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الملخص

الكممات المفتاحية :برنامج التربية العممية ،إستراتيجيات التدريس
المعاصرة ،االتجاىات.

ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى واقع استخدام طالب برنامج

 .1المقدمة

التربية العممية بجامعة الطائف إلستراتيجيات التدريس المعاصرة واتجاىاتيم
نحوىا ،ولتحقيق ىذا اليدف اختار الباحثان عينة مكونة من ( )38طالباً
من الطالب المسجمين في برنامج التربية العممية في كمية التربية بجامعة
الطائف خالل الفصمين األول والثاني من العام الدراسي 2544/2543ىـ،
وقد اتبعت الدراسة منيجية نوعية ،حيث اختيرت العينة قصدياً ،واعتمدت

يتميز ىذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم
العممي؛ لذا أصبح من الضروري عمى النظام التربوي مواكبة ىذه
التغيرات ،والتي أدت إلى ظيور أنماط وطرائق عديدة لمتعميم والتعمم،
خاصة مع ظيور الثورة التكنولوجية في تقنية المعمومات ،والتي

الد ارسة أدوات شممت :صحيفة مالحظة لحصص المشاىدة ،والمقابمة لعينة

جعمت من العالم قرية صغيرة مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تبادل

من طالب برنامج التربية العممية والمشرفين األكاديميين والمديرين

الخبرات مع اآلخرين ،وحاجة المتعمم لبيئات غنية متعددة المصادر

والمعممين المتعاونين ،وكذلك تحميالً لموثائق الخاصة بالطالب.

لمبحث والتطوير الذاتي ،فظير الكثير من األساليب والطرائق

وأظيرت نتائج الدراسة أن استخدام الطالب الستراتيجيات التدريس
المعاصرة كانت كبيرة في استخداميم إلستراتيجية التدريس المباشر،
ومتوسطة في استخداميم إلستراتيجية التعمم القائم عمى التعمم الجماعي،
ومنخفضة في استخداميم إلستراتيجية التدريس القائمة عمى حل المشكالت
واالستقصاء ،كما دلت النتائج عمى افتقارىم لمكيفيات البيدوغوجية ،ووجود
تشتت كبير في اتجاىاتيم ،وفي نياية الدراسة قدم الباحثان مجموعة من
التوصيات.

والوسائل الجديدة في التعميم والتعمم.
كما ويشيد العصر الذي نعيش فيو اتساع الفجوة بين احتياجات
الطالب التعميمية -التربوية ،وبين قدرات المعممين المينية عمى
مواكبة التغييرات الحضارية ،حيث تزداد الحاجة إلى توظيف العديد
من الوسائل واألساليب واالستراتيجيات التربوية الحديثة؛ لما ليذه
االستراتيجيات من أثر في مواجية التحديات التي صاحبت الثورة
المعرفية

في

مجال

التدريس ،وثورة تكنولوجيا

المعمومات

واالتصاالت ،لذا كان ال بد من االىتمام بيا لمحصول عمى تعميم
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أكثر كفاية ألعداد متزايدة من المتعممين ،بالتكاليف الممكنة
والمدروسة .

لذا فإ ن إعداد المعمم وتأىيمو قد استأثر باىتمام كبير من بين
كل القضايا التي تتعمق بالعممية التعميمية ،وبات من الضروري

ومن أجل الوصول إلى المرحمة المرجوة؛ يجب عمى المعمم أن

توفير برامج متميزة إلعداد المعمم إعدادًا أكاديمي ًا عمى مستوى

يركب موجة التغيير ،أل ن الثابت الوحيد في ىذه الحياة ىو التغيير،

التخصص األكاديمي من ناحية ،واكسابو ميارات واستراتيجيات

كما يجب عمى المعمم أن يعمل عمى تطوير مياراتو في كافة

التدريس المتعقمة بفيم المتعممين وحاجاتيم وقدراتيم وميوليم من

المجاالت التربوية ،واالتجاىات المتعمقة بسبر أعماق الطالب،

ناحية أخرى.

ومعرفة أرقى السبل لموصول إلى عقوليم وقموبيم .فقد غدت المسيرة

وبمقدار صالح المعمم يكون صالح التعميم؛ لذا فإن إعداد

التعميمية في عصرنا ىذا ،مشروعاً إنسانياً طويل األمد ،يحتاج إلى

المعمم يجب أن يكون لو األولوية في برامج إعداد المعممين  .وتعد

تحريك طاقات العمم والبحث واإلبداع الداخمية لمطالب ،من أجل

التربية العممية من أىم عناصر إعداد الطالب /المعمم إن لم تكن أىميا

تزويده بالدافعية والرغبة لتحقيق ذاتو ].[1

جميع ًا .وكذلك فيي الفترة التي تتشكل فييا العالقة الوثيقة بين الكميات

وعمى الرغم من ذلك ،فإن االتجاه التربوي السائد في العديد من

المسئولة عن تدريس الطالب/المعمم وتأىيمو األكاديمي وبين المدارس

المؤسسات التربوية الحالية ،مازال يعتمد عمى طرق التعميم التقميدية

التي يتم فييا التطبيق .ففي ىذه الفترة يتعرف الطالب /المعمم عمى أىم

المعتمدة عمى التمقين الذي يقمل من شأن الطالب ،وتصنع منو

متطمبات مينة التدريس ،ويكتسب خالليا فكرة عامة عن خصائص

متعمم ًا اتكالي ًا سمبي ًا ،ينتظر دوره دوم ًا لممشاركة في الوقت الذي

التعميم الناجح وعن أبرز طرائق التدريس واستراتيجياتو ،كما تنمو في

يحدده لو المعمم ،ووفقاً لما يراه ،األمر الذي يؤدي إلى كبت مواىبو

ىذه الفترة بعض جوانب شخصية الطالب /المعمم ليصبح قائداً ومعمماً

واطفاء الشعمة اإلبداعية لديو ].[1

في المستقبل ].[4

ولما أصبحت مصادر العمم والمعرفة متنوعة ووفيرة ويمكن

ويعد التعميم من المين الصعبة حيث يؤكد كل من ] [5بأنو ال بد

الوصول إلييا دون االعتماد عمى المعمم ،كان لزام ًا عمى المعمم أال

من التربية العممية الميدانية التي تساعد في أداء تمك المينة ،والتركيز

يقتصر دوره عم ى توصيل المعمومات لمطالب ،بل يجب أن يسعى

عمى ضرورة الخبرة التدريبية في واقع العمل ،ويشير الباحثان إلى

ال عن بناء شخصية الطالب الباحث والمفكر والناقد
ألن يكون مسئو ً

ضرورة وضع برنامج خاص لمتطبيق العممي مبني عمى نتائج البحوث

والمستقل الذي يستطيع الوصول إلى المعمومات ،وتوسيع آفاقو ذاتي ًا

والدراسات.

] .[2إذ أن معمم المستقبل الناجح ىو المعمم الذي يستطيع أن يعمم
الطالب كيفية الوصول إلى أعماق الفكر والحقائق والمعارف.

ويعد الطالب /المعمم أحد األركان األساسية لبرنامج التربية
ّ
العممية ،لذلك فإن إعداده إعدادًا جيدًا فيو أحد التحديات الرئيسية

وعميو ،فيعتمد نجاح أي نظام تعميمي أو فشمو إلى حد كبير عمى

التي تواجو المؤسسة التربوية في وطننا العربي واإلسالمي؛ ليذا

ال جيداً ليتولى مسؤولية تحقيق النمو
مدى توافر المعمم المؤىل تأىي ً

السبب تعد مؤسسات إعداد المعممين من أىم المؤسسات التربوية،

المتكامل لممتعممين :فيو المسئول عن إكساب المتعمم المعارف

فيي الجية المعنية باختيار المعمم وتأىيمو وتطوير مياراتو العممية

والمعمومات التي تسيم في تكوين البنية المعرفية واكسابيم الميارات

والمينية .

المختمفة التي تساعدىم عمى مواجية المواقف الحياتية وبالتالي يكون
قاد اًر عمى التعامل مع المجتمع وما يواجيو من تحديات ].[3
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 .2مشكمة الدراسة :

العديد من المشاكل التربوية التي يمكن أن تواجيو؛ وتتيح لو مراعاة

تعد التربية العممية خطوة جوىرية في عممية إعداد المعممين،

الفروق بين الطالب ،وتسيل عممية التعمم المباشر بينو وبين

كما وتعد من أىم عناصر برنامج المعمم؛ كونيا تمثل الجانبين

العناصر األساسية لعممية التعميم ،من طالب ومناىج وبيئة صفية

وبدونيم ا تصبح برامج إعداد المعممين نظرية وعديمة الجدوى .لذلك

ومدرسة ومعممين وادارة؛ مما يشكل خبرة حقيقية وضرورية لعممو

فإن برامج التربية العممية تحظى باىتمام متزايد من قبل المؤسسات

كمعمم في المستقبل.

التربوية المختمة .ألنيا تتيح لمطالب /المعمم تطبيق ما تعممو ،من

كما يرى الباحثان كذلك ومن خالل عمميما كمشرفين لمتربية

مواد نظرية وعممية ،داخل البيئة المدرسية التي يتدرب فييا ،كما

يطبق المعرفة والخبرات النظرية التي مر
العممية بأن الطالب المعمم ّ

تتيح لو تنمية خبراتو ومياراتو التدريسية ،ومنيا استراتيجيات التدريس

بيا أثناء اإلعداد األكاديمي في صفوف حقيقية خالل عممية تعمم

المعاصرة.

وتعميم مباشرة أو غير مباشرة  ،ويتضمن ذلك التعميم بوجود مشرف

ويؤكد دراكسول ونيجل ] [6إن التربية العممية تيدف إ لى

أو بدون وجود مشرف.

