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براهج إعداد هعلوي العلىم في ضىء  تقىين
 الوعلوين وجهة نظر الطالبهن  رهستجدات العص

 مستخمص الدراسة:
يم برامج إعداد معممي العموم في ضوء مستجدات العصر و تق ىدفت الدراسة إلى

من وجية نظر الطالب المعممين، والكشف عما إذا كانت ىناك فروق في آراء الطالب 
تاريخ  -تعزى لمتخصص األكاديمي: برنامج التعميم العام عموم )كيمياء حول تقييم البرامج

( 45تم إعداد استبيان مكون من )و فيزياء( أو برنامج التعميم االبتدائي عموم.  -طبيعي
ة مجاالت )األىداف التعميمية، المحتوى والخبرات التعميمية، طرق تعبارة موزعة عمى س

(، وتم تطبيقو ، التربية العمميةميمية، أساليب التقويمالتدريس، الوسائل والمختبرات التع
( في برنامج 100( طالبًا وطالبة، منيم )172عمى عينة الدراسة التي بمغ حجميا )

 -تاريخ طبيعي -( في برنامج التعميم العام عموم )كيمياء72التعميم االبتدائي عموم، و)
/ 2014لمعام  الثانيالدراسي  الفصل نيايةجامعة بني سويف  -فيزياء( بكمية التربية

 م.2015
أظيرت النتائج أن نسبة الموافقة االجمالية عمى برنامج التعميم العام عموم 

% بدرجة تقييم "مقبول" في ضوء مستجدات 41فيزياء( بمغت -تاريخ طبيعي -)كيمياء
-35العصر من وجية نظر الطالب، وأن النسبة لجميع مجاالت البرنامج تراوحت ما بين )

مجال طرق  التربية العممية،المجاالت في التقييم تصاعديًا: مجال  ترتيب % وكان (50
التقويم، بينما بمغت نسبة  ، ثمالتدريس يميو مجال المحتوى والوسائل التعميمية، فاألىداف

% بدرجة تقييم "منخفض" في ضوء 35الموافقة االجمالية برنامج التعميم االبتدائي عموم 
 -31من وجية نظر الطالب، وتراوحت النسبة لجميع المجاالت ما بين )مستجدات العصر 

األىداف والمحتوى وطرق  ،التربية العممية مجال المجاالت تصاعديًا: ترتيب (% وكان42
  .التدريس نفس درجة التقييم، فمجال التقويم ثم مجال الوسائل التعميمية

معمم العموم بكمية التربية وتدل النتائج عمى انخفاض درجة تقييم برامج إعداد 
جامعة بني سويف، وحاجتيا إلى التطوير لتتناسب مع مستجدات العصر، كما أشارت إلى 
تفاوت آراء طالب برنامج التعميم العام وبرنامج التعميم االبتدائي عموم؛ حيث أن ىناك 

وآراء انخفاض ممحوظ في درجة تقييم طالب برنامج التعميم االبتدائي لجميع المجاالت، 
واسعة أن البرنامج غير مناسب إلعدادىم، وبصفة عامة ىناك فروق في تقييم الطالب 

 بتطوير لبرامج إعدادىم ُتعزى لتخصصيم لصالح برنامج التعميم العام. توصي الدراسة
بزيادة التربية العممية  تطويرو  ،برامج إعداد معمم العموم وبخاصة معمم التعميم االبتدائي

وتوفير فرص التعمم ام كامل بحيث تكون كمية التربية خمس سنوات، مدتيا لتصل لع
بين  والتكامل والتوازن وقواعد البيانات التخصصية، المصادر االلكترونيةتفعيل و  ،الذاتي

تاحة مقررات  ،المقررات التربوية والثقافية والتخصصية وتطوير نظام الساعات المعتمدة وا 
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ودراسة ومراعاة خصائص وميارات واحتياجات  ،ت األجنبيةاختيارية واالىتمام بتعميم المغا
 الطالب المتغيرة من خالل توفير خبرات متنوعة حتى يتناسب مع مستجدات العصر.

برنامج التعميم ، مستجدات العصر، برامج إعداد معممي العموم تقويم :كممات مفتاحية
  .لتخصص األكاديمي، ابرنامج التعميم االبتدائي، العام

Evaluation of science teachers' preparation programs in the View 
of new trends from students teachers' Perspectives 

The study aimed to evaluate and evaluate the preparation 
of teachers of science programs in the view of developments from 
students perspective, and detecting whether there were differences 
in the views of students about the programs due to academic 
specialization: General Education Science Program (Chemistry- 
Biology- Physics) or primary education Science program. A 
questionnaire was developed consisting of (45) sentence in six 
areas: (educational objectives, content and educational 
experience, teaching methods, educational aids and labs, 
evaluation methods, and practical education), it was applied to a 
study sample of (172 students), (100) whom in the primary 
education Science program, and (72) in General Education 
Science program, Faculty of Education, Beni-Suef University 
during 2014/2015. 

The results showed that the approval rate of General 
Education Science program reached 41% with evaluation degree 
of "accepted", and the ranging ratio for all areas between (35-
50%) and areas in the Ascending evaluation were: practical 
education, teaching methods followed by content and teaching 
aids, Aims, while the overall approval rate of primary education 
Science program was 35% , with evaluation degree of "low", 
ranging ratio for all areas between (31-42%), and Ascending 
fields: practical education, Aims, content and methods of teaching 
the same degree of assessment, and then the field of teaching aids. 

Also the results showed low degree of assessment for 
science teacher preparation program at the Faculty of Education 
Beni-Suef University, and a need to develop them to fit the 
developments of the times, also referred varying views of general 
education program students and primary Science education 
program; where there is a significant decrease in the degree of 
evaluation of primary education program for all areas of students, 
views and wide that the program is not suitable for preparing 
them, and in general there are differences in the students' 
evaluation of programs to prepare them due to their specialization 
in favor of General education program. The study recommended 
developing of the programs, especially primary Science education 
program, provide self-learning opportunities, electronic sources, 
balance between the educational, cultural and specialized courses, 
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develop a system of credit hours, more attention for teaching 
foreign languages, and for characteristics, skills and changing 
needs of student. 

Key words: Evaluation of science teachers' preparation 
programs, new trends, academic specialization, General 
Education Science Program, primary education Science program.  

 المقدمة: 
 &science تطورات عممية وتقنية ىائمةو  مستحدثات لقد شيد العصر الحالي

technology developmentsوثورة معموماتية واتصاالت ،Information 

communication technology  فرضت تحديات عمى جميع مناحي الحياة وبخاصة
تواجو منظومة التعميم ودورىا في إعداد رأس المال البشري تحديات  ,مؤسسات التعميم؛

اصرة، واشتداد التنافس كبيرة في ظل ثورة المعمومات واالتصاالت، والطفرة التكنولوجية المع
الخبرات والميارات  إلى، وازدياد الحاجة Global Job market في األسواق العالمية

عد اإلنسان ليعيش في القرن الحادي العممية والتقنية، والتي أضحى لزاما عمييا أن تُ 
ما والعشرين، ويواجو مستقبال مميئا بالتحديات والمحاذير، بل ويتفاعل مع ىذا العصر، ول

كان المعمم أبرز عناصر المنظومة التعميمية، وىو الذي يعمم النشء، باعتبارىم الثروة 
البشرية المستقبمية لألمة، فقد ظيرت الدعوات العالمية والمحمية الكثيرة لالىتمام بالمعمم 
عداده وكذلك البحوث والدراسات التربوية المتعددة، فقد ذكرت الوكالة القومية لمتدريس  وا 

أن التحديات  National Association for Teaching in USA اليات المتحدةبالو 
الموجودة بالمدارس اآلن تتطمب أن ُيعد المعممون إعدادا أفضل من ذي قبل؛ فمعممو 
القرن الحادي والعشرين يواجيون كثيرا من المسئوليات والمشكالت التي تتعمق باألجيال 

 (.2015البناءة في المجتمع )المفتي، وآخرون، الجديدة، وكيفية إعدادىم لممشاركة 
التي فرضت تحديات عمى التربية، ذكر بون وجريجز  المستحدثاتوىناك بعض 

واالنفجار  Scientific progress ( عددًا منيا: التقدم العممي1996)
؛ حيث يعتبر القرن الحالي قرن العمم الذي تنمو  explosion of knowledgeالمعرفي

رات وتتغير بسرعة مذىمة، ويواجو نتيجة لذلك تحديات كبيرة، تعتمد عمى العمم فيو الحضا
، بل ىي ثمرة من ثمرات الثورة العممية science and knowledge والمعرفة

، وأصبحت التربية scientific and technological revolutionوالتكنولوجية 
رة؛ وأسفر عنو تغيير كبير في أدوار الجديدة مينة بكل ما تعنيو الكممة تتطمب إعداد وخب

عدادىم  المعممين عمى جميع المستويات التعميمية، وصار لزامًا عمى مؤسسات تكوينيم وا 
تقديم وتطوير مسؤولياتيم. والتطور التكنولوجي حيث تسير التكنولوجيا الحديثة بخطوات 

تعتمد عمى المعرفة  سريعة في ظل االنفجار المعرفي والتقدم، فثورة التكنولوجيا الحديثة
العممية المتقدمة، واالستخدام األمثل لممعمومات المتدفقة؛ واتصف مجتمع التكنولوجيا 
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، وتقدم نظم االتصاالت: knowledge society الجديدة لممعمومات بمجتمع المعرفة
، وال communication حيث يعيش عصرنا الحاضر نموًا سريعًا في وسائل االتصال

فيي نتيجة حتمية لمتقدم العممي واالنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي غرابة في ذلك 
( بضرورة إعداد المعمم في ضوء 2011(. وأوصت دراسة قاسم، )2007الضخم )النمري، 

االتجاىات التربوية الحديثة نظرا لما يواجيو المعمم خالل مينتو من تحديات في عصر 
 التفجر العممي.

ه( أن العصر الذي نعيشو مميء بالتحديات 1422وُيضيف شوق، ومحمود، )
فكل يوم تظير معطيات جديدة، تحتاج إلى خبرات جديدة، وفكر جديد , وأساليب جديدة، 
وآليات جديدة؛ لمتعامل معيا بنجاح؛ مما يستمزم إنسانًا مبدعًا، ومبتكرًا، نافذ البصيرة، 

بيئة تبعيًا لمقيم واألخالق ليس قادرًا عمى التكيف مع بيئتو فحسب، بل وعمى تكييف ال
واألىداف المرغوبة، وىذا بال شك يمقي بأعباء جسام ومسؤوليات متنوعة عمى التربية، 
الستيعاب متغيراتو، واستشراف آفاقو المستقبمية، ولن يتحقق ذلك التغيير المنشود فيي 

 . عدادًا وتدريباً بتطوير المعمم واالرتقاء بمستواه اختيارًا وتكوينًا وا   إالالمجال التربوي 
م( أن ىناك تغير في إدوار المعمم في ظل المستحدثات 2004ويتفق معيما نصر )

التربوية الجديدة وأىمية تبني رؤى مستقبمية لتطوير برامج تكوين المعمم في الوطن 
 العربي. 

