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)(دراسة نوعية
:امللخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع برامج إعداد املعلمين واملأمول منها يف كليات العلوم التربوية يف الجامعة األردنية وجامعة
 ) عضو هيئة تدريس يف كليات العلوم التربوية يف الجامعة8(  تم تطبيق الدراسة ىلع،اليرموك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 وألغراض الدراسة قامت الباحثة بتوظيف املقابلة شبه املفتوحة، 2019 /2018 األردنية وجامعة اليرموك يف الفصل الدراسي األول للعام
 تدني مستوى: وجود ثغرات يف برامج إعداد املعلمين تمثلت يف: وقد أظهرت نتائج تحليل إجابات العينة ما يلي، فقرة35 واملكونة من
 تتيح فلسفة كليات إعداد املعلم،املدخالت يف كليات التربية مما يؤثر سلبًا ىلع تحـصيلهم العملـي ومستوى أدائهم كمعلمين الحقًا
 كذلك الضعف يف املقررات التطبيقية يف كليتي إعداد.بإستمرارالدراسة للطلبة علـى الـرغم مـن تقديراتهم املتدنية يف الفصل األول
 طرق التدريس املتبعة يف الكلية تعتمد ىلع. حيث تركز كليات التربية ىلع الجانب النظري ىلع حساب الجانب التطبيقي،املعلم
 كما أشارت النتائج إلى أهم سمات برامج إعداد املعلمين،  أما ورش العمل والتدريس املصغر ال تلقي اهتمامًا كبيرًا،أسلوب املحاضرة واإللقاء
 و.التي يأمل املشاركون الوصول إليها ومنها قبول الطلبة يف القسم بعد اجتياز اختبار قبول يتضمن مهارات القراءة والكتابة والحساب
 أما. و تضمين البرنامج عدد ساعات كافية من التدريب امليداني.وضع عالمة محددة يجب ىلع الطالب الحصول عليها لالستمرار يف الكلية
 واالطالع ىلع املناهج.عن دور أعضاء هيئة التدريس يف تحسين البرنامج فقد اقترح املشاركون تحليل الكفايات الالزمة ملهنة التدريس
 وخرجت الدراسة بمجموعة من. و توظيف استراتيجيات تحاكي ما سوف يمارسه الطالب املعلم يف التدريس،التعليمية يف تخصص الطالب
. وضع معايير لقبول الطلبة يف كليات العلوم التربوية من ضمنها اجتياز اختبار مستوى يف القراءة والكتابة والحساب:التوصيات منها
. وزيادة املواد الثقافية يف برنامج إعداد املعلمين.وزيادة عدد ساعات التطبيق امليداني للطلبة

. برنامج إعداد المعلمين، إعداد المعلمين:كلمات مفتاحية
Reality Programs for Preparing Teachers in the Faculties of Educational Sciences: (Qualitative Study)
Abstract:
The study aims to identify the reality of the programs that prepare teachers in the Faculty of Educational Sciences at the
University of Jordan and Yarmouk University from the faculty members’ perspective. The study was applied to (8) faculty
members in the Faculty of Educational Sciences at the University of Jordan and Yarmouk University in the first semester of
2018/2019. In order to reach the purposes of the study, the researcher employed the semi-open interview which consisted of 35
questions. The results after analyzing the responses of the sample showed that there are gaps in the programs of teachers'
preparation. These gaps were: the low level of the input for the faculty members, which negatively affects their practical
achievement and their level of performance as teachers. The philosophy of teacher’s training colleges continuously allows students
to study despite their low grades in the first semester.
As well as weakness in the applied courses in the teachers’ preparation colleges, where the colleges of education focus on the
theoretical side instead of the practical side. In addition, the teaching methods used in the college depend on the lecture and
delivery method. The workshops and mini-teaching do not receive much attention. The results also indicate the most important
features of teachers’ educational programs that the participants hope to reach, including acceptance of students in the department
after passing an acceptance test that includes reading, writing and numeracy skills. Also, students must obtain a specific mark in
order to continue in the college and the program should include enough hours of field training. As for the role of faculty members
in in order to achieve improvement of the program, the participants proposed to analyze the competencies necessary for the
teaching profession and to view the curriculum of the students’ majors. Moreover, employ strategies that mimic what students will
practice when teaching.
Some of the recommendations that the participants point out is the need of setting criteria for acceptance of students in the
faculties of educational sciences, including passing a test in reading, writing and numeracy. As well as an increase in the number
of hours in the application field for students. Also, expand the cultural materials in the teachers’ educational program.

Keywords: Teacher Preparation, Teacher Education Program.
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رهــام زغيـّـر

المقدمة:

قضية إعداد المعلم وتدريبه وتطوير أدائه تشغل بال المربين والمسؤولين في قطاع التربية والتعليم في العالم
لقد أصبحت
ّ
القوي بتطور نظم التعليم وأهدافه في أي بلد بما يتسق مع
الرتباطها الوثيق ببناء الفرد والمجتمع حاض اًر ومستقبالً والتصالها
ّ
التغيرات الجديدة التي تمر بها المجتمعات ليكون المعلم قاد اًر على القيام بمهماته على الوجه األكمل.

لقد أصبح إعداد المعلمين قبل الخدمة من األمور الهامة التي ينبغي التركيز عليها من قبل الجهات المسؤولة عن التعليم

الجامعي؛ باعتبار هذا اإلعداد جزءاً أساسياً من عملية متكاملة الهدف ،تتمثل في تنمية المعلم مهنياً وعلمياً وتقنياً واكسابه مها ارت
جديدة تحسن من أدائه (مكتب التربية العربي لدول الخليج.)2016 ،

ويمثل المعلم أهم العناصر في العملية التربوية ،ولهذا كان من الواجب العناية بإعداده إعداداً سليماً ،وإمداده بما يجد في ميدان

عمله من معلوماات وثقافاات مختلفاة وتجااري مفيادة .وإيمانااً باهمياة التااثير الاذي يحدثاه المعلام المؤهال علاى نوعياة التعلايم ومساتواه،
ف ااإن ال اادول عل ااى اا ااتالف فلس اافاتها وأه اادافها ونظمه ااا االجتماعي ااة واالقتص ااادية ت ااولي مهن ااة التعل اايم واالرتق اااء ب ااالمعلم ج اال اهتمامه ااا

وعنايتها (العاجز.)23 ،2015 ،
ويعتبر المعلم األداة التي تستخدمها الدول لتحقيق أهداف التربية والتي توزع على المراحل الدراسية المختلفة ،وتعكس برامج إعداد
المعلمين بشقيها ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة الكفايات والحاجات الالزمة للمعلم لتحقيق أهداف كل مرحلة تعليمية ( Noll,

.)2006

وإن نجاح العملية التربوية بمحتواها وأبعادها وما تنطوي عليه من العناصر واألسباي من مثل :المناهج ،والكتب الدراسية،

والوسائل المعينة ،والمباني المجهزة ،واإلدارة المدرسية الناجحة على أهميتها وآثارها في العمل التربوي ،سوف يظل مشكوكاً فيه ما
لم يهيا لها معلم كفء معد إعداداً جيداً ،من النواحي العلمية والثقافية والمهنية (الدويري.)2017 ،

وبرنامج إعداد المعلمين هو عملية مخططة ومنظمة ترتكز على النظريات التربوية ،وتنفذها مؤسسات تربوية متخصصة ،بهدف
تزويد الطلبة المعلمين بالخبرات النظرية والعملية التي تمكنهم من امتالك الكفايات التعليمية التي تزيد من فاعلية أدائهم في

المستقبل في مهنة التعليم (حافظ2003 ،م).

