إلبداء رأيهن ٣

عالي جدا ٢ ٠,٧٣٢ ٤,٢٧  بيئة صفية يسودها الود والمحبةتهيئ ٤

 عالي ٤ ٠,٦٣٤ ٣,٧٩ . تحترم شخصية طالباتها وقدراتهم ٥

تحرص على استخدام لغة راقية في التعامل مع  ٦
 طالباتها

عالي جدا ١ ٠,٣٤٨ ٤,٤٧

 عالي ٠,٥٥٢ ٣,٩٥ إجمالي المعيار

 -: يليويتضح من الجدول السابق ما 

أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام            .١
في التربية في ضوء معيار توفير مناخ ميسر للعدالة تحقق بدرجة عالية حيث             

) ٣,٩٥(فئة الثانية من التدرج الخماسي وبلغ       جاء بمتوسط استجابة تقع في ال     
عالي (وانحصرت االستجابات ما بين الفئة األولي       ) ٠,٥٥(وبانحراف معياري   

مما يعنى أن هناك اتفاق في التقديرات التفـصيلية         ) عالي(والفئة الثانية   ) جدا
 أنمما يؤكد ، حول مستوى أداء طالبات التدريب الميداني لمؤشرات هذا المعيار   

البات التدريب الميداني يمتلكن مهارة كبيرة في توفير مناخ ميسر داخل البيئة      ط
 اإلسالميةالصفية وقد يرجع ذلك لتمسك المجتمع بصفة عامة بأخالقيات التربية     

بينما اختلفت مع دراسة    ) ٢٠١٠(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ريما الخطيب        
تحقق المعيار جاء بدرجـة      أن إلى أشارت   والتي) ٢٠١٣(الرويثى والروساء   

    .متوسطة
 والثانية األولىقد تحققا بدرجة عالية جدا واحتال المرتبة  ) ٦،٤(أن المؤشرين  .٢

وقد يرجـع  ، )٤,٢٧، ٤,٤٧ (وبمتوسطي عينة الدراسة أداءمن خالل مالحظة   
  .  التربية المحافظة للمجتمع السعودي بشكل عام والطالبات بشكل خاصإلىذلك 
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قد تحققت بدرجة عالية من خالل مالحظـة أداء         ) ٣،  ١،  ٥،  ٢( المؤشرات   أن .٣
عينة الدراسة حيث حصلت على متوسطات تقع في الفئة الثانية مـن التـدرج              

مما يدل على قدرة    ،  ببطاقة المالحظة " عالي  "  تشير إلى خيار     والتيالخماسي  
ة طالبات التدريب الميداني على تحليهم بالصبر وضبط النفس، واحترام شخصي         

 الفرصـة لهـم     إتاحةوحرصهم على   ،  مراعاة العدالة بين الطالبات   ،  المتعلمين
  . إلبداء رأيهن

  "تصميم وتنفيذ األسئلة الصفية" النتائج الخاصة بالمعيار الثالث -ج
مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في  )١٢(جدول 

  . م وتنفيذ األسئلة الصفيةالتربية في ضوء معيار تصمي
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تشجع على طرح أكبر عدد ممكن من األسئلة  ١
 المرتبطة بالدرس

 متوسط ٠,٦٦٠٤ ٢,٩٤

تطرح أسئلة تشجع على التأمل والتفكير وحل  ٢
 المشكالت

 منخفض ٠,٩٠١٦ ٢,٠٨

 عالي ٠,٥٤١١ ٣,٧٦ ات الطالبات تستخدم أسئلة متنوعة وفقا لمستوي ٣

 عالي ٠,٥٨١٣ ٣,٤٨ تنمى القدرة على الحوار والمناقشة  ٤

تشجع على إبداء وجهات النظر المدعمة باألدلة  ٥
 والبراهين

 منخفض ٠,٨١٧٥ ٢,١١

 عالي ٠,٧٥٩٢ ٣,٥١ . توزع األسئلة على جميع الطالبات ٦

 متوسط٠,٣١٠ ٢,٩٧  المعيارإجمالي

 :يلين الجدول السابق ما ويتضح م

أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العـام             .١
في التربية في ضوء معيار تصميم وتنفيذ األسئلة الصفية تحقق بدرجة متوسطة            
حيث جاء بمتوسط استجابة تقع في الفئة الثالثة من التـدرج الخماسـي وبلـغ               

وانحصرت االستجابات ما بين الفئة الثانية      ) ٠,٣١(وبانحراف معياري   ) ٢,٩٧(
مما يعنى أن هنـاك تبـاين       ) ٣,٧٦-٢,٠٨) (منخفض(والفئة الرابعة   ) عالي  (
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وعدم اتفاق في التقديرات التفصيلية حول مستوى أداء طالبات التدريب الميداني           
ة  طالبات التدريب الميداني ال يمـتلكن مهـار        أنلمؤشرات هذا المعيار مما يؤكد      

كبيرة في تصميم وتنفيذ األسئلة الصفية المناسبة وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة    
   .)٢٠١٢(ودراسة ريما الخطيب ) ٢٠١٠(الغامدي 

 على الترتيب وبدرجة    األولىقد احتلت المراتب الثالثة     ) ٤،  ٦،  ٣(أن المؤشرات    .٢
لفئـة   عينة الدراسة وبمتوسطات استجابة تقع في ا       أداءعالية من خالل مالحظة     

مما يدل على تمكن طالبات التدريب الميداني من استخدام وتوزيع    ) عالي   (األولى
  . األسئلة المتنوعة على المتعلمين إضافة لقدرتهم على تشجيع الحوار والمناقشة

ونصه تشجع على طرح أكبر عدد ممكن من األسئلة المرتبطـة           ) ١( المؤشر   أن .٣
الحظة أداء عينة الدراسـة حيـث       بالدرس قد تحقق بدرجة متوسطة من خالل م       

مما يعنى أن هناك تباين ، )٠,٦٦(وانحراف معياري ) ٢,٩٤(حصل على متوسط   
وعدم اتفاق حول مستوى أداء طالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في          

  .  المتنوعة المرتبطة بالدرساألسئلةالتربية حول تمكنهم من طرح عدد كبير من 
 وبدرجة منخفضة حيث حصال     األخيرةقد جاءا في المرتبة     ) ٢،  ٥( المؤشرين   آن .٤

مما يدل على عدم قدرة طالبات التدريب  ) ٢,٠٨، ٢,١١( استجابة متوسطيعلى 
 تشجع على التأمل والتفكيـر وحـل المـشكالت     التي األسئلةالميداني على طرح    

  . )٢٠١١(ودراسة درويش ) ٢٠١٢(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ريما الخطيب 
الـتمكن مـن مـادة      "  الثالث   عرض وتفسير النتائج الخاصة بالمجال     :ثالثا

  . "العلوم
للتعرف على النتائج الخاصة بالمجال الثالث من بطاقة المالحظة تـم حـساب             
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمؤشرات معيار التمكن من المادة العلميـة وفهـم            

