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 ملخص الدراسة 
 تأهيل المعلمين في الجامعات الفلسطينيةإعداد و الوضع القائم لبرامج  هدفت الدراسة إلى تقصي   

ولتحقيق  .رامجوذلك من خالل التعرف على اتجاهات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية نحو هذه الب
تحقق الباحثان من صدق   .استباناتثالث  في المتمثلة أدوات الدراسةمت صم  أهداف الدراسة 

 .اب معامل الثبات كرونباخ الفابحس هاموعة من الخبراء، ومن ثباتجعلى مدوات بعرضها المحتوى لأل
سبين إلى برامج وجميع الطلبة المنت ،تألف مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية

عشوائية اختيرت بالطريقة ال فقد أما عينة الدراسةالمعلمين في الجامعات الفلسطينية. إعداد وتأهيل 
 مثل في هذه البرامج تمثل في جميع محاوها تقريبا  ا  واضح ا  ن هنالك قصور أبأظهرت النتائج  .البسيطة

 ،التعلم مصادرو  ،تقدم الطلبةو  ،يم والتعلمالتعلو  ،تقييم الطلبةو  المناهجو  ،مخرجات التعلم المقصودة
لبعض المساقات إفادة كبرى للطلبة مثل مساقات التربية  ظهر أنبينما   .ضمان الجودة وتحسينهاو 

همها استخدام طرق تدريسية أ من  خرجت الدراسة بتوصيات العملية ومساقات أساليب تعليم التخصص.
 ئلة الحفظ.أسسئلة التفكير على أماشى مع تغليب مختلفة وتصميم اختبارات التقويم بطريقة تت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Abstract 
  This study aimed at evaluating teacher education   programs in Plaestine from pre-service 

and in-service teachers, and faculty members’ percpectives.  To achieve this goal, three 

instruments were developed to measure their attitudes toward teacher education programs.  

These instruments were considered to be valid and reliable. Population of this study was 

consisted of all pre-service and in-service teachers, and faculty member’s at all Palestinian 

universities. Sample was randomly selected from the population. Results showed that 

intended learning outcomes of teacher education programs, curriculum, teaching and 

learning process, and evaluation process didn’t  reach the level that the sample aimed and 

wanted to, but some courses such as practicum and teaching specialty courses were 

achieved these goals and were very helpful. 

Some  recommendations such as using different teaching and evaluation methods, and 

that value critical thinking over traditional methods. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 مقدمةال
فييي ظييل  المنافسيية العالمييية والقتصيياد العييالمي  التكنولييوجي  وثييورة المعلومييات ا دادت أهمييية تبنييي 

ييي  عليييى اليييدور النشييي   سياسيييات تربويييية لتحسيييين جيييودة التعلييييم واليييتعلم، وعلييييك فقيييد بييير ت توجهيييات ت رك 

ليييييدها، ولييييي  حف هييييا للطالييييب فييييي عمليتييييي التعليييييم والييييتعل م سييييعيا  للبحيييي  عيييين المعرفيييية وا تشييييافها وتو 

إعيييادة تشيييبيل البيئييية الصيييفية والمنييياهج واسيييتراتيجيات التيييدري  والتقيييييم  تطليييباألمييير اليييذ   وتخ ينهيييا، 

 .وأدوار المعلمين والمتعلمين

، بحيي  المعليم إعيداد متطلبياتوإعادة التفكير فيي  هجالمنا تطورات متابعةل بر ت حاجة وعليك فقد 

 وا داد الهتمام الخدمة، أثناء والتدريب والتربية العملية والتربو   والتخصصي، العام، إلعدادبا بدأ الهتمام

ا داد  ليذا، فقيد .، وكيفيية اسيتخدامها ميع طلبتيكالحد ثية الوسائل التعليمية مع التعامل كيفيةل معرفة المعلمب

األمير اليذ   ،ومعنوييا   مادييا   المناسيب الجو بتهيئة المعلمين إعداد لبرامج  والمنفذةالجهات المشرفة  اماهتم

 التعليميية بيأدوارهم القييام عليى وتربوييا   علمييا   السيتعداد عليى تليك البيرامج طلبية يسياعدشيأنك أن مين 

 .بفعالية المستقبلية

المهنيية  لهيا اليدور الكبييير  فيية المعليم،  فينن  معر تليك البيرامجوانطالقيا  مين الواقيع إليى المييأمول فيي 

صييلهم واتجاهياتهم نحيوه ونحيو الميادة التيي  در سيها، وإن  إعيداده ليبيون ذا في التأثير في فهم طلبتك وتح

قدرات عالية في تعليمك،  تطلب منك أن يعمل على تطوير ممارساتك وأن ي هر فهما  عميقا  لما  در سك، 

وأن  تعر ف الطرق المسيتحدثة لتدريسيك وتقييميك لطلبتيك، وأن  بهيل ببيرامج مين شيأنها أن تسيهم فيي تميام 

 (.2004) الروي ، عداده وتكوينكإ 

علييى التماشييي مييع التوجهييات  ينقييادر  واليبونيي ببييرامج إعييداد المعلمييين وتييأهيلهم الهتمييامكييل ورغييم 

إذ إنهيا تركيي  فيي الكثييير ميين   ،بييرامجتليك القصييور فييي  ل  يي ال هنيا  كالحد ثية، تشييير الدراسيات إلييى أني



يا  يبد  إليى تكيوين فهيم خياط  األحيان على الجوانب الن ريية أ ثير مين الجوانيب الت طبيقيية العمليية، مم 

يال يعنيي النجيا  معلمي قبل الخدمة لدى  حول قضايا التعليم والتعل م، فيعتقد الكثيير مينهم أن التعلييم الفع 

فيييي الضيييب  الصيييفي  والنشييياطات التعليميييية التيييي يقيييدمونها لطلبيييتهم، ويهميييل هيييبلء أهميييية الفهيييم العمييييق 

 ,Loughran, Mulhall & Berry, 2008; Hashweh)عليمييك لموضييوا التخصييص وكيفييية ت

2005). 

، تبي ن وجود عدد من الدراسات التي بحثت في واقع برامج إعداد        وبالرجوا إلى األدب التربو  

في  ، ومع األخذ بالعتبار الجوانب اليجابية لمعرفة مثل هذا الواقعومحليا   عالميا   وتأهيل المعلمين

ي ، فقد فلسطين واقع برامج إعداد وتأهيل المعلمين من وجهة ن ر الطلبة جاءت فكرة هذه الدراسة لتقص 

 وأعضاء الهيئة التدريسية .  

 مشكلة الدراسة

وأعضاء الهيئة  المعلمين من وجهة ن ر الطلبة تأهيلعداد و إ واقع برامج  بتقصيتتحدد مشبلة الدراسة  

   .التدريسية 

 الدراسة أسئلة

 : السبال الرئيسي اآلتيراسة لإلجابة عن الدتسعى هذه 

تاهيل المعلمين من حي : اهم المساقات وا ثرها فائدة للملتحقين بهذه البرامج، إعداد و  ما واقع برامج

ن بهذه البرامج، و الهداف التي تم تحقيقها، ومحتوى الخطة التعليمية، و والمهارات التي ا تسبها الملتحق

لم، بالضافة الى الصعوبات التي واجهت الملتحقين في برامج اعداد وتاهيل والتقييم، وجودة فرص التع

الخدمة( وأعضاء الهيئة الخدمة ومعلمي اثناء ن وجهة ن ر الطلبة )معلمي ما قبل المعلمين م

  ؟التدريسية

 :اآلتيةجيب عن هذا السبال من خالل الجابة عن السئلة الفرعية أ



 أثناءمعلمي ما قبل الخدمة ومعلمي أعضاء الهيئة التدريسية و  اتما متوس  اتجاه : ولالسؤال ال 

 هيل المعلمين؟ أعداد وتإ نحو برامج  الخدمة 

معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي  من وجهة ن رهمية أ  ثر مساقات التاهيل التربو  أما : السؤال الثاني

 ثناء الخدمة؟أ

معلمي ما من وجهة ن ر  في مجال التعليم فادة ثر مساقات التاهيل التربو  استأما : السؤال الثالث

 الخدمة؟ أثناءقبل الخدمة ومعلمي 

الخدمة من خالل التحاقهم  أثناء وما قبل الخدمة ومعلم وما المهارات التي ا تسبها معلم: السؤال الرابع

