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 انــــر وعرفــشك
الحمددددد ذ الددددذ  ألبمنددددن اللددددبر ومنحنددددن اللددددحة وأعدددداننن علدددد   تمددددا  هددددذ  
الرسددالةو ومددن بعددد و يطيددأ لددن أن أتاددد  بددوا ر الشددكر وعرددي  اىمتنددان والعر ددان  لدد  

و التددن لبددا مددن األستتتا ا التتدكتورا إحستتان عبتتد التترحيم ف متتيهيئددة ارشددراضو ح ددر  
د قدددمت لددن العددون والمسدداعد  منددذ بدايددة مشددوار دراسددتنو وحتدد  ا نو اسددمبا كلددقو  ادد

 كان لتوجيباتبا العلمية وتعليماتبا المنبجية األثر األكبر  ن  نجاز هذ  الرسدالةو كمدا 
بدددوا ر الشدددكر  األستتتتا ا التتتدكتورا ريتتتم احمتتتد عبتتتد الع تتتيمأود أن أتادددد   لددد  ح دددر  

اد ونلد  وجبدد  دن متابعدة سديرور  هدذا والتادير عل  كل مابذلتق وقدمتدق لدن مدن  رشد
العملو لاد تعلمت منبما الكثيرو  لبما منن كدل التاددير واىحتدرا  الددائمينو كمدا أتادد  

 بالشكر  ل  ح ر  األستاذ الدكتور علن حبايأ عل  دعمق ومساندتق. 
األستتتا ا التتدكتورا  نتتا  عبتتد وأتادد  بددوا ر الشددكر وعرددي  اىمتنددان  لد  ح ددر  

و علدد  تل ددلبما األستتتا  التتدكتور شتتاكر عبتتد الع تتيم قينتتاو وح ددر   جتتبالمتتنعم ر 
 بابول المناقشة وتحملبما عأء الاراء  أثناء ارجاز .  

والشدددكر مولدددول لدددرئيس قسددد  المنددداهج وطدددرق التددددريس وكا دددة أع ددداء هيئدددة 
ل  قس  الدراسات العليدا بالكليدة علد  تيسدير وتسدبيل األمدور  التدريس والعاميلن  يقو وا 

 ردارية وحسن المعاملة.  ا
والشكر والتاددير  لد  جامعدة عدين شدمس الرا عدة األكاديميدة األولد   دن الدوطن   

ل  كلية البنات لآلداأ والعلو  والتربية لاحبة المكاندة األكاديميدة المرموقدة  العربنو وا 
 بأع اء هيئتبا التدريسية. 

لددددد  ملدددددر العروبدددددةو منبدددددم العلددددد  والعلمددددداء والمعر دددددة والح  دددددار و  الشدددددكر وا 
واىحترا  والتادير لشعببا العربن الملر  األليل؛ عل  طيأ وحسدن المعاملدة وكدر  

 ال يا ة. 
كمددا أتاددد  بالشددكر والعر ددان  لدد  السدداد  المحكمددين الددذين قدداموا بتحكددي  أدوات 
الدراسة عل  تعاونب  واسدتجابتب و والشدكر مولدول  لد   دارات الجامعدات الللسدطينية 

سة )جامعدة الاددس الملتوحدةو وجامعدة النجداحو وجامعدة الوليدلو وجامعدة مو وع الدرا
 بيت لح (و عل  ما قدمو  من تعاون وتسبيل  ن تطبيق البحث. 
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الشدددكر كلدددق لوالدددد ا رحمبمدددا اذو اللدددذين  دددحيا مدددن أجدددل أن ألدددل  لددد  هدددذ  
ملدوا الدذين و دروا كدل الددع  والمسداند و ولدبروا وتح لزوجتي وابنتايياللحرةو والشكر 

عنداء وعدأء ايدابن عدنب . وهندا يطيدأ لدن أن أتادد  بالشدكر مدن أنسدبائن مدراد وعدواد 
 ومحمد عل  رعايتب  شئون أسرتن أثناء ايابن.

والشكر رووانن؛ وأوواتن؛ الدذين كدانوا لدن السدند الحايادن  دن موالدلة حيداتن 
 العلمية. 

ا قدمدق علد  كدل مد د. عتاطف شتعثكما يطيأ لدن أن أشدكر ابدن العد  العزيدز 
لن من دع  ومساند و وأشكر كل مدن  أ. تبدانن شدعثو ود. سدال  شدعثو وأ. عبدد اذ 
شعثو و راس شعثو وأسر  األستاذ جمال الديراو  علد  مدا قددمو  مدن دعمبد  معندو  

 أثناء  تر   قامتن  ن ملر. 
والشكر مولول لزمالئن  د. مبند التعبانو ود.  براهي  موس و ود. شاد  أبدو حلدت و 

د. عددددنان شدددبيكةو واألسدددتاذ أيمدددن عبدددد المجيددددو واألسدددتاذ محمدددد الدريدددد و واألسدددتاذ و 
 حسن لدادو و ود. علن وواجة عل  ما قدمو  لن من دع   نن ومعنو .

والشكر  ل  الزمالء األلدقاء  د. عبد الكدري  البرادوثنو ود. مجدد  المدالكنو 
و  مددن دعدد  معنددو  كددان لددق د. رائددد بدددرو و . جمددال طميددز و ود. حددات  جددابر لمددا قدددم

 األثر اىيجابن عل  انجاز هذا البحث.
 

 الباحث                 
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 مستخلص
هد ت الدراسة لتعرض مدى درجة توا ر معايير الجود  الشاملة لبرنامج  عداد معلمن اللغة 

ارعداد الثاا نو )أهداض برامج ارعدادو  العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية من حيث
كما هد ت للكشض ارعداد األكاديمنو ارعداد التربو و التربية العمليةو طرق التدريسو أساليأ التاوي (و 

لدى الطالأ معلمن اللغة  عن مدى توا ر معايير جود  مبارات التدريس )التوطيطو التنليذو التاوي (
اتبم الباحث  ؛ولتحايق أهداض الدراسة ية. العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطين

بعد التحاق من لدقبا من قبل لجنة تحكي , من الموتلين,  المنبج الوللن التحليلنو واستود  استبانق
الباحث  كما استود  ( ع و هيئة تدريسو52( طالبا معلماو و)198وطبات عل  عينة تكونت من )

  .طالبا معلما (25)طبات عل  عينة مكونة من  بطاقة مالحرة
الدراسة أن معايير جود  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية وأو حت نتائج 

أنق يوجد  روق دالة  حلائيًا عند مستوى  وأربرت النتائجالعليا قد تحاات بدرجة توا ر  وق المتوسطةو 
ى أع اء هيئة التدريس ولدى ( بين متوسطات درجات التوا ر لمعايير جود  برامج ارعداد لد0.01)

الطالأ المعلمينو للال  أع اء هيئة التدريسو كما وأربرت أنق ى يوجد  رق دال  حلائيًا عند 
وأو حت  ( بين متوسطات درجات التوا ر لمعايير جود  برامج ارعداد يعزى للجامعات.0.01مستوى )

لتنليذو التاوي ( لدى الطالأ معلمن اللغة معايير جود  مبارات التدريس )التوطيطو ا نتائج الدراسة أن
 .قد تحاات بدرجة توا ر متوسطة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية

 عداد معلمن اللغة العربيةو معايير الجود  الشاملةو الجامعات الللسطينيةو المرحلة  الكلمات المفتاحية:
 األساسية العليا.      
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Abstract 
The study aimed at identifying the degree of availability of the 

Comprehensive quality standards of the preparation program of upper 

basic stage Arabic language teachers at the Palestinian universities in 

terms of (preparation programs objectives, cultural preparation, academic 

preparation, educational preparation, practical education, teaching 

methods programs, evaluation techniques). It also aimed at exploring the 

degree of availability of quality teaching skills standards (planning, 

implementation, evaluation) of upper basic stage Arabic language 

student-teachers at the Palestinian universities. The researcher conducted 

the descriptive analytical method. To achieve the study aims; A 

Questionnaire, validated by a panel of jury, was administered to a sample 

consisted of (198) student-teachers of Arabic language and (52) members 

of the teaching staff at the Palestinian universities. In addition, a Note 

Card was administered to a sample of (25) student-teachers of Arabic 

language. Findings showed that there was a statistically significant 

difference at (0.01) between the mean scores of availability of quality 

standards of the preparation programs between the Teaching Staff and the 

student-teachers in favor of the teaching staff. They also showed that 

there was no statistically significant difference at the level (0.01) between 

the mean scores of quality standards availability of the preparation 

programs due to the universities variable. The results revealed that there 

were deficiencies in the quality standards of the preparation programs of 

upper basic stage Arabic language teachers at the Palestinian universities. 

They also revealed that there was a weakness in the quality of teaching 

skills standards (planning, implementation, evaluation) of the Arabic 

language student-teachers of upper basic stage at the Palestinian 

universities.   

Key words: Arabic Language Teachers' Preparation, Comprehensive 

Quality Standards, Palestinian Universities, Upper Basic Stage. 
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 اإلطار العام للبحث 
 

 مقدمة:  
از   ن أهميتبا السياسات اىقتلادية اىستراتيجيات التربوية التعليمية لدولة ما تو و  السياسات

ألن التربية بملبومبا الشامل تلعأ  ؛و وتتكامل معبا جدلياً نلسبا لدولةلاللناعية و التنموية و 
و  من واللبا تتبلور ارنسانيةوهوية أ  مجتمم من المجتمعات  ودورها  ن تشكيل معال 

 التن تعن ملبو  تكاملوروحباو وهن حجر األساس عند الدول  وولائص هذ  المجتمعات
 رستراتيجيتبا العامة.  -عل   وء وعيبا- اىستراتيجيات الموتللةو وتوطط

للحديث عن الكوادر البشرية التن  -بال رور - ن الحديث عن اىستراتيجيات التربوية ياود
كان يام عل  عاتابا تنليذ تلك اىستراتيجياتو وتحايق األهداض التربوية المرجو  منباو وعليق 

 ؛قبل الودمةو و ق معايير الجود  الشاملة لقيوتأه واىهتما  بالمعل و وتطوير برامج  عداد 
عل  استاالل  ل  أن الحلار  *(5و 2005رو حيث يشير )علن مدكورولتساير متطلبات العل

والثاا نو وى يت  التطور الح ار  والثاا ن  ى بتطور  واألمة ى يت   ى بتطويرها الح ار 
عداد  جيداً  ولتربيةو وى يت  تطور التربية  ى عن طريق المعل ا  وهو المشكلة - ذاً -و  المعل  وا 

  .وهو الحل
والمستابلو وهن رسالة  ويحمل المعل  رسالة  نسانية نبيلة تبدض  ل  بناء مجتمم الحا رو 

والاومية ةو وارس الاي  الوطنية وتكوين ال مائر الحيا  وتشكل  ن م مونبا لناعة العاول
وارنسانية  ن نلوس الجيلو  بو الذ  يبنن اللكر المبدع الذ  ى يتوقض عند حدو وى يحلر 
نلسق  ن قالأ واحد جامدو وهو الذ  يحلن الناشئة من ا ثار السلبية للعولمةو ويعده  

وقو و ويسمو بب   ل  مستوى التحديات التن تواجق الوطن  ,لمواجبة الحيا  بكل ثاة
 (.3و 2009)محمود السيدو واألمة.

لباو وهو المربنو   يباو وميسر لباو وباحثً  للمعر ة؛ بل منتج ل  يعد ناقالً  المعل  ن 
 ,والنلسية ,أما  المجتمم عن تربية األجيالو ومل  بحاجات تالميذ  اىجتماعية والمسئول

مم ما شبد  العال   وتطلعات مجتمعقو ولولاً  ووق ايا ووتااليد وبثاا ة واللسيولوجيةو وعارض
وتكنولوجيا  وثور  اىتلاىت  و ن الارن الحاد  والعشرين من تطور  ن مجاىت عد  منبا

المعلوماتو مما انعكس أثر  عل  كا ة مستويات الحيا  البشريةو منبا تطور ملبو  التربيةو 
 ور  والة.عامةو وعل  أدوار المعل  بل ةالتعليميوانعكاسق عل  طبيعة العملية التعليمية 

                                                 
 (. يتبم الباحث نرا  التوثيق التالن )اىس  األول للمؤلض واىس  األويرو سنة النشرو رق  الللحة *
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ونررا لما تشكلق المسؤولية الملاا  عل  كاهل المعل  من أهمية كبير و  إن األمر يتطلأ 
 ,بق و ق معايير وا حة ةالمنوط رادو األليتسن  لق الايا  ب ؛ عداد  عمليةعاد النرر  ن أن ي  

يرل المعل   ألنق ومم كل ما طرأ من تغير عل  أدوار  بد م من ماوىت التربية الحديثةو ؛ومحدد 
 المعل و بالملبو   ,أل راد المجتمم والسلوكن ,والثاا ن ,أحد أه  محددات المشبد المعر ن

 وثاا ياً  ,الحديثو ميسار للجانأ المعر ن لدى طالبقو ولق دور بارز  ن تربية األجيال  كرياً 
لية التربوية والوالق لديب و و ن مورجات العم ,مما يؤثر  ن بنية التلكير المبدع وجسمانياً 

رلالح  ؛برمتبا. ويلترض أن يحر  المعل  بإعداد جيدو باعتبار  "مدوال من المداول األساسية
 (.  102و 2008رجأو  لنالعملية التعليمية  ن أ  مجتمم من المجتمعات")ملط

ومؤسسات التعلي   و ن ق ية  عداد المعل  من أه  الا ايا التن تشغل بال التربويين
وويبة األمل لدى أوساط  ,بارحباطسبأ الشعور وذلك ب ؛لعديد من دول العال العالن  ن ا

 ؛نتيجة سوء العالقة بين المعلمين  ؛المؤسسات التعليمية الاائمة  ن كثير من دول العال 
التربية للمساءلةو و رور  تطوير نوعية  بإو اعتناد   اً عنب و كما أن هناك ألوات والمسئولين

عداد معل  يمكنق الايا  بأدوار  الموتللة و ااً وجود  التعلي و و  لملبو  الجود  الشاملة  ن رل عال   ا 
 (. 103و 1999والتطور المستمر  ن كا ة جوانأ الحيا  ) تو  ا نو  ,يتس  بالتغير

و الذ  أحد مكونات المنرومة التربوية  (Total Quality)لةويعد ملبو  الجود  الشام
 ؛والتجار   ل  مجال التعلي و هو أحد أه  الملاهي  الحديثة ,للناعةمن مجالن ا انتال حديثاً 

(.  46و 2007)محمد  براهي و  لتحايق الجود  المستبد ة داول نرا  تكوين المعل  بكليات التربية
ومتطلبات تحايق  ,أن أ  تطوير  ن التعلي  باتجا  معايير (165و 2006و )رشد  طعيمةويؤكد 

نرا  التعليمنو ى يمكن أن يحاق أهدا قو أو يبلغ ماالد  ما ل  تشكل الجود  الشاملة  ن ال
 ,من أبعاد اىستراتيجياتو ووطط ارلالح أساسياً  التنمية المبنية المستديمة للمعل  بعداً 

  .والتطوير التربو 
  الاائ  وتحر  عملية ارلالح التعليمن التربو  باهتما  كبير لد  معر  دول العال

علر الجود و الذ  تناول  د م بعض ملكر  هذا العلر بوللقا م ؛جود  الشاملةعل  أسس ال
عداد المعل  بلور  والة. وأكد  John)معايير الجود  عل  مستوى العملية التربوية عامةو وا 

Mclintyre, 2002, 25-30)   ن دراستق التن هد ت  ل  بحث أثر اىتجاهات المعالر   ن 
 اعلية هذ  اىتجاهات المعالر  الاائمة  وتعل  الطالأو ,ء لدى المعل وتحسين جود  األدا , عداد

وتحسين جود  المعل و وبينت دراستق وجود عالقة  يجابية  وعل  الجود  الشاملة  ن برامج  عداد
 المعل  وتعل  الطالأ.              عداد بين جود  

( بأن "دراسة مبادئ 131و 2000تأسيسا عل  ما سبقو وو اًا لما أكد  )باركيق  ورستو 
، اللغة هن األدوات التن يتمكن بواسطتبا الطالأ من تعل  جميم مواد المنباج الدراسن تاريبًا"
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حملت روح األمة العربية وما زالت لعربية من ولولية باعتبارها لغة اللغة ا ونررًا لما تمثلق
واوتالض  وبا  ن شت  األزمانوعلوم ووآداببا ووقيمبا واومبادئب وتعبر عن ح ار  هذ  األمة
  وعر  المسؤلية الملاا و(و تأتن أهمية معل  اللغة العربية2و 2001المواقم )عبد الاادر الرباعنو 

عل  عاتاقو وهن مسؤولية تأت  أوىو من كون اللغة العربية  ن هذا السياق مجموعة من 
 توالل من واللبا مم مجتمعقووي وويتلاعل والمبارات المتعدد  التن يعبر ببا المرء عن نلسق

ومن واللبا مو وعات المعارض  ووتأت  ثانياو من كونبا الوسيلة التن يتعل  التالميذ  يبا
 األورى.
يعود  ل  ندر  المعل   ؛يرى بعض التربويين أن أسباأ  عض الطالأ  ن اللغة العربيةو 

ويعزى ذلك  ل  ناص  ن  ؛حيث تناط مبمة تدريس اللغة العربية لمعلمين اير أكلاء ؛الجيد
مبنة ل ؛والمبارات التن تؤهلب  ,والوبرات ,جانأ ارعداد التربو  لديب و  ب  ى يمتلكون المعارض

و ومحمود الناقة )رشد  طعيمة(. ويرى382و 2004 والتدريس بشكل جيد )أديأ حمادنة
 ن  عداد  أن من أوطر التحدايات التن تواجببا اللغة العربية ال عض الوا   (84و 2009

تتابعيًا ) ن   وا تكميليًا )بكليات التربية(و أوتأهيلب و سواء أكانوا ممن أعد ومعلمن اللغة العربية
ما أسلر عن تدنن مستوى  األداء اللغو  لدى المعلمينو  ؛لغة العربية ث  بكلية التربية(قس  ال

 جنبية.    وتولض طرق تدريس اللغة العربية بالاياس  ل  طرق تدريس اللغات األ
 ن برامج  عداد معل   ابائن ا ن الوطن العربن  ل  أن هناك  علوتشير بعض الدراسات 

والتربو   وواألكاديمن ومن  عض المستوى الثاا ن حيث كثر  الشكوى عربياً  ؛اللغة العربية
 واللغة العربية بلور  والةو وهذا يلرض عل  المجتمعات العربية واىجتماعن للمعلمين عامةو

 )ر ا با ومارراتباوبرامجو  عاد  النرر  ن وطط كليات التربية
 (. 21و2003األدا و 
كسابق  ,بالدور اللاعلأهمية  عداد معل  اللغة العربية تكمن و  والمؤثر  ن ممارستق لمبنتقو وا 

 واىتجاهات التن تمكنق من تدريس مو وعات اللغة العربية مستابالً  ,والمبارات ,المعارض
عل   ب  تالميذ  داول حجر  الدرسو وكشض ميولب  واتجاهاتب و  تجعلق قادراً  وجود    ,بكلاء   

كسابقوتنليذ دروسق بطرق تدريس حديثةو  مبارات تاوي  تالميذ  عل  أسس علمية لحيحة.  وا 
ذا كان تحايق العملية التربوية التعليمية ألهدا با يااس بمدى مستوى ت المورجات  حايقوا 

دون  -والثاا ية لدى التالميذو  من المنطان  ووالسلوكية ,د   ن الجوانأ المعر يةالتعليمية المنشو 
أن يعزى  عض مستوى التالميذ  ن اللغة العربية  ل  عد   - همال أسباأ أورى بال رور  

 ل  قلور  ن  عداد .      ويعود ذلك  ؛تمكن معل  اللغة العربية من المبارات التدريسية المراوبة
ود  تاوي  برامج  عداد معلمن اللغة تيير الجود  الشاملة من أحدث المعايير التن تستعد معاو 

العربية  ن العديد من الدول العربيةو   بن تمثل المرجم لعملية التاوي  أل  عنلر من عنالر 
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 وووريجين قادرين عل  التكيض ,ببدض الحلول عل  نوعية أ  ل من التعلي  ؛برامج ارعداد
)مري  الشرقاو و  وأداء أرق  ووا رازاتق الموتللة بكيلية أ  ل ومستجدات العلر والتعامل مم

 (. 10و 2002
 ن العملية التعليمية  هاماً  و ن  لسطين يشكل معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا دوراً 

ساسيةو مبما  بدونق ى يمكن أن تتحاق األهداض المرجو و  المنبج المدرسن للمرحلة األ ؛التعلمية
واىتجاهاتو  إن أهدا ق ى يمكن أن تتحاق  ى  ن  ,واألساليأ ,ت   عداد  عل  أحدث الطرق

و 2001رل معل   جيد  قادر عل  الايا  بمبنة التعلي  بكلاء  )حلمن الوكيلو حسين محمودو 
43   .) 

بايا   رتباطاً وذلك ا ؛اجاء اىهتما  الرسمن الللسطينن بعملية التوطيط التربو  حديثً و 
كانت المؤسسات التعليمية حيث  ؛1994تأسيسبا عا  التن ت   والسلطة الوطنية الللسطينية

 وسيطر  اىحتالل اىسرائيلن الذ  ل  تكن وططق ل  قبل ذلك التاريخ تو م الللسطينية 
وتطلعات المجتمم الللسطيننو  ووطموحات ووأهداض ووبرامجق التعليمية منسجمة مم  لسلة

الثاا يةو وعليق يلب  تطوير برامج  عداد المعلمين عامةو ومعلمن اللغة العربية  قنرومتوم
لمن ياو  عل  توطيط  يلترض أن يكون هد اً  ماً بم أمراً  -هدض هذ  الدراسة  -بلور  والة 

 اىستراتيجيات التربوية  التعليمية  ن  لسطين. 
اللغة العربية بالجامعات الللسطينية  برامج  عداد معلمنوذلك  ن الوقت الذ  تواجق  يق 

لديب    لمينلعد  قدر  هذ  البرامج من تحايق أهدا باو المتمثلة  ن أن الطالأ المع ؛شديدال نادبال
 و عض وا    ن المبارات اللغويةو والتعبيريةو كما أنب  يعانون من قلور  ن قدراتب  النحوية

لتدريس الحديثة بمو وعات اللغة العربية  ن توريض طرق ا اً والتذوقيةو وأن لديب   عل
(. ويعزو الباحث 36و 2009)رائد أبو هداضو  عود هذا ال عض  ل  طبيعة  عداده وي ؛الموتللة

ذلك الالور ال  اياأ اعتماد الجامعات لمعايير الجود  الشاملة  ن برامج اعداد المعلمين 
 العليا بللة والة.      سية اعامةو وبرامج اعداد معلمن اللغة العربية للمرحلة اىس

تطبيااتبا  ن التعلي  عامةو وبرامج  عداد المعلمين و  وحريت معايير الجود  ن حين 
يدل عل  ذلك انعااد عدد من المؤتمرات التربوية  ن الوطن العربن التن و والة باهتما  عربنو 

عداد المعل و منبا  المؤتمر ال اومن السنو  الثانن تناولت معايير الجود   ن التعلي و وا 
عشر)العربن الرابم(و لمركز تطوير التعلي  الجامعنو بجامعة عين شمسو الذ  انعاد تحت 

ونر  اىعتماد")مركز  ,عنوان "تطوير أداء الجامعات العربية  ن  وء معايير الجود  الشاملة
ة للتربية (و والمؤتمر السنو  الثالث عشرو للجمعية الملري2005تطوير التعلي  الجامعنو 

"اىعتماد و مان جود  المؤسسات  الماارنة واردار  التعليميةو الذ  انعاد تحت عنوان
(و والمؤتمر العلمن الثالثو 2005التعليمية")الجمعية الملرية للتربية الماارنة واردار  التعليميةو 
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ل   ن  وء معايير بكلية التربية باناو جامعة جنوأ الواد و والذ  انعاد تحت عنوان"تاوي  المع
(. وجاءت توليات 2005الجود  الشاملة بكليات التربية")كلية التربيةو جامعة جنوأ الواد و 

 رور  تنمية الوعن بملاهي  معايير الجود  لدى الطالأ المعلمينو ولدى  لتؤكد ؛هذ  المؤتمرات
علمينو بغرض محاولة أع اء هيئة التدريس بكليات التربيةو وأكدت  رور  تايي  برامج  عداد الم

حت  تحاق  ؛لتواكأ المتغيرات العالمية ؛وتطويرها  ن  وء معايير الجود  الشاملة وتحديثبا
  .اوعالميً  المنا سة عربياً 

عل  الرا  من أهمية معايير الجود  الشاملة  ن برامج  عداد المعلمين عامةو ومعلمن اللغة 
 ون تناولت برامج ارعداد  ن  وء معايير الجود التالدرسات ندر   ن العربية والةو  إن هناك 

التن تناولت برامج  الدراساتهذ  ويعود ذلك  ل  حداثة معايير الجود   ن برامج ارعدادو ومن 
     عداد معلمن اللغة العربية

 ( 2012ياد عبد الجوادو  أشارت نتائج دراسة)-  التن تناولت معايير الجود  الشاملة  ن
 ل  أن  -لمن اللغة العربية بجامعة األقل دبية لدى الطالأ معتدريس النلوص األ

الطالأ المعلمين لديب  قلور  ن توريض طرق التدريس الحديثة  ن تدريس األدأو وأن 
 ن اىستلاد  من تكنولوجيا التعلي   ن تدريس األدأو كما وأربرت الدراسة أن  اً لديب   عل

ين  ن برامج ارعدادو وبين ما ياد   ن المناهج هناك  جو  بين ما يتعلمق الطالأ المعلم
 المدرسية.

   (و التن تناولت برنامج  عداد 20011كشلت نتائج دراسة )ماجد مطرو اياد عبد الجوادو
أن هناك عد  و وح  ن أهداض برامج  بية بجامعة األقل   ن  لسطينومعلمن اللغة العر 

تربوية النررية والعمليةو كما وأ حت ارعدادو وهناك  عض  ن التكامل بين الماررات ال
ل   رور  زياد  عدد  الدراسة أن هناك حاجة ماسة رعاد  النرر  ن ماررات األدأو وا 

 .الساعات المارر  للتربية العملية
  تاوي  برامج  عداد معلمن اللغة العربية  ن  (2009د العموشو دراسة )ولو تناولت

األردنو  ن برامج  عداد معلمن اللغة العربية  الجامعات األردنيةو وبعد توليلبا لواقم
ما يدعو  ؛برامج  عداد معلمن اللغة العربية ن  اً بائن اً وللت الدراسة  ل  أن هناك قلور 

واللكرية  ,والثاا ية , ل   رور   عاد  النرر  ن واقم اللغة العربية  بالمنرومة التربوية
جعت الدراسة ذلك الالور  ل  جوانأ عد  لألمةو و ن طرق  عداد معل  اللغة العربيةو وأر 

وعد  الو وح  ن  ومنبا؛ اوتيار الطالأ معل  اللغة العربيةو و لسلة برامج ارعدادو وأهدا با
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 ونرا   عداد المعل و وعد  امتالك بعض معلمن المعل  )أع اء هيئة التدريس(  ل  رؤية
 ومنبج وا حين والل  عداد  للطالأ المعل . 

  (و التن تناولت المستوى الثاا ن لدى الطالأ 2008دراسة )علا  مادادو أربرت نتائج
 ن تمكنب  من  اً معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعاتو أن لديب  قلور 

 , ن قدراتب  النحوية اً الثاا ة العربية واىسالميةو كما أربرت نتائج الدراسة أن لديب  قلور 
 .واألدبية

  الطالأ معلمن اللغة  تالتن تناول(و 2003ائج دراسة )سماهر أبو العينينو أربرت نتو
 وا حاً  العربية بالجامعات الللسطينية باطاع از و  اد أشارت الدراسة  ل  أن هناك  علاً 

  ن مباراتب  اللغويةو والتعبيرية.  
غة العربية  ل  أن واقم برامج  عداد معلمن الل ن مجملبا الدراسات الساباة  أشارت    

قدر  هذ  البرامج عل  تحايق   عض  ن تمثلات الللسطينية يعانن من قلور بالجامع
ةو والتعبيريةو الطالأ المعملين  لديب  قلور  ن المبارات اللغويحيث ات   أن أهدا باو 

 ن توريض طرق  اً  ن قدراتب  النحوية والتذوقيةو وأن لديب   عل اً قلور كما أنب  يعانون 
 الحديثة بمو وعات اللغة العربية الموتللة.   التدريس

اعتماد الجامعات الللسطينية معايير الجود  الشاملة  ن برامج  لعد  ؛ويعزو الباحث ذلك الالور
 ية العليا بللة والة.      سساألعداد معلمن اللغة العربية للمرحلة ا عداد المعلمين عامةو وبرامج  

 اإلحساس بالمشكلة:  
معلمن اللغة العربية  ن لتعرُّض نوعية مؤهالت استبانة  جراء البحث من والل  نبعت مشكلة

 ( معلماً 20عينة  بلغت )  ستبد ت ارستبانة حيثوالبير و  ورا  اذ ةلمدارس الللسطينية بمحا را
عل  أربم مدارس حكومية وهن  مدرسة أبوقش الثانوية للبناتو ومدرسة األمير  و موزعةً ومعلمةً 
ثانوية للبنين بمدينة بيرزيتو ومدرسة البير  الجديد  الثانوية للبناتو ومدرسة را  اذ حسن ال

 التالن عل  النحو الذ  يو حبا الجدول الثانوية للبنين. وقد لنلت اىستبانة بعد جمم البيانات 
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 (1جدول )
 ة معلمي اللغة العربي مؤهالتعينة استطالعية توضح نوعية و ( يوضح 1جدول )

الوزن  العدد المؤهل الدراسي
 النسبي 

عدد سنوات الخدمة في  المواد التي يقوم بتدريس ا
 الم نة

 17 -7من  اللغة العربية ودراسات إسالمية  %30 6 بكالوريوس لغة عربية وآداب ا
 +بكالوريوس لغة عربية وآداب ا 

 دبلوم تأهيل تربو  لمدا سنة 
 12 -3من  اللغة العربية  35% 7

 9-2من  اللغة العربية  %30 6 بكالوريوس طرق تدريس لغة عربية  
دبلوم لغة عربية لمدا سنتين )دبلوم 

 متوسط(  
 28 -18من  اللغة العربية ودراسات إسالمية 5% 1

 

 ( أن  1) يت   من الجدول السابق
 ( من عينة الدراسة اىستطال65نسبة المعلمين الحاللين عل   عداد تربو  بلغت )% عية

  اط. 
 ن  عينة الدراسة اىستطالعية % م35 عداد تربو  عل   وانسبة المعلمين الذين ل  يحلل

 .  اط
هناك نسبة من المعلمين ياومون بتدريس اللغة العربية  دون حلولب   أنالنسبتان يدل 

د عربية المعاألولو ناص  ن معل  اللغة ال ث  ذلك  ل  أمرين؛عل   عداد تربو و ويعزو الباح
تربوية لدى الاائمين عل  أمر التوريض  ن الة يللسلالرؤية ال  بابيةالثاننو  عداد تربوياو و 

  .وزار  التربية والتعلي  الللسطينية
واقم عل  قا  ببا الباحث لالطالع دراسة استطالعية  نبعت مشكلة البحث من واللكما 

لمعر ة الجامعات  ؛ن ال لة الغربيةلجامعات الللسطينية  برامج  عداد معلمن اللغة العربية با
 وض نوع ملادرببدض تعرا  ؛التن لديبا برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا

حيث تيبن أن هناك أربم جامعات تاو  عل   عداد معل  اللغة العربية للمرحلة  ؛وطبيعة  عداده 
جامعة بيت و جامعة الوليلو و دس الملتوحةو جامعة الاو األساسية العلياو وهن  جامعة النجاحو 

 لح و وتعتمد هذ  الجامعات النرا  التكاملن.  
وباىطالع عل  واقم برامج  عداد معلمن اللغة العربية بالجامعات الللسطينية ات   ما 

    -يلن 
 موحد   يما بينبا.   اً وأهدا  وىورؤ  وأن تلك الجامعات ى تعتمد  لسلة 

 يما بينبا  ن عدد الساعات المعتمد  الالزمة للتورج.    اً أن هناك تلاوت 
 ن عدد الساعات المعتمد  لجوانأ ارعداد )األكاديمنو الثاا نو التربو (.  اً أن هناك تباين  
   .أنبا ى تبت  بالتربية العملية بما يكلنو وبما يحاق األهداض المرجو  منبا 
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 عداد الطالأ معلمن اللغة العربية  ن معر  أع اء هيئة التدريس الذين ياومون عل أ 
حيث ياو  عل   ؛ه  من اير المتوللين  ن مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

وآدابباو وأع اء هيئة تدريس  , عداده  أع اء هيئة تدريس من قس  اللغة العربية 
ن  ن و وطرق تدريس عامةو وأع اء هيئة تدريس متولل ون  ن مناهجو متولل

 عل  النلس. 
 عداد المعل  عامةو ومعل  اللغة العربية بلور  دت الدراسات الساباة التن تناولت برامج أكو 

( أن هناك 2012حيث كشلت دراسة ) ياد عبد الجوادو الالور المذكور؛  ؛والة  ن  لسطين
معلمن اللغة العربية بللسطينو طالأ  ن معايير جود  تدريس النلوص األدبية لدى  ا عل

( أن برامج  عداد المعل  بالجامعات الللسطينية 2010اسة )من  النجارو وأو حت نتائج در 
الدراسة  ل   عاد  النرر  ن  أولتوالحلرو و  ,تعتمد طرق تدريس تلايدية قائمة عل  التلاين

نتائج دراسة  كما أشارت برامج ارعدادو وبناء هذ  البرامج عل  أساس يتلق مم سمات العلر.
معايير جود  التربية العملية ببرامج  عداد المعل  بالجامعات ( أن 2007)محمد شاهينو 

   . ية تحاات بدرجة  عيلةالللسطين
و ن محاولة من وزار  التربية والتعلي  لتأهيل المعلمين لسد قلور برامج ارعدادو قامت 

ن يأ التربو و حيث ياو  المعبد عل  عاد دورات تدريبية للمعلمير بتأسيس المعبد الوطنن للتد
دار  اللضو وا شراض التربو و رأثناء الودمة  ن مو وعات متعدد و مثل  مدول  ن اردار و وا 

ن المو وعات)المعبد ذلك م و وأساليأ التاوي و وايروأساليبق وتكنولوجيا التعلي و وطرق التدريس
يس تأس ن (. كما شارك المجتمم المدنن الللسطينن  www.niet.psوللتدريأ التربو    الوطنن

 (و (www.teachercc.orgالمعل بداع  مركز   مراكز تعن  بتأهيل المعلمين أثناء الودمةو ومنبا
 (.    www.qattanfoundation.org) ومؤسسة عبد المحسن الاطان

لعربية  ن برامج  عداد معلمن اللغة ا اً استشعر الباحث أن هناك قلور  ومما سبقو
تاوي  برامج ارعداد بغرض تطويرها  ن  -ال رور ب–بالجامعات الللسطينيةو وهذا ما يتطلأ 

 حت  يتمكن معل  اللغة العربية من تحايق األهداض المرجو .  ؛ وء معايير الجود  الشاملة
 مشكلة البحث: 

 تحددت مشكلة البحث عل   وء قلور برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة
ل  محاولة عالج هذ   األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو األمر الذ  د م الباحث 

ساسية العليا  ن معلمن اللغة العربية للمرحلة األ المشكلة من والل تطوير برامج  عداد
لإلجابة عن السؤال الرئيس  البحثهذا  وء معايير الجود  التن سيت  تحديدها. ويسع  

 التالن    

http://www.teachercc.org)/
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يمكن تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات "كيف 
 الفلسطينية في ضو  معايير الجودا الشاملة؟"

 ولإلجابة عن هذا السؤال ت  التعامل مم األسئلة اللرعية التالية 
للمرحلة ما معايير الجود  الشاملة الواجأ توا رها  ن برامج  عداد معلمن اللغة العربية  -1

 األساسية العليا بالجامعات الللسطينية؟ 
برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة   نما مدى توا ر معايير الجود  الشاملة  -2

 األساسية العليا الحالية بالجامعات الللسطينية؟ 
ما معايير الجود  الشاملة الواجأ توا رها  ن الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة  -3

 ة العليا بالجامعات الللسطينية؟ األساسي
الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية  ن ما مدى توا ر معايير الجود  الشاملة  -4

 العليا بالجامعات الللسطينية؟ 
التلور الماترح لبرنامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا  ما -5

 جود  الشاملة؟بالجامعات الللسطينية  ن  وء معايير ال
 اهداف البحث: 

 ي دف البحث إلى: 
تطوير برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية   .1

  ن  وء معايير الجود  الشاملة. 
تحديد معايير الجود  لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا  .2

 . بالجامعات الللسطينية
ض مدى توا ر معايير الجود   ن برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية تعرا   .3

 العليا بالجامعات الللسطينية. 
تحديد معايير الجود  للطالأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات  .4

 الللسطينية.  
اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا  الطالأ معلمن  نض مدى توا ر معايير الجود  تعرا  .5

 بالجامعات الللسطينية. 
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تلمي  تلور ماترح لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا  .6
 ن البحث  ت  تحديدهاء معايير الجود  الشاملة التن بالجامعات الللسطينية  ن  و 

  .و ونتائجقالحالن
  البحث ضفر: 
أع اء   جاباتبين متوسطن درجات عند مستوى الدىلة   ىلة  حلائيةيوجد  روق ذات د  -1

مدى توا ر معايير الطالأ المعلمين  ن   جاباتوبين درجات  وهيئة التدريس بالجامعات
برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية  ن جود  ال

 يس.للال   جابات أع اء هيئة التدر 
بين متوسطات درجات  (0.01)عند مستوى الدىلة يوجد  روق ذات دىلة  حلائية   -2

 مدى معايير الجود   ن الطالأ المعلمين بين الجامعات  ن و  جابات أع اء هيئة التدريس 
   برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية.

 اهمية البحث: 
 أهمية البحث  ن  تتمثل 

للمرحلة األساسية العليا معلمن اللغة العربية   عدادمج ناتطوير بر ارسبا   ن  - أ
 بالجامعات الللسطينية و اا لمعايير الجود .

و وا ر  يب  معايير الجود  الشاملةسبا   ن  عداد معلمن اللغة العربية  عدادا يتار  - ب
 ما ينعكس عل  تحليل طالبب .

  لمرحلة األساسية العليابرنامج  عداد معلمن اللغة العربية لح لماتر تادي  تلور   - ج
  والسلبيات  والللسطينية قائ  عل  معايير الجود  الشاملة يتجنأ الالور للجامعات    
 التن تكتنض البرامج الحالية.    

 حدود البحث: 
 عل  الحدود التالية   البحثهذا تلر اق
 :الحدود الموضوعية -1
معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو وتشمل برامج  عداد  - أ

 المجاىت التالية  
  .مجال معايير جود  أهداض برامج ارعداد 
  .مجال معايير جود  ارعداد الثاا ن 
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  .مجال معايير جود  ارعداد األكاديمن 
  . مجال معايير جود  ارعداد التربو 
 تربية العملية. مجال معايير جود  ال 
  .مجال معايير جود  طرق التدريس 
  . مجال معايير جود  أساليأ التاوي 

اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو وتشمل  والطالأ معلم - ب
 المجاىت التالية 

  .مجال معايير جود  التوطيط للدرس 
  .مجال معايير جود  تنليذ الدرس 
  د  التاوي مجال معايير جو.  
 الحدود المكانية -2

برامج  عداد معلمن اللغة العربية لديبا الجامعات الللسطينية بال لة الغربية التن  
جامعة الادس و )جامعة النجاح الوطنيةو  للمرحلة األساسية العلياو وهن عل  النحو التالن

 جامعة بيت لح (.  و جامعة الوليلو و الملتوحةو 
 الحدود الزمانية -3

ت   حص وتاوي  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات  
 . 2015-2014والل الللل الدراسن األول من العا  الدراسن الللسطسنية 

 من ج البحث 
المنبج الوللن التحليلن الذ  يعتمد عل  جمم البيانات التن تساعد  الباحث تبما      

لجود  الالزمة رعداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا  ن اشتااق معايير ا
ببدض  عداد قائمة بمعايير الجود  التن  ن  وئبا يت  تاوي  برامج ؛ بالجامعات الللسطينية

 ببدض تطويرها.   ؛ارعداد الحالية
 ادوات البحث  

للمرحلة األساسية  معايير الجود  الشاملة لبرامج  عداد معلمن اللغة العربيةبقائمة  -1
 العليا. 

برامج  عداد معلمن اللغة العربية  ن جود  الض مدى توا ر معايير لتعرُّ  استبانة -2
للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو تاد  ألع اء هيئة التدريسو 

 والطالأ المعلمين  ن الجامعات مو وع البحث. 
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من اللغة العربية للمرحلة األساسية معايير الجود  الشاملة للطالأ معلبقائمة  -3
 العليا. 

ض مدى توا ر معايير جود  مبارات التدريس)التوطيطو التنليذو بطاقة مالحرة لتعرا  -4
 التاوي (.  

 مصطلحات البحث: 
 التطوير:  -1

( "بأنق عملية ذات شاين األول 112و 2003يعر ق )أحمد اللااننو أحمد الجملو  
وهو ما يطلق عليق تاوي  المنبجو والثانن يتعلق بعملية  ,جمتعلق بجمم البيانات حول المنب

نما   لدار الارارات بشأن الموا م التن تحتاج  ل  تطويرو وهو عملية ليست عشوائيةو وا 
 والدراسات التحليلية المتأنية". ,هو عملية تاو  عل  األدلة العلمية

 بية المتبمعداد معلمن اللغة العر امج  نيجابن لبر را ثرويالد بق  ن البحث الحالن بأنق  األ 
 لمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية  ن  وء معايير الجود  الشاملة. با
 :معايير الجودا الشاملة -2 

( معايير الجود  لبرامج  عداد المعل  بأنبا " المواللات التن 141و 2005يعرض )عل  مدكورو 
بالد  قداره  عل   ؛برامجو التن تاد  لب  قبل الودمةوال وينبغن أن تتوا ر  ن هذ  المناهج

  .تحايق األهداض المنشود  منب و  ن  تر  زمنية معيانة"
أو السمات التن تعبر  و( بأنبا "مجموعة من الولائص20و 2006ويعر با )رشد  طعيمة   

 ,اتوعملي ووحالتبا بما  ن ذلك كل أبعادها  مدوالت ووشمولية عن جوهر التربية وبدقة
وتغذية راجعةو وكذلك التلاعالت المتواللة التن تؤد   ل  تحايق األهداض المنشود   وومورجات

     .والمناسبة للجميم"
أنبا  المواللات الواجأ توا رها  ن برنامج  عداد معل  اللغة العربية  البحثهذا ويالد ببا  ن 

 شود .   بالد تحايق األهداض التربوية المن ؛بالجامعات الللسطينية
 المرحلة األساسية العليا:   -3

حددت وزار  التربية والتعلي  الللسطينية المرحلة األساسية العليا بأنبا  تبدأ من اللض الوامس 
  .( سنة15( سنوات  ل  )10وتنتبن باللض العاشرو وأعمار التالميذ لبذ  المرحلة تتراوح بين )
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 إجرا ات البحث 
 تبم الباحث الوطوات التالية  ااسة لإلجابة عن أسئلة الدر 

على: "ما معايير الجودا  لإلجابة عن السؤال األول من اسيلة البحث، وال   ينص    .1
الشاملة التي يجب توافر في برامج إعداد معلم اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 

 بالجامعات الفلسطينية؟" قام الباحث بما يلي:    
 تناولت برامج  عداد المعلمين بللة عامة.  دراسة األدبيات التن -أ 
دراسة األدبيات التن تناولت برامج  عداد معل  اللغة العربية و ق معايير الجود و وحلر  -ب 

 ما توللت  ليق هذ  الدراسات من قوائ  للمعايير الواجأ توا رها  ن برامج ارعداد.  
برامج  عداد معلمن اللغة للمرحلة  عداد قائمة بمعايير الجود  الشاملة الواجأ توا رها  ن  -ج 

 األساسية العليا بالجامعات الللسطينية.    
نص  على "ما مدى توافر معايير يلإلجابة عن السؤال ال اني من اسيلة البحث، وال    .2

بالجامعات يا للعالجودا الشاملة في برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية ا
 حث بما يلي: الفلسطينية؟" قام البا

بناء استبانة تت من معايير جود  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية  -أ 
تطبيابا عل  أع اء هيئة االتدريس والطالأ المعلمين  ن برامج ارعداد ت  العليا 

 بالجامعات الللسطينية. 
 حلائية لبيانات اىستبانة.  المعالجة ار -ب 
 تلسيرها. و  ,تحليل نتائج اىستبانة -ج 
ع اء هيئة أجابات  بين  لروقتعراض ال ن   تتمثل حص  روض البحث والتن  -د 

جابات الطالأ المعلمين بالجامعات الللسطينيةو و   جاباتبين  لروق تعراض الالتدريسو وا 
 الجامعات الللسطينية نلسبا.

  ما معايير الجود" : جابة عن السؤال ال الث من اسيلة البحث، وال   ينص علىلإل .3
الشاملة الواجأ توا رها  ن الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

 قام الباحث بما يلي:    ". الللسطينية؟ 
 دراسة األدبيات التن تناولت الطالأ المعلمين بللة عامة.  -أ 
حلر دراسة األدبيات التن تناولت الطالأ معلمن اللغة العربية و ق معايير الجود و و  -ب 

 ما توللت  ليق هذ  الدراسات من قوائ  للمعايير الواجأ توا رها  ن الطالأ المعلمين. 
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 العربية  عداد قائمة بمعايير الجود  الشاملة الواجأ توا رها  ن الطالأ معلمن اللغة -ج 
 للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية.    

ما مدى توا ر معايير "  وال   ينص علىعن السؤال الرابع من اسيلة البحث،  لإلجابة .4
الجود  الشاملة لدى الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

 قام الباحث بما يلي: الللسطينية؟ 
معايير الجود  للطالأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية  تت من ةبناء بطاقة مالحر . أ

الأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات تطبيابا عل  الطت  العليا و 
 الللسطينية. 

 لبيانات بطاقة المالحرة.   ارحلائيةالمعالجة  . أ
 وتلسيرها.  ,تحليل نتائج بطاقة المالحرة . ج
من اسيلة البحث، وال   ينص  على: "ما التصور المقترح  الخامسلإلجابة عن السؤال  .5

العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الفلسطينية في  لبرنامج إعداد معلمي اللغة
ضو  معايير الجودا الشاملة؟" وفي ضو  النتايج التي سيتم التوصل الي ا قام الباحث بما 

   يلي: 
 أسئلة البحث األربعة الساباة.    جاباتت  مراجعة نتائج   . ا
 مبررات التلور الماترح.تحديد  . ب
 با البرنامج الماترح.تحديد األسس التن يبن  علي . ج
 تحديد أهداض البرنامج المطور الماترح. . د
 اقتراح البرنامج المطوار الذ  تتحاق من واللق األهداض الساباة.  . ه
 آليات تطبيق التلور الماترح.  . و
 تادي  التوليات.  . ز
 تادي  الماترحات.  . ح
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 ي تتتتتل ال انتالفص

 ر  تتتتتتار الن تتتاإلط

 غة العربية وفقا لمعايير الجودا الشاملةإعداد معلمي الل

 المحور األول: برامج إعداد المعلم: 

 .مف وم إعداد المعلم 
 .اهداف إعداد المعلم 
 .جوانب إعداد المعلم 
 .اسس برامج إعداد المعلم 
 .إعداد المعلم في ضو  االتجاهات المعاصرا 
 .إعداد معلم اللغة العربية في فلسطين  

 
)المف تتوم، األبعتتاد، المعتتايير، األستتس، المجتتاالت،  ا الشتتاملةالمحتتور ال تتاني: الجتتود

 األهداف(:  
 .مف وم معايير الجودا الشاملة 
 .نشأا حركة المعايير 
 .اهمية معايير إعداد المعلم 
 .اهداف معايير إعداد المعلم 
 .اسس معايير إعداد المعلم 
 .مجاالت معايير الجودا الشاملة  
 معلم اللغة العربية. معايير الجودا في برنامج إعداد 
 .تجارب عربية واجنبية لمعايير الجودا الشاملة في برامج إعداد المعلم 

 



17 
 

 
  :مقدمة

ول برامج  عداد المعل  من حيث ملبومبا وأهدا باو   األمحورين اول هذا اللللتن 
عداد معل  اللغة العربية  ن  لسطينو وأسسبا وجوانأ  عداد المعل  يتناول   الثاننأما المحور و وا 

ببدض اشتااق قائمة وذلك الجود  الشاملة بملبومبا وأبعادها ومعاييرهاو ومجاىتبا وأهدا باو 
 عداد المعل و لتشكل هذ  المعايير أساسًا لتطوير برامج  عداد معل   معايير الجود  الشاملة لبرامج

 عايير الجود  الشاملة.  الجامعات الللسطينية  ن  وء م ن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 
 المحور األول: برامج إعداد المعلم  

  :مف وم إعداد المعلم -اوالا 

ي حدد ملبو   عداد المعل  و ق الللسلة والبدض من ارعدادو  والدور المراد الايا  بق بعد 
علق  عداد و حيث تشكل مرحلة  عداد  الركيز  األساسيةو  تؤثر عل  طبيعة عمل المعل  أثناء تلا

مم الموقض التعليمنو وذلك من والل تمكين الطالأ المعل  بالمبارات والمعارض والوبرات 
 لطبيعة العلر الذ  يعيش  يق.             الالزمة ليكون قادرًا عل  الايا  بعملق عل  أكمل وجقو ومواكباً 

ى ارعداد يشكل وال ا بين التربويينو بل طبيعة وطرياة ومحتو  ملبو   عداد المعل   ل 
ينرر  ل  ملبو  من  منب  من مؤسسة تربوية ألورىو  من بلد  ورو أو هن التن تشكل اوتال اً 

األنشطة والوبرات األساسية واير األساسيةو التن تساعد اللرد عل   كا ة ارعداد عل  أنق
ة بلور  أكثر ل المسؤولية كمعل و وألداء مسؤولياتق المبنياكتساأ الللات الالزمة والمؤهلة لتحما 

مؤسسة مسؤولة عن  عداد األ راد الراابين  ةر بواسطة أيوطوا  من والل برنامج أعدا   اعليةو ويعدا 
 (.195و 2003 ن العمل بالتعلي  ونموه  )محمد  براهي و

  لتزويد الطالأ المعل  جراءات المعدا رمجموعة من السياسات وا عرض  عداد المعل  بأنقوي
التن تلزمق ألداء مبامق بكلاء   ن المدرسة  ووالمبارات ووالسلوكيات وتواىتجاها وبالمعارض

 (. 212و 2012والللل )مجد   براهي و 
وتح ير   وة وتبيئة للطالأ المعل وتولض عملية  عداد المعل  بأنبا لناعة أوليا 

 ثاا ياً   لالستعداد للايا  بمبنة التدريس عل  أكمل وجقو بحيث يت   عداد  من الجوانأ الموتللة
أو كلية تربية قبل الودمة  والمعل  للعمل  يبا  ن مؤسسة للمرحلة التن يعدا  تبعاً  وعلمياً  وتربوياً 

 (.53-52و 1998)محمد انيمةو 
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  يما يأتنمن التعريلات الساباة لملبو   عداد المعل  أنبا اتلات  يتا   

تتحاق من والل ماررات  وض وا حةياو  عل  أهدا وأن برامج  عداد المعلمين نرا  متكامل -
 تدريسو وأساليأ تاوي و وتانيات تعلي و وأنشطة.   دراسيةو وطرق

 . ولالبا تب  المبنيةاأن  عداد المعلمين قبل الودمة لق أثر كبير  ن بناء شولي -

 أن ارعداد يشتمل عل  الجوانأ الثاا ية والتربوية واألكاديمية. -

 تو ر التدريأ المناسأ للطالأ المعلمين. أن برامج ارعداد يجأ أن  -

بأنق  وض البحث الحالن  عداد المعل  بللة عامةو ومعل  اللغة العربية بللة والةويعرا 
نرا  من المدوالت والعمليات والمورجات التن تو رها برامج  عداد المعل و تتمثل  ن ماررات 

وذلك والتربية العملية ببرامج ارعدادو  دراسية تشمل مواد التولصو ومواد تربويةو ومواد ثاا يةو
و ق معايير جود  محدد و  ومعل  اللغة العربية بالمبارات والمعارض والوبرات/تزويد الطالأ ببدض

ل مسؤولياتق عل  أكمل وجق بعد ويتحما  وعل  الايا  بمبنة التدريس تؤهلق ليكون معلما قادراً 
 التورج مباشر . 

ت العملية التعليميةو التن تسع   ل  تكوين الطالأ المعل  األهداض من أه  مدوال وتعدا 
 ن المستابلو والوطة الدراسية التن تحتو  عل  أربعة مكونات وهن  الثاا ة العامةو  ليلب  معلماً 

من المواد  والتولص األكاديمنو والتولص المبننو والتربية العمليةو وي   كل منبا عدداً 
لتأهيل الطالأ المعل و وياو  هذا النرا  عل  عدد من العمليات  الدراسية بمناهج محدد  مالئمة

والتانيات والطرائق وأساليأ التاوي و التن يورلبا أع اء هيئة التدريس لتحايق أهداض النرا و وأما 
 الذ  يبدأ الودمة  ن  حدى المراحل التعليمية حسأ ما أعدا  مورجات هذا النرا   بن المعل  المعدا 

هذا ارعداد  ن مؤسسة واحد و مثل  دور المعلمينو وكليات التربيةو وقد يكون  ن  و وقد يكونلق
مؤسستين تعليميتينو عندما يتورج الطالأ المعل   ن  حدى الكليات الجامعيةو ليلتحق بعد ذلك 

  (.18و 2004) والد األحمدو بكلية التربية من أجل استكمال تأهيلق التربو 

و باهتما  ير برامج  عداد المعل  وجود   عداد  بشكل عا حرن تطو سبقو  بناء عل  ما
اسية يوألب  من أه  الا ايا العالمية البامة التن تحتل مكانة لدى الباحثين التربويين والنر  الس

والمجتممو عل  الرا  من اوتالض درجة التركيز  ن عمليات التطوير باوتالض السياق 
داد المعل  ألب  من األولويات السياسية  ن معر  دول عن من بلد  ورو  اىهتما  بإعمتالمج

 (. 12و 2003براهي   العال .)محمد 



19 
 

تجمم األدبيات العربية عل  أن  عدداد المعلد  العربدن يواجدق أزمدة قويدةو يرجدم التربويدون و 
عددد  ارتكدداز بددرامج  عددداد المعلمددين علدد  قاعددد  معر يددة م عرا ددة   هددذ  األزمددة ألسددباأ عديددد و منبددا

و واير مستمد  من البحث العلمن الرلدين والتربدو  األلديلو وى تاارهدا  لد  وجيداً  وا حاً  يلاً تعر 
النرر  والعملنو كما أن أزمة  عداد المعل  تكاد تكدون ين  ن ارطارين التجانس والتكامل المطلوب

أداء الر دددا عدددن مسدددتوى   بعدددد أزمدددة عالميدددةو  ذ أشدددارت األدبيدددات العالميدددة  لددد  أن هنددداك شدددعوراً 
 عاليداً  المعلد و ممدا دعدا  لد   عداد  النردر  دن نرد   عدداد  ببددض الولدول  لد  معلد  معدد  عدداداً 

 (.12-11و 2006رونو و)حسن البيالو و وآ

  :اهداف إعداد المعلم - انياا 
ر كل التن يجأ أن تو ا  وينبغن أن ياو  أ  عمل تربو  عل  مجموعة من األهداض

ياباو وعملية  عداد المعل  هن جزء ها  من العملية التربويةو مكانات من أجل تحارالشروط وا
لذلك يجأ التوطيط الجيد لعملية  عداد المعل و وهذا يتطلأ و م أهداض وا حة ومحدد  تكون 
هن األساس التن تاو  عليق برامج  عداد المعل  من أجل تكوين معل  قادر عل  تحمل أعباء 

 مبنة التدريس.
ل   تمكين الطالأ المعل  من الايا  باألدوار والورائض الجديد  من  ويبدض  عداد المعل  

نق من تحايق أهدداض المنرومدة التعليميدة تمكا بحث و وثاا ياً  وومبنياً  وأكاديمياً  والل  عداد   عداداً 
 ( 102و 2008أو جةو ويحاق التلاعل الناج  مم تالميذ  والمجتمم )ملطلن ر ميوالتعل

أن أهدددداض  عدددداد المعلددد  تكمدددن  دددن  عدددداد معلمدددين  (267و 2001)محمدددد كدددتشوويدددرى 
وثاا يددًا للتدددريس  ددن جميددم المراحددلو وتبنددن أ  ددل الطددرق وأحدددثبا  ددن  وأكاديميدداً  مددؤهلين مبنيدداً 

 عداد المعلد  المتولدصو واىسدتلاد  مدن توطديط المنداهج والتانيدات الحديثدةو والدربط بدين منداهج 
التعلي  العا  وأهدا ق وبين المراحل التعليميدة التدن سدوض  عداد المعل  المتولصو و لسلة مناهج 

 يعمل ببا الطالأ المعل  بعد تورجقو وبناء شوليتق.

تق بالمعدارض والمبدارات والوبدرات واىتجاهدات الالزمدة اويبدض  عداد المعل   ل  تنمية قدر  
جاندددأ و و و الجاندددأ التربدددو لمبندددة التددددريسو التدددن تتمثدددل  دددن الجاندددأ األكددداديمن )التوللدددن(و 

جانأ الثاا ة العامةو من ودالل بدرامج  عدداد متوللدة ومعتمدد و تتبند  أ  دل و التربية العمليةو 
الطرق وأحددثبا  دن  عدداد المعلد و واىسدتلاد  مدن توطديط المنداهج والتانيدات الحديثدةو والدربط بدين 

الدربط بينبدا وبدين و وكدذلك ثانيدةمدن جبدة  منداهج التعلدي  العدا  وأهدا دقمدن جبدةو و  مناهج ارعداد
بندداء شولددية   دداًل عددن و مددن جبددة ثالثددة المرحلددة التعليميددة التددن سددوض يعمددل ببددا بعددد تورجددق

 (. 91و 2009تالميذ  ) واز الراميننو 
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 :ما يأتي من خالل ما سبق ان اهداف إعداد المعلم تسعى إلىيت ضح 

 ة التدريس.تزويد الطالأ المعل  بالمعارض والمبارات والوبرات ال رورية لمبن 
 .تعريض الطالأ المعل  باألدوار الجديد  لمبنة التدريس 
 . تنمية الجانأ المبنن والثاا ن والتوللن للطالأ المعل 
 .تزويد الطالأ المعل  بمبارات التوطيط والتنليذ والتاوي  لعملية التدريس 
 . الربط بين برامج  عداد المعل   ن الجامعات و لسلة التعلي  العا 
   لسلة المجتمم الذ  يعيش  يق الطالأ المعل .تعزيز 

 :جوانب إعداد المعلم - ال اا  

ق ية  عداد المعل  من الا ايا األساسية التن تتلدى لبا البحوث والدراسات  تعدا 
 ل  أن ارعداد التربو  لق تأثير عل   اعلية المعل  عن طريق  التربوية العربية والعالمية؛ نرراً 

رض ووبرات تتلل بعملق التربو و  اد ركزت مبنة التعلي   ن علرنا ت ومعاا كسابق مبار 
ىبد أن  الحالن عل  كثير من الحاائق والمبادئ العلمية والنلسيةو ولكن يكون  عداد المعل  سليماً 

 يكون هناك توازن وا   بين جوانأ ارعداد النررية والعملية. 

ت التطور المعر ن والتكنولوجن   مم متطلباء ن جوانأ  عداد المعل  تتطور لتتال
التن  تلر با المتغيرات المتجدد  عل  مستوى النرا  التربو  لكل واحتياجاتباو والعلمن والمبنن 

حيث اعتبرت "منرمة اليونسكو" أن معالجة أزمة التعلي   ن عالمنا  علر من العلورو
ة حتمية للوروج من هذ  األزمةو يستراتيج المعالرو تبدأ من اىهتما  بإعداد المعل  عل  اعتبار  

 والجانأ األكاديمن  لبذا دعت  ل  اىهتما  بإعداد المعل  عل  مستوى الجوانأ الثالثة وهن
والمبننو كن يتمكن المعل  من التلاعل المبدع مم متطلبات توللق ومستجدات  ووالثاا ن

سالمة حسينو و و العلر التانيةو كما أكدت تعميق ملبو  تمبين التعلي  )بيومن  حاو 
 (.       36و 2009

 ل   (Dadour, El. ,1999,56)وحرن  عداد المعل  وتطوير  باهتما  عالمنو حيث أشار 
 رور  تطوير برامج  عداد المعل  داول الجامعاتو وأن تحتو  البرامج عل  ماررات من أجل 

  الطالأ المعلمين ليس من أجل التنمية والتطور  ن المستابل  حسأو بل لمساعد والمستابل
 ون لبا.    يجابية متلائلة نحو مبنة التدريس التن يعدا  تجاهات اعل  تكوين 

لالح برامج  عداد بإورون" أن عمليات  لالح التعلي  عامةو تبدأ آكما أكد "برستور و 
ة ال أهمييى وتوريلبا و وأشار  ل  أن استودا  التانيات الحديثة  ن التعلي  وتطويرها المعلمين

   (Pristor, etal, 2002, 9)األكاديمنو التربو و و عن جوانأ ارعداد الثاا نو 
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شاملة لجوانأ ارعداد ومستمر و  عملية تكون ينبغن أن المعل   عدادعملية يرى البعض أن و 
المعل  وتبيئتق للبدء بالعمل  ن  ل  تدريأ  ولوىً  والتدريس لمبنة المناسبة العنالر باوتبار تبدأ
يس  ور تورجقو ويت  تدريبق أثناء الودمة بلور  مستمر  حت  يكون عل  اطالع بما هو التدر 

  عداد ملبو   إن ومن ث  األكاديمن(وو التربو و و جديد عل  مستوى جوانأ ارعداد)الثاا نو 
 والثاا ة للتربية العربية المنرمة تتبنا  وقد والحيا  مدى التعلي   كر  عل  يؤسس وتدريبق المعل 

 والودمة قبل ارعداد عملية تكون أن ومؤتمراتبا عن طريق قررت حينما اىتجا  هذا لعلو وا
 تكوين ملبو  يأتن وهنا .الميدان  ن بالعمل اً قائم مادا  المعل  مستمر  عملية أثنائبا  ن والتدريأ
سق نل الوقت  ن يعنن كما أثنائباو  ن والتدريأ قبل الودمة ارعداد من كال ليعنن المعل 

 رامج ارعدادبب تبدأ المعل   عداد عملية  إن وذلك عل  اً كالنموو وتأسيس هنا  التكوين اىستمرارو
   Sampsoويؤكد (. 29و  ٢٠٠٢ محمد مالكوو محمد شوقو ( ن أثنائبا. وتستمر الودمة قبل

ى أن أهمية العالقة بين عنالر  عداد المعل  ومتطلبات التعلي   ن تحايق جود  الوريجينو وير 
 . (Sampson, 2003,103) عداد المعل  وتدريبق يحاق التدريأ التلاعلنو والتدريأ التأملن

)المؤتمر  وتناولت العديد من المؤتمرات التربوية ق ية  عداد المعل و ومن هذ  المؤتمرات  
المؤتمر العلمن الوامس عشرو و)(و 2004)المؤتمر العلمن السادس عشرو و(و 2004الدولنو 
حيث أكدت جميعبا  رور  تكامل جوانأ  (و2010المؤتمر العلمن السادس عشرو )(و و2008

عل  تعميق  ب  المعل  لمبنة التدريسو وقدراتق العمل عل  برامج ارعداد كما أن  عداد المعل و 
 و ق و ن برامج  عداد المعل  و وثاا ياً و وتربوياً عل  توجيق ممارساتق التعليميةو وتطوير  أكاديمياً 

 النرريات التربوية النلسية الحديثةو األمر الذ  يتطلأ تاوي  برامج  عداد المعل  ببدض تطويرها.  

أنق ى يوجد والض بين التربويين عل  أن برنامج  عداد المعل  تشتمل  ويت   مما سبق 
 الجانأ الثاا نو والجانأ األكاديمنو والجانأ المبننو وتشكلوهن   عل  ثالثة جوانأ رئيسة

يجابن ركونبا تمكن المعل  من التأثير ا وعملية التوازن والتكامل بين الجوانأ الثالثة أهمية بالغة
  ن تلاعلق مم تالميذ .
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  اآلتي: وسيتناول الباحث الجوانب ال ال ة على النحو 

 :. الجانب ال قافي1

لد بق "كل المواد يشكل الجانأ الثاا ن أحد المكونات األساسية  ن عملية  عداد المعل و ويا
والجانأ  واألكاديمن ن  للطالأ المعل  وارج نطاق كل من الجانأ التوللالدراسية التن تادا 
 (. 228و 2007براهي و  المبنن")محمد 

بولدلبا  المتعدد  الثاا ات مم ألب  عل  المعل  التعامل اىنلجار المعر نو علر رل و ن
د  درور   بارعدداد األمدرو وتبدت  هدذا أهميدة المعلد   عددادةو  وهدذا يتطلدأ أن تددرك بدرامج ملحا
 مثل  ن توللات العال  عل  الموتللةو واىنلتاح اللغات تعلي  ذلك نت ما أن و  للمعل و الثاا ن

 ارعدداد التدن تحادق األدوات مدن وايرهدا وموتللدة دول مدن األدأ ودراسدة وواللغدات والجغرا يدا
 .)6و ٢٠٠٣ نبلة حسنوو الثاا ن )رشا شرضو 

   ن كليات التربيةو التن  ارعداد الثاا ن للمعل  يعنن  تلك الماررات الدراسية التن تادا  
تحتو  عل  مواد  ن الثاا ة العامة للبيئة والحيا  اىجتماعية للمجتمم المحلنو كما تشمل ثاا ات 
عالمية أورى  ن مو وعات موتللةو  ل  يعد المعل  مجرد متولص  ن حال معيان من 

 من اير المعاول أن ياتلر  عداد  ولطالبق أ  ر  للمعر ةو بل م    ةو كما أنق ل  يعد ناقالً المعر 
سعيد و المعل  عل  ارعداد التوللن دون أن تكون هناك تنمية للثاا ة العامة)محمد سعلانو 

 (.    84و 2007محمودو

يبدض لك لذجتماعيةو وجزء من ثاا ة المجتممو اعتبار أن التربية هن عملية اوعل  
 وارعداد الثاا ن  ل  تزويد الطالأ المعل  بمعارض ومعلومات عامة  ن مجاىت العلو  ارنسانية

ليكون أكثر قدر  عل  توجيق أ راد المجتمم و وكذلك لجعلق معل  المستابل والطبيعية وواىجتماعية
 (.    57و 2004حتياجات المجتمم ككل)محمد الشرقن وىتلبية 

 رعداد الثاا ن للمعل   ن الدور اىجتماعن المنوط بقو باعتبار  مربياً وتكمن أهمية ا
و شء ولالبالطالبق  ن موتلض الا اياو ولق تأثير  ن تكوين شولية الن ومرجعاً  وموجباً 

 كلما زادت ثاا ة المعل  زادت قدرتق عل  كسأ ثاة طالبقو وبالتالن تزيد قدرتق عل  التأثير  يب  
 (. 283-282و 1999الودود مكرو و بشكل  يجابن.)عبد 

  من مكونات اللرد والمجتمم  ن علر يشبد تطوراً  أساسياً  اً الثاا ة جزءوتشكل 
مما أتاح توا ر وسائل اتلال متادمةو حيث ل  يعد الحلول عل  المعلومات  وهائالً  تكنولوجياً 

ةو حت  يتمكن من الايا  ولبذا يجأ أن يتميز المعل  بادر عال من الثاا ة العام ؛عل  أحد حكراً 
 ن وح ارتق وثاا تق  ارس قي  مجتمعق ل  يق األجيالو جتربية وتثايض وتو من  بأدوار  الجديد 



23 
 

أبنائقو  بو مرجم لتالميذ   ن موتلض المو وعات والا اياو  لكما زادت ثاا ة المعل  زادت 
 يجابن عل  تالميذ و وحاق األهداض المرجو . رقدرتق عل  تأثير  ا

كل ما يكتسبق الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة  ويالد الباحث بارعداد الثاا نو 
من والل ماررات دراسية تساعد و وذلك األساسية العليا من معارض ومبارات  ن الثاا ة العامة

والثاا ية للمجتمم الللسطينن والعربنو  ووالسياسية والطالأ المعل  عل   ب  الا ايا اىجتماعية
 والل مم المجتمعات ارنسانية األورى.  والت

 يبدد سلوكيات المجتمعات ثاا ياً  مما ى شك  يق أن العلر الحالن يشبد لراعاً 
بدور   ن تعميق شعور تالميذ  باي  مجتمعب و األمر الذ   اً المعل  مطالب و ومن هنا يلب وقيمبا

ز البوية الثاا ية للمجتمم العربن يلرض عل  المعل  أن يتميز بثاا ة عاليةو حت  يتمكن من تعزي
سالمن لدى تالميذ و وتعريلب  بالوطط الوطنية والاوميةو وتعزيز األ كار والاي  اريجابية روا

 السائد   ن المجتمم.

ويبدض ارعداد الثاا ن  ل  تزويد الطالأ المعل  بالمعلومات العامة عن الجوانأ الرئيسة 
طار ربا  ن ميادين العلو  ارنسانية والطبيعيةو ببدض تعريلق باالتن يحتاج  لي ولألنشطة البشرية

كسابق بعض اىتجاهات التعليمية والعلمية واطالعق عل  التطور اللكر   والثاا ن للمجتممو وا 
واىجتماعنو حت  يشارك بلاعلية كمواطن مسؤول  ن توجيق تالميذ  بما يتلق مم اىتجاهات 

 (.96و 2003لولوو  تحية الو علانةو  الحديثة)عزو

ق وتالميذ و  ى أن عيجابن للمعل  مم مجتم لق ارعداد الثاا ن من تلاعل ما يشكا مرا  بال
مستوى العالمن من جانأ ارعداد الثاا ن للمعل و حيث وللت برامج ارعداد العل   اً هناك ناد

الثاا نو كما يت  ماررات الجانأ  ن بأنبا ى تولن الجانأ الثاا ن أهمية بالغةو  بناك قلة 
و وكما ن الطالأ المعل  ثاا ياً يليااتبا عل  شكل ماد  دراسية سرديةو وبالتالن ى تسب   ن تكو 

 . (Susan, Z., 2005,6-7)ويالحر أن الجوانأ األورى تطغ  عل  الجانأ الثاا ن

 عداد وعل  المستوى العربن يشار  ل  أن جانأ ارعداد الثاا ن ى يحر  باهتما   ن برامج 
العالقة الاوية بين اللغة العربية من را  بالالمعل  عامةو ومعل  اللغة العربية بلور  والةو 

ن اللغةو ونتيجة لل عض الثاا ن لدى معل  اللغة والثاا ةو  اللغة جزء من الثاا ةو وهن التن تكوا 
محمد الشيخو و نسو كثير من التالميذ ) تحن عل  يو الالعربيةو كان انتشار األمية الثاا ية لدى 

 (. 120و 2003

وعل  الرا  من أهمية ارعداد الثاا ن للطالأ المعل   ن مساعدتق عل   ب  تالميذ و 
والبيئة المدرسيةو والمجتمم الللسطيننو وتوريض الجبود التربوية باتجا  ثاا ة المجتمم وتحايق 
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لسطين تبمل الجانأ الثاا ن عداد الطالأ المعل   ن   أهدا قو نجد  ن واقم األمر أن برامج 
(  ل  أن الماررات الدراسية 2012بدرجة كبير و  اد أشارت دراسة )شاد  أبو حلت و   هماىً 

نن لحاجات الطالأو دتلبن الحد األ الجامعات الللسطينية ى ن للجانأ الثاا ن رعداد المعل  
و وتاتلر عل  معارض محليةو ويغلأ عليبا الطابم التاليد  ووأن محتويات هذ  الماررات قديمة

 ن برامج ارعداد الثاا ن  اً وقلور  اً (  اد أربرت أن هناك  عل2006أما دراسة )سبيل دياأو 
بتدائية داول كليات التربية بللسطينو وذلك لعد  ارتباط الجانأ الثاا ن بللسلة ىلمعلمن المرحلة ا

نت الدراسة أن  عات المستابليةو وبيا والتطل ووالحاجات والمشكالت  المجتمم الللسطينن من حيث
ماررات الجانأ الثاا ن ى تشتمل عل  ثاا ات أورىو وأنبا تحتو  عل  مو وعات ثاا ية تاليدية 

 تحاكن الجانأ المعر ن دون اير .

   :الجانب األكاديمي. 2

  يشكل ارعداد األكاديمن اللبنة األول   ن عملية  عداد الطالأ المعل و من والل تزويد
بأساسيات التولص الذ  سياو  بتدريسق  ن المستابلو  البدض من ارعداد األكاديمن 

هو تزويد  بالمعارض المتعلاة بتولص  والتوللن للطالأ المعل   ن حال من حاول المعر ة
 وعار اً  معينو والادر  عل  توريلبا  ن الموقض التعليمن المناسأو  عندما يكون المعل  متمكناً 

 (. 219و 2007براهي و )محمد  زز ثاتق بنلسقو وثاة تالميذ  بقلمادتق يع

وتكمن أهمية ارعداد األكاديمن  ن كون المعل  هو ملدر رئيسن للمعر ة بالنسبة 
 حسأو للمعر ة  لتالميذ و وهو المرجم  ن تو ي  المعلومات بالنسبة لب و  ل  يعد المعل  ناقالً 

يلال الماد  العلمية لتالميذ  بطرق وأساليأ  نق من تمكا  بل ألب  يتمتم بعدد من المبارات التن
ًا بكا ة جوانأ الماد  التن تتناسأ وطبيعة العلر الذ  نعيش  يقو  عليق أن يكون ملما  و عالة

حترامق من الب و  لن تجذبب  طرياتق وى علمقو ومن ث  سيلاد مبررات  يدرسباو وما ل  يكن مانعاً 
 (. 83-82و 2007سعيد محمودوو   حد  سواء )محمد سعلانو تالميذ  وأولياء األمور عل

بأنق  عداد المعل   ن مادتق التولليةو  وويالد بارعداد األكاديمن التوللن
تكون عل  شكل ماررات دراسيةو ويبدض  ل  تزويد الطالأ التن وتزويد  بالملاهي  واألساسياتو 

أو  وأو الليزياء ودريسبا كاللغة العربيةالمعلمين بأساسيات الماد  أو المواد التن سياو  بت
ط  عل  أساسق مواد ارعداد األكاديمن بمستوى عالريا يات.. لخو ويحدد المستوى الذ  ت  

 (.  45و 2001المرحلة التن سياو  الطالأ المعل  بالعمل ببا بعد تورجق )بيومن  حاو و 

و عداد الطالأ المعل ويالد بارعداد األكاديمن  ن البحث الحالن  تزويد برامج  
 روعبا و نونبا بكا ة مو وعات اللغة العربية المرتبطة بمعارض من المعلومات وال وتمكينق
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المدارس  ن ساسية العليا ألعامةو ومو وعات اللغة العربية المارر   ن مناهج المرحلة اب
اللغة العربية يمكنق من تدريس  ببدض  عداد الطالأ المعل   عداداً  بوالة؛ وذلك الللسطينية

 واستماعاً  ىستودامبا نطااً وأن يكون متانًا لتالميذ المرحلة األساسية العليا بكلاء  وجود  عاليةو 
معايشة تحديات من يتمكن من واللق  وسليماً  أدائياً  عل  توريلبا توريلاً  اً وقراء  وكتابةو وقادر 

 .   وتطوراتق المستابل

 ى أن  ومن التوللن  ن برامج  عداد المعل وعل  الرا  من أهمية الجانأ األكادي
ت دراسة )عطا درويشو الجامعات الللسطينيةو  اد دلا  ن  ن برام   عداد المعل   اً هناك قلور 

( أن ماررات الجانأ األكاديمن رعداد معل  اللغة العربية تعتمد عل  ملادر قديمة 2009
وكذلك  ترتبط بواقم المجتمم الللسطيننو غيأ عنبا التنوع  ن ملادرهاو كما أنبا ىيومحدود و و 

أشارت نتائج الدراسة  ل  أن معارض الجانأ األكاديمن تاد  بطرقة اير محلز  للطالأ المعل و 
 ن الجانأ  اً وقلور  اً أربرت أن هناك  عل اد ( 2012نوأما نتائج دراسة )جمال البسا 

من حيث المحتوى  للسطينيةالجامعات ال ن األكاديمن التوللن  ن برامج  عداد المعل  
 لتحليز مبارات التلكير العليا.   اً هتماماوالم مونو  بن تعتمد عل  سرد المعارضو وى تولن 

لدى طالأ  وا حاً  ( أن هناك  علاً 2003وقد بينت دراسة )سماهر أبو العينينو  
األساسيةو من  الجامعات الللسطينية عل  مستوى مبارات اللغة العربية ن معلمن اللغة العربية 

( 2008كما أشارت دراسة)علا  مادادو . حيث  ب  الماروءو وأسلوأ الكتابة العلمية الرلينة
 لسطين يعانن من قلور ملموس عل  مستوى قدراتق التذوقيةو  ن أن معل  اللغة العربية 

 لسطين ( أن برامج  عداد معل  اللغة العربية  ن 2009والنحويةو وأكدت دراسة)رائد أبو هداضو 
  ن الطالأ المعل  من الادر  عل  الحديث باللغة العربية الللح .  ى تمكا 

   :التربو  الم ني . الجانب3

معلومات ومعارض ثاا ية وأكاديمية  ن حال معينو ى تؤهلق ألن ل ن امتالك شوص ما 
ق من معر ة نق من تنليذ ما لديو  ى  ذا زود بطرق وأساليأ ومبارات ووبرات تمكا يكون معلماً 

و حيث يشكل ارعداد "ارعداد المبنن للمعل "أكاديمية وثاا يةو وهذا ما يطلق عليق التربويون 
او  عليبا بناء برامج  عداد المعل و  بن بمثابة رولة توولق من يالمبنن الركيز  الثالثة التن 

 ممارسة مبنة التعلي .

ميةو حيث يلا  عل  كاهل المعل   المعل  والطالأ هما لأ العملية التعليمية والتعل
لبذا  إن أية عملية  لالح وتطوير  ن المنرومة التربويةو يجأ  ؛مسؤولية عالية  ن هذ  العملية

أن تبدأ بالمعل  أوًىو وهذا يتطلأ أن يتزود الطالأ المعل  بمبارات ومعارض ووبرات مبنية تؤهلق 
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ومواكبة التحديث  ن ما يستجد من وسائل  وةوتمكنق من مساير  التطور السريم  ن الثور  العلمي
 (.36و 2009سالمة حسين  و تعلي  ونرريات تعل  )بيومن  حاو و 

 يعيش أن يمكن ى المعل  ألن انررً  باستمرارو قائمة حاجة المبنن النمو  ل  الحاجة وتعد
تاد  وال والداولية الحاجات  غط  تحت والمباراتو المعارض من محدد  بمجموعة مدى حياتق
 مستوى المعل  عل  يحا ر أن  بال رور  يتطلأ الحالنو العلر بق يمتاز الذ  البائل المعر ن
 يكون وببذا ؛وتانياتق التعلي  طرائق  ن الحديثة واىتجاهات والمبارات المعلومات من متجدد
 حياتق لطوا طالأ عل  هو المبدع  المعل  ؛ومتواللة مستمر  نمو عملية للمعل  بالنسبة التعلي 
 والمعلومات الكثيلة. التكنولوجيا المتادمة رل  نبوالة و  والتطورو التعل  دائ  مجتمم  ن

 (. 8و 2009يباأ أبو وردو وا  )لالح الناقةو 

يشتمل ارعداد المبنن التربو  للمعل  عل  جانبين أساسيينو هما  الجانأ التربو  النرر و 
 لبما  وجانأ التربية العمليةو و يما يلن تو ي  

   :الجانب التربو  الن ر  . ا
 ن  عداد المعل و حيث يبدض  ل  تزويد الطالأ  أساسياً  يشكل ارعداد التربو  مكوناً 

ر للعملية المعل  بمبارات ووبرات ومعارض من شأنبا أن تمكنق من الايا  بدور المربن والميسا 
  يتمكن من تحايق األهداض  ن سلوك تالميذ  حت اً مؤثر ذلك لكن يكون التربوية التعليميةو و 

 المارر  لذلك. 

تمكنق من  و التنويبدض ارعداد التربو   ل   تزويد الطالأ المعل  بالمعارض والمبارات
 دراك أهداض مبنتقو وأهداض المرحلة التعليمية التن سياو  بالتدريس  يباو حت  يكون لديق الادر  

ل  احتياجات الطلبة وقدراتب  الموتللةو ومراعا   ض ي  المواقض التعليمية الموتللةو والتعر و عل  تا
 (. 89-87و 2007اللروق اللردية.)محمد سعلانو وسعيد محمودو 

التن  وتلك السياسات والممارسات والبرامج والوسائل واألساليأ  يالد بارعداد التربو 
لتلبية احتياجاتق  وزمةتؤهل الطالأ المعل  للحلول عل  المبارات والوبرات التربوية والنلسية الال

للايا  بمتطلبات مبنة التدريس بلور   عالة )بيومن  حاو و وسالمة و واحتياجات تالميذ و 
 (.  38و 2009حسينو 

( ارعداد التربو   ن برامج  عداد الطالأ 224و 2007براهي و  كما يحدد )محمد 
وطرق  وة  ن مجاىت علو  التربيةتلك الماررات الدراسية التن  تادمبا كلية التربيو بأنبا المعل 

ي اح وتانيات تكنولوجية حديثةو بما  ووسائط  ووعل  نلس النمو ووعل  النلس التربو  والتدريس
 يناسأ المرحلة التعليمية التن يعد الطالأ المعل  لتدريسبا بعد التورج. 
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ت والوبرات نرا  من المعارض والمباراو بأنق ويالد بارعداد التربو   ن البحث الحالن
التربوية التن يتلااها الطالأ المعل  داول برامج  عداد المعل  بالجامعاتو ببدض  عداد  معل  

 قادر عل  الايا  بمبنة التدريس بشكل  عال.    

وقد أدى اىنلجار المعر ن وتعدد اىتجاهات الحديثة المبنية عل  نرريات عل  النلس 
ت لدى المعل و مما يعزز أهمية ارعداد التربو  للمعل )محمد التربو   ل  التنوع  ن أداء المبارا

نلت وثياة " لالح المدرسة"  ن  رنسا عل  "أن التحسين (. حيث 75-73و  2002محروس 
 ن مستوى التدريأ المبنن للمدرسين هو مبدأ مشروط لتحسين النرا  التعليمن")محمد 

 (. 195و 2003براهي و 

ل  الركيز  األساس  ن برامج  عداد المعل و حيث ويشكل ارعداد التربو  للمع
 وارعداد التربو  للمعل  -ولو للحرة –(  ل  "أننا لو أهملنا Hor,2000, 257-258يشير)

 سيجد المعل  نلسق  ن مواجبة كثير من األزماتو والمشكالت التربوية المرتبطة بالنرا  
للمعل  داول و رورتق رعداد التربو  ( أهمية ا31و 2001التعليمن". ويؤكد )جبرائيل بشار و

سترل اللرلة األ  ل لو م أسس اللب  اللحي  للمبنةو وتكوين وبذلك مؤسسات ارعدادو 
 ارطار المعر نو وتنمية الشعور باىنتماء لباو وتكوين اىتجاهات اللحيحة نحوها.

لواقم يشير  ل  وعل  الرا  من أهمية الجانأ التربو   ن برامج  عداد المعل و  ى أن ا
الجامعات الللسطينيةو حيث  ن عداد رعداد التربو   ن برامج اروجود قلور  ن جانأ ا

لدى برامج  عداد المعلمين بالجامعات  اً (  ل  أن هناك عجز 2006أشارت دراسة )سبيل دياأو 
عة نمو المستمر  ن متابالعل   تجعلق قادراً  والللسطينية بتزويد الطالأ المعل  بمبارات

المستجدات التن تطرأ عليقو كما أشارت الدراسة  ل  أن الجانأ التربو  ى يحر  بادر كاض من 
لدور و كما أشارت الدراسة  ل   عض ئق اىهتما و األمر الذ  ينعكس عل  المعل  أثناء أدا

 التنسيق بين الجانأ الثاا ن والجانأ المبنن والجانأ األكاديمن.  

 ن  ن برنامج  عداد المعل   اً ( عل  أن هناك  عل2006لوزنداروكما دلت دراسة)نائلة ا
ن هناك  جو  وا حة بين ما ياد   ن كليات التربية والمدارس  الجامعات الللسطينيةو حيث 

 ن مبارات بعض الطلبة المعلمينو  اً ومراكز التدريأو كما أشارت الدراسة  ل  أن هناك  عل
ةو بار ا ة  ل  أن الجانأ التربو  النلسن ى يراعن مبارات  يما يتعلق بأساليأ التدريس الحديث

 تكنولوجيا التعلي  الحديثةو واياأ الللسلة التربوية الوا حة للبرنامج.

 ن برنامج  اً ( أن هناك  عل2011ياد عبد الجوادووا  )ماجد مطرو  نت دراسةكما بيا 
األقل  للمجاىت التن يتكون منبا  جامعة ن ارعداد التربو  النلسن للطالأ معل  اللغة العربية 
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 ووالتاوي  والجانأ التربو و  اد حلل مجال األهداض عل  نسبة جيد و أما مجال المحتوى
حللت عل  نسبة منول ةو وذلك ىرتباطبا و  اد وأساليبقوطرائق التدريس  وواألنشطة التربوية

 بالوبرات التربوية العملية.    
  :جانب التربية العملية . ب

ى يتجزأ من عملية  عداد الطالأ المعل و عل  اعتبار أنبا  اً التربية العملية جزء تعد
ي  لمدى قدر  الطالأ المعل  عل  تطبيق ما درسق من معارض ووبرات ومبارات عل  و مرحلة تا

المستوى النرر و لتطبياق عل  أرض الواقم من والل ممارسة عملية التدريس اللعلية كوطو  
 بنة التدريس.    أول  عل  طريق م

وتولض التربية العملية بأنبا "تدريأ عل  الممارسات اللعلية لمبنة التدريس  ن مدارس 
شراض المسئولين")جامعة  المرحلة التن يت   عداد الطالأ المعل  للتدريس  يباو تحت توجيق وا 

 (. 2007المنو يةو 

الجامعاتو  ن يات التربية ويالد بالتربية العملية أنبا  برنامج تدريبن عملن تادمق كل
تاحة اللرلة أما   بدض برامج التربية العملية  ل  تويت  تحت  شرا با وبتوجيق منباو حيث 

أرض الواقم  ن  عل  عملياً  لتطبيق ما تعلمق من معارض وملاهي  نررية تطبيااً  والطالأ المعل 
 (. 2010ة )جامعة الوليلو المدرسة المتعاون

يت  تدريأ الطالأ معل  اللغة العربية عل  كا ة المبارات  وة العلياو ن المرحلة األساسي
التعامل مم و والوبرات التن يحتاجبا للايا  بمبنة التدريسو ومن هذ  المبارات  التوطيط للدرسو 

توليل المعلومات  ل  الطلبة بالشكل و كيلية طرح األسئلة والادر  عل   دار  النااشو و الطلبةو 
 . ي  التالميذو اللروق اللردية للطلبةو وأي ًا الادر  عل   جراء اىوتبارات وتا  اللحي  مم مراعا

  :اهمية التربية العملية

لما مرا بق الطالأ المعل  من مبارات ومعارض ووبرات والل  اً التربية العملية تطبيا تعدا 
ج  عداد المعل و وهن ية أنبا المكون الرئيس لبراملدراستق النرريةو ويعتبر "أرورا" التربية العم

درين عل  الايا  بمبنة التدريسو ابرنامج مبنن يبدض  ل   عداد معلمين بأدوار ومواقض تجعلب  ق
رشاد  وتاويمق حيث يشترك  ن عملية توجيق الطالأ المعل   ينو يكل من الموجبين التربو وا 

تربية العملية بالحاجات لبذا ينبغن أن ترتبط ال ؛يننوالمدربينو وارداريينو والمعلمين المتعاو 
 (المبنية لمبنة التدريسو كما أنبا توطد عالقة مبنية بين مكونات عملية التدريأ.

(Arora,2006          . 
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تت  من والل  بط مدوالت برامج  عداد  ويشار  ل  أن عملية تنري   عداد المعل و   
 ن تعل  الطالأ المعل  المعارض المعل و والمورجات المتعلاة بدرجة مدى تأثير عمليات ارعداد 

والمبارات والوبرات التن اكتسبباو لتربر نتائجبا من والل عملية التدريأ الميداننو وهو 
 .    (Smith, 2..4,3-5)من أجلق اىوتبار الحايان للاعلية ما أعدا 

   وتكمن اهمية التربية العملية في ان ا

 جربة العملية.تتي  اللرلة للطالأ المعل  أن يووض امار الت 
 دار   وومعلمين وتتي  اللرلة للطالأ المعل  أن يتلاعل مم البيئة المدرسية من طالأ وا 

 المدرسة والعاملين  يبا. 
 .تكسأ الطالأ المعل  المبارات األساسية للتدريس 
  ًو وتنمن شوليتق. ومسؤوىً  تحلز الطالأ المعل  عل  أن يكون قائدا 
  حاياية. ت م الطالأ  ن مواقض تعليمية 
  ًما درسق من نرريات تربوية ومبارات معر ية. تتي  للطالأ المعل  أن يطبق عمليا 
  . ِّتنال الطالأ المعل  من حالة م ايَّ   ل  حالة م اي 
  (.93-92و 2001تانم الطالأ المعل  بأن التدريس مبنة وليست حر ة )علن راشدو 

 و ن برنامج  عداد معل  اللغة العربية أن جانأ التربية العمليةو من والل ما سبقيتا    
نبا تتي  اللرلة أمامق ليتلاعل مم     ن تكوين الطالأ المعل  من حيث اً أساسي اً تعتبر جزء

كذلك الموقض التعليمن الحايانو ومم البيئة الللية والمدرسيةو ومم المعلمين واردار  المدرسيةو و 
كما أنبا تكسأ الطالأ المعل  المبارات والوبرات س  يباو يطالأ المرحلة التن سياو  بالتدر مم 

العملية للمعارض التن تعلمبا بشكل نرر و كما أنبا تنمن لدى الطالأ المعل  تحمل المسؤولية 
 وتنمية الشولية المتكاملة.   

    :اهداف التربية العملية

)دليل هذ  األهداض ومن ئباو  من  جرامرجوا الهداض األق يتسع  عملية التربية العملية  ل  تحا
جامعة الادس  -(و دليل التربية العملية2013جامعة بيرزيتو  -التربية العملية

  (2012الملتوحةو

 لتكوين اتجاهات معينة تجاهبا.  ؛التعرض  ل  طبيعة العملية التعليمية 
 تليد  مستابالً  وتمكين الطالأ المعل  من اكتساأ مجموعة معلومات ومبارات واتجاهات 

 ة التدريس. ن مبن
   . التطبيق اللعلن لما تعلمق الطالأ المعل  من مبادئ وملاهي  تربوية والل  عداد 
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  وأوالقياتبا ممارسة واقعية لاي  مبنة التعلي   . 
  تدريأ الطالأ المعل  عل  تحمل المسؤولية من والل المشاركة اللعلية  ن األنشطة

 واىجتماعية  ن البيئة المدرسية.   ةالتربوي
   .كساأ الطالأ المعل  المبارات الالزمة للايا  بالتدريس داول الللل 
   يجابية  ن شولية الطالأ المعل .  حداث تغييرات 
 يجابن نحو مبنة التدريس. راكتساأ الطالأ المعل  اىتجا  ا 
  يبا. ارسبا  دمج الطالأ المعل   ن النشاطات المدرسية و  
  والحرص عل  البشاشة.  وق واللكر الملتوحتدريأ الطالأ المعل  عل  سعة األ 
  عل  المدرسة(.  وارشراض)اردار   تعريض الطالأ المعل  عل  النرا  بشكل عا 
  ًمن قبل مشر قو قبل ووض تجربة التدريس.  ونلسياً  تبيئة الطالأ المعل  ذهنيا 
 يلب  قادراً لو ياً وثاا  ومبنياً  الطالأ المعل  وحثق باستمرار عل  النمو الذاتن علمياً م تشجي 

 ي  ا ورينو وتابل الناد باستمرار. و ي  نلسق وتاو عل  تا
ويرى أالأ التربويين العرأ أن التربية العملية تجرى  ن معر  الجامعات دون أهداض 
وا حةو ول  تحر بالعناية المطلوبة من حيث التطبيقو وأن اللتر  الزمنية الموللة للتربية 

المعل  اير كا يةو كما أن هناك  جو  بين ما يدرسق الطالأ المعل   ن العملية  ن برامج  عداد 
براهي و  برامج ارعداد من أساليأ عل  المستوى النرر و وما يطبق  ن المدارس )محمد 

 ( . 208و 2007

وعل  الرا  من أهمية التربية العملية  ن برامج  عداد المعل و  ى أن الواقم يشير  ل  
الجامعات الللسطينيةو حيث أشارت دراسة  ن عداد رربية العملية لدى برامج اوجود قلور  ن الت
برنامج  ن  ن جانأ التربية العملية  اً وقلور  اً (  ل  أن هناك  عل2012)شاد  أبو حلت و 

ة  ن عد  توا ر المشر ين الوبراء الذين يتابعون لثمتمو الجامعات الللسطينية ن  عداد المعل  
 ا ة  ل   عض التنري  والتنسيق بين الجامعة والمدرسة التن تت   يبا رنو باالطلبة المتدربي

اللجو  الكبير  كذلك عملية التدريأو كما أشارت الدراسة  ل  عد  تو ر الوقت الكا ن للتدريأو و 
 س.  ر االجامعة وما يطبق  ن المد ن بين ما يدرسق الطالأ المعل  

 ل  أن  جراءات عملية التربية العملية  ن  (و2007كما أشارت دراسة )محمد شاهينو
يشوببا عد  الو وح بالنسبة للطلبة المعلمينو كما أكدت أن التنسيق  وجامعة الادس الملتوحة

دار  الكليةو وأشارت الدراسة  ل  أن أساليأ تاوي  الطلبة  اير كاض بين مدرسة التدريأ وا 
ةو ى تايس كا ة مبارات الطلبة المعلمين المعلمين المعتمد  لدى المشر ين هن أساليأ تاليدي

(  ل  أن التربية العملية  ن الجامعات 2011الموتللةو كما أشارت دراسة )أحال  اللاعاو و 
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الللسطينية تتلض بال عض والالور  ن استودا  الوسائل التعليميةو والتوطيط للدرسو وو م 
 كلية. اىوتبارات الجيد و وأن التربية العملية تسير بلور  ش

  :اسس برامج إعداد المعلم -رابعاا 

لتاد  المجتمم وتطور و كما يحدد وجبة  ل النرا  التربو  التعليمن  ن أ  بلد أساساً يشكا 
المجتممو  طبيعة النرا  التربو  التعليمن هو الذ  يسب  بشكل رئيس  ن نوع التاد  والتطور 

تطور نرامق التربو  التعليمنو ويااس الذ  يطم  لق المجتممو ويااس تطور المجتمعات بمدى 
"  ل  أنق  roi singويشير" تطور النرا  التربو  التعليمن بمدى اىهتما  بعملية  عداد المعل . 

