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آراء المعممين ومدراء المدارس وأولياء األمور حول أداء معممي المرحمة
االبتدائية بمنطقة الباحة (دراسة ميدانية)
مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،الذى عمم بالقمم عمم اإلنساان ماا لام يعمام ،الال ا ة
الالس م عمى أشرف األنبياء السايد المرسامين معمام البشارية الويار المادرتام لاى العمام
الالعمل ،اللقد شرف اهلل تعالى من مدر العمم الأهمه الرلع منزلتام حيث مال تعاالى

ااعمَ ْم أَُنااهُ َِ هِلَااهَ هِ ُِ المُااهُ (٘) لقاادر العماام الالمعرلااة الابتاادأ باااا لااى الدِلااة عمااى لااام
لَا ْ
ُِ
ِ
ُ ُِ
ين
امُن االا ماان ُك ْم َالالااذ َ
هااذا الكممااة العمقاااا الشاامالليتاا ،لقااال تعااالى َي ْرلَا ِاع المااهُ الااذ َ
ين َ
ِ
ٍ ُ
الن َوبِير (ٗ) الجاء لى ال ف الرسالل  التقمادا
أُالتُالا اْلعْم َم َد َر َجات َالالمهُ بِ َما تَ ْع َممُ َ
ِ
اث ِلااي ِا ْم
ين هِ ْذ َب َعا َ
لمن ااب الاادعالة الالتعماايم ماللااه تعااالى لَقَا ْاد َما ُان المّااهُ َعمَااى اْل ُمااِ ِمن َ
ِ
ِِ
ِ
اانالْا ِمان
ااب َالاْل ِح ْك َماةَ َالِان َك ُ
َر ُسالًِ ِّم ْن أَنفُس ِا ْم َي ْتمُال َعمَ ْي ِا ْم َاياته َالُي َزِّكي ِا ْم َالُي َعمِّ ُماُ ُام اْلكتَ َ
ِ
ض ٍل ُّمبِ ٍ
ين (ٖ) اللام يتارا الرساالل  مان ويار هِ الدل أمتاه عمياه الماا
مَْب ُل لَفي َ
من شر هِ الحذرهم منه ،الكان القدالة المثمى الالنبراس العظيم لى تعميمام.

الجاادير بااالمعمم لااى المتنااا الحاضاار أن يقتفااى أثاار الم ا فى عميااه ال ا ة
الالسا ا م ،اليس ااير عم ااى ناج ااه هذ أن مام ااة المعم اام الم ااا يتعما ا با ااا م اان مت مبا ااات
الو ااامه مام ااة جميم ااة حي ااث يِك ااد ذل ااا أب ااال حام ااد ال ازل ااى بقالل ااه م اان اش اات ل
بالتعميم لقد تقمد أم ار عظيما الو ار جسيما لميحفظ ادابه الالظامفه .)ٜٗ ٜ( .
اليت ااف أداء المعماام بو ااامه تت مااب ماااارات معينااة ،لاااال عااد بمثابااة
مجمالعة حقاام عممياة لاى مجاال تو

اه ،اليساتودم ماا ارتاه الوب ارتاه لكاى تكاالن

هذا المجمالعة من الحقام مستساغة المقباللة لمت ميذ التت ف بالضالح المعنى.
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اليتعاماال المعماام مااع عقااالل الأذهااان الت ميااذ ،الهنااا مكماان الو ااالرة ،ل بيعااة
عممه تدعال هلى لام الت ميذ الالقدرة عماى جاذبام الشاحذ همماام لمتابعاة ماا يعرضاه
لام من مالضالعات بفام الاهتمام وا ة لاى مرحماة التعمايم اِبتادامى التاى تعاد مان
أهاام الم ارحاال التعميميااة ،ذلااا أن ال فاال يعااد لااى بدايااة تمقيااه لممعمالمااات لفظااا المعنااا
الكتابة الرم از تجريديا ،اللاذا ينب ى أن يتالالر المعمم الجيد الكفء لمقيام باذا المااام
الالمعماام لااال هااذا الذاا عضااال لااى المجتمااع الااديمالم ار ى العربااى يعماال عمااى نشاار
مبااادا الديمالم ار يااة العربيااة ،لاامن المعماام المساامم مماازم ب اارس العقياادة اإلسا مية لااى
نفالس من يتاللى تعميمام الهذا القالل ين با عماى معمام القاران الكاريم أال الفيزيااء أال
الفاان المااا هلااى ذلااا ،لكاال مااا لااى المنااااج يجااب أن يساات ل لتحقيا الااادف اِساامى
من التربية أِ الهال العبالدية هلل سبحانه التعالى (ٔٔ ٖٔ).
أهمية البحث ومشكمته:
ممااا سااب يتضا الجااالب اِهتمااام بااوداء المعماام الاعاادادا هعاادادا لعاااِ يبنااى
عمااى مجمالعااة ماان األسااس العمميااة ،المااد يقاباال هااذا اإلعااداد

ااعالبة ،حيااث أنااه ِ

يالجااد نمااالذج معااين إلعااداد المعماام يمكاان النظاار هليااه عمااى أنااه ألضاال ماان النماااذج
األورى بحيث يتضمن هعدادا لمعممين ممتازين لى عممية التدريس .)ٔ٘ ٔ٘( .
التالجد مِشارات تالضا عادم الرضاا عان مساتالى المعمام لاى ااالناة األويارة
نظ ا ا ار لممت ي ا ارات المتعا ااددة المتضا اامنة بعمميتا ااى التعما اايم الالا ااتعمم تما ااا التا ااى تت ا ااف
بالتفاعل الالتاداول ليماا بينااا ب االرة معقادة ،الاوات ف مالاماف التعمايم الالاتعمم داوال
الوااارج حج ارة الد ارسااة بحيااث ِ يااتم الااتمكن ماان تحدياادها بالضااالح ،باإلضااالة هلااى
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الجااالد الفاارال الفرديااة بااين المعممااين تجعاال كاال معماام يوتمااف لااى أساامالب عرضااه
لمحقام عن ااور.
النظ ا ار ألهميااة الو ااالرة مرحمااة التعماايم اِبتاادامى كن االاة لمتعماايم المسااتقبمى،
اللتما ال عالبات سابقة الذكر – الغيرها الكثير – نبعت مشاكمة البحاث الحاالى لاى
التعرف عمى األداء الفعمى لمعممى المرحمة اِبتدامياة الالعقباات التاى تالاجاه مااامام
التعميمية ،الكيفية الت مب عمياا ،البذلا تحددت مشكمة البحث الحالى لى

تقويم أداء المعمم بمرحمة التعميم االبتدائى
مصطمحات البحث:
تناالل البحث الحالى الم

محات التالية

أداء المعمم:
يع اارف أداء المعم اام هجرامي ااا ل ااى البحا اث الح ااالى بون ااه القي ااام بالما ااارات التدريس ااية
المتنالعة لى مجاال أسااليب التادريس الحديثاة ،المادعمات العممياة التعميمياة ،بحياث تتحقا
األهداف الناامية لنتامج التعمم.
التقويم:
يعاارف التقاااليم هجراميااا لااى هااذا البحااث بونااه عمميااة منظمااة تشوي ااية ع جيااة
لألهداف التعميمية.
تقويم أداء المعمم:
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يعرف تقاليم أداء المعمم هجراميا لى البحاث الحاالى بوناه الالماالف عماى مادى
ميااام المعماام بماااارات التاادريس بكفاااءة لااى مجااال اار التاادريس ،الماادعمات العمميااة
التعميمية لتحقي الناتج التعميمى ،الع ج بعض ال عالبات التى تالاجه المعمم لمقيام
بتما الماارات.
حدود البحث:
ٔ – تقت ر تجربة البحاث الحاالى عماى بعاض المادارس اِبتدامياة بمن قاة الباحاة (مكاان
عمل الباحثان).
ٕ – تمثل مجمالعاة البحاث بعاض المدرساين المادراء المادارس الأالليااء أماالر الت مياذ بااذا
المدارس.
أهداف البحث:
استادف البحث الحالى
ٔ – معرلة الالامع الفعمى ألداء معممى مرحمة التعميم اِبتدامى.
ٕ – تشويه نقه تحق األهداف التى من أجماا اعد معمم المرحمة اِبتدامية.
ٖ – تشويه ال عالبات التى تالاجه أداء معمم المرحمة اِبتدامية.
ٗ – ت ا ااميم و ا ااة مقترح ا ااة ألداء معمم ا ااى المرحم ا ااة اِبتدامي ا ااة ل ا ااى ض ا ااالء نت ا ااامج
التشويه.
مسممات البحث:
استند البحث الحالى عمى المسممات التالية
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ٔ – هعداد معمم المرحمة اِبتدامية الاِهتمام بودامه يعد ضرالرة تربالية ممحة.
ٕ – اتب اااأل األس ااس الس ااميمة ل ااى عممي ااة التق اااليم م اان تش ااويه العا ا ج ي ااِدى هل ااى
تحسين عممية التعميم الاِرتفاأل بمستالاها.
ٖ – يت مااب نجاااح التعماايم لااى المرحمااة اِبتداميااة تحقي ا أهااداف هعااداد معماام تمااا
المرحمة.
أسئمة البحث:
البحث الحالى محااللة لإلجابة عن األسممة التالية
ٔ – ما الالامع الفعمى ألداء المعمم بمرحمة التعميم اِبتدامى؟
ٕ – ما ال اعالبات التاى تالاجاه أداء المعمام بتماا المرحماة ،الماا المقترحاات التاى ماد
تسام لى الت مب عمى بعض مناا؟
ٖ – كيف يمكان الضاع تو اي مقتارح ألداء المعمام لاى ضاالء الالاماع الفعماى ألداماه
الال عالبات التى تالاجه ذلا األداء؟
إجراءات البحث:
لإلجابة عن أسممة البحث التحقي أغراضه تم اتباأل الو الات التالية
أوال :اإلطار النظرى:
أداء المعمم:
بالرغم من توكيد اِتجاهات الحديثة لى العممية التعميمية عمى أهمية
مشاركة الت ميذ لى أنش ة الدرس العمى أنه يجب عمى المعمم أن يقنه من
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مقدار حديثه أثناء الدرس ،الأن يترا الفر ة سانحة لمتمميذ كى يتعمم الكثير من
مالامف التعمم تت مب من المعمم التدول لى الح ة التدريسية الاألداء لياا ب الرة
أكثر من الت ميذ لاناا حاجة دامما لعرض حقام المفاهيم المبادا جديدة عمى
الت ميذ ،كما أن هناا الحاجة هلى شرح اإلجراءات الاألنش ة ال فية ،التالضي
المسامل المتضاربة الاكتشاف الع مات المعقدة ،كل ذلا الغيرا يت مب من المعمم
أن يقالم بدالر كبير داول الف ل (.)ٕٕٔ ٙ
الهااذا مااا يالض ا أهميااة أداء المعماام الدالرا اإليجااابى لااى العمميااة التعميمي ااة
لااالمعمم هااال المساامالل األالل عاان تالجيااه الااتعمم داواال الف اال بحيااث يتحقا أهدالااه
(.)ٖٛ ٚ
التالجد الكثير من المااارات التاى يِديااا المعمام داوال الف ال الد ارساى عناد
ع اارض ال اادرس ،الهن اااا وم ااس العش اارالن ما ااارة م اان ما ااارات ع اارض ال اادرس تع ااد
مكالنات النشا التعميماى داوال حجارة الد ارساة ،هِ أناه تالجاد ثا ث مااارات رميساية
تنااللتاا البحالث بالدراسة الالتمحيه هى
ٔ – تقديم الدرس أال ما يسمى بالتايمة.
ٕ – اِستحالاذ عمى انتباا الت ميذ و ل الدرس أال ما ي م عميه تناليع المثيرات.
ٖ – ت ا ا اااللير التعزي ا ا ااز ع ا ا اان ريا ا ا ا عممي ا ا ااات التمو ا ا اايه أال م ا ا ااا يس ا ا اامى بعممي ا ا ااة
ال م

