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 ملخص

برنامج  إلى معرفة مدى توافر المعايير الوطني ة لتنمية المعل مين مهنيًا، في  راسةهدفت هذه الد    
ف في كلي ة العلوم الت ربوية في الجامعة األردني ة، على الصعيدين النظري ) خطط ومحتوى   معلم الص 

المساقات النظرية والعملية(، والعملي ) من وجهة نظر المعلمات المتعاونات( . وقد بلغت عينة الدراسة 
حليل الوثائق، واعتمدت الد راسة ( معلمات متعاونات. ولتحقيق هدف الد راسة استخدمت المقابلة وت10)

توافر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين  في جمع المعلومات. أظهرت الن تائج   التحليليالمنهج الوصفي 
طيط للتدريس، وتنفيذ  ) التخة ربوية في الجامعة األردني  ة العلوم الت  ف في كلي  في برنامج معلم الص   مهنياً 

،  بالمرتبة االولى  تنفيذ الت دريس : وجاءت المجاالت مرتبة كما يأتي، التدريس، وتقييم تعلم الطلبة( 
 .بالمرتبة الثالثة واألخيرة ، تقييم تعل م الط لبةبالمرتبة الثانية  الت خطيط للت دريس

ف، كل ية العلوم الت ربوية،   الكلمات المفتاحية: المعايير الوطني ة لتنمية المعل مين، برنامج معل م الص 
 المعل مات المتعاونات، الجامعة األردني ة. 
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Abstract 

 The aim of this study is to identify the availability of the national standards 

for the professional development of  teachers, in the classroom teacher program, in 

the Faculty of Educational Sciences at the University of Jordan, at the  theioritical 

level (plans and content of theioritical and practical courses ), and practical level 

(from the point of view of collaborators teachers ). The sample of the study 

comprised 10 collaborators teachers. In order to achieve the objectives of this 

study, interviews and analysis of ducuments were used.  The study adopted a 

descriptive analytical approach to information collection. The results showed that 

the availability of the national standards in the program of classroom teacher, 

domains arranged as follow: (implementation of teaching, teaching planning, 

assessment of students' education).  

Keywords: National teacher development standards, Classroom teacher program, 

Collaborators teachers, Faculty of Educational sciences, University of Jordan. 

 

 

 

mailto:Tehama1984@hotmail.com


علميّة محكّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمّي والّدراسات العليا   مجلة للبحوث،مجلة جامعة الحسين بن طالل  
 2021(7(المجلد )4الملحق)

197 

 

 

 

 المقدمة

   السرريعة التري يشرهد ا   نفجار المعلوماتي الكبير الذي يشهده العصرر  والتييرراو والترروراو ل ل نتيجة  

فقد جاء اال تمام بكلياو العلوم التربوية  والعمل على تروير ا  وتحسين أداء رلبتها المعلمين  ومواكبرة   العالم 

كل ما  و جديد في عملية إعداد م نظرًيا وعملًيا من خالل المساقاو النظرية التي َيْدرسها الرالب المعلم أثنراء  

لعملية( الذي يخضع له الرلبة المعلمون عند تربيقهم في  الجامعة  ومن خالل التدريب الميداني )برنامج التربية ا 

   وبمساعدة المعلمين المتعاونين في المدارس. المشرفين التربويين في  الجامعة   المدارس تحو إشراف 

مر أو التهيؤ له  ومن  رذا المنرلرف فهنره يقصرد بهعرداد المعلرم فري  جاء من االستعداد لل  واإلعداد ليةً 

(. وقرد عرفرو الشرميري  2010 سرتعداد لره )الحراحشرة  المعلمين التهيرؤ للتعلريم واإل   داد مؤسساو وكلياو إع 

مجموعة من المعرارف  والمفرا يم  والخبرراو المتنوعرة التري  " إعداد المعلمين قبل الخدمة أنه   ( 54  : 2009) 

 . " ومتكاملة تقدمها مؤسسة ما لمجموعة من المعلمين؛ بقصد تحقيف األ داف التربوية برريقة شاملة  

وتستند برامج إعداد المعلمين في كلياو التربية إلى مجموعة من المعايير التي تحافظ على جودة المنتج  

التعليمي المقدم وتسا م في تروير أدائه مهنًيا  و ذه المعايير تنير الدرب للرلبة المعلمرين  وترتقري بمسرتوا م  

  وتحسن مكانة مهنة التعليم ونوعيته لتحقيف معيار الجرودة  التعليمي  وتمكنهم من التواصل الفاعل مع اآلخرين 

 للمعلم  ومهنة التعليم  وبالتالي تحسين تحصيل الرالب في المدارس. 

تهدف   عملية دينامية مقصودة  ومخررة " برنامج إعداد المعلم أنه    ( 63:  1995وعّرف شوق وسعيد ) 

 ا فري مجموعرة مرن األفرراد برريقرة منظمرة لكري  إلى تنمية االتجا او والمعارف والمهاراو المرلوب توافر 

تمكنهم من القيام بأداء أدوار م المستقبلية  وتمكنهم من االستفادة من اإلمكاناو المادية والبشرية المتروافرة فري  

 . " المؤسسة الى أقصى حد ممكن وصواًل إلى رفع الكفاية اإلنتاجية لهؤالء األفراد أو مؤسستهم التي يعملون بها 

هعداد المعلم على تروير برامجها فال بد أن يتم التروير فري ضروء  التي تعنى ب مؤسساو ال تعمل  وعندما 

بعض المعايير التي ترا ا مناسبة  وقد تكون  ذه المعايير محددة من قبل بعض الجهاو المتخصصة فري تقيريم  

معلم متوافقة مع  ذه المعايير؛  واعتماد برامج إعداد المعلم  و ذا يترلب أن تكون مكوناو وبنية برامج إعداد ال 
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فاألدوار الجديدة والمتعددة للمعلم في ضوء المعايير تحتم على مؤسساو اإلعداد أن تقيم وضعها الحالي  وتعمل  

على تروير برامجها من خالل تبنيها للعديد من الخرواو واإلجراءاو الترويرية في الجوانب التي  ي بمثابرة  

معلم  ومن  ذه المقوماو التخرير لمؤسساو إعداد المعلم من خالل تروير خرة  مقوماو نجاح برامج إعداد ال 

استراتيجية لكل كلية  ولكل برنامج بحيث تكون مبنية على أسس علمية من خرالل تحليرل الواقرع  واستشرراف  

ة  المستقبل  والتعررف علرى اراء الجهراو المسرتفيدة و رذه الخررة تشرمل رؤيرة ورسرالة وأ رداًفا محرددة للكلير

 . ( 2012وبرامجها  ولها خرر تنفيذية واضحة  ومحددة المعالم  وقابلة للتنفيذ )الشهراني   

رّورو وزارة التربية والتعليم مجموعة من المعايير لتنميرة المعلمرين مهنيراً  ويسرعى قسرم  وفي األردن  

لميرة التكنولوجيرة   تدريب المعلمرين إلرى تحقيرف معيرار الجرودة فري إعرداد المعلرم وتأ يلره فري ظرل الثرورة الع 

واالتجا او التربوية الحديثة. وا تمو الوزارة بدرجة وعري المعلمرين لهرذه الترروراو وأ ميرة رفرع كفراءتهم  

ومهارتهم المهنية لتحقيف األ داف المرجوة من التروير التربوي نحو االقتصاد المعرفي. وكان  ناك مشراركة  

دنية  وعدد من الخبراء الدوليين في مؤتمر المعايير الورنية لتنمية  فاعلة لوزارة التربية والتعليم والجامعاو األر 

المعلمين مهنًيا. وقد تمو الموافقة على المعايير من قبل الوزارة  وتم إقرار ا مرن قبرل مجلرس التعلريم العرالي   

تعلريم   ووضع إرار عمل لتربيف الخرة اإلجرائية لكرل مرن الروزارة والجامعراو األردنيرة )وزارة التربيرة وال 

2006 .) 

وقد حددو وزارة التربية والتعليم األردنية مجموعة من المجاالو التي تتضمن معايير ورنية للتروير  

المهني للمعلمين األردنيين  و ذه المجاالو  ي: التربية والتعليم في األردن  المعرفة األكاديمية والبيداغوجية    

 . وتقييم التدريس  التروير الذاتي  وأخالقياو مهنة التعليم   تعلم الرلبة نفيذ التدريس  تقييم  التخرير للتدريس  ت 

ومن  نا جاءو  ذه الدراسة لتبين مدى موائمة برنامج معلم الصف علرى الصرعيدين النظرري والعملري  

 المعلمين مهنًيا. لمعايير الورنية لتنمية  مع ا   ردنية )التدريب الميداني( في كلية العلوم التربوية في الجامعة األ 

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها 

فري الجامعراو    نظًرا أل مية إعداد المعلم لمهنة التعليم  فقد أسندو عملية إعداد المعلمرين لكليراو التربيرة 

إعداد معلمي المستقبل إعداًدا يتناسب مع كل مرا  رو جديرد فري مجرال العلروم    ذه الكلياو     ومن مهام األردنية 

التربوية  حيث إن نجاح تعليم رلبة المدارس مر ون باإلعداد الجيد لمعلمين أكفيراء ومرؤ لين  لرديهم المعرفرة  

هم العميرف لربيعرة  الكافية حول مرتكزاو التربية والتعليم  وأ دافها  ونتاجاتها  وتشريعاتها  باإلضافة إلى فهم 
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المادة التي يدرسونها  وبالتالي لديهم القدرة الكبيرة على التخرير  والتنفيذ  والتقييم  ولديهم الرغبة في ترروير  

 أنفسهم  ويتحلون بأخالقياو مهنة التعليم. 

