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  رشـكر وتقـديـ
  

ــدكتورة        ــدير إىل ال ــدم خبــالص الشــكر والتق ــل يســر�ي أن أتق ــاً باجلمي ــراراً بالفضــل وعرفا� إق
فقد كا�ت يل خريَ معني يف توجيه البحث  يف كل مراحله، ومناقشـة منهجـه،    سوزان املقطرن

   وتزويدي بكل ما له عالقةٌ  به .
 صاحلة سـنقر ستاذة الفاضلة الدكتورة كما يسر�ي أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل األ

اليت شجعتين على اختيار موضوع الدراسة، وأعطتين من وقتها مـا ال يقـدر بـثمن، وغمـرتين بفضـلها      
  ورعايتها، وأسدت يل بتوجيهاهتا احلكيمة.

  من: كما أتوجه بالشكر إىل كل 
 ، األســــتاذفــــواز العبــــد اهللالســــادة : األســــتاذ الــــدكتور  أعضــــاء جلنــــة احلكــــم  -

،  هاشــــــم إبــــــراهيم ،  األســــــتاذ الــــــدكتور رمضــــــان درويــــــشالــــــدكتور 
ــدكتور  ــد الـ ــد األمحـ ــه، و    خالـ ــراءة البحـــث وتقوميـ ــدهم يف قـ ــدراً هلـــم جهـ ــا مقـ مـ
  األثر اهلام يف استكمال عملي هذا.  كان هلا الحظاتقدموه  من م

عمادة كلية الرتبيـة وأعضـاء هيئتـها التدريسـية الـذين أفـدت مـن توجيهـاهتم مـذ كنـت            -
  لباً مبتدئاً يف الكلية.طا

املوجهني الرتبويني أفراد عينة البحث على ما أولوه من اهتمـام هبـذا البحـث وعلـى مـا قـدموه مـن         -
  عمل جاد يف سبيل جناحه.

والشكر واالمتنان إىل كل من مد يد العون واملساعدة من أجل جناح البحث من أهل وأصدقاء 
  وزمالء.
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  الصفحة  المحتويات  م
  أ  تقديرشكر و   أوًال:

  ب  فهرس المحتويات  ثانيًا:

  ح  فهرس الجداول  ثالثًا:

  ر  فهرس المالحق  رابعًا:

  
  

  فهرس المحتويات

  الصفحة  الفصل األول: مشكلة البحث وأهميته

  2  .المقدمة  

  4  مشكلة البحث.  أوًال:

  7  ث.ـة البحـأهمي  ثانيًا:

  8  ث.ـداف البحـأه  ثالثًا:

  9  أسئلة البحـث.  رابعًا:

  9  متغيرات البحث.  خامسًا:

  10  .فرضيات البحث  سادسًا:

  12  منهج البحث وٕاجراءاته.   سابعًا:

  13  مجتمع البحث وعينته.  ثامنًا:

  13  .حدود البحث  تاسعًا:



 

 
  ت

  14  أدوات البحث.  عاشراً 

  14  مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية.  حادي عشر:

  الفصل الثاني: الدراسات السابقة

  20  الدراسات التي تناولت أساليب التوجيه التربوي.  أوًال:

  34  .الدراسات التي تناولت تصميم برامج لتدريب الموجهين التربويين  ثانيًا:

Web Quest)الدراسات التي تناولت استخدام نموذج طلب الموقع (  ثالثا:
  في التدريب والتعليم.

43  

  52  .السابقة على الدراسات التعقيب  :رابعاً 

    لفصل الثالث : التوجيه التربويا  

  56  .مفهوم التوجيه التربوي  أوًال:

  58  أهمية التوجيه التربوي.  ثانيًا:

  60  .أهداف التوجيه التربوي  ثالثًا:

  62  التربوي. التوجيه مجاالت  رابعًا:

  66   .أساليب التوجيه التربوي  خامسًا:

  تدريب الموجهين التربويينالفصل الرابع: 

  91  .التدريب مفهوم  أوًال:

  93  .التربويين الموجهين تدريب أهمية  ثانيًا:

  95  .التربويين الموجهين تدريب أهداف  ثالثًا:

  96  .هالتربويين وأسس الموجهين تدريب منطلقات  رابعًا:

  97  .التدريبية االحتياجات  خامسًا:



 

 
  ث

  102  .التدريب أساليب  سادسًا:

  109  .السورية العربية الجمهورية في يينالتربو  الموجهين تدريب واقع  سابعًا:

  )Web Quest( الفصل الخامس:

  Web Quest.(  114نشأة الويب كويست (  أوًال:

  Web Quest.(  116مفهوم الويب كويست (  ثانيًا:

  Web Quest.(  116أنواع الويب كويست (  ثالثًا:

 ) في التعليمWeb Questمبررات استخدام الويب كويست (  رابعًا:
  .لتدريبوا

117  

  Web Quest.(  118عناصر الويب كويست (  خامسًا:

  123  ) الجيد.Web Questمواصفات الويب كويست (  سادسًا:

 )Web Questالويب كويست (دور المعلم/المدرب في تصميم   سابعًا:
  وٕاعدادها وتنفيذها.

124  

  Web Quest.(  125خطوات تصميم الويب كويست (  ثامنًا:

  Web Quest.(  125إعداد الويب كويست (مبادئ   تاسعًا:

  Web Quest.(  126معايير تصميم (  عاشرًا:

  127  .والتدريب ) في التعليمWeb Questمزايا استخدام الويب كويست (  عشر: حادي

  تصميم أدوات البحث وعينته: سادسالالفصل 

  130  .أدوات البحث  أوًال:

  163  مجتمع البحث وعينته.  ثانيًا:

  164  جراءات التطبيق الميداني.  إ  ثالثًا:

  166  .األساليب اإلحصائية المستخدمة  رابعًا:



 

 
  ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ومناقشتها البحث : عرض نتائجسابعالفصـل ال

  170 النتائج المتعلقة بالسؤال األول. أوًال:

  182 .الثاني النتائج المتعلقة بالسؤال ثانيًا:

  183 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث. ثالثًا:

  188 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع. عًا:راب

  193 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس. خامسًا:

  198  النتائج المتعلقة بالسؤال السادس.  سادسًا:

  207  النتائج المتعلقة بالسؤال السابع.  سابعًا:

  214  مقترحات البحث.  

  216  .ملخص البحث باللغة العربية  

  223  .المراجع  

  240  .حقالمال  

 I-VI  حث باللغة اإلنكليزيةبملخص ال  



 

 
  ح

  فهرس الجداول

رقم 
  الجدول

  الصفحة  موضوع الجدول

  132  محاور استبانة االحتياجات التدريبية وعدد البنود في كل محور.  1

2  
معيار الحكم على درجة االحتياج التدريبي على كل أسلوب توجيهي في استبانة 

  يبية.االحتياجات التدر 
133  

3  
االحتياجات  ة للصدق التمييزي الستبان) Man-Whitney(قيم اختبار مان وويتني 

  .التدريبية
134  

  135  .بطريقة الشطر النصفي االحتياجات التدريبيةمعامل ثبات استبانة   4

  136  بطريقة اإلعادة. االحتياجات التدريبية معامل ثبات استبانة  5

  140  ي لكل وحدة تدريبية في البرنامج التدريبي.أهداف البرنامج التدريب  6

  145  .الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي  7

  152  المئوية. ونسبها ومستوياتها المعرفية لألهداف النسبية األهمية  8

  152  ه.سئلة بحسب مستوياتاألتوزع و  التحصيلي مواصفات االختبار  9

  156  .دق التمييزي لالختبار التحصيليللص )Man-Whitney(قيم اختبار مان وويتني  10

  159  .مواصفات اختبار التحصيل في صورته النهائية  11

12  
محاور استبانة اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج التدريبي الذي شاركوا به وعدد 

  160  البنود في كل محور.

13  
بنود استبانة اتجاهات معيار الحكم على درجة موافقة الموجه التربوي على كل بند من 

  الموجهين نحو التربويين في البرنامج التدريبي الذي شاركوا به.
161  

14  
اتجاهات الموجهين التربويين في البرنامج التدريبي الذي شاركوا به  معامل ثبات استبانة

  .بطريقة الشطر النصفي
162  

  163  توزع الموجهين التربويين حسب محافظاتهم.  15

  164  د عينة الموجهين التربويين حسب متغيرات البحث.توزع أفرا  16

  166  .البرنامج الزمني إلجراءات التطبيق الميداني  17

  167  .قوة معامل االرتباط بداللة القيمة العددية له  18



 

 
  خ

  168  .معيار حجم األثر  19

20  
حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات الموجهين التربويين 

  .درجة احتياجهم التدريبي في كل أسلوب وبشكل عام مرتبة تنازلياً 
170  

21  
فيما  إجابات الموجهين التربويينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  .بكل عبارة من عبارات أسلوب الزيارات الصفية من وجهة نظرهميتعلق 
171  

22  
فيما  إجابات الموجهين التربويينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  172  .بكل عبارة من عبارات أسلوب االجتماعات التربوية من وجهة نظرهميتعلق 

23  
بكل فيما يتعلق  الموجهين التربويينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  173  .ب الدروس التوضيحية من وجهة نظرهمعبارة من عبارات أسلو 

24  
فيما  إجابات الموجهين التربويينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  174  .بكل عبارة من عبارات أسلوب القراءات الموجهة من وجهة نظرهميتعلق 

25  
فيما  التربويين الموجهين ت إجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجا

  175  .بكل عبارة من عبارات أسلوب المشغل التربوي من وجهة نظرهميتعلق 

26  
فيما  إجابات الموجهين التربويينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  .بكل عبارة من عبارات أسلوب الدورات التدريبية من وجهة نظرهميتعلق 
176  

27  
فيما  إجابات الموجهين التربويينواالنحرافات المعيارية لدرجات  المتوسطات الحسابية

  .بكل عبارة من عبارات أسلوب التعليم المصغر من وجهة نظرهميتعلق 
177  

28  
فيما  إجابات الموجهين التربويينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  .من وجهة نظرهم بكل عبارة من عبارات أسلوب تبادل الزياراتيتعلق 
178  

29  
فيما  إجابات الموجهين التربويينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  بكل عبارة من عبارات أسلوب الندوات التربوية من وجهة نظرهميتعلق 
179  

30  
فيما  إجابات الموجهين التربويينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  .بكل عبارة من عبارات أسلوب البحث اإلجرائي من وجهة نظرهملق يتع
180  

31  
فيما  الموجهين التربويين إجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات

  .بكل عبارة من عبارات أسلوب النشرات التربوية من وجهة نظرهميتعلق 
181  

32  
في التطبيق  درجات إجابات الموجهين التربويين متوسطات) لداللة الفرق بين t- testقيم (

القبلي لالختبار التحصيلي  الكلي، بشكل عام وفي كل مستوى من المستويات المعرفية 
183  



 

 
  د

  .حسب متغير الجنس

33  
 درجات إجابات) للفروق بين متوسطات ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي(

ي لالختبار التحصيلي الكلي، وفي كل مستوى من في التطبيق القبل  الموجهين التربويين
  .العلمي والتربوي حسب متغير المؤهل مستوياته

185  

34  
) للفروق بين متوسطات درجات إجابات ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي(

وفي كل مستوى من  ،في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي الكلي الموجهين التربويين
  .سب متغير الخبرة في التوجيه التربويمستوياته ح

187  

35  
في  إجابات الموجهين التربويينلداللة الفرق بين متوسطي درجات  (t-test)قيم ت 

ككل، وفي كل أسلوب من األساليب  التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل
  .التوجيهية

189  

36  
في  بات الموجهين التربويينإجالداللة الفرق بين متوسطي درجات  (t-test)قيم ت 

في كل مستوى من المستويات المعرفية لالختبار وفي الختبار لالتطبيقين القبلي والبعدي 
  .االختبار الكلي

190  

37  
نسبة الكسب المعدل في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي لدرجات إجابات الموجهين 

  .التربويين
191  

38  
في التطبيق  متوسطات درجات إجابات الموجهين التربويينن ) لداللة الفرق بيt- testقيم (

البعدي لالختبار التحصيلي  الكلي بشكل عام، وفي كل مستوى من المستويات المعرفية 
  حسب متغير الجنس.

193  

39  
إجابات  درجات) للفروق بين متوسطات ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي(

يق البعدي لالختبار التحصيلي الكلي، وفي كل مستوى من في التطب الموجهين التربويين
  .العلمي والتربوي حسب متغير المؤهل مستوياته

195  

40  
درجات إجابات ) للفروق بين متوسطات ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي(

التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي الكلي، وفي كل مستوى من   الموجهين التربويين
  الخبرة في التوجيه التربويحسب متغير  وياتهمست

197  

41  
فيما  إجابات الموجهين التربويينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  .يتعلق باتجاهاتهم نحو البرنامج التدريبي
198  

  201 يينالموجهين التربو  إجاباتلدرجات  والتقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   42
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  بكل عبارة من عبارات مجال األهداففيما يتعلق 

43  
 الموجهين التربويين إجاباتلدرجات  والتقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .بكل عبارة من عبارات مجال التصميمفيما يتعلق 
202  

44  
 الموجهين التربويين إجاباتلدرجات  والتقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .بكل عبارة من عبارات مجال المحتوىفيما يتعلق 
203  

45  
 الموجهين التربويين إجاباتلدرجات  والتقديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  204  .بكل عبارة من عبارات مجال األساليب واألنشطةفيما يتعلق 

46  
 الموجهين التربويين إجاباتلدرجات  والتقديرية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 

  205  .بكل عبارة من عبارات مجال التقويمفيما يتعلق 

47  
على  متوسطات درجات إجابات الموجهين التربويين) لداللة الفرق بين t- testقيم (

  207  حسب متغير الجنس.من وجهة نظرهم  االستبانة بشكل عام وفي كل مجال من مجاالتها

48  
إجابات  درجات) للفروق بين متوسطات ANOVAتائج اختبار تحليل التباين األحادي(ن

 حسب متغير المؤهل الموجهين التربويين والمتعلقة باتجاهاتهم نحو البرنامج المقترح
  .العلمي والتربوي

208  

49  
درجات الخاصة بمتوسطات  المتعددةللمقارنات  )Scheffeنتائج اختبار شيفيه (

  .والتربوي حسب متغير المؤهل لتربويينالموجهين ا
210  

50  
إجابات  درجات) للفروق بين متوسطات ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي(

الخبرة في حسب متغير  والمتعلقة باتجاهاتهم نحو البرنامج المقترح الموجهين التربويين
  .مجال التوجيه التربوي

212  
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  فهرس المالحق
  الصفحة  موضوع الملحق م الملحقرق

  241  قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات البحث.  1
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  الفصل األول 
  مشكلة البحث وأهميته

  المقدمة  

  مشكلة البحث.  أوًال:

  ث.ـة البحـأهمي  ثانيًا:

  ث.ـداف البحـأه  ثالثًا:

  أسئلة البحـث.  رابعًا:

  متغيرات البحث.  خامسًا:

  .فرضيات البحث  سادسًا:

  منهج البحث وٕاجراءاته.   سابعًا:

  مجتمع البحث وعينته.  ثامنًا:

  .حدود البحث  تاسعًا:

  أدوات البحث.  عاشراً 

  مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية.  حادي عشر:
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  الفصل األول: مشكلة البحث وأهميته
  

  

   املقدمـة:

يهدف إلى تحسين عملية  متكامالً يعد التوجيه التربوي في ضوء المفهوم الحديث برنامج عمل 
النمو المهني للمعلمين، وذلك باستخدام أساليب متنوعة على  رفع مستوىمن خالل  ،التعلم والتعليم

وأن يحسن استخدامها حتى يستطيع أن يحقق ما تسعى إليه المؤسسة  ،الموجه التربوي التمكن منها
  التربوية من أهداف. 

التي يشهدها العالم في ميادين التربية والتعليم، فقد تطورت وظيفة ونظرًا للتطورات المتسارعة 
لتشمل مختلف جوانب الحياة المدرسية  ،الموجه التربوي وتعددت مهامه، وتنوعت مجاالت عمله

 ,Glickman, 1985وتوفير التدريب لهم في أثناء الخدمة (، مساعدة المعلمين على التطور المهنيو 

توفير بيئة داعمة ل ،واستخدام مهارات التواصل معهم ،م في المواقف التعليمية)، والعمل على متابعته7
  ). Glanz &Neville, 1997, 140تمكنهم من الثقة به والعمل معه لتحسين تعلم تالميذهم (

فأصبح عملية تربوية  ،في أساليبه لقد رافق التطور الذي طرأ على مفهوم التوجيه التربوي تطورٌ 
تغلب على نقاط ضعفهم. لل ،يتها إصالح التعليم ومساعدة المعلمين في تالفي أخطائهمفنية تعاونية غا

وأصبحت  ،وكان من نتيجة ذلك ظهور أساليب جديدة متنوعة، فضًال عن تطور األساليب القديمة
والمشاركة الفعالة للمعلمين في تخطيط أساليب التوجيه التربوي  ،جميعها تعتمد على التعاون اإليجابي

استخدامها محسنًا و  ،ومدركًا ألهميتها ،قويمها، والتي من المفترض أن يكون الموجه التربوي ملمًا بهاوت
بهدف مساعدة المعلمين على تطوير العملية التربوية واالرتقاء بمستواها، ذلك أن  ،في الوقت المناسب

ام بمهمته على أفضل وجه، القي فياالختيار الناجح لألسلوب التوجيهي يدل على قدرة الموجه التربوي 
وتوجيهيهم إلى كيفية  ،ولذلك فمن الضروري تدريب الموجهين التربويين على أساليب التوجيه التربوي

  .توظيفها في تلبية االحتياجات التوجيهية للمعلمين وتجويد مختلف جوانب العملية التعليمية
أن تتجدد معه مطالب  الضروري دد وسريع التغير، كان منولما كان المجتمع البشري دائم التج

، مما يتطلب ضرورة التدريب، ولما كان العالم المعاصر يتميز بإنجازات تكنولوجية باستمرار المهنة
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، كان لزامًا اإلنترنتعظيمة وفرت كمًا هائًال من المعلومات بشتى الوسائل في مقدمتها الحاسوب و 
وتوظيفها في إعداد  ،ت التكنولوجيا الحديثةعلى المؤسسات التربوية أن تعمل على استثمار معطيا

  أفرادها وتدريبهم. 
وقد اهتمت مؤسسات إعداد األطر التربوية من معلمين ومديرين وموجهين تربويين في المجتمعات 

، ولم تعد تكتفي بدراسة متعلميها اإلنترنتالمتقدمة بإعدادهم إعدادًا يؤهلهم للتوظيف الجيد للحاسوب و 
 ،وخدماته اإلنترنتبل انتقلت إلى مرحلة متقدمة في مجال االستفادة من  ،لحاسوبلمقررات ثقافة ا

 ،تمثلت في توظيفها لدراسة المتعلمين مقررات اإلعداد األكاديمي والمهني وٕانجاز التقارير البحثية
، 2006واالنتقال بالمعلمين من طور االستهالك المعلوماتي إلى طور اإلنتاج والنشر المعرفي (السيد، 

151.(  
يقوم به  مهماً  اً بواسطة محركات البحث نشاط والبيانات النصوصو  المعلومات عن البحثيعد 

، ونظرًا لغزارة المعلومات خاصة ن في مجال التربية والتعليملو ، والعاماإلنترنتعلى شبكة األفراد عامة 
عدد  إلى جانب أن ،بصورة مسبقةتربوي الهدف ال تحديد يتطلبالنشاط  هذاوسرعة تدفقها، فإن 

جدًا مما  كبيراً  ما يأخذ وقتاً  كبير جدًا وفي تزايد مضطرد، فإن هذا النشاط غالباً  اإلنترنتصفحات 
الشبكة.  البحث ضمنلزمن  عشوائياً  واستخداماً  ،غير عقالني للحاسوب واستعماالً  ،للموارد يعني هدراً 

من هذه المعطيات والمالحظات جاءت الحاجة إلى تطوير نماذج تربوية دقيقة تتوخى  وانطالقاً 
   .العقالني للحاسوب العملية واالستعمالالنجاعة 

 من النماذج التي تجمع بين التخطيط التربوي المحكم)  Web Quest( طلب الموقع  نموذج دعيو 
من قبل ، وقد تم تصميم هذا النموذج )2001، كوبو   (هيشوراإلنترنتو  للحاسوبواالستعمال العقالني 

       في جامعة والية سان ديغو األمريكية Dodge &March) (1995 , كل من دودج ومارش
(San Diego State University) لمساعدة المتدرب في توظيف استخدام التكنولوجيا في عمله، 

 Web Quest)(، إذ يتيح نموذج طلب الموقع كيفية تصميم دروس تأخذ بنتائج البحث التربويفي و 
المنتقاة والمحددة مسبقًا من قبل  اإلنترنتف الموضوع بأنفسهم عبر مصادر استكشالمجال للمتدربين ال

والتي من الممكن تطويرها وتحديثها باستمرار، مما يساعدهم على التفكير بعقل ناقد  ،المدربين
اجاتهم، وقد أتاح هذا االتجاه تيحاها بطريقة فعالة تتوافق و واستخدام ،للمعلومات التي يحصلون عليها

إلى جانب اكتسابهم المهارات التكنولوجية بإشراف  ،للمتدربين بناء مفهومهم الخاص عن الموضوع
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واالرتقاء بهم إلى مستويات عليا من التفكير  ،المدرب، وهذا ما ساعد على تطوير التعلم البنائي لديهم
  ). 493-492، 2007(سنقر، 

نظرًا ألهمية  ،تدريب الموجهين التربويين من أولويات عمليات التطوير التربوي أضحىلقد 
مكانتهم وخطورة األدوار والوظائف الملقاة على عاتقهم، وهذا ما يقتضي االهتمام أكثر بتدريبهم، 
والعمل على تصميم برامج تدريبية لهم على أساس احتياجاتهم التدريبية، واستخدام أحدث األساليب 

ار التكنولوجيا الحديثة (الحاسوب والتي تعتمد بشكل أساسي على استثم ،والطرائق التدريبية في تنفيذها
  .)Web Quest(الموقع ) وتوظيفها في تدريبيهم من خالل استخدام نموذج طلب اإلنترنتو 

 Webالموقع (وٕاذا كانت نتائج العديد من الدراسات قد بينت فاعلية استخدام نموذج طلب 

Quest( وأداء المهام ودعم التعلم بالتكنولوجيا، ومواجهة الصعوبات التعليمية، وتنمية  عليمفي الت
إسماعيل و( ) (Driscoll, et, al, 2007و )Pradeep, et, al, 2004(أساليب التفكير كدراسات 

وأوصت بضرورة إجراء المزيد من األبحاث  ،)2015 ،(العشيريو) 2014 ،الياميو ( )2008 ،وعبده
في التدريب، فإن البحث الحالي يأتي  )Web Questالموقع (نموذج طلب ستخدام حول فاعلية ا

من خالل اإلفادة من مبادئ هذا النموذج وخصائصه في عملية  ،استجابة لتوصيات الدراسات السابقة
 Webالموقع (نموذج طلب  تدريب الموجهين التربويين من خالل تصميم برنامج تدريبي قائم على

Quest(  .لتدريبهم على أساليب التوجيه التربوي  

  مشكلة البحث: أوال: 

فقد حرصت وزارة التربية في الجمهورية  ،في العملية التعليمية نظرًا ألهمية عمل الموجه التربوي
العربية السورية على انتقاء أفضل المرشحين لوظائف التوجيه التربوي من بين المديرين والمعلمين 

تعريفهم المتميزين، وبعد االنتقاء تلزم الوزارة الموجهين التربويين الجدد باتباع دورة تدريبية تأهيلية بغية 
وكذلك تحرص وزارة التربية الحقًا على إقامة بعض الدورات التدريبية ، بعملهم الجديد ومتطلباته

لرفع المستوى المهني لديهم وٕامدادهم بالمعارف والمهارات الالزمة ألداء  ،التجديدية للموجهين التربويين
   )471، 2008(سنقر،  المطلوب منهم بهدف تعزيز خبراتهم التربوية
لعمليات وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية ديه وعلى الرغم من هذا االهتمام الذي تب

؛ 1978فقد أظهرت نتائج دراسات كل من (سنقر،  ،وٕاعدادهم وتدريبيهم ،انتقاء الموجهين التربويين
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) أن إعداد الموجهين التربويين وتدريبهم في الجمهورية العربية السورية 2007؛ سليم،  1979عرفات ،
 والتي يؤخذ ،يب اإلعداد والتدريب تعتمد بشكل أساسي على الدورات التقليديةغير كافيين، وأن أسال

للموجهين التربويين، وأنها توضع بناء على نظرة واستشفاف  دريبيةعدم مراعاتها لالحتياجات التعليها 
  .للواقع من المسؤولين عن التدريب فقط

ونظرًا لحاجة الموجه التربوي في الجمهورية العربية السورية إلى تنمية مستمرة في خبرته  
حتى يقوم بدوره على أكمل وجه في تحسين أداء المعلمين وتقويمهم، والعمل  ،ومعلوماته وأساليب عمله

ن ذلك  على توفير سبل النمو المهني لهم، إلى جانب تطوير مختلف مجاالت العملية التربوية، فإ
، وتنفيذها مستحدثات التكنولوجيا في تصميم البرامج التدريبيةيوظف يتطلب وجود تدريب نوعي ومحكم 

  إضافة إلى تطوير محتوى التدريب ليراعي االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين كافة.
إلى تعرف  ت، وقيامه بدراسة استطالعية هدففي هذا المجال من جهةومن خالل عمل الباحث       

والتي أظهرت نتائجها أن  ،آراء الموجهين التربويين حول أساليب التوجيه التربوي المستخدمة من قبلهم
 ،لهم في عملهم بشكل كاف ةغلب الموجهين التربويين ال يستخدمون أساليب التوجيه التربوي الالزمأ

الع الباحث على نتائج الدراسات يلزمهم التدريب عليها للوصول للمستوى المطلوب، إضافة إلى اطكما 
، وأبو 2011وصبوح،  2012والمقداد،  2012التي تمت في هذا المجال كدراسات كل من(حامد، 

أن أساليب التوجيه التربوي المستخدمة من الموجهين  ) والتي بينت2008، وأبو شاهين 2011شاهين، 
نها تتركز في زيارة المدرسة إ، إذ ثالحديالتربويين قاصرة وغير شاملة لجميع أساليب التوجيه التربوي 

مع إجراء بعض الندوات التربوية، وقلما تستخدم األساليب  ،والزيارة الصفية والدروس التوضيحية
والنشرات والقراءات  ،والبحث التربوي ،األخرى للتوجيه التربوي كتبادل الزيارات والمشغل التربوي

أكثر  ةموجهين التربويين يركزون على أداء مهامهم التقييميوالتعليم المصغر. وكذلك فإن ال ،الموجهة
. باإلضافة إلى وجود الحاجة لدى الموجهين التربويين المهني للمعلمين النمو تحسينمن االهتمام ب

أهم  إلىوالرغبة في التدرب على استخدام الحاسوب والمعلوماتية، والتعرف  ،لتطوير نموهم المهني
  المستحدثات التربوية.

وأهمية التدريب ودوره الفعال في تنشيط العملية التعليمية  ونظرًا ألهمية دور الموجه التربوي؛
وتجويدها، والدور المهم الذي يقوم به الموجهون التربويون في الجمهورية العربية السورية من متابعة 

بين أهداف التوجيه  فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بمدى المواءمةها. تطوير و  للعملية التعليمية
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التربوي واألساليب التوجيهية الحالية، فهل تلبي هذه األساليب أهداف التوجيه التربوي في متابعة 
  العملية التعليمية وتطويرها؟ 

 )2008وفي إطار اإلجابة عن السؤال السابق أكدت العديد من الدراسات مثل (الشهري، 
) وجود عدد من الصعوبات اإلدارية والفنية 2012،)  و(حامد2010)  و(الغامدي،2008و(العمري، 

التعليم  :والمادية التي تواجه الموجه التربوي في أثناء استخدامه األساليب التوجيهية الحديثة مثل
والمشاغل التربوية والبحث اإلجرائي، وقد يعود ذلك أيضا لعدم امتالكه  ،والنشرة التربوية ،المصغر

  الزمة لها.اللمهارات ا
ومزاياه كأسلوب حديث في دمج ) Web Questنموذج طلب الموقع (ومع التسليم بأهمية 

من ألنه يتكون  ،دربالتكنولوجيا وماله من إمكانات متعددة، إذ يعتمد على التعليم المتمحور حول المت
 من بحث واستكشاف المعلومات، وٕايجاد ،مهمات مختلفة تساعد المتدرب على القيام بعمليات مختلفة

بطريقة عملية مفيدة أكثر  لمعلوماتفالمتدرب يستطيع التعامل مع ا ،بناء معرفي خاص به ومن إبداعه
من الحفظ واالستظهار لهذه المعلومات، ومما قد يسمح له أيضًا بمواجهة صعوبات التدريب المباشر 

 ،أوقات محددةوجهًا لوجه ذلك أن التدريب المباشر يتطلب من الموجه التربوي الحضور في ساعات و 
وهذا ما قد ال تسمح به الظروف في األوضاع الراهنة، وبذلك يعد بديًال مبررًا عن  ،وٕالى أماكن محددة

  أساليب التدريب التقليدية.
استنادًا إلى ما سبق تتمثل مشكلة البحث الحالي بالحاجة إلى تطوير األساليب التوجيهية 

م في تحقيق أهداف التوجيه التربوي في االرتقاء بالعملية وبما يسه ،المستخدمة من الموجهين التربويين
التعليمية، وذلك من خالل تصميم برنامج تدريبي للموجهين التربويين على أساليب التوجيه التربوي 

  .) وتقصي فاعليتهWeb Quest(باستخدام نموذج طلب الموقع 

  ومن هنا تحددت مشكلة البحث باإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: 

ة  امج ما فاعلي رح برن وي مقت ه الترب ى أساليب التوجي ويين عل دريب الموجھين الترب لت
  .)Web Questباستخدام نمـوذج طلب الموقع (
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  أهميـة البحـث: ثانيًا: 

  ترجع أهمية البحث إلى:   

كونــه ) Web Questأهميــة اســتثمار التكنولوجيــا فــي التــدريب، وخاصــة نمـــوذج طلــب الموقــع ( - 1
 .  اإلنترنتو  للحاسوبواالستعمال العقالني  ،التخطيط التربوي المحكم يجمع بين

دوره فــي تطــوير و  ،واالرتقــاء بأدائــه ،أهميــة عمــل الموجــه التربــوي فــي تحقيــق النمــو المهنــي للمعلــم - 2
 مختلف جوانب العملية التربوية.

 ،بالمعلومــات والمهــارات والخبــرات الالزمــة لــه فــي عملــه الموجــه التربــوي تزويــدأهميــة التــدريب فــي  - 3
 .مما يزيد من كفاءته وٕانتاجيته ،على نحو سليم وتوجيههمع المعلم  ليكون أقدر على التعامل

قـــد يســـهم البرنـــامج المقتـــرح لتـــدريب المـــوجهين التربـــويين علـــى أســـاليب التوجيـــه التربـــوي باســـتخدام  - 4
تحســـين أداء المـــوجهين التربـــويين ألســـاليب التوجيـــه ) فـــي Web Questنمــــوذج طلـــب الموقـــع (

 التربوي.

وتوظيفهــا لتلبيــة احتياجــات المعلمــين  ،ن الموجــه التربــوي مــن أســاليب التوجيــه التربــوييأهميــة تمكــ - 5
 التوجيهية وتجويد مختلف جوانب العملية التعليمية.

المصــمم مــن قبــل ) Web Questقــد يســهم اســتخدام المــوجهين التربــويين لنمــوذج طلــب الموقــع ( - 6
 الباحث في تعميق التدريب الذاتي لديهم.

 Webمـــا يمثلـــه هـــذا البحـــث مـــن محاولـــة استشـــرافية إلمكانيـــة اســـتخدام نمـــوذج طلـــب الموقـــع ( - 7

Questعمـل فـي مجـال و والذي يمكن توظيفه في مجال عمل الموجهين التربـويين،  ،) في التدريب
 .كذلكالمديرين والمعلمين والمدربين 

التــي تناولــت البحــث فــي  األولــى مــن البحــوث المحليــة -فــي حــدود علــم الباحــث –يعــد هــذا البحــث  - 8
 ).Web Questباستخدام نموذج طلب الموقع  (التربويين مجال تدريب الموجهين 
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  أهـداف البحـث: ثالثًا: 

  هدف البحث الحالي إلى ما يلي:       

مـــن وجهـــة نظـــر أســـاليب التوجيـــه التربـــوي تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة للمـــوجهين التربـــويين علـــى  - 1
 .الموجهين التربويين أنفسهم

 Webتــدريب المــوجهين التربــويين علــى أســاليب التوجيــه التربــوي باســتخدام نمــوذج طلــب الموقــع ( -2

Quest.(  

المــوجهين التربــويين فــي التطبيــق  إجابــاتهنــاك فــروق بــين متوســطات درجــات  تمعرفــة مــا إذا كانــ -3
ـــار التحصـــيلي  ـــي لالختب ـــى متغيـــرات: الجـــنس، المؤهـــل العلمـــيالقبل ـــرةوالتربـــوي تعـــزى إل فـــي  ، الخب

  .التوجيه التربوي

قياس فاعليـة البرنـامج المقتـرح لتـدريب المـوجهين التربـويين علـى أسـاليب التوجيـه التربـوي باسـتخدام  -4
  ).Web Questنموذج طلب الموقع (

المــوجهين التربــويين فــي التطبيــق  إجابــاتهنــاك فــروق بــين متوســطات درجــات  تمعرفــة مــا إذا كانــ -5
فـــي  ، الخبـــرةوالتربـــوي تعـــزى إلـــى متغيـــرات: الجـــنس، المؤهـــل العلمـــيالبعـــدي لالختبـــار التحصـــيلي 

  . التوجيه التربوي

اتجاهــات المـوجهين التربــويين نحــو البرنـامج المقتــرح لتــدريب المـوجهين التربــويين علــى  إلــىالتعـرف  -6
  ).Web Questأساليب التوجيه التربوي باستخدام نموذج طلب الموقع (

هنــاك فــروق بــين اتجاهــات المــوجهين التربــويين نحــو البرنــامج المقتــرح لتــدريب  تمعرفــة مــا إذا كانــ -7
) Web Questاليب التوجيـه التربـوي باسـتخدام نمـوذج طلـب الموقـع (المـوجهين التربـويين علـى أسـ
  . في التوجيه التربوي ، الخبرةوالتربوي المؤهل العلميتعزى إلى متغيرات: الجنس، 
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   أسئلة البحـث:رابعًا: 

  :تيةاآلسعى البحث لإلجابة عن األسئلة 

مــــن وجهــــة نظــــر أســــاليب التوجيــــه التربــــوي مــــا االحتياجــــات التدريبيــــة للمــــوجهين التربــــويين علــــى  -1
 ؟الموجهين التربويين أنفسهم

مقتــــرح لتــــدريب المــــوجهين التربــــويين علــــى أســــاليب التوجيــــه التربــــوي  مــــا خطــــوات تصــــميم برنــــامج -2
  )؟Web Questباستخدام نموذج طلب الموقع (

ق القبلــي لالختبــار المــوجهين التربــويين فــي التطبيــإجابــات هــل هنــاك فــروق بــين متوســطات درجــات  -3  
  ؟في التوجيه التربوي ، الخبرةوالتربوي تعزى إلى متغيرات: الجنس، المؤهل العلميالتحصيلي 

مـــا فاعليـــة البرنـــامج المقتـــرح لتـــدريب المـــوجهين التربـــويين علـــى أســـاليب التوجيـــه التربـــوي باســـتخدام  -4
  )؟Web Questنموذج طلب الموقع (

المـوجهين التربـويين فـي التطبيـق البعـدي لالختبـار إجابـات هل هناك فروق بين متوسـطات درجـات  -5
  ؟في التوجيه التربوي ، الخبرةوالتربوي تعزى إلى متغيرات: الجنس، المؤهل العلميالتحصيلي 

أســاليب مــا اتجاهــات المــوجهين التربــويين نحــو البرنــامج المقتــرح لتــدريب المــوجهين التربــويين علــى  -6
  ) ؟Web Questالتوجيه التربوي باستخدام نموذج طلب الموقع (

هنــــاك فــــروق بــــين اتجاهــــات المــــوجهين التربــــويين نحــــو البرنــــامج المقتــــرح لتــــدريب المــــوجهين هــــل  -7
تعـزى إلـى ) Web Questالتربـويين علـى أسـاليب التوجيـه التربـوي باسـتخدام نمـوذج طلـب الموقـع (

  ؟  في التوجيه التربوي ، الخبرةوالتربوي العلميمتغيرات: الجنس، المؤهل 

  متغريات البحث:خامسًا: 

  المتغيرات المستقلة: – 1

  البرنــامج المقتــرح لتــدريب المــوجهين التربــويين علــى أســاليب التوجيــه التربــوي باســتخدام نمــوذج
  ).Web Questطلب الموقع (



	مشـكلـة البحـث وأهـميته                                                                                                     الفصل األول

 

 
10

 وله فئتان: ذكر، أنثى. الجنس  

 ثالثة مستويات المؤهل العلمي التربوي  وله  :  

  أهلية التعليم االبتدائي.  -

  إجازة جامعية. -

  دبلوم تأهيل تربوي. -

  ولها ثالثة مستويات: الخبرة في التوجيه التربوي  

  سنوات ) 5(أقل من  -

  سنوات ) 10سنوات وأقل من  5( -

  سنوات وأكثر) 10(  -

  المتغير التابع:  -2      

  ـــيالتحصـــيل: و ـــويين إجابـــات المـــوجهين درجـــات بمجمـــوعس اق ـــى الترب ـــار عل التحصـــيلي  االختب
 -التحليــــل  –التطبيــــق  –الفهــــم  –مســــتوى مــــن المســــتويات المعرفيــــة (التــــذكر  بكــــل الخــــاص
 .لكل التحصيل اختبار على درجاتهم ، وبمجموعالتقويم) -التركيب

  :اســــتبانة اتجاهــــات  علــــى إجابــــات المــــوجهين التربــــويين درجــــات بمجمــــوعس اقــــتو االتجاهــــات
 وفي كل مجال من مجاالتها. التربويين نحو البرنامج التدريبي المقترح ككلالموجهين 

  فرضيات البحث: سادسًا: 

  :)α ≥ 0.05( اختبرت الفرضيات عند مستوى الداللة     

في التطبيق التربويين إجابات الموجهين  متوسطي درجات ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين - 1
 الجنس. متغير وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسبالقبلي لالختبار التحصيلي ككل 

في التطبيق التربويين إجابات الموجهين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين - 2
المؤهل  متغير وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب ،القبلي لالختبار التحصيلي ككل

 .والتربوي العلمي



	مشـكلـة البحـث وأهـميته                                                                                                     الفصل األول

 

 
11

في التطبيق التربويين إجابات الموجهين  متوسطات درجات لة إحصائية بينال توجد فروق ذات دال - 3
الخبرة في  متغير وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب ،القبلي لالختبار التحصيلي ككل

 التوجيه التربوي.

داللة إحصائية بين متوسطي درجات إجابات الموجهين التربويين في  وال يوجد فرق ذ -4
وفي كل أسلوب من األساليب التوجيهية  ،التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ككل

 ، البحث اإلجرائي).ة( المشغل التربوي، التعليم المصغر، النشرة التربوي ةاألربع

إجابات الموجهين التربويين في  سطي درجاتمتو  داللة إحصائية بين وال يوجد فرق ذ -5
 . المعرفية هوفي كل مستوى من مستويات ،ككل التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي

في التطبيق التربويين إجابات الموجهين  متوسطي درجات ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين - 6
 الجنس. متغير وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب ،البعدي لالختبار التحصيلي ككل

في التطبيق التربويين إجابات الموجهين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين - 7
المؤهل  متغير وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب ،البعدي لالختبار التحصيلي ككل

 .والتربوي العلمي

في التطبيق التربويين إجابات الموجهين  متوسطات درجات داللة إحصائية بينال توجد فروق ذات  - 8
الخبرة  متغير وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب ،البعدي لالختبار التحصيلي ككل

 في التوجيه التربوي.

على استبانة التربويين إجابات الموجهين  متوسطي درجات ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين - 9
 الجنس. متغير وفي كل مجال من مجاالتها نحو البرنامج التدريبي حسب ،التجاهات ككلا

على التربويين إجابات الموجهين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -10
المؤهل  متغير وفي كل مجال من مجاالتها نحو البرنامج التدريبي حسب ،استبانة االتجاهات ككل

 .والتربوي العلمي

على التربويين إجابات الموجهين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -11
الخبرة  متغير وفي كل مجال من مجاالتها نحو البرنامج التدريبي حسب ،استبانة االتجاهات ككل

 في التوجيه التربوي.
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  منهج البحث وإجراءاته: سابعًا: 

مـــن المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي والمـــنهج التجريبـــي، إذ يهـــدف المـــنهج  اعتمـــد البحـــث الحـــالي كـــالً      
الوصـــفي التحليلـــي إلـــى وصـــف الظـــواهر، أو وصـــف الواقـــع كمـــا هـــو، ودراســـته وتحليليـــه للوصـــول إلـــى 

)، ويهــــدف المــــنهج التجريبــــي 76، 2006اســــتنتاجات تســــهم فــــي فهــــم هــــذا الواقــــع وتطــــويره ( دويــــدار، 
ته وتحليلـه إلـى إعـادة تشـكيل الواقـع عـن طريـق إجـراء تغييـرات عليـه، باإلضافة إلى وصف الواقع ودراسـ

)، ووفقًا ألهداف البحث وطبيعتـه 192، 2009وقياس أثر هذه التغييرات وما تحدثه من نتائج (عطوي، 
المجموعـــة الواحـــدة لقيـــاس فاعليـــة البرنـــامج التـــدريبي المقتـــرح فـــي إكســـاب  واســـتخدم المـــنهج التجريبـــي ذ

  بويين أساليب التوجيه التربوي. الموجهين التر 

  وقد أجري البحث وفق الخطوات اآلتية:

 ةتدريب الموجهين التربويين في ضوء االتجاهات التربويب االطالع على األدب النظري المتعلق - 1
  المعاصرة واستثمار التكنولوجيا.

تصميم استبانة بغرض تحديد االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أساليب التوجيه  - 2
 التربوي من وجهة نظرهم وتطبيقها. 

لتدريب الموجهين  )Web Questتصميم برنامج تدريبي باالعتماد على نموذج طلب الموقع ( - 3
 .هم للتدرب عليهااتالتي كشف تحليل االستبانة احتياج ،على أساليب التوجيه التربويالتربويين 

 أساليب التوجيه التربوي.الموجهين التربويين من  بناء اختبار تحصيلي لتحديد درجة تمكن - 4

اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج التدريبي المعتمد على  تعرف تصميم استبانة بغرض - 5
 .)Web Questنموذج طلب الموقع (

أساليب التوجيه التربوي الموجهين التربويين من  تحصيلي لتحديد درجة تمكنالختبار االتطبيق  - 6
 عليهم. قبل تطبيق البرنامج التدريبي

 تطبيق البرنامج التدريبي على مجموعة الموجهين التربويين. - 7

أساليب التوجيه الموجهين التربويين من  االختبار التحصيلي لتحديد درجة تمكنإعادة تطبيق  - 8
 عليهم، والمقارنة ما بين نتائجهم في التطبيق القبلي والبعدي. تطبيق البرنامج التدريبي بوي بعدالتر 
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استبانة االتجاهات لتعرف اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج التدريبي المعتمد  تطبيق - 9
 بعد خضوعهم للبرنامج التدريبي. )Web Questنموذج طلب الموقع (على 

 .النتائج ومعالجتها إحصائياً  تفريغ  -10

 مناقشة النتائج وتفسيرها وتقديم المقترحات. -11

  :وعينته جمتمع البحثثامنًا: 

 مديريات التربية في كل العاملين في الموجهين التربويين جميع منبحث األصلي للمجتمع تكون ال  
في العام  ) موجهًا وموجهة تربوية134والبالغ عددهم ( .، ريف دمشق، القنيطرةدمشق ات:محافظمن 

). بينما تكونت عينة البحث من الموجهين التربويين الذين أظهرت نتائج 2014/2015(الدراسي
رغبة في االشتراك  ااالستبانة وجود حاجات تدريبية لديهم على أساليب التوجيه التربوي من جهة، وأبدو 

وموجهة أي بنسبة أكثر           تربوياً  ) موجهاً 36ثانية، وقد بلغ عددهم (في البرنامج التدريبي من جهة 
 %) من المجتمع األصلي. 26من (

  حدود البحث:تاسعًا: 

 مديريات التربية في كل العاملين في الموجهين التربويينالبحث على  أجري الحدود المكانية: -1
  .، ريف دمشق ، القنيطرةدمشق ات:محافظمن 

 لبحث في الفصل الدراسي الثاني العام الدراسيل الميداني تطبيقجرى ال الزمانية:الحدود  -2
)2014-2015.(  

على الموجهين التربويين العاملين  طبقت استبانة تحديد االحتياجات التدريبية الحدود البشرية: -3
والبالغ عددهم  في مديريات التربية في كل من محافظات: دمشق، ريف دمشق، القنيطرة

) 36وموجهة، بينما طبق البرنامج التدريبي على عينة منهم بلغ حجمها ( تربوياً ) موجهًا 134(
  .وموجهة تربوياً  موجهاً 

 تقتصر الحدود الموضوعية على: :موضوعيةالحدود ال -4

، النشرة اإلجرائيأساليب التوجيه التربوي ( المشغل التربوي ، التعليم المصغر، البحث  -
   .التربوية)
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م) من خالل اختبار يتقو  ،تركيب ،تحليل ،تطبيق ،فهم ( تذكر، المستويات المعرفيةقياس  -
   .التحصيل

 قياس اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج التدريبي المقترح. -

  أدوات البحث: عاشرًا:  

    استخدم الباحث األدوات اآلتية:         

استبانة لتحديد احتياجـات المـوجهين التربـويين للتـدرب علـى أسـاليب التوجيـه التربـوي مـن وجهـة  - 1
 نظر الموجهين التربويين أنفسهم. 

 Webبرنـــامج تـــدريبي مقتـــرح قـــام الباحـــث بتصـــميمه باالعتمـــاد علـــى نمـــوذج طلـــب الموقـــع ( - 2

Quest(  على أساليب التوجيه التربويلتدريب الموجهين التربويين. 

أســـاليب التوجيـــه للمـــوجهين التربـــويين فيمـــا يتعلـــق ب بـــار تحصـــيلي لقيـــاس المســـتوى المعرفـــياخت - 3
 التربوي قبل تطبيق البرنامج التدريبي المقترح وبعده.

اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج المقترح لتدريب الموجهين التربـويين  لتعرفاستبانة   - 4
  .)Web Questعلى أساليب التوجيه التربوي باستخدام نموذج طلب الموقع (

  مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية:حادي عشر: 

    ):Web Questنموذج طلب الموقع (
"أنشطة تربوية ترتكز على البحث والتقصي  :هابأن )Dodge ( )Web Quests(دودج يعرف 

وتعتمد جزئيًا أو  دربينوتتوخى تنمية القدرات الذهنية المختلفة (الفهم، التحليل، التركيب، ...) لدى المت
الموجودة على الويب، والمنتقاة مسبقًا، والتي يمكن تطعيمها بمصادر  اإللكترونيةكليًا على المصادر 

  ).Dodge, 1997, 1ألقراص المدمجة"(وا والمجالتأخرى كالكتب 

هي: "نموذج يجمع بين التخطيط التربوي المحكم  )Web Questsبأن ( )March(ويرى مارش
 ,Marchلتعزيز الممارسات التعليمية"( لإلنترنتللحواسيب مع االستخدام الفعال  العقالنيواالستعمال 

2004, 42.(  
  



	مشـكلـة البحـث وأهـميته                                                                                                     الفصل األول

 

 
15

  تدريبية استكشافية أعدها الباحث ليتم من خاللها  : أنشطةابأنه )Web Questsالباحث ( عرفوي
 عن والتقصي البحث عمليات في التربويين الموجهين لمساعدة التدريبية؛ العملية في الويب شبكة دمج

 صفحات خالل من عليها للتدرب بحاجة هم التي التربوي التوجيه أساليب حول الالزمة المعلومات
 والجهد، الوقت وتوفر ، التربويين الموجهين بين الجماعي العمل تعزز عملية وهي مسبقًا، محددة ويب

  .لهم محببة عملية التدريب عملية من وتجعل الباحث، التربوي الموجه شخصية بناء في وتساعد

  برنامج تدريب الموجهين التربويين:

الموجهين التربويين يعرف برنامج تدريب الموجهين التربويين بأنه:" كل عملية تهدف إلى مساعدة 
وزيادة معارفهم وتطويرها وتنميتها، وقد يكون الهدف منه أيضًا  ،في تحسين خبراتهم ومهاراتهم وقدراتهم

للتأكيد على النواحي اإليجابية في عملهم التوجيهي" (عليوة،  هاأو تعديلواتجاهاتهم  متغيير سلوكياته
2001 ،12 .(  

التربويين أيضًا: "كل برنامج منظم ومخطط يمكن الموجهين ويقصد ببرنامج تدريب الموجهين 
التربويين من النمو في العملية التوجيهية بالحصول على مزيد من الخبرات التوجيهية، وكل ما من 

  ).378، 2008شأنه أن يطور فعالية العملية التوجيهية، ويحقق التنمية المهنية للمعلمين "(سنقر،

الموجهين التربويين بأنه: المعلومات والمعارف التي سوف تقدم  برنامج تدريبالباحث  يعرفو 
) بهدف تمكينهم من أساليب Web Questللموجهين التربويين باالعتماد على نموذج طلب الموقع (

وتزويدهم بأحدث االتجاهات والمفاهيم والخبرات المتعلقة  ،وتجديد جوانب نموهم ،التوجيه التربوي
  بميدان عملهم. 

  : البرنامج التدريبيفاعلية 
مقدار التأثير الذي يحدث نتيجة تدريب الموجهين  :إجرائيًا بأنهافاعلية البرنامج التدريبي تعرف 

التربويين باستخدام البرنامج المقترح في التحصيل، وقيست فاعلية البرنامج بحساب الفرق بين 
  متوسطي درجات إجابات الموجهين التربويين في التطبيقين القبلي والبعدي على اختبار التحصيل.
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  : التوجيه التربوي
وي على أنه: "عملية منظمة ونشاط موجه تقوم به الهيئات المختصة، وهو يعرف التوجيه الترب

عملية ديمقراطية تعاونية ومستمرة، وعالقة إنسانية علمية، وعملية مرنة بين الموجه التربوي والمعلمين 
 بغرض تحسين العملية التعليمية التعلمية وتقديم المساعدة والعون للمعلمين لتحسين أدائهم وبذل الجهود

  ).37، 2007لتحسين تعلم تالميذهم وحل المشكالت التي تواجههم" ( سنقر، 

: خدمة تربوية وعملية قيادة منظمة، تهدف إلى االرتقاء الباحث التوجيه التربوي على أنه يعرفو 
بالتعليم وتحسينه من خالل تحسين النمو المهني لمعلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي وتقويمه، 

  ف العام على جميع مدخالت العملية التعليمية، ما يحقق تعلمًا أفضل للتالميذ.واإلشرا

  الموجه التربوي:

" الموظف الذي تعينه السلطة التربوية، لإلشراف على المعلمين على أنه: التربوي  الموجهيعرف 
، 2007(السعود، التعلمية" -والمعلمات، في اطار تخصصه العلمي، من أجل تحسين العملية التعليمية

114(  

عامل تربوي مؤهل علمًا وخبرة وميوًال لمتابعة مرؤوسيه من معلمين وعاملين "الموجه التربوي: و 
 "التربوية المرجوة األهدافلدفع فاعليتهم في تحقيق  ،ومدرسين، وتوجيه إنجازهم وتطويره وظيفياً 

  ).346، 2008(الزهيري، 

قائد تربوي معين بشكل رسمي من وزارة التربية في  :الباحث الموجه التربوي على أنه يعرفو 
واإلشراف الفني على معلمي الحلقة األولى من  ،الجمهورية العربية السورية ليقوم بالتوجيه التربوي

  بغرض تحسين نموهم المهني. التعليم األساسي

  :أساليب التوجيه التربوي
نشاط تعاوني منسق ومنظم ومرتبط بطبيعة الموقف "يعرف أسلوب التوجيه التربوي على أنه: 

  ).  222، 2006(ربيع،  "اتجاه األهداف التربوية المنشودة فيالتعليمي ومتغير 
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الطريقة التي يمارسها الموجه التربوي مع المعلم بهدف تحسين أدائه  " ويعرف أيضًا على أنه:
  )35، 2002(الزايدي ،  "وتطويره مهنيًا 

ا: الطرائق التي يتبعها الموجه التربوي في تفاعله على أنهأساليب التوجيه التربوي  الباحث يعرفو 
المشاغل  والتي حددها الباحث في اآلتي:وتعامله معهم بغية تحسين نموهم المهني،  ،مع المعلمين

  التربوية، البحوث اإلجرائية، النشرات التربوية، التعليم المصغر. 

    التدريب:
الجهود المنظمة والمخطط لها لتزويد المتدربين بمهارات ") التدريب على أنه: (الطعاني يعرف

ومعارف وخبرات متجددة، تستهدف إحداث تغيرات إيجابية مستمرة في خبراتهم واتجاهاتهم وسلوكهم 
  .)207،  2005، (الطعاني "من أجل تطوير كفاية أدائهم

مهارات ومفاهيم ومواقف تؤدي إلى تحسين  هو اكتساب"فيرى أن التدريب:   Patrickأما باتريك 
  ). ,Patrick 21992 ,( "األداء في واقع العمل

تنمية معلومات عملية مخططة ومنظمة ومستمرة تهدف إلى : الباحث التدريب على أنه ويعرف
 ،وتجديد جوانب نموهم ،الموجهين التربويين ومهاراتهم بغرض تمكينهم من أساليب التوجيه التربوي

وتزويدهم بأحدث االتجاهات والمفاهيم والخبرات المتعلقة بميدان عملهم مما يؤدي إلى تطوير أدائهم 
  وزيادة إنتاجيتهم.

    االحتياجات التدريبية:  
، 2008تعرفها (سنقر) بأنها: "الفرق بين مستوى الكفاءة الحالي ومستوى الكفاءة المتوقع" (سنقر، 

378.(  

، هموخبراتالعاملين مجموعة التغيرات المطلوب إحداثها في  معلومات  " :أيضًا على أنها ُتعرفو 
في معلومات المتدربين ومهاراتهم  ويتمثل ذلكعلى أداء أعمالهم على الوجه األكمل،  قادرينلتجعلهم 

وطرائق العمل والتعليم التي يستخدمونها، وما يتبع ذلك من مهارات في األداء وتطوير االتجاهات 
  )124-123، 2011(األحمد،  "اإليجابية
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والتي بينت  ويقصد باالحتياجات التدريبية في هذا البحث بأنها: مجموعة المعلومات والمهارات
عليها، والتي ينبغي أن  التدريبية حاجة الموجهين التربويين للتدرب االحتياجاتنتائج استبانة تحديد 

  يحتوي عليها البرنامج التدريبي المقدم لهم لرفع مستوى أدائهم.

  في الجمهورية العربية السورية: مرحلة التعليم األساسي
وهي  ،وهي مرحلة تعليمية مدتها تسع سنوات تبدأ من الصف األول وحتى الصف التاسع "

مجانية وٕالزامية. وتقسم هذه المرحلة إلى حلقتين: الحلقة األولى تبدأ من الصف األول وحتى الصف 
الجمهورية  –( وزارة التربية  "الرابع، الحلقة الثانية تبدأ من الصف الخامس وحتى الصف التاسع 

  أ). 2002العربية السورية، 
 



  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
 الدراسـات السابقـة

 الدراسات التي تناولت أساليب التوجيه التربوي. أوًال:

 .الدراسات التي تناولت تصميم برامج لتدريب الموجهين التربويين ثانيًا:

في التدريب  Web Quest)(الدراسات التي تناولت استخدام نموذج طلب الموقع  ثالثًا:
 والتعليم.

  .على الدراسات السابقة التعقيب  :رابعاً 
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  الدراسـات السابقـة: الفصل الثاني

يتناول هذا الفصل مجموعة من الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع البحث بصورة مباشرة أو 
اإلفادة منها في البحث الحالي، وقد تم عرض الدراسات العربية واألجنبية معًا  تمتغير مباشرة، والتي 

وفق التسلسل التاريخي إلجرائها من األقدم إلى األحدث، ومن ثم التعقيب عليها واستخالص النتائج 
ذات الصلة بموضوع البحث الحالي، ومدى اإلفادة منها فيه، ومدى التشابه واالختالف بينها وبين 

ث الحالي، وقد اكتفى الباحث في كل دراسة بذكر اسم الباحث الذي قام بالدراسة والسنة التي البح
أجريت فيها الدراسة ومكان الدراسة وعنوانها وهدفها والمنهج العلمي المستخدم في الدراسة وأدواتها 

باحث وفق وعينتها وأهم النتائج التي توصلت إليها والمتعلقة بموضوع البحث الحالي، وعرضها ال
  المجاالت اآلتية:

  أوًال: الدراسات التي تناولت أساليب التوجيه التربوي. 
  .ثانيًا: الدراسات التي تناولت تصميم برامج لتدريب الموجهين التربويين 
  في التدريب والتعليم. Web Quest)ثالثًا: الدراسات التي تناولت استخدام نموذج طلب الموقع ( 
  

  :التي تناولت أساليب التوجيه التربويأوًال: الدراسات 
 : بعنوان Ferguson (2004) فيرجسون دراسة )1

(The Role of the Educational Supervisor in Improvement the 
Performance of Teachers of Math at Elementary Stage)  

 مانشستر االبتدائية في مدينة المرحلة في الرياضيات معلمي أداء تحسين في التربوي الموجه دور(
  .)البريطانية
 المرحلة في الرياضيات معلمي أداء تحسين في التربوي الموجه دور تعرف إلى الدراسة هدفت
 أداء تحسين أجل من التربوي الموجه يستخدمها التي المختارة التوجيهية األساليب وأنواع االبتدائية،
حجمها  بلغ عينة على طبقها استبانة مستخدماً  التحليلي الوصفي المنهج الباحث واتبع المعلمين،

  البريطانية.  مانشستر مدينة في تربوياً  موجهاً ) 35(و معلماً ) 300(
  :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم

  .االبتدائية المرحلة في الرياضيات معلمي أداء لتحسين ضروري التربوي الموجه دور إن - 1
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  .للمعلمين المهني األداء تحسين على يساعد المتنوعة التربوي التوجيه أساليب تطبيق إن - 2

   :بعنوان)  2004(  Henry) دراسة هنري2

(The Effective of the Educational Meetings towards Carry out the Aims 
of the Educational Supervision) 

  التربوي في والية ميسوري األمريكية).التوجيه أهداف (فاعلية اللقاءات التربوية تجاه تحقيق 

إلى تعرف فاعلية اللقاءات التربوية بين المعلمين والمشرفين التربويين تجاه هذه الدراسة  هدفت
اإلشراف التربوي، والكشف عن حاجات المعلمين التدريسية، وحل مشكالتهم المهنية، أهداف تحقيق 

لوصفي المسحي معتمدًا االستبانة كأداة لدراسته، المنهج ا ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث
) موجهًا تربويًا في 80) مدرسة حكومية، و(60) معلمًا يعلمون في (500وتكونت عينة الدراسة من (

  مدينة كولومبيا في والية ميسوري األمريكية.
  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

التوجيه أهداف وجهين التربويين ألنها تعمل على تحقيق أهمية اللقاءات التربوية بين المعلمين والم
التربوي، وكذلك أهمية عقد اللقاءات الفردية والجماعية مع المعلمين والموجه التربوي للكشف عن 

  حاجات المعلمين، وحل مشكالتهم، ورفع مهارات أدائهم.

للنشرات التربوية من وجهة (واقع استخدام المشرفين التربويين  :بعنوان) 2006) دراسة جابر (3
  نظر المشرفين التربويين والمعلمين بتعليم جده).

اإلشراف التربوي، وواقع هداف بأ ةإلى تعرف مدى ارتباط األنشطة التربويهذه الدراسة  هدفت
استخدام المشرفين التربويين ألسس وضوابط إعداد النشرات التربوية، والطرق التي يستخدمها المشرفون 

ن إليصال النشرات التربوية للمعلمين، ودور المشرف التربوي في تفعيل النشرات التربوية التربويو 
  ميدانيًا، والمعوقات التي تواجههم في إعداد النشرات التربوية.

طبقها على ستبانة التحليلي مستخدمًا االباحث المنهج الوصفي اتبع أهداف الدراسة  ولتحقيق
  مًا.) معل305) مشرفًا تربويًا و(30(

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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فًا تحققها النشرات التربوية بدرجة عالية مثل: المساهمة في تحسين عملية التعليم أهداأن هناك  - 1
  الجديدة إلى المعلمين. األساليبوالتعلم، ونقل األفكار و 

إرسال المشرف أن هناك طرقًا تستخدم إليصال النشرات التربوية بدرجة عالية من أهمها:  - 2
التربوي للنشرات التربوية على البريد اإللكتروني للمدارس، والمعلمين، ونشرها على المواقع 

  ، أو عن طريق المجالت والدوريات.اإلنترنتفي  ةالتربوي
أن هناك أدوارًا يمارسها المشرف التربوي لتفعيل النشرات بدرجة عالية من أهمها: انتقاء  - 3

 الوقت المناسب إلصدار النشرة التربوية لالستفادة منها.في المناسب منها واختيار المشرف 

(واقع استخدام المشرفين التربويين للشبكة العنكبوتية في بعنوان: ) 2007) دراسة الشافعي (4
  يل أسلوبي القراءات الموجهة والنشرات التربوية في مجال اإلشراف التربوي بتعليم جدة).تفع

  إلى:هذه الدراسة  هدفت
الكشف عن واقع تفعيل القراءات الموجهة والنشرات التربوية من قبل المشرفين التربويين  - 1

  بمحافظة جدة على مواقع الشبكة العنكبوتية.
العنكبوتية في تفعيل أسلوبي القراءات الموجهة والنشرات  معرفة مدى أهمية استخدام الشبكة - 2

  التربوية من وجهة نظر المشرفين التربويين.
تحديد صعوبات ومعوقات استخدام الشبكة العنكبوتية التي تواجه المشرفين التربويين في  - 3

  أسلوبي القراءات الموجهة والنشرات التربوية.
مستخدمًا االستبانة كأداة لدراسته طبقها الباحث المنهج الوصفي اتبع ولتحقيق أهداف الدراسة 

) 160المشرفين التربويين بإدارة تعليم جدة ومراكز اإلشراف التابعة لها، والبالغ عددهم ( جميععلى 
  مشرفًا تربويًا.

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
ت الموجهة والنشرات التربوية من قبل درجة االستخدام للشبكة العنكبوتية في تفعيل القراءا - 1

  المشرفين التربويين ضعيفة إلى حد كبير.
  انعدام إرسال القراءات الموجهة والنشرات التربوية للمعلمين عبر الشبكة العنكبوتية. - 2
في مواقع عمل المشرفين التربويين سبب رئيس في خفض  اإلنترنتعدم توافر اتصال ب - 3

  شبكة العنكبوتية في تفعيل القراءات الموجهة والنشرات التربوية.استخدام المشرفين التربويين لل
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تقنية متطورة يجب االستفادة منها في  اإلنترنتنسبة عالية من المشرفين التربويين يرون أن  - 4
  تفعيل القراءات الموجهة والنشرات التربوية لدعم العملية اإلشرافية.

تواجه المشرف التربوي في تنفيذ الزيارات  : (المعوقات التيبعنوان) 2008) دراسة الشهري (5
  المتبادلة بين المعلمين كأسلوب إشرافي في منطقة مكة المكرمة).

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تواجه المشرف التربوي في تنفيذ الزيارات المتبادلة 
 استبانة مستخدماً  حليليالت الوصفي المنهج الباحث كأسلوب إشرافي في منطقة مكة المكرمة، واتبع

) 529مجتمع الدراسة وهو جميع المشرفين التربويين بمنطقة مكة المكرمة، وعددهم ( على طبقها
  مشرفًا تربويًا.

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
بينَّت نتائج الدراسة وجود عدد كبير من المعوقات التي تواجه المشرف التربوي في تنفيذ  - 1

المتبادلة بين المعلمين كأسلوب إشرافي في منطقة مكة المكرمة بمختلف محاورها، الزيارات 
  ومن أهمها ما يأتي:

  زيادة أعباء المعلم التدريسية والمكتبية والتي تحول دون ممارسة الزيارات المتبادلة بين
  المعلمين.

 .كثرة األعباء اإلدارية الملقاة على كاهل المشرف التربوي  
  الفنية على المشرف التربوي والتي تحول دون تنفيذ أسلوب الزيارات المتبادلة زيادة األعباء

  بين المعلمين.
ال توجد فروق ذات دالالت إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة بمختلف مجموعاتهم وفئاتهم  - 2

من خالل المتغيرات (إدارة التربية والتعليم التي ينتمي لها المشرف التربوي، المؤهل العلمي، 
وع اإلعداد، التخصص في مجال اإلشراف التربوي، عدد سنوات الخدمة في مجال اإلشراف ن

التربوي، عدد الدورات التدريبية في مجال اإلشراف التربوي) عدا ما يتعلق بمتغير إدارة التربية 
 والتعليم فقد تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة.
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(الصعوبات التي تواجه المشرف التربوي في إعداد البحوث بعنوان: ) 2008( الشهري ) دراسة6
  التربوية كأسلوب إشرافي بمنطقة مكة المكرمة). 

إلى تعرف الصعوبات اإلدارية والمالية والمهنية التي تواجه المشرف التربوي هذه الدراسة  هدفت
 الوصفي المنهج الباحث مة، واتبعالتربوية كأسلوب إشرافي بمنطقة مكة المكر  البحوثفي إعداد 
مجتمع الدراسة وهو جميع المشرفين التربويين بمنطقة مكة  على طبقها استبانة مستخدماً  التحليلي

  ) مشرفًا تربويًا.520المكرمة، وعددهم (
  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

ربوي في إعداد البحوث بينت الدراسة وجود عدد كبير من الصعوبات التي تواجه المشرف الت - 1
  التربوية كأسلوب إشرافي بمنطقة مكة المكرمة بمختلف محاورها، ومن أهمها ما يأتي:

 .كثرة األعباء اإلدارية المتعلقة بمهام المشرف التربوي  
 .ندرة المخصصات المالية التي تساعد على إجراء البحوث التربوية  
  التربوي.ضعف مساهمات القطاع الخاص في تمويل البحث  
 .ضعف الدورات التدريبية في إعداد البحوث التربوية  

ال توجد فروق ذات دالالت إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة بمختلف مجموعاتهم وفئاتهم  - 2
حسب المتغيرات عدا ما يتعلق بمتغير إدارة التربية والتعليم، ومتغير عدد الدورات التدريبية في 

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة بين مجال اإلشراف التربوي، فإنه ت
إدارة تعليم مكة مع إدارة تعليم جدة لصالح تعليم جدة، وبين إدارة تعليم العاصمة المقدسة مع 

 إدارة تعليم القنفذة لصالح تعليم القنفذة.

اإلشرافية في العملية  األساليبفي توظيف  اإلنترنتدور بعنوان: () 2008) دراسة الغامدي (7
  التعليمية من وجهة المشرفين التربويين بمنطقة الباحة).

  إلى تعرف:هذه الدراسة  هدفت

  مدى استخدام المشرفين التربويين لإلنترنت في توظيف األساليب اإلشرافية بمنطقة الباحة. - 1
  اإلشرافية. المعوقات التي تواجه المشرفين التربويين عند استخدام اإلنترنت في األساليب - 2
  الطرق التي تساعد المشرفين التربويين في توظيف اإلنترنت في اإلشراف التربوي. - 3
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دور اإلنترنت في توظيف األساليب اإلشرافية في العملية التعليمية من وجهة المشرفين  - 4
  التربويين في منطقة الباحة.

 على طبقها استبانة مستخدماً  التحليلي الوصفي المنهج الباحث اتبعولتحقيق أهداف الدراسة 
  ) مشرفًا تربويًا.153حجمها ( بلغ عينة

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
اإلشرافية بمنطقة الباحة كانت  األساليبأن ممارسة المشرفين التربويين لإلنترنت في توظيف  - 1

  بدرجة (متوسطة).
اإلشرافية  األساليبفي  اإلنترنت أن هناك معوقات تواجه المشرفين التربويين عند استخدامهم - 2

ومنها: قلة المخصصات المالية، ضعف مستوى اللغة اإلنكليزية لدى معظم المشرفين 
  .اإلنترنتالتربويين، قلة الدورات التدريبية المستمرة للمشرفين التربويين والمعلمين على 

 األساليبفي  اإلنترنتأن هناك طرقًا يمكن أن تساعد المشرفين التربويين في توظيف  - 3
، إنشاء اإلنترنتلالزمة لالتصال بااإلشرافية ومنها: تزويد مراكز اإلشراف بالتجهيزات والبرامج 

مواقع على الشبكة خاصة بالبحث العلمي والدراسات التربوية واإلشراف التربوي، إعداد برامج 
 اء الخدمة.في تدريب المشرفين التربويين عن بعد في أثن اإلنترنتخاصة لالستفادة من 

 للورش تطبيقه التربوي عند المشرف تواجه التي : (الصعوباتبعنوان) 2008) دراسة العمري(8
  .التعليمية)

 الورش عند تطبيقه التربوي المشرف تواجه التي الصعوبات تعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 الباحث اتبعولتحقيق أهداف الدراسة المكرمة،  مكة وتقويمًا) بمنطقة وتنفيذًا، (تخطيطًا، التعليمية
  ) مشرفًا تربويًا.345حجمها ( بلغ عينة على طبقها استبانة مستخدماً  التحليلي الوصفي المنهج

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 بدرجة عالية هي التعليمية للورش في التخطيط التربوي المشرف تواجه التي الصعوبات أن - 1

 التخطيط للورش صعوبات أبرز تتمثلو )، 3.78( لالستجابات العام المتوسط بلغ حيث
الورش التعليمية،  أنشطة في المشاركين فاعلية زيادة في تسهم التي الحوافز قلة :في التعليمية
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 إلى التعليمية الورش حاجةو  التعليمية، لتطبيق الورش المادية الالزمة اإلمكانات ونقص
  .لها التخطيط عند عالية مهارات

 عالية حيث بدرجة هي التعليمية الورش تنفيذ عند التربوي المشرف تواجه التي الصعوبات أن - 2
 : في الورش التعليمية تنفيذ صعوبات أبرز تتمثل، و )3.49لالستجابات( العام المتوسط بلغ
أدوات  تصميم على القدرة ضعف التعليمية، الورش في المشارك لدى للتعلم الدافعية تدني
 الورش في المشاركين تحفيز استمرارية في القصور التعلم، صعوبات كشف على تساعد

 الورش دور بأهمية للتأكيد اإلقناع مهارة استخدام في القدرة منتظمة، ضعف بصورة التعليمية
 المشاركين. لدى المهني زيادة النمو في التعليمية

 عالية حيث بدرجة هي التعليمية الورش تقويم عند التربوي المشرف تواجه التي الصعوبات أن -3
 قلة  :في الورش التعليمية تقويم صعوبات أبرز تتمثل ،)3.61لالستجابات( العام المتوسط بلغ
 الورش في مهارات من المشارك تعلمه ما تقويم تسهم في التي الموضوعية القياس أدوات فراتو 

 إلى االفتقار منتظمة، بصورة الورش أنشطة في أداء المشاركين تقويم إلى الحاجة التعليمية،
 واقعه إلى اكتسبها التي الخبرات نقل من التعليمية في الورش المشارك تمكن آلية وجود

  المهني. المعلم واقع في التعليمية الورش ألنشطة التقويم توظيف نتائج في القصور التعليمي،

 حول الصعوبات الدراسة أفراد استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال - 4
 أن يمكن وتقويمًا) وتنفيذًا، (تخطيطًا، التعليمية للورش تطبيقه عند التربوي المشرف تواجه التي
 .التعليمية التدريبية، اإلدارة الدورات الخبرة، عدد سنوات العلمي، عدد المؤهل لمتغيرات تعزى

  لتربويين في سجل زيارات المدارس (واقع كتابات المشرفين ابعنوان:  )2009) دراسة المطيري (9
  .بمحافظة المهد التعليمية)

تعرف واقع التوصيات والخبرات والمالحظات المدونة في كتابات  إلىالدراسة هذه هدفت 
المشرفين التربويين في سجل زيارات المدارس بمحافظة المهد التعليمية، وكذلك التعرف على أثر 

  متغيرات المرحلة الدراسية والتخصص والفصل الدراسي على نوعية كتاباتهم.
ن خالل أداتها البحثية (بطاقة تحليل محتوى م التحليلي اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

 ) مدرسة.35سجل زيارات المشرفين التربويين في ( حيث ُطبِّقت على ،السجالت )
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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في كتابات المشرفين  توصيات وخبرات ومالحظاتأظهرت نتائج الدراسة أن إجمالي ما ورد ك - 1
كان بدرجة ضعيفة، وتركزت توصيات المشرفين حول  المدارسالتربويين في سجل زيارات 

توصيات عامة وخبرات بسيطة في مجال اإلشراف، إضافة إلى مالحظات عامة كالتشجيع 
 واإلشادة من باب المجاملة.

 ) بين متوسطات تكراراتα  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( - 2
توصيات وخبرات ومالحظات في كتابات المشرفين التربويين كزيارات المشرفين حول ما ورد 

 وفقًا لمتغير المرحلة الدراسية ولصالح المرحلة الثانوية. سجل زيارات المدارسب

 ) بين متوسطات تكراراتα  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( - 3
توصيات وخبرات ومالحظات في كتابات المشرفين التربويين زيارات المشرفين حول ما ورد ك

 وفقًا لمتغير الفصل الدراسي ولصالح الفصل الدراسي الثاني. سجل زيارات المدارسب

الصعوبات التي تواجه المشرف التربوي في تنفيذ بعض بعنوان: () 2010) دراسة الغامدي (10
  ررات بمنطقة مكة المكرمة).اإلشرافية بالتعليم الثانوي لنظام المق األساليب

  هذه الدراسة إلى ما يلي: هدفت    
تعرف الصعوبات اإلدارية والفنية والمادية التي تواجه المشرف التربوي في تنفيذ بعض  - 1

  اإلشرافية بالتعليم الثانوي لنظام المقررات. األساليب
تعرف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الصعوبات التي تواجه المشرف  - 2

اإلشرافية بالتعليم الثانوي لنظام المقررات بمنطقة مكة  األساليبالتربوي في تنفيذ بعض 
المكرمة تعزى للمتغيرات التالية: (إدارة التربية والتعليم التي ينتمي لها المشرف التربوي، 

علمي، عدد سنوات الخبرة في مجال اإلشراف التربوي، عدد الدورات التدريبية في المؤهل ال
  مجال اإلشراف التربوي).

) مشرفًا 80حجمها( بلغ عينة على طبقها استبانة مستخدماً  التحليلي الوصفي المنهج الباحث واتبع
  تربويًا.

