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 لشكر والتقديرا
 

 أجمعين، وصحبو آلو وعمى ، محمد سيدنا المرسمين خير عمى الموالس   الةوالص   العالمين، رب هلل الحمد

 ال من" وسمم وعمي اهلل صمى اهلل قول رسول من وانطالقاً  ، راسةالد   ىذه إنجاز عمى وفقني الذي هلل الحمد
     ."اهلل يشكر ال اسالن   يشكر

 
راسة فأني أتوجو بالشكر الجزيل والعرفان نجاز ىذه الد  إبالقوة والقدرة عمى  ن عمي  الشكر هلل بعد أن م  

خص بالشكر كمية العموم أستكمال دراستي  و الجميل إلى جامعة القدس عمى إتاحتيا ىذه الفرصة إل
 لعاممين فييا.ربوية بجميع ىيئتيا واالت  
  

من مشوار  ةيايفس، أن يجد اإلنسان نفسو عمى عتبة الن  سعد القمب، ويبعث البيجة في الن  فأنو لما ي  
عب والمشقة، ولكن كل ىذا يكون ىينًا عندما تجد طويل لم يخل من العثرات، وحفل بكثير من الت  

رشادات وأراء جعمت أساتذة أجالء أفاضل، كانوا عونًا لي طوال ىذا المشوار بما قدمو  ه من نصائح وا 
 ، والمأمول ممكنًا.عب ىيناً الص  

 
لذا يسعدني في ىذا المقام إلى أن أتوجو بالشكر الجزيل ألستاذي الدكتور عفيف زيدان الذي تفضل 
بقبول اإلشراف عمى ىذه الرسالة ومنحني من عممو وجيده الشيء الكثير فكان بتوجيياتو المخمصة 

 ساند منذ بداية ىذا العمل وحتى خرج صورة مكتممة.عين والم  ل والم  م الفاضنعم المعم  

لى الذي وىبني  أغمى ما اكتنز في ىذا الوجود  والدي   إلى الجزيل بالشكر أتقدم أن أنس وال الكريمين وا 
شراقو حب العمل  لى  العزيز زوجيبسمة األمل وا  خواني وبناتي أبنائيوا   من قدموه لي لما وأصدقائي وا 

 .والبحث راسةالد   ستكمالإل وتشجيع ةمساعد

 أنيب واليو توكمت عميو باهلل إل توفيقي وما

 الباحثة                                                                     

 الجعاره  يوسف كفاح زىير                                                            



 ج

 

 الممخص 
 

ربية العممية م المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  عرف عمى الص  الت  راسة إلى الد   ىدفت ىذه
راسة من جميع تكون مجتمع الد  مين في محافظة بيت لحم،  وسبل تطويرىا من وجية نظر المعم  

لدى 2017-2016 راسي جالت لمعام الد  مين في محافظة بيت لحم، وقد بمغ عددىم وفق الس  المعم  
( 222راسة من)تكونت عينة الد  ( معممًا ومعممة، و 2222عميم في محافظة بيت لحم )ربية والت  مديرية الت  

وتم  ،راسة%( من مجتمع الد  10أي بنسبة )معممة،  122معمم و 100حيث يتضمن معممًا ومعممة 
م إعداد أسئمة المقابمة لقياس بقية العنقودية، استخدمت الباحثة مقابمة واستبانو ، تريقة الط  اختيارىم بالط  

جراءىا مع عدد من المعم  سبل تطوير صفات المعم   مين وتحميل اإلجابات لمعرفة النتائج، م المتعاون، وا 
لمتأكد من و  ( بندًا،22حيث تضمنت) م المتعاون،فات المتوافرة في المعم  وتم إعداد االستبانة لقياس الص  

 وتوجيياتيم، وأرائيمن المحكمين، وبناًء عمى مالحظاتيم عمى عدد م عرضتراسة فقد الد   أداةصدق 
بحساب  وقامت الباحثة أيضاً تم تعديل صياغة بعض الفقرات لغوًيا حتى يتناسب مع أىداف األداة، 

اخمي وحسب معادلة وتم حساب الثبات بطريقة االتساق الد   ارتباط بيرسون لفقرات االستبانة،معامل 
 (.0.97( حيث بمغ معامل كرونباخ ألفا لالستبانة )Cronbach Alphaالثبات كرونباخ الفا )

 
نحرافات المعياريـة المتوسطات الحسابية واإلالمعالجة اإلحصائية لمبيانات بإستخراج   استخدمت الباحثة

ختبـار تحميـل ا  (، و (t-testم اختبـار )ت( ااسـتخدتـم ختبار الفرضـيات وإل لكل فقرة من فقرات االستبانة، 
ســـتخدام الـــرزم إومعامـــل ارتبـــاط بيرســـون ومعادلـــة الثبـــات ألفـــا وذلـــك ب(، ANOVA) ألحـــاديا التبـــاين

 .SPSS))اإلحصائية 
 

ـــأن درجـــة  راســـةنتـــائج الد  وقـــد أظيـــرت  فـــي جميـــع عاليـــة كانـــت  م المتعـــاونفات المتـــوافرة فـــي المعم ـــالص 
(. 0.44 ) ف المعيـاريواإلنحـرا(، 4.35مدرجـة الكميـة )ل الحسـابيمتوسـط الراسـة حيـث كـان مجاالت الد  

نفيـذ، ويميـو مجـال الت  (، 4.44) فقد حصل مجال العالقات اإلنسانية عمى أعمى متوسـط حسـابي ومقـداره
وبينت عدم وجود فروق  دريس،قويم، ويميو مجال تخطيط الت  مكن العممي، ويميو مجال الت  ويميو مجال الت  

ـــة ، (دريس، الخبـــرة فـــي الت ـــخصـــصالت  ) راســـةتعـــزى لمتغيـــرات الد   ـــائج وجـــود فـــروق ذات دالل وبينـــت النت
  .أعمى من بكالوريس لصالح العمميالمؤىل و  اإلناثلصالح  الجنسإحصائية تعزى لمتغير 

 
الباحثـة عمـى عقـد دورات ونـدوات تدريبيـة أثنـاء الخدمـة مـن أجـل تـدريب  أوصـتوفي ضوء ىذه النتائج 

 م. المعممين الذكور عمى التدريب لمتربية العممية وتشجيعي
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Abstract 

 

The aim of the study was to investigate the the available qualities in the cooperating 

teacher in practical education program and ways of developing it from the point of view of 

teachers in Bethlehem governorate. 

 

The researcher studied also the effect of gender, Specialization, educational qualification 

and experience on the available qualities in the cooperating teacher in practical education 

program, a sample of (222) male and female teachers was clustery chosen,  including (100)  

males and   (122)  females  

10% of study population. For achieving the purpose of the study a questionnaire has been 

constructed. The questionnaire consists of (52) items. Validity of the instrument was 

checked. Moreover (Cronbach Alpha) is used to check the and reliability of the 

questionnaire its found (0.97). Data of the study is analyzed using the (SPSS) through 

calculating the main average and the standard deviation for each item of the questionnaire, 

the (t- test) and ( Anova ) are used.   

 

The study revealed the following results:- 

The average of the qualities available in the comparative teachers  was (4.35) which is very 

high. There were no significant differences in the means of the qualities available in the 

comparative teachers due to Specialization, and experience. However analyzing data of the 

study revealed significant differences in the means of to the variable of gender in four of 

females, educational qualification for those who are higher than bachelors'.According to 

these results, the researcher recommends in holding training sessions for male teachers to 

train and motivate them for the program of practical education. 
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 الفصل األول
______________________ ______________________________ 

 خمفية الدراسة ومشكمتها 
 

 المقدمة 1:  1
 في الخوض أو حتى جميًعا، الحياة محاور في كثيرة متغيرات حياتنا يالزم الذي السريع التطور يرافق
 الواقع في التغييرات مع ىذه يتعامل جسم وجود إلى يدعو مما والتعمق، البحث تتطمب جديدة محاور
 الجامعات، سيما وال ربويةالت   ىي المؤسسات الحاجات ىذه تمبي أن يمكن التي المؤسسات وأفضل لي،الحا
 إذ خريجييا، خالل من المجتمع إلى وتوصيميا ىذه المستجدات توظيف في األقوى القوى تشكل ألنيا

 إلى إضافة بالمجتمع، رتقاءاال في تسيم حتى المختمفة، الميادين في مؤىمين لمعمل أفراًدا توفر أن يفترض
 يؤكد عمى الذي األمر الخالق، والعمل واإلبداع والتفوق الشاممة الجودة نحو جديدة ىناك توجيات ذلك
 بيذه باإلشراف مؤىمين لمقيام أساتذة من فييا لما المجتمع لتطور المدخل اعتبارىا عمى بالجامعات البدء

 .( 2008س )حزبون،دريالت   مينة في الخوض عمى قادرين وطمبة الميمة،
 فيي ربوية،الت   كميات العموم في الخدمة قبل مينالمعم   إعداد لبرامج الفقري العمود العممية ربيةالت   عدوت   
 اإلعداد عصب أنيا راسية المتعددة، كماالد   المساقات في خبرات من البالط   اكتسبو لما العممي طبيقالت  
 إلى اتدريجيً  نتقالإلوا األساسية، لوظيفتو المستقبل األولى عممم مواجية تمثل الواقع في ألنيا ربوي،الت  

 نياية العممية ربيةالت   وتمثل معيا، والتكيف التأقمم إلى واألخذ بيده مينتو مشكالت إلى يتعرف حيث
 /مبةالط   فييا يطبق التي المتعاونة والمدارس ربويةالت   العموم كميات الذي تتعاون مينالمعم   إعداد برنامج
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مبة الط   عمى اإلشراف ميمة وتناط المبتغاة، ألىدافو البرنامج تحقيق عمى الميداني مون تدريبيمالمعم  
 وىؤالء م المتعاون،والمعم   المتعاون، المدرسة ومدير الميداني، المشرف من أدائيم، بكل وتقويم مينالمعم  
 الميدانية المشكالت بعض لوجودفاعمة  بصورة ومتابعتيم مبةالط   عمى اإلشراف في صعوبة يواجيون قد
 .(2007 وغانم، نمرة أبو(
 

الب الط   سموك عمى تأثيرىا حيث من مينالمعم   إعداد برنامج في الخبرات أىم من العممية ربيةالت  تعد 
 عميميةالت   والوسائل دريسالت   وطرق والمناىج التربوية واإلدارة النفس عمم نظريات بين والوصل م،المعم  

 راسيةالد   لممواد إذا كان ذلك، وخارجو فالص   داخل عميميةوالت   ربويةالت   المواقف العممية في وتطبيقاتيا
 التي ىي العممية ربيةالت   نإف ربوية،الت   لمممارسة ظريةوالمبادئ الن   األصول تحديد في جوىري دور

 .(2000طبيق )محمود، لمت   وقابميتيا المبادئ تمك مصداقية ختبارإب البتسمح لمط  
 

 أثناء المرور سبق لو حيث خبرة، منو وأكثر م،المعم   البلمط   أكبر زميل الحقيقة في المتعاون موالمعم  
 يأتي بما العممية ربيةخطة الت   تنفيذ في يسيم أن يمكن المتعاون مالمعم   فإن ثم ومن ،معمماً  إعداده
 طرق إلى ويوجيو ومحتواه، المنيجواقع  لو المدرسة، ويبين مرافق عمى ليطمعو مالمعم   البالط   يرافق
 ويحدد جتماعية،الثقافية واإل بخمفياتيم ضوء معرفتو في المختمفة راسيةالد   فوفالص   طمبة مع عاملالت  
 ويشاىد الي،الت   األسبوع خالل بتدريسو مالب المعم  الط   الذي سيقوم القادم رسالد   وموضوع المادة فرع
 ومق  وي   دريسيةالت   بخبراتو عميو يبخل وال مالمعم   البلمط   – ذلك أمكن ، ماةالعممي ربيةالت   حصص كل

غيابو،  أثناء وتوجيييم مينالمعم   مبةالط   إرشاد في العممية ربيةالت   مشرف عن باستمرار، وينوب أداءه
 مةذات الص   عميميةالت   الوسائل إعداد مثل دريس،الت   غير أخرى بأنشطة مالمعم   البالط   فويكم  

 الخاصة روستحضير الد   راسك   عمى طمعوي   تخصصو، في المدرسي المنيج محتوى بموضوعات
 في قةالد   وتحري أجل تصويبيا من البناءة قتراحاتاإل ويقدم عمييا، مالحظاتو ويبدي مالمعم   الببالط  

 مىع ويحثو المدرسية، فترة االمتحانات خالل المجان داخل بالمراقبة مالمعم   البالط   إعدادىا، ويكمف
 معو، تائجالن   ومناقشة رجاتالد   ورصد بطالب المدرسة الخاصة اإلجابة أوراق تصحيح في المشاركة
 ألخر وقت من تخصصو مجال في العممية ربيةالت   المقرر ومشرف بأستاذ لتقاءاإل عمى والحرص
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 المدرسة، في إشرافو تحت المتدربين مينالمعم   مبةالط   من طالب حول كل وأرائو بانطباعاتو لتزويدىما
 (.3002بكر، )دندش وأبو تطويرىا أجل من العممية ربيةبالت   األمور الخاصة ومناقشة

 
 الكفايات من مجموعة عمى مبنياً  م إعداداً المعم   البالط   إعداد في ىاماً  دوراً  العممية ربيةالت   وتمعب

 األخذ مع قتدار،ابفاعمية و  المينة تمك بمتطمبات القيام من وتمكنو دريس،الت   تؤىمو لمينة التي دريسيةالت  
 يشيده الذي والتكنولوجي العممي طورالت   لتواكب ىذه الكفايات لنوعية المستمرة المراجعة عتباراإل بعين

 .المستقبمية وتحدياتو العصر ىذا متطمبات مع ولتتالءم العصر الحالي،
 

 أبرز من (Competency-Based Teacher Education) الكفاية أساس عمى مالمعم   تربية وت عد  
 دريسيةالكفايات الت   تحديد عمى تجاهاإل ىذا يقوم إذ مين؛المعم   وتدريب في إعداد المعاصرة وجياتالت  

 ما تحديد بموجبيا يتم التي بالمعايير تزويده وعمى ودقيق، واضح بشكل مالمعم   البالط   يحتاجيا التي
 في معروف ىو ما عمى عكس والممارسة األداء مىع تدريبو إلى إضافة الكفايات، من تمك يكتسبو

 (.2010 صواوين، ظرية )أبوالن   المعارف أساس المبنية عمى التقميدية مالمعم   برامج إعداد
فيي  ،مين( مرحمة ىامة وضرورية من مراحل إعداد المعم  1981والتربية العممية كما يراىا حمدان )

 ،وتعميمياً  ،ظري نفسياً حقق من عممية إعدادىم الن  ربية الت  الت   منية التي يسمح فييا لطمبةتمك الفترة الز  
دارياً  راسية الحقيقية تحت إشراف وتوجيو لمساعدتيم عمى اكتساب الخبرات ومتطمبات المواقف الد   ،وا 

 طبيق.مربيين مؤىمين من كمية اإلعداد ومدرسة الت  
 

 ة العممية تتم بعدد من المراحل ىي:ربيالت   أن( 1996القدس المفتوحة )جامعة وقد جاء في دليل 
المكون  ،وليا عدد من المكونات تتضمن المكون المعرفي اإلدراكي ،فالممارسة ،فالمشاركة ،المشاىدة

ربية العممية مترابطة ومتداخمة مع التأكيد عمى أن مكونات الت   ،والمكون األدائي ،الوجداني االنفعالي
عمى م الب المعم  نظم في ىذا اإلطار لمساعدة الط  رات التي ت  والخب يدف مجمل األنشطةستت ،ومتكاممة

 ف وخارجو.عميمية داخل الص  كية التي يحتاجيا في أدائو لميماتو الت  و سماكتساب الكفايات المينية وال
 ربويةالت   ظرياتوالن   المبادئ لتطبيق مالمعم   الببو الط   يقوم تربوي مختبر بمثابة تكون العممية ربيةوالت  
 العممية ربيةالت   برنامج من خالل تتم التي ىي يحققيا فائدة اكبر أن يدرك بحيث فغرفة الص   في



5 

 

 عوباتالص   المشكالت أو اكتشاف من ذلك بعد ويتمكن عممية،الت   عميميةالعممية الت   أطراف مع وتعاممو
 .بشكل واقعي التربوي الميدان في تواجيو التي

 
 بيا ىتماماإل زاد فقدت م،المعم   إعداد في برنامج كبيرة أىمية من يةالعمم لمتربية ولما ذلك عمى وبناء
 قتصاديةواإل جتماعيةلممتغيرات اإل استجابة قويم،الت   وكذلك نفيذوالت   ييئةوالت   خطيط واإلعدادالت   حيث من

 االتي أصابي عام، بشكل ربويةالت   العممية وبخاصة الحياة كل مناحي تصيب أخذت التي والمعموماتية
 التي العممية ربيةالت   عمى ذلك انعكس بحيث دريسوالت   عممالت   نظريات في والتحديث طويرالت   من الكثير
 تقدم التي راسات والبحوثخالل الد   من المستمر طويروالت   قويموالت   لممراجعة بدورىا أن تخضع يجب

 المختمفة نظومتيام وعناصر العممية ربيةالت   في الممارسات الحاصمة عمى واقعية أحكاماً 
         (. 2007)العبادي،

 عمى المدرسة في المتدرب البالط   لمساعدة المتعاون مالمعم   فات فيتوافر العديد من الص   يتطمب كما
المشكالت  حل ميارات اكتساب عمى ومساعدتو العمل، في يجابياإل كيفالت   وتحقيق وافق المينيالت  

 عممالت   كتساب ميارةا  و  وموضوعية، عممية أسس عمى الميني قويموالت   مبة،بالط   تتعمق التي تمك وبخاصة
  المفتوحة، القدس )جامعة تنفيذه قبل العمل خطط تصحيح عمى واإلشراف اتي،الذ   قويموالت   اتيالذ  

(2008 . 
   

 مشكمة الدراسة: 2:  1
في  فات الواجب توافرىاعرف إلى الص  لت  ا نو ال بد منألمست الباحثة من خالل عمميا معممة متعاونة 

عرف لسبل مين والت  ربية العممية العمود الفقري لبرنامج إعداد المعم  عتبر الت  حيث ت   ،م المتعاونالمعم  
ربية م المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  حيث سعت ىذه الدراسة لفحص الص   ،تطويرىا

  .محافظة بيت لحم مين فيالعممية وسبل تطويرىا من وجية نظر المعم  
 لمينة وتأىيميم مينالمعم   مبةالط   إعداد مجال في وبارزاً  ىاماً  مكاناً  العممية ربيةالت   برنامج يحتل 
 مالمعم   البيتيح لمط   الذي الميني والجانب األكاديمي الجانب بين ىامة ربط حمقة يشكل حيث دريسالت  

 تعممو ما يقوم بترجمة حيث ،مؤثراتو بجميع المدرسي المناخ مع فاعلوالت   العممية الممارسة فرصة
 فوفالص   في طبيقمرحمة الت   إلى اإلعداد كمية في ربويةوالت   والسموكية المعرفية الجوانب من البالط  
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 ومدير المتعاون مالمعم   إلى باإلضافة اإلعداد، كمية من مؤىمين وتربويين مينيين بإشراف راسيةالد  
 (.  1998المغيدي،( مقيمين ينكمشرف طبيقالت   مدرسة
 تكن لم إن م،المعم   إعداد عناصر أىم من  (Practice Education)العممية ربيةالت   تعتبر وبذلك
 العالقة الوثيقة فييا وتتمثل المستقبل، معمم حياة في الفترات أخصب من - بحق  -فيي ،جميعاً  أىميا
عداد التربية كميات بين  يتعرف طبيقي ففيياالت   وعمميا والمدارس التأىيمي ديمياألكا وعمميا مينالمعم   وا 

 عميمالت   عن خصائص عامة فكرة ويكتسب دريس،الت   مينة أىم متطمبات عمى الغد ومعمم اليوم طالب
 .  1996))راشد، اجحالن  

 ىاتحسينيا وتطوير  إلى تيدف قيادية تعاونية إنسانية ربية العممية عمميةالت   أصبحت تقدم ما وبناء عمى
 وقدراتو إمكاناتو فعال واستثمار بشكل بأدواره القيام عمى ومساعدتو مبالمعم   ىتماماإل خالل من وتقويميا
كسابو  حميا عمى والعمل من مشكالت، يعترضو ما ومعرفة الالزمة، عميميةالت   الميارات من العديد وا 

 .مستمر بشكل الميني نموه عمى تشجيعو إلى باإلضافة ومواجيتيا
 

 راسة:أهداف الد   3:  1
 راسة إلى:تيدف ىذه الد  

ربية العممية من وجية نظر م المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  ـ التعرف إلى الص   1
 مين. المعم  

ربية تعاون في برنامج الت  م المفات المتوافرة في المعم  ـ التعرف إلى دور بعض المتغيرات في الص   2
 مين. ر المعم  من وجية نظ العممية

 ربية العممية.م المتعاون في برنامج الت  عرف إلى سبل تطوير صفات المعم  ـ الت   3
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 راسة :أسئمة الد  4 :  1
 راسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية:سعت الد  

ر ربية العممية من وجية نظم المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  ما الص   السؤال األول:
 مين؟المعم  

ربية العممية من وجية م المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  ىل تختمف الص   السؤال الثاني:
  وسنوات خبرتو(؟   مؤىمو العممي، م، وتخصصو،ختالف )جنس المعم  إمين بنظر المعم  

لعممية من وجية نظر ربية ام المتعاون في برنامج الت  ما سبل تطوير صفات المعم   السؤال الثالث:
 مين؟ المعم  

 

 راسة :فرضيات الد   5: 1 
 فرية اآلتية:  قامت الباحثة بتحويل السؤال الثاني إلى الفرضيات الص  

فات في الص   ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية األولى:
مين تعزى لمتغير ة العممية من وجية نظر المعم  ربيم المتعاون في برنامج الت  المتوافرة في المعم  

 الجنس. 
فات في الص   ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثانية:

مين تعزى لمتغير ربية العممية من وجية نظر المعم  م المتعاون في برنامج الت  المتوافرة في المعم  
 خصص.الت  

فات في الص   ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثالثة:
مين تعزى لمتغير ربية العممية من وجية نظر المعم  م المتعاون في برنامج الت  المتوافرة في المعم  

 .المؤىل العممي
فات ي الص  ف ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الرابعةالفرضية 

ربية العممية من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير م المتعاون في برنامج الت  المتوافرة في المعم  
 .دريسفي الت   الخبرة
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 أهمية الدراسة:6 :  1
 راسة من خالل ما يأتي: تبرز أىمية ىذه الد  

مين ي صفات المعم  راسات القميمة التي تبحث فراسة في حدود عمم الباحثة من الد  تعتبر ىذه الد  
 ربية العممية في محافظة بيت لحم.المتعاونين في برنامج الت  

 مين المتعاونين. ربوي بأبحاث تسد الفجوة في صفات المعم  من المتوقع أن تغني األدب الت   -
 .مين المتعاونينلتطوير صفات المعم   أن تقدم تصور من المتوقع -
 

 الدراسة: اتحددم7 :  1
 ربية العممية.في برنامج الت   مينالمعم   المحدد البشري:
 محافظة بيت لحم. المدارس الحكومية في المحدد المكاني:
 .  2016-  2017من العام الدراسي األول: الفصل المحدد الزماني

 

 راسة:مصطمحات الد   8: 1 
 العون ليم ويقدم أكثر، أو معمم طالب عمى يشرف المتعاونة المدرسة في معمم: المتعاون مالمعم  

 من بو بما يقومون تتعمق مناسبة تربوية توجييات ويبدي تدريسيم، في ويرافقيم والمساعدة،
 2002)ويعرفو العيوني وعبد الرحمن ) . 2010)،الشاعرأداءه ) قوموي   المدرسة، في أعمال
 م ويشترط أنالب المعم  عين من قبل وزارة المعارف والذي يقوم بتدريس تخصص الط  م الم  المعم  

دريس في مدرسة التطبيق عن ثالث يكون من المتميزين في األداء، وال تقل خبرتو في الت  
 سنوات.

عين في المدرسة بصورة رسمية، والذي يساعد زمالئو في م الم  ىو المعم   :م المتعاون إجرائيا  المعم  

وجيو، دريس من حيث: اإلرشاد والت  مين عمى القيام بعممية الت  مبة المعم  خصص من الط  الت  
 ،ومراقبة أدائو في أثناء إعطائو لمحصص الفعمية، وكذلك يساعدىم عمى فيم وظيفتيم

 ،ويحمميم عمى التفاني في القيام بيا ،يدفعيم إلى اإلخالص في أدائيا اً واإليمان بيا إيمان
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يجابي في الميذ نحو االشتراك اإلوبذلك يمكنيم توجيو نمو الت   ،عمى خير وجو يستطيعونو
 .لمجتمعحياة ا

 

 أثناء في الخدمة وتأىيميم قبل مينالمعم   إعداد برنامج من طبيقيالت   الجانب ىي :العممية ربيةالت  

 م،المعم   البالط   من قبل وخارجو فالص   في يتم الذي الخدمة أثناء في الخدمة وتدريبيم
شراف  متعاونة، درسةوم ومعمم متعاون، الجامعة، في دريبالت   أو التأىيل، أو اإلعداد، ىيئة وا 
 :المكونات من عدد ولو الممارسة، ثم المشاىدة، فالمشاركة، : المراحل من بعدد يتم والذي

 ىيو  . 2008)المفتوحة، القدس )جامعة نفعالية، واألدائيةاإل والوجدانية اإلدراكية، المعرفية
 ظرياتادئ والن  والمب المفاىيم لتطبيق المتدربين لمطمبة الفرص إتاحة إلى تيدف تربوية عممية

لكسب  المدارس لمتدريس في الحقيقي الفعمي الميدان في سموكي أدائي بشكل ربويةالت  
 عمى قادراً  البالط   يصبح بحيث عميمية،الت   العممية طبيعة تتطمبيا التي دريسيةالت   الميارات

 (. 1997المنعم، وعبد األغا (وفعالية ممارستيا بكفاية

 

ربية عمى مدى فترة زمنية محددة، تحت برنامج تدريبي تقدمو كميات الت   :ربية العممية إجرائيا  الت  

مين لتطبيق ما تعمموه نظريًا، تطبيقًا عمميًا، في الب المعم  إشرافيا، بيدف إتاحة الفرصة لمط  
دريس الفعمي في المدرسة، األمر الذي يعمل عمى إكسابيم الميارات أثناء قياميم بالت  

 عميمية. ويحقق األلفة بينيم وبين العناصر البشرية والمادية لمعممية الت   دريسية المنشودة،الت  
 

عمى بعد  مسطينيةلمسمطة الف   التابعة الضفة الغربية ، تقع فيفمسطينية مدينة لحم:محافظة بيت 

نسمة بدون سكان مخيمات   (30000)يبمغ عدد سكانيا ،القدس كم إلى الجنوب من 10))
، ولممدينة أىمية عظيمة فمسطين وتعتبر مركزًا لمثقافة والسياحة في الالجئين،

تضم بيت لحم العديد من الكنائس،  (عيسى يسوع المسيح لكونيا مسقط رأس المسيحيين لدى
وقد بنيت الكنيسة فوق  ،(قسطنطين األكبر ، التي بنيت عمى يدكنيسة الميد ياولعل أىم

كيف أو مغارة يعتقد أنيا اإلسطبل الذي ولد فيو المسيح، ويعتقد أن ىذه الكنيسة ىي أقدم 
 الكنائس الموجودة في العالم. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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 النظري والدراسات السابقة  اإلطار
  :النظري اإلطار 1.1

وجية مف  وسبؿ تطويرىا ربية العمميةامج الت  ـ المتعاوف في برنفات المتوافرة في المعم  الص  موضوع  عدي               
 ميف في محافظة بيت لحـ، مف أىـ المواضيع وأحدثيا في المجاؿ التأىيمي لممعمـ، فقدنظر المعم  

راسات والد   ظري،تنوعت أىداؼ الباحثيف واىتماماتيـ في ىذا الموضوع، ويتناوؿ ىذا الفصؿ اإلطار الن  
 عقيب عمييا.السابقة) العربية واألجنبية( والت  

معاىد  إلىميف مف معممي المرحمة االبتدائية المعم   بإعدادربوية الخاصة سسات الت  ؤ ومع تطور الم
المعمميف في كميات التربية, تبمور مفيوـ التربية العممية وتنوعت خبراتيا وتنظيماتيا التطبيقية  إعداد

  (. 2007)عطية والياشمي,بيا مبة المعنييفلتخصص الط   تبعاً  عدت ليا برامج خاصة متنوعةأو 
 بياف خالؿ مف العممية التربية موضوع بتناوؿ قامت التربوي، األدب عمى الباحثة إطالع خالؿ ومف

 بعض عف لمحديث تطرقت ثـ ومراحميا، ومبادئيا، وأسسيا ومتطمباتيا، وأىميتيا، وأىدافيا، مفيوميا،
، ومف ثـ إلى المحمي المستوى ثـ العربي، لمستوىا ثـ العالمي المستوى عمى العممية لمتربية النماذج

 مشكالتيا وأدوار العامميف فييا.

 مفيوم التربية العممية :

ربويوف حوؿ تسمية الفترة التي يمارس فييا طالب الكمية فترة تدريبو عمى التدريس فمنيـ مف اختمؼ الت   
 أوالعممي  تدريبك أخرىاؾ مسميات ربية الميدانية وىنربية العممية ومنيـ مف سماىا الت  سماىا الت  
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الميدانية مصطمح  ربيةمصطمح الت   أفدريس واليدؼ مف ىذه المسميات واحد, حيث دريب عمى الت  الت  
عميـ في المدرسة ممارسة الت   عميـ يعنيميداف الت   إلىيعـ ويشمؿ جميع ىذه المصطمحات الف النزوؿ 

ف أيجيدىا و  أفيارات التي يرغب المربوف في وتشمؿ كذلؾ التدريب عمى الم وأساليبوبكؿ طرقو 
ة العممية وكذلؾ مواجية كؿ المشكالت التي تقع في الميداف سواء كاف سيكتسبيا المدربوف بالممار 

وخمقية  إداريةبقواعد  والتعود كذلؾ عمى االلتزاـ حتى في مكتب المعمميف, أـداخؿ الفصؿ  أـبالمدرسة 
 .( 2007 الييجاء, أبو) وثيقاً  دريس ارتباطاً الت   محددة واتجاىات وقيـ ترتبط بمينة

)المحتوى  تضـ مراحؿ ما يتـ تقديمو نظرياً  ألنيا األفضؿربية العممية ىو وقد يكوف مصطمح الت  
تطبيقية في قاعات الكمية والتعميـ المصغر وعرض  دروس  أنشطةالنظري لمتربية العممية( يتخممو 

طبيؽ في المدارس)الميداف( يعاود في مرحمة الت   يكوف عممياً  حية ومناقشتيا, ومنيا ما أومسجمة 
 قد البناء.ـ لمشرفة لممناقشة, والمداولة, الن  الب المعم  خالليا الط  

مف  أساسياً  مكوناً  أنياربية العممية عمى مفيوـ الت   أف( 2004لبدة كما ورد في الخطيب ) أبووذكر 
 يجابية نحوىا,اإل , وتكويف االتجاىاتدريسة ميارات الت  التربوي حيث يتـ فييا ممارس داإلعدامكونات 

ؼ وفي المواقؼ ظرية التي تعمميا معمـ المستقبؿ داخؿ حجرة الص  والميارات الن   وتطبيؽ المعمومات
تساعده عمى تعديؿ سموكو  متخصصيف يقدموف لو تغذية راجعة إشراؼتحت  عميمية المختمفة,الت  

 مف طرؽ تدريس وتقنيات تربوية. ختيار وتطبيؽ ما يراه مناسباً إ التعميمي وتطويره, وتشجيعو عمى
وعميو  ربيةـ في كميات الت  الب المعم  الط   حصمة ما درسوالتربية العممية ىي م   أف( 2003ويرى شحاتة )

ف أو  واف يحظى بوقت كافي لمتدريب, ما تمقاه مف مناىج دراسية, يمارس عممياً  أفنو مف الضروري إف
لمفكر  وامتالكومعمـ ذي خبرة ودراية  بإشراؼداخؿ الفصؿ  أدائوراجعة عمى  ةذييحصؿ عمى تغ
 التربوي الحديث.
 إعدادطبيقي مف برنامج عتبارىا الجانب الت  إمع ىذه التعريفات لمتربية العممية ب (2004ويتفؽ عبد اهلل )

المدارس المتعاونة وبالتعاوف  إحدىوتنفذه في فترة زمنية محددة في  ميف الذي تقدمو كمية تربوية,المعم  
وتمكينو  الب عمى اكتساب ميارات التدريس,وذلؾ بيدؼ مساعدة الط   تمؾ الكمية, إشراؼمعيا تحت 

عميـ وخارجيا, وتنمية تقديره لمينة الت  ـ في المدرسة بيا المعم  مف ممارسة الوظائؼ المتعددة التي يقوـ 
المعمميف  إعدادلبرنامج الذي تعده كميات التربية ومعاىد ا بأنيا( 2008, وقد عرفيا الرشايدة )واألخالؽ
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ـ المعم   البلممارستيـ مينة التدريس, وفي ىذا البرنامج  يتـ تزويد الط   لمطمبة الذيف يدرسوف بيا تمييداً 
كمعمـ مستقبمي, ويشتمؿ ىذا البرنامج عمى  أدائوواالتجاىات الالزمة في  بالمعمومات والميارات, والقيـ

الب طبيؽ العممي التي يقضييا الط  لفترة الت   وىي تمييداً  ،منيا ما يجري في الكمية األنشطة عدد مف
 بأسموبعممية المنظمة والمخططة عميمية الت  ويتفاعؿ مع مجموعة مف المواقؼ الت   ،ـ في المدارسالمعم  

 .والجامعةمشترؾ بيف وزارة التربية والتعميـ  إشراؼعممي تحت 
والخبرات التي يعد ليا وتنظـ  األنشطةربية العممية ىي جميع الت   إف( 2007)اشميعطية والي قد ذكرو 

عميـ وتساعده عمى ـ لمينة الت  الب المعم  تييئة الط   إلىالتي ترمي  المعمـ, إعدادبرنامج  إطارفي 
 الميمات أدائو ثناءأالتعميمية والكفايات المينية والسموكية التي يحتاجيا في  األساليباكتساب 

 ؼ وخارجو.والفعاليات التعميمية داخؿ الص  
 : (2007)عطية والياشميكما يرى  قسمين إلىربية العممية وتقسم الت  

يساعده عمى دخوؿ  اإعدادً الب الط   إعداد إلىظري الذي ييدؼ ىذا الجانب مف المقرر الجانب الن   
امتحاف  بإجراءفي ىذا الجانب  البالجانب العممي ويحتوي عمى الكفايات التعميمة لممعمـ ويقوـ الط  

 تحريري يعطي نسبة مف عالمة المقرر حسب قوانيف الكمية.
بالخبرة الميدانية مف خالؿ المشاىدة والمشاركة  البالط  تزويد  إلىالجانب العممي الذي ييدؼ 

ربوية ية الت  يمارس العمم أفالب , وعمى الط  ا وتقويماً وتنفيذً  والممارسة لجوانب العممية التربوية تخطيطاً 
, ويقـو كؿ مف المشرؼ كامالً  فترة زمنية حسب قوانيف الكمية ويداوـ في المدرسة المتعاونة دواماً 

عد مف الجامعة ـ في ىذا الجانب حسب نموذج م  الب المعم  ـ المتعاوف والط  والمدير والمعم   األكاديمي
 .عطي تتمة نسبة العالمة لممساؽ كمووي  

 :(2007)عطية والياشميكما يرى  العممية ربيةالت   أىداف

 ىذه عمييا تقـو التي األسس بيف األوؿ المكاف في وتقؼ العممية، ربيةالت   عناصر أىـ األىداؼ ت عد 
 ـالمعم   البالط   يحققيا أف والمتوقع عمـ،الت   نواتج عمى تتوزع ثـ عامة تكوف ما عادة واألىداؼ ،ربيةالت  
 لمتربية العامة األىداؼ ذكر عمى تقتصر أف الباحثة رأت ولقد ،العممية ربيةالت   برنامج خالؿ مف

 .فيو وأسيبوا القوؿ فييا وفصموا أىدافيا إلى تعرضوا التربوييف مف العديد ألف العممية؛
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 :(2007)عطية والياشمي كما يرى العممية لمتربية أىداف وتتمثل

 ـالمعم   البالط   إكساب ،التخرج بعد المينية بمسؤولياتو لمقياـ وتربوياً  نفسياً  ـالمعم   البالط   إعداد 
 ولألسس لممبادئ العممي لمتطبيؽ ـالمعم   لمطالب الفرصة إتاحة ،تخصصو مجاؿ في الالزمة الميارات

 البالط   صقؿ ،الواقعي الميداف في ربويالت   اإلعداد مقررات في ـالمعم   البالط   درسيا التي ظريةالن  
 التكيؼ عمى ـالمعم   البالط   مساعدة ،األنشطة الصؼ، إدارة في متطورةال األساسية بالخبرات ـالمعم  
 ـالمعم   لمطالب الفرصة إتاحة ،لحميا المناسب التصرؼ إلى تحتاج التي الصفية المشكالت مواجية في

دارة األساسييف، وبالمعمميف بزمالئو باالحتكاؾ  الخبرة إلكساب التربوي واإلشراؼ المدرسة، وا 
 عمى التعرؼ ـالمعم   لمطالب الفرصة إتاحة ،األداء تحسيف عمى والعمؿ إليو، سدىت   تيال والتوجييات

مكاناتو قدراتو الكتشاؼ ـالمعم   لمطالب الفرصة إتاحة ،فييا يتدرب التي المرحمة في عميميةالت   المناىج  وا 
 وتكويف الكاممة بالمسؤولية اإلحساس ـالمعم   لمطالب تيحي   الذي المدرسي المناخ تييئة ،التدريسية

 اتخاذ عمى القدرة بر،الص   اإلخالص، دؽ،الص  (مثؿ عميـالت   مينة نحو اإليجابية تجاىاتاإل
 ،تحسينيا عمى والعمؿ األعماؿ، وتقويـ اتيالذ   قييـالت   ميارات ـالمعم   البالط   إكساب ...(،القرارات
 إكساب ،واألساليب الطرائؽ مف يناسب ما عمى لمتعرؼ المدرسي العمؿ في الحقيقية القدرة عف الكشؼ

 األساسييف، والمعمميف زمالئو مع تفاعمو خالؿ مف اجتماعية وعالقات شخصية صفات ـالمعم   البالط  
دارة  200).6 حمس،) التربوي والمشرؼ التدريب، مدرسة وا 
 أنشطة مف تتضمنو ماو  العممية ربيةالت   أف( Cheung & Yin, 2001) ويف شوانؽ مف كؿ ويرى
 في فاعالً  معمماً  ليصبح الالزمة تجاىاتواإل والميارات المعمومات ـالمعم   البالط   إكساب في تسيـ

 عمى تعمؿ العممية ربيةالت   أف (Dricsoll & Nagel, 1994) وناقؿ دريكسوؿ مف كؿ ويرى .المستقبؿ
 مجاالت في ميةالتعمي الخبرات اكتسابو في تتمثؿ ـالمعم   البالط   أدوار في أساسية عناصر عدة تحقيؽ
دارة قويـوالت   خطيطوالت   اإلعداد تباع ؼ،الص   وا   في،الص   قويـوالت   دريسالت   في مختمفة أساليب وا 

 .اتيالذ   قويـالت   إلى باإلضافة
 دريبالت   في ـالمعم   البالط   ينجزه ما مع بالتكامؿ إال تتحقؽ ال العممية ربيةالت   أىداؼ أف الباحثة وترى

 تمكنو واتجاىات وميارات ميمة معمومات المرحمة ىذه خالؿ يكتسب البالط   ألف ذلؾ الميداني،
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 وتحسيف خصصية،الت   ظريةالن   المعمومات صقؿ العممية بيةر الت   أىداؼ مف أف إذ ناجحًا، معمماً  ليصبح
 ؽحقت   لكي أنو الباحثة وترى كما ،المدرسي الجو مع وتكيفو التدريس، ميارات في ـالمعم   البالط   كفاءة

 صدؽ بكؿ مسؤولياتيـ يتحمموا أف فييا المشاركيف عمى يجب منيا المرجوة األىداؼ العممية ربيةالت  
 .وجو خير عمى رسالتيـ أداء سبيؿ في جيداً  يدخروا وأال واىتماـ، وأمانة

 :العممية ربيةالت   أىمية
 ربية،الت   كميات لبرامج قريالف العمود دعت   العممية ربيةالت   أف عمى العالقة ذو ربويالت   األدب يجمع 

 إعداد يبقى وبدونيا ـ،المعم   لمطالب ربويالت   اإلعداد عصب فيي ميف،المعم   إعداد في اويةالز   وحجر
 تسعى التي األىداؼ أىمية مف العممية ربيةالت   أىمية نبعتو  ،ورؽ عمى حبر دريسالت   لمينة البالط  

 أىمية وتتجمى ،ميفالمعم   إعداد عممية في المعاصرة يةربو الت   تجاىاتاإل مع انسجاميا ومدى لتحقيقيا
 الجانبيف بيف الوصؿ حمقة العممية ربيةالت   عدت    (2001) ودلوؿ األستاذ أوردىا كما العممية ربيةالت  

 العممية ربيةالت   عدت   ،ربويالت   والجانب األكاديمي الجانب :وىما التربية، كميات عمؿ في األساسييف
 ـالمعم   لمطالب تتيح ،دريسالت   مينة نحو لمطالب الفعمي االتجاه ينشأ خاللو مف الذي يالحقيق الميداف
 ،التدريس عممية إلنجاح بيا القياـ عميو يجب التي األنشطة عمى واقعية بصورة يتدرب ألف الفرصة
 خالليا ـالمعم   البالط   يتعرؼ ،معيـ يتعامؿ كيؼ ويتعمـ ،اآلخريف مع ـالمعم   البالط   عالقات تعزيز
 .المختمؼ دريسيةالت   لممثيرات واستجابتيـ تصرفاتيـ في المختمفة واألنماط الميذالت   سموؾ عمى
 لذلؾ عبة،الص   الميف مف عميـالت   أف عمى (Heath &Camp, 1993)  وكامب ىيث مف كؿ ويؤكد

 الخبرة ضرورة عمى يزوالترك المينة، تمؾ أداء في تساعد قد التي الميدانية العممية ربيةالت   مف بد ال
يتؿ ماري وتشير كما ،العمؿ واقع في دريبيةالت    العممية ربيةالت   أف إلى (Mary & Etal, 1979) وا 

