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الملخص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة أثر برنامج مقترح فى ضوء االتجاهات الحديثة لمتطلبات إجازة
( )Licensingتدريس العلوم وأثره فى تنمية مهارات التقويم والمتابعة لدى معلمى العلوم
وتحسين اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى لدى طالبهم .ولتحقيق ذلك تم إعداد برنامج مقترح فى

ضوء االتجاهات الحديثة لمتطلبات إجازة ( )Licensingتدريس العلوم ،كما تم إعدد أدوات
القياس لمدراسة والتى تتمثل فى بطاقة مالحظة ميارات التقويم والمتابعة واختبار االنجاز األكاديمى
عالى المستوى.
وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من معممى العموم المساعدين ببعض المدارس
اإلعدادية التابعة لمديرية القاىرة التعميمية ،روعي فى اختيارىا أن تمثل المجتمع األصمى
لممعممين المساعدين ،درست البرنامج المقترح فى ضوء االتجاهات الحديثة لمتطلبات
إجازة ( )Licensingتدريس العلوم ،تم مقارنة النتائج من خالل البيانات التى تم
الحصول عمييا من تطبيق بطاقة مالحظة ميارات التقويم والمتابعة عمى معممى مجموعة
الدراسة  ،واختبار اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى عمى طالبيم قبمياً وبعدياً.
وتمثمت نتائج الدراسة فيما يمى:
 .0وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد مجموعة الدراسة فى
التطبيقين القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة ميارات التقويم والمتابعة ككل وكل ميارة
عمى حده ،لصالح التطبيق البعدى.
 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد مجموعة الدراسة فى
التطبيقين القبمى والبعدى الختبار اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى ككل وكل بعد من
أبعاده عمى حده ،لصالح التطبيق البعدى.
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A proposed program according to the recent trends in licensing
requirements to teach science and its effect on the development of the
evaluation and follow-up skills of science teachers and the
improvement of academic achievement at the high level of their
students
A.Prof.Dr. Al Moataz Bellah Zein El dien Mohammed
Assistant Professor of Curriculum and Methods of Teaching
National Center for Examinations and Educational Evaluation
This study aimed to study the effect of a proposed program according to the
recent trends in licensing requirements of science teaching and its impact on
the development of the evaluation and follow-up skills of science teachers and
the improvement of academic achievement at the high level among their
students. To achieve that, a proposed program has been prepared according to
the recent trends in licensing requirements for teaching science, and the
measurement tools for the study have been prepared, which is the note card for
Evaluation and follow-up skills and the high-level academic achievement test.
The sample of the study consisted of a group of assistant science teachers in
some of the preparatory schools of the Cairo Education Directorate, It's taken
care of the choice to represent the original community of assistant teachers ,
studied the proposed program according to of the recent trends of licensing
requirements teaching science, the results were compared through the data
obtained from the application of the note card evaluation and follow-up skills
to the teachers of the study group, and the testing of academic achievement at
the high level on their students pre- and post.
The results of the study were as follows:
1. There are statistically significant differences between the average of the
degrees of the study group in the note card of the skills of evaluation and
follow-up as a whole and each skill separately, in favor of of the postapplication.
2. There are statistically significant differences between the average of the
degrees of the study group in the academic achievement test at the high
level as a whole and each dimension separately, in favor of of the postapplication.
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فىىىى ظىىىل التطىىىور التكنولىىىوجى المتسىىىارع والتغيىىىرات المتالحقىىىة فىىىى متطمبىىىات العصىىىر
الحديث ،أصبح إصالح وتطوير التعمىيم يتطمىم معممىاً متطىو ارً فىى إعىداده وتدريبىو ورعايتىو فىى

ضىىوء االتجاىىىات الحديثىىة نًتطهب ا إ از ا س ( )Licensingالتىىدريس  ،وذلىىك مىىن منطمىىق أن
المعمىىم يعىىد ركيىىزة ميمىىة فىىى العمميىىة التعميميىىة لكونىىو أحىىد المىىدخالت األساسىىية فىىى العمميىىة

التعميمية التى تسيم فى تحسين منتج العممية التعميمية ،لىذا تىولى دول العىالم المتقىدم اىتمامىاً
كبي ى ارً لمنظومىىة تطىىوير أداء المعمىىم ،حيىىث ينظىىر إلىىى ىىىذه المنظومىىة عمىىى أنيىىا عمميىىة تنميىىة
مينية مستدامة بيدف تحقيق مستويات معيارية محددة وتأىيل المعممين تأىيالً عالى الجودة.

فاالعتماد المينى لممعمم لمحصول عمى إجازة التدريس أحد أىىم األسىاليم لتحسىين نوعيىة

التعميم واالرتقاء بمستوى أدائو فى العصر الحىالى ،وتقىاس كءىاءة أى مةسسىة تعميميىة وجىودة
مىىا تقدمىىو مىىن تعمىىيم بكءىىاءة أعضىىاء ىيئىىة التىىدريس بيىىا ،ومىىا يمتمكونىىو مىىن مىىداخل وطىىرق
تىىدريس واسىىتراتيجيات ووسىىائل تدريسىىية ،فالتىىدريس يمثىىل قمىىم العمميىىة التعميميىىة وجوىرىىىا،
وعميو يصبح السعى نحو توفير معايير ومواصءات فيما يقوم بو المعمىم مىن ممارسىات وأداءات
تدريسية لممعمم كشرط لمترخيص لو بمزاولة المينىة أمى ارً يحتىل المكانىة األولىى فىى التعمىيم ،ألن
توافر ىذه الشروط والمعىايير والمواصىءات فىى الممارسىات التدريسىية لممعمىم ىىو تىوافر ليىا فىى

ذات الوقت فى كل العممية التعميمية (محمود الناقة.)2117 ،
ومما ال شك فيىو أن االىتمىام المتنىامى الىذى أولتىو العديىد مىن الىدول المتقدمىة باالعتمىاد
المينىى لممعمىم ،يعىد مىن األمىىور التىى ينبغىى اسىتثمارىا بشىكل سىىميم لضىمان جىودة التعمىيم فىىى
مةسسىىات التعمىىيم المختمءىىة التىىى تعتمىىد عمىىى مسىىتوى المعممىىين وبىىرامج تىىأىيميم مواعىىدادىم،

فالمعمم المتميىز فىى أدائىو التربىوى والتعميمىى ىىو أداة النظىام التعميمىى ووسىيمتة األساسىية فىى
تنءيذ المنيج الدراسى بعناصره المختمءة ،مىن أجىل تحقيىق ةايىة التربيىة وىىدفيا األسىمى الىذى
يتمثل فى الوصول إلى متعمم يتسم بالجودة فى معارفو ومياراتو.

ويةكىىىد ( )Wise&Leibbrand,2010عمىىىى أن معىىىايير إجىىىازة التىىىدريس أو التىىىرخيص
لممعمم بمزاولة مينة التدريس ،تركز عمى فكىرة األداء أو اإلنجىاز بشىكل لىم يسىبق لىو مثيىل فىى
القىىرن الحىىادى والعشىىرين ،وال تقىىف ىىىذه المعىىايير المرتكىىزة عمىىى فكىىرة اإلنجىىاز أو األداء عمىىى
تقويم إعداد المعممين فى ضوء مستويات خريجييا فى قدراتيم المعرفية التخصصىية وميىاراتيم
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الءنيىىة التربويىىة ،بىىل أنيىىا تمتىىد لتشىىمل تقىىويم أداء أعضىىاء ىيئىىة التىىدريس بمةسسسىىات إعىىداد
المعممين ،ومدى احتذائيم ألفضل نموذج مينى لمممارسات التدريسية.
كمىا يةكىد كىل مىن ( )Cotton, 2013( ،)Bennent, 2008عمىى أن مىن أىىم أدوار معمىم
العموم فى ضوء متطمبات إجازة التدريس ىو االىتمام بكل ما ىو جديد ،ومىدركاً ألىميىة البحىث

واالبتكىىار والتجريىىم ،ومتبني ىاً لكىىل األفكىىار والنظريىىات والممارسىىات الجديىىدة ،ومتىىأمالً ومراجع ىاً
لتدريبىىو بصىىءة مسىىتمرة ،وصىىانعاً لق ارراتىىو بنىىاءاً عمىىى المعرفىىة والخبىىرة ،ولديىىو قىىدرة عمىىى حىىل

المشكالت ،وداعياً إلى التساةل والنقد ،ومشاركاً فى إجراء البحوث وتطبيقيا.

وىناك محاوالت فى مصر إلعداد معايير لممعمم تمثمت فيما قامت بو ( وزارة التربية

والتعميم( ،)75-74 ،2113،األكاديمية المينية لممعمم )2118 ،بإعداد التوصيف الوظيءى
لممعمم فى التعميم قبل الجامعى بوجو عام  ،كخطوة لتحديد متطمبات ومعايير إجازة التدريس
لممعمم ،ولم يصدر عن ىذه الجيات حتى اآلن وخاصة األكاديمية المينية لممعمم -وىى
الجية المسئولة رسمياً عن الترخيص لممعممين لمزاولة مينة التدريس -معايير إجازة

التدريس لمعمم العموم لمترخيص لو بمزاولة مينة التدريس.

ويىىذكر ( )Ngozi,M.,& Norman, R., 2011,11أنىىو مىىن الميىىم أال يقتصىىر األداء
التدريسى لمعمم العموم عمى الحءظ واالستظيار فقط بل يجم أن يقوم من خىالل تىدريس العمىوم
بإتاحىىة الءرصىىة الكافيىىة لمطىىالم لمتءكيىىر والتأمىىل والتخيىىل فىىى فىىى المواقىىف العمميىىة وتحميميىىا،
وربىىط تطبيقىىات العمىىم بأسىىموم حيىىاة الطىىالم ،بمىىا يتىىيح الءرصىىة لمطىىالم لمىىىتأمل والتبصىىر فىىى
المجاالت العممية المختمءة .لذا أصىبح تىدريم المعمىم أثنىاء الخدمىة ىىو امتىداد طبيعىى إلعىداده
قبل الخدمة وجىزء ال يتجى أز مىن عمميىة إعىداده ،حتىى يمكنىو المحىاق بركىم النمىو والتطىور ،بمىا
يحقق النمو الىذاتى لمقىائمين بعمميىة التعمىيم فىى كافىة المسىتويات ،واالرتقىاء بمسىتواىم العممىى
والمينى والثقافى ،وتطوير أدائيم التدريسى بما ينمى المستويات العميا لمتءكير لدى الطالم.
فتركيز المعمم عمى تنمية المستويات العميا لإلنجاز األكاديمى يمعم دو ارً حيوياً فىى نجىاح

الطالم وتقدميم داخل المدرسة وخارجيا ،حيث تُعطى الطالم إحساسىاً بالسىيطرة الواعيىة عمىى
تءكيىىره ،ممىىا ينمىىى لىىدى الطىىالم شىىعور بالثقىىة فىىى الىىنءس فىىى مواجيىىة المواقىىف المدرسىىىية
والحياتيىىة المختمءىىة ،ويرفىىع مىىن درجىىة اإلثىىارة والجىىذم لمخب ىرات الصىىءية ويجعىىل دور الطىىالم
إيجابياً وفاعالً فى العممية التعميمية.
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ويذكر(عبىىىىد ان النىىىىافع )28 ،2102 ،أن تركيىىىىز المعمىىىىم فىىىىى أدائىىىىو التدريسىىىىى عمىىىىى
المسىىتويات العميىىا لمتءكيىىر فىىى اإلنجىىاز األكىىاديمى يمكىىن أن يسىىيم فىىى جعىىل الخبىرات المدرسىىية
ذات معنىىى بالنسىىبة لمطالىىم ،ويجعمىىو أكثىىر تءىىاعالً ومشىىاركة موايجابيىىة فىىى الىىتعمم ،كمىىا يشىىجع
الطالم عمى االستقالل فى الءكر والمبادرة بالرأي ،وتطبيق ما يتعممىو فىى الواقىع ،ويتىيح لمعديىد
من الطالم اإلبداع والتطوير والميل نحو المخططات الكيميائية.
حيث أكد عديد من التربويين (نايءة قطىامى( )246 ،2114 ،روبىرت مىارزانو وخخىرون،
( ،)96،2112حسىىين بشىىير محمىىود )2117 ،أن ىنىىاك ضىىرورة حتميىىة إلعىىادة تأىيىىل المعمىىم
وفق متطمبات إجازة التدريس بشكل يركز عمى أساليم تنمية المستويات العميىا لمتءكيىر لالنجىاز
األكاديمى من لدى الطالم وذلك لألسبام التالية:
 طبيعة عصىر تءجىر المعمومىات المعرفىة الىذى نعىيش فيىو ،تقتضىى زيىادة مسىئولية المعمىموتحسين قدراتو ومياراتو لمتءاعل الجيد مع الخبرات الجديدة.
 يحقىىق مبىىدأ الىىتعمم المسىىتمر ط ىوال الحيىىاة ويسىىاعد الطىىالم عمىىى زيىىادة فاعميىىة معالجىىةالمعمومات ضمن الميدان المعرفي المستمر فى التوسع.
 يعتبىىر محىىو ارً أساسىىياً لءيىىم اسىىتيعام كىىل المىواد المعرفيىىة التىىي يتءاعىىل معيىىا الطىىالم فىىىالمدرسة وفى البيئة المحيطة.

 يتيح أدوات التءكير التي تسمح لمطالم بءيم العالم التكنولوجي المتطور من حولو. اعتبار ميارات التءكير العميا وحل المشكالت ىى أساسيات القرن الحىادي والعشىرين التىييجم التركيز عمييا من خالل برامج أو نماذج تدريسية معينة.

