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اإلهداء
في البداية ،الشكر كالحمد كالثناء هلل-عز كجؿ -أف كفقني إلتماـ ىذا العمؿ ليخرج في أبيى صكره كأسألو
–سبحانو كتعالى -أف يككف ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ ،كأف يفيد بو كؿ مف يقرؤه اك يطمع عميو.
إلى مف بمٌغ الرسالة ك ٌأدل األمانة ..كنصح األمة ..إلى شافع الناس كنبع الرحمة كنكر العالميف سيدنا
محمد عميو أفضؿ الصبلة كالتسميـ.
إلى مف ىكمٌموي اهلل بالييبة كالكقار كعمٌمني العطاء بدكف انتظار ..إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار ..كسعى
بالراحة كاليناء ..إلى الذم لـ يبخؿ بشيء مف أجؿ دفعي إلى طريؽ النجاح ..إلى الذم
كشقى ألنعـ ٌ
عمٌمني أف أرتقي يسمٌـ الحياة بحكمة كصبر إلى( ..كالدم الغالي)..حفظو اهلل كرعاه
إلى امرأة استثنائية ...إلى الينبكع الذم ال يي َّ
مؿ عطاؤه ،إلى مف حممتني كىنان عمى كىف ..إلى امرأة أنا
و
و
منسكجة مف قمبيا كأسير عمى األرض ببركة يدعائيا..
بخيكط
بأنفاسيا أككف  ...إلى التي حاكت سعادتي
إلى مبلكي في الحياة( ..أمي الحبيبة) ..أداـ اهلل عمييا الصحة كالعافية
إلى صديقي الحقيقي ..إلى مف آثرني عمى نفسو ..إلى رفيؽ الدرب كالحياة ..إلى مشجعي عمى النجاح..
إلى مف رافقني في بداية البداية كسار معي الدرب كمٌو ..كمعو ال تكجد نياية (إلى زكجي الحبيب).
بعينييا ..إلى التي كاف ليا الفضؿ الكبير في متابعة مسيرتي الجامعية إلى ال يشعمة
أيت نجاحي
إلى مف ر ي
ٌ
عبر الكممات عف عظيـ فضميا كلطيؼ صنعيا األستاذة المشرفة
المضيئة لدرب النجاح ..إلى التي ال تي ٌ
(الدكتورة منال ماجد أبو منشار) التي ما بخمت عمي مف إرشادات كمبلحظات تخدـ الرسالة ،لتقكيـ
اعكجاجيا كاستقامة معناىا ...فجزاىا اهلل عني كعف زمبلئي خير الجزاء.
أ

كالى مف عممكنا حركفان مف ذىب ككممات مف يدرر كبذلكا كؿ الجيد كالعطاء لنصؿ إلى لحظة النجاح
(أساتذتي الكراـ).
إلى مف ً
أك ٌف ليـ الحب كالمكدة كاالحتراـ ..إلى مف كانت ليـ بصمة في حياتي كالى مف يفكح عبيرىـ في
أيامي إلى (عائمة زكجي).
نكارة حياتي ..كاألمؿ الكاعد كالمستقبؿ الزاىر ..إلى مف أطمع لرؤيتو لمكطف فخ انر كلممجد عنكانان ..إلى
إلى ٌ
(ابني كميجة قمبي يحيى).
إلى مف ترعرعت بينيـ في كنؼ دافئ ،إلى فكانيس حياتي كأنكار عتمتي ..إلى الذيف كانكا لي النسيـ
العميؿ كالدكاء البديؿ إلى الذي ف ساركا معي دركب الحياة خطكة بخطكة فكانكا لبسمتيـ أممي كتفاؤلي كفي
أعيينًيـ سعادتي ..إلى مف بيـ أكبر كعمييـ أعتمد إلى (اخكتي كأخكاتي كزكجة أخي الكريمة).
ٍ
عز كجؿ أف يجد القبكؿ كالنجاح.
إليكـ جميعان أىدم ىذا البحث راجيةن مف المكلى ٌ

ب

انشكز وانتمدَز
كما تكفيقي إالٌ باهلل عميو تك ٌكمت كاليو أنيب..
فالشكر لؾ يا اليي كالحمد هلل الذم حقؽ لي ىذا اإلنجاز العظيـ ..بعد الصبر كبعد السير أنييت الدرب
الطكيؿ.
شكر قصيدة ..كلك ٌؿ و
مقاـ مقاؿ ..كلك ٌؿ و
لك ٌؿ مبدع إنجاز ..كل يك ٌؿ و
شكر تقدير.
تتسابؽ الكممات كتتزاحـ العبارات لتنظيـ باقات الشكر كاالمتناف لجيكدكـ كعطائكـ المتكاصؿ دكف كمؿ أك ممؿ.
جؼ صبرم عف
السعي مشكك ار كاف ٌ
عائمتي الغالية إف قمت شك انر فشكرم لف يكفيكـ حقٌا ..سعيتـ فكاف ٌ
التعبير يكتبكـ  ...فقمب فيو صفاء الحب أعظـ تعبير..
و
كممات كأجمؿ أحرؼ
أبحرت في بحر الكبلـ ألقتفي  ....أحمى
لكنما أمكاجان أردت قاربي  ....فتحطٌمت خجبلن جميع مجادفي
ٌ
و
لف تفي
لك أنني أنشأت ألؼ قصيدة ...لكجدتيا في حقكـ ال ٍ
إليكـ (أساتذتي في جامعة الخميؿ األفاضؿ) أىدم أسمى عبارات الشكر كالتقدير فقد كنتـ خير معمميف
أخص بالشكر األستاذ الفاضؿ (الدكتكر إبراىيـ أبك عقيؿ) كممات الشكر تتناثر أماـ
كخير مشرفيف ك ٌ
جيكدكـ كعطائكـ الكريـ في سبيؿ العمـ كالتعميـ كجزيؿ الشكر أىديو أيضان إلى المشرؼ الداخمي الدكتكر
كماؿ مخامرة كالمشرؼ الخارجي األستاذ الدكتكر مجدم زامؿ.
الباحثة :أماني ىاشم زلوم
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الدنيا

ي

المم ّخص:
ؼ
الص ٌ
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
العممي ،سنكات
المؤىؿ
ض ٍكء متغيرات الدراسة (مكاف المديرية ،الجنس،
ٌ
مف كجية نظر المعمٌـ المرشد ،في ى
ٌ
كتكك ىف مجتمع الدراسة مف جميع المعمٌميف
التحميمي.
الكصفي
الخبرة) .اعتمدت الباحثة عمى المنيج
ٌ
ٌ
ٌ
المرشديف في المدارس المتعاكنة في مديريات التربية كالتعميـ الثبلث (مديرية كسط الخميؿ ،كمديرية شماؿ
الخميؿ ،كمديرية جنكب الخميؿ) ،كيبمغ عدد المعمٌميف المرشديف ( )112معمٌ نما كمعمٌمةن ،كذلؾ خبلؿ الفصؿ
اسي (.)2020/2019
اسي األكؿ لمعاـ الدر ٌ
الدر ٌ
كقد بمغ حجـ عينة الدراسة ( )64معمٌ نما كمعمٌمةن جرل اختيارىـ بأسمكب العينة العشكائية الطبقية ،أم بنسبة
( )%5771مف مجتمع الدراسة ،وُ ّزعت عمييـ استبانة لقياس مدل اكتساب طمبة التربية العممية لميارات
مقسمة عمى أربعة مجاالت (ميارة
الص ٌ
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد ،مككنة مف ( )49فقرة ٌ
إدارة ٌ
ؼ ،كميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة ،كميارة إثارة دافعية الطمبة).
الص ٌ
التخطيط ٌ
لمدرس ،كميارة التنظيـ إلدارة ٌ
كتكصمت الدراسة الى النتائج اآلتية:
ٌ
ؼ مف
الص ٌ
 أف الدرجة الكمٌية لمدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
الحسابي بمغ (.)4.04
كجية نظر المعمٌـ المرشد جاءت مرتفعةن؛ كبمتكسط
ٌ
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
العممي ،كسنكات الخبرة).
المؤىؿ
متغيرات الدراسة (مكاف المديرية ،كالجنس ،ك ٌ
المرشد تيعزل الى ٌ
ٌ

ك

 كجكد عبلقات ارتباطية إيجابية كطردية ذك دالة إحصائية بيف جميع درجات اكتساب طمبة التربية
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد.
الص ٌ
العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
أىميا:
كفي ى
ض ٍكء النتائج التي ٌ
تكصمت إلييا الدراسة أكصت الباحثة عدة تكصياتٌ ،
التخصصات التربكية في كافة الجامعات
 اعتماد برنامج التربية العممية بمساقاتو الخمسة لجميعٌ
الفمسطينية ،كفؽ خصكصية كؿ جامعة.
م عمى جميع المستجدات كالتطك ارت في مجاؿ الميارات كاألساليب
 تدريب المعمٌـ المرشد بشكؿ دكر ٌيسية.
التدر ٌ
افعية ،كحؿ
 االىتماـ بتدريب الطمبة المعمٌميف عمى استخداـ األسمكب القىصصي في إثارة الد ٌ
ٌ
المشكبلت الصفية.

الكممات المفتاحية :التربية العممية ،جامعة الخميؿ ،ميارات إدارة الصؼ.
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Abstract
The Extent to Which Practical Education Students at Hebron University Have Acquired
Classroom Management Skills from Mentor’s Perspective.
This study aims to investigate the extent to which practical education students at Hebron
university have acquired classroom management skills from mentor’s perspective, in light of
the study variables (the place of the directorate, the gender, the qualification, and years of
experience). The researcher used the descriptive analytical method, and a questionnaire
comprising four sections (lesson planning, classroom management, students' behavior control,
and students' motivating) was used for the purpose of the study. The targeted group are all the
mentors from Hebron directorates (North, South and Middle). The number of the targeted
mentors is (112) in the first semester( 2019-2020). The number of the study's sample was (64)
mentors who were chosen using the Stratified random sample method, that is (57.1%) of the
targeted group. They filled the questionnaire which aimed at measuring the extent to which
practical teaching students have acquired classroom management skills from the mentor's
perspective. The study showed the following results:
•The extent of practical education students' acquisition of classroom management skills at
Hebron University from the mentor's perspective are high. The SMA reached (4.04).
•There are no statistical differences between the averages of practical education students'
acquisition degrees of classroom management skills from the mentor's perspective are
attributed to the study's variables the place of the directorate, the gender, the qualification, and
years of experience.

م

•There is a positive, direct, and statistically significant correlation between all degrees of
practical education students' acquisition.
In light of the results of this study, the researcher reached the following recommendations:
-Adopting the practical teaching methods program with its five courses for all educational
specializations in all Palestinian universities.
-Paying attention to the teacher’s training in all modern educational topics
Making sure to train student teachers to use storytelling to stimulate motivation

Key words: practical education, Hebron University, class management skills.
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.1.1ادلمديخ
ييعد التعميـ مف أعظـ الميف كاألعماؿ كأقربيا إلى خالؽ الككف سبحانو كتعالى ،فقد أرسؿ اهلل المصطفى -
السبلـ  -معمٌمان لمبشرية كافة ،حيث قاؿ اهلل تعالى في كتابو الكريـ " :ىك ىما أ ٍىر ىسٍم ىنا ًفي يك ٍـ ىر يسكنال
الصبلة ك ٌ
عميو ٌ
ً
ً
كف" (البقرة،)150 :
اب ىكاٍل ًح ٍك ىمةى ىكيي ىعمِّ يم يكـ َّما لى ٍـ تى يك ي
ِّمن يك ٍـ ىي ٍتميك ىعمى ٍي يك ٍـ ىآيات ىنا ىكيي ىزِّكي يك ٍـ ىكيي ىعمِّ يم يك يـ اٍلكتى ى
كنكا تى ٍعمى يم ى
السبلـ " أنما يبعثت معمٌ نما"(ركاه البخارم كمسمـ).
الصبلة ك ٌ
كقاؿ عميو أفضؿ ٌ
أىـ كسائؿ
أساسيا في المنظكمة
نا
يش ٌكؿ التعميـ
عنصر ن
ٌ
فاعبل ك ن
المجتمعية؛ إذ تكمف ٌ
أىميتو باعتباره أحد ٌ
التنمية كمكاكبة التطكرات كالمحاؽ بركب اإلنسانية كاالرتقاء بمستكل مشر و
و
كبارز بيف األمـ (العبادم
ؼ
ٌ
أم دكلة؛ فيك ال
أف التعميـ يي ٌ
كالطائي ،)2014،كما أضاؼ زىراف (ٌ )2012
عد مف عناصر اإلبداع في ٌ
أف العالـ
يرتبط فقط بالناحية الثقافية لمدكلة ،بؿ يش ٌكؿ عصب الحياة
ٌ
االجتماعية كالثقافية كالمعرفية .كبما ٌ
ات كتحك و
في القرف الكاحد كالعشريف يشيد تغير و
الت متسارعةن في جميع المجاالت االجتماعية كالتربكية
عاليا مف الكفاءات كالميارات كالذكاء
كاالقتصادية كالتقنية؛ فإف الدكؿ بحاجة إلى أفراد يمتمككف مستكل ن
التعميمي ىك المسؤكؿ األكؿ كالمباشر عف إعداد المجتمع
عد القطاع
لمكاجية
كي ٌ
ٌ
التحديات الجديدة بنجاح ،ي
ٌ
كامداده بمثؿ ىؤالء األفراد (.)Hamaidi, AL-Shara, Arouro, Awwad,2014
عد أحد
كأكد أبك شاقكر ( )2017أف التعميـ ىك كسيمة إلعداد األجياؿ الحاضرة كالمستقبمية ،كأف المعمٌـ يي ٌ
ً
و
بشكؿ و
التعميمي ًة.
العممية
كبير في نجاح
أىـ مدخبلت العممية التعميمية ،إذ أنو يساعد
ٌ
التعميمي ،كنقطة انطبلؽ
أف المعمٌـ يمثؿ العمكد الفقرم في الييكؿ
كأشارت دراسة عبد النبي ( )2016الى ٌ
ٌ
عميمية ،فأفضؿ المباني المدرسية كأجكد ُّ
النظـ التعميمية كالمناىج
يمس العممية الت ٌ
أم تطكير اك إصبلح ٌ
في ٌ
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جيدا ال يحقٌؽ األىداؼ التعميمية المرغكبة،
الدراسية كالكسائؿ
التعميمية بدكف معمٌـ يكؼء يجيد استخداميا ن
ٌ
ؾ ذخيرةن قكميةن كبرل ،فيك الذم
فنجاح التعميـ يعتمد عمى مقدار كفاءة المعمٌـ الذم يمثٌؿ دكف أدنى ش ٌ
يسمك بأمتو ،كيضعيا في منزلة
يسية كأخبلقو النيرة أف
يستطيع بكفاءتو كقدراتو كمياراتو ككفاياتو التدر ٌ
ى
الص ٌحية في نفكس
األمـ الراقية ،ببث أفضؿ المبادئ كالمفاىيـ الدينية ،ك ي
الخمقية ،كالكطنية ،كاالجتماعية ،ك ٌ
طبلبو.
اسع عممية نقؿ معمكمات مف ذىف المعمٌـ إلى الطالب إلى عممية التأثير
تعدل بمفيكمو الك ً
أف التعميـ ٌ
كبما ٌ
ً
تغيرت ،فمـ
فإف أدكار المعمٌـ كذلؾ ٌ
عمى الطالب إلكسابو خبرةن ما ،أك إلحداث تغيير مرغكب في سمككوٌ ،
فعاال يمتمؾ مف الكفاءة ما يكفي لمقياـ بأدكار عدة تتمثٌؿ
ناقبل لممعمكمات فقط ،بؿ أصبح معمٌ نما ن
ييعد المعمٌـ ن
النمك
المكجو لطبلبو ،لمساعدتيـ عمى
في دكر المستشار
التعميمي ،كالخبير ،كالمشرؼ ،كالمرشد ،ك ٌ
ٌ
ٌ
النفسية كاالجتماعية كالمعرفية ،إضافةن إلى دكر الباحث كالمختص
المتكامؿ في جميع الجكانب العقمية ك ٌ
بمادتو التعميمية كالمتابع كالمكاكب لكؿ التطكرات االجتماعية كالتكنكلكجية الحديثة الحاثة عمى االبتكار
كاإلبداع (القاسـ.)2007،
الجيد في نكعية
كانطبلقنا مف فاعمية المعمٌـ في النظاـ
التعميمي ،كايمانان بالتأثير الكبير الذم يحدثو المعمٌـ ٌ
ٌ
قضية إعداد
التعميمية عمى كجو الخصكص قد أكلت
المؤسسات
ٌ
ٌ
التعميـ كمستكاه ٌ
فإف الدكؿ بشكؿ عاـ ك ٌ
المعمٌـ يج ٌؿ اىتماميا ،كيظير ذلؾ االىتماـ مف خبلؿ عقد الندكات كالمؤتمرات كاقامة المشاريع كالدكرات
التكصؿ إلى أفضؿ الطرؽ كاألساليب التي تساعد
التدريبية كالتأىيمية ،كاجراء األبحاث كالدراسات ،بغية
ٌ
عمى تطكير عممية إعداد المعمٌميف كتدريبيـ (األبراشي.)1993 ،
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جميا في اإلعداد كالتأىيؿ المقدـ لو مف خبلؿ مرحمتيف ،ىما :مرحمة إعداد
كيظير االىتماـ بالمعمٌـ ن
يتـ تدريب
المعمٌميف كتدريبيـ قبؿ الخدمة ،كمرحمة تدريب المعمٌميف كتأىيميـ في أثناء الخدمة ،حيث ٌ
المعمٌميف في أثناء الخدمة ،كىـ عمى رأس مينتيـ عف طريؽ برامج كخطط تضعيا ك ازرة التربية كالتعميـ
أما
لتنمية الميارات كالمعارؼ كأساليب التفكير
العممي لدل المعمٌميف بما يتبلءـ مع احتياجاتيـ التدريبيةٌ .
ٌ
في مرحمة إعداد المعمٌميف كتدريبيـ قبؿ الخدمة ،فإنو يتـ إعداد الطمبة المعمٌميف الممتحقيف ببرامج إعداد
اسية معدة مف قبؿ المسؤكليف
المعمٌميف في المعاىد ككميات التربية في الجامعات كفقنا لبرنامج أك خطة در ن
ؤىمو لمينة
عمى البرنامج ،حيث ييمنح الطالب بعد
تخرجو شيادة البكالكريكس في أحد البرامج التربكية ت ٌ
ٌ
التعميـ(عجاج.)2017،
كيقع عمى عاتؽ كميات التربية في الجامعات الفمسطينية كالعربية إعداد طالب معمٌـ يمتمؾ ميار و
ات
كمعارؼ كخبر و
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تقديـ الكمٌية برامج إعداد المعمٌميف (أبك
ات تؤىمو لمينة التعميـ
ن
ى
مستقببلٌ ،
حمتـ .)2016،كالمقصكد ببرامج إعداد المعمٌميف :البرامج التي تمنح درجة البكالكريكس في التربية
تخصص معمٌـ مجاؿ أك أساليب تدريس في مجاؿ (تعميـ عمكـ ،تعميـ رياضيات ،تعميـ تكنكلكجيا ،تعميـ
لغة إنجميزية ،تعميـ لغة عربية) أك تخصص معمٌـ مرحمة أساسية (( )4-1بشارات كالرمحي.)2012،
صية
العممية
كتحتكم أغمب برامج إعداد المعمٌميف عمى عدة جكانب مختمفة تتمثؿ في الجكانب
التخص ٌ
ٌ
ٌ
ً
اسية التخصصية التي يتعمٌميا الطالب المعمٌـ ،كيرٌكز عمى الميارات
كيشمؿ ىذا الجانب المقررات الدر ٌ
و
بثقافة
التخصص ،كالجكانب الثقافية التي تيدؼ الى إمداد الطالب المعمٌـ
كالمعارؼ المرتبطة في مجؿ
ٌ
و
الميني ،كالجانب التربكم الذم يسعى الى تزكيد الطالب المعمٌـ بقكاعد مينة
النمك
عامو تساعده في عممية ٌ
ٌ
يسية البلزمة ،كالجانب
التعميـ كأصكليا ،باإلضافة إلى إكسابو الكفايات المينية كالميارات كالخبرات التدر ٌ
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التخصصي
بكم ك
العممي الذم
يتجسد في التربية العممية التي تمثؿ البكتقة التي ينصير فييا الجانب التر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
معا(جبارة.)2015،
كتشكؿ التربية العممية العمكد الفقرم لبرامج إعداد المعمميف في الجامعات فقد اعتبر اكرار (Arora,
) 2006أ ٌف التربية العممية تش ٌكؿ أساس برامج إعداد المعمٌـ ،كذلؾ لدكرىا الميـ في مساعدة الطالب المعمٌـ
ً
ً
ً
ً
ً
يسي ًة ليستفيد منيا مستقببلن في
في اكتساب مجمكعة مف الميارات كالمعمكمات كاالتجاىات كالكفايات التدر ٌ
مينة التعميـ ،باإلضافة إلى أنيا تتيح المجاؿ أماـ الطالب المعمٌـ لممارسة مينة التدريس كترجمو المعارؼ
كالمفاىيـ كالمبادئ التربكية النظرية كتطبيقيا عمى أرض الكاقع (Busher, Gunduz, Cakmak,
Lawson, 2015).
بدءا بمرحمة المشاىدة،
تمر بمر ى
ك أشار شاىيف ( (Shaheen,2010إلى ٌ
احؿ مختمفة ،ن
أف التربية العممية ٌ
مؤىميف مف
بكييف ٌ
كيتـ ذلؾ تحت تكجيو تر ٌ
ثـ المشاركة ك ن
انتياء بمرحمة الممارسة الفعمية عمى أرض الكاقعٌ ،
ٌ
كمية التربية ،باإلضافة إلى مدير المدرسة المتعاكنة كالمعمٌـ المرشد الذم يعمؿ عمى تدريب الطمبة
المعمٌميف كتكجيييـ.
كعمى صعيد المجتمع الفمسطيني ،أجرل الباحثكف كالمختصكف الفمسطينيكف في مجاؿ التربية العديد مف
الدراسات كاألبحاث التي كاف ليا فائدة في تطكير برامج إعداد المعمٌميف بشكؿ عاـ كالتربية العممية بشكؿ
خاص ،كمف ىذه الدراسات دراسة أبك حمتـ( )2016التي دعت إلى العمؿ عمى زيادة عدد مساقات التربية
ٌ
العممية ،كدراسة عياد( )2013التي أشارت إلى ضركرة االىتماـ ببرنامج التربية العممية كتطكيرىا بشكؿ
أىمية زيادة عدد ساعات التدريب
يتبلءـ مع االحتياجات التدريبية  ،كدراسة حماد( )2005التي حثٌت عمى ٌ
لمتربية العممية  ،كتقميص الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ ،كاستراتيجية إعداد المعمٌميف كتأىيميـ في فمسطيف
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()2012-2008التي أكصت بضركرة االىتماـ بالتربية العممية كاعطائيا األكلكية ،بحيث ال يق ٌؿ عدد
ساعاتيا عف  180ساعة( ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)2008،
أف برامج إعداد المعمٌميف قد عفا عمييا الزمف ،كىي
أدرؾ كاضعك خطٌة إستراتيجية إعداد المعمٌـ
الفمسطيني ٌ
ٌ
غارقة في بحر النظرية ،حيث إنيا ال تركز بالشكؿ الكافي عمى الممارسات العممية؛ كلذلؾ سعت نحك
سسة َّ
الدكلًية
إطبلؽ مشركع تحسيف برنامج إعداد كتأىيؿ المعمٌميف لمصفكؼ مف (( )4-1اٍل يم ىؤ ى
لًمتى ً
نمية.)2015،
الصفٌية لبرامج تدريب المعمٌميف قبؿ
يتككف المشركع مف مككنيف أساسييف ،ىما :األكؿ (تعزيز الممارسة ٌ
الخدمة) ،كالثاني (التطكير الميني المستمر لمعمٌمي المرحمة األساسية في أثناء مزاكلة المينة) (ك ازرة
التربية كالتعميـ.)2019 ،
الصفٌكؼ
كتركز الدراسة الحالية عمى المككف األكؿ الذم يسعى إلى تحسيف كفاءات كميارات طمبة معمٌمي ٌ
االبتدائية مف األكؿ كحتى الرابع ،كلع ٌؿ سبب التركيز عمى ىذه المرحمة ييعزل إلى الخصائص النمائية التي
تتأسس الميارات األساسية لدييـ
يمتاز بيا الطمبة في ىذه المرحمة ،باإلضافة إلى أنو في ىذه المرحمة ٌ
مستقبمي يمتمؾ
كالكتابة كالقراءة ،كتتككف ميكليـ كاتجاىاتيـ نحك التعميـ؛ لذا تظير ضركرة إعداد معمٌوـ
ٌ
مجمكعةن مف الميارات كالخبرات كالمعارؼ تؤىمو لمتعامؿ مع ىذه المرحمة.
اسي ( )2012-2011شاركت بعض الجامعات كىي (جامعة بيت لحـ ،كجامعة النجاح
في العاـ الدر ٌ
الكطنية ،كالجامعة العربية األمريكية ،كجامعة األزىر في غزة) في مشركع تحسيف برنامج إعداد كتأىيؿ
المعمٌميف ( )4-1المككف األكؿ ،كفي عاـ ( )2013انضمت جامعة الخميؿ الى المشركع (ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي.)2019 ،
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كيشمؿ البرنامج عمى خمسة مساقات لمتربية العممية ،كىي :تربية عممية (أ) التييئة ،كالتربية العممية (ب)
ئي ،كمساؽ التربية العممية (د) التدريس
ئي ،كالتربية العممية (ج) التدريس الجز ٌ
المشاىدة كالتدريب الجز ٌ
يسية كالمينية
الكامؿ ،كمساؽ التربية العممية (ق) التدريس الكامؿ ،كتيدؼ إلى تنمية الميارات التدر ٌ
الشخصية لمطمبة المعمٌميف ،مثؿ :ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ ،كميارة التخطيط ،كميارة اختيار استراتيجيات
ك
ٌ
التدريس المختمفة كاستخداميا ،كميارة تصميـ أساليب التقكيـ المختمفة كتنفيذىا ،كميارة مبلحظة الطمبة،
الصفٌية ( دليؿ
كأساليب التعرؼ إلى حاجاتيـ ،كمشاكميـ ،كرغباتيـ ،ككيفية تحفيزىـ لمتعمـ ،كميارة اإلدارة ٌ
جامعة الخميؿ.)2018 ،
أىـ الميارات التدريسية التي يجب عمى الطالب المعمٌـ اكتسابيا خبلؿ فترة التدريب ىي ميارات
كلع ٌؿ مف ٌ
أف امتبلؾ
الص ٌ
ؼ ،حيث ذكرت كؿ مف دراسة عمي ك ياسيف( )2018كدراسة السعدية (ٌ )2017
إدارة ٌ
و
و
و
ساسيا لنجاح العممية التربكية
عد
ن
كي ٌ
عامبل أ ن
المعمٌـ ليذه الميارة يساعد في تكفير بيئة تعميمية مشجعة لمتعميـ ي
كتحقيؽ األىداؼ كالحكـ عمى فاعمية المعمٌـ  ،فيي بمثابة الطريؽ التي يستطيع المعمٌـ ًمف خبلليا تنظيـ
و
و
أف
الصفٌية كادارة طبلبو ،كايصاؿ المعمكمة إلييـ بطريقة مرنة ،كأضافت دراسة نعيمة (ٌ )2011
الغرفة ٌ
الصفٌية كالتعميـ الفعاؿ.
ىناؾ عبلقةن إيجابيةن قكيةن بيف اإلدارة ٌ
تـ ذكره سابقنا ظيرت الحاجة إلى ىذه الدراسة لمكشؼ عف مدل اكتساب طمبة التربية
كبناء عمى ما ٌ
ؼ ،كتحديدا الطمبة الخاضعيف لمشركع تحسيف إعداد كتأىيؿ
لص ٌ
العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ا ٌ
أف طمبة التربية العممية قد أنيى ٍكا متطمبات
المعمٌميف ( )4-1كالمسجميف لمساقي التربية العممية (د كىػ) إذ ٌ
مساقات التربية العممية السابقة (أ ،ب ،ج) كبالتالي يمكف الحكـ عمى اكتساب الطالب المعمٌـ لميارات
الصفٌية في ىذه الفترة أك عدـ اكتسابيا.
اإلدارة ٌ
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.2.1يشكهخ اندراطخ:
و
بشكؿ و
كبير عمى شخصية
كفنا في الكقت ذاتو ،فيي مف الناحية الفنية تعتمد
تي ٌ
الصفٌية عمما ن
عد اإلدارة ٌ
قائما عمى قكانيف كاجراءات محددة تيدؼ إلى
المعمٌـ كأسمكبو في التعامؿ مع الطمبة ،كتي ٌ
عمما ن
عد أيضا ن
و
و
تكفير بيئة صفٌ و
مناسبة (الطعاني.)2011،
تعميمية
ية
الصفٌية تعني ذلؾ المفيكـ الذم
بكم ك
التعميمي لـ تعد اإلدارة ٌ
كفي ظ ٌؿ التطكرات كالتغيرات عمى النظاـ التر ٌ
ٌ
ً
العبلقات
اتساعا لتشتمؿ عمى جميع
يرتبط بأساليب ضبط النظاـ كالسيطرة ،بؿ أصبح أكثر شمكنال ك ن
ً
النشاطات كالميار ً
ً
ً
السمككيات المرغكبة
شخصية الطمبة ،كاكسابيـ
ات التي تيسيـ في تككيف
إلنسانية ك
ا
ٌ
كالمناسبة(ساكر.)2017،
الصفٌية  ،حيث ذكر ( Report,
يكاجو المعمٌـ
ى
الصعكبات كالمشاكؿ في عممية إدارتو لمبيئة ٌ
العديد مف ٌ
الصفٌية ىي مف أكثر المشاكؿ التي يعاني منيا المعمٌـ ػ كيعكد ذلؾ كما ترل
ٌ 2012
)أف مشكبلت اإلدارة ٌ
م
الباحثة إلى قمٌة كفاءة برامج إعداد المعمٌميف قبؿ الخدمة ،حيث إ ٌف ىذه البرامج ٌتركز عمى الجانب النظر ٌ
الصفٌية
الصفٌية ،كتغفؿ الجانب
التطبيقي؛ لذلؾ تظير احتياجات تدريبية في مجاؿ اإلدارة ٌ
في مجاؿ اإلدارة ٌ
ٌ
ً
احتياجات المعمٌميف التدريبيةى في
عند المعمٌميف ،كىذا ما تؤكده دراسة الخطيب ( )2013التي بينت أف
أف
الص ٌ
ؼ كصمت الى نسبة( )%80.37كىي نسبة مرتفعة  ،كنتائج دراسة السماني (ٌ )2012
مجاؿ إدارة ٌ
ىنالؾ حاجةن كبيرةن لتدر ً
ؼ؛ فإذا كاف ىذا الحاؿ بالنسبة لممعمٌميف
الص ٌ
يب المعمٌميف عمى ميارة إدارة ٌ
و
ركتيني ،فكيؼ الحاؿ بالنسبة لمعمٌـ مبتدئ أك
بشكؿ
الصفٌية
المتمرسيف الذيف يمارسكف عممية اإلدارة ٌ
ٌ
ٌ
و
لطالب معمٌـ في مرحمة التككيف كاإلعداد؟
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ً
ؼ في أثناء
الص ٌ
ىمية برنامج التربية العممية الجيد في إكساب الطمبة المعمٌميف لميارات إدارة ٌ
مف ىنا تبرز أ ٌ
و
ؼ بطر و
فعالة ،كقد أكدت العديد مف الدراسات ضركرة
يقة
الص ٌ
فترة إعدادىـ ليككنكا متم ٌكنيف مف إدارة ٌ
ؼ خبلؿ فترة إعداد الطمبة المعمٌميف ،كمف ىذه الدراسات :دراسة
الص ٌ
التركيز عمى تنمية ميارات إدارة ٌ
شمعكف كسميمكف كىاركف ( ،)2013كدراسة إبراىيـ ( )2013كدراسة المكصكصي ( )2013كدراسة
الجبر ( ،)2013كدراسة بيميغرينك (.)Pellegrino, 2010
كمف خبلؿ تجربة الباحثة الخاصة كطالبة في كمية التربية في جامعة الخميؿ كالتي التحقت ببرنامج التربية
العممية ( )1ك ( ،)2كمف ثـ عمميا كبديمة في إحدل المدارس الحككمية الحظت كجكد فرؽ بيف المعمميف
المتدربيف ضمف برنامج التربية العممية الجديد الذم يشتمؿ عمى خمسة مساقات لمتربية العممية كخريجي
برنامج التربية العممية القديـ الذم يشمؿ عمى مساقيف لمتربية العممية في عممية إدارة الصؼ ،لذا ارادت
الباحثة معرفة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ التابعيف لمشركع تحسيف إعداد كتأىيؿ
المعمميف لميارات إدارة الصؼ.
كفي ىذا السياؽ تأتي إشكالية الدراسة التي تسعى إلى الكشؼ عف مدل اكتساب طمبة التربية العممية
الصفٌية التي تشكؿ أساس عمميـ
الممتحقيف بمشركع تحسيف إعداد كتأىيؿ المعمٌميف بميارات إدارة الغرفة ٌ
أف ىذا المشركع جديد ،كىذه الدراسة األكلى  -عمى حد عمـ الباحثة-
المستقبمي في الميداف،
كخصكصا ٌ
ن
ٌ
تحديدا
التي تتناكؿ طمبة التربية العممية التابعيف لمشركع تحسيف إعداد كتأىيؿ المعمٌميف ،كبشكؿ أكثر
ن
تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس اآلتي:
ٌ
ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
المرشد؟
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.3.1أطئهخ اندراطخ:
ؼ
الص ٌ
تسعى ىذه الدراسة التعرؼ إلى مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
تتصدل ىػذه الدراسة لئلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:
مف كجية نظر المعمٌـ المرشد ،كفي سبيؿ ذلؾ
ٌ
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ
الص ٌ
ما مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
المرشد؟
وينبثق من التساؤل الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
 .1ما مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة التخطيط لمدرس مف كجية
نظر المعمٌـ المرشد؟
ؼ مف
الص ٌ
 .2ما مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة التنظيـ إلدارة ٌ
كجية نظر المعمٌـ المرشد؟
 .3ما مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف
كجية نظر المعمٌـ المرشد؟
 .4ما مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة إثارة الدافعية
مف كجية نظر المعمٌـ المرشد؟
 .5ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥ 5.0بيف متكسطات درجات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
المرشد تعزل إلى متغير مكاف المديرية؟
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 .6ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )α≥ 5.0بيف متكسطات درجات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
المرشد تعزل إلى متغير الجنس؟
 .7ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )α≥ 5.0بيف متكسطات درجات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
المرشد تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي؟
 .8ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )α≥ 5.0بيف متكسطات درجات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
المرشد تعزل إلى متغير الخبرة؟
 .9ىؿ تكجد عبلقات ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف ميارات
ؼ ( ميارة التخطيط لمدرس ،ميارة التنظيـ إلدارة الصؼ ،ميارة تعديؿ سمكؾ
الص ٌ
إدارة ٌ
الطمبة ،ميارة إثارة دافعية الطمبة) مف كجية نظر المعمٌـ المرشد؟

ّ
.4.1فزظُبد اندراطخ:

انبثقت عف أسئمة الدراسة ( )8-5الفرضيات اآلتية:
 .1ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )α≥ 5.0بيف متكسطات درجات اكتساب طمبة
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تعزل إلى
الص ٌ
التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
متغير مكاف المديرية.
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 .2ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )α≥ 5.0بيف متكسطات درجات اكتساب طمبة
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تعزل إلى
الص ٌ
التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
متغير الجنس.
 .3ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )α≥ 5.0بيف متكسطات درجات اكتساب طمبة
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تعزل إلى
الص ٌ
التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
متغير المؤىؿ العممي.
 .4ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )α≥ 5.0بيف متكسطات درجات اكتساب طمبة
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تعزل لمتغير
الص ٌ
التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
الخبرة.

.5.1أهداف اندراطخ:
سعت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
ؼ مف كجية
الص ٌ
 التعرؼ إلى مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌنظر المعمٌـ المرشد.
 تحديد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعةؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل إلى متغير مكاف المديرية.
الص ٌ
الخميؿ لميارات إدارة ٌ
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 الكشؼ عما إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات اكتساب طمبةؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل إلى
الص ٌ
التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
متغير الجنس.
 الكشؼ عما إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات اكتساب طمبةؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل إلى
الص ٌ
التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
العممي.
متغير المؤىؿ
ٌ
 الكشؼ عما إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات اكتساب طمبةؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل إلى
الص ٌ
التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
متغير الخبرة.
ؼ
الص ٌ
 تقصي العبلقة بيف درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌمف كجية نظر المعمٌـ المرشد.

ّ
.6.1أهًُخ اندراطخ:
أىمية المكضكع نفسو ،حيث جمعت بيف متغيريف ،ىما :برنامج التربية
أىمية ىذه الدراسة مف ٌ
تنبثؽ ٌ
عد
ميماف في عممية تككيف معمٌـ ناجح ،فبرنامج التربية العممية يي ٌ
ص ٌ
العممية كميارات إدارة ال ٌ
ؼ ،ككبلىما ٌ
أىـ الميارات التي ينبغي أف
ؼ تي ٌ
الص ٌ
األساس في برامج إعداد المعمٌـ قبؿ الخدمة  ،كميارات إدارة ٌ
عد مف ٌ
ىمية في إثراء ذىف
تتكافر في المعمٌـ مف أجؿ نجاح العممية
ٌ
التعميمية ،إضافة إلى ذلؾٌ ،
فإف لمدراسة أ ٌ
و
بمصطمحات تر و
و
حديثة كمصطمح (المعمٌـ المرشد) الذم ييستخدـ بكثرة في الدكؿ الغربية ،لكنو
بكية
القارئ
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حد عمـ الباحثة – التي درست مدل
عد ىذه الدراسة األكلى -عمى ٌ
قميؿ االستخداـ في مجتمعاتنا العربية ،كتي ٌ
ؼ ،كبالتحديد طمبة تخصص معمٌـ مرحمة أساسية ()4-1
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية لميارات إدارة ٌ
التابعيف لمشركع تحسيف إعداد كتأىيؿ المعمٌميف (.)4-1
كالجدير بالذكر أف األىمية التطبيقية ليذه الدراسة تتحدد بالنقاط التالية:
تتعمؽ
 ييتكقٌع أف ى
تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى برامج إعداد المعمٌميف في اتخاذ اجراءات مستقبمية ٌ
ببرنامج التربية العممية في كمٌيات التربية في فمسطيف.
تفيد ىذه الدراسة طمبة الدراسات العميا في مجاؿ األبحاث المتعمقة بالتربية العممية.
 ييؤمؿ أف ى
و
حافز أماـ الباحثيف إلجراء در و
و
 رفد المكتبة بدر و
مستقبمية حكؿ
اسات
جديدة تعكس الكاقع ،كتككف نا
اسة
سيتكصؿ إليو البحث مف نتائج كتكصيات.
مكضكعات مشابية مف خبلؿ ما
ٌ
تكصؿ إليو مشركع تحسيف إعداد
أف النتائج التي قد تصؿ إلييا الدراسة قد تفيد في اعتماد ما
ٌ 
ٌ
التخصصات التربكية.
كتأىيؿ المعمٌميف ليشمؿ جميع
ٌ
يستفيد الباحثكف كالمختصكف مف أداة الدراسة الحالية المستخدمة في قياس مدل اكتساب
 ييؤمؿ أف
ى
ؼ التي طيبقت عمى المعمٌميف المرشديف في مديريات
الص ٌ
طمبة التربية العممية لميارات إدارة ٌ
التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ.
 قد تعطي الدراسة معمكمات كصكرة أكلية عف المشركع بحيث تساعد الباحثيف كالمختصيف في
تقييـ المشركع.
 إفادة صناع القرار في ك ازرة التربية كالتعميـ في بناء استراتيجيات متصمة ببرامج إعداد المعمميف
قبؿ الخدمة
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.7.1يصؽهسبد اندراطخ وتؼزَفبتهب اإلخزائُخ:
العممية(اصطبلحا) :أنيا مجمؿ األنشطة كالخبرات المنظٌمة اليادفة إلى إكساب الطالب
 التربية
ن
قادر عمى القياـ بعممة بعد التخرج ،كتشمؿ التربية العممية ثبلث
المعمٌـ الكفايات المينية ليككف نا
مراحؿ كىي مرحمة المشاىدة ثـ مرحمة المشاركة ثـ مرحمة الممارسة (زامؿ.)2013 ،
يبي متكامؿ ،تطرحو كمية التربية في جامعة الخميؿ لطمبة
 التربية العممية (إجرائيا) :برنامج تدر ٌ
ساسية ( ،)4-1كيتبع ىذا البرنامج لمشركع تحسيف إعداد كتأىيؿ المعمٌميف
تخصص معمٌـ مرحمة أ ٌ
ٌ
( )4-1بحيث تطرح خمسة مساقات لمتربية العممية (أ ،ب ،ج ،د ،ق) ،كيقكـ الطالب المسجؿ
بالتدرب في احدل المدارس المتعاكنة تحت إشراؼ المعمٌـ المرشد.
لممساقات
ٌ
المسجميف لمقرر
تخصص معمٌـ المرحمة األساسية الدنيا
 طمبة التربية العممية (إجرائيا) :ىـ طمبة
ٌ
ٌ
اسي األكؿ (.)2020/2019
التربية العممية (د كىػػ) بكمٌية التربية في جامعة الخميؿ لمفصؿ الدر ٌ
كيطمؽ عمييـ
كالذيف يقكمكف بالتطبيؽ
العممي في المدارس المتعاكنة تحت إشراؼ المعمٌـ المرشد ،ي
ٌ
اسـ (الطمبة المعمٌمكف) ،فيـ طمبة؛ ألنيـ لـ ينييكا دراستيـ في الكمٌية بعد ،كمعمٌمكف بحكـ تدريسيـ
مف الحصص في إحدل المدارس المتعاكنة.
ن
عددا ى
(اصطبلحا) :مجمكعة مف األنشطة كاإلجراءات التي يستخدميا المعمٌـ في
ؼ
الص ٌ
ن
 ميارات إدارة ٌ
الجيدة لدل الطمبة كحذؼ األنماط السمككية غير
السمككية ٌ
الصفٌية بيدؼ تنمية األنماط ٌ
الغرفة ٌ
و
عبلقات إنسا و
و
فع و
جيدة كخم ً
اؿ (عمى
نية
المرغكب فييا ،إضافة إلى بناء
ؽ جك اجتماعي تعميمي ٌ
كاليكارم.)2017،
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ؼ (إجرائيا) :ىي مجمكعة مف األنشطة كاإلجراءات التي يستخدميا المعمٌـ في
الص ٌ
 ميارات إدارة ٌ
لمدرس ،كميارة
تعميمي
الصفٌية بيدؼ إيجاد جك
مشج وع ،كتشتمؿ عمى ميارة التخطيط ٌ
ٌ
الغرفة ٌ
ٌ
ؼ ،كميارة إثارة
عد ىذه الميارات ىامةن
الدافعية ،كميارة تعديؿ السمكؾ ،كتي ٌ
الص ٌ
ٌ
التنظيـ إلدارة ٌ
ؼ بشكؿ ناجح ،كتمثؿ
الص ٌ
كضركريةن لطمبة معمٌـ المرحمة االساسية الدنيا ليككف بمقدكرىـ إدارة ٌ
ىذه الميارات مجاالت أداة ىذه الدراسة.
األساسية،
 المعمٌـ المرشد (إجرائيا) :ىك المعمٌـ المتعاكف الذم لديو خبرة في تدريس المرحمة
ٌ
كالمكمٌؼ مف ًقبؿ إدارة مدرستو بالتدريب كالتقكيـ كاإلشراؼ عمى أداء الطالب المعمٌـ الممتحؽ
بمساقات التربية العممية (ب ،ج ،د ،ق) في إحدل مدارس التدريب.

.8.1زدود اندراطخ:
 الحدكد البشرية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى جميع المعمٌميف المرشديف في المدارس المتعاكنة فيمديريات التربية كالتعميـ الثبلث (كسط الخميؿ ،كشماؿ الخميؿ ،كجنكب الخميؿ) .
 الحدكد المكانية :طبقت الدراسة عمى كمية التربية في جامعة الخميؿ.اسي األكؿ مف العاـ الدراسي (-2019
 الحدكد الزمانية :أجريت الدراسة الحالية في الفصؿ الدر ٌ)2020
ؼ مف
 الحدكدالص ٌ
ٌ
المكضكعية :مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
كجية نظر المعمٌـ المرشد.
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انفصم انثبٍَ
ّ

اإلؼبر انُظزٌ واندراطبد انظبثمخ
ّ
 اإلؼبر انُظزٌ
 اندراطبد انظبثمخ
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انفصم انثبٍَ
اإلؼبر انُظزٌ واندراطبد انظبثمخ

م الذم تناكؿ عرضان لمجاالت الدراسة التي تضـ:
اشتمؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة عمى األدب النظر ٌ
عية ( مفيكميا ،كأىدافيا ،كأىميتيا ،كميا ارتيا،
المحكر االكؿ :التربية العممية كما يتصؿ بيا مف عناكيف فىر ٌ
كمراحؿ تنفيذ برامج التربية العممية ،ككاقع تنفيذىا في البمداف العربية كاألجنبية  ،كمشكبلتيا) ،كالمحكر
أىميتيا ،كأىدافيا ،كمياراتيا،
الثاني :اإلدارة ٌ
الصفٌية كما يرتبط بيا مف عناكيف فىرعية ( مفيكميا ،ك ٌ
الصفٌية) ،كانتيى ىذا الفصؿ بعرض أبرز الدراسات السابقة العربية
كمشكبلتيا ،كأدكار المعمٌـ في اإلدارة ٌ
كاألجنبية ذات العبلقة بمكضكع الدراسة.