 الخطايبة ويرى  ،الخدمة قبؿ الميني اإلعداد في النشاط ووأوج المعمميف إعداد في الخبرة قمة تمثؿ
 راجعة تغذية تشكؿ العممية ربيةالت   في دريبالت   عممية أف في تكمف العممية ربيةالت   أىمية أف 2002))

 ربيةالت   برنامج خالؿ مف ـالمعم   البالط   يرى حيث ،نظرياً  درسيا التي المعارؼ حوؿ ـالمعم   البلمط  
 المدرسة في التدريسية العممية بالكفايات الجامعة في درسيا التي ظريةالن   المواد صمة مدى العممية
 .عمييا قبؿفي   ظريةالن   راساتالد   بأىمية التامة القناعة البالط   لدى ولدي   قد مما ؼ،والص  
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 اإلعداد عصب كونيا في تكمف العممية ربيةالت   أىمية أف1997) ) المنعـ وعبد األغا ويؤكد كما
 حيث إلى بالتدريج بو نتقاؿواإل األساسية، لوظيفتو المستقبؿ معمـ مواجية ىي الواقع في ألنيا ربوي؛الت  

 البالط   إكساب عمى تعمؿ كما معيا، والتكيؼ التأقمـ إلى بيده واألخذ مينتو، مشكالت ىعم يتعرؼ
 .الالزمة الخبرات ـالمعم  
 المستقبؿ، معمـ حياة في الفترات أخصب مف العممية ربيةالت   فترة أف( Carr, 1988) كير ويرى

 طبيقي،الت   وعمميا والمدارس التأىيمي، األكاديمي وعمميا ربية،الت   كميات بيف الوثيقة العالقة فييا وتتمثؿ
 عف عامة فكرة ويكتسب التدريس مينة متطمبات أىـ عمى الغد ومعمـ اليوـ، طالب يتعرؼ ففييا

 واستراتيجياتو وأساليبو دريسالت   طرؽ أبرز وعف الجيد، ـالمعم   وسمات اجح،الن   عميـالت   خصائص
 إدارتو كيفية وعف والحديثة، منيا المعتادة عميميةلت  ا الوسائؿ ستخداـا  و  ختيارإ كيفية وعف ومداخمو،
 مع عممو أثناء في تصادفو التي الحقيقية لممواقؼ مجابيتو خالؿ مف تالميذه تقويـ وكيفية لفصمو،
 وعمى ربوية،الت   األىداؼ تحقيؽ في ودورىا المدرسية األنشطة عمى كذلؾ ويتعرؼ المدرسة، تالميذ

 صبحسي   لكونو خصيةالش   جوانبو بعض الفترة ىذه في تنمو كما المدرسية، رةاإلدا ودور المدرسي ظاـالن  
 .ومسئوالً  ومعمماً  قائداً 

 في األساسي المحوري في ميفالمعم   لمطمبة ضرورية العممية لمتربية الميـ ورالد   سبؽ مماوترى الباحثة 
 والمبادئ المفاىيـ طبيؽلت اإلعداد طور في وىـ المعمميف لمطمبة الفرصة تتيح ،ربيةالت   برنامج

 الالزمة دريبيةالت   الميارات ميفالمعم   مبةالط   خالليا مف يكتسب ،أدائي بشكؿ ربويةالت   ظرياتوالن  
 إعداد برامج في محورياً  مركزاً  حتاللياإ إلى العممية ربيةالت   أىمية وترجع، دريسالت   لمينة إلعدادىـ
 يعزز الذي السميـ األدائي واألسموب الصحيحة، لعمميةا الطريقة أنيا عمى ليا ينظر حيث المعمميف،

 .ظريةالن   والمبادئ والمفاىيـ المعارؼ تطبيؽ عمى ـالمعم   البالط   قدرة

  :العممية ربيةالت   متطمبات
 العممية ربيةالت   متطمبات تصنيؼ يمكف أنو ترى ربويالت   واألدب الكتب عمى الباحثة إطالع خالؿ مف
 : قسميف إلى
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 :العممية التربية عمى والمشرفين القائمين تخص باتمتطم 
 اإلشراؼ عدي   التي العوامؿ مف مجموعة عمى أىدافو تحقيؽ في العممية ربيةالت   برنامج نجاح يتوقؼ 
 خطيطبالت   تقـو البرنامج عمى اإلشراؼ ىيئة أف ذلؾ أىميا، مف العممية ربيةالت   برنامج عمى ربويالت  
 لمطمبة المستمر الميني موالن   فرص توفير عمى يعمؿ الذي دريب،الت   برنامج نفيذوت واإلعداد نظيـوالت  

 تحقيؽ نحو موجية عممية نظيـوالت   خطيط،الت   ىذا وأف وتدريبيـ، إعدادىـ برنامج أثناء في المعمميف،
 رفيفوالمش القائميف تخص متطمبات وىناؾ العممية، ربيةالت   أطراؼ لجميع واضحة محددة تربوية أىداؼ
 نتياءاإل سرعة :في تتمثؿ العممية ربيةالت   مف المرجوة األىداؼ تحقيؽ في تساعد العممية ربيةالت   عمى
 بتحديد الخاصة اإلدارية اإلجراءات مف العممية ربيةالت   برنامج في لمطمبة المبكر سجيؿالت   إجراءات مف
 وجمع العممية ربيةالت   لبرنامج ابقةالس   اتلممقرر  مبةالط   إنياء مف والتأكد المشرفيف، وعدد المدارس عدد

 مبةالط   عدد حوؿ عميميةالت   واإلدارات اإلعداد كميات بيف اـالت   عاوفالت   ،وتبويبيا التسجيؿ استمارات
 مبةالط   رغبات تحقيؽ ومدى ميف،المعم   مبةالط   مف مدرسة كؿ ونصاب المدارس وعدد ميفالمعم  
 المجاالت في العممية ربيةالت   أىداؼ وضوح ،يرغبونيا التي سالمدار  إلى توجيييـ في ميفالمعم  

 المدرسة ومدير ربوي،الت   والمشرؼ ـالمعم   البالط   مف لكؿ ،(نفعاليةاإل الميارية، المعرفية،(الثالث
، لمبرنامج قويـوالت   نفيذوالت   خطيطالت   عمميات أثناء العممية ربيةالت   مفيـو عمى التركيز ،المتعاوف ـوالمعم  
 مسؤوليات تحديد، الميداني دريبالت   قسـ طريؽ عف بالبرنامج العامة باألحكاـ ميفالمعم   مبةالط   إعالـ
 . 1998)بي،يوالحم سالـ) مشرفيف أو إدارييف كانوا سواء العممية ربيةالت   قسـ منسوبي وأدوار

  :مالمعم   البالط   تخص متطمبات

 ترى العممية ربيةالت   برنامج في ـالمعم   البالط   حنجا إلى تؤدي مناسبة عمؿ ظروؼ توفير أجؿ مف
 يكوف أف :وىي العممي طبيؽالت   عند مراعاتيا ـالمعم   البالط   عمى يجب متطمبات ىناؾ أف الباحثة
 مف واثقاً  يكوف أف، بتعميميـ سيقوـ الذيف الميذالت   نمو لمرحمة الرئيسية لمخصائص وفيـ دراية عمى
، لمتدريب ممارستو عند عميو تسيطر قد التي الخوؼ حواجز تخطي عمى اعدهتس ألنيا كبيرة، ثقة نفسو
 مراعاتيا ويجب بتعميميـ، سيقوـ الذيف الميذالت   وقدرات وحاجات ميوؿ عمى يتعرؼ أف يجب

شباعيا  كؿ في تخصصو مادة في راسيةالد   المقررات بجميع كافية دراية عمى يكوف أف يجب ،وا 
 القياـ قبؿ فييا سيتدرب التي المدرسة إلى يتوجو أف يجب ،فييا سيتدرب التي المرحمة صفوؼ
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 إمكانات عمى وليتعرؼ ميف،والمعم   المدرسة مدير مثؿ فييا المسئوليف عمى يتعرؼ حتى فييا بالتدريس
 العممية؛ ربيةالت   بأىمية مقتنعاً  يكوف أف يجب ،وأنشطتيا ومرافقيا دواميا وأنظمة وتجييزاتيا المدرسة

 أثناء تواجيو التي عابالص   مف كثير عمى والتغمب العممية ربيةالت   مسئوليات تحمؿ في يدتف ألنيا
 (بو ستعانةواإل حضيرالت   بدفتر واالىتماـ روسالد   إعداد بكيفية دراية عمى يكوف أف يجب ،دريبالت  

 . 1997)المنعـ، وعبد األغا

 :العممية ربيةالت   ومبادئ أسس
 منطمقات بمثابة ت عد التي والمبادئ األسس مف مجموعة عمى أىدافيا تحقيؽ يف العممية ربيةالت   تستند 

 المناخ توفر حتى وتنظيميا العممية ربيةالت   برنامج تخطيط عند مراعاتيا مف البد التي العممية، لمتربية
 جزءاً  مميةالع ربيةالت   عدت  وىي:  منيا والمرجوة المنشودة األىداؼ نحو سيرىا توجيو أجؿ مف ليا المالئـ

 في خمؿ أي فإف وبالتالي بو، وتتأثر فيو تؤثر فيي ولذلؾ اجح،الن   ـالمعم   إعداد برنامج مف يتجزأ ال
 يتطمب ،وأىدافو البرنامج نتائج عمى سينعكس أنو كما العممية، ربيةالت   مسار عمى سيؤثر البرنامج ىذا

 ربيةالت   نجاح يتوقؼ ،المتنوعة والمادية البشرية اإلمكانات مف مجموعة توافر العممية ربيةالت   نجاح
 ربيةالت   أىداؼ تكوف أف يجب ،قويـالت   في والكفاءة نفيذ،الت   في والميارة خطيط،الت   في قةالد   عمى العممية
 وفي عممية، أسس عمى العممية ربيةالت   تقويـ ينبغي ،فييا المشاركة األطراؼ لكافة واضحة العممية
 قويـالت   ىذا يكوف وأف ميف،المعم   إعداد مجاؿ في المعاصرة ربويةالت   اتتجاىواإل المتغيرات ضوء

 توعية أىمية ،ومتكاممة شاممة العممية ربيةالت   خطة تكوف أف ينبغي، العممية ربيةالت   لخطط مستمر
 وأبو دندش) ومتطمباتيا العممية ربيةالت   بأىداؼ المتعاونيف ميفوالمعم   التدريب مدارس مديري
 (. 2003بكر،
 وذلؾ ربوية،الت   لنظريةبا وثيقاً  ارتباطاً  العممية ربيةالت   ترتبط :التالية المبادئ1997) ) اهلل عبد ويذكر
 ربيةالت   برنامج مف أساس ركف المشاىدة ،ربويةالت   ظريةالن   عف منبثقة بأكمميا ميفالمعم   إعداد برامج ألف

 العممية ربيةالت   تأخذ اليادفة المنظمة المشاىدة عمى القدرة تنمية إلى تيدؼ العممية فالتربية العممية،
 اإلشراؼ في يسيـ تعاونية عممية العممية ربيةالت   ،ميفالمعم   مبةالط   بيف الفردية الفروؽ عتباراإل بعيف
 عف بعيدة طبيعية ظروؼ في تتـ عندما فائدة أكثر العممية ربيةالت   تكوف، واحد طرؼ مف أكثر عمييا
 .صطناعيةاإل جو
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 بكر وأبو دندش ذكرىا التي لممبادئ مةمكم1997) ) اهلل عبد ذكره التي المبادئ أف الباحثة وترى
 .ليا العممي الجانب وخاصة العممية التربية مكانة تبرز أساسية مبادئ فيي 2003))

 
  :العممية التربية مراحل

نما وليمة، ـوي في أىدافيا ويحقؽ العممية، ربيةالت   ثمار ـالمعم   البالط   يجني ال  مسيرة عبر ذلؾ يتـ وا 
 مف العديد تطرؽ ولقد ،ـالمعم   البالط   وينفذىا يمارسيا التي العممية، لمتربية المتعددة المراحؿ مف

 .المراحؿ ىذه لبياف التربوييف
 وجامؿ الفرا، و 2007))والياشمي وعطية (2003) والعمايرة ،(2008) يونس مف كؿ اتفؽ فقد 
 مرحمة ،المشاىدة مرحمة :ىي أساسية مراحؿ ثالث إلى العممية ربيةالت   راحؿم تصنيؼ في 1999))

   .الممارسة مرحمة ،المشاركة
 طبيؽ،الت   مدارس داخؿ أي العممي، دريبالت   جانب عمى فقط يركز صنيؼالت   ىذا أف الباحثة وترى
 ربيةالت   كميات في بدأت العممية فالتربية الجامعات، في ربيةالت   كميات داخؿ اإلعداد جانب ويغفؿ

 .أخرى مرة الكميات في تقـو ثـ المدرسة، في فعمياً  وتمارس
 مراحؿ أربعة إلى العممية ربيةالت   مراحؿ(1979)  الحؽ وعبد(2006)  السعيد مف كؿ يصنؼ بينما
 التطبيؽ مرحمة، )الجزئية المشاركة)الموزع التطبيؽ مرحمة، المشاىدة مرحمة، التييئة مرحمة :ىي
 .) الكمية المشاركة)كثؼالم

 مرحمة فقط أضاؼ أنو سوى السابؽ، التصنيؼ عف كثيراً  يختمؼ ال صنيؼالت   ىذا أف الباحثة وترى
 داخؿ الواقع مف الفعمي عميـالت   جو عمى ـالمعم   البالط   ليتعرؼ ميمة؛ مرحمة تعتبر والتي ييئةالت  

 كميات داخؿ ـالمعم   لمطالب اإلعداد جانب فؿيغ أيضاً  صنيؼالت   فيذا معو، عامؿالت   وكيفية المدرسة،
 .الجامعات في ربيةالت  

 مرحمة ،ـالمعم   لمطالب المعرفي التييؤ مرحمة :وىي مراحؿ ستة إلى1996) ) راشد يصنفيا فيما
، دريبالت   مدرسة داخؿ الحية المشاىدة مرحمة ،المصغر دريسالت   مرحمة ،المتمفزة فيةالص   المشاىدة
 .الكامؿ الفعمي دريسالت   مرحمة ،دريبالت   مدرسة داخؿ الجزئية المشاركة مرحمة
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 ،السابقة التصنيفات مف العممية لمتربية العممية لممراحؿ تفصيالً  أكثر صنيؼالت   ىذا أف الباحثة وترى
 والثقافي األكاديمي اإلعداد مرحمة :وىي مراحؿ ستة إلى1998) ) بييوالحم سالـ ويصنفيا كما

 .الفعمي التطبيؽ مرحمة ،المشاركة مرحمة، قدالن   مرحمة ،المشاىدة مرحمة ،مييدالت   مرحمة ،والميني
 تناولو في عمييا ويزيد السابقة، صنيفاتالت   يشمؿ حيث وأشمؿ أعـ صنيؼالت   ىذا أف الباحثة وترى
 البالط   تمكف عمى تؤكد التي األىمية مف لو لما ربية،الت   كميات داخؿ ميفالمعم   مبةالط   إعداد لجانب
 ،عالي ثقافي مستوى عمى يكوف وحتى العممية، ربيةالت   خوض عمى قادر وأنو تخصصو، مف ـالمعم  
 مرحمة :يمي كما (2002) الخطايبة أوردىا كما الرئيسة العممية ربيةالت   مراحؿ بعرض الباحثة وستقـو

 العممية ربيةالت   تقويـ مرحمة ،دانيةالمي العممية ربيةالت   تنفيذ مرحمة، الميدانية العممية لمتربية مييدالت  
  :الثالث المراحؿ ليذه توضيح يمي وفيما، الميدانية

 :ىي فرعية مراحؿ ثالث إلى المرحمة ىذه وتقسـ :الميدانية العممية لمتربية مييدالت   مرحمة -أ

 :اإلعداد مرحمة  1 -
 خالؿ مف ظريةالن   لمعموماتا إكسابيـ حيث مف وتييئتيـ، مبةالط   إعداد عمى المرحمة ىذه وتشتمؿ
 عمى لمتعرؼ فرصة مبةالط   تعطي التي األساليب، مواد خالؿ مف كذلؾ الالزمة، خصصيةالت   المواد

 دريسالت   معمؿ خالؿ مف كذلؾ المختمفة، تخصصاتيـ وفؽ الموضوعات تدريس في المتبعة األساليب
 حصص عرض خالؿ مف سواء دروس،ال بعض تنفيذ كيفية عمى مبةالط   تدريب يتـ بو الذي المصغر،
 خالؿ مف أو المدارس، في حقيقية تدريسية مواقؼ في عممية تربية لطمبة فيديو أشرطة عمى مسجمة
 مع بالتعاوف المشاىدة الحصة تقييـ يتـ ثـ زمالئيـ، عمى مبةالط   بعض قبؿ مف الحصص بعض تنفيذ

 نقد ثـ مسبقاً  معدة مالحظة نماذج خالؿ مف مبة،والط   العممية ربيةالت   مشرؼ أو األساليب مادة مدرس
 الحصة جودة مف تطور التي النقاط بعض واقتراح ،وسمبياتيا الحصة ايجابيات وذكر الحصة

 .المشاىدة
 وثقافياً  مينياً  إعداداً  ـالمعم   البالط   إعداد خالليا مف يتـ حيث ميمة، المرحمة ىذه أف الباحثة وترى
 طبيؽالت   بعممية يقـو عندما ميامو عميو يسيؿ كبير عممي مخزوف عنده يكوف حتى الجامعات، داخؿ
 .المدارس داخؿ العممي
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 :االستعداد مرحمة  2-
 في ممثمة والتعميـ التربية ووزارة التربية، بكميات ممثمة الجامعة بيف نسيؽالت   يتـ المرحمة ىذه في

 المدارس بتحديد تتعمؽ والتي الالزمة ءاتاإلجرا لعمؿ المتعاونة؛ والمدارس عميـوالت   ربيةالت   مديريات
 تخصص، لكؿ الالزمة الكتب بعض توفير عمى تشتمؿ كذلؾ عمييا، مبةالط   توزيع سيتـ التي المتعاونة
 كالً  الطمبة بأسماء قوائـ توزيع كذلؾ العممية، ربيةالت   طمبة قبؿ مف واستعارتيا المشرفيف، لدى ووضعيا
 مف مدرسة كؿ حاجة وحسب المدارس، اختاروا الذيف ةالطمب عدد عمى بناء تخصصو، حسب

 العممية ربيةالت   مشرفي نقؿ أجؿ مف نقؿ ؿوسائ وفيرت أجؿ مف الجامعة بإدارة تصاؿواال ،خصصاتالت  
 . 2005)ياسيف،) المدارس إلى الجامعة مف

 مف تقمؿ أنيا حيث الميداني، دريبالت   عممية في ساعدوت   سيؿت   المرحمة ىذه أف الباحثة وترى
 .ومخطط منظـ العمؿ وتجعؿ المدارس، داخؿ العممي طبيؽالت   تواجو التي والمشاكؿ عوباتالص  
 :التييئة مرحمة - 3
 العممية لمتربية وذىنياً  نفسياً  ميفالمعم   مبةالط   تييئة فييا ويتـ األقؿ، عمى أسبوع لمدة المرحمة ىذه تمتد
 أثناء ـالمعم   البالط   ودور إعدادىـ، في العممية ةربيالت   دور ليـ فيوضح لممدارس، خروجيـ قبؿ
 تتـ كما دريب،الت   مدرسة في المشكالت أو القضايا أو األمور بعض يعالج وكيؼ بالمدارس، دريبالت  

 . 2006)السعيد، (وتساؤالتيـ مبةالط   استفسارات عف اإلجابة
 المطموبة والمياـ إلجراءاتا لو وضحوت تعرفو حيث ـالمعم   لمطالب ميمة المرحمة ىذه أف الباحثة وترى
 .المدرسة داخؿ بيا سيقـو التي منو

 :الميدانية العممية ربيةالت   تنفيذ مرحمة -ب
 :المراحؿ وىذه البعض بعضيا مع مترابطة وىي فرعية مراحؿ ثالث المرحمة ىذه تشتمؿ
 في الكمية المشاركة حمةمر  ،دريسالت   في الجزئية المشاركة مرحمة ،المتعاوف لممعمـ المشاىدة مرحمة

 :المراحؿ ليذه مفصؿ توضيح يمي وفيما ،دريسالت  
 :المشاىدة مرحمة - 1
 مدرسة لكؿ فيخصص ،مجموعات إلى ميفالمعم   برامج طمبة يوزع دريبالت   مف المرحمة ىذه في

 دور يكوف المرحمة ىذه وفي ،تدريسيـ أثناء في متعاونيف معمميف المجموعات ىذه ترافؽ ،ةمجموع
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 تتاح حيث، وخارجو الصؼ داخؿ تتـ التي األنشطة ورصد واإلصغاء المشاىدة ميفالمعم   مبةالط  
 المتعاونة، المدرسة عمى لمتعرؼ الفرصة البالط   ويعطى واليادفة، العشوائية المشاىدة فرصة لمطالب

 تقدميا التي لخدماتوا ومرافقيا بنائيا وطبيعة واإلدارية، دريسيةالت   وىيئتيا المدرسي، نظاميا حيث مف
 بو يقـو وما المتعاوف، ـالمعم   مالحظة عمى المشاىدة ىذه تشتمؿ كذلؾ ،المحمي ولممجتمع لطمبتيا،

 أف ويمكف ليا، ومخطط ىادفة تكوف المشاىدة ىذه أف كما ،الفصؿ داخؿ وتعمـ تعميـ عممية مف
 ـالمعم   عند حضورىا تـ التي حصصال في مبةالط   بمناقشة يقـو ثـ العممية، التربية مشرؼ فييا يشارؾ

 . 1979)الحؽ، عبد) المتعاوف
 عمى ميفالمعم   مبةالط   المرحمة ىذه ساعدت   :يمي فيما المشاىدة مرحمة أىداؼ( 2000) األغا ذكريو 

 عمى تساعدىـ ،اآلخريف ومواجية دريسالت   بداية في تنتابيـ التي المخاوؼ مف كثير تقميؿ أو إزالة
 عرؼالت   عمى تساعدىـ ،صعبة تفاعالت مف فيو يحصؿ وما الفصؿ داخؿ الجديدة ةالحيا مع كيؼالت  

ستراتيجيات وأساليب طرؽ عمى  موضع في مشاىدتيـ خالؿ مف المدرسيف مف دريسالت   وميارات وا 
 وكسب مبةالط   مع لمتعامؿ أفضؿ تصورات وبناء تدريجياً  بالنفس قةالث   زيادة عمى ساعدىـت   ،نفيذالت  

 وضع أجؿ مف معيا عامؿالت   وكيفية فيةالص   بالبيئة الخاصة المشكالت بعض عمى عرؼالت  و  ،ثقتيـ
 تحكـ التي اإلدارية والقواعد ومكوناتو المدرسة مجتمع حوؿ معمومات اكتساب ،ليا المناسبة الحموؿ

 .المجتمع ىذا
 تزوؿ وفييا الفصؿ نحو باأللفة الشعور ـالمعم   البالط   عند ينمو المرحمة ىذه في أنو الباحثة وترى
 مرحمة تتيح كما المبتدئ، المعمـ دائماً  ليا يتعرض التي دريسالت   عممية مف ىبةوالر   المخاوؼ مف كثير

 لطمبة فرصة المشاىدة مرحمة أف كما وبشجاعة، بثقة ميذالالت   مواجية ميفالمعم   لمطمبة المشاىدة
 أخرى نماذج وعمى الخبرة، ذوي المدرسيف مف الجيد لمتدريس مختمفة نماذج عمى لمتعرؼ المجموعة

 ومف خبراتو مف ويستفيد بو يقتدي ناجحاً  معمماً  المشاىدة أثناء ـالمعم   البالط   يجد وقد ،جودة أقؿ
 راسيالد   العاـ بداية في أسابيع أربعة أو ثالثة أو أسبوعيف لمدة ىدةالمشا مرحمة تستمرقد و  طريقتو،

 .مبةالط   وظروؼ المشرؼ لتقدير تبعاً 
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 :التدريس في الجزئية المشاركة مرحمة - 2
 المرغوبة المعرفية والكفايات ظريةالن   المعمومات بعض توظيؼ نحو ىامة خطوة المرحمة ىذه تشكؿ
 النشاط ألواف في الجزئية المشاركة ويمكف ،السابقة المرحمة في اكتسبيا قد ـالمعم   البالط   يكوف التي

عداد باح،الص   طابور وضبط المناوبة، أعماؿ في كالمشاركة فيوالص   المدرسي  وتصحيح الوسائؿ، وا 
 الموقؼ ىذا كاف سواء مسبقاً  لو ومخطط محدد، تعميمي موقؼ بتنفيذ ـالمعم   البالط   ويقـو، الكراسات

 وقد التربوي، المشرؼ أو المتعاوف ـالمعم   إشراؼ تحت رسالد   البالط   وينفذ خارجو، أو ؼالص   في
 راسي،الد   اليـو أو الحصة باقي المتعاوف المعمـ يكمؿ ثـ كاممة، حصة أو الحصة مف جزء تنفيذ يكوف
 وجامؿ، )الفرا الحصة كؿ تحضير مف يعفيو ال الحصة مف جزء تنفيذ بأف الطالب يعرؼ أف بد وال

.(1999  
 يشارؾ ولكنو ريس،دالت   عف كاممة ليةؤو المس يتولى ال المرحمة ىذه في ـالمعم   البالط   أف الباحثة وترى
 ولياتؤ مس عمى يتعود حتى توتراً  وأقؿ طمأنينة أكثر يجعمو مما المياـ، بعض في األساسي ـالمعم  
 تسير أف ويجب حضير،الت   خطة حسب روسالد   تنفيذ وعمى الميذ،الت   مواجية وعمى روس،الد   إعداد
 .لذلؾ المعدة ويةربالت   الخطة وفؽ األساسي ـالمعم   مع دريسالت   في المشاركة مرحمة

 :التدريس عممية في الكمية المشاركة مرحمة - 3
 لممراحؿ يائيةالن   حصمةالم   فيي تعقيداً  وأكثرىا العممية، ربيةالت   مراحؿ آخر الكمية المشاركة مرحمة عدت  

ف ،المدرسة في المتعاوف ـالمعم   وواجبات بمياـ يقـو أف ـالمعم   البالط   وعمى السابقة،  حمةالمر  ىذه وا 
 ربوي،الت   المشرؼ متابعة تحت المدرسة، في ـالمعم   البالط   يؤديو الذي الفعمي دريسالت   مرحمة ىي

 رسمي أمر بموجب مؤقتاً  تعييناً  يعيف ـالمعم   البالط   إف حيث المتعاوف، ـوالمعم   المدرسة، ومدير
 أسابيع؛ ستة عف تقؿ ال لمدة المدارس إحدى في التعميـ إدارة بموافقة مشفوعاً  الكمية مف صادر
 لميمات خطيطالت   ـالمعم   البالط   يتولى المرحمة ىذه وفي ،فعمية ممارسة فييا دريسالت   ليمارس

 لو كما ـ،المعم   يؤدييا التي الواجبات بكؿ قائماً  كافة، مسؤولياتيا متحمالً  وتقويميا وتنفيذىا دريس،الت  
 . 2007)والياشمي، عطية(المدرسة في معمماً  كاف
 يكوف ـالمعم   البالط   ألف العممية، ربيةالت   برنامج في المراحؿ أىـ مف المرحمة ىذه أف الباحثة رىوت

 التعميمي، الموقؼ يتطمبيا التي عميميةالت   والنشاطات المياـ جميع تنفيذ عف كاممة وليةؤ مس مسئوال فييا
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 القياـ عمى تعينو حتى جيداً  ةالسابق المراحؿ مف استفاد قد يكوف أف ـالمعم   البالط   عمى يجب لذلؾ
 .بمفرده دريسالت   بمينة

 :والكمية الجزئية المشاركة مرحمتي خالل من امتالكيا مالمعم   البالط   من يتوقع التي الكفايات 
 يصبح أف والكمية الجزئية المشاركة مرحمتي في ـالمعم   البالط   مف الفعالة المشاركة خالؿ مف يتوقع 

 :عمى قادراً 
 التقويـ وأساليب واألنشطة واألساليب والوسائؿ والزمف والمحتوى األىداؼ متضمنة فصمية خطة وضع

 ،  ىدؼ كؿ لتنفيذ المناسب واألسموب بدقة األىداؼ محدداً  لمدروس اليومية الخطة كتابة ،المالئمة
 والقدرة عممية،ت  ال عميميةالت   الوسائؿ إعداد ،روسالد   مف درس لكؿ المناسبة دريسيةالت   األساليب استخداـ

 لممادة طبيقيالت   الجانب إبراز ،لمتفكير والمثيرة المختمفة األسئمة طرح عمى القدرة ،استخداميا عمى
 استخداـ الختامي كويني،الت   القبمي، :أنواعو بجميع التقويـ أساليب استخداـ ،تعميميا تـ التي ظريةالن  

 الفصؿ، نياية في تقويمية اختبارات عمؿ ،ظاـلن  ا عمى والحفاظ مبةالط   لضبط حديثة تربوية أساليب
 مناسبة وتدريبات أنشطة وتقديـ الطمبة، بيف الفردية الفروؽ مراعاة ،االختبارات ىذه تحميؿ عمى والقدرة

 . 2002)الخطايبة،) المختمفة لمستوياتيـ
 المستقبؿ معمـ فعالً  كوفي أف المتوقع مف السابقة الكفايات اكتسابو عند ـالمعم   البالط   أف الباحثة وترى
 .عالية وكفايات وميارات بقدرات يتمتع الذي

 :الميدانية العممية ربيةالت   تقويم مرحمة -ت
 دريسالت   بعممية لمقياـ تؤىمو مرحمة إلى وصؿ قد يكوف السابقة بالمراحؿ ـالمعم   البالط   مرور بعد

 يقـو المرحمة ىذه في فيو عميو، شرؼوي عممو الحظي   مف إلى يحتاج نفسو الوقت في ولكنو بمفرده،
ف أحيانًا، البالط   مف وزمالئو المتعاوف ـوالمعم   المشرؼ إشراؼ تحت بالتدريس  ربيةالت   في قويـالت   وا 
 المتعاونة، المدرسة ومدير المتعاوف ـوالمعم   التربوي المشرؼ مف كؿ فييا يسيـ تعاونية عممية العممية

 مف ـالمعم   البالط   بو يقـو ما كؿ يشمؿ قويـوالت   العممية، ربيةت  ال أركاف مف أساسي ركف أنو كما
  1997). اهلل، عبد (التعميمي لمموقؼ شاممة عممية ألنو نشاطات

 في المشاركة األطراؼ مف المقدمة قاريرالت   دراسة خالؿ مف ميفالمعم   لمطمبة العممية ربيةالت   تقويـ ويتـ
 العممية لتطوير يجابياتواإل السمبيات عف واضحة صورة تعطي قاريرالت   وىذه العممية، ربيةالت   تنفيذ
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 لعميد نيائياً  تقريراً  ربيةالت   كمية في العممية ربيةالت   شؤوف وؿؤ مس يقدـ فصؿ كؿ نياية وفي ،عميميةالت  
 ربيةالت   لجنة قبؿ مف تقدـ التي وصياتالت  و  الفصؿ، نياية في مبةالط   نتائج قريرالت   يتضمف الكمية
 المباشر تعامميـ خالؿ مف الحظوىا التي العممية، ربيةالت   مشرفي قبؿ مف المقدمة قتراحاتواإل العممية

 . 1996)راشد،) المتعاونة والمدارس مبةالط   مع

 
 أساليب اإلشراف عمى التربية الميدانية:

ـ، نظرًا الب المعم  الط   ىتماـ بعممية اإلشراؼ عمىعتناء واإلربية الميدانية أىدافيا يجب اإللكي تحقؽ الت  
لحاجتو خالؿ ىذه الفترة إلى مف يساعده ويوجيو ألداء عممو عمى الوجو األكمؿ لذا يكوف اإلشراؼ 

ـ المتعاوف في تعاونيًا بيف كؿ مف المشرؼ األكاديمي )مشرؼ الكمية(، ومدير المدرسة، والمعم  
فيف أف يكونوا متفيميف لعممية المدرسة، ولكي يحقؽ اإلشراؼ ىدفو فإنو يجب عمى ىؤالء المشر 

 اإلشراؼ التربوي بشكؿ عاـ.

 واألجنبية: العربية ولالد   في العممية ربيةالت   نماذج
 ليذا التدريبية والحاجات المختمفة والفمسفات األقطار باختالؼ العممية التربية في األنظمة تختمؼ
 :اليالت النحو عمى التعميمية المؤسسات باختالؼ تختمؼ كما القطر،

 :العربية الدول من نماذج  -أ
  :السعودية العربية المممكة في العممية ربيةالت  

 لمقرر مخصصاً  ليس أنو إال الجامعية، مبةالط   مسيرة مف األخير الفصؿ في العممية ربيةالت   تكوف
  خرىأ تخصصية بمقررات العممية ربيةالت   مقرر إلى إضافة البالط   يطالب بؿ فقط العممية ربيةالت  

 لإلعداد ظريةالن   المتطمبات جميع البالط   ينيي أف بعد العممية ربيةالت   مقرر تسجيؿ لمطالب ويسمح
 .2006) السميح،) خصصاتالت   حسب أخرى إلى كمية مف تختمؼ التي ربويالت  

 األسبوع يةبدا مف ربيةالت   بكميات خصصاتالت   لجميع والرابعة الثالثة الفرقة لطمبة العممية ربيةالت   وتبدأ
 الفرقة لطمبة العممية ربيةالت   وتتـ منو، التاسع األسبوع لنياية وتمتد الجامعي الفصؿ مف لمدراسة الثاني
 واحد يـو بمعدؿ منفصؿ، تمريف أسابيع خمسة الزمني البرنامج بناء عمى الثانوية، المدارس في الرابعة

  1990). صابر،) متصؿ تمريف أسابيع ثالثة، األسبوع في
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 البرنامج بناء عمى المتوسطة، المدارس في تتـ أنيا في الثالثة الفرقة لطمبة العممية ربيةالت   تختمؼ بينما
 يـو بواقع منفصؿ تمريف أسابيع أربعة ،األسبوع في واحد يـو بواقع ونقد مشاىدة أسبوعاف، الزمني
 . 1994)،عساس) متصؿ تمريف أسبوعاف ،األسبوع في واحد

  :صرم دولة في ةالعممي ربيةالت  
 أو درساً  فيشاىدوا دريبية،الت   المدارس إلى ربويالت   المشرؼ مع الثالثة نةالس   في ميفالمعم   مبةالط   ينتقؿ
 ذلؾ لتقويـ مناقشة؛ حمقة في مشرفيـ مع يجتمعوف ثـ مالحظاتيـ، ويسجموف كؼء، لمعمـ أكثر

 مبةالط   فيقـو الرابعة نةالس   في أما صؿ،المنف بالتدريس موفالمعم   مبةالط   يقـو بعد وفيما الدرس،
  2001). ياسيف،) دراسي فصؿ إلى أسبوع مف المتصؿ دريببالت   موفالمعم  

  :األردن دولة في العممية ربيةالت  
 ؼ،الص   وغرفة المدرسة إطار في دريسالت   استراتيجيات عمى األردف في العممية ربيةالت   تركز 

 لممعمـ الالزمة الميارات وعمى عميمية،الت   والبيئة عمـالت   تنظيـ أجؿ مف ـالمعم   بيا يقـو التي والنشاطات
دارة فيالص   فاعؿالت   ميارات عمى باإلضافة تقويميا، وطرؽ دروس وتنفيذ تخطيط في  ذلؾ ،صؿالف وا 
 عميـوالت   عمـالت   عممية وتحسيف األردف، في لمتدريس العامة األىداؼ تحقيؽ في اإلسياـ بيدؼ كمو
 يتفرغ أف عمى دراسييف، فصميف عمى موزعة العممية لمتربية معتمدة ساعات(4) وتخصص ،ويرىاوتط
 الثانية اعةالس   وحتى صباحًا، امنةالث   اعةالس   مف لممساقيف المحددة المدة في لممدرسة ـالمعم   البالط  

 . 2009)،دلبوح أبو) األسبوع في يوميف بمعدؿ ظيراً  عشراً 
 الميداني بالتدريب ىتماـاإل مدى يتضح العربية وؿالد   في العممية ربيةالت   قعلوا السابؽ العرض ومف
 وبالتالي دريسية،الت   ـالمعم   البالط   كفاءة مف يرفع مما الواقع أرض عمى ظريالن   لمجانب تطبيؽ كونو

 .أكفاء معمميف خريجت  

 :األجنبية ولالد   من نماذج  -ب
 وذلؾ العالي، عميـالت   مؤسسات في ـالمعم   إعداد برامج ونوعية ةبجود األجنبية وؿالد   مف العديد تيتـ

 .طوروالت   قدـالت   في العممي الجانب بأىمية الشديد إليمانيا
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 :  األمريكية المتحدة الواليات في العممية ربيةالت  
 ظرية،الن   وانبلمج العممي بالتطبيؽ اىتماماً  العالمية وؿالد   أكثر مف األمريكية المتحدة الواليات تعتبر

 فإف عامة وبصورة األمريكية، الجامعات في العممية ربيةالت   ببرامج اىتماميا خالؿ مف جمياً  ذلؾ ويظير
 محيط عمى دريجيالت   عرؼالت   مف البالط   مكفت   بطريقة صمـت   األمريكية الجامعات في العممية ربيةالت  

 العممية ربيةالت   عمى األمريكية الجامعات في مميفالمع إعداد برامج ركزوت   عميـ،الت  و  عمـالت   عمميات
 خبرة عدوت   ف،ميالمعم   لمطمبة عميميالت   السموؾ في تأثيراً  المعمميف إعداد برامج عناصر أكثر وتعدىا

 إعداد برامج وتكاد ميفالمعم   لمطمبة الميني اإلعداد في وتأثير أىمية الجوانب أكثر العممية ربيةالت  
 أف بعد إال يتـ ال فييا مبةالط   قبوؿ أف ىي أساسية بخاصية تشترؾ األمريكية معاتالجا في المعمميف

 التحاقو قبؿ أكاديمياً  إعداداً  إعداده يتـ حيث األكاديمية، الكميات في دراسيتيف سنتيف البالط   يكمؿ
 مياحام يؤىؿ ال األكاديمية الدرجة عمى الحصوؿ مجرد أف بالذكر جدير ىو ومما التربية، بكمية

 بعد خاصة مجالس تمنحيا التي التعميـ إجازة أو رخصة عمى الحصوؿ مف بد ال إذ ،لمتدريس
 (.1999 النيار،) معينة وشروط اختبارات

 
  :انجمترا في العممية ربيةالت  
 بالتماريف مبةالط   ويقـو األولى، نةالس   مف األطفاؿ مدارس في ميفالمعم   كميات في العممية ربيةالت   تبدأ
 تمريف فترة وتخصص الثانية، نةالس   في فيتـ االبتدائية المرحمة في دريبالت   أما أسبوع، لمدة تصمةالم
 لمتمريف أسبوعاف ويخصص الثانوية، المدارس في دريبالت   فيتـ الثالثة نةالس   في أما أسبوع، لمدة

 ويتمقى واحد، عاـ لمدة الجامعي عميـالت   أكمموا الذيف مبةالط   تدريب يتـ التي الجامعات في المتصؿ،
 يومياً  سنتيف لمدة عممياً  دريسالت   عمى دريبالت   ويتـ النفس وعمـ ربيةالت   فروع في دراسات مبةالط  
 . 2001)ياسيف،)

 تدريب في تساىـ التي والمدارس الجامعة بيف الشراكة ظاىرة انجمترا في ـالمعم   إعداد برامج يميز وما
 مف معمموف فييا يساىـ بالجامعة القبوؿ اختبارات أف إلى الشراكة حد وتصؿ الخدمة، قبؿ ـالمعم  

شراكيـ المشاركة، المدارس  وراتالد   وعقد مشكالتيـ، لمعالجة لممعمميف اليادفة فيةالص   ياراتبالز   وا 
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 قويـوالت   نفيذوالت   خطيطبالت   عالقة لو مف كؿ جانب إلى مينيًا، نموىـ في تسيـ التي جتماعاتواإل
 Lovell & Wales, 1983). ) ربويةالت   العممية وانبج لجميع

   :اليابان في العممية ربيةالت  
 سر ىو الذي الميداني بالتدريب كبير عناية تولي التي المتقدمة الصناعية الدوؿ مف الياباف عتبرت  

 أو ميف،م  المع إعداد معاىد في المراحؿ لجميع ـالمعم   إعداد ويتـ العصر، ىذا في التكنولوجيا تقدميا
 البالط   ويمنح ،عمييا وتوافؽ لذلؾ، الالزمة المناىج إعداد عمى الوزارة وتشرؼ اليابانية، الجامعات في

  (4)الجامعة مف تخرجو بعد العميا، انويةالث   المرحمة معمـ :فئتيف مف شيادات المعاىد ىذه مف المتخرج
 بعد األخرى، المراحؿ معمـ ،متدريسل صالحية شيادة ويمنح الماجستير، درجة عمى وحصولو سنوات
 ىذه ضمف ويوجد ،شيور ستة بعد الصالحية شيادة عمى وحصولو سنوات (4) الجامعة مف تخرجو
 راسةالد   مف نتياءاإل بعد عاميف ويدرس نيا،الد   انويةوالث   بتدائيةاإل والمدارس األطفاؿ رياض معمـ الفئة
 بمينة واشتغالو تخرجو مف شيور ستة بعد الصالحية ادةشي عمى ويحصؿ العميا، انويةالث   المرحمة في
 ،((90%بنسبة تخصصية وعموماً ، (10%)بنسبة تربوية عموماً  ـالمعم   إعداد منيج ويشمؿ ،دريسالت  

 فيي األقؿ، المستويات في ـالمعم   إعداد منيج أما ،العميا الثانوية المرحمة معمـ إلعداد بالنسبة وذلؾ
 (. 2006وآخشوٌ، انًفشج) انتخصصية لممواد( (70%و ،ةالتربوي لمعمـو  (%30)
 مف أسابيع أربعة قضاء ـالمعم   لمطالب ينبغي االبتدائية بالمرحمة تدريس شيادة عمى ولمحصوؿ

 معظمو في البيالط   دريسالت   ويتـ بتدائية،اإل المدارس إحدى في دريسبالت   فييا يقـو البي،الط   دريسالت  
 المدارس في دريسلمت   لممرشحيف أسابيع (4) مدتو وتكوف ـ،المعم   إعداد برنامج مف النيائية نةالس   في
 (. 2006الزكي،) والثانوية اإلعدادية المدارس في لمتدريس لممرشحيف وأسبوعاف بتدائية،اإل

 دريبالت   برامج تقديـ عمى تتنافس الجامعية وغير الجامعية المؤسسات أف بالذكر الجدير ومف
 الخدمة قبؿ والميني، والثقافي األكاديمي ميفالمعم   بمستوى لمرقي راسيةالد   والمنح اليةالم والمساعدات

