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 الفصل األول
 عريف بالبحث ومشكمتوالت  

 مقدمة: -
و وتطوره، ء المجتمع وتقدمّ المبنة األولى واألساس الذي يقـو عميو بنا التعميميَّة العمميَّةُتعدُّ            

 .العمميَّةبؿ ىو العمود الفقري لقياـ ونمو ىذه  التعميميَّة العمميَّةأىـ أركاف  معمّْـال دويع

الرغـ مما حققو اإلنساف في كافة المجاالت، وباآلف مف تقدـ عممي وتكنولوجي  شيديُ وما           
ـ، ويتفاعؿ ويشارؾ، ويكسب ميارات وقيـ ومعرفة، اإلنساف الذي يربي ويقوّ  معمّْـفإنو ال غنى عف ال

المعمومات المعرفية، بؿ يتعداه إلى  التَّبلمذةإكساب  ديثة ال يقؼ عند حدّ الح التَّربيةفي  معمّْـفدور ال
، التعميميَّةدورًا كبيرًا في تحديد مستوى المؤسسات  يؤدي يوف ،جوانب شخصية التمميذ ككؿ تنمية

حداث تغيّ ا ألىدافيا، كما أنّ ومدى نجاحيا، وتحقيقي ر نحو و األداة األولى لتنفيذ أي برنامج تعميمي، وا 
 . التَّعميـاألفضؿ في 

كالمناىج ميمة عمى العديد مف العوامؿ ال يتوقؼوتحقيقيا ألىدافيا  التَّعميـ عمميَّةنجاح إف           
، إال أف الصورة التي يتـ بيا تنظيـ تَّبلمذةالالمادية والظروؼ المحيطة بات والوسائؿ ، واإلمكانالدّْراسية
في تحقيؽ  النجاحمدى  حدَّدلمختمفة، ىي التي تا التعميميَّةداخؿ المدارس والمعاىد  التعميميَّةالخبرات 
في  التعميميَّة عمميَّاتلم باعتباره المحرؾ األساس معمّْـال دور أىميّْة، ومف ىنا تأتي التَّعميـأىداؼ 

لذا كاف مف  ،ة، والمسؤوؿ األوؿ عف نقؿ المخططات الموضوعية إلى مرحمة التنفيذصورتيا النيائي
مستوى  فيًا متكامبًل، والوقوؼ عمى العوامؿ التي  تؤثر جيّْدإعدادًا  معمّْـالضروري العناية بإعداد ال

، فيي دجيّْ قيقة التي تحتاج إلى إعداد مف الميف الدّ  التَّعميـمينة ف (.78، 2001)أبو جادو،أدائو 
عينو، أو بقدر ما لديو مف ليست مجرد أداء آلي يمارسو أي فرد وكؿ فرد حسبما توافرت لديو قدرة تُ 

ماتيا مينة ليا أصوليا، وعمـ لو عمـ ولكنَّ   تربويَّة تعميميَّة عمميَّةأنَّيا  و، وفف لو مواىبو، فضبًل عفمقوّْ
في عممو عمى عناصر كثيرة، غير أف إعداده  معمّْـويقوـ نجاح ال ،اتعمى أسس وقواعد ونظريّ  تقوـ

 . أىميّْةوالميني ىو أكثر تمؾ العناصر  التَّربوي

 يف: يجانبيف أساس معمّْـتتضمف برامج إعداد ال      
 العمميَّةبالمعرفة  الجامعيَّة كميَّاتالفي يف معمّْم/الالطَّمبةفي تزويد  يتمثَّؿألوؿ: اإلعداد األكاديمي الذي ا

 .بتعميميابالمواد التي سيقوموف المتصمة 
 الثاني: اإلعداد الميني والذي يتطمب بدوره ناحيتيف: 

، إضافة التَّعميـو  التَّربية عمميَّةل اإلداريّْةو االجتماعيّْة و  النفسيّْةلؤلسس  العمميَّةو  النَّظريةة الدّْراس -1
 ليا. يَّةالتعميموالوسائؿ  التَّعميـ عمميَّةوجوانب  الدّْراسيةىج إلى المنا
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مخبلفي، )ال العمميَّة التَّربيةفي إطار  التَّعميـ عمميَّةالميداني في المدارس عمى  التَّدريب -2
2005، 133                                            .) 

 كميَّةتقوـ بيا و  ،معمّْـالميني لم التَّأىيؿ في اإلعداد و فعَّاالً و  ميماً دورًا  تؤدي العمميَّة التَّربية             
 .معمّْـإعداد المف مراحؿ كؿ في مجاؿ تخصصو كمرحمة  التَّعميـالعممي عمى  التَّدريببيدؼ  التَّربية

فقد حظيت باالىتماـ  ؛يفمعمّْم/الالّطمبةقصوى في إعداد  أىميّْةمف  العمميَّة لمتَّربيةونظرًا لما           
عمى دراسة  ركَّزمنيا ما ت عديدة مف جوانب مختمفة، فساوتناولتيا درا ،الكبير مف قبؿ الباحثيف

 تصوُّرت عمى وضع ركَّز التي ( 2009ؼ )كدراسة القبلَّ  ،يفمعمّْمبلب اللمطّ  التَّربوياإلعداد الميني و 
مف خبلؿ االىتماـ بإعداده قبؿ الخدمة ومساعدتو عمى النمو المتكامؿ خمقيًا  معمّْـمقترح لتطوير أداء ال

ماعيًا إلى أقصى ما تسمح بو قدراتو واستعداداتو لقيامو بواجبو عمى أكمؿ وجو، ودراسة وفكريًا واجت
 التَّربيةيف في برنامج معمّْمال الطَّمبةلى المشكبلت التي تواجو إ تعرُّؼالتي اىتمت بال( 2002ياسيف )
 بعممو.  ـمعمّْ ال الطَّالبالتي تعرقؿ قياـ ا، و في غزة والعمؿ عمى إيجاد حموؿ لي العمميَّة

 التَّربوييا اقتصرت عمى دراسة عبلقة اإلعداد أنَّ ب ُيبلحظ اتالدّْراسمف خبلؿ تحميؿ تمؾ      
 معمّْـال لمطَّالبوأىممت الجانب الوجداني ، العمميَّة التَّربيةبمستوى أدائو في  معمّْـ/اللمطَّالبواألكاديمي 

ات التي اىتمت بشخصية الدّْراسمقابؿ ىناؾ بعض في الو  في مستوى أدائو. اً كبير  اً والذي يكوف لو أثر 
 التَّربية إضافة إلى أفَّ ، ( "2005(" ودراسة "حماديف )2004بصفة عامة كدراسة "آؿ زمانا ) معمّْـال

 التَّطبيؽ إلى النَّظريةة الدّْراسمف مرحمة  ففيي تنقمي اتمعمّْم/الاتلمطمب بالنّْسبةأساسية  مرحمة العمميَّة
 ف.لدورى ففي أدائي فوتزيد مف كفاءتي اتمعمّْمك دوارىفأل فعميَّةوالممارسة ال

 العمميَّة التَّربيةفي  اتمعمّْم/الاتالطَّالبعمى مستوى أداء  فعَّاؿالرىا ىناؾ عوامؿ أخرى ليا أث         
فسو، فالقميؿ مف ن معمّْـلم يّْةفعَّالاالنو  الشخصيّْةتمؾ العوامؿ التي تتعمؽ بالجوانب ، (الصَّؼميارة إدارة )

 بما يسمح لو بالنجاح في أداء دوره. معمّْـت عمى تنمية شخصية الركَّز ات الدّْراس

 ، إالّ تدريسيَّةالوعبلقتيا بمواقفيـ  اتمعمّْم/الاتلمطَّالب الشخصيّْةتنمية الجوانب  أىميّْةالرغـ مف ب        
يا تؤثر في سموكو داخؿ حجرة ألنَّ  معمّْـلم النفسيّْةحة الصَّ  أىميّْةعمى  أف الكثير مف المربيف يتفؽ

 أىميّْةال تقؿ  معمّْـلم فسيّْةالنّ حة أدائو لعممو، فالصّ ة، ويتوقؼ عمييا مدى ثقتو بذاتو ونجاحو في الدّْراس
 النبياني) التي يتبعيا التَّدريسالتي يقوـ بتدريسيا أو عف طرؽ  الدّْراسيةعف معموماتو حوؿ المادة 

أف يكوف واثؽ بنفسو حتى يستطيع أداء دوره  معمّْـمف ال الصَّؼميارة إدارة تطمب وت (.58، 2002،
فيّْةلئلدارة  أفَّ  إذ، أكمؿ وجوعمى  فمف خبلليا يتـ تحقيؽ األىداؼ  التعميميَّة العمميَّةفي  ميـٌ  دورٌ  الصَّ
وفاعميتو عمى حسف  عمّْـمتتوقؼ كفاءة ال إذ الصَّؼدور أساسي في إدارة  معمّْـالمنشودة، ولم ةالتَّربوي

 (59)المرجع السابؽ، إدارتو لصفو 
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 فيوأثره  التَّعميـمينة  في ممارسة ةمعمّْمال/الطَّالبةتتبعو األسموب الذي  أىميّْةغـ مف بالرَّ          
 أف مظاىر المعرفة األكاديمية ليا جانب وجداني ال إذيمكف إىماؿ الجوانب غير المعرفية،  ، الاألداء
أنو في ضوء  (Gronbak&Snow) ، وغرونباؾ وسنو(Bloom,1970)يؤكد بموـ و إغفالو، يمكف 

)مستوى  مة في ىذا البحث بدافع اإلنجازوالمتمثّ  –ة ات الدافعيّ متغيّْر الات غير المعرفية كمتغيّْر ال
تماؿ نجاحيا أو مدى اح ةمعمّْمال/الطَّالبةقابمية يمكف التنبؤ بمدى  -األكاديمي الذَّاتاألداء(، ومفيوـ 

ي في ىذا البحث بمينة التَّعميمالموقؼ  يتمثَّؿحيث ( 1، 1998 )شعير ومنسي، في أي موقؼ تعميمي
  . التَّعمـ عمميَّةؿ ؿ أو تعطّْ ات وسيطة يمكف أف تسيّْ متغيّْر تعمؿ كإذ أنَّيا ، التَّعميـ

عمى استيعاب المعمومات المعطاة عف قدرتيا  ةمعمّْمال/الطَّالبةتكوف مفيوـ ذات سمبي لدى  إفَّ         
مف حالة القمؽ  اأو معاناتي ،العمميَّة التَّربيةليا أثناء اإلعداد األكاديمي وتطبيقيا بشكؿ عممي أثناء فترة 

ف تكوُّ  ، ألفَّ العمميَّة التَّربيةفي  امستوى أدائي عمىينعكس سمبّا  ،الميداني التَّدريبفي أثناء القياـ ب
لبرنامج  اأثناء إخضاعي الصَّؼفي إدارة  اعف قدرتيو  اعف ذاتي ةمعمّْمال/ الطَّالبة مفيوـ ذات سمبي لدى

وبالتالي  ؛عمى أكمؿ وجو اعمى إتماـ ميمتي ةدر غير قا ايجعميو  انفسيب امف ثقتي ُيقمّْؿ ،العمميَّة التَّربية
فييا  ةمعمّْمال/الطَّالبةكوف تا باعتبارىا مينة جديدة سالموكمة إليي مف الميمة اً كبير  اً قمق افيذا يسبب لي

دارة ال الصَّؼ معمّْـمع  تعامؿة تمدَّرسوفي ال ،وجيًا لوجو التَّبلمذةلممرة األولى أماـ  ة مدَّرساألساسي وا 
لذلؾ يجب  ،ةمعمّْمال/ الطَّالبة، فيذه البداية ليست سيمة عمى العمميَّة التَّربيةفي  اوتحت إشراؼ مشرفي

  (النفسيّْة -المينية -العمميَّة) مف جميع النواحي اوالعمؿ عمى تحصينيليا،  يّْ النفس بالجانباالىتماـ 
 الطَّمبةأف أغمب  ، إذحتى ال يتأثر أدائيا العمميَّة التَّربيةالميداني في برنامج  التَّطبيؽقياميا بقبؿ 

 .مينة في البداية والناس بشكؿ عاـ لدييـ قمؽ مف ممارسة أيّْ 

تعزز الشعور  الذَّاتة عف جيّْدعف ذاتو دورًا في تحصيمو، ذلؾ أف الفكرة ال البالطَّ فكرة  تؤدي     
إلى  الطَّالبوتعمؿ كقوة ضاغطة تدفع  ، وبالقدرة عمى مواصمة البحث وتحقيؽ األىداؼ،النفسيّْ باألمف 

اف، ععمى المحافظة عمى ىذه الفكرة )كن ، وتعزز المفيوـ اإليجابي عنيا، أوالذَّاتمزيد مف تحقيؽ 
2003 ،4). 

الحالي  البحثحاوؿ يوتنميتو مينيًا وأكاديميًا  ،معمّْـفي إعداد ال النفسيّْ الجانب  أىميّْةانطبلقًا مف      
مف  بيف كؿّ و  ،صؼ( معمّْـسنة الرابعة )ال اتلبالط العمميَّة التَّربيةسبر العبلقة بيف مستوى األداء في 

مف القياـ برسالتو  معمّْـوتمكينًا لم ،دعمًا لمكانة ىذه المينة ،ياألكاديم الذَّاتومفيوـ  التَّدريسقمؽ 
، وأيضًا سيتـ التحدث والمستمرة التي تحدث في المجتمع ريعةات السّ متغيّْر الحقيقية في المجتمع وفقًا لم

ف بشكؿ خاص باعتبارىا ميارة م الصَّؼبشكؿ عاـ وعف ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةعف  البحث افي ىذ
   . العمميَّة التَّربيةميارات 

 



   5 

 

 :البحثمشكمة  - 1-1
يا وتنميتو مينيًا لـ تعد قضية ثانوية، ولكنيا قضية مصيرية تممي معمّْـإف قضية إعداد ال       

 التَّعميـجؿ االرتقاء بمينة أوذلؾ مف  الميمةحوالت حديات والتّ عصر التّ في ظؿ تطورات الحياة، 
( الصَّؼإدارة  ات)ميار  بشكؿ خاص العمميَّة لمتَّربيةاإلعداد يتطمب مراجعة واقع  يف، ممامعمّْمونوعية ال

ياسين ، ودراسة (2005) الصمادي وجاموس دراسة أكدَّتكما   ومشكبلتيا في ضوء الواقع الحالي،
 النفسيّْةاالىتماـ بالعوامؿ و  (،2003) سميمان، ودراسة (2010) الجيمانيودراسة ، (2002)
، ألف في أدائيا ميـلو دور  ةمعمّْمالة /لمطَّالب النفسيّْ باعتبار أف الجانب  معمّْـفي إعداد ال ةيالتَّربو و 

 .بالتوتر والقمؽ مف الميمة الجديدة الموكمة إلييا ةمعمّْمال/الطَّالبةمف شعور  بالنفس تقمؿ الثّْقة

تيف مف مدَّرست بزيارة الباحثة لأثناء قياميا بدراسة استطبلعية تمثمفي  الباحثةمبلحظة  مف خبلؿ     
( 2014-3-17تمت زيارتيا في )لمتعميـ األساسي  ة ابراىيـ ىنانومدَّرسمدارس مدينة طرطوس وىما )

/ 9 – 3) تمت زيارتيا في يـ األساسيلمتعمَّ  الكرامةة مدَّرسو  ،العمميَّة لمتَّربيةزمر  ثبلثةوتتكوف مف 
في  العمميَّة التَّربيةؿ الباحثة مع مشرفي زمر وتعامُ  العمميَّة لمتَّربيةزمر ثبلثة وتتكوف مف (، 2014
ات، بسبب معمّْمات/الالطَّالبمف يشتكوف  العمميَّة التَّربيةالمشرفيف عمى برنامج  أفتبيف  تيفمدَّرسىاتيف ال
 يّْدجع واإلعداد األكاديمي الشجيالرغـ مف التَّ بلمتبلمذة في مرحمة اإلنفراد، إلعطاء الدروس  رفضيف
ات رىبة مف معمّْمات/الالطَّالبرجات المرتفعة التي حصموا عمييا في المقررات  كاف لدى ، والدَّ لدييف

 ات.معمّْم/ال اتلمطَّالب النفسيّْ ، وىذا األمر يعزى لمجانب الصَّؼالدخوؿ لمصؼ، وعدـ القدرة عمى إدارة 

أف معظـ  (2008والقاسم ) ،(2007) ركاتب دراسةمثؿ ات الدّْراسوقد أثبتت بعض          
بالنفس وارتفاع مستوى القمؽ وانخفاض  الثّْقةتعود إلى انخفاض  العمميَّة التَّربيةيف في معمّْممشكبلت ال

و يترؾ أثرًا إيجابيًا دة فإنّ و عندما يكوف القمؽ ضعيؼ أو متوسط الشّ أنَّ  إذاألكاديمي،  الذَّاتمفيوـ 
األكاديمي وقمت  الذَّاتكاف القمؽ شديدًا انخفض مفيوـ  كمَّماو  قدـ في األداء،ويدفع صاحبو إلى التّ 

يؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى األداء، ويؤدي إلى تراجعو، وىذا الشعور يكوف استجابة وىذا  بالنفس، الثّْقة
 لممخاوؼ واليمـو التي تنجـ عف اإلحباط العقمي، المتوقع لمجيود المبذولة مف أجؿ إنجاز عمؿ معيف.

ر عمى مينة المستقبؿ وبالتأكيد سوؼ يؤثّْ  العمميَّة التَّربيةات في الطَّالبينعكس سمبًا عمى أداء  ذلؾ وكؿ
 ونتائجيا. التعميميَّة العمميَّةوعمى 

في حدود عمـ الباحثة  المحميّْةفي البيئة  النفسيّْةات التي اىتمت بالجوانب الدّْراسوفي ظؿ ندرة      
 :اآلتيسؤاؿ ال عفي اإلجابة فالحالي  البحثمشكمة تتمخص 

في  التَّربية كميَّةمن طالبات  عيِّنةلدى  (الصَّفإدارة ميارة ) العمميَّة التَّربيةما مستوى األداء في 
  األكاديمي؟ الذَّاتومفيوم  التَّدريسضوء كل من قمق 
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  :البحث أىميِّة - 2-1  
عمى  فيساعدىفيو  ،اتمعمّْمالات/الطَّالبإعداد  فيكبيرة  أىميّْة العمميَّة التَّربيةبرنامج لإف       

وغيرىا مف  الصَّؼكميارة إدارة  التَّعميـمينة ء أثنافي تي سوؼ يمارسنيا اكتساب الميارات ال
غط طواؿ فترة بالضَّ  ةمعمّْمال/ الطَّالبةمف أكثر الفترات التي تشعر فييا أنَّيا  إضافة إلى، الميارات
واجييا مف مشكبلت، سواًء كانت ىذه المشكبلت متعمقة بالقمؽ الذي تشعر بو ، لما يمكف أف يالتَّدريب
في  البحث اىذ أىميّْةأتي يومف ىنا  ،متعمقة بمفيوميا عف ذاتيا أـ التَّدريبأثناء في  ةمعمّْمال/الطَّالبة

  .حميمياوت صفيالى ىذه المشكبلت وو إ تعرُّؼال
 :النَّظرية ىميِّةاأل
 العمميَّة التَّربيةفي مقرر  ةمعمّْمال الطَّالبةالمؤثرة في مستوى أداء  النفسيّْةجوانب بعض اللى إ تعرُّؼال 

 األكاديمي. الذَّاتومفيـو  التَّدريس( ومنيا قمؽ الصَّؼ)إدارة 
 ة :يالتَّطبيق ىميِّةاأل
 وتحسيف مف خبلؿ تصميـ برامج لمتدريب عمى خفض القمؽ  التَّدريسخفض قمؽ لفت النظر إلى أف  

 .لدييا الصَّؼالكثير مف مشكبلت إدارة  عف ذاتيا األكاديمي يساعد في حؿّْ  ةمعمّْمال الطَّالبةمفيـو 
 :البحثأىداف  - 3-1
ة بو يمكف إجماؿ األىداؼ المتوخا والمشكبلت التي دعت إلى القياـ ةالدّْراس أىميّْةانطبلقًا مف       
 :كما يمي البحثمف 

في  ئيف مستوى أدابيف و ات معمّْمات / الالطَّالبمف قبؿ  الصَّؼعمى إدارة  القدرةالعبلقة بيف  تعرُّؼ -1
 .العمميَّة التَّربية

منخفضات قمؽ ات معمّْمات/الالطَّالبو  التَّدريسمرتفعات قمؽ  اتمعمّْم/الاتالطَّالببيف الفروؽ  تعرُّؼ -2
 .العمميَّة التَّربية ئيف فيمستوى أدامف حيث  التَّدريس

ات معمّْمات/الالطَّالبو األكاديمي  الذَّاتمفيوـ مرتفعات  اتمعمّْم/الاتالطَّالببيف ؽ فر ال تعرُّؼ -3
 .العمميَّة التَّربية ئيف فيمستوى أدامف حيث األكاديمي  الذَّاتمفيـو منخفضات 

مستوى األداء في بيف السنة الرابعة و  الصَّؼ معمّْـلدى طالبات  التَّدريسالعبلقة بيف قمؽ  تعرُّؼ -4
 (.الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة بيةالتَّر 

مستوى بيف السنة الرابعة و  الصَّؼ معمّْـاألكاديمي لدى طالبات  الذَّاتالعبلقة بيف مفيوـ  تعرُّؼ -5
 (.الصَّؼإدارة  ة)ميار  العمميَّة التَّربيةاألداء في 

 معمّْـالسنة الرابعة األكاديمي لدى طالبات  الذَّاتومفيوـ  التَّدريسالتفاعؿ بيف قمؽ لى إ تعرُّؼال -6
 (.الصَّؼميارة إدارة ) العمميَّة التَّربيةصؼ وأثره عمى مستوى أدائيف في 
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ف يّ ( مف خبلؿ درجاتالصَّؼميارة إدارة ) العمميَّة التَّربيةفي  اتمعمّْم/الاتالطَّالبالتنبؤ بمستوى أداء  -7
 األكاديمي. الذَّاتمفيـو مقياس و  التَّدريسعمى مقياس قمؽ 

 سئمة البحثأ -4-1
  .الصَّؼإلدارة  كميَّةال الدَّرجةو  العمميَّة التَّربيةفي  ةمعمّْمال/الطَّالبةمستوى أداء ما العبلقة بيف  .1
ومنخفضات  التَّدريسات مرتفعات قمؽ الطَّالببيف متوسطي درجات  إحصائيَّاً  ىؿ يوجد فرؽ داؿ .2

 ؟ةالعمميَّ  التَّربية في داءاألمستوى مف حيث  التَّدريسقمؽ 
األكاديمي  الذَّاتمفيوـ ات مرتفعات الطَّالببيف متوسطي درجات  إحصائيَّاً ىؿ يوجد فرؽ داؿ  .3

 ؟العمميَّة التَّربية في داءاألمستوى مف حيث األكاديمي  الذَّاتمفيـو ومنخفضات 
األكاديمي  تالذَّامفيـو ( وبيف الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةفي داء األمستوى ما العبلقة بيف  .4

 ؟ةمعمّْمال الطَّالبةلدى 
لدى  التَّدريسقمؽ ( وبيف الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةما العبلقة بيف مستوى األداء في  .5

 ؟ةمعمّْمال/الطَّالبة
في  ةمعمّْمال الطَّالبةاألكاديمي لدى  الذَّاتومفيوـ  التَّدريسىؿ ىناؾ تفاعؿ داؿ بيف كؿ مف قمؽ  .6

 ؟(الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةى مستوى األداء في تأثيره عم
مف خبلؿ قمؽ  ،(الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةات في الطَّالبىؿ يمكف التنبؤ بمستوى أداء  .7

 ؟األكاديمي الذَّاتومفيـو  التَّدريس
 فرضيات البحث: -5-1

 ةمعمّْمال/الطَّالبةبيف مستوى أداء  (0.05) ةلعند مستوى دال إحصائيّْةذات داللة  عبلقةال توجد  -1
  .الصَّؼإلدارة  كميَّةال الدَّرجةو  العمميَّة التَّربيةفي 

ات مرتفعات الطَّالببيف متوسطي درجات ( 0.05) ةعند مستوى دالل إحصائيَّاً  ال يوجد فرؽ داؿ -2
 التَّربية في ئيفأدا مستوىمف حيث  التَّدريسمنخفضات قمؽ ات الطَّالبدرجات و  التَّدريسقمؽ 

 .العمميَّة
ات مرتفعات الطَّالببيف متوسطي درجات ( 0.05) ةعند مستوى دالل إحصائيَّاً ال يوجد فرؽ داؿ  -3

مستوى مف حيث األكاديمي  الذَّاتمفيوـ منخفضات ات الطَّالبدرجات و األكاديمي  الذَّاتمفيوـ 
 .العمميَّة التَّربيةفي  ئيفأدا

 التَّربيةفي داء األبيف مستوى ( 0.05) ةعند مستوى دالل إحصائيّْةلة ذات دالعبلقة  ال توجد -4
 .ةمعمّْمال الطَّالبةاألكاديمي لدى  الذَّات( وبيف مفيـو الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة

 التَّربيةبيف مستوى األداء في ( 0.05) ةعند مستوى دالل إحصائيّْةذات داللة عبلقة  ال توجد -5
 .ةمعمّْمال/الطَّالبةلدى  التَّعميـ عمميَّة( وبيف القمؽ المصاحب لالصَّؼإدارة )ميارة  العمميَّة
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 الذَّاتومفيوـ  التَّدريسبيف كؿ مف قمؽ ( 0.05) ةعند مستوى دالل إحصائيَّاً  تفاعؿ داؿ ال يوجد -6
رة إدارة )ميا العمميَّة التَّربيةفي تأثيره عمى مستوى األداء في  ةمعمّْمال الطَّالبةاألكاديمي لدى 

 .(الصَّؼ
مف  ،(الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةفي  اتمعمّْم/الاتالطَّالببمستوى أداء  توجد قدرة تنبؤية -7

 (.التَّدريسقمؽ  ،األكاديمي الذَّاتمفيـو درجاتيف عمى المقياسيف )خبلؿ 

 :منيج البحث –  6-1
َـّ          اسة األوضاع الراىنة لمظواىر مف حيث استخدـ المنيج الوصفي الذي يستخدـ في در ت

اعتمد عمى و  .(42، 2000خصائصيا، أشكاليا وعبلقتيا، والعوامؿ المؤثرة في ذلؾ )عمياف وغنيـ، 
َـّ  ففي القسـ النظري،، الميدانّيةة الدّْراسوفي  النَّظريةة الدّْراسفي ىذا المنيج  االطبلع عمى أسس ت

دارة  العمميَّة التَّربية َـّ  ، وفي القسـ الميدانياألكاديمي الذَّاتومفيوـ  التَّدريسقمؽ و  الصَّؼوا  جمع ت
بجامعة طرطوس مف خبلؿ  التَّربية كميَّةفي  الصَّؼ معمّْـ/السنة الرابعة الباتطعف  حصائيّْةالبيانات اإل

 .  ة، وتقديـ المقترحات المناسبةالدّْراسلموصوؿ إلى نتائج  المقاييس التي وجيت ليفّ 

 مجتمع البحث: -7-1  
ػؼ معمّْـ/السنة الرابعة  مبةط األصمي لمبحث عمى مجتمعيشتمؿ ال        ة بجامعػ التَّربيػة كميَّػةفػي  الصَّ

، والبػال  عػددىـ 2013/2014ي الدّْراسػالذي يشتمؿ عمى المسجميف في السنة الرابعػة لمعػاـ ، طرطوس
 ( طالبًا وطالبة.532)
 :البحث عيِّنة -8-1   

ػػؼ معمّْػػـ/%( مػػف مجتمػػع طمبػػة السػػنة الرابعػػة 35عشػػوائية بنسػػبة ) عيّْنػػةسػػحبت           كميَّػػةفػػي  الصَّ
َـّ  ( طالبػة،186ة )الدّْراسػ عيّْنػةطرطػوس، وقػد بمغػت ة بجامعػ التَّربية عمييػا، عػاد  البحػثتوزيػع أدوات تػ
بػة، فأصػبحت لعدـ احتوائيػا عمػى المعمومػات المطمو  ات( استبان8وقد استبعدت ) ( استبانة،172منيا )

 ( طالبة. 164) عيّْنةال
 :البحثأدوات  - 9-1

اافمقياااس إدارة  - ي معمّْمػػبػػؽ عمػػى حيػػث طُ  ،الخوالػػديو   والػػذي ُأعػػد مػػف قبػػؿ  الحراحشػػة: الصَّ
، قامػػػػت الباحثػػػػة 2006/2007عػػػػاـ  فػػػػي المممكػػػػة األردنيػػػػة الياشػػػػمية التَّعمػػػػيـو  التَّربيػػػػةمديريػػػػة 

وتػـ ، ) جامعػة طرطػوس( التَّربيػة كميَّػةيف مػف بعرضػو عمػى محكمػبالتحقؽ مف صػدؽ المقيػاس 
َـّ  أيثباتو. التحقؽ مف   التأكد مف مناسبتو لمبيئة السورية. ت

والػػذي أعػػده كمبرلػػي غػػوردف روز، وسػػوزاف كاشػػيف : األكاااديمي الااذَّاتمقياااس تقااويم مفيااوم  -
(Kimberly Gordon Rouse & Susan Cashin,1997 بغػرض قيػاس مفيػـو ،)الػذَّات 
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َـّ  ، وقػديالػذَّاتقريػر تّ الديمي، وىذا المقياس مف نوع األكا ة ترجمتػو وتطبيقػو عمػى البيئػة السػوريّ تػ
، ئيالبنػػػاحقؽ مػػػف صػػػدؽ المقيػػػاس باعتمػػػاد الصػػػدؽ مػػػف قبػػػؿ لبنػػػى جديػػػد، وقامػػػت الباحثػػػة بػػػالتَّ 

َـّ  التية السوريّ  وتناسبو مع البيئة ، وتـ التحقؽ مف ثباتو،وعرضو عمى محكميف ييػا ف التَّطبيؽت
      .)جامعة طرطوس( التَّربية كميَّة

َـّ  :التَّادريسمقياس قماق  - وطبػؽ فػي سػمطنة عمػاف عػاـ   إعػداده مػف قبػؿ عمػي محمػود شػعيبتػ
(، وقػػػػد قامػػػػت الباحثػػػػة بػػػػالتحقؽ مػػػػف صػػػػدؽ المقيػػػػاس وذلػػػػؾ بعرضػػػػو عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف 2005)

  مناسبتو لمبيئة السورية.  في جامعة طرطوس، وتـ التحقؽ مف ثباتو و  التَّربية كميَّةالمحكميف مف 
تقيػيـ وىي بطاقػة : بطرطوس التَّربية كميَّةالمستخدمة في  العمميَّة التَّربيةبطاقة تقييم طالبات  -

فػػي جامعػػة طرطػػوس  التَّربيػػة كميَّػػةمعتمػػدة فػػي  العمميَّػػة التَّربيػػةفػػي مػػادة  ةمعمّْمػػال/ الطَّالبػػةأداء 
 درجة.  100المادة  النيائية في ىذه الطَّالبةبحيث تكوف درجة 

 :البحثحدود  - 1-10
 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية:

َـّ  الحدود المكانية: -  .طرطوس في جامعة التَّربية كميَّةفي  البحثتطبيؽ ت

َـّ  :الحدود الزمانية - العممي في  التَّطبيؽ، و (2015- 2013بيف ) في الفترة الزمنية ما البحث إجراءت
 (2014-2013ي )اسالدّْر العاـ 
 .طرطوسجامعة  ب التَّربية كميَّةفي  الصَّؼ معمّْـ/السنة الرابعة طالبات البشرية: الحدود -

 (الصَّؼميارات إدارة ) العمميَّة التَّربيةاقتصرت عمى دراسة مستوى األداء في  :الموضوعيةالحدود  -
ومفيـو  التَّدريسفي ضوء كؿ مف قمؽ ( 164التي بم  عددىا ) التَّربية كميَّةمف طالبات  عيّْنةلدى 
 . األكاديمي الذَّات

 إجراءات البحث: -11-1

 تـ اتباع اإلجراءات التالية:

 الحالي. البحثلسابقة التي تتناوؿ موضوع ات االدّْراس، و التَّربوياإلطبلع عمى األدب  -

 .تطبيؽ )صدقيا، ثباتيا(لم تياكد مف صبلحيالتأَّ الحصوؿ عمى أدوات البحث و  -

 البحث. عيّْنةاختيار تحديد المجتمع األصمي، و  -

عميـ األساسي، الكرامة( لمتَّ و تيف مف مدارس محافظة طرطوس )ابراىيـ ىنانو، مدَّرسزيارة  -
 . العمميَّة التَّربيةات في برنامج الطَّالبلى أداء إ تعرُّؼلم
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 ةالسنة الرابعبات في جامعة طرطوس، مف أجؿ تطبيؽ المقاييس عمى طال التَّربية كميَّةزيارة  -
   صؼ/. معمّْـ/

عمى  (التَّدريسمقياس قمؽ و ، األكاديمي الذَّاتمقياس مفيوـ و ، الصَّؼمقياس إدارة ) تطبيؽ  -
ر مف فترة ، وذلؾ في األسبوع األخيالبحث عيّْنةات الطَّالبوفي جمسة واحدة عمى  ،التوالي
ت بحالة القمؽ التي تواجيف مع بداية االطَّالبضمف عدـ تأثر يُ ، حتى العممي المقرر التَّطبيؽ
 التَّربيةيفترض استمرار حالة القمؽ لدييف مع اقتراب  إذفي أوؿ موقؼ تدريسي  التَّطبيؽ
 عمى االنتياء. العمميَّة

 تقديـ المقترحات. توصؿ لمنتائج وتفسيرىا ومناقشتيا و وال إحصائيَّاً معالجة البيانات  -

 ات البحث:متغيِّر  -12-1
 ات البحث الحالي عمى النحو اآلتي:متغيّْر  حدَّدتت           

 : وتشمؿ:المستقمةات متغيّْر ال -

 الصَّؼإلدارة  كميَّةال الدَّرجة. 

  كاديمي.األ الذَّاتمفيـو 

  التَّدريسقمؽ. 

 .العمميَّة التَّربيةالتابع: مستوى األداء في  متغيّْرال -

 :وتعريفاته اإلجرائية البحث مصطمحات  -13-1

يف عمى معمّْمال الطَّمبةىادفة لمساعدة  عمميَّةىي ":  (Practical Education )العمميَّة ربيةالتَّ  -
مف  التَّدريس عمميَّةبشكؿ عمؿ يؤدي إلى إكسابيـ الكفايات الضرورية في  النَّظريةتطبيؽ المعارؼ 

التّقويـ بشكؿ مخطط  تعمميَّاتخطيط وتصميـ وتنفيذ واستخداـ األساليب المناسبة والتقنيات الضرورية و 
 .(129، 2003)سميماف، وىادؼ" 

بجامعة طرطوس، في فترة  التَّربية كميَّةي الذي تقدمو التَّدريبشاط يا النّ : بأنَّ إجرائياً  يا الباحثةتعرُّفو    
و ة، تحت توجيمدَّرسالفعمي في ال التَّدريسات لمقياـ بلمطَّالبتاح فيو الفرصة )السنة الرابعة(، وتُ  زمنية

شراؼ القسـ المختص ومشرؼ خارجي.    وا 

 (: (Performance level in Practical Education العمميَّة التَّربيةمستوى األداء في   -

في استمارة تقييـ أداء  ةمعمّْمال/الطَّالبةعمييا حصمت التي  الدَّرجةالحالي بناء عمى البحث في  حدَّدي  
َـّ  التي العمميَّة التَّربيةطالبات   جامعة طرطوس.في  التَّربية كميَّةإعدادىا في  ت
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وتنطبؽ عميو شروط ، التَّربيةارسيف في برنامج ىو أحد الدَّ  :(Student teacher) معمِّمال الطَّالب -
، تحت إشراؼ المشرؼ األكاديمي التَّربيةفي مدارس وزارة  لممارستيا العمميَّة التَّربية قررالتسجيؿ لم
 (. 20، 2005)حماد،  مف الجامعة

بجامعة  التَّربية كميَّةصؼ في  معمّْـالمسجؿ في السنة الرابعة/ الطَّالبىو إجرائيًا: الباحثة  وتعرُّفو      
 .  العمميَّة التَّربيةوالذي يتدرب في إحدى مدارس مدينة طرطوس كمتطمب لمقرر  ،طرطوس

يا ( بأنَّ Sternberg, 2002) : يعرفيا ستيرنبيرج(Classroom management) الصَّف إدارة -
، مف أجؿ خمؽ فعَّاؿبشكؿ  الطَّمبةبالسيطرة عمى  معمّْـمجموعة مف األساليب والميارات التي تسمح لم"

يتـ مف خبلليا توفير جميع الظروؼ المبلئمة  عمميَّةأنَّيا  ، أييـجميع لمطَّمبةإيجابية  تعميميَّةبيئة 
ويسير بمقتضاىا بغية  ،الصَّؼعممو داخؿ  معمّْـنظـ بيا الة التي يُ ريقيا الطَّ أيضًا: بأنَّ  تعرُّؼ. و لمتعمُّـ

 . (Sternberg, 2002, 5التي يبتغييا مف الحصة ) ةالتَّربويالوصوؿ إلى األىداؼ 
 الصَّؼعمى مقياس إدارة  الطَّالبةالتي تحصؿ عمييا  الدَّرجة يا:بأنَّ  إجرائياً  يا الباحثةتعرُّفو   
 حالي. ال البحثستخدـ في المُ 

ت تظير في فعَّاال: ىو شعور غير سار يتضمف ان(Teaching Related Anxiety) التَّدريس قمق -
وذلؾ بسبب وجود الفرد  ،ة التي يمكف مبلحظتياوالفسيولوجيَّ  سموكيَّةشكؿ مجموعة مف االستجابات ال

ي بداية خبرة الفرد ويكوف ذلؾ أكثر وضوحًا ف ،الصَّؼداخؿ  التَّدريسب منو القياـ بفي موقؼ يتطمَّ 
ت عف خوؼ الفرد مف احتماؿ الفشؿ أو عدـ قدرتو عمى األداء فعَّاالتنجـ ىذه االنو  ؛بيذه الممارسات
 (.112، 1995 عبد الرحيـ والعمادي،) ة أو تعرضو لمنقدحدَّدطبقًا لممعايير الم

َـّ  الذي التَّدريسمى مقياس قمؽ ع الطَّالبةالتي تحصؿ عمييا  الدَّرجة: بأنو إجرائياً الباحثة  وتعرُّفو     ت
 .الحالي البحثفي اعتماده 

 فسيّْ النَّ "الشعور  نظر إليو عمى أنو:ي :(Academic – Self Concept) األكاديمي الذَّاتمفيوم  -
 (.3، 2003)الشيخ، . ة"مدَّرسية، أو ما تتطمبو المدَّرسفيما يتعمؽ بالقدرة عمى إنجاز الواجبات ال

األكاديمي  الذَّاتعمى مقياس مفيـو  الطَّالبةالتي تحصؿ عمييا  الدَّرجة و:إجرائيًا بأن   ثةالباح وتعرُّفو   
َـّ  الذي  .الحالي البحثفي اعتماده ت
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 لفصل الثانيا

 ات السابقةالدِّراسالبحوث و 

 مقدمة: -
 

، ىي اإلطبلع عمى النَّتائجمعمومات و ات البحث العممي التي تغني البحث بالف أىـ خطو م      
ىناؾ  ات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث، ومف خبلؿ إطبلع الباحثة تّبيف أفالدّْراساألبحاث و 
اتو، حيث متغيّْر ذات الصمة بموضوع البحث أو أحد  ت األجنبيةاالدّْراسالعربية و  اتالدّْراسالعديد مف 

 :ر كما يمي( محاو 4ات السابقة إلى )الدّْراسقسمت 

 .العمميَّة التَّربيةدراسات حول  -1

 .الصَّفدراسات حول إدارة  -2

 األكاديمي. الذَّاتدراسات حول مفيوم  -3

 .التَّدريسدراسات حول قمق  -4

 وفيما يمي عرض مفصؿ لكؿ محور:

 عربية: دراسات - 1-2 

ربية دراسات حول – 1-1-2 ة التَّ  :العمليَّ

 كميَّاتب العمميَّة التَّربيةطمبة مساق ( بعنوان: "أداء 1999دراسة العاجز وحماد )-1
 في الجامعات الفمسطينية ")دراسة تقويمية(  التَّربية
يف معمّْممف وجية نظر المديريف وال العمميَّة التَّربيةة إلى تقويـ أداء طمبة مساؽ الدّْراسىدفت        

 ،لتابعيف ليا )اإلسبلمية واألزىر(الجامعة ا متغيّْروفقًا ل الطَّمبةوالمقارنة بيف أداء  ،المضيفيف ليـ
وبياف اإليجابيات لمساؽ  ،آداب( –التخصص )عموـ  متغيّْروفقًا ل الطَّمبةأداء  فيوتحديد الفروؽ 

مف خبلؿ  ،س الحموؿ المناسبة لياومحاولة تممَّ  ،النقصعمى أوجو  تعرُّؼوتدعيميا وال العمميَّة التَّربية
ية التّقويمة الدّْراسة إلى االتجاه بالدّْراسوىدفت ىذه  ،مباشرةبعض المقترحات المذكورة بصورة غير 

مف وجية نظر  العمميَّة التَّربيةمد إلى تقويـ تعف االتجاه التقميدي الذي يع ومنحى مختمفاً  اتجاىاً 
لى ذكر بعض المقارنات بيف أداء طمبة الجامعتيف )اإلسبلمية  ،المشرفيف الجامعييف مف  األزىر( –وا 

 .يف األداء وبث روح التنافسأجؿ  تحس
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طالبًا وطالبًة مف الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر بنسبة  (179ػ )ة بالدّْراس عيّْنةتمثمت         
فة الدّْراسمف مجتمع  (29%)  مكونة مف ةواستخدـ الباحثاف استبان ،وطالبة اً طالب (600) مف المكوَّ
لبيانات بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد عمى حدة ا افقرة موزعة عمى أربعة أبعاد، وعالج (60)

 اىرة.، وتـ استخداـ المنيج الوصفي لمكشؼ عف طبيعة الظَّ وبيف المجموع الكمي لؤلداة

والمينية( أعمى متوسط  الشخصيّْةة إلى أف متوسط البعد األوؿ )الخصائص الدّْراسوتوصمت         
عند مستوى داللة  إحصائيّْةوأنو ال يوجد فروؽ ذات داللة  ،بةمقارنة باألبعاد الثبلثة التي جاءت متقار 

، وأف تقديرات المديريف والمديرات الطَّمبةوأزىر( في أداء  ( تعزى لنوع المؤسسة )إسبلمية0.05)
جاءت متقاربة، بينما وجدت بعض الفروؽ في بعض  في الجامعتيف الطَّمبةيف المضيفيف ألداء معمّْموال

 الفقرات األخرى.

 كميَّةلدى طمبة  الميداني ة العمميَّة التَّربية( بعنوان: "مشك ت 2002دراسة ياسين )-2
 الحكومية بغزة"  التَّربية

الحكومية  التَّربية كميَّةلدى طمبة  الميدانّية العمميَّة التَّربيةمشكبلت  تعرُّؼة إلى الدّْراسىدفت        
( 313مكونة مف ) عيّْنةاستبانة مف إعداده طبقت عمى لتحقيؽ اليدؼ قاـ الباحث باستخداـ ، و بغزة
مد المنيج الوصفي لمكشؼ عف ، وقد اعتُ العمميَّة التَّربيةوطالبة، كما استخدـ مقياس االتجاه نحو  اً طالب

 طبيعة الظاىرة. 