 ؟تأهيل المعلمين امج إعداد وببر 

عضاء الهيئة أ و  الخدمة أثناءعلمي اتجاهات معلمي ما قبل الخدمة وم متوس  ما: السؤال الخامس

 هيل المعلمين؟أعداد وتإ  برامجهداف أ التدريسية نحو 

عضاء الهيئة أ ثناء الخدمة و أاتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي  متوس  ما: السادس السؤال

 لبرامج إعداد وتأهيل المعلمين؟ التدريسية نحو محتوى الخطة ال اديمية

عضاء الهيئة أ الخدمة و  أثناءاتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي   متوسما : السابع السؤال

 المتبعة في برامج إعداد وتأهيل المعلمين؟ التقييمعملية التدريسية نحو 

عضاء الهيئة أ الخدمة و  أثناءاتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي متوس  ما : السؤال الثامن

 ؟إعداد وتأهيل المعلمين  في برامج التدريسية نحو جودة فرص التعلم

خالل التحاقهم أثناء الخدمة  يما قبل الخدمة ومعلم يمعلمما الصعوبات التي واجهت : السؤال التاسع

 ؟إعداد وتأهيل المعلمينببرنامج 

 

 



 هداف الدراسةأ

 من حي  ،لى تحليل الوضع القائم لبرامج تأهيل المعلمين في الجامعات الفلسطينيةإ هذه الدراسة تهدف

وذلك  نشودة،المنهاج، طرق التدري ، طرق التقييم، والتقنيات الحد ثة المستخدمة، ومخرجات التعلم الم

 من خالل التعرف على اتجاهات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية نحو هذه البرامج. 

 أهمية الدراسة 

في برامج إعداد  تقويمية وتشخيصية للوضع القائم تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة ألنها دراسة

في وجد  إن ي هر من ضعفقد معالجة ما ساعد في بالتالي فان هذه الدراسة ستو  ،المعلمين وتأهيلهم

المختصون في مجال التدريب واإلشراف في و ارة التربية  من نتائج هذه الدراسة سيستفيدو  ،هذه البرامج

  علمين وتأهيلهم في الجامعات.القائمون على برامج إعداد المو  ،والتعليم العالي الفلسطينية

هيل ألى برامج إعداد وتإنها ترك  على الطلبة المنتسبين أ ؛الدراسة الحالية مما   يد في أهميةو  

إعداد  طلبة على في حين رك ت بعض الدراسات ذات الصلة ،المعلمين وكذلك أعضاء الهيئة التدريسية

(. والقليل منها على 2007؛ شاهين، 2007 ،أبو دقة واللولو ؛2004، )صبر  وأبو دقة المعلمين

 (. 2001برامج تأهيل المعلمين) الصماد ، طلبة

 التعريفات اإلجرائية للدراسة

من هم ة هذه البرامج طلبو  ،تمنح شهادة دبلوم تأهيل تربو   التي البرامج هي :التربوي  التأهيلبرامج 

الذ ن سيتخرجون ي الجامعات الفلسطينية العلوم أو اآلداب ف اتمن طلبة كلي معلمي أثناء الخدمة أو

 بببالوريوس في تخصصاتهم مع دبلوم تأهيل تربو .

البرامج التي تمنح شهادة ببالوريوس في التربية تخصص معلم صف أو  هي :المعلمين إعدادبرامج 

 .  (يةتعليم لغة انجلي   ،تعليم لغة عربية تعليم تكنولوجيا، تعليم علوم، )تعليم رياضيات،معلم مجال 



الية في حاإلعداد والتأهيل التربو  المعرفة طبيعة برامج : التربوي  لتأهيلااإلعداد و  واقع برامج

المنهاج، طرق التدري ، طرق التقييم، والتقنيات الحد ثة المستخدمة،  ؛حي  الجامعات الفلسطينية

التي و  عت على  تبانةسالأسئلة جميع وقد تم  دراسة الواقع من خالل  ،ومخرجات التعلم المنشودة

  .الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية

 الدراسة حدود

اقتصرت عينة  الدراسة على طلبة سنة ثانية فأعلى في برامج التأهيل التربو  في جامعات الضفة 

الهيئة التدريسية في  أعضاء إلى باإلضافةالمعلمين،  إعدادفي برامج  فأعلىوطلبة سنك ثالثة  ،الغربية

استبانات في الدراسة  أدواتوتمثلت  ،2010/2011العام الدراسي  فيالمعلمين  وتأهيل عدادإ برامج 

 أعد ت للطلبة وللمدرسين.

 الدراسات ذات الصلةاإلطار النظري و 

 أواًل: اإلطار النظري 

المعا ير التي تستخدم في تقييم البرامج األ اديمية والتي اعتمد ج ء منها في تقييم واقع برامج  من

ةتقييم الهي معا ير  ،المعلمين في هذه الدراسةوتأهيل داد إع  وكالة ضمان الجودةمن قبل  المعد 

لى إوالتي قسمت التقييم الخارجي  معا ير والتي تتضمن (، (QAA, Accessed 2006 البريطانية

  أول : معا ير المستوى األ اديمي التي تتضمن: :قسمين 

والتي من Intended Learning Outcomes (ILOs) ،   مخرجات التعلم المقصودة . أ 

مالئمة و مرتبطة باألهداف العامة، و مبتوبة ومعلنة للطلبة، و محددة وواضحة، الواجب ان تكون 

 .قابلة للتحقيق و  لواقع وحاجات الطلبة

لمرونة )الختيارية(، وا الحداثة والتحد   الدور ،حي  من الواجب ان تتصف ب  :المناهجب. 

أساليب إعداد المناهج، مدى تحقيقها و المطابقة للمعا ير الدولية، و الشمولية والعمق، و  ،الوضو و 



 لمخرجات البرنامج المقصودة، مدى تطويرها للعد د من المهارات العقلية والعملية والفكرية

راجعة تنوا أساليب التقييم، وضو  معا ير التقييم ) تابة( وتقديمها للطلبة، تغذية :  تقييم الطلبة. ج

مة أساليب التقييم للمخرجات المقصودة، دقة أساليب التقييم ءسريعة وفورية ) تابة وشفهية(، مال

وضو  )عند الضرورة(  وموضوعيتها وشفافيتها من خالل ممتحنين خارجيين أو أ ثر من مقيم، 

 . أساليب التقييم للطلبة ودقة مواعيد أدائها

 Student Achievement ةالمقصود متحصيل الطلبة وفقا  لمخرجات التعليد. 

مدى توافق تحصيل الطلبة مع مخرجات البرنامج المقصودة ومستوى الدرجة الممنوحة، نسبة نجا  

 الخ. , نسب النجا  والرسوب والنذارات الممنوحة و......الطلبة ومدى تفوقهم

 تتضمن : و  Quality of Learning Opportunities نوعية فرص التعليممعا ير ثانيا : 

تنوا فرص تعلم فعالة )مجموعات صغيرة وكبيرة، تعلم فرد  وذاتي(، تنوا :  التعليم والتعلم. 1

مناسب ألساليب تدري  المعارف والمهارات الخاصة، مدى إشرا  الطلبة في عملية التعلم 

والنقاش والحوار، مدى دقة وانت ام حضور الطلبة للمحاضرات، توفر فرص تدريب ميداني، 

ى  يارة خبراء مختصين للمشاركة في فعاليات البرنامج، مدى تحسين مهارات المدرسين مد

 خاصة الجدد منهم.