ً

أوال :اإلؼبر انُظزٌ

ّ

ّ
احملىر األول :انرتثُخ انؼًهُخ

ّ
ّ
أهًُخ إػداد انؽبنت ادلؼهى لجم اخلديخ:
مر
بارز في جميع المجتمعات ،فمـ تعد عممية إعداد المعمٌـ أ نا
اىتماما نا
ناؿ مكضكع إعداد المعمٌـ قبؿ الخدمة
ن
ً
كخاصة في ظ ٌؿ
ساسيات نجاح العممية التربكية،
ثانكيِّا ،بؿ أصبحت ضركرةن ال غ ىنى عنيا ،كأساسا مف أ ٌ
ٌ
مقف و
إف دكره قد تغير مف يم و
ناقؿ لممعمكمة إلى معمٌـ يدير المكقؼ
التحكؿ الحاصؿ في أدكار المعمٌـ ،إذ ٌ
الصعب عمى المعمٌـ القياـ بيذه
كمكجينا
قائدا
ن
يسي باعتباره ن
ٌ
كمرشدا (الفقعاكم .)2011 ،لقد كاف مف ٌ
التدر ى
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ناجح يمتمؾ العديد مف الميارات
يمثؿ األساس في بناء معمٌوـ
و
األدكار ما لـ يتكافر لو اإلعداد ٌ
الجيد الذم ٌ
التعميمية البلزمة لمقياـ بدكره عمى أكمؿ كجو.
كالكفايات
ٌ
خاص إلى إعداد برامج إعداد المعمٌميف
المؤسسات التربكية بشكؿ عاـ ككمٌيات التربية بشكؿ
تسعى
ٌ
ٌ
كيتـ إعداد
كتطكيرىا في ضكء احتياجاتيـ ،كبما يتماشى مع االتجاىات المعاصرة في إعداد المعمٌميفٌ ،
الطمبة المعمٌميف قبؿ الخدمة في كميات التربية كفؽ أسمكبيف (جبارة:)2015 ،
الجامعية التي تقدـ
بناء عمى ىذا األسمكب بإحدل الكمٌيات
 .1األسمكب
ٌ
التتابعي :يمتحؽ الطالب ن
ٌ
منح بعدىا الطالب درجة
تخصصات مختمفةن في مجاؿ اآلداب كالعمكـ لمدة أربع سنكات نلي ى
ٌ
ثـ يمتحؽ بعد ذلؾ بكمٌيات التربية ليحصؿ عمى شيادة الدبمكـ في التربية .كقد يس ٌمي
البكالكريكسٌ ،
الجامعية األكلى دراسة
ألف الدراسة
صيةه تتبعيا دراسةه جامعيةه أخرل تربكيةه
تخص ٌ
ٌ
بالتتابعي؛ ٌ
ٌ
مينيةه.
الميني
التخصص كاإلعداد
بالتكاممي؛ ألنو يجمع بيف
التكاممي :يس ٌمي ىذا األسمكب
 .2األسمكب
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
يتـ مف خبلؿ ىذا األسمكب إعداد الطالب المعمٌـ عف طريؽ دراستو لممكاد
التر ٌ
بكم ،حيث ٌ
صية كالتربكية كالثقافية خبلؿ أربع سنكات ،ييمنح بعدىا درجة البكالكريكس في مجاؿ
خص ٌ
الت ٌ
التخصصات التربكية.
ٌ
التكاممي في برامج إعداد الطمبة
فإف كمٌية التربية في جامعة الخميؿ تتٌبع النظاـ
كبناء عمى ىذه التعريفات؛ ٌ
ٌ
التخصصات
المعمٌميف قبؿ الخدمة ،حيث يحصؿ الطالب المعمٌـ عمى درجة البكالكريكس في إحدل
ٌ
تخصص.
اسية لك ٌؿ
التربكية بعد إنيائو لجميع متطمبات
التخرج ىكٍفقا لمخطٌة الدر ٌ
ٌ
ٌ
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تشمؿ الخطٌة الجيدة لبرامج إعداد الطمبة المعمٌميف في كميات التربية مجمكعة مف الجكانب األساسية التي
ذكرىا سمسع ( )2009في اآلتي:
و
و
و
و
مختمفة غير
مجاالت
عامة في
بثقافة
في :يرٌكز ىذا الجانب عمى إمداد المعمٌـ
 .1الجانب الثقا ٌ
تخصصو.
ٌ
صي :ي يعنى ىذا الجانب بإكساب الطالب المعمٌـ جميع الخبرات في المجاؿ الذم
 .2الجانب
ٌ
التخص ٌ
عد لتدريسو.
يي ٌ
بكم :يرٌكز ىذا الجانب عمى جميع الخبرات التي تساعد الطالب المعمٌـ عمى معرفة
 .3الجانب التر ٌ
ىـ جكانب تطكر الفكر
طبيعة المتعمٌـ كخصائصو ،كنظريات التعمٌـ ،باإلضافة الى التعرؼ عمى أ ٌ
بكية الفع ً
يات التر ً
التربكم المستند الى النظر ً
الة.
ٌ
ٌ
العممي :يشتمؿ عمى جميع الخبرات التي تساعد الطالب المعمٌـ عمى ممارسة التعميـ
 .4الجانب
ٌ
أىـ جكانب إعداد المعمٌـ.
الصفٌي بنجاح ،كيي ٌ
ٌ
عد ىذا الجانب مف ٌ
ساسية لبرامج اإلعداد إلى:
قسـ حمداف ( )81: 2001كما كرد في دراسة حمد ( )2007الجكانب األ ٌ
بينما ٌ
التخصص كالمتطمبات العامة.
األكاديمي :كيرٌكز عمى مكاد
م
ٌ
 .1اإلعداد النظر ٌ
ٌ
يسية،
ضركرية لبناء
م
شخصية المعمٌـ التدر ٌ
ٌ
الكصفي :كيرٌكز عمى دراسة الخبرات ال ٌ
 .2اإلعداد النظر ٌ
ٌ
اسي ،كعمـ النفس
ؼ كضبطو ،كتعزيز التعمٌـ ،كالكسائؿ
الص ٌ
ٌ
مثؿ :إدارة ٌ
التعميمية ،كالمنياج الدر ٌ
بكم.
التر ٌ
يمر بيا الطٌالب المعمٌـ في مرحمة
 .3التربية العممية :تي ٌ
عد فترة التربية العممية مف أثمر الفترات التي ٌ
بكم الذم يقكـ مف خبللو الطالب المعمٌـ بتطبيؽ المفاىيـ
إعداده ،فيي بمثابة المختبر التر ٌ
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صية كالتربكية عمى أرض الكاقع ،
كالمعارؼ النظرية التي اكتسبيا مف المكاد النظرية
التخص ٌ
ٌ
و
جديدة عف طريؽ الخبرة (الزكيني كعيداف .)2017 ،
معارؼ
باإلضافة إلى اكتساب
ى
ؽ النظرم ،كيتـ مف خبللو دراسةي مقرر و
ات
فإف برامج إعداد المعمٌميف تشمؿ شقيف رئيسييف :ال ٌش ٌ
مف ىنا ٌ
ٌ
ٌ
تر و
يتـ مف خبللو ترجمة المعارؼ المكتسبة
بكية
صي وة لتزكيد الطالب المعمٌـ بالمعارؼ ،كال ٌش ٌ
كتخص ٌ
ٌ
ؽ الذم ٌ
متخصصيف في ىذا
َّؽ تحت إشراؼ
مف المكاد النظرية ،حيث الممارسة الفعمية لمينة التدريس التي تيطب ي
ٌ
المجاؿ.
كتؤ ٌكد الدراسات كدراسة البنعمي كمراد ( )2003كدراسة نجـ ( )2010ضركرة إحداث تكامؿ بيف جميع
ىـ منو؛ كذلؾ إلعداد معمٌـ يمكنو أداء
جكانب برامج إعداد المعمٌـ ،التي تشكؿ التربية العممية الجزىء األ ٌ
يسية كالمينية عمى أتـ كجو ،كأفضؿ صكرة.
ميامو التدر ٌ
اسية دنيا في جامعة
كقد لمست الباحثة ىذا التكامؿ في الخطٌة الجديدة لبرنامج إعداد معمٌـ مرحمة أس ٌ
الخميؿ ،كالتي تـ اعتمادىا في مشركع تحسيف إعداد كتدريب المعمٌميف حيث شممت جميع الجكانب السابقة
تيتـ
كالمكزعة عمى ( )135ساعةن معتمدةن ،فقد احتكت الخطٌة الد ار ٌ
سية عمى العديد مف المساقات التي ٌ
بتثقيؼ الطالب المعمٌـ في شتٌى المجبلت ،كمف ىذه المساقات( :مساؽ الثقافة اإلسبلمية ،كمساؽ فمسطيف
البيئي)،
االرض كاإلنساف ،كمساقات المغة العبرية كالمغة الصينة ،كمساؽ التربية الرياضية ،كمساؽ الكعي
ٌ
باإلضافة إلى احتكائيا عمى مساقات أخرل رٌكزت عمى تنمية الطالب المعمٌـ في مجاؿ تخصصو كمساقات
بي كاإلمبلء ،كمساؽ المغة اإلنجميزية كأساليب تدريسيا،
(المغة العربية كأساليب تدريسيا ،كمساؽ الخطٌ العر ٌ
كضمت الخطٌة أيضا العديد
كمساقات الرياضيات كأساليب تدريسيا ،كمساؽ تطكير الميارات األكاديمية)،
ٌ
بكم كتعريفو بخصائص الطبلب كنظريات
مف المساقات التي اىتمت بتنمية الطالب المعمٌـ بالجانب التر ٌ
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بكم ،كمساؽ مدخؿ الى عمـ النفس،
التعمـ المختمفة كمساؽ (صعكبات التعمٌـ ،كمساؽ عمـ النفس التر ٌ
العممي في خطٌة معمٌـ مرحمة أساسية دنيا فقد حظي
كنفسي) ،أما الجانب
بكم
كمساؽ قياس كتقكيـ تر ٌ
ٌ
ٌ
اسية
بخمس مساقات تمثمت في التربية العممية ( أ  ،ب ،ج  ،د  ،ق )  .الممحؽ رقـ ( )1يبيف الخطٌة الدر ٌ
ساسية دنيا.
ٌ
المحدثة كالمعتمدة في جامعة الخميؿ لبرنامج إعداد معمٌـ مرحمة أ ٌ

يفهىو انرتثُخ انؼًهُخ وتظًُبتهب (:)Practical Education
اختمؼ التربكيكف كالباحثكف حكؿ تسمية الفترة التي يمارس فييا الطالب المعمٌـ مدة تدريبو عمى التدريس،
سماىا (التربية العممية
سماىا (التربية العممية) كمنيـ مف ٌ
سماىا (التربية الميدانية) كمنيـ ىمف ٌ
فمنيـ مف ٌ
العممي (عياد  .)2013،كالبعض
الميدانية) كىناؾ يمسميات أخرل كالتدريب عمى التدريس أك التمريف
ٌ
أطمؽ عمييا مصطمح (التطبيقات المسمكية) (السعدية  .)2017،كفي المغة اإلنجميزية ييطمؽ عمييا اسـ
( )Pactical Teachingأم بمعنى التدريب العمم ٌي ك ( )Field Experienceأم الخبرة الميدانية (اؿ
أف قنديؿ ( )1991كما كرد
محفكظ .)2018 ،كقبؿ الخكض في تعريؼ التربية العممية تجدر اإلشارة الى ٌ
في اآلغا ( )2000قد ميز بيف مصطمح (التربية العممية) ك(التربية الميدانية) ،حيث اعتبر التربية الميدانية
تتـ داخؿ ميداف المدرسة كىي مف أىـ الفترات اإلعدادية لمطالب المعمـ.
بأنيا فترة التدريب القصيرة التي ٌ
كضح أف التربية العممية تشمؿ :المقررات الكاممة (كمقرر التربية العممية الذم يطمؽ عميو في
بينما ٌ
بعض الجامعات اسـ التربية العممية ،كمقرر التدريس المصغر) ،كالتدريبات التي تمثٌؿ جزنءا مف المقررات
عد
(كتقارير دراسة الحاالت ،كالعركض العممية لبعض المكضكعات) ،كاألنشطة البلصفية .كمف ىنا تي ٌ
أعـ كأشمؿ .كقد اتفؽ مع ذلؾ دراسة عياد
التربية الميدانية جزنءا مف التربية العممية ،فالتربية العممية ٌ
بحد ذاتيا،
أف التربية الميدانية اشمؿ كأكبر مف عممية التدريس ٌ
( ،)2013أما دراسة حمس ( )2013فترل ٌ
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يتـ في حجرات الدراسة التي ىي جزء مف التربية الميدانية ،كقد أيدت دراسة (أبك
أف التطبيؽ
كٌ
العممي ٌ
ٌ
حمبية )2011 ،ذلؾ.
كيتجسد في إعداد معمٌـ
كمتفؽ عميو،
كترل الباحثة أنو ميما اختمفت التسمياتٌ ،
ٌ
فإف اليدؼ مشترؾ ي
أف التربية العممية
أف مصطمح (التربية العممية) ىك األنسب كاألشمؿ مف كجية نظرىا ،باعتبار ٌ
مؤىؿ ،إال ٌ
ً
و
ثـ يقكـ بتطبيقيا في
تشمؿ مقررات نظريةن يكتسب مف خبلليا الطالب النظريات التربكيةى كالسمككيةىٌ ،
فإف التربية العممية أشمؿ مف التربية الميدانية.
الميداف ،بحيث تمثؿ مرحمة التدريب
الميداني ،كبالتالي ٌ
ٌ
كقد عرؼ محمكد ( )2004التربية العممية بأنيا مجمكعة األنشطة التي يقكـ بيا الطمبة المعمٌمكف في
كميات التربية كمعاىد إعداد المعمٌميف ،كذلؾ مف خبلؿ احتكاكيـ المباشر بالطمبة في المدارس المتعاكنة؛
بيدؼ اكتسابيـ الميارات البلزمة لمينة التدريس.
تضـ مجمكعةن مف الفعاليات
أف التربية العممية
كىذا يتفؽ مع تعريؼ قدار كعميكه ( )2017الذم يبيف ٌ
ٌ
يتـ تنفيذىا تحت إشراؼ كمية التربية ،بحيث يمتحؽ
كاألنشطة
التعميمية كالتر ٌ
ٌ
بكية اليادفة كالمخطٌط لياٌ ،
الطالب المعمٌـ خبلؿ و
محدد وة مف الزمف بإحدل المدارس المتعاكنة ،كيقكـ بترجمة الخبرات كالمعمكمات
فترة ٌ
النظرية التي درسيا إلى ممارسات تدريسية بيدؼ اكتساب الطالب المعمٌـ لمكفايات المينية البلزمة لمقياـ
بمينة التدريس.
العممي
يتـ مف خبللو التطبيؽ
كذكرت سفر ( )2017بأنيا برنامج تر ٌ
بكم يمثٌؿ نياية برامج إعداد المعمٌميف ٌ
ٌ
اسية في
لمنظريات ،كالمعارؼ التربكية ،ك
اسية خبلؿ الفترة الدر ٌ
صية المكتسبة ،مف المساقات الدر ٌ
التخص ٌ
ٌ
الكميات التربكية.
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المكجو تطرحو
يبي لمتدريس
ٌ
ٌ
كعرؼ براكف ( )139 :2005إلى تعريؼ التربية العممية بأنيا " برنامج تدر ٌ
المؤسسات التربكية التي تقكـ عمى إعداد الطالب المعمٌـ لتميينو لممارسة مينة التعميـ في السنكات االخيرة
ٌ
التكاممي -أك ما بعد التخرج في الكميات غير التربكية –
لما قبؿ التخرج في كميات التربية – اإلعداد
ٌ
ض ٍكء مفاىيـ التعميـ
اإلعداد
التتابعي  ،-كذلؾ مف أجؿ اكتساب الخبرات كصقؿ الميارات التدر ٌ
يسية في ى
ٌ
التعميمية المختمفة ".
الفني لممراحؿ
ٌ
العاـ ،ك ٌ
كاتفقت دراسة يكنس ( )2008مع ىذه التعريفات لمتربية العممية باعتبارىا مرحمة يقكـ بيا الطالب المعمٌـ
ادائيا بيدؼ إكسابو المياراتً التدريسية ككسر حاجز الخكؼ
بتطبيؽ المعارؼ كالقيـ كالميارات تطبيقنا ن
كالقمؽ الذم يراكده قبؿ قيامو بالتدريس.
تبلحظ الباحثة مف خبلؿ استعراض تعريفات التربية العممية السابقة ما يمي:
في الذم ييتـ بالجكانب
 -1يتككف برنامج التربية العممية مف ثبلثة مككنات رئيسة كىي :المككف المعر ٌ
م
المعرفية ،كالمككف
الكجداني الذم ييتـ بتنمية االتجاىات اإليجابية نحك المينة ،كالمككف الميار ٌ
ٌ
الذم يختص بالميارات العقمية كالمعرفية.
 -2يشمؿ برنامج التربية العممية مجمكعةن مف األنشطة كالعمميات المخطط ليا.
 -3يتيح برنامج التربية العممية الفرصة أماـ الطالب المعمٌـ ليتفاعؿ مع عدد مف المكاقؼ التعميمية مف
أجؿ اكتساب ميارات ككفايات تدريسية.
الفعمي.
يمر برنامج التربية العممية بمرحمة المشاىدة ،ثـ مرحمة المشاركة ،ثـ تمييا مرحمة التطبيؽ
ٌ -4
ٌ
يتـ مف خبلليا تطبيؽ المعارؼ كالنظريات
 -5يمثٌؿ برنامج التربية العممية الطريقة المثمى التي ٌ
حيا عمى أرض الكاقع.
التربكية المكتسبة مف الجكانب التخصصية كالثقافية كالتربكية تطبيقنا ن
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كبناء عمى ذلؾ ككفقنا لتعريفات التربية العممية المختمفة ،فقد عرفت الباحثة برنامج التربية العممية بأنو
ن
يبي متكامؿ مخطط لو تطرحو كمٌيات التربية ،ييدؼ الى إعداد الطالب المعمٌـ كتنمية مياراتو
برنامج تدر ٌ
الصفٌية ،كميارة إثارة
المينية كالتدريسية كاإلدارية (ميارة التخطيط ،كميارة تنفيذ األنشطة كالفعاليات ٌ
يتـ مف خبلليا اكتساب المعمكمات النظرية كترجمتيا إلى كقائع مممكسة ،فيي
الدافعية ،كميارة التقكيـ) ،إذ ٌ
عد الخطكة األكلى التي تضع الطالب المعمٌـ في دائرة االختبار لمعرفة مدل قدرتو عمى القياـ بمينتو
تي ٌ
المستقبمية بال ٌشكؿ المطمكب.

ّ

أهًُخ انرتثُخ انؼًهُخ وأهدافهب:
ىمية التربية العممية في األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ سد الفجكة بيف النظرية
تكمف أ ٌ
و
و
سمككية (عمر.)2016،
أنماط
كالتطبيؽ ،كتطبيؽ الميارات األساسية في التدريس ،كترجمتيا إلى
الكفايات كالميار ً
ً
ات
كنظر لمكانة التربية العممية في إعداد الطالب المعمٌـ ،كتأىيمو لمينة التدريس ،كاكسابو
نا
ىمية
البلزمةى لمكاجية
ٌ
التحديات كاالستجابة لممتغيرات الحديثة ،فقد تطرقت العديد مف الدراسات إلى تحديد أ ٌ
أىمية التربية العممية في تككيف
التربية العممية كأىدافيا ،منيا دراسة العتيبي ( )2019التي أشارت إلى ٌ
و
و
ايجابية لدل الطمبة المعمٌميف نحك مينة التدريس ،كدراسة عمي ( )2017التي بينت دكر التربية
اتجاىات
النفسي لدل الطمبة المعمٌميف اتجاه مينة التدريس .كقد ذكر مطمؽ ()2010
العممية في خفض معدؿ القمؽ
ٌ
أف التربية العممية تسعى إلى تكفير الفرصة لمطالب المعمٌـ لبلحتكاؾ المباشر مع مككنات المدرسة مف
ٌ
المدرسية ،باإلضافة إلى تطبيؽ المعمكمات كالنظريات المعرفية
طبلب كأعضاء الييئة التدريسية كالبيئة
ٌ
مما يسيـ في إتاحة الفرصة أمامو الكتشاؼ قدراتو كميكلو كمدل جاىزيتو لمقياـ بعممية
عمى أرض الكاقعٌ ،
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أف التربية العممية تسعى إلى إيصاؿ الطالب المعمٌـ لمتكامؿ في
التدريس .كأشار مصمح ( )2016إلى ٌ
ككضح الثمالي ( )2018دكر
نفسيا لمينة التدريس.
التخصصي ،كتييئتو
األكاديمي
بكم ك
ٌ
ن
المجاؿ التر ٌ
ٌ
ٌ
المدرسي ،باإلضافة إلى سعييا لتنمية
الميـ في تعريؼ الطالب المعمٌـ بقكاعد العمؿ
التربية العممية
ٌ
ٌ
الميارات العقمية لدل الطالب المعمٌـ كميارة المبلحظة كالتحميؿ كالربط.
أف الطالب المعمٌـ يتدرب مف خبلؿ برنامج التربية العممية عمى
كذكرت دراسة الشيكبي كارحيـ (ٌ )2016
الميمة كالبلزمة لتيسير عممية التعمـ لدل الطمبة
ترجمة األيطر النظرية كالعرفية إلى مجمكعة مف الميارات
ٌ
أف لمتربية العممية أىدافنا تسعى إلى تحقيقيا ،تتمثٌؿ في تعريؼ الطالب
المتعمميف .كبيف أحمد (ٌ )2016
نفسيا كتر ِّ
المعمٌـ بالمجاؿ الميني المستقبمي ،كاعداده ِّ
بكيا لممينة ،كاتاحة المجاؿ لمطالب المعمٌـ بتطبيؽ ما
ٌ
ٌ
قاـ بتعمٌمو في المساقات النظرية تطبيقنا كاقعيِّا ،كتدريب الطالب عمى ميارات التدريس كاألساليب الحديثة
في طرؽ التدريس ،باإلضافة إلى اكتشاؼ نقاط الضعؼ كمعالجتيا كالقصكر في أداء الطالب المعمٌـ،
لديو.
كتعزيز النقاط اإليجابية ٍ
كقد أشارت دراسة أبك حمبية ( )2011كدراسة حمد ( )2007إلى عدة أىداؼ لمتربية العممية يمكف ايجازىا
باآلتي:
الذاتي كتقييـ األعماؿ ،كصقمو بالخبرات األساسية المتطكرة
 -1إكساب الطالب المعمٌـ ميارات التقييـ
ٌ
و
و
و
اجتماعيةن مف خبلؿ تفاعمو مع الييئة
كعبلقات
شخصية
صفات
ؼ ،كاكسابو
الص ٌ
ٌ
في إدارة ٌ
يسية كالطبلب.
التدر ٌ
 -2تكفير الفرصة لمتعرؼ عمى المناىج التعميمة المختمفة.
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المدرسي الذم يتيح لمطالب المعمٌـ ال ٌشعكر بالمسؤكلية الكاممة اتجاه مينة التدريس،
 -3تكفير المناخ
ٌ
و
و
الصبر
يجابية نحك المينة ،مثؿ
اتجاىات إ
باإلضافة إلى إكساب الطالب المعمٌـ
الصدؽ ك ٌ
ٌ
كاإلخبلص كالقدرة عمى اتخاذ الق اررات.
 -4التعرؼ عمى األنشطة التعميمية التعممية ،مثؿ :طيرؽ التعمٌـ كتقنياتو كأساليبو.
ً
ً
ؼ.
الص ٌ
 -5صقؿ الطالب المعمٌـ بالخبرات األساسية المتطكرة في إدارة ٌ
أما الصياد ( )2017فقاـ بتقسيـ أىداؼ التربية العممية الى أىداؼ عامة (تحقيؽ األىداؼ التربكية التي
ٌ
ات كالميار ً
تسعى إلييا مؤسسات إعداد المعمٌميف ،كاكساب الطالب المعمٌـ الخبر ً
ات كتدريبو عمييا) ،كأىداؼ
ٌ
خاصة (تكفير فرصة المشاىدة المتعددة لمعمٌميف متميزيف ،تعميؽ الصمة بيف كميات التربية كمديريات
ٌ
كاديمية تر و
و
و
بكية لمدارس التدريب).
خدمات أ
التعميـ عف طريؽ تقديـ
أف دراسة سالـ كالحمبي ( )1999كما كرد عف دراسة الفقعاكم ( )39-37 :2011ذكرت أف التربية
في حيف ٌ
العممية تيدؼ إلى إتاحة المجاؿ أماـ الطالب المعمٌـ لتحقيؽ األىداؼ العامة في:
و
كمعارؼ عف الجكانب المعرفية ألبعاد
بمعمكمات
يتـ إمداد الطالب المعمٌـ
ى
 جكانب األىداؼ المعرفيةٌ :و
معمكمات عف اإلدارة
المدرسية ،كاكساب الطالب المعمٌـ
عممية التدريس كطرؽ التدريس ،كطبيعة البيئة
ٌ
المدرسية كحدكد العبلقة بيف ىذه
الصفٌية الناجحة ،كأدكار ك ٌؿ العناصر البشرٌية المشاركة في اإلدارة
ٌ
ٌ
العناصر).
-

جكانب األىداؼ الميارية :يشمؿ ىذا الجانب الميارات اآلتية:

27

 الميارات العقمية :مف األمثمة عمى ىذه الميارات تنمية قدرة الطالب المعمٌـ عمى المبلحظة الدقيقة
تـ
لما يجرم داخؿ البيئة
ٌ
المدرسية ك ٌ
الصفٌية ،باإلضافة إلى تنمية ميارة الكصؼ لدييـ لما ٌ
مبلحظتو ،كتنمية ميارات التدريس المختمفة كميارة (تحميؿ المحتكل كتحديد األىداؼ ،كميارة
الصفٌية ،كميارة التعزيز ،كميارة طرح
التخطيط لمدرس كتصميـ أساليب التقكيـ ،كميارة اإلدارة ٌ
األسئمة).
المتنكعة ،باإلضافة إلى القدرة
التعميمية
السبكرة ،كاستخداـ الكسائؿ
ٌ
 ميارات حركية :مثؿ استخداـ ٌ
ٌ
و
عمى التعامؿ مع السجبلت الرسمية بطر و
صحيحة.
يقة
ٌ
ٌ
االجتماعي ،كتقديـ المساعدة لآلخريف كاحتراميـ ،كااللتزاـ
 ميارات اجتماعية كالتعاكف كالتفاعؿ
ٌ
بالتعميمات كاحتراـ النظاـ.
و
و
 جكانب األىداؼ الكجدانية :تتمثؿ في ُّيجابية نحك
اتجاىات إ
البٌناء مف ذكم الخبرة ،كبناء
تقبؿ النقد ى
الميني نحك مينة التدريس.
مينة التدريس ،كتقكية أكاصؿ االنتماء
ٌ
كقد أشار اؿ محفكظ ( )2018إلى أف ىنالؾ عدة عكامؿ يتكقٌؼ عمييا نجاح تحقيؽ أىداؼ برنامج
التربية العممية ،كتتمثٌؿ ىذه العكامؿ في األطراؼ المشاركة في تنفيذ برنامج التربية العممية كىي كاآلتي:
تمكنو مف المادة
المشرؼ كمدل امتبلكو لمميارات كالكفايات البلزمة لمقياـ
بميمتو ،الطالب المعمٌـ كمدل ٌ
ٌ
النفسي لممارسة مينة التدريس ،باإلضافة الى اإلمكانات المادية
اسية النظرية التي درسيا ،كاستعداده
الدر ٌ
ٌ
كالبشرية المقدمة لمطالب المعمٌـ مف المدرسة المتعاكنة.
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و
مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثٌر عمى نجاح برنامج التربية العممية،
كتطرؽ العاجز كحمس ( )2011إلى
كىي كاآلتي:
بكم كمدل اىتماميـ بالتربية العممية.
 كفايات المعمٌـ المتعاكف كالمشرؼ التر ٌالمدرسية (التخطيط ،كالتنظيـ ،كالتنسيؽ ،كاإلشراؼ ،كالتكجيو ،كالتقكيـ كالمتابعة).
 الكظائؼ اإلدارةٌ
 الفيـ الصحيح آللية عمؿ التربية العممية الممثؿ في مراقبة عممية التدريس كمبلحظتيا كقياس قدرةالطالب المعمٌـ كتقكيمو لتكجييو لمطريؽ الصحيح كاالرتقاء بو كتنمية قدراتو ككفاياتو ،كليس مراقبتو
صيد أ و
بيدؼ تى ُّ
خطاء ككتابة التقارير.

أطض انرتثُخ انؼًهُخ ويجبدئهب:
و
مجمكعة
مف أجؿ تحقيؽ التربية العممية أىدافيا في إعداد الطالب المعمٌـ كتأىيمو ،ال بد كأف تستند عمى
مف المبادئ كاألسس ،كقد ذكر أبك اليدم ،كمنصكر ،كخطاب ،ك عبد العزيز ( )2019أف المبادئ تتمثٌؿ
في اآلتي:
بكم لمطالب المعمٌـ.
 -1اعتبار التربية العممية جزنءا أ ِّ
ساسا مف مككنات اإلعداد التر ٌ
 -2العمؿ عمى كضكح أىداؼ التربية العممية لمطمبة المعمٌميف ،كالعامميف في اإلشراؼ عمييا.
 -3التعاكف المستمر بيف األطراؼ المشاركة في برنامج التربية العممية.
 -4مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة المعمٌميف.
 -5تكافر االمكانات المادية كالبشرية البلزمة لنجاح التربية العممية.
الياـ لمتربية العممية.
 -6اختيار مدارس التدريب المتعاكنة كالمتفيٌمة لمدكر ٌ
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الخاصة بمجاؿ التربية العممية.
 -7االستفادة مف نتائج البحكث كالدراسات التربكية
ٌ
و
ككضح مطمؽ ( )2010أف ىناؾ مجمكعةن مف األسس الضركرية لتتـ التربية العممية بطر و
صحيحة
يقة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كتحقٌؽ أىدافيا المرجكة كىي كما يمي:
 كضكح غايات التربية العممية كأىدافيا لجميع االطراؼ المشاركة في برنامج التربية العممية.بكم ،كبناء جسكر مف التعاكف المستمر بيف األطراؼ المشاركة في
 االىتماـ بالتخطيطالعممي التر ٌ
ٌ
تنفيذ التربية العممية.
تنكع برنامج التربية العممية كشمكليا عمى مختمؼ خبرات التعميـ كتصميـ الدركس ،كتطبيؽ
 ٌاألنشطة بأنكاعيا ،كاستخداـ تقنيات التعميـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربكية.
كتشير الباحثة –ىاىنا -إل ى كجكد نكع مف التكامؿ بيف المبادئ التي ذكرىا مطمؽ ( )2010كالمبادئ التي
ساسية لنجاح التربية العممية ،كلع ٌؿ أىـ ىذه
أشار إلييا أبك اليدم كآخركف ( )2019فجميعيا مبادئ أ ٌ
المبادئ ىي كضكح أىداؼ التربية العممية ،فكضكح اليدؼ في أذىاف األطراؼ المشاركة في التربية
و
لتخطيط و
و
و
حسف ،حيث يساعد كضكح األىداؼ عمى تحديد الخطكات
كتنفيذ
جيد
العممية ىك األساس
كاإلجراءات البلزمة لتحقيؽ الفائدة المرجكة لمطالب المعمٌـ.
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يزازم انرتثُخ انؼًهُخ:
و
بمجمكعة مف المراحؿ المتتابعة كالمتسمسمة ،كقد تختمؼ ىذه المراحؿ مف كمٌية ألخرل،
تمر التربية العممية
ٌ
جازما عمى ىذه المراحؿ ،فقد حددىا بعض التربكييف
حيث لـ يتفؽ ذكك االختصاص كالتربكٌيكف اتفاقنا
ن
بثبلث مراحؿ ،ىي كما ذكرىا دليؿ جامعة القدس المفتكحة ( )2013كاالتي:
يسية كاألنشطة
 -1مرحمة المشاىدة :ىي التي
تفسح لمطالب المعمٌـ المجاؿ لمشاىدة العممية التدر ٌ
ي
الصفٌية ،كالمشاىدة المقصكدة
الصفٌية كالفعاليات عمى ميدانيا
الحقيقي داخؿ المدرسة كفي الغرفة ٌ
ٌ
ٌ
يتـ مناقشة الطالب المعمٌـ مف قبؿ المعمٌـ كالمدير بالمكاقؼ
ىي المشاىدة اليادفة الناقدة؛ بحيث ٌ
ؼ كخارجو.
الص ٌ
التي شاىدىا داخؿ ٌ
 -2مرحمة المشاركة :في ىذه المرحمة يشارؾ الطالب المعمٌـ في المكاقؼ المختمفة ،سكاء أكانت ىذه
يسية كاجتماعات المجاف ،أك
الص ٌ
ؼ كالمشاركة في اجتماعات الييئة التدر ٌ
المكاقؼ خارج غرفة ٌ
اسية كتنفيذىا في مكاقؼ صفٌية ،كتتصؼ
الص ٌ
ؼ كإعداد خطط در ٌ
مياـ داخؿ غرفة ٌ
مشاركتو في ٌ
المشاركة بأنيا قد تككف مشاركةن جزئيةن أك مشاركةن مستقمٌةن بمساعدة المعمٌـ المتعاكف كاشرافو.
العممي التي تسمح لمطالب المعمٌـ بإدارة
 -3مرحمة الممارسة :تيعرؼ ىذه المرحمة بمرحمة التطبيؽ
ٌ
المكقؼ التعميمي كممارستو كامبل تحت إشراؼ المعمٌـ المرشد ،كيتخمؿ ىذه المرحمة زيارة المشرؼ
ؼ لتشخيصو كمعرفة نقاط القكة كتعزيزىا ،كالكقكؼ عمى
الص ٌ
األكاديمي لمطالب المعمٌـ في غرفة ٌ
ٌ
كتتميز ىذه المرحمة بأنيا تقدـ لمطالب المعمٌـ فرصةن كبيرةن
نقاط ٌ
الضعؼ كالعمؿ عمى عبلجياٌ ،
ليتحمؿ المسؤكلية اتجاه تنظيـ تعميـ الطبلب ،سكاء داخؿ الصؼ أك خارجو.
ٌ
بينما أشار العاجز كحمس ( )2011الى أف التربية العممية تمر في مرحمتيف ،ىما:
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الفعمي ،كتييئ الطالب المعمٌـ نفسيِّا
مرحمة المشاىدة (المبلحظة) ،كىي مرحمة تسبؽ التدريسٌ
المدرسية
الصفٌية ك
كعقميا لمرحمة التطبيؽ
ٌ
ن
كيتـ مف خبلؿ ىذه المرحمة مشاىدة البيئة ٌ
الفعميٌ ،
ٌ
تعميمي وة ،باإلضافة إلى إكساب
التصرؼ في مكاقؼ
نمك التبلميذ ،ككيفية
ٌ
ٌ
كالتعرؼ عمى خصائص ٌ
و
الطالب المعمٌـ ميار ً
اتجاىات إيجابيةن نحك مينة التعميـ.
الذاتي ،ك
ات التقكيـ
ٌ
قسـ
 مرحمة التدريسالفعمي :كتتـ عممية التقكيـ النيائية لمتربية العممية في آخر ىذه المرحمة ،كتي ٌ
ٌ
ىذه المرحمة إلى جزأيف ،ىما:
 -1الجزء األكؿ :يقكـ الطالب المعمٌـ بيذا الجزء مف المرحمة بمشاركة المعمٌـ المرشد بتنفيذ بعض
ً
التعميمية ،كتصحيح الكاجبات.
كتخطيط لمدركس ،كاعداد الكسائؿ
المياـ التعميمية
ٌ
ٌ
 -2الجزء الثاني :يقكـ الطالب المعمٌـ بيذا الجزء مف المرحمة بتحمؿ المسؤكلية الكاممة اتجاه تنفيذ
المياـ التعميمية المككمة إليو.
النشاطات ك ٌ
تقسيـ المراحؿ إلى
حيث
كقد اتفقت دراسة حرب ( )2009مع دراسة العاجز كحمس ( )2011مف
ي
ي
مرحمتيف :مرحمة المشاىدة كمرحمة الممارسة (التطبيؽ).
ست مراحؿ ،ىي :مرحمة القبكؿ كالتييئة،
كبيف أبك عقيؿ ( )2014أف برنامج التربية العممية يينفذ ىعبر ٌ
العاـ لممدرسة ،كمرحمة المشاىدة
لمجك ٌ
كمرحمة التصميـ كاالستخداـ ،كمرحمة التعرؼ كالمشاىدة األكلى ٌ
كتتـ تنفيذ مرحمة
ئي ،كمرحمة التطبيؽ
التي تتـ داخؿ الغرفة ٌ
الكميٌ .
ٌ
الصفٌية ،كمرحمة التطبيؽ الجز ٌ
القٌبكؿ كالتييئة كمرحمة التصميـ كاالستخداـ داخؿ الكمٌية ،بينما المراحؿ األخرل فتتـ داخؿ المدرسة
المتعاكنة.
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أف مراحؿ التربية العممية ىي كاآلتي:
كقد أشار سالـ كالحمبي ( )1998كما كرد عف فارس ( )2015إلى ٌ
الميني.
األكاديمي ك
الثقافي ك
-1مرحمة اإلعداد
ٌ
ٌ
ٌ
-2مرحمة التمييد.
-3مرحمة المشاىدة.
-4مرحمة النقد.
-5مرحمة المشاركة.
الفعمي.
-6مرحمة التطبيؽ
ٌ
حد ما،
أف جميع مراحؿ التربية العممية الكاردة كالدراسات المعركضة سابقنا متشابية إلى ٌ
كترل الباحثة ٌ
كجميعيا في النياية تيدؼ إلى إعداد الطالب المعمٌـ ،كايصالو إلى مرحمة الممارسة الفعمية لعممية التدريس،
الميني ،كىذا
الثقافي ك
األكاديمي ك
أف دراسة سالـ كالحمبي ( )1998قد ركزت عمى جانب اإلعداد
إال ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
إف ىدؼ التربية العممية ىك تقميؿ الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ؛ لذلؾ
جانب في غاية األىمية ،حيث ٌ
و
يات تر و
عامة كنظر و
و
و
ميمو
بكية كخطكوة
لثقافة
يتكجب التأكد مف تمكف الطالب المعمٌـ مف تخصصو ،كامتبلكو
لضماف نجاح التربية العممية.

كفبَبد ؼبنت انرتثُخ انؼًهُخ ويهبراته:
يتمخص اليدؼ مف التربية العممية في إتاحة الفرصة لمطالب المعمٌـ لمربط بيف المساقات األكاديمية
ٌ
يسية ضركرية تم ٌكنيـ مف ممارسة مينة
الجامعية كالجانب
العممي ،باإلضافة إلى تطكير كفايات عامة كتدر ٌ
ٌ
و
بشكؿ فعاؿ كفي بيئة صفية مناسبة (دليؿ جامعة الخميؿ.)2018،
التعميـ

33

تنقسـ الكفايات بشكؿ عاـ إلى الكفايات العامة المطمكبة مف جميع المعمٌميف كالكفايات التدريسية التي
عرؼ كؿ مف ىكسكينز  ،كريؾ ديكيف
يحتاجيا المعمٌمكف لتطكير العمؿ بفعالية داخؿ الغرفة ٌ
الصفٌية .كتي ٌ
اقؼ كالميار ً
القيـ كالمك ً
) (Hoskins, Crick Deakin ,2010الكفاية بأنيا المزيج المعقٌد مف ً
ات التي
ي
و
تؤدم الى إنجاز العمؿ بطر و
فعالة.
يقة
الفمسطيني
الميني لممعمٌـ
تـ خبلؿ مشركع تحسيف إعداد ك تأىيؿ المعمٌميف تطكير كثيقة التطكير
ٌ
ٌ
ٌ
يتكجب عمى الطالب
الضركرية التي ٌ
) (PTPDIلتقييـ الطمبة المعمٌميف ،كتحتكم ىذه الكثيقة عمى الكفايات ٌ
ئيسية ،كىي كما أشارت إلييا
المعمٌـ اكتسابيا خبلؿ فترة التدريب
العممي ،كتشمؿ الكثيقة ثبلث كفايات ر ٌ
ٌ
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ( )2018كاآلتي:
 كفايات التخطيط لمتعمٌـ كالتعميـ. كفايات التعميـ كتسييؿ التعمـ. كفايات تقييـ كتقدير نتائج التقدـ في التعمـ.كيكتسب طالب التربية العممية خبلؿ إعداده كتدريبو مجمكعةن مف الميارات المتنكعة كفيما يمي عرض ألىـ
ىذه الميارات ،رابح (:)2018
 ميارات التخطيط :تشمؿ ىذه الميارة مجمكعة مف الميارات الفرعية التي يجب تدريب الطالب
المعمٌـ عمييا لتمكينو مف ميارة التخطيط لمدرس كىي كاآلتي:
 تحديد مدل امتبلؾ الطمبة لخبرات سابقة ،ليا عبلقة بمكضكع الدرس.لمدرس.
 تحديد الكسائؿالتعميمية المتكفٌرة التي يحتاجيا المعمٌـ ٌ
ٌ
لمدرس كتحديد محتكل التعمٌـ.
 تحميؿ محتكل المادةالتعميمية ٌ
ٌ
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 صياغة أىداؼ الدرس كتصميـ إستراتيجيات لتحقيؽ األىداؼ. ميارات التنفيذ :تشمؿ استخداـ طر و
البدء بتنفيذ الدرس لمقياـ بعممية التمييد
ؽ كأساليب متنكعةن عند ى
لمدرس كطرح األسئمة اليادفة ،كاستخداـ كسائؿ تعميمية متنكعة كمفيدة ،كأسمكب التعزيز إلثارة
الصكت ،باإلضافة إلى التنسيؽ كالتكازف بيف إجراءات تنفيذ
دافعية الطمبة ،كالتنكع في الحركة ك ٌ
لمحصة.
الدرس كالزمف المحدد
ٌ
 ميارات التقكيـ :تشمؿ ميارة التقكيـ ما يمي:
-

إعداد كتحديد أساليب التقكيـ المختمفة كالمناسبة لمدرس.

-

تشخيص نكاحي القصكر كالقكة في العممية التعميمية.