ومف ىذه المرتبة األولى،  تأتي، معمّْـال الطَّالبة أف المشكبلت الخاصة بالدّْراسكانت أىـ نتائج        
عف  التَّدريبوبعد مدارس  ،ونقص وسائؿ المواصبلت ،المشكبلت كثرة الحواجز األمنية عمى الطرقات

والتي مف بينيا عدـ تعريؼ  ،التَّدريبة مدَّرسويمييا المشكبلت المتعمقة بمدير  ،معلِّمال الطَّالبسكف 
ي مدَّرسفي أوجو النشاط ال معمّْـال البالطَّ وعدـ مشاركة  ،يةمدَّرسوالموائح ال ،لمنظـ معمّْـال الطَّالب

حباطو حوؿ التجديد  وكاف مف أبرزىا النظرة  ،المتعاوف معمّْـثـ يمييا المشكبلت المتعمقة بال ،التَّربويوا 
وكانت المشكبلت  معمّْـال الطَّالبوعدـ تقبؿ  ،الدَّرسوالتدخؿ أثناء شرح  ،معمّْـال الطَّالبالمتعالية تجاه 

أثناء في دخؿ والتَّ  معمّْـال الطَّالبالمرتبة الرابعة، وأىميا االستيانة برأي  تأتي التَّربويمشرؼ المتعمقة بال
 .الدَّرستنفيذ 
من وجية نظر طمبة  العمميَّة التَّربيةبعنوان مشك ت  (:2003دراسة سميمان ) -3

 )دمشق، البعث، تشرين(. في جامعة التَّربوي التَّأىيلدبموم 

في الجامعات  التَّربوي التَّأىيؿلطمبة دبموـ  العمميَّة التَّربيةمشكبلت  تعرُّؼ ة إلىدّْراسالىدفت       
لتحقيؽ اليدؼ قاـ الباحث باستخداـ استبانة طبقت ة المنيج الوصفي، الدّْراساعتمدت الثبلث المذكورة، 

بة وكانت موزعة عمى ( طالبًا وطال474البحث مف الجامعات الثبلث) عيّْنةبمغت  حيث  عيّْنةعمى ال
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 بجامعة البعث التَّربية كميَّة( مف طمبة 90بجامعة دمشؽ و) التَّربية كميَّة( مف طمبة 300) الشكؿ التالي
 بجامعة تشريف. التَّربية كميَّة( مف طمبة 84)و

بيف الجامعات الثبلث لصالح جامعة دمشؽ حوؿ  إحصائيَّاً وجود فروؽ دالة إلى ة الدّْراسخمصت     
بيف جامعة دمشؽ مف جية وجامعتي  إحصائيَّاً بشكؿ عاـ، وجود فروؽ دالة  العمميَّة التَّربيةكبلت مش

، تصميـ التَّدريس) طرائؽ  البعث وتشريف مف جية ثانية لصالح جامعة دمشؽ في المجاالت اآلتية:
ضافة إلى مشكبلت إ، (التَّدريسفي  التَّعميـالدروس، تنفيذ الدروس، تقويـ الدروس، استخداـ تقنيات 

        .ةفي الجامعات الثبلث العمميَّة التَّربيةتتعمؽ بالمشرفيف عمى 
في مناطق جامعة القدس  العمميَّة التَّربية"واقع  ( بعنوان2005دراسة حماد )-4

 المفتوحة بمحافظات غزة من وجية نظر الدارسين. 
في مناطؽ القدس المفتوحة بمحافظات غزة  ميَّةالعم التَّربيةواقع  تعرُّؼة إلى الدّْراسىدفت         

 ،ودارسة اً دارس (134) مكونة مف عيّْنةولتحقيؽ اليدؼ قاـ الباحث بإعداد استبانة وزعت عمى 
 . 2003-2002ي األوؿ الدّْراسلمفصؿ  العمميَّة التَّربيةمسجميف في مساؽ 

المعياري والوزف  واالنحراؼبي وسط الحسامتوألغراض التحميؿ اإلحصائي استخدـ الباحث ال      
المرتبة األولى في استجابات  أتى فيأف محور المشرؼ األكاديمي  النَّتائجالنسبي، وقد أظيرت 

بيف الباحث أف المشرؼ و ، المرتبة السابعة التَّدريبة مدَّرسالمحور المتعمؽ بأتى المفحوصيف، بينما 
 التَّربويوالمشرؼ  العمميَّة التَّربيةوالثقافي ومدة برنامج  التَّربوياألكاديمي واإلطار النظري األكاديمي و 

في  العمميَّة التَّربيةويتوقؼ عمى ىذه العناصر مدى جدوى وفاعمية  العمميَّة التَّربيةىي أىـ عناصر 
تحقيؽ أىدافيا، ولذلؾ يجب االىتماـ بيذه العناصر وتقويميا عمى فترات زمنية متوسطة المدى حتى 

 التَّربويفي جامعة القدس المفتوحة مواكبة لما يستحدث في المجاؿ األكاديمي و  العمميَّة يةالتَّربتكوف 
 ات العولمة المتسارعة.متغيّْر والثقافي مف ناحية ولمتطمبات المجتمع في عصر 

ين في معمِّمال الطَّمبة"مدى اكتساب : بعنوان (2005دراسة الصمادي وجاموس )-5
من وجية نظر مديري المدارس  تدريسيَّةالليرموك لمكفايات بجامعة ا التَّربية كميَّة

 "  ين أنفسيممعمِّمال الطَّمبةين المتعاونين و معمِّمالمتعاونة وال

 تدريسيَّةاليف لمكفايات معمّْمال الطَّمبةإلى المعيقات التي تحد مف اكتساب  تعرُّؼة لمالدّْراسىدفت       
يف المسجميف في مساقات معمّْمال الطَّمبةالبحث  عيّْنةوقد ضمت ، العمميَّة لمتَّربيةخبلؿ ممارستيـ 

( طالبًا وطالبة، قاـ الباحث بإعداد استبانة 210حيث بم  عددىـ) في جامعة اليرموؾ العمميَّة التَّربية
وقد كشفت نتائج  ، واستخدـ المنيج الوصفي، لدراسة الوضع الراىف لمظاىرة. عيّْنةوتوزيعيا عمى ال

يف سواء مف وجية نظرىـ، أو مف وجية نظر مديري معمّْمال الطَّمبةة عف وجود مشكبلت لدى الدّْراس
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 التَّربيةيف: طوؿ مدة معمّْمال الّطمبةوكانت أىـ المشكبلت التي أجمع عمييا معظـ  .المدارس المتعاونة
وعدـ توزيع فترة  ،يفمّْممعال لمطَّمبةة والمشرؼ األكاديمي في توجيياتيـ مدَّرسوتشدد إدارة ال ،العمميَّة
 العمميَّة التَّربيةالمتصؿ وضعؼ التعاوف بيف إدارة برنامج  التَّدريببيف المبلحظة والنقد و  العمميَّة التَّربية

دارات المدارس والتعارض بيف الدواـ في الجامعة ودواميـ في المدارس، وبعد بعض المدارس  وا 
 في المدارس وقمة المرافؽ المبلئمة لمتدريب. ةالتعميميَّ وصعوبة المواصبلت وقمة الوسائؿ 

 الطَّمبةالميداني التي تواجو  التَّطبيقمشك ت ( بعنوان "2006دراسة ىندي )-6
  ".الميداني التَّطبيقصف في الجامعة الياشمية خ ل فترة  معمِّمين في تخصص معمِّمال

 الطَّمبةجميع امؿ المجتمع األصمي أي كىـ و ( طالبا وطالبة 53)مف ة الدّْراس عيّْنة تكونت        
. 2002-2001ي الدّْراس( في الفصؿ الثاني مف العاـ 2) العمميَّة التَّربيةيف المسجميف في مقرر معمّْمال

 ، واستخدـ المنيج الوصفي.ةالدّْراس عيّْنةة طبقيا الباحث عمى وكانت أداة البحث استبان

يف ىي عمى الترتيب: معمّْمال الطَّمبةالميداني التي تواجو  طبيؽالتَّ ة أف أىـ مشكبلت الدّْراسأظيرت نتائج 
، العمميَّة التَّربية، وبرنامج العمميَّة التَّربيةة المتعاونة، واإلشراؼ عمى مدَّرسالمشكبلت المتعمقة بال

وؽ دالة أيضا وجود فر  النَّتائجة المتعاونة. كما أظيرت مدَّرسية المقررة، وتبلميذ المدَّرسوالمناىج ال
 ومعدالتيـ التراكمية. الطَّمبةالميداني التي تعزى إلى جنس  التَّطبيؽبيف متوسطات مشكبلت  إحصائيَّاً 

ين في الجانب العممي معمِّمال الطَّمبة"تقويم أداء : ( بعنوان2008دراسة القاسم )-7
بجامعة القدس  التعميميَّةفي منطقة نابمس  التَّربيةفي برنامج  العمميَّة التَّربيةلمقرر 

  المفتوحة"

في  العمميَّة التَّربيةيف في الجانب العممي لمقرر معمّْمال الطَّمبةة إلى تقويـ أداء الدّْراسىدفت        
( 81) مف ةالدّْراس عيّْنة كونتبجامعة القدس المفتوحة وت التعميميَّةفي منطقة نابمس  التَّربيةبرنامج 

( تخصصات. وقد 5ة، موزعيف عمى )معمّْم( طالبة 68ًا، و)معمّْم( طالبا 13طالبًا وطالبة منيـ )
المعتمد ليذه الغاية في جامعة القدس  العمميَّة التَّربيةاستخدـ الباحث نموذج تقويـ المتدرب في مقرر 

بلت ، وقد أجريت لو معامالعمميَّة التَّربيةفي الجانب العممي لمقرر  معمّْـال الطَّالبالمفتوحة، لتقويـ أداء 
 ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي.الصدؽ والثبات

يف في معمّْمال الطَّمبةة: أف ىناؾ قصورًا بينًا في أداء الدّْراسالتي توصمت إلييا  النَّتائجومف أىـ        
يف في معمّْمال الطَّمبةفي أداء  إحصائيَّاً ، وال توجد فروؽ دالة العمميَّة التَّربيةالجانب العممي لمقرر 

 الطَّمبةفي أداء  إحصائيَّاً أو تخصصو، ال توجد فروؽ دالة  معمّْـال الطَّالبالجانب العممي تعزى لجنس 
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لمموقؼ  التَّخطيط) التّقويـعمى مجاالت نموذج  العمميَّة التَّربيةيف في الجانب العممي لمقرر معمّْمال
في، التَّعميم  أو تخصصو. معمّْـال الطَّالبية( تعزى لجنس الذَّات الشخصيّْة اتالصَّ

 العمميَّة التَّربيةالميداني لمقرر  التَّطبيق"مشك ت : ( بعنوان2009دراسة شاىين ) -8
 .في جامعة القدس المفتوحة من وجية نظر الدارسين"

الميداني التي يواجييا الدارسوف في  التَّطبيؽعمى مشكبلت  تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت           
ات النوعية)الجنس والتخصص( متغيّْر الوعبلقتيا ببعض  التَّدريبلمفتوحة أثناء فترة جامعة القدس ا

( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت، 40والتفاعؿ بينيما. وتحقيقا لذلؾ طورت أداة لمدراسة تضمنت )
 تعميميَّةودارسة، أخذت مف خمس مناطؽ  ( دارساً 246) طبقية عشوائية حجميا عيّْنةطبقت عمى 

 ، واعتمد المنيج الوصفي. ة المعاينة العنقوديةبطريق

الميداني في  التَّطبيؽأف ترتيب المشكبلت التي يواجييا الدارسوف أثناء  النَّتائجوأظيرت          
ة، مرتبة حسب أىميتيا مف وجية نظر الدارسيف الدّْراسالمجاالت األربعة التي اشتممت عمييا أداة 

، وأخيرا التَّدريسة المتعاونة، ثـ مجاؿ خطة مدَّرسكاديمي، فمجاؿ الكاآلتي: مجاؿ دور المشرؼ األ
ة أف ىناؾ فروقا دالة إحصائيا بيف الجنسيف مف حيث الدّْراسة المتعاونة، وأظيرت مدَّرسطمبة ال

العممي، إذ تعاني اإلناث مف ىذه المشكبلت بدرجة أعمى مف  التَّطبيؽالمشكبلت التي تواجييـ في 
ة المجاالت وكانت معاناة الدارسيف ضمف تخصصي الرياضيات والمغة العربية أعمؽ الذكور في كاف

لمتفاعؿ بيف الجنس والتخصص عمى  داالً  أثراً  النَّتائجمنيا في التخصصات األخرى ولـ تظير 
 الميداني. التَّطبيؽالمشكبلت التي يواجييا الدارسوف أثناء 

 العمميَّة لمتَّربية"دراسة تحميمية ناقدة : ( بعنوان2010دراسة الجرجاوي والخطيب ) -9
 بجامعة القدس المفتوحة ".

بجامعة القدس المفتوحة  التَّربيةفي قسـ  العمميَّة التَّربيةعمى واقع  تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت         
الببلد  في بعض العمميَّة التَّربيةوالمشكبلت والتحديات التي تواجييا. وقد تطمب ذلؾ دراسة برنامج 

في جامعة القدس المفتوحة لبلتجاىات المعاصرة في  العمميَّة التَّربيةعمى مدى مواكبة برنامج  تعرُّؼلم
َـّ  ىذا المجاؿ،  عيّْنةاعتماد المنيج الوصفي التحميمي، وتـ توزيع أداة البحث الممثمة باستبانة عمى ت

نة الدّْراس ة استخمص الباحث مف خبلؿ الدّْراسذه وفي نياية ى ( دارسًا ودارسة.136ة مف)المكوَّ
بعناصرىا المختمفة اإلعداد النظري )األكاديمي والثقافي  العمميَّة التَّربيةالوصؼ والتحميؿ لواقع 

ة المضيفة، مدَّرسالمتعاوف، ومدير ال معمّْـ، والالعمميَّة التَّربية، ومدة برنامج التَّربوي( والمشرؼ التَّربويو 
في بعض  العمميَّة التَّربيةالمستقبؿ مف ناحية ومف خبلؿ استعراض واقع  معمّْـواستعدادات وقدرات 

في جامعة القدس المفتوحة  العمميَّة لمتَّربيةفي ببلد أخرى قاـ الباحثاف بتصميـ نموذج  التَّربية كميَّات
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ىا( بطريقة وأىدافيا وتقويميا )عمى الرغـ مف تنوعيا وتعقد العمميَّة التَّربيةيعرض ويوضح عناصر 
 المستقبؿ نفسو. معمّْـيف والمشرفيف األكاديمييف ولمعمّْمواضحة مبسطة لممسؤوليف عف إعداد ال

التي تواجو  العمميَّة التَّربية( بعنوان" مشك ت 2010دراسة خوالدة وأحميدة )-10
الممكة رانيا لمطفولة بالجامعة  كميَّةين في تخصص تربية طفل في معمِّمال الطَّمبة

 ياشمية.ال
يف في تخصص تربية معمّْمال الطَّمبةعمى المشكبلت التي تواجو  تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت        

 ةالدّْراس. ولتحقيؽ ىدؼ العمميَّة التَّربيةالممكة رانيا لمطفولة بالجامعة الياشمية أثناء فترة  كميَّةالطفؿ في 
َـّ   عيّْنةمجاالت، وتـ تطبيؽ االستبانة عمى  ةمى ست( فقرة موزعة ع52بناء استبانة اشتممت عمى )ت

يف معمّْمال الطَّمبةالتي تواجو  العمميَّة التَّربيةأف مشكبلت  النَّتائج. وأظيرت اً معمّْم اً ( طالب100بمغت )
 الطَّالب، وشخصية العمميَّة التَّربيةىي بالترتيب: المشكبلت المتعمقة بالروضة المتعاونة، وبرنامج 

 النَّتائجالمتعاونة، وتخطيط وتنفيذ الدروس. وأظيرت  ةمعمّْمال، و العمميَّة التَّربيةواإلشراؼ عمى  ،معمّْـال
تعزى لمجنس، في حيف لـ  العمميَّة التَّربيةبيف متوسطات مشكبلت  إحصائيّْةوجود فروؽ ذات داللة 

 التَّربيةثوف تطوير برنامج اقترح الباح النَّتائج. وفي ضوء لمطَّمبةيوجد أثر يعزى لممعدؿ التراكمي 
 الطَّمبةفي ضوء المعايير العالمية ووضع استراتيجيات لمتغمب عمى المشكبلت التي تواجو  العمميَّة

جراء المزيد مف البحوث المتصمة بجوانب ىذه معمّْمال يف وخاصة فيما يتعمؽ بدور الروضة، وا 
 المشكبلت.

 معمِّملط ب  العمميَّة التَّربية( بعنوان مشك ت 2010دراسة الجيماني عام )-11
 بجامعة دمشق التَّربية كميَّةالسنة الرابعة في  الصَّف
) السنة الرابعة( في  الصَّؼ معمّْـلدى طمبة  العمميَّة التَّربيةمشكبلت  تعرُّؼة إلى الدّْراسىدفت       
َـّ  ةالدّْراسجامعة دمشؽ، ولتحقيؽ ىدؼ  التَّربية كميَّة تبانات، األولى موجية إلى طمبة بناء ثبلث است
(عبارة، والثالثة موجية 122(عبارة والثانية موجية لممشرفيف تضمنت )149صؼ تضمنت ) معمّْـ

( موزعة 229بمغت ) عيّْنة( عبارة وتـ تطبيؽ االستبانات عمى 43وتضمنت ) التَّطبيؽلمديري مدارس 
 . (مدير80(مشرؼ، )80صؼ، ) معمّْـ( 149عمى النحو اآلتي: )

 وكانت نتائج البحث كما يمي:     

وجود فروؽ دالة إحصائيّا لصالح اإلناث، ولـ تظير فروؽ دالة إحصائيّا في المحاور التالية    
فترة التنفيذ( وظيرت فروؽ دالة إحصائيّا لصالح اإلناث في باقي  -التنظيـ -اإلنتساب – ىميّْة)األ

( 0.01مبة التخصص األدبي عند مستوى داللة) المحاور، ووجود فروؽ دالة إحصائيّا لصالح ط
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االختصاص في الشيادة الثانوية في  متغيّْريف وفؽ معمّْمال الطَّمبة(، ولـ توجد فروؽ بيف 0.05و)
 إحصائيَّاً لمدرس وتحضيره(، وعدـ وجود فروؽ دالة  التَّخطيط، وكذلؾ فقرة العمميَّة التَّربية)محور تنظيـ 

حيث  الصَّؼوحوؿ كؿ محور مف محاور االستبانة باستثناء محور إدارة حوؿ االستبانة بشكؿ عاـ 
 ( لصالح المشرفيف. 0.05عند مستوى داللة ) إحصائيّْةوجد فروؽ ذو داللة 

 :الصَّفدراسات حول إدارة - 2-1-2
ف( بعنوان" واقع التفاعل 2004نصر الدين ) دراسة -1  ة الجزائرية".مدَّرسي داخل الالصَّ

فإلى تحديد خصائص التفاعؿ  ةراسالدّْ  فتىد       ي والعوامؿ المؤثرة فيو وذلؾ ضمف المدارس الصَّ
ة، لتحقيؽ معمّْمًا و معمّْم( 75مف) عيّْنةاستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، تكونت ال الجزائرية،

َـّ  ةالدّْراساليدؼ مف  نتائج منيا: أف إلى مجموعة  وتوصمت ة.الدّْراس عيّْنةبناء استبانة وزعت عمى ت
فالتفاعؿ  ة الجزائرية مازاؿ عرضة لمثبطات كثيرة، حيث أف خصائصو والعوامؿ مدَّرسي في الالصَّ

ة والمواد المتاحة مدَّرسوالمتعمـ وال معمّْـالمؤثرة فيو محكومة باإلمكانات المادية المقدمة والمرتبطة بال
، وفي التعميميَّةزائرية، ومف ثـ في الطرائؽ ة الجمدَّرسليا، وقد أثرت ىذه الخصائص والعوامؿ في ال

فمف إعادة النظر في المدارس الجزائرية والتفاعؿ  البُّدة ذاتيا. لذلؾ مدَّرسمخرجات ال ي داخميا الصَّ
 مى تعزيز االيجابيات وتصحيح السمبيات وتجاوزىا.عوالعمؿ 

 تدركياكما  الصَّف"درجة ممارسة ميارات إدارة : ( بعنوان2005) دراسة فخرو -2
 األسرية في المرحمتين اإلعدادية والثانوية في دولة قطر". التَّربيةات معمِّم

ات معمّْمكما تدركيا  الصَّؼدرجة ممارسة ميارات إدارة  تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدؼ ىذه          
ممارستيف ليا األسرية في المرحمتيف اإلعدادية والثانوية في دولة قطر في ضوء إدراكيف لمدى  التَّربية

ات التالية: )نوع متغيّْر والتي تعزى لم الصَّؼعمى الفروؽ في درجة ممارسة إدارة  تعرُّؼوأيضا ال
َـّ  ،، المجاؿ الذي يقـو بتدريسو(التَّدريسالمرحمة، سنوات الخبرة في   اعتماد المنيج الوصفي التحميمي،ت

َـّ  ( 3، ويمثؿ كؿ موقؼ)فعميَّةعكس الممارسات ال(موقفًا سموكيًا، وي28ة وتشمؿ)الدّْراستطبيؽ أداة ت
ف( أبعاد: وىي الضبط 3بدائؿ محتممة الحدوث، واالختيار البديؿ األمثؿ، وموزعة عمى ) ي، الصَّ

األسرية  التَّربيةات معمّْمة مف معمّْم( 140)عيّْنة. وقد  بمغت الالطَّمبةالتعزيز والعقاب، وتقبؿ مشاعر 
 وية.لممرحمتيف اإلعدادية والثان

مستمرة وورش عمؿ أثناء الخدمة  تدريبيَّةوالمقترحات العمؿ عمى إقامة دورات  النَّتائجوكاف مف أىـ  
والعمؿ عمى  ،الميدانّيةاألسرية ضمف خطة عممية مدروسة ووفقا لمحاجات المينية  التَّربيةات معمّْمل

راسة العبلقة بيف برامج النمو الميني ود ،األسرية التَّربيةات معمّْمي لالذَّات التَّعميـتنويع مصادر 
 .الصَّؼاألسرية والممارسات في إدارة  التَّربيةات معمّْمل
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ي في مدَّرسال الصَّف"دراسة تقويمية ألساليب إدارة : ( بعنوان2006دراسة سابق ) -3
  مصر في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة.

، وأىـ ري في مصمدَّرسال الصَّؼأساليب إدارة عمى واقع  تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت            
عمى  تعرُّؼي، والمدَّرسال الصَّؼفي تفعيؿ إدارة  معمّْـالعوامؿ المؤثرة فيو، وأيضا الوقوؼ عمى دور ال

مقترح لتفعيؿ  تصوُّرفي ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة، لموصوؿ إلى  الصَّؼأساليب إدارة 
َـّ  ي،مدَّرسال الصَّؼإدارة يف في معمّْموتنشيط أساليب ال استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، قاـ الباحث  ت

 ة.معمّْمًا و معمّْم(120مكونة مف ) عيّْنةببناء استبانة وتوزيعيا عمى 

وعدـ  الصَّؼة يؤثر عمى أسموب إدارة مدَّرسالتي توصمت ليا أف أسموب إدارة ال النَّتائجومف أىـ  
فيّْةأسموبو أقرب إلى األسموب االستبدادي، وكثافة الشعبة عف مينتو، و  معمّْـرضا ال  معمّْـيعيؽ ال الصَّ

 في إدارتو لصفو.

وع قتيا بإدارة  معمِّمية لمالذَّات( بعنوان " تقويم الكفاءة 2007دراسة بركات عام ) -4
 مصر" النفسيِّ الفصل واالحتراق 

ة وف الذيف لدييـ كفاءمعمّْمومعرفة ما إذا كاف ال معمّْـية لمالذَّاتة إلى تقييـ الكفاءة الدّْراسىدفت          
بما يمكننا مف فيـ  ،الصَّؼمنخفضة يختمفوف في إدارة  يةذات ةلدييـ كفاء مرتفعة وأولئؾ الذيف يةذات

، واالستفادة مف ذلؾ في تحسيف كفاءتو، مما يؤدي إلى تحسيف معمّْـية لمالذَّاتالعوامؿ المرتبطة بالكفاءة 
ي النوع وسنوات الخبرة متغيّْر وكؿ مف  معمّْـو، كما ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف كفاءة الفصإدارتو ل

َـّ  واستخدـ المنيج الوصفي التحميمي، .الصَّؼفي التأثير في إدارة  بناء استبانتيف وتوزيعيما عمى ت
 ة.معمّْمًا و معمّْم( 150ة المؤلفة مف )الدّْراس عيّْنة

ية في إدارة الذَّاتيف مرتفعي ومنخفضي الكفاءة معمّْمى أف ىناؾ اختبلؼ بيف الة إلالدّْراستوصمت     
 التعميميَّةية، وأيضًا ىناؾ عبلقة بيف نوع المرحمة الذَّاتيف مرتفعي الكفاءة معمّْم، لصالح  الالصَّؼ

 يف.  معمّْموسنوات الخبرة في زيادة كفاءة ال

االتجاىات نحو كفايتي التواصل ( بعنوان" تقويم 2007دراسة سموم؛ الغافري ) -5
ف دارة الصَّ ات منطقة الظاىرة معمِّمبعبري و  التَّربية كميَّةلدى طالبات  الصَّفي وا 

 جنوب في سمطنة عمان" 
ات معمّْمبعبري تخصص المجاؿ و  التَّربية كميَّةة إلى تقصي اتجاىات طالبات الدّْراسىدفت           

فتواصؿ منطقة الظاىرة جنوب نحو كفايات ال دارة الصَّ في تشكيؿ االتجاىات االيجابية  الصَّؼي وا 
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نة الدّْراس عيّْنةواعتمد المنيج الوصفي، وتـ توزيع استبانة عمى  نحو ىذه الكفايات، ة مف المكوَّ
 ة. معمّْم( 75(طالبة، و)162)

دالة  ات ووجود فروؽالطَّالبوكاف مف أبرز نتائجيا وجود ارتفاع ممموس في تقديرات اتجاىات 
وكاف مف أبرز المقترحات إجراء دراسة تكشؼ عف العبلقة بيف  ،اتالطَّالبإحصائيا بيف اتجاىات 

فات نحو كفايات التفاعؿ معمّْماتجاىات ال دارة الصَّ  واالستخداـ الفعمي ليذه الكفايات. الصَّؼي وا 

 األكاديمي: الذَّاتدراسات حول مفيوم  3-1-2-
بمستوى الطموح لدى  الذَّاتوان "ع قة مفيوم ( بعن2009دراسة بركات عام ) -1

 ات "متغيِّر الطمبة جامعة القدس المفتوحة وع قتيما ببعض 
بمستوى الطموح لدى طمبة جامعة  الذَّاتلى عبلقة مفيوـ إ تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت ىذه         

ة الدّْراس عيّْنةديمي. تمثمت األكا التَّحصيؿات: الجنس، والتخصص، و متغيّْر القدس المفتوحة في ضوء 
( طالبًا، ممتحقيف لمدراسة في جامعة القدس المفتوحة 181( طالبة و)197( طالبًا وطالبة )378ب )

ف ىما، األوؿ: يياس: نابمس وطوؿ كـر وجنيف وقمقيمية وسمفيت، طبؽ الباحث مقالتعميميَّةفي المناطؽ 
 .لمستوى الطموح ، واألخر:الذَّاتلقياس مفيـو 

ة ىما بالمستوى الدّْراسومستوى الطموح لدى أفراد  الذَّاتة إلى أف مستوى مفيـو الدّْراستوصمت   
وأف ىناؾ  ،ومستوى الطموح لدى طمبة الجامعة الذَّاتوأف ىناؾ ارتباط موجبًا بيف مفيوـ  ،المتوسط

 متغيّْرالطموح تبعًا ل ومستوى الذَّاتعمى مقياسي مفيوـ  الّطمبةفي درجات  إحصائيَّاً وجود فروؽ دالة 
المرتفع، وعدـ وجود فروؽ جوىرية في ىذه  التَّحصيؿذي  الّطمبةي لصالح فئة الدّْراس التَّحصيؿ

 ي الجنس والتخصصمتغيّْر الدرجات تبعًا ل

واالقتصادية االجتماعيِّة (، بعنوان " العوامل 2007الزغبي )و  دراسة محافظة-2
 األكاديمي لدى طمبة الجامعة الياشمية" الذَّاتم واألكاديمية المؤثرة في تشكيل مفيو 

واالقتصادية واألكاديمية المؤثرة في تشكيؿ مفيـو االجتماعيّْة ة إلى معرفة العوامؿ الدّْراسىدفت       
(طالبًا وطالبة مف طمبة 751ة مف )الدّْراس عيّْنةكونت مي لدى طمبة الجامعة الياشمية، وتاألكادي الذَّات

ة وجود فروؽ الدّْراس، وأظيرت نتائج الذَّاتة مقياس "تنسي" لمفيوـ الدّْراسقد استخدـ في الجامعة، ول
ي، وتـ استخداـ المنيج الوصفي الدّْراس، والمستوى كميَّةلجنس، والا متغيّْرتعزى ل إحصائيّْةذات داللة 
 التحميمي.
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،  الذَّاتم (، بعنوان " الع قة بين مستوى القمق، ومفيو 2003دراسة األسود )-3
 "الجامعيين في دولة فمسطين الطَّمبةومستوى الطموح لدى 

، ومستوى الطموح  الذَّاتعمى العبلقة بيف مستوى القمؽ، ومفيوـ  تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت       
ة الدّْراس عيّْنة، وتكونت لقد استخدـ الباحث المنيج الوصفيالجامعييف في دولة فمسطيف، و  الطَّمبةلدى 
( طالبًا وطالبة مف طمبة الجامعات اإلسبلمية، واألزىر، واألقصى في محافظة غزة، ولقد 378مف )

لمراشديف مف إعداد صبلح الديف أبو ناىية،  الذَّاتة مقياس مفيوـ الدّْراساستخدـ الباحث في ىذه 
ة عدـ وجود فروؽ راسالدّْ واستبانة مستوى الطموح لمراشديف مف إعداد كاميميا عبد الفتاح ، ولقد أظيرت 

الجنس، وأيضًا عدـ وجود فروؽ  متغيّْر، ومستوى الطموح تعزى إلى الذَّاتفي مفيوـ  إحصائيَّاً دالة 
 ي.الدّْراسالمستوى  متغيّْرالتخصص، ول متغيّْرفي مستوى الطموح تعزى ل إحصائيَّاً دالة 

ي لدى الدِّراسلمستوى وا كميَّةع قتو بالالذَّات و ( بعنوان" مفيوم 2001دراسة حنون)-4
 "طمبة جامعة النجاح الوطنية

ي لدى طمبة الدّْراسوالمستوى  كميَّةوعبلقتو بال الذَّاتعمى مفيوـ  تعرُّؼة  إلى الالدّْراسىدفت       
( طالبًا وطالبة مف طبلب الجامعة، 774ة مف )الدّْراس عيّْنةجامعة النجاح الوطنية، وتكونت 

 تـ اعتماد المنيج الوصفي.لمراشديف، الذَّاتمفيـو واستخدمت الباحثة مقياس 

والمستوى  كميَّةكانت منخفضة عمى جميع المجاالت ودرجة ال الذَّاتأف درجة مفيوـ  النَّتائجوأظيرت  
 ي. الدّْراس

 : التَّدريسدراسات حول قمق  - 4-1-2
الثانوية ات لدى طمبة متغيِّر ال( بعنوان "القمق وع قتو ببعض 2000دراسة غراب )  -1

  العامة بمدارس محافظات غزة "
لجنس، والتخصص األكاديمي، ا)ؿ عمى الفروؽ في القمؽ تبعًا  تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت ىذه         
، لدى طمبة الثانوية العامة بمدارس محافظات غزة، والكشؼ عف العوامؿ التي تقؼ التعميميَّةوالمنطقة 

ة مف الدّْراس عيّْنةة، واختبار عوامؿ القمؽ، وتكونت السّْم –قمؽ الحالة وراء القمؽ وذلؾ عمى اختبار ال
( والبال  عددىـ 2000 -1999ي )الدّْراس( طالبًا وطالبة مف طمبة المدارس الثانوية لمعاـ 743)
واستخدـ الباحث ثبلث أدوات: األولى تقيس حالة القمؽ والثانية تقيس سمة ، ( طالبا وطالبة14298)

استخدـ المنيج و  ،عمى العوامؿ التي ترتبط بكؿ مف حالة القمؽ وسمة القمؽ تعرُّؼالثالثة تالقمؽ، و 
 الوصفي.
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في حالة القمؽ تبعًا  إحصائيّْةاآلتية: عدـ وجود فروؽ ذات داللة  النَّتائجإلى  ةالدّْراسوتوصمت       
وجود عوامؿ تقؼ وراء القمؽ في سمة القمؽ تبعًا لمجنس، و  إحصائيّْةلمجنس، ووجود فروؽ ذات داللة 

 ي وراء القمؽ الحالة وعامؿ المستقبؿ وراء القمؽ.الذَّاتة( حيث وقؼ العامؿ السّْم)الحالة و 
والعموم  التَّربية كميَّة( بعنوان" قمق الرياضيات لدى طمبة 2001دراسة األسطل )-2

 .ات"متغيِّر الاألساسية بجامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا وع قتو ببعض 
عمى مستوى قمؽ الرياضيات لدى طمبة قسـ الرياضيات والعموـ في  تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت        

ة بكؿ مف مستوى السّْموالعموـ األساسية بجامعة عجماف لمعموـ والتكنولوجيا، وعبلقة ىذه  التَّربية كميَّة
إضافة إلى تحصيؿ  العمميَّة التَّربيةرة خبلؿ فت لمتَّدريس الطَّمبةاإلنجاز األكاديمي، والجنس، وممارسة 

( MARSة قاـ الباحث باستخداـ مقياس قمؽ الرياضيات )الدّْراسوألغراض ىذه  .في الرياضيات الطَّمبة
عادة تقنينو عمى بيئة دولة اإلمارات العربية المتحدة وتطبيقو عمى  ( مف 137قواميا) عيّْنةبعد تعديمو وا 

والعمـو األساسية بمقر الجامعة في العيف وذلؾ في نياية  التَّربية كميَّةفي طمبة قسـ الرياضيات والعمـو 
 . واعتمد الباحث المنيج الوصفي.2001/2002ي الثاني مف العاـ الجامعي الدّْراسالفصؿ 
ف قمؽ الرياضيات أضعيؼ، و  الطَّمبةإلى أف مستوى قمؽ الرياضيات لدى  النَّتائجوقد توصمت         
ذوي مستوى اإلنجاز األكاديمي المرتفع أقؿ مف أقرانيـ ذوي اإلنجاز األكاديمي  ةالطَّمبلدى 

لى وجود  الطَّمبةعدـ وجود أثر لمجنس عمى قمؽ الرياضيات لدى  النَّتائجالمنخفض، كما أثبتت  وا 
 النَّتائجت فقد أشار  العمميَّة لمتَّربية بالنّْسبةفييا، و  التَّحصيؿعبلقة سمبية ضعيفة بيف قمؽ الرياضيات و 

 التَّربيةالذيف أنيوا برنامج  الطَّمبةفي قمؽ الرياضيات بيف  إحصائيّْةإلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
 في ىذا البرنامج. يبدؤواوأقرانيـ الذيف لـ  العمميَّة

بعنوان: "مستوى القمق لدى طمبة البكالوريوس،  مصر، (2002دراسة الزعبي ) -3
 اتمتغيِّر الوع قتو ببعض 

ات متغيّْر الة إلى معرفة مستوى القمؽ لدى طمبة البكالوريوس، وعبلقتو ببعض الدّْراس ىدفت         
المعتمدة التي  الدّْراسيةوالتخصص األكاديمي"، وعدد الساعات  الدّْراسيةمثؿ الجنس ومستوى السنة 

ي لؤلسرة، وقد اختار ي، ومكاف إقامة األسرة ومستوى الدخؿ الشير الدّْراسفي الفصؿ  الطَّالبيدرسيا 
والمستويات المختمفة في  الدّْراسية( طالبًا وطالبة مف التخصصات 293قواميا ) عيّْنةالباحث 

لجمع (Lindry & Hood) الجامعة، وطبؽ عمييـ استبانة القمؽ المعرفي التي أعدىا ليندري وىوود 
نات بحساب المتوسط الحسابي ومعامؿ وعالج الباحث البيا الطَّمبةالمعمومات المتعمقة بحالة القمؽ عند 

 .االرتباط
ة إلى أف متوسطات درجة القمؽ لدى طمبة جامعة مؤتة ىي درجات متوسطة الدّْراستوصمت           

ف طمبة  الطَّمبةودرجات القمؽ عند الذكور أعمى منيا عند اإلناث و   كميَّةاألصغر سنًا أكثر قمقًا، وا 
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الذيف يسجموف عبئا دراسيا مرتفعا لدييـ  الطَّمبة، و العمميَّة كميَّاتالطمبة  أكثر قمقا مف ةالتَّربويالعموـ 
ة لـ تظير أي أثر لمكاف السكف أو المستوى الدّْراسدرجات قمؽ أكثر مف ذوي العبء المنخفض 

 .الطَّمبةاالقتصادي عمى درجات القمؽ لدى 
ضفة الغربية في ( بعنوان " درجة القمق لدى طمبة جامعات ال2005دراسة عثمان )-4

 ات " متغيِّر الفمسطين وع قتيا ببعض 
)الخميؿ،  عمى درجة القمؽ حالة وسمة لدى طمبة جامعات تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت ىذه            

، وكذلؾ تحديد الفروؽ الطَّمبةوبيت لحـ، وبيرزيت( ومعرفة العبلقة بيف القمؽ حالة وسمة، لدى ىؤالء 
( 604ة ب)الدّْراس عيّْنةوتمثمت  ، ومكاف السكف، والجامعة، والتخصص العممي()الجنس بينيما بحسب

( 2006 – 2005ي )الدّْراسمف طمبة جامعات الخميؿ، وبيت لحـ، وبيرزيت المسجميف لمعاـ  الباً ط
َـّ  الباً ( ط12708ددىـ)والبال  ع بتو ما نس عيّْنةالعشوائية الطبقية، وتمثؿ ال عيّْنةاختيارىـ بطريقة الت

 ة.الدّْراس%( مف مجتمع 5)

 واعتمد المنيج الوصفي.ة، السّْمواستخدـ الباحث قائمة القمؽ الحالة و          

أف درجة القمؽ سمة وحالة بيف طمبة جامعات الضفة الغربية  التالية: النَّتائجة إلى الدّْراسوتوصمت 
كور، في حيف لـ يرتبط الجنس كانت متوسطة، ووجود فروؽ تبعًا لمجنس في القمؽ سمة لصالح الذ

بالقمؽ حالة، وىناؾ فروؽ دالة تبعًا لمكاف السكف )مدينة، قرية، مخيـ( في درجة القمؽ سمة لصالح 
عف وجود أثر لمجامعة )الخميؿ، بيت لحـ، بير زيت( أو التخصص  النَّتائجطبلب القرية، لـ تكشؼ 

مؽ حالة وسمة، ووجود عبلقة إيجابية دالة بيف عممية( في كؿ مف الق كميَّاتأدبية،  كميَّاتالعممي )
 القمؽ حالة وسمة.

 األجنبية:  دراسات - 2-2 
 : العمميَّة التَّربيةمقرر دراسات حول  - 1-2-2

مشكمة الخبرات ( بعنوان "Lasley & APPlJate،(1985دراسة السمى وأبميجيت  -1
 ببريطانيا"ةالتَّربي كميَّةين في معمِّمال لمطَّمبةالمبكرة  الميداني ة

وقد يف، معمّْمالمبكرة لمطبلب ال العمميَّة التَّربيةعمى مشكبلت  تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت           
( مشرفيف مف 8وطالبة مف كافة التخصصات، إضافة إلى ) ( طالباً 220ة مف)الدّْراس عيّْنةتكونت 

والمقابمة  لمطَّمبةآراءىـ مف خبلؿ االستبانة  استطمعت، الطَّمبةالطاقـ األكاديمي الذي يتابع تدريب ىؤالء 
 ، اعتمد المنيج الوصفي.ةالدّْراسالمباشرة مع المشرفيف لجمع بيانات 
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فيّْةمنيا ما يرتبط بالكثافة  ؛ة وجود أنماط وأنواع مختمفة مف ىذه المشكبلتالدّْراس وبّينت          الصَّ
، التَّبلميذالمتعاوف، والفروؽ الفردية بيف  معمّْـمع الوالعمؿ  ،النّْظاـوحفظ  الصَّؼوالقدرة عمى ضبط 

، ومدى التَّدريبأثناء في ، وعبء حجـ العمؿ التَّعميـوكيفية استغبلؿ واستثمار الوقت، وتخطيط أنشطة 
  .المتعاوف معمّْـوال كميَّةومشرؼ ال الّطمبةوضوح االتصاؿ بيف 

ؿ مف حجـ المشكبلت التي يتعرض ليا أو التي تقمّْ  التَّوصياتة إلى بعض الدّْراسأشارت كما        
تعويده عمى كيفية اإلدارة الناجحة لمصؼ وتعميمو أساليب المعاممة  :منيا ،المتدرب الطَّالبيواجييا 

ائـ مع الوقت وكيفية استثماره، وضرورة االتصاؿ الدَّ  أىميّْةوبياف  ،العمميَّة التَّدريساإلنسانية وطرائؽ 
 .معمّْـال الطَّالبالعقبات التي تواجو المشرؼ لتذليؿ 

عمى المشك ت العامة  تعرُّفبعنوان" دراسة لم (Smith, 2002) سميثاسة در -2
" دراسة تحميمية لمبحوث العمميَّة التَّربيةون الذين أكمموا معمِّمال الطَّمبةالتي يواجييا 

 السابقة
( دراسة، وقد صنؼ 14ؿ )الموضوع، حمَّ لمبحوث السابقة المتصمة ب سميث مف خبلؿ تحميؿ           

ذي المستويات الثبلثة الذي وضعتو فولر  معمّْـلنموذج تطور اىتمامات ال وفقاً  ،البيانات بعد جمعيا
Folr, 1969))، تـ اعتماد و  .الطَّمبةأثير في ، والواجب، والتَّ الذَّاتوىذه المستويات ىي االىتماـ ب

 المنيج الوصفي التحميمي.

منيا  ة، ثبلثالتَّربويتولدت مف األدب  ،أفكار لبلىتمامات األساسية ةخمس النَّتائجأظيرت          
الشخصي والمؤسسة  تكيُّؼ، والالصَّؼ( في إدارة النّْظاـتمثؿ جانب االىتماـ بالنفس: ىي الضبط )

ب االىتماـ بإدارة بلف جان، واثنتاف تمثّْ الشخصيّْة، والخصائص والطباع التعميميَّةميمات و ي(، مدَّرس)ال
ذوي االحتياجات الخاصة، كما  الطَّمبةوىي: الطرؽ واالستراتيجيات، والعمؿ مع  التعميميَّةالميمات 

الثالث وىو تأثيرىـ في ، و يف لـ تصؿ إلى مستوى االىتماـمعمّْمال الطَّمبةمف اىتمامات  اً أظيرت أف أيَّ 
يف الذيف أخموا باىتماماتيـ في المستوييف معمّْملدى ال . وىذه النتيجة تتفؽ مع ما وجدتو مبلئماً الّطمبة

 األوؿ والثاني.

تقييم " :بعنوان (Walelign & Fantahun, 2006) دراسة واليمين وفانتون -3
في الجديد قبل الخدمة في جامعة جيما" معمِّمال الطَّالبمشك ت برنامج تدريب 

  إثيوبيا.
، الجديد قبؿ الخدمة وتقييميا معمّْـال الطَّالبرنامج تدريب مشكبلت ب تعرُّؼة إلى الدّْراسىدفت        

المتدربيف في  لمطَّمبة التَّطبيؽ عمميَّةالتي قد تساعد في تحسيف  التَّوصياتووضع بعض المقترحات و 
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( 7، إضافة إلى )كافة وطالبة مف التخصصات ( طالباً 285) ة مفالدّْراس عيّْنةإثيوبيا، وقد تكونت 
استطمعت و "، jimmaفي جامعة جيما " الطَّمبةاقـ األكاديمي الذي يتابع تدريب ىؤالء مشرفيف مف الط

اعتمد و ، ةالدّْراسوالمقابمة المباشرة مع المشرفيف لجمع بيانات وجيت إلييـ، استبانة يـ مف خبلؿ ئآرا
 .المنيج الوصفي

ة، لكف النقص في التسييبلت ي ينفذ بدرجة مبلئمالتَّدريبة أف البرنامج الدّْراسأظيرت نتائج       
العممي، وأف نظاـ اإلدارة  التَّطبيؽأثناء فترة  الطَّمبةالضرورية والخدمات ىو أكثر مشكمة جدية يواجييا 

اىتماماتيـ، وأشارت  يلتحقيؽ االحتياجات لممتدربيف، وال يراع كافياً  اىتماماً  يال يعط يالتَّدريبلمبرنامج 
العممي، وأف اتجاىاتيـ نحو مينة  التَّدريب%( راضوف عف سياسة 58.3) بةالطَّمإلى أف معظـ  النَّتائج
 تتأثر بدرجة عالية بالنظرة المجتمعية العامة باتجاه ىذه المينة. التَّعميـ

 :الصَّفدراسات حول إدارة  - 2-2-2
 ." في تركيامدَّرسلمساعد ال الصَّف( بعنوان "قضايا إدارة ,Lou 2000دراسة لو، ) -1

فيّْةة إلى اكتشاؼ الفروؽ في اإلدارة الدّْراسدفت ىذه ى        يف المساعديف مدَّرسمف قبؿ ال الصَّ
وف مدَّرسيكوف ال ، وتحديد كيؼ(الجامعيَّةلجنس والخبرة واإلجازة لممتغيرات اآلتية )ا تبعاً  ىاوتحديد

فيّْةف في اإلدارة و ف أو مختمفو المساعدوف متشابي خبلؿ استبانة وزعت وتـ استطبلع الرأي مف ، الصَّ
نة الدّْراس عيّْنةعمى   اعتمد المنيج الوصفي.و ة، مدَّرسًا و مدَّرس( 85ة مف )المكوَّ

وف المساعدوف مدَّرسالتي يواجييا ال ةالتَّربويمف أىـ ما توصمت إليو وجود عبلقة بيف المشكبلت      
فيّْةنموذج معنوي لمتنبؤ بعدد المشكبلت  تدريسيَّةالوعدد سنوات الخبرة  وف مدَّرسالتي يواجييا ال الصَّ

 المساعدوف.
لدى  الصَّفإدارة ( بعنوان "م حظة Sanderson,2003) دراسة ساندرسون -2

 .ين" في بريطانيامعمِّمال الطَّمبة
يف، كي معمّْمال الطَّمبةمت مف أجؿ إعداد مّْ ة إلى توضيح مقررات صُ الدّْراسىدفت ىذه           

 ةالّطمبيف معمّْملم التَّعميـقبؿ الخدمة، وذلؾ مف خبلؿ توفير فرص  الصَّؼدارة يتخمصوا مف خوفيـ مف إ
زالة الغموض عف تعميـ    .ةالّطمبعف طريؽ المبلحظة مف خبلؿ تزويدىـ بحقيقة قاعة الدروس، وا 

و وسيمة أنَّ عمى  التَّعميـالسمبية عف  الّطمبةيف معمّْمتغيير نظرة ال ؛ة إلى نتائج منياالدّْراستوصمت        
فيّْةفقط، إضافة إلى أف لئلدارة  النّْظاـلحفظ  وكيفية استخداـ  ،التَّعمـ عمميَّةدور في تفعيؿ  الصَّ

 التَّعمـبمثابة طرؽ لتثبيت ُتعدُّ  معمّْـخبرات ال إلى أفَّ  الّطمبةاإليجابي، وتوصؿ  لمتعمُّـالمبلحظة كأداة 
فَّ  نّْظاـالليست مجرد حفظ  الصَّؼإدارة  فَّ ألديو، و  ليكونوا  ذلؾ ساعد في إعدادىـ واالنضباط، وا 
 ف.يفعَّاليف مستقبمييف معمّْم
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إدارة بين مدَّرسبيئة عمل الارتباط ( بعنوان: "Bukola 2011,دراسة بوك  )-3
 .ا"يفي مدارس والية إيكيتي الثانوية الحكومية في نيجير  الصَّف

فيّْةيف واإلدارة مدَّرسبيئة عمؿ ال صة في تفحَّ الدّْراسؿ اليدؼ مف تمثَّ             لممدارس الثانوية. الصَّ
ي مدَّرس مف مف كؿ األصمي مجتمعالتألؼ  إذة عمى منيج المسح اإلحصائي، الدّْراساعتمد في ىذه و 

ة الدّْراسالثانوي في أربع مدارس حكومية ثانوية، واعتمد عمى االستبياف كأداة لمبحث، وافترضت  التَّعميـ
 ةالّطمبيف تتطمب توفير التسييبلت المادية، ووجود العبلقات اإلنسانية بيف مدَّرسمؿ الأف بيئة ع

 .يفمدَّرسوال
يف في المدارس الثانوية مدَّرسة إلى عدة استنتاجات مف أىميا: بيئة عمؿ الالدّْراستوصمت         

ف توفير التسييبلت المادية مف أىـ األالصَّؼليست بيئة مناسبة إلدارة  فيّْةسباب لئلدارة ، وا   الفاعمة. الصَّ
ة وديَّ  الّطمبةيف و مدَّرسة عدة اقتراحات مف أىميا: يجب أف تكوف العبلقات بيف الالدّْراسقدمت       

فيّْةلجعؿ اإلدارة   التعميميَّة العمميَّةأفضؿ، ويجب عمى الحكومة واألطراؼ األخرى المشاركة في  الصَّ
فيّْةيف أفضؿ لئلدارة مدَّرسلاالىتماـ أكثر بجعؿ بيئة عمؿ ا يف أف يكونوا مدَّرسيجب عمى الو ، الصَّ

 .التَّدريسسيف ألداء الواجبات التي تممييا عمييـ مينة متحمّْ 

 األكاديمي:  الذَّاتدراسات حول مفيوم  - 3-2-2
 التَّعميمواالتجاىات نحو  الذَّاتبعنوان " مفيوم ( Awanor, 1996) أوينوردراسة  -1

 .ين المتدربين في نيجيريا "ممعمِّ عند ال
يف المتدربيف في معمّْمعند ال التَّعميـواالتجاىات نحو  الذَّاتة إلى فحص مفيوـ الدّْراسىدفت      

( 50ة واستخدـ الباحث استبانة مكونة مف )معمّْمًا و معمّْم( 142ة مف )الدّْراس عيّْنةوتكونت نيجيريا، 
 اد المنيج الوصفي.فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد، وتـ اعتم

كانت معظـ  وقد، التَّعميـواالتجاىات نحو  الذَّاتالعبلقة بيف مفيـو  أىميّْة النَّتائجوأيدت      
لدى  التَّعميـ، لكف لـ تظير أي اتجاىات إيجابية نحو الذَّاتعالية عمى مقياس مفيـو  االستجابات

 قميمي األرباح المادية، وانخفاض تقدير العمؿ.
 الذَّاتالفروق بين الجنسين في مفيوم ": بعنوان (Relich, 2000مش )ريدراسة  -2

  في بريطانيا" التَّعممو  التَّعميمي الرياضيات وأثره عمى االتجاىات نحو معمِّملذى 
وجد  إذلذكور واإلناث، ًا مف امعمّْم( 16لدى ) الذَّاتة إلى تحميؿ مفيوـ الدّْراسدفت ىذه ى        
دراؾ أنفسيـ، مثؿ نماذج الدَّ التَّعميـتجاىات نحو في اال كبير اختبلؼ يف مف معمّْمور البارز بيف ال، وا 
 العالي جدًا والمنخفض جدًا. الذَّاتلمفيـو  النفسيّْ  التَّخطيط
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 الذَّاتالع قة السببية بين مفيوم  اختبار" بعنوان:( Byrne, 2003)راسة بايرن د -3
 .وركي" في نيويالدِّراس التَّحصيلاألكاديمي و 

 التَّحصيؿاألكاديمي و  الذَّاتعمى اتجاه العبلقة السببية بيف مفيـو  تعرُّؼة إلى الالدّْراسىدفت       
 التَّحصيؿتصمح كمتنبئ ب عيّْنةاألكاديمي في مجاالت م الذَّاتي، وما إذا كانت مفاىيـ الدّْراس

وطمبة  ،بلميذ المرحمة االبتدائيةمف ت عيّْنةة عمى الدّْراسأجريت قد األكاديمي في ىذه المجاالت، و 
 ه( بصور Marshلمارش ) الذَّاتاف وصؼ ية استبالدّْراسالمرحمتيف اإلعدادية والثانوية، استخدمت 

، واعتمد المنيج يالدّْراس التَّحصيؿإلى جانب سجبلت  ،ةالثبلث الدّْراسيةلمناسبة لممراحؿ ا ةالثبلث
 الوصفي.