 التعميمية مينتو ألداء قدراتو وتطوير وتأىيمو المعمم بإعداد االىتمام تزايدلذا 
إليو،  الموكمة التربوية بالميام وقيامو والتكنولوجي، التطور العممي مواكبو من يمكنو بشكل

 بيذا عنايتيا الجامعات أولت وبخاصة تييئة المتعممين لالستجابة لمستجدات العصر، وقد
 ليصبح بو، المنوطة باألدوار لمقيام لتأىيمو المعمم إعداد برامج إنشاء طريق الجانب عن

 ومنفًذاً  والثقافة، المعرفة في ليم لتالميذه، ومصدًراً  تربوياً  وموجًياً  لمينتو، اً ممارسً  معمًماً 
 إنتاجية أكثر بشكل النظرية بالممارسة التربوية، يربط لألىداف ومحقًقاً  التربوية لمسياسة

 مينة في انخراطيم قبل ليم تعد التي البرامج عمى المعممين كفاءة تعتمد ومرونة؛ حيث
 جيدة البرامج كانت التربية، فإذا نوعية في تؤثر بمد أي في المعممين إعداد برامجف التعميم،

 .(2014)نوافمو، ونجادات،  تكون فعالة التربية فإن
عدادهو  من أىم القضايا التي تنال  teachers' preparation ُيعتبر المعمم وا 

عميمي يعتمد بالدرجة اىتمام دائم في جميع المؤسسات التعميمية، حيث أن نجاح أي نظام ت
األولى عمى مستوى إعداد المعمم، لذا أصبح تطوير مؤسسات إعداد المعمم مطمًبا ىاًما 

تقرير المجنة الدولية المعنية في التربية «وممًحا لتحقيق التنمية البشرية الشاممة، ولقد أكد 
المعممين في القرن الحادي والعشرين عمى مبدأ تكافؤ الفرص التربوية وضرورة تأىيل 
)الحميد،  المستمر المتواصل بين مرحمة إعداد المعممين قبل الخدمة ومرحمة التدريب

 أال يجب ذلك أن إال المناىج تطوير في المبذولة الجيود أىمية من الرغم عمىف (.2010
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 واألنشطة التعميمية والوسائل الدراسية الكتب فأفضل جيد، معمم وجود عن بعيدا يكون
 معمم ىناك يكن لم ما المنشودة التربوية األىداف تحقق ال أىميتيا عمى رسيةالمد والمباني

نال (. ومن ىنا  1999 وآخرون، النجدي) متميزة شخصية وسمات تعميمية كفايات ذو
صالح النظم والبرامج  التخطيط إلعداد المعممين مكانًا بارزًا في مشروعات تطوير التربية وا 

 حتىربي والعالمي، خصوصًا في العقود القميمة الماضية، التعميمية عمى المستويين الع
أنشئت العديد من كميات إعداد المعممين، وعقدت الندوات والمؤتمرات العديدة التي أوصت 

بشكل مستمر ودائم، لتتالءم  program evaluation بضرورة تقويم ىذه البرامج
مل عمى ضمان جودة التعميم واحتياجات الطمبة والمجتمع بقصد تحسينيا وتطويرىا، والع

 (.2014المقدم لمطمبة الذين سيمارسون مينة التعميم مستقًباًل )نوافمو، و نجادات، 
من أكثر المجاالت تطورًا وارتباطًا  Science Education ويعد مجال العموم

 science and technologyبيذا العصر الذي اتصف بأنو عصر العمم والتكنولوجيا 

age يحتاج معمم العموم إلى نوعية متطورة من برامج اإلعداد تساير الثورة ، ومن ثم
( بأىمية عقد لقاءات 2015العممية والتكنولوجية الحادثة، وقد أوصت دراسة عبد السالم )

مستمرة بين أساتذة كميات التربية والموجيين والمشرفين التربويين والمعممين لمعرفة 
عادة النظر في برامج إعداد  .مم لمطالب بكميات التربيةاالحتياجات الفعمية ومخرجات التع وا 

معمم العموم الحالي بكميات التربية بما يتناسب ومعايير الجودة المحمية والعالمية في ضوء 
 دعم Learning outcomes. االتجاىات التربوية الحديثة ومدخل مخرجات التعمم
ء ىيئة التدريس مًعا من أجل التعمم االتجاىات الحديثة وااليجابية لدى المعممين وأعضا

 sustainable وتحقيق التنمية المينية المستدامة self-learning الذاتي
professional developmentوكذلك توفير تقنيات التعميم المناسبة  .الشاممة والجودة

 E-learning والتعميم اإللكتروني (ICT) وتوظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 video كونفرانس والفيديو والتعميم عن بعد web-learning عمم القائم عمى الويبوالت

conference-learning  في تصميم البرامج والمناىج الدراسية والبرامج التدريبية
والتدريس والتعمم واألنشطة وأساليب التقويم واالمتحانات لمطالب أثناء اإلعداد والتدريب 

  .بكميات التربية
العصر إلى معرفة واستخدام  ىذا في -أكثر من غيره–العموم يحتاج  ن معممإ

مكانية الدخول  (ICT) تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت دماجيا في عممة التدريس، وا  وا 
واستخدام مصادر المعرفة  internet إلى المواقع االلكترونية العممية عمى شبكة االنترنت

الميارات الالزمة لمتعميم  وتعمممنيج الدراسي، بما يخدم ال E-Resource االلكترونية
قامة المؤتمرات باستخدام  (. وفي دراسة السنبل 2012 ،)عباينة اإلنترنتعن ُبعد، وا 

ومتطمباتو التربوية ووضع تصور مقترح لتكوين  ( حول سمات مجتمع المعرفة2004)
ئمة عمى التعمم عن المعمم في مجتمع المعرفة. أوصت الدراسة بضرورة تبني البرامج القا

 بعد واالبتعاد عن الطرائق التقميدية في التعمم عن بعد والتأكيد عمى واالحترافية
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professional  مزاولة مينة التدريب والتدريب المكثف والمستمر لكل من يزاول ىذه
واالىتمام بضبط الجودة النوعية والتنوع في التقويم  األكاديميةالمينة بما فييم القيادات 

مدارسين وركزت الدراسة في تصورىا عمى موضوع التعمم عن بعد في إعداد المعممين في ل
( إلى تقويم برامج إعداد معمم 2012) عبده وقد ىدفت دراسة  .عصر مجتمع المعرفة

العموم بجامعة نجران في ضوء معايير الجودة، وخمصت أن برامج إعداد معمم العموم تحتاج 
 إلى تطوير وتغيير لتالئم معايير الجودة.

ة في إعداد المعمم أن ىناك اتجاىات تربوية حديثإلى ( 2010وُيشير سالمة )
محددة وفقًا  Standard منيا: اختيار من سيعممون في مينة التدريس في ضوء معايير

 اعتماد أساليب إعداد المعمم التي تقوم عمى مبدأ التعمم الذاتيو لمتطمبات ىذه المينة، 
self-learning وربط ىذه البرامج بحاجات الدارسين كمعممين في المستقبل، وربط ،

عداد المعممين بمناىج التعميم العام، والتركيز عمى أساس مبدأ التكامل بين برامج إ
الموضوعات أو المقررات المقدمة إلييم، واالىتمام بالتربية الميدانية إلتاحة الفرص من 

 real teaching خالليا لمطالب لتطبيق ما درسوه نظريًا في مواقف تدريسية فعمية
situation المعممين الميارات التدريسية التي تؤىميم لمينة  إكساب، والتركيز عمى

التدريس، وزيادة عدد سنوات الدراسة في برامج إعداد المعمم لتصبح خمس سنوات، 
لصقل خبراتيم ومساعدتيم في التغمب  tacher preparation ومتابعة تدريب المعممين
صف إلى و  (Hassard & Dios, 2000)وأشارت دراسة  عمى صعوبات التدريس،

البرنامج التعميمي البنائي لمعمم العموم ومدى ممارسة الطالب ليذا البرنامج. لطالب الفرقة 
الرابعة والمرشحين لمتدريس في المرحمة الثانوية حيث خضعوا لمتجربة لمدة عام كامل. 
وأظيرت النتائج أن معظم الطالب لدييم فيم عميق نحو البنائية من خالل التجربة التي 

وذلك يتطمب من الميتمين بإعداد وتنفيذ برامج إعداد معممي العموم بكميات  .خضعوا ليا
التربية في العالم العربي بأن يستفيدوا من ىذه االتجاىات عند إعادة النظر فييا أو 

  تطويرىا.
منيا االتجاه  -ومعمم العموم خاصة -وىناك اتجاىات في إعداد المعمم عامة

 الذي يرى ضرورة التركيز عمى تنمية القدرات العقمية traditional approach التقميدي
، knowledge mental abilitiesوتزويد الطالب المعمم بكم من المعمومات والمعارف

التي تمكنو من إشباع حاجاتو العقمية  واتجاه يركز عمى تزويد الطالب المعمم بالميارات
العناية بشخصية  يرى ضرورة هاتجا، needs skillsواالجتماعيةوالجسمية واالنفعالية 

أكثر من االىتمام بكفايتو المينية،  personality studentالطالب المعمم وتنميتيا 
واتجاه فني يركز عمى تزويد الطالب المعمم بثقافة عامة واسعة مع التعمق في المجال 

، واتجاه آخر يركز عمى professional preparation التخصصي والميارات التعميمية
تطور  ُيالحظوبذلك  ؛تنمية قدرات الطالب المعمم في اإلسيام في تحسين أوضاع مجتمعو

ىناك االتجاه التكاممي الذي (. و 2007في إعداد ومن ثم أدوار الطالب المعمم )عبيدات، 

https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%8C+%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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يدرس فيو الطالب المواد التخصصية ومواد اإلعداد التربوية والنفسية بالتكامل أثناء مدة 
التربية، وىناك االتجاه التتبعي حيث يدرس الطالب مواد تخصصية في إعدادىم بكميات 

كميات تخصصية مثل العموم أو اآلداب أو التجارة ثم يتبعو دراسة تربوية لمدة عام بكمية 
تتبنى معظم كميات التربية ومنيا "كمية التربية جامعة بني التربية لإلعداد الميني، و 

لطالب  "التتبعيالجامعية األولى، وتوفر كذلك االتجاه التكاممي في مرحمة سويف" االتجاه 
 الكميات األخرى في مرحمة الدبموم العام. 

 -كذلك أوصى المؤتمر الثاني إلعداد المعمم المنعقد بالمممكة العربية السعودية
بضرورة قيام مؤسسات إعداد المعمم بإجراء دراسات تقييمية لواقع  م1993مكة المكرمة 
لمعمم واألساليب المناسبة لتطويرىا، وأال تقل مدة إعداد المعمم عن خمس برامج إعداد ا

سنوات لجميع مراحل التعميم وفقًا لمنظام التكاممي لمحصول عمى درجة البكالوريوس؛ عمى 
أن تخصص السنة الخامسة لمتدريب العممي في الواقع الميداني، كما أوصى المؤتمر 

(. وأظير 2010ب عمى تطبيقيا واستخداميا )سالمة، بتدريس الكفايات التعميمية والتدري
خطة عمل لضرورة تحسين وتطوير  2011تقرير قسم التربية بالواليات األمريكية لعام 

. وقد (U.S. Department of Education, 2011)إعداد برامج إعداد المعمم 
برامج  لوجود سمبيات تتطمب إحداث تغييرات في (Javan, 2004) توصمت دراسة جافان

ن كثير من المعممين: ليسوا عمى عمم ومعرفة  إعداد معممي المرحمة االبتدائية في إيران، وا 
بالطرق والمناىج الجيدة في اإلعداد والتغير الحاصل، وغياب التواصل الفاعل بين كميات 
المعممين والمدارس االبتدائية، وتركيز إعداد المعممين عمى النظريات بداًل من الممارسة 

التطبيق، وعدم تشجيع تطبيق مناىج ومبادئ اإلعداد الفاعل، وأوصت بضرورة تبني و 
. كما نتج عن دراسة بالمدارسنموذج الشراكة المرتكزة عمى المدرس الممارس 

( ضرورة استخدام أكثر من وسيمة لمقبول والتقويم في كمية التربية جامعة 2005عامر)
ت الطالب المختمفة، وتقديم خدمات نفسية األزىر، وضرورة تمبية المقررات احتياجا

وأوصت دراسات بإعادة صياغة مفردات المقررات التربوية في دليل كمية التربية؛  وصحية.
بما يحقق معايير الجودة الشاممة في جوانبيا النظرية والعممية التطبيقية، لتساير التطورات 

المستقبمية، وتنظيم تمك المفردات المتالحقة في مجال التربية والتعميم، وتواجو التحديات 
تنظيمًا جيدًا يحقق تكامل واستمرار وشمول وتتابع الخبرات التربوية بما يحقق وحدة 

 (. 6117المعرفة وتكامميا واستمرارىا واتساعيا وشموليا وتتابعيا )النمري، 
وقد عنيت دراسات تقييم البرامج بتوجيات حديثة في الواليات المتحدة األمريكية 

: زيادة التركيز عمى أداء الخريجين لتحسين فعالية .(Meyer, et. al., 2014)نيا م
برامج إعداد المعمم وتوجيو جيود التحسين. وتحديد وتطوير أدوات جمع البيانات لتسييل 
استخدام التقييم عمى مستوى الواليات. وتشمل ىذه األدوات تقييم المحتوى المعرفي، 

خريجين عن ميام وأداء المعمم. وعمميات المسح عن آراء وعادات العمل، وتصورات ال
خريجي البرنامج في اآلونة األخيرة. والبحث في نظم البيانات التي يمكن أن تدعم اإلجابات 
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عن أسئمة التقييم. وتقييم قدرة نظم البيانات عمى ربط نتائج طالب صفوف التعميم 
المعمم وبرامج اإلعداد والتدريب  مع الخريجين الجدد من برامج إعداد K-12األساسي ل

التي شاركوا فييا. واستكشاف أساليب جديدة لتوصيل نتائج التقييم. باإلضافة إلى تطوير 
التقارير السنوية لبرامج إعداد المعمم التي تركز عمى مقاييس نتائج الطالب المعممين 

التقييم، مثل  والخريجين من البرنامج. واستكشاف سبل جديدة إلعداد تقرير عن نتائج
تقييم برامج استعراض البحوث المتعمقة بمن و  "بطاقة تقرير" قياسية مع نتائج التقييم.