(.)ٕٕٔ ٙ
الأداء المعماام لتمااا الماااارات يعااد ال ايااة المنشااالدة ماان هااذا البحااث ،لااال تاام

هعاداد المعماام لمقياام باااألداء المت مااب مناه؟ المااا األهاداف التااى ماان أجمااا تاام هعاادادا
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لمقيام باذا األداء؟ الما الو امه التى يجب أن يتسم بااا المعمام الفعاال لاى ضاالء
هعدادا؟ الما ال رام التدريسية الحديثة الالالسامل التعميمية التى يستودماا؟

اللى البحث الحالى سيتم التركيز عمى أداء المعمم من و ل عدة محاالر
أ – ناتج التعمم:
اليعبر عن مدى تحق األهداف التعميمية التى توه الت ميذ كفام المادة
التى يعرضاا المعمم ،المدى استفادة الت ميذ من المادة لى الحياة المحي ة به ،أى
انتقال اثر تعمم هذا المادة لى الحياة وارج المدرسة ،الميالل الت ميذ الاتجاهاتام
نحال تما المادة ،باإلضالة هلى مقدار تح يمام لياا.
ب – تقنيات التدريس:
التتض اامن م اادى معرل ااة الت مي ااذ بوه ااداف ك اال درس يق ااالم بتدريس ااه المعم اام،
الاألسباب المتنالعة التى تدعال هلى تدريس كل درس ،الكيفية تسجيل المعمم لمو اة
التدريس ا ا ااية مريب ا ا ااة الم ا ا اادى (اليالمي ا ا ااة) البعي ا ا اادة الم ا ا اادى ،الم ا ا اادى اس ا ا ااتودام المعم ا ا اام
ل س ااتراتيجيات المتنالع ااة الالحديث ااة ل ااى ت اادريس م ااادة تو

ااه ،الك ااذلا الالاجب ااات

المنزلية التى تع ى لمت ميذ المتابعتاا.
ج – مدعمات التدريس:
التمثل المالاد الالالسامل التعميمية المناسبة المستودمة عند عرض كل درس،
الالزيارات الميدانية (الرح ت التعميمية) التى تادف هلى معرلة المعمالمات عن مرب،
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باإلضالة هلى استودام أجازة الكمبيالتر الما ي احباا من برامج تعميمية لتالضي حقام
الماارات كل درس.
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إعداد المعمم:
يعد التدريس لن العمم تب ير الوبرة الالسيمة ات ال بين مجمالعة من األلراد
المن يدرا ذلا جيدا يعمل جاهدا عمى تنظيم مالامف التعمم لي ب لاا معنا مفاالما من
الجاة نظر التمميذ لكن ذلا ليس باألمر الاين ألن من يست يع هدراا أن التعمم هال
الفام ،الالقدرة عمى اكتشاف الادف المنشالد يكالن مدرسا ناجحا اليمتاز بو امه معينة
عن بقية زم مه (.)ٕٜٔ ٔٙ
اليتمي ااز عم اال المعم اام بو ااامه تت م ااب ما ااارات وا ااة ،ل ااالمعمم يش ااكل
الحقااام متسااانحة المقباللااة لت ميااذ الاضااحة المعنااى ظاااهرة الفاماادة ،التاادعال بيعااة
عمم ااه هل ااى لا اام ت مي ااذا الالق اادرة عم ااى ج ااذب انتب اااهام المت ااابعتام لم ااا يعرض ااه م اان
معمالمات.
أهداف إعداد المعمم:
تتضمن اِستراتيجيات العامة إلعداد المعمم مجمالعة من األهداف ينب ى
أن تِوذ لى اِعتبار عند الضع البرامج لاذا ال رض ،المن بين أهداف هعداد
المعمم (٘ٔ )ٔٚ-ٔٙ
ٔ  -مساعدة األلراد المستادف هعدادهم عمى تعمم الممارسة المعمالمات الالماارات
الاألنش ة الوا ة بالعممية التعميمية.
ٕ – تحسين مستالى المعممين الحاليين.
ٖ – هكسا اااب المعما اام معمالما ااات ماليا ااة اللاا اام متعم ا ا لمما ااادة التا ااى يض ا ا مع بماما ااة
تعميماا.
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خصائص المعمم الجيد:
ينب ى عمى المعمم أن يكالن مدالة ل

به لى الجمع بين العمم الالعمل ،الأن

يظار أثر ذلا لى سمالكه الشو يته لاال مرب مِتمن عمى األجيال.
اللكااى يكااالن المعماام لعاااِ ينب ااى أن يتساام بعاادة ساامات أهماااا (ٕٜٔ ٔٙ
–)ٕٜٙ
ٔ – ينب ى أن ياتم المعمام بمظاارا حتاى يكاالن ان بااأل الت مياذ عناه يباا ،اليجاب
أِ يسرف لى ذلا حتى ِ يتعرض لمنقد.
ٕ – يجااب أن يكااالن المعماام ذال ثقااة لااى نفسااه ماان وا ل الااتمكن ماان المناااهج التااى
يدرساااا ،الاِ ا أل عمااى كاال جديااد لياااا ،الاِهتمااام بمعااداد الاادرالس التااى يقااالم
بشرحاا ،باإلضالة هلى مالاجاة الت ميذ بدالن رهبة.
ٖ – ماان عالاماال جااذب انتباااا الت ميااذ لمااا يقاللااه المعماام دمتااه لااى التعبياار ،اليقتضااى
ذلا أن يتكمم بالك م المناسب لى المالضع المناسب دالن زيادة أال نقه.
ٗ – أن التفكياار السااميم ساامة ينب ااى أن يتاازالد باااا المعماام الااذى تقااع عميااه مسااماللية
بناااء األجيااال ،الب اافة عامااة ،هذا كااان تفكياار المعماام سااميما لمنااه سااالف يكسااب
ت ميذا التفكير السميم.
٘ – يجااب أن تكااالن أع اااب المعماام هادمااة الِ يثااالر ،الانمااا يعااالج المالامااف المثيارة
بحكمة.
 – ٙينب ااى أن يك ااالن المعم اام مالض ااالعيا ل ااى أحكام ااه حت ااى ِ تت ااوثر تم ااا األحك ااام
بع مته الشو ية بينه البين ااورين البالتالى يكالن عادِ بين ت ميذا.
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 – ٚالمعمم الناج هال من يِمن بعظم المسماللية التعميمية هيمانا م مقا اليتفانى لى
أداماا هدراكا منه أن التدريس عمل شريف ِ تقل أهميته عن أى عمل اور.
 – ٛينب ى أن يراعى المعمم أن يكالن هلقامه أثناء الشرح مناسبا لسعة المكان العدد
الت ميذ اليجب أن يراعى أثناء اإللقاء استم اررية انتباا الت ميذ لما يمقيه.
 – ٜتالج ااد مالام ااف تعميمي ااة تس ااتدعى م اان المعم اام اس ااتودام الالس ااامل المعين ااة الت ااى
تالض ا مالضا االأل ال اادرس لمت مي ااذ ،ل ااذا يجااب عم ااى الم ااتعمم أِ ي ف اال ذل ااا الأن
يقدماا لى الالمت المناسب.
ٓٔ -ماان أه اام و ااامه المعم اام الفع ااال الااتمكن م اان الم ااادة الت ااى يق ااالم بتدريس اااا،
الحت ااى يتحقا ا ذل ااا لعمي ااه ب ااذل جا اادا س ااويا ل ااى تحض ااير ال اادرالس الت ااى يق ااالم
بتدريساا.
اللااى البحااث الحااالى تاام التحقا ماان ماادى الجااالد أال عاادم الجااالد معظاام هااذا
الو ااامه لاادى معممااى المرحمااة اِبتداميااة بمن قااة الباحااة كجااذب انتباااا الت ميااذ
لماادرس ،الاِهتمااام بمع اااء المتابعااة الالاجبااات المنزليااة ،الماادى اسااتودام األساااليب
التدريسااية الحديثااة ،المشاااركة الت ميااذ عنااد ع ارض المعماام لحقااام الاادرس ،الماادى
اِعتناء بالتحضير اليالمى لمدرالس التى يقالم بشرحاا.
طرق التدريس:
ينب ا ااى عما ااى المعما اام أن يكا ااالن عماااى العا ااى تا ااام بما ااا ه ااال جديا ااد لا ااى ما ااادة
تو