ومن هنا كان إعداد المعلم من أهم األمور التي يهتم بها القائمون على التربية ،فهو بحاجة إلى اإلعداد العلماي والمهناي ليواكاب

عمليااة التطااوير الترب ااوي ،ويواكااب مسااتجدات العص اار الااذي يتمي ااز باإلنفجااار المعرفااي ،وال ااذي يقتضااى تغياار دور المعل اام ماان ملق اان
للمعرفة ليااذ أدوا اًر جديدة تشمل جميع جوانب الحياة.

ونتيجة لهذه التغيرات فقد ظهرت الدعوات الجادة إلى ضرورة إصالح التعليم ،ومعالجة نقاط الضعف فيه ،وتطوير جميع جوانبه،

المادية والبشرية ،باإلضافة إلى البرامج الدراسية والوسائل التعليمية وطرق التدريس ،والتركيز على برامج إعداد المعلمين بإصالحها

وتطويرها لتحقيق ا لهدف المنشود منها وهو إعداد معلم يمتلك الكفايات الالزمة لمواجهة التغييرات في ميدان التربية والتعليم (الدليمي
والسامرائي2011 ،م).
إن اعتماد المؤسسات التربوية برامج تقليدية إلعداد المعلمين قوبل بالنقد لما تمارسه من تركيز على المعرفة ،والمقررات الدراسية
النظ رية على اعتبار أنها كافية لجعل المعلمين قادرين على تعليم الطلبة الحقائق والمعلومات المتضمنة في المناهج بطريقة تقليدية
(ويح2003 ،م ) ،لكن المدارس في العصر الحديث تعتمد على تدريس الطلبة مهارات ومعارف جديدة ،تستدعي من المؤسسات

القائمة على إعداد المعلمين تقويم برامجها بشكل مستمر في ضوء المستجدات التربوية وتطور المجتمع من أجل تحسين هذه
البرامج وتطويرها بشكل يشمل الجوانب النظرية والعملية (أحمد2000 ،م).

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
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انبثقت مشكلة الدراسة من نتائج الدراسات السابقة التي تناولت واقع برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية ،وما هو
المامول منها لتاهيل المعلمين ليقوموا بادوارهم على أكمل وجه من توجيه وإرشاد وتعليم ،وتقديم التوصيات التي تساعد القائمين

على إعداد برامج أعداد المعلمين في تطوير البرامج المناسبة لتاهيلهم .حيث أظهرت نتائج بعض الدراسات مثل دراسة السبع
وغالب وعبده (2010م) ضعف توافر معايير جودة برامج إعداد المعلمين من وجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية ،بينما توافرت

معايير جودة برامج إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في القسم بمستوى متوسط .كما أشارت دراسة (كنعان،
2009م) أن معظم برامج كليات التربية تعجز عن تزويد الطالب المعلم بمهارة التعلم الذاتي األمر الذي يجعله غير قادر على

متابعة المتغيرات التي تط أر على محتويات المنهج نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث ،كما أن هذه البرامج تهتم في
الجوانب النظرية وال يحظى الجانب العملي التطبيقي باالهتمام الكافي ،وفي دراسة المنيع (2010م) التي أوصت ببناء برامج إعداد
المعلمين وفق االتجاهات الحديثة واإلفادة من الخبرات المعاصرة في إعداد المعلمين مثل برنامج  Step Projectالتابع للجمعية
األمريكية لكليات المعلمين  ،AACTEوالمعايير التي وضعتها المؤسسة األمريكية إلعداد المعلم وجودة التدريس IMTASC

وعددها عشرة معايير تسعى إلى إيجاد بناء متكامل لشخصية المعلم المهنية ،واإلفادة من حركة المستويات المعيارية الحديثة ومن
أهمها معايير المجلس القومي األمريكي العتماد برامج إعداد المعلم  NCATEومعايير جامعة مينسوتا ،وجامعة تكساس ،وجامعة
ميتشجن .كما أوضحت دراسة فارس (2005م) وجود ضعف في مخرجات كليات إعداد المعلمين ،حيث لوحظ ضعف الخريجين
في التكيف االجتماعي ،واألمن الوظيفي ،بسبب طريقة إعدادهم وعدم تزويدهم بالمهارات الحياتية ،والكفايات الوظيفية الالزمة

لمواكبة مستجدات العصر والتطورات المتسارعة في سوق العمل ،كما بينت دراسة العنزي (2009م) وجود ضعف ملحوظ في
مؤسسات إعداد المعلمين في دول الخليج في استخدام تقنيات التعليم ووسائل االتصال .وجاءت هذه الدراسة لتقصي واقع برامج
إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك والقاء الضوء على المامول منها .ويمكن تحديد
مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:
 -1ما واقع برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك في األردن من وجهة نظر
أعضاء الهيئة التدريسية؟

 -2ما مواصفات ومكونات برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية المامول الوصول إليها وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية ؟
 -3ما دور أعضاء الهيئة التدريسية في كليات العلوم التربوية في تحسين برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية؟
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة لتحقيق جملة من األهداف منها:

 -1التعرف إلى واقع برامج إعداد المعلمين في كلية العلوم التربوية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.
 -2تحديد أوجه القصور في برامج إعداد المعلمين الحالية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.
 -3الوقوف على مواصفات برامج أعداد المعلمين المستقبلية ومعايير إعدادها كخطوة أساسية لإلصالح المدرسي.
 -4التعرف إلى دور أعضاء الهيئة التدريسية في كليات العلوم التربوية لتحسين برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم
التربوية.

 -5تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة لموضوع الدراسة في ضوء ما تسفر عنه نتائجها.
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية تناول برامج إعداد المعلمين وبيان واقعها الحالي وما هو مامول منها وعليه تظهر أهمية الدراسة

في الجوانب اآلتية:
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الجانب النظري :فقد تسهم الدراسة الحالية في:

-

توفير تغذية راجعة عن جدوى برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية الحالية ،وبيان جوانب القصور فيها ،مع اقتراح
التعديالت المناسبة لجعلها أكثر فاعلية ومالءمة للدور المتغير لعملية التعليم في العصر الحديث.

-

تنطلق أهمية هذه الدراسة من أهمية دور المعلم في تحقيق أهداف التربية بما ينعكس على جودة التعليم المقدم للطلبة.

 قد تمهد هذه الدراسة الطريق أمام الباحثين للتعرف على فاعلية برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية وتجنب جوانبالقصور التي قد توجد فيها والعمل على تطوير برامج مناسبة وأكثر فاعلية.
الجانب العملي التطبيقي :فقد تسهم هذه الدراسة في:

 توفر الدراسة أداة ل لمقابلة مع القائمين على وضع برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية. توفر الدراسة بيانات ونتائج يمكن لمعدي برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية أن يستفيدوا منها في بناء وتطوير برامجإعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية.

حدود الدراسة ومحددتها:

الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة على ( )8عضو من أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية

وجامعة اليرموك.

الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك في األردن.

الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة على أفراد الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  2019/2018حيث كانت
المدة الزمنية إلجراء الدراسة شهرين.

