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معتقذات معلمي اللغة العربية يف املذارس احلكىمية
حىل مهنة التذريس وعالقتها مبهارات التذريس
لذيهم يف األردن

أ.م.د .عطٌة إسماعٌل أبو الشٌخ
كلٌة األمٌرة رحمة الجامعٌة – جامعة البلماء التطبٌمٌة – األردن
امللخص :
هدفت هذه الدراسة التعرؽ إلى معتمدات معلمً اللؼة العربٌة فً المدارس
الحكومٌة التابعة لمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواء الشونة الجنوبٌة حول مهنة التدرٌس،
ومدى العاللة بٌنها وبٌن مهاراتهم التدرٌسٌة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ()82
معلما َ منهم ( )71مستوى دراسات علٌا و( )77مستوى بكالورٌوس.
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث بطالة مالحظة مهارات التدرٌس
وممٌاس معتمدات معلمً اللؼة العربٌة نحو مهنة التدرٌس بعد التحمك من صدق
األداتٌن وثباتهما .
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائٌا عند مستوى الداللة ) ...;( = α
بٌن مستوى البكالورٌوس ومستوى الدراسات العلٌا(أسالٌب التدرٌس) فً المعتمدات
نحو مهنة التدرٌس لصالح مستوى الدراسات العلٌا ،كما أظهرت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة  ) ...;( = αفً المهارات الثالث األولى
بٌن كل من المعلمٌن فً مستوى البكالورٌوس وبٌن نظرائهم فً مستوى الدراسات
العلٌا ،وأخٌرا أظهرت أن معامل االرتباط بٌن معتمدات المعلمٌن ومهارات التدرٌس
لدٌهم فً المستوٌٌن ارتباط لوي ودال إحصائٌا عند مستوى الداللة ،)...;( = α
وانتهت الدراسة بتمدٌم عدة توصٌات.
كلمات مفتاحية :معتمدات المعلمٌن عن مهنة التدرٌس ،معلمو اللؼة العربٌة ،مهنة
التدرٌس ،مهارات التدرٌس.

