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فاعلّية برنامج تدريبي ملعّلمي مقّرر الّتربية املهنّية في مرحلة الّتعليم األساسي في مدارس محافظة الالذقّية الّرسمّية
في ضوء املعايير املهنّية الوطنّية في حتسني أدائهم املهني

أ. فاطمة الزهراء يوسف شيخ خميس
د. هيثم أبو حمود

ملّخص:
هدفت �لّدر��سة �إىل تعّرف فاعلّية برنامج تدريبي ملعّلمي مقّرر 
�لّتبية �ملهنّية يف مرحلة �لّتعليم �لأ�سا�سي يف �سوء �ملعايري �ملهنّية 
�لوطنّية يف حت�سني �أد�ئهم �ملهني. تكّون جمتمع �لّدر��سة وعّينته من 
جميع معّلمي ومعّلمات مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف حمافظة �لالذقية 
و�لبالغ عددهم )15( معّلمًا ومعّلمة جرى �ختيارهم بطريقة ق�سدّية 
ولتحقيق   .)2015-2014( �لّدر��سي  للعام  �لثاين  �لف�سل  خالل 
هدف �لد�ر�سة قامت �لباحثة ببناء برنامج تدريبي لتدريب معّلمي 
�أن�سطة �ملاّدة يف �سوء �ملعايري  �لّتبية �ملهنّية على تدري�س  مقّرر 
متعّدد  من  �لختيار  نوع  من  حت�سيلّيًا  و�ختبار�ً  �لوطنّية،  �ملهنّية 
تكّون يف �سورته �لنهائية من )38( فقرة، وبطاقة مالحظة ت�سّمنت 
�أد�ء  يف  مالحظتها  ميكن  موؤ�ّش�ً  و)82(  رئي�سًا  معيار�ً   )14(
معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية، وحتققت من �سدق �لأد�تني وثباتهما. 
�لإح�سائية  �ملعاجلات  �لباحثة  ��ستخدمت  �لّدر��سة  نتائج  ولتحليل 
 Wilcoxon( كاملتو�ّسطات �حل�سابّية و�لنحر�فات �ملعيارّية و�ختبار
قيمة  بلغت  فقد  �ملقتح،  �لربنامج  فعالّية  �لنتائج  و�أظهرت   .)Test

�لك�سب �ملعّدل للمتو�ّسط �لكلي لالختبار �لّتح�سيلي )1.61( ولبطاقة 
�ملالحظة )1.20(، وتر�وحت قيمها ملجالت بطاقة �ملالحظة بني 
معّلمي  �إعد�د  بر�مج  ت�سمني  �لّدر��سة  �قتحت   .)1.56-1.14(
�ملهنّية  �ملعايري  لقائمة  �أثنائها  ويف  �خلدمة  قبل  �ملهنّية  �لّتبية 
يف  �إيجابي  �نعكا�س  من  لها  ملا  �لباحثة  �قتحتها  �لتي  �لوطنّية 
مقّرر  معّلمي  بتدريب  �ل�ستمر�ر  و�شورة  �ملهني،  �أد�ئهم  حت�سني 
على  تعمل  تدريبّية  بر�مج  خالل  من  �خلدمة  �أثناء  �ملهنّية  �لّتبية 

حت�سني �أد�ئهم �ملهني.
مقّرر  معّلمي  تدريبي،  برنامج  فاعلّية  املفتاحّية:  الكلمات 

�لّتبية �ملهنّية، �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية، �لأد�ء �ملهني.

The Effectiveness of a Training Program De-
signed for the Teachers of Prevocational Educa-
tion Course in Enhancing their Performance at the 
Basic Educational Level at the Public Schools of 
Lattakia Governorate in the light of the National 

Professional Standards 

Abstract:

The study aims to identify the effectiveness 
of a training program designed for the teachers of 
prevocational education course in enhancing their 
performance at the basic educational level at the 
public schools of Lattakia Governorate in the light 
of the national professional standards. The study 
sample consists of all the teachers of the prevocational 
education course with total number of (15) teachers, 
who were selected intentionally during the second 
semester of the academic year 20142015-. To achieve 
the goal of the study, the researcher designed a training 

program to train teachers of prevocational education 
course on teaching prevocational educational activities 
in the light of the National professional standards, in 
addition to achievement test consisted of 38 items of 
multiple choice questions, and note card that included 
(14) main parameters and (82) indicators that can 
be observed in the performance of prevocational 
education course teachers. Moreover, these tools 
were validated and verified. For data analysis section, 
the researcher used the following Tests like statistical 
processing, standard deviations, and Wilcoxon Test. 
The study results shows the effectiveness of the 
proposed program. The study suggests including 
the prevocational education teachers preparation 
programs before and during the service to the list of the 
National Professional Standards which are suggested 
by the researcher, due to their positive impact on 
improving the teachers’ professional performance. 
Moreover, the study suggests the need to continue the 
training of prevocational education teachers during 
service through training programs to improve their 
professional performance.

Key words: The Effectiveness of Training 
Program, Prevocational Education Course Teachers, 
National Professional Standards, Professional 
Performance.

مقّدمة
يوؤّدي �لهتمام بالّتعليم �إىل حت�سني �ملو�رد �لب�شية وتطّورها 
ورفع كفاءتها �لإنتاجّية لتخريج �أجيال قادرة على مو�كبة متغرّي�ت 
م�سدر�ً  باعتباره  ورقّيه  �ملجتمع  تقّدم  يف  للم�ساهمة  �لع�ش 
تتقّدم  �أن  �أمة  لأي  �أنه ل ميكن  �لتبوّيون  ويوؤّكد  للتنمية.  م�ستد�مًا 
�أبنائها  من  طفل  لكل  تعليم  �أف�سل  تقدمي  بدون  �لرخاء  حتّقق  �أو 
ميكن  ل  و�أّنه  كما  �لدور،  هذ�  لأد�ء  موؤّهلون  معّلمون  يقّدمه  بحيث 
تفعيل �أي �إ�سالح يف منظومة �لّتعليم بدون معّلمني موؤّهلني تاأهياًل 
�لرئي�س  )�أّن �لهدف   )Sammons( جيد�ً ومعا�ش�ً. ويوؤّكد �سامون�س
 .)Sammons,1999, 11()للمدر�سة هو عملية �لّتعليم و�لتعّلم �لهادف
ولذلك يعطي �لكثري من �لتبويني وزنًا �أكرب لدور �ملعّلم وما يقوم به 

يف غرفة �لّدر��سة يف عملية �لتغيري �لتبوي )�لعنزي، 2007(.
ويعّد معّلم �لّتبية �ملهنّية حجر �لز�وية يف �لعملّية �لّتبوّية 
و�ملقّرر�ت  و�لكتب  �ملناهج  حتّقق  ل  وقد  فيها،  �لرئي�سي  و�ملفتاح 
�ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلم  يكن  مل  ما  �أهد�فها  �ملدر�سّية  و�لرب�مج 
)�أبو  و�قع  �إىل  يتجمها  عالية  كفايات  ذ�  ومتمّيز�ً  �لإعد�د  جّيد 
�سعرية، 2008(. و�نطالقًا من �لّدور �حلديث للمعّلم باعتباره ي�سّكل 
للمتعّلمني  ومي�ّش�ً  ومر�سد�ً  وموّجهًا  �لّتعليمّية  للعملّية  مفتاحًا 
�لّتبية  �أدو�ٌر جديدة ٌملعّلم  �لّتعليمّية، فقد ظهرت  لأن�سطتهم  وقائد�ً 
خالل  من  �ملهنّية  �لّتبية  تعّلم  بتنظيم  �لقيام  على  ترّكز  �ملهنّية 
مقّرر  م�سغل  و��ستخد�م  �ليدوي،  و�لعمل  و�لكت�ساف،  �ل�ستق�ساء، 
ولي�س  و�ملتجر،  �مل�سنع  وحّتى  �ملدر�سة  وحديقة  �ملهنّية  �لّتبية 
�ملهنّية  �لّتبية  �ملبا�ش. ومن هنا ت�سبح مهّمة معّلم  �لّتلقني  علي 
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كيف  ل  يفّكرون؟  وكيف  يتعّلمون  كيف  �ملتعّلمني  تعليم  هي 
يحفظون �ملقّرر�ت و�ملو�سوعات �لدر��سّية عن ظهر قلب دون فهمها 
لذلك   .)2005 وق�سي�س،  )�لأحمد  �حلياة  يف  وتوظيفها  و��ستيعابها 
كان لز�مًا �أن يتو�َكب ذلك مع تقومي �أد�ء معّلم مقّرر �لّتبية �ملهنّية 
�أد�ء  �إىل تطوير  �لتي تهدف  �ملد�خل و�ملعايري  �لعديد من  يف �سوء 
يف  �ملعّلم  �أد�ء  �لّدر��سات  من  �لعديد  تناولت  وقد  عمومًا.  �ملعّلم 
�سوء �ملعايري �ملهنّية �لعاملّية و�ملعا�شة ومنها ما قّدمه توما�س 
كوركور�ن )Corcoran, 1995( يف بحثه عن م�ساعدة �ملعّلمني على 
تنظيم  يجب  �أنه  �أو�سح  �إذ  �ملهنّية،  كفاءتهم  ورفع  �جلّيد  �لتدري�س 
�جلهود لرفع �أد�ء �ملعّلمني ليكت�سبو� �ملهار�ت، ويتعّرفو� �مل�سوؤولّيات 
�لتي ت�ساعدهم يف �كت�ساب �ملعارف �جلديدة، وتعّلم طر�ئق �لتدري�س 
�حلديثة. كما يرى هاري هريتز )Harry S. Hertz, 2001( �أّن ��ستخد�م 
�لقائمني  �لّذ�تي من قبل  �لّتقومي  �لأد�ء ي�سمل  معايري لقيا�س معّدل 
على �لعملّية �لّتعليمّية يف �سوء �ملعايري �ملوجودة وتقومي �لعملّية 
ودون  بكفاءة  �لّتعليمّية  �لأهد�ف  حتقيق  �أجل  من  وذلك  �لّتعليمّية، 
�إدي و�ساير )Adey & Sayer,1994( باأّن ن�ساأة  هدر. وي�سري كّل من 
ظهرت  عندما  �لع�شين  �لقرن  من  �خلم�سينيات  يف  كانت  �ملعايري 
لختبار  �ملهنّية  �لأكادميّية  قبل  من  �ملعيارّية  �لختبار�ت  فكرة 
�ملتقّدمني �إىل مهنة ما. ويف �لثمانينات من نف�س �لقرن بد�أت حركة 
ُتو�سع  معايري  �سوء  يف  و�لّتعّلم  �لّتعليم  عمليتي  لتطوير  عاملّية 
�لأوىل  �لأفكار  �لأمريكية  �ملّتحدة  �لوليات  و�سعت  حيث  م�سبقًا 
ن�ش  بعد  وذلك   1984(Decker,2003) عام  �لّتبوّية  �ملعايري  حول 
�لّتقرير �ل�ّسهري بعنو�ن )�أّمة يف خطر( )و�لذي مّت ن�شه عام 1983( 
��ستملت  تربوي  �إ�سالح  حركة  �لأمريكّية  �ملّتحدة  �لوليات  �سهدت 
باإن�ساء  �لّتبوي، ومّتت �ملبا�شة  ظهور حركة �ملعايري يف �ملجال 
�ملعايري،  بهذه  لالهتمام  �لّدول  من  كثري  يف  �سة  متخ�سّ جمال�س 
موؤ�ّس�سات  لعتماد  �لوطني  �ملجل�س  كان  فقد  ذلك  مع  و�ن�سجامًا 
 National Council for Accreditation of Teacher �ملعّلمني  �إعد�د 
�لّتبوّية  �ملوؤ�ّس�سات  لعتماد  �لرئي�سة  �جلهة   Education NCATE

يف  �ملجل�س  ر�سالة  تتمّثل  حيث  �لأمريكية؛  �ملتحدة  �لوليات  يف 
م�ساعدة �جلمهور من خالل �لتاأّكد من �كت�ساب خريجي �ملوؤ�ّس�سات 
�لتعّلم،  �لّطالب على  �لالزمة مل�ساعدة  و�ملهار�ت  �ملعرفة  �ملعتمدة 
�إعد�د �ملعّلمني  �إ�سالح موؤ�ّس�سات  �لّريادة يف  �إىل حتقيق  بالإ�سافة 
�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت خالل  �لعديد من  2007(. كما ُعقدت  )�ستيف، 
موؤمتر  منها  نذكر  �لآن  وحتى  �لع�شين  للقرن  �لأخرية  �لعقود 
دولة  يف   )2007( عام  وطموحات(  خدمات  �ملدر�سي  )�لإ�سالح 
تطوير  �ملوؤمتر  �أهد�ف  من  كان  وقد  �ملّتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت 
�لعايل  �لّتعليم  �لّتكاملّية بني  �لعالقات  نظم وتدريب �ملعّلم، وندوة 
و�لّتعليم �لأ�سا�سي يف بر�مج �إعد�د وتدريب �ملعّلمني بفل�سطني عام 
يف  �حلديثة  �لّتاهات  �لرئي�سني  حموريها  �أحد  كان  �إذ   )2007(
ع�ش  �لثالث  �ل�ّسنوي  و�للقاء  للمعّلمني.  �ملهنّية  و�لّتنمية  �لّتطوير 
�إعد�د  حول  )ج�سنت(  و�لّنف�سّية  �لّتبوّية  للعلوم  �ل�ّسعودّية  للجمعّية 
�ملعا�شة  �لعاملّية  �ملتغرّي�ت  �سوء  يف  وتطويره  �لعربي  �ملعّلم 
عام )2006( )�لغامدي، 2012(. كما عقدت جامعة �لّدول �لعربية 
�لعربي  �لأول عام )2008( عن �ملعّلم  لقاًء يف )25-26( ت�شين 
بح�سور خرب�ء خم�س ع�شة دولة عربّية، هدف �للقاء �إىل و�سع �أ�س�س 
لالرتقاء  و�إجازته  �لعربي  �ملعّلم  �أد�ء  ملعايري  موّحدة  ��ست�ساديه 
�لرب�مج  لإجازة  �أ�س�س  وو�سع  قدر�ته،  وبناء  و�قت�سادّيًا  مهنّيًا  به 

�لعربية.  �لّدول  بني  �ملعّلمني  تبادل  لدعم  �آليات  وخلق  �لّتدريبّية 
2009(. وقد �شعت وز�رة  )�لأمانة �لعاّمة جلامعة �لّدول �لعربّية، 
�ملعايري  مبدخل  بالأخذ  �ل�سورية  �لعربية  �جلمهورية  يف  �لّتبية 
�لوطنّية للمناهج بغية �سمان جودة �لّتعليم؛ وذلك من خالل حتديد 
�لأهد�ف �ملّت�سقة مع �لتوّقعات �لدولّية ملا ينبغي للمتعلم �أن يتعّلمه 
ويتمّكن من �أد�ئه يف كل مر�حل �لّتعليم، وحتديد نو�ته ب�سكل قابل 
للمالحظة و�لقيا�س )�لفريق �لوطني لو�سع �ملعايري �لوطنّية للّتعليم 
�لور�سة  �أو�ست  �ل�سدد  هذ�  ويف   .)2012 �جلامعي،  قبل  ما  �لعام 
�جلمهورية  يف  �ملعايري  مدخل  وفق  �ملناهج  ملتطّلبات  �لوطنّية 
�لعربية �ل�سورية بالأخذ مبدخل �ملعايري يف �إعد�د �ملعّلم �نطالقًا من 
�أّن �إعد�د �ملعّلم يتّم قبل �خلدمة ويف �أثناء �خلدمة )�سّلوم و�آخرون، 
�لّتبية  �أن�سطة مقّرر  فاإّن حت�سني كفاءة تدري�س  2014(. وبالتايل 
�ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلم  تاأهيل  �إىل  �ل�سعي  ي�ستوجب  �ملهنّية 
تاأهياًل منا�سبًا قبل �خلدمة ويف �أثنائها للقيام باملهاّم �ملنوطة به. 
وقد جاء هذ� �لبحث ��ستجابًة لتلك �لدعو�ت لتح�سني �أد�ء معّلم مقّرر 
�ملعايري  �سوء  يف  �ل�سورية  �لعربية  �جلمهورية  يف  �ملهنّية  �لّتبية 