مصطلحات الدراسة:

ألغراض الدراسة ستعرف المصطلحات الواردة فيها كاآلتي:

إعداد المعلمين :يعرفها الخطيب ( ) 12 :2016بانها" :البرامج التي تعمل على رفع كفاءة المعلمين قبل الخدمة في المجال الترباوي
عن طرياق رفاع مساتوى كفااءة قياامهم بالتادريس لطالبهام بكفااءة وتعاريفهم باساس ومباادل العملياة التربوياة وكيفياة تطبيقهاا فاي مجاال

عملهاام" .وتعاارف الباحثا ة إعااداد المعلمااين بانااه العمليااة التربويااة المنظمااة والمخططااة التااي تقااوم بهااا كليااات العلااوم التربويااة إلكساااي
الطالااب المعلاام المعااارف ،والمهااارات ،واالتجاااه اإليجا ااابي نحا ااو مهنااة التعلاايم ،ليكااون قاااد اًر علااى أداء مهامااه الوظيفيااة ،والقاادرة علااى
البحث العلمي ،والتنمية المعرفية.

برنامج إعداد المعلمين:

برنامج منظم يهدف إلى تثقيف المعلم حول ما يمكن توقعه وما ال يتوقعه في مهنة التدريس (.)Prince, 2010

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يعد المعلمون من أهم الموارد البشرية التي يمكن أن تعتمد عليها األمة في صقل ورعاية عقولهم الشابة ( (Kafu, 2003كما يعد
المعلم المحور األساسي في النظام التربوي ،وحلقة الوصل بين النظام التربوي والطلبة ،حيث يقع على كاهله مسؤولية التربية التي
تعتبر جوهر العملية التعليمية التعلمية ،والمتمثلة في اكساي الطلبة المفاهيم والمعارف ،والقيم واالتجاهات والمهارات الالزمة في
حياتهم بشكل عام ،وفي مادة تخصصه بشكل ااص ،والمعلم الناجح هو المعلم الذي يقوم باستثمار معارف الطلبة ،وابراتهم في
الوصول إلى أهدافه موظفاً كافة الوسائل لذلك ،ومهما تطورت المعارف وظهرت النظريات فال يمكن اإلفادة منها من غير المعلم،
ذي األدوار المتعددة التي تشمل الدور المعرفي والدور التوجيهي اإلرشادي ،والدور الثقافي ،والدور االجتماعي ،والدور المهني،

والدور المتعلق بغرس القيم واالتجاهات وتنميتها (برهوم2009 ،م).
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ويسعى القائمون على إعداد المعلمين في الجامعات وكليات العلوم التربوية والمؤسسات المتخصصة تحقيق بعض األهداف المهمة

لدى المعلمين من االل برامج إعداد المعلمين ،مثل إكسابهم المفاهيم األساسية في مجال تخصصهم في الجانبين األكاديمي

والتربوي وتمكينهم من توظيفها في تعليم الطلبة ،وإكسابهم قد اًر من الثقافة العامة التي تؤهلهم لفهم طبيعة مجتمعهم وفلسفته وأهدافه

ومواكبة ما يشهده العالم من مستجدات وتغيرات في مجال الفكر التربوي ،وإكسابهم المهارات المهنية الالزمة لتقديم فرص النمو
الشامل للطلبة ،وإكسابهم التفكير العلمي وأنماطه مثل أسلوي حل المشكالت والتفكير االبتكاري واالستقراء واالستنباط مما ينعكس

على أداء الطلبة ،والقدرة على اإلفادة من نتائج األبحاث التربوية وتوظيفها في مواجهة المشكالت في المواقف المختلفة ،وإكساي

المعلمين مهارات النمو المهني الذاتي والتعلم المستمر في مجال تخصصه ،وإكسابهم قيم وأاالقيات مهنة التعليم ليكونوا قدوة حسنة

لطلبتهم ويصبح محل احترام وتقدير في المجتمع ،اكتساي المعلومات والمهارات واالتجاهات والقيم التي تمكنه من المشاركة
اإليجابية في تحقيق احتياجات الطلبة والمجتمع (الحالق 2010م).
وحتى يقوم المعلم بواجباته ودوره األكثر أهمية في التدريس ،ال بد من التحاقه ببرامج إعداد تساعده على تنظيم وإدارة التعلم
والخبرات التعليمية والبيئة المناسبة لتعليم الطلبة ،وتوفر له الفية واسعة من المعرفة العامة والمعرفة المتخصصة في مجال تعليمه

ليكون ابير بما لديه من معرفة نظرية من جانب وقدرات عملية من جانب آار للعمل في حاالت معقدة .كما توفر البرامج
للمعلمين الثقة بالنفس ليقوموا بواجباتهم في تنفيذ مواقف فريدة من نوعها ،وتنفيذ ما تعلموه من ابرات بطريقة تسمح لهم بذلك،
وتنمي لدى طلبتهم والمجتمع الثقة بهم ( .)Brunet, 2005

ويقصد بإعداد المعلمين قيام المؤسسة التربوية بتقديم مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات التربوية للطلبة المعلمين أو
المعلمين أثناء الخدمة ،بهدف تفاعلهم مع هذه الخبرات بطريقة تكسبهم المعارف والمهارات وتعمل على تعديل سلوكهم وتحقيق
األهداف التربوية (الشميري2009 ،م) ،كما عرفه قنديل (2005م) بانه تقديم مقررات ااصة لتنمية مهارات ومعلومات واتجاهات
ضرورية للمعلم ،لمساعدته على أداء مهام عمله وينقسم إلى قسمين :إعداد قبل الخدمة ،وإعداد أثناء الخدمة.

ويكون إعداد المعلمين ضمن برامج معدة لهذا الغرض ويعرف برنامج إعداد المعلمين بانه " نظام مبني على أساس الكفايات ،يحدد
من االله الكفايات التي ينبغي على الطالب المعلم أن يكتسبها كما يحدد المعايير التي ستستخدم في تقويم مدى اكتساي الطالب

لهذه الكفايات ،وتجعله مسؤوال عن اكتساي هذه الكفايات (شوق وسعيد2001 ،م).

وتكمن أهمي ة برامج إعداد المعلمين في تمكين الطالب المعلم من التعرف إلى األساليب والطرائق الحديثة في التدريس ،ومساعدتهم
على مواكبة التغييرات المتسارعة في العصر الحديث مما يجعل برامج إعداد المعلمين متفاعلة وحية ،كما تساعد المعلم على اإلفادة

من ابرات وأبحاث اآلارين في م جال التعليم ،وتتيح لهم الفرصة للتعرف إلى البرامج العالمية الحديثة في إعداد المعلمين ،وتشجعه
على حل المشكالت التي تواجهه االل التدريس ،من االل معرفة أنماط تعلم الطلبة وطرق تفكيرهم وميولهم وكيفية التعامل معها

(السيد2005،م).

وتهدف عملية إعداد الطالب المعلم إلى الربط بين الجانب النظري والتطبيقي من االل إكسابه المهارات الالزمة للتدريس في

مجال تخصصه ،وتهيئته نفسيا وتربويا لتحمل مسؤولياته المهنية بعد التخرج ،وإتاحة الفرصة له لتطبيق النظريات التربوية التي
تعلمها ،وتمكينه من إدارة الصف االل التدريس ،واطالعه على كيفية ممارسة األنشطة المدرسية المتنوعة (إبداح1996 ،م) ،كما
يجب تحسين التوافق بين النظرية والممارسة من أجل القضاء على أي تباينات بين االثنين في برامج إعداد المعلمين
(.) Madzorera, 2004

ويرى شويطر (2009م) أن هنالك العديد من المبررات إلعداد المعلمين قبل الخدمة منها:
-

تزايد أعداد الطلبة والحاجة المستمرة لتوفير معلمين مؤهلين لتعليمهم ورعايتهم للوصول إلى النمو الشامل والمتكامل

لشخصياتهم.
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-

التقدم العلمي وما يواجهه المجتمع من تحديات في كافة المجاالت ،وضرورة إعداد الطالب المعلم بما يواكب هذه التطورات

-

تقدم وسائل الحصول على المعرفة وانتشارها فلم يعد الكتاي المدرسي والمعلم هما المصدران الوحيدان المتاحان للمتعلم

العلمية والتكنولوجية.