  -: ليطبيعتها وهذا ما يوضحه الجدول التا
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مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في ) ١٣(جدول 
  .التربية في ضوء معيار التمكن من مادة العلوم وفهم طبيعتها

 العبارة م

سط
متو

ال
اف 

حر
االن

 

يب
ترت

ال
داء 
 األ

وى
ست

م
تربط المفاهيم الفرعية بالمفاهيم الرئيسة  ١ 

 . العلوم لدروس
 عالي ٠,٨٧٢٣ ٣,٩٧

 عالي جدا ٠,٦١٤١ ٤,٦٦  لدروس العلوماألساسيةتميز البنية المعرفية  ٢

 عالي جدا ٠,٦٣٤٢ ٤,٤٨ . تربط المفاهيم الرئيسة للمنهج ببعضها ٣

توضح تطبيقات العلم والتكنولوجيا في مجال  ٤
 . العلوم

 عالي ٠,٥٣٢٥ ٣,٥٢

توظف مصادر التعلم في الحصول على  ٥
 لمعلومات المرتبطة بالعلوما

 عالي  ٠,٨٤٨٤ ٣,٧٨

 عالي٠,٤٥٦ ٤,٠٩  المعيارإجمالي

 -: يليويتضح من الجدول السابق ما 

أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام            .١
في التربية في ضوء معيار التمكن من مادة العلوم وفهم طبيعتها تحقق بدرجة             

ية حيث جاء بمتوسط استجابة تقع في الفئة الثانية من التـدرج الخماسـي           عال
وانحصرت االستجابات ما بين الفئة     ) ٠,٤٦(وبانحراف معياري   ) ٤,٠٩(وبلغ  

مما يعنـى أن هنـاك اتفـاق فـي          ) عالي( والفئة الثانية ) عالي جدا   (األولي  
ي لمؤشرات هذا   التقديرات التفصيلية حول مستوى أداء طالبات التدريب الميدان       

 طالبات التدريب الميداني لديهم تمكن من مادة العلوم، وقد          أنالمعيار مما يؤكد    
 كون جميع أفراد العينة بكالوريوس تخصص العلـوم وهـم           أنيرجع ذلك إلى    

) ١٤٣٤(لديهم خلفية تخصصية كبيرة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القزالن           
) ٢٠١٠(تلفت مع دراسـة الغامـدي    بينما اخ ،  )٢٠١٢(ودراسة ريما الخطيب    

 ممارسة المعلمين لمجال    أن إلى تشير   والتي) ٢٠١٤(ودراسة ابتسام الخفاجي    
    .التقويم متوسطة وفى كثير من المؤشرات منعدمة

ولى والثانية وبدرجة عالية جدا مـن  قد احتال المرتبة األ ) ٣،  ٢(أن المؤشرين    .٢
مما يدل علـى    ) ٤,٤٨،  ٤,٦٦ (وبمتوسطي عينة الدراسة    أداءخالل مالحظة   
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تمكن طالبات التدريب الميداني تمييز البنية المعرفية لمادة العلوم وربط المفاهيم 
  . الرئيسية لمنهج العلوم بعضها ببعض

 عينة  أداءقد تحققت بدرجة عالية من خالل مالحظة        ) ٤،  ٥،  ١(أن المؤشرات    .٣
م القـدرة علـى ربـط        طالبات التدريب الميداني لديه    أنالدراسة مما يدل على     

وتوظيف مصادر المعرفة المختلفة لالستفادة من   ،  المفاهيم الفرعية لمادة العلوم   
  . تطبيقات العلم والتكنولوجيا في مادة العلوم

 التعليم  عمليتيتقويم  " عرض وتفسير النتائج الخاصة بالمجال الرابع        :رابعا
  . "والتعلم 

بع من بطاقة المالحظة تـم حـساب        للتعرف على النتائج الخاصة بالمجال الرا     
 التعليم والتعلم وهذا ما     عمليتيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لمعايير مجال تقويم       

  -: يوضحه الجدول التالي
  

مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في ) ١٤(جدول 
  .م والتعلم التعليعمليتيالتربية في ضوء مجال تقويم 

 المعايير المجال

سط
متو

ال
اف 

حر
االن

ى  
ستو

م
داء

اال
 

  الرابع متوسط  ٠,٥١٣ ٢,٨٣ تقويم التدريس
 عمليتيتقويم 
التعليم 
 والتعلم

التغذية الراجعة لمخرجات 
 التقويم

 منخفض ٠,٤٦٠ ٢,٥٢

 متوسط ٠,٤٨٣ ٢,٦٨ على مستوى المجال ككل

اء طالبات التدريب الميـداني تخـصص       ويتضح من الجدول السابق أن مستوى أد           
 التعلـيم  عمليتيتقويم " علوم ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضوء المجال الرابع      

تحقق بدرجة متوسطة حيث جاء في التدرج الثالث فـي بطاقـة المالحظـة،              " والتعلم  
يب مما يؤكد عدم امتالك طالبات التـدر      ) ٠,٤٨(وبانحراف معياري   ) ٢,٦٨(وبمتوسط  

الميداني لمهارات تقويم تدريس العلوم واالستفادة من التغذية الراجعة لعملية التقويم وقد 
 تتطلب والتييرجع ذلك لحداثة الخبرة لدي طالبات التدريب الميداني في عمليات التقويم      

إضافة لعدم تركيز مقررات برنامج الدبلوم العام على التقويم التربـوي       ،  مهارات خاصة 
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واتفقت هذه النتيجة مع دراسـة الرويثـى والروسـاء          ،  بهم بصورة واقعية  وعدم تدري 
 معلمـات العلـوم     أداء أن  إلى  توصلت والتي) ٢٠١٢(ودراسة ريما الخطيب    ) ٢٠١٣(

ودراسة ) ٢٠١٠(لمجال التقويم تحقق بدرجة متوسطة بينما اختلفت مع دراسة الغامدي 
ودراسـة راشـد    ) ٢٠١١(ودراسة درويش   ،  )٢٠١٠(عيسى ومحسن ودراسة طالب     

بدرجة   درجة ممارسة معلمي العلوم لمجال التقويم كانت       إلى أن  أشارت   والتي) ٢٠٠٧(
  . منخفضة

 . "تقويم تدريس العلوم " النتائج الخاصة بالمعيار األول -أ
مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في  )١٥(جدول 

  . معيار تقويم تدريس العلومالتربية في ضوء 

 العبارة م

سط
متو

ال
اف 

حر
االن

 

يب
ترت

ال
وى 

ست
م

داء  
 األ

 