ا فري  وبالرغم من األ مية المتزايدة التي تحظى بها برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة إال أن  نراك ضرعًف 

مخرجاو التعليم العالي فيما يخص المعلمين الخريجين  وبالتالي فهن  ذا الضرعف ينتقرل إلرى رلبرة المردارس   

 Saadi, 2010)     & .(Saeedو ذا ما أشارو  إليه دراسة 

على مجموعة من الدراساو واألبحراث التري أجريرو علرى بررامج    ة والباحث ومن خالل ارالع  الباحث   

ن المستوى المنخفض لدى الرلبة المعلمين في جوانب عدة مثل المعرفة األكاديمية والمعرفرة  إعداد المعلمين تبي 

(. وكان  ناك ضعف في التخرير والتنفيذ والتقويم لدى  2005البيداغوجية و ذا ما أشارو إليه دراسة عيسى ) 

تعرد معلمري المسرتقبل  (  مما يدل على أن  ذه البرامج ال 2017معلماو الصف و ذا ما أشارو إليه الربور ) 

( التي تردعو  2012( والهسي ) 2013دراسة الرمحي ) مثل  بشكل كاف ومناسب. و ناك العديد من الدراساو 

 . روير  إلى ضرورة التعرف على واقع إعداد الرلبة المعلمين في كلياو التربية في الجامعاو بهدف الت 

وزارة التربية والتعليم ارتأو أن ترور معاييًرا  وفي ضوء الضعف الذي يعاني منه الرلبة الخريجون فهن  

لتنمية المعلمين مهنًيا؛ إذ يفترض أن تستند بررامج إعرداد المعلمرين فري كليراو العلروم التربويرة فري الجامعراو  

األردنية في برامجها المختلفة إلى  ذه المعايير التي بدور ا تركرز علرى جرودة المعلرم وإعرداده إعرداًدا جيرًدا .  

معلم الصرف   إعداد  ذه الدراسة لمعرفة  مدى توافر المعايير الورنية لتنمية المعلمين مهنًيا في برنامج وجاءو   

 في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية. 

 أسئلة الدراسة 

ما مدى استجابة المساقاو الدراسية النظرية والعملية لبرنامج معلم الصف في كلية العلروم التربويرة  -1

 ؟األردنية للمعايير الورنية لتنمية المعلمين مهنيا من خالل تحليل الخرر والمحتوى في الجامعة

معلم الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية للمعايير الورنيرة  رالباو مدى استجابة   ما -2

 او؟المتعاون او لتنمية المعلمين مهنيا من وجهة نظر المعلم

 
 أهداف الدراسة:
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  فيمية المعلمين مهنياً نلمعايير الوطنية لت ا مدى توافرلى إة التعرف الدراسة الحالي   هدفت  
من وجهة نظر المعل مات  ردنيةألأ كلية العلوم التربوية في الجامعة اف في معلم الص   برنامج

معلم   برنامج  فيمية المعلمين مهنياً نلمعايير الوطنية لتا تعرف مدى توافر وكذلك إلى المتعاونات،
من خالل تحليل الخطط والمحتوى للمساقات  ردنيةألأ ف في كلية العلوم التربوية في الجامعة ا الص  

 عملية. النظرية وال
 همية الدراسة: أ

 ،مين قبل الخدمهعداد المعل  إ همية برامج أ  عدة أمور منها  من العلمية ة هذه الدراسةهمي  أ نبع ت   
م وجعلها  همية في بناء شخصية المعل  أ وء عليها لما لها من هتمام بها وتسليط الض  حيث يجب ال 

ساليب أنوع في وتجعله يأ  ،المعرفي الكبيرستجدات العصر والتفجر شخصية واعية مثقفة تواكب مأ 
لبة مما يمكنهم من تنشئة جيل المستقبل في   حتى ينعكس ذلك على الط   ،التدريس والتقويم الحديثة

مع مبادئ التطوير في وزارة   . واتفاقهاظل التغيرات والتطورات الكبيرة والسريعة التي يشهدها العصر
م وتأهيله لرفع  عداد المعل  م من خالل برامج تدريبية لالمعل   التربية والتعليم التي تركز على جودة

. ومن جهة أخرى تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية كشف مدى توافر المعايير  دائيمستواه األ
 الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا في برنامج معلم الصف. 

عف لدى الطالبات المعل ِّمات وت نبع أهمية الد راسة العملية في كشف نقاط القوة ومواطن   الضَّ
ف المتدربات في المدارس المأتعاونة، وبالتالي تقديم معلومات مهمة في تطويرِّ   في برنامج معل ِّم الصَّ
ف في كلي ات التربية في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا، بما ينعكس   برامجِّ معل ِّم الصَّ

يداني. ويمكن أن يستفيد من هذه الدراسة الطَّلبة المعل ِّمين في كليات  على أداءاتِّهم أثناء الت دريب الم
ف في المدارس، وأعضاء الهيئة التدريسي ة في كليات التربية، وقسم تدريب  التربية ، ومعل مي الصَّ

 المعل ِّمين في وزارة التربية والتعليم األأردنية. 
 جرائية: المصطلحات والتعريفات اإل

ردنية  سنة  مدتها وزارة التربية والتعليم األهي وثيقة أقرتها واعت :مين مهنيا  ة لتنمية المعل   الوطني  عايير الم  
ة ،  ة والبيداغوجي  كاديمي  ردن، المعرفة األعليم في األوالت   تحتوي مجموعة من المحاور الرئيسية: التربية 2006

ات مهنة التعليم.   خالقيَّ أطوير الذاتي و تقييم التدريس، التَّ بة، و ل م الطَّ خطيط للتدريس، تنفيذ التدريس، تقييم تعل  التَّ 



علميّة محكّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمّي والّدراسات العليا   مجلة للبحوث،مجلة جامعة الحسين بن طالل  
 2021(7(المجلد )4الملحق)

201 

 

وزارة التربية  ). مينتبار عند تدريب وتأهيل المعل ِّ ؤخذ بعين االع ن تأ أيجب  و ، ج تحتها معايير فرعيةويندر 
 (. 2006 ،والتعليم األردنية

"وتأعرف المعايير الوطنية لتنمية المعل ِّمين مهنيًا في هذه الدراسة على أنها: سبع مجاالت رئيسية ويندرج  
من  خالل االستفادة من المعايير الوطنيَّة   الباحثةتحتها مجموعة من المعايير الفرعي ة، وطأورت من قِّبل 

الواجب توافرها في برنامج   .(2006يم األردنية سنة ) لتنمية المعل ِّمين مهنيًا التي أقرتها وزارة التربية والتعل 
ف في كل ِّية العلوم التَّربوية في الجامعة األردنيَّة، والتي من خاللها يمكن الحكم على جودة  معل م الص 

 البرنامج". 
راسية واألنشطة مجموع عداد معلم الصف:إبرنامج  العلميَّة التي  ة من األهداف والخطط ومحتوى المقررات الد ِّ

يتعيَّن على الطَّالب المعل ِّم القيام بدراستها والنجاح فيها خالل فترة إعداده في كل ِّيات التربية ويمنح درجة  
 (.  2006البكالوريوس ) الخزندار، 

  ويةالترب ة العلومحه كليكاديمي تطر أبرنامج  ويأعرف برنامج إعداد معلم الصف في هذه الدراسة على أنه: "
كساب الطلبة المعلمين مجموعة من المهارات والمعارف التعليمية من خالل  إبهدف    ،ردنيةاألة جامعفي ال

ن لتنميتهم  يداني الذي يخضع له الطلبة المعلمالمساقات النظرية التي يدرسها الطالب ومن خالل التدريب المي
 .  في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا"مهنياً 

 اسة ومحدداتها:حدود الدر 
 ، وخمس مدارس.وم التربوية في الجامعة االردنيةالحدود المكانية: وتتمثل بكلية العل •
 .  2018\ 2017ول للعام الدراسي الحدود الزمانية: الفصل األ •
 .  بالمعل ِّمات المتعاونات في المدارس الخاصة والحكوميةبشرية: وتتمثل الحدود ال •

 

 الدراسات السابقة

( التعرف على واقع اإلعداد التربوي العملي للرلبة في كلية التربية بجامعة  2010)  دفو دراسة زقوو  

( رالًبا ورالبة  وتم استخدام  75األقصى  وإعداد تصور مقترح لتحسين البرنامج  وتكونو عينة الدراسة من ) 

لعملي يفتقر إلرى قائمرة المعرايير الواجرب  اإلستبانة لجمع البياناو  وكشفو النتائج أن برنامج اإلعداد التربوي ا 

 توافر ا  وأن  ناك قصور في برنامج اإلعداد التربوي العملي في ضوء اإلتجا او المعاصرة. 



علميّة محكّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمّي والّدراسات العليا   مجلة للبحوث،مجلة جامعة الحسين بن طالل  
 2021(7(المجلد )4الملحق)

202 

 

( التعرف على دور كل من كلية التربيرة  والمشررف األكراديمي   2011و دفو دراسة العاجز وحلس ) 

الميداني لدى الرلبة المعلمرين  باإلضرافة إلرى التعررف  والمعلم المتعاون  ومدير المدرسة  في تحسين التدريب  

إلى المشكالو التري تواجره الرلبرة المعلمرين  واسرتخدم الباحثران أسرلوب المقابلرة واإلسرتبانة لجمرع البيانراو.  