The Beliefs of Arabic Teachers in the Public Schools
Regarding the Teaching Profession and its Relation to their
Teaching Skills
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Abstract
This study aimed at identifying the beliefs of Arabic teachers
of the public schools of South Shonah ‘s directorate of
Education regarding the profession of teaching and the extent of
the relation between these beliefs and the teachers’ skills of
teaching . the sample of the study consisted of (28) teachers;
(17) represented the level of the high studies and (11)
represented bachelor level.
To answer the questions of the study ,the researcher used the
observation card of the skills of teaching and the measurement
of the Arabic teachers’ beliefs towards the teaching profession .
The validity and reliability of these tools were asserted.
The results indicated that there were significant differences
at the level of significance (α=0.05) between the bachelor level
and the high studies’ level( methods of teaching )in the beliefs
towards the teaching profession in favor of the high studies’
level. And it also showed that there were no significant
differences at the level of significance (α = 0.05) in the first
three skills in the bachelor level between all of the teachers of
the bachelor level and between their peers of the high studies’
level. And finally it showed that the Correlation coefficient
between the teachers’ beliefs and their teaching skills was
strong and statically significant at the level of the significance
(α = 0.05). The study provided several recommendations.
Keywords: the teachers’ beliefs regarding the teaching skills,
Arabic teachers , profession of teaching , teaching skills
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إن االهتمام بالمعلم وتنمٌته وتأهٌله ما هو إال انعكاس ألهمٌة الدور الذي ٌموم
به فً العملٌة التعلٌمٌة ،هذا الدور الذي أكد أن المعلم هو من أهم المحاور الذي ال
ػنً عنه فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
ومهنة التعلٌم لها أهمٌة خاصة ؛ألن المعلمٌن من خاللها ٌجددون وٌبتكرون
وٌنٌرون عمول طالبهم وٌوضحون الؼامض ،وٌكشفون الخفً وٌربطون الماضً
بالحاضر ،كما أنهم ٌسهمون فً رفاهٌة مجتمعاتهم  ،وتوحٌد أفكار أبناء أمتهم
وتشكٌل مستمبل مجتمعاتهم ،وذلن من خالل تشكٌلهم لشخصٌات الشباب منذ بداٌة
أعمارهم ،كما أنها لٌست مجرد أداء آلً ٌموم به أي فرد ،ولكنها مهنة لها أصولها
وعلم له مموماته وخصائصه.
وتبٌن للمائمٌن على النظام التربوي فً العالم ،ومنذ ولت مبكر أهمٌة دور
المعلم فحرصوا على توفٌر جمٌع اإلمكانات الالزمة إلعداده ،وتأهٌله تربوٌا ً
ومسلكٌا ً ومهنٌاً ،وذلن ألن مهنة التعلٌم لم تعد تموم على الفطرة والموهبة
والممارسة فمط ،بل ال بد من إتمان األصول والمواعد واألسالٌب الفنٌة المائمة على
أسس علمٌة مستمدة من األطر والنظرٌات التربوٌة والنفسٌة ،إلى جانب التدرٌب
والتأهٌل لبل الخدمة وأثناءها ،فنوعٌة المعلم هً مفتاح تحسٌن أداء الطالب بؼض
الن ظر عن حالة المدارس ،وعن أعداد الطلبة ،وعن طبٌعة البٌئة المحٌطة ،أو أي
من العوامل المرتبطة بحٌاة الطلبة فً البٌئة التعلٌمٌة ،كالممررات الدراسٌة،
والوسائل التعلٌمٌة ،والتجهٌزات ،والبناء المدرسً ومرافمه ،وبالرػم من أهمٌة هذه
العناصر جمٌعها إال أنها تبمى محدودة الفائدة ما لم ٌتوفر المعلم الكؽء ،لذا ال بد من
إعادة النظر جذرٌا فً أوضاع المعلم وتدرٌبه وتأهٌله ( .بركات،8..; ،
ص) 8;<-877
خيرٌج
ولذا ٌمكن المول إن ِّ
معلّم اللّؼة العربٌّة فيً المملكية األردنٌية الهاشيمٌة هيو ّ
أحد األطر األكادٌمٌة االتٌة :
معلّم التربٌة االبتدائٌّة (تختلؽ التسمٌة بحسب الجامعة) .وهو
صؽ أو ِّ
ـ ِّ
معلّم ال ّ
وٌدرس فً كلٌّات التربٌة .وٌعدّ الطالب فٌه
صص ٌمنح درجة البكالورٌوس،
ّ
تخ ّ
صفوؽ الثالثة األولى) المواد الدراسٌّة
للتدرٌس فً المرحلة االبتدائٌّة الدنٌا (ال ّ
كلها ،ومن ضمنها اللؼة العربٌّة.
صص اللّؼة العربٌّة وآدابها ،وطلبة هذا المسم ٌدرسون ( )798ساعة معتمدة
ـ تخ ّ
ّ
موزعة على :متطلبّات الجامعة ،ومتطلبّات الكلٌّة،
فً لسم اللّؼة العربٌّة،
صص (اإلجبارٌّة واالختٌارٌّة) .وال ٌدرسون أٌة مواد تربوٌّة أو
ومتطلبّات التخ ّ
مهنٌّة.
صصات األكادٌمٌّة
ـ برنامج الدبلوم المهنً ،لتأهٌل حملة البكالورٌوس فً التخ ّ
المختلفة ومنها اللّؼة العربٌّة وآدابها ،ومدّته سنة دراسة واحدة ( 8:ساعة
معتمدة) .وٌدرس فٌه الطلبة مواد تربوٌّة فمط فً :طرق التدرٌس وتموٌمه،
وتخطٌط المناهج وتطوٌرها ،وال ٌوجد فٌه أي مساق فً اللّؼة العربٌّة أو أسالٌب
تدرٌسها ،كما ال ٌوجد فٌه أٌة مسالات فً التربٌة العملٌّة (أضافت بعض
الجامعات مؤخرا ً مسالا ً واحدا ً فً التربٌة العملٌّة).
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ـ برنامج الماجستٌر فً مناهج اللّؼة العربٌّة وأسالٌب تدرٌسها وٌمنح درجة
وٌدرس فً كلٌّات التربٌة ،وٌمبل فٌه الطلبة الذٌن
صص،
ّ
الماجستٌر فً هذا التخ ّ
معلّم مجال لؼة عربٌّة ،وٌجري
ٌحملون درجة البكالورٌوس فً اللّؼة العربٌّة أو ِّ
فً مسارٌن :المسار الشامل ،ومسار الرسالة .ولوام البرنامج ( )99ساعة
ّ
الخطة الدراسٌّة فأكثرها تربوٌّة تتعلّك بتدرٌس المهارات
معتمدة ،أ ّما مواد
ّ
صة
اللؼوٌّة ،وتدرٌس األدب والنمد ،وتدرٌس أنظمة اللؼة العربٌّة ،ومشكالت خا ّ
فً تدرٌس اللّؼة العربٌّة.
ـ برنامج الدكتوراه فً مناهج اللّؼة العربٌّة وأسالٌب تدرٌسها ،وهو موجود فً
جامعات محدودة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة ،ولوام البرنامج ( );:ساعة
صص ( )8:ساعة معتمدة ،والبالً
صص لألطروحة فً مجال التخ ّ
معتمدةٌ ،خ ّ
ّ
مسالات تربوٌّة ،أو فً تخطٌط مناهج اللؼة العربٌّة وتطوٌرها وأسالٌب
تدرٌسها.
وٌرى معظم الباحثٌن أن دراسة اعتمادات المعلمٌن تنطوي على مستمبل
واعد لتوفٌر نظرة عمٌمة تلمً الضوء على كثٌر من جوانب العالم المهنً للمعلم,
فمد أشار باجارز( )pajares,1992إلى االهتمام المتزاٌد باعتمادات المعلمٌن ٌمكن
أن ٌؤدي إلى فهم الممارسات التربوٌة وبلورتها بطرق لم تستطع البحوث الشائعة
حتى اآلن تحمٌمها مما ٌجعل الدراسات ( المعنٌة باالعتمادات) كبٌرة األهمٌة حٌث
ٌتولع أن تسهم فً تحسٌن عملٌات اإلعداد المهنً للمعلمٌن ومن ثم االرتماء
بممارساتهم الفعلٌة ،كذلن أكدت كاجان ( )kagan,1992,68أن دراسة االعتمادات
مسألة حٌوٌة للممارسة التربوٌة ،وتضٌؽ أن االعتمادات ربما تكون "الممٌاس
األكثر وضوحا لمالحظة وتوجٌه نمو المعلم مهنٌا ،وأن فهم هذه االعتمادات وسٌلة
فاعلة لتحدٌد نوعٌة تفاعل وأداء المعلم فً أي مدرسة".
ٌوجد إجماع عالمً على أن المعلم هو الركٌزة األساسٌة فً أي نظام تعلٌميً،
وبييدون معلييم مييتعلم متييدرب ٌعييً دوره بشييكل شييمولً ال ٌسييتطٌع أي نظييام تعلٌمييً
تحمٌك أهدافه ،ومع تؼٌر العصر ودخول العالم عصير العولمية واالتصياالت والتمنٌية
ازدادت الحاجة إلى معلم ٌتطور باستمرار مع تطور العصير؛ لٌلبيً حاجيات الطاليب
والمجتمع ،تلن الحاجات التً أصبح من سماتها التؼٌر المستمر؛ ولهذا السيبب نشيأت
الحاجة إلى أن ٌواكب المعلم تؼٌرات العصر ومستجداته.
وٌييرى بنييدورا ( )Bandura,1997: 3أن الكفاٌية الذاتٌية ٌمصييد بهييا اعتمييادات
الشيييخص بمدراتيييه عليييى تنظيييٌم بيييرامج العميييل (الفعيييل) الالزمييية إلنتيييا المخرجيييات
المطلوبة وتنفٌذها  ،وهذه االعتمادات تشكل أعظم آلٌة لتوجٌه الفعل الشخصً.
ٌؤكد باجارز (ص )pajares,7338 ،977-982أن " االعتمادات أكثر تأثٌرا ً
من المعارؽ فً تحدٌد كٌؽ ٌنظم وٌحدد األفراد المهام والمشكالت وأنها (أي
االعتمادات) ألوى المؤشرات للسلون" .وٌضٌؽ أنه وجد من دراساته أن هنان"
عاللة لوٌة بٌن االعتمادات التربوٌة للمعلمٌن من جهة وتخطٌطهم لعملهم ،واتخاذهم
للمرارات التعلٌمٌة  ،وممارساتهم الصفٌة ،من جهة ثانٌة " ،وأن " االعتمادات
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التربوٌة لمعلمً ما لبل الخدمة تلعب دورا محورٌا فً اكتسابهم للمعارؽ وتفسٌرها
وبالتالً فً سلوكهم التدرٌسً".
كً ٌتحمك التدرٌس الفعال المناسب لحدوث التعلم الجٌدٌ ،نبؼً أن ٌكون
المعلم على معرفة جٌدة بطلبته من حٌث أنماط تعلمهم ،وجوانب الموة والضعؽ
لدٌهم ،ومعلوماتهم السابمة ،ومهاراتهم ،وكٌؽ ٌتعلمون على نحو أفضل ،وٌملن
المدرة على التخطٌط الجٌد والدلٌك لدروسه ،وٌنظم الولت وٌتجنب إهداره و ٌكون
جادا وعملٌاٌ ،دٌر صفه بالتدار وٌنظم إدارة الصؽ وٌستخدم أسالٌب التدرٌس
والتموٌم المناسبة لموضوعه وفك حاجة طالبه وٌرالب أداء طلبته باهتمام.
إن أفضل الموالؽ التعلٌمٌة هً تلن التً تعمل على تكوٌن دوافع عند الطلبة
أو استثمار ما لدٌهم من دوافع تحفزهم على التعلم وفهم ما ٌدرس لهم ،فالدافعٌة من
أهم أسس التعلم والتً تمضً بأن ٌعمل المعلم أثناء التدرٌس على استثارة دوافع
الطلبة ،وأن ٌوفر لهم خبرات وأنشطة تثٌر دوافعهم وتشبع حاجاتهم ورػباتهم كلما
أمكن ذلن (زٌتون ، 8..7،ص ;.) 98< - 98
وٌمصد باستثارة دافعٌة التعلم عند الطلبة إٌجاد الرػبة فً التعلم وتحفٌزهم
علٌه ،اذ ٌحتا تنفٌذ الدرس الذي حددت له أهداؽ نوعٌة إلى توفر لدر كبٌر من
المثٌرات التً تشد انتباه الطلبة نحو الدرس وتضمن انؼماسهم فٌه ،ولد تكون هذه
المثٌرات عبارة عن سؤال ،أو تحركات المعلم داخل الصؽ ،أو تنوٌع ألسالٌب
التدرٌس واإلٌحاءات أو التشبٌهات الدلٌمة أو الوسائل الجذابة.
كما أن من العوامل التً تسهم فً اإلدارة الجٌدة للصؽ وإحداث التدرٌس
الفعال عامل التعزٌز ،اذ ٌؤدي ،كما ذكر( زٌتون ،8..8،ص ):<:إلى ما ٌلً:
 ٌعد وسٌلة فعالة لزٌادة مشاركة الطلبة فيً األنشيطة التعلٌمٌية المختلفية والتيًتؤدي بدورها إلى زٌادة التعلم.
 ٌساعد فً حفظ النظام وضبط األمور داخل الصؽ. زٌادة مشاركة الطلبة وزٌادة االنتباه مما ٌٌسر عملٌة التعلم. شعور المتعلم باإلنجاز ومن ثم تمدٌره لذاته مما ٌدفعه إلى مزٌد من االنجاز.ومما الشن فٌه أن المعلم فً جمٌع المراحل التعلٌمٌة ٌشكل عصب العملٌة
التعلٌمٌة ومحركها األساسً  ،وهو المادر على صمل مواهب الطلبة وتحرٌن
كوامن طالاتهم والمادر على ترجمة األهداؽ التعلٌمٌة والنزول بها من حٌز التنظٌر
إلى الوالع العملً(.الصمرات)8..<،
وحتى ٌتسنى للمعلم المٌام بالدور الذي وكله المجتمع المٌام به ،فإنه ٌحتا
إلى رفع كفاٌات الالزمة ألداء عمله؛ األمر الذي ٌتطلب إعداده وتأهٌله لبل الخدمة