َـّ  أوضاع مف تسع أوضاع ود العبلقة السببية لستإثبات وج ة إلىالدّْراسانتيت      َـّ  قياسيا، حيثت ت
 ،التَّحصيؿالرياضي و  الذَّاتمفيوـ و  ،التَّحصيؿاألكاديمي العاـ و  الذَّاتقياس ثبلث عبلقات )مفيوـ 

( عند كؿ مرحمة مف المراحؿ الثبلث )االبتدائية، اإلعدادية، التَّحصيؿفي مادة العموـ و  الذَّاتمفيوـ و 
 الثانوية(. 

 :التَّدريسدراسات حول قمق  - 4-2-2
( بعنوان: "ارتفاع القمق "قمق حالة، قمق سمة" في ,Cattell 2000دراسة كاتل )-1

 .في بريطانيا " يالدِّراس التَّحصيلف مواق
 ـاإلنجاز سواء كاف قمقًا عامًا يتميز بو الشخص )قمؽ سمة( أ تعرُّؼة إلى الدّْراسىدفت          

وطالبة،  اً طالب ( 300 ) ة عمىالدّْراس عيّْنةاشتممت و مرتبطًا بوضعية التقييـ ذاتيا )قمؽ حالة(،  قمقاً 
 .ةالسّْمواستخدـ مقياس قمؽ 

االستعداد العالي لمقمؽ يتميز بعتبة لمتيديد منخفضة مما  ذا الطَّالبة إلى أف الدّْراستوصمت       
ويسيطر عميو التشاؤـ والخوؼ  ،نو في موقؼ التقييـويشعر بالعجز لمجرد أ ،يجعمو يدرؾ التيديد

أي ترتفع عنده حالة القمؽ التي تعوؽ قدرتو عمى التفكير الموضعي في أسئمة االمتحاف  ،مف الفشؿ
وبالتالي ال يستطيع اإلجابة عمى األسئمة السيمة فيحصؿ عمى درجات منخفضة، واعتبر سبمبرجر 

 ة. السّْمارتفع قمؽ  كمَّماقمؽ االمتحاف قمؽ حالة يرتفع 
"في مراجعة وتوصيات  –ين معمِّمالبعنوان:" قمق  (Coats, 2002وتس، )غدراسة -2

 .الواليات المتحدة االمريكية
وقصد بذلؾ تمؾ الضغوط  ،التَّدريسة إلى فحص القمؽ لدى العامميف بمينة الدّْراسىدفت         

 اً معمّْم (321)ة عمى الدّْراس عيّْنة، اشتممت تَّدريسالخبلؿ أدائو لمينة  معمّْـأو التوترات المصاحبة لم
 .ة، واستخدـ مقياس حالة القمؽمعمّْمو 
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أسبابيا ارتبطت  قدممحوظة و ة إلى أف مظاىر وأشكاؿ القمؽ مرتفعة بدرجة الدّْراستوصمت     
وكذلؾ بعض التأثيرات المصاحبة لمينة  ،واالجتماعية الشخصيّْةبشدة ببعض األحداث لدييـ 

 البُّديف وتأىيميـ و مدَّرسال ىؤالءة أف بعض برامج تخصيص القمؽ لدى الدّْراسوأوضحت  لتَّدريسا
 مف تقييميا بصورة تجريبية.

لوس  في "التَّدريس عمميَّة( بعنوان "القمق المصاحب ل(Randa,2004دراسة رندة -3
 أنجموس.

، وفمدَّرسالذي يعاني منو ال تَّدريسال عمميَّةل المصاحبالقمؽ  تعرُّؼة إلى الدّْراسىدفت          
ة في لوس أنجموس، واستخدـ مقياس حالة مدَّرسو  اً مدَّرسأالؼ(  10ة عمى )الدّْراس عيّْنةاشتممت 

َـّ  القمؽ،  اعتماد المنيج الوصفي.ت
يف الذيف يتغيبوف عف العمؿ مدة عشرة أياـ فأكثر معمّْمة إلى أف عدد الالدّْراس نتائج توصمت        
مع  السيئة فعَّاؿمت في ردود األتقريبًا، وكانوا يعانوف مف االضطرابات العصبية التي تمثَّ ( %10)موا مث
 وعدـ وضوح الرؤية أماميـ خبلؿ أداء وظيفتيـ.  ،خريفاآل

 ات السابقة: الدِّراستعقيب عمى  – 3-2
مف وجية نظر المديريف  العمميَّة التَّربيةفي  الطَّمبةات إلى تقويـ أداء الدّْراس عدد مف ىدؼ            

 دراسة واليميف وفانتوف(، 2008ودراسة القاسـ )، (1999يف، كدراسة العاجز وحماد )معمّْموال
(Walelign & Fantahun, 2006) ،  عوباتات اىتمت بإلقاء الضوء عمى الدّْراسوبعض التي  الصَّ

(، 2003(، ودراسة سميماف )2002) ياسيفات في برنامج الدبموـ العاـ، كدراسة الدّْراستواجو 
 ودراسة سميث  (Lasley& APPlJate, 1985 ) (، دراسة السمي وأبمجيت2010) الجيماني

(Smith, 2002) فلى واقع التفاعؿ إ تعرُّؼبالاآلخر بعضيا اىتـ و  (،2006) ىندي، دراسة ي، الصَّ
 ,Bukola)دراسة بوكبلو   ،(Saderson, 2003) راسة ساندرسوفود (،2004كدراسة نصر الديف )

بمستوى الطموح لدى طمبة الجامعة، كدراسة  الذَّاتلى عبلقة مفيـو إ تعرُّؼ، وبعضيا اىتـ بال (2011
 دراسة أوينور (،2001) (، دراسة حنوف2003) ، ودراسة األسود(2009بركات )

(Awanor,1996)دراسة بايرف ، (Byrne,2003)، مؽ حالة لى درجة القإ تعرُّؼوبعضيا اىتـ بال
ودراسة عبلقة  ،(Cattellm2000) دراسة كاتؿ ،(2005وسمة لدى طمبة الجامعة، كدراسة عثماف )

 .(2002) (، دراسة الزعبي2000) ات كدراسة غرابمتغيّْر الالقمؽ ببعض 

 ات السابقة:الدِّراسة الحالية و الدِّراسواالخت ف بين  التَّشابوأوجو  – 4-2

(، الجرجاوي 2010ات السابقة كدراسة خوالدة وأحميدة )الدّْراسة الحالية مع سالدّْراتتشابو             
 ( 2003) سميمافو (، 2010) الجيمانيو ، (2009) شاىيفو (، 2008القاسـ )و (، 2010) والخطيب
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، ةالعمميَّ  التَّربية/ في يفمعمّْم/ال الطَّمبةلى مستوى أداء إ تعرُّؼلم ة حيث أف كبلىما ييدؼالدّْراس عيّْنةب
 الذَّاتات باألداة المستخدمة )االستبانة(، )مقياس مفيـو الدّْراسمع معظـ  الحالي البحثتشابو يو 

(، 2005(، و)مقياس حالة القمؽ( كدراسة عايد محمد عثماف )2009دراسة بركات )ك االكاديمي(
 البحثو مع )المنيج الوصفي(، ومنيا ما يتشاب (، وبالمنيج المتبع2000) غرابو  (،2002) الزعبيو 

َـّ  حيث التَّطبيؽبزمف الحالي   ي.الدّْراسفي الفصؿ الثاني مف العاـ  التَّطبيؽت

ات السابقة تناولت الدّْراسف بعض أحيث  مف ات السابقةالدّْراسعف الحالي  البحثختمؼ يو             
لديموغرافية عمى ات امتغيّْر الثر بعض أو  ،بمستوى الطموح لدى طمبة الجامعة الذَّاتعبلقة مفيوـ 

 اتالطَّالبمستوى أداء  تعرُّؼعمى  ركَّزالحالي  البحث(، بينما 2009) كدراسة بركات ،الذَّاتمفيوـ 
األكاديمي وقمؽ  الذَّات( في ضوء كؿ مف مفيوـ الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةفي  اتمعمّْم/ال

 الطَّالبةالذي تعاني منو  التَّدريسكؿ مف قمؽ إلى معرفة تأثير الحالي  ، إذ ييدؼ البحثالتَّدريس
وجو عمى و  المحميّْةات النادرة في البيئة الدّْراسوىي مف  ،ومفيوميا عف ذاتيا عمى أدائيا ةمعمّْمال

ات متغيّْر ال أىميّْةفي جامعة طرطوس إيمانًا ب صؼ/ معمّْـ/ يفمعمّْمال الّطمبةالخصوص مشكبلت 
ات السابقة في ىذا المجاؿ في حدود عمـ الباحثة، وتختمؼ الدّْراسأىممتيا معظـ افعية التي والدَّ  النفسيّْة

َـّ تطبيؽ األدوات المستخدمة في ىذ بمكاف تطبيؽ األداة، حيث البيئة السورية، أما ا البحث عمى ت
 ات السابقة فكانت معظميا في فمسطيف واألردف والجزائر ونيجيريا، لوس أنجمس.الدّْراس

و قمؽ فكانت معظميا دراسات عف القمؽ عمى أنَّ  ،التَّدريسلمدراسات المتعمقة بقمؽ  بالنّْسبةأما         
 بمنزلةىي  العمميَّة التَّربيةباعتبار أف البحث الحالي فيي تتشابو مع  ،مف االمتحاف )قمؽ امتحاني(

المشرفيف والزمبلء،  الميداني أماـ التَّدريبيخضعوف لو أثناء قياميـ ب الصَّؼ معمّْـامتحاف لطمبة 
مارسيا مينة ت التَّدريسباعتبار  التَّدريسؽ لى قمإ تعرُّؼتيدؼ لم يابأنَّ البحث الحالي وتختمؼ عف 

، خضع لو، ومعرفة تأثير ىذا القمؽ عمى أدائوتفي المستقبؿ، وليس مجرد امتحاف  ةمعمّْمال /الطَّالبة
لى إ تعرُّؼباليدؼ وىو الالبحث الحالي شابياف مع تت تيفالدّْراسوتس ودراسة رندة فياتيف عدا دراسة غ

 يف.  مدَّرسالذي يعاني منو ال التَّدريس عمميَّةالقمؽ المصاحب ل
 الذَّاتات التي تناولت أثر مفيوـ الدّْراسإلى قمة  إضافةإف كؿ ما تقدـ مف دراسات سابقة،    

مستوى األداء، ىو ما دفع الباحثة  عمى التَّدريساألكاديمي عمى مستوى األداء بشكؿ خاص وأثر قمؽ 
أنو قمؽ امتحاني وليس قمؽ تدريس،  ت عمى القمؽ عمىركَّز ات الدّْراسلدراسة ىذا الموضوع. ألف معظـ 

َـّ  فمذلؾ  التَّربيةأثناء أدائيا في  في ،ةمعمّْمال الطَّالبةبمثابة امتحاف تخضع لو  التَّعميـاعتبار مينة ت
 . العمميَّة



   31 

 

 
فيِّةواإلدارة  العمميَّة التَّربية  لفصل الثالثا  43- 32  الصَّ

 32 العمميَّة التَّربية 1-3
 32 مقدمة  -

 32 العمميَّة التَّربيةمفيـو  1-1-3
 33 العمميَّة التَّربيةأىداؼ  2-1-3
 34 بجامعة دمشؽ التَّربية كميَّةفي  العمميَّة التَّربية  3-1-3
 35 بجامعة دمشؽ التَّربية كميَّةفي  ةالعمميَّ  التَّربيةمراحؿ  4-1-3

5-1-3 
فػػػػػي جامعػػػػػة  التَّربيػػػػػة كميَّػػػػػةفػػػػػي  العمميَّػػػػػة التَّربيػػػػػة مراحػػػػػؿ

 36 طرطوس

 37 العمميَّة التَّربيةمراحؿ تنفيذ برنامج  6-1-3
 38 العمميَّة التَّربية أىميّْة 7-1-3

8-1-3 
 عمميَّػػػػػةاإلجػػػػػراءات والترتيبػػػػػات البلزمػػػػػة قبػػػػػؿ البػػػػػدء فػػػػػي 

 39 الميداني دريبالتَّ 

فيِّةاإلدارة  2-3  44 الصَّ
 44 مقدمة -

فيّْةمفيـو اإلدارة  1-2-3  44 الصَّ
فيّْةاإلدارة  أىميّْة 2-2-3  41  الصَّ
 42 الصَّؼأساليب إدارة  3-2-3
فيّْةمياـ اإلدارة  4-2-3  43 الصَّ
 44 التعميميَّةو  اإلداريّْة معمّْـمياـ ال 5-2-3

 

 

 

 

 



   32 

 

 لثالثالفصل ا

 الصَّفوميارة إدارة  العمميَّة التَّربية

 :العمميَّة التَّربية -1-3

 المقدمة:  -

والعمؿ عمى تجسيد  ،جب االىتماـ بتدريبويو  ،التعميميَّة العمميَّةفي  وأساسيّّ  ميـٌ  ركفٌ  معمّْـال        
قبؿ البدء بممارسة مينة  يَّةتدريبإلى برامج  وإخضاعب وذلؾ ،المعمومات التي يتمقاه نظريًا بشكؿ عمميّْ 

في  التَّربية كميَّاتفي  ةمعمّْمال/الطَّالبةالذي تتمقاه  العمميَّة التَّربيةومف ىذه البرامج برنامج  ،التَّعميـ
حتاجيا فيما بعد، وباألخص تعمى الميارات التي سالجميورية العربية السورية، والتي تتدرب مف خبللو 

 العمميَّة التَّربية وبما أف ،ياتفعَّالو  ةمف أنشط الصَّؼشمؿ كؿ ما يجري داخؿ التي ت الصَّؼميارة إدارة 
شعر بو أثناء تالقمؽ الذي  :نيام ا،فيناؾ عوامؿ ستؤثر في أدائي ،ةمعمّْمال/الطَّالبةقوـ بو تعمؿ جديد س

والذي  ،اعف ذاتي الطَّالبةو تناألكاديمي الذي كوَّ  الذَّاتمفيوـ و  ،قوـ بو ألوؿ مرةتممارسة عمؿ جديد 
وبناًء عمى ذلؾ تحاوؿ الباحثة إلقاء الضوء عمى العوامؿ  .إما تأثير إيجابي أو سمبي ،يؤثر عمى األداء

   (.الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةفي  ةمعمّْمال/الطَّالبةأداء  فيالتي تؤثر 

  :العمميَّة التَّربيةمفيوم  -1-1-3 
 افي إعدادى ةمعمّْمالة/لمطَّالب التَّربية كميَّةوميمًا في منياج  اً جزءًا رئيس العمميَّة بيةالتَّر ُتعدُّ          
 التَّوجيو، خاصة عند وجود اإلشراؼ و فعميَّة تدريسيَّة، الكتساب ميارات وممارسات وخبرات المينيّْ 

بكافة  التعميميَّة العمميَّةيع جوانب جم العمميَّة التَّربيةخبلؿ فترة  ةمعمّْمال/ الطَّالبةوتمارس  يف،فعَّالال
ونظرًا  األساسي بشؾ كامؿ.  معمّْـمسؤولية ال تحّمؿأشكاليا بدءًا مف المشاىدة ثـ اإللقاء ثـ اإلنفراد، وت

دراسة كؿ مف ات ومنيا الدّْراس، فقد تناولتيا العديد مف معمّْـودورىا في إعداد ال العمميَّة التَّربية ىميّْةأل
(، ويشير مفيوـ 2000سعد )و ؛ 1997)) البراوني وآخروفو  ،1990)غوني )و ، (1993) سعادة
أو وحدات  عيّْنةت في برنامج اإلعداد وفؽ ساعات محدَّدإلى تمؾ الفترة الزمنية التي  العمميَّة التَّربية

قع الميداني في الوا التعميميَّةأف يتدرب عمى أنماط مختمفة مف الخبرات  ةمعمّْمال ة/لمطَّالبدراسية تتيح 
كسابو المفاىيـ األساسية ألساليب  المتنوعة، مع التركيز عمى  التَّدريسبيدؼ زيادة معموماتو المينية وا 

 (. 9، 2004 )العبادي، ةمختمف سموكيَّةمف تفاعؿ ومواقؼ  الصَّؼكؿ ما يدور في 



   33 

 

والميارات  المعمومات ةمعمّْمال/بةالطَّالنو مف أنشطة في إكساب وما تتضمَّ  العمميَّة التَّربيةسيـ تُ          
 (في المستقبؿ. وفي ىذا الصدد يؤكد تقرير )مجموعة ىولمز مةفاعة معمّْمصبح تُ واالتجاىات البلزمة ل

 التَّعميـعمى  التَّدريبفي  كافياً  وقتاً  ما لـ يقضِ  رضٍ مُ  ال يستطيع أف يمارس عممو بشكؿٍ  معمّْـأف ال
وف، معمّْمال الطمبةالذي يقوـ فيو  التَّربويؿ المختبر تمثّْ  العمميَّة لتَّربيةاف .تحت اإلشراؼ الدقيؽ والمباشر

 معمّْـال الطَّالبؽ حقّْ ، وبذلؾ يُ في الميداف الحقيقيّ  عممي   بشكؿٍ  ةالتَّربوي النَّظرياتبتطبيؽ المبادئ و 
 ( (Cheung-On & Yin-Wah, 2001, 2التَّطبيؽو  النَّظريةبط بيف الرَّ 

عداد معمّْـال الطَّالب تسعى إلى تقويـ العمميَّة التَّربية ف أفويتبيَّ  ، والكشؼ عف مدى نجاح البرنامج أو هوا 
 .معمّْـال الطَّالبتقويـ سموؾ و  فشمو مف خبلؿ مبلحظة

ة ممموسة في مجاؿ مينتو، مف ة ودافعيَّ تدرب خبرات حيَّ المُ  الطَّالب العمميَّة التَّربيةكسب وتُ         
متبادلة بينو وبيف تبلميذه، وظروؼ بيئتو مف جية  تربويَّةو المباشر وتفاعمو في مواقؼ خبلؿ احتكاك

في وطرائؽ تدريسو مف جية أخرى، مما يساعده عمى مواجية بعض المشكبلت الطارئة التي تواجيو 
 لديو،االجتماعيّْة أثناء قيامو بميمتو، وىي تعمؿ عمى صقؿ خبراتو وتكويف شخصيتو، وبناء القيـ 

أبو ) المسؤوليّْة تحمُّؿصرؼ في المواقؼ المختمفة، ويكتسب الميارات المناسبة والقدرة عمى فيحسف التَّ 
 .(6 - 5، 2001جادو، 

  :العمميَّة التَّربيةأىداف  -2-1-3
 تي:باآل العمميَّة التَّربيةتتجمى أىداؼ            

 سموكيَّةال ولتي تساعده عمى تطوير أساليبعمى المبلحظة اليادفة وا معمّْـال الطَّالبتنمية قدرة  -1
 ومعالجة حاجاتيـ ومشاكميـ فيما بعد. التَّبلميذلتكوف مبلئمة لمتفاعؿ مع 

 .التَّعميـالميارات البلزمة لممارسة األدوار المتعددة في مينة  معمّْـال الطَّالباكتساب  -2
مكاناتو  معمّْـال الطَّالباكتشاؼ  -3  عمميَّةالممارسة التأممية أثناء  ية مف خبلؿالذَّاتلقدراتو وا 

 .التَّعميـ
ؾ العبلقة بيف ىذه العناصر، وتدرب ادر ا  ي و التَّعميمعناصر الموقؼ  معمّْـال الطَّالب تعرُّؼ -4

تنمو لديو القدرة عمى النقد والنقد بحيث ي الذَّات التّقويـعمى ممارسة ميارات  معمّْـال الطَّالب
 اعؿ معيا بشكؿ ايجابي.ي وتقبؿ نقد اآلخريف والتفالذَّات

 تعرُّؼة، و مدَّرسفي ال التَّبلميذالتي يتعرض ليا  ةالتَّربويعمى المناىج  معمّْـال الطَّالب تعرُّؼ -5
 اإلمكانات الحقيقية لممدارس وظروؼ العمؿ فييا.
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عداد الدروس وأساليب  التَّخطيطعمى  معمّْـال الطَّالبتدرب  -6 عمى ممارسة و ، جيّْدال التَّحضيروا 
 .اإلداريّْةالميارات  بعض

ية بكؿ تقدير واحتراـ، وتعريفو بالسموؾ مدَّرسيف واإلدارة المعمّْممع ال معمّْـال الطَّالبتعامؿ  -7
ف  ة.مدَّرسي المبلئـ، وتوفير فرص تعاوف وتشارؾ بيف الجامعة وبيف الالصَّ

ؿ: اإلخبلص في مث التَّدريسة نحو مينة بعض االتجاىات االيجابيَّ  معمّْـال الطَّالباكتساب  -8
 وغيرىا. المسؤوليّْة تحمُّؿالعمؿ والصبر والصدؽ والقدرة عمى 

مو المرشد، وفرصة لمممارسة وتوظيؼ ما تعمَّ  معمّْـوال معمّْـال الطَّالبر فرصة تفاعمية بيف يتوف -9
 الطَّالبر فرصة لنمو يمف ميارات وأنشطة وأساليب ووسائؿ، وتوف الجامعيَّةخبلؿ دراستو 

 (.101-99 ،2008)القاسـ،  وصقؿ مياراتو معمّْـال
قبؿ البدء بممارسة مينة  معمّْـال لمطَّالبباعتبارىا تدريب ميداني  العمميَّة التَّربيةوتيدؼ            

 التَّبلمذةمواجية  مف معمّْـال الطَّالبىبة لدى الرَّ  وتخفيؼ ،الصَّؼاكتساب ميارات إدارة إلى  التَّعميـ
وفؽ  تعميميَّةوبالتالي بناء مواقؼ  ،ميـوطبيعة تعمُّ  التَّبلمذةلى إ تعرُّؼالو  صرؼ،تَّ وتدربو عمى حسف ال
ي وكيفية احترامو، وبالتالي فإنيا تيسر تحويؿ المعرفة التَّعميم النّْظاـو إلى تعرُّفو  ،احتياجاتيـ وقدراتيـ

نظمة األو  ،ية بشكؿ عاـمدَّرسالالثقافة  تعرُّؼتو ساعدم، و معمّْـال الطَّالبإلى ممارسة لدى  النَّظرية
ة وخارجيا سواء المجتمع مدَّرسواصؿ التي تجري بيف الاالتصاؿ والتَّ  عمميَّاتالقوانيف واإلجراءات و و 

 الوزارة. ـ( أالمحمي )العائمة مثبلً 
 بجامعة دمشق: التَّربية كميَّةفي  العمميَّة التَّربية3-1-3-

ويكوف  ،ي الثانيالدّْراسصؼ منذ بداية الفصؿ  معمّْـمبة السنة الثالثة لط العمميَّة التَّربيةتبدأ           
 حدَّدو)عشرة ( في الفصؿ الثاني ي ،)عشرة( أسابيع في الفصؿ األوؿ العمميَّة التَّربيةعدد أسابيع 

واإلرشادات  العمميَّة التَّربيةوتزويدىـ بالمعمومات الكافية عف  الطَّمبةاألسبوع األوؿ لبلجتماع ب
حضار التَّوجييو  البلزمة وتوزيع مخطط نموذجي لتحضير الدروس  التَّحضيردفاتر ات المناسبة وا 

المتعاوف أو لتقويـ  معمّْـالمشاىدة لتقويـ ال عمميَّةوبطاقة المبلحظة التي سيستخدمونيا في أثناء 
 ،ثبلثة أسابيع( بعضيـ البعض عندما يقوموف باإللقاء بعد فترة المشاىدة والتي تستمر )أسبوعيف إلى

. التَّدريسفي  فعميَّةيف لممشاركة المعمّْم/الالطَّمبةالستعداد وىذا يتوقؼ عمى مدى معرفة المشرؼ 
 .العمميَّة التَّربيةمف خبلؿ مكتب  العمميَّة لمتَّربيةويخصص يومًا واحدًا في األسبوع 
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، خطيط تربوي(، ت)مناىج حديثة تربية -صؼ معمّْـ) االختصاصات التالية العمميَّة التَّربيةوتشمؿ 
 .(19 - 8، 2012، التَّربية كميَّة)دليؿ  ، دبموـ تأىيؿ تربوي(رياض أطفاؿ ،إرشاد نفسي ،عمـ نفسو)

 بجامعة دمشق: العمميَّة التَّربية كميَّةفي  العمميَّة التَّربيةمراحل  – 4-1-3
 :اآلتيةبجامعة دمشؽ بالمراحؿ  التَّربية ةكميَّ في  العمميَّة التَّربيةد مراحؿ يحديمكف أف ت           

 وتشمؿ:  ،مرحمة اإلعداد والتمييد -أوالً 
يف إلى زمر وتحديد مشرفي معمّْم/ال الطَّمبةفي توزيع  تتمثَّؿ:  العمميَّة لمتَّربيةمرحمة اإلعداد  -1

 .العمميَّة التَّربية
ورئيس قسـ المناىج  العمميَّة بيةالتَّر مف قبؿ مكتب  العمميَّة التَّربيةعقد اجتماع مع مشرفي  -2

 العمميَّة التَّربيةات البلزمة لنجاح التَّوجييات و التَّعميموتزويد المشرفيف بكافة  التَّدريسوطرائؽ 
 (.17 ،1997)صياـ، 

وتزويدىـ باإلرشادات  الطَّمبةماع بتلبلج العمميَّة التَّربيةتخصيص األسبوعيف األوليف مف  -3
أكيد عمى والتَّ  ،التَّدريسواإلطبلع عمى طرائؽ  ،العمميَّة التَّربيةف سير ات البلزمة عالتَّوجييو 

لقاء وانفراد. العمميَّة التَّربيةحضير وتقسيمو إلى مراحؿ دفتر التَّ   مف مشاىدة وا 
األساسي  الصَّؼ معمّْـتـ خبلليا مشاىدة عدد مف الدروس لمصفوؼ كافة لي مرحمة المشاىدة: -ثانياً 

الرابع(، يزود فييا المشرؼ طمبة زمرتو  الصَّؼاألوؿ إلى  الصَّؼأي )مف  الدّْراسيةولجميع المواد 
ويعقب  ،األساسي الصَّؼ معمّْـقاط األساسية التي يتـ مف خبلليا تقويـ عمؿ ببطاقة مبلحظة وبالنَّ 

و كؿ منيـ عف اإليجابيات سجمَّ  ويستمع كؿ ما ،درس المشاىدة اجتماع المشرؼ مع أفراد الزمر
وتزويد أفراد الزمر بالمبلحظات  ،واقتراح البدائؿ المناسبة وتعقيب المشرؼ عمى ذلؾ ،والسمبيات لمدرس

 معمّْـستحب مشاركة ويُ  التَّدريسات المناسبة والتأكيد عمى تبلفي تمؾ السمبيات عندما يقوموف بالتَّوجييو 
 (30 ،2001)حمداف، األساسي في المناقشة )وىو نادرًا ما يحدث(. الصَّؼ
مف  حدَّدالمختار والم الصَّؼفي  التَّدريسبتولي ميمة فييا  معمّْـ/ال الطَّالبيقوـ  مرحمة اإللقاء: -ثالثاً 

 الدَّرسوكافة أفراد الزمرة، ويعقب ومشرؼ الزمرة  ،األساسي الصَّؼ معمّْـقبؿ المشرؼ وبحضور 
والتأكيد مف قبؿ المشرؼ  ،ياتو وسمبياتوبإيجاب الدَّرسويتـ تقويـ  ،اجتماعًا ألفراد الزمرة مع مشرفيـ

عمى النقد البناء واإليجابي وليس تصيد أخطاء اآلخريف وتستمر مرحمة اإللقاء حتى نياية الفصؿ 
أف يقوـ بإعطاء درسيف عمى األقؿ  الطَّالب ىإضافة إلى أسبوعيف مع بداية الفصؿ الثاني وعم ،األوؿ

 .(31، 2001 )حمداف، في ىذه المرحمة
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األساسي  الصَّؼ معمّْـكاممة مف  التَّدريسميمة فييا  معمّْـ/الالطَّالبيتولى  مرحمة اإلنفراد: –ًا رابع
وتستمر ىذه المرحمة خمسة  ،، وىو في واقع الحاؿ ال يحدث رغـ كؿ التأكيدات عمى ذلؾهوبوجود

ولكافة صفوؼ  ،( حصة موزعة عمى ىذه األسابيع30 - 24مف ) معمّْـال الطَّالبأسابيع يعطي فييا 
يزود فييا  ،إف أمكف ذلؾ الدّْراسيةوتغطي معظـ المواد  ،(4 -1المرحمة االبتدائية الدنيا أي مف )

بنسخة  العمميَّة التَّربيةويقوـ المشرؼ بدوره بتزويد مكتب  ،المشرؼ ببرنامجو األسبوعي معمّْـال الطَّالب
 معمّْـ/الالطَّالبيف إذا قرروا ذلؾ ويزور فييا المشرؼ ممعمّْ /الالطَّمبةعف برنامج أفراد الزمر لمقياـ بزيارة 

 األقؿ وبدوف موعد مسبؽ. ىثبلث زيارات عم
لقاء ،مشاىدة) مفكافة  العمميَّة التَّربيةمراحؿ لوىي مبلزمة  :الت قويممرحمة  -خامساً   (،وانفراد ،وا 

سموب ىادؼ وبناء، وليس بأسموب بايف )معمّْمال لمطَّمبةفي السمبيات اإليجابيات وتبلوتيدؼ إلى تعزيز 
 روس القادمةووضع البدائؿ المناسبة والعمؿ عمى تبلفييا في الدُّ  ،يكـ(د األخطاء والسخرية والتَّ تصيَّ 

 .(32، 2001 )حمداف،

 في جامعة طرطوس: التَّربية كميَّةفي  العمميَّة التَّربية مراحل -5-1-3

 معمّْػػـلبرنػػامج " بالنّْسػػبة التَّربيػػة كميَّػػةفػػي  العمميَّػػة التَّربيػػةات الخاصػػة بمقػػرر التَّعميمػػصػػدرت بعػػض       
 كميَّػةإلى ثبلث مراحػؿ عمػى النحػو اآلتػي: ) العمميَّة التَّربيةي في مقرر الدّْراس" بحيث يقسـ العاـ الصَّؼ
 (.2113/2114، في طرطوس التَّربية
فييػا المشػرؼ بطبلبػو فػي  ( عبلمة، وىػي الفتػرة التػي يمتقػي25مرحمة الحضور: يخصص ليا ) . أ

وف مػػف داخػػؿ المػػبلؾ. وتتمحػػور مرحمػػة المشػػاىدة معمّْمػػالمػػدارس لمشػػاىدة دروس واقعيػػة ينفػػذىا 
تجػػاوب  - مػػدَّرسالتػػي اتبعيػػا ال التَّػػدريسسػػتراتيجية ا - العمميَّػػةحػػوؿ أربػػع قضػػايا ىػػي )المػػادة 

 (.مدَّرسشخصية ال - الدَّرسمع  الّطمبة

 باآلتي: وتتمخص أىداؼ ىذه المرحمة
 ة.مدَّرسلم اإلداريّْةو االجتماعيّْة عمى الظروؼ المادية و  معمّْـ/الالطَّالب تعرُّؼأف ي 

  مػػػػدَّرسؽ بشخصػػػية العمػػػػى المبلحظػػػة، حيػػػػث ينبػػػو إلػػػػى نقػػػاط تتعمّػػػػ معمّْـ/الالطَّالػػػبأف يتػػػدرب 
 ...إلخ.بلميذالتَّ ومدى استيعاب  التّقويـواستخداـ الوسائؿ و  التَّدريسوطرائؽ  الّطمبةوتفاعمو مع 

  التَّدريساتجاىات إيجابية نحو مينة  معمّْـ/الالطَّالبأف يكّوف . 

بوضػػػػع خطػػػػة لمػػػػدرس،  معمّْـ/الالطَّالػػػػب( عبلمػػػػة، يقػػػػـو 25) : يخصػػػػص لػػػػوالتَّحضػػػػيردفتػػػػر  –ب 
 ب عمييا.وىذا اليدؼ ىو تطوير لمكفايات التي يتدرَّ  ،وتحضير دروس في اختصاصو
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في  معمّْـ/الالطَّالب( عبلمة، ُيدّرس 51: يخصص ليا )لمتَّدريس يفمعمّْم/ الالطَّمبةج.   مرحمة انفراد 
( سػػػاعات أسػػػبوعيًا ولمػػػدة 6( إلػػػى )4، أي بمعػػػدؿ )فعميَّػػػة( سػػػاعة تػػػدريس 24نفػػػراد )مرحمػػػة اال

ويقػػّوـ األساسػػي حصػػرًا،  التَّعمػػيـفػػي الحمقػػة األولػػى مػػف  تعميمػػوويػػتـ  ؛أربعػػة أسػػابيع عمػػى األقػػؿ
فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة عمػػػى أسػػػاس تحضػػػيره وتنفيػػػذه لمػػػدرس، واسػػػتخدامو األسػػػاليب  مّْـمع/الالطَّالػػػب

 .مف خبلليا تووالوسائؿ بحيث تظير شخصي
 د بيا:ومف اإلجراءات التي يجب التقيَّ 

 يعرضػػو ىػػذا  العمميَّػػة التَّربيػػةتفرقػػة فػػي الػػذي يتغيػػب ثػػبلث جمسػػات متتاليػػة أو م معمّْـ/الالطَّالػػب
 ر وبالتالي إعادتو في العاـ القادـ.لمرسوب في المقر األمر 

  ُشػػعب كاممػػة بحيػػث يػػدرّْس فييػػا كػػؿ المقػػررات التػػي تمػػتُّ  بتعمػػيـ معمّْـ/الالطَّالػػبينبغػػي أف يقػػـو 
مػػف بػػيف المقػػررات التػػي سػػوؼ  لتعميميػػااختيػػار مقػػررات بعينيػػا  لمطَّالػػبوال يجػػوز  ،الختصاصػػو

 مجازًا. اً معمّْمتوكؿ إليو حيف يصبح 

  معمّْـ التي يقـو بيا كؿ طالب ،روسببرنامج مفصؿ بالدَّ  العمميَّة لتَّربيةاتزويد مكتب. 

  عػػف  التَّعميـبػػفػػي مرحمػػة االنفػػراد  يفمعمّْمػػ/ اللمطَّمبػػةعػػدد زيػػارات األسػػتاذ المشػػرؼ يجػػب أال يقػػؿ
 .معمّْـ/الالطَّالب، ويتـ تقويمو وفؽ بطاقة تقويـ معمّْـ زيارتيف لكؿ طالب

  في مدارس طرطوس وريفيا حصرًا. يَّةالعمم التَّربيةتجري 

 :العمميَّة التَّربيةمراحل تنفيذ برنامج  – 6-1-3
المتعمقة ، العمميَّة التَّربيةيكاد يكوف ىناؾ شبو إجماع بيف معظـ دوؿ العالـ عف مراحؿ سير         
 التَّربيةحؿ امر ات وبعض الدوؿ في تقسيـ الدّْراسوتنفرد بعض ، ثـ االنفراد ،ثـ اإللقاء ،بالمشاىدة
بشكؿ  العمميَّة التَّربيةحتى يتـ ضماف نجاح  ،إلى خطوات تنفيذية أكثر تحديدًا وأكثر دقة العمميَّة

 .فعَّاؿإيجابي و 
 :اآلتيةبالمراحؿ  العمميَّة التَّربيةحمد( ومراحؿ و  )الخطابية حدَّدوقد 

 :أواًل: المرحمة التمييدية : وتشمؿ ىذه المرحمة المراحؿ اآلتية
 مرحمة اإلعداد. - أ

 ستعداد.مرحمة اال - ب
 ( 85، 2002حمد، و  مرحمة التييئة.)الخطابية - ج

 المرحمة التنفيذية: -ثانياً 
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والتنظيمية لنجاح  اإلداريّْةبعد استكماؿ كافة اإلجراءات  العمميَّة التَّربيةيمكف لممشرؼ البدء بتنفيذ 
 .العمميَّة التَّربيةيمكف أف تحدث أثناء سير  أو العوائؽ التي الصَّعوباتوتبلفي  ،العمميَّة التَّربية

 (89، 2002 )الخطابية وحمد،إلى ثبلث مراحؿ:  العمميَّة التَّربيةتنفيذ  عمميَّةوتقسـ    
 المرحمة األولى: وىي مرحمة المشاىدة. -1
 .التَّدريسالمرحمة الثانية : وىي مرحمة اإللقاء والمشاركة الجزئية في  -2
 .التَّدريسفي  كميَّةرحمة االنفراد والمشاركة الالمرحمة الثالثة: وىي م -3

 :العمميَّة التَّربية أىميِّة -7-1-3
ىذا العمؿ الذي يقوـ بو، ويزداد األمر أكثر  أىميّْة حدَّدألي عمؿ يقوـ بو اإلنساف مف أف ي البُّد      

 التَّربية كميَّاتبرامج  تأكيدًا إذا تعمؽ بتربية األبناء، وتدريب مف يتولى تربيتيـ وتعميميـ مف خبلؿ
التي تأتي أىميتيا  العمميَّة التَّربيةسابقًا، مف خبلؿ  يف(مدَّرسيف ومعاىد إعداد المعمّْموبرنامج )دور ال

 مف خبلؿ: 
عامؿ معيـ داخؿ وميوليـ وقدراتيـ مف خبلؿ مبلحظة سموكيـ والتَّ  التَّبلميذخصائص نمو  تعرُّؼ -1

 .(10، 2001 )حمداف، وخارجيا الصَّؼحجرة 
بما يتناسب مع الفروؽ ، ةالحقيقيَّ  التعميميَّةدة مف خبلؿ المواقؼ المتعدّْ  التَّدريستجريب طرائؽ  -2

 (9، 2001 )كنعاف، الفردية لمتبلميذ
مما يساعده  ،دريسيَّةتَّ الية وكفاياتو الذَّاتو عمى قدراتو تعرُّفل ،معمّْـ/الالطَّالبإتاحة الفرصة أماـ  -3

وبالتالي زيادة ثقتو بنفسو  ،ستقبؿالمختمفة ومعالجتيا في الم ةالتَّربويلمواقؼ مع ا تكيُّؼعمى ال
 ( 9، 2001 )كنعاف،

 .الدّْراسيةومع طبيعة المادة  الدَّرسابتكار تقنيات تعميـ تتناسب مع موضوع  -4
نحو تحقيؽ غرض مف األغراض  ي وجعمو نشاطًا ىادفًا ومتجياً مدَّرساستغبلؿ النشاط ال -5

 .(33، 2007 )فتح اهلل، التعميميَّة
خاصة في ضوء دراساتيـ  تعميميَّة تربويَّةيف عمى تكويف فمسفات معمّْم/الالطَّمبةمساعدة    -6

  .(120، 2005 )محمد وحوالة، في المستقبؿ التَّعميـًا لممارسة مينة ومشاىداتيـ وتييئتـ نفسيَّ 
 :الميداني التَّدريب عمميَّةاإلجراءات والترتيبات ال زمة قبل البدء في  -8-1-3
في  الميداني التَّدريب عمميَّةىناؾ عدة إجراءات وترتيبات يجب القياـ بيا قبؿ البدء في             

 :رتيبات، ومف ىذه التَّ في جامعة دمشؽ التَّربية كميَّة
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 العالي مف أجؿ تحديد المدارس الشريكة والحصوؿ عمى التَّعميـو  التَّربية تيالتنسيؽ بيف وزار  -1
فيّْةالمعنييف مف أجؿ المشاىدة  لمطَّمبةإذف  ىذا التنسيؽ ، و الميداني التَّدريبأو مف أجؿ  الصَّ

 في الجامعة أو القسـ المختص. العمميَّة التَّربيةمف مسؤولية منسؽ 
،   المدارس المعنيةبمَّ ، تُ العمميَّة التَّربيةبعد الحصوؿ عمى اإلذف مف الوزارة ومف ثـ مكتب  -2

المنوي  التَّدريبيف وتخصصاتيـ ونوعية معمّْمال الطَّمبةبأسماء  التَّربيةي مف مكتب بكتاب رسم
 القياـ بو.

ة مدَّرسوال التَّربيةة بناء عمى اتفاقية موقعة مع وزارة مدَّرسيف في المعمّْمال الطَّمبةعدد  حدَّدي -3
 الشريكة.

 كميَّة)دليؿ  ةحدَّديف ضمف معايير ميف المرشدمعمّْميف المشرفيف والمعمّْميتـ اختيار المدارس وال -4
 (  22، 2012، التَّربية

وىي ميارة إدارة  ،العمميَّة التَّربيةعف ميارة مف ميارات  ةالدّْراس هث الباحثة في ىذوسوؼ تتحدَّ       
نو مف ، إذا لـ تكف لديو شخصية سميمة تمكَّ العمميَّةالمادة  معمّْـ/ الالطَّالبو ميما أتقف حيث أنَّ  ،الصَّؼ
 . التَّدريسلف يستطيع النجاح بمينتو المستقبمية في ، الصَّؼإدارة 
فيّْة، وخصائصيا وأساليبيا والبيئة الصَّؼسيتـ التحدث عف مفيوـ إدارة  ومف ىنا       التي يجب  الصَّ
 .العمميَّة التَّربيةأف تخمقيا أثناء برنامج  ةمعمّْمال الطَّالبةعمى 
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فيِّة اإلدارة2-3-  : الصَّ

 مقدمة: -

فيّْةتؤدي اإلدارة           ةالتَّربويفمف خبلليا يتـ تحقيؽ األىداؼ  ،التعميميَّة العمميَّةفي  ميماً دورًا  الصَّ
وفاعميتو عمى  معمّْـحيث تتوقؼ كفاءة ال الصَّؼفي إدارة  أساسياً  دوراً  معمّْـلم المنشودة، وال شؾ بأفَّ 

بجميع أبعادىا  الصَّؼتحاوؿ الباحثة إلقاء الضوء عمى إدارة  ،عميو حسف إدارتو لصفو، وبناءً 
 ومعرفة معوقاتيا. التعميميَّة العمميَّةاتيا وآثارىا عمى متغيّْر و 

بناء اإلنساف وصقؿ خبراتو  عدُّ ويُ اإلنساف ولصالحو، مف قبؿ اإلدارة عمؿ إنساني يتـ و           
مف أىـ األىداؼ التي يسعى المخططوف  وطاقاتو واحداً وتمكينو مف االعتماد عمى مكنوف قدراتو 

بشكميا  اإلداريّْة العمميَّةىي جزء ال يتجزأ مف  ،في مضمونيا العاـ التَّربيةوف إلى تحقيقيا، و التَّربوي
 العاـ.

فيِّةمفيوم اإلدارة -2-2-3  :الصَّ
فيّْةيمكف النظر إلى اإلدارة          داخؿ  فعَّاؿالتي تيدؼ إلى توفير تنظيـ  العمميَّةتمؾ أنَّيا  عمى الصَّ

في  التَّعمـكتوفير الظروؼ البلزمة لحدوث  معمّْـمف خبلؿ تمؾ األعماؿ التي يقوـ بيا ال الصَّؼغرفة 
ىا بوضوح إلحداث تغييرات مرغوب فييا في سموؾ حدَّدالتي سبؽ أف  التعميميَّةضوء األىداؼ 

ممكف في  اتيـ إلى أقصى حدّ ر إمكانوف إليو مف جية، وتطوَّ ينتمالمتعمميف تتفؽ وثقافة المجتمع الذي 
 جوانب شخصياتيـ المتكاممة مف جية أخرى.

ويسير بمقتضاىا بغية الوصوؿ إلى  الصَّؼعممو داخؿ  معمّْـالطريقة التي ينظـ بيا ال ًا،فيي إذ       
 .(77، 2006 التي يبتغييا مف الحصة )عمي، ةالتَّربوياألىداؼ 

فيّْةفت اإلدارة عرَّ  لقد       مجموعة مف األنشطة والعبلقات اإلنسانية إنَّيا  :نياتعريفات متعددة م الصَّ
، ومف التَّعميـو  التَّعمـ عمميَّةيساعد عمى  فعَّاؿة التي تساعد عمى إيجاد جو تعميمي واجتماعي جيّْدال

فيّْة ئلدارةل، و فعَّاؿال التَّعمـتمفة تؤدي إلى مخ تربويَّةخبلؿ أساليب  ة أكبر األثر في تجنب جيّْدال الصَّ
مثؿ القيادة المتسمطة والقيادة غير السميمة، وانعداـ  معمّْـف سموؾ الالعديد مف المشكبلت منيا ما يكوّ 

لممحافظة عمى كرامتو، االطراد في  ةالزائد ووالفردية، وردود فعم الشخصيّْة معمّْـوحساسية ال التَّخطيط
تباع أساليب تدريس تثير الممؿ والضجرإعطاء الوعود والتيدي القرارعة، ) دات واستعماؿ العقاب وا 

2009، (193 
 معمّْـ، فمف الناحية الفنية تعتمد عمى شخصية الوعمماً  فناً  الصَّؼإدارة  (2002) عّرؼ الخميمي       

جراءاتو اً عمم الصَّؼإدارة  عدُّ وخارجو، وتُ  الصَّؼداخؿ  التَّبلمذةعامؿ مع وأسموبو في التَّ   بذاتو بقوانينو وا 
 .(2002،47)الخميمي، 
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وعمـ النفس " الخطوات واألعماؿ الضرورية التي ينبغي اتخاذىا  التَّربويكما جاء في المعجـ و      
 .(2006،47)القيسي،   والمحافظة عمييا طواؿ زمف الحصة معمّْـمف قبؿ ال
مف سموكيات سواء  الصَّؼداخؿ غرفة  معمّْـالما يقوـ بو " يا( بأنَّ 2000) وعرفيا منسي          

المرسومة  ةالتَّربويو  التعميميَّةمباشرة أو غير مباشرة، بحيث تحقؽ بموغ األىداؼ  عمميَّة ـأكانت لفظية أ
عف طريؼ إكسابيـ معارؼ ومفاىيـ وعادات  الطَّمبةر مرغوب في سموؾ كي يحدث في النياية تغيُّ 

، 2000منسي، )وتصقؿ شخصياتيـ ومواىبيـ  ،العمميَّةي الحياة وتعمؿ عمى مساعدتيـ ف ،جديدة
13.) 

 التمميذالتي تدعـ انجازات  التعميميَّةخمؽ وبناء البيئة " ياأنَّ ب (Mcleod (2003, مكموديا عرَّفو         
فَّ   المتبادلة، واالحتراـ الثّْقةالخطوة األولى لتأسيس مناخ صفي إيجابي تستند عمى  المتزايدة، وا 

ف ىذا المناخ اإليجابي في الواقع ىو جممة العبلقات المبنية بيف األساتذة و  ،واالىتماـ  أنفسيـ الّطمبةوا 
(Mcleod, 2003, 62.) 

