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 الطفيلةجبامعة معلم الصف  التعليمية لدي طلبة الكفايات
  وتقىميهم للخطة الدراسية التقنية

ىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف الكفايات التعميمية التي  _الممخص
يمتمكيا طمبة تخصص معمـ الصؼ بجامعة الطفيمة التقنية، وتقويميـ 

: األولى أداتيفلمخطة الدراسية المعتمدة؛ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطوير 
( كفاية تعميمية، واألداة 30) مقياس الكفايات التعميمية، وقد تكوف مف

( 34نت الخطة الدراسية لتخصص معمـ الصؼ وتشمؿ )الثانية تضم
 مادة تعميمية، وقد أجريت اجراءات الصدؽ والثبات ليما.

وقد تـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمى طمبة تخصص معمـ الصؼ      
المتوقع تخرجيـ في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 

لدراسة أف ( طالباً، وقد أظيرت نتائج ا43، وعددىـ )2012/2013
المتوسط الحسابي لتقديرات الطمبة لمكفايات التعميمية التي يمتمكونيا بمغ 

( وبمستوى متوسط، وكانت أكثر الكفايات التعميمية التي يمتمكيا 3.12)
الطمبة ىي الكفايات المتعمقة بصياغة األىداؼ، وعرض وتقديـ المادة 

لكفايات المتعمقة التعميمية، في حيف أف أقؿ الكفايات التعميمية ىي ا
بتنمية التفكير بأشكالو المختمفة، وبالتقويـ الذاتي، وتقديـ التغذية الراجعة، 
وتنمية االتجاىات والميوؿ والقيـ، واستراتيجيات التقويـ، أما بالنسبة 
لتقديرات الطمبة ألىمية المواد التعميمية الواردة في الخطة الدراسية 

ف أكثر 3.25ي )المعتمدة فقد بمغ المتوسط الحساب ( وبمستوى متوسط، وا 
المواد التعميمية أىمية مف وجية نظر الطمبة ىي المتعمقة بالجانب 
العممي والتطبيقي والمياري، في حيف أف أقؿ المواد التعميمية أىمية ىي 
المتعمقة بالجانب النظري والفمسفي والرياضي والعممي، وقد قدمت الدراسة 

رورة التركيز عمى الجوانب العممية في العديد مف التوصيات منيا: ض
الخطة الدراسية، وعمى ميارات التفكير، ومتابعة تدريب الطمبة في 

 المواقؼ التعميمية.    
 .، التقويـالصؼ: الكفايات التعميمية، معمـ الكممات المفتاحية

 
 

 . المقدمة1
 في ظؿ التطورات المعرفية والتحوالت في مختمؼ مجاالت     

يقع عمى المؤسسات التربوية ميمة تنمية قدرات األفراد الحياة؛ 
ومياراتيـ ومعارفيـ لمتكيؼ مع التغيرات واالستفادة منيا؛ فالتربية 
الجيدة مطمب أساسي ألي مجتمع يريد أف يتبوأ مكانة مرموقة بيف 
المجتمعات المتقدمة؛ وىذا يستمـز مراجعة برامج المؤسسات 

مميف وتأىيميـ، باعتبارىـ العنصر التربوية المعنية بإعداد المع
الى تأكيد  [1] األساس في العممية التربوية، ويشير عبد الموجود

الرئيس األمريكي السابؽ جورج بوش األب في خطابو الموجو 
ف  لمشعب األمريكي عمى أىمية التعميـ وأنو مصدر الريادة لألمة، وا 

ات، والحفاظ تحقيؽ التغير االجتماعي، ومواجية التحديات والمنافس
عمى مركز الصدارة والريادة، وحؿ المشكالت ميما بمغت إنما يبدأ 

 مف التعميـ.
[ أف نوعية التعميـ تعتمد عمى متغيرات كثيرة 2ويرى زيتوف ]     

أىميا المعمـ؛ إذ إنو لف يتـ تطوير نوعية التعميـ، أو تحديث 
ي منياج، أو طريقة تدريس إال عف طريؽ المعمـ؛ ألنو ىو الذ

يحوؿ الخطط النظرية إلى تطبيقات تربوية، ويترجـ المناىج والكتب 
ف أفضؿ المناىج،  واألنشطة إلى خبرات تعممية لدى الطمبة، وا 

تحقؽ غاياتيا المنشودة ما لـ يكف المعمـ جيد  والبرامج قد ال
اإلعداد، والتكويف والتطوير الميني، وتشير بعض الدراسات 

العممية التعميمية يعتمد عمى النمو  [ الى أف تطوير3التربوية ]
الميني، وأف ما يتحقؽ مف نمو وتطوير لمعارؼ المعمـ ومياراتو 

 ىاتو وخبراتو ينعكس عمى الطمبة. واتجا
 [ أف أدوار المعمـ قد تغيرت لتشمؿ األدوار4ويؤكد وولفولؾ ]     
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التعميمية، واألدوار االجتماعية، واألدوار اإلنسانية، وىذا يتطمب 
رح برامج تقدـ خبرات وأساليب تعميمية، وكفايات عامة ونوعية، ط

[ إلى أف 5وتطوير لمميارات والمعارؼ، ويشير رمضاف وحمزة ]
وظيفة المعمـ لـ تعد تقتصر عمى نقؿ المعمومات، بؿ أصبح ينظر 
إليو عمى أنو األداة الفاعمة في تنمية قدرات المتعمميف العقمية، 

 وتطوير شخصياتيـ. واالجتماعية، والجسمية، 
ولقد تطورت أدوار المعمـ إذ أصبح مرشدًا إلى مصادر      

المعرفة، ومنّسقًا لعمميات التعميـ، ومقّومًا لنتائج التعّمـ، ومالحظًا 
سيكولوجيًا، ورائدًا اجتماعيًا، ومنظمًا إداريًا، وباحثًا عمميًا يمبي 

ف أف م [8] [، ويضيؼ راشد6,7حاجات المتعمـ وميولو ]
خصائص معمـ المستقبؿ أنو يخطط لكؿ عمؿ يقـو بو، ويتعاطؼ 
مع الطمبة، ولديو القدرة عمى توضيح المواد الدراسية بأسموب فّعاؿ 
مشّوؽ، كما يتصؼ بالموضوعية، والعدؿ وعدـ التحّيز في معاممة 
الطمبة، والرغبة والحب لمينة التعميـ، باإلضافة إلى توفر 

الشخصية، ولديو شخصية متزنة،  الخصائص المينية، والسمات
أف المعمميف في السنوات  [9] متمكنًا مف المادة، ويرى ديفيز

المقبمة مف القرف الحادي والعشريف سيكونوف العامؿ المحِدد لنوعية 
التعميـ عمى كافة المستويات؛ ولذا يتعيف عمى النظاـ التربوي، أف 

ظروؼ عمؿ  يحدد طرقًا الستقطاب معمميف متميزيفُ توَفر ليـ
مناسبة، ويحظوف بمكانة اجتماعية الئقة، وأف يكوف تطوير البرامج 

خاصة أولئؾ العامميف في  -التدريبية لممعمميف قبؿ الخدمة وأثنائيا 
جزءًا ميمًا مف  –مرحمة الطفولة المبكرة والمرحمة األساسية 

 إستراتيجية اإلصالحات التربوية ألي دولة في العالـ.
تبرز أىمية إعداد المعمـ إعدادًا ثقافيًا وتربويًا  ومف ىنا،      

وأكاديميًا لتأىيمو لتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية؛ وليكتسب 
الميارات اإليجابية التي تساعده في إعداد المواطف الصالح الذي 
يسيـ في بناء المجتمع وتقدمو، وتكاد تكوف عممية إعداد المعمـ 

ع التربوية الحديثة، ويشير أبو دقة القاسـ المشترؾ لمعظـ المشاري
الى أف مف الدوؿ الرائدة في ىذا المجاؿ الواليات  [10] وعرفة

المتحدة األمريكية والتي  تخضع برامجيا التربوية إلشراؼ العديد 
مف المؤسسات المينية، باإلضافة لممجمس الوطني العتماد برامج 

التي ليا إعداد المعمميف، وتطمب ىذه المؤسسات مف الجيات 
: تطوير ف تطبيؽ العديد مف المعايير منياعالقة بإعداد المعممي

البرامج األكاديمية، ووجود نظاـ لمتقويـ، وتصميـ خبرات ميدانية، 
وتنفيذىا بما يساعد المعمميف ليكتسبوا خبرات معرفية، وميارية، 
ووجدانية، وتنمية الكفايات المينية لدييـ في الممارسات المينية 

دارة المصادر والموارد.كالبح  ث، والتدريس، وا 
كما ُأعمف في الواليات المتحدة األمريكية أف االولوية المطمقة      

ىي التأكد مف حصوؿ األمريكييف عمى أفضؿ تعميـ عمى مستوى 
العالـ، وكاف الشعار المطروح تأكدوا مف وجود معمـ موىوب 

بؿ العمؿ ومتعاوف في كؿ صؼ، كما أكدت وثيقة استشراؼ مستق
التربوي في الدوؿ األعضاء في مكتب التربية لدوؿ الخميج العربي 
عمى ضرورة إعداد المعمـ نظريًا وعمميًا وبصورة مستمرة ومتابعة 
نموه الميني، وتحديد الكفايات التعميمية وتصميـ البرامج المناسبة 
ليا، وتؤكد ىذه الوثيقة عمى أف أىداؼ التنمية المينية لممعمميف ال 
تتحقؽ إال بتحديد الكفايات الالزمة ليـ، وأف الكفايات يجب أف 
تكوف متوازنة في أبعادىا الثالث المعرفية، والوجدانية، والميارية. 
باإلضافة الى أنو مف الصعب أف ننجح في تطوير نوعية التعميـ 

يمكف  نرفع مف مستوى المعمميف، وال ؤسساتنا التربوية ما لـفي م
المواد التعميمية، أو توفير قاعات  أو ط المناىجالقوؿ أف في تخطي

ما يكفي لمواجية  -رغـ أىميتيا –الدرس، أو اإلدارة الجيدة 
وىذه العوامؿ ال تقارف بأثر المعمـ ودوره في العممية  سمبيات التعميـ

 .[11] التعميمية
ولقد ظيرت العديد مف األنظمة والحركات الميتمة بإعداد      

ف الناحية الثقافية والتخصصية والمينية، ويعود وتأىيؿ المعمـ م
أوؿ ظيور لقوائـ الكفايات في برامج إعداد المعمميف إلى الستينات 
مف القرف الماضي إذ ظير اتجاه في برامج إعداد المعمميف عرؼ 

 Competency - Basedباسـ التربية القائمة عمى الكفايات )
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Education) الحديثة في برامج  والتي تعد مف أبرز االتجاىات
إعداد المعمميف وتدريبيـ، وتمثؿ ىذه الحركة تحواًل في فمسفة 
عداد المعمميف، إذ انتشر ىذا االتجاه انتشارًا كبيرًا في  وتربية وا 
الواليات المتحدة األمريكية، وأخذت بو العديد مف كميات ومعاىد 