وأثناءها ،وهو ما تسعى األمم إلى تحمٌمه من خالل برامج إعداد المعلمٌن(.إبراهٌم
والبلعاوي.)8..1،
لميد أجرٌيت بعيض الدراسيات التيً تتصيل بالمشيكالت التيً تواجيه المدرسيٌن
الجدد والتً تتمصى أثر معتمدات المعلمٌن على مستوى أدائهم فً ػرفة الصؽ :
 فمد أجرى الصوفً (  )8...دراسة هدفت التعرؽ على مشاكل الطلبة /المعلمٌن والمعلمات المبتدئٌن فً المرحلة االبتدائٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة ولد
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صمم الباحث استبانة تحتوي على (  )789فمرة من المشاكالت والهموم التً ٌعانً
منها الطلبة المعلمٌن .وشملت الدراسة ( )13.مستجٌبا َ من طالب السنة(الثانٌة
والثالثة) أثناء اإلعداد وخرٌجً المعاهد فً السنة األولى من التدرٌس .وأشارت
نتائج الدراسة إلى أن أبرز هذه المشكالت كانت تتعلك بمهارات أو كفاٌات التدرٌس
التً تعد من أساسٌات التدرٌس والنجاح فً التربٌة العملٌة ( كٌفٌة إعداد خطة
الدرس وكٌفٌة عرضه ) ،حٌث حظٌت هذه المشكالت باهتمام بالغ لدى الطلبة /
المعلمٌن تبعتها مشكالت متعلمة باستخدام الوسائل التعلٌمٌة ،وكٌفٌة إفهام التالمٌذ،
وعدم ارتباط التدرٌب بوالع التدرٌس ،وتم عرض عدة التراحات من شأنها تحسٌن
اإلعداد وجعله أكثر فاعلٌة.
 وفييً دراسيية أجراهييا اٌفييانز وآخييرون ( )Evans.etal. 2004هييدفت إلييى تمييدٌرأهمٌيية معتمييدات ووجهييات نظيير األهييالً والمعلمييٌن نحييو تعلييٌم المييراءة األولٌيية ،ميين
خالل استخدام استبانة أساسٌة للمراءة األولٌية تعليٌم الميراءة تضيمنت االسيتبانة ()7:
فمرة عكست األهداؽ والمواد والنشاطات المختلفة فً برنامج تعليٌم الميراءة األولٌية،
( )2طرق للتعرؽ على كلمات ػٌر مألوفة ،وثم بناء هذه الفميرات تمثيل الممارسيات
التً ٌعتمد أنها مالئمة ومرػوبة لمساعدة األطفال فً المراءة.
اشييتملت عملٌيية الدراسيية علييى ( )7:2ميين األهييالً و( );8ميين المعلمييٌن ،تييم
اختٌيارهم عشييوائٌا ميين مجتمييع رٌفييً فييً جنيوب كنييدا ،ولييد بلييغ عييدد األطفييال (<)1
طفال وهم المسجلون فً رٌاض األطفيال للعيام الدراسيً (< )7331/733اسيتمرت
الدراسيية مييدة ثييالث سيينوات تييم ميين خاللهييا ممابليية األهييالً ومييرالبتهم أثنيياء لييراءتهم
الكتييب مييع أطفييالهم وأظهييرت النتييائج أن أػلبٌيية األهييالً ٌعتمييدون أسييلوب وصييؽ
المراءة من األسفل إلى األعلى أكثر من المعلميٌن فضيال عين تصينٌؽ األهيالً للنميو
اللؼوي عند أطفالهم ثانٌا بعد النمو األخاللً.
 وأجرت رائدة دمحم (; )8..دراسة هدفت إلى تمصً أثر المعتميدات عليى تنوٌيعطلبيية الصييؽ السييابع السييتراتٌجٌات حلهييم للمسييألة الجبرٌيية ،ومعرفيية مييدى توافييك
معتمييدات معلمييً الرٌاضييٌات مييع ممارسييتهم التعلٌمٌيية ،ومييدى توافييك معتمييداتهم مييع
ممارساتهم التعلٌمٌة فً ػرفة الصؽ ،واختيارت عٌنية مين عشيرة شيعب مين الطلبية
الييذكور واإلنيياث ميين الصييؽ السييابع ،وميين عشيير معلمييً الرٌاضييٌات الييذٌن مميين
ٌدرسييون الصييؽ السييابع للعييام  8..;/8..:واسييتخدمت ممٌيياس إنييدٌانا لمعتمييدات
الرٌاضييٌات ( )Mathematics Belief Scaleوذليين لمعرفيية معتمييدات معلمييً
الرٌاضيٌات نحيو حيل المسييألة الرٌاضيٌة  ،وحضيور حصيص صييفٌة ثيم عميد اختبييار
تحصٌل للطلبة عٌنة الدراسة ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المعتمدات السائدة
لييدى معلمييً الرٌاضييٌات نحييو حييل المسييألة الرٌاضييٌة ،وإلييى عييدم وجييود توافييك بييٌن
معتمييدات معلمييً الرٌاضييٌات وممارسيياتهم التعلٌمٌيية عنييد تنيياولهم المسييألة الجبرٌيية .
كذلن أشارت المتوسطات الحسابٌة لعالماتهم إلى عدم وجود تنوٌع فً استراتٌجٌات
حلهم للمسألة الجبرٌة .
 وأجييرى العمييري (< )8..دراسيية هييدفت إلييى الكشييؽ عيين معتمييدات معلمييًالعلوم فيً األردن حيول طبٌعية العليم والتعليٌم واليتعلم ،وعاللتهيا بسيلوكهم التعلٌميً.
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ولتحمٌيك هييدؽ الدراسيية أجرٌييت ممييابالت فردٌيية ،شييبه فنٌيية مييع عٌنيية ميين المعلمييٌن
والمعلمات (تسعة معلمٌن ،وثمانً معلميات) مين ذوي الخبيرات المتوسيطة والعالٌية،
وحللت المميابالت اسيتمرائٌا ،وصينؽ المشياركون فيً ضيوء معتميداتهم حيول طبٌعية
ث فئات (بنائٌٌن  ،انتمالٌٌن  ،تملٌدٌٌن) كما سجلت أربيع
العلم والتعلٌم والتعلم فً ثال ِّ
حصييص صييفٌة لكييل معلييم مشيياركة علييى أشييرطة فٌييدٌو  ،وحللييت الحصييص إلييى
أحداث وحددت ممارسات المشاركٌن من خالل هذه األحداث.
وبٌنت النتائج أن ستة مشاركٌن امتلكوا معتمدات وضعٌة عن العلم وإن أربعة
امتلكوا معتمدات بنائٌة عن العليم وإن سيبعة مشياركٌن امتلكيوا مزٌجيا مين المعتميدات
البنائٌة والوضعٌة عن طبٌعة العلم .أما من ٌتعلك بالمعتمدات عين التعليٌم واليتعلم فميد
بٌنييت النتييائج أن سييبعة امتلكييوا معتمييدات سييلوكٌة وثالثيية مشيياركٌن امتلكييوا معتمييدات
بنائٌة وثمانٌة امتلكوا مزٌجا من المعتمدات البنائٌة والسلوكٌة عن التعلٌم والتعلم.
كييذلن بٌنييت النتيييائج أن هنييان عالليية بيييٌن معتمييدات المعلييم عييين طبٌعيية العليييم
ومعتمداتييه عيين التعلييٌم والييتعلم وأظهييرت أٌضييا أن السييلون التعلٌمييً للمعلييم تييأثر فييً
معتمداته جزئٌا.
 أمييا دراسيية الطبيياخً ( )8..1فهييدفت إلييى استمصيياء معتمييدات معلمييات رٌيياضاألطفيييال حيييول أهمٌييية المهيييارات االجتماعٌييية واالنفعالٌييية ،واللؼوٌييية ،والرٌاضيييٌات
المبكرة التً تبرز فيً مرحلية الطفولية المبكيرة .وتكونيت عٌنية الدراسية مين ()<;1
معلميية ،بمييا فٌهييا جمٌيييع معلمييات رٌيياض األطفيييال الحكومٌيية ،واسييتخدمت اسيييتبانة
تتضمن المهارات األربع.
أما النتائج فمد بٌنت أن المتوسطات الحسابٌة لمعتمدات معلمات رٌاض األطفيال
حول أهمٌة المهارات المختلفة كانت جمٌعها مرتفعة وبٌنت أٌضيا عيدم وجيود فيروق
ذات داللية إحصييائٌة عنييد مسييتوى الداللية )  ( 0.05 > αفييً معتمييدات معلمييات
رٌيياض األطفييال حييول أهمٌيية المهييارات لألطفييال تعييزى للمؤهييل العلمييً أو سيينوات
الخبيييرة ،أو الحالييية االجتماعٌييية للمعلمييية ،وبٌنيييت النتيييائج وجيييود فيييروق ذات داللييية
إحصائٌة عند مستوى الداللة ) ( 0.05 > αفً معتمدات معلميات رٌياض األطفيال
تعزى للجهية المشيرفة ومكيان السيكن وموليع الروضية لصيالح سيكان ع ّميان الؼربٌية
ورٌاض األطفال الموجودة فً ع ّمان الؼربٌة.
وأجرى عابد( )8..3دراسة هدفت بشكل رئٌس إلى تمصً معتميدات طلبية
معلييم الصييؽ بفيياعلٌتهم فييً تعلييٌم العلييوم ،وتمصييً فهمهييم للمفيياهٌم العلمٌيية ،وتكونييت
عٌنة الدراسة من ( )779طالبيا وطالبية فيً السينة النهائٌية مين مرحلية البكيالورٌوس
فً كلٌة العلوم التربوٌة واآلداب التابعة لألونروا( (U.N.R.W.Aفً األردن.
استخدمت الدراسة اختبارا ً تحصٌلٌا ً وممٌاسا مكونا من مجيالٌن هميا :المعتميدات
المرتبطة بالفاعلٌة الذاتٌة والمعتمدات المرتبطة بوالع مخرجيات تعليم العليوم وكشيفت
النتييائج عيين امييتالن طلبيية معلييم الصييؽ معتمييدات اٌجابٌيية بفيياعلٌتهم الذاتٌيية فييً تعلييٌم
العلوم ومعتمدات اٌجابٌة مرتبطة بتولع مخرجات تعليم العليوم وتيدنً فهمهيم للمفياهٌم
العلمٌة ووجود ارتباط اٌجابً بٌن مستوى فهم المفاهٌم العلمٌة والمعتميدات المرتبطية
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بالفاعلٌيية الذاتٌيية فييً تعلييٌم العلييوم ،وعييدم وجييود ارتبيياط بييٌن مسييتوى فهييم المفيياهٌم
العلمٌة والمعتمدات المرتبطة بتولع مخرجات تعلٌم العلوم.
وأخٌرا ً أجرى إسماعٌل ( )8.7.دراسة هيدفت إليى معرفية أثير التيدرٌب أثنياء
الخدمة فً أداء معلمً اللؼة العربٌة للصفوؽ ( )3-1من مرحلة التعلٌم األساسً فً
الجمهورٌة الٌمنٌة .وتكونت عٌنة الدراسة من (< )9معلما ومعلمية ،تيم تمسيٌمهم إليى
مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة بالتساوي ،ولتحمٌك أهداؽ الدراسية تيم اسيتخدام بطالية
مالحظة مكونة من ( )798كفاٌة تعلٌمٌة موزعة عليى أربعية محياور بعيد التأكيد مين
صدلها وثباتها.
وكشييفت نتييائج الدراسيية عيين أن هنييان ضييعفا ملحوظييا فييً أثيير التييدرٌب أثنيياء
الخدمة ،وتدنً مستوى ممارسة معلمً اللؼة العربٌة للكفاٌات التعلٌمٌة المضيمنة فيً
البرنييامج التييدرٌبً ،وعييدم وجييود فييروق داليية إحصييائٌا تعييزى لمتؼٌيير الجيينس عنييد
مسيييتوى الداللييية(; )...فيييً ممارسييية الكفاٌيييات التعلٌمٌييية ،وليييدمت الدراسييية لائمييية
بالكفاٌات التعلٌمٌة لمعلمً اللؼة العربٌة تم استنباطها من البرنامج التدرٌبً.
ومن خالل استعراض نتائج الدراسات السابمة ٌالحيظ أنهيا أشيارت إليى بعيض
المشيكالت التييً ٌواجههييا المعلميون الجييدد وإلييى مسيتوى أداء المعلمييٌن فييً التييدرٌس
ومدى تأثر هذا األداء بمعتمداتهم حول مهنة التدرٌس .
أفيياد الباحييث ميين هييذه الدراسييات فييً كتابيية األدب النظييري واختٌييار منهجٌيية
البحييث ومنالشيية النتييائج ،وجيياءت هييذه الدراسيية للكشييؽ عيين معتمييدات معلمييً اللؼيية
العربٌة الجدد حول مهنة التدرٌس وأثر ذلن فً مهارات التدرٌس لدٌهم.
مشكلة الذراسة وفرضياتها:
نبعت مشكلة الدراسة من خالل ما ٌلً :
 التحيياق معظييم المعلمييٌن بمهنيية التييدرٌس بسييبب تييدنً عالميياتهم فييً الثانوٌييةالعاميية والتحييالهم ببييرامج العلييوم التربوٌيية اعتمييادا ميينهم بأنهييا الييرب الطييرق
للحصول على وظٌفة.
 االستجابات السلبٌة للمعلمٌن عن مهنة التدرٌس وأسيباب التحيالهم بهيا والتيًاستشعرها الباحث أثناء عمله مدٌر مدرسة"مشرفا ًً ممٌما ً ".
وعليه فمد تمثلت الدراسة في السؤالين االتيين :
 ما معتمدات معلميً اللؼية العربٌية فيً الميدارس الحكومٌية فيً مدٌرٌية
التربٌة والتعلٌم للواء الشونة الجنوبٌة عن مهنة التدرٌس؟
 ما العاللة بٌن معتميدات معلميً اللؼية العربٌية فيً الميدارس الحكومٌية
فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواء الشونة الجنوبٌة ،حول مهنة التيدرٌس
وبٌن مهاراتهم التدرٌسٌة؟
فرضيات الدراسة:
 ال توجييييد فييييروق داليييية إحصييييائٌا عنييييد مسييييتوى الدالليييية  ) ...;( = αفييييًالمعتمييدات عيين مهنيية التييدرٌس بييٌن كييل ميين المعلمييٌن فييً مسييتوى الدراسييات
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العلٌييا وبييٌن نظييرائهم فييً مسييتوى البكييالورٌوس فييً كييل ميين التطبٌييك المبلييً
والبعدي لممٌاس المعتمدات.
 "ال توجييييد فييييروق داليييية إحصييييائٌا عنييييد مسييييتوى الدالليييية  )...;( = αفييييًالمهارات التدرٌسٌة بٌن كل من المعلمٌن فً مسيتوى الدراسيات العلٌيا ،وبيٌن