فيّْةيمكف تمخيص مفيوـ اإلدارة  ،عمى ما سبؽ بناءً            ىي كؿ  :كما تراه الباحثة بما يمي الصَّ
ىي تعميـ نظامي قوامو التفاعؿ اإليجابي والمثمر بيف و  مف فاعميات وميارات الصَّؼما يجري داخؿ 

ي يقـو عمى أساس مف العبلقات اإلنسانية والحوار ضمف بيئة صفية مناسبة ومناخ صف الّطمبةو  معمّْـال
 .مبلئـ لتحقيؽ األىداؼ المنشودة

فيِّةاإلدارة  أىميِّة - 3-2-3  :الصَّ
فيّْةلئلدارة            :في تتمثَّؿالتي  ،التعميميَّة لعمميَّةا فيكبيرة  أىميّْة الصَّ

فيّْةيات فعَّالاليف ومتعمميف وانيماكيـ في األنشطة و معمّْممف  التعميميَّة العمميَّةانشغاؿ طرفي  -1  الصَّ
 البلزمة لتحقيؽ األىداؼ المخططة.

 ديمقراطي. وحفظ النظاـ فيو، في جوّْ  الصَّؼضبط  -2
 أنفسيـ مف جية أخرى. الطَّمبةوطمبتو مف جية و  مّْـمعواصؿ اإليجابي بيف التعزيز أنماط التَّ  -3
فيما يتعمؽ باتخاذ إجراءات مناسبة  معمّْـعمى أنفسيـ، وتقميؿ اعتمادىـ عمى ال الطَّمبةزيادة اعتماد  -4

 .التعميميَّةالستخداـ المواد 
 حكـ في البيئة التي يعمؿ بيا.لمتَّ  معمّْـإتاحة الفرصة لم -5
 .الصَّؼواالحتراـ في  الثّْقةو  شيوع جو المحبة والطمأنينة، -6
 (.14، 2009، وآخروف )أبو شعيرة اعالبُّدالمحفزة عمى االبتكار وا التعميميَّةتييئة األجواء  -7

بإبقاء االتصاؿ في  العمميَّةبالممارسة  النَّظريةف بالفرص لربط يمجيز  ةالّطمبويجب أف يكوف         
 (.Sanderson, 2003, 10) قاعة الدروس
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فيف عمى تنظيـ معمّْمإف قدرة ال        دارة تصرفات طبلبيـ ىو أمر حاسـ لتحقيؽ حصيمة الصَّ وؼ وا 
دارتيا يساعد  الصَّؼركيز عمى غرفة التَّ  وكذلؾ فإفَّ  ،ةجيّْد تعميميَّة  تعميميَّةالذيف لدييـ نتائج  ةالّطمبوا 

 .(Oliver,2007,3) منخفضة
فيّْةاإلدارة  ىميّْةأ استخبلصومف ىذه المقولة يمكف            الناجح ال تتوقؼ  الصَّؼإدارة ف ، الصَّ
نما تأتي أىميتيا مف دورىا في توفير عبلقات إنسانية مف شانيا الصَّؼوضبط  النّْظاـعند حفظ  ، وا 

، وتنظيـ التعميميَّة العمميَّة، وتوفير مناخ عاطفي مبلئـ لسير لمتعمُّـوزيادة الدافعية  التَّعميـرفع مستوى 
األمر الذي يوفر الخبرات المناسبة لممتعمميف، والتي  ،سواء أكانت مادية أو نفسية لمتعمُّـئة مناسبة بي

توفر بدورىا ليـ تعمـ أفضؿ مناسب لمحصوؿ عمى مخرجات قادرة عمى مواكبة التطور العممي 
 .لمنيوض بالمجتمع وتنميتو التعميميَّة العمميَّةوالمعرفي المساىـ في تحسيف 

 :الصَّفأساليب إدارة  - 4-2-3
 ويعود ،يـذتإدارة صفوفيـ وتعامميـ مع تبلم وف في األساليب التي يتبعونيا فيمعمّْميتبايف ال        

يف معمّْملممجتمع وطريقة إعداد ال ةالتَّربويمنيا تبايف الفمسفة  ،إلى عوامؿ متعددة ومتداخمة ذلؾ
فيّْةوخبراتيـ في مجاؿ اإلدارة  تبايف شخصياتيـ القيادية التي قد تنعكس عمى أساليبيـ فضبل عف  الصَّ

 (2006،81عمي، ) اإلداريّْة
فو  الصَّؼالباحثوف إلى أف ىنالؾ تداخؿ بيف إدارة  بعض وفي ىذا السياؽ يشير            اتالصَّ
 ,Oliverمف قبمو ) الصَّؼتساعدنا في فيـ إدارة  معمّْـف تحميؿ شخصية الإحيث  ،معمّْـلم الشخصيّْة
2007, 5) 

 :الصَّؼوفيما يمي أساليب إدارة 
 :األسموب التسمطي - 1

ليذا فيو دائما يتوقع  ،وأكثرىـ خبرة سناً  التَّبلمذةو أكبر مف شعور بأنَّ  معمّْـبموجبو ينتاب ال        
يا أنَّ  منيـ الطاعة والخنوع ويرسـ لنفسو صورة أبوية ال تجادؿ ويقاوـ أية محاولة لمتغيير ألنو يشعر

عمى  تبلمذتوو يربي أنَّ  إذثاره السمبية، آوليذا النمط مف اإلدارة  الصَّؼخؿ موجية ضد سمطتو دا
 الّطمبةيؤدي إلى عدـ اطمئناف و أنَّ الخنوع الذي قد يؤدي إلى ظيور ثورة إذا ما سمحت الظروؼ كما 

بشكؿ سمبي وتنتشر  لمتعمُّـ الّطمبةبينو وبينيـ، وعادة يؤثر ىذا النمط عمى دافعية  الثّْقةيـ وتفسد معمّْمل
 .(177-176 ،2004 ،الطراونة) يمدَّرسظاىرة التسرب ال

 :األسموب الديمقراطي - 2
تقميده واالقتداء  تبلمذتوويحاوؿ أف يطمب مف  الصَّؼسموكا ديمقراطيا داخؿ  معمّْـيمارس فيو ال        

فيّْةبو وببل شؾ إف مثؿ ىذا النمط مف اإلدارة  كمًا وكيفًا بوجود  التَّبلمذةف نتاج يؤدي إلى تحسُّ  الصَّ
وحبو وتقديره  معمّْـمع ال التمميذوذلؾ لتجاوب  ،التَّعميـو  التَّعمـ عمميَّةوغيابو كما يؤدي إلى تحسف  معمّْـال
مف جميع  التَّبلمذةمما يؤدي إلى تكامؿ شخصية  ،والتقدير عادة يكوف بشكؿ متبادؿ وىذا الحبّ  ،لو
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كمرؤوسيف لو،  وتبلمذتوكقائد  معمّْـ، ويعتمد أساسا عمى العبلقات اإلنسانية السميمة بيف الالجوانب
طبلؽ قدراتيـ وطاقاتيـ الكاممة، وخمؽ التعاوف فيما بينيـ، وحؿ  والذي يقـو عمى إشباعو لحاجاتيـ، وا 

 (2008،126 ،الزىيري)مشكبلتيـ 
 :األسموب الفوضوي - 3

توجيو أو إرشاد ليـ، ويترؾ ما يشاؤوف دوف  ايفعمو ل لمتبلمذةالحرية كاممة  معمّْـعطى الىنا يُ        
ييمؿ إلى حد كبير و  تبعا ألىوائيـ وميوليـ مما يسبب نوعا مف الفوضى والقصور في األداء،  التَّبلمذة

وضى وبالتالي تعـ الف لمصؼوال يمتـز في مواعيد حضوره  التعميميَّة العمميَّةواجبو في تحقيؽ أىداؼ 
ويقدـ ليـ المساعدة إذا احتاجوا وبالتالي  لمتبلمذةحيث يترؾ الحرية في اتخاذ القرار  الصَّؼداخؿ 

األكاديمي وتسود البلمباالة  التَّحصيؿينعكس ذلؾ عمى مستوى أدائيـ ويؤدي إلى تدني مستويات 
 .(196 ،2006 حسيف،) ـمعمّْ مف قبؿ ال التَّوجيووالموائح والقواعد الحاكمة لمسموؾ وينعدـ  النّْظاـب
 :األسموب الدبموماسي- 4

تقوـ عمى أساس العبلقات اإلنسانية  الّطمبةمف خبللو ببناء عبلقات دبموماسية مع  معمّْـيقوـ ال        
تنفيذىا، وىو أقرب إلى األسموب التسمطي، إال  الّطمبةولكف يحتفظ لنفسو بسمطة إصدار القرارات وعمى 

 )المرجع السابؽ (. التَّبلمذةتو عمى كسب رضا أنو يختمؼ عنو بقدر 
والمحور  التعميميَّة العمميَّةىي أساس تحقؽ أىداؼ  الصَّؼوترى الباحثة أف أساليب إدارة          

، فكـ مف األشخاص لتبلمذتوالقدوة  دُّ ُيع معمّْـ، فنحف كما نعمـ أف الالصَّؼاألساسي لمتعميـ داخؿ 
 اأعطانو ي معمّْمبمديح أو اىتماـ مف بدأ بتعزيز قد يكوف تمثؿ  ناف أف نجاحناجحيف في حياتيـ يقولو ال

 .ةحياالفي  يفناجح أناسصبح جعمنا نفوؽ و متدافعا ل
  التَّبلمذةكقائد وبيف  معمّْـبيف ال ب المبني عمى العبلقات اإلنسانيةف األسمو إف وبالتالي         

مشكبلتيـ،  عاوف فيما بينيـ، وحؿّ ، وخمؽ التَّ لتَّبلمذةاشباع حاجات ، والذي يقوـ عمى إكمرؤوسيف لو
وتنفيذ  معمّْـوبالوقت نفسو يمزميـ بإطاعة ال التَّبلمذةنو يساعد عمى كسب رضا أل ىو األسموب األفضؿ

 .يمقراطيالدّْ ، وىذا ما يسمى األسموب الصَّؼوباليدوء داخؿ  الصَّؼقراراتو وااللتزاـ ب
 :فيِّةالصَّ ميام اإلدارة  - 5-2-3

فيّْةتتضمف مياـ اإلدارة         ما يمي: الصَّ
وف في الطرؽ التي معمّْمر ال: بحيث تدعـ األىداؼ األكاديمية لذا يجب أف يفكّْ ةجيِّد تعميميَّةإيجاد بيئة  -

كما أف ىذه البيئة تدعـ  ،معمّْـوال الّطمبةفاعؿ بيف يستطيعوف مف خبلليا خمؽ بيئة مشجعة عمى التَّ 
في أداء األنشطة المختمفة والمشاركة في الموارد  الّطمبةعاوف بيف جتماعي اإليجابي والتَّ السموؾ اال

 ية داخؿ الفصؿ.الّطبلبوتفعيؿ حمقات المناقشة بيف الجماعات 
ة عمى فعَّالال الصَّؼت عمى إدارة ركَّز أدبيات البحث التي  أكدَّت: فقد وضع وتكوين توقعات لمسموك -

والسموكيات المتوقع صدورىا منيا  الطَّالبومعايير خاصة بكؿ مف  معمّْـلدى ال تكويف توقعات أىميّْة
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، الطَّالبو  معمّْـبمثابة قواعد حاكمة لسموؾ كؿ مف الُتعدُّ  ،ات فإف ىذه المعاييرالدّْراسوطبقًا لنتائج ىذه 
ف يقوـ السموؾ المتوقع أثناء المناقشة، وأ الّطمبةفي توقعاتو تجاه  واضحاً  معمّْـومف ثـ يجب أف يكوف ال

تاحة الفرصة لمطبلب لمممارسة  (.2006،17 حسيف،) منيـ وا 
 :التعميميَّةو  اإلداريِّة معمِّمميام ال - 6-2-3
فيّْة العمميَّةإف عناصر             عمميَّةوالوقت المخصص لم الصَّؼتتجاوز حدود غرفة  اإلداريّْة الصَّ
تستمر إلى ما بعد أنَّيا  كما ،التَّخطيط عمميَّةكما ىو الحاؿ في  ؼالصَّ فيي تبدأ خارج غرفة  التعميميَّة
 :وفيما يمي عرض ليذه العناصر ،وتحميؿ نتائجو التّقويـكما ىو الحاؿ في  ،يالتَّعميمالموقؼ 

 التَّخطيط -
 التنفيذ -
 اإلشراؼ والمتابعة -
  التّقويـ -

عمى بموغ األىداؼ التي  معمّْـال ذا المجاؿ بوضع خطة مسبقة تساعدفي ى التَّخطيطيكوف و         
واستخداـ الوسائؿ واألدوات  ،رسلمدَّ  الّطمبةنفيذ فيكوف بإثارة دافعية وحماس يسعى إلى تحقيقيا، أما التَّ 

أثناء  في وذلؾ التعميميَّةبمختمؼ مستوياتيـ  الّطمبةوالطرائؽ المناسبة وحرصو عمى مشاركة جميع 
، وتوجيو النّْظاـفردية بينيـ، أما اإلشراؼ والمتابعة فيكوف بضبط ، مع مراعاة الفروؽ الالدَّرسشرح 
أكد مف إلى التَّ  معمّْـالييدؼ  التّقويـليـ، ومف خبلؿ  التعميميَّة، وتسيير تعمميـ وتوفير الخبرات الّطمبة

مدى تحقؽ األىداؼ المراد تحقيقيا، فيعمؿ عمى تثبيت الصحيح وتصحيح الخاطئ، مف خبلؿ أنواع 
 .(30-2005،27 ،وآخروف ،)الكسواني المختمفة القبمي والمرحمي والنيائي ويـالتّق
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 الفصل الرابع
 األكاديمي تالذَّاومفيوم  التَّدريسقمق 

 :التَّدريسقمق  - 1-4
 مقدمة:  -

مف الممكف أف يؤثر عمى األداء إما و  ت ارتباطًا باألداء،فعَّاالالقمؽ واحدًا مف أكثر االنُيعدُّ           
أو متوسط الشدة فإنو يترؾ أثرًا إيجابيًا ويدفع  اً تأثيرًا سمبيًا أو إيجابيًا، فمثبًل عندما يكوف القمؽ ضعيف

فإنو يؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى أداء الشخص  ،اً قدـ في األداء، بينما إذا كاف القمؽ شديدلى التَّ صاحبو إ
ويؤدي إلى تراجعو، ويحدث ىذا الشعور استجابة لممخاوؼ واليموـ التي تنجـ عف اإلحباط العقمي، 

 دوافع.المتوقع لمجيود المبذولة مف أجؿ إرضاء الحاجات األساسية وما يتصؿ بيا مف حوافز و 

يقوموف بعمؿ  فالذي الّطمبةىذا الشعور بالقمؽ كؿ مف يقـو بعمؿ ألوؿ مرة وخاصة  وينتاب        
بشكؿ  الصَّؼ معمّْـوطبلب  العمميَّة التَّربيةبشكؿ عاـ الذيف يخضعوف لبرنامج  التَّربيةجديد كطبلب 
 التَّربيةلجامعة مف خبلؿ برنامج أثناء دراستيـ با في التَّعميـمينة  يتدربوف عمى ممارسةخاص الذيف 

يا في اختبار وأنَّ أنَّيا  ةمعمّْمال/الطَّالبةبسبب إحساس  وتحت إشراؼ المشرؼ ويأتي شعور القمؽ العمميَّة
موضع تقويـ مف قبؿ المشرؼ، وشعورىا بالرىبة مف العمؿ وطموحيا بالمستقبؿ، لذلؾ فيذا القمؽ يمكف 

ما سيتـ دراستو في  وذلؾ حسب شدتو، وىذا ةمعمّْمال الطَّالبةعمى أداء سمبية أو إيجابية  اً أف يترؾ أثار 
 ىذا البحث.

يف يؤدي بشكؿ معمّْمال الطَّمبةلدى  التَّدريسأف قمؽ  sloan, 2000, 52)) ويشير سمواف         
ات عمى أف ىناؾ العديد مف الدّْراسمقصود أو غير مقصود إلى تكويف القمؽ لدى طبلبيـ، وتؤكد 

نعوامؿ ال لذلؾ ، ىو أحد ىذه العوامؿ )المشرؼ( معمّْـيف، وأف المعمّْمال الطَّمبةلدى  التَّدريسة لقمؽ المكوَّ
دورًا كبيرًا  تؤديالتي يستخدميا يمكف أف  التَّعميـوتطوير طرؽ  التَّعميـواتجاىاتو نحو  معمّْـفإف أداء ال

 في خفض القمؽ عنده وعند طبلبو.

( أف القمؽ عبارة عف مشاعر وأحاسيس غريبة ومؤلمة تنتج عف 66 ،(2000 افويرى المشع          
ويشير أيضًا إلى أف القمؽ المرتفع ىو العائؽ األساسي لكؿ إنجاز أو  ،وعدـ انسجاـ وتوافؽ تكيُّؼسوء 

 وسطمف قدرة الفرد عف العمؿ واالستمتاع بالحياة، وعمى العكس مف ذلؾ فإف القمؽ المت ُيقمّْؿأداء، ألنو 
 بمثابة طاقة منشطة ودافعية لمفرد إلى العمؿ واألداء واإلنتاج.ُيعدُّ 

 التَّعمـأثناء في بالقمؽ سواء  ووثيقاً  مباشراً  يواجو الكثير مف المواقؼ التي ترتبط ارتباطاً  الطَّالبف أ إذ
 في المنافسة مما قد يؤثر عمى سموكو وأدائو.ـ أ
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 :جوانب القمؽ ىمامييز بيف جانبيف ىاميف مف وتـ التَّ  
وىو قمؽ وقتي يزوؿ بزواؿ السبب، وىو يمثؿ نوعًا مف التوتر وعدـ االستقرار  :قمق الحالة -

 المؤقت الذي يحدث نتيجة ظروؼ وقتية تثير الشعور بالقمؽ.
ات السّْمة مف نو يكوف سمإ إذحالة حيث يكوف أكثر ديمومة، ويختمؼ عف قمؽ ال :ةالسِّمقمق  -

 ف درجة القمؽ لديو يكوف سمة بغض النظر عف الحالة التي يمر بياأ ذإلمفرد،  الشخصيّْة
 (.213، 1993، الطَّالب)
 التَّربيةفي حياة طالب الميداني  التَّطبيؽفترة فإف  العمميَّة التَّربيةلمقمؽ مف  بالنّْسبةأما           

فعمي بالبيئة الخارجية، وىذا االحتكاؾ حرجة ألنيا الفترة التي يبدأ فييا احتكاكو ال فترةُتعدُّ  ،العمميَّة
مكاناتو وقدراتو  الطَّالبفيما يسمى باختيار الواقع، حيث تتضح فكرة  الطَّالبيوقع  عف ذاتو وا 

خبلؿ ىذه المرحمة عرضة لمخاوؼ الفشؿ الذي يفرز لديو أنواعًا مف  الطَّالبوالمينية، ف الشخصيّْة
 عممي في المدارس.ال يالتَّطبيقالقمؽ خبلؿ تييئتو لمتدريس 

شكالية القمؽ المتوقع خبلؿ فترة            تعرُّؼالعممي تجعؿ مف المفيد لممعنييف باإلشراؼ ال التَّطبيؽوا 
نتيجة  العمميَّة التَّربيةعمى أبعاد ىذه الظاىرة وعمى طبيعة القمؽ وأنواعو، وعمى مدى معاناة طالب 

تشير  التَّعميـ، والتجربة في مجاؿ التَّدريسفي مينة وقوعو تحت ضغط الشعور باحتماؿ الفشؿ والنجاح 
الجديد مختمؼ  معمّْـ/الالطَّالب، حيث يواجو العمميَّة التَّربيةإلى حقيقة أف أكثر القمؽ يحدث خبلؿ فترة 

 العمميَّة التَّربيةعزى مصادره إلى شعور طالب يالعممي وخبللو، والذي  التَّطبيؽأنواع القمؽ قبؿ فترة 
ىيابًا يعاني الحرج ويشعر بالخجؿ  الطَّالبىبة مف العمؿ واألمؿ بالمستقبؿ، أو إلى كوف ع بيف الرَّ بالنزا

ماع عنيا مف اآلخريف، أو قراءة ؿ المواقؼ، أو مشاىدتيا، أو السّ ، نتيجة تخيُّ التَّبلميذفي مواجية 
 موضوعات حوليا، لذا فإف األسئمة التي ينبغي اإلجابة عنيا ىي:

 ؟العمميَّة التَّربيةقمؽ الذي يشغؿ باؿ طالب ما نوع ال .1

 ؟العمميَّة التَّربيةما مصادر قمؽ طالب  .2

في المرحمة االبتدائية في أنواع القمؽ أقؿ أو أكثر مف طالب  العمميَّة التَّربيةىؿ يفكر طالب  .3
 (Sloan, 2000,65) في المرحمة المتوسطة والثانوية؟ العمميَّة التَّربية

 :التَّدريس ققممصادر  -1-1-4
 ي:عمى النحو اآلت التَّدريسقمق تحديد مصادر  يمكن      

 ىؿ سأنجح في المقرر وأحصؿ عمى درجة عالية؟ -
 ؟ًا ناجحاً مدَّرسىؿ سأكوف  -

 : منيا التَّدريس قمقأي أن مصادر 
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 ألوؿ مرة. الصَّؼ إدارتيـوىيبة  التَّبلميذما ىو متعمؽ بصفات  .1
 .العمميَّة التَّربيةباتو وميولو وعبلقاتو مع طالب ما ىو متعمؽ بشخصية المشرؼ ورغ .2
 وطرائؽ تدريسيا وأساليبو. الدّْراسيةما ىو متعمؽ بالمادة  .3
 .العمميَّة التَّربيةما ىو متعمؽ بطريقة تقويـ طالب  .4
الذي يمكف إدراكو وممارستو عمميًا، وذلؾ  يالتَّطبيقومف المناسب طرح المعالجة مف الجانب    

حوؿ مسببات القمؽ التي يمكف  العمميَّة التَّربيةمكف أف يدور مف أسئمة في مخيمة طبلب بتجسيد ما ي
 إجماليا عمى النحو التالي:

ألوؿ مرة، وىذا المصدر مف القمؽ يمكف تحدي مبلمحو  الصَّؼوىيبة مقابمتيـ ب التَّبلميذ : صفاتأوالً 
 باإلجابة عف األسئمة التالية:

 دئوف أـ مشاغبوف أـ مشاكسوف؟في الفصؿ ىا التَّبلميذىؿ  .1

 ؟التَّبلميذما ىو السموؾ الذي ينبغي أف أتخذه حياؿ التصرؼ غير المؤدب مف قبؿ أحد  .2

 ؟التَّبلميذكيؼ ينبغي أف أتصرؼ عندما ال أستطيع أف أجيب عف سؤاؿ أحد  .3

 ؟الدَّرسعندما أخطئ في كبلمي أثناء عرض  التَّبلميذماذا سيفعؿ  .4

 ذي يقصد استفزازي؟ماذا سأفعؿ لمتمميذ ال .5

 ؟التَّبلميذىؿ تكوف عبلقتي رسمية أو غير رسمية مع  .6

 ؟الصَّؼكيؼ يكوف مظيري في  .7

، وىذا العمميَّة التَّربية: ما ىو متعمؽ بشخصية المشرؼ ورغباتو وميولو وعبلقاتو مع طالب ثانياً 
 :اآلتيةالمصدر مف القمؽ يمكف تحديد مبلمحو باإلجابة عف األسئمة 

 بلقتي مع المشرؼ بناءة وموضوعية؟ىؿ تكوف ع .1

 ماذا يتوقع المشرؼ مني؟ .2

 ؟جيّْدىؿ سيتعامؿ المشرؼ معي بشكؿ  .3

 ىؿ باستطاعتي أف أقوـ بواجباتي كما يتوقع مني المشرؼ؟ .4

 ىؿ أعرؼ مقدما )مسبقًا( بزيارة المشرؼ؟ .5

 كـ مرة سيزورني المشرؼ ويرصد طريقة تدريسي؟ .6

 ى تدريسي لمتبلميذ؟ىؿ يعطيني المشرؼ فكرة صادقة عف مستو  .7
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، وىذا المصدر مف القمؽ يمكف التَّدريسوطرائؽ تدريسيا وأساليب  الدّْراسية: ما ىو متعمؽ بالمادة ثالثاً 
 :اآلتيةتحديد مبلمحو باإلجابة عف األسئمة 

 ىؿ يطمب مني خطة يومية لمدرس؟ .1

 ىؿ أنا عمى معرفة تامة بالموضوع الذي سأقـو بتدريسو؟ .2

 تفوؽ قدراتي؟ يـالتَّعمىؿ واجبات  .3

 وبقي وقت إضافي؟ الدَّرسماذا يجب أف أعمؿ إذا انتييت مف تدريس  .4

 المكتوبة؟ الدَّرسماذا يجب أف أعمؿ إذا نسيت أحد عناصر  .5

 ما ىو السموؾ الذي اتبعو في حالة ارتكابي خطأ في الشرح؟ .6

عطائيـ درجات؟ التَّبلميذىؿ يسمح لي بتقويـ  .7  وا 
، وىذا المصدر مف القمؽ يمكف تحديد مبلمحو العمميَّة التَّربيةتقويـ طالب  : ما ىو متعمؽ بطريقةرابعاً 

 :اآلتيةباإلجابة عف األسئمة 

 كيؼ يتـ تقويمي؟ .1

 ؟الدَّرجةالمسؤوؿ عف تقويمي ومنحي  مف .2

 ة في تقويمي ومدى تأثيره؟مدَّرسىؿ يؤخذ برأي مدير ال .3

 األساسي لممادة في تقويمي؟ معمّْـىؿ يؤخذ برأي ال .4

 (2005،65شعيب،  ) ؟الدَّرسىؿ سيقـو المشرؼ بانتقادي أثناء  التَّبلميذأخطأت أماـ إذا  .5

ضرورة ممحة، فبقدر ما  التَّربية كميَّاتفي  التَّدريسلمشكمة القمؽ مف قبؿ ىيئة  جيّْدإف التفيـ ال        
طبلبًا وىيئة  –المعنييف ، بقدر ما يصبح جميع التعميميَّةيؤثر القمؽ في تقميؿ الكفاءة وأداء الواجبات 
مطالبيف بأف يكونوا عمى دراية بالمشكمة،  – العمميَّة التَّربيةتدريس، ومشرفيف تربوييف، ومشرفيف عمى 

ات عمـ النفس ـ مصطمحاستخداوأف يحاولوا تنسيؽ جيودىـ في تذليؿ مشكمة القمؽ وحميا، فإذا جاز 
، فمرور ىذه الفترة العمميَّة التَّربيةيا أال وىي فترة نيمشكبلت النمو الميني في أحرج سنستكوف ف التَّربوي

 .فيما بعد التَّدريسفي مينة  العمميَّة التَّربيةبنجاح سيكوف ليا األثر الكبير عمى مسيرة طالب 
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 :التَّدريسقمق  من  لمحدِّ توصيات  -2-1-4
ربيم الميداني، وأثناء ممارستيم ين أثناء تدمعمِّم/ الالطَّمبةعمى أداء  التَّدريسيؤثر قمق         
والتخفيف من القمق المصاحب  لمحدِّ  التَّوصياتأن يكون ىناك مجموعة من  البُّدلذلك  التَّعميممينة 

 ومنيا:     لمتَّدريس

في مواجية المواقؼ المختمفة التي تدور  العمميَّة التَّربية مبةإعداد دليؿ إرشادي يستعيف بو ط :أوالً 
 :اآلتيفي مخيمتيـ بحيث يتضمف  حوليا األسئمة

 ؿ أف يقابمو مف عوائؽ ومشكبلت حتى يكوف مستعدًا لمواجيتيا.تعريفو بما يحتمَّ  .1

 في كؿ مرحمة. التَّبلميذوأساليب التعامؿ مع  تعميميَّةتعريفو بخصائص كؿ مرحمة  .2

 .النّْظاـالمينية وحقوقو التي يكفميا  وتعريفو بواجبات .3

يضاح دور مدير ال تعريفو بسمطاتو في إيقاع .4  التَّبلميذة في حالة خروج أحد مدَّرسالعقوبات وا 
 .عف السموؾ السويّْ 

ة، والمشرؼ في توجيو النصح لو وتقويـ أدائو وتقديـ المساعدة مدَّرستعريفو بدور مدير ال .5
 والعوف لو.

لقمؽ عمى نفس تقميص وقع ا عمميَّة: إتباع بعض األساليب واإلجراءات التي يمكف أف تساعد في ثانياً 
 :اآلتيوالتي منيا  العمميَّة التَّربية طمبة

 بنفسو وقدراتو. العمميَّة التَّربيةإدراؾ المشرؼ لدوره الرئيس في تعزيز ثقة طالب  .1

مف أجؿ توسيع مداركو ومعارفو حوؿ الموضوعات التي سوؼ  العمميَّة التَّربيةتحفيز طالب  .2
 الذي سيقوـ بتدريسو. الدَّرسلموضوع  دجيّْ يدرسيا، وتدريبو عمى كيفية اإلعداد ال

، وعمؿ حفؿ استقباؿ مبسط لو في العمميَّة التَّربيةة بحسف استقباؿ طالب مدَّرسقياـ مدير ال .3
 المدير. ةة بصحبمدَّرسوالقياـ بجولة تعريفية في أرجاء ال التَّدريساليـو األوؿ لتعريفو بييئة 

وتقديمو لمطبلب عمى  الصَّؼإلى  العمميَّة التَّربيةب األساسي لممادة باصطحاب طال معمّْـقياـ ال .4
 ي.الدّْراسالمادة خبلؿ العاـ  بتعميميـالذي سوؼ يقـو  معمّْـو الأنَّ 

، وذلؾ بتذليؿ العوائؽ التي قد العمميَّة التَّربيةة والمشرؼ بمشكبلت طالب مدَّرساىتماـ مدير ال .5
ية وتوجيو النصح لو عندما يممس منو مف اتجاىات إيجاب لمطَّالبتعترض عممو، ودعميما 

 تصرفًا خاطئًا.
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ة وتزويده بالخطط والسياسات مدَّرسمف االطبلع عمى أنظمة ال العمميَّة التَّربيةتمكيف طالب  .6
 ي.مدَّرسال النّْظاـالمتعمقة ب

وأخيرًا  الثانية الحمقةـ ث، ومف الحمقة األولىأواًل في  التَّطبيؽفي  العمميَّة التَّربيةطالب  تدّرج .7
شجيع عمى عمؿ بحوث ميدانية لدراسة جوانب القمؽ المختمفة المتعمقة بالبيئة انوية، والتَّ الثّ 

 وتحمييا. المحميّْة

ف مراعيف في ذلؾ عامؿ السّ المختمفة أقساميا ب، التَّربية كميَّاتالممتحقيف ب الّطمبةحسف اختيار  .8
 بالنفس. الثّْقةطؽ و والنّ  كؿوالشّ 

صميـ برامج تعميـ مصغر وتنفيذىا داخؿ مف خبلؿ تيف معمّْمإعداد الب ربيةالتَّ  كميَّاتقياـ  .9
 الفعمي بالمدارس. التَّدريسموقؼ  العمميَّة التَّربيةقبؿ مواجية طالب  كميَّاتال

 (.4-3، 2004 )حمس، بالوضع الراىف بالمدارس كميَّاتالب ةالتَّربويربط المقررات  .10

 :األكاديمي اتالذَّ ، مفيوم الذَّاتمفيوم  - 2-4
 مقدمة: -

كمفتاح  الذَّاتالتي اىتمت بدراسة  النَّظرياتالفرد وجوىره، فيناؾ الكثير مف  لبّ  الذَّاتبما أف         
" باعتبارىا (C. Rogers)نظرية "كارؿ روجرز  النَّظريات ىذهككؿ، وتأتي عمى قمة  الشخصيّْةلفيـ 

الفرد التي تنمو وتنفصؿ  كينونةأنَّيا  عمى لذَّاتاتنظر إلى  إذ، في ىذا المجاؿ النَّظرياتأحدث 
وتنمو ذات الفرد مف خبلؿ  ،ة الذَّات نتيجة لمتفاعؿ مع البيئةعف المجاؿ اإلدراكي، وتتكوف بني تدريجياً 

خبراتو األولى المبكرة بمرحمة الطفولة وتتكوف نتيجة عبلقاتو مع المحيطيف بو، فتمتص ذاتو التراث 
مو نتيجة لعامؿ األكاديمي في النّ  الذَّاتوتسعى لمتوافؽ واالتزاف ويأخذ مفيوـ  القيمي مف اآلخريف،

 .التَّعمـالنضج، ولعامؿ 

فالفكرة التي يحمميا الفرد عف نفسو، فيو مجموعة  الذَّاتيمثؿ مفيوـ         التي يطمقيا الفرد  اتالصَّ
فعمى نفسو في مجاالت متعددة، خاصة  فرد ميمة، ومف ىا الفُيعدُّ التي  اتالصَّ ن اتالصَّ ة لمفيـو المكوَّ

  :الذَّات

ف -  .ة: سميـ، قبيح، سميف، نحيؿ، صغير الحجـ، ضخـ، وغير ذلؾالجسميّ  اتالصَّ
ف - المرتبطة بالقيـ االجتماعية: متسامح، متعاوف، مخمص، خموؽ، متسمط، شريؼ،  اتالصَّ

 وغير ذلؾ  ،..عادؿ، كريـ، بخيؿ
موىوب، مجتيد، ذكي، غبي، كثير النسياف، متيقظ،.. وغير صفات تتعمؽ بالقدرات العقمية:  -

 .ذلؾ
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: متزف، ىادئ، مزاجي، خجوؿ، عصبي، أمف، حاد، وغير يّْةفعَّالاالنصفات تتضمف الجوانب  -
 (103، 2001)الزيات،  .ذلؾ

راىؽ المثالية عند الفرد الم الذَّاتإف الوالديف ومجموعة الرفاؽ يكوف ليـ تأثير كبير عمى مفيـو       
 الذَّاتنتيجة أساليب مختمفة مثؿ الثواب والعقاب والمدح والمـو والذـ، لكف المراىؽ يدرؾ في النياية أف 

المثالية ىي مف صنع يديو وعميو أف يتعمـ كيؼ يمكف أف يحققيا قدر اإلمكاف عف طريؽ التفكير 
ف مفيوـ  مف الراشديف ىو بمثابة حصيمة  عند أي الذَّاتواإلدراؾ السميـ، واتخاذ القرارات الصائبة، وا 

يتأثر  الذَّاتمحاوالتو األولى مف الخطأ والصواب أو النجاح والفشؿ. أما في سف الشيخوخة فإف مفيوـ 
إلى درجة كبيرة بطيعة التاريخ التكويني لعاداتو مف جية وبنظرة المجتمع المحيط إلى الشيخوخة مف 

 .(105، 2001)الزيات،  تقبؿ ورفض مف جية أخرى

ف مفيوـ الفرد لذاتو لو تأثير كبير أيضًا عمى أدائو ف      كاف مفيوـ لذاتو مرتفع أي أف قدراتو  كمَّماوا 
 كاف مفيومو لذاتو منخفض فكاف أدائو منخفض. كمَّماعالية كاف أدائو ناجح و 

ؤثر تأثير كبير ، فإف المفيـو الذي تكونو كؿ طالبة عف ذاتيا يالعمميَّة التَّربيةوىذا ينطبؽ عمى طالبات 
 عمى أدائيا، يمكف أف يكوف تأثير سمبي ويمكف أف يكوف إيجابي.

  يمكف تعريفو باآلتي: الذَّاتاألكاديمي جانب مف جوانب مفيـو  الذَّاتوبما أف مفيـو      
األكاديمي بأنو: الرؤية التي ينظر فييا المتعمـ إلى نفسو مف حيث قدرتو  الذَّاتمفيوـ  عرَّؼي       

دراكو ألبعاد القوة لديو، وقدرتو عمى ، وأداء الواجبات األكاديمية، والر التَّحصيؿمى ع ؤية المستقبمية، وا 
فيّْةمسؤولياتو  تحمُّؿ بالمقارنة مع اآلخريف مف طبلب صفو الذيف لدييـ القدرة عمى أداء الميمات  الصَّ
 (.22، 2008)الريموني، نفسيا

 وأدائيـ األكاديمي التعميميَّةراتيـ وأفكارىـ نحو ميا الّطمبةمعتقدات بأنو:" مزيج مف  عرَّؼكما ي       
(Freeman, 2008, 5.)  عمى إنجاز فيما يتعمؽ بالقدرة  النفسيّْ ونظر إليو عمى أنو: الشعور

  .(3، 2003)الشيخ،  ةمدَّرسية أو ما تتطمبو المدَّرسالواجبات ال
 :الذَّاتيوم مفوتشكيل تكوين  في المؤثرةعوامل ال - 1-2-4
عوامؿ عديدة دورًا في تشكيمو، بحيث يكوف  تؤديىو مفيوـ مكتسب  الذَّاتال شؾ أف مفيوـ         

وأثرىا عمى الفرد، وسوؼ يستعرض الباحث ىنا بعض  ،أما مفيومّا إيجابيًا أو سمبيّا حسب تمؾ العوامؿ
 .  الذَّاتتمؾ العوامؿ ودورىا في تشكيؿ مفيـو 

لدى الفرد في فترة مبكرة مف عمره، ويعتمد ذلؾ وبشكؿ أساسي وكبير  الذَّاتيؿ مفيوـ يبدأ تشك       
عمى طبيعة العبلقة التي تربط ىذا الطفؿ بمف يحيط بو، خاصة األفراد الذيف ليـ أثر في حياتو، وبما 

مختمفة لدى الفرد يتشكؿ مف خبلؿ تفاعمو مع المحيطيف بو مف خبلؿ مراحؿ نموه ال الذَّاتمفيوـ أف 
 كمَّما، و النفسيّْةالتي تبدأ مف طفولتو، فإف وعي الفرد لذاتو يبدأ مف األمور المادية، ثـ ينتقؿ إلى األمور 
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أفضؿ،  الذَّاتكاف نمو مفيوـ  كمَّماكانت بيئة الفرد داعمة لو وتسمح لو بمزيد مف المعرفة واالنطبلؽ 
 الذَّاتبيئتو لو دور ىاـ في تشكيؿ مفيوـ  حيث أف خبرات الفرد وكؿ ما يتعرض لو خبلؿ تفاعمو مع

وليس فطريًا يكتسبو الفرد مف خبلؿ تفاعمو مع مكتسب ىو شيء  الذَّاتلديو، وىذا يدؿ عمى أف مفيـو 
خاصة العائمية منيا وما يتمقاه مف تعميـ والخبرات التي االجتماعيّْة ، ويكوف لمحيط الفرد وبيئتو بيئتو

كؿ ذلؾ يكوف لو أثر في تقييـ الطفؿ لذاتو، وكذلؾ عبلقتو مع  التعميميَّةو  يمر بيا في بيئتو المنزلية
 .)66 ،2009 )الغامدي، يو ليا أثر في رؤية الطفؿ لذاتومعمّْموالديو و 

 نستعرض بعضيا كاآلتي: الذَّاتوىناؾ بعض العوامؿ التي ليا دور في تكويف     
 :االجتماعيةالتنشئة  -1
دورىا ىاـ في مراحؿ نموه وتطوره،  ولياولى في تشكيؿ شخصية الفرد ف األسرة ىي المبنة األإ    

ى العالـ مف حولو مف خبلؿ أسرتو، واألسموب إل عرَّؼتالطفؿ ي في ذلؾ إلى أفَّ  ىميّْةاأل وترجع
وبالتالي  ،الطفؿ نظرة األىؿ لو حدَّدوالطريقة التي تتعامؿ بيا األسرة مع الطفؿ ليا دور كبير في أف ي

األسرة الحاضنة لطفميا والتي تشعر بمدى حبيـ واحتراميـ  أي أفلؾ عمى مفيومو لذاتو، ينعكس ذ
ودعميـ لو يؤدي ذلؾ إلى أف يكَوف الطفؿ مفيوـ إيجابي عف ذاتو، والمناخ العائمي مف العوامؿ 

ادأة، لدى الطفؿ، والذي يساعد عمى أف يكوف الفرد أكثر قدرة عمى المب الذَّاتالميمة في تكويف مفيوـ 
كانت األسرة خاصة الوالديف يتعامموف باحتراـ وقبوليـ لخصائص طفميـ، وأف يكوف ىناؾ  كمَّماو 

ضوابط واضحة ليذه األسرة في تعامميا، فإف ذلؾ كمو يؤدي إلى قبوؿ الفرد لذاتو، وفي المقابؿ عدـ 
، 2009 )الغامدي، لذاتوأممو إلى أف يكّوف الطفؿ شعورًا ورؤية سمبية  قبوليـ لو ومعاممتو بشكؿ يخيب

67). 
 التفاعل االجتماعي: -2

 عمميَّةعف ذلؾ مف خبلؿ  أىميّْةسرة دورّا ميمّا في تنشئة الفرد، فإف ليا دورّا ال يقؿ أف لؤلكما         
 عمميَّةيف ليـ دور في مدَّرسة وخارجيا والمدَّرسالتفاعؿ االجتماعي لمفرد، وكذلؾ فإف الرفاؽ داخؿ ال

ف ما تعمِّ تفاعؿ الفرد  ومعايير  سموكيَّةمو الفرد مف توقعات اجتماعيًا لما ليـ مف مكانة في حياتو، وا 
التفاعؿ االجتماعي السميـ،  عمميَّةاجتماعية تساعد في تكويف الفرد مفيومًا ناضجًا عف ذاتو مف خبلؿ 

، ومف خبلؿ ما يمروف ، يتـ مف خبلؿ تفاعؿ األطفاؿ مع بيئتيـ الذَّاتومفيوـ  الذَّاتنمو كؿ مف  فإفَّ 
واألخرى  ،ـ بيابو مف تجربة وخبرات لؤلشياء التي يحبونيا أو يكرىونيا، واألشياء القادريف عمى التحكُّ 

، وكؿ خبرة مف ىذه الخبرات والتي يتـ تعزيزىا فإنيا تندمج في الصورة بياالتحكُّـ غير القادريف عمى 
 والتي يمكف التي تشكؿ تيديدًا ليا فيتـ استبعادىا ورفضيا اتالذَّ ية لمفرد، أما الخبرات الغريبة عف الذَّات

 (.28، 2003)عسيري، 
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 )األقران(: جماعة الرفاق -3
ديمو ليذا رفاؽ الطفؿ وزمبلؤه ليـ أثر كبير في حياتو وشخصيتو، فيـ ليـ دور في سموكو وتع      

الفرد لمفيومو لذاتو، فتفاعؿ أيضًا دور في تكويف  الرفاؽ، ولؤلصدقاءالء السموؾ حسب ما يفعؿ ىؤ 
الطفؿ مع رفاقو يؤدي إلى الكيفية التي يقارف بيا الطفؿ نفسو مع ىؤالء الرفاؽ وىذه البداية لتقدير 

، فنظرة الفرد لذاتو تكّوف انعكاس لنظرة اآلخريف لو، وتقبمو لذاتو أيضّا نتاج لتقبؿ اآلخريف الذَّاتوفيـ 
 (.70، 2009 )الغامدي، لو

 :الدِّراسيةالخبرات   -4
 التَّدريسوأساليب  ةالتَّربوي، فالطرؽ الذَّاتدور ىاـ في تكويف وتشكيؿ مفيوـ  الدّْراسيةلمخبرات        

لدى الطفؿ لما لو مف تأثير عمى الطفؿ،  الذَّاتلو الدور الكبير في تشكيؿ مفيـو  معمّْـليا دور وال
، فاألطفاؿ المرتفع تحصيميـ يمكف أف دى الفردل الذَّاتفي مفيوـ  وكذلؾ خبرات النجاح والفشؿ تؤثر

 (.70 ،2009 الغامدي،ى أف ينظروا لذاتيـ والعكس صحيح )ينعكس ذلؾ عم
 صورة الجسم: -5
دورّا كبيرّا في تكويف الفرد لمفيومو  تؤديصورة الجسـ مف العوامؿ األساسية واليامة التي  دُّ تع      

، الذَّاتف صفات عضوية تشكؿ عنصرًا ىامًا في مفيوـ عف ذاتو، حيث أف جسـ الفرد وما يتمتع بو م
ونظرة اآلخريف لمفرد تعتمد بشكؿ كبير عمى مظيره الخارجي في الغالب، والفرد يشكؿ مفيومو لذاتو 
 مف خبلؿ الكيفية التي يرى بيا اآلخروف لنا والمعتمدة عمى طبيعة مظيرنا ليا أثر في مفيومنا لذاتنا

    (.   70، 2009 ،الغامدي)
 :الذَّاتالتي تناولت مفيوم  النَّظريات - 2-2-4

 وفسرتو منيا: الذَّاتالتي تناولت مفيوـ  النَّظرياتمف  مجموعةىناؾ 
 (:C. Rogers) * نظرية كارل روجرز

يجب أف ينظر إليو في إطار أنو تشكيؿ منظـ ومرف مف  الذَّاتأف مفيـو روجرز يرى         
، وىذا المفيوـ يتكوف مف إدراكات الفرد الخاصة وقدراتو، والمدركات اتالذَّ اإلدراكات الشعورية عف 

مرتبطة مع أنَّيا  في عبلقاتيا باآلخريف، وعبلقاتيا بالبيئة والقيـ التي تدرؾ عمى الذَّاتوالمفاىيـ عف 
 .ذات جاذبية إيجابية أو سمبيةأنَّيا  ىذه الخبرات، وكذلؾ األىداؼ والمثؿ التي تدرؾ عمى

مف  الشخصيّْة، فتتكوف كميَّةتقوـ نظرية روجرز عمى مفيوميف أساسييف، ىما الظاىرية وال        
ؿ ، وتشكّْ النفسيّْةفيو جميع الخبرات مف الناحية  ركَّزالكائف العضوي الذي يستجيب ككؿ، والذي تت

الشخص  فَّ أخص نفسو، و و إال الشَّ عرَّفمجموعة الخبرات أو المدركات المجاؿ الظاىري الذي ال ي
اىري ال كما ىي في الواقع بالضرورة، ويحتوي يستجيب لمبيئة كما يراىا ىو، أي حسب مجالو الظَّ 
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 فَّ ا  ية، و المجاؿ الظاىري عمى مدركات الفرد الشعورية، وىي الخبرات التي حوليا الكائف إلى صور رمز 
  .ات السموؾ خاصة لدى األسوياءحدَّدالمدركات الشعورية ىي مف أىـ م

 : اآلتيعمى النحو  تتمثَّؿقاط قد وضع روجرز في نظريتو مجموعة مف النّ و       
يتوقؼ تفاعؿ و  ه ومحورهركَّز ه مُيعدُّ و  ،ومف خبلؿ خبراتو، يدركو متغيّْرالفرد يعيش في عالـ  إفَّ  -1

 .الفرد مع العالـ الخارجي، وفقًا ليذه الخبرة وىو ما يمثؿ الواقع لديو
يناضؿ الفرد مف أجؿ إثراء  ـتو مع ما يحيط بو يكوف بشكؿ كمي ومنظتفاعؿ الفرد واستجاب إفَّ  -2

 .خبرتو لتحقيؽ توازنو
  سموؾ الفرد ييدؼ إلى محاولة إشباع حاجاتو كما خبرىا واستوعبيا في مجاؿ إدراكو إفَّ  -3
يكوف ىذا السموؾ المستيدؼ مصحوبًا بإحساس عاطفي يحركو، وأف شدة العاطفة تعتمد عمى  -4