�ملهنّية �لوطنّية.
وتوؤّدي �لّتبية �ملهنّية دور�ً فّعاًل يف تن�سئة �لأفر�د و�لإ�سهام 
�إك�ساب  يف  وت�سهم  كما  لهم،  �ملتكاملة  �ل�ّسخ�سّية  بناء  تكامل  يف 
على  وتعمل  �ليومّية،  بحياته  م�سا�س  ذ�ت  مهنّية  مهار�ت  �ملتعّلم 
وغر�س  �ملتنّوعة،  �ملهن  تاه  و�ملهني  �ليدوي  �لعمل  حّب  غر�س 
��ستعد�د�تهم  عن  و�لك�سف  �لّطلبة،  نفو�س  يف  �لإيجابّية  �لّتاهات 
عند  �لإيجابّية  �لتاهات  تنمية  على  وتعمل  وميولهم،  وقدر�تهم 
�جل�سدّية  للقدر�ت  متو�زنة  تنمية  حتقيق  يف  و�لإ�سهام  �لّطالب 
Mo�; 2004  ��لعقلّية و�لوجد�نّية و�لقيم �لأخالقّية للفرد )�لطوي�سي،
hAmad & et.al,2012(. وتختلف تعريفات �لّتبية �ملهنّية باختالف 

طبيعة نظرة �ملجتمعات و�لفل�سفات للمفهوم �ل�سمويل للتبية �لتي 
�ليدوّي،  للعمل  نظرتها  وكذلك  �أ�سكالها،  �أحد  �ملهنّية  �لّتبية  تعترب 
�أن  يرى  حيث  ديوي  جون  و�ملرّبي  �لفيل�سوف  �إليه  يذهب  ما  وهذ� 
�لّتبية ينبغي �أن ترّكز على �لّتعّلم من خالل �لعمل و�لعمل �ليدوّي، 
�أّكد على �شورة تثبيت �لعمل �ليدوّي يف �ملد�ر�س حتقيقًا ملبد�أ  �إذ 
�لوطني  �لفريق  عّرف  وقد   ..)Dewy,2001( للفرد  �ملتكامل  �لنمّو 
�ل�سورية  �لعربية  �جلمهورية  يف  للمناهج  �لوطنّية  �ملعايري  لو�سع 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية على �أّنها ماّدة تعليمّية تطبيقّية تقدّم للمتعّلم 
من  لتمّكنه  �لأ�سا�سي  �لّتعليم  مرحلة  يف  وقيمًا  ومهار�ت  معارف 
�كت�ساف ميوله وقدر�ته �لّذ�تية، وتب�ّشه بحقيقة رغباته، وت�ساعده 
و�لّتفكري  �لبتكار  لديه  وتنّمي  معه،  و�لّتعامل  حميطه  فهم  على 
�لتكنولوجيا  �لتطّور�ت يف جمال  �لعلمي، ومتّكنه من �لطالع على 

)�ملعايري �لوطنّية ملنهاج مقّرر �لّتبية �ملهنّية، 2012(.
وعلى �لرغم من مرور �أكرث من ع�ش �سنو�ت على تطبيق تربة 
تدري�س مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف مد�ر�س �لّتعليم �لأ�سا�سي )�حللقتني 
�أّنها  �ل�سورية ل تز�ل تقّيمها على  �لّتبية  �لأوىل، و�لثانية( ووز�رة 
تربة من �ملبّكر تعميمها �لآن و�إدخالها �خلّطة �لّدر��سّية ب�سبب عدم 
توفر �لعدد �لكايف من �مل�ساغل لهذه �لتّجربة وعدم توّفر م�ستلزمات 
 .)2007 ونيوف،  )�إبر�هيم  �مل�ساغل  �أمناء  توّفر  فيها، وعدم  �لعمل 
�لعربية  �جلمهورية  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مبقّرر  �لهتمام  ويعود 
�لع�شين حيث مّت تطبيق تربة  �لقرن  �ل�سبعينات من  �إىل  �ل�سورية 
لتطوير  �لثاين  �ملوؤمتر  ُعقد  �أن  بعد  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  تدري�س 
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أ. فاطمة الزهراء يوسف شيخ خميس
د. هيثم أبو حمود

�لّتعليم  مناهج  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  �إدخال  و)جرى  �لّتعليم، 
ريا�س  من  بدء�ً  و�لإعد�دية  �لبتد�ئية  �ملرحلتني  يف  �لأ�سا�سي 
�لهدف  وجاء   .)2012،2 )بندر،  �لتا�سع(  بال�سف  و�نتهاًء  �لأطفال 
�لتي  �ملناهج  من  و�رد  هو  كما  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  تدري�س  من 
و�سعتها وز�رة �لّتبية �ل�سورية بتنمية وتطوير �ملهار�ت و�ملو�هب 
ويتطّلب  حديث.  علميٍّ  �أ�سلوٍب  وفق  �ملتعّلمني  عند  و�ملهنّية  �لفّنّية 
تطبق  �لتي  �ملد�ر�س  يف  م�ساغل  تاأمني  يف  تتمّثل  م�ستلزمات  ذلك 
فيها، وتهيز هذه �مل�ساغل باأدو�ت �لعمل �ملطلوبة للمهن �ملقّررة، 
ويجب �أل تقل م�ساحة �مل�سغل عن مئة مت مربع، �أما جمالت �لعمل 
�ملقّررة ح�سب �ملنهاج فهي: �لأعمال �لكهربائّية و�خل�سبّية و�لتزيني 
و�لأعمال  �لّتطبيقّية  و�لعلوم  و�لّتكنولوجيا  �جللديات  و�سناعة 
�ملعدنّية  و�لأعمال  ناعي  �ل�سّ و�لّر�سم  �لهند�سي  و�لّر�سم  �لزر�عّية 
و�لأعمال �ليدوّية و�لفنون �لّن�سوّية، وقد وّزعت وز�رة �لّتبية �لكتب 
�ختيارها  مّت  �لتي  �ملد�ر�س  يف  �لّطلبة  على  �ملناهج  لهذه  �ملقّررة 
فيما  �ل�سورية  �لّتبية  وز�رة  جهود  �إطار  ويف  �لّتجريب.  ملرحلة 
�لّتبوّية  �ملناهج  باعتبار  �لعام-  �لّتعليم  مناهج  بتحديث  يتعّلق 
�لّتقدم و�لّتنمية  �إحدى �لّركائز �لأ�سا�سّية للّنهو�س بالوطن و�أ�سا�س 
ملنهاج  �لوطنّية  �ملعايري  و�سع  على  �لعمل  مّت  فقد  �ملجتمع-  يف 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية من قبل فريٍق 
�ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  منهاج  تطوير  بهدف  وذلك  ني  �ملخت�سّ من 
�مل�ستجّد�ت  وير�عي  �لّتعليمية،  للمناهج  �مل�ستمّر  �لّتطور  ليو�كب 
�ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ملنهاج  �لوطنّية  )�ملعايري  و�لّتبوّية  �لعلمّية 
يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية، 2012(. وباعتبار �أّن مقّرر �لّتبية 
تقدير  يوجد  فال  �لر�سمي  �لّدو�م  �أوقات  خارج  تدري�سه  يتّم  �ملهنّية 
خالل  ومن  �لأعمال  �إجناز  خالل  من  �ملتعّلمني  حتفيز  ويتّم  له، 
معار�س يف نهاية �ل�ّسنة �لّدر��سّية، ويتم تدري�س �ملقّرر يف �مل�سغل 
للتمرين  �إعطاء فكرة نظرية و�شح  نظريًا وعمليًا؛ وذلك من خالل 
نظريًا ومن ثّم تطبيقه عمليًا من �ملعّلم، وتطبق بع�س �لأعمال من 
�ملتعّلمني ح�سب تو�فر �ملو�د يف �مل�سغل )�ملعايري �لوطنّية ملنهاج 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية، 2012؛ بندر، 
يدوي،  عمل  �خت�سا�س  م�ساعد  مدّر�س  �ملقّرر  ويدّر�س   .)2012
)معّلم  �خت�سا�س  �مل�سغل(  )�أمني  �مل�سغل  يف  �ملدّر�س  وي�ساعد 
�لّثانوية  �ل�ّسهادة  �أو معّلم ُمثّبت على  �بتد�ئي  �أهلية تعليم  �أو  حرفة 
ُيتوّقع  �لتي  �ملهنّية  �لّتبوّية  �لأهد�ف  �سوء  ويف  �لعلمي(.  �لفرع 
بلوغها، ُينتظر من معّلم مقّرر �لّتبية �ملهنّية �أن يعي دوره �جلديد 
�لعملّية  وعلى  خا�سة،  �لّتعليمية  �ملناهج  على  �ملتغرّي�ت  �إطار  يف 
�لّتبوّية عاّمًة، و�أن يلتزم �لقيام بهذ� �لدور يف �سوء ما �أنيط به من 
مهام نذكر منها ما �أورده )�حليلة، 1998(: تبّني �لّطر�ئق �حلديثة 
وتوظيفها يف  �ملهنّية،  �لّتبية  مقّرر  �أن�سطة  تدري�س  �أثناء  و�لفّعالة 
تعليم وتعّلم �ملو�سوعات �ملهنّية �ملختلفة، و�لتعّرف على �مل�سكالت 
�ملختلفة،  �ملهنّية  �ملجالت  يف  �ملناهج  تطبيق  تعت�س  �لتي 
�لفروق  ومر�عاة  ومنطقي،  مو�سوعي  ب�سكل  حّلها  على  و�لعمل 
وقدر�تهم  ميولهم  �إبر�ز  على  وم�ساعدتهم  �ملتعّلمني  بني  �لفردّية 
على  ت�ساعدهم  جديدة  مهار�ت  �كت�ساب  على  وم�ساعدتهم  �ملهنّية، 
�لور�سة  �أّكدت  وقد  �ليدوي.  �لعمل  نحو  �إيجابية  �تاهات  �كت�ساب 
�ملعّلم  �إعد�د  على  �ملعايري  مدخل  وفق  �ملناهج  ملتطلبات  �لوطنّية 
وفق مدخل �ملعايري، ومن �ملعروف �أّن �إعد�د �ملعلم يتّم قبل �خلدمة 
ويف �أثناء �خلدمة، وي�سعى مدخل �ملعايري يف �إعد�د �ملعّلم لتحويل 

من  �ملعّلم  متكني  �إىل  وي�سعى  كما  مهنة،  �إىل  وظيفة  من  �لّتعليم 
�لّتقومي �لّذ�تي و�لرتقاء باأد�ئه وتويده. ومعنى �ملعايري يف �إعد�د 
�ملعلم هو )و�سف تف�سيلي ملا ينبغي �أن يعرفه �ملعلم، ويوؤمن به، 
�ل�سف، كما ي�ستمل  �لتدري�س د�خل  �أثناء  �أن يقوم به يف  وي�ستطيع 
�أد�ء �ملعلم،  هذ� �ملعنى على توّقعات ملعارف و�ّتاهات ومهار�ت 
وكذلك توّجهات لإيجاد بر�مج �إعد�د �ملعلمني وتاأهيلهم بالإ�سافة 
�إىل م�ستوى �أد�ء يوؤّهل �ملعلم للح�سول على رخ�سة مز�ولة �ملهنة( 
81(. وتعترب �خلربة �مليد�نّية ملعلم مقّرر   ،2014 )�سلوم و�آخرون، 
يف  ت�سهم  �لتي  و�لأ�سا�سّية  �لهاّمة  �ملتطّلبات  من  �ملهنّية،  �لّتبية 
جودة �إعد�ده وفاعلّية تاأهيله من خالل رفع كفاءته وتو�سيع د�ئرة 
تاربه �لعملّية ومد�ركة �لّتطبيقّية بهدف تقليل �حلو�جز بني عامل 
�لعمل وبر�مج �لإعد�د �ملهني، ونقل بع�س �أجو�ء �لعمل �حلقيقّية �إىل 
لتدريب  زمنيًا  حمّددة  خّطة  و�سع  ويتّم  و�لّتدريب.  �لّتعليم  مو�قع 
�لّتدريبّية  �لدورة  تت�سّمن  بحيث  خارجها  �أو  �ملدر�سة  د�خل  �ملعلم 
�جلانبني �لّنظري و�لعملي ملقّرر �لّتبية �ملهنّية �أو �إحد�هما، وعلى 
�لهتمام  يقّدمو�  �أن  �لتعليمّية  �ملوؤ�ّس�سة  يف  و�لإد�ر�ت  �مل�شفني 
و�لّرعاية �لكافية لرب�مج تدريب �ملعلم، و�أن يكون �لّتدريب متنّوعًا 
فّية،  وم�ستمّر�ً، و�أن ت�ستمل �لدورة �لّتدريبّية على جو�نب كالإد�رة �ل�سّ
وطرق �لّتدري�س، وتكنولوجيا �لّتعليم، و��ست�تيجّيات �لّتقومي و�أدو�ته 
�ل�ّسورية  �لعربّية  �جلمهورية  ويف   .)2014 و�إ�سماعيل،  )هز�مية 
وعلى �لّرغم من �جلهود �لكبرية �لتي تبذلها وز�رة �لّتبية �ل�ّسورية 
وتويد  �ملختلفة  �ملو�د  ملعّلمي  �ملهني  �لأد�ء  مب�ستوى  لالرتقاء 
بر�مج �إعد�دهم قبل �خلدمة ويف �أثناء �خلدمة، لكن ميكن �لقول، �إّن 
معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية ما يز�ل ينق�سهم �لّتدريب �لكايف �لذي 
 )2012 )بندر،  �أ�سارت  �إذ  �ملهني،  �أد�ئهم  مب�ستوى  �لرتقاء  يحّقق 
�جلمهورّية  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  تدري�س  �سعوبات  من  �أّن  �إىل 
�لعربية �ل�سورّية عدم توّفر �ملعّلم �ملوؤّهل �لذي ميلك قاعدة عري�سة 
من �ملهار�ت �لأد�ئّية و�ملعلومات �لّنظرّية و�لفنّية. وتزد�د �حلاجة 
�إىل تدريب معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية وذلك لأهمّية �لّتبية �ملهنّية 
تدري�س  مهام  حتّمل  على  قادرين  ليكونو�  معّلميها  تدريب  و�أهمّية 
�لّتبية �ملهنّية وحماولة �لرتقاء بتجربة تدري�س �ملقّرر من  مقّرر 
باأدو�رهم �جلديدة يف  �لقيام  خالل معّلمني موؤّهلني ومّدربني على 

�سوء �مل�ستجّد�ت و�ملتغرّي�ت �لّر�هنة.
للمعّلم  �ملهني  �لأد�ء  حت�سني  مو�سوع  حد�ثة  من  وبالّرغم 
عمومًا ومعّلم مقّرر �لّتبية �ملهنّية خ�سو�سًا وفق مدخل �ملعايري، 
معّلمي  �أد�ء  تقومي  �إىل  در��سة هدفت   )2013( �أجرى ر�ش�س  فقد 
ثّم  ومن  �ملعا�شة  �ملهنّية  �ملعايري  �سوء  يف  بغّزة  �لرّيا�سيات 
�لريا�سيات، ولتحقيق هذ�  �أد�ء معّلمي  و�سع ت�سّور مقتح لتطوير 
�لهدف قام �لباحث ببناء بطاقة مالحظة يف �سوء �ملعايري �ملهنّية 
موؤ�ّش�ً  و)65(  رئي�سًا  )13( معيار�ً  �لبطاقة  �إذ ت�سّمنت  �ملعا�شة، 
بتطبيق  �لباحث  قام  �لريا�سيات،  معّلم  �أد�ء  يف  مالحظتها  ميكن 
بطاقة �ملالحظة على )60( معّلمًا ومعّلمة من مديرية تعليم رفح، 
�ملهنّية  �ملعايري  موؤ�ّش�ت  على  �ملو�فقة  ن�سبة  �أّن  �لنتائج  و�أظهرت 
 % �لعينة تر�وحت بن�سبة )22.9  �لريا�سيات ما بني  لأد�ء معّلمي 
لأد�ء  �ملهنّية  �ملعايري  على  �ملو�فقة  ن�سبة  وتر�وحت   .)%  90-
معّلمي �لريا�سيات ما بني �لعينة بن�سبة 48.7 %- 81 %( وقام 
بو�سع  و�ملتو�ّسطة  عيفة  �ل�سّ �ملوؤ�ّش�ت  تو�فر  على  بناًء  �لباحث 