إكساب الخبرات التعميمية التالية :اإلعداد والتخطيط والتقويم وادارة

وتحتل استراتيجيات التدريس أىمية كبيرة في تحقيق التربية

الصف .كما تتيح الفرصة لممشاركة لتبادل األفكار حول القضايا

العممية؛ ذلك ألن مجال تدريب الطالب /المعمم ال يقتصر عمى

التي تواجييم أثناء فترة التدريب مما يسيل ليم فيم كثير من القضايا

التدريس فقط ،بل ال بد أن يوظف استراتيجيات التدريس في تدريبو ،

التي يمكن أن تواجييم ،كما تسيل عمييم فيم نوعية الطالب ،والدور

وأن ويطور مياراتو ].[7

الذي يمكن أن يمعبو المعمم في تعميم الطالب ومراعاة حاجاتيم

وعمى الرغم من وفرة الدراسات التي استيدفت تقويم برامج

وقدراتيم ،كما تزيد من خبرات المشاركين الفنية حول التعميم ويتيح

التربية العممية ،يرى الباحثان أن ذلك ال ينبغي أن يحول دون

ليم تطوير استراتيجيات لدعم وتسييل تعمم الطالب ،كما أنيا تقدم

استمرارىا؛ ألن ىذا النوع من البحوث والدراسات التي تأخذ صورة

تغذية راجعة لمطالب المعمم لممفاىيم التي كانت لديو حول عممية

التقويم المصاحب يظل ليا تأثيرىا الكبير في الدفع بعجمة التعميم إلى

التعميم قبل عممية التدريب يتيح ليم الفرصة لتعديميا أو تشكيل

األمام؛ وألن طبيعة برامج التربية العممية تتطمب بين الحين واآلخر

مفاىيم جديدة أكثر دقة والناتجة من مناقشتيم لقضايا تربوية مع

إلى عمميات مراجعة وتقويم لمتأكد من أنيا تسير ضمن مسارىا

العاممين في المدرسة والمشرف األكاديمي ،مما يسيل عممية إدراكية

الصحيح ووفق األىداف المرسومة ليا.

لق ضايا تربوية متنوعة ومتعمقة بعمميم كمعممين في المستقبل ،كما

ومن خالل مالحظة الباحثين خالل فترة إشرافيما عمى طالب

أنيا تشكل مقدمة لحمقة بحثية ودراسية لإلجابة عمى كثير من

التربية العممية في عدة مواقع ،وبيدف تفعيل التربية العممية وتحسين

التساؤالت التي تدور في أذىان المشاركين لتحديد أسباب الضعف

برامجيا من خالل استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة ولما ليذه

والقوة في العممية التعميمية.

االستراتيجيات التدريسية المعاصرة من انعكاسات ايجابية عمى

ويرى الباحثان بأن عمل المعمم يتسم بالتعقيد  ،لذلك ف من

العممية التعميمية التعممية ،والتي ستؤدي في حالة استخدام لمثل تمك

الضروري أن يكون ىناك تدريب عمى ىذه المينة قبل ممارستيا

االستراتيجيات إلى رفع مستوى الطالب المعممين  /المعممات ،من

لتزويد الطالب المعمم بالمعرفة الضرورية حول عممية التعميم والتعمم ؛

ىنا كان ال بد من إجراء الدراسات التي تتعمق ببرامج التربية العممية

لمساعدتو عمى معرفة العوامل التي تؤثر عمى عممو ؛ وتسيل لو حل

باستمرار لموقوف عمى حقيقتيا ،وتعزيز مواطن القوة ومعالجة مواطن
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الضعف عامة ،واستخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة لدى

وبالتالي ستكون ىذه الدراسة ذات أىمية لممجتمع الجامعي والتربوي

طالب برنامج التربية العممية خاصة ،انسجام ًا مع احتياجات

عمى الصعيد العممي والنظري والبحثي .

الطالب التعميمية -التربوية ،وبين قدرات المعممين المينية عمى

بصر القائمين عمى إعداد المعممين
فعمى الصعيد العممي :ربما تُ ّ

مواكبة التغييرات الحضارية ،حيث تزداد الحاجة إلى توظيف العديد

بجامعة الطائف بالوضع الراىن الستخدام المعممين الطالب ليذه

من الوسائل واألساليب واالستراتيجيات التربوية الحديثة .

االستراتيجيات الحديثة  ،ومدى تمايزىم في انتقاء االستراتيجيات

إضافة لذلك يالحظ المتتبع لمحركة التربوية اىتماماً واضح ًا

المناسبة لتحقيق النتاجات العامة والخاصة وفقاً الختالف التخصص

ببرامج إعداد المعممين وتأىيميم ،وتمثل التربية العممية المبنة األساسية

والجنس ،والتحصيل ،األمر الذي قد يفسح المجال أمام المسئولين

ليذه البرامج؛ ذلك ألنيا تمثل الجانب التطبيقي لممعارف والميارات

بجامعة الطائف لمتحرك لوضع خطة تربوية تركز عمى إعادة تأىيميم

واالستراتيجيات التي تعمميا الطالب بشكل نظري من خالل المساقات

وتنشيط العممية التربوية ،كما وأنيا تعمل عمى االرتقاء بالمستوى

النظرية الجامعية .لذلك كان ال بد من إجراء الدراسات التي تتعمق

الميني لطالب برنامج التربية العممية بجامعة الطائف إلستراتيجيات

ببرامج التربية العممية باستمرار لموقوف عمى حقيقتيا ،وتعزيز مواطن

التدريس المعاصرة؛ لما ليذه االستراتيجيات التدريسية المعاصرة من

وبناء عمى ذلك جاءت ىذه الدراسة
القوة ومعالجة مواطن الضعف،
ً

انعكاسات إ يجابية عمى العممية التعميمية التعممية والتي ستؤدي في

بيدف الوقوف عمى واقع استخدام طالب برنامج التربية العممية
بجامعة الطائف الستراتيجيات التدريس المعاصرة واتجاىاتيم نحوىا.

حالة استخدام لمثل تمك االستراتيجيات إلى رفع مستوى الطالب
المعممين.

ب :أسئمة الدراسة :
بعد عرض مشكمة الدراسة وبشكل أكثر وضوح ًا ستحاول
الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة التالية :
 .2ما واقع استخدام طالب برنامج التربية العممية بجامعة الطائف
الستراتيجيات التدريس المعاصرة ؟
 .3ما واقع اتجاىات طالب برنامج التربية العممية نحو استخدام
استراتيجيات التدريس المعاصرة؟
 .4ما معيقات استخدام طالب برنامج التربية العممية بجامعة الطائف

وعمى الصعيد النظري والبحثي  ،جاءت ىذه الدراسة بيدف سد
فجوة كبيرة ،وجدىا الباحث في مجال البحث؛ رغبة منو في إثراء
األدب النظري فيما يخص اإلستراتيجيات التدريس المعاصرة ( حل
المشكالت واالستقصاء ،التعمم في مجموعات ،التعمم من خالل
النشاط ،التفكير الناقد ) ،فالمتتبع لمدراسات التربوية يمحظ ندرة
الدراسات التي بحثت في واقع استخدام طالب برنامج التربية العممية
بجامعة الطائف إلستراتيجيات التدريس المعاصرة ،إضافة القتصار
تمك الدراسات عمى أدوات مسحية تتمثل باالستبيانات ،وقد أضافت

الستراتيجيات التدريس المعاصرة ؟

ىذه الدراسة أدوات نوعية كالمالحظة والمقابمة وتحميل الوثائق،

ج :أهمية الدراسة ومبرراتها:

وبمنيجية نوعية تفتقر ليا كثير من الدراسات؛ مما يعطي الدراسة

يرى الباحث ان أن ىناك العديد من أوجو االستفادة من ىذه

مصداقية وموضوعية في كشف واقع برنامج التربية العممية بجامعة

الدراسة ،أىميا :أنيا تساعد في الكشف عن واقع استخدام طالب

الطائف ،وأن الحاجة باتت ماسة إلجراء البحوث والدراسات التي

برنامج التربية العممية بجامعة الطائف إلستراتيجيات التدريس

تأخذ صورة التقويم المصاحب؛ مما يسيم في الدفع بعجمة التعميم إلى

المعاصرة ( حل المشكالت واالستقصاء ،التعمم في مجموعات،

األمام ،وألن طبيعة برامج التربية العممية تتطمب بين الحين واآلخر

التعمم من خالل النشاط ،التفكير الناقد ) ،واتجاىاتيم نحوىا،
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إلى عمميات مراجعة وتقويم ،مما يفيد في التأكد من أنيا تسير ضمن

هـ :التعريفات اإلجرائية :

مسارىا الصحيح ووفق األىداف المرسومة ليا.
إضافة لذلك يالحظ المتتبع لمحركة التربوية اىتماماً واضح ًا

وفيما يخص مصطمحات الدراسة ،فقد اشتممت الدراسة عمى عدد
من المصطمحات وىي:

ببرامج إعداد المعممين وتأىيميم ،وتمثل التربية العممية المبنة األساسية

طالب برنامج التربية العممية (الطالب /المعمم( :ىو الطالب الممتحق

ليذه البرامج؛ لكونيا تمثل الجانب التطبيقي لممعارف والميارات

بكمية التربوية في جامعة الطائف ،والذي سيكون مدرساً لمطالب في

واالستراتيجيات التي تعمميا الطالب بشكل نظري من خالل المساقات

المراحل المختمفة ،ويمارس التدريس الفعمي تحت إشراف وتوجيو

النظرية الجامعية .لذلك كان ال بد من إجراء الدراسات التي تتعمق

متخصصين في المجال من أعضاء ىيئة تدريس ،ومعممين متعاونين،

ببرامج التربية العممية باستمرار لموقوف عمى حقيقتيا ،وتعزيز مواطن

حتى يكتسب خبرات وميارات مينة التدريس قبل أن يتخرج ويصبح

القوة ومعالجة مواطن الضعف.