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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 األساليبالفنية والمادية التي تواجه المشرف التربوي في تنفيذ بعض كثرة الصعوبات اإلدارية و  - 1
اإلشرافية بالتعليم الثانوي لنظام المقررات بمنطقة مكة المكرمة بمختلف محاورها، ومن أهمها 

  ما يلي:

 .كثرة األعمال الكتابية المطلوبة من المشرف التربوي  
  اإلشرافية. األساليبنصاب المشرف التربوي من المعلمين يعوق تنفيذ  
 .التباعد بين المدارس المطبقة لنظام المقررات يؤثر على اإلشراف على المعلمين  
 .الدورات التدريبية لتطوير أداء المشرف التربوي الزائر لنظام المقررات غير كافية  
 .(سكن، عالج، ....الخ) انعدام البدالت المادية للمشرف التربوي  
  للمشرف التربوي غير متوافرة.أجهزة االتصال المجانية  

) بين متوسطات α  =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( - 2
استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول الدرجة الكلية للصعوبات التي تواجه المشرف التربوي في 

ير اإلدارة التعليمية اإلشرافية بالتعليم الثانوي لنظام المقررات وفقًا لمتغ األساليبتنفيذ بعض 
=  αومتغير المؤهل العلمي، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

  ) وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة، والدورات التدريبية.0.05

التربوي اإللكتروني باستخدام نظم  أهمية ومعوقات اإلشراف( : بعنوان) 2010( ) دراسة الغامدي11
  ). لكتروني لدى المشرفين التربويين والمعلمين في تحقيق بعض المهام اإلشرافيةالتعليم اإل 

التربوي اإللكتروني باستخدام نظم التعليم  هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أهمية اإلشراف
اإللكتروني، والكشف عن مهام المشرف التربوي من وجهة نظر كل من المشرفين والمعلمين، وكذلك 

التربوي اإللكتروني باستخدام نظم التعليم اإللكتروني في  وصعوبات اإلشراف اتمعوقالتعرف على 
 التربوي اإللكتروني كنظام حديث في اإلشراف تحقيق بعض المهام اإلشرافية، والتعرف على اإلشراف

  التربوي اإللكتروني في النظام التعليمي السعودي.  التربوي وتحديد متطلبات تطبيق اإلشراف
 مشرفاً ) 88( حجمها بلغ عينة على طبقها استبانة مستخدماً  التحليلي الوصفي المنهج الباحث واتبع

  .بإدارة تعليم جدةيعملون  ) معلماً 58تربويًا و(
  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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 أهمية اإلشراف التربوي اإللكتروني باستخدام نظم التعليم اإللكتروني في تحقيق بعض المهام - 1
   .اإلشرافية كانت بدرجة موافق بشدة

   .مدى قيام المشرف التربوي بتحقيق مهامه كانت بدرجة موافق بشدة - 2
معوقات وصعوبات اإلشراف التربوي اإللكتروني باستخدام نظم التعليم اإللكتروني في تحقيق  - 3

  .بعض المهام اإلشرافية كانت بدرجة موافق بشدة
إحصائية بين مواقف مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين وجود فروق ذات داللة  - 4

الدورات التدريبية في  –المؤهل العلمي  –اإللكتروني تعزى لمتغيرات (الوظيفة  تجاه اإلشراف
  المعرفة السابقة بالتعليم اإللكتروني). –معدل االستخدام اليومي لإلنترنت  –مجال اإلشراف

داللة إحصائية بين مواقف مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين عدم وجود فروق ذات  - 5
  والتدريس). مجال اإلشراف –اإللكتروني تعزى لمتغيرات (سنوات الخدمة  تجاه اإلشراف

) بعنوان: (واقع استخدام التدريس المصغر كأسلوب إشرافي من وجهة 2011) دراسة الزهراني(12
  نظر المشرفين التربويين).

واقع استخدام التدريس المصغر كأسلوب إشرافي من وجهة نظر  الدراسة إلى تعرفهذه هدفت 
واتبع الباحث في معالجته لموضوع ، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية المشرفين التربويين

مشرفًا ) 175(الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا استبانة طبقها على عينة بلغ عدد أفرادها 
  .ومشرفةتربويًا 

  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
ضرورية البد أن يمتلكها المشرف التربوي الستخدام أسلوب التدريس  ةيفإشران هناك مهارات إ - 1

  المصغر كأسلوب إشرافي.
من وجهة نظر المشرفين  جداً إن الستخدام التدريس المصغر كأسلوب إشرافي أهمية كبيرة  - 2

  التربويين.
المشرفين  آراء) بين متوسطات 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( - 3

المؤهل تعزى إلى متغير  استخدام أسلوب التدريس المصغر كأسلوب إشرافيحول فاعلية  التربويين
  .العلمي، ومتغير المؤهل التربوي
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المشرفين ) بين متوسطات آراء 0.05إحصائية عند مستوى داللة (توجد فروق ذات داللة  - 4
ر سنوات تعزى إلى متغي استخدام أسلوب التدريس المصغر كأسلوب إشرافيحول فاعلية  التربويين

  .سنوات 10- 5الخدمة في اإلشراف التربوي ولصالح الفئة 
  

لتربوي عند تنفيذ أسلوب ) بعنوان: (المعوقات التي تواجه المشرف ا2011) دراسة الحارثي (13
  الدروس التطبيقية بمحافظة جدة).

المعوقات المتعلقة بالمشرف التربوي وبالمعلم وبالبيئة المدرسية التي  الدراسة إلى تعرف هذه هدفت
واتبع الباحث في معالجته  تواجه المشرف التربوي عند تنفيذ أسلوب الدروس التطبيقية بمحافظة جدة،

) 217لموضوع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا استبانة طبقها على عينة بلغ عدد أفرادها (
  .ومشرفةتربويًا مشرفًا 

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
طبيقية هناك عدد كبير من المعوقات التي تواجه المشرف التربوي عند تنفيذ أسلوب الدروس الت

  بمحافظة جدة من أهمها ما يلي:
  كثافة أعداد الطالب في الصف الواحد. - 1
 كثرة المباني المدرسية المستأجرة. - 2

 ضعف االهتمام بالنمو المهني والمعرفي لدى بعض المعلمين. - 3

 غياب الحوافز التشجيعية عن المعلمين المتميزين. - 4

  المشرف التربوي.هيمنة المهام اإلدارية على حساب الجوانب الفنية لعمل  - 5

درجة فاعلية االجتماعات التربوية التي يعقدها الموجهون () بعنوان: 2011دراسة صبوح () 14
  .)التربويون مع المعلمين في تحقيق النمو المهني

الدراسة إلى تعرف واقع االجتماعات التربوية التي يعقدها الموجهون التربويون مع هذه هدفت 
 تحقيق النمو المهني وفاعليتها في ،في الجمهورية العربية السوريةوجيهيًا المعلمين بوصفها أسلوبًا ت

الباحثة في معالجتها لموضوع الدراسة  عتمدتوا، وبيان المعوقات التي تحول دون عقدها ،للمعلمين
تربويًا ) موجهًا 113( حجمهااستبانة طبقتها على عينة بلغ  ةً على المنهج الوصفي التحليلي مستخدم

  ) معلمًا ومعلمة.514و( وموجهة
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  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
فاعلية االجتماعات التربوية في تحقيق النمو المهني للمعلمين من وجهة نظر الموجهين  - 1

  والمعلمين.
) بين متوسطات آراء الموجهين 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( - 2

المعلمين حول فاعلية االجتماعات التربوية في نمو المعلمين مهنيًا التربويين ومتوسطات آراء 
  تعزى إلى متغير الوظيفة.

) بين متوسطات آراء الموجهين 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( - 3
التربويين حول فاعلية االجتماعات التربوية التي يعقدونها مع المعلمين في نمو المعلمين 

  تعزى إلى متغير الخبرة لصالح أصحاب الخبرة أكثر من عشر سنوات.مهنيًا، 
) بين متوسطات آراء الموجهين 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( - 4

التربويين حول فاعلية االجتماعات التربوية التي يعقدونها مع المعلمين في نمو المعلمين 
  لذكور.مهنيًا، تعزى إلى متغير الجنس لصالح ا

) بين متوسطات آراء الموجهين 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( - 5
التربويين حول فاعلية االجتماعات التربوية التي يعقدونها مع المعلمين في نمو المعلمين 

  مهنيًا، تعزى إلى متغيرات: المؤهل العلمي، المؤهل التربوي، المحافظة.
) بين متوسطات آراء المعلمين 0.05لة إحصائية عند مستوى داللة (ال توجد فروق ذات دال - 6

حول فاعلية االجتماعات التربوية في نمو المعلمين مهنيًا، تعزى إلى متغيرات الجنس، الخبرة، 
  المؤهل العلمي، المؤهل التربوي، المحافظة.

توجيهي تربوي ) بعنوان: (واقع تطبيق البحث اإلجرائي كأسلوب 2012) دراسة المقداد (15
  والمعوقات التي تحد من ممارسته). 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف واقع تطبيق البحث اإلجرائي كأسلوب توجيهي تربوي والمعوقات 
واتبعت الباحثة في معالجتها لموضوع الدراسة ، في الجمهورية العربية السورية ممارستهالتي تحد من 

وموجهة تربويًا ) موجهًا 41المنهج الوصفي التحليلي مستخدمًة استبانة طبقتها على عينة تكونت من (
  ) معلمًا ومعلمة. 450) مديرًا ومديرة و(51و(

  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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 هي تربوي قليلة.إن درجة تطبيق البحث اإلجرائي كأسلوب توجي -1

توجد معوقات شخصية ومهنية ومالية تحد من ممارسة البحث اإلجرائي كأسلوب توجيهي  -2
 تربوي.

) بين متوسطات درجات أفراد 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( -3
يق عينات البحث من الموجهين التربويين ومديري المدارس والمعلمين فيما يتعلق بواقع تطب

 البحث اإلجرائي كأسلوب توجيهي تربوي.

) بين متوسطات درجات أفراد 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( -4
التي  تعينات البحث من الموجهين التربويين ومديري المدارس والمعلمين فيما يتعلق بالمعوقا

 تحد من تطبيق البحث اإلجرائي كأسلوب توجيهي تربوي.

تصور مقترح لتطوير واقع أساليب التوجيه التربوي في الحلقة () بعنوان: 2012دراسة حامد () 16
  .)األولى من التعليم األساسي في ضوء االتجاهات الحديثة

الدراسة إلى تعرف واقع أساليب التوجيه التربوي في الحلقة األولى من التعليم األساسي هذه  هدفت
، واتبعت الباحثة في في الجمهورية العربية السورية الحديثة ودرجة ممارستها االتجاهاتفي ضوء 

استبانة طبقتها على عينة بلغ عدد  ةً معالجتها لموضوع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدم
  ) معلمًا ومعلمة.340وموجهة و(تربويًا ) موجهًا 32أفرادها من (

  ة:وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراس
عدم ممارسة الموجه التربوي ألساليب التوجيه التربوي الحديث (المشاغل التربوية، التعليم  - 1

  المصغر، البحوث اإلجرائية، المؤتمرات التربوية، تبادل الزيارات بين المعلمين).
) بين متوسطات آراء الموجهين 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( - 2

قع أساليب التوجيه التربوي يمكن أن تعزى إلى متغير الجنس لصالح الذكور، التربويين حول وا
  وكذلك بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي والتربوي لصالح المؤهل العلمي األعلى.

) بين متوسطات آراء الموجهين 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( - 3
  لتربوي تعزى إلى متغير الخبرة.التربويين حول واقع أساليب التوجيه ا

) بين متوسطات آراء المعلمين 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( - 4
حول واقع أساليب التوجيه التربوي يمكن أن تعزى إلى متغير الجنس لصالح الذكور، وكذلك 
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إلى  ذلك بالنسبةبالنسبة لمتغير المؤهل العلمي والتربوي لصالح المؤهل العلمي األعلى، وك
  سنوات. 10-5الخبرة ولصالح الخبرة من  متغير

التربوية  اإلشرافية األساليبدور الشبكة العنكبوتية في تفعيل بعنوان : () 2012( ) دراسة سمعان17
  ) .من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة

من  اإلشرافية التربوية األساليبتعرف دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل إلى الدراسة هذه هدفت 
وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة. واتبع الباحث في 

حجمها معالجته لموضوع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا استبانة طبقها على عينة بلغ 
   .) معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية356و(شرفة ومتربويًا  اً ) مشرف34(

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 األهمية الكبيرة التي تحتلها الشبكة العنكبوتية لدى المشرفين التربويين نتائج الدراسةبينت  - 1
  ربوي والمعلمين، وضرورة االستفادة من أدواتها في عملية اإلشراف الت

أن المشرفين التربويين يزودون المعلمين بالبريد الخاص بهم، كوسيلة إلرسال التعاميم  - 2
  .والتوجيهات للمعلمين في األغلب، وكذلك النشرات التربوية بصورة أقل

أن المشرفين التربويين يستخدمون الشبكة العنكبوتية في البحث عن المادة التربوية  - 3
   .المتخصصة باستمرار

اإلشرافية من خالل الشبكة العنكبوتية، وأيضًا  األساليبقلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ  - 4
قلة الحوافز للمشرفين الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية في أداء أعمالهم اإلشرافية، هي من 

 أهم المعوقات التي تعيق استخدام الشبكة العنكبوتية في اإلشراف التربوي.

) بعنوان: (درجة الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين خالل الزيارات 2014العتيبي () دراسة 18
  الصفية في ضوء بعض معايير الجودة الشاملة).

درجة تطبيق المشرفين التربويين للممارسات اإلشرافية خالل تعرف ى لإالدراسة هذه هدفت 
واتبع الباحث في  ،نطقة مكة المكرمةبم الزيارات الصفية في ضوء بعض معايير الجودة الشاملة

معالجته لموضوع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا استبانة طبقتها على عينة بلغ عدد 
  .ًا ومشرفًا تربوياً ) معلم701أفرادها (

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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فية في جميع مجاالت الدراسة إن الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين خالل الزيارات الص - 1
( تعديل اتجاهات المعلم، التركيز على جودة أداء المعلمين، القيادة الصفية والتفاعل الصفي، 

 التقويم والتحسين المستمر) كانت بدرجة متوسطة.

تعزى لمتغير طبيعة العمل الحالي  )0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( - 2
 ت، وفي الدرجة الكلية ولصالح المشرفين التربويين. في جميع المجاال

تعزى لمتغير المؤهل العلمي  )0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (ال  - 3
 في جميع المجاالت، وفي الدرجة الكلية. 

  :تناولت تصميم برامج لتدريب الموجهين التربويين التيثانياً: الدراسات 

برنـامج تـدريبي مقتـرح للمـوجهين الفنيـين، وأثـره علـى تطـوير بعنـوان:( ) 2001) دراسة إسـماعيل (1     
  العملية التعليمية في المدارس االبتدائية).

هدفت هذه الدراسة إلى وضع تصور مقترح لبرنامج تدريبي يتضمن دليًال للموجه الفني يسهم في 
في جمهورية  وير العملية التعليمية في المدارس االبتدائيةالنمو المهني للموجهين الفنيين بهدف تط

. واعتمد الباحث في معالجته لموضوع الدراسة على كل من المنهج الوصفي والمنهج مصر العربية
  اآلتية:التجريبي مستخدمًا األدوات 

استبانة الستطالع آراء الموجهين الفنيين في مدى تحقق الكفايات الالزمة للموجهين في  - 1
  واقع، ومدى الحاجة إلى التدرب عليها.ال

استبانة استطالع آراء المعلمين في مدى تحقق الكفايات الالزمة للموجهين في الواقع، ومدى  - 2
  الحاجة للتدرب عليها.

  مقياس أداء الموجه الفني لقياس أثر البرنامج التدريبي المقترح. - 3

  البرنامج التدريبي المقترح. - 4
) موجهًا وموجهة، 85ى عينة من الموجهين الفنيين بلغ حجمها (عل االستبانةوقد طبق الباحث 

، كما تم تطبيق البرنامج ) معلمًا ومعلمة260وكذلك على عينة من المعلمين والمعلمات بلغ حجمها (
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(العينة وموجهة ) موجهاً 30على عينة من الموجهين الفنيين بلغ حجمها ( مقياس أداء الموجه الفنيو 
من المعلمين الذين  ) معلمًا ومعلمة90على ( مقياس أداء الموجه الفني تطبيقكما تم  التجريبية)،

  يشرف عليهم موجهو العينة التجريبية.

  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

هناك كفايات رئيسة ينبغي توافرها لدى الموجه الفني تتعلق بالجوانب التالية: التنمية  - 1
  التوجيه، التقويم، العالقات اإلنسانية.المهنية للمعلمين، أساليب 

هناك اختالف بين آراء كل من المعلمين والموجهين حول مدى تحقق الكفايات الالزمة  - 2
  للموجهين الفنيين في الواقع ومدى الحاجة للتدرب عليها.

  هناك تحسن في أداء الموجهين الفنيين بعد التدريب.  - 3

 في تحسين أداء الموجهين الفنيين. إن للبرنامج التدريبي المقترح أثرًا كبيراً  - 4

ــان ( 2 ــى بعنــوان)  2005) دراســة فلمب ــات عل ــدريب المشــرفات التربوي ــرح لت ــامج مقت ــة برن : (فاعلي
 استخدام الوسائط المتعددة في تدريس العلوم الطبيعية بمدينتي مكة المكرمة وجدة). 

  ھدفت ھذه الدراسة إلى :

واألدائيــة ) الــالزم توافرهــا لــدى المشــرفات التربويــات الســتخدام تحديــد أهــم المهــارات ( المعرفيــة  -
  الوسائط المتعددة في تدريس العلوم الطبيعية.

بنــاء برنــامج تعليمــي لتــدريب المشــرفات التربويــات علــى اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تــدريس  -
 العلوم الطبيعية.

المشـرفات التربويـات مهـارات اسـتخدام تعرف مدى فعالية البرنامج التعليمي المقترح في إكساب  -
  الوسائط المتعددة في تدريس العلوم الطبيعية.

والمـــنهج  المســـحي واعتمـــدت الباحثـــة فـــي معالجتهـــا لموضـــوع الدراســـة علـــى كـــل مـــن المـــنهج الوصـــفي
 مستخدمًة األدوات األتية: التجريبي 

  لمتعددة.استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة الستخدام الوسائط ا - 1
  اختبار المتطلبات المعرفية الستخدام الوسائط المتعددة. - 2
  بطاقة مالحظة لمهارات استخدام الوسائط المتعددة. - 3



  الدراسات السابقة                                                                                                                   الفصل الثا�ي

 

 
36

 برنامج تدريبي للمشرفات التربويات على استخدام الوسائط المتعددة. - 4

 ) مشرفة تربوية.42وبلغت عينة الدراسة ( 

 وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
شــرفات التربويــات بحاجــة ماســة إلــى برنــامج لتــدريبهن فــي أثنــاء الخدمــة علــى اســتخدام إن الم - 1

  الوسائط المتعددة في تدريس العلوم الطبيعية .
ــــدى المشــــرفات  - 2 ــــة الســــتخدام الوســــائط المتعــــددة ل ــــة والمهاري ــــات المعرفي ــــدني مســــتوى المتطلب ت

  التربويات في مجال تدريس العلوم الطبيعية.  
البرنـــامج التــــدريبي المقتـــرح ذو فعاليــــة فــــي إكســـاب المشــــرفات التربويـــات المتطلبــــات المعرفيــــة  - 3

الالزمة الستخدام الوسائط المتعددة في تدريس العلوم الطبيعية، حيث وجـدت فـروق ذات داللـة 
إحصـــائية بـــين التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي علـــى اختبـــار المتطلبـــات المعرفيـــة لصـــالح التطبيـــق 

   البعدي .
ــــدى  - 4 ــــة مهــــارات اســــتخدام الوســــائط المتعــــددة ل ــــة فــــي تنمي ــــرح ذو فعالي ــــدريبي المقت ــــامج الت البرن

المشرفات التربويات في تدريس العلوم الطبيعيـة، حيـث وجـدت فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين 
التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي علـــى بطاقـــة مالحظـــة اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة لصـــالح التطبيـــق 

 البعدي.

ــى المهــارات اإلشــرافية لموجهــات بعنــوان: ) 2006) دراســة المقطــرن (3 ــرح عل ــدريبي مقت ــامج ت (برن
  رياض األطفال في ضوء االحتياجات التدريبية).

هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لتنمية المهارات اإلشرافية لموجهات رياض األطفال 
  لتدريبية، ودراسة فاعلية هذا البرنامج.في جمهورية مصر العربية في ضوء احتياجاتهن ا

واعتمدت الباحثة في معالجتها لموضوع الدراسة على كل من المنهج الوصفي، والمنهج التجريبي 
  للكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي مستخدمًة األدوات التالية:

 برنامج تدريبي مقترح. - 1

  استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية.  - 2
  لقياس الجانب المعرفي. اختبار تحصيلي  - 3



  الدراسات السابقة                                                                                                                   الفصل الثا�ي

 

 
37

  بطاقة مالحظة لقياس مستوى أداء الموجهات المتدربات في الجانب المهاري. - 4
 استبانة للتعرف على آراء الموجهات المتدربات في البرنامج التدريبي المقترح. - 5

  ) موجهة تربوية.20وقد طبقت الباحثة دراستها على عينة من موجهات رياض األطفال بلغ حجمها (
  لنتائج التي توصلت إليها الدراسة: وأهم ا

هناك مهارات رئيسة ينبغي توافرها لدى موجهات رياض األطفال وهي: مهارات التخطيط في  - 1
رياض األطفال، مهارات التنظيم في رياض األطفال، مهارات إتقان تنفيذ أساليب التوجيه، مهارات 

 التواصل الشخصي.التقويم، مهارات القيادة، مهارات التواصل المهني، مهارات 

تركزت االحتياجات التدريبية لموجهات رياض األطفال على المهارات التالية: إعداد الخطة  - 2
اإلشرافية للروضة، عقد اللقاءات التوجيهية مع المعلمات عقب زيارة الروضة، القيام بزيارات 

ى به في ميدانية وفق خطة موضوعية، تقويم أداء المعلمات في الروضة، تقديم نموذج يحتذ
  العالقات اإلنسانية والتعامل األخوي بين المعلمات، المشاركة في اجتماعات أولياء األمور. 

بــــين متوســــطي درجــــات ) α  =0.01 (وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة  - 3
األداء) الموجهـــات المتـــدربات للمهـــارات اإلشـــرافية المتضـــمنة فـــي البرنـــامج التـــدريبي  –(التحصـــيل 

  ككل ولكل مهارة على حدة قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه ولصالح التطبيق البعدي.
) فيمــا يتعلــق  Blackحقــق البرنــامج المقتــرح نســبة فاعليــة تفــوق الحــد األدنــى الــذي حــدده بــالك (  - 4

 واألداء المهاري. بالتحصيل المعرفي

أظهـــرت النتـــائج وجـــود اتجـــاه إيجـــابي لـــدى الموجهـــات نحـــو البرنـــامج التـــدريبي المقتـــرح مـــن حيـــث  - 5
 ، التقويم ).األساليب، المحتوى، هداف(األ

درجة استخدام المشرفين التربويين للحاسوب في برامج تـدريب بعنوان: ( )2008) دراسة خصاونة (4
  إربد من وجهة نظر المعلمين).المعلمين ومعوقاتها في محافظة 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة استخدام المشرفين التربويين للحاسوب في برامج تدريب 
المعلمين ومعوقاتها من وجهة نظر المعلمين في محافظة إربد، واعتمد الباحث في معالجته لموضوع 

) معلمًا 800لى عينة بلغ حجمها (الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا استبانة طبقها ع
  ومعلمة.
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  وأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

درجــة اســتخدام المشــرفين التربــويين للحاســوب فــي بــرامج تــدريب المعلمــين مــن وجهــة نظــر إن  - 1
المعلمـــين كانـــت بدرجـــة ضـــعيفة، وكانـــت أعلـــى مـــا تكـــون فـــي مجـــال تنفيـــذ البرنـــامج التـــدريبي، 

  التغذية الراجعة، وأقل ما تكون في مجال التقويم للبرنامج التدريبي.فمجال المتابعة و 

فــي درجــة اســتخدام  )α  =0.05 (عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  - 2
المشرفين التربويين للحاسوب في برامج تدريب المعلمين بـاختالف المتغيـرات اآلتيـة: ( الجـنس، 

  المؤهل العلمي والتربوي، الخبرة في مجال التدريس).

إن المعوقـــات التـــي تواجـــه المشـــرفين فـــي بـــرامج تـــدريب المعلمـــين حصـــلت علـــى درجـــة تقـــدير  - 3
كبـــر العـــبء النـــاتج عـــن تحضـــير المـــادة التدريبيـــة علـــى  متوســـطة، وقـــد تجلـــت المعوقـــات فـــي

الحاسوب، وضـعف دافعيـة المتـدربين نحـو الحاسـوب، وتفضـيل التـدريب التقليـدي، وكثـرة أعـداد 
  المتدربين في مختبر الحاسوب.

تصميم برنامج تدريبي محوسب قائم على االحتياجـات التدريبيـة  بعنوان:( )2009جرادات(  دراسة) 5
  ر كفاياتهم اإلشرافية).يتربويين في شمال األردن لتطو للمشرفين ال

هدفت هذه الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي محوسب قائم على االحتياجات التدريبية للمشرفين 
  ر كفاياتهم اإلشرافية والتحقق من فاعليته.يالتربويين في شمال األردن لتطو 

الوصفي والمنهج شبه التجريبي مستخدمًة الدراسة اعتمدت الباحثة على المنهج أهداف ولتحقيق 
األدوات التالية: اختبار لقياس االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين، برنامج تدريبي محوسب، 

وتكونت عينة الدراسة من ، بطاقة مقابلة ألخذ آراء المشرفين التربويين بالبرنامج التدريبي لقياس فاعليته
  ).25) وتجريبية (25وزعت على مجموعتين ضابطة (، تربويًا ومشرفة مشرفاً ) 50(

  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
وجــود احتياجــات تدريبيــة للمشــرفين التربــويين فــي شــمال األردن لتطــور كفايــاتهم اإلشــرافية مــن  - 1

  وجهة نظر المشرفين أنفسهم. 
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بـــين المتوســـطات  )α  =0.05 (عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  - 2
ـــاتهم  ـــة لتطـــور كفاي ـــويين التدريبي ـــة الحتياجـــات المشـــرفين الترب الحســـابية الخاصـــة بالدرجـــة الكلي

  اإلشرافية تعزى لمتغيرات (الجنس، المؤهل، الخبرة). 
بــين المتوســطين الحســابيين  )α  =0.05 (وجــود فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  - 3

المعــدلين لالســتجابة البعديــة الخاصــين بالدرجــة الكليــة الحتياجــات المشــرفين التربــويين التدريبيــة 
ــــاتهم اإلشــــرافية يعــــزى لمتغيــــر الدراســــة المســــتقل (الطريقــــة)، ولصــــالح المشــــرفين  لتطــــوير كفاي

 التربويين المتلقين للبرنامج التدريبي المحوسب.

التربويـة  اإلنترنـتواقـع اسـتخدام المشـرفين التربـويين لمصـادر () بعنـوان:  2010( دراسة القرني) 6
  .)وخدماتها في التنمية المهنية للمعلمين بمدينة الطائف

وخدماتها في  اإلنترنتهدفت هذه الدراسة إلى تعرف أهمية استخدام المشرفين التربويين لمصادر 
عرف واقع االستخدام ومعوقاته، واعتمد الباحث المنهج التنمية المهنية للمعلمين بمدينة الطائف وت

)  55الوصفي، واشتملت عينة الدراسة على جميع المشرفين التربويين بمدينة الطائف والبالغ عددهم ( 
  موجهًا تربويًا، واستخدم الباحث االستبانة لتحقيق غرض الدراسة. 

  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
التربويـــة وخـــدماتها فـــي التنميـــة  اإلنترنـــتتخدام المشـــرفين التربـــويين لمصـــادر درجـــة أهميـــة اســـ - 1

  .المهنية للمعلمين بمدينة الطائف كانت عالية
ــــون يســــتخدمون مصــــادر  - 2 ــــتالمشــــرفون التربوي ــــة  اإلنترن ــــة المهني ــــة وخــــدماتها فــــي التنمي التربوي

  .للمعلمين بمدينة الطائف بدرجة متوسطة
 اإلنترنـــتالمشـــرفون التربويـــون يواجهـــون معوقـــات بدرجـــة متوســـطة عنـــد اســـتخدامهم لمصـــادر  - 3

  .التربوية وخدماتها في التنمية المهنية للمعلمين بمدينة الطائف

( أثر برنامج تدريبي مقترح قائم على المنحى التكاملي  :بعنوان )2011شاهين(أبو دراسة ) 7
  .ن في ضوء احتياجاتهم التدريبية)لتحسين جودة أداء الموجهين التربويي

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة للموجهين التربويين من وجهة نظرهم 
في التوجيه التربوي بهدف رفع كفاياتهم  برنامج تدريبي مقترح قائم على المنحى التكامليوٕالى تصميم 
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في الجمهورية العربية  جودة أداء الموجهين التربويين تحسين بما يحقق جودة األداء، وقياس أثره  في
   .السورية

ًة التجريبي مستخدمالوصفي التحليلي التركيبي  الدراسة اعتمدت الباحثة المنهجأهداف ولتحقيق 
برنامج ال، تحصيلي للبرنامج التدريبياختبار استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية، : اآلتيةاألدوات 

المقترح، بطاقة مالحظة، استبانة تقويم ذاتي، استبانة لتقويم أداء الموجه من وجهة نظر  تدريبيال
  ) معلما ومعلمة.157و(وموجهة  تربوياً ) موجهًا 30وتكونت عينة الدراسة من (المعلمين، 

  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
، وقد حددت بستة مجاالت وهي: أن هناك عددًا من الكفايات ينبغي للموجهين التدرب عليها - 1

مجال أساليب التوجيه التربوي، مجال تقنيات التعليم، مجال النشاط المدرسي، مجال العالقات (
 اإلنسانية، مجال طرائق التدريس، مجال التقويم)

إجابات ) بين متوسط درجات α = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( - 2
  البعدي. التطبيقلصالح  لالختبار التحصيلي البعديو القبلي يقين التطبفي الموجهين 

رصد ) بين متوسط درجات α = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( - 3
 التطبيقلصالح  لبطاقة المالحظة البعديو القبلي التطبيقين في أداء الموجهين التربويين 

 البعدي.

) بين متوسط درجات α = 0.05عند مستوى الداللة (توجد فروق ذات داللة إحصائية  - 4
التربويين على استبانة التقويم الذاتي في مدى ممارستهم للكفايات المهنية الموجهين  استجابات

  في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.الالزمة لعملهم 
ين متوسط درجات ) بα = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( - 5

في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح تقويم أداء الموجه  على استبانة المعلميناستجابات 
 التطبيق البعدي.

(فاعليـة برنـامج تـدريبي مقتـرح فـي ضـوء معـايير الجـودة الشـاملة : ) بعنـوان2012) دراسة بريك (8
   طقة جازان).لرفع مستوى الممارسات الميدانية لدى المشرفات التربويات بمن

تحقق من الفي ضوء معايير الجودة الشاملة و هدفت هذه الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي 
   .فاعليته في رفع مستوى الممارسات الميدانية لدى المشرفات التربويات بمنطقة جازان
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اختبار الدراسة اعتمدت الباحثة المنهج شبه التجريبي مستخدمًة األدوات التالية: أهداف ولتحقيق 
المقترح، معايير الجودة الشاملة المقترحة للمشرف  تدريبيالبرنامج ال، تحصيلي للبرنامج التدريبي

  شرفة.وم تربوياً  مشرفاً ) 40وتكونت عينة الدراسة من (التربوي، 
  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

بـين متوسـط درجـات عينـة ) α = 0.05توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة (  - 1
الدراسة في االختبار القبلي، ومتوسط درجات عينة الدراسة في االختبار البعدي لصـالح االختبـار 

  البعدي.
) بين متوسط درجات عينـة α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  - 2

الختبــار البعــدي وفقــًا لمتغيــرات الدراســة فــي االختبــار القبلــي ومتوســط درجــات عينــة الدراســة فــي ا
 التخصص، سنوات الخبرة ، المؤهل العلمي، الدورات التدريبية.

) بـين متوسـطات درجـات α = 0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة (  - 3
تقيـــيم عينـــة الدراســـة التـــدريبي فـــي جميـــع المجـــاالت وفقـــًا لمتغيـــرات (التخصـــص، ســـنوات الخبـــرة، 

 العلمي، الدورات التدريبية).المؤهل 

 األوربي التميز نموذجي ضوء في مقترح تدريبي برنامج أثر) بعنوان : (2012) دراسة الشمري (9
  .)التربوية المشرفة لدى التربوي االستراتيجي التخطيط كفاءة رفع على االسكتلندي الجودة وٕادارة

الالزمة للمشرفة التربوية  التربوي االستراتيجي التخطيطهدفت هذه الدراسة إلى تعرف مجاالت 
 في مقترح تدريبي برنامج أثرلممارسة مهامها المهنية بكفاءة وتعرف واقع امتالكها لها، والكشف عن 

 التربوي االستراتيجي التخطيط كفاءة رفع على االسكتلندي الجودة وٕادارة األوربي التميز نموذجي ضوء
  .بمنطقة حائل التربوية المشرفة لدى

شبه التجريبي ين الوصفي التحليلي و الدراسة اعتمدت الباحثة على المنهجأهداف ولتحقيق 
استبانة، اختبار تحصيلي قبلي/بعدي، برنامج تدريبي مقترح. وبلغ حجم  مستخدمًة األدوات التالية :

) 25) مشرفة تربوية، وطبق البرنامج التدريبي على عينة تجريبية بلغ حجمها(104عينة الدراسة (
  مشرفة تربوية.

  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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أقل من حد  االستراتيجي التربوي التخطيطلمجاالت درجات واقع امتالك المشرفات التربويات  - 1
  الكفاءة المطلوبة.

درجات  ات) بين متوسطα ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ال  - 2
تعزى إلى متغيري:  االستراتيجي التربوي التخطيطلمجاالت واقع امتالك المشرفات التربويات 

 .سنوات الخبرة أو مجال المشرفة (فني/ إداري)

درجات  ات) بين متوسطα ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (   - 3
خطيط االستراتيجي التربوي قبل وبعد دراسة عينة الدراسة التجريبية في رفع كفاءة مجاالت الت

 البرنامج التدريبي المقترح لصالح التقييم البعدي.

اإلشـرافية لـدى  األسـاليب) بعنـوان: (إسـهام مـؤتمرات الويـب فـي تحسـين 2014) دراسة الزايـدي (10
  المشرفات التربويات).

اإلشرافية لدى  األساليبهدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة إسهام مؤتمرات الويب في تحسين 
، واعتمدت الباحثة في معالجتها لموضوع الدراسة على بمنطقة مكة المكرمة المشرفات التربويات

  ) مشرفة تربوية.250المنهج الوصفي المسحي مستخدمًة استبانة طبقتها على عينة بلغ حجمها (
  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

اإلشــرافية لــدى المشــرفات التربويــات كــان  األســاليبإن واقــع تفعيــل مــؤتمرات الويــب فــي تحســين  - 1
 بدرجة ضعيفة.

اإلشـــرافية وضـــرورة  األســـاليبأكـــدت المشـــرفات التربويـــات أهميـــة مـــؤتمرات الويـــب فـــي تحســـين  - 2
 تفعيلها.

ؤتمرات يمكن تفعيل مؤتمرات الويب مـن خـالل إكسـاب المشـرفات التربويـات مهـارات توظيـف مـ - 3
الويـــب والتعامـــل معهـــا، وتـــوفير الـــدعم المـــادي والتقنـــي، وتخصـــيص الوقـــت الكـــافي للمشـــرفات 

 التربويات للتحضير لمؤتمرات الويب وٕاجراءاتها.
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في  Web Quest)(التي تناولت استخدام نموذج طلب الموقع  الدراساتثالثاً: 

  التدريب والتعليم:

) Web Questنموذج طلب الموقع (موضوع  واألجنبيةتناولت العديد من الدراسات العربية 
نموذج طلب الموقع وعالقته بالتحصيل الدراسي في مواد مختلفة وأظهرت نتائج الدراسات فاعلية 

)Web Quest(  في زيادة التحصيل وتنمية التفكير لدى المتعلمين ومن هذه الدراسات على سبيل
  المثال ال الحصر:

 )(Hasan, 2013حسن  دراسة -

 )2013دراسة أحمد ( -

 )2011دراسة الفار( -

  ) 2009دراسة جودة ( -

  )  Li & Yang, 2007دراسة لي ويانج ( -

 )Wood & Quitadamo, 2007دراسة وود وكويتادامو ( -

 )Ikpeze & Fenice, 2007دراسة إيكبيز وفينيس ( -

  )2006دراسة جاداهللا ( -

  ) Talamantes، 2006دراسة تاالمانتيس ( -

 ) Swindell, 2006ندل (يدراسة سو  -

  ) Tran, 2006دراسة تران ( -

 )Gaskill, et, al, 2006دراسة جاسكل وآخرون ( -

  ) Sen & Neufeld, 2006دراسة سن ونيوفيلد ( -

   )Tsai, 2005دراسة تساي ( -

 )Ikpeze, 2004دراسة إكبيز ( -

 ) Chuo -Whei Isabel, 2004دراسة تشو وواي اسابل ( -

  )Martonia, 2004دراسة مارتونيا ( -
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  ) Lara & Reparaz, 2003دراسة الرا وريباراز ( -

  ) Mitchell, 2003دراسة ميتشل ( -

 )Burke, et, al, 2003دراسة بيورك وآخرون ( -

  تناولت استخدام نموذج طلب الموقع  لبعض الدراسات التي مفصالً  وسيقدم الباحث عرضاً 

)(Web Quest في التدريب والتعليم:  

   بعنوان:) Klemm & Iding, 2003) دراسة كليم وٕادنغ (1

(Cognitive Load Criteria Evaluation and Selection of Web-Based 
Resources for Science Teaching) 

  من أجل التعليم العلمي). اإلنترنت(تقييم معيار تعليمي واختيار مصادر بواسطة 

هدفت هذه الدراسة إلى وضع معايير لمعلمي العلوم ليتم استخدامها من قبلهم للتقييم عند استخدام 
الدولية للمعلومات وتقديمها للطالب، حيث استخدم الباحثان نموذج طلب الموقع  الشبكةمصادر 

)Web Quest ،حيث كانت ) كطريقة لتقديم هذه المعايير، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي
) معلمًا 19) معلمًا لمادة العلوم، منهم (40أداة الدراسة عبارة عن استبانة، وتكونت عينة الدراسة من (

  ) معلمًا للمرحلة االبتدائية.21للمرحلة الثانوية، و(
  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

ية عبر الويب كأداة للدراسة أن هناك فروقًا بين كال المجموعتين حول تقييمهم للرحالت المعرف
لنقل المعلومات، حيث عبر معلمو المرحلة االبتدائية عن وجود صعوبة في جزئية المقدمة والخطوات 

)  Web Questأظهر معلمو المرحلة الثانوية سهولة استخدام نموذج طلب الموقع ( بينمابنسبة كبيرة، 
  قت وتوجيه الطالب نحو المصادر المحددة.وسهولة استخدام الروابط فيها مما يؤثر على عامل الو 

   بعنوان:)   Dobson, 2003دراسة دوبسون ( )2
(Preparing teachers to use technology: The Web Quest in the secondary 
English language arts methods classroom)  

يقة في صفوف مادة ) كطر Web Quest: نموذج طلب الموقع (تقنيةِ  الستخدامالمعلمين  (إعداد
  في والية ميشغن األمريكية). الثانويةِ وآدابها في المرحلة اللغة اإلنجليزية 
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طلب الموقع  نموذج يةنجليز اإللغة الق ائطر  استخدام معلمي إلى تعرف كيفية هذه الدراسة هدفت
)(Web Quest استعمال نموذج حول  مارسينن الميالمعلمتم استطالع آراء . بمقرراتهم التدريسية

 نموذج تطويرتم لنشاط. وبعد ذلك ل ةسلبيالو  يجابيةاإلنتائج ال ليحددوا Web Quest) الموقع ( طلب

ق فنون اللغة ائطر اسية لدر  اتثالث قاعتطبيقه على الباحث و من قبل  Web Quest) طلب الموقع (
اعتمد الباحث  Web Quest)وللداللة على فاعلية ( ثالثة فصول دراسية. لمدةاإلنجليزية الثانوية 

 Web  Quest) نماذج (، باناتستاال، ةاإللكتروني االجتماعات، نسخ االستطالعات على كل من:

   لتي أعدها المعلمون.ا
  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

كافيــة مهــارات تربويــة ومعرفــة  يــدخلواَأْن  يــة قبــل الخدمــةغــة اإلنجليزِ للامعلمــي فنــون ل نِكــُيم هأنــ - 1
يتلقــون عنــدما  Web Quest)بإعــداد نمــوذج طلــب الموقــع ( اإلنترنــتإلــى درس فعــال علــى 

  .تقنياً  اً دعم
م لـ، تععلـى المـتعلمز كـر يعلـم ت اسـتخدامللمعلمـين  Web Quest) أتـاح نمـوذج طلـب الموقـع ( - 2

فـــي المصـــادر الواســـعة علـــى الشـــبكة  وتجـــول ،، وتقيـــيم أصـــيلتفكيـــر نقديـــةتعـــاوني، نشـــاطات 
  لمية. العا

  بعنوان:  )Pradeep, et, al, 2004() دراسة براديب وآخرون 3

(Web Quests in Social Studies Education)  
) في تعليم الدراسات االجتماعية بجامعة ألباما وجامعة غرب Web Quest(نموذج طلب الموقع (

  فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية).

)  في مادة الدراسات Web Questمشاريع نموذج طلب الموقع (هدفت هذه الدراسة إلى تقييم 
بجامعة ألباما وجامعة غرب فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية، وقد استخدم  التربيةاالجتماعية بكلية 

الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة، وطبقت الدراسة على عينة 
) 16بًا من الطالب المعلمين للدراسات االجتماعية للمرحلتين االبتدائية والثانوية منهم () طال30من (

) مزاوًال لمهنة التعليم، 27) طالبًا معلمًا للمرحلة الثانوية، منهم (14طالبًا معلمًا للمرحلة االبتدائية، و(
  ) غير مزاولين لها.3و(
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  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
د اختالف بين درجات الطالب المعلمين للمرحلتين االبتدائية والثانوية حيث أظهروا ال يوج - 1

  فهمًا للقواعد األساسية للرحالت المعرفية عبر الويب.

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين المعلمين الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة وغير  - 2
جموعتين تمكنوا من تصميم رحالت الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة مما يعني أن كال الم

 معرفية عبر الويب على الدرجة نفسها من الجودة.

   بعنوان:) Macgregor & Lou, 2005) دراسة ماكجريجور ولو (4

(Web-Based Learning: How Task Scaffolding and Web Site Design 
Support Knowledge Acquisition)  

  المهام وتصميم موقع إلكتروني في دعم اكتساب المعرفة). (التعلم بواسطة الويب: كيفية أداء

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر استخدام المهام في التعليم اإللكتروني عبر الشبكة العنكبوتية 
في اكتساب طالب الصف الخامس للمفاهيم، وقد استخدم الباحثان المنهج  اإللكترونيةوتصميم المواقع 

الدراسة عبارة عن استبانة لتقييم النتاجات، وقد تكونت عينة الدراسة من  التجريبي، حيث كانت أداة
) طالبًا مثلوا المجموعة التجريبية ودرسوا 12) طالبًا من طالب الصف الخامس االبتدائي، منهم (24(

) طالبًا مثلوا المجموعة الضابطة درسوا بالطريقة 12)، و(Web Questبنموذج طلب الموقع (
  التقليدية. 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:و 

) إلى اكتساب الطالب للمفاهيم وانعكس Web Questأدى استخدام نموذج طلب الموقع ( - 1
 ذلك على صياغتهم للخرائط المفاهيمية.

)  إلى سرعة الحصول على المعلومات Web Questأدى استخدام نموذج طلب الموقع ( - 2
 مقارنة بالطريقة التقليدية.
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   :بعنوان) Hassanien, 2006دراسة حسنين () 5

(Using Web Quest to Support Learning with Technology in Higher 
Education)  

  .) لدعم التعلم بالتكنولوجيا في التعليم العالي)Web Quest(استخدام نموذج طلب الموقع (

)  لدعم التعلم Web Questإلى تعرف أهمية استخدام نموذج طلب الموقع ( الدراسةهدفت هذه 
بالتكنولوجيا في التعليم العالي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث كانت أداة الدراسة عبارة 

   ) طالبة.29) طالبًا، و(39) طالبًا وطالبة منهم (68عن استبانة، وقد تكونت عينة الدراسة من (
  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

هم ا)، ويرون بأنه سWeb Questلعينة أيدوا استخدام نموذج طلب الموقع (%) من ا62إن (
  تحصيلهم األكاديمي، وزيادة دافعيتهم نحو التحصيل. زيادةبشكل إيجابي في 

  :بعنوان) Driscoll, et, al, 2007) دراسة دريسكول وآخرون (6

Confronting challenges in online teaching the Web Quests solution)( 
) كحل في Web Quest: نموذج طلب الموقع (اإلنترنت(مواجهة التحديات في التعليم بواسطة 

  جامعة تينيس بالواليات المتحدة األمريكية).

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف التحديات التي تواجه طالب المركز العلمي الصحي بكلية 
ريكية في التعليم اإللكتروني، واستخدام نموذج طلب المتحدة األم بالوالياتالتمريض في جامعة تينيس 

)  كحل للتغلب على هذه التحديات، وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي Web Questالموقع (
) طالبًا من طالب 33التحليلي، حيث قاموا ببناء استبانة طبقوها على عينة الدراسة المكونة من (

  في جامعة تينيس.المركز العلمي الصحي في كلية التمريض 
 وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 تحديد مجموعة من التحديات التي تواجه التعليم اإللكتروني. - 1

) إلى الحصول على مخرجات تعليمية Web Questأدى استخدام نموذج طلب الموقع ( - 2
 محددة في وقت محدد.

ومهاراتهم في استخدام ) الطالب وزادت معرفتهم Web Questأفاد نموذج طلب الموقع ( - 3
 .اإلنترنتالحاسوب و 
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(أثر استخدام طريقة الويب كويست في تدريس العلوم  بعنوان:) 2008) دراسة إسماعيل وعبده (7
  علي تنمية أساليب التفكير واالتجاه نحو استخدامها لدى طالبات كلية التربية).

فــي تــدريس  )Web Quest(يســت هــدفت هــذه الدراســة إلــى تعــرف أثــر اســتخدام طريقــة الويــب كو      
جامعـة  فـي بجـدةالعلوم على تنميـة أسـاليب التفكيـر واالتجـاه نحـو اسـتخدامها لـدى طالبـات كليـة التربيـة 

  إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية. الملك عبد العزيز
بعض موضوعات إعداد دليل معلم لتوضيح كيفية تدريس الدراسة قام الباحثان بأهداف ولتحقيق 

الويب كويست، كما اعتمد الباحثان على مقياس  طريقةوفق فلسفة  علم وظائف األعضاء مقرر
) 65والذي يتكون من ( ,Sternberg and Wagner )1991أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر(

جامعة الملك  –طالبات كلية إعداد المعلمات تحديد اتجاهات مفردة، باإلضافة إلى تصميم مقياس ل
  ) عبارة.44والذي تكون من (في عملية التعلم  الويب كويستاستخدام استراتيجيات  نحوعبد العزيز 

يمثلــون المجموعــة  طالبــة) 76( ) طالبــة موزعــة علــى النحــو التــالي: 144( وقــد بلــغ عــدد أفــراد العينــة
  .المجموعة الضابطة طالبة) 68التجريبية و(

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

فـــي  ( التجريبيـــة والضـــابطة)المجمـــوعتين طالبـــاتوق دالـــة بـــين متوســـطات درجـــات عـــدم وجـــود فـــر  - 1
 مقياس االتجاه.و  أساليب التفكير مقياسلالتطبيق القبلي 

درجــــات المجمــــوعتين  متوســــطيبــــين )  0.01 (توجـــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى   - 2
كمـا ، لصـالح المجموعـة التجريبيـة لمقيـاس أسـاليب التفكيـرالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

ــا  طريقــة  فــيأحدثتــه المعالجــة التجريبيــة والمتمثلــة  الــذيإلــى حجــم األثــر  2تشــير قيمــة مربــع إيت
 حيـــث تراوحـــت قيمتهـــا بـــين أســـاليب التفكيـــرإلـــى وجـــود درجـــة تـــأثير كبيـــرة علـــى  الويـــب كويســـت

  ساليب التفكير.أتنمية  في الويب كويستمما يشير إلى فعالية %) 85.93 -54.31%(

درجـات المجموعـة التجريبيـة  متوسطيبين )  0.01 ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى - 3
كمـا تشـير قيمـة مربـع  ، ولصـالح التطبيـق البعـدي مقيـاس االتجـاه ىفي التطبيق القبلي والبعـدي علـ

إلــى  الويـب كويسـت فـي طريقــةأحدثتـه المعالجــة التجريبيـة والمتمثلـة  الـذيإلـى حجـم األثــر  2إيتـا 



  الدراسات السابقة                                                                                                                   الفصل الثا�ي

 

 
49

) % 41.86 -% 26.30( حيـث تراوحـت قيمتهـا بـين أبعـاد المقيـاسوجود درجـة تـأثير كبيـرة علـى 
 االتجاه نحو استخدامها. تنمية  في ويب كويستمما يشير إلى فعالية ال

: (أثر استراتيجية الويب كويست في تنمية التفكير الناقد بعنوان) 2008( يلة ونوفلحال دراسة )8
  والتحصيل الدراسي في مساق تعليم التفكير لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية (األونروا))

 ىطويلة المد إلى استقصاء أثر استراتيجية الويب كويست (الرحالت المعرفية) الدراسةهدفت هذه 
وقصيرة المدى في التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في مساق تعليم التفكير لدى عينة من طلبة كلية 

) طالبًا وطالبة، موزعين على ثالث 90العلوم التربوية الجامعية (األونروا)، وتألفت عينة الدراسة من (
طويلة المدى،  مجموعات، المجموعة التجريبية األولى تعرضت إلى استراتيجية الويب كويست

والمجموعة التجريبية الثانية تعرضت إلى استراتيجية الويب كويست قصيرة المدى، والمجموعة الثالثة 
ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية، وبعد االنتهاء من فترة التطبيق، تم تطبيق اختبار التفكير الناقد، 

م تحليل التباين المصاحب الختبار واختبار تحصيلي في مساق تعليم التفكير كقياس بعدي، واستخد
   فرضيتي الدراسة.

  وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
التي تعلمت باستراتيجية  وجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح طلبة المجموعة التجريبيةت - 1

  الويب كويست طويلة المدى في تنمية التفكير الناقد أوًال ثم لصالح طلبة قصيرة المدى ثانيًا.
توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية األولى (طويلة المدى) في تنمية  -2

التحصيل الدراسي أوًال ثم لصالح طلبة المجموعة التجريبية الثانية (قصيرة المدى) مقارنة بأداء 
    طلبة المجموعة التقليدية.

تدريس في  (الويب كويست)عبر الويبالرحالت المعرفية  أثر( ) بعنوان:2012) دراسة الطويلعي (9
  على التحصيل الدراسي وتنمية التنور التقني لدى طالبات التعليم الثانوي).الجتماعية المواد ا

تدريس في  (الويب كويست) الرحالت المعرفية عبر الويبهدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر 
في مدينة  التقني لدى طالبات التعليم الثانويعلى التحصيل الدراسي وتنمية التنور الجتماعية المواد ا

 ، استبانة، وحدةاختبار تحصيليمستخدمًة األدوات التالية:  المنهج شبه التجريبي واتبعت الدراسة، جدة
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، طبقتها على عينة بلغ حجمها (الويب كويست) الرحالت المعرفية عبر الويب تدريسية صممت بطريقة
 ) طالبة.30(

  وصلت إليها الدراسة:أهم النتائج التي ت
لطالبات التعليم الجتماعية في تنمية التحصيل الدراسي للمواد ا مرتفع وجود أثر إيجابي  - 1

 الثانوي عند مستويات بلوم المعرفية الدنيا والعليا.

 في تنمية التنور التقني لدى طالبات التعليم الثانوي. مرتفع وجود أثر إيجابي  - 2

ات في مستويات بلوم المعرفية الدنيا لبابين تحصيل الطوجود عالقة ذات داللة إحصائية   - 3
 .وتحصيلهن في مستويات بلوم المعرفية العليا

 والتنور التقني. وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير التحصيل الدراسي -4
  (Interactive eBook)فاعلية كتاب إلكتروني تفاعلي (:بعنوان) 2014دراسة اليامي () 10

لدى الطالبات  (Web Quests) تصميم وتوظيف الرحالت المعرفية عبر الويبلتنمية مهارات 
  المعلمات).

هذه الدراسة إلى قياس فعالية كتاب اإللكتروني تفاعلي من أجل تطوير مهارات تصميم  تهدف
الملك في جامعة  لدى الطالبات المعلمات (Web Quests ) الرحالت المعرفية عبر الويب وتوظيف

   عبد العزيز في مدينة جدة
وتكونت عينة الدراسة  .منهج شبه التجريبيالالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك  واتبعت

طالبة  )15(معلمة لصالح المجموعة التجريبية، وطالبة ) 15إلى ( هامعلمة تم تقسيمطالبة ) 30من (
الرحالت مهارات تصميم ب : قائمةآلتيةاستخدمت الدراسة األدوات او . الضابطةمعلمة لمجموعة 
، ، واختبار تحصيل معرفيالرحالت المعرفية عبر الويب توظيفمهارات ب قائمة ،المعرفية عبر الويب
   .كتاب إلكتروني تفاعليو بطاقة المالحظة، و بطاقة تقييم المنتج، 

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
درجات  يبين متوسط (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد  - 1

 يمعرفالالمجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار التحصيل 
، لصالح المجموعة  (Web Quests) الرحالت المعرفية عبر الويب مهارات تصميم وتوظيفل

 .التجريبية
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درجات  يبين متوسط (α ≤ 0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد - 2
المنتج لصالح المجموعة  قييمالمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لبطاقة ت

  ة.التجريبي
درجات  يبين متوسط  (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد -3

 .ة والضابطة في القياس البعدي لبطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعتين التجريبي

أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب والقائمة على ( :بعنوان) 2015دراسة العشيري () 11
استراتيجية لعب األدوار في تنمية مهارات حل مشكالت تصميم المواقف التعليمية لطالب 

  بكلية التربية النوعية). تكنولوجيا التعليم
أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب والقائمة على استراتيجية الدراسة إلى تحديد هذه هدفت 

في  لعب األدوار في تنمية مهارات حل مشكالت تصميم المواقف التعليمية لطالب تكنولوجيا التعليم
  .جامعة الفيوم
من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي مستخدمًة األدوات  دراسة كالً ال واتبعت

رحلة معرفية عبر الويب قائمة على استراتيجية لعب األدوار، رحلة معرفية عبر الويب قائمة  التالية:
بطاقات تقييم مستويات األداء لحل مشكالت تصميم المواقف  على استراتيجية التعلم التعاوني،

، بطاقة حل مشكالت تصميم المواقف التعليميةلمهارات  المعرفيللجانب  تبار تحصيليالتعليمية، اخ
ها على تالرحالت المعرفية عبر الويب والقائمة على استراتيجية لعب األدوار، طبقتقييم صالحية 

  .مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
بين متوسطي درجات  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذات داللة توجد  - 1

 المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي
، لصالح المجموعتين مشكالت تصميم المواقف التعليمية ولبطاقات تقييم مستويات األداءلمهارات 
  .التجريبيتين

بين متوسطي درجات  (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد  - 2
رحلة المعرفية عبر الويب القائمة على استراتيجية لعب المجموعة التجريبية األولى والتي تستخدم ال
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رحلة المعرفية عبر الويب القائمة على والتي تستخدم الالثانية  والمجموعة التجريبية ،األدوار
مشكالت تصميم لمهارات  في القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي جية التعلم التعاونياستراتي

 ، لصالح المجموعة التجريبية األولى.ولبطاقات تقييم مستويات األداء ،المواقف التعليمية
  

  على الدراسات السابقة: التعقيب :رابعاً 
التوجيه التربوي، والدراسات والبحوث  بعد العرض السابق للدراسات والبحوث التي تناولت أساليب

التي تناولت تصميم برامج لتدريب الموجهين التربويين والدراسات والبحوث التي تناولت استخدام نموذج 
في التدريب والتعليم، سواء العربية منها أو األجنبية، يالحظ أن التوجيه  Web Quest)طلب الموقع (

قد حظي باهتمام الباحثين؛ فقد أكدت الدراسات السابقة أهمية التربوي وتدريب الموجهين التربويين 
التوجيه التربوي ودور الموجه التربوي الفعال في تجويد مكونات العملية التعليمية كافة، باإلضافة إلى 

 Web Quest)في التعليم والتدريب وبخاصة نموذج طلب الموقع ( اتأكيدها أهمية استثمار التكنولوجي
هتمام أكثر بتدريب الموجهين التربويين ومتابعة نموهم المهني بشكل مستمر وبحث مما يستدعي اال

وبذلك خلص الباحث إلى ما  في تدريبيهم. Web Quest)إمكانية اإلفادة من نموذج طلب الموقع (
  :يلي

واقــع أســاليب التوجيــه التربــوي المســتخدمة وأهميتهــا فــي تحســين النمــو تناولــت بعــض هــذه الدراســات  -1
المهنـــي للمعلـــم وتطـــوير مختلـــف مـــدخالت العمليـــة التعليميـــة، والتـــي بينـــت أن المـــوجهين التربـــويين 

الحديثة فـي التوجيـه  األساليبيعتمدون بالدرجة األولى على أسلوب الزيارة الصفية وقلما يستخدمون 
) 2012) وحامــد (2014لمشــغل التربــوي والتعلــيم المصــغر كدراســات: العتيبــي (كالبحــث التربــوي وا

) والعمــري 2006) وجـابر(2010) والغامــدي(2011) والزهرانـي (2011) وصــبوح (2012والمقـداد (
، كما أوضحت بعض الدراسات أهمية استخدام )2004( Henryوهنري )2008) والشهري(2008(

فـي تفعيـل أسـاليب التوجيـه التربـوي ممـا يحقـق الهـدف الـرئيس للتوجيـه التربـوي فـي تحسـين  اإلنترنت
) وســـمعان 2010) والغامـــدي (2008) والغامـــدي (2007النمـــو المهنـــي للمعلـــم ومنهـــا : الشـــافعي(

)2012.(  

بــرامج تــدريب المــوجهين التربــويين والتــي أكــدت أهميــة تــدريب  بعــض هــذه الدراســات قــد تناولــت إن - 2
وجهين التربويين لتنمية معارفهم وتطوير خبراتهم، مما يمكنهم مـن أداء مهـامهم التوجيهيـة بفعاليـة الم
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وكفاية، حيث عمدت إلى بناء برامج تدريبية للموجهين التربويين ومـن ثـم تقصـي فاعليتهـا وأثرهـا فـي 
) 2005) وفلمبــــان (2001العمليــــة التعليميــــة، حيــــث أظهــــرت نتــــائج دراســــات كــــل مــــن إســــماعيل (

) 2012) والشــــمري (2012) وبريــــك (2011) وأبــــو شــــاهين(2009) والجــــرادات(2006والمقطــــرن (
تحســــنًا فــــي أداء المــــوجهين التربــــويين بعــــد التــــدريب، كمــــا أكــــدت بعــــض الدراســــات أهميــــة اســــتخدام 

) والقرنـــــي 2014التكنولوجيــــا الحديثـــــة فــــي التنميـــــة المهنيــــة للمعلمـــــين والمــــوجهين ومنهـــــا: الزايــــدي(
  ).2008وخصاونة( )2010(

في التعليم  )Web Quest(تناولت بعض الدراسات السابقة إمكانية استخدام نموذج طلب الموقع  - 3
، إضافة إلى ما  والتدريب والتدريب والتي أظهرت نتائجها فاعلية استخدام هذا النموذج في تعليم

 Klemm & Iding, 2003)كليم ودإنغ ( كدراسات: إيجابيةالنموذج من خبرة تعلم يقدمه هذا 
تشو وواي اسابل و  )Pradeep, et, al, 2004(وبراديب وآخرون  )Dobson, 2003(ودوبسون 

)Chuo-Whei Isabel, 2004 ( تسايو )Tsai, 2005 (وماكجريجور ولو )Macgregor & 

Lou, 2005(  تاالمانتيسو )2006 Talamantes, ( وحسنين)Hassanien, 2006(  ودريسكول
اليامي و  )2012الطويلعي (و  )2008ٕاسماعيل وعبده (و  ) (Driscoll, et, al, 2007وآخرون

 .)2015العشيري (و ) 2014(

 من الدراسات السابقة: الحاليةموقع الدراسة 

تصميم برنامج تدريبي باالعتماد على نموذج طلب الموقع الدراسة الحالية تهدف إلى لما كانت 
)Web Quest(  فإنها تتفق وتقصي فاعليته  أساليب التوجيه التربويعلى لتدريب الموجهين التربويين

   )Dobson, 2003(ودوبسون  Klemm & Iding, 2003)نغ (ددراسات كل من كليم وإ  مع
) Chuo-Whei Isabel, 2004(تشو وواي اسابل و  )Pradeep, et, al, 2004(وبراديب وآخرون 

 2006( تاالمانتيسو  )Macgregor & Lou, 2005( وماكجريجور ولو) Tsai, 2005( تسايو 
Talamantes,  (وحسنين)Hassanien, 2006( ودريسكول وآخرونDriscoll, et, al, 2007) ( 

في اعتمادها  )2015( العشيريو ) 2014اليامي (و  )2012الطويلعي (و  )2008ٕاسماعيل وعبده (و 
من حيث  في التعليم والتدريب، ولكنها تختلف عنها )Web Questنموذج طلب الموقع ( على

) Web Questدراسة فاعلية استخدام نموذج طلب الموقع ( الموضوع، فبينما تناولت الدراسات السابقة
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دراسة فاعلية استخدام نموذج تتناول الدراسة الحالية  ،في تعلم مواد مختلفة في عدة مراحل تعليمية
، كما تتفق جيه التربويعلى أساليب التو تدريب الموجهين التربويين  في) Web Questطلب الموقع (

) 2006) والمقطرن(2005) وفلمبان (2001إسماعيل (الدراسة الحالية مع دراسات كل من 
من حيث تناولها لموضوع )  2012) والشمري(2012) وبريك (2011) وأبو شاهين(2009والجرادات(

ولكنها تختلف عنها من حيث األداة، فبينما اعتمدت الدراسات السابقة على  تدريب الموجهين التربويين
اعتمدت الدراسة الحالية على تصميم برنامج تدريبي  تصميم برنامج تدريبي على شكل دليل تدريبي

  . لتدريب الموجهين التربويين )Web Questباالعتماد على نموذج طلب الموقع (
لمس الباحث محاوالت جادة لتدعيم العملية  ت السابقةالدراسا مجمل من خالل استعراضو 

التربوي الذي تهتم به معظم الدول المتقدمة من خالل  التوجيه مجالوخاصة في  ،التربوية وتطويرها
باإلضافة إلى  الحديثة، التوجيهية األساليباجاته التدريبية واألنماط و تيحاو الموجه التربوي  تحديد أدوار

، لتوفير التدريب المناسب له )Web Questطلب الموقع (نولوجيا وخاصة نموذج أهمية استثمار التك
التوجيه طالع على اإلطار النظري المرتبط بعملية جعل هذه الدراسات انطالقة للباحث في االمما 

طلب الموقع وبرامج تدريب الموجهين التربويين، وكيفية استخدام نموذج  بمفهومه الحديثالتربوي 
)Web Quest(  المستخدمة  المتبعة واألدوات التعرف على المنهجية العلميةفي التدريب، إلى جانب

الباحث في دراسته  أفادهو ما والنتائج التي توصلت إليها، وطريقة عرضها، و  دراسات،في تلك ال
 Web)دراسة تستخدم نموذج طلب الموقع ( -في حدود علمه -، وحيث إن الباحث لم يجد الحالية

Quests ي تدريب الموجهين التربويين في الجمهورية العربية السورية، فهذا ما ميز الدراسة الحالية ف
  من الدراسات السابقة. 
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  التربوي التـوجيه: الثالـث الفصـل
  

برنامج لتدريب الموجھين التربويين على أساليب تصميم  إلى يهدف الحالي بحثال كانلما 

فإن الفصل الحالي  وتقصي فعاليته، )Web Questالتوجيه التربوي باستخدام نمـوذج طلب الموقع (
، سعيًا لتوظيفه في وأساليبه وأهدافه، ومجاالته، وأهميته، مفهوم التوجيه التربويشكِّل إطارًا نظريًا تناول 

، استبانة تحديد االحتياجات التدريبية، وأدوات البحث المتمثلة في (البرنامج التدريبيعملية تصميم 
  لذلك: وفيما يلي شرحًا مفصالً واختبار التحصيل)، 

   أوًال: مفهوم التوجيه التربوي:
ه من فلسفة وأهداف تربوية، تإن التطورات الكبيرة التي تحققت في مجال الفكر التربوي وما تضمن

ومراحل النمو ومبادئه، ونظريات التعلم المختلفة، وديناميات الجماعة، وأساليب االتصال، وما تحقق 
في مجال العلوم التربوية والنفسية والعلوم االجتماعية والسلوكية؛ كل هذا فرض تطورًا جديدًا على 

وهو المعلم إلى اهتمامه بالموقف التعليمي التعلمي  مفهوم التوجيه التربوي ليتطور من اهتمامه بالفرد
  بعناصره كافًة. 

ويجمع التربويون على أن عملية التوجيه التربوي هي خدمة فنية متخصصة يقدمها الموجه 
التربوي إلى المعلمين الذين يعملون معه بقصد تحسين عملية التعليم والتعلم، وتعمل الخدمة التوجيهية 

المعرفة العلمية المطلوبة والمهارات األدائية الالزمة، على أن تقدم بطريقة  منعلى تمكين المعلم 
  ).231، 2010إنسانية تكسب ثقة المعلمين وتزيد من تقبلهم وتحسن من اتجاهاتهم(عطوي، 

ولعله من المفيد أن يعرض الباحث ما أشارت إليه بعض األدبيات عن طبيعة التوجيه التربوي، 
  اريف، يوجز أهمها فيما يلي: تع صورةووظيفته في 

عملية فنية هادفة لتطوير بيئات التعلم وتقويمها "التربوي على أنه:  يعرف (الشهري) التوجيه
  ).10، 2013(الشهري،  "عمليات التعليم والتعلم وتحسين مخرجاتها النوعية تجويدوٕادارتها بما يكفل 

 من التعليم لتطوير مختلفة، بأساليب لمينالمع مع العمل " أنه: على التربوي التوجيه إلى وينظر
 الطالب ذكاءات وفق المتمايز التعليم على المبني النشط الممتع للتعلم مثيرة صفية بيئة إيجاد خالل

  .)27، 2007(عبيدات وأبو السميد، "المتنوعة
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محور عملية تطوير التعليم والتي يتم من خاللها جذب  " :التربوي على أنه التوجيهيعرف و 
 ,Sullivan & Glanz( "المعلمين إلى حوار تعليمي بهدف تحسين التعليم وزيادة إنجاز التلميذ 

2000, 24.(  
جهد مشترك، وهو مجموعة من النشاطات " بأنه: ) (Hoy & Forsythوفورسيز هوييعرفه و 

يم، وغرض التوجيه ليس وضع األحكام حول كفاءة المعلمين أو المصممة لتحسين عملية التعلم والتعل
  ). Hoy & Forsyth, 1986, 3( "التحكم بهم بل العمل معهم بتعاون 

وظيفة قيادية تمد الجسور بين اإلدارة  " :بأنه يعرفانه) Wiles &Bondiوأما وايلز وبوندي (
  ).Wiles & Bondi, 1980, 11( "فعاليات المدرسة المتعلقة بالتعليم وتنسقوالمنهاج والتعليم 

خدمة تربوية وعملية قيادية، تهدف لالرتقاء بالتعليم وتحسينه،  " :) أن التوجيه التربويعمرويرى (
جميع الجوانب نموًا متكامًال من خالل توفير كل التسهيالت التربوية  فيمن أجل نمو التالميذ 

  ).  16، 2012، عمر( "فاعل مع جميع عناصر العملية التعليمية التعلمية الضرورية، والت
عملية تربوية قيادية إنسانية  " بمفهومه العام على أنه:) فينظر إلى التوجيه التربوي العياصرةأما (

إلى مساعدة المعلمين على النمو المهني لتحسين نوعية التعليم والتعلم لكي  تسعىتعاونية توجيهية 
وا أكثر فاعلية وقدرة على توجيه النمو المستمر لكل تلميذ نحو المشاركة األكيدة في بناء المجتمع يكون

  ).66، 2008،  العياصرة( "الديمقراطي الحديث 
عملية فنية يقصد بها تحسين العملية التعليمية ") إلى التوجيه التربوي على أنه: الرشايدةوينظر (

، 2009(الرشايدة،  "حية العلمية والمهنية لرفع كفاياته األدائية في عملهالتعلمية وتمكين المعلم من النا
60.(    

مجموعة من األنشطة المدروسة التي يقوم بها تربويون " :وعرف (طافش) التوجيه التربوي بأنه
لمساعدة المعلمين على تنمية ذواتهم، وتحسين ممارساتهم التعليمية والتقويمية داخل غرفة  مختصون

الصف وخارجها. وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم، ليتمكنوا من تنفيذ المناهج المقررة وتحقيق 
م األهداف التربوية المرسومة، بهدف إحداث تغيرات مرغوبة في سلوك التالميذ وطرائق تفكيره

  ).73، 2004(طافش،  "فيصبحوا قادرين على بناء مجتمعهم، والدفاع عن وطنهم 
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خدمة فنية تعاونية تهدف إلى دراسة الظروف التي تؤثر في " :وعرف (مساد) التوجيه التربوي بأنه
هذه الظروف بالطريقة التي تكفل لكل تلميذ أن ينمو  تحسينعمليتي التربية والتعليم، والعمل على 

  ).73، 2005(مساد،  "وفق ما تهدف إليه التربية المنشودة  مطرداً 
عملية إنسانية شاملة، عملية ديمقراطية فنية، "ويعرف (جمل والمقطرن) التوجيه التربوي على أنه: 

المؤثرة في تحسين العملية التعليمية وتطويرها ضمن  العواملتعترف بقيمة الفرد وٕانسانيته، تعنى بجميع 
والتجريب لتحسين التعليم، وتحترم المعلمين والطلبة  البحثوتقوم على  ،ية وتطويرهااألهداف التعليم

وكل المتأثرين والمؤثرين فيها، وتسعى لتهيئة فرص متكاملة للنمو لكل فئة من هذه الفئات وتشجعها 
(جمل والمقطرن، "على االبتكار واإلبداع وذلك العتمادها على أساليب ووسائل متنوعة ومتعددة

2010 ،27.(  
التعاونية المستمرة، التي يقوم بها  المنظمةجميع النشاطات التربوية "ويعرفه (السعود) بأنه: 

المدارس واألقران والمعلمون أنفسهم، بغية تحسين مهارات المعلمين  ومديروالموجهون التربويون 
، 2007(السعود،  "التعلمية  –التعليمية وتطويرها، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف العملية التعليمية 

67.(  

خدمة تربوية وعملية قيادة بأنه: التوجيه التربوي  يعرف الباحثوفي ضوء التعريفات السابقة، 
منظمة، تهدف إلى االرتقاء بالتعليم وتحسينه من خالل تحسين النمو المهني لمعلمي الحلقة األولى من 

على جميع مدخالت العملية التعليمية، ما يحقق تعلمًا أفضل التعليم األساسي وتقويمه، واإلشراف العام 
 للتالميذ.

  التربوي: التوجيه ثانيًا: أهمية

يقدمها النظام التربوي، لمساعدة المعلم وتوجيهه حتى التوجيه التربوي من أهم العمليات التي د يع
يعمل على تطوير  التربوي يستطيع أن يحقق ما تسعى إليه المؤسسة التربوية من أهداف. فالتوجيه

مهنية المعلم ورفعها إلى أعلى درجة ممكنة، وذلك من أجل االرتقاء بكفاياته ومهاراته، واألخذ بيده 
شامًال ومتطورًا  تقويماً  وتقويمها عليميةالت للعملية الميدانية المتابعةو ، نحو النمو المهني المستمر

 العملية أطراف من وغيره المعلم تمكِّن التي السبل أفضل وتوفيرم التعلي بنوعية لالرتقاء ومستمراً 
 .فعال بشكل بأدوارهم القيام من التعلمية التعليمية
 األتية: في النقاط إجمالها يمكن جوانب عدة من التربوي التوجيه أهمية وتنبع
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 الفكرية مدارسها ولها لها نظرياتها، منظمة عملية بل هي عشوائية، محاوالت تعد لم التربية - 1
 .باإلنسان الرقي إلى جميعها تسعى التي

العمل على تطوير نوعية المعلم المهنية، ورفعها إلى أعلى درجة ممكنة، وذلك من أجل رفع  - 2
كفايته التعليمية، واألخذ بيده نحو النمو المستمر، ومساعدته في حل مشكالته باعتباره أحد 
العناصر الرئيسة في الموقف التعليمي التعلمي، وذلك عن طريق تزويده بالخبرات الالزمة 

  ).32، 2010مقطرن، (جمل وال
 إلى المعلم حاجة تنبع هنا اآلخرين، ومن مع والتعاون المساعدة إلى بطبيعته اإلنسانيحتاج  - 3

 التعليمية. العملية في مستشارًا ومشاركًا له كونه التربوي الموجه
 التربوي الموجه وجود التدريس يتطلب مهنة في للعمل تربوياً  المؤهلين غير من عدد التحاق - 4

 .والمرشد والمدرب المخطط ذلك
 عما وٕامكاناته صفاته في قد يختلف بواقع تربوياً  المؤهلين القدامى المعلمين بعض اصطدام - 5

 .سابقاً  تعلموه
 الحاجة يؤكد الذي في التدريس الحديثة قائوالطر  المعاصرة االتجاهات على التدريب ضرورة - 6

 .التربوي التوجيه إلى
 مع عالقاته وتوطيد الجو المدرسي، مع للتكيف والمساعدة التوجيه إلى المبتدئ المعلم حاجة - 7

 واألهداف سيدرسه، الذي للمنهج الكلية الصورة التعرف على وكذلك والطلبة، إدارة المدرسة
التقويم  وسائل على والتعرف تواجهه، التي المشكالت على التغلب تحقيقها، وكيفية المطلوب

 ).73-72، 2013المناسبة(السبيل، 
أن التوجيه التربوي استراتيجية تقوم  ،يالحظ من خالل عرض أهمية التوجيه التربوي السابقةوهكذا 

ة األهداف معلى تطبيق كل الوسائل واألساليب واالتجاهات التوجيهية بشكل علمي ومخطط بهدف ترج
  المنشودة إلى نتائج فعلية ملموسة.

النمو  قيقتربوي ، والتي تكمن في تحالتوجيه ال أهميةويرى الباحث أنه من هذا المنطلق تبرز 
في البنية المهنية والوجدانية للمعلم، بحيث يتم  إيجابيةالمتكامل للتالميذ، من خالل إحداث تغييرات 

  الخارج. إلىالتغيير من الداخل 
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  أهداف التوجيه التربوي: -ثالثاً 

الخطوات األساسية التي إن صياغة األهداف ألية خطة أو مشروع أو برنامج عمل تعد من أولى 
االعتبار. وأن المهمة الحاصلة النهائية ألي مشروع هي مدى تحقيق أهدافه  عينينبغي أخذها ب

  مستوى المطلوب وضمن الفترة الزمنية المقررة . لل
ويتفق الباحثون التربويون على أن الهدف الرئيسي للتوجيه التربوي يتمثل في تحسين الناتج 

تعليمية التعلمية بتحسين أداء المعلمين في الموقف الصفي وخارجه. ولكي يتمكن التربوي للعملية ال
الموجه التربوي من تنفيذ مهامه على وجه حسن فأنه ال بد له من تحديد أهدافه بحيث تكون واضحة 

  أمامه، ويمكن إجمال هذه األهداف كما أوردها العديد من الباحثين والمهتمين كاآلتي: 
مساعدة المعلمين على تفهم أهداف المدرسة بصفة عامة وأهداف المادة أو المواد التي يقومون  - 1

  بتدريسها بصفة خاصة. 