معمـ مف إعداد المعمـ، وقد بدأ كحركة ثقافية يتـ فيو تقييـ أداء ال
[ أف 12خالؿ سموؾ المتعمـ وتحصيمو الدراسي، ويذكر الفتالوي ]

حركة تربية المعمميف القائمة عمى أساس الكفايات، تتضمف البرامج 
التي تحدد أىداًفا دقيقة لتدريب المعمميف، وتحدد الكفايات المطموبة 
بشكؿ واضح ثـ تمـز المعمميف بالمسؤولية عف بموغ ىذه 

[ لثالثة أىداؼ رئيسة لقوائـ 13أشار دودؿ ] المستويات، وقد
الكفايات ىي: ضبط نوعية البرنامج، وصياغة أىداؼ البرامج 
التدريسية، ووضع األسس الالزمة لتقويـ المتعمـ، وىذه القوائـ تحدد 
أداء المعمـ لتطوير مخرجات تعميـ المتعمميف مف خالؿ تحقيؽ 

ب لمتدريس، ويشير األىداؼ التربوية، وتطبيؽ أفضؿ طرؽ وأسالي
[ أف ىذا االتجاه انتشر عمى شكؿ حركة واسعة 14عوف وشعالؿ ]

وتقـو عمى أساس أف المعمـ الكؼء ىو الذي يمتمؾ مجموعة مف 
الكفايات تجعمو قادرًا عمى القياـ بالمياـ المرتبطة بأدواره المختمفة، 
ويؤدييا بمستوى معيف، ويرى أنصار ىذه الحركة أف التدريس 

عمى الكفاية يركز عمى طريقة التعميـ، وأف التركيز عمى  المبني
جانب األداء ال يعني إىمااًل لممعارؼ والمعمومات التي ىي جزء 
مف الكفاية بؿ إنيا تؤكد عمى عممية الربط والتكامؿ بيف المجاليف 
النظري والتطبيقي، كما يرى أنصار ىذه الحركة أف تحميؿ عممية 

رعية يتـ بيدؼ تيسير عممية إعداد المعمـ التعميـ إلى مكوناتيا الف
وتدريبو حتى يتـ إتقاف ىذه المكونات الفرعية لعممية التعميـ في 

إلى أف  [15] إطارىا العاـ لتتحقؽ األىداؼ التربوية، وتشير عيد
ىذه الحركة ارتبطت باستخداـ أساليب ومفاىيـ المنحى النظامي، 

وجية التربوية، والتعمـ وعمميتي التعميـ والتعمـ، وتطور التكنول
 اإلتقاني.
 ويشار إلى الكفاية بأنيا القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ والوصوؿ     

[ الى أف 16إلى النتائج المرغوبة بأقؿ التكاليؼ، ويشير جود ] 
النتائج المرغوبة مع مفيـو الكفاية يعني القدرة عمى إنجاز 

االقتصاد في الجيد والوقت والنفقات، أما الكفاية التعميمية فيعرفيا 
[ بأنيا قدرة المعمـ عمى القياـ بعممو بميارة وسرعة 17خطايبة ]

تقاف، في حيف تعرفيا السيد ] [ بأنيا مجموعة مف المعارؼ 18وا 
والمفاىيـ والميارات واالتجاىات التي توجو سموؾ التدريس لدى 

في أداء عممو داخؿ حجرة الدراسة وخارجيا المعمـ، وتساعده 
بمستوى معيف مف التمكف، ويمكف قياسيا بمعايير خاصة ُمتفؽ 

[ إلى الكفاية التعميمية 19عمييا، وقد أشار دليؿ المفاىيـ اإلشرافية ]
عمى "أنيا المعارؼ والميارات المينية التي يجب أف يمتمكيا المعمـ 

واجباتو التعميمية أداء ويستطيع ممارستيا مف أجؿ أف يؤدي 
"، مع التأكيد عمى أف  ًً : كؿ كفاية تتشكؿ مف مكونيف رئيسيفمتقنَا

المكوف المعرفي وىو مجموع اإلدراكات، والمفاىيـ، والمعمومات، 
 والمكوف السموكي وىي االداءات التي يمكف مالحظتيا.

[ الى أربعة أبعاد لمكفايات البد أف 14، ]ويشير عوف وشعالؿ
 تتوافر في المعمـ الفعاؿ، ىي:  

 البعد األخالقي وىذا البعد يتعمؽ بأخالقيات المينة. -1
 البعد األكاديمي ويضـ الكفايات المعرفية الضرورية لمتدريس.  -2
البعد التربوي ويتعمؽ بالمقدرة عمى استخداـ المفاىيـ  -3

 دريس باتقاف لتحقيؽ األىداؼ.واالتجاىات في الت
 المياري. البعد السموكي -4

ولقد اتفقت العديد مف األبحاث والدراسات عمى تصنيؼ الكفايات 
 :                                                                     [20] ى أربعة انواع وعمى النحو التاليالتعميمية ال

ير إلى الجانب المعرفي الذي يتضمف وتش الكفايات المعرفية: -1
الحقائؽ، والمفاىيـ، والمبادىء، والنظريات الضرورية ألداء المدرس 

 لميامو في شتى المجاالت.
الكفايات األدائية: وىي الميارات الالزمة لمقياـ بالتدريس،  -2

 وتعتمد عمى الكفايات المعرفية.
 اىاتو نحووتتضمف ميوؿ المدرس واتج الكفايات الوجدانية: -3
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 عممية التدريس والطمبة والزمالء. 
وتشير إلى نجاح المتخصص في أداء  الكفايات اإلنتاجية: -4

 عممو.
ية أخرى، إذ وضع ولقد اقترح بعض الباحثيف كفايات تعميم     

تسع  [8( المشار إليو في راشد ]Dan & Rajكؿ مف دف وراج )
 كفايات تعميمية ينبغي أف تتوافر لدى المعمـ ىي:    

أخالقيات المينة، وىي تشير إلى احتراـ الطمبة  الكفاية األولى:
 وتقبميـ، وتشجيعيـ.  

التعميـ المباشر، القياـ بترتيب البيئة الصفية  الكفاية الثانية:
 المناسبة لعممية التعميـ. 

لتعميمية، وتشير إلى القدرة عمى انتقاء إدارة الموارد االكفاية الثالثة: 
المواد التعميمية المناسبة، وتشجيع دور الطمبة في اختيار المواد 

دارتيا.  التعميمية، وتنظيميا، وتصميميا، واستخداميا، وا 
الممارسة الموجية، ويقصد بيا طرح الموضوع  الكفاية الرابعة:

تاحة الفرصة لإلجابة، وتح ديد مدى صحة الدراسي عمى الطمبة، وا 
اإلجابات، وتشجيع التعمـ الجماعي، والتعمـ التعاوني، والتعمـ 
الفردي، والتعمـ الذاتي مع تنمية الميارات العقمية، واليدوية، 

 واالجتماعية و تعزيزىا.
االستماع الجيد لمطمبة،  لخامسة: المحادثة البناءة، وتشمؿالكفاية ا

 واستخالص النتائج. 
توجيو، وتتـ ىذه بمالحظة عمؿ الطمبة، و تقديـ : الالكفاية السادسة

 تغذية راجعة، وتشخيص الصعوبات. 
إدارة التنظيـ الصفي، وتتعمؽ ىذه الكفاية بوضع  الكفاية السابعة:

إجراءات مناسبة لمنشاط الصفي المنظـ، وتطبيؽ النظاـ لحؿ 
 المشكالت.

 التخطيط واإلعداد، وتشمؿ تحديد األىداؼ، الكفاية الثامنة:
 والتخطيط لكؿ النشاطات.  

عطاء وصؼ لألداء، وربط  الكفاية التاسعة: تقويـ عمؿ الطمبة، وا 
 التقويـ بأىداؼ المنيج. 

مجموعة مف قوائـ الكفايات  [21] وأورد نشواف والشعواف     
ة التعميمية منيا: قائمة الكفايات التي أعدتيا كمية )الفيرنو( بوالي

ريكية، وتتضمف الكفايات التالية: األموسكنسف بالواليات المتحدة 
القدرة عمى االتصاؿ الفعاؿ، والقدرة عمى التحميؿ، والقدرة عمى حؿ 
المشكالت، والتفاعؿ االجتماعي الفعاؿ، وفيـ عالقة الفرد بالبيئة، 
وفيـ العالـ المعاصر، واالستجابة التربوية لمفنوف، والقدرة عمى 

ضمنت الكفايات ا( التي تإصدار األحكاـ، وقائمة )بيتر أوليف
: ميارات االتصاؿ، والمعمومات األساسية، التعميمية التالية

والميارات الفنية، والميارات اإلدارية، وميارات العالقات 
جيمس ويجند(، وشممت مجموعة مف الكفايات ) الشخصية، وقائمة

توزعت عمى المجاالت التالية: معرفة مراحؿ النمو العقمي، 
ؼ السموكية، وتطوير ميارة طرح األسئمة، واتباع وصياغة األىدا

التعميمات، وتقويـ مدى تقدـ الطمبة، وتطوير ميارة اإلبداع، 
أف مف  [22] وتطوير ميارات العالقات اإلنسانية. وذكر الجاسر

عداد الكفايات قائمة توليد  القوائـ المعروفة في تصنيؼ وا 
(Toledo) مريكية حيث لمكفايات والخاصة بجامعة اوىايو األ

( كفاية قسمت إلى خمسة مجاالت رئيسة 49) تضمنت ىذه القائمة
ىي: التخطيط، واالتصاؿ مع الطمبة، والمواد التعميمية، وتشجيع 

بطة البحث التربوي األمريكية المتعمميف، والتقويـ، وقد أضافت را
روبرت( لمكفايات، ) تصنيًفا، عرؼ بعد ذلؾ بتصنيؼ 1975سنة 

 المجاالت اآلتية:متضمنًا 
 كفايات مجاؿ المعرفة. -1
 كفايات مجاؿ السموؾ. -2
 كفايات مجاؿ االتجاىات. -3
 كفايات مجاؿ النتائج واآلثار. -4
 كفايات مجاؿ الخبرة.                                                         -5

ناؾ ولتحقيؽ مثؿ تمؾ الكفايات والميارات يتعيف أف يكوف ى     
تنسيؽ شامؿ ودقيؽ بيف كميات العمـو التربوية باعتبارىا المعنية 
بإعداد المعمميف، ووزارة التربية والتعميـ ألنيا الجية المستقبمة؛ مف 
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أجؿ تحقيؽ نوع مف الشراكة في اإلعداد الفعاؿ لمعممي المستقبؿ، 
وبخاصة المعمـ في المرحمة األساسية الدنيا والتي تشمؿ الصفوؼ 

تخصيص معمـ  لث أو الرابع، والتي عادة ما يتـوؿ حتى الثامف األ
واحد لتدريس جميع المواد الدراسية؛ ونظرًا لكثرة األعباء 
والمسؤوليات التي تقع عمى عاتؽ معمـ الصؼ، فال بد أف يتمتع 
بخصائص وصفات تعينو عمى القياـ بتمؾ األعباء، كما يجب أف 

كسابو  المعرفة العممية بمختمؼ يتـ إعداده إعدادًا جيدًا، وا 
التخصصات، باإلضافة إلى الكفايات والميارات الالزمة كي يتمكف 
مف القياـ باألدوار المنوطة بو بكفاية واقتدار، حتى يتمكف مف 
إيجاد البيئة التعميمية التعممية الفاعمة التي يسودىا التفاعؿ الصفي 

حقيؽ أفضؿ والتعمـ النشط، وبالتالي استثمار طاقات الطمبة في ت
 النتاجات التعميمية.