مة ءوالدعم األ اديمي المقدم لهم، مال أساليب استقطاب الطلبة: ويراعى فيها  تقدم الطلبة. 2

ة الملتحقين مستوى التقدم األ اديمي العام للطلب قدرات الطلبة المقبولين لمتطلبات البرنامج

 .من البرنامج وأسبابها بالبرنامج، نسبة الطلبة المنسحبين

 مدى استخدام التجهي اتو توفر وتنوا مصادر التعليم، : وتتضمن  التعلم مصادر.  3

البرنامج  مدى فعالية استخدام هذه المصادر في دعم مخرجاتو والمختبرات واألجه ة والمبتبة، 

مبهالت الهيئة  يئة التدريسية والفنية واإلدارية، مدى انسجاممدى تفعيل أداء الهو المقصودة، 



  .التدريسية وخبراتها مع متطلبات وأهداف البرنامج

توفر هيبلية إدارية وأ اديمية لضمان تحسين معا ير : وتتضمن ضمان الجودة وتحسينها . 4

امج )لوائح، في حقول التخصص ونوعيتها، توفر أن مة مبتوبة وواضحة وموثقة للبرن الجودة

  .سجالت عمليات التقييم(، أساليب التغذية الراجعة من الطلبة ومن الهيئة التدريسية محاضر،

للحبم على أ  برنامج إلعداد المعلمين تتمثل  ا  ( أن هنا  معا ير Blair, 2000وقد اشار بلير ) 

 هم ومهنتهم.في كفاءة ومهارات خريجي البرنامج في تعليم تخصصاتهم، واتجاهاتهم نحو طلبت

 ذات الصلةثانيًا: الدراسات 

( والتي 2000المحاسنة ) وأجريت في الردن دراسةمن الدراسات التقييمية لبرامج تأهيل المعلمين 

هدفت إلى تقويم برنامج تأهيل المعلمين أثناء الخدمة ) الدبلوم العام في التربية ( في جامعة مبتة من 

نتائج إجماا أفراد عينة الدراسة على تقد رات متوسطة حسب وجهة ن ر الطلبة . كان من أبر  ال

المقياس المعتمد في الدراسة وقد رتبت المجالت تنا ليا  حسب تقد رات المقياس المعتمد على النحو 

مجال  مجال التسهيالت المتوفرة في البرنامج، اآلتي: األهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها،

 مجال أساليب التقويم . طها، مجال أساليب التدري ،المساقات الدراسية وخط

وهدفت إلى معرفة درجة رضا معلمي في األردن ( 2001وفي دراسة أخرى أجراها الصماد  )      

وكان من أبر   ،برنامج تأهيل المعلمين لدرجة الببالوريوس في جامعة اليرمو  عن البرنامج نفسك

في برنامج تأهيل المعلمين لدرجة الببالوريوس في جامعة النتائج أن درجة رضا الطلبة المعلمين 

وقد ظهر أن هبلء الطلبة لم يبونوا راضين بشبل جيد عن بعض  ،اليرمو  جاء بدرجة متوسطة

 مجالت البرنامج ومن أهم تلك المجالت األهداف حي  حصل على أقل متوس  حسابي.

أن هنا  أمورا  ايجابية  في فلسطين، أظهرت التي أجريت( 2004دراسة صبر  وأبو دقة ) أما       

استخدام الوسائل التعليمية إل أن  التدرب على في التربية العملية تتعلق بأداء الطالب المعلم مثل



كونها ن رية وغير قابلة  الدراسة أظهرت أيضا  أمورا  سلبية تعلقت بطبيعة بعض مساقات التربية

تقوم بالترتيب واإلعداد المسبق لفترة التدريب، واستخدام التعليم وبالتالي فعلى الجامعة أن  للتطبيق.

المصغر للتدرب على إدارة الصف ومهارات التدري  قبل البدء بالتطبيق العملي، وضرورة استخدام 

  .الكتب المدرسية لدراستها وتحليلها في بداية دراستهم الجامعية

عناصر التي تبثر في الت عليم الفع ال ( في الWong and Lai,2006بحثت دراسة ونج وليك )و 

معل ميييا  ومعل مييية مييين معل ميييي قبيييل  24فييي الر ياضييييات ليييدى معل ميييي قبيييل الخدمييية وقيييد تكونييت العينييية مييين 

الخدميية، تييم  جمييع البيانييات ميين مشيياهدات مباشييرة لممارسييات المشيياركين أثنيياء تنفيييذهم التييدري  ضييمن 

بعيد تنفييذهم اليدروس.  أظهيرت النتيائج عيدم فيروق ذات مساق التربيية العمليية، وأ جرييت معهيم مقيابالت 

دلليية إحصييائية فييي الممارسييات ت عيي ى للجيين ، وكييان هنييا  فييروق داليية احصييائيا  بييين ممارسيية المعلييم 

 ومعرفتك ببيفية تعليم المحتوى. 

 إلى هدفتفي الجامعة اإلسالمية في غ ة، و ( التي أجريت 2007وفي دراسة أبو دقة واللولو )   

 المساقات أهمية أظهرت الدراسة  ،الخريجات ن ر وجهك منالتربية   لية في المعلم إعداد برنامج متقوي

 وأن الكلية وبرنامج المدرسين عن الطالبات رضا  ما أظهرت الن رية، للمواد بالنسبة والتطبيقية العملية

  ما التدري  مهنة لممارسة ةالال م المهارات و اليجابية تنمية التجاهات في واضحة قدرة لك البرنامج

 الميداني التدريب برنامج أن النتائج . وبينتوالحاسوبية التكنولوجية الطالبات للمهارات حاجة وأظهرت

 بالهتمام الدراسة وأوصت .الميداني التدريب فترة  يادة اقترا  مع التدريسية بعض المهارات ي نم

 المعلمين إعداد برنامج تقويم و مراجعة وضرورة استمرار يةوالمهن التقنية والمهارات العملية بالتطبيقات

 .الفلسطيني المجتمع في المعلم احتياجات لتلبية

( التحديات التي تواجك التربية العملية في برامج اعداد 2007أظهرت دراسة دياب ) وفي السياق

من قبل الطلبة والقائمين  بالتربية العملية الهتمام الكافيعدم  هيل المعلمين في فلسطين ومنها:أوت



نقص اإلعداد واهمال الجانب التطبيقي، كذلك  حي  التركي  على الجانب الن ر  ، على البرامج

  األ اديمي للطلبة المعلمين في مادة التخصص، والالمبالة وقلة الدافعية من قبل بعض الطلبة الذ ن

نجا  فيها والحصول على عالمة جيدة شيء  ن رون للتربية العملية على أنها فترة  منية غير هامة وال

مبكد، وضعف اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التدري  إضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم للتدرج 

بالضافة الى التجاه  في التدريب بسبب قصر الفترة المخصصة لذلك وعدم تواصلها واستمرارها .

، ة العملية ونحو الطلبة المتدربينالمضيفة نحو التربي السلبي لبعض المعلمين المتعاونين في المدارس

 ذلك  اعتقاد الكثير من المعلمين المتعاونين أن الحصص التي  درسها الطلبة المعلمين مضيعة للوقت 

 . أو أنها فترة راحة لهم

 الفلسطينية برامج إعداد المعلمين التي بحثت في( 2007ومما أوصت بك دراسة جبر وحل  )

الثقافة التخصصية في برامج مبونات أساسية تتمثل في الثقافة العامة، و تلك التتضمن  أن ضرورة

موضوا التخصص، والثقافة المهنية، باإلضافة إلى الكفاية التكنولوجية، وت ويد المعلمين بتدريب 

 ميداني مهني في فنون التدري  ومهارات التصال الجتماعي.

التي يبتسبها الطلبة تختلف من  الخبرة العمليةأن  (2007)شاهينأظهرت دراسة وفي السياق 

 تعاون  . هذا الختالف يعود الى اختالف مقدار في التربية العملية همخالل التحاقه خر منآلطالب 

 قبل البرنامج، من اإلشراف  يفية وكم  فاءتك. او بسبب تفاوت عدم أو المتعاون، أو المعلم/و المدرسة

بعض المساقات التربوية بشبل كاف  عدم ارتباط . بالضافة الى ييم الطلبةوطريقة الدعم ووسائل تقأ

 .بالسياقات المدرسية

( أن المعرفية ببيفيية تعلييم المحتيوى Lee, et al., 2007وأظهيرت دراسية أجراهيا ليي و ميال ه ) 

 من، حيي  ت بَنى  من خالل سينوات الخبيرة فيي التعلييم، وبهيذا فننيك يمبين لهيذه المعرفية أن تتطيور ميع الي

ظهر من الدراسة التي أ جِرَيت في الوليات المتحدة عليى خمسية معلميين مين الخبيراء اليذ ن ت ييد سينوات 



خبرتهم عن العشر سنوات، ومعلمين جدد تقل سينوات خبيرتهم عين اليثالث سينوات، أن معرفية المعلميين 

سييينوات خبيييرتهم عييين العشييير  الجيييدد ببيفيييية تعلييييم المحتيييوى بسييييطة مقارنييية بن يييرائهم الخبيييراء اليييذ ن ت ييييد

سيينوات، وأن المعل مييين الجييدد واجهييوا صييعوبات فييي مواءميية النشيياطات التعليمييية ومصييادر الييتعل م لييدى 

 طلبتهم.