التعريف بالطرائق التربوية الجديدة واالتجاهات الحديثة في المناهج الدراسية والوسائل التعليمية  - 2
  لشعور بالكفاية والفاعلية.ودراستها دراسة واعية تتيح للمعلمين فرصة النمو المهني وا

 ،تقويم التالميذ والتعرف على مستوياتهم في نواحي نموهم المختلفة وتتبع نمو هذه المستويات - 3
ورسم الخطط الكفيلة بمعالجة التالميذ المتأخرين فضًال عن تقويم المعلمين ومساعدتهم على النمو 

  السليم. 

ويات الشخصية للعاملين والعمل على تنميتها اكتشاف المواهب الخاصة واالستعدادات واله - 4
  ). 21 -20، 2001بالتدريب والتوجيه ( البدري، 

  حماية المعلمين من مطالبتهم بما هو فوق طاقاتهم من الجهد والوقت ومن تعرضهم للنقد الظالم.  - 5

ن ما تواجه المساعدة في توضيح برامج المدرسة للبيئة ليفهم الناس أبعاد رسالتها، وجعلهم يدركو   - 6
المدرسة من صعوبات ويسهمون في مساعدتها، ويشاركون في تحليل المشكالت واقتراح وسائل 

  ).21، 2003العالج المالئمة لها ( األسدي و إبراهيم، 

مساعدة المعلمين على الوقوف على أحسن الطرائق التربوية واالستفادة منها في تعليم موادهم،   - 7
يد في ميدان تخصصهم، وتشجيعهم على إجراء تجارب جديدة، ومداومة اطالعهم على كل جد



	التوجـيه الـرتبوي                                                                                                                       الفصـل الثـالـث

 

 
61

واالشتراك في الحلقات الدراسية والمؤتمرات التربوية وغير ذلك مما يساعد على نمو المعلم مهنيًا 
  وعلميًا.

مساعدة المعلمين على االستفادة من البيئة المحلية والتعرف على مصادرها المادية واإلنسانية  - 8
  ).84، 2005التاريخية والمراكز الصناعية والمتاحف والحدائق وغيرها (مساد، كاألماكن 

ومشاكلهم من خالل تعاون الموجه التربوي مع جميع األطراف المحيطة دراسة هموم التالميذ  - 9
االجتماعي وأولياء األمور، ليناقش معهم مشاكل  واألخصائيبالتالميذ وعلى رأسهم المعلم والمدير 

  ها.ساعدتهم على حلاألطفال وم

إثارة قابلية المعلمين للعمل من خالل قيام الموجه التربوي بتعزيز عطاء المعلمين المتميزين،   -10
والبحث عن الضعاف وأصحاب الهمم الخاملة، فيعمل على إيقاظها وتنشيطها، وحفز أصحابها 

، 2004معلمين(طافش، لتحسين أدائهم، وتنمية ذواتهم باستمرار ليلحقوا بركب المتميزين من ال
96- 97.(  

رصد الواقع التربوي وتحليله ومعرفة الظروف المحيطة به واإلفادة من ذلك في محاور العملية  -11
 التعليمية والتربوية.

مساعدة المعلمين على أن يرو غايات التربية في وضوح تام وأن يدركوا ما تقوم به المدرسة من  -12
  ).68، 2008 ،العياصرة(دور متميز في تحقيق هذه الغايات 

تهيئة أذهان المعلمين لتقبل التغيير عن طريق إشعارهم بالحاجة إليه والتفكير فيه والتخطيط له،   -13
نهم يقاومونه ويرفضونه، ولذلك يهتم الموجه التربوي إفالمعلمون إذا لم يكونوا مقتنعين بالتغيير ف

  .الجو المناسب إلحداث التغيير المطلوب بتهيئة

مساعدة المعلمين على تحقيق وحدة الخبرة من خالل إبراز الروابط بين جميع مواد المنهج نظرية  -14
كانت أم تطبيقية، والتنسيق بين جميع النشاطات، وتوضيح االرتباط القائم بين مراحل التعليم مع 

   بعضها البعض.
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العمل على تنمية العالقات اإلنسانية وترسيخ القيم الديمقراطية ورفع الروح المعنوية وبناء قاعدة  -15
أخالقية صلبة بين المعلمين، توحد بينهم كجماعة متعاونة تسعى للوصول إلى أهداف عامة 

  .)33 - 30 ،2008موحدة، يسهم الجميع في تحقيقها (سنقر، 

توجيه التربوي السابقة ورغم اختالف صياغتها أنها تركز وهكذا يالحظ من خالل عرض أهداف ال
في المقام األول على تحسين العملية التعليمية التعلمية وتطويرها بجميع عناصرها من موجهين تربويين 

وذلك باستخدام أساليب متنوعة ينبغي على  ،العاملين في مجال التربية والتعليم ومعلمين وتالميذ وسائر
، إضافة إلى ضرورة تمكين التمكن منها وأن يحسن استخدمها لبلوغ األهداف المرجوةالموجه التربوي 

  .الموجهين التربويين من المهارات التقنية لمواكبة ما يشهده العصر من تطور تكنولوجي

 : التربوي التوجيه رابعًا: مجاالت

 المجتمع عناصر جميع مع متعاونة لتعمل وتكاملت فتنوعت التربوي الموجه عمل مجاالت تعددت
 متوازناً  تخطيطاً  لعمله التربوي الموجه ويخطط. التعلمية التعليمية العملية مخرجات لتحسين ،المدرسي

 تقويم وأدوات وأنشطة وأساليب ومؤثرة، حديثة معينة ووسائل للقياس، قابلة واضحة أهدافاً  فيحدد ودقيقاً 
 العملية محور هو الذي المتعلم شخصية جوانب تمس التي المجاالت جميع لتشمل وتتسع تمتد

  التربوية، ومن أهمها ما يأتي:
يعــد التخطــيط العلمــي الــذي يتســم بالتجديــد واالبتكــار مــن أبــرز مجــاالت عمــل الموجــه  التخطــيط: -1

  التربوي، وذلك ألن جميع المجاالت األخرى تتصل به وترتكز عليه. لذا فإن الموجه التربوي:
 ة لعمله بالتعاون مع المعلمين ومع األطراف األخرى التي يعنيها شأن يعد خطة توجيهية متكامل

  العملية التربوية، كمدير المنطقة، والموجه التربوي األول. 
  يســـاعد المعلمـــين فـــي إعـــداد خططهـــم الدراســـية والســـنوية مركـــزًا علـــى األنشـــطة التجديديـــة التـــي

 .  متعلمينتؤدي إلى فتح آفاق االبتكار أمام ال

 رة المدرسة في إعداد خطتها السنوية وفي توزيـع الصـفوف والحصـص بـين المعلمـين، يساعد إدا
وبقدر ما يكـون هـذا التخطـيط دقيقـًا وعلميـًا ومبنيـًا علـى إمكانـات موضـوعية تكـون النتـائج التـي 

  ).  88-87، 2004تترتب عليه ذات قيمة تربوية أكبر(طافش، 
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وهو غاية العملية التربوية والتعليمية، والعنصر األكثر أهمية في المنظومة التربوية؛ إذ المتعلم:  -2
نيًا واجتماعيًا سعيًا اإن جميع األنشطة في جميع المجاالت مسخرة لخدمته معرفيًا ومهاريًا ووجد

مرغوب في  حثيثًا لتحقيق النمو المتكامل له، وإلكسابه قيمًا وعادات حميدة، وبالتالي إحداث تغيير
سلوكه وفي طرائق تفكيره، وال يتوقف هذا االهتمام عند التحصيل المعرفي والقيمي، وٕانما يتعدى 
ذلك إلى صحته البدنية والنفسية، وٕالى حضوره وغيابه، وعلى مراقبة كل سلوك يصدر عنه. لذا 

    ).88، 2004ينبغي على الموجه التربوي مراعاة جميع هذه القضايا في خططه (طافش، 
وهو سيد الموقـف التعليمـي وأقـدر النـاس علـى إدراك الظـروف المحيطـة بـه، لـذلك البـد وأن  المعلم: -3

بغيـــة التحقـــق مـــن معـــرفتهم لمـــادة الـــدروس  ،يهـــتم الموجـــه بمتابعـــة معلميـــه فـــي المواقـــف التعليميـــة
وأســاليب التــدريس واســتخدام الوســائل المناســبة لعرضــها. وعلــى الموجــه أن يتعــرف كفايــات معلميــه 
فــي التعلــيم وٕادراكهــم ألغراضــه وممارســتهم لألســاليب الســليمة فــي أدائــه، ويحــرص الموجــه علــى أن 

يميــــزون بــــين المعلومــــات والحقــــائق، وبــــين يلــــم المعلمــــون بطبيعــــة المعرفــــة وتصــــنيفاتها الرئيســــية ف
المبادئ الرئيسية والمفهومـات األساسـية الناظمـة لهـا، وبـين مجـاالت العمـل والتطبيـق، ليتمكنـوا مـن 

). وينبغـــي علـــى الموجـــه التربـــوي أن 98، 2008ممارســـة تلـــك المبـــادئ والعمليـــات جميعها(ســـنقر، 
تمكــن المعلمــين مــن الثقــة بــه والعمــل معــه يســتخدم مهــارات التواصــل والتغييــر ليطــور بيئــة داعمــة 

). باإلضــافة إلــى التعــاون معهــم فــي Glanz &Neville, 1997, 140لتحســين تعلــم تالميــذهم(
ــــــي تحســــــين نمــــــوهم  ــــــى حلهــــــا، ممــــــا يســــــهم ف ــــــواجههم ومســــــاعدتهم عل ــــــي ت ــــــد المشــــــاكل الت تحدي

  )(Tanner& Tanner, 1987, 105المهني
بـوي دورًا مهمـًا فـي تطـوير المنهـاج؛ إذ إنـه مـن أهـم مصـادر الموجـه التر  يـؤديالمنهاج المدرسـي:  -4

ـــة الراجعـــة لمصـــممي المنهـــاج. فالموجـــه التربـــوي يالحـــظ النشـــاط التعليمـــي للمعلـــم والنشـــاط  التغذي
التعلمـــي للتلميـــذ وبـــذلك يســـتطيع الموجـــه أن يكـــَون اســـتنتاجات صـــحيحة لفاعليـــة تصـــميم المنهـــاج 

الفعـال لمصـادر الـتعلم المتـوافرة. ويمكـن أن ال يكـون الموجـه  والهدف منه والرغبة بتعليمه وتنظيمـه
في منصب يخوله القتراح طريقـة أخـرى لتصـميم المنهـاج، لكنـه يسـتطيع علـى األقـل أن يشـير إلـى 

 .Sergiovanni &Starratt, 1983, 255) (ما ينفع وما ال ينفع في المنهاج
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ليكـون  ،ي بدراسة الكتـاب المدرسـي دراسـة واعيـةالبد للموجه التربوي من أن يعتن الكتاب المدرسي: -5
علـــى بينـــة بمحتوياتـــه وليـــتمكن بالتـــالي مـــن إرشـــاد المعلمـــين إلـــى مضـــمونه واإلســـهام فـــي تقويمـــه 

  ).322، 2008وتحليله (سالمة، 
يتطلـــب االختيـــار الســـليم الـــواعي لطرائـــق التـــدريس مهـــارة خاصـــة ينبغـــي تـــدريب طرائـــق التـــدريس:  -6

أخذ بعين االعتبار الفروق الفردية بين التالميذ، ولتالئم أعمارهم الزمنية والعقلية، المعلمين عليها لت
ومســتوياتهم العلميــة، ومراحــل نمــوهم. والمعلــم النــاجح هــو الــذي يختــار الطريقــة المناســبة والوســيلة 
ة، المناســبة التــي تعينــه علــى تحقيــق أهدافــه. وهــو يجــدد ويبتكــر فيهــا ليثيــر قابليــة تالميــذه للدراســ

وليجعــل حصــته أكثــر تشــويقًا وٕامتاعــًا وفائــدة. ويراعــي الموجــه التربــوي المبــدع هــذا الــنهج ويشــجع 
المعلمــين علــى تبنيــه والســير فيــه، فــال يلــزم المعلــم بطريقــة معينــة، وٕانمــا يتــرك لــه حريــة االختيــار 
، واالبتكــــار، ألن اختيــــار الطريقــــة يخضــــع للظــــروف المحيطــــة، ولطبيعــــة المــــادة موضــــوع الــــدرس

ولقدرات التالميذ المتباينة، ويتوقف نجاحها على األثـر الـذي تتركـه فـي نفوسـهم وعلـى مـدى تقـبلهم 
  ). 90، 2004لها واستفادتهم منها ( طافش، 

تحظى الوسائل التعليمية بعناية بالغة من قبل المعلم، والموجهين التربويين، لما الوسائل التعليمية:  -7
لية التالميذ للتعلم وجعل المعلومـات التـي يحصـلون عليهـا أكثـر تنوعـًا لها من دور هام في إثارة قاب

)، 91، 2004وأبقـــى أثــــرًا، إلــــى جانــــب دورهــــا فــــي تعــــديل اتجاهــــات التالميــــذ وميــــولهم ( طــــافش، 
والموجه التربوي الناجح يقدر هذه الفوائد، ويحرص على أن يكون لدى المعلمـين الوسـائل التعليميـة 

)، ويشـجع المعلمـين Wiles &Bondi, 1980, 34حاجـة لوسـائل مسـتقبلية (الضرورية، ويتنبـأ بال
  على االستفادة من خامات البيئة المحلية لصنعها وتوظيفها في التعليم.

ــتعلم  النشــاط المدرســي: -8 تــؤمن النظــرة الحديثــة للتربيــة بــدور النشــاط المدرســي كوســيلة فعالــة فــي ال
الميذ عن طريقه المواقـف المختلفـة، وبسـبب أهميـة هـذا وتحقيق األهداف التربوية، حيث يمارس الت

النشاط أصبح البد من التنويع فيه والتخطيط له. وتحتل المتاحف والمعارض المدرسية جانبـًا مهمـا 
مــن النشــاط المدرســي وهــذا يحــتم علــى الموجــه التربــوي أن يهــتم بهــا لتكــون معــارض هادفــة تجســد 

جـــه تشـــجيع معلميـــه علـــى ممارســـة أوجـــه النشـــاط الثقـــافي ابتكـــارات التالميـــذ. كمـــا يتطلـــب مـــن المو 
  ).108، 2008والعلمي واالجتماعي واإلسهام بالمشروعات المتصلة بذلك (سنقر، 
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يستطيع الموجه التربوي أن يحرز نجاحه األكبر في مجال القيم االتجاهات والقيم التربوية:  -9
كله على إيمان المعلمين بأهمية الجهد واالتجاهات، ذلك أن نجاح نشاط التوجيه التربوي يتوقف 

التربوي الذي يبذلونه، إذ بغير هذا اإليمان ينعدم التعاون ويصبح النشاط التعليمي نشاطًا ال روح 
 وظيفتهم، فهم على المعلمين فيه وال أمل في أن يتطور ويرتقي، فالموجه يحرص على مساعدة

  خير على بها، القيام في التفاني على ويحملهم أدائها، في اإلخالص يدفعهم إلى إيماناً  بها واإليمان
المجتمع  في حياة اإليجابي االشتراك نحو التلميذ نمو توجيه يمكنهم وبذلك وجه يستطيعونه،

  ). 71، 2013(السبيل، 
للمكتبـــة المدرســـية دور مهـــم فـــي إكســـاب التالميـــذ عـــادة البحـــث واالطـــالع المكتبـــات المدرســـية:  -10

لة لنشر الثقافة، لذلك ينبغي علـى الموجـه التربـوي حـث المعلمـين واإلدارات المدرسـية باعتبارها وسي
للعنايــة بالمكتبــات والعمــل علــى تزويــدها بمــا تحتــاج إليــه مــن الكتــب واألثــاث واألدوات، ويــتم إغنــاء 
المكتبــة مــن خــالل عمــل تعــاوني بــين الموجــه والمعلمــين والتالميــذ وأوليــاء األمــور والبــد أن يضــع 

موجــه فــي خطتــه التربويــة ضــرورة تعــرف محتويــات المكتبــات والتأكــد مــن ســالمة محتــوى كتبهــا، ال
ومدى مناسبته لتحقيق األهداف التربوية وأن يـدرس المشـكالت والمعوقـات التـي تحـول دون اإلفـادة 

  ).114، 2008ضمانًا لتحقيق فائدتها (سنقر،  امنها وأن يعمل على عالجه
لموجه التربوي دور في المحافظة علـى سـالمة المبنـى المدرسـي ليظـل صـالحًا لاألبنية المدرسية:  -11

لتحقيــق األغــراض التــي أنشــئ مــن أجلهــا، وهــو يعمــل باســتمرار علــى تزويــده بمختلــف التجهيــزات 
  ).92، 2004العلمية الالزمة لتسيير العمل ولتحقيق أهداف التربية (طافش، 

ألنه من خـالل التقـويم يتعـرف  ،ساسية لعمل الموجه التربوييعد التقويم من المجاالت األالتقويم:  -12
مــدى كفايــة الوســائل واألســاليب وطرائــق التــدريس والتقنيــات التربويــة، وكــذلك مــدى فاعليــة المنهــاج 
في تحقيق األهداف التربوية، كما يعتبر التقويم وسيلة للكشف عن تحصيل التالميذ. ويتعين علـى 

). والتوجيــه 28، 2005م إلــى أســاليب التقــويم الموضــوعية (الطعــاني، الموجــه التربــوي إرشــاد المعلــ
على وضع األسئلة وتحديـد أنـواع االختبـارات، والتوجيـه علـى إجرائهـا والعمـل علـى تفسـير نتائجهـا 

). كما يتطلب مـن 234، 2005وتقويمها بغية وضع الخطط العالجية المناسبة(عطاري وآخرون، 
ــ ــام بعملي ــذاتي لعملــه وفــق معــايير خاصــة وتشــجيع المعلمــين علــى الموجــه التربــوي القي ة التقــويم ال

  ).127، 2003القيام بمثل هذا التقويم (سالمة، 
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 مختلف لتشمل عمله مجاالت وتنوع مهامه، وتعدد التربوي الموجه وظيفة تطور يالحظ مما سبق
 أثناء في لهم التدريب وتوفير المهني التطور على المعلمين مساعدة من المدرسية الحياة جوانب

 المدرسي، المجتمع أفراد مع والتواصل التربوية البحوث وٕاجراء المنهاج، تطوير جانب الخدمة، إلى
 إلى باإلضافة ومحيطها، المدرسة بين وبناءة منفتحة عالقات وبناء تعترضهم، التي المشكالت وحل
 الموجه لدى يتوفر أن تتطلب والمتكاملة المتداخلة المهام وهذه ومتابعته، التعليمي البرنامج تقويم

 الخطير الدور هذا ممارسة من تمكنه عالية مهنية وكفايات خاصة، وقدرات وٕامكانات وقت التربوي
  به. المنوط
  

  أساليب التوجيه التربوي:  خامسًا:
تنوعت أساليب التوجيه التربوي في العصر الحديث مع تطور األفكار الديمقراطية، والتأكيد على 
قيمة اإلنسان وقدرته، فلم تعد تقتصر على أسلوب واحد، بل أصبحت متنوعة منها فردية ومنها 

عملية تربوية فنية تعاونية غايتها إصالح التعليم  الجماعية  وتهدف جميعها إلى جعل التوجيه التربوي
ء والهفوات التغلب على نقاط ضعفهم بدًال من تصيد األخطابالمعلمين على تالفي أخطائهم  ومساعدة

  ومراقبة المعلمين من خالل الزيارات المفاجئة لهم في الصفوف. 
بأنه: مجموعة من أوجه النشاط يقوم بها الموجه والمعلم والتالميذ  التوجيهي األسلوب ويعرف

  ). 55، 2005ومديري المدارس من أجل تحقيق أهداف التوجيه التربوي (الطعاني، 
  : اآلتيةختيار األسلوب التوجيهي األفضل فالبد أن يراعي المقومات ولكي ينجح الموجه التربوي في ا

  مالءمة األسلوب التوجيهي للموقف التربوي وتحقيقه الهدف الذي يستخدم من أجله.   - 1
  معالجة األسلوب التوجيهي لمشكالت تهم المعلمين وتلبي احتياجاتهم.   - 2
  ث خبراتهم وقدراتهم وٕاعدادهم. مالءمة األسلوب التوجيهي لنوعية المعلمين من حي  - 3
إشراك بعض العاملين في الحقل التربوي من معلمين ومديرين ومسؤولين في اختيار األسلوب   - 4

  التوجيهي وتخطيطه وتنفيذه. 
  نية. اعدم إغفال األسلوب التوجيهي قضايا المعلمين الشخصية ومشكالتهم الوجد  - 5
بحيث يراعي ظروف المعلم والموجه والمدرسة والبيئة واإلمكانات  ،مرونة األسلوب التوجيهي  - 6

  المتاحة. 
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اشتمال األسلوب التوجيهي على خبرات تسهم في نمو المعلمين في شؤون العمل الجماعي   - 7
  .والعالقات االجتماعية والمهارات

  .  )77- 76، 2008تنويع األساليب التوجيهية وفق حاجات المعلمين والميدان(عايش،  - 8
وأن يؤمنوا بأهمية األسلوب التوجيهي  ،أن يثقوا بقدرة المعلمين على النمو الموجهينذلك على ول

ويفترض أن يكون الموجه التربوي ملمًا بأساليب التوجيه  ،وقدرتهم على استخدامه استخدامًا مثالياً 
بهدف مساعدة المعلمين على إحداث التغيير  ،التربوي ومدركًا ألهميتها واستخدامها في الوقت المناسب

ذلك أن االختيار الناجح لألسلوب التوجيهي يدل على قدرة  ،واالرتقاء بمستوى العملية التربوية والتطوير
  الموجه التربوي على القيام بمهمته على أفضل وجه. 

الخصوص على  لألساليب التوجيهية وأنواعها فهناك اتفاق بين المهتمين في هذا بالنسبةأما 
  نوعين هما: األساليب الفردية واألساليب الجماعية.

  : األساليب الفردية : النوع األول

الفردية من كونها تتيح للمعلم فرصة مناسبة للوقوف على الصعوبات التي  األساليبوتأتي أهمية 
اركته في والتي ال يستطيع التعرف عليها عند مش ،الشخصية والمهنية الصعوباتيواجهها وخاصة 
وتمتاز بأنها دعامة توجيه المعلم الفرد من خالل إتاحة الفرصة للموجه التربوي  ،األساليب الجماعية

مما يساعده على  ،لمشاهدة ما يجري داخل الصف من نشاطات وفعاليات تربوية متنوعة على طبيعتها
التعرف عن كثب على الجوانب التي تحتاج إلى مساعدته، وتمكنه من معرفة بعض العوامل المادية 
واالجتماعية التي تؤثر في العملية التربوية. فضًال عن إسهامها المباشر في تحسين عمليتي التعليم 

  ).59، 2001والتعلم والذي قد ال يمكن تحقيقه باستخدام أساليب أخرى (البدري، 
  وفي ما يلي عرض ألهم األساليب الفردية:  

  زيارة المدرسة:  -1

 اإلشرافإحدى طرق تحسين التعليم لذا من واجب الموجه التربوي أن يقوم ب المدرسةتعد زيارة 
ليتمكن  ،قوم بزيارة المدرسة باستمرارالمستمر على المدارس وفق أسس منظمة ومخطط لها، حيث ي

ومدى  ،ا يجري فيها، ويتعرف على ظروفها االجتماعية واالقتصادية وعلى معلميهامن الوقوف على م
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مالءمة الصفوف التي يقومون بالتعليم فيها، ومدى إمكاناتهم وميولهم وكفاءاتهم العلمية، وطبيعة 
  ة.الفعاليات التربوية التي يمارسونها لتحقيق األهداف، والعالقات السائدة بين أعضاء الهيئة التعليمي

ويتطلب نجاح الغاية من الزيارة تحديد أهدافها والتعاون الكامل مع مدير المدرسة، واالطالع من 
خالله على كل القضايا واألعمال التي تتم في المدرسة، وتبادل الخبرة والمشورة التربوية بينهما. 

دور المدرسة في  واشتراكه بتقويم المعلمين، فمن خالل زيارة المدارس يستطيع الموجه أن يقف على
ومدى تأثير األنشطة والفعاليات واللجان التربوية  ،التالميذ وتطوير خبراتهم وتنويعها ظروفتحسين 

بما يتالءم واألهداف التربوية، كما يقف على مدى تفاعل المدرسة مع  ،في تحسين سلوكهم وتفكيرهم
خدمة البيئة المحلية ورفع مستواها. المؤسسات األخرى ذات العالقة والموجودة في البيئة، ودورها في 

-120، 2008مما يمكن من تحديد شامل لمشكالتها وتقديم الحلول والعالج المناسب لها(سنقر، 
121.(  

  الزيارة الصفية:  -2

زيارة الموجه التربوي للمعلم في قاعة الصف في أثناء عمله، بهدف "يقصد بالزيارة الصفية: و 
ومالحظة التفاعل الصفي، وتقويم أداء المعلم، والوقوف على أثره في رصد النشاطات التعليمية، 

  ).71، 2013(الشهري،  "الطالب
الزيارة الصفية على أنها: "عملية تحليلية توجيهية تقويمية تعاونية مشتركة بين الموجه  تعرفكما 

تحسين ممارساتهم التربوي والمعلم وهي تدريبية في المقام األول، تهدف إلى مساعدة المعلمين على 
التعليمية ورفع مستواها. كما تهدف إلى تقويم عمل المعلمين للكشف عن مدى التقدم الذي يحققونه، 

 ).96، 2008ولكنها تضع التقويم في المقام الثاني حتى ال يطغى على الهدف التدريبي"(العجمي، 
ي وعناصر الموقف التعليمي من وسائل االتصال المباشرة بين الموجه التربو  الصفيةالزيارة  وتعد

ككل، حيث يتمكن الموجه التربوي من مالحظة المعلم داخل البيئة التعليمية التعلمية واالطالع ومتابعة 
ما يجري في الصفوف الدراسية والمرافق التعليمية المختلفة، وللزيارة الصفية هدف رئيسي وهو التأكد 

  ).  242، 2005لم (عطاري وآخرون، من توافر بيئة موائمة تشجع التالميذ على التع
  :منها والفوائد األهداف من مجموعة الصفية الزيارة وتحقق أهداف الزيارة الصفية:

 الطبيعي شكلها وعلى مباشرة، بطريقة التعلمية التعليمية المواقف مالحظة.  
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 لتلبيتها للتخطيط الفعلية، والمعلمين الطالب، حاجات على الوقوف.  

 للمنهاج المعلم تطبيق مدى على الوقوف.  

 المدير أو التربوي الموجه مع عليه اتفقوا لما المعلمين تنفيذ مدى تقويم.  

 للطالب المشتركة التعليمية المشكالت عن أساسية معلومات جمع.  

 294 ،2007 السعود،(الصف غرفة داخل المعلم مع وتفاعلهم الطالب تقدم مدى مالحظة.( 

إن اإلعداد الوافي للزيارة الصفية يساعد على نجاحها ومن أبرز ما يتناوله هذا  اإلعداد للزيارة الصفية:
  اإلعداد، ما يأتي:

 .تحديد الهدف من الزيارة الصفية  
  معرفة المساعدة التي سبق أن ُقدمت للمعلم الذي سيزار صفه لمعرفة ما إذا كان المعلم قد

  تطور وتحسن إلى األفضل أم ال.
  ي للنظريات والحقائق التربوية والعلمية التي ممكن أن يطبقها في هذه مراجعة الموجه التربو

  الزيارة الصفية.
 .أن يحصل الموجه على معلومات عن التالميذ الذين سيزور صفهم 
  أن يقوم الموجه بالزيارة الصفية في وقت مالئم وفي جو نفسي طيب وليحذر القيام بها وهو

  ).377، 2008يكون دقيقًا في مالحظته (الزهيري، متعكر المزاج ألنه في هذه الحالة لن 
  لزيارة الصفية أنواع متعددة حسب الهدف منها والحاجة إليها وهي:: لأنواع الزيارة الصفية

  :وهي الزيارة التي يقوم بها الموجه التربوي للمعلم بدون اتفاق مسبق بغية الزيارة المفاجئة
والتربويون بين )، 124، 2008الوقوف على ما يجري في الصف في األحوال العادية(سنقر، 

، أما المؤيدون فحجتهم في ذلك أن الزيارة الصفية المفاجئة تتيح للموجه رافضمؤيد لها و 
الموقف التعليمي على الطبيعة دون تكلف أو استعداد مسبق  التربوي فرصة حقيقية ليشاهد

األمر الذي يظهر أثر البرنامج التوجيهي على المعلم، كما أنها تهبه مجاًال أكثر خصوبة 
لجمع مالحظات من أجل تطوير برنامجه التوجيهي. وأما الرافضون لمبدأ الزيارة المفاجئة 

صبغة التفتيشية، وتتنافى مع مفهوم التوجيه التربوي فحجتهم في رفضهم أن هذه الزيارة تتسم بال
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الحديث الذي يقوم على التعاون ويؤكد على أهمية التخطيط المشترك، كما أنها قد تسبب 
االرتباك لدى بعض المعلمين خصوصًا أولئك الذين يرون أن هدف التوجيه التربوي هو مجرد 

  ). 114- 113، 2004وضع تقدير للمعلم (طافش، 

  ة المرسومة أو المتفق عليها والمخطط لها: وهي الزيارة التي تتم بناء على تخطيط مسبق الزيار
بين الموجه التربوي والمعلم وبموعد محدد من قبل، وقد تتم من خالل التنسيق بين مدير 

وذلك لمناقشة قضايا تتعلق بالتالميذ أو المنهاج ومدى مالءمته لهم، أو  المدرسة والمعلمين
ية التعليمية التعلمية، بما يساعد على بث الثقة في نفوس المعلمين والوقوف على لسير العمل

)، وهذا النوع من الزيارات أكثر األنواع 124، 2008نشاطاتهم في أفضل صورها (سنقر، 
 انسجامًا مع األصول التربوية للتوجيه التربوي الحديث.

   :وتنقسم هذه الزيارة إلى قسمين:الزيارة المطلوبة  

ا أن تكون بناًء على طلب من مدير المدرسة أو من المعلم، وهذه تتطلب نوعًا من المعلمين إم - 1
بلغوا درجة من النضج بحيث ال يخجل أحدهم من طلب المساعدة إذا احتاج إليها، كالتشاور 
حول موقف تعليمي معين، أو استخدام طريقة تدريس حديثة، أو حل مشكلة عارضة وفي مثل 

  بد أن تكون هناك درجة عالية من الثقة بين المعلم والموجه التربوي.هذا الموقف ال 
وٕاما أن يطلبها المعلم المتميز ليعرض على الموجه التربوي بعض الخطط، أو وسائل تعليمية  - 2

حديثة، أو سجالت متابعة مبتكرة، أو أساليب جديدة في إدارة الصف وٕابراز األنشطة، وهذا النوع 
يتطلب وجود عالقة زمالة خاصة ورفيعة قائمة على االحترام المتبادل بين  من الزيارات نادر ألنه

. ومن إيجابيات الزيارة المطلوبة: أنها تقضي على ةاألطراف المتعاونة للنهوض بالعملية التربوي
ارتباك المعلم فيما لو تمت الزيارة بصورة مفاجئة، أو بصورة مخطط لها، ثم أن التركيز في مثل 

ت يكون حول نقاط معينة طلبها المعلم، ولن يشعر بالحرج أو االضطراب إذا وقع في هذه الزيارا
 ).116-115، 2004الخطأ. (طافش، 
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  :هي أو مراحل للزيارة الصفية ثالث خطوات: خطوات الزيارة الصفية
 (ما قبل الزيارة الصفية) المعلم لكسر مع لقاء قبلي التربوي الموجه حيث يعقد : مرحلة التخطيط

بهدف الزيارة والتعرف على خطته لذلك اليوم والجوانب األساسية  هوتعريف معهالجمود وبناء الثقة 
  التي سيتم مالحظتها أثناء الدرس.

 رصد ل ةالدرسي حضور الحصةمرحلة التنفيذ (القيام بالزيارة الصفية): حيث يقوم الموجه التربوي ب
  السلوك التعليمي للمعلم.

 المعلم لمناقشة مع بعدي  لقاءالتربوي الموجه حيث يعقد : قويم (ما بعد الزيارة الصفية)مرحلة الت
وذلك من أجل مساعدة المعلم على التحليل  ،وتحليل الموقف التعليمي التعلمي تحليًال منهجياً 

والتأمل واقتراح الحلول من خالل تزويده بتغذية راجعة وتشجيعه على التقويم الذاتي، حيث يعزز 
الموجه التربوي نقاط القوة والنواحي اإليجابية لدى المعلم ويشخص نقاط الضعف عنده ويساعده 
على عالجها والتغلب عليها، بعد ذلك يطلع الموجه مدير المدرسة بصفته موجهًا مقيمًا على 

  ). 79، 2008االقتراحات التي انبثقت من االثنين ليتابع ذلك مع المعلم (عايش، 

المبادئ  ةعلى الموجه التربوي مراعاالصفية الهدف منها الزيارة لكي تحقق و  الصفية: مبادئ الزيارة
  :اآلتية
 .أن يرتب موعد الزيارة مع المعلم أثناء المقابلة التي تسبق الزيارة  

 .أن يدخل الصف بهدوء ويتجنب أن يجذب انتباهًا غير ضروري  

  لوجوده بينهم.أن يبتسم حتى يشعر المعلم والتالميذ بأنه سعيد  

 .أن يتجنب إعطاء المالحظات أثناء الدرس  

 .أن يسجل نقاط القوة والضعف في الدرس لمناقشتها في اللقاء بعد الزيارة  

  أن يركز على عملية التعلم والتعليم وليس على المعلم)Marks, et, al, 1985, 218 -219 ( 

 وذلك بالغاً  يكون قد أثرها أن كما التعلمية التعليمية العملية تحسين في كبير دور الصفية وللزيارة
 تكون ولكي. لها التمهيد وفي بل الزيارة أثناء في التربوي الموجه يتبعه الذي األسلوب على يترتب
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 الدرس بنوع الزيارة مدة وتتحدد. مناسبة لفترة طويلة مدتها تكون أن يجب ،وظيفتها وتؤدي مثمرة الزيارة
 تكوين من يتمكن حتى كامل درس هي التربوي الموجه يقضيها مدة وأفضل ،وهدفها الزيارة وبنوع
 قبل التعليمي الموقف عن المطلوبة المعلومات من ممكن قدر أكبر على الحصول ومن واضح، تصور
 وفق ومستمرة متكررة تكون أن ينبغي الزيارة مهمة تكتمل ولكي. وتطويره لتحسينه مقترحات وضع
 بزيارة التربوي الموجه يكتفي أال ينبغي إذ ،)Marks, et, al, 1985, 155-156(فعال عمل برنامج
 انطباعاً  تعطي الواحد للمعلم الزيارات تكرار إن. لمهمته المعلم أداء مدى على خاللها من يحكم واحدة

 من لكل الذاتي الرضا ويحقق والعدل بالموضوعية يتسم قرار وٕالى مقنعة نتيجة إلى وتوصل واضحاً 
  .والمعلم الموجه

ومما سبق فإن الزيارة الصفية تتيح للموجه التربوي الوقوف على جميع عناصر العملية التعليمية 
غرفة الصف، وتساعده على جمع المعلومات المتصلة بها لتحسين الموقف التعليمي في  تجريالتي 

  الضعف ومعالجتها ومعرفة جوانب القوة وتعزيزها.  وتشخيص جوانب
   الشخصي الفردي مع المعلم :االجتماع  -3

األساليب التوجيهية لمعاونة المعلمين، ورفع معنوياتهم، وأكثرها فاعلية لتحسين  أعظموهو من 
  ويأخذ شكلين أساسيين: )،129، 2006التدريس ويتم هذا االجتماع في أي مناسبة (خالد، 

  االجتماع الذي يعقب زيارة الصف: -1 -3

في إحداث النمو المهني لكل من الموجه التربوي والمعلم، فغالبًا ما  ولهذا االجتماع أهمية كبيرة
يتضمن مناقشات بين الطرفين حول بعض القضايا التربوية الخاصة والعامة. ويهدف إلى توجيه المعلم 

  وٕارشاده لتحقيق النمو الذاتي واالرتقاء بمستوى التالميذ وزيادة نشاطهم بهدف تحسين مستوى التعلم.
والمعلم إعدادًا مسبقًا له، واتفاقًا على معايير  التربوي المثمر بين الموجه االجتماعويتطلب 

 الموقف التعليمي الجيد، التي تستند إلى دعامتي التربية الحديثة وعلم النفس التربوي الحديث. بحيث
ن تستخدم هذه المعايير في الحكم على مدى سالمة موقف المعلم التعليمي وذلك في سبيل تحسي

  ).   114، 2010، جمل والمقطرن( الموقف التعليمي ككل
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ويفضل أن يتم االجتماع بين الموجه التربوي والمعلم في الصف الذي شاهد الموجه فيه المعلم 
زيارة مباشرة وٕانما بعد فترة الباالطمئنان والثقة، ويستحسن أال يعقد االجتماع بعد  المعلمحتى يشعر 

  ). 64، 2001وام الرسمي (البدري، مناسبة أو بعد انتهاء الد
أما بصدد المالحظات المتعلقة بتقويم عمل المعلم فيفضل أن يتم اختيار أداة المالحظة بشكل 

 Sullivanومن المستحسن أن يقوم المعلم بتحديد األداة بنفسه ( التربويتعاوني بين المعلم والموجه 
&Glanz, 2000, 81بعد المقابلة وباالتفاق مع  التربويبل الموجه )، وأن يتم كتابة المالحظات من ق

المعلم، وأن تتركز على أمور هامة تخص العملية التربوية بصورة عامة مع التأكيد على النشاطات 
  .)64، 2001والممارسات التي تحدث داخل الصف(البدري،

أن يعوق أو "وعلى الرغم من أن تقييم فعالية المعلم يمكن أن يكون ضروريًا لكنه من المحتمل 
 )، ولذلك ينبغي علىHoy &Forsyth, 1986, 3يدمر أية محاولة لتحسين عملية التعلم والتعليم" (

وأن يحترم شخصية  ،الموجه االبتعاد عن أسلوب المجاملة واعتماد األسلوب الموضوعي في التقويم
والحذر من تجريحه واالستخفاف  ،المعلم وآراءه من خالل سيادة العالقات اإلنسانية في المقابلة

بطريقته وأسلوبه التدريسي بل يشعره بأنه يساعده ويقدم له المعونة التي يحتاجها من أجل النهوض 
  بمستوى هذه العملية الرفيعة.

  والمعلم دون زيارة سابقة للصف: التربوي االجتماع الذي يعقد بين الموجه -2 -3 

على دعوة من المعلم نفسه لتبادل الرأي في مشكلة تعليمية ما يتم بناًء  االجتماعاتوأفضل هذه 
معينة، والمبادئ الهامة لنجاح مثل هذه االجتماعات أن تهيأ الفرصة للمعلم للمناقشة الحرة الوافية 

نه، بحيث يمكنان من تحقيق اللمشكلة، كما يتطلب أن يكون موعد االجتماع مناسبًا، وكذلك مك
ن المعلم مستعدًا لهذا االجتماع حيث أنه الداعي له لشعوره بالمشكلة، الغرض. ومن الطبيعي أن يكو 
  بشأنها.  التربوي وبالحاجة للتشاور مع الموجه

وذلك بجمع المعلومات والبيانات عن  ،وعلى الموجه التربوي أن يحضر جيدًا لهذا االجتماع
الذين تتصل بهم المشكلة: مستواهم  المعلم: مؤهالته وخبراته وتقاريره السابقة، وغير ذلك؛ وعن التالميذ

التحصيلي، وظروفهم االجتماعية وغير ذلك، وعلى الموجه التربوي تجنب وضع اقتراحات ونتائج 
له من آراء،  يمحددة مسبقًا، بل ينظر إلى االجتماع باعتباره فرصة يدلي فيها كل منهما بكل ما يعن
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بدراسة موقف معين دراسة موضوعية لتحسينه ويناقشها مع الطرف اآلخر مناقشة بين ندين يهتمان 
  ). 135، 2008 سنقر،(

لكي يتمكن من تطبيقها  ،الموجه التربوي المعلم ويقنعه باالقتراحات التي يقدمها يناقشوالبد أن 
عن تقديره لحرص المعلم على تطوير عمله وما يبذله من جهد يدعو  االجتماعوأن يعرب في نهاية 

معربًا عن استعداه الدائم للتشاور معه فيما يراه مفيدًا  ،إلى الثقة بنجاحه في تحسين الموقف التربوي
  .من موضوعات أو مشكالت تتعلق بالمهنة

  : األساليب الجماعية: النوع الثاني

إن استخدام األساليب الجماعية في التوجيه التربوي يحقق فوائد ونتائج إيجابية كثيرة سواء في 
والمعلم. فهي توفر للمعلم  التربوي أم في مجال النمو المهني لكل من الموجه العامالمجال التربوي 

ي تحديدها وتوفر شعور االنتماء وترفع من روحه المعنوية وتجعله أكثر حماسًا لألهداف التي يشارك ف
له خبرات غنية تساعده على التقدم في العمل وتحسين عالقاته اإلنسانية، كما تكون عونًا لمعالجة 

  ). ومن أهم األساليب الجماعية:65، 2001العديد من المشكالت التربوية (البدري،
  االجتماعات العامة للمعلمين: -1

تنسيق بينها، وٕايجاد أساس مشترك من هي وسيلة لتحقيق التكامل بين جهود المعلمين وال
الخبرات، وتجميع األفكار في مواجهة المشكالت التربوية والتعرف على مواطن االختالف واالتفاق بين 

  البد من مراعاة ما يلي: ،قدراتهم. ولتحقيق فعاليات ملموسة لالجتماعات العامة للمعلمين
 كالت ذات اهتمام لدى المعلمين التخطيط السليم لهذه االجتماعات: وذلك باختيار مش

ومشاركتهم في تحديدها، وتشخيصها وتوقعات حلولها، كما ينبغي أخذ آرائهم في مكان 
  وزمان عقد اللقاءات، ومن حقهم اختيار المتحدث بهذه االجتماعات. 

  تتطلب هذه االجتماعات قيادة تربوية تمتلك مهارة عالية تمكنها من تهيئة المناخ الذي يساعد
  المناقشة بحرية. على

  ومن الضروري توفير التسجيل المنظم لهذه االجتماعات وللنتائج والمقترحات التي يراها
   ).272، 2007المعلمون، ومتابعة تنفيذ ها لضمان نجاح هذه االجتماعات(السعود، 
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إيمان الموجه التربوي بالعمل  فيأن أهمية االجتماعات تكمن  ،ويتضح من خالل العرض السابق
لجماعي القائم على التعاون وتبادل اآلراء والخبرات، ألن لها دورًا في مساعدة المعلمين على حل ا

مشكالتهم والكشف عن حاجاتهم ورغباتهم، ويجب أن تتم هذه االجتماعات في جو ودي بعيدًا عن 
  التعصب لألفكار واآلراء المتبادلة.

  المحاضرة: -2

هتمام التربويين، وتطرح تساؤالت حولها، ولكي تتضح الرؤية تبرز أحيانًا في الميدان قضية تثير ا
وتتوحد اآلراء، وال يترك المجال للظن والتخمين، فإن الموجه التربوي يخطط لتنظيم محاضرة يلقيها 
بنفسه، أو يدعو إليها واحدًا من المختصين في مجالها، ويدعو المعلمين لالستماع إليها، والمشاركة 

  خالتهم. فيها بأسئلتهم ومدا
  وتحقق المحاضرة الفوائد المرجوة منها إذا توافرت فيها الشروط اآلتية:

  إذا كان موضوعها عصريًا له عالقة باهتمامات المدعوين.  •

  أن تعد بعناية بحيث تكون أفكارها متسلسلة ومتكاملة.  •

  أن يكون المحاضر فصيح اللسان متمكنًا من ناصية البيان.  •

  ).   138،  2004أن يكون وقتها مقبوًال وتوقيتها مالئمًا ( طافش،   •

  الندوة التربوية: -3

نشاط تربوي هادف يشارك فيه مدير الندوة الذي يتمتع بمهارة إدارة الحوار وعدد من  الندوات
أفراد في مناقشة موضوع محدد يكون محورا للندوة ) 6- 3يتراوح عددهم بين (المختصين والخبراء 

وفيها يطرح كل مشترك وجهة نظره وآراءه حول الموضوع. وقد يكون أشخاص  حددون أهدافها،وي
العاملين في وبعض  الندوة من المعلمين فقط ويجوز أن يختار آخرون من أولياء أمور التالميذ المثقفين

. األسرةلما في ذلك من فائدة في تعزيز الصلة بين المدرسة و  المؤسسات الثقافية والعلمية األخرى
مما يساعد  ،وغالبًا ما يتم اختيار المشاركين في الندوة على أساس تشابه المشكالت التي يواجهونها

على تبادل اآلراء واألفكار والخبرات المشتركة. وُتكسب هذه الندوات المعلمين خبرات جديدة، وتوضح 
المفتوح التعمق في  بعض المسائل لهم وتحدد أسبابها ونتائجها، وتتيح لهم عن طريق النقاش
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، ومن الضروري أن يشرك الموجه التربوي المعلمين األكفياء عند اإلعداد للندوة المشكالت المطروحة
واختيار موضوعها، وأن يكلف بعضهم بتسجيل المناقشات واستخالص النتائج التي تفيد في التخطيط 

  ).140، 2008(سنقر، لندوات قادمة وفي عملهم اليومي
  التربوي مراعاة أمور هامة لنجاح الندوة منها: الموجهويجب على 

اإلعداد الجيد للندوة من حيث اختيار الموضوع وكيفية توزيع األدوار بين أعضاء الندوة، مع  - 1
  التنسيق المستمر فيما بينهم لتجنب التكرار، وتحديد الزمن المقرر لكل مشارك. 

في الندوة بشكل ملخص، مع توجيه األسئلة بطريقة  العمل على تأكيد النقاط الرئيسية وٕابرازها - 2
  تضمن اإلحاطة بموضوع الندوة من جميع جوانبه.

الحرص على ضبط الزمن المقرر لكل متحدث والزمن المخصص للنقاش، وٕاتاحة الفرصة ألكبر  - 3
  ).274، 2005عدد من المشتركين إلبداء آرائهم (عطاري وآخرون، 

الندوات تعالج قضية تهم المعلمين في الميدان التربوي، وتتيح الفرصة  أننالحظ مما سبق 
لالتصال المباشر بين المشاركين والحضور واالستماع إلى وجهات النظر حول القضايا المطروحة، 

  وتسمح بتبادل الخبرات بين الموجهين والمعلمين للوصول إلى األهداف المخطط لها.
  الحلقات الدراسية: -4

وجه التربوي حلقة دراسية من المعلمين لبحث موضوع تربوي معين، ويحدد لكل منهم ينظم الم
جانبًا معينًا من البحث، بحيث يعمد كل معلم إلى دراسة الجانب المكلف به والتعمق فيه وتقديم التقرير 

الحلقة  الكافي عنه، مما يتيح مجاًال كبيرًا للمناقشة والمدارسة بين أعضاء الحلقة، والبد في نهاية
  ). 140، 2008لواقع التربوي (سنقر، اأوضاع بحث  الدراسية من تثبيت النتائج الواردة والمناسبة

  اللـجـان:  -5

إن اللجان المنتخبة أو المختارة لبحث مشروع معين أو مشكلة خاصة أو إصدار قرارات أو 
لموجه التربوي لتحسين تعد من األساليب المهمة التي يستخدمها ا ،توجيهات حول موضوعات معينة

فهي تساعد على تطوير أعضاء الهيئة التعليمية وحل مشكالتهم. ولهذه اللجان  ،العملية التربوية
ويمكن  ،مميزات عديدة فهي تساعد على التوصل إلى أحكام ناجحة بصدد الموضوعات التي تتناولها
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لمعلمين كأولياء األمور أو من خالل الحصول على أفكار جديدة فضًال عن كونها تضم أعضاء غير ا
وتساعد أعضاءها على تحمل  ،أحد المسؤولين أو أعضاء المنظمات المهنية والوطنية في المنطقة

مسؤولية أوسع. وعادة ما تكون هذه اللجان قليلة األعضاء نسبيًا وهي بهذا تتيح فرصة أكبر لألعضاء 
  ). 69، 2001ألن يشاركوا في المناقشة وتقديم المقترحات للمشكلة موضوع البحث والدراسة(البدري،

  المؤتمرات التربوية: -6

عي هادف يتبادل فيه مجموعة من المهتمين بالعملية التربوية من نشاط جم : هوالمؤتمر التربوي
موجهين ومديرين ومعلمين وخبراء تربويين خبراتهم وقضايا وأمورًا تهمهم سعيًا وراء حلول تربوية 

). ويعمل المؤتمر  70، 2005المؤتمر التربوي تخطيطًا تشاركيًا ( الطعاني،  ويتطلبمناسبة لها، 
  أهداف عديدة من أهمها: التربوي على تحقيق 

 وتعريف  ،تنمية روح التعاون بين المعلمين المشاركين بالمؤتمر وبين المشاركين اآلخرين
المعلمين بحاجات مدارسهم وبالموضوعات العلمية والمهنية والتربوية المتعلقة بممارستهم 

  الصفية. 
 والتصدي لمشكالتهم    زيادة إطالع المعلمين وتوسيع معارفهم وتشجيعهم على البحث العلمي

 ومنحهم فرصة للتعبير عن وجهات نظرهم إزاء القضايا التربوية المطروحة ،التي تعترضهم
  ). 70، 2001(البدري، 

  الدروس التوضيحية:  -7 

وبحضور  ،علم متميز داخل الصفمنشاط عملي يقوم به الموجه التربوي أو : الدرس التوضيحي
يرغب الموجه التربوي التي  الطرائقمن  طريقةأو أي ، تدريس فعالةطريقة  لعرضعدد من المعلمين، 

       ).71، 2008، العياصرة(بطريقة علمية محسوسة في إقناع المعلمين بفعاليتها وأهمية استخدامها
الدروس في إثارة رغبة المعلمين واهتماماتهم بالوسائل واألساليب والطرائق  هذهوتكمن أهمية 

وفي  ،وفي االستفادة من اآلراء التي تطرح لتحسين طرائق التعليم ،المبتكرة وفي بعث الثقة بأنفسهم
  تشجيع المعلمين على اإلبداع واالبتكار سواء المشاهدين لهذه الدروس أو القائمين بتدريسها. 
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   إلى تحقيق األهداف اآلتية: ةس التوضيحيو سعى الدر ت :ةس التوضيحيو الدر  أهداف

الدليل على إمكانية تطبيق األفكار واألساليب التي يتحدث عنها  ةتعطي الدروس التوضيحي - 1
 .وجه التربويالم

تتيح مناقشة األفكار والصعوبات التي تعترض عملية التطبيق وٕامكانياته في مختلف  - 2
 الظروف.

 ثقة المعلم بنفسه. من تزيد  - 3
 .هعلى تطوير أدائهم وتحسين همم أساليب مبتكرة مما يساعداستخداكساب المعلمين مهارة إ - 4
من خالل التعاون المشترك بين التخطيط المعلمين و  وجهين التربويينتوثيق الصلة بين الم - 5

 والمعلمين. ويوجه التربمما يتيح الفرصة للتواصل اإليجابي بين الم ،والتنفيذ والتقويم
 التربوي الختيار فعالية أفكاره وٕامكانية تطبيقها في الظروف المتاحة وجهإتاحة الفرصة للم - 6

  ).289 -288، 2010 (عطوي،
"ويستلزم الدرس التوضيحي تخطيطًا مكثفًا من قبل الموجه التربوي ويتضمن ذلك تحديد نوع 

الذي سيقدم الدرس، وجدولة الزيارة وتحضير أحد الصفوف المدرسية لتقديم  المعلمالدرس، واختيار 
الدرس فيه، واختيار وسائل المالحظة التي سوف تستخدم في الدرس، وجدولة التخطيط القبلي 

  ). Marks, et, al, 1985, 235والمقابالت التقويمية للحاضرين" (
موجه التربوي بعقد اجتماع بعد انتهاء ولكي يحقق الدرس التوضيحي هدفه ينبغي أن يقوم ال

اآلراء بصددها والتوصل في النهاية إلى اتفاق حول ما  وتبادلالدرس حول النقاط المتعلقة بالدرس 
   ).69، 2001ينبغي القيام به عند التطبيق لهذا األسلوب من معلمين آخرين (البدري، 

لها أثر كبير على تحسين مستوى أداء المعلمين، والتأكيد  التوضيحيةأن الدروس  ،نرى مما سبق
على تطبيق العديد من األفكار التي كانت تطرح لهم نظريًا خالل المداوالت التوجيهية واللقاءات 

  واالجتماعات.
  تبادل الزيارات بين المعلمين:  -8

ويزيد من ثقته  ،نفس المعلمالزيارات المتبادلة أسلوب توجيهي مرغوب فيه ألنه يترك أثرًا طيبًا في 
زيارة معلم أو أكثر لمعلم آخر داخل بنفسه، ألنه يجري في مواقف طبيعية غير مصطنعة، ويتم فيه 
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وقد تكون الزيارات المتبادلة بين معلمي المدرسة الواحدة أو معلمي عدد من  ،الموقف التعليمي
(الشهري،  لتربوي أو مدير المدرسةتحت إشراف الموجه ا الزياراتالمدارس المتجاورة، وتتم هذه 

  ، ولكي تؤدي هذه الزيارات الغرض من ورائها وتحقق أهدافها البد لها من:)73، 2013
  .االهتمام بإقناع المعلمين بالعائد التربوي لهذا األسلوب  
 .تقديم المساعدة للمعلم الذي ستتم زيارته في مجاالت التخطيط والتنفيذ والتقويم  
  التعاوني والحرص على تحديد أهداف الزيارة.التخطيط  
 من خالل لقاء تربوي يعقب الدرس لمناقشة األنشطة التعليمية،  ،تقويم الموقف التعليمي

ومهارات الموقف التعليمي، ومدى تحقق األهداف المرسومة، مع الحرص على أن تتم مناقشة 
ن النقاش موضوعيًا بعيدًا عن األنشطة التعليمية في جو من األخوة والمحبة والمودة، ويكو 

التجريح وتصيد األخطاء، مع االهتمام بإبراز مواطن اإلجادة والقوة في أداء المعلم ومناقشة 
  السلبيات بأسلوب تربوي مناسب.

  ،189، 1996توفير المناخ التربوي، والبيئة التعليمية لنجاح هذا األسلوب ( الحبيب  .(  

بعضهم البعض الكثير من المعارف والخبرات، ألن العالقات وقد ثبت أن المعلمين يتعلمون من 
التي تسود بين المعلمين غالبًا ما تشجعهم على تبادل الرأي ووجهات النظر بحرية إزاء المشكالت التي 
يواجهونها كما أن طرحهم لألفكار يتسم بالجرأة والصراحة، كما تتيح هذه الزيارات الفرصة الستثمار 

  ).  166-165، 2000( الفنيش وزيدان،  اهتمامات المعلمين
من أساليب التوجيه التربوي الفعالة التي تعد أن تبادل الزيارات بين المعلمين  ،ويتضح مما سبق

ي يحتاجه المعلم في التدريس، فهو بذلك يتعرف على إبداع ذال المهنيتساعد على تحقيق النمو 
  زمالئه ويكتسب خبرة في مجال عمله.

  الموجهة:القراءة  -9

تتطلب التطورات والتغيرات والتجديدات في الميادين التربوية المختلفة من المعلمين ضرورة 
حتى يستطيعوا اللحاق بكل هذه التغيرات، ولذلك البد لهم من االهتمام  ،الوقوف على كل ما هو جديد

هم ومن هنا كانت بالقراءات المستمرة في كل ما هو جديد وعلى وجه الخصوص ما يتعلق أساسًا بعمل
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المطالعة المنتظمة الهادفة أسلوبًا من أساليب تنمية المعلمين مهنيًا من خالل إثارة اهتمامهم بالقراءات 
  ).255، 2007واقتناء الكتب وتبادلها وتوجيهيهم إليها توجيهًا منظمًا ومدروسًا(السعود،

والتي لنمو األكاديمي والمسلكي تعتبر القراءة الموجهة من األساليب التي تحقق للمعلم أسباب او 
على إكساب خاصة أن المعرفة في تسارع مستمر حيث تعمل  تنعكس إيجابًا على أدائهم لعملهم،

له كما تمكنه من تكيف وتطوير متطوير معلوماته وتحسن أساليب عالمعلم مهارات التعلم الذاتي و 
وي الذي يعيشه المعلم بحيث يكون مواكبًا الخبرات العالمية المتنوعة لتتالءم والواقع التعليمي الترب

  ).156، 2008ألحدث التطورات مما يفيد في تحصيل التالميذ وتقدمهم ( سنقر، 
  وتتخذ القراءة الموجهة العديد من األشكال أهمها:

يطلب الموجه التربوي من المعلمين أن يبحثوا في موضوعات من شأنها أن تساعد في تنميتهم   •
  تربويًا.

الموجه التربوي المعلمين في اختيار عناوين معينة تساعدهم في معالجة القضايا التي تهمهم  يساعد  •
  مثل العناية بالتالميذ المتأخرين دراسيًا أو رعاية التالميذ المتفوقين.

يوصي الموجه التربوي المعلمين بقراءة كتب يمكن أن تساعد المعلم في التخلص من مشكلة يعاني   •
  ت المشكلة شخصية تتعلق بحياته أو مهنية تتعلق بأدائه.منها سواء أكان

  يوصي الموجه التربوي المعلمين بقراءة كتب من شأنها أن تعالج ضعفًا يعاني منه المعلم.  •

ه فيرسل صورة منه إلى إدارات المدارس أوقد يصور الموجه التربوي مقاًال أعجبه في كتاب قر   •
  ).136، 2004لتعميمه على المعلمين (طافش، 

ت التربوية أوفر اوال شك أن التقدم التكنولوجي ساعد كثيرًا على جعل االطالع على المستجد
تسهم في مده باستمرار وبشكل دوري بكل  ،وأسهل. حيث يمكن للمعلم أن يقيد اسمه في سلسلة علمية

المسجلة  نترنيتاإلما يدور في مجال التوجيه التربوي أو مجال التربية. وٕالى جانب ذلك ساهمت مواقع 
  ).239، 2005ت التربوية الحديثة (عطاري وآخرون، اعلى المستجد االطالعحديثًا في تيسير 

ويتضح مما سبق دور الموجه التربوي في تغيير اتجاهات المعلم نحو القراءة وتوظيفها، من خالل 
مع روح العصر والوقوف  الخارجية وتبادل الكتب، مما يساعده على التماشي بالقراءاتإثارة اهتمامه 
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وٕاغناء رصيده  اً مهني تهعلى أحدث النظريات والتطورات في ميدان التربية والتعليم، مما يسهم في تنمي
  الثقافي.

  النشرة التوجيهية: -10

، تتيح له تقديم بعض الخبرات أو والمعلمين التربوي وسيلة اتصال مكتوبة بين الموجه وهي
من خاللها أن ينقل إلى  التربوييستطيع الموجه  األفكار التربوية، كماالحلول أو المقترحات أو 

كما أنها تساعد على  ، ومشاهداته، ومقترحاته بقدر معقول من الجهد والوقت،قراءاتهالمعلمين خالصة 
، 2012ترشد المعلمين إلى بعض المراجع العلمية والمهنية (عمر،و  والمعلمين الموجه بين الصلة توثق
58.(   

  تسعى النشرات التوجيهية التي يوزعها الموجه التربوي على المعلمين إلى تحقيق األهداف التالية:و 

  توفر للمعلمين مصدرًا مكتوبًا، ونموذجًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. -1     

  تكسب المعلمين مهارة نقد ومحاكمة ما يقرؤون من أفكار تربوية. -2     

  الموجه التربوي للمعلمين وتحدد أدوارهم فيها.توضح أهداف خطة  -3     

  تحفز المعلمين على التفكير ببعض المشكالت التعليمية واقتراح بعض الحلول المناسبة لها. -4     

تعرف المعلمين ببعض األفكار والممارسات واالتجاهات التربوية الحديثة على المستوى  - 5
  المحلي والعالمي.

بإحصاءات ومعلومات ووسائل تعليمية حديثة تتعلق بتخصصهم وبالمادة التي تزود المعلمين  - 6
  يدرسونها.

تزود المعلمين بإرشادات خاصة حول كيفية إعداد أو عمل أو استخدام اختبارات وأجهزة  - 7
  ووسائل تعليمية معينة.

خطيب، الو تزود المعلمين بأسماء المجالت الدورية والكتب الجديدة المتخصصة ( الخطيب  - 8
2003 ،220-221 .(  
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  كوسيلة توجيهية إذا توافرت بعض المواصفات لهذه النشرات، ومنها: التربوية وتزداد فاعلية النشرات

  أن تشمل مقدمة واضحة تبرز األهداف والنتاجات التعليمية المتوقع تحقيقها. - 1

  .أن تكون لغتها سهلة وواضحة وسليمة - 2

  دًا ما أمكن، وأن يلبي هذا الموضوع حاجة المعلمين.أن تتناول النشرة موضوعًا واح - 3

أن تكون المعلومات والحقائق التي تتضمنها دقيقة وحديثة، وأن تكون عملية من حيث المقترحات  - 4
  واألمثلة التي تتناولها.

  أن يكون إخراجها من حيث التبويب والطباعة مناسبًا بحيث تغري المعلم بقراءتها. - 5

  على إحداث تغير في سلوك المعلمين وممارساتهم. أثيرهامدى تم و أن يق - 6

  ).   89، 2002أن تعزز باستخدام أساليب توجيهية أخرى ( عبد الهادي،  - 7

أهمية اإلعداد الجيد للنشرات التوجيهية لما لها من دور مهم في تحسين  ،ويتضح مما سبق
ت تربوية في المنهاج أو االعملية التعليمية، فغالبًا ما تتضمن توجيهات في تقنيات التعليم أو مستجد

  في إثراء خبرته العلمية والثقافية. المعلمتوصيات يستفيد منها 
  : الدورات التدريبية -11

يتصل الموجه التربوي يوميًا بالميدان، ويطلع على جوانب العمل وعلى المشكالت التي يواجهها 
المعلمون، وعلى النقص في الخدمات التعليمية المقدمة للتالميذ، وعلى ضوء ذلك يستطيع الموجهون 

  الحظونها.اقتراح بعض الدورات التدريبية التي تعالج جوانب الضعف التي ي تعاونيالتربويون وبجهد 
إذ تفيد الدورات التدريبية المعلمين في إنعاش قدراتهم وتحسين أدائهم وتحررهم من المسؤوليات 

والروتين الذي تعودوا عليه، لذلك هم بحاجة إلى تحسين وتنمية أدائهم عن طريق  بهاالتي تعودوا القيام 
  )268، 2007ة.(السعود، التدريب واالطالع على أحدث األساليب التدريسية والوسائل التعليمي
تعقد لتلبية حاجة تدريبية معينة،  ،والدورة التدريبية عبارة عن: نشاط تدريبي ينفذ خالل فترة زمنية

إدارية تتضمن الهدف منها، وشروط قبول الدارسين بها، ومكان انعقادها، وتاريخ  تعليماتوتصدر بها 
  ).371، 2003ج زمني (البستان وآخرون، بدئها وانتهائها، وهي تشتمل على منهج تدريبي وبرنام
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  ويمكن تحديد األهداف التي يسعى التدريب التربوي لتحقيقها وهي:

  زيادة معارف المعلمين ومعلوماتهم. - 1
  إكساب المعلمين بعض المهارات الالزمة لتطوير كفاياتهم اإلدارية. - 2
  مواكبة المعلمين لالتجاهات والتطبيقات التعليمية والتقنية الحديثة. - 3
  تهيئة بيئة مناسبة للتواصل اإلنساني والمهني للعاملين في البيئة التربوية. - 4
التدريب المستمر للمعلمين على مهارات التربية وذلك عن طريق ممارسة البحوث التربوي  - 5

 ).209، 2005واالنخراط في المشاغل والدراسات الميدانية. (الطعاني ، 
  د وضع برنامج تدريبي للمعلمين:والبد للموجه التربوي من مراعاة ما يلي عن

  تحديد األهداف واألولويات التي توجه فعالية التدريب.  - 1
  معرفة كافية بواقع المتدربين وتحسين فعالياتهم التعليمية. - 2
  أن يكون مكان التدريب وتوقيته متوافقًا مع واقع المعلمين وحاجاتهم. - 3
  هم الميداني.أن يلبي محتوى البرنامج التدريبي حاجات المعلمين في عمل - 4
  أن يوفر الوسائل والتقنيات وكل ما يفيد على مساعدة المعلمين على المشاركة في التدريب. - 5
  أن يسعى لتطبيق أسلوب التدرب الذاتي. - 6
-165، 2008أن يتم تقويم التدريب ومعرفة أثره على أداء المعلمين وممارساتهم (سنقر،  - 7

167. (  
أن الدورات التدريبية من أساليب التوجيه التربوي التي تساعد  ،ونالحظ من خالل العرض السابق

واكتسابهم خبرات جديدة، لذا يجب أن يرتقي الموجه التربوي بعملية  المعلمينفي تحسين كفايات 
التدريب من حيث التخطيط والتنفيذ والتقويم والتعاون المستمر مع المؤسسات التربوية بما يفيد في  

  تطوير أداء المعلم.

  المشغل التربوي (الورش التربوية): -12

وهو نشاط تعاوني عملي لمجموعة من المعلمين تحت إشراف قيادات تربوية ذات خبرة مهنية 
منسق من أجل  إشرافواسعة، يعمل فيها المشتركون أفرادًا وجماعات في وقت واحد متعاونين تحت 

نجاز عمل تربوي محدد، مثل تحليل إأو تجريب أحسن طرائق التدريس أو دراسة مشكلة تربوية مهمة 
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محتوى وحدات دراسية، أو إنتاج وسائل تعليمية معينة في مادة أو وحدة معينة لصف معين، أو 
  ).79، 2005، صليووالتخطيط للقيام بإحدى التجارب....الخ (

  ) تسعة أهداف للورش التربوية وهي: Killyوقد حدد كيلي (

على إزالة الحواجز بينهم مما يمكنهم من زيادة حسن التفاهم  همالمعلمين في مواقف تساعد وضع - 1
  بينهم. والتعاون فيما 

  إتاحة فرص النمو للمعلمين عن طريق العمل لتحقيق أهداف مشتركة.  - 2

  فرص أمام المعلمين لمواجهة المشكالت التي تهمهم.  توفير - 3

  ن فيها مسؤوليات التعليم ومهامه. وضع المعلمين في مواقف يتحملو   - 4

  المعلمين خبرة في العمل التعاوني. إكساب - 5

  المعلمين طرائق وأساليب يستطيعون استخدامها عند العودة إلى مدارسهم.  تعريف - 6

  الفرص أمام المعلمين إلنتاج تقنيات تفيدهم في عملهم المدرسي. توفير - 7

  مون بتقويم جهودهم وأعمالهم.المواقف التي يقوم فيها المعل إيجاد - 8

، 2008، سالمةتوفير الفرص والمواقف التعليمية التي تساعد على رفع الروح المعنوية للمعلمين (  - 9
330.(  

  ولكي تحقق الورش التربوية الغاية منها البد من مراعاة ما يلي:

نه، والموارد اومكنه االتربوية وتحديد أهدافه وزم ةالورش أو التخطيط الشامل لموضوع المشغل  •
  التعليمية واألنشطة والتجهيزات الالزمة له.

اختيار الموضوعات التي تلبي حاجات المعلمين والميدان، وتقسيم المشاركين إلى مجموعات   •
صغيرة، واختيار مقرر لكل مجموعة يتولى عرض ما توصلت إليه مجموعته بعد كل نشاط مع 

  .توفير الوقت الكافي لألنشطة التعاونية
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تعين مقرر عام لكل المجموعات يقوم بتلخيص األفكار وتسجيل التوصيات والمقترحات، مع التقويم   •
الختامي ألنشطة المشغل ونتائجه. واستثمار نتائج التقويم في التخطيط لبناء مشاغل تربوية جديدة 

  ).194، 1996(الحبيب، 

تربوي يهدف إلى تطبيق أن المشغل التربوي تنظيم  ،ونستنتج من خالل العرض السابق
االتجاهات الحديثة في حل المشكالت بالربط بين النظرية والتطبيق، فيمكن المعلمين من تبادل اآلراء 
واألفكار مما يساعد على رفع مستوى المعلمين بالتواصل مع الموجه التربوي مما يسهم في تطوير 

  العملية التعليمية.
  :اإلجرائية البحوث -13

التربوي الحديث بالطابع التجريبي واألسلوب العلمي، فهو يشجع المعلمين على يتميز التوجيه 
جعل الممارسات التربوية الجارية موضوع تساؤل دائم، وعلى وضعها موضوع االختبار والتقويم 

، فكثيرًا ما تواجه المعلم مشكالت تتطلب منه دراسة قائمة على جمع والبحث والتحليل العلمي الدقيق
تحليلها، منها ما يتعلق باالختبارات وبأساليب األسئلة، ومنها ما ينتج من تطوير المناهج أو الحقائق و 

أو إلى اإلحصاء باألرقام لتكون  ،تغير طرائق التعليم. وقد تحتاج تلك الدراسة إلى البحث والتجريب
ين من المعلمين الذين األكثر فاعلية من غيرها. ويعهد بها إلى القادر  األساليبنتائجها دليًال في تحديد 

استطاع الموجه التربوي أن يكشف فيهم القدرات واإلمكانات العالية لمثل هذا المجال. فيساعدهم على 
اختيار المشكلة ويوجههم لطريقة بحثها ويرشدهم نحو طريقة االستنتاج الصحيح ويمكنهم من تجاوز 

ي اإلحاطة بطرائق البحث العلمي العثرات التي قد تعترضهم. وهذا ما يتطلب من الموجه التربو 
  ).162- 161، 2008 واستخدام االختبارات( سنقر،

: البحث اإلجرائي هو نشاط توجيهي تشاركي يهدف إلى تطوير العملية التربوية مفهوم البحث اإلجرائي
ألطراف هذه العملية خاصة من خالل المعالجة العلمية الموضوعية  المختلفةوتلبية الحاجات 

   ).74، 2013(الشهري، المباشرة التي يواجهونهاللمشكالت 
  :هاق مجموعة من األهداف أهمييسعى البحث اإلجرائي إلى تحق أهداف البحث اإلجرائي:

 تجربة األفكار والبرامج واألساليب الجديدة والتأكد من مدى صحتها وصالحيتها. - 1
  يحسم الخالف في كثير من المشكالت بتقديم حلول مقنعة. - 2
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  فرصًا لمعرفة إمكانات مدرسته وزمالئه وبيئته. يقدم للمعلم - 3
مستوى يسهم في نمو المعلم فرديًا ومهنيًا واجتماعيًا ويساعد في تكامل شخصيته ووصوله إلى  - 4

  االنفعالي المطلوب. التوازن
بحيث يعدل من  ،يقدم للمعلم فرصًا إلدراك قدراته وٕامكاناته ونقاط القوة ونقاط الضعف عنده - 5

  ).294، 2010أساليبه التدريسية نحو األفضل (عطوي، 
  تدريب المعلمين على استخدام األساليب العلمية في التفكير وحل المشكالت. - 6
إكساب المعلمين مهارات البحث العلمي (الميداني) مما يؤدي إلى زيادة احتمال قيامهم بإجراء  - 7

 ية.بحوث ودراسات فردية وجماعية بمبادرات ذات
 -تنمية اتجاهات إيجابية لدى المعلمين من أبرزها : النقد البناء وتقبل وجهات نظر اآلخرين  - 8

 ).93، 2005االنفتاح على أفكار اآلخرين وآرائهم(صليو، 
  : يمكن تخليص خطوات البحث اإلجرائي فيما يأتي:خطوات البحث اإلجرائي

  الشعور بالمشكلة وتحديد مجالها. - 1
  ة وتحديد أبعادها بشكل محدد.صياغة المشكل - 2
  وضع فرضيات العمل الالزم لحل المشكلة. - 3
  تصميم خطة تنفيذ العمل واختبار الفرضيات. - 4
  تسجيل النتائج وتفسيرها. - 5
  ).296-295، 2010وضع التوصيات والمقترحات. (عطوي  - 6
  

  ي :: من أهم العوامل المساعدة على نجاح البحث اإلجرائشروط البحث اإلجرائي
  أن يكون الموجه التربوي ملمًا بأساليب البحث العلمي ووسائله. - 1
أن يمهد الموجه التربوي للفكرة بإتاحة الفرصة للمعلمين لدراسة ومناقشة بعض البحوث  - 2

  الميدانية التي أجريت في بعض المدارس أو إدارات التعليم أو الجامعات.
  اإلجرائي وضرورته.أن يقتنع المعلمون بأهمية البحث  - 3
  أن يراعي في اختيار مشكلة البحث توافر الظروف الموضوعية لمعالجتها. - 4
  ). 93، 2005أن تتوافر جميع المراجع واألدوات الالزمة للقيام بالبحث(صليو،  - 5
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أن البحوث اإلجرائية تنهج األسلوب العلمي في التصدي للمشكالت التربوية  ،ويتضح مما سبق
الفرصة لتبادل  يندراسة علمية والوصول إلى حلول المشكلة، وهذا يتيح للمعلم دراستهابفي الميدان 

اآلراء واالطالع على نتائج من البحوث التي ناقشت بعض القضايا المتعلقة بالمشكالت التي تهمه، 
  .مساعدتهم بتوفير أهم المراجع والمصادر إلجراء البحوثعلى الموجه التربوي وكذلك 

  

  التعليم المصغر -14

 العملية تحليل على يقوم التدريسية المهارات على التدريب استراتيجيات من استراتيجية وهو
 قادراً  يصبح حتى تقويتها على والعمل السلوكية المهارات من مجموعة إلى المعلم أداء وتحليل التعليمية

 أمام وقياسها مالحظتها يمكن محددة مهارة بأداء المعلم يقوم وجه، وفيه أحسن على عمله تأدية على
(صليوو،  الموجه التربوي بحضور دقيقة) 20- 5( من محدد زمن في) 10- 4( زمالئه من قليل عدد

2005 ،95.(  
  : التعليم المصغر أهداف

  .الحديثة التعليم وأساليب التعليمية المهارات على الخدمة أثناء المعلمين في تدريب - 1

  .التوجيه التربوي مجال في إبداعية توجيهية تقنية بصفته المصغر التعليم استخدام - 2

  .التعليمي الموقف في تدخل التي المعقدة العوامل تيسير - 3

  .المعلم ومشاركة التعليمي للموقف تهميدافع وٕاثارة الطالب بواعث تعزيز  - 4

  ).150، 2008سنقر،  . (الراجعة التغذية من االستفادة - 5

ويمكن للمشرف التربوي من خالل التعليم المصغر أن يعمل على تحسين وتطوير العديد من 
المرجعي  طاراإلالمهارات والكفايات التعليمية لدى المعلم ومنها: مهارة التهيئة الحافزة للدرس واستخدام 

شاركة، والتكرار ، وتنويع المثيرات، والحصول على التغذية الراجعة والتعزيز وضبط الموالغلقالمناسب 
  .)119، 2007(نبهان،  المخطط والتوضيح والطالقة في طرح األسئلة، والتواصل ومهارة المحاضرة

   مميزات التعليم المصغر:

  .قليالً  الطالب عدد كان ومهما صغيراً  الدرس كان مهما فعلي حقيقي تعليم المصغر التعليم يعد - 1
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 للتركيز الفرصة يتيح ألنه ،التعليمي الموقف في تدخل التي المعقدة العوامل يبسط المصغر التعليم - 2
  .األكثر على مهارتين أو واحدة مهارة على

  .محددة أهداف وفق وموجه مركز بتدريب القيام يتيح المصغر التعليم - 3

 مركز جو في الخبرات من بسلسلة يمر أن لكل متعلم يسمح مختصر موجز المصغر التعليم - 4
  .ومضبوط

  .وأفضل أدق توجيهاً  المعلم يصطنعه الذي التربوي األسلوب بتوجيه يسمح المصغر التعليم - 5

  .محددة نقاط أو نقطة حول فورية راجعة لتغذية المجال يفسح المصغر التعليم - 6

 وٕاعادة الدرس تخطيط بإعادة فيقوم ،أدائه إلى وجهت التي المالحظات من المتدرب المعلم يستفيد - 7
  .الطالب من أخرى لمجموعة جديد من عرضه

 على بممارستها يقوم أن قبل بسلبياته المعلم يبصر نهإ إذ ،واألمانة بالصدق المصغر التعليم يتسم - 8
  ).151، 2008بتدريسه (سنقر،  يقوم الذي الصف في طالبه

  : خطوات التعليم المصغر

 المهارات إليها تستند التي والتربوية، النفسية المبادئ حول نظرية بخلفية المتدرب المعلم تزويد - 1
  . بفاعلية الستخدامها معينة بشروط تبصيره مع ألدائها، المختلفة واألساليب

 مع مصغر، تعليمي فقمو  في المهارة الستخدام حسي نموذج على المتدرب المعلم إطالع - 2
 أو مرئياً  تسجيالً  مسجالً  النموذج هذا يكون ما وغالباً  األداء، هذا على مسجلة تعليقات
  . صوتياً 

  . مصغر تعليمي موقف في المهارة الستخدام المتدرب المعلم تخطيط - 3
  . صوتياً  أو تلفازياً  وتسجيله المصغر التعليم تنفيذ - 4
للمهارة التي تتم  والزمالء عن طريق مناقشة الموجه الذاتي للقويم المصغر التعليم إخضاع - 5

 نفسه.من تقويم  تأديتها حتى يتمكن المعلم المتدرب
 تكرار المعلم أداء المهارة إلى حين إتقانها. - 6
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تدريب المعلم على ربط المهارة المكتسبة مع المهارات األخرى وفي مواقف أكثر تنوعًا  - 7
 ).152- 151، 2008وتعقيدًا(سنقر، 

يمكن استخدام التعليم المصغر كتقنية توجيهية متطورة في ميدان التوجيه أنه  ،ويتضح مما سبق    
وذلك من خالل إشراك الموجه التربوي للمعلم في التخطيط المسبق للموقف التعليمي الصفي  ،التربوي

على تحسين سلوكه التعليمي وتطوير مهاراته التدريسية، كما  تهوذلك بهدف مساعد ،المشاهدة الصفيةو 
مفروض يؤدي انخفاض عدد الطلبة وقصر المدة الزمنية للحصة الدراسية إلى تقليل الضغط النفسي ال

  على المعلم في أثناء أدائه التدريسي.