�لّت�سّور �ملقتح لتطوير �أد�ء معّلمي �لّريا�سيات بغّزة.
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برنامج  بناء  �إىل  هدفت  در��سة   )2012( احل�سني  و�أجرت 
من  �لأوىل  �حللقة  ملعّلمي  �ملهني  �لأد�ء  لتنمية  مقتح  تدريبي 
ودر��سة  �ملطّورة،  �ملناهج  متطّلبات  �سوء  يف  �لأ�سا�سي  �لّتعليم 
قامت  �لهدف  هذ�  ولتحقيق  �ملقتح،  �لّتدريبي  �لربنامج  فاعلّية 
�جلانب  لقيا�س  مالحظة  وبطاقة  حت�سيلي  �ختبار  باإعد�د  �لباحثة 
�لبحث،  جمموعة  على  وبعدّيًا  قبلّيًا  وتطبيقهما  و�ملهاري  �ملعريف 
وتطبيق �لربنامج �لّتدريبي على جمموعة �لبحث �ملكّونة من )40( 
�سورية.  �لأ�سا�سي يف  �لّتعليم  �لأوىل من  معلمة من معّلمات �حللقة 
�أظهرت �لّنتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائّية عند م�ستوى �لدللة 
يف  �لبحث  جمموعة  يف  �ملعّلمني  درجات  متو�ّسطي  بني   )0.01(
�لّتطبيقني �لقبلي و�لبعدي لالختبار �لّتح�سيلي ولبطاقة �ملالحظة 
ل�سالح �لّتطبيق �لبعدي بالّن�سبة للربنامج �لّتدريبي ككل ولكل جل�سة 
�ّت�سحت من  �لّتدريبي  تدريبّية على حده، ووجود فاعلّية للربنامج 
�لّتح�سيلي وبطاقة  �إيتا بالّن�سبة لالختبار  �رتفاع قيم مرّبع  خالل 

�ملالحظة.
برنامج  بناء  �إىل  هدفت  در��سة   )2012( الغامدي  و�أجرى 
تدريبي مقتح للنمّو �ملهني ملعّلمي �لعلوم باملرحلة �ملتو�ّسطة يف 
�ملطّورة،  �لعلوم  مناهج  ومتطّلبات  �لعاملّية  �ملعايري  بع�س  �سوء 
وهي  �ملطّورة(  �لعلوم  مناهج  يف  )�لّتقومي  تدريبّية  حقيبة  وبناء 
�إحدى حقائب �لربنامج �لّتدريبي �ملقتح. تكّونت عينة �لّدر��سة من 
)27( معّلمًا للعلوم باملرحلة �ملتو�ّسطة جرى �ختيارهم ق�سدّيًا من 
�لباحث �ختبار�ً حت�سيلّيًا  �لّتعليمّية، و��ستخدم  مدينة مّكة �ملكّرمة 
قبليًا  �لختبار  تطبيق  ثّم  �ملعّلمني،  تدريب  مّت  حيث  �إعد�ده،  من 
�لّتدريبّية يف حت�سني  �حلقيبة  فاعلّية  �إىل  �لّدر��سة  لت  تو�سّ وبعديًا. 
�لنمّو �ملهني ملعّلمي �لعلوم باملرحلة �ملتو�ّسطة يف جمال �لّتقومي 

يف مناهج �لعلوم �ملطّورة.
 )Chukwurah & Okute 2011( و�أجرى ت�سوكيوراه واأكيوت
�لّتبية  معّلم  �إعد�د  بر�مج  فعالّية  مدى  تعرف  ��ستهدفت  در��سة 
هذه  تو�فق  ومدى  نيجرييا،  يف  ريفر  كرو�س  ولية  يف  �ملهنّية 
 ،)ICT( و�لّت�سالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  متطّلبات  مع  �لرب�مج 
وكيف يتّم �ل�ستفادة من �لّتقنّيات �حلديثة يف بر�مج �إعد�د معّلمي 
نيجرييا.  يف  ريفر  كرو�س  ولية  يف  �خلدمة  قبل  �ملهنّية  �لّتبية 
�ملعلومات  وجلمع  �لّتحليلي،  �لو�سفي  �ملنهج  �لدر��سة  ��ستخدمت 
فقرة   )20( من  �لّنهائّية  �سورتها  يف  تكّونت  ��ستبانة  ممْت  �سُ
ُمت�سّمنة يف ثالثة جمالت. تكّون جمتمع �لّدر��سة وعّينته من جميع 
كرو�س  وجامعة  كالبار  جامعة  يف  �لّتبية  كلّية  يف  �ملحا�شين 
�أّن  �إىل  �لدر��سة  لت  تو�سّ  .)45( عددهم  و�لبالغ  للّتكنولوجيا  ريفر 
كرو�س  ولية  يف  �خلدمة  قبل  �ملهنّية  �لّتبية  معّلمي  �إعد�د  بر�مج 
ريفر غري متو�فقة مع متطّلبات تكنولوجيا �ملعلومات و�لّت�سالت. 
و�أو�سى �لباحثان باإدماج بر�مج تكنولوجيا �ملعلومات و�لّت�سالت 

يف مناهج �إعد�د معّلمي �لّتبية �ملهنّية و�لّتعليم �ملهني. 
من  �لّتحّقق   Robert )2011( روبرت  درا�سة  ��ستهدفت  كما 
نيجرييا  يف  بينو  ولية  يف  �لّتقنّية  �لكلّية  معّلمي  وعي  درجة 
بتكنولوجيا �ملعلومات و�لّت�سالت، وحتديد م�سادر معّلمي �لكّلية 
�لو�سائل  وحتديد  �لّتقنّية،  �حلرف  لتعليم  �ملعلومات  من  �لّتقنّية 
و�سائل  وحتديد  �لّدر�س،  عر�س  �أثناء  يف  �مل�ستخدمة  �لّتعليمّية 
�مل�ساكل  معاجلة  �أثناء  يف  �ملهنية  زمالء  مع  �مل�ستخدمة  �لّتو��سل 

مر�فق  لديها  �لتي  �لّتقنّية  �لكلّيات  وحتديد  �ملهنّية،  �لّتطبيقات  يف 
مّت  �ملعلومات  وجلمع  �مل�سحي،  �ملنهج  �لّدر��سة  ��ستخدمت  �إنتنت. 
ت�سميم ��ستبيان تكّون يف �سورته �لّنهائّية من )15( فقرة ُمت�سّمنة 
يف �أربعة جمالت. تكّون جمتمع �لّدر��سة من جميع معّلمي �لكّليات 
معّلمًا،   )300( عددهم  و�لبالغ  نيجرييا  بينو يف  ولية  �لّتقنّية يف 
�لكلّية  يف  معّلمًا   )106( �أفر�دها  عدد  بلغ  عّينة  �لباحثة  �ختارت 
�إنتنت  �سبكة  وجود  عدم  �إىل  �لّدر��سة  لت  تو�سّ بينو.  يف  �لّتقنّية 
�لّتقنّية  �لكلّية  معّلمي  معظم  و�أّن  �لّتقنّية،  �لكلّيات  من  �لعديد  يف 
يف  �ل�سفهي  و�لّتو��سل  كالّطبا�سري  �لّتقليدّية  �لو�سائل  ي�ستخدمون 
�ملعّلمني  على  يتعنّي  كما  و�لّتقنّية.  �ملهنّية  �لدرو�س  �أثناء �شحهم 
تبّني ��ستخد�م و�سائل تكنولوجيا �ملعلومات و�لّت�سالت يف تعليم 
�حلرف �ملهنّية و�لّتقنّية بغية حتقيق �أف�سل لأهد�ف �لّتبية �ملهنّية 

و�لّتقنّية.
معايري  حتديد  �إىل  هدفت  بدر��سة   )2011( اليمني  وقامت 
�جلودة �ل�ساملة �لتي ينبغي تو�فرها يف تدري�س ماّدة �لّتبية �لفنّية 
�لّتبية  ملعّلمات  �لّتدري�سي  �لأد�ء  وتقومي  �ملتو�ّسطة،  باملرحلة 
�لفنّية للمرحلة �ملتو�ّسطة يف �سوئها، وتقدمي ت�سّور مقتح لالأد�ء 
�لتدري�سي ملعّلمات �لّتبية �لفنية يف �سوء معايري �جلودة �ل�ساملة، 
بلغت  �سني.  �ملتخ�سّ نظر  وجهة  من  �لت�سّور  هذ�  فاعلّية  ومعرفة 
للمرحلة  �لفنية  �لّتبية  معّلمات  من  معّلمة   )20( �لّدر��سة  عينة 
�أد�ء  م�ستوى  �رتفاع  �لنتائج:  �أظهرت  �لريا�س.  مبدينة  �ملتو�ّسطة 
معّلمات �لّتبية �لفنية للمرحلة �ملتو�ّسطة يف حتديد �أهد�ف �ملنهج 
و�ملاّدة و�لتالميذ يليها يف �ملرتبة �لثانية متّكن �ملعّلمة من �ملاّدة 
�لعلمّية و��ستخد�م �أدو�ت �لّتبية �لفنّية مبهارة عالية، ويف �ملرتبة 
�لر�بعة  �لتلميذ�ت، ويف �ملرتبة  �لفردية بني  �لثالثة مر�عاة �لفروق 
��ست�تيجيات  �ملتو�ّسطة  للمرحلة  �لفنّية  �لّتبية  معّلمات  ��ستخد�م 
م�ستوى  تديّن  ثّم  متو�ّسط،  �أد�ء  ومب�ستوى  �لتلميذ�ت  لتقومي  متعّددة 
�أد�ء معّلمات �لّتبية �لفنّية للمرحلة �ملتو�ّسطة يف ممار�سة �لّتقومي 

�لّذ�تي د�خل �ملوؤ�ّس�سة.
معّلمي  �أد�ء  تقومي  �إىل   )2009( الده�ش  در��سة  وهدفت 
�لريا�سيات مبد�ر�س منطقة �لريا�س باململكة �لعربية �ل�سعودية يف 
�سوء �ملعايري �ملهنّية �ملعا�شة. تكّون جمتمع �لّدر��سة من جميع 
معّلمي �لريا�سيات باملرحلة �لثانوية باملد�ر�س �لنهارية �حلكومية 
�لريا�س  منطقة  مبد�ر�س  و�لّتعليم  �لّتبية  لوز�رة  �لتابعة  )بنني( 
للعام �لدر��سي )2010/2009(. ولأغر��س �لّدر��سة مّت �إعد�د �أد�تني: 
باملرحلة  �لريا�سيات  ملعّلمي  �ملهنّية  �ملعايري  لتحديد  ��ستبيانه 
�ملهنّية  �ملعايري  تو�فر  مدى  لتحديد  مالحظة  وبطاقة  �لثانوية، 
منطقة  مبد�ر�س  �لثانوية  باملرحلة  �لريا�سيات  معّلمي  �أد�ء  يف 
�لريا�س، �حتوت بطاقة �ملالحظة يف �سورتها �لنهائية على )13( 
�أد�ء  يف  مالحظتها  ميكن  موؤ�ّش�ً   )65( على  حتتوي  رئي�سًا  معيار�ً 
�لنتائج  �أظهرت  �ل�سف.  د�خل  �لثانوية  باملرحلة  �لريا�سيات  معّلم 
وجود دللة �إح�سائية لتو�فر )37( موؤ�ش�ً من �إجمايل )65( موؤ�ش�ً 
بدرجة قليلة، وتو�فر )3( موؤ�ش�ت من �إجمايل )65( موؤ�ش�ً بدرجة 
بدرجة  موؤ�ش�ً   )65( �إجمايل  من  موؤ�ش�ت   )3( وتو�فر  متو�ّسطة، 
لتو�فر   )0.001( م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  وعدم وجود  كبرية، 
عند  �إح�سائية  دللة  لها  لي�س  موؤ�ش�ت   )7( ووجود  موؤ�ش�ً،   )13(

م�ستوى )0.001( ولكن لها دللة �إح�سائية عند م�ستوى )0.01(. 



32

فاعلّية برنامج تدريبي ملعّلمي مقّرر الّتربية املهنّية في مرحلة الّتعليم األساسي في مدارس محافظة الالذقّية الّرسمّية
في ضوء املعايير املهنّية الوطنّية في حتسني أدائهم املهني

أ. فاطمة الزهراء يوسف شيخ خميس
د. هيثم أبو حمود

�أجرى  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ماّدة  معّلمي  �أد�ء  تقومي  ويف 
ومعّلمات  معّلمي  �أد�ء  تقومي  �إىل  هدفت  در��سة   )2007( �ل�سوبكي 
يف  �لعملّية  �لعرو�س  بطريقة  �لّتدري�س  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر 
بطاقة  باإعد�د  �لباحث  قام  �لأردن.  يف  �لأ�سا�سي  �لّتعليم  مرحلة 
جمالت  ثمانية  على  وموّزة  مهارة   )35( على  ت�ستمل  مالحظة 
وجرى �لتحّقق من �سدقها وثباتها. �أظهرت �لنتائج �أّن �أد�ء معّلمي 
�لعملّية  �لعرو�س  بطريقة  �لّتدري�س  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ماّدة 
يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  مع  متو�ّسط،  مب�ستوى  كان 
متو�ّسط درجات �أد�ء معّلمي ماّدة مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �لّتدري�س 
بطريقة �لعرو�س �لعملّية تعزى �إىل متغري مّدة �خلربة ول�سالح ذوي 
�أد�ء معّلمي  �لعالية، وعدم وجود فروق يف متو�ّسط درجات  �خلربة 
�لعملّية  �لعرو�س  بطريقة  �لّتدري�س  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ماّدة 
يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  ووجود  �جلن�س،  متغري  �إىل  تعزى 
متو�ّسط درجات �أد�ء معّلمي ماّدة مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �لّتدري�س 
بطريقة �لعرو�س �لعملّية تعزى �إىل متغري �مل�ستوى �لعلمي ول�سالح 

ذوي �مل�ستوى �لعلمي �لعايل.
برنامج  بناء  �إىل  هدفت  در��سة   )2005( ال�سيد  و�أجرت 
�ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ماّدة  معّلمي  كفايات  على  قائم  تدريبي 
تنميه  يف  فاعليته  وبيان  �لأردن،  يف  �لأ�سا�سي  �لّتعليم  مرحلة  يف 
�لباحثة  �أعّدت  �لّدر��سة  �أهد�ف  ولتحقيق  و�أد�ئيًا.  معرفيًا  �لكفايات 
�سبعة  و�حتوت  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ماّدة  معّلمي  كفايات  قائمة 
متعّدد،  من  �لختيار  نوع  من  للكفايات  معريف  �ختبار  جمالت، 
�لبيئة  �لّتبية �ملهنّية يف  �أد�ء معّلم مقّرر  وبطاقة مالحظة لقيا�س 
�أظهرت  �سوؤ�ًل.  ع�ش  خم�سة  على  �حتوى  مقابلة  ودليل  �لّتعليمية، 
�لنتائج عدم وجود فروق د�ّلة �إح�سائيًا يف متو�ّسط درجات �ملعرفة 
�لّتعليمية لدى معّلمي ماّدة مقّرر �لّتبية �ملهنّية  و�لأد�ء للكفايات 
بينها. وجود  و�لتفاعل  تعزى ملتغرّي�ت �جلن�س، و�ملوؤّهل، و�خلربة، 
�إح�سائيًا يف متو�ّسط درجات �ملعرفة و�لأد�ء للكفايات  فروق د�ّلة 
�لقيا�سني  بني  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ماّدة  معّلمي  لدى  �لّتعليمية 

�لقبلي و�لبعدي تعزى لأثر �لربنامج �لّتدريبي.
و��ستهدفت در��سة جاد )2003( تقومي معّلم �لّريا�سيات �لّذ�تي 
يف  �لتقومي  هذ�  �أثر  وبيان  �لإعد�دّية  باملرحلة  �لّتدري�سي  لأد�ئه 
حت�سني وتنمية مهار�ته �لتدري�سية. ولتحقيق �أهد�ف �لّدر��سة قامت 
م�ساعدة  �إىل  تهدف  و�لتي  �لذ�تي  �لتقومي  بطاقة  بت�سميم  �لباحثة 
�أد�ئهم �لتدري�سي  معّلمي �لريا�سيات باملرحلة �لإعد�دية يف تقومي 
�خلارجية  �لتقومي  وبطاقة  �نتهائه،  وبعد  �لدر�س،  �سري  �أثناء  يف 
و�لتي تهدف �إىل م�ساعدة �لقائمني على تقومي �أد�ء معّلم �لريا�سيات 
معّلمي  من  عينة  على  �لّدر��سة  تطبيق  ومّت  �لإعد�دية  باملرحلة 
�أظهرت  ومعّلمة.  معّلمًا   )100( عددها  بلغ  دمياط  يف  �لريا�سيات 
�لّذ�تي  �لّتقومي  �لعينة من �ملعّلمني لأ�سلوب  �أفر�د  �ّتباع  �أن  �لنتائج 
يف تقومي �أد�ئهم �لتدري�سي د�خل �لف�سل �لدر��سي من خالل تطبيقهم 
لبطاقة �لتقومي �لذ�تي قد �أ�سهم يف حدوث حت�سن ملحوظ يف �أد�ئهم 
�لتدري�سي وذلك بنتيجة �لفروق بني متو�ّسط درجاتهم يف �لّتطبيقني 