ااه ،الأن يت ااف بالماااارة لااى اوتيااار ريقااة تدريسااه بمااا يتناسااب ال بيعااة

الماادة التاى يدرسااا ،ال بيعااة ت مياذا ،أيضاا بيعاة المالمااف التعميماى الاذى يفاارض
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نفسااه عمااى المعماام ذاتااه ،التالجااد كثياار ماان ال ارم ا التدريسااية الحديثااة ينب ااى عمااى
المعمم أن يكالن عمى دراية باا ،مناا
 – 4التعميم باالكتشاف:
يعد هذا النالأل من التعميم محببا لمعمماى الرياضايات بالجاه وااه المعمماى
موتم ااف الما االاد بالج ااه ع ااام لمناس اابته تق ااديم الما ااارات الالمف اااهيم الالمب ااادا الحديث ااة
لمت ميذ التسم بمشاركتام الاندماجام لاى الادرالس المتنالعاة (٘ٔ  )ٜٚلاذلا لامن
الااتعمم باِكتشاااف يعتباار ماان ال اار التدريسااية ذات الفعاليااة ِكتساااب المعمالمااات
نتيجااة معالجتاااا البناماااا التحاليماااا حتااى يااتم التال اال هلااى معمالمااات جدياادة البااذلا
ي ااب الم ااتعمم – ل ااى ض ااالء ه ااذا ال ريق ااة – ذال دالر نشا ا الايج ااابى ل ااى العممي ااة
التعميمية ،الهذا يعد من ضمن ال ايات المنشالدة.
 – 2التعميم البرنامجى:
الهال نالأل من التعميم الذاتى يووذ المتعمم ليه دال ار هيجابيا اللعاِ ،اليقالم ليه
البرنامج بدالر المالجه نحال تحقي

أهداف معينة ( )ٔٛٛ ٔٙالتمكن

ريقة

التدريس هذا المعمم من مالاجاة األعداد الكبيرة من الت ميذ بحيث يتالالر له الالمت
لتحقي

األهداف التى ِ يتمكن من تحقيقاا لى ضالء ال ر المتبعة حاليا،

باإلضالة هلى أنه من و ل تما ال ريقة يمكن مجاباة الفرال الفردية بين الت ميذ
نظ ار لتعمم كل تمميذ لى ضالء مدراته الوا ة.
 – 1حل المشكالت:
تعد ريقة حل المشك ت من األساليب المناسبة لتدريس شتى العمالم نظا ار
لفعاليتاا لاى العممياة التعميمياة التشاير نتاامج البحاالث هلاى أن اِساتراتيجيات العاماة
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لح اال المش ااك ت الت ااى ي ااتم تعمما ااا ل ااى الح ااه الد ارس ااية يمك اان أن ينتق اال أثره ااا
الت ب لى مالامف أورى ،الكذلا لمن المبادا التى يتم تعمماا الت ب لاى ح اه
حل المشك ت تكالن أكثر انتقااِ لممالاماف واارج الف ال عان غيرهاا التاى ِ ت با
لااى حاال المشااك ت (٘ٔ ٓ )ٔٚالتالجااد ومااس و االات أساسااية لحاال المشااك ت
عرضاا لريدريا بيل (٘ٔ ٓ )ٔٚٔ– ٔٚهى
ٔ – عرض المشكمة لى
ٕ – هعادة
ٖ–

الرة عامة.

ياغة المشكمة لى

الرة هجرامية مابمة لمحل.

ياغة لرالض الاجراءات بديمة لمالاجاة المشكمة.

ٗ – اوتبار الفرالض التنفيذ اإلجراءات لمح الل عمى حل أال مجمالعة من الحمالل
الممكنة.
٘ – تحمي اال التق اااليم الحم ااالل الاس ااتراتيجياتاا الال اار الت ااى أدت هل ااى اكتش اااف تم ااا
اِستراتيجيات.
ال ريقة حل المشك ت باذا المعنى هذا ما تام اساتوداماا جيادا لمنااا تنماى التفكيار العمماى
لدى المعمم.
 – 1التعميم بمساعدة الكمبيوتر:
يزيد التعميم بمساعدة الكمبيالتر من دالعية الت ميذ نحال مالامف الاتعمم التاى
تتض اامن أجاا ازة الكمبي ااالتر الموتمف ااة ،اليس ااتودم الكمبي ااالتر ل ااى تعم اايم بع ااض الما االاد
الد ارس ااية م اان وا ا ل اتج اااهين ،أاللام ااا كالس اايمة تعميمي ااة حديث ااة مت ااالرة أال كس اابالرة
هلكترالنية لى ضاالء مجمالعاة مان البارامج التعميمياة المعادة مسابقا مان مبال مجمالعاة
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ماان الوب اراء لااى مثاال تمااا النالعيااة ماان الب ارامج ،أمااا اِتجاااا الثااانى يتضاامن تاادريب
الما ااتعمم عما ااى ت ا ااميم الب ا ارامج الوا ا ااة با اابعض المشا ااك ت لا ااى الم ا االاد الد ارسا ااية
الموتمفااة ،التالجااد د ارسااة (ٗٔ) تحبااذ اِتجاااا الثااانى نظ ا ار لتنميااة تفكياار المااتعمم لااى
ضااالء ذلااا اِتجاااا ألنااه هذا مااا تاام تدريبااه عمااى ت ااميم الب ارامج المتنالعااة لمنااه يماار
بمجمالعة من الو الات تشبه هلى حد ما و الات حل المشك ت.
البعد هذا العرض المالجز لبعض ر التادريس التاى أثبتات لعاليتااا لاى العممياة
التعميميااة ،يتض ا أن أكث اار المعممااين لعاليااة ه اام أاللمااا الااذين يس ااتودمالن رمااا تدريس ااية
تعم اال عم ااى ج ااذب انتب اااا الت مي ااذ ،التجعما اام ل ااى مالم ااف هيج ااابى م اان العممي ااة التعميمي ااة،
التالاجه الفرال الفردية بينام.
الوسائل التعميمية:
لمالسامل التعميمية دالر كبير لى تال يل المعمالمات لممتعمم ،هذا الالسامل
تعد معينات تدريسية تساعد المعمم عمى أداء ماامه بفعالية.
الينب ااى أن يت االالر لاادى المعماام المعرلااة التامااة بم ااادر الالسااامل التعميميااة
التى ترتب بمجال تدريسه ال ريقاة الح االل عميااا ،البالوادمات السامعية الالب ارية
التى تاللرها هذا الم ادر الكيفية اإللادة مناا (ٕ ٕ )ٖٜالتتجمى ماارة المعمم لى
التدرج ِستودام الالسامل التعميمية المتنالعاة لعارض الحقاام التجريدياة الوا اة لاى
مرحمة التعميم اِبتدامى حيث ينب ى أن يساتودم الالساامل الحساية ،ثام شابه الحساية،
ثم عرض الحقام التجريدية لى نااية الم اف.
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تقويم أداء المعمم:
يعد التقاليم جزءا من البرنامج التعميمى المتكامل ألنه أحد مكالنات العممية
التعميمية ،اليعد تقاليم أداء المعمم السيمة لمتحق