[ إلى أف طريقة إعداد 23وقد أشار جامع والشاىيف واليادي ]
 المعمـ القائمة عمى الكفايات ليا العديد مف الميزات مف أىميا: 

 .منيجية منظمة في تحديد الكفايات تسير بخطة -1
 تعتمد عمى آراء المتعمميف والمعمميف في تقويميا. -2
 مو الطالب ينعكس عمى أدائو بشكؿ واضح. تجعؿ ما يتعم -3
 تيتـ باالتجاىات الحديثة في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ. -4
تستفيد ىذه الطريقة مف معظـ النظريات والتطبيقات التربوية  -5

 .الحديثة
[ في 24ولقد حددت ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي ]

في وىي مؤسسة مسؤولة عف اعتماد التخصصات  -األردف
المطموبة إلعداد معمـ  الكفايات التعميمية -الجامعات األردنية

 : الصؼ، وىي
ُيظير فيمًا لمبادئ تعمـ الطمبة، ويمتمؾ ميارة استخداـ تمؾ  -1

 المبادئ في التخطيط وتدريس الطمبة.
ُيبدي فيمًا لمنمو المعرفي لمطمبة ومبادئو ومظاىره وتطبيقاتو  -2

 الصفية.
 يعة الذكاء ونظرياتو، وكيفية قياسو وتوزيعو،ُيبدي فيمًا لطب -3

 وتطبيقاتو في العممية التعميمية.
ُيظير قدرة عمى تنفيذ المادة التعميمية التي يدرسيا في أشكاؿ  -4

 ونماذج وصيغ مختمفة تسيؿ عمى الطمبة تعمميا.
ُيظير ميارة في تصميـ خطط تدريسية متكاممة في ضوء  -5

 النتاجات التعميمية، وفؽ المباحث التي سيدرسيا.
ُيظير معرفة بالمصادر التعميمية المتاحة، وقدرة عمى  -6

 استخداميا في تصميـ خططو التدريسية.
ُيظير فيمًا الستراتيجيات التدريس المختمفة، ويختار المالئـ  -7

 الحاجات األساسية لمطمبة. ا بفاعمية وفؽمنيا، ويوظفي
ُيظير القدرة عمى تصميـ نشاطات تعممية تفاعمية تحفز الطمبة  -8

 عمى التعمـ وتشركيـ فيو.
ُيصمـ بيئات تعممية صفية تتسـ بالتعاوف بيف الطمبة، وتعزز  -9

 مشاركتيـ في النقاش الصفي.
 يتعامؿ بنجاح مع المشكالت السموكية لمطمبة. -10
ُيبدي اىتمامًا بالفروؽ الفردية وبتنمية تفكير الطمبة أثناء  -11

 تدريسيـ.
ُيظير فيمًا الستراتيجيات وأساليب تقييـ تعمـ الطمبة وطرائؽ  -12

 التدريس ويستخدميا بفاعمية.
ُيظير فيمًا لمعالقات بيف النتاجات التعميمية والتدريس وتقييـ  -13

 تعمـ الطمبة.
جراءات تقييـ ُيظير ميارة في  -14 اختيار أو تصميـ أدوات وا 

 تعمـ الطمبة في ضوء النتاجات التعميمية المقصودة.
 ُيظير ميارة في تقييـ وتسجيؿ أداء الطمبة بشكؿ منتظـ. -15
ُيحمؿ أداء الطمبة ويقدـ التغذية الراجعة عف أدائيـ األكاديمي  -16

 ومدى تقدميـ فيو.
ـ تعمـ الطمبة ودرجة تقدميـ ُيحمؿ تدريسو في ضوء نتائج تقيي -17

 فيو، ويوظؼ ما يتوصؿ إليو في بناء الخطة التدريسية المستقبمية.
ُيظير فيمًا لممعارؼ والمفاىيـ واألفكار والميارات األساسية  -18

 المتضمنة في الموضوعات الرئيسة لمتخصص.



          
 

7 

ُيظير فيمًا لمعالقات بيف المواد التعميمية التي سيدرسيا،  -19
 نيا.ويربط بي

ُيبدي معرفة بمصادر المعرفة األساسية الخاصة بالمواد التي  -20
 سيدرسيا.

ُيبدي فيمًا لممنياج وأسسو وعمميات تصميمو وتنفيذه  -21
 وتقويمو.         

وتتبع كميات العمـو التربوية ُسبؿ مختمفة في تحقيؽ أىدافيا، إذ 
النظاـ ثالثي  تتبع كمية العمـو التربوية في جامعة الطفيمة التقنية

األبعاد أو)ما يسمى النظاـ التكاممي( في إعداد معمـ الصؼ، 
ميمية، موزعة عمى ( مادة تع42عمى ) خطة الدراسيةوتشتمؿ ال

 : ثالثة محاور ىي
( 4واد تعميمية منيا )( م9اإلعداد العاـ وتشمؿ عمى ) أواًل: 

لوطنية، ، والتربية المغة العربية، والمغة اإلنجميزية: ااجبارية ىي
( مواد يختارىا الطالب مف بيف المواد التي 5والعمـو العسكرية، و)

 تطرحيا الكميات األخرى.
د تطرح عمى مستوى (، وىي مواثانيًا: اإلعداد التربوي )المسمكي

( مواد، وتشتمؿ عمى المواد التالية: عمـ النفس 8الكمية عددىا )
وتصميـ التدريس، التربوي، وأسس التربية، واإلحصاء في التربية، 

والنظاـ التربوي في األردف، والقياس والتقويـ في التربية، وميارات 
دارة الصؼ.   الحاسوب )متقدـ(، وا 

: وىي مواد تطرح عمى مستوى القسـ ثالثًا: اإلعداد التخصصي
( مادة، وتشتمؿ عمى مواد تتعمؽ بالميارات الدراسية، 25) وعددىا

، والحياتية، والنحو والصرؼ، وطرائؽ والكتابية، والقرائية، والمغوية
التدريس لمصفوؼ الثالثة األولى، ومفاىيـ أساسية في العمـو 
)بمستوييف(، ومفاىيـ أساسية في الرياضيات )بمستوييف(، والتربية 
اإلسالمية )بمستوييف(، والتربية االجتماعية وأساليب تدريسيا، 

التعميـ، وتربية الطفؿ في االسالـ، واستخداـ الحاسوب في 
وميارات دراسية المغة االنجميزية، ومقدمة في المناىج، وأساليب 
نتاج وسائؿ  البحث، وسيكولوجية الطفؿ، وأدب األطفاؿ، وتصميـ وا 

بية العممية بمستوييف وعمـو الحديث وأساليب تدريسو، والتر  تعميمية،
  .[25] نظري وعممي

في الكميات البد إف برامج وخطط المواد التعميمية المعتمدة      
مف تقويميا مف حيف آلخر لموقوؼ عمى نقاط القوة والضعؼ، 

الى أف األنظمة التربوية تسعى لتقويـ  [26] ويشير البطش والطويؿ
البرامج والخطط لرفع كفاءتيا، وتحسيف النتاجات التعميمية، 
ومعالجة القصور وفؽ طرؽ تربوية عممية حديثة، تعتمد عمى 

جراءات سميمة؛ لتقديـ تقارير حوؿ استخداـ أدوات قيا س مناسبة وا 
الوضع الراىف لمعممية التربوية ألصحاب القرار إلعادة النظر في 
كفاءة البرنامج والخطط، وىذا األمر توليو التربية الحديثة عناية 
كبيرة، وتعده جزءًا ال يتجزأ مف العممية التربوية؛ وذلؾ ألف التقويـ 

إلى التقويـ  ىداؼ التعميمية، ويشاروسيمة لمعرفة مدى تحقيؽ األ
لمحكـ عمى  يبرنامج تربو  يذ أتأتي بعد تنفي يعمى أنو الخطوة الت

بأنو إحدى الفعاليات  [27] يؽ أىدافو، وقد عرفو الدوسريمدى تحق
في نشاط النظـ والمؤسسات التعميمية لضماف التأكد مف سيرىا في 

يا وكفاءتيا وانسجاـ االتجاه الذي يحقؽ أىدافيا ويزيد مف فاعميت
تفاعميا مع البيئة الخارجية عمى النحو الذي يؤدي إلى تطورىا 

 واستمرارىا.
واذا كاف تقويـ البرامج التربوية ميما؛ فإف تقويـ المخرجات      

يقؿ أىمية عف ذلؾ؛ وبالتالي فإف تقويـ كفاءة الطمبة  التربوية ال
ة البد منو لتشخيص )المعمميف( ومدى امتالكيـ لمكفايات التعميمي

الفئة المتمقية والمستفيدة، وتعد عممية  باعتبارىـنقاط القوة والضعؼ 
تقويـ كفاءة المعمـ ضرورية لكؿ نظاـ تربوي يسعى نحو األفضؿ؛ 
وذلؾ ألف ىدؼ التقويـ ىو التطوير ورفع الكفاءة، ويشير مارفيف 

مف  المعمـ( بأنيا العممية التي) [ إلى عممية تقويـ الطالب28]
خالليا يتـ إصدار حكـ حوؿ أداء الطالب )المعمـ( مف الناحية 
المينية، وتتطمب مالحظة أدائو لمتحقؽ مف امتالكو لمكفايات 
التعميمية. وتتعدد وسائؿ التقويـ، إذ إف ىناؾ العديد مف االساليب 
 والطرؽ التي تستخدـ لتقويـ الكفايات التعميمية التي يمتمكيا منيا:
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 ءة، والمالحظة، وتحصيؿ الطمبة، والتقويـ الذاتي. اختبار الكفا
الكفايات التعميمية  الستقصاءوعميو، فقد جاءت ىذه الدراسة      

مف  –التي يمتمكيا طمبة معمـ الصؼ في جامعة الطفيمة التقنية 
 وتقويميـ لمخطة الدراسية المعتمدة. - وجية نظرىـ

 مشكمة الدراسة. 2
  ة الدراسةأسئمأ. 