مف خبلؿ االطبلع عمى األدب النظرم تبيف لمباحثة اشتراؾ كاتفاؽ االدب النظرم لمدراسات السابقة
أف ىذه
كدراسة الفقعاكم ( )2011كدراسة نجـ ( )2010عمى ىذه الميارات ،كقد ييعزل ذلؾ إلى اعتبار ٌ
يتكجب عمى ك ٌؿ
ساسية التي ٌ
يسية األ ٌ
الميارات (التخطيط ،التنفيذ ،التقكيـ) تندرج تحت قائمة الكفايات التدر ٌ
تخصصو .كتؤكد الباحثة ضركرة
طالب معمٌـ اكتسابيا خبلؿ برنامج التربية العممية ،بغض النظر عف
ٌ
ُّ
أتـ كجو،
تمكف الطالب المعمٌـ مف ىذه الكفايات كالميارات ليتمكف مف ممارسة مينة التعميـ
ن
مستقببل عمى ٌ
كأبيى صكرة.
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والغ تُفُذ انرتثُخ انؼًهُخ:
أوال :انرتثُخ انؼًهُخ يف ثؼط انجهداٌ انؼزثُخ واألخُجُخ:
بالمؤسسات كالكمٌيات التي تقدـ برامج تأىيؿ المعمٌـ كاعداده،
يمتحؽ الطمبة المعمٌمكف ببرنامج التربية العممية
ٌ
ات كالميار ً
كتمثؿ التربية العممية الخبرة الكاقعية التي يتـ مف خبلليا تدريب الطالب المعمٌـ ،كاكسابو الخبر ً
ات
ٌ
ليمارس مينة التدريس تحت إشراؼ كمشاركة و
األكاديمي ،كادارة المدرسة.
كؿ مف المعمٌـ المرشد ،كالمشرؼ
ٌ
أىمية التربية العممية لمطمبة المعمٌميف ،فقد أكلتيا دكؿ العالـ عنايةن كبيرةن،
كفي ظ ٌؿ االتفاؽ كاإلجماع عمى ٌ
ات كالندك ً
حيث عقدت المؤتمر ً
ات التي تسعى إلى تطكير برامج إعداد المعمٌميف بشكؿ عاـ ،كبرنامج التربية
العممية بشكؿ خاص ،مثؿ المؤتمر العممي الذم عقد في عاـ ( )2014حكؿ 'نظاـ التربية العممية الجديد
كانعكاساتو عمى التعميـ في فمسطيف ،كالمؤتمر التربكم الذم عقد في عاـ ( )2016حكؿ( :إعداد المعمٌـ:
الكاقع كالمأمكؿ) الذم عقد في راـ اهلل /فمسطيف.
كظيرت العديد مف النماذج المختمفة في عممية تقديـ كتنفيذ التربية العممية كمف ىذه النماذج كما أشارت
تستمر مف أكؿ
إلييا دراسة العنزم كالطيب ( )2017النمكذج األكؿ الذم يعتبر التربية العممية ميمةى
ٌ
كيتبنى ىذا النمكذج
مؤسسة اإلعداد إلى آخر مرحمة منيا،
ٌ
مرحمة مف مراحؿ إعداد الطالب المعمٌـ في ٌ
المممكة المتٌحدة ،كبعض الكاليات األمريكية كدكؿ أكركبا كأستراليا ،كالنمكذج الثاني ،الذم يقكـ عمى مبدأ
و
مرحمية بحيث يتـ تنفيذىا خبلؿ فترة مختارة مف برنامج اإلعداد ،كيطبؽ ىذا
تنفيذ التربية العممية بصك ورة
النمكذج في بعض دكؿ أكركبا كآسيا كأمريكا باإلضافة إلى بعض الدكؿ العربية ،أما النمكذج الثالث فيقكـ
اسي األخير ،كيطبؽ ىذا النمكذج في بعض دكؿ أمريكا كأكركبا
عمى تقديـ التربية العممية في العاـ الدر ٌ
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و
بشكؿ و
كبير في المممكة العربية السعكدية كالذم يقكـ عمى
كآسيا ،كبالنسبة لمنمكذج الرابع ،فيتـ تطبيقو
تماما لمتدريب
اسي األخير بحيث يككف الطالب المعمٌـ متفرنغا ن
أساس طرح التربية العممية في الفصؿ الدر ٌ
العممي ،كتقكـ بعض الدكؿ العربية باعتماد نمكذج آخر يقكـ عمى مبدأ طرح التربية العممية في العاـ أك
ٌ
ئي ( يكـ أك يكميف في االسبكع ) ،بحيث ال ييشترط أف يككف الطالب
اسي األخير بشكؿ جز و
الفصؿ الدر ٌ
تماما.
المعمٌـ متفرنغا ن
العممي،
كتختمؼ األنظمة كآلية تنفيذ التربية العممية مف جامعة ألخرل مف حيث الفترةي الزمنيةي لمتدريب
ٌ
اسية تختمؼ باختبلؼ الفمسفات كالحاجات التدريبية في ك ٌؿ
كساعات التربية العممية المعتمدة في الخطٌة الدر ٌ
بمد مف البمداف (حمد.)2007 ،
كاديمية
اسية في الدراسة األ
ٌ
ففي قطر يقكـ طمبة كمية التربية بعد االنتياء مف دراسة أربعة فصكؿ در ٌ
التكاممي ،بتسجيؿ مقررات التربية العممية ،حيث يشمؿ برنامج التربية العممية
تبعا لمنظاـ
ك
ٌ
التخصصية ن
ٌ
يتدرب
أربعة مساقات بكاقع ساعتيف معتمدتيف لك ٌؿ مقرر .كيتطمب المقرر األكؿ مف الطالب المعمٌـ أف ٌ
داخؿ الكمية عمى طريقة صياغة األىداؼ ،كتحضير الدركس ،باإلضافة إلى ممارسة طرؽ التدريس
المصغر .كفي الفصؿ الثاني مف السنة الثالثة ييطرح المقرر الثاني،
كيتـ ذلؾ عف طريؽ التعميـ
ٌ
المختمفةٌ ،
احدا في األسبكع ،كبكاقع أربع ساعات في مدارس التطبيؽ بالمرحمة
يكما ك ن
حيث ٌ
يتدرب الطالب المعمٌـ ن
ثـ يقكـ فيما
االبتدائية عف طريؽ مشاىدة حصص لمعمٌميف ممارسيف كذكم خبرة في المدارس المتعاكنةٌ ،
المدرسية لمتدريب عمى استخداـ ميارات التدريس ػ بعد النجاح في المقرر
بعد بتقديـ عدد مف الحصص
ٌ
كيتدرب الطالب المعمٌـ في المدارس
الثاني يطرح المقرر الثالث في الفصؿ األكؿ مف السنة الرابعةٌ ،
اإلعدادية المتعاكنو بمعدؿ يكـ كاحد في األسبكع كبكاقع أربع ساعات ،كييدؼ ىذا المقرر إلى إتقاف
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الصفٌية .أ ٌما المساؽ الرابع كاألخير كالذم ييطرح في الفصؿ
الطالب المعمٌـ لميارات التدريس كاإلدارة ٌ
و
زمنية تتراكح بيف()4-3
األخير فيقكـ الطالب المعمٌـ بالممارسة الفعمية المتكاصمو لعممية التدريس لفت ورة
أسابيع (البنعمي كمراد.)2003 ،
بكم ،كالتي تختمؼ مف
كفي المممكة السعكدية كبعد االنتياء مف جميع المتطمبات النظرية لئلعداد التر ٌ
كيسمح
تخصص آلخر ،تيطرح التربية العممية في الفصؿ األخير قيبيؿ التخرج كانياء المسيرة الجامعية ،ي
ٌ
لمطالب بتسجيؿ مقرر و
صي وة بجانب مقرر التربية العممية (السميح .)2006 ،كتبدأ التربية العممية
ات
تخص ٌ
ٌ
بكمٌيات التربية في أغمب األحياف مف األسبكع الثاني ،كتمتد إلى نياية األسبكع التاسع ،كتصؿ الساعات
المتدرب أربعة أياـ في األسبكع
المعتمدة لمتربية العممية إلى ثماني ساعات ،كىذا يتطمب أف
يقضي الطالب ٌ
ى
خصص يكـ الخميس لكرشة عمؿ تيعقد في الكمٌية ،كيجب عمى الطالب المعمٌـ
في المدرسة المتعاكنة ،ي
كي ٌ
كتمر التربية العممية بمرحمتي المشاىدة؛ كذلؾ لتنمية التفكير الناقد لممعمٌـ الطالب ،كمرحمة
الحضكر،
ٌ
أعدىا الطالب المعمٌـ (القحطاني ،كالغريبي،
كيتـ خبلليا تقديـ درس بًٌناء عمى خطٌة ٌ
التدريب (التدريس)ٌ ،
كابراىيـ ،كالسبيعي.)2013 ،
الخاصة – في العاـ األخير
كفي األردف تيطبَّؽ التربية العممية بكمٌية – العمكـ التربكية في جامعة الزرقاء
ٌ
التكاممي المتٌبع .كيقدـ برنامج
التخصص ،كمعظـ المقررات التربكية كفقنا لمنظاـ
بعد إنياء الطالب لمكاد
ٌ
ٌ
التربية العممية بكاقع تسع ساعات معتمدة تككف عمى شكؿ تدر و
يب ميداني في المدارس المتعاكنة ،حيث
أسبكعيا ،أم بمعدؿ ( )5-4حصص
يقضي الطالب المعمٌـ في المدرسة مدة تتراكح بيف ( )16-14ساعة
ن
كتمر التربية العممية في المدارس بمراحؿ ،ىي :مرحمة مشاىدة
في اليكـ ،كبكاقع ثبلثة أياـ في األسبكعٌ .
ئي (أسبكعيف) ،مرحمة التدريس الكمٌ ٌي ،حيث يتمقى الطالب المعمٌـ
الدركس (أسبكعيف) ،مرحمة التدريس الجز ٌ
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رشادا كتكجيينا مف المشرؼ ،مرحمة التقكيـ كيت ٌـ خبلليا تقكيـ الطالب المعمٌـ (أبك شندم كاخركف،
إ ن
.)2009
تتحدد بعدد ساعات،
الصيف ،فإنيا ال ٌ
أما التربية العممية في الدكؿ األجنبية كبريطانيا ،ككندا ،كالياباف ،ك ٌ
فيي متتابعةه كمستمرةه عمى مدار سنكات اإلعداد منذ السنة األكلى؛ إذ تبدأ عمى شكؿ زيارات يقكـ بيا
ثـ تنتقؿ إلى صكرة مشاركة تعاكنية بيف الطالب المعمٌـ كالمعمٌـ المرشد
الطالب المعمٌـ لمصفكؼ الدر ٌ
اسيةٌ ،
المياـ المككمة إليو ،كاكسابو الخبرةى الميدانيةى المباشرةى ،كفي
في المدارس المتعاكنة لمساعدتو في تنفيذ
ٌ
مكجية (العاجز،
السنة الثالثة كالرابعة يبدأ الطالب المعمٌـ في ممارسة مينة التدريس
الفعمي بشكؿ دركس ٌ
ٌ
حمس.)2011 ،
تمر بثبلث مراحؿ ،ىي :مرحمة المشاىدة
كقد ذكر عياد (ٌ )2013
أف التربية العممية في الكاليات المتٌحدة ٌ
ئي بكاقع ( )250-200ساعةن تدريبيةن ،كمرحمة التطبيؽ
بكاقع ( )60ساعةن تدريبيةن ،كمرحمة التطبيؽ الجز ٌ
محددةن الختيار المدراس المتعاكنة
المكثٌؼ بكاقع (500-400ساعة تدريبية) ،كتضعي الجامعات أي يس نسا
ٌ
كالمعمٌميف المرشديف ،باإلضافة إلى كجكد آ و
خاص وة لمتابعة سير التربية العممية كتقكيميا.
لية
ٌ
فتستمر مف ( )6-3أسابيع ،كمف ()10-8
أ ٌما بالنسبة لمفترة الزمنية لمتدريب في الياباف كككريا الجنكبية
ٌ
أسابيع في ىكنغ ككنغ كسنغافكرة ،كأكثر مف سنة في أستراليا كانكمت ار (األميف.)2009،
ثبَُب :انرتثُخ انؼًهُخ يف اجلبيؼبد انفهظؽُُُخ:
ساسية لبرامج إعداد كتأىيؿ المعمٌميف في الكميات
تيش ٌكؿ التربية العممية في فمسطيف أحد المككنات األ ٌ
كالجامعات الفمسطينية ،كيختمؼ برنامج التربية العممية في الكميات الفمسطينية مف جامعة ألخرل.
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ففي جامعة القدس المفتكحة ييطرح في السنة الثالثة كالرابعة مساقاف لبرنامج التربية العممية ،ىما :التربية
العممية ( )1كالتربية العممية ( ،)2كيقكـ الطالب المعمٌـ بالتسجيؿ في مساؽ التربية العممية ( )1بعد اجتيازه
م ،كساعة
( )75ساعةن معتمدةن مف الخطٌة الدراسٌية ،حيث تطرح بكاقع ساعتيف يمعتمدتيف( ساعة نظر ٌ
سجؿ الطالب مساؽ التربية العممية ( )2بكاقع ثبلث
عممي) ،كبعد اجتياز مساؽ التربية العممية ( )1يي ٌ
ٌ
ساعات معتمدة كييدؼ المساؽ إلى إتاحة المجاؿ أماـ الطالب المعمٌـ لتطبيؽ النظريات التربكية تطبيقنا
مقسمة عمى المراحؿ
ن
فعميا ،حيث يخضع الطالب المعمٌـ لمتدريب العممي في المدارس بكاقع ( )150ساعةٌ ،
خصص
خصص ليا( )75ساعو ،كالممارسة ي
خصص ليا( )25ساعو ،كالمشاركة ي
التالية :المشاىدة ي
كي ٌ
كي ٌ
كي ٌ
ليا( )75ساعة (زامؿ ،كالمغربي ،كعكض ،كعمكش.)2018 ،
التخصصات
صصت ثبلثة مساقات لبرنامج التربية العممية في بعض
ٌ
أ ٌما جامعة فمسطيف ،فقد يخ ٌ
اسي
ٌ
كتخصص تدريس المغة اإلنجميزية ،كتشمؿ ىذه المساقات  :التربية العممية( )1كتيطرح في الفصؿ الدر ٌ
اسية ك بكاقع (ساعة معتمدة
الثاني مف السنة الثالثة ،كبعد اجتياز( )81ساعةن معتمدةن مف الخطٌة الدر ٌ
ِّ
سبكعا ،أم بمجمكع ( )42ساعة
كاحدة) يتدرب الطالب المعمٌـ ثبلث ساعات
أسبكعيا كعمى مدار( )14أ ن
كيتدرب خبلليا الطالب المعمٌـ
كيطرح ىذا المساؽ بكاقع (ساعتيف معتمدتيف) ٌ
تدريب ،كالتربية العممية ( )2ي
كيتدرب خبلليا الطالب
كيطرح ىذا المساؽ بكاقع (ساعتيف معتمدتيف) ٌ
( )84ساعة ،كالتربية العممية ( )3ي
أف مجمكع الساعات المعتمدة لمساقات التربية العممية ( )5ساعات  ،كبكاقع
المعمٌـ ( )96ساعة ،أم ٌ
( )222ساعة تدريب(دليؿ جامعة فمسطيف).
بي
أف عدد ساعات التدريب
كمف خبلؿ مراجعة األدب النظرم ترل الباحثة ٌ
الفعمي في جامعات الكطف العر ٌ
ٌ
كالجامعات الفمسطينية متفاكتة ،ككذلؾ الحاؿ لعدد مساقاتيا ،كلع ٌؿ سبب ىذا االختبلؼ يعكد إلى اختبلؼ
40

اء تربكيةن مختمفةن فيما يتعمٌؽ بالمكضكع ،كبشكؿ
فمسفة كرؤية كميات الترب المختمفة ٌ
كتبني ىذه الكميات آر ن
عاـ فقد أكصت العديد مف الدراسات كدراسة أبك حمتـ ( )2016كدراسة عياد ( )2013بضركرة زيادة عدد
مساقات التربية العممية لتحقيؽ أىداؼ التربية العممية ،كما أكصت دراسة حماد ( )2005كدراسة إرغكؿ،
كبيديؾ ،كديمير) )Ergul, and Baydik, and Demir, 2013بالعمؿ عمى زيادة عدد ساعات التدريب
لمتربية العممية ،كأكدت دراسة أبك ريا ( )2007ضركرة تحديث برنامج التربية العممية بما يكاكب التطكرات،
كدعت إستراتيجية إعداد كتأىيؿ المعمٌميف في فمسطيف ( )2008إلى ضركرة االىتماـ بالتربية العممية
كاعطائيا األكلكية؛ بحيث ال يق ٌؿ عدد ساعاتيا عف ( )180ساعة (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)2008 ،
تسعى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية إلى تكحيد فمسفة كرؤية الكميات المختمفة كتطكير برامج
إعداد كتأىيؿ المعمٌميف قبؿ مزاكلة الخدمة كفقنا لما ترمي إليو خطة إستراتيجية إعداد المعمٌميف
ىداؼ متم و
ماؿ كأ و
الفمسطينية( )2012-2008مف آ و
المؤسس ػػات
ثمة في تعزي ػػز ج ػػكدة التعمي ػػـ في جمي ػػع
ٌ
ٌ
الخطط
التعميمية كتحسيف برامج إعداد كتأىيؿ المعمٌميف  ،كيترجـ ىذا السعي عمى أرض الكاقع بإعداد ي
كتطكيرىا كاطبلؽ مشاريع مختمفة تيعنى بتحسيف إعداد المعمٌميف كتدريبيـ كاالىتماـ ببرامج التربية العممية
كتحسينيا لتصؿ إلى المعايير الدكلية المطمكبة( ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)2008 ،

ّ
يشزوع حتظني إػداد وتدرَت ادلؼهًني
اىتمت بإعادة تشكيؿ برامج التربية
جاء مشركع تحسيف إعداد كتدريب المعمٌميف كأحد المشاريع التي
ٌ
مؤىؿ تتكافر فيو جميع
العممية في الجامعات الفمسطينية كاالرتقاء بيا نحك األفضؿ ؛ كذلؾ إلعداد معمٌـ ٌ
كيمثؿ ىذا البرنامج ثمرة شراكة
تؤىمو ليككف ن
اإلمكانات كالمقكمات كالميارات التي ٌ
قائدا لمعممية التعميميةٌ ،
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كؿ مف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كمجمكعة مف الجامعات الفمسطينية (الجامعة العربية األمريكية،
النجاح الكطنية ،جامعة القدس ،كجامعة بيت لحـ ،كجامعة الخميؿ ،كجامعة األزىر في غزة)،
جامعة ٌ
باإلضافة الى جامعة كانتريرم /بريطانيا الداعمة بخبرتيا كالبنؾ الدكلي الممكؿ لممشركع .كقد شمؿ
المشركع مككنيف ،ىما (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي:)2019 ،
الصفٌية لبرامج تدريب المعمٌميف قبؿ الخدمة) ،كيسعى ىذا المككف إلى
المككف األكؿ( :تعزيز الممارسة ٌالعممي ،كتطكير كتكامؿ برامج إعداد كتدريب المعمٌميف
تحسيف جكدة الممارسة لمتربية العممية أك التدريب
ٌ
العممي ،باإلضافة إلى االرتقاء بالبرنامج إلى المعايير الدكلية الحديثة.
مك
بال ٌشقيف :النظر ٌ
ٌ
ساسية أثناء مزاكلة المينة) ،كيسعى ىذا
الميني
المككف الثاني( :التطكيرالمستمر لمعمٌمي المرحمة األ ٌ
ٌ
ٌ
الصفٌكؼ مف ( )4-1كالمزاكليف لمينة التدريس
المككف إلى دعـ كتككيف كحدات تدريبية لتأىيؿ معمٌمي ٌ
ِّ
مينيا أك كميميا.
لبلرتقاء بالمعمٌميف غير المؤىميف أ
كاديميا أك ن
دربكف الطمبة المعمٌميف في المدارس المتعاكنة
كتجدر اإلشارة -ىاىنا -إلى أف المعمٌميف المرشديف الذيف يي ٌ
و
و
مينيا ليككنكا عمى مستكل و
عاؿ مف الكفاءة
قد التحقكا بدكرات تدريبية ككرشات عمؿ لتطكيرىـ ،كتنميتيـ ن
التي تسمح ليـ بتدريب الطمبة المعمٌميف في المدارس المتعاكنة.
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ّ
ّ
أوال :يظىغبد ؼزذ ثزَبيح انرتثُخ انؼًهُخ اخلبظغ دلشزوع حتظني إػداد وتدرَت ادلؼهًني
يف اجلبيؼبد انفهظؽُُُخ
مسكغات طرح المككف األكؿ لمشركع
ذكرت الكثيقة الصادرة عف المؤسسة الدكلية لمتنمية (ٌ )2015
أىـ ٌ
أف ٌ
الميتـ ببرنامج التربية العممية ىك تحسيف نكعية برنامج التربية العممية،
تحسيف إعداد كتدريب المعمٌميف ك ٌ
كتبلشي القصكر الممحكظ في آلية تطبيؽ برنامج التربية العممية في الجامعات الفمسطينية.
مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى برامج التربية العممية في الجامعات الفمسطينية الحظت عدـ كجكد آل و
ية
و
اضحة لتنفيذ برنامج التربية العممية؛ فبعض الجامعات تبدأ بتطبيؽ التربية العممية في السنة الثالثة
ك
كالرابعة ،كالبعض اآلخر يبدأ بالتطبيؽ في السنة الثانية ،كيتراكح عدد الساعات المعتمدة ما بيف الساعتيف
إلى ( )12ساعة معتمدة ،كعدد ساعات التدريب التي يقضييا الطالب المعمٌـ في المدارس المتعاكنة تتراكح
األكاديمي لمطالب المعمٌـ في المدارس
بيف ( )40ساعة إلى ( )180ساعة .كبالنسبة لمتابعة المشرؼ
ٌ
تحدد عدد زيارات المشرؼ لمطالب المعمٌـ؛ فبعض
المتعاكنة فبل تكجد
أيضا رؤيةه كاضحةه
كمكحدةه ٌ
ٌ
ن
المشرفيف يزكركف الطالب المعمٌـ مرةن كاحدةن ،كالبعض مرتيف ،كيكتفي آخركف بالتقرير المدرسي ،إضافة إلى
مكحده بيف الجامعات ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة الختيار المدارس المتعاكنة ،فمـ تيتـ
ذلؾ ال تكجد أيسس تقييـ ٌ
و
الجامعات باختيار مدارس لتدريب الطمبة المعمٌميف كفؽ شر و
حقيقة بينيا كبيف المدارس المتعاكنة.
اكة
لتخصص معمٌـ
يسعى مشركع تحسيف إعداد كتدريب المعمٌميف إلى تكحيد آلية تنفيذ برنامج التربية العممية
ٌ
ساسية في الجامعات المشاركة ،كلع ٌؿ سبب اىتماـ المشركع بمعمٌـ المرحمة األساسية ييعزل إلى
مرحمة أ ٌ
الصفٌكؼ األربعة األكلى ( ،)4-1حيث تمثؿ ىذه
أىمية ىذه المرحمة التي سيتكالىا المعمٌـ
ن
مستقببل ،كىي ٌ
ساسية كاالتجاىات لديو ،
يتـ فييا صقؿ
شخصية الطالب ،كتككيف الميارات األ ٌ
ٌ
المرحمة الفترة التي ٌ
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ً
الكفايات
خصائص عمرية تحتاج إلى معمٌـ يمتمؾ
يتميز بو طمبة ىذه المرحمة مف
ى
باإلضافة إلى ما ٌ
كالميار ً
التعميمية
ؼ ،كاستخداـ الكسائؿ
ات البلزمةى،
الص ٌ
ٌ
كخاصة المتعمٌقة منيا بأساليب التدريس ،كادارة ٌ
ٌ
الكفايات كالميار ً
ً
ات قاـ البرنامج باعتماد خمسة
(عساؼ )2016،؛كلمسعي نحك إعداد معمٌـ يمتمؾ ىذه
مساقات لمتربية العممية ( أ  ،ب  ،ج  ،د  ،ق ) كبكاقع تسع ساعات معتمدة  ،ك تيطرح مساقات التربية
انتياء بالفصؿ األكؿ مف السنة الدراسية
العممية الخمسة بد نءا مف الفصؿ األكؿ مف السنة الدراسية الثانية ،ك ن
و
شؽ نظرم
الرابعة ،كبكاقع مادة في ك ٌؿ
فصؿ دراسي  ،كيحتكم ك ٌؿ مساؽ مف المساقات الخمسة عمى ٌ
درس داخؿ الكمية ،كشؽ عممي يتدرب الطالب المعمٌـ فيو داخؿ المدارس المتعاكنة عمى الممارسات
يي َّ
كيتـ داخؿ أسكار الجامعة
التعميمية ،باستثناء مساؽ التربية العممية (أ) كالذم يتككف مف ٌ
شؽ نظر ٌ
م فقط ٌ
لكؿ طالب معمٌـ مف ًقبؿ
اسي ٌ
كبكاقع ساعة معتمدة ،كقد ٌ
تـ تحديد ثبلث زيارات عمى مدار الفصؿ الدر ٌ
خاص وة لتقييـ الطالب المعمٌـ خبلؿ فترة التدريب كفقنا
اديمي ،باإلضافة إلى كضع معايير
ٌ
المشرؼ األك ٌ
الميني لممعمٌـ الفمسطيني (Palestinian Teacher Professional Development
لممحؽ التطكير
ٌ
)( Index – PTPDIدليؿ جامعة الخميؿ .)2018،الممحؽ رقـ ( )2يظير المعايير التي يتـ مف خبلليا
تقييـ الطالب المعمٌـ كفقنا لمؤشر. PTPDI
التعممية كاألجيزة
تـ تجييز نحك ( )110مدرسة متعاكنة في الضفة الغربية كقطاع غزة ،بالكسائؿ
ٌ
كقد ٌ
كبالشركة التامة مع الجامعات
ا
العممي
لتفتح أبكابيا أماـ الطمبة المعمٌميف خبلؿ فترة التدريب
التكنكلكجية
ى
ٌ
بميمات متابعة الطمبة المعمٌميف كتدريبيـ.
المنفذة ،كتدريب ما يقارب ( )433مف المعمٌميف المرشديف لمقياـ ٌ
تخرىج منيـ حكالي ()988
طالبا كطالبةن مف ٌ
كقد التحؽ بالمشركع ( )1789ن
الضفة الغربية كقطاع غزةٌ ،
طالبا كطالبةن (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)2019،
ن
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ّ
ً
ثبَُب :انرتثُخ انؼًهُخ نربَبيح إػداد يؼهى يززهخ أطبطُخ دَُب – خبيؼخ اخلهُم
أف البرنامج (القديـ) في جامعة
أظيرت النتائج كفقا لمتقرير
النيائي ( )2018لممككف األكؿ لممشركع ٌ
ٌ
أف ىذه المساقات لـ تتبع المبادئ
الصمة  ،إال ٌ
الخميؿ يستخدـ العديد مف المساقات التعميمية الكاسعة ذات ٌ
اسية مف ناحية المحتكل كالتسمسؿ كالترابط كالتكامؿ كالتكازف في
المعمكؿ بيا في تصميـ المناىج الدر ٌ
التعميمية ،كبالتالي يصعب عمى الطالب الربط بيف المعمكمات التي اكتسبكىا في ىذه المساقات
التجارب
ٌ
تعميمية مجزوأة كغير متر و
و
يؤدم إلى الكصكؿ إلى تجر و
ابطة لمطالب ،فالمساقات
بة
مف عاـ آلخر ،كىذا بدكره ٌ
بكم ) )PCKبال ٌشكؿ المطمكب ،كلتحقيؽ الربط
ال تيدمج بيف معرفة المحتكل ( )CKكمعرفة المحتكل التر ٌ
تـ تحديث كتعديؿ العديد مف المساقات الدراسية في
بيف المعرفة :معرفة المحتكل كمعرفة المحتكل التر ٌ
بكم ٌ
اسية المعتمدة لبرنامج معمٌـ مرحمة اساسية دنيا في جامعة الخميؿ في ضكء المشركع ،حيث تـ
الخطة الدر ٌ
تخصيص خمسة مساقات لصالح التربية العممية بكاقع تسع ساعات معتمدة ،كبكاقع( )360ساعة تدريبية
عممية في المدارس المتعاكنة ك( )80ساعة نظرية تتـ داخؿ الجامعة كفي لقاءات محددة .كاضافة عشرة
و
و
ياضيات كأساليب تدريسياػ كثبلثة مساقات لمغة العربية
مساقات
تخصصٌية تشمؿ (ثبلثة مساقات لمر ٌ
ٌ
كاساليب تدريسيا ،كمساقيف لمعمكـ كأساليب تدريسيا ،كمساؽ لمتربية الكطنية كاالجتماعية ،كمساؽ كاحد
لمتربية الدينية كأساليب تدريسيا) كبمجمكع ( )30ساعة معتمدة بحيث تتكامؿ ىذه المساقات مع مساقات
التربية العممية الخمسة (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي)2019 ،
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ً
ً
ّ
ثبنثب :ثزَبيح انرتثُخ انؼًهُخ دلؼهى يززهخ أطبطُخ دَُب لديب وزدَثب
ساسية دنيا القديـ
الجدكؿ رقـ ( )1يبيف أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف برنامج التربية العممية لمعمٌـ مرحمة أ ٌ
كالجديد
من حيث

برنامج التربية العملية القديم

برنامج التربية العملية الجديد

عدد الساعات المعتمدة إلتمام
بكالورٌوس معلّم مرحلة أساسٌّة

 535ساعة معتمدة

 535ساعة معتمدة

عدد مساقات التربٌة العملٌة

مساقا التربٌة العملٌة ()2 ،5

خمسة مساقات

عدد الساعات المعتمدة

 3ساعات معتمدة لك ّل مساق

( )2ساعة لك ّل مساق باستثناء التربٌة العملٌة (أ)

المجموع  6ساعات

ساعة واحده معتمدة ،المجموع  9ساعات

%4444

%6466

التربٌة العملٌة (أ ،ب ،ج ،د ،ه)

وزن التربٌة العملٌة بالنسبة
لمجموع متطلبات التخرج

عدد ساعات التطبٌق العملًّ

 75ساعة تدرٌبٌة

عدد الفصول الدراسٌة التً تتناول

فصالن دراسٌان (الفصل االول خمسة فصول دراسٌّة (من الفصل األول للسنة
والثانً من السنة الدراسٌة الرابعة)
الدراسٌة الثانٌة وحتى نهاٌة الفصل األول من

التربٌة العملٌة

 363ساعة تدرٌبٌة

السنة الدراسٌة الرابعة)
عدد زٌارات المشرف للطالب

تتراوح بٌن زٌارة إلى زٌارتٌن

ثالث زٌارات على مدار الفصل الدراسًّ الواحد

المعلّم فً المدرسة
الٌة التقوٌم

ٌشارك بالتقوٌم ك ّل من المشرف

ٌتم تقٌٌم الطالب المعلّم من  533وف ًقا لآلتً:

الجامعًّ والمدٌر والمعلّم المرشد

 % 53للتقرٌر المع ّد وف ًقا لمؤشر PTPDIوهو متوسط تقارٌر ك ّل من (المشرف األكادٌمًّ
+

بنسبة عالمات %33
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وملف اإلنجاز  %33باإلضافة

المشرف التربويّ  +المعلّم المرشد +

إلى امتحان نهائًّ نظريّ ٌُعقد

مدٌر المدرسة)

فً نهاٌة الفصل الدراسًّ بنسبة %43

 40%لملف اإلنجاز الخاص بالطالب المعلّم %53 -الحضور والغٌاب والﻤﺸاركة

وجود دلٌل ألطراف التربٌة العملٌة

ٌوجد

ال ٌوجد

المصدر :دراسة عٌاد ( )2353ودلٌل جامعة الخلٌل ()2358
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ابعا :مساقات التربية العممية  -برنامج معمّم مرحمة أساسية دنيا
رً
يكضح جدكؿ رقـ ( )2مساقات التربية العممية كعدد ساعات التدريب في الجامعة كالمدارس المتعاكنة لكؿ
مساؽ .كلمزيد مف التفاصيؿ حكؿ كصؼ المساقات يمكف االطبلع عمى ممحؽ رقـ (:)3
المعتمدة
السنة

الفصل

الثانية

األكؿ

الثانية

الثاني

ببببببببببببببببببببببببببببببب

ببببببببببببببببببببببببببببببببببب

31292

المعتمدة

31291

تربية عممية (أ)

عدد الساعات المعتمدة

رقم المساق

المساق

1

(التييئة)
التربية العممية (ب)
المشاىدة كالتدريب

عدد الساعات التي يقضييا الطالب المعمّم في
الجامعة

مدرسة التدريب

سبكعيا عمى
ساعة أ
ن
مدار الفصؿ(16ساعة) _______________

2

سبكعيا عمى
ساعة أ
ن
مدار الفصؿ (16ساعة)

 60ساعة
 .1مشاىدة البيئة المدرسية بمشاركة
الطالب الزميؿ لو (5ساعات)

الجزئي

الصفٌية بمشاركة
.2مشاىدة البيئة ٌ
الطالب الزميؿ لو (15ساعة)

.3التعميـ المساند (20ساعة)
.4التدريس الجزئي بمشاركة الطالب
الزميؿ ( 5ساعات)
.5التدريس الجزئي المنفرد ( 5ساعات)
مياـ تدريسية لمدة نصؼ يكـ
( 10ساعات)
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الثالثة

الرابع

31392

الرابعة

الخامس

31491

الثالثة

الثالث

31293

التربية العممية (ج)

2

التدريس الجزئي

 90ساعة

سبكعيا عمى
ساعة أ
ن

مدار الفصؿ (16ساعة)  .1التعميـ المساند ( 20ساعة)
.2مياـ تدريسية لمدة نصؼ يكـ
بمشاركة الزميؿ (25ساعة)
 .3مياـ تدريسية لمدة نصؼ يكـ
بشكؿ منفرد ( 15ساعة)
 .4تدريس لمدة يكـ كامؿ
بشكؿ منفرد (30ساعة)

التربية العممية (د)

2

التدريس الكامؿ

سبكعيا عمى
ساعة أ
ن
مدار الفصؿ (16ساعة)

 90ساعة
.1تدريس لمدة يكـ كامؿ بشكؿ
منفرد كيتـ في ( 65ساعة)
مكزعة عمى  13يكما
.2تدريس لمدة أسبكع كامؿ بشكؿ
منفرد كيتـ في ( 25ساعة)

المجموع

التربية العممية (ق)

2

التدريس الكامؿ

خمس مساقات

سبكعيا عمى
ساعة أ
ن
مدار الفصؿ (16ساعة)

9

80

 120ساعة
.1تدريس لمدة ( )5أسابيع كاممة

360

الجدول رقم ( :)2تم إعداد الجدول بنا ًء على المعلومات الواردة فً وصف المساقات على موقع جامعة الخلٌل
(،)https://www.hebron.edu/index.php/edu-dep/edu-dep1/edu-dep1-courses.html
(ودلٌل جامعة الخلٌل)2358،
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أدوار انشزكبء يف انرتثُخ انؼًهُخ ويظؤونُبتهى:
يشترؾ ببرنامج التربية العممية مجمكعة مف األفراد ليـ تأثير كبير كمباشر في إنجاح البرنامج إذا كانكا
إف لكؿ مف الطالب المعمٌـ ،كالمعمٌـ المرشد ،كالمشرؼ
عمى درجة عالية مف الكفاية كالفاعمية ،حيث ٌ
األكاديمي ،كمنسؽ التربية العممية أدكار كمسؤكليات في البرنامج تتمثؿ في اآلتي (دليؿ جامعة
ٌ
الخميؿ:)2018،
مياـ الطالب المعمٌـ:
ٌ
المياـ المككمة إليو.
 أداء جميع
ٌ
ممؼ يشمؿ جميع التقارير كبطاقات المبلحظة كتحميؿ المكاقؼ التدريسية التي تعرض ليا.
 إعداد ٌ
 التعاكف مع مدير المدرسة كالمعمٌـ المتعاكف كاالستفادة مف خبراتيـ.
و
و
بناء عمى أ و
قائمة عمى
إنسانية
سس
 االلتزاـ بالدكاـ
المدرسي المخصص لو ،التعامؿ مع الطمبة ن
ٌ
الجدية كاالبتعاد عف التعالي.
االحتراـ ك ٌ
نقدا مف قبؿ
 التحكـ بالنفس كضبطيا كعدـ إظيار عبلمات التكتر كاالنزعاج في حاؿ تمقيو ن
اآلخريف عمى أدائو.
و
 تسجيؿ المعمكمات التي تتعمؽ بأكقات الدكاـ عمى يكر و
خاصة بالتربية العممية.
اسة
 مناقشة ما يشاىده خبلؿ المرحمة األكلى مف التربية العممية مع المشرؼ.
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 ميا ٌـ المعمٌـ المرشد: تعريؼ الطالب المعمٌـ بالمدرسة المتعاكنة كاإلمكانات المتاحة فييا ،كتعريفو بالمنياج كأىدافو
كمحتكاه.
 تكجيو الطالب المعمٌـ إلى طرؽ التعامؿ مع الطٌمبة في ضكء معرفتو بخمفياتيـ االجتماعية
كالثقافية.
 تقييـ أداء الطالب المعمٌـ كتكجييو.
مياـ مدير المدرسة:
ٌ


استقباؿ الطالب المعمٌـ.



ح ٌؿ الصعكبات كالمشكبلت التي قد تكاجو الطالب المعمٌـ.



المدرسي لمطالب المعمٌـ ،كالسعي لدمج الطالب المعمٌـ في المدرسة.
تحضير الجدكؿ
ٌ

األكاديمي.
 تقييـ أداء الطالب المعمـ بالتعاكف مع المعمـ المرشد كالمشرؼ
ٌ
اديمي:
ٌ
مياـ المشرؼ األك ٌ
 التعاكف مع المسؤكليف عمى تدريب الطالب المعمٌـ في المدارس المتعاكنة.
و
و
يجابية لدل الطالب المعمٌـ نحك مينة التعميـ.
اتجاىات إ
 السعي لتككيف
 متابعة أداء الطالب المعمٌـ المرتبطة بميارات التدريس.
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 زيارة الطالب المعمٌـ في المدرسة المتعاكنة ،كتزكيده بالتغذية الراجعة حكؿ أدائو.
 االىتماـ بأمكر التربية العممية كمشاكميا في المدارس المتعاكنة كالعمؿ عمى ٌحميا.
مياـ منسؽ التربية العممية:
ٌ
 تكزيع عدد ساعات التربية العممية في الجامعة كالمدارس المتعاكنة.
 تنظيـ كرش عمؿ يحضرىا ك هؿ مف مديرم المدارس المتعاكنة ،كالمعمٌميف المرشديف كالمشرفيف
األكاديمييف كالتربكييف كالطمبة المعمٌميف.
 استبلـ التقارير مف األطراؼ المشاركة أثناء فترة التربية العممية كنيايتيا.
 زيارة المدارس المتعاكنة باستمرار لبلجتماع بالمعمٌميف المرشديف ،كمديرم المدارس كالتعرؼ عمى
أداء الطمبة المعمٌميف.
 التنسيؽ مع ك ازرة التربية كالتعميـ لتحديد المدارس المتعاكنة.
لمعايير محددة.
 تكزيع الطمبة المعمٌميف عمى المدارس كفقنا
ى
 متابعة حسف سير برنامج التربية العممية.
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ادلشكالد انتٍ تىاخه ثزَبيح انرتثُخ انؼًهُخ:
ثمة العديد مف المشكبلت المرتبطة ببرنامج التربية العممية التي تؤثٌر عمى أداء الطالب المعمٌـ ،كتجعمو
َّ
غير قادر عمى االستفادة مف مساقات التربية العممية بالشكؿ المطمكب ،كقد تطرؽ دياب ( )2009إلى
المشكبلت التي تؤثر عمى فاعمية برنامج التربية العممية ،كىي كاآلتي:
 .1مشكبلت تتعمؽ بالطالب المعمٌـ ،منيا:
ضعؼ
ألكاديمي لمطالب المعمٌـ ،فينالؾ الكثير مف الطمبة المعمٌميف لدييـ
بكم كا
ه
 نقص اإلعداد التر ٌٌ
تخصصيـ.
كبير في مادة
ٌ
ه
 قمٌة دافعية بعض الطمبة المعمٌميف كعدـ مباالتيـ ،كضعؼ اتجاىاتيـ نحك مينة التدريس.سمبا
 ضعؼ شخصية بعض الطمبة المعمٌميف كقمقيـكتخكفيـ المسبؽ مف عممية التدريس؛ مما ينعكس ن
ٌ
عمى أدائيـ.
 عدـ التزاـ بعض الطمبة بالدكاـ المطمكب منيـ. .2مشكبلت تتعمٌؽ بالجامعات ،منيا:
 قصر فترة التربية العممية في الكثير مف الكمٌيات التربكية.الصفٌية ،إذ
 يش ٌح الكسائؿ كاألساليب المستخدمة في التدريبالعممي ،كاقتصارىا عمى أسمكب الزيارة ٌ
ٌ
المصغر
نادر ما ييستخدـ أساليب أخرل في التدريب العممي كأسمكب المشاغؿ التربكية كالتعميـ
نا
ٌ
كالمقاءات ،كغير ذلؾ مف األساليب التي تىرفع مف مستكل كفاية الطالب المعمٌـ.
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و
ً
محدد كدقي و
و
إف بعض الكميات ال تكلي
ؽ الختيار المشرؼ
معيار
كجكد
 عدـاألكاديمي المناسب ،إذ ٌ
ٌ
بناء عمى
لمكضكع اختيار المشرؼ
يتـ اختيار المشرؼ في بعض األحياف ن
األكاديمي ٌ
أىمية ،فقد ٌ
ٌ
عبلقات شخصية.
 انعداـ التنسيؽ بيف الجامعات كالمدارس المتعاكنة في عممية تكزيع الطمبة المعمٌميف عمى المدارس،متعاكنة كاح و
و
و
دة ،كفي اليكـ نفسو.
مدرسة
مما قد يترتٌب عميو كجكد أعداد مف الطمبة المعمٌميف في
ٌ
-

قياـ بعض كميات التربية بانتداب مشرفيف مف خارج الجامعة ال تتكافر فييـ الخمفية التربكية كالعممية
تصيد
التقميدم القائـ عمى
لئلشراؼ عمى الطمبة المعمٌميف ،فنجدىـ يمارسكف أسمكب اإلشراؼ
ٌ
ٌ
األخطاء ،ال عمى التكجيو كاإلرشاد.
 .3مشكبلت تتعمٌؽ بالمعمٌـ المرشد كأىميا
 قمٌة اىتماـ المعمٌـ المرشد بالطالب المعمٌـ ،كالفيـ الخاطئ لدكر الطالب المعمٌـ ،حيث يقكـ بعضككأف الطالب المعمٌـ جاء ليستمـ دكر
اسي بشكؿ كامؿ،
الص ٌ
ٌ
المعمٌميف المرشديف بتسميـ ٌ
ؼ الدر ٌ
يسية.
المعمٌـ المرشد كينكب عنو ببعض األعماؿ التدر ٌ
عبئا عمى المدرسة؛ كيعكد ذلؾ إلى
أف الطمبة المعمٌميف يش ٌكمكف ن
 يرل بعض المعمٌميف المرشديف ٌالنظرة السمبية لبعض المعمٌميف المرشديف اتجاه برنامج التربية العممية كالطمبة المعمٌميف.
-

رب الطالب المعمٌـ،
ليكجوى ى
كيد ى
عدـ كجكد معيار محدد كدقيؽ الختيار المعمٌـ المرشد المناسب ى
و
و
بالسف،
شخصية أك لككنو نا
عبلقات
يتـ اختيار المعمٌـ المرشد عمى أساس
كبير ٌ
فكثير مف األحياف ٌ
دكف النظر إلى كفاءتو كقدرتو في تدريب الطالب المعمٌـ.
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-

تدخمو في ممارسات
عدـ السماح لمطالب المعمٌـ باستخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية ،ككثرة ٌ
الطالب المعمٌـ ،كالزامو بطريقة أك أسمكب في التدريس؛ م ٌما قد يسبب لمطالب المعمٌـ اإلحباط،
كقتؿ ركح المبادرة كاالبتكار كالتجديد.

كفي مقابمة أجرتيا الباحثة مع منسؽ التربية العممية بجامعة الخميؿ الدكتكر معف مناصرة كضح أف
أبرز مشكبلت برنامج التربية العممية التابع لمشركع تحسيف إعداد كتدريب المعمٌميف تتمثؿ في:
-

و
نقص في أعداد المدارس المتعاكنة كالمشاركة في المشركع ،بالمقارنة مع أعداد الطمبة
المعمٌميف الكبيرة.

-

يش ٌح الحكافز المادية المقدمة لممعمٌـ المرشد إزاء تدريبو لمطالب المعمٌـ ،كالذم أدل إلى

-

الصعكبات في عممية تدريبيـ
أعمار بعض المعمٌميف المرشديف الكبيرة التي أكجدت بعض ٌ

-

تغيب بعض المعمٌميف المرشديف عف كرشات العمؿ الميمة التي تيدؼ إلى تعريفيـ
ٌ

شعكر بعض المعمٌميف باإلحباط كقمة دافعيتو نحك تدريب الطمبة المعمٌميف.

عمى تقنيات التعمـ الحديثة.

بطبيعة برنامج التربية العممية ،كآلية تنفيذه ،كمساقاتو ،كأدكارىـ اتجاه تدريب الطمبة

المعمٌميف.
-

صعكبة المكاءمة بيف مكاعيد البرنامج الدراسي لمطالب المعمٌـ في الجامعة كمكاعيد تدريبو
في المدرسة ،حيث تتطمٌب عممية التدريب تفريغ الطالب المعمٌـ يكميف مف ك ٌؿ أسبكع
(مقابمة شخصية ،ديسمبر.)2019 ،

أف جامعة الخميؿ استطاعت أف تتجاكز ىذه المشكبلت التي برزت في
منسؽ التربية العممية ٌ
كقد أكد ٌ

ضـ مجمكعة مف المدارس المتعاكنة الجديدة الستيعاب
السنكات األكلى مف تطبيؽ المشركع ،مف خبلؿ ٌ
أعداد الطمبة الكبيرة ،كاعتماد معمٌميف مرشديف ذكم كفاءة عالية لتدريب الطمبة المعمٌميف يمتمككف دافعيةن
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و
و
عاليةن ،كيكاظبكف عمى حضكر كرشات و
جاىدا نحك
السعي
ن
عمؿ ،كدكرات تدريبية باستمرار ،باإلضافة إلى ٌ

اسي بطريقة تتناسب كتتكافؽ مع مكاعيد
تنظيـ مكاعيد المساقات الدراسية المطركحة خبلؿ الفصؿ الدر ٌ
التدريب في المدارس المتعاكنة.