نظرائهم فً مستوى البكالورٌوس".
 ال توجد عاللة ارتباطٌية بيٌن معتميدات المعلميٌن – عٌنية الدراسية -عين مهنيةالتدرٌس ،وبٌن مستوى مهاراتهم التدرٌسٌة.
أهمية الذراسة:
تتناول هذه الدراسة فً إطارها التموٌمً موازنة بٌن معلمً اللؼية العربٌية بيٌن
كل من حملية شيهادة البكيالورٌوس وحملية شيهادة الدراسيات العلٌا(أسيالٌب التيدرٌس)
فييً مدٌرٌيية تربٌيية لييواء الشييونة الجنوبٌيية ،واثيير ذليين علييى مهييارات التييدرٌس التييً
ٌوظفها المعلم.
وبييذلن ٌمكيين أن تمييدم هييذه الدراسيية لييدرا ميين المعلومييات والبٌانييات المهميية
والمطلوبيية لمتابعيية عمييل المعلمييٌن وطرٌميية اختٌييارهم للتعٌييٌن ،إن هييذه الدراسيية فييً
جانبها التفسٌري ٌمكن أن توضح العاللة بٌن مدخالت العملٌة التعلٌمٌية ومخرجاتهيا،
وتمدم أسبابا لجوانب الضعؽ وممترحات لتحسيٌن بيرامج إعيداد المعلميٌن وتيأهٌلهم
لبل التعٌٌن وبعده .
أهذاف الذراسة:
تهدؽ هذه الدراسة إلى:
ـ ي تعييرؽ معتمييدات معلمييً اللؼيية العربٌيية فييً مدٌرٌيية التربٌيية والتعلييٌم للييواء الشييونة
الجنوبٌة.
ـ دراسة ما إذا كانت هنان عاللة ارتباطٌة بٌن معتمدات معلميً اللؼية العربٌية (عٌنية
الدراسة) وبٌن مهاراتهم التدرٌسٌة ،ونوع هذه العاللة إن وجدت.
ـ بناء ممٌاس لمعتمدات معلمً اللؼة العربٌة عن مهنية التيدرٌس ،وليد ٌفٌيد الدارسيٌن
فٌما بعد.
ـ ي تمييدٌم تؼذٌيية راجعيية لييذوي االختصيياص ( أعضيياء هٌئيية التييدرٌس فييً الجامعييات
ووزارة التربٌة والتعلٌم األردنٌة) وذلن فً ضوء بعض نتائج الدراسة وتوصٌاتها.
مصطلحات الذراسة:
 معتمدات المعلمين عن مهنة التدريسٌ :مصد بها فيً هيذه الدراسية معلومياتالمعلم وأفكاره عن مهنة التدرٌس  ،وكذلن كفاءاته ولدراته على تنظٌم وتنفٌيذ
برنامج العمل المنوط به (التدرٌس) والالزم إلنتا المخرجات المطلوبية ،مين
منطلك إن المعتمدات تشكل آلٌة لتوجٌه العمل الشخصً.
 معلمو اللغة العربية:-031-
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معلمو اللؼة العربٌة للمرحلة األساسٌة فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواء
الشونة الجنوبٌة – محافظة البلماء للعام الدراسً 8.78/8.77
 مهنة التدريس:عملٌة اجتماعٌة انتمائٌة تتفاعل فٌها كافة أطراؽ العملٌة التربوٌة من
إدارٌٌن وعاملٌن ومعلمٌن وتالمٌذ هادفة نمو المتعلمٌن واالستجابة لرػباتهم
وخصائصهم واختٌار المعارؽ واألنشطة واإلجراءات التً تناسبهم.
 مهارات التدريس:مجموعة السلوكٌات التدرٌسٌة التً ٌظهرها المعلم فً نشاطه التعلٌمً
بهدؽ تحمٌك أهداؽ معٌنة ،وتظهر هذه السلوكٌات من خالل الممارسات
التدرٌسٌة للمعلم فً صور استجابات انفعالٌة أو حركٌة أو لفظٌة تتمٌز
بعناصر الدلة والسرعة فً األداء والتكٌؽ مع ظروؽ المولؽ التعلٌمً
وهذه المهارات تنمو عن طرٌك التدرٌب والخبرة.
حذود الذراسة:
 .7الحييدود المكانٌييية :تييم تطبٌيييك هييذه الدراسييية فييً الميييدارس الحكومٌيية التابعييية
لمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواء الشونة الجنوبٌة.
 . 8الحدود الزمنٌة :تم تطبٌك هذه الدراسة فيً الفصيل الثيانً مين العيام الدراسيً
8.78/8.77
 .9الحدود البشيرٌة والبحثٌية :تمتصير هيذه الدراسية عليى أفيراد عٌنية مين معلميً
اللؼة العربٌة فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواء الشونة الجنوبٌية باسيتخدام األداتيٌن
المطبمتٌن فً هذا البحث.
منهج الذراسة:
تتبع الدراسة الحالٌة المنهج الوصفً من خالل وصؽ الدراسات السابمة التً
تناولت المشكالت التً تواجه المعلمٌن ومعتمداتهم حول مهنة التدرٌس حٌث ٌعتبر
المنهج المناسب لدراسة المتؼٌرات ،والعاللات التربوٌة واالجتماعٌة والسٌكولوجٌة
ي من متؼٌرات المولؽ الراهن ،كذلن
كما هً دون إدخال أٌة معالجات على أ ّ
اتبعت الدراسة المنهج التجرٌبً نظام المجموعة الواحدة والذي ٌعتمد على المٌاس
المبلً  /البعدي عند تنفٌذ التجربة ،وذلن للتعرؽ على معتمدات معلمً اللؼة العربٌة
الجدد فً المدارس الحكومٌة حول مهنة التدرٌس وعاللتها بمهارات التدرٌس لدٌهم
فً األردن.
جمتمع الذراسة:
تكون مجتمع الدراسة من (; )2معلما من معلمً اللؼة العربٌـة من مسيتوى
بكيييالورٌوس اللؼييية العربٌييية دراسيييات علٌا(أسيييالٌب تيييدرٌس) ( ،);:ومسيييتوى
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بكيييالورٌوس اللؼييية العربٌييية ( )97خيييالل الفصيييل الثيييانً مييين العيييام الدراسيييً
.8.78/8.77
عينة الذراسة:
تكونت عٌنية الدراسية مين (  ) 82معلميا مينهم ( )71فيً مسيتوى الدراسيات
العلٌا (أسالٌب تدرٌس) و ( )77فً مستوى البكالورٌوس من مجتمع الدراسة.
أدوات الذراسة:
اسييتلزم تحمٌييك الدراسيية الحالٌيية اسييتخدام أداة تمثييل المتؼٌييرات المسييتملة وهييً
مهييارات التييدرٌس التييً ٌجييب أن تتييوافر لييدى معلييم اللؼيية العربٌيية ومييدى إتمانييه لهييا،
ومعتمدات معلم اللؼة العربٌة عن مهنة التدرٌس.
أوال :بطالة مالحظة مهارات التدرٌس لدى معلم اللؼة العربٌة فً مدٌرٌة التربٌية
والتعلٌم للواء الشونة الجنوبٌة.
أ .تحدٌد الهيدؽ مين البطالية ٌ :جيب بنياء بطالية عليى درجية عالٌية مين الصيدق
والدلة مما ٌتٌح لدرا كبٌرا مين الموضيوعٌة للوليوؽ عليى مسيتوٌات كيل مين
المعلييم الييذي ٌحمييل درجيية البكييالورٌوس والييذي ٌحمييل درجيية علمٌيية أعلييى
(دراسات علٌا– الماجستٌر و الدبلوم العالً).
ب .تحدٌد مهارات التدرٌس التً ٌجب أن تتيوافر ليدى معليم اللؼية العربٌية خيرٌج
الجامعات ،وليد تطليب ذلين دراسية أهيم متطلبيات تيدرٌس ميادة اللؼية العربٌية
وأهييدافها واإلمكانييات المتاحيية بالمٌييدان ،واستعراضييا لألدبٌييات والدراسييات
السابمة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،مع االستعانة بيرراء المتخصصيٌن فيً
هذا المجال :أعضياء الهٌئيات التدرٌسيٌة فيً الجامعيات والمشيرفٌن التربيوٌٌن
وبعض المعلمٌن األوائل فً ذات التخصص.
 .تحلٌل مهارات التدرٌس األساسٌة إلى مفيردات ( عبيارات ) بصيورة إجرائٌية
ٌمكن مالحظتها بحٌث تدل فً حالة حيدوثها عليى تيوفر المهيارة ليدى معليم اللؼية
العربٌة ،ولد روعً فً هذه التٌارات ما ٌأتً :
ـ أن تصؽ العبارة السلون المتولع من معلم اللؼة العربٌة أثنياء تنفٌيذه للمهيارة
المطلوبة.
ـ ي أن تصيياع العبييارة فييً صييورة الفعييل المضييارع لييألداء مولييع التمييوٌم أثنيياء
التدرٌس.
ـي صيٌاػة العبيارة فيً صيورة إجرائٌية محيددة تمكين مين مالحظتهيا ومين ثيم
لٌاسها كمٌا بالدرجات.
د .تحدٌد طرٌمة االسيتخدام ،وكتابية التعلٌميات وتميدٌر اليدرجات :ليام الباحيث بتحدٌيد
طرٌمة البطالة ،حٌث تم تحدٌد اإلطار العام الذي ٌجيب االلتيزام بيه حٌيث ٌجيب عليى
مستخدم البطالة معرفة الهدؽ من استخدامها ومحتواها ونظيام الرصيد ،وليد تيم ذلين
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من خالل تعلٌمات البطالة إضافة إلى عميد لمياء خياص ميع كيل مالحيظ مين البياحثٌن
خاص بذلن.
أما عن تحدٌيد اليدرجات فميد روعٌيت العواميل التيً ٌجيب أخيذها فيً االعتبيار
لهذا اإلجراء وهً درجة توافر كل مهارة لدى المعلم وتكرارها والظروؽ المسياعدة
أو المعولة للمٌام بكل مهارة وعلى ضوء ذلن تم ما ٌلً:
وزعت درجات كل مهارة على ثالثة مستوٌات تبعا لدرجة ظهور المهيارة وفميا
لرؤٌة كل مالحظ وخبرته فً ضوء معاٌٌر محددة تم االتفاق علٌهيا بيٌن المالحظيٌن،
بحٌث ٌكون التمدٌر على النحو االتً ( :ظهور السيلون بدرجية كبٌيرة :ليه درجتيان ،
ظهوره بدرجة متوسطة :له درجة واحدة ،ال ٌؤدي السلونٌ :عطً صفرا ).
أي إن الدرجيية الكبييرى درجتييان لكييل سييلون فييً الزٌييارة (المالحظيية) الواحييدة،
وعلٌه فان درجة البطالة هً < درجات (  9زٌارة .)8 x
صدق البطالة:
تم عرض البطالة فً صورتها األولٌة على مجموعة من المحكمٌن من أعضاء
هٌئة التدرٌس فً كلٌات التربٌة فً بعيض الجامعيات األردنٌية والمشيرفٌن التربيوٌٌن
والمعلمٌن بلؼوا ( )77وذلن لؼيرض التحميك مين ميدى مناسيبتها للعبيارات مين حٌيث
لٌاسها للمهارات المحددة وارتباطها بالمحور الخاص بها ثم من حٌث الصٌاػة.
وفً ضوء ذلن اإلجراء ،أجري العدٌد من التعدٌالت على البطالية طبميا آلراء
المحكمٌن.
تجريب البطالة وحساب ثباتها:
تم تجرٌب البطالية مبيدئٌا ً بهيدؽ إجيراء بعيض التعيدٌالت اإلضيافٌة فيً ضيوء
التطبٌك المٌدانً ولد تم هذا اإلجراء فً بداٌة الفصل الثانً .8.78/8.77
حسييب ثبييات البطاليية باسييتخدام معامييل االتفيياق بييٌن مالحظييٌن اذ كانييت النسييبة
لمحيياور البطاليية الخمسيية مييا بييٌن  %21و %37ولييد أدخلييت بعييض التعييدٌالت فييً
ضوء ما أسفرت عنيه عملٌيـة التطبٌيك ،بخاصية فٌميا ٌتعليك بإمكانٌية مالحظية بعيض
المهارات من عدمها ،أو صٌاػة بعض فميرات البطالية وبهيذا تكيون البطالية صيالحة
لتطبٌك.
ثانيااا  :ممياااس معتماادات معلمااي اللغااة العربيااة للحلمااة انساسااية العليااا نحااو مهنااة
التدريس:
تم إتباع ما ٌأتً :
ـ تحدٌد الهدؽ من الممٌاس :وتمثل فيً التعيرؽ عليى معتميدات مهنية التيدرٌس
لييدى معلمييً اللؼيية العربٌيية فييً مدٌرٌيية تربٌيية لييواء الشييونة الجنوبٌيية فييً األردن (
مستوى البكالورٌوس ،ومستوى الدراسات العلٌا ).
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ـ ي مراجعيية العدٌييد ميين الدراسييات السييابمة ،واألدبٌييات التييً تناولييت المعتمييدات
واالتجاهييات الخاصيية بمهنيية التييدرٌس ( راجييع الدراسييات المتضييمنة فييً الدراسيية
الحالٌة ).
ـي تحدٌييد المجيياالت التييً تييرتبط بالمعتمييدات وهييً ( :التمييدٌر الشخصيً لمهنيية
التييدرٌس  ،نظييرة المجتمييع الييى مهنيية التييدرٌس ،عالليية التربٌيية والتييدرٌس بتطييور
المجتمعات واإلمكانات الشخصٌة والمهنٌة للمعلم ودورهما فً عملٌة التيدرٌس ) .ثيم
صٌاػة مجموعة من العبيارات ( 83عبيارة ) فيً ضيوء هيذه المحياور ،والتيً ٌمكين
أن تساعد فً لٌاس معتمدات الطالب المعلمٌن عن مهنة التدرٌس.
ـ تم تحدٌيد اختٌيارات المسيتجٌب عليى كيل فميرة بثالثية اختٌيارات عليى النحيو
االتً  ( :أوافك ،متردد ،أرفض ) وأعطً لذلن درجات  7،8 ،9على التوالً.
صدق الممياس:
تم عرض الممٌاس فً صورته األولٌة على مجموعة من المحكمٌن من أعضاء
هٌئيية التييدرٌس فييً مجيياالت ،طييرق تييدرٌس اللؼيية العربٌيية ،وأصييول التربٌيية ،وعلييم
النفس التربوي ،بلغ عددهم ( )78عضوا ،ولام الباحث بإجراء العدٌيد مين التعيدٌالت
التً أبداها المحكمون والتً تمثلت فً حذؽ العدٌد من الفميرات نظيرا اليى ارتباطهيا
باالتج اهات ولٌس المعتميدات  ،وكيذلن شيمل التعيدٌل إعيادة صيٌاػة بعيض الفميرات،
وعلٌه أصبح الممٌاس مكونا ً من (; )8فمرة.