تركز عمى تصميم البرامج و نوعية البرامج  تقييم اىتمامات منيا:عدة  ُيالحظ إعداد المعمم
. التطبيقيةوتنفيذىا، بما في ذلك عمميات االختيار، موارد ومناىج البرنامج، والتجارب 

المعمم، وتصورات المعممين،  لدى معرفة والمياراتال وتتضمن نتائج البرنامج تقييموتشمل 
العمل، ونتائج تقييم المعممين، ونتائج  وآراء المديرين وأربابوضع المعمم، وتصورات 

التحصيل العممي لمطالب. وعمى الرغم من زيادة التركيز عمى عمميات ونتائج التقييم عمى 
معينة، ومصادر  قياساتىناك إجماع حول المزايا النسبية الستخدام  حد سواء، ليس

 ,Floden, 2012; Noell, Brownell)بعينيا متقييمل، أو أساليب محددة بيانات

Buzick, & Jones, 2014 ) . 
ي تالبالمرحمة الجامعية األولى؛ معمم العموم وتتعمق الدراسة الحالية ببرامج إعداد 

لب المعمم من الناحية الثقافية العامة، والتخصصية في مجال ركز عمى إعداد الطات
وتتضمن برامج إعداد ، التخصص، والتربوية لمميارات التعميمية، خالل أربع سنوات دراسية

عدادًا مينيًا وتبين نتائج المقارنات  عداد ثقافيًا وا  المعمم مقررات توفر إعدادًا تخصصيًا وا 
ات العربية أن معظم برامج إعداد المعممين يغمب عمييا العديدة التي وردت في بعض الدراس

اإلعداد التخصصي، وسجمت بعض الحاالت تكيًفا كبيًرا لإلعداد التربوي بما يكاد يزيد عمى 
 »نظرية وعممية«نصف برنامج اإلعداد برمتو ويتضمن ىذا المجال دراسات تربوية ونفسية 

يمية التعممية، وتسيل عممية تعميم العموم تمكن المعمم من تنظيم المواقف والخبرات التعم
وتعمميا، ومواجية المواقف المتغيرة اليومية والصفية المتعمقة بإدارة الصف وتنظيمو 

ه( إلى أن بعض الدراسات تشير إلى إفراز أعداد 1420. وُيشير )قنديل، وعممية التعمم
يس ويفشمون في تطبيق من المعممين يفتقرون إلى الميارات الالزمة لممارسة مينة التدر 

( لمكشف  2٠٠٠ىدفت دراسة الصائغ )وقد  المعمومات التي تعمموىا في مواقف التدريس.
عن جوانب الضعف والقصور في برامج إعداد المعمم في كميات التربية وكميات المعممين، 

بو سواء في األىداف أو محتوى البرنامج أو األنشطة المصاحبة أو التقويم ... إلخ أو تدري
أثناء الخدمة في المممكة العربية السعودية. وأظيرت النتائج: ضعف اإلعداد الثقافي 
وضعف الخريجين في المغة العربية ومياراتيا، وصياغة أىداف برامج اإلعداد بشكل عام، 
وقصور التربية العممية، وعجز البرامج عن تنمية بعض الميارات األساسية لدى المعمم. 

 والسمات الشخصية، والكفايات المينية المطموب توافرىا في المعمم.  وتم تقديم الخصائص
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تطوير، ويمتد ىذا التطوير ليشمل لمبرامج العموم ضرورة حتمية تقويم ويعد 
تبدأ عممية التطوير حيث  ؛األىداف، والمحتوى، وأنشطة التعميم والتعمم، وأساليب التقويم

ه(. ونظرا 1428مقترحات التطوير )زيتون، بتقويم الواقع لتحديد جوانب الضعف وتقديم 
بو  ةبرامج إعداد المعمم ودور مؤسسات إعداده في قيامو باألدوار المنوط تطوير ألىمية

تطوير برامج لفي العصر الحالي بتحدياتو والمستقبل بتوقعاتو أجريت العديد من المحاوالت 
( 2010ومنيا دراسة )الباز،  اإلعداد لتبني معايير لمجودة في برامج إعداد معمم العموم،
ضمن مشروع التي تم تطويرىا أوضحت أن برامج إعداد معمم العموم الفيزيائية الجديد 

تطوير كميات التربية تتحقق فيو معايير جودة المحتوى بنسبة كبيرة، بينما معايير جودة 
ة التقويم بنسبة متوسطة، وأوصت بضرور  وأساليباألىداف وطرق التدريس والوسائل 

دراسة درادكة وىو ما تؤكده نتائج  االىتمام بجميع مجاالت البرامج لتطويره بصورة حقيقية.
استخدمت استبانة اشتممت ستة مجاالت ىي: أىداف البرنامج، والخطط التي ( 2010)

الدراسية، والمقررات الدراسية، والكتب والمراجع، وطرائق التدريس، وأساليب التقويم، قد 
األردن لمبرنامج ككل بفاعمية برامج إعداد المعممين حول ء ىيئة التدريس بمغ تقدير أعضا

الكتب والمراجع، ثم األىداف البرامج  ت المجاالت عمى الترتيب:درجة متوسطة، واحتم
أن ىناك فروًقًا و أساليب التقويم.  وأخيراً المقررات الدراسية ثم طرائق التدريس، و الخطط، 

 نأ إلى (2015عوض، ) دراسة نتائج تمتوص كما التخصص. دالة إحصائًيًا تعزى لمتغير
 عمى جاء بةمالط نظر ةيوج نم التكنولوجيا برنامج في ةمالشام الجودة معايير توافر درجة

 اإلعداد، البرنامج في التدريس يئةى أعضاء ،البرنامج في التدريس : طرائقمعاييرالترتيب 
 ومصادر المكتبة ي،مالعم التربية ، وبرنامجال في والثقافي والتربوي نييوالم األكاديمي

 .يميةمالتع والمنشآت األبنية واألخير ،ناإلداريو ونالموظف ومات،مالمع
 ويقع عمى عاتق معمم العموم ميام كبيرة وأساسية في التنشئة العممية لممتعمم

scientific pre-education ما يستمزم االىتمام ببرامج إعداده وتقييميا بصفة ،
مرة وبرغم ذلك ىناك فجوة في برامج إعداد معمم العموم بالتعميم العام واالبتدائي كما مست

( التي ىدفت إلى تحميل محتوى 1997كشف عنو دراسات منيا دراسة )الحمد وآخرون 
منيج العموم بالمرحمة االبتدائية بالكويت ومقارنتو بمحتوى مقررات برنامج إعداد معممي 

إلي: ضعف الترابط بين ىذين المحتويين،  تأشار و األساسية بالكويت، العموم بكمية التربية 
أن درجة اإلفادة من دراسة مقررات العموم بالكمية في الواقع الميداني قميمة، وأن بعض و 

كما كشفت المقررات تحوى موضوعات ال يستفيد منيا الخريجون في عمميم الميداني. 
عداد معمم العموم في المرحمة االبتدائية لكميات ( عند تقويم برنامج إ2004دراسة الشرقي )

المعممين بالسعودية عن وجود ضعف في برنامج اإلعداد العام، وبرنامج اإلعداد 
التخصصي، وضعف مساىمة المقررات التربوية والنفسية إلعداد الطالب نحو مينة 

موم االبتدائي والعام التدريس؛ ولذا اىتمت الدراسة الحالية بتقويم برامج اإلعداد لمعممي الع
الرويثي؛ دراسة ) كشفتوالمقارنة بينيما. وىو ما أدى النخفاض مستوى المعممين كما 
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 دون العموم المطورة كان تدريس في العموم معممات أداء مستوى أن (2013الروساء،
 بميارات العموم تدريس دمجو  العموم، تدريس في التقنية توظيف في المعايير: المقبول
 .العممي لممحتوى العميق المعممين فيمو  والرياضيات، المغة

ونظرًا لضرورة اىتمام برامج اإلعداد بحاجات الطالب والكشف عنيا وتمبيتيا فقد  
مورس، رونالد  كدراسة اىتمت دراسات بتقصي آراء الطالب المعممين في برامج إعدادىم

(Morris and Donald, 2000) واضحة لتأثير  التي ىدفت إلى الحصول عمى صورة
)برنامج معمم العموم لممرحمتين االبتدائية والثانوية من خالل عممية تقويم شامل مرتكز 
عمى عدة معايير مختمفة في جامعة ىاواي(. تكونت أدوات الدراسة من دراسات صفية، 
أشرطة فيديو، تقارير ذاتية ومالحظات صفية، امتحانات األداء، واختبارات التحصيل 

معممين. وأظيرت النتائج أن من خالل استخدام ىذه المعايير المختمفة يمكن ليؤالء ال
لممعممين تغيير طرائقيم التدريسية. وتغيير سموكيم نحو األفضل بحيث يكون ىناك 

لمكشف  (Saadi& Seed, 2010)ىدفت دراسة  مؤشرات إيجابية عمى تعمم الطالب. بينما
حول برامج إعداد معمم االبتدائية بوالية  عن تصورات الطالب المعمم ومديري المدارس

بنجاب اليندية، وأظيرت النتائج أن أسموب التدريس السائد ىو المحاضرة، وىناك نقص 
 ديفي أعضاء ىيئة التدريس المؤىمين، ونقص في المرافق األساسية في بيئة التعمم ما أ

( أن ىناك 2013يد )وأكدت دراسة عالقصور تمك البرامج عن دورىا في إعداد معمم جيد. 
اتجاىات سمبية لدى طمبة معمم الصف نحو تعميم العموم وأن ذلك يؤثر أيضا سمبا في 

 مستوى فيميم لممفاىيم والمعارف العممية المتضمنة في برامج اإلعداد. 
وعمى الرغم من االىتمام بقضية إعداد المعمم، إال أنو ُيالحظ أن نظم وسياسات  

عداده بشكل يتناسب ودوره في العصر إعداد المعمم مازالت عا جزة عن تكوين المعمم وا 
نموذج  إعطاءالحالي بمستحدثاتو، فالكوادر البشرية القائمة عمى التعميم غير قادرة عمى 

تربوي ينسجم والدور الرئيسي الذي ينيض بو المعمم، وليذا فإن نظم وبرامج إعداد المعمم 
ن أجل التوصل إلى أنماط أكثر قدرة عمى تمبية مازالت في حاجة إلى مزيد من الدراسات م

احتياجات المجتمع من المعممين ذوي الكفاءة والقادرين عمى تحقيق األىداف التربوية 
( )الحمد وآخرون 2010( )سالمة، 2012(، و)عباينة، 2011، قاسمالمنشودة )

(. خاصة أنو من المالحظ احساس معظم الطالب المعممين بعدم أىمية بعض 1997
الت االمقررات التي يدرسونيا، وجدوى االستفادة منيا، خاصة مع توجيو النقد ليا في مج

مؤشرات تقييم البرنامج ودراسة مدى رضاىم عن مناىج  عدة. وُتعد وجية نظر الطالب من
إعدادىم؛ فرأي الطالب فيما يدرس أحد المؤشرات اليامة لمدى قوة ذلك البرنامج ومدى 
استفادة الطالب من دراستو، خاصة أن الطالب الذي يتم إعداده بيذا البرنامج ىو معمم 

حدياتو، وتأتي ىذه الدراسة الغد الذي سيعيش العصر بكل مستجداتو والمستقبل بكل ت
في مناىج إعدادىم بيدف  المعممين استجابة لمطالب التطوير عبر تقصي آراء الطالب

 .عمومال إعداد معمم يم برامجو تق

https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Author/Home?author=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9
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 مشكمة الدراسة وأسئمتيا: 
؛ لذا هيتوقف نجاح المعمم في تأدية ميامو الوظيفية عمى نوعية برامج إعداد

التربوية المعنية؛ تأىيمو تأىياًل تخصصيًا ومينيًا وثقافيًا أن تراعي كافة المؤسسات  ينبغي
لالتجاىات التربوية الحديثة، وبما يتالءم مع طبيعة العصر ومستحدثاتو، بإيجاد  اُ وفق

برامج تزوده بثقافة عامة تساعده عمى معرفة حاجات البيئة والمجتمع، وبمعمومات 
سات تربوية ونفسية نظرية وعممية وميارات عممية الزمة لتدريس مادة تخصصو، وبدرا

تمكنو من تنظيم المواقف التعميمية التعممية ومواجية المواقف الدائمة التغيير والتطوير 
(، وُتطالب الدراسات السابقة بتقييم وتطوير برامج اإلعداد 2006 )الترتوري، والقضاة،

تطورًا نظريًا  بصفة مستمرة خاصة برامج العموم نظرا ألنو من أكثر المجاالت العمم
 اتوتطبيقيًا. وبرغم التطورات العممية والتربوية إال أن برامج إعداد معمم العموم الحالية بكمي