تولي المؤسسات التعميمية في األردف، اىتمامًا كبيرًا بإعداد      
المعمـ وتدريبو بصفة عامة، ومعمـ الصؼ ) المرحمة األساسية 
الدنيا ( بصفة خاصة؛ انطالقا مف أىمية المعمـ وأثره في العممية 
التعميمية؛ والذي يعتبر حجر الزاوية في البنياف التربوي؛ وقد أشار 

( أف التعميـ في الدوؿ العربية يحتاج 2008الدولي )تقرير البنؾ 
إلى مسار جديد لإلصالح لعالج العديد مف المشاكؿ، ونقص 
الميارات؛ بيدؼ سد الفجوة ما بيف التعميـ والعمؿ، وتحفيز النمو 
االقتصادي، وجاء في التقرير الذي كاف بعنواف "الطريؽ غير 

ألوسط وشماؿ المسموؾ...إصالح التعميـ في منطقة الشرؽ ا
إفريقيا" أنو بالرغـ مف تحقيؽ الكثير مف التعميـ اإللزامي؛ إال أف 
الدوؿ العربية ومنيا األردف ما زالت متخمفة عف كثير مف الدوؿ 
في مستوى التعميـ، وأشار التقرير الى وجود فجوات بيف ما حققتو 
األنظمة التعميمية وبيف ما تحتاجو المنطقة لتحقيؽ أىدافيا 

الحائز عمى جائزة نوبؿ في  -ائية، وقد أكد احمد زويؿاإلنم
رراتو الى أف سبب ىذا التخمؼ ىو النظاـ التعميمي بمق -الكيمياء

، كما قد يعزى الضعؼ الى تدني [29] وبرامجو وخططو وأدواتو
مستوى تأىيؿ المعمميف والكفايات التعميمية التي يمتمكونيا، وقد 

مية والعربية والمحمية بضرورة أوصت العديد مف المؤتمرات العال
االىتماـ بإعداد المعمـ، وأف تتضمف برامج خطط إعداد المعمميف 

نب العممية والتربوية والميارية كؿ ما يمـز لتأىيميـ، مف الجوا
[30]. 

وقد جاءت ىذه الدراسة بيدؼ الكشؼ عف الكفايات التعميمية      
ـ، وتقويـ الخطة المعمميف( مف وجية نظرى) التي يمتمكيا الطمبة

الدراسية المعتمدة لتخصص معمـ الصؼ في جامعة الطفيمة التقنية 
مشكمة ىذه الدراسة،  القوة والضعؼ، وتتحدد لموقوؼ عمى مواطف

 في اإلجابة عف األسئمة التالية: 
ـ ما الكفايات التعميمية التي يمتمكيا طمبة معم السؤاؿ األوؿ:

 ؟ الصؼ في جامعة الطفيمة التقنية
: ىؿ تختمؼ الكفايات التعميمية التي يمتمكيا طمبة السؤاؿ الثاني

 معمـ الصؼ في جامعة الطفيمة التقنية باختالؼ المعدؿ التراكمي؟
الطفيمة  السؤاؿ الثالث: ما تقديرات طمبة معمـ الصؼ في جامعة

 ؟ التقنية لمخطة الدراسية
معة ىؿ تختمؼ تقديرات طمبة معمـ الصؼ في جا :السؤاؿ الرابع

 ؟لدراسية باختالؼ المعدؿ التراكميالطفيمة التقنية لمخطة ا
 أهمية الدراسة ب.

إف إعداد المعمميف وتزويدىـ بالكفايات والخبرات التعميمية      
أثناء دراستيـ بكميات العمـو التربوية ضرورة قصوى انطالقا مف 

يمانا بفاعمية الدور الياـ الذي يقـو بو المعمـ في العممية التربوية،  وا 
التأثير الذي يحدثو المعمـ المؤىؿ عمى نوعية التعميـ ومستواه؛ البد 

 مف تقويـ خطط إعداده، ومتابعة نموه الميني وتقويـ أدائو.
وتنبع أىمية ىذه الدراسة مف ضرورة االستجابة لدعوات      

المؤتمرات، والندوات، والحمقات الدراسية، واألبحاث والدراسات 
ييف لممشاركة في إجراء المزيد مف األبحاث والدراسات لمتربو 

الميدانية لتقويـ خطط إعداد المعمـ في ضوء االتجاىات الحديثة 
في عصر العولمة، والمستجدات الحديثة، والمشاركة في تقييـ 
وتطوير مناىج وبرامج إعداد المعمـ، ال سيما معمـ المرحمة 

ف األساسية، بما يواكب متطمبات العصر وحا جات المجتمع، وا 
استقصاء الكفايات التعميمية التي يمتمكيا الطمبة )المعمميف( لو 
أىميو كبرى وذلؾ لتزويد القائميف عمى برامج وخطط كميات العمـو 
التربوية بالتغذية الراجعة، وتوفير قاعدة بيانات حوؿ ىذه البرامج، 
كما ُيمكف أف تفيد المدرسيف في الجامعات في التركيز عمى 
الجوانب ذات الفاعمية في إعداد الطمبة، ويأمؿ الباحث أف تكوف 
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ىذه الدراسة رافدًا لدعـ جيود الجيات المسؤولة عف إعداد المعمـ، 
والجيات المسؤولة عف تقويـ الخطط والبرامج الدراسية لممؤسسات 

 المعنية بإعداد المعمـ وتدريبو. 
 التعريفات اإلجرائيةج. 

امج الدراسة الذي يقدمو قسـ المناىج ىو برن خطة معمـ الصؼ:
وطرائؽ التدريس بكمية العمـو التربوية بجامعة الطفيمة التقنية، 

 ويشمؿ عمى متطمبات عامة وسموكية وتخصصية. 
: ىي المعارؼ، والميارات، واالتجاىات، التي الكفايات التعميمية

 تمكف المعمـ مف القياـ بأعمالو وتأدية ميامو التدريسية بكفاءة
 وفاعمية.

 حدود الدراسةد. 
 ويـ خطة إعداد معمـ الصؼ في كميةتتحدد ىذه الدراسة في تق

العمـو التربوية جامعة الطفيمة التقنية والكفايات التعميمية مف وجيو 
فصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ نظر طمبة معمـ الصؼ خريجي ال

 .2012/2013 الدراسي
 الدراسات السابقة . االطار النظري3

أجريت العديد مف الدراسات واألبحاث لتقويـ خطط وبرامج      
كميات العمـو التربوية، والكفايات التعميمية التي يمتمكيا الطمبة 
)المعمميف(، ومف الدراسات التي ىدفت تقويـ الخطط الدراسية، 

[ التي ىدفت استطالع آراء خريجي كمية 31دراسة فاشة وبقمو ]
برامجيا وتقييـ مدى مالءمة ىذه  التربية في جامعة بيت لحـ حوؿ

( ٠١١البرامج لتمبية الحاجات التدريسية، وبمغت عينة الدراسة )
طالبًا، واستخدمت أداة لجمع المعمومات المطموبة في تخصصات 
التربية االبتدائية، والتخصصات العممية واألدبية بكمية التربية، 

راسة أكدوا %( مف أفراد عينة الد ٠١وأوضحت نتائج الدراسة أف )
 أف المساقات التربوية والعممية ساىمت في اإلعداد لممينة، ونسبة

%( أشاروا أف المساقات تحتاج إلى تطوير لمناسبة ظروؼ ٣,,٨)
[ التي ىدفت تحميؿ 32المينة ومتطمباتيا. وفي دراسة الصائغ ]

نظاـ إعداد المعمـ وتدريبو في السعودية، ومقارنة ذلؾ مع النظـ 

عالمية، أشارت نتائج الدراسة إلى أف برنامج إعداد والنماذج ال
المعمـ فيو قصور، ويحتاج إلى تطوير ليتناسب مع التطور 

 المعرفي والثقافي.
[ إلى أف برنامج إعداد 33وفي اليمف توصمت دراسة سعيد ]     

يتسـ بالمرونة، ويفتقد إلى الوضوح  المعمـ بجامعة صنعاء ال
لمستمر، يخضع لمتحديث والتطوير ا ، والوالتجديد في أىدافو العامة
وذلؾ مف خالؿ متابعة المستجدات  وفيو تبايف في المقررات؛

عمى قائمة معايير المنظمات  واالطالعوالتجديدات التربوية، 
 عداد المعمـ. وىدفت دراسة الشرعيالعربية والعالمية في مجاؿ إ

معرفة جوانب القوة والضعؼ في برنامج إعداد معمـ الصؼ  [34]
بناءًا عمى متطمبات معايير االعتماد األكاديمي مف خالؿ آراء 
الطمبة، وقد بينت نتائج الدراسة أف البرنامج بشكؿ عاـ يعطي 
مؤشرات جيدة؛ مما يؤكد أف البرنامج يسير إلى اليدؼ النيائي 

ايير االعتماد األكاديمي، نحو التطوير والتحسيف وفؽ تطبيؽ مع
وتحقيؽ االعتراؼ األكاديمي، وتمكيف كمية التربية مف تحقيؽ 

 رسالتيا عمى أفضؿ وجو ممكف.
[ دراسة ىدفت التعرؼ عمى فاعمية 35وأجرى الخطابي ]     

برنامج قسـ المناىج وطرائؽ التدريس بكميات المعمميف في 
ساسية لدى الطمبة السعودية في تنمية بعض الكفايات المينية األ

)المعمميف(، وأعد قائمة بأىـ الكفايات المينية األساسية الالزمة 
لمعمـ المرحمة االبتدائية والتي يمكف تحقيقيا مف خالؿ دراسة 

( 69مقررات قسـ المناىج وطرائؽ التدريس، وتكونت القائمة مف )
كفاية صنفت تحت أربعة مجاالت ىي: التخطيط، والتنفيذ، 

وأخالقيات مينة التدريس، وتوصمت الدراسة إلى أف والتقويـ، 
لمقررات قسـ المناىج وطرائؽ التدريس دور في تنمية بعض 
الكفايات المينية األساسية لدى المعمميف، إاّل أنيا التصؿ الى 

[ بدراسة حوؿ نظاـ إعداد 36المستوى المطموب. وقاـ رمضاف ]
يير الجودة المعمـ بكمية التربية بسمطنة عماف في ضوء معا

الشاممة، وتوصمت الدراسة إلى أف أىداؼ كميات التربية متحققة 
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مى جوانب تكويف المعمـ الثالثة بدرجة متوسطة، واشتمؿ البرنامج ع
 األكاديمي، والميني، والثقافي(.)