تنوع أساليب التقويم بما يتناسب مع أهداف  ١
 الدرس 

 متوسط ٠,٨٨٢٣ ٣,٢٩

 متوسط ٠,٩٣٠٢ ٣,٣١ ) ختامي-بنائي-قبلي (تستخدم تقويم مستمر  ٢

 تختار أدوات تقويم تتميز بالصدق والثبات ٣
 . على التمييزوالقدرة

 منخفض ٠,٩٩٦٦ ٢,٢٨

 متوسط ٠,٨٨٩٤ ٣,٢٤ تختار أدوات تقويم تتناسب ومخرجات التعلم  ٤

 متوسط ٠,٩٧٣١ ٣,٣٦ . تعد أدوات تقويم مختلفة ٥

تستفيد من نتائج التقويم في تحسين تعلم  ٦
 . الطالبات

منخفض جدا ٠,٢٩٠٧ ١,٧٦

تشخص نقاط القوة ونقاط الضعف لدى  ٧
 . البات في القضايا العلميةالط

 منخفض ٠,٩٥٦٥ ٢,٥٢

 متوسط ٠,٥١٣ ٢,٨٣  المعيارإجمالي

 -: يليويتضح من الجدول السابق ما 

أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام في             .١
التربية في ضوء معيار تقويم تدريس العلوم تحقق بدرجة متوسـطة حيـث جـاء        
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) ٢,٨٣(متوسط استجابة تقع في الفئة الثالثـة مـن التـدرج الخماسـي وبلـغ             ب
) متوسط  (وانحصرت االستجابات ما بين الفئة الثالثة       ) ٠,٥١(وبانحراف معياري   

مما يعنى أن هناك اتفـاق فـي         ) ٣,٣٥-١,٧٦) (منخفض جدا (والفئة الخامسة   
يداني لمؤشـرات هـذا     التقديرات التفصيلية حول مستوى أداء طالبات التدريب الم       

 طالبات التدريب الميداني ال يمتلكن مهارة كبيرة فـي تقـويم            أنالمعيار مما يؤكد    
ودراسة ) ٢٠١٣(تدريس العلوم وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الرويثى والروساء          

   .)٢٠١٢(الحازمي وصالح وخليفة 
ـ األولـى قد احتلت المراتب األربعـة   ) ٤،  ١،  ٢،  ٥(أن المؤشرات   ) ٢ ى الترتيـب   عل

 عينة الدراسة وبمتوسطات استجابة تقع فـي        أداءوبدرجة متوسطة من خالل مالحظة      
  -: وهي على الترتيب) متوسطة(الفئة الثانية 

  . )٠,٩٧ ،٣,٣٥(  تعد أدوات تقويم مختلفة-
  . )٠,٩٣، ٣,٣١()  ختامي-بنائي-قبلي ( تستخدم تقويم مستمر- 
  . )٠,٨٨، ٣,٢٨( أهداف الدرس  تنوع أساليب التقويم بما يتناسب مع-
  . )٠,٩٧، ٣,٣٥( تعد أدوات تقويم مختلفة -
قد تحققا بدرجة منخفضة من خـالل مالحظـة أداء عينـة            ) ٣،  ٧( المؤشرين   أن .٢

 أنمما يدل علـى     ) منخفضة  (الدراسة وبمتوسطات استجابة تقع في الفئة الرابعة        
لتربية ال يمتلكن مهارة تشخيص طالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في ا

 التقويم وقد يرجـع     أدواتومهارة تقنين   ،  نقاط القوة والضعف في القضايا العلمية     
  .ذلك لحداثة خبرتهم في مجال التدريس

ونصه تستفيد من نتائج التقويم في تحسين تعلم الطالبات قد جـاء       )٦( المؤشر   أن .٣
ل علـى متوسـط اسـتجابة    حيث حص) منخفضة جدا( وبدرجة األخيرةفي المرتبة   

مما يدل على عدم قـدرة طالبـات التـدريب          ) ٠,٢٩(وانحراف معياري   ) ١,٧٦(
الميداني على االستفادة من نتائج التقويم في تحسين التعلم وذلك لما يتطلبـه مـن    

 . مهارات عالية

  
  
  
  



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء الثاني١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٥٤ -

  
التغذية الراجعـة لمخرجـات عمليـة       " النتائج الخاصة بالمعيار الثاني     -ب

 . "التقييم
مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في ) ١٦(جدول 

  . التربية في ضوء معيار التغذية الراجعة المتعلقة بمخرجات عملية التقييم

 العبارة م
سط

متو
ال

اف 
حر

االن
 

يب
ترت
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تستخدم نتائج التقويم في تحسين أدائها  ١
 التدريسي

 متوسط ٢ ٠,٩٩٠ ٢,٧١

 متوسط ١ ٠,٦٤٩ ٣,٢٤ . تزود الطالبات بتغذية راجعة فورية وآجلة ٢

شفهية للطالبات /تقدم تغذية راجعة مكتوبة ٣
 لمعالجة أعمالهم الصفية

 منخفض ٣ ٠,٧٢٦ ٢,٢١

 منخفض ٤ ٠,١١٣ ١,٩٣ . تستخدم ملف انجاز لتقييم أداء الطالبات ٤

 منخفض ٠,٤٦٠ ٢,٥٢  المعيارإجمالي

  : ويتضح من الجدول السابق ما يلي
أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضوء  .١

معيار التغذية الراجعة المتعلقة بمخرجات عملية التقييم تحقق بدرجة متوسطة حيث   
) ٢,٨٧(جاء بمتوسط استجابة تقع في الفئة الثالثة من التدرج الخماسـي وبلـغ              

) عـالي   (وانحصرت االستجابات ما بين الفئة الثانية       ) ٠,٤٦(بانحراف معياري   و
مما يعنى أن هناك تباين وعدم اتفاق فـي التقـديرات           ) منخفض (  والفئة الرابعة 

التفصيلية حول مستوى أداء طالبات التدريب الميداني لمؤشرات هذا المعيار ممـا            
 القدرة على استخدام التغذية الراجعة       طالبات التدريب الميداني ليس لديهم     أنيؤكد  

  . لتحسين عملية التعليم والتعلم
 عينـة   أداء وبدرجة عالية من خالل مالحظة       األولىاحتل المرتبة   ) ٢(أن المؤشر    .٢

مما يدل على تمكن طالبات     ) ٠,٦٥(وانحراف معياري   ) ٤,١٣(الدراسة وبمتوسط   
  . ة واآلجلة للمتعلمينالتدريب الميداني من تقديم التغذية الراجعة الفوري
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 عينة أداءاحتل المرتبة الثانية وبدرجة متوسطة من خالل مالحظة     ) ١(أن المؤشر    .٣
مما يدل على تباين وعـدم      ) ٠,٩٩(وانحراف معياري   ) ٣,١٤(الدراسة وبمتوسط   

اتفاق حول قدرة طالبات التدريب الميداني على استخدام نتائج التقويم في تحـسين             
  .التدريسيأدائهم 