جود  عالية  اى يمكن أل  نرا  تعليمن أن يرتان  ى  ذا كان مستوى المعلمين  يق ذ
(Higginson,1996,27    .)    

وتتماثل مم الثاا ة التن تعيش  يباو والنر  اىجتماعية  تتشكل برامج  عداد المعل و 
تاو  عل  أسس من النرريات  ووالدينية والسياسية التن تسود المجتممو وبرامج  عداد المعل 

 والملاهي  السيكولوجية. 

تاانق لبذا الدورو  بو المربن  ومدى  ووتأتن أهمية المعل  من طبيعة الدور الذ  ياو  بق 
. لكل ءق  ن النشعر للعملية التربوية التعليميةو وهو مسؤول عن ارس قي  مجتملميسا والموجق وا

هذاو يأتن اىهتما  واىعتناء ببرنامج  عداد و  برامج ارعداد تاو  عل  أسس وا حةو يشتق 
التن تحدد طبيعة المعل  الذ  يريد  المجتمم.  واألهداض العامة والوالة منبا بال رور 
      ا تن  ور الحالن هذ  األسس عل  النحو وسيتناول المح

  :ا. األسس الفلسفية

نسان  ن الحيا و والنرا  التربو  يمثل البعد إليالد باألسس الللسلية ذلك البعد اللكر  ل
و 2008التطبيان للملاهي  والنرريات  ن شؤون ارنسان داول النرا  اىجتماعن )محسن عطيةو

230 .) 

ية لمجتمم ماو و ية األطر اللكرية التن تاو  عليبا المنرومة التربوتعنن األسس الللسل 
وغ م مونباو بما يعكس ولولية المجتمم المتمثلة  ن عايدتقو لوت و بن تشكل مدوالتبا

 (.         73و 2004وتراثقو وحاوق أ راد  وواجباتب  )محمد الووالد و 

ملاهي  والمبادئ التن توجق حيا  وتعرض األسس الللسلية بأنبا مجموعة من الاواعد وال 
من والل التربية بكل مستوياتبا  ن المجتممو وتاو  بتحديد دور و وأهدا ق وثلقوم   والمجتمم

 (.   57و 2006أحمد هاللنو و نسان  يق )سبيلة اللتالو و را
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ض البحث الحالن األسس الللسلية لبرامج  عداد معل  اللغة العربية بأنبا  تلك ويعرا  
 وأساساً  مات والركائز ذات العالقة باىنتماء اللكر  والعاائد  للمجتممو التن تشكل ملدراً الماو 

 ىشتااق أهداض برامج  عداد المعل .      

تشكل األسس الللسلية أل  مجتمم ارطار اللكر  والمرجعن لنرامق التربو و  عل  و 
مم بحاجة  ل  تربية تنطلق من  لسلتق أساسبا يت  التوطيط للمنرومة التعليمية والتعلميةو  المجت

الوالة أوًىو ومساير  للتطورات العالمية التن يلر با العلر ثانيًاو كن يحاق أهدا ق المأمولة. 
ينبغن أن تاو  عل   وولكون المعل  يحتل مكانة هامة  ن النرا  التربو و  إن برامج  عداد المعل 

وذ بعين اىعتبار التطورات المتجدد   ن مجاىت مم األ وأسس  لسلية نابعة من طبيعة المجتمم
 واىستلاد  منبا عل  مستوى العال و لتحايق أهداض برامج  عداد المعل .  والمعر ة والتكنولوجيا

يراأ أن يغرسبا  ن  ووقي  روحية واجتماعية ووتااليد ووثاا ة و لكل مجتمم ح ار 
ى شك جزء من أمتق العربية وارسالمية. و نشئقو والمجتمم  الللسطينن هو مجتمم عربنو وهو 

 واألسس الللسلية لبرامج  عداد المعل  الللسطينن تنطلق من مجموع المعتادات ن أن 
و التن يحددها الدستور الللسطينن وتحكمق التن تسود المجتمم ووالاي  ووالثاا ات وواىتجاهات

ة والتراث العربنو والمواطنة وحاوق اللرد سالميروأنرمة وقوانين التعلي و اعتمادًا عل  الشريعة ا
وواجباتقو دون  الال لولولية المجتمم الللسطينن الذ  ى زال يابم تحت اىحتالل 

 (.       15و 2008سرائيلن )وزار  التربية والتعلي و را

نبما أهداض تربوية وا حة ألهمية  عداد المعل  منبثق ت ن عد  وجود رؤية و لسلة 
الاائمين عل  برامج  عداد المعلمين "يجعل بع ب  يتلور أن الطالأ المعل   ن  لدى تربوياً 

ل  طرق تساعد  عل  توليل مادتق بدون  لسلة تحدد معال  الطريقو  حاجة  ل  ماد  علميةو وا 
ل  المعل و ومما جعل معر  لوائ  كليات ارعداد تأتن  وترس  منبج العمل؛ مما أساء للتعلي  وا 

 (.166و 1996الللسلةو وبالتالن يؤد   ل  اياأ األهداض")محمد انيمةو والية من روح 

عداد المعل   ن الجامعات الللسطينية ولولية  وبناًء عليقو يجأ أن تراعن برامج 
المجتمم الللسطيننو واألهداض التربوية التن يطم  المجتمم  ن تحايابا عل  مستوى ارنسان 

تحديد  لسلة تاو  عليبا برامج بة والتعلي  العالن الللسطينية   التربير اقامت وز اد الللسطيننو  
  عداد المعل و تبدض  ل   عداد معل   

 ؤمن بعدالة ق يتق الوطنيةو وقادر عل  ارسبا  ن نلوس طلبتق. ي 
  .يحا ر عل  الاي  والمعتادات والتراث الللسطينن 
 سالمية. ريؤمن بأن  لسطين جزء من األمة العربية وا 



33 
 

  بكا ة التطورات عل  مستوى األمة العربية والعال  من حولق.   ملماً يكون 
  ةديماراطييعمل عل  أن تكون  لسطين "المستابل" دولة . 
  تطوير المجتمم الللسطينن. ًا  ن مبم اً يؤمن أن للتربية دور 
 نسانية. ريشارك بلاعلية  ن تطوير الح ار  ا 
   وارسالميةشولية الللسطينية والعربية والتكامل بين ماومات ال التوازنالعمل عل 

 . وارنسانية
  .يؤمن بأن  لسطين هن وطن لكل الللسطينيين 
 يجابية  بين الللسطينيين.   ريؤمن بللسطين بلد واحد موحدو ويعمل عل  بث الروح ا 
 نسان الللسطينن هو الثرو  األساسية للمجتمم الللسطيننو وهو أدا  التنمية ريؤمن بأن ا

 (. 11و 2011د  الح ار . )اردار  العامة لإلشراضو وزار  التربيةووالتا
 :ب. األسس االجتماعية

تعرض األسس اىجتماعية بأنبا  مجموع الماومات والركائز التن تشكل عالقة اللرد 
بالمجتممو والروابط اىجتماعية بين أ راد المجتمم الواحد الذ  يعيش  يق الطالأو التن يجأ 

عبد اذ  براهي و و د التوطيط لبرامج  عداد المعل  أو تطويرها )جودت سعاد و مراعاتبا عن
 (.102و 2004

التن تحدد عالقة اللرد  ووتعرض األسس الللسلية بأنبا  تلك الاي  والمبادئ والعادات والتااليد
حاجات للمنرومة التعليميةو وتسع  لتحايق  م ككلو وتشكل أساساً مبق وبالمجت ينباأل راد المحيط

 (. 227و 2011من واللبا )را د  الحرير و وطموحاتق وآمالق م مالمجت

  نرا  الحيا  السائد  ن المجتمم بأنبا ويالد باألسس اىجتماعية  ن البحث الحالن
التن تحك  عالقة اللرد بالمجتممو بار ا ة  ل   ووالاي  والمبادئ ووالدينية وبمنرومتق األوالقية
ولولية  مراعا ة والسياسية التن تؤثر  ن طبيعة هذ  العالقة مم يلادكا ة العوامل اىقت

من المجتمم  اً المجتمم. ويشكل الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا جزء
 ر  ن البحث الحالن طبيعة العالقات اىجتماعيةلبذا سيراعن البرنامج المطوا  ؛الللسطينن
ناتباو   أ المعل . وأثرها عل  الطالومكوا

الجامعات  ن األسس اىجتماعية من أه  مكونات أسس برامج  عداد المعل   وتعدا 
لما ياو  عليق  اً الللسطينيةو  بن تشكل الليااة النبائية للمنرومة التربويةو بوللبا انعكاس

المجتمم من قي  وأهداضو وما يدور  يق من تلاعالت وق اياو وهن التن تلوغ السلوك 
ولبذا ينبغن عند و م أو تطوير برامج  عداد المعل  األوذ بعين  ؛جيال المابلةالمراوأ لأل



34 
 

الللسطيننو حت  ى تكون هناك  جو  بين  للمجتممكل ما يتعلق باألسس اىجتماعية  اىعتبار
 طبيق عل  أرض الواقم )التعلي   ن المدارس(.      تبرامج ارعداد وال

 أو و ت موتللة سواء كانت عل  المستوى اىجتماعنويعانن كل مجتمم من تحديات ومشكال
المجتمم الللسطينن كغير  من المجتمعات يعانن من هذ  ى شك  ن أن أو اللكر و و  واىقتلاد 

بار ا ة  ل  مشكلة سياسية من نوع واصو متمثلة  ن اىحتالل  والتحديات والمشكالت
لسطيننو  المجتمم الللسطينن جزء أليل من سرائيلن وآثار  المدمر  عل  اللرد والمجتمم اللرا

و ويواجق نلسبا األمة العربية وارسالميةو ويشترك معبا  ن الاي  والمبادئ والتطلعات وا مال
 . نلسبا األوطار والتحديات

ولمحاولة حل هذ  المشاكل والتاليل من آثارها السلبيةو ينبغن عل  برامج  عداد معل  اللغة 
  يأتن  الجامعات الللسطينية مراعا  ما  ن ساسية العليا العربية للمرحلة األ

 و ومحاولة حلبا. وحاياتبا وأسباببا تعريض الطالأ المعل  بطبيعة هذ  المشكالت 
   كساأ الطالأ المعل  مجموعة من العادات والاي  الحميد و لتنعكس عل  طلبتق  ن

 المستابل. 
  ز الشعور باىنتماء لوطنق وقوميتقو وتعزي وتنمية الحس الوطنن لدى الطالأ المعل

 ليغرسبا  ن نلوس طلبتق  ن المستابل. 
   التمسك باي  مجتمعقو للتغلأ عل  ا ثار السلبية الناتجة عن عل  حث الطالأ المعل

 الغزو اللكر  والثاا ن والعولمة. 
  ن    المستويات اىجتماعية الموتللةلبا يتيراعن الطالأ المعل  النسيج اىجتماعنو و 

 المجتمم الللسطينن.
  يحتر  الطالأ المعل  الاانون بوللق وسيلة لتحايق العدالة. أن 
  .أن يؤمن بالويار الديماراطن كوسيلة للحوار واحتر  رأ  ا ور 
   .أن يعمل عل  تحايق العدالة والمساوا   ن المجتمم 
  ئق. ثراا  المحا رة عل  التراث الللسطينن و  
  حاجات اللرد  وحاجات المجتمم. العمل عل  التوازن بين 
       .تعزيز مبدأ المواطنة  ن المجتمم الللسطينن 
  نسان بطبيعتق رو كون ايجابياً  أن يتلاعل مم محيطة اىجتماعن ويؤثر  يق

 (.  14و 2011اردار  العامة لإلشراضو وزار  التربية والتعلي و)اجتماعياً 
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 :ج. األسس المعرفية

بسيطة ومحدود و وتتس  بالشمولية والبعد عن التولص  ل  حد  كانت المعر ة قديماً 
ى أن طبيعة العلر الذ   كبيرو  ل  درجة أن العال  المجتبد يمكن أن يل  بموتلض تلاليلباو 

نسانو و رض هذا رل  تزايد هائل  ن حج  المعارض والمعلومات التن أنتجبا ا نعيش  يق أدى 
  التربويةو  ألبحت األسس المعر يةو   ا ة  ل  األسس األورىو األمر تحديًا كبيرًا أما  النر

عداد المعل و وادت ق ية  عاد   ى يمكن اىستغناء عنق عند التوطيط لبرامج  أساسًا مبماً 
زالة الحواجز بين  روعبا الموتللة؛ للحد من تلرعاتبا؛ ولتسبيل استيعاببا  الوحد   ل  المعر ةو وا 

تحر  بنليأ وا ر من اهتمامات المتوللين  ن ميدان برامج  و ألبحتمن قبل المتعل 
-203و 2003آورونوو عداد المعلمينو وسمن هذا باألساس المعر ن )علن أبو العينينو  

204  .) 

 األسس المعر ية هن عملية اوتيار المعارض المناسبة للمتعلمينو والملبية ىحتياجاتب   
دراك تكاملباو والادر  المستابليةو وتنريمبا  ن البرنامج  بش كل يسبل عليب   ب  أساسياتباو وا 

عل  التعمق  يباو من والل  كسابب  مبارات البحث العلمنو ومبارات التعل  الذاتنو والرابة 
 (.112و 2011محمد الحيلةوو الجاد   ن اىستزاد  من المعر ة)تو يق مرعنو 

اللغة العربية للمرحلة األساسية س المعر ية لتطوير برامج  عداد معل  تأتن أهمية األس
بسبأ اىنلجار المعر ن السريم  ن علرنا الحالنو وتطور  ؛الجامعات الللسطينية ن العليا 

وسائل اىتلال التكنولوجية للولول للمعر ة بسرعة وسبولةو وتلبية حاجات الطالأ المعل  
 والمجتمم  من المعر ة واوتيار ما يناسببما. 

 ن برامج  عداد  مبماً  سس المعر ية عن باقن األسسو  بن تشكل جانباً وى تال أهمية األ
الجامعات الللسطينيةو  بن تمثل أحد أهدا با  ن معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 
كساأ الطالأ المعل  المعر ةو بل تبدض أي ا  ل   الرئيسةو وى ياتلر دور برامج ارعداد عل  

ونحن نعيش  ن علر اىنلجار  دهاو ىوتيار المناسأ منباو ولولاً ي  المعر ة وناو تا
 (. 27و 2007المعر ن )عبد اذ اللالحنو 

ويعرض البحث الحالن األسس المعر ية بأنبا  طبيعة المعارض وملادرهاو واوتيارهاو 
مجتمم  ن وتنريمباو وكيلية تاديمباو التن من واللبا تشكل أنماط التلكير التن يراأ ال ووبنيتبا

 تنميتبا لدى أ راد و ببدض تنمية مبارات التعل  الذاتن ومبارات البحث العلمن لديب .        

 لكل مرحلة تعليمية ولائص توتلض عن المراحل التعليمية األورىو ولكون البحث 
برامج أن تزود الحالن يتناول بالدراسة معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العلياو  من ال رور  
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ارعداد الطالأ المعل  بمعارض تتعلق بطبيعة ولائص النمو العالن والمعر ن لتالميذ هذ  
هذ  المرحلة مرحلة التكوين والتمكينو التن يت   يبا تكوين شولية التالميذ  المرحلةو حيث تعدا 

بنة وتمكينب  من مبارات اللغة العربية األساسيةو حت  يتمكن الطالأ المعل  من الايا  بم
 التدريس بجود  ومبار  عاليتين. 

 :مصادر المعرفة
بحث علماء نررية المعر ة حول ملادر المعر ةو وتعددت آراؤه   ن هذا الشأنو  ى أن 

 هناك شبق  جماع عل  أن للمعر ة ملادر متعدد و منبا  
 :الكتأ السماوية من أبرز ملادر المعر ة  ن الحلول عل  المعارضو وكان  تعدا  الوحي

أول هذ  المعارض ما علمق اذ  د  عليق السال و قال تعال  )وعل  آد  األسماء كلبا ث  
 (.   31( )البار /لادقينعر ب  عل  المالئكة  اال أنبئونن بأسماء هؤىء  ن كنت  

 :منا دذ ارنسدان الحايايدة التدن  ل ملادر حاياية ىكتساأ المعر دةو وتعددا تشكا هن و  الحواس
 م الواقم والبيئة من حولق. تجعلق يتلاعل م

 :مدن الملدادر الرئيسدة للمعر دةو ويالدد بالعادل هندا عمليدات التلكيدر التدن يادو  و وهد العقل
ببددا اللددرد بعددد تلايددق المددؤثرات اللددادر  مددن الحددواسو مددن تددذكارو و بدد و واسددتنتاجو وتحليددلو 

 قياسو وتاوي و وايرها؛ ولوًى  ل  المعر ة. و وتلنيضو 
   ودر للمعر دةو  بدو عمليدة  دراك حايادة األشدياء دون اسدتودا  آلحدس ملددرا ا يعدا  س:الحد

للادددرات العاليددةو أو الحددواسو  بددو معر ددة ذاتيددة مباشددر  وملاجئددة تددأتن عددن طريددق الشددعور 
 والوجدان والذوق. 

 وهدو ملددر مدن ملدادر المعر دةو اندن بوبدرات الجددودو وقديمب و التراث ال قافي الوطني  
 وعاداتب .

 دددة  ووهددد ال قتتتافي العتتتالمي: التتتتراث المعر دددة التدددن أنتجتبدددا شدددعوأ العدددال  األودددرىو  لكدددلا أما
سددباماتبا  ددن المعر ددة البشددريةو ويعدددا هددذا الجانددأ المعر ددن ملدددرًا  ح ددارتباو ومعار بدداو وا 

-184و 2004(و )محمددد الووالددد و138و 2008انيددًا للمعر ددة. )لددال  هنددد و وآوددرونو 
191.) 

علد  حدد -نسدان عامدةو والمدتعل  والمعلد  رميدة عاليدة  دن تزويدد اتمثل ملادر المعر دة أهو 
علدد  التلاعددل والتوالددل مددم مددن حولددقو كمددا  بلددور  والددة بمعددارض تجعلددق قددادراً  -سددواء

الددذ  نددتج عنددق الكدد  ملدددرًا هامددًا مددن ملددادر المعر ددةو يشددكل التطددور التكنولددوجن البائددل 
          . حت  ن متناول كل  نسانوالتن ألب ووتنوع ملادرها والبائل من المعلومات
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ينبغن عل  برامج  عداد المعل  عند بناء برامجبا أن تأوذ  ن اىعتبار  ووتأسيسا عل  ما تاد 
  ا تية  األمور 

  اعتماد الكتأ السماويةو وى سيما الارآن الكري  كملدر من ملادر المعر ةو  ل  جانأ
ورد  يبا من أحداثو وقلصو وأوذ العبر  كونبا ملادر للشريعةو والتأمل والتدبر لما

 والدروس منبا.   
 .اىهتما  بحواس الناشئةو واستودا  الوسائل الحسيةو وزياد  النشاطات العملية 

  العناية بتنمية الادرات العالية للمتعل و وتحليزها عل  التعامل بمو وعية مم المدركات
 الحسية.

 عمال  ن وتلض أنواع العلو و والتأمل تشجيم الناشئة عل  الاراء  الذاتية  ن م الرواهرو وا 
 اللكرو  والوعن بما يدور حولب و وتو ير جو من الطمأنينة  ن المناخ المدرسن.

  براز النواحن اريجابية من تراث المجتممو واىستزاد  من المعر ة العلريةو والمبتكرات 
المجتممو ومواكبة التاد  من التانياةو بما ي من الحلار عل  البوية من ناحيةو وعلرنة 

 ناحية ثانية.

  بثا قي  التسام و والتعاونو واىهتما  باللغات األجنبياة الموتللة لالطالع عل  التراث
  العلمن لشعوأ العال و وار اد  منق  ن نب تنا العلمياة والمعر ياة. 

للتطور التكنولوجن وسبولة الحلول عليبا نتيجة  و ن ازار  المعر ة وتعدد ملادرها وتنوعبا
    اد  منبا.  ريتطلأ العمل عل  تنريمبا وتلنيلبا حت  يسبل عل  المتعل  والمعل  ا والبائل

 :المعرفة بنية تن يم

عل  الرا  من  وامة حج  المعر ة ارنسانيةو  ى أنبا تشبق النرا  الذ  يتكون من  
ة للمعر ة  ن تلنيلباو   الوليالمبتمون والملكرون من هذمجموعة أنرمة ألغرو وقد أ اد 

وتنري  بنيتبا؛ كن يسبل ار اد  منباو وقد توللوا بذلك  ل  نوعين من التنري  لملرداتبا  )حسن 
 (.96و 2005و  الوليلة
اللنددددون و   اهددددت  بتلددددنيلبا حسددددأ مو ددددوعبا و ددددق مجدددداىتو كددددالعلو  ارنسددددانية )اللغدددداتو األول

عل  الدنلس(و و عل  اىقتلادو و عل  اىجتماعو و و االجغرا يو خو الجميلة(و والعلو  اىجتماعية )التاري
 الجيولوجيدا(و والعلدو  الريا ديةو الكيميداءو و الليزيداءو و عل  النباتو و والعلو  الطبيعية)عل  الحيوانو 

 ارحلاء(.و البندسةو و لجبرو وا)الحساأو 



38 
 

و 2005د  )حسدن الوليلدةو   اهت  بتنري  المعارضو و ق درجة تجريددهاو وهدن و ادًا لمدا أور ال اني
 (و كما يأتن 96

  وهن أدند  درجدات هدذا المسدتوىو وتددل علد  معدارض بسديطة محسوسدة االبدًاو الحقايق -1
أسدماء األشدياء و مكونات أو أجدزاء الجسد و و ى يوتلض عليبا اثنانو مثل )أسماء البلدانو 
 ... لخ(و ويلعأ  حلاء الحاائق لكثرتبا.

الطاقدةو و المواطندةو و ة حادائق بينبدا رابدطو  مثدل  الحريدةو   وهدن تجريدد لمجموعدالمفاهيم -2
ارنسانو وهذا ى يعنن أن الملاهي  كا ة تام  من مسدتوى واحددو  بع دبا أكثدر شدموًى و 

واتسدداعًا مددن بع ددبا ا وددرو   كلمددة  نسددان ملبددو و وكلمددة مولددوق ملبددو و وكلمددة رجددل 
سددان ورجددلو وكلمددة رجددل أقددل ملبددو و ايددر أن كلمددة مولددوق أكثددر اتسدداعًا مددن كلمتددن  ن

 اتساعًا من كلمة  نسانو وهكذا.

  وهدددن التدددن ندددود أن يلدددل  ليبدددا المدددتعل  مدددن كدددل درسو  بدددن تشدددبق الاواعدددد التعميمتتتات -3
 العامةو والنتائج المستوللة.

 ا تية  عداد المعل  مراعا  األمور  ينبغن عل  برامج  ومما تاد  وانطالقاً 

 عداد المعل . معر يةو وتوريلبا  ن برامج التركيز عل  أساسيات البنية ال 
  تدددددريس مبددددارات البحددددث العلمددددن جنبددددًا  لدددد  جنددددأ مددددم تدددددريس بنيددددة المعر ددددة  ددددن مجاىتبددددا

 المتعدد .
  .نتاجًا  تعلي  التلكير كونق سمة  نسانية  ريد  تجعل المتعلمين أكثر استاالًى وابتكارًا وا 
 لروح العلرو وثاا ة المجتمم. مالئمةلمعارض نشر المعر ة المبنياة واللناياة بوللبا أكثر ا 
  .جعل معيار التلوق امتالك المبارات واستودامباو بدًى من حلر المعلوماتو واسترجاعبا 
  .تسلسل المعارض  ن برامج ارعداد بشكل علمن 

 :خصايص المعلم في مجتمع المعرفة
د مدددددن الولددددددائص تدددددوا ر لديدددددق عددددددأن يانطالقدددددا مدددددن األدوار الجديدددددد  للمعلددددد و ينبغدددددن 

التن تمكنق من الايا  بدور  بالشكل المطلوأو ومن أبرزها  )المنرمة العربية للتربية  ووالمواللات
 (.58و 2000والثاا ة والعلو و

 واسددددتوداماتبا وطددددرق  واللبدددد  العميددددق للبندددد  واألطددددر المعر يددددة  ددددن المو ددددوع الددددذ  يدرسددددق
ايير والاواعد التن تستود   ن الحك  عليبدا اىستالاء التن ت  ببا توليدها أو  نتاجباو والمع

 وكيلية تطورها. ولحتباو وتاريوبا  من حيث
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 ولائلدب  التدن تدؤثر  دن تعلمبد و ويشدمل هدذا    ب  جيد للتالميذ الذين يدرسب و من حيدث
 اللب  معر ة دوا عب  وأساليبب  المتللة بالتعل .

 يأ المناسدبة لتحويدل المحتدوى الدذ  يدراد الادر  عل  استودا  التعل  اللعدالو والطرائدق واألسدال
 تدريسق  ل  ليغ وأشكال قابلة للتعل .

   ولتشويص قدرات الطلبة واستعداداتب  لتعل  مو وع ما ؛المالئمةوطرقق  ب  أساليأ التاوي 
 وقياس ما حااو  من تعل .

 قامدددة عالقدددات ديماراطيدددة م تاحدددة اللرلدددة للمناقشددة والحدددوارو وا  عبددد و التلاعددل مدددم الطدددالأ وا 
 والتحرر من اللور التاليدية للمعل .

 .اىتزان اىنلعالن 
 واستودا  التانية الحديثة  ن البحث والتدريس. والادر  عل  تبسيط المعارض 
   الادر  عل  تطوير ذاتقو وتحسين الطرائق التن يتبعبا  ن التعلي  و ن تحليز المتعلمين عل

 المبادر  والمشاركة باتواذ الارار.
 ل  تحايق التوالل اللعال بين المدرسة واألسر  والمجتمم المحلن.الادر  ع 
   امدددتالك مبدددارات اسدددتودا  الحاسدددوأ  دددن الحيدددا  العمليدددة و دددن التعلدددي  كوسددديلة تسددداعد علددد

 و عالية. وتجعلبا أكثر تشويااً  وتطوير طرائق التدريس
 :د. األسس النفسية

ن تتعلق بطبيعة الطالأ المعل  من تعرض األسس النلسية بأنبا  دراسة لكا ة النواحن الت
التن من ال رور  أوذها بعين و وتلر اتق ووسلوكق ووميولق وواهتماماتق وحاجاتق  حيث

 (.  153و 2009)محسن عطيةو  اىعتبار عند و م برامج ارعداد أو تطويرها

 ويالد باألسس النلسية  مجموعة المبادئ النلسية التن توللت  ليبا الدراسات الحديثة
طبيعتق وولائص نمو و وميولق واتجاهاتق وحاجاتق    ن مجال عل  النلس حول المتعل  من حيث

نسانية الاادر  عل  التكيض مم رلتشكيل الشولية ا ؛لتعل عل  اوقدراتق  قواستعداداتودوا عقو 
 (.  90و 2004و لن)لالح ملط ذاتبا ومجتمعبا

ل  نرريات   مكونات النلسية التن تستندض البحث الحالن األسس النلسية بأنبا  الويعرا 
و وحاجاتق وقدراتق واستعداداتق ودوا عق المتعلاة بميول الطالأ المعل  وعل  النلس التعلمن الحديثة
 ومراعا  اللروق اللردية.  

وحسأ النرريات التربوية الحديثةو  إن الطالأ هو محور العملية التعليميةو حيث تبدض 
و  السلوك هو محللة وتعديلق   تنميتق وتربيتق عن طريق تغيير سلوكقبرامج  عداد المعل   ل

الوراثة والبيئةو ولبذا يجأ عل  برامج  عداد المعلمين أن تراعن األسس هما   لعاملين أساسيين
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وبرات تعليمية للطالأ المعل  دون وبر   ةالنلسية ومراحل النمو للطالأ المعل و  إن تادي  أي
اتق ومشكالتقو قد يؤد   ل  اللشل  ن بلوغ األهداض التن ينشدها أ  مسباة بولائلق وحاج

 (.213و2011برنامج رعداد المعل  )ر يد  الحرير و 

عداد المعل  أن تأوذ بعين اىعتبار ولائص الطالأ  يجأ عل  برامج سبقو  بناء عل  ما
 (.109-98و 2008و محمد لن)ملطيأتن  ومن أبرز هذ  الولائص ما  والمعل 

لحة جيد  والية مدن األمدراض والعاهدات المزمندة واألمدراض . الخصايص الجسمية)البدنية(: 1
وتدؤثر سدلبًا علد  أدائدق داودل ار دة اللدضو  والتن تاض عائاًا أمدا  المعلد  لايامدق بدأدوار  والمعدية

نو ومربر ىئق جذاأو ورشاقة وولة أداء.   وحواس قوية سليمةو ولوت وا   ومتلوا

 رور  امتالكق قدر  عالية من التلكيدر العلمدن اربدداعن الناقددو  والقدرات العقلية:. الخصايص 2
 وحل المشكالتو والتحليل والتطبيقو بار ا ة لكونق سريم اللب  وواسم األ قو وازير المعارض.

الشددجاعة و اىتددزان اىنلعددالنو و الددتحك   ددن سددلوكقو و قددو  الشولدديةو  . الخصتتايص الشخصتتية:3
اريمان باذ وبالوطن وبالمبنة التن و امتالكق لاي  العمل والنرا و و لتعاون مم ا ورينو او األدبيةو 

 ينتمن  ليباو بار ا ة  ل  البدوء واللبر والطموح والتلاؤل والمرونة.
اىطددددالع الدددددائ  علدددد  و التعمددددق  ددددن مجددددال توللددددقو  . الخصتتتتايص األكاديميتتتتة والم نيتتتتة:4

ارعدداد والشدرح  دن وجدود  متابعة األحداث الجاريدةو و ندواتو ح ور المؤتمرات والو المستجداتو 
 الحاجات والادرات.   تالميذ  من حيثوتلبا  دروسقو 

امتالكددق لمبددارات التوالددل والعالقددات الجيددد  مددم وتعنددن  . الخصتتايص األخالقيتتة واإلنستتانية:5
تدق وهويتدق الوطنيدة دون ا ورين وحسن تلعيلباو وتمثدل الادي  واألوالقيدات الحميدد و والتمسدك بثاا 

 تعلأو والتمسك بأوالقيات مبنة التعلي . 

 ن مدوالت برامج   -الطالأ المعلمين –ىعتبار ولائص المتعلمين وعند األوذ  ن ا
لق األثر يكون يؤكد مبدأ أن المتعل  هو محور العملية التعليميةو مما  بذا و وعملياتبا ارعداد

ن روح التعل  الذاتن ينما كما أهدا با المرجو و و لعملية التعليمية  ن تحايق اارسبا  يجابن  ن را
لديب و و ن  وء ذلك يجأ أن تراعن برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 

عند بناء أو تطوير برامج  عدادها  ن  وء  والجامعات الللسطينية ولائص الطالأ المعل  ن 
    يأتنما كمعايير الجود  

  ًبمبنة التدريس.  أن يكون الطالأ المعل  مؤمنا 
 من األمراض العالية والنلسية. أن يكون واليًا و و  أن يتمتم الطالأ المعل  بلحة جيد 
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  .أن يكون حسن السير  والسلوك وعل  ولق 
  ًن انلعاىتق.  ومتحكماً  أن يكون متزنا  
 وحاجاتقوراباتق  عداد ميول الطالأ المعل رأن تراعن برامج ا . 
  ن  يق الادر  عل  الولق واربداع. أن تنما 
  .أن تتميز شوليتق بالمرونة والادر  عل  النااش والحوار داول حجر  الدرس 
 واستعداداتق أن تراعن قدرات الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة األسايسة العليا . 
  بية للمرحلة األساسية العليا. أن تراعن ولائص النمو الموتللة لد  الطالأ معل  اللغة العر 
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 :إعداد المعلم في ضو  االتجاهات المعاصرا -خامساا 

  ل  الشكل حيث من التعليمية المؤسسات معر   ن المعلمين  عداد برامج نر  تلنض  
  (.207 و2000 األزرق الرحمن )عبد التتابعن  والنرا  التكاملنو النرا   مسارين

  كليات بإحدى العامة الثانوية الشباد  تما   بعد الطالأ يلتحق حيث التكاملن  النرا 
 وبعدها الجامعيةو الدرجة عل  للحلول المعلمين رعداد العليا المعاهد أو والتربية
 توللق. ماد   ن بالتدريس لياو  سيتورج

  الجامعية بالكليات العلمية المواد  حدى  ن أكاديمياً  الطالأ يعد التتابعن  النرا 
 التن والتربوية العليا المعاهد أو التربية كليات بإحدى يلتحق ث  وا داأ أو  كالعلو 
 سنتين أو سنة بين ما ارعداد مد  وتوتلض التعليميةو المراحل بإحدى للتدريس تؤهلق
  .واحتياجاتق مجتمم كل رروض حسأ

علميةو وتحايق ونتيجة لمحاولة التربويين والمبتمين المتتابعة لتطوير العملية التعليمية الت
يجاأ أو رأ  ل نتائج  ن مورجاتباو ولكون المعل  يؤثر بلور  مباشر   ن المورجاتو سواء با

 عداد المعل  وتبيئتق والل  بالسلأو  اد ربر عدد من اىتجاهات التربوية المعالر   ن مجال
ومن و (Valli & Renner-Ariew, 2002,216)ات من الارن الما نيعينات والثمانينالسب

  يأتن  أبرز هذ  اىتجاهات ما 
  :. االتجاه المعرفي1

ربر هذا اىتجا   ن بناء برامج  عداد المعل  عل  أساس الادرات العالية المعر يةو وعل  برامج 
ارعداد أن تكسأ الطالأ المعل  ألول كل المعارض التن سياو  بنالبا  ل  المتعل )التالميذ(و 

المعل  الذ  يملك المعارض الوالة بماد  دراسية ما يمكنق أن يعلمبا  أن ووالتبرير لبذا اىتجا 
اعتمدت كثير من الدول النامية عل  هذا اىتجا  قد للمتعل  دون حاجة رعداد تربو  أو ثاا نو و 

 (.  105و 2009) واز الراميننو 
 ويؤخ  على ه ا االتجاه ان: 

  ًلبا.  المعل  ناقل للمعر ة وليس منتجا 
   اير مسؤول عن تربية األجيال. المعل 
 لااء والتلاين. رالمعل  يعتمد عل  طرياة واحد   ن التعلي و قائمة عل  ا 
  .المعل  ى يمتلك أساليأ تاوي  متنوعة 
  وحاجاتب  لطبيعة التالميذ هتماماً االمعل  ى يولن . 
   .المعل  اير متلاعل مم بيئتق اىجتماعية 
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  :وب الن م. اتجاه اإلعداد في ضو  اسل2

يشكل أسلوأ النر  عالمة  اللة  ن التربيةو  بو يعتمد عل  نررية النر  العامة 
 ن معالجة  أسلوأ النر  مدوالً  والبحث العلمن(و ويعدا  ووالتوطيط والمطباة  ن)التلكير

المشكالت ارنسانية المعاد  للولول  ل  حلول منطايةو و ق  جراءات متانة وبأقل كللة ممكنةو 
رض هذا اىتجا  ببندسة العملية التعليميةو كونق يستبدض مكونات النرا  التعليمن من ويع

مدوالت وعمليات ومورجات وتغذية راجعةو وتحديد دور لكل منبا لتحايق األهداض المرجو  من 
 (. 62و 2007براهي و  )محمد  النرا  التعليمن

كنولوجية وتأثيراتبا  ن المجال وقد ربر هذا األسلوأ نتيجة تطورات الثور  العلمية الت
يحتو  عل   ومتكامالً  مم أ  نشاط تعليمن عل  اعتبار أنق يشكل نراماً  نالتربو و وتعاط

عنالر ومكونات وعالقات وعمليات تعمل عل  تحايق األهداض المحدد  داول النرا و كما 
ملبو  هذا ل يعرض هذا األسلوأ بأنق مجموعة من العنالر مرتبطة بع با ببعضو وو ااً 

-108و 2009) واز الراميننو  اىتجا و تاو  برامج  عداد المعل  عل  أربعة عنالر مبمة هن 
109 ) 

 و وتعمل عل  تحايق اوتحتو  عل  جميم العنالر التن تكون النر Inputالمدوالت   -١
حتوىو هدض أو أهداض محدد و و ن نرا   عداد المعل  يعتبر )برنامج ارعدادو واألهداضو والم

واألساليأو والبيئة التعليمية( من مدوالت النرا و وتسع  جميعبا  ل  تحايق البدض المرجوو 
 . جيداً  وهو  عداد معل   عداداً 

التن تحدث بين  ووهن سلسلة من ارجراءات والتلاعالت النشطةProcesses العمليات  -٢ 
 عنالر مكونات نرا  برنامج  عداد المعل . 

 Outputالمورجات  -٣ 

من قبل  لألهداض المحدد  مسبااً  وتتمثل  ن النتائج النبائية التن يحاابا نرا   عداد المعل و و ااً 
 برنامج ارعداد.  

التغذية الراجعة  ويالد ببا مجموعة من المعطيات والمعلومات التن تليد بمدى ما تحاق  - ٤ 
شض جوانأ الاو  ليت  تعزيزهاو ككما تمن أهداض نرا  برنامج  عداد المعل  وما ل  يتحاقو 

 لنرا .      او وهذا يشمل كا ة عنالر اوجوانأ ال عض ليت  و م الحلول لمعالجتب

 (.  108و 2009) واز الراميننو يأتن  ويت  بناء برنامج  عداد المعل  و ق هذا اىتجا  كما 
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  سلوكياً  تلاغ لوااً يت  تحديد أهداض برامج ارعداد بناء عل  المبا  التعليمية للمعل و و . 
 ستراتيجيات تدريسو وتكنولوجيا ا  وأنشطةو و  وومبارات وومعلومات وتشمل عل  معارض

 تعلي و وأساليأ تاوي . 
 للتحاق من مدى مناسبتق لتحايق األهداض المرجو و حيث يعد  ؛امج للتجريأنو م البر ي

 . اً أولي اً تاويم
 مرحلة التنليذ بعد أن و م للتجريأو وت  تاويمق . 

سعيد محمودو و )محمد سعلانو يأتن  ويتميز بناء برنامج  عداد المعل  و ق أسلوأ النر  بما 
 (119و 2007

  . تت  عملية  عداد المعل  و ق وطوات منرمة ومحدد 
 التن يت منبا البرنامج و ق معايير األداء  ويت  تحديد المعارض والادرات والمبارات والوبرات

 الجيد للمعل  المتميز. 
  وأثناء العمل.   -قبل التورج –اعتبار أن  عداد المعل  عملية متواللة قبل 
  ينمن مبارات التعل  الذاتن لدى الطالأ المعل .  
  والمعل  لعملية تاوي  مستمرو حت  يتحاق من التطوير وبشكل  وت و م الطالأ لمعل

 مستمر. 
لوأ النر  دراسة )محمد ومن الدراسات والبحوث التن تناولت  عداد المعل   ن  وء أس

( ودراسة )رياض الجبانو 2005(و ودراسة )سيض الحجنو وآورونو 2013الريحانةو 
 (و حيث اهتمت هذ  الدراسات بمكونات برامج ارعدادو وتشكل أهداض ارعداد أساساً 1997
المورجات باألهداضو واهتمت ءمة  ن بناء أجزاء التكوينو كما اهتمت بمدى موا مبماً 

التنليذو و العالقة بين هذ  األجزاءو كما اهتمت بمبارات التدريس )التوطيطو  بطبيعة
        التاوي (. و 

 :(Competency Based Teatcher Educatin)اتجاه اإلعداد في ضو  الكفايات .1

ات من الارن الما نو ونشأ  ن الوىيات المتحد  يربر ملبو  الكلايات  ن الستين
وقد  ووأهدا با  ن ملبو   لسلة  عداد المعل  وراً حمل ىتجا  تطوراً األمريكيةو حيث شكل هذا ا

جاء نتيجة للحراك التربو  لتطوير برامج  عداد المعل و والناد الموجق لألساليأ التاليدية التن 
من والل تزويد  بمعارض أكاديمية بحتة  وتنتبجبا  ن  عداد  الاائمة عل  الجانأ المعر ن

و  ينحسر دور المعل   ن تزويد التالميذ بحاائق ومعارض  تحتو  عليبا كأساس لممارسة المبنة
 . (Finch & Crunkilion,1998,125)ات الدراسة.ر المار 
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 لتدريأ دقياة أهدا اً  تحدد التن البرامج عل  الكلايات  وء  ن التربية حركة تاو  
 تلك بلوغ عن المسؤوليةب المعلمين تلز  ث  وا  و بشكل المطلوبة الكلايات وتحديد المعلمينو

 المحدد . األهداض تلك تحايق من التأكد عن مسؤولين بتدريبب  الاائمون ويكون المستوياتو
 (.32 و2004 اللتالو و )سبيلة

 ببا يتحل  أن يجأ التنو الشولية الللات أساس عل  يعتمد الكلايات اتجا  أن كما
 التن وطرائاق الجيد  التدريس بأساليأ تتعلق أنبا عل  الكلاية  ل  نرر آور اتجا  وهناك المعل و

 البيئة تو ير عل  قدرتق  ل  تستند و عاليتق المعل  كلاية أن آورون ويلترض المعل و يستودمبا
 عل  المعل  كلاية  ل  ينرر الحا ر الوقت  ن آور اتجا  ربر وقد للطالأو المريحة الللية
 ووالوبرات والمعارض المبارات من لمجموعة الماهر التوريض أو اىستودا  عل  قدرتق أساس
 و2004 عيدو )ااد  التعليمية بالعملية يتعلق  يما المناسبة الارارات اتواذ عل  تساعد  التن
88.) 

 والبرامج التعليمية الاائمة عل  الكلايات هن البرامج التن تعتمد عل  بيان المعارض تعدا 
و وهن عاد  ما تت من مجموعة من وتحديدها ناج والمبارات الالزمة للتدريس ال ووالسلوكيات

أو معلومات  وتلاغ بطرياة يمكن مالحرة تحايابا  ن لور  سلوكيات واألهداض التعليمية
 (.   239و 2005)محسن العايلنو محدد  للمتعل  

 (Cooper el. Al. 1997,166) يأتن  وقد تميز اتجا  الكلايات بما 

 حدد أهدا با بشكل وا   ودقيقو ليشمل كا ة جوانأ أن تاو  برامج  عداد المعل  بت
 ارعداد.   

  . تحديد الكلايات التن يحتاجبا المعل  لتشمل جوانأ  عداد و ويليبا اوتيار محتوى التعل 
  . التأكد من أن الطالأ المعل  يجيد أسلوأ تنليذ عملية التعل 
 أسلوأ التعلي  بالتعزيز المباشر.   تباع 
 ا  ن التعلي . توريض التكنولوجي 
  . اعتماد التنوع  ن أساليأ التاوي 
 جدول عل  ى كلايتق  ثبات أساس عل  التدريبن البرنامج والل المتدرأ تاد  سرعة تعتمد 

 (.147 و2007 والرامينن  واز) الدراسية الماررات بعض  تمامق عل  وى معينو زمنن

تمد عل  ا لية والميكانيكية  ن النرر   ل  بأنق يع وومما يؤوذ عل  اىتجا  الاائ  عل  الكلايات
العملية التعليمية والتربيةو حيث يبمل السياق اىجتماعن الذ  تحدث  يق عملية التدريسو ويبت  
بالكلايات التن تتحاق من والل التدريس المباشر؛ مما يؤد   ل   همال السياق التربو و وأهدض 



46 
 

 ,Richardson,1990)بدًى عن الجود  المتعلمين وقيمب و والتركيز عل  التكرار
 .   (Good,1996, 617)و(19

دراسة )باس   وومن الدراسات والبحوث التن تناولت  عداد المعل   ن  وء ملبو  الكلايات
و حيث اهتمت هذ  الدراسات بالكلايات المبنية (Rose,1994)(و ودراسة2011العجرمنو

مبا التوطيط الجيد للتدريسو وتنليذ التدريسو والتجديد الواجأ توا رها  ن برامج  عداد المعل و وأه
ستراتيجيات أساليأ التدريسو والتاوي  المو وعن وتوريلق لتطوير العملية التربويةو واعتماد   ن 

 التعل  مبار .    

بددو  بددين أوسداط الحركدة التربويددة  يمدا يودص  عددداد المعلد و  اىتجدا  األحدددث واألكثدر اهتمامداً  أمدا
الاائ  عل  معايير الجود  الشاملةو الذ  سيتناولق الباحث بالدراسة  ن المحدور الثدانن مدن  اىتجا 

 هذا الللل الدراسن. 
 :إعداد معلم اللغة العربية في فلسطين -سادساا 

تعتبر الجامعات الللسطينية حديثة التأسيس ماارنة بالجامعات  ن األقطار العربيةو  أقد  
و وأن برامج  عداد المعل  تن و   ن كليات التربية 1972  جامعة  ن  لسطين تأسست عا

بالجامعاتو وتعتمد برامج ارعداد  ن معرمبا عل  النرا  التكاملنو كما يوجد لدى بعض 
الجامعات دبلو  تأهيل تربو  للطلبة وريجن كليات ا داأ والعلو   ن توللات موتللةو 

العربية للمرحلة األساسية العليا ) زكريا السنوارو  واألمر كذلك بالنسبة لبرامج  عداد معل  اللغة
 (.  2و 2009رأ ت مطيرو 

الجامعات الللسطينيةو وتحتو   ن برامج  عداد الطالأ المعل  جزء من كليات التربية و 
ات  ن ر عل  ماررات دراسية  ن المجاىت الموتللةو وتشتمل عل  ماررات ثاا ية عامةو ومار 

ن التربية بلرعيبا النرر  والعملنو وماررات حر و يتراوح عدد مواد التولصو وماررات  
( ساعة معتمد  تتوزع بنسأ موتللةو كما تعتمد الجامعات 141-124ساعاتبا المعتمد ما بين)

الللسطينية نرا  الللول الدراسيةو ويتكون العا  الدراسن من ثالثة  لول دراسيةو وبعض 
بلغ نليأ الجانأ قد ) جامعة بير زيت(. و  الجامعات أربعة  لول دراسية  ن العا 

%(و أما الجانأ التربو   اد بلغ 42%( من برامج ارعدادو والجانأ األكاديمن )16الثاا ن)
جامعة األقل و و )دليل جامعة الوليلو  %(.4%(و ونليأ الماررات الحر  يلل  لن )38)
لعربية للمرحلة األساسية (. أما بولوص برامج  عداد معلمن اللغة ا2013و جامعة بيرزيتو 

أربم جامعات هن  )جامعة عل   اقتلرت اد الجامعات الللسطينية  ن ال لة الغربيةو بالعليا 
جامعة الادس الملتوحةو وجامعة الوليلو وجامعة بيت لح (و وجميعبا يتبم و و ةالنجاح الوطني
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لياو وياو  عل   عداده  النرا  التكاملن  ن  عداد معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية الع
أع اء هيئة تدريس من قس  اللغة العربية وآداببا)ماررات اللغة العربية(و وأع اء هيئة تدريس 
من قس  ألول التربية/ مناهج وطرق التدريس عامة )الماررات التربوية(و أما الماررات 

س من أقسا  موتللةو أع اء هيئة تدري االثاا ية)متطلبات الجامعة والكلية(  ياو  عل   عداده
)دليل الجامعات  بية وآدابباويشرض عل  التربية العملية أع اء هيئة تدريس من قس  اللغة العر 

( يو   عدد الساعات المعتمد  المطلوبة لتورج 2األربعةو مو وع البحث(. والجدول التالن )
 طالأ معلمن اللغة العربية  ن الجامعات الللسطينية  

 

 (2جدول )
الجامعات في عدد الساعات المعتمدا لمتطلبات تخرج الطالب معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا ( يوضح 2جدول )

 الفلسطينية

عدد ساعات  الجامعة
اإلعداد 
 األكاديمي

عدد ساعات 
اإلعداد 
 التربو 

عدد ساعات 
 اإلعداد ال قافي

عدد ساعات 
 التربية العملية

عدد ساعات 
 متطلبات التخرج

 124 9 22 42 51 جامعةالنجاح الوطنية     
 132 2 34 27 69 جامعة القدس المفتوحة 

 132 6 21 36 69 جامعة الخليل 
 125 5 40 35 45 جامعة بيت لحم 

 

 ( ان: 2يتضح من الجدول السابق )

 ( ساعة معتمد . 132 -124عدد ساعات التورج يتراوح ما بين ) 
  ( ساعة معتمد . 69 -45يتراوح ما بين )عدد ساعات ارعداد األكاديمن 
 ( ساعة معتمد . 42 -27عدد ساعات ارعداد التربو  يتراوح ما بين ) 
 ( ساعة معتمد . 40 -21عدد ساعات ارعداد الثاا ن يتراوح ما بين ) 
 ( ساعة معتمد . 9 -2عدد ساعات التربية العملية يتراوح ما بين ) 

عات التورج يوتلض من جامعة  ل  أورىو كما أن عدد سا وويت   من العرض السابق
 لإلعداد األكاديمن دون اير و وبع با تولن اهتماماً  يت   أن بعض الجامعات تولن اهتماماً 

لإلعداد الثاا ن دون اير و وبعض  لإلعداد التربو  دون اير و وبعض الجامعات تولن اهتماماً 
 ا. للتربية العملية دون ايره الجامعات تولن اهتماماً 

وولض مساقات الماررات الدراسية  وكما يت   من والل اىطالع عل  الوطط الدراسية
لبرامج  عداد معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العلياو أن هناك تباين  ن طبيعة الماررات 
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ما يوص الجانأ  ي يما يوص ماررات ارعداد الثاا نو وارعداد التربو و أما ووللبا الدراسية 
 كاد ى يوجد اوتالض.  يألكاديمن ا

الجامعات الللسطينيةو ويدل ذلك عل   ن كما يت   أنق ى يوجد تنسيق بين برامج  عداد المعل  
عد  توحيد الللسلة واألهداض لبرامج  عداد معلمن اللغة العربيةو ويعزو الباحث هذا األمر  ل  

 ما بين الجامعات الللسطينية.    سيقوالتن شراضراقلور من قبل وزار  التعلي  العالن  ن 

(  لن وجود قلور  ن برامج  عداد المعلمين  ن 2005وقد أشارت دراسة )تيسير نشوان  
 يما ذلك تمثل يوالة  ن المرحلة األساسية العلياو و و وبالجامعات الللسطينية ن كليات التربية 

  أتن  ي

  نشاء كليات التربية بشكل وا  . تحديد األهداض التربوية العامة والوالة من عد  -1

 عد  تحديد األهداض التربوية العامة والوالة لكل تولص بشكل وا  . -2

تعدد الوطط الدراسية للتولص الواحدو وتعدد المسميات والساعات المعتمد  لماررات الوطة  -3
 مما أد   لن حدوث ولل  ن تدريس تلك الماررات. والواحد 

الجامعات اللسطينيةو  ن العديد من الشكاوى من برامج ارعداد  هذا بار ا ة  لن ربور
يؤهلق ألداء مبنة التدريس بشكل  اعلو  بناك نسبة  وتوللياً  مبنياً  بأنبا ى تعد المعل   عداداً 

والتعامل مم تانيات المعلوماتو  ومن المعلمين يلتادون لبعض المبارات األساسية كالاراء  والكتابة
ليل  ن المواد األكاديمية  ن توللاتب و وذلك كما يربر  ن تدنن نسأ وكذلك  عض التح

)اردار  العامة لوزار   النجاح عند تادي  امتحانات الابول للعمل  ن المؤسسات التعليمية الموتللة.
 (.1و 2005التربية والتعلي  الللسطينية  

السياق الللسطينن محور "ى تزال مبارات المعلمين  ن  قوأشار تارير "معبد ماس"  ل  أن
قلق لدى كا ة ألحاأ العالقة التربويينو  معر  المعلمين ل  يحللوا عل  التدريأ المالئ   ن 
مجال التدريس بشكل  عا و وى عل  التدريأ والدع  الكا ن  ن مجال تدريس المنباج الللسطينن 

لمزاولة مبنة التعلي  بشكل   ن التعلي  العا . هذا ول  تت  الملادقة بعد عل  وجوأ حياز  رولة
 (. 2006ماسو  -رسمن داول نرا  التعلي  الللسطينن")معبد األبحات والسياسات اىقتلادية 

الجامعات الللسطينية عل  اهتما  كبير بالدراسة من  ن كما حريت برامج  عداد المعلمين 
دراسة و(و 1999و دف ودأبرائد قبل الباحثين والمؤسسات التربويةو حيث توللت دراسة كل من )

(و ودراسة )نائلة الوزندارو 2001(و ودراسة )مركز عبد المحس قطانو2006و دياب)سبيل 
  يأتن  (  ل  ما 2012منير ر وانو 
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  ال عض  ن الجانأ التطبيان )التدريأ العملن(  ن معر  الجامعاتو حيث تركز كليات
 مين  ل  اىلتحاق بمبنة التدريس. التربية عل  الجانأ النرر و مما ى يشجم الطالأ المعل

 مم المناهج المدرسية وواقم التعلي   ن المدارس.ء  محتوى بعض المساقات ى يتوا 
 وعد  التناا  بين الللسلات التربوية لدى أساتذ  كليات التربية  ن الجامعات الللسطينية 

 والللسلة التربوية لدى وزار  التربية والتعلي  العالن.
  برامج  عداد المعلمين  ن  ن والتوالل ما بين أع اء هيئة التدريس  عض اىتلال

الجامعات أنلسب  من جبةو وبينب  وبين معلمن المدارس والمشر ين التربويين من جبة 
 أورى.

  محتوى بعض المساقات بحاجة لتطوير وتحديثو  بما يتماش  مم متطلبات التاد  العلمنو
وأوص بالذكر مساقات اللكر التربو  العربنو وواقم والمعر نو والثاا نو  ووالتكنولوجن

التربية  ن  لسطينو والبحث التربو و وارعال  التربو و وتكنولوجيا المعلوماتو والتربية 
النادو و  عل  تنمية مبارات التلكير العليا )اربداعو ةالوالةو والمساقات الاائم

 لخ(. .…التحليلو 
  تو والموتبرات التربويةو وورش الحاسوأو ومراكز والة المكتباوب عض البنية التحتية

الملادر التربوية.  ذ يالحر وجود ناص  ن الكتأ والدوريات المتوللةو واألجبز  
 لخ. .…والمعدات واألدوات الموبرية وأجبز  الحاسوأ والوسائط التعليمية

   برتبة أستاذ  عض بعض الكلاءات التربوية المشر ة عل  برامج التأهيل )قلة عدد األساتذ
مما أدى  ل   ووأستاذ  ن معر  التوللات( وتحملبا ألعباء تدريسية ثايلة ومشارك

  عض مشاركتبا  ن  جراء البحوث.
 ومستوى  ومما يؤثر سلبًا عل  تحليلب  العملن وتدنن معايير قبول الطلبة  ن كليات التربية

 أدائب  كمعلمين ىحاًا.
 بسبأ  عض التوطيط من قبل الجامعاتو وعدد   وجود  ائض من أعداد الوريجينو وذلك

التنسيق  يما بينباو والتنا س عل  الطلبة من أجل الحلول عل  أقسداط تغطن جزءًا من 
وعدد  قدرتبا عل  الحلول  وميزانية الجامعاتو التن لوحر تدنيبا بسبأ الو م السياسن

 عل  الدع  الالز  ل مان استمرار عملبا بلاعلية.
  البرامج ى تعكس واقم التولصو  ذ أن بع با و م من باأ الدعاية مسميات بعض

 لزياد   رص توريض الوريجين.
  من التولص الواحدد  ن الكلية ذاتبا.وتداولبا تكرار محتوى المساقات  
  التن اتللت أحيانددًا  وبعض الدراسات العليا ه دض من ورائبا ترقية الوريجين  ن ورائلبد

 ية والتعليد .ب عض عالقتبا بالترب
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 معايير الجودا الشاملة: لمحور ال انيا
 

  :مقدمة
معايير الجود  الشاملة من أحدث اىتجاهات التن اهت  ببا التربويون والمبتمون  تعدا  

عداد المعل  بشكل واصو بعد  أن سجلت الجود  الشاملة لتطبيابا  ن مجال التعلي  بشكل عا و وا 
اللناعة والتجار و  اد دار جدل بين التربويين حول   نبانجاحات هائلة  ن مجاىت عد  م

مكانية تطبيابا  ن التعلي و  منب  من عارض دوول الجود  حال التعلي  بحجة عد  مناسبتبا  
ات الارن يمتبا مم طبيعة التعلي و ومنب  من واض امار التجربةو و ن أواسط تسعينءومال

ق الجود   ن يراك التربو و وبدأت بعض الدول تطب ن الح الما ن أوذت الجود  الشاملة حيزاً 
نرمبا التعليميةو ودوول الجود  نر  التعلي و لتشمل كا ة المنرومة التعلمية والتعليمةو ومنبا 

  عداد المعل .

األهداف، و األسس، و النشأا، و )المف وم، : يتناول المحور الحالي معايير الجودا من حيث
 المجاالت(  و 

 :عايير الجودا الشاملةمف وم م  -اوالا 

  :. المعيار1

المعيار  "ما يادر بق اير و ويعنن أنموذجًا متحااًا أو متلورًا لما ورد  ن المعج  الوسيط أن 
ض المنرمة الدولية تعرا و (. 639و 1982يجأ أن يكون عليق الشنء") براهي  أنيسو 

المعيار بأنق "وثياة تو ر  (The International Organization for Standardization)للمعايير
أو الولائص التن يمكن استودامبا بشكل مستمر  والمتطلبات والمواللات والمبادئ التوجيبية

 .   (www.iso.org)والودمات لالحة لبذا الغرض ووالعمليات ووالمنتجات وللتأكد من أن المواد

التن تحدد  ومجموع المواللات والشروط والمستويات المو وعة ض المعايير بأنبا كما تعرا 
التعلي  والتعل   ن مؤسسة تعليميةو لتحايق الجود  العالية لموتلض يتا ما ينبغن أن تكون عليق عمل

ومورجاتبا وبيئتباو للتمكن من  ووعملياتبا وعنالر المنرومة التربويةو ويشمل ذلك مدوالتبا
)موس  الشرقاو و  و البيئةو ببدض تطوير جودتبا لالرتااء بباقياس مدى جود  المؤسسة أ

 (.40و 2004

http://www.iso.org/
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( المعايير بأنبا "تلك العبارات التن يمكن من Weishel: 2003, 27ض ويشيل )يعرا 
و رص  وواألداءات ووالمبارات وواللبا تحديد المستوى المالئ  والمراوأ من  تاان المحتوى

 ومعايير  عداد المعل ".  والتعل 

  ن التن يسع  اللرد للولول  ليباو ويت   وكما تعنن المعايير بأنبا أعل  مستويات األداء
النص المعبر عن المستوى النوعن ن تاوي  مستويات األداء الموتللة والحك  عليباو  ب ا وئب

 ن جميم الجوانأ المكونة لبرنامج  عداد المعل  ) ايز ميناو  الذ  يجأ أن يكون وا حاً 
أو الشروط التن نحك  من  وويالد ببا أي ا "الاواعد أو األطر المرجعية(. 203و 2005
األعمال وأنماط التلكير  أو وأو الجماعات وأو ناديس عليبدا سلوكيات األ راد وواللبا

 . (13و 2009)بلايس الشرعنو وارجراءات"

ولمتابعة التطوير  وي  الذاتنو ويرى "ساليس" أن المعايير تشكل ارطار الدقيق واللادق للتا
ببدض الولول  ل  مورجات نبائية  من المستوى  ؛المحتمل للبرامج والعمليات  ن المؤسسة

 .Sallis, (2002, 49المنشود من الجود  ) 

 ويت   من التعريلات الساباة أن المعايير هن 

  .مجموعة من المواللات المعتمد  من قبل جبة رسمية ومسؤولة 
 تاو  عليبا المؤسسة.  مجموعة من المواللات 
  .تشتق من األهداض التربوية للمؤسسة 
 ي  أداء المؤسسةو ومورجات التعلي .و تستود  لتا 
 .تشكل المرجم الرئيس لاياس مدى تحايق الجود  المطلوبة 

وتعرض المعايير  ن البحث الحالن بأنبا  مجموعة من المواللات والمرجعيات التربوية 
جاز  من قبل وزار  التعلي  العالن الللسطينية بالتوا ق مم الجامعات المعتمد  والم و)المبنية(

 لبناء برامج  عداد المعلمين عامة رئيساً  الللسطينية ذات العالقةو حيث تشكل المعايير مرجعاً 
 و وبرامج  عداد معلمن اللغة العربية بلور  والة.  وتاويمبا

  :. الجودا2

 بو نايض الرد ءو وجاد الشنء جود و بمعن  تعنن الجود   ن "لسان العرأ" الجيد 
الجود  بأنبا  (Oxford) (و ويلض قاموس أكسلورد61و1992)محمد بن منرورودًا ألب  جيا 

 . )40و 2011درجة التميز أو األ  لية. )عبد الرحمن األكلبن 

أو  و"جملة السمات والولائص للمنتج ض المعبد األمريكن للمعايير أن الجود  ويعرا 
(. 21و2006)حسن البيالو  وآورونو  عل  الو اء باحتياجات معينة" ة التن تجعلق قادراً الودم
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ض معبد الجود  اللدرالن األمريكن الجود  بأنبا  أداء العمل اللحي  وبشكل لحي  من وعرا 
)عبد   ن معر ة مدى تحسن األداء Customerالمر  األول و وهذا يعتمد عل  تايي  المستليد

 أن الجود  تعنن  ر اء رابات المستليد Demingوأكد ديمنج (و40و 2011بنوالرحمن األكل
 (. 1و 2004)تو يق عبد المحسنو 

المااييس البريطانن الجود  عل  أنبا  " لسلة  دارية تشمل كا ة و ض معبد الاياس وعرا 
جتممو من واللبا تحايق احتياجات وتوقعات العميل والميت  التن  ونشاطات المنرمة أو المؤسسة

وتحايق أهداض المنرمة بأكلأ الطرق وأقل تكللة عن طريق اىستودا  األمثل لطاقات جميم 
        (.        24 و2007)سوسن شاكرو محمد الزياداتو  العاملين بدا م مستمر للتطوير"

التن يمكن  ومجموعة المعايير وارجراءات  Total Qualityكما يالد بالجود  الشاملة
بدض التحسين المستمر  يباو كما تشير الجود  الشاملة بل  واقم المورجات  التعرض  من واللبا

التن تتحاق  و ل  المواللات والولائص المتوقعة  ن كل من المورجات والعمليات واألنشطة
من واللبا تلك المواللات؛ وتو ر الجود  الشاملة أدوات وأساليأ متكاملة تساعد المؤسسات 

 (. Taylor and Bogdan, 1997,10حايق نتائج مر ية ) التعليمية عل  ت

وتعنن الجود  الشاملة ذلك النرا  التربو  المتكامل التن تكون مورجاتق متلاة مم 
أهدا قو والمتمثلة  ن مجمل المعايير والولائص التن ينبغن أن تتو ر  ن جميم عنالر 

تو لتلبن حاجات المجتمم ككلو والمورجاو والعمليات والعملية التعليمية لتشمل المدوالت
 (.   538و 2000و واحتياجات اللرد باعتبار  وحد  بناء هذا المجتمم ) تحن عشيبة

ن من التن بارمكان تطبيابا عل  كل مكوا  و ض بأنبا  المعايير المحدد  والمارا كما تعرا 
لتن تت  داول هذ  مكونات ارعدادو لتشمل الطالأ المابول  ن كليات التربيةو وكا ة العمليات ا

الكلية لتحايق هذا التكوينو للولول  ل  تايي  أداء الطلبة الوريجينو ومتابعة نموه  المبنن بعد 
 (.   46 و2006والتورج )عبد الغنن عبود

( الجود  الشاملة بأنبا "مجموعة من المعايير 18و 2004ض )لال  عليماتو وعرا 
المؤسسة أو العملية  ن المؤسسة سواء ما يتعلق التن يجأ توا رها  ن جميم عنالر  ووالسمات

التن تعمل عل  تحايق حاجات العاملين  ن المؤسسة  وأو المورجات وأو العمليات وبالمدوالت
و وذلك من والل اىستودا  األمثل واللعال لجميم وراباتب  ومتطلباتب  والمجتمم المحلن

 ءمتق لبذ  ارمكانات". مم استغالل الوقت ومال وارمكانات البشرية والمادية
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حيث يت من ملبو  الجود  الشاملة أي ا  الكلاء  والكلاية واللاعلية الشاملة لجميم مكونات 
 ,Sallisببدض تحايق التميز  ن أهدا باو ومدوالتباو وعملياتباو ومورجاتبا) ؛المؤسسة التربوية
2002, 12-15.) 

  الموالدلات التدن ينبغدن توا رهدا  دن أنبداعداد المعل  ب ض الجود  الشاملة  ن برامج وتعرا 
مددددوالت وعمليدددات ومورجدددات بدددرامج  عدددداد المعلددد   دددن كليدددة التربيدددةو بالدددد تمكيندددق مدددن تحايدددق 

 (.141و 2005)علن مدكورو  األهداض المنشود   ن  تر  زمنية معينة

 يت   أنبا    ن برامج  عداد المعل  من التعريلات الساباة للجود  الشاملة 
 من المواللات والولائص التن تاو  عليبا برامج  عداد المعل .   مجموعة 
  من جبة مسؤولة عن النرا  التربو . معتمد  ومارا   
  ومكوناتبا تشمل كا ة عنالر برامج  عداد المعل . 
 . مرجم للحك  عل  مدى توا ر الجود   ن برامج  عداد المعل 
ذلك النرا  التربو  الشامل الاائ  عل  معايير   رف الجودا الشاملة في البحث الحالي بأن اوتع  

 من واللبا الحك  عل  كا ة مكونات المنرومة التربويةو التن تشمل كالً و يت  ومواللات محدد 
أساليأ التاوي و و التربية العمليةو و طرق التدريسو و و وأهدا با  لسلة المؤسسة التربوية  من
وكل ما يتعلق ببرامج  عداد الطالأ المعلمينو  ونامجأساليأ تاوي  البر و أساليأ تاوي  الطلبةو و 

 وذلك بغرض التحاق من مدى درجة بلوغ النرا  التربو  أهدا قو والولول  ل  التمياز المطلوأ. 
 :نشأا حركة المعايير - انياا 

ات من الارن الما ن نتيجة اىهتما  يبدأت حركة المعايير تربر  ن أواور السبعين
يجاأ  ن رببدض تحسين أداء المعل و مما يؤثر با ؛باتجا  جود  العملية التربويةالعالمن المتزايد 
(. وألب  ملطل  "المعايير" من أه  32و 2000)مركز ارمارت للدراساتو  أتحليل الطال

 ووالدول المتادمة وةياىتجاهات التعليمية  ن أواور الارن الما ن  ن الوىيات المتحد  األمريك
طار العا  رةو حيث و عت هذ  الدول معايير والة ببا مستند  ومسترشد  باوالدول النامي

لاياس المطلوأ من نرمبا التعليمية )تامر عبد اذو  حاياياً  اً ددللمعايير العالميةو ليكون محكا 
 (. 106و 2008

ارتبطت حركة المعايير  ن الوىيات المتحد  األمريكية ب بط الجود و والجود   قدو 
 ن تأسيس هيئات وجمعيات  ة الثانية سجلت أمريكا سبااً يمبعد الحرأ العال ذ  الشاملةو

كن تزود الكليات والجامعات بمعايير  وومنرمات اير حكومية للمعاير واىعتماد المبنن
تلبية  ؛نرا  اىعتماد 1965اىعتماد األكاديمن للبرامج الموتللةو وأقر الكونجرس األمريكن عا  
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ت  تأسيس المجلس الاومن لالعتماد المبنن للمعلمين  ن  و وحديثاً ألهمية المعايير
وألدر المجلس   National Coucil for Accreditation of Teacher Educationأمريكاو

يمية التن تاد  برامج  عداد لمين والمؤسسات التعلعوتلنيض الم وأول معايير موحد  للاياس عليبا
ج الجامعات لتلك المعاييرو ونتيجة البحوث العلمية التن أجريت مين و اا لمدى مطاباة برامعلالم

اعتمد الكونجرس  1992و و ن عا  1980ت  و م معايير ل بط الجود و وكان ذلك  ن عا  
لمعايير الجود  الشاملةو  من هيئات اىعتماد ومن  الروص لمزاولة المبنة و ااً  األمريكن عدداً 

ريكن قانون التعلي  العالن الواص بمعايير اىعتماد. ألدر الكونجرس األم 1997و ن عا  
 (. 80 و2005)محمد السيدو وآورونو 

حيث اتلات دول المجموعة  و”ISO 9000”ملطل  معايير األيزو 1987عا    ن ربرو 
وت  اعتمادها كمعايير  واألوربية والدول اللناعية الكبرى عل  و م معايير ألداء نر  الجود 

بق عل  المنتجات اللناعية وعل  الودمات ومنبا التعلي و وألب  الحلول دولية للجود و تط
و لن)أحمد ملط عل  هذ  المعايير ميز  تنا سية للمؤسسة التن تتوا ر لديبا هذ  المعايير.

 (. 19و 2005

و ت  التركيز عل  اىهتما  بالمعل  وبرامج 1983بناء عل  تارير "أمة  ن وطر" عا  و 
"أمة مستعد "  (Carengie Forum) ا اىهتما  لدر تارير مؤسسة كارنيجن عداد و ونتيجة هذ

نمط التدريس "ولق الذ  يبدض  ل  معلمون للارن الحاد  والعشرينو بعنوان  و 1986عا  
 نيستطيعو  الذ   ومامن المعر ة  أالطالالذ  يحتاجق الدعو   ل  تحديد ما البارع"و وجاءت 

عض المؤسسات التعليمية التن تعن  بإعداد المعل   ل  مراجعة ببأدى هذا التارير وقد عملق. 
لبرامجباو سواء عل  مستوى المناهج الدراسية أو  معايير أساساً الواتجبت باعتماد  وسياساتبا

 (. 401-393و 2002مستوى المعل  وبرامج  عداد  )مار  أ. دييز  

 ويير عالية المستوى للمعل ومن أه  التوليات التن ورج ببا تارير"كارنيجن" تحديد معا
و رور  العمل عل   نشاء مجلس قومن للمعايير المبنية للتدريسو يعمل عل  ر م مستوى 

 (. 72و 2011)محمد الزروقو  المبنة وبرامج ارعداد لبا.

ت   نشاء المجلس الاومن للمعايير المبنية للتدريسو حيث أسس المجلس  1987و ن عا  
عل  أدائقو ومن  ارجاز  للمعل  الذ   ويكون قادراً  وج المعل  أن يعر قمعايير عالمية لما يحتا

ياابل تلك المعايير)مزاولة المبنة(و وتت من هذ  المعايير ثالثة عنالر رئيسة وهن  
(Harman, 2001) . 
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   تحديد ماهية الممارسات التدريسية اللعالةو و ن  وءها يحدد ما يجأ أن يعر ق المعل
 عل  أدائق.   ادراً اللعال ويكون ق

 نجاز. ريت  تايي  وتاوي  التدريس بأدوات متنوعة لاياس األداءات ومعايير ا 
   التنمية المبنيةو تمد المعل  باللرلة لمناقشة الممارسات التدريسية اللعالةو ودمج هذ

 الممارسات  ن بيئة التعلي  والتعل . 
و ي   مين الجدد بين الوىياتالمعلوتايي  اتحاد دع   1987 ن عا  كما ت  تأسيس 

لالح نر   عداد  يسع   ل  والذ  الوىيات والمنرمات التربوية؛   نأقسا  التربية ممثلن 
عتماد برامج ىالتنمية المبنية(. ومن ث  بدأ المجلس الاومن و الرولةو و )ارعدادو  المعل 

مم اىتجا  الجديد مراجعة المعايير الوالة بقو لكن تتوا ق و و (NCATE)عل   عداد الم
والمعايير التن و عتبا البيئات األورى سواء المجلس الاومن للمعايير المبنية 

 . (INTASC) (اتحاد دع  وتايي  المعلمين الجدد بين الوىيات)وو  (NBPTS)للتدريس
Abdal-Haqq, I, 1995).) 

معايير التدريس  كبير  تبدض  ل  تطوير اً ات من الارن الما ن جبوديوقد شبد عاد التسعين
عداد المعل و  البحوث المتوللة الموتللةو و كان ذلك استجابة للتاارير والدراسات و وا 

للتطورات الحديثة. ونتيجة  واستجابة لتطورات العلر الذ  يلرض طبيعة  عداد المعل  و ااً 
 لذلك  ربرت ثالثة مجاىت لتطوير المعايير وتطبيابا   

  بين التعلي  المدرسن ومعايير التدريس  ن برامج ارعداد. المجال األول  تنسيق الجبود 
  . المجال الثانن  التنسيق والتعاون بين ألحاأ المللحة  ن  عداد المعل 
 بشكل  وتطويرها المجال الثالث   جراء البحوث التربوية لتايي  معايير برامج ارعداد

 (. 341و 2002)محمد عطو و  .مستمر
و بمثابة بداية انطالقة  A nation At Risk( 1983 ن وطر" )وكان  عالن تارير "أمة 

حركة المعايير التربوية الحديثةو ومن  منبا معايير برامج  عداد المعل و  ى أن اىهتما  
بالمعايير  ن برامج  عداد المعلمين سبق ذلكو لكنبا كانت ذات تأثير محدودو وااأ عنبا 

كانت تمثل بداية الوعن بالمعايير وأهميتبا  ن  جراءات وال وابط المنرمة لباو حيثرا
 .  (Edelftelt,R. & Raths,J., 1998)  .برامج  عداد المعل 

وجاءت حركة المعايير استجابة لحركة  لالح النرا  التعليمنو حيث تعتمد حركة    
لمجتممو لق الطلبةو وربرت حركة المعايير كنرا  من الثاا ة الجديد   ن االمعايير عل  ما يحلا 

 ولتشمل مدوالت ؛وتشكل األساس المرجعن  ن و م معايير لكا ة مكونات المنرومة التربوية
 ومورجات برامج  عداد المعل   ن الجامعات.      ووعمليات
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وتشكل المعايير متطلبات أساسية للجود  الشاملةو  وجود معايير محدد  ي مكان من الحك  
جة وحك  عل  مدى تطبيق المعاييرو  ال جود  دون معاييرو عل  مدى تحاق الجود و  الجود  نتي

لبذا تعد المعايير هن السبيل للولول  ل  الجود و  بن المرجعيات األساسية  ن جميم جوانأ 
للحك  عل  تحليل الطلبةو وأداء المدرسينو ومدى  العملية التعليميةو وتتوذ المعايير أساساً 
)لالح الدين  و وتاديرهامليات التعل  للولول  ل  الجود مشاركة المجتمم المحلن  ن مراقبة ع

 (.  451و 2006عر ةو 

مدددول الجدددود  الشدداملة مددن أحددددث اىتجاهددات التربويددة المعالدددر  وأكثرهددا انتشدددارًاو  ويعدددا 
الئ  التطدورات العلميدة والتكنولوجيدةو يو لدوتحسدينق ويبدض ملبدو  الجدود   لد  تطدوير جدود  التعلدي 

لددنر  التعلددي و بحيددث ى ياتلددر علدد  تادددي  التعلددي  لكددل  كبيددراً  الجددود  تحدددياً  حيددث يشددكل ملبددو 
 (.  25و 1998  لب  بجود  عالية )الجاندرو  يريروالمواطنينو بل يجأ التأكيد عل  أنق يادا 

يتطلأ بال رور  اىهتما  بتطوير نردا   عدداد  وجود  عالية   ن اىهتما  بتادي  تعلي  ذ
ن حيدددث تدددو ير وددددمات تعليمبدددة متميددز و وهدددذا مدددا أكدددد  تاريدددر اللجندددة الدوليدددة و مدددوتحسدددينق المعلدد 

نتادداء اعلدد  تحسددين  للتربيددة للاددرن الحدداد  والعشددرين علدد  "أن تحسددين جددود  التعلددي  يتوقددض أوىً 
المعلمين وجود  تددريبب و واىرتاداء بمكدانتب  وردروض عملبد و  بد   دن حاجدة  لد  معر دة مبدارات 

لدائص شولديةو ورؤى مبنيدة  ذا أريددد لبد  أن يرتادوا لمدا يتوقدم مدنب  )جدداك مناسدبةو وامدتالك و
 (. 179و 1998ديلورو وأورونو 

يشدترط اىهتمدا  بنوعيدة وويرى محمد  براهي  أنق  ذا أريد تحسين المستوى الندوعن للتعلدي   
للجود   عداد المعل و وتطوير برامج  عداد و وحت  يتحاق ذلكو يجأ و م معايير عامة وشاملة 

 (.          88و 2007)محمد  براهي و تمثل الحا ز نحو تحسين نرا  ارعداد وتطوير 

 :اهمية معايير الجودا إلعداد المعلم - ال اا 

تكاد تكون معايير الجود  الشاملة من اىتجاهات الحديثة التن تعن   ن تحايق نتائج تعلي  
نعيشباو واستجابة لالتجاهات الحديثة ووريجين أكثر جود   ن رل التطورات التن  وأ  ل

و والتن يمثل المعل  حجر األساس  ن العملية التربويةو حيث يشكل وأهميتق ب رور  جود  التعلي 
مركز منرومتباو وهو يعد الللة المباشر   ن تحايق األهداض التربويةو  بو المسؤول األول عن 

دارتبا وتنليذهاو  نجاح المعل   ن أداء أدوار  ومبامق يعتمد عل  نوعية  تنري  الوبرات التربوية وا 
 (. 12و 2010ارعداد الذ  تلاا  )رشد  طيمةو وآورونو 

تجددا  معددايير الجددود  الشدداملة  ددن  عددداد المعلدد  عمددا سددبابا مددن اتجاهدداتو أنبددا اومددا يميددز 
سددات سياو تبدددأ بأهدداض بددرامج ارعدددادو حيددث تشدمل كا ددة مجدداىت مكوندات عمليددة  عددداد المعلد و 
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توا ر وسدائل تكنولوجيدا التعلدي و و المكتبةو و الودمات الطبيةو و الملادر المالية والبشريةو و الابولو 
 .(Holm & Horn, 2003, 25- 27)التاوي و اردار و و معلمن المعل و و البرامج الدراسيةو و 

وتادددو   لسدددلة الجدددود  الشددداملة  دددن بدددرامج  عدددداد المعلددد  علددد  نردددا  متكامدددلو يطلدددق عليدددق 
جدددراءاتو والعمليددداتو والمدددوارد البشدددرية والماديدددةو لتلبيدددة متطلبدددات الجدددود  رلبيكدددل التنريمدددنو واا

بدرامج ارعدداد أن لدذلك يجدأ علد  و بع داالشاملةو حيدث تتلاعدل كدل هدذ  العنالدر مدم بع دبا 
عنددق لدددى جبددات اىوتلدداصو ولدددى كا ددة  ومعلندداً  علدد  أن يكددون موثادداً  وللجددود  نرامدداً  ءتنشددن

 (.  94و 2008. )لال  عليماتو للمجتمم ا ة رارعدادو بامكونات 

اللجنة الاومية للتدريس ومستابل أمريكا(  ل  أنق  لن يتمكن المتعل  من تحايق وتشير )
 ن  وء معايير عالية المستوىو  جيداً   عداداً  اً مستوى عال من التعل و  ى  ذا كان المعل  معدا 

 National commission on) معل  عل  قائمة المعاييرلبذا يجأ أن تاو  برامج  عداد ال
Teaching and Americas Future,1996)  

يستو ن الشروط والمواللات  ويبدض اعتماد المعايير  ن التعلي   ل   عداد  نسانو          
دراكاً  الاياسية للجود  الشاملة عاالً  (و وتعنن حركة 57و 2003.)محمود الناقةو ووجداناً  وا 

 عاد اجتماعن بين كا ة اللاعلين  ن المنرومة التربويةعل  المستوى العالمن أنبا   عاييرالم
والمجتمم من جانأ آورو حول  وأولياء األمور( من جانأو الطالأو و المعل و و )السلطة التربويةو 

( 24-23و 2006)رشد  طعيمةو  يشير كل منحيث متطلبات التعلي  والتوقعات المرجو  منقو 
 ل  أن أهمية المعايير  ن العملية التعليمية التربوية تعود  (El-Khawas Mand, 1998)و

  يأتن   ل  ما 

  تحديد مستويات معيارية متوقعةو ومراوبةو ومتلق عليباو تشمل كا ة جوانأ األداءات
  .التربوية

 يمية.  لتادي  لغة مشتركة لجميم العاملين  ن المنرومة التربوية التع 
  هيئة التدريس من تحديد المستويات الحالية للتوطيط للمستويات تمكين أع اء

 المراوبة. 
 لمراجعة المستمر  ببدض تاوي  البرنامج التدريسن للمعلمين.ا 
   تمكين المعلمين من تحديد المستويات الحالية لتحليل الطلبةو والتوطيط للتعل

 المستابلن بكل ثاة. 
 ل لكيلية استودا  محتوى المنبج والمواد استودا  المعلمين للنواتج المحدد  كدلي

 المساعد .        
  .ربار قدر  المعلمين نحو عاد ماارنة لمستويات الطالأ  
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 .تدعي   يجابية المعلمين نحو أساليأ التعل  المتطور وورائط التاد  الرأسية 
  .تادي   طار ثابت ومستار رعداد التاارير 
  ازات الطلبة.يجابية رنجارالتأكيد عل  النواحن 
   تشجيم المعلمين عل  استودا  المحتوى والعمليات بنطاق أوسم  ن توطيطب

 وتدريسب .
   .تو ير طرق وا حة تمكن المجتمم من محاسبة السلطة التربوية 
  .طار عملب  المشتركو وتذوقب  للعمل التربو  داول المدرسة  تنمية لغة أولياء األمور وا 
 وتعلامب  عن كيلية تلكير الطلبة كتساأ المعلمين للكر متجددا . 

  .ن من التوطيط السلي الحلول عل  تغذية راجعة  تمكا 

 كونبا     من وتأتن أهمية معايير الجود  لعملية  عداد المعل 

  تشمل كا ة الجوانأ المتعلاة ببرنامج  عداد المعل و سواء من حيث تحديدها لما يجأ أن
عل  أدائقو أو من حيث تحديدها لما ينبغن أن يكون يعر ق الطالأ المعل  ويكون قادرًا 

عليق برنامج ارعداد مثل  اللوائ  التنريمية وارداريةو والمنبجو وأع اء هيئة التدريسو 
والطلبةو وأساليأ تاوي  البرنامجو والتجبيزات والمبانن والملادر التعليميةو وتاوي  

 ومراجعة البرنامج. والوريجين
 أساس عملية اىعتماد  هنلمعايير ذلك أن اد التربو  والمحاسبيةو تود   كر  اىعتما

 وتعتبر عملية اعتراض بالكلاء  األكاديمية للبرنامج التعليمن رعداد المعل  التنالتربو و 
 وء معايير تلدرها هيئات   نوكذا اىعتراض بالكلاء  لممارسة مبنة التدريس 

  ومنرمات أكاديمية متوللة مستالة.       
 وتحدد المعايير ما ينبغن أن يعر ق الطالأ المعل  وما ينبغن أن يكون قادرًا عل  أدائق 

التعلي    نمما ينعكس عل  مستويات التالميذ  ووبالتالن توريج معلمين ذوى جود  عالية
و 2002 و(و ) محمد عطو 56 -55و 2002محمد  براهي و و )سالمة حسينو  .العا 
325-328 .) 

 (  ل  أن أهمية معايير الجود  تتمثل  ن  11و 2007اض البناو )ري كما يشير
 تحسين مورجات العملية التربوية. -1
يمثدل تحدديًا للعادل وهدذا  والثور  التكنولوجية الشاملة والاائمة عل  التد ق العلمن والمعر دن -2

 مما جعل المجتمعات تتنا س  ن اىرتااء بالمستوى النوعن لنرمبا التربوية. والبشر 
 للعملية التربوية. اً أساسي اً الطالأ هدض ومحور العملية  يجأ  ر ائقو كونق مورج أن -3
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 ددرور   جددراء التحسددينات  ددن العمليددة التربويددة بطرياددة منرمددة مددن وددالل تحليددل البيانددات  -4
 باستمرار.

 استثمار  مكانيات وطاقات جميم األ راد العاملين  ن العملية التربوية. -5
بدددداردار  نلسددددق عدددداملين بالمؤسسددددة مددددم اىحتلددددار  ددددن الوقددددت طرياددددة لناددددل السددددلطة  لدددد  ال -6

 المركزية.
 ولق اىتلال اللعال عل  المستويين األ ان والعمود . -7

وهددذا يات ددن تغييددر نمددط الثاا ددة التنريميددة ارداريددة  وللجددود  الشدداملة ثاا ددة  داريددة والددة -8
سدداعد علدد  تحايددق يعنددن تغييددر الاددي  والسددلوك السددائد بمددا يكمددا  و ددن المؤسسددة التعليميددة

 الجود  الشاملة.

 تغيير النمط اردار   ل  اردار  التشاركية. -9

التحسدين المسدتمر  وومن الولائص المتميز  لمعايير الجود  الشاملة  دن العمليدة التربويدة
لمورجات العملية التعليميةو واىستودا  األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحدةو وتاددي  الوددمات 

م حاجدات المسدتليد الدداولن والودارجنو وتدو ير معنويدات أ  دل لجميدم العداملينو وتدو ير بما يشب
تولددددديض التكللدددددة مدددددم تحايدددددق األهدددددداض التربويدددددة  دددددن الطلدددددأ و أدوات ومعدددددايير لايددددداس األداءو 

اىجتماعنو واللائد  المرجو  من الجود  الشاملة  ن العملية التعليمية هن تحسين العمليدة التربويدة 
بدا بلدور  مسدتمر و وتاليدل األوطداءو وتطدوير المبدارات الاياديدة وارداريدة لاداد  المؤسسدة ومورجات

و والتركيددز علدد  تطددوير العمليددات أكثددر مددن تحديددد ومعددار ب  المدرسدديةو وتنميددة مبددارات العدداملين
المسدددؤولياتو والعمدددل المسدددتمر مدددن أجدددل التحسدددين وتاليدددل ارهددددار النددداتج عدددن تدددرك المدرسدددة أو 

النعمدداننو ) و والمجتمددم.ينوتحايددق ر ددا المسددتليدين والطلبددةو وأوليدداء األمددورو والمعلمدد الرسددوأو
 (. 72و 2000

( أن معددايير الجددود  ألددبحت مطلبددًا أساسدديًا  ددن رددل 97و 2004ويؤكددد ) لددال  عليمدداتو 
 ا  و وذلك من عد  جوانأ أهمبوتطوير  الثور  المعلوماتية الشاملة لتحايق العمل التربو  والتعليمن

 أداء األعمال التربوية والتعليمية بشكل لحي و وبأقل جبد وأقل تكللة .  -1

 اللريق . و  تنمية العديد من الاي  التن تتعلق بالعمل الجماعن -2

 وزياد  ارحساس بالر ا لدى جميم العاملين  ن المؤسسة  و شباع حاجات المتعلمين -4
 التعليمية. 

  ن نرر المعلمين والطالأ وأ راد المجتمم. تحسين سمعة المؤسسة التعليمية  -4
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 أو األوالقية. وةأو المباري وتحايق جود  المتعل  سواء من حيث الجوانأ المعر ية -5

 ددن بددرامج  عددداد المعلدد و وتطبيابددا المعددايير  اعتمددادن يمكددن الاددول  بندداء علدد  مددا تاددد و  
المورجدات(و و العمليداتو و مددوالتو )ال يستوجأ النرر  ل  برامج  عداد المعل  كمنرومة متكاملدة

سدبق مدن معدارض تاعتمداد معدايير لمدا علد  الطالدأ المعلد  أن يك وأ األمر ى ياتلر علد  تحديدد 
 ومبدددارات ووبدددراتو أو أسددداليأ التددددريس  دددن البرندددامجو أو أسددداليأ التايدددي و أو مراجعدددة البرندددامج

د واجدأ أن تتلاعدل مدم بع دبا و بل كل هدذ  العنالدر مجتمعدة ومكوندات برندامج ارعدداوتاويمبا
 من أجل  عداد معل  قادر عل  الايا  بلعل التدريس عل  أكمل وجق. بع او وذلك  

  اعتماد المعايير  ن برامج ارعداد يتطلأ أن تكون هناك  

 التنريميددددةو   معددددايير والددددة ببرنددددامج ارعدددددادو تشددددمل كددددل مكونددددات البرنددددامج مثددددل  اللددددوائ
اء هيئدددددة التددددددريسو والطالدددددأ المعلددددد و والتجبيدددددزاتو والمبددددداننو أع دددددو وارداريدددددةو والمدددددنبجو 

 خ. ددوالملادر التعليميةو وتاوي  برنامج ارعدادو وتاوي  الطالأ المعل ... ل
  معدددايير والدددة بدددأداء الطالدددأ المعلددد و أ  أن تو ددد  مدددا يجدددأ أن يعر دددق ويكتسدددبق الطالدددأ

و 2002ئبدددا )محمدددد عطدددو و علددد  أدا ويكدددون قدددادراً  والمعلددد  مدددن مبدددارات ووبدددرات ومعدددارض
322     .) 

د  الشداملةو وتكمن أهميدة  عدداد المعلد  مدن األدوار التدن يادو  ببدا  دن  دوء معدايير الجدو 
أن يكدون المعلد   )ملدطلن  أدائق المبننو ومن هذ  األدوار األهداض المرجو  نتيجة لتحايق 
 (. 14 -13و 2003(و )وجيبة ثابتو 110-107و 2008و محمد

 عملية التعليمية. لل اً موطط 
  ِّللوبرات والبيئة التدريسية المناسبة. اً ممنر 
 ألنشطة الممارسات التدريسية.  اً موطط 
 جراءات التدريسية. رمن ا اً متمكن 
  اً ومرشد باً موجا . 
  . وبير تعلي 
  ًعن رعاية النمو الشامل لتالميذ .  مسؤوى 
  ًعن  بط وحلر النرا . مسؤوى 
  ن المجتمم.    اً  ن مبنتقو وع و  اً ع و 
  ًنسانن. رعن سلوكق ا مسؤوى 
 اً  داري اً قائد  . 
  عل  ولق بيئة تعليمية متجدد .  اً قادر 
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  للمعر ة.  اً ملدر 
  ن سلوكيات تالميذ .  اً مؤثر  

 
 

 :اهداف معايير إعداد المعلم -رابعاا 

 تبدض معايير  عداد المعل   ل   عداد معل  قادر عل  الايا  بمبنة التدريس بعد تورجق
  مسباةو لتشمل كا ة المعارض والمبارات و ق مواللات وشروط مارا  مباشر و ويكون قد أعدا 

 وتحديات العلر.  والوبرات الالزمة لمتطلباتو 

 (.  22-21و 2004 من أهداض معايير  عداد المعل  يذكر  )كمال زيتونو  

   اىن ماRecruitmentلتحاق ىا عل ويحلزه     ويعنن أن يشجم األ راد المثالين
بالدراسة رعداده  للعمل  ن مبنة التدريسو كونبا مبنة تاو  عل  درجة محدد  من 

وببذا  ؛تاان و من معايير دقياةو  من يعمل ببا يجأ أن يتمتم بمواللات عاليةرا
التن  واألورى كالطأ والمحاما  وايرها باقن المبنمثل  إن اىن ما  لمبنة التدريس 

 لات. تو م لمعايير وموال
  التحديدScreening  ويعنن ذلك أن المعايير تحدد من هو اللرد الذ  يسم  لق  

 ن هذا التحديد يليد . بممارسة مبنة التدريسو وتليد أن هذا اللرد يتمتم بمؤهالت معينة
 بشكل عا  المجتممو ومبنة التدريس بشكل واص.  

  الجود Quality     يجأ أن يتلاا  الطالأ المعل و تستبدض المعايير طبيعة ارعداد الذ
وجود  برنامج  عداد و حت  يتمكن الطالأ المعل  من ممارسة مبنة التدريس بجود  

 و اعلية عالية.
 الشرعيةLegitimacy    أن الطالأ المعل  كضء ب المعايير المجتمم والرأ  العا تطمئن

    كن اىعتماد عليق لياو  بمبنة التدريس باقتدار.     مومدرأو وي
 ن أهداض المعايير سواء أكانت معايير ىعتماد برامج ارعداد ومحتوياتباو أو معايير تحتو  

وبرات والمعارض التن يجأ عل  الطالأ المعل  أن يكتسبباو  إن العل  مجموعة من المبارات و 
 ق البدض النبائن منبا يتمثل  ن  عداد طالأ معل  قادر عل  مزاولة مبنة التدريس باقتدار و 

 متطلبات العلر. 