ويرى الباحث ضرورة عدم تقيد الموجه التربوي بأسلوب واحد في التوجيه التربوي، وٕان عليه اتباع 
أساليب متنوعة مع مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين للوصول للهدف العام لعملية التوجيه التربوي، 

 التوجيه التربوي في به لنكتفي واحداً  أسلوباً  هنالك ليس تعلمية، إذ إنهال التعليميةوهي تطوير العملية 
 إن حيث والظروف، المواقف كل في قد يستخدم أنه كما األساليب، أفضل إنه عنه يقال أن يمكن أو
 التعليمي في الموقف يستخدم قد أنه كما التوجيهية، األساليب من أسلوب تعليمي يناسبه موقف كل

 لتشخيص الصفوف في المعلمين التربوي الموجه أن يزور األمر يتطلب فقد أسلوب، من أكثر الواحد
 لمناقشة ندوة تربوية تنظيم أو لهم عام اجتماع عقد الزيارة هذه على يترتب تواجههم، وقد مشكلة

 أسلوب لكل كان هنا إليها، ومن المعلمين الموجه التربوي يوجه قراءات هذا كل يتخلل وقد المشكلة،
  .ونجاحه فاعليته مدى تحدد واستخدامات، ومقومات مدى، توجيهي
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  تدريب الموجهين التربويين: الفصل الرابع

برنامج لتدريب الموجھين التربويين على أساليب تصميم  إلى يهدف الحالي بحثال كانلما 

فإن الفصل الحالي وتقصي فعاليته،  )Web Questالتوجيه التربوي باستخدام نمـوذج طلب الموقع (
كيفية مفهوم التدريب وأهمية تدريب الموجهين التربويين وأساليب تدريبهم و شكِّل إطارًا نظريًا تناول 

تحديد االحتياجات التدريبية لهم، إضافة لعرض واقع تدريب الموجهين التربويين في الجمهورية العربية 
استبانة تحديد ، وأدوات البحث المتمثلة في (البرنامج التدريبييم سعيًا لتوظيفه في عملية تصمالسورية، 

 وفيما يلي شرحًا مفصالً  )،واستبانة االتجاهات نحو البرنامج التدريبي المقترح، االحتياجات التدريبية
  لذلك: 

   أوًال: مفهوم التدريب:
نمو الفكر التربوي شهدت عملية التدريب التربوي تطورًا كبيرًا في العصر الحديث، أسهم فيه 

وظهور العديد من الفلسفات التربوية والنظريات الحديثة، مما جعل مهنة التدريب ذات أصول ووسائل 
خاصة تضمنت مستويات األداء المرغوب للمتدرب، والتي اعتبرت سلوكًا يمكن إخضاعه للدراسة 

مكن تحليلها ومعرفة مكوناتها، والتحليل ألنه يتكون من سلسلة من المهارات المترابطة المعقدة التي ي
  ومن ثم اختيار أفضل الوسائل التعليمية التدريبية المناسبة لها.

يجد المتتبع لمفهوم التدريب في العديد من الكتب والمؤلفات ذات العالقة أن الباحثين والمهتمين و 
  احد.في هذا المجال يقدمون تعريفات متنوعة ومتعددة إال أنها تسير عمومًا في اتجاه و 

نوع من التنظيم والتوجيه والتعاون والمتابعة، بقصد  ") التدريب على أنه: الفنيش وزيدانفيعرف (
المتدرب على أداء وظيفته على أكمل وجه، والوقوف على كل  تساعدالوصول إلى أهداف معينة 

  ). 226، 2000( الفنيش وزيدان،  "جديد، كما تساعده على التوافق مع الجماعة التي يعمل معها

مجموعة األنشطة الموجهة أساسًا لتحسين األداء " :) بأنهHendersonويعرفه هندرسون (
  ).204، 2010(عطوي،  "المهني

موقف جمعي يتسم بالتغيير والتعديل في نمط التفكير  " :) التدريب بأنهعبد الفتاحويعرف (     
  ).81، 2001، عبد الفتاح( "في األداء  يجابيةواالتجاه والسلوك بما يحقق الفعالية اإل
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عملية مخططة ومنظمة ومستمرة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات " :كما يعرف التدريب على أنه
(الخطيب  "وتحسين سلوكه واتجاهاته بما يمكنه من أداء وظيفته بكفاءة وفعالية معلوماتهالفرد وزيادة 

   ) 301، 2006، الخطيبو 
تهدف إلى تغيير سلوك المتدرب، وتحسين أدائه،  لية مخططةعم" ويعرف (السعود) التدريب بأنه:

  .)133، 2007ورفع كفايته اإلنتاجية"( السعود، 
 أوجه عالج طريق عن ،اإلنتاجية الكفاية لزيادة ومصمم مخطط برنامج كل ":بأنه )عايش( ويعرفه
 بزيادة ،واالتجاهات والمهارات، ،المعلومات من جديد بكل الموجهين التربويين تزويد أو القصور،
  . )174، 2008التربوية "(عايش،  خبراتهم وصقل ،الفنيةكفاءتهم 

كل نشاط مخطط يرمي إلى تطوير نشاط الفرد والجماعة، " :كما يعرف التدريب على أنه
وسلوكهم، وهو العملية التي يراد بها إحداث آثار محددة في مجموعة من  واتجاهاتهمومعلوماتهم 

األفراد، والتي يمكن عن طريقها مساعدة العاملين ليكونوا أكثر كفاءة ومقدرة سواء في أداء أعمالهم 
(البستان  "الحالية، أو التي ينتظر قيامهم بها في المستقبل، وذلك بتكوين عادات فكرية وعملية مناسبة 

  ).370، 2003آخرون، و 
هدف إلى تنمية معلومات الفرد تعملية مخططة ومنظمة ومستمرة  ومما سبق نجد أن التدريب

ومهاراته بغرض إعداده ألداء عمل جديد أو مسايرة التطورات الحاصلة في عمله الحالي، كما أن 
أدائه وزيادة إنتاجيته، تتسع لتشمل تعديل اتجاهات الفرد وسلوكه مما يؤدي إلى تطوير  التدريبأهداف 

والتدريب في جوهره عملية البد أن تخضع إلى تصميم محكم من أجل أن تحقق األهداف المتوخاة 
  منها.

عملية مخططة  ، يعرف الباحث تدريب الموجهين التربويين على أنه:وفي ضوء التعريفات السابقة
مهاراتهم بغرض تمكينهم من أساليب تنمية معلومات الموجهين التربويين و ومنظمة ومستمرة تهدف إلى 

التوجيه التربوي وتجديد جوانب نموهم وتزويدهم بأحدث االتجاهات والمفاهيم والخبرات المتعلقة بميدان 
  عملهم مما يؤدي إلى تطوير أدائهم وزيادة إنتاجيتهم.
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  أهمية تدريب الموجهين التربويين: ثانيًا:
لما كان المجتمع البشري دائم التجدد وسريع التغير، كان من الضروري أيضًا أن تتجدد معه 

المهنة، وتستحكم معه بالتالي ضرورة التدريب، ومن المعلوم أن الشخص المدرب هو  مطالبباستمرار 
أكثر اقتصادًا الذي يستطيع إنجاز أعماله الرئيسية التي يهمه أداؤها بطريقة أسهل تناوًال وأكثر كفاية و 

  مما لو كان غير مدرب.
والمتفحص لألدب التربوي يلحظ أن االهتمام بتكوين الموجهين التربويين إعدادًا وتدريبًا بدا واضحًا 

الدولي والعربي والمحلي، فقد تناولت العديد من المؤتمرات والندوات والدراسات الدولية  المستوىعلى 
وجيه التربوي وتطوير برامج انتقاء الموجه التربوي وٕاعداده وتدريبه، والعربية والمحلية موضوع تطوير الت

) ما يلي: 1984حيث جاء في تقرير المؤتمر الدولي للتربية في دورته التاسعة والثالثين في عام (
يتمثل دور التوجيه التربوي بصفة أساسية في تقييم النظام التربوي وتقديم االقتراحات من أجل تحسينه، 

نبغي أن يكون القائمون بهذه المهام على المستوى العالي الالزم من اإلعداد وأن تتوافر لهم ولذلك ي
  ). 35، 1984الوسائل الضرورية التي تمكنهم من االضطالع بها (اليونسكو، 

وعلى المستوى العربي تم عقد حلقة دراسية حول التوجيه التربوي في الوطن العربي بعنوان: 
واقعه وسبل تطويره"، وتوصلت الحلقة الدراسية إلى عدة نتائج  -الوطن العربي "اإلشراف التربوي في

وتوصيات منها: أن يختار المشرفون التربويون من المعلمين المتفوقين علميًا ومسلكيًا ومهنيًا وأن يتم 
فاياتهم إعدادهم إعدادًا يمكنهم من االضطالع بمهامهم الريادية وأن تؤمن لهم الفرص لتنمية خبراتهم وك

  ). 82، 1984في أثناء الخدمة (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
أما على المستوى المحلي فلم يخل مؤتمر تربوي من مقترح أو توصية من أجل تطوير برامج 

 وٕاعداده وتدريبه المستمر لكي يكون قادرًا على النهوض بالعملية التربوية وتجديد التربويانتقاء الموجه 
مكوناتها كافة وتطويرها، حيث أقر المؤتمر التربوي الثاني لتطوير التعليم المنعقد في دمشق عام 

) في مجال اإلعداد والتأهيل التوصية الخامسة التي نصت على: إعداد الموجهين التربويين 1998(
مؤتمر التربوي الثاني وتأهيلهم لتنظيم الخطط والبرامج وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها في كليات التربية(ال

). وكذلك أوصى برفع المستوى التأهيلي للموجهين التربويين الجدد قبل 102، 1998لتطوير التعليم، 
تثبيتهم في مالك التوجيه من خالل إقامة دورة تأهيلية لمدة عام دراسي(المؤتمر التربوي الثاني لتطوير 

  ). 108، 1998التعليم، 
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  :اآلتيةغ بتدريب الموجهين التربويين إلى االعتبارات االهتمام البال هذاويمكن رد 
أهمية مسؤولية الموجهين التربويين: فقد زاد في السنين األخيرة االعتراف بأهمية مسؤولية  - 1

الموجهين التربويين حتى غدا التوجيه التربوي أهم حلقة في سلسلة تنظيم التعليم، فهو الذي يضع 
  ع التنفيذ وفي يده مفتاح نجاحها.الخطط والسياسات التعليمية موض

ازدياد تعقد وظيفة الموجه التربوي: إذ أن انتشار الديمقراطية وميل المعلمين إلى الشعور بالحرية    - 2
وتقييد سلطات الموجه التربوي في التأديب والترقية، ونمو مبدأ تفويض السلطة جعل وظيفة 

، 1983صة وجب التدرب عليها(متولي، الموجه التربوي تتطلب استخدام أساليب ومهارات خا
224 .(  

سوء االختيار للموجهين التربويين: ذلك أن اختيار الموجه التربوي ال يعني أنه سوف ينجح  تدارك - 3
في عمله، وبالتالي البد من تزويده بالكثير من المعلومات والمهارات واألساليب التي تمكنه من 

  من خالل التدريب. أداء عمله بفاعلية وال يتأتى ذلك إلى 

  التطورات المتالحقة في مجال التوجيه التربوي تحتاج إلى التدريب.   - 4

تدريب الموجه التربوي على عمله يشعره بأهمية هذا العمل، األمر الذي يعزز احترامه لمهنته  إن - 5
  وانتماءه لها.

، سعود(ال تدريب الموجه التربوي هو أحد الوسائل الفعالة لرفع مستوى أدائه وتعظيم إنتاجيته إن - 6
2007 ،133 .(  

حتى  ،سبق أن تدريب الموجهين التربويين بشكل مستمر يمثل مسألة حيوية البد منها ويتضح مما
كافة، ومسايرة التقدم العلمي  عليميةيتمكنوا من مواكبة المستجدات التي تطرأ على العملية الت

الحاصل في مختلف الميادين، مما يسهم في تحسين نموهم المهني ورفع مستوى أدائهم والتكنولوجي 
  لألساليب التوجيهية مما ينعكس إيجابًا على مدخالت العملية التعليمية كافة.
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  :الموجهين التربويين أهداف تدريب ثالثًا:

تتمثل األهداف التي يرمي التدريب إلى تحقيقها في زيادة المعرفة وٕاكساب المهارات والخبرات 
في االتجاهات، كما أن التدريب ال يقتصر على مجرد تزويد المتدربين  إيجابيةوٕاحداث تغيرات 

كذلك نه محاولة إلكسابهم الخبرات والمهارات الجديدة وتغيير سلوكهم، و إالضرورية بل  بالمعلومات
تمكينهم من اكتساب القدرة على استخدام الوسائل واألساليب الحديثة بالممارسات الفعلية، وهو بذلك 
يعمل على التطوير الذاتي للفرد، فيرفع مستوى طموحه وينمي دوافعه ويحدد نظرته للدور الذي يلعبه، 

  ويحسن مستوى أدائه.
مج التدريبي واألساليب المستخدمة فيه، فقد ن الهدف من التدريب هو الذي يحدد شكل البرنابما أو 

يكون الهدف إعداد الموجهين قبل ممارستهم للتوجيه، وقد يكون تطوير مهارات الموجهين وتنميتها، 
  ومن هذا المنطلق يمكن أن نتكلم عن نوعين من التدريب: 

دة العلمية التدريب قبل ممارسة العمل التوجيهي وٕاعداد الموجهين التربويين على جميع األصع - 1
  والعملية والمسلكية بقصد تأهيلهم للقيام بعملهم المستقبلي.

التدريب في أثناء ممارسة العمل التوجيهي: ويهدف إلى إنعاش قدرات المتدرب وتحسين أدائه،  - 2
وذلك عن طريق إحاطته بما يستجد في ميدان عمله من مفاهيم وخبرات واتجاهات جديدة 

 ).135 -134، 2007، سعود(ال
  هتم المفكرون في تدريب الموجهين التربويين اهتمامًا بالغًا لتحقيق األهداف اآلتية بوجه عام:يو 
  تنمية قدرات الموجهين التربويين ورفع كفايتهم. .1
  .التربوي تزويد الموجهين التربويين بالمعلومات والمهارات التي تتطلبها واجبات التوجيه .2
األساسية مثل تخطيط العمل وعقد المؤتمرات والندوات ومعالجة  التربوي توفير مهارات التوجيه .3

  المشكالت.
  توفير الشعور بالمسؤولية بصورة فعالة. .4
، 1983زيادة الفعالية في اتخاذ القرارات وٕاجراء االتصاالت والروابط اإلنسانية (متولي،  .5

225-226.( 
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  : هوأسس منطلقات تدريب الموجهين التربويين رابعًا:

يورد الكثير من الدارسين والباحثين العديد من المنطلقات واألسس التي ينبغي مراعاتها عند القيام 
) 2008بعملية تدريب الموجهين التربويين والتي يمكن إجمالها كما وردت لدى كل من(سنقر، 

  :  كاآلتي) 2002) و( آل فنة، 2006و(الصانع، 
أن تكون مصاغة ما أمكن بلغة السلوك وضوح وتحديد أهداف برامج التدريب، ويفضل  - 1

المتوقع عند الموجهين، وأن يحدد األداء الذي سيتقنه الموجه بعد االنتهاء من البرنامج 
  التدريبي. 

  حسن العالقة بين المتدرب والمدرب والذي يكفل االرتفاع بمستوى تدريبه وتحسين واقعه.    - 2
تلبية االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين، حيث إن برنامج التدريب القائم على تلبية  - 3

االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين يجعلهم يشعرون بأهمية هذا البرنامج بالنسبة لحياتهم 
  العملية، ويمكنهم من االضطالع بأدوارهم المهنية المقبلة. 

إن برامج التدريب الحديثة تنظر إلى عملية التدريب على أساس أنها  استمرارية عملية التدريب: - 4
عملية مستمرة تبدأ من التدريب قبل الخدمة وتستمر طوال الحياة المهنية، وأن مبدأ التدريب 

  المستمر تحتمه المتطلبات واألدوار المتغيرة لتحسين العملية التعليمية وتطويرها.      
ب الموجهين التربويين مدربون على قدر عاٍل من الخبرة والكفاءة، ال بد أن يقوم ببرامج تدري - 5

والمعرفة الواعية باألنشطة المطلوبة، وأن يضعوا في اعتبارهم خبرة المتدربين السابقة في 
  مجال عملهم، وفي التدريب بصفة خاصة بحكم مشاركتهم في برامج سابقة.                    

نه من المبادئ األساسية لعملية التعليم أن إالتدريب يجب أن يكون عمليًا كلما أمكن، حيث  - 6
تتم هذه العملية عن طريق الممارسة الفعلية، ولذا ينبغي أن تتضمن برامج التدريب مواقف 
  تطبيقية يمارس من خاللها المتدربون خبراتهم وقدراتهم مما يجعل هذه البرامج مشوقة وواقعية. 

رغبة في التدريب يجب أن تنبعث من المتدرب نفسه، بحيث تطرح برامج التدريب بطريقة ال - 7
تشجع على مشاركة األفراد وتفاعلهم معًا خالل التدريب، وذلك ألنها تخطط بناًء على 

  احتياجاتهم. 
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البد أن ينقل محور التدريب من مجرد الرتق والترميم إلى الصقل والتشييد ومسايرة أحدث  - 8
  ت العلمية والتربوية.التطورا

أن يكون التدريب عملية تعاونية مشتركة بين األطراف المعنية والمستفيدة من هذا التدريب وأن  - 9
تتنوع أساليب التدريب فتشمل الورش الدراسية والتدريبات العملية والمناقشات والدراسات 

  النظامية والدراسات بالمراسلة ....الخ. 
م التدريب ومتابعة المتدربين بعد التدريب، لرصد التغيرات اعتماد طريقة منهجية في تقوي -10

  الحاصلة في مستوى أدائهم، ومقدار إنتاجيتهم. 
التركيز على نقل أثر التدريب بصورة فعالة إلى الميدان وذلك بتشجيع المتدرب على تطبيق  -11

ة له المهارات المكتسبة من التدريب في أداء عمله والعمل على توفير التسهيالت الالزم
وٕاقناعه أن ذلك التطبيق يساعد على حل مشاكل العمل. كما أن انتقال أثر التدريب هو 

 المحك األساسي للتعلم والمؤشر الفعلي لنجاح البرنامج التدريبي في تحقيق أهدافه.
ارتكاز برامج تدريب الموجهين التربويين على استراتيجيات التوجيه التربوي وأليات العمل  -12

 ال التوجيه، مما يحقق نجاح الموجه التربوي في عمله.الحديثة في مج
توافر مستلزمات التدريب والبيئة اإلشرافية الالزمة والحوافز المناسبة لتشجيع المتدربين على  -13

آل  ،15 -7، 2006الصانع، ، 377-376، 2008( سنقر،  االلتحاق ببرامج التدريب
  ). 7- 6، 2002فنة، 

   االحتياجات التدريبية: خامسًا:

وتقاس فاعلية  ،االحتياجات التدريبية األساس الذي يساعد النشاط التدريبي على تحقيق أهدافهد تع
  بمدى قدرته على تحديد االحتياجات التدريبية وتحقيقها. تدريبيأي برنامج 

  مفهوم االحتياجات التدريبية: - 1

تناول العديد من الباحثين والدارسين في مجال التدريب موضوع االحتياجات التدريبية فقد عرفها 
(الطعاني) بأنها:" معلومات ومهارات واتجاهات وقدرات فنية وسلوكية يراد إحداثها أو تغييرها أو 

، 2007اني، لدى المتدرب، لتواكب تغييرات معاصرة، أو نواحي تطويرية" (الطع تنميتهاتعديلها أو 
30.( 
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 معلومات في إحداثها المطلوب والتطورات التغييرات مجموعة بأنها: التدريبية االحتياجاتوتعرف 
 على بناء وسلوكهم، تهمواتجاها تهمومهار  كفايتهم ورفع ومعارفهم تهموخبرا الموجهين التربويين

 العمل، سير تعرقل واالتجاهات والمهارات المعلومات في نقص أوهي العمل، يتطلبها ظاهرة احتياجات
 التدريب عليه يقوم الذي األساس يعد التدريبية االحتياجات وتحديد لألجهزة، العامة السياسة وسير
 تصميم ينبغي وحدها التدريبية االحتياجات تحديد ضوء وفي ،األداء وحسن الكفاية تحقيق دفبه السليم

  .)94، 2013(الشهري، التدريبي البرنامج
 ,Martin).األداء في النوعي التخصص " إلى االحتياجات التدريبية على أنها: النظرويمكن 
1996, 4)  

 التربوي الموجه معارف في إحداثها يجب التي التغيرات "مجموعة :) بأنها2001عليوة ( عرفهايو 
 التعليم"خبرات  خالل من اكتسابها يمكن لتياو  ما، حاجة أو رغبة إشباع بغرض واتجاهاته ومهاراته
  .) 23 ، 2001 (عليوة،

الفجوة القائمة بين النتائج الحالية والنتائج المرجوة أو "التدريبية على أنها:  االحتياجاتوُتعرف 
                .)Kaufman, 1982, 12( "المرغوبة 

:" مجموعة التغيرات المطلوب إحداثها في معلومات وخبرات الموجهين بأنهاوتعرف أيضًا 
التربويين، والتي ينبغي أن تحتوي عليها برامج التدريب المقدمة لهم لرفع مستوى أدائهم" (علي، 

2002 ،116.(  
) بأنها: "الفرق بين واقع المتدربين وبين المتوقع، وتبرز الحاجة التدريبية 2008ويعرفها عايش (

  )178، 2008( عايش،  عند مقارنة واقع األداء الحالي للوظائف باألداء المتوقع أو المنشود"
والتي  مجموعة المعلومات والمهارات ومما سبق يعرف الباحث االحتياجات التدريبية على أنها:

 ةمن وجه عليها بينت نتائج استبانة تحديد االحتياجات التدريبية حاجة الموجهين التربويين للتدرب
ساليب التوجيه أل هم لرفع مستوى أدائهم، والتي ينبغي أن يحتوي عليها البرنامج التدريبي المقدم لنظرهم

  .التربوي الضرورية لتحسين النمو المهني للمعلمين
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  :أهمية تحديد االحتياجات التدريبية -2

 الدقة والموضوعية مدى على أساسية بصفة التدريبي يتركز النشاط أن إلى التربوية األدبيات تشير
 و لألفراد لمختلفةا والمهارات واالتجاهات المعارف لتنمية المناسبة التدريبية االحتياجات تحديد في

النشاط  لهذا األساسية األهداف تحقق برامج تدريبية و سياسات إلى االحتياجات هذه تطويرها وترجمة
يعتمد نجاح التدريب أساسًا على تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة ، إذ )23 ، 2001(عليوة،

  م، وهناك نقاط تؤكد أهمية تحديد االحتياجات التدريبية، وهي: تدريبه المطلوبللعاملين 
إن تحديد االحتياجات التدريبية يعد مؤشرًا يوجه التدريب توجيهًا صحيحًا، ففي ضوء ذلك  -1- 2

يتم تحديد األهداف التدريبية، وتصميم محتوى البرنامج التدريبي ونشاطاته، وتقويم البرنامج 
 التدريبي. 

االحتياجات التدريبية األفراد المطلوب تدريبهم، ونوع التدريب المطلوب يوضح تحديد  -2- 2
 والنتائج المتوقعة منهم.

، 212، 2010لوقت والمال (عطوي، الكثير من الجهد واتحديد االحتياجات التدريبية  يوفر -3- 2
 .)124، 2011األحمد، 

اجاته(الخطيب تولد دافعية ذاتية تمد الشخص بقوة تدفعه لسد هذا االحتياج، وٕارضاء ح -4- 2
  ).46، 2006والخطيب، 

كما أنه من أكثر المسلمات قبوًال في األوساط التدريبية، المقولة التي تقرر بأن التدريب يجب أن 
يصمم ليقابل االحتياجات التدريبية، وٕان النشاط التدريبي يهدف إلى تلبية االحتياجات التدريبية. ألن 

رتكاز الذي تبنى حوله الخطط والبرامج التدريبية من حصر االحتياجات التدريبية يمثل محور اال
منظور أن التدريب يهدف في الدرجة األولى إلى إشباع احتياجات معينة، وهكذا فإن عملية تحديد 
االحتياجات التدريبية هي األساس في عمليات التدريب، وبمقدار الدقة والكفاءة في تحديد هذه 

  رنامج التدريبي الذي يتم تصميمه لتلبية تلك االحتياجات.االحتياجات تكون فاعلية وكفاءة الب
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  :طرائق تحديد االحتياجات التدريبية -3
  وفي ما يأتي أهم الطرائق لجمع البيانات والمعلومات الالزمة لتحديد االحتياجات التدريبية:    

   :ةاالستبان -3-1

عبارة عن استمارة تحدد فيها عدة أسئلة واضحة وصريحة يجيب عنها الموجهون التربويون،  يوه
األسئلة سهلة وعلى هيئة إشارات أو عالمات يتم وضعها في  عنوينبغي أن تكون طريقة اإلجابة 

الوصول  ايمكنه اأنه ةلها حتى يسهل حصرها وتبويب بياناتها، ومن مزايا االستبان المخصصالمكان 
 ،عدادهاإصعوبة  اومن عيوبه ،وقليلة التكاليف لى أكبر عدد من المستفيدين في أقصر وقت ممكن،إ

  ). 36 - 35، 2007، الطعاني( إذ تحتاج إلى متخصص بالبحث
    االختبارات: -3-2

تستخدم االختبارات عادة في مجال التدريب لغايتين أساسيتين، األولى كوسيلة لتحديد االحتياجات 
للمتدربين، والثانية لتقويم العملية التدريبية، ويستفاد منها كأداة لتحديد وتشخيص أوجه القصور التدريبية 

في األداء مما يساعد في تخطيط العمليات التدريبية مستقبًال، وهي نوعان إما أن تكون شفوية أو 
ن الصعب وجود تحريرية، ومن مزاياها أن نتائجها سهلة المقارنة والتسجيل. ولكن من عيوبها أنه م

اختبارات مناسبة لمواقف عملية معينة، كما أن االختبارات المقننة في موقف معين ال تصلح في 
، الطعانيمواقف أخرى، كما تعطي مؤشرات عامة وال يمكن اعتبارها نهائية في تقويم أداء الفرد (

  ).123 -122، 1996بشارة، ، 37 - 36، 2007
  تقويم األداء: -3-3

لقد قامت معظم المؤسسات بإنشاء نظم لتقويم األداء كوسيلة لضمان تحقيق الحد األدنى لمعايير 
األداء وأساسًا لمكافأة األداء الذي يتعدى الحد األدنى، ويمكن أن توفر المعلومات التي يمكن الحصول 

التدريبية، حيث عليها من تحليل تقويم األداء أساسًا يمكن االعتماد عليه في تحديد االحتياجات 
يتضمن أي تقويم لألداء مالحظات تتعلق باحتياجات التدريب والتطوير للعاملين، باإلضافة إلى 
مالحظات أو تقويمات عن أداء واجبات الوظيفة ومهامها، وتحدد النظم الجيدة الفجوات أو االنحرافات 

هذا األسلوب بتوفير بيانات ومستوى األداء المطلوب أو المرغوب فيه. ويتميز  الحاليبين األداء 
  ).94، 1990كمية، وأن جمع البيانات ال يكون مكلفًا (تريسي، 
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  تحليل المشكالت: -3-4

من أهم وسائل نجاح البرنامج التدريبي أن يتم تحليل مشكالت العمل أو اإلنتاج ومعرفة السبب 
اءة، وعند إجراء عملية تحليل الحقيقي للمشكلة، وغالبًا ما يساهم التدريب في عالج هذه المشكالت بكف

المشكالت، يجب أن يتم تتبع خطوات العمل الذي نتجت فيه المشكلة، والتعرف إلى المراحل التي قد 
تكون سببًا فيها، كما يجب دراسة المشكلة مع األفراد المعنيين بها ودراسة آرائهم في أسبابها وكيفية 

مميزات هذه الطريقة أنها تزيد من التفاهم واالتفاق  عالجها مع تحديد اإلجراءات الالزمة لحلها. ومن
بين الرؤساء والمرؤوسين والربط بين وجهات النظر المختلفة، كما تعتبر وسيلة جديدة لتدريب 

وقتًا طويًال  دالجماعات والتعرف على احتياجاتهم وآرائهم المتعلقة بالتدريب، إال أن هذا األسلوب يستنف
  ). 260، 2001، والخطيب ( الخطيب ويحتاج إلى تكاليف كبيرة

  : موجهين التربويينآراء ال -3-5

موجهين األقدر على تحديد نوع التدريب الذي يحتاج إليه، وٕان أخذ آراء ال الموجه التربوي ديع
 العمليةالتي يحتاجونها يجعلهم يقبلون على التدريب، األمر الذي جعل هذه  التدريبفي أنواع  التربويين

  ).  308، 2006تساعد على رفع معنويات المتدربين بدرجة كبيرة ( الخطيب والخطيب، 

   المقابلة: -3-6

وهي عبارة عن لقاء يتم بين المسؤولين عن التدريب والمتدربين، بهدف التعرف على احتياجاتهم 
هداف، كما ينبغي األ المسؤول عن المقابلة أن يحدد األسئلة بالدقة التي تحقق علىالتدريبية، وينبغي 

أن يستمع للمتدربين وأن يتيح لهم الفرصة الكافية إلبداء آرائهم بحرية، وال يستنتج اإلجابات عشوائيًا، 
ومن مزايا المقابلة أنها تعطي المتدربين فرصة كافية إلبداء اآلراء وتقديم االقتراحات، كما تعطيهم 

حلها. ومن عيوب المقابلة أنها تتطلب وقتًا الحرية إلظهار شعورهم بالمشكالت وأسبابها وطرائق 
طويًال، وال يمكن تطبيقها إال على عدد محدود من المتدربين، وقد تفرز المقابلة نتائج يصعب تطبيقها 

  ). 36، 2007، الطعانيأو تحديدها، وقد تحرج بعض المتدربين وتضعهم في مأزق(
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  االستشاريون: -3-7

إلى استشارة جهات خارجية متخصصة تشمل المراكز التدريبية للمساعدة في  المؤسسةتلجأ 
  ). 309، 2006عن االحتياجات التدريبية التي يحتاجها األفراد ( الخطيب والخطيب،  الكشف

  الدراسة التقويمية لسجالت األداء وتقارير العمل:  -3-8

ومثل هذه الدراسة تظهر مشاكل األداء بوضوح تام كما تقدم أحسن الحلول لمواجهتها، إن القراءة 
التي تكتب عن الموجهين التربويين تكشف بال شك عن مواطن القوة في أدائهم  للتقاريرالمتفحصة 

موجهين فتعزز ومواطن الضعف فتعالج، وفي ضوء ذلك يتم التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية لل
  ).127، 2011، األحمد، 140، 2006التربويين(طعيمة، 

 لومما سبق نجد أنه هناك أساليب متعددة لتحديد االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين ولك
أسلوب ميزاته وسلبياته، وقد اعتمد الباحث على االستبانة كأداة لتحديد االحتياجات التدريبية للموجهين 

  بغية تصميم برنامج تدريبي لتلبية تلك االحتياجات.  ،بأساليب التوجيه التربوي قةالمتعلالتربويين 

  : أساليب التدريب: سادساً 

تعددت أساليب التدريب وتنوعت، حيث تختلف أساليبه باختالف البرامج المقدمة، فلكل برنامج 
أن مدى توافر المصادر أهدافه ومحتواه والتي تعد أساسًا في اختيار أسلوب التدريب المالئم، كما 

  التدريبية من مدربين، ومعدات وأجهزة وقاعات تعد عامًال آخر في تحديد أسلوب التدريب.
وينظر إلى األسلوب التدريبي على أنه الطريقة التي تستخدم لنقل المادة التدريبية من المدرب إلى 

  ).144، 2005(القحطاني،  المتدرب بصورة توضح األثر المطلوب
يد ألي برنامج تدريبي النجاح، فالبد أن يعتمد التخطيط له ضرورة استخدام عدة أساليب وٕاذا أر 

يستعان بها في التدريب، وذلك ألن تنوع أساليب التدريب يساعد على جودة التدريب واالرتقاء بمستواه 
  ).378، 2003(البستان وآخرون، 
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  معايير اختيار أساليب التدريب:  -
  يمكن اختيار أساليب التدريب المناسبة وفقًا للمعايير اآلتية: 

ــيم والتــي أثبتــت فعاليتهــا أثنــاء التــدريب مثــل إثــارة الدافعيــة،  - 1 االرتكــاز علــى مبــادئ الــتعلم والتعل
  والتعزيز ووضوح المعنى، واستدعاء الثقة بالنفس ... إلخ 

  أهداف البرنامج التدريبي. - 2

 اجات المتدربين وٕاسهامها في حل مشكالتهم. مالءمة أساليب التدريب الحتي - 3

 حجم المتدربين. - 4

 توافر اإلمكانات المادية واألطر البشرية المدربة.  - 5

 الزمن المخصص للتدريب. - 6

 ).  225 -224، 2010محتوى المادة التدريبية ( عطوي،  - 7

  :وهناك أساليب كثيرة ومتنوعة يمكن أن تستخدم لتدريب الموجهين التربويين ومنها اآلتي
  المحاضرة:  -1

التدريبية وأوفرها ماديًا، وهي تستخدم لتغطية جانب  األساليبيعد أسلوب المحاضرة من أقدم 
المتدربين، وقد تصاحب المحاضرة بعض العروض التوضيحية، وقد  تأهيلالمعارف والمعلومات في 

يعقبها حوار مفتوح تطرح من خالله األسئلة والمناقشات، ومن الضروري أن يعقب المحاضرة ورشة 
). Eye, et, al, 1971, 30عمل يتدرب المشاركون خاللها عمليًا على تطبيق ما تم مناقشته نظريًا(

اح، البد من اإلعداد المسبق لها، والتدرج في عرض المعلومات والحقائق، وحتى يتيسر للمحاضرة النج
وٕاثارة اهتمام المتدربين من خالل طرح األسئلة التي تساعد على تنبيه التفكير وٕاثارة دافعية التعلم 
والمناقشة. ومن المآخذ على أسلوب المحاضرة أنه ضعيف األثر في تكوين المهارات، كما أن هذا 

 يحقق مبادئ علم النفس التربوي التي تؤكد على أهمية النشاط الذاتي في عملية التدريب، األسلوب ال
ولكن يمكن االستفادة منه إذا صاحبها استخدام وسائل اإليضاح من رسوم وأشكال وأفالم توضيحية مع 

  ).132، 2009العرض والشرح والتحليل، وٕاعطاء الوقت الكافي للتطبيقات العملية (رفاعي، 
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  الندوات التدريبية:  -2
تتمحور التدريبية المفيدة في تدريب الموجهين التربويين، إذ  األساليبتعد الندوات التدريبية أحد 

الندوة في الغالب حول موضوع معين أو مشكلة معينة، وتشترك فيها فئتان، تضم األولى المختصين 
ما  بينما تضم الثانية المتدربين، وغالباً أو المهتمين الذين يقدمون وجهات نظرهم حول موضوع الندوة، 

يكون موضوع الندوة ذا أهمية لدى المتدربين وذلك بوجود حاجة تدريبية لديهم ويسمح هذا األسلوب 
يساعد على بلورة أفكار  للمشاركين االستيضاح عما يستوعبوه والتعليق على األفكار المطروحة، كما

  .)131، 2006(خالد ،  ير المفاهيم المطروحة للنقاشتتسم بالنضج والوضوح، والمساهمة في تطو 

  المناقشة:  -3
تستخدم المناقشة عادة لتنمية المهارات المعرفية والتأثير اإليجابي في انطباعات المتدربين وحل 
المشكالت، وهي من الوسائل المعتمدة في التدريب على التعاون الجمعي الخالق واالشتراك اإليجابي 

برامج التدريب، حيث تقسم الفئة التي تتلقى التدريب إلى مجموعات صغيرة، وتقوم كل الفعال في 
مجموعة بمناقشة فكرة أو موضوع، أو يقوم أفراد المجموعة من المتدربين بمناقشة مفصلة أو واقعية 

بين للوصول إلى الحل المناسب، ويعطي أسلوب النقاش الفرصة لتبادل الخبرات واآلراء وتلقيح األفكار 
المتدربين، وحتى تؤدي المجموعة دورها بفاعلية، يجب أن يكون أحد أعضائها مقررًا لها ليدير النقاش 

  ).15، 2001(ناصر، 

  الورشة الدراسية:  -4
تنظيم تعاوني يسهم فيه عدد كبير من الموجهين التربويين، له إمكانيات بشرية عن وهي عبارة 

هيئة أو معهد تربوي من أجل دراسة المشكالت  التي تهم  وفنية، ووفرة من المتخصصين تحت إشراف
الموجهين التربويين أو تمس جانبًا من جوانب العملية التربوية، كالمناهج واإلدارة والتوجيه واإلرشاد 

)، وتستخدم في ذلك بعض المواد الدراسية والوسائل السمعية 183، 2008 ونظم التعليم ( عايش،
  )168، 2011ة والتربوية(األحمد، البصرية والتجارب العلمي

ويركز هذا األسلوب على الناحية العملية والدراسة التطبيقية، ومن أبرز مميزاتها أنها تعاونية تزيد 
من قدرات الموجهين التربويين على العمل الجماعي وتساعدهم على التقويم المستمر، كما أنها تهدف 

  إلى ربط النظرية بالتطبيق. 
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  لة:دراسة الحا - 5
وهو أسلوب حديث يعتمد على تطبيق المعلومات اإلدارية في المواقف الفعلية، والحالة هي وصف 

). ولذلك تعتمد 119، 2001معبر ومماثل للحقيقة في كلمات وأرقام لموقف فعلي في اإلدارة (عابدين، 
توصيات هذه الطريقة على ضرورة وجود مشكلة أو ظاهرة أو حالة عملية مطلوب وضع الحلول وال

لها، من خالل مناقشتها بين مجموعة المتدربين من ناحية والمدرب من ناحية أخرى وتتميز هذه 
الطريقة بفاعليتها العالية لما توفره من قدٍر عاٍل من المشاركة من جانب المتدربين، كما أنها تعمل 

فة تمهيدًا للمفاضلة على تنشيط األفكار وتنمية القدرة على تحليل المشكالت ووضع البدائل المختل
بينها، وهي بذلك تتفق مع األسس واألصول العلمية للبحث العلمي. ومما يؤخذ على هذه الطريقة أنها 
ال تصلح إال في ظل األعداد المحدودة للمتدربين، وكذلك قد يتطلب وضع حلول إلحدى المشكالت 

  ). 151 ،2005وقتًا كبيرًا وهو األمر الذي ال يتوفر بسهولة (القحطاني، 

  التدريب المصغر:  -6
وهو أسلوب يساعد الموجه التربوي على إجراء تحليل علمي لسلوكه التوجيهي ويمتاز بأنه يقدم 
للموجه التربوي تغذية راجعة فورية، كما يساعده في الوصول إلى مستوى اإلتقان المطلوب، وهو 

  ).386، 2008ي تنفيذه(سنقر، أسلوب يالئم الموجه التربوي من حيث قلة الوقت الذي يحتاجه ف

  تمثيل األدوار:  -7
يعتمد هذا األسلوب على قيام المدرب بتصور موقف معين أو حالة أو مشكلة، وبالتالي إعطاء 
كل فرد من المتدربين دورًا في هذا الموقف، ويتابع كل من المتدربين بدورهم تصرفات زمالئهم 

ر، ويوجه المتدرب نحو التصرفات السليمة والسلوك ويقومون بإعطاء آرائهم حول طريقة أداء الدو 
المرغوب، ويستخدم هذا األسلوب في التدريب على القيادة اإلدارية وتدريب الموجهين وغيرها من 
المجاالت التي تتطلب تنمية المهارة والتعامل مع اآلخرين، ويعتبر أسلوب تمثيل األدوار مفيدًا عند 

  ).201، 2004لوكية معينة (الموسوي، الرغبة في التدريب على مهارات س
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  الزيارات الميدانية:  -8
تساعد الزيارات الميدانية على ربط الموضوعات النظرية التي تعلمها المتدرب بالواقع العملي. 
والزيارات الميدانية عبارة عن زيارة تربوية لمؤسسة أو مشروع، وفي هذه الزيارة يخطط لها بهدف 

  االطالع المباشر. وتستخدم الزيارات الميدانية إلنجاز ما يأتي: 
ومــــات أوليــــة هامــــة ومالحظــــة أمــــور علــــى أرض الواقــــع ال يمكــــن جلبهــــا الحصــــول علــــى معل -8-1

  للدارسين. 

  استثارة االهتمام والعناية باألمور التي تحتاج إلى دراسة.  -8-2

 الوقوف على نتائج ممارسة أسلوب معين أو سير العمل في التنفيذ.  -8-3

 ).95، 1999الربط بين النظرية والتطبيق (الشيخ،  -8-4

ويعطي هذا األسلوب الموجهين التربويين الفرصة لمشاهدة المواقف والحقائق كما تقع فعًال، 
والتعرف على بعض الممارسات والمشكالت من واقع العملية التعليمية، إضافة إلى إمكانية تطبيق 

شكالت ذا توافرت له الظروف المناسبة، كما يفيد في إكسابهم مهارات في مقارنة المإ شاهدوهبعض ما 
 ومناقشتها في الجلسة التدريبية وخارجها.

 المباريات التدريبية: -9

تشير المباريات التدريبية إلى استخدام موقف تدريبي يشابه مواقف العمل الطبيعية التي يعمل بها 
المتدربون، ويقوم كل عضو من أعضاء البرنامج التدريبي بدور معين في ذلك الموقف، ويمكن 

  قة في أحد صورها كما يلي:تصوير هذه الطري
تُقســـم المجموعـــة المشـــتركة بالبرنـــامج التـــدريبي إلـــى مجمـــوعتين متنافســـتين يمثـــل كـــل منهـــا  -9-1

  منظمة أو قسم معين.

  تقوم المجموعتان بتحديد المشكلة المراد مناقشتها أو تحليلها في االجتماع. -9-2

نظمـة المقترحـة أو القسـم المعـين، كمـا كـل مجموعـة مـديرًا لهـا يكـون بمثابـة مـدير الم تختار -9-3
 تحدد مراكز بقية األعضاء.
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ـــوم المجموعتـــان بدراســـة وتحليـــل الموضـــوعات المطروحـــة فـــي صـــورة مناقشـــة مفتوحـــة،  -9-4 تق
 وحوار وجدل ونقد بالشكل الذي يؤدي إلى قرارات معينة.

االجتمـاع بمـا فـي ذلـك يقوم المدرب بعد االنتهاء من المشكلة بنقد وتحليل كل ما جرى في  -9-5
 ).147، 2006القرارات التي أصدرتها كل مجموعة (السالم وصالح، 

   الدورات التدريبية: -10
الهامة في التدريب التربوي لما لها من أثر فعال في إثراء حصيلة المتدربين  األساليبوهي من 

منح الدورات التدريبية الفرصة في مجال مهنتهم وٕامدادهم بالجديد والمبتكر من أفكار تربوية حديثة. وت
للموجهين التربويين في تحقيق نموهم المهني، وذلك بفسح المجال لهم بالتدريب في أثناء الخدمة، 
واالنخراط في برامج ودورات تتناول عدة مجاالت حسب االحتياجات التدريبية المطلوبة، ليتمكنوا فيما 

  ).30، 2006ة وتطويرها(الحريري، بعد من تدريب المعلمين وتحسين العملية التعليمي

  التعليم المبرمج: التدريب باستخدام أسلوب -11
وبين المادة  دربيعد هذا األسلوب طريقة للتعلم الذاتي ويعتمد على التفاعل المباشر بين المت     

على نفسه في تعلم مهارة سبق تحديدها أو معلومات أعدت من قبل دون  دربيعتمد المت تدريبية، إذال
  مساعدة من مدرب ومن خالل االستجابات المتكررة تتم عملية تعزيز التعلم.

وتجزئتها إلى وحدات صغيرة  دريبيةالمبرمج القدرة على تحليل المادة الت التعليمويتطلب إعداد 
بحيث ترتب بطريقة منظمة تندرج في صعوبتها حتى تصل إلى الوحدة األكثر صعوبة، وكلما كانت 

قصيرة كلما كان ذلك أدعى للمتدرب على استيعابها واإلجابة عن أسئلتها، وهذا مما  دريبيةالوحدات الت
ه عملية التعلم، كما أن إعداد المادة يشجع على أن يكتشف صحة إجابته وبشكل فوري مما يعزز لدي

(الخطيب  وفق هذه الطريقة يمّكن كل متدرب من أن يسير وفق قدراته وٕامكاناته الذاتية تدريبيةال
  .)27، 2008والعنزي، 

  التدريب باستخدام أسلوب النظم: -12
منهاج وهو تدريب يقوم على تحليل أهداف البرنامج التدريبي إلى أجزائه، وتحليل محتوى ال 

التدريبي والنشاطات المختلفة التي تدخل في عمليات تدريب الموجه التربوي، وتحديد عناصر الموجه 



	لرتبوينيتدريب املوجهني ا                                                                                                       الفصل الرابع

 

 
108

، ودور البرنامج أهليةرة و اجدالتربوي الخبير ووضع مواصفات له من حيث قدرته على القيادة والتوجيه ب
ه في النهاية المطاف أسلوبه التدريبي في النمو الذاتي للموجه ونمو قدرته على القيادة بحيث يصبح ل

  التوجيهي الخاص به.
ومن ميزات التدريب باستخدام أسلوب النظم أنه يزود الموجه التربوي بمعارف ومهارات متكاملة 

  )388، 2008ث تساعد الموجه التربوي على اختيار البدائل المناسبة(سنقر، يللعملية التوجيهية بح

  التدرب الذاتي:  -13
لفرد به مستمدًا وجهته من رغبته الذاتية، واقتناعه الداخلي، بهدف تنمية وهو نشاط يقوم ا

استعداداته وٕامكانياته وقدراته مستجيبًا لميوله واهتماماته، بما يحقق تنمية شخصيته، وتكاملها، والتفاعل 
 الناجح مع مجتمعه عن طريق االعتماد على نفسه، والثقة بقدراته في عملية التعليم والتعلم مدى

صبح االعتماد على الذات هو أالحياة، ويعد من أحدث االتجاهات الجديدة في التدريب التربوي، إذ 
  ).389، 2008األساس في التدريب(سنقر، 

حيث يقوم المتدرب بجمع المادة التدريبية وتحليليها وتفسيرها من خالل برنامج تدريبي يعتمد على 
والمديوالت  األهدافيق حقيبة تدريبية والتي تتضمن مصادر متعددة مثل المراجع والكتب أو عن طر 

والوسائل التعليمية وأدوات التقويم، إذ يتعلم المتدرب ذاتيًا ويقوم نفسه بنفسه، ثم يكتب تقريرًا عما مر به 
  ).137، 2009من خبرات وصعوبات واجهته وكيفية التغلب عليها(رفاعي، 

صبح لزامًا على أوظهور الشبكة العنكبوتية  لعصرالذي يشهده ا لتطور التكنولوجي والتقنيومع ا
أنفسهم التربوية ضرورة اإلفادة منه في تدريب الموجهين التربويين، وحفزهم على تدريب  ةاألنظم

، واألقراص، والكتب، واألفالم اإلنترنتمن خالل شبكة  تحصيل العلوم المختلفة ذاتياً و بأنفسهم 
ة المستمرة مدى الحياة، مما يمكنهم من التعلم المستمر، واستقصاء لتتحقق لهم التنمية المهني التعليمية

  العملية التعليمية.المعلومات من مصادرها المختلفة وتوظيفها في 
والتجول في الصفحات  اإلنترنتعلى استخدام شبكة  وجه التربويوهذا يتطلب تنمية مهارات الم

اإللكترونية والبحث عن معلومات محددة من خالل محركات البحث ونقل الملفات، إلى جانب تدريب 
، لنشر المعلومات واالستفادة من اإلنترنتعلى تصميم وٕانشاء المواقع على شبكة  وجه التربويالم

وجه التواصل المباشر بين الم مصادر المعرفة المتاحة، ويمكن من خالل المواقع والمنتديات أن يتم
  التربوي والمعلمين.
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ومن خالل العرض السابق نجد أن أساليب التدريب تنوعت وتكاملت مع بعضها البعض، فمنها 
وهذا ما  ،ومنها ما يعتمد أيضًا على التدرب الذاتي ،ومنها أساليب تدريب عملية ،أساليب تدريب نظرية

 همحسب البرنامج التدريبي، ووفق ظروف ب الموجهين التربوييننسب لتدريمن اختيار األسلوب األ يمكن
القائم  التدريب النظري علىفي تدريب الموجهين التربويين ، وقد اعتمد الباحث التدريبية همواحتياجات

المتمثل في  التدريب العمليو  ،)Web Quest( نموذج طلب الموقع على التدرب الذاتي باستخدام
العمل التعاونية،  ومجموعات العملي ألداء للكفاية،مهارات اتخاذ القرار والمهارات التنظيمية، والبيان 

  والورش التدريبية.

  سابعًا: واقع تدريب الموجهين التربويين في الجمهورية العربية السورية:

التدريب المحور الذي تدور حوله عملية التنمية في المجتمع، واألداة المثلى لتحقيق الكفاءة  ديع
األفضل في التعليم، ونظرًا ألهمية المكانة التي يحتلها الموجه التربوي وخطورة األدوار المطالب بها، 

أو فشله في  التربوي موجهمما جعل من اختياره وٕاعداده وتدريبه المستمر أمرًا جوهريًا يرتبط به نجاح ال
  والقيام بمسؤلياته.أداء مهمته 
تولي وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية اهتمامًا ملحوظًا بالتوجيه التربوي وتجديد ولذلك 

أجهزته وتطويرها، لما له من دور هام في تقويم العملية التربوية في مدارس الحلقة األولى من التعليم 
لتعليم األساسي، إلى الخاصة لمرحلة ا األهدافالعامة للتربية في القطر و  األهدافاألساسي ومتابعة 

جانب دوره في إكساب التالميذ العادات الصالحة والصفات المثلى وتكوين االتجاهات القويمة فيهم 
). حيث تعمد 442، 2008وتنمية مهاراتهم وقدراتهم واستعداداتهم الجسمية والفكرية والفنية (سنقر، 

مين والمديرين المتميزين وتشترط تمتعهم وزارة التربية إلى انتقاء الموجهين التربويين من بين المعل
بالعديد من الصفات الشخصية والعلمية والمسلكية، فقد نص النظام الداخلي لوزارة التربية: على ضرورة 

والكفاءة والخبرة، إلى جانب اشتراكه بإحدى دورات اإلدارة  هليةتمتع المرشح لوظيفة موجه تربوي باأل
الجمهورية العربية السورية،  –دورة مشرف وحدة طليعية (وزارة التربية المدرسية، باإلضافة إلى اتباعه 

1988 ،496.(  
أما بالنسبة إلعداد الموجهين التربويين فقد خصصت الوزارة منذ بداية السبعينات برامج إلعداد 

ربوية الموجهين التربويين، بحيث تساعد تلك البرامج التدريبية على تطوير أساليبهم في أداء مهمتهم الت
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القيادية في مجال تقويم أداء المعلمين وتطويره، وتعميق خبراتهم الوظيفية وٕاكسابهم االتجاهات 
  ).470، 2008والمهارات الالزمة للوصول إلى مردود تربوي أفضل ( سنقر، 

ما  ولما كانت وزارة التربية تلزم الموجه التربوي المعين حديثًا  باتباع دورة تدريبية، لذلك فهي غالباً 
تدرج ضمن خططها التدريبية السنوية إقامة دورة تدريبية للموجهين التربويين الجدد بهدف تعزيز 

السلوكية  األهدافخبراتهم التربوية، وتشمل الدورة التدريبية موضوعات تربوية عامة وخاصة تتعلق ب
لتنظيم المدرسي وطرائق التعليم والتقويم، وموضوعات مسلكية عن التوجيه والالئحة التوجيهية وا

). إضافة إلى عدد من الموضوعات التربوية المعاصرة كالتربية السكانية والبيئية  244، 2001(ناصر،
ب)، إلى جانب تطبيقات  2002الجمهورية العربية السورية،  -والمرورية والصحية (وزارة التربية 

التعليمية وكيفية استخدامها، عملية تتمثل في زيارة المدارس وحضور دروس فعلية، وصناعة الوسائل 
وغالبًا ما تنتهي الدورات بلقاء وحوار  من الموضوعات، وٕاجراء التجارب المخبرية والتشريح وغير ذلك

بين المسؤولين وأجهزة التخطيط والمناهج من الوزارة من جهة، والقائمين على التطبيق والمتابعة في 
بوي التي تصل بين رأسه وأبعد نهاياته من جهة أخرى، الميدان والذين يشكلون بحق شرايين الجسم التر 

وتسعى وزارة التربية جاهدة لتطوير مضمون تلك الدورات مما يحقق أفضل النتائج، ويتم تعديل مناهج 
الدورات التدريبية باستمرار فيما يتعلق بزيادة المحاضرات أو تعديل البرامج العملية أو الدروس 

ميدانية يقوم بها المخططون التربويون في ضوء آراء الدارسين واقتراحاتهم النموذجية بناًء على دراسة 
  ).471-470، 2008(سنقر، 

وٕاذا كانت وزارة التربية تعنى بإعداد الموجهين التربويين وٕالحاقهم بدورة تدريبية أوًال تعرفهم من 
متابعة تدريبهم بإقامة خاللها بأهداف التوجيه التربوي ومجاالته وطرائقه، فإنها تحرص الحقًا على 

برامج تدريبية تجديدية ونوعية في المواد، وهي دورات تقام بهدف إكساب هؤالء الموجهين مهارات 
وخبرات علمية وتربوية في مواد محددة كاللغة العربية والرياضيات والعلوم، نظرية وعملية، وهي دورات 

ين لكل منها، وتتم خالل العطلة الصيفية مركزية تقام في مركز إحدى المحافظات سنويًا لمدة أسبوع
). وذلك لتجعلهم قادرين على األخذ بأيدي معلميهم نحو االرتقاء بمستوى أدائهم  245، 2001(ناصر،

)، وتقتصر وزارة التربية السورية في 446، 2008للحصول على أفضل مردود تربوي ممكن (سنقر، 
لتدريبية المألوفة فقط، وال تستخدم طريقة التدريب تطوير معارف الموجهين التربويين على الدورات ا

  بالمراسلة أو النشاطات أو الدراسات أو المشاغل التربوية وسواها.



	لرتبوينيتدريب املوجهني ا                                                                                                       الفصل الرابع

 

 
111

وٕاذا عرفنا أن الموجه التربوي ينتقى غالبًا من المديرين الذين أثبتوا كفاءة وخبرة وٕادارة ناجحة 
ًا بدورات تدريبية تقيمها وزارة التربية خالل عملهم في مدارسهم، وأن هؤالء المديرين يشتركون غالب

للمديرين إلى جانب الدورات التدريبية التي اتبعوها أثناء كونهم معلمين، أدركنا أن أكثر الموجهين 
التربويين في الجمهورية العربية السورية قد اشتركوا في خمس دورات كحد أدنى وهي: دورة اإلدارة 

لى جانب برنامج التدريب المستمر، ودورات الطالئع ودورات المواد المدرسية، ودورة التوجيه التربوي، إ
والصفوف، وأن هناك بعض الموجهين التربويين قد اشتركوا بدورات تثقيفية تربوية أخرى مما يعزز 
إتقانهم للعمل التوجيهي. ومع ذلك فإن ثقافة الموجه التربوي السوري تبقى مقتصرة على ما يقدم له من 

رات المحلية، وٕان هذا يقصر معرفة الموجه التربوي فال يدرك طرائق التوجيه في دول مواد ضمن الدو 
العالم مثًال، ويضعف معرفته بأساليب التوجيه التربوي الحديثة، وربما كان السبب في عدم إشراك 

وية الموجهين في دورات تربوية خارجية عائدًا إلى ضعفهم باللغة األجنبية من ناحية والى إعطاء األول
في المنح الخارجية للموجهين االختصاصيين في المرحلة اإلعدادية والثانوية من ناحية أخرى ( سنقر، 

2008 ،472.(  
وغالبًا ما تختتم دورات تدريب الموجهين التربويين الجدد بلقاء مع المسؤولين في وزارة التربية 

لى المشكالت التعليمية التي لمناقشة موضوعات وقضايا تهم المشاركين، واالطالع من خاللهم ع
  .يواجهونها في مناطقهم التعليمية

وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة التربية تدرج ضمن خطط التدريب السنوية دورات تدريبية حول بعض 
المواد والصفوف، وخاصة في مجال تجريب الكتب الجديدة، وتدعو الموجهين التربويين لحضورها، 

  ).471، 2008ات محلية على مستوى كل محافظة( سنقر، وغالبًا ما تكون هذه الدور 
ومن خالل مراجعة الباحث لخطط تدريب وزارة التربية السنوية وتقاريرها، والتعميمات والبالغات 
الوزارية الخاصة بتدريب الموجهين التربويين، باإلضافة إلى االطالع على محتوى الدورات التدريبية، 

، إلى جانب 2005وعام  2004وجهين التربويين الجدد في عام وحضور كل من دورتي تدريب الم
إجراء اللقاءات مع مسؤولي تدريب الموجهين التربويين وبعض الموجهين التربويين وقيامه بدراسة 

) الحظ 2007علمية في مرحلة الماجستير حول دورات تدريب الموجهين التربويين الجدد (سليم،
 الباحث ما يأتي :

  مة الدورات التدريبية للموجهين التربويين.ف انتظام إقاعض - 1
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تعتبر الدورات التدريبية المنفذة للمـوجهين التربـويين مـن الـدورات القصـيرة نسـبيًا، حيـث تراوحـت  - 2
 يومًا. 15إلى  6مدتها ما بين 

  لم تحدد أهداف الدورات بلغة السلوك المطلوب تحقيقه، بل كانت محددة بشكل عام. - 3
ودقيقـــة لالحتياجـــات التدريبيـــة للمتـــدربين، حيـــث تـــدل جميـــع الـــدورات ال توجـــد دراســـات وافيـــة  - 4

أنهــا وضــعت بنــاًء علــى نظــرة واستشــفاف للواقــع مــن قبــل  علــى الموضــوعة للمــوجهين التربــويين
 المسؤولين عن التدريب.

تميـــــز المحتـــــوى التـــــدريبي للـــــدورات بشـــــموله لموضـــــوعات تربويـــــة متنوعـــــة ومفيـــــدة للمـــــوجهين  - 5
ذ عليــه أنــه لــم يتطــرق إلــى أســاليب التوجيــه التربــوي كافــة التعلــيم المصــغر التربــويين، ومــا يؤخــ

 والمشاغل التربوية، والقراءات والنشرات التربوية والبحث اإلجرائي ..الخ

المحاضـرة هـي األسـلوب  دتعـتوظيف التقانة الحديثة في تـدريب المـوجهين التربـويين، إذ ب ايغ - 6
الغالــب فــي تنفيــذ جميــع الــدورات التدريبيــة، علــى الــرغم مــن اســتخدام النقــاش والزيــارة الميدانيــة 

 ق العملي في بعضها، ولكن بشكل قليل.والتطبي

 لم تتضمن الدورات التدريبية وسائل تدريبية بشكل فعال. - 7

بالنســـبة ألســـاليب التقـــويم فـــي الـــدورات، فهـــي تقتصـــر علـــى االســـتبانة المعـــدة ســـلفًا فـــي مركـــز  - 8
 التدريب بغية معرفة آراء المشاركين ومقترحاتهم في الدورة .

ن أولويات عمليات التطوير التربوي نظرًا ألهمية مكانته لقد أضحى تدريب الموجه التربوي م
وخطورة األدوار والوظائف الملقاة على عاتقه، وهذا ما يقتضي االهتمام أكثر بتدريب الموجهين 

احتياجاتهم التدريبية واستخدام أساليب وطرائق  تحديد على أساس لهم التربويين، وتصميم برامج تدريب
والطرائق التدريبية في تنفيذها والتي تعتمد بشكل  األساليبواستخدام أحدث تدريبية متنوعة وحديثة، 

) وتوظيفها في تدريبيهم من خالل اإلنترنتأساسي على استثمار التكنولوجيا الحديثة (الحاسوب و 
  ).Web Questالموقع (استخدام نموذج طلب 

وأهميتها  )Web Quest(حول مفهوم الويب كويست  مفصالً  وسيتناول الفصل التالي شرحاً 
  .اومزاياه ،وعناصرها، وكيفية تصميميها

 



  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس

  )Web Questالويب كويست (

  ).Web Questنشأة الويب كويست (  أوًال:

  ).Web Quest(الويب كويست مفهوم   ثانيًا:

  ).Web Quest(الويب كويست أنواع   ثالثًا:

  .والتدريب ) في التعليمWeb Quest(الويب كويست مبررات استخدام   رابعًا:

  ).Web Quest(الويب كويست عناصر   خامسًا:

  ) الجيد.Web Quest(الويب كويست مواصفات   سادسًا:

  سابعًا:
وٕاعدادها  )Web Questالويب كويست (دور المعلم/المدرب في تصميم 

  .وتنفيذها

  ).Web Quest(الويب كويست خطوات تصميم   ثامنًا:

  ).Web Quest(الويب كويست مبادئ إعداد   تاسعًا:

  .)Web Quest(معايير تصميم   عاشرًا:

  .والتدريب ) في التعليمWeb Quest( الويب كويست مزايا استخدام  أحد عشر:
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  )Web Questالويب كويست (: الفصل الخامس
  

برنامج لتدريب الموجھين التربويين على أساليب تصميم  إلى يهدف الحالي بحثال كانلما 

وتقصي فعاليته، فإن الفصل الحالي  )Web Questالتوجيه التربوي باستخدام نمـوذج طلب الموقع (
 هامبررات استخدامو  هاأنواعمفهومها، و و  )Web Questنشأة الويب كويست (شكِّل إطارًا نظريًا تناول 

سعيًا لتوظيفه في عملية تصميم البرنامج ومزاياها وكيفية إعدادها وتصميمها،  ،والتدريب في التعليم
  لذلك: وفيما يلي شرحًا مفصالً  ،التدريبي

  :)Web Quest(أوًال: نشأة الويب كويست 

 عامة إن الحياة في عصر المعلوماتية لها كثير من المتطلبات التي تفرض على المربين
هم قادرين لأن يعملوا جاهدين على إكساب المتعلمين القدرات والكفايات التي تجعخاصة  والمعلمين 

المتطلبات القدرة على الحصول على المعلومات من على تلبية هذه المتطلبات، ويأتي في مقدمة هذه 
، بدًال من االعتماد على بشكل متسارعوتتضاعف فيه المعرفة عدة مصادر في ظل عصر تتزايد 

؛ لذا وجب علينا أال ت العصراقد ال تتوافق ومستجدالمتعلمين من معلومات  وما يمليه علىالمعلم 
، وكيف يوظفها بالحياة بنفسه يهانعلمه كيف يحصل علأو المتدرب بالمعلومات بل المتعلم  نزود

   العملية.
كز على أن يقوم ر تأو قاعات التدريب إن األنشطة التقليدية التي يتم ممارستها في غرفة الصف 

بهدف  ختباروحفظها من أجل استرجاعها وكتابتها في ورقة االالمعلومة باستظهار  والمتدرب المتعلم
على تكنولوجيا المعلومات  القائمةأساليب التدريس  تعتمدبينما  ،المطلوبة الحصول على الدرجات

، حيث يكون هناك كمحور رئيس للتعلم التعليمي التعلميالمتعلم أو المتدرب ومجموعات العمل نشاط 
  تعليم فاعل وأكثر دقة من التعليم المعتمد على االستظهار والحفظ لمحتوى تعليمي يتم تحديده مسبقًا.

) أن البحث عن النصوص، والبيانات، والصور... الخ بواسطة Mitchellل (يشتى ميوير 
من أهم األنشطة التي يقوم بها  د) يعGoogle, Yahoo, Alta Vistaمحركات البحث مثل: (

يفتقد في غالب األحيان إلى هدف   عبر شبكة الويب. وحيث إن هذا النشاطن و والمتدربن و المتعلم
وفي تزايد مضطرد، فإن هذا  جداً تربوي محدد ويكون غير موجه نتيجة ألن عدد صفحات الويب كبيرة 
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مما يعني هدرًا للموارد، واستعماًال غير عقالني للحاسوب،  جداً النشاط غالبًا ما يأخذ وقتًا كبيرًا 
  ).Mitchell, 2003, 3-5( ةواستغالًال عشوائيًا لزمن اإلبحار على الشبك

انطالقًا من هذه المعطيات والمالحظات جاءت الحاجة إلى تطوير نماذج تربوية دقيقة تتوخى 
الرحالت المعرفية عبر الويب أو  داالستعمال العقالني للحواسيب ومدة اإلبحار على الشبكة. وتع

المنهاج بالتكنولوجيا  محتوى دمج المساعدة في الحديثة األساليب أحد) Web Questالويب كويست (
، ويجمع بين التخطيط التربوي المحكم والمتدربين حيث يخاطب وينمي مهارات التفكير العليا للمتعلمين

  واالستعمال العقالني للحواسيب.
تكون ت ا؛ ألنهوالمتدرب تعتمد الرحالت المعرفية عبر الويب على التعليم المتمحور حول المتعلم

استكشاف في التعامل مع المعرفة بطريقة عملية مفيدة، وتمكنه من  هساعدمن مهمات مختلفة ت
  .اد بناء معرفي خاص به ومن إبداعهلمعلومات، وٕايجا

الباحث بجامعة سان دياغو بوالية  األستاذأتت فكرة الويب كويست من قبل "بيرن دودج"  
 Web(الويب كويست  طريقة التعلم باستخدام  (Dodge,1995)دودج  وقد عرف .كاليفورنيا

Quest( نشاط استقصائي محدد وموجه يساعد المتعلم على التعلم من قبل المعلم من خالل  :بأنها
 وبذلك تعد الويب كويست ،والمنتقاة مسبقاً  اإلنترنتجمع وتحليل وتقييم المعلومات المستمدة من شبكة 

  ها.كل نظام استراتيجي تربوي، يمكن استخدامه في المراحل الدراسية
من  أوسععلى نطاق  تطبيقهاتم تطوير فكرة الويب كويست وتعميم  (March)وبمشاركة مارش 

الخاص  اإللكترونيالموقع  إلىباإلضافة  .العالم أنحاءخالل تقديم عروض وورش عمل في جميع 
) وهذا ما ساعد على انتشار أسلوب http://www.webquest.sdsu.edu(بالمؤسس بيرن دودج

كثير من المؤسسات التعليمية بأوروبا والواليات المتحدة األمريكية في  )Web Quest( الويب كويست
  .)19، 2010 ،عبد الحميدباعتبارها طريقة حديثة للتعليم من خالل البحث (

  الويب...وفيما يأتي توضيح للرحالت المعرفية عبر 

الرحالت المعرفية عبر الويب من أكثر النشاطات التي يكثر الحديث عنها في العمل التربوي،  دتع
في غرفة الصف، ويطلق عليها العديد من التسميات مثل:  اإلنترنتوالتي توظف أنشطة معتمدة على 

االستكشافية، أو )، أو الرحالت المعرفية عبر الويب، أو رحالت التعلم Web Questالويب كويست (
  اإلبحار واالستقصاء الشبكي.
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مستخدمًا االسم باللغة  )Web Questعتمد الباحث في هذه الدراسة اسم نموذج طلب الموقع (او 
  .الويب كويست ولفظه باللغة العربية )Web Quest( اإلنكليزية

  ):Web Quest( كويست الويب مفهومثانيًا: 

: عبارة عن أنشطة تربوية تعتمد بالمقام األول على عمليات )Web Questالويب كويست (
بهدف الوصول الصحيح والمباشر للمعلومة محل البحث بأقل جهد ممكن(صيام  اإلنترنتالبحث في 
  .) 326، 2012وأخرون، 

) بأنها: "أنشطة تربوية تعتمد في Web Questالويب كويست ( )Jacqueline( يعرف جاكولينو 
ى عمليات البحث في شبكة الويب بهدف الوصول الصحيح والمباشر للمعلومة بأقل المقام األول عل

إلى تنمية القدرات الذهنية المختلفة (الفهم، التحليل، التركيب،...  هت ذاتقجهد ممكن، وتهدف في الو 
  ).Jacqueline, 2007, 42"(والمتدربين الخ) لدى المتعلمين
على أنها: "طريقة مبتكرة إليصال المعرفة النظرية والبحثية  )Hassanien(ويعرفها حسنين

في من خالل المعلومات المستقاة والمتدربين لمتعلمين ا، وتعتمد على دعم تفكير والمتدربين للمتعلمين
  ).Hassanien, 2006, 42من شبكة الويب"(

أعدها الباحث أنشطة تدريبية استكشافية : ابأنه )Web Questالباحث الويب كويست ( عرفوي
ليتم من خاللها دمج شبكة الويب في العملية التدريبية؛ لمساعدة الموجهين التربويين في عمليات 
البحث والتقصي عن المعلومات الالزمة حول أساليب التوجيه التربوي التي هم بحاجة للتدرب عليها 

الموجهين التربويين، من خالل صفحات ويب محددة مسبقًا، وهي عملية تعزز العمل الجماعي بين 
وتوفر الوقت والجهد، وتساعد في بناء شخصية الموجه التربوي الباحث، وتجعل من عملية التدريب 

  عملية محببة لهم.

  :)Web Questكويست ( الويبثالثًا: أنواع 

إلى نوعين يتم التمييز بينهما وفق الفترة الزمنية المحددة  )Web Questالويب كويست (تقسم 
التعليمية، والمهام  األهداف، و والمتدربين للتنفيذ، والقدرات الذهنية والمهارات الحاسوبية لدى المتعلمين

  وهما:  )Web Questالويب كويست (في  والمتدربين الملقاة على عاتق المتعلمين
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  قصيرة المدى: )Web Quest( الويب كويستالنوع األول:  -1
وتتراوح بين حصة واحدة وأربع حصص، وغالبًا ما يكون الهدف التربوي منها هو الوصول إلى 
مصادر المعلومات، وفهمها، واسترجاعها، وغالبًا ما تكون هذه الرحالت مقتصرة على مادة دراسية 

  واحدة.
قصيرة المدى عمليات ذهنية بسيطة  )Web Quest( الويب كويست ويتطلب إتمام مهام

مع  )Web Questالويب كويست (كالتعرف على مصادر المعلومات، ويستعمل هذا النوع من 
المتعلمين المبتدئين غير المتمرسين على تقنيات استعمال محركات البحث، وقد يستعمل أيضًا كمرحلة 

  طويلة المدى. )Web Quest( ويب كويستلل أولية للتحضير
قصيرة المدى في شكل بسيط مثل: عرض قصير،  )Web Questالويب كويست (نتائج  وتقدم

  أو مناقشة، أو اإلجابة عن بعض األسئلة المحددة.
  طويلة المدى: )Web Quest( الويب كويست النوع الثاني: -1

المدى  ةطويل )Web Questالويب كويست (وتتراوح مدتها بين أسبوع وشهر كامل، وتتمحور 
الويب  حول أسئلة تتطلب عمليات ذهنية متقدمة: كالتحليل، والتركيب، والتقويم... الخ، وتقدم نتائج

المدى في شكل عروض شفوية، أو في شكل مكتوب للعرض عبر  ةطويل )Web Quest( كويست
كم في الشبكة، وقد تتطلب هذه العروض ـ إضافة إلى اإلجابة عن األسئلة المحورية للمهمة ـ التح

أدوات حاسوبية متقدمة: كبرامج العرض كالباوربوينت، أو برامج معالجة الصور، لغة الترميز 
"HTML)"Chatel &Nodell, 2002, 3.(  

طويلة  )Web Quest(الويب كويست الباحث في تدريب الموجهين التربويين أسلوب  عتمداو 
  ها من خالله.قالمطلوب تحقي األهدافللمحتوى التدريبي للبرنامج و  لمناسبتهاالمدى 

  في التعليم والتدريب:) Web Questالويب كويست (رابعًا: مبررات استخدام 

يتطلب الخروج من الجمود التعليمي القائم على  وعملية التدريب إن تحسين عملية التعليم والتعلم
حيوية التعليم الناتج عن البحث والتقصي واالستكشاف  إلى واسترجاعهاالتلقين وحفظ المعلومات 

  والتحليل وصوًال إلى حل المشكالت.
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في الصفوف الدراسية والتدريب دورًا هامًا في  )Web Quest(الويب كويست  استخدامويؤدي 
ما في المدارس، ويمكن إجمال أهم المبررات الستخدامها في التعليم والتدريب في التعليميتطوير األداء 

  يأتي:
رحالت  )Web Quest(الويب كويست تحفز المتعلم والمتدرب على التعلم الذاتي، إذ تعد  - 1

بحث عن أجوبة ألسئلة محددة، مما يحفز المتعلمين والمتدربين على التعلم ويزيد من دافعيتهم 
 نحو.