ّّ
احملىر انثبٍَ :يهبراد اإلدارح انصفُخ

و
بدرجة كبيروة مف
قائدا ليذه اإلدارة التي تمتاز
الصفٌية جزنءا مف اإلدارة
كي ٌ
عد المعمٌـ ن
ٌ
المدرسية ي
تمثؿ اإلدارة ٌ
الصفٌية كمبلمحيا ،بحيث تجعؿ مف عممية إدارتو عمميةن معقدةن،
التشابؾ كالتعقيد نتيجة ٌ
تعدد معالـ الغرفة ٌ
ؼ ،كتزامف حدكث
تعدد الممارسات السمككية كتنكعيا داخؿ غرفة
الص ٌ
كتتمثؿ ىذه المبلمح فيٌ :
ٌ
تـ في الكقت نفسو ،كبفترة لحظية غير متكقٌعة كغير مخطٌط ليا ،باإلضافة
الممارسات كاألنشطة التي قد ت ٌ
الصفٌية يخضع
الصفٌية كالمتمثمة في ٌ
أم فرد داخؿ الغرفة ٌ
أف سمكؾ ٌ
إلى ضعؼ الخصكصية في الغرفة ٌ
لممراقبة كالمبلحظة.
قادر عمى
كفؤا نا
كتجدر اإلشارة ىنا إلى اف كجكد مثؿ ىذه المبلمح في داخؿ الغرفة ٌ
الصفٌية يتطمب معمٌ نما ن
إدارة المكقؼ التعميمي ،كيمتمؾ سرعة البديية لمتصرؼ مع المكاقؼ المفاجئة ،كيفكر بك ٌؿ سمكؾ يقكـ بو،
و
و
الصفٌية
كلك كاف بسيطنا ،باإلضافة إلى امتبلكو ميارات كخبرات متنكعةن تساعده في عممية إدارة الغرفة ٌ
(مخامرة )2012،ك (ىاركف.)2003،

ّّ
يفهىو اإلدارح انصفُخ:
الصفٌية ،كقد اختمفت ىذه
شمؿ األدب النظرم كالدراسات السابقة مجمكعة مف مفاىيـ متعددة لئلدارة ٌ
الصفٌية عند بعض
المفاىيـ باختبلؼ كجيات النظر .فقد ذكرت دراسة غريب ( )2015أفٌ مفيكـ اإلدارة ٌ
الباحثيف كأمثاؿ إفرتسكف ( )Avertsonكراندكلؼ ( )Randolphتقتصر عمى السيطرة عمى الطمبة
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الصفٌية ،كالبعض اآلخر كأمثاؿ جكنز()Jones
لتحقيؽ ٌ
الضبط كحفظ النظاـ ،كتحقيؽ اليدكء داخؿ الغرفة ٌ
الصفٌية تعني عممية تكجيو الطمبة كتم ٌكنيـ مف التعمٌيـ .كبناء عمى ما سبؽ فقد ظير
يرل ٌ
بأف اإلدارة ٌ
و
الصفٌية كالذم ييبنى عمى أي و
كفمسفات
سس
الصفٌية ،كىما :المفيكـ
التقميدم لئلدارة ٌ
ٌ
مفيكماف مختمفاف لئلدارة ٌ
و
و
أف التعميـ عبارة عف عممية نقؿ المعمكمات مف جكؼ الكتب إلى عقكؿ الطمبة
تربكية تقميدية تتبنى فكرة ٌ
و
الضبط كحفظ النظاـ بما يكف يؿ ىدكء
بكاسطة المعمٌـ الذم يجب أف يتٌبع إجراءات معينةى بقصد تحقيؽ ٌ
الصفٌية ،كيفسح المجاؿ أماـ المعمٌـ إللقاء المعمكمات عمى أسماع الطمبة ،كتحقيؽ
الطمبة داخؿ الغرفة ٌ
الصفٌية التي ييقصد بيا جميع اإلجراءات
األىداؼ المنشكدة (محمكد .)2015 ،كالمفيكـ الحديث لئلدارة ٌ
كاألعماؿ كاألنشطة التي يقكـ بيا المعمٌـ كالمتمثمة في حفظ النظاـ كاالىتماـ بالعبلقات اإلنسانية ،كتييئة
و
و
جك ديمقراطي يشجع عمى التفاعؿ كالتعمـ ،باإلضافة الى تكفير و
منظمة لتسييؿ عممية التعمـ
صفية
بيئة
ٌي
ٌ
و
و
و
المناسبة؛ كذلؾ إليجاد و
ً
ً
كتكفير الخبر ً
اإليجابي بيف
قائمة عمى التفاعؿ
فاعمة
تعميمية
بيئة
التعميمية
ات
ٌ
معارؼ كميار ً
ات إلدارة صفو بطريقة تضمف لو تحقيؽ األىداؼ المنشكدة ،كبيف الطمبة
المعمٌـ الذم يمتمؾ
ى
(جمنبك.)2016 ،
كقد ٌعرؼ ستيرنبرغ كليامز ( )Sternberg and Williams,2002كما كرد عف بزبز كطريؼ ()2018
الصفٌية بأنيا مجمكعة مف الميارات كاألساليب الفعالة التي تيعطي لممعمٌـ القدرة عمى السيطرة عمى
اإلدارة ٌ
و
و
و
الطمبة بشكؿ إيجابي فعاؿ ،كذلؾ مف أجؿ إيجاد و
يجابية تتكافر فييا جميع الظركؼ
تعميمية إ
صفية
بيئة
المناسبة لمتعمـ.
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الصفٌية عبارة عف عممية مخططة كمنظمة تدير جميع مككنات
كذكرت دراسة األفندم (ٌ )2014
أف اإلدارة ٌ
و
ً
شخصية
تككيف
النفسية ،بحيث تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ،باإلضافة إلى
الص ٌ
ؼ المادية ك ٌ
ٌ
ً
متكاممة لمطمبة؛ كذلؾ مف خبلؿ تكجيو سمكؾ الطمبة كاكسابيـ الميار ً
و
المعارؼ البلزمة ليـ.
ات ك
الصفٌية في عممية حفظ النظاـ ،كتنظيـ البيئة الفيزيقيةػ
أما غريب ( )2015فقد جممت مفيكـ اإلدارة ٌ
و
مناسب لمقياـ بعممية التعميـ ،باإلضافة إلى تكفير الخبرات التعميمية التي تتناسب
مناخ تعميمي
كتكفير
و
كمستكل الطمبة ،كالعمؿ عمى كضع خطٌة لتقكيـ مدل تقدـ الطمبة اتجاه تحقيؽ األىداؼ.
الصفٌية تشمؿ جميع
ٌ
ككضح ك ٌؿ مف ايفرتسكف كنيؿ (ٌ )Evertson and Neal, 2005
بأف اإلدارة ٌ
و
ً و
عرؼ دراسة الجكد
األعماؿ التي يؤدييا المعمٌـ لتعزيز مشاركة الطمبة كتييئة بيئة تعميمية مثمرة .كبالمثؿ تي ٌ
صفٌية بأنيا الجيد المبذكؿ مف ًقبؿ المعمٌـ لمحفاظ
كالبركفي ) (Good and Brophy, 2003اإلدارة ال ٌ
صفية فع و
و
عمى و
الة لمتعمـ كالتعميـ.
بيئة
ٌ
الصفٌية السابقة ما يمي
تبلحظ الباحثة مف خبلؿ استعراض التعاريؼ السابقة لئلدارة ٌ
الصفٌية عممية منظمة مخططو ،بعيدة ك ٌؿ البعد عف العشكائية كالتخبط.
ٌ -1
أف اإلدارة ٌ
بحد ذاتيا.
 -2أنيا كسيمة لبمكغ األىداؼ التربكية كالتعميمية المطمكبة ،كليست غاية ٌ
الصفٌية تشتمؿ عمى جميع األنشطة كالفعاليات كاإلجراءات كاألعماؿ بمختمؼ أشكاليا
ٌ -3
أف اإلدارة ٌ
تعميمي مناسب ،يسكده االنضباط كاالحتراـ
لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف خبلؿ حفظ النظاـ ،كتكفير جك
ٌ
كالتفاعؿ اإليجابي بيف المعمٌـ كالطالب ،بحيث يعمؿ عمى إثارة دافعيتيـ كتحفيزىـ نحك التعمٌـ؛ كلذلؾ فيي
تأخذ صفة االستم اررية.
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الصفٌية تيدؼ إلى زيادة فرص التعمـ كتعديؿ سمكؾ الطمبة عف طريؽ تنمية السمككيات
ٌ -4
أف اإلدارة ٌ
المرغكبة ،كالعمؿ عمى التقميؿ مف السمككيات غير مرغكبو لدل الطمبة.
-5أنيا تشتمؿ عمى عدد مف العمميات اإلدارية كالتخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة.
الصفٌية المختمفة ،فقد عرفت الباحثة اإلدارة بأنيا عممية يمخططة
كبناء عمى ذلؾ ككفقنا لتعريفات اإلدارة ٌ
منظٌمة مستمرة تشمؿ جميع اإلجراءات كالممارسات كالميارات التي يقكـ بيا المعمٌـ عمى مختمؼ أشكاليا
و
الصفٌية بطريقة تضمف تحقيؽ األىداؼ المخطٌط ليا ،كذلؾ مف خبلؿ
فعاؿ داخؿ الغرفة ٌ
إلحداث تنظيـ ٌ
اجتماعي قائـ عمى
تعميمي
الصفٌية كادارتيا ،كايجاد مناخ
الصفٌية ،كتنظيـ البيئة ٌ
حفظ النظاـ داخؿ الغرفة ٌ
ٌ
ٌ
يجابي بيف الطمبة كالمعمٌـ ،كتعديؿ سمكؾ الطمبة ،كاثارة دافعيتيـ نحك تحقيؽ األىداؼ.
التكاصؿ اإل
ٌ

ّّ
ّ
أهًُخ اإلدارح انصفُخ:

الفعاؿ كالمؤثٌر
أىـ عكامؿ نجاح العممية
تي ٌ
ٌ
التعميمية ،فيي تمثٌؿ ذلؾ العنصر البارز ك ٌ
عد اإلدارة ٌ
الصفٌية مف ٌ
بشكؿ كبير عمى مستكل كفاءة العممية التعميمية كفاعميتيا كمردكدىا (بكبكر كأحمد ،)2018 ،كقد ذكرت
عد مف أىـ كفايات المعمٌـ التدريسية عمى اإلطبلؽ حيث
الصفٌية تي ٌ
دراسة الكثيرم(ٌ )2007
أف إدارة البيئة ٌ
التحصيمي كتغيير سمكؾ الطمبة ػ
أنيا ترتبط بأىداؼ رفع المستكل
ٌ
الصفٌية بشكؿ جيد باعتبارىا
كأكدت األبحاث كالدراسات كدراسة حسف كقريف ( )2019أىمية إدارة البيئة ٌ
المصغرة كالمككنة مف مجمكعة مف الطمبة المختمفيف في خصائصيـ كقدراتيـ ،كالذيف
البيئةى االجتماعيةى
ٌ
يتفاعمكف مع بعضيـ البعض مف جية ،كمع معمٌميـ مف جية أخرل بيدؼ تحقيؽ االىداؼ التعميمية
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كتحمؿ المسؤكلية كضبط النفس
كالتربكية ،كما أنيا تساعد الطمبة عمى تنمية االتجاىات اإليجابية لدييـ ٌ
كاحتراـ اآلخريف كاالستماع ليـ ،كتساعد المعمٌـ في ضبط سمككو التدريسي كتطكيره.
الصفٌية تنبع مف
ٌ
السعدية ( )2017كدراسة مخامرة (ٌ )2012
أىمية اإلدارة ٌ
ككضحت دراسة ك ٌؿ مف ٌ
أف ٌ
ؼ ،كحفظ النظاـ ،كتحكيؿ البيئة
آثارىا كعكائدىا عمى العممية
الص ٌ
ٌ
التعميمية ،حيث تسعى إلى ضبط ٌ
ً
ً
ً
و
و
السعي
الصفٌية إلى بيئة قائمة عمى االحتراـ ،ك ٌ
المحبة كالطمأنينة كالثقة بيف الطالب كالمعمٌـ ،باإلضافة إلى ٌ
ٌ
فع و
لتحقيؽ تك و
اؿ بيف الطالب كالمعمٌـ الذم بدكره يؤدم الى تحسيف عممية التعمـ كالتعميـ.
اصؿ إيجابي ٌ
أف أىميتيا تمكف في سعييا لتييئة كتكفير جميع
بينما ذكرت دراسة ألجميمي كالجبكرم (ٌ )2009
المتطمبات كاالحتياجات النفسية كالتربكية كالمادية كاالجتماعية الضركرية لضماف تحقيؽ أىداؼ العممية
التعميمية كالتربكية.
ٌ
الصفٌية تكفٌر البيئة التعميمية المناسبة لحدكث التعمٌـ ،كذكر الياسيف
كأضاؼ صديؽ (ٌ )2015
أف اإلدارة ٌ
الصفٌية تتمثؿ في تمكيف المعمٌـ مف تنظيـ العممية التعميمية كالسيطرة
كالمسيميـ (ٌ )2014
أىمية اإلدارة ٌ
أف ٌ
الصفٌية .كيشير الحريرم ( )2010إلى دكرىا اليا ٌـ في تدريب الطمبة عمى النظاـ
عمى طمبتو في البيئة ٌ
أف اإلدارة
كتحمؿ المسؤكلية ،كتنمية االتجاىات اإليجابية نحك المدرسة .كقد ٌ
كضح الياشمي (ٌ )2009
ٌ
التعميمي ،كتزيد مف االنيماؾ كاالندماج في
الجيدة تقمؿ مف شذكذ الطمبة كانحرافيـ عف المكقؼ
الصفٌية ٌ
ٌ
ٌ
ىميتيا تظير في مسألة تقميؿ فرص
الصفٌية .كأضافت دراسة غريب (ٌ )2015
األعماؿ كاألنشطة ٌ
أف أ ٌ
الصراع كحدكث المشكبلت ،باإلضافة إلى أىميتيا في تنظيـ الكقت بطر و
يقة تكفؿ تنفيذ األنشطة بالشكؿ
ٌ
المطمكب.
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السيطرة
كأضاؼ اغبنكبة كمارفيمكس )ٌ (Igbinoba and Marvelous, 2015
أىميتيا ال تقؼ عند ٌ
أف ٌ
النفسية،
خصية ك ٌ
تتعدل لتشمؿ فيـ احتياجات الطمبة ال ٌش ٌ
السمكؾ غير المرغكب فيو ،بؿ ٌ
عمى الطمبة ،كمنع ٌ
التعميمية التي تٌناسب خصائص
كبناء عبلقات إيجابية بيف المعمٌـ كالطمبة كاألقراف ،كاستخداـ األساليب
ٌ
الطمبة ،كتسيٌؿ عممية التعمٌـ.
أىميتيا في:
كقد ذكرت دراسة حمزة ككريـ (ٌ )2017
أف اإلدارة ٌ
الصفٌية تبرز ٌ
فعاؿ يسكده األمف كالطمأنينة ،و
مناخ تعميمي و
قائـ عمى التفاعؿ اإليجابي بيف الطمبة كالمعمٌـ كبيف
 تكفير والطمبة أنفسيـ.
التعميمية المناسبة.
الجيد الستخداـ التقنيات كالكسائؿ
ٌ
 التخطيط ٌالجيد لمكقت بطريقة يضمف تنفيذ األنشطة التعميمية عمى و
نحك يساعد في تحقيؽ األىداؼ
 التنظيـ ٌالمرجكة.
 -تنمية االتجاىات اإليجابية لدل الطمبة نحك المدرسة ،كغرس القيوـ اإليجابية كالتعاكف كاحتراـ اآلخريف.

ّّ
أهداف اإلدارح انصفُخ:
الصفٌية بشكؿ عاـ إلى تييئة ظركؼ التعمـ المناسبة كالمريحة ل ٌك وؿ مف المعمٌـ كالطالب
تيدؼ اإلدارة ٌ
(الكثيرم.)2007 ،
الصفٌية
كأكضحت دراسة قانديمي كقاركت (ٌ )2015
الصفٌية تسعى إلى استثمار عناصر اإلدارة ٌ
أف اإلدارة ٌ
التعميمية المرغكبة ،باإلضافة إلى منا وخ
(المادية كالبشرية) المتاحة بطريقة تضمف تحقيؽ األىداؼ التربكية ك
ٌ
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اؿ و
فع و
قائـ عمى أساس التعاكف كالتفاىـ بيف العناصر البشرية ،يسكده الطمأنينة كالراحة
تعميمي كاجتماعي ٌ
متكاممة كمتكاز و
و
نة لمطمبة في جميع الجكانب العقمية كالجسمية كالجسدية
شخصي وة
كييتـ بتككيف
النفسية،
ٌ
ٌ
كالنفسية.
الصفٌية:
الصٌياد ( )2017كدراسة عمي كاليكارم (ٌ )2017
أف مف أىداؼ اإلدارة ٌ
كقد ذكرت ك ٌؿ مف دراسة ٌ
فع و
اؿ.
إيجاد ومناخ اجتماعي تعميمي ٌ
العممي لدل الطمبة.
في ك
ٌ
زيادة مستكل التحصيؿ المعر ٌاالىتماـ بالنمك المتكامؿ لمطمبة.تكفير بيئة مطمئنة كآمنة لمطمبة.كأضافت كطب ( )2019إلى ذلؾ حفظ النظاـ كمبلحظة الطمبة كاالىتماـ بمتابعتيـ كتقكيميـ .كأكد
الصفٌية تسعى إلى حفظ النظاـ ،كتحقيؽ االنضباط ،كتنظيـ البيئة الفيزيقية،
العجمي (ٌ )2000
أف اإلدارة ٌ
فع و
اؿ.
كتكفير و
مناخ اجتماعي كعاطفي ٌ

ّّ
خصبئص اإلدارح انصفُخ:
الصفٌية عف غيرىا مف االدارات األخرل بمجمكع وة مف الخصائص التي تعمؿ في مجمميا
تتميز اإلدارة ٌ
ٌ
عمى تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية كالتربكية ،كىي كاآلتي (عمي كالدليمي )2006،ك (العشي:)2008،
-1الشمولية
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ينبغي لممعمٌـ أف يأخذ بعيف االعتبار جميع العناصر التي تؤثٌر عمى العممية التعميمية بشكؿ عاـ ،كعمى
اسي ،الكسائؿ
الص ٌ
ؼ بشكؿ خاص ،كمف ىذه العناصر :الطمبة ،الغرفة ٌ
عممية إدارة ٌ
الصفٌية ،المنياج الدر ٌ
مرشدا كمكجينا لمطمبة ،يراعي
التعميمية ،أكلياء األمكر ،مدير المدرسة؛ لذا يجب عمى المعمٌـ أف يككف
ن
ٌ
كحؿ المشكبلت التي تكاجييـ كالتعرؼ عمى
الصعاب ٌ
الفركؽ الفردية بيف الطمبة ،كيساعدىـ في تخطٌي ٌ
أكلياء األمكر كالتعاكف معيـ ،كالعمؿ عمى تفعيؿ دكر المدير كاشراكو في التخطيط كاطبلعو المستمر عمى
الصفٌية كترتيبيا ،كبإعداد الكسائؿ
إجراءات العممية
ٌ
التعميمية ،باإلضافة إلى االىتماـ بنظافة الغرفة ٌ
عد المعمٌـ المسؤكؿ
ال
اسي الذم هي ٌ
ٌ
تعميمية المناسبة ليدؼ التعمٌـ ،بحيث تتبلءـ مع محتكل المنيج الدر ٌ
المباشر عف تنفيذه بطريقة تتكافؽ مع قدرات الطمبة.
-2تعامميا مع جيات مختمفة من أجل بموغ أىدافيا:
ابتداء
المحمي المحيط بالمدرسة،
مؤسسات المجتمع
تي ٌ
عد عممية التربية عمميةن تكامميةن كتعاكنيةن بيف جميع ٌ
ن
ٌ
االجتماعية كاإلعبلمية المختمفة التي تؤدم
بالمؤسسات
انتياء
ٌ
ٌ
باألسرة التي ليا عبلقة مباشرة بالمدرسة ،ك ن
دكر غير مباشر في تنشئة األفراد ،كال شؾ أ ٌف تحقيؽ التكامؿ بيف ىذه المؤسسات سيقمؿ مف الفاقد
نا
المؤسسات األخرل.
قدمو
التعميمي بيف ما تقدمو المدرسة ،كما تي ٌ
ٌ
ٌ
-3تعقد عممياتيا:
إ ٌف التعامؿ مع الطمبة المتباينيف في خصائصيـ كقدراتيـ كميكليـ كأفكارىـ يتطمٌب كجكد معمٌميف عمى
مستكل مف الكفاءة ،قادريف عمى التعامؿ مع كافة الطمبة باختبلؼ بيئاتيـ كرغباتيـ كشخصياتيـ ،كىذا
يتطمب الكثير مف تنظيـ الجيكد كتنسيقيا؛ ليستطيع التعامؿ مع األنفس البشرية المتباينة.
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-4األىمية القصوى لمعالقات اإل نسانية ليذا النوع من اإلدارة:
الصفٌية عمى التفاعؿ
الصفٌية ،حيث تقكـ اإلدارة ٌ
تمثؿ العبلقات اإلنسانية العنصر األساس في اإلدارة ٌ
ٌ
و
و
و
و
عبلقات
تتـ إال بكجكد
كيتـ ىذا التفاعؿ مف خبلؿ أنشطة متنكعة كمنظمة ال ٌ
بيف المعمٌـ كالطمبة أنفسيـٌ ،
و
و
كائنات إنسانيةن ليا
نسانية ،كالمقصكد بالعبلقات اإلنسانية في مجاؿ التعميـ ىك االىتماـ بالطمبة ،بصفتيـ
إ
و
كركحية ،يجب أف تيشبع بطر و
مناسبة تساعدىـ عمى تحقيؽ
ؽ
كجسمية
فية
نفسية ك
ٌ
ٌ
اجتماعية كمعر ٌ
ٌ
احتياجات ٌ
ذكاتيـ كتحقيؽ إ و
نجاز تحصيمي أفضؿ( ممحـ ،)2006،كيقع عمى عاتؽ المعمٌـ تنمية العبلقات اإلنسانية،
مثمر بٌن و
اء يسكده احتراـ العبلقات اإلنسانية بمختمؼ أشكاليا.
مناخ صفي إ و
كتكفير و
يجابي و ى
العممي لممعمّم:
الميني و
-5تركيزىا عمى التأىيل
ّ
ّ
ىمية ،كىي ضركرة لجميع العامميف في اإلدارات المختمفة
الميني ك
عد التأىيؿ
يي ٌ
العممي لؤلفراد في غاية األ ٌ
ٌ
ٌ
كمينيا
عمميا
مؤىبل
خاص ،حيث يجب أف يككف المعمٌـ
الصفٌية بشكؿ
ن
ن
ن
ٌ
بشكؿ عاـ ،كلممعمٌـ في اإلدارة ٌ
عالية كبأق ٌؿ و
و
و
جيد كتكمفة.
بكفاءة كميا ورة
ليتسنى لو تحقيؽ األىداؼ المخطٌط ليا
لعممية التدريس؛
ٌ
-6صعوبة قياس التغير وتقويمو في سموك الطمبة:
و
كتعديؿ في سمككيات الطمبة في مختمؼ المجاالت،
تغي ور
العممية
تيدؼ
بكية إلى إحداث ٌ
التعميمية كالتر ٌ
ٌ
ٌ
ً
و
تغير
سكاء أكانت سمككيات معرفيةٌ أـ انفعاليةن أـ مياراتيةن أـ في مجاؿ االتجاىات كالقيـ ،إال أف عممية ٌ
عد عمميةن معقدةن يصعب قياسيا ،كحتٌى عممية تقكيميا؛ إذ ال يكجد أداة قياس مقننة
السمككيات كتعديميا يي ٌ
كصادقة لقياس مدل التغيير الطارئ عمى السمكؾ بشكؿ دقيؽ ػ
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و
و
فإف ىذا يجعؿ عممية تغيير السمكؾ
أف المعمٌـ يتعامؿ مع
أنفس بشرية تؤثٌر عمييا عكامؿ متعددةٌ ،
كككف ٌ
و
و
ليست دقيقةٌ ،كتحتاج إلى و
كقت و
ليصبح أثر تغيير السمكؾ كتعديمو كاضح (الخزاعمة،
كمتابعة
كجيد
كبير
ى
كالدعيج ،كالسخني ،بنى ارشيد .)2012،
الصفّية عمى مبدا التعزيز واًلثابة:
 -7ارتكاز اإلدارة ّ
خاص
إف اكتساب المعمٌـ لممعرفة المتعمقة بمبادئ نظريات التعمـ بشكؿ عاـ ،كبمبدأ العقاب كالتعزيز بشكؿ
ٌ
ٌ
بأف التعميـ القائـ عمى استخداـ التعزيز
الصفٌية؛ كذلؾ مف خبلؿ معرفتو ٌ
يزيد مف فاعميتو في إدارتو لبيئتو ٌ
بمختمؼ أشكالو أكثر فاعمية مف استخداـ العقاب في التعميـ؛ لذا عمى المعمٌـ معرفة ماىية الثكاب كأنكاعو
كمبادئو ،كأثر ك ٌؿ مف الثكاب كالعقاب عمى سمكؾ الطالب.
الصفٌية عف غيرىا مف اإلدارات تجعؿ منيا
كتشير الباحثة إلى ٌ
تميز اإلدارة ٌ
أف ىذه الخصائص التي ٌ
إعداد و
و
جيد
أساسية إلى
بالسيمة؛ كليذا يحتاج المعمٌـ سكاء أكاف معمٌ نما ثانكيِّا أك معمٌ ىـ مرحمة
ٌ
عممية ليست ٌ
الصفٌية.
لمتم ٌكف مف امتبلؾ ميا ارت إدارة البيئة ٌ

ّ
ّّ
ػُبصز اإلدارح انصفُخ ويهبيهب:
الصفٌية مف عدد مف العناصر كالمككنات ،كىي كاآلتي (المساعيد كالخريشة:)2012،
تتككف اإلدارة ٌ
أىـ عناصر
مكجينا
عد
كي ٌ
-1العناصر البشرية :كتشمؿ المعمٌـ الذم يي ٌ
ن
ن
مرشدا ك ٌ
الصفٌية ،ي
كقائدا لئلدارة ٌ
عد مف ٌ
الصفٌية ،باإلضافة إلى الطمبة الذيف يمثمكف
ميما
الصفٌية ،حيث يؤدم نا
ن
كفعاال في نجاح اإلدارة ٌ
اإلدارة ٌ
دكر ن
ؼ ،فيـ يؤثركف كيتأثٌركف بالعناصر األخرل
الص ٌ
محكر العممية التعميمية ،كليـ دكر كبير في إدارة ٌ
الصفٌي كعممية التعمـ نفسيا.
كالتفاعؿ ٌ
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ؼ كلممدرسة بشكؿ عاـ ،كما تشممو مف
الص ٌ
تضـ البيئة المادية المحسكسة لغرفة ٌ
-2العناصر المادية :ك ٌ
أجي وزة ك و
افؽ كمك ًاد تعمٌـ كغيرىا.
أثاث كمر ى
الجك
-3العبلقات
االجتماعية كاإل ٌ
ٌ
نسانية كأنماط التفاعؿ كالتكاصؿ التي تسكد الغرفة ٌ
الصفٌية ،كتشكؿ ٌ
الصفٌية.
النفسي ك
االجتماعي لمبيئة ٌ
ٌ
ٌ
أىداؼ تر و
ككسائؿ ك و
و
بكية ،كما يمكف أف يشتمؿ المنياج
أنشطة
معارؼ ك
اسي كما يحتكيو مف
ى
ى
-4المنياج الدر ٌ
التعميمية
اسي عمى معتقدات الطمبة كقيميـ كاتٌجاىاتيـ التي تؤثر بشكؿ أك بآخر عمى تحقيؽ األىداؼ
ٌ
الدر ٌ
بكية.
كالتر ٌ
م السائد في المدرسة ،سكاء أكاف ديمقر ِّ
اطيا أك
-5النمط اإلدارم الذم تتبعو المدرسة :ينعكس النمط اإلدار ٌ
ِّ
الصفٌية.
فكضكيا أك دكتاتكريِّا ككذلؾ القكانيف كالتشريعات كاألنظمة المتبعة في المدرسة عمى اإلدارة ٌ
الصفٌية ،فيي تشمؿ جميع
-6عممية التدريس :تي ٌ
عد عممية التدريس مككنا أساسيا مف مككنات اإلدارة ٌ
و
ميمة ما ،أك لتحقيؽ أىداؼ مخطٌط ليا ،حيث
اإلجراءات التي يقكـ بيا المعمٌـ بالتعاكف مع الطمبة إلنجاز
الصفٌية في إرشاد الطمبة كتكجيييـ كاستثارة طاقتيـ
يسي الحديث في اإلدارة ٌ
ٌ
يتمثؿ دكر المعمٌـ التدر ٌ
كتشجيعيـ عمى االتصاؿ كالتفاعؿ معو ػ
الصفٌية تشمؿ:
الصفٌية) ٌ
أف عناصر اإلدارة ٌ
بينما ذكرت الحريرم ( )2010في كتابيا (ميارات اإلدارة ٌ
-1العامميف ،كىـ الطمبة كالمعمٌمكف.
الصفٌية
-2المكاف ي
الصفٌية كالغرفة ٌ
كيقصد بو المكاف الذم يجمع الطمبة كالمعمٌـ ،كتتـ فيو إجراءات اإلدارة ٌ
أك المختبر أك المكتبة أك الساحة.
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-3زمف الحصة التي تنف يذ فييا المياـ اك االنشطة المخطط ليا كيتـ مف خبلليا جميع اجراءات اإلدارة
الصفٌية.
ٌ
-4التخطيط لمتعميـ ،كذلؾ لبمكغ األىداؼ المنشكدة كالقضاء عمى عكامؿ الفكضى كالتشتت.
أف تتسـ بالكضكح كالبساطة،
-5القكاعد العممية التي يتبعيا المعمٌـ في التعامؿ مع الطمبة ،التي يجب ٌ
باإلضافة الى إمكانية تطبيقيا.
التعميمية كالكسائؿ.
-6اإلجيزة كالمكاد
ٌ
الصفٌية كتييئتيا إلنجاح عممية التٌدريس.
-7مراقبة البيئة ٌ
دكف فييا المعمٌـ التقديرات ،كالحضكر كالغياب كغيرىا مف األمكر.
-8مجمكعة السجبلت الكظيفية التي يي ٌ
الصفٌية كمككناتيا يجب تأكيد ضركرة تكافر جميع ىذه العناصر
مف خبلؿ عرض أىـ عناصر اإلدارة ٌ
ؼ التي قد تؤدم إلى إحداث إعاقة في عممية تحقيؽ األىداؼ
الص ٌ
أم تشكيش في عممية إدارة ٌ
لتجنب ٌ
الصفٌية
أىـ ىذه العناصر ىك المعمٌـ الذم يقع عمى عاتقو عممية إدارة الشؤكف ٌ
التربكية كالتعميمية ،كلع ٌؿ ٌ
و
فع و
مكج وو نحك
الصفٌية بأسمكب يضمف تكفير جك
اؿ ٌ
تعميمي ٍ ٌ
مياـ اإلدارة ٌ
مف خبلؿ ممارستو لمجمكعة مف ٌ
ٌ
الصفٌية
تحقيؽ األىداؼ .كقد ذكر عطية ( )2009كما كرد في دراسة الزىراني (ٌ )2018
مياـ اإلدارة ٌ
أف ٌ
تتـ فييا عممية
ٌ
تتمثؿ في حفظ النظاـ كاالنضباط لضماف تحقيؽ أىداؼ التعمٌـ ،كتنظيـ البيئة الفيزيقية التي ٌ
التعمٌـ ،كتكفير مناخ اجتماعي كعاطفي يسكده المكدة كالمحبة كركح التعاكف بيف المعمٌـ كالطالب ،باإلضافة
إلى مبلحظة جميع عناصر العممية التعميمية كمتابعتيا كتقكيميا كتقديـ تقارير عف سيرىا؛ مف أجؿ التحقؽ
مف سبلمتيا كحسف سيرىا.
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ميمة التخطيط التي
كأضاؼ حمزة ككريـ ( )2017عمى ىذه المياـ المياـ اإلدارية ٌ
الصفٌية المتمثمة في ٌ
كميمة
كتتضمف التخطيط لمدرس كتحديد األنشطة كالحاجات،
الصفٌية كأساسيا،
عد مف أكلى
تي ٌ
المياـ اإلدارية ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كميمة التنسيؽ التي تضمف
الصفٌية بك ٌؿ ما تحتكيو مف طمبة ككسائؿ كمكاد،
التنظيـ ،كتشمؿ تنظيـ الغرفة ٌ
ٌ
الصفٌي غير المرغكب،
تحديد قكاعد لتنظيـ السمكؾ،
كميمة التكجيو كاالنضباط كتضمف تكجيو سمكؾ الطمبة ٌ
ٌ
كميمة تدكيف نتائج االمتحانات كتسجيميا كحضكر الطمبة كغيابيـ
كالتحكـ في تنفيذ الخطط كاإلجراءات،
ٌ
كغيرىا مف األمكر.
كأكدت دراسة مبارؾ كمبركؾ ( )2018عمى ىذه الميمات كأضافت إلى ذلؾ ميمة قيادة العممية
ً
النفسيةى لمطمبة ،كتثير
الحاجات
الفركؽ الفرديةى ك
الصفٌية بطريقة تراعي
ى
االجتماعيةى ك ٌ
ٌ
التعميمية داخؿ الحجرة ٌ
يمة تقكيـ أعماؿ الطمبة كرقابة سمككياتيـ
دافعيتيـ نحك التعمٌـ ،كبالتالي تقمؿ التشتت كالممؿ لدييـ ،كم ٌ
التعميمية كالتربكية كما ىك مخطٌط ليا.
لمتأ ٌكد مف سير العممية
ٌ
و
مجاالت
المياـ التي يقكـ بيا المعمٌـ في عممية إدارة صفو إلى
قسمت دراسة مزعاشي ()2017
بينما ٌ
ٌ
و
ؼ كتكزيع الدفاتر كالكتب عمى
الص ٌ
متعددة ،منيا ما يتعمؽ بالميمات اإلدارية العادية في عممية إدارة ٌ
الحضكر كالغياب ،كتكفير الكسائؿ التعميمية المناسبة ،كاإلشراؼ عمى ترتيب المقاعد
الطمبة ،كتفقد ي
عد ضركريةن لضماف سير العممية التعميمية
الصفٌية كغيرىا مف الميمات التي تي ٌ
كالمحافظة عمى النظافة ٌ
و
اضح يكفر مف خبلليا الكقت كالجيد ،كيقم يؿ مف إمكانية حدكث مشكبلت بيف الطمبة
بسيكلة،
كتنظيـ ك و
و
تفاعؿ
تتـ عممية تعميـ دكف
كالمعمٌـ ،كمنيا ما يتعمؽ بالميمات بتنظيـ عممية التفاعؿ ٌ
الصفٌي ،حيث ال ٌ
كتك و
الصفٌية ،كىذا ييكجب ضركرة امتبلؾ المعمٌـ لميارات تنظيـ
اصؿ بيف العناصر البشرية في الغرفة ٌ
الصفٌي عمى مختمؼ أشكالو ،كمنيا ما ىك متعمؽ بميمات إثارة دافعية التعمـ عند الطمبة لتحقيؽ
التفاعؿ ٌ
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أىداؼ عممية التعميـ ،كالبعض اآلخر متعمؽ بالميمات التي يقكـ بيا المعمٌـ لتكفير أجكاء االنضباط
الصفٌي.
ٌ

ّّ
أمنبغ اإلدارح انصفُخ:
الصفٌية مف معمٌـ آلخر ،كيعزل ذلؾ الى اختبلؼ أسمكب المعمٌـ ،كقناعاتو،
تختمؼ أساليب إدارة البيئة ٌ
كطريقة إعداده ،كخبراتو ،كثقافتو ،كمف أبرز ىذه األنماط كفقا لػ (مخامرة كأبك سمرة:)2012 ،
(التسمطي) :Autocratic
ي
اوًًل :النمط الدكتاتور ّ
ّ
م بندرة استخدامو لعبارات المدح كالثناء كالتعزيز ،كاالعتماد عمى ال ٌش ٌدة
يتميز المعمٌـ في ىذا النمط اإلدار ٌ
أم مخالفة يقكـ بيا الطالب؛ ألنو يرل أف أسمكب
كالبطش كاستخداـ عبارات الكعيد كالتيديد كالعقاب عند ٌ
فيتمسؾ برأيو كال يسمح
ككحيدا لممعمكمات،
ساسيا
نا
نفسو
ن
مصدر أ ن
ٌ
المدح كالثناء يفسد الطمبة ،كما يرل ى
لمطمبة بالتعبير عف آرائيـ ،كال يستمع ألسئمتيـ كاستفساراتيـ ،كال يؤمف بالعبلقات اإلنسانية بينو كبيف
أف الطمبة
الطمبة ،حيث إنو ينعزؿ عف الطمبة ،كال يحاكؿ التعرؼ عمى مشاكميـ ،كال يثؽ بقدراتيـ العتقاده ٌ
التاـ باألكامر كالتعميمات.
يميمكف في أغمب األحياف إلى الكسؿ كالتراخي ،كينتظر منيـ الطاعة كااللتزاـ ٌ
التعميمي كالطمبة ،فقد ذكرت نكرة كسعاد ()2018
سمبيا عمى المكقؼ
إف قياـ المعمٌـ بيذه الممارسات يؤثر ن
ٌ
التسمطي كره الطالب لممدرسة كقمٌة تفاعمو مع الدركس كاألنشطة
أنو ينتج عف استخداـ المعمٌـ لمنمط
ٌ
الداخمي لدييـ؛ أل ٌف الضبط
الكمي عمى المعمٌـ ،كقمٌة االنضباط
كفقدانو الثقة بالنفس نتيجة االعتماد
ٌ
ٌ
مفركض بقكوة خار و
جية ،كليذا السبب تنتشر الفكضى في حاؿ غياب الرقابة (المعمٌـ) ،كما أنو يقؼ عائقنا
لشخصية الطمبة في جميع المجاالت؛ لذلؾ ال يصمح مع البيئة التربكية كالتعميمية.
النمك المتكامؿ
أماـ
ٌ
ٌ
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ً
أثار سمبية كاالفتقار إلى البيئة التي تشجع الطالب عمى
التسمطي نا
لمنمط
أف
كأضاؼ سمارة (ٌ )2017
ٌ
التفاعؿ ،كنقص الرغبة عند الطمبة في التعاكف كظيكر بعض المظاىر غير المرغكب فييا كالعدكانية،
كال ٌشركد ،كاالتكالية ،كالنفكر مف التعمٌـ كالتعميـ ،ككبت ميكلو كرغباتو كافتقاره إلى اختيار أفضؿ الطٌرؽ
لتحقيؽ األىداؼ.
ثانيا :النمط الديمقراطي (التشاركي) :Democratic
و
و
تعب ير عف اتباعو ليذا
اطي في إدارة صفو بممارسات سمككية ٌ
يقكـ المعمٌـ الذم يعتمد عمى األسمكب الديمقر ٌ
كتتمثؿ ىذه الممارسات في احتراـ آراء الطمبة كتقديرىـ كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ كاشراكيـ
األسمكبٌ ،
في كضع األىداؼ كالخطط كاتخاذ الق اررات ،كما يقكـ بالتنسيؽ لمعمؿ بيف الطمبة أنفسيـ مف جية ،كبينو
كيقدر
كبيف الطمبة مف جية أخرل ،كيعمؿ عمى إثارة دافعيتيـ نحك التعمٌـ كالتعميـ ،كيثؽ بيـ كبقدراتيـٌ ،
ً
ً
و
بشكؿ
إف امتبلؾ المعمٌـ ليذه السمككيات يؤثٌر
ىميتيا في العممية التعميمية التربكيةٌ .
العبلقات اإلنسانية كأ ٌ
يجابي عمى سمككيات الطمبة كاتجاىاتيـ كقدراتيـ كميكليـ ،كيظير ىذا التأثير في عدة أمكر متمثمة في
إ و
و
و
يجابية
اتجاىات إ
الصفٌية برغبة صادقة ،كاكسابيـ
إقباليـ عمى المدرسة كالمعمٌـ كاألنشطة
ٌ
المدرسية ك ٌ
كتحمؿ المسؤكلية كضبط النفس ،باإلضافة الى تعزيز الثقة بأنفسيـ ،كاقامة عبلقات تعاكف فيما بينيـ
ٌ
جك مف الدؼء كاألماف في العبلقات بيف
إلنجاز األىداؼ التي ٌ
تـ تحديدىا بالمشاركة مع المعمٌـ ،كاشاعة ٌ
الطمبة كمعمٌميـ ،كبيف الطمبة أنفسيـ (الزىراني ،كالحربي ،كمحسنة ،كاالنصارم .)2018،كأضاؼ جمنبك
و
( )2016أف الطمبة في ىذا النمط يتميزكف باإلبداع كالميؿ لبلستقبلؿ ،حيث يعيش الطمبة في و
صفية
بيئة
ٌ
تعميمي وة ج ٌذابة تفسح ليـ المجاؿ لمتعبير عف آرائيـ بحر و
ية.
ٌ
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الفوضوي (الترسمي) :Anarchism
ثالثا :النمط
ّ
اسي في ىذا النمط بالفكضى ،حيث يترؾ المعمٌـ المجاؿ لمطمبة بفعؿ ما يريدكف دكف
الص ٌ
يتسـ ٌ
ؼ الدر ٌ
و
ٌو
ييتـ بتقييـ نتائج التعمـ ،كال يستخدـ
تدخ وؿ أك
ٌ
تعصب أك تكجيو منو؛ فيك ال يتابع غيابيـ كحضكرىـ ،كال ٌ
أساليب الثكاب كالعقاب ،كال يصطدـ مع الطمبة كال يكاجييـ بأخطائيـ حتى إنو قد يتغاضى عف أنماط
السمبي التي قد تصدر عف طمبتو خكفنا مف حدكث مشكمة ،كال يمتزـ بالتعميمات كالقكانيف المدرسية
السمكؾ
ٌ
كالصفٌية؛ فيك يعمؿ بعشك و
ائية ،كيترؾ األمكر دكف تخطيط أك متابعة (جمنبك .)2016،كقد أشارت دراسة
ٌ
الزىراني كآخريف ( )2018إلى أبرز اآلثار التي تؤثر عمى قدرات الطمبة كسمككياتيـ كاتجاىاتيـ في ىذا
التعميمي لمطمبة؛ بسبب الجيكد الضائعة دكف عكائد ،عدـ تنمية االتجاىات
النمط ،كتتمثؿ في :قمٌة اإلنتاج
ٌ
و
مرغكبة بيا عند الطمبة كتحمؿ المسؤكلية كضبط النفس ،عدـ استغبلؿ الكقت بطر و
مناسبة ،ضعؼ
يقة
التعميمي ،إىماؿ الطمبة لمكاجبات المنزلية نتيجة
مما يجعؿ الطالب غير متفاعؿ مع المكقؼ
الص ٌ
ضبط ٌ
ؼ ٌ
ٌ
عدـ محاسبة المعمٌـ ليـ ،باإلضافة إلى تركيزىـ عمى حفظ المعمكمات دكف فيميا .إ ٌف استخداـ ىذا النمط
التعميمية بالشكؿ المطمكب،
قد يؤدم الى تدىكر عمميتي التعمـ كالتعميـ ،كعدـ تحقيؽ األىداؼ التربكية ك
ٌ
يجابي.
تعميـ فعا هؿ دكف ىدكء كضبط إ
تـ ه
حيث ال ي ٌ
ٌ
مف خبلؿ عرض األنماط اإلدارية الصفٌية يمكف التكصؿ إلى أنو قد يككف النمط الديمقراطي أفضؿ و
نمط
ٌ
ٌ
ٌ
م نمط متسمٌط يمغي دكر الطالب ،كبذلؾ فيك ال
الص ٌ
ؼ ،فالنمط الدكتاتكر ٌ
إدارم يمكف استخدامو في إدارة ٌ
يناسب أىداؼ التربية كالتعميـ التي تتمثٌؿ في تنشئة الطالب تنشئةن متكاممة في جميع الجكانب ،ككذلؾ
الفكضكم ،فكيؼ يمكف تنشئة الطالب في جك يسكده الفكضى كالتشتت ،كيفتقر إلى
األمر في حاؿ النمط
ٌ
ً
اطي في جميع المكاقؼ؛
التكجيو كالمتابعة مف قبؿ المعمٌـ ،كمع ذلؾ فإنو ال يمكف استخداـ النمط الديمقر ٌ
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الجيد ىك الذم يجمع
ألف طبيعة المكقؼ ىي التي ٌ
فإف المعمٌـ ٌ
م البلزـ استخدامو ،كبذلؾ ٌ
ٌ
تحدد النمط اإلدار ٌ
التعميمي.
بيف الميف كالحزـ كفقنا لمتطمبات المكقؼ
ٌ

ّّ
ّ
أدوار ادلؼهى ادلؼبصزح يف اإلدارح انصفُخ:
أبعادا معاصرةن في
الصفٌية
ن
نظ نار لمتغيرات التي طرأت عمى الحياة المدرسية احتمت أدكار المعمٌـ في اإلدارة ٌ
المجاالت اآلتية (خميؿ:)2017،
-1التخطيط لمدروس ،ويشمل:
الصفٌية،
تحديد أىداؼ سمككية قابمة لمقياس ،إدارة كقت
الحصة الدر ٌ
اسية عف طريؽ التخطيط لؤلنشطة ٌ
ٌ
اسية بالكامؿ ،تحديد اإلستراتيجيات
تحديد الكقت البلزـ لك ٌؿ نشاط بطريقة تضمف إشغاؿ كقت
الحصة الدر ٌ
ٌ
سية لك ٌؿ درس ،تكظيؼ
التدريسية البلزمة لتحقيؽ األىداؼ التربكية ،تحديد الميارات كالمفاىيـ األسا ٌ
التكنكلكجيا الحديثة في عممية التخطيط لمدركس.
-2تنظيم البيئة التعميمية ،ويشمل:
الصفٌية،
االىتماـ بكجكد اإلضاءة كالتيكية كالمكاد التعميمية كالكسائؿ (الجكانب المادية) داخؿ الغرفة ٌ
جك مناسب لمدراسة ،إشراؾ الطمبة في اتخاذ
االىتماـ بنظافة الغرفة ٌ
الصفٌية كترتيبيا ،الحرص عمى تكفير ٌ
الصفٌية حسب إستراتيجية التعميـ المتٌبعة ػ
بعض الق اررات ،تنظيـ الطمبة داخؿ الغرفة ٌ
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-3ضبط سموك الطمبة ،ويشمل:
اطي
مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة ،استخداـ أساليب ٌ
فعالة في تعديؿ السمكؾ ،استخداـ األسمكب الديمقر ٌ
يجابي السميـ ،التعاكف مع المرشد كالمدرسة لتعديؿ
الصفٌية ،تكجيو الطالب نحك السمكؾ اإل
داخؿ الغرفة ٌ
ٌ
الصفٌية التي تكاجو الطمبة كحمٌيا بأسمكب
السمككيات غير المرغكب فييا عند الطمبة ،تشخيص المشكبلت ٌ
ممنيج.
عممي
و
-4إثارة دافعية الطمبة ،ويشمل:
إ ثارة دافعية الطمبة نحك التفكير في المكاقؼ التعميمية المختمفة ،تكفير بيئة داعمة لتنمية اإلبداع ،اعتماد
تنمي تفكير الطمبة كأسمكب التعمٌـ بالمعب ػ كاألسمكب التعاكني ،كاألسمكب القصصي،
إستراتيجيات تدر ٌ
يسية ٌ
م،
إثارة انتباه الطمبة نحك المكقؼ
التعميمي ،استخداـ مثيرات بصرية كصكتية ٌ
تعزز ميارات التفكير البصر ٌ
ٌ
تدريب الطمبة عمى ميارات استنتاج المعمكمات.