و ((Harman, A, 2001با دراسة كل من نمو  و وتشير بعض الدراسات والبحوث
(و ودراسة )عبد الكري  أبو جاموسو 2005محمد عبد الموجودو و )الشيماء المغربنو  ودراسة
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(و  ل  أن أهداض 2013(و ودراسة )عمر دحالنو 2014( ودراسة )هما  حمادنقو 2007
  يأتن  المعل  تتمثل  يما  معايير جود   عداد

 شراكق  يبا بشكل ا  و  و عداد الطالأ المعل  عل  جعل المتعل  محور العملية التعليمية
 يجابنو وتلبية حاجاتق. 
  ومراعا  الولليات الثاا ية واىجتماعية  وتمكين الطالأ المعل  من  ب  شولية المتعل

 لطلبتق. 
 د  والعلمنو والتعل  الذاتن المستمر.مساعد  المتعل  وتحليز  عل  التلكير النا 
  نشر ثاا ة الجود  الشاملة بين المعلمين والمتعلمينو واىنتاال من النمط التاليد   ل  النمط

 الذ  يعتمد عل  نرا  الجود  الشاملةو من والل ورش العمل والنشاطات الالمنبجية.   
 عالة  ن لنم الارار. تدريأ الطالأ المعل  عل  تحمال المسؤولية والمشاركة الل 
  .دار  المدرسة  حث الطالأ المعل  عل  العمل بروح اللريق مم الزمالء وا 
  .حث الطالأ المعل  عل  التوطيط اللعال للدرس والتح ير المسبق والجيد 
 ة مم أولياء األمور ومؤسسات المجتمم. بحث الطالأ المعل  عل   قامة عالقات طي 

ر والمسؤوليات الجديد  الملاا  عل  عاتق المعل  و ق مات يات من المبا  واألدوا وانطالقاً 
التعامل أ  التعلي و  (مبننة)معايير الجود  الشاملةو يستوجأ أن تتبن  برامج  عداد المعل  ق ية 

لبندسةو واالطأو   مبنة لبا مكانتبا  ن المجتممو ومساواتبا بالمبن األورىو مثل التعلي  مم أن
 المحاما . و 

   :اسس معايير إعداد المعلم -خامساا 

ى تاو  معايير  عداد المعل  من  راغو  إنبا تنطلق من أسس نابعة من الللسلة 
ورو ولكن هناك أسس عامة  والرؤية التربوية للمجتممو وقد توتلض هذ  األسس من مجتمم 

ل و ومن ترتكز عليبا معايير  عداد المعل و لتساير تطورات العلر من تغير  ن أدوار المع
ودراسة )المجلس الاومن  و( 2000هذ  األسس  كما وردت  ن دراسة )جابر جابرو 

 (.(Baratz, S , 1992 بارتزودراسة  و(NBPTS, 1996 للمعايير المبنية للتدريسو

 عليب  أن يكرسوا جبوده  لتيسير حلول جميم ولون عن التالمي  وتعلم م: ؤ المعلمون مس 
 وء ميول التالميذ وقدراتب  ومباراتب    نيعدلوا ممارساتب   التالميذ عل  المعر ةو وأن

 .ووللياتب و وأنب  يلبمون كيض ينمو التالميذ وكيض يتعلمون
  يدرسون ا، وكيفية تدريس ا لمختلف التالمي :  التيالمعلمون على دراية كافية بالمادا

يدرسونباو  التنراسية المعلمين المؤهلين  بمًا ولبًا للمو وعات والمواد الد ىيتوا ر لد
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 التنومعر ة بطرق كشض هذ  المو وعات والمواد للتالميذو وه  عل  وع  بالمعر ة 
مدركاتب  ووبراتب  وملاهيمب  الساباةو كما أنب  يبيئون للتالميذ بيجلببا التالميذ معب و و 

 . مسارات متعدد  للمعر ةو وكيلية تحديد المشكالت وطرحبا وحلابا
 المعلمون المؤهلون مواقض  نءيب  :مون عن إدارا تعلم التالمي  ومراقبت ولؤ المعلمون مس

تحا ر عل  ميول التالميذو ويتانون األساليأ التعليمية المتنوعةو ويعر ون التوقيت 
المناسأ ىستودا  كل منباو ويعر ون كيض يثيرون دوا م مجموعات التالميذ ويدمجونب  

قًا عديد  لاياس نمو التالميذو ويستطيعون أن األنشطة الموتللةو ويستودمون طر   ن
 . يشرحوا ويلسروا أداء التالميذ  بائب 

   يلحص  :اممارسات م الم نية تفكيراا نسقياا من ماا ويتعلمون من الخبر  فييفكر المعلمون
ويستليدون من  وراء ا ورينآويسعون  ل  الحلول عل   والمعلمون المؤهلون ممارساتب 

وتطوير أساليأ التدريس والتاوي  بما يتالء  مم النتائج  ولزياد  معر تب  البحث التربو 
 . واأل كار الجديد 

   يعمل المعلمون المؤهلون متعاونين مم أع اء : مجتمعات التعلم فيالمعلمون اعضا
المبن األورىو ويستودمون  مكانيات المدرسة والمجتمم للال  التالميذو كما أنب  

 العمل المدرسن.   نء ويشركونب  يتعاونون مم ا با

لمعل  الجديد  الجديد  لألدوار اأسس  عداد المعل   ن  وء معايير الجود  الشاملة وتراع  
لادراتب  الذاتية  لسلوك تالميذ و ومحلزاً  للعملية التعليميةو وموجباً  للمعر ةو وميسراً  باعتبار  منتجاً 

 ورض ومبارات تمكنق من التوطيط الجيد للدرسعل  التعل و مما يتطلأ أن يزود بوبرات ومعا
عنالر و (Peter Early,Sara Bubb, 2004, 30-31)وتاييمق. حيث لوص"بيتر وسار "  ووتنليذ 

 ا تيةو وهن  معايير جود  أداء المعل و  ن النااط 

 قامتالك المعر ة والمعلومات  ن ماد  تولل . 
 لتوطيط الجيد للدرس والعملية التعليمية. ا 
  ستراتيجيات التدريس المتنوعة.  واستودا   ودار  عملية التعلي  داول الللل 
  .امتالك أساليأ تاوي  متنوعة لمعر ة مدى تحليل الطلبة 
 وأ راد المجتمم.  ياء األمورلو أنسانية والحسنة مم الزمالء و رالعالقات ا 
  .الادر  عل   دار  الادرات الذاتية والتطور 
   المبنية داول المدرسة.  ن التنمية ارسبا 
 االادر  عل   دار  ملادر المعر ة والمعلومات ووسائل التكنولوجي . 
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  ت الاياد . اامتالك مبار 
  الللل. ت اىتلال اللعال  نااستودا  المعل  لمبار 

(و أن من أه  األسس 274-273و 2005سبير حوالةو و محمدو  لنويرى )ملط
 معايير الوالة بجود  المعل  هن والمواللات التن يجأ أن تتوا ر  ن ال

 وتعنن أن المعايير يجأ أن تشمل كا ة المستويات وعل  جميم جوانأ العملية الشمولية  
 وتغطن كا ة أبعادها كن تحاق الجود  الشاملة.   والتعليمية

 وتعنن مدى اعتمادها وتركيزها عل  األمور المبمة للمنرومة التعليميةو بشكل الموضوعية  
 عق عوامل التحيز والذاتية. تتالش  م

 وعل   و  وتعنن مدى قابليتبا للتطبيق والتلعيل الكمن والكيلن  ن كا ة الاطاعاتالمرونة
 مستوى البيئات الموتللة منبا اللكرية واىقتلادية. 

 يمة دتعنن التوا ق والتلاعل مم حاجات المجتممو حت  تحاق التنمية المستو   لمجتمعيةا
 لللرد والمجتمم. 

 تعنن أن تكون المستويات المعيارية  اعلة للترات زمنية متميز  و   الستمرارية والتطويرا
لتغيير والتطوير ومناسبة للمتغيرات والتحديات والتطورات العالمية لو عالةو وقابلة 

 والتكنولوجية. 
 يات   أ  أنبا يمكن ماارنة المورجات التعليمية الموتللة بالمستو القابلية للقياس والتقويم

 المعيارية للولول  ل  جود  المنتج التعليمن. 
 أ  أن المعايير تبن  عل  أساس اشتراك األطراض المتعدد  تحقق مبدا المشاركة  

 والمستليد   ن المجتمم  ن ارعداد وتاوي  النتائج ومراجعتبا. 
 و   أن تكون مبنية عل  األسس األوالقية للمجتممو وتراعن عاداتق وتااليداألخالقية 

 وسلوكيات المجتمم. 
 :ن حد ذاتقو بل يجأ أن ينرر  ليق عل  أنق  أى تكون المستويات المعيارية هد اً  الدعم 

 آلية لتطوير العملية التعليمية. 
 :يعنن أن تود  أهداض الوطن وااياتق وق ايا و بحيث ت م أولويات الوطن  الوطنية

 و  عليق. وأهدا ق ومللحتق العليا  ن الماا  األول الذ  تا
 ووانطالقا مما سبقو  تمثل أسس معايير  عداد المعل  مجموعة من الماومات والملاهي 

 ن بناء أو تطوير برامج  عداد المعل  و ق معايير الجود   وهاماً  رئيسياً  التن تلعأ دوراً 
و التن من شأنبا أن تؤثر  ن نوعية وعملياتق الشاملةو لتحدد طبيعة مدوالت برامج ارعداد

 . ومواللاتبا )الطالأ المعل ( مورجات عملية ارعداد
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 مجاالت معايير الجودا الشاملة -سادساا 

تعدد مجاىت معايير الجود  الشاملة بالمؤسسات التعليميةو  بن تشمل مدوالت وعمليات 
ومورجات المنرومة التعليمية التربوية كا ةو وتبا  مجاىت معايير برامج  عداد المعل  تتلدر 

كاديمنو والثاا نو والتربو  )األ و وجوانأ ارعدادو لسلتق ولويةو  بن تشمل أهداض البرنامجاأل
المبنن(و وطرق التدريسو وأساليأ التاوي و حت  يحاق البرنامج أهدا ق  ن  عداد معل  و 

 بمواللات عالية الجود .  

مج  عداد المعل و وقد اعتمد المجلس الوطنن األمريكن مجاىت معايير الطالأ المعل  ببرا
 . NCATE, 2008, 6-46))ا تن  حيث ت  تلنيض المعايير للمجاىت عل  النحو 

 ا تية  من العنالر    حيث يشمل كالً المجال األول: اإلطار المفاهيمي للكلية

  .الرؤية والرسالة لكل من الجامعة وكلية التربية 
 . لسلة الكلية وأهدا با والمعايير المعتمد  
 لسلة الممارسةو و البحوثو و النررياتو  تت منو والتن المعر ةملاهي  و  مبادئ 

 لعمل الكلية.  بةالسياسات التعليمية الموجو 
  المواللات الواجأ توا رها  ن الوريجو من معارض ومبارات وتوجبات مبنيةو وتوريض

 التكنولوجيا. 
 .ولض لنرا  التايي  المعتمد بالكلية 

 ات واتجاهات م نية للطالب المعلم المجال ال اني: معارف وم ار 

  .تمكين الطالأ المعل  من معر ة عمياة بماد  التولص 
  .تمكين الطالأ المعل  من المعر ة المبنية لتدريس ماد  التولص 
   ت المبنية.المعارض والمبار بعمق ايدرك الطالأ المعل 
   التالميذ.قدر  الطالأ المعل  عل  أن ياو  بالتعديالت الالزمة لتحسين تعل 
  . يعرض الطالأ المعل  كيض يتعل  تالميذ و وكيض يجعل األ كار قابلة لللب 
  . يجعل الطالأ المعل  التالميذ محور عملية التعلي  والتعل 
  .يدرك الطالأ المعل  لحاجات التالميذ 
 تعل  التالميذ ويحللق بدقة. ل اً يجر  الطالأ المعل  تاييم 

 م الطالب المعلم المجال ال الث: ن ام التقوي

وذلك من  ول  مدى تأهيلب  تاو  الكلية بو م نرا  تاوي  واص بالمتادمين للتعرض 
جراء ا  عل  نسبة مئوية اير متدنية  ن الثانوية العامة لابولقو و  المتادا  والل اشتراط حلول
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أثناء ويمق وتال  مدى استعداد  لمبنة التدريسو ث  متابعة أداء الطالأ المعل   ماابلة للتعرض 
 لديق.  ةوالمباري ةتايس الجوانأ المعر ي والدراسة بأساليأ تاوي  متنوعق

 المجال الرابع: الخبرات الميدانية 

وتنليذها  تلمي  الوبرات الميدانيةعل   تتعاون الكلية مم شركائبا من المدارس 
مبارتق وتكوينق  كذلكو وتطويرهاو  عل   ربار معار ق اً و لجعل الطالأ المعل  قادر وتاويمبا

 الوجدانن ليتمكن من مساعد  كا ة تالميذ  عل  التعل . 
 هم ونموهم الم ني ؤ المجال الخامس: مستوى تأهيل اعضا  هيية التدريس)معلم المعلم( وادا

ارسات مللم يتميز ع و هيئة التدريس بمستوى عال من التأهيلو ويمثل أداؤ  نموذجاً   
و و ن التدريسو والتعاملو ويشمل ذلك أي ًا التايي  الذاتن لمدى المبنية  ن مجال العمل العملن

ثارها عل  أداء الطالأ المعل و ويتميز بتعاونق مم الزمالء  ن الجامعة والمدارسو آ اعليتق و 
لكترونية ياو  بتعبئتبا   استبانةوت و م الكلية ع و هيئة التدريس  ل  التايي  عن طريق 

 لية أن تو ر لع و هيئة التدريس   رص التطور المنبن المستمر.        الطالأو وبالماابل عل  الك
  المجال السادس: إدارا الكلية ومواردها

تحايق العملية التربوية أهدا با المرجو  من المب  أن يكون لدى الكلية كل عنالر لكن  
يمكنبا من  عداد  الاياد و والسلطةو والميزانياتو والكادر البشر و والتسبيالتو والمواردو ما

 الطالأ المعل  ىستيلاء المعايير المبنية المطلوبة. 

 ,Noddind,N. ,1997))يأتن  وهناك من حدد مجاىت معايير برامج  عداد المعل  كما 
187-189  

 :وتمثل تلمي  البرامج التعليميةو وتشمل المبارات والملاهي  التن  مجال معايير المحتوى
أساسيًا من  طار المنبجو وتمثل أدلة للحص الجود . كما أنبا  اً زءيت  تدريسباو وتعتبر ج

ولض لما يلترض أن يدرسق أع اء هيئة التدريسو وما يلترض أن يتعلمق الطالأ 
التن ينبغن  وللمعارض والمبارات والوبرات ومحدداً  المعل و ويكون هذا الولض وا حاً 
 عل  الطالأ المعل  أن يكتسببا. 

 وتتمثل  ن  دا : مجال معايير األ 
  تحديد البيئة التن ينبغن أن تدل وتؤكد اكتساأ الطالأ المعل  المبارات والمعارض

 والوبرات المحدد   ن معايير المحتوى. 
 طار النرر   ل   جرائية وعملية.   رتحول معايير المحتوى من ا 
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  .تلض األداءو ليت  تحليل معايير المحتوى ببدض تاييمق 
 ل الطالأ المعل . تحديد نماذج عم 
  بداء الرأ  للتأكد من جود  عمل و وا  و اع نماذج عمل الطالأ المعل   ل  نااش

 الطالأ المعل . 
 الفرق بين معايير المحتوى ومعايير األدا  

  لمبارات والمعارض التن ينبغن عل  الطالأ المعل  أن اتاو  معايير المحتوى بولض
 با  التعليمية التن تجسد تلك المعارض والمبارات. تلض الم يتانباو أما معايير األداء 

  معايير المحتوى تمثل المعر ة أو اللب  التن يتوقم أن تكون لدى الطالأ المعل و بينما
 معايير األداء هن استودا  معين للمعر ة والمباراتو  بن ولض لتطبياات تلك المعر ة. 

 
  مجال معايير فرص التعلم 

البرنامجو وأع اء هيئة التدريسو والملادر المتنوعة التن تمثل معايير درجة تو ر 
يو رها البرنامجو كن يتمكن الطالأ المعل  من تعل  المحتوى وتحايق معايير األداء 

 المطلوبة. 
  مجال معايير التدريس 

 و بن عبارات تلض كل ما ينبغن أن يعر ق الطالأ المعل  من معارض ومبارات ووبرات
   بعملية التدريس التن تبدض  ل  تحسين تعل  تالميذ .   الايامن حت  يتمكن 

 مجال معايير التقويم 
 وتشكل معايير تستود  للحك  عل  جود  طرق وأساليأ تاوي  الطالأ المعل .   

 مجال معايير التنمية الم نية 
عل  تلمي  األنشطة التنموية والمبنية رعداد  موهن مجموعة من الموجبات لمن يوق

  بن تاد  رؤية لتنمية الجوانأ المعر ية والمبنية للطالأ المعل . المعل و 
 

(و ودراسة Yger,Robert, 2005)(و ودراسة 2002وقد أشارت دراسة )حسن علنو 
و ودراسة ( ,5200Kimble, larry, Yger,Robert(و ودراسة ) 2005رم انو )لالح 
)عمر دحالنو ودراسة(و 2009 )ااز  المطر نوودراسة (و 2007ميالدو أحمد محمدو )محمود 
لمعايير جود  برامج  عداد المعل  عامةو التن يمكن  (و  ل  أن هناك أحد عشر مجاىً 2012

 يأتن  كما اىستلاد  منبا  ن مجاىت لمعايير جود  برامج  عداد معل  اللغة العربيةو وهن 
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 وتنليدذ وتادوي     ى شدك أن جدود  الجاندأ اردار  مدن توطديطمجال معايير جتودا اإلدارا
يددددنعكس علدددد  جددددود  الوددددريجين  يجابددددًاو حيددددث يددددؤد  ذلددددك  لدددد  جددددود   يجابيددددة  ولددددألداء

 العمالء وتلبية احتياجاتب .   وكسأ ر  وللمورجات
 ن جدود  الطالدأ الجدامعن بدايدة مدن قبولدق والتحاقدق مجال معايير جودا سياسة القبول   

 لددد  نجددداح العمليدددة التعليميدددة كوندددق بالجامعدددةو وجدددود  تأهيلدددق  دددن جميدددم الجواندددأو يدددؤد  
وأداء  ووطددرق التدددريس ويلعددأ دورًا حاسددمًا  ددن  بددداء وجبددة نرددر  حيددال المندداهج الدراسددية

 أع اء هيئة التدريس. 
 يالددد بدق الوطدة التددن يتبعبدا برندامج  عددداد مجتال معتايير جتتودا ن تام الدراستتة ومتدت ا  

مطابادة لمتطلبدات الجدود و ويسدتلز   موالدلات  كليدات التربيدة رعدداد معلد  ذ دن المعل  
 ذلك تبيئة كا ة المواد وارمكانات المطلوبة لتحايق ذلك. 

 هدذ  البدرامج تعكدس الللسدلة التربويدة المتبندا و وينبغدن مجال معايير جودا برامج اإلعداد  
لتحايدددق و وذلدددك والتكامدددل ووالشدددمول والعمدددق  أن تتلدددض هدددذ  البدددرامج بعدددد  سدددمات منبدددا

 عة وتطبيااتبا. أهداض الجام
 عر دق المعلد  ومدا ي  وهدن عبدارات تلدض مدا يجدأ أن مجال معايير جودا طرق التتدريس

يادر عل  أدائق لتحسين تعل  الطلبة والل عمليدة التددريسو وتتسد  طدرق التددريس الجيدد  
تراعددن و تراعددن طبيعددة المدداد  الدراسدديةو و لدد  نرريددات التعلددي و  أنبددا تسددتند   بسددمات منبددا
تحادددق أهدددداض بدددرامج ارعددددادو و لرديدددة بدددين الطلبدددةو والطدددرق التدريسدددية الجيدددد و اللدددروق ال

 وتشجم الطلبة عل  التعل  الذاتن وربط ما يدرس با ايا المجتمم. 
 يت من ذلك التأهيل العلمن والتربو  لع و مجال معايير جودا اعضا  هيية التدريس  

الذ  يعكسق تطبياًا  دن واقدم  والنرر ذلك وبراتق التربوية وتأهيلق و بما  ن هيئة التدريس
 العملية التعليمية بما يسب   ن  ثراء هذ  العملية. 

 ىبددد مددن وجددود معددايير للحكدد  علدد  جددود  مجتتال معتتايير جتتودا تقيتتيم األدا  الجتتامعي  
ومدددى تحاياددق لألهددداض المنشددود و  والعمليددة داوددل الكليددات للحكدد  علدد  األداء الجددامعن

 وي  بشكل مستمر. ل  مراجم وتاوو وعق  
 حدداث أ  تعدديل أو تطدوير ر  يعدد أحدد المعدايير األساسدية مجال معايير جتودا التتدريب

  ن أساليأ العمل داول المؤسسة ومساير  التغيرات العالمية. 
 وذلك من حيث وجود ار اء  والتبوية الجيد و مجال معايير جودا المباني والتج يزات  

كل ذلك يؤثر عل  جود  المندتج و و معامل بمواللات جيد كذلك اتساع الااعاتو ووجود 
 التعليمن. 
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 يلدب  التعلدي  مكللدًا  ذا مدا اعتمدد علد  تكنولوجيدا مجال معايير جودا التمويل الجامعي  
حيددث  والتعلدي  الحديثددةو ولدذلك ىبددد مددن  يجداد بدددائل مدن حيددث الملددادر الماليدة للجامعددة

 لادر  التمويل الجامعن. أن جود  التعلي  تمثل متغيرات تبعًا 
 هدذا المعيدار معيدارًا هامدًا ىسديما    يعددا مجال معايير جودا المتابعتة المستتمرا للختريجين

كا ددة مجدداىت الحيددا و ومددن وددالل  ددن   ددن هددذا العلددر الددذ  يزوددر باىنلجددار المعر ددن
المتابعددة المسددتمر  للوددريجين  ددن أمدداكن أعمددالب  يمكددن تحديددد نددواحن ال ددعض  ددن بددرامج 
ارعددداد التددن ينبغددن عالجبدداو وكددذلك النددواحن األوددرى التددن تحتدداج  لدد  تجديددد وتعددديل 

 مستمرين. 
  يأتن  يستولص الباحث مما سبق أن مجاىت معايير جود  برامج  عداد المعل  تشمل ما 

  .التوطيط لبرامج ارعداد 
  .أهداض برامج ارعداد النابعة من الللسلة والرؤية 
 برامج ارعداد ببدض التطوير. التاوي  المستمر ل 
  برامج ارعداد. و طرق التدريس 
  . جوانأ  عداد المعل 
  .أع اء هيئة التدريس  ن برامج ارعداد 
  .المحتوى الدراسن لماررات ارعداد 
  .التدريأ العملن 
  .التجبيزات المادية والتكنولوجية 
  .نرا  ارعداد 
  .دار  برامج ارعداد  

 :عداد معلم اللغة العربيةإودا في برنامج معايير الج -سابعاا 

تعن  األم  عناية والة بلغتبا الاومية التن تمثل سر وجودها وتطورهاو وبالتالن تأتن 
عداد و باعتبار ذلك واجبا وطنيا قومياو ينبم من أهمية اللغة الاومية واألدوار  أهمية معلمبا وا 

عل  اللغة العربية تأتن من أهمية اللغة العربية الموكلة  ل  معلميبا. وتأسيسا عل  ذلكو  أهمية م
وما تمثلق؛  بن لغة الارآن الكري و والنتاج األدبن واللكر  والح ار  لألمة العربية ما يا 
وحا راو  بن أدا  لالنتاج اللكر  والثاا نو وهن حامية لكيانبا ووجودهاو وتحا ر عل  

  او وتوالل أجيالبا. شوليتباو وتلون هويتبا وثاا تباو وت من تماسكب

ويشير رشد  طعيمة  ل  أن اللغة العربية تمر بأزمة حايايةو هن بمثابة لعوبات 
تعترض طرياباو وتمثل عابات يجأ العمل عل  تذليلبا من والل  عداد المعل  الجيد الاادر 
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ة عل  ترسيخ اللغة العربية  ن نلوس تالميذ و كما يام عل  عاتاق مبمة الحلار عل  البوي
 (. 93و 2005ةو تبارها اللغة الاومية )رشد  طعيمالعربية باع

ى يمكن للغة العربية أن تبلغ مكانتباو وتعطن ثمارها  ى  ذا أحسن توطيط مناهجباو و 
من ولائص التالميذو ومشكالت المجتممو وى يمكن أن تحاق  بحيث تراع  عند بنائبا كالً 

 حت  يتمكن من الايا  بدور  بلاعلية ونجاحو ويعدا  وجيداً  اً أهدا با  ى بتو ير المعل  المعد  عداد
 ن تعلي  اللغة العربية  اىهتما  والعناية بإعداد معل  اللغة العربية ور م مستوى أدائق أعر  أثراً 

 (.    4و 2004)محمد سال و  دون سائر مواد الدراسة

من معال  ارلالح  ْعلماً  ن المبمة التن تام عل  كاهل معل  اللغة العربيةو تجعلق م  
ستراتيجيات حديثةو لينج   ن ا  اللغو و  بو مطالأ بتعليمبا بوعن شديدو وبأدوار جديد و و 

كتساأ المعارض ىالركيز  األول    كساأ المتعلمين المبارات اللغوية األساسيةو التن تعدا 
 اد معل  لغة عربية  عداداً والمعلومات والمبارات لباية المواد الدراسيةو ولن يتحاق ذلك  ى بإعد

و ق وطة مدروسة بإحكا و ومبنية عل  أسس علمية متينةو وهو أمر تلر ق ولولية  والاً 
 (.     2-1و 2009)سائد  العيصو  اللغة العربية وو عبا الراهن

  ن تؤديبا التنلألهمية البالغة  نرراً  ومعايير الجود  الشاملة من اىتجاهات الحديثة وتعدا 
 ألب  التعلي  ألن ا ن؛ نعيشبا التن التغيرات رل  ن جود  أكثر ووريجين وأ  ل تعلي  تحايق
 لاحبق التغير الذ  هذا  وء و ن المجتممو داول والتحديث التطوير لمتابعة الوحيد السبيل
لمعلمن اللغة  والتربو  والثاا نو األكاديمنو المستوى  عض من ياً ومحل وياً عرب الشكوى كثر 

معلمن اللغة العربية  بجود   عداد تناد  التن الحديثة اىتجاهات مساير  عل  وللحرص والعربية
 يمكن ى وعملياتبا ومورجاتباو بمدوالتبا التعليمية العملية نجاح أن والة وتدريبب و وتأهيلب 

 يوجق اوعمليً  وثاا ًياو وتربوًياوًاو جيدعلميًا  داً  عدا معد معل  والل من  ى واثماره حاقتي أن
  . (72و 2006)رشد  طعيمةو وآورونو  اللحي   طارها  ن وي عبا مسارها

 إذا كان و م برامج  عداد المعل  بشكل عا  يحتاج  ل  مراجعة وتاوي  ببدض التطويرو 
لغة األ   ن الهتما  واصو لكون اللغة العربية ا إن برامج  عداد معل  اللغة العربية بحاجة  ل  

بن أدا  توالل مباشر بين الناسو وهن أي ا أدا  توالل بين األجيال لادرتبا الوطن العربنو  
وهن  ل  ذلك أدا  تعبير عماا يجول  ن الواطر من آراء وأ كار  ونالقو عل  حلر التراث الثاا ن

 ا ة لكل هذا   اللغة العربية لغة التعلي  ربداعاتو وهن أكثر من ذلك  بن رمز للبويةو وبا أو 
المدارس الرسميةو  التالميذ يدرسون ويتعلمون معر  المواد الدراسية من واللباو  إذا   ن كا ة

أجادوها سبل عليب   ب  باقن المو وعاتو  برامج  عداد معل  اللغة العربية بحاجة  ل  اهتما  
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ة ئعالو وأن يت   عداد معل  اللغة العربية و ق معايير جود  عاليةو كن يتمكن من الايا  بتنش
 لغتب  العربيةو لما تحملق هذ  اللغة من أهمية والة.  ن  لجيل العربن ويرابب  ا

منبا دراسة )عمر دحالنو و  ومن والل الدراسات الساباة التن تناولت  عداد معل  اللغة العربية
دراسة و (و 2012دراسة ) ياد عبد الجوادو و (و 2007دراسة )عبد الكري  أبو جاموسو و (و 2013

دراسة )سماهر أبو العينينو و (و 2009دراسة )رائد أبوهداضو و (و 2012العايلنو  )عبد المحسن
محمد سال و و دراسة )شيماء الزيننو و (و 2012دراسة )والد الحميد و سلوى جوهرو و (و 2003

أحمد االأو و دراسة )سعاد السبمو و (و 2009دراسة )ولود العموشوو (و 2011حسن الطحانو 
(و أشارت هذ  الدراسات  ل  أن معل  اللغة 2003ة )ر ا األدا و دراسو (و 2010سماح عبد و و 

 العربية  
  التعبيرية عل  وجق الولوص.  المبار  لديق  عض وا    ن مبارات اللغة العربيةو و 
   .يعانن من قلور ملموس  ن قدراتق التذوقية والنحوية 
  .لديق  عض وا    ن قدرتق عل  توريض أساليأ التدريس الحديثة 
 يق  عض كبير  ن توريض التكنولوجيا الحديثة  ن التعلي .لد 
   ثاا ات أورى. باير مل 
  .يتبم أسلوأ التلاين  ن مبنتق 
   . ى يتبم أسلوأ الحوار الديماراطن  ن عالقتق مم تالميذ 
  .ى يتمتم بلغة أجنبية 

 ن حيث   وأعزت الدراسات الساباة  عض معل  اللغة العربية  ل  قلور برامج ارعدادو م

  .أن أهداض برامج ارعداد اير وا حةو واير موحد   ن الاطر العربن الواحد 
  .لسلة برامج ارعداد اير قائمة عل  أن الطالأ محور العملية التعليمية التعلمية  
   قديمة واير مساير  لتطورات العلر. مارراتبا الدراسية أن محتو 
  .أنبا ى تعتمد نرريات تدريس حديثة 
 مد عل  تزويد الطالأ المعل  بمعارض بحتة. تعت 
  .أن أع اء هيئة التدريس تنالب  الوبر  التربوية 
   همالالتركيز عل  الجانأ النرر  الجانأ العملن. وا 
 وولائلب  ين اىعتبار حاجات الطلبة المعلمينعى تأوذ ب . 
 ين عل  معدىت ه  من الحالل وأن الطلبة الملتحاين ببرامج  عداد معل  اللغة العربية

 متدنية  ن الثانوية العامة.     
  .أن المد  الزمنية الموللة للتربية العملية اير كا يةو كما أنبا تجرى بلور  شكلية 
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  . عض التنسيق بين برامج ارعداد ووزار  التربية والتعلي  
 مة محتوى برامج ارعداد مم ما هو ماد   ن التعلي  العا .  ءعد  موا 

كل المالحرات والتلد  للناد الموجق لمعلمن اللغة العربية وبرامج  عداد   ن ولمواجبة 
الوطن العربن عامةو و لسطين بشكل واصو وللمرحلة التن يمر ببا الوطن العربن من تحديات 

لالح واىعتناء إلل شمولياً  عل  المستوى الثاا ن واللغو و يجأ أن تتبن  برامج ارعداد منبجاً 
لمرحلة األساسية العليا والةو لمعلمن اللغة العربية عامةو ومعلمن اللغة العربية ببرامج  عداد 

و ق معايير محدد  ووا حة تشمل كا ة مكونات برامج ارعداد حت  تتحاق الجود  الشاملة 
 المطلوبة.          

هن مجموعة المعايير  و ن معايير الجود  الشاملة  ن برامج  عداد معل  اللغة العربية
والمواللات التن يجأ أن تتوا ر  ن برنامج  عداد معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا؛ 
وذلك ركساأ الطلبة المعلمين المعارض والمبارات والوبرات التن تتالء  ومتطلبات العلر ومم 

 رها  ن راباتب  وحاجاتب . وتتمثل معايير الجود  الشاملة  ن المواللات والشروط التن يجأ توا
جوانأ ارعداد  و األهداضو و  ونرا   عداد المعل و لتشمل جود  كا ة مكونات برامج ارعداد

أساليأ التاوي و بحيث تؤد  و طرائق التدريسو و التربية العمليةو و التربو و و األكاديمنو و الثاا نو 
 و  معايير وتعمل عل  تلبية احتياجات المستليدين من هذا النرا و ل  مورجات تتلض بالجود 

جود  برنامج  عداد معل  اللغة العربية تتمثل  ن ال وابط والمواللات التن يجأ توا رها  ن 
 . مكوناتق التن تحاق أهدا ق بكلاء 

 :معايير الجودا الشاملة في برامج إعداد المعلم() تجارب عربية واجنبية اعتمدت - امناا 

ةو بادرت بعض الدول ىعتماد معايير استجابة لحركة المعايير وتطبيااتبا  ن التربي 
الجود   ن التعلي و ومنبا برامج  عداد المعل و وسيعرض الباحث تجارأ بعض هذ  الدول التن 

ليباو ومحاولة اىستلاد   اعتمدت معايير الجود  الشاملة  ن برامج  عداد المعل و ببدض التعرض 
 منبا  ن البحث الحالنو ومن هذ  التجارأ  

 :ألمريكيةالتجربة ا .1
تعدد الوىيددات المتحددد  األمريكيددة مددن أوائددل الدددول  دن العددال  التددن اهتمددت بددالجود   ددن التعلددي و 

عتمدددد المبنيدددة  دددن الدددذ  يوأسسدددت المجلدددس الدددوطنن ىعتمددداد بدددرامج  عدددداد المعلمدددين  دددن أمريكددداو 
 وت دددد  هددددذ  ومعددددايير رعددددداد الكددددوادر التربويددددة /المجلسالتربيددددةو حيددددث و ددددعت هددددذ  المؤسسددددة

تنددددوع المعلمددددينو و الوبددددرات الميدانيددددةو و نرددددا  التاددددوي و و ) تطددددوير البددددرامج األكاديميددددةو  المعددددايير 
جامعددة تطلددأ و وعلدد  كددل اردار  والملددادر والمددوارد(و التنميددة المبنيددة ألع دداء هيئددة التدددريسو و 
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-11(ا تددددن  اىعتمدددداد المبنددددن التربددددو  أن تددددؤمن بتطبيددددق هددددذ  المعدددداييرو وهددددن علدددد  النحددددو 
NCATE, 2000, 10 .) 

 وغاياته البرنامج اهداف :األول المعيار

 ا تية   المؤشرات المعيار هذا  مني

 .مجالق  ن جديد هو ما وكل والمباراتو والنررياتو الملاهي و المعل  للطالأ البرنامج ياد  -
 .المعل  للطالأ الكامل والتوجيق اررشاد البرنامج يو ر -
  واتوداذ الدذاتنو والدتعل  الموقدضو تحليدل ل  مثد العليداو المبارات لمعل ا الطالأ البرنامج يكسأ -

 .الارار
 التددريس هيئدة أع داء (المشداركين بدين الحدوار لغدة ويددع  ارنسدانيةو العالقدات البرندامج ينمن -

 ).   والطلبة
 ومتطلباته البرنامج مقررات ي:ال ان المعيار

   تية  ا اىعتبارات عل  الماررات تحتو  أن يجأ 

 .السلوكية لورها  ن التعليمية األهداض عل  الماررات تحتو  -
 المعل . للطالأ الجيد ارعداد ت من متكاملةو تربوية ماررات عل  البرنامج يحتو  -
  .عملن تطبيان واقم  ل  الماررات وملاهي  نرريات البرنامج يترج  -
 .الماررات محتوى مم الساعات عدد تتناسأ -

  واألنشطة والتدريبات التدريس طرايق ث:ال ال المعيار

 ا تية   المؤشرات  ن يتمثل

  التدريس.  ن متنوعة أنشطة البرنامج يستود  -
 .متعدد  تربوية وأنشطة تانياتو استودا  التدريس هيئة ألع اء البرنامج ويو ر يتي  -
 .السليمة مجتممال تااليد مموملرداتبا  الماررات وبرات ربط عل  البرنامج يحرص -
 .الوبرات وتبادل ىكتساأ العملية(؛ )التربية الميدانن التدريأ المعل  للطالأ البرنامج ياد  -
 علد  وينمدن الاددر  اللغويدةو والتراكيدأ الملدطلحات التربويدةو اسدتودا  علد  البرندامج يشدجم -

 . التعبير
 

 والقياس التقييم: الرابع المعيار

   ا تية المؤشرات  ن يتمثل
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 .ومو وعن لادق بشكل المعل  الطالأتاوي    -
 .تحريرية اراتبواوت شلبيةو وعروض عمليةو اوتبارات ثل م أكثر أو طرياتين التايي  يت من -
 .الجامعة داول سجالت  ن منرمة بلور  التايي  نتائج تسجل -
 .المعل  للطالأ والميدانن اللرد  العمل لتايي  معايير البرنامج يحدد -
 والمعلومات التقنية الخامس: معيارال

 ا تية   المؤشرات  ن يتمثل

 .والتانيات الحديثة التعليمية للوسائط استوداماً  البرنامج يت من -
 .وتوريلبا واىتلاىتو المعلومات تانية استودا  عل  المعل  الطالأ ي درأ -
 .وتبويببا وتوثياباو اتوالمعلوم جمم طرائق ل  من والل البرنامج  المعل  الطالأ يتعرض -

 ومصادره البرنامج إدارا السادس: المعيار

 ا تية  المؤشرات  ن يتمثل

 .وتنليذ  للبرنامج التوطيط  ن المشاركة األكاديمية األقسا  مم البرنامج يتعاون -
 .والتنليذ التوطيط  ن العا  التعلي  مم البرنامج يتعاون -
 .دور  شكلوأهدا ق ب رنامجالب وطط لمراجعة  دار  نرا  يوجد -

 ومراجعته البرنامج تحسينع: الساب المعيار

 التحسدين لغدرض دور ؛ بشدكل البرندامج مراجعدة يجدأ وتنليدذ و للبرندامج التوطديط مرحلدة بعدد
 يأتن   بما المعيار ذاببالوالة  المؤشرات وتتمثل والتطويرو

 والطلبدةو التددريسو هيئدة وأع داء يةوالتعليم والوسائل )المناهجو البرنامج عنالر جميم تايي  -
 والوريجين(.

 هيئدة وأع داء التعليميدةو والوسدائل )المنداهجو وثيادة متابعدة عنالدر  جميدم البرندامج يتدابم -
  .والوريجين( والطلبةو التدريسو

التن  ن  دوئبا  وكما اعتمد المركز الوطنن األمريكن ستة معايير ىعتماد برامج  عداد المعلمين
 Bullough et)ا تدن  ببداو وهدن علد  النحدو  أكاديميداً  واعترا داً  بدرامج ارعدداد اعتمداداً  يت  مدن 

al.,2..3,37 )   

 معارض المرش  ومباراتقو وميولق واتجاهاتق.  -1
 نرا  التاوي  ووحد  الاياس.  -2
 التجارأ العملية والتربية العملية.  -3
 التنوع والتجديد  ن المناهج.  -4
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 يس وأداؤه  وتطوره .  مؤهالت أع اء هيئة التدر  -5
 وحد  التحك  والملادر.  -6

 يستفيد الباحث من التجربة األمريكية ان معايير جودا برامج إعداد المعلم يجب:  

 .أن يتلض البرنامج بمواكبة تطورات العلر 
 .أن يكسأ الطالأ المبارات ال رورية لمبنة التدريس 
 يس والطالأ المعلمين.بين أع اء هيئة التدر  نسانيةرأن يراعن العالقات ا 
 والتنوع أن يتلض التاوي  باللدق والمو وعية. 
  .أن يجمم البرنامج بين النررية والتطبيق 
 .أن يستود  طرائق تدريس متنوعة وحديثة 
 .أن يحتو  عل  وسائل وتانيات تعل  حديثة ومتنوعة 
  أع اء هيئدة و و الوسائل التعليميةو )المنبجو   التاوي  كا ة عنالر  عداد المعل أن يشمل

 الطالأ المعل (. و التدريسو 
 :التجربة البريطانية .2

لتأمين ودمات  مان  و1997 ن عا   QAAتأسست وكالة  مان الجود   ن بريطانيا  
جدددود  مسدددتالة ومتكاملدددة للتعلدددي  العدددالن بالمملكدددة المتحدددد و وتعتبدددر الجامعدددات ومؤسسدددات التعلدددي  

كاديميدة للشددبادات العلميددة والدددرجات األكاديميددة األوددرى ولة عددن المعددايير والجددود  األؤ العدالن مسدد
لية تحددت مسددما   ددمان الجددود  الداوليددةو بينمددا تتحمددل وكالددة ؤو وتندددرج هددذ  المسدد والتددن تمنحبددا

ولية  ددمان الجددود  الوارجيددة مددن وددالل الحكدد  علدد  مدددى كلدداء  الجامعددات ؤ  ددمان الجددود  مسدد
علد  وتشدجيعبا  ي دًا دور تحليدز الجامعدات والمعاهددوالمعاهد  ن الو داء بالتزاماتبداو كمدا تدؤد  أ

مواللة تحسين أسلوأ  دارتبا للمعايير والجود و ي اض  ل  ذلك أن وكالة  مان الجود  تسدب  
 دن جبددود  ددمان الجددود  الدوليددة والتددأثير عليبدداو مددن وددالل ع ددويتبا  ددن العديددد مددن المنرمددات 

 (. 7و 2007لبيأ عر ةو و )سناء أبو دقةو ومشاركاتبا  ن مشاريم التعلي  العالن الدولية 

 ؛وقد تعاونت وكالة  مان الجود  مدم الجامعدات والكليدات والمؤسسدات التعليميدة األودرى 
بغرض الولول  ل  نااط مرجعية من شأنبا المساعد   ن تولديض المعدايير األكاديميدةو وتشدمل 

الجامعدددات ومؤسسدددات التعلدددي   الناددداط المرجعيدددة المدددذكور  توجيبدددات حدددول الممارسدددات الجيادددد   دددن
والتوقعات الوالة بمعايير درجدات الشدرض لدبعض المدواد أو األ درع  والعالن ) مدونة الممارسات(

وأولددداض الولدددائص الرئيسدددة للمدددؤهالت العلميدددة   والعلميدددة ) بياندددات المعدددايير الاياسدددية للمدددواد(
 (. (QAA, accessed 2006العليا

 يأتي: ربة البريطانية ما التجفي ير الخاصة يوتتضمن المعا
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مرتبطددة و مكتوبددة ومعلنددة للطلبددةو و ن تكددون محدددد  ووا ددحةو أ مخرجتتات التتتعلم المقصتتودا: -1
 قابلة للتحايق. و و وحاجاتب  مالئمة لواقم الطلبةو باألهداض العامةو 

المطاباددددة و تتلددددض بالحداثددددة والتحددددديث الدددددور و والو ددددوح والشددددمولية والعمددددقو  المنتتتتاهج: -2
مددددى تحايابدددا لمورجدددات البرندددامج المالدددود و و أسددداليأ  عدددداد المنددداهجو و ر الدوليدددةو للمعدددايي

 مدى تطويرها للعديد من المبارات العالية والعملية واللكرية.و 
تغذيدة و و وح معايير التاوي  )كتابدة( وتادديمبا للطلبدةو و تنوع أساليأ التاوي و  تقويم الطلبة: -3

دقددة و مددة أسدداليأ التايدي  للمورجددات المالددود و ءمالو (و راجعدة سددريعة و وريددة )كتابدة وشددلبية
 و أسددداليأ التايدددي  ومو دددوعيتبا وشدددلا يتبا مدددن ودددالل ممتحندددين ودددارجيين أو أكثدددر مدددن ماددديا 

 و وح أساليأ التايي  للطلبة ودقة مواعيد أدائبا. و 
ت مدى توا دق تحلديل الطلبدة مدم مورجداتحصيل الطلبة وفقاا لمخرجات التعليم المقصودا:  -4

 نسبة نجاح الطلبة ومدى تلوقب . و البرنامج المالود  ومستوى الدرجة الممنوحةو 

تعلد   درد  وذاتدن(و تندوع و تنوع  رص تعل   عالة )مجموعات لغير  وكبير و التعليم والتعلم:  -5
مددى  شدراك الطلبدة  دن عمليدة الدتعل  و مناسأ ألساليأ تدريس المعارض والمبارات الوالدةو 

تددو ر  ددرص تدددريأ و و وانترددامب  مدددى دقددة ح ددور الطلبددة للمحا ددراتو ارو والنادداش والحددو 
مددى تحسدين مبدارات و مدى زيار  وبراء موتلين للمشاركة  دن  عاليدات البرندامجو و ميداننو 

 المدرسين والة الجدد منب . 
 مدة قددرات الطلبدةئمالو أساليأ اسدتاطاأ الطلبدة والددع  األكداديمن المادد  لبد و تقدم الطلبة:  -6

مسددتوى التاددد  األكدداديمن العددا  للطلبددة الملتحاددين بالبرنددامجو و  والمابددولين لمتطلبددات البرنددامج
 نسبة الطلبة المنسحبين من البرنامج وأسباببا.و 

مدى استودا  التجبيزات والموتبرات واألجبز  و و وتنوعق تو ر ملادر التعلي مصادر التعلم:  -7
مددى و ملادر  ن دعد  مورجدات البرندامج المالدود و مدى  عالية استودا  هذ  الو والمكتبةو 

مدددددى انسددددجا  مددددؤهالت البيئددددة التدريسددددية و تلعيددددل أداء البيئددددة التدريسددددية واللنيددددة وارداريددددةو 
 . وأهدا ق ووبراتبا مم متطلبات البرنامج

تو ر هيكليدة  داريدة وأكاديميدة ل دمان تحسدين معدايير الجدود   دن ضمان الجودا وتحسين ا:  -8
تدددددو ر أنرمدددددة مكتوبدددددة ووا دددددحة وموثادددددة للبرندددددامج )لدددددوائ و و تولدددددص ونوعيتبددددداو حادددددول ال

أسددداليأ التغذيدددة الراجعدددة مدددن الطلبدددة ومدددن البيئدددة و سدددجالت عمليدددات التايدددي (و و محا دددرو و 
 التدريسية. 
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اسدتلاد الباحدث مدن التجربدة البريطانيددة  دن اشدتااق مجموعدة مددن المعدايير الوالدة ببرندامج  عددداد 
 ا تن  يةو وهن عل  النحو معل  اللغة العرب

 .أن تتلض األهداض بالو وح 
 عداد بالحداثة.رأن تتلض مناهج برنامج ا 
 .أن تتلض طرائق التدريس بالتنوع 
 .أن تتلض ملادر التعل  بالتنوع والحداثة 
 .أن يراعن البرنامج اللروق اللردية بين الطالأ المعلمين 
 و ببدض التطوير.أن يكون التاوي  بشكل مستمر لبرنامج ارعداد 
   . أن تنمن األهداض مبارات  جراء البحوث العلمية لدى الطالأ المعل 

 

 :التجربة المصرية .3
جمبورية ملر العربية من أوائل الدول العربية التن اهتمت بمراجعة نرامبا  تعدا 
عال و  بادر ليتناسأ مم التطورات المعر ية والتكنولوجية البائلة التن يمر ببا الوتطوير ؛ التعليمن 

العديد من التربويين باىهتما  بملبو  الجود  الشاملة ومحاولة اعتماد   ن مؤسسات التعلي  
العالن  ن ملرو وشمل ذلك برامج  عداد المعل و عل  اعتبار أن المعل   ن ملر يواجق الكثير 

تربو  جيد من المسؤوليات والتحديات التن تتعلق باألجيال الجديد و  بو بحاجة  ل   عداد 
يتناسأ مم النرريات التربوية الحديثة التن تعتمد عل  التاد  التكنولوجن والمعر نو ولمساعد  

)ر ا األدا و  المعلمين عل  تكوين اتجا   يجابن متلائل نحو التدريس الذ  يعداون لممارستق
 (. 2 و2003

 وتمراتوتولدددديات عدددددد مددددن المددددؤ  ووقددددد أربددددرت تاددددارير المجددددالس الاوميددددة المتوللددددة
ومطالبددة أسدداتذ  الجامعددات والوبددراء  ددرور  لدديااة المحدداور التجريبيددة لوثياددة المعددايير الاوميددة 

يؤكدد علد  الجدود  للجميدمو باعتبدار  قوميداً  للتعلي   ن ملدر.  طرحدت وزار  التربيدة والتعلدي  شدعاراً 
بدددأ العمددل قددد المجتمددم الملددر   لدد  مجتمددم المعر ددة. و  ددن للدددوول  قوميدداً  أن ذلددك يمثددل مطلبدداً 

التددن معددايير اعتمدداد كليددات التربيددةو   التددن تشددمل معددايير عديددد  منبدداو لتح ددير وثياددة المعددايير
 (.   2003احتوت عل  معايير برامج  عداد المعل  )وزار  التربية والتعلي  الملريةو 

 ن  لعالنة لوزار  التربية والتعلي و بادرت وزار  التعلي  ايمًا مم السياسات التطوير اوانسج
مشروعبا الطموح لتطوير التعلي  العالنو الذ  يعتبر المشروع الاومن لتطوير كليات التربيةو 

)المجلس يأتن  (و ويبدض هذا المشروع  ل  ما 2007 – 2002والل السنوات الومسة ) 
 (. 91و 2004(و )مدحت النمرو 2004األعل  للجامعات الملريةو 
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  ؛والتربوية والمبنية ال رورية والمبارات العلمية المتوللة كساأ الطالأ المعل  المعر ة و 
لتمكينق من ممارسة التعلي  مستااًل أو بالتعاون مم زمالئقو وتو ير المعر ة والمبارات 

بما يمكنب  من ولق  والكلية ن واىتجاهات لجميم أع اء هيئة التدريس والكادر اردار  
 .بيئة مالئمة لتعل  الطلبة

 ويمكنبا الكشض عن األبعاد الموتللة لنمو الطالأ ومتنوعة تاييميةأ تطبيق أسالي 
والايا  بالدراسات التتبعية التن تستود  نتائجبا لمعر ة ما  ذا كان متورجوها يمكنب  
التدريس بلعالية تؤدى  ل  تعل  تالميذه و وتو ير اللرلة الكا ية للطالأ المعل  

مم مجتمم متباين من التالميذ  ن أبعاد كثير و  للتدريأ عل  التعامل التعليمن اللعال
لتدريأ عل  استودا  التكنولوجيا التعليمية المتادمة  ن التدريس من أجل  ثراء التعل  او 

    لدى التالميذ. 
 تشجيم السلوك األكاديمن الرلين والممارسة المتأملة Reflective practice 

التدريس والمتعلمينو والحرص عل  أن والتحسن المستمرو والتعاون بين أع اء هيئة 
 وتبدأ من ارعداد قبل الودمة  ل  التدريس كمبتدئ وتكون عملية  عداد المعل  متللة

 ولوًى  ل  التنمية المبنية المستمر . 

وبالتنسيق مم المشروع الاومن لتطوير كليات التربية التابم لوزار  التعلي  العالنو ياو   
أحد مكونات برنامج تطوير التعلي  بملرو ومدتق  يعدا  الذ ت التربيةو مشروع آور لتطوير كليا

(و وتمولق الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةو ويسع  هذا المشروع 2007-2003ومس سنوات )
  ل  تحايق مجموعة من األهداضو ومنبا 

   او وتنليذهتطوير معايير األداء والمحتوى لبرامج  عداد المعل   نارسبا  . 1 

تطوير  عداد معل  قادر عل    نبحيث تسب   و عاد  تنري  األقسا  التربوية والتوللية .2
 تبيئة اللرص التربوية للتالميذ للولول  ل  المعايير الاومية. 

  ن و نشاء توللات نوعية جديد  تعكس اىحتياجات والمبارات المطلوبة من المعل   .3
 (.2003جامعن ) برنامج تطوير التعلي و التعلي  قبل ال  ن وء التطورات الحادثة 

 :  وء المعايير الاومية بحيث  نتطوير برامج  عداد المعل   .4

   تنص عليبا وثياة المعايير الاوميةو  التنتطابق محتوياتبا وعملياتبا معايير أداء المعل
دار  اللللو والتاوي و والمبنية و بحيث التن ت   مجاىت التوطيطو والتدريسو والتعل و وا 

 وتنص عليق المعايير ومؤشراتبا الذ يستطيم الوريج أن يحاق الحد األدن  المابول 
 . وقواعد التادير المتدرجة
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   المتأملو و الموططو و  و المربا  ن  تتحدد أدوار   الذ تترج  التلور المعالر للمعل
 . الاائدو المتعل و و الماي و و الملكرو و الباحثو و 

  سي طلم  التنو وطبيعتباو بنية ماد  أو مواد التولصتمكن الطالأ المعل  من
 .المستابل  نبتدريسبا 

  ن الطالأ المعل  من تكوين بنية معر ية وأساس تمكا  التنتركز عل  النواحن التربوية
تتسق مم هذ  البنية اللكريةو وأن يستوعأ ما  التننرر و واكتساأ الجوانأ المبارية 
 . مجال التعلي  والتعل   ناتبا تسلر عنق البحوث العلمية وتطبيا

  وء العولمة والتاد  المعر نو والثور  التكنولوجيةو و ب    نتزيد جرعة الثاا ة العامة 
 . الثاا ات األورى

  تكسأ الطالأ المعل  مبارات التلكير األساسيةو وحل المشكالتو والتأملو والتلكير
أ مواجبة التحدياتو كما تكسبق مبارات الناقدو واتواذ الارارو والتلكير اربداعنو وأسالي
وزار  التربية تزداد قدرتق عل  تعلي  التلكير.)التطبيق العملن لأل كار والنرريات بحيث 

 (.35 - 34و  2003والتعلي و 

عددددن تحديددددد معددددايير الجددددود   ةالبيئددددة الاوميددددة ل ددددمان الجددددود  هددددن الجبددددة المسددددؤول وتعدددددا 
وى شددك  ددن أن  العددالنو والعددا  واألزهددر .و و وتطبيابددا عنواىعتمدداد لمؤسسددات التعلددي  قبددل الجددام

كليددات التربيددة مؤسسددات تعليميدددة تعندد  بإعددداد المعلددد و ولددذلك مددن ودددالل المعددايير التددن تحدددددها 
كسدددابق المعدددارض  ووالتدددن ت دددمن قيدددا  هدددذ  الكليدددات بمبدددارات ومسدددؤوليات  عدددداد المعلددد  والبيئدددة وا 

مكانددة كليددات التربيددة  ددن منرومددة و وهددذا يدددل علدد  التدددريسوالمبددارات واىتجاهددات البامددة للايددا  ب
 عتمدددددددددددددددداد كليددددددددددددددددات التعلددددددددددددددددي  الجددددددددددددددددامعن وقبددددددددددددددددل الجامعن.)الوثياددددددددددددددددة الاوميددددددددددددددددة لمعددددددددددددددددايير ا

 (. 2و2010التربية بملرو 

كمدددا قامدددت البيئدددة بتحديدددد مسدددتويات معياريدددة لبدددرامج ومحتدددوى المادددررات الدراسدددية رعدددداد 
%و وجاندددأ مادددررات التربيدددة 75التولدددص بنسدددبة حيدددث توزعدددت علددد  جاندددأ مادددررات  المعلددد و
الوثيادددة الاوميدددة لمعدددايير اعتمددداد كليدددات التربيدددة % )5%و جاندددأ مادددررات الثاا دددة بنسدددبة20بنسدددبة

 (. 2 و2010بملرو 

وقددد حددددت البيئددةو معددايير الجددود  واىعتمدداد الالزمددة للكلدداء  والجددود   ددن  عددداد المعلدد  
معارض والمبارات واىتجاهات؛ حتد  يدتمكن مدن الايدا  بمبامدق كسابق الا  لمراحل التعلي  الموتللةو و 

 وذلك من والل محورين أساسيين   و ن مبنة التدريس بكلاء  واقتدار

 المحور األول: القدرا المؤسسية، وتشمل:
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  البيكل التنريمن.  -   ستراتيجن. رالتوطيط ا -

 الملداقية واألوالق.  -     الاياد .  -

 الموارد المالية والمادية.    -     . الجباز اردار  -

دار  الجود .  -  المشاركة المجتمعيةو وتنمية البيئة.   -  التاوي  المؤسسن وا 

  المحور ال اني: الفاعلية التعليمية، وتشمل:

 الطالأ والوريجون.  -

 المعايير األكاديمية التن تت من   -

  ون.المتعلمأ. المعارض والمبارات واىتجاهات التن يكتسببا 

 أ. الوبرات الميدانية والتدريأ الميدانن. 

 ج. التنوع. 

 . و وتنميتب كلاء  أع اء هيئة التدريس -

 البرامج / الماررات الدراسية.  -

 التعلي  والتعل  والتسبيالت.  -

 البحث العلمنو واألنشطة العلمية.  -

 (.  3و 2010الملريةو  التايي  المستمر لللعالية التعليمية. )الوثياة الاومية -

بددرامج  ددن وأ ددردت الوثياددة الاوميددة معددايير والددة لكددل تولددصو حيددث بنددت معددايير والددة 
 عدداد معلدد  اللغدة العربيددةو وحددددت المعدارض والمبددارات والوبدرات التددن يجددأ علد  الطالددأ المعلدد  

  مجددال أن يكتسددبباو ويددتمكن مددن أدائبددا  ددن مبنتددق بعددد التوددرجو وو ددعت ثالثددة مجدداىت رئيسددة
المدددواد األساسددديةو ومجدددال المدددواد المسددداند و ومجدددال المدددواد الثاا يدددةو حيدددث شدددمل كدددل مجدددال مدددن 
المجدداىت الثالثددة علدد  مجموعددة مددن المعددارض والمبددارات واىتجاهات.)الوثياددة الاوميددة الملددريةو 

 (.  9و 2010

ر الوالة بإعداد ومن والل اىطالع عل  الوثياة الاومية الملرية للمعاييرو وتحديد المعايي
 معل  اللغة العربيةو استلاد الباحث من هذ  الوثياة من والل المحاور ا تية  

 .الطالأ محور العملية التعليمية 
  . التعلي  مسؤولية المعل 
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  . نواتج التعل  مسؤولية المعل  بالدرجة األول 
 تكون المعايير شاملة لكا ة مو وعات اللغة العربية بشكل تلليلن ودقيق  . 
  .التركيز عل  مبارات اللغة العربية 
 با المعايير. لتحديد المجاىت التن تشم 
  .اىستلاد  من كيلية ليااة المعايير 
  .تحديد المعارض وملادرها وكيلية توريلبا 
  ل  المبارات الواجأ توا رها لمعل  اللغة العربية.   التعرض 
  دى الطالأ المعل . ل  اىتجاهات/الوبرات الواجأ توا رها ل التعرض 
  ل  مبارات التدريس الواجأ توا رها لدى الطالأ المعل .  التعرض 
  ل  مبارات التوطيط للدرس التن يجأ تدريأ الطالأ المعل  عليبا.           التعرض 
 .يت من البرنامج مبارات والة باللغة العربية 
 يجابية الوالة باللغة العربية.رينمن اىتجاهات ا 
 لبرنامج معارض ومبارات ثاا ية.يت من ا 
 يجابية الثاا ية بما يود  اللغة العربية.رينمن البرنامج اىتجاهات ا 

 
  تجربة دولة قطر .4

تطبيدق معدايير الجدود  الشداملة  ددن  دن تعتبدر دولدة قطدر مدن الددول العربيدة التدن سدارعت 
المعدددايير المبنيدددة "  نرامبدددا التعليمدددنو واهتمدددت بو دددم معدددايير مبنيدددة للمعلمدددينو وجددداءت بمسدددم

" حيدث انبثادت هدذ  المعدايير مدن )مبدادر  التعلدي  لمرحلدة 2007الوطنية للمعلمدين  دن قطدرو عدا  
ياومدددان علددد  أسدددس تربويدددة  وجديدددد ( التدددن تعدددد  نجددداًزا نوعًيدددا  دددن التوطددديط لتعلدددي  وتعلددد  واعددددين

اىنلجددددار معالدددر و تأودددذ  دددن الحسدددبان التطدددورات المتالحاددددة علددد  اللدددعيد العدددالمن  دددن  دددوء 
المعر ن وثور  تكنولوجيا المعلومات واىتلاىتو مما يجعل من مواكبدة هدذ  التطدورات أمدًرا ملًحدا 

وحدددل المشدددكالت )هيئدددة التعلدددي و  ووالتلكيدددر الناقدددد ولألودددذ بالطالدددأ نحدددو آ ددداق التلكيدددر اربدددداعن
 (.7و 2007

 (. 78-77و 2007وتتمثل هذ  المعايير  ن  )هيئة التعلي  بدولة قطرو  

 تلمي  وبرات تعل  تتس  بالمرونة واىبتكار للطلبة أ راًدا وجماعات  -1
 تحديد أهداض تعل  تعكس المناهج وسياسات المدرسة. -
 دمج المعلومات الوالة بالطلبة  ن عملية تلمي  الوبرات التعلمية. -
 مراعا  الطلبة ذو  المتطلبات التعليمية الوالة عند تلمي  وبرات التعل . -
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 وتحاق أقل  قدر ممكن من التعل . واوتيار طرائق تعلي  وتعل  تتميز بالمرونة واىبتكار -
 توريض وبرات تعل  تتس  بالمرونة واىبتكار. -
 مراجعة الوبرات التعلمية وتاييمبا. -
 توريض طرائق التعلي  وملادر  التن تشرك الطلبة  ن تعل   اعل  -2

 التعلي  والتعل  رشراك الطلبة  ن تعل   اعل. توريض مجموعة متنوعة من طرائق -
 توريض أنواع موتللة من الملادر التعليمية تتي  للطلبة اىنوراط  ن تعل   اعل. -
 تايي  مدى  اعلية طرائق التعلي  والتعل  وملادرهما. -
 تعزيز المبارات اللغوية والحسابية وتطويرها  -3

 ة  ن اللغتين العربية وارنجليزية ولمباراتق الحسابية.مراجعة  احلة لمبارات المعل  الشولي -
 تحديد مبارات الطالأ اللغوية والحسابية لالستلاد  منبا  ن التوطيط للوبرات التعلمية  -
 وتنليذها.   
 توريض المبارات اللغوية  ن تعلي  مواد التدريس كا ة. -
 ليمية.ت مين تطوير المبارات الحسابية  ن كا ة التوللات التع -
 متابعة تطور مبارات الطلبة اللغوية والحسابية وتاييمبا. -
 لتحد  لتبيئة بيئات تعل  آمنة وداعمة ومثير   -4

 تبيئة بيئات تعل  آمنة وداعمة. -
 تبيئة بيئات تعل  تشجم الطلبة عل  تحمل مسؤولية تعلمب . -
 لتحد   كرًيا.لد ة ومثير  تبيئة بيئة تعل  تمكن الطلبة من اىنوراط  ن وبرات تعل  ها -
 تو ير وبرات تعل  تتي  للطلبة توريض مبارات التلكير الناقد ومبارات التلكير العليا. -
 تبيئة بيئة تعل  يتحمل  يبا الطلبة مسؤولية سلوكب . -
 تلمي  وبرات تعل  تربط الطلبة بالعال  وارج المدرسة  -5

 الساباة ووبراتب  الحياتية واهتماماتب .تلمي  وبرات تعل  تبن  عل  معارض الطلبة  -
   شراك الطلبة  ن وبرات تعل  من شأنبا تحايق تكامل األ كار والملاهي  والمعلومات بين المواد  -
 الدراسية.  
 تو ير وبرات تعل  تساعد  ن ربط الطلبة بالعال  وارج المدرسة. -
   وتابلية المتعلاة بالدراسة والعملتطوير وبرات تعل  تؤهل الطلبة ىوتبار وياراتب  المس -
 وسبل التر يق وتمحيلبا.   
 تلمي  وبرات تعل  ترع  روح المبادر  وتشجعبا.-
 توريض تكنولوجيا المعلومات واىتلاىت  ن  دار  عملية تعل  الطلبة  -6
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 تحديد متطلبات التعل  للطلبة  ن مجال تكنولوجيا المعلومات واىتلاىت. -
 ئق التعل  وملادر  المناسبة المبنية عل  تكنولوجيا المعلومات واىتلاىت.اوتيار طرا -
 ببدض تنري  المعر ة وتلسيرها  ؛تلمي  وبرات تعل  تستثمر تكنولوجيا المعلومات واىتلاىت -
جراء األبحاث.    يلالبا وا   وتحليلبا وا 
 توريض تكنولوجيا المعلومات واىتلاىت  ن تايي  تعل  الطلبة. -
 تايي  الطرائق المبنية عل  تكنولوجيا المعلومات واىتلاىت  ن التعلي  والتعل  والتايي . -
دار   -  توريض تكنولوجيا المعلومات واىتلاىت للولول  ل  المعلومات المتعلاة بتعل  الطلبة وا 
 تلك المعلومات.   
لدار تاارير بذلك  -7  تايي  تعل  الطلبة وا 

 وتحديد متطلبات عملية التايي .و م أهداض التعل   -
 التوطيط للتايي . -
  جراء التايي . -
 تادي  التغذية الراجعة المتعلاة بمورجات عملية التايي . -
 مراجعة التايي . -
 توريض المعر ة المتوا ر  عن الطلبة وطرائق تعلمب   ن دع  نموه  وتطوره   -8

   علمية التعل .توريض المعلومات المتوا ر  عن الطلبة  ن دع -
 ولور   يجابية. ووتادير ذاتن ودع  الطلبة لتمكينب  من تكوين هوية شولية -
 مساعد  الطلبة  ن التعاطض مم ا ورين. -
  شراك الطلبة  ن عملية التوطيط لمستابلب . -
 تو ير الرعاية والدع  للطلبة. -
 تعل  التعلي  ومواد التولص  ن دع  عملية ال ن توريض المعر ة  -9

 اكتساأ المعر ة بماد  التولص والحلار عليبا. -

 توريض المعر ة بوثائق المنبج والمواد الداعمة لتحسين تعل  الطلبة. -
 توريض المعر ة الوالة بماد  التولص  ن تحسين تعل  الطلبة. -
 العمل  ن اللرق المبنية  -10

 تحايق األهداض واألولويات الشولية المرتبطة بالعمل. -
  ن اللرق المبنية.ارسبا   -
 العمل مم ا ورين لر م مستوى تعل  الطلبة  ل  أقل  درجة. -
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  ن تحسين أداء اللرق المبنية.ارسبا   -
 بناء عالقات شراكة مم األسر والمجتمم  -11

 بناء عالقات شراكة مم األسر والمجتمم ككل ببدض تحسين تعل  الطلبة. -
 دير ألسر الطلبة ومجتمعاتب . نشاء بيئات تعل   يبا تا -
الترويج للمدارس المستالة ومبادر  تطوير التعلي  التن يتبناها المجلس األعل  للتعلي   ن  -

 دولة قطر.
 التدبر  ن الممارسة المبنية وتاييمبا وتطويرها  -12

 التدبر بلور  ناقد   ن الممارسة المبنية. -
 ى الشولن ومستوى الزمالء.المشاركة  ن التطوير المبنن عل  المستو  -
  ن مجتمعات التعل  والشبكات المبنية األورى.ارسبا   -
  ن  دار  المدرسة.ارسبا   -
 تحايق المتطلبات األوالقية والمحاسبية والمبنية. -

 ومن والل اطالع الباحث عل  المعايير المبنية الاومية لدولة قطرو يرى الباحث أنبا تركز عل 
   ما يأتن

 لبدض الرئيس للتعلي  هو التعل . أن ا 
   . كساأ الطالأ المعل  وبرات ومبارات التعل 
  .ربط  عداد المعل  بالمناهج المدرسية 
  . اعتماد طرق تعلي  مرنة ومتنوعة حت  تحاق هدض التعل 
  . اعتماد التنوع  ن ملادر التعلي  والتعل 
  . المبارات الشولية للمعل 
  المعل . مبارات اللغة العربية لدى 
  . أنا الطالأ مسؤول عن عملية التعل 
  . تنمية مبارات التلكير الناقد ومبارات التلكير العليا لدى الطالأ المعل 
  .ربط عملية التعلي  بالمجتمم 
  تكنولوجيا  ن عملية التعلي  والتعل .التوريض 
 وت  اىستعانة ببعض المعاييرو بما يتناسأ وطبيعة الدراسة.   كما 
 : ربة برنامج األمم المتحدا اإلنمايي في تقييم برامج التربية في العالم العربيتج. 5

"تطوير األدا  النوعي قا  برنامج األم  المتحد  ارنمائن  ن مرحلتق الثالثة  ن مشروعق 
بتايي  برامج موتللة  ن  2005 ن عا   ورفع كفا ا التخطيط المؤسسي  في الجامعات العربية"
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 UNDPبتمويل من برنامج األم  المتحد  ارنمائن و  ود من جامعات العال  العربنالتربية  ن عد
و وقد شارك  ن  Regional Bureau for Arabs statesوالمكتأ ارقليمن للدول العربية 

السعوديةو و لبنانو و سورياو و األردنو و ( دولة عربية هن  ملرو 13( جامعة من)24البرنامج)
لجامعة ارسالميةو ا لسطين)و الجزائرو و المغرأو و عمانو و السودانو و  البحرينوو قطرو و اليمنو و 
( وبيرًا تربويًا يمثلون كليات التربية  ن 50 ا ة  ل )رجامعة النجاح(و وباو جامعة بيرزيتو و 

 الجامعات العربية. وكانت أهداض البرامج 

 ن  ومعات العربية جراء التايي  الشامل الداولن والوارجن لجود  برامج التربية  ن الجا -1
 (  ن بريطانيا.QAA وء معايير وكالة  مان الجود  للتعلي  العالن )

التن يت  تاييمبا باستودا   وقياس أداء الطلبة المابلين عل  التورج  ن كل البرامج -2
 اوتبارات دولية قابلة للماارنة  قليميًا ودوليًا. 

وهيئة التدريس والعاملين  والطلبةبناء قاعد   حلائية تاد  مؤشرات دىلية  حلائية عن  -3
 والبرامج  ن كل جامعة عربية مشاركة.

تو ير مجموعة من المورجات ذات الدىلة  ن مجال  مان تحسين الجود   ن التعلي   -4
 الجامعن. 

 يأتي: ومن نتايج عملية التقويم ما 

  ما يتعلق وا حة  ن المنطاة العربية  ي سبامات أن الجامعات المشاركة  ن التايي  لبا
 بإعداد المعلمين عل  مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

  مازلت مورجات التعلي  المالود  ى تستود   ن توطيط المناهج  ن عدد من جامعات
 المنطاة.

  واير  وجامعة (16)مر ية  ن و جامعاتو  (5)المعايير األكاديمية كانت جيد   ن
 مر ية  ن جامعتين.

 حيث التركيز  و حة  ن المعايير األكاديمية مو وع تايي  الطلبةمن نااط ال عض الوا
 ما زال عل  قياس التذكر واسترجاع المعلومات. 

   .ا ة  ل  ذلك ى يوجد دليل عل  قياس المبارات العالية العليا   

  شلا ية عادلة عملية التلحي .بيبين  اً وارجي  أ اً داوليأكان كذلك ى يوجد دليل سواء 

 التعل   يبا تباين بين جامعات المنطاة. نوعية  رص 
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 مازال يمثل ناطة  عض  ن  ومو وع  مان وتعزيز الجود   ن مؤسسات التعلي  العالن
 عدد من الجامعات.

 : االستفادا من التجارب السابقة

من التجارأ الساباة  ن تطوير برامج  عداد معل  اللغة العربية للمرحلة  احثالب اسنلاد    
 ا تن  الجامعات الللسطينية عل  النحو  ن لعليا األساسية ا

 يا ليشكل اعتماد معايير الجود   ن برامج  عداد معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية الع
  قرارا بأهمية الحاجة للتطوير بما يواكأ العلر.   الجامعات الللسطينيةو  ن 

 عداد المعل و ليمن الللسطيننأهمية حركة المعايير التربوية كحركة  لالح للنرا  التع   وا 
  استودمت المعايير التربويةو  ل  أنبا  التنبعض البلدان   نيشير واقم النر  التعليمية

  ن جود  األداء لنرمبا التعليمية.  حاات تطوراً 
   ن األوذ بالمعايير التربوية يتطلأ العمل عل  اوتيار أ  ل مواللات لوريج النرا 

 . المواللات بحاجات المجتممالتربو و وعالقة هذ  
  ن األوذ بالمعايير التربوية يستدعن النرر  ل  العملية التعليمية كمنرومة متكاملة 

وهذا يعن   ؛ومتداولة العنالرو كل عنلر يؤثر ويتأثر بباية العنالر األورى
 والمنبج  اًل عن و وتطوير  تاوي  كل جوانأ العمل التربو   ناستودامبا 

 . لخ …واردار  ومعلمينوال ووالطالأ
  و بل الدع  المجتمعن ممثاًل  حسأاألوذ بالمعايير ى يحتاج  ل  الدع  الحكومن

أولياء األمورو ومؤسسات المجتمم المدننو ورجال السياسة واىقتلادو وكل من   ن
 . لق عالقة بالنرا  التعليمن أو التربو 

تطوير برامج  عداد   ناملة  إن اعتماد معايير الجود  الشبناء عل  ما سبقو  
 الجامعات الللسطينية يعن      ن معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 

  وجود معايير تحدد ما يجأ أن يعر ق الطالأ المعل  ويكون قادرًا عل  أدائقو وتمكنق
ويكون مؤهاًل لاللتحاق بمبنة  ومن الحلول عل  شباد  التورجا عند تحاياب
 باشر .التدريس م

  وء معايير وا حة   نالتوطيط والتطوير يشمل كا ة مكونات برنامج ارعداد 
 ووالسياسات واللوائ و اردار و و األهداضو و من الللسلة والرؤيةو  اً ومحدد  للجميمو بدء

أع اء هيئة التدريس)معل  المعل (و والطالأ و وارجراءات التنريميةو والمناهجو 
 ساليأ التاوي ... لخ.  المعل و وطرق التدريسو وأ
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كما استفاد الباحث بأن معايير جودا برامج إعداد المعلم اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 
 الجامعات الفلسطينية يجب ان:    في 

  محدد  ووا حة. تكون 
   .تكون مكتوبة ومعلنة للطالأ المعل  وأع اء هيئة التدريس 
  برامج ارعداد. تكون شاملة لكا ة مجاىت مكونات 
  .تكون المعايير مرتبطة باألهداض العامة 
  وحاجاتق تكون مالئمة لواقم الطالأ المعل . 
  .تكون قابلة للتحايق 
 تتلض مناهج برامج  عداد المعل  بالحداثة  . 
 هج برامج  عداد المعل  بالو وح والشمولية والعمق.  اتتلض من 
 طالأ المعل   ن النااش والحوار.   شراك الا  و  وتتلض أساليأ التدريس بالتنوع 
  .تتلض أساليأ التايي  والاياس بالمو وعية واللدق والتنوع  ن األساليأ 
 المعل  للطالأ والميدانن اللرد  تشمل أساليأ التايي  العمل. 
 وتوريلبا واىتلاىتو المعلومات تانية استودا  عل  المعل  الطالأ يدرأ. 
  وتبويببا. وتوثياباو المعلوماتو ممج طرائق المعل  الطالأ يعرض 
 و وبشكل دائ  ومستمر ومكوناتق تكون عملية التاوي  شاملة لكا ة عنالر برنامج ارعداد

 ببدض التطوير. 
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 الفصل الثالث 

 أدوات البحث وإجراءاته

 
 معايير الجودا الشاملة لبرامج إعداد المعلمين.   ايمةق اوال: إجرا ات إعداد

لغة العربية ات إعداد استبانة لتعرف مدى توافر معايير جودا برامج إعداد معلم ال انيا: إجرا 

  األساسية العليا بالجامعات الفلسطينية. للمرحلة

  ال ا: إجرا ات تطبيق االستبانة. 

 قايمة معايير الجودا الشاملة للطالب المعلم.  إجرا ات إعدادرابعا: 

تعرف مدى توافر معايير جودا الطالب معلم اللغة خامسا: إجرا ات إعداد بطاقة مالح ة ل

 األساسية العليا بالجامعات الفلسطينية.للمرحلة  العربية

 سادسا: إجرا ات تطبيق بطاقة المالح ة.

 حصايية. اإلسابعا: المعالجات 
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 الفصل ال الث 
جرا اته   ادوات البحث وا 

 مقدمة: 

تن اتبعبا الباحث  ن  عداد أدوات لإلجراءات ال مللالً  عر اً  اللللهذا تناول 
ض مدى توا ر معايير جود  برامج  ن قائمة معايير الجود و واستبانة لتعرا  تالبحثو التن تمثل

 عداد معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو وبطاقة مالحرة لتعرض 
للمرحلة األساسية العليا بالجامعات  مدى توا ر معايير جود  الطالأ معل  اللغة العربية

 الللسطينية.  
والدراسات الساباة التن تناولت معايير  واطالع الباحث عل  األدأ التربو  من والل 

عداد معل  اللغة العربية بلور  والةو واىطالع عل   الجود  الشاملة  ن  عداد المعل  عامةو وا 
الشاملة  ن برامج  عداد المعل و وهن جمبورية  تجارأ بعض الدول التن اعتمدت معايير الجود 

قا  الباحث  وة البريطانية المتحد و ودولة قطرملر العربيةو والوىيات المتحد  األمريكيةو والمملك
بإعداد قائمة مبدئية لمعايير الجود  الشاملةو وت  عر با عل  عدد من المحكمين الموتلين  ن 

ببدض  ؛وطرق تدريس اللغة العربية بللة والة وطرق التدريس عامةو ومناهج المناهج
ستبانة االتولل لللور  النبائية لاائمة معايير الجود و وبناء عل  قائمة معايير الجود و ت  بناء 

لتعرض مدى توا ر معايير الجود  لدى برامج  عداد معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 
اقة مالحرة لتعرض مدى توا ر معايير الجود  لدى الطالأ بالجامعات الللسطينيةو وت  بناء بط

 تمت عل  النحو التالن      ارجراءاتمعل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العلياو وهذ  
قايمة معايير الجودا الشاملة لبرنامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية  إعداد اوال:

    :العليا بالجامعات الفلسطينية
ض معايير الجود  الشاملة الواجأ توا رها  ن كل تعرا  ل  تبدض  الدراسةهذ  ولما كانت 

من برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو والطالأ 
 المعل و يتطلأ  عداد قائمة معايير للجود  الشاملة. 

 :عايير الجوداإجرا ات إعداد القايمة المبديية لم
 :مةال دف من إعداد القاي -1
الاائمة  ل  تحديد معايير الجود  الواجأ توا رها  ن برامج  عداد معلمن اللغة العربية  تهد 

 للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية.
  مصادر بنا  القايمة -2
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 اعتمد الباحث  ن بناء قائمة المعايير عل  الملادر التالية  
والبحوث الساباة التن تناولت برامج  عداد المعل  عامةو ومعل  اللغة العربية بشكل  والدراسات .ا

     ن نرر  للبحثو واستلاد الباحث منباواصو والتن تطرق لبا الباحث  ن ارطار ال
  وتنريمبا.  ,ض كيلية ليااة المعاييرتعرا 
  .تحديد المجاىت التن شملتبا المعايير 
  معل  اللغة العربية.   ىوالوبرات الواجأ توا رها لد ووالمبارات وضض المعار تعرا 
  لتطوير برامج معل  اللغة العربية.  ؛ض اىتجاهات الحديثةتعرا 
  وأهداض برامج  عداد معل  اللغة العربية.  وض  لسلةتعرا 

بصفت ا  الو يقة القومية لمعايير اعتماد كليات التربية بمصر إلعداد معلم اللغة العربية،.  ب
 طار الن ر  للبحث،حيث تطرق ل ا الباحث في اإل ؛الدولة الرايدا في مجال المعايير

 واستلاد الباحث من هذ  الوثياة  ن  
  واىتجاهات للمواد األساسية للغة العربية.  ووالمبارات وض المعارضتعرا 
  لكري (.   )الارآن ا واىتجاهات المساند  للغة العربية ووالمبارات وض المعارضتعرا 
  تدريس مو وعات اللغة العربية  قواىتجاهات  ن طر  ووالمبارات وض المعارضتعرا

 الموتللة.   
  الواجأ توا رها لدى  واىتجاهات المتللة بالمواد الثاا ية ووالمبارات ومعارضالض تعرا

 الطالأ المعل . 
 والمؤشرات.    واىستعانة ببعض المعايير 
  مبارت اللغة العربية الواجأ توا رها لدى الطالأ المعل . و  وض المعارض اللغويةتعرا 
  والوبددرات  ددن أسدداليأ التاددوي  الواجددأ توا رهددا لدددى الطالددأ  ووالمبددارات وض المعددارضتعددرا

 المعل . 
  تكنولوجيدددا الحديثدددة  دددن تعلدددي  مو دددوعات الاسدددتودا   ووبدددرات ومبددداراتو  ومعدددارضض تعدددرا

 اللغة العربية.  
 

من هاتين واألمريكية في برامج إعداد المعلم، حيث استفاد الباحث  ج. التجربة البريطانية
 ربتين في: التج

 وأهمية المعايير  ن  عداد المعل .   وتعرض دور 
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  ووبرات بعض الدول األجنبيةو بللتبما من أوائل دول العال  التن  وض بعض نماذجتعرا
 . عتمدت معايير الجود   ن التعلي و وبرامج  عداد المعل  والةا
  والللسلات التن تنطلق منبا المعايير.  وض األسستعرا 
  ض مراحل بناء معايير جود  برامج  عداد المعل .  تعرا   

 في: من االن ر ، واستفاد  طاراإلطرق ل ا الباحث في تد. التجربة القطرية، حيث 
  ض مجاىت برامج  عداد معل  اللغة العربية. تعرا 
  توا رها لدى معل  اللغة العربية.  ض المبارات الشولية الواجأتعرا 
  ومالءمة  عداد المعل  بالمناهج المدرسية.   وض مدى ربطتعرا 
  ض مدى ربط عملية ارعداد بالمجتمم.  تعرا 

 :إجرا ات بنا  القايمة -3
قا  الباحث بتحديد مجاىت قائمة المعاييرو وتوزعت عل  سبعة مجاىتو ث  ت  ليااة  

 ال من مجاىت الاائمةو وكانت عل  النحو التالن  المعايير الوالة بكل مج
 ( معياراً 25قائمة معايير جود  أهداض برامج ارعدادو اشتملت عل ) . 
 ايير( مع10الثاا نو اشتملت عل  ) قائمة معايير جود  ارعداد . 
 (  معياراً 23معايير جود  ارعداد األكاديمنو واشتملت عل ) . 
  ( معياراً 19و واشتملت عل  )معايير جود  ارعداد التربو  . 
 (  معياراً 21معايير جود  التربية العمليةو واشتملت عل )  . 
 (  معياراً 15معايير جود  طرق تدريس برامج ارعدادو واشتملت عل ) . 
 (  معياراً 13معايير جود  تاوي  برامج ارعدادو اشتملت عل )  . 
 الصورا المبديية لقايمة المعايير:  -4

مجال معايير   ىتامكونة من سبعة مج استبانةت قائمة المعايير  ن لور  حيث جاء 
جود  األهداضو مجال معايير جود  ارعداد الثاا نو مجال معايير جود  ارعداد األكاديمنو 
مجال معايير جود  ارعداد التربو و مجال معايير جود  التربية العمليةو مجال معايير جود  

ايير جود  التاوي و واشتمل كل مجال عل  مجموعة من المعاييرو وقد طرق التدريسو مجال مع
(*)معيارًا .  (126المبدئية)عدد قائمة المعايير   جمالنبلغ  

  

 

                                                 

 ( يو   قائمة المعايير المبدئية لبرامج ارعداد. 2( ملحق )*)
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 صدق القايمة:  -5

بعد أن ت  بناء الاائمة  ن لورتبا المبدئيةو قا  الباحث بعر با عل  الساد  المحكمين 
يس اللغة العربيةو وأساتذ  موتلين بمناهج وطرق من أساتذ  موتلين بمناهج وطرق تدر 

   (*) التدريس عامةو وذو  الوبر   ن مجال  عداد المعل .
قا  الباحث بتو ي  البدض من  جراء تحكي  قائمة المعاييرو وطلأ منب   بداء رأيب   ن الاائمة 

 من حيث  
   .مدى مالءمة كل معيار للمجال الذ  يندرج تحتق 
 ايير الوالة بكل مجال. مدى كلاية المع 
  .مدى الادر  عل  قياس المعايير 
 والو وح.  ومدى لحة المعايير من حيث اللوغ 
   .تعديل المعايير التن بحاجة لذلك 
    .حذض المعايير اير المناسبة 
 .ا ة أية معايير يرى المحك    ا تبا   

 :آرا  المحكمين -6
 ه  بالاائمة من حيث    ءأبدى المحكمون آرا

 وتغطن كا ة جوانأ برامج  عداد معل  اللغة  ووشاملة ,جاىت الاائمة السبعة كا يةم
 العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية.   

  اقتراح بتعديل بعض لوغ المعاييرو وحذض البعض ا ورو وا  ا ة معايير جديد و
 وجاءت آراؤه  عل  النحو التالن  

 اف برامج اإلعدادمجال معايير جودا اهد: 
 يير تم اقتراح إعادا صوغ ا: معا . ا

 ليلب   أن تتلض األهداض بالمرونة. ( 3)معيار 
  ليلب   أن تأوذ األهداض بعين اىعتبار  مكانات الكلية.  (17)معيار 
  ليلب   أن تزود األهداض الطالأ المعل  بمبارات التعل  الذاتن المستمر.  (26)معيار 
  ن معيار واحدو ليلب     (10)و( 9) ارينتم اقتراح دمج المعي . ب

                                                 

 ( يو   قائمة بأسماء الساد  المحكمين.1ملحق ) (*)
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 وقابلية التحايق.  وأن تتس  األهداض بالواقعية 
       

 : إضافت امعايير تم اقتراح   . ت
  وارعداد العملن.  وأن تو اق األهداض بين متطلبات ارعداد النرر 
 األهداض الطالأ المعل  من استودا  استراتيجيات متنوعة للتاوي .ن كا أن تم 
 زود الطالأ المعل  بمبارات البحث العلمن. أن ت 

أو  ووقد قا  الباحث بإجراء التعديالت التن اقترحبا الساد  المحكمينو سواء بالتعديل 
( 27)ليلب   العدد النبائن لمعايير مجال جود  أهدض برامج ارعداد  ؛ ار ا ةأو  والدمج
 . معياراً  (25و بدى من )معياراً 

 عداد ال قافيمجال معايير جودا اإل: 
 لمعايير التي تم اقتراح إعادا صوغ ا:ا  . ا

 ووبرات  ن مو وعات الثاا ة  ,ليلب   أن تزود الطالأ المعل  بمعارض (1)يار المع
 وارنسانية.  ,وارسالمية ,العربية

  ووبرات  ن مو وعات  وليلب   أن تزود الطالأ المعل  بمعارض (4)المعيار
ثاا نو البطالةو األميةو حاوق المرأ و حاوق ارنسانو المشكالت المعالر  )الغزو ال

 العولمة(. 
 : إضافت امعايير تم اقتراح  . ب

 .أن تراعن التنوع الثاا ن  ن المجتمم الللسطينن 
 تعدد تنمن لدى الطالأ المعل  احترا  ثاا ات الشعوأ الم. 

أو  وبالتعديل نو سواءو يالت التن اقترحبا الساد  المحكموقد قا  الباحث بإجراء التعد 
و ( معياراً 12ليلب   العدد النبائن لمعايير مجال جود  ارعداد الثاا ن ) ؛ار ا ةأو  والدمج

 . ايير( مع10بدى من )
 مجال معايير جودا اإلعداد األكاديمية: 
 معايير تم اقتراح إعادا صوغ ا:  ا.

  والشعرية ،يم األعمال األدبيةان ينمي م ارات الطالب المعلم على نقد وتقو ليلب    (11)المعيار  
 ب. معايير تم تقسيم ا إلى عدا معايير: 

  ت  تاسيمق  ل  ثالثة معايير عل  النحو التالن   (1)المعيار 
  .أن تتلض المعارض بالحداثة 
 .أن تتلض المعارض باأللالة 
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  .أن تتلض المعارض بالدقة العلمية 
 

 : إضافت امعايير تم اقتراح ث. 
 وى الت وق األدبي للطالب المعلم.ان ينمي المحت    

أو  ونو سواء بالتعديلو يالت التن اقترحبا الساد  المحكموقد قا  الباحث بإجراء التعد 
و ( معياراً 26من )ليلب  العدد النبائن لمعايير مجال جود  ارعداد األكادي ؛ ا ةار أو والدمج

 . معياراً ( 23بدى من )
 ربو مجال معايير جودا اإلعداد الت: 
 معايير تم اقتراح إعادا صوغ ا:  ا.

 ليلب   ( 6) معيار 
 وعالج لعوبات تعل  اللغة العربية لطلبة  وأن يكسأ الطالأ المعل  مبارات التشويص

 المرحلة األساسية العليا. 
  ليلب   ( 15)معيار 
 اياسلتنليذ عمليات ال ؛والعملية ووالمبارات النررية وأن يزود الطالأ المعل  بالمعارض, 

 والتاوي . 
 ب. معايير تم توزيع ا على عدا معايير: 

  ليلب  عل  النحو التالن   ؛ت  تاسيمق  ل  معيارين (18)معيار 
  . أن يعرض الطالأ المعل  أهمية التكنولوجيا  ن التعلي 
 .أن يكسأ الطالأ المعل  مبارات توريض التكنولوجيا  ن تدريس اللغة العربية 

 :  ضافت اإمعايير تم اقتراح 
 .أن تساعد الطالأ المعل  عل  التعامل مم أنماط التعل  الموتللة للتالميذ 

أو  ,أو الدمج ,نو سواء بالتعديلو وقد قا  الباحث بإجراء التعديالت التن اقترحبا الساد  المحكم
و بدى من ( معياراً 21) ليلب  العدد النبائن لمعايير مجال جود  ارعداد التربو  ار ا ة؛

 . معياراً ( 19)
 مجال معايير جودا التربية العملية  

 ا. معايير تم دمج ا: 
 . ن معيار واحد (7)ومعيار  (6)دمج معيار  -

  واوتلاص  ن طرق تدريس اللغة العربية.  وأن يتلض مشر و التربية العلمية بوبر 

 : إضافت اب. معايير تم اقتراح 
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 لطالأ المعل .لمتابعة المدرسة مم ا ؛أن تحدد آليات وا حة 
 .أن تحدد مبا  وا حة لمشرض التربية العملية 

أو  ,أو الدمج ,وقد قا  الباحث بإجراء التعديالت التن اقترحبا الساد  المحكمينو سواء بالتعديل
( 21و بدى من )( معياراً 22ليلب  العدد النبائن لمعايير مجال جود  التربية العملية ) ؛ ار ا ة
  معيارا.ً 

 ير جودا طرايق التدريسمجال معاي: 
  معايير تم اقتراح إعادا صوغ ا ا.
  والتوالل مم ا ورين.  وليلب   أن تنمن مبارات اىتلال (11)معيار 
  والزمالء.  وليلب   أن تنمن مبارات العمل التعاونن مم الطالأ (12)معيار 

 ب. معايير تم اقتراح اضافت ا:
 وتبادل ا راء. وواللاعلية وأن تو ر بيئة تدريسية تتلض باريجابية 

أو  ووقد قا  الباحث بإجراء التعديالت التن اقترحبا الساد  المحكمينو سواء بالتعديل 
و بدى ( معياراً 16ليلب  العدد النبائن لمعايير مجال جود  طرائق التدريس) ؛أو اى ا ة والدمج
 . ( معياراً 15من )
  مجال معايير جودا اساليب التقويم: 
  ير تم اقتراح إعادا صوغ امعاي ا.

  البنايي، التكويني، الختامي(. ان يكون التقويم شامالا ليلب    (9)معيار( 
  ان يشتمل التقويم جميع جوانب اإلعداد )ال قافي، األكاديمي، التربو (.  ليلب   (10)معيار  

 :إضافت اد. معايير التي تم اقتراح 
 ليلو تركيأ ... لخ(. )استنتاجو تح  أن تايس مبارات عالية عليا 

أو  ووقد قا  الباحث بإجراء التعديالت التن اقترحبا الساد  المحكمينو سواء بالتعديل 
( 14ليلب  العدد النبائن لمعايير مجال جود  أساليأ تاوي  البرنامج ) ؛ار ا ةأو  والدمج
 . ( معياراً 13و بدى من )معياراً 

     .(*)الصورا الن ايية لقايمة المعايير -7
 ؛المحكمينو قا  الباحث بإجراء كا ة التعديالت الالزمةالساد  بعد عرض الاائمة عل   

و موزعين عل  سبعة ( معياراً 138حيث احتوت عل  )؛ لتورج الاائمة بلورتبا النبائية

                                                 

 اللور  النبائية لاائمة معايير برامج ارعداد.( 3ملحق ) (*)
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( 4و وببذا يكون الباحث قد ولل ىعتماد الاائمة النبائية لمعايير الجود . والجدول )مجاىت  
 يو   ذلك    التالن 
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 (3جدول )
 ( يوضح الصورا الن ايية لمجاالت معايير جودا برامج اإلعداد وعدد معاييرها 3جدول )

 الوزن النسبي عدد المعايير المجال الرقم
 %19.5 27 امج اإلعداد. معايير جودا اهداف بر  1
 %8.7 12 معايير جودا اإلعداد ال قافي.   2
 %18.8 26 اديمي. معايير جودا اإلعداد األك 3
 %15.2 21 معايير جودا اإلعداد التربو .  4
 %16 22 معايير جودا التربية العملية.   5
 %11.5 16 معايير جودا طرايق التدريس.  6
 %10 14 معايير جودا اساليب التقويم.  7

 %100 138 مجموع قايمة المعايير

 ( أن 3يت   من الجدول السابق )
 ( معياراً 27اض برامج ارعداد بلغت )معايير جود  أهد . 
 ( معياراً 12معايير جود  ارعداد الثاا ن بلغت ) . 
 ( معياراً 26معايير جود  ارعداد األكاديمن بلغت ) . 
 ( معياراً 21معايير جود  ارعداد التربو  بلغت ) . 
 ( معياراً 22معايير جود  التربية العملية بلغت ) . 
 ( معياراً 16لغت )معايير جود  طرق التدريس ب . 
 ( معياراً 14معايير جود  أساليأ التاوي  بلغت ) . 
 .  ( معياراً 138ت   أن قائمة معايير جود  برامج ارعداد بلغت )اوكما 

"ما على:  وال   ينص   ،اجاب عن السؤال األول من اسيلة البحث احثوب لك يكون الب 
 عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية  معايير الجود  الشاملة التن يجأ توا رها  ن برامج

 العليا بالجامعات الللسطينية؟".
 