وأظهرو نتائج الدارسة أن أ م المشكالو التي تواجه الرلبة المعلمين قلة توافر الوسائل التعليميرة فري مردارس  

 ب  وقلة اإل تمام بالرالب من قبل إدارة المدرسة.  التدري 

( بدراسة  دفو تقصي واقع ممارساو معلماو الصف لتدريس الرياضياو فري  2017)   الربور   و وقام 

( معلمرة  15ضوء المعايير الورنية لتنمية المعلمين مهنًيا  ولتحقيف أ داف الدراسة اختيرو عينة قصدية مرن ) 

  وأظهرو النتائج أن أقل من نصف المعلماو يحققن كرل مرن معيرار التخررير  يدرسن الصفوف الثالثة األولى 

والتنفيذ والتقويم بدرجة متدنية  واألخرياو يمتلكن المعايير السابقة بدرجة متوسرة  كما أشارو نتائج تواصل  

يمتلكن معايير تعلريم    المعلماو مع الرلبة بفاعلية إلى أنهن نادًرا ما يتابعن أعمال الرلبة الصفية وأنهن نادًرا ما 

 . فظن بسجالو جانبية لتقييم التعلم الرلبة  وقلما يحت 

 ردفو الكشرف عرن التنشرئة    ( Brouwer & Korthagen, 2005ثراغن دراسرة ) ر وأجرى برور وكو 

( من الرلبرة المتردربين و  357اإلجتماعية المهنية للرلبة المتدربين في المدارس  وأجريو  ذه الدراسة على ) 

( من المشرفين األكاديميين في الجامعرة فري برنرامج إعرداد المعلمرين   31( من المعلمين المتعاونين و ) 128) 

ر أربع سنواو ونصف. واستخدمو االستبانة والمقابلة لجمع البيانراو.  جمعو بياناتها الكمية والنوعية على مدا 

وأظهرو نتائج الدراسة أن المعلمين المتعاونين في المدارس لهم أثر كبير في رفع كفاءة الرلبة المعلمين  وتبين  

 أثر المساقاو النظرية والعملية في إعداد المعلم. 

 ردفو اسرترالع اراء الرلبرة المعلمرين     Saadi and Saeed, 2010)وفري دراسرة لسرعدي وسرعيد ) 

والمعلمين  ومديري المدارس حول جودة برنامج إعداد معلم التربية اإلبتدائيرة فري الهنرد فري بينجرب. اسرتخدم  

( معلًما  165( اشتملو على ) 585الباحثان أسلوب المنهج الوصفي التحليلي في  ذه الدراسة. وبلغ عدد العينة ) 

( مديرة مدرسرة. واسرتخدم الباحثران االسرتبانة والمقابلرة كرأداتين  21رلبة المعلمين و ) ( من ال 399ومعلمة و) 

 للدراسة وأظهرو نتائج الدراسة أن  ناك ضعًفا في تأ يل الرلبة المعلمين. 

 دفو البحث عن اثار المساقاو النظرية التي درسها المعلمين    Cebeci, 2016)) وفي دراسة لسيبسي   

عاو  والممارساو  والتدريب الميداني الذي قام به المعلمون المتدربون في رياض األرفال  قبل الخدمة في الجام 

على ممارساتهم التعليمية  وتعتبر  ذه الدراسة دراسة وصفية  وتم استخدام المقابالو شبه المنظمرة  وتكونرو  
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قسم المنا ج والتدريس في   ( من الرلبة المعلمين في برنامج تدريس اللية اإلنجليزية في 25عينة الدراسة من ) 

جامعة تراكيا التركية  وأظهرو نتائج الدراسة أن المساقاو النظرية  والعملية لها اثار إيجابية حول الممارساو  

 الصييرة  وتربيقاو رياض األرفال من حيث التروير المهني. 

 : التعقيب على الدراسات السابقة 

أن جميع الدراساو السرابقة تتفرف مرع  رذه   ألجنبية تبين بعد االرالع على الدراساو السابقة العربية وا 

أن  نراك ا تمامراً واضرحاً وملموسراً بعمليرة  و إعداد الرلبة المعلمين    بمجال اإل تمام و و    فيما يتعلف   الدراسة 

وترروير م   التركيز على جودة المعلمين  وجودة تدريبهم وإعداد م  لما في ذلك مرن أثرر علرى أداء المعلمرين  

وجعلهم يواكبون مستجداو العصر التكنولوجية والمعرفية  ومواكبة العالم في مجال إعداد المعلمين ولما لرذلك  

 من أثر في تعلم التالميذ. 

في كلية   أما موقع الدراسة الحالية من الدراساو السابقة فيتلخص في دراستها برنامج إعداد معلم الصف 

  ثالثرة واشرتمالها علرى    األردنية في ضوء المعايير الورنية لتنميرة المعلمرين مهنيًرا  العلوم التربوية في الجامعة 

 . ( مجاالو رئيسة و ي: )التخرير للتدريس  وتنفيذ التدريس  وتقييم تعلم الرلبة 

  من المعلماو المتعاوناو   وتميزو  ذه الدراسة بأنها تناولو المجاالو الرئيسة   من وجهاو نظر مختلفة 

تجابة برنامج معلم الصف في كلية العلوم التربوية إلى  ذه المعايير التي من شأنها اإلرتقاء بالرلبة  تبين مدى اس ل 

المعلمين  وتأ يلهم بشكل جيد كونهم معلمي المستقبل. ونحن بأمس الحاجة إلى مثل  ذه الدراساو التي تسرا م  

جيل اليرد وبنراة المسرتقبل. وترم اإلسرتفادة مرن  في تروير أداء الرلبة المعلمين  و ذا بدوره يعد معلماً ناجحاً و 

الدراساو السابقة في دعم اإلرار النظري للدراسة وفي بلورة مشكلة الدراسة  وتحديرد العينرة  ورريقرة جمرع  

 البياناو  وتحديد اإلحصاء المناسب لمعالجة البياناو. 

 ج الدراسة منه 

 التحليلي  وذلك لمالءمته لربيعة الدراسة. استخدم في  ذه الدراسة المنهج الوصفي  

 مجتمع الدراسة 
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يتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلماو المتعاوناو في المدارس الحكومية والخاصة والبالغ عدد ن  

 ( معلمة. 30) 

 عينة المقابالت 

 المتدرباو. ( معلماو متعاوناو إلجراء المقابلة معهن حيث يتدرب لديهن الرالباو  10تم اختيار ) 

 أدوات الدراسة 
 
 الوثائق  

 
تم دراسة الخرر والمحتوى للمساقاو النظرية والعملية لبرنرامج معلرم الصرف لمعرفرة مردى اسرتجابة   

خررر  مترلبراو التخصرص   تمرو دراسرة خرر المسراقاو للمعرايير الورنيرة لتنميرة المعلمرين مهنيرا   حيرث 

مترلبراو    و ترلباو الكليرة اإلجباريرة  م دراسة و ختيارية   دراسة مترلباو التخصص اإل  و اإلجبارية جميعها   

 (. 1الكلية اإلختيارية  وتم اختيار المساقاو في ضوء المعايير الورنية لتنمية المعلمين  الجدول رقم ) 

 حسب الخطة الدراسية   المساقات في برنامج معلم الصف   توزيع   ( 1جدول ) 

 النسبة المئوية  الساعات المعتمدة  نوع المتطلب  التسلسل 

 % 13,6 18 مترلباو الجامعة اإلجبارية  1

 % 6,8 9 مترلباو الجامعة اإلختيارية  2

 % 15,9 21 مترلباو الكلية اإلجبارية  3

 % 4,5 6 مترلباو الكلية اإلختيارية  4

 % 45,5 54 مترلباو التخصص اإلجبارية  5

 % 13,6 18 مترلباو التخصص اإلختيارية  6

 % 6 9 إجبارية عامة مترلباو   7

 % 100 135  المجموع 

(  12( مساقاً  وخررر التخصرص اإلختياريرة ) 18وعدد ا )  دراسة خرر التخصص اإلجبارية وتمو   

( مسرراقاو    6( مسرراقاو وخرررر مترلبرراو الكليررة اإلختياريررة ) 7مسرراقاً  وخرررر مترلبرراو الكليررة اإلجباريررة ) 

بدراسته  وتم إيجاد التكراراو للمعايير الورنية داخل المسراقاو    والباحث   ( مساقاً قامو الباحثة 43والمجموع ) 

 النظرية والعملية ونسبتها المئوية من خالل ايجاد: 

 

 % 100*      عدد تكرار المعيار داخل المساقاو    
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 العدد الكلي للمساقاو   

 : صدق األداة 

المحكمررين مررن ذوي الخبرررة  تررم التحقررف مررن صرردق األداة مررن خررالل عرضررها علررى مجموعررة مررن  

واالختصاص من أعضاء الهيئة التدريسية والمشرفين األكاديميين في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية  

( محكًما  ومجموعة من المشرفين التربويين والخبراء في قسرم تردريب المعلمرين فري وزارة  11وبلغ عدد م ) 

(  ومجموعرة مرن مرديري المردارس والمعلمراو المتعاونراو فري  5)   التربية والتعليم فري األردن وبلرغ عردد م 

(. وتم األخذ بآرائهم واقتراحراتهم وتعرديالتهم  حيرث ترم اإلبقراء  4المدارس الحكومية  والخاصة وبلغ عدد م ) 