�لقبلي و�لبعدي لبطاقة �لتقومي �خلارجية. 
و�أجرى لو Lowe 2000 در��سة هدفت تقومي �أد�ء معّلمي بع�س 
�لثانوية يف بع�س �ملد�ر�س �ملختارة بجنوب كاليفورنيا  �ملد�ر�س 
�لدر�س،  حمتوى  حتليل  �لأهد�ف،  )�سياغة  �لآتية:  �ملجالت  يف 

�لأهد�ف،  هذه  لتحقيق  �ملعّلم  يّتبعها  �لتي  �لتدري�سية  �لإجر�ء�ت 
نتائج عملية تدري�سهم(. �سملت عينة �لد�ر�سة )175( معّلمًا موّزعني 
على )14( مدر�سة ثانوية خا�سة، و)8( مد�ر�س ثانوية عامة، و)41( 
موجهًا تربويًا. ولأغر��س �لّدر��سة �سّمم �لباحث ��ستبانتني �إحد�هما 
لت �لّدر��سة �أّن �أكرث �لأمور �لتي  للمعّلمني و�لأخرى للموجهني. تو�سّ
و�ملوّجهون  �ملعّلمون  ير�ها  كما  �ملعّلم  تقومي  عند  مر�عاتها  يجب 
�ل�سّفية ملديري �ملد�ر�س، ومدى �سبط  هي: �ملالحظات و�لزيار�ت 
�أد�ء  �لقوة يف  �لدر�س، و�شورة تعزيز  �أثناء �سري  �ملعّلم للف�سل يف 

�ملعّلم وذلك من خالل �لتغذية �لر�جعة.
 Laugh ran & فيلد  ونورث  لوجران  در��سة  ��ستهدفت  كما 
مع  تعقد  �لتي  �ل�سخ�سية  �ملقابالت  �أثر  بيان   North field 1995
�ملعّلمني يف حت�سن �أد�ئهم �لتدري�سي وتنميته. ��ستملت عينة �لّدر��سة 
)50( معّلمًا من معّلمي �لعلوم و�لريا�سيات يف �ملد�ر�س �لثانوية يف 
لت �لّدر��سة �إىل وجود �أثر د�ّل �إح�سائيًا لهذه �ملقابالت  �أ�ست�ليا. تو�سّ
يف حت�سن �أد�ء �ملعّلم وتنميته خ�سو�سًا عندما يقوم �ملعّلم بكتابة 
�أد�ئهم وما قابله  وثيقة يومية )Teacher›s portfolio( ي�سّجل فيها 

من مو�قف خالل �حل�سة ثّم يقوم بقر�ءتها وعر�سها على زمالئه.
�هتّمت بع�س  ياأتي:  �ل�ّسابقة ما  �لّدر��سات  يّت�سح من عر�س 
�لّدر��سات بتقومي �لأد�ء �لّتدري�سي ملعّلمي �ملو�د �ملختلفة يف �سوء 
و�ملناهج  �ل�ساملة  �جلودة  ومعايري  �ملعا�شة  �ملهنّية  �ملعايري 
�ملطّورة كدر��سة كّل من ر�ش�س )2013( ودر��سة �حل�سني )2012( 
ودر��سة �لغامدي )2012( ودر��سة �ليمني )2011( ودر��سة �لده�س 
)2009( ودر��سة لو Lowe 2000، بينما �هتّم بع�سها �لآخر بتقومي 
مهار�تهم  حت�سني  يف  �لتقومي  هذ�  و�أثر  للمعّلمني  �لذ�تي  �لأد�ء 
فيلد  ونورث  لوجر�ن  در��سة  و   )2003( جاد  كدر��سة  �لّتدري�سية 
)Laugh ran & North field 1995(، وُعنيت فئة ثالثة بتقومي �لأد�ء 
�لعرو�س  بطريقة  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ماّدة  ملعّلمي  �لتدري�سي 
�لتي   )2005( �ل�سيد  در��سة  و   ،)2007( �ل�سوبكي  كدر��سة  �لعملّية 
�لكفايات  على  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ماّدة  معّلمي  بتدريب  �هتّمت 
 Chukwurah & و�أكيوت  ت�سوكيور�ه  ودر��سة  و�لأد�ئية  �ملعرفية 
Okute 2011 �لتي ��ستهدفت �لّتعّرف على مدى فعالّية بر�مج �إعد�د 

متطّلبات  مع  �لرب�مج  هذه  تو�فق  ومدى  يف  �ملهنّية  �لّتبية  معّلم 
�ل�ّسياق  نف�س  ويف   )ICT( و�لّت�سالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
درجة  من  �لّتحّقق  ��ستهدفت  �لتي   )Robert 2011(روبرت در��سة 
وعي معّلمي �لكلّية �لّتقنّية يف ولية بينو يف نيجرييا بتكنولوجيا 
�ملعلومات و�لّت�سالت. ُطّبقت �لّدر��سات �ل�ّسابقة على معّلمي مو�د 
�لريا�سيات  معّلمي  على  ُطّبق  فبع�سها  خمتلفة؛  وملر�حل  خمتلفة 
ومعّلمي مو�د �أخرى يف �ملرحلة �لثانوية كدر��سة �لغامدي )2012( 
ودر��سة �لده�س )2009( ودر��سة لو Lowe (2000) ودر��سة لوجر�ن 
�لبع�س  وُطّبق   ،Laugh ran & North field (1995) فيلد  ونورث 
كدر��سة جاد  �لإعد�دية  �ملرحلة  �لريا�سيات يف  معّلمي  على  �لآخر 
)2003(، بينما ُطبقت در��سة كّل من �ليمني )2011( على معّلمي 
�لّتبية �لفنّية يف �ملرحلة �ملتو�ّسطة، وُطّبقت در��سة كّل من �ل�سوبكي 
)2007( و �ل�سيد )2005( على معّلمي ماّدة مقّرر �لّتبية �ملهنّية 
يف مرحلة �لّتعليم �لأ�سا�سي و�حل�سني )2012( على معّلمي مرحلة 
�لّتعليم �لأ�سا�سي. يف حني ُطّبق بع�سها �لآخر على �ملرحلة �جلامعية 
 Chukwurah & Okute و�أكيوت  كما يف در��سة كّل من ت�سوكيور�ه 
�لإعد�د،  مرحلة  يف  �ملهنّية  �لّتبية  معّلمي  على  ُطّبقت  �لتي   2011
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�لّتقنية.  �لكلّية  معّلمي  على  ُطّبقت  �لتي   Robert (2011) ودر��سة 
تلتقي �لّدر��سة �حلالّية مع �لّدر��سات �آنفة �لّذكر يف تناولها مو�سوع 
حت�سني �لأد�ء �لتدري�سي للمعّلم يف �سوء �ملعايري �ملهنّية �ملعا�شة، 
�لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري  على  رّكزت  باأّنها  عنها  متّيزت  �أّنها  �إل 
للمعّلم يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية و�لعمل على �خلروج مبعايري 
�أي�سًا بتدريب  مهنّية وطنّية ملعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية. ومتّيزت 
معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية على �لربنامج �لّتدريبي �ملقتح و�لذي 
مّت بناوؤه يف �سوء �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية، كما �أفادت �لباحثة من 

هذه �لّدر��سات يف بلورة م�سكلة �لّدر��سة �حلالّية و�إجر�ء�ت تناولها.

مشكلة الّدراسة:
وتطّور  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ملعّلم  �لهاّم  �لّدور  من  �نطالقًا 
�لعاملّية  �لّتاهات  مع  و�ن�سجامًا  وتطويره،  �إعد�ده  حركة 
�إىل  تدعو  �لتي  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلم  �إعد�د  يف  �ملعا�شة 
�إىل  بالإ�سافة  �جلامعّية  �لكلّيات  م�ستوى  يف  �لإعد�د  هذ�  يتّم  �أن 
يف  �لّتدريب  خالل  من  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلم  �إعد�د  متابعة 
�أثناء �خلدمة. ويف �سوء �لّدر��سات �لتي تنادي بو�سع معايري حتّدد 
�لتي يفت�س تو�فرها يف �ملعّلم يف �ملو�د  �لكفايات  وب�سكل دقيق 
�لتي �سملتها تلك �لّدر��سات مثل د�ر�سة ر�ش�س )2013( و�حل�سني 
)2012( و�لغامدي )2012( و�ليمني )2011( و�لده�س )2009( 
و�ل�سوبكي)2007( و�ل�سيد )2005( وجاد )2003(. و�ن�سجامًا مع 
�جلمهورية  يف  �لّتبية  وز�رة  به  بد�أت  �لذي  �ملعايري  مبدخل  �لأخذ 
وعماًل  �لّتبوّية،  للمناهج  وطنّية  معايري  لو�سع  �ل�سورية  �لعربية 
بتو�سيات �لور�سة �لوطنّية ملتطّلبات �ملناهج وفق مدخل �ملعايري 
�ملهني  �لأد�ء  تقييم  �أّن  وباعتبار  �ل�سورية،  �لعربية  �جلمهورية  يف 
للمعّلم يف �سوء �ملعايري يتمّيز باملو�سوعية يف حتليل هذ� �لأد�ء، 
�لو�سول  من  �لباحثة  متّكنت  �لذي  �لّتبوّية  �لأدبّيات  كانت  ومّلا 
�إليها �أظهرت وجود در��سات تناولت مو�سوع تقومي �أد�ء �ملعّلم يف 
مرحلة من مر�حل �لّتعليم، �أو ملعّلمي ماّدة من �ملو�د �لدر��سية )غري 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية(، فقد تبنّي للباحثة عدم وجود در��سة تتناول 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية من منظار تكاملي، و�إّن ذلك يوؤ�ّش عل �شورة 
�لّتدري�س  على  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي  لتدريب  بدر��سة  �لقيام 
�أكرث و�سوحًا  �لوطنّية، وحتى تكون �مل�سكلة  وفق �ملعايري �ملهنّية 

ميكن حتديدها بال�سوؤ�ل �لآتي:
ما فاعلّية برنامج تدريبي ملعلّمي مقرّر الّتبية املهنّية  ◄

يف مرحلة الّتعليم الأ�سا�سي يف مدار�ش حمافظة الالذقية الرّ�سمّية 
يف �سوء املعايري املهنّية الوطنّية يف حت�سني اأدائهم املهني؟

فرضيات الّدراسة:
�إح�سائية بني متو�ّسط درجات . 1 ل توجد فروق ذ�ت دللة 

�ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي  من  �لتجريبية  �ملجموعة  �أع�ساء 
�لختبار  يف  درجاتهم  ومتو�ّسط  �لقبلي  �لتح�سيلي  �لختبار  يف 

�لّتح�سيلي �لبعدي.
�إح�سائية بني متو�ّسط درجات . 2 ل توجد فروق ذ�ت دللة 

يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي  من  �لتجريبية  �ملجموعة  �أع�ساء 
�لّتطبيق  يف  درجاتهم  ومتو�ّسط  �ملالحظة  لبطاقة  �لقبلي  �لّتطبيق 

�لبعدي.

أهّمّية الّدراسة:
تكت�سب �لّدر��سة �حلالّية �أهّميّتها �لّنظرّية من �أهّمّية تدريب . 1

على  �ملحافظة  يف  �خلدمة  �أثناء  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي 
و�لإ�سهام  �ملهنّية،  �لّتبية  �أن�سطة مقّرر  تدري�س  م�ستوى متطّور يف 
�جلو�نب  تدري�س  على  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلم  قدرة  تنمية  يف 
�لّنظرية و�لعملّية للماّدة، ف�ساًل عن �سمان متّكن معّلم مقّرر �لّتبية 

�ساٍت �أخرى. �ملهنّية من تدري�س �ملتعّلمني من تخ�سّ
مبقّرر . 2 للمعنّيني  وبيانات  معلومات  �لّدر��سة  وتوّفر 

�لّتبية �ملهنّية، وعلى وجه �خل�سو�س معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية 
لتعريفهم باملعايري �ملهنّية �لوطنّية، وتدريبهم عليها، و�لعمل على 
ُيتوّقع  كما  وحت�سينه.  �أد�ئهم  تطوير  يف  ي�سهم  مبا  بها  �أد�ئهم  ربط 
�أن تفيد نتائج �لّدر��سة �ملوّجهني �لخت�سا�سّيني للماّدة من خالل 
�أد�ء معّلمي  �لوطنّية عند تقييم  ��ستخد�مهم قائمة �ملعايري �ملهنّية 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية للوقوف على مو�طن �ل�سعف و�لقّوة يف �أد�ئهم. 
وُيتوّقع من هذه �لّدر��سة �أن تلفت �أنظار �ملعنّيني يف وز�رة �لّتبية 
�لربنامج  �إدر�ج  على  بالتاأكيد  �ل�سورية  �لعربية  �جلمهورية  يف 
بر�مج  يف  �لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري  على  �لقائم  �ملقتح  �لّتدريبي 

�إعد�د معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية قبل �خلدمة ويف �أثنائها.

أهداف الّدراسة:
ميكن  ومربّراتها  الّدرا�سة  مل�سكلة  عر�سه  مّت  ما  على  بناًء 

حتديد اأهداف الّدرا�سة بالآتي:
يف . 1 �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ملعّلمي  تدريبي  برنامج  بناء 

لتجريب  �ختيارها  مّت  �لتي  �ملد�ر�س  يف  �لأ�سا�سي  �لّتعليم  مرحلة 
تدري�س مقّرر �لّتبية �ملهنّية وفق �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية.

حت�سني . 2 يف  �ملقتح  �لّتدريبي  �لربنامج  فاعلّية  قيا�س 
�لأد�ء �ملهني ملعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية.

حدود الّدراسة: 
مقّرر  � معمّلي  على  �لّدر��سة  �قت�شت  الب�رشية:  احلدود 

�لّتبية �ملهنّية يف �ملد�ر�س �لتي مّت �ختيارها ملرحلة �لّتجريب يف 
حمافظة �لالذقية.

احلدود املكانّية: �قت�شت �لّدر��سة على �ملد�ر�س �لّر�سمّية  �
حمافظة  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  تدري�س  تربة  فيها  ُتطّبق  �لتي 

�لالذقية.
�لبحث  � تطبيق  على  �لّدر��سة  �قت�شت  الزّمنّية:  احلدود 

خالل �لف�سل �لثاين للعام �لدر��سي )2014 /2015(.
�لبحث  � عّينة  �أفر�د  تدريب  تتمّثل يف  املو�سوعّية:  احلدود 

�لّتدريبي،  �لربنامج  يف  �ملت�سّمنة  �لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري  على 
ومدى ��ستيعابهم لها وذلك ��ستناد�ً �إىل �لأدو�ت �ملعتمدة يف �لّدر��سة.