- 0334 -

برنامج مقترح فى ضوء االتجاهات الحديثة لمتطلبات إجازة (...................................... )Licensing

مشكلة الدراسة:
تشىىير نتىىائج البحىىوث والدراسىىات وتوصىىيات المىىةتمرات والنىىدوات التىىى عقىىدت فىىى الىىدول
العربية إلى وجود جوانم قصور متعددة فى برامج إعداد المعمم وتدريبىو عمىى المسىتوى العربىى
تتمثىل فىىى عىدم وجىىود سياسىات محىىددة أو واضىحة أو اسىىتراتيجيات عمميىة قائمىىة عمىى معىىايير
األداء أو اإلنجىىاز التىىى تمثىىل الحىىد األدنىىى مىىن األداء الىىذى يجىىم أن يمتمكىىو معمىىم العمىىوم فىىى
ضوء االتجاىات الحديثة لمتطمبات إجازة التدريس.
وقىىد أوصىىت عديىىد مىىن الدراسىىات كدراسىىة (عبىىد ان الكاسىىى ،)2109 ،ودرسىىة ( محمىىد
عبىىد ال ىرازق ،)2108 ،ودراسىىة ( ريحىىام عبىىد العزيىىز ،)2103 ،ودرسىىة (محمىىد عمىىى نصىىر،
 )2117بضىرورة تخطىيط وتصىميم بىرامج إعىداد وتىىدريم المعمىم وقيىاس أداء المعمىم فىى ضىىوء
معايير ومةشرات واضحة ومحددة .كما أشارت العديد مىن أدبيىات البحىوث والدراسىات المعاصىرة
(( ،)Abdelaziz,H., 2004محمىد عمىى نصىر( ،)2101،حسىام مىازن ( ،)2115 ،محمىود
الناقىىة )Adullall.S.,2006( ،)2117 ،إلىىى قصىىور أداء المعمىىم والتىىى تتضىىح معالمىىو فىىى
تركيىىزة عمىىى الحءىىظ والتمقىىين وعىىدم االىتمىىام بتنميىىة المسىىتويات العميىىا لإلنجىىاز األ كىىاديمى فىىى
ضىوء سىباق العولمىة ومجتمىىع المعرفىة لمواجيىة تغيىرات العصىىر ،ممىا يتطمىم ضىرورة االىتمىىام
بتطىىوير إعىىداد المعمىىم وتدريبىىو عمىىى األسىىاليم واالسىىتراتيجيات العمميىىة الحديثىىة لتنميىىة مياراتىىو
التدريسىىية واالرتقىىاء بمسىىتواه العممىىى والمينىىى فىىى ضىىوء االتجاىىىات المعاصىىرة لمعىىايير اعتمىىاد
المعمم ومتطمبات إجازة التدريس.
ورةم تأكيد عديد من المتخصصين فى التربيىة العمميىة (زبيىدة محمىد قرنىى-0 ،2101 ،
(، )49مىىىىاىر إسىىىىماعيل( ،)078 -30 ،2112 ،حسىىىىن حسىىىىين زيتىىىىون(، )6 ،2113،
Ngozi, ( ،)Cuccio,M.,et.al,2000(، )Hofstein,et.al, A., 2004,58
 )M.,&Norman, R., 2011,11عمىىى ضىىرورة االىتمىىام بالمسىىتويات العميىىا لمتءكيىىر فىىى
جميع مراحل التعميم  ،وضرورة تبنى أدوات واستراتيجيات تدريسية فىى تنميىة المسىتويات العميىا
لمتءكير الضرورية لمواجية المشكالت الحياتية والتعامىل بءاعميىة مىع متطمبىات العصىر ،إال أنىو
مىىازال أداء المعمىىم واالسىىتراتيجيات التىىى يسىىتخدميا تكىىز بشىىكل واضىىح عمىىى المسىىتويات الىىدنيا
لالنجاز األ كاديمى.
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حيث يرى عديد من التربويين أن ىنىاك قصىور فىى األداءالحىالى لمعمىم العمىوم وتىدنى مسىتواه
العممى ،مما أدى إلى عدم اعتراف كثير من الدول العربية واألجنبية بمسىتوى المعمىم فىى مصىر
بوجو عام ،مما يحتم عمى األكاديمية المينية لممعممين ضرورة إعداد المعمم وتدريبو فىى ضىوء
االتجاىات المعاصرة لمتطمبات إجازة التدريس.
ولقىىد اتضىىح لمباحىىث مىىن خىىالل مالحظاتىىو الميدانيىىة لىىألداء التدريسىىى لعينىىة مىىن معممىىى
العمىىوم بىىبعض مىىدارس المرحمىىة اإلعداديىىة عىىددىا ( )8مىىدارس تابعىىة إلدارات محافظىىة القىىاىرة
والجيزة ،بمغ عىددىا ( )28معممىاً مىن معممىى العمىوم ،أن ( %)86مىن العينىة تسىتخدم أسىاليم

تقويم داخل قاعات الصف الدراسى تركز بشكل كبير عمى الحءظ والتمقىين ومعظىم األسىئمة التىى
يطرحيا المعممون فىى المسىتويات المعرفيىة الىدنيا لمتءكيىر .كمىا اتضىح مىن خىالل تحميىل نتىائج
اختبارات العموم لمجموعة مىن طىالم ىىذه المرحمىة عىددىا ( )021طالبىاً تمثىل فصىول مختمءىة

من ىذه المدارس ،أن ( )%93من الطالم لم يستطيعوا اإلجابة عمىى األسىئمة ذات المسىتويات
العميىىا كالتحميىىل والتركيىىم والتقىىويم فىىى اختبىىارات نصىىف العىىام ،ممىىا يىىدل عمىىى ضىىعف مسىىتوى
معظم الطالم فى اإلجابة عمى األسئمة المرتبطة بالمستويات العميا لإل نجاز األكاديمى.
فى ضوء ما سبق تبرز الحاجة إلى ضرورة إعداد وتصميم برامج لتطىوير ميىارات وأسىاليم

معممىىىى العمىىىوم فىىىى تقىىىويم طالبيىىىم فىىىى ضىىىوء االتجاىىىىات الحديثىىىة لمتطمبىىىات إجىىىازة التىىىدريس
( )Licensingوأثر ذلك عمى تحسىين االنجىاز األكىاديمى عىالى المسىتوى لىدى طالبيىم ،حيىث
توجد ندرة فىى البحىوث والدراسىات التىى تناولىت إعىداد بىرامج لتنميىة ميىارات تقىويم طالبيىم فىى
ضوء االتجاىات المعاصرة لمتطمبات إجازة التدريس(.)Licensing
مىىن العىىرض السىىابق يمكىىن تحديىىد مشىىكمة الدراسىىة الحاليىىة فىىى " تىىدنى مسىىتوى ميىىارات
وأساليم معظم معممى العموم فىى تقىويم طالبيىم فىى ضىوء االتجاىىات الحديثىة لمتطمبىات إجىازة
التدريس( ،)Licensingوتركيز ىذه األساليم عمى المستويات الدنيا لإلنجاز األ كاديمى ".
ولحل تمك المشكمة تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السةال االسئمة التالية:
كيف يمكن تنميىة ميىارات التقىويم والمتابعىة لىدى معممىى العمىوم وتحسىين اإلنجىاز األكىاديمى
لدى طالبيىم مىن خىالل برنىامج مقتىرح لمعممىى العمىوم فىى ضىوء االتجاىىات الحديثىة لمتطمبىات
إجازة التدريس؟"
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ويتءرع عن ىذا السةال الرئيس األسئمة الءرعية التالية:
 .0ما متطمبات إجازة تدريس العموم ( )Licensingالتى يجىم توافرىىا فىى معممىى العمىوم بالمرحمىة
اإلعدادية فى ضوء االتجاىات الحديثة ؟
 .2ما البرنامج المقترح لمعممى العموم بالمرحمىة اإلعداديىة فىى ضىوء االتجاىىات الحديثىة لمتطمبىات
إجازة التدريس ( )Licensing؟
 .3مىىىا أثىىىر البرنىىىامج المقتىىىرح عمىىىى تنميىىىة بعىىىض ميىىىارات التقىىىويم والمتابعىىىة لىىىدى معممىىىى العمىىىوم
بالمرحمة اإلعدادية؟
 .4ما أثر البرنىامج المقتىرح عمىى تنميىة اإلنجىاز األكىاديمى عىالى المسىتوى فىى العمىوم لىدى طىالم
المرحمة اإلعدادية؟

أهداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى:
 .0بناء برنامج مقترح لمعممى العموم فى ضوء االتجاىات الحديثة لمتطمبات إجازة ()Licensing
تدريس العموم.
 .2التحقق من أثر البرنامج المقترح عمى تنمية ميارات التقويم والمتابعة لدى معممى العموم بالمرحمة
اإلعدادية.
 .3التحقق من أثر البرنامج المقترح عمى تحسين االنجاز األكاديمى عالى المستوى لدى طالم المرحمة
اإلعدادية.

أهمية الدراسة:
قد تءيد الدراسة الحالية فى تقديم:
 .0قائمة بمتطمبات ومعايير إجازة التىدريس لممعممىين فىى ضىوء االتجاىىات المعاصىرة ،يمكىن
أن تستءيد بو األكاديمية المينية لممعممين فى الترخيص لممعمم بمزاولة مينة التدريس.
 .2برنامج مقترح لممعممين فى ضوء االتجاىىات الحديثىة لمتطمبىات إجىازة التىدريس ،ونمىوذج
إجرائىىي لكيءيىىة تصىىميم ىىىذا البرنىىامج ،يمكىىن أن تسترشىىد بىىو المةسسىىات المسىىئولة عىىن
إعداد وتدريم معمم العموم فى إعداد أدلة تدريبية مشابية.
 .3بطاقىىة مالحظىىة لميىىارات التقىىويم والمتابعىىة لىىدى معممىىى العمىىوم  ،يمكىىن أن تسىىتءيد منيىىا
المةسسات المسئولة عن تقويم أداء المعمم وتنميتو مينياً.
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 .4اختبار اإلنجاز األكاديمى عالى المسىتوى  ،يمكىن أن يسىتءيد بىو المسىئولون عىن التقىويم
فى قياس اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى فى العموم لدى الطالم،

منهج البحث والتصميم التجريبى:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج التجريبي ذى المجموعىة الواحىدة ،حيىث تىم تطبيىق
أدوات الدراسىىة التىىى تتمثىىل فىىى بطاقىىة مالحظىىة ميىىارات التقىىويم والمتابعىىة ،واختبىىار اإلنجىىاز
االكىاديمى عىىالى المسىتوى قبميىاً ،ثىم تنءيىىذ البرنىىامج المقتىرح وتطبيىىق أدوات الدراسىة بعىىدياً ،ثىىم
مقارنة نتائج التطبيقين القبمى والبعدى من خالل البيانات التىى تىم الحصىول عمييىا مىن تطبيىق

أدوات الدراسة ،ويوضح جدول ( )0التصميم التجريبي لمدراسة:
زذول ()1
انتصًيى انتجزيبً نهذراسة
انتطبيك انمبهً
بط لة يالحظة يه راإ انتمىيى
وانًت بعة
اختب ر االَج س األك ديًً ع نً
انًستىي

انًع نجة انتجزيبية
بزَ يج يمتزح فً ضىء
االتج ه إ انحذيثة نًتطهب إ
از س ( )Licensingتذريس
انعهىو

انتطبيك انبعذي
بط لة يالحظة يه راإ
انتمىيى وانًت بعة
اختب ر االَج س
األك ديًً ع نً
انًستىي

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة عمى:
 .0مجموعىىىة مىىىن معممىىىى العمىىىوم المسىىىاعدين (المبتىىىدئين) بالمرحمىىىة اإلعداديىىىة بىىىبعض
اإلدارات التعميمية التابعة لمحافظة القاىرة ،محل إقامة الباحث.
 .2إعىىداد البرنىىامج المقتىىرح فىىى ضىىوء بعىىض متطمبىىات إجىىازة التىىدريس ()Licensing
لمعمم العموم.
 .3قياس أثر البرنامج المقترح عمى تنمية:
-

ميارات التقويم والمتابعة.

 -اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى.
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فروض الدراسة:
حاولت الدراسة الحالية اختبار صحة الءروض التالية:
 .3توجىىد فىىروق ذات داللىىة إحصىىائية بىىين متوسىىطي درجىىات أف ىراد مجموعىىة الدراسىىة فىىى
التطبيقين القبمىى والبعىدى لبطاقىة مالحظىة ميىارات التقىويم والمتابعىة ككىل وكىل ميىارة
عمى حده ،لصالح التطبيق البعدى.
 .4توجىىىد فىىىروق ذات داللىىىة إحصىىىائية بىىىين متوسىىىطي درجىىىات تالميىىىذ معممىىىى مجموعىىىة
الدراسة فى التطبيقين القبمى والبعدى الختبار اإلنجىاز األكىاديمى عىالى المسىتوى ككىل
وكل بعد من أبعاده عمى حده ،لصالح التطبيق البعدى.

مصطلحات الدراسة:
تتحدد مصطمحات الدراسة فيما يمى:
 -0متطلبات إجازة التدريس (:)Licensing
يعرفيىىا ( )Weichel, 2013, 27عمىىى أنيىىا تمىىك المعىىايير الالزمىىة لمتأكىىد مىىن أن المعمىىم
يمتمك المعارف والميارات المرتبطة بأدائو التدريسى ،والتى تمكنىو مىن الحصىول عمىى إجىازة أو
رخصة بمزاولة مينة التدريس .ويقصد بيا إجرائيىاً فىى ىىذه الدراسىة بأنيىا المعىايير والميىارات

التدريسىىية التىىى ينبغىىى توافرىىىا فىىى معمىىم العمىىوم المسىىاعد( المبتىىد ) لكىىى يكىىون لديىىو صىىالحية
لمزاولة مينة تدريس العموم.

 -2مهارات التقويم والمتابعة:
تتمثل فى مجموعة األداءات التى يقوم بيا المعمم ،ويسىتطيع مىن خالليىا وضىع المعىايير
أو المحكات المطموبة بيىدف الحكىم عمىى مىدى تحقىق أىىداف تىدريس العمىوم ،وتقىديم التغذيىة
الراجعة الالزمة لتحسين أداء الطالم بالمرحمة اإلعدادية  .وتقاس إجرائياً بالدرجة التى يحصىل

عمييا المعمم فى بطاقة مالحظة ميارات التقويم والمتابعة المعدة لغرض الدراسة الحالية.
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 -3اإلنجاز األكاديمي عالى المستوى:
تحقيق الطالم أكبر قدر ممكن مىن التحصىيل األكىاديمى فىي موضىوعات محتىوى المىنيج
المختمءة فىى مسىتويات التحميىل والتركيىم والتقىويم وتقىاس إجرائيىا بالدرجىة التىي يحصىل عمييىا
التمميىىذ فىىى اختبىىار اإل نجىىاز األكىىاديمي عىىالى المسىىتوى فىىى موضىىوعات محتىىوى مىىنيج العمىىوم ،
المعد لغرض الدراسة الحالية.

خطوات الدراسة وإجراءاتها:
لإلجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من صحة الءروض اتبع الباحث اإلجراءات التالية:
 .0تحديىىد متطمبىىات إجىىازة التىىدريس ( )Licensingفىىى ضىىوء االتجاىىىات الحديثىىة لمعمىىم
العموم من خالل اإلجراءات التالية:
أ -تحميىل بعىىض االتجاىىىات والنمىىاذج الحديثىىة عمىىى المسىىتوى العىىالمى واإلقميمىىى فىىى
مجال متطمبات إجازة التدريس واالعتماد االمينى لممعمم.
م -اإلطىىالع عمىى األدبيىىات والبحىىوث السىىابقة التىىى تناولىىت متطمبىىات إجىىازة التىىدريس
لممعمم بصءة عامة ولمعمم العموم بصءة خاصة.
ج -إعداد الصورة النيائية لمتطمبات إجازة التدريس ( )Licensingلمعمىم العمىوم فىى
ضوء االتجاىات الحديثة.
 -2تحديىىد محتىىوى البرنىىامج المقتىىرح لمعممىىى العمىىوم بالمرحمىىة اإلعداديىىة فىىى ضىىوء بعىىض
متطبات إجازة التدريس التى تم التوصل إلييا فى ضوء االتجاىات الحديثة.
 -3إعىىىداد البرنىىىامج المقتىىىرح فىىىى ضىىىوء االتجاىىىىات الحديثىىىة لمتطمبىىىات إجىىىازة التىىىدريس
والىتأكد من صالحيتو ،والذى يتمثل فى:
 دليل المدرم الذى يسترشد بو فى تنءيذ البرنامج التدريبى. دليل المشارك أو المتدرم ويتضمن األنشطة التدريبية لمبرنامج التدريبى. -4إعداد أدوات القياس المستخدمة فى الدراسة والتأكد من صدقيا وثباتيا وتشمل:
 بطاقة مالحظة التقويم والمتابعة. اختبار اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى. -5اختيىىىار مجموعىىىة الدراسىىىة بحيىىىث تمثىىىل المجتمىىىع األصىىىمى لممعممىىىين المسىىىاعدين أو
المبتدئين( الذين ليم خبرة فى التدريس من  3-2سنوات).
 -6تطبيق أدوات التقويم قبمياً عمى مجموعة الدراسة.
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 -7تنءيذ البرنامج التدريبى عمى معممى مجموعة الدراسة.
 -8تطبيق أدوات التقويم بعدياً عمى مجموعة الدراسة.