  ؛  ( فقرة 23%( من المحكمين. وتكونو بصورتها النهائية من) 80على الفقراو  التي اتفف عليها ما يزيد عن ) 

( فقراو  وتقييم تعلم الرلبة  9( فقراو  تنفيذ التدريس ) 6مجاالو  ي: التخرير للتدريس )   ثالثة على    توزعو 

 او. ( فقر 8) 

 ثبات األداة 

المحتوى  وتم التأكد من    ببناء أداة التحليل   وتحكيمها وتعديلها لتناسب تحليل  والباحث  وقامو الباحثة   

حيث تم اختيار محتوى عشوائي  وترم إعرادة تحليلره بفاصرل   ا نفسه  ة  الباحث داة من خالل التحليل عبر  ثباو األ 

 ( يوضح  ذه النتائج. 2)   ( لحساب الثباو والجدول Holistiزمني ثالثة أسابيع وقد تم استخدام معادلة  ولستي) 

 ة ي الدراس   تحليل الخطط    لمجاالت أداة    ا مع نفسه   ة نسبة اتفاق تحليل الباحث   ( 2جدول ) 

 معامل الثبات  المجال 

 850. التربية والتعليم في األردن 

 0.81 المعرفة األكاديمية والبيداغوجية 

 870. التخرير للتدريس 

 930. تنفيذ التدريس 

 890. تقييم تعلم الرلبة 

 900. التروير الذاتي 

 910. أخالقياو مهنة التعليم 

 .900 الكلي 
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تتمتع بدرجاو ثباو مقبولة ألغرراض التحليرل حيرث   لتحليل الوثائف  ( أن أداة الدراسة 2يبين الجدول ) 

-0.81)           حين تراوحو قيم معامالو الثبراو للمجراالو  برين  في  (0.90)بلغ معامل الثباو للداة  ككل 

0.93  .) 

 مقابلة المعلمات المتعاونات 

المقابالو على مدار الفصل الدراسي األول  اللواتي يتدرب الرالباو المعلماو لديهن  وقد أجريو  و ن   

في المدارس المتعاونة بشكل ال يؤثر على سير الحصص لديهن  وقد بلغ عردد    2018  -2017للعام الجامعي  

 ( دقيقة وتم تسجيل جميع المقابالو صوتًيا. 45  –  30( مقابالو استمرو المقابلة من ) 10المقابالو ) 

الصف في كليرة العلروم التربويرة فري الجامعرة األردنيرة للمعرايير  بهدف بيان مدى استجابة برنامج معلم 

ببنراء براقرة    والباحرث   قامرو الباحثرة و    المعلمراو المتعاونراو.   نظرر   الورنية لتنمية المعلمين مهنًيا مرن وجهرة 

  ثالثرة ( فقرة  توزعو على 23مقابلة  ألغراض مقابلة المعلماو المتعاوناو  وتكونو بصورتها النهائية من) ال 

 . او ( فقر 8( فقراو  وتقييم تعلم الرلبة ) 9( فقراو  وتنفيذ التدريس ) 6مجاالو  ي: التخرير للتدريس ) 

 : صدق األداة 

تررم التحقررف مررن صرردق األداة مررن خررالل عرضررها علررى مجموعررة مررن المحكمررين مررن ذوي الخبرررة  

والمشرفين األكاديميين في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية  واالختصاص من أعضاء الهيئة التدريسية 

( محكًما  ومجموعة من المشرفين التربويين والخبراء في قسرم تردريب المعلمرين فري وزارة  11وبلغ عدد م ) 

(  ومجموعرة مرن مرديري المردارس والمعلمراو المتعاونراو فري  5التربية والتعليم فري األردن وبلرغ عردد م ) 

(. وتم األخذ بآرائهم واقتراحراتهم وتعرديالتهم  حيرث ترم اإلبقراء  4ارس الحكومية  والخاصة وبلغ عدد م ) المد 

  ؛  ( فقرة 23%( من المحكمين. وتكونو بصورتها النهائية من) 80على الفقراو  التي اتفف عليها ما يزيد عن ) 

( فقراو  وتقييم تعلم الرلبة  9( فقراو  تنفيذ التدريس ) 6مجاالو  ي: التخرير للتدريس )   ثالثة توزعو على  

 او. ( فقر 8) 

 ثبات األداة: 

لحساب ثباو أداة المقابلة  تم تربيقها من قبل الباحثة وزميلتها تم تدريبها لهذه الياية  على عينة مكونرة      

تعاونراو مرن خرارج عينرة الدراسرة  وترم حسراب ثبراو  ( معلماو م 5( أفراد من خارج عينة الدراسة ) 5من ) 

 (. 2017المشار إليه في )الوكيل والمفتي,    ( (Cooper  حسب معادلة كوبر   المقابلين 
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 =   المقابلين ثباو  

 عدد مراو االتفاق 

X  100   عدد مراو االتفاق + عدد مراو عدم

 التفاق ا 

 الدراسة . ( يبين نتائج الثباو حسب مجاالو أداة  3والجدول ) 

 لكل مجال ولألدة ككل   ألداة المقابلة   قيمة معامل الثبات   ( 3جدول ) 

 معامل الثبات  المجال 

 910. التخرير للتدريس 

 900. تنفيذ التدريس 

 860. تقييم تعلم الرلبة 

 .880 الكلي 

بلرغ معامرل  ( أن أداة الدراسة تتمتع بدرجاو ثباو مقبولة ألغراض  ذه الدراسرة حيرث 3يبين الجدول ) 

(.  0.91 -0.86)      (  فري حرين تراوحرو قريم معرامالو الثبراو للمجراالو برين 0.88الثباو للداة  ككل ) 

 وتعتبر نسبة كافية ألغراض  ذه الدراسة.  

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة 

بالمعرايير الورنيرة  بعد اإلرالع على األدب النظري والدراساو السابقة حول موضروع الدراسرة المتعلرف  .1

 لتنمية المعلمين مهنيا تم بناء أدواو الدراسة. 

 . الحصول على كتب تسهيل المهمة من الجامعة األردنية ووزارة التربية والتعليم األردنية  .2

 ثم بعد ذلك تم التحقف من الخصائص السيكومترية )الصدق والثباو( ألدواو الدراسة.  .3

 . لتعرف على المعلماو المتعاوناو في خمس مدارس حكومية وخاصة ل و ميدانية للمدارس  زيارا  .4

إجراء مقابالو مع المعلماو المتعاوناو أثناء وقو فراغهن دون التأثير على سير الحصص لرديهن وبلرغ   .5

 ( معلماو متعاوناو وتم التسجيل الصوتي لهن. 10عدد ن ) 

 نظيمها في ملف خاص. تفريغ البياناو أواًل بأول كتابة  وثم ت  .6
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 تحليل الخرر والمحتوى ووصف المواد والمساقاو.  .7

 .   استخراج النتائج ومناقشتها  .8

 صياغة التوصياو.  .9

 النتائج

السؤال األول والذي ينص على: "ما مدى استجابة المساقات الدراسية النظرية والعمليةة النتائج المتعلقة ب

التربوية في الجامعة األردنية للمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيةا لبرنامج معلم الصف في كلية العلوم  

 من خالل تحليل الخطط والمحتوى"؟

التخررير  ؛ترم اسرتخدام التكرراراو والنسرب المئويرة للمعرايير الورنيرةبيية االجابة على  ذا السرؤال  

للتدريس  وتنفيذ التدريس  وتقييم تعلم الرلبة  وكذلك المعايير الفرعية المتضمنه في كل مجال داخرل خررر 

بجمع الخرر الدراسية للمساقاو النظرية   والباحث   ومحتوى المساقاو النظرية والعملية  حيث قامو الباحثة

 التربوية في الجامعة االردنية.والعملية التي يدرسها رلبة معلم الصف داخل كلية العلوم 

( سراعة معتمردة موزعرة حسرب مترلبراو 135الخرة الدراسية لبرنامج معلم الصف مرن )  وتتكون

 .( مساق 43بدراسة ) والباحث  الذي تم عرضه سابقاً  حيث قامو الباحثة (1الجامعة كما في الجدول )

 

 ( يبين ذلك:5الدراسة تحليل الوثائف والجدول )تم حساب النسب المئوية وايجاد الرتب لمجاالو أداة  

ً  (5جدول )  النسب المئوية الستجابة خطط برنامج معلم الصف لمجاالت الدراسة مرتبة تنازليا

 الرتبة  النسبة  المجال الرقم

 1 % 46.5 تنفيذ الخرر التدريسية  2

 2 % 41.7 التخرير للتدريس  1

 3 % 11.8 تقييم تعلم الرلبة  3

 % 100 المجموع 
         

) تنفيذ الخرر التدريسية( جاء بالمرتبة األولرى عنرد تحليرل   الثاني( أن المجال  5يتبين من الجدول ) 

خرررر المسرراقاو النظريررة والعمليررة  حيررث غرررو خرررر المسرراقاو النظريررة والعمليررة  ررذا المجررال بنسرربة 
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)التخرير للتدريس( بالمرتبة الثانية إذ اشرتملو خررر برنرامج معلرم الصرف   األول%  وجاء المجال  46.5

)تقييم تعلم الرلبة( حيث غرو  الثالث   وجاء بالمرتبة الثالثة واالخيرة المجال % من  ذا الجانب 41.7على  

 %.11.8خرر المساقاو النظرية والعملية  ذا الجانب بنسبة 

وفيما يلي عرضاً للنتائج المتعلقة بتحليل المعايير الفرعية ضمن كل مجال مةن مجةاالت المعةايير الوطنيةة 

 لتنمية المعلمين.