الّتعريفات االصطالحّية واإلجرائّية:
�ملعاجلة  حتدثه  �أن  ميكن  �لذي  �لأثر  مقد�ر  هي  الفاعلّية: 
�لّتابعة  �ملتغرّي�ت  �أحد  يف  م�ستقاّلً  متغرّي�ً  باعتبارها  �لّتجريبّية 

)�سامل وم�سطفى، 2006(
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فاعلّية برنامج تدريبي ملعّلمي مقّرر الّتربية املهنّية في مرحلة الّتعليم األساسي في مدارس محافظة الالذقّية الّرسمّية
في ضوء املعايير املهنّية الوطنّية في حتسني أدائهم املهني

أ. فاطمة الزهراء يوسف شيخ خميس
د. هيثم أبو حمود

لتطوير  و�ملخّططة،  �ملنّظمة  �جلهود  هو  الّتدريبي:  الربنامج 
فاعلّية  �أكرث  جلعلهم  وذلك  �ملتدّربني،  و�ّتاهات  وخرب�ت  معارف 
�لّن�ساط  باأّنه  �إجر�ئّيًا  �أد�ء مهاّمهم )Good,2002,267(. وُيعّرف  يف 
مل�ساعدتهم  �لّدر��سة  لعّينة  �لباحثة  قّدمته  �لذي  �ملخّطط  �لّتدريبي 
على �كت�ساب �ملعارف و�خلرب�ت و�ملهار�ت �لالزمة لتدري�س �أن�سطة 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �سوء �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية بغية حت�سني 

�أد�ئهم �ملهني.
فاعلّية الربنامج الّتدريبي: ُتعّرف �إجر�ئيًا باأّنها �أثر �لربنامج 
�لّتدريبي �ملقتح كمتغرّي م�ستقّل يف حت�سني �لأد�ء �ملهني ملعّلمي 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف مد�ر�س حمافظة �لالذقية �لّر�سمّية، وُيحّدد 
هذ� �لأثر �إح�سائّيًا با�ستخد�م معادلة بالك )Black( للك�سب �ملعّدل، 

وذلك ح�سب �ملعادلة 
ن�سبة �لك�سب �ملعّدل = �س- �س + �س- �س

                                               د-�س د 
متو�سط  �س=  حيث  �ل�سابقة  �ملعادلة  رموز  تو�سيح  وميكن 
متو�سط  �س=  �لبعدي؛  �لختبار  يف  �لبحث  جمموعة  �أفر�د  درجات 
�لدرجة  د=  �لقبلي؛  �لختبار  يف  �لبحث  جمموعة  �أفر�د  درجات 

�لعظمى لالختبار. )�ل�سفره جي، 2008(
مقرّر الّتبية املهنّية: هي ماّدة تعليمّية تطبيقّية تقّدم للمتعّلم 
من  لتمّكنه  �لأ�سا�سي  �لّتعليم  مرحلة  يف  وقيم  ومهار�ت  معارف 
�كت�ساف ميوله وقدر�ته �لذ�تية، وتب�ّشه بحقيقة رغباته، وت�ساعده 
و�لّتفكري  �لبتكار  لديه  وتنّمي  معه،  و�لّتعامل  حميطه  فهم  على 
�لعلمي، ومتّكنه من �لّطالع على �لتطّور�ت يف جمال �لّتكنولوجيا) 
�ملعايري �لوطنّية ملنهاج مقّرر �لّتبية �ملهنّية، 2012(. ولأغر��س 

هذ� �لبحث �سيعتمد هذ� �لتعريف.
معلّم مقرّر الّتبية املهنّية: هو معّلم ُمعّد �إعد�د�ً علمّيًا ومهنّيًا 
مفتاحًا  ي�سّكل  باعتباره  للمعّلم  �حلديث  بالّدور  ي�سطلع  وثقافّيًا، 
للمتعّلمني،  ومي�ّش�ً  ومر�سد�ً  وموّجهًا  �لّتعليمية  للعملية  �أ�سا�سيًا 
كيف  �ملتعّلمني  تعليم  على  فيعمل  �لّتعليمية  لأن�سطتهم  وقائد�ً 
يتعّلمون وكيف يفّكرون، وهو حجر �لز�وية يف مقّرر �لّتبية �ملهنّية 
�حلالّية  �لّدر��سة  ويف   .)2005 وق�سي�س،  )�لأحمد  �ملهني  و�لّتعليم 
بتدري�س  يقومون  �لذين  �ملعّلمون  هم  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمو 
�لتي  �لّر�سمّية  �لالذقية  حمافظة  مد�ر�س  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر 
ُتطبق فيها �لّتجربة وهو مدّر�س م�ساعد �خت�سا�س معهد عمل يدوي.

املعايري املهنّية الوطنّية: و�سف تف�سيلي ملا ينبغي �أن يعرفه 
د�خل  �لّتدري�س  �أثناء  يف  به  يقوم  �أن  وي�ستطيع  به،  ويوؤمن  �ملعّلم، 
ف، كما وي�ستمل هذ� �ملعنى على توّقعات ملعارف و�ّتاهات  �ل�سّ
هذ�  ولأغر��س   .)2014 و�آخرون،  )�سلوم  �ملعّلم  و�أد�ئهم  ومهار�ت 

�لبحث �سيتم �عتماد هذ� �لتعريف. 
املعايري املهنّية الوطنّية ملعلّم مقرّر الّتبية املهنّية: ُتعّرف 
�لفّعالة  و�لأد�ء�ت  �لأ�سا�سّية  �ملحّدد�ت  من  جمموعة  باأّنها  �إجر�ئيًا 
�لتي ت�ستخدم للحكم على جودة �أد�ء معّلم مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف 
�أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية، وميكن و�سف كّل منها  �أثناء تدري�سه 
وقيا�سه من خالل حتّقق �ملوؤ�ّش�ت �ملّت�سلة بكّل جانب مّت�سل باأد�ء 

معّلم مقّرر �لّتبية �ملهنّية.
الأداء املهني: ُيعّرف �إجر�ئّيًا باأّنه قدرة معّلمي مقّرر �لّتبية 

�ملهنّية على حت�سني ممار�ساتهم �ملتعّلقة بدورهم �لتعليمي و�لّتبوي 
يف  و�مل�سّمم  �ملقتح  �لّتدريبي  �لربنامج  جل�سات  ح�سورهم  بعد 

�سوء �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية.

الّطريقة واإلجراءات:
�لّدر��سة،  و�أد�ة  وعينتها،  �لّدر��سة  ملجتمع  و�سف  ياأتي  فيما 
�لتي  �لإح�سائّية  و�ملعاجلات  وثباتها،  �سدقها  من  �لتحقق  وطرق 

��ستخدمتها �لباحثة للتو�سل �إىل �لنتائج.

منهجّية الّدراسة
�عتمدت �لباحثة �ملنهج �سبه �لّتجريبي ذي �ملجموعة �لو�حدة 
مالءمة  �ملناهج  )�أكرث  وكونه  �حلايل،  �لبحث  طبيعة  ينا�سب  كونه 
بط  لر�سد �حلقائق، و�سياغة �لتف�سري�ت على �أ�سا�س متكامل من �ل�سّ

و�ل�سدق �ملنهجي( )عبد �حلميد، 2005، 312(.

جمتمع الّدراسة وعينتها:
مقّرر  تدري�س  تربة  تطّبق  �لتي  للمد�ر�س  �لكلي  �لعدد  بلغ 
�لالذقية  حمافظة  يف  �لأ�سا�سي  �لّتعليم  مرحلة  يف  �ملهنّية  �لّتبية 
على  ويقوم   ،)2015/2014( �لدر��سي  �لعام  خالل  مدر�سة   )15(
ومعّلمة  معّلمًا   )15( �ملد�ر�س  هذه  يف  للماّدة  �لفعلي  �لتدري�س 
�ختارت  �خلدمة.  عن  خلروجها  �خلان(  )وطى  مدر�سة  ��ستبعاد  بعد 
�لّتبية  مقّرر  �سملت جميع معّلمي ومعّلمات  �لباحثة عينة ق�سدّية 
�ملهنّية يف �ملد�ر�س �لتي تقوم بتنفيذ �لّتجربة و�لبالغ عددهم )15( 

معّلمًا.

أدوات الدارسة:
ا�ستخدمت الباحثة يف الّدرا�سة الأدوات الآتية:

مّت  ♦ القبلي/البعدي:  املعريف  الّتح�سيلي  الختبار  اأولً: 
ويهدف  �ملقتح،  �لّتدريبي  للربنامج  قبلي/بعدي  �ختبار  �إعد�د 
مدى  على  �حلكم  �إىل  �حلايل  �لبحث  يف  �لقبلي/�لبعدي  �لختبار 
�ملعّلم  �إعد�د  �ملعايري يف  �ملتعّلقة مبدخل  �ملعرفية  �لأهد�ف  حتّقق 
وبالتايل  �ملهنّية،  �لّتبية  مقّرر  ملعّلم  �لوطنّية  �ملهنّية  و�ملعايري 
للمعايري  �ملعريف  �ملكّون  تنمية  يف  �لّتدريبي  �لربنامج  �أثر  قيا�س 
يف  �لختبار  تاأّلف  �ملهنّية،  �لّتبية  مقّرر  ملعّلم  �لوطنّية  �ملهنّية 
�سورته �لنهائية من )30( �سوؤ�ًل من نوع �لختيار من متعّدد )�أربعة 
خيار�ت و�حد منها �سحيح فقط(، وقد ر�عت �لباحثة يف �إعد�د بنود 
للربنامج  و�لّتعليمية  �لعامة  بالأهد�ف  �ملبا�ش  �لرتباط  �لختبار 

�لّتدريبي و�ل�سياغة �للغوية �لو��سحة ملحق )1(.
املهنّية:  ♦ الّتبية  مقرّر  معلّم  اأداء  مالحظة  بطاقة  ثانياً: 

�أد�ء  حيث هدفت بطاقة �ملالحظة �إىل �حلكم على مدى �لتح�ّسن يف 
معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف مرحلة �لّتعليم �لأ�سا�سي يف مد�ر�س 
مّت  �لّتجريب،  �ختيارها ملرحلة  مّت  �لتي  �لّر�سمّية  �لالذقية  حمافظة 
حتديد �أبعاد بطاقة �ملالحظة يف �سوء موؤ�ّش�ت �ملعايري �لّرئي�سّية 
وهي  �لباحثة  �عتمدتها  �لتي  �لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري  لقائمة 
وقد  �ملهنّية،  �لّتبية  مقّرر  معّلم  لدى  �ملطلوب مالحظتها  �لأد�ء�ت 
�سلوكية،  �أفعال  �سكل  على  تكون  �أن  �سياغتها  يف  �لباحثة  ر�عت 
و�أد�ء�ت ميكن مالحظتها مع تب�سيط عبار�تها قدر �لإمكان و�لبتعاد 
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مدى  لتعك�س  �ملالحظة  بطاقة  �أتت  فقد  وبذلك  �ملنفية،  �جلمل  عن 
�سوء  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ملعّلمي  �ملهني  �لأد�ء  يف  �لتح�ّسن 
�لربنامج  خالل  عليها  تدريبهم  مّت  �لتي  �لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري 
�لأد�ء  حت�سني  يف  �لّتدريبي  �لربنامج  فعالية  وبالتايل  �لّتدريبي؛ 
�ملهني ملعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية، وبذلك �حتوت بطاقة �ملالحظة 
على )14( معيار�ً رئي�سًا حتتوي على )82( موؤ�ّش�ً ميكن مالحظتها 
د�خل  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي  �أد�ء  يف 

م�سغل �لّتبية �ملهنّية ملحق )2(.
ثالثاً: الربنامج الّتدريبي املقتح: بنت �لباحثة �لربنامج  ♦

�لّتبية  مقّرر  ملعّلمي  �ملهني  �لأد�ء  لتح�سني  �ملقتح  �لّتدريبي 
�لّر�سمّية،  �لالذقية  حمافظة  مد�ر�س  يف  �لأ�سا�سّية  للمرحلة  �ملهنّية 
وذلك باّتباع �خلطو�ت �لعلمّية لبناء �لرب�مج �لّتدريبّية وت�سميمها، 

وكانت على �لّنحو �لآـتي:
�ملعايري  يف  �ملتمّثل  �ملتعّلق  �لّتبوي  �لأدب  على  �لّطالع 
وفق  �ملناهج  ملتطّلبات  �لوطنّية  �لور�سة  بها  �أو�ست  �لتي  �لوطنّية 
مدخل �ملعايري يف �جلمهورية �لعربية، و�لأدبيات �ملتعّلقة بتدريب 
�ملعّلمني وتقومي �أد�ئهم ب�سفة عامة ومعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية 
)Lowe,2000 ؛Laugh ran North field,1995؛  ة مثل:  ب�سفة خا�سّ
جاد، 2003؛ �ل�سّيد، 2005؛ �ل�سوبكي، 2007؛ �لّده�س، 2009؛ �ليمني، 
؛Chukwurah & Okute (2011) روبرت  2011؛ ت�سوكيور�ه و�أكيوت 

)Robert 2011(؛ �حل�سني، 2012؛ �لغامدي، 2012؛ ر�ش�س، 2013( 
�ملعلومات . 1 على  بالّتكيز  �لّتدريبي  �لربنامج  تطوير 

و�لإجر�ء�ت و�لأن�سطة �لتي ت�ساعد معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية على 
حت�سني �أد�ئهم �ملهني يف �سوء �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية.

منها، . 2 كّل  ومّدة  وعددها،  �جلل�سات،  مو�سوعات  ُحّددت 
و�أهد�فها �لعاّمة و�لّتعليمّية، �إ�سافة �إىل �أ�ساليب �لّتدريب و�لإجر�ء�ت 
و�لأن�سطة و�لعرو�س، وُحّددت �سبع جل�سات تدريبّية للربنامج مّدة كل 
جل�سة ثالث �ساعات بو�قع جل�ستني يف �لأ�سبوع وملّدة ثالثة �أ�سابيع 
متتالية، ومّت �لّتدريب من خالل �أ�ساليب تدريبّية متنّوعة، متّثلت يف 
�لعمل يف جمموعات )4،3( �أع�ساء لكل جمموعة، و�ملناق�سة، وطرح 

�لأ�سئلة، و�لّنقد، و�لّتحليل، و�لأن�سطة �جلماعّية، و�لّتقييم.

وصف الربنامج:
تعريف  ♦ وهو  التدريبي:  الربنامج  من  العاّم  الهدف  اأولً: 

�لوطنّية،  �ملهنّية  �ملعايري  على  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي 
�لتي  �لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري  �سوء  يف  �لّتدري�س  على  وتدريبهم 
�لأهد�ف  ح  يو�سّ  )3( و�مللحق  �ملهني.  �أد�ئهم  حت�سني  يف  ت�سهم 

�لعامة و�لّتعليمية للربنامج �لّتدريبي.
الربنامج  ♦ لتنفيذ  امل�ستخدمة  الّتدريبية  الو�سائل  ثانياً: 

عمل  �أور�ق  �ملتعددة،  �لو�سائط  )�حلا�سوب وجهاز عر�س  الّتدريبي: 
يح�ّشها �ملتدرّبون )معّلمو مقّرر �لّتبية �ملهنّية(.