معمماً بصفة رسمية.

د :حدود الدراسة:

استراتيجيات التدريس المعاصرة :ىي خطة متسمسمة ومخططة

تشتمل استراتيجيات التدريس المعاصر عمى :إستراتيجية

مسبق ًا  ،تصف اإلجراءات التي يقوم بيا المعمم والمتعمم بغية تحقيق

التدريس المباشر ،واستراتيجية حل المشكالت ،واستراتيجية التعمم

نتاجات التعمم المرجوة.

الجماعي ،واستراتيجية التعمم من خالل األنشطة واستراتيجية التفكير

التربية العممية :ىي فترة التطبيق العممي لمدارسين بكمية التربية في

الناقد.

جامعة الطائف ،إلكسابيم الخبرات التربوية من خالل معايشتيم

وتتمثل محددات ىذه الدراسة في العينة التي ستدرسيا فقط ،إذ

لممعارف والقيم واالتجاىات والميارات ،وتطبيقيا أدائياً في المدرسة

تقتصر الدراسة عمى عينة من الطالب المعممين في برنامج التربية

لكسب ميارات تدريسية وفق المراحل اآلتية :المشاىدة ،والمشاركة،

العممية بجامعة الطائف ،وبذلك ال يمكن تعميم نتائج الدراسة عمى

والممارسة ،والتقويم.

جميع الطالب.

االتجاه  :ىو مقدار الشدة االنفعالية التي يبدييا أفراد عينة الدراسة نحو

وكذلك األمر فقد اقتصرت النتائج عمى عينة من المدارس
المتعاونة في الطائف ،وعينة من الطالب المعممين في برنامج

استراتيجيات التدريس المعاصرة بالرفض أو القبول أو التردد نحو
استراتيجيات التدريس المعاصرة.

التربية العممية بجامعة الطائف ،لذا ينبغي أخذ الحيطة عند اختيار

 .3الدراسات السابقة:

عينة من مدارس مغايرة ،أو مشاىدة حصص غير تمك التي
شوىدت.
تتعمق نتائج ىذه الدراسة باألدوات التي استخدمت ( المقابمة،
المالحظة ،تحميل وثائق الطالب المعممين) ،وعميو يجدر الحيطة

وفيما يمي عرض لمدراسات السابقة التي بحثت في موضوع
ال دراسة الحالية بشكل عام ،وقد تم ترتيبيا حسب التسمسل الزمني من
األقدم إلى األحدث:
أ :الدراسات العربية:

عند تعميميا إذا استخدمت أدوات أخرى غيرىا  ،إذ أن دقة نتائج

قام الحجري ] [8بدراسة ىدفت إلى تقويم برنامج اإلعداد الميني

الدراسة تتحقق بأدواتيا ،وبقدر ما تتمتع بو تمك األدوات من

لمعممي الدراسات االجتماعية في كميات التربية التابعة لو ازرة التعميم

خصائص الصدق والثبات.

العالي لسمطنة عمان ،من وجية نظر الطمبة المعممين والخريجين
لمكشف عن جوانب القوة وجوانب القصور في ىذا البرنامج لتدعيم
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جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف وتكون مجتمع الدراسة من
طالبا وطالبة ،واشتممت عينة الدراسة عمى ) (157طالباً
)ً (365

وطالبة التحقوا بالبرنامج خالل العام الدراسي ( .)99وتم جمع

دور المشرف األكاد يمي ،ودور الطالب المعمم المتعاون ،ودور مدير
المدرسة  .وتبين من نتائج الدراسة أن معظم المشرفين لدييم تأىيل عال
في مجال اإلشراف عمى الطمبة المعممين ،وأن ىناك تنوع ًا في

البيانات المتعمقة بالدراسة من خالل استبانة قام الحجري ببنائيا وتم

تخصصات المشرفين ،ومعظميم يمتمك خبرة طويمة في مجال

التأكد من صدقيا وثباتيا ،واشتممت عمى ) (78فقرة وزعت عمى

اإلشراف عمى الطمبة المعممين ،كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة

ثمانية محاور رئيسة وقد خمصت الدراسة إلى نتائج عديدة أوضحت

إحصائية بين استجابات المشرفين حول واقع اإلشراف عمى الطمبة

أن تقديرات أفراد عينة الدراسة متوسطة ألربعة مجاالت ،ىي أىداف

المعممين وفقاً ألدوار وميمات كل من المشرف والطالب المعمم والمعمم

المقررات الدراسية ،ومدى اإلفادة منيا ،ومدى استخدام أساليب التقويم،

المتعاون ومدير المدرسة.
وفي دراسة المقدادي ] [11التي ىدفت إلى تقويم برنامج التربية

ودرجة تحقق الكفايات التدريسية ،ولم يتضح وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متوسطات تقديرات الطمبة المعممين ،تعزى لمتغير

العممية إلعداد معمم مجال الرياضيات في الجامعة األردنية ،تم

الجنس.

حضور ( )34حصة صفية مع ( )34من الطالب المعممين الذين

وأجرى الكمباني ] [9دراسة مقارنة لفعالية برنامجي التربية العممية

شممتيم الدراسة ،خمصت الدراسة إلى بعض النتائج المتعمقة بالموقف

في جامعة السمطان قابوس ،وكميات التربية التابعة لو ازرة التعميم

الصفي منيا شيوع استخدام أسموب الحوار والمناقشة في غرفة

العالي ،لمعرفة أي البرنامجين أكثر فعالية في إكساب الخريجين

الصف حيث كانت المناقشة مبنية عمى توجيو األسئمة ،ولكنيا كانت

ميارات تدريس التاريخ .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )60معمم ًا

من النوع البسيط ولم ترق لمستوى يمكن وصفو بالحوار الذي يقود

ومعممة .وتم استخدام االستبانة وبطاقة مالحظة لجمع البيانات وقد

لرفع المستوى الفكري لمطمبة  .كما بينت الدراسة أن نسبة ()%:3

أوضحت نتائج الدراسة نجاح برنامج التربية العممية في كمية التربية

من تمك األسئمة من النوع الذي ييدف إلى شد انتباه الطالب لمشرح،

بجامعة السمطان قابوس في إكساب الخريجين ميارات تدريس التاريخ

في حين أن ( )%9فقط من األسئمة التي يطرحيا الطالب المعمم ىي

بدرجة متوسطة وبالمقابل اتضح تدن مقدرة برنامج التربية العممية في

من النوع الذي ييدف إلى مساعدة الطالب الذي قدم إجابة خاطئة أو

كميات التربية التابعة لو ازرة التعميم العالي في إكساب الخريجين

ناقصة في الوصول إلى اإلجابة الصحيحة لمسؤال المطروح ( النوع

الميارات التدريسية .

التشجيعي) .كما أظيرت الدراسة أن ( )%98من األسئمة تقيس

وأجرى حمدان ] [10دراسة بعنوان" :واقع اإلشراف عمى الطمبة

قدرات عقمية دنيا ( معرفية أو فيم واستيعاب) وأن ( )%21من

المعممين في كميات التربية لمبنين بالمممكة العربية السعودية ،من وجية

األسئمة التي تقيس قدرات عقمية متوسطة وأن ( )%4فقط تقيس

نظر المشرفين"  ،وتعرف أوجو االتفاق فيما يتعمق بدور المشرف

قدرات عقمية عميا ،مما يدل عمى أن ىناك ضعفاً في معرفة الطمبة

األكاديمي والطالب المعمم ومدير المدرسة والمعمم المتعاون ،وقد تم

المعممين في ميارات التدريس.

اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بنسبة ( )% 20بواقع ))59

وأجرى الخطيب ] [12دراسة لمتعرف إلى واقع اإلشراف عمى

مشرفاً من أعضاء ىيئة التدريس المشرفين عمى الطمبة المعممين في

التربية العممية في جامعة الفاتح ،وتحديد أىم الصعوبات التي تحد من

كميات التربية بالمممكة العربية السعودية .وقد قام حمدان بتصميم

فاعمية البرنامج من وجية نظر المشرفين القائمين عمى ىذا البرنامج،

استبانو لجمع البيانات ضمت ( )61فقرة وزعت عمى عدة محاور ىي

وشممت الدراسة محاور أىداف برنامج التربية العممية ،واإلشراف عمى
151

المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ( ،)1العدد ( – )4أيار2112 ،

البرنامج ،وتقويم الطمبة المعممين ،وجوانب القوة والضعف في برنامج

باستخدام عينة قصدية ذات التباين األكبر من معممي العموم الذكور

التربية العممية .وتم استخدام استبانة صمميا الخطيب ليذا الغرض،

واإلناث ،الذين خضعوا لمتدريب عمى استراتيجيات التعميم والتعمم

وزعت عمى جميع مشرفي التربية العممية ،وعددىم ( )35مشرف ًا ،منيم

أثناء الخدمة في الفترة ما بين ( )3114 – 2::6لمديريات التربية

( )16مشرفاً داخمي ًا و( )19مشرفاً خارجياً .وقد خمصت الدراسة إلى

والتعميم لمحافظة عمان (األولى ،والثانية ،والثالثة ،والرابعة) ،

العديد من النتائج ،أبرزىا :أن أىداف التربية العممية واضحة لدى

وأظيرت النتائج أن أبرز معوقات تنفيذ االستراتيجيات التعميمية عند

غالبية عظمى من المشرفين عمييا ،ورأى غالبية المشرفين أن برنامج

المعممين عدم فيم اإلستراتيجية ،الذي انعكس عمى مياراتيم في

التربية العممية حقق أىدافو بدرجة متوسطة ،كما لم يتبين وجود فروق

تنفيذىا في غرفة الصف ،ومرد ذلك إلى ضعف كفاءة المدربين

ذات داللة إحصائية في واقع اإلشراف حسب نوع اإلشراف.