 وتحتاج إلى تطوير. تقميديةالتربية ما تزال 
مستوى تدريس العموم والتربية العممية يحتاج ألدبيات أن ض ااوقد أشار استعر 
ناصر ومكونات نظام التربية العممية وتطوير سريعة إلصالح ع إلى اتخاذ خطوات إجرائية

برامج إعداد معمم العموم وذلك لرفع مستوى جودتو األكاديمية والتربوية )عبد السالم 
أشارت دراسات لقصور برنامج إعداد المعمم في كميات التربية منيا دراسة قد (، و 2006

(، باإلضافة إلى 2010( ودراسة )الباز، 2007( ودراسة )المخالفي، 2007)السعيد، 
مالحظات الباحثة أن برنامج معمم العموم لم يشممو التطوير منذ أن كانت طالبة وربما 

، كذلك شكوى كثير من الخريجين من أن ىناك فجوة بين متطمبات سوق العمل وما اقبمي
ىذا، خاصة مع انتشار مدارس  ىمشيدتو مناىج التعميم العام من تطوير، ومناىج إعداد

المدارس الدولية التي يتم تدريس مناىج عموم حديثة وعالمية بيا؛.... وىو ما المغات و 
استدعى قيام الباحثة بمثل ىذه الدراسة، خاصة وأن الكمية تطمح لتطوير برامجيا وخاصة 
برنامج إعداد معمم العموم، وىو ما سيتم تبنيو في الفترة الحالية بإجراء دراسات لتشخيص 

ميا لمخروج ببرامج مطورة تالءم العصر واالتجاىات التربوية الحديثة البرامج الحالية وتعدي
 .محميًا وعالمياً 
 مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: حل تمخصيو 

 ما تقييم برامج إعداد معمم العموم في ضوء مستجدات العصر من وجية نظر الطالب
 ؟المعممين

 التالية:  األسئمةة في الدراسة الفرعي أسئمةويمكن صياغة 
برنامج إعداد معممي العموم في ضوء لما تقييم طالب برنامج التعميم العام عموم  .1

 مستجدات العصر؟
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برنامج إعداد معممي العموم في ضوء لما تقييم طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم  .2
 مستجدات العصر؟

د معممي العموم في ضوء ما أثر اختالف تخصص الطالب عمى درجة تقييم برامج إعدا .3
 مستجدات العصر؟

  الدراسة إلى التعرف عمى: هيدف ىذت أىداف الدراسة:
طالب  تقييم برنامج إعداد معممي العموم في ضوء مستجدات العصر من وجية نظر .1

 برنامج التعميم العام عموم. 
تقييم برنامج إعداد معممي العموم في ضوء مستجدات العصر من وجية نظر طالب  .2

 نامج التعميم االبتدائي عموم.بر 
درجة تقييم برامج إعداد معممي العموم في ضوء  عمىتخصص الطالب أثر اختالف  .3

 مستجدات العصر.
 تنبع أىمية الدراسة من  :أىمية الدراسة

برامج إعداد معممي في موقوف عمى نواحي القوة والضعف قد يفيد مقومي البرامج ل -
 العموم في ضوء مستجدات العصر.

إلى زيادة الكفاءة األكاديمية لدى  إعدادىمآراء الطالب في برامج ب االىتمامقد يؤدي  -
 الطالب وثقتيم فيما يدرسونو.

مقارنة برامج اإلعداد لتخصصات العموم المختمفة بيدف تحقيق بطوري البرامج قد يفيد م -
 جودة مع مستجدات العصر.

ات لمعالجة مواطن الضعف في برامج تقديم بعض المقترحمطوري البرامج بقد يفيد  -
 إعداد معممي العموم مستقًباًل.

توفير مقياس لتقييم برامج إعداد معممي العموم في ضوء مستجدات الباحثين بقد يفيد  -
 العصر في جامعات أخرى.

 حدود الدراسة:
  عموم التعميم العام وعموم التعميم االبتدائي بكمية  برنامجياقتصرت الدراسة عمى

 .دون التخصصات األخرىجامعة بني سويف،  -ربيةالت
 تعرف آراء الطالب فقط دون غيرىم من الفئات حول  اقتصرت عممية التقييم عمى

 .مناىج إعدادىم
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 بالسنة الثالثة والرابعة  الطالب والطالبات الدارسينعينة الدراسة عمى  اقتصرت
بتدائي من السنة )يبدأ التخصص لبرنامج عموم اال ببرنامجي العمومالمسجمين 

 .الثالثة(
  نياية الفصل الدراسي الثاني لمعام كأداة لمدراسة. وتم التطبيق االستبيان استخدام تم

 .م2015/ 2014
 مصطمحات الدراسة:

أو الموضوعات أو المواقف أو  قيمة األشياء إصدار حكم عمى"عممية بأنو  :التقويمُيعرف 
يدف التحسين، أو التعديل، أو ب عينةممعايير أو محكات األشخاص اعتمادًا عمى 

 ".التطوير
 المقرراتمجموعة من  تييئيامنظمة ومخططة  "خبرات يى برامج إعداد معمم العموم:

تنفيذىا وتقويميا و  التربية بالتخطيط لياالتي تقوم كميات  والثقافية األكاديمية والتربوية
عموم متمكن من عداد معمم ا  و بيدف إكساب الطالب المعممين ميارات التدريس الفعالة 

 .وأدواره التعميمية"
 مواد وطرق الدراسة: 

تم استخدام منيج البحث الوصفي لمناسبتو لغرض الدراسة، في إعداد المنيج البحثي: 
 وتطبيق االستبيان واستخراج وتحميل نتائجو.

 مجتمع الدراسة وعينتيا:
عميم االبتدائي عموم وبمغ عددىم جميع طالب وطالبات السنة الثالثة والرابعة برنامج الت-

فيزياء( بكمية  -تاريخ طبيعي -، وجميع طالب برنامج التعميم العام عموم )كيمياء220
  350جامعة بني سويف وبمغ عددىم  -التربية

( برنامج التعميم 100( طالبًا وطالبة، منيم )172أما حجم عينة الدراسة فبمغ ) -
فيزياء( بنسبة  -تاريخ طبيعي -عميم العام عموم )كيمياء( برنامج الت72االبتدائي عموم، و)

 % من مجتمع الدراسة.30
 أداة الدراسة وطريقة إعدادىا:

برامج بتّم استخدام أداة االستبيان الستطالع آراء الطالب حول "المقررات التربوية"  -
ه الدراسة، إعداد معمم العموم بكمية التربية بجامعة بني سويف، وقد تّم تطويرىا لغرض ىذ

 وبعد الرجوع إلى الدراسات السابقة في ذلك المجال.
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المحتوى  -ة مجاالت )األىداف التعميميةتعبارة، في س (45)عمى  شمل االستبيان -
التربية  -أساليب التقويم -الوسائل التعميمية -طرق التدريس -والخبرات التعميمية

 .العمومببرنامج إعداد معممي  ممقررات التربويةل العممية(
 تم اختيار اإلجابات المحددة ثالثية االستجابة )أوافق, إلى حد ما, ال أوافق(. -

تم التحقق من صدق المحتوى لألداة بعرضيا عمى خمسة من  صدق وثبات األداة:
أعضاء ىيئة التدريس بقسم المناىج وطرق التدريس، لتحديد مدى مناسبة العبارات لكل 

ة الفنية والمغوية، وتعديل ما يرونو مناسبًا عمى عبارات كل مجال، وشمول كل مجال، والدق
مجال، وقد تم األخذ بالمالحظات المقترحة، وتم حذف عبارتين وتعديل وتغيير صياغة 

 0.85كرونباخ فبمغ -بعض العبارات، كما تم حساب معامل الثبات لمعبارات بطريقة ألفا
( عبارة الممحق 45بشكميا النيائي ) وىو ُيعد قيمة مقبولة لمثل ىذه األدوات، وأصبحت

(1 .) 
 : إجراءات الدراسة

 .االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة حول مجال الدراسة 
  حصر تأثير مستجدات العصر عمى برامج إعداد معمم العموم من خالل األدبيات التربية

 في ىذا المجال، وبرامج إعداد المعمم في بعض الدول المتقدمة. 
 األدبيات التي تناولت تقييم برامج إعداد معممي العموم. دراسة 
  دراسة وتحميل برنامجي إعداد معممي العموم االبتدائي والعام بكمية التربية جامعة بني

 سويف. 
 حول برنامجي  -حسب حدود الدراسة  -إعداد استبيان لمعرفة آراء عينة الدراسة

 إعدادىم. 
 المحكمين لمتحقق من صالحية األداة  ضبط االستبيان بعرضو عمى مجموعة من

 وقابميتيا لمتطبيق. 
  توزيع االستبيان عمى عينة الدراسة خالل األسبوع التاسع من الفصل الدراسي األول

 م.2014/2015
  172رصد آراء عينة الدراسة واستبعاد غير المكتممة، حيث بمغت المكتممة منيا 

 استبيان. 
  بيانات الدراسة إحصائيًا.تفريغ البيانات وتحميميا ومعالجة 
 .عقد المقارنات بين البيانات لتحقيق أىداف الدراسة   
  .استخالص نتائج الدراسة وتوصياتيا ومقترحاتيا 
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تم استخدام أسموب التكرارات والنسب المئوية لتحديد آراء عينة : األسموب اإلحصائي
يث تم اتخاذ مدى النسب الدراسة حول كل عبارة باالستبيان لتقييم برنامجي إعدادىم، ح

% "جيد"( 69 -60% "متميز"( )70المئوية التي تحدد درجة التقييم كما يمي: )أعمى من 
% "منخفض"( )أقل من 39 -30% "مقبول"( )49 -40% "مناسب"( )59 -50)

 % "ضعيف"(. 30
  الدراسة كما يمي: أسئمةوتم عرض نتائج الدراسة في ضوء : نتائج الدراسة ومناقشتيا

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي ينص عمى: ما تقييم طالب برنامج التعميم  -ال أو 
 العام عموم لبرنامج إعداد معممي العموم في ضوء مستجدات العصر؟

 -من خالل تحميل نتائج آراء الطالب حول تقييم برنامج التعميم العام )كيمياء
حول مجاالت المناىج التعميمية  فيزياء(. فيما يمي عرض آراء الطالب -تاريخ طبيعي

 الخمس كما يمي:
 :من حيث األىداف التعميمية -1

األهداف التعليمية
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 ( نسب آراء طالب برنامج التعميم العام عموم حول مجال األىداف التعميمية1شكل )
% 60( ىي الوحيدة التي حققت نسبة موافقة 2ُيالحظ من الشكل أن العبارة )

األىداف تعمل عمى تحقيق النمو الشامل لمطالب بدرجة تقييم  ي الطالب حولرأ وتعني أن
 :% " وتعني أن رأي الطالب حول50( نسبة موافقة أكثر من 3، 1"جيد"، وأن العبارتين )

 تراعيو وحول: األىداف تسعى األىداف الكتساب المعارف والميارات المناسبة لمعصر، 
م مصادر اشتقاق األىداف التعميمية من وجية نظر طبيعة وحاجات الطالب المتطورة. كأى

 طالب برنامج العموم العام بدرجة تقييم "مناسب. 
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% لمعبارتين وتعني أن 30( لتصل إلى 5، 4وتقل نسبة التأييد في العبارتين ) 
األىداف  تمبى. وحول: تراعي إعداد الطالب لمستحدثات العصر :رأي الطالب حول

المستقبمية وبدرجة تقييم "منخفض". مع ارتفاع نسبة آراء  احتياجات الطالب المينية
ال تمبي االحتياجات المستقبمية بصورة مناسبة؛ ومن ثم تحتاج األىداف الحيادية أي أن 

 ىذه الجوانب إلى تطوير في برامج اإلعداد.
 المحتوى والخبرات التعميمية:-2

المحتوى والخبرات التعليمية
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برنامج التعميم العام عموم حول مجال المحتوى والخبرات  ( نسب آراء طالب2شكل )

 التعميمية
% كمؤشر عمى أن معارف  60( أن نسبة الموافقة بمغت 8ُيالحظ في العبارة )

( بمغت 12، 11، 10، 9، 2)  اتالمحتوى حديثة ومفيدة بدرجة تقييم "جيد", وأيضا العبار 
محتوى المناىج الدراسية : الب حول( % وتعني أن رأي الط48 -44نسبة تأييد ما بين )

يراعي مستجدات العصر، ويساير التقدم العممي والتكنولوجي، ويييئ الطالب التربوية 
المجاالت الحديثة في التخصصات العممية،  عمى لمتكيف مع االنفجار المعرفي، كما يشتمل

 ييم "مقبول"ميارات التفكير العممي وحل المشكالت بدرجة تق تدريب الطالب عمى ويراعي
 . من وجية نظر الطالب