ثالثاً: حمتوى الربنامج الّتدريبي وجل�ساته: بعد مر�جعة  ♦
�لأدب �لتبوي �ملتمّثل يف �ملعايري �لوطنّية �لتي �أو�ست بها �لور�سة 
�جلمهورية  يف  �ملعايري  مدخل  وفق  �ملناهج  ملتطّلبات  �لوطنّية 
�لعربية �ل�سورية، و�لأدبيات �ملتعّلقة بتدريب �ملعّلمني وتقومي �أد�ئهم 
ة،  خا�سّ ب�سفة  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ماّدة  ومعّلمي  عامة  ب�سفة 
�عتمدت �لباحثة يف حمتوى �لربنامج �لّتدريبي قائمة �ملعايري �لتي 
�أو�ست بها �لور�سة �لوطنّية ملتطّلبات �ملناهج وفق مدخل �ملعايري، 
وقائمة �ملعايري �ملهنّية ملعّلمي �لريا�سيات �لتي ُطّبقت يف در��سة 
ر�ش�س )2013( على جمموعة من معّلمي �لريا�سيات يف مد�ر�س 
�لّتبية  مقّرر  تدري�س  طبيعة  �سوء  يف  �لتعديالت  �إجر�ء  مع  غّزة، 
منها  �ملنا�سب  وحتديد  �ل�سورية  �لعربية  �جلمهورية  يف  �ملهنّية 
للتطبيق؛ كون مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية 
ما يز�ل قيد �لّتجريب و غري ُمعّمم على جميع مد�ر�س مرحلة �لّتعليم 
تني  �لأ�سا�سي، وغري ُمدرٍج يف �خلّطة �لّدر��سية بل ُيطّبق مبعّدل ح�سّ
قائمة  �لباحثة  �ختارت  وقد  �لّر�سمي،  �لّدو�م  بعد  �أو  قبل  �أ�سبوعيًا 
�ملعايري �ملهنّية ملعّلمي �لريا�سيات �لتي ُطّبقت يف در��سة ر�ش�س 
)2013( كون �لريا�سيات ماّدة ذ�ت طبيعة عملّية تطبيقّية، ومقّرر 
�لّتبية �ملهنّية يجمع بني �لنظري و�لّتطبيقي؛ وبذلك تكون �لقائمة 
�حتوت على )6( جمالت رئي�سة تت�سّمن )14( معيار�ً حتتوي )82( 
�ملهنّية.  �لّتبية  مقّرر  معّلمي  �أد�ء  يف  مالحظتها  ميكن  موؤ�ّش�ً 

و�جلدول )1( يو�سّح ذلك:

جدول )1(
المجاالت والمعايير وعدد المؤشرات لقائمة المعايير المهنّية الوطنّية والمعاصرة التي اعتمدتها الباحثة

عدد املوؤ�رشاتاملعياراملجالم

�أخالقّيات مهنة �لّتعليم1
10�أخالقّيات �ملهنة

7�لّتنمية �ملهنّية وحت�سني �لأد�ء

�ملعرفة باملتعلمني وطبيعة �ملاّدة2
4فهم طبيعة �ملتعّلمني وتعزيز تعلمهم

8�إتقان ماّدة مقّرر �لّتبية �ملهنّية وكيفّية تعليمها

�لتخطيط لعملية �لتدري�س3

6�لتخطيط لتدري�س �أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية بطريقة غري تقليدية

4ت�سميم �أن�سطة �إبد�عية ود�عمة لعملية �لتعلم

4�لتخطيط لأهد�ف كربى ولي�س ملعلومات تف�سيلية
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في ضوء املعايير املهنّية الوطنّية في حتسني أدائهم املهني

أ. فاطمة الزهراء يوسف شيخ خميس
د. هيثم أبو حمود

عدد املوؤ�رشاتاملعياراملجالم

تنفيذ �لتدري�س4

12��ستخد�م مد�خل تدري�سية حديثة

4�لهتمام بالأن�سطة �لإبد�عية وحل �مل�سكالت يف مقّرر �لّتبية �ملهنّية

5توفري بيئة �سفية م�سجعة على تعلم �أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية

�لتقومي5

6تقومي �ملتعلمني

4�لتقومي �لذ�تي

3توظيف �لتغذية �لر�جعة

5�لتطوير و�إقامة �ش�كة مع �ملجتمع�لتطوير6

1482املجموع

�أ�سئلة  من  �لأول  �ل�سوؤ�ل  عن  �لإجابة  مّتت  قد  تكون  وبذلك 
�لّدر��سة و�لذي ين�ّس على )ما �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية �لتي ت�سهم 
يف حت�سني �لأد�ء �لأكادميي ملعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف مد�ر�س 
فقد  �لّتدريبي  �لربنامج  جل�سات  �أّما  �لّر�سمّية؟(.  �لالذقية  حمافظة 

توّزعت على �لنحو �لآتي:
جدول )2(

جلسات وأهداف البرنامج الّتدريبي المقترح 

الهدفاجلل�سةاليوم

�لأوىل�لأول
�لتعارف، و�لتعريف بالربنامج: من حيث �أهد�ف 
�لربنامج و�لأ�سلوب �ملّتبع يف �لّتدريب، وتوزيع 

�ملهّمات على �جلل�سات.
�لّتدريب على �ملجال �لأول )�أخالقّيات مهنة �لّتعليم(�لثانية�لثاين

�لّتدريب على �ملجال �لثاين )�ملعرفة باملتعّلمني �لثالثة�لثالث
وطبيعة �ملادة(

�لّتدريب على �ملجال �لثالث )�لّتخطيط لعملّية �لر�بعة�لر�بع
�لّتدري�س(

�لّتدريب على �ملجال �لر�بع )تنفيذ �لّتدري�س(�خلام�سة�خلام�س

�لّتدريب على �ملجال �خلام�س )�لتقومي(�ل�ساد�سة�ل�ساد�س

�لّتدريب على �ملجال �ل�ّساد�س )�لتطوير(�ل�سّابعة�ل�سابع

�لتجريب �ل�ستطالعي للربنامج �لّتدريبي �ملقتح: مّت تطبيق 
�لربنامج �لّتدريبي �ملقتح �لقائم على تدريب معّلمي مقّرر �لّتبية 
�ملهنّية على �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية على عّينة ��ستطالعية ق�سدّية 
�سملت )5( من معّلمي ماّدة مقّرر �لّتبية �ملهنّية وذلك خالل �سهر 
�سباط من �لعام �لدر��سي )2015/2014(، حيث �جتمعت �لباحثة 
زيد  بن  �أ�سامة  مدر�سة  م�سغل  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي  مع 
يف  �لّتبية  مديرية  �إذن  على  �حل�سول  بعد  �لالذقية  حمافظة  يف 
كما  �ملذكورة،  �ملدر�سة  م�سغل  يف  باملعملني  لالجتماع  �ملحافظة 
�لتجهيز�ت  وتقدمي  �ملعّلمني  لتدريب  تعاونًا  �ملدر�سة  مدير  �أبدى 
�لجتماع  هذ�  يف  �ملعّلمني  �إطالع  جرى  للتدريب.  �لالزمة  �لتقنية 
�لتي  �لّتبية �ملهنّية  �لتجربة وظروفها و�أن�سطة مقّرر  على خطو�ت 
�ملهنّية  �ملعايري  �سوء  يف  تدري�سها  على  تدريبهم  يجري  �سوف 

�لوطنّية �إذ �لتقت �لباحثة مع �ملعّلمني على مد�ر �أ�سبوع بحيث متتد 
جل�سة �لّتدريب ملدة ثالث �ساعات.

�لتاأّكد من �سدق �لختبار �لّتح�سيلي �لقبلي/�لبعدي وثباته: 
مّت �عتماد �لطرق �لآتية يف ح�ساب �سدق �لختبار وثباته:

�سدق �لختبار: ُعر�س �لختبار �لقبلي/ �لبعدي مع �لربنامج 
�أع�ساء  �لخت�سا�س و�خلربة من  �لّتدريبي على جمموعة من ذوي 
�لهيئة �لتدري�سية بجامعتي دم�سق وت�شين، و�ملوّجه �لخت�سا�سي 
على  قدرتها  من  �لتاأّكد  بق�سد  وذلك  �لالذقية،  حمافظة  يف  للماّدة 
قيا�س ما �أُعّد لقيا�سه، وقد �أّكد �ل�سادة �ملحّكمون على �سدق �لختبار 
�لتعديالت  بع�س  �إجر�ء  مع  �ملقتح  �لربنامج  مع  �لبعدي  �لقبلي/ 

�للغوية وزيادة عدد بنود �لختبار وقد مّت �لأخذ مبالحظاتهم.
ثبات الختبار: جرى �لتاأّكد من ثبات �لختبار بطريقة �لتجزئة 
�لن�سفية؛ �إذ جرى تزئة فقر�ت كل جمال من جمالت �لختبار �إىل 
تنتمي  �لتي  و�لأ�سئلة  �لأول  للن�سف  تنتمي  �لتي  �لأ�سئلة  جز�أين 
للن�سف �لثاين، ثم ح�سب معامل �رتباط بري�سون بني �لن�سف �لأول 
0.969 وهو معامل  �لثاين، وقد كان معامل �لرتباط =  و�لن�سف 
ثبات عايل يدل �إىل ثبات �لختبار و�سالحيته. كما ��ستخرج معامل 
كرونباخ  معادلة  با�ستخد�م  وجمالته  لالختبار  �لد�خلي  �لّت�ساق 
�ألفا. وبلغ )0.709( للدرجة �لكّلّية، يف حني تر�وحت معامالته بني 
)0.697-0.717( ملجالت �لختبار. وقد مّت �عتماد هذ� �لنوع من 
�إجر�ء  �إمكانّية  لعدم  �لد�خلي(  و�لّت�ساق  �لن�سفية  )�لتجزئة  �لثبات 
ثبات �ل�ستقر�ر، وذلك لعدم وجود عينة خارج جمتمع �لّدر��سة ميكن 

تطبيق �لأد�ة عليها.
�لقبلي/�لبعدي:  �لّتح�سيلي  �لختبار  تطبيق  زمن  حتديد 
�نتهى  معّلم  �أول  ��ستغرقه  �لذي  �لزمن  جمع  خالل  من  ح�سابه  ومّت 
��ستغرقه  �لذي  �لزمن  مع  دقيقة   )20( �لختبار  عن  �لإجابة  من 
تبنّي  لذلك  ووفقًا  �ثنني،  على  �لناجت  ق�سمة  ثّم   ،)45( معّلم  �آخر 
كما  �أ�سئلته.  عن  لالإجابة  دقيقة   )35( �إىل  يحتاج  �لختبار  �أّن 
حيث  �لختبار  لفقر�ت  و�لتمييز  �ل�سعوبة  معامالت  ��سُتخرجت 
تر�وحت معامالت �ل�سعوبة بني )0.77-0.25(، يف حني تر�وحت 

معامالت �لتمييز بني )0.33-0.59(.
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الجدول )3(
مواصفات االختبار القبلي/ البعدي للبرنامج المقترح في تدريب معّلمي ماّدة مقّرر الّتربية المهنّية في صورته النهائية

املجالت
جمموع عدد اأرقام الأ�سئلة يف الختبار وم�ستوياتها

الأ�سئلة
عدد الدرجات 

املخ�س�سة
معامل ثبات 

الختبار
زمن 

الختبار تركيبحتليلفهمتذكر

1440.9635-2-3-4�أخالقّيات مهنة �لّتعليم

577 - 786-9-10-11�ملعرفة باملتعّلمني وطبيعة �ملاّدة

1498-16-1918-1220-13-15-17�لتخطيط لعملّية �لّتدري�س

2267-2124-23-25-26تنفيذ �لّتدري�س

282722�لتّقومي

2922-30�لّتطوير

137283030�ملجموع

بطاقة مالحظة �أد�ء معّلم مقّرر �لّتبية �ملهنّية: �ّتبعت �لباحثة 
�خلطو�ت �لآتية يف �إعد�د بطاقة �ملالحظة:

قيا�س  �إىل  هدفت  حيث  املالحظة:  بطاقة  من  الهدف  حتديد 
يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ملعّلم  �ملهن  �لأد�ء  يف  �لتح�ّسن  مقد�ر 
ُتطّبق  �لتي  �لّر�سمّية  �لالذقية  حمافظة  مبد�ر�س  �لأ�سا�سية  �ملرحلة 

تربة تدري�س �ملقّرر.
حتديد اأبعاد بطاقة املالحظة: مّت حتديد �أبعاد بطاقة �ملالحظة 
يف �سوء �ملعايري �لرئي�سة �لتي �أو�ست بها �لور�سة �لوطنّية ملتطّلبات 
ملعّلمي  �ملهنّية  �ملعايري  وقائمة  �ملعايري،  مدخل  وفق  �ملناهج 
)2013(، حيث كانت  ُطّبقت يف در��سة ر�ش�س  �لتي  �لريا�سيات 
�ملوؤ�ّش�ت هي �لأد�ء�ت �ملطلوب مالحظتها لدى معّلم مقّرر �لّتبية 
�أفعال  �سورة  يف  و�ملوؤ�ّش�ت  �ملعايري  �سياغة  جرى  وقد  �ملهنّية، 
�سلوكية و�أد�ء�ت ميكن مالحظتها مع تب�سيط عبار�تها قدر �لإمكان 
�ملالحظة  بطاقة  �أتت  فقد  هذ�  وعلى  �ملنفية،  �جلمل  عن  و�لبتعاد 
لتعك�س مقد�ر �لتح�ّسن �ملهني يف �أد�ء معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية 
بطاقة  تكون  وبذلك  �لوطنّية،  �ملهنّية  �ملعايري  على  تدريبهم  بعد 
معيار�ً   )14( تت�سّمن  رئي�سة  جمالت   )6( على  �حتوت  �ملالحظة 
حتتوي )80( موؤ�ّش�ً ميكن مالحظتها يف �أد�ء معّلمي مقّرر �لّتبية 

�ملهنّية. �نظر �جلدول )2(.
�ملالحظة  بطاقة  �لباحثة  عر�ست  املالحظة:  بطاقة  �سدق 
و�خلربة  �لخت�سا�س  ذوي  من  جمموعة  على  �لأّولّية  �سورتها  يف 
و�ملوّجه  وت�شين،  دم�سق  بجامعتي  �لتدري�سية  �لهيئة  �أع�ساء  من 
�ل�سادة  �أّكد  وقد  �لالذقية،  حمافظة  يف  للماّدة  �لخت�سا�سي 
لأّنها  �سياغة  �إعادة  �إىل  حتتاج  �ملوؤ�ّش�ت  بع�س  �أّن  �ملحّكمون 

تتكّون من عبار�ت غام�سة، وقد مّت �لأخذ مبالحظاتهم.
ثبات بطاقة املالحظة: مّت تطبيق بطاقة �ملالحظة ��ستطالعيًا 
على جمموعة مكّونة من )5( من معّلمي ماّدة مقّرر �لّتبية �ملهنّية 
يف �ملرحلة �لأ�سا�سية من خارج عّينة �لّدر��سة ومّت ح�ساب �لثبات عن 
طريق ح�ساب معامل �ألفا كرونباخ حيث بلغ �لثبات )0.737(، وت�سري 
هذه �لقيمة �إىل متّتع بطاقة �ملالحظة بالقدر �لكايف من �لثبات، كما 
عرب  �لتحليل  ثبات  خالل  من  �لثبات  من  بالتاأكد  �لباحثة  قامت 
بزميلة  وبال�ستعانة  بنف�سها  �ملعّلمني  بتقييم  قامت  حيث  �لأفر�د، 

�أخرى، ومّت ح�ساب ثبات �ملالحظني ح�سب معادلة كوبر )�لعجرمي، 
2013( يف ح�ساب معامل ثبات كل بند من بنود بطاقات �ملالحظة 

)ملحق، 2(. و�جلدول )4( يو�سح ذلك.
الجدول)4(

 معامل ثبات بطاقة المالحظة بطريقتي ألفا كرونباخ وثبات التحليل عبر األفراد

جمالت بطاقة 
املالحظة

ثبات التحليل عرب الأفرادالثبات بطريقة األفا كرونباخ
معامل التفاقمعامل الثبات

)1(0.68080

)2(0.65671.42

)3(0.75475

)4(0.76187.5

)5(0.75883.33

)6(0.74775

)7(0.78875

)8(0.76691.66

)9(0.73575

)10(0.76980

)11(0.75866.66

)12(0.67375

)13(0.73366.66

)14(0.75680

0.73779.26الكلي

إجراءات الّدراسة: 
لتحقيق اأهداف الّدرا�سة قامت الباحثة باإّتباع اخلطوات الآتية: 

�لور�سة . 1 بها  �أو�ست  �لتي  �ملعايري  قائمة  على  �لّطالع 
�ملعايري  وقائمة  �ملعايري،  مدخل  وفق  �ملناهج  ملتطّلبات  �لوطنّية 
�ملهنّية ملعّلمي �لريا�سيات �لتي ُطّبقت يف در��سة ر�ش�س )2013( 
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في ضوء املعايير املهنّية الوطنّية في حتسني أدائهم املهني

أ. فاطمة الزهراء يوسف شيخ خميس
د. هيثم أبو حمود

و�خلروج بقائمة معايري وطنّية ومعا�شة لأد�ء معّلم مقّرر �لّتبية 
�ملهنّية.
�إعد�د �لربنامج �لّتدريبي، و�لإعالن عنه يف بد�ية �لف�سل . 2

�ّلدر��سي �لثاين )2014 /2015(.
جميع . 3 �سملت  ق�سدية  عّينة  وهي  �لّدر��سة  عّينة  حتديد 

تربة  تطّبق  �لتي  �ملد�ر�س  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  ماّدة  معّلمي 
تطّوعو�  وقد   ،)10( عددهم  و�لبالغ  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  تدري�س 
حل�سور �لربنامج �لّتدريبي باختيارهم، وجميعهم ح�شو� جل�سات 

�لربنامج، وذلك بعد ��ستبعاد عّينة �لّتجربة �ل�ستطالعّية.
وبطاقة . 4 �لّتح�سيلي  �لختبار  تطبيق  �لقبلي:  �لّتطبيق 

تربية  معلم  لكل  ح�س�س  ع�شة  �لباحثة  ح�شت  حيث  �ملالحظة 
مهنية خالل �لف�سل �لأول للعام �لّدر��سي 2015-2014.

�لّدر��سة على �لربنامج . 5 �أفر�د عّينة  �لّتجربة: تدريب  �إجر�ء 
�لّتدريبي �ملقتح.