ثبات الممياس:
للتحمك من ثبات الممٌاس ،تيم تطبٌميه عليى عٌنية مشيتركة خيار عٌنية الدراسية
من مستوى البكيالورٌوس والدراسيات العلٌيا ( 7.بكيالورٌوس  7.دراسيات علٌيا ).
ولد كانت نسبة الثبات طبما لمعادلة " ألفا " لكرونباخ  .% 18وبذلن أصبح الممٌياس
فً صورته النهائٌة.
تطبيك أدوات الدراسة:
نظمت مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم دورة تدرٌبٌة لنحيو  8.بالمائية مين معلميً اللؼية
العربٌيية المبتييدئٌن للتييدرب علييى إدارة الصييؽ وإثييارة الدافعٌيية واسييتخدام الوسييائل
التعلٌمٌة وطرح األسئلة الصفٌة وتوظٌؽ أسالٌب التموٌم.
تيييم التطبٌيييك المبليييً للممٌييياس فيييً بداٌييية اليييدورة للفصيييل الدراسيييً األول (-87
 ،)8.77/2/97وبعد االنتهاء من تنفٌذ اليدورة تيم تطبٌيك الممٌياس البعيدي وذلين فيً
ظييروؽ مشييابهة للتطبٌييك المبلييً وبعييد ذليين طبمييت بطاليية المالحظيية مٌييدانٌا علييى
المعلميييٌن فيييً ميييدارس الليييواء فيييً الفتيييرة ( )8.77/77/71-3/72وبواليييع ثيييالث
زٌارات لكل معلم ومعلمة.
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المعالجة اإلحصائية:
لإلجابييية عييين األسيييئلة الدراسييية تيييم حسييياب المتوسيييطات الحسيييابٌة واالنحرافيييات
المعٌارٌيية ،،وأخٌييرا اسييتخدم ( )t-testإلٌجيياد العالليية االرتباطٌيية بييٌن المعتمييدات
حول مهنة التدرٌس ومهارات التدرٌس لدى عٌنة الدراسة.
نتائج الدراسة ومنالشتها :
للتحمك من صدق الفرض األول " ال توجد فروق دالية إحصيائٌا عنيد مسيتوى
الدالليية  ) ...;( = αفييً المعتمييدات عيين مهنيية التييدرٌس بييٌن كييل ميين المعلمييٌن فيً
مستوى الدراسات العلٌا وبٌن نظرائهم فً مستوى البكالورٌوس فً كيل مين التطبٌيك
المبليً والبعيدي لممٌيياس المعتميدات " تيم حسيياب المتوسيطات الحسيابٌة ،ولٌميية "ت"
على النحو التالً:
الجدول رلم ()7
ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة ولٌمة "ت"
فً كل من التطبٌك المبلً والبعدي لممٌاس المعتمدات على عٌنة الدراسة
المستوى
التعلٌمً
البكالورٌوس
الدراسات
العلٌا(أسالٌب
تدرٌس)