 -9رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا وتءسيرىا فى ضوء فروض الدراسة.
 -01تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات فى ضوء نتائج الدراسة.

اإلطار النظرى للدراسة
أوالً :متطلبات إجازة التدريس (:)Licensing
لقىىد عمىىدت الكثيىىر مىىن المةسسىىات والييئىىات المختصىىة بتقيىىيم أداء المعمىىم وتدريبىىو سىواء
قبىىل الخدمىىة أو أثناءىىىا أو لمنحىىو رخصىىة مزاولىىة المينىىة أو إجىىازة التىىدريس ،بتصىىميمم أدوات
لتقيىىيم أداء المعمىىم وتحديىىد الكءايىىات الالزمىىة مينىىة التىىدريس ،ومىىن تمىىك األدوات تحميىىل األداء
التدريسى لممعمم اعتماداً عمىى بطاقىات مالحظىة األداء التدريسىى ،حيىت تعتبىر ىىذه األداة أكثىر
مرونو من االختبارات ألنيىا تعطىى صىورة أكثىر شىمولية عىن أداء المعمىم ،لىذا فقىد بىرزت حركىة

تقييم األداء اعتماداً عمى المعىايير  Performance based Standardsوىىى تمثىل موجىو
جديىدة فىىى معظىىم الىدول المتقدمىىة لمىىنح المعمىم إجىىازة أو رخصىىة بمزاولىىة مينىىة التىىدريس لتحىىل
محىىل االختبىىارات التىىى سىىادت فتىىرة التسىىعينات مىىن القىىرن العشىىرين ،وبىىالرةم مىىن ذلىىك مازالىىت
األكاديمية المينية لممعمم فى مصر تستخدم االختبارات لتقييم المعمم.
وتعد حركة إعداد المعمم القائمة عمىى متطمبىات إجىازة التىدريس اسىتجابة لالىتمىام بضىرورة
حصول المعمىم عمىى رخصىة مزاولىة المينىة لمتحقىق مىن جىودة جميىع جوانىم عمميىة التىدريس
سىىىواء مىىىا يخىىىتص بىىىالبرامج او المنىىىاىج أو بيئىىىة الىىىتعمم أو اإلدارة التعميميىىىة أو إعىىىداد المعمىىىم
وأصبحت ىذه المتطمبات بمثابة اإلطار الذى يتم االسترشاد بو عند تصميم برامج إعىداد المعمىم
أو البرامج الالزمة لمنح رخصة مزاولة المينة ،وقد ظيرت الحاجة إلى ذلك لألسبام التالية :
 تزايد الشعور بعدم الثقة في إعداد المعمم.
 االعتماد عمى مةشرات األداء فى تقييم المعمم
 اىتمام السياسة القومية بما عرف بالمعايير القومية لتطوير التعميم.
 إعادة ىيكمة عممية منح تراخيص المزاولة مينة التدريس.
وفيما يمى شرح لمتطمبات إجازة التدريس بشئ من التءصيل:

-1

أهمية متطلبات إجازة التدريس وأهدافها:
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إن الغرض النيائى لمنح المعمم إجازة أو رخصة بمزاولة مينة التدريس ،يتمثل فى منح
بعض المواثيق أو التأكيدات لمةىالت األفراد الذين يرةبون فى ممارسة مينة التدريس ،حيث
يشير كل من
( محمد عمى نصر( ،)2101 ،محمد عزم  ،طمعت اسماعيل( ،)2119،أشرف عبد المطمم،
 )2115إلى بعض األىداف العامة لتحديد متطمبات ومعايير لمترخيص لممعمم بمزاولة مينة
التدريس وتتمثل ىذه األىداف فيما يمى:
 )0اإل نضمام  :Recruitmentويقصد بو تشجيع األفراد المثقءين عمى دخول مجال التىدريس عنىدما
يعممىىون أنيىىا مينىىة تضىىم أفىراد أكءىىاء ومثقءىىين ومىىدربين تىىدريباً يىىةىميم لمتىىدريس الجيىىد وبالتىىالي فىىإن
المعايير المناسبة تعد مغرية لألفراد ألنيا تدل عمى أن ىذه المينة مينة يقىدرىا اآلخىرون وبيىا درجىة

محددة من اإلنتقاء.
-2

التحديدددد  :Screeningتءيىىىد المعىىىايير فىىىى التأكىىىد مىىىن أن األفىىىراد الىىىذين يسىىىمح ليىىىم
بممارسة مينة التدريس لىدييم مىةىالت محىددة ،وىىذه اآلليىة ال تخىدم المصىمحة العامىة
فقط بل تخدم مصالح المينة بصءة خاصة.

-3

جودة األداء  :Quality preparationتوجو ىذه المعايير إلى طبيعىة اإلعىداد الىذى
يجم أن يتمقاه من يمتحق بمينة التىدريس ويحصىل بمقتضىاىا عمىى رخصىة أو شىيادة،

-4

تُوجو إلى جودة برامج إعداد المعمم.
الشددرعية  :Legitimacyوظيءىىة أخىىرى مىىن وظىىائف المعىىايير ىىىى التأكىىد أن المعمىىم
كفء ومدرم بصورة مناسبة ويمكن االعتماد عميو تماماً وىذا مطمم لمرأى العام.

كمىىا تمثىىل معىىايير إجىىازة التىىدريس شىىبكة عمىىل ىىىدفيا التوصىىل إلىىى إتءىىاق حىىول معىىايير
المعرفة والميارات التى يمنح المعمم فىى ضىوئيا رخصىة مزاولىة مينىة التىدريس ،بيىدف تحقيىق
ما يمى:
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 تحقيىىق الت ىرابط والتضىىامن بىىين العىىاممين بالمجىىال ،بحيىىث تكىىون ىنىىاك لغىىة مشىىتركة مىىنالمعرفة المعتقدات تجعميم قادرين عمى العمل معاً لتحقيق أىداف مشتركة.

 وضىىع قاعىىىدة عامىىىة لمتقيىىىيم يمكىىىن اسىىىتخداميا كىىىأداة لإلرتقىىىاء بىىىأداء المعمىىىم فىىىى شىىىتىالتخصصات.
حيث أن تحديد متطمبات ومعايير واضحة ألداء المعمم لو أىمية كبيىرة فىى تطىوير أى نظىام
تعميمى ،وتتضح ىذه األىمية فيما يمى ()Salinger,T., 2015 ,239
 تزيد من ثقة المجتمع فى التعميم تحسن من مخرجات العممية التعميمية تزيد من ثقة المجتمع فى التعميم تمد األنظمة التعميمية بأسس التقويم تمثل أسساً واضحة لتوكيد الجودة والمساءلة -تساعد فى تطوير المعمم مينياً

 توفر الوسائل التى من خالليا تسد الءجوة بين األداء الحالي واألداء ا لمرةوم فيو. تزيد من قدرات المتعممين وفرصيم فى النجاح -تقدم أدوا ارً ومياماً واضحة ومحددة لممعمم.

كما تتمثل أىمية تح ديد معايير إجازة التدريس لممعمم فى تحقيقيا لممباد

لمتدريس التى تتمثل فيما يمى:
))Kojima,Y.,2012
 اإللتزام األخالقى من جانم المعممين نحو طالبيم وتعمميم اتقان مادة تخصصيم وكيءية تعميميا لمطالم إدارة ومتابعة عممية التعميم والتعمم لطالبيم التءكير بانتظام فى ممارستيم العممية والتعمم من خبراتيم اليومية. -المعممين أعضاء فى جماعة بنية التعمم.
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خصائص متطلبات ومعايير إجازة التدريس:
تتسىم متطمبىىات ومعىىايير إجىىازة التىىدريس بالعديىىد مىىن الخصىىائص التىىى تكءىىل تطبيقيىىا فىىى

الواقىىع التعميمىىى ،ومىىن أىىىم ىىىذه الخصىىائص مىىا يمىىى ( :أحىىالم البىىاز ،الءرحىىاتى السىىيد،2118،
.)49 -41
 شاممة :بمعنى أنيا ال تعنى فقط بما يءعمو المعمم داخل الءصل ،بل تمتد لممارسىاتو خىارجالءصل أيضا ،حيث تتناول كل ممارسات المعمم فى البيئة التعميمية لمطالم.
 معمنة لمجميع  :حيث أن أحىد المبىاد الحاكمىة لمعىايير أداء المعمىم مواجىازة التىدريس لىو،ىو عالنيتيا لمجميع مما يتيح الءرصة لممعمم لتقييم ذاتو وتنمية وتطوير مياراتو.

 عامة :حيث يمكن تطبيقيا عمى فئىات مختمءىة مىن المعممىين ،ميمىا اختمءىت تخصصىاتيموظروفيم البيئة واالقتصادية ،حيث أن المواقف التعميمية المتباينىة تشىترك فيمىا بينيىا فىى
معايير تحقيقيا ومستوى الناتج منيا ،كما أن ىذه المعايير ال تءرض عمى المعمم نمىط أو
أسموم تدريسى محدد.
 مجتمعية :أى تعكس تنىامى المجتمىع وتمتقىى مىع احتياجاتىو وظروفىو وقضىاياه ومتطمباتىووتوقعاتو من المعمم.
 مسىىىتمرة ومتطىىىورة :حتىىىى يمكىىىن تطبيقيىىىا لءتىىىرات زمنيىىىة ممتىىىدة وتكىىىون قابمىىىة لمتعىىىديلومواجية المتغيرات والتطورات العممية والتكنولوجية.
 تحقىق مبىدأ المشىاركة :بىىأن تبنىى عمىى أسىس اشىىتراك األطىراف المتعىددة والمسىتءيدة مىىنالعممية التعميمية فى إعدادىا من ناحية وتقييم نواتجيا من ناحية أخرى.
 داعمىىىة :أى ال تمثىىىل ىىىىدفاً فىىىى حىىىد ذاتيىىىا وانمىىىا تكىىىون خليىىىو لىىىدعم العمميىىىة التعميميىىىةوالنيوض بيا.

ويعتمد وضع معايير لمعمم العموم لمترخيص لىو بمزاولىة مينىة التىدريس عمىى مجموعىة مىن
االفتراضات تتحدد فيما يمى ( :كمال عبد الحميد زيتون.)009 ،2114،
 الطالم قادر عمى التعمم وتحقيق معايير مرتءعة. البىىد لمنظىىام التعميمىىى أن يضىىمن وجىىود بيئىىة تعمىىم تراعىىى مواىىىم المتعممىىين وابتكىىاراتيموتتءيم اختالف الخبرات وتراعييا وكذلك تسيم فى التعمم مدى الحياة.
 البىد مىن وجىود معىايير لممارسىة مينىة التىدريس حتىى نضىمن لكىل طالىم التميىز والتءىىوقوتشجيع المعممين عمى اإلرتقاء بأدائيم المينى (معرفياً – ميارياً -ووجدانياً)
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 تنعكس تمك المعايير ايجابياً عمىى النمىو العقمىى والبىدنى واالجتمىاعي والعىاطءى واألخالقىىلمطىىىىالم وتجعميىىىىم أكثىىىىر إيجابيىىىىة فىىىىى تعمميىىىىم وقىىىىادرين عمىىىىى التنقيىىىىم عىىىىن المعرفىىىىة
واستخداميا.
 -البد لمتدريس أن يكون متنامياً وديناميكاً ويخاطم كل السياقات التى يتعمم فييا الطالم.

 يمقىى عمىى كاىىل المعمىم مسىئوليات تتعىىدى حىدود الءصىل الدراسىى فيتصىل بأوليىاء االمىىورلمتعاون معيم لتحقيق مخرجات التعمم المرجوة.
 التطىىور المينىىى لممعمىىم ضىىرورة رئيسىىية يسىىتمزم تضىىافر كىىل الييئىىات المعنيىىة لتحقيقىىو،فالتطور ىذا يعد عممية ديناميكة مستمرة.

 -3االتجاهات الحديثة لمتطلبات إجازة التدريس:
تقىىدم العديىىد مىىن الىىدول المتقدمىىة والمةسسىىىات العالميىىة مجموعىىة مىىن متطمبىىات إجىىىازة
التىىدريس ( )Licensingالتىىى يجىىم توافرىىىا فىىى المعمىىم لتىىدريس العمىىوم ،ولكىىى يتحسىىن أداةه
ويحقق األىداف المرجوة مىن العمميىة التعميميىة ،وفيمىا يمىى عىرض لىبعض ىىذه المتطمبىات فىى
ضوء االتجاىات الحديثة:

( )1متطلبات إجازة التدريس بمعهد نيو ساوث ويلز باستراليا:
))New South Wales Institute of Teachers,2010
تصف ىذه المةسسة متطمبات إجازة التدريس التى يجم توافرىا فى المعمم لتدريس العموم
فى كل مرحمة تعميمية في ثالثة مجاالت ،انبثق عنيا معايير ومةشرات فرعية وذلك كما يمي:
 )0المعارف المينية .Knowledge Professional
 يعرف المحتوى العممي ،وكيف يعممو لطالبو. يعرف خصائص الطالم الذين يعمميم ،وكيف يتعممون. )2الممارسة المينية .Practice Professional
 يخطط ويقوم التعمم الءعال. يتواصل بءعالية مع الطالم. يصمم ويحافظ عمى بيئة تعمم خمنة من خالل استخدام ميارات اإلدارة الصءية. )3االلتزام الميني .Commitment Professional
 ينمي باستمرار معارفو وممارساتو المينية. يشجع بحماس أعضاء مينتو والمجتمع- 0345 -
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( )2متطلبات إجازة التدريس بالمجلس القومى للمعايير للتدريس بالواليات المتحدة
األمريكية:
))National Council for Accreditation Of Teacher Education,2008
تتضىىمن ميىىام ىىىذا المجمىىس وضىىع معىىايير عالميىىة لمىىا ينبغىىى أن يعرفىىو أو يءعمىىو المعمىىم،
وتطوير نظام قومى تطوعى لتقييم مواجازة المعممين الذين يحققون ىذه المعىايير ،بيىدف تطىوير
برامج إعداد المعمم ،ووضع إطار مىنظم إلجىراءات االعتمىاد وتقيىيم األداء بصىورة واضىحة تعبىر

عن مستويات مينة التىدريس ،وبالتىالى تكىوين اتجىاه إيجىابى لىدى المعممىين عىن تمىك المينىة،
وتتحدد معايير إعتماد المعمم التى حددىا ىذا المجمس فيما يمى:
 التمكن من المءاىيم األساسية وبنية العمم لتخصصو ،واتقان ميارات البحثواالستقصاء.
 تقديم فرص لمتعمم تدعم النمو العقمى واالجتماعى والشخصى لممتعمم. توفير بيئة تعميمية تحءز التءاعل االجتماعى اإليجابى وتستثير الدافعية الذاتية لممتعمم. التخطيط لمتعميم فى ضوء معرفتو بمحتوى المادة الدراسية وطبيعة الطالم. امتالك مدى واسع من طرائق واستراتيجيات التعميم والتعمم ،ويستخدميا فى تنمية قدراتالتالميذ عمى التءكير الناقد وحل المشكالت وأداء الميارات.
 يعزز البحث اإليجابى واالستقصاء النشط والتءاعل الصءى الداعم من خالل إلماموبأساليم التواصل المءظية وةير المءظية وتوظيءيا.
 يمتمك أصول المعرفة المينية التى تمكنو من اتخاذ الق اررات الخاصة بمينتو ،ويتحرىالءرص التى تدعم نموه المينى.
 يبتكر مواقف ويخمق فرصاً تعميمية تتالءم مع تنوع المتعممين وتراعى الءروق الءرديةبينيم.