 .2006) وآخروف، المفرج (أثنائيا وفي
 طويؿ؛ عممي لتدريب المجاؿ وتفسح العممية، ربيةبالت   تيتـ المتقدمة الدوؿ معظـ أف يتضح سبؽ مما
 لمطمبة والتحفيز الراحة، سبؿ توفير عمى وتعمؿ كما سميمًا، إعداداً  موفالمعم   مبةالط   يعد حتى
 .العممي دريبالت   فترة خالؿ جيدىـ يبذلوا حتى ميف؛المعم  
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  :الفمسطينية بالجامعات ربيةالت   كميات في العممية ربيةالت   -ت
 نياأ حيث العربية، وؿالد   عف كثيراً  الفمسطينية بالجامعات ربيةالت   كميات في العممية ربيةالت   تختمؼ ال

 :الفمسطينية بالجامعات ربيةالت   كميات في العممية ربيةالت   لواقع عرض يمي وفيما كبير ىتماـإب تحظى
 العممية، ربيةالت   مساؽ خالؿ مف الفمسطينية الجامعات في ربيةالت   كميات في ـالمعم   البالط   تدريب يتـ

 البالط   يمر حيث ،(2) العممي بدريوالت   (1) العممي دريبالت  : ىما مساقيف خالؿ مف يقدـ والذي
 يمتحؽ حيث المنفصمة، العممية ربيةالت   يمييا المتصمة، العممية ربيةبالت   المساقيف ىذيف خالؿ مف ـالمعم  
 أما األسبوع، في واحد يـو بواقع طبيؽالت   بمدرسة المنفصمة العممية ربيةالت   خالؿ مف ـالمعم   البالط  
 أياـ طيمة كاممة مداومة طبيؽالت   بمدرسة ـالمعم   البالط   يداـو خالليا فمف المتصمة العممية ربيةالت  

  2007). حمد،(بالمدرسة أساسي معمـ أي مثؿ مثمو األسبوع
 :يمي كما العممية لمتربية منيالز   البرنامج ويسير

 بواقع ةتدريبي ساعة مائتي المرشديف مبةالط   أو ميفالمعم   مبةالط   سواء البكالوريوس طمبة تدريب يتـ
 عمى األسبوع في يوماً  مبةالط   يتدرب األوؿ الفصؿ في ،كامؿ عاـ مدار عمى تتوزع تدريبياً  يوماً  أربعيف
 عشرة بواقع والثاني األوؿ الفصؿ بيف أسبوعيف مدة متصمة مرحمة يسبقو أسبوعاً  عشر خمسة مدار
 طمبة أما ،الفصؿ نياية حتى أسبوعاً  عشر خمسة لمدة األسبوع في واحد ليـو يعودوا ثـ تدريبية أياـ
 مرحمة ثـ أياـ، عشرة متصمة مرحمة ،انيالث   راسيالد   الفصؿ خالؿ تدريبيـ يتـ فإنو العاـ بمـوالد  

 التدريب دليؿ) أسبوعاً  عشر خمسة البالغة الثاني الفصؿ أسابيع طيمة األسبوع في يوميف مدة منفصمة
 2008) اإلسالمية، لمجامعة الميداني

 بمقدار موزعة ساعات4) )اإلسالمية بالجامعة ربيةالت   بكمية الميداني دريبالت   مساؽ ساعات عدد وتبمغ
 ساعات ( (6الميداني دريبالت   مساؽ ساعات عدد فيبمغ األقصى جامعة في أما مساؽ، لكؿ ساعتيف
 مساؽ ساعات مقدار أف الباحثة ترى اعاتالس   أعداد ومف مساؽ، لكؿ ساعات (3) بمقدار موزعة

 ربيةالت   مادة في ـالمعم   البالط   درجة تقدير ويتـ ،المساقات باقي مع مقارنة جداً  قميمة الميداني دريبالت  
 (20%) و المتعاوف، ـوالمعم   المدرسة لمدير (20%) و ربوي،الت   لممشرؼ(60%) أساس عمى العممية
 .2001)ياسيف،) ـالمعم   البالط   إنجاز لممؼ
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 المشكالت مف الكثير يعاني الفمسطينية الجامعات في الميداني دريبلت  ا واقع أف (2009)مطر ويرى
 البالط   تزويد عف البرنامج عجز ،طورالت   عممية تعيؽ التي القصور جوانب مف الكثير وجود :وأىميا
 بيف نسيؽالت   ضعؼ، تطرأ التي المستجدات لمتابعة المستمر نموه عمى قادراً  تجعمو بميارات ـالمعم  

 مف كاؼ بقدر طبيقيالت   العممي الجانب يحظى ال ،لمبرامج والمينية قافيةوالث   األكاديمية المجاالت
 .ـالمعم   البالط   أداء عمى بدوره ينعكس وىذا ىتماـ،اإل
 نماذج تواكب حتى لتطوير تحتاج الفمسطينية الجامعات في العممية ربيةالت   أف الباحثة تقترح سبؽ مما
 ومف، أكفاء معمميف تخريج يضمف مما صحيحاً  إعداداً  ميفالمعم   مبةالط   عدادإ وليتـ المتقدمة، وؿالد  

 مدى لنا يتضح واألجنبية العربية المختمفة وؿالد   في العممية ربيةالت   نماذج لجميع السابؽ العرض
 ـليقو  ـالمعم   بإعداد الميتمة السيما المختمفة، العالي عميـالت   مؤسسات لدى بيا تحظى التي األىمية
 عامة. ـيالتعم ؿحمرا مختمؼ في وجو، أكمؿ عمى بدوره

 :العممية ربيةمشكالت الت  
 ربيةالت   تنفيذ تواجو التي المشكالت مف مجموعة إلى ربويالت   المجاؿ في العامميف مف العديد أشار لقد

 في(  1996راشد،)  إلييا يشير ميفالمعم   مبةالط   تدريب عمى وأثرىا جودتيا عمى تؤثر والتي العممية
 باإلشراؼ تتعمؽ مشكالت ،ربيةالت   كميات داخؿ العممية لمتربية باإلعداد تتعمؽ مشكالت:  اآلتية النقاط
 باإلدارة تتعمؽ مشكالت ،دريبالت   فييا يتـ التي بالمدارس تتعمؽ مشكالت ،العممية ربيةالت   عمى

 (المتعاوف ـالمعم  )الفصؿ عمـبم تتعمؽ مشكالت (،المتعاونة المدارس(دريبالت   لمدارس المدرسية
 مقيت وسوؼ ،التدريب فصوؿ بتالميذ تتعمؽ مشكالت ،المتدرب ـالمعم   البالط   بمستوى تتعمؽ مشكالت

 :اآلتي النحو عمى التفصيؿ مف بشيء السابقة المشكالت عمى الضوء ةالباحث
 :التربية كمياتالجامعات و  داخل العممية لمتربية باإلعداد المتعمقة المشكالت :أوالً 
 عمى ميفالمعم   مبةالط   توزيع عممية في والكميات الجامعات بيف ومشتركة واضحة سياسة وجود عدـ

 اليـو وفي المختمفة الجامعات مف الواحدة المدرسة في مبةالط   عدد كثرة ذلؾ عمى يترتب وقد المدارس،
 تنفيذ عمى لإلشراؼ ربيةالت   ياتكم قبؿ مف المرصودة المكافآت ضعؼ، العممية ربيةالت   ببرامج، الواحد
 لمفترة موحدة آلية وجود وعدـ الكميات مف الكثير في العممية ربيةالت   فترة قصر، العممية ربيةالت   برامج

 وىو وحيد إشرافي أسموب عمى واالقتصار العممي دريبالت   ووسائؿ أساليب نقص، لذلؾ المتخصصة
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 يقوموف الذيف والمشرفيف العممية ربيةالت   برنامج عمى قابةالر  و  المتابعة عممية انعداـ ،فيةالص   يارةالز  
 ودلوؿ، )األستاذفعاؿ غير بشكؿ اإلشرافية بميمتيـ المشرفيف قياـ إلى يؤدي مما اإلشراؼ، بعممية

.(2001  
 مف مجموعة خالؿ مف مناسب بشكؿ وتييئتو ـالمعم   البالط   إعداد إلى جاىدة التربية كميات تسعى

 كميات قياـ ومع ،عميميالت   الموقؼ ممارسة إلى البالط   خالليا مف لينطمؽ والعممية ظريةلن  ا المقررات
 ربوييف،الت   مف عدد بعضيا تناوؿ والتي المشكالت مف مجموعة تواجو فإنيا الياـ الدور بيذا ربيةالت  

 العممية ربيةالت   في يةوالعمم ظريةالن   المقررات مف البالط   استفادة في ضعفاً  ىناؾ أف ،الزير يذكر حيث
 عدـ إلى 1996) النجاجي،) يشير كما المدرسة، في يحدث بما ارتباطو وعدـ المنيج عمومية بسبب
 .كفؤ معمـ إلعداد كاؼ   غير األسبوع في واحد فيـو المنفصمة، العممية لمتربية منيةالز   الفترة كفاية
 :اآلتية البنود في أبرزىا نذكر المشكالت مف مجموعة إلى  2001)ودلوؿ، األستاذ(يشير كما

 التي المشكالت بأىـ وتعريفو العممية ربيةالت   لتجربة لالستعداد وتحفيزه ـالمعم   البالط   تييئة في القصور
 الميارات عمى كميتو داخؿ ـالمعم   البالط   تدريب عدـ ،المدرسة إدارة مع عاوفالت   وكيفية سيواجييا

 المصغر التدريس أسموب تطبيؽ تجد ال فغالباً  ،التدريبية الفترة في ايحتاجي التي المتنوعة دريسيةالت  
(micro teaching)   واضحة سياسة وجود عدـ ،الميارات تمؾ عمى ـالمعم   البالط   ىذا يدربالذي 

عداد ربيةالت   كميات بيف  عامة بصفة العممية ربيةالت   ببرنامج يتعمؽ فيما دريبالت   ومدارس ميفالمعم   وا 
 كميات قبؿ مف المرجوة المالية المكافآت ضعؼ ،األىداؼ ىذه   تحقيؽ وكيفية فييا، المنشودة اؼواألىد

 في المتخصصيف ربيةالت   أساتذة مف الكثير جعؿ مما ،العممية ربيةالت   برامج تنفيذ عمى لإلشراؼ ربيةالت  
 بيذه ميفالمعم   وقدامى دريبالت   مدارس لمديري سواء ويتركونو اإلشراؼ ىذا عف ينصرفوف الكميات تمؾ

 إىماؿ ،لمغاية متدف   اإلشراؼ مف المادي العائد إف حيث شكمية بطريقة إشرافيـ يكوف وىؤالء المدارس
 التي الحقيقة األدوار عمى والوقوؼ العممية ربيةالت   برامج أثناء في يحدث لما ربيةالت   كميات متابعة
 عشوائية إلى أدى مما المتعاوف، ـوالمعم   لمدارسا ومديري والمشرؼ ـالمعم   البالط   مف كؿ يؤدييا

 .العمؿ جدية وفقداف نفيذالت  
 :أبرزىا يظير والتي ربيةالت   بكمية المتعمقة العممية ربيةالت   مشكالت مف مجموعة سبؽ مما لمباحث يتبيف
 لمراحؿا أولى مف المصغر عميـالت   يعتبر حيف في المصغر عميـبالت   ربيةالت   كميات ىتماـإ ضعؼ في
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 مالءمتيا ومدى المساقات بعض واقعية ضعؼ إلى باإلضافة ـ،المعم   البالط   ليا يتعرض التي العممية
 تـ الذي ظريالن   الجانب بيف فجوة بوجود ميفالمعم   مبةالط   مف العديد يشعر حيث ـالمعم   البالط   لواقع

 العممية، ربيةالت   برنامج خالؿ مف ـالمعم   البالط   لو يتعرض الذي العممي والجانب الكمية في دراستو
 مف العديد عمى تحتوي تربوية لمساقات ربيةالت   كميات مف العديد تناوؿ إلى ذلؾ يعزى أف يمكف حيث

 ومجتمعاتيـ وبيئاتيـ تتالءـ ال أنيا موفالمعم   مبةالط   يشعر ما كثيراً  والتي الغربية ظرياتوالن   المبادئ
 تتفؽ التي ربويةالت   ظرياتوالن   المبادئ مف بالعديد يزخر والذي مياإلسال ربويالت   األدب أف حيف في

 ليا يتعرض التي ربويةالت   المساقات في محدود بشكؿ تناولو يتـ المسمـ، العربي المجتمع وطبيعة
 .دراستو أثناء ـالمعم   البالط  

 :العممية ربيةالت   برنامج عمى باإلشراف المتعمقة المشكالت :  ثانياً 
 العممية ربيةالت   بمشرؼ المتعمقة المشكالت مف مجموعة إلى  2002)،ياسيف) دراسة أشارت وقد  

 إدارة مجاممة ،غيرىـ دوف ميفالمعم   مبةالط   مف بمجموعة االىتماـ: اآلتية البنود في أبرزىا نذكر
 لمموقؼ ذهتنفي أثناء والتدخؿ ـالمعم   البالط   برأي االستيانة ،ـالمعم   البالط   حساب عمى المدرسة

 .عميميالت  
 ربوييف،الت   المشرفيف مف والالـز الكافي العدد توفر قمة، المشرفيف مف الكثير لدى والكفاءة الخبرة نقص
 مبةالط   عدد وكثرة متخصصيف، وغير خارجيف أناس ندب إلى الكميات مف الكثير في يضطر مما
 قبؿ مف ىتماـاإل قمة، المشرؼ عمى العبء يزداد وبالتالي المشرفيف عمى توزيعيـ يتـ الذيف ميفالمعم  
 عدد يقمص البعض فتجد العممية، ربيةبالت   الخاصة والقوانيف باألنظمة التزاميـ وعدـ المشرفيف بعض
 لمناقشة معاً  ويجمعيـ الواحدة، الحصة في طالب مف أكثر بزيارة يقوـ والبعض ـ،المعم   البلمط   زياراتو

 تنفيزها وآنية وأسسيا بمبادئيا االلتزاـ دوف فيةالص   ياراتبالز   يقـو مف ناً أحيا وتجد عميمية،الت   المواقؼ

 2001).،ودنىل األستار)فعال  بشكم
 في انتظامو عدـ :أبرزىا بالمشرؼ المتعمقة المشكالت مف مجموعة إلى  1996)النجاجي،) يشير كما

باإلضافة  حميا، ومحاولة تيـمشكال لمناقشة ميفالمعم   مبةبالط   جتماعاإل عمى حرصو وقمة الحضور
 إلى عدـ وجود مشرؼ دائـ مع الطمبة المعمميف.
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 وىي: العممية ربيةالت   بمشرؼ المرتبطة المشكالت مف مجموعة  2005)،حماد)يذكر كما
 أو عنيا غيبالت   وحتى بؿ راسية،الد   الحصص عف والتأخر واـالد   بتوقيت المشرفيف بعض التزاـ ضعؼ

 إدارة وأماـ ميفالمعم   أماـ وموقفيـ ميفالمعم   مبةالط   عمى سمباً  ينعكس مما بأكممو، يطبيقالت   اليـو عف
 العممية ربيةالت   عمى المشرؼ بيف طبيقيةوالت   ربويةالت   والتوجييات اآلراء تناقض ،ومعممييا المدرسة
 مما راسية،لد  ا الحصة وتنفيذ قنياتالت   وتوظيؼ األىداؼ صوغ مجاؿ في وبخاصة المتعاوف، ـوالمعم  
 منحو أي تشدده، أو ميفالمعم   مبةالط   تقويـ في المشرؼ تساىؿ ،وضياع حرج في ـالمعم   البالط   يضع
 العالقات غياب، ـالمعم   البلمط   الفعمي المستوى عف وال األمر حقيقة عف يعبر ال متطرفاً  تقويماً 

 مبةالط   أداء عمى ينعكس مما المجموعات بعض في والمشرفيف ميفالمعم   مبةالط   بيف اإلنسانية
 .ميفالمعم  
 برامج تنفيذ عمى باإلشراؼ المتعمقة القصور وجوانب المآخذ مف مجموعة  2001)دياب،) يذكر كما
 المشرفيف مف لعدد العممية ربيةالت   برامج عمى اإلشراؼ ميمة إسناد :كاآلتي وىي العممية، ربيةالت  

 العيد حديث ىو مف ومنيـ قبؿ مف اإلشرافي العمؿ يزاوؿ لـ مف فمنيـ وتخصصاتيـ، خبراتيـ تختمؼ
 اإلشرافية الكفايات تنقصو مف ومنيـ الكمية في دريسوالت   العمؿ ميمة توليو عند وخاصة باإلشراؼ

 عدد في ربوييفالت   المشرفيف مف كاؼ عدد وجود عدـ ،اإلشرافي وعممو أدائو عمى سمباً  تنعكس والتي
 ذوي مف ميفالمعم   مبةالط   مف عدد عمى باإلشراؼ المشرؼ قياـ لىإ يؤدي مما خصصات،الت   مف
 عميـالت   حقؿ في عمموا الذيف مف خارجيف أناس نتدابإب الكميات بعض قياـ، المختمفة خصصاتالت  

 وعدـ التربوي، لإلشراؼ ربويةالت   العممية الخمفية لديو يتوفر لـ منيـ والبعض قاعد،الت   سف إلى ووصموا
 عميـالت   مجاؿ في ربويةالت   المستجدات مواكبتيـ وعدـ الحديثة، ظرياتوالن   ربويةالت   ألساليبل متابعتيـ
 آخر، إلى مشرؼ مف العممية ربيةالت   برامج في والتقويـ رجاتالد   تقدير مستوى اختالؼ ،واإلشراؼ

 في ربويت  ال المشرؼ يستخدميا مالحظة بطاقة وجود رغـ عمييا المتفؽ العامة األسس لغياب وذلؾ
 .ـالمعم   البلمط   تقويـ
 مشرؼ  مياـ مع ميامو تتشابو قد والتي ربويالت   المشرؼ يواجييا التي المشكالت تناوؿ مف وىناؾ

 التي ربويةالت   لمتجديدات ـالمعم   مقاومة (: 1986المساد،) ذكرىا والتي كبير حد إلى العممية ربيةالت  
 المشرؼ بيف الشخصية العالقات تأثير ،عميـالت   لمينة ـلمعم  ا نتماءإ ضعؼ ،ربويالت   المشرؼ يقترحيا
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 ربوييفالت   المشرفيف بعض عتبارإ ،ـلممعم   ربويالت   المشرؼ يضعيا التي التقويمية رجةالد   عمى ـوالمعم  
 .عميـالت   عممية لتحسيف وسيمة وليس ىدفاً  ـلممعم   قويـالت   جممة أف
 العممية ربيةالت   بمشرفي تتعمؽ التي المشكالت مف موعةمج إلى (1994) وآخروف الشارؼ يشير كما

 األمر المتخصصيف المشرفيف عدد قمة مع المتدربيف مف كبير عدد وجود :اآلتية قاطالن   في نوجزىا
 ميفوالمعم   العممية ربيةالت   مشرفي بيف مينية روابط وجود عدـ ،وجدواىا فعاليتيا المتابعة يفقد الذي

 يتعمؽ ما منيا سواء اإلمكانيات، نقص ،دريبيةالت   والمدارس بالمعاىد المتدربيف مىع بالمدرسة المقيميف
 معدات األجيزة،) عميميةالت   الوسائؿ بتوفير يتعمؽ ما أو والمشرفيف، لممتدربيف والتنقؿ بالمواصالت

 ).المعامؿ جريب،الت  
 ربيةالت   عمى شراؼباإل المتعمقة المشكالت مف مجموعة لمباحث يتضح السابؽ العرض خالؿ مف

 مف كبير عدد وجود مع المتخصصيف المشرفيف مف كاؼ عدد وجود عدـ في أبرزىا يظير العممية
 تخصصاتيـ تختمؼ الذيف المشرفيف مف عدد إلى اإلشراؼ ميمة إسناد يتـ حيث ميف،المعم   البالط  

 اإلشراؼ كفاية عمى بالسمب ينعكس مما عميو، اإلشراؼ المطموب خصصالت   مع دراستيـ ومجاؿ
 الكافي بالعدد القياـ في المشرفيف بعض لتزاـإ ضعؼ إلى باإلضافة ميف،المعم   مبةالط   تجاه وفاعميتو

 بيف مف أف الباحث ويرى المناسبة، والمعايير الشروط حسب بتنفيذىا والقياـ اإلشرافية ياراتالز   مف
 مف كثير لدى المستخدمة اإلشرافية ساليباأل في التنويع عدـ أيضاً  إلييا التنويو يجب التي المشكالت

 حيث اإلشراؼ، عممية أثناء فاعؿ بشكؿ ستخدامياإ في منيـ الكثير وضعؼ العممية، ربيةالت   مشرفي
 .اإلشراؼ في وحيد كأسموب فيةالص   يارةالز   أسموب عمى منيـ العديد ستخداـإ يقتصر

 :مالمعم   الببالط   المتعمقة المشكالت: ثالثاً 
 مببالس   تؤثر والتي ـالمعم   الببالط   المتعمقة المختمفة المشكالت مف مجموعة ىناؾ أف مـوالمع مف
 اإلعداد نقص 2009) )مطر، يشير إلييا العممية، ربيةالت   برنامج مف المرجوة لألىداؼ بموغو عمى

 مادة في ضعؼ لدييـ ميفالمعم   مبةالط   مف الكثير أف يالحظ حيث ربوي،الت   واإلعداد األكاديمي
 طرؽ مساقات إتماـ قبؿ المساؽ ىذا يسجموف الذيف مبةالط   أولئؾ وخاصة تدريسيا وطرائؽ تخصصيـ

دارة وتصميمو دريسالت    شخصية ضعؼ، الميمة ىذه لمزاولة الضرورة اقاتالمس   مف وغيره ؼالص   وا 
 اإلعدادية المدارس في وخاصة دريسالت   عممية مف المسبؽ وخوفيـ ميفالمعم   مبةالط   مف البعض
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 مينة نحو الطمبة مف الكثير اتجاىات ضعؼ، يالتعميم أدائيـ عمى سمباً  ينعكس مما انويةوالث  
 غير روتينية عممية أنيا عمى العممية ربيةلمت   ينظر مف فمنيـ المباالة، وعدـ افعيةالد   وقمة دريس،الت  

 ال ميفالمعم   مبةالط   مف الكثير نجد ولذا درجة، عمى والحصوؿ جاحالن   أجؿ مف فقط وممارستيا ميمة،
 .كامؿ وبشكؿ المطموب واـبالد   يمتزموف

عداد تخطيط في ميفالمعم   مبةالط   مف كثير مستوى ضعؼ :اآلتي في( 1996) راشد إلييا يشير   وا 
 يدرسونيا، التي العممية المادة مف بعضيـ تمكف عدـ إلى باإلضافة المناسب، اإلعداد اليومية دروسيـ

 البالط   بعض إمتالؾ عدـ ،اليومية ومشكالتيـ الميذالت   بحياة المعمومات بربط ىتماـاال عدـ مع
 ىؤالء سموكيات عمى الواضح رتباؾاإل ظيور إلى يؤدي مما الميذ،الت   مواجية عمى الشخصية ميفالمعم  
 عدـ ،فييـ الفصؿ تالميذ ثقة ضعؼ وبالتالي روس،الد   خطوات تنفيذ عمى سمباً  فيؤثر المتدربيف مبةالط  

 غير ويجعميـ تقميدية، تدريس أساليب ستخداـإ إلى يؤدي المتدربيف، البالط   بعض واستعداد تييئة
 مف ،التعميمية لموسائؿ استخداميـ ندرة وكذلؾ الفصؿ، تالميذ بيف الفردية الفروؽ مواجية عمى قادريف

 تتـ التي المدرسية األنشطة يف يشاركوف ال الحالي وقتنا في ميفالمعم   البالط   معظـ أف المالحظ
 البالط   بعض ،التدريبية الفترة ىذه في متنوعة ميارات اكتساب فرص عمييـ يضيع مما الفصوؿ خارج
 عمى المواظبة بعدـ تختص مشكالت فيناؾ المدارس، في ظاميةالن   الموائح يحترموف ال ميفالمعم  

 مما المحددة المواعيد في الحصص وؿدخ عدـ وكذلؾ المحددة، المواعيد في المدارس إلى الحضور
 غير شكمي روتيف أنيا العممية ربيةالت   فترة إلى المتدربيف البالط   بعض ينظر ،النتائج عمى سمباً  يؤثر
 .يجتيدوا لـ أـ اجتيدوا سواء دريبالت   نياية في عالية تقديرات عمى يحصموف سوؼ وأنيـ ميـ

 مبةالط   مف كثير ضعؼ في نوجزىا ـالمعم   الببالط   ةالمتعمق المشكالت مف مجموعة يذكر مف وىناؾ"
 الفعؿ ختيارإ في والخطأ الوضوح عدـ قبيؿ مف وذلؾ موكية،الس   األىداؼ ةغياص في ميفالمعم  

 طرح ميارة في ميفالمعم   مبةالط   بعض فشؿ ذلؾ إلى باإلضافة والقياس المالحظة وصعوبة السموكي،
 المتعمميف لجميع اإلجابة تترؾ عندما أو ودقيقاً  واضحاً  السؤاؿ وفيك ال عندما وذلؾ فية،الص   األسئمة
  2005). ،حماد) الفوضى تعـ حيث
 ربيةالت   أثناء ـالمعم   البالط   بيا يقع التي واألخطاء نتقاداتاإل مف مجموعة 1981)) حمداف يذكر كما

 ،العممية ربيةالت   في طبيؽالت   ناءأث نطواءواإل العزلة إلى والميؿ التييب :اآلتي في أبرزىا نورد العممية
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 المظير في العاـ اإلىماؿ ،مقاومتيا محاولة مع دريبالت   بأعماؿ الخاص والتوجيو قدالن   تقبؿ عدـ
 .خصيالش   رتيبوالت   والمياقة
 ضعؼ في أبرزىا يظير والتي ـ،المعم   الببالط   المتعمقة المشكالت مف مجموعة سبؽ مما لنا يتبيف

 بعضيـ شعور وكذلؾ في،الص   الموقؼ وتقويـ وتنفيذ لتخطيط الالزمة الميارات في نيـم الكثير مستوى
 تالميذه أماـ ـالمعم   البالط   شخصية ضعؼ إلى يؤدي مما الميذالت   مواجية عند رتباؾواإل بالخجؿ
 مناقشة في وتردده ـالمعم   البالط   خجؿ إلى باإلضافة وانضباطو ؼالص   إدارة عمى قدرتو وضعؼ

 شخصيتو مف يقمؿ ذلؾ أف منو ظناً  بميامو قيامو أثناء يتبعيا التي الطرائؽ و الممارسات حوؿ فومشر 
مكاناتو  .مشرفو أماـ وا 

 :المتعاون مبالمعم   المتعمقة المشكالت: رابعاً 
 يشير ـالمعم   البالط   تدريب عمى سالباً  تؤثر والتي المتعاوف ـبالمعم   المتعمقة المشكالت بعض ىناؾ
 نحو المتعاونيف ميفالمعم   لبعض  السمبي تجاهاإل 2001): ،ودلوؿ األستاذ (اآلتية البنود في إلييا
نيـ الحصص عمييـ يضيعوف إنيـ حيث مف المتدربيف البوالط   العممية ربيةالت   تجربة  إلى يضطروف وا 
 لمتعاونوفا موفالمعم   ىؤالء يقدمو أف ينبغي الذي عاوفالت   مستوى مف يضعؼ مما الحصص تمؾ إعادة
 تـ موضوعات بتدريس المتدربيف البالط   بتكميؼ المتعاونيف ميفالمعم   بعض يقـو ،المتدربيف البلمط  

 مف ويم موف المتدربيف البلمط   أىمية بأية يشعروف ال الفصؿ تالميذ يجعؿ مما قبؿ، مف تدريسيا
 معموماتو في عيوباً  مظيراً  ربالمتد البالط   مع دريسالت   في المتعاوف ـالمعم   يتدخؿ أحياناً ، حصصيـ

 ضعؼيو  واإلحباط الشديد الحرج المتدرب ليذا يسبب مما دريسالت   عمى قادر وغير المستوى دوف وأنو
 واضحاً  وتميزاً  دريسالت   في ممحوظاً  تفوقاً  المتدربيف البالط   بعض يظير عندما ،فيو الفصؿ تالميذ ثقة
 مف بالغيرة إلحساسيـ المتعاونيف ميفالمعم   فإف الحديثة، بيةر الت   أساليب وتطبيؽ الميذ،الت   معاممة في
 .المتميزيف المتدربيف ىؤالء أماـ والصعوبات العراقيؿ يضعوف التميز ىذا

 موقفاً  المتعاوف ـالمعم   يقؼ أف ىي المتعاوف ـبالمعم   المرتبطة المشكالت بيف مف أف آخروف ويذكر
 فعندما عمييا يطفو أو دريسيةالت   الميمات في يغرؽ يتركو أف إما فيو المتدرب، البالط   مف متطرفاً 
 احتجت إذا" قائالً  ؼالص   المتعاوف ـالمعم   لو يترؾ فقد مرة ألوؿ المدرسة إلى المتدرب البالط   يصؿ
 ميفالمعم   بعض إعطاء عدـ ذلؾ إلى باإلضافة المعمميف، غرفة في ستجدني مساعدة أي إلى
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 فيفر) عنيـ مستقؿ بشكؿ وتنفيذه عميميالت   لمنشاط خطيطالت   ميفلمعم  ا مبةلمط   الفرصة المتعاونيف
  2001). ،ودنالب

 في واإلشرافية باألعباء اإلدارية إنشغاليـ بسبب وذلؾ ميفالمعم   مبةبالط   المدارس مدراء اىتماـ قمة
 بداية ـ منذالمعم   البلمط   راسيالد   ؼالص   بتسميـ األحياف مف كثير في المتعاوف ـالمعم   مدارسيـ، قياـ

 ميفالمعم   لبعض السمبية ظرةدريسي، الن  الت   العبء عنو ويخفؼ دوره ليتسمـ جاء وكأنو حضوره
 وال الحصص عمييـ يضيعوف أنيـ إلييـ ظروالن   ميفمبة المعم  الط   ونحو العممية ربيةالت   نحو المتعاونيف
مف  كثير في يتـ حيث ـ،المعم   البالط   ارؾليش األفضؿ المتعاوف ـالمعم   ختيارإ دريس، قمةالت   يجيدوف
 ظرالن   ودوف مع اإلدارة شخصية عالقات بسبب أو السف كبير لكونو المتعاوف ـالمعم   ختيارإ المدارس

 ممارسات في المتعاوف ـالمعم   تدخؿ ـ، كثرةالمعم   البالط   وتدريب لتوجيو غبةوالر   الكفاية لديو لمف
 2009). ،ودياب دياب (البالط  
 ـالمعم   ختيارإ سوء :اآلتية النقاط في المتعاونيف ميفبالمعم   تتعمؽ أخرى مشكالت ةالباحث ذكرت ماك

 عميميةالت   والكفايات الميارات مف الكافية القدرة لدييـ ليس المتعاونيف ميفالمعم   فبعض أحياناً  المتعاوف
 األساليب بعض المتعاونيف ميفالمعم   بعض إتباع ،ـالمعم   البالط   منيا يستفيد أف يمكف التي

 المتعاوف ـالمعم   تييئة عدـ ،ـالمعم   البالط   أداء عمى بالسمب يؤثر مما الخاطئة عميميةالت   والممارسات
 البالط   بنقد أحياناً  المتعاوف ـالمعم   قياـ إلى باإلضافة ـالمعم   البالط   ستقباؿإل كاؼ بشكؿ تالميذه
 .ـالمعم   البالط   شخصية يضعؼ مما تالميذه أماـ ـالمعم  

 :المتعاونة بالمدارس متعمقة مشكالت :خامساً 
 حيث العممية ربيةالت   برنامج تنفيذ خاللو مف يجري الذي الحقيقي الميداف المتعاونة المدارس تعتبر 

 التي والمشكالت فييا المؤثرة والعوامؿ عميميةالت   البيئة واقع عمى خالليا مف ـالمعم   البالط   يتعرؼ
 المشكالت مف مجموعة ىناؾ فإف الياـ، ورالد   بيذا المتعاونة المدارس قياـ خالؿ ومف ا،تواجيي
 البالط   جتماعاتإ لعقد مناسبة أماكف جود عدـ :التالية قاطالن   في1996)  ،راشد) يذكرىا بيا المتعمقة
 مكتظة الحجـ صغيرة راسيةالد   الحجرات غالباً ، بعده أـ دريبالت   قبؿ سواء عمييـ المشرؼ مع ميفالمعم  
ضاءة تيوية مف حيةالص   الشروط فييا يتوفر وال الميذبالت    الوسائؿ توافر عدـ ،وغيرىا حرارة ودرجة وا 
 صالحة غير أحياناً  تكوف التي باشيروالط   بورةبالس   واالكتفاء المختمفة، خصصاتالت   في عميميةالت  



27 

 

، روسالد   وتخطيط إلعداد ـالمعم   دليؿو  المدرسة كتاب عمى الحصوؿ في صعوبة وجود ،لالستعماؿ
 توافر صعوبة ،خصصاتالت   معظـ في وذلؾ ميف،المعم   مبةالط   لتدريب المخصصة الحصص عدد قمة

 ليـ زميؿ لمشاىدة الواحد الفصؿ داخؿ وجودىـ عند عمييـ والمشرؼ ميفالمعم   البلمط   الجموس أماكف
 .دريسبالت   يقـو

 ينجـ ما ميفالمعم   مبةلمط   أحياناً  المتعاونة المدارس بعض ستيعابإ نيةإمكا عدـ" سبؽ ما إلى باإلضافة
 عدـ اليوبالت   المتاحة عميميةالت   المسؤوليات تخفيض مع ميفالمعم   مبةالط   لكامؿ المدارس قبوؿ ذلؾ عف

 . 1992)،حمداف) وكماً  نوعاً  الميدانية الخبرات كفاية

 :المتعاونة لممدارس المدرسية باإلدارات متعمقة مشكالت: سادساً 
 عاتقو عمى يقع مقيماً  مشرفاً  عتبارهإب العممية ربيةالت   برنامج تنفيذ خالؿ ىاـ بدور المدرسة مدير يقـو

رشاد توجيو  ورالد   بيذا المدير قياو ويع ،يششفيهى يع نسيقوانت   شتشاكباإل وتقويميـ ميفالمعم   مبةالط   وا 
 فيما  (1996) النجاجي دراسة إلييا تشير المدرسة بمدير ةالمتعمق المشكالت مف العديد ىناؾ الياـ
 ضعؼ ،وواجباتيـ مياميـ في ميفالمعم   مبةالط   لمناقشة جتماعاإل عمى المدير حرص عدـ :يمي
 مكمفة تعميمية وسائؿ بإعداد ميفالمعم   مبةالط   تكميؼ ،ميفالمعم   مبةوالط   المدرسية اإلدارة بيف عاوفالت  

 .مادياً 
 :نذكرىا المدرسة بمدير المتعمقة المشكالت مف مجموعة إلى 2002)) ياسيف دراسة تشير كما
 لممشاركة ـالمعم   البلمط   الفرصة إتاحة عدـ ،المدرسية والموائح ظـبالن   ـالمعم   البالط   تعريؼ عدـ

 البالط   بتقييـ االستفراد ،ربويالت   التجديد حوؿ ـالمعم   البالط   إحباط ،المدرسي شاطالن   أوجو ببعض
 .المتعاوف ـالمعم   مشاركة دوف ـالمعم  

 :اآلتي النحو عمى المدرسة بمدير المتعمقة المشكالت بعض إلى2005) ) حماد ويشير
 عاـ بشكؿ المدرسة عمى والديكتاتوري التسمطي األسموب المتعاونة المدارس مديري بعض ممارسة
ىماؿ اإلدارية باألعباء نشغاؿاإل ،خاص بشكؿ ميفالمعم   مبةالط   وعمى  مبةالط   عمى اإلشراؼ المدير وا 
 .ميفالمعم  
 بعض ىتماـإ عدـ :ما يميفي نوجزىا المشكالت مف مجموعة 2001)) ودلوؿ األستاذ يضيؼ كما

 ميفالمعم   البالط   حضور عمى باإلشراؼ المتسيبة القيادة نمط ذوي مف المتعاونة المدارس مديري
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ثب المحددة، مواعيدىـ في نتظاـإب  الحصص دخوليـ وكذلؾ نصراؼ،واإل الحضور دفاتر في ذلؾ اتوا 
 عمى الحضور في سواء منضبطيف غير المتدربيف البالط   ىؤالء بعض يجعؿ ما مواعيدىا، في

 ربيةالت   عمى المشرؼ مع المدرسة مدير يتفؽ ال أحياناً ، بيا المكمفيف الحصص دخوؿ في أو المدارس
، سيئة نفسية حالة في البالط   ىؤالء يجعؿ مما موفالمعم   مبةالط   ايستحقي التي التقديرات في العممية
 سموكياً  المدرسة تالميذ ضبط تستطيع ال بحيث والتسيب بالضعؼ المتعاونة المدارس بعض تتصؼ

 دريبالت   نتائج عمى سمباً  يؤثر مما ميفالمعم   مبةالط   مع مشاغبات إثارة عمى الميذالت   ىؤالء يشجع مما
 .العممي

 ضعؼ في أبرزىا يظير المتعاونة المدارس بمديري المتعمقة المشكالت مف مجموعة سبؽ مما يفيتب
رشاد بتوجيو المدارس مدراء مف الكثير ىتماـإ فساح ميفالمعم   مبةالط   وا   ستخداـإ في ليـ الفرصة وا 

 دريبالت   تحت معمميف عتبارىـإب المختمفة المدرسية األنشطة في واالشتراؾ وأجيزتيا المدرسة إمكانات
 المتعاونة المدارس مدراء ىتماـإ ضعؼ ذلؾ إلى باإلضافة ،عمييـ باإلشراؼ يتعمؽ فيما الكمية ويتبعوف
 .المناسب واإلرشاد وجيوالت   وتقديمو ـالمعم   البالط   بمساعدة اىتمامو ومدى المتعاوف ـالمعم   بمتابعة

 
 :التدريب صفوف بتالميذ متعمقة مشكالت :سابعاً 

 بالميمة ليس والمعمومات المعارؼ مف العديد بتعميميـ والقياـ الميذالت   بمواجية القياـ أف مـوالمع مف
 معًا، والعممية ظريةالن   واحيالن   في لذلؾ مؤىالً  يكف لـ ما شخص أي بيا يقـو أف يستطيع التي يمةالس  

 بالجانب القياـ في صعوبة يجد ولكنو ربويةالت   لمعمـو ظريةالن   دراستو في يتفوؽ البالط   مف فكثير
 يذكر حيث ،واحتياجاتيـ الميذبالت   أحياناً  المتعمقة المشكالت مف مجموعة لمواجيتو العممي؛

 مبةالط   مع فاعؿوالت   عامؿلمت   دريبالت   فصوؿ تالميذ تييئة عدـ فيما يمي: بعضيا 1996))راشد
 الميذالت   شعور ،ـالمعم   البالط   مع الميذالت   ليؤالء والفكري فسيالن   وافؽالت   عدـ أحياناً  يسبب ميفالمعم  
 بعض يثيرىا التي السموكية المشكالت بعض يسبب مثميـ طالباً  مازاؿ ليـ دريسبالت   يقـو مف بأف
 مف سواء ميفالمعم   مبةالط   بعض مف الفصوؿ تالميذ ستياءإ ،ـالمعم   البالط   مع المشاكسيف الميذالت  

 عمى سمباً  يؤثر مما الفصؿ معمـ مع بالمقارنة – القيادية شخصياتيـ ؼضع مف أو دريسيةالت   أساليبيـ
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 كثيراً  فإف تالميذه وتقويـ يريةالش   رجاتالد   منح في سمطة يممؾ ال ـالمعم   البالط   ألف، دريبالت   نتائج
 .لمدروس شرحو أثناء ـالمعم   البالط   مع فاعؿالت   عف ينصرفوف دريبالت   فصوؿ تالميذ مف

 ابقة : الية لمواجية المشكالت الس  بؿ الت  باحثة الس  وتقترح ال
 خصصيراعى الت   محددة، ومعايير أسس ضوء في العممية ربيةالت   طمبة عمى المشرفيف رختياإ تـي أف
 عمى ولةؤ المس والجية الجامعة بيف نسيؽوكذلؾ الت   والمشرفيف، المدارس عمى مبةالط   توزيع عممية في

يارة الز   أسموب عمى االقتصار وعدـ والحديثة، الجماعية اإلشراؼ بأساليب ذالمتعاونة، األخ المدارس
 الميارات الالزمة اكتساب ـالمعم   البلمط   ليتسنى العممية ربيةلمت   كافية فترة فقط، تخصيص فيةالص  

 جميع بيف المشترؾ والفيـ عاوفالت   مف قدر وجود فاعؿ، ضرورة بشكؿ دريسالت   مينة لمزاولة
 المتعاوف ـالمعم   ختيارإ خالؿ مف العممية ربيةالت   ببرنامج ىتماـاال عممية اإلشراؼ، زيادة في فالمشاركي
 لضماف العممية وذلؾ ربيةالت   طمبة عمى اإلشراؼ لعممية ومتابعة رقابة نظاـ وضع ضرورة األفضؿ،
 .فاعؿ بشكؿ تنفيذىا

 

 وأدوارىم: العمميةربية ليات العاممين في الت  ؤو مس
مدير مدرسة ، : المشرؼ األكاديميكؿ مفالعممية ي العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ التربية يشترؾ ف

 ـ.الب المعم  الط  ، ـ المتعاوفالمعم  ، طبيؽالت  

 أواًل: المشرف األكاديمي:
ميف لمدة الب المعم  دريس في الكمية الذي تسند إليو ميمة اإلشراؼ عمى الط  ىو أحد أعضاء ىيئة الت  
 تطبيقيـ في المدارس ليقوـ بالمياـ واألنشطة التالية: فصؿ دراسي في أثناء

ـ ما ال يقؿ عف ثماف زيارات منيا عمى األقؿ الب المعم  أف يقوـ بزيارة الط   يارات الميدانية:الز   –أ 
ـ الستخداـ الب المعم  أف يوجو الط  ، دريسي داخؿ الفصؿخمس زيارات داخؿ الفصؿ لمالحظة األداء الت  

أف ، دريسية اليومية قبؿ دخولو الفصؿـ الخطة الت  الب المعم  أف يناقش مع الط  ، عةطرائؽ تدريس متنو 
أف ، فية مباشرة إلبداء مالحظاتويارة الص  ـ بعد نياية الز  الب المعم  قصيرة وفردية مع الط   جتماعاتايعقد 