ّ ّ
يهبراد إدارح انصف
الضركرية التي ينبغي لممعمٌـ إتقانيا؛ ليتم ٌكف مف
الص ٌ
تي ٌ
يسية ٌ
أىـ الميارات التدر ٌ
عد ميارة إدارة ٌ
ؼ مف إحدل ٌ
إدارة صفٌو كتنظيمو بطر و
التعميمية
يجابي يساعد عمى حسف سير العممية
يقة تضمف بناء مناخ صفٌي إ و
ٌ
م ناجح كمتميز في صفٌو ،كسر ىذا
التعمٌمية (مصمح ،)2012 ،إذ ٌ
أف المعمٌـ الناجح في مينتو ىك إدار ٌ
النجاح ال ييعزل إلى ما يمتمكو مف ميارات تعميمية فقط ،بؿ ييعزل إلى ما يمتمكو مف ميارات إدارة الغرفة
الصفٌية.
ٌ
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الصفٌية تشمؿ مجمكعة مف الميارات الفرعية ،منيا ميارة
كقد ذكر عمي كياسيف (ٌ )2018
أف ميارة اإلدارة ٌ
الصفٌي.
التخطيط ،كميارة صياغة األسئمة كتكجيييا ،كميارة ح ٌؿ المشكبلت ،كميارة التفاعؿ ٌ
ؼ تشمؿ ميارة :التخطيط ،التم ٌكف مف المادة العممية التي
الص ٌ
بينما ذكر حني ( )2012أ ٌف ميارات إدارة ٌ
بكم ،ميارة تحديد الطرائؽ
درسيا ،ميارة اإلرشاد كالتكجيو ،ميارة إثارة الدافعية ،ميارة االتصاؿ التر ٌ
يي ٌ
التدريسية كاختيارىا ،ميارة التقكيـ ،ميارة اتخاذ القرار.
ؼ تتفرع لتشمؿ ميارات أخرل ،منيا:
الص ٌ
كأشارت دراسة محمد كعكض اهلل ( )2018إلى أف ميارة إدارة ٌ
ميارة التخطيط ،ميارة التعرؼ عمى خصائص الطمبة ،ميارة التنفيذ ،ميارة اإلشراؼ كالمتابعة ،ميارة
االجتماعي.
التقكيـ ،ميارة تكفير المناخ العاطفي ك
ٌ
الصفٌية ،حيث إف المعمٌـ
الص ٌ
أما ال ٌسعدية ( )2017فقد ٌ
كضحت ٌ
ؼ تبدأ قبؿ دخكؿ المعمٌـ لمغرفة ٌ
أف إدارة ٌ
الجيد لمدرس ،كصياغة أىداؼ سمككية قابمة لمقياس ،كتكفير الكسائؿ التعميمية
يقكـ باإلعداد كالتحضير ٌ
لبلصفية التي سيستخدميا في أثناء التدريس،
الصفٌية كا
ٌ
المناسبة لؤلىداؼ السمككية ،كتحديد األنشطة ٌ
الحصة الدراسية .كلذلؾ فقد ذكرت
باإلضافة إلى تحديد أساليب التقكيـ المناسبة لمدرس خبلؿ تنفيذ
ٌ
ؼ تشمؿ ميارة التخطيط لمدرس كالتم ٌكف مف المادة العممية ،كميارة
الص ٌ
السعدية (ٌ )2017
أف ميارات إدارة ٌ
ؼ ،كميارة إدارة السمكؾ ،كميارة الدافعية.
الص ٌ
التنظيـ إلدارة ٌ
السعدية ( )2017ميمة ،كيحتاجيا المعمٌـ لمقياـ بأدكاره
كترل الباحثة أف الميارات التي تعرضت ليا دراسة ٌ
السعدية ( ،)2017كطكرت عمييا
المعاصرة التي تـ ذكرىا سابقنا؛ كلذلؾ فقد اعتمدت الباحثة أداة دراسة ٌ
ؼ كاآلتي:
الص ٌ
لتتناسب مع أىداؼ الدراسة الحالية ،كتفي بالغرض ،بحيث تصبح ميارات إدارة ٌ
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ميارة التخطيط لمدرس ،كتشمؿ:التخطيط ذىنيان لكيفية تنفيذ الدرس ،التكازف بيف عناصر الدرس كالزمف المحدد لمحصة ،التخطيط لتنفيذ
التعميمية قبؿ البدء في عرض الدرس،
ؼ ،السعي لتكفير الكسائؿ
إستراتيجيات
الص ٌ
ٌ
ٌ
تعميمية داخؿ غرفة ٌ
اسية،
السمككية ،تحديد أىداؼ الدرس قبؿ تنفيذ الحصة الدر ٌ
اختيار الكسائؿ التعميمية التي تناسب األىداؼ ٌ
اليكمية لمدرس تخطيطان يعكس المعرفة كالميارات عند
الصفٌية المناسبة ،التخطيط لمخطٌة
ٌ
تصميـ األنشطة ٌ
الحصة
الطمبة ،صياغة أىداؼ سمككية قابمة لمقياس ،تحديد أساليب التقكيـ المناسبة لمدرس خبلؿ تنفيذ
ٌ
اسية ،الحرص عمى تكضيح بعض المفاىيـ الكاردة في الدرس في أثناء التخطيط لو.
الدر ٌ
ؼ ،كتشمؿ:
الص ٌ
 ميارة التنظيـ إلدارة ٌؼ قىبؿ البدء بعرض الدرس ،تكزيع
الص ٌ
االىتماـ بكجكد اإلضاءة  ،كاألدكات التعميمية داخؿ غرفة ٌ
اإليجابي لمطمبة في أثناء عرض
الصفٌي
المسؤكليات عمى الطمبة حسب قدرات ك ٌؿ طالب ،تييئة المناخ ٌ
ٌ
الدرس ،استخداـ أسمكب الحكار كالنقاش في أثناء عرض عناصر الدرس ،إدارة النقاشات داخؿ غرفة
التعميمي ،متابعة الطمبة باستم ارر في أثناء
ؼ بطريقة تساعد عمى ضبط النظاـ في أثناء المكقؼ
الص ٌ
ٌ
ٌ
تطبيؽ الحصة الدراسية ،متابعة حضكر الطمبة كغيابيـ في بداية الحصة الدراسية ،العمؿ عمى تقسيـ
ؼ ،تكزيع األسئمة
الص ٌ
الصفٌي كتحقيؽ النظاـ في ٌ
الطمبة إلى مجمكعات صغيرة كفقان لمتطمبات المكقؼ ٌ
الصفٌية كترتيبيا.
بعدالة بيف الطمبة ،االىتماـ بنظافة الغرفة ٌ
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 ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة ،كتشمؿ:الحد مف سمكؾ الطمبة في اإلجابات
الصفٌي قبؿ بداية الحصة ،جذب انتباه الطمبةٌ ،
تحديد قكاعد االنضباط ٌ
الصفٌية التي تكاجو
الصفٌية ،حؿ المشكبلت ٌ
الجماعية في أثناء تنفيذ الدرس ،تشخيص مشكبلت الطمبة ٌ
و
ممنيج ،استخداـ األسمكب الديمقراطي في أثناء تنفيذ الدرس ،التقميؿ مف العكامؿ
عممي
بأسمكب
الطمبة
و
و
و
سياسة
الفكضكم ،التعامؿ بحزـ مع سمكؾ الطالب غير المرغكب فيو ،استخداـ
التي تؤدم الى السمكؾ
ٌ
و
اضحة تتعمٌؽ بكيفية التعامؿ مع الطمبة ،بناء عبلقات إنسانية إيجابية مع الطمبة ،مراعاة الفركؽ الفردية
ك
الجيدة كالمريحة لمطمبة
بيف الطمبة في تكزيع األدكار في المكقؼ
التعميمي ،استخداـ العبارات كاأللفاظ ٌ
ٌ
ؼ.
الص ٌ
داخؿ غرفة ٌ
ميارة إثارة دافعية الطمبة ،كتشمؿ:تحفيز كاثارة دافعية الطمبة ،ربط عناصر الدرس ببعض األحداث المكجكدة في المجتمع إلثارة الطمبة كرفع
دافعيتيـ ،تشجيع الطمبة لطرح اآلراء كمناقشتيا معيـ إلثارة دافعيتيـ لمتعمٌـ ،إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ
الذىني ،تصميـ نشاطات تعمؿ عمى إثارة دافعية الطمبة ،إتاحة الفرصة أماـ
استخدامو ألسمكب العصؼ
ٌ
الصفٌي ،تكظيؼ الكثير مف مصادر التعمـ كتقنياتو إلثارة دافعية
الطمبة لتحقيؽ ذكاتيـ مف خبلؿ النشاط ٌ
التعاكني في التدريس بطريقة
الطمبة ،تنمية ثقة الطمبة بأنفسيـ مف خبلؿ احتراـ آرائيـ ،استخداـ األسمكب
ٌ
و
معينة ،إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ األسمكب
ميم وة
تعمؿ عمى إثارة دافعيتيـ  ،تعزيز الطمبة بعد أدائيـ ل ٌ
صصي كأسمكب التعمٌـ بالمعب.
القى
ٌ
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ّّ
ّ
ادلشكالد انتٍ تىاخه يؼهى ادلززهخ األطبطُخ وتؼىق ممبرطته نإلدارح انصفُخ:
سمبا عمى العممية التعميمية .كيمكف
ٌ
الصفٌية التي تؤثر ن
الصفٌية التي تسكد الغرفة ٌ
تتعدد مشكبلت اإلدارة ٌ
الصفٌية الناتجة عف السمكؾ غير
الحكـ عمى مدل نجاح المعمٌـ في مينتو بقدرتو عمى ٌ
الحد مف المشكبلت ٌ
الصادر عف الطمبة (المساعيد كالخريشة .)2012،
المرغكب فيو ك ٌ
و
مشكبلت صفٌ و
و
مشكبلت
تعميمي وة ك
ية
الصفٌية الصادرة عف الطمبة ،كالتي يكاجييا المعمٌـ إلى
ٌ
قسـ المشكبلت ٌ
تي ٌ
ً
و
و
تعميمية ىي المشكبلت التي ليا تأثير مباشر عمى العممية
الصفٌيةى ال
ٌ
صفية سمككية ،حيث إ ٌف المشكبلت ٌ
تؤدم إلى إعاقة قدرتو عمى التعمٌـ ،كمف
التعميمية ،فيي تشمؿ جميع األعماؿ التي يقكـ بيا الطالب ،كالتي ٌ
ٌ
التحصيمي،
كتدني مستكاه
ىذه المشكبلت :عدـ إحضار الطالب لكتبو كدفاتره ،عدـ قيامو بح ٌؿ الكاجباتٌ ،
ٌ
ً
الصفٌيةى السمككية تتمثؿ في السمككيات غير
كعدـ التركيز عمى شرح المعمٌـ ،في حيف ٌ
أف المشكبلت ٌ
ً
ً
السمككية الشائعة
المشكبلت
المقبكلة التي يقكـ بيا الطالب لكي يشبع حاجتو لبلنتماءػ كمف األمثمة عمى
ً
الي،
اني ،مشكمة الحركة الزائدة،
ٌ
الغش في االمتحانات ،الكذبٌ ،
بيف الطمبةٌ :
السمكؾ االنعز ٌ
السمكؾ العدك ٌ
إف مثؿ ىذه السمككيات ال تؤثٌر بشكؿ مباشر
تخريب األثاث المدرسي ،ضرب األقراف ،الكبلـ البذمءٌ .
و
صفات شخصيةن كاليقظة كدقٌة المبلحظة بجانب القدرة
التعميمية ،كيستطيع المعمٌـ الذم يمتمؾ
عمى العممية
ٌ
عمى التخطيط الجيد لمدرس كتكزيع المسؤكليات بيف الطمبة بشكؿ عادؿ كمعاممتيـ معاممة إنسانيةن مكاجيةى
الحد منيا (ساكر.)2017،
ىذا النكع مف المشكبلت كالعمؿ عمى ٌ
كمشكبلت إدار و
و
و
و
ً
ية ،عمى
تعميمية
مشكبلت
الصفٌية إلى
بينما قسمت دراسة الكثيرم( )2007المشكبلت ٌ
تككف مف مجمكعتيف أساسيتيف مف األنشطة ،ىما األنشطة اإلدارية التي تيدؼ
اعتبار ٌ
أف التعميـ ٌ
الصفٌي ي ٌ
ظركؼ كأجك و
و
الكد كالكئاـ بيف المعمٌـ كالطمبة ،كاألنشطة
إلى إيجاد
اء مناسبة لمتعمـ ،مثؿ تنمية عبلقات ٌ
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و
و
التعميمية التي تسعى إلى تحقي ً
محددة ،كمف األمثمة عمييا تكجيو األسئمة كالتخطيط
تعميمي وة
أىداؼ
ؽ
ٌ
ٌ
لمدركس.
و
بحكمة كيقظ وة،
الصفٌية
كترل الباحثة ٌ
أف المعمٌـ الناجح ىك المعمٌـ القادر عمى التعامؿ مع ىذه المشكبلت ٌ
التميز كتصنيؼ المشكبلت كتحديد نكعيا بدقة؛ أل ٌف التٌمييز بيف
باإلضافة إلى امتبلكو القدرة عمى ٌ
و
المشكبلت يساعد المعمٌـ عمى معالجتيا بأفضؿ األساليب ،كبأق ٌؿ و
كجيد.
كقت
ساسية في عممية
كضح ساكر ( )2017في دراستو حكؿ المشكبلت التي تكاجو معمٌمي المرحمة األ ٌ
كقد ٌ
شيكعا ،ىي:
أف أكثر ىذه المشكبلت
الص ٌ
ؼ ٌ
ن
إدارة ٌ
السمككية المرتبطة بالطمبة:
المشكبلت ٌالصفٌي ،كالتي يقكـ بيا بعض الطمبة
عرؼ بأنيا مجمكعة مف السمككيات غير المقبكلة كالمخالفة لمنظاـ ٌ
كتي ٌ
بغيةى إشباع رغباتيـ المكبكتة ،كمف األمثمة عمى ىذه المشكبلت :عدكانية بعض الطمبة اتجاه زمبلئيـ ،كثرة
ؼ ،محاكلة بعض الطمبة
الص ٌ
شكاكل الطمبة مف بعضيـ البعض ،نشكب مشاجرات بيف الطمبة داخؿ ٌ
الصفٌية ،ميؿ بعض الطمبة إلى جذب انتباه اآلخريف إلزعاج المعمٌـ،
السيطرة عمى زمبلئيـ داخؿ الغرفة ٌ
ٌ
ؼ ،إصدار الطمبة
سرقة بعض الطمبة أدكات زمبلئيـ ،انشغاؿ الطمبة باألحاديث الجا ذنبية داخؿ
الص ٌ
ٌ
الصفٌية.
لبعض األصكات المزعجة المشتتة لبلنتباه ،الحركة ال ازئدة لدل بعض الطمبة داخؿ الغرفة ٌ
الخاصة بالطمبة:
التعميمية
المشكبلتٌ
ٌ
تجدر اإلشارة إلى ٌأنو تصدر عف الطمبة مشكبلت كسمككيات مختمفة تؤثر بشكؿ مباشر عمى عممية
الصفٌية ،كمف ىذه المشكبلت:
التعمٌـ كالتعميـ ،كتش ٌكؿ عائقنا أماـ قدرات الطمبة عمى التعمٌـ داخؿ الغرفة ٌ
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تدني مستكل الدافعية عند الكثير مف الطمبة ،ضعؼ قدرة بعض الطمبة عمى االنتباه في أثناء الدرس ،عدـ
الحصة،
المدرسية ،تياكف بعض الطمبة في ح ٌؿ التماريف في أثناء
إحضار بعض الطمبة لمدفاتر كالكتب
ٌ
ٌ
تدني
قمٌة مشاركة الطمبة في أثناء الدرس ،عدـ استجابة بعض الطمبة ألسئمة المعمٌـ التي يطرحياٌ ،
التحصيمي عند بعض الطمبة.
المستكل
ٌ
المشكبلت المرتبطة بالبيئة الفيزيقية (المادية) لمصؼ:التعميمية (التجييزات ،المرافؽ ،الكسائؿ،
تشتمؿ البيئة الفيزيقية عمى جميع العكامؿ المؤثرة عمى العممية
ٌ
ميـ
الص ٌ
ؼ) كال شؾ في ٌ
الصفٌية ،المقاعد كأثاث ٌ
اإلضاءة ،التيكية ،مساحة الغرفة ٌ
أف ىذه البيئة تقكـ بدكر ٌ
و
طا كثيقا
في تحقيؽ
و
الصفٌية التي ترتبط ارتبا ن
مناخ صفٌي جيد لمتعمٌـ ،إال أف ىنالؾ العديد مف المشكبلت ٌ
الضيؽ التي ال تسمح بإجراء
الص ٌ
الص ٌ
ؼ الدراسي ٌ
ؼ ،مساحة ٌ
بيذه العكامؿ منيا :اكتظاظ الطمبة داخؿ ٌ
األنشطة التعميمية بسيكلة ،عدـ جمكس الطمبة عمى مقاعد مر و
يحة ،نقص التجييزات البلزمة داخؿ الغرفة
ٌ
الصفٌية كتيكيتيا.
الصفٌية ،يسكء إضاءة الغرفة ٌ
ٌ
التعميمية المحفٌزة عمى التعميـ:
كثافة المناىج التعميمية كنقص الكسائؿٌ
ؼ حيث إ ٌف ثقؿ المكاد كتعقٌدىا يؤدم إلى نقص
الص ٌ
تؤثٌر كثافة المناىج التعميمٌية عمى عممية إدارة ٌ
الدافعية لدل بعض الطمبة ،كشعكرىـ بالممؿ كانشغاليـ بأمكر أخرل تؤدم الى احبلؿ الفكضى داخؿ
الصفٌية ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمكسائؿ التعميمية التي تقكـ و
عد
الصفٌية ،إذ تي ٌ
بدكر ميـ داخؿ العرفة ٌ
الغرفة ٌ
ساسية التي تساعد عمى جذب انتباه الطمبة كسرعة فيميـ كاستيعابيـ
مف المحفزات
الضركرية كاأل ٌ
ٌ
لممعمكمات ،كبالتالي التقميؿ مف أعماؿ ال ٌشغب كالفكضى.
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نقص تككيف المعمٌميف:و
و
الصفٌية مف شأنو أف
لخمفية نظرٌي وة
إ ٌف عدـ امتبلؾ المعمٌـ
ٌ
كتطبيقية عف كيفية إدارتو لجميع عناصر اإلدارة ٌ
و
مشكبلت صفٌ و
و
الحد منيا .كبناء عمى
ية
م الى ظيكر
عديدة يصعب عمى المعمٌـ تحديدىا كمعالجتيا ك ٌ
ٌ
يؤد ى
الصفٌية ،كالتي قد تؤثٌر عمى
ذلؾ يتبيف ٌ
أف ىنالؾ العديد مف المشكبلت التي تكاجو المعمٌـ داخؿ الغرفة ٌ
يتكجب عميو أف
أدائو ،كلكي يتم ٌكف المعمٌـ مف تأدية عممو عمى أكمؿ كجو ،ك ٌ
الحد مف ىذه المشكبلت ٌ
يككف متسمٌحا بميار ً
ً
أىمية برامج إعداد المعمٌـ قبؿ
ات ك
ن
أساليب اإلدارة ٌ
الصفٌية الناجحة ،كمف ىنا تبرز ٌ
خاص الذم ىيسعى إلكساب الطالب المعمٌـ خبلؿ فترة
الخدمة بشكؿ عاـ ،كبرنامج التربية العممية بشكؿ
ٌ
التدريب العممي ميار ً
ً
الصفٌية الفعالة.
ات ك
أساليب اإلدارًة ٌ
ٌ
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ً
ثبَُب :اندراطبد انظبثمخ
تـ استعراض
قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التر ٌ
بكم الذم يرتبط بمكضكع الدراسة الحالية ،كقد ٌ
الزمني مف األحدث إلى األقدـ.
بناء عمى التسمسؿ
الدراسات السابقة العربية كاألجنبية ن
ٌ
أعد رضكاف ( )2019دراسة ىدفت الى معرفة درجة ممارسة طمبة التربية العممية في جامعة اليرمكؾ
ٌ
المسحي لجمع البيانات ،كتككنت
الكصفي
ؼ مف كجية نظرىـ .كقد استيخدـ المنيج
الص ٌ
لميارات إدارة ٌ
ٌ
ٌ
طالبا كطالبةن ،يكٌزعت عمييـ استبانة شممت أربعة مجاالت رئيسة ،كىي(:ميارة
عينة الدراسة مف ( )284ن
ؼ) .كقد
التخطيط
الص ٌ
الصفٌية ،كميارة التكاصؿ مع الطمبة ،كميارة ضبط ٌ
لمحصة ،كميارة تييئة البيئة ٌ
ٌ
ؼ كانت (متكسطة) ،كجكد فركؽ ذات داللة
الص ٌ
بينت النتائج ٌ
أف درجة ممارسة أفراد العينة لميارات إدارة ٌ
ؼ تيعزل إلى متغيرات الدراسة
الص ٌ
إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارستيـ لميارات إدارة ٌ
(التخصص ،كالتقدير العاـ ،كنكع المدرسة).
ٌ
الصفٌية لدل معمٌمي المرحمة
كأجرل بحيص ( )2018بدراسةن ىدفت إلى التعرؼ عمى صعكبات اإلدارة ٌ
التحميمي في
الكصفي
ساسية العميا في مدارس جنكب الخميؿ مف كجية نظرىـ .اتٌبع الباحث المنيج
َّ
َّ
األ ٌ
ساسية العميا ،طيبقت عمييـ
دراستو .كتككنت عينة الدراسة مف ( )150معمٌ نما كمعمٌمةن مف معمٌمي المرحمة األ ٌ
المدرسية).
(الصعكبات المتعمٌقة بالناحية السمككية ،كالصعكبات المتعمٌقة بالبيئة
استبانة مككنة مف مجاليف
ٌ
ٌ
أف درجة الصعكبات المتعمٌقة بالناحية السمككية جاءت بدرجة متكسطة ،أ ٌما الصعكبات
كقد أظيرت النتائج ٌ
و
و
يسية
المتعمٌقة بالبيئة
المدرسية ،فقد جاءت بدرجة مرتفعة .كقد أكصى الباحث باستخداـ األساليب التدر ٌ
ٌ
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ؼ ،كالى ضركرة عمؿ المزيد مف األبحاث كالدراسات لمتعرؼ عمى
الص ٌ
الجديدة لزيادة تفاعؿ الطمبة داخؿ ٌ
الصفٌية
مدل كفاية المعمٌميف كالماميـ باستراتيجيات اإلدارة ٌ
الصفٌية
بينما أجرل بكبكر كأحمد ( )2018دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة ميارات اإلدارة ٌ
االبتدائي بمدينة أدرار ،كأثر متغيرم الدراسة (الجنس ،كسنكات الخبرة) عمى درجة
لدل أساتذة التعميـ
ٌ
التحميمي .كتككنت عينة الدراسة مف
الكصفي
المنيج
ؼ .كقد اعتمدت الدراسة
الص ٌ
ى
ممارسة ميارات إدارة ٌ
ٌ
ٌ
ؼ شممت ثبلثة أبعاد مرتبةن كفقا لنتائج
الص ٌ
معمما طيبقت عمييـ استبانة أعدت لقياس ميارات إدارة ٌ
( )120ن
الدراسة كاآلتي :تنظيـ الجك المدرسي في المرتبة األكلى ،تمييا ميارة تنظيـ البيئة الفيزيقية في المرتبة
ككضحت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
الثانية ،كاحتمت المرتبة األخيرة ميارة تنظيـ التفاعؿ.
ٌ
الصفٌية تيعزل إلى متغير سنكات الخبرة ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة
درجة ممارسة ميارات اإلدارة ٌ
متغير الجنس.
إحصائية تيعزل إلى ٌ
ؼ لدل طمبة
الص ٌ
أما دراسة يكسؼ كحسف ( )2018فيدفت إلى التعرؼ عمى درجة تكافر ميارات إدارة ٌ
ٌ
صؼ " في جامعتي دمشؽ كتشريف مف كجية نظر الطبلب أنفسيـ .استخدمت
السنة الرابعة " معمٌـ
ٌ
ٌ
طالبا كطالبةن مف جامعة دمشؽ
الكصفي
الدراسة المنيج
التحميمي ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )224ن
ٌ
ٌ
طالبا كطالبةن مف جامعة تشريف ،يكٌزعت عمييـ استبانة لقياس اليدؼ ،شممت خمسة مجاالت
ك( )276ن
شخصية ،كميارات تفاعمية كتكاصمية ،كميارات إدارية ،كميارات التخطيط
رئيسة (ميارات مينية ،كميارات
ٌ
الصفٌية لدل طمبة جامعتي دمشؽ
لمدرس كتنفيذه) ،كقد تكصمت الدراسة إلى أ ٌف درجة تكافر ميارات اإلدارة ٌ
أف ىنالؾ فركقنا ذات داللة إحصائية حكؿ درجة تٌكفر ىذه الميارات
كتشريف جاءت بدرجة متكسطة ،ك ٌ
تيعزل إلى متغير الجامعة كلصالح جامعة تشريف.
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كقد قاـ رابح ( )2018بدراسة لمتعرؼ عمى مدل إسياـ برنامج التربية العممية في اكتساب طمبة معاىد
الكصفي
عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية لمميارات التدريسية .كقد استخدـ الباحث المنيج
ٌ
طالبا كطالبةن مف طمبة سنة الرابعة .كاستخدـ الباحث االستبانة
تباطي ،كبمغ حجـ عينة الدراسة ( )53ن
االر ٌ
المكجية لؤلساتذة المتعاكنيف باعتبارىـ أداتي دراسة ،كشممت كؿ منيما
المكجية لمطمبة كشبكة المبلحظة
ٌ
ٌ
لمدرس ،كميارات التقكيـ ،كميارات إدارة القسـ
أربعة مجاالت (ميارة التخطيط لمدرس ،كالميارات التنفيذية ٌ
يسية لدل طمبة
كاالتصاؿ) .كأشارت النتائج إلى إسياـ برنامج التربية العممية في اكتساب الميارات التدر ٌ
معاىد عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية حسب كجية نظر الطمبة كاألساتذة المتعاكنيف.
أف دراسة عمي كياسيف ( )2018سعت إلى الكشؼ عف مدل ممارسة معمٌمي المرحمة االبتدائية
في حيف ٌ
التحميمي ،كتككنت
الكصفي
ساسية .كقد اعتمدت الدراسة المنيج
الص ٌ
ؼ األ ٌ
في مدينة كرقمة لميارات إدارة ٌ
ٌ
ٌ
عينة الدراسة مف ( )179معمٌ نما كمعمٌمةن ،كطيبقت عمييـ استبانة لقياس اليدؼ ،شممت أربعة مجاالت
أف درجة ممارسة معمٌمي
الصفٌي ،كتكجيو األسئمة ،كح ٌؿ المشكبلت) .كأظيرت النتائج ٌ
(التخطيط ،كالتفاعؿ ٌ
الصفٌية مرتفعة ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل
المرحمة االبتدائية لمميارات األ ٌ
ساسية لئلدارة ٌ
العممي ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل إلى متغير الخبرة كلصالح المينية.
إلى متغير المؤىؿ
ٌ
كأجرل محمد كعكض اهلل ( )2018دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة معمٌـ مرحمة تعميـ
متغيرات الدراسة (الجنس ،سنكات
الصفٌية ،كأثر ك ٌؿ مف
األساس ببمدة القضارؼ لمميارات األ ٌ
ساسية لئلدارة ٌ
ٌ
الصفٌية ،سنكات الخبرة) عمى درجة الممارسة .اتبعت الدراسة
الخبرة ،الدكرات التدريبية في مجاؿ اإلدارة ٌ
ئيسية (التخطيط لمدرس ،خصائص
المنيج
الكصفي .كاستٌخدمت استبانة شممت عمى ستة مجاالت ر ٌ
ٌ
ٌ
االجتماعي ،التقكيـ) ،كقد طيبقت
العاطفي ك
التبلميذ ،ميارة التنفيذ ،اإلشراؼ كالمتابعة ،تكفير المناخ
ٌ
ٌ
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أف درجة ممارسة معمٌمي مرحمة
االستبانة عمى عينة الدراسة
ً
البالغ حجميا ( )27مكجينا ،كأظيرت النتائج ٌ
ض ٍكء ذلؾ أكصت الدراسة بتكظيؼ التقنيات الحديثة
تعميـ األساسي ببمدية القضارؼ كانت مرتفعة ،كفي ى
الصفٌية.
الصفٌية ،كعقد الحمقات العممية في مجاالت ميارات اإلدارة ٌ
في أثناء تنفيذ ميارات اإلدارة ٌ
السعدية ( )2017إلى معرفة درجة ممارسة طمبة التربية العممية في كمٌية العمكـ التطبيقية
كىدفت دراسة ٌ
الكصفي في جمع
الصفٌية مف كجية نظرىـ .كنيجت الدراسة المنيج
بالرستاؽ لمميارات اإلدارية
َّ
ٌ
طالبا كطالبةن ،طيبقت عمييـ استبانة تككنت مف ( )46فقرةن مكزعةن
المعمكمات ،بمغت عينة الدراسة ( )52ن
الصفٌية ،إدارة السمكؾ،
عمى أربعة مجاالت (التم ٌكف مف المادة
العممية كالتخطيط لمدرس ،التنظيـ كاالدرة ٌ
ٌ
الصفٌية عالية،
الدافعية) .كقد أشارت النتائج إلى ٌ
أف درجة ممارسة طمبة التربية العممية لمميارات اإلدارية ٌ
حسابي بيف مجاالت االستبانة ،يميو في
أف مجاؿ إدارة السمكؾ جاء بالمتربة األكلى كأعمى متكسط
كٌ
ٌ
الدافعية كالتخطيط لمدرس في المرتبة الثالثة .كالى عدـ
ثـ
الص ٌ
ٌ
المرتبة الثانية مجاؿ التنظيـ إلدارة ٌ
ؼٌ ،
كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية تيعزل إلى متغير النكع ،كمكاف التدريب ،كنكع المقرر .ككجكد فركؽ ذات
اكمي.
داللو إحصائية تيعزل إلى متغير المعدؿ التر ٌ
السعدية ( )2017إلى معرفة درجة ممارسة طمبة التربية العممية في كمٌية العمكـ التطبيقية
كىدفت دراسة ٌ
الكصفي في جمع
الصفٌية مف كجية نظرىـ .كاعتمدت الدراسة المنيج
بالرستاؽ لمميارات اإلدارية
َّ
ٌ
طالبا كطالبةن ،طيبقت عمييـ استبانة تككنت مف ( )46فقرةن مكزعةن
المعمكمات ،كبمغت عينة الدراسة ( )52ن
الصفٌية ،كادارة السمكؾ،
العممية ،كالتخطيط لمدرس ،كالتنظيـ كاالدرة ٌ
عمى أربعة مجاالت (التم ٌكف مف المادة ٌ
الصفٌية عالية،
الدافعية) .كقد أشارت النتائج إلى ٌ
أف درجة ممارسة طمبة التربية العممية لمميارات اإلدارية ٌ
حسابي بيف مجاالت االستبانة ،يميو في
أف محكر إدارة السمكؾ جاء بالمتربة األكلى كأعمى متكسط
كٌ
ٌ
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الدافعية كالتخطيط لمدرس في المرتبة الثالثة .كعدـ كجكد
ثـ
الص ٌ
ٌ
المرتبة الثانية محكر التنظيـ إلدارة ٌ
ؼٌ ،
فركؽ ذات داللة إحصائية تيعزل إلى متغير النكع ،كمكاف التدريب ،كنكع المقرر .ككجكد فركؽ ذات داللة
اكمي.
إحصائية تيعزل إلى متغير المعدؿ التر ٌ
كسعت دراسة أبك حمتـ ( )2016إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة طبلب التربية العممية في كمٌيات التربية
الفعاؿ مف كجية نظر المشرفيف ،كعبلقة ذلؾ بمتغير الجامعة،
بالجامعات الفمسطينية لميارات التدريس ٌ
الفعاؿ ،طيبقت
الكصفي
كاستخدـ الباحث المنيج
التحميمي .ك ٌ
أعد الباحث استبانةن لقياس ميارات التدريس ٌ
ٌ
ٌ
عمى عينة الدراسة البالغة ( )42مشرفنا كمشرفةن مف الجامعات الفمسطينية (جامعة النجاح الكطنية ،جامعة
أف درجة ممارسة
بيرزيت ،جامعة الخميؿ ،جامعة القدس ،جامعة القدس المفتكحة) .كأظيرت النتائج ٌ
الفعاؿ في الجامعات الفمسطينية جاءت بالدرجة المتكسطة ،كقد احتمت ميارة
المعمٌميف لميارات التدريس ٌ
صياغة األىداؼ السمككية المرتبة األكلى ،كميارة طرائؽ كأساليب التدريس المرتبة األخيرة ،كما أشارت الى
الفعاؿ تيعزل إلى
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة الطبلب المعمٌميف لميارات التدريس ٌ
متغير الجامعة ،كلصالح جامعة النجاح كجامعة الخميؿ.
في حيف أجرل سيفرم كبمسي ) (Sivri and Balci,2015دراسة لمكشؼ عف معتقدات الطمبة المعمٌميف
ؼ ،كقد شممت
الص ٌ
الممتحقيف ببرامج إعداد المعمٌميف قبؿ الخدمة في جامعة دككز أيمكؿ التركية حكؿ إدارة ٌ
و
معتقدات مرتفعةن حكؿ
أف لدل الطمبة المعمٌميف
طالبا كطالبةن .كقد أظيرت النتائج ٌ
عينة الدراسة ( )362ن
الصفٌكؼ ،كما أشارت إلى كجكد فركؽ في معتقدات الطمبة المعمٌميف حكؿ كفاءتيـ في
كفاءتيـ في إدارة ٌ
التحصيمي لصالح الطمبة ذكم التحصيؿ االعمى.
ؼ تيعزل إلى متغير المستكل
الص ٌ
إدارة ٌ
ٌ
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الخاصة
كقد ىـ القطاف( )2015دراسةن لمتعرؼ عمى درجة امتبلؾ طمبة التربية العممية تخصص التربية
ٌ
ٌ
يسية مف كجية نظرىـ ،كأثر ك ٌؿ مف المتغيرات (النكع،
بكمٌية التربية بدكلة الككيت لمكفايات التدر ٌ
التحميمي،
لكصفي
كالتخصص ،كالبرنامج الدراسي ،كالتقدير) عمى تمؾ الكفايات ،اعتمد الباحث المنيج ا
ٌ
ٌ
األكاديمية ،ككفايات التخطيط ،ككفايات التنفيذ،
كقاـ بتكزيع استبانةن مؤلٌفة مف ست كفايات (الكفايات
ٌ
ؼ ،ككفايات التقكيـ) عمى أفراد عينة الدراسة البالغ
ككفايات استخداـ الكسائؿ
الص ٌ
ٌ
التعميمية ،ككفايات إدارة ٌ
و
و
متكسطة في إكساب
بدرجة
أف برامج االعداد أسيمت
طالبا كطالبةن .كقد أظيرت النتائج ٌ
عددىـ ( )45ن
يسية ،كحسب تقدير الطمبة ،فقد أظيرت النتائج أيضا أ ٌف امتبلؾ كفاية
طمبة التربية العممية لمكفايات التدر ٌ
تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
الص ٌ
ؼ جاءت بالمرتبة األكلى مف حيث تر ي
تيب الكفايات ،كقد ى
إدارة ٌ
ؼ) فقط تيعزل إلى متغير النكع كلصالح الذككر.
الص ٌ
في (كفايات إدارة ٌ
أما دراسة سميمكف كغانـ كالمكدم( )2013فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع ممارسة الطمبة المعمٌميف مف
الصفٌية .كاستخدمت الدراسة
تخصص معمٌـ
كمية التربية الثانية
ٌ
صؼ في محافظة طرطكس إلدارة البيئة ٌ
ٌ
طالبا كطالبةن ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف خمسة
نيج
الم ٌ
الكصفي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )104ن
ٌ
مجاالت ىي( :حؿ مشكبلت التبلميذ ،كالتكاصؿ ،كتنظيـ البيئة المادية ،كادارة كقت الحصة الدراسية،
الصفٌية
الصفٌية) .كتكصمت النتائج إلى أف درجة ممارسة الطمبة المعمٌميف إلدارة البيئة ٌ
كالقكاعد كاإلجراءات ٌ
الصفٌية تعزل
جاءت بدرجة جيدة ،كبينت النتائج كجكد فركؽ داللة إحصائية حكؿ كاقع ممارسة إدارة البيئة ٌ
إلى متغير الجنس كلصالح الذككر.
ؼ كضبطو لدل مطبقي قسـ
الص ٌ
في حيف جاءت دراسة المكصكصي ( )2013لتقكيـ ميارات إدارة ٌ
التاريخ مف حيث مستكل األداء ،حيث اعتمد الباحث عمى استمارة المبلحظة باعتبارىا أداةن لجمع البيانات
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ؼ (الميمات اإلدارية العادية ،كتنظيـ عممية التفاعؿ
الص ٌ
التي شممت خمس ميارات رئيسة في إدارة ٌ
تـ تطبيؽ االستمارة
الصفٌي ،كاثارة الدافعية لمتعمـ ،كالتعامؿ مع الطمبة ،كتكفير أجكاء االنضباط ٌ
ٌ
الصفٌي)ٌ .
طالبا كطالبةن مف المطبقيف في قسـ التاريخ/جامعة المستنصرية،
عمى عينة الدراسة المككنة مف ( )80ن
ؼ بشكؿ عاـ.
الص ٌ
كأظيرت النتائج ضعؼ مستكل أداء الطمبة المطبقيف في ميارات إدارة ٌ
كقاـ كؿ مف جكه كماثيكز ( )Goh and Matthews,2011بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى القضايا
الكصفي
التي تثير قمؽ الطمبة المعمٌميف في ماليزيا قبؿ التحاقيـ بمينة التدريس .كقد اتبعت الدراسة المنيج
ٌ
التحميمي ،كاستخدمت الدراسة أداة كتابة المقاالت ،بحيث تقكـ عينة الدراسة بكتابة كتكثيؽ المشكبلت التي
ٌ
أف محكر اإلدارة
تكاجييـ خبلؿ فترة التدريب .كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف جميع أفراد العينة يتفقكف ٌ
الصفٌية يشكؿ ليـ قمقا في أثناء التدريس ،كأكصت الدراسة بضركرة متابعة تطكر طمبة التربية العممية في
ٌ
ؼ.
الص ٌ
مجاؿ إدارة ٌ
نامج تدريبي أثناء الخدمة إلكساب خريجي كمٌية التربية
أما دراسة السماني ( )2012فيدفت إلى تقديـ بر و
ً
الكفاءات المينية البلزمة كفقنا لمكفايات كاالحتياجات .كقد نيج الباحث المنيج
في الجامعات السكدانية
التحميمي في دراستو .كاستخدـ االستبانة أداةن لمدراسة كجمع البيانات ،كاحتكت االستبانة عمى ستة
الكصفي
ٌ
ٌ
ؼ ،كالتقكيـ).
الص ٌ
مجاالت ر ٌ
ئيسية ،كىي( :تخطيط التدريس ،كالكسائؿ التعميمية ،كتنفيذ التدريس ،كادارة ٌ
طيبقت االستبانة عمى عينة الدراسة البالغ حجميا ( )420معمٌ نما .كمف أبرز نتائج الدراسة كجكد حاجة
و
بدرجة كبيروة في جميع مجاالت الدراسة .كمف ىذا المنطمؽ أكصى الباحث بتكثيؼ االىتماـ
لمتدريب
الميني بكميات التربية ،كزيادة عدد ساعاتيا ،بحيث ال تق ٌؿ عف ( )%30مف
بتطكير برامج اإلعداد
ٌ
الساعات المعتمدة؛ كذلؾ إلكساب الطالب المعمٌـ الميار ً
ات البلزمةى لممارسة مينة التعميـ.
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الصفٌية لدل خمسة
في حيف جاءت دراسة بيميغرينك ( )Pellegrion,2010لفحص ممارسات اإلدارة ٌ
طبلب مف الطمبة المعمٌميف في المدارس الثانكية في الكاليات المتحدة األمريكية ،كقد نيج الباحث المنيج
الصفٌية ،كالمناقشة ،كالمقابمة ،كاالستبانة أدكات لجمع البيانات
الكصفي في دراستو ،كاستخدـ المبلحظة ٌ
ٌ
و
الصفٌية ،إال أ ٌف ىذه
مساقات
أف برامج إعداد المعمٌميف قد شممت
البلزمة ،كأظيرت النتائج ٌ
خاصةن باإلدارة ٌ
ٌ
و
بشكؿ و
كبير في التطبيؽ.
المساقات لـ تفدىـ
يسي لمطمبة المعمٌميف بكمٌية التربية في الجامعة
كق ٌد ىـ الناقة ( )2010دراسة ىدفت إلى تقكيـ األداء التدر ٌ
التحميمي
الكصفي
طالبا كطالبةن .كاستخدـ الباحث المنيج
اإلسبلمية ،كقد بمغت عينة الدراسة ()30
ن
ٌ
ٌ
لمبلءمتو مع طبيعة الدراسة ،كما استيخدمت بطاقة مبلحظة أداةن لجمع البيانات ،حيث احتكت عمى ستة
ئيسية ،كىي (اعداد الدرس كتابيا ،كتفعيؿ محتكل الدرس ،كطرؽ تقديـ الدرس كأساليبو ،كادارة
مجاالت ر ٌ
ؼ كاجراءات ضبط الطمبة ،كتقكيـ فيـ الطمبة في أثناء الدرس ،كالعبلقات االنسانية مع الطمبة).
الص ٌ
ٌ
أف درجة أداء الطمبة المعمٌميف في جميع مجاالت الدراسة جاءت بدرجة مقبكلة،
كتكصمت الدراسة إلى ٌ
ٌ
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء الطمبة المعمٌميف في المجاالت السابقة تيعزل إلى متغيرات
الدراسة (الجنس ،نكع المؤسسة).