 دريبية/الت(الرحالة أو المستكشف) محور العملية التعليمية والمتدرب تساهم في جعل المتعلم - 2
 والعنصر اإليجابي النشط خاللها.

تشجع المتعلمين والمتدربين على البحث عن المعرفة بأنفسهم، وليس استقبالها فقط، بسبب  - 3
ثنين للحصول اتعدد المصادر وتوفرها لهم وعدم اقتصارها كما في الماضي، على مصدرين 

 على المعلومات هما الكتاب والمعلم أو المدرب.

والمتدرب التعامل مع الوثائق األصلية؛ فيبني معارفه انطالقًا من تعامله تتيح للمتعلم  - 4
 الشخصي مع هذه الوثائق وليس عبر مصادر ثانوية كالكتاب.

تخرج النشاط التربوي من دائرة التقديم المنحصر على المعلم نفسه، فالمتعلم يقدم نتائج رحلته  - 5
وه وبالتالي يزيد من تحفيزه على إتقان على الويب لكي يستفيد منها اآلخرون، أو لكي يقيم

  .)Starr, 2000, 22(عمله
تقدم حلوًال عملية رائدة في إنجاح  )Web Quest( الويب كويست ومما سبق نالحظ أن فكرة

الجيدة على تحويل عملية التدريب إلى  )Web Quest(الويب كويست عملية التدريب، إذ تجعل 
  عملية ممتعة للمتدربين.

  ):Web Questعناصر الويب كويست (خامسًا: 

) وماكجيرجور ولو 2006( Hassanien) وحسنين Dodge )2001يرى كل من دودج 
Macgregor & Lou )2005وشاتيل ونودل (Chatel &Nodell  )2002 أن هناك سبعة (
، وسيتناول الباحث العناصر السبعة المكونة )Web Quest( الويب كويست عناصر أساسية لبناء

)Web Quest( التفصيل فيما يأتي:ب  
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  ):Introductionالعنصر األول ـ المقدمة أو التمهيد ( -1
طة بالمتعلم؛ إلثارة دافعية المتعلمين بعبارات محفزة و وتتضمن تقديمًا وتمهيدًا للدرس والمهام المن

 ,Schweizer &Kossow, 2007أو بعرض صور مثيرة الهتمام المتعلم ومنتمية لموضوع الدرس (

) حيث يتم توضيح فكرة الدرس، وعناصره والتركيز على أهدافه، من أجل وضع المتعلم في تصور 31
، ويمكن للمعلم أن يضع مجموعة من األسئلة حول أفكار الدرس الرئيسة، سيتعلمهمسبق حول ما 

تشجع المتعلم على اكتشاف المطلوب، وتقديم حصاد الرحلة في شكل تقرير، أو عرض أمام زمالئه، 
  أو من خالل اإلجابة عن أسئلة التقويم التي أعدها المعلم في الرحلة المعرفية.

؛ اإلنترنتكما يمكن أن يطلب مصمم الرحلة (المعلم) من الرحالة (المتعلم) أن ينشر تقريره على 
  إلى قاعدة أوسع. مما يخرج عملية التقييم من دائرة المعلم

  ):Tasksالعنصر الثاني ـ المهام ( -2
 تنفيذها المتعلمينسُيمّكن إنجازه في نهاية النشاط والتي والمتدرب على المتعلم  يجبوهي ما 

، حيث والمتدرب من تعلم المادة العلمية، ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ ومثيرة الهتمام المتعلم والمتدربين
باعها لإلجابة عن بتقديم األسئلة الجوهرية للمهمة، وتحديد الخطوات التي يجب إت /المدربيقوم المعلم
 المنشودة من األهدافلتحقيق والمتدرب وتتعدد أنواع وأشكال المهام التي يقوم بها المتعلم  األسئلة،

  ومنها: )Web Quest( الويب كويست
بصياغة المادة بلغته الخاصة من خالل اإلجابة  والمتدرب : حيث يقوم المتعلمصياغة المادة -1- 2

 ./ المدربعن أسئلة أعدها المعلم
: وهي عملية يتم فيها البحث عن معلومات محددة من مصادر مختلفة، وكتابتها التجميع -2- 2

بنشرها على اإلنترنت، أو  والمتدرب وتنسيقها وتنظيمها بصورة معينة، ويجب أن يقوم المتعلم
 ه.ئعلى شكل نشرات أو بطاقات، أو عرضها أمام زمال

يتوجب على  إذ ،من مصادر مختلفة: حيث يتم توظيف مهارة التحليل للمعلومات التحقق -3- 2
للتحقق  /المدرببعد البحث أن يقوم باإلجابة على ورقة عمل أعدها المعلموالمتدرب المتعلم 

 من تعلمه.
تقمص شخصية  والمتدربين نه يوجد موضوع أساسي ويطلب من المتعلمينإ: حيث الصحفي -4- 2

نظيمها على شكل الصحفي أو المراسل لتغطية الموضوع، حيث يتضمن جمع معلومات وت
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خبر أو مقال صحفي، وتقييمهم يكون من حيث دقة المعلومات؛ ألن التحقيق الصحفي يركز 
باإلضافة والمتدرب على دقة المعلومات، وحيادية المتعلم من الموضوع، وتعميق فهم المتعلم 

ب والمتدر إلى التركيز على الشفافية في كتابة الموضوع، ويتطلب التصميم تزويد المتعلم 
 بالمصادر الالزمة.

إنتاج وٕابداع منتجات، أو تصاميم، أو خطط  والمتدربين : حيث يطلب من المتعلمينالتصميم -5- 2
 عمل لتحقيق مجموعة من األهداف المحددة مسبقًا.

بإعادة صياغة موضوع ما بصورة أخرى والمتدرب : وهي أن يقوم المتعلم اإلنتاج اإلبداعي -6- 2
 كتابة خاطرة شعرية، أو رسم لوحة.  إبداعية فيصوغه على شكل قصة، أو

: بعض الموضوعات يكون فيها جدل وقضايا خالفية، من حيث وجهات الحوار والتفاوض -7- 2
ن إحسب قيم بعض الناس وتقاليدهم حيث  والمتدربين لدى المتعلمين النظر والبناء المفاهيمي

بالتعرف على أفكار ب والمتدر هناك قضايا لم يتم التعرض لها، وفي هذه المهام يقوم المتعلم 
الطرف اآلخر، ومحاورته من أجل الوصول إلى توافق أو إجماع حول بعض القضايا أو 
المشكالت من أجل حلها، والهدف الرئيسي لهذه المهمة هو أن تكون نقاط االختالف ووجهات 

 النظر واضحة ومحددة، ويجب أخذها بعين االعتبار. 
، وهي والمتدرب  إلى تنمية مهارات اإلقناع لدى المتعلم : تهدف هذه المهمةالخطابة (اإلقناع) -8- 2

تتميز عن سرد المعلومات ألنها تعتمد على تثبيت ما اقتنع به من تعلم، وهذا يتطلب أن يقوم 
المتعلم بعرض ما قام به من خالل عمل معين مثل: تقديم عرض أمام زمالئه، أو إجراء 

لطبيعي أن يتم التوجه في الحديث إلى المخالفين بحث، أو إنتاج لوحة الستمالة اآلراء، ومن ا
 في الرأي بتوضيح اإلثباتات والدالئل لهم.

باستطالع مواقع لمصادر معرفة تهدف والمتدرب : ويقصد بها أن يقوم المتعلم معرفة الذات -9- 2
من معرفة أكثر لذاته، وتحليل قدراته؛ مما يساعده في اختيار  والمتدرب تمكين المتعلمإلى 

باإلجابة عن أسئلة معينة من شأنها  والمتدرب المهمة وتطويرها، وفي سبيل ذلك يقوم المتعلم
أن تعطيه القدرة على صياغة أهدافه من الناحية السلوكية واألخالقية، وتمكنه من تطوير ذاته 

 ة وميوله.ومعرفة رغباته ومواهبه الفني
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: والذي يساعد على النمو المعرفي، فالفهم ومعرفة كيفية توافق األشياء مع بعضها التحليل -10- 2
البعض، وترابط الموضوعات مع بعضها يتطلب التحليل، لذلك فإن المهمة التحليلية هي 
إيجاد نقطة للنمو المعرفي، وهنا يقوم المتعلم بالبحث عن أوجه التشابه واالختالف بين 
األشياء؛ لتوضيح المعاني المتضمنة لهذه األوجه وأثرها، وكذلك البحث عن العالقة بين 

 السبب والنتيجة بين مجموعة من المتغيرات ومناقشتها.
: للحكم على شيء البد من توفر درجة عالية من الفهم، حيث يتم تقديم إصدار الحكم -11- 2

أجل اتخاذ قرار بشأنها من مجموعة من العناصر، وعلى المتعلم قياسها وتقييمها من 
مجموعة محددة من الخيارات، وهنا يؤدي المتعلم دورًا كبيرًا أثناء إنجاز المهمة، ويمكن 

بقواعد الحكم ومعايير إصداره وتزويده بإرشادات حول بناء هذه  والمتدرب تزويد المتعلم
 ير.القواعد وتحديدها للتحكيم، وعليهم تقديم أدلة وتوضيحات حول هذه المعاي

فهم والمتدربين : األسلوب العلمي يقود إلى إبداع التكنولوجيا وعلى المتعلمين العملية العلمية -12- 2
العلم وخصائصه؛ كي يتمكنوا من التعلم من خالل اإلنترنت، حيث يقدم السرد التاريخي 

 للمعرفة حتى لحظة الوقوف عليها، وتتيح بعض المواقع ممارسة بعض األنشطة العلمية.

 )Dodge, 2001, 7-9) (Hassanien, 2006, 42) (Macgregor & Lou, 2005, 162 (
)Chatel &Nodell, 2002, 4-10 (  

 ونالحظ مما سبق أن تنوع أشكال المهام التي من الممكن أن يقوم بها المتدرب في أثناء تنفيذه
؛ مما ئهمع زمال هوتفاعل هيؤدي دورًا هامًا في خلق بيئة مثيرة وحافزة ل )Web Quest( الويب كويست

ن اتجاهات يحستالمحددة له، و  األهداف، وتحقيق بصورة جيدة يساعد على تنفيذ البرنامج التدريبي
  المتدرب نحو عملية التدريب.

  ):Proceduresالعنصر الثالث ـ العمليات أو اإلجراءات ( -3
تنفيذ أثناء  فيإنجازها  أو المتدرب لخطوات التي يجب على المتعلماوهي مجموعة المراحل، أو 

األمر بتعليمات أو توجيهات أو نصائح، أو مخططات زمنية أو  يتعلقالنشاط، حيث يمكن أن 
  مفاهيمية، أو استراتيجيات أو حتى أدوار تعاونية يقوم المتعلم بلعبها.
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تنفيذها في العمليات بعد توضيح التعليمات  والمتدرب األنشطة المطلوب من المتعلم إدراجويتم 
 على تنظيم خطواته، والتي يجب أن يتبعها المتعلموالمتدرب واالستراتيجيات التي تساعد المتعلم 

  في إنجاز األنشطة والمهام المطلوبة منه. والمتدرب
  ):Resourcesالعنصر الرابع ـ المصادر ( -4

بتحديد المواقع االفتراضية، وهي  أو المدرب) (المعلم )Web Quest( الويب كويست يقوم مصمم
وسائط الكتب البشكل خاص مواقع ويب موثوق بها تكون منتقاة مسبقًا وبعناية، ويمكن أن تكون 

تكون هذه المصادر مرتبطة و المهمة،  للمتعلمين والمتدربين على إنجاز مساعدةخرى األتعليمية ال
  النشاط.باألسئلة التي يجب اإلجابة عنها في نهاية 

أو )  أن المصادر يجب أن يختارها المعلم  Schweizer &Kossowويرى سشويزر وكوسو (
وأن تكون من السهولة وخبراتهم، والمتدربين بعناية بحيث تتناسب مع مستوى المتعلمين المدرب 

  ).Schweizer &Kossow, 2007, 31، وأن تكون لغتها مناسبة لهم (للوصول إليها
  ):Evaluationالتقييم ( العنصر الخامس ـ -5

، حيث يعتبر التقييم )Web Quest(ال تناسب أدوات التقييم التقليدية تقييم النتائج عند استخدام 
من خالل األنشطة المختلفة، والمتدربون ن و معيارًا لقياس المهارات والنتاجات التي سيتقنها المتعلم

ابتكار طرائق جديدة للتقييم وبلورة المعايير التي سيتم استعمالها /المدرب  المعلمحيث يقع على عاتق 
تطبيق بهذه المعايير قبل بداية والمتدربين ، وٕاعالم المتعلمين )Web Quest( الويب كويستلتقييم 

. ومن المعايير التي نحو الغاية المطلوبة من أجل توجيه جهودهم )Web Quest( الويب كويست
آراء  تعلمه، تقييممسؤولية ، مدى تحمل المتعلم والمتدرب البحثموضوع : (تقييمفي ال يمكن استخدامها

  ... الخ).)Web Quest( لويب كويستل عرض النتائج النهائية ،األعضاء اآلخرين داخل المجموعة
  ):Conclusionالعنصر السادس ـ االستنتاجات أو التوصيات ( -6

الويب كويست بالمعلومات التي سيكتسبونها عند نهاية والمتدربين يتم من خاللها تذكير المتعلمين 
)Web Quest( ،في أوقات  منها حصول على المعرفة، واالستزادةللتحفيزهم على التواصل  وكذلك

  أخرى.
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  ):Teacher's Pageالعنصر السابع ـ صفحة المعلم ( -7
بغية أن يستفيد منها  )Web Quest( الويب كويست يتم إدراجها بعد تنفيذ منفصلةصفحة وهي 

الدرس، والنتاجات  واتخطمتنوعة عن يستطيع المعلم أن يذكر فيها معلومات  إذمعلمون آخرون، 
  .هالمتوقعة بعد تنفيذ

 Web(الويب كويست وتشكل صفحة المعلم دليًال يسترشد به معلمون آخرون نحو توظيف 

Quest(  في صفوف أخرى ومدارس أخرى، أو لتصميم)Web Quest( .لدروس أخرى  

  الجيدة:  )Web Quest(الويب كويست سادسًا: مواصفات 

ن تتمتع بمجموعة من الصفات أهمها أ) فالبد من Web Quest(الويب كويست عند تصميم 
  اآلتي:
 .عليمية أو التدريبيةحول المادة التوالمتدربين أن تشكل دليًال للمتعلمين  - 1

 أن توفر العمل الجماعي والتشاركي بمرونة. - 2

 بشكل إيجابي.والمحتوى التدريبي أن تتعدد مصادرها إلثراء الدرس  - 3

من ناقل  /المدربمن العمل باستقاللية، حيث تحول دور المعلموالمتدرب أن تمكن المتعلم  - 4
 .والتدريب للمعرفة إلى ميسر للتعلم والتعليم

 .والمتدربين بشكل جيد وجذاب للمتعلمين أن تصممأن تتكامل عناصرها و  - 5

 روابطها بشكل جيد، ويمكن االنتقال بينها بسهولة. أن تعمل - 6

 أن تكون المقدمة مثيرة ومحفزة للمتعلم، وتقدم معلومات أساسية. - 7

 .والمتدربين أن تقبل مهامها التنفيذ خالل وقت محدد، وتكون ممتعة للمتعلمين - 8

يم في تنظ والمتدربين أن تتضمن العمليات فيها مجموعة من التوجيهات تساعد المتعلمين - 9
 .)Web Quest(الويب كويست خطواتهم، وتنفيذ المهام المطلوبة منهم في 

 حول كيفية تنظيم المعلومات المكتسبة. اتأن تتضمن إرشاد -10

إلنجازها بصورة  والمتدرب أن ترتبط المصادر الموضوعة فيها بالمهمات التي يسعى المتعلم -11
 دقيقة.

 أن يناسب التقييم النتاج المراد تحقيقه. -12
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الخاتمة المتعلمين والمتدربين بما تعلموه، وتشجعهم على توسيع خبراتهم لتشمل  أن تذكر -13
  ).48، 2009؛ جودة،  265، 2006حقوًال أخرى (بيتس وبول، 

وٕاعدادها  )Web Quest( الويب كويستفي تصميم  /المدربسابعًا: دور المعلم
  وتنفيذها:

والقاعات  في الصفوف الدراسية /المدربيندور المعلمين كانإن استخدام التكنولوجيا ال يحل م
يسلط الضوء على  )Web Quest( الويب كويست استخدامفإن ذلك، ، وعلى العكس من التدريبية

في أن يكون ميسرًا لتعلم المتعلمين  األساسي /المدربالمعلم حيث يكمن دور ،/المدربأهمية المعلم
في  /المدربللمهام، ومن أدوار المعلممن خالل توجيههم، ومناقشتهم، ومتابعة تنفيذهم والمتدربين 

  :أتييوٕاعدادها وتنفيذها ما  )Web Quest( الويب كويستتصميم 
اإلبحار في شبكة الويب بشكل مكثف لتحديد صفحات الويب التي يراها مالئمة ومناسبة  - 1

 .والمتدربين للموضوع الذي يدرسه للمتعلمين

 .ومحتوى التدريب تصنيف صفحات الويب حسب طبيعتها وعالقتها بالمادة والمنهاج - 2

 تقييم الجودة التربوية لصفحات الويب المحددة بعد تحديد معايير دقيقة للتقييم. - 3

 الويب كويستفي والمتدربين المهام الموكلة للمتعلمين  التأكد من توفر عنصر المرونة في - 4
)Web Quest(، وأال تستغرق وقتًا طويًال في  هم،فروق الفردية بينلل ةوأن تكون مراعي

 تنفيذها.

على إعطاء الوقت  )Web Quest( الويب كويستعند تصميم  /المدربأن يحرص المعلم - 5
 لتنفيذها. والمتدربين الكافي للمتعلمين

 Web( الويب كويست في أثناء تنفيذ والمتدربين عمل المتعلمين /المدربلمعلماأن ييسر  - 6

Quest(الويب كويست ضمن سياق /التدرب، ويحول مسؤولية التعلم )Web Quest(  إلى
من خالل  فيما بينهم من أجل تبادل األفكار همالتعاون بين وأن يعزز. والمتدربين المتعلمين

 ,Sen& Neufeldبشكل فردي ( همعمل بعيدًا عناستخدام مجموعات العمل التعاوني؛ 

2006, 3.( 
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  :)Web Quest( لويب كويستاثامنًا: خطوات تصميم 

  :)Web Quest( الويب كويست) خمس خطوات عملية تستخدم لتصميم Dodge(دودج وضع 

 وتحليله. )Web Quest( لويب كويستاختيار الموضوع المناسب لـ .1

 اختيار تصميم يمكن أن يالئم هذا الموضوع. .2

 تصميم العمليات عن طريق تحديد الموارد والمصادر. .3

 تقييم المتعلمين.وصف كيف سيتم  .4

 .)Dodge, 2002, 5( وتحسينه )Web Quest( الويب كويستتعديل  .5

 : )Web Quest( الويب كويستمبادئ إعداد : تاسعاً 

تحتاج  قد ال تكون عملية سهلة في بدايتها فهي )Web Quest( الويب كويستإن عملية إعداد 
من أجل إيجاد مصادر /المدرب لى الكثير من البحث من قبل المعلم إ ممارسة و و وتحضير  إعداد إلى

 إلعداد /المدربينالمعلمين) خمسة مبادئ تساعد Dodge( دودج ويذكر .اإلنترنت شبكةغنية على 
حيث كل حرف يشير إلى مبدأ محدد  FOCUSفي كلمة  هاتصر اخ )Web Quest( الويب كويست

 هي:هذه المبادئ و  )Web Quest( الويب كويست إعداد في 
 إيجاد مواقع جيدة Find great sites 

فالبحث  ،الجيدة من أكثر الخطوات استهالكًا للوقت نظرًا ألهميتها اإللكترونيةالمواقع  إيجادد يع
عتبر مهارة مكتسبة تتطور من خالل التجارب والخبرات والممارسات لتطوير ي اإلنترنتالجيد على 

وذلك من  ،اإللكترونيةغير المفيد من المواقع و غير الجيد، والمفيد و القدرة على التميز ما بين الجيد 
نتائج البحث. أما بالنسبة لمن لم يكتسب هذه المهارة بعد، فإن عليه أن يذهب إلى  إلىخالل النظر 

ومن إحدى الطرائق الجيدة  .واقع التي عُرفت بكل ما هو مستحدث وجديد من مصادر المعلوماتالم
إلى كلمة البحث في  Databaseإليجاد قواعد البيانات المتخصصة هي إضافة كلمة قاعدة البيانات 

  أحد محركات البحث. 
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  إدارة المصادر والمتعلمينOrchestrate resources and learners 

كل من الموارد البشرية  ثمرالجيدة هي من النوع الذي يست )Web Quest( كويست الويب
ويكون لكل فرد في  ،حاسوب موجود جهازيستغل كل  الذيالجيد هو  /المدربوالمادية، والمعلم

  .ليقوم به في المهمة في عملية التعلم التعاوني مهمٌ  المجموعة دورٌ 
 طالب للتفكيرال يتحد Challenge your students to think 

الويب  مراعاة مستويات التفكير العليا ذلك أن /المدربينبغي على المعلم المهامفعند تصميم 
تذكر أو تعداد لمعلومات معينة، بل هي تبحث في مشكلة  مجرد تليس )Web Quest( كويست

 والمتدرب. حقيقية تنطلق من واقع الحياة العملية للمتعلم
 استخدام المصادر Use the medium  

ن يدرك الخصائص المميزة لكل مصدر من المصادر المستخدمة، فيستخدم أ /المدربفعلى المعلم
 ،أو إلجراء محادثات مع أشخاص من خارج البيئة الصفية ،للحصول على صور واقعية اإلنترنت
أن يفسح المجال  /المدربعلى المعلمو . المصدرمجرد نسخ للمعلومات الموجودة ب العملية وليست

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. أدواتالفرصة لهم للتفاعل مع  وٕاعطاء والمتدربين للمتعلمين
 ضع توقعات عاليةو  Scaffold high expectations 

على  والمتدربين الناجحة هي التي تعمل على تشجيع المتعلمين )Web Quest( الويب كويست
 إلىباإلضافة  والمتدربين، فهي تعمل على تشجيع المثابرة وبث روح البحث لدى المتعلمين إنجازها

 ) .Dodge, 2001( واإلنجازخلق أجواء من المنافسة 

 :)Web Quest( الويب كويستمعايير تصميم عاشرًا: 

) أهدافها بصورة جيدة هناك مجموعة من المعايير Web Questالويب كويست ( تحققحتى  
 :تيةاآل) في النقاط 2010عند التصميم يذكرها عبد الحميد ( مراعاتهاالتي يجب 

تساؤالت ومشكالت تتناول ) في شكل مهام متعددة Web Quest( الويب كويستأن تصمم  - 1
أو  من المقرر الدراسي وتمثل جزءاً  ،والمتدربين حقيقية واقعية مرتبطة باهتمامات المتعلمين

 عنه. منفصالً  اً ال صفي اً نشاط وأال تكون المحتوى التدريبي،
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) إلى تجميع معلومات وبيانات بغرض تحويلها إلى Web Quest( الويب كويست أن تهدف - 2
 والتساؤالت وتنفيذ المهام التي تطرحها. المشكالتأفكار توظف لحل 

 صورة تساؤالت تحث المتعلمين) في Web Quest( الويب كويست أن تصمم مهام - 3
لتكوين رأي أو اتخاذ قرار أو تلخيص معلومات إلنتاج  التفكير(المستكشفين) على  والمتدربين
 فكر جديد.

بدقة وعناية / المدرب اختيار مصادر المعلومات والمواقع اإللكترونية من قبل المعلم أن يتم  - 4
بالسهولة في التصفح وال تضيع وقت بحيث تكون مرتبطة بطبيعة مهام االستراتيجية وتتسم 

 ه.وجهد والمتدرب المتعلم

) في شكل مهمات وتساؤالت تنفذ من خالل توزيع Web Quest( الويب كويستأن تصمم  - 5
إلى مجموعات، بحيث توزع المسؤوليات، ويراعى تحديد وتنظيم أدوار والمتدربين المتعلمين 
 Webأثناء المهمة. وتعتمد نجاح الويب كويست ( هذه المجموعات في ومتدربي متعلمي

Quest كل مجموعة لتنفيذ المهمة  ومتدربي متعلمي) على المشاركة والمناقشة والتفاعل بين
بها، وهنا نضمن أن المعرفة التي توصل إليها المتعلم (الرحالة) تنتج من خالل  واالتي كلف

بمعزل عنهم مع االعتراف بذاتية  وليس ،رينالمشاركة والنقاش والتفاعل مع باقي األفراد اآلخ
 ).20، 2010، الحميد (عبد والجماعيةدوره ومسؤوليته الفردية  وجعله واعياً والمتدرب المتعلم 

  :والتدريب في التعليم )Web Quest( الويب كويستمزايا استخدام  أحد عشر:

البحث في نقاط محددة ) المتعلمين والمتدربين إمكانية Web Questتمنح الويب كويست ( - 1
بشكل عميق ومدروس، من خالل مصادر مختارة من قبل المعلم أو المدرب، مما يضمن 
تركيزهم وعدم تشتت تفكيرهم كثيرًا على عدم تشتت المتعلمين، وتكثيف جهودهم في االتجاه 

  ).Lipscomb, 2003, 153المطلوب للنشاط الذي يقومون به (
  والمتدربين مع مصادر المعلومات بكفاءة وجودة عالية.تعزز وسيلة تعامل المتعلمين  - 2
تهدف إلى تطوير قدرات المتعلم والمتدرب التفكيرية، وبناء متعلم ومتدرب باحث يستقصي  - 3

  ).Pradeep, et, al, 2004, 35المعلومة بنفسه، ويستطيع تقديم نفسه (
  شطة التعليمية.االستخدام اآلمن للويب خالل عملية البحث عن المعلومات وخالل األن - 4
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  ) مهارات التواصل لدى المتعلمين والمتدربين.Web Questتعزز الويب كويست (  - 5
) دورًا مهمًا في إكساب المتعلمين والمتدربين مهارة Web Questتؤدي الويب كويست ( - 6

البحث الخالقة والمنتجة عبر الشبكة، وهذا يتجاوز مجرد كونهم متصفحين لمواقع 
  ).Johnson, 2005, 34الويب(

نمطًا تربويًا بنائيًا بامتياز، حيث تتمحور حول نموذج  )Web Quest( الويب كويست تعد - 7
 المتعلم والمتدرب الرحال والمستكشف.

تقوم بتشجيع العمل التعاوني، وتبادل اآلراء واألفكار بين المتعلمين والمتدربين، وذلك ال يمنع  - 8
 ).Gaskill, et, al,  2006, 234العمل الفردي طبعًا (

التعليمية  األهداف؛ لتحقيق اإلنترنتالتقنيات الحديثة، بما فيها  ثمارتعمل على است - 9
)Hassanien, 2006, 42.( 

 على التعلم وٕاثارة دافعيتهم. والمتدربين تحفز المتعلمين -10

قدرات المتعلمين والمتدربين الموهوبين وتصقلها  )Web Quest( الويب كويست تنمي -11
)Schweizer &Kossow, 2007, 33.( 

تعد من أساليب التدريب التي تستثير تفكير  )Web Quest( الويب كويستمما سبق أن  ونالحظ
المتدرب، وتزوده بمزيد من المعلومات، وهذا يواكب االتجاهات الحديثة للتدريب، بأن المتدرب هو من 
يستكشف المعلومات ويبحث عنها، كما أنها تعمل على توفير بيئة تربوية صالحة لتنشئة جيل جديد 

حداث التغيير في الممارسات التعليمية التقليدية القائمة، من المتعلمين الباحثين القادرين على إ
  واالنطالق إلى فضاء أوسع يستطيع فيه الموجه التربوي والمعلم والمتعلم مواكبة كل جديد.

تعكس فكرة التدريب المعاصر الذي  )Web Quest(أن طريقة الويب كويست  الباحثويرى 
يعتمد على دمج التكنولوجيا في التعلم والتعليم  بما يحقق الترابط والوظيفية بينهم من خالل استثارة 
اهتمام المتدرب بأسلوب مشوق وجذاب، وٕاشباع حاجاته وتنشيط دافعيته ورغبته في االستزادة من 

  المعرفة.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السادسالفصل
  تصميم أدوات البحث وعينته

 أدوات البحث:  أوالً:

  . تصميم استبانة االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين -

  تصميم البرنامج التدريبي المقترح وضبطه وتجريبه. -

 تصميم االختبار التحصيلي. -

البرنامج التدريبي الذي نحو الموجهين التربويين  اتجاهاتتصميم استبانة  -
  .اركوا بهش

  جمتمع البحث وعينته.  ثانيًا:

 إجراءات التطبيق امليداني.   ثالثًا:

  األساليب اإلحصائية املستخدمة  رابعًا:



  تصميم أدوات البحث وعينته                                                                                              سادسلالفصل ا
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  وعينته   البحث أدوات تصميم: سادسالفصل ال

برنامج لتدريب الموجھين التربويين على أساليب التوجيه تصميم  إلىهدف البحث الحالي ي

ولتحقيق الهدف السابق  .وتقصي فعاليته ،)Web Questتخدام نمـوذج طلب الموقع (التربوي باس
يتناولها الفصل الحالي، إذ تضمن الفصل الحالي تحليًال للخطوات  اإلجراءاتمن  عدداً استلزم البحث 

 باستبانة تحديد االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين،المتبعة في بناء أدوات البحث متمثلة 
اتجاهات الموجهين التربويين نحو  لتعرفاستبانة ، و تحصيليالختبار ، واالمقترحالتدريبي البرنامج وال

وقدَّم وصفًا لعينة البحث، وطريقة اختيارها، كما تضمن إجراءات التطبيق الميداني،  ،البرنامج المقترح
 وعرضًا لألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة النتائج.

  ت البحث:: أدواأوالً 

  أدوات رئيسة تمثلت في اآلتي: أربع ُصمِّمت البحث أھداف لتحقيق

 : استبانة االحتياجات التدريبية للموجهني الرتبويني:األداة األوىل

تعد عملية تحديد االحتياجات التدريبية من أهم أسباب نجاح التدريب، والخطوة األولى في إعداد 
، فهي تشكل األساس الذي يقوم عليه التدريب الفعال لتحقيـق ية سليمةمأي برنامج تدريبي بطريقة عل

وتحسيـن أدائهـم، إضافة إلى إكسابهم المعلومات والمهارات وتحسيـن  وجهين التربويينكفاءة الم
 االحتياجاتببناء استبانة بغرض تعرف  لذلك قام الباحث ،)124، 2011(األحمد،  اتجاهاتهم
 تدريبي.البرنامج ال التي يمكن أن يتضمنها محتوىو للموجهين التربويين  التدريبية

    :االستبانة من الهدف 1-
 برنامج بناء بغية ،االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين في مجال أساليب التوجيه التربوي تحديد   

  التوجيهي. أدائهم تحسين في يسهم مما االحتياجاتتلك  يلبي تدريبي

  :خطوات بناء االستبانة -2
  معتمدًا على المصادر اآلتية:صمم الباحث االستبانة      
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  تناول أهداف التوجيه التربوي ومجاالته وأساليبه: الذياألدب النظري مراجعة  -1- 2
اطلع الباحث على أهم االتجاهات والنظريات، وذلك لإلفادة منها في اشتقاق أهم األساليب 

 ،التربوية واإلدارية تطورًا ملحوظاً  العلومرت تطو ، إذ التوجيهية الالزمة للموجهين التربويين
التي بحثت في تدريب الموجهين التربويين  ،وتنوعت االتجاهات النظرية والفلسفية الحديثة

   .لتحقيق النمو المهني للمعلمين
لحصول على آرائهم بغرض تحديد االحتياجات لمن الموجهين التربويين  الخبراءآراء  -2- 2

  ما يرونه ضروريًا بالنسبة لهم، وذلك عن طريق المقابلة الشخصية.التدريبية وحصرها و 
من المصادر األساسية التي السابقة  والبحوث لدراساتا: تعد السابقة والبحوث لدراساتا -3- 2

وقد اطلع الباحث على العديد من  ،في تحديد االحتياجات التدريبية الباحثونيعتمد عليها 
من  ية وأفاد منها في تحديد األساليب التوجيهية التي ينبغيهذه الدراسات العربية واألجنب

) 2014كدراسات: العتيبي (تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة للموجهين التربويين  خاللها
 ) والغامدي2011) والزهراني (2011) وصبوح (2012) والمقداد (2012وحامد (

  ).2004( Henryوهنري )2008( ) والشهري2008) والعمري (2006( ) وجابر2010(
  تألفت االستبانة في صورتها األولية من قسمين: التصميم األولي لالستبانة: -3
  : القسم األول -

يشمل مقدمة االستبانة التي تضمنت تحديد هدف االستبانة، والحث على التعاون مع الباحث، 
ية المع اإلجابةوبيان آلية  لومات التي يعطيها الُمجيب؛ ألن غايتها عنها ُبعيد قراءتها، والتأكيد على سرِّ

، وعدد التربوي البحث العلمي فقط، وتدوين البيانات الشخصية للمجيب، وهي: الجنس، والمؤهل العلمي
  .مجال التوجيه التربويسنوات الخبرة في 

  : ويتضمن بنود االستبانة:القسم الثاني -
أحد عشر أسلوبًا توجيهيًا من األساليب في  / بندًا مغلقًا موزعة110صنفت بنود االستبانة وعددها/

التوجيهية التي يستخدمها الموجه التربوي في توجيه المعلمين، ويشمل كل أسلوب توجيهي عشرة بنود 
  ) يبين محاور االستبانة وعدد البنود في كل محور:1من الحاجات التدريبية المتعلقة به، والجدول (
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  وعدد البنود في كل محور التدريبية االحتياجاتاستبانة  ) محاور1جدول(

  عدد البنود  محاور االستبانة (األسلوب التوجيهي)  الرقم

  10  الزيارة الصفية  1

  10  االجتماعات العامة  2

  10  األساليب التوجيهية التوضيحية  3

  10  القراءات الموجهة  4

  10  المشغل التربوي  5

  10  الدورات التدريبية  6

  10  التعليم المصغر  7

  10  تبادل الزيارات  8

  10  الندوات التربوية  9

  10  البحث اإلجرائي  10

  10  النشرات التربوية  11

  110  11  المجموع

  
على شكل عبارة مباشرة توصل إلى االستجابة بشكل مباشر، وبصيغة  االحتياجات التدريبيةجاءت  -

  .واضحة وسهلة، وال تقبل التأويل أو التفسير
تقديرات، وُطلب من  خمسةالمغلق لالستبانة المعتمد على اختيار اإلجابة من  اختار الباحث الشكل -

االستبانة  عبارات) من عبارةوذلك بإبداء رأيهم بكل (الموجهين التربويين تقدير االحتياج التدريبي لهم، 
، جداً  تقابل كبيرة) 5(الدرجات، أعلى درجة فيه  خماسيسلم  حسبلتقدير الحاجة التدريبية عليها 

  .) تقابل قليلة جداً 1) تقابل قليلة و (2متوسطة و(تقابل  ) 3(، وكبيرةتقابل  )4(و
لتحديد درجة االحتياج التدريبي على كل أسلوب من أساليب  النسبيحساب متوسط الوزن لو 

أعطيت كل درجة من تم حساب طول الفئة فالتوجيه التربوي حسب فئات تدرج المقياس الخماسي فيها، 
  وذلك للحكم على احتياج الموجه للتدرب عليها مستخدمًا القانون اآلتي: قيمًا متدرجة، قديرالتدرجات 

  أدنى درجة لالستجابة في االستبانة       –أعلى درجة لالستجابة في االستبانة                        

  عدد فئات تدرج االستجابة                                         
  = طول الفئة 
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  )75، 2012(درويش ورحمة،  

  ) يبين فئات االستجابة لدرجة االحتياج التدريبي على أساليب التوجيه التربوي:2والجدول (
  معيار الحكم على درجة االحتياج التدريبي على كل أسلوب توجيهي في استبانة االحتياجات التدريبية)  2 جدول (

  فئات قيم المتوسط الحسابي لكل درجة  الخماسيمقياس اللقيمة المعطاة وفق ا  االحتياج التدريبيدرجة 

  1.8 -1من   1  قليلة جداً 
  2.60 -1.81  2  قليلة

  3.40 -2.61  3  متوسطة
  4.20 – 3.41  4  كبيرة

  5 - 4.21  5  كبيرة جداً 

ة) كاحتياج وقد اعتمد الباحث درجات الموجهين التربويين الواقعة في الفئتين(كبيرة جدًا، وكبير 
عليها، ومن ثم تصميم برنامج تدريبي باستخدام نموذج طلب الموقع  للتدربتدريبي للموجهين التربويين 

)Web Quest.لتدريبيھم على األساليب التوجيھية التي يحتاجون للتدرب عليھا (    
  التحقق من صدق االستبانة: -4 

يس فعًال ما أعدت لقياسه أو ما أردنا إلى ما إذا كانت األداة تق«يشير مصطلح الصدق عموما 
اتبع الباحث الطرائق  االستبانةوللتحقق من صدق  ).255، 2012(مخائيل،  »أن نقيسه بها نحن

  اآلتية:
  :المحتوىصدق التحقق من  -4-1

 ،المحكمينالسادة من مجموعة على  هاعرضلالستبانة قام الباحث ب المحتوىللتحقق من صدق 
مدى وضوح بنود و التعديل أو الحذف أو اإلضافة،  حيث اء مالحظاتهم حولها منإلبد ،)1الملحق رقم(
، والدقة العلمية فيه صنفتالذي األسلوب التوجيهي بند منها إلى ومدى انتماء كل االستبانة، 

ويمكن إجمال المالحظات واالقتراحات التي والصياغة اللغوية لالحتياجات المتضمنة في االستبانة، 
  لمحكمون في النقاط اآلتية:أدلى بها ا

5-1 

5 

  0.8=  طول الفئة =
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كاحتياج تـدريبي علـى بعـض محـاور  ،أبدى المحكمون بعض المالحظات حول إدراج بعض البنود     
الســــادة عــــدَّل الباحــــث االســــتبانة وطوَّرهــــا فــــي ضــــوء ف .االســــتبانة وحــــذف بعضــــها ألنهــــا كانــــت مكــــررة

    .)2الملحق رقم( ،المحكمين ومقترحاتهم حتى أصبحت بصورتها النهائية
  التحقق من الصدق التمييزي: -4-2

يستخدم هذا النوع من الصدق لتعرف قدرة األداة على التمييز بين المجموعة التي تمتلك درجة 
المقيسة أو التي تمتلك درجة منخفضة من السمة ذاتها، وعندما يكشف االختبار  السمةمرتفعة من 

يعد مؤشرًا على الصدق التمييزي (عباس فإن ذلك  ،اإلحصائي عن وجود فرق دال بين المجموعتين
  ) وقد تم ذلك عبر القيام بالخطوات اآلتية:265، 2007وآخرون، 

حســاب الدرجــة الكليــة لكــل فــرد مــن أفــراد العينــة علــى االســتبانة، وذلــك بعــد تطبيقهــا علــى عينــة  -
 .خارج حدود عينة الدراسة األصلية ) موجهين تربويين8مؤلفة من (

%) مـن 27تمثـل المجموعـة األولـى أدنـى( ،ديًا وتقسـيمها إلـى مجمـوعتينترتيب الدرجات تصاع -
 %) من درجات العينة.27درجات العينة والمجموعة الثانية أعلى (

الختبــار داللــة الفــرق بــين المجمــوعتين )  Man-Whitney (ويتنــيو اســتخدام اختبــار مــان   -
ويتنــــي للصــــدق و ختبــــار مــــان ) يبــــين قــــيم ا 3اللتــــين ال تتبعــــان التوزيــــع الطبيعــــي، والجــــدول ( 

 التمييزي الستبانة االحتياجات التدريبية:

  االحتياجات التدريبية ة للصدق التمييزي الستبان )Man-Whitney(ويتني و ) قيم اختبار مان 3جدول(

  المتوسط الحسابي  zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد المجموعة
 

  قيمة الداللة
 

 القرار

 7.00 3.50 2 العليا
 دال 0.000 1.54978.25

 3.00 1.50 2 الدنيا

 

وذلك ألن قيمة الداللة قد  ،داللة إحصائية بين المجموعتين اذ اً أن هناك فرق )3(تبين من الجدول 
من  مقبولةوهذا يدل على تمتع االستبانة بدرجة  ،)0.05(وهي قيمة أصغر من  )0.000(بلغت

  الصدق التمييزي.
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  ةثبات االستبان -5
 تم حساب الثبات بعدة طرائق:

وذلك من خالل تطبيق  :حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية أو الشطر النصفي -5-1
 )11(خارج حدود عينة الدراسة األصلية بلغ عددهم  التربويين الموجهينستبانة على عينة من اال

ن متعادلين فجعل العبارات ذات ، ثم قام الباحث بشطر بنود االستبانة إلى نصفيموجهًا وموجهة تربوية
األرقام الفردية في الشطر األول والعبارات ذات األرقام الزوجية في الشطر الثاني، وتم حساب درجة 
الثبات الكلي وثبات كل محور من محاور االستبانة باستخدام معامل ارتباط سبيرمان ومعامل جتمان 

  :) 4( موضح بالجدول  ووجاءت النتائج كما ه
  بطريقة الشطر النصفي االحتياجات التدريبية) معامل ثبات استبانة 4جدول(

  معامل ارتباط جتمان  معامل ارتباط سبيرمان  األساليب التوجيھية

 0.79 0.82  الزيارة الصفية
 0.74 0.86  االجتماعات التربوية

 0.82 0.89  التوضيحية الدروس
 0.84 0.88  القراءات الموجھة
  0.88  0.94  المشغل التربوي
 0.79 0.83  الدورات التدريبية
 0.86 0.88  التعليم المصغر
 0.85 0.88  تبادل الزيارات
 0.90 0.91  الندوات التربوية
 0.87 0.90  البحث اإلجرائي
 0.81 0.88  النشرات التربوية
 0.83 0.88  الثبات الكلي

 إحصائياً بانة ككل قيم مقبولة ستبانة واالستاال محاورأن قيم معامل ثبات  )4(يتبين من الجدول    
  ويدل ذلك على ثبات االستبانة وصالحيتها للتطبيق.

  الثبات باإلعادة: -5-2
بلغ عددهم السابقة والذين عينة العلى االستبانة  تم حساب الثبات بطريقة اإلعادة من خالل تطبيق

 تها بفاصل زمني قدرهعلى العينة ذا) Test-Retest(، ثم أعيد تطبيقها تربوية وموجهة موجه )11(
 محاورمن  محوروتم حساب درجة الثبات الكلي وثبات كل  من تاريخ التطبيق األول، مأيا )10(

  : )5(موضح بالجدول  ووجاءت النتائج كما ه  )،Person( ط بيرسونااالستبانة باستخدام معامل ارتب
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  ةبطريقة اإلعاد االحتياجات التدريبية ) معامل ثبات استبانة5جدول(
  قيمة الداللة  معامل ارتباط بيرسون  األساليب التوجيھية

 0.000 0.83  الزيارة الصفية

 0.000 0.88  االجتماعات التربوية

 0.003 0.89  التوضيحية الدروس

 0.0211 0.80  القراءات الموجھة

 0.000 0.86  المشغل التربوي

 0.000 0.80  الدورات التدريبية

 0.004 0.80  التعليم المصغر

 0.001 0.79  تبادل الزيارات

 0.000 0.88  الندوات التربوية

  0.000 0.86  البحث اإلجرائي

 0.000 0.82  النشرات التربوية

 0.000 0.81  الثبات الكلي

أن معامل الثبات المحسوب بطريقة اإلعادة حسب معادلة بيرسون لكل  ) 5( يالحظ من الجدول
في مثل هذا النوع من  إحصائياً قيم مقبولة  دتع ،لكليإضافة إلى الثبات ا ،المجاالتمن  مجال

  .)539- 537، 2005(فهمي،  )0.60(الذي هو المقبولألنه أعلى من الحد  ،الدراسات
 االتســاق الـــداخلي لحســـاب )Alpha Cronbach( كرونبــاخ ألفـــاحســاب الثبـــات بطريقــة  -5-3

  :  لبنود االستبانة
وذلك  )،Alpha Cronbach( كرونباخ ألفام معامل ستبانة باستخدااال ثباتقام الباحث بحساب 

موجهًا وموجهة  )11(بلغ عددهم  الموجهين التربويينستبانة على عينة من االمن خالل تطبيق 
ثبات ما يؤكد وهذا  )Alpha Cronbach ()0.89( كرونباخ ألفا الثبات معامل ةقيم، فبلغت تربوية

  االستبانة وصالحيتها للتطبيق.
) يبين 2الملحق رقم (من صدق االستبانة وثباتها أصبحت جاهزة للتطبيق الميداني و وبعد التحقق 

   .الصورة النهائية لالستبانة
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 : تصميم الربنامج التدريبي املقرتح وضبطه وجتريبه:األداة الثانية

ـــــــــــة  ـــــــــــ تصـــــــــــميمتعـــــــــــد عملي ـــــــــــي يبن ـــــــــــة مـــــــــــن أهـــــــــــم الخطـــــــــــوات الت ـــــــــــرامج التدريبي عليهـــــــــــا  ىالب
ــــــــــرتبط نجــــــــــاح البر  ــــــــــدريب، وي ــــــــــات تصــــــــــميم الت ــــــــــوم عملي ــــــــــدريبي بجــــــــــودة تصــــــــــميمه، وتق ــــــــــامج الت ن

لكـــــــــــي يكـــــــــــون التـــــــــــدريب  ،البـــــــــــرامج التدريبيـــــــــــة وفـــــــــــق خطـــــــــــط مدروســـــــــــة واســـــــــــتراتيجيات منظمـــــــــــة
  لألهداف التي وضع من أجلها.  اً قناجحًا وفعاًال ومحق

 عليها، لذلك يشتمل التي األساسية وعناصره مكوناته له تدريبي برنامج أي أن عليه المتفق ومن
 وأهدافه مبررات البرنامج تحديد خاللها تم خطوات وفق الدراسة هذه في التدريبي البرنامج نيب
  .المناسبة التقويم أساليب لتنفيذه وكذلك المستخدمة التدريبية واألنشطة األهداف يحقق الذي المحتوىو 

 التي التدريبية امجالبر  تصميم نماذج من عدد على باالطالع الباحث قام التدريبي البرنامج ولبناء   
 والطعاني ،)2008( الخطيب والخطيبو  ،)2008سنقر( تناولتها األدبيات التربوية والتدريبية مثل:

 واألنماط واألساليب البرامج التدريبية، بناء كيفية لالستفادة من ،)2011( واألحمد ،)2007(
 ،البرامج  هذه وخصائص يزاتومم الخدمة، وفي أثناء قبل الموجهين التربويين إعداد في المستخدمة

 ؛ التدريبية ببناء البرامج تتعلق التي التربوية والمقاالت واألبحاث كما اطلع على عدد من الدراسات
) 2009) والجرادات(2006) والمقطرن (2005) وفلمبان (2001: إسماعيل (أهمها دراسة من وكان

 األدب في ورد النماذج وما هذه على ، وبناءً )2012) والشمري (2012) وبريك (2011وأبو شاهين(
بناء البرنامج التدريبي  من الباحث تمكن ،التدريبية البرامج بناء خطوات والدراسات السابقة عن التربوي

   وفق الخطوات اآلتية:

  :واإلعداد التخطيط مرحلة :األولى المرحلة
   تحديد خصائص المتدربين واحتياجاتهم التدريبية: -1

 للخلفية المعرفية امتالكه حيث من التدريب مادة على للتدريب المتدرب استعداد تعرف ينبغي وهنا
 لبرنامجا إعداد تم ،للمتدرب السابقة والمهارات المعارف الجديد، وتحديد للتدريب األساسية والمهارية
  : تيةاآل فيهم الشروط تتوافر ممن الموجهين التربويين على أساليب التوجيه التربوي لتدريب التدريبي
  تـــوفر الحـــد األدنـــى مـــن المـــؤهالت العلميـــة والخبـــرة العمليـــة والتقنيـــة التـــي تمكـــن المتـــدرب مـــن

 التعامل مع البرنامج التدريبي واالستفادة منه.
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 .توفر معلومات أساسية عن المتدرب، مثل األنشطة والدورات التدريبية السابقة 
 .الرغبة الذاتية لدى الموجه التربوي بالتدرب 
 تيــــاج تــــدريبي لــــدى المتــــدرب لموضــــوعات البرنــــامج التــــدريبي: ويقصــــد باالحتياجــــات وجــــود اح

والمتعلقــة بمعارفــه  لــدى الموجــه التربــويالتدريبيــة بأنهــا: مجمــوع التغيــرات المطلــوب إحــداثها فــي 
 ..وخبراته وسلوكه واتجاهاته لجعله الئًقا ألداء عمله بكفاءة عالية

ت التدريبية من خالل: تطبيق استبانة االحتياجات التدريبية وقد تمكن الباحث من تحديد االحتياجا
 الستبانة اإلحصائية المعطيات نتيجة تحليلو  للموجهين التربويين في مجال األساليب التوجيهية،

أساليب التوجيه التربوي  أن على نظرهم وجهات اتفقت للموجهين التربويين الذين التدريبيةاالحتياجات 
(المشغل التربوي، النشرة التربوية، البحث اإلجرائي، التعليم  :للتدرب عليها هيالتي هم أكثر حاجة 

  للموجه التربوي من وجهة نظره. تدريبية حاجة واألكثر أهمية وهي األساليب األكثر ،المصغر)
  تحديد أسس البرنامج: -2

 لحاجـات إلـى االعتماد على قائمة االحتياجات التدريبيـة، التـي تـم إعـدادها؛ حيـث ترجمـت هـذه ا
أهــداف تعليميــة للبرنــامج، يــؤدي تحقيقهــا إلــى إكســاب المــوجهين التربــويين األســاليب التوجيهيــة 

  الالزمة ألداء مهامهم التوجيهية.
  مراعــاة مبـــدأ التـــدرج فــي تقـــديم المحتـــوى والعمــل علـــى إيجابيـــة المــوجهين المتـــدربين مـــن خـــالل

 ية.األنشطة، واإلجابة عن األسئلة، والقراءات اإلضاف
  ،تعدد أساليب التدريب وطرائقه؛ حيث تمزج بين الجوانب النظرية والتطبيقية (محاضرات نظريـة

 وورش عمل، وحلقات مناقشة وحوار) مع التركيز على التعلم الذاتي.
  التطــوير المســتمر مــن خــالل تقــويم البرنــامج مــن وجهــة نظــر المتــدربين المشــاركين فيــه؛ ليكــون

 دث.مواكبًا للتغيرات التي تح
 .التركيز على أداءات ومهارات الموجهين المتدربين أكثر من التركيز على معارفهم ومعلوماتهم 
 .تحديد مستوى األداء المطلوب لكل كفاية 
  التركيز علـى الفـروق الفرديـة بـين المـوجهين التربـويين، ويعمـل علـى تحديـد المعـارف والمهـارات

 واالتجاهات التي تناسب استعداداتهم وقدراتهم.
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  تحديد أهداف البرنامج: -3
 تؤثر ألنها برنامج تدريبي، أي تصميم عند الرئيسية األهداف من الخطوات تحديد عملية تعد

 تحقيقها، نحو الجهود توجيه تسهم في أنها إلى للبرنامج، إضافة األخرى المكونات في اً مباشر  اً تأثير 
  .األهدافتحقيق  في ودقة موضوعية أكثر معايير تحديد في وٕاسهامها

  وقد اشتمل هذا البرنامج التدريبي على نوعين من األهداف، وهي:     
  : تتمثل األهداف العامة للبرنامج التدريبي باآلتي:األهداف العامة للبرنامج -3-1

تهيئة الموجهين التربويين وٕاعدادهم الكتساب األساليب التوجيهية المستهدفة بفاعلية،  -3-1-1
  التدريب.وبما يضمن استمرارية عملية 

تدريب الموجهين التربويين على معرفة أساليب التفكير المتنوعة، واستخدامها بطريقة  -3-1-2
 صحيحة أثناء أداء األنشطة التعلمية ضمن البرنامج التدريبي.

اكتساب الموجهين التربويين أوجه المعرفة المتنوعة بأساليب التوجيه التربوي، وتحقيق  -3-1-3
 المعاصرة والمستقبلية. مزيٍد من الفهم الواعي لتطبيقاتها

تزويد الموجهين التربويين بخبرات حقيقية، تدعم البناء المعرفي لديهم، وتوظفه في  -3-1-4
 واقع العملية التعليمية.

زيادة وعي الموجهين التربويين بالمشكالت التي تواجههم، واقتراح الحلول لها من  -3-1-5
 خالل توظيف ما تم اكتسابه من أساليب توجيهية.

موجهين التربويين على مناقشة الموضوعات التدريبية المطروحة، تنمية قدرة ال -3-1-6
واالهتمام بجميع اآلراء والبدائل المطروحة أثناء مناقشة قضية ما وفحصها جيدًا، 

    وتقبل تعديل وجهات النظر في ضوء المبررات الجديدة.

تدريبيـة مـن وحـدات : وهـي األهـداف الخاصـة بكـل وحـدة األهداف التعليمية للبرنـامج التـدريبي -3-2
 هـي بـل تـدريبي، برنـامج أي مكونـات عليـه ترتكـز مـا أهـم مـن التعليميـة األهـداف البرنـامج، وُتعـد

 مسـتوى علـى أم التخطـيط مسـتوى علـى ذلـك أكـان سواء تدريبي، برنامج بأي للقيام المكونات األساسية
  . التقويم مستوى على أم التعليمية، الوسائل مستوى أم على التنفيذ،

  وقد روعي عند صياغة األهداف الشروط التالية :   
 محددة . واضحة األهداف هذه تكون أن  
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 المطلوبة. دريبيةأن تكون شاملة لجميع جوانب الخبرات الت  
 .أن تكون واقعية وممكنة التحقيق  
 أن تصاغ بطريقة إجرائية تفيد في تحديد وتنظيم المحتوى. 

  لكل وحدة تدريبية في البرنامج التدريبي.  يبيالبرنامج التدر ) يبين أهداف 6والجدول (

  لكل وحدة تدريبية في البرنامج التدريبي البرنامج التدريبيأهداف  )6الجدول (

 األهداف الموضوع

 أن يوضح الموجه التربوي مفهوم المشغل التربوي. المشغل التربوي

 أن يعدد الموجه التربوي أهداف المشغل التربوي. 

 جه التربوي متطلبات نجاح المشغل التربوي.أن يحدد المو 

 أن يستنج الموجه التربوي أسس المشغل التربوي.

 أن يشرح الموجه التربوي خطوات إجراء المشغل التربوي.

 أن يبين الموجه التربوي مميزات المشغل التربوي.

 أن يميز الموجه التربوي صعوبات المشغل التربوي.

 بوي أمثلة عن مواضيع مناسبة للمشغل التربوي.أن يعطي الموجه التر 

 رأيه في دور المشغل التربوي في العملية التعليمية. الموجه التربوي أن يبدي

 رأيه في فاعلية المشغل التربوي كأسلوب توجيهي. الموجه التربوي أن يبدي

 خطة للقيام بمشغل التربوي بشكل متكامل.الموجه التربوي أن يضع 

  م المصغرالتعلي
 

 أن يوضح الموجه التربوي مفهوم التعليم المصغر. 

 أن يعدد الموجه التربوي أهداف التعليم المصغر. 

 أن يوضح الموجه التربوي مبررات التعليم المصغر.

 أن يميز الموجه التربوي عناصر التعليم المصغر.

 أن يشرح الموجه التربوي خطوات التعليم المصغر.

 الموجه التربوي مميزات التعليم المصغر.أن يبين 

أن يعطي الموجه التربوي مثاًال على مواضيع يمكن استخدام التعليم المصغر 
 .في تدريسها

 أن يبدي الموجه التربوي رأيه في دور التعليم المصغر في العملية التعليمية.

 توجيهي. أن يبدي الموجه التربوي رأيه في فاعلية التعليم المصغر كأسلوب

أن يحدد الموجه التربوي مهارات يحتاج المعلمين لتطويرها ويمكن تنفيذها 
 من خالل التعليم المصغر، ويضع خطة لتنفيذها.
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  البحث اإلجرائي
 

 .أن يوضح الموجه التربوي مفهوم البحث اإلجرائي

 .أن يبين الموجه التربوي أهمية البحث اإلجرائي

 .أهداف البحث اإلجرائيأن يعدد الموجه التربوي 

 .أن يشرح الموجه التربوي فوائد البحث اإلجرائي

 أن يبين الموجه التربوي خطوات البحث التربوي.

 أن يقارن الموجه التربوي بين أنواع البحث التربوي حسب من يقوم بتنفيذه.

 أن يحدد الموجه التربوي شروط البحث اإلجرائي.

 مثاًال على مشكالت تربوية تحتاج للبحث. أن يعطي الموجه التربوي

 أن يبن الموجه التربوي مميزات البحث اإلجرائي.

 .أن يبدي الموجه التربوي رأيه في دور البحث التربوي في العملية التعليمية

 أن يبدي رأيه في فاعلية البحث التربوي كأسلوب توجيهي.

حدى المشكالت رائي إلأن يضع الموجه التربوي خطة متكاملة لبحث إج
 .التربوية الموجودة في الميدان التربوي

 .أن يوضح الموجه التربوي مفهوم النشرة التربوية  النشرة التربوية

 .أن يبين الموجه التربوي أهمية النشرة التربوية

 .أن يعدد الموجه التربوي أهداف النشرة التربوية

 شرة التربوية.أن يبن الموجه التربوي مبادئ تصميم الن

 أن يشرح الموجه التربوي إجراءات إعداد النشرة تربوية.

 .أن يعطي الموجه التربوي مثاًال على عناوين مناسبة للنشرة التربوية

 أن يعدد الموجه التربوي مواصفات النشرة التربوية الجيدة. 

 .أن يميز الموجه التربوي سلبيات النشرة التربوية

 تربوية في العملية التعليمية. الجه التربوي رأيه في دور النشرة أن يبدي المو 

 تربوية كأسلوب توجيهي.ال أن يبدي الموجه التربوي رأيه في فاعلية النشرة

تربوية موجهة للمعلمين، مراعيًا األمور الأن يصمم الموجه التربوي نشرة 
 الواجب مراعاتها عند صياغة النشرة التربوية.

  
  
  



  تصميم أدوات البحث وعينته                                                                                              سادسلالفصل ا

 

 
142 

  يد محتوى البرنامج التدريبي:تحد -4
 البرنامج عادة محتوى ويشتمل ف،أهدا من تحديده تم لما تبعاً  التدريبي البرنامج محتوى يتحدد

 يمكن التي واألساليب والطرائق والمهارات تقديمها للمتدربين، سيتم التي والمعارف المعلومات على
 ومن .تنميتها يؤمل التي واالتجاهات السلوك اطأنم إلى ، باإلضافة وتحسينه األداء لتطوير استخدامها
  : يلي ما البرنامج محتوى إعداد عند مراعاتها يجب التي العناصر
 للمتدربين السابقة والخبرات العلمي المستوى .  
 المطلوبة التدريبية كفايتهم أو المتدربين احتياجات. 
 تقديمها يتم التي للمعلومة مصدر من ألكثر الرجوع . 
 التدريب يبأسال تعدد. 
 .صحة مادته التعليمية، ودقتها، وحداثتها، وتنوع مصادرها 
 والتطوير. بالتعديل يسمح بحيث ،ومرونته المحتوى تنوع 
 الصعب وبشكل منطقي وسلس. إلى السهل من المحتوى تدرج 
 وقدراته. إمكاناته وفق متدرب كل يتعلم بحيث المتدربين، بين الفردية الفروق مراعاته 
 المستمر. لتقويمل قابليته 

 باآلتي: ومن أجل اختيار محتوى تدريبي يمتاز بالدقة والحداثة قام الباحث       

   الرجـــوع إلـــى األدب التربـــوي المتعلـــق بموضـــوع البرنـــامج التـــدريبي، كالكتـــب المتعلقـــة بأســـاليب
 التوجيه التربوي، والمتعلقة بتصميم البرامج التدريبية، وغيرها...

  ـــى األب ـــة بشـــكل عـــام االطـــالع عل ـــرامج التدريبي حـــاث والدراســـات الســـابقة المتعلقـــة بتصـــميم الب
  (النفسية، والتربوية)، والمتعلقة بتصميم البرامج التدريبية للموجهين التربويين بشكل خاص.

  .االطالع على التعيينات التدريبية الصادرة عن وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية 
وى البرنامج في ضـوء االحتياجات التدريبية التي أقرها الموجهين التربويين  اختيار محت تموقد 

وأكد أهميتها وصالحيتها السادة المحكمون للبرنامج التدريبي، وقد نظم  ،(موضع تطبيق االستبانة )
(المشغل التربوي، النشرة التربوية، البحث هذا المحتوى التدريبي في أربع أساليب توجيهية هي: 

وبما يضمن إكساب  ،Web Quest)(باستخدام نموذج طلب الموقع  ،ائي، التعليم المصغر)اإلجر 
  قدرًا كافيًا من المعارف والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء مهامهم التوجيهية. وجهين التربويينالم
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  تحديد استراتيجيات وأنشطة البرنامج التدريبي وتقنياته: -5
  ريب:تحديد استراتيجيات التد -5-1

 مهمـة إلنجـاز تصـمم التـي التـدريب طرائـق وأسـاليب مـن مجموعـة التـدريب مـن استراتيجيات تتكون
والمتـدربين، ويعتمـد نجـاح عمليـة التـدريب إلـى حـد كبيـر علـى  المـدربين لتنظـيم ونظامـاً  معينـة، تدريبيـة

متطلبات الموقـف  االستراتيجيات المتبعة في التدريب، ويمكن االستعانة بأكثر من أسلوب تدريبي حسب
  مجموعة من العوامل المؤثرة في اختيار األسلوب التدريبي، وهي: وهناكالتدريبي، 
 .األهداف: معلومات، مهارات أو اتجاهات  
  .المحتوى: مادة مستقلة أو مترابطة 
 . عوامل مادية: الوقت، التكاليف، مكان تنفيذ البرنامج 
 لفروق الفردية ، نقل الخبرات .مبادئ التعلم: التحفيز، المشاركة الفعالة، ا 
 .عوامل إنسانية: المدربون، المتدربون 

 الهدف في ضوء التدريبي البرنامج عليها يقوم التي التدريب استراتيجيات تتحدد الدراسة هذه وفي
 Webتدريب الموجهين التربويين باستخدام نموذج طلب الموقع ( في والمتمثل ،للدراسة الرئيس

Quest(،  وانقسمت التدريبية، وحداته وتقديم البرنامج أهداف تحقيق على تساعد تيجيات التياالستراب 
  : هما نوعين؛ إلى التدريب نوع االستراتيجيات بحسب هذه
  . )Web Questنموذج طلب الموقع(  القائم على التدرب الذاتي باستخدام التدريب النظري:-1
 لكفايـــة،االعملـــي ألداء  ارات التنظيميـــة، والبيـــانمهـــارات اتخـــاذ القـــرار والمهـــ :التـــدريب العملـــي -2

  العمل التعاونية، والورش التدريبية. ومجموعات
  تحديد أنشطة التدريب: -5-2

 للمشاركة، للمتدرب الفرص وتتيح ومتميزة، متنوعة، أن تكون األنشطة هذه مميزات أهم ومن
 الفردية الفروق وتراعي والتطبيقي، النظري الجانب بين وتتكامل التدريب، وتمزج تكنولوجيا وتوظف

 أنشطة . واعُتِمد في البرنامج التدريبي)252- 205، 2008المتدربين( الخطيب والخطيب،  عند
، بتمرينات والقيام مطروحة، أسئلة عن واإلجابة مقترحة، دراسة مواد متنوعة تعتمد على تدريبية

األفكار بصورة  وتطبيق المشكالت، وحل ،الجماعية األنشطة في بعض والمشاركة ،والحوار والمناقشة
  بما يتالءم مع المحتوى التدريبي. وذلك ،المراجع بعض إلى والعودة عملية،
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  تحديد التقنيات التعليمية: -5-3
وتضم مجموعة من األدوات التي تساعد على جودة التدريب وفاعليته، وتزيد من خبرات المتدربين 

  التعليم المستخدمة في عملية التدريب، بمراعاة اآلتي: اختيرت تقنيات، و التدريبوبقاء أثر 
  ارتباطها باألهداف والمحتوى وأساليب التقويم. -1
  .دربينإتاحة فرص المشاركة الفاعلة لجميع المت -2
  .ريبيإسهامها بشكل مباشر في تحقيق أهداف النموذج التد -3
  اد التعليمية اآلتية:والمو  وقد تضمنت عملية التدريب باستخدام البرنامج المقترح التقنيات -4
  .LCDجهاز عرض  -5
 .أجهزة حاسوب  -6

 لعرض النصوص، والمخططات. وذلك :)POWER POINT - WORD( برنامجي -7

 األفالم والصور التعليمية. -8

  عمل المتدرب. أوراق -9
 .الملونة والطباشير السبورة - 10

 

 تحديد أساليب التقويم: - 6
 وذلك ؛ التدريب خطوات تنفيذ دريبي، وفي أثناءالت البرنامج تصميم في أساسًيا جزًءا " التقويم يعد
 المسار، تصحيح أجل من ؛ اله األهداف المخطط تحقيق مع وانسجامها سيرها سالمة على للوقوف
 لقياس مالءمتها عمليات التقويم في تستخدم التي القياس أدوات في ويشترط األهداف وتحقيق

 الصدق، ، (الثبات بالخصائص السيكومترية تسامهاوا وتنوعها، وموضوعيتها،  العالقة ذات المجاالت
 لمستوى ومناسبتها نتائجها، سهولة استخراج وكذلك استخدامها، وسهولة ،)التمييز الموضوعية،

 المقترح التدريبي البرنامج تضمن فقد سبق ما على وبناء . )149-147، 2007المتدربين(الطعاني، 
  : هي التقويم؛ أساليب من ثالث

 المحتوى العلمي، من جزء أي شرح وقبل التدريبي البرنامج بداية في إجراؤه تم و  :قبلي متقوي -1- 6
 الدراسة أفراد عينة يمتلكها التي العلمية المعرفة لقياس التحصيلي االختبار تنفيذ خالل من ذلك وتم

 الدراسة. موضوع عن األساليب التوجيهية
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 وحدات من وحدةكل  أعقبت التي األسئلة أو مناقشاتوتم من خالل ال  :تكويني(بنائي) تقويم  -6-2

 خـالل مـن ويـتم الوحدة، تتضمنھا التي األھداف تحقيق مدى معرفة إلى التقويم يھدف وھذا ، البرنامج
 التقـويم خـالل ومـن أنفسـهم، الـذاتي للمـوجهين التقـويم خـالل مـن وذلـك بـأول، المـوجهين أوالً  أداء تقـويم

األسـئلة المتضـمنة فـي وحـدات البرنـامج التـدريبي مثيـرة  كانـتو  ،لـزمالءوا الباحـث قبـل مـن الخـارجي
لتفكيرهم، ومشوقة لهم، والتي أخذت أشكاًال متنوعة ومتعددة، سواًء أكانت في بداية كل وحدة تدريبية أم 

 في ضمنها أم في نهايتها.

لبرنـامج التـدريبي، البرنـامج للتأكـد مـن تحقـق أهـداف ا مـن االنتهـاء بعـد ويـتم نهـائي: تقـويم -6-3 
 االختبار تطبيق خالل من وذلك األساليب التوجيهية، إلتقان المطلوب المستوى إلى المتدربين ووصول
  .البرنامج تطبيق قبل الذي طبق البعدي

  الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي: -7
شرة التربوية، (المشغل التربوي، النساليب التوجيهية استلزم تدريب الموجهين التربويين على األ

) أسابيع، 4( Web Quest)(باستخدام نموذج طلب الموقع  ، التعليم المصغر)اإلجرائيالبحث 
  الزمنية لعملية التدريس. الخطة) يوضح 7والجدول (

  ) الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي7جدول(

 يامأعدد  عنوان الموضوع م

 أسبوع المشغل التربوي 1

 أسبوع النشرة التربوية 2

 أسبوع البحث اإلجرائي 3

 أسبوع التعليم المصغر 4

 أسابيع 4 المجموع

  :ضبط العلمي للبرنامج التدريبيال :الثانية المرحلة
المحكمين في كلية  السادة من مجموعة على األولية بصورته التدريبي البرنامج الباحث عرض

  : حول مالحظاتهم إبداء بهدف وذلك )،1ملحق ( دمشقالتربية في جامعة 
 وشمولها. تحقيقها وٕامكانية المصاغة، األهداف سالمة  
 الموضوعة التعليمية واألهداف العامة، باألهداف التدريبي البرنامج محتوى ارتباط .  
 .مالءمة الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج وعدد الجلسات لكل وحدة تدريبية  
 التدريبي البرنامج لوحدات العلمية المادة صحة .  
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 البرنامج التدريبي لمحتوى لمنطقيا التدرج . 
 البرنامج التدريبي تضمنها التي التقويم أشكال كفاية . 
 وتطويره البرنامج التدريبي إغناء شأنها من أخرى مالحظات أي تقديم . 
للتطبيق،  صالح التدريبي البرنامج أن علىوتلقى الباحث إجابات السادة المحكمين الذين اتفقوا  

ى مدى ارتباطه بأهدافه، وبساطة عرض المعلومات فيه، وحداثة المراجع واألساليب وعلى أهميته، وعل
التي احتواها، وعلى جدوى األنشطة التعليمية وكفايتها، وجدوى التقويم الذي تضمنه  العلميةوالمادة 

 وهي:  األمور، من عدد حول المحكمين مالحظات البرنامج التدريبي، وتركزت
 توحيد المصطلحات ضرورة  .  
 .تصحيح بعض األخطاء المطبعية  
 له بالمصدر.ااالبتعاد عن استخدام فعل األمر المباشر في مضمون البرنامج، واستبد  
  المراجع في متن البرنامج التدريبي.و توثيق المصادر  
 الوجداني المجال في التعليمية األهداف تضمين ضرورة .  
 التدريبي. البرنامج فقرات ترقيم ضرورة 

، والملحق المقترح جاهزًا للتجربة االستطالعية بيالتدري البرنامجلتعديالت المقترحة، أصبح وبعد إجراء ا
  ) يبن الصورة النهائية للبرنامج. 7رقم (

  : التدريبي للبرنامج االستطالعي المرحلة الثالثة: التجريب
 : من بهدف التحقق التدريبي استطالعياً  البرنامج قام الباحث بتجريب

 والزمن المخصص للتدريب. كفاية الوقت 
 .مدى تقبل الموجهين التربويين للبرنامج التدريبي  
 التدريبية المادة وضوح .  
 التدريبي البرنامج تعليمات وضوح . 
 بأشكاله التقويم أساليب وضوح . 
 استطالعياً  : المشغل التربوي والنشرة التربويةماوحدتين من البرنامج التدريبي المقترح وه تجريب تم

 ، واختار الباحث ثمانية من الموجهين5/4/2015ولغاية  22/3/2015ترة الممتدة من لفا في
حيث  التجربة االستطالعية، إلجراء الدراسة الذين كان لديهم استعداد للتدرب، عينة خارج من التربويين
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أن اتفق الباحث معهم على موعد ومكان اجتماعهم من خالل زيارتهم في مديرية تربية دمشق، وبعد 
 مالحظاتهم تدوين إليهم وطلب التدريب على البرنامج التدريبي من لهم الهدف الباحث أوضح

 :يأتيوأظهر التجريب االستطالعي، ما  واقتراحاتهم وتساؤالتهم،

تجــاوب الموجهــون التربويــون علــى نحــو إيجــابي وممتــع مــع األنشــطة التدريبيــة، وال ســيما األنشــطة  - 1
واألنشطة التي أتاحـت الفرصـة ودافعيتهم نحو موضوع التدريب،  متدربينالاهتمام  الهادفة إلى إثارة

  أمامهم إليجاد تطبيقات عملية وممتعة لما تم التدرب عليه في البرنامج التدريبي.
 صعوبة في:المتدربين وجد بعض   - 2
  اإلجابة عن بعض األسئلة المفتوحة التي تطلبت إبداء رأيهم الشخصي، أو وجهات نظرهم. -1- 2
 اإلجابة عن أنشطة المتعلقة بالمقارنة والموازنة.  -2- 2

دلت ُعــ ولــذلكطريقــًة معينــًة فــي التــدريب الســائد.  المتــدربينوقــد تعــود الصــعوبتان الســابقتان العتيــاد    
  األسئلة التي وجد المتدربون صعوبة في فهمها، واستُبدلت بصياغة أخرى أكثر وضوحًا.

في الموقع، ولذلك قام الباحث بإعادة تسمية الروابط اإللكترونيـة تعرف محتوى الروابط المدرجة  -3 -2
  وفقًا لمحتوى كل رابط.

العــودة بشــكل متكــرر إلــى الصــفحة الرئيســة للموقــع التــدريبي، ولــذلك قــام الباحــث بــإدراج أيقونــة  -4 -2
  تمكن المتدرب من العودة بشكل مباشر إلى الصفحة الرئيسة.

  والتقنية، وحدَِّدت في النقاط اآلتية:ُوجدت بعض الصعوبات اإلدارية  - 3
سلبًا على أداء أفراد ذلك انعكس إذ صعوبة في تنظيم بيئة التعلم على شكل مجموعات،  -1- 3

 الواحدة. المجموعة

 عدم كفاية الوقت المخصص للموضوعات التدريبية، وذلك بسبب انقطاع شبكة اإلنترنت أحيانًا، -2- 3
، ولذلك قام الباحث بتحميل هذه الروابط اإللكترونية وصعوبة الدخول إلى بعض الروابط

بوضعية عدم االتصال وذلك لتالفي الصعوبات السابقة، كما قام الباحث بتصميم عرض (بور 
 بوينت) لكل أسلوب من األساليب التوجيهية المستهدفة.  

 ،للتطبيق هائية قابالً في صورته الن المقترح وبعد االنتهاء من هذه اإلجراءات أصبح البرنامج التدريبي
  وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال الثاني من أسئلة البحث وهو: .)7ملحق(

 ما خطوات تصميم برنامج مقترح لتدريب الموجھين التربويين على أساليب التوجيه التربوي     
  )؟Web Questباستخدام نموذج طلب الموقع (
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  لي:تصميم االختبار التحصي: األداة الثالثة

لها،  همن المعلومات ومقدار فهم متدربتصمم االختبارات التحصيلية لتقدير ما حصل عليه ال
) التحصيل بأنه "اإلنجاز أو كفاءة 2009( ويعرف عالم ،والمهارات التي اكتسبها من تعلم مادة معينة

ة النامية في أو أنه المعرفة المكتسبة أو المهار  ،األداء في مهارة معينة أو مجموعة من المعارف
 بوتتمثل في درجات االختبار المعد لذلك أو العالمات التي يضعها المدر  ،المجاالت الدراسية المختلفة

  ). 55" (لمتدربين، أو كليهمال
وذلك  ،تعد االختبارات التحصيلية من أكثر أدوات القياس وأهمها شيوعًا في ميدان التربية والتعليمو    

   ألنها تساعد في:

 دريبيةبالخبرات واألنشطة الت متدربا تحقق من األهداف المخطط لها بعد مرور التحديد م .  
  بالتغذية الراجعة من حيث(طريقة التدريس، الوسائل التدريبية، طرق التقويم). بتزود المدر 

 متدربإلى مستويات، ومعرفة قدرات كل  متدربينتساعد في تصنيف ال . 