لتعرف مدى تحقيق معايير جودا برامج إعداد معلمي اللغة العربية  ؛ةاستبان انيا: إعداد 
  :للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الفلسطينية

على: "ما مدى توافر معايير وال   ينص  ،عن السؤال ال اني من اسيلة البحث لإلجابة
الجودا الشاملة في برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

يبدض لتعرض  ؛لما كان البحث الحالنقا  الباحث بإعداد استبانة لبذا الغرضو و  الفلسطينية؟"،
ية العليا بالجامعات الللسطينية الو م الحالن لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساس
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وحت  يحاق الباحث أهداض البحثو ت  بناء أدا  ؛ ة ن  وء معايير ماترحة للجود  الشامل
 استبانة تعتمد عل  قائمة المعايير الماترحةو  ن لورتبا النبائية. 

  :ال دف من االستبانة
معلمن اللغة العربية  يبدض  جراء اىستبانة  ل  التحاق من الو م الحالن لبرامج  عداد

للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية  ن  وء معايير ماترحة للجود  الشاملة من وجبة 
ليتسن  للباحث  ؛و ومن وجبة نرر الطلبة المعلمينببرامج ارعداد أع اء هيئة التدريسنرر 

 ستبانة.  و م تلور ماترح قائ  عل  معايير الجود  الشاملة بناء عل  نتائج اى
  

  محتوى االستبانة
التحاق من درجة توا ر معايير الجود  الشاملة لبرامج  عداد ؛ لما كان هدض اىستبانة

ياو  اد التز  الباحث بتحويل قائمة معايير الجود   ل  لمعلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية الع
جود  ارعداد الثاا نو معايير  معايير جود  أهداضو معايير  سبعة مجاىت   تاستبانةو ت من

جود  ارعداد األكاديمنو معايير جود  ارعداد التربو و معايير جود  التربية العمليةو معايير 
جود  طرق التدريسو معايير جود  أساليأ التاوي و وكل مجال من هذ  المجاىت يحتو  عل  

 . (*)المبدئيةمجموعة من المعاييرو وببذا تكون اىستبانة اكتملت بلورتبا 
؛ لمعر ة درجة التوا ر ؛الوماسن  ن تلمي  اىستبانة "سل  لكرت"اعتمد الباحث ماياس 

 ن البحوث التربويةو  الوماسن من أكثر المااييس شيوعاً  "سل  لكرت"حيث يعد ماياس 
(و لكل معيارو بحيث يأوذ 5لتحديد درجة الموا اة واىوتالضو وعليقو  درجة من) ؛ويستعمل

( 3(  ذا كانت توا ر  عاليةو ودرجة )4و ودرجة)جداً  (  ذا كانت درجة توا ر  عاليةً 5يار درجة)المع
(  ذا كانت 1(  ذا كانت درجة توا ر   عيلةو ودرجة )2توا ر  متوسطةو ودرجة )درجة  ذا كانت 
 . عيلة جداً   درجة توا ر 

 

  :صدق االستبانة
وموتلين  وبا عل  محكمين من وبراءللتأكد من لدق اىستبانةو قا  الباحث بعر  

ربداء الرأ   ؛ (†)  طرق تدريس اللغة العربيةو أكاديميين  ن مجالن الاياس والتاوي و مناهج 
 حول  
 مدى ارتباط العبارات بالمجال.  -

                                                 

 ( يو   اللور  المبدئية لالستبانة .4ملحق ) (*)

 حكمين .( يو   قائمة بأسماء الساد  الم1ملحق ) (†)
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 مدى و وع عبارات اىستبانة.  -
 مدى لالحية اىستبانة للتطبيق.       -

ة لالحة للتطبيق دون تعديل يذكر عليباو علمًا أجمم الساد  المحكمون عل  أن اىستبان 
 التن قد و عت للتحكي .   وبأن محتوى اىستبانة تشكل من قائمة المعايير

 : بات االستبانة
جراء تطبيق اىستبانة عل  مجموعة استطالعية إللتحاق من ثبات اىستبانة قا  الباحث ب

عربيةو من اللغة ل امعلم اطالب  22و والمعل ( نع و هيئة تدريس)معلم 12عشوائيةو شملت 
وجامعة الادس الملتوحة. وت  احتساأ ثبات اىستبانة بواسطة حز  برنامج  وجامعة الوليل

SPSS   باستودا  معامل"أللا كرونباخ". والجدل التالن يو   معامل الثبات 
 

 ( 4جدول )
 ( يوضح  بات االستبانة من خالل معامل "الفا كرونباخ" 4جدول )

 

 كرمباخ الفا عدد العبارات المجال رقم ال
 0,96 27 مج اإلعداد.معايير جودا اهداف برا 1
 0,90 12 معايير جودا اإلعداد ال قافي.   2
 0,94 26 معايير جودا اإلعداد األكاديمي. 3
 0,95 21 معايير جودا اإلعداد التربو . 4
 0,95 22 معايير جودا التربية العملية.   5
 0,93 16 جودا طرايق التدريس معايير 6
 0,92 14 معايير جودا اساليب التقويم. 7

 0,97 138 المجموع

لالستبانة   "أللا كرمباخ"يت   من والل نتائج العينة اىستطالعية أن معامل ثبات  
ما يؤكد ثبات أدا  الدراسة المادمة  ؛وهن قيمة عالية من الثبات )970,بلغت معامل الثبات )

 العينةو ولالحيتبا لاياس ما و عت لقو وقابلة للتطبيق.  أل راد 

 :مجتمع الدراسة
ينحلر تولص  عداد معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا  ن ال لة الغربية 

جامعة الادس و  ن أربم جامعات  لسطينيةو وهذ  الجامعات هن  )جامعة النجاح الوطنيةو 
 بيت لح (.   جامعةو جامعة الوليلو و الملتوحةو 

ولمحدودية عدد الطالأ المعلمين ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية بالجامعات التن 
يوجد  يبا هذا التولصو تطلأ أن يعتمد الباحث تطبيق اىستبانة عل  كل الطلبة المعلمينو 

( يو   مجتمم 6كما يشمل كل أع اء هيئة التدريس  ن هذ  الجامعاتو والجدول التالن )
      اسة  الدر 
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 (5جدول )
 ( يوضح مجتمع الدراسة واعدادهم 5جدول )

عدد الطالب  الجامعة الرقم
 المعلمين

الوزن 
 النسبي

عدد اعضا  
 هيية التدريس

الوزن 
 النسبي 

 %18 14 %82 64 جامعة النجاح الوطنية  1
 %19.4 29 %80.6 121 جامعة القدس المفتوحة  2
 %23.5 11 %76.5 36 جامعة الخليل  3
 %21.9 7 %78.1 25 جامعة بيت لحم 4

 %19.9 61 %80.1 246 4 المجموع
  

يتبين من الجدول السابق أن مجموع عدد الطلبة المعلمين تولص اللغة العربية للمرحلة  
وطالبةو وعدد  ,ا( طالب246(و قد بلغ )2014األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو للعا  )

)اللغة العربية وآدابباو   و من توللات موتللة تشمل( ع واً 61لغ )أع اء هيئة التدريس ب
طرق تدريس عامةو عل  النلسو قياس وتاوي و ألول تربيةو  دار  تربويةو دراسات  لسلة وثاا ةو 

 حت  تحاق الدراسة هد با.  ؛عتماد كل مجتمم الدراسةاوسائط اي اح(و ولبذا تطلأ من الباحث 
  :الستبانةتطبيق ا إجرا ات ال ا: 
بعد أن أوذت اىستبانة لورتبا النبائيةو قا  الباحث بالحلول عل  كا ة الموا اات  
 جراءات تطبيق اىستبانة  ن الجامعات الللسطينيةو وتشمل كل من الجامعات التالية إالوالة ب

 .جامعة النجاح الوطنية 
  .جامعة الادس الملتوحة 
 .جامعة الوليل 
  . جامعة بيت لح 
  :ت توزيع االستبانةإجرا ا
المعلمين بالجامعات  أوالطال وقا  الباحث بتوزيم اىستبانة عل  أع اء هيئة التدريس 

األربعة مو وع الدراسةو وهن  )النجاحو والادس الملتوحةو والوليلو وبيت لح (و واستبد ت 
 اىستبانة كل من  

 معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا.  أالطال -1
أع اء هيئة التدريسو من توللات موتللة )اللغة العربية وآدابباو طرق تدريس عامةو  -2

عل  النلسو قياس وتاوي و ألول تربيةو  دار  تربويةو دراسات  لسلة وثاا ةو ألول تربيةو وسائل 
 (.  ي اح
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وات وأع اء هيئة التدريس الوط ,المعلمين أحث  ن توزيم اىستبانة عل  الطالواتبم البا
 التالية  
  الحا رين  ن الجامعة.  أتوزيم اىستبانة عل  كا ة الطال ت 
 البدض من اىستبانة.  أو   الباحث للطال 
  و 2و 1) اىستبانةو وماذا تعنن  درجات التوا ر كل من نجابة عارو   الباحث طرياة

 (.5و 4و 3
 أت الطالااستلسار  نأجاأ الباحث ع . 
  التدريسو  اد قا  الباحث بتوزيم اىستبانة  ن أوقات موتللةو أما بالنسبة ألع اء هيئة

 وت   رسالبا للبعض عبر البريد ارلكترونن. 
 
 (6جدول )

 ( يوضح عدد االستبانات الموزعة على اعضا  هيية التدريس والطلبة المعلمين في الجامعات الفلسطينية6جدول )
 عدد االستبانات الجامعة الرقم

الموزعة على 
 ب المعلمينالطال

الوزن 
 النسبي

 عدد االستبانات الموزعة
على اعضا  هيية 

 التدريس

الوزن 
 النسبي

العدد 
 الكلي 

 74 %19 14 %81 60 جامعة النجاح   1
 133 %21.9 29 %78.1 104 جامعة القدس المفتوحة   2
 47 %23.5 11 %76.5 36 جامعة الخليل  3
 31 %22.6 7 %77.4 24 جامعة بيت لحم    4

 285 %21.5 61 %78.5 224 الجامعات األربعة  المجموع 

 
 أن   (6)ويت   من الجدول السابق 
(و 246) وطالبةو من ألل ,ا( طالب224الذين شملب  توزيم اىستبانة قد بلغ ) أعدد الطال -

 المعلمين.    أ%( من العدد الكلن للطال91نسبتق)وهذا يشكل ما 
( ع و هيئة تدريسو من 61) ذين شملب  توزيم اىستبانة قد بلغعدد أع اء هيئة التدريس ال -

حيث ياومون  ؛%( من العدد الكلن ألع اء هيئة التدريس80( وهذا يشكل ما نسبتق)76ألل )
عل   عداد الطلبة معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية الذين 

 تشملب  الدراسة. 
  :االستبانةع يجمت إجرا ات

 قا  الباحث بتجميم اىستبانةو وكان عددها عل  النحو التالن 
 (.  224( استبانة من ألل )201الذين أعادوا اىستبانة بلغ ) أمجموع عدد الطال  -
 (.  61( استبانة من ألل)52مجموع عدد أع اء هيئة التدريس الذين أعادوا اىستبانة بلغ) -
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 حيث تبين للباحث أن   ؛ ستباناتو قا  بالتأكد من لحة تعبئتباوبعد استال  الباحث اى    
و وت  استبعادهاو وببذا أمن بين استبانات الطال عنباستبانات  اراة ل  يت  اىجابة ثالث ا -

 ( استبانة.  198والاابلة للدراسة ) ,يلب  عدد اىستبانات اللحيحة
استبانةو وعدد اىستبانات  (61س بلغ)عدد اىستبانات الموزعة عل  أع اء هيئة التدري -

 (استبانة.  52المستلمة  بلغ)
وأع اء هيئة  ,المعلمين أالمستجيبين لالستبانات من الطال وببذا يكون  جمالن عدد 
 ( استبانةو والجدول التالن يو   ذلك  250)التدريس 

 (7جدول )
  ن استجابوا لالستبانات( يوضح عدد اعضا  هيية التدريس والطلبة المعلمين ال ي7جدول )

عدد الطلبة المعلمين  الجامعة الرقم
 بينيالمستج

الوزن 
 النسبي

عدد اعضا  هيية 
 التدريس المستجيبين

الوزن 
 النسبي

 العدد الكلي  للمبحو ين
 المستجيبين

 65 %17 11 %83 54 جامعة النجاح 1
 118 %22.1 26 %77.9 92 جامعة القدس المفتوحة 2
 40 %22.5 9 %77.5 31 جامعة الخليل 3
 27 %22.3 6 %77.7 21 جامعة بيت لحم 4

 250 %20.8 52 %79.2 198 4 المجموع
 

 أن عدد المبحوثينو موزع كما يلن     ( 7)يت   من الجدول السابق 
 .معلماً  ( طالباً 198)  المعلمين بلغ أعدد الطال -
 . ( ع واً 52عدد أع اء هيئة التدريس بلغ) -

 مجتمع الدراسة: 
                                             :     و ينللمبح ا. النسب الميوية

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 (1شكل )                                   

 أعضاء هيئة التدريس والطالب المعلمين  ( يوضح نسبة المئوية للمبحوثين لكل من 1شكل )                        

 

 ( أن 1ابق )يت   من الشكل الس 
 (من مجتمم الدراسة.20.8نسبة أع اء هيئة التدريس تشكل ما نسبتق )% 
 (من مجتمم الدراسة.    79.2نسبة الطلبة المعلمين تشكل )% 
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 ب. النسب الميوية للجامعات:
 

 (2شكل )  
 ستبانة ( يوضح النسبة الميوية لمشاركة الجامعات موضوع البحث في اال2شكل )                        

 ( ان:   2يتضح من الشكل السابق )
 (من مجتمم الدراسة.  26جامعة النجاح الوطنية تشكل ما نسبتق )% 
 (من مجتمم الدراسة. 47.2جامعة الادس الملتوحة تشكل ما نسبتق )% 
 (من مجتمم الدراسة. 16جامعة الوليل تشكل ما نسبتق )% 
 (من مجتمم 10.8جامعة بيت لح  نشكل ما نسبتق )%الدراسة  . 

قايمة معايير الجودا الشاملة للطالب معلم اللغة العربية للمرحلة  إعداد إجرا اترابعا: 
 األساسية العليا بالجامعات الفلسطينية.    

ض عل  معايير الجود  الشاملة الواجأ توا رها ولما كانت الدراسة الحالة تبدض  ل  التعرا 
األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو يتطلأ  عداد قائمة  ن الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة 

 معايير للجود  الشاملة. 
 إجرا ات إعداد القايمة المبديية لمعايير جودا الطالب المعلم: 

  :ال دف من إعداد القايمة -1
 الاائمة  ل  تحديد معايير الجود  الواجأ توا رها  ن الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة تهد 

 األساسية العليا بالجامعات الللسطينية.
  مصادر بنا  القايمة -2

 اعتمد الباحث في بنا  قايمة المعايير على المصادر التالية: 

جامعة 
القدس 

 المفتوحة

جامعة 
 النجاح 

 جامعة الخليل 
جامعة بيت 

 لحم

47.20% 

26% 

16% 

10.80% 
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الدراسات والبحوث الساباة التن تناولت  عداد المعل  عامةو ومعل  اللغة العربية بشكل 
 لاد الباحث منبا  نللبحثو واست واصو والتن تطرق لبا الباحث  ن ارطار النرر 

  التوطيطو التدريسو تبا معايير جود  مبارات التدريستحديد المجاىت التن شمل
 التاوي .

  إجرا ات بنا  القايمة -3
قا  الباحث بتحديد مجاىت قائمة المعاييرو وتوزعت عل  ثالثة مجاىتو ث  ت  ليااة  

 ل  النحو التالن  المعايير الوالة بكل مجال من مجاىت الاائمةو وكانت ع
 ( معياراً 15قائمة معايير جود  مبارات التوطيط للدرس ) . 
 ( معياراً 41قائمة معايير جود  مبارات تنليذ الدرس ) . 
 ( معايير  9قائمة معايير جود  مبارات تاوي  التدريس )     . 
  :الصورا المبديية لقايمة المعايير -4

مجال معايير جود  مبارات   ة مجالتمكونة من ثالث حيث جاءت قائمة المعايير 
التوطيط للدرسو مجال معايير جود  مبارات تنليذ الدرسو مجال معايير جود  مبارات تاوي  

جمالن عدد قائمة المعايير  التدريسو واشتمل كل مجال عل  مجموعة من المعاييرو وقد بلغ  
 (*). ( معياراً 65) المبدئية

  :صدق القايمة -5
اائمة لورتبا المبدئيةو قا  الباحث بعمل ارجراءات الالزمة لعر با عل  بعد أن أوذت ال

الساد  المحكمين من أساتذ  موتلين  ن المناهج وطرق تدريس اللغة العربيةو وأساتذ  موتلين 
 (†) ن المناهج وطرق التدريس عامةو وذو  الوبر   ن مجال  عداد المعل . 

لبدض من  جراء تحكي  قائمة المعايير بشكل مكتوأ قا  الباحث بتو ي  للساد  المحكمين ا
 وشلاهنو وطلأ منب   بداء رأيب   ن الاائمة من حيث  

    .مدى مالءمة كل معيار للمجال الذ  يندرج تحتق 
   .مدى كلاية المعايير الوالة بكل مجال 
  .مدى قدر  المعايير عل  قياس المراد قياسق بدقة 
  والو وح.  ,غمدى لحة المعايير من حيث اللو 

                                                 

 اللور  المبدئية لاائمة معايير جود  الطالأ المعل  .يو    (5( ملحق )*)

 قائمة بأسماء الساد  المحكمين.  يو   (1( ملحق )†)



105 
 

   .تعديل المعايير التن بحاجة لذلك 
    .حذض المعايير اير المناسبة 
  .ا ة أية معايير يرى المحك    ا تبا   
 :آرا  المحكمين  -6

 ه  بالاائمة من حيث    ءأبدى المحكمون آرا
 وتغطن كا ة مبارات تدريس معل  اللغة العربية  ووشاملة ومجاىت الاائمة الثالثة كا ية

 رحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية.   للم
   اقتراح بإ ا ة معايير جديد و وجاءت آراء الساد  المحكمين عل  النحو التالن 

  مجال معايير جودا م ارات التخطيط للدرس 
 معيار التالن  الت    ا ة    

  .يحدد أهداض الدرس بدقة 
  مجال معايير جودا م ارات تنفي  الدرس  

 :   ا ة المعايير التالية ت     
  آور داول اللض.  ل ينتال من مكان  
  ًلطبيعة الموقض. يتلرض بحز  تبعا 
  .يتأكد من البيئة اللحية لللض 
  .يتأكد من أن كل تلميذ يسمم لوتق 

  مجال جودا م ارات تقويم التدريس 
 ت    ا ة المعيار التالن   

  ويعالجبا. وال عضويشوص نواحن  وويعززها ويكشض عن نواحن الاو 
     :الصورا الن ايية لقايمة المعايير -7

كا ة التعديالت الالزمةو  بإجراءبعد عرض الاائمة عل  الساد  المحكمينو قا  الباحث 
( معياراو موزعين عل  ثالثة مجاىتو 71حيث احتوت عل  ) ؛لتورج الاائمة بلورتبا النبائية

 و والجدول التالن يو   ذلك  (*) اللور  النبائية للاائمةوببذا تكون 
 
 
 
 

                                                 

 اللور  النبائية لاائمة معايير جود  الطالأ المعلمين.  يو   (6( ملحق )*)
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 (8جدول)
 ( يوضح الصورا الن ايية لمجاالت معايير جودا م ارات التدريس  8جدول)

 الوزن النسبي عدد المعايير المجال الرقم
 %22.5 16 معايير جودا م ارات التخطيط للدرس 1

 %63.4 45 معايير جودا م ارات تنفي  الدرس 2
 %14.1 10 التقويم    معايير جودا م ارات 3

 %100 71 3 المجموع
 

 يت   أن ( 8)من الجدول السابق
 ( معياراً 16معايير جود  مبارات التوطيط للدرس بلغت ) . 
 ( معياراً 45معايير جود  مبارات تنليذ الدرس بلغت ) . 
  ايير( مع10مبارات التاوي  بلغت ) معايير جود . 

 .  اً ( معيار 71ات التدريس بلغت )وكما يت   أن قائمة معايير جود  مبار 
وب لك يكون الباحث قد اجاب عن السؤال ال الث من اسيلة البحث وال   ينص على: 
"ما معايير الجود  الشاملة التن يجأ توا رها  ن معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 

 بالجامعات الللسطينية؟".
افر معايير جودا الطالب معلم اللغة بطاقة مالح ة لتعرف مدى تو خامسا: إعداد 

  :العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الفلسطينية
توا ر معايير  والذ  ينص عل   "ما مدى ,جابة عن السؤال الرابم من أسئلة البحثلإل

الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات   ن أداءالجود  الشاملة 
لما كان البحث الحالن يبدض نية؟"و قا  الباحث بإعداد بطاقة مالحرة لبذا الغرضو و الللسطي

معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية للطالأ تعرض الو م الحالن ل
 ن  وء معايير ماترحة للجود  الشاملةو وحت  يحاق الباحث أهداض البحثو  اد ت  بناء أدا  

 مالحرة تعتمد عل  قائمة المعايير الماترحةو التن ت  التولل  ليبا.   بطاقة

  :ال دف من بطاقة المالح ة
  ن أداءهدض  جراء بطاقة المالحرة التحاق من مدى توا ر معايير الجود  الشاملة 

الطالأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية  ن  وء معايير 
  .ترحة للجود  الشاملةما
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  محتوى بطاقة المالح ة
  ن أداءلما كان هدض بطاقة المالحرة التحاق من درجة توا ر معايير الجود  الشاملة 

الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو  اد التز  الباحث 
  و والتن تت من ثالثة مجاىتبطاقة مالحرة مبارات التدريس  ل بتحويل قائمة معايير جود  

معايير جود  مبارات التوطيط للدرسو معايير جود  مبارات تنليذ الدرسو معايير جود  مبارات 
تاوي  التدريسو وكل مجال من هذ  المجاىت يحتو  عل  مجموعة من المعاييرو وببذا تكون 

 .  (*) بطاقة المالحرة اكتملت بلورتبا المبدئية
لمعر ة درجة  ؛الوماسن  ن تلمي  بطاقة المالحرة "سل  لكرت"مد الباحث ماياس اعت

 ن البحوث التربويةو  الوماسن من أكثر المااييس شيوعاً  "سل  لكرت"حيث يعد ماياس  ؛التوا ر
(و لكل معيارو بحيث يأوذ 5واىوتالضو وعليقو  درجة من) ,لتحديد درجة الموا اة ؛ويستعمل

( 3(  ذا كانت توا ر  عاليةو ودرجة)4و ودرجة) ذا كانت درجة توا ر  عالية جداً  (5المعيار درجة)
(  ذا كانت 1(  ذا كانت درجة توا ر   عيلةو ودرجة)2توا ر  متوسطةو ودرجة) ة ذا كانت درج

 .  عيلة جداً  توا ر درجة 
  :صدق بطاقة المالح ة

 والساد  المحكمين من وبراء للتأكد من لدق بطاقة المالحرةو قا  الباحث بعر با عل 
ربداء  ؛ (†) والتاوي و ومناهج طرق تدريس اللغة العربية ووموتلين أكاديميين  ن مجالن الاياس

 الرأ  حول  
 مدى ارتباط العبارات بالمجال.  -
 عبارات. ال حمدى و و  -
 للتطبيق.       البطاقةمدى لالحية  -

تطبيق دون تعديل يذكر عليباو علمًا بأن أجمم المحكمون عل  أن بطاقة المالحرة لالحة لل
 والتن قد و عت للتحكي .   ومحتوى بطاقة المالحرة تشكلت من قائمة المعايير

 
 : بات بطاقة المالح ة

بعد أن ألبحت بطاقة المالحرة جاهز  بلورتبا النبائيةو قا  الباحث بتطبيق بطاقة 
الأ معلمن اللغة العربية للمرحلة ( ط9مكونة من )  المالحرة عل  عينة استطالعية ملغر 

                                                 

 بطاقة المالحرة.  يو   (7( ملحق )*)

 بأسماء الساد  المحكمين .  قائمة  يو   (1( ملحق )†)
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األساسية العلياو الذين ياومون بإجراء التربية العملية  ن المدارسو وبعد أسبوعين قا  الباحث 
بإعاد  تطبيق بطاقة المالحرة عل  نلس العينةو وتحت نلس الرروضو وت  احتساأ ثبات 

باط بين درجات الدراسات باستودا  معامل اىرت SPSSبطاقة المالحرة بواسطة حز  برنامج 
 ( يو   ذلك 9و والجدول التالن )"كرمباخ أللا" ن المرتينو باستودا  معامل اىرتباط التتابعن 

 (9جدول )
 ( يوضح  بات بطاقة المالح ة لمجالت معايير جودا م ارات التدريس  9جدول )

 كرمباخ الفا عدد العبارات المجال الرقم 
 0,91 16 طيط للدريس.معايير جودا م ارات التخ 1
 0,92 45 معايير جودا م ارات تنفي  الدرس.   2
 0,89 10 معايير جودا م ارات تقويم التدريس. 3

 93. 71 المجموع

(و وثبات المجال الثانن بلغ 0,91أن ثبات المجال األول بلغ ) (9)يت   من الجدول السابق
(و وكل 0,93ن لبطاقة المالحرة بلغ)(و والثبات الكل0,89(و وثبات المجال الثالث)0,92)

 معامالت الثبات الساباة لألجزاء والكل مرتلعة؛ وبذلك تكون بطاقة المالحرة لالحة للتطبيق.    
    :مجتمع الدراسة

معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العيا بأربم  أانحلر مجتمم الدراسة  ن طال
جامعة و جامعة الوليلو و جامعة الادس الملتوحةو و و ) جامعة النجاح الوطنية جامعات  لسطينية

 بيت لح (.
   عينة الدراسة

معلمن اللغة العربية  ن كا ة الجامعات الللسطينية  ن ال لة  أولكون مجموع عدد طال
و امعلم ا( طالب25و قا  الباحث بتطبيق بطاقة المالحرة عل )اً معلم اً ( طالب246الغربية بلغ )

حيث ت  حلر  ؛جراء التربية العمليةإ( من الطالأ الذين ياومون ب12.5)وهذا يشكل ما نسبتق 
 والادس الادس الملتوحة.     والعينة  ن جامعتن الوليل

 (10جدول )
 ( يوضح عينة الدراسة لبطاقة المالح ة10جدول )

 الوزن النسبي عدد الطلبة الجامعة الرقم
 %68 17 جامعة القدس المفتوحة.  1
 %32 8 ل.جامعة الخلي 2

 %100 25 2 المجموع

 
و حريت جامعة معلماً  ( طالباً 25أن عينة الدراسة تكونت من ) (10)يت   من الجدول السابق

 ( طالأ معلمين. 8) بدو وجامعة الوليل معلماً  ( طالباً 17) بدالادس الملتوحة 
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    :سادسا: إجرا ات تطبيق بطاقة المالح ة
حيث ؛وألبحت  ن لورتبا النبائيةو ,المالحرة وثبات بطاقة ,بعد التأكد من لدق

ألبحت لالحة لاياس معايير جود  مبارات األداء التدريس لطالأ معلمن اللغة العربية 
 . ( معياراً 71للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو واحتوت عل  )

 قام الباحث باإلجرا ات التالية: 
 الة بإجراءات تطبيق بطاقة المالحرة. ت  الحلول عل  كا ة الموا اات الو -
قا  الباحث بعاد لااء تعار ن مم مشر ن التربية العمليةو وشرح لب  البدض من تطبيق  -

 بطاقة المالحرة.
عاد الباحث لااء مم الطالأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا الذين ياومون  -

 جراء بطاقة المالحرة.  بإجراء التربية العمليةو وو   لب  البدض من  
دار   ,قا  الباحث بالتنسيق المسبق مم كل من مشرض التربية العملية - والطالأ المعلمين وا 

 المدرسة الم يلةو عل  تحديد أوقات تطبيق بطاقة المالحة. 
ت  تطبيق البطاقة عل  الطالأ المعلمين  ن حجر  الدرسو وبح ور المعل  الماي و و ق  -

 التالن  
 والتوطيط للدرسو وبتعبئة الجزء المولص لبا  ن و ث كراسة التح ير حص الباح

 بطاقة المالحرة.  
  قا  الباحث بمشاهد  أداء المعل   ن تنليذ الدرسو وو م الجزء المولص لبا  ن

 بطاقة المالحرة. 
  جود  مبارات التاوي و ومن والل  ةقا  الباحث بمعاينة أوراق امتحانات لمعر

اول حجر  الدرسو بتعبئة الجزء المولص لبا  ن بطاقة األسئلة الشلوية د
 المالحرة. 

 وماابلتق للطالأ المعلمين النااط التالية   ووقد ىحر الباحث من والل مشاهداتق
 
 :على مستوى التخطيط للدرس . ا

 ير وجد الباحث ان:  حضمن خالل فحص كراسات الت
 س لدى الطالأ للدر  ةواألهداض الوال وبين األهداض العامة اهناك ولط

 المعلمين.
  لدى الطالأ المعلمين  ن  عداد تانيات التعل .  اهناك قلور 
 واألهداض التعليمية.  و ن الربط بين األهداض السلوكية الوالة اهناك  عل 
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 :على مستوى تنفي  الدرس . ب
 الح  الباحث ا نا  التدريس ان الطالب المعلمين :  

  ًن التمبيد للدرس. طويالً  يا ون وقتا    
   ن  دار  اللض.  اً لديب  قلور  
 والحلر.  ويعتمدون طرق تاليدية قائمة عل  التلاين 
 مراعا  اللروق اللردية أثناء مشاركة التالميذ.ب ونى يبتم 
 :على مستوى التقويم . ت

 كما الح  الباحث في مرحلة التقويم ان الطالب المعلمين: 
 ياس الجانأ المعر ن  اط. ى يستودمون أساليأ تاوي  متنوعةو يعتمدون عل  ق 
  .ى يشجعون تالميذه  عل  التاوي  الذاتن 

 :حصايية للبياناتاإلالمعالجة  -سابعا
أدول الباحث جميم بطاقة المالحرةو وتطبيق بعد أن قا  الباحث بجمم اىستبانةو  

لحز  ( عل  الحاسأ ا لن من والل برنامج ا بيانات اىستبانةو وبطاقة المالحرة )كل عل  حد
 وببدض الولول  ل  المعامالت ؛ SPSSوالمعروض باس   وارحلائية للعلو  اىجتماعية

 والمعالجات ارحلائية التالية   وواىوتبارات
 والنسأ المئوية.  والتكرارات البسيطة -
 المتوسط الحسابن.  -
 اىنحراض المعيار .  -
راسة الدىىت لد ؛(One Way Analysis of Variance تحليل التباين األحاد ) -

ارحلائية لللروق بين المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحوثينو  ن أحد 
حلائية بين المتوسطات الحسابية بين الجامعات ببدض معر ة الدىلة ار؛ متغيرات الدراسة

 األربعة  )جامعة النجاحو جامعة الادس الملتوحةو جامعة الوليلو جامعة بيت لح (.
( لدراسة الدىلة ارحلائية لللروق بين  T- Testر )ت( للمجموعة المرتبطة )اوتبا -

متوسطين حسابيين لمجموعتين مرتبطتين من المبحوثين  ن أحد متغيرات الدراسةو ببدض 
والطالأ  ,حلائية لللروق بين المتوسطين الحسابين لع و هيئة التدريس معر ة الدىلة ار

 المعل . 
( للحك  عل  درجة توا ر المعيار عند 2008معيار)عز عبد اللتاحو  كما وتبنت الدراسة -

 الوماسنو والجدول التالن يو   ذلك   "ليكرت"استودا  ماياس 
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 (11جدول )
 ( يوضح معيار الحكم على درجة التوافر11جدول )

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ( يت   أن  11من الجدول السابق )
 ( وبنسبة أقل من 2.49-1المعيار الذ  يحلل عل  متوسط حسابن يام بين )

  ر بدرجة متدنية. أنق توا %(و 50)

 ( وبنس2.74-2.5المعيار الذ  يحلل عل  متوسط حسابن يام بين )50) بة ما بين-
  متوسطة . أنق توا ر بدرجة و%(54.9

 ( 3.25-2.76المعيار الذ  يحلل عل  متوسط حسابن يام بين),  ونسبتق ما بين
  .%(و أنق توا ر بدرجة  وق المتوسطة55-64.9)

  ونسبتق ما بين  ,(3.75-3.26متوسط حسابن يام بين ) المعيار الذ  يحلل عل
  .%(و أنق توا ر بدرجة عالية65-74.9)

 ( ونسبتق ما بين 5.0-3.76المعيار الذ  يحلل عل  متوسط حسابن يام بين )75-
 . اً (و أنق توا ر بدرجة عالية جد100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوسط الحسابي
 من                   إلى

 درجة التوافر النسبة الميوية

 متدنية %50من  اقل 2.49 1.00
 متوسطة  50-54.9% 2.74 2.50
 فوق متوسطة  64.9% -55 3.24 2.75
 عالية 74.9% -65 3.74 3.25
 عالية جداا  100% -75 5.00 3.75
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 الفصل الرابع

 تحليل نتائج البحث وتفسيرها واستخالص النتائج

 

 اوال: تحليل نتايج االستبانة:   
   .مجال معايير جودا اهداف برامج اإلعداد 
    .مجال معايير جودا اإلعداد ال قافي 
  .مجال معايير جودا اإلعداد األكاديمي 
 . مجال معايير جودا اإلعداد التربو 
  ,مجال معايير جودا التربية العملية 
  .مجال معايير جودا طرق التدريس 
 ير جودا اساليب التقويم. مجال معا 

 
  انيا: تحليل نتايج بطاقة المالح ة: 

  .مجال معايير جودا م ارات التخطيط للدرس 
  .مجال معايير جودا م ارات تنفي  الدرس 
  .مجال معايير جودا م ارات تقويم التدريس 
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 الفصل الرابع

 تحليل نتايج البحث وتفسيرها واستخالص النتايج

 
  :مقدمة
وتلسيرهاو وذلك  ارحلائيةالللل تحليل نتائج البحث وتحليل البيانات هذا ول تنا 
عن السؤال الثانن والرابم من أسئلة البحث  السؤال الثانن الذ  ينص عل   "ما توا ر  لإلجابة

معايير الجود   ن برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 
والسؤال الرابم الذ  ينص عل  " ما مدى توا ر معايير الجود  الشاملة لدى الطالأ الللسطينية؟"و 

معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية؟"و أما السؤال األول والثالث  اد 
 و  وذلك و ق ما يلن    )الثالث(  ن الللل السابق عنبمات  اىجابة 

  :نتايج بيانات االستبانةاوال: إجرا ات تحليل 
و  اىت السبعة لالستبانة كل عل  حدتناول الباحث تحليل نتائج بيانات كل مجال من المج

وتحليل بيانات اىستبانة لمدى توا ر لمعايير الجود  لكل من؛ برامج  عداد معلمن اللغة العربية 
 اء هيئة التدريس والطالأ للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو من وجبة نرر أع

    ين(و و ق ما يلن عالمعلمين)مجتم
 المتوسط الحسابن لكل معيارو والمتوسطات المعيارية لمعايير المجال.    -
 اىنحراض المعيار  لكل معيارو واىنحرا ات المعيارية لمعايير المجال.  -
 النسبة المئوية لكل معيارو النسبة المئوية لمعايير المجال.    -
 تيأ المعيار بالنسبة لمعايير المجال . تر  -
 ترتيأ المعيار بالنسبة لكا ة معايير المجاىت السبعة.   -
 درجة التوا ر.  -
 ، وفق ما يلي: بفحص ا ر متغيرات الدراسة على نتايج ام الباحث قاكما 

 . الأ المعل الطبين هيئة التدريس و متغير المبحوث بين ع و  -
جامعة الادس الملتوحةو و األربعة  )جامعة النجاحو بين الجامعات الجامعة متغير  -

 جامعة بيت لح (.  و جامعة الوليلو و 
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 تحليل نتايج بيانات مجال معايير جودا اهداف برامج اإلعداد  .1
( المتوسطات الحسابية واىنحرا ات المعيارية والنسأ المئوية والترتيأ 12)التالن  لجدو ال يو  

بيانات اىستبانة لمجال معايير جود  أهداض برامج  الل تحليلللمجال وباقن المجاىتو من و
 .ارعداد

 (12جدول )
من وج ة ن ر كل من اعضا  هيية التدريس نتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا اهداف برامج اإلعداد 

 والطلبة المعلمين مجتمعين

 
 
 
 

 

المتوسط  المعايير   الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 لمعيار ا

النسبة 
 الميوية

الرتبة / 
 للمجال

الرتبة / 
 للمجاالت

 3 1 %65.4 785. 3.27 تشتق األهداف من رؤية ورسالة الكلية. 1

 23 4 %61.0 901. 3.05 ت واضحة.اتصاغ األهداف بعبار  2

 22 3 %61.1 938. 3.06 تتصف األهداف بالمرونة. 3

 44 8 %59.9 971. 3.00 ة.ُتعتمد األهداف من قبل ج ة مختصة ومسؤول 4

 29 5 %60.6 942. 3.03 تشتق األهداف من الفلسفة التربوية للمجتمع الفلسطيني. 5

 66 16 %59.0 931. 2.95 تتسم األهداف بالواقعية وقابلية التحقيق.  6

7 
                                 ُتعلن األهداف لدى األطراف  ات العالقة بعملية اإلعداد                                   

 52 10 %59.6 929. 2.98 )اعضا  هيية التدريس، الطلبة المعلمين، إدارا القسم(.

تحدد األهداف مخرجات التعلم المتوقع تحقيق ا من قبل  8
 89 20 %57.6 976. 2.88 الطلبة الخريجين. 

 62 15 %59.1 950. 2.96 ترتبط األهداف بخصايص طلبة المرحلة األساسية العليا. 9

 61 14 %59.2 1.021 2.96 قابلة للمالح ة والقياس. 10

تشتمل األهداف على جميع الجوانب المعرفية والوجدانية  11
 28 5 %60.6 967. 3.03 والم ارية.

 133 27 %55.4 992. 2.77 تؤكد األهداف على البعد العالمي في إعداد المعلم. 12

 48 9 %59.8 912. 2.99 العتبار إمكانات الكلية.األهداف بعين ا تأخ  13

تعزز األهداف م نة التعليم ومكانت ا في المجتمع  14
 الفلسطيني.

2.96 .964 59.3% 12 58 
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 (12تابع جدول )

ريس من وج ة ن ر كل من اعضا  هيية التدنتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا اهداف برامج اإلعداد 
 والطلبة المعلمين مجتمعين

 ( ان: 12يتضح من الجدول السابق )
 ( 3.27) بلغ متوسطق الحسابن تق األهداض من رؤية ورسالة الكلية( تش) ونلق (1)معيار

(و وببذا 3%(و حرن بالمرتبة األول  لمجال األهداضو وترتيبق للمجاىت)65.4ونسبتق )
يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن برامج  عداد معلمن اللغة 

ات الللسطينية ى تولن اهتماما كبيرا لربط األهداض العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامع

 
 المعايير   الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

النسبة 
 الميوية

الرتبة / 
 للمجال

الرتبة / 
 للمجاالت

 75 18 %58.4 980. 2.92 تنمي األهداف اتجاهات إيجابية نحو م نة التدريس. 15

16 
تشتمل األهداف على كافة جوانب اإلعداد :)ال قافي، 

 ألكاديمي، الم ني،التربو (ا
3.17 .876 63.4% 2 8 

17 
تركز األهداف على البعد التكاملي لشخصية الطالب 

 55 11 %59.5 890. 2.98 المعلم. 

 30 6 %60.5 896. 3.02 تنمي األهداف م ارات التدريس لدى الطالب المعلم. 18

تكسب األهداف الطالب المعلم م ارات التعبير بالعربية  19
 114 24 %56.3 972. 2.81 فصحى.ال

 128 26 %55.9 938. 2.79 تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات التفكير العليا. 20

21 
تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات وخبرات إدارا الصف 

 32 7 %60.4 909. 3.02 وتن يمه.

تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات التعلم ال اتي  22
 المستمر.

2.84 .903 56.7% 22 107 

 93 21 %57.5 931. 2.87 تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات التقويم ال اتي. 23

 59 13 %59.2 954. 2.96 تشتمل األهداف على تكامل  الجانبين الن ر  والعملي. 24

25 
توف ق األهداف بين متطلبات اإلعداد الن ر  واإلعداد 

 72 17 %58.5 904. 2.92 العملي.

تم كن األهداف الطالب المعلم من استخدام استراتيجيات  26
 متنوعة للتقييم.

2.81 .921 56.1% 25 118 

 108 23 %56.7 1.001 2.84 تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات البحث العلمي. 27

 % 58.7 61. 2.93 المجموع الكلي
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برؤية ورسالة الكليةو كما ويدل ذلك عل  أنبا ى تاو  بمراجعة أهداض البرنامجو وتغلل التاوي  
 المستمر ألهداض برامج ارعداد لتتوائ  مم رؤية ورسالة الكلية. 

 ( ونسبتق 3.05الحسابن)بلغ متوسطق (: ت وا حةاتلاغ األهداض بعبار  ) ونلق (2) معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 23( وترتيبق للمجاىت)4%(و و ترتيبق لمجال األهداض)61)

توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن األهداض تحتاج  ل  أن تلاغ بعبارات أكثر 
و وحاو  لوغ األهداض بعبارات وا حة من شأنق أن يساعد عل   بمبا لدى أع اء هيئة 

يس والطلبة المعلمينو ليت  العمل عل  تحاياباو ويلسر الباحث  الالور  ن جود  لوغ التدر 
األهداضو وقد يعود ذلك  ل  قلة الوبر  الكا ية  ن لوغ األهداض التربوية لدى الاائمين عل  

 برامج ارعداد. 
 ( بلغ نسبتق 3.06) بلغ متوسطق الحسابنتتصف األهداف بالمرونة(: ونلق ) (3)معيار 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 22( وترتيبق للمجاىت)3%(و وترتيبق لمجال األهداض)61.1)
توا ر  وق المتوسطة.  من األساسيات أن تتلض األهداض بالمرونة للتماش  مم متغيرات 
وتطورات العلرو ومم واقم البيئة المحلية للمجتمم الللسطيننو ويعزو الباحث ذلك لجمود 

 مات واأل كار الموجود  لد  لبرامج ارعداد. الاوانين والتعلي
  ( 3بلغ المتوسط الحسابن)(: ت عتمد األهداض من قبل جبة موتلة ومسؤولةونلق) (4)معيار

(و وببذا يكون قد 44( وترتيبق للمجاىت)10%(و وتريبق لمجال األهداض)59.9ونسبتق )
اد معل  اللغة العربية ى تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  أن برامج  عد

كا يا كن تعتمد أهدا با من قبل الجبات الللسطينية ذات العالقةو وهذا قد يشير  اهتماماتولن 
 ل  عد  وجود اتلاق عل  توحيد أهداض برامج  عداد معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية 

 العليا بين الجامعة الللسطينية. 
  ن الللسلة التربوية للمجتمم الللسطينن(  بلغ متوسطق تشتق األهداض مونلق) (5)معيار

(و 29(و وترتيبق للمجاىت)7%(و وترتيبق لمجال األهداض)60.6(و ونسبتق)3.3الحسابن)
وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض برامج  عداد 

للسلة التربوية للمجتمم التباط بر اى معلمن اللغة العربية بالجامعات الللسطينية اير مكتملة
الللسطيننو يعنن ذلك أن هناك قلور  ن التنسيق ما بين النرا  التربو  الللسطينن 
والجامعات الللسطينيةو حيث تكمن أهمية التنسيق  ن أنا مورجات برامج ارعداد هن 

 المدوالت الرئيسية للنرا  التربو  الللسطينن. 
 ( 2.95داض بالواقعية وقابلة للتحايق(  بلغ متوسطق الحسابن)ونلق)تتس  األه (6)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق 66( وترتيبق للمجاىت)19%(و وترتيبق لمجال األهداض)59ونسبتق)
بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض برامج  عداد معل  اللغة العربية 
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با كاملة  ن  عداد معل  قادر عل  الايا  بالجامعات الللسطينية ى تستطيم تحايق أهدا 
بمبامق بشكل جيدو ويعزو الباحث ذلك  ل  أن من ي م ويحدد األهداض بحاجة  ل  اكتساأ 

 وبرات عملية كا ية للب  واقم وطبيعة المنرومة التربوية الللسطينية.  
 اء هيئة )أع  ونلق)ت علن األهداض لدى األطراض ذات العالقة بعملية ارعداد (7)معيار

%(و 59.6( ونسبتق)2.98المعلمينو  دار  الاس (  بلغ متوسطق الحسابن) أو الطالالتدريس
(و  وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 52( وترتيبق للمجاىت )13وترتيبق لمجال األهداض)

المعلمين وأع اء  أهداض ل  تكن معلنة لكل من الطال وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن األ
و عت من أجلباو يجأ أن تكون التن  تدريس بشكل وا  و  حت  تتحاق األهداضهيئة ال

معلنة لكا ة مكونات برامج ارعداد حت  تشكل هذ  األهداض توجبات ومبادئ تاود نحو 
 تحديد أدوار جميم أطراض ارعداد. 

 أل  المتوقم تحايابا من قبل الطال)تحدد األهداض مورجات التع ونلق (8)معيار 
( 23%(و وترتيبق لمجال األهداض)57.6( ونسبتق)2.88بلغ متوسطق الحسابن) ين( الوريج

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن 89وترتيبق للمجاىت)
 ن تحدد شكل المورجات المرجو  من ارعدادو حيث يعد هذا األمر  اً األهداض لديبا قلور 

ل  أساسق برامج ارعدادو مما يعنن أن برامج  عداد معل  اللغة حجر الزاوية التن تاو  ع
العربية تترك للمزاجيةو وهذا يؤد  بال رور   ل  ربور  جو  بين الاائمين عل   عداد الطلبة 

 المعلمين أنلسب و وبين الطلبة من جانأ آور. 
 بلغ متوسطق  المرحلة األساسية العليا(  تالميذ)ترتبط األهداض بولائص  ونلق (9)معيار

(و 62( وترتيبق للمجاىت)18(و وترتيبق لمجال األهداض)59.1( ونسبتق)2.96الحسابن)
وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو  كيض يمكن أن تعد برامج  عداد معل  
اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا دون أن يزود المعل  بمعر ة ولائص وطبيعة تالميذ 

لة التن يعد للايا  بالتدريس  يباو  كيض يتسن  لق أن يحدد األهداض السلوكية والمبارية المرح
قو  إالال برامج بتعامل مم اللروق اللردية بين طالالطالأو وكيض لق أن ي لبؤىءوالمعر ية 

 ارعداد لبذا الجانأ ى يمكن الطالأ المعل  من الايا  بمبامق عل  أكمل وجق. 
 ( ونسبتق2.96) ق الحسابنطبلغ متوس قابلة للمالحرة والاياس( ) ونلق( 10)معيار 

(و وببذا يكون قد تحاق 61) ( وترتيبق للمجاىت17) %(و وترتيبق لمجال األهداض59.2)
بدرجة توا ر  وق المتوسطةو  إن أهمية قابلية قياس األهداض ى تال أهميتبا عن أهمية 

ن  ولاق برامج ار عداد  ن و م أهداض يلعأ لاياسباو يعن  و م وتحديد األهداضو وا 
أن األهداض ستبا  مكتوبة ومحلورة عل  الورقو وى يمكن لبا أن تحاق األهداض المرجو  



118 
 

منباو ويعزو الباحث هذا األمر  ل  أن أهداض برامج  عداد معل  اللغة العربية بالجامعات 
 العملن.  الللسطينية ت  لوابا عل  المستوى النرر  وليس عل  المستوى

  بلغ تشتمل األهداض عل  جميم الجوانأ المعر ية والوجدانية والمبارية( ونلق) (11)معيار
( وترتيبق 6) %(و وترتيبق لمجال األهداض60.6) ( ونسبتق3.03متوسطق الحسابن )

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن األهداض 28) للمجاىت
كاض لجميم جوانأ ارعدادو  إن عملية  عداد المعل  يجأ أن تكون شاملة اير شاملة بشكل 

ومتكاملة  لجوانببا المتعدد و  ال يمكن أن تركز عل  جانأ ندون ا ورو  الطالأ المعل   
بحاجة  ل  أن يزود بمعارض ووبرات ومبارات  ن كا ة المجاىت لتمكنق من الايا  بمبنة 

ال للمعر ة  اطو بل منتج لباو ووبير بطرق تدريسباو وعار ا التدريسو  ل  يعد المعل  ناق
ص تالميذ المرحلة التن يعد للتدريس  يباو لبذا يجأ عل  برامج  عداد معلمن اللغة ئبولا

 العربية للمرحلة األساسية العليا أن تراعن أهدا با كا ة الجوانأ المعر ية والوجدانية والمبارية. 
  بلغ متوسطق  هداض عل  البعد العالمن  ن  عداد المعل ( تؤكد األ) ونلق (12)معيار

( وترتيبق للمجاىت 30%(و وترتيبق لمجال األهداض )55.4( ونسبتق)2.77الحسابن )
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويت   من والل حلولق عل  133)

ايير للمجاىتو وهذ  النتائج تشير المرتبة األوير  لمجال األهداضو وترتيبق  ن أور عشر  مع
 ل  أن أهداض برامج  عداد معلمن اللغة العربن بالجامعات الللسطينية تغلل البعد العالمن  ن 

ما ى يرتان بق  ل  العالمية  ؛عل  التركيز عل  النمط التاليد   عداد معل  المستابلو مما يدل
ى النرريات التربوية الحديثةو وعل  وعد  مواكبتق التطورات العلمية والعملية عل  مستو 

 مستوى وسائل طرق  التدريس والتطورات التكنولوجيا الحديثة.       
 (  بلغ متوسطق الحسابنتأوذ األهداض بعين اىعتبار  مكانات الكلية) ونلق( 13)معيار 

(و وببذا 47( وترتيبق للمجاىت )11) %(و وترتيبق لمجال األهداض59.8( ونسبتق )2.99)
كون قد تحاق بدرجة توا ر   وق المتوسطة.  من المب  عند و م أهداض لبرامج ارعداد ي

يجأ أن تكون األهداض واقعية وتتناسأ مم  مكانات الكلية حت  يت  تطبيابا وبالتالن يت  
تحاياباو  ال تحدد أهداض تكون أعل  من  مكانات الكليةو  ى  ذا كانت هناك عملية التدرج 

الكلية الماديةو كما ى يمكن أن ن م أهداض  بإمكاناتاء اوو م وطة لإلرت  ن تطبيااهاو
 أقل من ارمكانات المادية للكلية أو البرنامج. 

  (  بلغ تعزز األهداض مبنة التعلي  ومكانتبا  ن المجتمم الللسطينن) ونلق (14)معيار
( وترتيبق 15) %(و وترتيبق لمجال األهداض59.3( ونسبتق )2.96) متوسطق الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض 58) للمجاىت
برامج  عداد معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا ل  يكن لبا الدور البارز  ن تعزيز 
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ومبنتق ذات  بإعداد المعل  وتطوير  يجعلق اىهتما مبنة التعلي  لدى المجتمم الللسطيننو  إن 
 مكانة عاليةو وهذا يعزز ثاة المجتمم الللسطينن بالمنرومة التعليمية ككل.   

  (  بلغ متوسطق تنمن األهداض اتجاهات  يجابية نحو مبنة التدريس) ونلق (15)معيار
(و 75( وترتيبق للمجاىت)21(و وترتيبق لمجال األهداض)58.4( ونسبتق)2.92الحسابن)

بدرجة توا ر  وق المتوسطةو وهذا يدل عل  أن أهداض برامج  عداد وببذا يكون قد تحاق 
يجابية تجا  مبنة يا ى ت م وزنا كا يا للتنمية ارمعل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العل

التعلي .  عل  أهداض هذ  البرامج أن تلعأ دورا هاما  ن تنمية وتعزيز مبنة التدريس لدى 
ن المبنة األورىو التن تحر  ة التعلي  كغيرها منبية نجو مبنالمجتمم وتعزز ثاا ة  يجا

 حترا  لد  المجتمم الللسطينن. اب
 الثاا نو األكاديمنو المبننو  تشتمل األهداض عل  كا ة جوانأ ارعداد ) ونلق (16)معيار(

( 2%(و وترتيبق لمجال األهداض)63.3) ( ونسبتق3.17) (  بلغ متوسطق الحسابنالتربو 
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  أن 8للمجاىت) وترتيبق

أهداض برامج ارعداد بحاجة  ل  أن تركز أكثر عل  أن تكون شاملة لكل جوانأ  عداد 
المعل و وتتكامل هذ  الجوانأ بحيث ى يطغ  جانأ عل  ا ورو  ل  يعد دور المعل  ناقال 

أو بل يجأ أن تعمل األهداض عل  تزويد الطالأ المعل  بمعارض للمعر ة األكاديمية  حس
 ومبارات ووبرات تجعلق قادرا عل  تربية النشئ الللسطينن و ق تطلعات وحاجات المجتمم.  

 (  بلغ تركز األهداض عل  البعد التكاملن لشولية الطالأ المعل ) ونلق (17)معيار
( وترتيبق 14يبق لمجال األهداض)(و وترت%59.5) ( ونسبتق2.98) متوسطق الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض 55للمجاىت )
برامج  عداد معل  اللغة العربية ى ت م وزنا كبيرا للبعد التكاملن لشولية الطالأ المعل و 

النلسية لبا األثر الكبير عل  را  أهميتقو  شولية المعل  المتكاملة من الناحية ارجتماعية و 
 أداءاتقو  المعل  قدو  لطلبتق وقائد ومثال يحتذ  بق تالميذ . 

  (  بلغ متوسطق تنمن األهداض مبارات التدريس لدى الطالأ المعل ) ونلق (18)معيار
(و 30( وترتيبق للمجاىت )8%(و وترتيبق لمجال األهداض)60.5( ونسبتق)3.02الحسابن )

تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض برامج ارعداد  ببذا يكون قد 
بحاجة  ل  أن تولن اهتما  أكبر لجانأ تنمية مبارات التدريس لدى طالأ معل  اللغة العربية 
للمرحلة األساسية العلياو لما تشكلق مبارات التدريس من أهمية بالغة  ن أداء معل  الارن 

تعد األساليأ التاليديةو المتمثلة  ن التحلير والتلاين من سمات العلرو  الواحد والعشرينو  ل 
 بل يجأ عل  المعل  أن يتسل  بنرريات تعلي  حديثة قائمة عل  المبارات الموتللة. 
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  (  بلغ تكسأ األهداض الطالأ المعل  مبارات التعبير بالعربية الللح ) ونلق (19)معيار
 ( وترتيبق للمجاىت27) (و وترتيبق لمجال األهداض56.3) ( ونسبتق2.81) متوسطق الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض برامج 114)
كساأ الطالأ المعل   ألساسية العليا تتس  بالالور  ن  عداد معل  اللغة العربية للمرحلة ا

للح و را  أهميتباو  إذا ل  يجيد معل  اللغة العربية مبار  التلكير والتعبير باللغة العربية ال
 ن تمكن الطالأ المعل  من مبار  التعبير باللغة  عبير باللغة الللح   من سيجيدها؟مبار  الت

 الللح  لق أثر ايجابن  ن تحليز تالميذ  نحو هذ  المبارات. 
  (  بلغ متوسطق لعلياتزود األهداض الطالأ المعل  بمبارات التلكير ا) ونلق( 20)معيار

 (126) ( وترتيبق للمجاىت29) (و وترتيبق لمجال األهداض55.9) ( ونسبتق2.79) الحسابن
و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض برامج  عداد 

رات التلكير معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا ى تركز بلور  كا ية عل  تنمية مبا
ت التلكير العليا من أه  ما يتلض بق ارنسان  ن االعليا لدى الطالأ المعل و حيث تعد مبار 

علرنا الحالنو  إذا أعد الطالأ المعل  عل  هذ   المبارات الاائمة عل  الحوار والمناقشة 
 واىستنتاجو تلب  نبج وأسلوأ حيا و وبالتالن من السبل أن يكسببا لطلبتق. 

 ( تزود األهداض الطالأ المعل  بمبارات ووبرات  دار  اللض وتنريمق) ونلق( 21ر)معيا 
( وترتيبق 9%(و وترتيبق لمجال األهداض)60.4( ونسبتق)3.02) بلغ متوسطق الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض 32للمجاىت )
ت ووبرات  ن  دا  اللض بلور  اتزويد الطالأ المعل  بمبار برامج  عداد لديبا قلور  ن 

كا ية.  ن أهمية  دار  اللض لبا دور كبير  ن تنري  وتادي  الماد  التدريسية مما يساعد عل  
 بمبا وتنريمباو والتأكد من التغذية الراجعةو وتساعد  عل  مراعا  اللروق اللردية بين 

 الطلبة.
 (  بلغ هداض الطالأ المعل  بمبارات التعل  الذاتن المستمرتزود األ) ونلق (22) معيار

( وترتيبق 25) %(و وترتيبق لمجال األهداض56.7) ( ونسبتق2.84) متوسطق الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن 107) للمجالت

تزويد الطالأ المعل  بمبارات  أهداض برامج  عداد معل  اللغة العربية يشوببا الالور  ن
التعل  الذاتن المستمرو حيث يعد التعل  الذاتن من السمات التن يتحل  ببا ارنسان  ن 

حتاج  ل  من يحلز  يعلرنا الحالنو حيث تكثر ملادر المعر ة وتتنوعو  الطالأ المعل  
وأن التعل  الذاتن ويوجبق نحو مبار  التعل  الذاتنو حت  يتمكن من تزويدها لتالميذ و كما 

  ل  أن التعل  هو عملية مستمر . بار ا ةيكسأ المعل  الثاة بالنلسو 
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  (  بلغ متوسطق تزود األهداض الطالأ المعل  بمبارات التاوي  الذاتنونلق ) (23)معيار
(و 93( وترتيبق للمجاىت )24%(و وترتيبق لمجال األهداض)57.5) ( ونسبتق2.87الحسابن)

تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض برامج  عداد  وببذا يكون قد
معلمن اللغة العربية ى ت م وزنا كبيرا لمبارات التاوي  الذاتن للطالأ المعل . حيث ي مكان 
التاوي  الذاتن الطالأ المعل  من المراجعة الذاتية لتاوي  عملق ببدض التلويأ والتطويرو كما 

 شولية الطالأ المعل . أنق يسب   ن لال 
 (  بلغ متوسطق تشتمل األهداض عل  تكامل  الجانبين النرر  والعملن) ونلق (24)معيار

( وترتيبق للمجاىت 16) %(و وترتيبق لمجال األهداض59.2) ( ونسبتق2.96) الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  أن أهداض برامج 59)
كا يا للتوازن بين ما تادمق عل  المستوى النرر   اهتماماداد معلمن اللغة العربية ى تولن  ع

وما تادمق عل  المستوى العلمنو ومن الوا   أن هناك قلور  ن التنسيق والترابط  يما ياد  
 عل  الجانأ النرر  والجانأ العملن. 

  (  بلغ النرر  وارعداد العملنتو اق األهداض بين متطلبات ارعداد ) ونلق (25)معيار
( وترتيبق 20%(و وترتيبق لمجال األهداض )58.5) ( ونسبتق2.92) متوسطق الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  أن هناك 72للمجاىت )
دي  قلور  ن أهداض برامج  عداد معلمن اللغة العربيةو بحيث يت   أن التنسيق  ن تا

طلبات ارعداد النرر  وتادي  متطلبات ارعداد العملن اير كاضو وهذا بال رور  يشكل تم
طلبات تلدى الطالأ المعل  عد  التركيز والادر  عل  اللب  والربط  يما ياد  عل  مستوى م

 الجانأ النررية والجانأ العملية. 
  (  استراتيجيات متنوعة للتايي  تماكن األهداض الطالأ المعل  من استودا ) ونلق (26)معيار

( وترتيبق 28) %(و وترتيبق لمجال األهداض56.1) ( ونسبتق2.81) بلغ متوسطق الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  أن 118للمجاىت )

استراتيجيات استودا  أهداض برامج ارعداد ى تولن أهمية عالية لتمكين الطالأ المعل  من 
 و علما بأن التنوع  ن أدوات التايي  يمكن المعل  من الولول  ل  تايي  أكثر يتاو متنوعة لل

 دقة ولدقو ويراعن اللروق اللردية.  
  (  بلغ متوسطق تزود األهداض الطالأ المعل  بمبارات البحث العلمنونلق ) (27)معيار

( وترتيبق للمجاىت 26) األهداض%(و وترتيبق لمجال 56.7) ( ونسبتق2.84الحسابن )
وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض برامج  (و108)

ارعداد لديبا قلور  ن تزويد الطالأ المعل  بمبارات البحث العلمنو  تزويد الطالأ المعل  
ى التولص بمبارات البحث العلمن يمكنق من متابعة ما هو جديد سواء؛ عل  مستو 
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األكاديمنو أو عل  مستوى طرق التدريس الحديثةو أو الوسائل التعليمية الحديثةو  مواكبة 
ن أساس تطور وتاد  الدول قائ  عل  البحث العلمن.   التطور تت  من والل البحث العلمنو وا 

 خالصة تحليل نتايج مجال معايير جودا اهداف
  أهداض برامج  عداد معلمن اللغة العربية مجال معايير جوديت   من والل تحليل نتائج 

 للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية أنق  
  ن( بدرجة توا ر يالتدريس والطالأ المعلمين )مجتمعمن وجبة نرر أع اء هيئة تحاق

%(و وانحرا ق 58.7( ونسبتق)2.93 وق المتوسطةو حيث بلغ متوسطق الحسابن الكلن )
 (.  2.77( و) 3.27وقد تراوحت المتوسطات الحسابيية ما بين )(و 61.المعيار  )

  تحاق من وجبة نرر أع اء هيئة التدريس بدرجة توا ر عالية جداو حيث بلغ متوسطق
 (.  (48.%(و وانحرا ة المعيار 76.6( ونسبتق )3.83الحسابن )

  تحاق من وجبة نرر الطالأ المعلمين بدرجة توا ر متوسطةو حيث بلغ متوسطق
( 3الشكل التالن )(.  (45.را ق المعيار ح%(و وان54.8( ونسبتق )2.74الحسابن )

 يو   ذلك   
   

 
 (3شكل )

 المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا اإلعداد ال قافي  ( يوضح 3شكل )

حسأ الجامعات  -رعداد وأربرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لمعايير جود  أهداض برامج ا
حريت جامعة الادس الملتوحة بالمرتبة األول و حيث بلغ متوسطبا لن  كانت عل  النحو التا

(و وتلتبا 2.94(و و تلتبا جامعة الوليل وبلغ متوسطبا الحسابن الكلن )2.97الحسابن الكلن )
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نجاح الوطنية وبلغ (و ث  تلتبا جامعة ال2.95جامعة بيت لح و وبلغ متوسطبا الحسابن الكلن )
 ( يو   ذلك       4(. والشكل التالن )2.87متوسطبا الحسابن الكلن )

 

 

 (4شكل )
 حسب الجامعة –المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا األهداف ( يوضح 4شكل )

 

الية  لمجال معايير يشير الباحث  ل  أن النتائج الكلية التن توللت  ليبا الدراسة الح 
جود  أهداض برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو 

(و حيث أشارت نتائج الدراسة أن 2013تتلق مم نتائج دراسة كل من؛ دراسة )عمر دحالنو
وا ر عاليةو كما مجال أهداض برامج  عداد معلمن اللغة العربية بجامعة األقل  تحاات بدرجة ت

(و حيث توللت  ل  أن 2012اتلات  ل  حد ما مم نتائج دراسة مم نتائج دراسة )جمال البسنو
معايير جود  أهداض برامج ارعداد تحاات بدرجة توا ر متوسطةو وأه  ما أشارت لق الدراسة أن 

لتطورات الارن  أهداض برامج ارعداد بالجامعات الللسطينية لديبا قلور  ن  عداد معل  مواكبا
( حيث توللت  ل  أن 2012والعشرين. لكنبا توتلض مم دراسة )شاد  أبو حلت و  الحاد 

معايير جود  أهداض برامج  عداد المعل  قد تحاات بدرجة توا ر  عيلةو وتولل  ل  أن أهداض 
 برامج  عداد المعل  بالجامعات الللسطينية ى تتلض بالو وحو وى ترتبط با ايا المجمم

(و التن 2007الللسطيننو كما أن نتائج الدراسة الحالية توتلض مم دراسة )حنان النمر  و
أربرت نتائجبا  ل  أن معايير جود  أهداض برامج ارعداد تحاات بدرجة توا ر  عيلةو وأه  ما 

 توللت لق الدراسة أن أهداض  برامج  عداد المعل  ى تاو  عل  رؤية و لسلة وا حتين.   
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 ل   اً الدراسة الحالية أن هناك قلور   ليبااحث من والل النتائج التن توللت الب يستنتج
حد ما  ن معايير جود  أهداض برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 

 بالجامعات الللسطينيةو ويعزو الباحث هذا الالور  ل      
ور المعل و كما أنبا ى ت م وزنا كا يا أنبا اير مواكبة بشكل كاض للملبو  الحديث لد -

 للبعد العالمن  ن  عداد المعل .   
 عد  واقعيتبا وارتباطبا بحاجات وتطلعات ومشكالت المجتمم الللسطينن بالشكل المطلوأ.         -
 أن لوغ األهداض يت  بالملبو  النمطن التاليد و وعد  شموليتبا وتكاملبا.    -
 عر ن أكثر من الجانبين المبار  والوجدانن.  أنبا تركز عل  الجانأ الم -
 أنبا تعتمد عل  بشكل رئيسن الجانأ النرر  عل  حساأ الجانأ العملن.   -
 أنبا ى تعمل بشكل كاض عل  تعزيز مبنة التعلي  ومكانتبا  ن المجتمم الللسطينن.  -
 العليا.  أنبا عامة و  لا ة ى تعتنن بلور  كا ية بطبيعة تالميذ المرحلة األساسية  -

وبناء عل  ما تاد  من نتائجو يتطلأ من الاائمين عل  برامج ارعداد مراجعة وتاوي   
و ببدض الللسطينيةأهداض برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

 تحسينبا وتطويرها و ق معايير الجود  الشاملة. 
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 جودا اإلعداد ال قافيتحليل نتايج بيانات مجال معايير  .2
المتوسطات الحسابية واىنحرا ات المعيارية والنسأ المئوية والترتيأ للمجال ( 13جدول )يو   

وباقن المجاىتو من والل تحليل بيانات استبانة مجال معايير جود  ارعداد الثاا ن ببرامج 
  .ارعداد

 (13جدول )
من وج ة ن ر كل من اعضا  هيية التدريس والطلبة عايير جودا اإلعداد ال قافي نتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال م

 المعلمين مجتمعين

 
 

المتوسط  المعايير   الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 النسبة
 الميوية

الرتبة/ 
 للمجال

الرتبة / 
 للمجاالت

تزود الطالب المعلم بمعارف وخبرات في موضوعات ال قافة  1
 7 1 %63.7 783. 3.19 المية واإلنسانية.العربية واإلس

تزويد الطالب المعلم بمعارف وخبرات في موضوعات التربية  2
 البييية.

2.86 .825 57.1 % 9 101 

3 
تزود الطالب المعلم بمعارف وخبرات في موضوعات 

 77 5 %58.2 891. 2.91 الحاسوب وتطبيقاته في التربية.

4 

قليمية تزود الطالب المعلم بخبرات عن  قضايا وطنية وا 
ودولية معاصرا م ل)الغزو ال قافي، البطالة، األمية، حقوق 

 المراا، حقوق اإلنسان، العولمة(.
3.04 .857 60.8% 3 25 

5 

تزود الطالب المعلم بمعارف وخبرات فيما يتعلق بالقضية 
 26 4 %60.8 915. 3.04 الفلسطينية وابعادها العربية واإلسالمية والدولية.

تنمي لدى الطالب المعلم م ارات االتصال والتواصل  6
 14 2 %61.9 874. 3.09 االجتماعي.

تعر ف الطالب المعلم بالقضايا القومية المتعلقة بالدول  7
 90 8 %57.6 933. 2.88 العربية.

تزود الطالب المعلم بمعارف جغرافية وتاريخية على  8
 المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

2.76 .920 55.1% 11 134 

 141 12 %51.6 1.013 2.58 تكسب الطالب المعلم م ارات إحدى اللغات األجنبية.  9

10 
تنمي لدى الطالب المعلم مفاهيم المواطنة وحقوق االنسان 

 109 10 %56.7 940. 2.83 وواجباته. 

 87 7 %57.7 891. 2.89 تراعي التنوع ال قافي في المجتمع الفلسطيني.  11

 78 6 %58.2 984. 2.91 تنمي لدى الطالب المعلم احترام  قافات الشعوب المختلفة. 12

 %58.1 61. 2.91 المجموع الكلي
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 ( ان: 13يتضح من الجدول السابق )
 تزود الطالأ المعل  بمعارض ووبرات  ن مو وعات الثاا ة العربية  ونلق (1)معيار(

%(و وترتيبق لمجال 63.7) ( ونسبتق3.19بن)وارسالمية وارنسانية(  بلغ متوسطق الحسا
(و وقد حرن هذا المعيار عل  أعل  متوسط 7) ( وترتيبق للمجاىت1) ارعداد الثاا ن

حسابن  ن مجال ارعداد الثاا نو وجاء ترتيبق السابم لكا ة المجاىتو وببذا يكون قد تحاق 
لمستوى المرجو والمتوقم  ن  بدرجة توا ر  وق المتوسطةو وهذا يدل عل  أنق ى يلل  ل  ا

و وارنسانية وارسالميةتزويد  الطالأ المعل  بمعارض ووبرات  ن مو وعات الثاا ة العربية 
 را  أهمية العالقة بين اللغة والثاا ة. 

 تزود الطالأ المعل  بمعارض ووبرات  ن مو وعات التربية البيئية(  بلغ  ونلق (2)معيار(
( وترتيبق 9) %(و وترتيبق لمجال ارعداد الثاا ن57.1سبتق)( ون2.86) متوسطق الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أنق ى 102للمجاىت )
يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن  تزويد الطالأ المعل  بمعارض ووبرات  ن 

من  اً أساسي اً بحت تشكل جزءمو وعات التربية البيئةو را  أن مو وعات البيئة أل
 مو وعات التربية لما لبا من أهمية  ن تربية النشئ. 

 تزود الطالأ المعل  بمعارض ووبرات  ن مو وعات الحاسوأ وتطبيااتق  ونلق (3)معيار(
 %(و وترتيبق لمجال ارعداد الثاا ن58.2( ونسبتق)2.91 ن التربية(  بلغ متوسطق الحسابن)

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك 77) ( وترتيبق للمجاىت5)
عل  أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن تزويد الطالأ المعل  بمبارات ووبرات  ن 
الحاسأ ا لن وتطبيااتق  ن مجال تعلي  اللغة العربيةو حيث يعد الحاسأ ا لن من أساسيات 

سائل تعليمية متطور  وحديثةو كما أنق يحلز الطلبة عل  العلرو  من واللق يت   عداد و 
 التعل . 

  قليمية ودولية معالر   ونلق (4)معيار )تزود الطالأ المعل  بوبرات عن ق ايا وطنية وا 
مثل  الغزو الثاا نو البطالةو األميةو حاوق المرأ و حاوق ارنسانو العولمة(  بلغ متوسطق 

( وترتيبق 3وترتيبق لمجال ارعداد الثاا ن)%(و 60.8) ( ونسبتق3.04الحسابن)
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أنق ى 25للمجاىت)

يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن تزويد الطالأ المعل  بوبرات  ن ق ايا معالر  
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قليمن  رض ر التغير الديماراطن العالمن وا هامة ألبحت جزء من حيا  العلرو
ملطلحات جديد  تحاكن المجتممو  لبذا يجأ عل  برامج ارعداد أن تزود لطلبتبا المعلمين 

 ببذ  الملاهي و حت  يتمكنوا من التعامل معبا. 
  تزود الطالأ المعل  بمعارض ووبرات  يما يتعلق بالا ية الللسطينية  ونلق (5)معيار(

%(و 60.8( ونسبتق)3.04بلغ متوسطق الحسابن) وأبعادها العربية وارسالمية والدولية( 
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 26( وترتيبق للمجاىت)4وترتيبق لمجال ارعداد الثاا ن)

 وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن تزويد الطالأ 
و  كيض لشعأ تحت اىحتالل ى المعل  بمعارض ووبرات عل  مستوى الا ية الللسطينية

ي م لبذا األمر أهمية عالية!و  الشعأ الللسطينن بحاجة ماسة  ل  تربية نشئق عل  ثاا ة 
 وطنية تسب   ن التولص من اىحتالل. 

  تنمن لدى الطالأ المعل  مبارات اىتلال والتوالل اىجتماعن(  بلغ  ونلق (6)معيار(
( وترتيبق 2) %(و وترتيبق لمجال ارعداد الثاا ن61.9) ( ونسبتق3.09) متوسطق الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  أنق ى 14) للمجاىت
يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن تنمية الطالأ المعل  بمبارات اىتلال والتوالل 

اعن تعد من متطلبات واحتياجات اىجتماعنو را  أن مبارات ارتلال والتوالل اىجتم
 العلرو حت  يتمكن من التعامل مم التطور التكنولوجن المتسارع.

  تعراض الطالأ المعل  بالا ايا الاومية المتعلاة بالدول العربية(  وبلغ  ونلق (7)معيار(
( وترتيبق 8) (و وترتيبق لمجال ارعداد الثاا ن57.7) ( ونسبتق2.88) متوسطق الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق متوسطةو يدل ذلك عل  أنق ى 90) ىتللمجا
يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن  تعريض الطالأ المعل  بالا ايا الاومية للدول 
العربيةو  الشعأ الللسطينن هو جزء من أمتق العربيةو  من الواجأ أن يتعرض عل  الا ايا 

 العربية. الاومية التن تب  األمة 
  تزود الطالأ المعل  بمعارض جغرا ية وتاريوية عل  المستوى المحلن  ونلق (8)معيار(

(و وترتيبق لمجال 55.1( ونسبتق)2.76) وارقليمن والدولن(  وقد بلغ متوسطق الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق 134( وترتيبق للمجاىت)11ارعداد الثاا ن)
ل ذلك عل  أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن تزويد الطالأ المعل  المتوسطةو يد
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بمعارض جغرا ية وتاريوية عن  لسطين والوطن العربن والعال و را  ما تشكلق هذ  المعارض 
 من أهمية  ن  ب  البيئة الجغرا ية والتاريوية التن يعيش  يبا هؤىء الطالأ. 

  بلغ متوسطق (المعل  مبارات  حدى اللغات األجنبية)تكسأ الطالأ  ونلق (9)معيار 
 وترتيبق للمجاىت (12(و وترتيبق لمجال ارعداد الثاا ن)51.6(و ونسبتق)2.58) الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو ويت   أنق احتل الترتيأ األوير 141)
للمجاىتو يدل ذلك عل  أنق ى يلل لمجال ارعداد الثاا نو كما وأنق احتل الترتيأ األوير 

الطالأ المعل  مبارات  حدى اللغات األجنبيةو وهذا   كساأ ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن 
بال رور  يؤثر سلبا عل  قدرتق عل   ب  الثاا ات األجنبية األورىو كما ياض حاجزا أما  

رريات الحديثة التن تلدر اىطالع عل  ما هو حديث  ن المجاىت العلمية الموتللة والن
 بلغات اير العربية. 

  وواجباتق(   ارنسان)ينمن لدى الطالأ المعل  ملاهي  المواطنة وحاوق  ونلق (10)معيار
( 10) %(و وترتيبق لمجال ارعداد الثاا ن56.7) ( ونسبتق2.83) بلغ متوسطق الحسابن

 وق المتوسطةو يدل ذلك عل   (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر109) وترتيبق للمجاىت
أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن  تنمية الطالأ المعل  بملاهي  المواطنة وحاوق 

و وواجباتق تجا  مجتمعق ووطنقو  إن هذا أمر  ن ااية األهميةو ليعرض كل  رد ارنسان
ث  ارسق لدى  حاوقق وواجباتقو وحت  يتمكن الطالأ المعل  من ممارستق  ن حياتق ومن

 تالميذ .  
  بلغ متوسطق الحسابن  ونلق )تراعن التنوع الثاا ن  ن المجتمم الللسطينن(  (11)معيار

(و 87( وترتيبق للمجاىت )7%(و وترتيبق لمجال ارعداد الثاا ن )57.7( ونسبتق  )2.89)
المستوى  وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أنق ى يلل  ل 

المرجو والمتوقم  ن توعية الطالأ المعل  بالتنوع والتعدد الثاا ن  ن المجتمم الللسطيننو 
حيث يشكل هذا األمر أهمية والة كون المجتمم الللسطينن متنوع الثاا اتو ومتعدد 
الدياناتو مما يلرض عليق أن يعزز مبادئ التآون والتسام  بين الثاا ات المتعدد و لتسود 

تمم ثاا ية وطنية قائمة عل   حترا  هذ  الثاا ات المتعددو وهذا ما يجأ أن يعزز  جانأ المج
 ارعداد الثاا ن ببرامج  عداد معل  اللغة العربية. 

  بلغ متوسطق  )تنمن لدى الطالأ المعل  احترا  ثاا ات الشعوأ الموتللة(  ونلق (12)معيار
 ( وترتيبق للمجاىت6) جال ارعداد الثاا ن%(و وترتيبق لم58.2) ( ونسبتق2.91) الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أنق ى يلل  ل  77)
المستوى المرجو والمتوقم  ن  تنمية احترا  ثاا ات الشعوأ المتعدد  لدى الطالأ المعل  و 
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و  أكثر توالال واطالعا عل  را  أهمية هذا األمر  ن  ب  ا ورو  اد ألب  العال  الي
تق لثاا ات الشعوأ بسبأ التطور  ن وسائل اىتلال والتوالل اىجتماعنو وهذا ما أال

 برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية. 
 خالصة تحليل نتايج مجال معايير جودا اإلعداد ال قافي 

مجال معايير جود  ارعداد الثاا ن ببرامج  عداد معلمن اللغة تائج يت   من والل تحليل ن
 العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية أنق  

  تحاق من وجبة نرر أع اء هيئة التدريس والطالأ المعلمين )مجتمعين( بدرجة توا ر
%(و وبلغ 58.1( ونسبتق )2.91متوسطةو حيث بلغ متوسطق الحسابن الكلن )ال وق 

( و) 3.19(و وقد تراوحت المتوسطات الحسابيية ما بين )61.انحرا ق المعيار  )
2.57  .) 

  تحاق من وجبة نرر أع اء هيئة التدريس بدرجة توا ر عاليةو حيث بلغ متوسطق
 (.  51.%(و وانجرا ق المعيار )71.1( ونسبتق )3.55الحسابن )

  جة توا ر متوسطةو حيث بلغ متوسطق تحاق من وجبة نرر الطالأ المعلمين بدر
(و 5(. والشكل التالن ) (52.را ق المعيار ح%(و وان54.9( ونسبتق )2.75الحسابن )

     ذلك  يو  
                                  

 
 (5شكل )

 ي  المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا اإلعداد ال قاف( يوضح 5شكل )
  

وأربرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لمعايير جود  ارعداد الثاا ن لبرامج ارعداد          
حسأ الجامعات كانت عل  النحو التالن  حريت جامعة الادس الملتوحة بالمرتبة األول و  –

بما (و وتلتبا جامعتن النجاح الوطنية والوليل وبلغ كل من2.95حيث بلغ متوسطبا الحسابن)
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(. 2.82(و وتلتبما جامعة بيت لح  وبلغ متوسطبا الحسابن)2.88عل  المتوسط الحسابن)
 ( يو   ذلك 6والشكل التالن رق )

 

 ( 6شكل )  
 حسب الجامعة  –المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا اإلعداد ال قافي ( يوضح 6شكل )

با الدراسة الحالية  ن مجال معايير جود  يل نتائج التن توللت ويشير الباحث  ل  أن ال 
ارعداد الثاا ن لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو 

(و حيث أشارت  ل  أن معايير جود  2014تتلق مم نتائج دراسة كل من؛  دراسة )هما  حمادنقو
الدراسة أن معايير ارعداد   ليقة توا ر متوسطةو وأه  ما توللت ات بدرجارعداد الثاا ن تحا

ل روح البعد الاومن العربنو والبعد العالمنو كما تتلق مم اا ن لدى برامج  عداد المعل  تغلالث
( والتن أشارت أن معايير جود  ارعداد الثاا ن تحاات بدرجة توا ر 2013دراسة )عمر دحالنو

لض نتائج الدراسة الحالية مم دراسة كل من؛ دراسة )حامد الحميد و سلوى عاليةو ولكن توت
ا ن تحاات بدرجة توا ر ا(و التن توللت نتائجبا  ل  أن معايير جود  ارعداد الث2012جوهرو

 عيلةو وأه  ما أشارت لق الدراسة أن معايير ارعداد الثاا ن اير شاملة لمو وعات  متطلبات 
(و حيث 2012ا تاليديةو كما وتوتلض مم دراسة )شاد  أبو حلت و العلرو وأن مو وعاتب

أشارت نتائجبا  ل  أن معايير جود  ارعداد الثاا ن تحاات بدرجة توا ر  عيلةو وأه  ما أشارت 
تاانق للغة  هناك  عض لدى الطالأ المعل   ن  لق الدراسة أن الماررات الثاا ية اير كا يةو وأن

 بطة بثاا ة المجتمم الللسطينن.  أجنبيةو وأنبا اير مرت
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يستنتج الباحث من والل النتائج التن توللت لبا الدراسة الحالية أن هناك بعض الالور لدى 
جانأ ارعداد الثاا ن ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

 ل       الللسطينيةو ويعزو الباحث قلور جانأ ارعداد الثاا ن  
 كا يا لمجال ارعداد الثاا نو ويعتبر أمرا ثانويا.         اهتماماأنق  ى يولن  -
 أنق يغلل  ل  حد ما عالقة التكامل بين اللغة العربية والثاا ة.     -
 أنق يغلل البعد العالمن للثاا ة.   -
  أنق يغلل  ل  حد ما جانأ التعدد الثاا ن والدينن لدى المجتمم الللسطينن.  -
 أنق يغلل  ل  حد ما البعد العربن للثاا ة.  -
أن بعض الاائمين عل  ارعداد الثاا ن ى يعنيب  اىطالع عل  ثاا ة األم  والشعوأ  -

 األورى.
 أن المناهج الثاا ية اير مواكبة بدرجة كا ية للحداثة والتطورات التكنولوجية لألللية الثالثة.    -

جانأ  اوي  ن عل  برامج ارعداد مراجعة وتمن الاائميوبناء عل  النتائج الساباةو يتطلأ 
و الللسطينيةارعداد الثاا ن ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

 ببدض تحسينق وتطوير  و ق معايير الجود  الشاملة. 
 

 تحليل نتايج بيانات معايير جودا اإلعداد األكاديمي  .3
المتوسطات الحسابية واىنحرا ات المعيارية والنسأ المئوية والترتيأ للمجال ( 14) جدوليو   

وباقن المجاىتو من والل تحليل بيانات استبانة مجال معايير جود  ارعداد األكاديمن ببرامج 
   .ارعداد

 (14جدول )
ن وج ة ن ر كل من اعضا  هيية التدريس والطلبة منتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا اإلعداد األكاديمي 
 المعلمين مجتمعين

 المعايير  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

النسبة 
 الميوية

الرتبة/ 
 للمجال

الرتبة/ 
 للمجاالت

 2 2 %65.8 806. 3.29 تتصف المعارف بالحدا ة. 1
 9 4 %62.7 834. 3.14 تتصف المعارف بالدقة العلمية. 2
 10 5 %62.7 887. 3.13  تتصف المعارف باألصالة. 3

4 

يعرف الطالب المعلم المالمح العامة لألدب)الجاهلي، 
العباسي، األمو ، اإلسالمي، األندلسي، الحديث، 

 الفلسطيني(.

3.13 
 

.926 62.5% 7 12 
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 (14تابع جدول )

من وج ة ن ر كل من اعضا  هيية التدريس والطلبة عداد األكاديمي نتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا اإل
 المعلمين مجتمعين

 المعايير  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

النسبة 
 الميوية

الرتبة/ 
 للمجال

الرتبة/ 
 للمجاالت

 6 3 %64.2 880. 3.21 العربي.  يمكن الطالب المعلم من موضوعات النحو 5
 18 10 %61.4 890. 3.07 المعلم من موضوعات الصرف. يمكن الطالب 6
 11 6 %62.7 869. 3.13 يمكن الطالب المعلم من موضوعات البالغة. 7
 54 20 %59.6 975. 2.98 يمكن الطالب المعلم من موضوعات العروض والقافية. 8

 9 
ينمي م ارات اللغة العربية األربعة)القرا ا، الكتابة، 

 1 1 %66.8 938. 3.34 ( لدى الطالب المعلم.االستماع، الف م

10 
يمكن الطالب المعلم من نقد وتطوير من اج المرحلة 

 األساسية العليا.
3.09 .869 61.8% 9 16 

11 
ينمي م ارات الطالب المعلم على نقد وتقويم األعمال األدبية 

 50 18 %59.7 857. 2.98 والشعرية.

 43 16 %59.9 864. 3.00 وحاجات الطالب المعلم.يراعي الجانب األكاديمي خصايص  12
 64 23 %59.1 916. 2.96 ينمي م ارات البحث العلمي لدى الطالب المعلم. 13

14 
يكون هناك وصف لمساقات برنامج اإلعداد األكاديمي يعكس 

 33 11 %60.3 906. 3.02 األهداف المعرفية.

 63 22 %59.1 941. 2.96 ينمي م ارات حل المشكالت. 15
 34 12 %60.3 1.004 3.02 يحقق التوازن بين الجانب الن ر  والعملي. 16
 49 17 %59.8 1.022 2.99 يشجع الطالب المعلم على التجديد واالبتكار.  17
 53 19 %59.6 1.018 2.98 ينمي م ارات التعلم ال اتي. 18
 67 24 %58.8 1.026 2.94 ينمي م ارات التقويم ال اتي. 19
 12 8 %61.8 935. 3.09 رتبط محتوى المقررات باألهداف العامة للبرنامج.ي 20
 36 14 %60.2 937. 3.01 يتضمن المحتوى خصوصية المجتمع الفلسطيني. 21
 40 15 %60.0 1.012 3.00 يكون عدد الساعات المخصصة للجانب األكاديمي كافيا. 22
 35 13 %60.2 986. 3.01 ني.يعمل على ربط الطالب المعلم بالمجتمع الفلسطي 23

24 
ينمي اتجاهات ايجابية لدى الطالب المعلم نحو اللغة العربية 

 58 21 %59.4 1.004 2.97 الفصحى.  

 97 25 %57.3 1.011 2.87 ينمي م ارات الخط العربي لدى الطالب المعلم. 25
 106 26 %56.8 970. 2.84 ينمي المحتوى الت وق األدبي للطالب المعلم. 26

 %60.8 60. 3.04 المجموع الكلي

 ( ان: 14يتضح من الجدول السابق )
 ( ونسبتق 3.29) (  بلغ متوسطق الحسابنتتلض المعارض بالحداثةونلق ) (1)معيار

(و وببذا يكون قد 2) ( وترتيبق للمجاىت2) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن65.8)
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ن المعارض األكاديمية المادمة ببرامج ارعداد تحاق بدرجة توا ر عاليةو يدل ذلك عل  أ
 مواكبة للحداثة  ل  حد ماو وهذا يتلق مم روح العلر الذ  يتلض بالتطور البائل والسريم.  

  ( ونسبتق 3.14) (  بلغ متوسطق الحسابنتتلض المعارض بالدقة العلميةونلق ) (2)معيار
(و وببذا يكون قد 9يبق للمجاىت)( وترت4%(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن)62.7)

أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  
ومات تالميذه و حيث يتلاون بعض المعل دقتبا العلميةو وهذا يؤثر عل  اللب  الوا ن لدى  ن

ن زعزعة ثاتب ؛ بما ياد  لب  التن يشوببا عد  الو وح والدقة العلميةو وهذا يؤد   ل   نوع م
 من معارضو مما يؤثر عل  ثاتب  بالمعل  أي ا.     

  ( ونسبتق3.13بلغ متوسطق الحسابن) ( تتلض المعارض باأللالة) ونلق (3)معيار 
(و وببذا يكون قد 10( وترتيبق للمجاىت)5%(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن)62.7)

و أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقمةو يدل ذلك عل  تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسط
 وهذا ما يؤثر عل  نوعية المستوى األكاديمن للبرامج. 

  يعرف الطالب المعلم المالمح العامة لألدب: الجاهلي، العباسي، األمو ، اإلسالمي، ) ونلق (4)معيار

%(و وترتيبق 62.5سبتق)( ون3.13(  بلغ متوسطق الحسابن)األندلسي، الحديث، الفلسطيني
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق 12( وترتيبق للمجاىت)7لمجال ارعداد األكاديمن )

تزويد الطالأ المعل  أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن المتوسطةو يدل ذلك 
 من ماررات  بالمالم  األساسية العامة لألدأ بمراحلق الموتللةو را  أن هذ  المعارض من

 تالميذ المرحلة األساسية العليا التن يعد الطالأ المعل  للتدريس  يبا. 
  (  وبلغ متوسطق يمكن الطالأ المعل  من مو وعات النحو العربن) ونلق (5)معيار

( وترتيبق 3) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن64.2) ( ونسبتق3.21) الحسابن
أنق ى يلل تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل   (و وببذا يكون قد6) للمجاىت

تزويد الطالأ المعل  بمعارض مو وعات النحو العربنو  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن 
 النحو العربن يشكل العمود اللار  للغة اللعربيةو كما وأن هذ  المو وعات من  ن ماررات 

 د الطالأ المعل  للتدريس  يبا.   تالميذ المرحلة األساسية العليا التن يع
 (  وبلغ متوسطق الحسابن يمكن الطالأ المعل  من مو وعات اللرضونلق ) (6) معيار

( وترتيبق للمجاىت 10%(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن )61.4( ونسبتق )3.07)
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لل  ل  أنق ى ي(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  18)
تزويد الطالأ المعل  بمعارض عل  اللرضو ويعد اللرض المستوى المرجو والمتوقم  ن 

العربن من أركان اللغة العربية األساسيةو كما وأنق ياد  لتلميذ المرحلة األساسية العليا التن 
 يعد الطالأ المعل  للتدريس  يبا.