انتؼمُت ػهً اندراطبد انظبثمخ:
ؼ
الص ٌ
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مدل ممارسة طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
مف كجية نظر المعمٌـ المرشد ،حيث أجرل العديد مف الباحثيف در و
اسات كأبحاثنا حكؿ التربية العممية
التعميمية ،ككذلؾ لميارات التدريس
كتقكيميا ككاقعيا ،كدرجة اكتساب طمبة التربية العممية لمكفايات
ٌ
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حد عمـ الباحثة التي طيبقت عمى
عد ىذه الدراسة األكلى مف نكعيا عمى ٌ
الصفٌية ،كلكف تي ٌ
كميارات اإلدارة ٌ
تخصص معمٌـ
عينة مف طمبة جامعة الخميؿ كالتي تطرقت إلى معرفة مدل اكتساب طمبة التربية العممية ( ٌ
ؼ مف كجية
الص ٌ
مرحمة أ ٌ
ساسية دنيا) كالخاضعيف لمشركع تحسيف إعداد كتدريب المعمٌميف لميارات إدارة ٌ
نظر المرشد عمى كجو التحديد.
تكشؼ الدراسة النقدية لمدراسات السابقة في مجاالتيا عف عدد مف االستنتاجات ،يمكف إجماليا عمى النحك
اآلتي:
األهداف:
ؼ
الص ٌ
تتفؽ معظـ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية مف حيث ىدفيا في مدل اكتساب ميارات إدارة ٌ
مع دراسة رضكاف ( ،)2019كدراسة بكبكر كأحمد ( ،)2018كدراسة يكسؼ كحسف ( ،)2018كمحمد
كعكض اهلل ( ،)2018كدراسة عمي كياسيف ( ،)2018كدراسة السعدية ( ،)2017كدراسة المكصكصي
( .)2013في حيف اختمفت ىذه الدراسة مع أىداؼ الدراسات األخرل كدراسة بحيص ( )2018التي
الصفٌية ،كدراسة رابح ( ،)2018كدراسة أبك حمتـ ( ،)2016كدراسة القطاف
درست صعكبات اإلدارة ٌ
()2015كالتي تناكلكا درجة ممارسة الكفايات التعميمية كالتدريسية ،كدراسة جكه كماثيكز (Goh and
)Matthews,2011التي درست أبرز القضايا التي تيثير قمؽ الطمبة المعمٌميف خبلؿ فترة التطبيؽ.
ادلُهدُخ:
اتفقت الدراسة الحالية مف حيث منيجية البحث المتبعة مع العديد مف الدراسات كدراسة بحيص (،)2018
كدراسة بكبكر كأحمد ( ،)2018كدراسة القطاف ( ،)2015كدراسة جكه كماثيكز ( Goh and
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 ،)Matthews,2011كاختمفت مع دراسة كؿ مف دراسة رابح ( ،)2018كدراسة رضكاف ( ،)2019كدراسة
السعدية (.)2017
األداح:
إف غالبية الدراسات السابقة استخدمت االستبانة أداةن لمدراسة ،أما في ىذه الدراسة ،فقد استخدمت المقابمة،
ٌ
ؼ لدل طمبة التربية
باإلضافة إلى االستبانة
الص ٌ
ٌ
المكجية لممعمٌـ المرشد مف أجؿ قياس ميارات إدارة ٌ
الصفٌية ،حيث ال يكجد اتفاؽ
العممية ،مع كجكد اختبلؼ بيف الدراسات السابقة في تقسيـ ميارات اإلدارة ٌ
الصفٌية ،كقد اعتمدت الباحثة مجاالت دراسة
تـ مف خبلليا قياس ميارات اإلدارة ٌ
بينيا في المجاالت التي ٌ
السعدية ( )2017في الدراسة الحالية ،كىذه المجاالت تتمثؿ في(ميارة التخطيط لمدرس ،ميارة التنظيـ
ٌ
دافعية الطمبة).
ؼ ،ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة ،ميارة إثارة
الص ٌ
ٌ
إلدارة ٌ

أ ٌما مف حيث النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية ،فقد تكافقت نتائجيا التي جاء فييا أ ٌف درجة
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد مرتفعةه
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
مع دراسة عمي كياسيف ( ،)2018كدراسة عكض اهلل كمحمد ( ،)2018كدراسة السعدية (،)2017
أف درجة
كاختمفت مع نتائج ك ٌؿ مف دراسة رضكاف ( ،)2019كدراسة يكسؼ كحسف ( )2018التي بينت ٌ
ؼ متكسطة ،كدراسة المكصكصي ( )2013التي أشارت إلى أف درجة ممارسة
الص ٌ
اكتساب ميارات إدارة ٌ
ؼ ضعيفة.
الص ٌ
ميارات إدارة ٌ
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أوخه االطتفبدح يٍ اندراطبد انظبثمخ يف اندراطخ احلبنُخ:
 .1استفادت الباحثة مف أداة دراسة السعدية ( )2017في تطكير أداة مناسبة لمدراسة الحالية.
ككجيت الباحثة باتجاه متغيرات
م في الدراسة الحاليةٌ ،
 .2أثرت الدراسات السابقة ،كتحديدان إطارىا النظر ٌ
الدراسة الحالية ،كدراسة بحيص ( ،)2018كدراسة رابح ( ،)2018كدراسة أبك حمتـ (،)2016
كسميمكف كآخريف (.)2013
 .3أعانت الدراسات السابقة الباحثة ،كمف خبلؿ االطبلع عمى األساليب اإلحصائية المستخدمة فييا
عمى انتقاء األساليب اإلحصائية المناسبة الستخداميا في الدراسة الحالية.
ضكء نتائج الدراسات السابقة لجأت الباحثة إلى تفسير نتائج الدراسة الحالية.
 .4في ى
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انفصم انثبنث
انؽزَمخ واإلخزاءاد

92

يمديخ:
كمفص نبل لطريقة الدراسة كاجراءاتيا التي قامت بيا الباحثة لتنفيذ ىذه
تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان كامبلن
ٌ
الدراسة ،كشمؿ كصؼ منيج الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كأداة الدراسة ،كصدؽ األداة ،كثبات األداة،
اإلحصائية.
إجراءات الدراسة ،كالمعالجات
ٌ
يُهح اندراطخ:
التحميمي الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة في الكقت الحاضر ،كما ىي
الكصفي
استخدمت الباحثة المنيج
ٌ
ٌ
في الكاقع عف طريؽ كصؼ خصائص المبحكثيف كاجاباتيـ المتعمٌقة بأىداؼ الدراسة ،كمف ثـ اإلجابة عف
الكمية مف خبلؿ
األسئمة المتعمٌقة بأىداؼ الدراسة ،كفحص
ٌ
فرضياتيا كتحميميا باستخداـ األساليب ٌ
االختبارات اإلحصائية المناسبة ،كىك المنيج المناسب كاألفضؿ لمثؿ ىذه الدراسات.
رلتًغ اندراطخ:
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمٌميف المرشديف في المدارس المتعاكنة في مديريات التربية كالتعميـ
الثبلث (كسط الخميؿ ،كشماؿ الخميؿ ،كجنكب الخميؿ) ،كيبمغ عدد المعمٌميف المرشديف ( )331معمٌ نما كمعمٌمةن،
كذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي ( ،)1111/1131كالجدكؿ اآلتي يبيف أعداد
اإلحصائي) حسب متغيرات الدراسة المستقمٌة:
المعمٌميف المرشديف (المجتمع
ٌ

93

جدكؿ رقـ ( :)1تكزيع أفراد المجتمع الدراسة عمى متغيرات الدراسة المستقمة
المتغير

مكاف المديرية

الجنس

العممي
المؤىؿ
ٌ

سنكات الخبرة

الفئة

العدد

النسبة المئكية

مديرية كسط الخميؿ

75

%77

مديرية شماؿ الخميؿ

25

%22.3

مديرية جنكب الخميؿ

12

%10.7

المجمكع

112

%100.0

ذكر

19

%17.0

أنثى

93

%83.0

المجمكع

112

%100.0

ماجستير

10

%9.0

بكالكريكس

79

%70.5

أخرل

23

%20.5

المجمكع

112

%100.0

مف ( )5-1سنكات

16

%14.3

مف ( )10-6سنكات

45

%40.2

أكثر مف 10سنكات

51

%45.5

المجمكع

112

%100

ػُُخ اندراطخ:
تـ اختيار ( )61معمٌ نما كمعمٌمةن مف أصؿ ( )331معمٌ نما
استخدـ أسمكب العينة العشكائية الطبقية ،حيث ٌ
كمعمٌمةن ،أم بنسبة ( )%1173مف مجتمع الدراسة ،فعمى سبيؿ المثاؿ عينة سنكات الخبرة مف ()31-6
سنكات التي عددىا ( )11ىي:
= (حجـ العينة × حجـ سنكات الخبرة)÷حجـ المجتمع
= (331÷)11 × 61
=  16معمٌ نما كمعمٌمةن.
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كالجدكؿ ( )1يكضح تكزيع خصائص أفراد عينة الدراسة المستقمة (الدخيمة):
جدول ( :)4توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراتيا:

المتغير

الفئة

العدد

النسبة المئكية

مكاف العمؿ

مديرية كسط الخميؿ

43

67.2%

مديرية شماؿ الخميؿ

14

21.9%

مديرية جنكب الخميؿ

7

10.9%

المجمكع

64

100.0%

ذكر

11

17.2%

أنثى

53

82.8%

المجمكع

64

100.0%

ماجستير

6

9.4%

بكالكريكس

45

70.3%

أخرل

13

20.3%

المجمكع

64

100.0%

مف ( )5-1سنكات

9

14.1%

مف ( )10-6سنكات

26

40.6%

أكثر مف 10سنكات

29

45.3%

المجمكع

64

100.0%

الجنس

المؤىؿ العمم ٌي

سنكات الخبرة
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أداح اندراطخ:
أوال :االطتجبَخ
استخدم ت الباحثة أداة االستبانة لدراسة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد ،كاستعانت الباحثة بأداة دراسة السعدية ( )1131في تطكير أداة
الص ٌ
ٌ
مقسمة عمى ( )1مجاالت كىي عمى النحك
مناسبة لمدراسة الحالية .كتككنت ىذه األداة مف ( )11فقرة
ٌ
اآلتي:
المجاؿ األكؿ :ميارة التخطيط لمدرس مف قبؿ (الطالب -المعمٌـ).
ؼ مف قبًؿ (الطالب -المعمٌـ).
الص ٌ
المجاؿ الثاني :ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
المجاؿ الثالث :ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبًؿ (الطالب – المعمٌـ).
المجاؿ الرابع :ميارة إثارة الدافعية مف قبًؿ (الطالب – المعمٌـ).
جدا =( ،)3ضعيفة=،)1
كتتدرج اإلجابة عف فقرات االستبانة عمى النحك اآلتي( :ضعيفة ن
جدا= ،)1عمى المقياس ذم التدرج الخماسي مف (.)1-3
(متكسطة=( ،)1عالية=( ،)1عالية ن
صدق األداح
تحقٌقت الباحثة مف صدؽ االستبانة بصكرتيا األكلية مف خبلؿ عرضيا عمى مجمكعة مف التربكييف
تـ عرضيا عمى عشرة مح ٌكميف مف ذكم الخبرة في التعميـ ،كما ىك
كالمختصيف في مجاؿ التربية ،حيث ٌ
الصياغة المغكية
ٌ
مكضح في ممحؽ رقـ ( )1مف أجؿ إبداء الرأم في مدل مبلءمتيا ،كمدل سبلمة ٌ
كبناء عمى المبلحظات التي أشاركا إلييا كالتي أجمع عمييا ( )%11مف المحكميف ،جرل حذؼ
لمفقرات،
ن
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بعض الفقرات ،كاعادة صياغة بعض الفقرات ،حتى خرجت االستبانة بشكميا النيائي ،كيظير في الممحؽ
رقـ ( )1االستبانة بصكرتيا األكلية قبؿ التحكيـ ،كمحمؽ رقـ ( )6االستبانة بصكرتيا النيائية.
تـ حساب معامبلت االرتباط بيرسكف ،كالتي تعبر عف قكة العبلقة بيف ك ٌؿ فقرة مف
مف ناحية أخرل ٌ
فقرات مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لذلؾ المجاؿ الذم تنتمي إليو الفقرة ،كتعتبر أداة الدراسة بأنيا
تتمتع بدرجة صدؽ و
عاؿ عندما تككف جميع معامبلت االرتباط أك معظميا دالة إحصائيا (مستكل الداللة
أقؿ مف  ،)1011كبالتالي يدؿ عمى زيادة االتساؽ أك التناسؽ الداخمي لمفقرات داخؿ ىذا المجاؿ
الجدكؿ رقـ ( :)1معامبلت االرتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة الكمية لمجاؿ ميارة التخطيط لمدرس مف
قبؿ (الطالب -المعمٌـ).

مستوى
معامل
االرتباط الداللت
بيرسون المعنويت

الرقم

العبارة

03
01

يخطط ذىني نا لكيفية تنفيذ الدرس

يكازف بيف عناصر الدرس كالزمف المحدد لمحصة

0.000 0.794

01

ؼ
الص ٌ
يخطط لتنفيذ استراتيجيات تعميمية داخؿ غرفة ٌ
يسعى إلى تكفير الكسائؿ التعميمية قبؿ البدء في عرض الدرس

0.000 0.581
0.002 0.376

01

يختار الكسائؿ التعميمية التي تناسب األىداؼ السمككية

0.000 0.621

06

يقكـ بتحديد أىداؼ الدرس قبؿ تنفيذ الحصة الدراسية

0.000 0.659

01

الصفٌية المناسبة
يصمـ األنشطة ٌ
يخطط لمخطة اليكمية لمدرس تخطيطان يعكس المعرفة كالميارات

0.000 0.507

01

يصكغ أىداؼ سمككية قابمة لمقياس

0.000 0.511

031

يحدد أساليب التقكيـ المناسبة لمدرس خبلؿ تنفيذ الحصة الدراسية

0.000 0.711

033

يحرص عمى تكضيح بعض المفاىيـ الكاردة في الدرس أثناء

031

يكتب األىداؼ السمككية التعميمية عمى السبكرة.

01

01

0.000 0.782

عند الطمبة

التخطيط لو.
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0.000 0.570

0.000 0.648
0.000 0.515

ؼ
الص ٌ
الجدكؿ رقـ ( :)6معامبلت االرتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة الكمية لمجاؿ ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
مف قبؿ (الطالب -المعمٌـ).
مستوى
معامل
االرتباط الداللت
بيرسون المعنويت

الرقم العبارة
031

ؼ
الص ٌ
ييتـ بكجكد اإلضاءة ،كاألدكات التعميمية داخؿ غرفة ٌ
0.000 0.636
قبؿ البدء بعرض الدرس

031

يكزع المسؤكليات عمى الطمبة حسب قدرات كؿ طالب

0.000 0.625

031

الصفٌي اإليجابي لمطمبة أثناء عرض الدرس
يييئ المناخ ٌ
يستخدـ أسمكب الحكار كالنقاش أثناء عرض عناصر الدرس

0.000 0.730

031

ؼ بطريقة تساعد عمى
الص ٌ
يدير المناقشات داخؿ غرفة ٌ
ضبط النظاـ أثناء المكقؼ التعميمي

0.000 0.654

031

يتابع الطمبة باستمرار اثناء تنفيذ الحصة الدراسية

0.000 0.632

031

يتابع حضكر كغياب الطمبة في بداية الحصة الدراسية

0.000 0.577

011

يعمؿ عمى تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة كفقان

013

يكزع األسئمة بعدالة بيف الطمبة

011

الص ٌفية
ييتـ بنظافة كترتيب الغرفة ٌ

036

ؼ.
الص ٌ
الصفٌي كتحقيؽ النظاـ في ٌ
لمتطمبات المكقؼ ٌ

0.000 0.645

0.000 0.727
0.000 0.602
0.000 0.681

الجدكؿ رقـ ( :)1معامبلت االرتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة الكمية لمجاؿ ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبؿ
(الطالب -المعٌمـ).

مستوى
معامل
االرتباط الداللت
بيرسون المعنويت

الرقم العبارة
011

الصفٌي قبؿ بداية الحصة
يحدد قكاعد االنضباط ٌ
لديو القدرة عمى جذب انتباه الطمبة

011

يحد مف سمكؾ الطمبة في اإلجابات الجماعية أثناء تنفيذ

011

الدرس

0.000 0.640
0.000 0.658
0.000 0.670

016
011

الصفٌية
يمكنو تشخيص مشكبلت الطمبة ٌ

الصفٌية التي تكاجو الطمبة
يستطيع تكجيو كحؿ المشكبلت ٌ
0.000 0.590
بأسمكب عممي ممنيج

011

يستخدـ األسمكب الديمقراطي أثناء تنفيذ الدرس

0.000 0.757
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0.000 0.593

011

يقمؿ مف العكامؿ التي تؤدم الى السمكؾ الفكضكم

0.000 0.703

011

يتعامؿ بحزـ مع سمكؾ الطالب غير المرغكب فيو

0.000 0.602

013

يستخدـ سياسة كاضحة تتعمؽ بكيفية التعامؿ مع الطمبة

0.000 0.655

011

يبني عبلقات انسانية إيجابية مع الطمبة

0.001 0.407

011

يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة في تكزيع األدكار في
المكقؼ التعميمي

011

011
016

يستخدـ العبارات كاأللفاظ الجيدة كالمريحة لمطمبة داخؿ
ؼ
الص ٌ
غرفة ٌ
يمتمؾ عمقان معرفيان في نظريات كاستراتيجيات تعديؿ السمكؾ

يغرس األنماط السمككية اإليجابية في الطمبة مف خبلؿ دكره

كقدكة

0.000 0.563
0.000 0.574
0.000 0.628
0.000 0.594

الجدكؿ رقـ ( :)1معامبلت االرتباط بيرسكف بيف الفقرات كالدرجة الكمية لمجاؿ ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ

(الطالب -المعٌمـ).

مستوى
معامل
االرتباط الداللت
بيرسون المعنويت

الرقم العبارة

0.000 0.625

011

يستطيع تحفيز كاثارة دافعية الطمبة

011

يربط عناصر الدرس ببعض األحداث المكجكدة في المجتمع
إلثارة الطمبة كرفع دافعيتيـ

011

يعمؿ عمى تشجيع الطمبة لطرح اآلراء كمناقشتيا معيـ
إلثارة دافعيتيـ لمتعمـ

011

يثير دافعية الطمبة مف خبلؿ استخدامو ألسمكب العصؼ

013

يصمـ نشاطات تعمؿ عمى إثارة دافعية الطمبة

011

يتيح الفرصة أماـ الطمبة لتحقيؽ ذاتيـ مف خبلؿ النشاط

011

يكظؼ الكثير مف مصادر كتقنيات التعمـ إلثارة دافعية

الذىني

الصفٌي
ٌ
الطمبة

0.000 0.636
0.000 0.610
0.000 0.581
0.000 0.584
0.000 0.620
0.000 0.667

011

ينمي ثقة الطمبة بأنفسيـ مف خبلؿ احتراـ آرائيـ

011

يستخدـ األسمكب التعاكني في التدريس بطريقة تعمؿ عمى 0.000 0.634
99

0.000 0.607

إثارة دافعيتيـ
016

يعزز الطمبة بعد أدائيـ لميمة معينة

0.000 0.506

011

يثير دافعية الطمبة مف خبلؿ استخداـ األسمكب القصصي

0.000 0.557

011

يستطيع إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ استخداـ أسمكب التعمـ
بالمعب

011

يعمؿ عمى إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ تنفيذ مسابقات

تعميمية متنكعة

0.000 0.562
0.000 0.673

الجدكؿ رقـ ( :)1معامبلت االرتباط بيرسكف بيف الدرجات الكمية لمجاالت الدراسة كالدرجة الكمية ليا.
المجال

مستوى
معامل
االرتباط الداللت
بيرسون المعنويت

ميارة التخطيط لمدرس مف قبؿ (الطالب -المعمٌـ)

0.000 0.843

ؼ مف قبؿ (الطالب-
ميارة التنظيـ إلدارة
الص ٌ
ٌ
المعمٌـ)
ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبؿ (الطالب – المعمٌـ)
ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ (الطالب – المعمٌـ)

0.000 0.846
0.000 0.894
0.000 0.812

إحصائيا (مستكيات الداللة المعنكية أق ٌؿ مف
مف خبلؿ الجداكؿ السابقة يتضح كجكد ارتباطات دالة
ن
 )0.05بيف جميع فقرات الدراسة كالدرجات الكمٌية لممجاالت التي تحتكم تمؾ الفقرات ،ككذلؾ بيف الدرجات
عد ىذه الفقرات كمجاالتيا صادقة في قياس ما يكضعت
الكمية لممجاالت مع الدرجة الكمية ليا ،كبذلؾ تي ٌ
لقياسو.
ثجبد األداح
ييستخدـ ثبات أداة الدراسة لمتعبير عف مدل تجانس كتناسؽ(اتساؽ) إجابات المبحكثيف عف فقرات كعبارات
أداة الدراسة كمدل دقة إجاباتيـ ،كبالتالي أف تعطي أداة الدراسة النتائج نفسيا إذا أيعيد تطبيقيا مرةن أخرل
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في الظركؼ نفسيا .لذلؾ كلقياس ثبات أداة الدراسة تـ قياس الثبات لمجاالت أداة الدراسة كالفقرات،
باإلضافة إلى الدرجة الكمٌية ألداة الدراسة باستخداـ معامبلت الثبات (كركنباخ ألفا) كذلؾ عمى عينة
استطبلعية حجميا ( )31خارج عينة الدراسة األصمية ،ككانت النتائج عمى النحك اآلتي:
جدكؿ رقـ ( :)31معامبلت الثبات لمجاالت الدراسة
معامؿ الثبات ألفا
المجاؿ

عدد الفقرات

ميارة التخطيط لمدرس مف قبؿ
(الطالب -المعمٌـ)
ؼ مف قبؿ
الص ٌ
ميارة التنظيـ إلدارة ٌ

(الطالب -المعمٌـ)

ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبؿ
(الطالب – المعمٌـ)
ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ (الطالب
– المعمٌـ)
الدرجة الكمية

كركنباخ

12

0.77

10

0.74

14

0.78

13

0.90

49

0.94

يتٌضح مف الجدكؿ السابؽٌ ،أنو تراكحت قيـ معامبلت الثبات مف ( )0.90-0.74لمعينة االستطبلعية،
يدؿ عمى أف أداة الدراسة الحالية قادرة عمى إعادة إنتاج
مما ٌ
كما بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمية (ٌ ،)0.94
تـ إعادة القياس كالبحث كاستخداميا مرةن أخرل بالظركؼ
( )%94مف البيانات كالنتائج الحالية فيما لك ٌ
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ً
كضعت ىذه المجاالت
نفسيا ،كبالتالي يع ٌدت أداة الدراسة الحالية مناسبةٌ ألغراض الدراسة كاألىداؼ التي
كفقراتيا مف أجميا.

ً
ثبَُب :ادلمبثهخ

كمنسؽ التربية العممية؛ كذلؾ لتأكيد تفسير النتائج
تـ مقابمة عينة تمثٌمت في خمسة معمٌميف مرشديف
ٌ
ٌ
الكمية ،حيث طرحت عمييـ األسئمة اآلتية:
ٌ
ؼ بدرجة مرتفعة؟
الص ٌ
 ما أسباب اكتساب طمبة التربية العممية لميارات إدارة ٌ ما أسباب اكتساب طمبة التربية العممية لميارة التخطيط بدرجة مرتفعة؟ؼ بدرجة مرتفعة؟
الص ٌ
 ما أسباب اكتساب طمبة التربية العممية لميارة التنظيـ إلدارة ٌخؽىاد تؽجُك اندراطخ:
تـ اتباع االجراءات اآلتية مف أجؿ تنفيذ الدراسة ،كىي:
ٌ
 القياـ بحصر مجتمع الدراسة ،كالمتمثٌؿ في المعمٌميف المرشديف في محافظة الخميؿ. تطكير أداة الدراسة بعد إطبلع الباحثة عمى مجمكعة مف األدكات المستخدمة في در واسات
و
مشابية لمثؿ ىذه الدراسة.
 الحصكؿ عمى اسماء المعمٌميف المرشديف الذيف يشرفكف عمى تدريب الطمبة المعمٌميف فيمدارس مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ
 الحصكؿ عمى مكافقة مديرات التربية في محافظة الخميؿ لتسييؿ عممية تكزيع االستبانة عمىالمعمٌميف المرشديف ،كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ ( )7كممحؽ رقـ ( )8كممحؽ رقـ (.)9
 -اختيار عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة بأسمكب العينة العشكائية الطبقية.
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 التأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خبلؿ عرضيا عمى عشرة محكميف. تكزيع أداة الدراسة عمى العينة ،في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي ()2020/2019ثـ قامت الباحثة بجمعيا منيـ ،كقد بمغت االستبانات المسترجعة ( )64استبانة،
باليد ،كمف ٌ
أم بنسبة استرداد (.)%100
قاما متسمسمة كاعدادىا إلدخاليا إلى الحاسكب.
 إعطاء االستبانات أر ناإلحصائي  SPSSلتحميؿ
 تفريع البيانات كتعبئتيا في نماذج خاصة كاستخداـ البرنامجٌ
البيانات كاستخراج النتائج لتفسيرىا في الفصؿ الخامس.
 اجراء مقابمة مع منسؽ التربية العممية  ،كخمسة معمميف مرشديف. تـ التحضير األسئمة التالية لممقابمة :ؼ بدرجة مرتفعة؟
الص ٌ
 ما أسباب اكتساب طمبة التربية العممية لميارات إدارة ٌ
 ما أسباب اكتساب طمبة التربية العممية لميارة التخطيط بدرجة مرتفعة؟
ؼ بدرجة مرتفعة؟
الص ٌ
 ما أسباب اكتساب طمبة التربية العممية لميارة التنظيـ إلدارة ٌ
 االستعانة بإجابات المعمميف المرشديف كمنسؽ التربية العممية في تفسير النتائج.يتغرياد اندراطخ:
 المتغيرات المستقمٌة (الدخيمة) (:المديرية ،كالجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخبرة). المتغير التابع :كيتمثؿ في استجابة أفراد عينة الدراسة عمى قياس مدل اكتساب طمبة التربيةؼ (ميارة التخطيطػ لمدرس ،كميارة التنظيـ إلدارة
الص ٌ
العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
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ؼ ،كميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة ،كميارة إثارة دافعية الطمبة) مف كجية نظر المعمٌـ
الص ٌ
ٌ
المرشد.
ادلؼبجلخ اإلزصبئُخ
تـ استخراج األعداد كالنسب المئكية لخصائص
تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات ،حيث ٌ
تمت اإلجابة عف أسئمة الدراسة مف خبلؿ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات
المبحكثيف ،كما ٌ
األحادم،
المعيارية لفقرات االستبانة كالدرجات الكمٌية لممجاالت ،كاستخداـ اختبار تحميؿ التبايف
ٌ
فرضيات الدراسة ،كمعادلة الثبات-كركنباخ ألفا لفحص ثبات أداة
كاختبار(ت) لمعينات المستقمة لفحص
ٌ
الدراسة كأسمكب تحميؿ معامبلت االرتباط بيرسكف لفحص صدؽ أداة الدراسة ،كذلؾ باستخداـ الرزمة
اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية .SPSS
يفتبذ انتصسُر
تـ حساب فرؽ أدنى قيمة كىي
قاما تمثٌؿ أكزنانا التجاىاتيـ مف (ٌ )5-1
بعد إعطاء اتجاىات أفراد العينة أر ن
تمت قسمة قيمة المدل عمى عدد المجاالت
سمى المدل ،ثـ ٌ
( )1مف أعمى قيمة كىي ( )4=5كىك ما يي ٌ
المطمكبة في الحكـ عمى النتائج ،كىك ( )5ليصبح الناتج (=  )0.8 = 4/5كبالتالي نستمر في زيادة ىذه
الخاصة بتحديد المستكل باالعتماد عمى الكسط
ابتداء مف أدنى قيمة؛ كذلؾ إلعطاء الفترات
القيمة
ٌ
ن
الحسابي ،كالجدكؿ رقـ ( )11يكضح ذلؾ:
ٌ
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جدول رقم ( :)11مفتاح التصحيح الخماسي

المتكسط الحسابي

المستكل

أقؿ مف 1.8

منخفضة جدان

-1.8أقؿ مف 2.6

منخفضة

 -2.6أقؿ مف 3.4

متكسطة

 -3.4أقؿ مف 4.2

مرتفعة

5-4.2

مرتفعة جدان
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انفصم انزاثغ
وػزض انُتبئح
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وكامال لنتائج الدراسة ،وذلك لإلجابة عن تساؤًلت الدراسة ،والتحقّق
مفص ًال
عرضا
يتضمن ىذا الفصل
ً
ّ
ً
ّ
فرضياتيا.
من صحة ّ
َتبئح اندراطخ
الرئيسي األول:
نتائج السؤال
ّ
ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
المرشد؟
الجدكؿ اآلتي يبيف المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،لمدرجات الكمية لمجاالت الدراسة المتعمقة
بكجيات نظر المعمٌميف المرشديف نحك مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة
ؼ:
الص ٌ
ٌ
الجدكؿ رقـ ( :)31المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،لمدرجات الكمية لمجاالت الدراسة المتعمقة بكجيات
ؼ.
الص ٌ
نظر المعمٌميف المرشديف نحك مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
الكسط

المجال

ميارة التخطيط لمدرس مف قبؿ (الطالب -المعمٌـ)

ؼ مف قبؿ (الطالب-
ميارة التنظيـ إلدارة
الص ٌ
ٌ
المعمٌـ)
ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبؿ (الطالب – المعمٌـ)

ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ (الطالب – المعمٌـ)

الدرجة الكمّية

االنحراؼ

الدرجة

م
الحسابي
المعيار ٌ
ٌ
 0.43مرتفعة
4.02
4.08

 0.50مرتفعة

4.05

 0.46مرتفعة

4.02

 0.47مرتفعة

4.04

 0.39مرتفعة

أف الدرجة الكمية لمدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات
يتضح مف الجدكؿ السابؽ ٌ
الحسابي الكمية()4.04
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد كانت مرتفعةن ،حيث بمغت درجة الكسط
الص ٌ
إدارة ٌ
ٌ
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أف
أف جميع مجاالت الدراسة درجاتيا الكمية مرتفعة ،حيث يتبيف ٌ
م( ،)0.39كما تبيف ٌ
كاالنحراؼ المعيار ٌ
ؼ مف قبًؿ(الطالب -المعمٌـ) بكسط
أعمى الدرجات ىي درجة اكتساب ميارة التنظيـ إلدارة
الص ٌ
ٌ
حسابي( ،)4.05يمييا
حسابي( ،)4.08يمييا ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبًؿ(الطالب – المعمٌـ) بكسط
ٌ
ٌ
حسابي( )4.02كميارة إثارة الدافعية مف
ميارة التخطيط لمدرس مف ًقبؿ(الطالب -المعمٌـ) بكسط
ٌ
حسابي(.)4.02
ًقبؿ(الطالب – المعمٌـ) بكسط
ٌ
وينبثق عن السؤال الرئيسي السابق األسئمة الفرعية اآلتية ،وفيما يمي نتائج األسئمة:
السؤال األول :ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارة التخطيط لمدرس من
وجية نظر المعمّم المرشد؟
الجدكؿ اآلتي يبيف المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ ميارة التخطيط لمدرس:
جدكؿ رقـ ( :)31المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ ميارة التخطيط لمدرس.
رقـ الفقرة

رقـ الرتبة

3

3

1

1

1

1

33

1

مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل الكسط

لميارة التخطيط لمدرس من وجية نظر المعمّم المرشد الحسابي
يخطط ذىنيان لكيفية تنفيذ الدرس

االنحراؼ

المعيارم

الدرجة

4.16

 0.60مرتفعة

4.14

 0.69مرتفعة

4.13

 0.65مرتفعة

4.13

 0.83مرتفعة

6

1

يقكـ بتحديد أىداؼ الدرس قبؿ تنفيذ الحصة الدراسية

4.11

 0.76مرتفعة

1

6

1

1

4.02

 0.55مرتفعة

1

1

الصفٌية المناسبة
يصمـ األنشطة ٌ
ؼ
الص ٌ
يخطط لتنفيذ استراتيجيات تعميمية داخؿ غرفة ٌ
يكازف بيف عناصر الدرس كالزمف المحدد لمحصة

4.08

 0.70مرتفعة

4.00

 0.67مرتفعة

1

1

يصكغ أىداؼ سمككية قابمة لمقياس

3.97

 0.69مرتفعة

يسعى إلى تكفير الكسائؿ التعميمية قبؿ البدء في

عرض الدرس
يختار الكسائؿ التعميمية التي تناسب األىداؼ

السمككية

يحرص عمى تكضيح بعض المفاىيـ الكاردة في

الدرس أثناء التخطيط لو.
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يحدد أساليب التقكيـ المناسبة لمدرس خبلؿ تنفيذ

3.97

 0.71مرتفعة

3.88

 0.70مرتفعة
 1.04مرتفعة
 0.43مرتفعة

31

31

1

33

يخطط لمخطة اليكمية لمدرس تخطيطان يعكس المعرفة

31

31

يكتب األىداؼ السمككية التعميمية عمى السبكرة.

3.67

الدرجة الكمية

4.02

الحصة الدراسية
كالميارات عند الطمبة

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة التي
ٌ
تقيس مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة التخطيط لمدرس مف كجية نظر المعمٌـ
أف
تيبا تناز نليا حسب درجات الكسط
الحسابي ،كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ إلى ٌ
المرشد مرتبةن تر ن
ٌ
الحسابي لمدرجة الكمٌية( ،)4.02كاالنحراؼ المعيارم
اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعةن ،حيث بمغ المتكسط
ٌ
يدؿ عمى أف درجة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة
مما ٌ
الكمٌي مقداره(ٌ ،)0.43
التخطيط لمدرس مف كجية نظر المعمٌـ المرشد مرتفعة.
كرتٌبت فقرات األداة ترت نيبا تناز نليا حسب درجات المتكسطات الحسابية ،كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات:
ي
حسابي مقداره ( )4.16كانحراؼ معيارم مقداره (،)0.6
الفقرة (يخطط ذىنيان لكيفية تنفيذ الدرس) بمتكسط
ٌ
حسابي مقداره ()4.14
الفقرة (يسعى إلى تكفير الكسائؿ التعميمية قبؿ البدء في عرض الدرس) بمتكسط
ٌ
م مقداره ( ،)0.69الفقرة (يختار الكسائؿ التعميمية التي تناسب األىداؼ السمككية) بمتكسط
كانحراؼ معيار ٌ
م مقداره ( ،)0.65الفقرة (يحرص عمى تكضيح بعض المفاىيـ
حسابي مقداره ( )4.13كانحراؼ معيار ٌ
م مقداره (.)0.83
الكاردة في الدرس أثناء التخطيط لو ).بمتكسط
حسابي مقداره ( )4.13كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
حسابي
التعميمية عمى السبكرة) بمتكسط
في حيف كانت أدنى الفقرات :الفقرة (يكتب األىداؼ السمككية
ٌ
ٌ
م مقداره ( ،)1.04الفقرة (يخطط لمخطة اليكمية لمدرس تخطيطان يعكس
مقداره ( )3.67كانحراؼ معيار ٌ
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م مقداره ( ،)0.7الفقرة
سابي مقداره ( )3.88كانحراؼ معيار ٌ
المعرفة كالميارات عند الطمبة) بمتكسط ح ٌ
(يحدد أساليب التقكيـ المناسبة لمدرس خبلؿ تنفيذ الحصة الدراسية) بمتكسط حسابي مقداره ()3.97
كانحراؼ معيارم مقداره ( ،)0.71الفقرة (يصكغ أىداؼ سمككية قابمة لمقياس) بمتكسط حسابي مقداره
( )3.97كانحراؼ معيارم مقداره (.)0.69
كمف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة ،يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآلتية  :مدل
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة التخطيط لمدرس مف كجية نظر المعمٌـ المرشد
التعميمية قبؿ البدء في عرض
ذىنيا لكيفية تنفيذ الدرس ،يسعى إلى تكفير الكسائؿ
ٌ
تتمثؿ بأنو يخطط ن
الدرس ،يختار الكسائؿ التعميمية التي تناسب األىداؼ السمككية ،يحرص عمى تكضيح بعض المفاىيـ
يصمـ األنشطة
اسية،
يحدد أىداؼ الدرس قبؿ تنفيذ
الكاردة في الدرس أثناء التخطيط لوٌ ،
الحصة الدر ٌ
ٌ
ٌ
ؼ ،يكازف بيف عناصر الدرس كالزمف
الص ٌ
الصفٌية المناسبة ،يخطٌط لتنفيذ إستراتيجيات تعميمية داخؿ غرفة ٌ
ٌ
يحدد أساليب التقكيـ المناسبة لمدرس خبلؿ تنفيذ
المحدد
لمحصة ،يصكغ أىدافنا سمككية قابمة لمقياسٌ ،
ٌ
ٌ
اليكمية لمدرس تخطيطنا يعكس المعرفة كالميارات عند الطمبة ،يكتب
اسية ،يخطٌط لمخطٌة
ٌ
الحصة الدر ٌ
ٌ
السبكرة.
األىداؼ السمككية
ٌ
التعميمية عمى ٌ
ف من
الص ّ
السؤال الثاني :ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارة التنظيم إلدارة ّ
وجية نظر المعمّم المرشد؟
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ؼ:
الص ٌ
الجدكؿ اآلتي يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
ؼ.
الص ٌ
جدكؿ رقـ ( :)31المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
رقـ الفقرة

رقـ الرتبة

3

3

6

1

1

1

مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل

ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
لميارة التنظيم إلدارة ّ
المرشد
ييتـ بكجكد اإلضاءة ،كاألدكات التعميمية داخؿ غرفة

الكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الدرجة

4.28

جدا
 0.72مرتفعة ن

4.25

جدا
 0.67مرتفعة ن

4.23

جدا
 0.75مرتفعة ن

1

1

الصفٌي اإليجابي لمطمبة أثناء عرض
يييئ المناخ
ٌ
الدرس

4.17

 0.75مرتفعة

31

1

1

6

الصفٌية
ييتـ بنظافة كترتيب الغرفة ٌ

4.11

 0.78مرتفعة

يكزع المسؤكليات عمى الطمبة حسب قدرات كؿ طالب

4.06

 0.71مرتفعة

1

1

ؼ بطريقة تساعد
الص ٌ
يدير المناقشات داخؿ غرفة ٌ
عمى ضبط النظاـ أثناء المكقؼ التعميمي

4.06

 0.73مرتفعة

1

1

يكزع األسئمة بعدالة بيف الطمبة

4.06

 0.79مرتفعة

1

1

يعمؿ عمى تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة كفقان

1

31

ؼ.
الص ٌ
الصفٌي كتحقيؽ النظاـ في ٌ
لمتطمبات المكقؼ ٌ
يتابع حضكر كغياب الطمبة في بداية الحصة الدراسية

3.84

 0.84مرتفعة

3.77

 1.00مرتفعة

الدرجة الكمية

4.08

 0.50مرتفعة

ؼ قبؿ البدء بعرض الدرس
الص ٌ
ٌ
يتابع الطمبة باستمرار اثناء تنفيذ الحصة الدراسية
يستخدـ أسمكب الحكار كالنقاش أثناء عرض عناصر
الدرس

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لك ٌؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة التي
ٌ
ؼ مف كجية نظر
الص ٌ
تقيس مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة التنظيـ إلدارة ٌ
الحسابي ،كتشير الدرجة الكمٌية الكاردة في الجدكؿ
المعمٌـ المرشد مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط
ٌ
الحسابي لمدرجة الكمية( )4.08كاالنحراؼ
أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعةن ،حيث بمغ المتكسط
إلى ٌ
ٌ
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أف درجة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ
مما ٌ
يدؿ عمى ٌ
المعيار ٌ
م الكمٌي مقداره(ٌ ،)0.5
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد مرتفعة.
الص ٌ
لميارة التنظيـ إلدارة ٌ
تيبا تناز نليا حسب درجات المتكسطات الحسابية ،كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات:
كرتبت فقرات األداة تر ن
ي
ؼ قبؿ البدء بعرض الدرس) بمتكسط
الص ٌ
الفقرة (ييتـ بكجكد اإلضاءة ،كاألدكات التعميمية داخؿ غرفة ٌ
م مقداره ( ،)0.72الفقرة (يتابع الطمبة باستمرار اثناء تنفيذ الحصة
حسابي مقداره ( )4.28كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
م مقداره ( ،)0.67الفقرة (يستخدـ أسمكب الحكار
الدراسية) بمتكسط
حسابي مقداره ( )4.25كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
م مقداره (،)0.75
كالنقاش أثناء عرض عناصر الدرس) بمتكسط
حسابي مقداره ( )4.23كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
حسابي مقداره ()4.17
الصفٌي اإليجابي لمطمبة أثناء عرض الدرس) بمتكسط
الفقرة (يييئ المناخ ٌ
ٌ
م مقداره (.)0.75
كانحراؼ معيار ٌ
في حيف كانت أدنى الفقرات :الفقرة (يتابع حضكر كغياب الطمبة في بداية الحصة الدراسية) بمتكسط
م مقداره ( ،)1الفقرة (يعمؿ عمى تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات
حسابي مقداره ( )3.77كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
حسابي مقداره ()3.84
ؼ) بمتكسط
الص ٌ
الصفٌي كتحقيؽ النظاـ في ٌ
صغيرة كفقان لمتطمبات المكقؼ ٌ
ٌ
حسابي مقداره ()4.06
م مقداره ( ،)0.84الفقرة (يكزع األسئمة بعدالة بيف الطمبة) بمتكسط
كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
ؼ بطريقة تساعد عمى ضبط
الص ٌ
م مقداره ( ،)0.79الفقرة (يدير المناقشات داخؿ غرفة ٌ
كانحراؼ معيار ٌ
م مقداره (.)0.73
النظاـ أثناء المكقؼ التعميمي) بمتكسط
حسابي مقداره ( )4.06كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
كمف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة ،يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآلتية  :مدل
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة التنظيـ إلدارة ٌ
ؼ قبؿ البدء بعرض الدرس ،يتابع
ييتـ بكجكد اإلضاءة ،كاألدكات
الص ٌ
ٌ
التعميمية داخؿ غرفة ٌ
تتمثؿ بأنو ٌ
اسية ،يستخدـ أسمكب الحكار كالنقاش أثناء عرض عناصر الدرس،
الطمبة باستمرار اثناء تنفيذ
الحصة الدر ٌ
ٌ
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الصفٌية ،يكزع
الصفٌي
اإليجابي لمطمبة أثناء عرض الدرس ،ييتـ بنظافة كترتيب الغرفة ٌ
يييئ المناخ ٌ
ٌ
ؼ بطريقة تساعد عمى
الص ٌ
المسؤكليات عمى الطمبة حسب قدرات كؿ طالب ،يدير المناقشات داخؿ غرفة ٌ
ضبط النظاـ أثناء المكقؼ التعميمي ،يكزع األسئمة بعدالة بيف الطمبة ،يعمؿ عمى تقسيـ الطمبة إلى
و
ؼ ،يتابع حضكر كغياب الطمبة
الص ٌ
الصفٌي كتحقيؽ النظاـ في ٌ
مجمكعات صغيروة كفقان لمتطمبات المكقؼ ٌ
اسية.
في بداية الحصة الدر ٌ
السؤال الثالث :ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارة تعديل سموك الطمبة من
وجية نظر المعمّم المرشد؟
الجدكؿ اآلتي يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة:
جدكؿ رقـ ( :)31المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة.
رقـ الفقرة

رقـ الرتبة

مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل
لميارة تعديل سموك الطمبة من وجية نظر المعمّم

المرشد
31

3

31

1

1

1

31

1

3

1

33

6

1

1

1

1

يستخدـ العبارات كاأللفاظ الجيدة كالمريحة لمطمبة

الكسط

الحسابي

االنحراؼ

المعيارم

الدرجة

ؼ
الص ٌ
داخؿ غرفة ٌ
يبني عبلقات انسانية إيجابية مع الطمبة

4.34

جدا
 0.62مرتفعة ن

4.34

لديو القدرة عمى جذب انتباه الطمبة

4.22

جدا
 0.67مرتفعة ن
جدا
 0.63مرتفعة ن

4.19

 0.69مرتفعة

4.17

 0.72مرتفعة

4.16

 0.72مرتفعة

4.13

 0.75مرتفعة

4.06

 0.83مرتفعة

يغرس األنماط السمككية اإليجابية في الطمبة مف خبلؿ
دكره كقدكة
الصفٌي قبؿ بداية الحصة
يحدد قكاعد االنضباط ٌ

يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة في تكزيع األدكار في

المكقؼ التعميمي

يحد مف سمكؾ الطمبة في اإلجابات الجماعية أثناء
تنفيذ الدرس
يقمؿ مف العكامؿ التي تؤدم الى السمكؾ الفكضكم
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يستخدـ األسمكب الديمقراطي أثناء تنفيذ الدرس