وتجاىميم التنفيذ العممي لالستراتيجيات في التدريب ،وعدم المتابعة،

وكذلك فقد جاءت دراسة زىران ] [13بعنوان دراسة تقويمية

وضعف اإلمكانات.

لبرنامج التربية العممية نظام ( )33ساعة لتخصص معمم المجال في

وقد أظيرت نتائج دراسة حماد ] [15حول واقع التربية العممية

كمية التربية بالرستاق وذلك من وجية نظر مشرفي الكمية ،مديرات

احتل المرتبة األولى في
في فمسطين ،أن محور المشرف التربوي
ّ

المدارس المتعاونة ،المعممات المتعاونات ،الطالبات المعممات

إجابات الطمبة ،وجاء محور مدرسة التدريب في المرحمة األخيرة ،وقد

مستخدماً مجموعة من االستبيانات وزعت عمى عينة عشوائية تكونت

وضع الباحث تصو اًر مقترحاً لتطوير التربية العممية بناء عمى إجابات

من ( )49من أعضاء ىيئة التدريس المشرفين عمى التربية العممية

الطمبة ،حيث اقترح الباحث عقد دورات في اإلشراف لممعممين

و( )24مديرة مدرسة متعاونة و( )35معممة متعاونة و( )249طالبة

المتعاونين ومديري المدارس ،وزيادة فترة التدريب الميداني .ولتحديد

معممة .وأسفرت النتائج عن زيادة أعداد الطالبات المعممات

الصعوبات التي تواجو الطمبة المعممين في الكويت.

بمجموعات التربية العممية ،وعدم المشاركة الفعالة في األنشطة

كما أجرى العبادي ] [16دراسة ىدفت إلى تقويم برنامج التربية

المدرسية ،وقمة فرص التقاء المديرة مع الطالبات المعممات ،وحضور

العممية في كمية التربية بعبري من خالل استقصاء آراء الطالبات

المعممة المتعاونة حصة التربية العممية مع الطالبة المعممة وقياميا

المعممات حول بعض جوانب البرنامج المذكور وىي :دور مشرف

بتقديم التسييالت المطموبة ،وحرص مشرف الكمية عمى حضور

الكمية ،دور مدير المدرسة المتعاونة ،دور المعممة المتعاونة،

حصة التربية العممية كاممة ومناقشة الطالبة المعممة بالجوانب

وبرنامج التربية العممية واجراءات الكمية .استخدم الباحث استبانة

اإليجابية والسمبية ألدائيا.

مكونة من ( )59فقرة تتعمق بتقويم الجوانب المذكورة تكونت عينة

وأجرى كريشان ] [14دراسة ىدفت إلى استقصاء واقع تنفيذ

الدراسة من ( )248طالبة معممة وقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية :

معممي العموم الستراتيجيات تعميمية تجديدية تدربوا عمييا في أثناء

قيام مشرف الكمية بالدور المطموب منو ،وقيام مديرة المدرسة

الخدمة وىي إستراتيجية التقويم التشخيصي واالستقصاء والتعمم

المتعاونة بالدور المطموب منيا بدرجة منخفضة ،وقيام المعممة

التعاوني ،والعوامل المؤثرة في التنفيذ ،وقام الباحث باستخدام منيجية

المتعاونة بالدور المطموب منيا بدرجة متوسطة ،وقد أظيرت الدراسة

البحث النوعي ( تصميم دراسة حالة ) ،ولجمع البيانات اس ُتخدم ت

أن ىناك سمبيات في برنامج التربية العممية وفي إجراءات الكمية ،كما

الوثائق ،والمالحظات الصفية ،والمقابالت المعمقة شبو المقننة .

أظيرت الدراسة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين آراء

وبالنسبة ألفراد العينة تم اختيارىم وعددىم اثنا عشر مشارك ًا
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الطالبات المعممات في تقويمين لدور المشرف ودور المعممة

التربية العممية إلستراتيجيات التدريس المعاصرة ،كما اقتصرت تمك

المتعاونة واجراءات الكمية تعزى لمتغير التخصص .

الدراسات عمى أدوات مسحية تتمثل باالستبيانات ،وقد أضافت ىذه

ب :الدراسات األجنبية:

الدراسة أدوات نوعية كالمالحظة والمقابمة وتحميل الوثائق ،وبمنيجية

أشارت دراسة يونج ] [17التي استقصت كفايات الطالب المعمم

نوعية تفتقر ليا كثير من الدراسات؛ مما يعطي الدراسة مصداقية

أثناء فترة التطبيق العممي في المدارس المتعاونة تكونت عينة

وموضوعية في كشف واقع استخدام طالب برنامج التربية العممية

الدراسة من ( ) 231طالب ًا من جامعة " ىونج كونج" وكان من أىم

إلستراتيجيات التدريس المعاصرة برنامج التربية العممية بجامعة

نتائجيا عدم كفاية الخمفية النظرية والمعرفية عن الموضوعات التي

الطائف.

يدرسونيا في مدرسة التدريب وافتقارىم إ لى القدرة عمى تنظيم الوقت

 .4الطريقة واإلجراءات :

وضبط السموك داخل الصف وقد أوصى الباحث بضرورة زيادة

أ :مجتمع الدراسة:

الوقت المخصص لمتطبيق العممي وتسجيل أداء الطمبة المعممين من

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب المعممين المسجمين في

قبل المشرف أثناء التقييم .

مقرر التربية العممية ولمختمف التخصصات في كمية التربية التابعة

قام شيرتزر ] [18بدراسة ىدفت إلى تفحص اتجاىات عينة من

لجامعة الطائف وخالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي

التحول في استراتيجيات التعميم ،وقد تم إ نجاز الدراسة
المعممين نحو
ّ

 2544/2543ه .

من خالل مقابالت مكتممة مع ( )40معمم ًا ثانوي ًا و( )37معمم ًا

ب :عينة الدراسة :

أساسياً ،يعممون في مدرسة ساوث ويستن أونتار ،وقد ركزت الدراسة

تم اختيار ( )38طالب ًا معمم ًا من المسجمين في برنامج التربية

عمى أنواع التحول في استراتيجيات التدريس ودور المعممين في

العممية ،عمى أن اختيار ىذه المدارس المتعاونة التي يدرس بيا

التحول وتأثير التغيير في التعميم وشعور المعممين فيما يخص

الطالب المعممين سيكون قصديا بناء عمى معايير أىميا:

التغيير في استراتيجيات التعميم واستخدمت المعمومات التي جمعت

 .2أنيا مدارس عادية تعكس واقع المدا رس وتجسدانو.

لفحص أنواع التغيير وأىدافو ،والجدول الزمني لمتغيير؛ لتحديد

 .3قربيا وسيولة الوصول إلييا؛ مما يضمن حسن معايشة واقع

اتجاىات المعممين نحو التغير واستعداداتيم لممشاركة في تغييرات

الحياة المدرسية .

المستقبل ،وقد أظيرت النتائج بأن اتجاىات المعممين الذين يشعرون

 .4تعاون طاقميا ،ورغبتيم في لعمل والمشاركة في الدراسة.

أن ليم دو ًار في التغيير كانت إ يجابية أما المعممون الدين كانوا

ج :إجراءات الدراسة :

يشعرون بأ ن أدوارىم في التغيير كانت قميمة فكانت اتجاىاتيم سمبية

الوقوف عما كتب حول استراتيجيات التدريس المعاصرة وفعاليات

نحو التغيير،كما وأظيرت النتائج أن المعممين يريدون المشاركة في

برامج التربية العممية عامة ،وبرنامج التربية العممية بجامعة الطائف

التغيير بحيث يصبحون مشاركين في مبادرة التغيير لكي يتحمموا

خاصة .تصميم أدوات الدراسة ،وعرضيا عمى عدد من المحكمين

المسؤولية لتطبيق وتقويم العممية مما يؤدي إلى االتجاىات اإليجابية

المختصين ،وقد يعدل بعضيا في ضوء توجيياتيم.

نحو التغيير.



الحصول عمى اإلذن المسبق من الجيات الرسمية بإجراء الدراسة .

ورغم إفادة الدراسة من تمك الدارسات ،إال أنيا لم تساعد كثي ًرا

اختيار المدارس المراد تنفيذ الدراسة فييما ،واختيار عينة الدراسة من

في مجال الدراسة ،إذ لم تبحث في واقع استخدام طالب برنامج

بجامعة الطائف،

ال طالب المعممين في برنامج التربية العممية
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واالندماج والمعايشة لواقع المدارس ،واالستيالل ببناء جسور الثقة

ثانياً :المقابالت مع عينة من طالب برنامج التربية العممية ،وعينة

واالحترام المتبادلين مع طاقم المدارس.

من المشرفين األكاديميين والمعممين المتعاونين ومديري المدارس
المديرين والمشرفين التربويين لواقع

االتفاق عمى جدول زمني محدد ،يتم بموجبو زيارة المدارس ،ومعاينة

المتعاونة؛ لمتعرف عمى آراء

وفحصو باستخدام األداة المخصصة لذلك.