وقد ىدفت بعض الدراسات بياف أىمية مواد تعميمية بعينيا      
ي ىدفت التعرؼ عمى الت [37] ومف ىذه الدراسات دراسة سنسي

وجية نظر الطمبة )المعمميف( في كمية التربية بجامعة لجبميجيا في 
سموفانيا، حوؿ أىمية مادة البحث التربوي باعتبارىا مادة إلزامية 
لجميع الطمبة المعمميف، والتي تصنؼ ضمف مواد اإلعداد التربوي، 

ألنيـ واتضح ليا أف ىذه المادة ال تتفؽ وميوؿ كثير مف الطمبة؛ 
يعتقدوف أنيا ال تمت لعمميـ بصمة، فيـ لف يستفيدوا مف دراسة ىذا 
المقرر في عمميـ مستقباًل، األمر الذي أثار لدييا بعض التساؤالت 
بالنسبة ليذه المادة والتي تعتبر مف المواد األساسية لإلعداد الميني 

 لممعمـ.
ر مقترح فيدفت إلى بناء تصو  [38] أما دراسة البنعمي ومراد     

لبرنامج التربية العممية ضمف خطة إعداد المعمـ بكمية التربية في 
جامعة قطر يعتمد عمى النظاـ التتابعي، واعتمدت الدراسة عمى 
المنيج الوصفي التحميمي، حيث تـ تحميؿ البرنامج المطبؽ لكشؼ 

برنامج عمى ثالث مراحؿ جوانب الضعؼ والقصور فيو، ويقـو ال
القبوؿ والتييئة، ومرحمة المشاىدة في المدارس، مرحمة  رئيسة ىي:

ومرحمة الممارسة الفعمية بيف فئات العينة، واستخدمت استبانة 
الستطالع آراء كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس، والمشرفيف التربوييف 
حوؿ البرنامج، وقد أظيرت النتائج اتفاؽ أفراد عينة الدراسة حوؿ 

 تربية العممية.مالءمة البرنامج المقترح لمادة ال
وفيما يتعمؽ بتقويـ الكفايات التعميمية التي يمتمكيا الطمبة       

[ دراسة ىدفت تحديد أىـ الكفايات التقنية التعميمية 39أجرى ياليف ]
الواجب أف تتضمنيا برامج إعداد المعمميف في كميات مقاطعة 

انة بوالية بنسمفانيا األمريكية، شممت االستب (Alleghenyاليجني )
( كفاية تقنية تعميمية موزعة عمى أربعة مجاالت ىي: مبادئ 49)

تصميـ التعميـ والمواد التعميمية، وتقنيات إنتاج المواد، والوسائؿ 
أجمع أعضاء ىيئة  التعميمية المناسبة واالتصاؿ مع الجميور، وقد

كفايات مبادئ تصميـ التعميـ واالتصاؿ مع  التدريس عمى أف
ايات التقنية التعميمية التي يجب أف تتضمنيا الجميور أىـ الكف

برامج إعداد المعمميف، كما اقترح أعضاء ىيئة التدريس أف تدرس 
 .مادة تكنولوجيا التعميـ في الكميات

[ لتقويـ نظـ وبرامج إعداد 40وفي الدراسة التي قاـ غنيمة ]     
المعمـ بمصر في ضوء بعض التجارب العالمية، استعرض نظـ 

المعمـ في مصر، وأمريكيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، إعداد 
والمممكة المتحدة، والياباف، وماليزيا، وتوصمت الدراسة إلى أف واقع 
برامج إعداد المعمـ في كميات التربية في مصر يواجو الكثير مف 
النقد بسبب كثرة المشكالت التي يتعرض ليا مما يعوؽ البرامج في 

النظاـ التكاممي ىو المتبع في برامج إعداد تحقيؽ أىدافيا، ويعد 
المعمـ في مصر، ويرى الباحث أف النظاـ التكاممي المطبؽ ليس 

   نظاًما تكاممًيا بالمعنى العممي لمتكامؿ. 
[ بدراسة ىدفت إلى معرفة مدى توافر 41وقاـ النجار ]     

 الكفايات التقنية التعميمية لدى معممي مرحمة التعميـ األساسي في
األردف وممارستيـ ليا مف وجية نظرىـ، وقد دلت النتائج عمى 

( 56( كفاية تقنية تعميمية بدرجة كبيرة مف أصؿ )46توافر )
( بدرجة متوسطة، وكفاية واحدة بدرجة ضعيفة لدى 7كفاية، و)

معممي التعميـ األساسي، مع وجود ارتباط موجب داؿ إحصائيًا بيف 
 مية وممارستيا عند أفراد العينة. توافر الكفايات التقنية التعمي

بدراسة لمتعرؼ عمى تقديرات طمبة التأىيؿ  [42] وقاـ زقوت     
التربوي بالجامعة اإلسالمية في غزة لمدى اكتسابيـ لميارات 

( ٠٠٠شممت عينة الدراسة )التخطيط لمدرس، والتنفيذ، والتقويـ، و 
لتدريسية، ، طبؽ عمييـ الباحث استبانة شممت الميارات اطالباُ 

سية وأظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة اكتسبوا الميارات التدري
[ 43، وأجرى السندي ])التخطيط والتقويـ والتنفيذ( بدرجة متوسطة

دراسة بعنواف الجوانب المعرفية لبعض الميارات األساسية لمتدريس 
لدى معممي المرحمة االبتدائية، واستيدفت تشخيص مدى تمكنيـ 

المعرفية لميارات التدريس، وتبيف لو تدني مستوى مف الجوانب 
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معرفية لبعض تمكف معممي المرحمة االبتدائية مف الجوانب ال
تحديد وصياغة األىداؼ التعميمية، تحميؿ  ميارات التدريس وىي:
دارة الصؼخصائص المتعمـ واحت  ،ياجاتو، وعرض الدرس، وا 

 .وصياغة األسئمة الصفية وتوجيييا
[ التي ىدفت الى تقويـ خطة إعداد 44الناجي ] وفي دراسة     

المعمميف بجامعة مؤتو مف وجية الطمبة، وقد توصمت الدراسة الى 
نتائج منيا أف درجة اكتساب الطمبة لمكفايات في المجاالت 

فقد أجريا  [45] ت متوسطة. أما توماس ولودمافالتعميمية، كان
( 434عينة الدراسة )دراسة لتقييـ برنامج إعداد المعمميف، وتكونت 

طالبًا، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف أفراد عينة الدراسة قد قيموا 
[ بدراسة 46البرنامج بدرجة عالية. وفي البحريف قاـ الموسوى ]

اسية ( حوؿ فاعمية البرامج الدر تطمع فييا آراء الطمبة )المعمميفاس
تبيف  المعمميف( حوؿ مينة التعميـ،في تعزيز وجية نظر الطمبة )

لو أف ىناؾ أثرا  لمبرنامج الدراسي في اكتساب الطمبة الثقة 
بالنفس، وتشجيعيـ عمى البحث واالطالع العممي؛ وقد أثرت 

 البرامج في اعتقاداتيـ السابقة نحو الرغبة في التدريس. 
[ دراسة ىدفت تحديد االتجاىات الحديثة 47وأجرى جافاف ]     

مة االبتدائية في إيراف، وركزت لتطوير برامج إعداد معمـ المرح
: سمات برامج إعداد المعمـ الفاعؿ الثة أبعاد ىيالدراسة عمى ث

والمنتج، ومجاؿ إعداد المعمـ، والمكانة الحالية إلعداد المعمـ 
االبتدائي، وتـ جمع بيانات الدراسة نوعيًا مف مقابالت مع تسع 

( عمداء 8، و)( مف القادة التربوييف في نظاـ اإلعداد اإليراني9)
كميات إعداد معمميف مختارة، كما تـ جمع البيانات الكمية باستخداـ 

وعمى مدرسييـ في  )الطمبة( ـ توزيعيا عمى المعمميفاستبانتيف ت
كمية إعداد المعمميف، وتوصمت الدراسة إلى  أف العديد  مف 
المعمميف ليسوا عمى عمـ ومعرفة بالطرؽ والمناىج، كما ال يوجد 

اعؿ ونشط بيف كميات المعمميف والمدارس االبتدائية، تواصؿ ف
ويتركز التعميـ في إعداد المعمميف عمى النظريات أكثر مف 

 الممارسة والتطبيؽ.

[ بدراسة ىدفت التعرؼ عمى مواصفات معمـ 48وقاـ كنعاف ]     
المستقبؿ ومتطمبات إعداده، والسيما في ضوء المتغيرات العالمية 

، ومف نولوجيا والتطور العممي والثقافيصر التكوتبدؿ أدواره في ع
ثـ التعرؼ عمى واقع برامج إعداد المعمميف في كمية التربية بجامعة 
دمشؽ والطرؽ المعتمدة والمناىج المتبعة في تأىيميـ، وذلؾ مف 
أجؿ تطوير ىذه البرامج في ضوء األدوار التربوية الجديدة 

عداد مقياس لتقويـ برامج إ عداد المعمميف وفؽ لممعمميف، وا 
متطمبات أنظمة الجودة العالمية، واستخدـ الباحث المنيج التحميمي 
الوصفي، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف برامج إعداد معمـ الصؼ 
في المجاالت المينية واالجتماعية والثقافية واألكاديمية لـ تحقؽ 
 الرضا المطموب؛ مما يستدعي إعادة النظر في األىداؼ والمحتوى

 واألساليب بما يتناسب مع المعايير الدولية لبرامج إعداد المعمـ.
[ بدراسة ىدفت تقويـ برنامج إعداد 49أبو دقة والمولو ] وقامت     

المعمـ في كمية التربية في الجامعة االسالمية في غزة مف وجيو 
التحميمي، وقد تـ  ي، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفالطمبة نظر

( 90الدراسة عمى عينة عشوائية مف الخريجات بمغت )توزيع أداة 
طالبة، وتكونت أداة الدراسة مف المجاالت التالية: والمساقات 
الدراسية، واالتجاه نحو مينة التدريس، والميارات المكتسبة مف 
البرنامج، وواقع التدريب الميداني، وميارات االتصاؿ والتواصؿ، 

ائج الدراسة أىمية المساقات والرضا عف البرنامج، وقد أظيرت نت
العممية والتطبيقية بالنسبة لممواد النظرية، كما أظيرت رضا الطمبة 
عف المدرسيف وبرنامج الكمية، وأف البرنامج لو قدرة واضحة في 
تنمية االتجاىات اإليجابية، والميارات الالزمة لممارسة مينة 

وجية التدريس، كما أظيرت حاجة الطالبات لمميارات التكنول
والحاسوبية، وأوضحت النتائج أف برنامج التدريب الميداني ينمى 
 بعض الميارات التدريسية، مع اقتراح زيادة فترة التدريب الميداني.

 لوحظ مف استعراض الدراسات السابقة االىتماـ المتزايد الذي     
يحظى بو قضايا التربية والتعميـ عمى جميع المستويات؛ مف 

والمحافظة عميو،  تربية والتعميـ في تنمية المجتمعمنطمؽ أىمية ال



322014 
 

12 

والتأكيد عمى أف قضية تأىيؿ المعمـ وتحسيف مستواه التعميمي جزء 
ال يتجزأ مف قضايا التربية والتعميـ التي يجب العناية واالىتماـ بيا 
مف قبؿ الباحثيف، كما لوحظ ضرورة مراجعة الخطط والبرامج 

نالؾ كفايات مينية أساسية يجب أف باستمرار، واإلجماع عمى أف ى
أثناء إعداده؛ والتأكيد عمى حتمية تأىيؿ ( المعمـ) يا الطالبيكتسب

المعمـ وتزويده بتمؾ الكفايات، مف خالؿ إدراجيا ضمف الخطط 
 الدراسية لمؤسسات إعداد المعمـ.  