4.05

 0.81مرتفعة

4.00

 0.71مرتفعة

3.88

 0.77مرتفعة

3.81

 0.91مرتفعة

3.72

 0.70مرتفعة
 0.86مرتفعة
 0.46مرتفعة

6

1

1

31

1
1

33
31

صفٌية
يمكنو تشخيص مشكبلت الطمبة ال ٌ

31

31

يمتمؾ عمقان معرفيان في نظريات كاستراتيجيات تعديؿ

1

31

الصفٌية التي تكاجو
يستطيع تكجيو كحؿ المشكبلت ٌ
الطمبة بأسمكب عممي ممنيج

3.67

الدرجة الكمية

4.05

يستخدـ سياسة كاضحة تتعمؽ بكيفية التعامؿ مع

الطمبة

يتعامؿ بحزـ مع سمكؾ الطالب غير المرغكب فيو

السمكؾ

يكض ح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة التي
ٌ
تقيس مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف كجية نظر
الحسابي ،كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ
تيبا تناز نليا حسب درجات الكسط
المعمٌـ المرشد مرتبة تر ن
ٌ
إلى أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعةي ،حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية( )4.05كاالنحراؼ
م الكمي مقداره( ،)0.46مما يدؿ عمى أف درجة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة
المعيار ٌ
الخميؿ لميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف كجية نظر المعمٌـ المرشد مرتفعة.
كرتبت فقرات األداة ترت نيبا تناز نليا حسب درجات المتكسطات الحسابية ،كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات:
ي
ؼ) بمتكسط حساب ٌي مقداره
الص ٌ
الفقرة (يستخدـ العبارات كاأللفاظ الجيدة كالمريحة لمطمبة داخؿ غرفة ٌ
م مقداره ( ،)0.62الفقرة (يبني عبلقات إنسانية إيجابية مع الطمبة) بمتكسط
( )4.34كانحراؼ معيار ٌ
م مقداره ( ،)0.67الفقرة (لديو القدرة عمى جذب انتباه الطمبة )
حسابي مقداره ( )4.34كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
م مقداره ( ،)0.63الفقرة (يغرس األنماط السمككية
بمتكسط
حسابي مقداره ( )4.22كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
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م مقداره
اإليجابية في الطمبة مف خبلؿ دكره كقدكة) بمتكسط
حسابي مقداره ( )4.19كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
(.)0.69
الصفٌية التي تكاجو الطمبة بأسمكب
في حيف كانت أدنى الفقرات :الفقرة (يستطيع تكجيو كحؿ المشكبلت ٌ
عممي ممنيج) بمتكسط
م مقداره ( ،)0.86الفقرة (يمتمؾ عمقان
حسابي مقداره ( )3.67كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
م مقداره
معرفيان في نظريات كاستراتيجيات تعديؿ السمكؾ) بمتكسط
حسابي مقداره ( )3.72كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
( ،)0.7الفقرة (يتعامؿ بحزـ مع سمكؾ الطالب غير المرغكب فيو) بمتكسط حسابي مقداره ()3.81
حسابي مقداره
الصفٌية) بمتكسط
كانحراؼ معيارم مقداره ( ،)0.91الفقرة (يمكنو تشخيص مشكبلت الطمبة ٌ
ٌ
م مقداره (.)0.77
( )3.88كانحراؼ معيار ٌ
كمف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة ،يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآلتية :مدل
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف كجية نظر المعمٌـ المرشد
و
و
نسانية
عبلقات إ
ؼ ،يبني
الص ٌ
تتمثؿ بأنو يستخدـ العبارات كاأللفاظ الجيدة كالمريحة لمطمبة داخؿ غرفة ٌ
و
إيجابية مع الطمبة ،لديو القدرة عمى جذب انتباه الطمبة ،يغرس األنماط السمككية اإليجابية في الطمبة مف
الصفٌي قبؿ بداية الحصة ،يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة في
خبلؿ دكره كقدكة ،يحدد قكاعد االنضباط ٌ
تكزيع األدكار في المكقؼ التعميمي ،يحد مف سمكؾ الطمبة في اإلجابات الجماعية أثناء تنفيذ الدرس ،يقمؿ
الدرس ،يستخدـ
مف العكامؿ التي تقكد الى السمكؾ
اطي أثناء تنفيذ ٌ
ٌ
الفكضكم ،يستخدـ األسمكب الديمقر ٌ
الصفٌية ،يتعامؿ بحزـ
سياسة كاضحة تتعمٌؽ بكيفية التعامؿ مع الطمبة ،يمكنو تشخيص مشكبلت الطمبة ٌ
مع سمكؾ الطالب غير المرغكب فيو ،يمتمؾ عمقان معرفيان في نظريات كاستراتيجيات تعديؿ السمكؾ،
ممنيج.
الصفٌية التي تكاجو الطمبة بأسمكب عممي
و
يستطيع تكجيو كحؿ المشكبلت ٌ
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السؤال الرابع :ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارة إثارة الدافعية من وجية
نظر المعمّم المرشد؟
الجدكؿ اآلتي يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ ميارة إثارة الدافعية:
جدكؿ رقـ ( :)36المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ ميارة إثارة الدافعية.
رقـ الفقرة رقـ الرتبة

مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارة الكسط
إثارة الدافعية من وجية نظر المعمّم المرشد

الحسابي

المعيارم

31

3

يعزز الطمبة بعد أدائيـ لميمة معينة

3

1

يستطيع تحفيز كاثارة دافعية الطمبة

4.23

1

1

ينمي ثقة الطمبة بأنفسيـ مف خبلؿ احتراـ آرائيـ

4.17

 0.66مرتفعة

1

1

يثير دافعية الطمبة مف خبلؿ استخدامو ألسمكب العصؼ الذىني

4.05

 0.74مرتفعة

1

1

4.05

 0.76مرتفعة

31

6

4.05

 0.90مرتفعة

1

1

4.03

 0.76مرتفعة

1

1

4.02

 0.85مرتفعة

6

1

4.00

 0.73مرتفعة

1

31

يصمـ نشاطات تعمؿ عمى إثارة دافعية الطمبة

3.97

 0.76مرتفعة

1
31

33
31

يكظؼ الكثير مف مصادر كتقنيات التعمـ إلثارة دافعية الطمبة

3.86

 0.73مرتفعة

3.83

 0.92مرتفعة

33

31

يثير دافعية الطمبة مف خبلؿ استخداـ األسمكب القصصي

3.77

 1.02مرتفعة

الدرجة الكمية

4.02

 0.47مرتفعة

يعمؿ عمى تشجيع الطمبة لطرح اآلراء كمناقشتيا معيـ إلثارة
دافعيتيـ لمتعمـ
يعمؿ عمى إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ تنفيذ مسابقات تعميمية
متنكعة
يربط عناصر الدرس ببعض األحداث المكجكدة في المجتمع

إلثارة الطمبة كرفع دافعيتيـ

يستخدـ األسمكب التعاكني في التدريس بطريقة تعمؿ عمى إثارة
دافعيتيـ
الصفٌي
يتيح الفرصة أماـ الطمبة لتحقيؽ ذاتيـ مف خبلؿ النشاط ٌ

يستطيع إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ استخداـ أسمكب التعمـ

بالمعب
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4.27

االنحراؼ

الدرجة

جدا
 0.62مرتفعة ن
جدا
 0.64مرتفعة ن

يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لك ٌؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة التي
ٌ
تقيس مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة إثارة الدافعية مف كجية نظر المعمٌـ
الحسابي ،كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف
تيبا تناز نليا حسب درجات الكسط
المرشد مرتبةن تر ن
ٌ
م
اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية( )4.02كاالنحراؼ المعيار ٌ
الكمي مقداره( ،)0.47مما يدؿ عمى أف درجة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة
إثارة الدافعية مف كجية نظر المعمٌـ المرشد مرتفعة.
تيبا تناز نليا حسب درجات المتكسطات الحسابية ،كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات :
كرتبت فقرات األداة تر ن
ي
حسابي مقداره ( )4.27كانحراؼ معيارم مقداره
الفقرة (يعزز الطمبة بعد أدائيـ لميمة معينة ) بمتكسط
ٌ
م
( ،)0.62الفقرة (يستطيع تحفيز كاثارة دافعية الطمبة) بمتكسط
حسابي مقداره ( )4.23كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
حسابي مقداره ()4.17
مقداره ( ،)0.64الفقرة (ينمي ثقة الطمبة بأنفسيـ مف خبلؿ احتراـ آرائيـ) بمتكسط
ٌ
م مقداره ( ،)0.66الفقرة (يثير دافعية الطمبة مف خبلؿ استخدامو ألسمكب العصؼ
كانحراؼ معيار ٌ
م مقداره (.)0.74
الذىني) بمتكسط
حسابي مقداره ( )4.05كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
في حيف كانت أدنى الفقرات :الفقرة (يثير دافعية الطمبة مف خبلؿ استخداـ األسمكب القصصي ) بمتكسط
م مقداره ( ،)1.02الفقرة (يستطيع إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ
حسابي مقداره ( )3.77كانحراؼ معيار ٌ
ٌ
حسابي مقداره ( )3.83كانحراؼ معيارم مقداره ( ،)0.92الفقرة
استخداـ أسمكب التعمـ بالمعب ) بمتكسط
ٌ
حسابي مقداره ( )3.86كانحراؼ
(يكظؼ الكثير مف مصادر كتقنيات التعمـ إلثارة دافعية الطمبة) بمتكسط
ٌ
حسابي مقداره
م مقداره ( ،)0.73الفقرة (يصمـ نشاطات تعمؿ عمى إثارة دافعية الطمبة ) بمتكسط
معيار ٌ
ٌ
م مقداره (.)0.76
( )3.97كانحراؼ معيار ٌ
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كمف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة ،يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآلتية :مدل
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة إثارة الدافعية مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تتمثؿ
بأنو يعزز الطمبة بعد أدائيـ لميمة معينة ،يستطيع تحفيز كاثارة دافعية الطمبة ،ينمي ثقة الطمبة بأنفسيـ
مف خبلؿ احتراـ آرائيـ ،يثير دافعية الطمبة مف خبلؿ استخدامو ألسمكب العصؼ الذىني ،يعمؿ عمى
تشجيع الطمبة لطرح اآلراء كمناقشتيا معيـ إلثارة دافعيتيـ لمتعمـ ،يعمؿ عمى إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ
و
و
و
متنكعة ،يربط عناصر الدرس ببعض األحداث المكجكدة في المجتمع إلثارة الطمبة
تعميمية
مسابقات
تنفيذ
التعاكني في التدريس بطريقة تعمؿ عمى إثارة دافعيتيـ ،يتيح الفرصة
كرفع دافعيتيـ ،يستخدـ األسمكب
ٌ
و
نشاطات تعمؿ عمى إثارة دافعية الطمبة،
الصفٌي ،يصمـ
أماـ الطمبة لتحقيؽ ذكاتيـ مف خبلؿ النشاط ٌ
يكظٌؼ الكثير مف مصادر كتقنيات التعمـ إلثارة دافعية الطمبة ،يستطيع إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ
القصصي.
استخداـ أسمكب التعمـ بالمعب ،يثير دافعية الطمبة مف خبلؿ استخداـ األسمكب
ٌ
السؤال الخامس :ىل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
ف من وجية نظر المعمّم المرشد تُعزى
الص ّ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
إلى متغير مكان المديرية؟
السؤال السادس :ىل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
ف من وجية نظر المعمّم المرشد تعزى
الص ّ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
إلى متغير الجنس؟
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السؤال السابع :ىل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
ف من وجية نظر المعمّم المرشد تعزى
الص ّ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
إلى متغير المؤىل العممي؟
السؤال الثامن :ىل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
ف من وجية نظر المعمّم المرشد تعزى
الص ّ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
إلى متغير الخبرة؟
فرضيات الدراسة اآلتية:
تتم اإلجابة عن األسئمة ( )8-5من خالل فحص
ّ
وسوف ّ
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ّ
فزظُبد اندراطخ:
الفرضية األولىً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
ّ
ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
المرشد تُعزى إلى متغير مكان المديرية.
تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات اكتساب طمبة
صحة ىذه
ٌ
لمتحقٌؽ مف ٌ
الفرضيةٌ ،
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد حسب متغير مكاف المديرية:
الص ٌ
التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
الجدكؿ رقـ ( :)31يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات اكتساب طمبة التربية العممية في
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد حسب متغير مكاف المديرية.
الص ٌ
جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
االنحراؼ
الكسط
العدد
مكاف المديرية
المجاؿ
م
المعيار
الحسابي
ٌ
ٌ
0.48
4.00
43
مديرية كسط الخميؿ
ميارة التخطيط لمدرس مف قبؿ

مديرية شماؿ الخميؿ

14

3.98

0.26

(الطالب -المعٌمـ)

مديرية جنكب الخميؿ

7

4.20

0.37

المجمكع

64

4.02

0.43

مديرية كسط الخميؿ

43

4.02

0.52

مديرية شماؿ الخميؿ

14

4.16

0.35

مديرية جنكب الخميؿ

7

4.33

0.61

المجمكع

64

4.08

0.50

مديرية كسط الخميؿ

43

3.99

0.48

ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف

مديرية شماؿ الخميؿ

14

4.16

0.23

قبؿ (الطالب – المعمٌـ)

مديرية جنكب الخميؿ

7

4.24

0.61

المجمكع

64

4.05

0.46

مديرية كسط الخميؿ

43

4.05

0.49

ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ

مديرية شماؿ الخميؿ

14

4.04

0.22

(الطالب – المعمٌـ)

مديرية جنكب الخميؿ

7

3.80

0.65

المجمكع

64

4.02

0.47

ؼ مف
الص ٌ
ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
قبؿ (الطالب -المعمٌـ)
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الدرجة الكمٌية

مديرية كسط الخميؿ

43

4.01

0.43

مديرية شماؿ الخميؿ

14

4.08

0.14

مديرية جنكب الخميؿ

7

4.13

0.52

المجمكع

64

4.04

0.39

يبلحظ مف الجدكؿ كجكد فركؽ ظاىرية لدرجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل إلى متغير مكاف المديرية ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ
الص ٌ
إدارة ٌ
استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAلفحص الفركؽ بيف متكسطات درجات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
إلى متغير مكاف المديرية ،كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ:
الجدكؿ رقـ ( :)31نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAلفحص الفركؽ بيف متكسطات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل
الص ٌ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
إلى متغير مكاف المديرية.
مجمكع

المجاؿ

مصدر التبايف

ميارة التخطيط لمدرس

بيف المجمكعات

0.271

مف قبؿ (الطالب-

المعمٌـ)

ميارة التنظيـ إلدارة

ؼ مف قبؿ
الص ٌ
ٌ
(الطالب -المعمٌـ)

ميارة تعديؿ سمكؾ

الطمبة مف قبؿ

(الطالب – المعمٌـ)

المرٌبعات

درجات

الحرٌية

متكسط

المرٌبعات

2

0.135

داخؿ المجمكعات

11.378

61

0.187

المجمكع

11.649

63

بيف المجمكعات

0.665

2

0.332

داخؿ المجمكعات

15.280

61

0.250

المجمكع

15.944

63

بيف المجمكعات

0.627

2

0.313

داخؿ المجمكعات

12.651

61

0.207

المجمكع

13.278

63

0.379

2

ميارة إثارة الدافعية مف بيف المجمكعات

121

0.189

قيمة ؼ

مستكل

الداللة

0.488 0.726

0.273 1.327

0.229 1.510

0.430 0.857

قبؿ (الطالب –
المعمٌـ)

الدرجة الكمٌية

0.221

داخؿ المجمكعات

13.485

61

المجمكع

13.864

63

بيف المجمكعات

0.118

2

0.059

داخؿ المجمكعات

9.655

61

0.158

المجمكع

9.773

63

0.691 0.372

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ٌأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αبيف متكسطات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل
الص ٌ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
إلى متغير مكاف المديرية عند جميع مجاالت الدراسة (مستكل الداللة أكبر مف  0.05عند جميع مجاالت
الدراسة) ،كبالتالي ييستنتج قيبكؿ الفرضية السابقة عند جميع مجاالت الدراسة.
يكضح
كالجدكؿ اآلتي ٌ

الفرضية الثانيةً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
ّ

ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ

المرشد تُعزى إلى متغير الجنس.

الجدكؿ اآلتي يبيف درجات المتكسطات الحسابية الكمية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار (ت) لمعينتيف
المستقمتيف لفحص الفركؽ بيف متكسطات درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد حسب متغير الجنس ،كالجدكؿ رقـ ( )19يكضح ذلؾ:
الص ٌ
إدارة ٌ

الجدكؿ رقـ ( :)31يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار(ت) لمعينتيف المستقمتيف
ؼ مف
الص ٌ
لفحص الفركؽ بيف متكسطات درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
كجية نظر المعٌمـ المرشد حسب متغير الجنس.

المجاؿ

الجنس

العدد

الكسط

الحسابي

االنحراؼ

المعيارم

ميارة التخطيط لمدرس مف ذكر

11

3.86

0.38

أنثى

53

4.05

0.44

ؼ ذكر
الص ٌ
ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
مف قبؿ (الطالب -المعمٌـ)
أنثى

11

3.99

0.44

53

4.10

0.52

قبؿ (الطالب -المعمٌـ)
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قيمة

اختبار ت
-1.396
-0.674

درجات

الحرية

62
62

مستكل الداللة

اإلحصائية

0.168
0.503

ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة ذكر

11

3.92

0.46

أنثى

53

4.08

0.46

ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ ذكر

11

3.82

0.45

أنثى

53

4.06

0.47

ذكر

11

3.89

0.36

أنثى

53

4.07

0.40

مف قبؿ (الطالب – المعمٌـ)
(الطالب – المعمٌـ)
الدرجة الكمية

-1.088
-1.600
-1.420

62
62
62

0.281
0.115
0.161

يتضح مف الجدكؿ السابؽ بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات اكتساب
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل إلى
الص ٌ
طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
متغير الجنس عند جميع مجاالت الدراسة (مستكل الداللة أكبر مف  1011عند جميع المجاالت) ،كبالتالي
يستنتج قبكؿ الفرضية السابقة عند جميع مجاالت الدراسة.

الفرضية الثالثةً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ

المرشد تُعزى إلى متغير المؤىل العممي.

تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات اكتساب
لمتحقؽ مف صحة ىذه
ٌ
الفرضيةٌ ،

ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد حسب متغير
الص ٌ
طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ

المؤىؿ العممي:
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الجدكؿ رقـ ( :)20يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات اكتساب طمبة التربية
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد حسب متغير المؤىؿ
الص ٌ
العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
العممي.
ٌ
المجاؿ

ماجستير

6

4.13

45

3.97

0.47

أخرل

13

4.14

0.33

المجمكع

64

4.02

0.43

ماجستير

6

4.27

0.45

45

4.04

0.50

13

4.16

0.55

64

4.08

0.50

6

4.31

0.55

45

4.01

0.47

أخرل

13

4.07

0.38

المجمكع

64

4.05

0.46

ماجستير

6

4.36

0.43

45

3.95

0.48

أخرل

13

4.13

0.39

المجمكع

64

4.02

0.47

ماجستير

6

4.27

0.34

بكالكريكس

45

3.99

0.41

أخرل

13

4.12

0.31

المجمكع

64

4.04

0.39

المجمكع

ماجستير
ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف بكالكريكس

ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ بكالكريكس

(الطالب – المعمٌـ)

الدرجة الكمٌية

0.26

المؤىؿ العممي

ؼ مف بكالكريكس
الص ٌ
ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
قبؿ (الطالب -المعمٌـ)
أخرل

قبؿ (الطالب – المعمٌـ)

الحسابي

المعيارم

العدد

ميارة التخطيط لمدرس مف قبؿ بكالكريكس
(الطالب -المعٌمـ)

الكسط

االنحراؼ
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يبلحظ مف الجدكؿ كجكد فركؽ ظاىرية لدرجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات

ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل إلى متغير المؤىؿ العممي ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ
الص ٌ
إدارة ٌ
استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAلفحص الفركؽ بيف متكسطات درجات

ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
إلى متغير المؤىؿ العممي ،كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ:
الجدكؿ رقـ ( :)13نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAلفحص الفركؽ بيف متكسطات
ؼ مف كجية نظر المعٌمـ المرشد تيعزل
الص ٌ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
إلى متغير المؤىؿ العممي.
المجاؿ

مصدر التبايف

ميارة التخطيط لمدرس
مف قبؿ (الطالب-

المعمٌـ)

ميارة التنظيـ إلدارة

ؼ مف قبؿ
الص ٌ
ٌ
(الطالب -المعمٌـ)

ميارة تعديؿ سمكؾ

الطمبة مف قبؿ

(الطالب – المعمٌـ)

المعمٌـ)

الدرجة الكمية

المربعات

درجات

المربعات

الحرية

بيف المجمكعات

0.367

2

0.184

داخؿ المجمكعات

11.282

61

0.185

المجمكع

11.649

63

بيف المجمكعات

0.374

2

0.187

داخؿ المجمكعات

15.570

61

0.255

المجمكع

15.944

63

بيف المجمكعات

0.472

2

0.236

داخؿ المجمكعات

12.806

61

0.210

المجمكع

13.278

63

1.098

2

0.549

داخؿ المجمكعات

12.765

61

0.209

المجمكع

13.864

63

بيف المجمكعات

0.516

2

0.258

داخؿ المجمكعات

9.257

61

0.152

المجمكع

9.773

63

ميارة إثارة الدافعية مف بيف المجمكعات

قبؿ (الطالب –

مجمكع

متكسط

قيمة ؼ

مستكل

الداللة

0.376 0.993

0.484 0.734

0.331 1.125

0.081 2.624

0.191 1.701

يتض ح مف الجدكؿ السابؽ بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αبيف
ؼ مف كجية نظر
الص ٌ
متكسطات درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
125

العممي عند جميع مجاالت الدراسة (مستكل الداللة أكبر مف 0.05
المعمٌـ المرشد تيعزل إلى متغير المؤىؿ
ٌ
الفرضية السابقة عند جميع مجاالت الدراسة.
عند جميع مجاالت الدراسة) ،كبالتالي ييستنتج قيبكؿ
ٌ
الفرضية الرابعةً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
المرشد تُعزى إلى ُمتغير سنوات الخبرة.
تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات اكتساب
لمتحقٌؽ مف صحة ىذه
ٌ
الفرضيةٌ ،
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد حسب متغير
الص ٌ
طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
سنكات الخبرة:
الجدكؿ رقـ ( :)11يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات اكتساب طمبة التربية العممية في
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد حسب متغير سنكات الخبرة.
الص ٌ
جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
االنحراؼ
الكسط
العدد
سنكات الخبرة
المجاؿ
المعيارم
الحسابي
9

3.96

0.41

مف ( )5-1سنكات

26

4.03

0.41

أكثر مف 10سنكات

29

4.03

0.46

المجمكع

64

4.02

0.43

مف ( )5-1سنكات

9

3.97

0.30

26

4.10

0.53

29

4.11

0.54

64

4.08

0.50

9

4.05

0.40

26

4.07

0.50

أكثر مف 10سنكات

29

4.04

0.46

المجمكع

64

4.05

0.46

ميارة التخطيط لمدرس مف قبؿ مف ( )10-6سنكات
(الطالب -المعمٌـ)

ؼ مف مف ( )10-6سنكات
الص ٌ
ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
قبؿ (الطالب -المعمٌـ)
أكثر مف 10سنكات
المجمكع

مف ( )5-1سنكات
ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف مف ( )10-6سنكات
قبؿ (الطالب – المعمٌـ)
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9

3.99

0.53

مف ( )5-1سنكات

26

4.05

0.48

أكثر مف 10سنكات

29

4.01

0.46

المجمكع

64

4.02

0.47

مف ( )5-1سنكات

9

4.00

0.36

مف ( )10-6سنكات

26

4.06

0.40

أكثر مف 10سنكات

29

4.04

0.41

المجمكع

64

4.04

0.39

ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ مف ( )10-6سنكات

(الطالب – المعمٌـ)

الدرجة الكمية

يبلحظ مف الجدكؿ كجكد فركؽ ظاىرية لدرجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات

ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل إلى متغير سنكات الخبرة ،كلمعرفة داللة الفركؽ تـ
الص ٌ
إدارة ٌ
استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAلفحص الفركؽ بيف متكسطات درجات

ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد تيعزل
الص ٌ
اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
إلى متغير سنكات الخبرة ،كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ:
الجدكؿ رقـ ( :)23نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAلفحص الفركؽ بيف
ؼ مف كجية نظر
الص ٌ
متكسطات درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ

المعمٌـ المرشد تيعزل إلى متغير سنكات الخبرة.
المجاؿ

مصدر التبايف

ميارة التخطيط لمدرس
مف قبؿ (الطالب-

المعمٌـ)

ميارة التنظيـ إلدارة

ؼ مف قبؿ
الص ٌ
ٌ
(الطالب -المعمٌـ)

ميارة تعديؿ سمكؾ

مجمكع

درجات

متكسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

0.034

2

0.017

داخؿ المجمكعات

11.616

61

0.190

المجمكع

11.649

63

بيف المجمكعات

0.146

2

0.073

داخؿ المجمكعات

15.799

61

0.259

المجمكع

15.944

63

0.017

2

بيف المجمكعات
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0.008

قيمة ؼ

مستكل
الداللة

0.916 0.088

0.756 0.281

0.963 0.038

الطمبة مف قبؿ

(الطالب – المعمٌـ)

داخؿ المجمكعات

13.261

61

المجمكع

13.278

63

0.031

2

0.015

داخؿ المجمكعات

13.833

61

0.227

المجمكع

13.864

63

بيف المجمكعات

0.028

2

0.014

داخؿ المجمكعات

9.745

61

0.160

المجمكع

9.773

63

ميارة إثارة الدافعية مف بيف المجمكعات

قبؿ (الطالب –
المعمٌـ)
الدرجة الكمٌية

0.217
0.934 0.068

0.915 0.089

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ٌأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 ≤ αبيف
ؼ مف كجية نظر
الص ٌ
متكسطات درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
المعمٌـ المرشد تيعزل إلى متغير سنكات الخبرة عند جميع مجاالت الدراسة (مستكل الداللة أكبر مف 0.05
عند جميع مجاالت الدراسة) ،كبالتالي ييستنتج قيبكؿ الفرضية السابقة عند جميع مجاالت الدراسة.
السؤال التاسع :ىل توجد عالقات ارتباطية ذات دًللة احصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين ميارات
ّ
ف ( ميارة التخطيط لمدرس ،ميارة التنظيم إلدارة الصف ،ميارة تعديل سموك الطمبة ،ميارة
الص ّ
إدارة ّ
إثارة دافعية الطمبة) من وجية نظر المعمّم المرشد؟

الجدكؿ رقـ ( :)11مصفكفة معامبلت االرتباط بيرسكف بيف درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد.
الص ٌ
لميارات إدارة ٌ

ميارة التخطيط لمدرس مف
قبؿ (الطالب -المعمٌـ)

معامؿ االرتباط
بيرسكف

ميارة التنظيـ

ميارة تعديؿ

ميارة إثارة

**1.619

**1.630

**1.646

**1.843

1.000

1.000

1.000

1.000

ميارة التخطيط
ؼ مف سمكؾ الطمبة مف الدافعية مف قبؿ
الص
ة
ر
إلدا
ٌ ٌ
لمدرس مف قبؿ
(الطالب –
قبؿ (الطالب -قبؿ (الطالب –
(الطالب -المعمٌـ)
المعمٌـ)
المعمٌـ)
المعمٌـ)
1

مستكل الداللة
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الدرجة
الكمية

ميارة التنظيـ إلدارة
ؼ مف قبؿ (الطالب-
الص ٌ
ٌ
المعمٌـ)
ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة

مف قبؿ (الطالب –

المعمٌـ)

معامؿ االرتباط
بيرسكف
مستكل الداللة
معامؿ االرتباط
بيرسكف
مستكل الداللة

ميارة إثارة الدافعية مف
قبؿ (الطالب – المعمٌـ)

معامؿ االرتباط
بيرسكف
مستكل الداللة
معامؿ االرتباط

الدرجة الكمية

بيرسكف
مستكل الداللة

**1.619

1

1.000

**1.795

**1.491

**1.846

1.000

1.000

1.000

1

**1.585

**1.894

1.000

1.000

1

**1.812

**1.630

**1.795

1.000

1.000

**1.646

**1.491

**1.585

1.000

1.000

1.000

**1.843

**1.846

**1.894

**1.812

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

** االرتباط داؿ عند مستكل . 1011

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد عبلقات ارتباطية دالة إحصائيا بيف جميع درجات اكتساب طمبة
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد (مستكيات الداللة
الص ٌ
التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
جميعيا أق ٌؿ مف .)1011
حيث يتضح كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيا بيف ميارة التخطيط لمدرس مف
ؼ مف قبؿ(الطالب -المعمٌـ) بمعامؿ ارتباط
الص ٌ
قبؿ(الطالب -المعمٌـ) ككؿ مف ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
بيرسكف مقداره ( ،)10631ك ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبؿ(الطالب – المعمٌـ) بمعامؿ ارتباط بيرسكف
مقداره ( ،)0.630ك ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ(الطالب – المعمٌـ) بمعامؿ ارتباط بيرسكف مقداره
ؼ المكتسبة مف قبؿ طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ
الص ٌ
( ،)0.646ك الدرجة الكمية لميارات إدارة ٌ
مف كجية نظر المعمٌـ المرشد بمعامؿ ارتباط بيرسكف مقداره (.)0.843
129

1

ؼ مف قبؿ
الص ٌ
كما يتضح كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيا بيف ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
(الطالب -المعمٌـ) ككؿ مف ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبؿ (الطالب – المعمٌـ) بمعامؿ ارتباط بيرسكف
مقداره ( ،)0.795كميارة إثارة الدافعية مف قبؿ (الطالب – المعمٌـ) بمعامؿ ارتباط بيرسكف مقداره
ؼ المكتسبة مف قبؿ طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ
الص ٌ
( ،)0.491كالدرجة الكمية لميارات إدارة ٌ
مف كجية نظر المعمٌـ المرشد بمعامؿ ارتباط بيرسكف مقداره (.)0.846
كما يتضح كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيا بيف ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبؿ
(الطالب – المعمٌـ) ككؿ مف ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ (الطالب – المعمٌـ) بمعامؿ ارتباط بيرسكف مقداره
ؼ المكتسبة مف قبؿ طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ
الص ٌ
( ،)0.585كالدرجة الكمية لميارات إدارة ٌ
مف كجية نظر المعمٌـ المرشد بمعامؿ ارتباط بيرسكف مقداره (.)0.894
كأخي ار يتضح كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيا بيف ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ (الطالب
ؼ المكتسبة مف قبؿ طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ
الص ٌ
– المعمٌـ) كالدرجة الكمية لميارات إدارة ٌ
مف كجية نظر المعمٌـ المرشد بمعامؿ ارتباط بيرسكف مقداره (.)0.812

130

انفصم اخلبيض
يُبلشخ انُتبئح وانتىصُبد
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مناقشة النتائج والتوصيات
كفرضياتيا ،كتقديـ تفسير لمنتائج كايضا وح
ض ٍكء أسئمتيا
ٌ
ٌ
يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة في ى
م كالدراسات السابقة ،كما خمصت إليو الباحثة مف تكصيات مقترحة.
لدالالتيا في ى
ض ٍكء اإلطار النظر ٌ
ف
الص ّ
السؤال الرئيسيّ األول :ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
ّ
من وجية نظر المعمّم المرشد؟
أف الدرجة الكمٌية لمدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة
أظيرت النتائج ٌ
الحسابي ( )4.04مع انحراؼ
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد جاءت مرتفعة ،حيث بمغ المتكسط
الص ٌ
ٌ
ٌ
أف جميع مجاالت الدراسة ،درجاتيا الكمٌية مرتفعة كذلؾ ،كأظيرت النتائج
م قدره ( ،)0.39كما تبيف ٌ
معيار ٌ
حسابي
ؼ مف قبًؿ (الطالب -المعمٌـ) بكسط
الص ٌ
ٌ
أف أعمى الدرجات ىي درجة اكتساب ميارة التنظيـ إلدارة ٌ
ٌ
حسابي قدره (،)4.05
قدره ( ،)4.08يمييا ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبًؿ (الطالب – المعمٌـ) بكسط
ٌ
يمييا ميارة التخطيط لمدرس مف قبًؿ (الطالب -المعمٌـ) كميارة إثارة الدافعية مف قبؿ (الطالب– المعمٌـ)
حسابي قدره (.)4.02
بكسط
ٌ
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى الجكدة كالكفاءة لبرنامج التربية العممية بمساقاتو الخمسة التي مف متطمباتيا
الصباحي ،كحتٌى الساعة الثانية عشرة حيث
التزاـ الطالب المعمٌـ بيكميف دراسييف في األسبكع مف الطابكر
ٌ
الصفٌية التي تعمؿ عمى إكسابيـ
يتعرض الطمبة المعمٌمكف مف خبلليا لمعديد مف المكاقؼ كالممارسات ٌ
ً
ؼ ،كتقميص الفجكة ما بيف النظرٌية كالتطبيؽ .كىذا ما أكدتوي المقابمة التي أجرتيا الباحثة
الص ٌ
ميارات إدارًة ٌ
الفعاؿ لممعمٌميف المرشديف في
منسؽ التربية العممية في جامعة الخميؿ ،كالذم أشار أيضا إلى الدكر ٌ
مع ٌ
ً
ؼ ،كالى قكة الخطٌة
الص ٌ
السعي إلكسابيـ ميارات إدارًة ٌ
تكجيو الطمبة المعمٌميف ،كتقديـ النصائح ليـ ،ك ٌ
تميزت باحتكائيا عمى مساؽ إدارة صفكؼ كمساقات أساليب التدريس المتميزة بمحتكىا
الجديدة التي ٌ
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المناسب مع االحتياجات التدريبية لمطمبة .كىذا أمر يمكف مبلحظتو عند مقارنة خطٌة برنامج إعداد معمٌـ
ساسية دنيا الجديدة بالخطة القديمة.
مرحمة أ ٌ
تـ تطبيؽ الدراسة عمييا ىـ طمبة التربية
كفي مقابمة مع أحد المعمٌميف المرشديف أشار إلى ٌ
أف الفئة التي ٌ
العممية (د ،ق) الذيف اكتسبكا خبر و
ات عمميةن كنظريةن عديدةن خبلؿ مساقات التربية العممية (أ ،ب ،ج) كالتي
أف
الص ٌ
أيضا الى ٌ
ؼ بدرجة عالية .كأشار ن
كاف ليا دكر كبير في اكتساب الطالب المعمٌـ ميارات إدارة ٌ
ؼ بدرجة مرتفعة نتيجة مشاىدتو كمشاركتو لممعمٌـ المرشد
الص ٌ
الطالب المعمٌـ قد اكتسب ميارات إدارة ٌ
العممي.
خبلؿ عاميف مف التدريب
ٌ
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة السعدية ( )2017كدراسة عبيدات كطراكنة ( )2004التي أظيرت
ؼ مرتفعة ،كاختمفت مع نتائج دراسة رضكاف
الص ٌ
نتائجيا درجة امتبلؾ طمبة التربية العممية لميارات إدارة ٌ
أف درجة ممارسة
( )2019كدراسة ك ٌؿ مف يكسؼ كحسف ( )2018كدراسة أبك حمتـ ( )2016التي بينت ٌ
ؼ جاءت بدرجة متكسطة ،كما اختمؼ مع دراسة المكصكصي
الص ٌ
طمبة التربية العممية لميارات إدارة ٌ
أف درجة امتبلؾ أفراد العينة
( )2013كدراسة بيميغرينك ( )Pellegrion,2010التي أظيرت نتائجيا ٌ
ؼ جاءت بدرجة ضعيفة.
الص ٌ
لميارات إدارة ٌ
السؤال األول :ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارة التخطيط لمدرس من
ّ
وجية نظر المعمّم المرشد؟
أف درجة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة التخطيط لمدرس مف
تظير النتائج ٌ
كجية نظر المعمٌـ المرشد مرتفعة ،حيث حازت عمى متكسطات حسابية تتراكح بيف (.)4.02-4.16
كاديمي في التركيز
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى الجيكد المبذكلة مف ًقبؿ المعمٌـ المرشد كالمشرؼ األ
ٌ
التعميمية ،فمف خبلؿ
ىمي وة كبيروة في نجاح العممية
ٌ
المستمر عمى ميارة التخطيط لمدرس ،لما ليا مف أ ٌ
ٌ
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أف الطالب يقكـ خبلؿ مساقات تربية عممية بالتخطيط كالتحضير
مقابمة الباحثة لمنسؽ التربية العممية تبيف ٌ
و
و
كامبل لعرضو أماـ زمبلئو في الجامعة بإشر و
االكاديمي،
حثيثة مف المشرؼ
كمتابعة
اؼ
لدرس ما تخطيطنا ن
ٌ
كبير في تمكيف الطالب المعمٌـ مف ميارة التخطيط مف
يدا نا
ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممعمٌـ المرشد الذم يبذؿ ج ن
و
اسي وة.
خبلؿ متابعتو الحثيثة كالمستمرًة لمطالب المعمٌـ كالزامو بالتخطيط كالتحضير الكامؿ
لحصص در ٌ
و
كيعزل ذلؾ
كقد حازت الفقرة رقـ (( )1يخطط ذىنيا لكيفية تنفيذ الدرس) عمى أعمى رتبة في ىذا المجاؿ ،ي
المتعمؽ باألىداؼ المتكقٌع
الذىني ،الذم يمثٌؿ مرحمة التفكير
بأىمية التخطيط
إلى تكعية الطمبة المعمٌميف
ٌ
ٌ
ٌ
التعميمية التي سيستخدميا ،باإلضافة إلى اىتماـ
اسية ،كاألساليب كاألنشطة
تحقيقيا خبلؿ
ٌ
الحصة الدر ٌ
ٌ
مساقات التربية العممية بعممية التخطيط .كىذا ما أ ٌكده منسؽ التربية العممية خبلؿ المقابمة.
بينما حصمت الفقرة رقـ (( )12يكتب االىداؼ السمككية التعميمية عمى السبكرة) عمى أدنى رتبة في ىذا
الحسابي مرتفع ،كيعكد ذلؾ إلى عدـ االتفاؽ بيف التربكييف كالمشرفيف
أف كسطيا
المجاؿ ،عمى الرغـ مف ٌ
ٌ
ميـ،
عمى ضركرة كتابة األىداؼ السمككية التعم ٌ
السبكرة ،فمنيـ مف يرل ٌ
أف كتابتيا عمى ٌ
يمية عمى ٌ
السبكرة ٌ
كمنيـ ىمف يرل غير ذلؾ.
أف أكثر
كاتفقت نتيجة ىذا المجاؿ مع نتائج دراسة ك ٌؿ مف الفكاعير كالتكبي ( )2017التي أظيرت ٌ
الميارات تطبيقنا مف قبؿ الطمبة المعمٌميف ىي ميارة التخطيط لمدرس ،كاختمفت مع نتائج دراسة أبك الحاج
و
و
متكسطة،
بدرجة
أف درجة اكتساب طمبة التربية العممية لميارة التخطيط جاءت
( )2013التي بينت ٌ
أف أبرز الصعكبات التي تكاجو الطمبة المعمٌميف متعمٌقة بميارة
كدراسة الحدابي ( )2017التي جاءت فييا ٌ
التخطيط لمدرس.
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ف من
الص ّ
السؤال الثاني :ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارة التنظيم إلدارة ّ
ّ
وجية نظر المعمّم المرشد؟
ؼ
الص ٌ
أظيرت النتائج ٌ
أف درجة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة التنظيـ إلدارة ٌ
و
متكسطات حسابي وة تتراكح بيف (.)4.05-4.34
مف كجية نظر المعمٌـ المرشد مرتفعة ،حيث حازت عمى
منسؽ التربية العممية باىتماـ المعمٌميف المرشديف بإكساب
كتفسر الباحثة النتائج في ى
ض ٍكء مقابمتيا مع ٌ
ٌ
المطمكبي ًف
الصفٌية لما ليا مف دكر كبير في تحقيؽ اليدكء كاالنضباط
ٍ
الطالب المعمٌـ ميارة تنظيـ البيئة ٌ
فإف الطالب المعمٌـ يسعى
جك تسكده الفكضى؛ لذلؾ ٌ
إلنجاح التعمـ كتحقيؽ أىدافو ،فالتعمـ ال ٌ
يتـ في ٌ
و
لمكصكؿ إلى و
منظمة عف طريؽ تكزيع المسؤكليات عمى الطمبة ،كمتابعة الحضكر كالغياب ،كتييئة
بيئة
و
و
ضاءة و
و
مناسبة ،كادارة النقاش بطريقة تضمف المحافظة عمى
كتيكية
جيدة
الصفٌية ،كالتأكد مف كجكد إ
الغرفة ٌ
الضبط.
ٌ
ؼ قبؿ البدء بعرض
الص ٌ
كقد حازت الفقرة رقـ(( )13ييتـ بكجكد اإلضاءة ،كاألدكات التعميمية داخؿ غرفة ٌ
الدرس) عمى أعمى رتب وة في ىذا المجاؿ ،كييعزل ذلؾ إلى معرفة الطالب المعمٌـ مف خبلؿ مساؽ (أساليب
الجيدة كاألدكات
ساسيات مناىج)
بأىمية تنظيـ البيئة الفيزيقية ،كتكافر اإلضاءة ٌ
ٌ
تدريس عامة)  ،كمساؽ (أ ٌ
يضا عمى
مناخ
ؼ كدكرىا الكبير في تحقيؽ
و
و
جيًدػ كىذا ٌ
الص ٌ
تعميمي ٌ
ٌ
يدؿ أ ن
التعميمية المناسبة داخؿ غرفة ٌ
عدـ اقتصار اىتماـ الطالب المعمٌـ بالمادة العممية فقط ،كقد تكافقت نتيجة ىذه الجزئية مف الدراسة مع
و
و
عالية.
بدرجة
التعميمية
ؼ كتكافر األدكات
الص ٌ
ٌ
ييتـ بتيكية ٌ
دراسة مصمح( )2012التي أظيرت أ ٌف المعمٌـ ٌ
ي
كحصمت الفقرة رقـ (( )19يتابع حضكر كغياب الطمبة في بداية الحصة الدر ٌ
اسية) عمى متكسط حساب ٌ
مرتفع ،إال أنيا أدنى رتبة في فقرات ىذا المجاؿ ،كترل الباحثة أف ذلؾ ييعزل إلى أ ٌف المعمٌـ المرشد
ؼ كليست
باألصؿ ال يتابع حضكر كغياب الطمبة في بداية
الص ٌ
ميمة مرٌبي ٌ
ٌ
الحصة بحيث يعتبر ىذه ٌ
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ميمتو ،أك قد يعكد إلى اعتماد الطالب المعمٌـ عمى المعمٌـ المرشد في متابعة الحضكر كالغياب ،باعتبار
ٌ
و و
و
بشكؿ
أم طالب
المعمٌـ المرشد عمى معرفة تامة بأسماء الطمبة كأعدادىـ فبالتالي يقكـ بمبلحظة غياب ٌ
يع دكف إضاعة كقتو في الرجكع إلى قائمة األسماء.
سر و
أف درجة ممارسة المعمٌميف لميارة
اتفقت نتائج ىذا المجاؿ مع دراسة بك بكر كأحمد ( )2018التي بينت ٌ
أف
الصفٌية كبيرة ،دراسة الزايدم ( )2013كدراسة مصمح ( )2012التي أظيرت النتائج ٌ
تنظيـ البيئة ٌ
أف
الصفٌية كانت بدرجة مرتفعة ،كدراسة سكر ( )2010التي أكدت نتائجيا ٌ
اىتماـ المعمٌميف بتنظيـ الغرفة ٌ
و
مناسب.
كبير في زيادة فاعمية التعميـ ،كايجاد مناخ تربكم
دكر نا
ؤدم نا
الصفٌية ي ٌ
تنظيـ الغرفة ٌ
السؤال الثالث :ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارة تعديل سموك الطمبة من
ّ
وجية نظر المعمّم المرشد؟
أف درجة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف
تظير النتائج ٌ
كجية نظر المعمٌـ المرشد مرتفعة ،حيث حازت عمى متكسطات حسابية تتراكح بيف (.)4.02-4.16
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى امتبلؾ الطالب المعرفة التامة بإستراتيجيات تعديؿ السمكؾ كنظرياتو مف خبلؿ
مساقات التربية كعمـ النفس التي درسيا الطالب المعمٌـ في الجامعة ،كالتي تيسيـ بشكؿ كبير في تم ٌكف
الطالب المعمٌـ مف إستراتيجيات تعديؿ سمككيات الطمبة ،كح ٌؿ المشكبلت التي تكاجييـ ،كقد يككف اىتماـ
تعدل
نا
أف دكره لـ يعد
مقتصر عمى نقؿ المعمكمات ،بؿ ٌ
نابعا مف درايتو ٌ
الطالب المعمٌـ بتعديؿ سمكؾ الطمبة ن
إلى تكجيو الطمبة كقيادتيـ كتعديؿ سمككياتيـ غير المرغكبة لتحقيؽ الغايات المنشكدة.
ؼ) عمى
الص ٌ
كقد حازت الفقرة رقـ (( )34يستخدـ العبارات كاأللفاظ الجيدة كالمريحة لمطمبة داخؿ غرفة ٌ
الجيدة في
أعمى رتب وة في المجاؿ ،كيعكد ذلؾ إلى أ ٌف المعمٌـ ىي ٌ
عد نفسو قدكةن لطمبتو ،كعميو استخداـ األلفاظ ٌ
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ساسي تحتاج إلى معمٌـ
ساسي ،كحتى الرابع األ
ؼ األكؿ األ
الص ٌ
كبلمو ،كالى ٌ
أف المرحمة العمرية مف ٌ
ٌ
ٌ
يستخدـ عبار و
ات كألفاظنا مناسبةن كمريحةن لؤلطفاؿ ،كىذا مطمب يجب تكافره عند جميع المعمٌميف ،لكف
خصكصية أكبر في ذلؾ.
لمعمٌمي األطفاؿ
ٌ
الصفٌية التي تكاجو الطمبة بأسمكب عممي
بينما حصمت الفقرة رقـ (( )36يستطيع تكجيو كحؿ المشكبلت ٌ
حسابي قدره
عد مرتفعةن ،حيث حصمت عمى متكسط
ممنيج) عمى أدنى رتبة في ىذا المجاؿ ،كرغـ ذلؾ تي ٌ
ٌ
الصفٌية بأنكاعيا،
( ،)3.67كييعزل ذلؾ إلى فائدة المساقات الجامعية النظرٌية التي تطرقت إلى المشكبلت ٌ
الصفٌكؼ) ،كالى أىمية برنامج
كزكدت الطالب المعمٌـ بالمعارؼ كالمعمكمات حكؿ طيرؽ حمٌيا كمساؽ (إدارة ٌ
التربية العممية بمساقاتو الخمسة ( أ ،ب ،ج  ،د ،ق) الذم فتح المجاؿ أماـ الطالب المعمٌـ بتطبيؽ
و
و
الصفٌية بأسكب عممي
النظريات عمى أرض الكاقع ،كاكتساب خبرات عممية تساعده في ح ٌؿ المشكبلت ٌ
ممنيج.
و
أف درجة امتبلؾ الطمبة
اتفقت نتائج ىذا المجاؿ مع دراسة ك ٌؿ مف الطعاني ( )2011التي بينت نتائجيا ٌ
أف
المعمٌميف لميارة تعديؿ السمكؾ ،كحؿ المشكبلت مرتفعة ،كالزايدم ( )2013التي أشارت نتائجيا إلى ٌ
و
ممنيج عالية.
بشكؿ عممي
الطبلبي
درجة ممارسة المعمٌـ لميارة إدارة السمكؾ
و
ٌ
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الدافعية من وجية
السؤال الرابع :ما مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارة إثارة
ّ
ّ
نظر المعمّم المرشد؟
الدافعية مف
أف درجة مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارة إثارة
ٌ
تظير النتائج ٌ
كجية نظر المعمٌـ المرشد مرتفعة ،فقد حازت عمى متكسطات حسابية تتراكح بيف (.)3.77-4.27
ض ٍكء المقابمة التي أجرتيا الباحثة مع منسؽ التربية العممية ،فإنيا تعزك ىذه النتيجة إلى اكتساب
كفي ى
الطالب المعمٌـ لنظريات التعمٌـ كالدافعية كقكانينيا مف خبلؿ (مساؽ عمـ النفس التربكم) كمساؽ (أساليب
دافعية الطمبة ،كالى اىتماـ المعمٌـ
تدريس عامة) ،كاىتماـ كصؼ مساقات التربية العممية بمكضكع إثارة
ٌ
ألىميتيا في تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة.
المرشد بإكساب الطالب المعمٌـ لميارة إثارة الدافعية ٌ
يعزز الطمبة بعد أدائيـ لميمة معينة) عمى أعمى رتبة
حازت الفقرة رقـ (ٌ ( )46