للوصول إلى المعرفة فالشبكة العنكبوتية جعلت من العالم قرية صغيرة.
-

أصبحت مهنة التعليم عملية علمية تقوم على أسس علمية واضحة وليست ارتجاالً ،تتضمن أهداف ووسائل وإجراءات تعمل

-

تطور النظريات التربوية والنفسية وظهور العديد من األساليب والطرق التعليمية الحديثة.

-

تغير أدوار ال معلم من ملقن في الوضع التقليدي إلى ميسر ومرشد ومحفز لعملية تعلم الطلبة ،ومساعد لهم في تعلم التفكير

على تحقيق األهداف ،وهذا يتطلب تدريب الطالب المعلم على التعامل مع المواقف التعليمية بطريقة علمية منظمة.

وحل المشكالت.
وقد عقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات حول إعداد المعلمين ومن التوصيات التي ارجت بها هذه المؤتمرات (عبد السالم،

2006م):

 -1من الضروري إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين.
 -2توظيف منحى الكفايات في بناء برامج إعداد المعلمين.

 -3أن تركز برامج إعداد المعلمين على جوانب التعلم الثالثة (المعرفي والمهاري والوجداني).
 -4االهتمام بتمكين الطالب المعلم من مهارة التعلم الذاتي.
 -5االهتمام باساليب التعلم الحديثة.
 -6تعديل نظام إعداد المعلمين للوصول لمعلم متخصص ذي جودة عالية.
ومن أساليب إعداد المعلم األسلوي المعتمد على الكفايات وهو يقوم على أربع مرتكزات هي :تحديد الكفايات التي سيتضمنها
برنامج إعداد المعلمين والتي تحقق احتياجات الطلبة المعلمين ،وأن يهتم البرنامج بالجانب العملي التطبيقي أكثر من الجانب

النظري ،وأن تكون الكفايات المضمنة للبرنامج محددة تساعد المعلم على القيام بادواره ،وأن يوضع معيار لتقويم الكفايات التي سيتم
التدريب عليها (محمد وحوالة2005 ،م)
وتختلف الكفايات الشخصية في التخطيط والتنفيذ والتقويم بقدر واسع بين المعلمين ،وأن ااتيارهم الدقيق لكفاية فعالة واحدة أمر

صعب وتحد كبير لهم ،ونظ اًر لتنوع كفايات المعلمين من مؤسسة تعليمية إلى أارى فإن كالً منها تحرص على أن تجعل كفايات

معلميها أكثر تناسقاً في األداء التدريسي فيما بينهم من االل إشراكهم بالدورات التدريبية وزيارة المعلمين األكثر ابرة ( & (Tyler
.Waldrip, 2002

والبرنامج الناجح في إعداد المعلمين البد أن يتضمن الكفايات بانواعها مثل :الكفايات المعرفية :وتشمل المعارف و المعلومات
المتمثلة بالحقائق ،والنظريات ،كما تشمل العمليات المعرفية ،والمهارات الفكرية الالزمة للمعلم لتتمكن من تنفيذ األنشطة .والكفايات

الوجدانية :وهي تمثل القيم والميول واالتجاهات والمعتقدات التي يمتلكها المعلم ،وهي تنعكس على ثقة المعلم الشخصية وآرائه

وانطباعاته حول مهنة التعليم وحساسيته الشخصية .والكفايات األدائية :وهي تدلى على مهارات المعلم الحس الحركية ،وقدرته على
استخدامه ألعضاء جسمه ،وتوظيفها بشكل فعال في التعلم ،وهي تعتمد على الخبرات السابقة للمعلم .والكفايات اإلنتاجية :ويقصد
بها توظيف الكفايات السابقة ،في عملية التعليم وظهور أثرها على الطلبة ،وتكيفهم مع مهنهم في المستقبل (الجماعي2010،م).
ومن أهم الكفايات التي تجعل المعلم ناجحاً في عمله ما ذكره الصافي وقارة ودبور (2010م):
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 .1كفاية التخطيط :وتشمل :تحليل المحتوى الدراسي إلى مكوناته ،وتحديد أهداف الوحدة وصياغتها على الصورة السلوكية،
وتحديد الخبرات السابقة الالزمة للتعلم الجديد ،وتنويعه في أهداف الدراسي لتشمل المعرفية والوجدانية والنفس حركية ،وااتيار

استراتيجيات التدريس المناسبة وما يلزمها من وسائل وأنشطة ،وتوظيف المنحى الترابطي في التخطيط.
 .2كفايات تنظيم الموقف التعليمي -التعلمي وتشمل هذه الكفاية كفايات فرعية مثل :التهيئة المناسبة للتعلم الجديد ،وااتبار التعلم
القبلي لتعلم الموضوع الجديد ،وتوظيف أساليب التدريس الحديثة وتنويعها ،تقديم الخبرات المتكاملة في مواقف حياتية ،وكفاية

طرح األسئلة ،وإثارة اهتمام الطلبة بالموضوع الجديد من االل طرح األسئلة ،وكفاية الحفز والتعزيز ومراعاة الفروق الفردية،

استخد ام الوسائل التعليمية المختلفة ،وتوظيف التقويم البنائي والمتدرج ،وإيجاد المواقف التعليم ذات المستويات المتنوعة،
واستخدام اإلجراءات المناسبة لتحقيق األهداف.
 .3الكفايات األكاديمية والنمو المهني ويتضمن :إتقان المواد المدرسية وإتقان أساليب التدريس الخاصة بمادته ،القيام بالمطالعة
الذاتية ،االطالع على مستجدات التربية والتعليم واإلفادة من كل ما هو جديد ،االلتزام بااالقيات مهنة التعليم ،والحماسة

للعمل ،أن يستفيد من ابرة اآلارين ،وأن يكون دائم االتصال بمجتمعه وان يتابع المشكالت االجتماعية والثقافية ،لديه
اتجاها ت فنية نحو مهنته ،لديه القدرة على اتخاذ الق اررات وحل المشكالت ،وعلى علم ودراية بعلم نفس الطفولة.
ويوجد نظامان شائعان في إعداد المعلمين في معظم كليات العلوم التربوية في العالم هما النظام التكاملي ويدرس فيه الطالب المعلم

المواد األكاديمية للتخصص والمواد الثقافية ومواد التاهيل التربوي في مكان واحد هو كلية العلوم التربوية أو كلية التربية لمدة أربع

سنوات ويحصل بعدها على درجة البكالوريوس ،وهذا النظام يساعد على تخريج أعداد كبيرة من المعلمين الذين يسهمون في سد
الحاجة الكبيرة والمتزايدة من المعلمين ،ويولد لدى الطالب المعلم االتجاهات االيجابية نحو مهنة التعليم ،وبالرغم من هذا فقد وجه
إليه االنتقادات حول قصر مدة اإلعداد التخصصي (حسن2003 ،م) ،أما النظام التتابعي فهو نظام يقوم على تزويد الطالب
المعلم بمواد التخصص االل السنوات األربع ومن ثم إلحاقهم بسنة إضافية يتزود فيها الطالب بالعلوم التربوية المهنية (الحديدي،
2011م).