من نمالا لى مجال التدريس،

الالالمالف عمى اثر األساليب الاألنش ة الالمالاد التعميمية التى يستودماا ،اللى حالة
م الر المعمم لى أداء ماارات التدريس لمن هذا يدعال هلى ضرالرة اتواذ و الات
حاسمة لتحسين مستالاا التدريسى الاعادة النظر لى برنامج هعدادا.
الين ااب التقاااليم لااى البحااث الحااالى عمااى أداء المعماام المعناااا ماادى نجاحااه
لى تحقي األهداف المرجالة ،المدى لعالية ال ر الاألساليب التاى يتبعااا ،الالتعارف
عمى ال عالبات التى يالاجااا أثناء عممه (.)ٕٓٗ ٚ
أسس التقويم السميم:
تالجااد مجمالعااة ماان األسااس تبنااى عمياااا عمميااة التقاااليم السااميم تساااعد عمااى
نجاح تما العممية لى تحقي األهداف التعميمية مناا (ٖٔ ٔٔ)ٖٙٔ– ٙ
ٔ – يجب أن يكالن التقااليم عممياة تشوي اية ع جياة تباين ناالاحى القاالة الالضاعف
بق د اِستفادة الالع ج.
ٕ – ينب اى أن تكااالن عمميااة التقاااليم تعاالنياة يشااترا لياااا كاال مان يااِثر لااى العمميااة
التعميمية اليتوثر باا.
ٖ – يجب أن يكالن التقاليم شام تتعدد ليه الجالانب التى تكالن مالضع لمتقاليم.
ٗ – ينب ى أن يكالن التقاليم عممية مستمرة.
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٘ – يجب أن يكاالن التقااليم السايمة ِ غاياة ،السايمة لتحساين العممياة التعميمياة التاى
تادف هلياا تما العممية ثم ع ج العيالب.
الل ااى البح ااث الح ااالي ت اام هتب اااأل ه ااذا األس ااس عن ااد ت ااميم أدالات تق اااليم معم اام
المرحمة اِبتدامية.
أهداف التقويم:
لمتقاليم ميمة كبيارة لاى هثاارة الاتعمم ،لااال يحقا مجمالعاة مان األهاداف منااا (ٔ – ٕٛٙ
)ٕٛٚ
ٔ – تحديااد متااى يكااالن المااتعمم مسااتعدا ل نتقااال هلااى و ااالة تاليااة أال مالض االأل جديااد لااى
عممية التعمم.
ٕ – معرلة ما يحتاجه المتعمم لمعرلة كفاءته التعميمية.
ٖ – تحديد ال عالبات التى يقابماا المتعمم أثناء عممية التعمم ،الالبحث عن أساباباا
تمايدا لالضع و ة الالماية الأساليب الع ج.
ٗ – الحكم عمى مدى م ممة تح يل المتعمم مع مدراته.
٘ – الحكام عماى التعادي ت الالت ييارات المناسابة ال زماة لاى النشاا التعميماى اللااى
محتالى المالاد الدراسية اللى الالسامل الم ممة لمقابمة الفرال الفردية.
الالبحااث الحااالى يعااد محااللااة لتحقي ا معظاام تمااا األهااداف بالنساابة لممعماام
الليس المتعمم ،لالتقاليم لى هذا المجال ين ب عمى تقاليم عمل المعمم.
وسائل تقويم أداء المعمم:
تالجد أكثر من السيمة تستودم لى تقاليم عمل المعمم من أهماا (ٚ
)ٕٕٛ-ٕٕٚ
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 – 4تحميل نتائج التالميذ:
تعد نتامج اِوتبارات التى تستودم لى تقاليم الت ميذ من المعايير
األساسية لتقاليم عمل المعمم ،المن هنا توتى أهمية تحميل نتامج الت ميذ بالنسبة
ألداء المعمم ،هذا التحميل مد يدل عمى مدى نجاح المعمم أال عدم نجاحه لى
تحقي

أهداله من و ل التعرف عمى المتالس

العام لنتامج الت ميذ ،التجدر

اإلشارة هلى أن هذا الالسيمة مد تكالن وا مة لمحكم عمى مستالى أداء المعمم هذ أن
هناا عالامل أورى وارجة عن مجال مسماللية المعمم تِثر لى نتامج الت ميذ.
 – 2االستبيانات:
الهذا النالأل من اِستبيانات أال اِستفتاءات يضعاا بعض المربين لتقاليم
أداء المعمم الأساليبه ،الهال أسمالب يقالم عمى أساس معايير مالضالعية مستمدة من
لام مسمالليات المعمم الالاجباته ،التشتمل مثل هذا اِستبيانات عمى جميع مجاِت
عمل المعمم كفامه ألهداف التربية ،المدرته عمى هثارة اهتمام الت ميذ ،الالمادة
العممية التى يقدماا لام من حيث

حتاا الثراماا المسايرتاا لمت الرات المعا رة،

الأنالاأل النشا التى ياللرها لمت ميذ ،المدى م ممتاا لألهداف المرغالبة.
البعااض الد ارسااات اسااتودمت الالساايمة الثانيااة لااى بعااض أنمااا التقاااليم مثاال
دراسة سعيد بامشمالس المحمالد عبد الحميم منساى ( )ٜٙ– ٖ ٛالكاان الاادف مان
هذا الدراسة تقاليم برامج الدراسات العميا بجامعة المماا عباد العزياز مان الجااة نظار
أعضاء هيماة التادريس ،مان حياث تحدياد جالاناب الق االر لاى هاذا البارامج ،الامتاراح
الالسااامل الع جيااة بمااا يحق ا أهااداف الد ارسااات العميااا لااى الجامعااة ،اللتحقي ا هااذا
الااادف تاام هعااداد الت بي ا اسااتبيان يحتااالى عمااى ث ثااة الومسااين س اِاِ بعضاااا ماان
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النا االأل المفت ااالح ،الال اابعض ااو اار م اان النا االأل المح اادد اإلجاب ااات ،يوت ااار المفح اااله
اإلجابة التى تتف الرأيه عن تما األسممة.
أيضااا د ارسااة عبااد الاارحمن أحمااد األحمااد (ٓٔ  )ٜٔ– ٖٜالتااى اسااتادلت
التعاارف عمااى اراء الممتحقااين بالاادالرة التدريبيااة ماان مدرسااى المدرسااات اِجتماعياات
لااى ماادارس الماارحمتين اِبتداميااة الالمتالسا ة حااالل ال ااعالبات التااى تالاجااه اسااتودام
كتب اِجتماعيات الم االرة لاى المارحمتين ،لفيااا تام ت اميم الت بيا اساتبيان عماى
جميع الممتحقين بالدالرة التدريبية لتحقي الادف مناا.
أما دراسة عبد الم يف حسين لرج (ٕٔ ٔ٘ٔ –  )ٕٓٚالالتى هدلت هلاى
التعارف عماى بيعاة الع ماة باين المادارس الأالليااء األماالر مان حياث كالنااا هيجابياة
أال سامبية ،ماان اجاال ذلاا تاام هعااداد الت بيا نااالعين ماان اِساتبيانات أحاادهما واااه
بااباء الااور يوه المعممين.
م ا اان الد ارس ا ااات الس ا ااابقة – الغيره ا ااا الكثي ا اار – يمك ا اان اإلش ا ااارة هل ا ااى أهمي ا ااة
اِستبيانات كوداة لمتقاليم التجميع ااراء حالل مالضالأل معين ،الهذا ما تبنته الد ارساة
الحالية من حيث أدالات التقاليم المستودمة.
ثانيا :الجانب اإلجرائى:
 – 4أدوات البحث:
لى ضالء كل من اإل ار النظرى الذى تم تقديمه سابقا ،الأهداف هعداد المعمم،
باإلضالة هلى وبرة الباحثان لى التدريس الأحدهما لى التربية العممية (الميدانية) لى كل
من جماالرية م ر العربية الالمممكة العربية السعالدية ،تم ت ميم استبيانات البحث الهى
ث ثة أنالاأل
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أ – استبيان المعمم:
استادف اِستبيان تشويه الالامع الفعمى ألداء معمم المرحمة اِبتدامية
لى ضالء نتامج التعمم ،المت يرات عممية التدريس ،المعززات العممية التعميمية من
الجاة نظر المعمم ذاته.
الاِسااتبيان ماان الناالأل الم ما  ،لااه ثا ث اسااتجابات (نعاام  -هلااى حااد مااا –
ِ) الانقسم هلى ث ث مجاِت

()1

ٔ – تقاليم نتامج التعميم الاحتالى عمى تسع عبارات.
ٕ – تقاليم عممية التدريس الاحتالى عمى ومس عشرة عبارة.
ٖ – تقاليم معززات التدريس الاحتالى عمى ثمان عبارات.
ب – استبيان مدراء المدارس:
الهذا اِستبيان كان الادف منه تشويه الالامع الفعمى ألداء معمام المرحماة
اِبتداميااة ماان الجاااة نظاار ماادير المدرسااة ،كمااا أن اِسااتبيان – أيضااا – ماان الن االأل
الم ما  ،لااه ث ا ث اسااتجابات (نعاام – هلااى حااد مااا – ِ ) الاحتااالى عمااى أربااع عش ارة
عبارة يستجيب عناا مدير المدرسة عن كل معمم بمدرسة الت بي .

()2

ج – استبيان ولى األمر:
استادف اِستبيان تقاليم أداء معمم المرحمة اِبتدامياة مان الجااة نظار اللاى
أماار التمميااذ بمدرسااة الت بي ا  ،الهااذا اِسااتبيان ماان الن االأل المفتااالح إلبااداء رأى اللااى

)  (1انظر ملحك (.)1
)  (2انظر ملحك (.)2
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األماار لااى عبا ارتااه (ساات عبااارات) المناااا يمكاان الحكاام – هلااى حااد مااا – عمااى أداء
المعمم.