 التخطيط للتدريس  األول: مجالال

 تم حساب التكراراو والنسب المئوية لمعايير التخرير للتدريس داخرل المسراقاو النظريرة والعمليرة

 ( يبين ذلك.6والجدول )

التكرارات والنسب المئوية الستجابة خطط برنامج معلم الصف لمعايير التخطيط للتدريس   (6جدول )

 مرتبة تنازليًا

النسبة   التكرار المعيار الرقم

 المئوية 

 الرتبة 

اسررتراتيجياو الترردريس واختيار ررا وفررف الحاجرراو التعليميررة  4

 المتنوعة

14 32,6 % 1 

التعريررف بالمصررادر التعليميررة وتوظيفهررا فرري تصررميم الخرررر  3

 التدريسية

12 28% 2 

 3 % 23,3 10 تصميم الخرر التدريسية المترابرة 1

التعريف بمبادئ تعلم الرلبة واسرتخدامها فري تصرميم الخررر   2

 التدريسية

8 18,6 % 4 

 5 % 11,6 5 تصميم نشاراو تعلمية تحفز الرلبة على التعلم 5

 6 % 9,3 4 تصميم بيئاو تعلمية تتسم باألمن والتشارك والتعاون 6

 

( أن المساقاو النظرية والعمليرة فري برنرامج معلرم الصرف اشرتملو علرى 6يتبين من الجدول رقم )

جميع المعايير الفرعية التي تندرج تحو المجال الثالث التخرير للتدريس وجاء في المرتبة األولى  المعيرار 

الرابع "استراتيجياو التدريس واختيار ا وفف الحاجاو المتنوعة" حيث غرو المسراقاو النظريرة والعمليرة 
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%   وجاء بالمرتبة الثانية المعيار الثالرث حيرث اشرتملو الخررر علرى "التعريرف 32,6ذا الجانب  بنسبة   

%   وجراء فري المرتبرة الثالثرة المعيرار األول 28بالمصادر التعليمية وتوظيفها في تصميم الخررر بنسربة"  

%  يليره بالمرتبرة 23,3"تصميم الخرر التدريسية المترابرة" حيث غرو المسراقاو  رذا الجانرب  بنسربة  

الرابعة المعيرار الثراني "التعريرف بمبرادئ تعلرم الرلبرة واسرتخدامها فري تصرميم الخررر التدريسرية" بنسربة 

%  وجرراء 11,6%  وجرراء بالمرتبررة الخامسررة المعيررار الخررامس "تصررميم نشرراراو تعلميررة" بنسرربة 18,6

ية تتسم براألمن والتشرارك والتعراون" بنسربة بالمرتبة السادسة واألخيرة المعيار السادس "تصميم بيئاو تعلم

9,3.% 

 تنفيذ الخطط التدريسية  الثاني: مجالال

تم حسراب التكرراراو والنسرب المئويرة لمعرايير تنفيرذ الخررر التدريسرية داخرل المسراقاو النظريرة 

 ( يبين ذلك.7والعملية والجدول )

برنامج معلم الصف لمعايير تنفيذ الخطط التدريسية  التكرارات والنسب المئوية الستجابة خطط  (7جدول )

 مرتبة تنازليًا

النسبة   التكرار المعيار الرقم

 المئوية 

 الرتبة 

 1 % 32,6 14 استراتيجياو التدريس المتنوعة 6

 2 %21 9 التخرير للتدريس وفف حاجاو الرلبة 1

استخدام مصادر تعلميرة فري ضروء النرواتج التعلميرة وحاجراو  2

 الرلبة

7 16,2 % 3 

 4 %14 6 استراتيجياو وأساليب مالئمة إلدارة الصف 4

 4 %14 6 التعامل مع المشاكل السلوكية للرلبة 5

 6 % 11,6 5 تنظيم بيئة صفية تفاعلية امنة و داعمة 3

 6 % 11,6 5 التواصل مع الرلبة 8

 8 % 9,3 4 تنمية مهاراو التفكير الناقد واإلبداعي 7

 9 %7 3 احترام جميع الرلبة 9
 

( أن خرر المساقاو النظرية والعملية فري برنرامج معلرم الصرف اشرتملو 7يتبين من الجدول رقم )

على جميع المعايير الفرعية التي تندرج تحو المجال الرابع تنفيذ الخرر التدريسية وجاء في المرتبة األولى  

الول %   يليه فري المرتبرة الثانيرة المعيرار ا32,6المعيار السادس "استراتيجياو التدريس المتنوعة" بنسبة  
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%  ثرم جراء 21"التخرير للتدريس وفف حاجاو الرلبة " حيث غرو المساقاو النظرية  ذا الجانب بنسربة 

% في المرتبة الثالثة  ثم جاء 16,2المعيار الثاني "استخدام مصادر تعلمية في ضوء حاجاو الرلبة" بنسبة 

الئمرة إلدارة الصرف" و "التعامرل مرع المعيار الرابع والخامس في المرتبة الرابعة "استراتيجياو وأساليب م

%  وجراء فري المرتبرة الخامسرة المعيرار الثالرث والثرامن 14المشاكل السلوكية للرلبة" على التوالي بنسربة  

%  يليه المعيار السابع 11,6"تنظيم بيئة تعلمية امنة وداعمة" و "التواصل مع الرلبة"  على التوالي بنسبة  

%   وجراء فري المرتبرة السرابعة 9,3د واإلبداعي" في المرتبة السادسرة بنسربة  " تنمية مهاراو التفكير الناق

 %.7المعيار التاسع احترام جميع الرلبة بنسبة 

 تقييم تعلم الطلبة  الثالث: مجالال

 تم حساب التكراراو والنسب المئوية لمعايير تقيريم تعلرم الرلبرة داخرل المسراقاو النظريرة والعمليرة

 يبين ذلك.( 8والجدول )

التكرارات والنسب المئوية الستجابة خطط برنامج معلم الصف لمعايير تقييم تعلم الطلبة مرتبة   (8جدول )

 تنازليًا

النسبة   التكرار المعيار الرقم

 المئوية 

 الرتبة 

 1 % 11,6 5 تصميم أدواو متنوعة لتقييم تعلم الرلبة 2

 2 %7 3 والتدريس وتقييم تعلم الرلبةالعالقاو بين النتاجاو التعلمية  1

 3 % 4,7 2 مشاركة الرلبة في تقييم تعلمهم 5

 4 % 2,3 1 توثيف سجالو دقيقة عن ظروف الرلبة 3

 4 % 2,3 1 التواصل مع أولياء األمور حول تعلم الرلبة 4

 4 % 2,3 1 تقديم التيذية الراجعة للرلبة عن تعلمهم 6

 4 % 2,3 1 ضوء نتائج تقييم تعلمهمتصميم نشاراو تعلمية في  7

 4 % 2,3 1 التواصل مع إدارة المدرسة ومديرية التربية حول تعلم الرلبة 8
 

( أن خرر المساقاو النظرية والعملية لبرنامج معلم الصرف اشرتملو علرى 8تبين من الجدول رقم ) 

الرلبة وجاء في المرتبة األولى  المعيرار جميع المعايير الفرعية التي تندرج تحو المجال الخامس تقييم تعلم 

ول "العالقاو بين النتاجاو %  يليه المعيار األ11,6ة" بنسبة  الثاني "تصميم أدواو متنوعة لتقييم تعلم الرلب

%  وجراء بالمرتبرة الثالثرة المعيرار الخرامس 7الثانية بنسربة    بالمرتبة  "التعلمية والتدريس وتقييم تعلم الرلبة
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%  وجاء بالمرتبة الرابعة المعرايير الثالرث والرابرع والسرادس 4,7ة في تقييم تعلمهم" بنسبة  "مشاركة الرلب

والسابع والثامن "توثيف سجالو دقيقة عن ظروف الرلبة" و "التواصل مع أولياء األمور حول تعلم الرلبة" 

ائج تقيريم تعلمهرم" و و "تقديم التيذية الراجعة للرلبة عن تعلمهم" و "تصميم نشراراو تعلميرة فري ضروء نتر

"التواصل مع إدارة المدرسة ومديرية التربية حول تعلم الرلبة" على التوالي حيرث غررو خررر المسراقاو 

 %.2,3بنسبة  المعاييرنظرية والعملية  ذه لا

معلةم الصةف فةي كليةة العلةوم التربويةة فةي طالبةات  مةدى اسةتجابة "ما الثاني وهو  السؤالولإلجابة عن  

 ات؟" المتعاون اتعلمين مهنيا من وجهة نظر المعلمالجامعة األردنية للمعايير الوطنية لتنمية الم

( معلماو  متعاوناو يتدرب لديهن رالباو معلم الصف  في كلية العلوم التربويرة فري 10تم مقابلة )

راسي األول من العام الجامعة األردنية  والمتدرباو في المدارس التي وزعو الرالباو عليهن في الفصل الد 

مجراالو  ثالثرة  وتم ررح األسئلة على المعلماو المتعاوناو   حيث اشتملو األسئلة على   2017الجامعي  

  ( سؤااًل فرعيًا 23تقييم تعلم الرلبة(  واندرج تحتها ) ورئيسية و ي  )التخرير للتدريس   تنفيذ التدريس  

مج معلم الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية من وتم ايجاد التكراراو لتوفر المعيار في برنا