 .ؾ في المحافظة عمى الفرد وزيادة نشاطوالسمو  أىميّْة
ف جزءًا مف اإلدراؾ الكمي يصبح مكونًا لذات  يالذَّاتأفضؿ مف يدرؾ سموؾ الفرد ىو شعوره  إفَّ  -5 وا 

ف تفاعؿ الفرد مع المحيط الخارجي، ومع اآلخريف يؤدي إلى تكويف  ،الفرد بشكؿ منظـ  الذَّاتوا 
 .ومرف

، ناتجة عف خبرات عايشيا الفرد ذاتو الذَّاتمف مكونات  القيـ المرتبطة بخبرات الفرد ىي جزء -6
، أو تيمؿ لعدـ وجود أية عبلقة الذَّاتالخبرات إما تدرؾ وتنظـ فيصبح ليا معنى وترتبط بوىذه 

 .الذَّاتتربطيا بمكونات 
عض أنواع وب لديو الذَّاتالتي يختارىا الفرد تكوف متوافقة مع مفيوـ  سموكيَّةظـ األساليب المع  -7

السموؾ تنتج عف خبرات الفرد وليس لديو معنى ليا تكوف غير متوافقة مع مفيوـ لذاتو وال يتمكف 
 .الفرد مف التحكـ بيا

عطائيا معنى  النفسيّْ  تكيُّؼال -8 يتـ عندما يتمكف الفرد مف استيعاب جميع خبراتو الحسية والعقمية، وا 
براتو يساعده عمى استبداؿ قيمة وتصحيح ازدياد استيعاب الفرد لخ، لديو الذَّاتيتبلءـ مع مفيوـ 

 الخبرات التي ال تتوافؽ مع مكونات ذات الفرد، تعتبر ميددة لكيانو، و بعض المفاىيـ الخاطئة
 .(42-41 ،2005 النفيثاف،)

 ":" Snygg & Combsنظرية سينج وكومبز*
ولوجية، وأف سموؾ مصطمح المجاؿ الظاىري ليشير إلى البيئة السيك النَّظريةستخدمت ىذه ا       

 ُيعدُّ ثابتًا، بؿ  بالمجاؿ الظاىري لمكائف الحي نفسو، والمجاؿ الظاىري عندىـ ليس شيئاً  حدَّدالشخص يت
الظاىرية، ومفيـو  الذَّاتة لمفرد، وينقسـ المجاؿ الظاىري إلى قسميف فرعييف: متغيّْر المف الحاجات 

تتميز عف طريؽ الفرد كخصائص محدودة وثابتة  الذي يتكوف مف أجزاء لممجاؿ الظاىري التي الذَّات
الظاىرية، وفي  الذَّات حدَّدالسموؾ. ومف ىذا المجاؿ تت حدَّدلذاتو، أي أف المجاؿ الظاىري ىو الذي ي
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واألكثر تحديدًا لممجاؿ الظاىري ولمذات  أىميّْةو الجانب األكثر عمى أنّ  الذَّاتالنياية يتميز مفيوـ 
 .يفية التي يتصرؼ بيا الفردالظاىرية في تحديد الك

عمى عمـ النفس قبوؿ فكرة أف الوعي "و ويرى إبراىيـ أبو زيد أف كبًل مف سبنج وكومبز يعتقداف أنِّ      
. ويؤكد عمى أنو ثمة حاجة "ما سوؼ يفعمو حدَّدسبب السموؾ وأف ما يعتقده المرء وما يشعر بو ي

وىذه الحاجة ىي ، السموؾ اإلنساني وأف نتنبأ بوـ إنسانية أساسية واحدة نستطيع بموجبيا أف نفي
السموؾ فإف  حدَّدوبما أف اإلدراؾ الشخصي ي ،الظاىرية وتأكيدىا ورفع قيمتيا الذَّاتالمحافظة عمى 

فكؿ ، السموؾ دائمًا معقوؿ وىادؼ، وأف الفرد يختار طريقة السموؾ األكثر فاعمية حسب تفسيره لخبراتو
 .ؿ اإلدراكيالمجا حدَّدما يسموؾ إنَّ 

 النّْظاـالنفس تتكوف مف إدراؾ يتعمؽ بالفرد، وىذا  إفَّ ويشير داالس إلى رأي كومبز القائؿ:       
 .اإلدراكي بدوره لو آثار حيوية وىامة عمى سموؾ الفرد

ونظرية روجرز مف  النَّظريةأف ىناؾ تشابو كبير بيف ىذه  يمكف مبلحظةمف خبلؿ ما سبؽ        
  .ا لممجاؿ الظاىريحيث استخدامي

و قد يوجد اختبلؼ بيف النظريتيف فسينج وكومبز ال يدخبلف ويشير مصطفى فيمي إلى أنَّ       
العوامؿ االستنباطية في المجاؿ الظاىري. التي قد يمجأ إلييا الشخص المبلحظ عف الشخص موضوع 

يما بؿ إنَّ  ،قط مصادر السموؾىما ف الذَّاتالمبلحظة. كذلؾ ال يعتقداف بأف المجاؿ الظاىري ومفيوـ 
ومع ذلؾ باإلمكاف الضغط  الذَّاتيعتقداف بأف ىناؾ عوامؿ بيولوجية وحيوية قد ال تتدخؿ في مفيوـ 

 . ورد في:كما أنيما يعتقداف أف السموؾ يتسبب نتيجة لمعالـ الخاص بالفرد ،عمى السموؾ وتوجييو
                                       (.43، 2005، النفيثاف)

 "G.Mead "                                                     عند جورج ميد الذَّات*نظرية    
أف الوعي أو  الذَّاتموضوعًا لموعي أو ما أسماه الوعي أو الشعور ب الذَّاتجورج ميد  ُيعدُّ          

السيكولوجية.  عمميَّاتمجموعة الأنَّيا  ، أيالشعور استجابة لخبرات مؤكدة مثؿ األلـ والسرور، والتفكير
كموضوع، بمعنى اتجاىات الشخص ومشاعره نحو نفسو، أي  الذَّاتفيو إدراؾ  الذَّاتأما الوعي ب

 .إدراكو لنفسو وتقيمو ليا ىي فكرة الشخص عف نفسو
 :لكف متزامنيفبأنيا تتضمف جانبيف منفصميف و  الذَّاتأف ميد يرى  (فاطمة الكتاني)وتقوؿ            

 الذَّاتاالجتماعية، ويرى أف لمفرد عدة مفاىيـ لمذات، مفيوـ  الذَّاتأو  الذَّاتنا المتكمـ، ومفيوـ ألا
 الذَّات)كأب، كطفؿ، كطالب، كصديؽ(، و  :حسب الدور الذي يمارسو الفرد الذَّاتالجسمي ومفيوـ 

فدوار، وجميع أ تتضمف عدةاالجتماعيّْة  التي يراىا الفرد في ذاتو عندما يتفاعؿ مع األخر،  اتالصَّ
فو   "ورد في .تراه عندما تنظر إليو فيو مفيوـ ذاتي ءوأي شي ،التي يمكف مبلحظتيا ووصفيا اتالصَّ

 .(45)المرجع السابؽ، 
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بأف  دّ عمنيا نظرية كارؿ روجر التي تُ  ،الذَّاتيتبيف ىنا أف ىناؾ عدة نظريات تناولت مفيـو          
الفرد يكوف مفيومو عف ذاتو مف خبلؿ قدراتو ومفيومو عف ذاتو مف خبلؿ عبلقتيا باآلخريف وبالبيئة 

سموؾ  حدَّدوأف ما ي ،الذَّاتالمميئة بالخبرات التي يسعى الفرد إلى اكتسابيا وتنظيميا لتصبح مرتبطة ب
 الطَّمبةمفيـو  إذ أفَّ  ،العمميَّة ربيةالتَّ ف في يمعمّْمال الطَّمبةى أداء الفرد ىو شعوره بذاتو، وىذا ينطبؽ عم

وىو الذي يخفؼ أو يزيد مف التوتر الذي يشعروف  العمميَّة التَّربيةأدائيـ في  حدَّدعف ذواتيـ ىو الذي ي
انخفض القمؽ لدييـ وبالتالي  كمَّماكانت ثقتيـ بأنفسيـ عالية  كمَّماف ،العمميَّة التَّربيةبو أثناء أدائيـ في 

زاد القمؽ لدييـ وزاد  اً قمت ثقتيـ بأنفسيـ وكاف مفيوميـ عف ذاتيـ منخفض كمَّماء أفضؿ، و كاف األدا
 التوتر وانخفض األداء. 

بالمجاؿ الظاىري لمكائف الحي نفسو،  حدَّدسينج وكومبز التي تعتبر أف الفرد يت وىناؾ نظرية        
ة لمفرد، أي أف خصائص الفرد متغيّْر الحاجات مف الُيعدُّ  والمجاؿ الظاىري عندىـ ليس شيئا ثابتًا، بؿ

 ،فيمعمّْمال الطَّمبةيمكف أف ينطبؽ عمى سموكو أي حسب حالة الفرد وىذا أيضًا  حدَّدة ىي التي تمتغيّْر ال
( فعندما تكوف في حالة العمميَّة التَّربيةيا )سموكيا في ئعمى أدا الطَّالبةكف أف تؤثر حالة فمف المم

مفيوـ ذات إيجابي عف ذاتيا يكوف أدائيا مرتفع وعندما تكوف في حالة اضطراب مريحة نتيجة تكوف 
إدراؾ الفرد  أف دّ عتُ السمبي فيكوف األداء منخفض، وأيضًا نظرية جورج ميد التي  الذَّاتنتيجة مفيوـ 

 الثبلث النَّظرياتاتو(. وبالتالي فمفيومو عف ذ)و أي لنفسو وتقيمو ليا أو ىي فكرة الشخص عف نفس
لدى  الذَّاتلو والحالة التي يكوف بيا الفرد يكونوف مفيوـ  تؤكد بأف فكرة الفرد عف نفسو ونظرة اآلخريف

وبالتالي تزداد ثقتو  اً كانت الفكرة وحالتو ونظرة اآلخريف ايجابية كاف مفيومو لذاتو ايجابي كمَّماالفرد و 
الفرد عف نفسو ونظرة اآلخريف لو والحالة  ، وعندما تكوف فكرةاً بنفسو ويخفؼ القمؽ ويكوف األداء مرتفع

 .وقمت ثقتو بنفسو وزاد القمؽ وانخفض األداء اً سمبية كاف مفيومو عف ذاتو سمبي
 :األكاديمي الذَّاتعوامل تكوين مفيوم  -3-3-2-4

فرد نتيجة احتكاؾ الويتشكؿ العاـ،  الذَّاتاألكاديمي جانب مف جوانب مفيوـ  الذَّاتمفيوـ ُيعدُّ         
بالبيئة االجتماعية، وتفاعمو المباشر معيا، مف خبلؿ الخبرات والتجارب التي يمر بيا، ومف خبلؿ 

  .التغذية الراجعة المباشرة وغير المباشرة التي يتمقاىا مف اآلخريف الميميف في محيطو

 األكاديمي نذكر ما يمي: الذَّاتالعوامل التي تسيم في تشكيل مفيوم  بعض

 ي: الذَّاتييم التق عمميَّة -1
النظر بالعدسات، فاألفراد يقيموف ذواتيـ  عمميَّةك الذَّاتتطور مفيـو  إلى العمميَّةتشير ىذه     

ليـ، في بيئتيـ المنزلية،  بالنّْسبةويفيمونيا، مف خبلؿ المعمومات التي يزودىـ بيا اآلخروف الميموف 
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يمر بخبرات وظروؼ  البالطَّ ف. (Van Damme& Mertens, 2000,2) ية خاصةمدَّرسوال
مكاناتو الجسمية مدَّرسوعبلقات جديدة عند دخولو ال ة، فيكوف فكرة جديدة أو صورة لو عف قدراتو، وا 

بعد أف يرى  ،تضاحاألكاديمي في اال الذَّات، ويأخذ مفيوـ يّْةفعَّالاالنو االجتماعيّْة والعقمية، وخصائصيا 
 .الصَّؼرفة يو وزمبلئو في غمعمّْمذاتو مف خبلؿ أعيف 

األكاديمي، وفي اإلشارة  الذَّاتكبيرة وبشكؿ خاص في تشكيؿ مفيوـ  أىميّْة ةالتَّربويإف لمبيئة       
وف وحتى اآلباء عمى تكرار أىميتيا في حياة معمّْمإلى أىميتيا، نبيف " أف األشياء التي يواظب ال

، (2لمفيوـ األبناء عف ذواتيـ )المرجع السابؽ،  ة مثبًل، تمثؿ مرجعاً جيّْدية المدَّرساألفراد، كالعبلمات ال
 (.56، 2009 ورد في )جديد،

 : المقارنة االجتماعية عمميَّة -2
إلى شكؿ الجماعة المرجعية التي يمجأ إلييا، أو يستعيف بيا األفراد عندما  العمميَّةتشير ىذه      

نج التَّبلميذف" .الذَّاتيشكموف مفيوميـ عف  نجازات يقارنوف قدراتيـ وا  ازاتيـ األكاديمية مع قدرات وا 
فيّْةأقرانيـ في بيئتيـ   ةالتَّربويو االجتماعيّْة المقارنة ىذه في إطار التفاعبلت  عمميَّةية، وتتـ مدَّرسوال الصَّ

الجماعة المرجعية والمقارنة  أىميّْةوتبرز  (.4، 1998)نوفؿ،  "وفمعمّْمأنفسيـ وال الطَّمبةكما يراىا 
 التَّبلميذات مف أف الدّْراسعميو  أكدَّتاألكاديمي مف خبلؿ ما  الذَّاتفي تشكيؿ مفيوـ  االجتماعيّْة

ة مستوى القدرة فييا مرتفع، يمتمكوف مفاىيـ ذات أكاديمية منخفضة، مقارنة مدَّرسالذيف يوجدوف في 
مستوى القدرة  الممتمكيف لنفس مستوى القدرة، والذيف يوجدوف في مدارس متوسط التَّبلميذمع نظائرىـ 

 (.57، 2009 )جديد، ، ورد في(Van Damme & Mertens, 2000, 2فييا منخفض )
 ية:مدَّرسخبرات البيئة ال -3

عمى خبرة األفراد مع بيئاتيـ األكاديمية، وتأتي  األكاديمي بدرجة كبيرة الذَّاتيعتمد تشكيؿ مفيوـ       
األولى بشكؿ خاص عمى  الدّْراسيةالسنوات  فؿ يحصؿ خبلؿية مف كوف الطّ مدَّرسالخبرة ال أىميّْة

المعمومات عف ذاتو، وعف اختبلؼ وتمايز دوافعو، وقدراتو في مجاالت أكاديمية مختمفة، إلى جانب 
يف( والذي يساعد في الحصوؿ عمى نظرة متوازنة عف معمّْمحضور أشخاص ذوي تأثير ىاـ )الرفقاء وال

، وعمى ىذالذَّات معطاة ليؤالء في تطور مفيوـ ذات أكاديمي  ىميّْةا فاأل، حيث يتضح ىذا المفيـو
 مبلئـ.

(، وجارداف (Brookover&Shailer,1965أثبتت دراسات كؿ مف بروكوفر وشيمر   كما          
، وأف أكثر األفكار تأثيرًا في سموؾ لمطَّمبةاألكاديمي  الذَّاتة دورًا في نمو وتغيير مفيوـ مدَّرسأف لم
ؾ األفكار التي يشكمونيا عف أنفسيـ، والتي تتكوف في جزء كبير منيا مف الخبرات ، ىي تمالطَّمبة

 (58، 2009 )جديد، ، ورد في:(8، 1991 )النجداوي، ةمدَّرسية، والتفاعؿ، مع األقراف في المدَّرسال
عمى أساسيا تؤثر  اومعاممتي ةمعمّْمال/الطَّالبةعف  العمميَّة التَّربية مشرؼالتي يكّونيا فكرة الإف          
، عمى أدائياو  اعف ذاتي اتؤثر عمى مفيومي إذ، اؿ سموكيوتشكّْ  اعف نفسي ةمعمّْمال/الطَّالبةفي فكرة 
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يعبروف عنو أو ينقموف توقعاتيـ إلى  اتالطَّالبمبدئيًا عف  الذيف يشكموف توقعاً  )المشرفوف( وفمعمّْموال
غالبًا  اتالطَّالبستجيب توبالتالي  ،مفظية التي يظيرونيا، مف خبلؿ التعبيرات المفظية وغير الاتالطَّالب

ذلؾ التوقع إلى تحصيؿ  اإنجازًا عاليًا سوؼ يقودى االمتوقع مني الطَّالبةطبقًا لتنبؤاتيـ أو توقعاتيـ، ف
 .اتحصيؿ منخفض سيؤدي بو ذلؾ إلى تدني في أدائي منياالمتوقع  الطَّالبةعاؿ، في حيف أف 

وف(، معمّْم)ال الطَّمبة)المشرفوف( عمى فكرتيـ عف  وفمعمّْمظ الرة ىنا إلى أف يتحفّ وتجدر اإلشا       
، وأف يؤكدوا عمى الجوانب لمفكرةتبعًا  ا، وأف يتعامموا الطَّالبةتشكيؿ فكرة سمبية مسبقة عف  في  والحذر

 أكثر مف تأكيدىـ عمى الجوانب السمبية. ةمعمّْمال/الطَّالبةاإليجابية لدى 
(، ونوعية التفاعؿ بيف معمّْـ)ال الطَّالب)المشرؼ( و  معمّْـنوعية التفاعؿ بيف ال وتؤديكما          

 الذَّاتكأنظمة اجتماعية، دورًا في تطوير مفيـو  الصَّؼوزمبلئو في غرفة  ،(معمّْـ)ال الطَّالب
فالمناخ  أىميّْةاألكاديمي، فقد أكد شيندلر عمى  األكاديمي  لذَّاتاي كعامؿ مؤثر عمى مفيوـ الصَّ

 .(Byer, 2000, 15لمتبلميذ" )
 أساليب العزو:  -4
 ,Fitch,1970 &Weinerف الباحثوف في عمـ النفس االجتماعي أمثاؿ فيتش وواينر بيَّ         

األكاديمي مف خبلؿ صمتو بإدراؾ الفرد مف خبلؿ نجاحو  الذَّات( أف تشكيؿ مفيوـ (1976 ,1979
 ((Paik& Michael, 2000, 4ي: ورد فوفشمو )أساليب العزو( 

، يسبب تأثيره عمى التوقعات، وردات التَّحصيؿلدافعية  حدَّدالعزو مف كونو مبدأ م أىميّْةوتنبع      
يندفع الفرد إلى العمؿ في ضوء العبلقات  إذ(، Moreano, 2004, 2الفعؿ العاطفية، واألداء )

( Weiner,et al,1971وقد أشار وينر وآخروف )القائمة بيف السبب والنتيجة، وحسب إدراكو ليا، " 
 التَّحصيؿإلى أف اعتقادات الفرد فيما يتعمؽ بأسباب النجاح والفشؿ، تتوسط القدرة عمى فيـ ميمة 

 (.60، 2009)جديد، ، ورد في(5، 2000واألداء النيائي" )خنفر، 
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 الخامسلفصل ا
 إجراءات البحث

 

 مقدمة: -

َـّ  ة التػػيالمنيجيَّػػعمػػى  الفصػػؿىػػذا  ركَّػػزي  ، اة، وعينتيػػالدّْراسػػمجتمػػع و  ة،الدّْراسػػدىػػا فػػي ااعتم تػػ
جراءاتيػػا، وطريقػػة تطبيقيػػا، واألسػػاليب الدّْراسػػوتصػػميـ أدوات  التػػي اسػػتخدمت  حصػػائيّْةاإلة المتبعػػة، وا 

َـّ  لمعالجػػػة البيانػػػات التػػػي َـّ  الحصػػػوؿ عمييػػػا، والقػػػوانيف التػػػيتػػػ ، ةالدّْراسػػػإتباعيػػػا السػػػتخبلص نتػػػائج تػػػ
  .مقترحات المناسبةلموصوؿ إلى ال

، الفرضػػياتوقػػد رتبػػت وفقػػًا لترتيػػب  ،ةالدّْراسػػإلييػػا  تالتػػي انتيػػ النَّتػػائجفػػي ىػػذا الفصػػؿ يعػػرض  كمػػا 
 ة.الدّْراسػتوصػمت إلييػا  التػي النَّتػائجكما تناولت المقترحػات التػي قػدمت بنػاًء عمػى ، النَّتائجوكذلؾ مناقشة 
 عمييا. التعقيبو  وتفسيرىا والوصفية، وأضيؼ إلييا مناقشتيا حصائيّْةبجوانبيا اإل النَّتائجوجاءت ىذه 

 :  البحثأدوات تطوير  - 1-5
 الباحثة األدوات اآلتية:  طبقت ةالدّْراس أىداؼ لتحقيؽ

  :الصَّفمقياس إدارة  – 1-1-5
 وصف المقياس:  - 1
َـّ            عمى  2006/2007ي راسالدّْ ، وطبؽ في العاـ الخوالدةو  الحراحشةإعداد المقياس مف قبؿ ت

المممكة األردنية الياشمية، قامت الباحثػة  في المفرؽ محافظة قصبة لمواء التَّعميـو  التَّربية مديرية يمعمّْم
 (1(، كما ىو موضح فػي الممحػؽ )6بعرضو عمى عدد مف المحكميف، بم  عددىـ )التأكد مف صدقو ب

ثبػات ألفػا كرونبػاخ،  باسػتخداـ ثباتػوؽ مػف التحقػو ، المحكمػيف آراء مػف%( 80ؽ نسػب اتفػاؽ )حيث حقػ
(، مػف أجػؿ التأكػد مػف مناسػبتو لمبيئػة السػورية.لـ يػتـ 0.86) الثبػات معامػؿ، إذ بمػ   والثبػات باإلعػادة

َـّ  و، بؿيمع  التعديؿ  تطبيقو كما ىو بعد التأكد مف صدقو وثباتو. ت
 :قسميف مف المقياس تكوف

 (.الدّْراسية)الجنس، االختصاص، السنة  جيبالمست عف شخصية معمومات القسم األول:
 .فقرة (35) مف كوفم الصَّؼمقياس إدارة  القسم الثاني:

عمػػى النحػػو لتقػػدير درجػػة ممارسػػة الػػنمط، ( Likert) يػػا حسػػب مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػينع اإلجابػػةتطمػػب 
، نػػادرًا: أعطيػػت 3 لدَّرجػػةاأحيانػػًا: أعطيػػت  ،4 الدَّرجػػة، غالبػػًا: أعطيػػت 5 الدَّرجػػة)دائمػػًا: أعطيػػت  اآلتػػي:
 النيائية. بصورتو الصَّؼ( مقياس إدارة 3ويوضح الممحؽ رقـ ) (.1 الدَّرجة، أبدًا: أعطيت 2 الدَّرجة
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 :الصَّفمقياس إدارة ثبات  - 2 
  :(Cronpach Alphaألفا كرونباخ ) ثبات -أ 
في  التَّربية كميَّةب صؼ معمّْـرابعة/االستطبلعية مف طالبات السنة ال عيّْنةأفراد ال طبؽ المقياس عمى    

ن، جامعة طرطوس  ألفا معامؿ الثباتتـ حساب  و  ة،الدّْراس عيّْنةمف خارج  طالبة (32ة مف )المكوَّ
كمؤشر عمى ثبات  إحصائيَّاً مقبولة  ةقيم وىي(، 12822لممقياس ككؿ ) وقد بمغت قيمتو ،كرونباخ

 .تائجالنَّ المقياس يمكف الوثوؽ بو، ويسمح بتعميـ 
 .الصَّؼاخ لمقياس إدارة معامبلت الثبات ألفا كرونب( قيـ 6( الوارد في الممحؽ )1ويوضح الجدوؿ )   
  :(Test-Retest) ثبات باإلعادة –ب 

في  التَّطبيؽوجاء ، طالبة (32مكونة مف )استطبلعية  عيّْنةعمى  المقياستطبيؽ إعادة جرى          
معامػػؿ  ةقيمػػوقػد بمغػػت ، رؽ ثبلثػػة أسػػابيع بػػيف المػرة األولػػى والمػػرة الثانيػػةفتػرتيف زمنيتػػيف مختمفتػػيف، بفػا

بػػػيف وعاليػػػة  إحصػػػائيَّاً رتبػػػاط دالػػػة االمعػػػامبلت أف يشػػػير إلػػػى  ، وىػػػذاككػػػؿ لممقيػػػاس( 0.83)االرتبػػػاط 
  (.0.01) داللة ىف األوؿ والثاني عند مستو يالتَّطبيق

 .الصَّؼف األوؿ والثاني لمقياس إدارة يالتَّطبيقت ( درجا6( الوارد في الممحؽ )2ويوضح الجدوؿ )    

 األكاديمي: الذَّاتمقياس تقويم مفيوم  -2-1-5
والتأكػػد  والمقيػاس مطبػؽ فػػي البيئػة السػورية مػػف قبػؿ لبنػى جديػػد حيػث تمػت ترجمتػػو قبػؿ تطبيقػ        

صػػػدؽ المقيػػػاس  وقامػػػت الباحثػػػة بػػػالتحقؽ مػػػف .مػػػف صػػػدقو وثباتػػػو لمتحقػػػؽ مػػػف مناسػػػبتو لمبيئػػػة السػػػورية
َـّ  (، وأيضاً 1(، كما ىو موضح في الممحؽ )6عمى عدد مف المحكميف، بم  عددىـ )بعرضو  اعتمػاد تػ

 كميَّػػةال الدَّرجػػةاس مػػع رتبػػاط لكػػؿ جانػػب مػػف جوانػػب المقيػػوذلػػؾ بحسػػاب معػػامبلت اال الصػػدؽ البنػػائي
وضػػح فػػي الممحػػؽ (، كمػػا ىػػو م6بمػػ  عػػددىـ )وتػػـ عرضػػو عمػػى عػػدد مػػف المحكمػػيف، ، لممقيػػاس ككػػؿ

لػػـ يػػتـ التعػػديؿ عميػػو بػػؿ ، والثبػػات باإلعػػادةألفػػا كرونبػػاخ، ثبػػات باسػػتخداـ  وتػػـ التحقػػؽ مػػف ثباتػػو ،(1)
      .وتناسبو مع البيئة السورية طبؽ كما ىو بعد التأكد مف صدقو وثباتو

 وصف المقياس: - 1
 Kimberly Gordon Rouse& Susan) أعد ىذا المقياس كمبرلي غوردوف روز وسوزاف كاشيف   

Cashin, 1997 ) األكاديمي في أربعة أبعاد لمبيئة  الذَّاتحوؿ مفيوـ  الطَّالببيدؼ قياس معتقدات
  .البعد الشخصيو بعد األنشطة البلصفية، و البعد االجتماعي،  و ىي: البعد المعرفي،  الدّْراسية

 :جزأيف مف المقياس وفتكّ     
 (.الدّْراسية)الجنس، االختصاص، السنة  بالمستجي عف شخصية معمومات األول:
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األكاديمي، الذي ينقسـ إلى أربعة أقساـ، وييدؼ كؿ قسـ إلى قياس جانب  الذَّاتمقياس مفيـو  الثاني:
األكاديمي األربعة )القدرة، االستجابة ومسؤولية البيئة، الضبط والسيطرة  الذَّاتمف جوانب مفيوـ 

ف أربعة أبعاد لمبيئة األكاديمية )المعرفي، االجتماعي، األنشطة ( ضمىميّْة، األالذَّاتوالتحكـ ب
وأف العبارات مكررة في كؿ قسـ مف األقساـ، واالختبلؼ في غاية كؿ قسـ،  (،الشخصيّْةالبلصفية، 

 عمى النحو اآلتي: وخيارات اإلجابة عميو
/السنة الصَّؼ معمّْـالبات طيقيس الكفاءة أو القدرة عمى تحصيميا مف قبؿ  الجانب األول: القدرة:   

وتكوف اإلجابة ، بند( 20ولو )، في جامعة طرطوس التَّربية كميَّةل العمميَّة التَّربيةالرابعة في برنامج 
، 3 الدَّرجة)قادر: أعطيت  :المقياس الثبلثي لتقدير درجة القدرة عمى تحصيميا كما يميعنيا وفؽ 

 (. 1 الدَّرجةدر: أعطيت ، غير قا2 الدَّرجةقادر إلى حد ما: أعطيت 

 معمّْـطالبات التي تسيؿ عمى  الجامعيَّةيقيس البيئة  الجانب الثاني: االستجابة ومسؤولية البيئة:     
( 20ولو )تحقيقيا،  في جامعة طرطوس التَّربية كميَّةل العمميَّة التَّربية/السنة الرابعة في برنامج الصَّؼ

تسيؿ لؾ تحقيؽ  الجامعيَّةمقياس الثبلثي لتقدير فيما إذا كانت البيئة ال وتكوف اإلجابة عنيا وفؽ، اً بند
 (. 1 الدَّرجة، أبدًا: أعطيت 2 الدَّرجة، أحيانًا: أعطيت 3 الدَّرجة)دائمًا: أعطيت  :ىذه العبارات كما يمي

 الذَّاتحكـ بيقيس مقدار الضبط والقدرة عمى الت :الذَّاتالجانب الثالث: الضبط والسيطرة والتحكم ب      
في جامعة  التَّربية كميَّةل العمميَّة التَّربية/السنة الرابعة في برنامج الصَّؼ معمّْـطالبات الذي تشعر بو 

المقياس الثبلثي  وتكوف اإلجابة عنيا وفؽ، اً بند( 20ولو )مف خبلؿ تحصيؿ ىذه العبارات،  طرطوس
 :ي تشعر بو في تحصيؿ ىذه العبارات كما يميالذ الذَّاتلتقدير درجة الضبط والقدرة عمى التحكـ ب

 (. 1 الدَّرجة، ال أتحكـ: أعطيت 2 الدَّرجة، أتحكـ إلى حد ما: أعطيت 3 الدَّرجة)أتحكـ: أعطيت 
طالبات ل الجامعيَّةالتي تمتمكيا ىذه العبارات في الحياة  ىميّْةيقيس درجة األ :ىميِّةالجانب الرابع: األ    
، بنداً ( 20ولو )، في جامعة طرطوس التَّربية كميَّةل العمميَّة التَّربيةالرابعة في برنامج  /السنةالصَّؼ معمّْـ

التي تمتمكيا ىذه العبارات في حياتؾ  ىميّْةالمقياس الثبلثي لتقدير درجة أل وتكوف اإلجابة عنيا وفؽ
، ال أىتـ: أعطيت 2 رجةالدَّ ، أىتـ إلى حد ما: أعطيت 3 الدَّرجة)أىتـ: أعطيت  :كما يمي الجامعيَّة
  (.1 الدَّرجة

 النيائية. بصورتو األكاديمي الذَّاتمفيـو ( مقياس 3ويوضح الممحؽ رقـ ) 

   :األكاديمي الذَّاتمقياس تقويم مفيوم صدق  - 2
 معػامبلت ُحسػبت، اعتمػد الصػدؽ البنػائي، و األكػاديمي الػذَّاتمقيػاس تقػويـ مفيػـو  صػدؽ مػف لمتأكػد

 (.1في الجدوؿ ) كما ىو وارد لممقياس كميَّةال الدَّرجةو جانب مف جوانب المقياس كؿ  درجة بيف االرتباط
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 مقياسلم كميَّةال الدَّرجةو  األكاديمي الذَّاتمقياس تقويم مفيوم  جوانب من جانب كل درجة بين االرتباط معامل( 1الجدول )

  .0.01عند مستوى داللة **

جانب مف جوانب المقياس  كؿ بيف درجة االرتباط يتبيَّف أفَّ معامبلت( 1مف قراءة الجدوؿ )        
 وضعت لقياسو. لما صادقة المقياس مجاالت وىذا يؤكد أفَّ جميع ،إحصائيَّاً  ىي دالة كميَّةال الدَّرجةو 

 :األكاديمي الذَّاتمقياس تقويم مفيوم ثبات   - 3
   :(Cronpach Alphaألفا كرونباخ ) ثبات –أ 

 الذَّاتتقويـ مفيوـ لعبارات  الداخمي االتساؽلتقدير درجة قيـ معامؿ ثبات ألفا كرونباخ  حسبت
ناالستطبلعية  عيّْنةالموجو إلى ال األكاديمي طالبة، وقد تراوحت معامبلت الثبات بيف  (32ة مف )المكوَّ

 (.2موضح في الجدوؿ )كما ىو (، 1.77لبلستبانة بمغت )(، وقيمة معامؿ الثبات 1.9(، )1276)

  األكاديمي الذَّاتمقياس تقويم مفيوم ل ألفا كرونباخ(معامل )( معامل الثبات بطريقة 2الجدول )

 إلى يشير اوىذ تقترب مف الواحد الصحيح،( إلى أف قيـ معامبلت الثبات 2يشير الجدوؿ )            
(، 3ات األرقاـ )و ذوتوضح الجدوؿ  والموثوقية. الداخمي االتساؽ مف عالية بدرجة تتسـ ةالدّْراس أداة أفَّ 
مقياس تقويـ مفيـو اخ لكرونبمعامبلت الثبات ألفا ( قيـ 7(، الواردة في الممحؽ رقـ )6(، )5(، )4)

 .األكاديمي الذَّات
  :(Test-Retestعادة )الثبات باإل –ب 

ن ذاتيا ستطبلعيةالا عيّْنةالجرى تطبيؽ االستبانة عمى           وجػاء ، طالبػًا وطالبػة( 32ة مػف )المكوَّ
فػي  التَّطبيػؽاألولػى و  فػي المػرة التَّطبيػؽفي فترتيف زمنيتيف مختمفتيف، بفػارؽ ثبلثػة أسػابيع بػيف  التَّطبيؽ

( بيف Pearson Correlationبيرسوف )معامؿ االرتباط المحسوب حسب معادلة وتراوح  .المرة الثانية

 الداللة مستوى سونبير  معامل االرتباط العبارات عدد األكاديمي الذَّاتمفيوم جوانب 
 41414 **4.429 24 .الجانب األول: القدرة

 41447 **4.469 24 .الجانب الثاني: االستجابة ومسؤولية البيئة

 41444 **4.715 24 .الذَّاتالجانب الثالث: الضبط والسيطرة والتحكم ب

 41444 **4.74 24 .ىميِّةالجانب الرابع: األ

 (Cronpach Alpha) كرونباخألفا معامل  عدد العبارات األكاديمي الذَّاتمفيوم جوانب 
 4.9 24 .الجانب األول: القدرة

 4.76 24 .ة ومسؤولية البيئةالجانب الثاني: االستجاب
 4.76 24 .الذَّاتالجانب الثالث: الضبط والسيطرة والتحكم ب

 4.87 24 .ىميِّةالجانب الرابع: األ
 4.77 84 ككل األكاديمي الذَّاتمقياس تقويم مفيوم جوانب 
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وذلػؾ (، 12617لبلسػتبانة ككػؿ )قيمة معامؿ الثبات (، وبمغت 12981(، و)12761بيف ) ما، فيالتَّطبيق
 . (3عمى النحو المبيف في الجدوؿ )

عادة االختبار(  ( معامل الثبات بطريقة )االختبار3الجدول )  األكاديمي الذَّاتلمقياس تقويم مفيوم وا 
 في جامعة طرطوس التَّربية كميَّةبصف  معمِّماالستط عية من طالبات السنة الرابعة/ عيِّنةوجو إلى أفراد الالم 

 .0.01**عند مستوى داللة 
 

 داللة ييعند مستو  إحصائيَّاً رتباط دالة االمعامبلت أف إلى ( 3جدوؿ )البيانات المدرجة في الشير ت  
 . ف األوؿ والثانييالتَّطبيق، وىي معامبلت ارتباط عالية نسبيًا بيف (0.01 ،0.05)

مقياس تقويـ ف األوؿ والثاني ليالتَّطبيق( درجات 7( الوارد في الممحؽ )7ويوضح الجدوؿ )        
 .مياألكادي الذَّاتمفيـو 

  :التَّدريسقمق  مقياس - 3-1-5
 وصف المقياس: – 1

َـّ           وىػو مطبػؽ فػي سػمطنة عمػاف،  (2005عػاـ )  مػف قبػؿ عمػي محمػود شػعيبالمقيػاس  إعػدادت
 قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ وثبات المقياس لمتأكد مف مناسبتو لمبيئة السورية. 

 :قسميف مف المقياس تكوف
 (.الدّْراسية)الجنس، االختصاص، السنة  المستجيب عف شخصية تمعموما القسم األول:
، العمميَّة التَّربيةفي برنامج  الصَّؼ معمّْـلدى طالبات السنة الرابعة/  التَّدريسمقياس قمؽ  القسم الثاني:

. ( فقرة25ولو )، الصَّؼالمختمفة داخؿ  قؼمواالو ، التَّدريسات تجاه مينة الطَّالبأحاسيس ويقيس 
، 3 الدَّرجة)نعـ: أعطيت  :مب اإلجابة عمييا المقياس الثبلثي لتقدير درجة تواجد القمؽ كما يميوتط

 (.1 الدَّرجة، ال: أعطيت 2 الدَّرجةت أحيانًا: أعطي
 صدق المقياس: – 2
 الظاىري:صدق ال –

َـّ          خبػرة فػي ىػذا ممػف لػدييـ  التَّربيػة كميَّػةعمػى عػدد مػف السػادة المحكمػيف فػي المقيػاس  عػرضت
  (.1(، كما ىو موضح في الممحؽ )6المجاؿ، وقد بم  عددىـ )

عادة االختبار االختبار عدد العبارات األكاديمي الذَّاتجوانب مفيوم   مستوى الداللة وا 
 0.000 **0.918 20 الجانب األول: القدرة.

 0.000 **0.761 20 ية البيئة.الجانب الثاني: االستجابة ومسؤول
 0.000 **0.918 20 .الذَّاتالجانب الثالث: الضبط والسيطرة والتحكم ب

 0.000 **0.83 20 .ىميِّةالجانب الرابع: األ
 0.000 **0.617 80 األكاديمي ككل الذَّاتجوانب مقياس تقويم مفيوم 
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مػػف حيػػث  العبػػاراتعمػػى  حكػػـ، والقترحػػاتيـمو وبنػػاء عمػػى آراء ومبلحظػػات السػػادة المحكمػػيف،         
ومػػػف ىػػػذه  ،التػػػي رأوا بضػػػرورة تعػػػديميا العبػػػاراتتعػػػديؿ أجػػػرت الباحثػػػة  وضػػػوحيا وسػػػبلمة صػػػياغتيا،

 بصورتو النيائية. المقياسأصبح  إلى أفالتعديبلت 
 بعد التعديل قبل التعديل

 الّطمبػػةال أشػػؾ أننػػي سػػأفقد تركيػػزي إذا فاجػػأني أحػػد 
 الفصؿإجابتو في  عرَّؼبسؤاؿ ال أ

 الصَّؼأشؾ في قدرتي عؿ حسف التصرؼ داخؿ 

لػػدي القػػدرة أف أقنػػع طبلبػػي ليػػؤدوا مػػا أكمفيػػـ بػػو مػػف 
 واجبات منزلية

 ينفذوا ما أطمبو منيـ لف الّطمبةأخشى أف 

 الصَّؼداخؿ  الّطمبةأشؾ أف بإمكاني السيطرة الكاممة عمى  الصَّؼداخؿ  الّطمبةبمقدوري السيطرة الكاممة عمى 
 ّا سعيدّا بمينتي عكس ما كنت أتوقعمدَّرسأشعر أنني سأكوف  التَّدريسأنا لست سعيدّا بمينة 

 الػػػػدَّرسأجػػػد صػػػعوبة فػػػي مواصػػػمة عػػػرض موضػػػوع 
 ما يراقبني أحد الزائريف داخؿ الفصؿ حين

فػػي وجػػود أحػػد  الػػدَّرسأجػػد صػػعوبة شػػديدة فػػي اسػػتكماؿ شػػرح 
 الزائريف كالموجو أو المدير

 قبؿ التعديؿ، وبعده. التَّدريسقمؽ ( مقياس 4ويعرض الممحؽ ) 

 :التَّدريسقمق  مقياسثبات  – 3
  :(Cronpach Alphaألفا كرونباخ ) ثبات -أ 

، وقد بم  معامؿ التَّدريسمقياس قمؽ لبنود  الداخمي االتساؽمت لتقدير درجة التجانس و استخد       
 اخكرونبمعامبلت الثبات ألفا ( قيـ 8( الوارد في الممحؽ )8ويوضح الجدوؿ ) (.0.854الثبات )

 .التَّدريسقمؽ  مقياسل
  :(Test-Retestعادة )باإل الثبات -ب 

( 32المؤلفة مف ) ستطبلعيةاال عيّْنةأفراد ال عمى التَّدريسقمؽ  مقياس تطبيؽإعادة جرى           
 إحصائيَّاً (، وىذا يشير إلى أف معامبلت االرتباط دالة 0.764معامؿ االرتباط )وقد بمغت قيمة  طالبة،
( الوارد 9ويوضح الجدوؿ ) (.0.01، و0.05ف األوؿ والثاني عند مستويي داللة )يالتَّطبيقبيف  ومقبولة
 .التَّدريسقمؽ  مقياسف األوؿ والثاني ليالتَّطبيق( درجات 8ممحؽ )في ال

  بطرطوس: التَّربية كميَّةالمستخدمة في  العمميَّة التَّربيةبطاقة تقييم طالبات  - 4-1-5

، بطرطػػوس التَّربيػػة كميَّػػةالمعتمػػدة فػػي  العمميَّػػة التَّربيػػةفػػي مػػادة  الطَّالبػػةيـ أداء وىػػي بطاقػػة تقيػػ
َـّ  ( درجة، وقد100يائية في ىذه المادة )الن الطَّالبةرجة دتكوف بحيث  الحصوؿ عمى درجات طالبػات ت
بطاقػة التقيػيـ المعتمػدة  (5في االمتحانات، ويعرض الممحؽ ) الطَّالبمف خبلؿ صحيفة  العمميَّة التَّربية

 .بطرطوس التَّربية كميَّةالمستخدمة في  العمميَّة التَّربيةلدى طالبات 
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، وىػػي الفتػػرة التػػي يقػػود فييػػا المشػػرؼ طبلبػػو إلػػى درجػػة( 25لحضػػور: يخصػػص ليػػا )مرحمػػة ا - أ
 وف مف داخؿ المبلؾ.معمّْمالمدارس لمشاىدة دروس واقعية ينفذىا 

 .درجة( 25) : يخصص لوالتَّحضيردفتر  –ب 
بداء الرأي في الدروس المعروضةالمشاركة وتقويـ الدروس مرحمة –ج   .بةالطَّممف قبؿ الزمبلء  ، وا 

فػػي مرحمػػة  معمّْـ/الالطَّالػػب، ُيػػدّرس درجػػة( 25: يخصػػص ليػػا )لمتَّػػدريس الطَّمبػػةمرحمػػة انفػػراد    -د 
( سػػػاعات أسػػػبوعيًا ولمػػػدة أربعػػػة 6( إلػػػى )4، أي بمعػػػدؿ )فعميَّػػػة( سػػػاعة تػػػدريس 24االنفػػػراد )

   أسابيع عمى األقؿ.
       :البحث عيِّنةو  األصميتحديد المجتمع   - 2-5

 :األصميالمجتمع  تحديد - 1
ػػؼ معمّْػػـ/مػػف طمبػػة السػػنة الرابعػػة ة الدّْراسػػ تكػػوف مجتمػػع      ، طرطػػوسة بجامعػػ التَّربيػػة كميَّػػةفػػي  الصَّ

( 532، والبػػال  عػػددىـ )2013/2014ي الدّْراسػػالػػذي يشػػتمؿ عمػػى المسػػجميف فػػي السػػنة الرابعػػة لمعػػاـ 
 طالبًا وطالبة.