 ينمى عالقات مع الزمالء فى المدرسة وأولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمى من أجلدعم عممتى التعميم والتعمم.
 يمارس التءكير والتأمل ع مى نحو مستمر فى ممارساتو ليقوم خثار ق ارراتو وأفعالو عمىاألخرين.
 يستخدم اإلستراتيجيات التقويمية المناسبة لتقويم النمو العقمى واالجتماعى والجسمىلممتعمم.
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( )3متطلبات إجازة التدريس لهيئة كنتاكى للتقييم واالعتماد :Kepsb
تيتم ىيئة كنتاكى التربوية لمتقييم واالعتماد بمعايير المعمم واعتماده ،وحددت تمك الييئة
مجموعة من المتطمبات التى ينبغى توافرىا لدى المعممين العتمادىم فى مينة التدريس،
ويندرج تحت كل معيار مجموعة من المةشرات التى يسيل مالحظتيا وقياسيا لدى المعمم و
تتحدد ىذه المعايير فيما يمى:
)(Kentucky Education Professional Standards , 2009
 تخطيط وتصميم المواقف التعميمية.
 خمق المناخ التعميمى والحءاظ عميو.
 إدارة الموقف التعميمى.
 تقييم ومتابعة نتائج التعمم.
 تأمل وتقييم الموقف التعميمى.
 التعاون مع المةسسات المجتمعية.

( )4متطلبات إجازة التدريس لمجلس اعتماد المعلمين بالمملكة المتحدة:
تتم عممية تقويم واعتماد المعمم فىى المممكىة المتحىدة مىن خىالل مجمىس اعتمىاد المعممىين،
حيىث يمىنح ىىذا المجمىس شىيادة إجىازة التىدريس ( شىيادة المعمىم المةىىل  )QTSمىن وكالىة
تدريم المعمم  TTAبعد أن يحقق معاييرىا والتى تتمخص فى المحاور التالية:
(عبد المجيد عبد التوام شيحة ،لمياء عبد المجيد شيحة)2119 ،

 -المحور األول :القيم وتشمل والممارسة المهنية

االحت ىرام وااللتىىزام ومراعىىاة شىىعور الطىىالم ،وتىىدعيم القىىيم اإليجابيىىة والتواصىىل مىىع

اآلباء ،وااللتزام بالتنمية المينية.
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 -المحور الثانى :المعرفة والفهم

ويشىىمل المعرفىىة بمىىادة التخصىىص ،وأثىىر النمىىو عمىىى الىىتعمم ،واسىىتخدام تكنولوجيىىا

المعمومات واالتصاالت ،وكيءية تدعيم السموك اإليجابى ،وميارات اإلحصاء.

 -المحور الثالث :األهداف

ويشمل وضع األىداف وتخطىيط الىدرس فىى ضىوء تمىك األىىداف ومعىرفتيم بىالطالم

-

واالستخدام األمثل لمموارد.

المحور الرابع :الرقابة والتقييم
ويشمل استخدام استراتيجيات عديدة لمتقييم والمراقبة ،والتقيىيم مىن أجىل دعىم الىتعمم،
وتحقيق احتياجات الطالم ،وتسجيل التقدم وكتابة تقارير أللياء األمور.

 -المحور الخامس :إدارة حجرة الدراسة:

ويشمل بناء عالقات جيىدة وخمىق بيئىة متنوعىة ،والتىدريس بطريقىة تثيىر دافعيىة المتعممىين،

والتدريس الذى يراعى الءروق الءردية ،واإلدارة الجيدة لموقىت ،موادارة سىموك الطىالم ،واسىتخدام
تكنولوجيا المعمومات.
من العرض السابق لبعض االتجاىات الحديثىة لمتطمبىات إجىازة التىدريس(، )Licensing
يتضح أنو بالرةم من اختالف ثقافات وفمسءات ىذه االتجاىات وتباين متطمبات إجازة التىدريس
التىىى يجىىم توافرىىىا فىىى معمىىم العمىىوم  ،إال أنىىو يمكىىن اسىىتخالص أن ىنىىاك متطمبىىات أساسىىية
ومشىىتركة بىىين معظىىم تمىىك االتجاىىىات الحديثىىة لكىىى يحصىىل معمىىم العمىىوم عمىىى إجىىازة التىىدريس،
وسوف يستخمص الباحث ىذه المتطمبات بما يتناسم مع طبيعة الدراسة الحاليىة واليىدف منيىا
فى اإلجراءات التالية.
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خطوات الدراسة وإجراءاتها:
أوالً :تحديد متطلبات إجازة التدريس (:)Licensing
تىىم تحديىىد متطمبىىات أو معىىايير إجىىازة التىىدريس ( )Licensingلمعمىىم العمىىوم فىىى ضىىوء
االتجاىات المعاصرة من خالل اإلجراءات التالية:
 )0تحميل بعض االتجاىىات والنمىاذج المعاصىرة لمتطمبىات إجىازة التىدريس ( )Licensingفىى
بعض مةسسات االعتماد المينى لممعمم عمى المستوى العالمى واإلقميمىى ،التىى تتمثىل فىى
المجمىس القىومى لمعىايير التىدريس بالواليىات المتحىدة األمريكيىة National Council
) )for Accreditation Of Teacher Education,2008خاصىىة فيمىىا يتعمىىق
بتىدريس العمىوم ،ووكالىة تىدريم المعمىم بمةسسىة كنتىاكى لمتقيىيم واالعتمىاد( Kentucky
 ،)Education Professional Standards, 2009ومجمىىىس اعتمىىىاد المعممىىىين
بالمممكىىة المتحىىدة ( ،)Teacher Training Agency,2006 ,6ومجمىىس االعتمىىاد
الجامعى باليابان (.)Kojima,Y., 2012
 )2اإلطىىالع عمىىى األدبيىىات والبحىىوث السىىابقة التىىى تناولىىت متطمبىىات إجىىازة التىىدريس لممعمىىم
بصىىءة عامىىة ولمعمىىم العمىىوم بصىىءة خاصىىة ،والمعىىايير التىىى يجىىم توافرىىىا فىىى معمىىم العمىىوم
كدراسة ( )Can, S., 2015ودرسة (أمانى حممى عبىد الحميىد ،)2101 ،ودراسىة (ثنىاء
مميجىى السىىيد ،)2119،ودراسىىة (عبىىد المجيىىد عبىد التىوام ،لميىىاء عبىىد المجيىىد،)2119 ،
ودراسىىة ( أحىىىالم البىىىاز ،الءرحىىاتى السىىىيد ،)2118 ،ودراسىىىة (محمىىد عمىىىى عىىىزم ،طمعىىىت
حسىىينى اسىىماعيل ،)2119،ودراسىىة ( حسىىين بشىىير محمىىود ،)2117 ،ودراسىىة ( أمىىين
محمىىىد النبىىىوى ،)2117 ،ودراسىىىة (راشىىىد محمىىىد راشىىىد ،)2117 ،ودراسىىىة (نسىىىرين عبىىىد
الحكيم عبد الءتاح.)2116 ،
 )3إعىىداد الصىىورة األوليىىة لمتطمبىىات إجىىازة التىىدريس ( )Licensingلمعمىىم العمىىوم فىىى ضىىوء
االتجاىات المعاصرة.
 )4تحكيم الصىورة األوليىة لمتطمبىات إجىازة التىدريس ( ،)Licensingبعرضىيا عمىى مجموعىة
من السادة المحكمين إلبداء الرأى فيما يمى:
 وضوحيا وسالمة صياةتيا. اتساقيا مع االتجاىات المعاصرة. اتساقيا مع طبيعة عمل معمم العموم.- 0349 -
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 إمكانية تنءيذىا فى واقع العممية التعميمية. إمكانية قياسيا والحكم عمييا. )5إعىىداد الصىىورة النيائيىىة لمتطمبىىات إجىىازة التىىدريس ( )Licensingلمعمىىم العمىىوم فىىى ضىىوء
االتجاىات الحديثة ،حيث اتءق السادة المحكمون عمى صالحية متطمبىات إجىازة التىدريس
( ،)Licensingبعد إجراء بعض التعديالت التى تتمثل فيما يمى:
 ضىىروة أن تكىىون المتطمبىىات فىىى صىىورة محىىاور رئيسىىية ينبثىىق مىىن كىىل منيىىا معىىايير أومةشرات فرعية.
 تعديل المتطمم الخاص بإدارة الصف الدراسى إلى إدارة عممية التعمم بكءاءة إضافة تصميم أدوات وأنظمة تكنولوجية كأحد المتطمبات األساسية فى عصر الرقمنة. تعديل المتطمم الخاص بأساليم التقييم إلى أساليم التقويم والمراقبة.وبىىىإجراء ىىىىذه التعىىىديالت تىىىم التوصىىىل إلىىىى متطمبىىىات إجىىىازة التىىىدريس ( )Licensingفىىىى
صورتيا النيائية(*) فى ضوء االتجاىات الحديثة ،يكون قد تم اإلجابة عمىى السىةال األول مىن
أسئمة الدراسة والذى ينص عمى:
" مىىىا متطمبىىىات إجىىىازة تىىىدريس العمىىىوم ( )Licensingالتىىىى يجىىىم توافرىىىىا فىىىى معممىىىى العمىىىوم
بالمرحمة اإلعدادية فى ضوء االتجاىات الحديثة ؟ "
ثانياً :إعداد برنامج تدريبى مقترح فى ضوء بعض متطمبات إجازة التدريس (:)Licensing

تىىم إعىىداد برنىىامج تىىدريبى مقتىىرح لمعممىىى العمىىوم فىىى ضىىوء بعىىض متطمبىىات إجىىازة التىىدريس

( )Licensingالتى تم التوصل إلييا ،من خالل اإلجراءات التالية:

 .1تحديد الهدف العام للبرنامج.
 .2تحديد األىداف اإلجرائية لمبرنامج.
 .3تحديد المحتوى العممى لمبرنامج.
 .4إعداد دليل المشارك.
 .5إعداد دليل المدرم.
 .6التأكد من صالحية البرنامج ( دليل المشارك ،دليل المدرم).

(*) ممحق ( )1متطمبات إجازة تدريس العموم()Licensing
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وفيما يمىى عرض ليذه اإلجراءات بالتءصيل:

 .1تحديد الهدف العام للبرنامج:
يتمثل اليدف العام لمبرنامج التدريبى فى إكسام معممىى العمىوم المسىاعدين بعىض
متطمبات إجازة التدريس بيدف تنمية ميارات التقويم والمتابعة لىدييم وتحسىين اإلنجىاز
األكاديمى عالى المستوى لدي طالبيم.

 .2تحديد األهداف اإلجرائية للبرنامج:
تم اشتقاق األىداف اإلجرائية لمبرنامج التدريبى من خىالل مةشىرات متطمبىات إجىازة
( )Licensingتدريس العموم التى تم تحديدىا.

 .3تحديد المحتوى العلمى للبرنامج:
مىىىىن خىىىىالل تحميىىىىل مةشىىىىرات أداء معمىىىىم العمىىىىوم فىىىىى ضىىىىوء متطمبىىىىات إجىىىىازة التىىىىدريس
( )Licensingالتىىى تىىم التوصىىل إلييىىا ،تىىم ترجمىىة ىىىذه المةش ىرات إلىىى المحتىىوى العممىىى
لمبرنامج ،وعرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين إلبداء الرأى فيما يمى:
 )0وضوح المحتوى العممى وسالمة صياةتو.
 )2اتساق المحتوى العممى مع مةشرات متطمبات إجازة التدريس.
 )3صحة المحتوى العممى لمبرنامج.
 )4مناسبة موضوعات المحتوى لمتوصيف الوظيءى لمعمم العموم .
ىذا وقد اتءق السادة المحكمون عمى صىالحية المحتىوى العممىى لمبرنىامج  ،واتسىاقو مىع
متطمبات إجازة التدريس ( )Licensingلمعمم العموم.

 .4إعداد دليل المشارك (*):
تم إعداد دليل المشارك فى ضوء المحتوى العممى لمبرنىامج  ،ويتضىمن الىدليل الخطىة
الزمنية لتنءيىذ البرنىامج التىدربى ،وأىىداف الجمسىات التدريبيىة واأل نشىطة التدريبيىة أو أوراق
العمل المتضمنة فى كل جمسة التىى ينءىذىا المعمىم أثنىاء مشىاركتو فىى البرنىامج التىدريبى،
وقىىد روعىىى فىىى ىىىذه األنشىىطة أن تحءىىز تءكيىىر المشىىاركين وتثيىىر اىتمامىىاتيم مىىن خىىالل
ممارسىىة أنشىىطة حقيقيىىة مرتبطىىة بواقىىع المعمىىم ،كمىىا تتىىيح لممشىىاركين فرصىىة األداء الءعمىىى

(*) ملحق ( )2دليل المشارك
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لمنشىىىاط فىىىى مجموعىىىات تعاونيىىىة أو بشىىىكل فىىىردى ،وتطبيىىىق ميىىىارات التىىىدريس المرتبطىىىة
بمتطمبات إجازة التدريس داخل قاعات التدريم.

 .5إعداد دليل المدرب(*):
اسىىتعان الباحىىث إلعىىداد دليىىل المىىدرم بىىبعض أدلىىة التىىدريم التىىى تىىم اسىىتخداميا فىىى
بىىىرامج تدريبيىىىة سىىىابقة ،ولقىىىد تىىىم إعىىىداد دليىىىل المىىىدرم لكىىىى يسترشىىىد بىىىو المىىىدرم ويمىىىده
باإلرشىىادات والتوجييىىات ،ويطمعىىو عمىىى اإلجىراءات التىىى ينبغىىي أن يتبعيىىا قبىىل وأثنىىاء وبعىىد
التىىدريم ،ويوجيىىو نحىىو كيءيىىة تءعيىىل األنشىىطة التدريبيىىة والوسىىائل التدريبيىىة التىىى يمكىىن
استخداميا أثناء التدريم ،كما يزوده بأساليم تقويم البرنامج التدريبى.

وقد تضمن دليل المدرب العناصر التالية:
 .6مقدمة الدليل:
تضمنت المقدمة اليدف العام مىن الىدليل ،ومتطمبىات إجىازة التىدريس التىى ارتكىز عمييىا
إعداد الدليل ،وأىميتيا فى تنمية ميارات التدريس واإلنجاز األكىاديمى عىالى المسىتوى لىدى
معممى العموم.

( )2النواتج التعليمية:
وىى عبارة عن النواتج أو األىداف المتوقع تحقيقيا بعد مشاركة المتىدرم الءاعمىة فىى
نياية البرنامج التدريبى.

( )3محتوى البرنامج:
ويتضىىمن العناصىىىر الرئيسىىىية لمحتىىوى البرنىىىامج التىىىدريبى والموضىىوعات الءرعيىىىة التىىىى
تندرج تحت كل منيا.