ومن جوانب القصور التي ظهرت في الدراسات التي أجريت حول برامج إعداد المعلمين ما ياتي (طنش2002 ،م):
-

عدم توحيد برامج إعداد المعلمين في الدول العربية.

-

التركيز على الجانب النظري في محتويات البرنامج أكثر من الجانب العملي.

-

قلة االهتمام بالجانب الثقافي مع أهميته بالنسبة للمعلمين ،ودوره الكبير في قدرة المعلم على مواجهة التحديات المتمثلة في

-

ضعف اإلطار النظري في برامج إعداد المعلمين واعتماده على النظريات القديمة في التربية وعلم النفس ،وضبابية

العولمة والتلوث الفكري.

األهداف وعدم ربط النظريات بتطبيقاتها التربوية في الميدان.

-

وجود ااتالفات في طرق إعداد المعلمين وطرائق تدريسهم سواء بين الدول وفي الدولة الواحدة من كلية ألارى.

-

ظهور بعض التحديات التي تواجه نظم إعداد المعلمين في الدول العربية منها:

-

ضعف الصلة بين مؤسسات إعداد المعلمين واريجيها وقلة ارتباط الخريجين مع المجتمع وقضاياه المعاصرة.

-

عدم الربط بين التعليم قبل الخدمة والتدريب أثناء الخدمة من حيث الموضوعات والحاجات.

-

قلة البحوث الميدانية التي تناقش مشكالت التعليم والتحديات التي تواجه المعلمين.

-

قلة التركيز على تنمية اتجاهات الطالب المعلم نحو مهنة التعليم.

-

عدم تنسيق محتوى البرامج ووجود التكرار في المواد التعليمية المقدمة فيها.

-

قلة االهتمام في الوسائل واألساليب الحديثة في تدريب الطالي على المهارات األساسية الالزمة لعملية التعليم.
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الدراسات السابقة:

تتناول الباحثة في هذا الجزء من الفصل الثاني ،بعض الدراسات التي استطاعت الوصول إليها ،واالطالع عليها ،في مجال برامج
إعداد المعلمين ،وقد تم عرض هذه الدراسات من األقدم إلى األحدث وقامت الباحثة بالتعقيب على هذه الدراسات ،من االل
مقارنتها بالدراسة الحالية من حيث مجتمع الدراسة والعينة ،وأدوات الدراسة ،ومتغيراتها ونتائجها وفيما ياتي هذه الدراسات:
في دراسة أجراها كاتيتا ( )Katitia, 2015هدفت مناقشة جوانب عامل تعليم الطالب المعلم الذي يؤثر على تحصيل الطلبة،

الذي حاز على االهتمام الكبير في التخطيط للقرن الحادي والعشرين في كينيا ،والتوصية بالطريقة المناسبة إلعداد المعلم في

كليات إعداد معلمي المرحلة االبتدائية  ،كما ناقشت هذه الدراسة واقع برنامج إعداد المعلمين في كينيا وكيف نحتاج إلعداد المعلمين

للقرن الحادي والعشرين .ومدى جاهزية وتاهيل المعلمين للتعامل مع المتعلمين والمعلمين الممارسين في المدارس.

وفي دراسة أجراها برابيك وآارون ))Brabeck, Dwyer, Geisinger, Marx, Noell, Pianta & Worrell, 2014
هدفت إلى معرفة فعالية برامج إعداد المعلمين من حيث جودة المخرجات في أمريكا .حيث الحظ الباحثون وجود ثغرات في

اإلنجازات القائمة منذ فترة طويلة بالرغم من االهتمام الكبير في عملية التعليم واعتبارها مسالة ذات أهمية وطنية  ،باإلضافة إلى
ظهور تشريعات واسعة النطاق في السنوات األايرة لضمان جودتها ،وقد أدت هذه العوامل وغيرها إلى وجود معايير اعتماد جديدة،
وتتطلب هذه المعايير ،التي تم تطويرها من قبل مجلس اعتماد برامج التعليم ( ، )CAEPبرامج إعداد المعلمين إلثبات أن
اريجيهم قادرين على إحداث تاثيرات إيجابية قوية على تعلم الطالي .قام الباحثون بجمع البيانات واألساليب المطلوبة لتقييم فعالية

برامج تعليم المعلمين بطريقة تستند إلى األساليب الع لمية التي تطورت في علم النفس ،والتي تعالج في جوهرها قياس السلوك.

استخدم الباحثون مقاييس لتحقيق أهداف دراستهم مثل مقياس تقييمات القيمة المضافة إلنجاز الطالب ،والمالحظة ،ومقابلة

مستمر من إعداد
ًا
المعلمين ،وأوصت الدراسة باعتبار تعلم الطالي هو العنصر المركزي للتدريس الفعال ويجب أن يكون جزًءا
المعلم  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار على ضبط الجودة وتحسين البرنامج وضمان أمان البرنامج .والتعاون بين جميع األطراف
المعنيين في عملية التعليم عند بناء البرامج.

وأجرى الهسي ( )2014دراسة هدفت إلى التعرف على واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع غزة في ضوء معايير
الجودة الشاملة .ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،حيث قاام ببنااء أداة الدراسة (مقياس الجودة
الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات التربية) واشتملت أداة الدراسة على ( )90فقرة ،وتم تطبيق أداة الدراسة على عينة طبقية

عشوائية من الطلباة الخريجين (طلبة المستوى الرابع ) حيث بلغ حجم العينة ( )546طالباً وطالبة كشفت نتائج الدراسة أن نسبة

توافر معايير الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات التربية من وجهاة الطلبة متوسطة .كما كشفت نتائج الدراسة أن نسبة

توافر معاايير الجاودة الشاملة لواقع برامج إعداد المعلم في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء هيئاة التادريس كانت متوسطة.

كما أجرى البرعي ( 2012م) دراسة هدفت إلى الكشف عن أهم مالمح واقع مؤسسات إعداد المعلم وتاهيله في اليمن ،والعمل على
تحديد التحديات التي تواجه تطوير واقع مؤسسات إعداد المعلم وتاهيله وكذلك تحديد أهم االتجاهات الحديثة التي يمكن األاذ بها

في مجال إعداد المعلم وتاه يله ،وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية :غياي المنظومة الوطنية المتكاملة التي يمكن لها أن تعمل على
تظافر وتكامل مؤسسات إعداد المعلم وتاهيله بما ينسجم وتوجهات اطط التنمية للدولة ،عدم موائمة مخرجات مؤسسات إعداد

المعلم وتاهيله الحتياجات ومتطلبات سوق العمل ،طغيان الجوانب النظرية في برامج إعداد المعلم وتاهيله على حساي الجوانب
التطبيقية ،على الرغم من تزايد الطلب المجتمعي على الجوانب التطبيقية ،وعدم انسجام أداء مؤسسات إعداد المعلمين وتاهيلهم مع

معايير الجودة ،ومن التوصيات التي ارجت بها الدراسة مراجعة برامج إعداد المعلم وتاهيله بما يلبي متطلبات المجتمع واحتياجات
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سوق العمل ،وإعادة النظر في مساقات برامج إعداد المعلم بما يكفل إعطاء الجانب العملي القائم على التطبيق الميداني حقه من

اإلعداد.