 :البحث عيِّنةتحديد  - 2 
ػػؼ معمّْػػـ/السػػنة الرابعػػة  البػاتطة مػػف الدّْراسػػ عيّْنػػةعػػدد أفػػراد  (1الشػػكؿ ) يوضػح  كميَّػػةفػػي  الصَّ

 إلى المجتمع األصمي. بالنّْسبة طرطوسة بجامع التَّربية

 
 الصَّف معمِّم/طمبة السنة الرابعة ة من الدِّراس عيِّنة( عدد أفراد 1الشكل )
 جتمع األصميإلى الم بالنِّسبة طرطوسة بجامع التَّربية كميَّةفي 

 
 
 
 

 كميَّةفي  الصَّؼ معمّْـ/السنة الرابعة  البات%( مف مجتمع ط35شوائية بنسبة )ع عيّْنةسحبت          
َـّ  ( طالبػة،186ة )الدّْراسػ عيّْنػة، وقد بمغػت طرطوسة بجامع التَّربية ة عمييػا، عػاد الدّْراسػتوزيػع أدوات تػ
لعدـ احتوائيػا عمػى المعمومػات المطموبػة، فأصػبحت  تا( استبان8وقد استبعدت ) ( استبانة،172منيا )

 ( طالبة. 164) عيّْنةال
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 :البحثتطبيق أدوات  تإجراءا - 3-5
ة بالحصوؿ عمى الموافقات الضرورية الرسمية الدّْراسوقبؿ تطبيقيا ألدوات  قامت الباحثة        

، 2114 – 2113ي الدّْراسف العاـ ة خبلؿ الفصؿ الثاني مالدّْراس عيّْنةة عمى الدّْراسلتطبيؽ أدوات 
 ة عمى النحو اآلتي:الدّْراسوجاءت إجراءات 

َـّ  )صدقيا، ثباتيا(، التَّطبيؽبعد التأكد مف صبلحية أدوات  - 1 مقياس ، الصَّؼمقياس إدارة تطبيؽ )ت
 نةعيّْ ات الطَّالبعمى التوالي وفي جمسة واحدة عمى  (التَّدريسمقياس قمؽ ، األكاديمي الذَّاتمفيوـ 
تَـّ  حيث العممي المقرر )االستنتاجات النيائية(، التَّطبيؽسبوع األخير مف فترة ة، وذلؾ في األالدّْراس

 جامعة طرطوس، التَّربية كميَّةصؼ في  معمّْـعمى طالبات السنة الرابعة/  2014-4-28 في التَّطبيؽ
في أوؿ موقؼ تدريسي  التَّطبيؽ ف مع بدايةيات بحالة القمؽ التي تواجيالطَّالبعدـ تأثر ولضماف 

 االنتياءعمى  العمميَّة التَّربيةفترة تطبيؽ حيث يفترض استمرار حالة القمؽ لدييف مع اقتراب 
َـّ  ، كماالتَّدريسمقياس قمؽ ، و األكاديمي الذَّاتمقياس مفيوـ ات عمى الطَّالبداء أ تصحيحتَـّ  – 2 ت

مف خبلؿ بطاقة تقييـ طالبات  العمميَّة التَّربية الحصوؿ عمى درجاتيف الخاصة بمستوى أدائيف في
 ( مف خبلؿ البنود الخاصة بذلؾ في االستمارة.الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربية

 الذَّاتمقياس مفيوـ ة )الدّْراسألدوات والوسيط واالنحراؼ المعياري  المتوسط الحسابيحساب تَـّ  – 3
(، بيدؼ إعطاء صورة عامة عف بيانات العمميَّة التَّربيةألداء في ، االتَّدريسمقياس قمؽ ، األكاديمي

 الخاصة بذلؾ. النَّتائج( 4ة، ويوضح الجدوؿ )الدّْراسات في ىذه الطَّالب
 ة الدِّراسالمتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ألدوات  (4جدول )

 ( التَّدريساس قمق األكاديمي، مقي الذَّات، مقياس مفيوم الصَّف)مقياس إدارة 
 االنحراف المعياري الوسيط المتوسط الحسابي اتمتغيِّر ال

 22.6 174 173.97 األكاديمي الذَّاتمفيوم مقياس 
 6.72 51 51.06 التَّدريسقمق مقياس 
 6.86 78 77.8 العمميَّة التَّربيةاألداء في 

 

َـّ  مف خبلؿ استخداـ الوسيط – 4 وقمؽ البات ذوات قمؽ تدريس مرتفع ط ة إلىالدّْراس عيّْنةتقسيـ ت
 مفيوـ أكاديمي، مرتفع مفيوـ أكاديميمنخفض، وأيضًا ذوات تدريس متوسط، وقمؽ تدريس 

منخفض، وذلؾ لحساب الفروؽ بيف كؿ مجموعتيف عمى حدة في مستوى  مفيوـ أكاديميو  متوسط،
 .العمميَّة التَّربيةاألداء في 

 (52، 2014المعادلة عمى النحو اآلتي: )كرش وآخروف، ويحسب الوسيط لبينات مبوبة بتطبيؽ 
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صؼ مف ذوي  معمّْـالسنة الرابعة/طالبات  ة مفالدّْراس عيّْنة( توزع أفراد 5ويشير الجدوؿ )      
 .التَّدريساألكاديمي ولقمؽ  الذَّاتالمرتفع والمتوسط والمنخفض لمفيـو 

 صف معمِّمالسنة الرابعة/طالبات  ة منالدِّراس نةعيِّ أفراد (: توزع 5جدول )
 التَّدريسولقمق  األكاديمي الذَّاتمفيوم ل من ذوي المرتفع والمتوسط والمنخفض 

 ن المدى المقياس
 التَّدريسقمق 
 

 75 منخفضات
 13 متوسطات
 76 مرتفعات

 76 منخفضات األكاديمي الذَّاتمفيوم 
 7 متوسطات
 81 مرتفعات

 
منخفضػي درجػات إجابػات أفػراد عيّْنػة الدّْراسػة  (121، ص9الممحػؽ رقػـ )في  (11) جدوؿويبيف      

 .ومرتفعي الذات األكاديمي وكذلؾ منخفضي ومرتفعي قمؽ التدريس بناء عمى قانوف الوسط
 األداء فيمستوى و  التَّدريسات في قمؽ الطَّالبمتوسط درجات بيف  االرتباطحساب معامبلت تَـّ  – 5

 الذَّاتمفيوـ  ات عمى مقياسالطَّالبمتوسط درجات  ، وكذلؾ بيف(الصَّؼ)إدارة  العمميَّة التَّربية
 (: الصَّؼإدارة ميارة ) العمميَّة التَّربيةاألداء في مستوى و  األكاديمي

 تكوف العبلقة طردية ( 0ضعيفة عندما<r<1/2وطردية ،) ( 1/2متوسطة عندما<r<3/4 ،)
 (.r<1>3/4) قوية عندما وطردية

 كما تكوف العبلقة عكسية ( 1/2-ضعيفة عندما<r<0وعكسية ،) ( 3/4-متوسطة عندما<r<-
 (.87 - 86، 2013دقة وصافي، ( )أبو -r<-3/4>1(، عكسية قوية عندما )1/2

(، عمى درجات التَّدريسقمؽ ، و األكاديمي الذَّاتمفيوـ لمقياسي ) انحدار معادالت حسابتَـّ  - 6
( الصَّؼإدارة ميارة ) العمميَّة التَّربيةاألداء في بمستوى ، وذلؾ بيدؼ إمكانية التنبؤ مميَّةالع التَّربية

 .التَّدريسقمؽ ، األكاديمي الذَّاتمفيـو مف خبلؿ 
 :حصائيِّةالمعالجة اإل - 4-5

، ةالتَّربويو االجتماعيّْة ( الخاصة بالعموـ (SPSSحزمة التحميؿ اإلحصائي استخدمت الباحثة    
 الفرضيات اختبار في البدء وقبؿ ة وتحميميا،الدّْراسالفرضيات، وصواًل إلى نتائج  لمتحقؽ مف صحة

َـّ وتحميؿ             ية.معمّْمغير  أـ يةمعمّْم بيانات ىي ىؿ نوعيا إلى تعرُّؼلم البيانات نوع باختبار القياـالنَّتائج ت
َـّ  ،ذلؾ ضوء وفي  One-Sample) سمرنوؼ( -كولمجروؼ )اختبار يالطبيع التوزيع اختبار استخداـت
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Kolmogorov-Smirnov Testوذلؾال أـ الطبيعي تتبع التوزيع البيانات كانت إذا ما لمعرفة ( وذلؾ ، 
، األداء في التَّدريسمقياس قمؽ ، األكاديمي الذَّاتمقياس مفيوـ ، الصَّؼة )مقياس إدارة الدّْراسدوات أل

في جامعة  التَّربية كميَّةبصؼ  معمّْـ/ طالبات السنة الرابعةمف  عيّْنةالجية إلى أفراد ( المو العمميَّة التَّربية
 .(6) الجدوؿ عمى النحو المبّيف في البيانات لتحميؿ البلزمة االختبارات تحديد . وبالتاليطرطوس

 ( One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) الطبيعي التوزيع اختبارنتائج  (6جدول )
 ( التَّدريسمقياس قمق ، األكاديمي الذَّاتمقياس مفيوم ، الصَّفة )مقياس إدارة الدِّراست دواأل

 القرار مستوى الداللة Zقيمة  المتوسط الحسابي المجال
 غير دال 0.184 1.092 113.7 الصَّفمقياس إدارة 

 غير دال 0.342 0.938 173.97 األكاديمي الذَّاتمفيوم مقياس 
 غير دال 0.07 1.296 51.04 دريسالتَّ قمق مقياس 
 غير دال 0.486 0.836 77.71 العمميَّة التَّربيةاألداء في 

        
(، 0.05) مف أكبر المجاالت مف مجاؿ لكؿ الداللة يتبيف أف مستوى (6ة الجدوؿ )قراءخبلؿ مف      
 .يةمعمّْمال االختبارات الباحثة استخداـ عمى تحتـ وبذلؾ

 اآلتية: حصائيّْةاإلساليب كما استخدمت األ
 البحث.أدوات لحساب معامؿ ثبات ( Cronbach's Alpha)كرونباخ ألفا  ثبات .1
  .عادةباإلثبات التقدير ( لPearson Correlation Coefficient) معامؿ االرتباط بيرسوف .2

 (17، ص1997)أبو شعر،  الذي يعطى بالعبلقة:
                   Σ ( x – x ) (y – y)   

r (x, y)    =                                      

                      Σ (x – x) 2 Σ (y – y)2 

، 1999الصيغة التالية )خيري،   (T-Test)ويأخذ اختبار  لمعينات المستقمة.  (T- Test)اختبار .3
 (:222ص

        2                  X1 - X 

T =ػ  
            (     S1

 2    +        S2
 2  ) 

                   n1             n2 

 وتعطى ىذه المعادلة بالقانوف التالي:  :الخطي االنحدار معادلة .4
5. Y= A + BX (292، 2003، أبو عبلـ ) 
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 87 - 72 وتفسيرىا والمقترحات  النَّتائجمناقشة  الفصل السادس
 72 مقدمة -

 72 اختبار فرضيات البحث 1-6
 85 االستنتاجات التي توصل إلييا البحث  2-6
 86 مقترحات البحث 3-6
 87 مقترحات لبحوث أخرى 4-6
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 السادسصل لفا
 وتفسيرىا والمقترحات النَّتائجمناقشة 

 

 مقدمة: -
َـّ  البحث، عيّْنةبعد تطبيؽ أدوات البحث عمى          اتمعمّْمل/ااتالطَّالبالحصوؿ عمى درجات ت

بطاقة تقييـ  عمى درجاتيف عمىالحصوؿ ، و (التَّدريساألكاديمي، وقمؽ  الذَّاتعمى مقياسي )مفيوـ 
دة في الوار  النَّتائجوتـ التوصؿ إلى  ،إحصائيَّاً ، ومعالجتيا (الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةطالبات 

 ىذا الفصؿ.

 اختبار فرضيات البحث: -1-6
 ، ومناقشتيا:المتعمقة بوالفرضية السؤال األول و المتعمقة ب تائجالنَّ  - 1 –1-6

 كميَّةال الدَّرجةو  العمميَّة التَّربيةفي  ةمعمِّمال/الطَّالبةما الع قة بين مستوى أداء  السؤال األول:
 .الصَّفإلدارة 

 ولإلجابة عن ىذا السؤال وضعت الفرضية اآلتية:
عند مستوى داللة  إحصائيِّةذات داللة  تباطيةار  ال توجد ع قةالفرضية األولى: 

(0.05α =)  في  اتمعمِّمات/الالطَّالبء وبين مستوى أدا الصَّفإلدارة  كميَّةال الدَّرجةبين
 :العمميَّة التَّربية

ػػؼإلدارة  كميَّػػةال الدَّرجػػة بػيفاالرتباطيػػة دراسػة العبلقػػة ل          مسػػتوى و  اتمعمّْمػػال اتالطَّالبػػلػدى  الصَّ
 )ميارة إدارة الص العمميَّة التَّربيةفي  ئيفداأ

 (.   7كما ىو موضح في الجدوؿ ) النَّتائجبيرسوف، وجاءت  حسب معامؿ االرتباط ،ؼ(
  العمميَّة التَّربيةفي  ئينمستوى أداو  اتمعمِّمال اتالطَّالبلدى  الصَّفإدارة  الع قة االرتباطية بين(: 7جدول )

 الع قة 
 االرتباطية

توسط الم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مربع 
 إيتا

 معامل 
 (Rاالرتباط )

معامل التحديد 
2(R) 

قيمة مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.729 9.91 113.7 الصَّفإدارة 
 توجد ع قة ارتباط 0.000 0.356 **0.596

 0.745 6.86 77.8 العمميَّة التَّربية األداء في
 .0.01 داللة ىدال عند مستو  **
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لدى  الصَّؼية متوسطة بيف إدارة يتبيَّف وجود عبلقة ارتباط (7ة الجدوؿ )مف خبلؿ قراء      
، إذ بم  معامؿ االرتباط (الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةفي  ئيفمستوى أداو  اتمعمّْمال اتالطَّالب

(، 0.356) التحديد مؿمعا بم  كما. (0.05وىو أقؿ مف ) (0.000) مستوى داللة(، عند 0.596)
 التَّربيةمستوى األداء في ( و)الصَّؼيف )إدارة متغيّْر الوىذا يعني وجود عبلقة ارتباطية خطية بيف 

 ات.   معمّْمال اتالطَّالب( لدى العمميَّة

فالسابقة ترفض الفرضية  النَّتائجبناء عمى            بوجود  رية، وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة:الصَّ
ء وبين مستوى أدا الصَّفإلدارة  كميَّةال الدَّرجةبين  إحصائيِّةذات داللة ارتباطية قة ع 

 .العمميَّة التَّربيةفي  اتمعمِّمات/الالطَّالب

 المتعمقة بالفرضية األولى: النَّتائجمناقشة  - 
 الصَّؼارة ميارة إد بيف إحصائيَّاً لى وجود عبلقة دالة توصمت نتيجة الفرضية السابقة إ         

ىي ميارة مف  الصَّؼباعتبار أف إدارة  االرتباطوتفسر الباحثة ىذا  .العمميَّة التَّربيةومستوى األداء في 
 وىي تمثؿ كؿ ما ،التَّعميـبمينة  ممارستياأثناء  ةمعمّْمال/الطَّالبةالتي تقوـ بيا  العمميَّة التَّربيةميارات 

قادرة عمى  ةمعمّْمال الطَّالبةوالتي مف الضروري أف تكوف  ،يات وأنشطةفعَّالمف  الصَّؼيجري داخؿ 
ف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر عمى أداء  ،بإتقافالقياـ بيا  منيا   الصَّؼفي إدارة  الطَّالبةوا 

المقدمة  اإلمكانات الماديةو  التَّبلمذةوعدد  بتعميميا، المعمومات التي تقوـ التعميميَّة نوع المرحمة
ووجود الزمبلء والمشرؼ وغيرىا مف  ة والمواد المتاحة ليا،مدَّرسوالمتعمـ وال ةمعمّْمال الطَّالبةتبطة بوالمر 

وضبطيا لمصؼ  ةمعمّْمال الطَّالبة ءفإف أدا المناسب فرة بالشكؿاالعوامؿ التي عندما تكوف إيجابية، ومتو 
 التَّربيةوبالتالي سيكوف تقدير مشرؼ  اً سوؼ يكوف مرتفع الصَّؼيات التي تجري داخؿ فعَّالوتنظيميا لم

سمبية فسوؼ  ةمعمّْمال الطَّالبةات التي تتأثر بيا متغيّْر ال، بينما إذا كانت ىذه العوامؿ و اً مرتفع العمميَّة
ومف  ،اً منخفض الطَّالبةسيكوف تقدير المشرؼ ألداء  ،وبالتالي الصَّؼينعكس سمبًا عمى أدائيا داخؿ 

 .العمميَّة التَّربيةومستوى األداء في  الصَّؼميارة إدارة ىنا تتضح العبلقة بيف 
دراسة "فخرو" و  (،2004) دراسة "نصر الدين"توصمت إليو  ىذه الفرضية مع مانتائج وتتفؽ        

والتي بينت أف ىناؾ عوامؿ كثيرة ( 2007دراسة " بركات" )و  (،2006دراسة " سابق" )و  (،2005)
 .ء إدارتو لمصؼأثنا معمّْـفي أداء ال تؤثر

 

 ومناقشتيا: المتعمقة بوالفرضية و  بالسؤال الثاني المتعمقة النَّتائج - 2 – 1-6
ات مرتفعات الطَّالببين متوسطي درجات  إحصائيَّاً ىل توجد فروق دالة  السؤال الثاني:

 ؟العمميَّة التَّربيةداء األمستوى من حيث  التَّدريسومنخفضات قمق  التَّدريسقمق 
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بين  (= 0.05αعند مستوى داللة ) إحصائيَّاً دال وجد فرق يال ة الثانية: الفرضي
ات منخفضات قمق الطَّالبودرجات  التَّدريسات مرتفعات قمق الطَّالبدرجات  يمتوسط
 :(الصَّف)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةمن حيث مستوى األداء في  التَّدريس
 معمّْـالسػػنة الرابعػػة/طالبػػات  ة مػػفالدّْراسػػ عيّْنػػةإجابػػات أفػػراد بػػيف وداللتيػػا لمكشػؼ عػػف الفػػروؽ         
ػؼ)ميػارة إدارة  العمميَّػة التَّربيػةفػي مسػتوى األداء فػي  التَّدريسمرتفعات ومنخفضات قمؽ صؼ   (،الصَّ

ات الطَّالبػػػػإجابػػػػات درجػػػػات  يبػػػػيف متوسػػػػط لمعينػػػػات المسػػػػتقمة( tُأجريػػػػت المقارنػػػػة باسػػػػتخداـ اختبػػػػار )
 (،76الػذي بمػ  عػددىف ) ،التَّػدريسقمػؽ  منخفضػاتو (، 75الذي بمػ  عػددىف ) التَّدريسمرتفعات قمؽ 
 (.8في الجدوؿ )عمى النحو المدرج  النَّتائج وجاءت( كوسيط لمدرجات، 51) الدَّرجةوقد اعتمدت 

  عيِّنةأفراد  بين العمميَّة التَّربيةمستوى األداء في في مفروق ل( tالحسابي وقيمة اختبار )المتوسط (: 8) جدول
 المنخفض  التَّدريسذوات قمق المرتفع و  التَّدريسقمق  صف من ذوات معمِّمالسنة الرابعة/طالبات  ة منالدِّراس 

  متغيِّروفق  عيِّنةال متغيِّرال
  التَّدريسقمق 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

((t 
 المحسوبة

قيمة 
 (pاالحتمال)

 %(95)الثِّقةمجال 
 القرار

 أعمى أدنى

مستوى األداء في 
 العمميَّة التَّربية

 5.91 78.68 75 منخفضات
دال عند  4.57 0.19 0.034 2.14

 7.6 76.3 76 مرتفعات 0.05
 .1.96تساوي  0.05( ومستوى معنوية 149حرية ) جة( الجدولية عند در tقيمة )

 ة مفالدّْراس عيّْنةأفراد بيف  العمميَّة التَّربيةفي مستوى األداء في لفرؽ ( إلى ا2ويشير الشكؿ )       
 المرتفع والمنخفض. التَّدريسصؼ مف ذوات قمؽ  معمّْـالسنة الرابعة/طالبات 

 
السنة طالبات  ة منالدِّراس عيِّنةأفراد بين  العمميَّة التَّربيةمستوى األداء في في لفروق ( ا2الشكل )

 المرتفع والمنخفض لتَّدريساصف من ذوات قمق  معمِّمالرابعة/
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ات الطَّالبػػػمتوسػػػطي درجػػػات بػػػيف  (، يتبػػػيَّف أفَّ الفػػػرؽ الػػػذي ظيػػػر8مػػػف خػػػبلؿ قػػػراءة الجػػػدوؿ )        
 داؿ ؽفػػػر  وىػػ، التَّػػػدريسقمػػؽ  منخفضػػػاتات الطَّالبػػإجابػػػات  درجػػات ومتوسػػػط التَّػػدريسقمػػػؽ مرتفعػػات ال

(، كمػا جػػاءت 0.05مسػتوى الداللػة )(، وىػي أقػػؿ مػف قيمػة p = 0.034، إذ جػاءت قيمػة )وجػوىري
( 149يػػة )حر  ة(، عنػػد درجػػ1.96( المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة البالغػػة )t = 2.14قيمػػة )
  .التَّدريسقمؽ  منخفضاتات الطَّالبلصالح  %(، وىذا الفرؽ جاء95) الثّْقةبمجاؿ 

فالسابقة ترفض الفرضية  النَّتائجوبناء عمى   ية البديمة القائمة:رية، وتقبؿ الفرضالصَّ
ودرجاات  التَّادريسات مرتفعاات قماق الطَّالبا درجاات يمتوساطباين  إحصاائيَّاً دال وجد فارق ي بأنو     
 .(الصَّف)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةمن حيث مستوى األداء في  التَّدريسات منخفضات قمق الطَّالب

 

 المتعمقة بالفرضية الثانية: النَّتائجمناقشة  -
ات المرتفعات قمؽ الطَّالب متوسطي درجاتؽ بيف يجة الفرضية الثانية إلى وجود فر توصمت نت          
  ،العمميَّػػة التَّربيػػةمػػف حيػػث األداء فػػي  التَّػػدريسات منخفضػػات قمػػؽ الطَّالبػػمتوسػػطي درجػػات و  التَّػػدريس
 .التَّدريسقمؽ  منخفضاتات الطَّالبؽ لصالح وجاء الفر 

 .(2002) "الزعبي" عاـو(، 2001) " األسطؿ" اتالنتيجة مع ما توصمت إليو دراس  تتفؽ ىذه      

 التَّعمػيـبالقمؽ نتيجة تعرضيا لخبرة جديدة ىػي خبػرة  الطَّالبةيمكف تفسير ذلؾ بأف شعور               
، وشعورىا ميَّةالعم التَّربيةة واإلدارة والمشرفات عمى مدَّرسيحيط بيا مف عوامؿ مختمفة تتعمؽ بجو ال وما

وكػػذلؾ عمػػى نسػػيانيا  ىػار بشػػكؿ مباشػر عمػػى درجػػة تركيز وكػػؿ ذلػؾ يػػؤث بأنيػا مراقبػػة مػػف قبػؿ المشػػرفيف
صػػعوبة التركيػػز وكثػػرة نفس إلػػى أف مػػف بػػيف أعػػراض القمػػؽ )لكثيػػر مػػف المعمومػػات فقػػد أكػػد عممػػاء الػػ

مػػف ثقتيػػا  ُيقمّْػػؿومػػات قػػد بضػػعؼ التركيػػز وصػػعوبة تػػذكر المعم الطَّالبػػةالنسػػياف( وبالتػػالي فػػإف شػػعور 
 ومف ثـّ  الصَّؼلدورىا داخؿ  ميا أو ارتباكيا فيؤثر بالنياية عمى أدائيابنفسيا مما يؤدي بدوره عمى تمعث

، وذلػػؾ عمػػى التَّػػدريبليػػا أثنػػاء فتػػرة  العمميَّػػة التَّربيػػةعمػػى عمػػى التقػػديرات المعطػػاة ليػػا مػػف قبػػؿ المشػػرؼ 
ؽ التػػػي تختفػػػي لػػػدييا معظػػػـ األعػػػراض المصػػػاحبة لمقمػػػؽ، وىػػػذا منخفضػػػة الشػػػعور بػػػالقم الطَّالبػػػةعكػػػس 

ة لمػػدرس  التَّربػػويومناقشػػتو وتحقيقػػو األىػػداؼ  الػػدَّرسيجعميػػا أكثػػر ثقػػة وأكثػػر تمكنػػًا مػػف حيػػث عػػرض 
دارتو بطريقػة  الصَّؼوالتحكـ في   التَّربيػةة،  فيػنعكس ذلػؾ بشػكؿ إيجػابي عمػى مسػتوى أدائيػا فػي جيّْػدوا 

 .العمميَّة
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   :ومناقشتياالمتعمقة بو الفرضية السؤال الثالث و المتعمقة ب النَّتائج -3-1-6
ات مرتفعات الطَّالببين متوسطي درجات  إحصائيَّاً السؤال الثالث: ىل توجد فروق دالة 

داء األمستوى من حيث األكاديمي  الذَّاتمفيوم ومنخفضات األكاديمي  الذَّاتمفيوم 
 ؟العمميَّة التَّربية

بين  (= 0.05α)عند مستوى داللة  إحصائيَّاً دال ق وجد فريال  لثالثة:الفرضية ا
ات الطَّالبودرجات األكاديمي  الذَّاتات مرتفعات مفيوم الطَّالب درجات يمتوسط

)ميارة  العمميَّة التَّربيةاألكاديمي من حيث مستوى األداء في  الذَّاتمنخفضات مفيوم 
 :(الصَّفإدارة 
السػػػػػنة طالبػػػػػات  ة مػػػػػفالدّْراسػػػػػ عيّْنػػػػػةإجابػػػػػات أفػػػػػراد  متوسػػػػػطي بػػػػػيف وداللتػػػػػوؽ لمكشػػػػػؼ عػػػػػف الفػػػػػر      

 العمميَّػة التَّربيػةاألكػاديمي فػي مسػتوى األداء فػي  الػذَّاتمرتفعات ومنخفضات مفيـو صؼ  معمّْـالرابعة/
ػػؼ)ميػػارة إدارة  درجػػات  يبػػيف متوسػػط لمعينػػات المسػػتقمة ( tُأجريػػت المقارنػػة باسػػتخداـ اختبػػار ) (،الصَّ

متوسػػػػطي درجػػػػات و  (76الػػػػذي بمػػػػ  عػػػػددىف ) األكػػػػاديمي الػػػػذَّاتات مرتفعػػػػات مفيػػػػـو الطَّالبػػػػإجابػػػػات 
( كوسػػػيط 174) الدَّرجػػػةوقػػػد اعتمػػػدت ، (81الػػػذي بمػػػ  عػػػددىف ) األكػػػاديمي الػػػذَّاتمفيػػػـو  منخفضػػػات
 (.9في الجدوؿ ) النَّتائجوُأدرجت لمدرجات، 

 ة الدِّراس عيِّنةأفراد بين  العمميَّة التَّربيةمستوى األداء في في فروق مل( tالحسابي وقيمة اختبار )المتوسط (: 9) جدول
 ( 156 )درجة الحرية = عنداألكاديمي المرتفع والمنخفض  الذَّاتصف من ذوي مفيوم  معمِّمالسنة الرابعة/طالبات  من

  متغيِّروفق  عيِّنةال متغيِّرال
 األكاديمي  الذَّاتمفيوم 

المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

((t 
 المحسوبة

قيمة 
 (pاالحتمال)

 %(95)الثِّقةمجال 
 القرار

 أعمى أدنى

مستوى األداء في 
 العمميَّة التَّربية

 6.65 76.76 76 منخفضات
 دال 0.018 4.28- 0.04 1.99-

 6.86 78.91 81 مرتفعات
 .1.96تساوي  0.05( ومستوى معنوية 156حرية ) ة( الجدولية عند درجtقيمة )
 .2.58تساوي  0.01( ومستوى معنوية 156حرية ) ة( الجدولية عند درجtقيمة )

ة مػػف الدّْراسػػ عيّْنػػةبػػيف أفػػراد  العمميَّػػة التَّربيػػة( إلػػى الفػػرؽ فػػي مسػػتوى األداء فػػي 3ويشػػير الشػػكؿ )      
 .والمنخفض األكاديمي المرتفع الذَّاتمفيـو  اتصؼ مف ذو  معمّْـطالبات السنة الرابعة/
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 ة الدِّراس عيِّنةبين أفراد  العمميَّة التَّربية( الفروق في مستوى األداء في 3الشكل )
 المرتفع والمنخفضاألكاديمي  الذَّاتمفيوم  اتصف من ذو  معمِّممن طالبات السنة الرابعة/

 

ات الطَّالبػ إجابػاتات درجػمتوسػط  بػيف (، يتبػيَّف أفَّ الفػرؽ الػذي ظيػر9مف قراءة الجػدوؿ )            
 الػػػػذَّاتمفيػػػػـو  ات منخفضػػػػاتالطَّالبػػػػإجابػػػػات درجػػػػات األكػػػػاديمي ومتوسػػػػط  الػػػػذَّاتمرتفعػػػػات مفيػػػػـو ال

مػف قيمػة مسػتوى  أقػؿ(، وىػي p = 0.04، إذ بمغػت قيمػة )جػوىريو إحصػائيّا  داؿ ؽفر و ى، األكاديمي
جدوليػة البالغػة مػف قيمتيػا ال أكبػر( المحسػوبة، وىػي t = - 1.99(، كمػا بمغػت قيمػة )0.05الداللػة )

 %(. 95) الثّْقة( بمجاؿ 156حرية ) (، عند درجة1.96)

ف الفرضيةترفض وبناء عمى ذلؾ         بين  إحصائيَّاً  فرق دالل دجيو  البديمة القائمة: تقبؿرية، و الصَّ
مفيوم ات منخفضات الطَّالبودرجات األكاديمي  الذَّاتات مرتفعات مفيوم الطَّالبمتوسطي درجات 

        .(الصَّف)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةاألكاديمي من حيث مستوى األداء في  الذَّات

 المتعمقة بالفرضية الثالثة: النَّتائجمناقشة  -
ات مرتفعػػات مفيػػـو الطَّالبػػإجابػػات درجػػات ؽ بػيف متوسػػط الفرضػػية الثالثػػة عػػف وجػػود فػػر  أسػفرت       
 العمميَّػػة التَّربيػػةاألكػػاديمي مػػف حيػػث األداء فػػي  الػػذَّاتات منخفضػػات مفيػػـو لبػػالطَّااألكػػاديمي و  الػػذَّات

 .(9)في الجدوؿ  ظير( كما الصَّؼ)ميارة إدارة 

التي تتمتع بمفيـو ذات مرتفع تكوف قد تكونت لدييا فكػرة إيجابيػة  الطَّالبةويمكف تفسير ذلؾ بأف       
واالحتفػػاظ بالمعمومػػات  جيّْػػدالشػػعور بالقػػدرة عمػػى الفيػػـ ال فػػي تتمثَّػػؿعػػف نفسػػيا مػػف الناحيػػة األكاديميػػة 

وأيضػػًا إمكانيػػة اجتيػػاز االمتحانػػات، ممػػا يػػدعـ ثقتيػػا بنفسػػيا ويػػنعكس ذلػػؾ بشػػكؿ إيجػػابي عمػػى مسػػتوى 
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ذات المفيـو األكاديمي المنخفض والتػي عػادة مػا تشػعر بعػدـ  الطَّالبة، عمى عكس الصَّؼأدائيا داخؿ 
بالمعمومات مما يجعميػا أقػؿ وأنيا أقؿ مف زميبلتيا مف حيث الفيـ واالحتفاظ  مميَّةالعالتمكف مف المادة 

 .الصَّؼداخؿ غرفة مبية عمى انجازىا وأدائيا فينعكس ذلؾ بصورة س ،اتياإلمكان اً أقؿ تقدير ثقة و 

"عبػػد العمػػي" و (،2009"بركػػات" ) توصػػمت إليػػو دراسػػات: ىػػذه الفرضػػية مػػع مػػانتيجػػة وتتفػػؽ           
 الثّْقػػػةيتكػػػوف مػػػف خػػػبلؿ الشػػػعور بالقػػػدرة عمػػػى اإلنجػػػاز و  الػػػذَّاتبػػػأف مفيػػػـو  بيّنػػػتأنَّيػػػا  حيػػػث (2003)

نتيجػة  تختمػؼو وبالتػالي فيػو يػؤثر عمػى األداء.  اً أو أف يكػوف منخفضػ اً بالنفس فيو إما أف يكوف مرتفع
يتكػوف بحسػب مسػتوى األكػاديمي  الػذَّات( التػي بينػت بػأف مفيػـو 1998مع دراسة نوفػؿ ) ىذه الفرضية

العممي لؤلىؿ مرتفػع أي لػدييـ مفيػـو ذات إيجػابي عػف أنفسػيـ فعندما يكوف المستوى ، تعمـ األب واألـ
فيذا بالضرورة سينعكس إيجابّا عمى األبناء ويرتفع مفيوميـ عف ذاتيـ سواًء مف دعـ األىؿ ليـ أو مف 

 افتخارىـ باألىؿ. 

 ومناقشتيا:المتعمقة بو الفرضية و  الرابعبالسؤال المتعمقة  النَّتائج - 4-1-6
( الصَّف)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةفي داء األما الع قة بين مستوى  السؤال الرابع:
 ؟ةمعمِّمال /الطَّالبةاألكاديمي لدى  الذَّاتوبين مفيوم 

لة عند مستوى دال  إحصائيِّةذات داللة ارتباطية ال توجد ع قة الفرضية الرابعة:   
(0.05α =)  وبين مستوى  اتمعمِّمال /اتالطَّالباألكاديمي لدى  الذَّاتبين مفيوم
 :العمميَّة التَّربيةفي  ئينأدا

مسػػػتوى و  اتمعمّْمػػػال اتالطَّالبػػػاألكػػػاديمي لػػػدى  الػػػذَّاتمفيػػػـو  بػػػيفاالرتباطيػػػة دراسػػػة العبلقػػػة ل         
ػػؼ)ميػػارة إدارة  العمميَّػػة التَّربيػػةفػػي  ئيػػفأدا كمػػا  النَّتػػائجبيرسػػوف، وجػػاءت  حسػػب معامػػؿ االرتبػػاط ،(الصَّ

 (.   10ىو موضح في الجدوؿ )
 األكاديمي  الذَّاتمفيوم  الع قة االرتباطية بين(: 10جدول )

  (الصَّف)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةفي  ئينمستوى أداو  اتمعمِّمال اتالطَّالبلدى 
 الع قة 
 االرتباطية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مربع 
 إيتا

 معامل
 (Rاالرتباط ) 

 معامل
 (R)2التحديد  

قيمة مستوى 
 الداللة

 القرار

 0.625 22.6 173.97 األكاديمي الذَّاتمفيوم 
توجد ع قة  0.005 0.053 **0.23

 0.444 6.86 77.8 العمميَّة التَّربيةاألداء في  ارتباط
 .0.01  داللة ىدال عند مستو  **
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 األكػاديمي الػذَّاتمفيػـو بػيف  ضػعيفةيػة يتبػيَّف وجػود عبلقػة ارتباط (10ة الجػدوؿ )مف خبلؿ قراء      
ػػػؼ)ميػػػارة إدارة  العمميَّػػػة التَّربيػػػةفػػػي  ئيػػػفمسػػػتوى أداو  اتمعمّْمػػػال اتالطَّالبػػػلػػػدى  ، إذ بمػػػ  معامػػػؿ (الصَّ

 يسػاوي التحديػد معامػؿ أف كمػا. (0.05وىو أقؿ مف ) (0.000) مستوى داللة(، عند 0.23االرتباط )
 التَّربيػػةمسػػتوى األداء فػػي ؤثر فػػي ات يػػالطَّالبػػلػػدى  األكػػاديمي الػػذَّاتمفيػػـو (، ىػػذا يعنػػي أف 0.053)

فػي داء األمسػتوى ، و مسػتقبلً  اً متغيّْػر  األكػاديمي الػذَّاتمفيػوـ %(. وعمػى اعتبػار أف 5.3بنسبة ) العمميَّة
َـّ  فد، فتابعاً  اً متغيّْر  العمميَّة التَّربية ( عندما يكوف 0.625حساب نسبة االرتباط )مربع إيتا( التي بمغت )ت
مسػتوى األداء  متغيّْػر( عنػدما يكػوف 0.444، كمػا بمغػت )مسػتقبلً  اً متغيّْر  األكاديمي الذَّاتمفيوـ  متغيّْر
َـّ  ا يؤكد النتيجة التيولة، وىذبيف النسبة االرتباطية مقتالحال ، وفي كمتياً ًا تابعمتغيّْر  العمميَّة التَّربيةفي  ت

وبنػاء يف. متغيّْػر البلقػة ارتباطيػة بػيف ف وجػود عالتوصؿ إلييا بوساطة معامؿ االرتباط بيرسوف، الػذي بػيّ 
فالسابقة ترفض الفرضية  النَّتائجعمى   رية، وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة:الصَّ

 اتمعمِّمااال /اتالطَّالبااألكااديمي لاادى  الااذَّاتبااين مفياوم  إحصاائيِّةذات داللااة رتباطياة اع قااة بوجاود 
 .العمميَّة التَّربيةفي  ئينوبين مستوى أدا

 :الرابعةالمتعمقة بالفرضية  النَّتائجمناقشة  -
 الػػػذَّاتمفيػػػـو موجبػػػة بػػػيف   ابقة إلػػػى وجػػػود عبلقػػػة ارتباطيػػػة توصػػػمت نتيجػػػة الفرضػػػية السػػػ           

ػػؼإدارة ميػػارة ) ميَّػػةالعم التَّربيػػةمسػػتوى األداء فػػي و  األكػػاديمي  األكػػاديمي الػػذَّاتمفيػػـو (، فارتفػػاع الصَّ
ػػؼإدارة ميػػارة ) العمميَّػػة التَّربيػػةمسػػتوى األداء فػػي يػػؤثر بشػػكؿ إيجػػابي فػػي  (، وتفسػػر الباحثػػة ىػػذه الصَّ

ػعوباتي، ومواجيػة الدّْراسػ التَّحصيؿيرتبط ب األكاديمي الذَّاتمفيوـ النتيجة بأف  والميمػات الجديػدة  الصَّ
وبالتػالي كػاف منخفضػًا،  القمػؽ ، و بػالنفس مرتفعػة الثّْقػةكانػت  اً األكػاديمي مرتفعػ الػذَّاتكاف مفيوـ  كمَّماف

غيػر قػػادرة عمػػى  الطَّالبػػةبػالنفس وأصػػبحت  الثّْقػػةقمػػت  اً منخفضػ الػػذَّاتكػاف مفيػػـو  كمَّمػػا، و اً األداء مرتفعػ
ػػؼإدارة  ػػؼيػػات وتنظػػيـ أمػػور فعَّالالوالقيػػاـ ب الصَّ ىػػذا يعنػػي انخفػػاض األداء وعمػػى  ،شػػكؿ مناسػػبب الصَّ

فإنيا تتػأثر  العمميَّة التَّربيةفي أثناء أداء  ةمعمّْمال الطَّالبةىي تجسيد لشخصية  العمميَّة التَّربيةاعتبار أف 
 (،2009) مػع دراسػة بركػات"ىػذه النتيجػة وتتفؽ  ات.الطَّالبلدى  األكاديمي الذَّاتمفيوـ بشكؿ مباشر ب

مفيػػـو )األداء( و  التَّحصػػيؿعمػػى أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف مسػػتوى  كػػؿ منيمػػا ( التػػي تؤكػػد2002) طوالبػػةو 
 .األكاديمي الذَّات
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 ومناقشتيا:المتعمقة بو الفرضية بالسؤال الخامس و المتعمقة  النَّتائج -5-1-6

اف)مياارة إدارة  العمميَّاة التَّربياةما الع قة بين مستوى األداء في  السؤال الخامس: ( الصَّ
 ؟ةمعمِّمال/الطَّالبةلدى  التَّدريسقمق وبين 

 (= 0.05αعند مستوى داللة ) إحصائيِّةال توجد ع قة ذات داللة الفرضية الخامسة: 
 .العمميَّة التَّربيةفي  ئينمستوى أدابين و  اتمعمِّم/ال اتالطَّالبلدى  التَّدريسقمق بين 

فػػػي  ئيػػػفمسػػػتوى أداو  اتمعمّْمػػػال اتالطَّالبػػػلػػػدى  دريسالتَّػػػقمػػػؽ  بػػػيفاالرتباطيػػػة دراسػػػة العبلقػػػة ل         
ػػػؼ)ميػػارة إدارة  العمميَّػػة التَّربيػػة حسػػب مربػػع إيتػػا، وجػػػاءت و  ،(بيرسػػػوف) حسػػب معامػػؿ االرتبػػاط ،(الصَّ
 (.   11كما ىو موضح في الجدوؿ ) النَّتائج

  العمميَّة التَّربيةفي  ئينمستوى أداو  تامعمِّمال اتالطَّالبلدى  التَّدريسقمق  الع قة االرتباطية بين(: 11جدول )
 الع قة 
 االرتباطية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مربع 
 إيتا

 معامل
 (Rاالرتباط ) 

 معامل
 (R)2التحديد  

قيمة مستوى 
 الداللة

 وجود ع قة ارتباط

 0.525 6.77 51.06 التَّدريسقمق 
توجد ع قة  0.000 0.081 **0.291-

 0.586 6.86 77.8 العمميَّة التَّربيةداء في األ ارتباط
 .0.01 داللة ىدال عند مستو  **
 

لػػػدى  التَّػػدريسبػػيف قمػػؽ ضػػػعيفة يػػة يتبػػػيَّف وجػػود عبلقػػة ارتباط (11ة الجػػدوؿ )مػػف خػػبلؿ قػػراء        
ػػؼ)ميػػارة إدارة  العمميَّػػة التَّربيػػةفػػي  ئيػػفمسػػتوى أداو  اتمعمّْمػػال اتالطَّالبػػ معامػػؿ االرتبػػاط  ، إذ بمػػ (الصَّ

 يسػاوي التحديػد معامػؿ أف كمػا. (0.05وىػو أقػؿ مػف ) (0.000) مسػتوى داللػة(، عنػد -0.291)
بنسػبة  العمميَّػة التَّربيػةمسػتوى األداء فػي ات يؤثر في الطَّالبلدى  التَّدريس(، ىذا يعني أف قمؽ 0.081)
ذا8.1) ، ًا تابعػاً متغيّْػر  العمميَّػة التَّربيػةفػي داء األستوى م، و ًا مستقبلً متغيّْر  التَّدريساعتبار قمؽ تَـّ  %(. وا 

َـّ  ففد  اً متغيّْػر  التَّػدريسقمػؽ  متغيّْر( عندما يكوف 0.525حساب نسبة االرتباط )مربع إيتا( التي بمغت )ت
 ًا، وفػيتابعػ اً متغيّْػر  العمميَّػة التَّربيػةمسػتوى األداء فػي  متغيّْػر( عنػدما يكػوف 0.586، كما بمغت )مستقبلً 
َـّ  ، وىػػذا يؤكػػد النتيجػػة التػػيمتوسػػطةيف النسػػبة االرتباطيػػة تالحػػالكمتػػي  التوصػػؿ إلييػػا بوسػػاطة معامػػؿ تػػ

عكسػية ضػعيفة، يف، ولكػف ىػذه العبلقػة متغيّْػر الاالرتباط بيرسوف، الذي بػيف وجػود عبلقػة ارتباطيػة بػيف 
 .    مرتفعاً  العمميَّة ةالتَّربيمنخفضًا كاف مستوى األداء في  التَّدريسكاف قمؽ  كمَّماأي أنو 

فالسابقة ترفض الفرضية  النَّتائجوبناء عمى   رية، وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة:الصَّ
 اتمعمِّماا/ال اتالطَّالباالاادى  التَّعماايم عمميَّااةبااين القمااق المصاااحب ل إحصااائيِّةع قااة ذات داللااة بوجااود 

 .العمميَّة التَّربيةفي  ئينمستوى أداو 
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  :الخامسةبالفرضية  تائجالنَّ مناقشة  -
بػػيف عكسػػية ضػػعيفة ( إلػػى وجػػود عبلقػػة 11تضػػح فػػي الجػػدوؿ )توصػػمت الفرضػػية الخامسػػة ا          

 .العمميَّة التَّربيةومستوى األداء في  التَّدريسقمؽ 

عنػػد خضػػوعيا لخبػػرة  الطَّالبػػةتفسػػر الباحثػػة ىػػذه العبلقػػة باعتبػػار أف القمػػؽ الػػذي تشػػعر بػػو           
ة، المشرفيف، اإلدارة( وغيرىا مف األمور مدَّرسظروؼ )جو ال يتعمؽ بيا مف وما التَّعميـىي خبرة  جديدة

التػػي تسػػبب ليػػا القمػػؽ تقمػػؿ مػػف ثقتيػػا بنفسػػيا وتسػػبب ليػػا االرتبػػاؾ األمػػر الػػذي يػػؤثر عمػػى أدائيػػا فػػي 
ػػؼوقػػدرتيا عمػػى ضػػبط  الػػدَّرسعػػرض  ما يكػػوف القمػػؽ والقيػػاـ بواجباتيػػا عمػػى أكمػػؿ وجػػو، أمػػا عنػػد الصَّ
فسوؼ تزداد ثقتيا بنفسيا وتكوف أكثر قدرة عمى اتماـ عمميا بنجاح وبالتالي فػإف  الطَّالبةلدى  اً منخفض

 . اً مستوى أدائيا سيكوف مرتفع

 التَّربيػػةيػػؤثر بشػػكؿ سػمبي عمػػى مسػػتوى أدائيػا فػػي  الطَّالبػةىػذا يػػدؿ عمػػى أف القمػؽ المرتفػػع لػػدى        
)إدارة  العمميَّػػػة التَّربيػػػةفػػػي  يػػػؤثر بشػػػكؿ إيجػػػابي عمػػػى أدائيػػػا الطَّالبػػػةنخفض لػػػدى ، والقمػػػؽ المػػػالعمميَّػػػة
 (.الصَّؼ

(، 2001) (، واألسػػطؿ2000توصػػمت لػػو  دراسػػة "غػػراب" ) ىػػذه الفرضػػية مػػع مػػانتيجػػة وتتفػػؽ       
( حيػث تبػيف أف القمػؽ يحػدث نتيجػة عوامػؿ كثيػرة وأنػو يػؤثر عمػى 2005عثمػاف" )"(، 2002) الزعبيو 
 واألداء. لتَّحصيؿا
 

  ومناقشتيا:المتعمقة بو لفرضية لسؤال السادس واالمتعمقة با النَّتائج -6-1-6 
 الذَّاتومفيوم  التَّدريسىل ىناك تفاعل دال بين كل من قمق  السؤال السادس:
 العمميَّة التَّربيةفي تأثيره عمى مستوى األداء في  ةمعمِّمال الطَّالبةاألكاديمي لدى 

 ؟(الصَّفإدارة  )ميارة
 (= 0.05αعند مستوى داللة ) إحصائيَّاً ال يوجد تفاعل دال الفرضية السادسة:     

األكاديمي في تأثيره عمى أداء  الذَّاتومفيوم  التَّدريسقمق  بين كل من
 :(الصَّف)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةفي  اتمعمِّم/الاتالطَّالب
األكػػاديمي  الػػذَّاتكػػؿ مػػف مفيػػـو ف ولموصػػوؿ إلػػى أثػػر التفاعػػؿ بػػيتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية، لم      

ػػؼات )ميػػارة إدارة الطَّالبػػفػػي تػػأثيره عمػػى أداء  التَّػػدريسقمػػؽ و  اسػػتخدـ تحميػػؿ  العمميَّػػة التَّربيػػة( فػػي الصَّ
 (.12في الجدوؿ ) النَّتائجالتبايف المتعدد وأدرجت 
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 التَّدريسقمق بين و  األكاديمي الذَّاتمفيوم  تفاعل بين(. نتائج اختبار تحميل التباين لداللة ال12جدول )
  ( الصَّف)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةات في الطَّالبة من الدِّراس عيِّنةأفراد في تأثيره عمى أداء  

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات د ح مجموع المربعات مصدر التباين
  Corrected Model  7099.256(a) 127 55.9 3.467 0.000 

Intercept 599520.079 1 59952 37179 0.000 
األكاديمي )أ( الذَّاتمفيوم   1193.749 24 49.740 3.085 0.001 

 0.000 3.292 53.079 42 2229.325 )ب( التَّدريسقمق 
 0.001 2.831 45.646 61 2738.782 التفاعل بين )أ، ب( 

    16.125 35 580.5 الخطأ
      164 100047 المجموع

 

عمػػػػى أداء  األكػػػػاديمي الػػػػذَّاتمفيػػػػـو ( يتبػػػػيف أف ىنػػػػاؾ تػػػػأثير ل12مػػػػف خػػػػبلؿ قػػػػراءة الجػػػػدوؿ )        
(، وىػي أقػؿ 0.001، إذ جاءت قيمػة مسػتوى الداللػة )العمميَّة التَّربية( في الصَّؼات )ميارة إدارة الطَّالب
ػػػؼات )ميػػػارة إدارة لطَّالبػػػاعمػػػى أداء  التَّػػػدريس(، كمػػػا يوجػػػد تػػػأثير لقمػػػؽ 0.05مػػػف )  التَّربيػػػة( فػػػي الصَّ
 .(0.05(، وىي أقؿ مف )0.000، إذ جاءت قيمة مستوى الداللة )العمميَّة

فػػي تػػأثيره ( التَّػػدريسقمػػؽ و  األكػػاديمي الػػذَّاتمفيػػـو وجػػود أثػػر لمتفاعػػؿ بػػيف ) النَّتػػائج كمػػا بينػػت         
(، 0.001إذ جاءت قيمػة مسػتوى الداللػة ) ،العمميَّة تَّربيةال( في الصَّؼات )ميارة إدارة الطَّالبعمى أداء 

 (. 0.05مف ) أقؿوىي 
ػػػفالسػػػابقة تػػػرفض الفرضػػػية  النَّتػػػائجبنػػػاء عمػػػى           بوجاااود رية، وتقبػػػؿ الفرضػػػية البديمػػػة القائمػػػة:الصَّ

ات الطَّالبداء األكاديمي في تأثيره عمى أ الذَّاتومفيوم  التَّدريسقمق  بين كل من إحصائيَّاً تفاعل دال 
 .العمميَّة التَّربية( في الصَّف)ميارة إدارة 

 

  :السادسةالمتعمقة بالفرضية  النَّتائجمناقشة  -
 الذَّاتمفيـو بيف لمتفاعؿ  راً أث ىناؾ ( إلى أف12الجدوؿ )تضح مف توصمت الفرضية السادسة ا       

ػػػػؼ)ميػػػػارة إدارة  العمميَّػػػػة التَّربيػػػػةفػػػػي  اتمعمّْمػػػػ/الاتالطَّالبعمػػػػى أداء  التَّػػػػدريسقمػػػػؽ و  األكػػػػاديمي  ،(الصَّ
يػزداد الشػعور بإمكانيػة السػيطرة والػتحكـ بمسػتوى األداء ويػزداد  الدّْراسػيةاكتساب العديػد مػف الميػارات بف

األكػػاديمي لػػدى  الػػذَّاتيعػػزز مفيػػـو ، و الذاتػػو، وبػػذات الوقػػت يػػنخفض مسػػتوى القمػػؽ لػػديي الطَّالػػبإدراؾ 
 .العمميَّة التَّربيةلدروس  اأثناء أدائي مشاعر القمؽاالرتباط بمف  اويحررى ةمعمّْمال/الطَّالبة
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 ومناقشتيا: المتعمقة بوالفرضية و بالسؤال السابع المتعمقة  النَّتائج -7-1-6 
)ميارة  العمميَّة التَّربيةات في الطَّالبىل يمكن التنبؤ بمستوى أداء   السؤال السابع: 