األسئمة  أف يوجو عددًا مف، ـ في أثناء تدريسو داخؿ الفصؿ طواؿ الحصةالب المعم  يحضر مع الط  
الب أف يوجو الط  ، الميذـ لمتأكد مف استيعاب الت  الب المعم  الميذ في أثناء حضوره الحصة مع الط  لمت  
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أف يعمؿ عمى تنظيـ حضور ، جميع اإلمكانات المتوفرة في البيئة المدرسية ستغالؿاـ في كيفية المعم  
 ربية الميدانية.ـ لبعض الحصص خصوصًا األسبوع األوؿ مف بداية التالب المعم  الط  
مف مياـ وأنشطة المشرؼ األكاديمي تحديد موعد ثابت أسبوعي في جدولو  جتماع األسبوعي:اإل -ب

 ميف ال يقؿ عف ساعتيف لمقياـ بالمياـ واألنشطة التالية:الب المعم  وجدوؿ الط  
أف يعرض  ،ياتالفي موف ويساعدىـ عمىالب المعم  توضيح ومناقشة األخطاء الشائعة التي يقع فييا الط  

قدـ أف يوضح مدى الت   ،منيا ستفادةاالميف إلى كيفية الب المعم  أفالمًا لدروس نموذجية وتوجيو الط  
اإليجابية لدى  تجاىاتاالأف يعمؿ عمى تنمية  ،ابقةيارة الس  ـ عف الز  الب المعم  حسف في أداء الط  والت  
ميف لمممحوظات والمقترحات الب المعم  ذ الط  أف يتابع مدى تنفي ،دريسميف نحو مينة الت  الب المعم  الط  

ميف ويدربيـ لصنع بعض األجيزة الب المعم  أف يساعد الط  ، ابؽالس   جتماعاالالتي تـ االتفاؽ عمييا في 
روس المسجمة عمى أشرطة فيديو ميف بعض الد  الب المعم  أف يعرض عمى الط   ،عميميةوالوسائؿ الت  

حضير واألنشطة التي عمميا طالع عمى جميع دفاتر الت  اإل ،عاؼ ونقدىاالب المميزيف والض  لمط  
 موف خالؿ األسبوع.الب المعم  الط  
الميدانية  ربيةـ في برنامج الت  الب المعم  مف مياـ وأنشطة المشرؼ األكاديمي تقويـ الط   قويـ:الت   -ج

ستخداـ إالجيا، بعؼ، لتالفييا وعبصفة مستمرة؛ لتشخيص نقاط القوة وتدعيميا وتعزيزىا، ونقاط الض  
  .دريسية األساسية التي  أعدت ليذا الغرضاستمارة تحتوي عمى عدد مف الميارات الت  

  

 ثانيًا: مدير المدرسة:
عميمية في المدرسة ويساعد المشرؼ األكاديمي باإلشراؼ عمى وؿ عف إدارة العممية الت  ؤ وىو المس 

 مياـ التالية:واحي اإلدارية حيث يقوـ بالـ مف الن  الب المعم  الط  
 ،ميف واإلدارييفـ بالمعم  الب المعم  أف ي َعرِّؼ الط   ،ـ باألنظمة والموائح المدرسيةالب المعم  أف ي َعرِّؼ الط  

مجالس  جتماعاتاـ في الب المعم  شرؾ الط  أف ي   ،المدرسة جتماعاتاـ في الب المعم  شرؾ الط  أف ي  
، باحيابور الص  ـ لمط  الب المعم  تابع حضور الط  أف ي   ،ـالب المعم  حضير اليومي لمط  أف يتابع الت   ،اآلباء
ساعد أف ي  ، ـ لممدرسةالب المعم  تابع الحضور اليومي لمط  أف ي  ، ـ لمفصؿالب المعم  تابع دخوؿ الط  أف ي  
ـ داخؿ الفصؿ الب المعم  أف يحضر مع الط  ، في ةـ عمى المشاركة في األنشطة غير الص  الب المعم  الط  
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أف يقدـ تقريرًا ، ـ المتعاوفـ مع المعم  الب المعم  الحصص لمط   رتب حضور بعضأف ي   ،مف حيف آلخر
  .راسيـ في نياية الفصؿ الد  الب المعم  إداريًا عف الط  

 مف العديد في بو يقـو لما العممية ربيةالت   برنامج في والفاعمة اليامة األطراؼ مف المدرسة مدير عتبري  
 بميامو القياـ عمى وتشجيعو وأنظمتو، بالمدرسة وتعريفو ـالمعم   البالط   ستقباؿاب يقـو حيث األدوار،
 البالط   واىتمامات حاجات تمبية عمى القادر الخبير المتعاوف ـالمعم   ختياراب اىتمامو وكذلؾ وواجباتو

 . ـالمعم  
 مشرؼ عمى عرؼالت  ومنيا،  العممية ربيةالت   في وأدواره المدرسة مدير مسؤوليات1996) ) راشد ويذكر

 والمختبرات والمعامؿ راسيةالد   الفصوؿ حيث مف بالمدرسة وتعريفيـ ميف،المعم   البوالط   العممية ربيةالت  
 تحديد، العممية ربيةالت   فترة في معيـ ميفبالمعم   تعريفيـ يتـ كما المختمفة، المدرسي شاطالن   وأماكف
 فييا يتـ سوؼ بالتي ثـ ،أواًل  فييا بالمشاىدة موفالمعم   البالط   يقـو سوؼ التي راسيةالد   فوؼالص  
 المحدد الوقت في الحضور مف والتأكد ميفالمعم   البلمط   اليومي خطيطالت   متابعة، ثانياً  دريسالت  

 سير مدى عمى لمتشاور جتماعاتا في المتعاونوف موفوالمعم   المشرؼ ويشارؾ ذلؾ، عمى والمواظبة
 تعترض التي والمشكالت عابالص   بعض عمى غمبالت   وكيفية ليا، ـوالمرس ريؽالط   في العممية ربيةالت  

 بعض في نموذجاً  - األمر لـز إذا – ليـ ويقدـ فصوليـ، في ميفالمعم   البالط   يزور ،طريقيا
 المدرسة مدير شارؾي  ، قويـوالت   قدالن   جمسات في معيـ ليناقشيا مالحظاتو ويدوف دريسية،الت   الميارات

 عمى اإلمكاف قدر يعمؿ، الفصوؿ داخؿ والشخصية األداء حيث مف ميفالمعم   البالط   تقويـ عممية في
 ومياراتيـ خصيةالش   سماتيـ تنمية عمى ويشجعيـ يحتاجونو، ما كؿ في ميفالمعم   البالط   مساعدة

 أثناء ـعم  الم البالط   تجاه المتعاونة المدرسة مدير بو يقـو الذي ورالد   أىمية سبؽ مما لنا يتبيف، نيةالف  
 لمقياـ تشجيعو ثـ وأنظمتيا، المدرسة بمرافؽ وتعريفو بو رحيببالت   يقـو حيث العممية، ربيةالت   فترة

 عضواً  عتبارهاو  المدرسة أنشطة مختمؼ في لممشاركة أمامو الفرصة إتاحة خالؿ مف وميامو بواجباتو
 مشرفو مع نسيؽوالت   عاوفبالت   وتقويمو عميو واإلشراؼ متابعتو وكذلؾ دريس،الت   ىيئة أعضاء مف
 مع تعاونو مدى في ومتابعتو المتعاوف ـالمعم   ختيارا سفح   عمى حرصو إلى باإلضافة ربوي،الت  
 .دريبالت   فترة أثناء ـالمعم   البالط  
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  م المتعاونثالثًا: المعم  
خبرتو في المادة ـ وبحكـ الب المعم  ـ المعيَّف مف قبؿ الوزارة ويقوـ بتدريس تخصص الط  وىو المعم  

 الميذ يمكنو القياـ بالمياـ واألنشطة التالية:راسية والت  الد  
د الط   عميمية ـ عمى الوسائؿ الت  الب المعم  طمع الط  أف ي   ،راسية المقررةـ بالكتب الد  الب المعم  أف يزوَّ

أف ي َعرِّؼ ، ات العاليةعمـ وذوي القدر الب بطيئي الت  ـ بالط  الب المعم  أف ي َعرِّؼ الط  ، المتوفرة بالمدرسة
ـ بتوزيع المنيج عمى شيور الب المعم  أف يدرِّب الط   ،الب وميوليـ ورغباتيــ بنوعية الط  الب المعم  الط  

ـ بالجدوؿ الب المعم  تعريؼ الط  ، ـ بمرافؽ المدرسةالب المعم  تعريؼ الط  ، راسيوأسابيع الفصؿ الد  
 ،ـالب المعم  توفير مكتب خاص لمط  ، دريسالالزمة لمت  عميمية راسي اليومي وأماكف الوسائؿ الت  الد  

ـ عمى كيفية حفظ سجالت الب المعم  تدريب الط   ،ـ في كتابة الخطة اليوميةالب المعم  مساعدة الط  
دريسية ومناقشة المشكالت ـ لتقويـ الخطط الت  الب المعم  عقد لقاء في بداية كؿ أسبوع مع الط   ،البالط  

 التي قد تظير.
 البلمط   المقيـ المشرؼ بوصفو العممية، ربيةالت   برنامج في ومحورياً  ىاماً  مكاناً  المتعاوف ـالمعم   يحتؿ
 مف بمجموعة قيامو خالؿ مف دريسيةالت   وخبراتو مياراتو تطوير في واضحاً  تأثيراً  يؤثر حيث ـ،المعم  
   (Teacher Model)نموذجياً  عمماً م   يكوف أف، أىميا بو المنوطة واألدوار المياـ

 (Conferencer) اً شاورم   ،(Evaluator) قوماً م  (Planner) خططاً م   ،(Observer)الحظاً م  
 أظيرت وقد ، (Friend) صديقاً ،  (Professional Peer)مينة زميؿ ،(Counselor)رشداً م  

 :أبرزىا المتعاوف ـلممعم   األدوار مف العديد(Gremmett and Ratzla)  أجراىا التي الدراسات
 مف ومجتمعيا بالمدرسة المتدرب البالط   تعريؼ :أىميا نقاط، عدة ويشمؿ :Orientation وجيولت  ا

 Planning  دريسوالت   خطيطالت    ،دريسالت   عف واألفكار اآلراء بعض وتقديـ وتالميذ ومعمميف إدارييف
/ Instruction:  عممية في المتنوعة ةدريسيالت   رؽالط   ستخداـا  و  دريس،الت   كيفية عمى ركيزالت   يشمؿو 

 تحضير في المتدرب البالط   تقدـ بمدى تتعمؽ نقاط عدة ويشمؿ Evaluation: قويـالت   ،عمـوالت   عميـالت  
 1994).  ،)القحطاني اليومية روسالد   وتنفيذ
 ظاـبالن   ـالمعم   البالط   تعريؼ ـ المتعاوف وىي كاآلتي:دوار المعم  أإلى مياـ و  2005)) دحما يشير كما
، وأسرع أفضؿ بصورة المدرسية البيئة مع تكيفو لتسريع وذلؾ األسبوعي، والبرنامج اليومي لمدرسيا
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 وخمفياتيـ وعددىـ العامة وخصائصيـ وحاجاتيـ ىتماماتيـا حيث مف بالمتعمميف ـالمعم   البالط   تعريؼ
 عمى والعمؿ ولياتوومسئ ميمتو وطبيعة ـالمعم   الببالط   المتعمميف تعريؼ، قتصاديةواال جتماعيةاال

 معمـ بأنو ـالمعم   البالط   إلى المتعمميف ىؤالء ينظر أف الميـ ومف معو، والتكيؼ ستقبالوال تييئتيـ
 تعمميا، تـ التي وبالمواضيع راسي،الد   المنياج بمحتوى ـالمعم   البالط   تعريؼ، مثميـ متعمماً  وليس آخر

 وكيفية اليومية روسالد   تخطيط في ـالمعم   البالط   دةمساع، المدرسة في المتاحة عميميةالت   وبالوسائؿ
 وعدـ قدالن   عدـ وتوخي المالحظات، أىـ وتدويف ـالمعم   البالط   مع روسالد   حضور، وتقويميا تنفيذىا

 العممية ربيةالت   ومشرؼ المدرسة مدير مع المشاركة، المتعمميف أماـ راسيةالد   الحصة أثناء في دخؿالت  
 الواجبات مف مجموعة الباحث يذكر سبؽ ما إلى باإلضافة ،ـالمعم   البالط   ألداء يائين  ال قويـالت   في

 صديؽ عتبارهاو  ـالمعم   البالط   حتراـا :أىميا المتعاوف، ـالمعم   قبؿ مف بيا لتزاـاال ينبغي التي السموكية
تباع شعوره، عمى المحافظة يجب مينة  توجييو عند معو واألفكار اآلراء وتبادؿ الحوار، طريقة وا 

رشاد تقاف إخالص بكؿ فييا العمؿ وضرورة المينة لحب غرسو إلى باإلضافة وا   .وا 
 

 :المتعاون مالمعم   اختيار

 األقطاب مف عتبارهإب المتعاوف، ـالمعم   ىلد توافرىا الواجب والمعايير فاتالص   مف مجموعة ىناؾ
 :اآلتية البنود في (2007) ءالييجا وأبو 2001)) حمداف يذكرىا ـ،المعم   البالط   عمى اليامة المشرفة

ذا ،خصصالت   أو ربيةالت   في بمـوالد   أو الماجستير درجة عمى حاصالً  يكوف أف  ىذا، كؿ يتوفر لـ وا 
 واضحة وظيفية كفاية ذا يكوف أف ،البكالوريوس درجة عمى الحاصميف المؤىميف ختيارإ راعىي   عندئذ

 بميوؿ يتمتع أف، واإلنسانية جتماعيةاإل العالقات في ماىراً  يكوف أف ،وممارسة تخصصاً  مميزة أو
 يكوف أف، وتوجيييـ معيـ العمؿ في قوية ورغبة مثابرة ولديو والمتدربيف، العممية ربيةالت   نحو إيجابية
، واإلشراؼ التوجيو في وخبرة معرفة لديو يكوف أف، العاـ مظيره في والئقاً  وشخصيتو أسموبو في مرناً 
 واجب، العمؿ ىذا أف العمـ تماـ يعمـ وىو العممية، ربيةالت   برنامج في المشاركة في راغباً  يكوف أف

 .حصصو   عدد مف يقمؿ وأف وواجباتو أعمالو أعباء مف المتدرب يخفؼ أف أجؿ مف وليس ديني،
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 - ميامو وواجباتو -م الب المعم  رابعًا: الط  
 خير طيمة أياـ األسبوع لمقياـ بالمياـ والواجبات التالية:ـ خالؿ الفصؿ الدراسي األالب المعم  يفرغ الط  

القياـ بما تكمفو بو  ،تدريس ما ال يقؿ عف ثماف حصص أسبوعيًا وال يزيد عف اثنا عشر حصة أسبوعياً 
القياـ بأعماؿ ، بغيره مف المعمميف األساسييف في المدرسة إدارة المدرسة مف مياـ إشرافية مختمفة أسوةً 

عداد الت   ختباراتاال  جتماعاتاالحضور  ،البيعاوف مع المرشد الط  قارير عف مستوى طالبو والت  وا 
، البية التي تقوـ بيا المدرسةالمشاركة في األنشطة الط   ،مجالس اآلباء جتماعاتاحضور  ،المدرسية
باحي في ابور الص  حضور الط  ، األسبوعي مع المشرؼ في الموعد والمكاف المحدد جتماعاالحضور 

 حتياطاالشغؿ عدد مف حصص ، سمي لممدرسةواـ الر  واجد في المدرسة حتى نياية الد  الت  ، مدرسةال
 عند الحاجة وفي حدود ثالث حصص أسبوعيًا.

 
 دريس:خطيط لمت  الت  
التوزيع عمى أساس  ،توزيع موضوعات المنيج عمى أسابيع الفصؿ الدراسي الخطة الفصمية: -أ

 توزيع موضوعات الوحدة.، الوحدة
 يفضؿ قبؿ توزيع الوحدة في الكتاب المدرسي اإلجابة عف األسئمة التالية:

 الوحدة؟ الب عف ىذهماذا يعرؼ الط   كـ مف الوقت تحتاج ىذه الوحدة ؟  راسية؟ما أغراض الوحدة الد  
ما الطرؽ المناسبة  ما األسئمة التي يجب أف توضع حوؿ ىذه الوحدة؟ الب؟كيؼ أقدـ ىذه الوحدة لمط  

رؽ الفردية، طريقة المجموعات، الوحدات العممية، دعوة ضيؼ مف خارج يس ىذه الوحدة: الط  لتدر 
شاطات المصاحبة والمساعدة ما أىـ الن   المدرسة، طريقة العمؿ، القصة، المحاضرة، المناقشة ... الخ؟

رؽ لتقويـ لط  ما أفضؿ ا  عميمية والمساعدة لتدريس ىذه الوحدة؟ما الوسائؿ الت    لتدريس ىذه الوحدة؟
 الخ(. .ختيار مف متعدد..إ ،تكممة ،مقاليو ،يةو قويـ المستمر )شفختبارات، الواجبات، الت  ىذه الوحدة: اإل

 الخطة اليومي:   -ب
ستخداـ الحوادث اليومية التي قد إ ،رسمقدمة الد  ، عمـمحتوى الت   وتحتوي عمى العناصر التالية:

األلغاز  ،العالقة بيف الموضوع الجديد والموضوع القديـ الخ(...األمطار )الميذ مثؿ يتعرض ليا الت  
القياـ بزيارة ، التنويع في توجيو األسئمة ،ةعرض نماذج لبعض الكائنات الحية وغير الحي، وريةالص  
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ستدعاء زائر لممشاركة إ ،القياـ بزيارة عممية إلى مصنع أو متحؼ أو حديقة الحيواف ،لمكتبة المدرسة
 .البعاوني، مناقشة، أمثاؿ سائدة ليا عالقة بالموضوع وحياة الط  عمـ الت  ستخدـ الت  إ ،دريسفي الت  

 
  :العممية ربيةالت   تقويـ وطرائؽ أساليب

 ومدير المشرؼ بيف تعاوني بشكؿ يتـ ربيةالت   كميات معظـ في ـالمعم   البالط   تقويـ أف الواضح مف
 المتعاونة المدرسة إلدارة يائيةالن   ـالمعم   لباالط   درجة مف (20%) يخصص حيث المتعاونة المدرسة

 ـالمعم   البلمط   تقويمي نموذج بتصميـ تقـو والتي الكمية مف المنتدب ربويالت   لممشرؼ (80%) و
 عميميالت   لمموقؼ ممارستو أثناء ـالمعم   البالط   قبؿ مف إتباعيا الواجب األساسية المياـ عمى يحتوي
 . المناسبة عميميةالت   لموسائؿ ستخدامواو  دريسالت   طرائؽ مف كتنويعو

 البناء قدالن   في الفعالة مشاركتو مدى مالحظة خالؿ مف المشاىدة مرحمة في ـالمعم   البالط   تقويـ ويتـ"
 المتعاوف ـالمعم   قبؿ مف ذلؾ ويتـ ،دريسالت   لممارسة واالىتماـ االستعداد إبداء خالؿ ومف لزمالئو
 المشاركة مرحمة في أما ،أخرى جية مف المختص التربوي المشرؼ قبؿ ومف جية مف المدرسة ومدير
 ـالمعم   مف كؿ قبؿ مف وذلؾ  تدريسية قدرات مف يبديو ما مالحظة خالؿ مف ـالمعم   البالط   تقويـ فيتـ

 خالؿ مف قويـالت   فيتـ المتصمة ربيةوالت   المنفصمة ربيةالت   مرحمتي في أما ربوي،الت   والمشرؼ المتعاوف
 ىذه مف مرحمة لكؿ أف بالذكر جدير ىو ومما ،المتميزة دريسيةالت   كفايتو إبراز عمى ـالمعم   البالط   قدرة

 أنيما أساس عمى ربيةالت   كميات معظـ في عادة ركيزالت   يتـ ولكنو، معينة تقويمية درجة المراحؿ
 .2001)ودلوؿ، األستاذ) السابقة المراحؿ خالصة

 يتالءـ بما وتعديميا بتقييميا المشرؼ يقـو متنوعة بطاقات ىناؾ أف 1998)) والحميبي سالـ يذكر كما
 :اآلتية الرئيسية األبعاد تتضمف حيث ـالمعم   البالط   ومتابعة مالحظة في الستخداميا العربية البيئة مع
دارتيا عميميةالت   البيئة، عميـالت   جوانب تقويـ، روسالد   تنفيذ، لمدروس خطيطالت  ، العامة خصيةالش    .وا 
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 :يمي ربية العممية كمابرنامج الت   أداء المشرفين عمىصور المقترح لتطوير الت  
 كما يرى المالحظة مرحمة فيربية العممية  ين عمى الت  المشرف بأداء والمتعمق المقترح صورالت  : أوالً 

 ): 2007وحمد ) (2001)دياب
 العممية، ربيةالت   بداية قبؿ المتعاونيف ميفوالمعم   ةالمتعاون المدارس ومديري المشرفيف بيف جتماعإ عقد

عدادو  ،بيا رتقاءاإل وسبؿ العممية ربيةالت   بتنفيذ المتعمقة األمور مف العديد لمناقشة  بطاقة المشرفيف ا 
 وأداء فيالص   الموقؼ في اليامة لمجوانب مالحظاتو تدويف ـالمعم   البالط   خالليا مف يتمكف مالحظة

يضاح المشرؼ مع الحقا لمناقشتيا اوف،المتع ـالمعم    توجيو، و فييا الضعؼ ومواطف القوة مواطف وا 
 المالحظة ستخداـاك في،الص   لمموقؼ المالحظة عممية في التنويع إلى ميفالمعم   مبةلمط   المشرفيف
 ىعم المشرفيف تأكيد، المستقبؿ في منيا ستفادةواال ودراستيا لتحميميا الموجية والمالحظة المنظمة
 دريبالت   فترة أثناء حدوثيا المتوقع والمشكالت بو يقوموف الذي العمؿ بأىمية ميفالمعم   مبةالط   تعريؼ
 عالقة وجود ظؿ في ـ،المعم   البلمط   عالجي ودور وقائي ودور بنائي بدور يقـو فالمشرؼ " لتجنبيا
 المتوقع ياراتوالز   لفعالياتوا األنشطة جميع عمى تشتمؿ خطة المشرؼ إعداد، رفيفالط   بيف قائمة ودية
 عميـالت   لمينة ميفالمعم   مبةالط   جذب عمى المشرفيف تأكيد ،ـالمعم   البالط   تدريب فترة أثناء بيا القياـ

تباع بأنفسيـ، ثقتيـ تعزيز خالؿ مف نحوىا اتجاىاتيـ وتحسيف فساح معيـ، الودية العالقات وا   وا 
 فييا يدوف المتعاوف ـلممعم   مالحظة بطاقة المشرفيف عتوزي، بحرية آرائيـ إلبداء أماميـ المجاؿ

 مبةالط   بإشراؾ المشرفيف اىتماـ، بيا يقـو التي شاطاتوالن   ـالمعم   البالط   بأداء المتعمقة المالحظات
 دواـ وسجالت رجاتالد   سجالت مع عامؿكالت   الصؼ، إدارة في اإلدارية المياـ بعض في ميفالمعم  
 .ومستوياتيـ مبةالط  
 

 دياب كما يرى والممارسة المشاركة مرحمتي خالل ينالمشرف بأداء والمتعمق المقترح صورالت  : ثانيا
 ): 2007( وحمد )2001) 

 إكسابيا عمى والعمؿ الالزمة، عميميةالت   الميارات مف ـالمعم   البالط   حتياجاتا برصد المشرفيف اىتماـ
 تكثيؼ ،ـالمعم   البوالط   المدرسة ومدير المتعاوف ـم  المع مع بالتنسيؽ تعد خطة وفؽ ـالمعم   البلمط  
 الالزمة وجيياتالت   وتقديـ ميف،المعم   مبةالط   أداء تقدـ مدى عمى طالعلإل لممشرفيف فيةالص   ياراتالز  
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 المشرفيف قياـ، بعدي ولقاء قبمي لقاء بعقد ياراتالز   ىذه وآلية قواعد إتباع عمى حرصيـ مع ليـ،
 تنويع ،عميميةالت   الميارات مف العديد اكتساب عمى ميفالمعم   مبةالط   تدريب في المصغر عميـالت   بتوظيؼ
 إشرافي كأسموب فيةالص   يارةالز   عمى قتصاراال وعدـ المستخدمة اإلشرافية األساليب في المشرفيف

 العمؿ ورشك والفردية منيا الجماعية المعاصرة اإلشرافية األساليب مف لمجموعة المشرفيف إتباع ،وحيد
شراؼ (العيادي) اإلكمينيكي واإلشراؼ مريةالز   والمقاءات  مف ذلؾ وغير وضيحيةالت   روسوالد   األقراف وا 
 عمى طالعلإل المناسبة عمـالت   مصادر إلى ميفالمعم   مبةالط   المشرفيف توجيو، اإلشرافية األساليب
 راسيةالد   لممواد الخاصة باألدلة ميفالمعم   مبةالط   المشرفيف تزويد ،عميـالت   في الحديثة رائؽوالط   األساليب
 ، بيا قتداءواإل منيا لالستفادة كنموذج واعتمادىا لمناقشتيا حية أو مسجمة فاعمة تعميمية ونماذج
 البلمط   التأممي التفكير عمى القائـ واإلشراؼ الكفايات أساس عمى اإلعداد لمبدأ المشرفيف اعتماد
 ربيةالت   فترة خالؿ الالزمة عميميةالت   الكفايات مف مجموعة ـالمعم   البالط   افإتق إلى ييدؼ الذي ـالمعم  

 توضيحية دروس تنفيذ خالليا مف يتـ ميفالمعم   مبةلمط   أسبوعية لقاءات المشرفيف تنظيـ ،العممية
 تقييـل ميفالمعم   مبةالط   أماـ الفرصة إفساح ،األخرى اإلشرافية األساليب مف ومجموعة األقراف وتوجيو
 مف واإلفادة اتيالذ   أمؿوالت   قدالن   في ميارتيـ لتنمية ذاتي تقويـ بطاقات تصميـ خالؿ مف أنفسيـ

 اقدالن   التفكير وتنمية كتسابا عمى ميفالمعم   مبةلمط   المشرفيف مساعدة ،تصحيحيا عمى والقدرة األخطاء
 عمى ميفالمعم   مبةالط   بتدريب لمشرفيفا ىتماـا ،العممية الحياة في المتعمـ لدى المعرفة توظيؼ وكيفية
 رؽوالط   المشكالت وحؿ عاونيالت   عمـكالت   عمـالت   في المختمفة األنماط خالؿ مف البالط   تفكير استثارة

 .رابطيالت   والمنحى االستقرائية
 كما يرى إلى تيدف مينالمعم   مبةلمط   راسيةالد   الورش من مجموعة بعمل المشرفين ىتماما

 ): 2007( وحمد )2001) دياب
 لمكفايات ظريالن   باإلطار وتزويدىـ ميفالمعم   مبةالط   مع لمتواصؿ المشرفيف أماـ المجاؿ إفساح 
 مف بعدد المتعمقة المالحظات مف مجموعة وشرح دريبالت   فترة أثناء اكتسابيا المطموب عميميةالت  

 مبةالط   تشجيع ،فيالص   الموقؼ يف مناسب نحو عمى وتوظيفيا اكتسابيا وكيفية فيةالص   الميارات
 مبةالط   أماـ المجاؿ إفساح ،فيةالص   الميارات ببعض متعمقة بحوث إجراء نحو وتوجيييـ ميفالمعم  
 ،يواجيونيا التي والمشكالت المدرسة في دريبالت   عف مالحظاتيـ إلبداء بينيـ فيما لمتواصؿ ميفالمعم  
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 وسبؿ الالزمة عميميةالت   الوسائؿ مف مجموعة لعمؿ ميفالمعم   مبةالط   أماـ الفرصة المشرفيف إفساح
 الحديثة عمـالت   تقنيات مف ستفادةلال المشرفيف أماـ الفرصة إتاحة ،ومناسب فاعؿ نحو عمى توظيفيا
 أساليب توظيؼ عمى ميفالمعم   مبةالط   المشرفيف تشجيع ،ميفالمعم   مبةالط   تدريب عممية في وتوظيفيا
عد متنوعة تقويمية  المشرفيف تعزيز، المتعاوف ـالمعم   مع نسيؽبالت   وتنفيذىا ختباراتاال مف مجموعة ادوا 

 القضايا مختمؼ نحو آرائيـ إلبداء أماميـ المجاؿ إفساح خالؿ مف بأنفسيـ ميفالمعم   مبةالط   ثقة
 .صاغية وأذف حتراـا بكؿ األخرى القضايا مف وغيرىا عميميةالت   بالعممية المتعمقة

 العممية ربيةالت   عمى اإلشراف بقسم المتعمقة المشرف بمشكالت والمتعمق المقترح صورت  ال :ثالثاً 
 ): 2007( وحمد )2001) دياب كما يرى

 عمى اإلشراؼ عممية لمتابعة المتعاونة لممدارس دورية ستطالعيةا بزيارات بالقياـ اإلشراؼ قسـ ىتماـا
 في العممية ربيةالت   برنامج اإلشراؼ قسـ تقويـ ،جيياتوا التي المشكالت عمى والوقوؼ العممية ربيةالت  
 المدارس ومديري المعمميف مبةوالط   لممشرفيف رأي استطالع إجراء خالؿ مف دراسي فصؿ كؿ

 فيو المشاركيف تواجو التي والمشكالت العممية ربيةالت   برنامج تنفيذ واقع لمعرفة المتعاونيف ميفوالمعم  
 الميني بالنمو اإلشراؼ قسـ ىتماـا، متعاونيف ومعمميف مدارس دراءوم معمميف وطالب مشرفيف مف

 ىيئة أعضاء وبيف بينيـ تجمع وندوات مؤتمرات وعقد ليـ تدريبية دورات إجراء خالؿ مف لممشرفيف
 اإلشراؼ مفاىيـ وتحديث لتطوير الالزمة والنشرات واألبحاث بالمصادر لتزويدىـ الكمية في التدريس
 األغراض ومتعددة مناسبة قاعة بتخصيص اإلشراؼ قسـ ىتماـا، الحديثة تجاىاتاال ضوء في لدييـ

 عميـالت   أنشطة بتنفيذ وتسمح العمؿ وورش والمؤتمرات جتماعاتاال لعمؿ تتسع العممية ربيةالت   لمشرفي
 صيغ تعديؿ ،عميميةالت   الوسائؿ إلعداد خاصة تجييزات إلى باإلضافة عميمية،الت   األفالـ ومشاىدة

 المدرسة ومدير المشرؼ مف كؿ مع باالشتراؾ قويـالت   يتـ أف عمى ـ،المعم   البلمط   الحالية قويـالت  
 خالؿ مف وذلؾ البناء، الموضوعي قويـالت   إلى لموصوؿ ـ،المعم   البوالط   المتعاوف ـوالمعم   المتعاونة
 .األطراؼ ىذه مف لكؿ القسـ يعدىا تقويـ بطاقات

 ): 2007( وحمد )2001) دياب كما يرى مشرفينلم إرشادي دليل إعداد
 أثناء إلييا ىابالذ   وبعد المدرسة إلى ىابالذ   قبؿ بالمشرؼ المنوطة والمياـ لألدوار اً دقيق اً وصفيصؼ 
 ربيةالت   فترة أثناء المشرؼ يستخدميا أف يمكف التي اإلشرافية األساليب مجموعة ،العممية ربيةالت   مراحؿ
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 أثناء ـالمعم   البلمط   إكسابيا إلى المشرؼ يسعى التي الالزمة عميميةالت   والكفايات الميارات ،العممية
 صالحيات  ،ـالمعم   البالط   تقويـ في ستخدامياا يمكف والتي المختمفة قويـالت   وسائؿ ،دريبالت   فترة

 العممية ربيةلمت   زمرك عمؿ ضرورة ،العممية ربيةالت   فترة أثناء ـالمعم   البالط   تجاه ومسؤولياتو المشرؼ
 متفرغيف تدريس ىيئة أعضاء مف يتكوف أف عمى اإلشراؼ، قسـ أو المكتب مف بدال ربيةالت   بكميات
 المشرفيف مع نسيؽالت   ،دوري بشكؿ العممية ربيةالت   عمى واإلشراؼ نفيذوالت   خطيطالت   بعمميات يقوموف
 ،لدييـ والجيد الوقت لتوفير سكناىـ فأماك مع يتناسب بما المتعاونة المدارس عمى توزيعيـ بشأف
 تضـ بحيث العممية ربيةالت   مشرفي ختيارإ عند والمعايير الشروط مف لمجموعة اإلشراؼ قسـ مراعاة
 :اآلتية الشروط

 العامميف ربوييفالت   المشرفيف مف يكوف أف ويفضؿ ربوي،الت   اإلشراؼ مجاؿ في واسعة خبرة يمتمؾ أف
 القياـ لو ليتسنى األمراض مف وخموه حيةالص   لياقتو، مناسبة وأكاديمية ربويةت مؤىالت لديو ،بالمدارس
 كمية تعقدىا شخصية ومقابمة تحريري ختبارا جتيازا، معيقات أو صعوبات أية دوف اإلشراؼ بعممية

 ؿك المشرفيف بتوزيع بالكمية اإلشراؼ قسـ ىتماـإ ،دريسالت   وطرؽ المناىج في أساتذة مف مكونة ربيةالت  
 زيادة، واإلتقاف الجودة مف عالية بدرجة اإلشراؼ بعممية يقوـ أف يستطيع لكي قيؽ،الد   تخصصو حسب
 البلمط   الكافية الفرصة إتاحة عمى المتعاونة المدارس إدارات لتشجيع العممية، ربيةلمت   منيةالز   الفترة
 مراحؿ بثالث تمر أف عمى المختمفة، دريسيةالت   بالمياـ والقياـ الفصؿ إدارة مسؤولية تحمؿ عمى ـالمعم  
 البلمط   ؿضأف ميني مستوى إلى لموصوؿ الممارسة ومرحمة المشاركة ومرحمة المالحظة مرحمة :وىي
 ربيةالت   برنامج وتطوير وتنفيذ تخطيط بشأف المشرفيف وتوصيات بآراء اإلشراؼ قسـ ىتماـا ،ميفالمعم  

 دريسالت   وأساليب بطرؽ المتعمقة المساقات ـالمعم   البلط  ا دراسة بضرورة اإلشراؼ قسـ ىتماـا، العممية
 زيادة ،المدرسة في عممي بشكؿ درسو ما تطبيؽ مف ليتمكف مباشرة، العممية ربيةلمت   تسجيمو قبؿ

، لممشرفيف مواصالت بدؿ وتخصيص األكاديمي والمؤىؿ لمدرجة تبعاً  لممشرفيف المالية المخصصات
 وتبادؿ بينيـ، لمتواصؿ العممية ربيةالت   لمشرفي راسيةالد   والحمقات اتجتماعاال مف لمجموعة اإلعداد
 تزويد ،ميفالمعم   مبةالط   عمى لإلشراؼ والمناسبة المتبعة األساليب عمى تفاؽواال والخبرات اآلراء

 في باستمرار لمعمؿ وتفريغيـ المناسبة، والمالية المادية بالحوافز األكفاء العممية ربيةالت   مشرفي
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 المشرؼ صالحيات زيادة ،ميفالمعم   مبةالط   عمى اً يإيجاب ينعكس العمؿ في فاستقرارىـ إلشراؼ،ا
 .المتعاونة والمدارس بالكمية اإلشراؼ قسـ بيف ىامة وصؿ حمقة باعتباره

 موالمعم   المتعاونة بالمدرسة المتعمقة المشرف بمشكالت والمتعمق المقترح صورالت  : رابعاً 
 ): 2007( وحمد )2001) دياب كما يرى المتعاون

 لمراعاة المتعاونة المدارس عمى ميفالمعم   مبةالط   توزيع بشأف والمشرفيف اإلشراؼ قسـ بيف نسيؽالت  
 المشرؼ حرص ،لدييا المتوفرة واإلمكانيات دريسالت   وىيئة اإلدارة: حيث مف المدارس ىذه نوعيات

 مشكالتيـ، ومعرفة وتوجيييـ ميفالمعم   مبةالط   بعةمتا في دوره وتفعيؿ المدرسة مدير مع نسيؽالت   عمى
 ،المجاؿ ىذا في الواسعة العممية والميارة الخبرة ولديو مقيماً  تربوياً  مشرفاً  عتبارهاب حميا عمى والعمؿ
 وتنسيؽ تعاوف وجود ضرورة ،المتعاوف ـالمعم   ختيارإ في المدرسة ومدير المشرؼ بيف عاوفالت   ضرورة
دارات عميميةالت   واإلدارات ربيةالت   بكميات العممية ربيةالت   عمى شراؼاإل قسـ بيف مستمر  المدارس وا 
 .ميفالمعم   مبةالط   تدريب عممية لتحسيف الالزمة سييالتالت   وتقديـ العممية ربيةالت   تنفيذ بشأف
 مف نويقدمو  ما عمى المتعاونيف ميفوالمعم   المتعاونة المدرسية لإلدارات الحوافز مف مجموعة منح

 مف مجموعة وتقديـ وتقدير، شكر كتب عمى كحصوليـ العممية ربيةالت   فترة تنفيذ أثناء تسييالت
 بكميات اإلشراؼ وقسـ عميميةالت   اإلدارات بيف مناسبة آلية وضع ،لممدارس الالزمة عميميةالت   الوسائؿ

 استثناء، ميفالمعم   مبةالط   عمى ؼلإلشرا المرشحيف المتعاونيف ميفلممعم   تدريبية دورات عقد عمى ربيةالت  
 ،والمشرفيف ميفالمعم   مبةالط   مع عاوفالت   في المتدني المستوى ذات المتعاونة المدارس اإلشراؼ قسـ

 مف ويتـ المناسبة اإلمكانات فييا وتتوافر ربيةالت   كميات تتبع تجريبية مدارس إليجاد عيالس   ضرورة
 .العممية ربيةالت   تنفيذ خالليا
 دياب كما يرى مالمعم   الببالط   المتعمقة ينالمشرف بمشكالت والمتعمق المقترح صورالت  : اً خامس

 ): 2007( وحمد )2001)
 الالزمة عميميةالت   بالوسائؿ ميفالمعم   مبةالط   لتزويد وتوظيفو ربيةالت   بكميات الوسائؿ مركز دور تفعيؿ
 فيةالص   المدرسية األنشطة في ـالمعم   البلط  ا بمشاركة المشرفيف ىتماـا المدرس، في المتوفرة وغير
 المشرؼ ليتمكف الواحد المشرؼ لدى ميفالمعم   مبةالط   عدد لتقميؿ المشرفيف عدد زيادة ،والالصفية منيا
 مرشد بمثابة يكوف ميفالمعم   مبةلمط   إرشادي دليؿ إعداد ،جيد بشكؿ واإلشراؼ المتابعة بعممية مف
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 اإلجرائية ماذجالن   مف مجموعة وعمى ميفالمعم   مبةالط   أسئمة مف العديد إجابة عمى يشتمؿ ليـ، وموجو
 الذيف ميفالمعم   مبةالط   ضد المناسبة والقيود العقوبات مف مجموعة إجراء ،المناسبة دريسيةالت   والخطط

 ميةالعم ربيةلمت   دراسي فصؿ تخصيص ،دريبالت   فترة أثناء المدرسية والتعميمات باألنظمة يمتزموف ال
 المشرفيف ىتماـإ ،ومتواصؿ جيد بشكؿ المدرسة في دريبلمت   تاماً  تفرغاً  خاللو ـالمعم   البالط   بتفرغ
 مف المدرسية واإلدارة ـالمعم   البالط   وبيف جية، مف المتعاوف ـوالمعم   ـالمعم   البالط   بيف العالقة بتقوية
 إلصدار وليس ميفالمعم   مبةالط   أداء يفتحس في قويـالت   نتائج بتوظيؼ المشرفيف ىتماـا ،أخرى جية

 ميفالمعم   مبةالط   تقويـ بطاقة تطوير في والمشرفيف اإلشراؼ قسـ بيف عاوفالت  ، رجاتالد   ورصد األحكاـ
 والخاصة العامة دريسيةالت   الميارات مف مجموعة عمى وتشتمؿ تخصص لكؿ خاصة تكوف بحيث
 ميفالمعم   مبةالط   بإعداد المشرفيف ىتماـا تخص، كؿ في دريسالت   أساليب طبيعة في ختالؼاال وتراعي
 البالط   تقويـ أساليب تطوير، عميميالت   في الموقؼ لتوظيفيا المتنوعة عميميةالت   الوسائؿ مف مجموعة

 البالط   أداء لمستوى دقيقاً  تقديراً  ليعطي نيايتو، حتى الفصؿ بداية مف تراكمياً  يكوف أف عمى ـالمعم  
نما وحسب فيةالص   يارةالز   عمى يقتصر وال ـ،المعم    األمور مف بمجموعة ىتماـاال إلى ذلؾ يتعدى وا 
عداد المختمفة المدرسية األنشطة في ـالمعم   البالط   مشاركة مثؿ  الوسائؿ مف مجموعة البالط   وا 

 في اليدر لتقميؿ سكناىـ منطقة مف قريبة مدارس عمى المشرفيف توزيع ،المختمفة اإلثرائية والمواد
 ـالمعم   البالط   إنياء بضرورة اإلشراؼ قسـ ىتماـا ،أنفسيـ مبةوالط   المشرفيف مف لكؿ عميميالت   الوقت
 ظريةالن   األسس عمى لمحصوؿ العممية ربيةلمت   تسجيمو قبؿ دريسالت   بطرؽ المتعمقة المساقات جميع

 مع عامؿالت   في تساعدىـ شوراتمن المتعاونيف ميفالمعم   المشرفيف تزويد، دريسالت   لعممية المناسبة
 .عمييـ واإلشراؼ متابعتيـ وكيفية ميف،المعم   مبةالط  
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 دراسات السابقة:ال 2.2

يعرض ىذا البند مجموعة مف الد راسات السابقة التي تشمؿ وتدعـ الد راسة الحالية بشكؿ مصنؼ 
  لمد راسات العربية واألجنبية. 