استخدام طالب برنامج التربية العممية بجامعة الطائف الستراتيجيات

تزامن الجانب التطبيقي من الدراسة مع جانب التحميل النظري ،حيث

التدريس المعاصرة واتجاىاتيم نحوىا ،وواقع اتجاىات الطالبة

سيصاحب ىذه اإلجراءات كمو ،وعرض ما تم تحميمو ،وما تمخض

المعممين في برنامج التربية العممية نحو استخدام استراتيجيات

عنو من رؤى واستنتاجات وصفية أو تحميمية عمى خبيرين (أستاذين

التدريس المعا صرة ومعيقات استخدام الطالب المعممين في برنامج

جامعيين في تخصص المناىج) ،وتم تسجيل مالحظاتيم وآرائيم،

التربية العممية بجامعة الطائف الستراتيجيات التدريس المعاصرة

واعادة صياغة التحميل بما يت فق وآراء ىؤالء الخبراء ،ومن ثم تم

ستعد أسئمة المقابمة في ضوء المعمومات التي سيتم الحصول عمييا

عرضو عمى الخبراء مرة ثانية؛ لتحديد مالحظاتيم ومدى انتظام

بناء عمى األدب التربوي ،والوثائق الخاصة بالمشرفين األكاديميين

التحميل مع ما ذىبوا إليو في المرة السابقة؛ وذلك لتصديقيا وقبوليا،

والمعممين المتعاونين ومديري المدارس المتعاونة.

ومن ثم أعيدت صياغة التحميل وتنقيحو وصوال إلى صيغتو النيائية .

ثالثاً :تحميل الوثائق الخاصة بالطالب المعممين وتشمل الخطط

د :منهجية الدراسة :

السنوية واليومية وأوراق العمل وغيرىا.

أما منيجية الدراسة فمنيجية نوعية ،تقوم عمى نظرة تحميمية

 تحميل المعمومات :لتحميل البيانات النوعية المجمعة من مشاىدة

لمتعرف عمى واقع استخدام طالب برنامج التربية العممية بجامعة

جممة من الحصص التدريسية عند الطالب المعممين والمقابالت ،فقد

الطائف الستراتيجيات التدريس المعاصرة واتجاىاتيم نحوىا ،حيث

اعتمد التحميل االستقرائي المتمثل بالخطوات اآلتية:

اعتمدت الدراسة أدوات مختمفة اشتممت صحيفة مالحظة لمحصص

ال :تحميل صحيفة مالحظة  :حيث ستستخدم صحيفة مالحظة
أو ً

لمكشف عن واقع استخدام طالب برنامج التربية العممية

لرصد المواقف التدريسية التي تتفق واستخدام طالب برنامج التربية

الستراتيجيات التدريس ،ومقابالت مع عينة من طالب برنامج التربية

العممية الستراتيجيات التدريس المعاصرة.

العممية ،وعينة من المشرفين األكاديميين والمعممين المتعاونين

ثاني ًا :تحميل المقابالت مع عينة الدراسة :ولمتأكد من ثبات التحميل،

ومديري المدارس المتعاونة ،وتحميل الوثائق الخاصة بطالب برنامج

قام ال باحثان بأخذ عينة عشوائية من المقابالت المكتوبة ثم سيعيد

التربية العممية ،حيث اعتمدت الدراسة األدوات التالية :

تحميميا مرة أخرى بعد ثالثة أسابيع ،ومقارنة نتائج التحميمين،

 جمع المعمومات

والتوافق شبو تام بين نتائج التحميمين ،لمتأكد بان التحميل تمتع بدرجة

المعمومات التي ستشتمل عمييا الدراسة ىي :

عالية من االستقرار أي الثبات .بعدىا سيقوم بإعطاء تمك المقابالت

أوالً :معايشة الحياة المدرسية ومشاىدة جممة من الحصص التدريسية

المكتوبة إلى أساتذة في الجامعات ( دكتوراه) في المنياج وباحثين

عند طالب برنامج التربية العممية الذين تشمميم عينة الدراسة وعددىا

في التربية ،وتطمب إلييم تحميل بعض المقابالت بيدف الوقوف عمى

( ،)92وتسجيميا تسجيالً مرئياً وصوتياً ،وسيتم رصد المواقف

التوافق بين نتائج التحميمين.

التدريسية التي تتفق واستخدام طالب برنامج التربية العممية

ثالث ًا :تحميل الوثائق  :بقراءة الوثائق وتحميل ما يجمع من بيانات

الستراتيجيات التدريس المعاصرة وفق صحيفة مالحظة.

ومعمومات في ضوء جممة من المعايير تختص بتنفيذ الطال ب
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تم وصفو أو تفسيره أو
أي أن يقول اآلخرون بصحة ما ّ

المعممين في برنامج التربية العممية بجامعة الطائف الستراتيجيات
التدريس .

تقويمو ،وىذا يتطّمب عرض ما نخرج بو من وصف أو شروحات

هـ :صدق أدوات الدراسة:

عمى مختصين خبيرين أو أكثر؛ ليكشف إلى أي مدى يستقيم ما

تم التحقق من صدق أدوات الدراسة من حيث الصياغة المغوية
والوضوح والشمولية ومناسبة البند لمجزء الذي ينتمي إليو ،وكان ذلك

ذىبنا إليو ،وما كشفنا من معان وسمات في معرض إجابتنا عن
أسئمة الدراسة.

بعرض أدوات الدراسة بصورتو األولية عمى عدد من المحكمين من

 .6نتائج الدراسة:

مشرفي وخبراء التعميم ،وعدد من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات

قام الباحثان باستعراض نتائج الدراسة  ،ومناقشتيا مرتبة حسب

والسعودية من المختصين في المناىج والتربية العممية

تسمسل أسئمتيا ،استناداً إلى تحميل أدوات الدراسة المختمفة من تحميل

األردنية

وأساليب التدريس المعاصرة والقياس والتقويم ممن يحممون درجة

لوثائق طالب برنامج التربية العممية ،وصحيفة مالحظة الحصص

الدكتوراه والماجستير  .وفي ضوء آراء المحكمين ومالحظاتيم

التدريسية عند طالب برنامج التربية العممية ،والمقابالت مع

ومقترحاتيم عدلت بعض البنود وحذف بعضيا وأضيفت بنود جديدة،

المشرفين األكاديميين  ،والمعممين المتعاونين ومديري المدارس

واعتبرت ىذه اإلجراءات كافية لصدق األداة.

المتعاونة.

صدق النتائج:

الجدير بالذكر أ ن الباحثين استخدما صحيفة مالحظة الحصص

ولمتحقق من صدق النتائج فثمة مصادر ثالثة تحدث عنيا آيزنر

التدريسية عند الطالب المعممين كما ذكر سابق ًا ،لتقييم كل طالب

] [19وفالنس ] [20تكفل صدق البحث النوعي ،وتسمو بالقبول

ميدانياً من وجية نظر الباحثان أثناء زيارتيما لذلك الطالب مع

وموافقة اآلخرين ىي:

االستعانة بمدير المدرسة ،ومن النتائج التي استخمصت من استخدام
ىذه الصحيفة

أ .الدعم البنيوي :

والمقابالت ،أن ثالثة وعشرين طالبا من السبعة

والعشرين طالب ًا التي تمثل العينة ،أي ما نسبتو ( )% 96من العينة

وىو مصطمح نعني بو أن تتآزر البيانات والمعمومات من

ليس لديي م تصور واضح لمتصنيفات الكبرى التي تندرج تحتيا طرائق

مصادر وأدوات مختمفة ِّ
لتؤكد شيئ ًا أو تنفيو ،إذ تعاضدت دالئل

التدريس ،ويمكن اعتبار ذلك مؤش اًر سمبياً يدل عمى مدى كفاءة

عديدة ،وتكاثفت براىين متنوعة لتؤيد ىذه المقولة وتدعميا.

المخرجات الفعمية لمطالب المعمم ،إضافة إلى ما يمكننا قولو من

ب .الكفاية المرجعية:

افتقارىم لمكيفيا ت البيدوغوجية الستراتيجيات التدريس المعاصرة،

ويقصد بو تجسيد الواقع وسماتو ،واقناع اآلخرين بما يقولو

إضافةً إلى افتقار تصوراتيم الستراتيجيات التدريس المعاصرة إلى

الباحثان ،وتوسيع مداركيم وزيادة فيميم ،ليصبحوا بعدىا قادرين

انطالقة تحمل فيماً بيداغوجياً واضحاً ،فكانت تصوراتيم تصورات

عمى إدراك السمات والمعاني التي يريدونيا ويمزم ذلك استخدام لغة

سطحية غير متعمقة الستراتيجيات التدريس المعاصرة ،كما افتقرت

واضحة متراصة ال لبس فييا وال غموض ،ويبدو ذلك مناسبا

أيضاً استراتيجيات التدريس المعاصرة عدا التدريس المباشر

لتصديق تحميل البيانات.

واستراتيجية التعمم من خالل األنشطة في الوثائق الخاصة بالطالب

ج .الصدق اإلجماعي :

المعمم ،عالوة عمى التغييب الواضح لمدور الذي كان من المفترض
أن تمعبو تمك جميع ألطراف من معممين متعاونين ومديري المدارس
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المتعاونة في بناء الممارسة البيدوغوجية الستراتيجيات التدريس

وانصرافنا ،وتكاد تكون أدوارىم تقميدية تخمو من الطرائق الحديثة" ،

المعاصرة وتطويرىا  ،وما يؤكد ذلك تمك الضبابية التي اكتنفت

ال بمعمميو ،إما
وأجاب آخر " :كثي ًرا ما يكون مدير المدرسة مشغو ً

إجابات أفراد العينة ،فعند سؤال أفراد العينة حول مفيوميم لطريقة

المعمم المتعاون ،فما ييمو ىو قطع المنياج ،وأن يجد أحدًا مثمي

التدريس ،والتصنيفات الكبرى التي تندرج تحتيا طرائق التدريس لم

يشغل عنو الحصة" ،كما أجاب آخر" :كثي اًر ما كنت أراقب المعمم

يكن ىناك تصور وا ضح لماىية تمك التصنيفات الكبرى التي تندرج

المتعاون ،وطريقتو في التدريس  ،وكثي ًار ما تكون قديمة ومكررة".