وفي دراسة أبو غزلة (2010م) التي هدفت إلى وصف واقع الحال فيما يتعلق بعملية إعداد المعلم في الوطن العربي بشكل عام،
وتقديم جملة من المقترحات والتوصيات للمساهمة في دفع عجلة التنمية لألمام ،استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته،

واستخدم الباحث االستبانة كاداة لجمع البيانات ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة :ضعف مستوى إعداد المعلمين مقارنة

بالدول االجنبية ،تعدد الجهات المسؤولة عن إعداد المعلمين أدى إلى تفاوت في عملية اإلعداد ،وجود تفاوت بين النظرية

والتطبيق .وارجت الدراسة بعدد من المقترحات مثل الحاق الطالب المعلم لسنة تدريب بعد انهاء البكالوريوس.

وفي دراسة قام بها كنعان (2009م) بهدف الوقوف على مواصفات معلم المستقبل ،ومتطلبات إعداده ،والسيما في ضوء المتغيرات
العالمية ،وتبدل أدواره في عصر التكنولوجيا ،والتطور العلمي والثقافي ،ومن ثم تعرف واقع برامج إعداد المعلمين في كلية التربية
"بجامعة دمشق أنموذجاً ،والوقوف عند الطرائق المعتمدة ،والمناهج المتبعة في تاهيلهم ،وذلك من أجل تطوير هذه البرامج في ضوء

األدوار التربوية الجديدة للمعلمين ،وذلك بهدف إعداد مقياس لتقويم برامج إعداد المعلمين وفق متطلبات أنظمة الجودة العالمية وذلك
لتحقيق اإلصالح المدرسي ،وارجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها ضرورة مواكبة التغيرات العالمية ،وتحقيق متطلبات

الجودة كخطوة أساسية لإلصالح المدرسي .أهمية إعداد المعلمين ،وتاهيلهم على المستوى العربي ،والمحلي وفق أنظمة الجودة
العالمية .تبني المقياس المقترح كاداة لتقييم برامج إعداد المعلمين في كليات التربية.

وفي دراسة الشرقي (2005م ) والتي تسعى إلى تقويم برنامج إعداد معلم العلوم في المرحلة االبتدائية لكليات المعلمين بالمملكاة
العربية السعودية وتكون مجتمع الدراسة من جميع مشرفي التربية الميدانية (تخصص طرق تدريس علوم) وطاالي الماستوى الثاامن

في نفس التخاصص .وقد أظهرت نتائج الدراسة مجموعة من جوانب القوة والضعف في برنامج إعداد معلم العلوم على النحو اآلتي:

وجود ضعف في برنامج اإلعداد العام ،ووجود ضعف في برنامج اإلعداد التخصصي ،ومالئمة محتوى اإلعداد المهني ،ووجود

ضعف في إسهامات المقررات التربوية والنفسية إلعداد الطالب نحو مهنة التدريس ،ومالئمة برنامج التربية الميدانية ،ووجود عالقة

ارتباطيه بين مشرفي التربية الميدانية (تخصص طرق تدريس العلاوم ) وطاالي المستوى الثامن في التخصص ذاته نحو موافقتهم
حول مالئمة اإلعداد التخصصي وإسهامات المقررات التربوية والنفسية نحو مهنة التدريس.

وأجرى السنبل (2004م) دراسة بعنوان :رؤى وتصورات حول برامج إعداد المعلمين في الوطن العربي .أكدت الدراسة أن برامج
تاهيل المعلمين وإعدادهم في الوطن العربي باامس الحاجاة إلى بناء منظومات مضبوطة الجودة من حيث المقررات الدراسية،

وآليات التوصايل واإلشراف األكاديمي ،وااتيار المعلمين والهياكل اإلدارية ،وأساليب التقويم وركزت الدراسة على أهمية التعليم عن

بعد في مجال إعداد المعلمين أو تدريبهم حتى يتسنى لهذا النوع من التعليم القيام بإصالحات نوعية تجد طريقهاا لتكاون نموذجااً
إلصالح التعليم التقليدي الذي كثرت اإلشارات إلى ضعف نوعيته وجودته.
التعقيب على الدراسات السابقة:

استخدمت جميع الدراسات المنهج الوصفي التحليلي ،لم تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث مكان تطبيقها،

استخدمت الدراسات السابقة أدوات متنوعة ما بين االستبانة والمقابلة وبطاقات المالحظة ،ناقشت الدراسات واقع برامج إعداد
المعلمين في الوطن العربي مثل دراسة (السنبل2004 ،م؛ أبو غزلة2010 ،م) اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات من
حيث عينة الدراسة " أعضاء هيئة التدريس" مثل دراسة (السنبل2004 ،م) في حين تناولت بعضها المعلمين كعينة للدراسة مثل
(أبو غزلة2010 ،م؛  ،)Brabek & and others, 2014ومن أهم نقاط الضعف الذي أظهرته نتائج الدراسات :وجود ضعف
في برامج إعداد المعلمين ،عدم التنسيق بين القائمين على التعليم في بناء البرامج ،طغيان الجانب النظري على التطبيقي ،من
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أسباي ا لضعف في البرامج تعدد الجهات المسؤولة عن إعداد المعلمين ،وأوصت الدراسات بإعادة بناء البرامج معتمدين على
ضمان الجودة والكفايات.

طريقة الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على منهج البحث النوعي الذي يدرس الظواهر في سياقها الطبيعي؛ معتمداً عليها كمصدر للبيانات،

وتقوم على جمع المعلومات من األشخاص المرتبطين بالظاهرة بشكل مباشر ،ثم تحليلها وتفسيرها ،ولتحقياق ذلك تمت عملية جمع

البيانات باستخدام المقابلة عا ن طريق مقابلة عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك للكشف عن واقع
برامج أعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك ،وتحديد واقع هذه البرامج من حيث الثغرات
فيها والتحديات التي تواجهها ،واقتراح بعض الحلول التي يمكن أن تقدم لتحسين برامج إعداد المعلمين المقدمة في كليات العلوم
التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك ،قابلت الباحثة ( )8عضو هيئة تدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعة

األردنية وجامعة اليرموك ،واستخدمت أداة للمقابالت شبه المفتوحة في جمع البيانات والمعلومات.

المشاركون في الدراسة:

تم ااتيار( )8عضو هيئة تدريس من أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك قصدياً
ممن لديهم الرغبة في المشاركة في هذه الدراسة ،وأجرت مقابلتهم في العام الدراسي ( ،)2019/2018حيث تم إجراء  4مقابالت
فردية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية ،ومقابلة جماعية ألربعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك؛ وذلك
إاتصار للوقت ولتوفر التسهيالت لذلك.
ًا
أداة الدراسة:

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المقابلة شبه المفتوحة لجمع المعلومات والبيانات ،وكانت اإلجراءات كما ياتي :بناء أداة

مقابلة شبة المفتوحة بالرجوع لدراسات استخدمت المقابلة في جمع البيانات وتكونت من جزأين الجزء األول تضمن معلومات عن

المشارك وأهداف المقابلة والجزء الثاني تضمن ( )35سؤال تدور حول واقع برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية في
الجامعة األردنية وجامعة اليرموك ومواصفات ومكونات برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية المامول الوصول إليها ودور
أعضاء الهيئة التدريسية في كليات العلوم التربوية لتحسين برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية .
موثوقية التحليل

للتحقق من موثوقية التحليل ،فقد استعانت الباحثة بزميلة من طلبة الدكتوراة وذلك بعد تدريبها على كيفية إجراء المقابالت

والمشاركة مع الباحثة كمسهل للمقابلة ويسجل كل استجابات أعضاء هيئة التدريس على أسئلة المقابلة  ،ومن ثم التحقق من
موثوقية التحليل المستخدم عن طريق حساي اتفاق المالحظين عن طريق حساي معامل الثبات باستخدام معادلة هولستي
( ،)Holsti, 1969: 140وهي:
نسبة االنفاق

=

عدد مرات االتفاق

× %100

عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االاتالف
وقد بلغت نسبة االتفاق بين التحليلين للبيانات النوعية لألسئلة المقابلة (.)0.82
إجراءات المقابلة:
تم تنفيذ المقابالت وفقاً لإلجراءات اآلتية:
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-

إعداد أداة المقابلة بصورتها النهائية والتحقق من موثوقيتها.