وألف ىذه الدراسة ىي استمرار لمدراسات السابقة ومحاولة لسد      
فإف الباحث قد استفاد مف توصيات المؤتمرات والندوات  ثغرة فييا؛

والدراسات واألبحاث السابقة في بناء أداة الدراسة، وتحديد المشكمة 
ومنيج الدراسة الحالية، كما أنو لـ تجر دراسة في ىذا الشأف في 

 مجتمع الدراسة حسب عمـ الباحث. 
 الطريقة واإلجراءات .4

 مجتمع الدراسة وعينتهاأ. 
تألؼ مجتمع الدراسة مف طمبة معمـ الصؼ في كمية العمـو التربوية 
جامعة الطفيمة التقنية والمتوقع تخرجيـ في الفصؿ االوؿ لمعاـ 

( طالبا وطالبة، وقد تـ 43، البالغ عددىـ )2012/2013الدراسي 
 اختيارىـ جميعًا.

 أدوات الدراسة  ب.
 استخدـ الباحث األدوات التالية:

 الكفايات التعميمية  ى:داة األولاأل
تـ إعداد ىذه األداة بعد مراجعة األدب التربوي المتعمؽ      

بموضوع الكفايات والميارات التعميمية، واالطالع عمى العديد مف 
والدراسات السابقة،  نماذج المالحظة الصفية، ومقاييس التقويـ.

 كفاية تعميمية في صورتيا( 36) قترح الباحث قائمة مكونة مفا
المبدئية، تـ التأكد مف صدؽ األداة بعرضيا عمى مجموعة مف 
المحكميف المختصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس، وعمـ 

( محكميف، 10النفس التربوي في الجامعات األردنية، وعددىـ )
وقد طمب مف المحكميف إبداء رأييـ في األداة مف حيث:  انتماء 

لصياغة المغوية لمفقرات، ومدى الفقرة لمكفايات التعميمية، ودقة ا
وضوحيا، وأية مقترحات أخرى، وبناًء عمى مالحظات المحكميف 
عمى األداة فقد تـ حذؼ وتعديؿ بعض الفقرات، وقد أصبح عدد 

 (.    1(، ممحؽ )30فقرات االستبانة )
المقياس( فقد تـ استخداـ معامؿ ولقياس ثبات االستبانة )     

الستبانة، حيث بمغ خ ألفا( عمى فقرات ااالتساؽ الداخمي )كرونبا
 ( وىذه قيمة مقبولة ألغراض ىذه الدراسة. 0.88ىذا المعامؿ )

 األداة الثانية: الخطة الدراسية لمعمـ الصؼ 
وتتضمف ىذه األداة جزءًا مف خطة معمـ الصؼ المعتمدة في      

 ، ومواد اإلعدادالتربويكمية العمـو التربوية، وىي مواد اإلعداد 
أف مواد اإلعداد  باعتبار - ( مادة تعممية33) التخصصي وعددىا

وىي  -العاـ لكؿ طمبة الجامعة وليست خاصة بطمبة معمـ الصؼ
حيث طمب مف  ح مف خالؿ كمية العمـو التربوية،مواد تربوية تطر 

الطالب بياف مدى أىمية كؿ مادة تعميمية، ومف بيف خمس 
مف: كبيرة جدا، كبيرة، يا استجابات تتراوح حسب درجة اىميت

( 1،2،3،4،5جدًا، وتوضع درجات مف )، قميمة، وقميمة متوسطة
عمى التوالي، مع اتاحة الفرصة لمطالب إلضافة اية مادة يراىا 

 (.2) ضرورية، ممحؽ
 التصميـ والمعالجة اإلحصائية 

اتبع الباحث المنيج الوصفي، ولإلجابة عف األسئمة الدراسة تـ 
ت الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما استخدـ استخراج المتوسطا

 . T- testاختبار)ت( 
 . النتائج5

ما الكفايات التعميمية التي  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:أواًل: 
 ؟ ـ الصؼ في جامعة الطفيمة التقنيةيمتمكيا طمبة معم

عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية  لإلجابة
المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لمكفايات التعميمية، وقد واالنحرافات 

( 1والجدوؿ ) تـ ترتيب الفقرات تنازليًا حسب المتوسط الحسابي،
 -يوضح ذلؾ، ولتوفير مقارنات بيف االستجابات اعتمد الباحث
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في تصنيؼ درجة التقييـ لمخطة  -وبناءًا عمى رأي المحكميف
فأكثر، كما أنو  3.68 – 3.67 -2.34، 2.33 -1بدرجات 

إحصائيًا فإف طوؿ الفترة يساوي الحد األعمى ناقص الحد األدنى 

(، ) منخفض، متوسط، مرتفع ، وبتقديرمقسـو عمى عدد الفترات
 عمى التوالي.

 1جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات الطمبة لمكفايات التعميمية

 التقدير المعياري االنحراف المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 مرتفع 0.52 4.67 أصيغ األىداؼ الخاصة بكؿ موضوع 1
 مرتفع 0.58 4.55 أضع خطة عامة لممبحث الذي أدرسو 2
 مرتفع 0.62 4.50 أميد لموضوع لمدرس 3
 مرتفع 0.69 4.30 التعمـ السابؽ بالالحؽ أربط 4
 مرتفع 0.75 4.21 األىداؼأنٌوع في  5
 مرتفع 0.81 3.87 ع في طرؽ التدريسأنوٍ  6
 مرتفع 0.93 3.86 سألخص أفكار الدر  7
 مرتفع 0.86 3.80 منزلية أكمؼ الطمبة  بواجبات 8
 متوسط 0.93 3.58 أنٌوع في األنشطة 9
 متوسط 0.85 3.55 ُأنمي ميارات التواصؿ لدى الطمبة 10
 متوسط 0.88 3.43 الفردية بيف الطمبةأراعي الفروؽ  11
 متوسط 0.85 3.40 أحتـر آراء الطمبة 12
 متوسط 0.91 3.31 ُأعزز الطمبة 13
 متوسط 0.65 3.20 ُأشجع ميارات الحوار وتبادؿ األفكار بيف الطمبة 14
 متوسط 0.97 3.00 التكنولوجيا الحديثة لتوضيح مفاىيـ الدرس أستخدـ 15
 متوسط 1.02 2.85 لدى الطمبة اكتشؼ المواىب 16
 متوسط 0.94 2.55 ُأوجو الطمبة لقراءات خارجية 17
 منخفض 0.93 2.33 ُأتابع كؿ جديد في مجاؿ التخصص 18
 منخفض 0.81 2.25 أشجع الطمبة عمى التقويـ الذاتي 19
 منخفض 0.66 2.20 إلى عناصره المحتوى  ُأحمؿ 20
 منخفض 0.62 2.15 ُأقدـ التغدية الراجعة لمطمبة 21
 منخفض 0.53 2.13 استخدـ أساليب متنوعة في التقويـ 22
 منخفض 0.85 2.10 ُأنمي لدى الطالب ميارات الحياة 23
 منخفض 0.71 2.08 ُأنمي االتجاىات والميوؿ لدى الطمبة 24
 منخفض 0.69 2.00 أستخدـ التواصؿ غير المفظي 25
 منخفض 0.68 1.99 أعد اختبارات تشخيصية لمطمبة 26
 منخفض 0.62 1.98 ُأشجع ميارات التفكير اإلبداعي 27
 منخفض 0.64 1.95 ُأنمي ميارات التفكير الناقد 28
 منخفض 0.36 1.92 ُأشجع ميارات التفكير ما وراء المعرفي 29
 منخفض 0.64 1.90 ُأنمي ميارات التأمؿ الذاتي 30
( أف المتوسط 1يالحظ مف النتائج الواردة في الجدوؿ )     

الحسابي لمكفايات التعميمية التي يمتمكيا الطمبة بصورة عامة 
ض الكفايات التعميمية لدى ( وبتقدير متوسط، وعند استعرا3.12)

تـ مالحظة أف العديد مف الكفايات التعميمية كاف تقدير  الطمبة
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وىي  -فأكثر 3.68حسابي المتوسط ال –الطمبة ليا مرتفعًا 
كفايات: أصيغ األىداؼ الخاصة بكؿ موضوع، وأضع خطة عامة 
لممبحث الذي أدرسو، وأميد لموضوع لمدرس، وأربط التعمـ السابؽ 

ُألخص بالالحؽ، وأنوع في األىداؼ، وأنوع في طرؽ التدريس، و 
بواجبات منزلية، وُيمكف تفسير ىذه  أفكار الدرس، وأكمؼ الطمبة

إلى أف ىذه الكفايات مف أساسيات عمؿ المعمـ، وىي  النتيجة
األساس الذي تقـو عميو عممية التعميـ، وال ُيمكف أف تتـ عممية 
التعميـ دوف القياـ بيذه الميارات، كما أف تركيز العديد مف المواد 
التعميمية عمى ىذه الميارات تمكف الطالب مف إتقانيا، وتتفؽ ىذه 

، في أف درجة امتالؾ [41] النجارالنتيجة مع نتيجة دراسة 
المعمميف لمكفايات التعميمية كانت بدرجة متوسطة، في حيف أنيا 

[ التي أشارت إلى تدني 43تختمؼ مع نتيجة دراسة السندي ]
 مستوى تمكف معممي المرحمة االبتدائية لميارات التدريس. 

ة في حيف العديد أف مف الكفايات التعميمية كاف تقدير الطمب     
وىي:  – 3.67 - 2.34المتوسط الحسابي  -متوسطاً  المتالكيا

أنوع في األنشطة، وُأنمي ميارات التواصؿ لدى الطمبة، وأراعي 
الفروؽ الفردية بيف الطمبة، وأحتـر آراء الطمبة، وُأعزز الطمبة، 
وُأشجع ميارات الحوار وتبادؿ األفكار بيف الطمبة، وأستخدـ 

يح مفاىيـ الدرس، وأكتشؼ المواىب لدى التكنولوجيا الحديثة لتوض
الطمبة، وُأوجو الطمبة لقراءات خارجية، ويفسر ذلؾ أف ىذه المواد 
يتـ التركيز عمييا في بعض المواد التعميمية إال أنو ليس بصورة 

 كافية، وىي مواد بالجانب النظري.     
ا الى أني ميمية التي أشارت تقديرات الطمبةأما الكفايات التع     

فيي اتابع كؿ جديد  - 2.33 -1 المتوسط الحسابي - منخفضة
 في مجاؿ التخصص، وأشجع التقويـ الذاتي لمطمبة، وُأحمؿ

ية الراجعة لمطمبة، وأستخدـ ذالمحتوى إلى عناصره، وأقدـ التغ
أساليب متنوعة في التقويـ، وأنمي لدى الطالب ميارات الحياة، 

ة، واستخدـ التواصؿ غير وأنمي االتجاىات والميوؿ لدى الطمب
المفظي، وأعد اختبارات تشخيصية لمطمبة، وأنمي ميارات التفكير 