في موضوع ما، في  متدربراء منظم لتحديد مقدار ما تعلمه الإج " :ويعرف االختبار التحصيلي بأنه
  ).206، 2005، ملحم( "ضوء األهداف المحددة

على بعض الدراسات السابقة التي تضمنت أدواتها إعداد اختبار تحصيلي  باالطالعوقام الباحث 
)، أبو شاهين 2009)، جرادات (2006( )، المقطرن2005للبرامج التدريبية كدراسات: فلبمان (

 :)، وعلى بعض المراجع المتعلقة بالقياس والتقويم التربوي وٕاعداد االختبارات التحصيلية مثل2011(
وتكاد تجمع  ،)2012) ومخائيل(2009) وعبابنة (2009) وعالم (2005) وملحم (1999أبو جاللة (

  استند إليها الباحث في إعداد االختبار التحصيلي:هذه الدراسات والمراجع على الخطوات اآلتية والتي 
للمـوجهين  يهدف االختبار التحصـيلي لقيـاس المسـتوى المعرفـي تحديد أهداف االختبار التحصيلي: - 1

ـــق ب ـــويين فيمـــا يتعل ـــويالترب ـــه الترب ـــل تطبيـــق  ،أســـاليب التوجي ـــدرب عليهـــا قب ـــين حـــاجتهم للت التـــي تب
للحكــم علــى فاعليــة البرنــامج التــدريبي المقتــرح فــي تمكــن البرنــامج التــدريبي المقتــرح وبعــده، وذلــك 

 الموجهين التربويين منها.

  هدف االختبار تبعًا لزمن تطبيقه:
  االختبار القبلي: 
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بهدف تحديد  ،دريبيمحتوى البرنامج الت طبيقوهو االختبار الذي يجريه الباحث قبل البدء بت
  دريبي. لمحتوى التفيما يتعلق با التربويين موجهينالمستوى معلومات 
  االختبار البعدي:

هدف قياس مدى ب ،دريبيمحتوى البرنامج الت طبيقذاته بعد االنتهاء مباشرة من ت االختبارتطبيق 
  .دريبيوتمكنهم من تحقيق األهداف المحددة لمحتوى البرنامج الت موجهين التربويينتحصيل ال

  المستويات المعرفية التي يقيسها االختبار: تحديد -2
األساليب التوجيهية التربوية والتي تبين حاجة الموجهين عي في تصميم االختبار شموله لتغطية رو 

ذلك  لتكون نتائجه أكثر تعبيرًا وقابلية للتعميم، ويهتم االختبار بقياس الجانب التربويين للتدرب عليها، 
تطبيق، التحليل، المعرفي في المستويات المعرفية الستة حسب تصنيف بلوم (التذكر، الفهم، ال

األهداف التي تتعلق بالعمليات العقلية والتي تتصل بمعرفة  الجانبالتركيب، التقويم)، ويشمل هذا 
الحقائق والطرائق والوسائل الخاصة بمعالجة المعلومات، والطرائق التي تستخدم في التوصل إلى 

ات من البسيط إلى المعقد وذلك وتتدرج هذه المستوي، المعرفة وبناء المفاهيم والمبادئ والتعميمات
  : يأتيوذلك كما  ،حسب درجة تعقيد العمليات التي تقتضيها كل منها

، وكافة األنشطة الذهنية التي تتعلق المعلومات والمعارف قدرة المتدرب على استرجاع وتذكرالتذكر: 
كر في االختبار ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المتدرب على بنود مستوى التذ، بالحفظ والتذكر

  .التحصيلي
قدرة المتدرب على فهم ما يقدم إليه من خبرات وٕاعادة صياغة المعلومات التي سبق له دراستها الفهم: 

ن هذا المستوى من األهداف يعنى بالنشاط الذهني الذي يعبر عن إدراك إوبذلك ف بأسلوبه الخاص،
درجة التي يحصل عليها المتدرب على بنود ويقاس بال المتدرب وفهمه واستيعابه للمحتوى التدريبي،

  . مستوى الفهم في االختبار التحصيلي
وكذلك  قدرة المتدرب على تطبيق المعارف والمعلومات التي تعلمها على مواقف جديدة،التطبيق: 

ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المتدرب  القدرة على انتقال أثر التعلم من موقف تعليمي إلى آخر،
  .ود مستوى التطبيق في االختبار التحصيليعلى بن
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قدرة المتدرب على تجزئة المعلومات التي تعلمها، وٕادراك العالقات القائمة فيما بينها وتحليل التحليل: 
ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المتدرب على بنود مستوى التحليل  ،المشكلة إلى مكوناتها الرئيسية

  . في االختبار التحصيلي
ويقاس  ،: قدرة المتدرب على جمع العناصر واألجزاء وتنظيمها في بناء لم يكن موجودًا من قبليبالترك

  .بالدرجة التي يحصل عليها المتدرب على بنود مستوى التركيب في االختبار التحصيلي
على الحكم الكيفي والكمي على المعلومات ألغراض محددة أي إصدار أحكام  : قدرة المتدربالتقويم
األشياء والمواقف، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المتدرب على بنود مستوى التقويم في  على

، 2009رفاعي، ؛ 128، 2008سالمة، ؛ 67-65، 2006(الفتالوي وهاللي،  االختبار التحصيلي
96 -98.(  

 التخطيط لمحتويات االختبار التحصيلي: ويتضمن: -3

تحليل المحتوى على تحقيق الشمول والتوازن في  تساعد عمليةتحليل محتوى المادة التدريبية:  -3-1
 .االختبار، فالمحتوى هو الوسيط الذي تتحقق من خالله األهداف المحددة

  إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي: -3-2
يمثل جدول مواصفات االختبار مخططًا تفصيليًا ثنائي البعد أحد أبعاده قائم على األهداف (نواتج 

قيقها)، والبعد الثاني هو عناصر المحتوى التي يشملها االختبار، ويتحدد فيه عدد التعليم المرغوب تح
عد وتاألسئلة التي تمثل المحتوى، وعدد األسئلة التي تحقق مستوى معينًا من المستويات المعرفية، 

مرحلة إعداد جدول مواصفات االختبار، من أهم مراحل إعداد االختبار التحصيلي، ويعرف جدول 
قائمة تربط بين األهداف والمحتوى التدريبي من ناحية، والمحتوى وبنود االختبار من "صفات بأنه الموا

ويمثل الركيزة األساسية التي يستند إليها في الكشف عن صالحية االختبار ومدى  ،ناحية أخرى
الوي، ( الفت"وهذا يدل على صدق محتوى االختبار ،الداخلي وتمثيله للموضوعات المطروحة االتساق
وذلك بتوزيع فقرات  ،كما يساعد على التحقق من صدق وعدالة االختبار في محتواه، ) 101، 2004

االختبار بشكل موضوعي وعدم التحيز إلى جانب من المحتوى على حساب جانب آخر من المحتوى 
  وتطلب إعداد الجدول ما يأتي: ،نفسه

 ار.لكل موضوع من مواضيع االختباألهمية النسبية تحديد  -

 .مستوى من مستويات األهداف لكلاألهمية النسبية تحديد  -
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لكــل ألهميــة النســبية لتحديــد عــدد أســئلة االختبــار وتوزيعهــا علــى موضــوعات المحتــوى تبعــًا  -
 موضوع.

 توزيع أسئلة كل موضوع على مستويات السلوك التي يقيسها االختبار. -

فــي كــل خليــة مــن خاليــا جــدول  اختيــار مفــردات االختبــار المناســبة وتحديــد المطلــوب منهــا -
 المواصفات، بحيث تكون عينة ممثلة للسلوك المراد قياسه في االختبار.

  اآلتية: تالمعادالوقد استخدم الباحث 

  لكل أسلوب من األساليب التوجيهية باستخدام المعادلة اآلتية:األهمية النسبية تحديد  -
  100   لألسلوب=األهمية النسبية 

  تحديد األهمية النسبية لكل مستوى من مستويات األهداف باستخدام المعادلة: -

  100   األهمية النسبية للمستوى=                   

وضع الباحث عددًا مقترحًا لبنود االختبار التحصيلي  ،عدد أسئلة االختبار التحصيلي ولتحديد
المتضمنة في ومن ثم تحديد عدد األسئلة بالنسبة لكل أسلوب من األساليب التوجيهية  ) سؤاالً 40بـ(

  واستخدم المعادالت اآلتية: ،من مستويات األهداف المعرفية مستوىوبالنسبة لكل  ،دريبيالبرنامج الت
  ويطبق على جميع األساليب التوجيهية:  (المشغل التربوي) مثال عن األسلوب األول

  العدد المقترح ألسئلة االختبار× لألسلوب األول  النسبية األهمية (المشغل التربوي)= األولاألسلوب 
                                                               100    

(مثال عن مستوى بشكل عام أما فيما يتعلق بعدد األسئلة في كل مستوى من مستويات األهداف 
 :التذكر)

  العدد المقترح ألسئلة االختبار× لمستوى التذكر  النسبية األهمية  =تذكر مستوى ال 
                                                     100   

 (مثال عن مستوى التذكر تحديد البنود التي تخص كل أسلوب ومستوياتها المعرفية ونسبتها المئوية -
  :)في أسلوب المشغل التربوي

  سلوب المشغل التربويأل النسبية األهمية ×العدد المقترح ألسئلة االختبار× لمستوى التذكر  النسبية األهمية=  المشغل التربوي أسلوبفي  ستوى التذكرمعدد بنود 

00                                   100    

  ة:المئوي ) األهمية النسبة لألهداف المعرفية ومستوياتها ونسبها8ويوضح الجدول (
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 المئوية ونسبها ومستوياتها المعرفية لألهداف النسبية ) األهمية8الجدول (

  
 الموضوع

 مستويات األهداف
عدد 
األهداف

 األهمية
 النسبية
 للموضوع

 التقويم التركيب التحليلالتطبيق الفھم التذكر

 2 1 3 1 2 1 المشغل التربوي
10 25% 

 %20 %10 %30 %10 %20 %10 مستوى في الوحدةلل النسبية األهمية

 2 1 2 1 2 1 التعليم المصغر

9 22.5 % 
 مستوى في الوحدةلل النسبية األهمية

11.1 
% 

22.2%  
 

11.1%  
 

22.2% 
11.1%  
 

22.2% 

 2 1 3 1 3 1 البحث اإلجرائي
11 27.5% 

%18.18 %9.9%27.27 %9.9%27.27 %9.9 لمستوى في الوحدةل النسبية األهمية

 2 1 2 1 2 2 التربويةالنشرة 

10 25% 
 % 20 مستوى في الوحدةلل النسبية األهمية

20%  
 

10%  
 

20 % 
10%  

 
20% 

  40 8 4 10 4 9 5 الكلي عدد األهداف

 %100  %20 %10 %25 %10 %22.5%12.5 لألهداف النسبية األهمية

  
  :هبحسب مستوياتسئلة األتوزع و  التحصيلي االختبار جدول مواصفات) 9كما يوضح الجدول (

  هسئلة بحسب مستوياتاألتوزع و  التحصيلي مواصفات االختبار )9الجدول (

  
 الموضوع

 مستويات األسئلة
  عدد
 األسئلة

األهمية 
 النسبية
للموضوع

 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفھم التذكر

 2 1 3 1 2 1 المشغل التربوي
10 25% 

 39-34 5 7-4- 3 8 6- 1 2 رقم  السؤال

 2 1 2 1 2 1 التعليم المصغر
9 22.5% 

 40-36 13 12- 14 15 11-9 10 رقم  السؤال

 2 1 3 1 3 1 البحث اإلجرائي
11 27.25% 

 38-33 20 24-22-21 1923-17-16 18 رقم  السؤال
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 2 1 2 1 2 2 النشرة التربوية
10 25% 

 37-35 29 32 - 28 30 26- 25 31- 27 رقم  السؤال

  40 8 4 10 4 9 5 الكلي األسئلةعدد 

 %100  %20 %10 %25 %10 %22.5%12.5 نسبة التركيز لألسئلة

  رقم السؤال
2 -10 -

18-

27 -31 

1 -6-9 -
11-16-
17- 19-

25 -26 

8-15-
23-30 

3 -4-7-14 -12-

21-22-24-28- 
32 

5 -13 -
20-29 

33-34-35-36-
37-38-39-40 

   

 أربعينيل الدراسي في صورته األولية بلغ ) أن عدد أسئلة اختبار التحص9يوضح الجدول (
أسئلة منها  أربعةة أسئلة منها في مستوى الفهم، و عستمنها في مستوى التذكر، و  أسئلة خمسةسؤاًال، 

أسئلة منها في مستوى التركيب،  أربعةأسئلة منها في مستوى التحليل، و  عشر، و التطبيقفي مستوى 
  أسئلة منها في مستوى التقويم. ثمانيةو 
  صياغة مفردات االختبار التحصيلي:  -3-3

صياغة مفردات االختبار التحصيلي السهولة اللغوية والوضوح قدر اإلمكان،  فيراعى الباحث 
وأن تكون البدائل المختارة في أسئلة االختيار من متعدد، متساوية الطول ومتكافئة في جودة التعبير 

نب وضع جزء من السؤال على صفحة كل بديل في سطر منفصل مع تج وكتابةودقة الصياغة، 
والجزء اآلخر على الصفحة التالية، سعيًا منه لتحقيق االنسجام بينها، وقد حدد الباحث درجة واحدة 

 ،) درجة40 - 0وتراوحت درجة االختبار بين ( ،لإلجابة الصحيحة لكل سؤال وصفر لإلجابة الخاطئة
  روعي فيها: باإلضافة إلى إعداد تعليمات لالختبار

 كتابتها في بداية االختبار.  
  ًوضوحها، وشرحها لفكرة االختبار شرحًا دقيقا.  
  بنود االختيار من متعدد:    -3-4

االختبار على بنود االختيار من متعدد ألن هذا النوع من البنود، يعد أكثر  فياعتمد الباحث 
 أهدافقويم تحقق األنواع مرونة وفاعلية من بين البنود الموضوعية، حيث يمكن أن يستخدم في ت

كما يفيد في التغلب على مشكلة تصحيح إجابات عدد كبير من  ،معرفية مختلفة مستوياتتعليمية من 
ويصلح لقياس الكثير من نواتج التعلم البسيطة والمعقدة، وتتألف فقرات االختيار من متعدد  متدربينال
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قصة، وقائمة من اإلجابات أو من جزأين: المقدمة التي تطرح المشكلة بصورة سؤال أو عبارة نا
، ملحم ؛ 97، 2009اختيار البديل الصحيح أو األكثر صحة (عالم،  متدربينالبدائل، ويطلب من ال

2005 ،219.(  
  :صدق االختبار  -4

إلى مدى منطقية تفسير درجات االختبار بطريقة معينة أي مدى فائدة هذه  االختباريشير صدق 
الذي يقيسه  دريبينت بنود االختبار عينة ممثلة للمحتوى التالدرجات لغرض معين، وفيما إذا كا

يشير صدق االختبار إلى درجة قياس االختبار لما وضع لقياسه، فاالختبار الذي يقيس و االختبار، 
عدة أنواع، إال أن أشمل تلك األنواع هو صدق  قياسًا متسقًا لما هو موائم يعد اختبارًا صادقًا، وللصدق

) ويهدف إلى الكشف عما يقيسه 246-245، 2009ضمن أنواع الصدق كافة(عالم، المحتوى الذي يت
، وصدق المحتوى هو دليل على درجة تمثيل المحتوى، ويعد هذا األمر هامًا جدًا في االختبار فعالً 

  قياس التحصيل، لذا يتطلب إعداد اختبار ذي صدق محتوى عاٍل ما يأتي:
  نواتج التعلم.و  التدريبية تحديد موضوعات المادة -
  إعداد جدول المواصفات وتحديد عدد البنود ومستوياتها.  -
  .)352، 2002بناء االختبار وفق جدول المواصفات ( مراد وسليمان،  -
   
  :المحتوى صدق -4-1

ختبار قام الباحث بعرضه في صورته األولية على مجموعة من لال المحتوى صدقللتأكد من 
  : اآلتيةمن النواحي إلبداء رأيهم فيه  المحكمين

  قياس االختبار لما وضع ألجله وصالحيته للتطبيق. -
  صياغة بنود االختبار والدقة اللغوية. -
  مالئمة بدائل اإلجابة لكل بند من بنود االختبار. -
  مناسبة كل بند للمستوى المعرفي الذي يقيسه. -
  ما يرون من حذفه أو إضافته.  -

  : اآلتيةين في النواحي وقد جاءت آراء السادة المحكم
  ضرورة تعديل بعض البنود لتالئم المستويات المعرفية التي حددت لها. -
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  ألنها تحتمل أكثر من إجابة صحيحة. ،تغيير بعض بدائل اإلجابة -
  استبدال بعض البنود تجنبًا للتكرار.  -
  تعديل طول بعض البدائل لتصبح متقاربة في الطول. -

مالحظات السادة المحكمين وأجرى التعديالت الالزمة حتى أصبح وقد أخذ الباحث بجميع 
  .) يبين الصورة النهائية لالختبار)3( والملحق رقم (االستطالعية التجربةاالختبار صالحًا إلجراء 

 إجراء التجربة االستطالعية: -5
 وخارج، البحث مجتمع من وموجهة تربوية اً موجه) 14( قوامها عينة على االختبار ُجرِّب
  : يأتي ما حساب التطبيق هذا من الهدف وكان، 2015/ 3 /17-16 ييوم، عينته

  ختبار:لال الصدق الذاتي -5-1
إلى صدق الدرجات التجريبية لالختبار بالنسبة إلى الدرجات الحقيقية التي  الذاتييشير الصدق 

االختبار  القياس، والصدق الذاتي هو الجذر التربيعي لمعامل ثبات  أخطاءخلصت من شوائب 
  ويحسب وفق المعادلة اآلتية:

  .)265، 2007(عباس وآخرون،    الصدق الذاتي = 
علــى  ختبــاروبــذلك يكــون الصــدق الــذاتي لال)،  0.83 (وقــد بلــغ معامــل ثبــات االختبــار بطريقــة اإلعــادة 

       وهو معامل صدق صالح للتطبيق. 0.911=     0.83 الشكل اآلتي: 
  
  الصدق التمييزي: -5-2

من الصدق لتعرف قدرة األداة على التمييز بين المجموعة التي تمتلك درجة  النوعيستخدم هذا 
المقيسة والتي تمتلك درجة منخفضة من السمة ذاتها، وعندما يكشف االختبار  السمةمرتفعة من 

الصدق التمييزي (عباس  اإلحصائي عن وجود فروق دالة بين المجموعتين فإن ذلك يعد مؤشرًا إلى
وقد قام الباحث بحساب الصدق التمييزي لالختبار التحصيلي عبر القيام  ،)265 ،2007وآخرون، 

  بالخطوات اآلتية:
موجهـًا وموجهـة ) 14مـن أفـراد العينـة التـي بلـغ عـددها( موجـه تربـويحساب الدرجـة الكليـة لكـل  -

ـــة ـــذينمـــن  تربوي ـــيه ال ـــار التحصـــيلي مطبـــق عل ـــك ،االختب ـــار وذل ـــد تطبيـــق االختب ألول مـــرة  عن
  لحساب الثبات. 
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%) مــن 27ترتيــب الــدرجات تصــاعديًا وتقســيمها إلــى مجمــوعتين تمثــل المجموعــة األولــى أدنــى( -
 من درجات العينة. %)27درجات العينة والمجموعة الثانية أعلى (

ين الختبــار داللــة الفــرق بــين المجمــوعت  (Man-Whitney )ويتنــيو اســتخدام اختبــار مــان   -
اللتين ال تتبعان التوزيع الطبيعي، والجدول اآلتي يبين قيم اختبار مـان ويتنـي للصـدق التمييـزي 

 لالختبار التحصيلي:

 للصدق التمييزي لالختبار التحصيلي(Man-Whitney ) ويتني و ) قيم اختبار مان 10جدول(

 zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتبالعدد المجموعة
  قيمة الداللة

 
 القرار

 26.00 6.50 4 العليا
 دال 0.000 2.381

 10.00 2.50 4 الدنيا

  
وذلك ألن قيمة الداللة  ،ذا داللة إحصائية بين المجموعتين قاً هناك فر  أن) 10(الجدولتبين من 

من  مقبولةوهذا يدل على تمتع االختبار بدرجة  ،)0.05أصغر من ( قيمة) وهي  0.000قد بلغت(
  الصدق التمييزي.

  د معامل ثبات االختبار:تحدي -5-3
ثبات االختبار، بأن يعطي االختبار النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقه على  بمعامليقصد 

ويتم حساب ثبات االختبار  ،المجموعة نفسها وفي الظروف نفسها مرتين متتاليتين وبفارق زمني
في المرة األولى  التربويينموجهين بحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها ال إحصائياً 

ولحساب معامل ثبات  ،)257 ،2005، ملحموبين الدرجات التي حصلوا عليها في المرة الثانية ( 
  طرائق عدة: االختبار التحصيلي، اعتمد الباحث 

   طريقة التجزئة النصفية:  - أ

تكافئين، ثم تجزئته إلى جزأين متقارنين أو م ،تتطلب هذه الطريقة تطبيق االختبار مرة واحدة
على درجة  موجه التربويواعتبار كل من الجزأين يشتمل على عينة منفصلة من المفردات ويحصل ال

نصفي االختبار باستخدام معامل ارتباط  درجاتفي كل من الجزأين، ويتم الحصول على االرتباط بين 
جموعتين من ونظرا ألن القيمة الناتجة من حساب معامل بيرسون تعكس التناظر بين م ،بيرسون
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الدرجات المستمدة من نصف االختبار فقط،  لذلك ينبغي إجراء التعديل على هذه القيمة بتطبيق 
براون على القيمة الناتجة إليجاد القيمة التقديرية لمعامل ثبات االختبار كله(عالم،  - صيغة سبيرمان

2009 ،235.(  
ر في صورته النهائية على عينة تطبيق االختباب قام الباحث ،ولحساب الثبات بهذه الطريقة

خارج عينة الدراسة ، تم اختيارها من موجهًا وموجهة تربوية )14(استطالعية بلغ عدد أفرادها 
بتقسيم بنود االختبار التحصيلي إلى نصفين، يضم النصف األول األسئلة ذوات ، ومن ثم قام التجريبية

 ألرقام الزوجية، ثم ُحسب معامل االرتباطالثاني األسئلة ذوات ا النصفاألرقام الفردية، ويضم 
)Person (يساوي أنه فُوجد والثاني، األول النصفين بين )االختبار نصف ثبات يمثل وهو ،)0.78 
   .االختبار ثبات يؤكد وهذا ،)0.87( بلغ حيث براون سبيرمان بمعادلة ُعّدل لذا

   :طريقة ألفا كرونباخ لحساب االتساق الداخلي لبنود االختبار   - ب
االختبار، وذلك من خالل بين بنود الداخلي  االتساقُحِسب معامل الثبات باستخدام طريقة 

 ،)Cronbach Alpha ()0.81كرونباخ ( ألفانتائجهم في التطبيق األول، فبلغت قيمة معامل الثبات 
  وهذا يؤكد أن االختبار على درجة عالية من الثبات وصالح للتطبيق.

  
 عادة:  اإلالثبات بطريقة  -ج

موجهًا  )14(أجري تطبيق االختبار في صورته النهائية على عينة استطالعية بلغ عدد أفرادها 
، وثم أعيد تطبيق االختبار على العينة خارج عينة الدراسة التجريبية، تم اختيارها من وموجهة تربوية

في التطبيق األول ين الموجهين التربويذاتها بعد مرور أسبوعين وحساب معامل الترابط بين درجات 
  معامل بيرسون لالرتباط . باستخدامفي التطبيق الثاني  مودرجاته

وهذا يعطي مؤشرًا جيدًا إلى أن االختبار على درجة عالية من الثبات  ،)0.83وقد بلغ معامل الثبات (
  يجعله صالحًا للتطبيق.

  حساب زمن تطبيق االختبار: -5-4
يلي عن طريق حساب متوسط الزمن أثناء تطبيقه في تم حساب الزمن المناسب لالختبار التحص

  المعادلة التالية: باستخدام االستطالعيةالتجربة 
  )  50في اإلجابة ( موجه تربوي) + زمن أبطأ 40في اإلجابة ( موجه تربويزمن أسرع 

2  
 زمن االختبار =
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  دقيقة وهو زمن مناسب ألداء االختبار.)  45 (وبتطبيق المعادلة كان متوسط زمن االختبار
  اب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار:حس -5-5

يقصد بمعامل السهولة : نسبة عدد الموجهين التربويين الذين أجابوا إجابة صحيحة على المفردة  
  والخاطئة ويتم حسابها باستخدام المعادلة التالية:  الصحيحةإلى عدد اإلجابات 

    عدد اإلجابات الصحيحة                

  جابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخاطئة عدد اإل

شير إلى نسبة عدد الموجهين التربويين الذين أجابوا عن المفردة إجابة يمعامل الصعوبة : ف أما
 - 1خاطئة إلى عدد اإلجابات الصحيحة والخاطئة أو باستخدام المعادلة التالية : معامل الصعوبة = 

قام الباحث بحساب معامالت السهولة والصعوبة ) وقد  97، 2012معامل السهولة ( مخائيل، 
) ومتوسط  0.78 – 0.29لمفردات االختبار التحصيلي، ووجد أن معامل السهولة تراوحت بين( 

معامل  ) ومتوسط 0.71 – 0.22وأن معامل الصعوبة تراوحت بين:(  ،)0.60معامل السهولة (
  .)8الملحق (، ) وهذا يدل على صالحية بنود االختبار 0.39الصعوبة ( 

   حساب معامالت التمييز: -5-6
 موجه التربوييعبر معامل تمييز بنود االختبار التحصيلي، عن قدرة البند على التمييز بين ال

الضعيف عند اإلجابة عن االختبار، وقد قام الباحث بحساب معامالت تمييز  موجه التربويالممتاز وال
 الموجهين التربويينالذي يعتمد على ترتيب درجات  ،) Kelle كيلي(بنود االختبار باستخدام تقسيم 

% من درجات 27ترتيبًا تنازليًا، ثم فصل  موجهًا وموجهة تربوية) 14والبالغ عددهن( في االختبار
% من  27)، كذلك 4أداًء عاليًا وسميت بالمجموعة العليا وعددهن ( واأظهر  الذين الموجهين التربويين

) ثم 4أداًء منخفضًا وسميت بالمجموعة الدنيا وعددهن ( واأظهر  الذين نالموجهين التربوييدرجات 
  :التاليةمعادلة الاستخدام 

  ص س –ع  ص                
  ن                   ×  0.27                              

  ن: إحيث 
  ص ع = عدد الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة من المجموعة العليا.

 معامل السھولة =  

= معامل التمييز
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  دد الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة من المجموعة الدنيا.ص س = ع
  ). 287-284، 2006،  عالم(  .ن = عدد الموجهين التربويين

 )0.60) ومتوسط معامل التمييز(0.79و  0.26ووجد الباحث أن معامالت التمييز تتراوح بين (
% أما 20أن يزيد معامل التمييز عن وتجدر اإلشارة إلى أنه حتى يعد البند مقبوًال يجب  )،9الملحق (

   .) 100، 2012( مخائيل ، ألن فيه خلًال ما وعند ذلك ال بد من تعديله ،إذا قل عن ذلك، فيرفض
 الصورة النهائية لالختبار التحصيلي: -6

فقرة من نوع االختيار من  أربعينأصبح اختبار التحصيل الدراسي في صورته النهائية مكونًا من 
على ستة مستويات معرفية، و وِضع لكل فقرة منها درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، متعدد، موزعة 

 ،)0.47)، ومتوسط معامل صعوبته (0.91ودرجة صفر لإلجابة الخطأ، وبلغ معامل ثبات االختبار(
 ،)، ويطبق في خمس وأربعين دقيقة0.52ومتوسط معامل تمييزه ( ،) 0.52ومتوسط معامل السهولة (

  )3) مواصفات اختبار التحصيل الدراسي في صورته النهائية، ملحق(11( ويوضح الجدول
  ) مواصفات اختبار التحصيل في صورته النهائية11الجدول (

 مواصفات االختبار التحصيلي أرقام األسئلةعدد األسئلةالمستويات المعرفية

   31 - 27 -18 - 10 -2 5 التذكر

  نوع االختبار: اختيار من متعدد
  0.83لثبات=معامل ا

  0.39معامل الصعوبة=
  0.60=السهولة معامل

  0.60معامل التمييز=
  دقيقة 45زمن التطبيق=

 درجة 40الدرجة العظمى=

 9 الفھم
1- 6  - 9- 11  - 16 -17  - 19- 25 

- 26  

 30 - 23 - 15 -8 4 التطبيق

 10 التحليل
3- 4 - 7- 14  - 12- 21  - 22- 24 - 

28- 32 

 29 -20 - 13 -5 4 التركيب

 8 التقويم
33- 34 - 35- 36 -37 - 38- 39 - 

40 

اختبار التحصيل 
 الدراسي كله

40 
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الربنامج  حنوالرتبويني  املوجهني اجتاهاتاستبانة  : تصميماألداة الرابعة
  التدريبي الذي شاركوا به:

  :الهدف من االستبانة -1
البرنامج التدريبي الذي  نحوتربويين الموجهين ال اتجاهاتتعرف يتمثل الهدف الرئيس الستبانة ب

شاركوا فيه، وذلك من حيث األهداف والتصميم والمحتوى واألساليب واألنشطة والتقويم والجوانب 
   .المختلفة من البرنامج

  تألفت االستبانة في صورتها األولية من قسمين: التصميم األولي لالستبانة: -2
  : القسم األول -2-1

لتي تضمنت تحديد هدف االستبانة، والحث على التعاون مع الباحث، يشمل مقدمة االستبانة ا
ية المعلومات التي يعطيها الُمجيب؛ ألن غايتها  وبيان آلية اإلجابة عنها ُبعيد قراءتها، والتأكيد على سرِّ

، وعدد التربوي البيانات الشخصية للمجيب، وهي: الجنس، والمؤهل العلمي وتدوينالبحث العلمي فقط، 
  .مجال التوجيه التربويت الخبرة في سنوا

  : ويتضمن بنود االستبانة:القسم الثاني -2-2
األهداف والتصميم خمسة محاور هي: / بندًا مغلقًا موزعة في 45وعددها/ االستبانةصنفت بنود 

) 12بنود المتعلقة به، والجدول (ال د من، ويشمل كل محور عدوالمحتوى واألساليب واألنشطة والتقويم
  ن محاور االستبانة وعدد البنود في كل محور:يبي

البرنامج التدريبي الذي شاركوا به وعدد البنود في كل  نحوالموجهين التربويين  اتجاهاتمحاور استبانة ) 12جدول(
  محور

  عدد البنود  محاور االستبانة  الرقم

  8  األهداف   1
  8  التصميم  2
  12  المحتوى  3
  8  األساليب واألنشطة  4
  9  ويمالتق  5

  45  5  المجموع
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على شكل عبارة مباشرة توصل إلى االستجابة بشكل مباشر، وبصيغة واضحة وسهلة،  البنودجاءت  -
  .وال تقبل التأويل أو التفسير

تقديرات، وُطلب من  خمسةاختار الباحث الشكل المغلق لالستبانة المعتمد على اختيار اإلجابة من  -
الدرجات، أعلى درجة فيه  خماسيسلم  بحسب الموافقة عن كل بند درجةالموجهين التربويين تقدير 

) تقابل قليلة 1) تقابل قليلة و(2متوسطة و(تقابل  ) 3(، وكبيرةتقابل  )4(، وجداً  تقابل كبيرة) 5(
  .جداً 

موافقة الموجه التربوي على كل بند من بنود حساب متوسط الوزن النسبي لتحديد درجة لو 
كل درجة من لأعطيت تم حساب طول الفئة فتدرج المقياس الخماسي فيها،  فئاتبحسب  االستبانة
وذلك للحكم على درجة موافقة الموجه التربوي عليها مستخدمًا القانون  قيمًا متدرجة، التقديردرجات 
  اآلتي:
  

  انة     أدنى درجة لالستجابة في االستب    –أعلى درجة لالستجابة في االستبانة                       

  عدد فئات تدرج االستجابة                                      

  )75، 2012(درويش ورحمة،           

  :موافقة الموجه التربوي على كل بند من بنود االستبانة) يبين فئات االستجابة لدرجة 13والجدول ( 
الموجهين  اتجاهاتاستبانة موافقة الموجه التربوي على كل بند من بنود جة معيار الحكم على در )  13 جدول (

  التربويين في البرنامج التدريبي الذي شاركوا بهنحو 

  فئات قيم المتوسط الحسابي لكل درجة  الخماسيمقياس الالقيمة المعطاة وفق   الموافقةدرجة 

  1.8 -1من   1  قليلة جداً 
   2.60 -1.81  2  قليلة

  3.40 -2.61  3  متوسطة
  4.20 – 3.41  4  كبيرة

  5 - 4.21  5  كبيرة جداً 

  

5-1 

5 

   0.8=  طول الفئة = 

  = طول الفئة 
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  التحقق من صدق االستبانة: -3
إلى ما إذا كانت األداة تقيس فعًال ما أعدت لقياسه أو ما أردنا «يشير مصطلح الصدق عموما 

على  هاعرضقام الباحث ب االستبانة). وللتحقق من صدق 255، 2012(مخائيل،  »نحن أن نقيسه بها
التعديل أو الحذف أو  حيث إلبداء مالحظاتهم حولها من )،1، الملحق رقم(من المحكمينموعة مج

، والدقة العلمية والصياغة اللغوية فيه صنفتالذي المجال اإلضافة، ومدى انتماء كل بند منها إلى 
كمون في ويمكن إجمال المالحظات واالقتراحات التي أدلى بها المحللبنود المتضمنة في االستبانة، 

  النقاط اآلتية:
أبــدى المحكمــون بعــض المالحظــات حــول إدراج بعــض البنــود علــى بعــض مجــالت االســتبانة وحــذف  -

عـدَّل الباحـث االسـتبانة وطوَّرهـا فـي ضـوء آراء لجنـة المحكمـين ومقترحـاتهم ف .بعضها ألنها كانت مكررة
    .ائية لالستبانة) يبين الصورة النه5الملحق رقم (، حتى أصبحت بصورتها النهائية

  :ثبات االستبانة التحقق من -4
 تم حساب الثبات بعدة طرائق:

   :حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية أو الشطر النصفي -4-1
موجهــًا  )8(بلــغ عــددهم  المــوجهين التربــويينســتبانة علــى عينــة مــن االوذلــك مــن خــالل تطبيــق        

د االستبانة إلى نصفين متعـادلين فجعـل العبـارات ذات األرقـام ، ثم قام الباحث بشطر بنو وموجهة تربوية
الفرديــة فــي الشــطر األول والعبــارات ذات األرقــام الزوجيــة فــي الشــطر الثــاني، وتــم حســاب درجــة الثبــات 
الكلي وثبات كل محور من محاور االستبانة باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان ومعامـل جتمـان وجـاءت 

  :)14(و الموضح بالجدول النتائج كما هي بالنح
بطريقة الشطر الموجهين التربويين في البرنامج التدريبي الذي شاركوا به  اتجاهات ) معامل ثبات استبانة14جدول(

  النصفي
  معامل ارتباط جتمان  معامل ارتباط سبيرمان  مجاالت االستبانة

 0.84 0.86  األھداف

 0.85 0.86  التصميم

  0.84  0.83  المحتوى

 0.91 0.90  ب واألنشطةاألسالي

 0.91 0.88  التقويم

 0.89 0.85  الثبات الكلي
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 إحصائياً ستبانة واالستبانة ككل قيم مقبولة اال محاورأن قيم معامل ثبات  )14(يتبين من الجدول      
  ويدل ذلك على ثبات االستبانة وصالحيتها للتطبيق.

 االتســاق الـــداخلي لحســـاب )Alpha Cronbach( كرونبــاخ ألفـــاحســاب الثبـــات بطريقــة  -4-2
  :  االستبانةلبنود 

الموجهين التربويين في البرنامج  اتجاهاتالداخلي لعبارات استبانة  االتساققام الباحث بحساب 
وذلك من خالل  ،)Alpha Cronbach( كرونباخ ألفاباستخدام معامل  التدريبي الذي شاركوا به

، فبلغت موجهًا وموجهة تربوية )8(بلغ عددهم  تربويينالموجهين الستبانة على عينة من االتطبيق 
ثبات االستبانة ما يؤكد وهذا  ،)Alpha Cronbach ()0.87( كرونباخ ألفا الثبات معامل ةقيم

  وصالحيتها للتطبيق.

) يبين 5الملحق رقم (و  ،وبعد التحقق من صدق االستبانة وثباتها أصبحت جاهزة للتطبيق الميداني
   .لالستبانة الصورة النهائية

 :تهعينوًا: جمتمع البحث نيثا

  تحديد مجتمع البحث: -1
 مديريات التربية في كل العاملين في الموجهين التربويين جميع منبحث األصلي للمجتمع تكون ال

في العام  ) موجهًا وموجهة تربوية134والبالغ عددهم ( .، ريف دمشق، القنيطرةدمشق ات:محافظمن 
  ) يبين توزيع الموجهين التربويين حسب محافظاتهم.15والجدول ( ،)2014/2015(الدراسي

  ) توزع الموجهين التربويين حسب محافظاتهم15الجدول (
  
       

  المجموع  اسم المحافظة

  46  دمشق

  62  ريف دمشق

  26  القنيطرة

  134  المجموع
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  تحديد عينة البحث:  -2

هرت نتائج االستبانة وجود حاجات تدريبية تكونت عينة البحث من الموجهين التربويين الذين أظ
رغبة في االشتراك في البرنامج التدريبي من جهة  الديهم على أساليب التوجيه التربوي من جهة، وأبدو 

 ،%) من المجتمع األصلي 26من () موجهًا وموجهة أي بنسبة أكثر 36ثانية، وقد بلغ عددهم (
  .حسب متغيرات البحثالتربويين  الموجهين) يبين توزع أفراد عينة 16الجدول (

  حسب متغيرات البحثالموجهين التربويين ) توزع أفراد عينة 16الجدول (
  

 المجموع العدد  المتغير م

  الجنس 1
 17 ذكر           

36 
 19 أنثى

 المؤهل العلمي والتربوي 2

 15 أهلية تعليم ابتدائي

 17 إجازة جامعية 36

 4 دبلوم تأهيل تربوي

3 
سنوات الخبرة في 
 التوجيه التربوي

 12 سنوات  5أقل من 

 18 سنوات 10سنوات وأقل من  5  36

 6 سنوات وأكثر 10

  

    :: إجراءات التطبيق امليدانيثالثاً 

  تطبيق متقن للبحث، اتبعت الخطوات اآلتية: لضمان
علــى عينــة البحــث مــن الجهــات  لبرنــامج التــدريبي وأدواتــهالحصــول علــى الموافقــة الالزمــة لتطبيــق ا -1

  .)6الملحق رقم( المختصة
المختــارة،   ، ريــف دمشــق، القنيطــرةدمشــق ات:محافظــمــن  فــي كــليريات التربيــة القيــام بزيــارة لمــد -2

ـــة  ـــويين وذلـــك لمقابل ـــه،  مبغـــرض تعـــريفهعـــنهم  نوالمســـؤوليالمـــوجهين الترب ـــة البحـــث، وأهداف بأهمي
 .طوات المطلوب اتباعها إلجراء البحثالخو ، البرنامج التدريبي المقترحوطبيعة 
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تطبيق اسـتبانة تحديـد االحتياجـات التدريبيـة للمـوجهين التربـويين علـى أسـاليب التوجيـه التربـوي مـن  -3
 .1/2015)/11-9الفترة ( في وجهة نظرهم

لتــدريب المــوجهين  )Web Questتصــميم برنــامج تــدريبي باالعتمــاد علــى نمــوذج طلــب الموقــع ( -4
 .التي كشف تحليل االستبانة احتياجهم للتدرب عليها اليب التوجيه التربويعلى أسالتربويين 

 عينة البحث.الموجهين التربويين على  ختبار التحصيلالالقبلي  التطبيق -5

 Webنموذج طلب الموقع (باستخدام  عينة البحثالموجهين التربويين  بالتهيئة لعملية تدري -6

Quest( :من خالل 

 والهدف من أنشطة كل البرنامج التدريبيومراحل  بإجراءات نالموجهين التربويي تعريف ،
 مرحلة من مراحل النموذج.

  ضمن مجموعات، وتوضيح طريقتي العمل الفردية والجماعية،  الموجهين التربويينزيع تو
 ، وأهمية االلتزام بالتعليمات الموجودة بداخلها.ورش العملوكيفية استخدام أوراق العمل أثناء 

 الالزمة للتدربنيات والوسائل التعليمية تجهيز التق. 
  موجه وموجهة تربويةطباعة أوراق العمل الخاصة بكل. 
  البرنامج التدريبي المقترحتضمن ي، موجه وموجهة تربويةتوزيع قرص مدمج على كل. 

 .أسابيعالمقترح (من الباحث) خالل أربع  البرنامج، باستخدام الموجهين التربويين بتدري - 7

 عينة البحث. على الموجهين التربويين ختبار التحصيلالبعدي التطبيق ال - 8

تطبيق استبانة االتجاهات لتعرف اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج التدريبي المعتمد  -9
ويوضح الجدول  ،) بعد خضوعهم للبرنامج التدريبيWeb Questعلى نموذج طلب الموقع (

 .الموجهين التربويينالميداني على  الزمني إلجراءات التطبيق البرنامج) 17(
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  ) البرنامج الزمني إلجراءات التطبيق الميداني17جدول(

 الموضوع
نوع 
 التطبيق

 التاريخ

التطبيق  استبانة االحتياجات التدريبية
 القبلي

 11/1/2015ولغاية  2015\ 1\9

 22/4/2015ولغاية  2015\ 4\19 اختبار التحصيل

 24/5/2015ولغاية  2015\ 4\26 ربويينتدريب الموجهين الت

 اختبار التحصيل الدراسي
التطبيق 
 البعدي

 28/5/2015ولغاية  2015\ 5\26

استبانة اتجاهات الموجهين 
 التربويين نحو البرنامج

 1/6/2015ولغاية  2015\ 5\31

المعد  ، على اختبار التحصيل الدراسي، وفق سلم التصحيحالموجهين التربويينحيح إجابات تص - 10
 ).5ملحق(ال لهذا الغرض

لتـدريب المـوجهين التربـويين علـى مقتـرح برنامج  فاعليةالنتائج ومعالجتها إحصائيًا، وقياس  تفريغ - 11
  .)Web Questأساليب التوجيه التربوي باستخدام نمـوذج طلب الموقع (

  ًا: األساليب اإلحصائية املستخدمة:رابع

لمعالجة   SPSS (Statistical Package Of Social Sciences)استخدم البرنامج اإلحصائي 
  ات اآلتية:ختبار اال تستخدموا اً البيانات إحصائي

  (ت) اختبارt‐test  لعينتين مرتبطتين)Paired-samples t-test:(  اسُتخدم لمقارنة متوسطات
ق في االختبار التحصيلي قبل تطبي في المجموعة الواحدة التربويين الموجهين إجاباتدرجات 
 وبعد تطبيقه (قبليًا وبعديًا). التدريبي المقترحالبرنامج 

 ألفا كرونباخ )Alpha Cronbach(:  واالختبار  تيناالستبانلحساب االتساق الداخلي لبنود
 التحصيلي.

 البرنامج التدريبي المقترحلحساب نسبة الكسب المعدل لقياس فاعلية  :معادلة بالك. 
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  (ت) اختبارt‐test ستقلتينللعينتين الم )independent samples test(:  لتحليل الفروق
 .الموجهين التربويين حسب متغير الجنس إجابات بين متوسطي درجات

 )اختبار تحليل التباين األحاديOne Way Anova(: لتحليل الفروق بين متوسطات درجات 
 ين للمتغير.الموجهين التربويين حسب متغيرات الدراسة التي كانت أكثر من مستوي إجابات

 استخدمت هذه المعادلة لتصحيح معامل ثبات االختبارات.براون -سبيرمان  اختبار :  
 اختبار مان وويتني )Man-Whitney(: ي.للحساب الصدق التمييزي لالختبار التحصي 
 للتحليل اإلحصائي لبنود االختبارات. :معامالت السهولة والصعوبة والتمييز  
 ) معامل االرتباط بيرسونK.Pearson:( ) استخدم معامل ارتباط بيرسونK.Pearson(  معامل)

وتكون درجة العالقة )، 1) و(+1-وتتراوح قيمته بين ( ،الثباتلقياس  ،االرتباط الخطي البسيط)
، وتشير اإلشارة إلى اتجاه العالقة بين المتغيرات، 1و + 1-قوية كلما اقترب معامل االرتباط من 

ة لمعامل االرتباط بوجود عالقة موجبة أو طردية، بينما تعلمنا اإلشارة حيث تنبئ اإلشارة الموجب
 السالبة بوجود عالقة سالبة أو عكسية، وقد استخدم المعيار اآلتي لتحديد قوة معامل االرتباط

 : )539-537، 2005(فهمي، 

  ) قوة معامل االرتباط بداللة القيمة العددية له18جدول (

  عامل االرتباطمدى م  قوة معامل االرتباط

  1-أو  1+  تام
  0.99إلى  0.80من   عال جداً 
  0.79إلى  0.60من   عال
  0.59إلى  0.40من   متوسط
  0.39إلى  0.20من   ضعيف

  0.19إلى  0.01من   ضعيف جداً 
  صفر  ال توجد عالقة 

 دون )، (ت يعتمد بعض الباحثين في تقرير نتائجهم على الداللة اإلحصائية للنسبة التائية :حجم األثر
محاولة الكشف عن مقدار العالقة القائمة بين المتغيرين، مما يؤدي إلى مغاالة في تفسير النتائج اعتمادًا 
على داللة قيمة (ت)، وعندما تكون قيمتها دالة إحصائيًا يكون هناك تأثير غير صفري للمتغير المستقل 
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جة العالقة بين المتغيرين، وقد ال تعني داللة يدل على حجم األثر أو در  في المتغير التابع، إال أنه ال
(ت) اإلحصائية وجود عالقة قوية بين المتغيرين، لذا يجب تحديد قوة هذه العالقة أو (قوة األثر)، ويتم 

  ) وحسبت يدويًا بالعالقة:2) ويرمز لها (2من خالل استخدام (إيتا في حالة اختبار (ت)ذلك: 
             2    =                 T2  

                                   T2    +df 

2              إيتا مربع :T2) قيمة :t-test          للتربيع (dfدرجة الحرية :  

، 2005(فھمي،  سُتخدم المقياس اآلتي لتفسير قوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابعوقد ا

485-486:(  

  حجم األثر) معيار 19جدول (

 التقديراألثرحجم 

  حجم أثر مرتفع % فأكثر60

 أثر متوسطحجم  %)60%) إلى (50من (

 أثر ضعيفحجم  %)50أقل من (

 

 



  

  
  
  
  
  
  
  
  

 سابعالالفصل
 عرض النتـائج ومناقشتها

 .النتائج املتعلقة بالسؤال األول أوالً:

 .الثاني النتائج املتعلقة بالسؤال ثانيًا:

 .الثالثالنتائج املتعلقة بالسؤال ثالثًا:

 النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع. رابعًا:

 النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس. خامسًا:

  النتائج املتعلقة بالسؤال السادس.  سادسًا:

 النتائج املتعلقة بالسؤال السابع.  سابعًا:
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  ومناقشتهاالبحث  عرض نتـائج  : سابعالفصـل ال

، استخدم )SPSS(بعد االنتهاء من جمع البيانات وتحليلها باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 
  اإلحصائية المناسبة لكل سؤال من أسئلة البحث. المعالجةالباحث 

ولقد أسفر البحث عن نتائج متعددة، وتسهيًال لعرضها، فقد صنفها الباحث حسب أسئلة البحث، 
  يلي وصف لهذه النتائج والبيانات اإلحصائية التي جمعت وكيفية اإلجابة عن أسئلة البحث. اوفيم

  أوًال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 من وجهة نظرأساليب التوجيه التربوي ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على     
 ؟الموجهين التربويين أنفسهم

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
من األساليب التوجيهية  أسلوبلتعرف درجة احتياجهم التدريبي حسب كل  التربويينإجابات الموجهين 

  وعلى االستبانة ككل، فجاءت النتائج كما في الجدول اآلتي: 
الموجهين التربويين حسب درجة احتياجهم  إجابات ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات20جدول(

  بة تنازلياً مرت التدريبي في كل أسلوب وبشكل عام

)التوجيھي(محاور االستبانة سلوباأل العبارة  
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

 الرتبة درجة االحتياج التدريبي

 1 كبيرة جداً  225. 4.70 البحث اإلجرائي 10

 2 كبيرة جداً  373. 4.39 المشغل التربوي 5

 3 كبيرة 414. 3.92 النشرات التربوية 11

المصغرالتعليم  7  4 كبيرة 419. 3.56 

 5 متوسطة 474. 2.67 تبادل الزيارات 8

 6 قليلة 523. 2.45 الدروس التوضيحية 3

 7 قليلة 396. 2.08 الندوات التربوية 9

 8 قليلة 292. 1.94 االجتماعات التربوية 2

 9 قليلة 312. 1.89 الدورات التدريبية 6

 10 قليلة 266. 1.87 القراءات الموجهة 4

 11 قليلة جداً  174. 1.60 الزيارة الصفية 1

  متوسطة 116. 2.72 االستبانة بشكل عام
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   األسئلة الفرعية اآلتية:األول ويتفرع عن السؤال 
ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب الزيارات الصفية من وجهة نظر  -

  الموجهين التربويين أنفسهم ؟
هذا السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج ولإلجابة عن 

حسب فئات تدرج المقياس  التربويين التدريبي على أسلوب الزيارات الصفية من وجهة نظر الموجهين
مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا، وحساب  ةالخماسي في االستبانة، وقد اعتمد الباحث خمس

واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح في  ةالحسابي اتالمتوسط
  الجدول اآلتي: 

بكل عبارة فيما يتعلق  إجابات الموجهين التربويين) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 21جدول(
 من عبارات أسلوب الزيارات الصفية من وجهة نظرهم

ارات الصفيةالزي العبارة المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
االحتياج 
 التدريبي

 الرتبة

 1 قليلة 578. 2.27 .مع المعلمينالعمل على إقامة عالقات جيدة  10

 2 قليلة 889. 2.08 وضع برامج لمعالجة المشكالت التي يتم كشفها في الزيارة الصفية. 9

الصفية للتأكد من مدى اسـتيعابهم للخبـرات تقويم التالميذ في أثناء الزيارة  7
 التعليمية.

 3 قليلة جداً  773. 1.75

 4 قليلة جداً  613. 1.72  استخدام البطاقة المناسبة للتقويم الموضوعي للمعلمين.  8

تشجيع المعلمين على دعوتك لزيـارتهم فـي الصـف عنـد شـعورهم بالحاجـة  6
 لتوجيهاتك.

 5 قليلة جداً  601. 1.67

 6 قليلة جداً  503. 1.53 االتفاق مع المعلمين حول معايير الموقف التعليمي الجيد. 3

 7 قليلة جداً  623. 1.47 زيادة قدرة المعلم على إتقان المهارات األدائية. 4

 8 قليلة جداً  462. 1.30 التخطيط للقيام بالزيارة الصفية للمعلمين بناء على احتياجاتهم المهنية. 1

 9 قليلة جداً  376. 1.17 مواطن الضعف والقوة لدى المعلم.تحديد  5

 10 قليلة جداً  252. 1.07 توضيح أهداف الزيارة الصفية للمعلمين. 2

  قليلة جداً  174. 1.60 المحور بشكل عام
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ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب االجتماعات التربوية من وجهة نظر  -
  التربويين أنفسهم ؟الموجهين 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج 
حسب فئات تدرج  التربويينالتدريبي على أسلوب االجتماعات التربوية من وجهة نظر الموجهين 

مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا،   ةخمس الباحثالمقياس الخماسي في االستبانة، وقد اعتمد 
واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح  ةالحسابي اتالمتوسطوحساب 

  في الجدول اآلتي: 
بكل عبارة فيما يتعلق  إجابات الموجهين التربويين) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 22جدول(

 من عبارات أسلوب االجتماعات التربوية من وجهة نظرهم

المتوسط  االجتماعات التربوية العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
االحتياج 
 التدريبي

 الرتبة

تحفيــز المعلمــين علــى اقتــراح الحلــول المناســبة للمشــكالت التعليميــة التــي  9
 تواجههم. 

 1 قليلة 720. 2.58

 2 قليلة 567. 2.32 المعلمين على تبادل اآلراء فيما بينهم.تشجيع  10

 3 قليلة 547. 2.15 القدرة على إيصال األفكار بطريقة واضحة للمعلمين. 8

ــــين  7 ــــوي لتعزيــــز التعــــاون ب ــــرارات الجماعيــــة فــــي االجتمــــاع الترب اتخــــاذ الق
 المعلمين.

 4 قليلة 730. 2.10

 5 قليلة 928. 2.05 تعرف شروط االجتماعات العامة. 5

 6 قليلة 537. 1.98 تقبل أفكار المعلمين ومقترحاتهم في االجتماعات العامة. 6

 7 قليلة 880. 1.85 توضيح مفهوم االجتماعات العامة كأسلوب توجيهي. 1

 8 قليلة جداً  655. 1.67 التخطيط التعاوني مع المعلمين لتنفيذ االجتماعات العامة. 4

 9 قليلة جداً  561. 1.58 االجتماعات العامة للمعلمين.تحديد أهداف  3

 10 قليلة جداً  430. 1.13 بيان أهمية االجتماعات العامة للمعلمين. 2

  قليلة 292. 1.94 المحور بشكل عام
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ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب الدروس التوضيحية من وجهة نظر  -
  التربويين أنفسهم ؟الموجهين 

السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج  هذاولإلجابة عن 
حسب فئات تدرج  التربويينالتدريبي على أسلوب الدروس التوضيحية من وجهة نظر الموجهين 

مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا،   ةخمسالمقياس الخماسي في االستبانة، وقد اعتمد الباحث 
واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح  ةالحسابي اتالمتوسطوحساب 

  في الجدول اآلتي: 
بكل عبارة من فيما يتعلق  الموجهين التربويين) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 23جدول(

ت أسلوب الدروس التوضيحية من وجهة نظرهمعبارا  
 العبارة

 الدروس التوضيحية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

جة در

االحتياج 
 التدريبي

 الرتبة

متابعة نتـائج الـدروس التوضـيحية للوقـوف علـى مـدى تأثيرهـا علـى األداء  10
 الفعلي للمعلمين في صفوفهم.

 1 متوسطة 1.369 3.08

 2 متوسطة 1.346 2.87 مفهوم الدرس التوضيحي للمعلمين.توضيح  1

 3 متوسطة 1.087 2.85 تحديد أهداف الدرس التوضيحي للمعلمين. 2

 4 متوسطة 1.081 2.82 معرفة أفضل األساليب لتشجيع المعلمين على تقديم دروس توضيحية. 7

 5 قليلة 1.267 2.57 تطوير األداء المهني لمهارة من مهارات التدريس للمعلمين. 6

 6 قليلة 756. 2.27 القدرة على تعديل سلوك المعلمين من خالل الدرس التوضيحي. 8

ج التعلـيم التـي يقـدمها المعلمـون ذالحرص علـى اسـتفادة المعلمـين مـن نمـا 9
 المتميزون.

 7 قليلة 968. 2.25

 8 قليلة 1.365 2.03 تعرف شروط الدرس التوضيحي للمعلمين. 5

 9 قليلة 877. 1.90 أهمية الدرس التوضيحي للمعلمين.بيان  4

 10 قليلة 791. 1.87 توضيح كيفية تخطيط الدرس التوضيحي للمعلمين. 3

 
 المحور بشكل عام

  قليلة 523. 2.45
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ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب القراءات الموجهة من وجهة نظر  -
  أنفسهم ؟الموجهين التربويين 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج 
حسب فئات تدرج المقياس  التربويين الموجهة من وجهة نظر الموجهين القراءاتالتدريبي على أسلوب 

مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا،   ةخمسالخماسي في االستبانة، وقد اعتمد الباحث 
واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح  ةالحسابي اتالمتوسطوحساب 

  في الجدول اآلتي: 
بكل عبارة فيما يتعلق  الموجهين التربويينإجابات ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 24جدول(

ن عبارات أسلوب القراءات الموجهة من وجهة نظرهمم  
 العبارة

 القراءات الموجهة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
االحتياج 
 التدريبي

 الرتبة

 1 قليلة 811. 2.45 توجيه المعلمين إلى اإلفادة من مصادر المعلومات اإللكترونية. 9

 2 قليلة 524. 2.28 محتويات المكتبة المدرسية.متابعة مدى استفادة المعلمين من  10

 3 قليلة 555. 2.12 تدريب المعلمين على معالجة قضايا اإلدارة الصفية من خالل القراءات. 8

 4 قليلة 715. 2.12 تنمية عادات القراءة الجيدة لدى المعلمين. 7

 5 قليلة 891. 2.05 توضيح مفهوم القراءات الموجهة للمعلمين. 1

 6 قليلة 551. 2.03 الحرص على إرشاد المعلمين إلى المراجع العلمية المثرية للمعلومات. 6

 7 قليلة جداً  659. 1.65 توجيه المعلمين الختيار القراءات المناسبة لهم.  4

 8 قليلة جداً  588. 1.60 تحديد أهداف القراءات الموجهة للمعلمين. 3

 9 قليلة جداً  585. 1.28  للمعلمين في مجال القراءات الموجهة.تقدير االحتياجات التوجيهية  5

 10 قليلة جداً  430. 1.13 التخطيط للقراءات الموجهة للمعلمين.  2

  قليلة 266. 1.87المحور بشكل عام

  

ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب المشغل التربوي من وجهة نظر  -
  التربويين أنفسهم ؟الموجهين 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج 
حسب فئات تدرج المقياس  التربويين التربوي من وجهة نظر الموجهين المشغلالتدريبي على أسلوب 

مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا، وحساب  ةالخماسي في االستبانة، وقد اعتمد الباحث خمس
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واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح في  ةالحسابي اتالمتوسط
  الجدول اآلتي: 

بكل عبارة فيما يتعلق  الموجهين التربويين ت إجابات) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجا25جدول(
عبارات أسلوب المشغل التربوي من وجهة نظرهم من  

المتوسط  المشغل التربوي العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
االحتياج 
 التدريبي

 الرتبة

 1 كبيرة جداً  462. 4.70 شرح كيفية بناء االختبارات الصفية بحسب جدول المواصفات. 10

 2 كبيرة جداً  475. 4.67 تحديد أهداف المشغل التربوي للمعلمين. 2

 3 كبيرة جداً  769. 4.45 تدريب المعلمين على مهارات العمل الجماعي والعمل ضمن فريق. 6

تحديــــد بعــــض المشــــكالت التربويــــة وســــبل عالجهــــا مــــن خــــالل المشــــغل  4
 التربوي.

 4 كبيرة جداً  694. 4.40

 5 كبيرة جداً  712. 4.37 من خالل المشغل التربوي ابتكار وسائل تعليمية جديدة توضيح كيفية 9

 6 كبيرة جداً  732. 4.35 القدرة على حل المشكالت باتباع خطوات األسلوب العلمي. 7

 7 كبيرة جداً  892. 4.32 توضيح مفهوم المشغل التربوي للمعلمين. 1

 8 كبيرة جداً  725. 4.32 تنمية األداء المهني للمعلم من خالل المشغل التربوي. 5

 9 كبيرة جداً  743. 4.30 المعلمين على القيام بالتجارب العلمية.تدريب  8

 10 كبيرة 792. 4.02 التخطيط إلعداد المشغل التربوي للمعلمين. 3

  كبيرة جداً  373. 4.39 المحور بشكل عام

  

ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب الدورات التدريبية من وجهة نظر  -
  الموجهين التربويين أنفسهم ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج 
حسب فئات تدرج المقياس  التربويين التدريبي على أسلوب الدورات التدريبية من وجهة نظر الموجهين

مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا، وحساب  ةالخماسي في االستبانة، وقد اعتمد الباحث خمس
واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح في  ةالحسابي اتالمتوسط

  الجدول اآلتي: 
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بكل عبارة فيما يتعلق  إجابات الموجهين التربويين) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 26جدول(
 من عبارات أسلوب الدورات التدريبية من وجهة نظرهم

المتوسط  الدورات التدريبية العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
االحتياج 
بيالتدري  

 الرتبة

 1 قليلة 743. 2.42 على مواصلة نموهم المهني.تحفيز المعلمين  7

 2 قليلة 854. 2.32 العمل على تلبية االحتياجات التدريبية للمعلمين.  9

10 
معرفة الفائدة التي اكتسـبها المعلمـون نتيجـة مشـاركتهم تقويم أثر التدريب ل
 . من خالل ممارساتهم العملية في الدورات التدريبية

 3 قليلة 578. 2.27

 4 قليلة 516. 1.93 اختيار الطرائق واألساليب التدريبية المناسبة. 6

 5 قليلة 936. 1.85 المناسبة لهم. التدريبيةتشجيع المعلمين لاللتحاق بالدورات  5

 6 قليلة 642. 1.83 زيادة الخبرات والمهارات العملية للمعلمين. 8

 7 قليلة جداً  879. 1.80 التخطيط للدورات التدريبية للمعلمين. 1

 8 قليلة جداً  616. 1.60  تحديد محتوى الدورات التدريبية للمعلمين. 4

 9 قليلة جداً  503. 1.53 التدريبية للمعلمين.تقدير االحتياجات  3

 10 قليلة جداً  732. 1.35 تحديد أهداف الدورات التدريبية للمعلمين.  2

 
بشكل عام المحور  

  قليلة 312. 1.89

  

ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب التعليم المصغر من وجهة نظر  -
  ؟الموجهين التربويين أنفسهم 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج 
حسب فئات تدرج المقياس  التربويينالتدريبي على أسلوب التعليم المصغر من وجهة نظر الموجهين 

مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا، وحساب  ةوقد اعتمد الباحث خمس الخماسي في االستبانة،
واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح في  ةالحسابي اتالمتوسط

  الجدول اآلتي: 
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 بكل عبارةفيما يتعلق  إجابات الموجهين التربويين) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 27جدول(
 من عبارات أسلوب التعليم المصغر من وجهة نظرهم

 العبارة
 التعليم المصغر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
االحتياج 
 التدريبي

 الرتبة

 1 كبيرة جداً  948. 4.32 بيان أهداف التعليم المصغر للمعلمين. 4

 2 كبيرة 705. 3.67 التخطيط إلجراء درس مصغر. 3

 3 كبيرة 951. 3.67 التعليم المصغر للمعلمين.توضيح مفهوم  1

تـــــدريب المعلمـــــين علـــــى إتقـــــان المهـــــارات التعليميـــــة فـــــي موقـــــف تعليمـــــي  6
 مصغر.

 4 كبيرة 850. 3.58

توجيــــه المعلمــــين إلــــى تنويــــع طرائــــق التــــدريس حســــب متطلبــــات الموقــــف  8
 التعليمي.

 5 كبيرة 1.048 3.55

 6 كبيرة 1.081 3.52 لتحفيز المعلمين على األداء المبدع.القدرة على إيجاد الجو المناسب  7

 7 متوسطة 885. 3.38 تشجيع المعلمين على النقد الذاتي لعملهم. 10

 8 متوسطة 956. 3.37 القدرة على تجزئة العملية التعليمية إلى مهام تعليمية صغيرة. 5

 9 متوسطة 792. 3.32 تحديد شروط التعليم المصغر للمعلمين.  2

 10 متوسطة 813. 3.18 توجيه المعلمين نحو األساليب المتطورة في تطوير أدائهم المهني. 9

  كبيرة 419. 3.56 المحور بشكل عام
 

من وجهة نظر  تبادل الزياراتما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب  -
  الموجهين التربويين أنفسهم ؟

هذا السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج  عنولإلجابة 
حسب فئات تدرج المقياس  التربويين من وجهة نظر الموجهين تبادل الزياراتالتدريبي على أسلوب 

مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا، وحساب  ةالخماسي في االستبانة، وقد اعتمد الباحث خمس
واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح في  ةالحسابي اتالمتوسط

  الجدول اآلتي: 
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بكل عبارة فيما يتعلق  إجابات الموجهين التربويين) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 28جدول(
من وجهة نظرهم تبادل الزياراتمن عبارات أسلوب   

دل الزياراتتبا العبارة المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
االحتياج 
 التدريبي

 الرتبة

 1 متوسطة 1.503 3.25 تحليل المواقف التعليمية ومناقشتها مع المعلمين. 6

9 
توجيـــــه المعلمـــــين إلـــــى ضـــــرورة تقبـــــل النقـــــد اإليجـــــابي والموضـــــوعي مـــــن 

 زمالئهم.
 2 متوسطة 1.136 2.88

 3 متوسطة 1.321 2.82 تبادل الزيارات للمعلمين.بيان أهمية أسلوب  2

 4 متوسطة 1.312 2.80 تحديد أهداف أسلوب تبادل الزيارات للمعلمين. 3

 5 متوسطة 1.303 2.78 توفير أجواء الثقة والمحبة بين المعلمين. 7

 6 متوسطة 1.514 2.75 تنظيم برنامج زمني لتبادل الزيارات بين المعلمين. 5

8 
المعلمــــين علــــى اإلفــــادة مــــن بعضــــهم الــــبعض لتحســــين كفايــــاتهم تــــدريب 

 التعليمية.
 7 متوسطة 1.164 2.63

 8 متوسطة 1.414 2.63 التخطيط لتنفيذ أسلوب تبادل الزيارات بين المعلمين. 4

 9 قليلة 578. 2.27  بين المعلمين.تبادل الخبرات توفير فرص التعاون المشترك و  10

 10 قليلة 1.103 1.93 تبادل الزيارات بين المعلمين كأسلوب توجيهيتوضيح مفهوم أسلوب  1

  متوسطة 474. 2.67 المحور بشكل عام

  
ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب الندوات التربوية من وجهة نظر  -

  الموجهين التربويين أنفسهم ؟
السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج  هذاولإلجابة عن 

حسب فئات تدرج المقياس  التربويينالتدريبي على أسلوب الندوات التربوية من وجهة نظر الموجهين 
وحساب  مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا، ةالخماسي في االستبانة، وقد اعتمد الباحث خمس

واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح في  ةالحسابي اتالمتوسط
  الجدول اآلتي: 

  
  
  



	ومناقشتها البحث عرض �تـائج                                                                                               سابعالفصـل ال

 

 

179

بكل عبارة فيما يتعلق  إجابات الموجهين التربويين) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 29جدول(
 من عبارات أسلوب الندوات التربوية من وجهة نظرهم

المتوسط  الندوات التربوية العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
االحتياج 

يبيالتدر  
 الرتبة

 1 قليلة 1.711 2.43 التخطيط المنظم إلقامة الندوات التربوية للمعلمين. 2

 2 قليلة 578. 2.27 الحرص على ربط المدرسة بالمجتمع المحلي. 10

 3 قليلة 536. 2.13 خبراتهم التعليمية.عقد ندوات تربوية مع المعلمين بهدف تطوير  8

 4 قليلة 1.231 2.10 توضيح أهداف الندوات التربوية للمعلمين. 3

7 
الحـــــرص علـــــى إفســـــاح المجـــــال لتبـــــادل وجهـــــات النظـــــر حـــــول المواقـــــف 

 والمشكالت التعليمية.
 5 قليلة 720. 2.08

 6 قليلة 880. 2.07 تلخيص نتائج الندوة التربوية وتعميمها على المعلمين. 9

1 
توضــــيح مفهــــوم النــــدوة التربويــــة وتحديــــد األهــــداف والموضــــوعات المــــراد 

 طرحها
 7 قليلة 1.171 2.05

 8 قليلة 1.221 2.03 بيان أهمية الندوات التربوية للمعلمين. 4

6 
الحـــرص علـــى تنـــاول قضـــايا تربويـــة مهمـــة للمعلمـــين مـــن خـــالل النـــدوات 

 التربوية. 
 9 قليلة 516. 1.93

 10 قليلة جداً  1.354 1.72 دارة الجيدة للندوات التربوية.اإلالقدرة على  5

  قليلة 396. 2.08 المحور بشكل عام

  

ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب البحث اإلجرائي من وجهة نظر  -
  الموجهين التربويين أنفسهم ؟

عن هذا السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج  ولإلجابة
حسب فئات تدرج المقياس  التربويين من وجهة نظر الموجهينالبحث اإلجرائي التدريبي على أسلوب 

مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا، وحساب  ةالخماسي في االستبانة، وقد اعتمد الباحث خمس
واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح في  ةالحسابي اتالمتوسط

  الجدول اآلتي: 
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بكل عبارة فيما يتعلق  إجابات الموجهين التربويين) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 30جدول(
من وجهة نظرهم البحث اإلجرائيمن عبارات أسلوب   

 البحث اإلجرائي العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
االحتياج 
 التدريبي

 الرتبة

 1 كبيرة جداً  287. 4.95 تحديد مفهوم البحث اإلجرائي للمعلمين. 1

6 
القدرة على تعميم نتائج البحوث ليفيد منها المعلمون وجميـع العـاملون فـي 

 مجال التربية. 
 2 كبيرة جداً  303. 4.90

 3 كبيرة جداً  468. 4.87 منح الفرص للمعلم إلدراك قدراته وٕامكانياته. 7

 4 كبيرة جداً  427. 4.77 إكساب المعلمين مهارات البحث العلمي. 9

 5 كبيرة جداً  462. 4.70 تنمية االتجاهات اإليجابية للمعلمين نحو البحث اإلجرائي. 10

 6 كبيرة جداً  490. 4.62 تحديد أهداف البحث اإلجرائي للمعلمين. 2

 7 كبيرة جداً  497. 4.58 التخطيط للبحث اإلجرائي وتصميمه. 3

 8 كبيرة جداً  517. 4.58 المعالجة العلمية والموضوعية للمشكالت التي تواجه المعلمين. 4

8 
تـــدريب المعلمـــين علـــى إجـــراء البحـــوث التربويـــة الالزمـــة لحـــل المشـــكالت 

  التي تواجههم في أثناء عملهم.
 9 كبيرة جداً  591. 4.58

5 
القدرة على تحسس المشكالت التربوية، وتحديد المشكلة التي تتطلب حـًال 

 ملحًا. 
 10 كبيرة جداً  596. 4.48

  كبيرة جداً  225. 4.70 المحور بشكل عام

  

ما االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أسلوب النشرات التربوية من وجهة نظر  -
  الموجهين التربويين أنفسهم ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب متوسط الوزن النسبي لتعرف درجة االحتياج 
حسب فئات تدرج المقياس  التربويينمن وجهة نظر الموجهين  التربويةالنشرات التدريبي على أسلوب 

مستويات باعتبار أن المقياس كان خماسيًا، وحساب  ةالخماسي في االستبانة، وقد اعتمد الباحث خمس
واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم. فجاءت النتائج على النحو الموضح في  ةالحسابي اتالمتوسط

  الجدول اآلتي: 
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بكل عبارة فيما يتعلق  الموجهين التربويين إجابات ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات31جدول(
من وجهة نظرهم النشرات التربويةن عبارات أسلوب م  

 النشرات التربوية العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
االحتياج 
 التدريبي

 الرتبة

 1 كبيرة جداً  773. 4.25 بيان أهمية النشرات التربوية كأسلوب توجيهي للمعلمين. 2

10 
إحـــداث تغييـــر فـــي ممارســـات تحديـــد مـــدى تـــأثير النشـــرات التربويـــة علـــى 

 المعلمين.
 2 كبيرة جداً  836. 4.25

 3 كبيرة 994. 4.17 تحديد أهداف النشرات التربوية كأسلوب توجيهي للمعلمين. 3

 4 كبيرة 922. 4.12 تمكين المعلمين من مهارة نقد ومحاكمة ما يقرؤون من أفكار تربوية. 1

 5 كبيرة 938. 4.03 من خالل النشرة التربوية. توضيح كيفية استخدام وسائل تعليمية معينة 9

8 
الحرص على متابعة البحوث والنشرات والدراسـات التربويـة الهادفـة لتنميـة 

 .اً مهني لمعلمينا
 6 كبيرة 899. 3.93

 7 كبيرة 846. 3.88 التخطيط الستخدام النشرات التربوية في عملية التوجيه التربوي. 4

 8 كبيرة 873. 3.68 حول كيفية إعداد االختبارات. تزويد المعلمين بإرشادات 7

5 
تضــمين النشــرات التربويــة لمعلومــات وحقــائق دقيقــة وحديثــة تتعلــق بمجــال 

 عمل المعلمين.
 9 كبيرة 624. 3.48

 10 متوسطة 755. 3.35 تزويد المعلمين بأسماء المجالت الدورية والكتب الجديدة المتخصصة. 6

  كبيرة 414. 3.92 المحور بشكل عام

  
أن تقديرات الموجهين التربويين لدرجة االحتياج التدريبي على أساليب  السابقةول ايتبين من الجد

ورتبت المحاور تنازليًا حسب قيم )، 2.72وبمتوسط حسابي ( ،التوجيه التربوي جاءت بدرجة متوسطة
التعليم  ،النشرات التربوية ،المشغل التربوي ،البحث اإلجرائي :تياآلالحسابية على النحو  متوسطاتها
الدورات  ،االجتماعات التربوية ،الندوات التربوية ،الدروس التوضيحية ،تبادل الزيارات ،المصغر
  .الزيارة الصفية ،القراءات الموجهة ،التدريبية

 معيار بحسب )جداً جاءت ضمن تقديري (كبيرة وكبيرة أن هناك أربعة محاور  أيضاً ويالحظ 
 ،المشغل التربوي ،اإلجرائيالبحث  :وهي )2الواردة في الجدول( الحكم على تقدير االحتياج التدريبي

  .المصغرالتعليم  ،النشرات التربوية
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 ، وقدعلى أساليب التوجيه التربوي وهكذا تم تحديد االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين
التعليم  ،النشرات التربوية ،المشغل التربوي ،اإلجرائيالبحث  حددت بأربعة أساليب توجيهية هي:

  .المصغر
إلى األعباء الوظيفية الجمة التي تقع على عاتق الموجه التربوي، النتائج السابقة  أن تعزىويمكن      

إلى جانب األعداد الكبيرة من المعلمين الذين يشرف عليهم والمتواجدون في مدارس متباعدة نسبيًا 
الصعب الوصول إليها بشكل مستمر في بعض المحافظات لتعذر وجود وسائط النقل مما والتي من 

يحد من فاعلية الموجه التربوي من أداء مهامه كافة، ولهذا فهو يركز على أداء مهامه التقويمية بغية 
ارة المطالب بإعدادها، إلى جانب أن أساليب الموجه التربوي تتركز على زي حإعداد التقارير واللوائ

المدرسة والزيارة الصفية والدروس التوضيحية والقراءات الموجهة وتبادل الزيارات مع إجراء بعض 
الندوات التربوية، وقلما يستخدم األساليب األخرى للتوجيه التربوي كالمشغل التربوي والبحث اإلجرائي 

رفة الموجه التربوي الكافية والنشرات التربوية، والتعليم المصغر، ويمكن أن يعود ذلك إما إلى قلة مع
وٕاما بسبب قلة توافر الوقت واإلمكانات المادية لعدم تدربه سابقًا عليها، بهذه األساليب وطريقة تنفيذها 
) 2012) والمقداد (2012حامد ( وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات:واإلدارية التي تسمح بذلك. 