وبطاقة . 6 �لّتح�سيلي  �لختبار  تطبيق  �لبعدي:  �لّتطبيق 
تربية  معلم  لكل  ح�س�س  ع�شة  �لباحثة  ح�شت  حيث  �ملالحظة 
وذلك   ،2015-2014 �لّدر��سي  للعام  �لثاين  �لف�سل  خالل  مهنية 

بعد �نتهاء جل�سات �لربنامج �لّتدريبي.
وتقدمي . 7 وتف�سريها  ومناق�ستها  �لّنتائج  ��ستخال�س 

�ملقتحات يف �سوئها.

املعاجلة اإلحصائّية:
لالإجابة عن اأ�سئلة الّدرا�سة اُ�ستخدمت املعاجلات الإح�سائّية 

الآتية:
للّتطبيق . 1 �ملعيارّية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�ّسطات 

�لقبلي و�لبعدي.
متو�ّسطي . 2 بني  �لفروق  لدللة   )Wilcoxon Test( �ختبار 

�لقبلي  �لّتطبيقني  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي  �أفر�د  درجات 
و�لبعدي.

نتائج الّدراسة:
لالإجابة عن �سوؤ�ل �لّدر��سة �لرئي�سي و�لذي ن�سه« ما فاعلّية 
�لربنامج �لّتدريبي �ملقتح ملعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف مرحلة 
�سوء  يف  �لّر�سمّية  �لالذقية  حمافظة  مد�ر�س  يف  �لأ�سا�سي  �لّتعليم 
�ملهني؟  �أد�ئهم  حت�سني  يف  و�ملعا�شة  �لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري 

�ختربت �لباحثة �لفر�سيتني �لرئي�ستني �لآتيتني:
فروق  توجد  )ل  �أنه:  تن�س  و�لتي  �لأوىل  �لفر�سية  لختبار 
د�ّلة �إح�سائيًا عند م�ستوى )α= 0.05( بني متو�ّسط درجات �أع�ساء 
�ملجموعة �لتجريبية من معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �لختبار 
�لّتح�سيلي  �لختبار  يف  درجاتهم  ومتو�ّسط  �لقبلي  �لتح�سيلي 
�ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�ّسطات  ح�ساب  مّت  �لبعدي(. 
�لّتح�سيلي و�جلدول )5( يبني  �لّدر��سة على �لختبار  لتطبيق عينة 

ذلك.
الجدول )5(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية للتطبيقين القبلي والبعدي لالختبار الّتحصيلي

النحراف املعيارياملتو�ّسط احل�سابيعدد الأفرادالختبار

1011.201.398�لقبلي

1035.201.619�لبعدي

يّت�سح من نتائج �جلدول )5( �أن متو�ّسط درجات �أفر�د �لعينة 
�لقبلي  �لّتطبيق  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي  من  �لتجريبية 
يف  �ملتو�ّسط  بلغ  حني  يف   ،)11.20( بلغ  قد  �لّتح�سيلي  لالختبار 
�لأد�ء  يف  فروق  وجود  على  يدل  وهذ�   ،)35.20( �لبعدي  �لّتطبيق 
�ملهني لدى عينة �لّدر��سة ل�سالح درجات �لّتطبيق �لبعدي. وللتاأّكد 
على  �لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د  درجات  بني  �لفروق  دللة  من 
�ختبار  ��ستخد�م  مّت  �لّتح�سيلي  لالختبار  و�لبعدي  �لقبلي  �لّتطبيق 
)Wilcoxon Test(، وقد جلاأت �لباحثة �إىل هذ� �لنوع من �لختبار�ت 
�لّتوزيع  تتبع  ل  �لعينة  �إجابات  لأّن  نظر�ً  �لالمعّلمية  �لإح�سائية 
�لطبيعي وهذ� يرجع ل�سغر عدد �ملجتمع �لكلي للبحث وعّينته لكون 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية ما يز�ل قيد �لتجريب وغري معّمم على جميع 

مد�ر�س �ملحافظة. وي�سري �جلدول )6( �إىل نتائج هذ� �لختبار.
الجدول)6(

اختبار )Wilcoxon Test( لداللة الفروق بين متوّسطي درجات أفراد معّلمي مقّرر الّتربية المهنّية في االختبار القبلي ومتوّسط درجاتهم في االختبار البعدي

متو�ّسط العدداملجموعاتالختبار
الرتب

جمموع 
الرتب

الدرجة 
Z املعياريةP.Valueالقرار

�لختبار 
�لّتح�سيلي

0�لبعدي �أقل من �لقبلي

5.5055.002.8420.004
توجد فروق 

د�ّلة 10�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

 )P.Value( �لحتمالية  �لقيمة  �أّن   )6( �جلدول  من  يت�سح 
للّدرجة �ملعيارية )Z( ت�ساوي )0.004( وهي �أقل من �لقيمة �ملحددة 
متو�ّسطي  بني  �إح�سائيًا  د�ل  فرق  وجود  �إىل  ي�سري  مما   ،)0.05(
درجات معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �لختبار �لّتح�سيلي ل�سالح 
�لختبار �لبعدي. وبذلك ترف�س �لفر�سية �ل�سفرية وتقبل �لفر�سية 
�لبديلة و�لتي تن�س على �أنه: )توجد فروق د�ّلة �إح�سائيًا عند م�ستوى 
�أع�ساء �ملجموعة �لتجريبية من  )α= 0.05( بني متو�ّسط درجات 

معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �لختبار �لتح�سيلي �لقبلي ومتو�ّسط 
درجاتهم يف �لختبار �لّتح�سيلي �لبعدي ل�سالح �لختبار �لبعدي(.

لختبار �لفر�سية �لثانية و�لتي تن�س �أنه: )ل توجد فروق د�ّلة 
�أع�ساء  درجات  متو�ّسط  بني   )α= 0.05( م�ستوى  عند  �إح�سائيًا 
�لأد�ء  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي  من  �لتجريبية  �ملجموعة 
�لقبلي ومتو�ّسط درجاتهم يف �لأد�ء �لبعدي وذلك يف بطاقة مالحظة 
�أد�ء معّلم مقّرر �لّتبية �ملهنّية(. جرى ح�ساب �ملتو�ّسطات �حل�سابية 
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و�لنحر�فات �ملعيارية لأد�ء عينة �لّدر��سة على جمالت بطاقة �ملالحظة و�جلدول )7( يبني ذلك.
الجدول )7(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية للتطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة

املتو�ّسط عدد الأفرادجمالت بطاقة املالحظة
احل�سابي

النحراف 
املعياري

�أخالقيات �ملهنة�ملعيار �لأول:
�لأد�ء �لقبلي

10
15.402.271

26.901.912�لأد�ء �لبعدي

�لتنمية �ملهنّية وحت�سني �لأد�ء�ملعيار �لثاين:
�لأد�ء �لقبلي

10
9.602.271

18.201.033�لأد�ء �لبعدي

فهم طبيعة �ملتعلمني�ملعيار �لثالث:
�لأد�ء �لقبلي

10
5.501.434

10.801.229�لأد�ء �لبعدي

�إتقان مقّرر �لّتبية �ملهنّية وكيفية تعليمها�ملعيار �لر�بع:
�لأد�ء �لقبلي

10
9.801.751

20.101.969�لأد�ء �لبعدي

�لتخطيط لتدري�س �أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية بطريقة غري تقليدية�ملعيار �خلام�س:
�لأد�ء �لقبلي

10
8.001.155

15.401.506�لأد�ء �لبعدي

ت�سميم �أن�سطة �إبد�عية د�عمة لعملية تعلم �أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية�ملعيار �ل�ساد�س:
�لأد�ء �لقبلي

10
5.601.430

10.701.703�لأد�ء �لبعدي

�لتخطيط لأهد�ف كربى ولي�س ملعلومات تف�سيلية�ملعيار �ل�سابع:
�لأد�ء �لقبلي

10
5.401.265

10.501.354�لأد�ء �لبعدي

��ستخد�م مد�خل تدري�سية حديثة وطرق تعلم ن�سط�ملعيار �لثامن:
�لأد�ء �لقبلي

10
15.702.791

31.403.438�لأد�ء �لبعدي

�لهتمام بالأن�سطة �لإبد�عية وحل �مل�سكالت يف مقّرر �لّتبية �ملهنّية�ملعيار �لتا�سع:
�لأد�ء �لقبلي

10
7.100.994

11.100.994�لأد�ء �لبعدي

توفري بيئة �سفية م�سجعة على تعلم �أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية�ملعيار �لعا�ش:
�لأد�ء �لقبلي

10
7.701.160

13.500.707�لأد�ء �لبعدي

تقومي �ملتعلمني�ملعيار �حلادي ع�ش:
�لأد�ء �لقبلي

10
11.000.816

17.000.816�لأد�ء �لبعدي

�لتقومي �لذ�تي�ملعيار �لثاين ع�ش:
�لأد�ء �لقبلي

10
5.501.269

11.001.054�لأد�ء �لبعدي

�لتغذية �لر�جعة�ملعيار �لثالث ع�ش:
�لأد�ء �لقبلي

10
3.600.699

8.900.316�لأد�ء �لبعدي

�لتطوير و�إقامة �ش�كة مع �ملجتمع�ملعيار �لر�بع ع�ش:
�لأد�ء �لقبلي

10
7.001.700

14.100.994�لأد�ء �لبعدي

املجموع الكلي
الأداء البعدي

10�لأد�ء �لقبلي

219.60

116.9013.042

219.6011.257

يّت�سح من نتائج �جلدول )7( �أن متو�ّسط درجات �أفر�د �لعينة 
�لتجريبية من معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �لأد�ء �لقبلي لبطاقة 
�لأد�ء  على  متو�ّسطها  بلغ  حني  يف   ،)116.90( بلغ  قد  �ملالحظة 

�ملهني  �لأد�ء  فروق يف  على وجود  يدل  وهذ�   ،)219.60( �لبعدي 
لدى عينة �لّدر��سة ل�سالح درجات �لأد�ء �لبعدي. وللتاأّكد من دللة 
�لقبلي  �لأد�ء  على  �لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د  درجات  بني  �لفروق 
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فاعلّية برنامج تدريبي ملعّلمي مقّرر الّتربية املهنّية في مرحلة الّتعليم األساسي في مدارس محافظة الالذقّية الّرسمّية
في ضوء املعايير املهنّية الوطنّية في حتسني أدائهم املهني

أ. فاطمة الزهراء يوسف شيخ خميس
د. هيثم أبو حمود

جدول )8(
اختبار )Wilcoxon Test( لداللة الفروق بين متوّسطي درجات أفراد معّلمي مقّرر الّتربية المهنّية في األداء القبلي ومتوّسط درجاتهم في األداء البعدي ألبعاد بطاقة المالحظة 

متو�ّسط العدداملجموعاتالأبعاد
الرتب

جمموع 
الرتب

الدرجة 
Z املعياريةP.Valueالقرار

�أخالقيات �ملهنة1

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8230.005
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

2
�لتنمية �ملهنّية وحت�سني �لأد�ء

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8090.005
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

فهم طبيعة �ملتعّلمني3

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8090.005
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

4
�إتقان مقّرر �لّتبية �ملهنّية وكيفّية 

تعليمها

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8140.005
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

5
�لتخطيط لتدري�س �أن�سطة مقّرر �لّتبية 

�ملهنّية بطريقة غري تقليدية

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8250.005
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

6
ت�سميم �أن�سطة �إبد�عية د�عمة لعملية 

تعلم �أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8710.004
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

7
�لتخطيط لأهد�ف كربى ولي�س 

ملعلومات تف�سيلية

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8420.004
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

8
��ستخد�م مد�خل تدري�سية حديثة 

وطرق تعلم ن�سط

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8090.005
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

9
�لهتمام بالأن�سطة �لإبد�عية وحل 
�مل�سكالت يف مقّرر �لّتبية �ملهنّية

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

3.1620.002
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

10
توفري بيئة �سفية م�سجعة على تعلم 

�أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8480.004
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلم  �أد�ء  مالحظة  لبطاقة  و�لبعدي 
��ستخد�م  جرى  و�ملعا�شة  �لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري  �سوء 

ح ذلك. �ختبار )Wilcoxon Test( و�جلدول)8( يو�سّ
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متو�ّسط العدداملجموعاتالأبعاد
الرتب

جمموع 
الرتب

الدرجة 
Z املعياريةP.Valueالقرار

تقومي �ملتعّلمني11

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

3.1620.002
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

�لتقومي �لذ�تي12

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8200.005
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

�لتغذية �لر�جعة13

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8500.004
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

�لتطوير و�إقامة �ش�كة مع �ملجتمع14

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8160.005
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055�لبعدي �أكرب من �لقبلي

0�لبعدي ي�ساوي �لقبلي

املجموع الكلي
البعدي اأكرب من القبلي
البعدي ي�ساوي القبلي

00.000.00�لبعدي �أقل من �لقبلي

2.8030.005
د�ّلة عند م�ستوى 

دللة 0.05 105.5055

0

يّت�سح من �جلدول )8( �أّن قيمة ) Z ( ملعايري بطاقة �ملالحظة 
�أربعة ع�ش معيار�ً مهنّيًا وطنّيًا لالأد�ء �ملهني ملعّلمي  �ملكّونة من 
كما   .)0.05( دللة  م�ستوى  عند  د�ّلة  جاءت  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر 
يظهر �جلدول )8( �أّن هناك فروقًا ذ�ت دللة �إح�سائّية بني درجات 
لالأد�ء  �ملالحظة  بطاقة  معايري  على  �لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د 
�ملهني ملعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية، حيث بلغت قيمة متو�ّسط �أبعاد 
دللة  م�ستوى  عند  د�ّلة  وهي   ،)2.803( �ملالحظة  بطاقة  معايري 
�لبديلة  �لفر�سية  �ل�سفرية وتقبل  �لفر�سية  )0.05(، وبذلك ترف�س 

 α=( و�لتي تن�س على �أنه: )توجد فروق د�ّلة �إح�سائيًا عند م�ستوى
0.05( بني متو�ّسط درجات �أع�ساء �ملجموعة �لتجريبية من معّلمي 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف �لأد�ء �لقبلي ومتو�ّسط درجاتهم يف �لأد�ء 
�لّتبية �ملهنّية(.  �أد�ء معّلم مقّرر  �لبعدي وذلك يف بطاقة مالحظة 
ولتعرف فعالية �لربنامج �لّتدريبي ملعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف 
�سوء �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية و�ملعا�شة يف حت�ّسن �أد�ئهم �ملهني 

تعر�س �لباحثة �جلدول �لآتي:

جدول )9(
نسبة الكسب المعّدل لالختبار الّتحصيلي ولكل مجال من مجاالت بطاقة المالحظة

عدد الأداة
الأفراد

املتو�ّسط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الدرجة 
Z املعياريةP.Value ن�سبة الك�سب

القراراملعّدل

الختبار الّتح�سيلي
البعدي

1011.201.398�لقبلي
توجد فروق د�ّلة2.5080.0051.61

1035.201.619

بطاقة املالحظة

�أخالقيات �ملهنة1
1015.402.271�لقبلي

توجد فروق د�ّلة2.8230.0051.16
1026.901.912�لبعدي

�لتنمية �ملهنّية وحت�سني �لأد�ء2
109.602.271�لقبلي

توجد فروق د�ّلة2.8090.0051.15
1018.201.033�لبعدي

فهم طبيعة �ملتعّلمني3
105.501.434�لقبلي

توجد فروق د�ّلة2.8090.0051.25
1010.801.229�لبعدي
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في ضوء املعايير املهنّية الوطنّية في حتسني أدائهم املهني

أ. فاطمة الزهراء يوسف شيخ خميس
د. هيثم أبو حمود

عدد الأداة
الأفراد

املتو�ّسط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الدرجة 
Z املعياريةP.Value ن�سبة الك�سب