 ؟األكاديمي الذَّاتومفيوم  التَّدريسقمق من خ ل  ،(الصَّفإدارة 
 التَّربيةفي  اتمعمِّم/الاتالطَّالببمستوى أداء  يةتنبؤ وجد قدرة ت الفرضية السابعة:  

 الذَّاتمفيوم ) ينمقياسال( من خ ل درجاتين عمى الصَّف)ميارة إدارة  العمميَّة
  (:التَّدريس قمقو  ،األكاديمي

ػؼ)ميػارة إدارة  العمميَّػة التَّربيػةات فػي الطَّالبػتنبػؤ بمسػتوى أداء اللمتحقؽ مف صحة فرضػية        ( الصَّ
َـّ  (التَّػػػدريس ، وقمػػػؽاألكػػػاديمي الػػػذَّاتمفيػػػـو ) يفمقياسػػػالمػػػف خػػػبلؿ درجػػػاتيف عمػػػى  حسػػػاب معامػػػؿ تػػػ

 :النَّتائج( ىذه 13اآلتي )وضح الجدوؿ يو االنحدار المتعدد، 
 العمميَّة التَّربيةات في الطَّالبمستوى أداء لمتنبؤ ب ( نتائج تحميل االنحدار المتعدد13) جدول

 (التَّدريس ، وقمقاألكاديمي الذَّاتمفيوم ) ينمقياسالخ ل درجاتين عمى من ( الصَّف)ميارة إدارة  
 متغيِّرال
 المتنبأ بو 

االنحراف  Bمعامل  ات المنبئةمتغيِّر ال
 المعياري

Beta قيمة 
 (t) 

مستوى قيمة 
 الداللة

 االرتباط  القرار
 المتعدد

 معامل
 التحديد

 مستوى أداء 
 في اتالطَّالب

  التَّربية
 العمميَّة

 0.01عند  دال 0.000 12.41   6.6 82.16 االنحدار ثابت

41327 41147 
 مفيوم 

 0.05عند دال 0.045 2.02 0.158 0.024 0.048 األكاديمي الذَّات

 0.01عند  دال 0.002 3.12- 0.243- 0.08 0.249- التَّدريس قمق
           

األكػػاديمي  الػػذَّاتمفيػػـو مقيػػاس ل Beta( يظيػػر أفَّ قيمػػة معامػػؿ 13مػف خػػبلؿ قػػراءة الجػػدوؿ )        
(، وىػػو 0.045وبمػػ  مسػػتوى الداللػػة )، (2.02( المحسػػوبة والبالغػة )t(، وبداللػػة قيمػػة )0.158بمغػت )

( وبم  مستوى الداللػة -0.243) التَّدريسقمؽ س مقيال Betaقيمة معامؿ كما بمغت  .(0.05مف ) أقؿ
وعنػػد اختبػػار  وىػػو داؿ. (-3.12) ( المحسػػوبةtقيمػػة )كمػػا بمغػػت  (،0.05(، وىػػو أقػػؿ مػػف )0.002)

( p(، وقيمة االحتماؿ )12.41( يساوي )aلػ ) بالنّْسبة( tمعنوية الميؿ يتبيَّف أفَّ قيمة مؤشر االختبار )
( 0.048معنويػػة وىػػي )غيػػر ( B(، وجػػاءت قيمػػة الميػػؿ )0.05(، وىػػو أصػػغر مػػف )0.000تسػػاوي )

، وبمغػػػت قيمػػػة الثابػػػت التَّػػػدريسقمػػػؽ مقيػػػاس ( ل-0.249)معنويػػػة األكػػػاديمي، و  الػػػذَّاتمفيػػػـو مقيػػػاس ل
( التَّػػػدريسقمػػػؽ ، األكػػػاديمي الػػػذَّاتمفيػػػـو يف )متغيّْػػػر الأي أف (. 6.6(، والخطػػػأ المعيػػػاري لػػػو )82.16)

بمستويات  اتالطَّالبلدى  العمميَّة التَّربيةات في الطَّالبمستوى أداء  متغيّْرتنبؤ با عمى المعف قدرتي اكشف
مػػف التبػػايف فػػي مسػػتوى أداء  (%10.7)ات فسػػرت متغيّْػػر العاليػػة الداللػػة، ومػػف البلفػػت لمنظػػر أف ىػػذه 

 (.0.327، حيث بم  معامؿ االرتباط المتعدد )العمميَّة التَّربيةات في الطَّالب
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فػي  العمميَّػة التَّربيػةات فػي الطَّالبػمسػتوى أداء  متغيّْػريمكف صياغة معادلػة االنحػدار التنبؤيػة بو         
 عمى النحو اآلتي:( التَّدريسقمؽ ، األكاديمي الذَّاتمفيـو ) يفمتغيّْر الوء ض

 التَّدريسقمق × 0.249-األكاديمي+  الذَّاتمفيوم × 0.048+  82.16 = العمميَّة التَّربيةات في الطَّالبمستوى أداء 
 

 متغيّْرناتج عف الزيادة في قيمة  العمميَّة التَّربيةات في الطَّالبمستوى أداء  متغيّْرفالزيادة في قيمة         
 %(.24.9بمقدار ) التَّدريسقمؽ  متغيّْرفي قيمة  ونقصاف%( 4.8بمقدار )  األكاديمي الذَّاتمفيـو 

بمسااااتوى أداء  توجااااد قاااادرة تنبؤيااااة القائمػػػػة: سػػػػابقة تقبػػػػؿ الفرضػػػػيةال النَّتػػػػائجوبنػػػػاء عمػػػػى            
ااف)ميااارة إدارة  العمميَّااة التَّربيااةفااي  اتمعمِّماا/الاتالطَّالب  ينمقياسااال( ماان خاا ل درجاااتين عمااى الصَّ

 (:التَّدريس ، قمقاألكاديمي الذَّاتمفيوم )

 ة:بعالمتعمقة بالفرضية السا النَّتائجمناقشة  - 

أنػػو مػػف الممكػػف التنبػػؤ بمسػػتوى أداء إلػػى ( 13الجػػدوؿ )لفرضػػية السػػابعة اتضػػح فػػي توصػػمت ا       
 الػػػػذَّاتومفيػػػـو  التَّػػػدريسمػػػف خػػػبلؿ درجتيػػػا عمػػػى مقياسػػػي قمػػػؽ  العمميَّػػػة التَّربيػػػةفػػػي  ةمعمّْمػػػال الطَّالبػػػة

األكػاديمي ىػذا  الػذَّاتعمى مقيػاس مفيػـو  الطَّالبةارتفعت درجة  كمَّماأنو كاديمي، تفسر الباحثة ىذا باأل
ػػػؼعاليػػػة وتكػػػوف أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى إدارة  بنفسػػػيايػػػدؿ أف مفيوميػػػا لػػػذاتيا مرتفػػػع أي ثقتيػػػا  يـ ظػػػتنو  الصَّ

ػػؼيػػات وتنفيػػذىا داخػػػؿ فعَّالالاألنشػػطة و   التَّربيػػػةعمػػى التنبػػؤ بػػأف مسػػػتوى أدائيػػا فػػي  ، وىػػذا يسػػػاعدالصَّ
األكػػاديمي، ىػػذا يػػدؿ أف مفيوميػػا  ذَّاتالػػانخفضػػت درجتيػػا عمػػى مقيػػاس مفيػػـو  كمَّمػػامرتفػػع، و  العمميَّػػة

ػؼدرة عمػى إدارة أقػؿ قػلذاتيا منخفض أي ثقتيا بنفسػيا قميمػة ويػزداد القمػؽ واالرتبػاؾ وتصػبح  وىػذا  الصَّ
عمى  الطَّالبةلدرجة  بالنّْسبةمنخفض، أما  العمميَّة التَّربيةبأف مستوى أدائيا في  ؤدي إلى إمكانية التنبؤي

ىػذا يػدؿ عمػى  التَّػدريسعمػى مقيػاس قمػؽ  ةمعمّْمػال الطَّالبةازدادت درجة  كمَّمافإنو  ،التَّدريسمقياس قمؽ 
بشػكؿ  التَّعمػيـوتنظػيـ أمػور  الصَّؼبنفسيا وقدرتيا عمى إدارة وبالتالي زيادة ثقتيا  ،انخفاض القمؽ لدييا

عمػػػى المقيػػػاس  الطَّالبػػػة، وعنػػػدما تكػػػوف درجػػػة اً سػػػيكوف مرتفعػػػ العمميَّػػػة التَّربيػػػةأي أف أدائيػػػا فػػػي  ،مرتفػػػع
ػػؼؾ وتػػوتر تعيػػؽ أدائيػػا فػػي إدارة امنخفضػػة فيػػذا يػػدؿ عمػػى ارتفػػاع القمػػؽ لػػدييا ووجػػود حالػػة ارتبػػ  الصَّ

 (. الصَّؼإدارة ميارة ) العمميَّة التَّربيةفي  وىذا يدؿ عمى انخفاض مستوى أدائيا الدَّرسوعرض 
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 :االستنتاجات التي توصل إلييا البحث -2-6
ء وبيف مستوى أدا الصَّؼإلدارة  كميَّةال الدَّرجةبيف  إحصائيّْةذات داللة ارتباطية عبلقة د توج - 1

 .العمميَّة التَّربيةفي  اتمعمّْمات/الالطَّالب
بيف و  التَّدريسات مرتفعات قمؽ الطَّالبإجابات درجات متوسط بيف  إحصائيّْةداللة  وفرؽ ذوجد ي - 2

 العمميَّة التَّربيةمف حيث مستوى األداء في  التَّدريست منخفضات قمؽ االطَّالبإجابات درجات متوسط 
 .التَّدريسات منخفضات قمؽ الطَّالب، لصالح (الصَّؼ)ميارة إدارة 

 الذَّاتات مرتفعات مفيوـ الطَّالبإجابات  درجات متوسطبيف  إحصائيّْةداللة  وفرؽ ذوجد ي – 3
األكاديمي مف حيث مستوى  الذَّاتت منخفضات مفيوـ االطَّالبإجابات درجات متوسط األكاديمي و 
 األكاديمي. الذَّاتات مرتفعات مفيـو الطَّالب، لصالح (الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةاألداء في 

 اتمعمّْمػػال اتالطَّالبػاألكػاديمي لػدى  الػػذَّاتبػيف مفيػـو  إحصػائيّْةذات داللػػة ارتباطيػة عبلقػة توجػد  - 4
 .العمميَّة التَّربيةفي  ئيفى أداوبيف مستو 

 اتالطَّالبػػػلػػدى  التَّعمػػػيـ عمميَّػػةبػػػيف القمػػؽ المصػػػاحب ل إحصػػائيّْةذات داللػػػة ارتباطيػػة عبلقػػػة توجػػد  - 5
 .العمميَّة التَّربيةفي  ئيفمستوى أداو  اتمعمّْم/ال
ي فػي تػأثيره عمػى أداء األكاديم الذَّاتومفيـو  التَّدريسبيف كؿ مف قمؽ  إحصائيَّاً يوجد تفاعؿ داؿ  - 6

 .العمميَّة التَّربية( في الصَّؼات )ميارة إدارة الطَّالب
ػػؼ)ميػػارة إدارة  العمميَّػػة التَّربيػػةات فػػي الطَّالبػػيمكػػف التنبػػؤ بمسػػتوى أداء  - 7 ( مػػف خػػبلؿ درجػػاتيف الصَّ

 (.التَّدريس ، قمؽاألكاديمي الذَّاتمفيـو ) يفمقياسالعمى 

   البحث:مقترحات  - 3-6
 ةلمطَّالبامج تييئة نبر  اباعتبارى العمميَّة التَّربيةبرنامج  في وبشكؿ خاص الصَّؼإدارة ىتماـ باال -

 .التَّعميـقبؿ البدء بمينة  ةمعمّْمال
 الصَّؼوميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةات ببرنامج معمّْمالات/الطَّالبعقد ندوات وورش عمؿ لتعريؼ  -

 و.وطرؽ تنفيذه والمياـ المنوطة ب
 الطَّمبةوالمشرفيف األكاديمييف مع  كميَّةبال العمميَّة التَّربيةعقد لقاءات دورية بيف المسؤوليف عف  -

 لى أىـ المشكبلت التي تواجييـ ووضع الحموؿ المناسبة ليا.إ عرَّؼتيف لممعمّْمال
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 التَّدريببؿ بصورة منظمة ق اتمعمّْمالات/الطَّالببيف المشرفيف األكاديمييف و استمرارية االتصاؿ  -
ومناقشة   العمميَّة التَّربيةفي حاؿ وجود أي استفسار عف برنامج وتقديـ االستشارات البلزمة،

 .الدَّرس، بعد عرض في جوانب القوة والضعؼ في األداء أوال بأوؿات معمّْمات/الالطَّالب
وتنفيذ أنشطتيا بدقة  كميَّةخؿ الالتي تتـ دا( العمميَّة التَّربية)برنامج االىتماـ بمرحمة اإلعداد والتييئة  -

 وكفاءة.
 معمّْـالتيدؼ إلى تعريؼ  العمميَّة التَّربيةمف قبؿ مشرفي  كميَّةفي ال وندوات تدريبيَّةدورات  إجراء -

فيّْةبأنواع المشكبلت   األساليب الوقائية منيا. اتخاذوكيفية  الصَّ
فيّْ خبرات وميارات اإلدارة  يفمعمّْمالضرورة إكساب  - ة الدّْراسفي مرحمة إعدادىـ خبلؿ فترة  ةالصَّ

 .التَّعميـوأثناء الخدمة في حقؿ 
فيّْة)اإلدارة مقرر  نقؿ  - ية( مف الفصؿ الثاني السنة الرابعة إلى الفصؿ الثاني السنة مدَّرسوال الصَّ

وكي ( التَّعميـالجانب األكاديمي الذي يتعمؽ بمينة المستقبؿ )مينة  الطَّالبة، حتى تكتسب الثالثة
 .العمميَّة التَّربيةتستطيع تطبيؽ ىذه المعمومات بشكؿ ميداني مف خبلؿ برنامج 

داخؿ حجرة االجتماعيّْة ، وتعزيز المعايير التَّبلمذةيف بتدعيـ العبلقات اإلنسانية مع معمّْمقياـ ال -
 رتيا.  مما ينعكس في جودة إدا الطَّالبو  معمّْـة التي توجو بدورىا سموكيات كؿ مف الالدّْراس

تقديـ الدعـ المعنوي مف قبؿ األىؿ لؤلبناء، األمر الذي يكوف لدييـ مفيـو ذات إيجابي عف  -
ذواتيـ، ألف األفراد يقيموف ذواتيـ ويفيمونيا مف خبلؿ المعمومات التي يزودىـ بيا اآلخروف 

 ليـ. بالنّْسبةالميموف 
ي عمى أساس المقارنة، ألنو عندما التقميؿ مف المقارنة مع اآلخريف، وتكويف مفيوـ ذات أكاديم -

 والتركيز  عمى استيعاب المعمومات، نفسيا مع طالبة لدييا مستوى القدرة ةمعمّْمال/ الطَّالبةتقارف 
 مرتفع، ستكوف مفيـو ذات سمبي عف نفسيا.

ف ألف ذلؾ يحس والتأكيد عمى الجوانب اإليجابية لدييا، ةمعمّْمالة/لمطَّالبالدعـ والتشجيع المستمر  -
 مف مفيوميا عف ذاتيا.

 العمميَّة التَّربيةبما يحتمؿ أف يقابميا مف عوائؽ ومشكبلت أثناء برنامج  ةمعمّْمال/ الطَّالبةتعريؼ  -
 حتى تكوف مستعدة لمواجيتيا، ولمتخفيؼ مف شعور القمؽ لدييا.

ت بينيـ وبيف مف خبلؿ عقد جمسا التَّبلمذةات بأساليب التعامؿ مع معمّْمات/ الالطَّالبتعريؼ     -
 .الصَّؼداخؿ  التَّبلمذة، لتخفيؼ القمؽ لدييـ في حاؿ مواجية أي مشكمة مع الصَّؼ معمّْـ
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 مقترحات لبحوث أخرى:  - 4-6
بالجامعات  التَّربية كميَّات صؼ في معمّْـلدى طمبة لمدراسة الحالية  دراسة مشابيةإجراء يمكف  – 1

 األكاديمي الذَّاتومفيوـ  التَّدريسفي ضوء كؿ مف قمؽ  العمميَّة التَّربيةمستوى األداء في  حوؿ السورية
 ة الحالية.الدّْراسومقارنتيا بنتائج 

 الطَّمبةمف وجية نظر المشرفيف عمى  العمميَّة التَّربيةمستوى األداء في  إجراء دراسة حوؿيمكف  – 2
 بالجامعات السورية.  التَّربية كميَّاتفي 
 التَّربية كميَّاتصؼ في  معمّْـلدى طمبة  العمميَّة التَّربية مشكبلت ؿإجراء دراسة حو  يمكف- 3

 بالجامعات السورية. 
 التَّربية كميَّاتب العمميَّة التَّربيةفي  الطَّمبةالكفايات المينية لممشرفيف عمى  إجراء دراسة حوؿيمكف  – 4

 الجامعات السورية. في 
في  التَّربية كميَّاتب العمميَّة التَّربية ر الجودة الشاممة فيمدى تحقؽ معايي إجراء دراسة حوؿيمكف  – 5

 . العمميَّة التَّربيةضوء المعايير العالمية لبرنامج 
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 ممخص البحث بالمغة العربية
في ضوء كل من  التَّربية كميَّةمن طالبات  عيِّنةلدى  العمميَّة التَّربيةمستوى األداء في 

 األكاديمي الذَّاتم ومفيو  التَّدريسقمق 
 
 الممخص

ومستوى أداء  الصَّؼات عمى مقياس إدارة الطَّالبلعبلقة بيف درجات ا تعرُّؼ إلى ةالدّْراسيدؼ ت        
ات مرتفعات قمؽ الطَّالبالفروؽ بيف متوسطي درجات  تعرُّؼ، و العمميَّة التَّربيةات في معمّْمات/الالطَّالب

الفروؽ بيف  تعرُّؼ، وكذلؾ العمميَّة التَّربيةمف حيث مستوى أداء  ريسالتَّدومنخفضات قمؽ  التَّدريس
األكاديمي مف  الذَّاتاألكاديمي ومنخفضات مفيـو  الذَّاتات مرتفعات مفيوـ الطَّالبمتوسطي درجات 
 ـمعمّْ لدى طالبات  التَّدريسالعبلقة بيف قمؽ  تعرُّؼكما تيدؼ  إلى  .العمميَّة التَّربيةحيث مستوى أداء 

األكاديمي  الذَّاتالعبلقة بيف مفيـو ، وكذلؾ العمميَّة التَّربيةالسنة الرابعة ومستوى األداء في  الصَّؼ
إلى التفاعؿ  تعرُّؼالومف ثـ  .العمميَّة التَّربيةالسنة الرابعة ومستوى األداء في  الصَّؼ معمّْـلدى طالبات 

صؼ وأثره عمى مستوى  معمّْـطالبات السنة الرابعة  األكاديمي لدى الذَّاتومفيوـ  التَّدريسبيف قمؽ 
( الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةات في الطَّالبالتنبؤ بمستوى أداء وكذلؾ  العمميَّة التَّربيةأدائيف في 

 األكاديمي. الذَّاتومفيـو  التَّدريسات عمى مقياس قمؽ الطَّالبمف خبلؿ درجات 

، عمى (2014/2015ي )الدّْراسلعاـ اخبلؿ وطبقت  ج الوصفي التحميمي،المني ةالدّْراس تاستخدم
 ( طالبة. 164)شممت  طرطوس بجامعة التَّربية كميَّةفي  الصَّؼ معمّْـالسنة الرابعة/ الباتطمف  عيّْنة

 الباحثة األدوات اآلتية:  استخدمت ةالدّْراس أىداؼ لتحقيؽ

 .الصَّؼمقياس إدارة  -

 .األكاديمي الذَّاتـ مقياس تقويـ مفيو  -

 .التَّدريسمقياس قمؽ  -

 .بطرطوس التَّربية كميَّةالمستخدمة في  العمميَّة التَّربيةبطاقة تقييـ طالبات  -
 :أىميا النَّتائجإلى مجموعة من  ةالدِّراست توصم

 وبيف مستوى أداء الصَّؼإلدارة  كميَّةال الدَّرجةبيف  إحصائيّْةتوجد عبلقة ذات داللة  - 1
 .العمميَّة التَّربيةات في معمّْمات/الالطَّالب
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ومتوسط  التَّدريسات مرتفعات قمؽ الطَّالببيف متوسط إجابات  إحصائيّْةفروؽ ذات داللة  توجد – 2
)ميارة إدارة  العمميَّة التَّربيةمف حيث مستوى األداء في  التَّدريسات منخفضات قمؽ الطَّالبإجابات 
 (.الصَّؼ

األكاديمي  الذَّاتات مرتفعات مفيـو الطَّالبمتوسط إجابات بيف  إحصائيّْةذات داللة  فروؽتوجد  – 3
 التَّربيةاألكاديمي مف حيث مستوى األداء في  الذَّاتات منخفضات مفيوـ الطَّالبومتوسط إجابات 

 (.الصَّؼ)ميارة إدارة  العمميَّة
ات وبػػيف معمّْمػػال/ات الطَّالبػػاألكػػاديمي لػػدى  الػػذَّاتبػػيف مفيػػـو  إحصػػائيّْةتوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة  - 4

 .العمميَّة التَّربيةمستوى أدائيف في 
ات معمّْمػػات /الالطَّالبػػلػػدى  التَّعمػػيـ عمميَّػػةبػػيف القمػػؽ المصػػاحب ل إحصػػائيّْةتوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة  - 5

 .العمميَّة التَّربيةومستوى أدائيف في 
األكاديمي فػي تػأثيره عمػى أداء  الذَّاتومفيـو  التَّدريسقمؽ بيف كؿ مف  إحصائيَّاً يوجد تفاعؿ داؿ  - 6

 .العمميَّة التَّربية( في الصَّؼات )ميارة إدارة الطَّالب
ػػؼ)ميػػارة إدارة  العمميَّػػة التَّربيػػةات فػػي الطَّالبػػيمكػػف التنبػػؤ بمسػػتوى أداء  - 7 ( مػػف خػػبلؿ درجػػاتيف الصَّ

 (.التَّدريس األكاديمي، قمؽ الذَّاتعمى المقياسيف )مفيـو 
 ة مقترحات عدة، منيا:الدّْراسوقدمت 

 ةمعمّْمالة لمطَّالبباعتباره برامج تييئة  العمميَّة التَّربيةبرنامج  في بشكؿ خاص الصَّؼاالىتماـ بإدارة  -
 .التَّعميـقبؿ البدء بمينة 

 /الطَّمبةاديمييف مع والمشرفيف األك كميَّةبال العمميَّة التَّربيةعقد لقاءات دورية بيف المسؤوليف عف  -
 .لى أىـ المشكبلت التي تواجييـ ووضع الحموؿ المناسبة لياإ تعرُّؼيف لممعمّْمال

 وتنفيذ أنشطتيا بدقة وكفاءة. كميَّةاالىتماـ بمرحمة اإلعداد والتييئة التي تتـ داخؿ ال -

 األكاديمي. اتالذَّ ، مفيوم التَّدريس، قمق العمميَّة التَّربية األداء، ت المفتاحية:كمَّماال
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 (الجودة في تكويف ال2006األحمد، خالد ،)ىيئة الموسوعة العربية، دمشؽ، سوريا.معمّْـ ، 
 ( 2001األسطؿ، إبراىيـ حامد:)  والعموـ األساسية بجامعة  ربيةالتَّ  كميَّةقمؽ الرياضيات لدى طمبة

والعمـو  التَّربية كميَّة – ةالتَّربويات، قسـ العموـ متغيّْر العجماف لمعموـ والتكنولوجيا وعبلقتو ببعض 
 اإلمارات العربية المتحدة.  –مقر العيف  –شبكة جامعة عجماف لمعموـ والتكنولوجيا  –األساسية 

 ( دراسة العبلقة بي2003األسود، فايز :) الطَّمبةومستوى الطموح لدى  الذَّاتف مستوى القمؽ ومفيوـ 
 الجامعييف في دولة فمسطيف، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة األقصى، غزة : فمسطيف.

 ( 2004آؿ زمانا، ابراىيـ صالح عمي ،)عوبات في  العمميَّة التَّربيةالتي تواجو طبلب برنامج  الصَّ
ؾ في المممكة العربية السعودية . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة يف بمنطقة تبو معمّْمال كميَّة

 األردنية، عماف، األردف.
 ( 1997البراوني، ثوبية ،)عوبات والعمـو  التَّربية كميَّةوف الجدد خريجو معمّْمالتي يواجييا ال الصَّ

األوؿ،  التَّربويممؤتمر اإلسبلمية، جامعة السمطاف قابوس)دراسة تتبعية ميدانية(. ورقة عمؿ مقدمة ل
 والعمـو اإلسبلمية      التَّربية كميَّةوتحديد المستقبؿ، جامعة السمطاف قابوس، التَّربيةاتجاىات 

   ( عبلقة مفيوـ  2009بركات، زياد ،)بمستوى الطموح لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة  الذَّات
 فمسطيف.ات، جامعة القدس المفتوحة، متغيّْر الوعبلقتيما ببعض 

  ( تقويـ الكفاءة 2007بركات، مايا :)رسالة النفسيّْ وعبلقتيا بإدارة الفصؿ واالحتراؽ  معمّْـية لمالذَّات ،
 ماجستير غير منشورة، جامعة القاىرة، مصر.

  ،رسالة دكتوراه في عمـ الشخصيّْةات متغيّْر الوعبلقتيما بعدد مف  التَّعمـ، أسموبا 2009جديد، لبنى ،
 عة دمشؽ.  النفس، جام
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 (مشكبلت 2010الجيماني، خالد محمد ،)كميَّةالسنة الرابعة في  الصَّؼ معمّْـلطبلب  العمميَّة التَّربية 
 ، دمشؽ، سوريا. التَّربية كميَّة،التَّدريسبجامعة دمشؽ،رسالة ماجستير في المناىج وطرائؽ  التَّربية

 بجامعة القدس  العمميَّة لمتَّربيةيمية ناقدة (: دراسة تحم2010؛ الخطيب، عامر ) عمي الجرجاوي، زياد
 .التعميميَّةالمفتوحة، جامعة القدس المفتوحة، منطقة غزة 

  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، التَّعميـية ركَّز ية والمالذَّات، اإلدارة 2006حسيف، سبلمة ،
 (.196) اإلسكندرية، مصر،

  (، الجامعة 4قـ)ر  ةالتَّربويوأنواع القمؽ، النشرة  العمميَّة التَّربيةطالب  (:2004) حمس، داود درويش
 ، غزة.(4-1اإلسبلمية، )

 ( واقع 2005حماد، شريؼ :)في مناطؽ جامعة القدس المفتوحة بمحافظات غزة مف  العمميَّة التَّربيةـ
 .1، ع13ـات اإلنسانية ( الدّْراسوجية نظر الدارسيف، غزة: مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة 

  (واقع 2005حماد، شريؼ عمي :)في مناطؽ جامعة القدس المفتوحة بمحافظة غزة  العمميَّة التَّربية
 ات اإلنسانية( المجمد الثالث عشر. الدّْراسمف وجية نظر الدارسيف، مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة 

 ( قياس مستوى أداء الميارات 2005حماديف، فخري فريد :)ات الدّْراسي معمّْم مبةالطَّ لدى  تدريسيَّةال
، جامعة ةالتَّربويالعممي لدييـ، المجمة  التَّحصيؿفي مستوى الدبموـ العاـ وعبلقتيا باالجتماعيّْة 

  (.194 -151( ص )74) ،(9) عالكويت 
 (2001حمداف، محمد زياد)التَّربيةيف مفاىيميا وكفاياتيا، دار معمّْمال لمطَّمبة العمميَّة التَّربية 

 ، دمشؽ، سوريا.6ة،طالحديث
 (، مفيوـ 2001حنوف، رسمية ،)ي لدى طمبة جامعة النجاح الدّْراسوالمستوى  كميَّةوعبلقتو بال الذَّات

 الوطنية، االردف.
  ،(47، دار صفاء، عماف، )1ي، طمدَّرسال الصَّؼ، إدارة 2002الخميمي، أمؿ 
  (العبلقة بيف مفيوـ 2000خنفر، صبحي :)ي كما يدركيا التَّحصيمح والفشؿ وعوامؿ النجا الذَّات

 طبلب المرحمة الثانوية في األردف، رسالة ماجستير، جامعة اليرموؾ، إربد، األردف.
  (مشكبلت  2010خوالدة، مصطفى ؛ أحميدة، فتحي  ،)يف معمّْمالتي تواجو طمب ال العمميَّة التَّربية

 ـ، النفسيّْةو  ةالتَّربويمشؽ لمعموـ الممكة رانيا، مجمة جامعة د كميَّةفي تخصص تربية الطفؿ في 
 .(3) ع(، 26)

 ( 1999خيري، محمد السيد ) القاىرة: دار الفكر العربي.النفسيّْ اإلحصاء في البحوث . 

  جامعة دمشؽ، سوريا.  (،2012)التَّربية كميَّةدليؿ 
 ،ي الدّْراساز في اإلنج التَّعمـي لذوي صعوبات التَّدريب، أثر البرنامج 2008الريموني، ىيثـ يوسؼ

 ، عماف، دار الحامد. الذَّاتومفيـو 
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 ات مثؿ الجنس متغيّْر ال(: مستوى القمؽ لدى طمبة البكالوريوس، وعبلقتو ببعض 2002) الزعبي
 ، األردف.غير منشورة والتخصص األكاديمي، رسالة دكتوراه الدّْراسيةومستوى السنة 

  ،دار الفكر 1منظومة الجودة الشاممة، ط فيّْةالصَّ ية و مدَّرس، اإلدارة ال2008الزىيري، إبراىيـ ،
 (.126العربي، القاىرة، )

  ،دار النشر لمجامعات، الجزء األوؿ، القاىرة.1(: عمـ النفس المعرفي، ط2001) الزيات، فتحي ، 
  ( دراسة تقويمية ألساليب إدارة 2006سابؽ، ىانـ أحمد فؤاد  :)ي في مصر في مدَّرسال الصَّؼ

 غير منشورة، جامعة بنيا. ماجستيرالعالمية المعاصرة، رسالة  ضوء االتجاىات
 (1993سعادة، يوسؼ ،)التّقويـأنماطو، تحديد احتياجاتو وبرامجو و  -أىميتو والحاجة إليو التَّدريب 

 المناسب لو، القاىرة، الدار الشرقية لمطباعة والنشر والتوزيع.
  ،عماف: دار الفكر لمطباعة والنشر.التَّطبيؽو  ظريةالنَّ بيف  العمميَّة التَّربية (2000)سعد، محمود ، 
   طاىر ، ف(: تقويـ االتجاىات نحو كفايتي التواصؿ 2007) الغافري، ىاشؿو سمـو دارة الصَّ ي وا 

ات منطقة الظاىرة جنوب في سمطنة عماف، مجمة معمّْمبعبري و  التَّربية كميَّةلدى طالبات  الصَّؼ
 .1ع، 5ـوعمـ النفس،  يةلمتَّرباتحاد الجامعات العربية 

 (مشكبلت 2003سميماف، جماؿ ،)في جامعات" دمشؽ،  التَّربوي التَّأىيؿلطمبة دبموـ  العمميَّة التَّربية
 ،العدد األوؿ.  23، المجمدلمتَّربيةالبعث، تشريف(، المجمة العربية 

  ( مشكبلت 2009شاىيف، محمد أحمد عاـ :)في جامعة  العمميَّة التَّربيةالميداني لمقرر  التَّطبيؽ
 .11عات، الدّْراسالقدس المفتوحة مف وجية نظر الدارسيف، مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث و 

 ( قمؽ 2005شعيب، عمي محمود :)والتخصص  الشخصيّْةات متغيّْر الوعبلقتو ببعض  التَّدريس
 ة عماف.بسمطن التَّربوي التَّأىيؿلدى طبلب معيد  التَّدريسواالتجاه نحو مينة 

 ( 2003الشيخ، دعد):  ة، دار كيواف، دمشؽ، سوري1بيف الطفولة والمراىقة، ط الذَّاتمفيـو. 
 ( مدى اكتساب 2005الصمادي، عقمة؛ جاموس، عبد الكريـ :)التَّربية كميَّةيف في معمّْمال الطَّمبة 

يف المتعاونيف معمّْموالمف وجية نظر مديري المدارس المتعاونة  تدريسيَّةالبجامعة اليرموؾ لمكفايات 
 يف أنفسيـ، مجمة جامعة الممؾ سعود.معمّْمال الطَّمبةو 

 التَّربيةبجامعة دمشؽ،  التَّربية كميَّةفي  العمميَّة التَّربية(، دليؿ مشرفي 1997محمد وحيد) ،صياـ 
 ، منشورات جامعة دمشؽ، سوريا.ةالتَّربوي العمميَّةوأىميتيا في  العمميَّة

 213، عمـ النفس، دار الحكمة لمطباعة والنشر، بغداد، ( 1993) ، يسلو   ،الطَّالب. 
  ،دار الشروؽ :، عمافالتَّربية، أساسيات في ( 2004)الطراونة، خميؼ. 
 ( مشكبلت 2002الطويؿ، حسف :)عمـو الرياضة في جامعة مؤتة،  كميَّةالميداني لدى طمبة  التَّدريب

 ردنية.، الجامعة األةالتَّربويدراسات العمـو 
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  ( أداء طمبة مساؽ 1999العاجز، فؤاد عمي ؛ حماد، خميؿ عبد الفتاح :)كميَّاتب العمميَّة التَّربية 
 األوؿ. ع، 7ـفي الجامعات الفمسطينية  دراسة تقويمية،  التَّربية

 معمّْـوف في تخصص معمّْمال الطَّمبةكما يراىا  العمميَّة التَّربيةمشكبلت  (:2004) العبادي، حامد 
 .،31ـ ، جامعة اليرموؾ،ةالتَّربوي، دراسات العمـو التَّدريسوعبلقتيا باتجاىاتيـ نحو مينة  الصَّؼ

  ( تأثير قمؽ  1995عبد الرحيـ، أنور رياض ؛ العمادي ، أمينة عباس " ، )التَّربيةفي أداء  التَّدريس 
، جامعة الكويت ، العدد  ةالتَّربويجمة بجامعة قطر" ، الم التَّربية كميَّةمف طالبات  عيّْنةلدى  العمميَّة

 ( . 142 – 111( ، ص ) 9( المجمد )  34) 
  ( مفيوـ 2003عبد العمي، ميند عبد سميـ ؛ عساؼ، عبد محمد ،)ات متغيّْر الثر بعض أو  الذَّات

ي ي المحمة الثانوية الحكومية في محافظتمعمّْملدى  النفسيّْ الديموغرافية وعبلقتيا بظاىرة االحتراؽ 
 جنيف وفمسطيف.

  ( درجة القمؽ لدى طمبة جامعات الضفة الغربية في فمسطيف وعبلقتيا 2005عثماف، عايد محمد :)
 ات، جامعة الضفة الغربية، فمسطيف.متغيّْر الببعض 

 (عبلقة تشكيؿ ىوية األنا بكؿ مف مفيوـ 2003عسيري، عبير ،)واالجتماعي  النفسيّْ والتوافؽ  الذَّات
العربي لدوؿ الخميخ،  التَّربيةمف طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ، مكتبة  ةعيّْنالعاـ لدى 

 السعودية.     
  ،(77، دار المشرؽ عماف، )التَّربوي، اإلدارة واإلشراؼ 2006عمي، كريـ 
 ( مناىج وأساليب البحث العممي. عماف: دار صفاء 2000عمياف، ربحي وغنيـ، عثماف محمد :)

 لمنشر.
 ودافعية اإلنجاز  الذَّات(،التفكير العقبلني والتفكير غير العقبلني ومفيوـ 2009ي، غـر اهلل)الغامد

العربي لدوؿ  التَّربيةمف المراىقيف المتفوقيف دراسيّا والعادييف بمدينة مكة وجدة ، مكتب  عيّْنةلدى 
 الخميخ، السعودية.     

  ات لدى طمبة الثانوية العامة بمدارس متغيّْر ال(: القمؽ وعبلقتو ببعض 2000) ، محمدغراب
 محافظات غزة، رسالة ماجستير، فمسطيف.

 ( العوامؿ المرتبطة بأداء 1991غوني، منصور احمد " ،)كميَّةلدى طبلب وطالبات  العمميَّة التَّربية 
 219( ، ص  3، العدد ) ةالتَّربوي) دراسة مسحية وصفية ("، مجمة الممؾ عبد العزيز العموـ  التَّربية

– 236 . 
 منشورات جامعة التَّربية كميَّة، جامعة دمشؽ العمميَّة التَّربية(، دليؿ 2007( فتح اهلل، عبد الكريـ ،

 دمشؽ، سوريا. 
  األسرية في  التَّربيةات معمّْمكما تدركيا  الصَّؼ(: درجة ممارسة ميارات إدارة 2005) فخرو، عائشة

 ، العدد الثامف.ةالتَّربوير، مجمة العمـو المرحمتيف اإلعدادية والثانوية بدولة قط
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 ( تقويـ أداء طمبة ال2008القاسـ، عبد الكريـ :)في  العمميَّة التَّربيةيف في الجانب العممي لمقرر معمّْم
، ـ ةالتَّربويو  النفسيّْةبجامعة القدس المفتوحة  مجمة العموـ  التعميميَّةفي منطقة نابمس  التَّربيةبرنامج 

 (.1)ع ( 9)
 (193، دار الشروؽ، عماف.)1رؤية تطبيقية، ط التَّدريستصميـ  (:2009) القرارعة، أحمد 
 قبؿ الخدمة، المنتدى  معمّْـمقترح لبرنامج تكاممي إلعداد ال تصوُّر،  (2009 )القبلؼ، نبيؿ عبد اهلل

 .بدولة الكويت معمّْـإعداد ال كميَّاتاألساسية في  التَّربية كميَّة، معمّْـالثالث لم
  ،دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، 1وعمـ النفس، ط التَّربوي، المعجـ (2006)القيسي، نايؼ ،

(47). 
 التعميـ عمـ االحصاء. وزارة(. 2014يونس ) أحمد وحمودي، وفاء ، عماد توما والقزاز والءكرش 

 العراؽ. التقني، جميورية التعميـ العممي، ىيئة والبحث العالي
 ،ف التَّعمـإدارة (: 2005) وآخروف الكسواني، مصطفى ، دار صفاء لمنشر، عماف، 1ي، طالصَّ

 (.27) األردف،
 كميَّةفي  العمميَّة التَّربية( بطاقة تقييـ طالبات 2014/2013في جامعة طرطوس ) التَّربية كميَّة 

 ، جامعة طرطوس.العمميَّة التَّربية، جامعة طرطوس، بيانات غير منشورة، قسـ التَّربية
 منشورات جامعة دمشؽ، التَّربية كميَّة، جامعة دمشؽ العمميَّة التَّربية(، دليؿ 2001عاف، أحمد)كن ،

 سوريا.  
  ،واالقتصادية واألكاديمية في االجتماعيّْة ، أثر العوامؿ 2007محافظة، سامح ،  زىير، الزغبي

، الجامعة 1/35، ع ةلتَّربويالدى طمبة الجامعة الياشمية، مجمة دراسات العموـ  الذَّاتتشكيؿ مفيـو 
 األردنية.

 (إعداد ال2005محمد، مصطفى؛ سمير محمد حوالة ،)وتنميتو وتدريبو، دار الفكر،عماف،  معمّْـ
 األردف. 

 ( برنامج مقرح لتطوير 2005المخبلفي، محمد عبده :)اليمف،بجامعة  التَّربية كميَّةفي  العمميَّة التَّربية 
 ف.مجمة الباحث الجامعي، اليم

 األكاديمي عمى االغتراب لدى تبلميذ  الذَّات( أثر التنشئة الوالدية ومفيوـ 2003) المدانات، رائد
 التاسع في محافظة الكرؾ، رسالة ماجستير، جامعة مؤنة، الكرؾ، األردف. الصَّؼ

   ،يف في المرحمة المتوسطة مدَّرس، مصادر الضغوط المينية لدى ال(2000)المشعاف، عويد سمطاف
 .96-65( 28)االجتماعيّْة الجسمية. مجمة العمـو  النفسيّْةولة الكويت وعبلقتيا باالضطرابات بد

  ،ف، إدارة (2000)منسي، حسف عمر   ، دار الكندي لمنشر والتوزيع، اربد، األردف، 1وؼ، طالصَّ
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 عوبات(،   2002حسف، عبد الحميد سعيد  ) النبياني، ىبلؿ بف زاىر ؛ ارسيف التي تواجو الد الصَّ
ي، مجمة الدّْراس التَّحصيؿ، جامعة السمطاف قابوس وعبلقتيا بالتَّربية كميَّةببرنامج الدبموـ العاـ في 

 (. 87 – 57(، ص ) 4)  ع(  3)  ـ، النفسيّْةو  ةالتَّربويالعمـ 
 األكاديمي وموقع الضبط عمى الدوافع  الذَّات(: أثر دافع اإلنجاز ومفيوـ 1991) النجداوي، حمود

 التاسع في مدينة عماف، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عماف. الصَّؼية لدى طبلب مدَّرسال
  ( واقع التفاعؿ 2004نصر الديف، جابر :)ف ة الجزائرية مجمة اتحاد الجامعات مدَّرسي داخؿ الالصَّ

 .1ع، 2ـوعمـ النفس،  لمتَّربيةالعربية 
 ،السعودية.،يالدّْراس التَّحصيؿعبلقتو بمستوى و  الذَّات(: مفيـو 2005) إبراىيـ النفيثاف 

.http://www.holo.net/show- 
      

  ( مفيوـ 1998نوفؿ، مفيد :)ات الديموغرافية لدى طمبة متغيّْر الاألكاديمي وتأثره ببعض  الذَّات
مس، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، التاسع في المدارس الحكومية في محافظة ناب الصَّؼ

 فمسطيف. 
 ( مشكبلت 2006ىندي، صالح ديب :)يف في تخصص معمّْمال الطَّمبةالميداني التي تواجو  التَّطبيؽ

 (.ةالتَّربويصؼ في الجامعة الياشمية، مجمة دراسات )العمـو  معمّْـ
 ( مشكبلت 2002ياسيف، محمد رياض )الحكومية  التَّربية كميَّةلدى طمبة  يدانّيةالم العمميَّة التَّربية

بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عيف شمس )البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى وعيف 
 شمس(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.holo.net/show-
http://www.holo.net/show-
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 (: 1رقم )الممحق 
 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 القسم مكان العمل االسم الرقم
 التَّربيةفمسفة          البعثجامعة  – التَّربية كميَّة محمد موسى د.  11
 عمم نفس تربوي جامعة البعث – التَّربية كميَّة يوسف خضور د. أ.  21
 تزبويَّةمناهج  جامعة البعث – التَّربية كميَّة .محمد اسماعيل د أ.  31

 طزائق تدريس الفلسفة جامعة طرطوس – التَّربية كميَّة هيثم أبو حمود د1  41

 علم نفس تزبوي جامعة طرطوس – التَّربية كميَّة منذر الشيخ د1  51

 التَّدريسأصول  جامعة حمب – التَّربية كميَّة أنور حميدوش د1  61
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 (2الممحق )
 تشرينجامعة 
  التَّربية كميَّة

 الطفلقسم تربية 
 

 
 العمميَّة التَّربيةصف في برنامج  معمِّمالسنة الرابعة/مارسو طالبات ت الذي الصَّف مقياس بعنوان )إدارة

ف النِّظاملحفظ   (يالصَّ
  طرطوسبجامعة  يةالتَّرب كميَّةصف في  معمِّمموجو إلى طالبات السنة الرابعة/

 
 المحترمة: ةمعمِّمال الطَّالبة

 تقـو الباحثة باإلعداد إلجراء دراسة بعنواف:
 التَّربية كميَّةمن طالبات  عيِّنةلدى  العمميَّة التَّربيةمستوى األداء في 

 األكاديمي الذَّاتومفيوم  التَّدريسفي ضوء كل من قمق 
 

صؼ في  معمّْـالسنة الرابعة/تمارسو طالبات  الذي الصَّؼ إدارة ؼتعرُّ ة إلى الدّْراستيدؼ ىذه           
نرجو منؾ قراءة فقرات االستبانة بتمعف، والتي  االستبانة. يرجى اإلجابة عمى عبارات العمميَّة التَّربيةبرنامج 

مناسبًا وذلؾ دقة وموضوعية بما ترونو  وذلؾ بإبداء رأيكـ بكؿومف ثـ اإلجابة،  الصَّؼكيفية إدارة  حدَّدت
 في المكاف المناسب عممًا أف المعمومات المقدمة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط ( )بوضع إشارة 

 

 :الشخصيِّةالبيانات  
 الجنس...............................   االسم................................ 
 ........................راسيةالدِّ السنة    االختصاص.........................