العدد

المتوسط

االنحراؽ المعٌاري

لٌمة
"ت"

لبلً

بعدي

لبلً

بعدي

77

8.;8

8.:2

..7:37

..7:<3

<..23

71

8.91

8.;1

..7133

..8.:8

:.979

الداللة

مستوى
الداللة

..937

ػٌر دالة

....7

دالة عند
(;)...

من الجدول السابك رلم (ٌ )7الحيظ التميارب الكبٌير فيً المتوسيطات بيٌن كيل
من التطبٌيك المبليً والتطبٌيك البعيدي لممٌياس المعتميدات عين مهنية التيدرٌس ،حٌيث
كان المتوسط الحسابً فً التطبٌك المبلً  8.;8درجية ،فيً حيٌن كيان  8.:2درجية
فيً التطبٌييك البعيدي ،ولٌميية "ت" < ...23وبداللية  ،..937أي أنييه ال توجيد فييروق
دالة إحصائٌا ً ،وهذا ٌبٌن أن معتمدات معلمً اللؼة العربٌة مستوى البكيالورٌوس عين
مهنة التدرٌس لم تتؼٌر كثٌرا ً بٌن كل من التطبٌك المبلً والتطبٌيك البعيدي وهيذا ٌيدل
علييى أن أفكييارهم ومعلوميياتهم عيين مهنيية التييدرٌس ثابتيية ،وٌمكيين تفسييٌر ذليين بييأنهم
التحموا بمهنة التدرٌس عن ػٌر رػبة والتنياع  ،وليم ٌتسين لهيم دراسية ميواد تربوٌية
أو تدرٌب عملً على التدرٌس أثناء دراسية اللؼية العربٌية فيً مرحلية البكيالورٌوس،
كما أن الدورة التً عميدتها مدٌرٌية التربٌية والتعليٌم لهيم ػٌير كافٌية وليم تيؤد التؼٌٌير
الالزم فً معتمداتهم نحو مهنة التدرٌس.
أمييا بالنسييبة للمعلمييٌن حمليية شييهادات الدراسييات العلٌييا ،فمييد كييان متوسـييـط
الدرجات فً التطبٌك المبلً  8.91درجـــة فً حٌن كيان فيً التطبٌيك البعيدي 8.;1
درجيية ،كمييا أن لٌميية "ت" كانييت  ،:.979وبييذلن فييإن الفييروق ذات دالليية إحصييائٌة
عالٌيية ( ،)....7وهييذا ٌبييٌن التؼٌيير الواضييح والكبٌيير فييً معتمييدات هييؤالء المعلمييٌن
عن مهنـــة التدرٌس ما بٌن التطبٌمٌن المبلً والبعدي لممٌاس المعتمدات بميا ٌؤكيد أن
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الييدورة التدرٌبٌيية بداٌيية الفصيييل الدراسييً األول  8.78/8.77لييد أحييدثت تؼٌٌيييرا
إٌجابٌا فً معتمدات هؤالء المعلمٌن عن مهنة التدرٌس.
فهذه الدورة التً ٌدرس خاللـهـا المعلم عدة مواد نظرٌة وعملٌة ،ليد تكيون
هييً العامييل الييرئٌس فييً تعزٌييز مييا تعلمييه فييً مرحليية الييدبلوم العييالً أو الماجسييتٌر
والدكتوراه تخصص أسالٌب تدرٌس ،لهــذه العوامل جمٌعا ٌمكين إرجياع السيبب فيً
التؼٌر الذي طرأ على معتمدات هؤالء المعلمٌن عن مهنة التدرٌس.
الفرض الثانً" :ال توجد فروق دالة إحصائٌا عند مسيتوى الداللية )...;( = α
فييً المهييارات التدرٌسييٌة بييٌن كييل ميين المعلمييٌن فييً مسييتوى الدراسييات العلٌييا ،وبييٌن
نظرائهم فً مستوى البكالورٌوس".