تحتيا طرائق التدريس ،فعمى سبيل المثال قال أحدىم" :كثيرة ومتعددة

وترجع نتائج ىذا السؤال إلى عدم وضوح فكرة ىذه

وموجودة في الدليل" ،كما أجاب آخر " :تقميدية قديمة وحديثة ،وكثي ًار

اال ستراتجيات لدى الطالب المعمم ،وعدم اقتناع الطالب المعمم بفمسفة

عمي فيميا " ،وأجاب آخر " :خطوات يقوم بيا المعمم
ما يختمط
ّ
مرة" ،وكثي ًرا ما سجمت البيانات في
والتصنيفات لالستراتيجيات كثيرة ّ

ىذه اإلستراتجيات وطبيعتيا؛ نتيجة لعدم استيعابو ألىمية تطبيقيا،

إجابة السؤالين عشوائية وارتجالية فيميم الستراتيجيات التدريس،

وعدم تدريبو

بشكل كاف  ،وقصور إعداده ،وقصور المساقات

النظرية في كمية التربية بشكل يقنعو بأىمية التدريس القائم عمى حل

والتصنيفات الكبرى التي تندرج تحتيا استراتيجيات التدريس ،إضافة

المشكالت واالستقصاء واألنشطة والتفكير الناقد ،وقد يكون السبب

إلى عجز كثيرون عن تمخيص جمل تشير إلى تصنيف واضح؛

في ذلك يعود إلى عدم توافر الفيم الكامل لمطالب المعمم لمخطط

وألنو لم يسجل في أقوال غالبية من تمت مقابمتيم ما يشير إلى

السميمة لتطبيق تمك االستراتيجيات،

وافتقار المعممين المتعاونين

عبارات صريحة وواضحة ومحددة حول التصنيفات الكبرى التي

لخطط نموذجية لمتدريس القائم عمى حل المشكالت واالستقصاء،

تندرج تحتيا استراتيجيات التدريس بل طرائق التدريس التي درسوىا

واستراتيجية " التفكير الناقد" تستخدم من قبميم .

نظريا ،فإنو يمكن القول إن استراتيجيات التدريس لم تكن واضحة
ومحددة في أذىان عينة الدراسة .

كما يرجع ىذا أيضاً لمنظرة التقميدية السائدة لمعممية التعميمية
في المدارس المتعاونة ،وقد يرجع سبب انخفاض نسبة استخدام

ولعل ما يمفت االنتباه ،ويدعم كل ذلك ،ما ورد في وصف

الطالب المعمم إلستراتيجية " التدريس القائمة عمى حل المشكالت

غالبية من تمت مقابمتيم من أفراد العينة حول األ دوار التي يمعبيا

واالستقصاء" واستراتيجية " التفكير الناقد" أن المعممين المتعاونين

المعممون المتعاونون ومديرو المدارس لمساعدتيم عمى توظيف تمك

ومشرفي التربية العممية ال يشاركون الطالب المعمم في وضع خطة

الطرائق ،ففي الوقت الذي يفترض فيو أن يكون ىذا الدور واضح ًا

لتطبيق استراتيجيات التدريس المعاصرة ،وىذا يرجع إلى اعتقاد

في أذىان أفراد العينة ،إضافة لوضوحو نظرياً وعممي ًا عند المعممين

المشرفين أن استراتيجيات التدريس المعاصرة ،وخاصة التدريس

المتعاونين ومديري المدارس ،جاءت إجابات الطالب المعممين

القائمة عمى األ نشطة وحل المشكالت واالستقصاء والتفكير الناقد

ضبابية ضمنية ،وغير مصرح بيا ،وكثي ًار ما سجمت البيانات في

يتطمب وقت ًا كبي ًار ،وىذا ال يتناسب مع زمن الدراسة داخل المدرسة ،

إجابتيم عن سؤال" :األدوار النظرية والعممية التي يمعبيا المعممون

وأيضاً أعداد الطالب.

المتعاونون ومديرو المدارس لمساعدتك عمى توظيف تمك الطرائق
اقر ما نسبتو
عشوائية وارتجالية" ،وأن ّ

 .6مناقشة النتائج

( )%9:من الطالب

أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود معوقات عديدة تواجو طالب

بسطحية تمك األدوار ،وخموىا من أي مضامين نظرية وعممية فعمى

برنامج التربية العممية ،ويعزو الباحثان ذلك إلى عدم كفاءة معظم

سبيل المثال قال أحدىم " :اقتصرت أدوارىم عمى متابعة حضورنا

طالب برنامج التربية العممية المعمم في تنفيذ است ارتيجيات التدريس
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المعاصرة ،وعدم امتالكيم لميارات تنفيذ استراتيجيات التدريس

المواقف التدريسية التي تتفق واستخدام طالب برنامج التربية العممية

المعاصرة ،وصعوبة تطبيقيا في البيئة المدرسية من مثل :صغر

الستراتيجيات التدريس المعاصرة من ناحية ،ونتائج المقابالت التي

مساحات الفصول الدراسية وتكدسيا بالطالب بشكل ال يتناسب

أجريت مع طالب برنامج التربية العممية ،وعينة من المشرفين

وتطبيق استراتيجيات التدريس المعاصرة ،وعدم توافر الخامات

األكاديميين و المعممين المتعاونين ومديري ال مدارس المتعاونة من

الالزمة داخل المدرسة لتنفيذ استراتيجيات تدريس معاصرة ،ونقص

ناحية أخرى .

المعامل وحجرات النشاط داخل المدرسة لتنفيذ استراتيجيات تدريس

نتائج تحميل وثائق الطالب المعممين ،وصحيفة مالحظة الحصص

معاصرة ،وعدم توافر األجيزة والوسائل التعميمية داخل المدارس التي

التدريسية طالب برنامج التربية العممية:

تحد من ممارسة استراتيجيات تدريس معاصرة؛ مما أدى إلى
ّ

يتضمن ىذا الجزء عرض النتائج التي أسفرت عنيا عممية

انخفاض اتجاىاتيم نحو استخداميا.

التحميل التي قام بيا الباحثان .والجدول ( ) 2يبين تك اررات استخدام

النت ائج المتعمقة بالسؤال األول :ما واقع استخدام طالب برنامج

طالب برنامج التربية العممية الستراتيجيات التدريس المعاصرة حسب

التربية العممية بجامعة الطائف الستراتيجيات التدريس المعاصرة ؟

تحميل وثائق الطالب المعممين ،وتحميل صحيفة مالحظة الحصص

لإلجابة عن ىذا السؤال سيتم استعراض نتائج تحميل وثائق

التدريسية عند الطالب المعممين.

الطالب المعممين ،وصحيفة مالحظة الحصص التدريسية عند
طالب برنامج التربية العممية ،التي استخدميا الباحثان لتقييم
جدول ( )1تك اررات استخدام طالب برنامج التربية العممية الستراتيجيات التدريس المعاصرة حسب تحميل وثائق طالب برنامج التربية العممية ،وتحميل
صحيفة مالحظة الحصص التدريسية عند طالب برنامج التربية العممية
تكرارات

استخدام

طالب

تحميل صحيفة مالحظة الحصص التدريسية عند طالب

برنامج

التربية

العممية

برنامج التربية العممية

الستراتيجيات

المعاصرة

التدريس

 - 1التدريس المباشر
 - 2حل المشكالت
 - 3التعمم الجماعي

درجة كبيرة

درجة متوسطة

درجة ضعيفة

درجة كبيرة

درجة متوسطة

درجة ضعيفة

72/51
6510

72/3
6555

72/9
6533

72/51
6517

72/7
652

27/11
1.41

-

27/4

27/23

-

27/4

27/23

1.15

1.83

1.15

1.83

72/9
6533

1.44

27/4

27/23

1.15

1.83

27/4

27/23

1.15

1.83

-

 - 4التعمم من خالل األنشطة

 - 5التفكير الناقد

نتائج تحميل وثائق طالب برنامج التربية العممية

-

72/9
6533

1.44

27/4

27/23

1.15

1.83

27/4

27/23

1.15

1.83

-

27/18

-

--
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يتضح من جدول تك اررات أن تك اررات استخدام طالب برنامج

نتائج تحميل المقابالت مع المشرفين األكاديميين والمعممين

التربية العممية ال ستراتيجيات التدريس المعاصرة حسب تحميل وثائقيم،

المتعاونين ومديري المدارس المتعاونة حول استخدام طالب برنامج

وصحيفة المالحظة كانت كبيرة في إستراتيجية رقم ( ،)2ومتوسطة في

التربية العممية الستراتيجيات التدريس المعاصرة:

في إستراتيجية رقم (،)3

ومن ناحية أخرى ،ومن خالل المقابالت مع المشرفين

إستراتيجية رقم ( ، )4وانخفضت النسبة

واستراتيجية رقم ( )6واستراتيجية رقم ( ،)5ولموقوف عمى درجة

األكاديميين  ،والمعممين المتعاونين ومديري المدارس المتعاونة حول

تم حساب معامالت
االنسجام والتوافق واالتساق بين التحميمينّ ،

مدى استخدام طالب برنامج التربية العممية الستراتيجيات التدريس

االرتباط بين نتائج تحميل وثائق طالب برنامج التربية العممية ،ونتائج

المعاصرة ،فقد أمكن الوقوف حول آرائيم في مدى استخدام طالب

تحميل صحيفة المالحظة ،إذ بمغت قيمة االرتباط بين التحميمين (

برنامج التربية العممية الستراتيجيات التدريس المعاصرة ،والجدول

 ،)19:5وىو يشكل نوع ًا من االنسجام والتوافق واالتساق الكبير بين

التالي يبين ذلك .