( 13، 7، 6، 5، 4، 3، 1بينما ُيالحظ انخفاض نسب التأييد في العبارات )
اىتمام المحتوى بتوازن المناىج : ( % وتعني أن رأي الطالب حول38 -30لتصل حتى )

التخصصية والثقافية والتربوية، وترسيخ القيم المجتمعية، وتحفيز التعمم الذاتي من 
صادر المتنوعة، وكذلك التناسب مع الخطة الدراسية كان بدرجة منخفضة، وكذلك الم

مساعدة الطالب عمى إتقان أكثر من لغة. أو أن الطالب يجد سيولة في استيعاب محتوى 
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؛ ومن ثم تحتاج ىذه الجوانب إلى  من وجية نظر الطالبالمناىج بدرجة تقييم "منخفض" 
 برامج اإلعداد.بتطوير في "المقررات التربوية" 

 طرق التدريس-3
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 ( نسب آراء طالب برنامج التعميم العام عموم حول مجال طرق التدريس3شكل )

بالنسبة لطرق التدريس أنو ال توجد نسب لمموافقة فوق  (3) ُيالحظ من الشكل
أن رأي الطالب حول  % " وتعني50( فقط بمغت نسبة الموافقة 10% إال العبارة رقم )50

، 4، 1ممقررات التربوية بدرجة تقييم "مناسب, أما العبارات )ل كفاية عدد ساعات الدراسة
( % وىي ُتشير إلى كفاءة أعضاء ىيئة 46 -40( فبمغت نسبة موافقة تتراوح بين )9

وامتالك اغمبيم ألسس التدريس الحديث، وتوافق المحتوى مع التدريس في تنفيذ البرامج، 
من وجية نظر الطالب. وىذا يعتبر مؤشر  بدرجة تقييم "مقبول" رائق التدريس الحديثط

في  الذي ُتعد من أىم كفاءتيم وضرورات التخصص"المقررات التربوية" ألساتذة  ضروري
 عصر الحالي.ال

( % وُتشير 38 -34( فبمغت نسب الموافقة عمييا )8، 5، 2أما العبارات )
، وتشجيع تنمية التفكيردريس بمحتوى المناىج إلمامًا كاماًل، إلى: المام عضو ىيئة الت

وتوفير فرصة لالستكشاف والتجريب العممي، ورغم ضرورية ىذه الجوانب في تدريس 
أما باقي بدرجة تقييم "منخفض"،  برامج المستقبل إال أن نسبة الموافقة عمييا منخفضة

تشجيع وتعزيز عضو ىيئة التدريس  % فأقل وىي30العبارات فبمغت نسبة الموافقة عمييا 
وتوظيف التعمم اإللكتروني في  وتحفيز الطالب عمى التعمم الذاتي والمشروع، لمطالب.

التدريس. وىو مؤشر خطير خاصة مع ضرورة تغير دور المعمم من الممقن إلى المشجع 
ية وغيرىا والموجو لمطالب عمى كيفية التعمم الذاتي، ومن ثم استخدام بيئات تعمم الكترون
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بما ُيثري خبرات الطالب بدرجة تقييم "منخفض" و"ضعيف" ؛ ومن ثم تحتاج ىذه الجوانب 
 إلى تطوير في برامج اإلعداد. 

 الوسائل التعميمية والمختبرات: -4
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 ( نسب آراء طالب برنامج التعميم العام عموم حول مجال الوسائل التعميمية4شكل )
 -40( بمغت نسبة التأييد ليا )5، 4، 1أن العبارة )( 4)الحظ من الشكل يُ 

(% وىذا يدل عمى توافر وسائل ومواد تعميمية متنوعة، وتنمية ميارات يدوية لمطالب 48
تاحة خبرات مباشرة متنوعة بدرجة تقييم "مقبول" من وجية نظر  في إنتاج بعض المواد، وا 

 الطالب.
( % وىذا يعني قمة توفر 38 -32ت نسب الموافقة )( فبمغ3، 2أما العبارة )

العممية إلكترونيًا، وعدم تييئة المستمزمات و ممقررات التربوية لمصادر جيدة وحديثة 
من وجية نظر الطالب ؛  الضرورية لمتعمم الذاتي بقاعات الدراسة بدرجة تقييم "منخفض"

ىمال لمعرفة واستخدام الطالب لمصادر ومواقع  وُيعد ىذا قصورا كبيرًا في برامج األعداد وا 
من ثم تحتاج ىذه الجوانب وقواعد البيانات الحديثة، و  اإلنترنتالمعرفة اإللكترونية عبر 

إلى تطوير في برامج اإلعداد خاصة أن العصر ىو عصر التطور التكنولوجي ومستحدثات 
وفرضت ضرورة  أثبتت نجاحات كبيرة عمى الواقع التربويوالمعمومات تكنولوجيا التعميم 

 تضمينيا في شتى المواقف التعميمية وبخاصة برامج العموم.
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 أساليب التقويم:-5
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 ( نسب آراء طالب برنامج التعميم العام عموم حول مجال أساليب التقويم5شكل )

% وتعني أن رأي 70غت نسبة موافقة ( بم1ُيالحظ من الشكل أن العبارة )
د تنوع كبير في التقويم كاالختبارات التحريرية والشفوية والعممية و وج :الطالب حول

% وىذا يعني أن 50( بمغت نسبة الموافقة 4واألنشطة بدرجة تقييم "متميز". أما العبارة )
يم "مناسب". أما أسئمة التقويم واالمتحانات شاممة لمحتوى المقرر التعميمي بدرجة تقي

% وىذا يعني أن األسئمة مناسبة نسبيًا 40( بمغت نسبة الموافقة إلى 5، 2العبارتين )
لمطالب, وأيضا يتم إخضاع الطالب إلى امتحانات كثيرة ومتنوعة مما يسيم في تثبيت 

 المعمومات لدييم بدرجة تقييم "مقبول" من وجية نظر الطالب.
% فمراعاة المستويات األىداف 30موافقة ( فبمغت نسبة ال3أما العبارة )

المعرفية ليست بالقدر المناسب؛ حيث قد يرى بعض الطالب انيا تركز عمى بعض 
مستويات الجانب المعرفي بدرجة تقييم "منخفض"؛ ومن ثم يحتاج ىذا الجانب إلى تطوير 

  في برامج اإلعداد.
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 :التربية العممية -6

   

 التربية العممية برنامج التعميم العام عموم حول مجال( نسب آراء طالب 6شكل )
% 40( كانت نسبة الموافقة ليا 7، 5،6، 3ت )ا( أن العبار 6ُيالحظ من الشكل )

وتعني أن رأي الطالب حول كفاية عون وتوجيو المشرف أثناء التدريب الميداني، 
إدارة  تعاون من ، وحولوحول مناسبة مدارس التدريب الكتساب خبرات التدريس

 ، وحولالمدرسة والمعممين مع الطالب المعممين المتدربين لتحقيق أىداف التدريب
احترام تالميذ مدارس التربية العممية لممتدربين بدرجة مقبولة بدرجة تقييم "مقبول"، 

(% بدرجة تقييم 30 -35( تراوحت نسبة الموافقة بين )4، 2بالنسبة لمعبارتين )
حول درجة توافق عبء التربية العممية مع المقررات  طالب"منخفض" وتعني أن رأي ال

األخرى، وحول مطابقة ما يتم تدريسو بالمقررات التربوية لواقع التربية العممية بدرجة 
 .منخفضة
% وتعني أن رأي الطالب حول كفاية مدة 15 ( نسبة الموافقة1) ةبينما العبار  

ضعيف" ؛ حيث يؤكد معظم الطالب أن التربية العممية إلعدادي الميني بدرجة تقييم "
ساعات يوم  4، وُيشير الواقع إلى أن مدة التربية العممية بواقع تماماً  المدة غير كافية

سنة الثالثة والرابعة، وخالل ىذه المتواصمين نياية  أسبوعينوتستمر  أسبوعياواحد 
وية؛ إال أن مرة المدة يذىب الطالب لمدارس التعميم العام بالمرحمة اإلعدادية والثان

مع دراسة مقررات أخرى طوال األسبوع ال يوفر تدريب كافي من وجية  أسبوعياواحدة 
نظر الطالب؛ ومن ثم تحتاج ىذه الجوانب إلى تطوير في برامج اإلعداد بتخصيص 
عام كامل لمتربية العممية كسنة خامسة يتدرب فييا الطالب تماما في المدارس مع 

  ومن ثم يحتاج ىذا الجانب إلى تطوير في برامج اإلعداد. ليم.توفير دعم من الكمية 
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ما تقييم طالب لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي ينص عمى  -ثانياً 
برنامج التعميم االبتدائي عموم لبرنامج إعداد معممي العموم في ضوء 

 ؟مستجدات العصر
تدائي حول تقييم برامج برنامج التعميم االب دارسي تم تحميل نتائج آراء الطالب

إعداد معممي عموم ابتدائي وحساب التكرارات والنسب المئوية لكل مجال من المجاالت عمى 
 حده:
 األىدافمن حيث -1
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 ( نسب آراء طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم حول مجال األىداف التعميمية7شكل )

بة موافقة طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم نسب أقل في مجال األىداف بمغت نس
نسبيًا من طالب البرنامج العامة عموم؛ حيث بمغت نسبة الموافقة عمى عبارة وحيدة ىي 

% وتعني أن رأي الطالب حول تحقيق األىداف النمو الشامل لمطالب 52( نسبة 2رقم )
 بدرجة تقييم "مناسب".
(% وتعني أن رأي الطالب 38 -34نسبة الموافقة ) ( بمغت5، 1،4بينما العبارات )

حول سعي األىداف الكتساب معارف وميارات مناسبة لمعصر، وحول: مراعاة األىداف 
إعداد الطالب لمستحدثات العصر، وحول: تمبية احتياجات الطالب المينية المستقبمية 

ني أن رأي الطالب % وتع20نسبة موافقة  (3بدرجة تقييم "منخفض"، بينما بمغت عبارة )
حول مراعاة األىداف طبيعة وحاجات الطالب المتطورة بدرجة تقييم "ضعيف". وُيعد قصورا 
كبيرا في برنامج إعداد معموم عموم ابتدائي ضعف دراسة احتياجات الطالب الذي تغير 
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بشكل كبير بل ىو أكثر العناصر تأثرا بمستجدات العصر؛ ومن ثم تحتاج ىذه الجوانب إلى 
 وير في برامج اإلعداد.تط
 محتوى المناىج -2

المحتوى التعليمي

0

20

40

60

80

موافق 26 40 20 62 48 44 2 26 38 38 24 38 36

إلى حدما  46 54 34 34 44 36 30 50 46 48 54 40 42

الأوافق 28 6 46 4 8 20 68 24 16 14 22 22 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 ( نسب آراء طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم حول مجال المحتوى والخبرات التعميمية3شكل )

% وتعني أن 62( 4بالنسبة لمجال المحتوى بمغت نسبة الموافقة عمى العبارة )
، 2يم المجتمعية بدرجة تقييم "جيد"، بينما العبارات )المحتوى الق رأي الطالب حول يرسخ

(% وتعني أن رأي الطالب حول المحتوى 44 -40( تراوحت نسبة موافقة بين )6، 5
يراعي مستجدات العصر، ويحفز التعمم الذاتي من مصادر المعرفة المتنوعة، ويتناسب مع 

 الخطة الدراسية بدرجة تقييم "مقبول".
(% 38 -36( نسبة موافقة تراوحت بين )13، 12، 10 ،9بينما العبارات ) 

 بدرجة تقييم "منخفض" بمعنى أن المحتوى يساير التقدم العممي والتكنولوجي. ويييئ
المعرفي. ويراعي ميارات التفكير العممي وحل المشكالت.  االنفجار مع لمتكيف الطالب

 ة نظر الطالب.ويراعي إكساب الطالب الخبرات المتنوعة بدرجة منخفضة من وجي
(% 26 -20( فبمغت نسبة موافقة الطالب عمييا )11، 8، 3، 1أما العبارات )

وتعني أن رأي الطالب حول الطالب يجد سيولة في استيعاب محتوى المناىج، توازن 
كثافة محتوى المناىج التخصصية والثقافية والتربوية، يراعي محتوى المناىج تضمين 

يشتمل المحتوى المجاالت الحديثة في التخصصات العممية،  المعارف الحديثة والمفيدة،
  وُيعد ذلك قصورا كبيرًا من جانب المحتوى بدرجة تقييم "ضعيف".
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(% فيي تساعد المقررات الدراسية الطالب عمى 2بمغت نسبة )( 7)أما العبارة 
الطالب  إتقان أكثر من لغة، أي أن المناىج يتم تدريسيا بالمغة العربية فقط وال تساعد

دائي؛ ومن تعمى تعمم المغات األخرى، ويعد ذلك نقاط ضعف في برنامج إعداد معمم عموم اب
  ثم تحتاج ىذه الجوانب إلى تطوير في برامج اإلعداد.