 وتأىيمو بإعداد المعم ـ يقـو الذي المعم ـ إعداد برامج وبارًزا في ىاًما مكاًنا يةالعمم لمت ربية أف المعمـو مف
 الذي العممي العممية الجانب الت ربية تعتبر حيث الت عميـ، مينة وىي اإلنساف عرفيا مينة أقدس لممارسة
 التي األطراؼ مف خالؿ مجموعة مف تنفيذىا يتـ حيث الكمية في دراستو أثناء المعم ـ الط الب بو يمتحؽ
 يقـو الذي التربوي والمشرؼ والط الب المعمـ المتعاوف المعم ـ في أبرزىا يظير  فيو محوري بدور تقـو

 الد ور الذي أىمية ومف الالزمة، الميارات الت عميمية اكتساب في المعم ـ لمط الب والميسر الموجو بدور
 فقد وبذلؾ خاص بشكؿ المعم ـ المتعاوف  يقـو بو الذي الد ور وأىمية عاـ بشكؿ العممية الت ربية بو تقـو

 بالت ربية العممية. المتعمقة الد راسات تعددت

  :العربية أوال: الدراسات

 موفالمعم   مبةالط   يمتمكيا التي دريسيةالت   الكفايات دراسة ىدفت إلى تعر ؼ (2015أجرى الطراونة )
 (98) مف ارسةالد   عينة  تكونت المتعاونيف، ميفلمعم  نظر ا وجية مف المتعاونة المدارس في المتدربوف

 استبانو ببناء الباحث ارسة قاـالد   ىدؼ ولتحقيؽ عممة،م  (94)و معمميف (4) منيـ ومعممة، معمماً 
أظيرت  وقد دريسية،الت   لمكفايات مجاالت أربعة عمى موزعة فقرة (52) مف النيائية صورتيا في تكونت
 :اآلتي الترتيب وفؽ األربعة المجاالت في التدريسية لمكفايات ميفالمعم   مبةلط  ا امتالؾ ارسةالد   نتائج
 دريس كما أظيرت النتائجالت   تقويـ دريس،الت   تنفيذ الشخصية، فاتكفايات الص   لمتدريس، خطيطالت  

 ميفالمعم   نظر وجيات في الحسابية المتوسطات بيف(α= 0.05) إحصائية  داللة ذات فروؽ وجود
 الخبرة سنوات لمتغير عدد ت عزى موفالمعم   مبةالط   يمتمكيا التي دريسيةالت   الكفايات نحو ونيفالمتعا

 .األطوؿ الخبرة ذوي ميفالمعم   ولصالح
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دراسة ىدفت إلى تعرؼ واقع الت ربية العممية في مؤسسات الت عميـ العالي في  (2013وأجرت عياد )
مبة المعم ميف/ تعميـ العموـ، استخدمت استبانو كأداة الضفة الغربية/ فمسطيف مف وجيات نظر الط  

( فقرة، تكوف مجتمع الد راسة مف كافة طمبة الت ربية العممية برنامج تعميـ العموـ (62لمدراسة مكونة مف 
مستوى سنة رابعة مف جميع مؤسسات الت عميـ العالي في الضفة الغربية، وكاف عدد المستجيبيف 

( مف مجتمع %(68.3( مف الط مبة المعم ميف وبمغت نسبتيا 83تحميؿ )لالستبيانات الصالحة لم
الد راسة، لمحصوؿ عمى النتائج تـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي لحساب المتوسطات الحسابية 

لمعينات المستقمة لفحص تأثير متغير النوع االجتماعي واختبار  (ت)واالنحرافات المعيارية واختبار 
 األحادي، وقد أظيرت نتائج الد راسة إلى أف متوسطات مجاالت الد راسة ترتبت تنازلياً  تحميؿ التبايف

فاعمية المشرؼ الجامعي، مناسبة المحتوى النظري، تعاوف مدرسة الت دريب، تقييـ واقع التقويـ، كما 
لمتغيري أظيرت نتائج الد راسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى 

 الجنس والمؤسسة الت عميمية.

 

 الز يتونة جامعة في العممية الت ربية برنامج تقويـ ىدفت إلى (2013أما دراسة الغيشان والعبادي )
لمعاـ  البرنامج بيذا المشاركيف المعم ميف أراء الط مبة استقصاء تـ اليدؼ ىذا ولتحقيؽ الخاصة، األردنية
 ( طالباً  (147مكونة مف عينة عمى تطبيقيا تـ استبانة ستخداـا خالؿ مف (2010- (2009الدراسي
 كؿ بيا يقـو التي واألدوار بالمياـ تتعمؽ فقرة (40) مف تكونت أيضا حيث الد ارسة مجتمع وىـ وطالبة

 خصائص بعض وكذلؾ فييا، المتعاوف والمعم ـ المتعاونة المدرسة ومدير األكاديمي مف المشرؼ
جراءات الجامعة يةالعمم الت ربية برنامج  أداة وثبات صدؽ مف التحقؽ تـ حيث نحوه، بيا تقـو التي وا 
 والبيانات المعمومات خالؿ مف الد ارسة ولتحميؿ نتائج (0.88) الكمي الثبات معامؿ بمغ حيث الدارسة

 لمعمـو اإلحصائية الرـز نظاـ باستخداـ اإلحصائية الالزمة المعالجات استخداـ تـ جمعيا، تـ التي
 منو المطموبة بالمياـ األكاديمي المشرؼ قياـ وقد أظيرت نتائج الد راسة  ،(SPSS)االجتماعية 

 لتمؾ ممارساتيـ جاءت حيث منيـ المطموبة بالمياـ المتعاونة المدارس مديري عالية، تقصير بدرجة
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 السمبيات بعض ورعالية، ظي بدرجة المطموبة بالمياـ المتعاونيف المعم ميف متوسطة، قياـ بدرجة المياـ
الجامعة  إجراءات في وكذلؾ الخاصة األردنية الز يتونة جامعة في المطبؽ العممية الت ربية برنامج في

 .إزاءه المتخذة

 

 عميـ األساسيالت   معمـ إلعداد العممية ربيةالت   برامج تقويـ معايير توافر مدى (2011ودرس الفقعاوي )
 أسئمة عف خالؿ اإلجابة مف وذلؾ والعممي ظريالن   اإلعداد في غزة قطاع جامعات في ربيةالت   بكميات

برامج  لتقويـ استبانتيف بإعداد وقامت التحميمي، الوصفي المنيج الباحثة واستخدمت راسة،الد   وفرضيات
 وطالبة مف طالباً  (279) مف راسةالد   عينة وتكونت والعممية، ظريةالن   الناحيتيف مف العممية ربيةالت  

لمعاـ  المفتوحة القدس - األقصى - اإلسالمية-األزىر غزة قطاع في جامعاتال طالب
والجامعة  الجنس حسب الطبقية العشوائية بالطريقة اختيارىـ تـ (،-2011 (2010راسيالد  

 األحادي، التبايف وتحميؿ ، "ت " اختبار التالية اإلحصائية األساليب الباحثة واستخدمت والتخصص،
 إلعداد العممية التربية برامج تقويـ معايير توافر مدى د أظيرت نتائج الدراسة أفوق شيفيو، واختبار
 كاف والعممي النظري اإلعداد في غزة قطاع جامعات في التربية بكميات األساسي التعميـ معمـ
 المدير المتعاوف، المدرس الجامعي، المشرؼ أداء عف البالط   رضا درجة أفو  ،((69.8%بنسبة

في  غزة قطاع جامعات في التربية بكميات األساسي عميـالت   معمـ إلعداد العممية ربيةالت   المتعاوف في
( α (0.5 ≥ ى مستو  عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال(، 67.2%) كاف بنسبة العممي اإلعداد

 غزة قطاع في ةالتربي بكميات األساسي عميـالت   معمـ إلعداد العممية ربيةالت   لبرامج التقويمي التقديرفي 
إحصائية عند مستوى  داللة ذات فروؽ ، توجدالكمية والدرجة المجاالت جميع في الجنس لمتغير تعزى

(α ≤ 0.5) في التربية بكميات األساسي التعميـ معمـ إلعداد العممية التربية لبرامج التقويمي التقدير في 
 األزىر، ال لصالح جامعة الكمية رجةوالد المجاالت جميع في لمتغير نوع الجامعة تعزى غزة قطاع
 العممية التربية لبرامج التقويمي التقدير في (α ≤ 0.5 ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد

 الكمية الدرجة التخصص في تعزى غزة قطاع في التربية بكميات األساسي التعميـ معمـ إلعداد
 كانت والثاني، ولقد المجاؿ األوؿ في فروؽ وجود فتبي والرابع، بينما الثالث المجاؿ وفي لالستبياف
 . األدبي لصالح الفروؽ
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دراسة ىدفت لمتعرؼ إلى دور كؿ مف كمية التربية والمشرؼ التربوي،  (2011وأجرى العاجز وحمس )
والمعم ـ المتعاوف ومديري المدرسة في تحسيف التدريب الميداني لدى الط مبة المعم ميف بغزة، باإلضافة 

عرؼ إلى أىـ المشكالت التي تواجو الطمبة المعمميف، واتبع الباحثيف المنيج الوصفي التحميمي لمت
( 183( فقرة، وبعد التأكد مف صدقيا وثباتيا تـ توزيعيا عمى عينة بمغت )72وأعداد استبانة تضمنت )

ًا مسبقة لتسجيؿ طالبًا وطالبة، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الفقرة التي تنص: أف تضع الكمية شروط
(، ال توجد فروؽ ذات داللة 4.51مساؽ التربية العممية حصمت عمى المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

إحصائية لدور كؿ مف الكمية والمشرؼ التربوي والمعمـ المتعاوف ومدير المدرسة وكذلؾ بالنسبة لمعدؿ 
لؾ لصالح أقساـ العمـو اإلنسانية، الطمبة بينما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية لمتغير التخصص، وذ

وبينت الدراسة أف أىـ المشكالت التي تواجو الطمبة المعمميف قمة توافر الوسائؿ التعميمية المعينة في 
 مدارس التدريب، والمشكمة الثانية قمة االىتماـ بالطالب المعمـ مف قبؿ إدارة المدرسة.

 

 في العممية الت ربية في المتعاوف المعم ـ دور فاعمية فحص ( ىدفت إلى(2010أما دراسة الشاعر 
وليذا  التعميمية، لحـ بيت منطقة في العممية الت ربية طمبة نظر وجية مف المفتوحة جامعة القدس

 مع الطالب المتعاوف المعمـ عالقة حوؿ حور يتـ األوؿ: محوريف مف مكونة استبانة صممت الغرض
التقرير،  في تعبئة المتعاوف المعمـ موضوعية حوؿ حوريتم عبارة، والثاني (26)المتدرب، ويحوي

 الخماسي التدرج االستبانة التي اعتمدت وزعت ثـ عبارة،  (17)ويحوي المشرؼ تقييـ مع اتفاقو ومدى
 لحـ بيت منطقة في ودارسة دارًسا144) عمى))جدا معارض معارض، محايد، موافؽ، جًدا، )موافؽ

، وقد 168) ) وعددىا المسترجعة، اإلحصائي لالستبانات التحميؿ ـوت الدراسي، مركزىا مع التعميمية
 في المتعاوف المعم ـ دور فاعمية لدرجة الحسابية المتوسطات في فروؽ أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ

لحـ  بيت منطقة في العممية التربية طمبة نظر وجية مف المفتوحة القدس جامعة في التربية العممية
 فاعمية لدرجة الحسابية المتوسطات في فروؽ الذكور، واف ىناؾ لصالح الجنس لمتغير تعزى التعميمية
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 العممية التربية طمبة نظر وجية مف المفتوحة القدس جامعة في التربية العممية في المتعاوف المعمـ دور
 .االنجميزية المغة لصالح التخصص لمتغير تعزى لحـ التعميمية بيت منطقة في

 

 المعم ميف، لمط مبة الالزمة التعميمية الكفايات إلى لمتعرؼ دراسة ىدفت (2010) اوينصو  وأجرى أبو
احتياجاتيـ  ضوء في نظرىـ وجية مف األزىر بغزة، بجامعة التربية كمية في صؼ تخصص معمـ

 طالباً  (136) مف الدراسة مجتمع وتكوف التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت التدريبية
 لمدراسة إحصائية النسبي كأساليب الوزف إيجاد طالبًا، وتـ (112) فبمغت الدراسة عينة أما وطالبة،
 سمـ أعمى أف الدراسة نتائج المعياري، وقد أظيرت  واالنحراؼ الحسابي والمتوسط (T-test) واختبار

 ثـ ويـ،التق كفايات ثـ الدرس، عرض كفايات ىي لمطمبة المعمميف التدريسية لمكفايات االحتياجات
 التالميذ انتباه استثارة كفاية ثـ التعميمية، الوسائؿ وبناء كفايات استخداـ ثـ الدرس، غمؽ كفايات
  . التدريسية األىداؼ كفايات وأخيراً  الصؼ، إدارة كفايات ثـ التخطيط، ثـ كفايات لمدرس، وتييئتيـ

 

 يواجييا التي الميداني الت طبيؽ مشكالت عمى التعرؼ ىدفت إلى (2010) وأما دراسة شاىين 
 النوعية المتغيرات ببعض وعالقتيا التدريب فترة أثناء المفتوحة بفمسطيف، القدس في جامعة الد ارسوف

 (246) الدراسة عينة وبمغت التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت) الجنس، والتخصص(
 واستخدمت االستبانة وطالبة، الباً ط (2456)البالغ األصمي المجتمع مف(%9) بنسبة وطالبة طالباً 
 إحصائية واألوزاف كأساليب المعياري واالنحراؼ الحسابية المتوسطات حساب وتـ لمدراسة، كأداة

 في الطمبة يواجييا التي المشكالت ترتيب أف الدراسة نتائج واختبار، وأظيرت النسبية T-test لمدراسة
 المشرفيف قمة عدد زيارات في تمثؿ والذي كاديمياأل المشرؼ دور مجاؿ: الميداني أثناء التطبيؽ

 مف التوجييية وقمة المالحظات المستخدمة، اإلشرافية لألساليب تنويعيـ وقمة المعمميف، لمطمبة
 وقمة التعميمية، الوسائؿ قمة في والذي تمثؿ المتعاونة المدرسة المعمميف، فمجاؿ لمطمبة المشرفيف
 مجاؿ ثـ المعمميف، الطمبة مع المتعاوف قبؿ المعمـ مف التعاوف ؼوضع المعمميف، بالطمبة االىتماـ
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 والذي المتعاونة المدرسة طمبة وأخيراً  الدرس، تحضير الطمبة في ضعؼ في تمثؿ والذي التدريس خطة
 .لمطمبة المعمميف المتدنية بنظرتيـ تمثؿ

 

فية الز يارات واقع عمى إلى التعرؼ دراسة ىدفت(2009) وأجرى مطر   الت دريب مشرفي لدى الص 
المعم مات  الط البات نظر وجية مف الت طبيقية بغزة لمعمـو الجامعية بالكمية الطفؿ تربية الميداني بقسـ

 عينة طالبة، أما (320) مف الدراسة مجتمع يتكوف التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت
 مجتمع ( مف (15%تمثؿ بنسبة أي ية،العشوائ بالطريقة اختيرت طالبة (50) مف فتكونت الدراسة
 الوزف: التالية اإلحصائية الدراسة األساليب واستخدمت لمدراسة، كأداة ، واستخدمت االستبانة الدراسة
، وقد T-test) األحادي اختبار ) التبايف المعياري، واختبار االنحراؼ الحسابي، المتوسط  النسبي،
 ممارسات وأف المعممات األخطاء، لمطالبات يتصيدوف اأحيان المشرفيف أف الدراسة نتائج أظيرت

 الصفية الزيارة أثناء التطبيقية لمعمـو بالكمية الجامعية الطفؿ تربية قسـ في العامميف التربوييف المشرفيف
 تطوير إلى بحاجة الممارسات بعض أف غير الزيارة، بمعايير تمؾ ما نوعا تمتـز إيجابية ممارسات ىي

 ومراجعة.

 

في  عمـو اختصاص التربية بكمية المعمميف الطمبة أداء تقويـ إلى ىدفت(2009) دراسة الناقة  وأما
 (30)  الدراسة مف عينة وتكونت التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة اإلسالمية، واستخدمت الجامعة
 أنموذجاً  تمثؿ بطاقة مالحظة بتصميـ الباحث اإلسالمية، وقاـ بالجامعة التربية كمية مف وطالبة طالباً 
 والوزف المعياري واالنحراؼ المتوسط الحسابي استخداـ وتـ عموـ، اختصاص المعمـ الطالب أداء لتقويـ
 المعمميف الطمبة أداء في قصور وجود الدراسة نتائج الدراسة، وأظيرت نتائج إلى لموصوؿ النسبي

الصؼ،  وضبط إدارة عمى قدرتيـ ضعؼ في القصور تمثؿ حيث العممي، الجانب عمـو في اختصاص
 . أثناء لمطمبة تقويميـ وضعؼ التدريس، وأساليب طرؽ بيف وقمة التنويع
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 الخميؿ في منطقة الت ربية برنامج طمبة واجيت التي المشكالت أىـ رصد (2008) ودرس يونس
 الوصفي، جالمني واستخدمت الدراسة العممية، التربية تطبيؽ أثناء في المفتوحة القدس بجامعة التعميمية
 (93) وعددىـ العممية التربية في الذيف شاركوا التعميمية الخميؿ منطقة طمبة مف الدراسة مجتمع وتكوف
 ،(97.8%) بنسبة استبانة، (91) وقد استرجعت جميعاً  عمييـ الدراسة وطبقت وطالبة، طالباً 

 كأساليب المعيارية نحرافاتواال الحسابية المتوسطات وتـ استخداـ لمدراسة، كأداة االستبانة واستخدمت
الطمبة  قياـ عدـ في تمثمت المشكالت أكثر أف إلى الدراسة نتائج لمدراسة، وأظيرت إحصائية
 مساقات في لخطط دروس نماذج وجود وعدـ التربية، برنامج لمساقات دراستيـ أثناء لمدرس بالتخطيط

  الفمسطيني. المنياج وفؽ التربية

 

 بكميات العممية التربية عمى المشرفيف أداء واقع التعرؼ إلى ىدفت إلىدراسة (2007) وأجرى حمد 
 ضوء أبرز في أدائيـ لتطوير مقترح تصور غزة، ووضع محافظات في الفمسطينية التربية بالجامعات

 وتكوف الوصفي التحميمي، المنيج الدراسة نظرىـ، واستخدمت وجية مف تواجييـ التي المشكالت
 ومشرفة، مشرؼ (124) مف فقد تكونت الدراسة عينة ومشرفة، وأما مشرفاً  (171) مف الدراسة مجتمع
 موزعة فقرة (57) مف مكونة استبانة الباحث بإعداد األصمي، وقاـ المجتمع مف%( 72.5) بنسبة
 واالنحراؼ الحسابية لحساب المتوسطات  (T-test)وتـ استخداـ لمدراسة، كأداة مجاالت خمسة عمى

 ( وتحميؿ (One- Way  ANOVA لمدراسة، إحصائية واختبار كأساليب النسبية، افواألوز  المعياري
 التربية مراحؿ في الجامعي المشرؼ أداء أف مستوى :الدراسة أظيرت نتائج  األحادي وقد التبايف
 العممية التربية مشرؼ يواجييا التي لممشكالت النسبي ( والوزف(83.6%نسبي بوزف مرتفع العممية
 المتعمقة بالمدرسة المشكالت يمييا األعمى، المعمـ بالطالب المتعمقة المشكالت سط، واحتمتالمتو  فوؽ

 العممية، وأوصت التربية اإلشراؼ عمى بقسـ المتعمقة المشكالت األخيرة المرتبة في أما المتعاونة،
 مرحمة، لكؿ كافية فترة زمنية بتخصيص وذلؾ العممية التربية بمراحؿ االىتماـ بضرورة الدراسة
 قياميـ أثناء المشرفوف يواجييا المستحدثة التي المشكالت عف لمكشؼ عمؿ ورشات عقد وضرورة
 .ليا المناسبة الحدود إلى لموصوؿ اإلشراؼ بعممية
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 ومراكز مناطؽ في الت ربية العممية برنامج واقع عمى الت عرؼ إلى ىدفت دراسة  (2005وأجرى حماد )
 الوصفي المنيج الباحث وقد اتبع الد ارسيف، نظر وجية مف غزة حافظاتم في المفتوحة القدس جامعة

 لمفصؿ العممية التربية في مساؽ المسجميف وطالبة طالباً  (134) الدراسة عينة وشممت التحميمي،
 نتائج أظيرت محاور، وقد مف ستة مكونة استبانة الباحث استخدـ كما (2002) لمعاـ األوؿ الدراسي
 يساعد الذي النفسي الجو توفير يحرص عمى حيث العممية التربية مشرؼ دور وفعالية إيجابية الدراسة
 الزيارة بعد المعمـ لمدارس والتوجيو بتقديـ النصح ييتـ كما المعمـ، الطالب مع طيبة عالقة تكويف عمى

 عمى يحرص أنو إلى باإلضافة المعمـ الطالب فييا يقع التي األخطاء بتوضيح يقـو حيث الصفية
 .المعمـ لمطالب الموضوعي التقويـ

 

باستخداـ  األقصى بجامعة العممية التربية برنامج تطوير إلى ىدفت (2004وأما دراسة ياسين ) 
 عينة الدراسة وشممت البنائي، والمنيج التحميمي الوصفي المنيج الباحث اتبع وقد النظـ، تحميؿ أسموب

 لغة – عمـو– التخصصات)رياضيات وفؽ الطبقية ةالعشوائي بالطريقة اختيارىف تـ طالبة (230) 
 ولتحقيؽ مف المجتمع األصمي (%50) بواقع ( فنية تربية – اجتماعية مواد – إنجميزية لغة – عربية
 الدروس، والثانية مذكرات إعداد تقويـ بطاقة األولى :أدوات ثالث الباحث استخدـ فقد الدراسة أىداؼ
 آراء عمى لمتعرؼ فكانت استبانة الثالثة العممية، أما التربية طالبةل التدريسي األداء مالحظة بطاقة

 المتعمقة المالحظات مف الدراسة مجموعة نتائج أظيرت وقد العممية، التربية نحو المعممات الطالبات
 المعممات الطالبات مع اجتماعاً  يعقدوف ال العممية التربية مشرفي إف العممية، التربية مشرفي بدور

 وأىدافيا، إف العممية التربية أىمية وتوضيح العممية التربية برنامج في بداية العمؿ سير ةلمناقش
 أنواع  االختبارات بعض تطبيؽ عمى التربوييف المشرفيف مف تشجيعاً  يجدف ال المعممات الطالبات

 في ةالكافي المساعدة التربوييف المشرفيف مف يجدف ال المعممات الطالبات معظـ الموضوعية، إف
وتوضيح  العامة األىداؼ مناقشة بو، وكذلؾ الخاصة المعمـ وأدلة المدرسية الكتب الحصوؿ عمى

 المناسب عمى مادة، والتشجيع بكؿ الخاصة الصعوبات وتذليؿ التدريسية لمعممية الالزمة الميارات
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 نتائج تفادة مفاالس وكيفية األنشطة لممارسة التالميذ حفز وكيفية تقميدية غير تدريس طرؽ استخداـ
   .التالميذ تقويـ

 

 المعم موف الط مبة يواجييا التي عمى المشكالت الت عرؼ إلى دراسة ىدفت (2004)وأجرى العبادي   
 مينة نحو باتجاىاتيـ المشكالت ىذه العممية وعالقة الت ربية برنامج خالؿ الص ؼ معمـ تخصص
 وقد وطالبة، طالباً   (128)الدراسة عينة  ي، وشممتالتحميم الوصفي المنيج الباحث اتبع وقد الت دريس،
 عف لمكشؼ واألخرى العممية، التربية عف مشكالت لمكشؼ إحداىما استبانتيف الباحث استخداـ

 الطمبة يواجييا التي المشكالت مف الدراسة مجموعة التدريس، وأظيرت مينة نحو االتجاىات
 المعمميف، وعدـ لمطمبة توجيياتو في تشدد المشرؼ : أبرزىا العممية التربية برنامج خالؿ المعمموف

 المدارس في توافرىا وصعوبة التعميمية قمة الوسائؿ إلى باإلضافة العممي لمتطبيؽ كمياً  الطالب تفرغ
 في المعمميف الطمبة مشكالت بيف عكسية عالقة ارتباط وجود الدراسة نتائج بينت كما المتعاونة،

 .التدريس مينة نحو ىاتيـاتجا وبيف العممية التربية

 

 بجامعة الت ربية العممية بكمية الت ربية برنامج تقويـ إلى دراسة ىدفت (2004) والتمار وأجرى الجسار
 مف وطالبة طالباً  (221)الدراسة  عينة وشممت التحميمي، الوصفي المنيج الباحثاف اتبع وقد الكويت،
 الباحثاف قاـ كما ((2000-2001لمعاـ  األوؿ دراسيال الفصؿ في العممية التربية مقرر في المسجميف

 الدراسة نتائج أظيرت وقد رئيسة، محاور عمى ستة موزعة عبارة (50) عمى اشتممت استبانة بإعداد
 ويزودىـ التدريس عممية في المعمميف ميارات الطمبة تطوير في يسيـ العممية التربية مشرؼ أف

 يواجيوف المعمميف الطمبة أف إلى النتائج كما أشارت التدريسي، أدائيـ في الفعالة الراجعة بالتغذية
 المشكالت ىذه تذليؿ في الكامؿ بدوره   المشرؼ ولـ يقـ التدريب، أثناء واإلدارية الفنية المشكالت بعض

 المشرؼ قبؿ مف المتبع اإلشرافي األسموب مف الطمبة المعمميف لدى معاناة ىناؾ أف كما وعالجيا،
 .اإلشراؼ عممية أثناء وتصيد األخطاء النقد عمى تركيزبال يقـو حيث
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الت ربية  كميات في العممية التربية واقع تقييـ إلى ىدفت (2004) دقة وأبو وأما دراسة صبري
كما  التحميمي، الوصفي المنيج الباحثتاف اتبعت وقد وغزة، الغربية الضفة في الفمسطينية بالجامعات

التربية  كميات في العممية التربية لمقرر المسجميف مف وطالبة لًباطا (548) الدراسة عينة شممت
لقياس  أبعاد ستة مف تتكوف استبانة استخداـ تـ كما وغزة، الغربية الضفة في الفمسطينية والجامعات

 تتعمؽ العممية التربية في إيجابية أموراً  الدراسة نتائج الدراسة، وأظيرت بأسئمة مرتبطة مختمفة جوانب
 بعض الدراسة بينت كما الحصة، وقت بتوزيع وااللتزاـ التعميمية كاستخداـ الوسائؿ المعمـ الطالب ءبأدا

 وكاف لمتطبيؽ، قابمة غير نظرية لكونيا المدروسة التربوية المساقات طبيعة بعض مثؿ السمبية النقاط
 في متخصصاً  وفيك وأف لإلشراؼ مؤىميف مشرفيف أساتذة تعييف أىمية مقترحات الدراسة أبرز مف

 .عميو الذي يشرؼ الموضوع

 

 بكمية العممية الت ربية في لمط الب المعم ـ التقويـ لوسائؿ مقترح تصور وضع (2004) ودرس أمين
 الدراسة عينة التحميمي، وشممت الوصفي المنيج الباحثة اتبعت وقد حمواف بمصر، جامعة الت ربية

 كما (2003- 2004)العاـ في الرابعة بالفرقة حمواف ةجامع –التربية  بكمية معمًما طالًبا (195)
 نتائج أظيرت الجامعي، وقد - ثالثة عمى موزعة فقرة (21) عمى تشتمؿ استبانة الباحثة أعدت
 التدريسي األداء تقويـ أحيانا عمى المشرؼ دور واقتصار المعمميف لمطمبة المشرفيف زيارات قمة الدراسة
رشادهو  توجييو وليس المعمـ لمطالب  اإلشراؼ ميمة المشرفيف إلى إسناد باإلضافة المختمفة لمميارات ا 

 إلى أو اإلشراؼ في لدييـ الخبرة تقؿ ممف بالكمية التدريس ىيئة أعضاء مف معاونييـ بعض إلى
 .الطمبة المعمميف عمى لممشرفيف اإلشرافي العبء بسبب وذلؾ المتعاوف، المعمـ

 

 خطة العممية في الت ربية لبرنامج مقترح تصور بناء إلى ة ىدفتدراس (2003) ومراد وأجرى البنعمي
  عينة الدراسة وشممت  التحميمي، الوصفي المنيج الباحثاف أتبع وقد الت ربية بقطر، بكمية المعم ـ إعداد

 ذات مقياس استبانة باستخداـ الباحثاف قاـ كما والمشرفيف، التدريس ىيئة أعضاء مف فرادأ  (109) 
 في حماسة يبدوف ال المشرفيف بعض أف الدراسة نتائج أظيرت بندًا، وقد (51) عمى تمؿتش خماسي
 بأف العتقادىـ المعمميف الطمبة عمى اإلشراؼ في المتعاوف المدرسة والمعمـ مدير مشاركة قبوؿ
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 ةالجزئي المشاركة أىمية بعدـ المشرفيف غالبية لدى قناعة ىناؾ أف بيـ، كما تتعمؽ مسؤولية اإلشراؼ
 التدريس ىيئة أعضاء بيف اآلراء في توافؽ وجود الدراسة بينت كما دراسية واحدة، حصة تدريس في

 .العممية التربية لمشرؼ المقترحة حوؿ األدوار والمشرفيف

  

الت ربية  بكمية معمـ المجاؿ إلعداد العممية الت ربية برنامج تقويـ إلى ىدفت2003) وأما دراسة نصر) 
الكمية  وطالبات المتعاونة المدارس ومديرات العممية الت ربية مشرفي مف كؿ ظرن وجية مف بعبري
أتبع  وقد ومعالجتيا، الضعؼ جوانب عمى والتعرؼ وتعزيزىا البرنامج في القوة جانب تحديد بقصد

التربية  مشرفي عينة: األولى عينات ثالث عمى الدراسة وطبقت التحميمي، الوصفي المنيج الباحثوف
 العينة الثالثة أما الثالثة، السنة مف ( طالباً  (160مف الثانية وتكونت مشرفًا، (25) مف وتألفت ،العممية
 عبارة: األولى أدوات، ثالث استخداـ تـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ متعاونة، مدارس ( مديرات (6فكاف
 عف عبارة :فيي ثانيةاألداة ال أما البرنامج، أىداؼ تحقؽ مدى حوؿ المشرفيف آراء لقياس استبانة عف

 استبانة فكانت األداة الثالثة: أما الميداف، في المشرفيف فعاليات حوؿ الطالبات آراء لقياس استبانة
 في تبايف وأظيرت نتائج الدراسة وجود العممية، التربية برنامج نحو المديرات آراء عمى لمتعرؼ أعدت
 كفايات الطمبة وبموغ إجراءات التنفيذ مالءمةو  البرنامج أىداؼ تحقؽ مدى حوؿ المشرفيف نظر وجيات
 متوسط بيف (0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروؽ المستيدفة، ووجود والتنفيذ التخطيط
 تقديرات في ممموس ارتفاع التربوي، ووجود المشرؼ لصالح لفعاليات اإلشراؼ الطالبات تقديرات
 بيف النظر وجيات في تقارب الفني لممدرسة، ووجود لعوفا تقديـ في والطالب المشرفيف لدور المديرات
 العممية التربية برنامج تطبيؽ تواجو والمشكالت التي الصعوبات مف كثير حوؿ والمديرات المشرفيف

 ممارسة مف تمكنيـ المدرسة في والطالبات التربية العممية لمشرفي خاصة أماكف توافر عدـ أبرزىا
 .فاعمية أكثر بصورة التدريب

 

 الط البات تواجو التي عمى المشكالت التعرؼ إلى دراسة ىدفت (2003) وباسروان وأجرى كوسة
 الباحثتاف اتبعت وقد الت ربية العممية، ممارسة أثناء المكرمة بمكة المعم مات إعداد بكمية المتدربات

 استبانة احثتافالب كما استخدمت معممة طالبة (98) الدراسة عينة وشممت التحميمي، الوصفي المنيج
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 المشكالت مف مجموعة نتائج الدراسة محاور، وأظيرت أربعة عمى موزعة عبارة (64) عمى تشتمؿ
 زيارات قمة في أبرزىا تظير المدرسة المتعاونة ومديرة بالمشرؼ والمتعمقة الطالبات تواجييا التي

حراج أثناء المشرفة وتدخؿ المعممة لمطالبة الكمية مشرفة  التمميذات، أماـ المعممة لبةالطا الشرح وا 
 التدريس عمى المتدربات الطالبات بقدرة مديرات المدارس مف الكثير لدى الثقة عدـ وجود إلى باإلضافة
 .تمميذاتيف مستوى انخفاض مف والخوؼ

 

 كمية في المعم ميف تواجو الطمبو التي المشكالت عمى الت عرؼ إلى ىدفت (2003) وأما دراسة العمايرة
 شممت عينة الوصفي التحميمي، وقد المنيج الباحث اتبع العممي، وقد الت طبيؽ أثناء الت ربوية العمـو

 نتائج أظيرت فقرة وقد(95) عمى اشتممت استبانة الباحث وطالبة، كما استخدـ طالب (106) الدراسة
 اختالؼ رزىاأب التطبيؽ العممي أثناء المعمموف الطمبة يواجييا التي المشكالت مف مجموعة الدراسة

 بعض حوؿ التعميمية مف المناطؽ التربوييف والمشرفيف الميدانييف العممية التربية مشرفي مف كؿ آراء
 التي المعايير بعض حوؿ إلى اختالفيـ باإلضافة المعمموف، الطمبة يستخدميا التي التدريسية األساليب

 التي المساعدة ضعؼ إلى ج الدراسةنتائ أشارت كما المعمـ، لمطالب التقويـ نموذج يشمميا أف يجب
 لمتدريس الالزمة التعميمية التجييزات والوسائؿ عمى الحصوؿ في المعمـ لمطالب المدرسة مدير يقدميا

 .التعميـ لمينة المعمـ فيـ الطالب تطوير في العممية التربية مساؽ ضعؼ إلى باإلضافة

 

 في الر ياضيات معمـ مجاؿ إلعداد العممية الت ربية برنامج فعالية تقويـ (2003) ودرس المقدادي
 الطمبة جميع عينة الدراسة التحميمي، وشممت الوصفي المنيج الباحث اتبع األردنية، وقد الجامعة
 طالباً  (90) عددىـ والبالغ (2000-2001)الدراسييف  العاميف خالؿ البرنامج في الممتحقيف المعمميف

 االستبانات، عمى مختمفة اشتممت أدوات عمى العتمادبا الالزمة البيانات جمعت وطالبة، وقد
ضمت  البرنامج ىذا مختمفة لتقويـ فعالية أطراؼ إشراؾ تـ الصفية، وقد والمشاىدات والمقابالت،
 وعضو الرياضيات مدرب مف الجامعي المتكوف اإلشراؼ فريؽ مف المعمميف كالً  الطمبة إلى باإلضافة

 نتائج المدرسة، وأظيرت ومدير المعمـ المتعاوف مف المتكوف رسيالمد اإلشراؼ وفريؽ التدريس ىيئة
 بعضيا ارتبط العممية التربية برنامج واكبت تطبيؽ التي المشكالت مف مجموعة وجود الدراسة
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 باإلضافة العممية التربية مشرفو بيا يقـو التي اإلشرافية والتقويمية الزيارات قمة مثؿ الجامعي باإلشراؼ
 فرض وعمى المثاليات عمى تركز المعمميف، حيث الطمبة يقعدىا مع التي االجتماعات جدوى عدـ إلى

 باإلشراؼ المتعمقة المشكالت مف مجموعة الدراسة بينت المدرسة، كما في المطموبة اإلمكانات توافر
 األساليب بعض تطبيؽ مف المعمـ الطالب تمكف التي المدرسة التسييالت تقديـ عدـ مثؿ المدرسي

 .الصؼ داخؿ غرفة الجامعة في اكتسبيا التي

 

براز العممية الت ربية برنامج واقع رصد إلى ىدفت (2002) وأما دراسة القالف  مستوى في رفع دوره وا 
 المنيج الوصفي الباحثوف اتبع بالكويت، وقد األساسية التربية بكمية المعم ميف الط مبة وتدريب أداء

 ستة مكونة مف استبانة الباحثوف استخدـ وطالبة، وقد طالباً  (258) الدراسة عينة وشممت التحميمي،
 عمى الطمبة والمحمي العاـ اإلشراؼ العممية، التربية لبرنامج الزمنية ىي الفترة: رئيسة مجاالت

 الصفية والالصفية األنشطة المعمـ، لمطالب التدريسية التدريب، األعباء مدرسة المعمميف، صالحية
 أظيرت نتائج الدراسة أف االستفادة العممية، التربية لمقررات الالزمة البحث حمقات إلى باإلضافة

ف التوجيو فترة خالؿ الخارجي المشرؼ مف المعمميف لمطمبة الكبيرة  إلى حاجة ىناؾ والمشاىدة، وا 
 داخؿ المعمـ لمطالب مف متابعتو تحد والتي عاتقو عمى الممقاة األعباء لكثرة المتعاوف المعمـ متابعة

 الفترة كفاية والالصفية، واف عدـ الصفية األنشطة مع المعمميف الطمبة لدى تفاعؿ المدرسة، واف وجود
 .المشاىدة لمرحمة الزمنية

 

 وقد بغزة، الحكومية الت ربية كمية طمبة لدى الميدانية العممية الت ربية مشكالت (2002) ودرس ياسين 
 الباحث استخدـ وقد وطالبة طالباً  (313) الدراسة عينة توشمم التحميمي، الوصفي المنيج الباحث اتبع

 العممية، وأظيرت التربية نحو مقياس االتجاه إلى باإلضافة العممية التربية بمشكالت تتعمؽ استبانة
 الطمبة مف بمجموعة االىتماـ كانت شيوعاً  بالمشرؼ التربوي المتعمقة المشكالت أكثر أف الدراسة نتائج

 أقؿ أف الدراسة بينت كما المعمـ، الطالب حساب المدرسة عمى إدارة ومجاممة رىـ،غي دوف المعمميف
 المشرؼ وتدقيؽ المعمـ لمطالب المقررة الزيارات المشرؼ بعدد التزاـ عدـ كانت شيوعاً  المشكالت

  .بصورة عشوائية المعمـ لمطالب الدروس إعداد لكراسة
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 خالؿ المعم ـ الط الب تجاه دور المعم ـ المضيؼ عمى الت عرؼ إلى ىدفت (2000) األغا وأما دراسة 
 لدوره المضيؼ المعم ـ ممارسة في مدى المعم ميف الط مبة نظر وجية وبياف العممية بغزة الت ربية برنامج

 كما وطالبة، طالباً  (300) التحميمي، وشممت العينة الوصفي المنيج الباحثة اتبعت تجاىيـ، وقد
 في القصور الدراسة نتائج أظيرت مجاالت، وقد خمسة إلى تقسيميا تـ نةاستبا الباحثة استخدمت
 .المعمـ الطالب تجاه لدوره المضيؼ المعمـ ممارسة

 

 جامعة المعم ميف كمية في العممية الت ربية تقويـ برنامج إلى دراسة ىدفت (1999) إبراىيم وأجرى 
 المنيج الباحث اتبع وقد المدارس ومدراءوالمشرفيف  المعم ميف الط مبة منظور مف الموصؿ بالعراؽ

 وتـ مدرسة مدير (29) و ومشرفاً  طالبًا معمماً  (81) مف الدراسة عينة وتكونت التحميمي، الوصفي
 داللة ذات فروؽ وجود الدراسة عدـ المعمومات، وقد أظيرت نتائج لجمع مغمقة استبانات ثالث إعداد

 – )أكاديمي التخصص لمتغير العممية تعزى التربية تلصعوبا تصوراتيـ في المشرفيف بيف إحصائية
 التربية فترة أثناء المعمـ الطالب يواجييا التي الصعوبات مف مجموعة ونفسي(، واف وجود تربوي

 المتعاوف، والمعمـ المشرؼ بيف التفاعؿ وضعؼ المشرؼ، زيارات كفاية عدـ في يظير أبرزىا العممية،
 عمى المدارس المعمميف الطمبة وتوزيع المتعاونة، المدرسة في التعميمية والمستمزمات الوسائؿ وقمة توفر

 .مغايرة لتخصصاتيـ دراسية مواد بتدريس المعمميف الطمبة قياـ إلى باإلضافة مناسب، غير بشكؿ

 

الممؾ فيصؿ،  بجامعة العممية التربية برنامج تقويـ إلى ىدفت(1998) وأما دراسة المغيدي 
وطالبة،  طالباً  (150) الدراسة عينة التحميمي، وشممت الوصفي المنيج الباحث بعات وقد بالسعودية،
المتعاوف،  المعمـ دور التربوي، المشرؼ دور: وىي أبعاد أربعة مف مكونة استبانة الباحث وقد استخدـ

 قـوي المشرؼ أف الدراسة نتائج أظيرت العممية، وقد التربية ورشة دور المتعاونة، المدرسة مدير دور
 دفاتر عمى ويطمع دوري بشكؿ المعمـ بمتابعة الطالب يقـو األمثؿ، حيث الوجو عمى المنشود بدوره

 .المعمـ الموضوعي لمطالب التقويـ عمى يحرص كما التحضير
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 عمى والتعرؼ المعم ـ الط الب إعداد في الت ربية العممية أىمية بياف (1997) وجامل الشيبانيودرس 
 المشكالت أىـ وعدف باليمف، وبياف بجامعة صنعاء التربية كميتي مف كؿ في مميةالع الت ربية واقع

العممية،  التربية تنفيذ في الكميتيف واالختالؼ بيف التشابو ومدى التنفيذ عممية تواجو التي والصعوبات
 بعض إلى الرجوع تـ الدراسة والمقارف، ولتحقيؽ أىداؼ التحميمي الوصفي المنيج الباحثاف اتبع وقد

 كمية وأدلة البرامج إلى والرجوع العممية وأىميتيا، التربية تناولت التي واألدبيات والمصادر المراجع
 المرتبطة المشكالت وتحديد اليمني بالواقع التي تمت السابقة وعدف، والدراسات صنعاء بجامعة التربية
 مف مجموعة الدراسة نتائج )صنعاء وعدف(، وأظيرت الكميتيف مف كؿ في العممية التربية بتنفيذ

 التربية مشرفي عدد قمة:  أبرزىا المتعمقة بالمشرؼ صنعاء بجامعة التربية بكمية المتعمقة المشكالت
سناد  إلى عدـ باإلضافة الخبرة، تنقصيـ إلى معيديف العممية التربية عمى اإلشراؼ ميمة العممية، وا 

 التربية بتنفيذ المرتبطة لممشكالت بالنسبة رفيف، أماالمش قبؿ مف المعمميف الطمبة أداء تقويـ موضوعية
 الطالب عدد وزيادة التطبيؽ، مدارس تباعد :أبرزىا مف فكاف بالمشرفيف المتعمقة عدف بجامعة العممية

 .لذلؾ المخصصة المواصالت غياب في طالبو وخاصة متابعة في المشرؼ عمؿ يعيؽ مما المتدربيف

 