  (  وبلغ متوسطق الحسابناةيمكن الطالأ المعل  من مو وعات البالونلق ) (7)معيار 
(و 11( وترتيبق للمجاىت )6%(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن)62.7) ( ونسبتق3.13)

أنق ى يلل  ل  المستوى وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  
ن هذ  تمكن الطالأ المعل  بمعارض مو وعات البالاةو علما بأالمرجو والمتوقم  ن 

 يا التن يعد الطالأ المعل  للتدريس  يبا. لالمعارض تاد  لطلبة المرحلة األساسية الع
  (  وقد بلغ يمكن الطالأ المعل  من مو وعات العروض والاا يةونلق )(  8)معيار

( 20) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن59.6( ونسبتق )2.98متوسطق الحسابن )
و وببذا قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو ويدل ذلك عل  أن ارعداد (55) وترتيبق للمجاىت

يمن ى يمكن الطالأ المعل  من معارض بمو وعات عل  العروض والاا يةو وهذا داألكا
يا ل عض وناص  ن برامج ارعدادو علما بأن هذ  المعارض تاد  لطلبة المرحلة األساسية الع

 التن يعد الطالأ المعل  للتدريس  يبا. 
  ينمن مبارات اللغة العربية األربعة الاراء و الكتابةو اىستماعو اللب و لدى ) ونلق (9)معيار

%(و حيث حرن هذا 66.8) ( ونسبتق3.34) (  وبلغ متوسطة الحسابنالطالأ المعل 
المعيار بالمرتبة األولن  ن مجال ارعداد األكاديمنو كما حرن بالمرتبة األول  للمجاىت 

أنق ى يلل  ل  لكو وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر عاليةو ويدل ذلك عل  كا ةو را  ذ
ة قدرات الطالأ المعل   ن أساسيات اللغة العربية )الكتابة ي ن تنمالمستوى المرجو والمتوقم 

اد  هذ  المبارات لتالميذ المرحلة األساسية العلياو التن والاراء  واىستماع واللب (و حيث ت  
 البناء اللغو  لبؤىء التالميذ.   تشكل مرحلة

  (  يمكن الطالأ المعل  من ناد وتطوير منباج المرحلة األساسية العليا) ونلق (10)معيار
 %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن61.8) ( ونسبتق3.09) وقد بلغ متوسطق الحسابن

أنق طةو يدل ذلك عل  (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة  وق المتوس16( وترتيبق للمجاىت )9)
تمكن الطالأ المعل  من مبار  ناد وتطوير منباج ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن 
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ياو  بدون الناد ى تت  عملية التطويرو  األقدر عل  تطوير المنبج هو لالمرحلة األساسية الع
 ج. من يعلمق )المعل (و حيث يشكل المعل  عنلرا هاما  ن عميلة تاوي  المنب

  (  ينمن مبارات الطالأ المعل  عل  ناد وتاوي  األعمال األدبية والشعرية) ونلق (11)معيار
( 18) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن59.7) ( ونسبتق2.98) بلغ متوسطق الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  50وترتيبق للمجاىت )

تنمية قدر  الطالأ المعل  عل  ناد األعمال لل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن أنق ى ي
األدبية والشعريةو  إن دراسة األدأ قائمة بشكل أساسن عل  عملية النادو  األدأ والناد 

 مو وعان متالزمان. 
  (  بلغ يراعن الجانأ األكاديمن ولائص وحاجات الطالأ المعل ) ونلق (12)معيار

( وترتيبق 16) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن59.9) ( ونسبتق3الحسابن )متوسطق 
أنق ى (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  43) للمجاىت

األوذ بعين حاجات الطالأ المعل و حيث يعد يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن 
ض أساسن لبرامج ارعدادو  ارلما  بمعر ة ولائص هو هد -الطالأ المتعل -المتعل 

 وحاجات الطالأ تساعد  ن تحايق العلمية التربوية أهدا با.   
 (  بلغ متوسطق الحسابن ينمن مبارات البحث العلمن لدى الطالأ المعل ) ونلق (13) معيار

(و 64) اىت( وترتيبق للمج13) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكايمن59.1) ( ونسبتق2.96)
أنق ى يلل  ل  المستوى وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  

تنمية مبارات البحث العلمن لدى الطالأ المعل و را  أهميتق  ن تنمية المرجو والمتوقم  ن 
قدراتق  ن البحث واىطالع  لمواكبة ما هو جديد  ن التولصو و ن حال امتلك هذ  

 ت سيحلز تالميذ  عل  مبارات البحث من والل وسائل التكنولوجية المتطور . المبارا
  يكون هناك ولض لمساقات برنامج ارعداد األكاديمن يعكس األهداض ) ونلق (14)معيار

%(و وترتيبق لمجال ارعداد 60.3) ( ونسبتق3.02) (  بلغ متوسطق الحسابنالمعر ية
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو 30( وترتيبق للمجاىت )11) األكاديمن

ولض مساقات ارعداد أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  يما يوص يدل ذلك عل  
األكاديمنو  من المب  أن يشمل ولض المساقات األهداض المعر ية حت  يتمكن ع و هيئة 

 التدريس والطالأ المعل  من معر ة مدى تحايابا. 
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 ( ونسبتق 2.96) (  بلغ متوسطق الحسابنينمن مبارات حل المشكالت) ونلق (15)ر معيا
(و وببذا يكون قد 63) ( وترتيبق للمجاىت22) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن59.2)

أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  
المشكالت لدى الطالأ المعل  و  تالميذ المرحلة األساسية العليا التن تنمية مبارات حل  ن 

والنلسن لدى ارنسانو  اللسيولوجنيعد للتدريس  يباو من أكثر المراحل البامة  ن التكون 
ة ذلك يجأ أن يزود الطالأ بمبارات حل المشكالت حت  يتمكن من تحايق أهداض يوألهم

 العملية التعليمية.
  (  بلغ متوسطق الحسابنيحاق التوازن بين الجانأ النرر  والعملن) نلقو  (16)معيار 

 ( وترتيبق للمجاىت12) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن60.3( ونسبتق )3.02)
أنق ى يلل  ل  (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  34)

وازن بين الجانأ النرر  والجانأ العملنو حيث يجأ تحايق التالمستوى المرجو والمتوقم  ن 
ت الطالأ اأى يتغلأ الجانأ النرر  عل  الجانأ العملنو حت  تتحاق تنمية وبرات ومبار 

 المعل  عل  المستوى العملن. 
  (  بلغ متوسطق الحسابنيشجم الطالأ المعل  عل  التجديد واىبتكار) ونلق (17)معيار 

(و 50( وترتيبق للمجاىت )17وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن)%(و 59.8( ونسبتق)2.99)
أنق ى يلل  ل  المستوى وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  

تنمية روح التجديد واىبتكار لدى الطالأ المعل و حت  يتمكن المعل  من المرجو والمتوقم  ن 
 مواكبة تطورات العلر. 

  ( ونسبتق2.98) (  بلغ متوسطق الحسابنينمن مبارات التعل  الذاتنونلق ) (18)معيار 
(و وببذا يكون قد 53) ( وترتيبق للمجاىت19) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن59.6)

أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  
الذاتن لدى الطالأ المعل و ألهميتقو  التعل  الذاتن ينمن بناء الادرات  تنمية مبارات التعل  ن 

 الذاتية لدى الطالأ المعل  تجا  مبارات التعل . 
  ( ونسبتق 2.94) (  بلغ متوسطق الحسابنينمن مبارات التاوي  الذاتن) ونلق (19)معيار

(و وببذا يكون قد 67) ت( وترتيبق للمجاى24) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن58.8)
أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  
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تنمية مبارات التاوي  الذاتن لدى الطالأ المعل و لما يمثلق من أهمية  ن التطوير المستمر  ن 
 لألداءو كما أن التاوي  الذاتن يعد من أه  أدوات التاوي .   

 (  بلغ متوسطق يرتبط محتوى الماررات باألهداض العامة للبرنامج) ونلق (20) معيار
 ( وترتيبق للمجاىت8) (و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن61.8) ( ونسبتق3.09) الحسابن

أنق ى يلل  ل  (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  12)
مما يؤد   ل   ن ربط محتوى الماررات باألهداض العامة للبرنامجو المستوى المرجو والمتوقم 

 قدر  ارعداد األكاديمن عل  تحايق أهداض برنامج ارعداد المرجو . 
  (  بلغ متوسطق يت من المحتوى ولولية المجتمم الللسطينن) ونلق( 21)معيار

وترتيبق  (14) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن60.2) ( ونسبتق3.01الحسابن )
أنق ى  (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل 36) للمجاىت

يت من المحتوى ولولية المجتمم يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقمو  من ال رور  أن 
الللسطيننو  المحتوى يجأ أن يحاكن ق ايا تب  المجتممو ليزود الطالأ المعل  بمحتوى لق 

 ة بواقم مجتمعق. عالق
  (  بلغ متوسطق يكون عدد الساعات الموللة للجانأ األكاديمن كا يا) ونلق( 22)معيار

 ( وترتيبق للمجاىت15) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن60( ونسبتق )3) الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن عدد الساعات 41)
ما يعنن أن محتوى الماررات يحتاج  ل  وقت أكبر  ؛تمد  للجانأ األكاديمن اير كا يةعالم

 من المولص لق. 
  (  بلغ متوسطق يعمل عل  ربط الطالأ المعل  بالمجتمم الللسطينن) ونلق (23)معيار

( وترتيبق 13) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن60.2) ( ونسبتق3.01الحسابن )
أنق ى (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  35) للمجاىت

ربط الطالأ المعل  ببيئة مجتمعق الللسطيننو مما يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن 
عل  المساهمة  ن تطوير  اً يؤد   ل   عداد معل   اعل  ن مجتمعقو وبالتالن يكون قادر 

 ق.   عمجتم
  (  يجابية لدى الطالأ المعل  نحو اللغة العربية الللح  ينمن اتجاهات ) ونلق (24)معيار

( 21) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن59.4) ( ونسبتق2.97) بلغ متوسطق الحسابن
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(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  49وترتيبق للمجاىت )
تنمية مبارات الطالأ المعل  باتجا  استودا  والمتوقم  ن  أنق ى يلل  ل  المستوى المرجو 

لتالميذ و مما يساه   ن   كسابباما يمكن الطالأ المعل  من  ؛ة اللغة العربية الللح وممارس
 نشر اللغة العربية الللح  عل  مستوى اىستودا . 

  سطق الحسابن(  بلغ متو ينمن مبارات الوط العربن لدى الطالأ المعل ) ونلق (25)معيار 
 ( وترتيبق للمجاىت25) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن57.3) ( ونسبتق2.87)
أنق ى يلل  ل  المستوى (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك 96)

ما يمكنق من قراء   ؛الوط العربن لدى الطالأ المعل تنمية مبارات المرجو والمتوقم  ن 
وض المتعدد ومن الكتابة الوا حةو كما تمكنق من تنمية هذ  المبارات لدى تالميذ   ن الحر 

 المرحلة األساسية العليا.  
  (  بلغ متوسطق الحسابنينمن المحتوى التذوق األدبن للطالأ المعل ) ونلق (26)معيار 

 جاىت( وترتيبق للم26) %(و وترتيبق لمجال ارعداد األكاديمن56.8) ( ونسبتق2.84)
 ن   المرتبة األوير  (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو كما أنق احتلا 106)

تذوق األدبن تنمية الأنق ى يلل  ل  المستوى المرجو والمتوقم  ن المجالو يدل ذلك عل  
النلوص التن تاد و حت  يتمكن من   ن جماليات ارحساسما ينمن  ؛لد  الطالأ المعل 

 العليا.     ةاألساسيهذ  المبارات لدى تالميذ   ن المرحلة تنمية 
 خالصة تحليل نتايج مجال معايير جودا اإلعداد األكاديمي 

مجال معايير جود  ارعداد األكاديمن ببرامج  عداد معلمن اللغة يت   من والل تحليل نتائج 
 العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية أنق  

 حاق من وجبة نرر أع اء هيئة التدريس والطالأ المعلمين )مجتمعين( بدرجة توا ر ت
%(و وبلغ 60.8( ونسبتق )3.04 وق المتوسطةو حيث بلغ متوسطق الحسابن الكلن )

 (. 2.84( و) 3.34ة ما بين )ابي(و وقد تراوحت متوسطاتق الحس60.انحرا ق المعيار  )
  يس بدرجة توا ر عاليةو حيث بلغ متوسطق أع اء هيئة التدر تحاق من وجبة نرر

 (.  46.%(و وانجرا ق المعيار )74.9( ونسبتق )3.74الحسابن )
  تحاق من وجبة نرر الطالأ المعلمين  وق المتوسطةو حيث بلغ متوسطق الحسابن

( يو   7(. والشكل التالن ) (49.را ق المعيار ح%(و وان57.3( ونسبتق )2.86)
 ذلك 
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 (7شكل )

 المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا اإلعداد األكاديمي( يوضح 7شكل )
 

وأربرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لمعايير جود  ارعداد األكاديمن لبرامج  
حسأ الجامعات كانت عل  النحو التالن  حريت جامعة الوليل بالمرتبة األول و  –ارعداد 
(و 3.11) (و وتلتبا جامعة بيت لح و وبلغ متوسطبا الحسابن3.14متوسطبا الحسابن)حيث بلغ 

(و وتلتبا جامعة النجاح الوطنيةو 3.03وتلتبا جامعة الادس الملتوحةو وبلغ متوسطبا الحسابن)
 ( يو   ذلك  8(. والشكل التالن )2.96وبلغ متوسطبا الحسابن)

جامعة النجاح 
جامعة القدس

المفتوحة
جامعة الخليل 

جامعة بيت

لحم

2.96
3.03 3.14

3.11

المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودة اإلعداد األكاديمي - حسب الجامعة

 
 ( 8شكل )

 حسب الجامعة –المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا اإلعداد األكاديمي ( يوضح 8كل )ش
 

يشير الباحث  ل  أن النتائج التن توللت  ليبا الدراسة الحالية  ن مجال معايير جود  
ارعداد األكاديمن لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 
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ةو والتن تحاات بدرجة توا ر  وق المتوسطةو  إنبا تتلق مم نتائج دراسات كل من؛ الللسطيني
( حيث أربرت أن جود  ارعداد األكاديمن ببرامج  عداد معلمن 2013دراسة )عمر دحالنو 

اللغة العربية بجامعة األقل  تحاات بدرجة توا ر عاليةو كما وتتلق  ل  حد ما مم نتائج دراسة 
(و حيث توللت  ل  أن درجة  توا ر معايير 2010شمنو عبد الرحمن عيس و )عبد اذ البا

جود  برامج  عداد معلمن اللغة العربية جاءت متوسطةو وأه  ما أشارت  لية الدراسة أن هناك 
 ن تمكين الطالأ معل  اللغة العربية بالبحث العلمن. ولكن نتائج الدراسة الحالية توتلض  اً قلور 

( توللت أن معايير جود  ارعداد األكاديمن  ن 2012) ياد عبد الجوادو مم كل من؛  دراسة
برامج ارعداد قد تحاات بدرجة توا ر  عيلةو وأه  ما أشارت  ليق الدراسة أن هناك قلور  ن 
تمكين الطالأ معل  اللغة العربية بمبارات تعل  األدأو كما أشارت  ل  أن مواد مناهج األدأ  ن 

(و بينت أن 2011ر متطور  وتاليدية. أما دراسة )ماجد مطرو  ياد عبد الجوادوبرامج ارعداد اي
معايير جود  ارعداد األكاديمن تحاات بدرجة توا ر  عيلةو وأه  ما أشارت  ليق أن هناك 

لدى برامج ارعداد  ن توريض التكنولوجيا لمو وعات اللغة العربيةو كما وأشارت  ل  أن  اً  عل
تمكن الطالأ معل  اللغة العربية من مبارات اللغة العربية وتحديدا مبار   برامج ارعداد ى

(و 2010المحادثة باللغة العربية الللح . أما دراسة )سعاد السبمو أحمد االأو سماح عبد و 
 ن توا ر معايير جود  برامج  عداد معل  اللغة العربية بشكل  اً  اد توللت  ل  أن هناك  عل

جود   (و  اد توللت  ل  أن توا ر معايير2012امد الحميد و سلوى جوهروعا . أما دراسة )ح
بن اير قادر  عل  تزويد الطالأ معل  اللغة العربية بالمعارض الجانأ األكاديمن  عيلةو  

 والمبارات األساسية للغة العربية.  
 ل  حد ما ورا قل يستنتج الباحث من والل النتائج التن توللت  ليبا الدراسة الحالية أن هناك

لدى جانأ ارعداد األكاديمن ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 
  ل       األكاديمنجانأ ارعداد قلور  بالجامعات الللسطينيةو ويعزو الباحث

 أنق يعتمد  ن تزويد  بالمعارض عل  أسلوأ التلاين والحلر.      -
 لتنوع  ن ملادر المعارض.         ل  حد ما مو وع ايغلل أنق  -
 أنق يغلل  ل  حد ما ربط المعارض بواقم وبيئة المجتمم الللسطينن.   -
 أنق ى ينمن المبارات العليا للتلكير بالدرجة.   -
 التدريس اير مواكبين للتطور التكنولوجن.     هيئةأن بعض أع اء  -
 ت الحوار والنااش باللغة العربية الللح  لدى الطالأ المعل .   أنق يغلل  ل  حد ما مبارا -

ي  جانأ ارعداد و ين عل  برامج ارعداد مراجعة وتاوبناء عل  النتائج الساباةو يتطلأ من الاائم
و الللسطينيةاألكاديمن ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

 .ير  و ق معايير الجود  الشاملةببدض تحسينق وتطو 
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 تحليل نتايج بيانات مجال معايير جودا اإلعداد التربو   .4

المتوسطات الحسابية واىنحرا ات المعيارية والنسأ المئوية والترتيأ للمجال ( 15جدول )يو   
مج وباقن المجاىتو من والل تحليل بيانات استبانة مجال معايير جود  ارعداد التربو  ببرا

  .ارعداد
 (15جدول )

من وج ة ن ر كل من اعضا  هيية التدريس والطلبة نتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا اإلعداد التربو   
 المعلمين مجتمعين

 الرقم
المتوسط  المعايير

 الحسابي
االنحراف 
 المعيار 

النسبة 
 الميوية

الرتبة/ 
 للمجال

الرتبة/ 
 للمجاالت

1 
نمي اتجاهات إيجابية لدى الطالب المعلم نحو م نة ي

 20 1 61.2% 855. 3.06 التدريس.

2 
يرتبط الجانب الم ني بخصايص طلبة المرحلة األساسية 

 العليا.
3.00 .833 60.0% 2 39 

 65 4 %59.0 897. 2.95 ينمي الخصايص السلوكية المأمولة من الطالب المعلم. 3

4 

الالزمة لتدريس الموضوعات  ينمي الم ارات األساسية
المختلفة في اللغة العربية م ل)النحو، األدب، الصرف، 

 العروض، البالغة(. 
3.00 .931 60.0% 2 39 

5 
ينمي م ارات التوجيه واالرشاد النفسي االجتماعي لطلبة 

 76 7 %58.3 955. 2.92 المرحلة األساسية العليا. 

6 
الج صعوبات يكسب الطالب المعلم م ارات تشخيص وع

 تعلم اللغة العربية لطلبة المرحلة األساسية العليا. 
2.80 .921 55.9% 19 125 

 81 9 %58.0 995. 2.90 يكسب الطالب المعلم م ارا التفكير العلمي. 7
 80 8 %58.1 981. 2.91 يدرب الطالب المعلم على مواقف تدريسية فعلية. 8
 104 16 %56.8 1.002 2.84 لم الحدي ة.يعزز ف م الطالب المعلم بن ريات التع 9

10 
يمكن الطالب المعلم من تطبيق الن ريات الحدي ة في 

 تعليم دروس اللغة العربية.
2.79 .994 55.8% 20 128 

11 

يزود الطالب بأهم طرايق واساليب واستراتيجيات تعليم 
اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا وفقا للن ريات 

 ي ة. التربوية الحد
2.87 .942 57.4% 12 94 

12 
يكسب الطالب المعلم م ارا التخطيط لتدريس اللغة 

 71 6 %58.6 960. 2.93 العربية.

 70 5 %58.6 897. 2.93 يكسب الطالب المعلم م ارا تنفي  تدريس اللغة العربية. 13
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 (15) جدولتابع 
من وج ة ن ر كل من اعضا  هيية التدريس والطلبة اإلعداد التربو  نتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا 

 المعلمين مجتمعين

 ( ان: 15يتضح من الجدول السابق )
  (  بلغ ينمن اتجاهات  يجابية لدى الطالأ المعل  نحو مبنة التدريسونلق ) (1)معاير

المرتبة األول  لمجال ارعداد التربو  ب%(و حرن 61.2( ونسبتق )30.6ق الحسابن)متوسط
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك 20) ( وترتيبق للمجاىت1)

تنمية اىتجاهات اىيجابية لدى الطالأ المعل  بمبنة ارعداد التربو  ى يغلل نبائيا  عل 
ىتجاهات نحو منبة التدريس يعزز ثاة الطالأ المعل  بنلسق وبمبنتقو مما التدريسو  تمنية ا

 يؤد   ل  تعزيز ثاة المجتمم بالمعل  وبمبنة التدريس. 
  (  بلغ يرتبط الجانأ المبنن بولائص طلبة المرحلة األساسية العليا) ونلق (2)معيار

 ( وترتيبق للمجاىت3ربو )%(و وترتيبق لمجال ارعداد الت60) ( ونسبتق3) متوسطق الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  41)

ى يلل  ل  المستوى المطلوأ  ن تزويد الطالأ المعل  بولائص تالميذ المرحلة األساسية 
طبيعة وحاجات  ما يمكن الطالأ المعل  من  ب ؛ عد للتدريس لبا()المرحلة التن ي   العليا

 وسلوكيات تالميذ و حت  يحاق أهداض التعلي  والتعل . 

 المعايير الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

النسبة 
 الميوية

الرتبة/ 
 للمجال

الرتبة/ 
 للمجاالت

 99 14 %57.3 934. 2.86 يكسب الطالب المعلم م ارا تقويم تدريس اللغة العربية. 14

15 
يزود الطالب المعلم بالمعارف والم ارات الن رية والعملية 

 117 17 %56.1 958. 2.81 لتنفي  عمليات القياس والتقويم.

16 
ينمي لدى الطالب المعلم م ارات إجرا  البحوث المتعلقة 

 95 13 %57.3 943. 2.87 بتدريس اللغة العربية.

 103 15 %56.9 880. 2.84 يراعي خصايص الطالب المعلم.  17
 82 10 %57.9 948. 2.90 يعرف الطالب المعلم بأهمية التكنولوجيا.  18

19 
يكسب الطالب المعلم م ارا تو يف التكنولوجيا في تدريس 

 85 11 %57.8 952. 2.89 اللغة العربية.

20 
يزود الطالب المعلم بم ارات تحليل وتن يم المحتوى 

 120 18 %56.0 929. 2.80 التعليمي لمباحث اللغة العربية.

21 
تساعد الطالب المعلم على التعامل مع انماط التعل م 

 المختلفة للطلبة.
2.78 .892 55.5% 21 132 

 %57.5 .66 2.87 المجموع الكلي
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  (  بلغ متوسطق ينمن الولائص السلوكية المأمولة من الطالأ المعل ) ونلق (3)معيار
 ( وترتيبق للمجاىت4%(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو )59) ( ونسبتق2.95) الحسابن

ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا 65)
ما  ؛لوكية المأمولة من الطالأ المعل ى يلل  ل  المستوى المرجو  ن تنمية الولائص الس

 يساعد  ن توجيق الطالأ المعل  نحو سلوكيات مبنق التدريس.  
  لة  ن اللغة ينمن المبارات األساسية الالزمة لتدريس المو وعات الموتل) ونلق (4)معيار

 ( ونسبتق3)   بلغ متوسطق الحسابنكالنحو، واألدب، والصرف، والعروض، والبالغة العربية 
(و وببذا يكون قد تحاق 39) ( وترتيبق للمجاىت2%(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو )60)

بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  ى يزود الطالأ المعل  
مبارت كا ية لتدريس مو وعات اللغة العربية بالدرجة المطلوبةو مما يالل من امكانية ب

 تحايق األهداض المرجو  بالدرجة الكا ية لتعلي  هذ  المو وعات بطرق وأساليأ  عاالة. 
  ينمن مبارات التوجيق واىرشاد النلسن اىجتماعن لطلبة المرحلة األساسية ) ونلق( 5)معيار

 %(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو 58.3) ( ونسبتق2.92) غ متوسطق الحسابن(  بلالعليا
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك 76) ( وترتيبق للمجاىت7)

عل  أن ارعداد التربو  ى ينمن لدى الطالأ المعل  مبارات التوجيق واررشاد النلسن 
ساسية العليا بالمستوى المطلوأو حيث يساعد الطالأ المعل  ارجتماعن لطلبة المرحلة األ

عل   ب  وحل المشكالت التن تواجق تالميذ و وكما تنمن قدرتق عل  التعامل مم التباين 
 اىجتماعن بين تالميذ .    

  يكسأ الطالأ المعل  مبارات تشويص وعالج لعوبات تعل  اللغة ونلق ) (6)معيار
%(و 55.9) ( ونسبتق2.80) (  بلغ متوسطق الحسابناألساسية العليا العربية لطلبة المرحلة

ة ج(و وببذا يكون قد تحاق بدر 125) ت( وترتيبق للمجاى19) وترتيبق لمجال ارعداد التربو 
الطالأ المعل    كساأتوا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أنق ى يحلل بالدرجة الكا ن  ن 

  اللغة العربية لطلبة المرحلة األساسية العلياو وتأتن مبارات تشويص وعالج لعوبات تعل
أهمية كسأ الطالأ المعل  لبذ  المبارات؛  ن طبيعة تالميذ المرحلة األساسية العلياو كونب  

نق من التعامل مم اللروق اللردية بطرياة علمية كمة تكوين وتعزيز لغو و كما أنبا ت ن مرحل
 مالئمة. 

  (  بلغ متوسطق الحسابنلطالأ المعل  مبار  التلكير العلمنيكسأ ا) ونلق(  7)معيار 
(و وببذا 81) ( وترتيبق للمجاىت9) %(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو 58( ونسبتق )2.9)

يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  ى يكسأ 
توى المرجو.  ن مبارات التلكير العليا تؤثر الطالأ المعل  مبار  التلكير العلمن بالمس



144 
 

عل  التكوين العلمن وطرياة تناول المو وعات العلمية لدى الطالأ المعل و ليعود  باريجاأ
 بالنلم عل  أدائق التدريسنو كما يؤد   ل  اكتساأ تالميذ  هذ  المبار . 

  بلغ متوسطق الحسابن(  يدرأ الطالأ المعل  عل  مواقض تدريسية  علية) ونلق (8)معيار 
(و 80) ( وترتيبق للمجاىت8) %(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو 58.1) ( ونسبتق2.91)

وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  ى ياو  
التدريسن  عل  تدريأ الطالأ المعل  عل  مواقض تدريسية  علية بالدرجة الكا يةو  التدريأ

اللعلن يبنء ويعزز قدر  الطالأ المعل  عل  التدريسو كما ويمنحق الادر  عل  مراجعة وتايي  
 أدائق.    

  (  بلغ متوسطق الحسابنيعزز  ب  الطالأ المعل  بنرريات التعل  الحديثة) ونلق (9)معيار 
 للمجاىت( وترتيبق 16) %(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو 56.8) ( ونسبتق2.84)
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  104)

ى يمكن الطالأ المعل  من  ب  نرريات التعل  الحديثة بالدرجة المرجو و وهذا يعنن أن 
و أما ارعداد الثاا ن ى زال يعتمد عل  نرريات التعل  التاليدية الاائمة عل  التلاين والحلر

نرريات التعل  الحديثة الاائمة عل  أن الطالأ هو محور العملية التعليميةو معتمد  عل  
 أسلوأ النااش والحوار  ن التعل .

  يمكن الطالأ المعل  من تطبيق النرريات الحديثة  ن تعلي  دروس اللغة ) ونلق (10)معيار
 رتيبق لمجال ارعداد التربو %(و وت55.8) ( ونسبتق2.79) (  بلغ متوسطق الحسابنالعربية

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك 128( وترتيبق للمجاىت )20)
عل  أن ارعداد التربو  ى يمكن  الطالأ المعل  من تطبيق النرريات الحديثة  ن تعلي  اللغة 

عل  اللغة العربية ىزالت تعتمد العربية بالدرجة المطلوبةو وقد يشير هذا  ل  أن برامج  عداد م
 عل  نرريات التعلي  التاليدية.  

  يزود الطالأ بأه  طرائق وأساليأ واستراتيجيات تعلي  اللغة العربية ) ونلق (11)معيار
( 2.87) (  بلغ متوسطق الحسابنللمرحلة األساسية العليا و اا للنرريات التربوية الحديثة

(و وببذا 94) ( وترتيبق للمجاىت12) ارعداد التربو  %(و وترتيبق لمجال57.4) ونسبتق
يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  ى يزود 
الطالأ المعل  بطرق وأساليأ قائمة عل  نرريات تربوية حديثة  ن تعلي  اللغة العربية 

طرق التاليدية المتمثلة  ن التلاين والحلرو زال يعتمد عل  األساليأ والما بالمستوى المرجوو  
 رو بل ميسا وهذا ى ينمن قدرات الطلبة  ن التحليل واىستنتاج والنادو  ل  يعد  المعل  ملاناً 

 وموجق لتالميذ .   ومرأ
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  (  بلغ يكسأ الطالأ المعل  مبار  التوطيط لتدريس اللغة العربية) ونلق (12)معيار
( وترتيبق 6) %(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو 58.6بتق)( ونس2.93) متوسطق الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن 71) للمجاىت
ارعداد التربو  ى يكسأ الطالأ المعل  مبار  التوطيط لتدريس اللغة العربية بالدرجة الكا ية. 

رات نجاح سير الدرسو حيث تساعد  ن تحديد  ن عملية التوطيط  للتدرس تشكل أحد مؤش
األهداض الوالة والعامة للدرسو وتحدد أسئلة الدرسو وتوزيم وقت الدرس عل  مو وعاتقو 

 وتحديد األنشطة اللليةو واوتيار الوسائل التعليمية المناسبة للدرس.  
  بلغ متوسطق (  يكسأ الطالأ المعل  مبار  تنليذ تدريس اللغة العربية) ونلق (13)معيار

 ( وترتيبق للمجاىت5) %(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو 58.6) ( ونسبتق2.93) الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  70)

ت ن ى يكسأ الطالأ المعل  مبار  تنليذ الدرس بالمستوى المرجو.  ن عملية تنليذ الدرس تا
مبار  معر ة الطالأ المعل  بطرق وأساليأ التدريس المالئمة لكا ة مو وعات اللغة العربيةو و 

 يجابن لوسائل التعلي و ومراعا  اللروق اللردية.  دار  اللضو واىستودا  ار
  ( بلغ متوسطق كسأ الطالأ المعل  مبار  تاوي  تدريس اللغة العربية) ونلق (14)معيار

( وترتيبق 14) %(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو 57.3) ونسبتق (2.86) الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن 99) للمجاىت

ارعداد التربو  ى يكسأ الطالأ المعل  مبار  تاوي  تدريس اللغة العربية بالمستوى المطلوأ. 
ي  التدريس يمكنق من تحديد طرق وأساليأ التدريس  ن  لما  الطالأ المعل  بمبار  تاو 
 المناسبة لتحايق استجابات الطلبة.  

 يزود الطالأ المعل  بالمعارض والمبارات النررية والعملية لتنليذ عمليات ) ونلق( 15)معيار
%(و وترتيبق لمجال ارعداد 56.1) ( ونسبتق2.81(  بلغ متوسطق الحسابن)الاياس والتاوي 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو 117) ( وترتيبق للمجاىت17) التربو 
يدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  ى يزود الطالأ المعل  بمعارض ومبارات نررية وعملية 
لتنليذ عمليات الاياس والتاوي  بالدرجة الكا يةو را  أنبا تمكنق من اوتيار أدوات الاياس 

لكل مو وع من مو وعات اللغة العربيةو كما تمكنق من معر ة مدى  والتاوي  المناسبة
 قياسبا لتحايق األهداض المرجو . 

 ينمن لدى الطالأ المعل  مبارات  جراء البحوث المتعلاة بتدريس اللغة ونلق ) (16)معيار
 %(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو 57.3) ( ونسبتق2.87) بلغ متوسطق الحسابن ( العربية

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك 95( وترتيبق للمجاىت )13)
عل  أن ارعداد التربو  ى ينمن مبارات  جراء البحوث المتعلاة بتدريس اللغة العربية 
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بالدرجة المرجو و را  أن  جراء مثل هذ  البحوث تنمن قدرتق عل  اىلما  بالماد  العلميةو 
ق وأساليأ حديثة  ن التدريسو كما وتنمن لديق مبار  البحث واىطالع عل   وتزود  بطر 

 أبحاث وتجارأ ساباةو كما وتعزز لديق ملبو  مبنة التدريس.
  ( ونسبتق2.84(  بلغ متوسطق الحسابن)يراعن ولائص الطالأ المعل ) ونلق (17)معيار 

يكون قد (و وببذا 103) جاىت( وترتيبق للم15) %(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو 56.9)
و ويدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  ى يراعن ولائص الطالأ تحاق بدرجة توا ر متوسطة

ما تحلز   ؛المعل  تجعلق محور عملية ارعدادالمعل و  إن مراعا  ولائص وحاجات الطالأ 
 ليكون  اعال  يبا. 

  (  بلغ متوسطق الحسابنوجيايعرض الطالأ المعل  بأهمية التكنول) ونلق (18)معيار 
(و 82) ( وترتيبق للمجاىت10) %(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو 57.9) ( ونسبتق2.90)

وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  ى يعرض 
كنولوجيا  ن علرنا الطالأ المعل  بأهمية التكنولوجيا  ن التدريس بالدرجة الكا يةو را  أن الت

 أساسيا  ن عملية التعلي  والتعل .      اً الحالن ألبحت جزء
  يكسأ الطالأ المعل  مبار  توريض التكنولوجيا  ن تدريس اللغة ) ونلق (19)معيار

%(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو  57.8) ( ونسبتق2.89(  بلغ متوسطق الحسابن )العربية
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك 85( وترتيبق للمجاىت )11)

عل  أن ارعداد التربو  ى يكسأ الطالأ المعل  مبارات توريض التكنولوجيا  ن تدريس اللغة 
العربية بالدرجة الكا يةو را  أن التطور التكنولوجن ألب  سمة من سمات العلرو  إن 

 ل  التكنولوجيا  الحديثة.  رئيسا ع عتماداً اوسائل التعلي  تعتمد 
  يزود الطالأ المعل  بمبارات تحليل وتنري  المحتوى التعليمن لمباحث ونلق ) (20)معيار

%(و وترتيبق لمجال ارعداد 56( ونسبتق )2.80) (  بلغ متوسطق الحسابناللغة العربية
ق المتوسطةو (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  و 120) ( وترتيبق للمجاىت18التربو  )

ويدل ذلك عل  أن برامج ارعداد ى تزود الطالأ المعل  بمبارات تحليل وتنري  محتوى 
مباحث اللغة العربية بالمستوى المرجوو  إن مبارات تحليل وتنري  المحتوى األكاديمن تمكن 

 اوى مباحث اللغة العربيةو  بن ى تعكس أنماطتحالمعل  من اللب  الجيد لمعارض م الطالأ
 تاليدية للتعامل مم المعارض. 

  (  تساعد الطالأ المعل  عل  التعامل مم أنماط التعلا  الموتللة للتالميذ) ونلق( 21)معيار
( كما 21%(و وترتيبق لمجال ارعداد التربو  )55.5) ( ونسبتق2.78) بلغ متوسطق الحسابن

وببذا يكون قد تحاق بدرجة (و 132) أنق احتل المرتبة األوير  ن المجالو وترتيبق للمجاىت
ل  بأنماط التعل  توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن ارعداد التربو  ى يزود الطالأ المع
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ة بالمستوى المطلوأو  ن التنوع  ن أساليأ التدريس يمكن الطالأ المعل  من الموتللة للطلب
 التعامل مم اللروق اللردية للتالميذ.

 عايير جودا اإلعداد التربو  خالصة تحليل نتايج مجال م
مجال معايير جود  ارعداد التربو  ببرامج  عداد معلمن اللغة يت   من والل تحليل نتائج 

 العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية أنق  
 مجتمعين( بدرجة توا ر  تحاق من وجبة نرر أع اء هيئة التدريس والطالأ المعلمين(

%(و وبلغ 57.5( ونسبتق )2.87) ةو حيث بلغ متوسطق الحسابن الكلن وق المتوسط
 (.  2.78(  ل  )3.06ية من )و وقد تراوحت المتوسطات الحساب(66.)انحرا ق المعيار  

 ع اء هيئة التدريس بدرجة توا ر عاليةو حيث بلغ متوسطق تحاق من وجبة نرر أ
 (.  62.%(و وانجرا ق المعيار )70.1( ونسبتق )3.51الحسابن)

  تحاق من وجبة نرر الطالأ المعلمين بدرجة توا ر متوسطةو حيث بلغ متوسطق
( 9والشكل التالن ) (. (57.را ق المعيار ح%(و وان54.2( ونسبتق )2.71الحسابن )
 يو   ذلك 

 
   

 
 (9شكل )

 اد التربو المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا اإلعد( يوضح 9شكل )

حسأ  –وأربرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لمعايير جود  ارعداد التربو  لبرامج ارعداد 
الجامعات كانت عل  النحو التالن  حريت جامعة الوليل بالمرتبة األول و حيث بلغ متوسطبا 

عة الادس (و وتلتبا جام2.94(و وتلتبا جامعة بيت لح و وبلغ متوسطبا الحسابن)2.98الحسابن)
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(و وتلتبا جامعة النجاح الوطنيةو وبلغ متوسطبا 2.84) الملتوحةو وبلغ متوسطبا الحسابن
 ( يو   ذلك  10(. والشكل التالن )2.86الحسابن )

 
 ( 10شكل )

 حسب الجامعة  -المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا اإلعداد التربو ( يوضح 10شكل )

يشير الباحث  ل  أن النتائج التن توللت  ليبا الدراسة الحالية  ن مجال معايير جود            
ارعداد األكاديمن لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

كل من؛ الللسطينيةو والتن تحاات بدرجة توا ر  وق المتوسطةو وببذا  بن تتلق مم نتائج دراسة 
(و حيث أشارت نتائجبا  ل  أن معايير 2010دراسة )عبد اذ الباشمنوعبد الرحمن عيس  و

جود  ارعداد التربو  لبرامج  عداد الطالأ معل  اللغة العربية قد تحاات بدرجة توا ر متوسطةو 
طالأ وأه  ما توللت  ليق الدراسة أن هناك قلور  ن تنمية مبارات تعلي  وتعل  حديثة لدى ال

(  اد أربرت نتائجبا  ل  أن 2014معل  اللغة العربيةو كما تتلق مم دراسة )هما  حمادنقو
معايير جود  برامج ارعداد التربو  قد تحاات بدرجة توا ر متوسطةو وأه  ما توللت  ليق أن 
ارعداد التربو  أولق  ن تزويد الطالأ المعل  بمبارات ومعارض ووبرات نررية وعملية  ن 

 ليات الاياس والتاوي . عم
( حيث أربرت نتائجبا أن معايير جود  2013كما تتلق مم نتائج دراسة )عمر دحالنو         

ارعداد التربو  قد تحاات بدرجة توا ر كبير . وقد اوتللت نتائج الدراسة الحالية مم نتائج دراسة 
جود  ارعداد التربو  قد  (و حيث أشارت  ل  أن معايير2011)ماجد مطرو  ياد عبد الجوادو

تحاات بدرجة توا ر  عيلةو وأه  نتائجبا أن ارعداد التربو  ى ينمن اتجاهات ايجابية نحو 
 مبنة التدريسو ومبارات حل المشكالت. 
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 ايستنتج الباحث من والل النتائج التن توللت لبا الدراسة الحالية أن هناك قلور        
و  ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا لدى جانأ ارعداد الترب اوا ح

 بالجامعات الللسطينيةو ويعزو الباحث قلور جانأ ارعداد التربو   ل      
 أنق يعتمد عل  الجانأ النرر .  -
 أنق يغلل  ل  حد ما النرريات الحديثة  ن التعلي  والتعل .         -
 عا  الللسطينن ليست كا ية.   أن درجة ارتباطق بواقم التعلي  ال -
أن هناك نالاو بل ندر   ن أع اء هيئة تدريس من ذو  اىوتلاص  ن مناهج وطرق  -

 تدريس اللغة العربية.  
 أن اعتبار  أن المتعل  محور عملية التعلي  ليس بالدرجة الكا ية.    -
 المرجو. أنق درجة الربط بين المعارض األكاديمية والجانأ التربو  ليس بالمستوى  -

وبناء عل  ما تاد  من نتائجو يتطلأ من الاائمين عل  برامج ارعداد مراجعة وتاوي          
جانأ ارعداد التربو  ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

   .و ببدض تحسينق وتطوير  و ق معايير الجود  الشاملةالللسطينية
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 تحليل نتايج بيانات مجال معايير جودا التربية العملية  .5
المتوسطات الحسابية واىنحرا ات المعيارية والنسأ المئوية والترتيأ للمجال ( يو   16جدول )

وباقن المجاىتو من والل تحليل بيانات استبانة مجال معايير جود  التربية العملية ببرامج 
 .ارعداد

 (16جدول ) 
من وج ة ن ر كل من اعضا  هيية التدريس والطلبة تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا التربية العملية نتايج 

 المعلمين مجتمعين

 الرقم
المتوسط  المعايير

 الحسابي
االنحراف 
 المعيار 

النسبة 
 الميوية

الرتبة/ 
 للمجال

الرتبة/ 
 للمجاالت

 5 1 %64.5 805. 3.22 ددا.اهداف التربية العملية واضحة ومح 1
 31 5 %60.4 915. 3.02 اهداف التربية العملية معلنة للطالب المعلم. 2
 27 4 %60.6 954. 3.03 اهداف التربية العملية معلنة ألعضا  هيية التدريس. 3
 45 8 %59.8 864. 2.99 تشتمل المعايير على لوايح تن يمية للتربية العملية. 4
 60 10 %59.2 912. 2.96 ار الطالب المعلم في مدا التدريب.تحدد م ام وادو  5

6 
مشرفو التربية العملية  و  خبرا واختصاص في طرق تدريس اللغة 

 17 2 %61.5 909. 3.08 العربية.

 45 8 %59.8 942. 2.99 يقوم مشرف التربية العملية بعدد زيارات  المتابعة المقررا.  7

8 
بإعداد التقارير الخاصة بزيارات  يقوم مشرف التربية العملية

 74 12 %58.5 1.015 2.92 المتابعة.  
 

9 
يقوم مشرف التربية العملية باطالع الطالب المعلم على تقارير زيارات 

 المتابعة.   
2.79 1.006 55.8% 17 127 

 115 16 %56.1 1.025 2.81 مدا التدريب الميداني كافية.  10

11 
لعملية ليشمل)المشاهدا، المشاركة الجزيية، يتدرج برنامج التربية ا

 45 8 %59.8 1.049 2.99 المشاركة الكاملة(.

12 
يحدد لقا  بين المشرف والطالب المعلم قبل وبعد كل حصة تطبيق 

 92 13 %57.5 1.044 2.88 فعلية.

 73 12 %58.5 1.003 2.92 هناك عالقة وطيدا مع المدارس المتعاونية والطالب المعلم. 13 

 42 7 %59.9 951. 3.00 تنمي التربية العملية استخدام الوسايل التعليمية. 14

 21 3 %61.1 889. 3.06 تساعد الطالب المعلم على اختيار انشطة الدرس المناسبة. 15

16 
تدرب الطالب المعلم على اختيار الطرايق واألساليب واالستراتيجيات 

 56 9 %59.4 1.016 2.97 المناسبة للدرس.

 98 14 %57.3 1.048 2.86 تساعد على صياغة األهداف السلوكية المناسبة. 17

 105 15 %56.8 987. 2.84 تعزز القدرا على استخدام اساليب التعزيز  المناسبة للموقف الصفي. 18

 37 6 %60.2 939. 3.01 تساعد على تحليل المادا العلمية بس ولة. 19

 100 14 %57.3 903. 2.86 قييم نتايج التربية العملية.يوجد آليات محددا ومعتمدا لت 20
 68 11 %58.8 931. 2.94 تحدد آليات واضحة لمتابعة المدرسة مع الطالب المعلم. 21
 69 11 %58.8 1.071 2.94 تحدد م ام واضحة لمشرف التربية العملية. 22

 %59 .66 2.95 المجموع الكلي
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 ( ان: 16يتضح من الجدول السابق )

 ( 3.22) (  بلغ متوسطق الحسابنأهداض التربية العملية وا حة ومحدد ) ونلق (1)معيار
 %(و حرن عل  المرتبة األول  لمجال التربية العمليةو وترتيبق للمجاىت64.5ونسبتق )

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض التربية 50)
ومحدد  بدرجة كا يةو  ن عد  و وح أهداض التربية عملية يؤثر سلبا  العملية ليست وا حة

  ردية.  اجتباداتعملية التربية العمليةو كما وي ترك تنليذها  ل    جراءاتعل  سير 
  (  بلغ متوسطق الحسابنأهداض التربية العملية معلنة للطالأ المعل ) ونلق (2)معيار 

(و 31) ( وترتيبق للمجاىت5) ل التربية العملية%(و وترتيبق لمجا60.4) ( ونسبتق3.02)
وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  أن أهداض التربية العملية 
اير معلنة للطالأ المعل و األمر الذ  يجعلق اير قادر عل   ب  طبيعة عملية التربية 

 العملية والبدض من  جرائبا بالدرجة المرجو .  
 (  بلغ متوسطق أهداض التربية العملية معلنة ألع اء هيئة التدريسونلق ) (3)ر معيا

 ( وترتيبق للمجاىت4) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية60.6) ( ونسبتق3.03) الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أهداض التربية 27)

مما يمثل رؤية اير وا حة لدى أع اء هيئة   اء هيئة التدريسالعملية اير معلنة ألع
التدريس لملبو  أهداض التربية العملية  ل  حد ماو األمر الذ  يجعل كل ع و هيئة تدريس 

 يجتبد  ن و م وتحديد أهداض التربية العملية.  
  وسطق (  بلغ متتشتمل المعايير عل  لوائ  تنريمية للتربية العملية) ونلق (4)معيار

( وترتيبق 9%(و وترتيبق لمجال التربية العملية)59.8( ونسبتق)2.99) الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  أن هناك 46للمجاىت)

نالا  ن تو ر لوائ  تنريمية للتربية العمليةو األمر الذ  يجعلبا تسير بطرياة عشوائيةو يعود 
 لكل ع و هيئة تدريس بطرقتق وأهوائقو ورؤيتق. أمر تنريمبا 

  (  بلغ متوسطق الحسابنتحدد مبا  وأدوار الطالأ المعل   ن مد  التدريأ) ونلق (5)معيار 
(و وببذا يكون قد تحاق 61) ( وترتيبق للمجاىت13) ( وترتيبق لمجال التربية العملية2.96)

ربية العملية ى تحدد مبا  وأدوار الطالأ بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك عل  أن الت
المعل   ن  تر  التدريأ بالدرجة المطلوبةو األمر الذ  يربك أداء الطالأ المعل   ن تطبيق 

ما يؤد   ل   جرائبا بطرياة قد تكون شكليةو تحاق األهداض اللعلية من  ؛التربية العلمية
 تطبيابا بدرجة ليست كا ية.
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  التربية العملية ذو  وبر  واوتلاص  ن طرق تدريس اللغة مشر و ) ونلق (6)معيار
 %(و وترتيبق لمجال التربية العملية61.5) ( ونسبتق3.08) (  بلغ متوسطق الحسابنالعربية

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن 17( وترتيبق للمجاىت )2)
لية من الوبر  واىوتلاص  ن طرق تدريس مشر ن التربية العملية ى يتمتعون بدرجة عا

اللغة العربيةو مما ى يكسأ الطالأ المعل  مبارات تطبيق اللعلن لتدريس اللغة العربيةو وهذا 
 يلسر أن كادر ارشراض اير مؤهل بالمستوى المطلوأ.  

  سطق (  بلغ متو ياو  مشرض التربية العملية بعدد زيارات  المتابعة المارر ) ونلق (7)معيار
 ( وترتيبق للمجاىت11) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية59.8) ( ونسبتق2.99) الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن بعض مشر ن 49)
التربية العملية ى يلتزمون  بكا ة الزيارات المارر و مما ى يتمكن المشر ون من تاوي  طلبتب  

 درجة المطلوبة والمرجو .   بال
  (  بلغ ياو  مشرض التربية العملية بإعداد التاارير الوالة بزيارات المتابعة) ونلق( 8)معيار

( وترتيبق 17) (و وترتيبق لمجال التربية العملية58.5) ( ونسبتق2.92) متوسطق الحسابن
دل ذلك عل  أن (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ي75للمجاىت )

مشر ن التربية العملية ياومون بإعداد التاارير الوالة بزيارات المتابعة بدرجة ليست كا يةو 
ما يجعل عملية التربية العملية تسير بشكل اير منر  ؛ للوقوض عل  نتائج التغذية الراجم

 )عشوائن(و .  
  عل  عل  تاارير زيارات ياو  مشرض التربية العملية باطالع الطالأ الم) ونلق (9)معيار

 %(و وترتيبق لمجال التربية العملية55.8) ( ونسبتق2.79) (  بلغ متوسطق الحسابنالمتابعة
(و وببذا يكون قد 129) ( حيث احتل أدن  درجة توا ر  ن المجالو وترتيبق للمجاىت24)

مون باطالع تحاق بدرجة توا ر  وق متوسطةو يدل ذلك عل  أن مشر ن التربية العملية ى ياو 
طالبب  عل  تاارير زيارات المتابعة بالدرجة المطلوبةو مما ى يمن  الطالأ المعل  من 

ليتجنبباو وموا م النجاح ليعززها  ن الممارسة اللعلية  ارولاقالوقوض عل  موا م 
 للتدريس بالدرجة المرجو .  

 ( ونسبتق2.81) ابن(  بلغ متوسطق الحسمد  التدريأ الميدانن كا ية) ونلق (10)معيار 
(و وببذا يكون قد 117) وترتيبق للمجاىت و(23) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية56.1)

تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن اللتر  الزمنية الموللة للتدريأ 
لعملية ما ى يكسأ الطالأ المعل  الوبر  ا؛ الميدانن لتربية العملية اير كا ية  ل  حد ما

 . رائبا جربية العملية البدض اللعلن من الكا ية  ن ممارسة التدريس اللعلنو وببذا ى تحاق الت
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  يتدرج برنامج التربية العملية ليشمل  المشاهد و المشاركة الجزئيةو ) ونلق (11)معيار
ربية %(و وترتيبق لمجال الت59.8) ( ونسبتق2.99)   بلغ متوسطق الحسابن(المشاركة الكاملة

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو 47) وترتيبق للمجاىت و(10) العملية
يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يمر بمبارات ووبرات التدريس بمراحلق المتدرجة بالمستوى 

 هيئة التدريس ومن المعل  ما يلتاد   ل  حد ما التوجيق واررشاد المباشر من ع و؛ المطلوأ
 .  الماي 

  يحدد لااء بين المشرض والطالأ المعل  قبل وبعد كل حلة تطبيق ) ونلق (12)معيار
( 19) (و وترتيبق لمجال التربية العملية57.5( ونسبتق)2.88) (  بلغ متوسطق الحسابن علية

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن 94) وترتيبق للمجاىت
رض ى يجر  لااًء قبليا وبعد  لحلة التطبيق اللعلية لطالأ المعل  بالدرجة الكا يةو قد المش

 يؤد  هذا األمر  ل  عد  تحايق اللائد  المرجو  من  جراء التربية العملية.  
  (  بلغ هناك عالقة وطيد  مم المدارس المتعاونة والطالأ المعل ) ونلق (13)معيار

( وترتيبق 16) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية58.5) سبتق( ون2.92) متوسطق الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن 74) للمجاىت

ما يعنن أن الطالأ ؛ العالقة بين الطالأ المعل  والمدرسة المتعاونة ليست بالدرجة المطلوبة
ل يمكنق من الممارسة اللعلية للعملية التعليميةو المعل  ل  ينورط  ن البيئة المدرسية بشك

 ويعود ذلك  ل  قلور من قبل  دار  برامج ارعداد. 
  (  بلغ متوسطق الحسابنتنمن التربية العملية استودا  الوسائل التعليمية) ونلق (14)معيار 

وببذا  (و43) ( وترتيبق للمجاىت8) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية59.9( ونسبتق )3)
يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن التربية العملية ى تنمن مبارات 
استودا  الوسائل  التعليمية الاائمة عل  التكنولوجيا الحديثة  ن تعلي  اللغة العربية لدى 

 ما يالل من  اعلية عملية التدريس. ؛ الطالأ المعل  بالدرجة المطلوبة
 (  بلغ متوسطق تساعد الطالأ المعل  عل  اوتيار أنشطة الدرس المناسبة) لقون( 15)معيار

 ( وترتيبق للمجاىت3) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية61.1) ( ونسبتق3.06) الحسابن
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن التربية العملية ى 21)

ما يلاد  ل  حد ما ؛ بالدرجة الكا ية  ن احتيار  األنشطة المناسبة للدرستساعد الطالأ المعل  
 المتعل  عنلر التحليز والتشويق للتعل . 

  تدرأ الطالأ المعل  عل  اوتيار الطرائق واألساليأ واىستراتيجيات ) ونلق (16)معيار
جال التربية %(و وترتيبق لم59.4) ( ونسبتق2.97(  بلغ متوسطق الحسابن)المناسبة للدرس

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو 57) ( وترتيبق للمجاىت12) العملية
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يدل ذلك عل  أن التربية العملية ى تدرأ الطالأ المعل  عل  اوتيار الطرائق واألساليأ 
 ادارعدالمناسبة لمو وع الدرس بالدرجة الكا يةو وهذا يعنن أن هناك  جو   ل  حد ما بين 

 التربو  عل  المستوى النرر  والمستوى العملن. 
  (  بلغ متوسطق الحسابنتساعد عل  ليااة األهداض السلوكية المناسبة) ونلق (17)معيار 

(و 100) ( وترتيبق للمجاىت20) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية57.3) ( ونسبتق2.86)
دل ذلك عل  أن التربية العملية ى تساعد وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ي

الطالأ المعل  عل  لوغ األهداض السلوكية المناسبة بالمستوى المطلوأو وهذا يعنن أن 
الطالأ المعل  ل  يتدرأ تدريبا كا يا عل  أن المتعل  هو محور عملية التعلي و وبالتالن ى 

 ية بالدرجة الكا ية. تأوذ بعين اىعتبار حاجاتق وولائلق النلسية و اىجتماع
  (  تعزز الادر  عل  استودا  أساليأ التعزيز المناسبة للموقض الللن) ونلق (18)معيار

( 22) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية56.8( ونسبتق)2.84) بلغ متوسطق الحسابن
ل  (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو ويدل ذلك ع107) وترتيبق للمجاىت

عزيز المناسبة للموقض الللن تأنبا ى تعزز قدر  الطالأ المعل  عل  استودا  أساليأ ال
بالمستوى المطلوأو واألمر الذ  قد ى يساعد عل  تحليز طلبتق عل  التعل و وهذا يدل عل  
أن الطالأ المعل  ل  يزود بوبرات ومبارات كا ية بإدار  اللض والتعامل مم اللروق اللردية 

 تالميذ . لدى 
  (  بلغ متوسطق الحسابنتساعد عل  تحليل الماد  العلمية بسبولة) ونلق (19)معيار 

(و 37) ( وترتيبق للمجاىت6) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية60.2) ( ونسبتق3.01)
وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أنبا ى تساعد الطالأ 

حليل الماد  العلمية بطرياة سبلة بالدرجة المرجو و وهذا يعنن أن هناك  جو   ل  المعل  عل  ت
 حتوى والممارسة العملية  ن التدريس.د األكاديمن عل  مستوى تحليل المحد ما بين ارعدا

  (  بلغ متوسطق يوجد آليات محدد  ومعتمد  لتايي  نتائج التربية العملية) ونلق (20)معيار
 ( وترتيبق للمجاىت21) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية57.3) ونسبتق (2.86الحسابن )

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أنق ى يوجد آليات 102)
ما يعنن أن التربية تجرى بطرياة اير موطط ؛ محدد  ومعتمد  لتاوي  نتائج التربية العملية

ما يعنن أن عملية التربية العملية ى ؛ ن ى يوجد آلية لتاوي  نتائجبالبا  ل  حد ماو بالتال
تو م للمراجعة والتاوي  بالمستوى الكا نو ببدض تطويرها للتناسأ مم األهداض التن 

 و عت من أجلبا. 
  (  بلغ متسطق تحدد آليات وا حة لمتابعة المدرسة مم الطالأ المعل ) ونلق (21)معيار

 ( وترتيبق للمجاىت14) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية58.8) سبتق( ون2.94) الحسابن
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(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أنبا ى تحدد آليات 69)
وا حة لمتابعة المدرسة مم الطالأ المعل  بالمستوى المطلوأو وهذا يشير  ل  وجود قلور 

ل  أمر التربية العملية  ن عملية التنسيق بين المشاركين  ن  ل  حد ما من قبل الاائمين ع
  جراء عملية التربية العملية. 

  (  بلغ متوسطق الحسابنتحدد مبا  وا حة لمشرض التربية العملية) ونلق (22)معيار 
(و 70) ( وترتيبق للمجاىت15) %(و وترتيبق لمجال التربية العملية58.8) ( ونسبتق2.94)

د تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن مبا  مشرض التربية وببذا يكون ق
العملية اير وا حة  ل  حد ماو ما يشير  ل  أن برامج ارعداد ى تولن مو وع ارشراض 

 عل  التربية العملية أهمية كا يةو  يترك األمر ىجتباد كل مشرض. 
 لية خالصة تحليل نتايج مجال معايير جودا التربية العم

مجال معايير جود  التربية العملية ببرامج  عداد معلمن اللغة يت   من والل تحليل نتائج 
 العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية أنق  

  تحاق ومن وجبة نرر أع اء  هيئة التدريس والطالأ المعلمين )مجتمعين( بدرجة
%(و وبلغ 59( ونسبتق)2.95سابن الكلن)توا ر  وق المتوسطةو حيث بلغ متوسطق الح

 (. 2.79(  ل  )3.22ية من)و وقد تراوحت المتوسطات الحساب(66.)انحرا ق المعيار 
  أع اء هيئة التدريس بدرجة توا ر عاليةو حيث بلغ متوسطق تحاق من وجبة نرر

 (.   63.%(و وانجرا ق المعيار )72.5( ونسبتق )3.62الحسابن)
 طالأ المعلمين بدرجة توا ر  وق متوسطةو حيث بلغ متوسطق تحاق من وجبة نرر ال

 ( 11) (. والشكل التالن (56.را ق المعيار ح%(و وان55.7( ونسبتق )2.79الحسابن)
 ذلك  يو   
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 (11شكل )
 المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا التربية العملية( يوضح 11شكل )

حسأ  –ئج أن المتوسطات الحسابية لمعايير جود  ارعداد التربو  لبرامج ارعداد وأربرت النتا
الجامعات كانت عل  النحو التالن   حريت جامعة الوليل بالمرتبة األول و حيث بلغ متوسطبا 

(و وتلتبا جامعة 3.04(و وتلتبا جامعة النجاح الوطنيةو وبلغ متوسطبا الحسابن)3.07الحسابن)
(و وتلتبا جامعة بيت لح و وبلغ متوسطبا 2.88حةو وبلغ متوسطبا الحسابن)الادس الملتو 

 ( يو   ذلك  12(. والشكل التالن )2.84الحسابن)

 جامعة النجاح 
جامعة القدس 

 جامعة الخليل  المفتوحة
جامعة بيت 

 لحم

2.86 
2.84 2.98 

2.94 

 حسب الجامعة -المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودة التربية العملية

Column1

 
 ( 12شكل )

 حسب الجامعة  -المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا التربية العملية( يوضح 12شكل )

ائج التن توللت لبا الدراسة الحالية  ن مجال معايير جود  التربية ويشير الباحث  ل  أن النت
تلات   ية العليا بالجامعات الللسطينيةوالعملية لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساس

(و توللت  ل  2005مم نتائج بعض الدراسات الساباة مثل دارسة )سناء أبو دقةو  تحية اللولوو
التربية العملية قد تحاات بدرجة توا ر متوسطةو ومن أه  ما أشارت  ليق أن أن معايير جود  
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عملية التربية العملية ى تبنء الطالأ المعل  لمزاولة مبنة التدريس بشكل كاضو ودراسة )وولة 
ية بدرجة توا ر ل(   اد تحاات معايير جود  التربية العم2004الشوشيرو سناء أبو دقةو 

 التربية العملية اير كا ية. رجراءارت  ليق أن المد  الموللة متوسطةو وأه  ما أش
(و 2007واوتللت نتائج الدراسة الحالية مم بعض الدراسات الساباة مثل دراسة )محمد شاهينو

 اد توللت  ل  أن معايير جود  التربية العملية  تحاات بدرجة توا ر  عيلةو وأه  ما توللت 
(و  اد تحاات 2012ة تجرى بلور  شكليةو ودراسة )شاد  أبو حلت  ليق أن عملية التربية العملي

للت  ليق أن  جراءات و معايير جود  التربية العملية بدرجة توا ر  عيلة جداو ومن أه  ما ت
التربية العملية تسير بطرياة اير منرمةو وأن مشر ن التربية العملية اير مؤهلين لذلكو كما ى 

دار  برامج ارعداد. يوجد تنسيق عال بين المدرس  ة الم يلة وا 
لدى  اوا ح ايستنتج الباحث من والل النتائج التن توللت  ليبا الدراسة الحالية أن هناك قلور 

التربية العملية ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو 
 ويعزو الباحث قلور التربية العملية  ل    

 أنبا تدار وتطبق بطرياة شكلية  ل  حد ما.      -
 أن بعض الاائمين عل  التربية العملية تنالب  الوبر  الكا ية  ل  حد ما.          -
 أن المد  الزمنية للتربية العملية اير كا ية  ل  حد ما.     -
جراءاتأن أهداض  -  التربية العملية اير وا حة  ل  حد ما.    وا 
 يق كامل مم األطرض ذات العالقة  ل  حد ما.  أنبا ى تجرى بتنس -

وبناء عل  ما تاد  من نتائجو يتطلأ من الاائمين عل  برامج ارعداد مراجعة وتايي  جانأ 
و الللسطينيةالتربية العملية ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

 جود  الشاملة. ببدض تحسينبا وتطويرها و ق معايير ال
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 تحليل نتايج بيانات مجال معايير جودا طرق التدريس   .6
المتوسطات الحسابية واىنحرا ات المعيارية والنسأ المئوية والترتيأ للمجال ( 17جدول )يو   

وباقن المجاىتو من والل تحليل بيانات استبانة مجال معايير جود  طرق التدريس ببرامج 
  .ارعداد

 (17جدول )
من وج ة ن ر كل من اعضا  هيية التدريس والطلبة  طرق التدريسايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا نت

 المعلمين مجتمعين

 المعايير الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

النسبة 
 الميوية 

الرتبة / 
 للمجال

الرتبة / 
 للمجالت

1 
اضرا، مناقشة، تعلم تتصف طرايق التدريس بالتنوع)مح

 الكتروني، مشروعات ..(.
3.27 
 .817 65.4% 1 4 

 13 2 %61.9 879. 3.10 تراعي الفروق الفردية بين الطلبة المعلمين. 2
 38 3 %60.1 868. 3.00 ت ير دافعية الطالب المعلم نحو التعلم. 3
 102 7 %56.9 854. 2.85 تتصف بالتجديد وتواكب التطور. 4
 88 5 %57.7 958. 2.88 رات التعلم ال اتي.تنمي م ا 5
 84 4 %57.9 871. 2.90 تنمي القدرا على المناقشة والحوار. 6
 123 12 %56.0 922. 2.80 تنمي القدرا على اتخا  القرار . 7
 110 8 %56.6 927. 2.83 تنمي القدرا على تحمل المسؤولية في المواقف الصفية. 8
 135 14 %54.8 942. 2.74 ليا لدى الطالب المعلم.تنمي م ارات التفكير الع 9
 136 15 %54.7 938. 2.73 تنمي القدرا على حل المشكالت. 10
 91 6 %57.6 957. 2.88 تنمي م ارا االتصال والتواصل مع اآلخرين. 11
 124 11 %56.0 934. 2.80 تنمي م ارات العمل التعاوني مع الطلبة والزمال . 12

 124 11 %56.0 906. 2.80 ع على استخدام مصادر المعرفة المتنوعة.تشجع االطال 13

 113 9 %56.4 906. 2.82 ترك ز على المنحى التواصلي في اللغة العربية. 14
 124 11 %56.1 948. 2.80 تمكن من تو يف تقنيات التعلم بفاعلية في التدريس. 15

16 
بادل توفر بيية تدريسية تتصف باإليجابية والفاعلية وت

 137 16 %54.6 954. 2.73 اآلرا .

 %57.4 .62 2.87 المجموع الكلي

 

 ( ان: 17يتضح من الجدول السابق )
 تتلض طرائق التدريس بالتنوع  محا ر و مناقشةو تعل  الكتروننو ) ونلق (1)معيار

%(و وحرن عل  المرتبة األول  65.4) ( ونسبتق3.27(  بلغ متوسطق الحسابن)مشروعات..
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر عاليةو يدل 4) طرق التدريسو وترتيبق للمجاىت لمجال

ما يدل عل  أن برامج  عداد  ؛ذلك عل  أن طرائق التدريس التدريس تعتمد أسلوأ التنوع
معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا تعتمد الطرق الحديثة  ن التعلي   ل  حد ماو أ  
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الطالأ المعل   ن عملية التدريسو وبالتالن تحلز الطالأ المعل  عل  التعل  أنبا تشرك 
 اللعال.   

  (  بلغ متوسطق الحسابنتراعن اللروق اللردية بين الطلبة المعلمين) ونلق (2)معيار 
(و 13( وترتيبق للمجاىت )2) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس61.9) ( ونسبتق3.10)

درجة توا ر  وق متوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس ى تراعن وببذا يكون قد تحاق ب
ما يكرس اللجو  بين مستويات ؛ اللروق اللردية بين الطلبة المعلمين بالدرجة المطلوبة

الطالأو ويستبدض التدريس  ئة معينة من الطلبة المعلمين  ل  حد ماو وهذا األمر ى يؤد  
المطلوبة لبرامج ارعدادو ويلسر الباحث هذا األمر  ل   ل  تحايق األهداض المرجو  بالدرجة 

 عد  الكلاء  التربوية  لبعض أع اء هيئة التدريس.  
 ( ونسبتق3(  بلغ متوسطق الحسابن)تثير دا عية الطالأ المعل  نحو التعل )( ونلق 3)معيار 

قد تحاق (و وببذا يكون 38) ( وترتيبق للمجاىت3) (و وترتيبق لمجال طرق التدريس60.1)
بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس ى تعمل عل   ثار  دا عية 

ما يالل درجة تلاعلب  مم ع و هيئة التدريس ؛ الطلبة المعلمين نحو التعل  بالدرجة الكا ية
 من جانأو ومم الماد  المادمة من جانأ آور. 

  ( ونسبتق2.85) (  بلغ متوسطق الحسابنتتلض بالتجديد وتواكأ التطور) ونلق (4)معيار 
(و وببذا يكون قد 104) ( وترتيبق للمجاىت7) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس56.9)

تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس المعتمد   ن برامج 
 ر و مما ى حاارعداد هن طرق تاليدية تعتمد عل  أسلوأ التلاين المتمثل  ن أسلوأ الم

ش ك الطالأ المعل  بلاعلية  ل  حد ماو عل  الرا  أن النرريات ار يساعد عل  تحليز وا 
 التربوية الحديثة تعتبر أن الطالأ البدض األساسن للعملية التعليمية التعلمية.      

  ( ونسبتق2.88) (  بلغ متوسطق الحسابنتنمن مبارات التعل  الذاتن) ونلق (5)معيار 
(و وببذا يكون قد تحاق 90) ( وترتيبق للمجاىت5) (و وترتيبق لمجال طرق التدريس57.7%)

بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس ى تنمن لدى الطالأ المعل  
ما ى يساعد عل  ولق روح البحث واىطالع ؛ مبارات التعل  الذاتن بالمستوى المطلوأ

يد   ن التعل و وببذا يغلل أع اء هيئة التدريس النرريات لالديب و ويكرس الملبو  الت
 الحديثة  ن التعلي  والتعل  باعتبار أن المعل  محور عملية التعلي . 

  ( 2.90) (  بلغ متوسطق الحسابنتنمن الادر  عل  المناقشة والحوار) ونلق (6)معيار
(و وببذا يكون 85) جاىت( وترتيبق للم4) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس57.9ونسبتق )

قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس ى تنمن قدر  الطالأ 
المعل  عل  المناقشة والحوار  ل  حد ماو وهذا يؤكد أن طرق التدريس تعتمد عل  التلاين 
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حد ماو وهذا ى والحلرو وبالتالن ى تنمن لدى الطالأ المعل  أسلوأ المناقشة والحوار  ل  
 ينسجم مم الملبو  الحديث للمعل  ودور   ن المجتمم.

  ( ونسبتق2.80) (  بلغ متوسطق الحسابنتنمن الادر  عل  اتواذ الارار) ونلق (7)معيار 
(و وببذا يكون قد 125) ( وترتيبق للمجاىت12) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس56)

لك عل  أن طرق التدريس ى تنمن قدرات الطالأ تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذ
ك الطالأ المعل  ار  إن طرق التدريس الاائمة عل   ش المعل  عل  اتواذ الارار  ل  حد ماو

بعملية التدريس من شأنبا أن تعزز لديق الثاة بالنلسو وبالتالن تمنن لديق الادر  عل  اتواذ 
 الارار اللحي .

  (  بلغ متوسطق عل  تحمل المسؤولية  ن المواقض اللليةتنمن الادر  ) ونلق (8)معيار
 ( وترتيبق للمجاىت8) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس56.6) ( ونسبتق2.83الحسابن )

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس 112)
المعل  عل  تحمل المسؤولية  ن  دار   تاليدية ى تأوذ بعين اىعتبار تنمية  قدرات الطالأ

 اللضو وى تتبم النرريات الحديثة  ن طرق التدريس بالدرجة المطلوبة.   
  (  بلغ متوسطق الحسابنتنمن مبارات التلكير العليا لدى الطالأ المعل ) ونلق (9)معيار 

(و 137) ( وترتيبق للمجاىت14) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس54.8) ( ونسبتق2.74)
وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس ى تنمن 

وهذا يعود  ل  أن طرق التدريس  مبارات التلكير العليا لدى الطالأ المعل  بالدرجة المطلوبةو
يض والناد الحالية تغلل تعزيز مبدأ الحوار والمناقشة واىبتكار المحلز  لمبارات التحليل والتأل

 والتاوي  للطالأ المعل .  
  ( 2.73) (  بلغ متوسطق الحسابنتنمن الادر  عل  حل المشكالتونلق ) (10)معيار

(و وببذا 138) ( وترتيبق للمجاىت15) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس54.7ونسبتق )
ر  الطالأ يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس ى تنمن قد

المعل  عل  حل المشكالت بالدرجة المرجو و وهذا يعنن أن الطالأ المعل  ى يزود بمبارات 
 بداعية وقدرات عل  التحليل والتايي  والتطوير بالمستوى المطلوأو  يجأ عل  طرق التدريس 

لبق أن تأوذ بعين اىعتبار تلكير الطالأ المعل  وتكشض عل  طاقاتق الكامنةو وهذا ما تتط
 طبيعة العلر ليت   عداد معل  قادر عل  التلاعل اىيجابن مم بيئتق. 

  (  بلغ متوسطق الحسابنتنمن مبار  اىتلال والتوالل مم ا ورين) ونلق (11)معيار 
(و 93) ( وترتيبق للمجاىت6) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس57.6( ونسبتق )2.88)

المتوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس ى تنمن  وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق
ما تحد من ؛ مبارات اىتلال والوالل لدى الطالأ المعل  مم ا ورين بالدرجة المطلوبة
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قدر  الطالأ المعل  عل  التوالل والتلاعل مم بيئتق التن يعيش  يباو علما بأن طبيعة مبنة 
 اىتلال والتوالل.  التدريس تلرض عل  من ياو  ببا أن يتمتم بمبارات

 (  بلغ متوسطق الحسابن تنمن مبارات العمل التعاونن مم الطلبة والزمالء) ونلق (12)معيار
(و 126) ( وترتيبق للمجاىت13) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس56) ( ونسبتق2.80)

من وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس ى تن
ل  مبارات العمل التعاونن مم الطالأ والزمالء بالمستوى المتوقمو مما ى يساعد الطالأ المع

ج  والتلاعل مم مجتمعق  ل  حد ماو  العمل التعاونن ياو  شوليتق ويعزز لديق امعل  اىند
 روح اىنتماء للوطن. 

  (  بلغ متوسطق ةتشجم اىطالع عل  استودا  ملادر المعر ة المتنوع) ونلق (13)معيار
 ( وترتيبق للمجاىت11) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس56) ( ونسبتق2.80الحسابن )

متوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق ال(و وببذا 124)
ما يجعلق ؛ ى تشجم الطالأ المعل  عل   استودا  الملادر المتنوعة بالدرجة الكا ية

 ن ملادر محدد و وهذا األمر ى يكسبق مبارات البحث بالدرجة المرجو و مما ى محلورا 
يمنحق اللرلة اىطالع عل  ملادر حديثةو ويبا  محدود األ قو  إن التنوع  ن الحلول 

 عل  المعر ة ينمن مبارات الماارنة والتحليل والتايي . 
  (  بلغ متوسطق الحسابنالعربيةتركاز عل  المنح  التواللن  ن اللغة ) ونلق (14)معيار 

(و 115) ( وترتيبق للمجاىت9) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس56.4) ( ونسبتق2.82)
وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس ى تولن 

ماع والمحادثة ما ى ينمن مبارات اىست؛ األهمية الكا ية للتوالل باللغة العربية الللح 
 باللغة العربية الللح  لدى الطالأ المعل   ل  حد ما. 

  (  بلغ متوسطق تمكن من توريض تانيات التعل  بلاعلية  ن التدريس) ونلق (15)معيار
 ( وترتيبق للمجاىت10) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس56.1) ( ونسبتق2.80الحسابن )

ا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن طرق التدريس (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة تو 121)
ى تمكن الطالأ المعل   ل  حد ما من توريض تانيات التعل  بلاعلية  ن التدريسو وهذا يشير 
 ل  أن بعض أع اء هيئة التدريس  ن برامج  عداد معلمن اللغة العربية بالجامعات 

ما ي عض من جود  ؛ رجة الكا يةالللسطينية ى يستودمون تانيات حديثة  ن التدريس بالد
 األداء التدريسنو ويبا  أسلوأ المحا ر  هو السائد. 

  (  بلغ تو ر بيئة تدريسية تتلض باريجابية واللاعلية وتبادل ا راء) ونلق (16)معيار
( حيث جاء 16) %(و وترتيبق لمجال طرق التدريس54.6( ونسبتق)2.73) متوسطق الحسابن

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق 139) و وترتيبق للمجاىت ن أدن  ترتيأ المجال
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المتوسطةو يدل ذلك عل  أن البيئة التدريسية ى تتس  باللاعلية اريجابية وتبادل ا راء 
ما ى يساعد عل  اىستجابة المطلوبة لتحايق األهداض المنشود و وى يولق ؛ بالدرجة الكا ية

 الحوار والنااش  ل  حد ما.   جوا ديماراطيا مريحا يسود 
 

 خالصة تحليل نتايج مجال معايير جودا طرق التدريس 
مجال معايير جود  طرق التدريس ببرامج  عداد معلمن يت   من والل تحليل نتائج  

 اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية أنق  
  طالأ المعلمين )مجتمعين( بدرجة توا ر من وجبة نرر أع اء هيئة التدريس والتحاق

%(و وبلغ 57.4) ( ونسبتق2.87)  وق المتوسطةو حيث بلغ متوسطق الحسابن الكلن
 (.2.73(  ل  )3.27) ية منو وقد تراوحت المتوسطات الحساب(62.) انحرا ق المعيار 

  أع اء هيئة التدريس بدرجة توا ر عاليةو حيث بلغ متوسطق تحاق من وجبة نرر
 (. 61.)  (و وانجرا ق المعيار 71.6( ونسبتق )3.58سابن )الح

  تحاق منو وجبة نرر الطالأ المعلمين بدرجة توا ر متوسطةو حيث بلغ متوسطق
( 13(.  والشكل التالن )47.) را ق المعيار ح(و وان53.6( ونسبتق )2.68الحسابن )

   يو   ذلك   

    
 (13شكل )

 المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا طرق التدريس( يوضح 13) شكل

حسأ  –وأربرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لمعايير جود  طرق التدريس لبرامج ارعداد 
الجامعات كانت عل  النحو التالن  حريت جامعة الوليل بالمرتبة األول و حيث بلغ متوسطبا 

جامعة  (و وتلتبا2.89لادس الملتوحةو وبلغ متوسطبا الحسابن)(و وتليبا جامعة ا3.07الحسابن)
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(و وتلتبا جامعة النجاح الوطنيةو وبلغ متوسطبا 2.85) بيت لح و وبلغ متوسطبا الحسابن
 ( يو   ذلك  14(. والشكل التالن )2.73) الحسابن

 

 
  (14شكل )

 جامعةحسب ال –عايير جودا طرق التدريس مجال مالمتوسطات الحسابية ل( يوضح 14شكل )
 

يشير الباحث  ل  أن النتائج التن توللت لبا الدراسة الحالية  ن مجال معايير جود   
طرق التدريس لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو 

(و أشارت  ل  أن معايير 2014ارسة )هما  حمادنقوتتلق مم نتائج الدراسات الساباة التالية   د
جود  طرق التدريس تحاات بدرجة توا ر متوسطةو ومن أه  ما توللت  ليق أن طرق التدريس 

(و 2012لدى برامج  عداد المعل  تاليديةو تعتمد أسلوأ التلاين والحلر. أما دراسة )جمال البسنو
ت بدرجة توا ر متوسطةو ومن أه  نتائجبا أن  توللت  ل  أن معايير جود  طرق التدريس تحاا

طرق التدريس لدى برامج  عداد المعل  اير قائمة عل  أن الطالأ المعل  محور العملية التعليمية 
 يا لدى الطالأ المعل .    لالتعلميةو وأن طرق التدريس ى تنمن مبارات التلكير الع

 ل   الدراسة الحالية أن هناك قلور يستنتج الباحث من والل النتائج التن توللت لبا ا 
حد ما لدى طرق التدريس ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

 الللسطينيةو ويعزو الباحث قلور طرق التدريس  ل   
أنبا تعتمد عل  طرق تدريس تاليديةو وتغلل النرريات الحديثة  ن التعلي  والتعل   ل  حد  -

  ما.
 أنبا تعتمد عل  أسلوأ المحا ر و وتبمل أسلوأ الحوار والنااش  ل  حد ما.  -
 أنبا ى تعتمد عل  النشطات المنبجية واير المنبجية بالدرجة الكا ية .  -
 أنبا ى تورض تانيات التعلي  الحديثة بالدرجة الكا ية.  -
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  ل  حد ما.  أنبا ى تأوذ بعين اىعتبار بأن المتعل  هدض رئيس لعملية التعلي  -
 أن بعض أع اء هيئة التدريس تنالب  الوبر  الكا ية  ن طرق تدريس اللغة العربية.       -
وبناء عل  ما تاد  من نتائجو يتطلأ من الاائمين عل  برامج ارعداد مراجعة وتايي   

و لسطينيةاللطرق التدريس ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 
 ببدض تحسينبا وتطويرها و ق معايير الجود  الشاملة.

 تحليل نتايج بيانات مجال معايير جودا اساليب التقويم  .7
المتوسطات الحسابية واىنحرا ات المعيارية والنسأ المئوية والترتيأ للمجال ( 18جدول )يو   

د  أساليأ التاوي  ببرامج وباقن المجاىتو من والل تحليل بيانات استبانة مجال معايير جو 
  .ارعداد

 (18جدول ) 
من وج ة ن ر كل من اعضا  هيية التدريس والطلبة نتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا اساليب التقويم 
 المعلمين مجتمعين

 الرقم
المتوسط  المعايير

 الحسابي
االنحراف 
 المعيار 

النسبة 
 الميوية

الرتبة / 
 للمجال

الرتبة / 
 للمجاالت

 19 1 %61.2 773. 3.06 اساليب التقويم محددا. 1
 84 3 %57.9 875. 2.90 تراعي الفروق الفردية بين الطلبة المعلمين. 2
 80 2 %58.2 895. 2.91 تقيس الجوانب المعرفية. 3
 112 6 %56.5 912. 2.83 تقيس الجوانب الم ارية. 4
 131 11 %55.6 954. 2.78 تقيس الجوانب الوجدانية. 5
 124 8 %56.0 909. 2.80 تتميز معايير التقويم  بالموضوعية. 6
 97 4 %57.3 962. 2.87 تشمل كافة جوانب المقرر الدراسي. 7
 138 12 %54.1 836. 2.70 تتضمن تقديم التغ ية الراجعة بعد عملية التقويم. 8
 116 7 %56.1 931. 2.81 مي(.يكون التقويم شامال  )البنايي، التكويني، الختا 9

10 
يشتمل التقويم جميع جوانب اإلعداد)ال قافي، األكاديمي، 

 الم ني(.
2.78 .947 55.7% 9 129 

11 
 ينمي م ارات التقويم ال اتي لدى الطالب المعلم.

2.67 .935 53.4% 14 140 

 130 10 %55.6 944. 2.78 تستخدم نتايج التقويم من اجل عمليات التطوير. 12
 111 5 %56.5 937. 2.83 تنطلق إجرا ات التقويم من اهداف البرنامج. 13
 139 13 %53.4 1.052 2.67 تقيس م ارات عقلية عليا)ستنتاج، تحليل، تركيب،(. 14

 %55.9 .64 2.80 المجموع الكلي

 ( ان: 18يتضح من الجدول السابق )
  ( ونسبتق3.06) ق الحسابن(  بلغ متوسطأساليأ التاوي  محدد ) ونلق (1)معيار 

( حرن المرتبة األول  لمجال أساليأ التاوي و وترتيبق 1) %(و وترتيبق لمجال التاوي 61.2)
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن 19) للمجاىت

ل دقيق يأ التاوي  ى تايس بشكما يعنن أن أسال؛ أساليأ التاوي  اير محدد   ل  حد ما
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داءات المطلوبة الواجأ توا رها لدى الطالأ المعل و  توتلض أساليأ التاوي  من ع و ا 
 هيئة التدريس  ور.

  (  بلغ متوسطق الحسابنتراعن اللروق اللردية بين الطلبة المعلمين) ونلق (2)معيار 
وببذا يكون  (و86) ( وترتيبق للمجاىت3) %(و وترتيبق لمجال التاوي 57.9( ونسبتق )2.90)

قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطة و يدل ذلك عل  أن أساليأ التاوي  ى تراعن اللروق 
اللردية بين الطلبة المعلمين بالدرجة المطلوبةو وهذا األمر ى يحاق أهداض العملية التعليمية 

 التعلمية بالدرجة المرجو .  
  ( ونسبتق2.91) وسطق الحسابن(  بلغ متتايس الجوانأ المعر ية) ونلق (3)معيار 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 80) ( وترتيبق للمجاىت2) (و وترتيبق لمجال التاوي 58.2)
توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أساليأ التاوي  ى تايس الجوانأ المعر ية لدى الطلبة 

و وعات المراد قياسبا المعلمين بالدرجة الكا يةو مما يعنن أن هناك قلورا  ن تحديد الم
عل  مستوى الجانأ المعر نو وأن الوبر  قد تكون اير كا ية لبعض معد  الاياس والتاوي  

 التربو .  
  ( ونسبتق2.83) (  بلغ متوسطق الحسابنالمبارية تايس الجوانأ) ونلق (4)معيار 

قد تحاق (و وببذا يكون 114) ( وترتيبق للمجاىت6) %(و وترتيبق لمجال التاوي 56.5)
بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أساليأ التاوي  ى تايس الجوانأ المبارية لدى 
الطلبة المعلمين بالدرجة المطلوبةو مما يعنن أن هناك قلورا  ل  حد ما  ن تحديد 
المو وعات المراد قياسبا عل  مستوى الجانأ المبار و وأن الوبر  اير كا ية لبعض معد  

 والتاوي  التربو .   الاياس
  ( ونسبتق2.78) (  بلغ متوسطق الحسابنتايس الجوانأ الوجدانية) ونلق (5)معيار 

(و وببذا يكون قد تحاق 133) ( وترتيبق للمجاىت11) %(و وترتيبق لمجال التاوي 55.6)
بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أساليأ التاوي  ى تايس الجوانأ الجودانية 
لدى الطلبة الملعمين بالمستوى المطلوأو مما يعن  أن هناك قلورا  ل  حد ما  ن تحديد 
المو وعات المراد قياسبا عل  مستوى الجانأ الوجدانن.  مما يدل عل  أن الوبر  اير 

 كا ية لبعض لمعدى الاياس والتاوي  التربو .  
  ( 2.80) متوسطق الحسابن (  بلغتتميز معايير التاوي   بالمو وعية) ونلق (6)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق 123) ( وترتيبق للمجاىت8) %(و وترتيبق لمجال التاوي 56) ونسبتق
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بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن أساليأ التاوي  ى تتلض بالمو وعية  ل  
 درجة المطلوبة. حد ماو مما يالل من لدق قياس التاوي  للمعارض والمبارات المراد قياسبا بال

  ( 2.87) (  بلغ متوسط الحسابنتشمل كا ة جوانأ المارر الدراسن) ونلق (7)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق 99) ( وترتيبق للمجاىت4) %(و وترتيبق لمجال التاوي 57.3) ونسبتق

بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل عل  أن أساليأ التاوي  ى تشمل كا ة جوانأ المارر 
اسن بالدرجة الكا يةو يعنن ذلك أن هناك انتاائية لبعض مو وعات المارر الدراسن الدر 

الال للبعض ا ور  ل  حد ما ما يعنن أن هناك بعض ؛ تشملبا أساليأ التاوي  وا 
المو وعات ى تو م للاياس والتاوي و وكأن وجودها  ن المارر اير مب و وهذا يعد نالا 

 مرجو  من ت مينبا  ن المارر الدراسن.      ل  حد ما  ن تحايق األهداض ال
  (  بلغ متوسطق الحسابنتت من تادي  التغذية الراجعة بعد عملية التاوي ) ونلق (8)معيار 

(و وببذا 140) ( وترتيبق للمجاىت12) %(و وترتيبق لمجال التاوي 54.1) ( ونسبتق2.70)
يأ التاوي  ى تستليد من عملية يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن أسال

ما ى يحاق البدض من التاوي  بالدرجة ؛ التاوي  من والل التغذية الراجعة بالدرجة الكا ية
 المطلوبةو التن يجأ أن تورض نتائج التاوي  لتحسين موا م  ولاق الطالأ المعلمين. 

  بلغ متوسطق الحسابن (يكون التاوي  شامال  البنائنو التكويننو الوتامنونلق ) (9)معيار  
(و وببذا 118) ( وترتيبق للمجاىت7) %(و وترتيبق لمجال التاوي 56.1) ( ونسبتق2.81)

يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن التاوي  اير متدرج لمراحل 
عة التحليل ما يمثل  نالا متاب؛ تعل  المعارض )البنائنو التكويننو الوتامن( بالدرجة الكا ية

 المتدرج لدى الطالأ المعل   ل  حد ما. 
  (  بلغ يشتمل التاوي  جميم جوانأ ارعداد الثاا نو األكاديمنو المبنن) ونلق (10)معيار

 ( وترتيبق للمجاىت9) %(و وترتيبق لمجال التاوي 55.7) ( ونسبتق2.78) متوسطق الحسابن
لمتوسطةو يدل ذلك عل  أن التاوي  ى (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق ا131)

ما ى يايس مدى ؛ يشمل بعض جوانأ ارعداد الثاا ن واألكاديمن والتربو  بالدرجة الكا ية
تحايق أهداض  عداد معل  اللغة العربية بالدرجة الكا يةو  ال يمكن  الال جانأ من جوانأ 

 ارعداد.   
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  (  بلغ متوسطق الحسابنلدى الطالأ المعل  ينمن مبارات التاوي  الذاتن) ونلق (11)معيار 
( وجاء ترتيبق  ن آور قائمة 14) %(و وترتيبق لمجال التاوي 53.4) ( ونسبتق2.67)

(و وجاء ترتيبق ما قبل المعيار األوير للمجالتو وببذا 142) المجالو وترتيبق للمجاىت
نمن مبارات التاوي  الذاتن يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن التاوي  ى ت

 ما يلاد  أحد أهداض التاوي   ل  حد ما.                      ؛ لدى الطالأ المعل  بالمستوى المطلوأ
  (  بلغ متوسطق الحسابنتستود  نتائج التاوي  من أجل عمليات التطوير) ونلق (12)معيار 

(و وببذا 132) تيبق للمجاىت( وتر 10) %(و وترتيبق لمجال التاوي 55.6) ( ونسبتق2.78)
يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن نتائج التاوي  ى يستلاد منبا  ن 

ما يلاد  من تحايق أه  أهداض التاوي و  التطوير ى يت   ن  راغو بل يأتن  ؛عمليات التطوير
 لعملية التاوي .     اطبيعي انتاج

  (  بلغ متوسطق الحسابنالتاوي  من أهداض البرنامج تنطلق  جراءات) ونلق (13)معيار 
(و وببذا يكون 113) ( وترتيبق للمجاىت5) (و وترتيبق لمجال التاوي 56.5) ( ونسبتق2.83)

قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن  جراءات التاوي  ى تنطلق من 
داض التاوي  ى تايس مدى تحايق ما يدل عل  أن أه؛ أهداض البرنامج بالدرجة الكا ية

 األهداض المرجو  من برامج  عداد معلمن اللغة العربية بالدرجة المطلوبة. 
  (  بلغ متوسطق تايس مبارات عالية عليا   ستنتاجو تحليلو تركيأ) ونلق (14)معيار

 (و141) ( وترتيبق للمجاىت13) (و وترتيبق لمجال التاوي 53.4) ( ونسبتق2.67) الحسابن
وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن التاوي  ى يايس مبارات عليا 

نااقض  ل  حد ما تما ي؛ لدى الطالأ المعل )التحليلو التركيأو اىستنتاج( بالمستوى المطلوأ
مم أهداض  عداد المعل   ن الارن الحاد  والعشرينو و ق ملبو   عداد المعل  واألدوار 

 بق  ن العلر الحالن المتطور. ةالمنوط
 

 خالصة تحليل نتايج مجال معايير جودا اساليب التقويم 
مجال معايير جود  أساليأ التاوي  ببرامج  عداد معلمن يت   من والل تحليل نتائج  

 اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية أنق  
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 أ المعلمين) مجتمعين( بدرجة توا ر يس والطالة نرر أع اء هيئة التدر تحاق من وجب
%(و وبلغ 55.9( ونسبتق)2.80 وق المتوسطةو حيث بلغ متوسطق الحسابن الكلن)

 (.  2.67(  ل  )3.06ية من)و وقد تراوحت المتوسطات الحساب(64.)انحرا ق المعيار  
 حسابن  اء هيئة التدريس بدرجة توا ر عاليةو حيث بلغ متوسطق التحاق من وجبة أع

 (.  58.(و وانجرا ق المعيار ) 71.1( ونسبتق )3.56)
  تحاق من وجبة نرر الطالأ المعلمين بدرجة توا ر متوسطةو حيث بلغ متوسطق

( 15(. والشكل التالن رق )50.را ق المعيار )ح(و وان52.1( ونسبتق )2.61الحسابن )
     يو   ذلك   

 

   

 
 (15شكل )

 المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا اساليب التقويم( يوضح 15شكل ) 

حسأ  –وأربرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لمعايير جود  طرق التدريس لبرامج ارعداد 
الجامعات كانت عل  النحو التالن  حريت جامعة الوليل حريت بالمرتبة األول و حيث بلغ 

(و وتلتبا 2.87وتليبا جامعة بيت لح و وبلغ متوسطبا الحسابن )(و 2.92متوسطبا الحسابن )
(و وتلتبا جامعة النجاح الوطنيةو وبلغ 2.83جامعة الادس الملتوحةو وبلغ متوسطبا الحسابن )

 ( يو   ذلك  16(. والشكل التالن )2.63متوسطبا الحسابن )
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 ( 16شكل )

 جامعةحسب ال –ير جودا اساليب التقويم طات الحسابية لمجال معايالمتوس( يوضح 16شكل )
  
يشير الباحث  ل  أن النتائج التن توللت لبا الدراسة الحالية  ن مجال معايير جود   

طرق التدريس لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو 
(و أربرت 2012الساباة مثل  دراسة )نائلة الوزندارو منير ر وانواتلات مم نتائج الدراسات 

نتائجبا أن معايير جود  أساليأ التاوي  تحاات بدرجة توا ر متوسطةو ومن أه  ما أشارت  ليق؛ 
أن أساليأ التاوي  ى تنمن مبارات التاوي  الذاتن لدى الطالأ المعلمين بدرجة كا يةو كما 

اوي  ى تايس مبارات عليا)استنتاجو تحليلو تركيأ( بالدرجة المطلوبة.    وأشارت  ل  أن أساليأ الت
أ التاوي  تحاات (و توللت  ل  أن معايير جود  أسالي2007 دارسة )عبد الكري  جاموسو

ةو وأه  ما أشارت  ليق؛ أن أساليأ التاوي  تولو من التنوعو وأنبا ى تراعن لبدرجة توا ر  عي
 طالأ المعلمين. اللروق اللردية بين ال

 ايستنتج الباحث من والل النتائج التن توللت لبا الدراسة الحالية أن هناك قلور  
لدى أساليأ التاوي  ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات  اوا ح

 الللسطينيةو ويعزو الباحث قلور أساليأ التاوي   ل   
 ع اء هيئة التدريس  ن مجال الاياس والتاوي . عد  الوبر  الكا ية أل -
 أنبا تعتمد التاوي  كبدض  ن حد ذاتقو ليس ببدض التطوير.   -
 أنبا تركز عل  الجانأ المعر نو وتغلل مبارات التلكير العليا.  -
 أنبا ى تأوذ بعين اىعتبار طبيعة وولولية ماد  اللغة العربية.  -
 عل  ماد  تدريس اللغة العربية.  عملية ى تستود   ن تطبيااتبا نماذج -
 أنبا ى تتس  بالتنوع والشمول.        -
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وبناء عل  ما تاد  من نتائجو يتطلأ من الاائمين عل  برامج ارعداد مراجعة وتايي   
و الللسطينيةأساليأ التاوي  ببرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 

 تطويرها و ق معايير الجود  الشاملة. ببدض تحسينبا و 
 
  تحليل نتايج بيانات االستبانة كاملة، تشمل كافة مجاالت برامج اإلعداد 

 ( 19جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الميوية والترتيب ودرجة التوافر لمجاالت المعايير)المجاالت ( يوضح 19جدول )

 اعضا  هيية التدريس والطلبة المعلمين مجتمعين  السبعة( من وج ة ن ر 

المتوسط  المجال الرقم 
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار 

ة بسالن
 الميوية

 درجة التوافر الترتيب

 فوق المتوسطة 3 %58.7 61. 2.93 امج اإلعداد.  معايير جودا اهداف بر  1
 سطةفوق المتو  4 %58.1 61. 2.91 ال قافي. اإلعدادمعايير جودا  2
 فوق المتوسطة 1 %60.8 60. 3.04 معايير جودا اإلعداد األكاديمي.  3
 فوق المتوسطة 5 %57.5 66. 2.87  معايير جودا اإلعداد التربو . 4
 فوق المتوسطة 2 %59 66. 2.95 معايير جودا التربية العملية.   5
 فوق المتوسطة 6 %57.4 62. 2.87 معايير جودا وطرق التدريس.   6
 فوق المتوسطة 7 %55.9 64. 2.80 معايير جودا اساليب التقويم.  7

 فوق المتوسطة - % 58.2 62. 2.91 المجموع الكلي

 

 ( ما يلي: 19يتضح من الجدول السابق )
%(و 58.2) ( وبنسبة مئوية عامة2.91أن المتوسط الحسابن الكلن للمجاىت السبعة بلغ ) -

تكون تحاات مجاىت معايير جود  برامج  عداد معلمن وببذا  ) 62.وبانحراض معيار  عا )
 متوسطة.    وق الالعليا بالجامعات الللسطينية بدرجة توا ر  األساسيةاللغة العربية للمرحلة 

%(  ل  60.8( ونسبتبا)3.04) ستبانة منت المتوسطات الحسابية لمجاىت اىتراوح -
 %(.55.9( ونسبتبا)2.80)

عداد األكاديمن عل  أعل  متوسط حسابنو حيث بلغ متوسطق حرن مجال معايير جود  ار -
متوسطةو ث  تال  مجال معايير  وق ال%(و وبدرجة توا ر 60.8) ( ونسبتق3.04الحسابن )

 وق %( وبدرجة توا ر 59( ونسبتق)2.95) جود  التربية العملية وبلغ متوسطق الحسابن
( 2.93عداد وبلغ متوسطق الحسابن)متوسطةو ث  تال  مجال معايير جود  أهداض برامج ارال

متوسطةو ث  تال  مجال معايير جود  ارعداد الثاا ن  وق الوبدرجة توا ر  %(58.7) ونسبتق
متوسطةو ث  تال   وق ال%( وبدرجة توا ر 58.1( ونسبتق)2.91) وبلغ متوسطق الحسابن

%( 57.5) ق( ونسبت2.87) مجال معايير جود  ارعداد التربو  وبلغ متوسطق الحسابن
متوسطةو ث  تال  مجال معايير جود  أساليأ وطرق التدريس وبلغ  وق الوبدرجة توا ر 
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متوسطةو ث  تال  مجال  وق ال%( وبدرجة توا ر 57.4) ( ونسبتق2.87) متوسطق الحسابن
%( وبدرجة 55.9) ( ونسبتق2.80) معايير جود  أساليأ التاوي  وبلغ متوسطق الحسابن

   ( يو   ذلك   17والشكل التالن ) .طةمتوس وق ال توا ر
 

 (17شكل )
المتوسطات الحسابية لكافة مجاالت معايير جودا برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا من ( يوضح 17شكل )

 وج ة ن ر اعضا  هيية التدريس والطالب المعلمين مجتمعين 
 

 فروض البحث:  نتايج فحص 
جابات الطالب ) المبحو ينإجابات الفروق  بين فحص نتايج . 1 اعضا  هيية التدريس، وا 

  :  المعلمين(
 ( 20جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الميوية والترتيب ودرجة التوافر لمجاالت المعايير)المجاالت ( يوضح 20جدول )
 يس والطالب المعلمين( حسب متغير المبحوث ) اعضا  هيية التدر  –السبعة( 

 درجة التوافر النبسة الميوية اإلنحراف المعيار  الحسابي المتوسط المبحوث  الرقم 
 عالية  72.6 63. 3.63 اعضا  هيية التدريس 1
 متوسطة 54.6 59. 2.73 الطالب المعلمون 2

 : ان   (20يتضح من الجدول السابق )
  د  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة المتوسط الحسابن الكلن لمجاىت معايير جو

( 3.63أع اء هيئة التدريس قد بلغ ) من وجبة نرراألساسية العليا بالجامعات الللسطينية 
(و وببذا يكون قد تحاات مجاىت معايير جود  63.را ق المعيار )ح(و وان72.6ونسبتق )

2.93 

2.91 

3.04 

2.87 

2.95 

2.87 

2.8 

 ال   س ات ال  اب ة 
ل  ا ت معاي   ج دة ب امج اإلع اد م  وجهة ن   أع اء ه  ة ال  ري  وال الب ال عل    

 م   ع    

 م ال معاي   ج دة األه ا   

 م ال معاي   ج دة اإلع اد ال قافي

 م ال معاي   ج دة اإلع اد األكادي ي

 م ال معاي   ج دة اإلع اد ال  ب ي 

 م ال معاي   ج دة ال  ب ة الع ل ة

 م ال معاي   ج دة   ق ال  ري 

 م ال معاي   ج دة أسال   ال ق ي 
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ا بالجامعات الللسطينية لدى أع اء برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العي
     هيئة التدريس بدرجة توا ر عالية. 