-

إجراء مكالمات هاتفية ومقابالت للحصول على موافقة أعضاء هيئة التدريس إلجراء المقابلة ،وتحديد موعد مسبق مع
كل عضو هيئة تدريس إلجراء المقابلة بما يتالءم مع وقت فراغه.

-

تحديد الهدف من إجراء المقابلة ألعضاء هيئة التدريس ،وبيان أهمية استجاباتهم ،وأن المعلومات التي ياتم اإلدالء بها
تعامل بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

-

بدء المقابلة بشكر أعضاء هيئة التدريس على قبولهم للمقابلة ،وتوفير بيئة مناسبة إلجراء المقابلة .من االل إيجاد
عالقة قائمة على االحترام واأللفة بين الباحثة وبينهم.

-

إعطاء كل عضو من أعضاء هيئة التدريس رقماً كرمز له أثناء المقابلة؛ لتجنب ذكر األسماء ،وتشجيعهم على التعبير
عن تصوراتهم.

-

إجراء المقابلة بشكل فردي ،ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية ،وطرح أسئلة المقابلة ،وتلقي االستجابات ،وقد
تراوحت المدة الزمنية للمقابالت بين ( )60-40دقيقة ،فيما توفرت التسهيالت إلجراء مقابلة جماعية ألعضاء هيئة
التدريس في جامعة اليرموك باستخدام العالقات الشخصية ،وكانت مدة ساعة ونصف.

-

تسجيل استجابات أعضاء هيئة التدريس كتابة بوضوح وبدون تحيز ،واالستيضاح فقط عند عدم فهم ما يقولون.

-

تحليل بيانات المقابالت من االل اتباع منهجية تحليل األبحاث النوعية.

-

مراجعة تحليل البيانات أكثر من مرة للتاكد من دقة التحليل ،ووضوح المفاهيم ،ودالالت الجمل ،ووضوح األفكار ،إذ
قرأت الباحثة استجابة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس ،ورصدت األفكار والمفاهيم المتضمنة في المقابالت ،ثم ربط
األفكار والمفاهيم المتشابهة ووضعها في قوائم تضم السمات أو الخصائص المتشابهة ( )Categoriesوذلك بإجراء ما
يلي ( :)McMillan and Schumacher, 2001; Glaser and Strauss, 1967

•

تفريغ بيانات كل مقابلة فردية على حدة ،والجماعية بشكل مستقل.

•

قراءة كل ورقة قراءة متفحصة وواعية ،وفهم مضمونها ،واستخالص األفكار والمفاهيم المتضمنة في المقابلة.

ولضبط إجراءات المقابلة والتاكد من مؤشرات الصدق المتبادلة تم اإلبتعاد عن االستنتاجات في وصف ما يقوله المشاركون
في الدراسة عند المقابلة ،وجرى االستيضاح عن بعض األفكار التي يطرحها عضو هيئة التدريس لتوحيد فهمها ،وتوضيح
صياغتها ،كما جرى استخدام أدوات تكنولوجية عند المقابلة متمثلة بالمسجل ،وتم تدوين المالحظات كتابياً أثناء المقابلة ،وفي
نهاية كل مقابلة يتم عرض ما قاله المشارك له ،وإعطائه فرصة الحذف أو اإلضافة.
صدق أداة المقابلة:
قامت الباحثة بعرض أداة المقابلة بصورتها األولياة وماا تتضامنه مان أسائلة حاول واقاع بارامج إعاداد المعلماين فاي كلياات العلاوم
التربوي ااة ف ااي الجامع ااة األردني ااة وجامع ااة اليرم ااوك ومواص اافات ومكون ااات ب ارامج إع ااداد المعلم ااين ف ااي كلي ااات العل ااوم التربوي ااة الم ااامول
الوصول إليها ودور أعضاء الهيئة التدريسية في كليات العلوم التربوية لتحسين برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية .

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

718

واقع برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية( :دراسة نوعية)

رهــام زغيـّـر

علاى عاادد ماان المحكمااين ماان ذوي االاتصاااص فااي مجااال المنااهج والتاادريس ،وماان ااتصاااص القياااس والتقااويم ،وذلااك للحكاام علااى
بناء على آراء المحكماين .إذ تركازت
درجة مالءمة أسئلة أداة المقابلة لما أعدت له ،واقتراح أي تعديالت يرونها ،وأجريت التعديالت ً
التعديالت في إعادة صياغة بعض األسئلة وإعادة ترتيبها وفقاً لما تطلبته هذه الدراسة وتقليلها.
ثبات أداة المقابلة:
للتاكد من ثبات أداة المقابلة قامت الباحثة باستخدام طريقاة االاتباار وإعاادة االاتباار حياث قامات بااتياار عيناة عشاوائية
ماان نفااس أفاراد عينااة الد ارسااة ماان أعضاااء هيئااة التاادريس ومقااابلتهم ،وبعااد مضااي أساابوعين أعااادت الباحثا ة مقابلااة العينااة نفسااها.
وماان ثاام تاام حساااي معاماال ارتباااط بيرسااون بااين تقااديراتهم فااي الم ارتين اذ بلااغ ( .)0.90كمااا تاام حساااي معاماال الثبااات بطريقااة
االتساق الداالي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،وبلغ ( ،)0.88واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
اإلعتبارات األخالقية:
ستلتزم الباحثة ببعض االعتبارات األاالقية االل إجراء الدراسة ،منها التزام الباحثة باستشارة الدكتور المشرف باداة المقابلة،
وسيتم تسجيل المقابالت عدم اإلعتماد على التدوين فقط ،كما ستتجنب الباحثة الخوض في مواضيع جانبية االل المقابالت،
مهنيا بادبيات البحث العلمي االل المقابالت ،وستلتزم بادبيات االقتباس
اما ً
وستحافظ على اصوصية كل مقابلة ،وتظهر إلتز ً
والتصرف أثناء نقل األفكار ،وستراعي حقوق الطبع وأدبيات الكتابة في البحوث ،وستتمثل الباحث الحقيقي في جمع البيانات،
وسترجع للدراسات لتشكيل إطار عام عن برامج إعداد المعلمين ،وكيفية بناء أداوت الدراسة ،كما ستلتزم الباحثة بسرية البيانات
والمعلومات التي ستتوفر االل المقابالت.
إجراءات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم إتباع اإلجراءات اآلتية:
 .1مراجعة األدي التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة.
 .2بناء أداة المقابلة والتحقق من موثوقيتها ،وتجهيز أجهزة التسجيل الصوتي.
 .3الحصول على موفقة أعضاء هيئ ة التدريس ،واالتصال بهم لتحديد موعد المقابلة ،وكانت المقابالت تتم بعد التاكد من أن
الظروف مالئمة إلجراء المقابلة بالترتيب مع المشارك نفسه.
 .4تحليل المقابالت ،واستخالص المعلومات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،من االل التوصل إلى الفئات الرئيسية والفئات
الفرعية لألفكار المطروحة ،وذلك وفًقا لإلجراءات اآلتية:
-

القراءة المتعمقة لكل كلمة وعبارة وردت في المقابلة.