 الت ربية قسـ تواجو طالبة التي المشكالت أىـ رصد إلى ىدفت دراسة (1996) عبيد وأجرى أبو
 المنيج الوصفي الباحثة اتبعت العممية، وقد الت ربية تطبيؽ األردنية خالؿ مؤتة جامعة في الر ياضية
 (49) احتوت عمى استبانة الباحثة استخدمت كما وطالبة، طالباً  (23) الدراسة عينة وشممت التحميمي،

 زيارة كؿ عند وتوجيياتو مالحظاتو بإعطاء المشرؼ قياـ عدـ الدراسة نتائج يرتقرة، وقد أظف 
 .الدرس لتنفيذ واألجيزة واألدوات المناسبة توافر األماكف عدـ إلى ميدانية، باإلضافة

 

 مديرو يقره كما العممية التربية واقع عمى ميدانياً  الوقوؼ ىدفت إلى(1995) وأما دراسة الحبيب 
 الطائؼ بالسعودية، المنورة، المدينة المكرمة، مكة مف كؿ والثانوية في المتوسطة دارسالم ومديرات
 استخدـ كما التحميمي، الوصفي المنيج الباحث وقد اتبع ومديرة، مديراً  (85) الدراسة عينة وشممت
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 يراتوالمد المديريف غالبية أف الدراسة نتائج أظيرت محاور، وقد سبعة عمى احتوت استبانة الباحث
 كما العمؿ أداء في والمتدربات المتدربيف توجيو حيث مف العممية مقصروف التربية مشرفي أف يروف
 غالبية أف كما لممتابعة، المدارس إلى الحضور عمى مواظبيف غير وأف المشرفيف عميو يكوف أف ينبغي

 في المتعاوف معمـوال المدرسة ومدير المشرؼ مف الجميع اشتراؾ ضرورة والمديرات يروف المديريف
المتدربيف  يعتبروف ال والمديرات المديريف غالبية أف الدراسة بينت المتدربيف، كما تقويـ الطمبة عممية

 التدريب. فترة أثناء التدريسية الييئة ضمف والمتدربات

 

 ياألساس الت عميـ شعبة لطالب العممية برنامج الت ربية تطوير (1995) المقصود وعبد إبراىيمودرس 
 عينة وشممت التحميمي، الوصفي الباحثاف المنيج اتبع اإلسكندرية بمصر، وقد جامعة–التربية  بكمية

 ولتحقيؽ (،1994 -1993لمعاـ ) التعميـ األساسي شعبة / الرابعة الفرقة مف طالباً  (200) الدراسة
 التدريب أثناء الصفي التفاعؿ تقويـ بطاقة عف عبارة: أدوات، األولى ثالث استخداـ تـ الدراسة أىداؼ
 الميداني التدريب أثناء الصفي التفاعؿ تقويـ بطاقة فكانت : الثانية المعمميف، أما لمطالب الميداني
 فيما المعمميف الطالب آراء عمى لمتعرؼ أعدت فكانت استبانة:  الثالثة األداة أما المعمميف، لمطالب

 العممية التربية مشرفي حرص الدراسة نتائج ظيرتأ وقد ،الميداني التدريب أثناء المشرفوف بو يقـو
 داخؿ المعمميف لمطالب نموذجية دروس بتقديـ لممدرسة واىتماميـ الرسمية بالمواعيد االلتزاـ عمى

 المعمميف الطالب معظـ أف الدراسة كما أظيرت المتعاوف، االستعانة بالمعمـ خالؿ مف الدراسة صفوؼ
 وكيفية التدريسي أدائيـ لتحسيف الالزمة االقتراحات ية العمميةالترب عمى المشرفيف مف يجدوف ال

دارة الصؼ التالميذ تقويـ أسس مف االستفادة  .المشكالت لعالج المدرسة إدارة مع التعاوف وكيفية وا 

 

الط الب  إعداد عمى وتأثيره المتعاوف المعم ـ الت عرؼ دورىدفت إلى   (1994) القحطاني أما دراسة
 مف سموكيات المعمـ الطالب اكتسبو ما عمى تأثيره مدى ومعرفة ،العممية الت ربية فترة ؿخال المتدربيف
 عينة التحميمي، وشممت الوصفي المنيج الباحث اتبع وقد الفترة، ىذه في تدريسية وميارات واتجاىات
 إلى افةفقرة، باإلض (49) عمى احتوت استبانة الباحث استخدـ كما متدربًا، طالباً  (215) الدراسة
 النتائج الدراسة أظيرت المتدرب، وقد الطالب عمى وتأثيره المتعاوف المعمـ دور عف مفتوحة أسئمة ثالثة
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المعمـ  الطالب تجاه منو المطموب بالدور المتعاوف المعمـ قياـ في القصور بعض ىناؾ إف :اآلتية
 دوراً  المتعاوف لممعمـ حتاجيا، إفي التي الضرورية التعميمية بالخبرات المعمـ الطالب إمداد في وخاصة

 في - العممية التربية مف األولى في المرحمة - تمثمت التي االجتماعية أو السموكية الجوانب في بارزاً 
 .لو البسيطة بعض المساعدات وتقديـ بو والترحيب المتدرب الطالب استقباؿ

 

 في المتوسطة بالكميات ة العمميةالت ربي واقع تحميؿ إلى دراسة ىدفت(1993) وعمي  وأجرى السعيد
 المنيج الباحثاف اتبع وقد التدريسية األدائية، الكفايات أسموب باستخداـ تطويره بيدؼ ع ماف سمطنة

 لممعممات، وقد أظيرت نتائج بالكمية المتوسطة معممة طالبة (148) الدراسة عينة التجريبي، وشممت
 المحددة، وذلؾ الكفايات التدريسية المعممات الطالبات ابإكس في المقترح البرنامج فعالية إلى الدراسة
 )العممي العممية مساقي التربية تطوير ضرورة الدراسة توصيات أبرز مف وكاف مرتفع، بمستوى
 .الكفايات التدريسية أسموب عمى التركيز خالؿ مف المتوسطة بالكميات )والنظري

 

 التاريخ طالب شعبة يواجييا التي المشكالت عمى التعرؼ إلى ىدفت 1991)أما دراسة إبراىيم )
 الوصفي التحميمي، المنيج الباحث اتبع العممي بغزة، وقد التطبيؽ أثناء األزىر بجامعة الت ربية بكمية

 وقد استخدـ الرابعة، الفرقة مف طالبة (83) و الثالثة الفرقة مف طالباً (86) الدراسة عينة وشممت
 المشكالت التي مف مجموعة الدراسة نتائج أظيرت بندًا، وقد (44) عمى اشتممت استبانة الباحث
 دليؿ وجود المعمميف، عدـ الطمبة مع المتعاونيف المعمميف تعاوف المعمموف، ضعؼ الطمبة يواجييا
 الطمبة تقويـ في المعمميف الطمبة مشاركة عدـ المنياج، تدريس في المعمموف الطمبة بو يستعيف إرشادي
 سموؾ ضبط عمى المعمميف الطمبة محافظة صعوبة المشرؼ، زيارة أثناء والقمؽ اؾباالرتب والشعور
 مدير قبؿ مف المعمميف الطمبة تقويـ في الموضوعية التعميمي، ضعؼ لمموقؼ انتباىيـ وجذب التالميذ
 .المدرسة
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 الدراسات االجنبية:ثانيًا: 

 

حوار التأممي في مساعدة الطالبات استقصاء دور ال إلىدراسة ىدفت  ,Buad)  2016أجرت بعاد )
المعممات عمى مواجية الصعوبات في مساؽ لمتربية العممية في تخصص رياض األطفاؿ في جامعة 

شممت أدوات الدراسة: االستبانة  ،طالبة مف طمبة مساؽ التربية العممية 20شارؾ في الدراسة  ،القدس
لممجموعة الواحدة في  paird t testخدـ التحميؿ وتحميؿ جمسات الحوار وتحميؿ الكتابة التأممية، واست

أظيرت النتائج أف الحوار التأممي ساىـ في التخفيؼ مف الصعوبات التي  ،التصميـ القبمي والبعدي
 تواجييا طمبة التربية العممية وزاد مف ثقتيـ بأنفسيـ ومقدرتيـ عمى التواصؿ مع األطفاؿ وفيما بينيـ.

 

التعرؼ عمى تحديات تدريب معممي قبؿ الخدمة ( دراسة ىدفت إلى    ,2104Gizemأجرى جيزيم )و 
معمميف  (8)مف خالؿ مقابالت متعمقة مع  2014-2013في العاـ الدراسة  ،ـ المتعاوفودور المعم  

معمميف متعاونيف  (3)متدربيف يدرسوف في قسـ المغة االنجميزية في إحدى جامعات الدولة في تركيا و
ميف المتدربيف وذلؾ لتحسيف نوعية التدريب العممي وزيادة الجودة، وأشارت لمعم  ي وجيوف مجموعة مف ا

النتائج إلى أف ىناؾ مشاكؿ خطيرة بشأف الممارسات العممية التي أجريت في تركيا ومف ثـ يمـز إجراء 
  تنقيح ليذه الممارسات .

 

 البنظر الط  التعرؼ عمى وجيات  دراسة ىدفت إلى(  ,2104Diala)أجرت دياال وآخرونو 
ميف في كمية الب المعم  راسة جميع الط  ميف والخبرات العممية والتحديات، وشممت الد  والمعم   ميفالمعم  

في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  (2)العموـ التربوية في الجامعة األردنية الذيف التحقوا في التدريب 
في مرحمة الطفولة  وطالباً  ( مدرساً 71و) بنداً ( 41)، وكاف االستبياف الكمي يتألؼ مف 2012-2013

المبكرة والتخصصات الرئيسية لممعمميف، وكشفت نتائج الدراسة أف المشاركيف استفادوا مف الممارسات 
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رة ادإالب وميارات العممية في تطوير العديد مف ميارات التدريس مثؿ: التفاعؿ والتواصؿ مع الط  
ت ميف في مرحمة الطفولة المبكرة التحدياميف والمعم  الب المعم  الصؼ، ومع ذلؾ أظير كؿ مف الط  

 المشتركة التي واجيتيا خالؿ تجربتيـ العممية .

 

الحفاظ عمى التدريب لممعمـ الصيني قبؿ الخدمة  دراسة ىدفت إلى( ,Shah 2103أجرى شاه )و 
تدريب العممي الباحثوف السبؿ الكفيمة بتحسيف برنامج الواستكشؼ  ،بالمقارنة مع بقية بمداف العالـ

لعممية االصيني الذي يقارنو ببرنامج بعض البمداف المتقدمة والنامية في العالـ، وقد تـ تحميؿ التجارب 
ظيرت ثالث قضايا أجامعات في العالـ مف مختمؼ البمداف بيدؼ مقارنة الممارسة الصينية،  (10)مف

دد الباحثوف أف الوقت المخصص راسة: مدة، توقيت، طريقة الممارسة العممية، وحأساسية مف الد  
ـ لمميداف غير مالئـ خالؿ الب المعم  ، كاف توقيت إرساؿ الط  لمتجارب العممية في الصيف قصير جداً 

البرنامج وكاف أسموب الممارسة العممية قد عفا عميو الزمف، وينبغي توسيع الوقت لمتجارب العممية 
ما أمكف   الب إلى المدرس مبكراً وينبغي إرساؿ الط  وينبغي أف تكوف متكاممة في جميع أنحاء البرنامج 

مراحؿ وتـ التوصية بذلؾ  إلىركزت البمداف األخرى عمى مجمؿ برنامج تدريب المعمميف وتقسيمو 
 ميف الصينييف.لمطالب المعم  

 

 بديؿ نموذج عمى التعرؼ دراسة ىدفت الى  ,Rodgers & Keil) 2007) وكيل رودجرس أجرىو 
 ىيئة وأعضاء المتعاونيف المعمميف بيف التعاوف خالؿ وذلؾ مف المعمميف الطمبة عمى اإلشراؼ في

 التجريبي، المنيج الدراسة المعمميف، واستخدمت لمطمبة المزدوج الستخداـ اإلقراف الجامعة في التدريس
 إعادة أف :يمي ما الدراسة نتائج معممًا، وأظيرت (12) طالبًا، و (12) مف الدراسة عينة وتكونت
 تحوؿ إلى أدى وىذا أوالواجبات، واألدوار، الممارسات، في تغييرات إحداث مف أكثر تنطوي الييكمة

عادة التفكير طرؽ في  اإلشراؼ في الييكمية إعادة سابقًا، أف كاف المباشر الذي اإلشراؼ في النظر وا 
 في التربية كميات عممت، أف التي إلى ال تعمؿ كانت التي الممارسات مف التحوؿ مف تعقيداً  أكثر
 القياـ الطمبة يريد ما يعكس بما يتـ نمذجتيا بحيث التدريس وممارسات الخاصة خططيا لتغيير حاجة

 .بو
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 نموذج تأثير مدى معرفة إلى الدراسة ىدفتدراسة ىدفت الى  ,Wilson)  (2006وأجرى ولسون  
 المتحدة الواليات في أالباما عةجام في المشاركيف نظر وجية المعمميف مف الطمبة عمى لإلشراؼ بديؿ

 كأدوات االستقصائية والمقابالت الدراسات واستخدمت التجريبي، المنيج الدراسة األمريكية، واستخدمت
 الجديد النموذج إيجابية :يمي ما الدراسة نتائج طالبًا، وأظيرت (20) الدراسة عينة وبمغت لمدراسة،

 المشرفيف مف كؿ بيف الكبير التقميدي، التعاوف النموذج مف أكثر الجماعي والعمؿ التعاوف عمى القائـ
 الطمبة لدى التدريس في الخبرة عزز التعاوني النموذج ىذا المعمميف، أف والطمبة المتعاونيف والمعمميف

 الزيارات مف عدد قمة وأيضاً  التدريب فترة ىي المعمميف الطمبة تواجو التي الصعوبات المعمميف، أىـ
 .التربوييف المشرفيف قبؿ

 

 استقصاء إنى هذفت دساسة(Walelign & Fantahun, 2006)  وفانتون  واليمين أجرى
 العاـ خالؿ ينفذ الذي الميداني، التطبيؽ أثناء فترة المتدربيف الصؼ معممي تواجو التي المشكالت
 ةعممي تحسيف في تساعد قد التي والتوصيات بعض المقترحات ووضع لمطمبة، األخير الجامعي
 عينة تكونت وقد التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت في إثيوبيا، المتدربيف لمطمبة التطبيؽ
 الطاقـ مف مشرفيف (7) إلى إضافة كافة، التخصصات مف وطالبة طالباً  (285)مف  الدراسة

كأدوات  مةوالمقاب االستبانة واستخدمت جيما، جامعة في الطمبة ىؤالء تدريب يتابع األكاديمي الذي
إحصائية لمدراسة،  كأساليب والتكرارات النسبي والوزف الحسابية المتوسطات واستخدمت لمدراسة،
 الضرورية في التسييالت النقص لكف مالئمة، بدرجة ينفذ التدريبي البرنامج أف الدراسة نتائج وأظيرت
 اإلدارة نظاـ وأف لعممي،ا فترة التطبيؽ أثناء في الطمبة يواجييا جدية مشكمة أكثر ىو والخدمات
 وأشارت اىتماماتيـ يراعي وال لممتدربيف، لتحقيؽ االحتياجات كافياً  اىتماماً  يعطي ال التدريبي لمبرنامج
 التعميـ مينة نحو اتجاىاتيـ وأف العممي، التدريب سياسة عف الطمبة راضوف معظـ أف إلى النتائج
 .المينة ىذه تجاه المجتمعية عالية بالنظرة بدرجة تتأثر
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الط مبة المعم ميف  لدى الت ربية العممية  خبرات عف الكشؼ دراسة ىدفت الى (Ok, 2005) أوك أجرى
 (228) الدراسة عينة التحميمي، وشممت الوصفي المنيج الباحث اتبع الت دريس، وقد لممارسة وتوقعاتيـ

 المعمـ الطالب يتعمؽ بخبرات مقياساً  الباحث استخدـ وقد اإلنجميزية المغة قسـ مف معمماً  طالباً 
 داللة ذات فروؽ وجود :إلى الدراسة نتائج أشارت بالتوقعات، وقد يتعمؽ آخر مقياس إلي باإلضافة
 أف إلى الدراسة نتائج أظيرت كما الذكور، لصالح الخبرات اكتساب في واإلناث الذكور بيف إحصائية
 في تدريبيـ تـ الذيف خبرات مف أعمى كانت اصةالمدارس الخ في تدربوا الذيف المعمميف الطمبة خبرات

 .العامة المدارس

 

 نهًعهى انخذية قبم يا يعهًي نظش جهةو (Cakmak & Bulut,  2005) وبمت كاكماك درس

 المنيج الباحثاف اتبع وقد الفعاؿ المعمـ لخصائص مدركاتيـ إلى باإلضافة ،انفعال وانت عهيى انن اجح
، بقسـ معمماً  طالباً  (153) الدراسة ةعين وشممت الوصفي التحميمي،  النتائج الدراسة وأظيرت العمـو

الصؼ  ضبط: أبرزىا الميارات مف مجموعة في الفعاؿ التعميـ يدركوف المعمميف الطمبة إف :اآلتية
 مف مجموعة في الفعاؿ المعمـ خصائص يدركوف المعمميف الطمبة الطمبة، إف مع الجيد والتواصؿ

التدريس،  في مختمفة وتقنيات أساليب واستخداـ لمموضوع الواسعة بداع والمعرفةاإل: أبرزىا البنود
 دافعتيو لعممية ضعؼ: أبرزىا المتعاوف لممعمـ السمبية الجوانب مف لمجموعة المعمميف الطمبة مالحظة
 .متنوعة تدريس أساليب استخداـ في الكفاءة ونقص التعميـ

 

 جديد نموذج فاعمية مدى معرفة ( ىدفت الى ,Binyao & Linda  (2000ولندا و بنيا  أما دراسة
 وذلؾ المتعاونيف لممعمميف اإلشراؼ مسؤولية إعطاء خالؿ مف الطمبة المعمميف عمى اإلشراؼ في

 الدراسة عينة وتكونت التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة المتعاونة، واستخدمت مع المدرسة بالتنسيؽ
مشرفًا  (16) و معممًا، (114) البالغ األصمي المجتمع مف (74.5%) بنسبة متعاوناً  معمماً (85) مف
 نتائج مشرفًا، وأظيرت  (18) البالغ األصمي المجتمع مف (88%) بنسبة الدولية كينيساوا جامعة مف

 وأظيرت كما والجامعة، المعمميف المتعاونيف بيف العالقة تعزيز عمى يعمؿ النموذج ىذا أف الدراسة
 المعمميف، الطمبة عمى اإلشراؼ بشأف والمعمميف المتعاونيف المشرفيف آراء بيف اختالؼ وجود النتائج
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 بينما المعمميف، الطمبة عمى واإلشراؼ التقييـ في األفضؿ المتعاوف ىو المعمـ أف المشرفوف يرى حيث
 الطمبة عمى واإلشراؼ التقييـ في واألنسب تأىيالً  األكثر ىو المشرؼ المتعاونوف أف المعمموف يرى

 مف المعمميف المتعاونيف كؿ بيف المتبادؿ والتقييـ العمؿ ىو األفضؿ أف الدراسة المعمميف، وترى
 والمشرفيف المتعاونيف مف المعمميف كؿ بيف التعاوف بضرورة الدراسة توصي لذلؾ التربوييف، والمشرفيف
 .التربوييف

 

 تدريب تأثير مستوى الى تحديد دراسة ىدفت(Elena & Maria,  1996) وآخرون  وأجرى إلينا
 كأداة برامج لعدة اتجاه مقياس واستخدما التجريبي، المنيج واستخدمت الدراسة المعمميف، الطمبة

 عمى يعمؿ واألنشطة المرافقة الميارات عمى المعمميف الطمبة تدريب أف الدراسة نتائج لمدراسة، وأظيرت
 يكتسبوف التدريب مع الطمبة المعمميف أف النتائج وأظيرت كما التدريس، في وأدائيـ مستواىـ تحسف
 أف الدراسة التدريس، وترى عممية في واإلجراءات المعينة االستراتيجيات تطبيؽ حوؿ التفاىـ مف مزيداً 
  .يتطور حتى وتوجيو بناءه المحددة إلعادة البرامج في لتوسيع يحتاج المعمميف الطمبة تدريب

 

 المتعاوف المعمـ تأثير ىدفت إلى تقييـ دراسة )& 199Nadine Kathy ,5كاثي ونادين ) وأجرى
 طالباً  (307) الدراسة عينة وشممت التحميمي الوصفي المنيج الباحثاف اتبع وقد المعمميف، الطمبة عمى
 الباحثاف استخدـ متعاونًا، وقد معمماً  (78)و الريفية في المناطؽ دراسية فصوؿ ثالثة تعدوا معمماً 

 المعمـ لمطالب قيمة بمساعدات يقـو المتعاوف المعمـ أف الدراسة نتائج أظيرت لمدراسة، وقد أداة استبانة
 .التدريس في جديدة وأساليب طرؽ إيجاد في وتشجيعو الحرية في إعطائو وخاصة

 

 في قبؿ الخدمة المعمميف تدريب برنامج تقويـRobert& Heather)  1995,وىيثر ) روبرت ودرس
 طالباً  (35) الدراسة عينة التحميمي، وشممت الوصفي المنيج الباحثاف اتبع مريكا، وقدفموريدا بأ جامعة

 اإليجابي الدراسة أف االنطباع نتائج أظيرت وقد لمدراسة، أداة استبانة الباحثاف استخدـ معممًا، كما
 كفاية عرف في فاعمة يسيـ مساىمة والذي التدريسي البرنامج نحو المعمميف الطمبة مف (80%)  لدى
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 والكفايات بالخبرات المعمميف الطمبة تزويد في البرنامج مشرفي لدى العالية المعمميف، والكفاءة الطمبة
 .التعميـ الالزمة لعممية

 

 عمى اإلشراؼ في البديؿ النموذج فعالية مدى دراسة ىدفت إلى تحديد  ,Fred) 1994) أجرى فريد
 الطمبة عمى اإلشراؼ في نموذجيف بيف عاوف، المقارنةالمت خالؿ المعمـ مف وذلؾ المعمميف الطمبة

 التقييـ نموذج : والثاني التربوي، المشرؼ قبؿ مف المباشر اإلشراؼ التقميدي نموذج : األوؿ المعمميف،
 السمعية الوسائؿ استخداـ خالؿ مف وذلؾ وألدائو لذاتو الطالب تقييـ يركز عمى والذي الذاتي

 بنسبة  معمماً  طالباً  (17) مف الدراسة عينة وتكونت التجريبي، المنيج الدراسة والبصرية، واتبعت
 األصمي، وأظيرت المجتمع مف (88%) بنسبة مشرفاً  معمماً  (21) و األصمي، المجتمع مف  (%71)

 الخيار أنو أساس المتعاونيف عمى المعمميف قبؿ مف اإلشراؼ في البديؿ النموذج فاعمية الدراسة نتائج
 وأظيرت كما المعمـ، الطالب إيجابي عمى تأثير لو وأف والجيد، والكفاءة التكمفة يثح مف األفضؿ
 .المباشر التقميدي اإلشراؼ نموذج فاعمية أيضاً  النتائج

 

 المدرسة في العامميف المعمميف آراء عمى لمتعرؼ( دراسة ىدفت  (Shen, 1994أجرى شين
 المعمميف ىؤالء تطبيؽ مدى وعمى ناحية مف ميةالعم التربية برنامج في المستقبؿ لمعممي المضيفة
 أثناء في التربية كميات في المستقبؿ معممي يتعمميا التي التربوية والنفسية والعمـو العممية لمنظريات

 األفكار تطبيؽ يجيدوف ال المدرسة في العامميف المعمميف الدراسة أف أظيرت وقد العممية، التربية فترة
 إدارة وبيف األكاديمييف المشرفيف بيف الجيد التفاعؿ تدني مستوى وكذلؾ بالتدريس، قياميـ أثناء النظرية
 .المدرسة

 

 المستقبؿ معممي بعض اتجاىات لمعرفةدراسة ىدفت   Johanston, 1994)) جوىانستونوأجرى 
دارة المتعاونيف بالمعمميف وعالقاتيـ العممية التربية نحو  خصصالت بمادة إلماميـ ومدى المدرسة وا 

 إلعداد النظري اإلطار بيف قوية عالقة وجود الدراسة وأظيرت والنفسية، والمبادئ التربوية والمفاىيـ
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 والمشرؼ المستقبؿ معممي بيف العالقة مستوى وتدني العممية ومفاىيـ التربية المستقبؿ معممي
 مما المدرسة، إدارة يفوب بينو وكذلؾ المتعاوف المعمـ وبيف وطيدة بينو عالقة وجود وعدـ األكاديمي،

 وىذه المستقبؿ معممي بيف والحدود القيود لكثرة ذلؾ التدريس، ويعود أثناء أدائيـ مستوى عمى يؤثر
 .باستمرار وتنفذه عميو المشرفة البشرية القوى

 

 مف كؿ وجية نظر معرفة إلى ىدفت( Daniel, & smith, 1993) وسميث دنيال وأما دراسة
 وسبؿ تمبؿ في جامعة العممية التربية برنامج في الكمية ومشرفي المتعاونيف عمميفوالم المعمميف الطمبة

 معممي ( طالب(110الدراسة عينة التحميمي، وشممت الوصفي المنيج الباحثاف اتبع وقد تطويرىا،
 ةلمطمب  الكبيرة االستفادة الدراسة نتائج أظيرت وقد تربويًا، مشرفاً  (15) و متعاونيف معمميف  (110)
 في التدريب فترة زيادة في المعمميف الطمبة إلى رغبة باإلضافة المتعاونيف المعمميف مف المعمميف
 .المدرسة
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 راسات السابقة : عقيب عمى الد  الت  

 وىي:  مجاالتتصنؼ ضمف عدة راسات السابقة الحظت الباحثة أنيا مف خالؿ العرض السابؽ لمد  

  

 في الت ربية العممية مثل : المعم مين لمط مبة الالزمة الت عميمية فمنيا من بحث في  الكفايات

 ، ودراسة رودجرس2010) صواويف) ودراسة أبو،  2013)ودراسة شاه )، (2015دراسة الطراونة)
، (2005) وبمت ودراسة كاكماؾ ،(2005) أوؾ(، ودراسة (2006ودراسة ولسوف (،2007وكيؿ)

، 1996) وآخروف ) ودراسة إلينا1997)  وجامؿ) الشيباني ودراسة(، (2000ولندا بنياو دراسةو 
 .1994)) ودراسة فريد

 

 الت ربية مثل : وىناك العديد من الد راسات التي بحثت في واقع الت ربية العممية في كميات

(  ودراسة 2005، ودراسة حماد)2007)، ودراسة حمد)2009)(، ودراسة مطر)2013دراسة عياد)
 .  (1993) وعمي ، ودراسة السعيد(1995)راسة الحبيب ، ود (2002) القالؼ

 

 أثناء الت ربوية العموم كمية في المعم مين تواجو الط مبة التي المشكالت عمى أما الد راسات التي تعرفت
 العممي مثل : الت طبيق

  ،2006)ودراسة واليميف وفانتوف)، (2008ودراسة يونس)، (2010دراسة شاىيف)و 2016) دراسة بعاد)
 ، ودراسة ياسيف2003) ، ودراسة العمايرة)2003)وباسرواف) ودراسة كوسة ،(2004)ودراسة العبادي 

  1991).ودراسة  إبراىيـ) ،1996) عبيد ) ، ودراسة أبو (2002)
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 الت ربية مثل: كميات في العممية الت ربية واقع وىناك دراسات درست تقويم

، ودراسة 2009) ، ودراسة الناقة )(2011الفقعاوي) ، ودراسة(2013دراسة الغيشاف والعبادي) 
، ودراسة 2003) ) ، ودراسة نصر2004) والتمار) ، ودراسة الجسار2004) دقة) وأبو صبري

 وىيثر) ، ودراسة روبرت1998) ، ودراسة المغيدي)1999) ، ودراسة إبراىيـ )2003) المقدادي)
 (.1995ونادي) كاثي ، ودراسة  وأجرى1995)

 

 التربية مثل : العممية بكمية التربية لبرنامج مقترح تصور دراسات أخرى درست  بناءوىناك 

 ودراسة البنعمي ،( 2004ودراسة ياسيف ) ،2004) ودراسة أميف) ،(2011دراسة العاجز وحمس)
 1995). المقصود ) وعبد ودراسة إبراىيـ ،2003)ومراد)

 

 الت ربية برنامج خالل المعمم الطالب اون اتجاهدور المعمم المتع عمى أما الد راسات التي تعرفت
 مثل: العممية

  .1994)القحطاني ) ،2000) ، ودراسة األغا)(2010دراسة الشاعر)  ،(2014ودراسة جيزيـ )

 

 المتعاونين والمعم مين المعم مين الطمبة من كل وجية نظر وىناك دراسات أخرى درست معرفة
 التربية:  برنامج في الكمية ومشرفي

، ودراسة دنياؿ 1994)(، ودراسة جوىانستوف)1994(، ودراسة شيف)2014)دراسة دياال وآخروف
 (.1993وسميث)
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 قة واإلجراءات: الطريالفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف تـــني  فـــ  تنفيـــذ لصدرلنـــ   هتـــن ذصـــك ت ريـــ لص  حثـــ يـــ  تيتنـــ هل ىـــذل لصفاـــل هاـــف   تفاـــ   لصتـــ  لت  
هلصتأكــد تــن اــد ي    رلنــ لصد   تله رلنــ   هلد ــدلد أدرلنــ   هتحديــد  ينــ  لصد  رلنــ   ههاــف ت تتــ  لصد  لصد  

هلألن صيب لإلحاـ يي  لصتـ  لنـتتدتت فـ  ت  ص ـ  رلن   هتتغيرلت لصد  رلن   هث  تي   ه ي ن إ رلءلت لصد  
 لصنت ي   هفيت  يل  هاف صيذه لإل رلءلت.

 
 منهج الدراسة  1.  3
  نــتتدلم لصتــني  لصهاــف . هي ــرف  أنــو لصتــني  لصــذ   لص  حثــ    تــترلنــ  ن أ ــل تحقيــق أىــدلف لصد  تــ

يــدرس ظــ ىر  أه حــدث   أه  جــي  ته ــهد  ح صيــ   يتكــن لصحاــهل تنيــ   لــئ ت لهتــ ت ت يــب  ــن أنــيل  
  .فيي  لص  حث لص حث دهن تدتل تن 

 
 مجتمع الدراسة  2.  3
حنب  (2222هلص  صغ  ددىم )  تين ف  تح فظ   يت صحمصت ل  لرلن  تن  تي  ت تت  لصد   كهنت

( ت لت   صل  م 1122)  هت لم1100) ) ليم ف  تح فظ   يت صحم تنيم ر ي  هلصت  لحا يي ت تديري  لصت  
 .(م2016-2017)رلن  لصد  
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 عينة الدراسة  3.  3

 قيـ  لص نقهديـ  ريقـ  لصط  نـ    صط  رلتـم لتتيـ ر  ينـ  لصد    ت لـم هت لتـ ( 222رلنـ   لـئ )لشتتلت  ين  لصد  
( تهزيــ  أفــرلد  ينــ  3.1) ي ــين لص ــدهلرلنــ   %( تــن ت تتــ  لصد  10م  ننــ   )لصت ل ــ ــنس  ت  ــ   صتتغيــر

 رلن .لت لصد  تتغير حنب رلن  لصد  
 .رلن د  لص لتحنب تتغير  رلن أفرلد  ين  لصد   تهزي  :(3.1)  دهل

 النسبة المئوية العدد مستوىال المتغير
 45.0 100 ذكر سالجن

 55.0 122 أنثئ
 25.7 57  لهم ط ي ي  خصصالت  

 74.3 165  لهم إنن ني 
 6.7 15 د لهم المؤهل العممي

 73.0 162  ك صهريهس
 20.3 45 أ لئ تن  ك صهريهس

 6.8 15 ننهلت 5أ ل تن  الخبرة في التدريس
 21.6 48 ننهلت 10-5تن 
 71.6 159 نن  فأكثر 11تن 

 

 راسة :دوات الد  أ 4.3
 لصتق  ل .  -: لالنت  ن  رلن  هى لنتتدتت لص  حث  أدلتين ص ت  لص ي ن ت لصت ا    صد  

  :اواًل: االستبانة
  ت    يت صحم  ) ت  يير تقييم  د    ت  ت  تت لص  حث   تطهير لالنت  ن    د لط  ي   لئ 

م هاف ت ط ع  لئ لصت  يير لصتيني  صلت ل  هلإل(   ت   لصتليل    ت   لصقدس    ت   لصقدس لصتفتهح 
 م لصن  ح.لصت ل  
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تكن )لصت   تتن  ت  الت ى  تندرج ف ( فقر  52تن )ني يي  لص تي  اهر فقرلت لالنت  ن   دد ه د  لغ 
تقي س حنب  ني       م لإلتت حيث   نن ني (قهيم  لص    ت لإلنفيذ  لصت  دريس  لصت  لص لت   تتطيط لصت  

 (.1   ليل   دل  =2   ليل  =3  تتهنط  =4  ك ير  =5تت ن  هىه) ك ير   دل  =ت لصصيكر 
 

 ثانيًا: المقابمة :
تيدف لصئ لصت رف  لئ لصن ل لصتن ن   صتطهير اف ت لصت لم لصتت  هن ف   رن ت  لصتر ي  لص تلي   

صتن ن     ل لصتق   أنلهب لص  حث  (  لنت  ن 2( لنيل  تهجح  ف  لصتلحق ر م )(7هتشتل  لئ 
   صلدرلن . 
 أر    ت  لصتق  ل   إ رلء لص  حث    تت لصت دي ت إ رلء ه  د لصتق  ل   أنيل   اي غ  لص  حث    تت
  ترتيب إ    ت لصت لتين  لئ كل نؤلل.  ( إن ث  هتم2( ذكهر )2لصت لتين ) تن
 
 ةستبانصدق اال 5. 3

رلن    رجي  حقق تن ادق أدل  لصد    هتن ثم تم لصت   تاتيم لالنت  ن   اهرتي  لألهصي  لص  حث    تت
 لص  حث  تهز   حيث 3)تلحق ر م)  لئ ت ته   تن لصتحكتين تن ذه  لالتتا ص هلصت ر 

إ دلء لصرأ  ف  فقرلت لالنت  ن  تن حيث: تدى  تنيم حيث طلب  لالنت  ن  لئ  دد تن لصتحكتين
ج ف  أ  ت لهت ت أه هجهح صغ  لصفقرلت هن تتي  صغهي    هتدى شتهل ل صفقرلت صل  نب لصتدرهس  هلد

 .لالنت  ن   اهرتي  لصني يي  إترلجتم  هفق ىذه لصت حظ ته   ت دي ت أه فقرلت يرهني  تن ن  
نـت  ن  صفقـرلت لالحقـق تـن اـدق لألدل  أيجـ    حنـ ب ت  تـل لالرت ـ ط  يرنـهن تـن ن حيـ  أتـرى تـم لصت  

لالنـت  ن  هيـدل  لـئ أن ىنـ ك  فقـرلت  تيـ د دالص  إحا يي  فـ  ه ه  هلتجحصألدل    لصدر   لصكلي ت  
 ذصك:  يني هل لصت ص دهلص    ق دلتل   ين لصفقرلتتنل
 

( صتافهف  لرت  ط فقرلت Pearson Correlationنت ي  ت  تل لرت  ط  يرنهن )(: 3.2 دهل )
 ل تطهيرى  تن ه ي  نظر ر ي  لص تلي  هنم لصتت  هن ف   رن ت  لصت  ف ت لصتتهلفر  ف  لصت ل  لصا  
 .تين ف  تح فظ   يت صحملصت ل  
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لصدلص   R يت   لصر م 
 لإلحا يي 

لصدلص   R يت   لصر م 
 لإلحا يي 

لصدلص   R يت   لصر م 
 لإلحا يي 

1 0.575** 0.000 19 0.684** 0.000 37 0.701** 0.000 

2 0.656** 0.000 20 0.616** 0.000 38 0.688** 0.000 

3 0.625** 0.000 21 0.703** 0.000 39 0.721** 0.000 

4 0.590** 0.000 22 0.642** 0.000 40 0.641** 0.000 

5 0.687** 0.000 23 0.652** 0.000 41 0.650** 0.000 

6 0.606** 0.000 24 0.683** 0.000 42 0.646** 0.000 

7 0.658** 0.000 25 0.669** 0.000 43 0.642** 0.000 

8 0.655** 0.000 26 0.642** 0.000 44 0.681** 0.000 

9 0.682** 0.000 27 0.697** 0.000 45 0.669** 0.000 

10 0.664** 0.000 28 0.583** 0.000 46 0.739** 0.000 

11 0.657** 0.000 29 0.659** 0.000 47 0.629** 0.000 

12 0.640** 0.000 30 0.662** 0.000 48 0.660** 0.000 

13 0.710** 0.000 31 0.693** 0.000 49 0.650** 0.000 

14 0.674** 0.000 32 0.654** 0.000 50 0.704** 0.000 

15 0.659** 0.000 33 0.703** 0.000 51 0.707** 0.000 

16 0.638** 0.000 34 0.705** 0.000 52 0.664** 0.000 

17 0.687** 0.000 35 0.659** 0.000    
18 0.683** 0.000 36 0.622** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 راسة الد  استبانة ثبات  6.  3
 صت  تل لصث  ت  لصدر   لصكلي   تن ت ل حن ب ث  ت نت  ن حقق تن ث  ت لالتن لصت   لص  حث    تت

ي ين ت  تل لصث  ت صلت  الت  (3.3) هلص دهل  حنب ت  دص  لصث  ت كرهن  خ لصف لصدرلن   صت  الت
 ر   لصكلي .هلصد  
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 ر   لصكلي هلصد   التنت ي  ت  تل لصث  ت صلت  (: 3.3 دهل )
 معامل الثبات عدد الفقرات المجاالت

 0.92 23 مكن العمميالت  
 0.91 21 دريستخطيط الت  

 0.91 21 التنفيذ
 0.92 21 قويمالت  

 0.93 21 نسانيةالعالقات اإل 
 0.97 23 رجة الكميةالد  
ر ي  م لصتت  هن ف   رن ت  لصت  ف ت لصتتهلفر  ف  لصت ل  ر   لصكلي  صلا  لصد  أن ( 3.3 دهل )يت ين تن لص

هىذه لصنتي   تشير لصئ تتت  ىذه لالدل   ث  ت يف   أغرلض   (0.97ف  تح فظ   يت صحم ) لص تلي 
 .لصدرلن 

 
 راسةإجراءات الد   7.  3

تـن  لالنـت ي ن ت ـد أن لكتتلـت  تليـ  ت تيـ  رلنـ   ه  لـئ أفـرلد  ينـ  لصد   دل لأل تط يـق  لص  حثـ    تـت
ـ أن  ين    ـد إ ـ  تيم  لييـ   طريقـ  اـحيح   ت ـين صل  حثـأفرلد لص   صح   ـدد لالنـت ي ن ت لصتنـترد  لصا 

 .لنت  نو (222)هلصت  تج ت صلتحليل لإلحا ي : 
 -رلن    تت لص  حث   ت  يل  :الن  ز ىذه لصد  

  فـ  ل ـرلء يـرلنـ  ص نـتف د  تن  ق  لصتـ  صيـ     ـ   تهجـهع لصد  رلنـ ت لصن ـلطل ت  لئ  دد تن لصد   -
 درلنتي .