فً

ىذا المجاؿ ،كيعكد ذلؾ

إلى امتبلؾ الطالب المعمٌـ قناعاتو بأف استخدامو ألساليب التعزيز بمختمؼ أنكاعو يساعد عمى إثارة
ساسي ( .)4-1كقد تكافقت ىذه الجزئية مف النتيجة مع
حماس الطمبة كخاصة طمبة مرحمة التعميـ األ
ٌ
عينة.
دراسة غريب ( )2012التي بينت أف معظـ المعمٌميف يجازكف الطالب مباشرة بعد ادائو لميمة م ٌ
القصصي) عمى أدنى رتبة
دافعية الطمبة مف خبلؿ استخداـ األسمكب
بينما حصمت الفقرة رقـ (( )47يثير
ٌ
ٌ
في ىذا المجاؿ عمى الرغـ مف أنيا قد حصمت عمى متكسط حسابي مرتفع ،إال أنيا تبدك أقؿ استخداما
الذىني،
التعاكني ،كأسمكب التعمـ بالمعب ،كأسمكب العصؼ
مف أساليب إثارة الدافعية األخرل كاألسمكب
ٌ
ٌ
القصصي
بما يعكد ذلؾ إلى عدـ استخداـ المعمٌـ المرشد كالمسؤكؿ عف تدريب الطالب المعمٌـ األسمكب
كر ٌ
ٌ
التعميمية ،كربطيا
في إثارة الدافعية ،أك قد تيعزل إلى جمكد الطالب المعمٌـ كعدـ قدرتو عمى ىحبؾ القصص
ٌ
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اسي إلثارة دافعيتيـ .كقد كافقت نتيجة ىذه الجزئية مف النتيجة دراسة ك ٌؿ مف القاعكد كعثامنة
بالمنياج الدر ٌ
القصصي في إثارة
( )2006التي أكصت بضركرة تدريب الطمبة المعمٌميف عمى استخداـ األسمكب
ٌ
الدافعية.
أف درجة امتبلؾ طمبة التربية
كاتفقت نتائج ىذا المجاؿ مع نتائج دراسة السعدية ( )2017التي بينت ٌ
أف المعمٌـ
العممية لميارة إثارة الدافعية مرتفعة ،كاختمفت مع دراسة القاضي ( )2017التي أظيرت نتائجيا ٌ
يثير دافعية الطمبة بدرجة متكسطة.
ّ
فزظُبد اندراطخ:
الفرضية األولىً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
ّ
ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
متغير مكان المديرية.
المرشد تُعزى إلى ّ
أظيرت النتائج ٌأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد
الص ٌ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
متغير مكاف المديرية عند جميع مجاالت الدراسة ،فقد بمغت قيمة (ؼ) المحسكبة عمى الدرجة
تيعزل إلى ٌ
الفرضية السابقة عند جميع مجاالت
تـ قيبكؿ
ٌ
الكمٌية ( )0.372عند مستكل الداللة ( ،)0.691كبالتالي ٌ
الدراسة.
تـ تجييزىا
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ٌ
أف جميع المدارس المتعاكنة التابعة لممشركع في جميع المديرات قد ٌ
التكنكلكجية الحديثة لتفتح أبكابيا أماـ الطمبة المعمٌميف خبلؿ فترة التربية
التعميمية كاألجيزة
بالكسائؿ
ٌ
ٌ
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يبية
أف جميع المعمٌميف المرشديف في جميع المديريات قد خضعكا لمدكرات التدر ٌ
العممية ،باإلضافة إلى ٌ
أعدىا القائمكف عمى المشركع.
نفسيا ،ككرش العمؿ التي ٌ
كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة السعدية ( )2017كدراسة مخامرة ( )2012التي أظيرت نتائجيا عدـ
متغير المديرية.
الصفٌية تيعزل إلى ٌ
كجكد فركؽ في مشكبلت اإلدارة ٌ
الفرضية الثانيةً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
ّ
ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
متغير الجنس
المرشد تُعزى إلى ّ
أظيرت النتائج ٌأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد
الص ٌ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
متغير الجنس عند جميع مجاالت الدراسة ،فقد بمغت قيمة (ت) المحسكبة عمى الدرجة الكمٌية
تيعزل إلى ٌ
الفرضية السابقة عند جميع مجاالت الدراسة.
تـ قيبكؿ
ٌ
( )-1.420عند مستكل الداللة ( )0.161كبالتالي ٌ
ً
جدية اإلناث كالذككر مف المعمٌميف
منسؽ التربية العممية إلى ٌ
كتفسر الباحثة ذلؾ بناء عمى نتائج مقابمة ٌ
ٌ
ً
ؼ البلزمة؛ ليتمكنكا مف مزاكلة مينة التدريس في
الص ٌ
المرشديف في إكساب الطمبة المعمٌميف ميارات إدارة ٌ
أف جميع المعمٌميف كالمعمٌمات قد التحقكا بكرشات العمؿ كالدكرات التدريبية نفسيا التي
المستقبؿ .كالى ٌ
أعدىا القائمكف عمى مشركع تحسيف إعداد كتأىيؿ المعمٌميف.
و
و
كترل الباحثة أنو مف المنطقي أال يؤثٌر جنس المعمٌـ المرشد نتيجة ظ و
مشابية عمى مدل
تعميمية
ركؼ
اكتساب الطاب المعمٌـ لمميارات؛ كىذا يتكافؽ مع نتيجة دراسة أكلكاتايك كأديبكؿ (Oluwatayo and
) Adebule,2012التي بينت عدـ كجكد تأثير لجنس المعمٌـ عمى أداء الطالب.
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كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة مزعاشي ( )2017كدراسة ك ٌؿ مف مخامرة كأبك سمرة ( )2012كدراسة سكر
( ،)2010كاختمفت مع دراسة ك ٌؿ مف األفندم ( )2016كمصمح (.)2012
الفرضية الثالثةً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
ّ
ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
العممي.
متغير المؤىل
المرشد تُعزى إلى ّ
ّ
أظيرت النتائج ٌأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد
الص ٌ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
العممي عند جميع مجاالت الدراسة ،فقد بمغت قيمة (ؼ) المحسكبة عمى الدرجة
متغير المؤىؿ
تيعزل إلى ٌ
ٌ
تـ قيبكؿ الفرضية السابقة عند جميع مجاالت
الكمية ( )1.701عند مستكل الداللة ( ،)0.191كبالتالي ٌ
الدراسة.
المستمر الذم تمقٌاه جميع المعمٌميف المرشديف خبلؿ المشركع،
الميني
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى التطكير
ٌ
ٌ
كالتي كاف ليا أثر كبير في رفع مستكياتيـ المينية ،كانصيار كتذكيب الفكارؽ التي صنعتيا اختبلفات
المؤىبلت العممية لدل المعمٌميف المرشديف.
ٌ
كؿ مف دراسة عمى كياسيف ( )2018كدراسة مصمح ( )2016كدراسة
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ٌ
كؿ مف بزيز كبف طريؼ ( )2018كدراسة المقيد ( )2009كفريحات
مخامرة ( )2012كاختمفت مع دراسة ٌ
(.)2013
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الفرضية الرابعةً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
ّ
ف من وجية نظر المعمّم
الص ّ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات إدارة ّ
متغير سنوات الخبرة.
المرشد تُعزى إلى ّ
أظيرت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد
الص ٌ
درجات اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
متغير سنكات الخبرة عند جميع مجاالت الدراسة ،فقد بمغت قيمة (ؼ) المحسكبة عمى الدرجة
تيعزل إلى ٌ
الكمية ( )0.089عند مستكل الداللة ( )0.405كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية السابقة عند جميع مجاالت
الدراسة.
يتـ اختيارىـ عمى
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى المعيار المتٌبع في عممية اختيار المعمٌميف المرشديف ،حيث ٌ
أف نجاح
أساس كفاءتيـ كتقديراتيـ المتميز في التعميـ ،ال عمى أساس الخبرة التدر ٌ
يسية ،فالباحثة ترل ٌ
المعمٌـ في التعميـ ال يرجع إلى عدد سنكات خبرتو فحسب بؿ إلى مدل كفاءتو كقدرتو عمى التدريس ،فميس
يسية أكثر كفاءة مف المعمٌـ الجديد ،كىذا ما أكدتو دراسة ككلؼ
شرطا أف يككف المعمٌـ ذا الخبرة التدر ٌ
)(Wolff ,2016التي كانت إحدل نتائجيا ىك حاجة المعمٌميف ذكم الخبرة التدريسية لتنمية كتطكير
أف جميع المعمٌميف المرشديف سكاء
الصفٌية لدييـ ،إضافة الى ذلؾ ،فقد تيعزل النتائج إلى ٌ
ميارات اإلدارة ٌ
ً
ات تدر و
ددا قد التحقكا بدكر و
عمؿ لتطكيرىـ كتنميتيـ ليككنكا عمى مستكل و
ككرشات و
عاؿ
يبية
أكانكا قدامى أـ يج ن
مف الكفاءة التي تسمح ليـ بتدريب الطمبة المعمٌميف كمتابعتيـ في المدارس المتعاكنة.
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كاتفقت نتائج ىذا السؤاؿ مع دراسة سكر ( )2010كدراسة ك ٌؿ مف مخامرة كأبك سمرة ( )2012كدراسة
أكلكاتايك كأديبكؿ ) (Oluwatayo and Adebule,2012كالطعاني ( ،)2011كاختمفت مع دراسة
الزايدم ( )2013كدراسة ك ٌؿ مف بزيز كبف طريؼ (.)2018
السؤال التاسع :ىل توجد عالقات ارتباطية ذات دًللة احصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين ميارات
ّ
ف ( ميارة التخطيط لمدرس ،ميارة التنظيم إلدارة الصف ،ميارة تعديل سموك الطمبة ،ميارة
الص ّ
إدارة ّ
إثارة دافعية الطمبة) من وجية نظر المعمّم المرشد؟
و
و
عبلقات ار و
و
إحصائيا بيف جميع درجات اكتساب طمبة
كطردية كدالة
إيجابية
تباطية
تظير النتائج كجكد
ن
ؼ مف كجية نظر المعمٌـ المرشد.
الص ٌ
التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة ٌ
الجيد لمدرس كالمتمثٌؿ
إف المعمٌـ في حاؿ تخطيطو
كترل الباحث أنو مف
ٌ
المنطقي كجكد ىذه العبلقات ،إذ ٌ
ٌ
تناسب مع األىداؼ كاالستغبلؿ األمثؿ لزمف
في تحديد أىداؼ الدرس كتكفير الكسائؿ التعميمية التي ت
ي
و
و
و
الصفٌية مف خبلؿ تكزيع
مناسبة تجعؿ منو معمٌ نما نا
تعميمية
نشاطات
الحصة في
قادر عمى تنظيـ البيئة ٌ
ٌ
يجابي لمطمبة كاالىتماـ بالعكامؿ المادية
الصفٌ ٌي اإل
المسؤكليات عمى الطمبة حسب قدراتيـ كتييئة المناخ ٌ
ٌ
الفكضكم،
تؤدم إلى ظيكر السمكؾ
كالفيزيقية كمتابعة طمبتو بشكؿ
مستمر ،لمتقميؿ مف العكامؿ التي ٌ
ٌ
ٌ
السعي إلى تعديؿ السمكؾ عف طريؽ غرس األنماط السمككية اإليجابية في الطمبة كتحفيزىـ كاثارة دافعيتيـ
ك ٌ
الذىني كأسمكب التعمٌـ بالمعب.
عف طريؽ استخداـ أساليب متنكعة كأسمكب العصؼ
ٌ
السابؽ العبلقة االرتباطية كاإليجابية كالطردية بيف ىذه الميارات؛ كذلؾ نتيجة
يي ى
محظي مف خبلؿ العرض ٌ
و
و
أف ىذا ما
االىتماـ ٌ
سعيا لمحصكؿ عمى مخرجات جيدة ،كاعتقد ٌ
الجيد بمدخبلت برنامج التربية العممية ن
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سعت إليو جامعة الخميؿ التي عممت عمى تطكير مساقات التربية العممية ضمف مشركع تحسيف إعداد
كتأىيؿ المعمٌميف ،كتكفير مشرفيف أكاديمييف عمى مستكل مف الكفاءة ،كالحاؽ الطمبة المعمٌميف بمدارس
و
بناء عمى أن و
ؼ
الص ٌ
سس مدركسة ،ليتدرٌبكا بإشراؼ المعمٌـ المرشد عمى ميارات إدارة ٌ
التدريب المتعاكنة ،ن
يجي يبدأ مف مساقي تربية عممية (ب ك ج) بحيث يككف الطالب المعمٌـ خبلليما
تدر نيبا ن
جيدا ،كبشكؿ تدر ٌ
انتياء بمساقي التربية العممية ( د ك ق ) كالذم مف المفترض
في مرحمة بناء الخبرات كاكتساب الميارات ك ن
ؼ بشكؿ متقف .كبيذا فمف المتكقٌع الحصكؿ
الص ٌ
أف يككف الطالب المعمٌـ قد امتمؾ جميع ميارات إدارة ٌ
جيدة ،كتتمثؿ ىذه المخرجات بالطمبة المعمٌميف الذيف اكتسبكا ميار ً
و
و
ات إدارة
نكعية
عمى مخرجات ذات
ؼ.
الص ٌ
ٌ
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انتىصُبد:
التخصصات التربكية كجميع المراحؿ
 اعتماد برنامج التربية العممية بمساقاتو الخمسة لجميعٌ
اسية في كافة كميات التربية في الجامعات الفمسطينية مع مراعاة خصكصية كؿ جامعة.
الدر ٌ
م عمى جميع المستجدات كالتطكرات في مجاؿ الميارات
 تدريب المعمٌـ المرشد بشكؿ دكر ٌيسية.
كاألساليب التدر ٌ
 تقديـ التعزيز المادم كالمعنكم لممعمٌـ المرشد مكافأةن عمى الجيكد التي يبذليا في تدريب الطمبةالمعمٌميف لبلرتقاء بمستكاىـ ،كتنمية قدراتيـ.
الصمة بينيـ عف طريؽ مشاركة
 زيادة التعاكف بيف الجامعات كالمدارس المتعاكنة ،كالسعي لتكثيؽ ٌالجامعات بنشاطات المدارس المتعاكنة ،كتقديـ الدعـ ليـ.
 إجراء دراسات لتقييـ مشركع تحسيف إعداد كتأىيؿ المعمٌميف.الدافعية.
القصصي في إثارة
 االىتماـ بتدريب الطمبة المعمٌميف عمى استخداـ األسمكبٌ
ٌ
 االىتماـ بتدريب الطمبة المعمٌميف عمى استراتيجيات حؿ المشكبلتض ٍكء المستجدات
 إعداد كرشات عمؿ تي ٍع ىنى بتدريب المعمٌميف عمى ميارة إدارةالص ٌ
ؼ في ى
ٌ
كالتطكرات.
المختصيف كالباحثيف التربكييف إلى إجراء المزيد مف األبحاث كالدراسات ذات العبلقة ببرنامج
 دعكةٌ
ألىميتيا في إعداد الطالب المعمٌـ لمينة المستقبؿ.
التربية العممية ى
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ادلزاخغ:

ً
أوال :انمزاٌ انكزَى

ثبَُب :ادلزاخغ انؼزثُخ
 اآلغا ،ىيميف .)2000( .دور المعمم المضيف في برامج التربية العممية ومدى ممارستو لو منوجية نظر المعممين المتدربين( ،رسالة ماجستير غير منشكرة) ،الجامعة االسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 آؿ محفكظ ،محمد .)2018( .درجة ممارسة مشرفي التربية الميدانية كالمعمـ المتعاكف لممياراتاإلشرافية مف كجية نظر طبلب التربية الميدانية بكمية التربية جامعة الممؾ خالد .مجمة العموم
التربوية لكمية التربية بسوىاج.675-638 :)45(2 ،
 األبراشي ،محمد .)1993( .روح التربية والتعميم ،القاىرة :دار الفكر العربي. إبراىيـ ،زينب .)2013( .فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات إدارة الصؼ لدل معمميالتعميـ الثانكم التجارم أثناء الخدمة ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس:)44(4 ،
.108 -64
 أبك الحاج ،عزمي .)1131( .درجة اكتساب طمبة مقرر التربية العممية في جامعة القدس المفتكحةلمكفايات التعميمية بعد انتياء التدريب العممي مف كجية نظرىـ .مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث
والدراسات التربوية والنفسية.316-11 :)1(3 ،
 أبك اليدم ،حساـ كمنصكر ،فايز كخطاب ،أحمد كعبد العزيز ،أسماء .)1131( .دليل الطالب المعمم فيالتربية العممية ،كمية التربية ،جامعة الفيكـ ،الفيكـ ،مصر.
 أبك حمبية ،تغريد .)1133( .تطوير التدريب الميداني لمطمبة المعممين بكميات التربية بالجامعاتالفمسطينية لمواجية التحديات المعاصرة ( ،رسالة ماجستير غير منشكرة) ،الجامعة االسبلمية ،غزة،
فمسطيف.
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 أبك حمتـ ،شادم .) 1136( .درجة ممارسة طالب التربية العممية في كميات التربية بالجامعات الفمسطينيةلميارات التدريس الفعاؿ مف كجية نظر المشرفيف .مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية
واإلنسانية  /جامعة بابل.63-11 :)11( ،
 أبك ريا ،يكسؼ .)1111( .تقكيـ برنامج التربية العممي ة في الجامعة األردنية مف كجية نظر المديريفكالمعمميف المتعاكنيف كطمبة التربية العممية .دراسات العموم التربوية.31-3 :)3(11 ،
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ادلهسك رلى ( :)3وصف يظبلبد انرتثُخ انؼًهُخ (أ ،ة ،ج ،د ،ه)
مساق تربية عملية (أ) (التهيئة) 13213
ٌ ُْط َرح هذا المساق كمساق نظري بواقع ساعة معتمدة واحدة فً الفصل األول من السنة الثانٌة من التحاق الطالب المعلم
ببرنامج إعداد معلمً المرحلة األساسٌة ،وٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطلبة المعلمٌن بطبٌعة التربٌة العملٌة من جمٌع
جوانبها ،وٌتم فٌه تعرٌفهم بآلٌة توزٌعهم على مدارس التربٌة العملٌة .وذلك من خالل ( )61ساعة موزعة على مدار
الفصل .وٌركز على المحتوى المعرفً والمفاهٌمً والقٌمً والنظري للتربٌة العملٌة ،إضافة إلى نبذة عن أهم الجوانب
الفنٌة التً ٌستدعٌها الموقف الصفً والمفاهٌم األساسٌة للتدرٌس وكٌفٌة تقٌٌم أداء الطلبة المعلمٌن خالل مراحل التربٌة
العملٌة ،وٌتم تعرٌفهم على آلٌات التسجٌل للتربٌة العملٌة وأنظمتها وقوانٌنها بما فٌها الحقوق والواجبات لكل قطب من
أقطاب التربٌة العملٌة.
مساق التربية العملية (ب) المشاهدة والتدريب الجزئي

13212

ٌتكون هذا المساق من شقٌن أحدهما نظري وله ( )61ساعة موزعة على الفصل فً لقاءات جامعٌة محددة ،وآخر عملً
وله ( )16س اعة ٌقضٌها الطالب المعلم فً مدارس التربٌة العملٌة ،وٌهدف هذ المساق إلى تدرٌب الطلبة المعلمٌن على
مهارات المشاهدة ،والرصد ،والمهارات التدرٌسٌة ،من خالل ورشات العمل داخل الجامعة (تدرٌس مصغر) أو فً مدرسة
التدرٌب وبتوجٌه من المشرفٌن األكادٌمٌٌن والمعلمٌن المرشدٌن والمدٌرٌن والمشرفٌن التربوٌٌن .وتشمل مهارات
التدرٌس ،جمٌع عناصر الموقف التعلٌمً مثل :التخطٌط للدرس– تنفٌذ الدرس– التفاعل اللفظً– طرح األسئلة– إدارة
الصف– استراتٌجٌات التدرٌس– تقوٌم الطلبةٌ .بدأ الطالب المعلم مالحظة البٌئة الصفٌة والبٌئة المدرسٌة ،كما سٌطلب منه
تنفٌذ عدد من المواقف الصفٌة الجزئٌة ضمن فعالٌات المشاركة الجزئٌة وذلك من خالل تدرٌس جزئً مع الزمٌل (جزء
من حصة) ،وتدرٌس جزئً منفرد بمالحظة الطالب الزمٌل ،إضافة إلى دوره كمعلم المساند من خالل (مساعدة المعلم
المرشد فً متابعة الطلبة فً تنفٌذ األنشطة الصفٌة ،ومساعدة الطلبة ضعٌفً التحصٌل وتقٌٌم أداء الطلبة) .وٌنتهً بمهمات
تعلٌمٌة لنصف ٌوم بمشاركة الزمٌل حٌث ٌقومون بمالحظة ومشاهدة حصة صفٌة ومن ثم ٌنفذ كل منهما حصة صفٌة،
وٌتم ذلك من خالل برنامج محدد ٌشرف علٌه المعلم المرشد والمشرف األكادٌمً.
مساق التربية العملية (ج) التدريس الجزئي

13211

ٌتكون هذا المساق من شقٌن أحدهما نظري وله ( )61ساعة موزعة على الفصل فً لقاءات جامعٌة محددة ،وآخر عملً
وله ( ) 06ساعة ٌقضٌها الطالب المعلم فً مدارس التربٌة العملٌة ،وٌهدف هذ المساق إلى تدرٌب الطلبة المعلمٌن على
مهارات ال تدرٌس ،من خالل ورشات العمل داخل الجامعة (تدرٌس مصغر) أو فً مدرسة التدرٌب وبتوجٌه من المشرفٌن
األكادٌمٌٌن والمعلمٌن المرشدٌن والمدٌرٌن والمشرفٌن التربوٌٌن .وتشمل مهارات التدرٌس ،جمٌع عناصر الموقف
التعلٌمً مثل :التخطٌط للدرس– تنفٌذ الدرس– التفاعل اللفظً– طرح األسئلة– إدارة الصف– استراتٌجٌات التدرٌس–
تقوٌم الطلبةٌ .بدأ الطالب المعلم بتنفٌذ عدد من المواقف والحصص الصفٌة ضمن فعالٌات المشاركة ،وذلك من خالل
تخطٌط وتدرٌس نصف ٌوم بمشاركة الزمٌل حٌث ٌنفذ كل منهما حصة صفٌة ،والتدرج لتدرٌس نصف ٌوم بشكل منفرد،
166

إضافة إلى دوره كمعلم المساند من خالل (مساعدة المعلم المرشد فً متابعة الطلبة فً تنفٌذ األنشطة الصفٌة ،ومساعدة
الطلبة ضعٌفً التحصٌل وتقٌٌم أداء الطلبة) .وٌنتهً بمهمات تعلٌمٌة تتضمن التخطٌط والتدرٌس لٌوم كامل ،وٌتم ذلك من
خالل برنامج محدد ٌشرف علٌه المعلم المرشد والمشرف األكادٌمً.
مساق التربية العملية (د) التدريس الكامل

13112

ٌتكون هذا المساق من شقٌن أحدهما نظري وله ( )61ساعة موزعة على الفصل فً لقاءات جامعٌة محددة ،وآخر عملً
وله ( ) 06ساعة ٌقضٌها الطالب المعلم فً مدارس التربٌة العملٌة ،وٌهدف هذ المساق إلى تدرٌب الطلبة المعلمٌن على
مهارات التدرٌس من خالل ورشات العمل داخل الجامعة (تدرٌس مصغر) أو فً مدرسة التدرٌب وبتوجٌه من المشرفٌن
األكادٌمٌٌن والمعلمٌن المرشدٌن والمدٌرٌن والمشرفٌن التربوٌٌن .وتشمل مهارات التدرٌس ،جمٌع عناصر الموقف
التعلٌمً مثل :التخطٌط لوحدة دراسٌة وتنفٌذها–إدارة الصف– استراتٌجٌات التدرٌس– تقوٌم الطلبة ،إنتاج وسائل تعلٌمٌة
وتوظٌف تكنولوجٌا التعلٌم .حٌث ٌبدأ الطالب المعلم تنفٌذ عدد من المواقف الصفٌة وذلك من خالل تدرٌس ٌوم كامل،
إضافة إلى دوره كمعلم المساند من خالل (مساعدة المعلم المرشد فً متابعة الطلبة فً تنفٌذ األنشطة الصفٌة ،ومساعدة
الطلبة ضعٌفً التحصٌل وتقٌٌم أداء الطلبة) .وٌنتهً بمهمات تعلٌمٌة لبرنامج أسبوع كامل ،وٌتم ذلك من خالل برنامج
محدد ٌشرف علٌه المعلم المرشد والمشرف األكادٌمً.
مساق التربية العملية (ه) التدريس الكامل

13413

ٌتكون هذا المساق من شقٌن أحدهما نظري وله ( )61ساعة موزعة على الفصل فً لقاءات جامعٌة محددة ،وآخر عملً
وله ( ) 626ساعة ٌقضٌها الطالب المعلم فً مدارس التربٌة العملٌة ،وٌهدف هذ المساق إلى تدرٌب الطلبة المعلمٌن على
مهارات التدرٌس من خالل ورشات العمل داخل الجامعة (تدرٌس مصغر) أو فً مدرسة التدرٌب وبتوجٌه من المشرفٌن
األكادٌمٌٌن والمعلمٌن المرشدٌن والمدٌرٌن والمشرفٌن التربوٌٌن .وتشمل مهارات التدرٌس ،جمٌع عناصر الموقف
التعلٌمً مثل :التخطٌط لوحدة تعلٌمٌة وتنفٌذها ،وإدارة الصف–استراتٌجٌات التدرٌس– تقوٌم الطلبة ،إنتاج وسائل تعلٌمٌة،
توظٌف تكنولوجٌا التعلٌمٌ .نفذ الطالب المعلم برنامج أسبوع كامل ضمن فعالٌات المشاركة الكلٌة ،وعلى مدار ( )5أسابٌع،
وٌتم ذلك من خالل برنامج محدد ٌشرف علٌه المعلم المرشد والمشرف األكادٌمً ،وبذلك ٌكون قادراً على القٌام بمهام
المعلم وتحمل مسؤولٌة العبء التدرٌسً عنه.
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يهسك رلى ( :)4لبئًخ أػعبء جلُخ حتكُى االطتجبَخ
الرتبة العممية

الجامعة

الرقـ اسـ المحكـ
1

د .إبراىيـ أبك عقيؿ

مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

جامعة الخميؿ

2

د .حاتـ عابديف

تربية خاصة

جامعة الخميؿ

3

د .رجاء زىير العسيمي

اإلدارة التربكية

جامعة القدس المفتكحة /الخميؿ

4

د .سناء شاكر ابك غكش

عمـ نفس تربكم

جامعة الخميؿ

5

أ .د .عادؿ عطية رياف

منيج كطرؽ التدريس

جامعة القدس المفتكحة /الخميؿ

6

د .كماؿ مخامرة

اإلدارة التعميمية

جامعة الخميؿ

7

أ.د .محمد أحمد شاىيف

إرشاد نفسي كتربكم

جامعة القدس المفتكحة /راـ اهلل

8

أ.د .محمد عبد الفتاح شاىيف

مناىج كطرؽ تدريس

جامعة القدس المفتكحة /الخميؿ

9

د .محمد عجكة

عمـ نفس تربكم

جامعة الخميؿ

10

د .معف مناصرة

أصكؿ التربية

جامعة الخميؿ
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يهسك رلى ( :)5االطتجبَخ ثصىرتهب األونُخ

كمية الدراسات العميا
خطاب التحكيـ
حضرة األستاذ /الدكتكر....................... :
المؤسسة..................................... :
أتقدـ لحضرتكـ بأحر التحيات كأتمنى لكـ مكفكر الصحة ،راجية مف حضرتكـ التكرـ بتحكيـ االستبانة
المرفقة بغرض استخداميا كأداة بحث في دراستي الحالية كىي بعنكاف:
" مدى اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميل لميارات ادارة الصف من وجية نظر المعمم
المرشد" .كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير مف جامعة الخميؿ /الدراسات العميا/
قسـ اإلدارة التعميمية.
مع شكرم كتقديرم لتعاكنكـ
الباحثة :أماني ىاشـ زلكـ
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القسـ األكؿ :المعمكمات األكلية (الديمغرافية)
الجنس:

أنثى ()

الذككر ()

مكاف العمؿ :مديرية كسط الخميؿ ()

مديرية شماؿ الخميؿ () مديرية يطا ()

مديرية جنكب الخميؿ ()
الخبرة :مف  5-1سنكات ()
المؤىؿ العممي :دكتكراه ()

10-6سنكات ()
ماجستير ()

أكثر مف 10سنكات ()
بكالكريكس

() دبمكـ ()

القسم الثاني :مجاًلت الدراسة
مالحظة :اينما وردت كممة (الطالب -المعمم) فأنيا تعني الطالب المسجل في مساقات التربية العممية والذي يقوم بالتدرب بالمدارس خالل فترة



دراستو بالجامعة.

الرقـ

اإلجابة

الفقرة

أكافؽ
بشدة
المجال األول :التمكن من المادة العممية والتخطيط لمدرس
.1

يخطط (الطالب -المعمـ) ذىنيان لكيفية تنفيذ الدرس

.2

يكازف (الطالب -المعمـ) بيف عناصر الدرس كالزمف
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أكافؽ

محايد

ال اكافؽ

ال أكافؽ
بشدة

المحدد لمحصة
.3

يخطط المشرؼ الميداني مع (الطالب -المعمـ) لتنفيذ
استراتيجيات تعميمية داخؿ غرفة الصؼ

.4

يسعى (الطالب -المعمـ) إلى تكفير الكسائؿ التعميمية
قبؿ البدء في عرض الدرس.

.5

يكفر (الطالب -المعمـ) مصادر متنكعة تناسب مستكل
الطمبة

.6

يقكـ (الطالب -المعمـ) بتحديد أىداؼ الدرس كعناصره
قبؿ تنفيذ الحصة الدراسية.

.7

يصمـ (الطالب -المعمـ) األنشطة الصفية المناسبة

.8

يخطط (الطالب -المعمـ) لمخطة اليكمية لمدرس
تخطيطان يعكس المعرفة كالميارات عند الطمبة

.9

يضع (الطالب -المعمـ) أىداؼ سمككية قابمة لمقياس

 .10يحدد (الطالب -المعمـ) أساليب التقكيـ المناسبة لمدرس
أثناء كخبلؿ تنفيذ الحصة الدراسية
 .11يسعى (الطالب -المعمـ) لتكضيح بعض المفاىيـ
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الكاردة في الدرس أثناء التخطيط لو.
 .12يكتب (الطالب -المعمـ) األىداؼ السمككية التعميمية
عمى السبكرة.
 .13يختار (الطالب -المعمـ) الكسائؿ التعميمية التي تناسب
األىداؼ السمككية.

المجال الثاني :التنظيم إلدارة الصف
الرقـ الفقرة
 .14ييتـ (الطالب -المعمـ) بكجكد اإلضاءة -كاألدكات
التعميمية داخؿ غرفة الصؼ قبؿ البدء بعرض الدرس
 .15يكزع (الطالب -المعمـ) المسؤكليات عمى الطمبة حسب
قدرات كؿ طالب
 .16يييئ (الطالب -المعمـ) المناخ الصفي لمطمبة أثناء
عرض الدرس
 .17يستخدـ (الطالب -المعمـ) أسمكب الحكار كالنقاش أثناء
عرض عناصر الدرس

172

 .18يدير (الطالب -المعمـ) المناقشات داخؿ غرفة الصؼ
بطريقة تساعد عمى ضبط النظاـ أثناء المكقؼ
التعميمي
 .19يتابع (الطالب -المعمـ) الطمبة باستمرار اثناء تنفيذ
الحصة الدراسية
 .20يتابع (الطالب -المعمـ) حضكر كغياب الطمبة في
بداية الحصة الدراسية
 .21يعمؿ (الطالب -المعمـ) عمى تقسيـ الطمبة إلى
مجمكعات صغيرة كفقان لمتطمبات المكقؼ الصفي
كتحقيؽ النظاـ في الفصؿ.
 .22يعمؿ (الطالب -المعمـ) عمى تكفير لعدالة في تكزيع
األسئمة عمى الطمبة أثناء عرض الدرس
 .23يراعي (الطالب -المعمـ) نظافة كترتيب كتنظيـ الغرفة
الصفية عند البدء بالدرس
المجال الثالث :ادارة السموك
 .24يقكـ (الطالب -المعمـ) بإعطاء الطمبة تكصيات قبؿ
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بدء عرض الدرس تساعدىـ عمى االلتزاـ كاليدكء أثناء
عرض الدرس
 .25يقكـ (الطالب -المعمـ) عمى جذب انتباه الطمبة حكؿ
ما يدكر داخؿ غرفة الصؼ
 .26يقمؿ (الطالب -المعمـ) مف سمكؾ الطمبة في االجابات
الجماعية أثناء تنفيذ الدرس
 .27يشخص (الطالب -المعمـ) سمككيات الطمبة في
الحصة الصفية.
 .28يستخدـ (الطالب -المعمـ) األسمكب الديمقراطي أثناء
تنفيذ عناصر الدرس
 .29يعمؿ (الطالب -المعمـ) عمى تكضيح أىداؼ المكقؼ
التعميمي لمطمبة
 .30يحاكؿ (الطالب -المعمـ) أف يجنب الطمبة العكامؿ
التي تؤدم إلى السمكؾ الفكضكم
 .31يتعامؿ (الطالب -المعمـ) بحزـ مع سمكؾ الطالب غير
المرغكب فيو
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 .32يستخدـ (الطالب -المعمـ) سياسة كاضحة تتعمؽ بكيفية
التعامؿ مع الطمبة
 .33يقيـ (الطالب -المعمـ) مع الطمبة عبلقات انسانية
ايجابية مع الطمبة
 .34يراعي (الطالب -المعمـ) الفركؽ الفردية بيف الطمبة في
تكزيع األدكار في المكقؼ التعميمي.
 .35يستخدـ (الطالب -المعمـ) العبارات كاأللفاظ الجيدة
كالمريحة لمطالب داخؿ غرفة الصؼ
المجال الرابع :الدافعية
 .36يمتمؾ (الطالب -المعمـ) عمقان معرفيان في نظريات
كاستراتيجيات تعديؿ السمكؾ
 .37يربط (الطالب -المعمـ) عناصر الدرس ببعض
األحداث المكجكدة في المجتمع إلثارة الطمبة كرفع
دافعيتيـ
 .38يعمؿ (الطالب -المعمـ) عمى تشجيع الطمبة لطرح
اآلراء كمناقشتيا معيـ إلثارة دافعيتيـ لمتعمـ
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 .39يطرح (الطالب -المعمـ) أسئمة الدرس بطريقة مثيرة
كمشكقة لمطمبة
 .40يحدد (الطالب -المعمـ) النشاطات كاألعماؿ التي
ينبغي عمى الطمبة ممارستيا
 .41يتيح (الطالب -المعمـ) الفرصة أماـ الطمبة لتحقيؽ
ذاتيـ مف خبلؿ النشاط الصفي.
 .42يكظؼ (الطالب -المعمـ) مصادر البيئة المحمية في
إثارة دافعية الطمبة.
 .43ينمي (الطالب -المعمـ) ثقة الطمبة بأنفسيـ مف خبلؿ
احتراـ آرائيـ.

176

يهسك رلى ( :)6االطتجبَخ ثصىرتهب انُهبئُخ

كمية الدراسات العميا
ماجستير إدارة تعميمية
اإلخكة كاألخكات المعمميف في مدارس التدريب
تحية طيبة كبعد؛
استكماالن لمتطمبات التخرج لنيؿ درجة الماجستير في برنامج إدارة تعميمية  /جامعة الخميؿ ،تقكـ الباحثة
بإجراء دراسة حكؿ "مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة الخميؿ لميارات إدارة الصؼ مف كجية
نظر المعمـ المرشد " كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تضع الباحثة بيف أيديكـ استبانة لجمع البيانات البلزمة
لمدراسة ،لذا نرجك مف حضرتكـ التكرـ باالطبلع عمى االستبانة ،كاختيار مستكل استجابتكـ عمى كؿ فقرة
فييا كفقا لما ينسجـ مع كجية نظركـ ،راجية منكـ التكرـ باإلجابة عف جميع الفقرات دكف استثناء كبدقة
 ...كتؤكد الباحثة لكـ بأف االستبانة التي بيف أيديكـ ىي ألغراض البحث العممي فقط ،كلف تستخدـ
ألغراض أخرل.
كاقبمكا فائؽ االحتراـ
الباحثة :أماني ىاشـ زلكـ
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القسـ األكؿ :المعمكمات األكلية (الديمغرافية)
 -1مكاف العمؿ :أ -مديرية كسط الخميؿ ( )
ج -مديرية جنكب الخميؿ (
 -2الجنس :أ -ذكر (

)

)

 -3المؤىؿ العممي :أ -ماجستير(
 -4الخبرة :أ -مف ( )5-1سنكات (

ب -مديرية شماؿ الخميؿ (
د -مديرية يطا(
ب -أنثى (

)

)

)

ب -بكالكريكس(
)

)

)

ب )10-6( -سنكات(

ج-أخرل(

)

) ج -أكثر مف 10سنكات(

القسـ الثاني :الرجاء كضع إشارة (√) بجانب كؿ فقرة في الخانة التي تتفؽ مع درجة مكافقتؾ حسب كجية نظرؾ
بخصكص المجاالت التالية:
●

مبلحظة :المقصكد بػ

 (المعمـ المرشد) :ىك المعمـ المتعاكف كالمقيـ في مدرسة التدريب بصفة مستمرة ،كلديو خبرة في مجاؿ التدريس.-

(الطالب -المعمـ) :ىك الطالب المسجؿ في مساقات التربية العممية ،كالذم يقكـ بالتدرب في المدارس خبلؿ فترة دراستو بالجامعة.
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)

الرقـ

اإلجابة

الفقرة

عالية
جدا
المجاؿ األكؿ :ميارة التخطيط لمدرس مف قبؿ (الطالب -المعمـ)
.1

يخطط ذىنيان لكيفية تنفيذ الدرس

.2

يكازف بيف عناصر الدرس كالزمف المحدد لمحصة

.3

يخطط لتنفيذ استراتيجيات تعميمية داخؿ غرفة الصؼ

.4

يسعى إلى تكفير الكسائؿ التعميمية قبؿ البدء في عرض
الدرس

.5

يختار الكسائؿ التعميمية التي تناسب األىداؼ السمككية

.6

يقكـ بتحديد أىداؼ الدرس قبؿ تنفيذ الحصة الدراسية

.7

يصمـ األنشطة الصفية المناسبة

.8

يخطط لمخطة اليكمية لمدرس تخطيطان يعكس المعرفة
كالميارات عند الطمبة

.9

يصكغ أىداؼ سمككية قابمة لمقياس

 .10يحدد أساليب التقكيـ المناسبة لمدرس خبلؿ تنفيذ الحصة
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عالية

متكسطة

ضعيفة

ضعيفة
جدا

الدراسية
 .11يحرص عمى تكضيح بعض المفاىيـ الكاردة في الدرس أثناء
التخطيط لو.
 .12يكتب األىداؼ السمككية التعميمية عمى السبكرة.
المجاؿ الثاني :ميارة التنظيـ إلدارة الصؼ مف قبؿ (الطالب -المعمـ)
 .13ييتـ بكجكد اإلضاءة ،كاألدكات التعميمية داخؿ غرفة الصؼ
قبؿ البدء بعرض الدرس
 .14يكزع المسؤكليات عمى الطمبة حسب قدرات كؿ طالب
 .15يييئ المناخ الصفي اإليجابي لمطمبة أثناء عرض الدرس
 .16يستخدـ أسمكب الحكار كالنقاش أثناء عرض عناصر الدرس
 .17يدير المناقشات داخؿ غرفة الصؼ بطريقة تساعد عمى
ضبط النظاـ أثناء المكقؼ التعميمي
 .18يتابع الطمبة باستمرار اثناء تنفيذ الحصة الدراسية
 .19يتابع حضكر كغياب الطمبة في بداية الحصة الدراسية
 .20يعمؿ عمى تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة كفقان
لمتطمبات المكقؼ الصفي كتحقيؽ النظاـ في الصؼ.
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 .21يكزع األسئمة بعدالة بيف الطمبة
 .22ييتـ بنظافة كترتيب الغرفة الصفية
المجاؿ الثالث :ميارة تعديؿ سمكؾ الطمبة مف قبؿ (الطالب – المعمـ)
 .23يحدد قكاعد االنضباط الصفي قبؿ بداية الحصة
 .24لديو القدرة عمى جذب انتباه الطمبة
 .25يحد مف سمكؾ الطمبة في اإلجابات الجماعية أثناء تنفيذ
الدرس
 .26يمكنو تشخيص مشكبلت الطمبة الصفية
 .27يستطيع تكجيو كحؿ المشكبلت الصفية التي تكاجو الطمبة
بأسمكب عممي ممنيج
 .28يستخدـ األسمكب الديمقراطي أثناء تنفيذ الدرس
 .29يقمؿ مف العكامؿ التي تؤدم الى السمكؾ الفكضكم
 .30يتعامؿ بحزـ مع سمكؾ الطالب غير المرغكب فيو
 .31يستخدـ سياسة كاضحة تتعمؽ بكيفية التعامؿ مع الطمبة
 .32يبني عبلقات انسانية إيجابية مع الطمبة
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 .33يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة في تكزيع األدكار في
المكقؼ التعميمي
 .34يستخدـ العبارات كاأللفاظ الجيدة كالمريحة لمطمبة داخؿ
غرفة الصؼ
 .35يمتمؾ عمقان معرفيان في نظريات كاستراتيجيات تعديؿ السمكؾ

 .36يغرس األنماط السمككية اإليجابية في الطمبة مف خبلؿ دكره
كقدكة
المجاؿ الرابع :ميارة إثارة الدافعية مف قبؿ (الطالب – المعمـ)
 .37يستطيع تحفيز كاثارة دافعية الطمبة
 .38يربط عناصر الدرس ببعض األحداث المكجكدة في المجتمع
إلثارة الطمبة كرفع دافعيتيـ
 .39يعمؿ عمى تشجيع الطمبة لطرح اآلراء كمناقشتيا معيـ إلثارة
دافعيتيـ لمتعمـ
 .40يثير دافعية الطمبة مف خبلؿ استخدامو ألسمكب العصؼ
الذىني
 .41يصمـ نشاطات تعمؿ عمى إثارة دافعية الطمبة
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 .42يتيح الفرصة أماـ الطمبة لتحقيؽ ذاتيـ مف خبلؿ النشاط
الصفي
 .43يكظؼ الكثير مف مصادر كتقنيات التعمـ إلثارة دافعية
الطمبة
 .44ينمي ثقة الطمبة بأنفسيـ مف خبلؿ احتراـ آرائيـ
 .45يستخدـ األسمكب التعاكني في التدريس بطريقة تعمؿ عمى
إثارة دافعيتيـ
 .46يعزز الطمبة بعد أدائيـ لميمة معينة
 .47يثير دافعية الطمبة مف خبلؿ استخداـ األسمكب القصصي
 .48يستطيع إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ استخداـ أسمكب التعمـ
بالمعب
 .49يعمؿ عمى إثارة دافعية الطمبة مف خبلؿ تنفيذ مسابقات
تعميمية متنكعة
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يهسك رلى ( :)7كتبة تظهُم يهًخ خُىة اخلهُم
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يهسك رلى ( :)8كتبة تظهُم يهًخ مشبل اخلهُم
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يهسك رلى ( :)9كتبة تظهُم يهًخ وطػ اخلهُم
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