(  دراسة لبح  أثر الخبرة التدريسية Harris & Sass, 2008وأجرى الباحثان هارس وساس ) 

ت التربية في الوليات المت حدة على والتدريب وعدد المساقات التي  درسها الطالب في إحدى كل يا

المعرفة المهنية لمعل مي الرياضيات.  أظهرت النتائج أن تأثير الخبرة في  يادة انتاجية المعل م ظهر في 

المدارس البتدائية والمتوسطة، بينما كان للخبرة تأثير قليل على انتاجية معلم الرياضيات في المرحلة 

راسة أن أثر الخبرة  نخفض بالنتقال من المدرسة البتدائية إلى المتوسطة  الثانوية حي  أوضحت الد 

نة األولى، وأن الخبرة التالية  ل الباحثان أن التأثير األ بر للخبرة يحدث في الس  إلى الثانوية.  وتوص 

تبد  إلى  يادة متناقصة في إنتاجية المعلم.   كما أظهرت الدراسة أن التدريب من أجل التطور 

ي أثناء الخدمة ل تأثير إيجابي  لك على إنتاجية معلمي المدارس اإلبتدائية، بينما التدريب لك تأثير المهن

إيجابي على انتاجية معل مي الرياضيات في المدارس المتوسطة والثانوية، ويأتي التأثير من التركي  

مساقات كلية التربية  على المحتوى أثناء التدريب، وأظهرت الدراسة أن  عدد مساقات المحتوى ضمن

  رتب   ايجابيا  مع أداء معلمي الرياضيات في المدارس الثانوية.

 الدراسةاجراءات 

 اتبعت هذ الدراسة المنهج الوصفي المسحي التربو  لمناسبتك لهذا النوا من الدراسات.    

  مجتمع الدراسة

لبة المنتسبين الى برامج اعداد وجميع الط ،تألف مجتمع الدراسة من جميع اعضاء الهيئة التدريسية

وتاهيل المعلمين في الجامعات الفلسطينية )جامعة بير يت، وجامعة النجا ، وجامعة القدس، وجامعة 



في  بيت لحم، وجامعة الخليل، وجامعة فلسطين التقنية، وكلية مجتمع المراة، وكلية العلوم التربوية(

 .2010/2011الفصل الثاني من العام الدراسي 

 نة الدراسةعي

 .بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة وااختير  طالبا  وطالبة 574 تألفت عينة الدراسة من

  130طالبا ملتحقا في برنامج اعداد المعلمين، ومن   410من بصورتها النهائية  تألفت هذه العينة 

 . عضو هيئة تدري  34ي برنامج التأهيل التربو  ومن ملتحقا ف معلما  

 دوات الدراسةأ

دراسة، وهي عبارة عن ثالث استبانات؛ لل أدوات ثالث لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحثان بتطوير      

ثناء الخدمة أعداد وتاهيل المعلمين من وجهة ن ر معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي إ برامج واقع لقياس 

موافق اإلجابة ) عطيتأ  برت الخماسي كاآلتي:. واعتمدت الستبانات مقياس ليعضاء الهيئة التدريسيةأ و 

 اإلجابة )غير موافق(و  (،3) العالمة (محا داإلجابة )، و (4) ( العالمةموافقاإلجابة )و  ، (5) ( العالمةبشدة

التعامل مع قيم المتوسطات  تم  إلى ذلك  واستنادا   .(1) العالمة اإلجابة )غير وافق بشدة(و  ،(2) العالمة

 تكون التجاهات سلبية. 3قل من األالمتوسطات  . 1  تي:اآلالبيانات على النحو الحسابية لتفسير 

 .ايجابي متوس  اتجاه بون ي 3.99 -3.00المتوسطات ما بين  .2

 ايجابي عالي.اتجاه بون اتجاه يفأ ثر  4المتوسطات  .3

 صدق المحتوى:

من ذو  الختصاص؛  للتحقق من صدق أدوات الدراسة، قام الباحثان بعرضها على سبعة محبمين 

لتحبيمها من حي  مالءمة الفقرات ألغراض الدراسة، ومدى الصحة اللغوية للفقرات، وأ خذت جميع 

 . لبعض الفقرات من حذف أو إضافة أو تعد لبعين العتبار آراء المحبمين 

 الدواتثبات 



( Cronbach's Alphaدوات الدراسة عن طريق استخدام كرونباخ الفا )أتحقق الباحثان من ثبات 

( وهذه القيم  0.94) و(  0.73بين )(، التي تراوحت 1يم ثبات الدوات في جدول رقم )وت هر ق

 مقبولة لغراض هذه الدراسة.

 .الدراسة أدوات(: قيم معامل ثبات 1جدول رقم )
عدددددددددددددددددددد د  المجال االداة

 االسئلة

 معامل الثبات

Cronbach's Alpha 

االداة االولىىىىىىىص وال   ىىىىىىى  

 الهيئ  التدريسي ب عض ء 

 0.94 8 اطر االهتم م ب لك در )الحوافز(

 0.93 6 اهداف البرن مج

 0.91 12 محتوى ال ط  االك ديمي 

 0.89 7 التقييم

 0.88 16 جودة وفرص التعلم

 0.95 49 االداة ك مل 

االداة الث نيىىىىىىىى  وال   ىىىىىىىى  

ب لطلبىى  الملتحقىىىين ببرنىىى مج 

الت هيىىىل التربىىىوق )مىىى   بىىىل 

 دم (ال 

 0.75 5 االمور التي تشجع علص االلتح ق بببرن مج اعداد المعلمين

 0.90 23 المه رات المكتسب  بسسبب االلتح ق ببرن مج الت هيل التربوق

 0.77 10 الصعوب ت التي تواجه الملتحقين ب لبرن مج

 0.77 4 اهداف البرن مج

 0.86 12 محتوى ال ط  االك ديمي 

 0.85 7 التقييم 

 0.88 16 جودة وفرص التعلم

 0.92 77 االداة ك مل 

االداة الث لثىىىىىىىى  وال   ىىىىىىىى  

ب لمعلمين الملتحقين ببرن مج 

الت هيىىىىىل التربىىىىىوق )ا  ىىىىىى ء 

 ال دم (

 0.73 6 رن مج اعداد المعلمينالمور التي تشجع علص االلتح ق ببا

 0.87 23 المه رات المكتسب  بسسبب االلتح ق ببرن مج الت هيل التربوق

 0.77 10 الصعوب ت التي تواجه الملتحقين بلرن مج

 0.79 4 اهداف البرن مج

 0.91 12 محتوى ال ط  االك ديمي 

 0.88 7 التقييم 

 0.88 16 جودة وفرص التعلم

 0.91 78 االداة ك مل 

 

 ومناقشتها الدراسة نتائج

 :لفرعيةا أسئلتها تسلسل وفق ومناقشتها الدراسة نتائج تاستعرض

ثناء أمعلمي ما قبل الخدمة ومعلمي عضاء الهيئة التدريسية و أما متوسط اتجاهات السؤال االول: 

 عداد وتأهيل المعلمين؟ إالخدمة  نحو برامج 

لإلجابة عن هذا السبال تم استخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات اعضاء 

مجالت األداة، وت هر نتائج ذلك في  على كل  مجال من وأثناء الخدمةقبل الهيئة التدريسية ومعلمي 

 .(2جدول رقم )



اعضيييياء الهيئيييية التدريسييييية (: المتوسييييطات الحسييييابية والنحرافييييات المعيارييييية لسييييتجابات 2جييييدول رقييييم )
 أدوات الدراسة.على كل  مجال من مجالت ومعلمي ما قبل الخدمة ومعلمي اثناء الخدمة 