رلنـــ ت لص ليـــ  فـــ    ت ـــ  لصقـــدس ته ـــو صتديريـــ  حاـــلت لص  حثـــ   لـــئ كتـــ ب رنـــت  تـــن  تـــ د  لصد   -
تـين ذكـهرل  هلن ثـ   صل ـ م  ليم ف  تح فظ   يت صحم صتنـييل تيتتـ  صلت ـرف  لـئ  ـدد لصت ل  ر ي  هلصت  لصت  

تهل لصــئ لصتــدرس ن ل ــل لصــد   قيــ  لص نقهديــ  هتــتــن ل ــل لص ينــ  لصط   (م2017 - (2016لصدرلنــ 
 تين.هتهزي  لالنت  ن   لئ لصت ل  

 طهرت لص  حث  لالنت  ن  هفق ت  تقتجيو درلنتي  هتتغيرلتي . -
 دلتين  لئ  دد تن لصتحكتين صلت كد تن اد يت . رجت لص  حث  لأل -
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ـــ رت  - ـــ  لتت  3)صتط يـــق لالنـــت  ن  حنـــب لص ـــنس حيـــث ط قـــت لالنـــت  ن   لـــئ ) ( تـــدلرس8)لص  حث
 .تدرن  تتتلط  2)( تدلرس ص ن ث )3رس صلذكهر )لتد
 لتت رت لص  حث  لصتدلرس لصتتتلط  صتط يق لصتق  ل . -
 تين حنب لص ين .دلتين  لئ لصت ل  ط قت لص  حث  لأل -
 حللت لص  حث  نت ي  لالنت  ن  هلصتق  ل  صلهاهل صلنت ي .-
 

 -راسة:متغيرات الد    8.  3
 المتغيرات المستقمة: -

 .تنتهي ن )ذكر  هأنثئ(الجنس: 
 .) لهم ط ي ي    لهم لنن ني (خصص:الت  

 .)د لهم   ك صهريس  أ لئ تن  ك صهريس(المؤهل العممي: 
 .ننهلت(10 ننهلت  أكثرتن  10-5ننهلت  تن  5)أ ل تن  دريس:الخبرة في الت  

  .ف ت لصتتهلفر  ف  لصت لم لصتت  هنلصا  المتغيرات التابعة:  -
 

 -:المعالجة اإلحصائية   9.  3
 ت ينـ (  هذصـك تتييـدل        تـ  د  ت  لالنت ي ن ت هلصتأكد تن ا حيتي  صلتحليـل تـم ترتيزىـ  )إ ط ييـ  أر 

إلدتــ ل  ي ن تيــ  إصــئ  يــ ز لصح نــهب لاصــ  إل ــرلء لصت  ص ــ ت لإلحاــ يي  لصتن نــ    هتحليــل لص ي نــ ت 
ت لصت  ص ـــ  لإلحاــ يي  صل ي نـــ ت   نــتترلج لصتتهنـــط ت رلنـــ   ه ــد تتــرلنـــ   ي نــ ت لصد  هفقــ  ألنــيل  لصد  

هلتت  ر تحليـل (  t- testلصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  صكل فقر  تن فقرلت لالنت  ن   هلتت  ر )ت( )
هت  تــل لرت ــ ط  يرنــهن  هت  دصــ  لصث ــ ت كرهن ــ خ أصفــ  (  one way ANOVAلصت ــ ين لألحــ د  )

(Cronbach Alphaهذصك   نت  )  زم لإلحا يي  )تدلم لصرSPSS( )Statistical Package For 
Social Sciences.) 
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 راسة: نتائج الد  الفصل الرابع
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 تمهيد  1.  4

هىه   رلن ن تهجهع لصد   ص  حث لإصيي   ترلن   لصت  تهالصنت ي  لصد   تجتن ىذل لصفال  رج   
ربية العممية وسبل تطويرها من وجهة نظر م المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  الص  "

تن ت ل لنت     أفرلد لص ين   لئ أدل   ي ن أثر كل تن لصتتغيرلت ه  " مين في محافظة بيت لحمالمعم  
تتهنط ت در   هحتئ يتم تحديد   م لصحاهل  ليي رلن   هتحليل لص ي ن ت لإلحا يي  لصت  تلصد  

 ر  ت لصت صي :رلن  تم ل تت د لصد  لنت     أفرلد  ين  لصد  
 مدى متوسطها الحسابي رجةالد  

 فأ ل 2.33 تنتفج 

 2.67  -  2.34 تتهنط 

 فأ لئ 3.67   صي 

 
 
 
 



:: 

 

 
 
 
 
 
 
 راسة:أسئمة الد  نتائج   2.  4

  ل األول:النتائج المتعمقة بالسؤا  1.2.4
 ؟مينربية العممية من وجهة نظر المعم  م المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  الص   ما

نحرلف ت لصت ي ري  النت    ت  حن ب لصتتهنط ت لصحن  ي  هلإل لص  حث    تت  ن ىذل لصنؤلل صإل    
م لصتت  هن ف  صتتهلفر  ف  لصت ل  ف ت للصا   لالنت  ن  لصت  ت  ر  ن ت  الترلن   لئ أفرلد  ين  لصد  

 يهجح ذصك. (1.4 دهل )  هلصتين ف  تح فظ   يت صحمر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل   رن ت  لصت  
ت  الت صرلن  نحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  ين  لصد  (: لصتتهنط ت لصحن  ي  هلإل1.4 دهل )لص

تين ف  تح فظ  ر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل  رن ت  لصت  م لصتت  هن ف   ف ت لصتتهلفر  ف  لصت ل  لصا  
 . يت صحم

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 رجةالد  

 عالية 0.51 4.44 نسانيةالعالقات اإل  5

 عالية 0.47 4.37 نفيذالت   3

 عالية 0.52 4.34 مكن العمميالت   1

 عالية 0.50 4.32 قويمالت   4

 عالية 0.50 4.30 دريسط الت  تخطي 2

 عالية 0.44 4.35 رجة الكميةالد  

لصذ  ي  ر  ن لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  (1.4)ي حظ تن لص دهل 
ر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر م لصتت  هن ف   رن ت  لصت  ف ت لصتتهلفر  ف  لصت ل  لصا  رلن   لئ  ين  لصد  
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( 0.44( هلنحرلف ت ي ر  )4.35) أن لصتتهنط لصحن    صلدر   لصكلي  ف  تح فظ   يت صحم تينلصت ل  
ر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر م لصتت  هن ف   رن ت  لصت  ف ت لصتتهلفر  ف  لصت ل  لصا  هىذل يدل  لئ أن 

أ لئ   لئنن ني  لص    ت لإلهصقد حال ت  ل     صي  در    ت  ء تين ف  تح فظ   يت صحملصت ل  
  قهيملصت    يليو ت  ل تكن لص لت لصت   ت  ليليو   نفيذلصت   (  هيليو ت  ل4.44تتهنط حن    هتقدلره )

 .دريستتطيط لصت   يليو ت  ل
رلن   لئ  حن ب لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  ين  لصد   لص  حث    تته 

   يهجح ذصك. (2.4 دهل )هلص  تكن لص لت لصت  ت  ل  فقرلت لالنت  ن  لصت  ت  ر  ن
 
رلنـــ  صت ـــ ل نحرلفـــ ت لصت ي ريـــ  النـــت    ت أفـــرلد  ينـــ  لصد  (: لصتتهنـــط ت لصحنـــ  ي  هلإل2.4 ـــدهل )لص
 .تكن لص لت لصت  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.62 4.49 صديو تؤىل تر ه  . 1
 عالية 0.73 4.43 م لصش تل  تحتهى لصتني  هأىدلفو هتطهطو لص ريج .صديو لإلصت  7

 عالية 0.71 4.37 صديو لصقدر   لئ ل دلد لهرلق  تل هلتت  رلت  تثر  لصتني .  11
 عالية 0.64 4.36 صديو فكر  تن ق   ن لصتر ي  لص تلي  هلصي  لصتدريب.  2
 يةعال 0.69 4.36 صديو ت ر  هكف ء  ف  لصتدريس.  4
 عالية 0.64 4.34 صديو لصقدر   لئ تقديم لصته يو هلإلرش د  صلطل   لصت لتين. 5
 عالية 0.74 4.34 يتتلك ت رف  هفيت   طرليق ت لم لصطل و هفق  درلتيم هتا يايم لصنت يي . 9
صديو ت لهت ت  ن ترلحل لصتدريب لصت ا    صط صب لصت لم )لصتش ىد    3

 ك  لصف لي (.لصتش رك  لص زيي   لصتش ر 
 عالية 0.70 4.32

 عالية 0.72 4.32 يتتلك ت رف  هفيت   كيفي  ر ط لصتتاص  تهلجي  تتتلف  ه شكل تك تل . 10
 عالية 0.77 4.31 صديو لصقدر   لئ تحليل تحتهى لصتني  هت ءت  لألنشط  صلته ف لصت ليت . 8
 عالية 0.68 4.30 ل   هصلتحتهى لصت ليت .صديو لصقدر   لئ  لنتتدلم لصلغ  لصتن ن   صتنتهي ت لصط 6

 عالية 0.82 4.20 صديو ت رف  ف  لنتتدلم  رلت  لصح نهب. 12
 عالية 0.52 4.34 لصدر   لصكلي 
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لصذ  ي  ر  ن لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  (2.4)ي حظ تن لص دهل 
( هلنحرلف ت ي ر  4.34) أن لصتتهنط لصحن    صلدر   لصكلي   تكن لص لتلصت  رلن   لئ ت  ل  ين  لصد  

 .  صي   ء  در    تكن لص لت لصت  ( هىذل يدل  لئ أن ت  ل 0.52)
صديو  هحالت لصفقر  "    صي   ءت  در    تلفقر لص  تي ( أن 2.4كت  هتشير لصنت ي  ف  لص دهل ر م )

صديو لإلصت م لصش تل  تحتهى لصتني  هأىدلفو   فقر  " (  هيليي4.49 لئ أ لئ تتهنط حن    )" تؤىل تر ه  

" صديو ت رف  ف  لنتتدلم  رلت  لصح نهب هحالت لصفقر  "   (4.43حن    )"  تتهنط  هتطهطو لص ريج 
صديو لصقدر   لئ  لنتتدلم لصلغ  لصتن ن   صتنتهي ت لصطل    (  يليي  لصفقر  "4.20 لئ أ ل تتهنط حن    )

 (.4.30"  تتهنط حن    ) ت هصلتحتهى لصت لي
 

رلن   لئ  حن ب لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  ين  لصد   لص  حث    تته 
  يهجح ذصك. (3.4 دهل )هلص  دريستتطيط لصت  ت  ل  فقرلت لالنت  ن  لصت  ت  ر  ن

   
صت  ل رلن  نت    ت أفرلد  ين  لصد  (: لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  ال3.4 دهل )لص

 .دريستتطيط لصت  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.64 4.39 صديو لصقدر   لئ ت ءت  لصتطط ص تر ه درلت لصتت لم. 1
 عالية 0.61 4.35 يطرح أنيل  تش    لئ لصتفكير هتنت  لال دلع . 10
 عالية 0.65 4.34 لهك تن أ ل  ن ء  يي  ت ليتي  آتن .يدير هي دل لصن 3
صديو لصقدر   لئ إ دلد تطط تظير لصر ط  ين لصتهجه  ت هدت ي  ف   تلي   2

 لصتتطيط.

 عالية 0.67 4.33

 عالية 0.71 4.32 ينتتدم لصتهلرد لصت ليتي  هلصهن يل لصت ليتي  صد م لصت لم هلصت ليم. 5
 عالية 0.66 4.30 لصت زيز  أنهل و ف  لصتهل ف لصت ليتي .صديو لصقدر   لئ تهظيف  6
يهظف ت ته   تن لصتي رلت لصلغهي  هلصتهلال لصف  ل ف  لصتهل ف لصت ليتي   7

 لصتتتلف .

 عالية 0.71 4.29

 عالية 0.61 4.27 يهظف لنترلتي ي ت تدريس حديث  تد م لص تلي  لصت لتي  لصت ليتي   8
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 عالية 0.69 4.26 هت ت هلالتا الت ف  لص تلي  لصت لتي  لصت ليتي .يهظف تكنهصه ي  لصت ل 9
 عالية 0.64 4.24 ين ىم ف  تطهير  يي  ترن  تثير  هتحفز  صلتفكير لصن  د. 4

 عالية 0.50 4.30 الدرجة الكمية

رلد لصذ  ي  ر  ن لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أف (3.4)ي حظ تن لص دهل 
( هلنحرلف 4.30أن لصتتهنط لصحن    صلدر   لصكلي ) دريستتطيط لصت  رلن   لئ ت  ل  ين  لصد  
 .  صي   ءت  در    دريستتطيط لصت  ( هىذل يدل  لئ أن ت  ل 0.05ت ي ر  )

صديو  هحالت لصفقر  "    صي   ءت  در    لتفقر  تي  لص( أن 3.4كت  هتشير لصنت ي  ف  لص دهل ر م )

يطرح " (  هيليي  فقر  4.39"  لئ أ لئ تتهنط حن    )  لئ ت ءت  لصتطط ص تر ه درلت لصتت لملصقدر  

ين ىم ف  تطهير  يي   هحالت لصفقر  "  (4.35"  تتهنط حن    )أنيل  تش    لئ لصتفكير هتنت  لال دلع 

يهظف تكنهصه ي  لصت لهت ت   " (  يليي  لصفقر 4.24"  لئ أ ل تتهنط حن    ) ترن  تثير  هتحفز  صلتفكير لصن  د

 (.4.26"  تتهنط حن    ) هلالتا الت ف  لص تلي  لصت لتي  لصت ليتي 
 حن ب لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  ين  لصدرلن   لئ  لص  حث    تته 

    يهجح ذصك. (4.4 دهل )هلص  لصتنفيذت  ل  فقرلت لالنت  ن  لصت  ت  ر  ن
ت  ل صرلن  (: لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  ين  لصد  4.4 دهل )لص
 .نفيذلصت  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.61 4.45  .يظير تنلنل تنطق  ف   رض تف ىيم لصتحتهى لصت ليت  1
 عالية 0.55 4.45  .صته ف لصت ليت ي ءم لألنشط  هلصت  رب ت  ل 6
 عالية 0.59 4.45  .ينتثير دلف ي  لصطل   نحه لصت لم 8
 عالية 0.63 4.41  .يرل   لصفرهق لصفردي   ين لصطل   9

 عالية 0.65 4.40  .يتيح لصفرا  أت م لصطل   ص  تت د  لئ لصنفس 10
 عالية 0.67 4.36 .صلطل   ي ن  لصتف ىيم هلصت  رف  ت  يتن نب لصت رلت لصن  ق  2
( هتش ركتيم ف  أه شفهي    يطل  لصطل    لئ أىدلف لصدرس )كت  ي    3

 .لنتنت  ي 
 عالية 0.69 4.36

 عالية 0.60 4.32  .يهظف لنترلتي ي ت لصت لم لصتن ن   صلته ف لصت ليت  7
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 عالية 0.68 4.31  .ير ط لصت د  لص لتي    صتهل ف لصحي تي  لصتتتلف  5
 عالية 0.68 4.24 .(أه  تهدي    ير ط لصت د  لص لتي   تهجه  ت أترى )أفقي    4

 عالية 0.47 4.37 لصدر   لصكلي 

لصذ  ي  ر  ن لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  (4.4)ي حظ تن لص دهل 
( 0.47( هلنحرلف ت ي ر  )4.37كلي )أن لصتتهنط لصحن    صلدر   لص نفيذلصت  رلن   لئ ت  ل  ين  لصد  

 .  صي   ء  در    نفيذلصت  هىذل يدل  لئ أن ت  ل 
هحالت لصفقر  "     صي فقرلت   ءت  در   لص  تي ( أن 4.4كت  هتشير لصنت ي  ف  لص دهل ر م )

" ه ف لصت ليت  ي ءم لألنشط  هلصت  رب ت  لصتهلصفقر  " " يظير تنلنل تنطق  ف   رض تف ىيم لصتحتهى لصت ليت  
يرل   لصفرهق (  هيليي  فقر  " 4.45 لئ أ لئ تتهنط حن    )" ينتثير دلف ي  لصطل   نحه لصت لم هلصفقر  " 

أه  ير ط لصت د  لص لتي   تهجه  ت أترى )أفقي    هحالت لصفقر  "  (4.41 تتهنط حن    )" لصفردي   ين لصطل   

"  ير ط لصت د  لص لتي    صتهل ف لصحي تي  لصتتتلف يليي  لصفقر  " (  4.24"  لئ أ ل تتهنط حن    ) ( تهدي   
 (.4.31 تتهنط حن    )

رلن   لئ  حن ب لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  ين  لصد   لص  حث    تته 
    يهجح ذصك. (5.4 دهل )هلص  قهيملصت  ت  ل  فقرلت لالنت  ن  لصت  ت  ر  ن

(: لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  ين  5.4ل ) ده لص
 .لصتقهيمرلن  صت  ل لصد  

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.61 4.43 ينتتدم لنترلتي ي ت تقييم ت يت  صل تلي  لصت ليتي . 1
 عالية 0.67 4.37 تقهيم( هتفنيرى .ينتطي   رلء  نت ي  لالتت  رلت )لص 9

 عالية 0.65 4.34  .ينتطي  ت رف  تنتهي ت لصطل    ن ء  لئ نت ي  لصتقهيم 10
ينتتدم لصتغذي  لصرل     شكل تنظم هف  ل هت ءتتي  صتطهير هتحنين  2

  تلي  لصت لم. 
 عالية 0.62 4.33

 عالية 0.66 4.33 تهل ف لصت ليتي  لصت لتي .ينتتدم أنهلع تقهيم تنه   تتن نب ت  لص 3
 عالية 0.66 4.33 يحدد نق ط لصقه  هنق ط لصج ف صدى لصطل  . 6
 عالية 0.70 4.30 ينتطي   ن ء تطط    ي  إ رليي     ل  صلتنفيذ. 7
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 عالية 0.66 4.28 يراد نت ي  تقهيم لصطل   ف  تهل يدى . 8
 عالية 0.63 4.27 .يقييم أ ت ل لصطل    طريق  فردي  4
ينتتدم لصتقييم لصذلت  ف  ت ديل لصتتطيط  يدف تطهير هتحنين لص تلي   5

 لصت ليتي  هلألدلء لصتين .
 عالية 0.71 4.24

 عالية 0.50 4.32 الدرجة الكمية

لصذ  ي  ر  ن لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  (5.4)ي حظ تن لص دهل 
( 0.50( هلنحرلف ت ي ر  )4.32أن لصتتهنط لصحن    صلدر   لصكلي ) لصتقهيملصدرلن   لئ ت  ل   ين 

   يهجح ذصك. (5.4 دهل )هلص    صي   ءت  در    لصتقهيمهىذل يدل  لئ أن ت  ل 
هحالت لصفقر  "     صي   ءت  در     تي  لصفقرلت( أن 5.4كت  هتشير لصنت ي  ف  لص دهل ر م )

ينتطي   (  هيليي  فقر  "4.43"  لئ أ لئ تتهنط حن    ) ترلتي ي ت تقييم ت يت  صل تلي  لصت ليتي ينتتدم لن

ينتتدم لصتقييم لصذلت  هحالت لصفقر  "   (4.37"  تتهنط حن    )  رلء  نت ي  لالتت  رلت )لصتقهيم( هتفنيرى 

(  4.24"  لئ أ ل تتهنط حن    ) لصتين ف  ت ديل لصتتطيط  يدف تطهير هتحنين لص تلي  لصت ليتي  هلألدلء 
 (.4.27"  تتهنط حن    ) يقييم أ ت ل لصطل    طريق  فردي يليي  لصفقر  " 

 

رلن   لئ  حن ب لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  ين  لصد   لص  حث    تته 
    يهجح ذصك. (6.4 دهل )هلص  نن ني لص    ت لإلت  ل  فقرلت لالنت  ن  لصت  ت  ر  ن

ت  ل (: لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  ين  لصدرلن  ص6.4 دهل )لص
 .نن ني لص    ت لإل

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.58 4.56  .يت  تل ت  لصط صب لصت لم   حترلم 1
 عالية 0.62 4.51  .ت  لصط صب لصت لم  ا ريت  تل  2
 عالية 0.62 4.47 يظير لصرغ   ف  تقديم لصتن  د  صلط صب لصت لم. 5
 عالية 0.62 4.46 يت  تل ت  لصط صب لصت لم  ترهن  ف  تهل يد تط يق لصحاص. 3
 عالية 0.67 4.43 يد م هيش   لصط صب لصت لم  لئ لص رأ  هلصثق  لصنفس. 9
 عالية 0.64 4.41 ط صب لصت لم  لئ لصتقييم لصذلت .يش   لص 8
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 عالية 0.66 4.40 يحترم  تل لصط صب لصت لم. 4
 عالية 0.68 4.40 يش   لصط صب لصت لم ف  تطهير       تل  لتي . 7
 عالية 0.63 4.39 يش   لصط صب لصت لم  لئ لصتط يق. 6

 عالية 0.70 4.39 يزهد لصط صب لصت لم  ت  يحت  و تن إرش دلت. 10
 عالية 0.51 4.44 لصدر   لصكلي 

لصذ  ي  ر  ن لصتتهنط ت لصحن  ي  هلالنحرلف ت لصت ي ري  النت    ت أفرلد  (6.4)ي حظ تن لص دهل 
( هلنحرلف 4.44أن لصتتهنط لصحن    صلدر   لصكلي ) نن ني لص    ت لإلرلن   لئ ت  ل  ين  لصد  
 .  صي   ء  در    نن ني لص    ت لإلت  ل ( هىذل يدل  لئ أن 0.51ت ي ر  )

هحالت لصفقر  "     صي فقرلت   ءت  در    تي  لص( أن 6.4كت  هتشير لصنت ي  ف  لص دهل ر م )
يت  تل ت  لصط صب (  هيليي  فقر  " 4.56"  لئ أ لئ تتهنط حن    )يت  تل ت  لصط صب لصت لم   حترلم 

" يزهد لصط صب لصت لم  ت  يحت  و تن إرش دلت هحالت لصفقر  "   (4.51 تتهنط حن    )" لصت لم  ا ر 
يش   لصط صب  (  يليي  لصفقر  "4.39 لئ أ ل تتهنط حن    )" يش   لصط صب لصت لم  لئ لصتط يق هلصفقر  " 

 (.4.40 تتهنط حن    )" يحترم  تل لصط صب لصت لم هلصفقر  " " لصت لم ف  تطهير       تل  لتي  
 

  : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال   2.2.4
ربية العممية من وجهة نظر م المتعاون في برنامج الت  المتوافرة في المعم  فات الص  ختمف تهل 
وسنوات  مؤهمه العممي، م، وتخصصه،ختالف )جنس المعم  إب مين في محافظة بيت لحمالمعم  

 لصت صي : ي لصافر        ن ىذل لصنؤلل تم تحهيلو صلفرجي تهصإل  خبرته(؟
 

 : األولىنتائج الفرضية 
فات المتوافرة في الص  ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال 

 يعزى مين في محافظة بيت لحمربية العممية من وجهة نظر المعم  م المتعاون في برنامج الت  المعم  
 .الجنسلمتغير 
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ف ت لصتتهلفر  ف  لصا  ت  ر "ت" النت     أفرلد  ين  لصدرلن  ف  لت   نتتدلم لألهصئتم فحص لصفرجي  
حنب  تين ف  تح فظ   يت صحمر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل  م لصتت  هن ف   رن ت  لصت  لصت ل  

    يهجح ذصك. (7.4 دهل )هلص  لص نسصتتغير 
ف ت لصتتهلفر  ف  لصا  ين  ف  (: نت ي  لتت  ر "ت" صل ين ت لصتنتقل  النت     أفرلد لص 7.4 دهل )لص

حنب تتغير  تين ف  تح فظ   يت صحمر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل  م لصتت  هن ف   رن ت  لصت  لصت ل  
 .ص نسل
 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 * 0.00 30.47 55. 4.22 100 ذكر تكن لص لت لصت  
 48. 4.43 122 ئلنث

 0.14 1.45 54. 4.25 100 ذكر دريستتطيط لصت  
 47. 4.35 122 لنثئ

 0.98 0.01 50. 4.37 100 ذكر نفيذلصت  
 45. 4.37 122 لنثئ

 * 0.01 2.38 53. 4.23 100 ذكر قهيملصت  
 46. 4.39 122 لنثئ

 * 0.04 20.05 52. 4.36 100 ذكر نن ني لص    ت لإل
 49. 4.50 122 ثئلن

 * 0.03 2.13 46. 4.28 100 ذكر لصدر   لصكلي 
 41. 4.41 122 لنثئ

 (α ≥ 0.05) عند مستوى الداللة* دال 

(  أ  0.03(  هتنتهى لصدالص  )2.13أن  يت  "ت" صلدر   لصكلي  ) (7.4)يت ين تن ت ل لص دهل 
ر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر ت  هن ف   رن ت  لصت  م لصتف ت لصتتهلفر  ف  لصت ل  لصا  أنو ته د فرهق ف  

نفيذ هك نت لصت   ت   دل ت  ل هكذصك صلت  الت  لص نست زى صتتغير  تين ف  تح فظ   يت صحملصت ل  
 . لألهصئلصفرجي   رفضه ذصك تم   صا صح لإلن ث لصفرهق
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 :  انيةالث  نتائج الفرضية 
دد( فددي α ≥ 0.05) لددةتوجددد فددروق ذات داللدده إحصددائية عنددد مسددتوى الدال ال  فات المتددوافرة فددي الص 

 يعدزى مدين فدي محافظدة بيدت لحدمربيدة العمميدة مدن وجهدة نظدر المعم  م المتعاون فدي برندامج الت  المعم  
 .خصصالت  لمتغير 

تـــم فحـــص لصفرجـــي  لصث نيـــ   حنـــ ب نتـــ ي  لتت ـــ ر "ت" هلصتتهنـــط ت لصحنـــ  ي  النـــت     أفـــرلد  ينـــ  
تـين ر يـ  لص تليـ  تـن ه يـ  نظـر لصت ل  م لصتت ـ هن فـ   رنـ ت  لصت  فر  فـ  لصت ل ـف ت لصتتـهللصا  رلن  ف  لصد  

     يهجح ذصك. (8.4 دهل )هلص تاصصتتغير لصت   ت زى ف  تح فظ   يت صحم
ــ(: نتــ ي  لتت ــ ر "ت" صل ينــ ت لصتنــتقل  النــت     أفــرلد لص ينــ  فــ  8.4 ــدهل )لص ف ت لصتتــهلفر  فــ  لصا 

حنب تتغير  تين ف  تح فظ   يت صحمر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل   ت  لصت  م لصتت  هن ف   رنلصت ل  
 .تاصلصت  

المتوسط  العدد خصصالت   المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 0.22 1.22 51. 4.27 57  لهم ط ي ي  تكن لص لت لصت  
 52. 4.36 165  لهم إنن ني 

 0.29 10.54 49. 4.24 57 م ط ي ي  له  دريستتطيط لصت  
 50. 4.32 165  لهم إنن ني 

 0.23 1.18 51. 4.31 57  لهم ط ي ي  نفيذلصت  
 46. 4.39 165  لهم إنن ني 

  0.52 0.63 51. 4.28 57  لهم ط ي ي  قهيملصت  
 50. 4.33 165  لهم إنن ني 

 0.55 0.59 51. 4.40 57  لهم ط ي ي  نن ني لص    ت لإل
 51. 4.45 165  لهم إنن ني 

 0.27 10.87 46. 4.30 57  لهم ط ي ي  ر   لصكلي لصد  
 43. 4.37 165  لهم إنن ني 

(  أ  0.27(  هتنتهى لصدالص  )10.87ر   لصكلي  )أن  يت  "ت" صلد   (8.4)يت ين تن ت ل لص دهل 
ر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر م لصتت  هن ف   رن ت  لصت  ف ت لصتتهلفر  ف  لصت ل  لصا  أنو ال ته د فرهق ف  
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لصفرجي     هله ذصك تم   تاص  هكذصك صلت  التت زى صتتغير لصت   تين ف  تح فظ   يت صحملصت ل  
  ني . لصث  

 :  الثةالث  نتائج الفرضية 
دد( فددي α ≥ 0.05) توجددد فددروق ذات داللدده إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددةال  ي فات المتددوافرة فددالص 

 يعدزى مدين فدي محافظدة بيدت لحدمربيدة العمميدة مدن وجهدة نظدر المعم  م المتعاون فدي برندامج الت  المعم  
 .المؤهل العمميلمتغير 

ـرلنـ   لـئ تم حنـ ب لصتتهنـط ت لصحنـ  ي  النـت     أفـرلد  ينـ  لصد    صث لصث  تم فحص لصفرجي   ف ت لصا 
 تـين فـ  تح فظـ   يـت صحـم تلي  تن ه ي  نظر لصت ل  ر ي  لصم لصتت  هن ف   رن ت  لصت  لصتتهلفر  ف  لصت ل  

     يهجح ذصك. (9.4 دهل )هلص ي زى صتتغير لصتؤىل لص لت 
لاـــف ت ص لصتتهنـــط ت لصحنـــ  ي  هلالنحرلفـــ ت لصت ي ريـــ  النـــت     أفـــرلد  ينـــ  لصدرلنـــ  (:9.4) ـــدهل لص

 تـين فـ  تح فظـ   يـت صحـمظر لصت ل  ر ي  لص تلي  تن ه ي  نم لصتت  هن ف   رن ت  لصت  لصتتهلفر  ف  لصت ل  
 .ي زى صتتغير لصتؤىل لص لت 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العممي المجال
 36. 4.47 15 د لهم تكن لص لت لصت  

 52. 4.29 162  ك صهريهس
 54. 4.46 45 أ لئ تن  ك صهريهس

 27. 4.45 15 د لهم دريستتطيط لصت  
 50. 4.25 162  ك صهريهس

 51. 4.44 45 أ لئ تن  ك صهريهس
 38. 4.42 15 د لهم نفيذلصت  

 46. 4.35 162  ك صهريهس
 53. 4.42 45 أ لئ تن  ك صهريهس

 50. 4.30 15 د لهم لصتقهيم
 48. 4.29 162  ك صهريهس

 57. 4.41 45 أ لئ تن  ك صهريهس
 37. 4.58 15 د لهم لص    ت لإلنن ني 
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 52. 4.41 162  صهريهس ك
 52. 4.50 45 أ لئ تن  ك صهريهس

 29. 4.45 15 د لهم ر   لصكلي لصد  
 43. 4.32 162  ك صهريهس

 48. 4.45 45 أ لئ تن  ك صهريهس

 
ـ( ه ـهد فـرهق ظ ىريـ  فـ  9.4) ي حظ تن لص ـدهل م لصتت ـ هن فـ   رنـ ت  ف ت لصتتـهلفر  فـ  لصت ل ـلصا 

ي ـزى صتتغيـر لصتؤىـل لص لتـ   هصت رفـ   تـين فـ  تح فظـ   يـت صحـمه يـ  نظـر لصت ل  ر ي  لص تلي  تن لصت  
 ( كتــ  يظيــر فــ  لص ــدهلone way ANOVAدالصــ  لصفــرهق تــم لنــتتدلم تحليــل لصت ــ ين لألحــ د  )

(10.4). 
ـ: نت ي  لتت ـ ر تحليـل لصت ـ ين لألحـ د  النـت     أفـرلد لص ينـ  فـ  (10.4) دهللص ف ت لصتتـهلفر  فـ  لصا 

ي زى صتتغيـر  تين ف  تح فظ   يت صحمر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل  م لصتت  هن ف   رن ت  لصت  لصت ل  
 .لصتؤىل لص لت 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.25 61. 2 1.23  ين لصت ته  ت تكن لص لت لصت  
 

.10 
 27. 219 59.96 دلتل لصت ته  ت 

 221 61.2 لصت تهع 
 3.16 79. 2 1.57  ين لصت ته  ت دريستتطيط لصت  

 
.40 

 25. 219 54.72 دلتل لصت ته  ت 
 221 56.3 لصت تهع 

 42. 9. 2 19.  ين لصت ته  ت نفيذلصت  
 

.65 
 22. 219 49.98 دلتل لصت ته  ت 

 221 5.17 لصت تهع 
 95. 24. 2 48.  ين لصت ته  ت قهيملصت  

 
.38 

 25. 219 56.9 دلتل لصت ته  ت 
 221 56.58 لصت تهع 
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 1.24 32. 2 65.  ين لصت ته  ت لص    ت لإلنن ني 
 

.29 
 26. 219 57.88 دلتل لصت ته  ت 

 221 58.54 لصت تهع 
 1.84 35. 2 71.  ين لصت ته  ت ر   لصكلي لصد  

 
.16 

 19. 219 42.41 دلتل لصت ته  ت 
 221 43.12 لصت تهع 

 α( هى  أك ر تن تنتهى لصدالص  )0.16( هتنتهى لصدالص  )1.84) ي حظ أن  يت  ف صلدر   لصكلي  
لصاف ت لصتتهلفر  ف  لصت لم لصتت  هن ف   رن ت  ( أ  أنو ال ته د فرهق دلص  إحا يي   ف  0.05 ≤
ي زى صتتغير لصتؤىل لص لت   هكذصك  تر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت لتين ف  تح فظ   يت صحملص

 . لصث صث لصفرجي     هله ذصك تم   ت   دل ت  ل تتطيط لصتدريس صلت  الت
 .(11.4لص دهل )تهجح  ف  ص ي ن لت  ه لصفرهق هى    (LSDهتم فحص نت ي  لتت  ر )

( صلتق رنـ ت لص  ديـ   ـين لصتتهنـط ت لصحنـ  ي  النـت    ت أفـرلد LSD) (: نت ي  لتت ـ ر11.4لص دهل )
  .دريسرلن  حنب تتغير لصتؤىل لص لت  صت  ل تتطيط لصت   ين  لصد  

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 14. 19.  ك صهريهس د لهم
 95. 00. أ لئ تن  ك صهريهس

 14. 19.- د لهم  ك صهريهس
 * 02. 18.- ن  ك صهريهسأ لئ ت

 95. 00.- د لهم أ لئ تن  ك صهريهس
 * 02. 18.  ك صهريهس

 (α ≥ 0.05) عند مستوى الداللة* دال 

 هك نت لصفرهق  ين أ لئ تن  ك صهريهس ه ك صهريهس صا صح أ لئ تن  ك صهريهس.
 

 :  ابعةالر  نتائج الفرضية 
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دد( فددي α ≥ 0.05) اللددةتوجددد فددروق ذات داللدده إحصددائية عنددد مسددتوى الدال  فات المتددوافرة فددي الص 
 يعدزى مدين فدي محافظدة بيدت لحدمربيدة العمميدة مدن وجهدة نظدر المعم  م المتعاون فدي برندامج الت  المعم  

 .دريسالخبرة في الت  لمتغير 
ـرلنـ   لـئ تـم حنـ ب لصتتهنـط ت لصحنـ  ي  النـت     أفـرلد  ينـ  لصد   ل  ـ لصر  هصفحص لصفرجـي   ف ت لصا 

 تـين فـ  تح فظـ   يـت صحـمر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل  م لصتت  هن ف   رن ت  لصت  ف  لصت ل   لصتتهلفر 
      يهجح ذصك. (12.4 دهل )هلص  دريسلصت ر  ف  لصت  صتتغير  ي زى
لاــف ت ص رلنــ لصتتهنــط ت لصحنــ  ي  هلالنحرلفــ ت لصت ي ريــ  النــت     أفــرلد  ينــ  لصد   (:12.4) ــدهل لص

 تـين فـ  تح فظـ   يـت صحـمر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل  م لصتت  هن ف   رن ت  لصت  صت ل  لصتتهلفر  ف  ل
 .دريسلصت ر  ف  لصت  صتتغير  ي زى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد دريسالخبرة في الت   المجال
 47. 4.33 15 ننهلت 5أ ل تن  تكن لص لت لصت  

 56. 4.27 48 ننهلت 5-10تن 
 52. 4.36 159 نن  فأكثر 11 تن

 57. 4.22 15 ننهلت 5أ ل تن  دريستتطيط لصت  
 56. 4.20 48 ننهلت 5-10تن 
 47. 4.34 159 نن  فأكثر 11تن 

 45. 4.59 15 ننهلت 5أ ل تن  نفيذلصت  
 49. 4.32 48 ننهلت 5-10تن 
 46. 4.37 159 نن  فأكثر 11تن 

 48. 4.41 15 ننهلت 5أ ل تن  قهيملصت  
 51. 4.28 48 ننهلت 5-10تن 
 50. 4.32 159 نن  فأكثر 11تن 

 32. 4.59 15 ننهلت 5أ ل تن  لص    ت لإلنن ني 
 55. 4.43 48 ننهلت 5-10تن 
 51. 4.43 159 نن  فأكثر 11تن 

 40. 4.42 15 ننهلت 5أ ل تن  ر   لصكلي لصد  
 46. 4.30 48 ننهلت 5-10تن 
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 43. 4.36 159 كثرنن  فأ 11تن 

ــ( ه ــهد فــرهق ظ ىريــ  فــ  12.4ي حــظ تــن لص ــدهل ر ــم ) م لصتت ــ هن فــ  ف ت لصتتــهلفر  فــ  لصت ل ــلصا 
  دريسلصت ر  ف  لصت  صتتغير  ي زى تين ف  تح فظ   يت صحمر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل   رن ت  لصت  

( كتــ  يظيــر فــ  one way ANOVA)هصت رفــ  دالصــ  لصفــرهق تــم لنــتتدلم تحليــل لصت ــ ين لألحــ د  
 (:13.4لص دهل ر م )

ـ: نت ي  لتت ـ ر تحليـل لصت ـ ين لألحـ د  النـت     أفـرلد لص ينـ  فـ  (13.4) دهللص ف ت لصتتـهلفر  فـ  لصا 
صتتغيـر  ي زى تين ف  تح فظ   يت صحمر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل  م لصتت  هن ف   رن ت  لصت  لصت ل  

 .دريسلصت ر  ف  لصت  
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 47. 13. 2 26.  ين لصت ته  ت تكن لص لت لصت  
 

.62 
 27. 219 60.93 دلتل لصت ته  ت 

 221 61.20 لصت تهع 
 1.64 41. 2 83.  ين لصت ته  ت دريستتطيط لصت  

 
.19 

 25. 219 55.47 دلتل لصت ته  ت 
 221 56.3 لصت تهع 

 1.81 4. 2 81.  ين لصت ته  ت نفيذلصت  
 

.16 
 22. 219 49.36 دلتل لصت ته  ت 

 221 5.17 لصت تهع 
 40. 10. 2 20.  ين لصت ته  ت قهيملصت  

 
.66 

 25. 219 56.38 دلتل لصت ته  ت 
 221 56.58 لصت تهع 

 67. 18. 2 36.  ين لصت ته  ت لص    ت لإلنن ني 
 

.50 
 26. 219 58.18 دلتل لصت ته  ت 

 221 58.54 لصت تهع 
 57. 11. 2 22.  ين لصت ته  ت ر   لصكلي لصد  

 
.56 

 19. 219 42.9 دلتل لصت ته  ت 



888 

 

  221 43.12 لصت تهع

 αتن تنتهى لصدالص  ) أك ر( هى  0.56تنتهى لصدالص  )( ه 0.57ي حظ أن  يت  ف صلدر   لصكلي ) 
م لصتت  هن ف   رن ت  ف ت لصتتهلفر  ف  لصت ل  لصا  ته د فرهق دلص  إحا يي   ف   ال ( أ  أنو0.05 ≤
هكذصك   دريسلصت ر  ف  لصت  صتتغير  ي زى تين ف  تح فظ   يت صحمر ي  لص تلي  تن ه ي  نظر لصت ل  لصت  
 .ل   لصر  لصفرجي     هل ه ذصك تم  لت  التص
 
 الث :النتائج المتعمقة بالسؤال الث   3.1.4 

ربية العممية من وجهة نظر م المتعاون في برنامج الت  ما سبل تطوير صفات المعم  
 مين؟  المعم  

تين  هنيتم لنت رلض نت ي   رلء تق   ت ت   دد تن لصت ل  إصإل      لئ لصنؤلل   تت لص  حث   
 -ل  :لصتق  ل  كت  ي

 ربية العممية ؟السؤال األول : ما األمور التي تساعد عمى تطوير برنامج الت  
م  هلد ط يو فرا  لك ر صلتت رن  لص تلي   صب لصت ل  دريب صلط  : زي د  تد  لصت  1 المعمم

 هلصتزلتو   صتهل يد هلصتحجير لصتن ق. 
  حاص تاهره  هتييي  ط يق لص تل   تش ىدظر  هلصت  : لصتك تل  ين لص  نب لصن  2 المعمم
 م نفني  .  صب لصت ل  لصط  

م : تهفير لصه ت لص زم صلتدريب  ه تل  رن ت  ته ي    صتي م لصت  يقهم  ي  لصت ل  3 المعمم
 لصتت  هن  ت  هن  تي  لألطرلف لصتش رك  .  

يب  در ا يح إثن ء لصت   م هلصن  ل   هتقديم لصد  : ه هد ت لم  يد   در  لئ تدريب لصط   4المعمم
 ننيق لصتن ق  ين لألطرلف لصتش رك . هلصت  

 

 م المتعاون ؟مكن العممي لممعم  اني : كيف ترى مستوى الت  السؤال الث  
دريب  هيتتلك أن صيب هطرق تدريس تؤىلو ي ب أن يكهن صديو لصرغ   ف  لصت  : 1 المعمم

 هر.ألدلء ىذل لصد  
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 رلت هت  رب هىذل ال يتم إال تنتهى تتكنو صيس ك في    ألنو  ح    إصئ ت: 2 المعمم
   صتت رن .

 م. صب لصت ل  ت ر  هكف ء    صي  صتقديم لصته يو هلإلرش د صلط  ذه ي ب أن يكهن : 3 المعمم
 م. صب لصت ل  دريس حتئ ينتفيد لصط  ي ب أن يكهن تلت     صت د  هأن صيب لصت   :4 المعمم

 

 م المتعاون ؟لمعم  فات الواجب توافرها في االث : ما أهم الص  السؤال الث  
لصتؤىل لص لت   لص رأ   لصقدر   لئ لص ط ء  ا حب شتاي  تح     يتتلك : 1 المعمم

 لصت ر  لصك في  إليا ل لصت لهت   شكل نليم.
   تكن تن لصت د .هلج   لصت  نتت ء  ح و صلتين   لصت    هن  لإللصت  : 2 المعمم
 م   صب لصت ل  لصهن يل  دل م هتش   صلط   دريس هتحجيرتلت     صت د  هأن صيب لصت   :3 المعمم
   ه  لصشتاي   تتحدث ص ق  تنتتئ صلتين   تتف ن  ف   تلو. :4 المعمم

 

مين لمهنة مبة المعم  ابع : ما دور العالقات اإلنسانية المتزنة في تقبل الط  السؤال الر  
 دريس؟الت  

م أكثر رغ   هتق ل  صب لصت ل   تت    ت  ل لصط  لصتح   هلصهد هلصترح هلصتك فل لإل: 1 المعمم
 صلتين .
حدي ت م  لئ تهل ي  لصت   صب لصت ل  لص    ت لإلنن ني  لص يد  تن  د لصط  : 2 المعمم
  ه  ت. هلصا  

م لصن ب لألن ن   صب لصت ل  هلصط   لصتت  هن م  هن  ين لصت ل  حترلم لصتت  دل هلصت  لإل: 3 المعمم
 ق ل صلتين . ف  لصت  
  نتت ء صلتين .   ت لإلنن ني   لئ لإلتش   لص : 4 المعمم

 

 ربية العممية؟قويم لطمبة الت  السؤال الخامس : كيف يمكن تطوير أنواع الت  
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دريس لصحقيق   صقي س تدى   تل  رن ت  تدريب تكثف  ههج يم ف  أ هلء لصت  : 1 المعمم
 تن ن تيم هت يتتيم صلتين . 