 عينـة   أداءقد تحققا بدرجة منخفضة من خـالل مالحظـة          ) ٤،  ٣(ن المؤشرين   أ .٤
 طالبات التدريب الميداني ال يمتلكن استخدام مهـارة تقـديم           أنالدراسة مما يؤكد    

التغذية الراجعة المكتوبة للمتعلمين مع عدم امتالكهم لملفات االنجاز الخاصة بكـل            
  . متعلم

أخالقيـات  " المجـال الخـامس      ب عرض وتفسير النتائج الخاصـة     :خامسا
  . "المهنة

للتعرف على النتائج الخاصة بالمجال الخامس من بطاقة المالحظة تم حـساب           
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمؤشرات معيار الصفات الشخصية واالتجـاه نحـو           

  -: المهنة، وهذا ما يوضحه الجدول التالي
 التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في مستوى األداء التدريسي لطالبات) ١٧(جدول 

  . التربية في ضوء معيار الصفات الشخصية واالتجاه نحو المهنة

 العبارة م

سط
متو

ال
اف 

حر
االن
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ى  
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 جداعالي ٤ ٠,٥٠١ ٤,٥٩ الحضور إلى المدرسة قبل بداية الطابور  ١

 عالي ٩ ٠,٨٠٥ ٣,٥٧ المشاركة في اإلشراف على طابور الصباح ٢

 جداعالي ٥ ٠,٥٦٨ ٤,٥٢ الحضور إلى الفصل قبل بداية الحصة ٣

 جداعالي ٢ ٠,٤٥٥ ٤,٧٢ تلتزم بقواعد العمل السائدة في المدرسة ٤

 عالي ٧ ٠,٨٨٤ ٤,١١ تتسم بالمرح والمودة مع الطالبات ٥

تلتزم في مظهرها وسلوكها وفقا لتعاليم الدين  ٦
 اإلسالمي

 جداعالي ١ ٠,٤٩١ ٤,٧٩

 مع اإليجابيتلتزم بروح الفريق والتعاون  ٧
 زميالتها 

 جداعالي ٦ ٠,٥٠٦ ٤,٤٧
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تلتزم بروح الفريق والتعاون مع إدارة  ٨
 . المدرسة

 جداعالي ٣ ٠,٤٧١ ٤,٦٩

 عالي ٨ ٠,٤٦٩ ٣,٧٧ تعزز الطالبات التعزيز المناسب ٩

 عالي جدا ٠,٤١٠ ٤,٣٧  المعيارإجمالي

 -: يليول السابق ما ويتضح من الجد

أن مستوى أداء طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام في             .١
التربية في ضوء معيار الصفات الشخصية واالتجاه نحو المهنة تحقق بدرجة عالية    
جدا حيث جاء بمتوسط استجابة تقع في الفئة األولي من التدرج الخماسـي وبلـغ             

وانحصرت االستجابات ما بين الفئة األولـي       ) ٠,٤١(ياري  وبانحراف مع ) ٤,٣٧(
مما يعنى أن هناك اتفاق في التقديرات التفصيلية    ) عالي(والفئة الثانية   ) عالي جدا (

 أنمما يؤكـد    ،  حول مستوى أداء طالبات التدريب الميداني لمؤشرات هذا المعيار        
ة الحـسنة واالتجـاه     العديد من الصفات الشخصي    طالبات التدريب الميداني يمتلكن   

االيجابي نحو مهنة التدريس وقد يرجع ذلك لتمسك المجتمع السعودي بصفة عامة            
) ٢٠١٠( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عيسى ومحسن اإلسالميةبأخالقيات التربية 

 المهنة  أخالقيات مجال   أن أكدت والتي) ٢٠١٢(ودراسة الحازمي وصالح وخليفة     
ودراسـة الناقـة   ) ٢٠١٠(ختلفت مع دراسة الغامـدي    تحقق بدرجة جيدة، بينما ا    

 معيار العالقات والصفات الشخصية قد تحقق بدرجة أن  إلى توصلتوالتي) ٢٠٠٩(
    .متوسطة لدي معلمي العلوم

 اإلسـالمي ونصه تلتزم في مظهرها وسلوكها وفقا لتعاليم الـدين          ) ٦(أن المؤشر    .٢
 عينة الدراسة أداءن خالل مالحظة  وتحقق بدرجة عالية جدا م     األولىاحتل المرتبة   

 التربية المحافظة إلىوقد يرجع ذلك   ) ٠,٤٩(وانحراف معياري   ) ٤,٧٩(وبمتوسط  
  . للمجتمع السعودي بشكل عام ومنطقة القصيم على وجه التخصيص

قد تحققت بدرجة عالية جدا من خالل مالحظـة         ) ٧،  ٣،  ١،  ٨،  ٤( المؤشرات   أن .٣
 من التـدرج    األولىلى متوسطات تقع في الفئة      أداء عينة الدراسة حيث حصلت ع     

  -: وهى مرتبة كالتالي ببطاقة المالحظة" عالي جدا" تشير إلى خيار والتيالخماسي 
  .  )٠,٤٦، ٤,٧٢(تلتزم بقواعد العمل السائدة في المدرسة -
  . )٠,٤٧، ٤,٦٩( تلتزم بروح الفريق والتعاون مع إدارة المدرسة-
   ).٠,٥٠، ٤,٥٩(بداية الطابور الحضور إلى المدرسة قبل -
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   ).٠,٥٧، ٤,٥٢(الحضور إلى الفصل قبل بداية الحصة -
  . )٠,٥١، ٤,٤٧( تلتزم بروح الفريق والتعاون اإليجابي مع زميالتها-

قد تحققت بدرجة عالية من خالل مالحظـة أداء عينـة           ) ٢،  ٩،  ٥( المؤشرات   أن .٤
نية من التـدرج الخماسـي      الدراسة حيث حصلت على متوسطات تقع في الفئة الثا        

  -: وهى مرتبة كالتالي ببطاقة المالحظة" عالي " تشير إلى خيار والتي
  . )٠,٨٨، ٤,١١( تتسم بالمرح والمودة مع الطالبات -
  .  )٠,٤٧، ٣,٧٧(تعزز الطالبات التعزيز المناسب -
  . )٠,٨١، ٣,٥٧( المشاركة في اإلشراف على طابور الصباح-

  . )متطلبات تنفيذه ، أبعاده، أهدافه، منطلقاته(رح  التصور المقت :سادسا
 تتوافر المهنية المعايير مؤشرات بعض بأن البحث نتائج عنه أسفرت ما ضوء في

 بدرجـة  طالبات التدريب الميداني تخصص العلوم ببرنامج الدبلوم العام في التربية لدى
لتدريسي لـدي طالبـات    ااألداءلتطوير  مقترح تصور يستلزم تقديم الذي األمر منخفضة

 -:هذا التصور ويشمل التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في التربية،