( )4طرق وأساليب التدريب:
وتتمثل فى أساليم التىدريم وفنياتىو المتنوعىة والطىرق واالسىتراتيجيات التىى يسىتخدميا
المدرم فى تنءيذ األنشطة التدريبية.

(*) ممحق ( )3دليل المدرب
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( )5الوسائل والتقنيات المستخدمة فى التدريب:
وتتمثل فى الوسائل والتقنيات التى يستخدميا المدرم فى تنءيىذ البرنىامج التىدريبى مىن
أوراق عمىىل ولوحىىات وبطاقىىات وكىىروت وشىىءافيات وأقىىالم ،باإلضىىافة إلىىى السىىبورة وأجيىىزة
الحاسم اآللى وأجيزة العرض وةيرىا.

( )6تقويم البرنامج التدريبى:
ويشىىمل أسىىاليم التقىىويم (قبمىىى -بنىىائى -نيىىائى) لمخبىىرات التىىى اكتسىىبيا المعممىىين،
بيدف التحقق من أن البرنامج التدريبى قد حقق أىدافو المرحمية والنيائية.

( )7الخطة الزمنية للبرنامج:
وتوضىىح مىىدة البرنىىامج الزمنىىى ،كمىىا توضىىح توقيتىىات الجمسىىات التدريبيىىة لكىىل يىىوم مىىن
أيام التدريم ،وتوزيع أنشطة وأوراق العمل عمى كل جمسة من جمسات البرنامج التدريبى.

( )8إجراءات أنشطة التدريب:
ويىىىتم فييىىىا توضىىىيح أىىىىداف كىىىل جمسىىىة تدريبيىىىة ومىىىا تتضىىىمنو مىىىن أنشىىىطة تدريبيىىىة،
واإلجراءات التءصيمية التى يتبعيا المدرم فى تنءيذ ىذه األنشطة.

 -6التأكد من صالحية دليل المشارك و دليل المدرب:
تىىىم عىىىرض كىىىل مىىىن دليىىىل المشىىىارك و دليىىىل المىىىدرم عمىىىى مجموعىىىة مىىىن السىىىادة
المحكمين ،وذلك بيدف التعرف عمى خرائيم فيما يمى:
 مدى وضوح إجراءات أنشطة التدريم وتحقيقيا ألىداف البرنامج. مدى مناسبة أساليم التدريم مواثارتيا لدافعية المعممين. -مدى مالئمة أساليم التقويم لمحتوى البرنامج وأىدافو.

 مدى اتءاق كل من دليل المشارك و دليل المدرم فى تحقيق أىداف الدراسة. مدى التناسق بين دليل المدرم ودليل المشارك. مدى التكامل والتناسق بين مكونات األدلة من حيىث األىىداف واألنشىطة المقترحىة وطىرقالتدريس وأساليم التقويم.
وقىىىد اتءىىىق السىىىادة المحكمىىىون عمىىىى صىىىالحية البرنىىىامج المقتىىىرح ( دليىىىل المىىىدرم ،دليىىىل
المشارك)  ،والتى تمثمت فيما يمى:
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 ضرورة إضافة نشاط تطبيقى فى دليل المشارك مرتبطة بأساليم التغذية الراجعة تعىىديل التوقيىىت الزمنىىى ألنشىىطة إدارة عمميىىة الىىتعمم بشىىكل يتىىيح لممشىىاركين تنءيىىذىذه األنشطة بشكل تطبيقى.
 ضىىرورة إضىىافة نشىىاط تقىىويمى فىىى نيايىىة كىىل جمسىىة تدريبيىىة لتقيىىيم مىىدى تمكىىنالمشارك من تطبيق ما تعممو.
 زيادة عدد األنشطة المرتبطة بأساليم تقويم الجوانم المختمءة وخليات تطبيقيا.وبإجراء ىذه التعىديالت أصىبح البرنىامج المقتىرح فىى ضىوء متطمبىات إجىازة تىدريس العمىوم
المعد صالحاً لمتطبيق.

وببناء البرنامج المقترح والتأكد من صالحيتو ،يكون قد تم اإلجابة عمى السىةال الثىانى مىن

أسئمة الدراسة والذى ينص عمى:
" مىىىا البرنىىىامج المقتىىىرح لمعممىىىى العمىىىوم بالمرحمىىىة اإلعداديىىىة فىىىى ضىىىوء االتجاىىىىات الحديثىىىة
لمتطمبات إجازة التدريس ( )Licensing؟ "

ثالثاً :إعداد أداتى القياس:

تم إعداد أداتى القياس المستخدمة فى الدراسة الحالية كما يمى:
 .0إعداد بطاقة مالحظة ميارات التقويم والمتابعة:
تىىم إعىىداد بطاقىىة مالحظىىة ميىىارات التقىىويم والمتابعىىة لمعممىىى العمىىوم بالمرحمىىة اإلعداديىىة
وفقاً لمخطوات التالية:

( )0تحديد اليدف من بطاقة المالحظة:
ىىىدفت ىىىذه البطاقىىة إلىىى قيىىاس بعىىض ميىىارات التقىىويم والمتابعىىة المرتبطىىة بمتطمبىىات
إجىىازة التىىدريس التىىى تضىىمنيا البرنىىامج التىىدريبى لمعممىىى العمىىوم بالمرحمىىة اإلعداديىىة ،مىىن
أجىىل الحصىىول عمىىى بيانىىات واضىىحة تعكىىس قىىدرة معممىىى العمىىوم عمىىى اسىىتخدام ميىىارات
التقويم والمتابعة داخل قاعات الدراسة بمىا يىةىميم لمحصىول عمىى إجىازة أو رخصىة مزاولىة
مينة التدريس.
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( )2تحديد أبعاد أو محاور بطاقة المالحظة:
تم تحديد أبعاد بطاقة المالحظة من خالل ما يمى:
(أ) تحديىىىد األىىىىداف اإلجرائيىىىة المحىىىددة المرتبطىىىة بميىىىارات التقىىىويم والمتابعىىىة المتضىىىمنة فىىىى
البرنامج التدريبى الذى تم إعداده فى ضوء االتجاىات الحديثة لمتطمبات إجازة التدريس.
(م) تحميل الدراسات والبحىوث السىابقة التىى تناولىت قيىاس ميىارات التىدريس بمىا تتضىمنو مىن
ميارات التقويم والمتابعة لدى معمم العمىوم  ،كدراسىة (ىىدى بنىت محمىد بىن ناصىر)2107،
ودرسىىىة (محمىىىد عبىىىد الىىىرازق )21108،ودراسىىىة (راشىىىد محمىىىد راشىىىد ، )2117 ،ودراسىىىة
( ،)Hawkins, 2014ودرسة (.) Adullall.S., 2006
(ج) تحديىىد أبعىىاد بطاقىىة مالحظىىة ميىىارات التقىىويم والمتابعىىة التىىى تنىىدرج تحىىت كىىل بعىىد منيىىا،
وكانت األبعاد عمى النحو التالي:
 اختيار أساليم التقويم المناسبة تنوع األساليم التقويمية استخدام التقويم الذاتى-

متابعة تقدم الطالم

 تقديم تغذية راجعة مناسبة.(د) استطالع رأى السادة المحكمين فى أبعاد بطاقة المالحظة  ،وما ينىدرج تحىت كىل منيىا مىن
ميىىارات فرعيىىة ،حيىىث اتءىىق السىىادة المحكمىىون عمىىى صىىالحية ىىىذه األبعىىاد كمحىىاور لبطاقىىة
مالحظة ميارات التقويم والمتابعة.
( )3صياةة مءردات بطاقة المالحظة فى صورتيا األولية:
تم صياةة مءردات بطاقىة المالحظىة فىى صىورتيا األوليىة فىى صىورة أداءات قابمىة لمقيىاس،
بحيث تقيس كل منيا الميارات الءرعية المرتبطة بكل بعد من أبعاد بطاقة المالحظة ،كما يمى:
أ) اختيار أساليم التقويم المناسىبة :ويعبىر عنيىا بعىدد ( )6مءىردات فىى صىورة أداءات تعبىر
عن الميارات الءرعية التى تمثل ىذا البعد.
م) تنىىوع األسىىاليم التقويميىىة :ويعبىىر عنيىىا بعىىدد ( )6مءىىردات فىىى صىىورة أداءات تعبىىر عىىن
الميارات الءرعية التى تمثل ىذا البعد.
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ج) اسىىتخدام التقىىويم الىىذاتى :ويعبىىر عنيىىا بعىىدد ( )6مءىىردات فىىى صىىورة أداءات تعبىىر عىىن
الميارات الءرعية التى تمثل ىذا البعد.
د) متابعة تقدم الطالم :ويعبر عنيا بعدد ( )6مءردات فى صورة أداءات تعبىر عىن الميىارات
الءرعية التى تمثل ىذا البعد.
ه) تقديم تغذيىة راجعىة مناسىبة :ويعبىر عنيىا بعىدد ( )6مءىردات فىى صىورة أداءات تعبىر عىن
الميارات الءرعية التى تمثل ىذا البعد.
وبىىذلك تضىىمنت بطاقىىة المالحظىىة ككىىل ( )31مءىىردة ،تمثىىل كىىل منيىىا ميىىارة فرعيىىة مىىن
ميارات التقويم والمتابعة ،وقد روعي في صياةة ىذه المءردات ما يمى:
 أن تعبر مءردات كل ميارة عن طبيعة الميارة التى تقيسيا. قابمية المءردات لممالحظة والقياس من خالل بطاقة المالحظة. أن تراعى الواقعية فى التطبيق فى حجرات الدراسة. وضوح األلءاظ المستخدمة فى صياةة المءردات ،وبعدىا عن الغموض. أن تصف المءردات األداء المتوقع مالحظتو من المعمم.وتىىم تقىىدير أداء المعممىىين لمميىىارات الءرعيىىة المتضىىمنة فىىى بطاقىىة المالحظىىة طبقىاً لمقيىىاس

متىىدرج مىىن ثالثىىة مسىىتويات حسىىم درجىىة تحققيىىا (كبيىىرة  -متوسىىطة -ضىىعيءة) ،والىىدرجات
المنىىاظرة ليىىا ( )0-2-3عمىىى الترتيىىم ،وبىىذلك تكىىون النيايىىة العظمىىى لبطاقىىة المالحظىىة ىىىى
( )91درجة.

( )4كتابة تعليمات بطاقة المالحظة:
تعتبىر تعميمىات بطاقىىة المالحظىة موجيىىات أساسىية ،تسىاعد مسىىتخدمى البطاقىة عمىىى
كيءية استخداميا بسيولة ويسر ،وتضمنت تعميمات بطاقة المالحظة ما يمى:
 قراءة مءردات بطاقة المالحظة قراءة جيدة لتحديد المطموم قياسو. عدم ترك أى مءردة دون تسجيل نتيجة المالحظة. -عدم التسرع فى تسجيل نتيجة المالحظة.
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( )5صدق بطاقة المالحظة:
لمتحقق من صدق بطاقة مالحظىة ميىارات التقىويم والمتابعىة ،والتأكىد مىن أنيىا تقىيس
مىا وضىىعت لقياسىيا ،تىىم عىرض بطاقىىة المالحظىة فىىى صىورتيا األوليىىة عمىى مجموعىىة مىىن
المحكمين المتخصصين فى مجال طرق التدريس ،وذلك إلبداء الرأي فى فيما يمى:
 وضوح تعميمات بطاقة المالحظة. وضوح األداء المطموم مالحظتو فى كل مءردة. صدق وارتباط المءردة بالبعد الخاص بيا. صحة ووضوح الصياةة المغوية لمءردات بطاقة المالحظة. صحة المعمومات المتضمنة فى مءردات بطاقة المالحظة.ىىذا وقىىد اتءىىق السىىادة المحكمىىون عمىىى صىالحية مءىىردات بطاقىىة مالحظىىة ميىىارات التقىىويم
والمتابعة بعد إجراء التعديالت التى أشاروا إلييا.

( )6التجربة االستطالعية لبطاقة المالحظة:
تم تطبيىق بطاقىة المالحظىة عمىى مجموعىة اسىتطالعية -ةيىر مجموعىة الدراسىة  -عىددىا
( )21معممين من معممى العموم المساعدين( المبتدئين) من بعض المدارس اإلعداديىة مىن كىل
من ( إدارة الخميءة والمقطم -مدينىة نصىر) التابعىة لمديريىة التربيىة والتعمىيم بالقىاىرة ،مىن قبىل
الباحث مىرة ،ومىن قبىل الموجىة األول بىاإلدارة ( بعىد تعريءىو ببطاقىة المالحظىة وبنودىىا وكيءيىة
تطبيقيا) مرة أخرى ،بحيىث تبىدأ وتنتيىى عمميىة المالحظىة لىنءس المعممىين فىى وقىت واحىد فىى
المرتين ،ثم حسام المتوسط الحسابى لىزمن تطبيىق بطاقىة المالحظىة ووجىد أنىو يسىاوى ()45
دقيقىىة ،وكىىذلك حسىىام نسىىبة االتءىىاق بىىين المالحظتىىين باسىىتخدام "معادلىىة كىىوبر" والتىىى بمغىىت
( ،)1887ممىىا يىىدل عمىىى أن بطاقىىة المالحظىىة عمىىى درجىىة عاليىىة مىىن الثبىىات ،وبىىذلك أصىىبحت
البطاقة صالحة لمتطبيق.
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( )7الصورة النهائية لبطاقة المالحظة(*):
بعد التأكد من صدق بطاقة المالحظىة ،وحسىام ثباتيىا ،أصىبحت بطاقىة المالحظىة فىى
صىىورتيا النيائيىىة ،مكونىىة مىىىن ( )31مءىىردة تقىىيس ميىىىارات التقىىويم والمتابعىىة ،ويوضىىىح
جدول ( )2مواصءات بطاقة مالحظة ميارات التقويم والمتابعة فى صورتيا النيائية:
زذول ()2
يىاصف إ بط لة يالحظة يه راإ انتمىيى وانًت بعة فً انصىر انُه ئية
أبع د بط لة انًالحظة

عذد انًفزداإ

 اختي ر أس نيب انتمىيى تُىع األس نيبانتمىيًية
 استخذاو انتمىيى انذاتً يت بعة تمذو انطالب تمذيى تغذية رازعةانًجًىع

6
6
6
6
6

رلى انًفزد
6-1
12-7
11-13
24-11
33 -25

33

انذرزة انكهية
نهًه ر
11
11
11
11
11

انىسٌ انُسبي
نهًه ر
%23
%23
%23
%23
%23

13

٪133

ثانياً :إعداد اختبار اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى:
قام الباحث بإعىداد اختبىار اإلنجىاز األكىاديمى عىالى المسىتوى فىى العمىوم وذلىك مىن خىالل
اتباع الخطوات التالية:

أ .الهدف من االختبار :
قياس مدى تحقيق الطالم لممستويات العميا لإلنجاز األكىاديمى التىى تتمثىل فىى تحميىل
المعمومىىات  ،وتركيىىم األفكىىار ،وتقىىويم المعمومىىات فىىى موضىىوعات محتىىوى مىىنيج العمىىوم
بالصف األول اإلعدادى.