التحميمين.
جدول ( )2آراء المشرفين األكاديميين والمعممين المتعاونين وم ديري المدارس المتعاونة حول استخدام طالب برنامج التربية العممية الستراتيجيات التدريس المعاصرة
آراء المشرفين األكاديميين والمعممين المتعاونين ومديري المدارس المتعاونة حول استخدام طالب
برنامج التربية العممية الستراتيجيات التدريس المعاصرة

التكرارات
27/3

حل المشكالت

1.33

27/11

التعمم الجماعي

1.41

التعمم من خالل األنشطة

27/2

التفكير الناقد

1.7

والمتفحص لمجدول السابق يمحظ مدى االنسجام والتوافق واالتساق

يتضمن ىذا السؤال عرض النتائج التي أسفرت عنيا عممية

بين آراء المشرفين األكاديميين والمعممين المتعاونين ومديري

تحميل المقابالت في طالب برنامج التربية العممية ؛ لموقوف عمى

المدارس المتعاونة حول استخدام طالب برنامج التربية العممية

اتجاىاتيم نحو استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة ،والجدول

تم استخالصو من نتائج
الستراتيجيات التدريس المعاصرة ،وما ّ

التالي يبين تك اررات جوانب اتجاىات طالب برنامج التربية العممية
نحو استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة حسب تحميل

من تحميل وثائق الطالب المعممين ،وتحميل صحيفة مالحظة

المقابالت مع طالب برنامج التربية العممية ومالحظة الباحثين.

الحصص التدريسية عند الطالب المعممين.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني  :ما واقع اتجاهات طالب برنامج
التربية العممية نحو استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة؟
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جدول ( )3جوانب اتجاهات طالب برنامج التربية العممية في برنامج التربية العممية نحو استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة
اتجاهات الطالب  /المعممين في برنامج التربية العممية نحو استخدام استراتيجيات

التدريس المعاصرة

أرغب في استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة.
أفضل استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة في تدريسي.
أشعر أن استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة في تدريسي أكثر فاعمية من استخدام
األنظمة التقميدية.

أميل إلى استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة في حل العديد من المشكالت ،التي
تواجهني كعدم فهم الطالب والضبط واثارة دافعيتهم.

أعد استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة من مظاهر التطور في التعميم.
هناك الكثير من الصعوبات التي تحول دون استخدامي الستراتيجيات التدريس المعاصرة.
ينقصني التدريب في استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة؛ لذلك ال أحب استخدام هذه

االستراتيجيات المعاصرة .

أفضل عدم استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة في تدريس مادتي
ثمة استراتيجيات تدريسية أخرى ،أرى أنها أكثر نفعا من الطرائق التي استخدمها.
أعد استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة مجدي ومفيد لمطالب
لم أجد من يساعدني في توظيف استراتيجيات التدريس المعاصرة أثناء تدريبي العممي.
من العوامل التي يمكن أن تسهم في توظيفي الستراتيجيات التدريس المعاصرة أثناء

تدريبي العممي،إعادة النظر في برنامج التربية العممية.

من العوامل التي يمكن أن تسهم في توظيفي الستراتيجيات التدريس المعاصرة أثناء

تدريبي العممي إعادة النظر في خطط المساقات النظرية.

من العوامل التي يمكن أن تسهم في توظيفي الستراتيجيات التدريس المعاصرة أثناء

تدريبي العممي ،إيالء البحث اإلجرائي والممارسة التأممية األهمية التي يستحقاها.

من العوامل التي يمكن أن تسهم في توظيفي الستراتيجيات التدريس المعاصرة أثناء

تدريبي العممي تغيير أدوار المشرفين والمعممين المتعاونين ومديري المدارس.

نتائج تحميل المقابالت مع الطالب /المعممين في برنامج التربية

العممية نحو استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة
درجة كبيرة

درجة

27/3

27/6

27/18

1.11

1.22

1.67

متوسطة

درجة متدنية

27/4

27/9

27/14

1.15

1.33

1.52

27/9

27/3

27/15

1.33

1.11

27/7

27/3

1.5.

27/18

1.26

1.11

1.67

27/8

27/3

27/18

1.31

1.11

1.44

27/23

27/3

27/1

1.83

1.11

1.4

27/18

27/7

27/2

1.44

1.26

1.7

27/23

27/3

27/1

1.83

1.11

1.4

27/7

27/6

27/14

1.26

1.22

1.52

27/5

27/8

27/14

1.19

1.31

1.52

27/18

27/6

27/3

1.44

1.22

1.11

27/6

27/18

27/3

1.22

1.44

1.11

27/15

27/7

27/5

1.56

1.26

1.19

27/11

27/5

27/11

1.41

1.19

1.41

27/8

27/8

27/11

1.31

1.31

1.41

يالحظ من الجدول ( )3وجود اتجاىات سمبية لدى طالب

المعاصرة ،وجود تشتت كبير في اتجاىاتيم ،ويفسر الباحثان ىذه

برنامج التربية العممية نحو استخدام استراتيجيات التدريس

النتيجة بالرجوع إلى نتائج أسئمة الدراسة ،بالمعوقات والمشكالت
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التي تواجو طالب برنامج التربية العممية في استخدام استراتيجيات

أعباء أكاديمية في الجامعة،كان من معيقات استخداميم

التدريس المعاصرة  ،كما سيتضح الحق ًا في إجابة السؤال الثالث.

الستراتيجيات التدريس المعاصرة .

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث  :ما معيقات استخدام طالب

ويالحظ أن طالب برنامج التربية العممية ال يؤمنون

برنامج التربية العممية بجامعة الطائف الستراتيجيات التدريس

ب استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة  ،وىذا يرجع إلى عدم

المعاصرة ؟

ثقتيم بقدرتيم عمى استخدام االستراتيجيات المعاصرة ،إضافة إلى

أما فيما يتعمق بمعيقات استخدام الطالب المعممين في

القصور في إعداد طالب برنامج التربية العممية ،وعدم توافر الفيم

برنامج التربية العممية بجامعة الطائف الستراتيجيات التدريس

الكامل لطالب برنامج التربية العممية لمخطط السميمة ،وأيض ًا

المعاصرة ،فنوجزىا باآلتي:

قصور المساقات النظرية التي تقدميا كمية التربية  ،بشكل يقنعو

أظيرت النتائج أن ما نسبتو ( )% 96من أفراد العينة ،

بأىمية استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة كجزء مكمل

و( )%9:من المشرفين األكاديميين ،و( )%78من المعممين

لمعممية التعميمية ،وقد يعود السبب إلى عدم االىتمام والجدية من

المتعاونين ،و( )%67من مديري المدارس ،الذين تمت مقابمتيم

المشرفين في تطبيق طالب برنامج التربية العممية استراتيجيات

يرون أن عدم فيم الطالب المعمم الكامل لمخطط السميمة لتطبيق

التدريس المعاصرة  ،وتمسكيم باالتجاىات التقميدية في التدريس

استراتيجيات التدريس المعاصرة من أىم معيقات استخداميم

والتقويم في العممية التعميمية .

الستراتيجيات التدريس المعاصرة ،بينما أجمع ( )%44من أفراد

أجمع (  ) %78من أفراد العينة  ،و (  ) %67من مديري

العينة ،و( )%96من المشرفين األكاديميين ،و( )%33من

المدارس والمعممين المتعاونين ،و (  ) %33من المشرفين

المعممين المتعاونين  ،و( )%22من مديري المدارس من أن عدم

األكاديميين عمى أن عدم تقديم المشرف األكاديمي إرشادات دورية

ايمان الطالب المعمم بأىمية استراتيجيات التدريس المعاصرة،

عممية لممعمم المتعاون تساعد في تطبيق استراتيجيات التدريس

وتقيدىم بأساليب المعمم المتعاون التقميدية كان من معيقات

المعاصرة ،وضعف التنسيق المشترك بين المشرفين عمى الطالب

استخداميم الطالب المعمم الستراتيجيات التدريس المعاصرة.

المعممين والمعممين المتعاونين واإلدارة المدرسية وارتفاع نصاب

أظيرت النتائج أن ( ) %9:من أفراد العينة ،و( )%96من

المعمم المتعاون من الحصص اليومية واألعباء اإلضافية التي

المشرفين األكاديميين ،و( )%55من المعممين المتعاونين ،

عميو القيام بيا ،وخاصة األعمال الكتابية ،ليا أكبر األثر في عدم

و( ) %33من مديري المدارس يرون أن عدم توافر دليل إرشادي

تطبيق المعمم المتعاون استراتيجيات التدريس المعاصرة ،وبالتالي

المعمم المتعاون لتطبيق استراتيجيات التدريس

تدريبو الطالب المعمم عمييا ،ومن ذلك قول أحدىم" :النصاب

المعاصرة ،وعدم توافر الفيم الكام ل لممعمم المتعاون  ،واإلدارة

المرتفع لممعمم وطمبات المديرية واإلدارة تجعمنا طوال الوقت

المدرسية عن الخطط السميمة لتطبيق الستراتيجيات التدريس

منيمكين بيا ،دون االىتمام بالطالب المتدرب".