 . المقترح التصور منطلقات -

 . المقترح التصور أهداف -

  . المقترح التصور وإجراءاتأبعاد  -
  . متطلبات تنفيذ التصور المقترح-

      :يلي كما بالتفصيل سبق ما ويمكن تناول كل
  : ات التصور المقترحمنطلق

يتفق علماء التربية والمهتمون بشئونها على أهمية دور المعلم وِعظم تأثيره           
في إنجاح النظام التعليمي؛ باعتباره من أهم مكونات هذا النظام، وأكثرها فاعليـة فـي           
تحقيق أهدافه، وفي سبيل االهتمام بإعداد المعلم وجـودة أدائـه عقـدت العديـد مـن        

وقد أوصت جميعها بمزيٍد من الجهد والعطاء واإلبداع، لدعم إعداد         لندواتالمؤتمرات وا 
وفحص مدى جودة أدائه من خالل معايير ومقاييس مقننة تحـدد نقـاط القـوة                المعلم

  .ومكامن الضعف، تمهيدا لالرتقاء بمستواه؛ لممارسة مهنة التدريس بحرفية عالية
  -: أهمهات وينطلق التصور المقترح من مجموعة من المسلما
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يعد التقويم ضرورة تربوية حديثة في الوقت الراهن يبنى على أسس علميـة كجـزء         -
  .  من نسيج العملية التعليمية، يتم من خالله الوقوف على ما تحقق من أهدافهاعضوي

فهـي تعنـى   ، توفر إطارا واضحا لما يتوقع من المعلم القيام به المهنية المعايير  أن-
 وإدراكـه  معرفتـه  حيـث  من المعلِّم في توافرها المطلوب هنيةالم الصفات مجموعة
  .المهنية ومهاراِته

 المهنـي  والتطوير التقييم عملية في أساسيا المهنية يعد جزءا المعايير أن استخدام -
  توفرإنهاحيث ، جودة التدريس مستوى على للحكم مدخل رئيس فهيللمعلِّمين  المستمر

  . التعلم ليم التعلعمليتيشاملة  رؤية
تـوفير   أهميـة  علـى  والمـستقبلية  المعاصـرة  والدراسات البحوث من كثير  تأكيد-

  .الضعف ونقاط القوة نقاط على المعلم للوقوف أداء لتطوير المعيارية كشرط المستويات
 يعد برنامج الدبلوم العام في التربية وسيلة مهمة لتأهيل الخريجين من التخصـصات          -

حملة البكالوريوس تربوياً للقيام بأعباء مهنة التدريس ومن ثم  مية منالتعليمية األكادي
  . لهم لالنخراط في مهنة التدريس فتح المجال الوظيفي

يعد التدريب الميداني مكون رئيسي من مكونات برنامج اإلعـداد التربـوي لطـالب              - 
لتـدريس،  فهو المجال الحقيقي لتطبيق مبـادئ ونظريـات ا        ،  الدبلوم العام في التربية   

  .وتدريب معلم المستقبل عملياً 
  : التصور المقترحأهداف

 التدريسي لطالبـات التـدريب      األداءيهدف التصور المقترح بشكل عام إلى تطوير            
ويتفرع من ذلـك     الميداني ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضوء المعايير المهنية         

  . اآلتية التفصيلية األهداف
افة المعايير المهنية ببرنامج الدبلوم العام في التربية وتطبيقها فـي           التأكيد علي ثق   .١

 .البيئة التعليمية
ضـرورة   على التربية، بكلياتتأهيل المعلم تربويا  المسئولين عن برامج لفت نظر .٢

 فـي  العـام  الدبلوم ببرنامجالمعلمين  الطلبة لدى المعاصرة المهنية توافر المعايير
  . التربية

األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في         تطوير مستوى    .٣
 .  التعليم والتعلمعمليتيالتربية في ضوء مجال تخطيط 

تطوير مستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في            .٤
 . التربية في ضوء مجال استراتيجيات التعلم وإدارة الفصل
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ستوى األداء التدريسي لطالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في          تطوير م  .٥
 . التربية في ضوء مجال التمكن من المادة العلمية وفهم طبيعتها

تعزيز خبرات طالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضوء             .٦
 .  التعليم والتعلمعمليتيمجال تقويم 

بات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في التربية في ضـوء           دعم خبرات طال   .٧
 . مجال أخالقيات مهنة التدريس

 : التصور المقترحوإجراءاتأبعاد 
من الضروري أن تكون طالبات التدريب الميداني ببرنامج الدبلوم العام في 

يمتلكن المهارات التربية لديهن القدرة على أداء التدريس بفعالية وكفاءة، لذا ال بد أن 
التدريسية التي تؤهلهن للقيام بدورهن على أكمل وجه، وفي ضوء المعايير المهنية فان 

،  التعليم والتعلمعمليتيتخطيط  :تتضمن خمس مجاالت رئيسة هي هذه المهارات
 التعليم عمليتيتقويم ، واستراتيجيات التعلم وإدارة الفصل، التمكن من المادة العلمية

 أدائهن تعمل على تطوير التي اإلجراءاتخالقيات المهنة وهناك مجموعة من والتعلم، أ
   :يلي ويمكن عرض ذلك تفصيليا كما  ضوء المعايير المهنيةفي التدريسي

  .  التعليم والتعلمعمليتي تتعلق بمجال تخطيط إجراءات :األولالبعد 
 ). وجداني– مها ري -معرفي (التركيز على جوانب التعلم الثالثة  -

 . تدريب الطالبات المعلمات على أساليب ومداخل التعلم والتعليم الحديثة -

 . مساعدة الطالبات المعلمات على إعداد الخطط الدراسية اليومية والفصلية -

تدريب الطالبات المعلمات على تصميم أنشطة تعليمية تراعي الفروق الفردية بين  -
 .المتعلمين

 طرق فيخطط لدروس العلوم تتضمن تنوعا تدريب الطالبات المعلمات على إعداد  -
 .  مدارس التطبيقإمكاناتالتدريس والوسائل التعليمية وتراعي 

  .  تتعلق بمجال استراتيجيات التعلم وإدارة الفصلإجراءات :الثانيالبعد 
تشجيع الطالبات المعلمات على االطالع بما يستجد من نظريات وممارسات تربوية  -

 . علمية حديثة

 بتدريب الطالبات المعلمات على تكوين مناخ ميسر وبيئة صفية آمنة االهتمام -
 . لتأثيرها بشكل كبير على زيادة دافعية المتعلمين
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ببرنامج الدبلوم العام ما بين  تنويع األنشطة التعليمية داخل المقررات التربوية -
 أنشطة إثرائية وأنشطة بحثية وتدريبية على مختلف مهارات التدريس، بما يسمح

 .بمشاركة الطالبات المعلمات مشاركة فعالة في عمليتي التعليم والتعلم

 . التفكير في العلمي األسلوب توظيف الطالبات المعلمات على تدريب -

  
  .  تتعلق بمجال التمكن من المادة العلميةإجراءات :البعد الثالث

 مواكبة  في التكنولوجية الحديثة    األساليبتشجيع الطالبات المعلمات على استخدام       -
 .  مادة العلومفيالتطورات العلمية الحديثة 