ب .تحديد أبعاد االختبار:
تم تحديد أبعاد أو محاور االختبىار مىن خىالل اإلطىالع عمىى العديىد مىن الدراسىات السىابقة
التىىىىى تناولىىىىت اإلنجىىىىاز األكىىىىاديمى ،كدراسىىىىة (رجىىىىم المعىىىىداوى وخخىىىىرون )2106 ،ودراسىىىىة
( ، )Akinoglu,O.&Yasar,Z.,2009ودراسة (سوزان حسن ، )2103 ،ودراسىة (حسىين
عباس ،)2102 ،ودراسة (ىناء عمى ، )2101 ،وكانت ىذه األبعاد كالتالى:

(*) ممحق ( :)4بطاقة مالحظة مهارات التقويم والمتابعة.
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• تحميل المعمومىات :قىدرة المىتعمم قىدرة المىتعمم عمىى تحميىل المىادة العمميىة إلىى عناصىرىا،
والتعىىرف عمىىى األج ىزاء ،وتحديىىد األبعىىاد والتءصىىيالت ،وتحميىىل العالقىىات والب ىراىين وتنظىىيم
األجزاء ،والتمييز بين األفكار واألجزاء ،واستنباط الءرضيات.
• تركيىىىىم األفكىىىىار :قىىىىدرة المىىىىتعمم عمىىىىى تجميىىىىع األجىىىىزاء لتكىىىىوين بنىىىىاء أو نمىىىىط جديىىىىد،
واشتقاق العالقات والتعميمات ،وتىأليف مواعطىاء النتىائج ،وتوظيىف مىا تىم تعممىو مىن أفكىار
في توليد أفكار جديدة.
• تقويم المعمومات :قدرة المتعمم عمى إصدار حكم عمى قيمة محتوى معين بالنسىبة ليىدف
محىىىدد ،وتقىىىويم األخطىىىاء والتنبىىىةات ،وتحديىىىد قيمىىىة دليىىىل معىىىين ،والتمييىىىز بىىىين البىىىدائل
واإلجراءات وفق فاعميتيا.

جـ .صياغة مفردات االختبار:
تمت صياةة مءردات االختبار عمى نمط االختيار من متعىدد ،وقىد صىيغت كىل مءىردة عمىى
ىيئة سىةال أو عبىارة ناقصىة ،يعقبيىا أربعىة بىدائل ،ويتكىون االختبىار فىي صىورتو المبدئيىة مىن
( )31مءردات

د .كتابة تعليمات االختبار:
تعتبىىىر التعميمىىىات موجيىىىات أساسىىىية تسىىىاعد الطىىىالم عمىىىى االسىىىتجابة لمءىىىردات االختبىىىار
بسيولة ويسر ،وقد صيغت فى صورة واضحة ومبسطة لطالم الصف األول اإلعدادى.

هـ  .تحديد صدق االختبار:
لمتأكد من صدق االختبار ،تىم عرضىو عمىى مجموعىة مىن أسىاتذه المنىاىج وطىرق تىدريس
العموم ،وبعض الموجيين والمدرسين الخبراء فى تدريس العموم ،وذلك إلبداء الرأى فيما يمى:
 وضوح الصياةة المغوية والعممية لممءردات شمول المءردات لألبعاد المحددة لالختبار. صدق مضمون مءردات االختبار فى قياس ما وضعت لقياسو. مناسبة مءردات االختبار لمستوى تالميذ الصف األول اإلعدادى.ىىىىذا وقىىىد اتءىىىق السىىىادة المحكمىىىون عمىىىى صىىىالحية مءىىىردات االختبىىىار لقيىىىاس اإلنجىىىاز
اإلكىىاديمى عىىالى المسىىتوى فىىى العمىىوم لىىدى طىىالم الصىىف األول اإلعىىدادى ،بعىىد إج ىراء بعىىض
التعديالت منيا ،تعديل صياةة بعض المءردات.

و -التجريب االستطالعي لالختبار:
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تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية عددىا ( )36طالباً مىن مدرسىة اإلمىام الشىافعى

اإلعداديىىة التابعىىة إلدارة الخميءىىة والمقطىىم ،درسىىت نءىىس المحتىىوى مىىن خىىالل معممىىين لىىم يىىتم
تدريبيم عمى البرنامج المقترح وذلك لتحديد ما يمى:
 حسدداب ثبددات االختبددار :تىىم حسىىام ثبىىات االختبىىار باسىىتخدام معادلىىة كيىىود ريتشاردسىىونالصىىيغة (  ،)20ووجىىد أنىىو يسىىاوى ( ،)1.79ممىىا يىىدل عمىىى أن االختبىىار يتمتىىع بدرجىىة
عالية من الثبات.
 حسدداب زمددن االختبددار  :تىىم حسىىام متوسىىط الىىزمن الىىالزم لإلجابىىة عىىن مءىىردات االختبىىار،ووجد أن الزمن الالزم لإلجابة عمى االختبار يساوى ( )45دقيقة.

ى -الصورة النهائية لالختبار(*):
بعد التأكد من صدق االختبىار ،وحسىام ثباتىو ،أصىبح االختبىار فىى صىورتو النيائيىة ،مكونىاً

من ( )31مءردة ،تقيس فى مجموعيىا أبعىاد االختبىار اإلنجىاز األكىاديمى عىالى المسىتوى ،وتىم
تخصيص درجة واحدة لكل إجابة صحيحة لكل مءردة من مءردات االختبار وبذلك تكىون الدرجىة
الكمية لالختبار ( )31درجىة ،والجىدول ( )0يوضىح مواصىءات اختبىار االنجىاز األكىاديمى عىالى
المستوى فى صورتو النيائية:
زذول () 1
يىاصف إ اختب ر اإلَج س األك ديًً ع نً انًستىي فً انصىر انُه ئية
أبع د االختب ر

عذد انًفزداإ

تحهيم انًعهىي إ
تزكيب األفك ر
تمييى انًعهىي إ
االختب ر ككم

13
13
13
33

أرل و
انًفزداإ
13-1
23-11
33-21

(*) ممحق ( :)3اختبار اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى
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رابعاً:إجراءات تجربة الدراسة:
تحددت إجراءات تجربة الدراسة فيما يمى:

 -1اختيار مجموعة الدراسة:
تم اختيار مجموعة الدراسة بطريقة عشوائية من معممى العموم المساعدين ببعض المدارس
اإلعدادية التابعة لمديرية القاىرة التعميمية من مدارس إدارة الخميءة والمقطم ،وتكونت من
( )25معمماً .وروعي فى اختيار مجموعة الدراسة أن تمثل المجتمع األصمى لممعممين
المساعدين (المبتدئين) من حيث تنوع مةىالتيم العممية وتنوع الجنس والمستوى االجتماعى
والثقافى واالقتصادى.

 -2اإلجراءات التحضيرية قبل بدء تطبيق تجربة الدراسة:
قىىىام الباحىىىث بىىىبعض اإلجىىىراءات التحضىىىيرية الالزمىىىة لتطبيىىىق الدراسىىىة ،بمىىىا يضىىىمن
تحقيق الدراسة ألىدافيا ،حيث تم عقد لقاء مىع مىدرم المجموعىة التجريبيىة لتوضىيح الغىرض
من الدراسة وأىميتيا ودوره أثناء تنءيىذ تجربىة الدراسىة ،وتىم تزويىده بىدليل المىدرم وشىرحو لىو
لالسترشىىاد بىىو فىىى التىىدريم ،كمىىا تىىم شىىرح دور المتىىدرم أثنىىاء التىىدريم والميىىام المطمىىوم منىىو
تنءيذىا.

 -3التطبيق القبلى ألدوات القياس:
تىىم تطبيىىق بطاقىىة مالحظىىة ميىىارات التقىىويم والمتابعىىة عمىىى المعممىىين فىىى مجموعىىة
الدراسة ،وتطبيق اختبار اإلنجاز األكاديمى عىالى المسىتوى عمىى طالبيىم قبميىاً  ،بيىدف تحديىد

المسىىتوى القبمىىى لممعممىىين فيمىىا يتعمىىق بميىىارات التقىىويم والمتابعىىة ،وتحديىىد المسىىتوى القبمىىى
لطالبيم فى اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى.

 -4تنفيذ البرنامج التدريبى:
بعىىد اختيىىار مجموعىىة الدراسىىة مواجىراء التطبيىىق القبمىىى ألدوات القيىىاس ،تىىم البىىدء فىىى
تدريم معممى مجموعة الدراسىة لمىدة ( )6أسىابيع بمعىدل (أربىع) جمسىات أسىبوعياً ،كىل جمسىة
مدتيا(ساعتين) ،بما يعادل ( )48ساعة تدريبية ،وقام الباحىث بمالحظىة ومتابعىة تنءيىذ تجربىة

الدراسة لمتأكد من سير العمل وفقاً ليدف الدراسىة ،والوقىوف عمىى الصىعوبات والمشىكالت التىى
تواجو تنءيذ تجربة الدراسة ،ووضع الحمول لمتغمم عمييا.
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 -5التطبيق البعدى ألدوات القياس:
بعد االنتياء من تنءيذ البرنامج المقترح ،تم تطبيق بطاقة مالحظىة التقىويم والمتابعىة
عمى المعممىين ،واختبىار اإلنجىاز األكىاديمى عىالى المسىتوى عمىى طالبيىم بعىدياً ،بيىدف تحديىد
المسىىىتوى البعىىىدى لمجموعىىىة الدراسىىىة بيىىىدف تحديىىىد المسىىىتوى البعىىىدى لممعممىىىين فيمىىىا يتعمىىىق
بميىىارات التقىىويم والمتابعىىة ،وتحديىىد المسىىتوى البعىىدى لطالبيىىم فىىى اإلنجىىاز األكىىاديمى عىىالى
المستوى.
وتم رصد الدرجات فى جداول تمييداً لمعالجتيىا إحصىائياً لمتوصىل لمنتىائج والتحقىق مىن

صحة فروض الدراسة.

نتائج الدراسة وتفسيرها:
لمتحقق من فىروض الدراسىة المتعمقىة بأسىئمة الدراسىة يعىرض الباحىث نتىائج الدارسىة
التى تم التوصل إلييا بعد تطبيق أدوات الدراسة ومعالجة البيانات إحصائياً فيما يمى:

أوالً :النتائج المرتبطة ببطاقة مالحظة التقويم والمتابعة:

لإلجابة عن السةال الثالث من أسئمة الدراسة والذى ينص عمى:
" ما أثر البرنامج المقترح عمى تنمية بعض ميارات التقويم والمتابعة لدى معممىى العمىوم
بالمرحمة اإلعدادية؟ "
تم التحقق من مدى صحة الءرض األول من فروض الدراسة الذى ينص عمى:
"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد مجموعة الدراسىة فىى التطبيقىين
القبمىىى والبعىىدى لبطاقىىة مالحظىىة التقىىويم والمتابعىىة ككىىل وكىىل ميىىارة عمىىى حىىده ،لصىىالح التطبيىىق
البعدى".
وذلىىىك بحسىىىام قيمىىىة (ت) ،لمعرفىىىة داللىىىة الءىىىروق بىىىين متوسىىىطي درجىىىات أفىىىراد مجموعىىىة
الدراسة فى التطبيقين القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة التقويم والمتابعة ككل وكل ميارة عمى حىده
كما يتضح من جدول ( )4التالى:
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زذول ()4
ليًة (إ) ودالنة انفزوق بيٍ يتىسطي درز إ أفزاد يجًىعة انذراسة
فً انتطبيميٍ انمبهً وانبعذي نبط لة يالحظة انتمىيى وانًت بعة
أبع د بط لة
انًالحظة

انُه ية
انعظًً

اختياااااا ر أساااااا نيب
انتمىيى

11

انتطبيك انمبهً
و
1,4

تُااااااىع األسااااااا نيب
انتمىيًية

11

اساااااتخذاو انتماااااىيى
انذاتً

11

7,1

يت بعة تمذو انطالب

11

1,7

تمذيى تغذية رازعة

11

بط لة انًالحظة
ككم

13

1,6

انتطبيك انبعذي

ع

و

ع

2,5

16,3

2,1

ليًة
(إ)

انذالنة
اإلحص ئية
عُذ
يستىي()3,31

21,2

دانة

3,4

15,4

3,1

11,6

دانة

3,4

14,7

2,7

17,1

دانة

2,1

15,6

3,2

11,5

دانة

1,6

3,1

16,2

2,6

23,6

دانة

45,1

5,5

71,2

7,3

23,1

دانة

يتضح من جدول (: )4
أن قيمة (ت) المحسوبة بمغت ( )2186( ،)0985( ،)0789( ،)0886( ،)2082فى كل
بعد من أبعاد بطاقة مالحظة التقويم والمتابعة التى تتمثل اختيار أساليم التقويم ،تنوع
األساليم التقويمية ،استخدام التقويم الذاتى ،متابعة تقدم الطالم  ،تقديم تغذية راجعة عمى
الترتيم ،كما بمغت قيمة (ت) فى بطاقة المالحظة ككل ( ،)2388مما يدل عمى وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1810بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة فى
التطبيقين القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة التقويم والمتابعة ككل وكل ميارة عمى حده ،لصالح
التطبيق البعدى.
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ولقياس أثىر البرنىامج المقتىرح فىى تنميىة ميىارات التقىويم والمتابعىة لىدى معممىى مجموعىة
الدراسة تم حسام قوة تأثير المتغير المستقل (البرنامج المقتىرح) عمىى المتغيىر التىابع (ميىارات
التقىىويم والمتابعىىة) .وذلىىك بحسىىام قيمىىة مربىىع إيتىىا (  ،) 2وحجىىم تىىأثير ( )dالبرنىىامج المقتىىرح
عمىىى تنميىىة ميىىارات التقىىويم والمتابعىىة باسىىتخدام المعىىادلتين التىىاليتين( :فىةاد أبىىو حطىىم ،خمىىال
صادق.)439 ،2101 ،
t2
t 2  df

( )1

2 

حيث ( ) t2مربع قيمة (ت).
 )df( ،درجات الحرية.
 ) 2 ( ،نسبة التباين الكمى فى المتغير التىابع الىذى يمكىن أن يرجىع إلىى المتغيىر
المستقل.
2 2
1  2

( )2

d

،

حيىىىث  dمقىىىدار التىىىأثير ،ويكىىىون مقىىىدار التىىىأثير كبيىىى ارً إذا كانىىىت  dأكبىىىر مىىىن أو تسىىىاوى

(.)1.8

وكانت النتائج كما فى جدول ( )5التالى:
زذول ()5

2

ليًة ( ) وحجى انتأثيز ( )dويمذار حجى تأثيز انبزَ يج انًمتزح

انبي ٌ

فً تًُية يه راإ انتمىيى وانًت بعة
  2حجى انتأثيز ()d
ليًة (إ) انًحسىبة
ليًة ( )