 قهيم  هج  أنس تحدد  صلتقهيم.صت  أكثر تن ت لم تت  هن ف  ل تش رك : 2 المعمم
 . ا يح هلإلرش دلتم  هتقديم لصن   صب لصت ل    صت حظ   هتن  ش  أ ت ل لصط  : 3 المعمم
 م تطل   ليي . صب لصت ل  تحديد ت  يير صلتقهيم يكهن لصط  : 4 المعمم

 

 م المتعاون؟فات التي ترى أنها ضرورية لتطوير صفات المعم  السؤال السادس: ما الص  
 حب لصت  در   لصتيل صتطهير لصذلت تن ت ل لص حث هلثرلء لصت لهت ت. : 1 لمعمما

 ل ط ءه دهرلت تدري ي  صتهلك   لصتكنهصه ي . : 2 المعمم
 ترين.تهر  هتن  د  لالصترهن  هتنييل لإل : 3 المعمم
 ترين.رلء لاأ تت  ي   هتق ل إاف ت  : 4 المعمم

 
مين بمجتمع مبة المعم  ي تراها ضرورية لدمج الط  السؤال السابع: ما اإلجراءات الت

  المدرسة ؟

 كيف ت  لص ه لص ديد.تيييتيم تن   ل لص  ت   هلت ح  فرا  صلتش ىد  هلصت   : 1 المعمم
 تين.ل و لصت ل  تهجيح ني ن  هتط  هرؤي  لصتدرن  صلط   : 2المعمم 
 فق لصتدرن .درين   هكذصك ترلدلر  هلصت  ت ريفيم  لئ لصط  م لإل : 3 المعمم
  ي ن لصتي م هلصتنؤهصي ت لصت  تق   لئ   تقيم. : 4 المعمم
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  الفصل الخامس
___________________________________________________ 

 مناقشة النتائج  1.5

 راسة وىو التي توصمت إلييا الباحثة عن موضوع الد   راسة،ناقشة نتائج الد  تضمن ىذا الفصل عرضًا لم

ربية العممية وسبل تطويرها من م المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  الص  " 
راسة استخدمت الباحثة أداتين أىداف الد  ولتحقيق " مين في محافظة بيت لحموجهة نظر المعم  

م المتعاون والثانية مقابمة فات المتوافرة في المعم  : استبانة لمتعرف عمى الص  لجمع المعمومات وىما
 وكانت مناقشة النتائج كما يمي: م المتعاون،لمتعرف عمى سبل تطوير صفات المعم  

 

  :مناقشة نتائج السؤال األول 1.1.5

 ؟ مينن وجهة نظر المعم  ربية العممية مم المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  الص  هي ما 
 أن، راسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الد   استخرجت الباحثة

فات الص  أن ( وىذا يدل عمى 0.445( وانحراف معياري )4.51)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي 

 مين في محافظة بيت لحموجية نظر المعم   ربية العممية منم المتعاون في برنامج الت  المتوافرة في المعم  

 ( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. 1.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم ) عالية،جاء بدرجة 
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 "نفيذالت  "ويميو مجال (، 4.44)عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره ""العالقات اإلنسانيةمجال  وحصل

 "قويم، يميو مجال "الت  (4.34)بمتوسط حسابي العممي"  مكن"الت   مجال، يميو (4.37)بمتوسط حسابي 

 .4.30)" عمى أقل متوسط حسابي )دريستخطيط الت  " ، وحصل مجال4.32))

عال والقوي فيؤثر فات المذكورة ودورىا الف  م ألىمية الص  الباحثة أن السبب يعود إلى إدراك المعم   عزوت

فات وتطورت بزيادة الخبرة ة لو، فكمما زادت ىذه الص  م ألنو النموذج والقدوة الحسنالب المعم  في الط  

م فينتج أداءات رائعة الب المعم  طالع عمى خبرات وممارسات وميارات اآلخرين ارتقى بالط  دريب واإلوالت  

بالمتابعة المستمرة لما ىو جديد من ، فيكون ذلك ومميزة ومبدعة لممستقبل لتعميم الجيل الجديد

 بمواكبة العصر. استراتيجيات وطرق حديثة

التي  2013)راسات السابقة الموجودة ومنيا دراسة العبادي )غمب الد  أراسة مع اتفقت نتائج ىذه الد  و 

 قيامراسة نتائج الد   أشارةحيث  الخاصة األردنية الزيتونة جامعة في العممية ربيةالت   برنامج تقويملىدفت 

 برنامج واقع عمى متعرفل 2005)حماد)ودراسة   ،يةعال بدرجة المطموبة بالميام المتعاونين مينالمعم  

، ارسينالد   نظر وجية من غزة محافظات في المفتوحة القدس جامعة ومراكز مناطق في ربية العمميةالت  

  المقصود وعبد إبراىيم، ودراسة العممية ربيةالت   مشرف دور وفعالية إيجابيةراسة حيث أشارت نتائج الد  

 جامعة– التربية بكمية األساسي التعميم شعبة لطالب العممية ربيةالت  برنامج  تطوير  (1995)

 م، الب المعم  راسة أن المعم م المتعاون يقدم دروس نموذجية لمط  ، حيث أشارت نتائج الد  اإلسكندرية

الب الط   إعداد عمى وتأثيره المتعاون مالمعم   دور عمى متعرفلىدفت التي  (1994) القحطانيودراسة 

 في بارزاً  دوراً  المتعاون مممعم  ل إن راسةة، حيث أشارت نتائج الد  العممي ربيةالت   فترة خالل ينالمتدرب

 تقييم ىدفت إلى )1995Cathy&Nadine,كاثي ونادين )ودراسة  ،االجتماعية أو السموكية الجوانب

 يقوم المتعاون مم  المع أنراسة نتائج الد   أشارت، حيث مينالمعم   مبةالط   عمى المتعاون مالمعم   تأثير
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 برنامج تقويمRobert& Heather)  1995,وىيثر ) روبرت، ودراسة مالمعم   البلمط   قيمة بمساعدات

م المتعاون أن المعم  راسة نتائج الد   أشارتبأمريكا، حيث  فموريدا جامعة في قبل الخدمة مينالمعم   تدريب

 & Danialandوسميث ) دنيالراسة ودم، الب المعم  يساعد في رفع الكفاءة ويزيد الخبرة لمط  

Smith,1993) ومشرفي المتعاونين مينوالمعم   مينالمعم   مبةالط   من كل وجية نظر معرفةل ىدفت 

 ستفادةاإل راسةنتائج الد   أشارت، حيث تطويرىا وسبل تمبل في جامعة العممية ربيةالت   برنامج في الكمية

 .تعاونينالم مينالمعم   من مينالمعم   مبةلمط    الكبيرة

م المتعاون عاون من قبل المعم  كما بينت النتائج ضعف الت  (2010) شاىين وتعارضت مع نتائج دراسة

ودراسة م، الب المعم  وبينت النتائج تشديد المشرف عمى الط   (2004)العبادي  مبة، ودراسةمع الط  

نوبينت النتائج  (2002) وآخرون القالف  األعباء لكثرة لمتعاونا مالمعم   متابعة إلى حاجة ىناك وا 

 (2000) األغا  ، ودراسة المدرسة داخل مالمعم   البلمط   من متابعتو تحد والتي عاتقو عمى الممقاة

  إبراىيم ودراسة، مالمعم   البالط   تجاه لدوره المضيف مالمعم   ممارسة في القصورراسة وبينت نتائج الد  

 ودراسة، مينالمعم   مبةالط   مع المتعاونين نميالمعم   تعاون ضعف راسةبينت نتائج الد  و  (1991)

 وربالد   المتعاون مالمعم   قيام في القصور بعض ىناك إنراسة وبينت نتائج الد   (1994) القحطاني

  .مالمعم   البالط   تجاه منو المطموب

 

 

 

  :مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.1.5
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ربية العممية من وجهة نظر نامج الت  م المتعاون في بر فات المتوافرة في المعم  الص  ختمف تهل 

في  الخبرة، و والمؤهل العممي خصصوالت  الجنس  متغيرات حسب مين في محافظة بيت لحمالمعم  

 ؟دريس الت  

 : األولىنتائج الفرضية 

فات المتوافرة في الص  في  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 مين في محافظة بيت لحم يعزىربية العممية من وجهة نظر المعم  برنامج الت  م المتعاون في المعم  

 " الجنسلمتغير 

عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و نتائج اختبار "ت" حساب ب األولىحص الفرضية تم ف

مين ر المعم  ربية العممية من وجية نظم المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  الص   فيراسة الد  

يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة  ،الجنسلمتغير  حسب في محافظة بيت لحم

م فات المتوافرة في المعم  الص  (، أي أنو توجد فروق في 0.045(، ومستوى الداللة )2.551الكمية )

تعزى لمتغير  لحممين في محافظة بيت ربية العممية من وجية نظر المعم  المتعاون في برنامج الت  

الفرضية  رفضوبذلك تم  نفيذ وكانت الفروق لصالح اإلناث،ما عدا مجال الت   ، وكذلك لممجاالتالجنس

لتزام األكثر في العمل من قبل اإلناث، وأيضًا ىتمام واإلالباحثة السبب إلى الجدية واإل و، وتعز األولى

مين المعم  رغبة  تدنيدارس إناث، باإلضافة إلى مين فييا ممبة المعم  أغمب المدارس التي يتم تدريب الط  

لذلك يجب مساعدة المعممين الذكور وتطويرىم وتشجيعيم عمى تدريب الطمبة  ماتمقارنة مع المعم  

واألخذ بيد  المعممين وذلك بحضورىم ورشات عمل مستمرة ودورات عمى كيفية التعاون والعمل سوياً 

 .الطالب المعمم نحو األفضل 
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 مالمعم   دور فاعمية فحص ( ىدفت إلى(2010لشاعر اراسة مع نتائج دراسة ىذه الد  اتفقت  وقد

 منطقة في العممية ربيةالت   طمبة نظر وجية من المفتوحة القدس جامعة في العممية ربيةالت   في المتعاون

زى ، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعالتعميمية لحم بيت

 لمتغير الجنس.

 ربيةالت   برامج تقويم معايير توافر مدى (2011الفقعاوي ) نتائج دراسةىذه الدراسة مع  تعارضت 

 ظريالن   اإلعداد في غزة قطاع جامعات في التربية بكميات عميم األساسيالت   معمم إلعداد العممية

مستوى الداللة تعزى لمتغير عند  إحصائيةالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة  وأشارت، والعممي

وتعزو الباحثة عدم وجود فروق في الجنس في ىذه الدراسة لتطبيق ما تم تعممو في التعميم  الجنس

 .النظري فكان يشتمل التطبيق الجنسين

 : الثانيةنتائج الفرضية 

دفددي  (α ≥ 0.05) توجدد فددروق ذات داللده إحصددائية عنددد مسدتوى الداللددةال  " فددي فات المتددوافرة الص 

 مدين فدي محافظدة بيدت لحدم يعدزىربيدة العمميدة مدن وجهدة نظدر المعم  م المتعاون فدي برندامج الت  المعم  

 "خصصالت  لمتغير 

عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و نتائج اختبار "ت" حساب ب الثانيةحص الفرضية تم ف

مين ربية العممية من وجية نظر المعم  ت  م المتعاون في برنامج الفات المتوافرة في المعم  الص   فيراسة الد  

يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" لمدرجة  ،خصصالت  لمتغير  تعزى في محافظة بيت لحم

م فات المتوافرة في المعم  الص  (، أي أنو ال توجد فروق في 0.211(، ومستوى الداللة )5.011الكمية )

تعزى لمتغير  مين في محافظة بيت لحمية نظر المعم  ربية العممية من وجالمتعاون في برنامج الت  

الباحثة السبب في ذلك يعود إلى  وتعزوالثانية، الفرضية  قبولوبذلك تم  ،، وكذلك لممجاالتخصصالت  
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أىمية المينة دون النظر إلى الفرق بين التخصصات ألنو يؤدي عمل واحد ووظيفة واحدة أي يقدم 

فجميع  مين، ونظر لذلك فال يوجد اثر لمتخصص في عطاء المعم  ةرسالة واحدة بعيدًا عن نوع الماد

المعممين المتعاونين بغض النظر عن التخصص يساعدون الطالب المعمم ويعممونو ويدربونو ويأخذون 

 .بيده نحو األفضل دائما ويسعون لمتطور والحداثة كٌل في تخصصو

 ربيدةالت   بدرامج تقدويم معدايير تدوافر مددى (2011الفقعااوي )راسدة مدع نتدائج دراسدة وقدد اتفقدت ىدذه الد  

 ظدريالن   اإلعدداد فدي غدزة قطداع جامعدات فدي التربيدة بكميدات عمديم األساسديالت   معمدم إلعدداد العمميدة

وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة تعدزى لمتغيدر   ،والعممي

 مينالمعم   كمية في العممية ربيةالت   تقويم برنامج إلى سة ىدفتدرا (1999) إبراىيم ودراسة  خصص،الت  

وأشدارت النتدائج إلدى عددم ، المددارس والمشدرفين ومددراء مدينالمعم   الطمبدة منظدور مدن الموصدل جامعدة

  خصص.وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعزى لمتغير الت  

متعدددرف إلدددى دور كدددل مدددن كميدددة التربيدددة ل (2011س )العددداجز وحمددددراسدددة راسدددة مدددع تعارضدددت ىدددذه الد  و 

مبددددة دريب الميددددداني لدددددى الط  م المتعدددداون ومددددديري المدرسددددة فددددي تحسددددين الت ددددوالمشددددرف التربددددوي، والمعم دددد

، وأشدددارت النتدددائج إلدددى وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة تعدددزى لمتغيدددر مدددينالمعم  

 خصص.الت  
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  :الثةالث  نتائج الفرضية 

دفددي  (α ≥ 0.05) توجدد فددروق ذات داللده إحصددائية عنددد مسدتوى الداللددةال  " فات المتددوافرة فددي الص 

 مدين فدي محافظدة بيدت لحدم يعدزىربيدة العمميدة مدن وجهدة نظدر المعم  م المتعاون فدي برندامج الت  المعم  

 " المؤهل العمميلمتغير 

فات الص   عمىراسة عينة الد   أفرادابة تم حساب المتوسطات الحسابية الستج الثةالث  حص الفرضية تم ف

مين في محافظة بيت لحم ربية العممية من وجية نظر المعم  م المتعاون في برنامج الت  المتوافرة في المعم  

فات الص  في  يةوجود فروق ظاىر  (4.9)يالحظ من الجدول رقم  ، المؤىل العمميلمتغير  يعزى

مين في محافظة بيت لحم ربية العممية من وجية نظر المعم  لت  م المتعاون في برنامج االمتوافرة في المعم  

 one way)األحادي تم استخدام تحميل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقالمؤىل العمميلمتغير  يعزى

ANOVA)  ( ومستوى 1.242يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية)( 5004رقم )كما يظير في الجدول

توجد فروق دالة إحصائيًا في ال ( أي أنو α ≥ 0.05ستوى الداللة )من م أكبر( وىي 0.161الداللة )

مين في محافظة ربية العممية من وجية نظر المعم  م المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  الص  

وبذلك تم  دريس،ما عدا مجال تخطيط الت   وكذلك لممجاالت ،المؤىل العمميلمتغير  بيت لحم يعزى

وكانت الفروق بين أعمى من بكالوريوس وبكالوريوس لصالح أعمى من  الثالثة،ة الفرضي قبول

  .بكالوريوس

مين أعمى من بكالوريس يمتمكون مخزونًا متكاماًل من  الطرق واألساليب الباحثة السبب أن المعم   ووتعز 

واكبة لمعصر، طالع مستمر لممستحدثات المإدريس،  وعمى ستراتيجيات الحديثة فيوظفونيا في الت  واإل

، وقادرين عمى تدريب الطمبة ميةجريب، ومحاولتيم إثبات مكانتيم العم  وعمى دراية أكثر بالبحث والت  

 .المعممين بشكل أفضل لما يطمعون عميو من تطورات حديثة
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 : ابعةالر  نتائج الفرضية 

دفددي  (α ≥ 0.05) توجدد فددروق ذات داللده إحصددائية عنددد مسدتوى الداللددةال  " فات المتددوافرة فددي الص 

 مدين فدي محافظدة بيدت لحدم يعدزىربيدة العمميدة مدن وجهدة نظدر المعم  م المتعاون فدي برندامج الت  المعم  

 " دريسالخبرة في الت  لمتغير 

فات الص   عمىراسة عينة الد   أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  ابعةالر  لفحص الفرضية و 

مين في محافظة بيت لحم ربية العممية من وجية نظر المعم  ي برنامج الت  م المتعاون فالمتوافرة في المعم  

فات الص  في  يةوجود فروق ظاىر  (9..4)يالحظ من الجدول رقم ، دريسالخبرة في الت  لمتغير  يعزى

مين في محافظة بيت لحم ربية العممية من وجية نظر المعم  م المتعاون في برنامج الت  المتوافرة في المعم  

 one)األحادي تم استخدام تحميل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقدريسالخبرة في الت  متغير ل يعزى

way ANOVA)  ( 0.0.0يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية) (5504رقم )كما يظير في الجدول

توجد فروق دالة  ال ( أي أنوα ≥ 0.05من مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.064ومستوى الداللة )

مين ربية العممية من وجية نظر المعم  م المتعاون في برنامج الت  فات المتوافرة في المعم  الص  في  إحصائياً 

الفرضية  قبولوبذلك تم  وكذلك لممجاالت، ،دريسالخبرة في الت  لمتغير  في محافظة بيت لحم يعزى

ورات معة، والد  دريب الميداني في المدارس إثناء الجاالباحثة السبب يعود إلى الت   تعزوالرابعة، و 

مين أنفسيم، وحضور دروس يارات التبادلية بين المعم  عميم والز  ربية والت  مين من وزارة الت  دريبية لممعم  الت  

تدريب  إثناءفي  وأيضا، مين فيتم نقل الخبرات بعده وسائل وطرقورة ومسجمة لبعض المعم  مص  

الستمرار في المقاءات بين الجامعات والمشرفين خالل العام يتم امين مين المتعاونين لمطمبة المعم  المعم  

 .   األكاديميين فيكونوا في تطور ونقاش مستمر لما ىو حديث وجديد
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 الث :النتائج المتعمقة بالسؤال الث  

ربية العممية من وجهة نظر م المتعاون في برنامج الت  ما سبل تطوير صفات المعم  

 مين؟  المعم  

 ربية العممية ؟تي تساعد عمى تطوير برنامج الت  السؤال األول : ما األمور ال

عطائو فرصة الب المعم  دريب لمط  مين: زيادة مدة الت  وكانت إجابات جميع المعم   كبر لمممارسة أم، وا 
طبيق العممي، مشاىدة ظري والت  كامل بين الجانب الن  حضير المسبق، الت  العممية والتزامو بالمواعيد والت  

م نفسيًا، توفير الوقت الالزم لمتدريب، وعمل برنامج توعية الب المعم  ط  ، وتييئة الةور حصص مص  
م المتعاون، تعاون جميع األطراف المشاركة، وجود معمم جيد قادر عمى بالميام التي يقوم بيا المعم  

 نسيق المسبق بين األطراف المشاركة. دريب، والت  صائح إثناء الت  عم والن  مبة وتقديم الد  تدريب الط  

معممين متعاونين ذو خبرة وكفاءة وتقديرىم جيد جدًا فأكثر، وتدريبيم  اختيارنو يجب أ نت النتائجبي
مين فتعم الفائدة بشكل كبير، باإلضافة مبة المعم  ربية العممية فيساعد عمى تدريب الط  عمى برنامج الت  

مين، وزيارة ى أفضل المعم  مين وتوزيعيم عممبة المعم  إلى تعين معمم مشرف عمى كل مدرسة لمتابعة الط  
 م المتعاون. وقيع وكتابة تقييمو بمساعده المعم  فوف، ومتابعة أعمالو وسجل الت  جميع الص  

ربيددة العمميددة تقددويم برنددامج الت  التددي ىدددفت إلددى  2004)) الجسددار والتمددارراسددة مددع دراسددة اتفقددت ىددذه الد  

ميدارات  ربيدة العمميدة يسديم فدي تطدويررف الت  مش أن، حيث أشارت النتائج ربية بجامعة الكويتبكمية الت  

 دريسي.غذية الراجعة الفعالة في أدائيم الت  دريس ويزودىم بالت  مين في عممية الت  مبة المعم  الط  

 م المتعاون ؟مكن العممي لممعم  اني : كيف ترى مستوى الت  السؤال الث  

دريب، ويمتمك أساليب وطرق تدريس ت  غبة في اليجب أن يكون لديو الر  : مينوكانت إجابات جميع المعم  
مستوى تمكنو ليس كافيًا، ألنو بحاجة إلى خبرات وتجارب وىذا ال يتم إال ، ورتؤىمو ألداء ىذا الد  

، يجب أن مالب المعم  وجيو واإلرشاد لمط  خبرة وكفاءة عالية لتقديم الت  ذو يجب أن يكون ، بالممارسة
 م.الب المعم  ى يستفيد الط  دريس حتيكون مممًا بالمادة وأساليب الت  
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تطبيق م في الب المعم  م المتعاون مؤىاًل تربويًا لمساعدة الط  انو يجب أن يمتمك المعم   بينت النتائج 
، ولديو  وربط المنياج بشكل شمولي تكاممي في التدريس، المختمفة والمنوعة تستراتيجيارق واإلالط  

ومساعدة في ممارسة ما تعممو نظريًا، ومتدرب عمى كيفية لآلخذ بيد الط الب المعم م خبرة كافية تغنيو 
التعامل مع الط الب المعم م وكيفية تعميمو وتقويمو ومتعاون مع المشرف األكاديمي والتربوي ومطمع 

 . عمى برنامج التربية العممية بشكل كافي

 م المتعاون ؟فات الواجب توافرها في المعم  الث : ما أهم الص  السؤال الث  

المؤىل العممي، الجرأة، القدرة عمى العطاء، صاحب شخصية محببة، : ميننت إجابات جميع المعم  وكا 
مكن واضع، الت  الت   نتماء، حبو لممينة،عاون، اإلالت  ، يمتمك الخبرة الكافية إليصال المعمومة بشكل سميم

م، قادر عمى الب المعم  دريس وتحضير الوسائل، داعم ومشجع لمط  مممًا بالمادة وأساليب الت  ، من المادة
  متفاني في عممو. قوي الشخصية، متحدث لبق، منتمى لممينة،، توظيف التكنولوجيا، بشوش

ربية دريب عمى برنامج الت  غبة والمقدرة عمى الت  الر   انو يجب ان يكون عند المعمم المتعاونبينت النتائج 
قويم خطيط المنظم ويستخدم الت  قادر عمى الت  واصل مع اآلخرين، و تصال والت  العممية، وامتالك ميارة اإل

، ويمتمك خبرة في التدريس، ومبدع في عممو، وتكون لديو سعة صدر كبيرة لتحمل ضغط الحقيقي
ف بالطالب حبب تالميذ الص  ، وان يترك فرصة كافية لمطالب المعمم لتطبيق ما تم مشاىدة، وان ي  العمل

ن يكون متابع لما ىو جديد وحديث من طرق واستراتيجيات، واالمعمم وأعطاه أىمية وصالحية المعمم، 
  .وىذه من أىم الصفات الواجب توافرىا في المعمم المتعاون 

مين لمهنة مبة المعم  ما دور العالقات اإلنسانية المتزنة في تقبل الط  ابع : السؤال الر  
 دريس؟الت  

م أكثر الب المعم  جتماعي تجعل الط  كافل اإلالمحبة والود والمرح والت  :  مينوكانت إجابات جميع المعم   
حديات م عمى مواجية الت  الب المعم  العالقات اإلنسانية الجيدة تساعد الط  ، رغبة وتقبل لممينة

قبل م السبب األساسي في الت  الب المعم  والط   المتعاون معاون بين المعم  حترام المتبادل والت  اإل، عوباتوالص  
  .نتماء لممينةإلنسانية عمى اإلتشجع العالقات ا، لممينة
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كيف السريع، وتمنع الحرج عند السؤال العالقات اإلنسانية الجيدة تساعد عمى الت   أن بينت النتائج 

دراك المعمم ألىمية العالقات اإلنسانية المذكورة ودورىا الفعال والقوي عمى شخصية و  ستفسار،واإل ا 

نتاجو، فبتشجيع والد  م فتزيد من ثقتو بنفسو فينعكالب المعم  الط   فسي ينتج عندنا عم الن  س عمى أداءه وا 

أساس كل نجاح وتقدم  اإلنسانية، فالعالقات طالب معمم مبدع فيطمئن القمب لمستقبل األجيال الجديدة

فتخرج  ،ومريح دافئتقوت العالقة بين المعمم والطالب المعمم زال التوتر، فيكون العمل في جو فكمما 

 . ضيم ر وتطبيق  جديدة واقتراحات أفكار

 ربية العممية؟السؤال الخامس : كيف يمكن تطوير أنواع التقويم لطمبة الت  

دريس الحقيقي، بعمل برنامج تدريب مكثف، ووضعيم في أجواء الت  : مينوكانت إجابات جميع المعم  
 ضع أسسو  قويم،أكثر من معمم متعاون في الت   مشاركة ،لقياس مدى مناسبتيم ومالئمتيم لممينة

تحديد معايير ، صائح واإلرشاداتم، وتقديم الن  الب المعم  بالمالحظة، ومناقشة أعمال الط  ، محددة لمتقويم
 م مطمع عمييا.الب المعم  لمتقويم يكون الط  

يارات اإلشرافية ألكثر من مرة من الدكتور المشرف، الز  مبة، و بادلية بين الط  الت  يارات الز   أنبينت النتائج 
طالعيم عمى ، عمم متعاون مشرف عمى كل مدرسةوتعين م والسماع آلراء وأفكار الطمبة المعممين، وا 

تطوير أنواع فقرات التقويم، والسماح ليم بتقييم أنفسيم أواًل وتقييم زمالءىم الطمبة ثانيًا يساعدىم في 
 .التربية العممية فيالتقويم 

قويم ت إلى وضع تصور مقترح لوسائل الت  التي ىدف 2004)راسة مع دراسة أمين )اتفقت ىذه الد  
ربية جامعة حموان، حيث أشارت النتائج إلى إسناد ميمة ربية العممية بكمية الت  م في الت  الب المعم  لمط  

 .م المتعاوناإلشراف إلى المعم  

 م المتعاون؟فات التي ترى أنها ضرورية لتطوير صفات المعم  ما الص   السؤال السادس:

ثراء  :مينميع المعم  وكانت إجابات ج  حب المبادرة، الميل لتطوير الذات من خالل البحث وا 
 ،المرونة وتسييل األمور، ومساعدة اآلخرين، إعطاءه دورات تدريبية لمواكبة التكنولوجيا، المعمومات

 صفات اجتماعية، وتقبل أراء اآلخرين.
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والز يارات التبادلية بين  مين المتعاونين،عم  يارات التبادلية بين المدارس المجاورة لممالز   أنبينت النتائج 
مين أكثر دريب لمطمبة المعم  عميم والت  أنحاء الوطن وخارجو تدعميم وتزيد في الخبرة وت حببيم في الت  

م م المتعاون ومنحو شيادة المعم  لممعم  والمشرف األكاديمي  ربويوتشجيع المدير والمشرف الت  فأكثر، 
م المميز م إبداع وتميز ومنحو مسمى المعم  الب المعم  وجيو ومساعدة لمط  المشرف، ويعتبر إشرافو وت

فكمما أعطينا المعمم المتعاون أكثر يعطينا مردودًا في منتيى الروعة ومفعم بالنشاط ، تقديرًا لجيوده
 .والعطاء واإلبداع والتطور وموكبًا لمعصر

مين بمجتمع مبة المعم  : ما اإلجراءات التي تراها ضرورية لدمج الط  السؤال السابع
  المدرسة ؟

تاحة فرصة لممشاىدة والت  : مينوكانت إجابات جميع المعم     كيف مع الجو تييئتيم من قبل الجامعة وا 
اقم اإلداري تعريفيم عمى الط  ، مينمبة المعم  توضيح سياسة وخطة ورؤية المدرسة لمط  ، الجديد
 .والمسؤوليات التي تقع عمى عاتقيمبيان الميام ، دريسي، وكذلك مرافق المدرسةوالت  

بميغ المسبق لممدرسة بعدد الت  و مين بالمدرسة مبة المعم  لدمج الط   اإلجراءاتسمسل في الت  بينت النتائج أن 
مين ، وتييئة المعم  مين المتعاونينجل توزيعيم عمى المعم  أمين، من مبة المعم  وأسماء وتخصصات الط  

مسبقة لمطمبة المعممين ومساعدتيم في كيفية التعامل مع المعممين ، والتييئة الالمتعاونين لمتدريب
من المتعاونين وتالميذ الصفوف، والتواصل المستمر بين المشرفين األكاديمين والمعممين المتعاونين 

 .اإلجراءات الضرورية والمساعدة عمى دمج الطمبة المعممين بمجتمع المدرسة
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 :التوصيات 2.5

 راسة توصي الباحثة بما يمي:الد   إليياتائج التي توصمت في ضوء الن  

ينتج معمم  ألنوربية العممية ولممعمم المتعاون؛ عميم لبرنامج الت  ربية والت  اىتمام وزارة الت   زيادة ضرورة -

  الجديدة. لؤلجيالالمستقبل 

ور بشكل خاص مين بشكل عام ولممعممين الذكورشات عمل مستمرة لممعم   عقد دورات تدريبية و -
 ربية العممية .لنموىم الميني وتطويرىم واطالعيم عمى المستجدات في الت  

ل فترة ام طو الب المعم  م المتعاون بما انو المشرف المتابع لمط  لممعم   اإلشرافكبر من ميمة أجزء  إسناد-
 .%(20من ) أكثرالتدريب؛ وذلك بزيادة نسبة العالمة فيكون تقييمو لمطالب المعمم 

 وإلعطاءمين؛ فيكون متميز عن زمالئو المعم   إشرافوم المتعاون شيادة تقديرية عمى المعم   إعطاء -
 .أكثر ومصداقية أىمية األمر

مين الب المعم  عمى الط   إلشرافو، اإلضافيالمعممين المتعاونين مبمغ مالي عمى عممو  إعطاء -
 ربية العممية.لت  يرفضون العمل في ا مينوذلك الن عدد من المعم   ؛المتدربين

 الب فييا.ربية العممية في كل مدرسة لمتابعة جميع الط  تعين معمم متعاون مشرف عمى الت   -

 م المتعاون والمشرف والمدير.م والمعم  الب المعم  ضرورة تطوير دليل لمتربية العممية لكل من الط   -

اغب في تدريب الكفاءة والخبرة والر   وذو وتربوياً  م المتعاون المؤىل أكاديمياً أن يتم اختيار المعم   -
 خصص.مين وضمن الت  مبة المعم  وتطوير الط  
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 1) ممحق رقم )
 

 

 
 حضرة المعمم/ة الفاضل/ة:ـ

 

 وسبل العممية التربية برنامج في المتعاون المعمم في المتوافرة الصفاتتقوم الباحثة بدراسة بعنوان "

وذلك كمتطمب لمحصول عمى درجة الماجستير  "،لحم بيت محافظة في المعممين نظر وجية من تطويرىا
 دس.في أساليب التدريس من جامعة الق

من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلجابة عن جميع فقرات االستبانة، يرجى 
عمما بان  المتعاون، المعمم في المتوافرة الصفات انها تمثل أمام كل فقرة تعتقد( Xوذلك بوضع إشارة )

 العممي فقط. جميع إجاباتك ستكون سرية ال يطمع عميها سوى الباحثة وسوف تستعمل لغايات البحث
 

 وشكرا لكم لحسن تعاونكم
 
 الباحثة: كفاح الجعارة

 
 

 الجزء األول:
 في المكان الذي ينطبق عمى حالتك × ( المعمومات العامة : الرجاء وضع إشارة ) 

 أنثى     □        ذكر        □             الجنس  :
    عموم إنسانية □       عموم طبيعية □            التخصص:

 أعمى من بكالوريوس   □      بكالوريوس    □             دبموم  □  :      المؤىل العممي
  فأكثرسنوات  11 □  سنوات   11 – 5 □ سنوات  5أقل من  □:   الخبرة في التدريس
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 المتعاون المعمم في المتوافرة الصفاتالجزء الثاني: 

المعمم المتعاون في إشرافو عمى طمبة التربية ري أن يمتمكيا فيما يمي مجموعة من الصفات التي من الضرو 
 ( عند الدرجة المناسبة .  Xوالمطموب أن تضع مقابل كل صفة من ىذه الصفات إشارة ) العممية ،

 
 التمكن العممي أواًل:  

 الصفات  الرقم
 بدرجة 

كبيرة 
  متوسطة كبيرة جدا

 قميمة
قميمة  

 جدا
      لديه مؤهل تربوي . 1
      لديه فكرة مسبقة عن التربية العممية والية التدريب.  1
لديه معمومات عن مراحل التدريب الخاصة بالطالب  3

 المعمم )المشاهدة، المشاركة الجزئية، المشاركة الفعمية(.
     

      لديه خبرة وكفاءة في التدريس.  4
ة لديه القدرة عمى تقديم التوجيه واإلرشاد  لمطمب 5

 المعممين.
     

لديه القدرة عمى  استخدام المغة المناسبة لمستويات  6
 الطمبة ولممحتوى التعميمي.

     

لديه اإللمام الشامل بمحتوى المنهج وأهدافه وخطوطه  7
 العريضة.

     

لديه القدرة عمى تحميل محتوى المنهج ومالءمة األنشطة  8
 لمموقف التعميمي.

     

وفهما بطرائق تعمم الطمبه وفق قدراتهم  يمتمك معرفة 9
 وخصائصهم النمائية.

     

يمتمك معرفة وفهما بكيفية ربط التخصص بمواضيع  11
 مختمفة وبشكل تكاممي.

     

لديه القدرة عمى اعداد اوراق عمل واختبارات  تثري  11
 المنهج. 

     

      لديه معرفة في استخدام برامج الحاسوب . 11
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 محور تخطيط التدريس يًا:ثان

 الصفات الرقم
 بدرجة 

كبيرة 
قميمة   قميمة  متوسطة كبيرة جدا

 جدا
      لديه القدرة عمى مالءمة الخطط لعمر وقدرات المتعمم. 1
لديه القدرة عمى إعداد خطط تظهر الربط بين  1

      الموضوعات ودمجها في عممية التخطيط.

      ل بناء بيئة تعميمية آمنة.يدير ويعدل السموك من أج 3
      يساهم في تطوير بيئة مرنة مثيرة ومحفزة لمتفكير الناقد. 4
يستخدم الموارد التعميمية والوسائل التعميمية لدعم التعمم  5

 والتعميم.
     

لديه القدرة عمى توظيف التعزيز بأنواعه في المواقف  6
 التعميمية.

     

يوظف مجموعة من المهارات المغوية والتواصل الفعال  7
 في المواقف التعميمية المختمفة.

     

يوظف استراتيجيات تدريس حديثة تدعم العممية التعممية  8
 التعميمية 

     

يوظف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية  9
 التعممية التعميمية.

     

      فكير وتنمي االبداع .يطرح أسئمة تشجع عمى الت 11
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 ثالثًا : محور التنفيذ  
 

 الصفات الرقم
 بدرجة 

 قميمة جدا  قميمة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا
يظهر تسمسل منطقي في عرض مفاهيم المحتوى  1

 التعميمي منطقيا  
     

يبني المفاهيم والمعارف بما يتناسب الخبرات السابقة  1
 لمطمبة

     

يطمع الطمبة عمى أهداف الدرس )كتابيا أو شفويا (  3
 ومشاركتهم في استنتاجها

     

      يربط المادة العممية بموضوعات أخرى )أفقيا أو عموديا( 4
      يربط المادة العممية بالمواقف الحياتية المختمفة  5
      يالءم األنشطة والتجارب مع الموقف التعميمي  6
      تراتيجيات التعمم المناسبة لمموقف التعميمي يوظف اس 7
      يستثير دافعية الطمبة نحو التعمم  8
      يراعي الفروق الفردية بين الطمبة  9
      يتيح الفرصة أمام الطمبة لالعتماد عمى النفس  11
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 رابعًا: محور التقويم

 الصفات الرقم
 بدرجة 

كبيرة 
  متوسطة رةكبي جدا

 قميمة
قميمة  

 جدا
      يستخدم استراتيجيات تقييم مالئمة لمعممية التعميمية. 1
يستخدم التغذية الراجعة بشكل منظم وفاعل ومالءمتها  1

 لتطوير وتحسين عممية التعمم. 
     

يستخدم أنواع تقويم منوعة تتناسب مع المواقف  3
 التعميمية التعممية.

     

      ال الطمبة بطريقة فردية.يقييم أعم 4
يستخدم التقييم الذاتي في تعديل التخطيط بهدف تطوير  5

 وتحسين العممية التعميمية واألداء المهني.
     

      يحدد نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الطمبة. 6
      يستطيع بناء خطط عالجية إجرائية قابمة لمتنفيذ. 7
      في مواعيدها. يرصد نتائج تقويم الطمبة 8
      يستطيع قراءة نتائج االختبارات ) التقويم ( وتفسيرها. 9
      يستطيع معرفة مستويات الطمبة بناء عمى نتائج التقويم  11
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 خامسًا: محور العالقات اإلنسانية 

 الصفات الرقم
 بدرجة 

كبيرة 
  متوسطة كبيرة جدا

 قميمة
قميمة  

 جدا
      يتعامل مع الطالب المعمم باحترام  1
      يتعامل مع الطالب المعمم بصبر  1
يتعامل مع الطالب المعمم بمرونة في مواعيد تطبيق  3

      الحصص .

      يحترم عمل الطالب المعمم . 4
      يظهر الرغبة في تقديم المساعدة لمطالب المعمم . 5
      تطبيق .يشجع الطالب المعمم عمى ال 6
      يشجع الطالب المعمم في تطوير عالقة عمل عممية . 7
      يشجع الطالب المعمم عمى التقييم الذاتي . 8
      يدعم ويشجع الطالب المعمم عمى الجرأة والثقة النفس  . 9
      يزود الطالب المعمم بما يحتاجه من إرشادات . 11

 
 
 
 

 ـ انتيت االستبانة ـ
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 2) ممحق رقم )
 
 

 أسئلة المقابلة :
 السؤال األول : ما األمور التي تساعد عمى تطوير برنامج التربية العممية ؟

 السؤال الثاني : كيف ترى مستوى التمكن العممي لممعمم المتعاون ؟
 السؤال الثالث : ما أهم الصفات الواجب توافرها في المعمم المتعاون ؟

 لعالقات اإلنسانية المتزنة في تقبل الطمبة المعممين لمهنة التدريس؟السؤال الرابع : ما دور ا
 السؤال الخامس : كيف يمكن تطوير أنواع التقويم لطمبة التربية العممية؟

 السؤال السادس: ما الصفات التي ترى أنها ضرورية لتطوير صفات المعمم المتعاون؟
 لدمج الطمبة المعممين بمجتمع المدرسة ؟السؤال السابع: ما اإلجراءات التي تراها ضرورية 

 



 (3ممحق رقم )
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 التحكيم لجنة بأسماءقائمة 

 الجامعة  الدرجة العممية  اسم المحكم  الرقم
 جامعة القدس دكتوراه ناصر  إيناسد.  1
 جامعة القدس دكتوراه  الخالص بعادد.  2
 جامعة القدس المفتوحة دكتوراه د. سعاد العبد 3
 مشرفة تربوية  دكتوراه د. ختام شحادة  4
 جامعة القدس      ماجستير أ. بشرى بدوي 5
 جامعة القدس  ماجستير أ. دعاء قريع 6
 جامعة بيت لحم  ماجستير أ. هيام عالوي  7
 جامعة بيت لحم ماجستير أ. نتالي طوباسي 8
 مشرف تربوي  ماجستير أ. عصام عبيد اهلل 9

 

 

  



 (6ملحق رقم )

الصفات المتوافرة في المعلم ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.2جدول )
 المتعاون في برنامج التربية العملية وسبل تطويرها من وجهة نظر المعلمين في محافظة بيت لحم.

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 
0.575

**
 0.000 19 0.684

**
 0.000 37 0.701

**
 0.000 

2 
0.656

**
 0.000 20 0.616

**
 0.000 38 0.688

**
 0.000 

3 
0.625

**
 0.000 21 0.703

**
 0.000 39 0.721

**
 0.000 

4 
0.590

**
 0.000 22 0.642

**
 0.000 40 0.641

**
 0.000 

5 
0.687

**
 0.000 23 0.652

**
 0.000 41 0.650

**
 0.000 

6 
0.606

**
 0.000 24 0.683

**
 0.000 42 0.646

**
 0.000 

7 0.658
**
 0.000 25 0.669

**
 0.000 43 0.642

**
 0.000 

8 0.655
**
 0.000 26 0.642

**
 0.000 44 0.681

**
 0.000 

9 0.682
**
 0.000 27 0.697

**
 0.000 45 0.669

**
 0.000 

10 0.664
**
 0.000 28 0.583

**
 0.000 46 0.739

**
 0.000 

11 
0.657

**
 0.000 29 0.659

**
 0.000 47 0.629

**
 0.000 

12 
0.640

**
 0.000 30 0.662

**
 0.000 48 0.660

**
 0.000 

13 
0.710

**
 0.000 31 0.693

**
 0.000 49 0.650

**
 0.000 

14 
0.674

**
 0.000 32 0.654

**
 0.000 50 0.704

**
 0.000 

15 
0.659

**
 0.000 33 0.703

**
 0.000 51 0.707

**
 0.000 

16 
0.638

**
 0.000 34 0.705

**
 0.000 52 0.664

**
 0.000 

17 
0.687

**
 0.000 35 0.659

**
 0.000    

18 
0.683

**
 0.000 36 0.622

**
 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 فهرس المالحق:

 الصفحة  عنوان الممحق  رقم الممحق 
 العممية التربية برنامج في المتعاون المعمم في المتوافرة الصفات استبانة 1

 لحم بيت محافظة في المعممين نظر وجهة من تطويرها وسبل
313 

 317 أسئمة المقابمة   2
 318 أعضاء لجنة التحكيم 3
 319 من جامعة القدس  تسهيل المهمة 4
 304 تسهيل المهمة من التربية والتعميم  5
( لمصفوفة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) 6

الصفات المتوافرة في المعمم المتعاون في برنامج التربية ارتباط فقرات 
 العممية وسبل تطويرها من وجهة نظر المعممين في محافظة بيت لحم.

 

303 
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 فهرس الجداول: 

 الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول 
 8? .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  3.1

 ;? معامل الثبات لممجاالت نتائج :.:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت  ;.8

المتعاون في برنامج التربية العممية من وجهة نظر الصفات المتوافرة في المعمم 
 .المعممين في محافظة بيت لحم

 

?? 

المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات أفططراد عينططة الدراسططة لمجططال  4.6
 .التمكن العممي

 

?@ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال  5.6
 .تخطيط التدريس

@9 

مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل 6.6
 .التنفيذ

 

@8 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال  7.6
 التقويم.

@9 

مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل 8.6
 .العالقات اإلنسانية

 

@: 

الصفات المتوافرة في في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  9.6
المعمم المتعاون في برنامج التربية العممية من وجهة نظر المعممين في محافظة 

 .الجنسمتغير  بيت لحم حسب
 

 

@< 

الصطفات المتطوافرة فطي فطي  العينطة أفطرادالسطتجابة لمعينات المسطتقمة نتائج اختبار "ت"  6.:
المعمططم المتعططاون فططي برنططامج التربيططة العمميططة مططن وجهططة نظططر المعممططين فططي محافظططة 

@= 
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 .التخصصمتغير  بيت لحم حسب
 

مصططفات ل المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابة أفططراد عينططة الدراسططة 6.;
المتوافرة في المعمم المتعاون في برنامج التربية العممية من وجهة نظر المعممطين فطي 

 .المؤهل العمميمحافظة بيت لحم يعزى لمتغير 
 

@> 

في الصطفات المتطوافرة فطي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين  6..3
يططة مططن وجهططة نظططر المعممططين فططي محافظططة المعمططم المتعططاون فططي برنططامج التربيططة العمم

 .المؤهل العمميبيت لحم يعزى لمتغير 
 

@? 

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSDنتائج اختبار ) 33.6
 .متغير المؤهل العممي لمجال تخطيط التدريسعينة الدراسة حسب 

@@ 

مصططفات ل المعياريططة السططتجابة أفططراد عينططة الدراسططةالمتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات  34.6
المتوافرة في المعمم المتعاون في برنامج التربية العممية من وجهة نظر المعممطين فطي 

 .الخبرة في التدريسمحافظة بيت لحم يعزى لمتغير 
 

899 

في الصطفات المتطوافرة فطي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين  35.6
المعمططم المتعططاون فططي برنططامج التربيططة العمميططة مططن وجهططة نظططر المعممططين فططي محافظططة 

 .الخبرة في التدريسبيت لحم يعزى لمتغير 
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