أن الموجهين والتي أظهرت  )2008) والشهري(2008) والعمري (2010) والغامدي(2011والزهراني (
الحديثة في  األساليبالتربويين يعتمدون بالدرجة األولى على أسلوب الزيارة الصفية وقلما يستخدمون 

. كما تتفق مع نتائج دراسة أبو والمشغل التربوي والتعليم المصغراإلجرائي التوجيه كالبحث 
كفايات أساليب  في مجالتدريبية لدى الموجهين التربويين  اتاحتياجبينت وجود  ي) والت2011شاهين(

   التوجيه التربوي. 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:ثانيًا: 

 ما خطوات تصميم برنامج مقترح لتدريب الموجهين التربويين على أساليب التوجيه التربوي    
  )؟Web Questباستخدام نموذج طلب الموقع (

  عند تصميم أدوات البحث. نيال من الباب الثو هذا السؤال في الفصل األ نتمت اإلجابة ع

  

  



	ومناقشتها البحث عرض �تـائج                                                                                               سابعالفصـل ال

 

 

183

  الثالث:السؤال بالنتائج المتعلقة ثالثًا: 
هل هناك فروق بين متوسطات درجات الموجهين التربويين في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي 

  .في التوجيه التربوي  ، الخبرةوالتربوي متغيرات: الجنس، المؤهل العلمي إلىتعزى 
 0.05(لإلجابة عن السؤال الثالث، اختبرت الفرضيات األولى والثانية والثالثة عند مستوى داللة 

≤α (  
التربويين إجابات الموجهين  متوسطي درجات يوجد فرق ذو داللة إحصائية بينال الفرضية األولى: 

 وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب متغير ،في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ككل
  الجنس.

إجابات لدرجات هذه الفرضية، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  الختبار
في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي الكلي بشكل عام وفي من الذكور واإلناث،  الموجهين التربويين

جاءت فوحساب قيمة (ت) لداللة الفرق للعينتين المستقلتين، لمعرفية، كل مستوى من المستويات ا
   نتائج اختبار الفرضية على النحو الموضح بالجدول اآلتي:

في التطبيق القبلي  الموجهين التربويينإجابات متوسطات درجات ) لداللة الفرق بين t- test) قيم (32جدول(
  حسب متغير الجنسبشكل عام وفي كل مستوى من المستويات المعرفية  ،لالختبار التحصيلي الكلي

 القرار قيمة الداللة درجات الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المستوى

  التذكر
 1.004 2.59 17 الذكور

 ةغير دال 613. 34 510.
 961. 2.42 19 اإلناث

 612. 1.00 17 الذكور  الفهم
 غير دالة 624. 34 495.

 658. 1.11 19 اإلناث

 493. 2.35 17 الذكور  التطبيق
 غير دالة 214. 34 1.266

 658. 2.11 19 اإلناث

 1.004 2.59 17 الذكور  التحليل
 غير دالة 613. 34 510.

 961. 2.42 19 اإلناث

 809. 1.82 17 الذكور  التركيب
 دالةغير  894. 34 134.

 713. 1.79 19 اإلناث

 612. 1.00 17 الذكور  التقويم
 غير دالة 624. 34 495

 658. 1.11 19 اإلناث

 3.297 12.35 17 الذكور  الكلي
 ةغير دال 752. 34 318.

 3.350 12.00 19 اإلناث
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الموجهين إجابات ) لداللة الفرق بين متوسطات درجات t-test) أن قيمة (32يتبين من الجدول (
) وتبين أن قيمة الداللة قد 34عند درجات الحرية ( )0.318( بلغت ككل قد التربويين على االختبار

مما يدل على قبول الفرضية دال إحصائيًا، غير )  لذلك فالفرق 0.05من ( أكبروهي ) 0.752بلغت(
إجابات  طي درجاتمتوس يوجد فرق ذو داللة إحصائية بينال  :أنه األولى والتي تنص على

وفي كل مستوى من المستويات  ،التربويين في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ككلالموجهين 
  .الجنس المعرفية حسب متغير

ويعزو الباحث ذلك إلى أن معايير انتقاء الموجهين التربويين واحدة بالنسبة لكال الجنسين، وأن      
ولذلك هم ال يختلفون في قدراتهم ومؤهالتهم العلمية  ،هو نفسهإعدادهم وتدريبهم في أثناء الخدمة 

والمسلكية بدرجة كبيرة، باإلضافة إلى أن المهام التي يقوم بها الموجهون التربويون ال ترتبط بالجنس 
ولذلك لم تتأثر إجاباتهم في التطبيق القبلي بمتغير  نفسها، فكال الجنسين يمارسان األعمال والمهارات

  .الجنس
  لفرضية الثانية:ا

التربويين في التطبيق إجابات الموجهين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
المؤهل  القبلي لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب متغير

  .والتربوي العلمي
إجابات المعيارية لدرجات  الختبار هذه الفرضية ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات

الموجهين التربويين في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي الكلي وفي كل مستوى من مستوياته 
، ثم اسُتخدم اختبار تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق الظاهرة بين المتوسطات المعرفية

  الحسابية، والنتائج موضحة تفصيًال في الجدول اآلتي:
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الموجهين  إجابات درجات) للفروق بين متوسطات ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي(33جدول(
  العلمي  حسب متغير المؤهل وفي كل مستوى من مستوياته ،في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي الكلي  التربويين

  متغيرمستويات 
 المؤھل العلمي

 المستوىالعدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

df 
متوسط 
 المربعات

 fقيمة 
قيمة 
 الداللة

 القرار

 15 تعليم أهلية

 التذكر

 042. 2 083. بين المجموعات 816. 2.67

.068 
 

.934 
 

 غير دالة
داخل  778. 2.67 12 إجازة جامعية

 613. 33  20.222المجموعات

 726. 2.56 9 دبلوم تأهيل
  20.306  الكلي

35  
  

 
 762. 2.64 36  الكلي 

 15 تعليم أهلية

  الفھم

 167. 2 333 بين المجموعات 488. 2.33

.463 
  

634 
 

 غير دالة
داخل  577. 2.17 12 إجازة جامعية

 360. 33 11.889المجموعات

 782. 2.11 9  دبلوم تأهيل
  35  12.222  الكلي

 591. 2.22 36 الكلي

  التطبيق 15 تعليم ةأهلي
  
  
  
  
 

 167. 2 333. بين المجموعات 488. 2.33

.463 
 

.634 
 

 غير دالة
داخل  577. 2.17 12 إجازة جامعية

 360. 33 11.889المجموعات

 782. 2.11 9  دبلوم تأهيل
  35 12.222  الكلي

 591. 2.22 36 الكلي

 15 تعليم ةأهلي

 التحليل

 300. 2 600. بين المجموعات 990. 2.53

.306 
 

.739 
 

 غير دالة
 888. 2.33 12 إجازة جامعية

داخل 
 982. 33 32.400المجموعات

 1.11 2.67 9  دبلوم تأهيل
  35 33.000  الكلي

 971. 2.50 36 الكلي

 15 تعليم ةأهلي

 التركيب

 450. 2 900. بين المجموعات 799. 1.93

.792 
 

.461 
 

غير دالة
داخل  669. 1.58 12 إجازة جامعية

 568. 33 18.739المجموعات

 782. 1.89 9  دبلوم تأهيل
  35 19.639  الكلي

 749. 1.81 36 الكلي

 15 تعليم ةأهلي

 التقويم

 019. 2 039. بين المجموعات 594. 1.07

.046 
 

.955 
 

غير دالة
داخل  793. 1.08 12 إجازة جامعية

 420. 33 13.850المجموعات

 500. 1.00 9  دبلوم تأهيل
  35 13.889  الكلي

 630. 1.06 36 الكلي

 15 تعليم ةأهلي

االختبار 
 ككل

 2.522 2 5.044 بين المجموعات 3.46 12.53

.224 
 

.801 
 

غير دالة
داخل  3.05 11.67 12 إجازة جامعية

11.271 33 371.956المجموعات

 3.56 12.22 9  أهيلدبلوم ت
  35 377.000  الكلي

 3.28 12.17 36 الكلي
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بين  )0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ( فروقوجود عدم ) 33يتضح من الجدول (
تعزى  مستوياته المعرفيةوفي كل  ،في االختبار الكلي الموجهين التربويينإجابات متوسطات درجات 

 وبلغت قيمة الداللة ،)0.224، فقد بلغت قيمة اإلحصائي ف (والتربوي العلمي لمتغير المؤهل
 قبول الفرضية الصفرية) مما يدعو 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللةغير ) وهي قيمة 0.801(

إجابات  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين :على أنه التي تنصالثانية و 
وفي كل مستوى من المستويات  ،التربويين في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ككلالموجهين 

  .والتربوي المؤهل العلمي المعرفية حسب متغير
ن اختلفت مؤهالتهم فهم بحاجة إلى إ ويمكن أن يعود سبب ذلك إلى أن الموجهين التربويين و 

، االتوجيه التربوي ومهارته أساليبالتدريب كون المؤهل العلمي وحده ال يمد الموجهين التربويين بجميع 
  .إلى أن التربية في تطور مستمر مما يستدعي تدريبًا مستمراً  باإلضافة

  الفرضية الثالثة:
التربويين في التطبيق إجابات الموجهين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

الخبرة في  وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب متغير ،القبلي لالختبار التحصيلي ككل
 التوجيه التربوي.

إجابات الختبار هذه الفرضية ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
الموجهين التربويين في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي الكلي وفي كل مستوى من مستوياته 

داللة الفروق الظاهرة بين المتوسطات ، ثم اسُتخدم اختبار تحليل التباين األحادي الختبار المعرفية
  الحسابية، والنتائج موضحة تفصيًال في الجدول اآلتي:
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 الموجهين التربويينإجابات ) للفروق بين متوسطات درجات ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي(34جدول(
  حسب متغير الخبرة في التوجيه التربوي وفي كل مستوى من مستوياته ،لتطبيق القبلي لالختبار التحصيلي الكليفي ا

متغير مستويات 
الخبرة

 المستوىالعدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

df 
 طمتوس

 المربعات
 fقيمة 

قيمة 
 الداللة

 القرار

 12 سنوات 5 من أقل

 التذكر

2.50 .798 
بين 

المجموعات
.431 2 .215 

.357 
 

.702 
 

غير 
  دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 2.75 .775 
داخل 

المجموعات
19.875  33 .602 

 744. 2.63 8 وأكثر سنوات 10 من
   35  20.306 الكلي

 762. 2.64 36  يالكل

 12 سنوات 5 من أقل

  الفھم

2.08 .793 
بين 

المجموعات
.535 2 .267 

.323 
 

.727 
 

غير 
 دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 1.81 .981 
داخل 

المجموعات
27.354 33 .829 

 926. 2.00 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 27.889  الكلي

 893. 1.94 36  الكلي

 12 واتسن 5 من أقل
  التطبيق

  
  
  
  
 

2.48 966 
بين 

 المجموعات
.029 2 .019 

.046 .955 
غير 
  دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 2.52 .966 
داخل 

المجموعات
12.850 33 1.000 

 1.06 2.50 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 12.889  الكلي

 971. 2.50 36  الكلي

 12  سنوات 5 من أقل

 التحليل

2.50 1.00    .000 

.000 
 

1.00 
 

غير 
 دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 2.50 .966 
داخل 

المجموعات
33.000 33 1.000 

 1.06 2.50 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 33.000  الكلي

 971. 2.50 36  الكلي

 12 واتسن 5 من أقل

 التركيب

1.83 .835 
بين 

المجموعات
.097 2 .049 

.082 
 

.921 
 

غير 
 دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 1.75 .683 
داخل 

المجموعات
19.542 33 .592 

 835. 1.88 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 19.639  الكلي

 749. 1.81 36  الكلي

 12 واتسن 5 من أقل

  التقويم

1.00 .603 
بين 

المجموعات
.139 2 .069 

.167 
 

.847 
 

غير 
 دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 1.13 .719 
داخل 

المجموعات
13.750 33 .417 

 535. 1.00 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 13.889  الكلي

 630. 1.06 36  الكلي

 12 واتسن 5 من أقل

االختبار 
 ككل

12.25 3.27 
بين 

المجموعات
.125 2 .063 

.105 
 

.995 
 

غير 
 دالة

 أقل إلى واتسن 5 من
 سنوات 10 من

16 12.13 3.24 
داخل 

المجموعات
376.875 33 11.420 

 3.79 12.13 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 377.000  الكلي

 3.28 12.17 36  الكلي



	ومناقشتها البحث عرض �تـائج                                                                                               سابعالفصـل ال

 

 

188

بين  )0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ( فروقوجود عدم ) 34يتضح من الجدول (
وفي كل  ،الكليالتحصيلي الختبار لتطبيق القبلي لفي ا الموجهين التربويينإجابات متوسطات درجات 
 ،)0.105، فقد بلغت قيمة اإلحصائي ف (الخبرة في التوجيه التربويتعزى لمتغير  مستوياته المعرفية

) مما يدعو 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللةغير ) وهي قيمة 0.995( وبلغت قيمة الداللة
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين :على أنه التي تنصو  ،الثالثة قبول الفرضية الصفرية

وفي كل  ،التربويين في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ككلإجابات الموجهين  متوسطات درجات
  الخبرة في التوجيه التربوي. مستوى من المستويات المعرفية حسب متغير

كونهم يعتمدون في وقد يعود ذلك لضعف التطور في أساليب التوجيه لدى الموجهين التربويين،     
عملهم التوجيهي معارف وأساليب اكتسبوها من خالل الدورات التدريبية التي أجريت لهم على اختالف 

باإلضافة إلى أن التعليم يواكب كثيرًا م في التوجيه، وبما زودتهم به وزارة التربية من تعليمات، خبرته
وهذا ما يتطلب من الموجه التربوي متابعتها واإلفادة منها حتى  من التغيرات والتطورات مع الزمن،

  .علمينالمستمر للم التوجيه يتمكن من

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:  رابعًا: 

ما فاعلية البرنامج المقترح لتدريب الموجهين التربويين على أساليب التوجيه التربوي باستخدام      
  )؟Web Questنموذج طلب الموقع (

  :)α≥ 0.05(ن الرابعة والخامسة عند مستوى داللة الإلجابة عن السؤال السابق، اختُبرت الفرضيت
  الرابعة:الفرضية 

ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات إجابات الموجهين التربويين في التطبيقين 
( المشغل  :ةمن األساليب التوجيهية األربع أسلوبوفي كل  ،القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ككل
 ، البحث اإلجرائي).ةالتربوي، التعليم المصغر، النشرة التربوي

الفرضـــــية، ُحســـــبت المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة لـــــدرجات المـــــوجهين  هـــــذه الختبـــــار
مـــن األســـاليب  أســـلوبوفـــي كـــل  ،التربـــويين، فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي لالختبـــار التحصـــيلي ككـــل

) الختبار داللة تلك Paired-samples t-test) لعينتين مرتبطتين (t-testالتوجيهية واسُتخدم اختبار (
  فروق، وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي: ال
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في التطبيقين القبلي  إجابات الموجهين التربويينلداللة الفرق بين متوسطي درجات  (t-test)قيم ت  )35الجدول (
  من األساليب التوجيهية أسلوبوفي كل  ،ككل والبعدي الختبار التحصيل

األساليب 
  التوجيهية

  المتوسط
الفرق بين 
  المتوسطين

االنحراف 
درجة   قيمة ت  المعياري

  الحرية
مستوى 
حجم   القرار  الداللة

التطبيق   األثر
  القبلي

التطبيق 
  البعدي

  0.906  دالة 000. 35 12.730 1.912 -4.056- 8.64 2.44  المشغل التربوي

  0.933  دالة 000. 35 15.365 1.909 -4.889- 8.39 3.50  التعليم المصغر

  0.988  دالة 000. 35 38.295 1.340 -8.556- 10.19 1.64  البحث اإلجرائي

  0.987  دالة 000. 35 36.702 1.131 -6.917- 9.36 4.58  النشرة التربوية

  0.989  دالة 000. 35 40.031 3.660 24.417 36.58 12.17  االختبار الكلي

المـوجهين إجابـات لداللة الفـرق بـين متوسـطي درجـات  t‐test) أن قيمة 35يستدل من الجدول (
) وتبـين أن قيمـة 35) عند درجـات الحريـة(40.031التربويين نتيجة االختبارين القبلي والبعدي قد بلغت(

)، مـا يشـير إلـى وجـود فـرق دال 0.05) وهي قيمة أصـغر مـن مسـتوى الداللـة(0.000( الداللة قد بلغت
بيـــق القبلـــي والتطبيـــق البعـــدي  المـــوجهين التربـــويين فـــي التطإجابـــات إحصـــائيًا، بـــين متوســـطي درجـــات 

، مـا يـدعو من األسـاليب التوجيهيـة أسلوبوفي كل  ،في اختبار التحصيل الكليلمصلحة التطبيق البعدي 
يوجـد فـرق ذات داللـة إحصـائية  إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلـة التـي تـنص علـى أنـه:

بيقين القبلـي والبعـدي لالختبـار التحصـيلي بين متوسطي درجات إجابات الموجهين التربويين في التط
(المشـغل التربـوي، التعلـيم المصـغر، النشـرة  :ةمـن األسـاليب التوجيهيـة األربعـ أسـلوبككل وفـي كـل 

  التطبيق البعدي. ، البحث اإلجرائي)، ولصالحةالتربوي
وبهدف تعرف حجم هذا األثر اسُتخدم (مربع إيتا لقياس حجـم األثـر) فـي اختبـار التحصـيل الكلـي وفـي كـل 

) أن حجــم األثــر فــي اختبــار التحصــيل الكلــي بلــغ 35مــن األســاليب التوجيهيــة، ويوضــح الجــدول ( أســلوب
أنـه مـا ُيالحـظ )، ك19)، وهي قيمة تشير إلـى حجـم أثـر مرتفـع وفـق المعيـار الموضـح فـي الجـدول (0.98(

) مـن التبـاين فـي %98وبالتالي فـإن نسـبة (، مرتفع أيضًا في كل األساليب التوجيهية التي يشملها االختبار
التحصيل الكلي بين التطبيقين القبلـي والبعـدي يعـزى ألثـر المتغيـر المسـتقل، وبالتـالي فـإن البرنـامج المقتـرح  

 يـأتيؤثر تأثيرًا مرتفعًا في التحصيل (المتغير التابع)، وفي كـل األسـاليب بالترتيـب كمـا ي(المتغير المستقل) 
(البحــث اإلجرائــي فــي المرتبــة األولـــى، والنشــرة التربــوي فــي المرتبــة الثانيـــة، والتعلــيم المصــغر فــي المرتبـــة 

  الثالثة، والمشغل التربوي في المرتبة الرابعة).
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  الفرضية الخامسة:

إجابات الموجهين التربويين في التطبيقين  متوسطي درجات داللة إحصائية بين وذ ال يوجد فرق
 . المعرفية هككل وفي كل مستوى من مستويات القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي

إجابات الفرضية، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  هذه الختبار
في كل مستوى من و  ،ي ككلالختبار التحصيلل، في التطبيقين القبلي والبعدي الموجهين التربويين

-Paired-samples t) لعينتين مرتبطتين (t-testاسُتخدم اختبار (و  ،المستويات المعرفية لالختبار

test :الختبار داللة تلك الفروق، وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي (  
في التطبيقين القبلي  الموجهين التربويينإجابات رق بين متوسطي درجات لداللة الف (t-test)) قيم ت 36الجدول (

  في كل مستوى من المستويات المعرفية لالختبار وفي االختبار الكليالختبار لوالبعدي 

المستويات 
  المعرفية

الفرق بين   المتوسط
  المتوسطين

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  القرار
حجم 
التطبيق   األثر

  القبلي
التطبيق 
  البعدي

  0.95  دالة 000. 35 18.599 762. -2.361 5.00 2.22  التذكر
  0.98  دالة 000. 35 32.732 1.064 -5.806 7.75 2.50  الفهم
  0.93  دالة 000. 35 16.174 649. -1.750 3.97 1.81  التطبيق
  0.97  دالة 000. 35 34.836 1.105 -6.417 8.92 1.06  التحليل
  0.94  دالة 000. 35 17.644 737. -2.167 3.97 2.64  التركيب
  0.97  دالة 000. 35 23.973 1.481 -5.917 6.97 1.94  التقويم

  0.98  دالة 000. 35 40.031 3.660 24.417 36.58 12.17  االختبار الكلي

الموجهين إجابات لداللة الفرق بين متوسطي درجات  t-test) أن قيمة 36يستدل من الجدول (
) وتبين أن قيمة 35( ) عند درجات الحرية40.66التربويين نتيجة االختبارين القبلي والبعدي قد بلغت(

وجود فرق دال  إلى)، ما يشير 0.05( ) وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة0.000( الداللة قد بلغت
الموجهين التربويين في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي   جاباتإ إحصائيًا، بين متوسطي درجات

، ما يدعو المعرفية هوفي كل مستوى من مستويات ،في اختبار التحصيل الكليلمصلحة التطبيق البعدي 
داللة إحصائية  ويوجد فرق ذ :رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه إلى
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 إجابات الموجهين التربويين في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي متوسطي درجات بين
   .المعرفية هوفي كل مستوى من مستويات ،ككل

وبهدف تعرف حجم هذا األثر اسُتخدم (مربع إيتا لقياس حجم األثر) في اختبار التحصيل الكلي وفي 
األثر في اختبار التحصيل الكلي بلغ ) أن حجم 36كل من مستوياته المعرفية، ويوضح الجدول (

)، كما ُيالحظ أنه 19حجم أثر مرتفع وفق المعيار الموضح في الجدول ( إلىوهي قيمة تشير )، 0.98(
%) من التباين في 98إن نسبة (ف المعرفية التي يقيسها االختبار وبالتالي مستوياتالأيضًا في كل مرتفع 

 البرنامج المقترح  وبالتالي فإنالبعدي يعزى ألثر المتغير المستقل، التحصيل الكلي بين التطبيقين القبلي و 
  ؤثر تأثيرًا مرتفعًا في التحصيل (المتغير التابع)، وفي كل مستوياته .يالمستقل) (المتغير 

لتعرف دالة إحصائيًا، وذلك  )ت(كما ُحسب معامل (بالك) للكسب المعدل في حال كانت قيم 
لتدريب الموجهين التربويين على أساليب التوجيه التربوي باستخدام نموذج  المقترحفاعلية البرنامج 
من خالل حساب المتوسط الحسابي لدرجات إجابات الموجهين ) Web Questطلب الموقع (

 الختبار الفاعلية والذي  Blackالتربويين في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي، وتطبيق قانون بالك 
  ينص على:

      
م م
	ع

م م
م 	ع

		 	المعدل بالكس   نسبة	

  في االختبار التحصيلي (القبلي). إجابات الموجهين التربويينلدرجات = المتوسط الحسابي 1حيث: م
  في االختبار التحصيلي (البعدي). إجابات الموجهين التربويينلدرجات = المتوسط الحسابي  2م      
  ) حسب الباحث.40ع = الدرجة العظمى لالختبار (      

في االختبار التحصيلي  إجابات الموجهين التربوييندرجات ابق على متوسطات وبتطبيق القانون الس 
 النتائج المبينة في الجدول اآلتي: إلىالقبلي والبعدي ، تم التوصل 

  لتربويينالموجهين اإجابات ) نسبة الكسب المعدل في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي لدرجات 37جدول(

المتوسط الحسابي لالختبار القبلي العدد المجموعة
 لالختبار الحسابي المتوسط

 المباشر البعدي

نسبة الكسب 
 المعدل

 1.5 36.58 12.16 36 التجريبية

 40= الدرجة العظمى لالختبار 36 المجموع
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نسبة الكسب المعدل المعيارية التي  إلىوصلت  المجموعة التجريبيةأن  )37(يتضح من الجدول
مما يدل على تجاوزت الواحد الصحيح قد و  )1.5( نسبتها فقد بلغت، 1.2وهي  Black بالك حددها
 البرنامج المقترح لتدريب الموجهين التربويين على أساليب التوجيه التربوي باستخدام نموذج فاعلية

  .)Web Questطلب الموقع (

والمرتبطــة  إلــى غنــى البرنــامج التــدريبي بالمعلومــات النظريــة المهمــة والتفصــيليةويعــزو الباحــث ذلــك   
، كمــا أن التــدريبي مبــدأ التــدرج فــي تقــديم المحتــوى تــهمراعاو  ،ينللمــوجهين التربــوي حتياجــات التدريبيــةالبا

خـالل إيجابيـة بالعمـل  ) أتـاح للمـوجهين التربـويينWeb Questنمـوذج طلـب الموقـع ( امجاعتمـاد البرنـ
أسـهم فـي  المعتمـدة فـي البرنـامج تعدد أساليب التـدريب وطرائقـهكما أن  األنشطة، واإلجابة عن األسئلة.

علـــى تحديـــد المعـــارف مـــن خـــالل عمـــل كـــل متـــدرب الفـــروق الفرديـــة بـــين المـــوجهين التربـــويين، مراعـــاة 
 Webلــب الموقــع (نمــوذج طإضــافة إلــى أن ؛ االتجاهــات التــي تناســب اســتعداداته وقدراتــهوالمهــارات و 

Quest (مــع التركيــز علــى الــتعلم الــذاتي طبيقيــةمــزج بــين الجوانــب النظريــة والتفــي ال ســاعد المــوجهين، 
المشــاركة  التربــويين أتاحــت للمــوجهين المعتمــدة فــي نهايــة كــل وحــدة تدريبيــة إضــافة إلــى أنشــطة التقــويم

وعـــي المـــوجهين ممـــا أســـهم فـــي زيـــادة ، هالتـــي تمـــت فـــي جلســـات جلســـات الحـــوار والمناقشـــةبفاعليـــة فـــي 
اقتـراح الحلـول لهـا مـن خـالل توظيـف مـا تـم اكتسـابه قدرتهم على التربويين بالمشكالت التي تواجههم، و 

  .معارف جديدة متضمنة في البرنامجمن 
ودوبسون  Klemm & Iding, 2003)كليم وٕادنغ ( :وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات   

)Dobson, 2003(  وبراديب وآخرون)Pradeep, et, al, 2004( وماكجريجور ولو )Macgregor 

& Lou, 2005(  حسنين و)Hassanien, 2006( ودريسكول وآخرونDriscoll, et, al, 2007) ( 
والتي أظهرت  ،)2015العشيري (و ) 2014اليامي (و  )2012الطويلعي (و  )2008ٕاسماعيل وعبده (و 

، إضافة إلى ما التدريبو  التعليم في )Web Questطلب الموقع ( نموذجفاعلية استخدام نتائجها 
  .إيجابية وتعليمية تدريبيةالنموذج من خبرة يقدمه هذا 

) 2006) والمقطرن (2005) وفلمبان (2001إسماعيل ( :منكل كما تتفق مع نتائج دراسات     
نتائجها حيث أظهرت  ،)2012) والشمري (2012) وبريك (2011) وأبو شاهين(2009( والجرادات

  .تحسنًا في أداء الموجهين التربويين بعد التدريب
  



	ومناقشتها البحث عرض �تـائج                                                                                               سابعالفصـل ال

 

 

193

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامسخامسُا: 

هل هناك فروق بين متوسطات درجات الموجهين التربويين في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 
  .وجيه التربويفي الت ، الخبرةوالتربوي متغيرات: الجنس، المؤهل العلمي إلىتعزى 
 0.05(عند مستوى داللة  الفرضيات السادسة والسابعة والثامنة اختبرتلإلجابة عن هذا السؤال      
≤α (.  

  :الفرضية السادسة
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات إجابات الموجهين التربويين في التطبيق 

  وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب متغير الجنس. ،البعدي لالختبار التحصيلي ككل
إجابات لدرجات هذه الفرضية، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  الختبار

 ،في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي الكلي بشكل عاممن الذكور واإلناث،  التربويين الموجهين
جاءت فوحساب قيمة (ت) لداللة الفرق للعينتين المستقلتين، وفي كل مستوى من المستويات المعرفية، 

   نتائج اختبار الفرضية على النحو الموضح بالجدول اآلتي:
في التطبيق البعدي  الموجهين التربويينإجابات متوسطات درجات ) لداللة الفرق بين t‐ test) قيم (38جدول(

  حسب متغير الجنسوفي كل مستوى من المستويات المعرفية  ،حصيلي  الكلي بشكل عاملالختبار الت

 العدد المجموعة  المستوى
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
  الحرية
 

قيمة 
  الداللة
 

 القرار

  التذكر
 243. 4.94 17 الذكور

 غير دال 938. 34 079.
 229. 4.95 19 اإلناث

  الفھم
 243. 3.94 17 الذكور

 غير دال 297. 34 1.059
 000. 4.00 19 اإلناث

  التطبيق
 243. 3.94 17 الذكور

 غير دال 297. 34 1.059
 000. 4.00 19 اإلناث

  التحليل
 781. 9.12 17  الذكور

 غير دال 294. 34 1.066
 1.032 8.79 19 اإلناث

  التركيب
 243. 3.94 17 الذكور

 غير دال 297. 34 -1.059-
 000. 4.00 19 اإلناث

  التقويم
 1.074 7.18 17 الذكور

 غير دال 400. 34 852.
 1.259 6.84 19 اإلناث

  الكلي
 1.219 36.88 17 الذكور

 غير دال 338. 34 971.
 19 36.32 2.110اإلناث
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الموجهين إجابات ) لداللة الفرق بين متوسطات درجات t-test( ) أن قيمة38يتبين من الجدول (
وتبين أن قيمة الداللة قد  ،)34حرية ( ةعند درج )0.971( بلغت التربويين على االختبار ككل قد

قبول الفرضية  إلىمما يدعو دال إحصائيًا، غير )  لذلك فالفرق 0.05من ( أكبروهي ) 0.338( بلغت
وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات إجابات ال يالصفرية التي تنص على أنه: 

وفي كل مستوى من المستويات  ،الموجهين التربويين في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ككل
  المعرفية حسب متغير الجنس.

يعزو الباحث ذلك إلى أن البرنامج التدريبي موجه إلى الجنسين على حد سواء، فال توجد مهام و 
أو أنشطة تدريبية خاصة بالذكور وأخرى خاصة باإلناث، فالجميع قاموا بدراسة محتوى البرنامج 

سب متغير لالختبار حالتطبيق البعدي في التدريبي وتطبيق تدريباته وأنشطته، لذلك لم تتأثر إجاباتهم 
  الجنس.

  الفرضية السابعة:
التربويين في التطبيق إجابات الموجهين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

المؤهل  وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب متغير ،البعدي لالختبار التحصيلي ككل
  .والتربوي العلمي

إجابات هذه الفرضية ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  الختبار
وفي كل مستوى من مستوياته  ،الموجهين التربويين في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي الكلي

، ثم اسُتخدم اختبار تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق الظاهرة بين المتوسطات المعرفية
  سابية، والنتائج موضحة تفصيًال في الجدول اآلتي:الح
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 إجابات الموجهين التربويين درجات) للفروق بين متوسطات ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي(39جدول(

  العلمي والتربوي حسب متغير المؤهل وفي كل مستوى من مستوياته ،في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي الكلي
متغير  مستويات 

 المؤھل العلمي
 المستوىالعدد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

df
متوسط 
  المربعات

 fقيمة 
قيمة 
 الداللة

 القرار

 15  تعليم أھلية

 التذكر

4.93 .258 
بين 

المجموعات
.039 2 .019 

.347 
 

.709 
 

غير 
  دالة

 289. 4.92 12 إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
1.850  33.056 

 000. 5.00 9 دبلوم تأھيل
  35  1.889 الكلي

 232. 4.94 36  الكلي

 15 تعليم أھلية

  الفھم

7.80 .676 
بين 

المجموعات
.461 2 .231 

.532 
 

.592 
 

غير 
 دالة

 718. 7.83 12 إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
14.289 33 .433 

 527. 7.56 9  تأھيل دبلوم
 35 14.750  الكلي

 649. 7.75 36 الكلي

 15 تعليم أھلية

 التطبيق

4.00 .000 
بين 

المجموعات
.056 2 .028 

1.000 
 

.379 
 

غير 
  دالة

 289. 3.92 12 إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
.917 33.028 

 000. 4.00 9  دبلوم تأھيل
 35 972.  الكلي

 167. 3.97 36 الكلي

 15 تعليم أھلية

 التحليل

9.07 .799 
بين 

المجموعات
.706 2 .353 

.399 
 

.674 
 

غير 
 دالة

 965. 8.75 12 إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
29.183 33.884 

 1.11 9.00 9  دبلوم تأھيل
 35 29.889  الكلي

 924. 8.94 36 الكلي

 15 تعليم أھلية

 التركيب

3.93 .258 
بين 

المجموعات
.039 2 .019 

.688 
 

.510 
 

غير 
 دالة

 000. 4.00 12 إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
.933 33.028 

 000. 4.00 9  دبلوم تأھيل
 35 972.  الكلي

 167. 3.97 36 الكلي

 15 تعليم أھلية

 التقويم

7.40 .910 
بين 

المجموعات
4.178 2 2.089 

1.573 
 

.223 
 

 دالة  1.23 6.67 12 إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
43.822 331.328 

 1.39 6.78 9  دبلوم تأھيل
 35  48.000  الكلي

 1.17 7.00 36 الكلي

 15 تعليم أھلية

االختبار 
 ككل

37.13 1.06 
بين 

المجموعات
8.100 2 4.050 

1.355 
 

.272 
 

غير 
 دالة

 1.83 36.08 12 جامعية إجازة
داخل 

المجموعات
98.650 332.989 

 2.39 36.33 9  دبلوم تأھيل
 35 106.750  الكلي

 1.74 36.58 36 الكلي
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بين  )0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ( فروقوجود عدم ) 39يتضح من الجدول (
وفي كل  ،الكليالتحصيلي الختبار التطبيق البعدي لفي  متوسطات درجات إجابات الموجهين التربويين

) 1.355، فقد بلغت قيمة اإلحصائي ف (والتربوي العلمي تعزى لمتغير المؤهل مستوياته المعرفية
) مما يدعو 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللةغير ) وهي قيمة 0.272( وبلغت قيمة الداللة

متوسطات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين :على أنه التي تنص قبول الفرضية الصفرية
وفي كل مستوى  ،التربويين في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ككلإجابات الموجهين  درجات

  .والتربوي المؤهل العلمي من المستويات المعرفية حسب متغير
الــذي يمتــاز  )Web Quest(أن اعتمــاد البرنــامج نمــوذج طلــب الموقــع يعــزو الباحــث ذلــك إلــى و     

علــى تحديــد المعــارف إذ يعمــل  ،بمراعاتـه للفــروق الفرديــة الناتجــة عــن اخــتالف المؤهــل العلمــي والتربــوي
المـوجهين التربـويين علـى اخـتالف ممـا مكـن ، التـي تناسـب اسـتعداداتهم وقـدراتهموالمهارات واالتجاهـات 

ج التـــدريبي وفهـــم معلوماتـــه واســـتيعابها، وتنفيـــذ دراســـة محتـــوى البرنـــام مـــنمـــؤهالتهم العلميـــة والتربويـــة 
لذلك لم تتأثر إجابـاتهم  ،تدريباته وتحليلها إضافة إلى مناقشة ما سبق مع الباحث في الجلسات التدريبية

  .المؤهل العملي والتربويفي التطبيق البعدي لالختبار حسب متغير 
  الفرضية الثامنة

التربويين في التطبيق إجابات الموجهين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
الخبرة في  وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب متغير ،البعدي لالختبار التحصيلي ككل

  التوجيه التربوي.
إجابات الختبار هذه الفرضية ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

وفي كل مستوى من مستوياته  ،التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي الكلي الموجهين التربويين في
، ثم اسُتخدم اختبار تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق الظاهرة بين المتوسطات المعرفية

  الحسابية، والنتائج موضحة تفصيًال في الجدول اآلتي:
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الموجهين  إجابات  درجات) للفروق بين متوسطات ANOVAاألحادي() نتائج اختبار تحليل التباين 40جدول(
الخبرة في التوجيه حسب متغير  وفي كل مستوى من مستوياته ،التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي الكلي  التربويين

  التربوي

المستوى العددمتغير  الخبرةمستويات 
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

df 
متو
سط 

 المربعات
 fقيمة 

قيمة 
 الداللة

 القرار

 12 سنوات 5 من أقل

 التذكر

 017. 2 035. بين المجموعات 289. 4.92

.309 
 

.736 
 

 غير دالة
 أقل إلى سنوات 5 من

 سنوات 10 من
 056. 33  1.854داخل المجموعات 250. 4.94 16

 000. 5.00 8 وأكثر سنوات 10 من
   35  1.889 الكلي

 232. 4.94 36  الكلي

 12 سنوات 5 من أقل

  الفھم

 229. 2 458. بين المجموعات 651. 7.67

.529 
 

.594 
 

 غير دالة
 أقل إلى سنوات 5 من

 سنوات 10 من
 433. 33 14.292داخل المجموعات 719. 7.88 16

 518. 7.63 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 14.750  الكلي

 649. 7.75 36  الكلي

  التطبيق 12 سنوات 5 من أقل
  
  
  
  
 

 174. 2 347. بين المجموعات 793. 8.92

.194 
 

.825 
 

 غير دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

 895. 33 29.542داخل المجموعات 957. 8.88 16

 1.12 9.13 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 29.889  الكلي

 924. 8.94 36  الكلي

 12  سنوات 5 من أقل

 التحليل

 174. 2 347. بين المجموعات 793. 8.92

.194 
 

.825 
 

 غير دالة
 أقل إلى سنوات 5 من

 سنوات 10 من
 895. 33 29.542داخل المجموعات 957. 8.88 16

 1.12 9.13 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 29.889  الكلي

 924. 8.94 36  الكلي

 12 سنوات 5 من أقل

 التركيب

 028. 2 056. بين المجموعات 289. 3.92

1.00
0 
 

.379 
 

غير دالة
 أقل إلى سنوات 5 من

 سنوات 10 من
 028. 33 917.داخل المجموعات 000. 4.00 16

 000. 4.00 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 972.  الكلي

 167. 3.97 36  الكلي

 12 سنوات 5 من أقل

  التقويم

 2.625 2 5.250 بين المجموعات 674. 7.50

2.02
6 
 

.148 
 

غير دالة
 أقل إلى سنوات 5 من

 سنوات 10 من
 1.295 33 42.750داخل المجموعات 1.31 6.63 16

 1.30 7.00 8 وأكثر سنوات 10 من
  35 48.000  الكلي

 1.17 7.00 36  الكلي

 12 سنوات 5 من أقل

االختبار 
 ككل

 1.667 2 3.333 بين المجموعات 793. 36.92

.532 
 

.592 
 

غير دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

 3.134 33 103.417داخل المجموعات 2.04 36.25 16

 2.18 36.75 8 وأكثر سنوات 10 من
 1.746 36.58 36  الكلي   35 106.750  الكلي
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بين  )0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ( فروقوجود عدم ) 40يتضح من الجدول (
وفي كل  ،الكليالتحصيلي الختبار لتطبيق البعدي لفي ا إجابات الموجهين التربوييندرجات متوسطات 

) 0.532، فقد بلغت قيمة اإلحصائي ف (الخبرة في التوجيه التربويتعزى لمتغير  مستوياته المعرفية
) مما يدعو 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللةغير ) وهي قيمة 0.592( وبلغت قيمة الداللة

متوسطات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين :على أنه التي تنص قبول الفرضية الصفرية
وفي كل مستوى  ،التربويين في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ككلإجابات الموجهين  درجات

  الخبرة في التوجيه التربوي. من المستويات المعرفية حسب متغير
وما تضمنه من  التدريبي الموجودة في البرنامجيعزو الباحث هذه النتيجة إلى جدة المعلومات و 

ومراعاته للفروق الفردية الناتجة عن اختالف حداثة أسلوب التدريب روابط حديثة ومفيدة، إضافة إلى 
مما لم يترك وكل ذلك كان جديدًا على جميع أفراد عينة الدراسة،  ،الخبرة، والسرعة الذاتية لكل موجه

  .أي أثر لمتغير الخبرة

  :سادسالنتائج المتعلقة بالسؤال السادسًا: 
ما اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج المقترح لتدريب الموجهين التربويين على أساليب  

  )؟Web Questالتربوي باستخدام نموذج طلب الموقع (التوجيه 
لدرجات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  حسابلإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث ب

الخاصة باتجاهاتهم نحو البرنامج التدريبي المقترح لتدريبهم ستبانة االعلى  إجابات الموجهين التربويين
وفي كل  ،بشكل عام )Web Quest( قعوي باستخدام نموذج طلب المو على أساليب التوجيه الترب

  ، فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي:مجال من مجاالت االستبانة الرئيسة
فيما يتعلق باتجاهاتهم نحو  إجابات الموجهين التربويين) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 41جدول(

  البرنامج التدريبي

 الرتبة النسبة المئويةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيمحاور االستبانة

 2 %82.4 377. 4.12  األهدافمجال 

 5 %54.6 515. 2.73  مجال التصميم

 3 %80.8 381. 4.04  مجال المحتوى

 1 %94.4 321. 4.72  مجال األساليب واألنشطة

  4  %73 596. 3.65  مجال التقويم

 كبيرة %77 180. 3.85 بشكل عام
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 لدرجات إجابات الموجهين التربويين والمتعلقةأن المتوسط الحسابي  )41(يتبين من الجدول 
جدول معيار الحكم  إلىوبالنظر  ،)3.85( قد بلغباتجاهاتهم نحو البرنامج التدريبي المقترح بشكل عام 

كما بلغ االنحراف المعياري  ،المتوسط وقع في فئة (كبيرة)) يتبين أن هذا 14(رقم على االتجاه 
أن اتجاهات الموجهين نحو البرنامج التدريبي المقترح لتدريبهم على أساليب وهذا يدل على  ،)0.185(

مجال حسب كل باتجاهاتهم نحو البرنامج التدريبي أما فيما يتعلق ، بدرجة كبيرةالتوجيه التربوي كانت 
  فالجدول السابق يبين ما يلي: انةاالستبمن مجاالت 

نحوه، إذ  التربويين في المرتبة األولى من حيث اتجاهات الموجهين واألنشطة األساليبجاء مجال  -
الدرجة الكلية للمجال  إلىبلغت النسبة المئوية لدرجات إجابات الموجهين التربويين في هذا المجال 

وبالنظر  ،)0.321) وبلغ االنحراف المعياري(4.72كما بلغ المتوسط الحسابي ( ،%)94.4نفسه (
إجابات الموجهين التربويين والمتعلقة باتجاهاتهم  جدول معيار الحكم على االتجاه يتبين أن درجات إلى

نحو نحو هذا المجال وقعت في فئة(كبيرة جدًا) وهذا يدل على أن اتجاهات الموجهين التربويين إيجابية 
  مجال األساليب واألنشطة في استبانة االتجاهات.

نحوه، إذ بلغت النسبة التربويين في المرتبة الثانية من حيث اتجاهات الموجهين  األهدافجاء مجال  -
الدرجة الكلية للمجال نفسه  إلىالمئوية لدرجات إجابات الموجهين التربويين في هذا المجال 

 إلىوبالنظر  ،)0.377) وبلغ االنحراف المعياري(4.12ابي (كما بلغ المتوسط الحس ،%)82.4(
إجابات الموجهين التربويين والمتعلقة باتجاهاتهم  جدول معيار الحكم على االتجاه يتبين أن درجات

وهذا يدل على أن اتجاهات الموجهين التربويين إيجابية نحو  ،نحو هذا المجال وقعت في فئة(كبيرة)
  نة االتجاهات.في استبا األهدافمجال 

في المرتبة الثالثة من حيث اتجاهات الموجهين التربويين نحوه، إذ بلغت النسبة  المحتوىجاء مجال  -
الدرجة الكلية للمجال نفسه  إلىالمئوية لدرجات إجابات الموجهين التربويين في هذا المجال 

 إلىوبالنظر  ،)0.381( ) وبلغ االنحراف المعياري4.04كما بلغ المتوسط الحسابي ( ،%)80.8(
إجابات الموجهين التربويين والمتعلقة باتجاهاتهم  جدول معيار الحكم على االتجاه يتبين أن درجات

نحو هذا المجال وقعت في فئة(كبيرة) وهذا يدل على أن اتجاهات الموجهين التربويين إيجابية نحو 
  مجال المحتوى في استبانة االتجاهات.
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ي المرتبة الرابعة من حيث اتجاهات الموجهين نحوه، إذ بلغت النسبة المئوية ف التقويمجاء مجال  -
كما بلغ  ،%)73الدرجة الكلية للمجال نفسه ( إلىلدرجات إجابات الموجهين التربويين في هذا المجال 

جدول معيار الحكم على  إلىوبالنظر  ،)0.596) وبلغ االنحراف المعياري(3.65المتوسط الحسابي (
إجابات الموجهين التربويين والمتعلقة باتجاهاتهم نحو هذا المجال وقعت في  ه يتبين أن درجاتاالتجا

فئة(كبيرة) وهذا يدل على أن اتجاهات الموجهين التربويين إيجابية نحو مجال التقويم في استبانة 
  االتجاهات.

ين نحوه، إذ بلغت في المرتبة الخامسة واألخيرة من حيث اتجاهات الموجه التصميمجاء مجال  -
الدرجة الكلية للمجال نفسه  إلىالنسبة المئوية لدرجات إجابات الموجهين التربويين في هذا المجال 

 إلىوبالنظر  ،)0.515) وبلغ االنحراف المعياري(2.73كما بلغ المتوسط الحسابي ( ،%)54.6نفسه(
التربويين والمتعلقة باتجاهاتهم إجابات الموجهين  جدول معيار الحكم على االتجاه يتبين أن درجات

وهذا يدل على أن اتجاهات الموجهين التربويين كانت  ،نحو هذا المجال وقعت في فئة(متوسطة)
  متوسطة اإليجابية نحو مجال التصميم في استبانة االتجاهات.

فقد جاءت  باتجاهات الموجهين التربويين في كل عبارة من عبارات مجاالت االستبانةأما فيما يتعلق 
  النتائج على النحو اآلتي:

  :األهدافمجال أوًال: 
فيما  الموجهين التربويين إجابات تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات

  : فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي، األهدافعبارة من عبارات مجال  بكليتعلق 
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فيما  الموجهين التربويين إجابات لدرجات والتقدير) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 42جدول(
  األهدافبكل عبارة من عبارات مجال يتعلق 

 األهدافمجال  العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة التقدير

  3 جداً كبيرة  811. 4.50 .كاف بشكل واضحة التدريبي البرنامج أهداف 1

  4 جداً كبيرة  773. 4.44 . محددة سلوكية بعبارات التدريبي البرنامج أهداف صيغت 2

  1  جداً كبيرة  401. 4.81 .للتنفيذ وقابلة واقعية التدريبي البرنامج أهداف 3

4 
 للموجهين التدريبية باالحتياجات مرتبطة التدريبي البرنامج أهداف

 .التربويين
  2 جداً كبيرة  560. 4.53

5 
 التربويين الموجهين لقدرات مالئمة التدريبي البرنامج أهداف

 .واستعداداتهم
  6 كبيرة 1.290 3.78

  7  كبيرة 1.298 3.53 .ومرنة متنوعة التدريبي البرنامج أهداف  6

7  
 التوجيه في العلمية تاجدالمست مع متكيفة التدريبي البرنامج أهداف
 .التربوي

  5  جداً كبيرة  1.121 4.33

  8  متوسطة 1.108 3.03 .التدريب عملية من لتوقعاتك مالئمة التدريبي البرنامج أهداف  8

 2 كبيرة 377. 4.12  المجال بشكل عام

  

) أتت للتنفيذ وقابلة واقعية التدريبي البرنامج أهداف) (3أّن العبارة رقم( )42(يتبّين من الجدول
). 0.401( ) وانحراف معياري4.81بمتوسط حسابي ( التربوياتجاه الموجه بالمرتبة األولى في درجة 

) التربويين للموجهين التدريبية باالحتياجات مرتبطة التدريبي البرنامج أهداف) (5أما العبارة رقم (
  ).0.560) وانحراف معياري (4.53حسابي (فشغلت المرتبة الثانية بمتوسط 

 عملية من لتوقعاتك مالئمة التدريبي البرنامج أهداف) (8أما المرتبة األخيرة فشغلتها العبارة رقم(
   .)1.108) وانحراف معياري(3.03بمتوسط حسابي( )التدريب

  :مجال التصميم: ثانياً 
فيما  إجابات الموجهين التربويينتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

   :فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتيمن عبارات مجال التصميم،  عبارةبكل يتعلق 
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فيما  الموجهين التربويين إجاباتلدرجات  والتقديرالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات) 43جدول(
  بكل عبارة من عبارات مجال التصميميتعلق 

 مجال التصميم العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة التقدير

  6 قليلة 773. 2.56 .ومعلن محدد زمني جدول التدريبي للبرنامج 1
  1 متوسطة 1.153 3.39 .بمحتوياته قائمة التدريبي البرنامج تضمن 2

3 
د جيالبعض بشكل  بعضهم مع التربويين الموجهين تفاعل
 .مرومث

  4  متوسطة 1.166 2.89

  5 قليلة 1.422 2.58 .المحدد البرنامج جدول حسب التدريبي البرنامج تنفيذ تم 4
  8 قليلة 941. 2.03 .أهدافه لتحقيق كافية التدريبي البرنامج مدة 5
  7  قليلة 1.195 2.33 .التدريبية العمليات توزع حيث من جيد التدريبي البرنامج  6
  2  متوسطة 1.592 3.08 .واضحة البرنامج في المستخدمة اللغة  7
  3  متوسطة 1.298 2.97 .محتواه مع متناسب للبرنامج العام التصميم  8

 2 متوسطة 515. 2.73  المجال بشكل عام

) أتت بمحتوياته قائمة التدريبي البرنامج تضمن) (2أّن العبارة رقم( )43(يتبّين من الجدول
). 1.153) وانحراف معياري (3.39بالمرتبة األولى في درجة اتجاه الموجه التربوي بمتوسط حسابي (

) فشغلت المرتبة الثانية بمتوسط حسابي واضحة البرنامج في المستخدمة اللغة) (7أما العبارة رقم (
  ).1.592) وانحراف معياري (3.08(

) بمتوسط أهدافه لتحقيق كافية التدريبي البرنامج مدة) (5أما المرتبة األخيرة فشغلتها العبارة رقم(
  ). 9410.( ) وانحراف معياري2.03حسابي(

  :مجال المحتوى: ثالثا
فيما  إجابات الموجهين التربويينتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

   :اآلتي فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدولعبارة من عبارات مجال المحتوى،  بكليتعلق 
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فيما  الموجهين التربويين إجابات لدرجات والتقدير) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 44جدول(
  المحتوىبكل عبارة من عبارات مجال يتعلق 

 مجال المحتوى العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة التقدير

1 
 التربويين الموجهين الحتياجات مناسب التدريبي البرنامج محتوى
 .التدريبية

  10 كبيرة 889. 3.69

  11 متوسطة 549. 3.39 .له المرسومة األهداف مع منسجم التدريبي البرنامج محتوى 2

  3 جداً كبيرة  500. 4.42 .ومنطقي متسلسل بشكل منظمة التدريبية المادة 3

4 
 والتدريبات األنشطة من كافي عدد على تحتوى التدريبية المادة
 .العملية

  12 متوسطة 754. 3.06

5 
 العصر مستجدًات ومواكبة بالحداثة التدريبي البرنامج محتوى اتسم

 .الحديث
  6 كبيرة 762. 4.14

  9  كبيرة 1.158 4.03 . التربويين للموجهين مناسبة والتدريبات األنشطة صعوبة درجة  6

  4 جداً كبيرة  766. 4.39 .أجزائه جميع في  بالترابط التدريبي البرنامج محتوى امتاز  7

8  
 كيفية على التربويين الموجهين التدريبي البرنامج محتوى عرف

 .التربوي التوجيه ألساليب الفعال التخطيط
  5  كبيرة 1.064 4.19

9  
 إعداد كيفية على التربويين الموجهين التدريبي البرنامج محتوى عرف

 . التوجيهية النشرات
  8  كبيرة 1.120 4.06

10  
 تنفيذ كيفية على التربويين الموجهين التدريبي البرنامج محتوى عرف

 التربوية المشاغل
  7  كبيرة 1.116 4.11

11  
 إجراء كيفية على التربويين الموجهين التدريبي البرنامج محتوى عرف

  .التربوية البحوث
  1 جداً كبيرة  909. 4.56

12  
 توجيه كيفية على التربويين الموجهين التدريبي البرنامج محتوى عرف

 .المصغر التعليم خالل من المعلمين
  2 جداً كبيرة  811. 4.50

 3 كبيرة 381. 4.04  المجال بشكل عام

 التربويين الموجهين التدريبي البرنامج محتوى عرف) (11أّن العبارة رقم( )44( يتبّين من الجدول
) أتت بالمرتبة األولى في درجة اتجاه الموجه التربوي بمتوسط التربوية البحوث إجراء كيفية على
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 التدريبي البرنامج محتوى عرف) (12أما العبارة رقم ( ،)909.() وانحراف معياري 4.56حسابي (
) فشغلت المرتبة الثانية المصغر التعليم خالل من المعلمين توجيه كيفية على التربويين الموجهين

  ).811.) وانحراف معياري (4.50بمتوسط حسابي (
 األنشطة من كافي عدد على تحتوى التدريبية المادة) (4أما المرتبة األخيرة فشغلتها العبارة رقم(

  ). 7540.) وانحراف معياري(3.06) بمتوسط حسابي(العملية والتدريبات
  :مجال األساليب واألنشطة: رابعاً 

فيما  إجابات الموجهين التربويينتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
فجاءت النتائج على النحو الموضح في عبارة من عبارات مجال األساليب واألنشطة،  بكليتعلق 

   :الجدول اآلتي
فيما  الموجهين التربويين إجابات لدرجات والتقدير) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 45جدول(

  األساليب واألنشطةبكل عبارة من عبارات مجال يتعلق 

 األساليب واألنشطةمجال  العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة التقدير

1 
  (Web Quest)الموقع طلب نموذج استخدام على القائم التدريب أسلوب
  .سابقة خبرةٍ  من التربويون الموجهون يملكه لما مناسباً  كان

  7 كبيرة جداً  736. 4.53

  4 كبيرة جداً  525. 4.81 .والتعلم التعليم ومبادئ قوانين التدريبي سلوباأل راعى 2

  5 كبيرة جداً  577. 4.81 .التدريبي البرنامج محتوى التدريبي سلوباأل ناسب 3

4 
 التربويين للموجهين الفرصة التدريبي البرنامج في التدريب طرائق أتاحت

 .الفعال والحوار للمناقشة
  3 كبيرة جداً  525. 4.81

  8  كبيرة جداً  723. 4.36 . التدريبي البرنامج تنفيذ في تطبيقية عملية أساليب استخدام تم 5

  1 كبيرة جداً  398. 4.89 .التدريبي المحتوى إلثراء متنوعة تدريب وسائل استخدام تم  6

7  
 التدريبي البرنامج محتوى في والنظريات والمعارف العلوم ترجمة قابلية
 .عملي واقع إلى

  6 كبيرة جداً  566. 4.72

8  
 التدريبي البرنامج في التربويين الموجهين اكتسبه ما تطبيق الممكن من
 .عملهم مجال في

  2 كبيرة جداً  447. 4.83

  كبيرة جداً  321. 4.72  المجال بشكل عام
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 المحتوى إلثراء متنوعة تدريب وسائل استخدام تم) (6أّن العبارة رقم( )45( يتبّين من الجدول
) وانحراف 4.89األولى في درجة اتجاه الموجه التربوي بمتوسط حسابي (أتت بالمرتبة ) التدريبي

 البرنامج في التربويين الموجهين اكتسبه ما تطبيق الممكن من) (8)، أما العبارة رقم (0.398معياري (
وانحراف معياري  )4.83) فشغلت المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (عملهم مجال في التدريبي

 تنفيذ في تطبيقية عملية أساليب استخدام تم) (4المرتبة األخيرة فشغلتها العبارة رقم(أما )، 0.447(
  ). 7230.) وانحراف معياري(4.36) بمتوسط حسابي(التدريبي البرنامج
  :مجال التقويم: خامساً 

فيما  إجابات الموجهين التربويينالحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  المتوسطاتتم استخراج 
  : فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتيبكل عبارة من عبارات مجال التقويم، يتعلق 
بكل فيما يتعلق  الموجهين التربويين إجابات لدرجات والتقدير) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 46جدول(

  التقويمعبارة من عبارات مجال 

 مجال التقويم العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الرتبة التقدير

  6 كبيرة 971. 3.53 .متنوعة تقويمية أساليب على التدريبي البرنامج اشتمل 1

  5 كبيرة 1.156 3.58 ه.أهداف تتناسب مع التدريبي البرنامج في التقويمية األساليب 2

  4  كبيرة 964. 3.61 .لمحتواها مناسب تدريبية وحدة كل نهاية في االختبار 3

4 
 محتوى مع وبعده البرنامج قبل طبق الذي التحصيلي االختبار يتناسب
 . البرنامج

  7 كبيرة 1.081 3.44

  1 كبيرة 1.018 4.14 .التربويين للموجهين المهني النمو تطوير على التدريبي البرنامج ساعد 5

6  
 التربويين الموجهين معلومات تنمية في التدريبي البرنامج أسهم

 .ومعارفهم
  8  متوسطة 1.222 3.36

7  
 جيدة عالقات بناء على التربويين الموجهين التدريبي البرنامج شجع
 .التدريبي البرنامج أهداف تخدم بينهم فيما

  3  كبيرة 950. 3.89

  9  متوسطة 1.117 3.31 .مسبقاً  المعدة التقويم أهداف وفق التدريبي البرنامج محتوى تحليل تم  8

9  
 نحو التربويين الموجهين اتجاهات في إيجابية تغييرات التدريب أحدث
 .التربوي التوجيه مهنة

  2  كبيرة 894. 4.00

  كبيرة 596. 3.65  المجال بشكل عام
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 المهني النمو تطوير على التدريبي البرنامج ساعد) (5أّن العبارة رقم( )46( يتبّين من الجدول
) 4.14بالمرتبة األولى في درجة اتجاه الموجه التربوي بمتوسط حسابي () أتت التربويين للموجهين

 اتجاهات في إيجابية تغييرات التدريب أحدث) (9)، أما العبارة رقم (1.018وانحراف معياري (
 )4.00) فشغلت المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (التربوي التوجيه مهنة نحو التربويين الموجهين

  ).0.894وانحراف معياري (
 التقويم أهداف وفق التدريبي البرنامج محتوى تحليل تم) (8أما المرتبة األخيرة فشغلتها العبارة رقم(

  ). 1171.) وانحراف معياري(3.31) بمتوسط حسابي(مسبقاً  المعدة
أن اتجاهات الموجهين نحو البرنامج التدريبي المقترح لتدريبهم على أساليب ونجد مما سبق      

ويمكن رد ذلك إلى حداثة نموذج طلب الموقع وما تضمنه من أنشطة  ،التربوي كانت إيجابية التوجيه
 حيثنمطًا تربويًا بنائيًا بامتياز،  )Web Quest( الويب كويست تعد إذ ،محفزة ومشوقة للتدريب

يجابي محور العملية التدريبية والعنصر اإل الموجه التربويفي جعل  أسهمت أنشطة البرنامج التدريبي
، في البرنامج محددةالألسئلة لبحث عن أجوبة ال من خاللعلى التعلم الذاتي  تهحفز ، و النشط خاللها

فسه، وليس استقبالها فقط، بسبب تعدد المصادر وتوفرها له نب لوماتعلى البحث عن المع هشجعمما 
، على مصدرين اثنين للحصول على المعلومات هما أساليب التدريب التقليديةوعدم اقتصارها كما في 

  .المدربأو الكتاب 
 )Macgregor & Lou, 2005( ماكجريجور ولووتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من:     

ٕاسماعيل وعبده و  ) (Driscoll, et, al, 2007ودريسكول وآخرون )Hassanien, 2006(وحسنين 
 في تعليم )Web Quest(فاعلية استخدام نموذج  بينت ، والتي)2012الطويلعي (و  )2008(

 تعمل على تنمية االتجاهاتوتدرب النموذج من خبرة تعلم ، إضافة إلى ما يقدمه هذا والتدريب
  .نحو استخدامه يجابيةاإل
أظهرت وجود اتجاه إيجابي لدى والتي  )2006(المقطرن، مع نتائج دراسة هذه النتائج كما تتفق    

  .نحو البرنامج التدريبي المقترح التربويات الموجهات
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  :بعالساالسؤال بالنتائج المتعلقة سابعًا: 
هل هناك فروق بين اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج المقترح لتدريب الموجهين 

تعزى إلى ) Web Questالتربويين على أساليب التوجيه التربوي باستخدام نموذج طلب الموقع (
  ؟ متغيرات: الجنس، المؤهل العلمي والتربوي، الخبرة في التوجيه التربوي 

الفرضيات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة عند باختبار لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث 
  .) α≥ 0.05(مستوى الداللة 

  :الفرضية التاسعة
التربويين على استبانة إجابات الموجهين  متوسطي درجات ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين

  الجنس. االتجاهات ككل وفي كل مجال من مجاالتها نحو البرنامج التدريبي حسب متغير
لدرجات إجابات هذه الفرضية، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  الختبار

كل عام وفي كل مجال من مجاالتها على االستبانة بش من الذكور واإلناث الموجهين التربويين
جاءت نتائج اختبار الفرضية على فوحساب قيمة (ت) لداللة الفرق للعينتين المستقلتين، الخمسة، 

  النحو الموضح بالجدول اآلتي:
على االستبانة بشكل عام  متوسطات درجات إجابات الموجهين التربويين) لداللة الفرق بين t- test) قيم (47جدول(

  حسب متغير الجنس من وجهة نظرهم مجال من مجاالتها وفي كل

 العدد المجموعة  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 القرار الداللة

 337. 4.69 17 الذكور  األهداف
 ةغير دال 633. 34 .482

 313. 4.74 19 اإلناث

 457. 2.68 17 الذكور  التصميم
 ةغير دال 569. 34  576.

 569. 2.78 19 اإلناث

 534. 3.54 17 الذكور  المحتوى
 ةغير دال 308. 34 1.036

 646. 3.75 19 اإلناث

األساليب 
  واألنشطة

 337. 4.69 17 الذكور
 ةغير دال 633. 34 482.

 313. 4.74 19 اإلناث

 534. 3.54 17 الذكور  التقويم
 ةدالغير  308.  34 1.036

 646. 3.75 19 اإلناث

 171. 3.75 17 الذكور  الكلي
 ةغير دال 091. 34 3.753

 136. 3.94 19 اإلناث
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) لداللة الفرق بين متوسطات درجات إجابات الموجهين t-test) أن قيمة (47يتبين من الجدول (
وتبين أن قيمة الداللة قد  ،)34عند درجات الحرية ( )3.753(بلغت التربويين على االستبانة ككل قد

مما يدعو لقبول الفرضية دال إحصائيًا، غير  لذلك فالفرق ،)0.05من ( أكبروهي ) 0.091بلغت(
إجابات  متوسطي درجات ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين الصفرية التي تنص على أنه:

التها نحو البرنامج وفي كل مجال من مجا ،التربويين على استبانة االتجاهات ككلالموجهين 
لنفس  جميعاً  واقد خضعويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الذكور واإلناث  ،الجنس التدريبي حسب متغير

 البرنامج التدريبي.بية ولهذا فقد تطابقت وجهات نظرهم في يلنشاطات التدر ا

  :العاشرةالفرضية 

التربويين على استبانة إجابات الموجهين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
 المؤهل العلمي وفي كل مجال من مجاالتها نحو البرنامج التدريبي حسب متغير ،االتجاهات ككل

   .والتربوي

إجابات الموجهين هذه الفرضية ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  الختبار
باستخدام البرنامج المقترح لتدريبهم على أساليب التوجيه التربوي  نحواتجاهاتهم والمتعلقة بالتربويين 

داللة الفروق  ، ثم اسُتخدم اختبار تحليل التباين األحادي الختبار)Web Quest(نموذج طلب الموقع
  الظاهرة بين المتوسطات الحسابية، والنتائج موضحة تفصيًال في الجدول اآلتي:

إجابات الموجهين  درجات) للفروق بين متوسطات ANOVAالتباين األحادي() نتائج اختبار تحليل 48جدول(
  والتربوي العلمي حسب متغير المؤهل اتجاھاتھم نحو البرنامج المقترحوالمتعلقة ب التربويين

مستويات 
  متغير

 المؤھل العلمي
  والتربوي

  المستوىالعدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

df
متوسط 
  المربعات

 fقيمة 
قيمة 
 الداللة

 القرار

 15 تعليم أھلية

 األھداف

3.88 .320 
بين 

المجموعات
2.29 2 1.148 

14.19 
 

.000 
 

 256. 4.13 12إجازة جامعية دالة
داخل 

المجموعات
2.67 33 .081 

 253. 4.51 9 دبلوم تأھيل
  35 4.967 الكلي

 377. 4.12 36  الكلي

 15 تعليم أھلية

  التصميم

2.73 .461 
بين 

المجموعات
1.304 2 .652 

2.703 
 

.082 
 

غير 
 دالة

 478. 2.95 12إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
7.962 33 .241 

 556. 2.44 9  دبلوم تأھيل
  35 9.266  الكلي

 515. 2.73 36 الكلي
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) المتعلقة f) لقيم (0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ( فروق) وجود 48من الجدول (يتضح     
التربويين نحو البرنامج المقترح لتدريبهم على أساليب التوجيه التربوي باستخدام  الموجهينباتجاهات 

، في حين أن تلك األهدافالتقويم و  ينموذج طلب الموقع في االختبار الكلي، وفي كل من مجال
الفروق ليست ذات داللة إحصائية في مجاالت التصميم والمحتوى واألساليب واألنشطة. ولتحديد اتجاه 

) يوضح 49)، والجدول (Scheffeالفروق الدالة إحصائيًا اسُتخدم اختبار المقارنات المتعددة لشيفيه (
  نتائج تلك المقارنات بين المتوسطات: 

  

  

مستويات 
  متغير

العلمي المؤھل 
  والتربوي

  المستوىالعدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

df
متوسط 
  المربعات

 fقيمة 
قيمة 
 الداللة

 القرار

 15 أھلية تعليم

  المحتوى
  

3.87 .382 
بين 

المجموعات
.809 2 .404 

3.128 
 

.057 
 

غير 
  دالة

 331. 4.17 12إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
4.267 33 .129 

 357. 4.18 9  دبلوم تأھيل
  35 5.076  الكلي

 381. 4.04 36 الكلي

 15 أھلية تعليم

األساليب 
  واألنشطة

4.73 .325 
بين 

المجموعات
.224 2 .112 

1.094 
 

.347 
 

غير 
 دالة

 287. 4.63 12إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
3.381 33 .102 

 354. 4.83 9  دبلوم تأھيل
  35 3.605  الكلي

 321. 4.72 36  الكلي

 15 أھلية تعليم

 التقويم

3.57 .563 
بين 

المجموعات
4.120 2 2.060 

8.161 
 

.001 
 

 دالة  321. 3.33 12إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
8.329 33 .252 

 586. 4.21 9  دبلوم تأھيل
  35 12.448  الكلي

 596. 3.65 36 الكلي

 15 أھلية تعليم

االختبار 
 ككل

3.76 .181 
بين 

المجموعات
.406 2 .203 

9.155 
 

.001 
 

 دالة  111. 3.84 12إجازة جامعية
داخل 

المجموعات
.732 33 .022 

 130. 4.02 9  دبلوم تأھيل
  35 1.139  الكلي

 180. 3.85 36 الكلي
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 درجات الموجهين التربويينالخاصة بمتوسطات  المتعددةللمقارنات  )Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  )49دول رقم(ج
  والتربوي حسب متغير المؤهل

  القرار  مستوى الداللة  الفرق بين المتوسطين  المجموعة  مستويات المتغير  مجاالت االستبانة

 األھداف

 ابتدائي تعليم أھلية
  غير دالة 091. -250. جامعية إجازة

  دالة 000. -639.  تربوي تأهيل دبلوم

  جامعية إجازة
  غير دالة 091. 250.  ابتدائي تعليم أهلية

  دالة 015. -389.  تربوي تأهيل دبلوم

  تربوي تأھيل دبلوم
  دالة 000. 639.  ابتدائي تعليم أهلية

  دالة 015. 389.  جامعية إجازة

 التصميم

 ابتدائي تعليم أھلية
  دالةغير  510. 223. جامعية إجازة

  غير دالة 409. 281.  تربوي تأهيل دبلوم

  جامعية إجازة
  غير دالة 510. 223.  ابتدائي تعليم أهلية

  غير دالة 082. 503.  تربوي تأهيل دبلوم

  غير دالة 409. 281.  ابتدائي تعليم أهلية  تربوي تأھيل دبلوم

  غير دالة 082. -503.  جامعية إجازة    

 المحتوى

 ابتدائي تعليم أھلية
  غير دالة 114. ‐300.‐ جامعية إجازة

  غير دالة 141. ‐309.‐  تربوي تأهيل دبلوم

  جامعية إجازة
  غير دالة 114. 300.  ابتدائي تعليم أهلية

  غير دالة 998. ‐009.‐  تربوي تأهيل دبلوم

  تربوي تأھيل دبلوم
  غير دالة 141. 309.  ابتدائي تعليم أهلية

  غير دالة 998. 009.  جامعية إجازة

 األساليب

 ابتدائي تعليم أھلية
  غير دالة 725. 100. جامعية إجازة

  غير دالة 727. 108.-  تربوي تأهيل دبلوم

  جامعية إجازة
  غير دالة 725. -100.-  ابتدائي تعليم أهلية

  غير دالة 348. -208.-  تربوي تأهيل دبلوم

  تربوي تأھيل دبلوم
  غير دالة 727. 108.  ابتدائي تعليم أهلية

  غير دالة 348. 208.  جامعية إجازة

 التقويم

 ابتدائي تعليم أھلية
 غير دالة 484. 237. جامعية إجازة

 دالة 018. 640.- تربوي تأهيل دبلوم

  جامعية إجازة
 غير دالة 484. 237.- ابتدائي تعليم أهلية

 دالة 002. 877.- تربوي تأهيل دبلوم

  تربوي تأھيل دبلوم
 دالة 018. 640. ابتدائي تعليم أهلية

 دالة 002. 877. جامعية إجازة

 الكلي

 ابتدائي تعليم أھلية
 غير دالة 335.  087.- جامعية إجازة

 دالة 001. 268.- تربوي تأهيل دبلوم

  جامعية إجازة
 غير دالة 335. 087. ابتدائي تعليم أهلية

 دالة 032. 182.- تربوي تأهيل دبلوم

 تربوي تأھيل دبلوم
 دالة 001. 268. ابتدائي تعليم أهلية

 دالة 032. 182. جامعية إجازة
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  ) يمكن إصدار األحكام اآلتية:49باستقراء النتائج الموضحة في الجدول (

التربويين على استبانة إجابات الموجهين  متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -
 المؤهل العلمي نحو البرنامج التدريبي حسب متغيروالتقويم )  األهدافمجالي (وفي  ،االتجاهات ككل

متوسطات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ولصالح مؤهل دبلوم تأهيل تربوي، بينماوالتربوي 
 إلىتعزى  ليب)في مجاالت ( التصميم، المحتوى، األنشطة واألسا التربويينإجابات الموجهين  درجات
  .المؤهل العلمي والتربوي متغير

التربويين إجابات الموجهين  متوسطات درجات فروق ذات داللة إحصائية بينوجود ويعزو الباحث     
 نحو البرنامج التدريبي حسب متغيرمجالي (األهداف والتقويم ) وفي  ،على استبانة االتجاهات ككل

من  إلى اإلعداد التربوي للموجهين التربويين والتربوي ولصالح مؤهل دبلوم تأهيل تربوي المؤهل العلمي
مما مكنهم من إدراك أهمية األهداف  خالل المعارف التي اكتسبوها في مرحلة دبلوم التأهيل التربوي

ز على البرنامج التدريبي، وتعد هذه النتيجة منطقية كون مقررات مرحلة الدبلوم تركوالتقويم في 
  األهداف في كل مقرر وتوفر مقرر خاص بالتقويم التربوي.

أما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت (التصميم، المحتوى، األنشطة واألساليب)    
حول  بتدائياال تعليمال أهليةو  جامعيةال جازةاإلو  فربما يعود إلى عدم وجود مقررات في مرحلة الدبلوم

، أو تلك أنشطتها وأساليبهااختيار و وتحديد محتواها  بصفة عامة امج التدريبيةالبر كيفية تصميم 
  لذلك لم تظهر هذه الفروق في اتجاهاتهم نحو البرنامج التدريبي. ، الموجهين التربويينالخاصة ب

  :الحادية عشرةالفرضية 

التربويين على استبانة إجابات الموجهين  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
الخبرة في التوجيه  االتجاهات ككل وفي كل مجال من مجاالتها نحو البرنامج التدريبي حسب متغير

  التربوي.
 إجاباتالختبار هذه الفرضية ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

قترح لتدريبهم على أساليب التوجيه التربوي الموجهين التربويين والمتعلقة باتجاهاتهم نحو البرنامج الم
 ثم اسُتخدم اختبار تحليل التباين األحادي )،Web Quest( باستخدام نموذج طلب الموقع
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)ANOVA(  الختبار داللة الفروق الظاهرة بين المتوسطات الحسابية، والنتائج موضحة تفصيًال في
  الجدول اآلتي:

إجابات الموجهين  درجات) للفروق بين متوسطات ANOVAاألحادي( ) نتائج اختبار تحليل التباين50جدول(
  الخبرة في مجال التوجيه التربويحسب متغير  والمتعلقة باتجاھاتھم نحو البرنامج المقترح التربويين

متغير  مستويات 
 الخبرة

 المستوىالعدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

df
 متوسط
  المربعات

 fقيمة 
قيمة 
 الداللة

 القرار

 12 سنوات 5 من أقل

 األھداف

4.20 .331 
بين 

المجموعات
.408 2 .204 

1.476 
 

.243 
 

غير 
 دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 4.16 .391 
داخل 

المجموعات
4.559 33 .138 

 389. 3.92 8وأكثر سنوات 10 من
  35 4.967 الكلي

 377. 4.12 36  الكلي

 12 سنوات 5 من أقل

  التصميم

2.83 .550 
بين 

المجموعات
.201 2 .100 

.365 
 

.697 
 

غير 
 دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 2.69 .540 
داخل 

المجموعات
9.065 33 .275 

 442. 2.66 8وأكثر سنوات 10 من
  35 9.266  الكلي

 515. 2.73 36  الكلي

  المحتوى 12 سنوات 5 من أقل
  
  
  
  
 

4.08 .405 
بين 

المجموعات
.167 2 .083 

.561 
 

.576 
 

غير 
  دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 4.08 .327 
داخل 

المجموعات
4.909 33 .149 

 463. 3.92 8وأكثر سنوات 10 من
  35 5.076  الكلي

 381. 4.04 36  الكلي

 12 سنوات 5 من أقل

األساليب 
 واألنشطة

4.73 .345 
بين 

المجموعات
.132 2 .066 

.628 
 

.540 
 

غير 
 دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 4.77 .281 
داخل 

المجموعات
3.473 33 .105 

 375. 4.61 8وأكثر سنوات 10 من
  35 3.605  الكلي

 321. 4.72 36  الكلي

 12 سنوات 5 من أقل

 التقويم

3.68 .772 
بين 

المجموعات
.069 2 .034 

.092 
 

.913 
 

غير 
 دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 3.60 .535 
داخل 

المجموعات
12.379 33 .375 

 467. 3.71 8وأكثر سنوات 10 من
  35 12.448  الكلي

 596. 3.65 36  الكلي

 12 سنوات 5 من أقل

االختبار 
 ككل

3.90 .193 
بين 

المجموعات
.092 2 .046 

1.447 
 

.250 
 

غير 
 دالة

 أقل إلى سنوات 5 من
 سنوات 10 من

16 3.86 .171 
داخل 

المجموعات
1.047 33 .032 

 169. 3.77 8وأكثر سنوات 10 من
  35 1.139  الكلي

 180. 3.85 36  الكلي
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متوسطات درجات إجابات الموجهين وجود فروق دالة إحصائيًا بين عدم ) 50يتبين من الجدول (
، فقد بلغت الخبرة في التوجيه التربويتعزى لمتغير البرنامج المقترح  والمتعلقة باتجاهاتهم نحو التربويين

دالة إحصائيًا عند غير ) وهي قيمة 0.250( ) وبلغت قيمة الداللة1.447قيمة اإلحصائي ف (
ال توجد فروق ذات  :على أنه التي تنص قبول الفرضية الصفريةمما يدعو  ،)0.05( داللةمستوى ال

 ،داللة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات الموجهين التربويين على استبانة االتجاهات ككل
  .وفي كل مجال من مجاالتها نحو البرنامج التدريبي حسب متغير الخبرة في التوجيه التربوي

الباحث هذه النتيجة إلى أن أنشطة البرنامج التدريبي واألساليب التوجيهية التي تضمنها ويعزو 
نموذج طلب الموقع  كما أن وملبية الحتياجاتهم التدريبية، نكانت حسب توقعات الموجهين التربويي

)Web Quest( ،م ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تكون اتجاهاته يمتاز بمراعاته للفروق الفردية
  إيجابية نحو البرنامج على اختالف سنوات خبرتهم في التوجيه التربوي.
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  مقرتحات البحث:

  :اآلتية المقترحات الباحث قدم البحث نتائج ضوء وفي

ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في التوجيه التربوي واالنتقال بالتوجيه التربوي من التوجيه  - 1
  .إنشاء موقع إلكتروني خاص بالتوجيه التربوي والعمل على ،التقليدي إلى التوجيه اإللكتروني

في تدريب  )Web Quest(طلب الموقع  نموذجإلى تبني استخدام  التربيةدعوة وزارة  - 2
 الموجهين التربويين وسواهم من العاملين في العملية التعليمية.