توجيه الطالبات المعلمات إلى مواقع الكترونية متخصصة تغطي المـادة العلميـة             -
 . وإثرائها وطرق تدريسها

إلعطاء دورات إثرائية متخصصة وعمليـة      ) الجامعات(التواصل مع بيوت الخبرة      -
 . للطالبات المعلمات

  . مات على كيفية تنظيم المادة التعليميةتدريب الطالبات المعل -
  .  التعليم والتعلمعمليتي تتعلق بمجال تقويم إجراءات :البعد الرابع

 . تدريب الطالبات المعلمات على استخدام أساليب تقويم متنوعة -

 . تدريب الطالبات المعلمات على كيفية إعداد الخطط العالجية وتوظيفها بفاعلية -

التركيب  و كالتحليل المعرفية العليا المهارات مات على تقويمتشجيع الطالبات المعل -
 .وعدم التركيز على تقويم المعرفة العلمية بمستوياته الدنيا

  .  تتعلق بمجال أخالقيات المهنةإجراءات :البعد الخامس
من الضروري تعريف الطالبات المعلمات بأخالقيات وخصائص وصفات المعلم         

كل خاص وأدواره ومسئولياته وواجباته المستقبلية فى عصر بشكل عام ومعلم العلوم بش
  . متغير لالرتقاء بجودة العملية التعليمية بمختلف عناصرها

 .متطلبات وآليات تنفيذ التصور المقترح
هناك عدة جهات تقع عليها مسئولية تنفيذ التـصور المقتـرح منهـا كليـة               

ــيم  ــة ووزارة التعل ــة التاواإلداراتالتربي ــدريب   التعليمي ــدارس الت ــا، م ــة له بع
 فـي كليـة التربيـة وزارة       المـسئولين ويتطلب تنفيذ التصور المقترح دعم      ،  الميداني

  -:التعليم ماديا وتنظيميا وبشريا وذلك من خالل
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تطوير مقررات برنامج الدبلوم العام في التربية  في المعاصرة االتجاهات على  االطالع-
معلم قادر علـى مـسايرة متغيـرات     إعداد من بما يسهم في تحقيق األهداف المرجوة

  .العصر
 مـن  التربية لبرنامج الدبلوم العام في يتقدمون الذين في معينة شروط توافر  ضرورة-

  .تنميتها على العمل ثم ومن مهنة التعليم لمزاولة االستعدادات حيث
 المـواد  علميلم التدريسي األداء لمستويات مهنية معايير بإعداد قيام كليات التربية  -

 أن مع ضرورة، المعايير هذه توافر مدى تقيس التي بطاقات المالحظة وتوفير المختلفة،
  . إليها الطلبة المعلمون قبل تخرجهم من برنامج الدبلوم العام في التربية يصل

 الجانـب  علـى  التربيـة  بكليات المهني التربوي اإلعداد مقررات في محتوي  التركيز-
  .للمعلمين المهنية المعايير تبني من المرجوة النتائج يحقق نحو على ني،والميدا التطبيقي

وتعميمها على  ،   إعداد منشورات وكتيبات تحتوي علي المعايير المهنية بكلية التربية         -
 علـى   والمـشرفين أعضاء هيئة التدريس والطلبة ببرنامج الدبلوم العام في التربيـة،           

   .بيق بإدارة التعليمالتدريب الميداني ومديري مدارس التط
في برنامج الدبلوم العام بالتنسيق الفاعل مع إدارات المدارس         قيام إدارة كلية التربية    -

ماديـة وعلميـة    (المتعاونة لتوفير ما تحتاجه الطالبات المعلمات من إعدادات وتهيئـة         
 . بما يحقق تبنى المعايير المهنية لتنفيذ كافة متطلبات التدريب) وتربوية

ظيم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وطالبات التدريب الميداني من أجل نشر    تن -
 . وشرح كيفية تطبيقها، وتوزيع المعايير المهنية للمعلمين

 مطالبة أعضاء هيئة التدريس والمشرفين على طلبة برنامج الدبلوم العام في التربية             -
 .ة لدى الطلبة المعلمينبتقديم نتائج مستمرة عن مدي توافر المعايير المهني

 عقد ورشة عمل في نهاية كل عام دراسي بين أعضاء هيئة التـدريس والمـشرفين            -
وكيفية ،   عن المعايير المهنية   أرائهمعلى طلبة برنامج الدبلوم العام في التربية لمعرفة         

  . ومعرفة الصعوبات التي تواجههم أثناء تطبيق المعايير المهنية، تطويرها
سنوي عن المعايير المهنية يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس وطلبـة            عمل معرض    -

  . والقادة التربويين بوزارة التعليموالمشرفينبرنامج الدبلوم العام في التربية 

   :البحوث المقترحة
 .العالمية المعايير المهنية ضوء في الخدمة العلوم أثناء لمعلم التدريسي األداء تقويم -

 .العالمية المعايير ضوء في العلوم لمعلمي التدريسي األداء ةلتنمي مقترح برنامج  -
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 المعلمين الطالب أداء في عنها الكشف تم التي القصور لنواحي عالجي برنامج وضع -
 .العملية التربية فترة  في)تخصص العلوم(

 نظر وجهة من في برنامج الدبلوم العام للطالبات المعلمات التدريسي األداء تقويم -
 .التدريس طرائق فيالمختصين 

  
  . قائمة المراجع

 الحديث دار :القاهرة .٢ الجزء .العرب لسان. )٢٠٠٣ (منظور ابن .١
 . والنشر للطباعة

 التحليل وطرق البحث مناهج). ١٩٩١(آمال وصادق، فؤاد حطب، أبو .٢
 مكتبة: القاهرة. واالجتماعية والنفسية التربوية العلوم في اإلحصائي

 .المصرية األنجلو

 لمعايير االسترشادي اإلطار ).٢٠٠٩ (العربية الدول لجامعة العامة نةاألما .٣
 الدول جامعة العلمي، والبحث والتعليم التربية إدارة.العربي المعلم أداء

 . القاهرة العربية،

 عمل ورقة األداء، وتقييم المعايير).٢٠٠٥(محمد رجب، و محمد الدين، جمال .٤
 النموذجية، التميز بمدرسة عليميةالت الهيئة ألعضاء األداء تقييم دورة
 .العين

 التربية واقع). ٢٠١٣ (جابر أميرة هاشم، و شفيق الرزاق عبد الجنابي، .٥
 مجلة، وصفية تحليلية دراسة الكوفة جامعة للبنات التربية كلية في العملية

 ،                   يونيو ،٢الجزء ،٣٨ العدد النفس، وعلم التربية في عربية دراسات
 .٢٤٠-٢١٧  ص ص