يه راإ انتمىيى
وانًت بعة

23.1

3.15

1.7

يمذار حجى
انتأثيز
كبيز

يتضح من الجدول (:)5
أن ( )1.95من التباين الكمى لممتغير التابع (ميارات التقويم والمتابعة) يرجىع إلىى المتغيىر
المسىىتقل (البرنىىامج المقتىىرح) ،وأن حجىىم تىىأثير المتغيىىر المسىىتقل عمىىى المتغيىىر التىىابع بمغىىت
( ، )8.7وىذه القيمىة أكبىر مىن ( ،)1.8ممىا يىدل أن لمبرنىامج المقتىرح حجىم تىأثير كبيىر عمىى
تنمية ميارات التقويم والمتابعة لدى معممى مجموعة الدراسة.
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وبيذه النتائج تتحقق صحة الءرض األول من فروض الدراسىة ومىن ثىم تىم قبىول ىىذا
الءرض.
وقد يرجع ذلك إلى أن البرنامج المقترح ،أتىاح لممعممىين مجموعىة مىن األنشىطة التدريبيىة
المتنوعىىة التىىى يىىتم فييىىا تطبيىىق المعمومىىات النظريىىة فىىى مواقىىف واقعيىىة تحىىاكى واقىىع تىىدريس
المعمىىىم فىىىى الءصىىىل ،مىىىع مراعىىىاة التىىىرابط والتسمسىىىل بىىىين األ نشىىىطة التدريبيىىىة بحيىىىث تتكامىىىل
المعمومىىات النظريىىة مىىع الجوانىىم التطبيقيىىة لميىىارات التقىىويم والمتابعىىة ممىىا أدى الىىى تعمىىم ىىىذه
الميىارات بصىورة أكثىر فاعميىة ،باإلضىافة إلىى تنىىوع الطىرق واألسىاليم التىى تىم اسىتخداميا فىىى
التدريم ما بىين المناقشىة والحىوار وتمثيىل األدوار والتىدريس المصىغر والعصىف الىذىنى والىتعمم
التعاونى وةيرىا ،أدى إلىى التءاعىل المسىتمر بىين المعممىين أثنىاء تنءيىذ األنشىطة وتبىادل اآلراء
واألفكىىار فيمىىا بيىىنيم وخمىىق جىىو مىىن المنافسىىة بىىين المجموعىىات .كمىىا أتىىاح البرنىىامج التىىدريبى
الءرصىىىة لممعممىىىين ممارسىىىة ميىىىارات التقىىىويم والمتابعىىىة المرتبطىىىة بمتطمبىىىات إجىىىازة التىىىدريس
المتضمنة فى البرنامج بصورة فردية مما أتىاح الءرصىة ليىم لمىتعمم الىذاتى ومىن ثىم الىتمكن مىن
ىىىذه الميىىارات ،باإلضىىافة إلىىى تنىىوع أسىىاليم تقىىويم المسىىتخدمة فىىى البرنىىامج التىىدريبى مىىا بىىين
التقىويم القبمىى والبنىائى والنيىائى أدى إلىى تحسىين أداء المعممىين عمىى مىدار جمسىات البرنىامج
التدريبى ومن ثم تنمية ميارات التقويم والمتابعة لدييم.
وتتءىىق ىىىذه النتيجىىة مىىع نتىىائج العديىىد مىىن الدراسىىات التىىى توصىىمت إلىىى فاعميىىة ب ىرامج
التنمية المينية فى تنمية بعض ميىارات التىدريس بصىءة عامىة والتىى تضىمنت ميىارات التقىويم
لىىدى معممىىى العمىىوم كجىىزء منيىىا ،كدراسىىة (محمىىد عبىىد ال ىرازق ،)2108 ،ودراسىىة (ىىىدى بنىىت
ودرسىىة (ةىىازى بىىن صىىالح المطرفىىى ،)2101،ودراسىىة (ريحىىام
محمىىد بىىن ناصىىر  ،)2107 ،ا
أحمىىىىىىىىد عبىىىىىىىىد العزيىىىىىىىىز ،)2103 ،ودراسىىىىىىىىة (ماجىىىىىىىىدة راةىىىىىىىىم بىىىىىىىىالل ،)2116 ،ودراسىىىىىىىىة
( ،)Can,S.,2015ودراسىىىىة ( .)Candale,2009موان اختمءىىىىت الدراسىىىىة الحاليىىىىة مىىىىع ىىىىىذه
الدراسات فى أن البرنامج التىدريبى فىى ىىذه الدراسىة ارتكىز عمىى االتجاىىات الحديثىة لمتطمبىات

إجىىازة التىىدريس وأثىىر ىىىذا البرنىىامج عمىىى ميىىارات التقىىويم والمتابعىىة ،حيىىث ركىىزت عمىىى ميىىارات
التقىىويم والمتابعىىة بصىىءة خاصىىة ،كمىىا تختمىىف الدراسىىة الحاليىىة فىىى أن مجموعىىة الدراسىىة فييىىا
كانت من المعممىين المسىاعدين (المبتىدئين) أثنىاء الخدمىة ،أمىا معظىم الدراسىات السىابقة كانىت
عمى الطالم المعممين قبل الخدمة أثناء إعدادىم األكاديمى.

ثانيا ً :النتائج المرتبطة باختبار اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى:
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لإلجابة عن السةال الرابع من أسئمة الدراسة والذى ينص عمى:
" مىىا أثىىر البرنىىامج المقتىىرح عمىىى تنميىىة اإلنجىىاز األكىىاديمى عىىالى المسىىتوى فىىى العمىىوم لىىدى طىىالم
المرحمة اإلعدادية؟ "
تم التحقق من مدى صحة الءرض الثانى من فروض الدراسة الذى ينص عمى:
"توجىىد فىىروق ذات داللىىة إحصىىائية بىىين متوسىىطي درجىىات تالميىىذ مجموعىىة الدراسىىة فىىى
التطبيقين القبمى والبعدى الختبار اإلنجاز األكىاديمى عىالى المسىتوى ككىل وكىل بعىد مىن أبعىاده
عمى حده ،لصالح التطبيق البعدى".
وذلك بحسام قيمة (ت) لمعرفة داللة الءروق بين متوسطي درجات مجموعة الدراسة فىى
التطبيقين القبمىى والبعىدى الختبىار اإلنجىاز األكىاديمى عىالى المسىتوى ،وكانىت النتىائج كمىا فىى
جدول ( )6التالي:
زذول ()6
ليًة (إ) ودالنة انفزوق بيٍ يتىسطي درز إ تالييذ يجًىعة انذراسة
فً انتطبيميٍ انمبهً وانبعذي الختب ر اإلَج س األك ديًً ع نً انًستىي
أبع د االختب ر
تحهيم
انًعهىي إ
تزكيب األفك ر
تمييى
انًعهىي إ
االختب ر انكهً

انتطبيك انمبهً

انتطبيك انبعذي

ليًة
(إ)

انذالنة اإلحص ئية
عُذ ستىي()3.31

انُه ية
انعظًً

و

ع

و

ع

دانة

13

1,6

3.11

1.5

1.5

13.1

13

1.1

1.3

7.1

1.7

11.1

دانة

13

1.5

3.11

1.1

1.1

15.1

دانة

33

4.2

3.11

23.2

6.6

21.4

دانة

يتضح من جدول (:)6
أن قيمة (ت) المحسوبة بمغت ( )20.4( ،)05.0( ،)00.8( ،)03.9فى كل
بعد من أبعاد االختبار :تحميل المعمومات ،وتركيم األفكار ،وتقييم المعمومات ،واختبار اإلنجاز
األكاديمى عالى المستوى فى العموم ككل عمى الترتيم ،وجميع ىذه القيم أكبر من قيمة (ت)
الجدولية ،مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.10بين
متوسطي درجات تالميذ مجموعة الدراسة فى التطبيقين القبمى والبعدى الختبار اإلنجاز
األكاديمى عالى المستوى ،لصالح التطبيق البعدى.
ولقيىىىاس أثىىىر البرنىىىامج المقتىىىرح فىىىى تنميىىىة اإلنجىىىاز األكىىىاديمى عىىىالى المسىىىتوى لىىىدى تالميىىىذ
مجموعة الدراسة تم حسام قوة تأثير المتغير المستقل (البرنامج المقتىرح) عمىى المتغيىر التىابع
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(اإلنجىاز األكىاديمى عىىالى المسىتوى) .وذلىىك بحسىام قيمىىة مربىع إيتىىا (  ،) 2وحجىم تىىأثير ()d
البرنىىامج المقتىىرح عمىىى اإلنجىىاز األكىىاديمى عىىالى المسىىتوى وكانىىت النتىىائج كمىىا فىىى جىىدول ()7
التالى:
زذول ()7

ليًة (  )وحجى انتأثيز ( )dويمذار حجى تأثيز انبزَ يج انًمتزح
فً تًُية اإلَج س األك ديًً ع نً انًستىي
2
ليًة (إ)
انبي ٌ
حجى انتأثيز ()d
ليًة ( )
انًحسىبة
اإلَج س األك ديًً
7.1
3.14
21.4
ع نً انًستىي
2

يمذار حجى
انتأثيز
كبيز

يتضح من الجدول (:)7
أن ( )1.94من التبىاين الكمىى لممتغيىر التىابع ( اإلنجىاز األكىاديمى عىالى المسىتوى) يرجىع
إلى المتغير المستقل (البرنامج المقترح) ،وأن حجم تأثير المتغير المسىتقل عمىى المتغيىر التىابع
بمغت ( ، )7.9وىذه القيمة أكبىر مىن ( .)1.8ممىا يىدل أن لمبرنىامج المقتىرح حجىم تىأثير كبيىر
عمى تنمية اإلنجاز األكاديمى عالى المستوى لدى تالميذ مجموعة الدراسة.
وبيذه النتائج تتحقق صحة الءرض الثانى مىن فىروض الدراسىة ومىن ثىم تىم قبىول ىىذا
الءرض.
وقد يرجع ذلك إلى أن البرنامج المقترح ركىز عمىى إعىداد المعمىم فىى ضىوء متطمبىات إجىازة
التدريس بحيث يستخدم استراتيجيات تدريس تتيح الءرصة لمطالم لمبحث والتحميىل أثنىاء تنءيىذ
عممية التدريس ،كما أتاح البرنامج استخدام أساليم متنوعىة إلدارة الصىف وتييئىة بيئىة صىءية
منءتحة لمطالم تثيىر التءكيىر وتسىيم فىى تنميىة المسىتويات العميىا لمتءكيىر ،ممىا سىاعد الطىالم
فى االعتماد عمى أنءسيم فى تحميل المعمومات والتوصل لمعالقات بينيا ،مما ترتم عميىو تمكىن
المىىتعمم مىىن الءيىىم بطريقىىة أفضىىل موادراك العالقىىات بىىين المعمومىىات واألفكىىار المختمءىىة ،كمىىا أن
البرنامج أتاح لممعمم تنوع األساليم التقويمية لتقويم الجوانم المختمءة لمطالم ،وأتىاح البرنىامج
لممعمم التدريم عمى أساليم متابعة تقدم الطالم وتقىديم تغذيىة راجعىة مناسىبة عمىى التكميءىات
المرتبطة بالمستويات العميا لمتءكير ،مما ساعد الطالم عمى اسىتخدام العمميىات العقميىة وتقىويم
المعمومات التى اكتسبوىا.
ودرسىة
وتتءق ىىذه النتيجىة مىع نتىائج بعىض الدراسىات ،كدراسىة ( ، )Spiegel,J., 2011ا
( ،) Adullall.S., 2006ودراسىىة ( ، )Hawkins, 2014ودراسىىة (طىىاىرة صىىدقى راشىىد،
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 )2104ودراسة (منى مصطءى كمال )2103 ،التى توصمت إلى فعالية البرامج التدريبية فىى
تنميىة اإلنجىاز األكىاديمى بوجىو عىام  ،ووجىود عالقىة إرتباطيىة بىين تنميىة الميىارات التدريسىية
واإلنجاز األكاديمى لمطالم ،موان اختمءت ىذه الدراسة مع ىىذه نتىائج الدراسىات السىابقة فىى أن
ىذه الدراسىة ركىزت عمىى تنميىة المسىتويات العميىا لإلنجىاز األكىاديمى مىن خىالل برنىامج مقتىرح
عمى متطمبات إجازة التدريس ( )Licensingلمعمم العموم.

توصيات الدراسة:
فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصى الباحث بما يلى:
 .0ضرورة إعداد التوصىيف الىوظيءى لمعمىم العمىوم فىى ضىوء االتجاىىات المعاصىرة لمتطمبىات
إجازة التدريس مواعداد خريطة لمبرامج التدريبية التى تتناسم مع ىذه المتطمبات.
 .2ضرورة اىتمام األكاديمية المينية لممعمم باالتجاىات المعاصرة لمتطمبىات إجىازة التىدريس،
ووضعيا فى اإلعتبار عند الترخيص لممعمم بمزاولة مينة التدريس.
 .3ضرورة عقد دورات تدريبيىة أثنىاء الخدمىة بشىكل منىتظم لتنميىة ميىارات التقىويم والمتابعىة
لىىدى المعممىىين المسىىاعدين ( المبتىىدئين) خاصىىة أن معظميىىم لىىيس مىىن خريجىىى كميىىات
التربية.
 .4إعادة النظر فى مقررات وبرامج اإلعىداد التربىوي لمعممىي كميىات التربيىة ،وتطويرىىا بحيىث
تشتمل عمى متطمبات إجازة التدريس فى ضوء االتجاىات الحديثة.
 .5ضىىىرورة تىىىدريم مىىىوجيين ومشىىىرفى مىىىادة العمىىىوم عمىىىى كيءيىىىة تقيىىىيم أداء معممىىىى العمىىىوم
لميىىارات التىىدريس باسىىتخدام بطاقىىات مالحظىىة ميىىارات التقىىويم والمتابعىىة  ،حتىىى يمكىىن
استخدام نتائج التقييم فى تطوير المستوى المينى لممعمم.
 .6توجيو نظر القائمين عمى تدريس العموم إلىى أىميىة تطىوير بىرامج التنميىة المينيىة لممعمىم
بشكل يركز عمى أساليم تنمية المستويات العميا لإلنجاز األكاديمى.
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مقترحات الدراسة:
فى ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
 .0دراسة أثر برامج مقترحىة مماثمىة فىى ضىوء االتجاىىات الحديثىة لمتطمبىات إجىازة التىدريس
فى تنمية متغيرات أخرى ةير ميارات التقويم والمتابعة لدى معممى العموم.
 .2إعداد برامج مماثمة لمعممى العموم فى مىدارس التربيىة الخاصىة ،وقيىاس أثرىىا فىى تنميىة
ميارات التدريس والتقويم والمتابعة لدييم.
 .3دراسة أثر برنامج تدريبى فى ضوء متطمبات إجازة التدريس لتنمية ميىارات التىدريس لىدى
المعممين وتحسين استيعام طالبيم لممءاىيم العممية فى المراحل التعميمية المختمءة.
 .4إجىىراء دراسىىىة مقارنىىىة أل ثىىىر بىىرامج مقترحىىىة وفىىىق متطمبىىىات إجىىازة التىىىدريس عمىىىى أدائيىىىم
التدريسى بين المعممين فىى مىدارس المتءىوقين ومىدارس العىاديين  ،وكىذلك بىين المعممىين
المةىمين وةير المةىمين تربوياً.

 .5إجىىراء دراسىىىة تقويميىىىة لبىىىرامج إعىىىداد معمىىىم العمىىوم فىىىى بعىىىض كميىىىات التربيىىىة فىىىى ضىىىوء
االتجاىات الحديثة لمتطمبات إجازة التدريس لمعمم العموم.
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أوالً :المراجع العربية

المراجــــع

 .1أحالم الباز ،الفرحاتى السييد ( :)2008االعتمىاد المينىى لممعمىمد مىدخل تطىوير التعمىيم ،اإلسيكندرية،
دار الجامعة الجديدة.