الناقد، وأشجع التفكير االبداعي، وأشجع ميارات التفكير ما وراء 
المعرفي، وأنمي ميارات التأمؿ الذاتي، وقد يفسر ذلؾ مف عدة 

لمتعمقة الكفايات التعميمية التي يمتمكيا الطمبة وا فانخفاضجوانب؛ 
بالجوانب الوجدانية يمكف أف يفسر إلى أف ىذه الكفايات أكثر 
تعقيدًا مف غيرىا، إذ يتطمب إتقانيا ميارة وممارسة وتدريب مكثؼ، 
فأغمب المعمميف يركزوف عمى الجانب المعرفي لألىداؼ، ميمميف 
بذلؾ الجانب الوجداني، وىي األىداؼ المرتبطة بالقيـ واالتجاىات 

راء والقائمة عمى ربط المعمومات التي تقدـ لممتعمـ والميوؿ واآل
اء، بوجدانو؛ لكي يسمؾ سموكًا وجدانيًا تجاه األشخاص، أو األشي

أف أسباب عدـ تركيز  [27] أو الموضوعات. ويرى الدوسري
المعمميف عمى الجانب الوجداني ترجع إلى الخمط بيف الجانب 

يرجع ذلؾ  بية، كماالمعرفي في مستويات متشاالوجداني والجانب 
إلى صعوبة قياس األىداؼ في المجاؿ الوجداني، منيا ما يتعمؽ 
بتحديد السمة المراد تنميتيا، أو بإعداد المقياس الذي يقيس السمة، 

تحميؿ النتائج وتفسيرىا وذلؾ لصعوبة صياغة األىداؼ والحاجة  أو
رة و القدلوقت أطوؿ لتحقيؽ ىذه الميارات، أو أف المعمـ ليس لدي

أما انخفاض مستوى امتالؾ الطمبة عمى تنمية ىذه السمات، 
لمكفايات التعميمية المتعمقة بميارات التفكير المختمفة فيفسر في أف 
غالبية الطمبة )المعمميف( يركزوف عمى ميارات التفكير الدنيا، 

 فكير المختمفة، ولقد أشار سرحافتوقمياًل ما يتطرقوف الى ميارات ال
دى طمبة كمية التربية مستوى ميارات التفكير لإلى أف  [50]

وذلؾ كنتيجة لدراستو حوؿ مستوى ميارات التفكير الناقد  منخفض
[ عندما 51الجامعات، كما أكد ذلؾ برىـ والخطيب، ] لدى طمبة

جة، والتخميف، أشارا إلى انخفاض مستوى ميارات التفكير كالنمذ
الرياضي،  التبريرو  والنقد، التنبؤ، والتفكير الجبري، والتعميؿ

االستقراء، والتفكير المنطقي، والبرىاف الرياضي لدى الطمبة، و 
[ أف عدـ تصميـ المناىج تصميمًا 52وأضاؼ مرعي ونوفؿ ]

يشجع عمى التفكير الناقد، ناىيؾ عف صعوبة امتالؾ ميارات 
التفكر الناقد وممارستيا، أما انخفاض مستوى الكفايات المتعمقة 
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يـ، والتقويـ الذاتي، فيفسر ذلؾ بضعؼ تركيز المواد بأساليب التقو 
التعميمية المطروحة في الجامعة عمى ىذه المواضيع، كما أف 
األساليب السائدة في التقويـ في الجامعة تكاد تقتصر عمى 
األساليب التقميدية؛ وبالتالي فإف اكتساب الطمبة ليذه الميارات 

 ضعيؼ.   
لطمبة ف عزو عدـ امتالؾ اومف ناحية أخرى فإنو يمك     

بصورة جيدة  - بشكؿ عاـ - المعمميف( لبعض الكفايات التعميمية)
إلى قصور أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة في ميارات 
التخطيط، والتنفيذ، والتقويـ، واإلدارة والعالقة مع الطمبة، وأف 
ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمميارات التدريسية لـ يبمغ المستوى 

المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية،  المقبوؿ، وىذا ما أشار إليو تقرير
[؛ مما 53يعي ]، والسب2003متحدة اإلنمائي لعاـ رنامج االمـ الوب

يؤدي تأثر الطمبة بالمدرسيف، ومحاولة تقميدىـ ومحاكاة طريقة 
 واسموب طرحيـ لممادة، مما ينعكس عمى ادائيـ التدريسي.

: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: ىؿ تختمؼ الكفايات التعميمية ثانياً 
معمـ الصؼ في جامعة الطفيمة التقنية باختالؼ التي يمتمكيا طمبة 
 المعدؿ التراكمي؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار )ت( لممقارنة بيف 
( يوضح 2ة، والجدوؿ )المتوسطات الحسابية لمجموعتي أفراد العين

 :ىذه النتائج
 2جدول 

 في تقديراتهم لمكفايات التعميمية التي يمتمكونها لحسابية لمجموعتي أفراد العينةاختبار )ت( لمفروق بين المتوسطات ا
 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المعدل التراكمي
 0.030 41 0.084- 0.40 3.01 اقؿ مف جيد
    0.24 3.42 جيد فأكثر

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند  (2(يتبيف مف الجدوؿ      
( بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة = 0.05 مستوى الداللة )

 يـ تعزى لمتغير المعدؿ التراكمي،الدراسة لمكفايات التعميمية لدي
وأف ىذه الفروؽ لصالح الطمبة مف ذوي المعدؿ التراكمي جيد 

( بينما كاف 3.42فأكثر، إذ كاف المتوسط الحسابي لتقديراتيـ ىو )
المتوسط الحسابي لتقديرات الطمبة مف ذوي المعدؿ التراكمي أقؿ 

ويفسر ذلؾ أف الطمبة مف ذوي التحصيؿ  (،3.01مف جيد ىو )
بيؽ الميارات التعميمية أكثر مف غيرىـ المرتفع لدييـ القدرة عمى تط

بسبب اجتيادىـ وامتالكيـ ليذه الميارات، وأف التحصيؿ المرتفع 
، أف [54]، ويشير مكويف ينعكس عمى امتالؾ الطمبة لمميارات

المعمـ( داخؿ الفصؿ، وكفاياتو التعميمية تتأثر ) أداء الطالب
 غي بالتحصيؿ العاـ لو، وفي ىذا الصدد يضيؼ ماسرو وبي

 أف أكبر المتغيرات في التنبؤ بالميارات التدريسية لمطالب[55]

المعدؿ التراكمي(، كما يضيؼ مرعي )المعمـ( ىو المعدؿ العاـ )
أنو توجد عالقة موجبة بيف مستوى ميارات التفكير   [52]ونوفؿ

 الناقد ومعدالت الطمبة التراكمية.
مبة معمـ الصؼ في ما تقديرات ط الثالث: بالسؤاؿ المتعمقة النتائج

 جامعة الطفيمة التقنية لمخطة الدراسية؟ 
المعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تـ     

مادة تعميمية، وقد تـ ترتيب المواد  كؿ عمى الدراسة أفراد لتقديرات
 بيف مقارنات التعميمية تنازليًا حسب المتوسط الحسابي، ولتوفير

 في االستجابات اعتمد الباحث وبناءًا عمى توصية المحكميف
منخفض، متوسط، ) ىمية لممادة التعميمية، التقديراأل تصنيؼ درجة

عمى  ( فأكثر3.68، 3.67 -2.34، 2.33 -1مرتفع( بدرجات )
( يوضح المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 3) التوالي، والجدوؿ

 ر. المعيارية لتقديرات الطمبة التقدي
 
 
 



322014 
 

16 

 3جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة ألهمية المواد التعميمية في خطة معمم الصف

 التقدير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 مرتفع 4573 4554 (2التربية العممية لطمبة معمـ صؼ ) 1
 مرتفع 0.72 4535 (1) التربية العممية لطمبة معمـ صؼ 2

 مرتفع 4588 4524 ميارات قرائية وأساليب تدريسيا 3

 مرتفع 4573 4519 ميارات لغوية وأساليب تدريسيا 4

 مرتفع 4585 4514 ميارات الكتابة وأساليب تدريسيا 5

 مرتفع 4592 4549 طرائؽ التدريس لمصفوؼ األولى 6

 مرتفع 4591 4544 دراسيةميارات  7

 مرتفع 1525 3594 تصميـ التدريس 8

 مرتفع 4593 3585 ميارات الحياة 9

 مرتفع 488 3584 تدريبات في النحو والصرؼ 14

 متوسط 4583 3567 عمـ نفس تربوي 11
 متوسط 4589 3565 االجتماعية وأساليب تدريسيا تربيةال 12
 متوسط 4593 3563 (1تدريسيا )التربية اإلسالمية وأساليب  13
 متوسط 4598 3561 أدب األطفاؿ 14
 متوسط 4593 3558 تربية الطفؿ في االسالـ 15
 متوسط 4596 3555 استخداـ الحاسوب في التعميـ 16
 متوسط 4572 3552 سيكولوجية الطفؿ 17
 متوسط 4585 3544 (2التربية اإلسالمية وأساليب تدريسيا ) 18
نتاج الوسائؿ التعميميةتصميـ  19  متوسط 1547 3534 وا 
 متوسط 1535 3544 عمـو الحديث واساليب تدريسو 24
 متوسط 1523 2594 إدارة الصؼ 21
 متوسط 4549 2564 مقدمة في المناىج 22
 منخفض 1518 2533 النظاـ التربوي في االردف 23
 منخفض 1538 2532 (1) مفاىيـ أساسيو في العمـو وأساليب تدريسيا 24
 منخفض 1549 2531 (1) مفاىيـ أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسيا 25
 منخفض 4593 2534 (2) مفاىيـ أساسيو في العمـو وأساليب تدريسيا 26
 منخفض 1545 2534 أساليب البحث 27
 منخفض 1531 2529 ميارات دراسية بالمغة اإلنجميزية 28
 منخفض 4598 2529 (2) الرياضيات وأساليب تدريسيامفاىيـ أساسية في  29
 منخفض 1518 2527 اإلحصاء في التربية 34
 منخفض 1511 2525 اسس التربية 31
 منخفض 4592 2522 القياس والتقويـ في التربية 32
 منخفض 4596 2524 )متقدـ( ميارات الحاسوب 33
( أف المتوسط 3الواردة في الجدوؿ )يالحظ مف النتائج      

التعميمية بصورة عامة بمغ  الحسابي لتقديرات الطمبة ألىمية المواد
( وبتقدير متوسط؛ وعند استعراض المتوسطات الحسابية 3.25)

لتقديرات الطمبة ألىمية المواد التعميمية، فقد كاف تقدير الطمبة 
التعميمية المتعمقة  لممواد -فأكثر  3.68المتوسط الحسابي  -مرتفعاً 

التربية العممية لطمبة  العممي والتطبيقي والمياري مثؿ: بالجانب



          
 