الجدول رلم ()8
ٌوضح المتوسطات الحسابٌة ولٌمة "ت" المحسوبة بٌن كل من المعلمٌن حملة
البكالورٌوس والمعلمٌن فً مستوى الدراسات العلٌا (أسالٌب تدرٌس) فً مهارات
التدرٌس
المهارة
اإلدارة
الصفٌة

إثارة
الدافعٌة

طرح
األسئلة

المؤهل
البكالورٌوس

العدد المتوسط االنحراؽ لٌمة
الحسابً المعٌاري "ت"
8.;. ..<39
:.92
77

الدراسات العلٌا

71

البكالورٌوس

77

;<9.
9.<8

دالة عند
(;)...

..112
..373

الدراسات العلٌا

71

8.12

..17.

البكالورٌوس

77

<:.9

..<93

الدراسات العلٌا

71

9.<2

<..:2
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البكالورٌوس

77

:.::

..1.1

الدراسات العلٌا

71

9..8

..;78

البكالورٌوس

77

<:..

..;<:

الدراسات العلٌا

71

9..:

..1.2

البكالورٌوس

77

:.88

<..;3

9.97

..;9:

الدراسات العلٌا

71

<.73

:..8

:.78

....7

دالة عند
....7

....7

دالة عند
....7

....7

دالة عند
....7

من الجدول السابك رلم ( )8ما ٌلً:
إن المتوسيييط الحسيييابً ليييدرجات المعلميييٌن حملييية شيييهادة البكيييالورٌوس :.88
درجة ،فً حٌن كان متوسط درجات حملة الدراسات العلٌيا  ،9.79وهيو فيارق كبٌير
بالنظر إلى الحد األلصى لدرجات البطالة وهو < درجات.
إن لٌميية "ت"  :.78وتبييٌن أن هنييان فرولييا داليية إحصييائٌا بييٌن المجمييوعتٌن،
وبدرجة كبٌرة ،أي عند مستوى ( )....7فيً حيٌن كانيت أليل وبمسيتوى (;)....
فً المهارات الثالث األخرى ( اإلدارة الصفٌة – إثارة الدافعٌة – طرح األسئلة ).
منٌ 9، 8 ،7تبٌن تفوق المعلمٌن خرٌجً الدراسات العلٌا على نظرائهم حملية
البكالورٌوس فً مجموع المهارات التدرٌسٌة التيً تضيمنتها بطالية المالحظية ،وفيً
محاورها كالً على حدة وبفروق فً المتوسطات ذات داللة إحصائٌة ،وٌمكن إرجياع
ذليين إلييى :االخييتالؽ الواضييح فييً البرنييامج التدرٌسييً الييذي ٌتلميياه كييل منهمييا ،اذ إن
المعلم الحامل درجة البكالورٌوس ال ٌدرس أٌية سياعة معتميدة فيً الجانيب التربيوي،
فً حٌن ٌتلمى المعلم خرٌج كلٌة الدراسيات العلٌيا فيً التربٌية هيذا البرنيامج التربيوي
خالل عام واحد ٌدرس خالله الساعات المعتمدة الممررة فً الجانب التربوي.
وٌالحظ أن خرٌج كلٌية الدراسيات العلٌيا ٌيدرس عيددا ً مين السياعات المعتميدة
لمادة طرق التدرٌس موزعة على فصول الدراسة ،فً حيٌن ال ٌيدرس نظٌيره خيرٌج
البكالورٌوس تخصص اللؼة العربٌة أٌة ساعة معتمدة فً طرق التدرٌس.
ٌييتم تييدرٌب خييرٌج كلٌيية الدراسييات العلٌ يا علييى مهييارات التييدرٌس (التييدرٌس
المصؼر) خالل دراسته ،فً حٌن ال ٌحصل خرٌج البكالورٌوس عليى هيذا النيوع
من التدرٌب.
كما أن خرٌج كلٌة الدراسات العلٌا ٌدرس المواد التربوٌية المتعلمية بمهيارات
التدرٌس مما ٌسهم فيً معاٌشيته للمنياخ التربيوي وٌنميً مين معلوماتيه واتجاهاتيه
ومعتمداته االٌجابٌة عن مهنة التدرٌس.
كما ٌمكن اعتبار العوامل الثانوٌة األخرى كالمسابمات والمعيارض ومجيالت
الحائط ،وهً بمثابة أنشطة مصاحبة للمناهج ،لد سياعدت فيً تحسين نتيائج عٌنية
طالب البكالورٌوس.
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الفرض الثالث " :ال توجد عاللة ارتباطٌه بيٌن معتميدات المعلميٌن – عٌنية الدراسية-
عن مهنة التدرٌس ،وبٌن مستوى مهاراتهم التدرٌسٌة".
الجدول رلم()9
ٌبٌن معامالت االرتباط بٌن كل من المعتمدات عن مهنة التدرٌس وبٌن المهارات
التدرٌسٌة لدى المعلمٌن عٌنة الدراسة
الداللة
معامل
العدد
المستوى
االرتباط
التعلٌمً
داله
;...8
;<<..
77
البكالورٌوس
داله
....1
..<83
71
الدراسات العلٌا
من الجدول السابك رلم (ٌ ):الحظ ما ٌلً :
إن معامل االرتباط بٌن معتمدات المعلمٌن فً كل من مستوى البكيالورٌوس فيً
اللؼيية العربٌيية أو مسييتوى الدراسييات العلٌييا  ،هييو ارتبيياط لييوي ودال إحصييائٌا ً عنييد
مستوى داللة (; )...مما ٌبٌن مدى العاللة الموٌة بٌن كل مين معتميدات المعليم عين
مهنة التدرٌس إٌجابٌة بما ٌنعكس إٌجابٌا على الممارسية المٌدانٌية لمهيارات التيدرٌس
عند المعلم وذلن كما تبٌن فً بعض الدراسات السابمة .
توصيات الدراسة:
فييً ضييوء نتييائج هييذه الدراسيية والتييً أكييدت أن هنييان ارتباطييا لوٌييا بييٌن
المعتمدات نحو مهنة التدرٌس ،وبٌن مهارات التدرٌس ليدى المعليم سيواء كيان فيً
مستوى الدراسات العلٌا أو البكالورٌوسٌ ،وصى الباحث بـ:
ـي التييدلٌك فييً لبييول الطييالب لمسييتوى البكييالورٌوس فييً اللؼيية العربٌيية ميين حٌييث
الجانب الوجدانـً  ،وذلين مين خيالل المميابالت الشخصيٌة ممدمية للمبيول وإجيراء
من إجراءاته .
ـ تأهٌل المعلمٌن حملة بكالورٌوس اللؼة العربٌة تربوٌا.
ـ تدعٌم المعتمدات االٌجابٌة نحو مهنة التيدرٌس ليدى معلميً اللؼية العربٌية ،وذلين
بتنظٌم لماءات وورش عمل ،وندوات تخصص لهذا الؼرض.
ـ تحفٌز معلمً اللؼة العربٌة على المشاركة الفاعلة فً األنشطة التربوٌة التً
تنظمها وزارة التربٌة والتعلٌم ،بألسامها المختلفة ،بما لد ٌسهم فً معاٌشتهم الجو
التربوي الذي سٌمارسون به عملهم .
ـ إجراء دراسات مماثلة فً المحافظات األخرى لدراسة معتمدات المعلمٌن حول
مهنة تدرٌس اللؼة العربٌة وػٌرها من المواد الدراسٌة.
املراجع :
 إبييراهٌم ،معتييز أحمييد؛ وبلعيياوي ،برهييان نميير( .)8..1فاان التاادريس وطرائمااهالعامة ،دار حنٌن للنشر ،عمان ،األردن.
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 إسييماعٌل ،علييً دمحم علييً ( .)8.7.أثاار التاادريب أثنااام اليدمااة فااي أدام معلمااياللغة العربية للصفوف ( )9-7من مرحلة التعليم انساسي في الجمهورياة اليمنياة،
رسالة ماجستٌر ػٌر منشورة ،جامعة صنعاء ،صنعاء ،الجمهورٌة الٌمنٌة.
 بركييات ،زٌيياد(; .)8..الاادورات التدريبيااة إثنااام اليدمااة وعبلااة ةلاان بفعاليااةالمعلم واتجاهاته نحو مهنة التدريس ،مجلة اتحاد الجامعات العربٌة ،العدد الخيامس
واألربعون.
 زٌتييون ،حسيين حسييٌن(.)8..7مهااارات التاادريس :رؤيااة فااي تنفيااة التاادريس،الماهرة عالم الكتب.
 زٌتون  ،كمال عبيد الحمٌيد ( ; .) 8..التادريس نماةجاه ومهاراتاه  ،ط ، 8عيالمالكتب للطباعة والنشر والتوزٌع  ،الماهرة  ،مصر.
 الصمرات ،خلؽ(< .)8..تمويم أدام الطالبات المعلمات تيصص معلام صاف فايضااوم الكفايااات التعليميااة البتمااة للتاادريس وبنااام برنااامج تاادريبي ممتاار ولياااس
فاعليتااه فااي جامعااة مؤتااة ،رسييالة دكتييوراه ػٌيير منشييورة ،جامعيية دمشييك ،دمشييك،
سورٌة.
 الصوفً ،دمحم (  .)8...دراسة لمشاكل الطالب المعلمٌن والمعلمٌن المبتدئٌن فيًالمرحلة االبتدائٌة فيً الجمهورٌية الٌمنٌية ،مؤتاة للبحاوو والدراساات ،العيدد ():-9
مؤتة ،الكرن ،األردن.
 الطباخً ،عالٌة عزات نعميان ( .)8..1معتمادات معلماات ريااأل انطفاال حاولأهمية المهارات االجتماعية  ،والنفعالية  ،واللغوية  ،والرياضايات المبكار  ،رسيالة
ماجستٌر ػٌر منشورة ،جامعة البلماء التطبٌمٌة ،األردن.
 عابييد ،أسييامة( .)8..3معتمييدات طلبيية معلييم الصييؽ بفيياعلٌتهم فييً تعلييٌم العلييوموعالليية ذليين بمسييتوى فهمهييم للمفيياهٌم العلمٌيية ،المجلااة انردنيااة ،العلااوم التربويااة،
مجلد ; .عدد733 -9،721
 العمري ،علً عبد الهادي عوض (< .)8..معتمدات معلمي العلوم حول طبيعاةالعلم والتعليم والتعلم وعبلتها بسلوكهم التعليماي  ،رسيالة دكتيوراه ػٌير منشيورة،
جامعة عمان العربٌة ،عمان ،األردن.
 دمحم ،رائدة ،دمحم رشٌد (; .)8..أثر معتمدات معلمي الرياضيات نحو حال المساةلةالرياضااية علااس االسااتراتيجيات التااي يسااتيدمها طلبااة الصااف الساااب فااي حلهاام
للمسةلة الجبرية ،رسالة ماجستٌر ػٌر منشورة  ،الجامعة األردنٌة ،عمان ،األردن.
المراج انجنبية:
)- Evans. A.m. fox .M. Cremaso,L., & McKinnon.(2004
Beginning reading: The views of parents and teachers of young
)children. Journal of educational psychology 1(130-141
- Huey, L., Taiwan's early child hood preservice teachers
professional beliefs. Journal of research in child hood
education,2001,vol./5.No.2,242-255
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-Bandura, A.(1997).self-efficacy: The exercise of control, New
York, Freeman.
-Kagan, D. (1992). Implications of research on teacher belief.
Educational Psychologist, 27 (1),65-90.
- Pajares, M. (1992). Teachers' beliefs and educational research:
Cleaning up a messy construct, Review of educational
Research.3, 307-332.