اصددددة ااعهددددا    ئددددة االداة الخ 

 الت ريس

علمدددددا ا  دددددا  ماالداة الخاصدددددة ا

 الخ مة

االداة الخاصدددة امعلمدددا مدددا  بدددل 

 الخ مة

الوسىىىىى   العدد المجال

 الحس بي

االنحراف 

 المعي رق

الوسىىىىىىىى   العدد

 الحس بي

االنحراف 

 المعي رق

الوسىىىىىى   العدد

 الحس بي

االنحىىىراف 

 المعي رق

 NA NA NA 403 3.90 .49 130 3.77 .61 المهارات المكتسبة

 NA NA NA 404 3.43 .66 129 3.45 .67 الصعواات

 75. 3.47 128 74. 3.47 401 64. 4.23 34 اال  اف

 73. 3.39 128 56. 3.57 396 50. 4.25 34 محتوى الخطة االكاديم ة

 78. 2.27 127 75. 2.40 396 60. 4.27 33 التق  م

 64. 2.25 127 64. 2.40 396 44. 4.24 34 جودة فرص التعلم 

NAلم تق  الداة هذا المجال = 

،  ثر ايجابية على جميع المجالتاألهي الهيئة التدريسية  أعضاءاتجاهات  أن( 2يالحظ من جدول )

 نأو  ى جميع المجالت،فيما بينها عل الخدمة كانت متقاربة تقريبا  قبل وأثناء بينما اتجاهات معلمي 

لى عدم إ، وقد يع ى السبب ى مجالي التقويم وجودة فرص التعلم ثر سلبية كانت علألاالتجاهات 

وتتفق هذه النتيجة مع  أفضل.عالمات يستحقون  في الغالب رضا الطلبة عن عالماتهم وشعورهم أنهم

في جامعة  تقويم برنامج تأهيل المعلمين أثناء الخدمةالتي أجريت ل( 2000) نتيجة دراسة المحاسنة

 عينة الدراسة.أفراد بين  حصل على أقل متوس أساليب التقويم أن مجال وأظهرت  ،مبتة

وجهة نظر معلمي ما قبل الخدمة  منهمية أهيل التربوي أكثر مساقات التأما السؤال الثاني: 

 ثناء الخدمة؟أومعلمي 

جيب عن هذا السبال من خالل حساب المتوسطات الحسابية لستجابات معلمي ما قبل الخدمة أ

في برامج اعداد وتاهيل  ،همية المساقات المطروحةأالخدمة على الج ء الخاص بثناء أومعلمي 

 (.3المعلمين من الستبانة، وت هر النتائج في جدول رقم )

ميا قبيل  وهييل المعلميين كميا  راهيا معلميأعيداد وتإ المساقات المطروحية فيي بيرامج  أهمية(: 3جدول رقم )

 الخدمة أثناء والخدمة ومعلم



  معلمي م   بل ال دم  الفقرة الر م

 الترتيب

  معلمي ا   ء ال دم 

الوسىىىىىىىىى   العدد الترتيب

 الحس بي

االنحراف 

 المعي رق

الوسىىىىى   العدد

 الحس بي

االنحراف 

 المعي رق

 7 649. 3.15 89 6 691. 3.24 254 علم نفس ال مو 1

 10 799. 2.78 126 10 833. 2.94 239 اسس التربي  2

 6 800. 3.19 113 8 736. 3.15 255 وقعلم ال فس الترب 3

 8 867. 2.95 95 7 805. 3.18 316 م  هج البحث في التربي  4

 9 927. 2.93 97 5 700. 3.27 200 الم ه ج المدرسي 5

 3 652. 3.58 101 3 648. 3.46 270 الوس ئل التعليمي  6

 5 682. 3.39 116 4 704. 3.31 336 القي س والتقويم 7

 2 659. 3.59 117 2 633. 3.52 307 تدريس الت صصاس ليب  8

 4 707. 3.40 25 9 828. 3.12 190 االرش د المدرسي  9

 1 444. 3.74 57 1 662. 3.60 264 التربي  العملي  10

ثناء الخدمة كانت أالمساقات لمعلمي ما قبل الخدمة ومعلمي  أهم أن( 3يالحظ من جدول رقم )

همية كان أ قلها أبينما  ،ساليب تدري  التخصص متبوعا بالوسائل التعليميةأو  ،مساقات التربية العملية

بسبب التركي  على الجانب الن ر  ولي  العملي في تدري  مساق  قد يبون وهذا  .س  التربيةأمساق 

 س  التربية، وعدم رب  محتوى المساق بالسياق المدرسي.أ

حسب وجهة نظر معلمي في مجال التعليم استفادة هيل التربوي أكثر مساقات التأما السؤال الثالث: 

                                                                        ما قبل الخدمة ومعلمي اثناء الخدمة؟

جيب عن هذا السبال من خالل حساب المتوسطات الحسابية لستجابات معلمي ما قبل الخدمة أ

عداد وتاهيل إ المطروحة في برامج ج ء الخاص بالستفادة  من المساقات ومعلمي اثناء الخدمة على ال

 (.4المعلمين من الستبانة، وت هر النتائج في جدول رقم )

 وهييل المعلميين كميا  راهيا معلميأعيداد وتإ (: الستفادة مين المسياقات المطروحية فيي بيرامج 4جدول رقم )
 الخدمة أثناء وما قبل الخدمة ومعلم

 الترتيب معلمي ا   ء ال دم  الترتيب معلمي م   بل ال دم  ةالفقر الر م

الوسىىىىىىىى   العدد

 الحس بي

االنحراف 

 المعي رق

الوسىىىىىىىىى   العدد

 الحس بي

االنحراف 

 المعي رق

 5 792. 3.19 81 5 801. 3.20 235 علم نفس ال مو 

 8 0.994 2.58 116 10 953. 2.77 218 اسس التربي  

 7 872. 3.10 106 8 882. 3.07 236 علم ال فس التربوق 

 8 951. 2.73 86 6 884. 3.13 290 م  هج البحث في التربي  

 10 1.089 2.51 91 7 826. 3.09 188 الم ه ج المدرسي 

 3 912. 3.31 95 2 783. 3.40 243 الوس ئل التعليمي  

 6 807. 3.18 108 4 794. 3.26 308 القي س والتقويم 

 2 824. 3.37 109 3 816. 3.38 289 صصاس ليب تدريس الت  

 4 981. 3.21 21 8 884. 3.07 175 االرش د المدرسي  

 1 581. 3.68 53 1 787. 3.57 242 التربي  العملي  



لمعلمي ما قبل الخدمة ومعلمي اثناء الخدمة كانت  إفادةالمساقات  أ ثر أن( 4يالحظ من جدول رقم )

فادة فقد إقلها أبينما  .بالوسائل التعليمية ب تدري  التخصص متبوعا  ساليأو  ،مساقات التربية العملية

ن أ ذكرواالخدمة فقد  أثناء وما معلمأ ،دمةخما قبل ال وهذا ما افاد بك معلم .س  التربيةأمساق ل ان 

 قل قد حصلوا عليها من مساق المنهاج المدرسي.ألالستفادة ا

بسبب رب  هذه المساقات مع الواقع  ،وسائل التعليميةترجع الستفادة من مساقات التخصص وال     

المدرسي والتدرب عليها، بالضافة الى تغلب الجانب العملي على الجانب الن ر  في تدري  هذه 

ثناء الخدمة أ. كذلك  رجع عدم الستفادة من مساق المنهاج المدرسي من قبل معلمي المساقات

، األمر الذ  قد التدريسية خبراتهمهاج المدرسي من خالل ومعرفتهم الدقيقة بالمن المسبق تعرضهمل

  يبون أدى إلى عدم استفادتهم منك.