توجييي لدى

المعاصرة ،واىتمام اإلدارة المدرسية بسير العممية التعميمية ،

ويالحظ أن المعيقات المتعمقة بالمعمم المتعاون ،تتمخص

والجانب ألتحصيمي فقط دون االلتفات لتوجيو الطالب المعمم،

في كثرة األعباء التدريسية وانشغالو الدائم داخل المدرسة بالميام

وعدم توافر الوقت الكافي لمطالب المعمم حيث أن أكثرىم لديو

والتكميفات اإلدارية من قبل رؤسائو ،وىذا يعود إلى أن جداول
المعممين مكدسة بالحصص ،كذلك أعداد الفصول كبيرة في
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المدارس ،ىذا باإلضافة إلى قمة عدد المعممين ،وىذا يؤدي إلى

المشرفين األكاديميين إلى أ ن صعوبة ضبط الطمبة عند استخدام

صعوبة لدى المعمم في متابعة الطالب المعمم ،في حين ال توجد

االستراتيجيات ،وسيولة استخدام إستراتيجية التدريس المباشر،

حوافز ومكافآت تشجيعية لو في تدريبو الطالب المعمم ،مما ترتب

وعدم مالئمة المناىج الدراسية لتطبيق استراتيجيات التعمم

عميو تكاسمو في تدريب الطالب المعمم  ،باإلضافة إلى عدم تمكن

المعاصرة.
 .6التوصيات

المعمم من استراتيجيات التدريس المعاصرة واالىتمام بالجانب

في ضوء نتائج ا لدراسة وتفسيرها ،وحدود أهدافها ،فإن الدراسة

التحصيمي لطالبو فقط.

توصي بما يمي:

أما إدارة المدرسة فمطالبة بكم ىائل من األعباء اإلدارية
والفنية والمينية واإلنسانية؛ مما يؤدي إلى عدم االىتمام الطالب

 .2إعداد برنامج مقترح لرفع كفاءة الطالب المعممين في استخدام

المعمم ،وأسندت لمعمم الصف ذلك دون وجود متابعة ورقابة

يعد ه ويشرف عميو
استراتيجيات التدريس المعاصرة وتطبيقياّ ،

مستمرة من اإلدارة ،أو مشاركة في تدريبو ،إضاف ًة لما يمكن قولو

برنامج التربية العممية .

من أن إدارة المدرسة ال تيتم بتطبيق استراتيجيات التدريس

 .3إعداد تصور مقترح لتطوير نظام المتابعة وتحسينو لتطبيق

المعاصرة  ،وىذا يعود إلى غمبة الفكر التقميدي عمى إدارة المدرسة

استراتيجيات التدريس المعاصرة عند المشرفين األكاديميين ،

في العممية التعميمية ،ورفض االتجاىات الحديثة في مجال تطوير

والمعممين المتعاونين ومديري المدارس المتعاونة.

التدريس والتقويم ،باإلضافة إلى قصور البرامج التدريبية

 .4تبني مقترحات المشرفين األكاديميين والمعممين المتعاونين

والتنظيمية لكوادر اإلدارة المدرسية.

ومديري المدارس المتعاونة حول تحسين استخدام طالب برنامج

أجمع ( )%55من أفراد العينة ،و( )%67من مديري

التربية العممية الستراتيجيات التدريس المعاصرة في المستقبل،

المشرفين

وفي معالجة المعيقات المتعمقة بتطبيق استراتيجيات التدريس

المدارس

والمعممين

المتعاونين،

و()%22

من

األكاديميين من أن ضعف دافعية الطالب المعممين لمتعميم

المعاصرة .

المدرسي ،وعدم مالئمة البيئة الصفية الستخدام استراتيجيات

 .5إجراء دراسات تتناول خطط المساقات النظرية التي تقدميا

تدريس معاصرة من :صغر مساحات الفصول الدراسية وتكدسيا

كمية التربية ،ومدى تضمنيا تطبيقات عممية الستراتيجيات

بالطالب بشكل ال يتناسب وتطبيق استراتيجيات التدريس

التدريس المعاصرة .

المعاصرة ،وعدم توافر الخامات الالزمة داخل المدرسة لتنفيذ

وحول مقترحات المشرفين األكاديميين والمعممين المتعاونين ،

استراتيجيات تدريس معاصرة ،ونقص المعامل وحجرات النشاط

ومديري المدارس المتعاونة في تحسين استخدام طالب برنامج

داخل المدرسة لتنفيذ استراتيجيات تدريس معاصرة ،وعدم توافر

التربية العممية الستراتيجيات التدريس المعاصرة في المستقبل ،فقد

تحد من ممارسة
األجيزة والوسائل التعميمية داخل المدارس التي ّ

تركزت مقترحاتيم كما يمي :

استراتيجيات تدريس معاصرة كان من معيقات استخداميم

أوالً :وضع دليل إرشادي لطالب برنامج التربية العممية يتضمن

الستراتيجيات التدريس المعاصرة .

استراتيجيات التدريس المعاصرة وطبيعتيا وفمسفتيا ،والعمل عمى

أجمع ( )%96من أفراد العينة ،و( )%44من مديري

إحداث تكامل بيداغوجي بين النظرية والتطبيق.

المدارس ،و( )%67من المعممين المتعاونين  ،و( )%22من
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ثانياً :إ عادة النظر في خطط المساقات النظرية التي تقدميا كمية

] [9الكمباني ،خميفة بن عمي بن سعيد ( .)2001فعالية برنامجي

التربية  ،بحيث تتضمن تطبيقات عممية الستراتيجيات التدريس

التربية العممية في جامعة السمطان قابوس وكميات التربية في

المعاصرة ،وتضمين المساقات النظرية أنشطة بيداغوجية أكثر ،

إكساب الخريجين ميارات تدريس التاريخ ،سمطنة عمان.

تتيح لمطمبة ممارسة استراتيجيات التدريس المعاصرة .

] [10حمدان ،مبارك بن سعيد ناصر ) )2002واقع اإلشراف عمى

ثالثاً :تفعيل وحدات تدريبية في برنامج التربية العممية عمى

الطمبة المعممين في كميات التربية لمبنين بالمممكة العربية

استراتيجيات التدريس المعاصرة داخل كمية التربية والمدارس،

السعودية .مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس  .العدد

وذلك بعقد دورات تدريبية تنظيمية بصفة مستمرة ودورية لمطالب

 ،80ص. 216 –155

المعممين؛ لتحسين توظيفيم الستراتيجيات التدريس المعاصرة.

] [11المقدادي ،أحمد ( .)3114تقويم برنامج التربية العممية

المراجع

إلعداد معمم مجال الرياضيات في الجامعة األردنية .مجمة

أ :المراجع العربية:

دراسات. 286 - 267 :)3( 41 ،

] [1دعمس ،مصطفى نمر ( .)3119اإلستراتيجية التعميمية .دار

] [12الخطيب ،عمم الدين ( .)2004دراسة تقويمية ألداء المشرف

غيداء ،ط ،1عمان ،األردن.

الخارجي في برنامج التربية العممية في كمية التربية .جامعة

] [2السميتي ،فراس ( .)3119استراتيجيات التعمم والتعميم النظرية

الكويت .المجمة التربوية  ،مجمد  18ع ، 70ص.16

والتطبيق  .جدا ار لمكتاب العالمي عمان ،األردن.

] [13زىران ،العزب محمد ( .)3115دراسة تقويمية لبرنامج التربية
العممية لمطالبات تخصص معمم مجال ورقة عمل مقدمة

] [3شعمة ،الجميل محمد عبد السميع ( .)3112دور المعمم كأحد

إلى ندوة تقويم برنامج التربية العممية بكميات التربية في

عناصر المنظومة في ضوء تقرير المجنة الدولة لمقرن

سمطنة عمان في الفترة 3115/6/:-9م  ،مسقط ،سمطنة

الحادي والعشرين (رؤية مستقبمية ) .مجمة عمم النفس ،

عمان.

. 96-82

] [14كريشان ،أسامة مرزوق ( .)3116تنفيذ معممي العموم

] [4جروان ،أحمد وعموه ،زىير(  .) 3119المشكالت التي تواجو

الستراتيجيات تجديدية في تدريس العموم و العوامل المؤثرة

طمبة التربية المينية في كمية الحصن الجامعية أثناء فترة

فيو  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان العربية ،

التربية العممية ،من وجية نظر الطمبة أنفسيم .ورقة مقدمة

عمان ،األردن.

إلى  -مؤتمر كمية العموم التربوية الثالث ،جامعة الزرقاء

] [15حماد ،شريف )  .( 2005واقع التربية العممية في مناطق

الخاصة.

جامعة القدس المفتوحة بمحافظات غزة من وجية نظر

] [8الحجري ،راشد بن محمد بن سالم )  .)3112تقويم برنامج

الدارسين.مجمة الجامعة اإلسالمية  .(1) 13ص .155-193

اإلعداد الميني لمعممي الدراسات االجتماعية في كميات

] [16العبادي ،محمد حميدان ( ) 3118تقويم برنامج التربية العممية

التربية من وجية نظر الطمبة المعممين والخريجين .195 – .

في كمية التربية بعبري من وجية نظر الطالبات المعممات.
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The Reality of Taif University Practice Teaching Students
Using New Teaching Strategies and their Attitudes
towards them
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Faculty of Education, Taif University
Eyad Hussien Aborahmah
Arabic Language Curricula and Teaching Methods,
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Abstract
This study aimed at examining the reality of Taif University students at the practice teaching program
through using new teaching strategies and their attitudes towards these strategies. In order to achieve this
aim, the researchers selected a sample of 27 student teachers registered at the practice teaching program at
the college of education, Taif University during the first and second semesters of 1432/ 1433 school year.
The selection of the study sample was purposeful. A qualitative method for this study was used. The tools
of the study included: lesson observation sheets and other student-teacher documents; interviews with a
sample of student teachers, academic supervisors, cooperative teachers and participatory school principals.
The results of the study showed that student teachers' use of the new teaching strategies was significant to a
large extent in direct teaching strategy, average in the teaching strategy based on cooperative learning.
However, the percentage decreased in the teaching strategies based on problem-solving and inquiry.
Moreover, the results of the study showed that student teachers at the practice teaching programs lacked
modern pedagogical teaching strategies. There was also a wide dispersion in their attitudes towards the new
teaching strategies. Finally, the researchers provided a group of suggestions and recommendations.
.

Keywords: Practice Teaching Program, New Teaching Strategies, Trends.
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