ممياس معتمدات معلم
اللغة العربية حول مهنة التدريس
يرجس لرام العبارات اآلتية لرام متةنية ،ثم ض عبمة (  ) Xفي المرب الةي
تعتمد أنه يعبر عن رأين
رلم

العبارات

7

مسؤولٌة المعلم االجتماعٌة بمستوى مسؤولٌة المهندس أو
الطبٌب
ٌعتبر المعلم عنصرا مهما فً نهضة مجتمعه الذي ٌعمل فٌه
للمعلم دور بارز فً تشكٌل شخصٌة المتعلم
تعمل مهنة التدرٌس على تكوٌن عاللات طٌبة بٌن المعلم
والمجتمع المحلً
التدرٌس مهنة مرٌحة
التدرٌس مهنة تسعد المعلم
المعلم لادر على مراعاة الفروق الفردٌة بٌن طالبه
ٌلتحك المعلم بمهنة التدرٌس عندما ال ٌجد فرصة عمل
أخرى
التدرٌس ٌطور جوانب شخصٌة المعلم
التدرٌس مهنة االبتكار واإلبداع
ٌحترم المجتمع مهنة التدرٌس
ٌعمل المعلم بمهنة التدرٌس عن لناعة شخصٌة
العمل بمهنة التدرٌس ٌكفل للمعلم مستمبله المادي
ٌتمكن أي فرد من العمل بمهنة التدرٌس
مهنة التدرٌس من أسمى المهن
لكل مرحلة تعلٌمٌة مهارات تدرٌس خاصة بها
تحتا مهنة التدرٌس إلى معلم بمواصفات خاصة
إذا وجد المعلم وظٌفة أخرى فلن ٌتردد فً ترن التدرٌس
المعلم صاحب الدور األساسً فً تحدٌد مستوى الطلبة
الطالب لادر على التفوق دون الحاجة إلى المعلم

8
9
:
;
<
1
2
3
7.
77
78
79
7:
;7
<7
71
72
73
8.

موافك
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النمو المهنً المستمر بحسن مستوى المعلم
ٌعتبر التعلٌم المدرسً المخر لعلماء المجتمع
التدرٌس الجٌد ٌرفع مستوٌات الطلبة العلمٌة
ٌستطٌع المعلم أن ٌدرس المادة التً ٌعلمها بطرٌمة أفضل
مهنة التدرٌس هً مهنة العصر

بطالة مالحظة مهارات التدرٌس الصفٌة لمعلم اللؼة العربٌة
المدرسة..................................:الصيييؽ ............................:الشييييعبة(:
)
عنوان الدرس ...........................:تارٌخ المالحظة8.77 / / :
المعلم......................................................................................:
........
درجة ممارسة المهارة
العبارات
الرلم
عالٌة متوسطة منعدمة
إدارة الصفوؽ
أوال
ٌ 7عمل بنظام  ،وٌتجنب العشوائٌة
 8ال ٌهدد طالبه وال ٌسخر منهم
ٌ 9مدر األعمال الجٌدة التً ٌموم بها الطلبة
ٌ :تحرن بانتظام فً الصؽ
; متزن وهادئ
< ٌرشد الطلبة وٌوجههم كلما استدعى األمر
ٌ 1وزع موضوع الدرس على زمن الحصة
ٌ 2مدم التؼذٌة الراجعة المناسبة ألعمال الطلبة
إثارة الدافعٌة
ثانٌا
ٌ 3عزز اإلجابات الصحٌحة للطلبة
ٌ 7.ثٌر اهتمام الطلبة األلل تجاوبا
ٌ 77طرح أسئلة تثٌر تفكٌر الطلبة
ٌ 78رحييييب باألسييييئلة المناسييييبة ،وٌعٌييييد طرحهييييا
للمنالشة
ٌ 79ستخدم الوسائل التعلٌمٌة إلثارة دافعٌة الطلبة
ٌ 7:طييرح المسييابمات اللؼوٌيية والنحوٌيية المختلفيية
للطلبة
;ٌ 7ؤسس نادٌا للؼة العربٌة فً المدرسة
<ٌ 7رشد الطلبة إلى المراجع المشولة
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ثالثا

األسئلة الصفٌة

ٌ 71طرح األسئلة ذات العاللة بأهداؽ الدرس
ٌ 72وزع األسئلة على الطلبة دون ترتٌب معٌن
ٌ 73طرح السؤال ثم ٌختار الطالب لٌجٌب عنه
ٌ 8.سمح للطالب بفترة زمنٌة مناسيبة للتفكٌير فيً
اإلجابة
ٌ 87عٌد صٌاػة السؤال عندما ٌحتا الطلبة ذلن
ٌ 88شيييرن أكبيييير عيييدد ممكيييين مييين الطلبيييية فييييً
المنالشة
ٌ 89جٌب عن أسئلة الطلبة فً إطار الدرس
ٌ 8:شرن الطلبة فً اإلجابة عن أسئلة زمالئهم
الوسائل التعلٌمٌة
رابعا
;ٌ 8ختار الوسٌلة المناسبة لموضوع الدرس
<ٌ 8ستخدم الوسٌلة فً الولت المناسب
ٌ 81ختار الوسٌلة البسٌطة والخالٌة من التعمٌد
ٌ 82ختار الوسٌلة التً تحفز الطلبة على التعلم
ٌ 83نوع الوسائل تبعا لتنوع األهداؽ
ٌ 9.شرن الطلبة فً توظٌؽ الوسٌلة
ٌ 97ضييييع الوسييييٌلة فييييً المكييييان المناسييييب عيييين
استخدامها
ٌ 98شرن الطلبة فً إعداد الوسائل
التموٌم
خامسا
ٌ 99سيييتخدم األسيييئلة الشيييفوٌة فيييً تميييوٌم اليييتعلم
السابك
ٌ 9:سييييييتخدم األسييييييئلة الشييييييفوٌة فييييييً التمييييييوٌم
البنائً(التكوٌنً)
;ٌ 9وزع األسئلة على كل الطلبة
<ٌ 9شرن الطلبة فً تموٌم وتصحٌح زمالئهم
ٌ 91عٌد صٌاػة السؤال إذا لزم األمر ذلن
ٌ 92راجع وٌعٌد إجابات الطلبة إذا لزم األمر
ٌ 93ستخدم الوسٌلة التعلٌمٌة فً تموٌم الطلبة
ٌ :.راعً الفروق الفردٌة عند التموٌم
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