تنويع األساليب التوجيهية التي يقوم بها الموجه التربوي من بحوث إجرائية ونشرات تربوية  - 3
  م.ليزيد من دافعية المعلمين وأداء أدوارهم المنوطة به

لتمكينه من إجراء المشاغل التربوية من  ،كافةتوفير المستلزمات التي يحتاجها الموجه التربوي  - 4
  أماكن، وأدوات، وسائل تعليمية، ودعم مادي.

فيما يتعلق ، العمل على زيادة فاعلية خطط البرامج التدريبية المقدمة للموجهين التربويين - 5
الواقع والتقدم و  االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين، بأهدافها ومحتواها بما يتالءم مع

  العلمي.
إقامة دورات تدريبية للموجهين التربويين تحت إشراف خبراء لتدريبهم على أساليب التوجيه  - 6

  التربوي المواكبة لعصر المعلومات والتكنولوجيا وتسهيل العملية التوجيهية.
لتمكينه من أداء  ،ن الذين يقومون بالتوجيه عليهمنصاب الموجه التربوي من المعلمي ضتخفي - 7

  الحاجات التوجيهية للمعلمين والعمل على تلبيتها. تشخيصمهامه على أكمل وجه في 
وما يشهده  ،لموجه التربوي في ظل التطور المعرفي والتكنولوجيلخاص عمل تطوير دليل  - 8

  ت.االعصر من مستجد
الموجه التربوي ومدير المدرسة بصفته موجهًا تربويًا تفعيل عمليات التنسيق والتعاون بين  - 9

  .في المدرسة مقيما
توجيه التربوي، للمفهوم الحديث الأسس ومعايير الختيار الموجهين التربويين في ضوء  وضع -10

  والكفايات التوجيهية التي ينبغي توافرها في المرشح لوظيفة الموجه التربوي.



	مقرتحات البحث

 

 
215

ويين على التدريب الميداني المرتبط باألدوار والمهام أن تركز برامج تدريب الموجهين الترب -11
  الوظيفية للموجهين التربويين. 

تحقيق التكامل والتوازن بين النظرية والتطبيق في برامج تدريب الموجهين التربويين وتنويع  -12
  أنشطتها.

مشاركة والمختصين في التوجيه التربوي وخبراتهم لل، االستعانة بآراء أساتذة الجامعات السورية -13
  في التخطيط لبرامج تدريب الموجهين التربويين. 
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  ملخص البحث

الموقع  برنامج مقترح لتدريب الموجهين التربـويين على أسالـيب التـوجيه التربـوي باستخدام نموذج طلب
)Web Quest(  

  »دراسة جتريبية على عينة من املوجهني الرتبويني العاملني يف اجلمهورية العربية السورية « 
  رسالة مقدمة لنيل درجـة الدكتوراه فـي التربيـة

  سليم أحمد سليم :إعداد الطالب       

  إشراف الدكتورة: سوزان المقطرنب

  األستاذ املساعد يف قسم املناهج وطرائق التدريس
تحديد االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أساليب التوجيه التربوي إلى  هدف البحث

 Webباستخدام نموذج طلب الموقع ( يهاتصميم برنامج مقترح لتدريب الموجهين التربويين علو 
Quest(  ه.اتجاهات الموجهين التربويين نحو وتقصي فاعليته، وتعرف  

  :األسئلة اآلتيةعن  إلى اإلجابةوسعى البحث 

مــــا االحتياجــــات التدريبيــــة للمــــوجهين التربــــويين علــــى أســــاليب التوجيــــه التربــــوي مــــن وجهــــة نظــــر  -1
 الموجهين التربويين أنفسهم؟

خطــــوات تصــــميم برنــــامج مقتــــرح لتــــدريب المــــوجهين التربــــويين علــــى أســــاليب التوجيــــه التربــــوي مــــا  -2
  )؟Web Questباستخدام نموذج طلب الموقع (

هــل هنــاك فــروق بــين متوســطات درجــات إجابــات المــوجهين التربــويين فــي التطبيــق القبلــي لالختبــار  -3  
  ؟لتربوي، الخبرة في التوجيه التربويتعزى إلى متغيرات: الجنس، المؤهل العلمي واالتحصيلي 

مـــا فاعليـــة البرنـــامج المقتـــرح لتـــدريب المـــوجهين التربـــويين علـــى أســـاليب التوجيـــه التربـــوي باســـتخدام  -4
  )؟Web Questنموذج طلب الموقع (

هل هناك فروق بين متوسـطات درجـات إجابـات المـوجهين التربـويين فـي التطبيـق البعـدي لالختبـار  -5
   ؟ى إلى متغيرات: الجنس، المؤهل العلمي والتربوي، الخبرة في التوجيه التربويتعز التحصيلي 

مــا اتجاهــات المــوجهين التربــويين نحــو البرنــامج المقتــرح لتــدريب المــوجهين التربــويين علــى أســاليب  -6
  ) ؟Web Questالتوجيه التربوي باستخدام نموذج طلب الموقع (
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المــــوجهين التربــــويين نحــــو البرنــــامج المقتــــرح لتــــدريب المــــوجهين هــــل هنــــاك فــــروق بــــين اتجاهــــات  -7
تعـزى إلـى ) Web Questالتربـويين علـى أسـاليب التوجيـه التربـوي باسـتخدام نمـوذج طلـب الموقـع (
  ؟ متغيرات: الجنس، المؤهل العلمي والتربوي، الخبرة في التوجيه التربوي 

 وتكمن أهمية البحث في النقاط اآلتية:

كونــه ) Web Questار التكنولوجيــا فــي التــدريب، وخاصــة نمـــوذج طلــب الموقــع (أهميــة اســتثم - 1
 .  اإلنترنتو  للحاسوبواالستعمال العقالني  ،يجمع بين التخطيط التربوي المحكم

دوره فــي تطــوير و  ،واالرتقــاء بأدائــه ،أهميــة عمــل الموجــه التربــوي فــي تحقيــق النمــو المهنــي للمعلــم - 2
 التربوية.مختلف جوانب العملية 

 ،بالمعلومــات والمهــارات والخبــرات الالزمــة لــه فــي عملــه الموجــه التربــوي تزويــدأهميــة التــدريب فــي  - 3
 .مما يزيد من كفاءته وٕانتاجيته ،على نحو سليم وتوجيههمع المعلم  ليكون أقدر على التعامل

التربـــوي باســـتخدام قـــد يســـهم البرنـــامج المقتـــرح لتـــدريب المـــوجهين التربـــويين علـــى أســـاليب التوجيـــه  - 4
) فـــي تحســـين أداء المـــوجهين التربـــويين ألســـاليب التوجيـــه Web Questنمــــوذج طلـــب الموقـــع (

 التربوي.

وتوظيفهــا لتلبيــة احتياجــات المعلمــين  ،ن الموجــه التربــوي مــن أســاليب التوجيــه التربــوييأهميــة تمكــ - 5
 التوجيهية وتجويد مختلف جوانب العملية التعليمية.

) المصــمم مــن قبــل Web Questالمــوجهين التربــويين لنمــوذج طلــب الموقــع ( قــد يســهم اســتخدام - 6
 الباحث في تعميق التدريب الذاتي لديهم.

 Webمـــا يمثلـــه هـــذا البحـــث مـــن محاولـــة استشـــرافية إلمكانيـــة اســـتخدام نمـــوذج طلـــب الموقـــع ( - 7

Questعمـل ل فـي مجـاو والذي يمكن توظيفه في مجال عمل الموجهين التربـويين،  ،) في التدريب
 .كذلكالمديرين والمعلمين والمدربين 

التــي تناولــت البحــث فــي  األولــى مــن البحــوث المحليــة -فــي حــدود علــم الباحــث –يعــد هــذا البحــث  - 8
 ).Web Questباستخدام نموذج طلب الموقع (التربويين مجال تدريب الموجهين 

ذي المجموعة الواحدة لقيـاس فاعليـة  المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبيتم استخدام كل من  
  البرنامج التدريبي المقترح في إكساب الموجهين التربويين أساليب التوجيه التربوي.

  وقد أجري البحث وفق الخطوات اآلتية:
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المعاصرة  ةعن تدريب الموجهين التربويين في ضوء االتجاهات التربوي ريةالقيام بدراسة نظ - 1
  واستثمار التكنولوجيا.

تصميم استبانة بغرض تحديد االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين على أساليب التوجيه  - 2
 التربوي من وجهة نظرهم وتطبيقها. 

) لتدريب الموجهين Web Questتصميم برنامج تدريبي باالعتماد على نموذج طلب الموقع ( - 3
 ة احتياجهم للتدرب عليها.التربويين على أساليب التوجيه التربوي التي كشف تحليل االستبان

 بناء اختبار تحصيلي لتحديد درجة تمكن الموجهين التربويين من أساليب التوجيه التربوي. - 4

اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج التدريبي المعتمد على  تعرف تصميم استبانة بغرض - 5
 ).Web Questنموذج طلب الموقع (

ة تمكن الموجهين التربويين من أساليب التوجيه التربوي تطبيق االختبار التحصيلي لتحديد درج - 6
 قبل تطبيق البرنامج التدريبي عليهم.

 تطبيق البرنامج التدريبي على مجموعة الموجهين التربويين. - 7

إعادة تطبيق االختبار التحصيلي لتحديد درجة تمكن الموجهين التربويين من أساليب التوجيه  - 8
دريبي عليهم، والمقارنة ما بين نتائجهم في التطبيق القبلي التربوي بعد تطبيق البرنامج الت

 والبعدي.

استبانة االتجاهات لتعرف اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج التدريبي المعتمد  تطبيق - 9
 ) بعد خضوعهم للبرنامج التدريبي.Web Questعلى نموذج طلب الموقع (

 .النتائج ومعالجتها إحصائياً  تفريغ -10

 مناقشة النتائج وتفسيرها وتقديم المقترحات. -11

مديريات التربية في  العاملين في الموجهين التربويين جميع منبحث لل األصليمجتمع الوتكون 
في  ) موجهًا وموجهة تربوية134والبالغ عددهم ( .، ريف دمشق، القنيطرةدمشق ات:محافظمن  كل

من الموجهين التربويين الذين أظهرت نتائج عينة البحث ). بينما تكونت 2014/2015( العام الدراسي
رغبة في االشتراك  ايهم على أساليب التوجيه التربوي من جهة، وأبدو االستبانة وجود حاجات تدريبية لد

وموجهة أي بنسبة أكثر من  تربوياً  ) موجهاً 36في البرنامج التدريبي من جهة ثانية، وقد بلغ عددهم (
 %) من المجتمع األصلي. 26(
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  واقتصر البحث على الحدود اآلتية:

مديريات التربية  العاملين في الموجهين التربويينجميع البحث على  أجري الحدود المكانية: - 1
  .، ريف دمشق ، القنيطرةدمشق ات:محافظمن  في كل

 لبحث في الفصل الدراسي الثاني العام الدراسيل الميداني تطبيقجرى ال الحدود الزمانية: - 2
)2014-2015.(  

التربويين العاملين على الموجهين  طبقت استبانة تحديد االحتياجات التدريبية الحدود البشرية: - 3
والبالغ عددهم  في مديريات التربية في كل من محافظات: دمشق، ريف دمشق، القنيطرة

) 36وموجهة، بينما طبق البرنامج التدريبي على عينة منهم بلغ حجمها ( تربوياً  ) موجهاً 134(
  .وموجهة تربوياً  موجهاً 

 تقتصر الحدود الموضوعية على: :موضوعيةالحدود ال -4

، النشرة اإلجرائيأساليب التوجيه التربوي ( المشغل التربوي ، التعليم المصغر، البحث  -
   .التربوية)

م) من خالل اختبار يتقو  ،تركيب ،تحليل ،تطبيق ،فهم ( تذكر، قياس المستويات المعرفية -
   .التحصيل

 قياس اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج التدريبي المقترح. -

  استخدم الباحث األدوات اآلتية: و 

استبانة لتحديد احتياجـات المـوجهين التربـويين للتـدرب علـى أسـاليب التوجيـه التربـوي مـن وجهـة  - 1
 نظر الموجهين التربويين أنفسهم. 

 Webبرنـــامج تـــدريبي مقتـــرح قـــام الباحـــث بتصـــميمه باالعتمـــاد علـــى نمـــوذج طلـــب الموقـــع ( - 2

Quest على أساليب التوجيه التربوي.) لتدريب الموجهين التربويين 

اختبـــار تحصـــيلي لقيـــاس المســـتوى المعرفـــي للمـــوجهين التربـــويين فيمـــا يتعلـــق بأســـاليب التوجيـــه  - 3
 التربوي قبل تطبيق البرنامج التدريبي المقترح وبعده.

اتجاهات الموجهين التربويين نحو البرنامج المقترح لتدريب الموجهين التربويين  لتعرفاستبانة  - 4
 ).Web Questليب التوجيه التربوي باستخدام نموذج طلب الموقع (على أسا
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   وأسفر التطبيق الميداني ألدوات البحث عن النتائج اآلتية:

ن تقديرات الموجهين التربويين لدرجة االحتياج التدريبي على أساليب التوجيه التربوي جاءت إ - 1
 متوسطاتهاورتبت المحاور تنازليًا حسب قيم )، 2.72وبمتوسط حسابي ( ،بدرجة متوسطة

التعليم  ،النشرات التربوية ،المشغل التربوي ،البحث اإلجرائي :اآلتيالحسابية على النحو 
الدورات  ،االجتماعات التربوية ،الندوات التربوية ،الدروس التوضيحية ،تبادل الزيارات ،المصغر
  .الزيارة الصفية ،القراءات الموجهة ،التدريبية

معيار الحكم على تقدير  بحسب جاءت ضمن تقديري (كبيرة وكبيرة جدًا)هناك أربعة محاور  - 2
  .المصغرالتعليم  ،النشرات التربوية ،المشغل التربوي اإلجرائي،البحث  :وهي االحتياج التدريبي

التربويين في التطبيق إجابات الموجهين  متوسطي درجات يوجد فرق ذو داللة إحصائية بينال  -3
 ات:القبلي لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب متغير 

  الخبرة في التوجيه التربوي. والتربوي، المؤهل العلمي ،الجنس

داللــة إحصـــائية بــين متوســـطي درجـــات إجابــات المـــوجهين التربــويين فـــي التطبيقـــين  ويوجــد فـــرق ذ -4
: ةوفـــي كـــل أســـلوب مـــن األســـاليب التوجيهيـــة األربعـــ ،لالختبـــار التحصـــيلي ككـــلالقبلـــي والبعـــدي 

ـــيم المصـــغر، النشـــرة التربويـــ وفـــي كـــل مســـتوى مـــن  ، البحـــث اإلجرائـــي)،ة(المشـــغل التربـــوي، التعل
ن حجـــم األثـــر فـــي اختبـــار التحصـــيل الكلـــي بلـــغ إ التطبيـــق البعـــدي، و  ولصـــالح المعرفيـــة همســـتويات

  .)1.5( Black المعدل المعيارية التي حددها بالك وبلغت نسبت الكسب)، 0.98(

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات إجابات الموجهين التربويين في التطبيق  -5
 ،وفي كل مستوى من المستويات المعرفية حسب متغير الجنس ،البعدي لالختبار التحصيلي ككل

 الخبرة في التوجيه التربوي. والتربوي، المؤهل العلمي

ن اتجاھات الموجھين نحو البرنامج التدريبي المقترح لتدريبھم على أساليب التوجيه التربوي إ -6
 كانت إيجابية.
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التربويين على استبانة إجابات الموجهين  متوسطي درجات ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين -7
ومتغير  الجنس لبرنامج التدريبي حسب متغيروفي كل مجال من مجاالتها نحو ا ،االتجاهات ككل

   .الخبرة في التوجيه التربوي
التربويين على إجابات الموجهين  متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -8

 نحو البرنامج التدريبي حسب متغيرمجالي (األهداف والتقويم ) وفي  ،استبانة االتجاهات ككل
ال توجد فروق ذات داللة  والتربوي ولصالح مؤهل دبلوم تأهيل تربوي، بينما المؤهل العلمي
في مجاالت (التصميم، المحتوى،  التربويينإجابات الموجهين  متوسطات درجات إحصائية بين

  .المؤهل العلمي والتربوي تعزى إلى متغير األنشطة واألساليب)

  :اآلتية المقترحات الباحث قدم البحث نتائج ضوء فيو

ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في التوجيه التربوي واالنتقال بالتوجيه التربوي من التوجيه  - 1
  .إنشاء موقع إلكتروني خاص بالتوجيه التربوي والعمل على ،التقليدي إلى التوجيه اإللكتروني

في تدريب  )Web Quest(طلب الموقع  نموذجإلى تبني استخدام  دعوة وزارة التربية - 2
 الموجهين التربويين وسواهم من العاملين في العملية التعليمية.

تنويع األساليب التوجيهية التي يقوم بها الموجه التربوي من بحوث إجرائية ونشرات تربوية  - 3
  ليزيد من دافعية المعلمين وأداء أدوارهم المنوطة بهم.

لتمكينه من إجراء المشاغل التربوية من  ،توفير المستلزمات التي يحتاجها الموجه التربوي كافة - 4
  أماكن، وأدوات، وسائل تعليمية، ودعم مادي.

فيما يتعلق ، العمل على زيادة فاعلية خطط البرامج التدريبية المقدمة للموجهين التربويين - 5
الواقع والتقدم و  االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين، بأهدافها ومحتواها بما يتالءم مع

  مي.العل
إقامة دورات تدريبية للموجهين التربويين تحت إشراف خبراء لتدريبهم على أساليب التوجيه  - 6

  التربوي المواكبة لعصر المعلومات والتكنولوجيا وتسهيل العملية التوجيهية.
لتمكينه من أداء  ،نصاب الموجه التربوي من المعلمين الذين يقومون بالتوجيه عليهم ضتخفي - 7

  الحاجات التوجيهية للمعلمين والعمل على تلبيتها. تشخيصوجه في مهامه على أكمل 
وما يشهده  ،لموجه التربوي في ظل التطور المعرفي والتكنولوجيلخاص عمل تطوير دليل  - 8

  ت.االعصر من مستجد
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تفعيل عمليات التنسيق والتعاون بين الموجه التربوي ومدير المدرسة بصفته موجهًا تربويًا  - 9
  .في المدرسة مقيما

توجيه التربوي، للمفهوم الحديث الأسس ومعايير الختيار الموجهين التربويين في ضوء  وضع -10
  والكفايات التوجيهية التي ينبغي توافرها في المرشح لوظيفة الموجه التربوي.

أن تركز برامج تدريب الموجهين التربويين على التدريب الميداني المرتبط باألدوار والمهام  -11
  ين التربويين. الوظيفية للموجه

تحقيق التكامل والتوازن بين النظرية والتطبيق في برامج تدريب الموجهين التربويين وتنويع  -12
  أنشطتها.

والمختصين في التوجيه التربوي وخبراتهم للمشاركة ، االستعانة بآراء أساتذة الجامعات السورية -13
  في التخطيط لبرامج تدريب الموجهين التربويين. 
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  املـــالحق
  

  موضوع الملحق رقم الملحق
  قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات البحث.  1

  .استبانة تحديد االحتياجات التدريبية للموجهين التربويين  2

  .االختبار التحصيلي  3
  .التحصيليسلم تصحيح االختبار   4
  .البرنامج التدريبي الذي شاركوا به نحوالموجهين التربويين اتجاهات استبانة   5

  كتاب وزارة التربية المتضمن الموفقة على تطبيق البرنامج التدريبي وأدواته.  6

  .البرنامج التدريبي  7
  .معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار التحصيلي  8
  .مفردات االختبار التحصيليمعامالت تمييز   9
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   )1امللحق رقم (

  قائمة بأمساء السادة حمكمي أدوات البحث

  
  الصفة  االسم  م

  في قسم المناهج وطرائق التدريس ةاألستاذ  د. صالحة سنقر .أ  1

  األستاذ في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. فواز العبد اهللا أ.  2

  األستاذ في قسم المناهج وطرائق التدريس  جمعة إبراهيمد.  أ.  3

  األستاذ المساعد في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. رانيا صاصيال  4

  المدرس في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. خلود الجزائري  5

  المدرس في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. ابتسام فارس  6

  وطرائق التدريسالمدرس في قسم المناهج   د. سعدة ساري  7

  المدرس في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. محمد صليبي  8

  عمال في قسم المناهج وطرائق التدريساألمدير   د. دالل أبو شاهين  9

  قائم باألعمال في قسم المناهج وطرائق التدريسال  د. أمين شيخ محمد  10

  التدريسالمحاضر في قسم المناهج وطرائق   د. عصمت اهللا رمضان  11
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  )2امللحق رقم ( 

  استبانة حتديد االحتياجات التدريبية للموجهني الرتبويني

  جامعة دمشق
   كلية التربية

  
  الموجه التربوي المحترم / الموجهة التربوية المحترمة

  تحية طيبة وبعد :
التربـــويين علــى أسالـــيب برنــامج مقتــرح لتــدريب المــوجهين  تصــميم لمــا كــان الباحــث يقــوم ببحــث حــول   

 تحديـد بهـدف التاليـة بانةأعد االست فقد)، Web questالتـوجيه التربـوي باستخدام نموذج طلب الموقع (
  على أسالـيب التـوجيه التربـوي وحصرها.  التدريبية كماحتياجات

م ســـتعطون ونظـــرًا لمـــا تتمتعـــون بـــه مـــن أمانـــة علميـــة، ومكانـــة تربويـــة مرموقـــة، فـــإنني علـــى ثقـــة بـــأنك 
االســتبانة جــَل اهتمــامكم وتجيبــون عنهــا بكــل دقــة وموضــوعية، مــع العلــم أن إجابــاتكم لــن تســَتخدم إال 

  لغرض البحث العلمي. 
   تعليمات االستبانة

تتكــون االســتبانة مــن قســمين: القســم األول للمعلومــات العامــة، والقســم الثــاني يحتــوي علــى أســـاليب    
صــيغت كحاجــات للموجــه التربــوي  ،جموعــة مــن المعــارف والمهــاراتتوجيهيــة تنــدرج تحــت كــل أســلوب م

ليستخدمها في رفع مستوى أداء المعلم وتحسين العملية التعليميـة بجوانبهـا كافـة، والمطلـوب منـك تحديـد 
واحـــدة مـــن الخيـــارات المعروضـــة. والباحـــث رهـــن  ةوذلـــك باختيـــار إجابـــ ،درجـــة احتياجـــك للتـــدرب عليهـــا

                                          طلبكم ألي استيضاح تريدونه، وشكرًا لتعاونكم.
  ) في المربع المناسب:    √القسم األول : المعلومات العامة : يرجى التفضل بوضع إشارة (

  نثىالجنس:           ذكر                      أ -1
  المؤهل العلمي والتربوي: -2  
أهلية تعليم ابتدائي            معهد إعداد مدرسين              إجازة جامعية                                        

  دبلوم تأهيل تربوي           دبلوم دراسات عليا                 ماجستير                   
 لخبرة في التوجيه التربوي : ــ سنوات ا3

  سنوات وأكثر                  10سنوات          10إلى أقل من  5سنوات             5أقل من                  
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درجـة احتياجـك قراءة كل فقرة مـن فقـرات االسـتبانة برويـة، ومـن ثـم حـدد التفضل ب الرجاء :الثاني لقسما
    :التي تعبر عن رأيك الخانة في)  √ ( إشارة بوضع للتدرب عليها وذلك

  

 م
  العــــبــارات

 
  درجة االحتياج التدريبي

  قليلة جداً   قليلة متوسطة كبيرة جداً  كبيرة

 : أسلوب الزيارة الصفية أوالً 

1 
التخطــــيط للقيــــام بالزيــــارة الصــــفية للمعلمــــين بنــــاء علــــى احتياجــــاتهم 

  المهنية.
     

      الزيارة الصفية للمعلمين.توضيح أهداف   2
      حول معايير الموقف التعليمي الجيد. االتفاق مع المعلمين 3
       زيادة قدرة المعلم على إتقان المهارات األدائية.  4
       تحديد مواطن الضعف والقوة لدى المعلم. 5

6 
عنـــد شـــعورهم  فـــي الصـــفتشـــجيع المعلمـــين علـــى دعوتـــك لزيـــارتهم 

 .بالحاجة لتوجيهاتك
     

7  
تقــويم التالميــذ فــي أثنــاء الزيــارة الصــفية للتأكــد مــن مــدى اســتيعابهم 

 للخبرات التعليمية.
     

       استخدام البطاقة المناسبة للتقويم الموضوعي للمعلمين.   8

9  
وضـــــع بـــــرامج لمعالجـــــة المشـــــكالت التـــــي يـــــتم كشـــــفها فـــــي الزيـــــارة 

  الصفية.
     

       .مع المعلمينجيدة عالقات إقامة عمل على ال  10
 ثانيًا: االجتماعات العامة

      توضيح مفهوم االجتماعات العامة كأسلوب توجيهي. 11
      .للمعلمين بيان أهمية االجتماعات العامة 12
      .للمعلمين تحديد أهداف االجتماعات العامة 13
      المعلمين لتنفيذ االجتماعات العامة.التخطيط التعاوني مع   14
       تعرف شروط االجتماعات العامة.  15
       .في االجتماعات العامة تقبل أفكار المعلمين ومقترحاتهم  16

17  
اتخاذ القـرارات الجماعيـة فـي االجتمـاع التربـوي لتعزيـز التعـاون بـين 

  المعلمين.
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       .للمعلمين األفكار بطريقة واضحة إيصالالقدرة على   18

تحفيــز المعلمــين علــى اقتــراح الحلــول المناســبة للمشــكالت التعليميــة   19
  التي تواجههم. 

     

       تشجيع المعلمين على تبادل اآلراء فيما بينهم.  20
 ثالثًا : الدروس التوضيحية

       .للمعلمين توضيح مفهوم الدرس التوضيحي  21
         .للمعلمين تحديد أهداف الدرس التوضيحي  22
       توضيح كيفية تخطيط الدرس التوضيحي للمعلمين.  23
       .للمعلمين بيان أهمية الدرس التوضيحي  24
       .للمعلمين تعرف شروط الدرس التوضيحي  25
       تطوير األداء المهني لمهارة من مهارات التدريس للمعلمين. 26

27 
أفضــــــل األســــــاليب لتشــــــجيع المعلمــــــين علــــــى تقــــــديم دروس  معرفــــــة

  توضيحية.
     

       القدرة على تعديل سلوك المعلمين من خالل الدرس التوضيحي. 28

29  
ج التعلــــيم التــــي يقــــدمها ذالحــــرص علــــى اســــتفادة المعلمــــين مــــن نمــــا

  المعلمون المتميزون.
     

30 
مــدى تأثيرهــا علــى متابعــة نتــائج الــدروس التوضــيحية للوقــوف علــى 

 األداء الفعلي للمعلمين في صفوفهم.
     

 رابعًا: القراءات الموجهة
       .للمعلمين توضيح مفهوم القراءات الموجهة 31
      .  للمعلمين التخطيط للقراءات الموجهة 32
      .للمعلمين تحديد أهداف القراءات الموجهة 33
      توجيه المعلمين الختيار القراءات المناسبة لهم.  34
      في مجال القراءات الموجهة. للمعلمين تقدير االحتياجات التوجيهية 35

36  
الحــــــرص علــــــى إرشــــــاد المعلمــــــين إلــــــى المراجــــــع العلميــــــة المثريــــــة 

 للمعلومات.
     

      تنمية عادات القراءة الجيدة لدى المعلمين.  37

علـــى معالجــــة قضــــايا اإلدارة الصـــفية مــــن خــــالل  ينالمعلمــــتـــدريب   38
 القراءات.
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      توجيه المعلمين إلى اإلفادة من مصادر المعلومات اإللكترونية.  39
      متابعة مدى استفادة المعلمين من محتويات المكتبة المدرسية.  40

 خامسًا : المشغل التربوي

       .للمعلمين توضيح مفهوم المشغل التربوي 41
      .للمعلمين تحديد أهداف المشغل التربوي  42
      .للمعلمين التخطيط إلعداد المشغل التربوي  43

تحديد بعض المشـكالت التربويـة وسـبل عالجهـا مـن خـالل المشـغل   44
 التربوي.

     

      .تنمية األداء المهني للمعلم من خالل المشغل التربوي  45
      المعلمين على مهارات العمل الجماعي والعمل ضمن فريق.تدريب   46
      .القدرة على حل المشكالت باتباع خطوات األسلوب العلمي  47
      تدريب المعلمين على القيام بالتجارب العلمية.  48

مـــن خـــالل المشـــغل  ابتكـــار وســـائل تعليميـــة جديـــدة توضـــيح كيفيـــة  49
 التربوي

     

      .بناء االختبارات الصفية بحسب جدول المواصفاتشرح كيفية   50
 سادسا: الدورات التدريبية

       .للمعلمين التخطيط للدورات التدريبية 51
        .للمعلمين تحديد أهداف الدورات التدريبية 52
      تقدير االحتياجات التدريبية للمعلمين. 53
      .للمعلمين تحديد محتوى الدورات التدريبية 54
      المناسبة لهم. تشجيع المعلمين لاللتحاق بالدورات التدريبية 55
      اختيار الطرائق واألساليب التدريبية المناسبة.  56
      على مواصلة نموهم المهني.تحفيز المعلمين   57
      زيادة الخبرات والمهارات العملية للمعلمين.  58
      العمل على تلبية االحتياجات التدريبية للمعلمين.   59

60  
معرفـــة الفائـــدة التـــي اكتســـبها المعلمـــون نتيجـــة تقـــويم أثـــر التـــدريب ل

 . من خالل ممارساتهم العملية مشاركتهم في الدورات التدريبية
     

 سابعًا: التعليم المصغر
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       .للمعلمين توضيح مفهوم التعليم المصغر 61
      .  للمعلمين تحديد شروط التعليم المصغر  62
      التخطيط إلجراء درس مصغر.  63
      .للمعلمين بيان أهداف التعليم المصغر  64
      القدرة على تجزئة العملية التعليمية إلى مهام تعليمية صغيرة.  65

66  
تــدريب المعلمــين علــى إتقــان المهــارات التعليميــة فــي موقــف تعليمــي 

 مصغر.
     

67  
ــــى األداء  القــــدرة علــــى إيجــــاد الجــــو المناســــب لتحفيــــز المعلمــــين عل

 المبدع.
     

تنويع طرائق التدريس حسـب متطلبـات الموقـف توجيه المعلمين إلى   68
 .التعليمي

     

      توجيه المعلمين نحو األساليب المتطورة في تطوير أدائهم المهني.  69
      النقد الذاتي لعملهم.تشجيع المعلمين على   70

 ثامنًا: تبادل الزيارات

71 
توضـــيح مفهـــوم أســـلوب تبـــادل الزيـــارات بـــين المعلمـــين كأســـلوب 

  توجيهي
     

      .للمعلمين بيان أهمية أسلوب تبادل الزيارات 72
      .للمعلمين تحديد أهداف أسلوب تبادل الزيارات 73
      .بين المعلمين الزياراتالتخطيط لتنفيذ أسلوب تبادل  74
      تنظيم برنامج زمني لتبادل الزيارات بين المعلمين. 75
      .مع المعلمين تحليل المواقف التعليمية ومناقشتها  76
       توفير أجواء الثقة والمحبة بين المعلمين.  77

78  
ــــبعض لتحســــين  ــــادة مــــن بعضــــهم ال ــــى اإلف ــــدريب المعلمــــين عل ت

  التعليمية.كفاياتهم 
     

توجيــه المعلمـــين إلــى ضـــرورة تقبــل النقـــد اإليجــابي والموضـــوعي   79
  من زمالئهم.

     

        بين المعلمين. الخبراتتبادل توفير فرص التعاون المشترك و   80
 تاسعًا: الندوات التربوية

     توضـــيح مفهـــوم النـــدوة التربويـــة وتحديـــد األهـــداف والموضـــوعات  81
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  المراد طرحها
      التخطيط المنظم إلقامة الندوات التربوية للمعلمين.  82
      .توضيح أهداف الندوات التربوية للمعلمين  83
      بيان أهمية الندوات التربوية للمعلمين.  84
      دارة الجيدة للندوات التربوية.اإلالقدرة على   85
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  )3امللحق رقم (

  االختبار التحصيلي

  جامعة دمشق

   كلية التربية
  

  الموجه التربوي المحترم / الموجهة التربوية المحترمة
  تحية طيبة وبعد :

لما كان الباحث يقوم ببحث حول تصميم برنامج مقترح لتدريب الموجهين التربـويين على أسالـيب    
تحصيلي يهدف  اختبار )، فقد أعدWeb Questالتـوجيه التربـوي باستخدام نموذج طلب الموقع (

: (المشغل اآلتيةلقياس الجانب المعرفي لدى الموجهين التربويين المتعلق بأساليب التوجيه التربوي 
التربوي، التعليم المصغر، النشرة التربوية، البحوث اإلجرائية)،علمًا أن االختبار سيطبق قبل تطبيق 

  البرنامج المقترح وبعده. 
ونظرًا لما تتمتعون به من أمانة علمية، ومكانة تربوية مرموقة، فإنني على ثقة بأنكم ستعطون االختبار 

ة وموضوعية، مع العلم أن إجاباتكم لن تسَتخدم إال لغرض البحث جَل اهتمامكم وتجيبون عنه بكل دق
  العلمي. 

  تعليمات االختبار:
 ةموزع أسئلة يتكون االختبار من قسمين: القسم األول للمعلومات العامة، والقسم الثاني يحتوي على   

وقد  اإلجرائية)، األتية: (المشغل التربوي، التعليم المصغر، النشرة التربوية، البحوث حاورعلى الم
صيغت أسئلة االختبار على شكل اختيار من متعدد، وقد وضع الباحث أربعة بدائل لكل سؤال، ويرجو 

، والباحث رهن طلبكم ألي استيضاح أكثر صحةمنكم وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي ترون أنها 
  تريدونه، وشكرًا لتعاونكم.                                        

  ) في المربع المناسب:√يرجى التفضل بوضع إشارة (األول: المعلومات العامة:  القسم
  ذكر                          أنثى           الجنس:   - 1
  المؤهل العلمي: - 2

  دبلوم تأهيل تربوي               إجازة جامعية          أهلية تعليم ابتدائي                         
 سنوات الخبرة في التوجيه التربوي :  -ـ3

  سنوات وأكثر                  10من       سنوات   10سنوات إلى أقل من  5من         سنوات    5أقل من     
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  القسم الثاني: أسئلة االختبار
يارات فيما يأتي مجموعة من العبارات الناقصة، يمكن استكمالها باختيار اإلجابة الصحيحة من الخ

  .األربعة الموضوعة
 :المشغل التربويمفهوم عن أي العبارات اآلتية تعبر  -1

بغية إنجاز عمل بشكل  ،تطوير منظم للمواقف والمعارف والمهارات والسلوك لدى شخص ما  - أ
  .أفضل

نشاط تعاوني عملي لمجموعة من المعلمين تحت إشراف قيادات تربوية ذات خبرة مهنية   - ب
  .واسعة

وبحضور عدد من  ،متميز داخل الصف علممنشاط عملي يقوم به الموجه التربوي أو   - ت
  .المعلمين

د لتطوير ين الجدالمعلممجموعة من بين الموجه التربوي و له مسبق التخطيط ال نشاط يتم  - ث
 .مهاراتهم

 من أهداف المشغل التربوي: -2
  .تفاق على معايير الموقف التعليمي الجيداال  - أ
 وحل المشكالت التربوية. مهارات البحث العلميإكساب المعلمين   - ب
  . وضع المعلمين في مواقف تساعد على إزالة الحواجز فيما بينهم  - ت
 الوقوف على مدى تطبيق المعلم للمنهاج.  - ث

  
  عن متطلبات نجاح المشغل التربوي: تعبيرأي من العبارات اآلتية أقل دقة في ال -3

 مشاركة المعلمين المتميزين فقط.   - أ
  . المناسب لعمل المجموعاتالمكان   - ب
  .المقاعد المريحة بحيث تكون سهلة الحركة  - ت
 الوسائل التعليمية والتجهيزات المخبرية.  - ث
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  :المشغل التربويعن أسس  تعبيرأي من العبارات اآلتية أكثر دقة في ال -4
 .التربوي التخطيط التعاوني الجيد لموضوع المشغل  - أ
  .المدعوين باهتمامات عالقة له عصرياً  موضوعه يكون أن  - ب
  .الحرص على ضبط الزمن المقرر لكل متحدث والزمن المخصص للنقاش  - ت

 .تفاق على معايير الموقف التعليمي الجيداال  - ث

 
  :المشاغل التربوية التي يقوم بها الموجه التربويخطوات إجراء من  -5

  . معرفة أوضاع المعلم لتكوين فكرة سليمة عن حاجاته  - أ
  المعلمين والميدان.اختيار الموضوعات التي تلبي حاجات   - ب

  معرفة أوضاع المدارس.   - ت

 توافر الدعم المادي.  - ث

 تتيح المشاغل التربوية التي يقوم بها الموجه التربوي: -6
واقتراح الحلول المناسبة  ،تدريب المعلمين على استخدام األساليب العلمية في التفكير  - أ

  مشكالت.لل
  االستفادة من التغذية الراجعة وأساليب التعزيز.  - ب
  أهداف خطة الموجه التربوي للمعلمين.ح يتوض  - ت
مما يمكنهم من زيادة التعاون  ،وضع المعلمين في مواقف تساعدهم على إزالة الحواجز بينهم  - ث

 فيما بينهم.
 من أهم الصعوبات التي تحول دون نجاح المشغل التربوي: -7

 قلة االستفادة من ذوي الخبرة في مجال تنظيم المشغل التربوي وتحقيق الهدف منه.  - أ
  ضعف قدرة المعلمين على العمل الجماعي بروح الفريق. - ب
  ضعف جدية المعلمين في المشاركة الحقيقية فيه.  - ت
 ضعف اإلعداد الكافي للمعلمين في مجال تحديد المشكالت وتناولها في المشغل التربوي.  - ث
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  من الموضوعات التي يمكن تناولها في المشغل التربوي: -8
  . التربوية وشرح أبعادهاتزويد المعلمين ببعض المفاهيم    - أ
  .كيفاً  و كماً  التالميذ مشاركة تحسين مهارة على التدريب  - ب
  .دراسية وحدات محتوى تحليل  - ت

 .التدرب على مهارة طرح األسئلة  - ث

 
 التعليم المصغر: عن مفهوم  تعبرأي العبارات اآلتية  -9

  .نشاط تدريبي ينفذ خالل فترة زمنية تعقد لتلبية حاجة تدريبية معينة  - أ
  .زيارة معلم أو أكثر لمعلم آخر داخل الموقف التعليمي   - ب
  .وتحليل أداء المعلم إلى مجموعة من المهارات السلوكية ،تحليل العملية التعليمية   - ت

وبحضور  نشاط عملي يقوم به الموجه التربوي أو أحد المعلمين المتميزين داخل الصف  - ث
 .المعلمين

 
 من أهداف التعليم المصغر: -10

   .مهارة معينة أو أسلوب محددالتركيز على   - أ
  .لصف الدراسيافي  في المواقف التعليمية المتعددةمالحظة المعلم  - ب
  .التأكد من توافر بيئة موائمة تشجع التالميذ على التعلم - ت
 .تحقيق التكامل بين جهود المعلمين والتنسيق بينها - ث

 
 :مبررات استخدام التعليم المصغرمن   -11

  .لعدد كبيير من المعلمين يوفر فرص حقيقية للنمو المهني   - أ
  يقوي عالقة المعلمين مع بعضهم البعض ومع اإلدارة.  - ب
  .سهل عملية التدريبي  - ت
 يقدم تغذية راجعة مؤجلة.  - ث
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 : عناصر التعليم المصغر العبارات األتية ليست من منأي  -12
  . معلومة واحدة أو مفهوم أو مهارة أو اتجاه معين يراد تعليمه  - أ

 .)طالب في العادة 10 -5عدد قليل من الطلبة (  - ب

  .دقائق في المتوسط) 10زمن محدد للتدريس (   - ت

 اقتناع الملمين بأهميتها في العملية التعليمية. - ث

عند بدء الموجه التربوي بعرض خطوات التعليم المصغر للمعلمين، أي العبارات التالية يمكن  -13
 :أي يتبع

  دورًا في هذا الموقف. قيام الموجه التربوي بتصور موقف تعليمي، ثم إعطاء كل معلم  - أ

  التعرف على أوضاع المعلمين وظروفهم.  - ب

  .تحديد المهارات التدريسية التي يراد تدريب المعلمين عليها  - ت

 التعرف على أوضاع التالميذ ومشكالتهم.  - ث

 :من مميزات التعليم المصغر كأسلوب توجيهي  -14
  ) دقيقة.25- 20يحتاج إلى وقت قصير (  - أ
 تدخل في الموقف التعليمي.تيسير العوامل المعقدة التي   - ب
  العمل على تنمية مهارات المعلمين بشكل متكامل. - ت
 إتاحة فرص النمو للمعلمين عن طريق العمل لتحقيق أهداف مشتركة.  - ث

  :التدرب عليهامن أمثلة المهارات التي يمكن استخدام التعليم المصغر في  -15
ً    - أ   .التدريب على مھارة تحسين مشاركة التالميذ كماً وكيفا
  في المناهج المقررة. تحليل محتوى وحدات دراسية  - ب

  إنتاج وسائل تعليمية.  - ت

  إعداد بنود االختبارات.  - ث
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 :عن مفهوم البحث اإلجرائي تعبرأي من العبارات   -16
نشاط تعاوني عملي لمجموعة من المعلمين تحت إشراف قيادات تربوية ذات خبرة مهنية   - أ

  واسعة

لتطوير العملية أسلوب حديث يعتمد على تطبيق المعلومات اإلدارية في المواقف الفعلية  - ب
  التعليمية.

نشاط جمعي هادف يتبادل فيه مجموعة من المهتمين بالعملية التربوية خبراتهم سعيًا وراء  - ت
 .حلول تربوية مناسبة لها

المعالجة العلمية نشاط توجيهي تشاركي يهدف إلى تطوير العملية التربوية من خالل  - ث
  الموضوعية للمشكالت.

 تتأتى أهمية البحث اإلجرائي من: -17
  تعريف المعلمين طرائق وأساليب يستطيعون استخدامها عند العودة إلى مدارسهم.   - أ

  إتاحة فرص النمو للمعلمين عن طريق العمل لتحقيق أهداف مشتركة. - ب

  .علم وتقلل من إنتاجيتهمعالجة المشكالت المهنية والعوائق التي تحد من فاعلية الم - ت

 إثارة رغبة المعلمين واهتماماتهم بالوسائل واألساليب والطرائق المبتكرة. - ث

 
  من أهداف البحث اإلجرائي:  -18

  توفير الشعور بالمسؤولية بصورة فعالة.  - أ
  تصميم خطة تنفيذ العمل واختبار الفرضيات. - ب
  مساعدة المعلمين في التعرف على أهداف المناهج ومحتواها.  - ت

 .زيادة دافعية المعلم وتدعيم ثقته عند اتخاذ قراراته التعليمية - ث
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 :إلى أنهالبحث اإلجرائي  ترجع فائدة -19
  سم الخالف في كثير من المشكالت التربوية بتقديم حلول مقنعة.يح  - أ

  .وفر المواقف التعليمية التي تساعد على رفع الروح المعنوية للمعلميني - ب

  المشكلة.ضع فرضيات العمل الالزم لحل ي - ت

 المواقف التي يقوم المعلمون فيها بتقويم جهودهم وأعمالهم. إيجاديعمل على  - ث

للمعلمين، أي العبارات التالية تعد البحث اإلجرائي عند بدء الموجه التربوي بعرض خطوات   -20
 أول خطوة من خطوات البحث اإلجرائي:

 االقتناع بأهمية البحث.  - أ

 الشعور بالمشكلة وتحديد مجالها.  - ب

 االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بالمشكلة.  - ت

  وضع الفرضية واألسئلة.  - ث

  كل مما يأتي من الممكن أن يقوم بالبحث اإلجرائي ماعدا:  -21
  معلم واحد لوحده.  - أ
  أكثر من معلم.  - ب

  المعلمين والموجه التربوي معًا.  - ت

 الموجه التربوي فقط.  - ث

  اإلجرائي:أنسب العبارات التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح البحث  -22
  أن يقتنع المعلمون بأهمية البحث اإلجرائي وضرورته.  - أ

  مناقشة.لل مناسبقيادة تربوية تمتلك مهارة عالية تمكنها من تهيئة مناخ  وجود - ب

  .التدرج في عرض المعلومات والحقائق - ت

 توفر الدعم المادي الكافي إلجراء البحث.  - ث
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معالجتها ماعدا وحدة  اإلجرائيالمواضيع والمشكالت التي يمكن للبحث  كل مما يأتي من -23
 :هي

  بالمنهاج وطرائق التدريس وأساليب التعلم والضعف في التحصيل. تتعلقمشكالت تربوية:   - أ

  .بمشاعر الطلبة وسلوكهم كالخوف والخجل واالنطواء تتعلقمشكالت نفسية:   - ب

   مجتمع.بالهروب من المدرسة والعدوان وعالقة المدرسة بال تتعلق مشكالت اجتماعية:  - ت

 مشكالت سلوكية تتعلق بالمعلمين وعالقتهم مع بعضهم البعض.  - ث

  يساعد البحث اإلجرائي المعلمين على:  -24
  .العمل الجماعي داخل الفريق  - أ

  تلبية احتياجات المعلمين وميولهم وتفهم مشاعرهم.  - ب
  .تنمية عالقات إيجابية بين المدرسة والمجتمع  - ت

  .التنبؤ بأحداث مستقبلية اعتمادًا على معطيات راهنة  - ث

 :عن مفهوم النشرة التربوية تعبرأي من العبارات التالية  -25
  .يبن أهميتها وشروط االلتحاق بها بيان مكتوب، خاص بكل وظيفة أو مهنة على حدة  - أ

وسيلة اتصال مكتوبة بين الموجه التربوي والمعلمين، تتيح له تقديم بعض الخبرات أو  - ب
  .الحلول أو المقترحات أو األفكار التربوية

  المعلمين بشكل سري.عدة أسئلة واضحة وصريحة يجيب عنها  تتضمناستمارة عبارة عن  - ت

يهدف إلى تنمية كفايات المعلمين من خالل إثارة اهتمامهم بالقراءات  توجيهيأسلوب  - ث
 .الخارجية وتبادل الكتب

  ترجع أهمية النشرة التربوية إلى أنها: -26
  تالميذ.تفيد في تنمية عادة القراءة عند المعلمين وال   - أ

  تساعد على تغيير اتجاهات المعلمين نحو القراءة. - ب

  .بجميع المعلمين الذين وزعت عليهم وجه التربويفهي تصل الم ،أوسع األساليب تأثيراً  - ت
 في العملية التعليمية. تجريب طريقة تعليمية مبتكرة لمعرفة مدى فاعليتهاتساعد في  - ث
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 تهدف النشرات التربوية إلى: -27
  .المعلمين وتوسيع معارفهم وتشجيعهم على البحث العلميزيادة إطالع     - أ

  د المعلمين بإرشادات خاصة حول كيفية استخدام أجهزة ووسائل تعليمية معينة.يتزو   - ب

  تهيئة بيئة مناسبة للتواصل اإلنساني والمهني للعاملين في البيئة التربوية.  - ت

 .وتبادل المشورة المعلمين خبرة في العمل التعاونيإكساب   - ث

نشرة الم يتصمعن المبادئ الواجب مراعاتها عند  ريتعبمن العبارات التالية أقل دقة في الأي  -28
 تربوية:

  تشتمل على مقدمة واضحة تبرز األهداف المتوقع تحقيقها.أن   - أ

 عن التنظير.واالبتعاد بالعملية التربوية تتصف النشرة  أن   - ب

 تعزز باستخدام أساليب توجيهية أخرى. أن   - ت

  يقتنع المعلمون بأهميتها وضرورتها. أن   - ث

 عند قيام الموجه التربوي بإعداد النشرة التربوية، أي اإلجراءات يمكن أن يبدأ بها: -29
  .التربويةختيار عنوان للنشرة ا  - أ

  مناقشة المعلمين ببعض المشكالت التربوية. - ب

  ومناقشتها.استخالص النتائج  - ت

 توفير الكتب والمصادر. - ث

أي من العبارات اآلتية تعكس أفضل مثال من أمثلة المواضيع التي يمكن أن تتناولها النشرة  -30
  :التربوية

  .التدريب على مهارة تحسين مشاركة التالميذ كمًا وكيفاً  - أ
 .تحليل محتوى وحدات دراسية   - ب

 المعلم في مدرسة المستقبل.   - ت

 التعريف بأسلوب توجيهي جديد وتوضيح أهميته.   - ث
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  حدة هي:اكل ما يأتي يعد من صفات النشرة التربوية الجيدة عدا و  -31
  .سهلة وواضحة وبعيدة عن التكرار الممل والتعقيد تهالغأن تكون   - أ

 .يجب أن تكون المعلومات واإلحصاءات الواردة في النشرة حديثة ودقيقة   - ب

 .حاجة مهمة لدى المعلم النشرة يلبي موضوع أن   - ت

 أن تتضمن النشرة عدة موضوعات حديثة. - ث

  من سلبيات النشرة التربوية: -32
  ضعف اقتناع المعلمين بفائدتها.  - أ

  .عنصر االتصال والتفاعل اإلنسانيل قدتتف   - ب

  كلفتها المادية العالية.   - ت

 ال تعتبر أسلوب توجيهي جيد.   - ث

  البحوث اإلجرائية عليه البدء أوًال بـ : برأيك، كي يشجع الموجه التربوي المعلمين على إجراء -33

  تكليف بعض المعلمين ممن يملكون مهارات وقدرات وخبرات علمية بإجراء البحوث.  - أ

  تقديم المراجع والمصادر للمعلمين. - ب

  .يشرح للمعلمين كيفية عمل البحث اإلجرائي - ت

 .يحدد للمعلمين المشكالت التربوية التي سيعالجونها وطريقة حلها  - ث

جوالتك على المدارس الحظت ضعف توافر بعض الوسائل التعليمية، برأيك أي األساليب خالل  -34
  :اآلتية أنجع لمعالجة هذه القضية

 بغية التدارس بأسباب هذه القضية. ،دعوة مديري المدارس الجتماع عام  - أ

  إعداد نشرة تربوية حول كيفية صناعة الوسائل التعليمية وتوزيعها على المعلمين. - ب

 تربوية للمعلمين ودعوة مختصين في مجال التقنيات لمحاضرة فيها.عقد ندوة  - ت

  بغية صناعة الوسائل التعليمية. ،تنظيم مشغل تربوي لعدد من المعلمين - ث
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أراد الموجه التربوي أن يعلم المعلمين بعناوين بعض الكتب التربوية الحديثة فأي األساليب  -35
  اآلتية يعتبر األفضل لذلك:

م المعلمين بالكتب الجديدة ويتبادل التعليقات عن أهميتها إلعال ينظم مشغل تربوي  - أ
  .ومحتواها

  بعض المؤلفين والمختصين للمحاضرة فيها.ينظم ندوة تربوية للمعلمين ويدعو   - ب

 أهميتها عن تعليقات كتابة مع الجديدة بالكتب المعلمين إلعالم التربوية النشرات يستخدم  - ت
  .ومحتواها

 بعناوين الكتب. علمينحول مصادر المعلومات المكتبية ليخبر الم ينظم درسًا مصغراً   - ث

خالل قيامك بزيارات صفية لعدد من المعلمين الحظت أن بعضهم يعاني من ضعف في مهارة  -36
 :طرح األسئلة، برأيك أي األساليب اآلتية أنجع لمعالجة هذه القضية

  تنظيم برنامج لتبادل الزيارات بين المعلمين للتعرف على فعالية هذه المهارة .   - أ

  تنظيم برنامج لدروس تعليم مصغر لتدريب المعلمين على مهارة طرح األسئلة. - ب

  .إعداد نشرة تربوية حول كيفية تفعيل مهارة طرح األسئلة - ت

 تنظيم مشغل تربوي للمعلمين لتنمية هذه المهارة لديهم.  - ث

 
 ، كي يشجع الموجه التربوي المعلمين على قراءة النشرة التربوية عليه أن يقوم بـ:برأيك -37

 .يستخدم لغة واضحة وسهلة ال تحتمل مفاهيم كثيرة  - أ

  .التربوية اإلدارة رغبات على بناء التربوية النشرة يصمم  - ب

 تتضمن كافة عناصر الموضوع. طويلة  بقدر اإلمكان يصمم نشرات  - ت

  النشرات التربوية كأسلوب توجيهي مهم.يقتصر على استخدام   - ث
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الحظت خالل زيارتك لعدد من المعلمين تدني مستوى التزام التالميذ بكتابة واجباتهم المنزلية  -38
  برأيك أي األساليب اآلتية أكثر مناسبة لمعالجة هذه المسالة:

  تنظيم مشغل تربوي للمعلمين لتتداول أسباب هذه الظاهرة وكيفية معالجتها.  - أ

  نشرة تربوية للتأكيد على أهمية الواجبات المنزلية.إعداد   - ب

التعاون مع بعض المعلمين إلجراء بحث إجرائي لتحري أسباب هذه الظاهرة وكيفية   - ت
  معالجتها.

 حث بأسباب هذه الظاهرة وكيفية معالجتها.لبعقد اجتماع عام للمعلمين والمديرين ل  - ث

  ة برأيك إلى:ترجع فاعلية المشاغل التربوية في العملية التعليمي -39

 ما توفره من تغذية راجعة فورية. - أ
  كلفتها المادية القليلة. - ب
  اقتناع المعلمين بأهميتها. - ت

 تشجع على العمل الجماعي. - ث
 

 ألنه: ، برأيكيستخدم التعليم المصغر في تدريب المعلمين  -40
  .وسائل االتصال المباشرة بين الموجه التربوي وعناصر الموقف التعليمي ككلمن   - أ

  .ربط الموضوعات النظرية التي تعلمها المعلم بالواقع العملييساعد على   - ب

  يفسح المجال لتغذية راجعة فورية حول نقطة أو نقاط محددة.  - ت

  . كبيرة من المعلمين في أماكن متباعدة خدم أعداداً ي  - ث
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  )4امللحق رقم (  
  االختبار التحصيلي تصحيح سلم

  
  اإلجابة  رقم السؤال  اإلجابة  رقم السؤال

  ث  21  ب  1
  أ  22  ت  2
  ث  23  أ  3
  أ  24  أ  4
  ب  25  ب  5
  ت  26  ث  6
  ب  27  أ  7
  ث  28  ت  8
  أ  29  ت  9
  ت  30  أ  10
  ث  31  ت  11
  ب  32  ث  12
  أ  33  ت  13
  ث  34  ب  14
  ت  35  أ  15
  ب  36  ث  16
  أ  37  ت  17
  ت  38  ث  18
  ث  39  أ  19
  ت  40  ب  20
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  )5امللحق رقم (
  الربنامج التدريبي الذي شاركوا به حنواملوجهني الرتبويني اجتاهات استبانة 
  جامعة دمشق

  كلية التربية 
  الموجه التربوي المحترم / الموجهة التربوية المحترمة

تحية طيبة وبعد:                                                                                                   
يقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان: (برنامج مقترح لتدريب الموجهين التربـويين على أسالـيب التـوجيه 

). ويرغب الباحث في هذا االطار تعرف )Web Questالتربـوي باستخدام نموذج طلب الموقع (
  . االتجاهاتالبرنامج التدريبي المقترح، لذا قام بإعداد االستبانة اآلتية لتعرف تلك  نحو ماتجاهاتك

ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن أمانــة علميــة، وخبــرة تربويــة فــإنني علــى ثقــة بــأنكم ســتعطون االســتبانة جــّل 
  اهتمامكم وتبدون مالحظاتكم بكل دقة وموضوعية، بما يخدم عملية البحث العلمي. 

  االستبانة: تعليمات  

أهداف  تتكون االستبانة من قسمين: القسم األول للمعلومات العامة، والقسم الثاني يحتوي بنود تتناول  
 ،التقويم والجوانب المختلفة من البرنامجالتدريب وأسلوبه و ومحتوى تصميمه البرنامج التدريبي المقترح و 

  .معروضةويحتاج كل بند إلى اختيار إجابة واحدة من الخيارات ال

شكرًا لحسن لتعاونكم                                                                                               
  الباحث                                                               

                                                                                     
  ) في المربع المناسب:    √: يرجى التفضل بوضع إشارة ( المعلومات العامة : أوال

 :       ذكر                          أنثى  الجنس -1

  المؤهل العلمي التربوي: -2
           أهلية تعليم ابتدائي                  إجازة جامعية                     دبلوم تأهيل تربوي                                   
   سنوات الخبرة في التوجيه التربوي : -3
  سنوات                   10سنوات       أكثر من  10سنوات وحتى  5نوات                  س 5أقل من                      
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درجة قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة بروية، ومن ثم حدد التفضل ب الرجاء :الثاني لقسما : ثانياً 
    :التي تعبر عن رأيك الخانة في)  √ ( إشارة بوضع موافقتك عليها وذلك

  البنود  م
 درجة موافقتك

  قليلة جداً   قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 

        األهداف مجال:   أوالً 

        أهداف البرنامج التدريبي واضحة بشكل كاف.  1

        صيغت أهداف البرنامج التدريبي بعبارات سلوكية محددة. 2
        أهداف البرنامج التدريبي واقعية وقابلة للتنفيذ. 3
        التربويين. أهداف البرنامج التدريبي مرتبطة باالحتياجات التدريبية للموجهين 4
        واستعداداتهم. التربويين الموجهين مالئمة لقدرات التدريبي البرنامج أهداف  5
        متنوعة ومرنة. التدريبي البرنامج أهداف  6
        العلمية في التوجيه التربوي.ت امتكيفة مع المستجد التدريبي البرنامج أهداف  7
        مالئمة لتوقعاتك من عملية التدريب. التدريبي البرنامج أهداف  8

        تصميم المجال:  ثانياً 
        للبرنامج التدريبي جدول زمني محدد ومعلن.  9
       بمحتوياته. التدريبي قائمة تضمن البرنامج  10
       جيد ومثمر. البعض بشكل بعضهممع  التربويين تفاعل الموجهين 11
       حدد.تم تنفيذ البرنامج التدريبي حسب جدول البرنامج الم  12
       مدة البرنامج التدريبي كافية لتحقيق أهدافه.  13
       توزع العمليات التدريبية. ثالبرنامج التدريبي جيد من حي  14
       اللغة المستخدمة في البرنامج واضحة.  15
       التصميم العام للبرنامج متناسب مع محتواه.  16
        المحتوى مجال:   اً ثالث

       التربويين التدريبية.  محتوى البرنامج التدريبي مناسب الحتياجات الموجهين 17
       محتوى البرنامج التدريبي منسجم مع األهداف المرسومة له.  18
        .منطقيو  متسلسلالمادة التدريبية منظمة بشكل   19
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        .عمليةالتدريبات النشطة و األ عدد كافي من المادة التدريبية تحتوى على  20
        الحديث. العصر تاومواكبة مستجد بالحداثة التدريبي البرنامج محتوى اتسم  21
        التربويين. لموجهيندرجة صعوبة األنشطة والتدريبات مناسبة ل  22
        أجزائه. جميع في بالترابط  التدريبي البرنامج امتاز محتوى 23

24 
عرف محتوى البرنامج التدريبي الموجهين التربويين على كيفية التخطيط 

   الفعال ألساليب التوجيه التربوي.
     

25 
 نشراتإعداد ال كيفيةعرف محتوى البرنامج التدريبي الموجهين التربويين على 

  . توجيهيةال
 

     

26  
 المشاغل تنفيذ كيفيةعرف محتوى البرنامج التدريبي الموجهين التربويين على 

   .التربوية
     

27 
 البحوثكيفية إجراء عرف محتوى البرنامج التدريبي الموجهين التربويين على 

  .التربوية
 

     

توجيه  كيفيةعرف محتوى البرنامج التدريبي الموجهين التربويين على   28
  المعلمين من خالل التعليم المصغر.

      

        مجال: األساليب واألنشطة   رابعاً 

)  Web Questأسلوب التدريب القائم على استخدام نموذج طلب الموقع (  29
  التربويون من خبرٍة سابقة. الموجهون هكان مناسبًا لما يملك

      

        والتعلم. التعليم ومبادئ قوانين التدريبي األسلوب راعى  30
        التدريبي. البرنامج محتوى التدريبي األسلوب ناسب  31

32  
التربويين  أتاحت طرائق التدريب في البرنامج التدريبي الفرصة للموجهين

  للمناقشة والحوار الفعال.
 

     

       تم استخدام أساليب عملية تطبيقية في تنفيذ البرنامج التدريبي.  33
       تدريب متنوعة إلثراء المحتوى التدريبي. لاستخدام وسائتم   34

35  
 واقع إلى التدريبي البرنامج محتوى في والنظريات والمعارف العلوم ترجمة قابلية

 عملي.
 

     

36  
من الممكن تطبيق ما اكتسبه الموجهين التربويين في البرنامج التدريبي في 

 مجال عملهم.
 

     

         التقويممجال:   خامساً 

       اشتمل البرنامج التدريبي على أساليب تقويمية متنوعة.  37
        ه.أهداف تتناسب معاألساليب التقويمية في البرنامج التدريبي   38
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        االختبار في نهاية كل وحدة تدريبية مناسب لمحتواها.  39

مع محتوى  يتناسب االختبار التحصيلي الذي طبق قبل البرنامج وبعده  40
  البرنامج .

      

        ساعد البرنامج التدريبي على تطوير النمو المهني للموجهين التربويين.  41
        سهم البرنامج التدريبي في تنمية معلومات الموجهين التربويين ومعارفهم. أ  42

43  
 بينهم فيما جيدة عالقات بناء على البرنامج التدريبي الموجهين التربويين شجع

  التدريبي. البرنامج أهداف تخدم
 

     

        .مسبقاً  المعدة التقويم أهداف وفق التدريبي البرنامج محتوى تم تحليل  44

45  
أحدث التدريب تغييرات إيجابية في اتجاهات الموجهين التربويين نحو مهنة 

   التوجيه التربوي.
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  ) 6امللحق رقم (
  الرتبية املتضمن املوفقة على تطبيق الربنامج التدريبي وأدواته.كتاب وزارة 
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  ) 7امللحق رقم (

  الربنامج التدريبي
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  معامالت السهولة والصعوبة ملفردات االختبار التحصيلي ) 8امللحق رقم (
  

 التحصيلي االختبار لمفردات والصعوبة السھولة معامالت

عدد اإلجابات  رقم المفردة
 الصحيحة

عدد اإلجابات 
 الخاطئة

 معامل الصعوبة معامل السھولة

1 7 7 0.50 0.50 
2 6  8 0.42 0.58 
3 11 3 0.78 0.22 
4 10 4 0.71 0.29 
5 8 6 0.57 0.43 
6 7 7 0.50 0.50 
7 9 5 0.64 0.36 
8 11 3 0.78 0.22 
9 5 9 0.35 0.65 
10 4 10 0.29 0.71 
11 11 3 0.78 0.22 
12 11 3 0.78 0.22 
13 7 7 0.50 0.50 
14 6  8 0.42 0.58 
15 11 3 0.78 0.22 
16 10 4 0.71 0.29 
17 8 6 0.57 0.43 
18 7 7 0.50 0.50 
19 9 5 0.64 0.36 
20 11 3 0.78 0.22 
21 5 9 0.35 0.65 
22 4 10 0.29 0.71 
23 11 3 0.78 0.22 
24 11 3 0.78 0.22 
25 11 3 0.78 0.22 
26 11 3 0.78 0.22 
27 7 7 0.50 0.50 
28 6  8 0.42 0.58 
29 11 3 0.78 0.22 
30 10 4 0.71 0.29 
31  9 5 0.64 0.36 
32  11 3 0.78 0.22 
33  5 9 0.35 0.65 
34  4 10 0.29 0.71 
35  11 3 0.78 0.22 
36  11 3 0.78 0.22 
37 10 4 0.71 0.29 
38  8 6 0.57 0.43 
39  7 7 0.50 0.50 
40  9 5 0.64 0.36 

 موجه 14 عدد أفراد العينة
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  مفردات االختبار التحصيلي متييزمعامالت  ) 9امللحق رقم (
  

 رقم البند
 والدنيا العليا للمجموعتين الصحيحة اإلجابات عدد

 معامل التمييز
 )4(الدنيا )4(العليا

1 4 1 0.79 
2 3 0 0.79 
3 4 2 0.52 
4 3 1 0.52 
5 4 3 0.26 
6 4 1 0.79 
7 4 1 0.79 
8 3 1 0.52 
9 2 0 0.52 

10 4 3 0.26 
11 4 1 0.79 
12 3 1 0.52 
13 2 0 0.52 
14 4 3 0.26 
15 3 0 0.79 
16 4 2 0.52 
17 3 1 0.52 
18 3 1 0.52 
19 4 1 0.79 
20 4 3 0.26 
21 4 3 0.26 
22 4 2 0.52 
23 3 1 0.52 
24 3 1 0.52 
25 4 1 0.79 
26 4 1 0.79 
27 3 0 0.79 
28 4 1 0.79 
29 4 1 0.79 
30 3 1 0.52 
31  4 1 0.79 
32  4 2 0.52 
33  3 1 0.52 
34  3 1 0.52 
35 4 1 0.79 
36 4 1 0.79 
37  3 0  0.79 
38  4 1 0.79 
39 4 1 0.79 
40  3 1 0.52 
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Research Objectives: 

This research aims at  determining the training needs of supervisors on 

educational Supervision Techniques. It also aims at  designing a training 

program by using site quest model (Web Quest) and to identify  its 

effectiveness, and measuring  supervisors' attitudes toward it. 

The research tries to answer the following questions: 

1- What are the supervisors' educational training needs on Supervision 
Techniques from their points of view? 

2- What are the steps of designing  a training program for supervisors on the 
educational  Supervision Techniques by using site quest model (Web 
Quest)? 

3- Is there  a statically significant  difference between the mean scores of the 
supervisors' answers in pre application of achievement test due to the 
variables: gender, scientific and educational qualification, experience in 
educational Supervision? 

4- What is the effectiveness of the proposed training program on supervision 
techniques by using site quest model (Web Quest)? 
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5- Is there a  statistically  significant difference between the mean scores of 
the supervisors' answers in post application of the achievement test due to 
the variables: gender, scientific and educational qualification, experience 
in educational supervision. 

6- What are the supervisors' attitudes towards the proposed training program 
? 

7- Is there a  statistically significant  difference between the supervisors' 
attitudes towards the proposed training program due to the variables: 
gender, scientific and educational qualification, experience in educational 
Supervision? 

Significant of the Research:  

The importance of the research lies in  
1-  Investing the technology in training particularly  by using the site quest 

model (Web Quest) because it combines between the educational 
planning and using the computer and the Internet. 

2- The importance of educational supervisor in achieving the professional 
development of teachers and in improving their performance and their 
role in various aspects of the educational process. 

3- The importance of training in providing educational supervisors by the 
necessary information and skills in their work. This may help them to 
deal with teachers in order to increase their be  efficiency  and 
productivity. 

4- The proposed program may contribute to improve the performance of 
supervisors on the educational Supervision Techniques. 

5- The importance of enabling supervisors of educational Supervision 
Techniques and employment to meet the needs of teachers and improve 
the various aspects of the educational process Techniques. 

6- The use of the supervisors to site quest model (Web Quest) designed 
may provide them with self-training. 

7- This research represents a future  attempt to the possibility of using the 
site quest model (Web Quest) in training, It can be employed not only 
in the work of supervisors, but in the field of administrators, teachers 
and trainers.  

8- This is the first local research that deals with training supervisors by 
using site quest model (Web Quest). 
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Methodology of the research:  

A descriptive and analytical approach is used in this research used. This 
research is also used  an experimental approach with one group to measure 
the effectiveness of the proposed training program for training educational 
supervisors on supervision techniques by using site quest model (web quest) . 

The research was conducted according to the following steps: 

1- Conducting a theoretical study of training educational supervisors in 
light of the contemporary educational trends and technology 
investment. 

2-  Designing a questionnaire in order to identify the training needs of 
supervisors on the educational Supervision Techniques from their point 

of view. 
1- Designing the training program based on site quest model (Web Quest) 

to train supervisors on educational Supervision Techniques and  their  
training needs which are  determined by the questionnaire. 

2-  Designing an achievement test to determine the proficient degree of  
supervisors on educational Supervision Techniques 

3- Designing  a questionnaire in order to identify the supervisors' attitude 
about the training program based on the site quest model (Web Quest). 

4- Applying the achievement test to determine the degree of enabling 
supervisors on educational Supervision Techniques before applying the 
training program. 

5- Applying the training program on the supervisors' group. 
6- Re –applying the  achievement test to determine the degree of  enabling 

the supervisors on educational Supervision Techniques after the 
applying the training program on the sample of the research. 

7- Applying  the attitudes questionnaire to identify the supervisors' 
attitudes towards the training program based on the site quest model 
(Web Quest). 

The sample of  the research included all the educational supervisors in the 
governorates of : Damascus, the countryside of   Damascus and al- Quneitra. 
Their number was (134) educational supervisors in the academic year 
(2014/2015). While the research sample was chosen according  to the results 
of the  questionnaire and according to those who have a desire to participate 
in the training program. Their number was  they (36) supervisors . 

 



     	
  

iv 
 

The Limitation of the research: 

This research is  limited to the following limits: 

1- Spatial Limitation: This research was conducted on the educational 
supervisors in the governorates of  Damascus, countryside of  
Damascus and al-  Quneitra. 

2- Temporal Limitation: The research was conducted in at the second 
semester of the academic year (2014-2015). 

3- Subjective Limitation: the questionnaire was applied to identify the 
training needs of the education supervisors in the governorates of  
Damascus, countryside of  Damascus and al-   Quneitra. It was  applied 
on (134) supervisors, while the training program was applied on a 
sample of (36) supervisors. 

4- Objective Limitation: 
 Educational Supervision Techniques : (educational operator, 

micro teaching , action research, educational leaflet). 
 Measurement of cognitive levels:  (remember, understand, 

apply, analyze, syntheses and  evaluation) through the 
achievement test. 

 Measuring supervisors attitudes towards the proposed training 
program. 

The  Instruments of the Research: 

The  following instruments were used in this research: 

1- A Questionnaire to determine the needs' training  of  educational 
supervisors on educational Supervision Techniques from their point of  
view  

2- The proposed training program designed by the researcher based on the 
site quest model (Web Quest)to train  the supervisors on the 
educational Supervision Techniques. 

3- An achievement test to measure the level of educational supervisors' 
knowledge before applying  the suggested training program. 

4- A Questionnaire to measure the supervisors' attitudes towards the 
proposed training program. 
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The Results of the Research:  

As a result, research conduct for the following results: 

1- The supervisors estimates of the degree of the training requirement on 
educational Supervision Techniques came moderately, and the mean 
score was (2.72), and the domains arranged in descending order 
according to mean values as follows: action research, educational 
operator, educational leaflet, micro teaching, exchange visits, 
illustrations lessons, educational seminars, educational meetings, 
training courses, directed readings, classroom visits. 

2- There are four domains that came within (major and very major)  
estimation according to standard training requirement, namely: action 
research, educational operator, educational leaflet, micro teaching. 

3- There is no statistically significant difference between the mean scores 
of supervisor answers' in pre achievement test as a whole and in each 
level of cognitive levels due to variables: gender, scientific and 
educational qualification, experience in educational Supervision. 

4- There are statistically significant differences between the mean scores 
of supervisor answers' in pre and post achievement test as a whole and 
in each method of the four guiding Techniques: (educational operator, 
micro teaching, educational leaflet, action research), and in every 
cognitive level in favor of the post application, and the effect size was 
(0.98), and Black earning standard rate was attributed to (1.5). 

5- There is no statistically significant difference between mean scores of 
supervisors answers' in post achievement test as a whole and in each 
cognitive level due to variable gender scientific and educational 
qualification, experience in educational Supervision. 

6- supervisors attitudes' towards the proposed training program were 
positive. 

7- There is no statistically significant difference between mean scores of 
supervisors answers' on attitudes questionnaire as a whole and in each 
of its domain due to gender, experience in educational Supervision 
variables. 

8- There are statistically significant differences between the mean scores 
of the supervisors answers' on attitudes questionnaire as a whole and in 
the domain of (the goals and evaluation) toward the training program 
by scientific and educational qualification variable and in favor of a 
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diploma educational qualifications, while there are no statistically 
significant differences between the mean scores of the supervisors 
answers' in the domain of (design, content, activities and Techniques) 
due to the scientific and educational qualification variable. 

In light of the results the researcher presented the following suggestions: 

1- The necessity of  using new technology in educational supervision to 
move from traditional supervision to electronic supervision. 

2- Developing the suggested training programme in light of the 
educational supervisors' opinions towards designing domain and 
specially  towards the timetable of  the program and the duration of its 
implementation. 

3-  Adopting  the use of the site request model  (Web Quest) in training 
the supervisors and those who are working in the educational process 
by the Ministry of Education.  

4- The variety of the strategies of educational supervisors  like procedural 
research and educational brochures in order  to increase the teachers' 
motivation of and their performance . 

5- Providing the  educational supervisor' with  all materials in order  to 
enable them to conduct educational workshops such as places, tools, 
educational techniques  and financial support 

6- Increasing  the effectiveness of training programs for educational 
supervisors, especially with regard to its objectives and content which 
come in line with their training needs, fact and scientific progress. 

7- Conducting training sessions for educational supervisors under the 
supervision of experts. These sessions should concentrate on  training 
them on educational supervision strategies that come with the age of  
information and technology. 

8- The Ministry of Education should set up a special website for 
educational supervision. 

9- The educational supervisors should work with some teachers in order  
to be able to do all his best   in  developing teachers' performance. 

10- Developing  a special guidelines for  educational supervisor in the age 
of knowledge and technological development. 

11- Activating the coordination and cooperation between the educational 
supervisor and school  director. 

12- setting criteria for selecting the supervisors in light of the modern 
educational Supervision concept and the  supervision competencies 
educational supervisor. 

13- focusing on training supervisors on functional roles and field training 
programs. 
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14- Achieving the integration and balance between theory and practice in 
the training programs of supervisors . 

15- Taking the opinions of Syrian universities professors and the 
specialists in educational supervision into consideration .  
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