 ( يبين ذلك.9وجهة نظر المعلماو المتعاوناو. والجدول )

معلم الصف لمجاالت أداة الدراسة مقابلة   طالباتالتكرارات والنسب المئوية الستجابة  (9جدول )
 المعلمات المتعاونات 

النسبة   المجال الرقم
 المئوية 

 الرتبة 

 1 % 52.7 تنفيذ التدريس  2

 2 %30 التخرير للتدريس  1

 3 % 17.3 تقييم تعلم الرلبة  3

 % 100 المجموع 

"   الثراني( النسب المئوية والرتب لمجراالو الدراسرة جميعرا  ويتبرين أن المجرال  9يوضح الجدول )

% مرن وجهرة نظرر 52.7لهذا المجال بنسبة    الرالباو   و " جاء بالمرتبة األولى حيث استجاب  تنفيذ التدريس

" فرري المرتبررة الثانيررة  حيررث تبررين اسررتجابة التخرررير للترردريس" ولاألالمعلمرراو المتعاونرراو  يليرره المجررال 

" حيرث تبرين تقيريم تعلرم الرلبرة"    الثالرث %  وجاء بالمرتبة الثالثرة المجرال  30لهذا المجال بنسبة    الرالباو 

وفيمرا يلري عررض  .مرن وجهرة نظرر المعلمراو المتعاونراو %  17.3لهذا المجال بنسربة   الراباو استجابة  

 .و اداة الدراسةتفصيلي  لمعايير كل مجال من مجاال
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 : التخطيط للتدريساألولالمجال 

بحسرب مرا كشرفو عنره مقابلرة المعلمراو   تم حساب التكراراو والنسب المئوية لمعرايير التخررير للتردريس

 ( يبين ذلك.10والجدول )  المتعاوناو 

معلم الصف لمعايير التخطيط للتدريس من   طالباتالتكرارات والنسب المئوية الستجابة  (10جدول )

 وجهة نظر المعلمات المتعاونات 

النسبة   التكرار المعيار الرقم
 المئوية 

 الرتبة 

 1 %70 7 تصميم الخرر التدريسية المترابرة 1

المعرفرة بالمصرادر التعليميررة المتاحرة وتوظيفهرا فرري تصرميم الخرررر  3
 التدريسية

6 60% 2 

 2 %60 6 تعلمية تحفز الرلبة على التعلمتصميم نشاراو  5

 2 %60 6 تصميم بيئاو تعلمية تتسم باألمن والتشارك والتعاون 6

 5 %40 4 معرفة مبادئ تعلم الرلبة و تصميم الخرر التدريسية في ضوء ا  2

معرفررة اسررتراتيجياو الترردريس واختيار ررا وفررف الحاجرراو التعليميررة  4
 المتنوعة للرلبة

4 40% 5 

% من المعلماو 70( وفيما يخص المجال الثالث التخرير للتدريس أن  10يتبين من الجدول رقم )  

المتعاوناو ومن خالل تعاملهن مع رالباو معلم الصف علرى مردار فصرول عديردة الحظرن قردرة الرالبراو 

بالمرتبة األولى  و ذه بعض اآلراء  المعيارالمتدرباو على "تصميم الخرر التدريسية المترابرة" وجاء  ذا 

للمعلماو المتعاوناو  " إحنا بنفرجيهم نموذج   وما بنرضى نعريهم الخرر أول ما ييجوا وبنرلب منهم أن 

يضعوا أ داف  و مة بعرفوا بس عند م إشكالية بتقسيم وقو الحصة أولها ما بكونوا عرارفين " و رذا رأي 

لرالباو خرر وتحليل محتوى   وبرلبوا منا الخرر لالررالع عليهرا اخر لمعلمة أخرى " كل فصل بعملوا ا

واالستفادة منها لعمل خررهم  وفي بعض الرالباو برلبوا الخرر حتى يقدمو ا جا زة للمشرف   بس احنا 

بنرلب يعملوا متلها وما يقدمو ا جا زة"   و ذا رأي معلمة متعاونة أخرى " الخرر اللي بصممو ا بتكون 

والحظو أن الخرة اليومية بتكون أسهل عليهم من الخرة الفصلية  ألنره بردو يكرون عنرد ا إلمرام مترابرة   

 .بأيام العرل وتوقيو المدرسة كله وبد ا تشيل الجمعة والسبو  أما الخرة اليومية بتكون أسهل"

% مررن المعلمرراو المتعاونرراو الحظررن معرفررة الرالبرراو المترردرباو 60ويتبررين مررن الجرردول أن  

مصادر التعليمية المتاحة بالمدرسة ويوظفنها في تصرميم الخررر التدريسرية لرديهم"  والحظرن "تصرميم "بال
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الرالباو المتدرباو نشاراو تعلمية تحفز الرلبة على التعلم"  وكذلك قردرتهن علرى" تصرميم بيئراو تعلميرة 

ه بعرض اآلراء للمعلمراو بالمرتبرة الثانيرة  و رذ   المعراييرتتسم باألمن والتشرارك والتعراون"  وجراءو  رذه  

المتعاوناو " كله برجع للمعلم المتعاون   احنا عنا بالمدرسة مختبرر حاسروب  وبعملرو فيره درس محوسرب 

بخرروا وبنفذوا داخل المختبر  واحنا بنسراعد م"   و رذا رأي معلمرة أخررى " أنرا الحظرو أنره عنرد كرل 

موا التكنولوجيررا وبوظفو ررا وبعملرروا درس الرالبرراو توظيررف الوسرريلة مهررم جرردا للرردرس والرالبرراو بسررتخد 

محوسب"  و ذا رأي معلمة أخرى "المشرف برلب من الرالبة إنها تعمل درس محوسب إلنره لره مميرزاو 

مثل اثارة انتباه ودافعية عالية للرالب   وإبقاء أثر التعلم للرالب وما بينسى بسمع وبشوف وكل مااستخدمو 

تعلم للرالرب أفضرل" و رذا رأي معلمره أخررى " عنرد م دفترر خراص حواس أكثر كل ما كران ابقراء أثرر الر

بخرروا فيه وتخريرهم نوعا ما جيد" و ذا رأي معلمة متعاونة أخرى "الرالباو بعرفوا المصادر المتوفرة 

بالمدرسة بس توظيفهم إلها جدا قليل و ناك برامج محوسربة لكرن مرا بسرتخدمو ا  والبرنرامج بعرد م لهراي 

قهم الها بكون ضعيف   يمكن  ذا برجع للرالب نفسه أو قلة المعرفة له" و ذا رأي لمعلمرة األمور بس تربي

أخرى " نعم  تصمم الرالباو نشاراو تعلمية تحفز الرلبة والبرنامج بعلمهم كيف يعملروا وسرائل وأنشررة  

بصرمموا و مة بحاجة لمساعدتنا حترى يربقو را علرى ارض الواقرع" و رذا رأي معلمرة أخررى " الرالبراو 

نشاراو ووسائل والرالبة اللي عندي بتعزز الررالب ماديرا ومعنويرا وتقردم  ردايا وسرتكرز  وعالقتهرا مرع 

 .الرالب كثير حلوة"

% مررن المعلمرراو المتعاونرراو معرفررة الرالبرراو المترردرباو " بمبررادئ تعلررم الرلبررة و 40والحظررو 

يجياو التدريس واختيار ا وفف الحاجاو تصميم الخرر التدريسية في ضوء ا"  "والحظن معرفتهن باسترات

بالمرتبة الثالثة  و ذه بعض اآلراء حول  ذين المحرورين   المعيارانالتعليمية المتنوعة للرلبة"  وجاء  ذان  

"  مه بيجوا بد م مساعدة ومن خالل المعلمة المتعاونة بعرفوا أكثر عن مبائ تعلم الرلبة" و ذا رأي معلمة 

عمل خرتها في ضوء مبادئ تعلم الرلبة  وأنا برلب من الرالبة انها تخرر وبشروف أخرى " الرالبة الزم ت

الخرة وبقيمها وبعريها مالحظراتي"   و رذا رأي لمعلمرة أخررى " ا تمرامهم بالفروقراو الفرديرة والنمائيرة 

للرلبة بكون بشكل متوسر بظهرو ا" و رذا رأي معلمرة أخررى " الرالبراو براعروا نقررة اخرتالف الرلبرة 

 وحاجاتهم بشكل ممتاز".
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 : تنفيذ الخطط التدريسيةالثانيالمجال 

بحسرب مرا كشرفو عنره مقرابالو   تم حسراب التكرراراو والنسرب المئويرة لمعرايير تنفيرذ الخررر التدريسرية

 ( يبين ذلك.11والجدول ) المعلماو المتعاوناو 

معلم الصف لمعايير تنفيذ الخطط التدريسية من   طالباتالتكرارات والنسب المئوية الستجابة  (11جدول )

 وجهة نظر المعلمات المتعاونات 

( وفيما يخرص المجرال الرابرع تنفيرذ الخررر التدريسرية تبرين أن جميرع   11يتبين من الجدول رقم )

المعلماو المتعاوناو ومن خالل تعاملهن مع رالباو معلم الصف على مدار فصول عديدة الحظرن "احتررام 

% مررن المعلمرراو 90بالمرتبررة األولررى  و المعيررارالرالبرراو المترردرباو للرلبررة فرري المرردارس" وجرراء  ررذا 

 المعيار ظن "تواصل الرالباو المتدرباو بفاعلية وإيجابية مع الرلبة في المدارس" وجاء  ذا المتعاوناو الح