()1

 – 2مجموعة البحث:
تكالنت مجمالعة البحث من لمات ث ثة
أ – لماااة معمما ااى المرحما ااة اِبتداميا ااة ،الها ااى مجمالعا ااة م اان معمما ااى بعا ااض ما اادارس
المرحمة اِبتدامية بمن قة الباحة التعميمية الاحتالت ستين معمما.
ب – لمااة ماادراء المرحمااة اِبتداميااة ،الهااى مجمالعااة ماان ماادراء الماادارس اِبتداميااة
بمن قااة الباحااة التعميميااة المحتاليااة عمااى الفمااة األاللااى ،الاحتااالت سااتين اسااتمارة
لمت بي .
ج – لمااة أاللياااء أمااالر ت ميااذ المرحمااة اِبتداميااة ،الهااى مجمالعااة ماان أاللياااء أمااالر
ت ميذ المدارس اِبتدامية بمن قة الباحاة التعميمياة المحتالياة عماى الفماة األاللاى
أيضا ،الاحتالت عمى (ٖٓٓ) اللى أمر.
 – 1خطوات البحث:
لإلجابة عمى أسممة البحث التحقي أهداله تم اتباأل ما يوتى
أ – لإلجابااة ع اان السا اِال األالل الالااذى ن ااه عم ااى مااا الالام ااع الفعم ااى ألداء المعم اام
بمرحمة التعميم اِبتدامى؟ تم الح االل عماى اِساتبيانات الث ثاة لاى

االرتاا

الناامية ال بقات عماى مجمالعاة البحاث ،لاِساتبيان األالل با عماى المعمماين
الالثانى با عماى مادراء المادارس بحياث اساتجاب كال مادير مدرساة عان عادد
)  (1انظر ملحك (.)3
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م اان اِس ااتبيانات بع اادد معمم ااى المدرس ااة ،أم ااا الثال ااث ت اام ت بيق ااه عم ااى أاللي اااء
األمااالر ماان وا ل الت ميااذ ،اللقااد تاام اسااتبعاد بعااض اِسااتبيانات لعاادم اسااتيفاء
بعض عباراتاا ،أال التى رأى الباحثاان أن اإلجاباة عنااا تمات بعادم اهتماام ،أال
التى لم يستجيب عنااا م ديار المدرساة ،الأ اب العادد النااامى الالنساب الممالياة
الممثمة لكل لمة لى مجمالعة البحث كما هى مالضحة بالجدالل التالى
جدول ()4
عدد أفراد مجموعة البحث والنسب المئوية لكل فئة
العدد

النسبة المئوية ()%

م

البيان

 4المعممين

ٓٙ

٘ٔٗ.

 2مدراء المدارس

ٓٙ

٘ٔٗ.

 1أاللياء األمالر

ٖٓٓ

ٓٚٔ.

المجموع الكمى

124

444

يالض ا الجاادالل الساااب أن عاادد اسااتمارات تقاااليم المعماام ماان الجاااة نظاار
المعماام ذاتااه الماادير المدرسااة بم اات (ٕٓٔ) اسااتمارة بنساابة  %ٕٜبينمااا بم اات لمااة
أاللياء األمالر (ٖٓٓ) استمارة بنسابة ٔ %ٚالهاى الفماة العريضاة التاى تشاعر بمادى
تقدم أبناماا لى المقررات الدراسية لى ضالء أداء المعمم.
أمااا الجاادالل التااالى ليالض ا النتااامج النااميااة ماان ت بي ا اِسااتبيان األالل،
الااذى ب ا عمااى معممااى المرحمااة اِبتداميااة ،الالنسااب المماليااة لتحق ا أهااداف أداء
المعمم لى ضالء بيعة البحث
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جدول ()2
النتائج النهائية لتبيان تحقيق أهداف أداء المعمم
والنسب المئوية لها فى االستبيان األول
نعم

العبارة

عدد

إلى حد ما
%

عدد

%

ال
عدد

%

تقويم نتائج التعمم:
ٔ -يستالعب الت ميذ المادة التى أدرساا...
ٕ -ريقة تدريس لمادة تو

ى تجعماا مادة شيقة المفيدة...

ٖ -يس اات يع الت مي ااذ اِس ااتفادة م اان م ااادة تو

ااى ل ااى البيم ااة

وارج المدرسة...
ٗ -لاادى الت ميااذ اإل ارار عمااى حاال التمااارين بمااادة تو

ااى

العدم اِستس م لمفشل لى الحل المباشر لتما التمارين...
٘ -لدى الت ميذ ش ف لمقيام باألنش ة المتعمقة بمادة تو

ى

وارج المناج كقراءة الكتب الوا ة باا..
 -ٙلدى ت ميذى ميالل مالياة ِساتمرارهم بد ارساة ماادة تو

اى

لى الجامعات مستقب ...
 -ٚلاادى ت ميااذى اتجاهااات هيجابيااة لتاادريس المااادة التااى أم ااالم
بتدريساا مستقب ...
 -ٛمتالسا ا ا تح ا اايل ت مي ا ااذى مرتف ا ااع ل ا ااى الم ا ااادة الت ا ااى أم ا ااالم
بتدريساا لى اِوتبارات الدالرية (الشارية) الالناامية..
 -ٜمعظ اام ت مي ااذى يتال اامالن هل ااى هجاب ااات
المنزلية التى أع ياا لام...
تقويم عممية التعميم:

ااحيحة لمالاجب ااات

ٖٓ

ٓ٘

ٔٛ

ٖٓ

ٕٔ ٕٓ

ٖٜ

٘ٙ

ٙ

ٓٔ

٘ٔ ٕ٘

ٖٓ

ٓ٘

ٔٛ

ٖٓ

ٕٔ ٕٓ

ٙ

ٓٔ

ٖٓ

ٓ٘

ٕٗ ٓٗ

ٜ

٘ٔ

ٕٚ

٘ٗ

ٕٗ ٓٗ

٘ٔ

ٕ٘

ٖٓ

ٓ٘

٘ٔ ٕ٘

ٕٔ

ٕٓ

ٕٗ

ٓٗ

ٕٗ ٓٗ

ٕٚ

٘ٗ

ٕٔ

ٖ٘

ٕٔ ٕٓ

ٖٜ

ٜٙ

ٜ

٘ٔ

ٕٔ ٕٓ
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العبارة
ٓٔ -ت ميا ااذى يعرلا ااالن ب ريقا ااة مسا اابقة أها ااداف كا اال درس أما ااالم
بتدريسه...
ٔٔ -يدرا ت ميذى أسباب تدريس أى مالضالأل الت بيقاته...

نعم

ال

إلى حد ما

%

عدد

%

عدد

%

عدد

ٜ

٘ٔ

٘ٔ

ٕ٘

ٙٓ ٖٙ

ٜ

٘ٔ

ٕٗ

ٓٗ

ٗ٘ ٕٚ

ٕٔ -اعتنا ااى جيا اادا بتحضا ااير الا اادرالس الاب ا اراز أسا ااس التو ا ااي
(الض ااع األها ااداف الوا ا ااة أال اإلجرامي ااة – الالس اايمة التعميميا ااة –

ٖٜ

٘ٙ

ٜ

٘ٔ

ٕٔ ٕٓ

المدول التدريسى -التقاليم)..
ٖٔ -أحث الت ميذ دامما عمى األسمالب األمثل لد ارساة الاساتذكار
مادة تو

ى...

ٕٗ

ٓٚ

ٙ

ٓٔ

ٕٔ ٕٓ

ٗٔ -اسااتودم مجمالعااة متنالعااة ماان اار التاادريس بمااا يتناسااب
ال بيعااة المالض االأل ،ال بيعااة التمميااذ ،ال بيعااة المالمااف التعميمااى

ٖٙ

ٓٙ

ٕٔ

ٕٓ

ٕٔ ٕٓ

لتحقي أهداف كل درس...
٘ٔ -اس ا ااتودم رما ا ااا عديا ا اادة لتقا ا اااليم الت ميا ا ااذ الِ أعتما ا ااد عما ا ااى
اِوتبارات لق ...
 -ٔٙباس ا ااتمرار أم ا ااالم ا اار تدريس ا ااى لمتع ا اارف عم ا ااى المناس ا ااب
مناا...
 -ٔٚأمااالم بمع اااء الاجبااات منزليااة متعااددة المتنالعااة األلكااار بعااد
انتااء كل مالضالأل...
 -ٔٛأتابع أداء ت ميذى لمالاجبات المنزلية التى أع ياا لام...
 -ٜٔأشاارا الت مي ااذ ل ااى أنشا ا ة معمميااة مس اامالحة ل ااتعمم الم ااادة
التى أدرساا...
ٕٓ -اِوتبارات التى أضعاا تتف ماع األهاداف التعميمياة لمماادة
التى أدرساا...

ٖٖ

٘٘

٘ٔ

ٕ٘

ٕٔ ٕٓ

ٕٚ

٘ٗ

ٕٔ

ٖ٘

ٕٔ ٕٓ

ٕٚ

٘ٗ

ٕٔ

ٖ٘

ٕٔ ٕٓ

٘ٗ

٘ٚ

ٓ

ٓ

٘ٔ ٕ٘

ٔٛ

ٖٓ

ٕٚ

٘ٗ

٘ٔ ٕ٘

ٕٗ

ٓٚ

ٙ

ٓٔ

ٕٔ ٕٓ
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نعم

العبارة
ٕٔ -أتعما لااى د ارسااة ال اار الحديثااة لتاادريس مااادة تو

ااى

الأ بقاا عمى الت ميذ...
ٕٕ -أس اات يع مجابا ااة ال ااعالبات الت ااى يالاجاا ااا الت مي ااذ عن ااد
دراستام لمادة تو

ى...

ٖٕ -داممااا مااا أسااتودم أساامالب الت ذيااة الراجعااة لتحسااين مس ااار
العممية التعميمية داول الف ل...
ٕٗ -أت ا ااي الفر ا ااة لمت مي ا ااذ لمش ا اااركتى عن ا ااد ع ا اارض حق ا ااام
الدرس...

ال

إلى حد ما

%

عدد

%

عدد

%

عدد

ٕٔ

ٖ٘

ٕٚ

٘ٗ

ٕٔ ٕٓ

ٖٓ

ٓ٘

٘ٔ

ٕ٘

٘ٔ ٕ٘

ٔٛ

ٖٓ

ٕٔ

ٖ٘

ٕٔ ٖ٘

٘ٗ

٘ٚ

ٖ

٘

ٕٔ ٕٓ

تقويم معززات التدريس:
ٕ٘ -اسااتودم مجمالع ااة متنالع ااة م اان الم االاد التعميمي ااة ل ااى حجا ارة
الدراسة عند عرض الدرس...