 طرق التدريس:-3
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 ( نسب آراء طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم حول مجال طرق التدريس9شكل )
 :% وتعني أن رأي الطالب حول50نسب موافقة  ( عمى10 -4ازت عبارتين )ح

الدراسة لممقرر مع كفاية عدد ساعات امتالك اغمب المدرسين ألسس التدريس الحديث، 
 %40 موافقة ( نسبة9 -2، وبمغت عباراتين )بدرجة تقييم "مناسب" األنشطة المطموبة

 كاماًل، التدريس بمحتوى المناىج إلماماً المام عضو ىيئة  :وتعني أن رأي الطالب حول
. وجاءت عبارة بدرجة تقييم "مقبول"  وتوافق المحتوى مع طرائق التدريس الحديثوحول: 

 طرق التدريس يوجد تشجيع وتعني أن رأي الطالب حول:(% 36( بنسبة موافقة )5)
 بدرجة تقييم "منخفض" . تنمية التفكير
% وىي عبارات 14باقي العبارات لتصل إلى نسبة الموافقة في  بينما تضاءلت 

 كفاءة أعضاء ىيئة التدريس في تنفيذ المناىج التعميمية، وتعني أن رأي الطالب حول:
وحول: تشجيع وتعزيز الطالب، وحول: تحفيز الطالب عمى التعمم الذاتي والمشروع، 

ج فرصة وحول: توظيف أنظمة التعمم اإللكتروني في التدريس، وحول: توفير المناى
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 وُيالحظ تدني مستوى مجال "ضعيفةبدرجة تقييم " لمطالب لالستكشاف والتجريب العممي
من وجية نظر الطالب، وُيعد قصورا في كمية اليدف منيا تدريب الطالب  طرق التدريس

ورغبتيم في  طرق التدريس، وقد يرجع رأي الطالب ىذا لدراستيم طرق التدريسعمى 
 .حول لمتطبيق وليس لمجرد الدراسة فقطالتعمم من خالليا وأن تت

 الوسائل التعميمية المختبرات-4
المختبرات والوسائل التعليمية
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( نسب آراء طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم حول مجال الوسائل 10شكل )

 التعميمية
( أنو بالنسبة لمجال الوسائل التعميمية والمختبرات بمغت 10ُيالحظ من الشكل )

( وتعني أن رأي الطالب حول: توافر وسائل 4، 1% في العبارات )50وافقة نسبة الم
تنمية الميارات اليدوية لمطمبة في إنتاج بعض المواد وحول: ومواد تعميمية متنوعة. 

% تييئة المستمزمات 42( بمغت نسبة موافقة 5، 3بدرجة تقييم "مناسب"، أما العبارات )
راسة،، إتاحة مصادر التعمم خبرات مباشرة متنوعة الضرورية لمتعمم الذاتي بقاعات الد
% وىي توفر مصادر جيدة 24( بمغت نسبة موافقة 5بدرجة تقييم "مقبول". بينما عبارة )

وحديثة لممادة العممية الكترونيًا بدرجة تقييم "ضعيف"، وىو ما يتناسب مع آراء طالب 
المصادر االلكترونية التي  استخدام برنامج عموم عام، ويدل عمى قصور البرنامجين في

ُتعد سمة العصر، خاصة مع تنامي الميارات التقنية لطالب اليوم، ويعد ىذا جانب ُمّمح 
 لتطويره. 
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 أساليب التقويم-5
أساليب التقويم

0

10

20

30

40

50

60

70

اوافق 50 26 34 54 54

الى حدما 40 58 40 22 38

الاوافق 10 16 26 24 8

1 2 3 4 5

 
 ( نسب آراء طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم حول مجال أساليب التقويم11شكل )

% في 50كل لمجال التقويم بمغت نسبة الموافقة المرتفعة عن ُيالحظ من الش
شمولية األسئمة ( تنوع أساليب التقويم التحريرية والعممية والشفوية، و 5، 4، 1العبارات )
خضاع الطالب المتحانات كثيرة ومتنوعةو  ،المناىجلمحتوى   بدرجة تقييم "مناسب". ا 

مراعاة  ني أن رأي الطالب حول:وتع أ% 34( بمغت نسبة موافقة 3أما العبارة )
( نسبة موافقة 2وبمغت العبارة )بدرجة تقييم "منخفض"،  مستويات األىداف المعرفية

بدرجة تقييم "ضعيف"، ويدل ذلك عمى  مناسبة األسئمة لمستوى الطالبوتخص  26%
 صعوبة األسئمة بالنسبة لطالب برنامج التعميم االبتدائي، وتركيزىا عمى بعض المستويات

 المعرفية؛ ومن ثم تحتاج ىذه الجوانب إلى تطوير في برامج اإلعداد.
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 :التربية العممية-6

 
 التربية العممية عموم حول مجال االبتدائي( نسب آراء طالب برنامج التعميم 12شكل )

 
% 40( كانت نسبة الموافقة ليا 6، 3( أن العبارتين )12ُيالحظ من الشكل )

كفاية عون وتوجيو المشرف أثناء " وتعني أن رأي الطالب حول بدرجة تقييم "مقبول
مع الطالب المعممين إدارة المدرسة والمعممين  من تعاون، وحول التدريب الميداني

( 4، 2فقط بدرجة مقبولة، بالنسبة لمعبارتين ) لتحقيق أىداف التدريبالمتدربين 
الب حول درجة توافق وتعني أن رأي الط(% 30 -37تراوحت نسبة الموافقة بين )

مطابقة ما يتم تدريسو بالمقررات ، وحول عبء التربية العممية مع المقررات األخرى
بدرجة منخفضة بدرجة تقييم "منخفض"، حيث يدرس  التربوية لواقع التربية العممية

الطالب مقررات عديدة أثناء فترة التربية العممية سواء المتصمة أو المنفصمة مما 
يو، وكذلك تحتاج المقررات التربوية لبعض الترابط مع واقع التعميم يشكل عبء عم

 العام.
وتعني أن رأي % 20 -25 نسبة الموافقة( تراوحت 1، 7، 5بينما العبارات ) 

احترام تالميذ ، وحول مناسبة مدارس التدريب الكتساب خبرات التدريس الطالب حول
ا العبارة التي حازت عمى أقل نسبة ضعيفة، أم متدربينيم كمدارس التربية العممية ل

؛ حيث يؤكد كفاية مدة التربية العممية إلعدادي المينيموافقة عمى اإلطالق فيي 
، وُيشير الواقع إلى أن مدة التربية "ضعيفبدرجة تقييم "و  الطالب أن المدة غير كافية

كل متواصمين نياية  أسبوعينوتستمر  أسبوعياساعات يوم واحد  4العممية بواقع 
سنة خالل السنة الثالثة والرابعة، وخالل ىذه المدة يذىب الطالب لمدارس التعميم 

مع دراسة مقررات أخرى طوال  أسبوعياالعام بالمرحمة االبتدائية؛ إال أن مرة واحدة 
؛ ومن ثم تحتاج ىذه الجوانب األسبوع ال يوفر تدريب كافي من وجية نظر الطالب
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بتخصيص عام كامل لمتربية العممية كسنة خامسة  إلى تطوير في برامج اإلعداد
  .يتدرب فييا الطالب تماما في المدارس مع توفير دعم من الكمية ليم

اختالف ما أثر "لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذي ينص عمى  -ثالثاً 
تخصص الطالب عمى درجة تقييم برامج إعداد معممي العموم في ضوء 

 مستجدات العصر؟
آلراء الطالب في كال البرنامجين عن كل مجال من  اإلجماليةنة النتائج مقار  تتم

 مجاالت االستبيان الخمس وكانت النتائج كالتالي:

درجة  تخصص البرنامج المجاالت
 التقييم

 النسبة المئوية لالستجابة

 موافق%
إلى 
حد 
 ما%

غير 
 موافق%

ف 
ىدا

األ
مية

عمي
الت

 

 11 42 47 مقبول برنامج التعميم العام
 23 43 34 منخفض برنامج التعميم االبتدائي

وى 
محت

ال
ت 

خبرا
وال

مية
عمي
الت

 

 16 43 41 مقبول برنامج التعميم العام
 17 49 34 منخفض برنامج التعميم االبتدائي

ق 
طر

س
دري

الت
 

 20 43 37 منخفض برنامج التعميم العام
 17 49 34 منخفض برنامج التعميم االبتدائي

ئل 
وسا

ال الت
مية

عمي
 

 20 39 41 مقبول برنامج التعميم العام
 14 44 42 مقبول برنامج التعميم االبتدائي

ب 
سالي

أ
ويم

التق
 

 13 37 50 مناسب برنامج التعميم العام
 18 38 44 مقبول برنامج التعميم االبتدائي

ية 
ترب
ال

مية
لعم

 40 25 35 منخفض برنامج التعميم العام ا
 44 25 31 منخفض ئيبرنامج التعميم االبتدا
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 الحظ من نتائج الجدول:ي
بصفة عامة انخفاض نسب الموافقة ومن ثم درجة التقييم لجميع المجاالت من وجية  -

نظر الطالب فمم يصل أي مجال لبرامج اإلعداد لدرجة تقييم "متميز" أو حتى "جيد"، ما يدل 
 لمتطوير.  المّمحة عمى حاجة البرنامجين

وافقة في جميع مجاالت التقييم بالنسبة لطالب برنامج التعميم انخفاض نسب الم -
االبتدائي عموم بالمقارنة بطالب برنامج التعميم العام عموم، ما يدل عمى حاجة البرنامج 

 إلى التطوير.  الضرورية
% 47% بدرجة تقييم "مناسب" لمجال التقويم يميو مجال األىداف 50أعمى نسبة قبول  -

مجال طرق التدريس ف% بدرجة تقييم "مقبول" 41الوسائل بنسبة موافقة ومجال المحتوى و 
بدرجة تقييم "منخفض" و % 35بنسبة موافقة  % وأخيرا التربية العممية37بنسبة موافقة 

 من وجية نظر طالب برنامج التعميم العام عموم. 
 %34يا معظم المجاالت كاألىداف، والمحتوى، وطرق التدريس بمغت نسبة الموافقة عمي-
% 42% ومجال الوسائل التعميمية بمغ 44بدرجة تقييم "منخفض"، بينما مجال التقويم و 

، وأقل المجاالت بدرجة تقييم "مقبول" من وجية نظر طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم
 ةوبدرجة تقييم "منخفض". وتوضيح كل مجال عمى حد% 31أيضا التربية العممية بنسبة 

 ل التالية:من خالل األشكا
  

 
( مقارنة درجة تقييم طالب برنامج التعميم العام عموم وطالب برنامج التعميم 13شكل )

 االبتدائي عموم حول مجال األىداف التعميمية
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بمغت نسبة الموافقة في مجال األىداف من وجية نظر طالب برنامج التعميم العام عموم -
% وىذا يعني أن مجال 11لذي يبمغ % بدرجة تقييم "مقبول" في مقابل الرفض ا 47

 األىداف بصفة عامة "مقبول".
% 34بينما بمغت نسبة الموافقة من وجية نظر طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم -

%، وُيالحظ أن نسبة الموافقة 23%، بينما الرفض 43بدرجة تقييم "منخفض"، والمحايد 
مناسبة األىداف لمستجدات العصر، منخفضة جدا بالمقارنة بنسب التردد وُتشير عدم 

 وحاجة األىداف إلى التطوير. 
 