الخدمة من خالل أثناء  وما قبل الخدمة ومعلم وما المهارات التي اكتسبها معلمالسؤال الرابع: 

 ؟إعداد وتأهيل المعلمين التحاقهم ببرنامج

الحسابية لستجابات معلمي ما قبل الخدمة جيب عن هذا السبال من خالل حساب المتوسطات أ

ومعلمي اثناء الخدمة على الج ء الخاص بالمهارات المبتسبة  من المساقات المطروحة في برامج 

 (.5وت هر النتائج في جدول رقم ) .عداد وتاهيل المعلمينإ 

التحياقهم ن خيالل الخدمية مي أثنياء ودمة ومعلميما قبل الخ والمهارات التي ا تسبها معلم(: 5رقم )جدول 
 تأهيل المعلمين.إعداد و ببرنامج 

 الترتيب معلمي ا   ء ال دم  الترتيب معلمي م   بل ال دم  الفقرة الر م
الوس   العدد

 الحس بي

االنحراف 

 المعي رق

الوس   العدد

 الحس بي

االنحراف 

 المعي رق

 1 726. 4.28 130 5 862. 4.02 398  ي غ  االهداف السلوكي  بطريق  سليم  1

 6 786. 3.95 130 8 838. 4.00 401 اعداد ال ط  اليومي  والفصلي  2

 4 851. 4.06 130 2 824. 4.06 399 اختي ر الوس ئل التعليمي  الم  سب  3

 17 996. 3.68 130 19 934. 3.81 398 تصميم الوس ئل التعليمي  الم تلف  4

 7 883. 3.91 129 1 766. 4.08 399 است دام الوس ئل التعليمي  بطريق   حيح  5

 2 757. 4.20 128 4 809. 4.04 394 است دام طرق تدريسي  م تلف  6

 10 855. 3.86 129 15 855. 3.91 397 تطوير انشط   في  تتالءم مع  درات وميول الطلب  7

 15 972. 3.72 128 9 896. 3.98 396 التع مل مع الفروق الفردي  لدى الطلب  8

 19 993. 3.58 128 22 960. 3.64 394 يع التفكير ال   د لدى الطلب تشج 9

 18 1.163 3.60 127 10 889. 3.97 395 القدرة علص الضب  الصفي 10

 13 984. 3.73 128 14 890. 3.92 393 القدرة علص ادارة الو ت 11



 3 3.431 4.18 127 7 809. 4.01 394 تقبل اراء الطلب  12

 5 923. 4.01 129 3 797. 4.04 397 م تلف  من التعزيزاست دام طرق  13

 9 972. 3.88 128 11 749. 3.96 396 است دام طرق نقويم م  سب  14

 11 1.018 3.84 128 16 848. 3.86 396 اعداد اختب رات   د   15

 8 912. 3.90 128 12 880. 3.95 390 ا  رة دافعي  الطلب  للتعلم 16

 14 966. 3.77 128 13 858. 3.93 394 لمحتوى مع وا ع الطلب القدرة علص رب  ا 17

 20 942. 3.57 129 17 868. 3.85 397 التعرف علص  عوب ت التعلم لدى الطلب  18

 16 945. 3.69 128 20 896. 3.79 395 التعرف علص الطلب  الموهوبين 19

 21 1.009 3.49 129 21 925. 3.76 393 كيفي  ادارة وحل المشكالت الصفي  الط رئ  20

 23 1.124 3.16 129 23 1.023 3.61 392 كيفي  التع ون مع االدارة المدرسي  21

 22 1.098 3.35 128 18 914. 3.82 396 كيفي  التع مل مع الزمالء 22

 12 943. 3.78 129 6 840. 4.01 392 مه رة التوا ل مع الطالب 23

ما  وت المبتسبة من المساقات المطروحة كما  راها معلمالمهارا أ ثر أن( 5يالحظ من جدول رقم )

  ،اختيار الوسائل التعليمية المناسبةاستخدام الوسائل التعليمية، و  ؛الخدمة هي أثناء وومعلم ،قبل الخدمة

هداف السلوكية ألصياغة ا، و استخدام طرق تدريسية مختلفة، و استخدام طرق مختلفة من التع ي و 

دارة إلكيفية التعامل مع ا فقد تمثلت في: المبتسبةقل المهارات أما أ. راء الطلبةآتقبل و  ،بطريقة سليمة

دارة وحل المشبالت الصفية، والتعرف على الطلبة إالمدرسية، وكيفية التعامل مع ال مالء وكيفية 

ئل تصميم الوساالموهوبين والتعرف على صعوبات التعلم لدى الطلبة، وتشجيع التفكير الناقد للطالب و 

إعداد وتأهيل مساقات برامج هذه المجالت في عدم تغطية إلى  يعود ذلك قدو  .التعليمية المختلفة

 .الفلسطينية المعلمين

عضاء الهيئة أثناء الخدمة و أاتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي  متوسط ماالسؤال الخامس: 

 هيل المعلمين؟أعداد وتإهداف برنامج أالتدريسية نحو 

ن هذا السبال من خالل حساب المتوسطات الحسابية لستجابات معلمي ما قبل الخدمة جيب عأ 

ومعلمي اثناء الخدمة واعضاء الهيئة التدريسية على الج ء الخاص بالهداف الخاصة بالمساقات 

 (.6المطروحة في برامج اعداد وتاهيل المعلمين، وت هر النتائج في جدول رقم )

اهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي اثناء الخدمة واعضياء الهيئية التدريسيية (: متوس  اتج6جدول رقم )
 نحو اهداف برنامج اعداد وتاهيل المعلمين

 التدريسية الهيئة اعضاء الخدمة اثناء معلمي الخدمة قبل ما معلمي الفقرة الرقم
 الوسططططط  العدد

 الحسابي
 االنحطرا 
 المعياري

 الوسطططططططططط  العدد
 الحسابي

 االنحطرا 
 عياريالم

العطططد
 د

 الوسططططط 
 الحسابي

 االنحطططططرا 
 المعياري

 684. 4.32 34 908. 3.60 128 1.00 3.42 400 ومعلنة صريحة البرنامج أهدا  1

 NA NA NA NA NA NA 34 4.44 .660 الجامعة برسالة مرتب ة البرنامج اهدا  2



 المسطططتو  علططط  الحاجطططا  االهطططدا  تلبطططي 3
 العالمي

NA NA NA NA NA NA 33 4.01 .820 

 المسطططتو  علططط  الحاجطططا  األهطططدا  تلبطططي 4
  الو ني

400 3.22 .995 128 3.22 .930 34 4.26 .790 

 ت طوير علط  ال لبطة البرنطامج أهدا  تساعد 5
 التعلّم عل  مقدراتهم

399 3.59 .930 125 3.56 .937 34 4.24 .741 

 للعمططططل ال لبططططة البرنططططامج أهططططدا  تحضططططر 6
 المهني

400 3.67 .919 127 3.58 .988 34 4.24 .855 

NA = هذا السبال خاص باعضاء الهيئة التدريسية فق 

عداد إ هداف برنامج أ عضاء الهيئة التدريسية نحو أ متوس  اتجاهات  أن( 6يالحظ من جدول رقم )

ثناء أعلى  من متوس  اتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي أ  ايجابية جدا ، وهي هيل المعلمينأوت

هيل أعداد وتإ هداف برامج أ ثناء الخدمة نحو أمعلمي و ما اتجاهات معلمي ما قبل الخدمة بين .الخدمة

 ، ثرها ايجابيةأوقد كان  ،ايجابية متوسطة هموتعتبر اتجاهات هداف،على جميع األ ةالمعلمين متقارب

ر هداف البرنامجأ " بأناتجاههم  حاجات على تلبي األهداف ال هان"أقلها أو  "،الطلبة للعمل المهني تحض 

في جامعة أجريت ( التي 2001، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الصماد ، "المستوى الوطني

لم يبونوا راضين بشبل جيد عن  ،أن الطلبة المعلمين في برنامج تأهيل المعلمين وأظهرتاليرمو  

 حسابي.بعض مجالت البرنامج ومن أهم تلك المجالت األهداف حي  حصل على أقل متوس  

عضاء الهيئة أثناء الخدمة و أاتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي  متوسط ماالسؤال السادس: 

 ؟عداد وتاهيل المعلمينإة لبرنامج محتوى الخطة االكاديمي التدريسية نحو

جيب عن هذا السبال من خالل حساب المتوسطات الحسابية لستجابات معلمي ما قبل الخدمة أ

 اديمية في أللخدمة واعضاء الهيئة التدريسية على الج ء الخاص بمحتوى الخطة اومعلمي اثناء ا

 (.7المساقات المطروحة في برامج اعداد وتاهيل المعلمين، وت هر النتائج في جدول رقم )

(: متوسيي  اتجاهييات معلمييي مييا قبييل الخدميية ومعلمييي اثنيياء الخدميية واعضيياء الهيئيية 7جييدول رقييم )
 لخطة ال اديمية لبرنامج اعداد وتاهيل المعلمينالتدريسية نحومحتوى ا