ٕٚ

٘ٗ

ٕٔ

ٕٓ

ٕٔ ٖ٘

 -ٕٙتت االالر مجمالعااة ماان الم االاد السمعب ارية كااوجازة الع اارض
المتنالعااة الاألل ا م التعميميااة الأشاار ة التسااجيل الأمااالم باسااتوداماا

ٔٛ

ٖٓ

ٕٗ

ٓٗ

ٖٓ ٔٛ

عند عرض حقام الدرس...
 -ٕٚيالجااد معم ا لمرياضاايات الم االاد معمميااة اسااتودماا لتاادريس
مادة تو

ى...

 -ٕٛالما االاد التعميمي ااة الت ااى اس ااتودماا كالي ااة لتحقيا ا

األه ااداف

التعميمية...
 -ٕٜتتم اادنى المدرسااة ب ااالمالاد الكاليااة م اان الااالر الأدالات الرس اام
المالادا ِستوداماا لى حجرة الدراسة...
ٖٓ -داممااا مااا أ ااحب الت ميااذ لزيااارات ميدانيااة أال أدعااال بعااض
الزالار ليحدثالهم لى حجرة الدراسة عن مادة تو

ى...

ٕٔ

ٕٓ

ٖ

٘

٘ٗ ٘ٚ

ٕٔ

ٖ٘

ٕٗ

ٓٗ

٘ٔ ٕ٘

ٕٚ

٘ٗ

ٕٔ

ٕٓ

ٕٔ ٖ٘

ٕٔ

ٕٓ

ٜ

٘ٔ

ٙ٘ ٖٜ
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العبارة
ٖٔ -دامم ااا م ااا أس ااتودم اإلثاب ااة المعنالي ااة م ااع التممي ااذ الم اايب،
الالعقاب المعنالى مع التمميذ المو ئ...

نعم

إلى حد ما

عدد

%

عدد

%

عدد

ٕٚ

٘ٗ

ٕٔ

ٖ٘

ٕٔ ٕٓ

ٓ

ٓ

ٖ

٘

ٜ٘ ٘ٚ

ٕٖ -اسااتودم الكمبيااالتر المااا ي اااحبه ماان بارامج تعميميااة وا ااة
بالمادة التى أدرساا...

لقااد الضااحت نتااامج اِسااتبيان الساااب أن البيانااات الوا ااة بمعماام المرحمااة
اِبتدامية بمجمالعة البحث من حيث التو ه ،منام المتو ه العاام ،أال بادالن
تو ااه ،أال يتبااع تو ااه دمي ا لااى العمااالم أال الرياضاايات أال اِجتماعيااات ،أال
الثقالااة اإلس ا مية ،أى أن لمااة المعممااين المشاااركين لااى البحااث الحااالى ماان جميااع
التو

ااات ممااا يع ااى ان باعااا يكاااد أن يكااالن حقيقيااا ِسااتجاباتام ،الماان حيااث

عدد سنالات الوبرة لقد تراالحت بين ٕٔ –ٖ٘ سنة.
المن الجدالل الساب اتض أن أى من أهداف هعداد المعمم لم يتحق كمياة
بنسبة أكثر من (٘ )%ٚهِ هدلان لق هما متابعة أداء الت ميذ لمالاجباات المنزلياة
التى يكمفام باا المعمم ،الاتاحة الفر ة لمت ميذ لمشاركة المعمام عناد عارض حقاام
الدرس ،الماد تحققات بعاض األهاداف ب ريقاة كمياة بنسابة مان (٘ )%ٙهلاى امال مان
(٘ )%ٚكمناس اابة ريق ااة ت اادريس م ااادة التو ااه ،التال اال معظ اام الت مي ااذ هل ااى
حم ااالل

ال

ااحيحة لمالاجب ااات المنزلي ااة الت ااى يع يا ااا لا اام المعم اام ،الاِهتم ااام بتحض ااير

الاادرالس ،لقااد تحققاات تمااا األهااداف بنساابة (٘ )%ٙالحااث الت ميااذ عم اى األساامالب
األمثل لدراسة الاستذكار الدرالس ،تحق هذا الادف بنسبة (ٓ.)%ٚ

%
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الضا ا الج اادالل الس اااب أن القمي اال م اان األه ااداف تحقق اات كمي ااة بنس اابة م اان
(ٓ٘ )%هلى (٘ )%ٙمثل استيعاب الت ميذ لممادة ،الاِساتفادة مان الماادة الد ارساية
لى البيمة المحي ة بالت ميذ ،مالاجاة

عالبات دراسة المقرر الدراسى ،لقاد تحققات

تم ااا األه ااداف بنس اابة (ٓ٘ )%تع اادد أس اااليب التق اااليم ،تحقا ا بنس اابة (٘٘ )%تنا االأل
رام التدريس بما يتناسب مع المادة الدراسية تحق بنسبة(ٓ.)%ٙ
مما سب اتض أن األهداف التاى تحققات كمياة بنسابة (ٓ٘ )%ليماا أعماى
لم تزد عن هحدى عشرة هدلا أى بنسبة (ٖٗ )%لق من المجمالأل الكمى لألهداف،
بينما معظم األهداف (هحادى العشارالن هادلا) لام تتحقا كمياة بالدرجاة الم مالباة لمام
تزد نسبة تحققاا عن (ٓ٘ )%أى بنسبة ( )%ٙٙمن مجماالأل األهاداف ،اليعاد ذلاا
بمثاب ااة مِش اار إلع ااادة النظ اار ل ااى با ارامج هع ااداد معم اام المرحم ااة اِبتدامي ااة الال اادالرات
التدريبياة التربالياة التااى ت امم لاااذا ال ارض أيضاا ينب ااى عناد هعااداد المعمام التركيااز
عمى تما األهداف التى لم تتحق كمية بنسبة تزيد عن (ٓ٘.)%
الأشااار الجاادالل هلااى الجااالد أهااداف تحققاات كميااة اللكاان بنسااب ضااميمة مثاال
ه ارار الت ميااذ عمااى حاال التمااارين تحق ا بنساابة (ٓٔ )%الش ا ف الت ميااذ لمقيااام
بونشا ا ة متعمق ااة بم ااادة التو ااه و ااارج الم ااناج ،المعرل ااة الت مي ااذ أله ااداف ك اال
درس ،الادراا ت بيق ااات ت اادريس أى مالضا االأل ل ااى الحي اااة العممي ااة ،لق ااد تحقق اات تم ااا
األهااداف بنساابة (٘ٔ )%الاسااتودام الالسااامل التعميميااة الحديثااة المناااا الكمبيااالتر لااى
التادريس تحقا بنسابة (ٓ )%اليادل ذلاا عماى ضارالرة اِهتماام بتماا األهاداف عنااد
الضع برامج تدريبية إلعداد معمم المرحمة اِبتدامية مبل الأثناء الودمة بحيث تكاالن
تمااا الب ارامج منظمااة بشااكل مااتقن كااومر أساسااى الحيااالى ل رتفاااأل بكفاااءات المعماام
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الاِرتقاء بمستالاا نظ ار لألهمية اِستراتيجية الالفريادة التاى تتبالءهاا التربياة لاى النماال
اإلنسانى ()ٔ ٔٛ
الالجاادالل التااالى يالضا النتااامج النااميااة ل سااتبيان الثااانى الااذى با عمااى
ماادراء ماادارس المرحمااة اِبتداميااة لتقاااليم أداء المعماام بتمااا الماادارس الالنسااب المماليااة
لمدى تحق أهداف المعمم أيضا لى ضالء بيعة البحث.
جدول ()1
النتائج النهائية لتبيان تحقق أهداف أداء المعمم
فى االستبيان الثانى والنسب المئوية لها
العبارة

نعم
عدد

إلى حد ما
%

عدد

%

ال
عدد

%

ٔ -لدى المعمم القدرة عمى كتابة الو ة التدريسية اليالمية لى
ضالء أسس

ياغة األهداف السمالكية -التمايد لمدرس-

ٕٗ

ٓٗ

ٖٓ

ٓ٘

ٙ

ٓٔ

الالسيمة المستودمة -التقاليم...
ٕ -المعمم مادر عمى تحميل محتالى المادة العممية التى يدرساا

ٕٗ

ٓٗ

ٖٖ

٘٘

ٖ

ٓٔ

ٖٓ

ٓ٘

ٕٔ

ٖ٘

ٜ

٘ٔ

ٗ -يستودم المعمم األسممة المتنالعة التى تثير تفكير ت ميذا...

ٖٙ

ٓٙ

ٕٔ

ٕٓ

ٕٔ ٕٓ

٘ -ل ته المسمالعة الاضحة المتنالعة الليست عمى التيرة الاحدة...

ٖٙ

ٓٙ

ٕٔ

ٕٓ

ٕٔ ٕٓ

 -ٙمتمكن من المادة التى يدرساا...

ٖٓ

ٓ٘

ٕٔ

ٖ٘

ٜ

٘ٔ

 -ٚيستودم أسمالب التعزيز مع ت ميذا لتحسين تعممام..