  المتوسط الحسابن الكلن لمجاىت معايير جود  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة
( 2.73الطالأ المعلمين قد بلغ ) من وجبة نرراألساسية العليا بالجامعات الللسطينية 

(و وببذا يكون قد تحاات مجاىت معايير جود  59.لمعيار  )(و وانجرا ق ا54.6ونسبتق )
برامج  عداد معلمن اللغة العربية للرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية لدى الطالأ 

 ( يو   ذلك  18. والشكل التالن )متوسطةالمعلمين بدرجة توا ر 

 
 ( 18شكل )

 –توسطات الحسابية لمعايير جودا برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية بالجامعات الفلسطينية الم( يوضح 18شكل )
 حسب متغير المبحوث )اعضا  هيية التدريس والطالب المعلمون( 

أ المعل (و قا  الباحث بلحص  رض دريسو والطالتولمعر ة أثر متغير المبحوث)ع و هيئة ال
بين متوسطن  (α=0.01)عند مستوى الدىلة  د  روق ذات دىلة  حلائيةيوج  البحث التالن

الطالأ المعلمين  ن   جاباتوبين درجات  وأع اء هيئة التدريس بالجامعات  جاباتدرجات 
برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات مدى توا ر معايير جود  
 ع اء هيئة التدريس.. الللسطينية للال   جابات أ

وللتحاق من لحة اللر ية الساباة ت  استودا  اوتبار)ت( للمجموعات المستالة 
(Independent t- test لمعر ة اللروق بين المتوسطات الحسابية ألع اء هيئة التدريس )

 والمتوسطات الحسابية للطالأ المعلمين لتحليل نتائج معايير جود  لبرامج  عداد معلمن اللغة
العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو تولل الباحث  ل  النتائج المو حة  ن 

 الجدول التالن  
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 (21جدول )
اعضا  هيية التدريس  إجاباتاختبار ت للمجموعات المستقلة لمعرفة الفروق بين ( يوضح 21جدول )

 والطالب المعلمين لمعايير جودا برامج اإلعداد
 

  المتوسط العدد  ةالعين
 الحسابي

الفرق بين 
 المتوسطين

درجات 
مستوى  قيمة "ت" الحرية

 الداللة الداللة

اعضا  هيية 
 3.63 52 التدريس

دالة عن مستوى  0.000 10.515 248 0.9
0.01 

 2.73 198 الطالب المعلمون

لحريدددة ( عندددد درجدددة ا10.515( أن  قيمدددة )ت( تسددداو  )21يت ددد  مدددن الجددددول السدددابق ) 
(   =0.01( و وبماارنتددق بمسددتوى الدىلددة )0.000( و ومسددتوى الدىلددة المحسددوأ هددو )248)

و أ  أنددق  درض البحددثقبددول  عليددق مددا يترتدأ؛ (و وهددذا يعنددن وجدود دىلددة0.01نجدد أنددق أقددل مدن )
عدايير جدود  بدرامج ( بين متوسطات درجات التوا ر لم0.01يوجد  رق دال  حلائيًا عند مستوى )

  ارعداد لدى أع اء هيئة التدريس ولدى الطالأ المعلمينو للال  أع اء هيئة التدريس.
 
  )الجامعات موضوع الدراسة(:   الجامعةنتايج فحص الفروق بين إجابات . 2

 (22جدول )
ودرجة التوافر والترتيب لمجاالت معايير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الميوية والترتيب ( يوضح 22جدول )

حسب متغير الجامعة )من وج ة ن ر اعضا  هيية التدريس  -جودا برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 
 والطالب المعلمين مجتمعين(  

 

المتوسط  المبحوث الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار 

 الترتيب درجة التوافر الميوية النسبة

 4 فوق المتوسطة  %57 0.62 2.85 جامعة النجاح 1
 2 فوق المتوسطة %58 0.59 2.90 جامعة القدس المفتوحة 2
 1 فوق المتوسطة %60 0.64 3 جامعة الخليل 3
 3 فوق المتوسطة %57.8 0.63 2.89 مبيت لح جامعة 4

 فوق المتوسطة %58.2 0.62 2.91 المجموع الكلي
 

( أن المتوسطات الحسابية لمعايير جود  برامج  عداد 22) من الجدول السابق رق  يت          
معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا لدى الجامعات كانت عل  النحو التالن  حريت 

(و وتليبا جامعة الادس الملتوحةو 3جامعة الوليل بالمرتبة األول و حيث بلغ متوسطبا الحسابن )
(و 2.89(و وتلتبا جامعة بيت لح و وبلغ متوسطبا الحسابن )2.90طبا الحسابن )وبلغ متوس
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( يو   19(. والشكل التالن )2.85وتلتبا جامعة النجاح الوطنيةو وبلغ متوسطبا الحسابن )
 ذلك  

 
 ( 19شكل )

 حسب متغير الجامعة -عداد معلمي اللغة العربية المتوسطات الحسابية لمجال معايير جودا برامج إ( يوضح 19شكل )

ولمعر ة أثر متغير الجامعة )جامعة النجاح الوطنيةو جامعة الادس الملتوحةو جامعة 
البحث التالن  ى يوجد  روق ذات دىلة  و جامعة بيت لح (و قا  الباحث بلحص  رضالوليل

 وجابات أع اء هيئة التدريس بين متوسطات درجات  (α=0.01)عند مستوى الدىلة  حلائية 
برامج  عداد مدى توا ر معايير جود   الطالأ المعلمين بين الجامعات  ن   جاباتدرجات و 

 معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية.
 One Way ت  استودا  اوتبار تحليل التباين األحاد   وللتحاق من لحة اللرض السابق

Analysis of Variance  لمعر ة اللروق  ن تحليل نتائج معايير جود  برامج  عداد معلمن
وقد   اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية بناء عل  متغير الجامعةو

 تولل الباحث  ل  النتائج المو حة  ن الجدول التالن  
 
 (23جدول)

تحليل التباين األحادي للفروق بين الجامعات لمجال معايير جودة اإلعداد نتائج اختبار )ف( ( يوضح 23جدول )

 التربوي

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 المربعات

   F-  قيمة

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 764. 385. 173. 3 520. بين المجموعات

   450. 246 110.577 داخل المجموعات

    249 111.097 المجموع
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(  ل  أنق ى يوجد  روق ذات دىلة  حلائية عند 23) يت   من  ن الجدول السابق رق  
 ددن درجددات تحليددل نتددائج معددايير جددود  بددرامج ارعددداد لدددى أع دداء هيئددة  (α=0.01)المسددتوى  

التدددددريس والطلبددددة المعلمددددين تعددددزى لمتغيددددر الجامعددددةو وذلددددك ألن قيمددددة الدالددددة ارحلددددائية بلغددددت 
 ابددل  ددرضيوبددذلك ، (α=0.01)( بمددا أن هددذ  الايمددة أكبددر مددن قيمددة الدىلددة ارحلددائية 764.)

( بددين متوسدطات درجددات التددوا ر 0.01أ  أنددق ى يوجدد  ددرق دال  حلددائيًا عندد مسددتوى )البحدثو 
 لمعايير جود  برامج ارعداد لدى  الجامعات. 

 خالصة تحليل نتايج استبانة معايير جودا برامج اإلعداد
لدى  اوالل العرض السابق لتحليل النتائج الكاملة لالستبانةو تبين أن هناك قلور  من

نيةو  ن توا ر يبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسط
معايير الجود  الشاملة عل  مستوى  األهداضو ارعداد الثاا نو وارعداد األكاديمنو وارعداد 

 و و والتربية العمليةو وطرق التدريسو وأساليأ التاوي . الترب
)جامعة النجاحو  وبناء عل  كل ما تاد  من نتائجو يجأ عل   دار  الجامعات الللسطينية 

ي  برامج  عداد و جامعة الادس الملتوحةو جامعة الوليلو جامعة بيت لح ( الايا  بمراجعة وتا
العلياو لتشمل المجاىت السبعة الساباةو حت  تتمكن من  معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية

عداد معل  اللغة  و م وطط تطويرية و ق معايير الجود  الشاملةو لتتمكن برامجبا من تكوين وا 
العربية للمرحلة األساسية العلياو قادر عل  الايا  بمبامق بشكل جيدو ومتلق مم الملبو  الحديث 

التكنولوجية الحديثة.  بالتانياتالعلر والتطور المعر ن المرتبط  لدور المعل و ومواكأ لمستجدات
السؤال ال اني من اسيلة البحث وال   ينص على:"ما مدى وببذا يكون الباحث قد أجاأ عن 

توافر معايير الجودا الشاملة في برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 
 بالجامعات الفلسطينية؟". 
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 تحليل نتايج بيانات بطاقة المالح ة   انيا:
تناول الباحث تحليل نتائج بيانات كل مجال من المجاىت الثالثة لبطاقة المالحرة كل  
و وتحليل بيانات البطاقة لمدى توا ر لمعايير الجود  من والل مالحرة الباحثو و ق  عل  حد
    ما يلن 
 وسطات المعيارية لمعايير المجال.   المتوسط الحسابن لكل معيارو والمت -
 النسبة المئوية لكل معيارو النسبة المئوية لمعايير المجال.    -
 ترتيأ المعيار بالنسبة لمعايير المجال .  -
 درجة التوا ر. -

 تحليل نتايج بيانات مجال معايير جودا م ارات التخطيط للدرس. 1
والترتيأو لمجال معايير جود  مبارات المتوسط الحسابن والنسبة المئوية ( 24جدول )يو   

  .التوطيط للدرس
 ( 24جدول )

 نتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا التخطيط للدرس من وج ة ن ر المالح   
المتوسط  المعيار الرقم

 الحسابي
النسبة 
 الميوية

 الترتيب

 5 %53.4 2.67 يجيد إعداد خطة سنوية للعام الدراسي. 1
 4 %54 2.70 يجيد إعداد خطة فصلية. 2
 1 %56.2 2.81 يجيد إعداد خطة يومية. 3
 11 %50.4 2.52 يحلل الدرس الى مفاهيم وتعميمات وم ارات. 4
 6 %53 2.65 يحدد طرايق واساليب واستراتيجيات تدريس ماليمة. 5
 14 %49 2.45 يحدد انشطة صفية وال صفية ماليمة. 6
 10 %51.2 2.56 ليمية ماليمة.يحدد وسايل تع 7
 8 %52 2.61 يحدد اسيلة التقويم الماليمة. 8
 3 %54.2 2.71 يحدد تقنيات التعلم الماليمة. 9
 7 %52.2 2.61 يحدد مصادر التعلم الماليمة. 10
 12 %49.6 2.48 يحدد الوقت الالزم لتنفي  اجزا  الدرس. 11
 2 %54.4 2.72 ألهداف التعليمية.يربط بين األهداف السلوكية الخاصة وا 12
 16 %48 2.40 يشتق األهداف السلوكية من محتوى الدرس. 13
 13 %49.4 2.47 يراعي المستويات المختلفة لألهداف. 14
 9 %51.4 2.57 يصوغ اهداف سلوكية قابلة للمالح ة والقياس. 15
 15 %48.6 2.43 يحدد اهداف الدرس بدقة. 16

 %49.4 2.47 المجموع الكلي

 
 ( ان: 24يتضح من الجدول السابق )

  ( 2.67) )يجيد  عداد وطة سنوية للعا  الدراسن(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (1)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 5) %(و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس53.4) ونسبتق
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وطة سنوية بالدرجة متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  اير مدرأ عل   عداد 
ما ى يحاق ؛ كا يةو وهذا يؤثر عل  طرياة تادي  الماد  الدراسية بشكل تراكمن متسلسل

 أهداض تعلي  وتعل  للماد  الدراسية بالدرجة المطلوبة.   
  ( ونسبتق2.70)يجيد  عداد وطة  للية(  بلغ متوسطق الحسابن ) ونلق (2)معيار 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو 4) درس%(و وترتيبق لمجال التوطيط لل54)
يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  يمتلك الادر  عل  التوطيط  ن تادي  الماد  الدراسية 
الموللة للللل الدراسن ولكنق ى يتان  ل  حد ما الادر  عل  عدالة  ن توزيم مو وعات 

         الماد  الدراسية عل  اللتر  الزمنية المارر .      
  يجيد  عداد وطة يومية(  حرن بأعل  متوسط حسابنو حيث بلغ ونلق(  3)معيار( 

%(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك 56.2) ( ونسبتق2.81)
عل  أن الطالأ المعل  ى يجيد التوطيط لتنليذ الدرس بالدرجة الكا ية التن تؤهلق من الايا  

 الدراسية بشكل ي مكن التالميذ من عملية التعل  المرجو .  بتادي  الماد 
  يحلل الدرس ال  ملاهي  وتعميمات ومبارات(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (4)معيار( 

(و وببذا يكون قد تحاق 12) (و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس%50.4) ( ونسبتق2.52)
اير متمكن من مبارات تحليل ماد   بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل 

الدرس  ل  ملاهي  وتعميمات ومبارات بالدرجة الكا يةو ويعود ذلك  ل  قلور  ل  حد ما 
 لدى برامج ارعداد  ن تزويد الطالأ المعل  بمبارات التلكير العليا.    

 يحدد طرائق وأساليأ واستراتيجيات تدريس مالئمة(  بلغ متوسطق  ونلق (5) معيار(
(و وببذا يكون قد تحاق 7) %(و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس53( ونسبتق)2.65) لحسابنا

ما يدل عل  أن طرق تدريس ببرامج ارعداد تعتمد أسلوأ التلاين ؛ بدرجة توا ر متوسطة
 وعد  تمكين الطالأ المعل  من مبارات اللب  والتحليل واىستنتاج.  

  ( 2.45)  للية مالئمة(  بلغ متوسطق الحسابن)يحدد أنشطة للية وى ونلق (6)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 15) %(و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس49ونسبتق )

متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستطيم تحديد أنشطة للية وى للية مالئمة 
لاعل اىيجابن النشط مم ماد  بالدرجة المطلوبةو مما ى يحلز  ل  حد ما تالميذ  عل  الت
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الدرسو كما ى يحلزه  عل  تاوية عالقة التالميذ بزمالئب  من جانأ ومم معلمب  من جانأ 
 آور. 

  ( ونسبتق 2.56) )يحدد وسائل تعليمية مالئمة(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (7)معيار
درجة توا ر (و وببذا يكون قد تحاق ب11) %(و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس51.2)

متوسطةو يدل ذلك عل  أن برامج ارعداد أولات  ل  حد ما  ن تنمية قدرات الطالأ المعل  
عل  اوتيار والوسائل التعليمية المالئمة لطبيعة الدرس بالدرجة الكا يةو وهذا يعود  ل  أن 

 لن. طرق التدريس  ن برامج ارعداد تعتمد عل  الجانأ النرر  ول  تركز عل  الجانأ العم
  ( ونسبتق 2.60) )يحدد أسئلة التاوي  المالئمة(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (8)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو 9) %(و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس52)
يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ل  يزود بوبرات كا ية  ن تحديد أسئلة التاوي  المالئمةو وهذا 

التربو  ل  يزود الطالأ المعل  بمبارات الاياس والتاوي  المناسبة بالدرجة  ارعداد ل  أن يعود 
 المطلوبة.

  ( ونسبتق 2.71) ونلق )يحدد تانيات التعل  المالئمة(  بلغ متوسطق الحسابن (9)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 3) %(و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس54.2)

يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ل  يزود بوبرات ومبارات بالدرجة الكا ية  ن متوسطةو 
 التعل  المالئمة للدرس.  تكنولوجيةتحديد تانيات 

  ( ونسبتق 2.61)يحدد ملادر التعل  المالئمة(  بلغ متوسطق الحسابن ) ونلق (10)معيار
ق بدرجة توا ر (و وببذا يكون قد تحا8) %(و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس52.2)

متوسطةو يدل ذلك عل  أنق يوجد بعض الالور  ن جانأ ارعداد األكاديمنو حيث يركز 
 عل  ملادر محدد و وعد  تزويد الطالأ المعل   ل  حد ما بملادر متنوعة للمعارض. 

 ( 2.48) )يحدد الوقت الالز  لتنليذ أجزاء الدرس(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (11) معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 13) %(و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس49.6ونسبتق )

متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  تنالق الادر  عل  تحديد الوقت الالز  لتنليذ أجزاء 
ما يشير  ل  أن هناك قلورا  ن جانأ ارعداد التربو  بتزويد الطالأ المعل  ؛ الدرس

الماد  التعليمية المادمة  ن المرحلة األساسية العليا ليحدد الوقت باىطالع عل  طبيعة 
 . تحتاجقالمناسأ التن 
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  يربط بين األهداض السلوكية الوالة واألهداض التعليمية(  بلغ متوسطق  ونلق (12)معيار(
(و وببذا يكون قد 2) %(و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس54.4( ونسبتق)2.72) الحسابن

توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يتمكن من ربط األهداض تحاق بدرجة 
ما يشير  ل  أن هناك قلورا عل   ؛السلوكية الوالة باألهداض التعليمية بالمستوى المناسأ

 مستوى ارعداد التربو   ن تزويد الطالأ المعل  بليااة وربط األهداض السلوكية والتعليمية. 
 ق األهداض السلوكية من محتوى الدرس(  جاء ترتيبق األوير لمجال )يشت ونلق (13)معيار

%(و وببذا يكون قد تحاق 28( ونسبتق)2.40) التوطيط للدرسو حيث بلغ متوسطق الحسابن
بدرجة توا ر  عيلةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يمتلك الوبرات والمبارات الالزمة 

 ن الربط   اوا ح اما يشير  ل  أن هناك  عل؛ سىشتااق األهداض سلوكية من محتوى الدر 
بين ارعداد التربو  وارعداد األكاديمنو حيث يركز عل  الجانأ النرر  ويبمل الجانأ 

 العملن.  
  ( 2.47) )يراعن المستويات الموتللة لألهداض(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (14)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 14) %(و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس49.4) ونسبتق
 ؛متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يتمكن من مراعا  المستويات الموتللة لألهداض

ما يشير  ل  أن ارعداد التربو  ى يزود  بالوبرات والمبارات لمستويات تحايق األهداض 
 العامة واألهداض الوالة للدرس. 

  أهداض سلوكية قابلة للمالحرة والاياس(  بلغ متوسطق الحسابن )يلوغ  ونلق (15)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 10) (و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس51.4( ونسبتق)2.57)

توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  اير متمكن من لوغ أهداض سلوكية قابلة 
عض  ن الللسلة التربوية لجانأ ارعداد للمالحرة والاياسو مما يشير  ل  أن هناك  

 التربو . 
  ( ونسبتق2.43) )يحدد أهداض الدرس بدقة(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (16)معيار 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متدنيةو 16) (و وترتيبق لمجال التوطيط للدرس48.6)
ما يشير  ل  ؛ الدرس بدقةيدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  اير متمكن من تحديد أهداض 

اياأ الللسلة التربوية الوا حة من جانأ التربية العملية وعد  الترابط بينبا وبين جانأ 
 ارعداد التربو . 
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يت   مما سبق أن هناك قلورا  ن مستوى أداء الطلبة المعلمين عل  مستوى التوطيط للدرس 
توسطات الحسابية لمجال التوطيط من والل تطبيق بطاقة المالحرة عليب و حيث تراوحت الم

( 2.47(و وبلغ المتوسط الحسابن العا  لمجال التوطيط )2.40( و)2.81للدرس ما بين) 
 %( و وهذا يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا ر متدنية. 49.4وبلغت نسبتق المئوية ارجمالية )

 ويعزو الباحث تدنن مستوى الطالأ المعلمين  ن التوطيط للدرس  ل   
برامج  عداد معلمن اللغة العربية بالجامعات الللسطينية تركز عل  الجانأ النرر  وتبمل أن  -

 الجانأ العملن  ل  حد ما. 
 أن طالأ معلمن اللغة العربية يركزون عل  اىمتحانات كغاية للتورج والحلول عل  الشباد . -
 وبرات عل  مستوى أن برامج ارعداد أولات  ن تزويد الطلبة المعلمين بمبارات ومعارض و  -

 . ليااة األهداض بشكل عا 
  .تحديد األهداض 
  .وتيار طرق وأساليأ التدريس  
 وتيار الوسائل التعليمية المالئمة للدرس. ا 
  .توريض التانيات التكنولوجية  ن تعلي  وتعل  اللغة العربية 

للت  ليبا يشير الباحث  ل  أن نتائج مجال معايير جود  مبارات التوطيط للدرس التن تو 
(و حيث أربرت نتائجبا 2012الدراسة الحالية تتلق مم دراسة )حامد الحميد و سلوى جوهرو 

أن هناك قلورا لدى الطالأ معلمن اللغة العربية  ن ليااة األهداض الوالة للدرسو أما 
(و التن أشارت  ل  عد  قدر  الطالأ معلمن اللغة العربية  ن اوتيار 2005دراسة)أحمد كنعانو

طرق التدريس المناسبة لمو وعات اللغة العربيةو  ب  ى تنوعون  ن طرق التدريس حسأ 
(و أن هناك  علا وا حا 2012مو وعات اللغة العربية. كما وبينت دراسة )شاد  أبوحلت و

لدى الطالأ المعلمين  ن اوتيار الوسيلة التعليمية المناسبةو كما وأشارت دراسة)سعاد السبمو 
(و  ل  أن الطالأ معلمن اللغة العربية يولاون  ن تحديد 2010ماح عبد و أحمد االأو س

 وربط األهداض الوالة للدرس باألهداض العامة للمارر الدراسن. 
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    تحليل نتايج بيانات مجال معايير جودا م ارات تنفي  الدرس  -2
د  مبارات تنليذ المتوسط الحسابن والنسبة المئوية والترتيأو لمعايير جو ( يو   25جدول )
 .الدرس

 ( 25جدول ) 
 نتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا تنفي  الدرس من وج ة ن ر المالح   

المتوسط  المعيار الرقم
 الحسابي

النسبة 
 الميوية

 الترتيب

 8 %54 2.70 يربط بين التعليم المسبق والتعليم الالحق. 1
 27 %51 2.55 ومشوقة. يم د للدرس بمقدمة قصير 2
 23 %51.6 2.58 ينتقل من مرحلة الت يية الى موضوع الدرس بشكل سلس. 3
 20 %52 2.60 يكتب األهداف المطلوب تحقيق ا على السبورا. 4
 33 %49.8 2.49 يعرض افكار الدرس بصورا واضحة. 5
 6 %54.4 2.72 يشرح الدرس بشكل متسلسل. 6
 32 %50 2.50 دريس.يجيد استخدام طريقة الت 7
 26 %51.2 2.56 ينوع في طرايق واساليب التدريس. 8
 42 %48 2.40 يضرب ام لة من الواقع عن ما يتم تدريسه. 9
 21 %51.8 2.59 يستخدم الوسيلة التعليمية في الوقت المناسب. 10
 45 %46.8 2.34 يستخدم تقنيات التعلم بقدرا عالية. 11
 24 %51.4 2.57 ختلفة.يستخدم مصادر تعلم م 12
 4 %54.8 2.74 يستخدم السبورا بشكل مناسب. 13
 13 %53.4 2.67 يوجه اسيلة متنوعة ا نا  الشرح. 14
 31 %50.2 2.51 يوزع األسيلة الى مع م التالمي . 15
 18 %52.2 2.61 يعطي فرصة للتفكير قبل تقديم االجابات. 16
 35 %49.4 2.47 ا  الشرح.يسمح للتالمي  بتوجيه االسيلة ا ن 17
 30 %50.4 2.52 يقدم تغ ية راجعة فورية بعد اجابات التالمي . 18
 11 %53.6 2.68 يستخدم اساليب تعزيز مناسبة للموقف التعليمي. 19
 34 %49.6 2.48 يوزع الوقت على اجزا  الدرس. 20
 29 %50.6 2.53 ي ير دافعية التالمي  بشكل مستمر. 21
 44 %47 2.35 لفروق الفردية ا نا  الشرح.يراعي ا 22
 15 %53 2.65 يشرح الدرس بصوت واضح ومسموع. 23
 5 %54.6 2.73 يغير في نبرات صوته. 24
 40 %48.4 2.42 يستخدم اللغة العربية الفصحى ا نا  شرحه. 25
 28 %50.8 2.54 ينتقل من مكان الى آخر داخل الصف. 26
 36 %49.2 2.46 ية.يقدم انشطة صفية وال صف 27
 16 %52.8 2.64 يحرص على تنمية الضبط ال اتي لدى التالمي . 28
 41 %48.2 2.41 يقيم عالقة ديمقراطية مبنية على االحترام المتبادل. 29
 38 %48.8 2.44 يشرك جميع التالمي  في عملية الشرح. 30
 14 %53.2 2.66 يستخدم التعزيز والعقاب بشكل علمي. 31
 3 %55 2.75 تبع الموضوعية وعدم التحيز.ي 32
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 (25تابع جدول )
 نتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا تنفي  الدرس من وج ة ن ر المالح   

المتوسط  المعيار الرقم
 الحسابي

النسبة 
 الميوية

 الترتيب

 10 %53.6 2.68 يشارك في حل مشاكل تالمي ه. 33
 7 %54.4 2.72 ان والصبر على اخطا  التالمي .يتصف باالتز  34
 9 %53.8 2.69 يتقبل تعليقات التالمي  بصدر رحب. 35
 43 %47.6 2.38 يترك المجال للتالمي  للتعبير عن آراي م. 36
 39 %48.6 2.43 ينمي لدى التالمي  احترام وج ات الن ر المختلفة. 37
 19 %52.2 2.61 يتصرف بحزم تبعا لطبيعة الموقف. 38
 2 %55.4 2.77 يبين للتالمي  السلوك السيئ ال   صدر عن م. 39
يشجع على عملية التواصل بين التالمي  والمعلم من ج ة  40

 والتالمي  انفس م من ناحية  انية. 
2.63 52.6% 17 

 1 %60 3 ي  ر بمستوى عال من االخالق. 41
 37 %49.2 2.46 يتصرف بحكمة مع المتغيرات الدخيلة. 42
 12 %53.6 2.68 يتأكد من ان كل تلمي  يسمع صوته. 43
ينمي االتجاهات اإليجابية في نفوس التالمي  نحو  44

 االنضباط ال اتي.
2.58 51.6% 22 

 25 %51.4 2.57 يتأكد من البيية الصحية للصف.   45
 %51.6 2.58 المجموع الكلي

 

 ( أن 25يت   من الجدول السابق )
 ( 2.70) )يربط بين التعلي  المسبق والتعلي  الالحق(  بلغ متوسطق الحسابن نلقو  (1)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 8) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس54ونسبتق )
متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستطيم التعرض عل  وبرات التالميذ الساباة 

باة بالالحاةو  وببذا  بو ى يحلز تالميذ  عل  المراجعة البيتية ليتمكن من ربط الوبرات السا
 للماد .

  ( 2.55) )يمبد للدرس بمادمة قلير ومشوقة(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (2)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 27) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس51ونسبتق )

  ى يمبد للدرس تمبيدا مشوقا بالمستوى المناسأو متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل
مما ى يشد انتبا  الطلبة  ل  الدرس الجديدو ويؤد  ذلك  ل  عد  تحليز الطلبة عل   ب  ماد  

 الدرسو كما ويالل من  بط المعل  ردار  اللض.      
 توسطق )ينتال من مرحلة التبيئة ال  مو وع الدرس بشكل طبيعن(  بلغ م ونلق( 3)معيار

(و وببذا يكون قد 23) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس51.6) ( ونسبتق2.58الحسابن )
تحاق بدرجة توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستطيم أن ياد  مو وع 
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الدرس بطرياة متدرجة من السبل  ل  اللعأ ومن البسيط  ل  المركأو وهذا  يلاد لدى 
ما ي عض عملية التعل  ويولد لديب  شكل من أشكال  ؛ويق والتحليزالتالميذ عنلر التش

 الملل.  
 يكتأ األهداض المطلوأ تحايابا عل  السبور (  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (4) معيار( 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 20) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس52) ( ونسبتق2.60)
 ةطالأ المعل  ى يتمكن من كتابة األهداض المطلوبتوا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن ال

ما يعنن أن عملية التعلي  تسير دون أهداضو كما يشير ؛ تحايايبا عل  السبور  بدرجة جيد 
 ذلك  ل  أن التربية العملية أولات  ن تنمية هذ  المبار .

  ( 2.49) )يعرض أ كار الدرس بلور  وا حة(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (5)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 33%(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس)49.8ونسبتق )

ما ى ؛ متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يجيد عرض أ كار الدرس بلور  وا حة
 يساعد تالميذ  عل   ب  ماد  الدرسو كما ويولد لديب  انطباعا بعد  تمكنق من الماد . 

  ( ونسبتق2.72) )يشرح الدرس بشكل متسلسل(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (6)معيار 
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطقو 6) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس54.4)

يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  يلتاد  ل  حد ما  ل  تادي  الدرس بشكل مترابط بطرياة 
درس بشكل جيدو وهذا يعود رولاق ارعداد منطايةو يشير ذلك  ل  عد  تمكنق ماد  ال

 األكاديمن.
  ( ونسبتق2.50) )يجيد استودا  طرياة التدريس(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (7)معيار 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متدنيةو يدل 32) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس50)
ما يشير  ل  عد  ؛ الجيد لطرق التدريس ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يتمكن من اىستودا 

 قدرتق عل  تحديد طرقة التدريس المناسبة لماد  الدرسو وهذا يعود لالور ارعداد التربو .   
  ( 2.56) )ينوع  ن طرائق وأساليأ التدريس(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (8)معيار

قد تحاق بدرجة توا ر  (و وببذا يكون26) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس51.2ونسبتق )
متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى ينوع  ن طرائق وأساليأ التدريسو مما يشير  ل  
أن ارعداد التربو  ل  يزود  بطرائق وأساليأ تدريس حديثةو بل يغلأ عليبا الطابم التالد  

 الاائ  عل  الجانأ المعر ن البحت.     
  ن الواقم عن ما يت  تدريسق(  بلغ متوسطق الحسابن)ي رأ أمثلة م ونلق (9)معيار 

(و وببذ يكون قد تحاق بدرجة 42) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس48) ( ونسبتق2.40)
توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  اير قادر عل  ربط ماد  الدرس بالبيئة 

ل  أنق ى يوجد ترابط وتنسيق بين المحيطة بشكل يؤهلق ل رأ األمثلة من الواقمو مما يشير  
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ما ى يساعد عل  دمج الطلبة ؛ كل من ارعداد األكاديمن وارعداد التربو  وارعداد الثاا ن
  ن واقعب . 

  يستود  الوسيلة التعليمية  ن الوقت المناسأ(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (10)معيار( 
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 21) رس%(و وترتيبق لمجال تنليذ الد51.8) ( ونسبتق2.59)

توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يجيد استودا  الوسيلة التعليمية  اىستودا  
ما يؤد   ل   ياع وقت الدرسو كما يدل عل  أن طرق  ؛الجيد و ن الوقت المناسأ

 العملن.       التدريس  ن برامج ارعداد تركز عل  المستوى النرر  وتغلل المستوى
  يستود  تانيات التعل  بادر  عالية(  حاق أدن  متوسط حسابن لمجال  ونلق (11)معيار(

%(و 46.8( ونسبتق )2.34) (و وبلغ متوسطق الحسابن45) تنليذ الدرسو حيث جاء ترتيبق
وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستود  تانيات 

ما ي عض عملية التعل  مساير  للتطورات التكنولوجية المعالر و وهذا يعد  ؛التعل  بادر  عالية
 قلورا وا حا  ن ارعداد التربو  الاائ  عل  نرريات التعل  الحديثة.

  ( ونسبتق 2.57)يستود  ملادر تعل  موتللة(  بلغ متوسطق الحسابن) ونلق (12)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو 24) ذ الدرس%(و وترتيبق لمجال تنلي51.4)

ما يعد قلورا  ن تنمية ؛ يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستود  ملادر تعل  موتللة
المعر ة المتنوعةو يعود ذلك الالور  ل  ارعداد  ردتحليز الطلبة  ن ارطالع عل  ملاو 

 يركز عل  الملادر التاليدية.     األكاديمن الذ  يعتمد عل  ملادر محدد و حيث 
  ( ونسبتق 2.74) )يستود  السبور  بشكل مناسأ(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (13)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو 4) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس54.8)
ما يشير  ل  أنق اير يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستود  السبور  اىستودا  األمثلو م

منر و وتكون المعلومات اير وا حة لطلبتقو  ن عد  اىستودا  اير المناسأ للسبور  قد 
 يؤثر سلبا عل  لحة طلبتق)التلوث(و وهذا يدل عل  قلور مجال التربية العملية.

 ( ونسبتق 2.67) )يوجق أسئلة متنوعة أثناء الشرح(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (14)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو 13) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس53.4)

ما ى يساعد  عل   ؛متنوعة أثناء الشرح أسئلةيدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يوجق 
اىستلاد  من التغذية الراجعة المباشر و حت  يتأكد من مدى  ب  واستيعاأ تالميذ و كما أن 

 الشرح تشرك الطلبة  ن عملية التعلي  والتعل و وتحلزه  عل  التعل .      األسئلة أثناء
  ( 2.51) معر  التالميذ(  بلغ متوسطق الحسابن  ل )يوزع األسئلة  ونلق (15)معيار

 (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر31) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس50.2ونسبتق )
لمعل  ى ياو  بتوزيم األسئلة الللية عل  معر  الطلبةو متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ ا
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قين  اطو وببذا  بو ى يراعن و لمما يدل عل  أنق ياتلر  ن توجيق أسئلتق عل  التالميذ المت
 اللروق اللردية بين الطلبةو وهذا قلور  ن جانأ ارعداد التربو .   

  (  بلغ متوسطق الحسابنارجابات)يعطن  رلة للتلكير قبل تادي   ونلق (16)معيار 
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 18) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس52.2) ( ونسبتق2.61)

 عن أسئلة تالميذ .  ارجابةتوا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  يتسرع  ن 
  ابن)يسم  للتالميذ بتوجيق األسئلة أثناء الشرح(  بلغ متوسطق الحس ونلق (17)معيار 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 35) (و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس49.4) ( ونسبتق2.47)
توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يتي  اللرلة لتالميذ  بتوجيق أسئلة أثناء 
الشرحو يعنن ذلك أنق ى يعتمد أسلوأ الحوار والنااش الذ  بدور  يحلز عل  التعل  ويشرك 

بة  ن عملية التعلي و وببذا يكون الطالأ المعل  يركز عل  أسلوأ التاليد   ن التعلي  الطل
 )اررسال(  اط.   ارلااءمعتمدا عل  

  التالميذ(  بلغ متوسطق الحسابن  جابات)ياد  تغذية راجعة  ورية بعد  ونلق (18)معيار 
ذا يكون قد تحاق بدرجة (و وبب30) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس50.4) ( ونسبتق2.52)

توا ر متوسطةو ويدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يتمكن من تادي  تغذية راجعة  ورية  
التالميذو وهذا األمر يلاد أسلوأ التعزيز لدى التالميذ   جاباتبالمستوى المطلوأ بعد 

 . ارجاباتوتلحي  
  عليمن(  بلغ متوسطق الحسابن )يستود  أساليأ تعزيز مناسبة للموقض الت ونلق (19)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 11) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس53.6) ( ونسبتق2.68)
توا ر متوسطةو يدل ذلك أن الطالأ المعل  قد ى يتمكن من استودا  أساليأ تعزيز مناسبة 

 ن المواقض التعليمية ما يلاد روح المشاركة لدى التالميذ ؛ للموقض التعليمن بالدرجة الكا ية
 التعلميةو وى يحلزه  عل  روح المبادر  والتعل  الذاتن.  

 ( ونسبتق 2.48) )يوزع الوقت عل  أجزاء الدرس(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (20)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متدنيةو 34) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس49.6)

ما ى يمكنق من ؛ المعل  يلتاد  ل  توزيم الوقت عل  أجزاء الدرس يدل ذلك عل  أن الطالأ
تادي  الماد  المطلوبة  ن الوقت المحددو وبالتالن ى يتمكن من تحايق أهداض الدرسو وهذا 

 قلور  ن جانأ ارعداد التربو .    
  (2.53) )يثير دا عية التالميذ بشكل مستمر(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (21)معيار 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 29) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس50.6ونسبتق )
الكا ية لدى  ارثار متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يتمكن من استودا  أساليأ 

التالميذ نحو التعل و مما يتناقض مم النرريات التربية الحديثة التن تعتبر المعل  ميسرا 
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ن العملية التعليمية والتعلمية وأن التلميذ محورهاو وهذا يعود  ل  قلور و عض  ن وموجبا  
 جانأ ارعداد التربو  التربو .   

  ( 2.35) )يراعن اللروق اللردية أثناء الشرح(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق( 22)معيار
جة توا ر (و وببذا يكون قد تحاق بدر 44) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس47ونسبتق )

ما يدل عل  ؛ متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يراعن اللروق اللردية أثناء الشرح
أنق ى ينوع  ن أساليأ التدريس حت  تشمل كا ة الطلبةو وببذا  بو يستبدض  ئة من الطلبة 

 دون ايرهاو وهذا عجز وقلور  ن جانأ ارعداد التربو .     
  ( ونسبتق2.65) لدرس بلوت وا   ومسموع(  بلغ متوسطق)يشرح ا ونلق (23)معيار 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن 15) %(و وترتيبق53)
لوتق بشكل وا   أثناء الشرح  ل  جميم التالميذو   يلالالطالأ المعل  قد ى يتمكن من 

ساويةو كما ويلعأ عل  الطلبة وهذا يعنن أنق ى ياد  الدرس لجميم التالميذ بلور  مت
أنق ى يشد  بار ا ةما يؤثر عل  مستوى  ب  الطالأو ؛ التوالل معق بشكل مناسأ

 انتباهب  للشرح.     
  ( ونسبتق2.73) )يغير  ن نبرات لوتق(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (24)معيار 

جة توا ر متوسطةو (و وببذا يكون قد تحاق بدر 5) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس54.6)
ما يعنن أنق ؛ يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يتمكن من تغيير نبرات لوتق أثناء الشرح
 يلتاد  ل  عنلر التشويق وشد اىهتما  واىلغاء الجيد من قبل تالميذ .   

  يستود  اللغة العربية الللح  أثناء شرحق(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (25)معيار( 
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 40) (و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس48.4) سبتق( ون2.42)

 ؛توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستود  اللغة العربية الللح  أثناء شرحق
 ما يجعلق اير قادر عل   كساببا لتالميذ و وهذا عجز وقلور  ن جانأ ارعداد األكاديمن.    

  آور داول اللض(  بلغ متوسطق الحسابن  ل )ينتال من مكان  قونل (26)معيار 
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 28) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس50.8( ونسبتق )2.54)

توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يتمكن من  مبار  الحركة داول حجر  
ما يولق بيئة ؛ كذلك لدى التالميذ واألمرذو ما ى يمكنق من مشاهد  جميم التالمي؛ الدرس

 للية جامد و وهذا يعد عجزا وقلورا  ن جانأ ارعداد التربو .   
  ( ونسبتق2.46) )ياد  أنشطة للية وى للية(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (27)معيار 

ى  %( و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  عيلةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل 49.2)
ما يدل عل  عد  وجود بيئة تعليمية تعلمية نشطة ؛ يتمكن من تادي  أنشطة للية وى للية
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داول اللض ووارجةو وهذا ى يعزز مبدأ التعل  الذاتنو والتوالل مم زمالئب و كما ى يساعد 
 يجابن.   رعل  لال شولية التالميذ بلور  تمكنب  من التعل  ا

  نمية ال بط الذاتن لدى التالميذ(  بلغ متوسطق الحسابن)يحرص عل  ت ونلق (28)معيار 
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 16) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس52.8) ( ونسبتق2.64)

توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  يال يتمكن من تحايق تنمية ال بط الذاتن 
ت وطبيعة النمو النلسن واىجتماعن لتالميذ و ما يشير  ل  أنق ى يراعن حاجا؛ لدى التالميذ

 ويعود ذلك  ل   عض وقلور  ن جانأ ارعداد التربو .     
  ياي  عالقة ديماراطية مبنية عل  اىحترا  المتبادل(  بلغ متوسطق  ونلق(  29)معيار(

(و وببذا يكون قد 41) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس48.2) ( ونسبتق2.41الحسابن )
اق بدرجة توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى ياي  عالقة ديماراطية بينق تح

يجابن  ن بناء شولية ما ى ي مكنق من التأثير ار؛ وبين تالميذ  مبنية عل  اىحترا  المتبادل
  الرأ  واحتراالتالميذو وبالتالن ى يساه  المعل   ن بناء مجتمم ديماراطن قائ  عل  الحوار 

 والرأ  ا ور.        
  ( 2.44) )يشرك جميم التالميذ  ن عملية الشرح(  بلغ موسطق الحسابن ونلق (30)معيار

جة توا ر ر د(و وببذا يكون قد تحاق ب38) الدرس%(و وترتيبق لمجال تنليذ 48.8ونسبتق )
لشرحو جميم التالميذ  ن عملية ا  شراكمتدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  يولق  ن 

يعنن ذلك أنق ى يراعن اللروق اللردية بين التالميذو وببذا يكون قد استبدض  ئة محدد  دون 
 ما ياتل روح المنا سة بين التالميذو وهذا قلور و عض  ن جانأ ارعداد التربو .؛ ايرها

 ( 2.66) )يستود  التعزيز والعااأ بشكل علمن(  بلغ موسطق الحسابن ونلق (31)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 14) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس53.2) ونسبتق

متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستود  أسلوأ التعزيز والعااأ  ن الوقت 
 المناسأو مما يجعل العالقة متوتر  بينق وبين تالميذ و كما ى يحلزه  عل  التعل . 

  ( ونسبتق2.75)  وعية وعد  التحيز(  بلغ متوسطق الحسابن)يتبم المو  ونلق (32)معيار 
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل 3) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس55)

ما يلاد تالميذ  الثاة بقو ؛ ذلك عل  أن الطالأ المعل  قد يتحيز  ن تعاملق مم بعض تالميذ 
بين التالميذ أنلسب  من جانأو وبينق وبين تالميذ   األمر الذ  يؤد   ل  عالقة اير طبيعية

 من جانأ آورو ويعود ذلك  ل  قلور  ن جانأ ارعداد التربو . 
 ( ونسبتق 2.68) )يشارك  ن حل مشاكل تالميذ (  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (33)معيار

توسطةو (و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر م1) يذ الدرسل%(و وترتيبق لمجال تن53.6)
يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يسب   ن حل مشاكل تالميذ  بدرجة مناسبةو وهذا األمر 
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يتناقض مم دور المعل  بللتق المسؤول والمؤتمن عل  تربية أبناء المجتممو ويعود هذا 
 ارولاق  ل  جانأ ارعداد التربو .     

  لتالميذ(  بلغ متوسطق الحسابن)يتلض باىتزان واللبر عل  أوطاء ا ونلق (34)معيار 
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 7) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس54.4) ( ونسبتق2.72)

توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  قد ى يعالج أوطاء التالميذ بالبدوء واللبرو 
مر يؤد   ل  تردد وببذا  بو يبمل نررية التعل  الاائمة عل  تلحي  األوطاءو وهذا األ

التالميذ بمشاركة  ن ارجابة عن األسئلةو وبالتالن يحد من مشاركتب  اللعالة  ن الدرسو 
 ويعود ذلك لالور و عض  ن جانأ ارعداد التربو .     

  ( 2.69) ونلق)يتابل تعلياات التالميذ بلدر رحأ(  بلغ متوسطق الحسابن (35)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 9) ل تنليذ الدرس%(و وترتيبق لمجا53.8ونسبتق )

متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  قد ى يتابل تعلياات الطلبة بلدر رحأو يعنن 
مم تالميذ و وهذا ى يساه   ن تلاعل  اجتماعيةذلك أن الطالأ المعل  ى يتمتم بعالقة 

 ل  الالور  ن جانأ ارعداد التربو . التالميذ  ن عملية التعلي و وهذا ارولاق يعود  
  يترك المجال للتالميذ للتعبير عن آرائب (  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (36)معيار( 

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 43) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس47.6) ( ونسبتق2.38)
يذ  التعبير عن آرائب  توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يترك المجال لتالم

بحريةو  بو بذلك ى يساه   ن بناء ولال شولية تالميذ و ويعود ذلك ارولاق  ل  قلور 
 جانأ ارعداد الثاا ن.

  ينمن لدى التالميذ احترا  وجبات النرر الموتللة(  بلغ متوسطق  ونلق (37)معيار(
(و وببذا يكون قد 39) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس48.6( ونسبتق)2.43الحسابن )

تحاق بدرجة توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يسع   ل  تنمية احترا  الرأ  
والرأ  ا ورو وهو بذلك ى يساه   ن تطوير وبناء مجتمم ديماراطن قائ  عل  التعدديةو 

  ن مجال ارعداد الثاا ن. اويعود ذلك  ل  أن هناك قلور 
  ( 2.61) يتلرض بحز  تبعا لطبيعة الموقض(  بلغ متوسطق الحسابن) ونلق (38)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 19) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس52.2ونسبتق )
متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يتلرض بالحز  الالز  بما يتناسأ وطبيعة 

ببذا يكون اير قادر عل   دار  اللضو ما قد ي عض شوليتق أما  تالميذ و و ؛ الموقض
 وهذا يعود  ل  قلور  ن جانأ التربية العملية وجانأ ارعداد التربو .   

  يبين للتالميذ السلوك السيئ الذ  لدر عنب (  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (39)معيار( 
درجة (و وببذا يكون قد تحاق ب2) %(و ترتيبق لمجال تنليذ الدرس55.4) ( ونسبتق2.77)
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توا ر  وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يبت  بتو ي  السلوك السيئ الذ  
يلدر عن تالميذ  بدرجة كا يةو وهو بذلك ى ينج   ن توجيق سلوك تالميذ   ل  السلوك 
اللحي و وببذا يلاد أهداض التربية الحديثةو والمتمثلة  ن أن المعل  مسؤول عن تربية 

 يعود  ل  الالور  ن جانأ ارعداد التربو  وجانأ ارعداد الثاا ن.  األجيالو و 
  يشجم عل  عملية التوالل بين التالميذ والمعل  من جبة والتالميذ  ونلق (40)معيار(

%(و وترتيبق لمجال 52.6) ( ونسبتق2.63) أنلسب  من ناحية ثانية(  بلغ متوسطق الحسابن
حاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ (و وببذا يكون قد ت17) تنليذ الدرس

ما ى ؛ المعل  ى يشجم عل  تنمية روح التوالل بين التالميذ والمعل  وبين التالميذ أنلسب 
يعود  ل  الالور  ن جانأ ارعداد  ارولاقسليمةو وهذا  اجتماعيةيساعد عل  ولق بيئة 

 الثاا ن.     
  (  حرن عل  أعل  متوسط حسابن األوالقال من )يربر بمستوى ع ونلق (41)معيار

%(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 60) ( ونسبتق3.00) بمجال تنليذ الدرسو حيث بلغ
 وق المتوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  يحتاج  ل  تدعي  أكبر لما يوص أوالقيات 

عل  قدو  حسنة لتالميذ و وهذا الم اعتبارالمبنةو وهن واحد  من للات المعل  الجيدو وعل  
 أكبر من قبل جميم جوانأ ارعداد.        اهتما األمر يحتاج  ل  

  ( 2.46) )يتلرض بحكمة مم المتغيرات الدويلة(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (42)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 37) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس49.2ونسبتق )
يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يمتلك الحكمة  ن التلرض مم المتغيرات متدنيةو 

 الداوليةو مما ي علق  ن  دار  اللضو وهذا قد يعود  ل  قلور  ن جانأ ارعداد التربو .  
  ( 2.68) )يتأكد من أن كل تلميذ يسمم لوتق(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (43)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 12) ل تنليذ الدرس%(و وترتيبق لمجا53.6ونسبتق )
متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  قد ى يتأكد من أن كا ة التالميذ تسمعون لوتقو 

 وهذا ارولاق يعود  ل  جانأ ارعداد التربو  وجانأ التربية العملية. 
  يذ نحو اىن باط الذاتن(  )ينمن اىتجاهات اريجابية  ن نلوس التالم ونلق (44)معيار

(و وببذا 22) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس51.6( ونسبتق)2.58) بلغ متوسطق الحسابن
يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى ينمن اىن باط 

دار  اللض بلور  جيد و كما ؛ الذاتن  ن نلوس تالميذ  ى يساه  ما ى يساعد  عل   بط وا 
 ن تكوين شولية قائمة عل  الناد والناد الذاتنو يعود  ل  قلور  ن جانأ ارعداد 

 التربو .         
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  ( 2.57) )يتأكد من البيئة اللحية لللض(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (45)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 25) %(و وترتيبق لمجال تنليذ الدرس51.4ونسبتق )

 ؛توسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يحرص عل  متابعة الحالة اللحية للتالميذم
ما يؤثر سلبا عل  بعض التالميذ الذين لديب   عض  ن النررو أو أمراض أورىو يعود  ل  

 قلور  ن جانأ التربية العملية وارعداد التربو .    
المعلمين  ن تنليذ الدرس من والل يت   مما سبق أن هناك  عض  ن مستوى أداء الطلبة 

)  تطبيق بطاقة المالحرة عليب و حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمجال تنليذ الدرس ما بين
( وبلغت نسبتق المئوية 2.58) (و وبلغ المتوسط الحسابن العا  لمجال التوطيط2.34) ( و3.00

 وسطة. %(و وهذا يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا ر مت51.6ارجمالية )
 ويعزو الباحث  عض الطلبة المعلمين  ن تنليذ الدرس بلاعيلة  ل   

أن برامج  عداد معلمن اللغة العربية بالجامعات الللسطينية تركز عل  الجانأ النرر   -
 وتبمل الجانأ العملن. 

 أن الطلبة المعلمين يطباون التربية العملية بلور  روتينية كمتطلأ تورج.  -
 عل  التربية العملية.  شرا ب كا يا وجديا  ن  اهتماماالعملية ى يولون  أن مشر ن التربية -
 أن برامج  عداد أولات  ن تزويد الطلبة المعملين بمبارات ومعارض ووبرات من أهمبا  -
  اللغة العربية الللح   ن التدريس. استودا 
  .استودا  تانيات التعل  بشكل  عاال 
 .استودا  طرق وأساليأ تدريس حديثة  
  .دار  اللض  
  .التعامل مم حل المشكالت 
  .ربط الماد  الدراسية ببيئة المجتمم 
  .العالقة بين اللاعلين  ن عملية التعلي  والتعل  المبنية عل  مبادئ الديماراطية 

يشير الباحث  ل  أن نتائج مجال معايير جود  مبارات تنليذ الدرس التن توللت  ليبا الدراسة 
اللغة (و حيث أشارت  ل  أن معلمن 2010دراسة )سعاد السبمو وآورونو الحالية تتلق مم 

رق وأساليأ تدريس متنوعةو وأو حت دراسة ) وزية السعيدو العربية يولق  ن استودا  ط
مبارات تدريس تحلز التالميذ عل  التعل و أما  ون(و أن معلمن اللغة العربية ى يستودم2009

أشارت  ل  أن معل  اللغة العربية ى يستود  أساليأ تعزيز  (و  اد2010دراسة )ولود العموشو 
(و  ل  أن الطالأ 2012مناسبة للموقض التعليمنو وكما وأشارت دراسة )شاد  أبوحلت و 

 دية. لديب   عض  ن معالجة اللروق اللر المعلمين يولاون  ن حل المشكالتو و 
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 يمتحليل نتايج بيانات مجال معايير جودا م ارات التقو .3
 .المتوسط الحسابن والنسبة المئوية والترتيأو لمعايير جود  مبارات التاوي ( 26جدول )يو   

 ( 26جدول ) 
 نتايج تحليل البيانات الخاصة بالنسبة لمجال معايير جودا التقويم من وج ة ن ر المالح 

المتوسط  المعيار الرقم
 الحسابي

النسبة 
 الميوية

 الترتيب

 2 %51.4 2.57 م باألهداف السلوكية.يربط اسيلة التقوي 1
 6 %50.2 2.51 يراعي الفروق الفردية عند وضع األسيلة. 2
 7 %49.8 2.49 ينمي لدى التالمي  مبدا بأن التقويم وسيلة وليس غاية. 3
 4 %51 2.55 يستخدم اساليب تقويم متنوعة. 4
يستخدم اساليب تقويم شاملة لجميع الجوانب)المعرفية،  5

 دانية، والم ارية(.والوج
2.56 51.2% 3 

 8 %49.6 2.48 يستخدم التقويم بشكل مستمر. 6
 10 %49 2.45 يشجع التقويم ال اتي لدى التالمي . 7
 5 %50.6 2.53 يستخدم سجال يوميا لتسجيل درجات التالمي  الشف ية. 8
 9 %49.2 2.46 يستخدم نتايج التقويم في تطوير العملية التعليمية. 9
يكشف عن نواحي القوا ويعززها ويشخص نواحي الضعف  10

 ويعالج ا.

2.44 48.8% 11 

 %50.2 2.51 المجموع الكلي
 

 ( ان: 26يتضح من الجدول السابق )
  ( 2.57) )يربط أسئلة التاوي  باألهداض السلوكية( بلغ متوسطق الحسابن ونلق (1)معيار

ببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو (و و 2) %(و وترتيبق لمجال التاوي 51.4ونسبتق )
ما يحلر  ؛يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى ياو  بربط أسئلة التاوي  بأهداض سلوكية

التاوي   ن قدر  التالميذ عل  أهداض معر ية تعتمد عل  الحلر واىستربارو  ن هذا ال عض 
 يعود  ل  قلور  ن جانأ ارعداد التربو .  

  يراعن اللروق اللردية عند و م األسئلة(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (2)معيار( 
(و وببذا يكون قد تحاق بردجة توا ر 6) %(و وترتيبق لمجال التاوي 50.2) ( ونسبتق2.51)

متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  اير قادر عل  و م أسئلة تراعن اللروق 
من التالميذ دون ايرهاو وهذا األمر يعود  ل   اللرديةو مما يشير  ل  أن التاوي  يستبدض  ئة

 قلور  ن جانأ ارعداد التربو . 
  ينمن لدى التالميذ مبدأ بأن التاوي  وسيلة وليس ااية(  بلغ متوسطق  ونلق (3)معيار(

(و وببذا يكون قد تحاق 7) %(و وترتيبق لمجال التاوي 49.8) ( ونسبتق2.49) الحسابن
ذلك  ل  أن الطالأ المعل  يكرس لدى التالميذ مبدأ أن التاوي  ااية بدرجة توا ر متدنيةو يدل 
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ما يشير  ل  أن الطالأ المعل  ت   عداد  عل  هذا المبدأو وهذا قلور وا   ؛ وليست وسيلة
 من قبل مجال أساليأ التاوي   ن برامج ارعداد.   

  ( ونسبتق 2.55) بن)يستود  أساليأ تاوي  متنوعة(  بلغ متوسطق الحسا ونلق (4)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك 4) %(و وترتيبق لمجال التاوي 51)

ما ى يساعد عل  الاياس الدقيق ؛ عل  أن الطالأ المعل  يستود  أساليأ تاوي  نمطية تاليدية
 عداد التربو .     لتحايق األهداض المتعدد  والمتنوعة المرجو  منقو يعود  ل  قلور  ن جانأ ار

  يستود  أساليأ تاوي  شاملة لجميم الجوانأ المعر يةو والوجدانيةو  ونلق (5)معيار(
(و 3) %(و وترتيبق لمجال التاوي 51.2) ( ونسبتق2.56) والمبارية(  بلغ متوسطق الحسابن

ساليأ وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يعتمد أ
ما يشير  ل  أنق يركز عل  الجانأ  ؛تاوي  شاملة لجميم الجوانأ المعر ية والمبارية والجدانية

المعر ن ويبمل الجوانأ األورىو  بو بذلك يعتمد عل  أسلوأ الحلر واىستربار وأساليأ 
 التاوي  المباشر و وهذا ارولاق يعود  ل  قلور  ن جانأ ارعداد التربو . 

  ( ونسبتق 2.48) )يستود  التاوي  بشكل مستمر(  بلغ متوسطق الحسابن نلقو  (6)معيار
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر  عيلةو يدل ذلك 8) %(و وترتيبق لمجال التاوي 49.6)

ما يلاد  معر ة التغذية الراجعة التن من ؛ عل  أن الطالأ المعل  يغلل التاوي  بشكل مستمر
ات التعل و وهذا الالور يعود  ل  قلور  ن جانأ ارعداد واللبا يتمكن من حل لعوب

 التربو . 
  ( 2.45) )يشجم التاوي  الذاتن لدى التالميذ(  بلغ متوسطق الحسابن ونلق (7)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر متدنيةو يدل 10) %(و وترتيبق لمجال التاوي 49ونسبتق )
ما ى يساعد التالميذ عل  ذ؛ م التاوي  الذاتن لدى التالمييشجذلك عل  أن الطالأ المعل  ى 

تنمية ثاتب  بنلسب  ويلاده  التوازن  ن انلعاىتب و وهذا الالور يعود  ل  قلور  ن جانأ 
 ارعداد التربو .    

  يستود  سجال يوميا لتسجيل درجات التالميذ الشلبية(  بلغ متوسطق  ونلق (8)معيار(
(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة 5) %(و وترتيبق لمجال التاوي 50.6بتق)( ونس2.53) الحسابن

توا ر متوسطةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستود  سجال يوميا درجات التالميذ 
مشاركة  ن أسئلة الدرسو كما ى الشلبيةو وببذا  بو ى يحلز التالميذ عل  اىستجابة لل

 التربو . ارعدادود  ل  قلور  ن جانأ حق ملداقية أما  التالميذو يعنمي
 حسابن )يستود  نتائج التاوي   ن تطوير العملية التعليمية(  بلغ متوسطق ال ونلق (9)معيار

(و وببذا يكون قد تحاق بدرجة توا ر 9) تيبق لمجال التاوي %(و وتر 49.2) ( ونسبتق2.46)
لتاوي   ن تطوير العملية التعليميةو متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستود  نتائج ا
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وببذا يلاد التاوي  أه  أهدا ق المتمثل  ن تطوير العملية التعليميةو وهذا الالور الوا   يعود 
  ل  قلور  ن جانأ ارعداد التربو .  

  يكشض عن نواحن الاو  ويعززها ويشوص نواحن ال عض ويعالجبا(   ونلق (10)معيار(
(و وببذا 48.8) ( نسبتق2.44) ابن لمجال التاوي و حيث بلغحلل عل  أدن  متوسط حس

يكون قد تحاق بدرجة توا ر متدنيةو يدل ذلك عل  أن الطالأ المعل  ى يستود  التاوي  ببدض 
ما يشير  ل  أنق ى يحاول معالجة اللروق ؛ التعزيز نواحن الاو  ومعالجة نواحن ال عض

 ن جانأ ارعداد التربو .اللردية بين التالميذو يعود  ل  قلور  
يت   مما سبق أن هناك قلورا  ن مستوى أداء الطلبة المعلمين  ن مبارات التاوي  من 

)  و حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمجال التاوي  ما بينتطبيق بطاقة المالحرةنتائج والل 
ت نسبتق المئوية ( وبلغ2.51) (و وبلغ المتوسط الحسابن العا  لمجال التوطيط2.44) ( و2.59

%(و وهذا يدل عل  أن معايير جود  مبارات التاوي  تحاق بدرجة توا ر 50.2ارجمالية)
 متوسطة. 

 ويعزو الباحث قلور الطلبة المعلمين  ن مبارات التاوي   ل   
أن برامج  عداد معلمن اللغة العربية بالجامعات الللسطينية تركز عل  الجانأ النرر   -

 ملن. وتبمل الجانأ الع
 أن الطلبة المعلمين يطباون التربية العملية بلور  روتينية كمتطلأ تورج  اط.  -
 هتماما كا يا وجديا  ن  شرا ب  عل  التربية العملية.اأن مشر ن التربية العملية ى يولون  -
 أن برامج  عداد ل  تراعن تنمية الوبرات والمبارات لدى الطلبة المعملين التالية   -

  أسئلة التاوي .مبار  ليااة 
  . مبار  استودا  أساليأ التاوي 
  . تادي  التغذية الراجعة المباشر  بعد التاوي 
  .توريض نتائج التاوي  لتطوير العملية التعليمية 
  . تعزيز مبدأ أن التاوي  وسيلة وليست ااية 
  .التاوي  يشمل جوانأ األهداض كاملة 

رات التاوي  قد تحاات بدرجة توا ر متوسطةو  ببذا يشير الباحث أن نتائج مجال معايير جود  مبا
المعلمين  (و والتن أو حت أن الطالأ2012 ن الدراسة الحالية تتلق مم دراسة )جمال البسن 

ة متنوعة تعالج اللروق اللردية بين التالميذو أما دراسة )لالح لئلديب   قلور  ن و م أس
ن ى يجيدون استودا  التاوي  ببدض ي(و والتن أشارت  ل  الطالأ المعلم2005رم ان 

(و أن أساليأ تاوي  الطالأ المعلمين تاتلر 2012التطويرو كما وأشارت دراسة )شاد  أبوحلت  
 عل  الجانأ المعر نو وتبمل الجانأ الوجداننو والجانأ المبار . 
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  :تحليل نتايج بيانات بطاقة المالح ة كاملة، تشمل المجاالت ال ال ة 

 ( 27جدول )
المتوسطات الحسابية والنسب الميوية والترتيب ودرجة التوافر لمجاالت بطاقة المالح ة للطلبة معلمي اللغة ( يوضح 27جدول )

 العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الفلسطينية
المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي
النسبة 
 الميوية

درجة  الترتيب
 التوافر

 متدنية  3 %49.4 2.47 ات التخطيط للدرس.مجال معايير جودا م ار  1
 متوسطة 1 %51.6 2.58 مجال معايير جودا م ارات تنفي  الدرس. 2
 متوسطة 2 %50.2 2.51 مجال معايير جودا م ارات التقويم.    3

 متوسطة - %50.6 2.53 3 المجموع

 ( ما يلي: 27يتضح من الجدول السابق )
 (و 50.6( وبنسبة مئوية عامة )2.53ىت الثالثة بلغ )أن المتوسط الحسابن الكلن للمجا%

 وببذا تكون تحاات معايير جود  المجاىت الثالثة بدرجة توا ر متوسطة.   
 ( 51.6) ( ونسبتبا2.58) تراوحت المتوسطات الحسابية لمجاىت بطاقة المالحرة من%

 %(.49.4) ( ونسبتبا2.47 ل  )
  الدرس عل  المرتبة األول و حيث بلغ متوسطق حرن مجال معايير جود  مبارات تنليذ

%(و وتحاق بدرجة توا ر متوسطةو ث  تال  مجال معايير 51.6) ( ونسبتق2.58) الحسابن
%( وتحاق 50.2) ( ونسبتق2.51) جود  مبارات التاوي و حيث بلغ متوسطق الحسابن

حيث بلغ  بدرجة توا ر متوسطةو ث  تال  مجال معايير جود  مبارات التوطيط للدرسو
 %(و وتحاق بدرجة توا ر متدنية.   49.4) ( ونسبتق2.47) متوسطق الحسابن

  خالصة تحليل نتايج بطاقة المالح ة 
يت   من والل العرض السابق والذ  تناول تحليل نتائج بيانات بطاقة المالحرة التن  

ايير جود  ت منت ثالثة مجاىت ) مجال معايير جود  مبارات التوطيط للدرسو ومجال مع
مبارات تنليذ الدرسو ومجال جود  مبارات التاوي (و والتن قا  الباحث بتطبيابا عل  الطلبة 
معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو أن هناك قلورا  ن بعض 

اللغة العربية معايير جود  مبارات التوطيط للدرسو وتنليذ الدرسو والتاوي  لدى الطالأ معلمن 
للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو  ذ بلغت النسبة المئوية لتوا ر معايير الجود   ن 

%(و وتحاات بدرجة توا ر متوسطةو كما أن نتائج 50.6بطاقة المالحرة لطلبة التربية العملية )
ءت متلاة  مم نتائج مجال الدرس والتاوي و جا وتنليذبطاقة المالحرة  لمجاىت التوطيط للدرس 
 التربية العملية  ن استبانة الدراسة الحالية. 
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وب  ا يكون الباحث قد اجاب عن السؤال الرابع من اسيلة البحث وال   ينص على:"ما مدى 
توافر معايير الجودا الشاملة لدى الطالب معلم اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 

 .  بالجامعات الفلسطينية؟"
الطالأ المعلمين  ل  قلور برامج  عداد معلمن اللغة العربية   عضويعزو الباحث  

 للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو ويعود ذلك  ل  أن   
 الجانأ النرر  يطغ  عل  الجانأ العملن.  -
 التربية العملية تجرى بلور  شكلية.   -
التربو  اير كا ية لتنمية مبارات التدريس  وبر  أع اء هيئة التدريس  ن مجال ارعداد -

 لدى الطلبة المعلمين. 
 التكنولوجية الحديثة  ن التعلي  والتعل .  وتانياتطرق التدريس اير مواكبة لتطورات  -
 أساليأ التدريس  ن برامج ارعداد تعتمد عل  التلاين والحلر. -
 ة  ن التدريس. طرق التدريس  ن برامج ارعداد اير مواكبة للنرريات الحديث -

 

  البحثخالصة تحليل نتايج:   
عن السؤال الثانن من أسئلة البحث والذ  ينص  ارجابةولما كان البدض من الللل  

عل  "ما مدى توا ر معايير الجود  الشاملة  ن برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة 
ؤال الرابم من أسئلة البحث والذ  عن الس وارجابةاألساسية العليا بالجامعات الللسطينية؟"و 

ما مدى توا ر معايير الجود  الشاملة لدى الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة ينص عل  "
 عن السؤالين عل  النحو التالن   ارجابةو  اد جاءت األساسية العليا بالجامعات الللسطينية؟"

 
ج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة أوى  أربرت تحليل نتائج اىستبانة أن معايير جود  برام

متوسطةو حيث بلغ ال وق قد تحاات بدرجة توا ر األساسية العليا بالجامعات الللسطينية 
 %(.   58.2( ونسبتق )2.91) متوسطبا الحسابن

ثانيا  أربرت تحليل نتائج بطاقة المالحرة أن معايير جود  الطالأ معلمن اللغة العربية 
متوسطةو حيث بلغ قد تحاات بدرجة توا ر العليا بالجامعات الللسطينية  للمرحلة األساسية
 %(. 50.6) ( ونسبتق2.53) متوسطبا الحسابن
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ســـلالخامـــالفص

رحـــورالمقتـــالتص

لتطويربرامجإعدادمعلمياللغةالعربيةللمرحلةاألساسيةالعليا

شاملةبالجامعاتالفلسطينيةفيضوءمعاييرالجودةال

 
 

 اوال: مراجعة نتايج اسيلة البحث

  انيا: مبررات التصور المقترح 

  ال ا: اهداف التصور المقترح 

 رابعا: اسس التصور المقترح

 خامسا: التصور المقترح

 سادسا: آليات تطبيق البرنامج المقترح   
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 الفصل الخامس
للمرحلة األساسية العليا التصور المقترح لتطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية 

 بالجامعات الفلسطينية في ضو  معايير الجودا الشاملة
 

 

 ةتتمقدم
يتنددداول الللدددل الحدددالن عدددرض التلدددور الماتدددرح لتطدددوير بدددرامج  عدددداد معلمدددن اللغدددة العربيدددة  

للمرحلدددة األساسدددية العليدددا بالجامعدددات الللسدددطينية  دددن  دددوء معدددايير الجدددود  الشددداملةو وذلدددك  دددن 
والددذ  يددنص عل  "مددا التلددور الماتددرح  وجابددة عددن السددؤال الوددامس مددن أسددئلة البحددثمحاولددة لإل

لتطوير برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية  ن  وء 
 معايير الجود  الشاملة؟" ولمحاولة الباحث ارجابة عن هذا السؤال قا  بما يلن 

 

  اسيلة الدراسة الحالية  مراجعة نتايجاوال: 
ولما كان البدض من هذ  الدراسة  عداد تلور ماترح؛ لتطوير بدرامج  عدداد معلمدن اللغدة         

العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسدطينيةو قدا  الباحدث بمراجعدة نتدائج أسدئلة البحدثو 
 والتن جاءت عل  النحو التالن  

والدددذ  يدددنص عل  "مدددا معدددايير الجدددود  الشددداملة الواجدددأ  ل األول،عتتتن الستتتؤا اإلجابتتتةنتتتتايج  .1
توا رهددددددا  ددددددن بددددددرامج  عددددددداد معلمددددددن اللغددددددة العربيددددددة للمرحلددددددة األساسددددددية العليددددددا بالجامعددددددات 

 الللسطينية؟". 

والبحدددددوث  وولمحاولدددددة الباحدددددث ارجابدددددة عدددددن هدددددذا السدددددؤالو قدددددا  بددددداىطالع علددددد  األدأ التربدددددو 
ت تطدددوير بدددرامج  عدددداد المعلددد   دددن  دددوء معدددايير الجدددود  عامدددةو والدراسدددات السددداباةو التدددن تناولددد

وبددرامج  عددداد معلدد  اللغددة العربيددة بلددور  والددةو كمددا قددا  الباحددث بدداىطالع علدد  تجددارأ دول 
عربية وأجنبية ,التن اعتمدت معايير الجود   ن برامج   عدداد المعلد ؛ ببددض  عدداد قائمدة معدايير 

 الجود .   

و قددا  الباحددث بإعددداد قائمددة مبدئيددة لمعددايير جددود  بددرامج  عددداد معلمددن وتأسيسددًا علدد  مددا تاددد 
 اللغة العربية للمرحلة األساسية العلياو وتشمل المجاىت التالية   

 مجال معايير جود  أهداض برامج ارعداد.  -

 مجال معايير جود  ارعداد الثاا ن.  -

 مجال معايير جود  ارعداد األكاديمن.  -

 ارعداد التربو .  مجال معايير جود  -
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 مجال معايير جود  التربية العملية.  -

 مجال معايير جود  طرق التدريس.  -

 مجال معايير جود  أساليأ التاوي .      -

ومن ث  قدا  الباحدث بعر دبا علد   ريدق  مدن األكداديميين التربدويين, والوبدراء  دن لدورتبا    
حددث  لدد  قائمددة نبائيددة لمعددايير الجددود  المبدئيددةو وبعددد  جددراء التعددديالت المطلوبددةو تولددل البا

 ( معيارًاو موزعة عل  سبعة مجاىتو كما يلن  138تشمل )
 ( معيارًا.  27عدد معايير جود  أهداض برامج ارعداد ) -

 ( معيارًا. 12عدد معايير جود  ارعداد الثاا ن ) -

 ( معيارًا.   26عدد معايير جود  ارعداد األكاديمن ) -

 ( معيارًا.21عداد التربو  )عدد معايير جود  ار -

 ( معيارًا. 22عدد معايير جود  التربية العملية ) -

 ( معيارًا.16عدد معايير جود  طرق التدريس ) -

 ( معيارًا.    14عدد معايير جود  أساليأ التاوي  ) -

وببددذا يكددون الباحددث قددد أجدداأ عددن السددؤال األول مددن أسددئلة البحددثو والددذ  يددنص علدد   "مددا    
ود  الشدداملة الواجددأ توا رهددا لدددى بددرامج  عددداد معلمددن اللغددة العربيددة للمرحلددة األساسددية معددايير الجدد

 العليا بالجامعات الللسطينية؟"

و والددذ  يددنص علدد   "مددا مدددى تددوا ر عتتن الستتؤال ال تتاني متتن استتيلة البحتتث اإلجابتتةنتتتايج . 2
ساسدية العليدا بالجامعدات معايير الجود  الشداملة  دن بدرامج  عدداد معلمدن اللغدة العربيدة للمرحلدة األ

الللسطينية؟"و ولإلجابة عن هذا السؤالو قدا  الباحدث بتحويدل الاائمدة النبائيدة لمعدايير الجدود   لد  
؛ لتعددرض درجددة تددوا ر معددايير جددود  بددرامج  عددداد معلمددن اللغددة العربيددة للمرحلددة األساسددية  اسددتبانة

المعلمدددين  دددن أقسدددا  منددداهج وطدددرق العليدددا؛ وثددد  توزيعبدددا علددد  أع ددداء هيئدددة التددددريسو والطدددالأ 
تدريس اللغة العربية بالجامعات األربعة مو دوع الدراسدة )جامعدة النجداح الوطنيدةو جامعدة الاددس 

 الملتوحةو جامعة الوليلو جامعة بيت لح (.    

 وجاءت النتائج عل  النحو التالن  
 :مجال معايير جودا اهداف برامج اإلعداد 

 ددن معددايير  لدد  حددد مددا ود  أهددداض بددرامج ارعددداد قلددورا أربددرت نتددائج مجددال معددايير جدد 
%(و مما يدل 58.7( ونسبتق المئوية )2.93جود  األهداض؛ حيث بلغ المتوسط الحسابن )

 متوسطة.العل  أنق تحاق بدرجة توا ر  وق 
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 ال قافي مجال معايير جودا اإلعداد  

 حددد مددا  ددن تددوا ر معددايير أربددرت نتددائج مجددال معددايير جددود  ارعددداد الثاددا ن قلددورا  لدد  
ما  ؛%(58.1ونسبتق المئوية ) (2.91جود  ارعداد الثاا ن؛ حيث بلغ متوسطق الحسابن)
 يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطة.

 األكاديمي مجال معايير جودا اإلعداد  

 يير أربرت نتائج مجال معايير جود  ارعداد األكاديمن قلدورا  لد  حدد مدا  دن تدوا ر معدا
%(و 60.8ونسبتق المئوية ) (3.04جود  ارعداد األكاديمن؛ حيث بلغ متوسطق الحسابن)
 وهذا يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطة.

 االتربو  مجال معايير جودا اإلعداد  

  أربددرت نتددائج مجددال معددايير جددود  ارعددداد التربددو  قلددورا  لدد  حددد مددا  ددن تددوا ر معددايير
ما  ؛%(57.5ونسبتق المئوية )( 2.87تربو ؛ حيث بلغ متوسطق الحسابن)جود  ارعداد ال

 يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطة.

 مجال معايير جودا التربية العملية  

  أربددرت نتددائج مجددال معددايير جددود  التربيددة العمليددة قلددورا  لدد  حددد مددا  ددن تددوا ر معددايير
مددا ؛ %(59ونسددبتق المئويددة )( 2.95حسددابن)جددود  التربيددة العمليددة؛ حيددث بلددغ متوسددطق ال

 يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطة.

 مجال معايير جودا طرق التدريس  

  أربددرت نتددائج مجددال معددايير جددود  طددرق التدددريس قلددورا  لدد  حددد مددا  ددن تددوا ر معددايير
 مدا؛ %(57.4ونسدبتق المئويدة )( 2.87جود  طرق التدريس؛ حيث بلغ متوسطق الحسدابن)
 يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا ر  وق المتوسطة.

 مجال معايير جودا اساليب التقويم  

  أربددرت نتددائج مجددال معددايير جددود  أسدداليأ التاددوي  قلددورا  لدد  حددد مددا  ددن تددوا ر معددايير
مدا ؛ %(55.9ونسبتق المئويدة )( 2.80جود  أساليأ التاوي ؛ حيث بلغ متوسطق الحسابن)

  ر  وق المتوسطة.يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا

  النتتتتايج الكليتتتة لمعتتتايير جتتتودا بتتترامج إعتتتداد معلمتتتي اللغتتتة العربيتتتة للمرحلتتتة
 األساسية العليا، جا ت على النحو التالي: 
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 و حيث  وق المتوسطةبدرجة توا ر ود  برامج ارعداد أنبا تحاات أربرت نتائج معايير ج
مدددا يددددل علددد  أنبدددا ؛ %(58.2( ونسدددبتق المئويدددة)2.91لدددن )الحسدددابن الك بامتوسدددطبلدددغ 

 تحاات بدرجة اير كا ية. 

 عند مستوى الدىلة  يوجد  روق ذات دىلة  حلائية(0.01=α)  بين متوسطن درجات
الطالأ المعلمين  ن   جاباتوبين درجات  وأع اء هيئة التدريس بالجامعات  جابات

ساسية العليا برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األمدى توا ر معايير جود  
 بالجامعات الللسطينية للال   جابات أع اء هيئة التدريس.

  عند مستوى الدىلة ى يوجد  روق ذات دىلة  حلائية(0.01=α)  بين متوسطات
الطالأ المعلمين بين الجامعات   جاباتودرجات  وجابات أع اء هيئة التدريس درجات 

اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا  برامج  عداد معلمنمدى توا ر معايير جود    ن 
 بالجامعات الللسطينية.

 

والدذ  بدنص علد   "مدا معدايير الجدود   عن السؤال ال الث متن استيلة البحتث، اإلجابةنتايج  .3
الواجدددددأ توا رهددددددا  ددددددن الطالدددددأ معلدددددد  اللغددددددة العربيددددددة للمرحلدددددة األساسددددددية العليددددددا بالجامعددددددات 

 الللسطينية؟". 

عدددن هدددذا السدددؤالو  قدددا  بددداىطالع علددد  األدأ التربدددو , والبحدددوث  بدددةارجاولمحاولدددة الباحدددث 
والدراسدات السداباةو التددن تناولدت المعلد   ددن  دوء معددايير الجدود  عامدًةو ومعلدد  اللغدة العربيددة 

 بلور   والة ؛ ببدض  عداد قائمة معايير جود  معل  اللغة العربية.    

مددة مبدئيددة لمعددايير جددود  الطالددأ معلدد  اللغددة وتأسيسددًا علدد  مددا تاددد و قددا  الباحددث باشددتااق قائ
 العربية للمرحلة األساسية العلياو وتشمل المجاىت التالية   

  .مجال معايير جود  مبارات التوطيط للدرس 

  .مجال معايير جود  مبارات تنليذ الدرس 

   . مجال معايير جود  مبارات التاوي 
والوبراء  ن لورتبا المبدئيدةو  ويميين التربويينومن ث  قا  الباحث بعر با عل   ريق من األكاد

( 71وبعددد  جددراء التعددديالت المطلوبددةو تولددل الباحددث  لدد  قائمددة نبائيددة لمعددايير الجددود  تشددمل )
 معيارًاو موزعة عل  ثالثة مجاىتو كما يلن  

 (معيارًا.16مجال معايير جود  مبارات التوطيط للدرس ) 

 ( معيارًا.45لدرس )مجال معايير جود  مبارات تنليذ ا 

 (  معيارًا. 10مجال معايير جود  مبارات التاوي ) 
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و والددذ  يددنص علدد   "مددا مدددى تددوا ر عتتن الستتؤال الرابتتع متتن استتيلة البحتتث اإلجابتتةنتتتايج  .4
معددايير الجددود  الشدداملة لدددى الطالددأ معلدد  اللغددة العربيددة للمرحلددة األساسددية العليددا بالجامعددات 

ا السدؤالو قدا  الباحدث بتحويدل الاائمدة النبائيدة لمعدايير الجدود  الللسطينية؟"و وارجابدة عدن هدذ
 لددد  بطاقدددة مالحردددة؛ للتعدددرض علددد  درجدددة تدددوا ر معدددايير جدددود  الطالدددأ معلددد  اللغدددة العربيدددة 
للمرحلددة األساسددية العليدداو وثدد  تطبيابددا علدد  عينددة مددن الطددالأ معلمددن اللغددة العربيددة للمرحلددة 

 يةو وجاءت النتائج عل  النحو التالن  األساسية العليا بالجامعات الللسطين
 :مجال معايير جودا م ارات التخطيط للدرس 

 ن توا ر معايير جود  مبارات و علا  اأربرت نتائج بطاقة المالحرة أن هناك قلور    
( 2.47)الحسابن الكلن قمتوسطالتوطيط للدرس لدى الطالأ معل  اللغة العربية؛ حيث بلغ 

 متدنية .  ما يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا ر؛ %(49.4ونسبتق المئوية )
  :مجال معايير جودا م ارات تنفي  الدرس 

 ن توا ر معايير جود  مبارات تنليذ  اأربرت نتائج بطاقة المالحرة أن هناك قلور    
( ونسبتق 2.58)الحسابن الكلن قمتوسطالدرس لدى الطالأ معل  اللغة العربية؛ حيث بلغ 

 وهذا يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا ر متوسطة. %(و 51.6المئوية )
  :مجال معايير جودا م ارات التقويم 

أربرت نتائج بطاقة المالحرة أن هناك قلورا  ن توا ر معايير جود  مبارات التاوي     
الحسابن  قمتوسطلدى الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا؛ حيث بلغ 

 ما يدل عل  أنق تحاق بدرجة توا ر  عيلة.  ؛ %(50.2مئوية )( ونسبتق ال2.51)الكلن
   أربرت النتائج الكلية لبطاقة المالحرة أن هناك قلورا  ن توا ر معايير جود  الطالأ معل

اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية؛ حيث بلغ المتوسط الحسابن 
   %(و وقد تحاق بدرجة توا ر متوسطة.50.6(و ونسبتق المئوية )2.53الكلن)

  انيا: مبررات التصور المقترح
ولما كان البدض الرئيس من  جدراء هدذا البحدث هدو تطدوير بدرامج  عدداد معلد  لغدة عربيدة      

للمرحلة األساسية العليا؛ لتتمكن هذ  البرامج من  عداد معل  لغة عربية  عدادًا جيددًا؛ للايدا  بمبندة 
   عاليةو وتأسيسًا عل  ذلك يرجم الباحث مبررات التلور الماترح  ل  ما يلن   التدريس بكلاء

  مدا أربرتددق تحليددل نتددائج اىسددتبانة؛ حيددث تحاادت معددايير جددود  بددرامج ارعددداد لدددى مجموعددة
 الدراسة )أع اء هيئة التدريس, والطالأ المعلمون( بدرجة توا ر متوسطة.

 ة؛ حيدث تحاادت معدايير جدود  الطالدأ المعلد  بدرجدة ما أربرتدق تحليدل نتدائج بطاقدة المالحرد
 توا ر  عيلة.    
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  ما توللت  ليق البحوث والدراسات الساباة  ن برامج  عداد المعل  عامةو ومعل  اللغة العربية
 ن برامج  عداد المعلد و وتحديددًا  ابلور  والة؛ حيث أشارت معرمبا  ل  أن هناك قلور 

 معل  اللغة العربية. 

  المعل  هو ناطة البداية للنبوض بالمنرومة التعليمية التعلمية. اعتبار 

  .اعتبار المعل  هو المسؤول عن الحلار عل  تراث وح ار  الشعوأ 

  .اعتبار المتعل  هو البدض الرئيسن للعملية التعليمية التعلمية 

 ميددةو التنددا س بددين مؤسسددات التعلددي  العددالن  ددن الحلددول علدد  مسددتوى عددال  مددن الجددود  العال
 والتنا س بين وريجن هذ  المؤسسات. 

   .التزايد المستمر  ن عدد المابلين عل  التعلي و وهذا يتطلأ ارتلاع عدد المعلمين 

  .اعتبار التعل  أه  وسيلة لتطور الشعوأ وتادمبا 

    .التطور التكنولوجن البائل  ن وسائل اىتلال والتوالل 

 المقترح التصور اهداف   ا: ال
  تصور المقترح:لعام للال دف ا .1

الماتدددرح  لدد  تطددوير بدددرامج  عددداد الطددالأ معملدددن اللغددة العربيددة للمرحلدددة  تلددوريبدددض ال       
الجامعدات  األساسية العليدا بالجامعدات الللسدطينية  دن  دوء معدايير الجدود  الشداملة؛ حتد  تدتمكن

بمبنددة التدددريس علدد  أكمددل ة للمرحلددة األساسددية العليددا قددادر علدد  الايددا  مددن  عددداد معلدد  لغددة عربيدد
 وجق.   

 :  التصور المقترحجوانب األهداف الخاصة ب .2
 :اهداف اإلعداد ال قافي 

ارعدددداد الثادددا ن  دددن  تمكدددين الطدددالأ لتلدددور الماتدددرح  يمدددا يتعلدددق بيتمثدددل البددددض العدددا  ل   
ريس علدد  معلمددن اللغددة العربيددة للمرحلددة األساسددية العليددا بالجامعددات الللسددطينية الايددا  بمبنددة التددد

جوانددأ الثاا يددة العامددة للمجتمددم الللسددطينن بكا ددة   كسددابب أكمددل وجددقو مددم األوددذ بعددين اىعتبددار 
مكوناتدددقو وجواندددأ الثاا دددة العامدددة للمجتمدددم العربدددنو والعدددالمن. أمدددا األهدددداض الوالدددة  بدددن علددد  

 النحو التالن  
 ثاا ية, واىجتماعية, تنمية قدر  الطالأ المعل  عل  معر ة ولائص المجتمم الللسطينن  ال

 والسياسية )المشكالتو الحاجاتو التطلعات(. 
  .تنمية ثاا ة الطالأ المعل  بملبو  المواطنة 
  .تنمية مبدأ روح التسام  بين األديان 
   .كساأ الطالأ المعل  معارض عن ماهية وطبيعة اللراع العربن اىسرائيلن  
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 ة والكون وارنسانو والحيا . الطالأ المعل  معارض عن حاياة ارلوهي  كساأ 
 الطالأ المعل  معارض والة بالوطن العربن.   كساأ 
 الطالأ المعل  معارض عامة عن الح ارات ارنسانية.  كساأ 
 الطالأ المعل  معارض بأهمية اللغة العربية بين لغات العال .    كساأ 
 الطالأ مبارات اللغة ارنجليزية.   كساأ 
 عددددارض با ددددايا لبددددا عالقددددة بددددد )الديماراطيددددة كددددنبج حيددددا و حاددددوق الطالددددأ المعلدددد  م  كسدددداأ

 ارنسانو حاوق المرأ و التنمية المجتمعيةو حل المشكالت ..(.  
 :اهداف اإلعداد األكاديمي 

ارعدداد األكداديمن  دن  تمكدين الطدالأ ب لتلدور الماتدرح  يمدا يتعلدقيتمثل البدض العدا  ل    
سددية العليددا بالجامعددات الللسددطينية الايددا  بمبنددة التدددريس علدد  معلمددن اللغددة العربيددة للمرحلددة األسا

أكمددل وجددقو ومتمكنددًا مددن مبددارات اللغددة العربيددة الللددح )الاراء و اىسددتماعو اللبدد و الكتابددة(و أمددا 
 األهداض الوالة  بن عل  النحو التالن  

 النحوية.  اتمكين الطالأ المعل  من كا ة الا اي 
 م  األدأ العربن الادي . تمكين الطالأ المعل  من مال 
  .تمكين الطالأ المعل  من مالم  األدأ العربن الحديث 
  نالللسطينتمكين الطالأ المعل  من مالم  األدأ . 
  .تنمية مبارات الطالأ المعل  من نرريات الناد األدبن الحديث 
  .تمكين الطالأ المعل  من مو وعات العروض والاا ية 
 و وعات اللرض. تمكين الطالأ المعل  من م 
  .تنمية مبارات الطالأ المعل   ن الوط العربن 
  .تنمية قدر  الطالأ المعل   ن مبارات البحث العلمن 
  .كساأ الطالأ المعل  معارض  ن األوطاء اللغوية الشائعة  
 الطالأ المعل  معارض  ن ثاا ة اللغة العربية.  كساأ  
 ير العليا.  تنمية قدرات الطالأ المعل   ن مبارات التلك 
 : اهداف اإلعداد التربو 

التربو    ن  تمكين الطدالأ معلمدن ارعداد ب لتلور الماترح  يما يتعلقيتمثل البدض العا  ل
اللغددة العربيددة للمرحلددة األساسددية العليددا بالجامعددات الللسددطينية مددن طددرق تدددريس حديثددة ومتنوعددة 

 بن عل  النحو التالن  لكا ة مو وعات اللغة العربيةو أما األهداض الوالة  
  .كساأ الطالأ المعل  معارض بمناهج اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا  
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     .كساأ الطالأ المعل  معارض بولائص, وحاجات تالميذ المرحلة األساسية العليا  
  .تعريض الطالأ المعل  بنرريات التعلي , والتعل  الحديثة 
 علي  اللغات األورى.  تعريض الطالأ المعل  بنرريات ت 
   .تزويد الطالأ المعل  بمبارات, ووبرات بطرق تدريس اللغة العربية لكا ة مو وعاتبا 
  .تنمية قدرات الطالأ المعل  عل  توريض التكنولوجيا الحديثة  ن تدريس اللغة العربية 
  الحا دددر   تعريدددض الطالدددأ المعلددد  بأوالقيدددات مبندددة تددددريس اللغدددة العربيدددةو وواجباتدددقو وأدوار

 والمستابلية.   
  تعزيددز اتجاهددات الطالددأ المعلدد  نحددو مبنددة التدددريسو وتنميددة الشددعور بتحمددل المسددؤولية  ددن

 المواقض التعليمية.  
  تزويدددد الطالدددأ المعلددد  بمبدددارات التوجيدددق, واررشددداد النلسدددنو وتشدددويص, وعدددالج لدددعوبات

 التعل . 
 ت التربويددة التددن يعددانن منبددا المجتمددم تزويددد الطالددأ المعلدد  بمبددارات  بدد , ومعر ددة المشددكال

 الللسطينن. 
 .كساأ الطالأ المعل  مبارات التوطيط للدرس  
 .كساأ الطالأ المعل  مبارات تنليذ الدرس  
   .كساأ الطالأ المعل  مبارات أساليأ التاوي  المتنوعة  
  .تنمية قدرات الطالأ المعل  بمبارات, ووبرات  دار  اللض 
 بالمعددارض, والمبددارات التددن تجعلددق قددادرًا علدد  تحايددق النمددو المتددوازن, تزويددد الطالددأ المعلدد  

 والمتكامل  ن شولية معل  اللغة العربية. 
   البحوث بطرق تدريس اللغة العربية الحديثة.        بإجراءتنمية مبارات الطالأ المعل 
 اهداف التربية العملية: 

التربيدددة العمليدددة   دددن  تمكدددين الطدددالأ ب قلتلدددور الماتدددرح  يمدددا يتعلددديتمثدددل البددددض العدددا  ل   
معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليدا بالجامعدات الللسدطينية مدن مبدارات التددريس الحديثدة 
اللعالددة, والمتنوعددة لكا ددة مو ددوعات اللغددة العربيددةو والمتمثلددة  ددن)التوطيطو التنليددذو التاددوي (و أمددا 

  األهداض الوالة  بن عل  النحو التالن
  .تمكين الطالأ المعل  من مبارات تحديد أهداض الدرس بدقة 
  تمكددددين الطالددددأ المعلدددد  مددددن مبددددارات تلددددنيض أهددددداض الدددددرس  ددددن المجدددداىت ) السددددلوكيةو

 المعر يةو الوجدانيةو النلسية(. 
  .تمكين الطالأ المعل  من ربط أهداض الدرس بأهداض المارر 
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 ستودا  الوسائل التعليمية المناسبة لكل مو دوع تمكين الطالأ المعل  من مبارات اوتبار, وا
 من مو وعات اللغة العربية. 