. )٢٠١٢ (أنور هشام، وخليفة، جمال شعيب، صالح و محمد أسامة، الحازمي .٦
 معايير ضوء في طيبة بجامعة التربية كلية لطالب التدريسي األداء تقويم
 الثامن العدد النفس، وعلم التربية في عربية دراسات ،"المعلم إعداد

  .٢٢٠-١٦٨ ص ص، أغسطس. .الثالث الجزء. .والعشرون
 األداء تنمية علي المهنية المقررات تأثير).٢٠١٣(مصطفي أماني يدة،حم .٧

 جامعة التربية، كلية دكتوراه، رسالة تاريخ، شعبة المعلم للطالب التدريسي
 .شمس عين
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 مرحلتي في العلوم معلمي أداء مستوى).٢٠١٢( نايف إبراهيم ريما، الخطيب .٨
 المشرفين نظر وجهة من) NSTA (معايير ضوء في واالنطالق التمكين

 رسالة غزة، محافظات في أنفسهم والمعلمين المدارس ومديري التربويين
 . األزهر جامعة، التربية كلية، ماجستير

 لمعلمي المعاصرة المهنية للمعايير مقترح تصور). ٢٠١٢ (محمد الخطيب، .٩
 في الرياضيات معلمي من مجموعة لدى توافرها ومدى الرياضيات
 عدد ،٢٦ مجلد، )اإلنسانية العلوم (لألبحاث النجاح جامعة مجلة السعودية،

 .٢٩٨-٢٥٨ ص ص         ،٢

 الطلبة في المعلم إعداد معايير توافر).٢٠١٤(جواد جعفر ابتسام، الخفاجي .١٠
 نظر وجهة من األساسية التربية بكليات العامة العلوم لقسم المطبقين

، اإلنسانية لومالع، بابل جامعة مجلة، المدرسية واإلدارات التدريسيين
  .٨٨٦- ٨٧٤ ص ص، ٤ العدد، ٢٢ المجلد

 الطبعة .التدريس وطرق المناهج إلى مدخل. )٢٠٠٧(جعفر حسن الخليفة، .١١
  .الرشد مكتبة: الرياض. الثانية

 معلمي إعداد برامج في القصور جوانب بعض). ٢٠١١ (حسن عطا، درويش .١٢
 المؤتمر ن،للمعلمي المهنية المعايير ضوء في غزة محافظات في العلوم
 التحاد العامة األمانة – العالي التعليم جودة لضمان األول الدولي العربي

  .األردن – مايو-١٣-٩ الزرقاء جامعة و العربية الجامعات
 العلوم لمعلمي التدريسي األداء جودة معايير ).٢٠٠٧( راشد محمد راشد، .١٣

 مناهج عشر،تطور التاسع العلمي المؤتمر.العلم أبعاد ضوء في العام بالتعليم
 التدريس وطرق للمناهج المصرية الجمعية.الجودة، معايير ضوء في التعليم
  . ٦٦٧-٦٢٣ ص ص الثاني، المجلد ،يوليو ٢٦ -٢٥           الفترة

. والتطبيق النظرية بين العملية التربية ). ٢٠٠٨( صبيح محمد الرشايدة، .١٤
 .العلمية يافا دار: عمان

 معلمات أداء تقويم: )٢٠١٣ (محمد تهاني لروساء،ا و محمد إيمان الرويثي، .١٥
 مقترحة معايير وفق المتوسط األول الصف مقرر تدريس في العلوم

 للعلوم السعودية الجمعية، النفس وعلم التربية رسالة مجلة للتدريس،
  .٤٨-١٩ ص ص ،٤٢ العدد، سعود الملك جامعة، والنفسية التربوية

 الميدانية التربية.  )١٩٩٨( حمد اللطيف عبد، الحليبي محمود؛ مهدي، سالم .١٦
 . العبيكان مكتبة :الرياض. ٢ط، التدريس وأساسيات
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 علوم قسم في المطبقين الطلبة أداء تقويم). ٢٠١٣ (عبيد أحمد السعدي، .١٧
 وعلم التربية في عربية دراسات الحديثة، المهنية المعايير ضوء في الحياة

 .١٥٤- ١٢٩ ص ص أبريل، ،٢ الجزء ،٣٦ العدد النفس،

: الرشد مكتبة. للمعلم األساسية التدريس مهارات). ٢٠٠٩(سعيد السعيد، .١٨
 .الرياض

 التربوية المصطلحات معجم). ٢٠٠٣ (زينب والنجار، حسن؛ ،شحاتة .١٩
 . اللبنانية المصرية الدار :القاهرة.والنفسية

 للنشر األندلس دار. العامة التدريس طرق). ٢٠٠٤(حسين محمد صقر، .٢٠
 .ئلحا: والتوزيع

 التعليم بمرحلة العلوم معلمي أداء تقويم.(م ٢٠١٠ احمد عبده اهللا عبد، طالب .٢١
 للعلوم صنعاء جامعة مجلة .المعاصرة المهنية المعايير ضوء في األساسي
  . ٥٦- ٦ ص ،١ ع ،٧ مج. والنفسية التربوية

 ضوء في العلمية التربية إصالح). ٢٠٠٣(السالم عبد مصطفى السالم، عبد .٢٢
 تربية نحو" السابع العلمي المؤتمر العلوم، لمعلمي المهنية معرفةال معايير
        شمس، عين جامعة العلمية، للتربية المصرية الجمعية، "أفضل علمية

 .٢٥٨-٢٣٩ ص ص

 برامج في ومكانتها العملية التربية ). ٢٠٠٤( صالح الرحمن عبد اهللا، عبد .٢٣
  .وائل دار :عمان. المعلمين تربية

 العملية التربية) ٢٠٠٧( الرحمن عبد والهاشمي، لي؛ع محسن عطية، .٢٤
 .والتوزيع للنشر المناهج دار :عمان. المستقبل معلم إعداد في وتطبيقاتها

 جامعة. التربية في العام الدبلوم برنامج). هـ ١٤٣٣ (المجتمع خدمة عمادة .٢٥
  . القصيم

 مقترح تصور ).٢٠١٠( الرحمن عبد رفيق، محسن ؛ زكي حازم، عيسى .٢٦
 المرحلة في الجودة معايير وفق العلوم لمعلمي التدريسي األداء ويرلتط

 الدراسات سلسلة( اإلسالمية الجامعة مجلة  ،غزة بمحافظات األساسية
  .١٨٩-١٤٧ ص ص، يناير، ١ العدد عشر، الثامن المجلد  )اإلنسانية

 التبادلي التدريس استراتيجية استخدام فاعلية). ٢٠١٢ (أحمد محمد عيسى، .٢٧
 ضوء في التربية بكلية المعلمين الطالب لدى التدريسي األداء تنمية في
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 ،١٥٠ العدد األزهر، جامعة التربية، كلية مجلة المعاصرة، المهنية المعايير
 .١٤٣-٩٥ ص ص أكتوبر، ،٢ الجزء