القراراملعّدل

4
�إتقان مقّرر �لّتبية �ملهنّية وكيفّية 

تعليمها
109.801.751�لقبلي

توجد فروق د�ّلة2.8140.0051.14
1020.101.969�لبعدي

5
�لتخطيط لتدري�س �أن�سطة مقّرر �لّتبية 

�ملهنّية بطريقة غري تقليدية
108.001.155�لقبلي

توجد فروق د�ّلة2.8250.0051.15
1015.401.506�لبعدي

6
ت�سميم �أن�سطة �إبد�عية د�عمة لعملية 

تعلم �أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية
105.601.430�لقبلي

توجد فروق داّلة2.8710.0041.21
1010.701.703�لبعدي

7
�لتخطيط لأهد�ف كربى ولي�س 

ملعلومات تف�سيلية
105.401.265�لقبلي

توجد فروق داّلة2.8420.0041.19
1010.501.354�لبعدي

8
��ستخد�م مد�خل تدري�سية حديثة 

وطرق تعلم ن�سط
1015.702.791�لقبلي

توجد فروق داّلة2.8090.0051.20
1031.403.438�لبعدي

9
�لهتمام بالأن�سطة �لإبد�عية وحل 
�مل�سكالت يف مقّرر �لّتبية �ملهنّية

107.100.994�لقبلي
توجد فروق داّلة3.1620.0021.14

1011.100.994�لبعدي

10
توفري بيئة �سفية م�سجعة على تعلم 

�أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية
107.701.160�لقبلي

توجد فروق داّلة2.8480.0041.17
1013.500.707�لبعدي

تقومي �ملتعّلمني11
1011.000.816�لقبلي

توجد فروق داّلة3.1620.002.1.18
1017.000.816�لبعدي

�لتقومي �لذ�تي12
105.501.269�لقبلي

2.8200.0051.29
توجد فروق داّلة

1011.001.054�لبعدي

13
لتغذية �لر�جعة

103.600.699�لقبلي

توجد فروق داّلة2.8500.0041.56 �لبعدي
108.900.316

�لتطوير و�إقامة �ش�كة مع �ملجتمع14
107.001.700�لقبلي

توجد فروق داّلة2.8160.0051.35
1014.100.994�لبعدي

املجموع الكلي
البعدي

10116.9013.042�لقبلي
توجد فروق داّلة2.8030.0051.20

10219.6011.25711.257

لدى  �لكّلي  �لّتح�سيل  متو�ّسط  باأّن   )9( �جلدول  من  ُيالحظ 
تدري�س  على  �لّتدريب  بعد  �زد�د  قد  �لّتجريبّية  �ملجموعة  �أع�ساء 
من  �لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري  وفق  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  �أن�سطة 
�لختبار  يف   )35.20( �إىل  ككل  �لقبلي  �لختبار  يف   )11.20(
ي�سّكل  وهذ�   ،)24( �ملتو�ّسطني  بني  �لفرق  �أّن  �أي  ككل؛  �لبعدي 
�لبعدي،  �لقبلي/  �لختبار  يف  �لعظمى  �لدرجة  من   )%  61.3(
�أع�ساء  لدى  �لكّلي  �لأد�ء  متو�ّسط  �أّن  �إىل  �جلدول  نتائج  وت�سري  كما 
�أن�سطة  تدري�س  على  �لّتدريب  بعد  �زد�د  قد  �لّتجريبّية  �ملجموعة 
مقّرر �لّتبية �ملهنّية وفق �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية من )116.90( 
�لأد�ء  يف   )219.60( �إىل  ككل  �ملالحظة  لبطاقة  �لقبلي  �لأد�ء  يف 
ي�سّكل  وهذ�   ،)102.7( �ملتو�ّسطني  بني  �لفرق  �أّن  �أي  ككل؛  �لبعدي 
وتعّد  �لبعدي،  �لقبلي/  �لأد�ء  يف  �لعظمى  �لدرجة  من   )%  70.5(
مقّرر  ملعّلمي  �ملهني  �لأد�ء  يف  �لفعلي  �لتح�ّسن  موؤ�ّش  �لن�سب  هذه 

�لّتبية �ملهنّية �لّناجت عن تدريبهم على �لربنامج �لّتدريبي �مل�سّمم 
ن�سبة  �لباحثة  ��ستخدمت  كما  �لوطنّية.  �ملهنّية  �ملعايري  �سوء  يف 
�لك�سب �ملعّدل لقيا�س فاعلّية �لربنامج �لّتدريبي ملعّلمي ماّدة مقّرر 
�لّتبية �ملهنّية، حيث �أو�سح بالك )Black( �أّن �لطريقة �لفّعالة هي 
�إذ� ما ��سُتخدمت معادلة  �لطريقة �لتي حتدث فرقًا يزيد عن )1.2( 
�إىل ذلك جرى  ن�سبة �لك�سب �ملعّدل.)�ل�ّسفره جي، 2008(، و��ستناد�ً 
�أكرب  كانت  �ملعّدل  �لك�سب  ن�سبة  �أّن  وتبنّي  �ملعادلة  تلك  ��ستخد�م 
بطاقة  �أبعاد  من  بعد  كل  ويف  �لّتح�سيلي،  �لختبار  يف   )1.2( من 
�ملالحظة، مّما يوؤّكد فاعلّية �لّتدريب على �ملعايري �ملهنّية �لوطنّية 
يف حت�سني �لأد�ء �ملهني ملعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية، وعليه تكون 
�لباحثة قد �أجابت عن م�سكلة �لبحث �لتي حتّددت يف �ل�سوؤ�ل �لآتي: 
ما فاعلّية برنامج تدريبي ملعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف مرحلة 
�سوء  يف  �لّر�سمّية  �لالذقية  حمافظة  مد�ر�س  يف  �لأ�سا�سي  �لّتعليم 
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�ملهني؟  �أد�ئهم  حت�سني  يف  و�ملعا�شة  �لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري 
�لّتدريبي �ملقتح يف �سوء �ملعايري  �لربنامج  �أّن  �لّنتائج  وقد دّلت 
�لتحّقق  مّت  نتيجة  وهي  وهاّمة،  كبرية  فاعلّية  ذو  �لوطنّية  �ملهنّية 
 ،)Wilcoxon Test( �ختبار  من  كّل  با�ستخد�م  وذلك  تريبّيًا،  منها 
�لكبرية  �لفعالّية  تف�سري  وميكن  �ملعّدل،  �لك�سب  ن�سبة  ومعادلة 
�لّتبية  مقّرر  ملعّلمي  �ملهني  �لأد�ء  حت�سني  يف  �لّتدريبي  للربنامج 
ح ملعّلم مقّرر �لّتبية �ملهنّية  �ملهنّية �أّن توّفر �ملعايري �ملهنّية يو�سّ
خطو�ت تدري�س �لّن�ساط بدّقة، كما يحّدد �ملعارف و�ملهار�ت و�لقيم 
�أن�سطة مقّرر  �إىل ممار�سات فّعالة يف تدري�س  �لتي توؤّدي  �لأ�سا�سية 
�لّتبية �ملهنّية وهذ� يف�ّش ن�سبة �لك�سب �ملعّدل لالختبار �لّتح�سيلي 
و�لتي بلغت )1.61( وهي ن�سبة مرتفعة ح�سب معادلة بالك، وتّتفق 
هذه �لّنتيجة مع در��سة كّل من �لغامدي )2012( و�ل�سيد )2005( 
لبطاقة  �لكبرية  �لفعالّية  �لباحثة  وتعزو   .)2012( و�حل�سني 
وتقومي  �لذ�تي،  و�لتقومي  �لّر�جعة،  )�لتغدية  �أبعاد  يف  �ملالحظة 
�ملتعّلمني( و�لتي بلغت )118، 129،156( على �لتو�يل �إىل حاجة 
للتدريب  �لأ�سا�سي  �لّتعليم  مرحلة  يف  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي 
�أن�سطة و�أ�ساليب �لتقومي �مل�ستخدمة يف مقّرر �لّتبية �ملهنّية،  على 
وهذ� يف�ّش �رتفاع ن�سب �ملتو�ّسطات لهذه �لأبعاد وبالتايل فعالية 
�لّتبية  مقّرر  لدى معّلمي  تقي�س حتٌققها  �لتي  و�ملوؤ�ّش�ت  �ملعايري 
�لربنامج  لغنى  �ملرتفعة  �لن�سب  هذه  �لباحثة  تعزو  كما  �ملهنّية، 
يف  �مل�ستخدمة  �لتقوميية  �لأمثلة  وتنّوع  �لتقومي  باأدو�ت  �لتدريبي 
�لتدريبي مّما  �لربنامج  �لتي يعر�سها  �لّتبية �ملهنّية  درو�س مقّرر 
مقّرر  ملعّلمي  �ملهني  �لأد�ء  حت�سني  على  �إيجابي  �نعكا�س  له  كان 
هذه  وتّتفق  �ملالحظة.  لبطاقة  �لبعدي  �لأد�ء  يف  �ملهنية  �لّتبية 
و�ل�سيد   )2012( و�لغامدي   )2013( ر�ش�س  در��سة  مع  �لنتيجة 
)2005( وجاد )2003( ولو )Lowe,2000( ولوجر�ن ونورث فيلد 
)Laugh ran North field,1995(. وتختلف مع نتائج در��سة �ليمني 
يّت�سح   )9( �جلدول  �إىل  وبالرجوع   .)2009( و�لده�س   )2011(
�ملالحظة  بطاقة  �أبعاد  يف  �لتدريبي  للربنامج  �لكبرية  �لفعالية 
�ملتمّثلة يف )�لّتخطيط لتدري�س �أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية بطريقة 
�أن�سطة  تعّلم  لعملّية  د�عمة  �إبد�عية  �أن�سطة  ت�سميم  تقليدّية/  غري 
ملعلومات  ولي�س  كربى  لأهد�ف  /�لتخطيط  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر 
بالأن�سطة  /�لهتمام  حديثة  تدري�سّية  مد�خل  /��ستخد�م  تف�سيلّية 
بلغت  و�لتي  �ملهنّية(  �لّتبية  مقّرر  يف  �مل�سكالت  وحل  �لإبد�عية 
�لّتدريبي  �لربنامج  �عتماد  �إىل   )1.14،1.20،1.19،1.21،1.15(
�أ�سلوب �لتدريب �مل�سّغر خالل �جلل�سات، وتنّوع �لأن�سطة �لتّدريبّية، 
ي�سعرون  �ملهنّية  �لّتبية  معّلمي  من  �ملتدّربني  جعل  ما  وهذ� 
للبحث  �لفر�سة  �أعطاهم  �لذي  �لأمر  �لتدريب،  عملّية  حمور  باأّنهم 
و�مل�ساركة و�لكت�ساف و�لتو��سل مع بقّية �أفر�د �ملجموعة، وهذ� ما 
للتعّلم  �ملتدّربني  د�فعّية  من  وز�د  م�سّوقة،  �لّتدريبّية  �لعملّية  جعل 
و�مل�ساركة يف �أثناء جل�سات �لربنامج �لّتدريبي. وتّتفق هذه �لنتيجة 
و�لده�س   )2011( و�ليمني  ر�ش�س)2013(  من  كّل  در��سة  مع 
)2009( و�ل�سوبكي )2007( و�ل�سيد )2005( وتختلف مع در��سة 
 Laugh( ولوجر�ن ونورث فيلد )Lowe,2000( ولو )ليمني )2011�
ran North field,1995(. كما تعزو �لباحثة �لفعالّية �لكبرية للربنامج 

�لّتدريبي يف جمال بطاقة �ملالحظة �ملتمّثل يف )توفري بيئة �سفية 
م�سجعة على تعلم �أن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية( و�لتي بلغت )1.17( 
ت�ساعدهم على  �إىل معايري  �لّتبية �ملهنّية  �إىل حاجة معّلمي مقّرر 

�ملهنّية،  �لّتبية  مقّرر  �أن�سطة  تعّل  على  م�سّجعة  �سّفية  بيئة  توفري 
مب�سادر  �ملهنّية  �لّتبية  م�سغل  تهيز  على  �لعمل  يف  يتمّثل  وهذ� 
....�لخ(،  و�ل�سحف، و�ملجالت،.  و�لّدورّيات،  )كالكتب،  تعّلم متنّوعة 
�أن  �لّتبية �ملهنّية  ة بهذ� �ملجال ي�ساعد معّلم  وتوّفر معايري خا�سّ
�لفاقد، و�أن يوّفر مناخًا  �لوقت  �لّتعّلم بكفاءة، ويّحد من  يدير وقت 
�أن�سطة  �ملتوّخاة من  �لأهد�ف  �ملوّجه نحو حتقيق  �ل�سفي  للّتفاعل 
 )2012 )�حل�سني،  در��سة  مع  �لّنتيجة  هذه  وتّتفق  �ملهنّية.  �لّتبية 
ودر��سة )�ل�سيد، 2005(. يف حني تختلف مع نتائج در��سة ت�سوكيور�ه 
 Robert( روبرت  ودر��سة   ،)Chukwurah & Okute 2011( و�أكيوت 
2011(. وتعزو �لباحثة �لفعالّية �لكبرية للربنامج �لّتدريبي يف جمال 

�ملجتمع  و�إقامة �ش�كة مع  )�لّتطوير  �ملتمّثل يف  �ملالحظة  بطاقة 
�ملحّلي( و�لتي بلغت )1.35( وبقية �لأبعاد �إىل حاجة معّلمي مقّرر 
�لّتبية �ملهنّية للتدريب على معايري ت�ساعدهم على �لتعريف مبقّرر 
وذلك  و�أهد�فها  باأن�سطتها  وذويهم  �لطلبة  وتعريف  �ملهنّية  �لّتبية 
�خلّطة  يف  و�إدخالها  �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  تدري�س  تربة  لتفعيل 
حتى  لأد�ئهم  �مل�ستمّر  و�لتطوير  بالتح�سني  و�هتمامهم  �لدر��سّية، 
بيئة  توفري  على  وحر�سهم  �ملاّدة،  تدري�سهم  �أثناء  �لتمّيز  ي�سمنو� 
تعّلم منا�سبة لأن�سطة مقّرر �لّتبية �ملهنّية من خالل م�سغل �لّتبية 
�ملهنّية و�لعمل على تاليف نو�حي �لنق�س و�لق�سور يف �لتجهيز�ت 
�لأن�سطة.  من  �لعديد  تنفيذ  دون  حتول  قد  و�لتي  و�لأدو�ت  و�ملو�د 
وتّتفق هذه �لّنتيجة مع در��سة �لغامدي )2012( و�ل�سيد )2005(. 

الّتوصيات:
الباحثة  الّدرا�سة، فاإّن  اإليها  التي تو�ّسلت  النتائج  يف �سوء 

تو�سي بالآتي:

قبل . 1 �ملهنّية  �لّتبية  مقّرر  معّلمي  �إعد�د  بر�مج  ت�سمني 
و�ملعا�شة  �لوطنّية  �ملهنّية  �ملعايري  لقائمة  �أثنائها  ويف  �خلدمة 
حت�سني  يف  �إيجابي  �نعكا�س  من  لها  ملا  �لباحثة  �قتحتها  �لتي 

�أد�ئهم �ملهني.
�ملهنّية . 2 �ملعايري  على  �لقائم  �لّتدريبي  �لربنامج  �إدر�ج 

�لّتبية  �إعد�د معّلمي مقّرر  بر�مج  �لوطنّية و�ملعا�شة �ملقتح يف 
�ملهنّية قبل �خلدمة ويف �أثنائها.

��ستفادة �سعبة �لّتبية �ملهنّية يف وز�رة �لّتبية �ل�سورّية . 3
للم�ساهمة يف  �لباحثة  �أعّدته  �لذي  �ملقتح  �لّتدريبي  �لربنامج  من 
حت�سني �لأد�ء �ملهني ملعّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية يف مرحلة �لّتعليم 

�لأ�سا�سي.
�ل�ستمر�ر بتدريب معّلمي مقّرر �لّتبية �ملهنّية، من وز�رة . 4

�لّتبية �ل�سورية من خالل بر�مج تدريبّية تعمل على حت�سني �أد�ئهم 
وجود  ظل  يف  �لّتدريب  من  �لنوع  لهذ�  حاجاتهم  ومر�عاة  �ملهني، 

مناهج حديثة قائمة على مدخل �ملعايري.
تفعيل تربة تدري�س مقّرر �لّتبية �ملهنّية و�إدخالها يف . 5

على  و�لعمل  �ملهنّية،  �لّتبية  مب�سغل  و�لهتمام  �لدر��سّية،  �خلّطة 
و�لأدو�ت  و�ملو�د  �لتجهيز�ت  يف  و�لق�سور  �لنق�س  نو�حي  تاليف 

و�لتي قد حتول دون تنفيذ �لعديد من �لأن�سطة. 
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�ملهنّية يف مرحلة �لّتعليم �لأ�سا�سي يف �جلمهورّية �لعربّية �ل�سورية 

در��سة مقارنة مع دول متقّدمة.
�لّتعليم . 3 مرحلة  يف  �ملهنّية  �لّتبية  معّلمي  �أد�ء  و�قع 

�لأ�سا�سي يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية يف �سوء �ملعايري �ملهنّية 
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