 
( مقارنة درجة تقييم طالب برنامج التعميم العام عموم وطالب برنامج التعميم 14شكل )

 االبتدائي عموم حول مجال المحتوى والخبرات التعميمية
نظر طالب  بمغت نسبة الموافقة عمى مجال المحتوى والخبرات التعميمية من وجية -

% ما 43% بدرجة تقييم "مقبول"، بينما بمغت نسبة التردد 41برنامج التعميم العام عموم 
يعني أن المحتوى يراعي مستجدات العصر إلى حد معقول رغم وجود بعض الجوانب 
تحتاج تطوير، خاصة مع زيادة نسب المحايدة عن نسب الموافقة ما يدل أنو في حاجة 

 لمتطوير.
نسبة الموافقة من وجية نظر طالب برامج العموم بالتعميم االبتدائي عموم وقد بمغت  -

% وىذا يشكل قصورًا كبيرًا 17% والرفض 49% بدرجة تقييم "منخفض" والمحايدة 34
في محتوى ذلك البرنامج وذلك بتوفير خبرات متنوعة، والتوازن بين مكونات البرنامج، 

 وتعميم المغات األجنبية.
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قارنة درجة تقييم برنامج التعميم العام عموم وطالب برنامج التعميم االبتدائي ( م15شكل )

 عموم حول مجال طرق التدريس
بمغت نسبة الموافقة عمى طرق التدريس من وجية نظر طالب برنامج التعميم العام  -

% ما 20% والرفض 43.8% بدرجة تقييم "منخفض" والحيادية 36.6عموم بصفة عامة 
طرق التدريس غير مناسبة لمستحدثات العصر من وجية نظر الطالب، وتحتاج ُيشير إلى 

 إلى مراجعة خاصة في كميات التربية التي ينبغي بيا تعميم التدريس.
من وجية نظر طالب برنامج التعميم  لمجال طرق التدريس بمغت نسبة الموافقةكما  - 

% بينما 49 والمحايدةموافقة بدرجة تقييم "منخفض" بمغت نسبة ال% 34 االبتدائي عموم
. وىي نسب متقاربة من طالب برنامج التعميم العام، وخاصة أن %17نسبة الرفض 

األساتذة يقومون بالتدريس في البرنامجين، وُتشير النسب لقصور طرق التدريس خاصة 
لبرنامج التعميم االبتدائي، والحاجة إلى تبني استراتيجيات تشجع التعميم الذاتي ودمج 

 لمصادر اإللكترونية.ا
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( مقارنة درجة تقييم برنامج التعميم العام عموم وطالب برنامج التعميم االبتدائي 16شكل )

 عموم حول مجال الوسائل التعميمية
بمغت النسبة الكمية لممختبرات والوسائل التعميمية من وجية نظر طالب برنامج التعميم -

%. 20% بينما الرفض 39"مقبول" والحيادي % بدرجة تقييم 41العام عموم لمموافقة 
وىي درجة مقبولة وتحتاج إلى تطوير في بعض الجوانب بحيث تؤدي إلعداد الطالب جيدًا 
لمبحث من خالل التعمم الذاتي وتوفير مصادر الكترونية فيي من متطمبات العصر التقني 

ام بإمكانيات الذي يعيشو طالب اليوم أكثر مما مضى، وقد يرجع السبب لعدم اإللم
 واحتياجات الطالب, أو قمة كفاءة المعمم في استخدام تقنيات متطورة. 

أما النسبة الكمية لمجال الوسائل التعميمية من وجية نظر طالب برنامج التعميم -
% بينما 44% بدرجة تقييم "مقبول" والحيادية 42نسبة الموافقة  االبتدائي عموم فبمغت

مقبولة إلى حد ما رغم، وتتشابو مع آراء طالب برامج  %. وىي نسبة14نسبة الرفض 
العموم بالتعميم العام عموم؛ ما يدل عمى أن الوسائل أيضا ُتستخدم في كال البرنامجين، رغم 

 انو ينبغي تطويرىا واالعتماد عمى مصادر التعمم الذاتي والمصادر االلكترونية المتطورة.
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التعميم العام عموم وطالب برنامج التعميم االبتدائي ( مقارنة درجة تقييم برنامج 17شكل )

 عموم حول مجال وسائل التقويم
بمغت النسبة الكمية لمتقويم من وجية نظر طالب برنامج التعميم العام عموم لمموافقة  -

% نسبة الرفض وىي درجة مناسبة 13% لمحيادية، و 37% بدرجة "مناسب"، و50
 بالنسبة لمتقويم.

النسبة الكمية لمتقويم من وجية نظر طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم بينما بمغت  -
%. وىي درجة 17% والرفض 39% بدرجة تقييم "مقبول"، بينما الحيادية 44لمموافقة 

أقل من برنامج التعمم العام عموم مع زيادة نسبة الحيادية في استجابة رغم أىمية التقويم 
لبرامج؛ إال أن وجية نظر الطالب أنو غير مناسب بدرجة في تقييم تعمم الطالب وتطوير ا

 كافية سواء لمطالب أو لمتنوع مستوياتو.

 
( مقارنة درجة تقييم برنامج التعميم العام عموم وطالب برنامج التعميم االبتدائي 18شكل )

 عموم حول مجال التربية العممية
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ب برنامج التعميم العام عموم متربية العممية من وجية نظر طاللبمغت النسبة الكمية  -
 % نسبة الرفض وىي درجة.40% لمحيادية،  25% بدرجة "، 35لمموافقة 

بينما بمغت النسبة الكمية لمتقويم من وجية نظر طالب برنامج التعميم االبتدائي عموم  -
 %. وىي درجة44% والرفض 25% بدرجة تقييم "مقبول"، بينما الحيادية 31لمموافقة 
 . ل من برنامج التعمم العام عمومأق موافقة

 .ستجابةاالفي  تناسق نسب الحيادية وعدم الموافقة وارتفاع نسبة الرفضمع -
بوضعيا الحالي  التربية العمميةويتفق طالب كال البرنامجين عمى أن درجة تقييم  -

 "منخفضة".
ية التي تعدىم التربية العممية والتدريب الميداني خاصة لطالب كمية التربرغم أىمية    

عدادىم كمعممين، إال أنيا تشغل في تقييم الطالب  لمزاولة مينة التدريس، وأنيا ميمة  4وا 
؛ إال متواصمين خالل نياية السنة الثالثة والرابعة أسبوعينوتستمر  أسبوعياساعات مرة 

  .التعميم العام أو االبتدائي غير مناسب سواء لطالب اأن وجية نظر الطالب أني
جم  يتضح أن: تقويم البرامج اال لنتائج وا 

% بدرجة تقييم "مقبول" 41نسبة الموافقة عمى برنامج التعمم العام عموم بمغت 
. نسبة الموافقة عمى برنامج المعممين في ضوء مستجدات العصر من وجية نظر الطالب

 % بدرجة تقييم "منخفض" في ضوء مستجدات العصر من35التعمم االبتدائي عموم بمغت 
 المعممين  وجية نظر الطالب

وأن ىناك فروق بين درجة تقييم برامج إعداد معممي العموم في ضوء مستجدات  
ىناك فروًقًا أن ( 2010دراسة درادكة ) تتفق مع العصر لصالح برنامج التعمم العام عموم
 وعميو فإن برامج إعداد معمم العموم تحتاج إلى. دالة إحصائًيًا تعزى لمتغير التخصص

تطوير وجيود كبيرة لموصول بالبرامج إلى المستوى المناسب في العصر الحالي، وتتفق 
ىذه النتائج مع العديد من الدراسات السابقة والتي أشارت لعدم وصول برامج اإلعداد 

(. وخاصة 2005(، و عامر)2010(، )الباز،2015لممستوى المأمول مثل )عبد السالم، 
( )الحمد وآخرون 2004(، )السنبل، 1992، حجازيل )برامج التعميم االبتدائي مث

في ضوء أوصت بتطوير مستمر لبرامج إعداد معمم العموم ( . و 2004)الشرقي، (، 1997
وضرورة معايير تطوير (. 2012 ،دراسة )عبده و (.2011)قاسم،  االتجاىات الحديثة

 (Morris& Donald, 2000)مورس، رونالد  دراسةتناسب روح العصر ويتفق مع 
استخدام ىذه المعايير المختمفة يمكن لممعممين تغيير طرائقيم التدريسية وتغيير سموكيم 

  .نحو األفضل
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 -وقد يرجع السبب في انخفاض درجة تقييم برامج إعداد إلى درجة )منخفض
مقبول( إلى أن تمك البرامج قديمة ومر زمن عمييا دون تطوير لذا أصبحت ال تتماشى مع 

مستحدثاتو، وأن التطوير فقط اقتصر عمى تغيير عدد ساعات تدريس بعض روح العصر و 
المقررات أو حذف أو إضافة جزء من المحتوى، مع عدم مراجعة متطمبات قبول الطالب 
بالبرنامج بحيث يتحمى الطالب بخصائص الطالب العممي ورغبتو في دراسة التخصصات 

االلتحاق بدراسة التخصصات العممية  العممية، باإلضافة إلى عزوف كثير من الطالب عن
( أن ىناك اتجاىات سمبية لدى طمبة معمم الصف نحو 2013دراسة عايد ) ويتفق ذلك مع

تعميم العموم وأن ذلك يؤثر أيضا سمبا في مستوى فيميم لممفاىيم والمعارف العممية 
صات األدبية ، وكذلك قمة عدد الطالب بالمقارنة بطالب التخصالمتضمنة في برامج اإلعداد

، ويتفق ذلك مع نتائج (2015دراسة )عوض، الموجية ضعيفة  اإلمكاناتما جعل 
دراسات أشارت لقصور برنامج إعداد المعمم في كميات التربية منيا دراسة )السعيد، 

 ،(2007ودراسة )المخالفي، (، Javan, 2004دراسة جافان )و  ،(2007
 مم االبتدائية بوالية بنجاب الينديةبرامج إعداد مع (Saadi& Seed, 2010)دراسة

نقص في أعضاء ىيئة التدريس المؤىمين، ونقص  أسموب التدريس السائد ىو المحاضرة
 .في المرافق األساسية في بيئة التعمم

تتفق و ولعل ذلك يؤدي لتخريج معمم غير كفء وينقل المشكمة إلى التعميم العام  
إفراز أعداد من المعممين  ج القديمة تؤدي إلىالبرامإلى أن  (،ه1420، قنديلدراسة )مع 

يفتقرون إلى الميارات الالزمة لممارسة مينة التدريس ويفشمون في تطبيق المعمومات 
( 2013كشفت دراسة )الرويثي؛ الروساء،، ويتفق مع التي تعمموىا في مواقف التدريس

 . لمقبولأن مستوى أداء معممات العموم في تدريس العموم المطورة كان دون ا
مقترحات تطوير برامج إعداد معمم العموم في ضوء مستجدات العصر من 

 :وجية نظر الطالب
تشير نتائج الدراسة إلى أن ىناك كثير من المعايير لم تتوفر في برامج إعداد معمم 
العموم بدرجة كافية، وىو ما يمثل جوانب ضعف في تمك البرامج، لذا يتم تقديم بعض 

  ييا تبعا لكل مجال كما يمي:المقترحات لتالف
وحاجات الطالب طبيعة ينبغي مراعاة األىداف : بالنسبة لألىداف التعميمية -1

ية تمبو  إعداد الطالب لمستحدثات العصر، مراعاة مع العصر، كذلك الطالب المتطورة
، وطبيعة المرحمة التعميمية التي ُيعد الطالب احتياجات الطالب المينية المستقبمية

فييا، وذلك من خالل تنوع مستويات ومجاالت األىداف وشموليا  لمتدريسالمعمم 
. لجميع مخرجات التعمم، مع الدقة في تحديدىا بحيث تكون واضحة لكل الطالب

( ضرورة استخدام أكثر من وسيمة 2005دراسة عامر)وتتفق نتائج الدراسة مع 
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رات احتياجات الطالب ، وضرورة تمبية المقر والبرنامج كميةاللمقبول والتقويم في 
 واجتماعية ليم المختمفة، وتقديم خدمات نفسية وصحية

ينبغي إثراء المحتوى بحيث يساعد : بالنسبة لممحتوى والخبرات التعميمية -2
، من خالل تزويده بالمصطمحات األجنبية والقراءات عمى إتقان أكثر من لغةالطالب 

خ القيم يرسعمى توية محتوى المناىج الدراسية التربالمتخصصة، مع حرص 
كثافة محتوى المناىج التخصصية المحتوى من حيث  وتكامل توازن، المجتمعية

، خاصة متقدم العممي والتكنولوجيلمحتوى المناىج  ةساير ، وكذلك موالثقافية والتربوية
إكساب الطالب الخبرات ، باإلضافة إلى المجاالت الحديثة في التخصصات العممية

وتشجيع التعمم  .ل توفيره بأكثر من وسيمة مع المصادر الكترونية، من خال المتنوعة
 ,Hassard & Dios)الذاتي وبناء الطالب المعرفة والميارة بنفسو ويتفق مع دراسة 

 قائمة عمى البنائية.إعداد وتنفيذ برامج بضرورة  (2000
: وىي من أىم المجاالت التي ستزود الطالب المعمم بالنسبة لطرائق التدريس -3

أعضاء بأساليب تدريس حديثة تتناسب مع طبيعة مناىج العموم، لذا ينبغي عمى 
توظيف أنظمة ، و كفاءة في تنفيذ المناىج التعميمية التربوية امتالك ىيئة التدريس

التشجيع والتعزيز ، الحرص التام عمى التعمم اإللكتروني في تدريس المناىج التربوية
المتخصص في التدريس،  أستاذهضاء بنموذج لبناء شخصيتو كمعمم واالقت لمطالب

ات التعاونية ولعب تحفيز الطالب عمى استراتيجيات التعمم الذاتي والمشروعكما ينبغي 
األدوار من خالل التدريس المصغر واستراتيجيات التعمم النشط التي تتيح ايجابية 