 اعضاء الهيئة التدريسية معلمي اثناء الخدمة معلمي ما قبل الخدمة الفقرة الرقم
الوس   العدد

 الحسابي
النحراف 
 المعيار  

الوس   العدد
 الحسابي

النحراف 
 المعيار  

الوس   العدد
 الحسابي

النحراف 
 المعيار  

 770. 4.21 34 994. 3.16 128 980. 3.33 396 صريحة ومعلنة  طلبة مخرجات تعل م ال 1

 751. 4.26 34 925. 3.20 128 883. 3.45 396 تعب  مخرجات التعلم أهداف البرنامج 2

 561. 4.44 34 933. 3.61 128 876. 3.66 393  تم تعريف الطلبة والمدرسين بما هو مطلوب منهم 3



 728. 4.30 33 950. 3.40 128 892. 3.55 396 مخرجات التعل م المعلنة دعم محتوى المناهج تحقيق  4

 529. 4.30 33 1.023 3.57 126 824. 3.76 395 يساعد تصميم المنهاج على ا تساب معرفة. 5

 708. 4.24 33 964. 3.60 126 811. 3.71 386 يساعد تصميم المنهاج على ا تساب  فهم 6

تسيييييياب مهييييييارات ذهنييييييية يسيييييياعد تصييييييميم المنهيييييياج علييييييى ا  7
 )مهارات التفكير(

393 3.60 .881 124 3.48 1.008 33 4.18 .727 

يسييييياعد تصيييييميم المنهييييياج عليييييى ا تسييييياب مهيييييارات مرتبطييييية  8
 بالتخصص، بما في ذلك مهارات عملية ومهنية

394 3.61 .919 127 3.50 1.140 34 4.29 .760 

لييية يسيياعد تصييميم المنهيياج عليييى ا تسيياب مهييارات عاميية قاب 9
 للنقل

392 3.51 .921 127 3.26 1.002 33 4.18 .683 

 770. 4.21 34 1.130 2.39 127 1.082 2.54 391 محتوى البرنامج حد  . 10

تي داد المتطلبييات الذهنيية واأل اديمييية ميين الطاليب مييع التقييدم  11
 في البرنامج.

392 3.73 .882 127 3.43 1.117 34 4.32 .638 

 753. 4.09 34 1.154 3.51 127 938. 3.70 396 ل م المستقل مع التقدم في البرنامج.ت داد متطلبات التع 12

)الوس  الحسابي لكل  عاليةالهيئة التدريسية ايجابية  أعضاءاتجاهات  أن( 7يالحظ من جدول رقم ) 

ما بين  ثر ايجابية من اتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي اثناء الخدمة.أ( وهي 4على من أ فقرة 

 اتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي اثناء الخدمة ذات اتجاه ايجابي على درجة متوسطة.

كما رآها معلمو ما قبل الخدمة ومعلمو  نحو محتوى الخطة األ اديمية  ثر التجاهات اليجابيةأن إ

والفقرات ، "ن تصميم المنهاج يساعد على ا تساب معرفة وفهم"أكانت من نصيب فقرة  ،أثناء الخدمة

 اديمية من الطالب مع وا دياد المتطلبات الذهنية واأل ،التي دارت حول العتماد على الذات في التعلم

كما السلبي الوحيد  هالتجاعضاء الهيئة التدريسية. بينما أ  يضا  أوهذا ما اتفق عليك  . التقدم في البرنامج

 ،ن نصيب فقرة "محتوى البرنامج حد  "كانت مفالخدمة  أثناء وما قبل الخدمة ومعلم وه معلمآ ر 

    عدم رضى عن محتوى البرنامج في مجال حداثة المحتوى.وبالتالي فهنا

عضاء الهيئة أالخدمة و  ثناءأاتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي متوسط ما السؤال السابع: 
 ؟في عملية إعداد وتأهيل المعلمين ةالمتبع التقييم عملية نحوالتدريسية 

يب عن هذا السبال من خالل حساب المتوسطات الحسابية لستجابات معلمي ما قبل الخدمة جأ

عضاء الهيئة التدريسية على الج ء الخاص بالتقييم في المساقات المطروحة في أ ثناء الخدمة و أومعلمي 

 (.8برامج اعداد وتاهيل المعلمين، وت هر النتائج في جدول رقم )



هات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي اثناء الخدمة واعضاء الهيئة التدريسية (: متوس  اتجا8جدول رقم )
 نحو التقييم المتبع في برنامج اعداد وتاهيل المعلمين

 اعضاء الهيئة التدريسية معلمي اثناء الخدمة معلمي ما قبل الخدمة الفقرة الرقم
الوس   العدد

 الحسابي
النحراف 
 المعيار  

الوس   العدد
 الحسابي

لنحراف ا
 المعيار  

الوس   العدد
 الحسابي

النحراف 
 المعيار  

التقيييييم مالئيييم لقيييياس ميييدى تحقييييق مخرجيييات  1
الييييتعلم المرغوبييييية، أ  أن جمييييييع المخرجيييييات 

 تقيم. 

395 2.37 .977 127 2.16 1.035 33 4.09 .805 

وسييييائل التقييييييم مالئميييية لقييييياس مييييدى تحقيييييق  2
 جميع المخرجات.

393 2.23 .960 127 2.19 1.045 33 4.09 .843 

 798. 4.35 31 1.022 2.11 126 1.036 2.25 393 التقييم عادل، وموضوعي 3

التقيييييم  ييي ود الميييتعلم بتغذيييية راجعييية لتحسيييين  4
 تعلمك

394 2.60 .965 126 2.33 .978 33 4.30 .637 

يعيييي ن المدرسيييون أبحييياث وتقيييارير ذات فائيييدة  5
 للطلبة

394 2.38 1.115 127 2.50 1.023 33 4.39 .704 

تعميييل الختبيييارات عليييى تنميييية التفكيييير ليييدى  6
 الطلبة.

395 2.34 1.084 126 2.21 1.025 33 4.09 .879 

 751. 4.58 33 1.144 2.24 127 1.125 2.43 393 أسئلة المتحانات  شاملة للمحتوى الدراسي. 7

 

نحو  كانت سلبيةثناء الخدمة أمي اتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعل أن(  8يالحظ من جدول رقم )

سئلة المتحانات غير أن أالتقييم غير عادل و  اعتبروا أن  ( حي  3قل من أالتقويم)متوس  التجاهات 

وسائل التقييم غير مالئمة لقياس مدى ن أو  ،ول تعمل على تنمية التفكير لدى الطلبة ،شاملك للمحتوى 

عضاء الهيئة التدريسية تعتبر ايجابية جدا أ ن اتجاهات نف بينما على العب  تماما   تحقيق المخرجات. 

 (، وهذا ربما لنك يم  الجانب المهني لهم. 4)متوس  التجاهات ا ثر من 

عضاء الهيئة أثناء الخدمة و أاتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي متوسط ما السؤال الثامن: 

 ؟يل المعلمينفي برامج إعداد وتأه التدريسية نحو جودة فرص التعلم

جيب عن هذا السبال من خالل حساب المتوسطات الحسابية لستجابات معلمي ما قبل الخدمة أ 

على الج ء الخاص بجودة فرص التعلم في المساقات  ،عضاء الهيئة التدريسيةأ ثناء الخدمة و أومعلمي 

 (.9هيل المعلمين، وت هر النتائج في جدول رقم )أعداد وتإ المطروحة في برامج 



عضاء الهيئة التدريسية أ ثناء الخدمة و أ(: متوس  اتجاهات معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي 9جدول رقم )
 نحو جودة فرص التعلم في برنامج اعداد وتاهيل المعلمين

 اعض ء الهيئ  التدريسي  معلمي ا   ء ال دم  معلمي م   بل ال دم  الفقرة الر م

الوسىىىىى   العدد
 الحس بي

االنحىىىراف 
 ي رقالمع

الوسىىىىى   العدد
 الحس بي

االنحىىىىىراف 
 المعي رق

الوسىىىىى   العدد
 الحس بي

االنحراف 
 المعي رق

 676. 4.29 34 1.101 2.20 127 1.067 2.62 396 يتم است دام طرق تعليم مت وع  لتحقيق م رج ت التعلم  1

 768. 4.32 34 1.019 2.24 125 1.005 2.43 395 يتم است دام طرق تعليم مالئم  للم ه ج 2

 927. 4.21 33 1.198 2.03 125 1.146 2.21 393 يوازن تدريس المس   ت بين الج نب ال ظرق والعملي. 3

يسىىت دم المدرسىىون ثبحىى  هم ودراسىىى تهم ونشىى ط تهم المه يىى  فىىىي  4

 تدريسهم.