 

 أشكر لكم حسن تعاونكم                                                               
 ع  عمي حبيب الباحثة:                                                               

 
 
 
 
 

 



- 141 - 

 

 
 

 درجة اإلجابة العبارات الرقم
 أبداً  نادراً  ياناً أح غمباً  دائماً 

      الشغب. عف التمميذ يكؼ حتى اإلصبع أو بالقمـ الطاولة عمى أنقر  .1
      .المعنوي العقاب مف كنوع فيو لمجموس المشاغب لمتمميذ أخر مكانا أعيف  .2
      .الحصة مف االنتياء بعد انفراد عمى المشاغب التمميذ مع أتحدث  .3
      .الشغب في استمر إذا عميو لعقوبةا بإيقاع المشاغب التمميذ أىدد  .4
      .الشغب عف يكؼ حتى المشاغب التمميذ وجو في أصرخ  .5
      .الحصة أثناء في يفعمو لما انتبو وال المشاغب التمميذ أىمؿ  .6
 الحصة سير عمى الحفاظ مع المشاغب، التمميذ موقع باتجاه ببطء أتحرؾ  .7

 .طبيعي بشكؿ الدّْراسية
     

      .الشغب عف المشاغب التمميذ يكؼ حتى ،الدَّرس أثناء في وتيص أرفع  .8
      .المشاغب التمميذ باتجاه والعتاب المـو معاني تحمؿ نظره أوجو  .9

 عف يتوقؼ لـ أف يةمدَّرسال عبلماتو مف بعضاً  أخصـ بأف التمميذ أىدد  .10
 .الشغب

     

      .عميو قوبةالع وأطبؽ المناسب غير سموكو مسؤولية التمميذ أحمؿ  .11
      .الشغب عف نيائياً  يكؼ حتى مرات عدة المشاغب التمميذ أنبو  .12
 مف نوع( كالرحبلت أو كالرياضة) يحبيا نشاطات مف المشاغب التمميذ أحـر  .13

 .المعنوي العقاب
     

 أو الرسـ كالقراءة،) إضافية صفية بأعماؿ زمبلئو مع المشاغب التمميذ أشغؿ  .14
 (.الكتابة

     

 عنيـ المعروؼ التَّبلميذ وخاصة) التمميذ بو يقـو الذي السوي السموؾ أمتدح  .15
 (.بالشغب

     

      .الشغب سموؾ عف يتوقؼ حتى المشاغب لمطَّالب بالعصا ألوح  .16
      .الشغب عف يكؼ كي المشاغب لمطَّالب مني إشارة فمي عمى إصبعي أضع  .17
      .بسيط طابع ذات توتصرفا كانت إذا خاصة التمميذ مع أتسامح  .18
      .الشغب عف لكفو بسيطا لفظيا توبيخا المشاغب التمميذ أوبخ  .19
ف لمعقاب جذري حؿ إيجاد في ةمدَّرسال إدارة مع أتعاوف  .20       .يالصَّ
 مف لغيره عبرة يكوف حتى المشاغب التمميذ عمى البدني العقاب أوقع  .21

 .التَّبلميذ
     

 الحصة سير باستمرارية المساس دوف اليد أو الرأسب المشاغب لمتمميذ أشير  .22
 .الدّْراسية
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 درجة اإلجابة العبارات الرقم
 أبداً  نادراً  أحياناً  غمباً  دائماً 

 أسباب عف منو لبلستفسار ةمدَّرسال إلى المشاغب التمميذ أمر ولي أستدعي  .23
 .الشغب لسموؾ ولده تكرار

     

      .فييا يشاغب التي الدّْراسية حصةال مف المشاغب التمميذ أحـر  .24
ف الشغب موضوع أناقش  .25       .الصَّؼ تبلميذ مع جماعي بشكؿ يالصَّ
      .الحصة مف التمميذ يمؿ ال حتى التَّدريس وأساليب األنشطة في أنوع  .26
      .عقابو أمر يتولى كي ةمدَّرسال مدير إلى الصَّؼ مف المشاغب التمميذ أخرج  .27
      .التَّبلميذ نفوس مف الممؿ إلزالة والمرح السعادة مف جو فاءإض أتعمد  .28
      .بيـ االقتداء يتـ حتى الدّْراسية الحصة في يشاغبوف ال الذيف التَّبلميذ أمتدح  .29
 المعنوي العقاب أنواع مف كنوع المشاغب التمميذ عمى الصَّؼ تبلميذ أحرض  .30

 .لو
     

      .سموكو في يتمادى ال كي المشاغب التمميذ مف أتقرب  .31
      .الدّْراسية الحصة أثناء في مناقشتي في التمادي المشاغب لمطَّالب أسمح ال  .32
      .المشاغب التمميذ محاسبة في البدء معاني تحمؿ نظرة أوجو  .33
      .مخالفات مف يفعمو ما كؿ في التمميذ أمر ولي أمر إخبار أفضؿ  .34
ف الضبط قوانيف يالدّْراس اـالع بداية في لمتبلميذ أوضح  .35       .النّْظاـ وحفظ يالصَّ
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 (3الممحق )
 تشرينجامعة 
  التَّربية كميَّة

 الطفلقسم تربية 
 

 
 األكاديمي(  الذَّاتمقياس  بعنوان )تقويم مفيوم 

 المحترمة: ةمعمِّمال الطَّالبة
 تقـو الباحثة باإلعداد إلجراء دراسة بعنواف:

 التَّربية كميَّةمن طالبات  عيِّنةلدى  العمميَّة التَّربيةداء في مستوى األ
 األكاديمي الذَّاتومفيوم  التَّدريسفي ضوء كل من قمق 

 

  األكاديمي لدى طالبات الجامعة. الذَّاتمفيوم  تعرُّؼة إلى الدّْراستيدؼ ىذه         
يدؼ كؿ قسـ إلى قياس جانب مف جوانب مفيـو األكاديمي إلى أربعة أقساـ، وي الذَّاتينقسـ مقياس مفيـو 

( ضمف ىميّْة، األالذَّاتاألكاديمي األربعة )القدرة، االستجابة ومسؤولية البيئة، الضبط والسيطرة والتحكـ ب الذَّات
 (.الشخصيّْةأربعة أبعاد لمبيئة األكاديمية )المعرفي، االجتماعي، األنشطة البلصفية، 

عممًا أف ، دقة وموضوعية بما ترونو مناسباً ف معنا لئلجابة عمى بنود ىذا المقياس بيرجى منؾ التعاو           
 .المعمومات المقدمة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط

م حظة ىامة: العبارات مكررة في كل قسم من األقسام، واالخت ف في غاية كل قسم، وخيارات اإلجابة 
 عميو. 

 

 :الشخصيِّةالبيانات  
 الجنس...............................   االسم................................ 
 ........................الدِّراسيةالسنة    االختصاص.........................

 

 أشكر لكم حسن تعاونكم                                                               
 ع  عمي حبيب الباحثة:                                                               
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القساام األول: أجااب عاان العبااارات التاليااة ماان حيااث صاامتيا بكفاءتااك أو قاادرتك عمااى تحصاايميا، وذلااك بوضااع 
 لكل عبارة. بالنِّسبةالذي يعبر عن مقدرتك في المكان  (   )إشارة 

 
 درجة القدرة العبارات الرقم

 غير
 قادر 

قادر إلى 
 حد ما

 قادر

    استيعاب المعمومات التي تعطى في المحاضرات.  .1
    ـ المواد التي تعطى في المحاضرات.التمكف مف تعمُّ   .2
    أداء المياـ والواجبات التي تطمب مني في المحاضرات.  .3
    في االختبارات التي تطمب مني في المحاضرات.  جيّْداألداء ال  .4
    ة في الجامعة.جيّْدحصوؿ عبى درجات ال  .5
    إقامة صداقات في الجامعة.  .6
    يف ومخمصيف في الجامعة.جيّْداالحتفاظ بصديؽ أو اثنيف   .7
    لآلخريف في الجامعة. جيّْدأف أكوف صديؽ   .8
    أف أشعر بالسعادة بيف أصدقائي في الجامعة.  .9

    أف أتمتع بشعبية بيف زمبلئي في الجامعة.  .10
    المشاركة في الفروؽ الرياضية أو فرؽ األنشطة األخرى في الجامعة.  .11
    أف أكوف قائدًا لفريؽ رياضي أو فرؽ األنشطة األخرى في الجامعة.  .12
    ية في الجامعة.الّطبلبالمشاركة في نشاطات الييئة   .13
    ية( في الجامعة.المشاركة في األنشطة البلصفية )كالمشاريع االنتاجية، والحرفية، والفن  .14
ػػػػؿ  .15 فػػػػي األنشػػػػطة البلصػػػػفية )كالمشػػػػاريع االنتاجيػػػػة، والحرفيػػػػة، والفنيػػػػة( فػػػػي  المسػػػػؤوليّْة تحمُّ

 الجامعة.
   

    ( يمكف الوثوؽ بو. اإلداريّْةأو  التعميميَّةإيجاد شخص في الجامعة )صديؽ، عضو في الييئة   .16
( يمكف أف أتنػاقش اإلداريّْةأو  يميَّةالتعمإيجاد شخص في الجامعة )صديؽ، عضو في الييئة   .17

 .الشخصيّْةمعو في مشكبلتي 
   

( يزودنػػػػي اإلداريّْػػػػةأو  التعميميَّػػػػةإيجػػػػاد شػػػػخص فػػػػي الجامعػػػػة )صػػػػديؽ، عضػػػػو فػػػػي الييئػػػػة   .18
 بمعمومات عف المقررات، واألنشطة والموضوعات األكاديمية المرتبطة بيا.

   

( ييػتـ حقيقػة بػأف اإلداريّْػةأو  التعميميَّػةة إيجاد شخص في الجامعة )صديؽ، عضو فػي الييئػ  .19
 أكوف عمى ما يراـ.

   

( أنػػػاقش معػػػو اإلداريّْػػػةأو  التعميميَّػػػةإيجػػػاد شػػػخص فػػػي الجامعػػػة )صػػػديؽ، عضػػػو فػػػي الييئػػػة   .20
 الخطط حوؿ مستقبمي.
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تسايل لاك تحقياق  معيَّاةالجاالقسم الثاني: أجب عان العباارات التالياة مبيناًا رأياك فيماا إذا كانات البيئاة        
الاذي يعبار  العماودفاي  (   )إشاارة ىذه العبارات، ويقدم لك الدعم والفرص المناسبة لتحصيميا، وذلك بوضع 

 لكل عبارة. بالنِّسبةعن رأيك 
 درجة التحقيق العبارات الرقم

 دائماً  أحياناً  أبداً 
    استيعاب المعمومات التي تعطى في المحاضرات.  .1
    ـ المواد التي تعطى في المحاضرات.ف تعمُّ التمكف م  .2
    أداء المياـ والواجبات التي تطمب مني في المحاضرات.  .3
    في االختبارات التي تطمب مني في المحاضرات.  جيّْداألداء ال  .4
    ة في الجامعة.جيّْدالحصوؿ عبى درجات   .5
    إقامة صداقات في الجامعة.  .6
    يف ومخمصيف في الجامعة.جيّْدف االحتفاظ بصديؽ أو اثني  .7
    لآلخريف في الجامعة. جيّْدأف أكوف صديؽ   .8
    أف أشعر بالسعادة بيف أصدقائي في الجامعة.  .9

    أف أتمتع بشعبية بيف زمبلئي في الجامعة.  .10
    المشاركة في الفروؽ الرياضية أو فرؽ األنشطة األخرى في الجامعة.  .11
    رياضي أو فرؽ األنشطة األخرى في الجامعة. أف أكوف قائدًا لفريؽ  .12
    ية في الجامعة.الّطبلبالمشاركة في نشاطات الييئة   .13
    المشاركة في األنشطة البلصفية )كالمشاريع االنتاجية، والحرفية، والفنية( في الجامعة.  .14
ػػػػؿ  .15 والفنيػػػػة( فػػػػػي  فػػػػػي األنشػػػػطة البلصػػػػػفية )كالمشػػػػاريع االنتاجيػػػػة، والحرفيػػػػػة، المسػػػػؤوليّْة تحمُّ

 الجامعة.
   

    ( يمكف الوثوؽ بو. اإلداريّْةأو  التعميميَّةإيجاد شخص في الجامعة )صديؽ، عضو في الييئة   .16
( يمكػف أف أتنػاقش اإلداريّْػةأو  التعميميَّةإيجاد شخص في الجامعة )صديؽ، عضو في الييئة   .17

 .الشخصيّْةمعو في مشكبلتي 
   

( يزودنػػػػي اإلداريّْػػػػةأو  التعميميَّػػػػةديؽ، عضػػػػو فػػػػي الييئػػػػة إيجػػػػاد شػػػػخص فػػػػي الجامعػػػػة )صػػػػ  .18
 بمعمومات عف المقررات، واألنشطة والموضوعات األكاديمية المرتبطة بيا.

   

( ييػتـ حقيقػة بػأف اإلداريّْػةأو  التعميميَّػةإيجاد شخص في الجامعة )صػديؽ، عضػو فػي الييئػة   .19
 أكوف عمى ما يراـ.

   

( أنػػػاقش معػػػو اإلداريّْػػػةأو  التعميميَّػػػةيؽ، عضػػػو فػػػي الييئػػػة إيجػػػاد شػػػخص فػػػي الجامعػػػة )صػػػد  .20
 الخطط حوؿ مستقبمي.
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الاذي  الاذَّاتالقسم الثالث: أجاب عان العباارات التالياة مان حياث صامتيا بمقادار الضابط والقادرة عماى الاتحكم ب
عباار عاان مقاادار الااذي ي العمااودفااي  (   )إشااارة تشااعر بأنااك تممكااو فااي تحصاايل ىااذه العبااارات، وذلااك بوضااع 

 تحقيق ىذه العبارات بضبط وتحكم ذاتي منك. 
 درجة التحكم العبارات الرقم

أتحكم إلى  ال أتحكم
 حد ما

 أتحكم

    استيعاب المعمومات التي تعطى في المحاضرات.  .1
    ـ المواد التي تعطى في المحاضرات.التمكف مف تعمُّ   .2
    المحاضرات.أداء المياـ والواجبات التي تطمب مني في   .3
    في االختبارات التي تطمب مني في المحاضرات.  جيّْداألداء ال  .4
    ة في الجامعة.جيّْدالحصوؿ عبى درجات   .5
    إقامة صداقات في الجامعة.  .6
    يف ومخمصيف في الجامعة.جيّْداالحتفاظ بصديؽ أو اثنيف   .7
    لآلخريف في الجامعة. جيّْدأف أكوف صديؽ   .8
    عر بالسعادة بيف أصدقائي في الجامعة.أف أش  .9

    أف أتمتع بشعبية بيف زمبلئي في الجامعة.  .10
    المشاركة في الفروؽ الرياضية أو فرؽ األنشطة األخرى في الجامعة.  .11
    أف أكوف قائدًا لفريؽ رياضي أو فرؽ األنشطة األخرى في الجامعة.  .12
    الجامعة. ية فيالّطبلبالمشاركة في نشاطات الييئة   .13
    المشاركة في األنشطة البلصفية )كالمشاريع االنتاجية، والحرفية، والفنية( في الجامعة.  .14
ػػػػؿ  .15 فػػػػػي األنشػػػػطة البلصػػػػػفية )كالمشػػػػاريع االنتاجيػػػػة، والحرفيػػػػػة، والفنيػػػػة( فػػػػػي  المسػػػػؤوليّْة تحمُّ

 الجامعة.
   

    ( يمكف الوثوؽ بو. اإلداريّْةأو  التعميميَّةإيجاد شخص في الجامعة )صديؽ، عضو في الييئة   .16
( يمكػف أف أتنػاقش اإلداريّْػةأو  التعميميَّةإيجاد شخص في الجامعة )صديؽ، عضو في الييئة   .17

 .الشخصيّْةمعو في مشكبلتي 
   

( يزودنػػػػي اإلداريّْػػػػةأو  التعميميَّػػػػةإيجػػػػاد شػػػػخص فػػػػي الجامعػػػػة )صػػػػديؽ، عضػػػػو فػػػػي الييئػػػػة   .18
 والموضوعات األكاديمية المرتبطة بيا.بمعمومات عف المقررات، واألنشطة 

   

( ييػتـ حقيقػة بػأف اإلداريّْػةأو  التعميميَّػةإيجاد شخص في الجامعة )صػديؽ، عضػو فػي الييئػة   .19
 أكوف عمى ما يراـ.

   

( أنػػػاقش معػػػو اإلداريّْػػػةأو  التعميميَّػػػةإيجػػػاد شػػػخص فػػػي الجامعػػػة )صػػػديؽ، عضػػػو فػػػي الييئػػػة   .20
 الخطط حوؿ مستقبمي.
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، الجامعيَّاةالتاي تمتمكياا ىاذه العباارات فاي حياتاك  ىميِّاةقسم الرابع: أجب عن العباارات التالياة مان حياث األال
 الذي يعبر عن درجة اىتمامك بتحقيق كل عبارة من ىذه العبارات. العمودفي  (   )إشارة وذلك بوضع 

 

 درجة االىتمام العبارات الرقم
 ال أىتم
 

أىتم إلى 
 حد ما

 أىتم

    ستيعاب المعمومات التي تعطى في المحاضرات.ا  .1
    ـ المواد التي تعطى في المحاضرات.التمكف مف تعمُّ   .2
    أداء المياـ والواجبات التي تطمب مني في المحاضرات.  .3
    في االختبارات التي تطمب مني في المحاضرات.  جيّْداألداء ال  .4
    ة في الجامعة.جيّْدالحصوؿ عبى درجات   .5
    إقامة صداقات في الجامعة.  .6
    يف ومخمصيف في الجامعة.جيّْداالحتفاظ بصديؽ أو اثنيف   .7
    لآلخريف في الجامعة. جيّْدأف أكوف صديؽ   .8
    أف أشعر بالسعادة بيف أصدقائي في الجامعة.  .9

    أف أتمتع بشعبية بيف زمبلئي في الجامعة.  .10
    ؽ األنشطة األخرى في الجامعة.المشاركة في الفروؽ الرياضية أو فر   .11
    أف أكوف قائدًا لفريؽ رياضي أو فرؽ األنشطة األخرى في الجامعة.  .12
    ية في الجامعة.الّطبلبالمشاركة في نشاطات الييئة   .13
    المشاركة في األنشطة البلصفية )كالمشاريع االنتاجية، والحرفية، والفنية( في الجامعة.  .14
ػػػػؿ  .15 فػػػػػي األنشػػػػطة البلصػػػػػفية )كالمشػػػػاريع االنتاجيػػػػة، والحرفيػػػػػة، والفنيػػػػة( فػػػػػي  ةالمسػػػػؤوليّْ  تحمُّ

 الجامعة.
   

    ( يمكف الوثوؽ بو. اإلداريّْةأو  التعميميَّةإيجاد شخص في الجامعة )صديؽ، عضو في الييئة   .16
( يمكػف أف أتنػاقش اإلداريّْػةأو  التعميميَّةإيجاد شخص في الجامعة )صديؽ، عضو في الييئة   .17

 .الشخصيّْةمعو في مشكبلتي 
   

( يزودنػػػػي اإلداريّْػػػػةأو  التعميميَّػػػػةإيجػػػػاد شػػػػخص فػػػػي الجامعػػػػة )صػػػػديؽ، عضػػػػو فػػػػي الييئػػػػة   .18
 بمعمومات عف المقررات، واألنشطة والموضوعات األكاديمية المرتبطة بيا.

   

قػة بػأف ( ييػتـ حقياإلداريّْػةأو  التعميميَّػةإيجاد شخص في الجامعة )صػديؽ، عضػو فػي الييئػة   .19
 أكوف عمى ما يراـ.

   

( أنػػػاقش معػػػو اإلداريّْػػػةأو  التعميميَّػػػةإيجػػػاد شػػػخص فػػػي الجامعػػػة )صػػػديؽ، عضػػػو فػػػي الييئػػػة   .20
 الخطط حوؿ مستقبمي.
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 (4الممحق )
 ( قبل التحكيمالتَّدريسمقياس )قمق 

 تشرينجامعة 
  التَّربية كميَّة

 الطفلقسم تربية 
 

 
 ( العمميَّة التَّربيةفي برنامج  الصَّف معمِّملدى طالبات السنة الرابعة/  التَّدريسمقياس بعنوان )قمق 

 
 المحترمة: ةمعمِّمال الطَّالبة

 إلجراء دراسة بعنواف: تقـو الباحثة باإلعداد
 التَّربية كميَّةمن طالبات  عيِّنةلدى  العمميَّة التَّربيةمستوى األداء في 

 األكاديمي ذَّاتالومفيوم  التَّدريسفي ضوء كل من قمق 
 

في برنامج  الصَّف معمِّملدى طالبات السنة الرابعة/  التَّدريسقمق  تعرُّؼة إلى الدّْراستيدؼ ىذه         
   .العمميَّة التَّربية

والمواقؼ المختمفة  التَّدريسفيما يمي مجموعة مف العبارات التي تسأؿ عف أحاسيسؾ ومشاعرؾ تجاه مينة 
 كؿ عبارة ثبلث استجابات )نعـ، وأحيانًا، وال(.، وأماـ الصَّؼداخؿ 

بداء رأيكـ في العبارات التي  اندرجت تحت ىذا المقياس، وتعديؿ يرجى التكـر واالطبلع عمى المقياس، وا 
ضافة عبارات أخرى تروف  العبارات التي تروف ضرورة لتعدييا، وحذؼ العبارات التي تجدونيا غير مجدية، وا 

 ضرورة إلضافتيا.
 جزيؿ الشكر ولكـ

 ع  عمي حبيب الباحثة:                                                               
 

 :الشخصيِّةالبيانات  
 الجنس...............................   االسم................................ 
 ........................الدِّراسيةالسنة    االختصاص.........................
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 درجة القدرة العبارات الرقم
 ال أحياناً  نعم

    ة.مدَّرسيف بالمعمّْمأحاوؿ أف أبدو متماسكًا إذا كمفت بإدارة اجتماع لمجمس اآلباء وال  .1
    بسؤاؿ ال أعرؼ إجابتو في الفصؿ. الّطمبةال شؾ أنني سأفقد تركيزي إذا فاجئني أحد   .2
    يف.مدَّرسلحديث أماـ مجموعة مف زمبلئي في غرفة الأجد صعوبة في ا  .3
    سعادتي ال تقدر عند االنتياء مف تحضير الدروس التي سوؼ ألقييا عمى طبلبي.  .4
    ًا كفئًا.مدَّرسال أتوقع أنني سأكوف   .5
    مينة مف ليس لو مينة. التَّدريسحقيقة أف   .6
    ؽ معي النخفاض مستوى أداء ابنو.قد أفقد أعصابي إذا رأيت أولياء األمور يحق  .7
8.      
    لدي القدرة أف أقنع طبلبي ليؤدوا ما أكمفيـ بو مف واجبات منزلية.  .9

    داخؿ الفصؿ. الّطمبةبمقدوري السيطرة الكاممة عمى   .10
    .التَّدريسأنا لست سعيدًا بمينة   .11
    يجؼ حمقي كثيرًا عند بداية الشرح في كؿ حصة.  .12
    حينما يراقبني أحد الزائريف داخؿ الفصؿ. الدَّرسة في مواصمة عرض موضوع أجد صعوب  .13
    أتصرؼ بحكمة في المواقؼ المحرجة داخؿ الفصؿ.  .14
    ًا كفئًا.مدَّرسيعتقد اآلخروف أنني سأكوف   .15
    سؤااًل ال أستطيع الرد عميو. الّطمبةال أستطيع إخفاء عبلمات االرتباؾ إذا سألني أحد   .16
    ًا.مدَّرسف الصعب تصديؽ أنني سأكوف م  .17
    كؼء. مدَّرسيسيـ في تخريج  التَّربوي التَّأىيؿال شؾ أف برنامج   .18
    ال شؾ أف ضعؼ التفاعؿ بيني وبيف طبلبي يسبب لي بعض الضيؽ.  .19
    ة أنو قادـ لمشاىدتي.مدَّرسينتابني احساس بالخوؼ إذا أخبرني مدير ال  .20
    يف.مدَّرسمع زمبلئي في غرفة العادة أبدأ الحوار   .21
    ال أتوقع أنني سأنجح في جذا انتباه طبلبي لما أشرحو داخؿ الفصؿ.  .22
    مف الصعب عمّي أف أعترؼ لمطبلب أنني ال أعرؼ إجابة سؤاؿ ألحدىـ.  .23
    مع بداية كؿ حصة أشعر بصعوبة في تذكر أي مف المعمومات التي سألقييا عمييـ.  .24
    .التَّربوي التَّأىيؿًا كفئًا بدوف مدَّرسأنني مف الممكف أف أكوف لدي احساس   .25
لما أبذلو مف جيد مع طبلبػي داخػؿ  جيّْدية مؤشر مدَّرسأشعر بالقمؽ تجاه جعؿ االمتحانات ال  .26

 الفصؿ.
   

    أشعر بالخوؼ مف أف نتائج طبلبي ال تكوف بالمستوى المرتفع.  .27
    ًا كفئًا.مدَّرسلف يمنع مف أكوف  التَّدريسال زلت أعتقد أف خوفي مف مينة   .28
    المشاغبيف يمثموف ضغوطًا نفسية داخؿ الفصؿ. الّطمبةالشؾ اف   .29
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 ( بعد التحكيمالتَّدريسمقياس )قمق 
 تشرينجامعة 
  التَّربية كميَّة

 الطفلقسم تربية 
 

 
فال معمِّملدى طالبات السنة الرابعة/  التَّدريسمقياس بعنوان )قمق   ( العمميَّة التَّربيةفي برنامج  صَّ

 
 المحترمة: ةمعمِّمال الطَّالبة

 إلجراء دراسة بعنواف: تقـو الباحثة باإلعداد
 التَّربية كميَّةمن طالبات  عيِّنةلدى  العمميَّة التَّربيةمستوى األداء في 

 األكاديمي الذَّاتومفيوم  التَّدريسفي ضوء كل من قمق 
 

في برنامج  الصَّف معمِّملدى طالبات السنة الرابعة/  التَّدريسقمق  تعرُّؼة إلى لدّْراساتيدؼ ىذه         
   .العمميَّة التَّربية

والمواقؼ المختمفة  التَّدريسفيما يمي مجموعة مف العبارات التي تسأؿ عف أحاسيسؾ ومشاعرؾ تجاه مينة 
 ًا، وال(.، وأماـ كؿ عبارة ثبلث استجابات )نعـ، وأحيانالصَّؼداخؿ 
عند الخانة التي تمثؿ أنسب اختيار لما تشعر بو تجاه  (   ) إشارةالمطموب ىو قراءة كؿ عبارة ووضع     

عممًا أف المعمومات المقدمة لف تستخدـ إال ألغراض البحث ىذه العبارات، ال تترؾ عبارة إال وتجيب عمييا، 
 .العممي فقط

 

 :الشخصيِّةالبيانات  
 الجنس...............................   ....................... االسم.........

 ........................الدِّراسيةالسنة    االختصاص.........................
 

 أشكر لكم حسن تعاونكم                                                               
 ع  عمي حبيب الباحثة:                                                               
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 درجة القدرة العبارات الرقم
 ال أحياناً  نعم

    .الصَّؼصرؼ داخؿ أشؾ في قدرتي عمى حسف التّ   .1
    .الصَّؼحتى لو لـ أستطع اإلجابة عمى سؤاؿ تمميذي فإف ىذا لف يفقدني التركيز داخؿ   .2
    ضيؽ والتوتر حينما أقـو بتحضير دروسي.ينتابني إحساس بال  .3
    لف ينفذوا ما أطمبو منيـ.  الّطمبةأخشى أف   .4
    ة سوؼ يتابعني في إحدى الحصص.مدَّرسال أبدي اىتمامًا إذا عممت أف مدير ال  .5
    غير كؼء. مدَّرسيراودني إحساس أف زمبلئي يعتقدوف أنني   .6
    .الصَّؼداخؿ  الّطمبةى أشؾ أف بإمكاني السيطرة الكاممة عم  .7
    ًا سعيدًا بمينتي عكس ماكنت أتوقع.مدَّرسأشعر أنني سأكوف   .8
    يف.مدَّرسأجد صعوبة في الحديث عف زمبلئي في غرفة ال  .9

    ًا.معمّْممف داخمي أشعر أنني ال أصمح إال أف أكوف   .10
    لدي القدرة عمى جذب انتباه تبلميذي طواؿ الحصة.  .11
    .الصَّؼب عمّي االعتراؼ أماـ تبلميذي أنني ال أعرؼ إجابة سؤاؿ أحدىـ داخؿ مف الصع  .12
    .مدَّرسسأنجح في مينتي ك  .13
    في وجود أحد الزائريف كالموجو أو المدير. الدَّرسأجد صعوبة شديدة في استكماؿ شرح   .14
    .لصَّؼافي بعض األحياف أجد مشقة في تذكر المعمومات التي سأقـو بشرحيا داخؿ   .15
    يف بكؿ سيولة.مدَّرسأتحدث أماـ زمبلئي ال  .16
    .الصَّؼسؤااًل ال أعرؼ إجابتو داخؿ  الّطمبةأظؿ متماسكًا إذا سألني   .17
    لدي قدرة عمى توصيؿ المعمومات لذىف التمميذ بكؿ سيولة.  .18
الػذي أشػرحو  ولياء األمػور مػف عػدـ فيػـ ولػده لمػدرسأأصبح عصبيًا ومتييجًا إذا اشتكى أحد   .19

 ة.مدَّرسإلى مدير ال
   

    ًا ناجحًا.مدَّرسلدي إحساس أنني سأكوف   .20
    .مدَّرسات المميزة لي كالسّْمأحد  الصَّؼالتفاعؿ بيني وبيف طبلبي داخؿ   .21
    .العمميَّة التَّربيةلو لـ ألتحؽ ب التَّدريسي في ءتستقؿ كفا  .22
    .العمميَّة التَّربيةاه في برنامج أشعر أنني كنت أحتاج لجزء كبير مما أتمق  .23
سػػاعدني لكػػي أتبلفػػى أخطػػاء مػػف الممكػػف أف أقػػع فييػػا عنػػد ممارسػػتي  العمميَّػػة التَّربيػػةبرنػػامج   .24

 .التَّدريسمينة 
   

    .الصَّؼأشعر باالرتباؾ عندما يكوف المشرؼ وزمبلئي معي داخؿ   .25
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 (5الممحق )
 بطرطوس التَّربية كميَّةالمستخدمة في  يَّةالعمم التَّربيةبطاقة تقييم طالبات 
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 (6الممحق رقم )
 االستط عية  ةالدِّراس عيِّنة( معامل االتساق الداخمي ل1جدول )

 ألفا كرونباخ باستخدام معادلة الصَّفلمقياس إدارة 
إذا متوسط الثبات  الرقم

 حذف البند
إذا  اخت ف الثبات
 حذف البند

ترابط البند مع ترابط 
مجموعال  

ألفا كرونباخ إذا 
 حذف البند

11  113.47 227.741 0.637 0.807 

21  113.56 242.835 0.251 0.82 

31  113.34 223.265 0.685 0.804 

41  113.16 249.104 0.056 0.827 

51  114.03 247.257 0.1 0.825 

61  113.44 243.931 0.169 0.823 

71  112.59 251.217 0.023 0.826 

81  112.31 218.480 0.84 0.798 

91  112.84 244.394 0.145 0.824 

141  114.63 243.339 0.229 0.82 

111  114.63 243.339 0.229 0.82 

121  113.75 222.968 0.607 0.806 

131  114.63 243.339 0.229 0.82 

141  112.66 219.330 0.718 0.801 

151  112.69 244.931 0.14 0.824 

161  112.75 246.452 0.211 0.82 

171  113.09 245.959 0.163 0.822 

181  113.31 249.964 0.039 0.827 

191  114.53 236.902 0.335 0.817 

241  114.53 239.354 0.265 0.82 

211  114.56 242.383 0.217 0.821 

221  113.09 245.959 0.163 0.822 

231  112.59 223.991 0.754 0.803 

241  114.41 241.152 0.243 0.82 

251  112.53 236.451 0.416 0.814 

261  112.44 241.415 0.493 0.815 

271  114.59 245.281 0.149 0.823 

281  112.44 247.673 0.203 0.821 

291  112.44 243.931 0.382 0.817 

341  114.59 245.281 0.149 0.823 

311  112.16 249.104 0.245 0.82 

321  112.53 236.773 0.472 0.813 

331  112.81 237.835 0.507 0.813 

341  112.31 243.899 0.293 0.818 

351  111.81 243.835 0.548 0.816 
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 الصَّفة االستط عية لمقياس إدارة الدِّراس عيِّنة(: معام ت الثبات باإلعادة ل2) جدول
1تطبيق الرقم 2تطبيق   

11  81 81 

21  77 89 

31  107 114 

41  129 124 

51  126 121 

61  115 121 

71  117 119 

81  120 110 

91  111 102 

141  109 104 

111  121 122 

121  121 97 

131  80 78 

141  93 92 

151  95 108 

161  90 95 

171  116 125 

181  129 120 

191  135 129 

241  116 117 

211  114 114 

221  115 113 

231  105 105 

241  116 123 

251  108 89 

261  126 127 

271  127 100 

281  128 128 

291  141 141 

341  109 109 

311  104 104 

321  117 117 
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 (7الممحق رقم )
 ط عيةة االستالدِّراس عيِّنة( معامل االتساق الداخمي ل3جدول )

 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ األكاديمي الذَّاتمقياس تقويم مفيوم ل 
 متوسط الثبات الرقم

إذا حذف البند   
 اخت ف الثبات

إذا حذف البند   
 ترابط البند 

 مع ترابط المجموع
 ألفا كرونباخ

إذا حذف البند   
11  39.31 65.641 0.156 0.899 

21  39.38 65.339 0.182 0.898 

31  39.06 61.157 0.559 0.889 

41  39.00 63.161 0.328 0.896 

51  39.13 58.306 0.806 0.882 

61  39.09 58.152 0.759 0.883 

71  39.09 58.152 0.759 0.883 

81  38.63 65.016 0.305 0.895 

91  39.38 60.048 0.6 0.888 

141  39.59 60.701 0.564 0.889 

111  39.50 60.129 0.632 0.887 

121  39.94 59.351 0.736 0.884 

131  39.66 59.910 0.655 0.886 

141  39.75 62.645 0.398 0.894 

151  39.69 64.738 0.212 0.898 

161  39.47 64.838 0.178 0.9 

171  39.97 60.031 0.617 0.887 

181  39.47 57.483 0.722 0.883 

191  39.47 57.483 0.722 0.883 

241  39.34 61.330 0.371 0.896 

 ة االستط عيةالدِّراس نةعيِّ ( معامل االتساق الداخمي ل4جدول )
 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ األكاديمي الذَّاتمقياس تقويم مفيوم ل 

 متوسط الثبات الرقم
إذا حذف البند   

 اخت ف الثبات
إذا حذف البند   

 ترابط البند 
 مع ترابط المجموع

 ألفا كرونباخ
إذا حذف البند   

211  37.22 30.822 0.135 0.762 

221  37.03 30.676 0.26 0.755 

231  37.06 31.673 0.025 0.779 

241  37.09 30.862 0.116 0.764 

251  37.28 30.854 0.13 0.763 

261  37.25 30.129 0.227 0.757 

271  37.25 30.129 0.227 0.757 

281  36.97 29.386 0.299 0.752 

291  37.25 27.806 0.494 0.737 

341  37.28 28.660 0.333 0.75 

311  37.41 26.959 0.531 0.732 

321  37.44 26.319 0.602 0.725 

331  37.22 27.209 0.603 0.728 

341  37.22 27.209 0.603 0.728 

351  37.09 28.733 0.362 0.747 

361  37.38 30.500 0.155 0.762 

371  37.25 27.161 0.636 0.727 

381  37.69 30.415 0.214 0.757 

391  37.69 30.286 0.235 0.756 

441  37.69 30.286 0.235 0.756 
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 ة االستط عيةالدِّراس عيِّنةالتساق الداخمي ل( معامل ا5جدول )
 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ األكاديمي الذَّاتمقياس تقويم مفيوم ل 

 متوسط الثبات الرقم
إذا حذف البند   

 اخت ف الثبات
إذا حذف البند   

 ترابط البند 
 مع ترابط المجموع

 ألفا كرونباخ
إذا حذف البند   

411  38.31 21.383 0.513 0.733 

421  38.06 21.738 0.522 0.734 

431  38.19 23.060 0.488 0.742 

441  38.19 22.286 0.578 0.734 

451  37.78 24.112 0.154 0.761 

461  37.78 23.531 0.305 0.751 

471  37.78 23.596 0.292 0.752 

481  37.81 23.641 0.285 0.752 

491  38.06 23.609 0.268 0.753 

541  38.06 23.609 0.268 0.753 

511  38.28 23.564 0.275 0.753 

521  38.28 23.628 0.175 0.763 

531  38.06 23.222 0.214 0.76 

541  38.34 24.426 0.057 0.772 

551  38.25 23.161 0.259 0.755 

561  38.72 21.757 0.543 0.733 

571  38.56 22.383 0.456 0.74 

581  38.47 22.838 0.358 0.747 

591  38.78 22.112 0.432 0.741 

641  38.97 24.612 0.104 0.762 

 
 ة االستط عيةالدِّراس عيِّنة( معامل االتساق الداخمي ل6جدول )

 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ األكاديمي الذَّاتمقياس تقويم مفيوم ل 
 متوسط الثبات الرقم

إذا حذف البند   
 اخت ف الثبات

إذا حذف البند   
 ترابط البند 

 مع ترابط المجموع
 ألفا كرونباخ

إذا حذف البند   
611  32.63 42.565 0.773 0.858 

621  32.19 46.222 0.358 0.871 

631  32.56 42.125 0.803 0.857 

641  32.56 42.125 0.803 0.857 

651  32.19 40.028 0.733 0.856 

661  31.91 45.636 0.371 0.871 

671  32.28 39.047 0.756 0.855 

681  32.09 40.281 0.681 0.859 

691  32.34 41.523 0.648 0.86 

741  32.66 45.330 0.184 0.883 

711  33.06 45.222 0.46 0.868 

721  33.38 47.919 0.201 0.874 

731  33.09 44.475 0.348 0.873 

741  33.16 45.297 0.498 0.868 

751  32.97 46.031 0.315 0.872 

761  32.81 47.835 0.018 0.883 

771  32.97 47.580 0.088 0.878 

781  32.69 41.706 0.547 0.865 

791  33.09 44.281 0.629 0.864 

841  33.09 44.991 0.441 0.869 
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 (: معام ت الثبات باإلعادة 7) جدول
 ة االستط عيةالدِّراس عيِّنةعمى  األكاديمي الذَّاتمقياس تقويم مفيوم ل 

األول الجانب  الثاني الجانب  الثالث الجانب  الرابع الجانب   الجوانب ككل 
1تطبيق الرقم 2تطبيق  1تطبيق  2تطبيق  1تطبيق  2تطبيق  1تطبيق  2تطبيق  1تطبيق  2تطبيق   

11  35 35 37 37 35 35 31 31 138 138 

21  35 35 37 37 35 35 31 31 138 138 

31  31 31 34 34 31 31 37 37 129 129 

41  29 29 34 34 29 29 37 37 125 125 

51  29 29 34 34 29 29 37 37 125 125 

61  39 38 41 41 39 38 38 38 157 155 

71  42 41 41 41 42 41 38 38 163 161 

81  42 41 41 41 42 41 38 38 163 161 

91  45 44 44 44 45 44 35 35 169 167 

141  44 43 44 44 44 43 35 35 167 165 

111  44 43 44 44 44 43 35 35 167 165 

121  42 41 44 44 42 41 35 35 163 161 

131  34 29 54 54 34 29 41 41 151 149 

141  29 29 54 54 29 29 41 41 149 149 

151  29 29 54 54 29 29 41 41 149 149 

161  29 29 54 54 29 29 41 41 149 149 

171  42 42 38 38 42 42 36 36 158 158 

181  41 46 38 41 41 46 24 24 144 157 

191  42 54 44 43 42 54 23 33 147 176 

241  42 54 33 44 42 54 22 43 139 187 

211  54 52 39 47 54 52 25 33 164 184 

221  56 54 39 48 56 54 25 33 176 189 

231  57 54 38 45 57 54 25 31 177 184 

241  55 49 34 44 55 49 23 28 167 174 

251  54 41 35 43 54 41 23 28 158 153 

261  46 42 35 36 46 42 36 34 163 154 

271  46 42 35 28 46 42 39 33 166 145 

281  46 43 35 28 46 43 44 36 171 154 

291  46 48 35 31 46 48 44 36 171 163 

341  54 54 39 37 54 54 39 36 178 173 

311  45 45 39 46 45 45 39 39 168 175 

321  39 39 41 41 39 39 43 43 162 162 
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 (8الممحق رقم )
 ة االستط عيةالدِّراس عيِّنة( معامل االتساق الداخمي ل8جدول )
 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ التَّدريسمقياس قمق ل 

 متوسط الثبات الرقم
دإذا حذف البن   

 اخت ف الثبات
إذا حذف البند   

 ترابط البند
مع ترابط المجموع   

 ألفا كرونباخ
إذا حذف البند   

11  49.13 82.758 0.105 0.858 

21  48.84 80.394 0.333 0.851 

31  49.03 78.999 0.498 0.847 

41  49.00 78.129 0.446 0.847 

51  49.13 83.661 0.048 0.86 

61  49.25 80.645 0.264 0.853 

71  48.88 76.500 0.5 0.845 

81  49.06 79.867 0.294 0.853 

91  49.44 79.351 0.437 0.848 

141  49.56 78.706 0.365 0.85 

111  48.88 79.210 0.381 0.85 

121  49.16 77.426 0.432 0.848 

131  48.75 80.903 0.236 0.854 

141  49.53 79.612 0.303 0.852 

151  49.38 83.661 0.059 0.859 

161  48.88 77.790 0.435 0.848 

171  48.81 75.964 0.551 0.843 

181  48.81 79.190 0.37 0.85 

191  49.09 77.443 0.51 0.845 

241  49.00 74.968 0.652 0.84 

211  49.00 74.000 0.688 0.838 

221  48.66 73.588 0.733 0.837 

231  48.78 78.499 0.416 0.848 

241  48.59 76.830 0.558 0.844 

251  49.63 79.016 0.418 0.848 
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 (: معام ت الثبات باإلعادة 9) جدول
 ة االستط عيةالدِّراس عيِّنةعمى  التَّدريسمقياس قمق ل 

1تطبيق الرقم 2تطبيق   
11  55 55 

21  55 55 

31  61 56 

41  61 59 

51  61 58 

61  48 54 

71  50 47 

81  52 48 

91  59 56 

141  59 57 

111  59 57 

121  59 59 

131  56 56 

141  56 57 

151  56 44 

161  56 44 

171  36 43 

181  30 40 

191  29 47 

241  42 45 

211  61 50 

221  60 54 

231  55 50 

241  44 47 

251  45 44 

261  41 40 

271  41 46 

281  42 42 

291  48 45 

341  55 52 

311  59 58 

321  44 48 
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 (9الممحق رقم )
 الصَّف معمِّمة من طالبات الدِّراس عيِّنةألفراد  العمميَّة التَّربيةدرجات (: 10) جدول

  2014 - 2013ي الدِّراس بطرطوس لمعام التَّربية كميَّةفي  
 الدَّرجة الزقم الدَّرجة الزقم الدَّرجة الزقم الدَّرجة الزقم

1 63 43 84 85 81 127 80 

2 66 44 64 86 82 128 56 

3 76 45 66 87 86 129 71 

4 63 46 78 88 87 130 71 

5 73 47 75 89 87 131 75 

6 79 48 77 90 68 132 78 

7 66 49 77 91 74 133 79 

8 85 50 77 92 76 134 81 

9 85 51 83 93 66 135 76 

10 73 52 71 94 66 136 82 

11 74 53 72 95 68 137 82 

12 85 54 75 96 70 138 81 

13 67 55 68 97 74 139 84 

14 68 56 69 98 74 140 85 

15 81 57 79 99 76 141 89 

16 66 58 97 100 77 142 90 

17 75 59 69 101 77 143 74 

18 78 60 70 102 82 144 77 

19 80 61 82 103 79 145 80 

20 84 62 75 104 81 146 74 

21 85 63 76 105 81 147 78 

22 85 64 76 106 60 148 79 

23 82 65 74 107 65 149 90 

24 82 66 76 108 69 150 80 

25 83 67 77 109 78 151 89 

26 83 68 80 110 84 152 90 

27 71 69 80 111 84 153 82 

28 72 70 80 112 70 154 89 

29 81 71 78 113 78 155 90 

30 88 72 69 114 78 156 79 

31 82 73 78 115 79 157 79 

32 82 74 81 116 88 158 80 

33 83 75 69 117 89 159 74 

34 83 76 86 118 70 160 80 

35 84 77 88 119 78 161 85 

36 84 78 70 120 79 162 85 

37 67 79 70 121 80 163 89 

38 68 80 70 122 83 164 90 

39 73 81 74 123 83 - - 
40 75 82 75 124 83 - - 
41 75 83 77 125 73 - - 
42 83 84 81 126 77 - - 
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 منخفضيدرجات إجابات أفراد عيِّنة الدِّراسة يبين (: 11) جدول
 ومرتفعي قمق التدريس بناء عمى قانون الوسط ومرتفعي الذات األكاديمي وكذلك منخفضي 

 قمق التدريس الذات األكاديمي
 مرتفع متوسط منخفض مرتفع متوسط منخفض

125 174 175 36 51 52 

125 174 175 38 51 52 

125 174 175 38 51 52 

134 174 175 39 51 52 

134 174 175 39 51 52 

134 174 175 39 51 52 

140 174 177 39 51 52 

140  177 40 51 52 

140  177 40 51 52 

143  178 40 51 52 

143  178 40 51 53 

143  178 40 51 53 

146  178 40 51 53 

146  181 40  53 

146  181 40  53 

148  181 41  53 

148  181 41  53 

148  181 41  54 

148  181 41  54 

148  182 41  54 

148  182 41  54 

148  182 41  54 

151  183 42  54 

151  183 42  55 

151  183 42  55 

151  183 42  55 

152  183 42  55 

152  183 42  55 

152  185 43  55 

152  185 44  55 

153  185 45  56 

153  185 45  56 

153  185 46  56 

155  185 46  56 

155  187 46  56 

155  187 46  56 

156  187 47  56 

156  187 48  57 

156  187 48  57 

156  187 48  57 

156  187 48  57 
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156  191 48  57 

156  191 48  57 

157  191 48  57 

157  193 48  57 

157  193 48  57 

158  193 48  57 

158  193 48  57 

158  193 48  57 

158  193 48  57 

159  193 48  57 

160  195 48  58 

160  195 49  58 

160  195 49  58 

161  198 49  58 

161  198 49  60 

161  198 49  60 

161  198 49  60 

162  198 49  60 

162  204 49  60 

162  204 49  60 

163  204 49  60 

164  205 49  60 

164  205 49  60 

166  205 50  60 

166  205 50  60 

166  206 50  60 

166  206 50  63 

166  206 50  63 

166  209 50  63 

168  209 50  64 

169  209 50  64 

169  210 50  64 

170  210 50  65 

173  210 50  65 

173  217   65 

  217    

  217    

  235    

  235    

  235    
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The performance level in the practical education in a sample of 

female students in the Faculty of Education in the light of 

teaching concern and academic self-concept 
 

Abstract 

 

         This study aims at identifying the relationship between the scores of 

female students on classroom management scale and the performance level of 

female students / female teachers in the practical education, and to know the 

differences between the mean scores of the female students of both high 

concern teaching and low concern teaching in terms of performance level of 

the practical education as well as identifying the differences between the 

mean scores of the female students of high academic self-concept and low 

academic self-concept in terms of performance level of the practical 

education. Another goal is to identify the relationship between teaching 

concern among 4
th
 year female students class-teacher and the performance 

level in the practical education as well as the relationship between academic 

self-concept among 4
th

 year female students class-teacher and the 

performance level in the practical education. And then to identify the 

interaction between the teaching concern and the academic self-concept 

among 4
th
 year female students class-teacher specialty and its impact on the 

level of their performance in the practical education as well as to predict the 

performance level of female students in the practical education (classroom 

management skill) through the grades of female students on a scale of 

teaching concern and the academic self-concept. The study used a descriptive 

and analytical approach, and was conducted during the academic year 

(2014/2015). 

          The sample included 164 students and applied on a 4
th

 year female 

student, classroom-teacher in the Faculty of Education, Tartous University. 

To achieve the objectives of this study the researcher applied the following 

tools: 

- Classroom management scale. 

- Evaluation measure of academic self-concept. 

- A measure of teaching concern. 

- Evaluation card of practical education for female students used in Faculty of 

Education in Tartous University. 

The study resulted in the following findings: 
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1 – There is a statistically significant correlation between the total degree of 

classroom management and the performance level of female students / female 

teachers in the practical education. 

2 - There are statistically significant differences between the average answers 

of female students of high teaching concern and the average answers of 

female students of low teaching concern in regards to the performance level 

in the practical education (classroom management skill). 

3 - There are statistically significant differences between the average answers 

of female students of high academic self-concept and the average answers of 

female students of low academic self-concept in regards to the performance 

level in the practical education (classroom management skill). 

4 - There is a statistically significant correlation between the academic self-

concept of female students / teachers and their performance level in the 

practical education. 

5 - There is a statistically significant correlation between the anxiety 

associated with the education process of female students / teachers and their 

performance level in the practical education. 

6 - There is a statistically significant correlation between teaching concern 

and academic self-concept in terms of its impact on the performance of 

female students in the practical education (classroom management skill). 

7 - The performance level of female students in the practical education. 

(Classroom management skill) can be predicted through their degrees on the 

two scales (academic self-concept and teaching concern). 

The study provided the following recommendations: 

- Attention should be paid to classroom management, in particularly, the 

practical education program which is a parameter for creating programs 

for a student before starting the teaching profession. 

- Regular meetings should be occurred between those responsible for the 

operation of Faculty of Education and academic supervisors with the 

students / teachers to identify the most important problems they face 

and to develop appropriate solutions. 

- Attention should be paid to setup and configuration stage occurring 

within the faculty and its activities should be carried out accurately and 

efficiently. 
 

Key words: Performance, practical education, teaching concern, 

academic self-concept. 

 