% من المعلماو المتعاوناو الحظن أن الرالباو المتردرباو قرادراو علرى " 70بالمرتبة الثانية   وتبين أن  

اعلية امنة و داعمة"  تكييف الخرر التدريسية وفف حاجاو الرلبة"  و ن قادراو على "تنظيم بيئة صفية تف

و "يستخدمن استراتيجياو وأساليب مالئمة إلدارة الصف"  و"ينوعن فري اسرتراتيجياو التردريس" وجراءو 

النسةةةبة  التكرار المعيار الرقم
 المئوية

 الرتبة

 1 %100 10 احترام جميع الرلبة 9

 2 %90 9 التواصل مع الرلبة 8

 3 %70 7 حاجاو الرلبةتكييف الخرر التدريسية وفف  1

 3 %70 7 تنظيم بيئة صفية تفاعلية امنة و داعمة 3

 3 %70 7 استراتيجياو وأساليب مالئمة إلدارة الصف 4

 3 %70 7 استراتيجياو التدريس المتنوعة 6

 7 %50 5 استخدام مصادر تعلمية في ضوء النواتج التعلمية وحاجاو الرلبة 2

 7 %50 5 المشاكل السلوكية للرلبةالتعامل مع  5

 9 %10 1 تنمية مهاراو التفكير الناقد واإلبداعي 7
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بالمرتبة الثالثة  و ذه بعرض اآلراء لربعض المعلمراو المتعاونراو فيمرا يخرص  رذه المحراور"   المعايير ذه  

و رذا رأي اخرر " بقومروا الرالبراو المتردرباو الرالباو  ذا الفصل ممتازاو وتنفيذ م للحصص ممتاز"    

بالتنويع بالوسائل واألساليب بشكل جيد جدا" و ذا رأي لمعلمة أخرى " الرالباو بنوعوا بالوسائل إذا رلرب 

منهم ذلك  بيجوا بحكولي مس بكررة عنردي درس كرذا شرو أعمرل بحكريلهم إنتري فكرري وأعرينري أفكرارك 

  وعند م أفكار حلوة ومتنوعة بتناسرب الرلبرة وممتعرة الهرم"  و رذا رأي وبنتناقش وبنفذوا الفكرة تاني يوم

لمعلمة أخرى " بالبداية في تردد وشوي شروي ببردوا بالتحسرن  ومرع الممارسرة يصربح عنرد م خلفيرة عرن 

األساليب"  و ذا رأي معلمة أخرى " بستخدموا الرالباو الوسرائل التكنولوجيرة وبعمروا أشرياء كتيرر حلروة  

لبعضهم البعض وبتعاونوا مع بعض   وبشوفوا أساليب متعددة عند معلماو أخرياو حتى يتعلموا وبحضروا  

أكثر أساليب و أنمار"  " ببداية الفصل ما بكون عند م الكفاءة العالية والقدرة علرى إدارة الصرف لكرن كلمرا 

بياو اللري كانرو عنرد ا عشران تقدم الوقو بتكون الحصة أحسن  مثال الرالبة المتدربة الحالية أنا بفهما السل

% مررن 50تتجنبهرا مثرل الصروو الرواري والتنيريم الصروتي وضربر الصرف "    ويتبرين مرن الجردول أن 

المعلماو المتعاوناو الحظن قدرة الرالباو المتردرباو علرى "اسرتخدام مصرادر تعلميرة فري ضروء حاجراو 

في المرتبرة الرابعرة  و رذه   المعياراناء  ذان  الرلبة"  و"يتعاملن بايجابية مع المشاكل السلوكية للرلبة" وج

بعض اآلراء " بتعاملوا بهيجابية مع الرلبة حتى أحيانا بحس زيادة  مرة كان في مشكلة عند رالب ما بجلس 

مكانه وحركته كثيره  والرالبة المتدربة  ي اللي حلو المشكلة وانضبر الرالب وصار يشارك" و رذا رأي 

% بشكل جيد وبحققوا األ داف لكن معظمهم ما براعو حاجاو 80بنفذوا بنسبة    اخر " كمبتدئاو ومتدرباو 

الرلبة ومستوياتهم  وبكونوا بحاجة لمساعدة منا كمعلماو متعاوناو و مه بختلفوا نهاية الفصرل عرن بدايتره 

رالباو % فقر من المعلماو المتعاوناو الحظن قدرة ال10بالنهاية بتحسنوا كثير "   ويتبين من الجدول أن  

بالمرتبة الخامسة االخيرة   و ذه  المعيارالمتدرباو على "تنمية مهاراو التفكير الناقد واإلبداعي" وجاء  ذا 

اراء المعلماو المتعاوناو في ذلك " تنمية مهاراو التفكير الناقد واإلبداعي بكون صعب عليهم والحظو أنه 

ارة للررالب والرالبراو   مره درسروا عنره من الصعب أن تررح المتدربرة سرؤال عصرف ذ نري أو فري إثر

بالجامعة بس لسا ما بعرفوا يربقوه" و ذا رأي اخر " ممكن في بعض األحيان أن تررح الرالبة سؤال بثير 

تفكير الرالب وبخليهم يفكروا   وإحنا عنا بالصف في نهاية كل حصة بنعرري سرؤال تفكيرري  رذا السرؤال 

ة خاصة العلوم والرياضياو  والمتدربة تعلمو  المهارة مني" و ذا مش موجود عند م والزم نسأله بكل ماد 

 رأي معلمة أخرى " أبدا ما عند م  ذه المهارة وما بنمو ا للرالب ويمكن ما بعرفوا عنها كثير" .
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 : تقييم تعلم الطلبةالثالثالمجال 

بحسرب مرا كشرفو عنره مقرابالو المعلمراو تم حساب التكراراو والنسب المئوية لمعايير تقييم تعلرم الرلبرة  

 ( يبين ذلك.12والجدول ) المتعاوناو 

التكرارات والنسب المئوية الستجابة برنامج معلم الصف لمعايير تقييم تعلم الطلبة من وجهة   (12دول ) 

 نظر المعلمات المتعاونات 

النسةةةةبة  التكرار المعيار الرقم
 المئوية

 الرتبة

 1 %50 5 فهم العالقاو بين النتاجاو التعلمية والتدريس وتقييم تعلم الرلبة 1

 1 %50 5 تصميم أدواو متنوعة لتقييم تعلم الرلبة 2

 3 %20 2 التواصل مع أولياء األمور حول تعلم الرلبة 4

 3 %20 2 تعلمهمتقديم التيذية الراجعة للرلبة عن  6

 3 %20 2 التواصل مع إدارة المدرسة ومديرية التربية حول تعلم الرلبة 8

 6 %10 1 توثيف سجالو دقيقة عن ظروف الرلبة  3

 6 %10 1 مشاركة الرلبة في تقييم تعلمهم 5

 6 %10 1 تصميم نشاراو تعلمية في ضوء نتائج تقييم تعلمهم 7

% مرن 50( وفيمرا يخرص المجرال الخرامس "تقيريم تعلرم الرلبرة"  أن 12يتبين مرن الجردول رقرم )

المعلماو المتعاوناو ومن خالل تعاملهن مع رالباو معلم الصرف علرى مردار فصرول عديردة  الحظرن فهرم 

الرالباو المتدرباو "للعالقاو بين النتاجاو التعلمية والتدريس وتقييم تعلم الرلبة"  وقدرتهن علرى "تصرميم 

في المرتبة األولى   ومن اراء المعلماو المتعاوناو  المعيارانة لتقييم تعلم الرلبة" وجاء  ذان أدواو متنوع

" الرالباو المتدرباو عند م فكرة عن التقييم لكن أقل شيء بعرفوه  و التقييم وبرلبوا   المعيارينحول  ذين  

منا دايما نعلمهم كيف نقييم  عند م معرفة أكثر عن التنفيذ والوسائل بس بحتاجوا مساعدتنا بالتقييم"   و رذا 

انهم يعملوا اختبرار لكرن فري  رأي اخر " معظم التقييم اللي بعملوه الرالباو  و ورقة العمل و مه بستريعوا 
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المدرسة عنا الزم المعلمة األصلية  ي التي تقيم الرلبة ومسموح للمتدربة انهرا تعمرل ورقرة عمرل"   و رذا 

رأي اخر "الرالباو بستخدموا قائمة الرصد والشرب والسجل القصصي في عملية تقييمهم للرلبة   وبشرعر 

الرالباو بكونوا عارفين أصرول التعلريم كاملرة"   و رذا رأي أن الرالبة معنية أن تكون حصتها نموذجية  و

اخر لمعلمة متعاونة أخرى " الرالباو بقوموا بالتقييم الشفهي فقر أما الكتابي بعتمد علينا كمعلماو أساسياو 

أما المتدربة ممكن أن تساعد في الرباعة وبتعمل ورقة عمل عشان تقريم اللري أعرتره"   و رذا رأي معلمرة 

الرالباو بعملوا ورقة عمل وإختبار قصير واختبار نهاية الشهر واختبار نهاية الوحدة  وكيف تبني أخرى "  

اإلختبار وكيف تصححه كله  ذا تعلمته عندي وكيف تكترب مالحظرة لل رالي عرن تقييمهرا للررالب وكيرف 

% فقر مرن 20أن    تتواصل معهم مثال تكتب أرجوا إعادة التدريب على  ذه المهارة "   ويتبين من الجدول

المعلماو المتعاوناو الحظن "تقديم الرالباو المتدرباو التيذية الراجعة للرلبة عن تعلمهم"  و"يتواصلن مع 