٘ٗ

٘ٚ

ٖ

٘

ٕٔ ٕٓ

لمح الل عمى المفاهيم-المبادا الالتعميمات – الماارات...
ٖ -يض مع المعمم بمامة تاللير المادة التعميمية الم ممة
لتدريس مادة تو

ه...
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نعم

العبارة
 -ٛله القدرة عمى ضب الف ل الادارة عممية التعميم داومه من و ل
اتزان شو يته الملء لراغ الح ة التدريسية بمعمالمات الدرس...
 -ٜالمالمف الف مى لممعمم جيد بحيث يتفاعل مع المادة
الالالسيمة التعميمية الالت ميذ لى ان الاحد...
ٓٔ -يرغب لى التدريس اليميل هليه...
ٔٔ -لديه القدرة لمت مب عمى ال عالبات التى تالاجه ت ميذا لى
تعمم حقام الدرس...
ٕٔ -مداالمة هع اء الت ميذ لمالاجبات المنزلية المداالمة
ت حيحاا...
ٖٔ -الضع اوتبارات الت ميذ بحيث تتسم بال د
الالمالضالعية...
ٗٔ -التعاالن الفعال مع هدارة المدرسة لودمة التعميم

الالثبات

إلى حد ما

عدد

%

عدد

%

عدد

%

٘ٗ

٘ٚ

ٕٔ

ٕٓ

ٖ

٘

ٖٙ

ٓٙ

ٕٔ

ٖ٘

ٖ

٘

ٖٜ

٘ٙ

٘ٔ

ٕ٘

ٜ

٘ٔ

ٖٙ

ٓٙ

٘ٔ

ٕ٘

ٜ

٘ٔ

ٕٗ

ٓٗ

ٖٖ

٘٘

ٖ

٘

٘ٗ

٘ٚ

ٕٔ

ٕٓ

ٖ

٘

٘ٗ

٘ٚ

ٕٔ

ٕٓ

ٖ

٘

أش ا ااار الج ا اادالل الس ا اااب هل ا ااى أن تو ا ااه معظ ا اام م ا اادراء الم ا اادارس ك ا ااان
تو

ال

ااا عامااا ،كمااا أن عاادد ساانالات الوب ارة ألى ماانام لاام تقاال عاان ساابع العش ارين

عاما مما يدل عمى وبرتام الجيدة هلاى حاد ماا لاى هاذا المجاال ،الاحتكااكام المت ازياد
بمعممى المرحمة اِبتدامية.
اللق ااد الضا ا الج اادالل الس اااب أن أربع ااة أه ااداف لقا ا تحقق اات كمي ااة بنس اابة
(٘ )%ٚالأن بع ااض األه ااداف تحقق اات بنس اابة تزي ااد ع اان (ٓ )%ٙكم ااا أن معظ اام
أهداف هعداد معمم المرحمة اِبتدامية لم ت ال نسابة تحققااا هلاى أكثار مان (ٓ)%ٙ
الذلا من الجاة نظر مدير المدرساة الاذى يتعامال مباشارة ماع المعمام ،اليادل ذلاا –
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أيض ااا – عم ااى م ااالر تحقا ا معظ اام أه ااداف هع ااداد معم اام المرحم ااة اِبتدامي ااة كم ااا
الضحته نتامج اِستبيان ،اللاذا الجب اِهتمام باالمعمم الاعادادا هعادادا مناسابا أثنااء
الودمة لتحقي معظم األهداف التى يعد من أجماا ذلاا ألن التادريب أثنااء الودماة
يتضمن جميع األنش ة التى يشارا لياا األلراد المشاركين لاى التادريب ،التكاالن ماد
ممت من اجل المساهمة لى نمالهم المانى (.)ٖٛٛ ٜٔ
الالجدالل التالى يالضا نتاامج اراء أالليااء األماالر لاى أهاداف هعاداد معمام المرحماة
اِبتداميااة ماان وا ل أدامااه لااى ضااالء تفاااعمام مااع أبنااامام الالنسااب المماليااة لتحقا أال عاادم
تحق تما األهداف.
العبارة
ٔ -هل ترى أن الالاجبات المنزلية التى يقالم باا ابنا
تساعدا عمى تعمم المالاد التى يدرساا بالمدرسة..
ٕ -هل تعتقد أن المالاد العممية التى يتعمماا ابنا ستكالن
مفيدة له عند التورج من المدرسة...
ٖ -هل ترى أن ابنا يتقدم كثي ار لى المالاد التى يدرساا…

ال

نعم
عدد

%

عدد

%

ٕٓٗ

ٓٛ

ٓٙ

ٕٓ

ٕٛٛ

ٚٙ

ٕٚ

ٕٗ

ٕٔٙ

ٗ٘

ٗٙ ٖٔٛ

أشااار الجاادالل الساااب هلااى هجماااأل الكثياار ماان أاللياااء األمااالر عمااى أهميااة
الالاجبات المنزلية التى يح ل عمياا الت ميذ من المدرسة نظ ار ألناا تعااالنام عماى
تعمم المالاد التى يدرساا بالمدرسة لقاد بم ات نسابة المالالقاة عماى هاذا البناد مان بناالد
اِسااتبيان (ٓ )%ٛماان جممااة المفحال ااين ،الهااذا لااه دِلااة الاضااحة عمااى ضاارالرة
اِهتمام بالالاجبات المنزلية لمت ميذ لى أى مادة دراسية الاعتبارها جزءا أساسايا مان
عممية التدريس.
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المد الض الجدالل أيضا جدالى المالاد التعميمية التى يدرسااا تممياذ المرحماة
اِبتداميااة عنااد تورجااه ماان تمااا المرحمااة ،لقااد بم اات نساابة أاللياااء األمااالر الم االالقين
عما ااى ذلا ااا ( )%ٚٙبينما ااا البنا ااد الوا اااه بتقا اادم الت ميا ااذ لا ااى معظا اام الم ا االاد التا ااى
يدرسااالناا لقااد أوااذت اماال نساابة ماان المالالقااة باإليجاااب ،حيااث بم اات (ٗ٘ )%لق ا
الهااذا مِشاار ل هتمااام بوساااليب التاادريس المتنالعااة الالالسااامل الالم االاد التعميميااة التااى
تقاادم باااا المااادة التدريسااية حتااى يتحقا ا الااادف الواااه بنمااال التح اايل الد ارس ااى
لمت ميذ لى المادة.
أما الجدالل التالى ليالض المالاد التاى يتقادم ليااا ت مياذ المرحماة اِبتدامياة
التما التى يتعثرالن لياا من الجاة نظر أاللياء أمالرهم.
جدول ()5
النتائج النهاية لتبيان المواد

(*)

التى يتقدم أو يتعثر

فيها تمميذ المرحمة االبتدائية
متعثر

متقدم

م

المادة

4

العمالم

ٗ

2

الرياضيات

ٚ

ٕٕ.

1

الم ة العربية

٘ٗ

٘ٔ

ٔٛ

1

المالاد الدينية

ٕ٘

ٔٚ

ٗ

ٗٔ.

5

المالاد اِجتماعية

ٕٔ

ٚ

ٗ

ٗٔ.

6

التربية الفنية

ٚ

ٕٕ.

ٗ

ٗٔ.

7

التربية البدنية

ٔٔ

ٖ.ٚ

ٓ

ٓ

عدد

%

عدد

%

ٗٔ.

ٜٔ

ٖٙ.

ٓٙ

ٕٓ
ٙ

)*( الفرق فى النسب المئويت للتقدم أو للتعثر فى المبدة يدل على سير التالميذ بتلك المبدة بطريقت وسط.
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يالض ا ا الجا اادالل السا اااب أن أكثا اار الم ا االاد التا ااى يتقا اادم لياا ااا الت ميا ااذ عنا ااد
د ارس ا ااتام لا ا ااا الما ا االاد الديني ا ااة الالم ا ااة العربي ا ااة ،بينم ا ااا ام ا اال تق ا اادم ك ا ااان ل ا ااى العم ا ااالم
الالرياض اايات ،ي اادل ذل ااا عم ااى ض اارالرة اِهتم ااام بت اادريس الما االاد العممي ااة (العم ااالم –
الرياضيات) الاستودام األساليب المتنالعة لى تدريس تما المالاد الاِهتماام بالمعامال
الالالسامل التعميمياة المناسابة لاى عممياة التادريس ،أيضاا اِهتماام بالادالرات التدريبياة
األكاديميا ااة الالترباليا ااة لمعمما ااى الرياضا اايات الالعما ااالم أثنا اااء الودما ااة لمالاكبا ااة الت ا ااالر
األكاديمى لتما الماالاد الماا يساتحدث بااا مان معاارف المعمالماات حياث أن التادريب
أثناء الودمة يعنى التنمية الذاتية لممعمم لى نشا ه العام المستالاا األكاديمى الحياته
العممية الالمانية اللامه ألساسيات ر التدريس (.)ٖٚ ٔٚ
اللااى هااذا اِسااتبيان لاامن البناادين الوا ااين ب اار ت ااالير العمميااة التعميميااة
الالمقترحااات التااى تساااهم لااى ودمااة الت ميااذ لقااد ذكاارت اراء عامااة ماان مباال أاللياااء
األمالر لم تِثر عمى مجريات البحث أال نتامجه.
ب – لإلجابة عن السِال الثانى الالذى ن ه ما ال عالبات التى تالاجه أداء المعمم
بتمااا المرحمااة ،المااا المقترحااات التااى مااد تسااام لااى الت مااب عمااى بعااض مناااا؟
لمن و ل نتامج اِساتبيانات اتضا أن هنااا بعاض مان األهاداف لام تتحقا
ب ااالرة مرضااية ممااا يعااد ذلااا مِش ا ار لم ااعالبات التااى تالاجااه أداءا ماان و ا ل
محتالى تما األهداف.
لم اان ج اادالل (ٕ) ل اامن األه ااداف الت ااى ل اام ت اال هل ااى مس ااتالى مرض ااى م اان
التحقي ا

اإل ا ارار عم ااى ح اال التم ااارين العاادم اِستساا م لمفش اال ،الشا ا ف الت مي ااذ

لمقياام بونشا ة متعمقاة بماادة التو اه واارج الماناج ،الادراا الت مياذ ألهاداف كاال
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درس ،المعرلااة تااوثير أى مالض االأل د ارسااى لااى الحياااة العمميااة ،الاسااتودام الحاساابات
االية لى عممياة التادريس ،حياث تراالحات النساب الممالياة تتحقا تماا األهاداف باين
(ٓ )%ٔ٘ ،%اللذلا يمكن القالل بون هناا العديد من ال عالبات التى تحالل دالن
تحق تما األهداف ،المن ثم تعال أداء المعمم – لى ضالء بيعة البحث – مناا
ٔ–

عالبة تحقي األهداف الالجدانية لكل مقرر من المقررات الدراسية.