   .تمكين الطالأ المعل  من تحديد األسئلة التمبيدية للدرس 
   .تمكين الطالأ المعل  من استودا  طرياة التدريس المناسبة لمو وع الدرس 
  .كساأ الطالأ المعل  الوبر  اللعلية  ن  دار  اللض  
 طالأ المعل  الوبر  اللعلية  ن البيئة المدرسية.  كساأ ال 
  . كساأ الطالأ المعل  الوبر   ن أساليأ التاوي  
   . كساأ الطالأ المعل  مبارات التوالل باردار  المدرسية, ودوائر التعلي  العا  
 :اهداف طرق التدريس 

ين الطدددالأ طدددرق التددددريس  دددن  تمكدددب لتلدددور الماتدددرح  يمدددا يتعلدددقيتمثدددل البددددض العدددا  ل
معلمددن اللغدددة العربيددة للمرحلدددة األساسدددية العليددا بالجامعدددات الللسدددطينية مددن معدددارض ومبدددارات 
طدددرق التددددريس الاائمدددة علددد  نرريدددات الدددتعل  الحديثدددة لكا دددة مو دددوعات اللغدددة العربيدددةو أمدددا 

 األهداض الوالة  بن عل  النحو التالن 
 عربية.تزويد الطالأ بأحدث طرق التدريس  ن تعلي  اللغة ال 
  تنميدددة قددددرات الطالدددأ المعلددد  بمبدددارات, ووبدددرات تدريسدددية قائمدددة علددد  اعتبدددار أن التلميدددذ

 البدض األول للعملية التعليمية. 
  .تمكين الطالأ المعل  من مبارات استودا  طرق تدريس متنوعة 
   ن تدريس اللغة اىلكتروننتنمية معارض الطالأ المعل  بمبارات توريض التعلي , والتعل  

 العربية. 
  .تنمية قدرات الطالأ المعل  بمبارات التلكير العليا 
 :اهداف اساليب التقويم 

أسددداليأ التادددوي   دددن  تمكدددين الطدددالأ يتمثدددل البددددض العدددا  للتلدددور الماتدددرح  يمدددا يتعلدددق ب    
معلمن اللغة العربية للمرحلدة األساسدية العليدا بالجامعدات الللسدطينية مدن مبدارات أسداليأ الايداس, 

التاوي  التربو  الحديثدة تشدمل كا دة مو دوعات اللغدة العربيدة, أمدا األهدداض الوالدةو  بدن علد  و 
 النحو التالن 

  .تزويد الطالأ المعل  بمعارض ومبارات استودا  أساليأ تاوي  حديثة, ومتنوعة 
  .تزويد الطالأ المعل  بمبارات استودا  أساليأ تاوي  تراعن اللروق اللردية 
  الطالأ المعل  عل  مبارات توريض التاوي ؛  لتطوير عملية التعل . تنمية قدرات 
  .تنمية قدرات الطالأ المعل  عل  مبارات التاوي  الذاتن 
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   .)يزود الطالأ المعل  بمعارض, ومبارات التاوي  الشامل)البنائنو التكويننو الوتامن 
 
 

 المقترح تصوراسس ال  رابعا
عدددداد معلمدددن اللغدددة التلدددور الماتدددرح رسدددس التدددن يادددو  عليبدددا قدددا  الباحدددث بتحديدددد األ          

العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو والتن ت  ذكرها  ن الللل الثدانن مدن هدذا 
 البحث )ارطار النرر (و وهن عل  النحو التالن  

  .األسس الللسلية 
  .األسس المعر ية 
  .األسس اىجتماعية 
 ية. األسس النلس 

 

 :محتوى التصور المقترح خامسا:
 ن  وء نتائج الدراسة الحاليةو والدراسة النررية للبحث الحالنو ونتدائج الدراسدات السداباة        

؛ لتحايدق محتوى  التلدور الماتدرحالتن أوردها الباحث  ن هذا البحثو تمكن الباحث من تلمي  
بناء, وتوطديط التلدور الماتدرح علد    الباحث باألهداض الساباة التن ت  تحديدها لكل مجالو وقا

أسدداس أن تكددون سددنوات الدراسددة مددن أربعددة أعددوا  ونلددض العددا   لدد   ومسددة أعددوا , أربعددة أعددوا  
دراسية أكاديميةو والعا  الوامس التدريأ العملن المبننو أسو  بمبنة الطأ والمحاما  وايرها مدن 

( سداعة معتمدد , جاندأ 150) ارجماليدةد السداعات المبن؛ لتعزيز  لسلة تمبين التعلدي و وبلدغ عدد
( سددداعة معتمددددً و جاندددأ ارعدددداد 61( سددداعة معتمدددد و ارعدددداد األكددداديمن )33ارعدددداد الثادددا ن )

 ( ساعة معتمد و و يما يلن تو ي  لذلك     14( ساعة معتمدً و التربية العملية )42التربو  )
 
  :التصور المقترح لمقررات اإلعداد ال قافي    

ياتددرح الباحددث تطددوير جانددأ ارعددداد الثاددا ن لبددرامج  عددداد معلمددن اللغددة العربيددة للمرحلددة     
األساسدددية العليدددا بالجامعدددات الللسدددطينية  دددن لدددور  مادددررات دراسدددية تادددد  للطدددالأ المعلمدددينو 

( سداعة معتمدد . والجددول 33( ماررًا دراسديًا  جباريدًاو ويبلدغ العددد اىجمدالن )13وتتكون من)
 ( يو   ذلك   28لتالن )ا
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 (28جدول )
 ( يوضح مقررات جانب اإلعداد ال قافي للتصور المقترح  28جدول )

الساعات  المقرر الدراسي الرقم
 األسبوعية

 الفصل الدراسي العام الدراسي

 األول األول 3 القضية الفلسطينية 1
 األول األول 3 1اللغة اإلنجليزية  2
 ال اني األول 3 المجتمع الفلسطيني  3
 األول األول 1 موسيقى  4
 األول األول  1 1تربية رياضية 5
 الصيف األول 3 المجتمع العربي  6
 األول ال اني 3   2اللغة االنجليزية 7
 األول ال اني 3 قضايا عربية معاصرا  8
 األول ال اني 1 2تربية رياضية 9

 ال اني ال اني 3 قضايا عالمية معاصرا 10
 ال اني ال اني 3 3لغة االنجليزية ال 11
 األول ال الث 3 المراا والمجتمع   12
 ال اني ال الث 3 الديمقراطية وحقوق اإلنسان 13

 33 العدد الكلي للساعات المعتمدا
 

 وصف مختصر للمقررات الدراسية المقترحة لجانب اإلعداد ال قافي:  
 القضية الفلسطينية: .1

بدراز البويدة الدينيدة يتناول تاريخ وجغرا يد     ا  لسدطين عبدر العلدور  لد  الوقدت الحا درو وا 
والح ددارية للشددعأ العربددن الللسددطينن بكا ددة مكوناتددقو وتو ددي  المكانددة الدينيددة التددن تمثلبددا 
 لسطينو مم التركيز عل  طبيعة اىحتالل ارسرائيلن لللسدطينو وموداطر اىسدتيطانو وربدط 

 . ارسرائيلننن نحو الحرية واىستاالل من اىحتالل كل ما تاد  بتطلعات الشعأ الللسطي
  1اللغة االنجليزية .2

 ن الاراء , والكتابة, والمحادثة, واللب و وتعلي   للغة اىنجليزيةامبارات تطوير يتناول    
عل  مستوى بناء الجملةو وذلك من والل نلوص تربوية تولص لبذا  األساسيةالاواعد 
 المارر. 

 ني:المجتمع الفلسطي .3
يتناول المارر طبيعة, وولائص المجتمم الللسطينن بكا ة مكوناتق الثاا ية؛ لتعزيز     

جانأ المواطنة كأساس لبناء المجتمم الللسطيننو ويعزز روح التسام  الدينن بين أ راد 
المجتمم الللسطينن؛ للحلار عل  نسيج الطيض الللسطيننو كما ويربر التراث الماد  

 العربن الللسطينن.والشلاهن للشعأ 
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 الموسيقى: .4
يتناول مادمة عامة  ن الموسيا  وأنواعباو استكشاض البوايات اللنية لدى الطالأو     

 تدريأ الطالأ عل  ا ىت الموسياية التن يرابون بالعزض عليبا.   
 :1التربية الرياضية .5

لجس  وعالقتق يتناول تدريبات اللياقة البدنيةو تعريض بأهمية كل ع و من أع اء ا    
 با ورو تعليمات التغذية اللحية, وارسعا ات األولية.     

 المجتمع العربي: .6
النر  اىجتماعية, واىقتلادية, والسياسية, والدينيدة  دن الدوطن العربدنو والمكوندات  يتناول   

لتنميدة الثاا يةو والتنوع العرقنو  واألزمات والتحدديات التدن تواجدق المجتمدم العربدنو  وق دايا ا
ربار عوامل اىلتااء التن من شأنبا توحيد الوطن العربن.    والتعلي و وا 

 :2اللغة االنجليزية .7

والكتابة عل  , التركيز عل  مبارتن الاراء يتناول تطوير مبارات اللغة اىنجليزية مم    
 ؛شاملةً  مستوى الماالو قراء  نلوص مطولة متوللة  ن مجال العلو  التربوية  قراء ً 

بداء ,ومناقشتبا , لغرض  بمبا   الرأ   يبا. وا 
 قضايا عربية معاصرا: .8

يتندداول الا ددايا التددن تبدد  الددوطن العربيددةو ومنبددا األميددةو واللددناعةو والتعلددي و واىقتلدداد     
المشددتركو ومحاربددة اللاددر, وتبددادل الوبددرات علدد  لددعيد المددوارد البشددرية  بددين الدددول العربيددة 

و وارسدالميةربيةو كما ويتناول أه  الا ايا التدن تبددد الثاا دة العربيدة ؛حت  تتحاق التنمية الع
 والا ايا الاوميةو والبيمنة األمريكيةو و ن مادمتبا الا ية الللسطينية. 

 :2تربية رياضية .9
يتناول تدريأ ريا ة المشنو معلومات عامة عن األلعاأ الريا ية الرئيسية مثل  كر     

لطائر و كر  التنسو التدريأ العملن عل  األلعاأ التن يرابون ببا الاد و كر  السلةو كر  ا
 الطالأ.  

 قضايا عالمية معاصرا: .10
يتناول طبيعة النرا  العالمن, وتوزيعق  ل  نر  متماسكةو تجربة األتحاد األوروبنو       

الدمار  واىتحاد األ ريانو وأمريكا الالتينية, ووطر البيمنة األمريكية عل  العال و وأسلحة
 الشاملو واألسلحة النوويةو والطاقةو ومدى تأثير كل ما تاد  عل  الوطن العربن. 
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 :3يزيةلاللغة االنج -11
قراءات باللغة اىنجليزية  ن األدأ التربو و يتناول مو وعات حديثة  ن مبنة         

 التدريس )المعل و وطرق التدريسو تكنولوجيا التعل (. 
 ع:المراا والمجتم-12

  ن المجتمم الللسطينن ومنبدا   ن موتلض أوجق الحيا  اىجتماعية دور المرأ عرض ي       
تددداريخ الحركدددات , والن دددال  دددد اىحدددتاللو و والعائلدددة, والتعلدددي  , نتددداج ار المدددرأ   دددن عمليدددة

و بما  يبا تلك التن نشأت  ن رل حركات التحدرر الدوطنن لوطن العربن, والعال سوية  ن انال
 . لعال  الثالث ن ا

 :اإلنسانوحقوق  ةالديمقراطي -13
 الديماراطيددةويتندداول الملبددو  الدددولن للديماراطيددةو والمبددادئ األساسددية التددن تاددو  عليبددا        

وكيليدددة اىسدددتلاد  مدددن هدددذ  المبدددادئ؛ لتطبيابدددا  دددن الواقدددم العربدددنو ويعدددرض بعدددض النمددداذج 
 لحاوق اىنسان الاائمة عل  العدالة والمساوا .     العالمية والعربيةو ويتناول المبادئ األساسية

    مقررات جانب اإلعداد األكاديمي 
ياتدددرح الباحدددث تطدددوير جاندددأ ارعدددداد األكددداديمن لبدددرامج  عدددداد معلمدددن اللغدددة العربيدددة       

للمرحلدددة األساسددددية العليدددا بالجامعددددات الللسدددطينية  ددددن لدددور  ماددددررات دراسدددية تاددددد  للطددددالأ 
( سدددداعات معتمددددد  لكددددل ماددددرر 3( ماددددررًا دراسدددديًا  جباريدددًاو بواقددددم)21كددددون مددددن)المعلمدددينو وتت

( سداعة معتمدد  61دراسنو باستثناء مارر الوط العربن سداعة واحدد  ؛ ليبدغ العددد اىجمدالن)
 ( يو   ذلك  29لجانأ ارعداد األكاديمن. والجدول التالن ) 

 (29جدول )
 ديمي للتصور المقترح  ( يوضح مقررات جانب اإلعداد األكا29جدول )

الساعات  المقرر الدراسي الرقم
 المعتمدا

 الفصل الدراسي العام الدراسي

 األول األول 3 م ارات اللغة العربية  1
 األول األول 3 الت وق األدبي 2
 ال اني   األول 3 1علم النحو  3
 ال اني األول 3 األدب خالل العصر الجاهلي  4
 الصيفي األول 3 سالم واألمو  األدب خالل  صدر اإل 5
 األول ال اني 3 2علم النحو  6
 األول ال اني 3 األدب خالل العصر العباسي  7
 األول ال اني  1 الخط العربي 8
 ال اني ال اني  3 األدب في العصر األندلسي. 9
 ال اني ال اني 3 علم اللغة العربية   10
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 (29جدول )تابع 
 ت جانب اإلعداد األكاديمي للتصور المقترح  ( يوضح مقررا29جدول )

 الصيفي ال اني 3 األدب العربي الحديث  11
 الصيفي ال اني 3 علم البالغة 12
 األول ال الث 3   3علم النحو 13
 األول ال الث 3   األدب الفلسطيني الحديث 14
 األول ال الث 3 علم العروض وموسيقى الشعر 15
 ال اني ال الث 3   نياألدب الشعبي الفلسطي 16
 ال اني ال الث  3 علم الداللة والمعاجم العربية. 17
 الصيفي ال الث  3 ادب األطفال  18
 الصيفي ال الث 3   ن ريات حدي ة في النقد األدبي 19
 األول الرابع  3   م ارات الكتابة المتقدمة والبحث العلمي 20
حلقتتتة نقتتتام حتتتول مقتتتررات اللغتتتة العربيتتتة  21

 رحلة األساسية العلياللم
 األول الرابع  3

 61 العدد الكلي للساعات المعتمدا

 وصف مختصر للمقررات الدراسية المقترحة لجانب اإلعداد األكاديمي:  
 م ارات اللغة العربية: .1

 والعبار  بناءً ة, بناء الجملعل  مستوى  وتطويرها, مبارات اللغة العربية األساسية عزيزت       
و ب  الماروءو الكتابة الوالية من األوطاء ارمالئيةو و من األوطاء النحويةو  اً اليو سليماً 

ماروء,أو المسموع تلويلًا وا يًا بالغرضو وأدوات الترقي و وتنري  اللارات وكيلية تلويص الو 
 الربط بينباو كتابة الماالة والتارير. 

 
 الت وق األدبي: .2

وحديثة(، دراسة  ,ونثرا  قديمة ,)شعرا  األجناس األدبية موتار  لكا ة نصوص أدبية  تقديم      

لها  وذلك من خالل نصوص أدبية ،التحليل األدبي للنص ة, والستخراج القيم الجمالي؛فنية تذوقية 

 عالقة بالواقع.

 :1علم النحو .3
أقسا   المو وعات النحوية من والل نلوص, وأمثلة حديثة تحاكن الواقم  يتناول    
عراأ والبناءو عالمات ارعراأ األللية واللرعيةو  عراأ األسماء الستةو و ار  الكال

 قالمثن و جمم المذكر السال و جمم المؤنث السال و  عراأ اللعل الم ارع ونوالبق وجوازم
و  عراأ األ عال الومسةو ما ى ينلرضو النكر  والمعر ةو ال مائرو أسماء ارشار و 

ة ستلبا و العل و المعرض بألو المبتدأ والوبرو أنواع الجملاألسماء المولولةو أسماء اى
سميةو كان وأوواتبا واألحرض العاملة عمل ليسو وأ عال المااربةو  ن وأوواتباو ى النا ية اى

 .للجنس
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 :الجاهلي  العصر في األدب .4

مدول  ل  دراسة العلر الجاهلنو تعريض األدأ العربن وتاسي  علور و تعريض       
والسياسيةو دراسة الشعر  ,واىقتلادية ,هلية وتحديد علرهاو حيا  العرأ اىجتماعيةالجا

أو األلمعيات  ,أو المل ليات ,جاهلية من المعلااتاللوص لبعض النتحليل و الجاهلنو 
 الوطأ. و  ,أو دواوين الشعراء الجاهليينو دراسة النثر الجاهلن من والل األمثال

  :مو األ روالعص االسالم صدر في األدب .5
والنثر منذ لدر ارسال  وحت  نباية العلر األمو و  ,دراسة األدأ باسميق الشعر       

وتحول العرأ  ,ودور   ن الحيا  الجديد  التن بدأت بانتشار ارسال  ,استمرارية حيا  الشعر
شعر اللتوح ارسالميةو تطور  ن الوطابةو دراسة   ليقو أثر ارسال   ن الشعر ووالةً 

 وانعكاس ذلك كلق, وانتشار الغناء, الحيا  اىجتماعية  ن العلر األمو و تمازج الثاا ات
 عل  الحيا  األدبية للمجتمم العربن.

 :2علم النحو .6
التعددد   وأمثلددة حديثددة تحدداكن الواقددم  ,يتندداول المو ددوعات النحويددة مددن وددالل نلددوص    

ناءو الحددددالو التمييددددزو حددددروض الجددددرو و اىسددددتثاواللددددزو و اللاعددددل ونائبددددقو الملاعيددددل بأنواعبدددد
. )مددم التركيددز علدد  المو ددوعات النحويددة التددن ت طددرح  ددن ماددررات المددواد الدراسددية ار ددا ة

 للمرحلة األساسية العليا(.  
  :العباسيخالل العصر األدب  .7

عل  مستوى   ن األدأ العباسنتجاهات السياسية, واىجتماعية, والدينية اىيتناول        
والديننو تحليل بعض قلائد ,والبجائن  ,والغزلن ,و نماذج من الشعر السياسنوالنثر الشعر,
وأبن العتاهية وابن  ,وابن الرومن ,وأبن نواس ,وبشار بن برد, وأبن العالء المعر  ,المتنبن

 .اللارضو النب ة النثرية واىتجا  الجديد  ن الكتابة والتأليضو نماذج من الرسائل والمؤللات
 :العربيالخط  .8

عليق دولت أ   التن تطوراتالو ألول الحرض العربنو و  ولوط العربناتاريخ يتناول موجز      
شكال الوط العربن عبر , وارتباطق بالارآن الكري . تادي  عر ًا أل وتشكيل, من تنايط 

 ,وط النسخ  تادي  تدريبات مكثلة عل  وطين أساسيين هما التاريخ حت  العلر الحالن.
 , واىستلاد  من توريض التكنولوجيا الحديثة  ن استودا  الحرض العربن.  قعةووط الر 

 : األدب األندلسي .9
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أثرها  ن مو وعات األدأ , و والثاا ية  ن األندلس,واىجتماعية  ,لحيا  السياسيةيتناول ا     
ممالددك رثدداء ال وأشددبر اللنددون الشددعرية األندلسددية مثددل   شددعر الطبيعددةياددد   .و نونددق ,األندلسددن

 النثر األندلسن وأشكالقو أشبر المؤللات األندلسية. وشعر الموشحات واألزجالو الزائلة
 علم اللغة العربية: .10

وتأثير بع با عل  بعضو , وولائلبا  ,وموارجبا ة,يتناول  ألوات اللغة العربي     
بناء و  .وارمالة,ي  والتلو ,واربدال ,وارعالل ,والالأ,وارداا  ة,كالمماثل  اللوتية نر أه  ال

ومباحثق مثل   الميزان اللر نو الليغ اللعليةو معانن  ,عل  اللرضو  ,الكلمة العربية
ميةو معانن زيادات األسماءو ليغ الجموعو التلغيرو النسأو اىس زيادات األ عالو الليغ

 والمحدثين  ن مجال األلوات واللرض.  ,الماارنة بين آراء اللغويين العرأ الادام 
  الحديث: األدب العربي .11

ومسرح  ,وقلة قلير  ,ورواية ,يتناول األدأ العربن الحديث والمعالر من شعر       
وجبود أعالمباو ودراسة نماذج أدبية موتار   ,واللنية ,وق اياها المو وعية ,متتبعًا تطورها

 من البالد العربيةو تمثل هذ  األجناس من بداية العلر الحديث حت  ا ن. 

  :البالغةلم ع .12
مراحدددددل تطورهددددداو وأهددددد  و علدددددو  البالادددددة الثالثدددددة  البيدددددانو والبدددددديمو والمعددددداننو يتندددداول       

وقواعدد  العلميدة الوالدةو شدروط  ,البالايين الذين أسبموا  ن جعلبا علمًا مستااًل لدق ألدولق
الل و وذلدددك مدددن ودددوعلددد  األسدددلوأ ,والنادددد ,والكدددال و عالقدددة البالادددة بددداألدأ , لددداحة الكلمدددة

 نلوص حديثة مرتبطة بالواقمو مم التركيز عل  نلوص ماررات المرحلة األساسية العليا.  
 : 3علم النحو   -13

 عمددال   وأمثلددة حديثددة تحدداكن الواقددم ,يتندداول المو ددوعات النحويددة مددن وددالل نلددوص      
التل ديلو وليغ المبالغدةو التعجدأ و , واس  الملعول ,والللة المشببة ,واس  اللاعل ,الملدر

كالنعددت والتوكيددد والعطددض والبدددلو النددداءو اراددراء والتحددذيرو العدددددو  المدددح والددذ  و التوابددم 
)مم التركيز عل  المو وعات النحوية التن ت طرح  ن ماررات المواد الدراسية   عراأ الجمل.

 للمرحلة األساسية العليا(.  
        األدب الفلسطيني الحديث:  -14

الالير و  )الشعرو والروايةو والالة األدأ الللسطينن بكا ة أجناسقحركة ل يتناو        
 ,اللنيةيت  دراسة هذ  النلوص من الجوانأ و مم التركيز عل  أدأ المااومةو  والمسرحية(
 تحليليةً  المتنوعة  ن األدأ الللسطينن دراسةً , و اىتجاهات المتعدد  كما, ويدرس والمو وعية

 وولائلبا.,وأعالمبا  ,تطورهامم بيان  وتطبيايةً 
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 موسيقى الشعر:العروض و علم -15
ل, والعلد,الكتابة العرو ديةو أقسدا  بحدور الشدعرو الزحا دات ةنشأ  عل  العروضو مااطع      

البحددور العرو ددية  ددن الشددعرين الادددي  والحددديثو أوزان شددعر التلعيلددةو التجديددد  ددن موسدديا  
نشدأ  علد  الاا يدةو تعريلدقو حدروض  ,وا راء حولبدا,يلدة الشعر العربنو طبيعدة أوزان شدعر التلع

وتنوعبددا  ددن المددزدوجو المربددمو الموماددسو المسددماطو ,تجديددد الاددوا ن  ,الاا يددةو حركاتبددا وعيوبددق
 الموش و الشعر المرسلو أنواع الاا ية  ن شعر التلعيلة.

 :األدب الشعبي الفلسطيني -16
العالقة بدين اللبجدة الللسدطينية و واألدأ الشعبنو  ,كلورواللول ,الثاا ةبين  العالقة يدرس      

الموتللةو ومناهج  الللسطينن و  روع األدأ الشعبن واللغة العربية الللح ,الدارجة )العامية(
 . و تحليل ومناقشة نماذج منرومة ومنثور ات التن تناولتبادراسأه  الجمعبا وتلنيلبا و 

  :العربية والمعاجم الداللة علم-17
ومندداهج دراسددة المعنددد و بعددض الا ددايا الدىليدددة مثددل  الوحددددات  ,التعريددض بعلدد  الدىلدددة     

ودىلدة  ,واأل دادو دىلة المادال ,والترادض ,الدىليةو تعدد المعن  ومشكالتقو المشترك الللرن
وتطدور التدأليض  ,الماا و المعاج  العربية وكيليدة اسدتعمالباو أشدبر المددارس المعجميدة العربيدة

 . المعجمن  ن العربية
 ادب األطفال:-18  

ومدلولقو اللرق بينق وبين األدأ الذ  يكتأ عن األطلالو أوجق  ,أدأ األطلاليتناول      
التشابق واىوتالض بينق وبين أدأ الكبارو تاريخ أدأ األطلال وجذور  الشعبية والتراثية 

 ,والمسرحية ,والرواية ,والالة ,والشعر , نونق الرئيسية  النشيد , ووالغرأ ,وتطور   ن الشرق
 نماذج عربية وعالمية موتار و أدأ األطلال  ن  لسطينو الاي  الجمالية واللكرية والتربوية. 

  :األدبي النقدحدي ة في  ن ريات -19
ارحيددائن عددالمن الاألدبددن, وتطورهددا علدد  المسددتوى العربددن, و الناددد نرريددات مادمددددة  ددن       

ناديدة تطبيايدة  حديثة والتكاملنو دراسة نلوص ,والجمالن ,والنلسن ,ىجتماعنوا ,والتجديد 
 مرتبطة بالواقم.

 م ارات الكتابة المتقدمة والبحث العلمي: -20
مم اللغو و التربو , و تعريض الطالأ باأللول المنبجية التن تحك  البحث  تناولي      

المرجو و وتتمثل هذ  الوطوات  ن دقة الوطوات التن تاود  ل  النتائج  األوذ باىعتبار
وتوثياباو ومن ث   ,والتعرض  ل  الملادر والمراجمو وكيلية تنسيق مواد البحث ,البحث

كل  و ي واللغةو وت تربية,التركيز عل  مناهج البحث الموتللة التن سلكبا الباحثون  ن ال
 .نالتحليلالمنبج الوللن و مم التركيز عل  وأسسقو  ,ووسائلق ,منبج
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 حلقة نقام حول مقررات اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا: -21
اددررات مددواد اللغددة العربيددة للمرحلددة األساسددية العليدداو مددن وددالل حلاددة نادداشو يتندداول م       

 ياو  كل طالأ معل  بعرض ماررات اللغة العربية للض من المرحلة األساسية.  
    : مقررات جانب اإلعداد التربو 

ياترح الباحث تطوير جاندأ ارعدداد التربدو  لبدرامج  عدداد معلمدن اللغدة العربيدة للمرحلدة      
األساسدددية العليدددا بالجامعدددات الللسدددطينية  دددن لدددور  مادددررات دراسدددية تادددد  للطدددالأ المعلمدددينو 

( سدداعات  معتمدددً  لكددل ماددرر دراسددن؛ ليبددغ 3( ماددررًا دراسدديًا  جباريددًاو بواقددم)14وتتكددون مددن)
 ( يو   ذلك 30( ساعًة معتمدً . الجدول التالن )42ىجمالن)العدد ا

 (30جدول )
 التربو  للتصور المقترح   ( يوضح مقررات جانب اإلعداد30جدول )

الساعات  المقرر الدراسي الرقم
 المعتمدا

 الفصل الدراسي العام الدراسي

 ال اني األول 3 مدخل إلى علم التربية 1
 األول ال اني 3  للتربيةاألسس العامة  2
 ال اني ال اني 3 التعليم في فلسطين 3
 ال اني ال اني 3 إعداد المعلم 4
 األول ال الث  3 علم نفس النمو  5
 األول ال الث 3 ن ريات حدي ة في طرق تدريس اللغات  6
 ال اني  ال الث 3 صعوبات التعلم 7
 ال اني ال الث  3 إدارا الصف وحل المشكالت  8
 األول الرابع 3 إلى المن ج مدخل 9

 األول الرابع  3 القياس والتقويم التربو  10
 األول الرابع  3 تكنولوجيا التعليم والتعلم  11
 ال اني الرابع 3 طرق واساليب تدريس م ارات اللغة العربية 12
 ال اني الرابع  3 طرق واساليب تدريس النحو 13
 ال اني بع الرا 3 طرق واساليب تدريس األدب 14

 42 العدد الكلي للساعات المعتمدا
 

 وصف مختصر للمقررات الدراسية المقترحة لجانب اإلعداد التربو :  
 . مدخل إلى علم التربية :1

يتندداول الملدداهي  العامددة للتربيددةو التطددور التدداريون لعلدد  التربيددةو أهدد  النرريددات الحديثددة  ددن    
 لرد والمجتمم.التربيةو أهمية ودور التربية  ن ال
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 .األسس العامة للتربية:2
يتنددداول األسدددس اىجتماعيدددة, والنلسدددية, والللسدددلية, والثاا يدددة للتربيدددة عامدددةو وللمنبددداج بلدددور       

 والةو وعالقتبا بعملية التعلي  والتعل و مم التركيز عل  األسس التربية  ن  لسطين. 
 التعليم في فلسطين: .3

ينو  ربددار أبددرز التربددويين الللسددطينيينو نرددا  التعلددي  العددا  , تدداريخ حركددة التعلددي   ددن  لسددط 
 ونرا  التعلي  العالن  ن  لسطينو الطموحات والمعياات. 

 إعداد المعلم: .4
يتندداول أهميددة, ودور المعلدد   ددن العمليددة التعليميددة التعلميددةو مسددؤولية المعلدد و أوددالق مبنددة        

و الو م اىجتماعن للمعل و الطموحات والمعياات  دن التدريسو مكانة المعل  الحالن  ن المجتمم
 . لسطين

 النمو:  نفسعلم   .5
و وعالقتبدا بعمليتدن النمو)سيكلوجيا الطلولدة, والمراهادة( نرريات عل  النلسأحدث  يتناول  

و المرحلة األساسية العليا وحاجداتب  متعلمن وولائص ,تعرض مراحل النموو  والتعلي و, التعل 
 .من التطبياات التربوية ذات العالقة بنرريات عل  النلسيتطرق  ل  عدد 

 ن ريات حدي ة في طرق تدريس اللغات:  .6
يتندداول النرريددات الحديثددة  ددن طددرق التدددريس العامددةو الاائمددة علدد  أن الطالددأ محددور         

 عملية التعلي و أحدث نرريات طرق تدريس اللغات كلغة أ . 
 صعوبات التعلم:  .7

ملبو  لعوبات التعل  عامةو ولعوبات التعل  عند أطلال المرحلة  يتناول          
األساسية العلياو من حيث تشويلباو وأسبابباو وطرق عالجباو لعوبات تعل  مبارات اللغة 

 العربية)الاراء و الكتابةو اللب و الحديث(.
  إدارا الصف وحل المشكالت .8

التربوية والنلسية ردار  عملية التعلي   يتناول ملبو   دار  اللضو واألسس العلمية         
دار  والتعل و  أساليأ, وطرق تربوية حديثة  ن معالجة اللروق اللردية بين التالميذو وا 

 النشاطات المنبجية واير المنبجية. 
 مدخل إلى المن ج:  .9

 ,وتجريبق ,وتوطيطق ,وتلميمق ,وأسسق ,عنالر و  ,تطور ملبو  المنبج يتناول       
  .والنرريات التعليمية التن بحثت  ن المناهج ,ات التربويةوالللسل

 



216 
 

  القياس والتقويم التربو  .10
يتناول ملبو  الاياس والتاوي  التربو و وأهداض تاوي  المتعلمينو واىوتبارات         

التاويمية الموتللةو  ومعايير اوتيارهاو وأدوات قياسباو كيلية تلمي  اىوتبارات المو وعيةو 
 يط  البرنامج العا  للمدرسةو ودور المعل   ن التاوي .     وتوط

  تكنولوجيا التعليم والتعلم .11
يتناول ملبو  تكنولوجيا التعلي , وأهميتبا  ن التعل و وكيلية استودامباو ومدى         

و والتدريأ العملن عل  تلميمبا تعدد مناسبة استودامبا  ن مو وعات اللغة العربية الم
 ا. واستودامب

 طرق واساليب تدريس م ارات اللغة العربية:  .12
يتناول ملبو  طرق التدريس, وأساليأ التدريس  ن تدريس مبارات اللغة العربية          

)الاراء و الكتابةو اللب و الحديث(و والمبارات الالزمة للتدريس و ق نرريات التربية الحديثةو 
 بياباو وكيلية مواجبة المعل  للموقض التعليمن. ومدى مالئمتبا للمحتوى التعليمنو وكيلية تط

 طرق واساليب تدريس النحو: .13
يتناول طرق, وأساليأ, ومبارات تدريس مو وعات النحو المارر   ن المرحلة        

األساسية العلياو وكيلية اوتيار الطرياة المناسبة مم مو وع النحو, التدرج  ن التدريسو 
 ة من الواقم. التعل  الذاتنو استودا  أمثل

 دريس األدب:ت طرق واساليب .14
مو وعات المارر  اليتناول طرق, وأساليأ تدريس األدأ بأنواعق الموتللة, واستودا        

 اربداع ن المرحلة األساسية العلياو التمبيد المشوقو السرد الاللنو أساليأ التحليز عل  
     والكتابةو التعل  الذاتنو استودا  أمثلة من الواقم.

 طرق واساليب التدريس المقترحة لبرامج اإلعداد  
ياترح الباحث طرق وأساليأ التدريس لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية 

 العليا بالجامعات الللسطينيةو و ق ما يلن  
 طرق وأساليأ التدريس الماترحة  . أ
 طرياة المحا ر  -
 طرياة المناقشة والحوار -
 و والتعلي  المدمج.اىلكترونن طرياة التعلي  -
 حلاات نااشو وورشات عمل -
 التعل  الذاتن   -
 التعل  التعاونن -
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 التعل  المستمر -
 التعل  المبرمج  -
 التدريس الملغر -
 مداول التدريس الماترحة  أ. 
 مدول حل المشكالت -
 المدول الكشلن -
 المدول اىستالائن -
 التعلي  المبرمج  -
 الحاائأ التعليمية -
 يمية المصاحبة لطرق واساليب التدريس:الوسايل التعل 

لدددذلك ينبغدددن أن ؛ يعدددد اىهتمدددا  بتانيدددات التعلدددي  مدددن أهددد  متطلبدددات الجدددود   دددن التعلدددي          
   يحرص التلور الماترح عل 

أن ياترح الباحث الوسائل التعليمية الملاحبة لطرائق, وأساليأ التدريس  ن برامج ارعداد 
 :  التالية
 و داتا شو. ا لنةو السبور  ال وئيةو الحاسأ السبور  الذكي -
 التسجيالت اللوتيةو التللازو األ ال  التو يحية.  -
 موتبر اللغة.  -
 شبكة اىنترنت.  -
 محركات البحث.  -
 وسائل تعليمية قائمة عل  التكنولوجيا الحديثة.      نتاج -
   :األنشطة المن جية وغير المن جية المصاحبة لبرامج اإلعداد 
 ياترح الباحث األنشطة المنبجية, واير المنبجية الملاحبة لبرامج ارعداد التالية              

 األنشطة الريا ة بكا ة أنواعبا وأشكالبا.  -
 األنشطة الثاا ية كالندوات الثاا يةو ومعارض الكتأ.  -
 المشاركة  ن أندية الاس  والكلية.  -
 الرحالت التر يبيةو والعلمية.  -
 لمعل . اىحتلال بيو  ا -
 والمسرح.   والموسيا  كالرس  اربداعيةاألنشطة اللنية  -
 العمل التعاونن  ن الجامعة, والمجتمم.  -



218 
 

األنشطة اىجتماعية مثل  محو األميةو محاربة اللارو محاربة اللسادو الحلار عل   -
 البيئة. 

 :اساليب التقويم في برامج اإلعداد 
بددرامج  عددداد معلمددن اللغددة العربيددة للمرحلددة األساسددية ياتددرح الباحددث أسدداليأ تاددوي   ددن           

وازن بددين الجواندددأ النرريدددة, والجواندددأ العليددا بالجامعدددات الللسدددطينية قائمدددة علدد  منبجيدددة تادددوي  ت ددد
؛ نءالمعيددار هددو الايدداس والحكدد  علدد  الشدد نالعمليددةو وأن يكددون البدددض مددن التاددوي  التطددوير؛ وأل

  أساليأ التاوي  التالية مم التركيز عل  البد من اىهتما  بأساليأ التاوي  
 اىوتبارات الشلوية -
 مزج بين اىوتبارات الماالية, واىوتبارات المو وعية.  -
 استودا  التاوي  الشامل الذ  يشمل كا ة الجوانأ)المباريةو المعر يةو الوجدانية(.   -
 استودا  تاوي  متنوع األشكال )قبلنو بنائنو وتامن(.  -
 وتبار مسباًا. تحديد درجات اى -
 ارعداد.  والل كا ة مراحلاستودا  عملية التاوي   -
 استودا  أساليأ تاوي  لاياس مبارات التلكير العليا.   -
    :التربية العملية 
ياتددرح الباحددث أن تجددرى عمليددة التربيددة العمليددة؛ رعددداد معلمددن اللغددة العربيددة للمرحلددة      

؛ للتوددددرجو علدددد  أن تكددددون مددددا تعلمددددق علدددد  تدددددريأو ت الللسددددطينيةاألساسددددية العليددددا بالجامعددددا
( 3( ساعتانو التدريس الملغر)2متواللةو وتتكون من الماررات التالية  التوطيط للتدريس)

( سددداعاتو التددددريس 3)1( سددداعاتو التددددريس اللعلدددن3سددداعاتو التبيئدددة والمشددداهد  الميدانيدددة)
( سدداعة معتمددد  للتربيددة 14  )للسدداعات المعتمددد نجمددالر( سدداعات؛ ليبددغ العدددد ا3)2اللعلددن

 ( يو   ذلك  31العمليةو والجدول التالن )
 (31جدول )

 ( يوضح مقررات التربية العملية للتصور المقترح  31جدول )
عدد الساعات  المقرر الدراسي الرقم

 المعتمدا
الفصل  العام الدراسي

 الدراسي
تخطتتتتتتتتيط، تنفيتتتتتتتت ، تقتتتتتتتتويم  1

 )التدريس( 
 ال اني الرابع 2

 ال اني الرابع 3 لت يية والمشاهدا الميدانية ا 2
 الصيف الرابع 3 التدريس المصغر 3
 األول  الخامس   3 1التدريس الفعلي 4
 ال اني الخامس 3 2التدريس الفعلي 5

 14 العدد الكلي للساعات المعتمدا
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 وصف مختصر للمقررات الدراسية المقترحة للتربية العملية: 
 التخطيط للتدريس: .1

يتدددددرأ الطالددددأ المعلدددد  علدددد  مبددددارات, ووبددددرات حددددول كيليددددة لددددوغ األهددددداض العامددددة,      
والوالة العامة للدرسو  وأساليأ التمبيد للدرسو وتنردي  عدرض الددرسو وأسداليأ التادوي و 
ومددن ثدد  يطلددأ مددن الطالددأ المعلدد  بالايددا  بتح ددير, وتلددمي  ثالثددة دروس مددن مو ددوعات 

 ية العليا. اللغة العربية للمرحلة األساس
 التدريس المصغر: .2

 ويسير و ق الوطوات التالية )بالترتيأ(          
؛ اىلكترونيددةيشدداهد الطددالأ نمدداذج تدددريس  ددن مو ددوعات اللغددة العربيددة عبددر الوسددائل  -

ومن ث  يجرى نااش وحوار من قبل الطالأ المعلمين حول مدا ع درضو ويدت  ذلدك تحدت 
  شراض وح ور ع و البيئة التدريس.

و  الطالددأ المعلدد  بتطبيددق الدددروس الثالثددة التددن تدد  تح دديرها  ددن الماددرر السددابقو  ددن يادد -
حجددددر  الدددددرس بالجامعددددة أمددددا  الطددددالأ المعلمددددين )الددددزمالء(و وبح ددددور ع ددددو هيئددددة 

 بالليديو.  الكترونياو ويكون الدرس مسجال سالتدري

رس مالحراتدق  دن يت  عرض الدرس الكترونيًا  ن المحا ر  التاليةو وي طلأ من ماد  الد -
 بداية األمر حول أداء  )يكون ع و هيئة التدريس ميسرًا(.

دددرض؛ لمعر دددة مددواطن الادددو   يدددت   - ي طلددأ مدددن الطددالأ المعلمدددين ا ودددرين رأيبدد   دددن مددا ع 
تعزيزيباو ومعر ة مواطن ال عض ؛ ليت  تدداركبا  دن الددرس الاداد . )يكدون ع دو هيئدة 

 التدريس ميسرًا( 

 لميدانية:الت يية والمشاهدا ا .3

رشددادية جددراءات  داريددة,  الت ييتتة: . أ مددا قبددل المشدداهد  الميدانيددة, وتسددير  ددمن الوطددوات  وا 
 التالية   

  ياو  مشرض التربية العملية بالتنسيق مم مديرية التربية والتعلدي   دن المحا ردة, والحلدول
 عل  الموا اات الالزمةو وتحديد المدارس التن تناسأ سكن الطالأ المعلمين.  

 مدم الطدالأ المعلمدين؛   رشاديةعاد مشرض التربية العملية)ع و هيئة التدريس( لااءات ي
 التربية العملية وهن عل  النحو التالن    جراءاتليو   لب  

 ياو  بتوزيم دليل التربية العمليةو ووطة سير التربية العمليةو ودليل المعل  الللسطينن.  -

 عملية للطالأ المعلمين. ياو  بتو ي  أهداض, وأهمية التربية ال -

 واجبات الطالأ أثناء التدريأ.   بتو يياو   -
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 يو   لب  أهمية اىن باط بالسلوكيات المراوبة أثناء وجوده   ن البيئة المدرسية.  -

و وتسددليمق كتابددًا موجبددا لمدددير المدرسددة؛ لتسددبيل ل طالددأاوتيددار المدرسددة الم دديلة لكدد -
 عملية التدريأ. 

المدرسددة الم دديلة, والطالددأ المعلدد و ويددت  تحديددد اللددلوض التددن ي عاددد لادداء بددين مدددير  -
 سيتدرأ  يبا, كما ويت  تعريلق بالمعل  الماي  الذ  سيشرض عليق. 

 

 المشاهدا الميدانية:    . ب
 (  حلددة لددلية للمعلدد  الماددي  وبلددور  متوالددلة دون اناطدداعو 30يشدداهد الطالددأ المعلدد )

 موتللة.  عل  أن تكون  ن مو وعات اللغة العربية ال

  يادددو  الطالدددأ المعلددد  بتسدددجيل مالحردددات حدددول مدددا شددداهد   دددن الددددرسو والبيئدددة المدرسدددية
 كاملة.  

 (مشداهدات مدم ع دو هيئدة التددريسو 10يعاد ع و هيئة التدريس لااء عل  األقل بعد )
 و والوقوض حول أ ا معياات؛ لتذليلبا.  واررشاداتببدض التوجيق 

 عاددددد ع ددددو هيئددددة لتدددددريس للطددددالأ المعلمددددين لادددداءات بعددددد انتبدددداء مرحلددددة المشدددداهد و ي
 جماعية)حلاات نااش(؛ لتبادل الوبرات التن مر ببا كل طالأ معل .  

   

 : 1التدريس الفعلي .4

ياو  الطالأ المعلد  بمزاولدة التددريس  دن نلدس المدرسدة التدن أجدرى  يبدا عمليدة المشداهد و   
 و ق ما يلن  

 درسة(. لمد   لل دراسن كامل)حسأ توقيت الم 

 .ياو  بتدريس الللوض )الوامسو والسادسو السابم( من المرحلة األساسية العليا 

 ( 10يدرس الطالأ المعل  حلتين يوميا .)حلص أسبوعيا 

  ياددو  ع ددو هيئددة التدددريس بزيددار  الطالددأ المعلدد  بعددد األسددبوع األولو ثددالث زيددارات  ددن
 األسبوع كحد أدن و حت  نباية الللل الدراسن. 

  الطالأ المعل  بالدوا  الرسمن الكامل  ن المدرسة.  يلتز 

 .يشارك الطالأ المعل   ن كا ة أنشطة المدرسة 

 . ياو  ع و هيئة التدريس بعاد لااء مم الطالأ المعل  بعد كل زيار 

 للطالأ المعل  ولرئيس الاس .  اموجب وياو  ع و هيئة التدريس بكتابة تارير حول زيارتق 

 ريس تاريددرا مددن المعلدد  الماددي  ومدددير المدرسددة حددول مدددى  لتددزا  يطلددأ ع ددو هيئددة التددد
 الطالأ المعل  بالنرا   ن المدرسة ومدى التزامق بالح ورو وأداء  التدريسن. 
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 : 2التدريس الفعلي .5

ياددو  الطالددأ المعلدد  بمزاولددة التدددريس اللعلددن  ددن نلددس المدرسددة التددن أجددرى  يبددا التدددريس   
 و و ق ما يلن  1اللعلن

 لل دراسن كامل )حسأ توقيت المدرسة(. لمد    

 .ياو  بتدريس الللوض )الثامنو التاسمو العاشر( من المرحلة األساسية العيا 

 ( 15يدرس الطالأ المعل  ثالث حلص يوميا .)حلة أسبوعيًا 

  ياو  ع و هيئة التدريس بزيار  الطالأ المعل  بعد األسبوع األولو أربم زيارات  ن األسدبوعو
 ية الللل الدراسن. حت  نبا

  .يلتز  الطالأ المعل  بالدوا  الرسن الكامل  ن المدرسة 

 .يشارك الطالأ المعل   ن كا ة أنشطة المدرسة 

 . ياو  ع و هيئة التدريس بعاد لااء مم الطالأ المعل  بعد كل زيار 

 س .للطالأ المعل  ولرئيس الا اموجب وياو  ع و هيئة التدريس بكتابة تارير حول زيارتق 

  يطلأ ع و هيئة التدريس تاريرًا من المعل  الماي , ومدير المدرسة حول مدى التدزا  الطالدأ
 المعل  بالنرا   ن المدرسة, ومدى التزامق بالح ورو وأداء  التدريسن.

وببددذا يكدددون الباحدددث قددد أجددداأ عدددن السدددؤال الوددامس مدددن أسدددئلة البحدددث والددذ  يدددنص علددد   "مدددا 
مج  عددداد معلمددن اللغددة العربيددة للمرحلددة األساسددية العليددا بالجامعددات التلددور الماتددرح لتطددوير بددرا

 الللسطينية؟"
 

     سادسا: آليات تطبيق البرنامج المقترح :

ياد  الباحث اقتراحا لتطبيق التلور الماترح لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة        
 ن   يا بالجامعات الللسطينيةو و ق ما يللاألساسية الع

  في برامج إعداد المعلمتين بالجامعتات الفلستطينية، و لتك متن  واعتمادهانشر  قافة الجودا
 خالل: 

 نشدداء وحددد  مركزيددة للجددود  بالجامعددات الللسددطينية والددة بإعددداد المعلدد و تشددرض علدد    -
 برامج ارعدادو ويكون هناك منسق لكل جامعةو وبإشراض وزار  التربية والتعلي . 

ل ومدؤتمرات حددول أهميددة معدايير الجددود  الشدداملة  دن بددرامج  عددداد المعلدد  عادد ورشددات عمدد -
 عامةو وبرامج  عداد معلمن اللغة العربية بلور  والة.   

عالناتتوزيم منشورات  - الجود  الشداملة وأهميتبدا  دن  ناولداول الجامعات الللسطينية تت وا 
  عداد المعل . 
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ج  عدداد معلمددن اللغدة العربيدة؛ رقندداعب  حدوار ألع دداء هيئدة التددريس  ددن بدرام عادد ورش -
 بأهمية تطبيق معايير الجود  الشاملة.  

  :توفير الدعم المالي، و لك من خالل 

تدددو ير وزار  التربيدددة والتعلدددي  الللسدددطينية منحدددًا دراسددديًة كاملدددًة لكدددل الطدددالأ معلمدددن اللغدددة  -
لمدين هدد  معلمدو اللغددة أن هددؤىء الطدالأ المع اعتبدارالعربيدة بالجامعدات الللسددطينيةو علد  

 العربية الاومية التن من واللبا نحا ر عل  البوية العربية  ن  لسطين. 

تلتدددز  وزار  التربيدددة بتوريدددض وريجدددن هدددذ  البدددرامج التدددن تعتمدددد معدددايير الجدددود   دددن بدددرامج  -
  عدادها. 

ربيدة بالتعداون مدم الجامعدات بابتعداث البداحثين  دن مجدال  عدداد معلد  اللغدة الع الوزار تاو   -
 . الدكتورا  ن  وء معايير الجود  ؛ للحلول عل  درجة 

لمكانددة المعلدد  عامددةو ومعلدد  اللغددة العربيددة بلددور  والددةو  ددن  اىجتمدداعنر ددم المسددتوى  -
 المجتمم الللسطيننو وذلك من والل ر م أجور المعلمين. 
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 ملخص البحث

 
 

 اوال: مقدمة البحث       
 نتايج البحث   انيا: ملخص

  ال ا: توصيات البحث 
  ال ا: مقترحات البحث
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بعد أن تناول الباحث بالتلليل  ن الللول الساباة ارطار العا  للبحثو ارطار 

البحثو نتائج البحثو وتلسيرهاو التلور الماترحو يعرض الباحث   جراءاتالنرر  للبحثو 
أه  النتائج التن تولل  ليباو وت من عرض ملولًا للبحث يتناول  يق مادمة البحث و 

لتولياتو وماترحات البحث مساهمة  ن تطوير برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة 
 األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو و يما يلن عرض لذلك  

 اوال: مقدمة البحث 
 ن أهميتبا السياسات  السياسات أو اىستراتيجيات التربوية التعليمية لدولة ما تواز 

ن التربية بملبومبا أل ؛وتتكامل معبا جدلياً  والدولة اتأو اللناعية لذ وأو التنموية واىقتلادية
و  من واللبا من المجتمعات ارنسانية مجتممأ  وهوية  ,ل معال يتشكتلعأ دورها  ن الشامل 

ملبو  ل التن تعن حجر األساس عند الدو  وهنوروحباو  ,تتبلور ولائص هذ  المجتمعات
 ن الحديث  و رستراتيجيتبا العامة.وعيباوتوططو عل   وء  وتكامل اىستراتيجيات الموتللة

عن اىستراتيجيات التربوية ياودو بال رور و للحديث عن الكوادر البشرية التن يام عل  عاتابا 
 و اىهتما  بالمعل ق كان عليوتحايق األهداض التربوية المرجو  منباو و  تلك اىستراتيجياتو تنليذ

لتساير متطلبات  ؛و ق معايير الجود  الشاملة وقبل الودمة وتأهيلقو وتطوير برامج  عداد 
 . العلر

ن وه ووالمستابل ,دض  ل  بناء مجتمم الحا رتب  نسانية نبيلة رسالةأه   المعل  يحمل
 ,س الاي  الوطنيةوتكوين ال مائر الحيةو وار  ,تشكل  ن م مونبا لناعة العاولرسالة 
اللكر المبدع الذ  ى يتوقض عند حدو وى  نالذ  يبن وب وارنسانية  ن نلوس الجيلو  ,والاومية

عده  الذ  يحلن الناشئة من ا ثار السلبية للعولمةو وي   ووه ويحلر نلسق  ن قالأ واحد جامد
 .واألمة ,تواجق الوطنوقو و ويسمو بب   ل  مستوى التحديات التن  ,ل ثاةكلمواجبة الحيا  ب

لباو  للمعر ة بل منتجاً  ل  يعد ناقالً  بو و آوذ بالتالشنن الملبو  التاليد  للمعل    
بحاجات  اً أما  المجتمم عن تربية األجيالو وملم والمسئولهو المربنو و لباو   يباو وميسراً  اً وباحث
وتطلعات مجتمعقو  ,وق ايا ,وتااليد ,بثاا ة واللسيولوجيةو وعار اً  ,والنلسية ,اىجتماعيةميذ  تال

تطور  ن مجاىت عد  منبا ثور  من العال   ن الارن الحاد  والعشرين   شبدولولًا مم ما 
منبا عل  كا ة مستويات الحيا  البشريةو أثر  وتكنولوجيا المعلوماتو مما انعكس  ,ىتااىتل

عامةو وعل  أدوار المعل   ةيمالتعلية عل  طبيعة العملية التعليماسق تطور ملبو  التربيةو وانعك
 بلور  والة.
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تطلأ  إن األمر يو كبير أهمية من المسؤولية الملاا  عل  كاهل المعل   قتشكلونررا لما 
 ,و ق معايير وا حةبدور  المنوط بق الايا   سن  لقيتل ؛عداد  أن يعاد النرر  ن طرياة 

يرل وار  بد م من ماوىت التربية الحديثةو طرأ من تغير عل  أد   ؛ ألنق ومم كل ما ومحدد 
أل راد المجتمم؛  المعل و بالملبو   والسلوكن ,والثاا ن ,أحد أه  محددات المشبد المعر نالمعل  

 وثاا ياً   ن تربية األجيال  كرياً  بارز الحديثو ميسار للجانأ المعر ن لدى طالبقو ولق دور
والوالق لديب و و ن مورجات العملية التربوية  ,بدع ن بنية التلكير الممما يؤثر  وجسمانياً 

 التعليمية برمتبا. 
ومؤسسات التعلي   , ن ق ية  عداد المعل  من أه  الا ايا التن تشغل بال التربويين

وويبة األمل لدى أوساط  ,حباطباروذلك بسبأ الشعور  ؛العالن  ن العديد من دول العال 
 والمسئولين ,العالقة بين المعلمين نتيجة سوءثير من دول العال  المؤسسات التعليمية الاائمة  ن ك

ة وجود  ي رور  تطوير نوعو  و اع التربية للمساءلةوبإ عنب و كما أن هناك ألوات تناد 
عداد معل  يمكنق الايا  بأدوار  الم  ن رل عال  يتس   تعدد  و اًا لملبو  الجود  الشاملةالتعلي و وا 

  .ستمر  ن كا ة جوانأ الحيا والتطور الم ,بالتغير
أحد مكونات المنرومة التربوية التعليمةو  (Total Quality)ملبو  الجود  الشاملةد يعو 

أحد هو والتجار   ل  مجال التعلي و  ومن مجالن اللناعة الذ  انتال حديثاً   ن ل  يكن أهمباو
 . المعل برامج  عداد ول نرا  لتحايق الجود  المستبد ة دا ؛الحديثة لاهي , واىتجاهات أه  الم

ومتطلبات تحايق الجود  الشاملة  ن النرا   وأ  تطوير  ن التعلي  باتجا  معايير ن  
التعليمنو ى يمكن أن يحاق أهدا قو أو يبلغ ماالد  ما ل  تشكل التنمية المبنية المستديمة 

   .  طوير التربو من أبعاد اىستراتيجياتو ووطط ارلالح والت أساسياً  للمعل  بعداً 
لد  معر  دول العال  الاائ   كبير اهتما بعملية ارلالح التعليمن التربو  ر  تحو 

 ذ علر الجود و ال بوللق  هذا العلر عل  أسس الجود  الشاملةو ما د م بعض ملكر 
عداد المعل  بلور  والة.  تناول معايير الجود  عل  مستوى العملية التربوية عامةو وا 

م  عنايًة والًة بلغتبا الاومية التن تمثل سر وجودها, وتطورهاو وبالتالن تأتن تعن  األ
عداد و باعتبار ذلك واجبًا وطنيًاو ينبم من أهمية اللغة الاوميةو واألدوار الموكلة  أهمية معلمبا, وا 

وما   ل  معلميبا. وتأسيسًا عل  ذلكو  أهمية معل  اللغة العربية تأتن من أهمية اللغة العربية
تمثلق  بن لغة الارآن الكري و والنتاج األدبن, واللكر , والح ار  لألمة العربية ما يًا وحا رًاو 
مما يجعلبا األدا  اللكرية, والثاا ية تبنن األمة وتحمن كيانباو وتحا ر عل  شوليتباو وتلون 

ونبا الوسيلة التن من ككما وتأتن أهميتبا  وهويتبا وثاا تباو وت من تماسكباو وتوالل أجيالبا
 . .يتعل  التالميذ  يبا ومن واللبا مو وعات المعارض األورى
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يرى بعض التربويين أن أسباأ  عض الطالأ  ن اللغة العربية يعود  ل  ندر  المعل  
عزى ذلك  ل  ناص  ن حيث تناط مبمة تدريس اللغة العربية لمعلمين اير أكلاءو وي   ؛الجيد

والمبارات التن تؤهلب  لياوموا  ,والوبرات ,و  ب  ى يمتلكون المعارضيب لد جانأ ارعداد التربو 
أن من أوطر التحدايات التن تواجببا اللغة العربية  آورونويرى . بمبنة التدريس بشكل جيد

وتأهيلب و سواء أكانوا ممن أعدوا تكميليًا  ,ال عض الوا    ن  عداد معلمن اللغة العربية
تتابعيًا ) ن قس  اللغة العربية ث  بكلية التربية(و مما أسلر عن تدنن مستوى   )بكليات التربية(و أو

األداء اللغو  لدى المعلمينو وتولض طرق تدريس اللغة العربية بالاياس  ل  طرق تدريس اللغات 
     .األجنبية
 تقومبنلوالمؤثر  ن ممارستق  ,بالدور اللاعلهمية  عداد معل  اللغة العربية تكمن  ن أ
كسابق  واىتجاهات التن تمكنق من تدريس مو وعات اللغة العربية مستابالً  ,المعارض والمبارات وا 

 وواتجاهاتب  ,وكشض ميولب  وعل   ب  تالميذ  داول حجر  الدرس بكلاء  وجود  تجعلق قادراً 
كسابق ووتنليذ دروسق بطرق تدريس حديثة مبارات تاوي  تالميذ  عل  أسس علمية لحيحة.  وا 

ذا كان تحايق العملية التربوية التعليمية ألهدا با يااس بو  المورجات  يقحامدى مستوى تا 
دون  -و  من المنطان تالميذوالثاا ية لدى ال ,والسلوكية ,التعليمية المنشود   ن الجوانأ المعر ية

 ن اللغة العربية  ل  عد   تالميذيعزى  عض مستوى الأن   - همال أسباأ أورى بال رور  
      ؛ ويعود ذلك ال  قلور  ن  عداد .مكن معل  اللغة العربية من المبارات التدريسية المراوبةت

 ن العملية  هاماً  يشكل معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا دوراً و ن  لسطين 
 التعليمية التعلميةو  بدونق ى يمكن أن تتحاق األهداض المرجو و  المنبج المدرسن للمرحلة

واىتجاهاتو  إن أهدا ق ى يمكن أن  ,األساسيةو مبما ت   عداد  عل  أحدث الطرق واألساليأ
 .   . تتحاق  ى  ن رل معل   جيد  قادر عل  الايا  بمبنة التعلي  بكلاء 

جاء اىهتما  الرسمن الللسطينن بعملية التوطيط التربو  حديثًاو وذلك ارتباطًا بايا  
؛ حيث كانت قبل ذلك التاريخ تو م 1994سطينية, وتأسيسبا عا  السلطة الوطنية اللل

الذ  ل  تكن وططق, وبرامجق  ارسرائيلنالمؤسسات التعليمية الللسطينية ؛لسيطر  اىحتالل 
 ومنرومتقالتعليمية منسجمة مم  لسلة, وأهداض, وطموحات, وتطلعات المجتمم الللسطيننو 

داد المعلمين عامةو ومعلمن اللغة العربية بلور  والة يلب  تطوير برامج  عالثاا يةو وعليق 
لمن ياو  عل  توطيط اىستراتيجيات  يلترض أن يكون هد اً  هاماً  أمراً  –هدض هذ  الدراسة  -

  التربوية  التعليمية  ن  لسطين.
تاوي  برامج  عداد معلمن ل  تستودالتن  اىتجاهاتتعد معايير الجود  الشاملة من أحدث 

 بن تمثل المرجم لعملية التاوي  أل  عنلر من و الدول العربية ن العديد من لعربية اللغة ا
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ووريجين قادرين عل   ,ببدض الحلول عل  نوعية أ  ل من التعلي  ؛عنالر برامج ارعداد
  . وأداء أرق  ,الموتللة بكيلية أ  ل وا  رازاتق ,والتعامل مم مستجدات العلر ,التكيض
 بحثمشكلة ال 

للمرحلة قلور برامج  عداد معلمن اللغة العربية عل   وء  البحث مشكلةت تحدد
الباحث للعمل عل  محاولة بالجامعات الللسطينيةو األمر الذ  د م األساسية العليا 

 عدادارجود و ومدى توا رها لدى برامج  معاييرقائمة   ل ولول المن والل  باعالج
لإلجابة عن  ؛وتسع  الدراسة, البرامجلك تطوير تعل  أساسبا يت  بالجامعات الللسطينية؛ ل
 السؤال الرئيس التالن    

كيف يمكن تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات "
 "الفلسطينية في ضو  معايير الجودا الشاملة؟

 هذا السؤال ت  التعامل مم األسئلة اللرعية التالية  عنولإلجابة 
للمرحلة اللغة العربية  ن ن برامج  عداد معلم هاجأ توا ر لواما معايير الجود  الشاملة ا. 1

 بالجامعات الللسطينية؟ األساسية العليا 
للمرحلة األساسية اللغة العربية  نبرامج  عداد معلم لدىما مدى توا ر معايير الجود  الشاملة . 2

 الحالية بالجامعات الللسطينية؟ العليا 
ما معايير الجود  الشاملة الواجأ توا رها  ن الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية  .3

 العليا بالجامعات الللسطينية؟ 
ما مدى توا ر معايير الجود  الشاملة لدى الطالأ معل  اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا . 4

 بالجامعات الللسطينية؟ 
الجامعات للمرحلة األساسية العليا باللغة العربية  نج  عداد معلمما التلور الماترح لبرنام .5

 الللسطينية  ن  وء معايير الجود  الشاملة؟
 اهداف البحث 

 يبدض البحث  ل   
تطوير برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية  ن   .1

  وء معايير الجود  الشاملة. 
ايير الجود  لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات تحديد مع  .2

 الللسطينية. 
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ض مدى توا ر درجة معايير جود  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية را تع  .3
 العليا بالجامعات الللسطينية. 

حلة األساسية العليا بالجامعات تحديد معايير الجود  للطالأ معلمن اللغة العربية للمر  .4
 الللسطينية.  

رض مدى توا ر درجة معايير جود  الطالأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا تعا  .5
 بالجامعات الللسطينية. 

تلمي  تلور ماترح لبرامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات  .6
   يير الجود  الشاملة التن سوض يت  تحديدها.الللسطينية  ن  وء معا

  البحث ضفر: 
بين متوسطن درجات  (α=0.01)عند مستوى الدىلة  يوجد  روق ذات دىلة  حلائية.  1

مدى الطالأ المعلمين  ن   جاباتوبين درجات  وأع اء هيئة التدريس بالجامعات  جابات
لعربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات برامج  عداد معلمن اللغة ا ن جود  التوا ر معايير 

 الللسطينية للال   جابات أع اء هيئة التدريس.
بين متوسطات درجات  (α=0.01)عند مستوى الدىلة يوجد  روق ذات دىلة  حلائية . 2
 مدى معايير الجود   ن الطالأ المعلمين بين الجامعات  ن و  جابات أع اء هيئة التدريس 

   لمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية.برامج  عداد مع
 اهمية البحث: 

 تتمثل أهمية البحث  ن  
معلمن اللغة العربية يتوا ر  يب  معايير الجود  الشاملة مما   عدادارسبا   ن  .1

 ينعكس عل  تحليل طالبب .
ساسية العليا للجامعات تادي  تلور برنامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األ .2

والسلبيات التن تكتنض  والللسطينية قائ  عل  معايير الجود  الشاملة يتجنأ الالور
 البرامج الحالية.
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 حدود البحث: 
 سوض ياتلر البحث الحالن عل  الحدود التالية  

 :الحدود الموضوعية -1
معات الللسطينيةو وتشمل برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجا . أ

 المجاىت التالية  
  .مجال معايير جود  أهداض برامج ارعداد 
  .مجال معايير جود  ارعداد الثاا ن 
  .مجال معايير جود  ارعداد األكاديمن 
  . مجال معايير جود  ارعداد التربو 
  .مجال معايير جود  التربية العملية 
  .مجال معايير جود  طرق التدريس 
 ال معايير جود  أساليأ التاوي . مج 

الطالأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينيةو وتشمل  . أ
 المجاىت التالية 

  .مجال معايير جود  مبارات التوطيط للدرس 
  .مجال معايير جود  مبارات تنليذ الدرس 
  مجال معايير جود  مبارات التاوي.  
 نيةالحدود المكا -2

الجامعات الللسطينية بال لة الغربية التن تحتو  عل  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة 
)جامعة النجاح الوطنيةو جامعة الادس الملتوحةو جامعة  األساسية العلياو وهن عل  النحو التالن

 الوليلو جامعة بيت لح (.  
 الرمانيةالحدود  -3

ر معايير جود  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة لتعرض مدى تو  ؛استبانقتطبيق 
-2014األساسية العليا بالجامعات الللسطينية والل الللل الدراسن األول من العا  الدراسن 

2015 . 
 من ج البحث 

تبم البحث الحالن المنبج الوللن التحليلن الذ  يعتمد عل  جمم البيانات التن ا      
يير الجود  الالزمة رعداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية تساعد  ن اشتااق معا
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ببدض  عداد قائمة بمعايير الجود  التن  ن  وئبا يت  تاوي  ؛ العليا بالجامعات الللسطينية
 ببدض تطويرها.   ؛برامج ارعداد الحالية

 بحث:إجرا ات ال 
 التالية  وطوات من والل ال بحثال الباحث عن أسئلة جاألحل مشكلة البحثو أ

والدراسات الساباة التن تناولت برامج  عداد المعلمين  ,والبحوث التربو , دراسة األدأ .1
ما  وحلرو ق معايير الجود  بللة والةو اللغة العربية  نبرامج  عداد معلمو  وعامة

  . توللت  ليق هذ  الدراسات من قوائ  للمعايير الواجأ توا رها  ن برامج ارعداد
للمرحلة  بمعايير الجود  الشاملة الواجأ توا رها  ن برامج  عداد معلمن اللغة قائمة عداد  .2

    األساسية العليا بالجامعات الللسطينية. 
تحويل الاائمة النبائية لمعايير جود  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية  .3

, والطالأ المعلمين  ن برامج التدريسلتطبيابا عل  أع اء هيئة  استبانقالعليا  ل  
 ارعداد بالجامعات الللسطينية. 

 رلد وتحليل نتائج اىستبانة وتلسيرها.  .4
اللغة العربية  نمعلمالطالأ والبحوث والدراسات الساباة التن تناولت  التربو  دراسة األدأ .5

أ ما توللت  ليق هذ  الدراسات من قوائ  للمعايير الواج وحلرو ق معايير الجود و 
 الطالأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا. توا رها  ن 

للمرحلة  معلمن اللغة الطالأبمعايير الجود  الشاملة الواجأ توا رها  ن  عداد قائمة  .6
    األساسية العليا بالجامعات الللسطينية. 

ة العليا  ل  تحويل قائمة معايير الجود  للطالأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسي .7
بطاقة مالحرة  ؛ لتطبيابا عل  الطالأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا 

 بالجامعات الللسطينية. 
 رلد, وتحليل نتائج بطاقة المالحرة وتلسيرها.  .8

 
  انيا: ملخص نتايج البحث

  اتضح من خالل تحليل نتايج االستبانة ان: . ا
 للغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات معايير جود  برامج  عداد معلمن ا

من وجبة نرر أع اء هيئة التدريس والطالأ المعلمين)مجتمعين(و قد تحاات  والللسطينية
 . %(58.2) ( ونسبتق2.91) حيث بلغ متوسطبا الحسابن ؛متوسطة وق ال درجة توا رب
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 اسية العليا بالجامعات معايير جود  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األس
حيث  عالية؛ درجة توا رمن وجبة نرر أع اء هيئة التدريس  اطو قد تحاات ب والللسطينية

 %(.  72.6) ( ونسبتق3.63) بلغ متوسطبا الحسابن
  معايير جود  برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات

حيث  ؛متوسطة درجة توا رالمعلمين  اطو قد تحاات بمن وجبة نرر الطالأ  والللسطينية
 . (54.6) ( ونسبتق2.73) بلغ متوسطبا الحسابن

 عند مستوى الدىلة  يوجد  روق ذات دىلة  حلائية(=α 0.01)  بين متوسطن درجات
مدى وبين درجات اجابات الطالأ المعلمين  ن  واجابات أع اء هيئة التدريس بالجامعات

برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات د  توا ر معايير جو 
 الللسطينية للال   جابات أع اء هيئة التدريس.

  ة عند مستوى الدىليوجد  روق ذات دىلة  حلائية(=α 0.01)  بين متوسطات درجات
مدى   ن  ودرجات اجابات الطالأ المعلمين بين الجامعات وجابات أع اء هيئة التدريس 

برامج  عداد معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات توا ر معايير جود  
 الللسطينية.

  اتضح من خالل تحليل نتايج بطاقة المالح ة ان: . ب
 و معايير جود  الطالأ معلمن اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الللسطينية

 %(. 50.6) ونسبتق (2.53) حيث بلغ متوسطبا الحسابن متوسطة؛درجة توا ر ب قد تحاات
  ال ا: توصيات البحث 

 في ضو  نتايج البحث يوصي الباحث بما يلي: 
  تادددو  وزار  التربيدددة والتعلدددي  بعادددد ورشدددة عمدددل يادددد  الباحدددث مدددن واللبدددا الباحدددث بعدددرض هدددذا

ثو وبح ور المسدؤولين عدن التلور الماترح  الاائ  عل  قائمة معايير الجود   ن هذا البح
بدددرامج  عددددداد معلمددددن اللغددددة العربيددددة بالجامعددددات الللسددددطينيةو ومدددددير  مددددديريات الددددوزار   ددددن 
الوطنو ويت  مناقشة  الباحث  ن التلور وقائمدة معدايير الجدود ؛ حتد  يدت  اعتمداد التلدور 

لجامعددددات الماتددددرح لدددددى بددددرامج ارعددددداد معلمددددن اللغددددة العربيددددة للمرحلددددة األساسددددية العليددددا با
 الللسطينية. 

  استلاد  موططن برامج  عداد معلمن اللغة العربية من قائمة معايير الجود   ن تطوير برامج
 ارعداد. 
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   اسدددتلاد  مدددوجبن اللغدددة العربيدددة  دددن وزار  التربيدددة والتعلدددي  مدددن بطاقدددة المالحردددة  دددن تايددديمب
 للمعلمين. 

 لمن اللغة العربية من بطاقدة المالحردة  دن استلاد  مشر ن التربية العملية  ن برامج  عداد مع
 تاييمب  للطالأ المعلمين. 

  اعتمدداد وزار  التربيدددة والتعلددي  لبرندددامج موحدددد رعددداد معلمدددن اللغدددة العربيددة للمرحلدددة األساسدددية
 العليا  ن كل الجامعات. 

  .عاد  النرر  ن سياسة قبول الطالأ معلمن اللغة العربية بالجامعات الللسطينية  

  كيز عل  الجانأ العملن  ن عملية  عداد معلمن اللغة العربية. التر 

  عتمددداد سياسدددة التادددوي  المسدددتمر لبدددرامج ارعدددداد؛ لتشدددمل األهدددداضو المنددداهجو أع ددداء هيئدددة 
 التدريسو الطالأ المعلمين.

  أن يطلدددم الادددائمون علددد  بدددرامج ارعدددداد علددد  تجدددارأ عالميدددة, وعربيدددة اعتمددددت  دددن بدددرامج
 يير الجود .   عدادها عل  معا

 ابعا: مقترحات البحث   ر 

 اخرى في الموضوعات التالية:  ايقترح الباحث ان يجرى بحو 
  تادددددوي  أداء أع ددددداء هيئدددددة التددددددريس  دددددن بدددددرامج  عدددددداد معلمدددددن اللغدددددة العربيدددددة بالجامعدددددات

 الللسطينية. 

  .تطوير مناهج برامج  عداد معلمن اللغة العربية بالجامعات الللسطينية 

  نامج تدريبن للمعلمين أثناء الودمة  ن  وء معايير الجود  الشاملة. تطوير بر 

  .تطوير دليل المعل  الللسطينن  ن  وء معايير الجود  الشاملة 

   من قبل الجامعات.  اعتمادهاتطوير ماررات الكترونية ؛رعداد معلمن اللغة العربيةو يت 

 تمدها برامج ارعداد. تطوير دروس نموذجية للتربية العملية الكترونيًاو تع 
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 قايمة المراجع
 اوال: المراجع العربية: 

  القرآن الكريم 
 .2وج2دار  حياء التراث العربنو ط بيروتو ،"المعجم الوسيط" ( 1982)أنيس براهي   .1
ن جامعة أل مشكالت طلبة معل  مجال لغة عربية  "   (2004أديأ ذياأ حمادنة ) .2

 . 4و العدد10و المجلد، مجلة المناراو األردن"البيت
تاوي  برامج التربية العملية رعداد معل  التعلي  األساسن "  (2011أحال  محمد اللاعاو  ) .3

اير منشور و كلية التربيةو جامعة -رماجستيو رسالة "بكليات التربية  ن جامعات قطاع از 
 األزهر.

و الناشر المؤلضو رق  "9000إدارا الجودا الشاملة واأليزو"  (2005) لنأحمد سيد ملط .4
  (. 18760/2004) اريداع

 عداد معل  الدراسات اىجتماعية  ن  وء معايير جود  التعلي و  ( 2007) أحمد شلبن .5
و "جودا واعتماد مؤسسات التعليم العام في الوطن العربي" المؤتمر العلمن الثامن للتربيةو

 (. 200-175) ولملرو المجلد األ
 -(  "تايي  النر  التعليمية وجبة نرر  ن نباية التسعينيات1998الجاندروتيانا  يرير) .6

و مجلة  للية مجلة مستقبلياتمدول  ل  الملض الملتوح"و ترجمة مجد  مبد  علنو 
 (.1(و عدد)28للتربية الماارنةو مكتأ التربية الدولنو جنيضو مجلد)

و التعلي  العا و وزار  8رق  ، "إحصا ات تربوية"  (2004لتربو  )اردار  العامة للتوطيط ا .7
   التربية والعلي  العالنو  لسطين. 

(  المؤتمر العلمن الثالثو 2005الجمعية الملرية للتربية الماارنة واردار  التعليمية ) .8
 يناير.  25-24و "االعتماد و ضمان الجودا في المؤسسات التعليمية"

 العربيةو الااهر و ملر.  (  مجمم اللغة1980الوجيز) المعج  .9
و و وزار  التربية والتعلي  العالن"الدليل التدريبي"(  2006الوطنن للتدريأ التربو  ) المعبد .10

 . لسطين
     3/2/2014 اىطالع تاريخ )(www.iso.orgالمنرمة الدولية للمعايير  تعريض المعيار .11

Available at  http://www.iso.org/iso/hom/standards.htm  
و الوثيادددة الرئيسدددية "مدرستتتة المستتتتقبل"(  2000المنرمدددة العربيدددة للتربيدددة والثاا دددة والعلدددو  ) .12

 شق.للمؤتمر الثانن لوزراء التربية والتعلي  والمعارض العرأو دم

http://www.iso.org)تاريخ
http://www.iso.org)تاريخ
http://www.iso.org/iso/hom/standards.htm
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"تطتتوير ن تتم إعتتداد المعلتتم العربتتي وتدريبتته فتتي مطلتتع (  1999المددؤتمر العلمددن السددابم ) .13
 و الااهر و كلية التربيةو جامعة حلوان. األلفية ال ال ة"

المجلد الثاننو الجمعية الملدرية  "تكوين المعلم"،(  2004المؤتمر العلمن السادس عشر ) .14
 يوليو.  22-21للمناهج وطرق التدريسو 

آفتتاق التعتتاون التتدولي  -"إعتتداد المعلتتم وتنميتتته(  2008ؤتمر العلمددن الوددامس عشددر )المد .15
 و الااهر و كلية التربيةو جامعة حلوان. واستراتيجيات التطوير"

"مستقبل إعداد المعلم في كليتات التربيتة وج تود (  2010المؤتمر العلمن السادس عشر ) .16
الادداهر و كليددة التربيددةو جامعددة  لعربتتي"،الجمعيتتات العلميتتة فتتي عمليتتات التطتتوير بالعتتالم ا

 حلوان. 
 معلمن لدى األدبية النلوص تدريس  ن الشاملة الجود  "معايير  (2012) الجواد عبد  ياد .17

 النجاح جامعة مجلة لتطويرها"و ماترح وتلور از  بمحا رات األساسن العاشر اللض
  .8 عدد و26المجلد اإلنسانية(، )العلوم لألبحاث

و ترجمة نور الدين ساسنو من  لدارات المنرمة "فن التدريس"  (2000رست )باركيق و و  .18
 .العربية للتربية والثاا ة والعلو و  دار  التربيةو دمشق

( " اعلية برنامج تدريبن ماترح لتطوير الكلايات المبنية لطلبة 2011باس  العجرمن ) .19
منشور و جامعة األزهرو معلمن التعلي  األساسن بجامعة األزهر"و رسالة ماجستير اير 

  لسطين.   
دراسة تاويمية لبرامج  عداد المعل  بكلية التربية جامعة "(  2009) بلايس االأ الشرعن .20

المجلة العربية لضمان جودا و "السلطان قابوس و ق متطلبات معايير اىعتماد األكاديمن
 (. 4و المجلد الثاننو العدد)التعليم الجامعي

و دار اللكر العربنو 2"و طالتربية المقارنة ون م التعليم" ( 2001بيومن  حاو  ) .21
    الااهر .   

دار اللكر العربنو  ،"التنمية الم نية للمعلمين"  (2009بيومن  حاو و سالمة حسين )  .22
 الااهر . 

( "تاوي  منبج التاريخ بالمرحلة الثانوية  ن  وء المعايير الاومية 2008تامر عبد اذ ) .23
 الة ماجستير اير منشور و كلية التربيةو جامعة عين شمس. والعالميةو رس

و عدد مجلة التربية الفصليةو "البحث  ن المعاييرو مستابليات"(  1993) تارير عن التنمية .24
 (و اليونسكوو الااهر . 88-87) واص

قياس الجودا والقياس المقارن، اسايب حدي ة في " ( 2004) تو يق عبد المحسن .25
 دار النب ة العربيةو الااهر .  ،"المعايير والقياس
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 و دار المسير و األردن."المناهج التربوية الحدي ة" ( 2011) تو يق مرعنو محمد الحيلة .26
و ترجمة بشير العيسوسو  "إعادا هيكلة برامج إعداد المعلمين"  (1999تو  ا ن ) .27

 الرياضو دار النشر الدولن.  
ارعداد التربو  للطالأ/المعل  لمرحلة  (  "برنامج ماترح لتطوير2005تيسير نشوان ) .28

و جامعة األقل و مجلة كلية التربيةالتعلي  األساسن بكلية التربية  ن جامعة األقل "و 
 (و الجزء الثانن. 30) العدد

الم ارات والتنمية  –مدرس القرن الحاد  والعشرين "(  2000) جابر عبد الحميد جابر .29
 ة وعل  النلسو دار اللكر العربنو الااهر .سلسلة المراجم  ن التربي ،"الم نية

تارير اللجنة الدولية للتربية  -"التعلم  لك الكنز الكامن"(  1998) جالك ديلورو وآورون .30
 الحاد  والعشرينو تعريأ جابر عبد الحميد جابرو دار النب ة العربيةو الااهر .  للارن

  eduwww.anajah  Available at.جامعة النجاح الوطنية و الشبكة العنكبوتية  .31
و بيروتو "تكوين المعلم العربي وال ورا العلمية التكنولوجية"  (2001جبرائيل بشار  ) .32

 . 2مؤسسة الدراسات الجامعيةو ط
(و دار الحرية لطباعة 2الجزء)، "لسان العرب"  (2003) جمال الدين محمد ابن منرور .33

 والنشر والتوزيمو ملر.  
 قطاع بجامعات التربية كليات  ن المعل   عداد برامج واقم"  (2012) البسن حمدان جمال .34

 -األزهر جامعة منشور و اير ماجستير رسالة و"الشاملة الجود  معايير  وء  ن از 
  . لسطين

"و دار المن ج المدرسي المعاصر(  "2004جود  أحمد سعاد و عبد اذ أحمد  براهي  ) .35
 اللكرو عمان.

تاوي  برامج  عداد معل  اللغة العربية  ن المرحلة "(  2012حامد الحميد و سلوى جوهر ) .36
 (126) و ملرو العددمجلة القرا ا والمعرفةو "اربتدائية بكلية التربية بدولة الكويت

(192-239.) 
الجودا الشاملة بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد: "  (2006) حسن البيالو  وآورون .37

 عمانو األردن.و دار المسير و "األسس والتطبيقات
"تلور ماترح لتطوير نرا  تعلي  البنات بالمملكة العربية  : (2002حسن السيد علن ) .38

"، مجلة مستقبل التربية السعودية  ن  وء معايير الجود  الشاملة  مدول توطيطن
 .203-274 .ص و27و العدد 8و ملرو المجلد العربية

تجاهات الحدي ة في تخطيط اال "  (2001حلمن أحمد الوكيلو حسين بشير محمود ) .39
 و الااهر و دار اللكر العربن. "وتطوير مناهج المرحلة األولى
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رؤية لتطوير  -التدريسرولة "(  2007) أحمد عبد العزيزو حسن محمد قاس حمد   .40
 و دار اللكرو عمانو األردن. "معايير التدريس

ة العربية  ن المرحلة تاوي  برامج  عداد معل  اللغ" ( 2012) والد الحميد و سلوى جوهر .41
 (126) و ملرو العددمجلة القرا ا والمعرفةو "اربتدائية بكلية التربية بدولة الكويت

(192-239.) 
دار الكتاأ  "تكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدريب"،(  2005والد طق األحمد ) .42

 اىمارات العربية المتحد .   الجامعنو العينو
 عداد معلمن اللغة العربية  ن الجامعات  برامج  (2009ولود العموش ) .43

اللغة العربية في المؤسسات األردنية: واقع ا "األردنية واقعبا وسبل النبوض بباو مؤتمر 
 تشرين األول.   27 مجمم اللغة العربية األردننو، "وسبل الن وض ب ا

  أثر المسرح  ن تدريس بعض مو وعات النحو العربن عل  "(2009هداض ) رائد أبو .44
و رسالة ماجستير اير منشور و الجامعة ارسالميةو "تحليل طلبة اللض الثامن األساسن

  لسطين. 
"و دار المسير  الجودا الشاملة في المناهج وطرق التدريس(  "2011را د  الحرير  ) .45

 للنشر والتوزيم والطباعةو عمان.  
اجنبية  خبرات ضو  في المعلم إعداد ن م "تطوير ): ٢٠٠٣ شرضو نبلة حسن ) رشا .46

 الجود :عشر الحاد  السنو  المؤتمر  ل  مادمة عمل ورقة مقارنة"، دراسة"معاصرا 
 ١٢ التربيةو كلية -حلوان جامعة) جديد  ألللية العربن الوطن  ن المعل   عداد الشاملة  ن)

 مارس. ١٣ -
كلغة ثانية التربوية الالزمة لمعل  اللغة العربية الكلايات "  (1987) رشد  أحمد طعيمة .47

 و مجلدالكتاب السنو  في التربية وعلم النفسو "دراسة ميدانية -بالمستوى الجامعن
 (و دار اللكر العربنو الااهر . 13)
و 2و دار اللكر العربنو طالمعلم: كفاياته، إعداده، تدريبه""  (2006طعيمة ) رشد  .48

  الااهر .  
ين مؤشرات التميز ومعايير الجودا الشاملة في التعليم ب"  (2006طعيمة ) رشد  .49

 و األسس والتطبيااتو دار المسير و عماان.  "االعتماد
و دار المسير و "اللغة العربية والتفاهم العالمي: المبادئ واآلليات"  (2009رشد  طعيمة ) .50

 عماان.
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الكفايات التربوية الالزمة لمعلم التعليم "  (1986) رشد  أحمد طعيمةو حسين اريأ .51
و المؤتمر التربو  األول"التعلي  األساسن الحا ر والمستابل" "سة ميدانيةدرا -األساسي 

  برايرو كلية التربيةو جامعة حلوان.    10-12
دار المسير و عمانو  ،"الجودا الشاملة في التعليم" ( 2006) رشد  طعيمةو آورون .52

 األردن.  
ربية  ن  وء متطلبات تطوير برنامج  عداد معلمن اللغة الع  "(2003أحمد األدا  ) ر ا .53

 و جامعة المنلور . بحث مرجعي، كلية التربية بدمياطو "العلر ومتغيراتق
مف وم ا واسلوب إرساي ا مع  -إدارا الجودا الشاملة" ( 2007) رشاد البنا رياض .54

المؤتمر السنو  الواحد والعشرون للتعلي  و "توج ات الوزارا في تطبيق ا في مدارس المملكة
 يناير.  25ددددد  24ارعداد و 

 اللجنةو مجلة التربيةو " عداد المعل  و ق مدول النر "(  1997) رياض عارض الجبان .55
 (. 126(و عدد)26الاطرية للتربية والثاا ة والعلو و س)

والل ثالثين عاماو  -(  "تاريخ الجامعة ارسالمية 2009السنوارو رأ ت مطير) زكريا .56
 ىسالميةو از و  لسطين. دراسة وثائايةو منشورات الجامعة ا

 "خصوصية معلم اللغة العربية وضرورا االرتقا  بمستواه".(  2009سائد  العيص ) .57
www.dahsha.com/viewarticle.php?id Available at 

 برنامج تاوي "  (2010) عبد  الوهاأ عبد سماح االأو حسان أحمد السبمو سال  سعاد .58
 و"الشاملة الجود  معايير  وء  ن لنعاء بجامعة التربية كلية  ن العربية اللغة معل   عداد
   (.5) العدد الثالثو المجلد والتعليم جودا لضمان العربية المجلة

(  "معايير اعتماد المعل   ن 2002عبد العري  عطو  و محمد عبد الرزاق  براهي  ) سالمة .59
و المجلد مجلة مستقبل التربية العربية وء بعض اىتجاهات العالمية الحديثة"و  ملر  ن

 .327-293 (و24الثامنو العدد )
مستوى  تاان طلبة اللغة العربية لمبارات التعبير الكتابن  ن "  (2003سماهر أبو العينين ) .60

 و  لسطين.و رسالة ماجستير اير منشور و الجامعة ارسالمية"الجامعة ارسالمية بغز 
 –(  اىعتماد و مان الجود  لبرامج  عداد المعل  2007سناء أبو دقةو لبيأ عر ة ) .61

عالقة التكاملية بين التعليم " وعربيةو ورقة عمل مادمة لورشة العمل بعنوان عالميةتجارأ 
 و الجامعة اىسالميةو  لسطين. العالي والتعليم األساسي: برنامج تدريب المعلمين"

مادمة لليوم ل ورقة عم ،"اإلشراف على برنامج التربية العملية"  (2006) ذياأ سبيل .62
و ة والتطبيق المنعاد بجامعة الادس الملتوحةدين النظريدة بدة العمليدالتربيل الدراسن حو
 وان يونس.

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id
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 القياس في انمو ج المعلم وتأهيل إعداد في التعليم تفريد"  (2004) اللتالو  سبيلة .63
 عمان. والتوزيمو للنشر الشروق دار و1ط و"التربو  والتقويم

الن رية  -المن اج التعليمي والتوجه األيدلوجي(  "2006سبيلة اللتالو و أحمد هاللن ) .64
 "و دار الشروق للنشر والتوزيمو عمان.والتطبيق

جدار  للكتاأ الجامعنو عال  الكتاأ  إعداد المعلمين وتنميت م"،(  "2007سبيل عبيدات ) .65
 .  الحديثو عمان

إدارا الجودا الشاملة تطبيقات في الصناعة "(  2007) سوسن شاكرو محمود الزيدات .66
 ء للنشر والتوزيمو عمانو األردن. ادار لل ،"والتعليم

"اسلوب الن م وتصميم ( 2005سيض بن الحجنو مبارك ال امر و ماجد اللوا ن)  .67
  .)sawi.commu-www.al (" والدرس

 كليات  ن اىبتدائية المرحلة معلمن  عداد مناهج تطوير"  (2012) حات  أبو جمال شاد  .68
 الدراسات معبد منشور و اير دكتورا  رسالة و"الجود  معايير  وء  ن بللسطين التربية

  الااهر . جامعة التربويةو
 الجانأ عاييرم توا ر مدى"  (2011) الطحاو  حسن سال و محمد الزيننو شيماء .69

 جامعة التربية كلية  ن اىسالمية والتربية العربية اللغة معل   عداد برنامج  ن األكاديمن
 (.102-40) ص التاسمو العدد وسعيد بور جامعة التربية كلية مجلة و"سعيد بور

و دار "إدارا الجودا الشاملة في المؤسسات التربوية"(  2004) عليمات نالرلال   .70
 دن.الشروقو األر 

 لال  دياأ هند و هشا  عامر عليانو أحمد عبد الرحي  العمود و مليد نجيأ حواشين .71
 و األردن.  رو دار اللك4و ط"اسس التربية"(  2008)
"و دار الشروق إدارا الجودا الشاملة في المؤسسات التربوية(  "2008لال  عليمات ) .72

 للنشر والتوزيمو عمان.  
ير نر   عداد المعل  بكليات التربية  ن سلطنة عمان تطو "(  2005لالح السيد رم ان ) .73

(و 15و المجلد )مجلة كلية التربيةو جامعة الزقازيقو "معايير الجود  الشاملة  وء ن 
 (.60العدد )

"مف ومات المن ج الدراسي والتنمية المتكاملة في (  2006) لالح الدين عر ة .74
 ل  الكتأو الااهر . ا"و عيمجتمع المعرفة: رؤى لتنمية جدارات اإلنسان العرب

مبنًيا  ن  وء التحديات  وتنميتق المعل   عداد  (2009لالح الناقةو ايباأ أبو ورد ) .75
جامعة األزهرو يونيو  الواقع و المأمول، –المعلم الفلسطيني و المؤتمر التربو و المستابلية
2009. 
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 خو السعودية. "و دار المريالمناهج المدرسية(  "2004) لنعبد الحميد ملط لالح .76
تطوير الكليات التانية بالمملكة العربية السعودية  ن  وء "(  2011) الرحمن األكلبن عبد .77

اير منشور و معبد الدراسات التربويةو جامعة  و رسالة ماجستير"معايير الجود  الشاملة
 الااهر . 