17 

(، والميارات 1) (، والتربية العممية لطمبة معمـ صؼ2معمـ صؼ )
القرائية وأساليب تدريسيا، والميارات المغوية وأساليب تدريسيا، 
وميارات الكتابة وأساليب تدريسيا، وطرائؽ التدريس لمصفوؼ 
األولى، وميارات دراسية، وتصميـ التدريس، وميارات الحياة، 
وتدريبات في النحو والصرؼ، ويفسر ذلؾ أف ىذه المواد يحتاج 
الييا الطالب لكي بقـو بعممو بالطريقة المناسبة؛ وذلؾ ألف ىذه 
المواد تعتبر أساسية لمعديد مف الكفايات التعميمية لممعمـ، وتركز 

ومف خالليا يتدرب الطالب عمى إعطاء عمى الجانب التطبيقي، 
الدروس بصورة عممية، وتتيح لو االنخراط الفعمي في المواقؼ 
التعميمية، وتوفر لو فرصة التدرب والممارسة العممية لعممية التعميـ، 
كما أف المساقات التربوية المتعمقة بالتربية العممية والتجارب 

لتعمـ كونيا تمثؿ بالنسبة الميدانية أكثر التصاقا برغبة الطالب في ا
لو الميداف الحقيقي لممارسة مياراتو العممية والمعرفية، وتكسبو 
خبرات مستمرة وتغذية راجعة ميدانية لتنمية قدراتو وتطوير ميارتو 
الواقعية، وتتفؽ ىذه النتائج بصورة جزئية مع نتائج دراسة الخطابي 

موب، وى المط[ في أف المقررات الدراسية لـ تصؿ إلى المست35]
التي أشارت إلى أف المستوى  [36] دراسة رمضاف ومع نتائج

[ التي أشارت إلى أف المواد 48متوسط، ونتائج دراسة كنعاف ]
التعميمية في خطة إعداد المعمميف لـ تحقؽ الرضا المطموب، ومع 

[ بصورة جزئية في إشارتيا إلى 38] نتيجة دراسة البنعمي ومراد
نتيجة مع نتيجة العممية، في حيف تختمؼ ىذه ال أىمية مادة التربية

التي أشارت إلى قصور برنامج إعداد المعمـ،  [32] دراسة الصائغ
[ التي أشارت الى أف برنامج إعداد 34ومع نتيجة دراسة الشرعي ]

 معمـ الصؼ يعطي مؤشرًا جيدًا بصورة عامة.  
 - متوسطاً أما المواد التعميمية التي كاف تقدير الطمبة ليا      

ـ نفس : عمفيي – 3.67 - 2.34 المتوسط الحسابي يتراوح بيف
 ةاليب تدريسيا، والتربية االسالميوأس ةاإلجتماعي ةتربوي، والتربي

فاؿ، وتربية الطفؿ في االسالـ، (، وأدب األط1وأساليب تدريسيا )
ؿ، والتربية وسيكولوجية الطف واستخداـ الحاسوب في التعميـ،

نتاج الوسائؿ 2اليب تدريسيا )وأس ةاالسالمي (، وتصميـ وا 
دارة الصؼ، ومقدمة  التعميمية، وعمـو الحديث وأساليب تدريسو، وا 
في المناىج، ويفسر ذلؾ إف ىذه المواد تتضمف العديد مف 
المعارؼ والمفاىيـ والميادىء والنظريات التي ليا عالقة مباشرة 

ممية، ويعد فيـ األسس بالعممية التعميمية وتزود الطالب بالخمفية الع
المعمميف( فيي تساعدىـ عمى والنظرية لمتعمـ مفيدًا لمطمبة )النفسية 

ـ، تحديد التوجو النفسي الذي ينطمقوف منو في تعامميـ مع المتعم
لتعميمية المناسبة لنموىـ المعرفي، وفي اختيار الخبرات والمواد ا

المناسبة  كما تساعدىـ عمى استخداـ الطرؽ واألساليب والنماذج
 لممواقؼ التدريسية.

في حيف أف المواد التعميمية التي كاف تقدير الطمبة ليا      
ىي: النظاـ التربوي  -فأقؿ  2.33المتوسط الحسابي  -منخفضًا 

(، 1في االردف، ومفاىيـ أساسيو في العمـو وأساليب تدريسيا)
(، ومفاىيـ 1ومفاىيـ أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسيا)

(، وأساليب البحث، وميارات 2أساسيو في العمـو وأساليب تدريسيا)
دراسية بالمغة اإلنجميزية، ومفاىيـ أساسية في الرياضيات وأساليب 

(، واالحصاء في التربية، واسس التربية، والقياس 2تدريسيا)
عدة  (؛ ويفسر ذلؾ مف2) والتقويـ في التربية، وميارات الحاسوب

سس التربية مواد تيتـ قة بالنظاـ التربوي، وأفالمواد المتعم جوانب
ظري والفمسفي والذي عادة ال يالقي قبوال لدى الطمبة، نبالجانب ال

كما أف بعض المواد المتعمقة بالعمـو والرياضيات واإلحصاء 
وأساليب البحث والقياس والتقويـ تيتـ بالجانب العممي والرياضي 

ي عادة ما يكوف اتجاىات المواد الت والتجريدي، وىذهواإلحصائي 
الطمبة نحوىا سمبية، إذ إف ىذه المواد يغمب عمييا الصور النظرية 
والتجريدية والمنطقية، تتعامؿ معيا بالرموز والمعادالت الرياضية 

معمـ الصؼ( ىـ خريجو كيميائية، خاصة أف معظـ الطمبة )وال
لعامة التي الفرع األدبي في الثانوية العامة ومعدالتيـ في الثانوية ا

(، أما مادة 70-65قبموا عمى أساسيا في الجامعة تتراوح بيف )
المغة االنجميزية والتي عادة ما تكوف اتجاىات الطمبة نحوىا سمبية 
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إذ يجد الطمبة صعوبة في تعمميا، وىناؾ العديد مف المعوقات التي 
تحوؿ دوف استخداـ تعمميا بصورة فعالة؛ منيا ما ىو فني  ويتمثؿ 

صميـ المناىج، والمحتوى، وطرؽ التدريس التقميدية وأساليب في ت
التقويـ، ُيضاؼ إلى ذلؾ النقص في تجييزات المختبرات المغوية، 
والوسائؿ التعميمية المساعدة، والمصادر اإلثرائية الحديثة، ومنيا ما 
ىو نفسي إذ يقدـ الطالب عمى تعمـ المغة االنجميزية وفي ذىنو 

حوؿ صعوبة المغة، واستحالة تعمميا، وىذا  العديد مف التصورات
التصور السمبي يؤدي إلى فقداف الثقة بالقدرة عمى التعمـ واالتقاف، 
يضاؼ إلى ذلؾ شعوره بأنيا ليست ذات أولوية ميمة في حياتو، 

( وىي مادة تتعمؽ بميارات متقدمة 2) أما مادة ميارات الحاسوب
، ويمكف تفسير ذلؾ في الحاسوب فقد كانت درجة األىمية قميمة

لعدـ توفر مختبرات حاسوبية كافية، وعدـ توفر برمجيات مختصة، 

الطمبة عدـ أىمية الميارات  العتقادوقمة الدعـ الفني، باإلضافة 
ـ، وعد استخداميا في مجاؿ المتقدمة في الحاسوب بالنسبة إليي

والتي عادة ما تتطمب كفاءة أكبر مف مادة استخداـ  عمميـ،
 في التعميـ.الحاسوب 

: ىؿ تختمؼ تقديرات طمبة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع: رابعاً  
لدراسية باختالؼ معمـ الصؼ في جامعة الطفيمة التقنية لمخطة ا

 ؟المعدؿ التراكمي
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار )ت( لممقارنة بيف 
المتوسطات الحسابية لمجموعتي أفراد العينة في تقديراتيـ ألىمية 

( يوضح ىذه 4المواد التعميمية في خطة معمـ الصؼ، والجدوؿ )
النتائج 

 4جدول 
 تقديراتهم ألهمية المواد التعميمية في خطة معمم الصف في اختبار )ت( لمفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتي أفراد العينة

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المعدل التراكمي
 45958 41 45453 4546 3541 أقؿ مف جيد
    4535 3554 جيد فأكثر

فروؽ ذات داللة إحصائية ( أنو ال توجد 4يتبيف مف الجدوؿ )     
أفراد ( بيف متوسطات تقديرات = 0.05 عند مستوى الداللة )

التعميمية تعزى لمتغير المعدؿ ألىمية المواد  عينة الدراسة
التراكمي، ويفسر ىذا عمى أف نظرة الطمبة ألىمية المواد التعميمية 

 تختمؼ في حاجة ودورىا في العممية التعميمية وتقدير أىميتيا ال
كؿ طالب إلى ذلؾ وال يتعمؽ ذلؾ بتحصيمو، كما أف جميع الطمبة 
يعدوف لمدور نفسو؛ وبالتالي فإف ىذه المواد ميمة لمدور المطموب 

 القياـ بو.  
وبناءًا عمى نتائج الدراسة، فإنيا توصي بضرورة تضميف      

سية العديد مف الكفايات التعميمية التي يكوف ليا أثر االخطة الدر 
في معمـ الصؼ مثؿ أساليب التقويـ البنائية، وميارات البحث فعاؿ 

بأنماطو المختمفة، والتركيز عمى الجوانب  واالستقصاء والتفكير
 العممية والميدانية، والتقويـ المستمر لمخطط والكفايات التعميمية

 .التي ينبغي لمطمبة امتالكيا وممارستيا
 المراجع
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EDUCATIONAL COMPETENCIES THAT STUDENTS OF 

CLASSROOM TEACHERS HAVE IN TAFILA 

TECHNICAL UNIVERSITY (TTU) AND THEIR 

EVALUATION TO THE INSTRUCTIONAL PLAN 

Ahmad. O. Qarareh 

Abstract_The study aimed at investigating the educational competencies that the students of classroom 

teachers have in (TTU) and their evaluation to the instructional plan. 

     To achieve the goal of the study, two instruments were developed: The first one included 

instructional plan for the classroom specialization, that included (34) courses. The second was a scale 

of educational competencies with (30) educational competence. The Validity and reliability were 

checked. 

     The instruments were applied at the (43) students of classroom teachers who are expected to 

graduate in the academic year 2012/2013- first semester. 

     The results showed that the mean for the students estimations for educational competencies that the 

students have was (3512) with mid level, In addition the most educational competencies that the 

students have were those ones relating to forming goals, showing and presenting the content of the 

courses, Whereas the least educational competencies were those ones relating to development of 

thinking, self evaluation, presenting feedback, developing values, trends and attitudes, and evaluation 

strategies in general. 

     The mean for the students estimations about the importance of the educational courses that 

included in the instructional plan was (3.25) with mid level. In addition, the most importance for the 

educational courses were those ones relating to skillful, applied and practical domain. Whereas the 

least educational courses importance were those ones relating to theoretical and philosophic domain. 

     The study recommended that there should be a concentration on the applied  practical domains in 

the instructional plan study, thinking skills and following up the students training in educational 

classes.      
Keywords: Educational competencies, classroom teacher, evaluation. 

 
 
 
 