ٕ–

عالبة رب أى مقرر دراسى بالبيمة المحي ة بالت ميذ.

ٖ – ع اادم اهتم ااام معم اام المرحم ااة اِبتدامي ااة باألنشا ا ة و ااارج الم ااناج الد ارس ااى ب اال
ين ب اِهتمام – لى كثير من األحيان – عمى محتالى المناج لق .
ٗ–

ا ااعالبة ت ا االالر األجا ا ازة التعميميا ااة الحديثا ااة لا ااى معظا اام ما اادارس الت بي ا ا الوا ا ااة
الحاسبات االية.

٘–

عالبة تالالر البارامج التعميمياة الوا اة بالحاسابات االياة ،النادرة المتو

اين لاى

هذا المجال.
المن جدالل (ٖ) لمن األهداف التى تحققات بنسابة (ٓٗ )%لقا هاى القادرة
عم ااى كتاب ااة الو ااة التدريس ااية اليالمي ااة ل ااى ض ااالء أسس اااا ،التحمي اال محت ااالى الم ااادة
العممي ااة ،المداالم ااة هع اااء الالاجب ااات المنزليا اة لمت مي ااذ ،اله ااى نس اابة غي اار مرض ااية
بالنس ا اابة ل بيع ا ااة البح ا ااث الح ا ااالى ،ل ا ااذلا لمن ا ااه يمك ا اان اإلش ا ااارة هل ا ااى الج ا ااالد بع ا ااض
ال ااعالبات الت ااى تح ااالل دالن تحقا ا ه ااذا األه ااداف التع ااال أداء المعم اام ل ااى ض ااالء
بيعة البحث الحالى مناا
ٔ–

عالبة هدراا لمسفة الو ة التدريسية م يرة المدى.
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ٕ–

عالبة هدراا عممية تحميل محتالى المقرر الدراسى.

ٖ–

عالبة متابعة الالاجبات المنزلية المع اة لمت ميذ.
الماان جاادالل (٘) اتض ا أن ت ميااذ المرحمااة اِبتداميااة يتعثاارالن كثي ا ار لااى بعااض

المق ااررات الد ارس ااية ك ااالعمالم الالرياض اايات الالتربي ااة الفني ااة ،حي ااث تراالح اات النس ااب الممالي ااة
لممالالقا ااة عما ااى تقا اادم الت ميا ااذ – ما اان الجاا ااة نظا اار أالليا اااء األما ااالر – لا ااى تما ااا الم ا االاد
بااين(ٗ )%ٕ.ٕ - %ٔ.الهااى تعااد نسااب ضااعيفة لااى ضااالء عاادد أل اراد مجمالعااة البحااث
يالض ذلا

عالبات متعددة أهماا

ٔ – ندرة المتو
ٕ–

ين لى تما المقررات.

ااعالبة ت االالر الم االاد التعميميااة الساامعية الالب ارية الالسمعب ارية التااى تعااين
المعمم عمى تال يل ما بمحتالى تما المقررات هلى ذهن الت ميذ.

ٖ – تكدس محتالى تما المقررات ببعض المالضالعات غير المت مبة.
أما المقترحات التى مد تسام لاى الت ماب عماى بعاض مان تماا ال اعالبات،
يمكن سردها لى ضالء نتامج البحث ليما يمى
ٔ – اِهتمااام باألهااداف الالجدانيااة المحااللااة الض اعاا حيااز التنفيااذ حتااى يااتم تفاعاال
تمميذ المرحمة اِبتدامية مع المقررات التى يدرساا.
ٕ – هعااادة

ااياغة المقااررات الد ارسااية بحيااث تحااالى ت بيقااات ماان البيمااة المحي ااة

بالت ميذ ،عمى أن توضع عممية ال ياغة همميميا ،بحاث ياتم اِهتماام باالكيف
عند عممية الت ميم الليس بالكم.
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ٖ – رلع مستالى معممى المرحمة اِبتدامية من و ل تنفيذ دالرات تدريبية لام أثنااء
الودمة.
ٗ – اِهتمام بالالسامل التعميمية – وا ة الحساية – الالماالاد التعميمياة ساالاء كانات
ب رية أال سمعية أال سمعب رية لى العممية التدريسية.
٘ – يجب أن يتالالر التعاالن المستمر بين المنزل الالمدرسة.
 – ٙهزالة الحشال من بعض المقررات الدراسية.
تمااا بع ااض المقترحااات الع جي ااة الت ااى مااد تس ااام ل ااى الت مااب عم ااى بع ااض
ال عالبات التى الاجات تحقي أهداف معمم المرحمة اِبتدامية.
ج – اللإلجابة عن السِال الثالث من أسممة البحث الالذى ن اه كياف يمكان الضاع
تو ااي مقتاارح ألداء المعماام لاى ضااالء الالامااع الفعمااى ألدامااه ،الال ااعالبات التااى
الاجات ذلا األداء؟ لفى ضالء نتامج البحث الال اعالبات التاى الاجاات تحقيا
أهداف هعداد المعمم ،أمكن الضع التو ي التالى
ينب ااى اِهتمااام بمعااداد المعماام ساالاء داواال معاهااد الكميااات هعااداد المعممااين
مباال الودمااة ،لفااى أثناااء الودمااة ي ارعااى الضااع ب ارامج تدريبيااة إلعااداد المعماام بااادف
تحقي ا نمااالهم مانيااا الذلااا بمكسااابام الكفايااات التعميميااة لااى مجااال اار التاادريس
الاسااتودم الالسااامل الالم االاد التعميميااة لتحسااين مسااتالاهم األدامااى ،اللكااى يتحق ا هااذا
الادف لمن هناا بعض من المقترحات ليما يمى هيجاز لاا
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ٔ – تنظا اايم مجمالعا ااة ما اان حمقا ااات التا اادريس يشا اارف عمياا ااا بعا ااض المتو

ا ااين

الترب اااليين لمتع اارف عم ااى أه اام األس اااليب التدريس ااية الحديث ااة الالالس ااامل التعميمي ااة
المعينة لممعمم لى تدريس مادة تو

ه.

ٕ – اغتنام اإلجازات ال يفية التنظيم الدالرات التدريبية لياا بحث تشرف عمى هذا
ال ا اادالرات كمي ا ااات التربي ا ااة الاع ا ااداد المعمم ا ااين ،اليمك ا اان زي ا ااادة دالعي ا ااة المعمم ا ااين
التحفيزهم ل لتحا بتما الدالرات الذلا مان وا ل ح االلام عماى م ارتاب أعماى
(الترمى) عند اجتيازهم تما الدالرات بنجاح.
ٖ – الد ارسااة المتقدمااة لااى مجااال المنااااج ال ارم ا التاادريس ماان و ا ل الم ارساامة،
الذلا إلشباأل ميالل المعممين الحاجاتام التربالية الالتدريسية ال قمام جيدا لمانة
التعميم.
ٗ – اِهتمام بالتالجيه الاإلشاراف الترباالى مان وا ل عقاد لقااءات دالرياة أثنااء الياالم
الدراسى أال بعدا لممعممين لى المدارس يقاالم ليااا الماالجاين التربااليين بمعالجاة
جالانااب الضااعف التقااديم اإلرشااادات الالتالجياااات لممعممااين بعااد عمميااة التاادريس
لااى الماادارس ،اليشاابه ذلااا كثيا ار ماااام مشاارف التربيااة العمميااة (الميدانيااة) الذلااا
باااادف تحقي ا ا اسا ااتم اررية التالجيا ااه الالمحالظ ااة عما ااى تحسا ااين أداء المعما اام لا ااى
المدرسة.
أما هعداد المعمم مبل الودمة لمن كميات المعاهد هعداد المعمماين تقاالم بتماا
المامة وير ميام – من الجاة نظر الباحثان – هِ أنه يجب اِهتمام كثي ار الالتركيز
عمى هعداد معمم المرحمة اِبتدامية الذلا من و ل
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ٔ – تدريس بعض مقررات المرحمة اِبتدامية لى كميات هعداد المعممين وا ة لى
المسااتالى األوياار كمقااررات أكاديميااة الكوساااليب تدريسااية لكااى يت االالر اِت ااال
بين ما يدرسه ال الب لى تما المرحمة البين ليما سيدرسه ليما بعد.
ٕ – زيادة عدد المقررات التربالية الالالسامل التعميمية لى المراحل األويرة من كميات
المعممين ل ستفادة مناا لى التدريس بالمرحمة اِبتدامية.
ٖ – تاادريس مقاار ار لااى الحاسااب االااى ل ا ب كميااات المعممااين نظريااا العمميااا باادءا
من المستالى األالل الحتى األوير التبيان ع مته بمادة التو ه ،حتى يتمكن
الماادرس – ليمااا بعااد – ماان تاادريس مااادة تو
عند تالالرا بالمدارس اِبتدامية.

ااه ماان و ا ل الحاسااب االااى
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