 وتفاعل الطالب، مع االبتعاد عن الطرق التقميدية.
نظرا لما كشفت عنو نتائج ىذه الدراسة : المختبرات التعميميةلموسائل و  بالنسبة -4

تييئة المستمزمات وغيرىا من الدراسات من انخفاض توفر ىذا المجال فإنو ينبغي 
توفر مصادر جيدة وحديثة لممادة العممية ، الضرورية لمتعمم الذاتي بقاعات الدراسة

، توفير دريس المناىج التربويةتوافر وسائل ومواد تعميمية متنوعة في ت، الكترونياً 
معامل مزودة بكافة مصادر التعمم الحديثة سواء معامل تربوية أو تخصصية، مع 
توفير عوامل األمن والسالمة لمطالب والمعممين، توفير معامل لمحاسب اآللي متصمة 

ل مزودة بالبرمجيات التعميمية لكافة المناىج والمقررات اإللكترونية مع تفعي باإلنترنت
دراسة السنبل أجيزة العرض السمعية والبصرية السمعبصرية. وتتفق الدراسة مع 

( بضرورة تبني البرامج القائمة عمى التعمم عن بعد واالبتعاد عن الطرائق 2004)
مزاولة مينة التدريب والتدريب  التقميدية في التعمم عن بعد والتأكيد عمى واالحترافية

 .المكثف والمستمر
: كشفت النتائج أن التقويم مناسب لحد ما، إال أنو ينبغي اليب التقويمألس بالنسبة -5

وخاصة المستويات العميا لتشجيع التفكير  مراعاة األسئمة لمستويات األىداف المعرفية
ب مناسبة األسئمة من الناحية الفنية لمستوى الطالوحل المشكالت،  القراراتواتخاذ 
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اتيم، اشتمال التقويم لمجوانب المعرفية والميارية والتنويع فيما بينيا لمقابمة احتياج
والوجدانية، مع التركيز عمى اختبارات األداء وبطاقات المالحظة وخاصة أن التدريس 

 من المين التطبيقية.
كفاية من أىم النقد الموجو لمجال التربية العممية عدم : لمتربية العممية بالنسبة -6

ُا؛ لذا ينبغي الحرص عمى زيادة مدتيا بما ميني الطالب مدة التربية العممية إلعداد
يحصل لعام خامس كامل لمتفرغ لمتدريب عمى التدريس عمى الواقع، مع الحرص عمى 

مطابقة ، أثناء فترة التدريب الجزئي توافق عبء التربية العممية مع المقررات األخرى
تكامل النظري بحيث ي ما يتم تدريسو بالمقررات التربوية لواقع التربية العممية

، توفير اإلشراف مدارس التدريب الكتساب خبرات التدريس وتنوع مناسبة والتطبيق،
وتتفق نتائج الدراسة  الفني عمى المتدربين من الوزارة والكمية وتوفير سبل الدعم ليم.

( بأىمية عقد لقاءات مستمرة بين أساتذة كميات 2015 ،دراسة )عبد السالم مع
والمشرفين التربويين والمعممين لمعرفة االحتياجات الفعمية التربية والموجيين 

في  (2010 ،)سالمة، وكذلك نتائج دراسة ومخرجات التعمم لمطالب بكميات التربية
زيادة عدد سنوات الدراسة في برامج إعداد المعمم لتصبح خمس سنوات، ومتابعة 

 .تدريب المعممين
تبني سياسيات جديدة لتطوير البرامج  وتشير النتائج إلى ضرورة: توصيات الدراسة

 :التي تم تقييميا
إعادة النظر في المقررات المتاحة من خالل برنامجي إعداد معممي العموم العام  -

 واالبتدائي بكميات التربية، وتطويرىا بما يتناسل مع مستجدات العصر. 
كسنة خامسة، وجعميا عمى مدار عام دراسي كامل  التربية العممية االىتمام بتطوير-

 تماشيا مع دعوات تربوية عديدة.
تفعيل دور مشرفي التربية العممية وتوجيو المقررات التربوية إلعداد الطالب المعممين  -

 لتدريس مناىج التعميم العام.
االىتمام بتنمية الميارات العممية والجانب التطبيقي من خالل إتاحة فرصة لمطالب  -

 في الميدان ألخذ الخبرات العممية.لمتدريب عمى التدريس ودمجو 
االىتمام بتعميم المغات األجنبية والحرص عمى تضمين المفاىيم العممية الحديثة بعدة -

 لغات وتوفير مقررات تنمي المغات األجنبية.
دراسة ومراعاة خصائص وميارات واحتياجات الطالب المتغيرة من خالل توفير خبرات  -

 ات العصر.متنوعة حتى يتناسب مع مستجد
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توفير مصادر التعمم الوسائل التعميمية االلكترونية وتنوعيا لتشجيع التعمم الذاتي من  -
 مصادر المعرفة المتنوعة.

مكانية اختيار الطالب بعض المقررات  - اتباع نظام الساعات المعتمدة في تنفيذ البرامج وا 
 ضمن برنامج اإلعداد عمى حسب ميولو ورغباتو.

لكم الذي يتطمب الحفظ أآللي والتقميل من المعمومات النظرية التي تنسى التقميل من ا -
بعد االختبار وتظل في الكتب ال في العقول، والتوازن والتناسق بين التعميم العام واالبتدائي 

 في مستوى المعارف والمعمومات والخبرات المتضمنة.
كمية لتمبية احتياجات الطالب البتوفير وسائل تعميمية ومختبرات ومعامل لبرامج العموم -

 وتزويدىا باألجيزة الالزمة.
خالل والبنائي من تحسين دور عضو ىيئة التدريس في تفعيل خبرات التعمم الذاتي -

 .النشط الموقف التعميمي
توفير برنامج إلعداد معمم العموم بالمغة اإلنجميزية وذلك لمتدريس في مدارس المغات  -

ن االستعانة بمعممين غير متخصصين في مجال العموم فقط النيم والمدارس الدولية بدال م
 يجيدون المغة اإلنجميزية.

إتاحة بعض المقررات عبر اإلنترنت يحصل عمييا طالب الكمية من جامعات خارجية  -
 وتكون مقررات اختيارية.

مزيد من الدراسات لتقييم باقي برامج كميات التربية في ضوء : وتقترح الدراسة
 ثات العصر.مستحد

إجراء دراسات مقارنة بين برامج إعداد معمم العموم بالنظام التتابعي والنظام التكاممي 
 )الدبموم العام( بكميات التربية.

 
 
 
 
 
 



 م 6102( أكتوبر لسنة الثانيالجزء  071مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 - 526 - 

 المراجع العربية: 
( تقييم برامج إعداد معمم العموم لمعموم الفيزيائية في كميات 2010الباز، مروة محمد ) .1

دة )دراسة تحميمية(، مؤتمر كمية التربية، التربية في ضوء معايير الجو 
"معايير الجودة واالعتماد في التعميم المفتوح في مصر والوطن العربي"، 

2 ،759- 799. 

(. المعمم الجديد: دليل المعمم 2006الًتتوري, محمد عوض والقضاة, محمد فرحان. ) .2
 في اإلدارة الصفية الفعالة. عمان: دار الحامد لمطباعة والنشر.

(. فعالية اإلعداد األكاديمي لطالب شعبة التعميم 1992الحميد. ) جازي، عبدح .3
االبتدائي )عموم( بكمية التربية جامعة الزقازيق، بحث مقدم إلى المؤتمر 

نحو تعميم أساسي أفضل، الجمعية المصرية : العممي الرابع تحت عنوان
 . 1992أغسطس  6-3: لممناىج وطرق التدريس

(. اإلعداد األكاديمي في كمية التربية األساسية 1997وآخرون. )الحمد، رشيد حمد  .4
واحتياجات معمم المرحمة االبتدائية، مجمة التربية، مركز البحوث 

 . ،(7(، السنة )20التربوية بدولة الكويت، )

(. تقويم برنامج إعداد معمم التربية الفنية بجامعة 2010الحميد، جميل بن موسى. )  .5
ايير العالمية من وجية نظر الخريجين.، مجمة الجوف في ضوء المع
 .182 -146، (108) , القراءة والمعرفة، مصر

 تدريس في العموم معممات أداء يمتقو  (.2013) وتياني ،الروساء ؛إيمان ،الرويثي .6
 –الرياض، لمتدريس مقترحة معايير وفق المتوسط األول الصف مقرر
 .116 -93 ،(42 )النفس، وعمم التربية رسالة

أساليب وبرامج إعداد معمم المستقبل في الجامعات  (.2010درادكو، أمجد محمود. ) .7
، المؤتمر العممي الثالث األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
رؤى : مم العربي وتأىيمولكمية العموم التربوية بجامعة جرش ) تربية المع

 .479-448 األردن، -معاصرة ( 

https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/118122
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/118122
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/118122


 م 6102( أكتوبر لسنة الثانيالجزء  071مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 - 525 - 

، والتطبيقات المفيومات التربوي، والقياس يمالتقو  أصول ه(1428).حسن ,زيتون .8
 .ط.د والتوزيع، لمنشر الصولتية الدار :لرياضا

 التربيةة بكمي المعاصر (. "تطوير برامج إعداد المعمم2007)السعيد، رضا مسعد  .9
الجودة." المؤتمر العممي  متطمبات ضمانضوء  في جامعة المنوفية

التاسع عشر، تطوير مناىج التعميم في ضوء معايير الجودة، دار 
 .43 -2، 1يوليو، المجمد  26 -25جامعة عين شمس،  -الضيافة

(.آراء الخريجين ومستوى تحصيميم في 2010الرحيم أحمد أحمد ) سالمة، عبد .10
والرياضيات بكمية التربية مقررات برنامجي إعداد معممي العموم 

 األساسية بدولة الكويت.
(. رؤى وتصورات حول برامج إعداد 2004اهلل. ) العزيز بن عبد السنبل، عبد .11

لمعمم  أفضلنحو إعداد  -المؤتمر الدولي المعممين في الوطن العربي، 
 .76-41، 3 ،سمطنة عمان -المستقبل

(. "تقويم برنامج إعداد معمم العموم في كميات 2004الشرقي، محمد بن راشد. ) .12
( 92المعممين بالمممكة العربية السعودية" مجمة رسالة الخميج العربي، )

 . 
معمم القرن  .ه(1422) مد ومحمود، محمد مالك محمد سعيدشوق، محمود أح .13

تنميتو في ضوء التوجييات  -إعداده -الحادي والعشرين اختياره
 اإلسالمية، الطبعة األولى، دار الفكر العربي ،القاىرة .

م(: "تصور مقترح لتطوير كمية التربية جامعة 2005) الرءوفعامر، طارق عبد  .14
ع وتحديات المستقبل "رسالة دكتوراه غير األزىر في احتياجات المجتم

 منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر، القاىرة.
اتجاىات طمبة معمم الصف نحو تعميم العموم وعالقتيا  (.2013) عايد، أسامة حسن .15

  .69-54 ،27 , الجزائر-دراسات ، بمستوى فيميم لممفاىيم العممية
(. الحاجات المينية األساسية لمعممي العموم الجدد 2012عباينة، أحمد صالح. ) .16

، 26( 106في إقميم شمال األردن كما يرونيا، مجمة التربوية، )
205- 236. 

https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89+-+%D9%86%D8%AD%D9%88+%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84++-+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89+-+%D9%86%D8%AD%D9%88+%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84++-+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/474354
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/474354
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/474354
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/474354
https://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%22&type=JournalTitle


 م 6102( أكتوبر لسنة الثانيالجزء  071مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 - 523 - 

(.تطوير برامج ومقررات إعداد معمم 2015عبد السالم، عبد السالم مصطفى. ) .17
المؤتمر الدولي العموم بكميات التربية باستخدام مدخل مخرجات التعمم، 

 -جامعة الباحة  -كمية التربية  -األول: التربية آفاق مستقبمية 
 . 1260 -1245، (3) , السعودية

(. "تدريس العموم ومتطمبات العصر." دار 2006الم، مصطفى عبد السالم )عبد الس .18
 الفكر العربي، القاىرة.

( تقويم برامج إعداد معمم العموم بجامعة نجران في 2012.)عبده، ياسر بيومي أحمد .19
 -ضوء معايير الجودة، دراسات عربية في التربية وعمم النفس 

 . 122 -81، (3)32 , السعودية
 يةمك في التكنولوجيا مممع إعداد برنامج تقويم (.2015) يمع سعيد منير ،عوض .20

 جامعة، ةمالشام الجودة معايير ضوء في بغزة األقصى بجامعة بيةالتر 
 والنفسية، التربوية دارساتمل اإلسالمية الجامعة ةممج ،غزة األقصى
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