لة مجو "تكوين المعل   ن ملر  ن  وء معايير الجود "(  2006) عبد الغنن عبود .78
 (و جامعة الااهر . 8و عدد)العلوم التربوية

 الجامعةلغة للحيا  وحيا  للغةو ورقة بحثية مادمة لندو    (2002عبد الاادر الربيعن ) .79
 األردن.  ،"اللغة العربية العام ة: مطلباا جامعياا "الباشميةو 

 دار مكتبة و"الم ني نموه مسؤولياته، كفاياته، الصف معلم"  (2007) اذ  ت  الكري  عبد .80
 دمشق. طالسو

العربية  ن  ة  اللغلتلور ماترح رعداد مع"  (2007عبد الكري  محمود أبو جاموس ) .81
و مجلة الدراسات في المناهج وطرق التدريسو " وء تحديات الارن الحاد  والعشرين

و 121وطرق التدريسو كلية التربيةو جامعة عين شمسو العدد معية الملرية للمناهج جال
 ير.  برا

تاوي  المكون التربو  "  (2010اذ بن مسل  الباشمنو عبد الرحمن اللغير عيس  ) عبد .82
لبرنامج  عداد معل  اللغة العربية  ن كلية التربية بجامعة السلطان قابوس من وجبة نرر 

 .(1) (و عدد4) و مجلدمجلة الدراسات التربوية والنفسية و"الوريجين
مش د الفكر الفلسفي العربي المعاصر بين جدلية "(  2007) عبد اذ محمد اللالحن .83

المؤتمر الدولن األول   ،"الن ضة والحدا ة ومتغير مجتمع المعرفة وتحدايته المعاصرا
 سلطنة عمان.   ديسمبرو 4 -2مجمتم المعر ةو جامعة السلطان قابوسو 

العربية  ن كليات تاوي  برنامج  عداد معل  اللغة "  (2005عبد المحسن بن سال  العايلن ) .84
 (. 4) (و الجزء29) و العددمجلة كلية التربيةو "المعلمين  ن المملكة العربية السعودية

نحو مبا  متجدد  لكليات التربية رعداد وتدريأ الملعمين  ن   (1999)عبد الودود مكرو   .85
نو  ورقة عمل مادمة  ل  المؤتمر العملن الس ،رؤية مستابيلة -الارن الحاد  والعشرين

تطور ن م إعداد المعلم العربي مع مطلع األلفية " جامعة حلوان -السابم لكلية التربية
 . 1999مايوو الااهر و  27-26و ملولات البحوثو جامعة الدول العربيةو "ال ال ة

مقدمة في اإلحصا  الوصفي واالستداللي "  (2008عز عبد اللتاح ) .86
  و دار الووارز و جد .1و ط"(SPSSباستخدام)

 ن مشكالت التدريس الميدانن  مستوى التلكير التأملن"  (2003عزو علانةو  تحية اللولو ) .87
 (.1) ومجلة التربية العلميةو "لدى طلبة كلية التربية بالجامعة ارسالمية
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مستوى مبارات التذوق األدبن لد  معلمن اللغة العربية بالمرحلة   "(2008علا  ماداد ) .88
و رسالة ماجستير اير منشور و "ق بمستوى الثاا ة ارسالمية لديب األساسية العليا وعالقت

 الجامعة ارسالميةو  لسطين. 
 عمل ورشة المعل و  عداد لبرنامج األكاديمية للوطط تاييمية دراسة  (2009) درويش عطا .89

 بالجامعات التربية بكليات المعلم إعداد برامج في العملية الجوانب تطوير مشروع" بعنوان
      لسطين. "غزا بمحاف ات سطينيةالفل

 . اللكر العربنو الااهر و دار "معلم المستقبل نحو ادا  افضل"  (2005أحمد مدكور ) عل  .90
(  " دار  الجود  الشاملة ومتطلبات التأهيل لأليزوو ملرو دار 2002السلمن ) علن .91

 اريأ.  
و دار اللكر "يةاألصول الفلسفية للترب"  (2003) علن وليل أبو العينين وآورون .92

 للطباعة والنشر والتوزيمو عماان. 
عداده ودليل التربية العملية"  (2001علن راشد ) .93 و دار اللكر العربنو "اختيار المعلم وا 

 الااهر .  
 و دار اللكر العربنو الااهر ."معلم المستقبل نحو ادا  افضل"(  2005) علن مدكور .94
 معل   عداد برامج  ن الشاملة الجود  رمعايي توا ر درجة"  (2013) دحالن علن عمر .95

 )سلسلة األقصى جامعة مجلة  لسطينو و"األقل  بجامعة التربية كلية  ن العربية اللغة
  (.66-35) ص (و2) العدد (و17) المجلد اإلنسانية(، العلوم

 الثانوية بالمرحلة الريا يات لمعلمن المعر ية الكلايات "قياس  (2004) عيد والد ااد  .96
  ووالنفسية التربوية العلوم مجلة تكسيس"و اوتبار باستودا  تشويلية دراسة الكويت" ةبدول

 البحرين. جامعة الثالثو العدد الوامسو المجلد
"مدى تحاق معايير الجود  الشاملة  ن برنامج  عداد معل  العلو  : (2009) المطر ن ااز  .97

و ملرو كلية التربية بالزقازيقمجلة بكليات المعلمين  ن المملكة العربية السعودية"و 
 .337-267 ص ص و64العدد

(  ماياس وطنن لجود  كليات التربية من منرور علر و المؤتمر 2005مراد مينا)  ايز .98
و الجمعية الملرية "االعتماد وضمان جودا المؤسسات التعليمية"السنو  الثالث عشرو 

 ااهر . ينايرو ال 25-24للتربية الماارنة واردار  التعليميةو 
مكانية تطبيابا  ن التعلي  العالن الملر "(  2000)  تحن عشيبة .99 و "الجود  الشاملة وا 

 (و عمانو األردن.566-520) (و ص3و العدد المتولص)مجلة اتحاد الجامعات العربية
المرجع في تعليم اللغة العربية "  (2003 تحن عل  يونسو محمد عبد الرؤوض الشيخ ) .100

 و مكتبة وهبةو الااهر . "إلى التطبيق من الن رية -لألجانب
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عداد المعلمين في كليات التربية بالجامعات "  (2006 ؤاد العاجز) .101 معايير اختيار وا 
و المؤتمر العلمن األولو كلية التربيةو جامعة األقل و از و ديسمبر "الفلسطينية بغزا

(19-20 .) 
والتجديد"و دار الكتاأ الجامعنو (  "المعل  الذ  نريد بين األلالة 2009 واز الرامينن ) .102

 العين. 
، مجلة " دار  الجامعات  ن  وء معايير الجود  الشاملة"  (2007) قاس  المحياو  .103

"و لدار األمانة العامة ىتحاد الجامعات 4و العدد الموتص"اتحاد الجامعات العربية
 العربية.

تكوين المعلم " من الثالثالمؤتمر العل  (2005كلية التربية باناو جامعة جنوأ الواد  ) .104
 أبريل. 14 -13و "في ضو  معايير الجودا الشاملة بكليات التربية

تحليل ناد  لمعايير  عداد المعل  المت منة  ن  ( 2004) كمال عبد الحميد زيتون .105
المعايير الاومية لتعلي  الملر و المؤتمر العلمن السادس عشرو الجمعية الملرية للمناهج 

 يوليو الااهر .  تكوين المعلم"،"وطرق التدريسو 
أنموذج ماترح لتطوير  دار  المؤسسة التعليمية "(  2011) ليل  العساضو والد اللراير  .106

(و 27) و المجلدمجلة جامعة دمشقو " ن األردن  ن  وء  لسلة  دار  الجود  الشاملة
 (. 645-589)الثالث والرابم(و  العدد

تاوي  برنامج  عداد معل  اللغة العربية  ن كلية "  (2011ماجد مطرو  ياد عبد الجواد ) .107
 مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(،و "التربية بجامعة األقل و  لسطين

 (.  3) و عدد35مجلد 
(  "التجديد  ن تعلي  المدرسن  المثال والمثال الماابل لإللالح 2002مار  أ. دييز) .108

و مكتأ مجلة مستقبلياتترجمة سعاد الطويلو  ولمتحد "الاائ  عل  المعايير  ن الوىيات ا
 ( جنيض. 3( العدد)32) التربية الدولنو المجلد

(  "اىبداع وتأهيل المعل  و ق متطلبات الجديد التربو "و 2012مجد  عزيز ابراهي  ) .109
 عال  الكتأو الااهر . 

 ردن. "و دار المناهجو األ"الجودا الشاملة والمن ج(  2008) محسن علن عطية .110
 األردن.  ،و دار المناهج"المناهج الحدي ة وطرايق التدريس"(  2009) محسن علن عطية .111
(  "اىعتماد المبنن للمعل  مدول لتحايق الجود   ن التعلي "و 2002محمد  براهي  عطو  ) .112

 . 351 -317(و 48و العدد)مجلة كلية التربية بالمنصورا
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مية المبنية لمعلمن التعلي  قبل الجامعن د التنا"أبع  (2002محمد األلمعن محروس ) .113
(و المركز الاومن للبحوث 1و المجلد األولو عدد)البحث التربو بين النررية والممارسة"و 
 .    2002التربوية والتنميةو يناير

تاوي  برامج  عداد معل  العلو   ن كليات المعلمين بالمملكة   "(2004محمد الشرقن ) .114
 (.  25) (و مجلد92) و عددلخليجمجلة رسالة او "السعودية

المعل م إعداده ومكانته وادواره في التربية العامة "  (2007) محمود سعيد سعلانو محمد .115
 دار الكتاأ الحديثو الااهر و ملر. ،"والتربية الخاصة واالسترشاد النفسي

لتعلي و "منح  النر  وتطبيااتق التربويةو وزار  التربية وا  (1013) الريحانة سلمان محمد .116
 البحرين. 

 اعلية برنامج ماترح  ن تنمية أداءات معلمن التاريخ "(  2011) محمد سليمان الزروق .117
اير منشور و معبد  و رسالة دكتورا " ن المرحلة ارعداية  ن ليبيا  ن  وء معايير الجود 

 الدراسات التربويةو جامعة الااهر .  
مجلة و "العلمية  ن جامعة الادس الملتوحةتاوي  برنامج التربية "(  2007)محمد شاهين  .118

  . 2007و المجلد الحاد  عشرو العدد األولو يناير جامعة األقصى
من ومة تكوين المعلم في ضو  معايير الجودا "(  2003) محمد عبد الرازق ابراهي  .119

 دار اللكرو عمانو األردن. ،"الشاملة
التحديات العالمية المعالر و  عداد المعل   ن  وء "  (2010محمد عبد  الحراحشة ) .120

مؤتمر"مستابل  عداد المعل   ن كليات التربية وجبود الجمعيات العلمية  ن عمليات 
 ( مارس.29-28) وو جامعة حلوانمجلة كلية التربيةو "التطوير

"و المؤتمر العلمن "تجربة جامعة جنوب الواد  للجودا واالعتماد(  2005) محمد عنتر .121
 (.2005 بريلو  14 - 13الواد  )الثالثو جامعة جنوأ 

 و الااهر . 1و مركز الكتاأ للنشرو طفلسفة إعداد المعلم"(  "2001محمد كتش ) .122
"سياسات وبرامج إعداد المعلم العربي، وبنية العملية (  1998محمد متولن انيمة ) .123

 و الااهر .2الدار الملرية اللبنانيةو ط التعليمية التعلمية"،
دراسة توليلية تاويمية لبرامج  عداد معل  العلو  الشرعية  ن "  (2004محمد محمد سال  ) .124

 و جامعة الملك سعود. مركز بحوث كلية التربيةو "كليات التربية بالجامعات السعودية
 ورن الحادي والعشرينداب الاد(  المعلم الللسطينن عل  أعت1997بو دف )أمحمود  .125

 وتحديات القرن الحادي والعشرين"م تالمعلل "ودمادمة لليوم الدراسن حل ورقة عم
 ازة. –المية دة ارسدالمنعاد بالجامع
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"و المؤتمر الومسونو مجمم اللغة إعداد معلم اللغة العربية(  "2009محمود السيد ) .126
 العربيةو الااهر . 

 -اختياره  والعشرين الحاد  القرن معلم"  (٢٠٠2 (مالك سعيد شوقو محمد محمود .127
 .العربن اللكر دار الااهر و  و"اإلسالمية( التوج ات ضو  )في تنميته  -إعداده
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 . 163-195و ص ص 2و العدد 19المنياو المجلد 
 -التعليم والعالم العربي"(  2000) ارات للدراسات والبحوث ارستراتيجيةارم مركز .129
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 19-18و ادا  الجامعات العربية في ضو  معايير الجودا الشاملة ون م االعتماد"

 ديسمبر.  
مكتبة النب ة  ،"إدارا المدارس بالجودا الشاملة" (2002)مري  محمد الشرقاو   .132

 الااهر . والملرية
"الجودا في التعليم: نحو مؤسسات فاعلة في (  2008) ملطلن عبد السميم محمد .133

المركز الاومن للبحوث التربوية والتنموية بالتعاون مم مكتأ اليونسكو  عالم متغير"،
 يمن. لارق

ته ينمت إعداد المعلم:"(  2005) عبد السميم محمدو سبير محمد حوالن لنملط .134
 و دار اللكرو عمانو األردن. "وتدريبه

و 1و الورااق للنشر والتوزيمو ط"تعليم جديد لقرن جديد"  (2008محمد رجأ ) لنملط .135
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 ( 1ملحلق )
 قايمة بأسما  السادا المحكمين 

 المؤسسة التخصص الو يفة االسم الرقم
 

وزيتترا التربيتتة والتعلتتيم  -دكتتتور استتتا     خولة شخشير   ا. د . ا 1
 العالي الفلسطسنية.

وزارا التربيتتتتتتتتتتتتتتتتة والتعلتتتتتتتتتتتتتتتتيم  إدارا تربوية
 الفلسطينية

 جامعة النجاح الوطنية  مناهج وطرق تدريس   عضو هيية تدريس  –دكتوراستا   و ا. د. غسان الحل 2
 جامعة القدس المفتوحة مناهج وطرق تدريس   عضو هيية تدريس  –دكتوراستا   ا.د. محمد شاهين  3
ريتتتتيس قستتتتم المنتتتتاهج  –استتتتتا  دكتتتتتور  ا.د. راشد ابو الصواوين  4

 وطرق التدريس
 جامعة األزهر  العربية مناهج وطرق تدريس اللغة 

عميتتتتتتد كليتتتتتة العلتتتتتتوم  -استتتتتتا  مشتتتتتارك د.عليا  العسالي  5
عداد المعلمين    التربوية وا 

 جامعة النجاح الوطنية  مناهج وطرق تدريس 

 جامعة األقصى مناهج وطرق تدريس اللغة العربية عضو هيية تدريس  -استا  مشارك د.محمد القطاو   6
 جامعة القدس المفتوحة وطرق تدريس مناهج  عضو هيية تدريس –ارك استا  مش د.عادل ريان  7
النايتتتتتتتب األكتتتتتتتاديمي  -استتتتتتتتا  مشتتتتتتتارك د.معزوز عالونة 8

 المساعد
 جامعة القدس المفتوحة قياس وتقويم 

 جامعة االستقالل  قياس وتقويم  عضو هيية تدريس  -استا  مشارك د.محمد  دب وس  9
 جامعة القدس المفتوحة قياس وتقويم  عضو هيية تدريس  –ك استا  مشار  د.محمد الطيطي  10
 جامعة األقصى مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  عضو هيية تدريس  –استا  مساعد  د. عمر دحالن  11
وكالتتتة الغتتتوث الدوليتتتة لتشتتتغيل  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية عضو هيية تدريس  –استا  مساعد  د. احمد اللوح  12

 الجيين.ال
وكالتتتة الغتتتوث الدوليتتتة لتشتتتغيل  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية عضو هيية تدريس  –استا  مساعد  د. ايمن حجاز   13

 االجيين.
وزارا  –متتتديرعام مع تتتد تتتتدريب المعلمتتتين  د. ش ناز الفار 14

 التربية والتعليم   
وزارا التربيتتتتتتتتتتتتتتتتة والتعلتتتتتتتتتتتتتتتتيم  مناهج وطرق تدريس 

 الفلسطينية
وزارا  –متتتتدير دايتتتترا االشتتتتراف والتوجيتتتته  . س ير قاسم د 15

 التربية والتعليم 
وزارا التربيتتتتتتتتتتتتتتتتة والتعلتتتتتتتتتتتتتتتتيم  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

 الفلسطينية
ريتتتتيس قستتتتم المنتتتتاهج  -استتتتتا  مستتتتاعد د. س يل صالحة  16

 وطرق التدريس  
 جامعة النجاح الوطنية عامةمناهج وطرق تدريس 

 جامعة النجاح الوطنية مناهج وطرق تدريس  عضو هيية تدريس –استا  مساعد  ة د. سايدا عفون 17
عضتتتتو هييتتتة تتتتتدريس،  -استتتتا  مستتتاعد د. نعيم ابو الحمص  18

 وزير تربية وتعليم عالي سابق  
 جامعة بيرزيت مناهج وطرق تدريس 

 جامعة األزهر العربيةمناهج وطرق تدريس اللغة  عضو هيية تدريس –استا  مساعد  د. ماجد الزيان  19
 جامعة األزهر مناهج وطرق تدريس اللغة العربية عضو هيية تدريس –استا  مساعد  د. جمال الفليت  20
 جامعة األقصى مناهج وطرق تدريس اللغة العربية عضو هيية تدريس  –استا  مساعد  د.منير رضوان  21
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 ( 1ملحق )تابع 
 قايمة بأسما  السادا المحكمين 

 
 المؤسسة التخصص  الو يفة  االسم لرقم ا

 
  جامعة بيرزيت مناهج وطرق تدريس  عميد كلية التربية  - ساعدم استا  د. حسن عبد الكريم  22
 جامعة بيرزيت قياس وتقويم  عضو هيية تدريس. –استا  مساعد  د. عال الخليلي 23

 24 

 
 جامعة القدس المفتوحة تربوية  إدارا عضو هيية تدريس –استا  مساعد  د. فتحي كلوب 

25 

 
مناهج وطرق تدريس اللغة  عضو هيية تدريس  -استا  مساعد د. احمد فتيحة 

 العربية  
 جامعة بيرزيت

26 

 
مناهج وطرق تدريس اللغة  عضو هيية تدريس  -استا  مساعد د. عدلي الشاعر

 العربية 
 جامعة القدس المفتوحة

27 

 
م الجودا والنوعية في وزارا مدير عام قس د. خليل حماد

 التعليم العالي  
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية 
 وزارا التعليم العالي الفلسطينية

28 

 
 جامعة الخليل مناهج وطرق التدريس العامة عضو هيية تدريس –استا  مساعد  د. شاد  ابو حلتم

 جامعة بيرزيت تقويمقياس و  عضو هيية تدريس -استا  مساعد  د. عبد اهلل بشارات 29
 جامعة بيرزيت قياس وتقويم عضو هيية تدريس –استا  مساعد  عال الخليلي 30
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 (2ملحق )
لمعايير جودا برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية مبديية ال قايمة

 العليا بالجامعات الفلسطينية
 

 د معلم اللغة العربية: معايير جودا اهداف برامج إعدا مجالاوالا: 
 ( في المكان المناسب  Xرجا  وضع إشارا )ال                                                                

 بحاجة لتعديل  غير مناسب مناسب المعيار الرقم
    تشتق األهداف من رؤية ورسالة الكلية.ان  1
    تصاغ األهداف بعبارت واضحة.ان  2
     ان تكون األهداف مرنة.  3
    ُتعتمد األهداف من قبل ج ة مختصة ومسؤولة.ان  4
    تشتق األهداف من الفلسفة التربوية للمجتمع الفلسطيني.ان  5
    تتسم األهداف بالواقعية.ان  6
    . قابلة للتحقيقان تكون األهداف  7
لية ُتعلن األهداف لدى األطراف  ات العالقة بعمان  8

 اإلعداد)اعضا  هيية التدريس، الطلبة المعلمين، إدارا القسم(.
   

تحدد األهداف مخرجات التعلم المتوقع تحقيق ا من قبل ان  9
 الطلبة الخريجين. 

   

    ترتبط األهداف بخصايص طلبة المرحلة األساسية العليا.ان  10
    قابلة للمالح ة والقياس. ان تكون  11
األهداف على جميع الجوانب المعرفية والوجدانية  تشتملان  12

 والم ارية.
   

    تؤكد األهداف على البعد العالمي في إعداد المعلم.ان  13
    إمكانات الكلية.راعي األهداف تان  14
تعزز األهداف م نة التعليم ومكانت ا في المجتمع ان  15

 الفلسطيني.
   

    ابية نحو م نة التدريس.تنمي األهداف اتجاهات إيجان  16
 ألهداف على كافة جوانب اإلعداد:تشتمل اان  17

 التربو (. -)ال قافي، األكاديمي، الم ني
   

    تركز األهداف على البعد التكاملي لشخصية الطالب المعلم.ان  18
    .األهداف م ارات التدريس لدى الطالب المعلم تنميان  19
   طالب المعلم م ارات التعبير بالعربية تكسب األهداف الان  20
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 بحاجة لتعديل  غير مناسب مناسب المعيار الرقم
 الفصحى.

    تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات التفكير العليا.ان  21
تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات وخبرات إدارا الصف ان  22

 وتن يمه.
   

    تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات التعلم ال اتي.ان  23
    داف الطالب المعلم بم ارات التقويم ال اتي.تزود األهان  24
    ان تشتمل األهداف على تكامل الجانبين الن ر  والعملي.  25
 

 معايير اود  تعديل ا: 
 

 المعيار المعدل رقم المعيار
  
  
 

 معايير اود  إضافت ا: 
1  
2  
 

للمرحلة األساسية  للغة العربيةا يمعايير جودا اإلعداد ال قافي لبرامج إعداد معلم مجال انيا: 
   العليا: 

 ( في المكان المناسب  Xالرجا  وضع إشارا )                   
 بحاجة لتعديل غير مناسب مناسب  المعيار الرقم
أن تزود الطالأ بمعارض ووبرات  ن مو وعات  1

 الثاا ة العربية وارسالمية.
   

 وعات أن تزود الطالأ بمعارض ووبرات  ن مو  2
 التربية البيئية.

   

أن تزود الطالأ بمعارض ووبرات  ن مو وعات  3
 الحاسوأ وتطبيااتق  ن التربية.

   

أن تزود الطالأ بوبرات  ن مو وعات المشكالت  4
المعالر  )الغزو الثاا نو البطالةو األميةو حاوق 

 المرأ (.
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 بحاجة لتعديل غير مناسب مناسب  المعيار الرقم
أن تزود الطالأ بمعارض ووبرات  يما يتعلق  5

 الللسطينية بجميم أبعادها. بالا ية
   

أن تنمن لدى الطالأ مبارات العالقات  6
 اىجتماعية.

   

أن تعرض الطالأ بالا ايا الاومية المتعلاة بالدول  7
 العربية.

   

أن تزود الطالأ بالمعارض الجغرا ية والتاريوية  8
 عل  المستوى المحلن واىقليمن والعالمن.

   

    ارات  حدى اللغات األجنبية.أن تكسأ الطالأ مب 9
    أن تعرض الطالأ بحاوق ارنسان وواجباتق. 10
أن يكون عدد الساعات الموللة للجانأ الثاا ن  11

 كا يا. 
   

 

 معايير اود  تعديل ا: 
 المعيار المعدل رقم المعيار

  
  

 : معايير اود  إضافت ا
1  
2  
 
 
 
 
 

للمرحلة  اللغة العربية ياد األكاديمي لبرامج إعداد معلممعايير جودا اإلعد مجال ال ا: 
                                                :األساسية العليا

   ( في المكان المناسبXالرجا  وضع إشارا )                                                       
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 ل بحاجة لتعدي غير مناسب مناسب  المعيار الرقم
    .واألصالة والدقة العلمية تتصف المعارف بالحدا ةان  1
)الجاهلي،  يعرف الطالب المعلم المالمح العامة لألدبان  2

العباسي، األمو ، اإلسالمي، األندلسي، الحديث، 
 الفلسطيني(.

   

    يمكن الطالب المعلم من موضوعات النحو العربي. ان  3
    موضوعات الصرف. يمكن الطالب المعلم منان  4
    من موضوعات البالغة.المعلم يمكن الطالب ان  5
    يمكن الطالب المعلم من موضوعات العروض والقافية.ان  6
)القرا ا، الكتابة،  ينمي م ارات اللغة العربية األربعةان  7

 االستماع، الف م( لدى الطالب المعلم.
   

هج المرحلة اوير منيمكن الطالب المعلم من نقد وتطان  8
 األساسية العليا.

   

ينمي م ارات الطالب المعلم على نقد األعمال األدبية ان  9
 والشعرية.

   

يراعي الجانب األكاديمي خصايص وحاجات الطالب ان  10
 المعلم.

   

    ينمي م ارات البحث العلمي لدى الطالب المعلم.ان  11
ج اإلعداد األكاديمي يكون هناك وصف لمساقات برنامان  12

 يعكس األهداف المعرفية.
   

    ينمي م ارات حل المشكالت.ان  13
    يحقق التوازن بين الجانب الن ر  والعملي.ان  14
    يشجع الطالب المعلم على التجديد واالبتكار.ان  15
    ينمي م ارات التعلم ال اتي.ان  16
    ينمي م ارات التقويم ال اتي.ان  17
    يرتبط محتوى المقررات باألهداف العامة للبرنامج.ان  18
    يتضمن المحتوى خصوصية المجتمع الفلسطيني.ان  19
يكون عدد الساعات المخصصة للجانب األكاديمي ان  20

 كافيا.
   

    يعمل على ربط الطالب المعلم بالمجتمع الفلسطيني.ان  21
   الطالب المعلم نحو اللغة  ينمي اتجاهات ايجابية لدىان  22



257 
 

 ل بحاجة لتعدي غير مناسب مناسب  المعيار الرقم
 العربية الفصحى.  

    ينمي م ارات الخط العربي لدى الطالب المعلم.ان  23

 معايير اود  تعديل ا: 
 المعيار المعدل رقم المعيار

  
  

 : معايير اود  إضافت ا
1  
2  

 
للمرحلة األساسية  يةاللغة العرب يمعايير جودا الجانب التربو  لبرامج إعداد معلم مجالرابعا: 

 :العليا
   ( في المكان المناسبXالرجا  وضع إشارا )                                               

 بحاجة لتعديل  غير مناسب مناسب  المعيار الرقم
ينمي اتجاهات إيجابية لدى الطالب المعلم نحو م نة ان  1

 التدريس.
   

ايص طلبة المرحلة يرتبط الجانب الم ني بخصان  2
 األساسية العليا.

   

ينمي الخصايص السلوكية المأمولة من الطالب ان  3
 المعلم.

   

ينمي الم ارات األساسية الالزمة لتدريس الموضوعات ان  4
المختلفة في اللغة العربية م ل)النحو، األدب، الصرف، 

 العروض، البالغة(. 

   

النفسي االجتماعي  ينمي م ارات التوجيه واالرشادان  5
 لطلبة المرحلة األساسية العليا. 

   

صعوبات تعلم اللغة  حليكسب الطالب المعلم م ارات ان  6
 العربية لطلبة المرحلة األساسية العليا. 

   

    يكسب الطالب المعلم م ارا التفكير العلمي.ان  7
    يدرب الطالب المعلم على مواقف تدريسية فعلية.ان  8
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    يعزز ف م الطالب المعلم بن ريات التعلم الحدي ة.ن ا 9
يمكن الطالب المعلم من تطبيق الن ريات الحدي ة في ان  10

 تعليم دروس اللغة العربية.
   

يزود الطالب بأهم طرايق واساليب واستراتيجيات تعليم ان  11
اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا وفقا للن ريات 

 حدي ة. التربوية ال

   

يكسب الطالب المعلم م ارا التخطيط لتدريس اللغة ان  12
 العربية.

   

يكسب الطالب المعلم م ارا تنفي  تدريس اللغة ان  13
 العربية.

   

يكسب الطالب المعلم م ارا تقويم تدريس اللغة ان  14
 العربية.

   

يزود الطالب المعلم بالمعارف والم ارات الن رية ان  15
 عملية لتنفي  عمليات التقويم.وال

   

ينمي لدى الطالب المعلم م ارات إجرا  البحوث ان  16
 المتعلقة بتدريس اللغة العربية.

   

    يراعي خصايص الطالب المعلم. ان  17
ويو ف ا في  بأهمية التكنولوجيا يعرف الطالب المعلمان  18

 تدريس اللغة العربية.  
   

لمعلم بم ارات تحليل وتن يم المحتوى يزود الطالب اان  19
 التعليمي لمباحث اللغة العربية.

   

 معايير اود  تعديل ا: 
 المعيار المعدل رقم المعيار

  
  

 : معايير اود  إضافت ا
1  
2  

للمرحلة  اللغة العربية يلبرامج إعداد معلم معايير جودا التربية العملية مجالخامسا: 
 : األساسية العليا

 ( في المكان المناسب Xالرجا  وضع إشارا )                                               
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 بحاجة لتعديل غير مناسب مناسب المعيار الرقم
    اهداف التربية العملية واضحة ومحددا.ان تكون  1
    اهداف التربية العملية معلنة للطالب المعلم.ان تكون  2
ربية العملية معلنة ألعضا  هيية اهداف التان تكون  3

 التدريس.
   

    تشتمل المعايير على لوايح تن يمية للتربية العملية.ان  4
    تحدد م ام وادوار الطالب المعلم في مدا التدريب.ان  5
     .خبرابالالتربية العملية  ومشرفان يتصف  6
 ختصاص فيان يكون مشرفو التربية العملية  من  و  اال 7

 طرق تدريس اللغة العربية.
   

بعدد زيارات  المتابعة  يقوم مشرف التربية العمليةان  8
 المقررا.

   

يقوم مشرف التربية العملية بإعداد التقارير الخاصة ان  9
 بزيارات المتابعة.  

   

يقوم مشرف التربية العملية باطالع الطالب المعلم على ان  10
 تقارير زيارات المتابعة.  

   

    مدا التدريب الميداني كافية. ان تكون  10
يتدرج برنامج التربية العملية ليشمل)المشاهدا، ان  11

 المشاركة الجزيية، المشاركة الكاملة(.
   

يحدد لقا  بين المشرف والطالب المعلم قبل وبعد كل ان  12
 حصة تطبيق فعلية.

   

لمتعاونية هناك عالقة وطيدا مع المدارس اان يكون  13
 والطالب المعلم.

   

    .تنمي التربية العملية استخدام الوسايل التعليميةان  14
تساعد الطالب المعلم على اختيار انشطة الدرس ان  15

 المناسبة.
   

تدرب الطالب المعلم على اختيار الطرايق واألساليب ان  16
 واالستراتيجيات المناسبة للدرس.

   

    صياغة األهداف السلوكية المناسبة.تساعد على ان  17
تعزز القدرا على استخدام اساليب التعزيز المناسبة ان  18

 للموقف الصفي.
   

    تساعد على تحليل المادا العلمية بس ولة.ان  19
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 بحاجة لتعديل غير مناسب مناسب المعيار الرقم
يوجد آليات محددا ومعتمدا لتقييم نتايج التربية ان  20

 العملية.
   

 معايير اود  تعديل ا: 
 المعيار المعدل رقم المعيار

  
  
 

 معايير اود  إضافت ا: 
1  
2  

 

للمرحلة  اللغة العربية يجودا طرايق تدريس برنامج إعداد معلممعايير  مجالسادسا: 
 :األساسية العليا

 ( في المكان المناسب  Xالرجا  وضع إشارا )                                               
 بحاجة لتعديل غير مناسب مناسب المعيار الرقم
تتصف طرايق التدريس بالتنوع)محاضرا، مناقشة، تعلم ان  1

 الكتروني، مشروعات ..(.
   

    تراعي الفروق الفردية بين الطلبة المعلمين.ان  2
    ت ير دافعية الطالب المعلم نحو التعلم.ان  3
    تتصف بالتجديد وتواكب التطور.ان  4
    ت التعلم ال اتي.تنمي م اراان  5
    تنمي القدرا على المناقشة والحوار.ان  6
    تنمي القدرا على اتخا  القرار .ان  7
تنمي القدرا على تحمل المسؤولية في المواقف ان  8

 الصفية.
   

    تنمي م ارات التفكير العليا لدى الطالب المعلم.ان  9
    تنمي القدرا على حل المشكالت.ان  10
    تنمي م ارا التواصل مع اآلخرين.ان  11
    تنمي م ارات العمل التعاوني مع الطلبة.ان  12
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تشجع االطالع على استخدام مصادر المعرفة ان  13
 المتنوعة.

   

    ترك ز على المنحى التواصلي في اللغة العربية. ان  14
    .تمكن من تو يف تقنيات التعلم بفاعلية في التدريسان  15

 معايير اود  تعديل ا: 
 المعيار المعدل رقم المعيار

  
  

 معايير اود  إضافت ا: 
1  
2  

 

للمرحلة األساسية  اللغة العربية يمعايير جودا اساليب التقويم لبرنامج إعداد معلممجال سابعا: 
 العليا: 

   ( في المكان المناسبX الرجا  وضع إشارا )                                              
 بحاجة لتعديل غير مناسب مناسب المعيار الرقم
    اساليب التقويم محددا.ان تكون  1
    تراعي الفروق الفردية بين الطلبة المعلمين.ان  2
    تقيس الجوانب المعرفية.ان  3
    تقيس الجوانب الم ارية.ان  4
    تقيس الجوانب الوجدانية.ان  5
    تتميز معايير التقويم  بالموضوعية. ان 6
    تشمل كافة جوانب المقرر الدراسي.ان  7
    تتضمن تقديم التغ ية الراجعة بعد عملية التقويم.ان  8
     .يكون التقويم شامال ان  9
    .يشتمل التقويم جميع جوانب اإلعدادان  10
    لمعلم.ينمي م ارات التقويم ال اتي لدى الطالب اان  11
    تستخدم نتايج التقويم من اجل عمليات التطوير.ان  12
    تنطلق إجرا ات التقويم من اهداف البرنامج.ان  13
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 معايير اود  تعديل ا: 
 المعيار المعدل رقم المعيار

  
  

 معايير اود  إضافت ا: 
1  
2  
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 (3ملحق رقم )
 القايمة الن ايية

 
 داد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات الفلسطينةجودا برامج إع لمعايير

 

 للمرحلة األساسية العليا:  اللغة العربية يمجال معايير جودا اهداف برامج إعداد معلماوال: 
 

 المعيار الرقم
 تشتق األهداف من رؤية ورسالة الكلية.ان  1
 تصاغ األهداف بعبارت واضحة.ان  2
 األهداف بالمرونة. تتصفان  3
 ُتعتمد األهداف من قبل ج ة مختصة ومسؤولة.ان  4
 تشتق األهداف من الفلسفة التربوية للمجتمع الفلسطيني.ان  5
 تتسم األهداف بالواقعية وقابلة للتحقيق.ان  6
ُتعلن األهداف لدى األطراف  ات العالقة بعملية اإلعداد)اعضا  هيية التدريس، الطلبة ان  7

 لمعلمين، إدارا القسم(.ا
 تحدد األهداف مخرجات التعلم المتوقع تحقيق ا من قبل الطلبة الخريجين. ان  8
 ترتبط األهداف بخصايص طلبة المرحلة األساسية العليا.ان  9
 قابلة للمالح ة والقياس. ان تكون  10
 ية.تشتمل األهداف على جميع الجوانب المعرفية والوجدانية والم ار ان  11
 تؤكد األهداف على البعد العالمي في إعداد المعلم.ان  12
 األهداف بعين االعتبار إمكانات الكلية. تأخ ان  13
 تعزز األهداف م نة التعليم ومكانت ا في المجتمع الفلسطيني.ان  14
 تنمي األهداف اتجاهات إيجابية نحو م نة التدريس.ان  15
 جوانب اإلعداد: ألهداف على كافةتشتمل اان  16

  التربو (. -)ال قافي، األكاديمي، الم ني
 تركز األهداف على البعد التكاملي لشخصية الطالب المعلم.ان  17
 .األهداف م ارات التدريس لدى الطالب المعلم تنميان  18
 تكسب األهداف الطالب المعلم م ارات التعبير بالعربية الفصحى.ان  19
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لبرامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية  ال معايير جودا اإلعداد ال قافي انيا: مج
 : العليا

 المعيار الرقم
 تزود الطالب المعلم بمعارف وخبرات في موضوعات ال قافة العربية واإلسالمية.ان  1

 تزود الطالب المعلم بمعارف وخبرات في موضوعات التربية البييية.ان  2
 زود الطالب المعلم بمعارف وخبرات في موضوعات الحاسوب وتطبيقاته في التربية.تان  3
قليمية ودولية معاصرا م لان  4 )الغزو  تزود الطالب المعلم بخبرات عن قضايا وطنية وا 

 ال قافي، البطالة، األمية، حقوق المراا، حقوق اإلنسان، العولمة(.
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وابعادها العربية تزود الطالب المعلم بمعارف وخبرات ان  5

 واإلسالمية والدولية.
 تنمي لدى الطالب المعلم م ارات االتصال والتواصل االجتماعي.ان  6
 تعر ف الطالب المعلم بالقضايا القومية المتعلقة بالدول العربية.ان  7
ستوى المحلي واإلقليمي تزود الطالب المعلم بمعارف جغرافية وتاريخية على المان  8

 والدولي.
 تكسب الطالب المعلم م ارات إحدى اللغات األجنبية. ان  9
 تنمي لدى الطالب المعلم مفاهيم المواطنة وحقوق االنسان وواجباته. ان  10
 تراعي التنوع ال قافي في المجتمع الفلسطيني. ان 11
 ب المختلفة.تنمي لدى الطالب المعلم احترام  قافات الشعو ان  12

 

 

 

الر
 قم

 المعيار

 تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات التفكير العليا.ان  20
 تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات وخبرات إدارا الصف وتن يمه.ان  21
 تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات التعلم ال اتي المستمر.ان  22
 تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات التقويم ال اتي.ان  23
 األهداف على تكامل  الجانبين الن ر  والعملي. شتملان ت 24
 توف ق األهداف بين متطلبات اإلعداد الن ر  واإلعداد العملي.ان  25
 األهداف الطالب المعلم من استخدام استراتيجيات متنوعة للتقييم.تم كن ان  26
 د األهداف الطالب المعلم بم ارات البحث العلمي.تزو  ان  27
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كاديمي لبرامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة : مجال معايير جودا اإلعداد األ ل ا ا
 : األساسية العليا

 المعيار الرقم
 تتصف المعارف بالحدا ة.ان  1
 تتصف المعارف بالدقة العلمية.ان  2
 تتصف المعارف باألصالة.ان  3
العامة لألدب) الجاهلي، العباسي، األمو ، اإلسالمي،  يعرف الطالب المعلم المالمحان  4

 األندلسي، الحديث، الفلسطيني(.
 يمكن الطالب المعلم من موضوعات النحو العربي. ان  5
 يمكن الطالب المعلم من موضوعات الصرف.ان  6
 من موضوعات البالغة.المعلم يمكن الطالب ان  7
 العروض والقافية.يمكن الطالب المعلم من موضوعات ان  8
)القرا ا، الكتابة، االستماع، الف م( لدى الطالب  ينمي م ارات اللغة العربية األربعةان  9

 المعلم.
 هج المرحلة األساسية العليا.ايمكن الطالب المعلم من نقد وتطوير منان  10
 ينمي م ارات الطالب المعلم على نقد وتقويم األعمال األدبية والشعرية.ان  11
 يراعي الجانب األكاديمي خصايص وحاجات الطالب المعلم.ان  12
 ينمي م ارات البحث العلمي لدى الطالب المعلم.ان  13
 يكون هناك وصف لمساقات برنامج اإلعداد األكاديمي يعكس األهداف المعرفية.ان  14
 ينمي م ارات حل المشكالت.ان  15
 والعملي. يحقق التوازن بين الجانب الن ر ان  16
 يشجع الطالب المعلم على التجديد واالبتكار.ان  17
 ينمي م ارات التعلم ال اتي.ان  18
 ينمي م ارات التقويم ال اتي.ان  19
 يرتبط محتوى المقررات باألهداف العامة للبرنامج.ان  20
 يتضمن المحتوى خصوصية المجتمع الفلسطيني.ان  21
 خصصة للجانب األكاديمي كافيا.يكون عدد الساعات المان  22
 يعمل على ربط الطالب المعلم بالمجتمع الفلسطيني.ان  23
 ينمي اتجاهات ايجابية لدى الطالب المعلم نحو اللغة العربية الفصحى.  ان  24
 ينمي م ارات الخط العربي لدى الطالب المعلم.ان  25
 ينمي المحتوى الت وق األدبي للطالب المعلم.ان  26
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التربو  لبرامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية : مجال معايير جودا اإلعداد رابعا
 :العليا

 المعيار الرقم
 ينمي اتجاهات إيجابية لدى الطالب المعلم نحو م نة التدريس.ان  1
 يرتبط الجانب الم ني بخصايص طلبة المرحلة األساسية العليا.ان  2
 يص السلوكية المأمولة من الطالب المعلم.ينمي الخصاان  3
ينمي الم ارات األساسية الالزمة لتدريس الموضوعات المختلفة في اللغة العربية ان  4

 م ل)النحو، األدب، الصرف، العروض، البالغة(. 
 ينمي م ارات التوجيه واالرشاد النفسي االجتماعي لطلبة المرحلة األساسية العليا. ان  5
ب الطالب المعلم م ارات تشخيص وعالج صعوبات تعلم اللغة العربية لطلبة يكسان  6

 المرحلة األساسية العليا. 
 يكسب الطالب المعلم م ارا التفكير العلمي.ان  7
 يدرب الطالب المعلم على مواقف تدريسية فعلية.ان  8
 يعزز ف م الطالب المعلم بن ريات التعلم الحدي ة.ان  9
 لطالب المعلم من تطبيق الن ريات الحدي ة في تعليم دروس اللغة العربية.يمكن اان  10
يزود الطالب بأهم طرايق واساليب واستراتيجيات تعليم اللغة العربية للمرحلة األساسية ان  11

 العليا وفقا للن ريات التربوية الحدي ة. 
 .يكسب الطالب المعلم م ارا التخطيط لتدريس اللغة العربيةان  12
 يكسب الطالب المعلم م ارا تنفي  تدريس اللغة العربية.ان  13
 يكسب الطالب المعلم م ارا تقويم تدريس اللغة العربية.ان  14
يزود الطالب المعلم بالمعارف والم ارات الن رية والعملية لتنفي  عمليات القياس ان  15

 والتقويم.
 البحوث المتعلقة بتدريس اللغة العربية.ينمي لدى الطالب المعلم م ارات إجرا  ان  16
 يراعي خصايص الطالب المعلم. ان  17
 يعرف الطالب المعلم بأهمية التكنولوجيا. ان  18
 يكسب الطالب المعلم م ارا تو يف التكنولوجيا في تدريس اللغة العربية.ان  19
 ي لمباحث اللغة العربية.يزود الطالب المعلم بم ارات تحليل وتن يم المحتوى التعليمان  20
 تساعد الطالب المعلم على التعامل مع انماط التعل م المختلفة للطلبة.ان  21
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معلمي اللغة العربية للمرحلة برامج إعداد خامسا: مجال معايير جودا االتربية العملية ل
 األساسية العليا:

 
 المعيار الرقم
 محددا.اهداف التربية العملية واضحة و ان تكون  1
 اهداف التربية العملية معلنة للطالب المعلم.ان تكون  2
 اهداف التربية العملية معلنة ألعضا  هيية التدريس.ان تكون  3
 تشتمل المعايير على لوايح تن يمية للتربية العملية.ان  4
 تحدد م ام وادوار الطالب المعلم في مدا التدريب.ان  5
 ختصاص في طرق تدريس اللغة العربية.اخبرا و بلعملية التربية ا ومشرفان يتصف  6
 بعدد زيارات  المتابعة المقررا.  يقوم مشرف التربية العمليةان  7
 يقوم مشرف التربية العملية بإعداد التقارير الخاصة بزيارات المتابعة.  ان  8
 ات المتابعة.  يقوم مشرف التربية العملية باطالع الطالب المعلم على تقارير زيار ان  9
 مدا التدريب الميداني كافية. ان تكون  10
 يتدرج برنامج التربية العملية ليشمل)المشاهدا، المشاركة الجزيية، المشاركة الكاملة(.ان  11
 يحدد لقا  بين المشرف والطالب المعلم قبل وبعد كل حصة تطبيق فعلية.ان  12
 المتعاونية والطالب المعلم. هناك عالقة وطيدا مع المدارسان يكون  13
 .تنمي التربية العملية استخدام الوسايل التعليميةان  14
 تساعد الطالب المعلم على اختيار انشطة الدرس المناسبة.ان  15
 تدرب الطالب المعلم على اختيار الطرايق واألساليب واالستراتيجيات المناسبة للدرس.ان  16
 داف السلوكية المناسبة.تساعد على صياغة األهان  17
 تعزز القدرا على استخدام اساليب التعزيز المناسبة للموقف الصفي.ان  18
 تساعد على تحليل المادا العلمية بس ولة.ان  19
 يوجد آليات محددا ومعتمدا لتقييم نتايج التربية العملية.ان  20
 .تحدد آليات واضحة لمتابعة المدرسة مع الطالب المعلمان  21
 تحدد م ام واضحة لمشرف التربية العملية.ان  22

 

 

 

معلمي اللغة العربية للمرحلة برامج إعداد ل طرق التدريس: مجال معايير جودا سادسا
 األساسية العليا:
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 المعيار الرقم

 تتصف طرايق التدريس بالتنوع)محاضرا، مناقشة، تعلم الكتروني، مشروعات ..(.ان  1

 الفردية بين الطلبة المعلمين. تراعي الفروقان  2

 ت ير دافعية الطالب المعلم نحو التعلم.ان  3

 تتصف بالتجديد وتواكب التطور.ان  4

 تنمي م ارات التعلم ال اتي.ان  5

 تنمي القدرا على المناقشة والحوار.ان  6

 تنمي القدرا على اتخا  القرار .ان  7

 في المواقف الصفية.تنمي القدرا على تحمل المسؤولية ان  8

 تنمي م ارات التفكير العليا لدى الطالب المعلم.ان  9

 تنمي القدرا على حل المشكالت.ان  10

 تنمي م ارا االتصال والتواصل مع اآلخرين.ان  11

 تنمي م ارات العمل التعاوني مع الطلبة والزمال .ان  12

 متنوعة.تشجع االطالع على استخدام مصادر المعرفة الان  13

 ترك ز على المنحى التواصلي في اللغة العربية. ان  14

 تمكن من تو يف تقنيات التعلم بفاعلية في التدريس.ان  15

 توفر بيية تدريسية تتصف باإليجابية والفاعلية وتبادل اآلرا . ان  16
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للمرحلة األساسية  معلمي اللغة العربيةبرامج إعداد ل اساليب التقويم: مجال معايير جودا سابعا
 العليا:

 المعيار الرقم
 اساليب التقويم محددا.ان تكون  1
 تراعي الفروق الفردية بين الطلبة المعلمين.ان  2
 تقيس الجوانب المعرفية.ان  3
 تقيس الجوانب الم ارية.ان  4
 تقيس الجوانب الوجدانية.ان  5
 تتميز معايير التقويم  بالموضوعية.ان  6
 شمل كافة جوانب المقرر الدراسي.تان  7
 تتضمن تقديم التغ ية الراجعة بعد عملية التقويم.ان  8
 يكون التقويم شامال  )البنايي، التكويني، الختامي(.ان  9
 يشتمل التقويم جميع جوانب اإلعداد)ال قافي، األكاديمي، الم ني(.ان  10
 معلم.ينمي م ارات التقويم ال اتي لدى الطالب الان  11
 تستخدم نتايج التقويم من اجل عمليات التطوير.ان  12
 تنطلق إجرا ات التقويم من اهداف البرنامج.ان  13
 تقيس م ارات عقلية عليا)تحليل، تركيب، إستنتاج(.ان  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

 (4ملحق رقم )
 
 

 كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية
      دريسقسم المناهج وطرق الت  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  رقم االستبانة                          

    المحترمين،،اعضا  هيية التدريس السادا حضرا  
 تحية طيبة وبعد،، 

"تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية ياو  الباحث بإعداد بحث بعنوان 
جامعة  - ن كلية البنات ضو  معايير مقترحة للجودا الشاملة" العليا بالجامعات الفلسطينية في

جمبورية ملر العربيةو وذلك  ستكماًى لنيل درجة الدكتورا  الللسلة  ن التربية/  –عين شمس 
  أحد المشاركين  ن الدراسةو ولتحايق /يسرنن أن تكون .مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
 ذ  اىستبانة. أهداض البحث قا  الباحث بإعداد ه

( امام كل فقرا في √ ارجو من حضرتكم اإلجابة عن عبارات ه ه االستبانة بوضع إشارا )
ستستخدم ألغراض البحث العلمي ال غير،  مالعامود المناسب حسب رايك، علماا بأن إجاباتك

                  وه ا إقرار وتع د من ي. 
 الباحث/سامي احميدان رشيد شعث       

 ات اساسية: بيان
 

 الجامعة  
o   النجاح 
o  القدس المفتوحة 
o  الخليل 
o  بيت لحم 
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 كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية
      قسم المناهج وطرق التدريس  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  رقم االستبانة                 

   المحترمين،،الطالب المعلمين السادا حضرا 

 ،، تحية طيبة وبعد
"تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية ياو  الباحث بإعداد بحث بعنوان 

جامعة  - ن كلية البنات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضو  معايير مقترحة للجودا الشاملة"

تربية/ جمبورية ملر العربيةو وذلك  ستكماًى لنيل درجة الدكتورا  الللسلة  ن ال –عين شمس 

  أحد المشاركين  ن الدراسةو ولتحايق /يسرنن أن تكون .مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

 أهداض البحث قا  الباحث بإعداد هذ  اىستبانة. 

( امام كل فقرا في √ ارجو من حضرتكم اإلجابة عن عبارات ه ه االستبانة بوضع إشارا )

ستستخدم ألغراض البحث العلمي ال غير،  مكالعامود المناسب حسب رايك، علماا بأن إجابات

                  وه ا إقرار وتع د من ي. 

 الباحث/سامي احميدان رشيد شعث       

 بيانات اساسية: 
 

 الجامعة  
 

o   النجاح 
o  القدس المفتوحة 
o  الخليل 
o  بيت لحم 
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 درجتتة التتتوافتتر  البرنامجمعايير جودا اهداف مجال : اوال
 عتالية جداا  المتتتعتتيتتار الرقم

5 
 عتالية
4 

 متوسطة
3 

ضعي
 فة
2 

 ضعيفة جداا 
1 

      تشتق األهداف من رؤية ورسالة الكلية. 1
      تصاغ األهداف بعبارت واضحة. 2
      ألهداف بالمرونة.اتتصف  3
ُتعتمد األهداف من قبل ج ة مختصة  4

 ومسؤولة.
     

التربوية  تشتق األهداف من الفلسفة 5
 للمجتمع الفلسطيني.

     

      تتسم األهداف بالواقعية وقابلة للتحقيق. 6
ُتعلن األهداف لدى األطراف  ات العالقة  7

بعملية اإلعداد)اعضا  هيية التدريس، 
 الطلبة المعلمين، إدارا القسم(.

     

تحدد األهداف مخرجات التعلم المتوقع  8
 ريجين. تحقيق ا من قبل الطلبة الخ

     

ترتبط األهداف بخصايص طلبة المرحلة  9
 األساسية العليا.

     

        قابلة للمالح ة والقياس. 10
تشتمل األهداف على جميع الجوانب  11

 المعرفية والوجدانية والم ارية.
     

تؤكد األهداف على البعد العالمي في  12
 إعداد المعلم.

     

االعتبار إمكانات تأخ األهداف بعين  13
 الكلية.

     

تعزز األهداف م نة التعليم ومكانت ا في  14
 المجتمع الفلسطيني.

     

تنمي األهداف اتجاهات إيجابية نحو  15
 م نة التدريس.

     

ألهداف على كافة جوانب تشتمل ا 16
 اإلعداد:
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معايير جودا جانب اإلعداد مجال :  انيا
 ال قافي

 درجتتة التتتوافتتر

 ضعيفة جداا  ضعيفة متوسطة عالية عالية جداا  يارالمع الرقم

 -) ال قافي، األكاديمي، الم ني
 التربو (.

على البعد التكاملي تركز األهداف  17
 لشخصية الطالب المعلم.

     

األهداف م ارات التدريس لدى  تنمي 18
 الطالب المعلم

     

تكسب األهداف الطالب المعلم م ارات  19
 التعبير بالعربية الفصحى.

     

تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات  20
 التفكير العليا.

     

علم بم ارات تزود األهداف الطالب الم 21
 وخبرات إدارا الصف وتن يمه.

     

تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات  22
 التعلم ال اتي المستمر.

     

تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات  23
 التقويم ال اتي.

     

الجانبين  تكامل لى تعمل األهداف ع 24
 الن ر  والعملي.

     

 اإلعداد اتمتطلب بين األهداف توف ق 25
 .العملي واإلعداد الن ر 

     

األهداف الطالب المعلم من تم كن  26
 استخدام استراتيجيات متنوعة للتقييم.

     

تزود األهداف الطالب المعلم بم ارات  27
 البحث العلمي.
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5 4 3 2 1 
تزود الطالب المعلم بمعارف وخبرات في  1

موضوعات ال قافة العربية واإلسالمية 
 واإلنسانية.

     

تزود الطالب المعلم بمعارف وخبرات في  2
 موضوعات التربية البييية.

     

تزود الطالب المعلم بمعارف وخبرات في  3
وضوعات الحاسوب وتطبيقاته في م

 التربية.

     

تزود الطالب المعلم بخبرات عن قضايا  4
قليمية ودولية معاصرا  وطنية وا 
م ل)الغزو ال قافي، البطالة، األمية، 
 حقوق المراا، حقوق اإلنسان، العولمة(.

     

تزود الطالب المعلم بمعارف وخبرات فيما  5
عادها يتعلق بالقضية الفلسطينية واب

 العربية واإلسالمية والدولية.

     

تنمي لدى الطالب المعلم م ارات  6
 االتصال والتواصل االجتماعي.

     

تعر ف الطالب المعلم بالقضايا القومية  7
 المتعلقة بالدول العربية.

     

تزود الطالب المعلم بمعارف جغرافية  8
وتاريخية على المستوى المحلي 

 لي.واإلقليمي والدو 

     

تكسب الطالب المعلم م ارات إحدى  
 اللغات األجنبية. 

     

تنمي لدى الطالب المعلم مفاهيم  10
 المواطنة وحقوق االنسان وواجباته. 

     

تراعي التنوع ال قافي في المجتمع   11
 الفلسطيني.

     

تنمي لدى الطالب المعلم احترام  قافات  12
 الشعوب المختلفة.

     

 
 

 درجتتة التتتوافتتر معايير جودا اإلعداد األكاديميمجال : ال ا
 عالية جداا  المعيار لرقما

5 
 عالية
4 

 متوسطة
3 

 ضعيفة
2 

 ضعيفة جداا 
1 
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      تتصف المعارف بالحدا ة. 1
      تتصف المعارف بالدقة العلمية. 2
      تتصف المعارف باألصالة. 3
العامة  يعرف الطالب المعلم المالمح 4

لألدب) الجاهلي، العباسي، األمو ، 
اإلسالمي، األندلسي، الحديث، 

 الفلسطيني(.

     

يمكن الطالب المعلم من موضوعات  5
 النحو العربي. 

     

يمكن الطالب المعلم من موضوعات  6
 الصرف.

     

من موضوعات المعلم يمكن الطالب  7
 البالغة.

     

موضوعات يمكن الطالب المعلم من  8
 العروض والقافية.

     

ينمي م ارات اللغة العربية  9
األربعة)القرا ا، الكتابة، االستماع، 

 الف م( لدى الطالب المعلم.

     

يمكن الطالب المعلم من نقد وتطوير  10
 من اج المرحلة األساسية العليا.

     

ينمي م ارات الطالب المعلم على نقد  11
 بية والشعرية.وتقويم األعمال األد

     

يراعي الجانب األكاديمي خصايص  12
 وحاجات الطالب المعلم.

     

ينمي م ارات البحث العلمي لدى  13
 الطالب المعلم.

     

يكون هناك وصف لمساقات برنامج  14
اإلعداد األكاديمي يعكس األهداف 

 المعرفية.

     

      ينمي م ارات حل المشكالت. 15
توازن بين الجانب الن ر  يحقق ال 16

 والعملي.
     

يشجع الطالب المعلم على التجديد  17
 واالبتكار.
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      ينمي م ارات التعلم ال اتي. 18
      ينمي م ارات التقويم ال اتي. 19
يرتبط محتوى المقررات باألهداف  20

 العامة للبرنامج.
     

يتضمن المحتوى خصوصية المجتمع  21
 طيني.الفلس

     

يكون عدد الساعات المخصصة  22
 للجانب األكاديمي كافيا.

     

يعمل على ربط الطالب المعلم بالمجتمع  23
 الفلسطيني.

     

ينمي اتجاهات ايجابية لدى الطالب  24
 المعلم نحو اللغة العربية الفصحى.  

     

ينمي م ارات الخط العربي لدى الطالب  25
 المعلم.

     

ينمي المحتوى الت وق األدبي للطالب  26
 المعلم.

     

 
 درجتتة التتتوافتتر معايير جودا اإلعداد التربو  مجال : رابعا
 عالية جداا  المعيار الرقم

5 
 عالية
4 

 متوسطة
3 

 ضعيفة
2 

 ضعيفة جداا 
1 

ينمي اتجاهات إيجابية لدى الطالب  1
 المعلم نحو م نة التدريس.

     

ب الم ني بخصايص طلبة يرتبط الجان 2
 المرحلة األساسية العليا.

     

ينمي الخصايص السلوكية المأمولة من  3
 الطالب المعلم.

     

ينمي الم ارات األساسية الالزمة  4
لتدريس الموضوعات المختلفة في اللغة 

العربية م ل)النحو، األدب، الصرف، 
 العروض، البالغة(. 

     

واالرشاد النفسي  ينمي م ارات التوجيه 5
االجتماعي لطلبة المرحلة األساسية 

 العليا. 

     

     يكسب الطالب المعلم م ارات تشخيص  6
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وعالج صعوبات تعلم اللغة العربية لطلبة 
 المرحلة األساسية العليا. 

يكسب الطالب المعلم م ارا التفكير  7
 العلمي.

     

يدرب الطالب المعلم على مواقف  8
 فعلية. تدريسية

     

يعزز ف م الطالب المعلم بن ريات التعلم  9
 الحدي ة.

     

يمكن الطالب المعلم من تطبيق  10
الن ريات الحدي ة في تعليم دروس اللغة 

 العربية.

     

يزود الطالب بأهم طرايق واساليب  11
واستراتيجيات تعليم اللغة العربية للمرحلة 

التربوية  األساسية العليا وفقا للن ريات
 الحدي ة. 

     

يكسب الطالب المعلم م ارا التخطيط  12
 لتدريس اللغة العربية.

     

يكسب الطالب المعلم م ارا تنفي  تدريس  13
 اللغة العربية.

     

يكسب الطالب المعلم م ارا تقويم  14
 تدريس اللغة العربية.

     

يزود الطالب المعلم بالمعارف والم ارات  15
 رية والعملية لتنفي  عمليات القياس الن

 والتقويم.

     

ينمي لدى الطالب المعلم م ارات إجرا   16
 البحوث المتعلقة بتدريس اللغة العربية.

     

      يراعي خصايص الطالب المعلم.  17
      يعرف الطالب المعلم بأهمية التكنولوجيا.  18
يكسب الطالب المعلم م ارا تو يف  19

 تكنولوجيا في تدريس اللغة العربية.ال
     

يزود الطالب المعلم بم ارات تحليل  20
وتن يم المحتوى التعليمي لمباحث اللغة 

 العربية.

     

     تساعد الطالب المعلم على التعامل مع  21
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 انماط التعل م المختلفة للطلبة.
 

 

معايير جودا التربية مجال : اخامس
 العملية

 توافتتردرجتتة التت

 عالية جداا  المعيار الرقم
5 

 عالية
4 

 متوسطة
3 

 ضعيفة
2 

 ضعيفة جداا 
1 

      اهداف التربية العملية واضحة ومحددا. 1
اهداف التربية العملية معلنة للطالب  2

 المعلم.
     

اهداف التربية العملية معلنة ألعضا   3
 هيية التدريس.

     

ن يمية تشتمل المعايير على لوايح ت 4
 للتربية العملية.

     

تحدد م ام وادوار الطالب المعلم في مدا  5
 التدريب.

     

مشرفو التربية العملية  و  خبرا  6
واختصاص في طرق تدريس اللغة 

 العربية.

     

يقوم مشرف التربية العملية بعدد زيارات   7
 المتابعة المقررا. 

     

عداد يقوم مشرف التربية العملية بإ 8
 التقارير الخاصة بزيارات المتابعة.  

     

يقوم مشرف التربية العملية باطالع  9
الطالب المعلم على تقارير زيارات 

 المتابعة.   

     

      مدا التدريب الميداني كافية.  10

يتدرج برنامج التربية العملية  11
ليشمل)المشاهدا، المشاركة الجزيية، 

 المشاركة الكاملة(.

     

يحدد لقا  بين المشرف والطالب المعلم  12
 قبل وبعد كل حصة تطبيق فعلية.

     

     هناك عالقة وطيدا مع المدارس  13
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 المتعاونية والطالب المعلم.
تنمي التربية العملية استخدام الوسايل  14

 .التعليمية
     

تساعد الطالب المعلم على اختيار  15
 انشطة الدرس المناسبة.

     

تدرب الطالب المعلم على اختيار الطرايق  16
واألساليب واالستراتيجيات المناسبة 

 للدرس.

     

تساعد على صياغة األهداف السلوكية  17
 المناسبة.

     

تعزز القدرا على استخدام اساليب  18
 التعزيز  المناسبة للموقف الصفي.

     

تساعد على تحليل المادا العلمية  19
 ولة.بس 

     

يوجد آليات محددا ومعتمدا لتقييم نتايج  20
 التربية العملية.

     

تحدد آليات واضحة لمتابعة المدرسة مع  21
 الطالب المعلم.

     

تحدد م ام واضحة لمشرف التربية  22
 العملية.
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 درجتتة التتتوافتتر التدريس معايير جودا طرايق ا:مجالسادس
 عالية جداا  المعيار الرقم

5 
 عالية
4 

 متوسطة
3 

 ضعيفة
2 

 ضعيفة جداا 
1 

تتصف طرايق التدريس بالتنوع)محاضرا،  1
 مناقشة، تعلم الكتروني، مشروعات ..(.

     

تراعي الفروق الفردية بين الطلبة  2
 المعلمين.

     

      ت ير دافعية الطالب المعلم نحو التعلم. 3
      ور.تتصف بالتجديد وتواكب التط 4
      تنمي م ارات التعلم ال اتي. 5
      تنمي القدرا على المناقشة والحوار. 6
      تنمي القدرا على اتخا  القرار . 7
تنمي القدرا على تحمل المسؤولية في  8

 المواقف الصفية.
     

تنمي م ارات التفكير العليا لدى الطالب  9
 المعلم.

     

      حل المشكالت. تنمي القدرا على 10
تنمي م ارا االتصال والتواصل مع  11

 اآلخرين.
     

تنمي م ارات العمل التعاوني مع الطلبة  12
 والزمال .

     

تشجع االطالع على استخدام مصادر  13
 المعرفة المتنوعة.

     

ترك ز على المنحى التواصلي في اللغة  14
 العربية. 

     

نيات التعلم بفاعلية تمكن من تو يف تق 15
 في التدريس.

     

توفر بيية تدريسية تتصف باإليجابية  16
 والفاعلية وتبادل اآلرا . 
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معايير جودا اساليب مجال : ا سابع
 التقويم 

 درجتتة التتتوافتتر

 عالية جداا  المعيار الرقم
5 

 عالية
4 

 متوسطة
3 

 ضعيفة
2 

 ضعيفة جداا 
1 

      حددا.اساليب التقويم م 1

تراعي الفروق الفردية بين الطلبة  2
 المعلمين.

     

      تقيس الجوانب المعرفية. 3
      تقيس الجوانب الم ارية. 4
      تقيس الجوانب الوجدانية. 5
      تتميز معايير التقويم  بالموضوعية. 6
      تشمل كافة جوانب المقرر الدراسي. 7
 ية الراجعة بعد عملية تتضمن تقديم التغ 8

 التقويم.
     

يكون التقويم شامال  )البنايي،  9
 التكويني، الختامي(.

     

يشتمل التقويم جميع جوانب  10
 اإلعداد)ال قافي، األكاديمي، الم ني(.

     

ينمي م ارات التقويم ال اتي لدى الطالب  11
 المعلم.

     

ات تستخدم نتايج التقويم من اجل عملي 12
 التطوير.

     

تنطلق إجرا ات التقويم من اهداف  13
 البرنامج.

     

تقيس م ارات عقلية عليا)تحليل،  14
 تركيب، إستنتاج(.
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 (5ملحق رقم )
 القايمة المبديية 

لمعايير جودا الطالب معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا بالجامعات 
 الفلسطينية

 م ارات التخطيط للدرسمعايير جودا  مجال: اوال
 ( في المكان المناسب  Xالرجا  وضع إشارا )                                                                

 

 بحاج لتعديل غير مناسب مناسب  المتتتعتتيتتار الرقم

    .يجيد إعداد خطة سنوية للعام الدراسيان  1

    فصلية. خطة إعداد ان يجيد 2

    يومية. خطة إعداد ان يجيد 3

    وم ارات. وتعميمات مفاهيم الى الدرس ان يحلل 4

    ماليمة. تدريس واستراتيجيات واساليب طرايق ان يحدد 5

    ماليمة. وال صفية صفية انشطة ان يحدد 6

    ماليمة. تعليمية وسايل ان يحدد 7

    اليمة.الم التقويم اسيلة ان يحدد 8

    الماليمة. التعلم تقنيات ان يحدد 9

    الماليمة. التعلم مصادر ان يحدد 10

    الدرس. اجزا  لتنفي  الالزم الوقت ان يحدد 11

    التعليمية. واألهداف الخاصة السلوكية األهداف بين ان يربط 12

    الدرس. محتوى من السلوكية األهداف ان يشتق 13

    لألهداف. المختلفة المستويات يان يراع 14

    والقياس. للمالح ة قابلة سلوكية اهداف ان يصوغ 15
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 م ارات تنفي  الدرسمعايير جودا  مجال:  انيا

بحاجة  غير مناسب  مناسب  المتتتعتتيتتار الرقم
 لتعديل

    الالحق. والتعليم السبق التعليم بين ان يربط 1
    ومشوقة. قصير بمقدمة للدرس ان يم د 2
    سلس. بشكل الدرس موضوع الى الت يية مرحلة من ان ينتقل 3
    السبورا. على تحقيق ا المطلوب األهداف ان يكتب 4
    واضحة. بصورا الدرس افكار ان يعرض 5
    متسلسل. بشكل الدرس ان يشرح 6
    التدريس. طريقة استخدام ان يجيد 7
    التدريس. ساليبوا طرايق في ان ينوع 8
    تدريسه. يتم ما عن الواقع من ام لة ان يضرب 9

    المناسب. الوقت في التعليمية الوسيلة ان يستخدم 10
    عالية. بقدرا التعلم تقنيات ان يستخدم 11
    مختلفة. تعلم مصادر ان يستخدم 12
    مناسب. بشكل السبورا ان يستخدم 13
    الشرح. ا نا  نوعةمت اسيلة ان يوجه 14
    التالمي . مع م الى األسيلة ان يوزع 15
    االجابات. تقديم قبل للتفكير فرصة ان يعطي 16
    الشرح. ا نا  االسيلة بتوجيه للتالمي  ان يسمح 17
    التالمي . اجابات بعد فورية راجعة تغ ية ان يقدم 18
    التعليمي. فللموق مناسبة تعزيز اساليب ان يستخدم 19
    الدرس. اجزا  على الوقت ان يوزع 20
    مستمر. بشكل التالمي  دافعية ان ي ير 21
    الشرح. ا نا  الفردية الفروق ان يراعي 22
    ومسموع. واضح بصوت الدرس ان يشرح 23
    صوته. نبرات في ان يغير 24
    شرحه. العربية الفصحى ا نا  اللغة ان يستخدم 25
    صفية. وال صفية انشطة ان يقدم 26
    التالمي . لدى ال اتي الضبط تنمية على ان يحرص 27
    المتبادل. االحترام على مبنية ديمقراطية عالقة ان يقيم 28
    الشرح. عملية في التالمي  جميع ان يشرك 29
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 م ارات التقويممعايير جودا  مجال:  ال ا

 
 
 
 

    علمي. بشكل والعقاب التعزيز ان يستخدم 30
    التحيز. وعدم ضوعيةالمو  ان يتبع 31
    تالمي ه. مشاكل حل في ان يشارك 32
    التالمي . اخطا  على والصبر باالتزان ان يتصف 33
    رحب. بصدر التالمي  تعليقات ان يتقبل 34
    آراي م. عن للتعبير للتالمي  المجال ان يترك 35
    المختلفة. الن ر وج ات احترام التالمي  لدى ان ينمي 36
    عن م. صدر ال   السيئ السلوك للتالمي  ان يبين 37
 ج ة من والمعلم التالمي  بين التواصل عملية على ان يشجع 38

   انية. ناحية من ان انفس م والتالمي 
   

    االخالق. من عال بمستوى ان ي  ر 39
    الدخيلة. المتغيرات مع بحكمة ان يتصرف 40
 نحو التالمي  نفوس في اإليجابية تاالتجاها ان ينمي 41

 .ال اتي االنضباط
   

 بحاجة لتعديل غير مناسب  مناسب  المتتتعتتيتتار الرقم
    السلوكية. باألهداف التقويم اسيلة ان يربط 1
    األسيلة. وضع عند الفردية الفروق ان يراعي 2
    غاية. وليس وسيلة التقويم بأن مبدا لتالمي ا لدى ان ينمي 3
    متنوعة. تقويم اساليب ان يستخدم 4
 المعرفية،)الجوانب لجميع شاملة تقويم اساليب ان يستخدم 5

 (.والم ارية والوجدانية،
   

    مستمر. بشكل التقويم ان يستخدم 6
    التالمي . لدى ال اتي التقويم ان يشجع 7
    الشف ية. التالمي  درجات لتسجيل يوميا سجال ان يستخدم 8
    التعليمية. العملية تطوير في التقويم نتايج ان يستخدم 9
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 (6ملحق رقم )
 القايمة الن ايية  

 لمعايير جودا الطالب معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا
 بالجامعات الفلسطينية 

 
 ات التخطيط للدرس اوال: مجال معايير جودا م ار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المتتتعتتيتتار الرقم

 .يجيد إعداد خطة سنوية للعام الدراسيان  1

 فصلية. خطة إعداد ان يجيد 2

 يومية. خطة إعداد ان يجيد 3

 وم ارات. وتعميمات مفاهيم الى الدرس ان يحلل 4

 ماليمة. تدريس واستراتيجيات واساليب طرايق ان يحدد 5

 ماليمة. وال صفية صفية انشطة ان يحدد 6

 ماليمة. تعليمية وسايل ان يحدد 7

 الماليمة. التقويم اسيلة ان يحدد 8

 الماليمة. التعلم تقنيات ان يحدد 9

 الماليمة. التعلم مصادر ان يحدد 10

 الدرس. اجزا  لتنفي  الالزم الوقت ان يحدد 11

 مية.التعلي واألهداف الخاصة السلوكية األهداف بين ان يربط 12

 الدرس. محتوى من السلوكية األهداف ان يشتق 13

 لألهداف. المختلفة المستويات ان يراعي 14

 والقياس. للمالح ة قابلة سلوكية اهداف ان يصوغ 15

 ان يحدد اهداف الدرس بدقة.  16
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  انيا: مجال معايير جودا م ارات تنفي  الدرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يييي

 المتتتعتتيتتار الرقم
 الالحق. والتعليم السبق التعليم بين يربطان  1
 ومشوقة. قصير بمقدمة للدرس ان يم د 2
 سلس. بشكل الدرس موضوع الى الت يية مرحلة من ان ينتقل 3
 السبورا. على تحقيق ا المطلوب األهداف ان يكتب 4
 واضحة. بصورا الدرس افكار ان يعرض 5
 متسلسل. بشكل درسال ان يشرح 6

 التدريس. طريقة استخدام ان يجيد 7
 التدريس. واساليب طرايق في ان ينوع 8
 تدريسه. يتم ما عن الواقع من ام لة ان يضرب 9

 المناسب. الوقت في التعليمية الوسيلة ان يستخدم 10
 عالية. بقدرا التعلم تقنيات ان يستخدم 11
 مختلفة. تعلم مصادر ان يستخدم 12
 مناسب. بشكل السبورا ان يستخدم 13
 الشرح. ا نا  متنوعة اسيلة ان يوجه 14
 التالمي . مع م الى األسيلة ان يوزع 15
 االجابات. تقديم قبل للتفكير فرصة ان يعطي 16
 الشرح. ا نا  االسيلة بتوجيه للتالمي  ان يسمح 17
 التالمي . اجابات عدب فورية راجعة تغ ية ان يقدم 18
 التعليمي. للموقف مناسبة تعزيز اساليب ان يستخدم 19
 الدرس. اجزا  على الوقت ان يوزع 20
 مستمر. بشكل التالمي  دافعية ان ي ير 21
 الشرح. ا نا  الفردية الفروق ان يراعي 22
 ومسموع. واضح بصوت الدرس ان يشرح 23

 صوته. نبرات في ان يغير 24

 شرحه. العربية الفصحى ا نا  اللغة يستخدم ان 25

 الصف. داخل آخر الى مكان من ان ينتقل 26
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 صفية. وال صفية انشطة ان يقدم 27

 التالمي . لدى ال اتي الضبط تنمية على ان يحرص 28

 المتبادل. االحترام على مبنية ديمقراطية عالقة ان يقيم 29

 لشرح.ا عملية في التالمي  جميع ان يشرك 30

 علمي. بشكل والعقاب التعزيز ان يستخدم 31

 التحيز. وعدم الموضوعية ان يتبع 32

 تالمي ه. مشاكل حل في ان يشارك 33

 التالمي . اخطا  على والصبر باالتزان ان يتصف 34

 رحب. بصدر التالمي  تعليقات ان يتقبل 35

 آراي م. عن للتعبير للتالمي  المجال ان يترك 36

 المختلفة. الن ر وج ات احترام التالمي  لدى ن ينميا 37

 .الموقف لطبيعة تبعا بحزم ان يتصرف 38

 عن م. صدر ال   السيئ السلوك للتالمي  ان يبين 39

 ج ة من والمعلم التالمي  بين التواصل عملية على ان يشجع 40
   انية. ناحية من انفس م والتالمي 

 خالق.اال من عال بمستوى ان ي  ر 41

 الدخيلة. المتغيرات مع بحكمة ان يتصرف 42

 صوته. يسمع تلمي  كل ان من ان يتأكد 43

 االنضباط نحو التالمي  نفوس في اإليجابية االتجاهات ان ينمي 44
 .ال اتي

 ان يتأكد من البيية الصحية للصف.   45
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  ال ا: مجال معايير جودا م ارات التقويم
 

 
 
 
 
 
 
 

 المتتتعتتيتتار مالرق
 السلوكية. باألهداف التقويم اسيلة ان يربط 1
 األسيلة. وضع عند الفردية الفروق ان يراعي 2
 غاية. وليس وسيلة التقويم بأن مبدا التالمي  لدى ان ينمي 3
 متنوعة. تقويم اساليب ان يستخدم 4
 المعرفية،)الجوانب لجميع شاملة تقويم اساليب ان يستخدم 5

 (.والم ارية وجدانية،وال
 مستمر. بشكل التقويم ان يستخدم 6
 التالمي . لدى ال اتي التقويم ان يشجع 7
 الشف ية. التالمي  درجات لتسجيل يوميا سجال ان يستخدم 8
 التعليمية. العملية تطوير في التقويم نتايج ان يستخدم 9

 الضعف نواحي ويشخص ويعززها القوا نواحي عن ان يكشف 10
 ويعالج ا.
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 (7ملحق رقم )
 بطاقة مالح ة

معايير جودا م ارات التدريس لدى الطالب معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية 
 العليا بالجامعات الفلسطينية

 

 
 
 
 
 
 
 

 درجتتة التتتوافتتر التخطيط للدرس: معايير جودا ولاأل  جالالم

 عتالية جداا  المتتتعتتيتتار الرقم
5 

 عتالية
4 

 متوسطة
3 

 ضعيفة
2 

 ضعيفة جداا 
1 

      .يجيد إعداد خطة سنوية للعام الدراسي 1
      فصلية. خطة إعداد يجيد 2
      يومية. خطة إعداد يجيد 3
      وم ارات. وتعميمات مفاهيم الى الدرس يحلل 4
      ماليمة. تدريس واستراتيجيات واساليب طرايق يحدد 5
      ماليمة. وال صفية صفية انشطة يحدد 6
      ماليمة. تعليمية وسايل يحدد 7
      الماليمة. التقويم اسيلة يحدد 8
      الماليمة. التعلم تقنيات يحدد 9

      الماليمة. التعلم مصادر يحدد 10
      الدرس. اجزا  لتنفي  الالزم الوقت يحدد 11
      التعليمية. هدافواأل الخاصة السلوكية األهداف بين يربط 12
      الدرس. محتوى من السلوكية األهداف يشتق 13
      لألهداف. المختلفة المستويات يراعي 14
      والقياس. للمالح ة قابلة سلوكية اهداف يصوغ 15
      ان يحدد اهداف الدرس بدقة.  16
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 لتتتوافتتردرجتتة ا تنفي  الدرس: معايير جودا ال اني مجالال
 

 عتالية جداا  المتتتعتتيتتار الرقم
5 

 عتالية
4 

 متوسطة
3 

 ضعيفة
2 

 ضعيفة جداا 
1 

      الالحق. والتعليم السبق التعليم بين يربط 1
      ومشوقة. قصير بمقدمة للدرس يم د 2
      سلس. بشكل الدرس موضوع الى الت يية مرحلة من ينتقل 3
      السبورا. على تحقيق ا المطلوب األهداف يكتب 4
      واضحة. بصورا الدرس افكار يعرض 5
      متسلسل. بشكل الدرس يشرح 6
      التدريس. طريقة استخدام يجيد 7
      التدريس. واساليب طرايق في ينوع 8
      تدريسه. يتم ما عن الواقع من ام لة يضرب 9

      المناسب. الوقت في التعليمية الوسيلة يستخدم 10
      عالية. بقدرا التعلم تقنيات يستخدم 11
      مختلفة. تعلم مصادر يستخدم 12
      مناسب. بشكل السبورا يستخدم 13
      الشرح. ا نا  متنوعة اسيلة يوجه 14
      التالمي . مع م الى األسيلة يوزع 15
      االجابات. تقديم قبل للتفكير فرصة يعطي 16
      الشرح. ا نا  االسيلة بتوجيه للتالمي  يسمح 17
      التالمي . اجابات بعد فورية راجعة تغ ية يقدم 18
      التعليمي. للموقف مناسبة تعزيز اساليب يستخدم 19
      الدرس. اجزا  على الوقت يوزع 20
      مستمر. بشكل التالمي  دافعية ي ير 21
      الشرح. ا نا  فرديةال الفروق يراعي 22
      ومسموع. واضح بصوت الدرس يشرح 23
      صوته. نبرات في يغير 24
      شرحه. العربية الفصحى ا نا  اللغة يستخدم 25
      الصف. داخل آخر الى مكان من ينتقل 26
      صفية. وال صفية انشطة يقدم 27
      المي .الت لدى ال اتي الضبط تنمية على يحرص 28
      المتبادل. االحترام على مبنية ديمقراطية عالقة يقيم 29
      الشرح. عملية في التالمي  جميع يشرك 30
      علمي. بشكل والعقاب التعزيز يستخدم 31
      التحيز. وعدم الموضوعية يتبع 32
      تالمي ه. مشاكل حل في يشارك 33
      التالمي . اخطا  على والصبر باالتزان يتصف 34
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 درجتتة التتتوافتتر   التقويم : معايير جودا  الثال جالالم

  
 

 
 
 
 

      رحب. بصدر التالمي  تعليقات يتقبل 35
      آراي م. عن للتعبير للتالمي  المجال يترك 36
      المختلفة. الن ر وج ات احترام التالمي  لدى ينمي 37
      .الموقف لطبيعة تبعا بحزم يتصرف 38
      .عن م صدر ال   السيئ السلوك للتالمي  يبين 39
 ج ة من والمعلم التالمي  بين التواصل عملية على يشجع 40

   انية. ناحية من انفس م والتالمي 
     

      االخالق. من عال بمستوى ي  ر 41
      الدخيلة. المتغيرات مع بحكمة يتصرف 42
      صوته. يسمع تلمي  كل ان من يتأكد 43
 نحو التالمي  وسنف في اإليجابية االتجاهات ينمي 44

 .ال اتي االنضباط
     

      يتأكد من البيية الصحية للصف.   45

 عتالية جداا  المتتتعتتيتتار الرقم
5 

 عتالية
4 

 متوسطة
3 

 ضعيفة
2 

 ضعيفة جداا 
1 

      السلوكية. باألهداف التقويم اسيلة يربط 1
      األسيلة. وضع عند الفردية الفروق يراعي 2
      غاية. وليس وسيلة التقويم بأن مبدا التالمي  لدى ينمي 3
      متنوعة. تقويم اساليب يستخدم 4
 المعرفية،)الجوانب  لجميع شاملة تقويم اساليب يستخدم 5

 (.والم ارية والوجدانية،
     

      مر.مست بشكل التقويم يستخدم 6
      التالمي . لدى ال اتي التقويم يشجع 7
      الشف ية. التالمي  درجات لتسجيل يوميا سجال يستخدم 8
      التعليمية. العملية تطوير في التقويم نتايج يستخدم 9

 نواحي ويشخص ويعززها القوا نواحي عن يكشف 10
 ويعالج ا. الضعف
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Abstract 
The study aimed at identifying the degree of availability of the 

Comprehensive quality standards of the preparation program of upper basic 

stage Arabic language teachers at the Palestinian universities in terms of 

(preparation programs objectives, cultural preparation, academic preparation, 

educational preparation, practical education, teaching methods programs, 

evaluation techniques). It also aimed at exploring the degree of availability of 

quality teaching skills standards (planning, implementation, evaluation) of 

upper basic stage Arabic language student-teachers at the Palestinian 

universities. The researcher conducted the descriptive analytical method. To 

achieve the study aims; A Questionnaire, validated by a panel of jury, was 

administered to a sample consisted of (198) student-teachers of Arabic 

language and (52) members of the teaching staff at the Palestinian universities. 

In addition, a Note Card was administered to a sample of (25) student-teachers 

of Arabic language. Findings showed that there was a statistically significant 

difference at (0.01) between the mean scores of availability of quality standards 

of the preparation programs between the Teaching Staff and the student-

teachers in favor of the teaching staff. They also showed that there was no 

statistically significant difference at the level (0.01) between the mean scores of 

quality standards availability of the preparation programs due to the 

universities variable. The results revealed that there were deficiencies in the 

quality standards of the preparation programs of upper basic stage Arabic 

language teachers at the Palestinian universities. They also revealed that there 

was a weakness in the quality of teaching skills standards (planning, 

implementation, evaluation) of the Arabic language student-teachers of upper 

basic stage at the Palestinian universities.   

Key words: Arabic Language Teachers' Preparation, Comprehensive Quality 

Standards, Palestinian Universities, Upper Basic Stage. 
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 Introduction  
Educational policies and strategies for a country are considered as 

important as economic, developmental or industrial policy to the same 

State, and are integrated with it dialectically, because education in its 

comprehensive concept plays a role in the formation and the identity of 

any human society. Through it the characteristics of these communities 

and spirit are reshaped. It is the foundation stone to the countries which 

are aware of the concept of integration of different strategies. They plan 

in the light of consciousness of their general strategies. Talking about 

educational strategies leads necessarily to talk about human resources 

who are responsible to the implementation of those strategies, and to 

achieve the educational goals desired. Thus, it was attention to the 

teacher, and the development of his preparation programs and 

rehabilitation pre the service according to comprehensive quality 

standards, to keep pace with the requirements of the age. 

Teachers hold the most important humanitarian noble message 

aiming at building the present and future society; it is a message form in 

its content the minds industry, the formation of conscience, and instilling 

national and human values in the hearts of generation. It is the one who 

builds a creative thinking which does not stop, does not confine itself in 

one mold Rigid. It fortifies emerging from the negative effects of 

globalization, prepares them to face life with confidence and strength, and 

transcends them to the challenges facing the country and the nation. 

The traditional concept of a teacher is to fade, he is no longer a 

vector of knowledge; he is a producer, a researcher, a facilitator, an 

educator, a responsible to the community for raising the next generation, 

and conversant with his students needs socially, psychologically and 

physiologically, and knowing the culture and traditions of the issues and 

aspirations of the community, especially with what witnessed by the 
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world in the twentieth century development in several areas including; 

telecommunications and information technology revolution which 

reflected the impact of human life on all levels, including the evolution of 

the concept of education, and reflection on the nature of the educational 

learning process in general, and on the roles of the teacher in particular.  
Due to the responsibility placed on the shoulders of the teacher as 

of great importance, it requires to be reviewed in a preparation way to 

allow him to play his role assigned in accordance with the clear and 

specific standards, because with all of the change on the his roles was as a 

results of modern education. the teacher remains the most important 

knowledge landscape and cultural and behavioral determinants of 

community members; The teacher, in the modern sense, is a soft side of 

knowledge with his students, he has a prominent role in the education of 

generations intellectually, culturally and physically affecting the structure 

creator and creative thinking they have, and in the educational process as 

the entire output. 

The preparation programs of teacher are of the most important 

issues of concern to educators and institutions of higher education in 

many countries in the world. And because of the frustration and 

disappointment among educational institutions which existed in many 

countries of the world due to bad relationship between teachers and those 

responsible for them, as there are voices calling for subjecting Education 

to accountability, and the need for developing the quality of education 

and teacher preparation to enable him do multi roles according to the 

concept of comprehensive quality in a world characterized by constant 

change and development in all aspects of life. 

The concept of comprehensive Quality is considered as one of the 

components of the educational system, if not the most important, which 

recently moved from the areas of industry and commerce to the field of 
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education. It is one of the most important concepts and recent trends to 

achieve the target quality of teacher preparation programs within the 

system.  

Any development in education towards achieving the standards and 

requirements of the comprehensive quality of the educational system, 

cannot achieve its objectives if the professional purposes of sustainable 

development for the teacher do not constitute an essential dimension of 

strategies, plans and educational reform and development. 

The educational reform process receives great interest in most of 

the world's countries based on the comprehensive quality grounds. 

Therefore, some thinkers of this era as a ''quality era'' were prompted to 

deal with the quality standards of the educational process in general, and 

teacher preparation in particular. 

Nations are concerned with special attention to their national 

languages which represent the mystery of their existences and 

developments, hence the importance of their teachers' preparation, as a 

national duty, stems from the importance of the national language and the 

roles assigned to teachers. Based on this, The importance of the Arabic 

language teacher comes from the importance of the Arabic language and 

what it represents; it is the language of the Holy Koran, and the 

production of literary, intellectual and cultural Arab nation past and 

present, making it the adoption of the nation's intellectual and cultural 

tool, protect its body, keeps its character, preserve its identity and culture, 

and ensure coherence and it continues generations. Its importance also 

comes from being the means by which students learn their different topics 

of knowledge.  

Some educators believe that the reasons for the weakness of the 

students in the Arabic language due to the scarcity of a good teacher, 

where vested in the teaching of Arabic language teachers incompetent 
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task, due to the shortage in the side of educational preparation they have, 

they do not have the knowledge, experience and skills that will qualify 

them to do the teaching profession well. Others see that of the most 

serious challenges facing the Arab language is clear weaknesses in the 

preparation of the Arabic language teachers and rehabilitation, whether 

those who supplemental prepared (at Faculties of Education), or 

sequentially (at Department of Arabic Language, then Faculty of 

Education), resulting in a decline in the linguistic performance of teachers 

level, and fails to teach Arabic compared to the methods of teaching 

foreign languages.  

 The importance of the Arabic language teacher preparation 

implies in his active and influential role in the exercise of his profession, 

and improves his knowledge, skills and attitudes that enable him to teach 

Arabic language subjects in the future efficiency and qualitatively make 

him able to understand his students in the classroom, revealing their 

affiliations and beliefs, and implementation of lessons in ways that 

modern teaching, and improves his calendar skills disciples on sound 

scientific grounds. If the achievement of the educational process for its 

educational objectives measured by the level of achievement of learning 

outcomes desired in cognitive, behavioral and cultural on the students' 

aspects, it makes sense - without neglecting other causes necessarily - be 

attributed to the weakness of the students in the Arabic language level to 

the inability of the Arabic language teacher from teaching skills desired, 

therefore, this is due to a lack of preparation. 

In Palestine, the Arabic language teachers for the upper basic stage 

form an important role in the educational process; without, the desired 

goals cannot be achieved. The school curriculum of basic stage, no matter 

how prepared the latest methods, techniques and trends, the objectives 
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can only be achieved under a good teacher who is able to do the teaching 

profession efficiently.  

the formal attention of the Palestinian modern educational planning 

process is closely related to the establishment of the Palestinian National 

Authority and its foundation in 1994, where it was prior to that date the 

Palestinian educational institutions were under the control of the Israeli 

occupation whose plans and programs of educational were not consistent 

with the philosophy, goals, ambitions and aspirations of the Palestinian 

society and it cultural tradition. Therefore, the development of teachers' 

preparation programs and Arabic language teachers in particular become 

the goal of this study. It is supposed to be a target for those responsible on 

planners of educational strategies in Palestine. 

The comprehensive quality standards are considered the latest 

trends that used to evaluate the preparation programs of the Arabic 

language teachers in many Arab countries. It represents a reference for 

the evaluation process any component of the preparation programs, in 

order to get the best of education quality and graduates who are able to 

adapt and deal with the developments of times and various secretions of 

best and finest performance. 

Statement of the problem 

The research problem is defined in the preparation of Arabic 

language teachers programs for upper basic stage at Palestinian 

universities, which prompted the researcher to work on trying to remedy 

through the access to the list of quality standards, and availability of the 

preparation programs at the Palestinian universities, in order to develop 

those programs. The study seeks to answer the following question: 
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Questions of the study 

The problem of the current study can be identified in the following 

main question:  

How can the preparation programs of the Arabic language teachers 

in the upper basic stage can be developed at the Palestinian universities in 

light of the comprehensive quality standards?  

To answer this question, the following sub-questions were dealt with: 

1. What are the comprehensive quality standards which should be 

available in the preparation programs of the upper basic stage 

Arabic language teachers at the Palestinian universities? 

2. What is the availability of the comprehensive quality standards in 

the preparation programs of the upper basic stage Arabic language 

teachers at the Palestinian universities? 

3. What are the comprehensive quality standards which should be 

available in the upper basic stage Arabic language students-

teachers at the Palestinian universities? 

4. What is the availability of the comprehensive quality standards in 

the preparation programs of the upper basic stage Arabic language 

students-teachers at the Palestinian universities? 

5. What is the proposed program for the preparation programs of the 

upper basic stage Arabic language teachers at the Palestinian 

universities in light of the comprehensive quality standards? 

Procedures of the study 

 To solve the problem of the study, the researcher tried to answer 

the research questions through the following procedures: 

 Reviewing educational literature, research and previous studies that 

dealt with teacher preparation programs in general, and the 
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preparation programs of Arabic language teachers in accordance 

with the particular quality standards, and the inventory of the 

findings of these studies from lists of criteria to be met in the 

preparation programs. 

 Preparing a list of the comprehensive quality standards which 

should be available in the preparation programs of upper basic 

stage Arabic language teachers at the Palestinian universities 

according the comprehensive quality standards. 

 Converting the final list of the quality criteria into a questionnaire 

to be administered by the teaching staff and the upper basic stage 

Arabic language students-teachers in the preparation program at 

the Palestinian universities. 

 Monitoring and analyzing the results of the questionnaire and 

interpretation. 

 Reviewing educational literature, research and previous studies that 

dealt with teacher preparation programs in accordance with the 

quality standards and manifesting the findings of these studies from 

the lists of the standards to be implied in the preparation programs 

of the Arabic language students-teachers in the upper basic stage 

can be developed at the Palestinian universities. 

 Preparing a list of quality standards which should be available in 

the upper basic stage Arabic language students-teachers at the 

Palestinian universities according the comprehensive quality 

standards. 

 Converting the list of the quality standards into a questionnaire to 

be administered by the upper basic stage Arabic language students-

teachers in the preparation program at the Palestinian universities. 

 Monitoring and analyzing the results and interpretation of the note 

card. 



302 
 

 

Hypotheses of the study  

 There are statistically significant differences between the mean 

scores of the teaching staff and the mean scores of students - 

teachers' answers in the availability of preparation programs 

quality of the upper basic stage Arabic language students-teachers 

at the Palestinian universities in favor of the teaching staff's 

answers. 

 There were no statistically significant differences between the 

mean scores of the teaching staff's answers and students-teachers' 

answers in the availability of preparation programs quality of the 

upper basic stage Arabic language students-teachers among the 

Palestinian universities. 

Results 

A. The analysis of the questionnaire's results showed that: 

 The preparation programs quality standards of the basic stage 

Arabic language students-teachers among the Palestinian 

universities from the students-teachers and teaching staff members 

(combined) perspectives, have achieved an above average degree 

of availability, averaging arithmetic (2.91) and percentage (58.2%). 

 The preparation programs quality standards of the basic stage 

Arabic language students-teachers among the Palestinian 

universities from teaching staff's perspective only has achieved a 

high degree of availability, averaging arithmetic (3.63) and 

percentage (72.6%). 

 The preparation programs quality standards of the basic stage 

Arabic language students-teachers among the Palestinian 

universities from the students-teachers' perspective only has 
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achieved moderately availability, averaging arithmetic (2.73) and 

percentage (54.6). 

 There is a statistically significant difference at the level (0.05) 

between the mean scores of the availability of preparation 

programs quality standards of the teaching staff and the students-

teachers in favor of the teaching staff. 

 There were no statistically significant differences at the level of 

(0.05 = α) degrees in analyzing the results of preparation programs 

quality standards of the upper basic stage Arabic language 

students-teachers among the Palestinian universities due to the 

universities, 

B. The analysis of the note card's results showed that: 

 The preparation programs quality standards of the upper basic 

stage Arabic language students-teachers at the Palestinian 

universities have achieved moderately availability, averaging 

arithmetic (2.53) and the rate of (50.6%). 

Recommendations 

 Based on the study results, the following recommendations are laid 

out: 

 The Ministry of Education should hold a workshop enabling the 

researcher to present the perception proposal based on the list of 

quality standards of this research, accompanying with the presence 

of the responsible of the preparation of the Arabic language 

teachers programs at the Palestinian universities, and the directors 

of departments of the ministry in the homeland discussing the 

researcher at the visualization and the list of Quality Standards, 

until the adoption of the proposed concept to the preparation 

programs quality standards of the upper basic stage Arabic 

language students-teachers at the Palestinian universities. 
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 Planners of preparation programs Arabic language teachers' 

preparation programs have make benefits from the list of quality 

standards in developing of preparation programs. 

 Arabic language supervisors at the Ministry of Education have to 

make benefits from the note card in their assessment of teachers. 

 Arabic language supervisors of practical education in the 

preparation programs of the Arabic language teachers have to make 

benefits from the note card in their assessment of students-teachers. 

 The Ministry of Education has to adopt unified preparation 

program for the upper basic stage Arabic language teachers at the 

Palestinian universities. 

 Reconsidering the policy of admission of the Arabic language 

students-teachers at the Palestinian universities.  

 Focusing on the practical education in the preparation process of 

the Arabic language teachers. 

 Adoption of continuous assessment of the preparation programs 

policy including the goals, curriculum, teaching staff and students-

teachers. 

 Organizers of the preparation programs should be aware of the 

Arab and international experiences adopted in the preparation 

programs according to the quality standards.  
Suggestions for further studies  

 The Researcher suggests that other research should be conducted 

on the following topics: 

 Evaluating the performance of teaching staff in the preparation 

programs of Arabic language teachers at the Palestinian 

universities.  

 Developing the Arabic language teachers' preparation program 

curricula at the Palestinian universities.  
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 Developing training programs for teachers in service according the 

comprehensive quality standards. 

 Developing the Palestinian Teacher's Guide in light of the 

comprehensive quality standards. 

 Developing electronic curricula to preparation programs of the 

Arabic language teachers approved by the Palestinian universities. 

 Developing model lessons electronically adopted in accordance the 

preparation programs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