395 2.52 1.124 127 2.17 1.153 34 4.03 .834 

ر مه ىىي توجىىد  محىى والت لتحسىىين التعلىىيم مىىن خىىالل فىىرص تطىىو 5
 للمدرسين 

394 2.04 .992 126 2.17 .994 34 4.09 .668 

 914. 3.79 34 1.178 2.79 124 1.112 2.10 389 توجد  مح والت لتحسين التعليم من خالل است دام مدرسين زّوار. 6

توجىىد  محىى والت لتحسىىين التعلىىيم مىىن خىىالل االخىى  بيىىد المعلمىىين  7

 الجدد.

392 2.19 1.082 126 2.06 1.108 33 3.85 .795 

يتم تهيئ  الطلب  للدراس  في بداي  التح  هم ب لبرنى مج وللىي يتىوفير  8

 تعليم ت مكتوب  لهم.

395 2.37 1.003 127 2.19 1.111 34 4.15 .610 

يتم تهيئ  الطلب  للدراس  في بداي  التح  هم ب لبرن مج وللىي بتحديىد  9

 االحتي ج ت ال     لبعضهم.

392 2.23 1.049 126 2.98 1.069 34 3.94 .776 

 617. 4.55 33 1.136 2.12 126 1.026 2.47 392 يتم توفير دعم للط لب  من خالل توفير س ع ت مكتبي  10

 706. 4.53 34 987. 2.63 123 873. 2.86 393 ي هي غ لبي  الطلب  متطلب ت الت رج 11

 803. 4.47 32 1.064 2.74 125 991. 2.87 393 يتوفر م تبر ح سوب في الج مع  12

 660. 4.56 34 1.131 2.57 127 1.171 2.60 392 يسمح للطلب  ب ست دام م تبرات الح سوب 13

 882. 4.18 33 1.206 2.03 126 1.177 2.39 394 يتوفر في المكتب  المراجع التي يحت جه  الطلب  14

 561. 4.42 33 996. 2.58 127 1.196 2.46 395 مع  م تبرات لتعليم مس   ت الت صصيتوفر في الج  15

تتىىىوفر الكفىىى ءات ايك ديميىىى  واحداريىىى  لتحقيىىىق م رجىىى ت الىىىتعلم  16

 المرغوب .

396 2.48 1.113 126 2.45 1.025 34 4.50 .615 

فرص ثناء الخدمة نحو جودة أمة ومعلمي اتجاهات معلمي ما قبل الخد أن( 9يالجظ من جدول رقم )

وبالتالي فهم غير راضين  .عاليةعضاء الهيئة التدريسية ايجابية أ نما اتجاهات بي ،جاءت سلبية التعلم

ول عن توفر المصادر الهامة لعملية التعلم مثل مختبرات الحاسوب. كذلك  ،عن طرق التدري  المتبعة

 على حد سواء. ةو من قبل الجامعأعم المقدم لهم من قبل المدرس دفقد كانت اتجاهاتهم سلبية نحو ال

 فقد كانت ايجابية عالية على مع م الفقرات. ما اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسيةأ

ما الصعوبات التي واجهت معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي اثناء الخدمة خالل السؤال التاسع: 
 ؟ببرامج إعداد وتأهيل المعلمينالتحاقهم 

ت معلمي ما قبل الخدمة جيب عن هذا السبال من خالل حساب المتوسطات الحسابية لستجاباأ

على الج ء الخاص بالصعوبات التي واجهت معلمي ما قبل الخدمة ومعلمي  ،ثناء الخدمةأومعلمي 

 (.10وت هر النتائج في جدول رقم ) ،ثناء الخدمة خالل التحاقهم ببرنامج التاهيل التربو  أ

 



ثناء أقبل الخدمة ومعلمي الصعوبات التي واجهت معلمي ما  (: متوس  التجاهات نحو10جدول رقم )
 الخدمة خالل التحاقهم ببرنامج التاهيل التربو  

 معلمي اثناء الخدمة معلمي ما قبل الخدمة الفقرة الرقم
الوسييييييييييي   العدد

 الحسابي
النحييييييييييراف 
 المعيار  

الوسيييييييييي   العدد
 الحسابي

النحييييراف 
 المعيار  

 1.104 4.02 129 1.158 3.60 403  ثرة الواجبات المطلوب القيام بها في المواد المختلفة 1

 1.113 3.33 129 1.120 3.57 396 اعداد الطالب المرتفع في الشعب 2

 1.184 2.85 128 1.142 3.26 396 صعوبة الحصول على الكتب والمراجع المختلفة 3

 1.246 2.70 128 1.180 2.25 401 تعامل اعضاء الهيئة التدريسية الفوقي مع الطلبة 4

 1.137 3.84 129 1.176 3.78 399 المساقات الجانب الن ر   يغلب على 5

 1.109 3.73 129 1.052 3.60 400 صعوبة الختبارات 6

 1.357 3.47 128 1.355 3.16 399 صعوبة المواصالت الى الجامعة 7

 1.349 3.82 129 1.223 3.45 397 السرية اللت امات  8

 1.090 4.02 128 1.099 3.79 397 ما يمارس في المدرسةالفجوة ما بين ما  درس في البرنامج و  9

 1.232 2.71 129 1.222 2.88 399 عدم كفاءة اعضاء الهيئة التدريسية 10

 يما قبل الخدمة ومعلم يالصعوبات التي واجهت معلم أ ثر أن( 10يالحظ من جدول رقم )

س في البرنامج وما ما بين ما  در   الفجوةهيل التربو  هي أالخدمة خالل التحاقهم ببرنامج الت أثناء

تعامل اعضاء الهيئة قلها هو أو  .يغلب على المساقات الجانب الن ر  وانك  ،يمارس في المدرسة

وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  .عضاء الهيئة التدريسيةأ عدم كفاءة و التدريسية الفوقي مع الطلبة 

 عن الطالبات رضا كما أظهرتعة اإلسالمية في غ ة، في الجام( التي أجريت 2007أبو دقة واللولو )

  .الكلية وبرنامج المدرسين

 التوصيات

 :خرجت الدراسة بالتوصيات اآلتية

 عضاء الهيئة التدريسية والطلبة عليها.أ العمل على مخرجات التعلم واطالا  ضرورة  .1

ن كيفية التعامل المعلمي هيلأعداد وتإ مج ان تتضمن المساقات المطروحة من خالل براضرورة  .2

دارة وحل المشبالت الصفية، والتعرف إدارة المدرسية، وكيفية التعامل مع ال مالء وكيفية مع اإل

، وتشجيع التفكير الناقد على الطلبة الموهوبين والتعرف على صعوبات التعلم لدى الطلبة

 للطلبة.



 .تدري الطريقة التقليدية في ال إلى باإلضافة حد ثة استخدام طرق تدريسية .3

 .المعلمين على مواقع الجامعات وإعالنها للطلبة وتعريفهم بها إعداد وتأهيلأهداف برامج  نشر .4

 جنبية وعربية حد ثة.أتحد   محتوى المساقات واستخدام مراجع  .5

سئلة التي تثير الموا نك بين السئلة المقالية والموضوعية في الختبارات والتركي  على األ .6

 .تي تقع في المستويات العليا )التحليل والتركيب والتقويم(التفكير والسئلة ال

 مقارنة أداء الطلبة وفق معا ير خارجية أو مع نتائج تقييم لبرامج محلية مشابهة. .7

 .م بالبرنامجهثناء التحاقأمتابعة ودعم الطلبة في بداية وفي  .8

 .مهانشاء مختبرات للكمبيوتر ومنح الطلبة الفرصة والحرية الكاملة لستخداإ .9

وتشجيع  عضاء الهيئة التدريسية الجدد وتطوير اعضاء الهيئة التدريسية القدامىأ خذ بيد األ .10

 عضاء هيئة تدريسية  وار لتدري  بعض المساقات.أ 
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