بالمرتبرة الثانيرة  و رذه اراء بعرض   المعيرارانأولياء األمور وإدارة المدرسة حول تعلم الرلبة" وجاء  ذان  

قليل جدا" و ذا رأي معلمة أخرى " أن تقروم الرالبرة بتقرديم المعلماو " تواصل الرالباو مع أولياء األمور  

التيذية الراجعة للرالب عن تعلمهم ما وجدو  ذا الشيء عند المتدرباو"   و ذا رأي معلمة متعاونة أخرى 

% من المعلماو 10"تواصل الرالباو مع أولياء األمور ممنوع عنا في المدرسة "   ويتبين من الجدول أن 

فقر الحظن أن  الرالباو المتدرباو "يشاركن الرلبة في تقيريم تعلمهرم"   و "يصرممن نشراراو المتعاوناو  

 المعراييرتعلمية في ضوء نتائج تقييم تعلمهم"  "ويوثقن سرجالو دقيقرة عرن ظرروف الرلبرة" وجراءو  رذه  

وا ويشراركوا بالمرتبة الثالثة    و رذه اراء بعرض المعلمراو المتعاونراو " فري الجامعرة بتعلمروا كيرف يقيمر

الرالب بتقييم تعلمهم لكن على أرض الواقع وعند التربيف بتعري الرالبرة الحصرة وبتشررح برس مرا بتهرتم 

بموضوع التقييم  وأنا بالحظ ان الرالباو المتدرباو بكتبوا في دفاتر التحضير استراتيجياو التقويم وأدواته 

األحيان أن تسأل الرالبة المتدربة الرالب شرو لكن ما بربقو ا"  و ذا رأي معلمة أخرى " ممكن في بعض 

رأيكم بالجواب صح وال غلر ومين يصرحح إذا غلرر  وعاألغلرب المتردرباو بقلردونا وبتعلمروا منرا تربيرف 

أساليب التقييم وعمل اإلختباراو وتقسيم العالماو والتنويع باألسئلة"   و ذا رأي معلمة أخررى " الرالبراو 

شرة والتنويع فيها وجذب انتباه الرالب بشكل عام لكن ما عمري وجدو رالبة بهتموا بموضوع تصميم األن

صممو نشار ألنه الرلبة ضعاف في جانب معين"   و ذا رأي اخر" الرالباو ما بوثقوا سجالو عن الرلبة 

ألنه مش مرلوب منهم   ذا شيل المعلمة الرئيسية" و ذا رأي اخر " الرالباو المتدرباو بخرروا وبحللروا 

محتوى وبعملوا أنشرة وبشرحوا حصة لكن في بعض األمور مش من صالحياتهم ومو مرلوبة منهم  مثرل 

 عمل سجالو دقيقة عن ظروف الرلبة  ذه مهمتنا كمعلماو أساسياو بالمدرسة" .
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 مناقشة النتائج 

اسية النظريرة والعمليرة ما مدى استجابة المساقاو الدر" ؤال األول والذي نصه:قة بالس  تائج المتعل   مناقشة الن  

لبرنامج معلم الصف في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية للمعايير الورنية لتنمية المعلمين مهنيا من 

 "؟خالل تحليل الخرر والمحتوى

أظهرو نتائج تحليل الخرر النظرية والعملية استجابة برنامج معلم الصف لجميع مجاالو الدراسة   

المجال األول "تنفيذ التدريس" بالمرتبة األولى  يليه مجال "التخرير للتدريس" بالمرتبرة الثانيرة   حيث جاء  

 ومجال "تقييم تعلم الرلبة" بالمرتبة الثالثة واألخيرة. وتتفف  ذه النتيجة مع نتيجة اراء المعلماو المتعاوناو.

وفيما يخص مجال "تنفيذ التدريس" جاء معيار اسرتخدام اسرتراتيجياو التردريس المتنوعرة بالمرتبرة األولرى 

؛ وتعردد المسراقاو التري للرالبراو المتردرباو و ذا يدل على قوة الخرر ومحتوا ا في اكسابها  ذه المهرارة  

د واإلبداعي فري المرحلرة األخيررة  تركز على عملية تنفيذ التدريس. وجاء معيار تنمية مهاراو التفكير الناق

كيفيرة تنميرة  راتين فري ويعود السبب في ذلك ربما إلى المعرفة والخبرة القليلة من قبل الرالباو المتردرباو 

 .المهارتين للرلبة في المدراس

ة أما بالنسبة لمجال " التخرير للتدريس" تبين أن الخرر تركز على  ذا الجانب وبمساعدة المعلمة المتعاونر

فهن الرالباو المتدرباو يكتسبن  ذه المهارة بشكل جيد من خالل االرالع عى الخرر الفصلية واألسربوعية 

 واليومية للمعلماو المتعاوناو و ذا يساعد م بشكل كبير في صياغة األ داف والنتاجاو.

سرية ال تركرز علرى  رذه أما مجال "تقييم تعلم الرلبة" فهنه جاء بالمرتبة االخيرة  حيث تبين أن الخرر الدرا

 المهارة بشكل كبير  ويٌعزى السبب في ذلك وجود مساق واحد يٌعنى بتدريس مهاراو التقويم.

معلم الصف في كلية العلروم  رالباو مدى استجابة  ما" :والذي نصهه الثانيؤال قة بالس  تائج المتعل   مناقشة الن  

 "او؟المتعاون او التربوية في الجامعة األردنية للمعايير الورنية لتنمية المعلمين مهنيا من وجهة نظر المعلم

عند تحليل نتائج مقابلة المعلماو المتعاوناو تبرين اسرتجابة برنرامج معلرم الصرف للمعرايير "التخررير   

تنفيرذ التردريس" بالمرتبرة األولرى  يليره مجرال  "   مجرال لرلبة" حيث جراء  للتدريس  تنفيذ التدريس  تقويم تعلم ا 

"التخرير للتدريس" بالمرتبة الثانية ثم مجال "تقييم تعلم الرلبة" بالمرتبة االخيرة. و ذا يدل علرى أن البرنرامج  
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يركز علة عملية تنفيذ الخرر التدريسية داخل اليرف الصرفية مرن حيرث تركيرزه علرى التنويرع باسرتراتيجياو  

رلبة والتواصل معهم بفاعلية. كمرا تبرين  ئة الصفية التفاعلية  واحترام ال ارة الصفية  وتنظيم البي التدريس  واإلد 

للرالبراو المعلمراو مرن وجهرة نظرر  مهراراو التفكيرر الناقرد واإلبرداعي  اكساب  اخفاق البرنامج بتركيزه على 

او األساسرية للتنفيرذ داخرل  لمهرار المعلماو المتعاوناو  و ذا يدل على تركيز الرالباو المتدرباو علرى تنفيرذ ا 

ثارة مهاراو  صال المعلومة لرلبة المدارس دون إ ي ياو والوسائل المناسبة إل ستراتيج اليرف الصفية واستخدام اإل 

الفهم الكافي لكيفيرة توظيرف  راتين المهرارتين بالتردريس    م التفكير الناقد واإلبداعي لقلة خبرتهن بالتدريس ولعد 

 ية. الفعلي داخل اليرف الصف 

كما تبين قدرة الرالباو المتدرباو على تصميم الخرر التدريسية المناسبة بشكل جيد و ذا يدل على قوة برنامج  

معلم الصف في اكساب الرالباو المتدرباو  رذه المهرارة وبمسراعدة المعلمراو المتعاونراو مرن خرالل اررالع  

 الرالباو المتدرباو على خررهن. 

خيرة و ذا يردل علرى ضرعف امرتالك الرالبراو المتردرباو  رلبة" جاء بالمرتبة األ يم تعلم ال وتبين أن مجال "تقي 

بية    حيث تبين أن الرالباو المتدرباو ال يتواصلن مع أولياء األمور وإدارة المدرسة ومديرية التر لعنصر التقييم 

سبب في ذلك ألن  ذه األمور ليسو من صالحياو الرالباو المتدرباو  وكذلك قد  حول تقييم الرلبة  ويُعزى ال 

تمنررع بعررض المرردارس الخاصررة تواصررل الرالبرراو المترردرباو مررع أوليرراء االمررور  وكررذلك تبررين أن الرالبرراو  

رباو  د تعلم الرلبة  ويُعزى السبب في ذلك أنه اليُرلب من الرالباو المترالمتدرباو ال يوثقن سجالو دقيقة عن  

ال يصرممن النشراراو   يشراركن الررالب بتقيريم تعلمهرم  و كاديميين. كما أنهن ال فعل ذلك من قبل المشرفين األ 

التعلمية في ضوء نتائج تقييم الرلبة  وقد يعود السبب في ذلك عردم تركيرز برنرامج معلرم الصرف علرى مهرارة  

 التقييم وتركيز الضوء على مهارتي التنفيذ والتخرير. 

 التوصيات

 .2 1( بحيث يصبح  ناك مساقان يعنيان بتدريس تقييم تعلم الرلبة 2إضافة مساق تقييم تعلم الرلبة ) -1

إضافة محور تنمية مهراراو التفكيرر الناقرد واإلبرداعي لخررر المسراقاو اإلجباريرة التري تترررق إلرى  -2

يهرا مرن خرالل أساليب التدريس التي يدرسها رلبة معلم الصرف  والتركيرز عليهرا  ويمكرن التربيرف عل

 (.1التدريس المصير في تربية عملية )
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