 .2أشرف عبد المطمب مجاهد( :)2005جودة إعيداد المعميم يى يوت التحيديات العالميية المعا يرة ،ورقىة
عمل مقدمة إلى ندوة أصول التربية ،كمية التربية ،جامعة طنطا 19 ،أبريل.
 .3األكاديمية المهنية لممعممين ( :)2008الالئحىة التنءيذيىة لتنظىيم األكاديميىة المينيىة لممعممىين وتحديىد
اختصاصاتيا ،القاهرة ،مايو.

 .4الشيمات عبيدا المرربيى ،محميد عيزت عبيد الموجيود (:)2005

يوابط عمميية إلعيداد المعميم يى

يوت

المسييتويات المعيارييية ،المىىةتمر العممىىى السىىابع عشىىر ،الجمعيىىة المصىىرية لممنىىاىج وطىىرق التىىدريس

(مناىج التعميم والمستويات المعيارية) ،دار ال يا ة ،جامعة عين شمس ،يوليو.

 .5أم ييانى حمم ييى عب ييد الحمي ييد ( :)2010اعمي يية ت ييور مس ييتقبمى ألدوار معمم ييات المر يية العربي يية بالمممك يية
العربيى السعودية طبقاً لمعايير الجودة الشاممة والوقوف عمى اتجاهاتهن نحيو تطبيقهيا ،مجمىة الجمعيىة
المصرية لممناىج وطرق التدريس ،كمية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد ( ،)157أبريل.

 .6أم ييين محم ييد النب ييوى ( :)2007االتجاه ييات المعا ي يرة ييى تقي يييم أدات كمي ييات التربي يية المعتم ييدة أكاديميي ياً
وامكانييية اإل ييادة منهييا ييى تطييوير تقييييم األدات بكميييات التربييية بم يير ،المىىةتمر العممىىى التاسىىع عشىىر،
الجمعية المصىرية لممنىاىج وطىرق التىدريس (تطىوير منىاىج التعمىيم فىى ضىوء معىايير الجىودة) ،دار

ال يا ة ،جامعة عين شمس ،يوليو ،ص ص .864 -776

 .7ثنييات مميجييى السيييد ( :)2009جييودة إعييداد المعمييم بكميييات التربييية ت ييور مقتييرج لتطييوير برنييام التربييية
العممييية ،ورقىىة عمىىل مقدمىىة إلىىى النىىدوة العمميىىة الثانيىىة :نمىىاذج عربيىىة وعالميىىة فىىى ضىىمان الجىىودة

واالعتماد فى التعميم الجامعى ،كمية التربية ،جامعة طنطا 17 ،مارس ،ص ص .200 -143

 .8حس ييام محم ييد م ييازن ( :)2005الجامع ييات اال ت ار ييية وأ يياق التعم يييم ع يين بع ييد لبن ييات مجتمي ي المعر يية
والتكنولوجيا العربى طبقياً لمسيتويات معياريية مقترحية لمتعمييم ،المىةتمر العممىى السىابع عشىر ،الجمعيىة
المصىىرية لممنىىاىج وطىىرق التىىدريس ( منىىاىج التعمىىيم والمسىىتويات المعياريىىة) ،المجمييد األول ،دار

ال يا ة ،جامعة عين شمس ،يوليو.

 .9حسيين حسييين البيييالوى (:)2000االعتيراف األكيياديمى لكميييات التربييية ،مىىةتمر رابطىىة التربيىىة الحديثىىة:
كميات التربية :الحاضر والمستقبل ،كمية التربية ،جامعة طنطا.

 .10حسن حسين زيتون ( :)2003ميارات التدريس( رةية فى تنءيذ الدرس) ،القاهرة ،عالم الكتب.
 .11حسين بشير محمود ( :)2007حيول المسيتويات المعياريية واالعتمياد المهنيى ،المىةتمر العممىى التاسىع
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عشر ،الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس (تطوير مناىج التعميم فى ضىوء معىايير الجىودة)،

دار ال يا ة ،جامعة عين شمس ،يوليو ،ص ص .1484 -1460

 .12راشد بن حمد الكثيرى ( :)2004رؤية نقدية لبرام إعداد المعمم ى الوطن العربى ،الجمعية المصرية
لممنىىىاىج وطىىىرق التىىىدريس ،المىىىةتمر العممىىىى السىىىادس عشىىىر (تكىىىوين المعمىىىم) ،المجم ييد األول ،دار

ال يا ة ،جامعة عين شمس 22 -21 ،يوليو.

 .13راشد محمد راشد ( :)2007معايير جودة األدات التدريسى لمعممى العموم بالتعميم العيام يى

يوت أبعياد

اليتعمم ،المىةتمر العممىىى التاسىع عشىىر ،الجمعيىة المصىىرية لممنىاىج وطىىرق التىدريس (تطىىوير منىىاىج
التعميم فى ضوء معايير الجودة) ،دار ال يا ة ،جامعة عين شمس ،يوليو ،ص ص.668 -622

 .14رجب السعيد المعداوى وآخرون ( :)2016اعميية برنيام تيدريبى لمحيل اإلبيداعى لممشيكالت لترييز يى
تنمية التفكير المنظومى والتح يل األكاديمى ليدى الطمبية الموهيوبين وى

يعوبات اليتعمم يى العميوم،

مجمة كمية التربية  ،جامعة كفر الشيخ ،المجمد ( ، )16العدد األول.

 .15روبرت مارزانو وآخرون (:)2002أبعاد التءكير -إطار لممناىج والتعميم ،قراءات فىى ميىارات التءكيىر
وتعميم التءكير الناقد واإلبداعى ،ترجمة ي ل يونس ،القاهرة ،دار النه ة العربية

 .16ريحاب أحمد عبد العزيز ( :)2013اعمية برنام تدريبى لتنميية مهيارات التيدريس ليدى معمميى العميوم
لمتالميي المعيياقين سييمعياً ميين المرحميية اإلبتدا ييية ييى

الم رية لمتربية العممية  ،مجمد  ،16العدد  ،4يوليو.

ييوت معييايير الجييودة ،مجمىىة التربيىىة العمميىىة ،الجمعييية

 .17سيوزان حسيين السيييد ( :)2013اعمييية اسيتخدام اسييتراتيجية الخي ار ط ال هنييية ييير الهرمييية ييى ت ييويب
الت ورات البديمة لبعض المفياهيم العمميية وتنميية التح ييل وبقيات أثير اليتعمم يى ميادة األحييات ليدى طالبيات
المرحمة الثانوية بالسعودية ،مجمة التربية العممية ،الجمعية الم رية لمتربية العممية ،المجمد السادس عشر ،العدد الثانى ،

مارس  ،ص ص 112 -61
.18

برى محمد العميمى ( :)2004أثر برنام تدريبى مقتيرج لتنميية بعيض مهيارات تيدريس األحييات ليدى

الطييالب المعممييين بجامعيية سييبها بميبيييا عمييى أدات طالبهييم لييبعض المهييارات العممييية ل حيييات ،مجمىىة التربيىىة

العممية ،الجمعية الم رية لمتربية العممية ،المجمد( ،)7العدد( ،)4ديسمبر.

.19

ييالج الييدين محمييود عييالم ( :)2003التقىىويم التربىىوى المةسسىىى أسسىىو ومنيجيتىىو وتطبيقاتىىو فىىى

تقويم المدراس ،القاهرة ،دار الكتاب العربى.
 .20ط يياهرة

ييدقى ارش ييد ( :)2014اعمي يية برن ييام ت ييدريبى حاس ييوبى مقت ييرج لتنمي يية التح يييل التنظيمي يية

ومهيارات التفكيير العمميى لمعمميى العمييوم األعاقية العقميية ،مجمىة كميىىة التربيىة ،جامعية األزهير ،المجمييد (،)4

العدد (.)161

 .21عايش محمد زيتون( :)2002المهارات التدريسية لدى طمبة معممى العموم وعالقتها بالتح يل العممى
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واالتجاهات العممية ،مركز البحوث التربوية ،كمية التربية ،جامعة السمطان قابوس ،المجمد(.)4

 .22عبييد المجيييد عبييد التيواب شيييحة ،لميييات عبييد المجيييد شيييحة( :)2009متطمبييات تطبيييق معييايير المجمييس
القييومى األمريكييى العتميياد تعميييم المعمييم ييى كميييات التربييية بجمهورييية م يير العربييية ،النىىىدوة العمميىىىة

الثانية :نماذج عربية وعالمية فى ضمان الجودة واالعتماد فى التعميم الجامعى ،كميية التربيية ،جامعية

طنطا 17 ،مارس ،ص ص .441 -427

( :)2012التعميم بتنمية مهارات التفكيير ،مجمة المعرفة (العىرم وتعمىيم التءكيىر) ،المممكية

.23

عبد ا النا

.24

عب ييد ا عم ييى الكاس ييى ( :)2019تقييويم مه ييارات الت ييدريس الفع ييال ل ييدى معمم ييات العم ييوم بالمرحم يية

التعربية السعودية ،و ازرة المعارف ،العدد  ،83مايو.
المتوسطة قى

وت متطمبيات مجتمي المعر ية ،مجمية كميية التربيية  ،جامعية أسييوط  ،المجميد ( ، )35العيدد

 .25يازى بن

الج المطر ى ( :)2010عالية برنام تدريبى مقترج قا م عميى اسيتراتيجيات اليتعمم النشيط

(.)1

يى تنميية المهيارات التدريسيية ليدى الطيالب المعممييين تخ يص عميوم طبيعيية بجامعية أم القيرى ،مجمىىة

التربية العممية ،الجمعية الم رية لمتربية العممية ،المجمد( ،)13العدد األول ،مارس.

 .26ؤاد أبوحطب  ،آمال

تدق ( : )2010مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائى فى العموم النءسية

والتربوية واالجتماعية ،القاهرة ،مكتبة األنجمو الم رية.

 .27كمال عبد الحمييد زيتيون ( :)2004تحمييل نقيدى لمعيايير إعيداد المعميم المت يمنة يى المعيايير القوميية
لمتعميم الم رى ،المةتمر العممى السادس عشر ،الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس (تكوين

المعمم) ،المجمد األول ،دار ال يا ة ،جامعة عين شمس ،يوليو.

 .28ماجييدة اريييب بييالل ( :)2006أثيير التفاعييل بييين التييدريس باسييتخدلم طريقيية الييتعمم بالتعاقييد واألسييموب
المعر ييى ( االعتميياد -االسييتقالل) ييى تنمييية بعييض مهييارات التييدريس لييدى الطييالب المعممييين بكميييات
التربية ،مجمة كمية التربية ،جامعة بنها ،العدد(.)67

 .29م يياهر إس ييماعيل

ييبرى ( :)2002الموسىىىىوعة العربيىىىىة لمصىىىىطمحات التربيىىىىة وتكنولوجيىىىىا التعمىىىىيم،

الرياض ،مكتبة الرشد لمنشر والتوزي .

 .30محمييد حميياد هنييدى(:)2000أثيير برنييام تييدريبى مقتييرج بسسييموب التييدريس الم ييرر ييى تنمييية بعييض
مهييارات التييدريس لييدى معممييى العمييوم الزراعييية المبتييد ين ،مجمىىة التربيىىة العمميىىة ،الجمعييية الم يرية

لمتربية العممية ،المجمد( ،)3العدد ( ،)4ديسمبر.

 .31محمد عمى ن ر ( :)2007رؤية مستقبمية مقترحة نحو تطوير إعداد المعمم ى

وت معايير الجيودة،

المةتمر العممى التاسع عشر ،الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس (تطوير مناىج التعميم فىى

ضوء معايير الجودة) ،دار ال يا ة ،جامعة عين شمس ،يوليو.
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 .32محمد عمى ن ر ( :)2010معمم العميوم :رؤى المسيتقبل نحيو االرتقيات بدعيدادف بتيو ير معيايير الجيودة،
المةتمر العممى الرابىع عشىر(التربية العمميىة والمعىايير -الءكىرة والتطبيىق) ،الجمعيية الم يرية لمتربيية

العممية ،ندق المرجان ،ايد /االسماعيمية 3-1 ،أيسطس.

 .33محمد عبيد اليرازق ( :)2018مسيتوى مهيارات التيدريس اإلبيداعى ليدى معميم العميوم وعالقتيم بنميو نميط
التفكير لدى تالمي ف ،مجمة التربية العممية ،المجمد ( ،)21العدد ( ،)12ديسمبر.
 .34محمييد محمييود أبييو السييعود ( :)2010عالييية اسييتخدام بعييض اسييتراتيجيات الييتعمم مييا ورات المعر ييية ييى
تنظ ييم البنييية المعر ييية ور ي الكفايييات التعميمييية وتنمييية االتجاهييات نحييو التييدريس لييدى طالبييات كمييية
المعممين ،مجمة التربية العممية ،الجمعية الم رية لمتربية العممية ،المجمد( ،)13العدد األول ،مارس.

 .35محمييود كامييل الناقيية ( :)2007مقدميية ييى تطييوير منيياه التعميييم ييى

ييوت معييايير الجييودة ،المىىةتمر

العممىىى التاسىىع عشىىر ،الجمعيىىة المصىىرية لممنىىاىج وطىىرق التىىدريس ،المجمييد األول ،دار ال يييا ة،

جامعة عين شمس ،يوليو.

 .36محمييد عمييى عييزب ،طمعييت حسيينى اسييماعيل (" :)2009ت ييور مقتييرج لتطييوير نظييام اعتميياد معممييى
التعميم قبل الجامعى ى

وت ممارسات الواق وبعض الخبرات الدولية المعا رة" ،مجمة كمية التربية،

جامعة الزقازيق ،الجزت األول ،العدد  ،64يوليو.

 .37منيى م ييطفى كميال ( : )2013اعمييية برنيام قييا م عمييى بعيض اسييتراتيجيات اليتعمم النشييط و اعميتييم
عمى التح يل واألدات لتمك االستراتيجيات والتفكير الناقد لمعممى العموم حيديثى التخير ،،مجمىة التربيىة

العممية ،المجمة الم رية لمتربية العممية ،المجمد ( ، )16العدد ( ، )4يوليو.

 .38نايف يية قط ييامى ( :)2004تعمىىىىيم التءكيىىىىر لممرحمىىىىة األساسىىىىية ،ط ،2األردن ،عم ييان ،دار الفك يير
لمطباعة والنشر والتوزي .

 .39نس يرين عب ييد الحكيييم عبييد الفتيياج ( :)2006د ارسيية مقارنيية ليينظم اعتم يياد المعم ييم ييى الواليييات المتحييدة
األمريكية والمممكة المتحدة البريطانية وكورييا الجنوبيية كوامكانيية االسيتفادة منهيا يى م ير ،رسيالة ماجسيتير،

كمية التربية ببنها ،جامعة الزقازيق.

.40هييدى بنييت محمييد بيين نا يير ( : )2017اعمييية برن ييام تييدريبى ق ييا م عمييى التفكييير التييسممى ييى تنمييية
مهييارات تييدريس العمييوم لييدى معممييات العمييوم قبييل الخدميية ،مجمىىة البحىىث العممىىى فىىى التربيىىة ،كمييية البنييات

ل داب والعموم والتربية ،المجمد ( ، )7العدد (.)18

 .41و ازرة التربية والتعميم ( :)2003المعايير القومية لمتعميم ى م ير ،مشىروع إعىداد المعىايير القوميىة ،
المجمد األول ،القاهرة.

ثانياً :المراجع األجنبية
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