 المهني للنمو مقترح تدريبي برنامج). ١٤٣٤( حامد جماح حامد، الغامدي .٢٨
 العالمية المعايير بعض ضوء في سطةالمتو بالمرحلة العلوم لمعلمي

 أم جامعة، التربية كلية، دكتوراه رسالة المطورة، العلوم مناهج ومتطلبات
 .القرى

 بالمرحلة الطبيعية العلوم معلمي أداء تقويم ).٢٠١٠(اهللا عبد بن سعيد، الغامدي .٢٩
 كلية، دكتوراه رسالة، العلمية للتربية العالمية المعايير ضوء في المتوسطة

  القرى أم جامعة، لتربيةا
 تدريبي برنامج. )٢٠١٣ (مباركة األكرف، و بدرية ،والمالكي عائشة فخرو، .٣٠

 المعايير ضوء في التعلم مخرجات تقييم أدوات إعداد مهارات لتنمية مقترح
 ،٢٧ المجلد ،١٠٦ العدد التربوية، المجلة قطر، بدولة للمعلمين المهنية
 .٨١-٢٣ ص ص ،٢ الجزء

 معلمي لدي التعليمية الكفايات توافر مدي :)٢٠٠٧ (محمد درب، القحطانى .٣١
 ماجستير رسالة السعودية، العربية المملكة في المتوسطة بالمرحلة العلوم
  اليمنية الجامعة صنعاء، جامعة التربية كلية، منشورة، غير

 في العلوم لمعلمي التدريسي األداء تقويم. )٢٠٠٧ (صالح ناصر، القرني .٣٢
 وأولياء الطلبة نظر وجهة من السعودية العربية بالمملكة ويةالثان المرحلة
  .لندن األمريكية، الجامعة، التربية كلية، منشورة غير دكتوراه رسالة، األمور

 بالمرحلة العلوم معلمي تحقيق مدى. )١٤٣٤( الرحمن عبد على القزالن، .٣٣
 التربية زةجائ لمعايير وفقًا التدريسي األداء لجودة الرس مدينة في الثانوية
 اإلمام جامعة االجتماعية، العلوم كلية ماجستير، رسالة للتميز، والتعليم

  . اإلسالمية سعود بن محمد
: الرياض. ٣ ط. المعلم وإعداد التدريس.  )٢٠٠٠( الرحمن عبد يس، قنديل .٣٤

  . الدولي النشر دار
 ينفلسط في التكنولوجية التربية معلم كفاءة توافق مدى).٢٠١٠ (منير كرمة، .٣٥

 للتربية العلمي المؤتمر مديرهم، نظر وجهة من اليونسكو معايير على
 .غزة األقصى، جامعة التربية، كلية التعليم، وتكنولوجيا التكنولوجية
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 في المعرفة التربوية المصطلحات معجم).٢٠٠٣ (علي الجمل، أحمد؛ الّلقاني، .٣٦
 .الكتب عالم :القاهرة .٣ ط. التدريس وطرق المناهج

 العلوم بكتب الفيزياء موضوعات جودة مستوى ).٢٠٠٧ (صبحي فتحية، اللولو .٣٧
 المؤتمر إلى مقدم بحث، العالمية المعايير ضوء في الدنيا األساسية للمرحلة
           من الفترة التميز، مدخل " الفلسطيني التعليم في الجودة الثالث التربوي

 .٢٠٢-١٦٤ ص ص، اإلسالمية الجامعة، أكتوبر ٣١-٣٠

 التعليم معلم تكوين نظام لتطوير مقترح تصور) ٢٠١٣ (محمد سعيد ماضي،ال .٣٨
 مجلة المهنية، والمتطلبات المعايير ضوء في العربي بالوطن األساسي

 بالقاهرة، والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية عضو والتنمية، الثقافة
 .١٠٢-٤٦ ص ص، أبريل

 للمعلمين الوطنية المهنية ييرالمعا مشروع . )٢٠٠٩( للتعليم األعلى المجلس .٣٩
 .http// www. education الرابط على متاح، بقطر المدارس وقادة

gov.qa/sec/eductionin stite/pdo/-npstsl  

 التعليم في الجودة). ٢٠٠٨ (عواد محمد الزيادات، و شاكر سوسن مجيد، .٤٠
 . عمان: والتوزيع للنشر صفاء دار. تطبيقية دراسات

 بكلية المعلمين للطلبة (التدريسي األداء تقويم. )٢٠٠٩( مداح صالح، الناقة .٤١
، اإلسالمية الجامعة مجلة، غزة جنوب بمحافظة اإلسالمية الجامعة في التربية
  .٣٨٤-٣٤٩ص ،ص٢ العدد ،١٧ المجلد اإلنسانية، الدراسات سلسلة

            علي وراشد، الهادي، عبد سعودي،مني و الرحمن عبد أحمد النجدي، .٤٢
 المعايير ضوء في العلوم تعليم في حديثة اتجاهات). ٢٠٠٦ (الدين يمح

 . الفكر دار: القاهرة. البنائية والنظرية التفكير وتنمية العالمية

 معلمي إعداد برنامج فاعلية تقويم). ٢٠١٤ (أحمد ونجادات، وليد نوافلة، .٤٣
 ميةلتن الوطنية المعايير ضوء في اليرموك جامعة في االبتدائية التربية
 العلوم لألبحاث النجاح جمعة مجلة الطلبة، نظر وجهة من مهنيا المعلم

 .٣٩٦- ٣٥٧ ص ص ،٢ العدد ،٢٨ المجلد ،اإلنسانية

 العملية التربية تقويم). ٢٠١١ (احمد إسماعيل ،وإبراهيم فالح بن فهد الهباد، .٤٤
 نظر وجهة من السعودية العربية بالمملكة بالجوف المعلمين كلية في

 جامعة ،٢٣ م ،اإلسالمية والدراسات التربوية العلوم مجلة لمعلم،ا الطالب
 .٣٦-١ ص ص سعود، الملك
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 المهنية المعايير وثيقة.  )٢٠٠٩( واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة  .٤٥
 .http//www. naqaae.org الرابط على متاح القاهرة،، للمعلم

/main/php/book/linex.php?action=view.lid=283 

 المهنية المعايير).٢٠١٠ (الفلسطينية الوطنية السلطة، والتعليم التربية وزارة .٤٦
 .التعليم مهنة تطوير هيئة للمعلمين،

 لتنمية الوطنية المعايير مؤتمر ) ٢٠٠٦( األردنية والتعليم التربية وزارة .٤٧
 .مايو ١٦ - ١٠ من الفترة: عمان، مهنيا المعلمين

. التعليمية العملية عناصر معايير.  )٢٠٠٨( عوديةالس والتعليم التربية وزارة .٤٨
 .للبحوث العامة اإلدارة والتطوير، التخطيط وكالة األول، الجزء
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