-

إيج اد فئات رئيسة عامة لألفكار المطروحة في اإلجابة عن كل سؤال ،ومن ثم إيجاد أفكار فرعية لكل فكرة رئيسة.

-

تحليل نتائج كل سؤال بشكل منفصل.
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أداة تحليل البيانات:
اعتمدت الباحثة على األدي التربوي الدراسات السابقة المتعلقة بتحليل نتائج المقابالت حول واقع برامج إعداد المعلمين ،ورصد
أفكار المشاركين في هذه الدراسة ،وحددت الفقرة أو الجملة أو الفكرة الدالة على واقع البحث العلمي كوحدة تحليل؛ لتصنيف األفكار
المطروحة من قبل أعضاء هيئة التدريس حول واقع البحث العلمي في الجامعة األردنية.
صدق النتائج:
استخدمت الدراسة عدة آليات للتحقق من صدق النتائج وهي على النحو:
 -1الصدق االجتماعي – التوافقي :يعنى الصدق التوافقي أن يؤكد مختص صحة ما تم تحليله وتفسيره ،فقد عرضت الباحثة
النتائج على متخصصين في المناهج ومن ثم إجراء التعديالت الالزمة وفق مالحظاتهم.
 -2العضو الفاحص :تم الحصول على تغذية راجعة من المشاركين (أعضاء هيئة التدريس) في الدراسة حول ما تم تحليله ،للتاكد
فعليا ومن ثم إجراء التعديالت الالزمة وفق مالحظاتهم.
من أن ذلك يمثل أقوال وأفعال المشاركين ً

تحليل البيانات وتفسير النتائج:

جرى تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من مقابالت ( )8عضو هيئة تدريس في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك حول
واقع برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك ،واقتراح بعض الحلول التي يمكن أن
تقدم لتحسين مستوى برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك من االل تدوين
استجاباتهم والرجوع للتسجيالت الصوتية التي تمت في أثناء المقابلة ،قامت الباحثة بتفريغ البيانات المجموعة وتصنيفها وترتيبها
بشكل منطقي أدى إلى استقراء نتائج يمكنها اإلجابة عن أسئلة الدراسة كما ياتي:
السؤال األول :ما واقع برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك؟
أشارت نتائج هذا السؤال إلى وجود اتفاق وتقاري في األفكار المطروحة من قبل أعضاء هيئة التدريس حول واقع برامج إعداد
المعلمين في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك  ،وقد بين أعضاء هيئة التدريس بعض الخصائص التي
تصف واقع برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك الجامعة األردنية وجامعة
اليرموك ،وكان من أهمها تدني مستوى المداالت في كليات التربية مما يؤثر سلباً على تحاصيلهم العملاي ومستوى أدائهم كمعلمين
الحقاً ،تتيح فلسفة كليات إعداد المعلم باالستم اررية بالدراسة للطلبة علاى الارغم مان تقديراتهم المتدنية في الفصل األول ،الضعف
في المقررات التطبيقية في كليتي إعداد المعلم ،حيث تركز كليات التربية على الجانب النظري على حساي الجانب التطبيقي ،طرق
التدريس المتبعة في الكلية تعتمد على أسلوي المحاضرة واإللقاء ،أما ورش العمل والتدريس المصغر ال تلقي اهتماماً كبي اًر ،إتباع
أساليب تقليدية في التقويم معتمدة على أسئلة المقال وبعض األسئلة الموضوعية وضعف التكامل بين مكونات إعداد المعلمين،
وضعف التنسيق بين كليات إعداد المعلم والمدارس من جهة وبين كلياات إعاداد المعلم والو ازرة من جهة أارى .عدم جاهزية
المدارس التي يتم فيها التدريب .قلة المتابعة الميدانية للطالب المعلم أثناء التدريب من المشرفين.
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السؤال الثاني :ما مواصفات ومكونات برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية المأمول الوصول إليها وجهة نظر أعضاء
الهيئة التدريسية ؟
أشارت نتائج هذا السؤال إلى وجود اتفاق وتقاري في األفكار المطروحة من قبل أعضاء هيئة التدريس حول تصورات المشاركين
لبرامج إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك الذي يحقق طموحهم ويكون أكثر فاعلية،
ومنها قبول الطلبة في القسم بعد اجتياز ااتبار قبول يتضمن مهارات القراءة والكتابة والحساي ،ووضع عالمة محددة يجب على
الطالب الحصول عليها لالستمرار في الكلية .تضمين البرنامج عدد ساعات كافية من التدريب الميداني ،و تنسيق محتوى المساقات
لتجنب التكرار ،إشراك بعض المعلمين المتميزين في إعداد وبناء برامج إعداد المعلمين ،توفير المعامل التربوية والمرافق الكافية
لزيادة الممارسات العملية وتوظيف الوسائل التعليمية ،التنسيق مع المشرفين التربويين في الميدان والحصول على التغذية الراجعة
حول جودة مخرجات برامج إعداد المعلمين ،وتضمين البرنامج مساقات للبحوث الميدانية التي يقدمها الطلبة كمتطلبات للنجاح،
تخصيص مدارس ذات إمكانيات مميزة لتدريب الطلبة ،وعقد الورشات التعليمية التي تتضمن أساليب التدريس الحديثة للمعلمين
المتعاونين في التدريب
السؤال الثالث :ما دور أعضاء الهيئة التدريسية في كليات العلوم التربوية لتحسين برامج إعداد المعلمين في كليات العلوم
التربوية ؟
أشارت نتائج هذا السؤال إلى وجود اتفاق وتقاري في األفكار المطروحة من قبل أعضاء هيئة التدريس حول دور أعضاء الهيئة
التدريسية في كليات العلوم التربوية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك في تحسين برامج إعداد المعلمين بما ياتي :تحليل
الكفايات الالزمة لمهنة التدريس ،و االطالع على المناهج التعليمية في تخصص الطالب ،وتوظيف استراتيجيات تحاكي ما سوف
يمارسه الطالب المعلم في التدريس ،واطالع الطالب المعلم على أحدث المستجدات التربوية ،والتواصل مع المعلمين والمشرفين
لالطالع على التحديات التي تواجه مهنة التعليم وتكليف الطلبة بممارسة التعليم االل المحاضرات وربطها بالجانب النظري
والنظريات التربوية الحديثة ،وعمل الدراسات والبحوث وتعميم نتائجها على الطلبة.
توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
-

تطوير أهداف كليات العلوم التربية في الجامعتين األردنية واليرموك بحيث تتوافق مع االتجاهات العالمية المعاصرة
ألهداف كليات التربية مع مراعاة اصوصية المجتمع األردني.

-

وضع أهداف واضحة ومحددة للتخصصات المختلفة لكليات العلوم التربية تتوافق مع أهداف الكلية.

-

وضع معايير لقبول الطلبة في كليات العلوم التربوية من ضمنها اجتياز ااتبار مستوى في القراءة والكتابة والحساي.

-

مراعاة المستوى التحصيلي والقدرات العقلية والخصائص الجسمية وميول الطلبة نحو مهنة التعليم في سياسة القبول.

-

إجراء مراجعة جذرية لبرامج إعداد المعلم في الجامعات الثالث .

-

تطوير برامج إعداد المعلم في الجامعات عينة الدراسة.

-

مراعاة المقررات التخصصية والتربوية والثقافية للنسب المحددة لبرامج اإلعداد.
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إعادة توصيف دقيق للمقررات الدراسية في كليات العلوم التربوية.
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