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اإلهداء
إىل اٌزي بىى شٌلاً ٌشؤٌخنا...سسٌي اهلل حمّذ صٍى اهلل ػٍٍو ًسٍُ.
إىل ِٓ أمحً امسو بىً افخخاس...إىل ِٓ وٍٍو اهلل باهلٍبت ًاٌٌلاس.
إىل ِٓ حتًّ آالَ اٌغشبت ًِشمت احلٍاة..إىل ِٓ حصذ األشٌان ػٓ دسبً ٌٍّيذ يل طشٌك اٌؼٍُ..
إىل اٌمٍب اٌىبري (ًاٌذي اٌؼضٌض) أطاي اهلل ػّشه ًِخؼو باٌصحت ًاٌؼافٍت ػٍى ِش األٌاَ..
إىل ِذسسيت األًىل ٔبغ احلناْ ًسِض اٌؼطاء اٌزي ال ٌنخيى ..إىل اٌيت ًلفج إىل جأيب بال فخٌس أً وًٍ..
إىل ِٓ سمسج اٌضحىت ػٍى شفخاي ًصسػج بزًس األًِ يف حٍاحً ..إىل اٌيت ِيّا صنؼج ٌٓ أًفٍيا حميا..
إىل اٌغاٌٍت (أًِ احلبٍبت) جضاىا اهلل خرياً ًأِذ اهلل يف ػّشىا باٌصحاحلاث فيً صىشة احلٍاة ًٌٔسىا.
إىل ِٓ شاسوين أٌاَ اٌصبا ًاٌطفٌٌت ..إىل ِٓ صسع اهلل حمبخو يف لٍيب ..فىاْ األ ًاٌصذٌك..إىل ِٓ غٍب صٌحو فاجؼت
املٌث ..إىل ِٓ حؼجٍو اٌشحًٍ ..فيالي أٌاِو مل ٌسخذس بذساً فىاْ ػّشه لصري وىٌاوب األسحاس  ..أخً
احلبٍب (حمّذ)  ..سمحو اهلل سمحت ًاسؼت..
إىل سفٍك دسبً..إىل ِٓ ساس ِؼً حنٌ احلٍُ خطٌة خطٌة ..إىل حٍه اٌٍذ اٌيت اِخذث ٌخؼأك أحالًِ ًأِأً ..صسػناه ِؼاً
ًحصشٔاه ِؼاًً ..سنبمى بإرْ اهلل ِؼاً ..إىل (صًجً اٌؼضٌض) أطاي اهلل يف ػّشه ًِخؼو باٌصحت ًاٌؼافٍت ..
إىل صٌنت احلٍاة ًمجاهلا ..إىل لشة ػٍين ًِيجت لٍيب ..ابنخاي احلبٍبخاْ (حاال ًِريا) حفظيّا اهلل ِٓ وً سٌء..
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شــهر وتكــدير
وعمَّم البيان ،وخمق اإلنسان ،أىل الثناء والمجد ،والصالة والسالم
الحمد هلل رب العالمين ،أعطى المسانَ ،
عمى أشرف األنبياء والمرسمين نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين أما بعد،،،
فإنني أشكر اهلل العمي القدير أكالن كأخي انر عمى تكفيقو بإتماـ ىذا البحث ،فيك – عز كجؿ– أحؽ بالشكر

كالثناء كأكلى بيما ،فالحمد هلل الذم كفقني إلنجاز ىذا الجيد ،فإف أخطأت فمف نفسي ،كالخطأ مف عادة البشر،
كاف أصبت فمف اهلل كحده ،كما تكفيقي إال باهلل تعالى.
كانطبلقان مف قكؿ الرسكؿ( " :)من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" (ركاه الترمذم) ،أتكجو بخالص الشكر

كالتقدير لألسااذ الدكاور الفاضل /عطا درويش ،والدكاورة الفاضمة /ميا الشقرة المشرفيف عمى ىذه الرسالة،
عمي بالجيد كالتكجيو ،ككجدت منيما التكاضع الجـ كالرأم السديد ،كالعطاء الكافر ،ككانا نعـ
كالمذيف لـ يبخبل ّ
المرشد كالمكجو ،سائبلن اهلل – عز كجؿ -أف يديـ عمييما الصحة كالعافية كأف يجزييما خير الجزاء في الدنيا
كاآلخرة ،إنو سميع مجيب.

كأتكجو بخالص الشكر كالتقدير إلى كؿ مف الدكاور القدير /راشــد أبو صـــواوين ،كالى األسااذ الدكاور

الفاضل /صالح الناقة ،عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة ،كالحكـ عمييا ،كاثرائيا بمبلحظاتيما السديدة رغـ
أعبائيما األكاديمية كاإلدارية.

كالشكر كالتقدير كالعرفاف إلى جامعتي جامعة األزىر ،ممثمةن في عمادة الدراسات العميا كعمادة كمية التربية،

بكافة أعضاء ىيئتيا التدريسية كاإلدارية ،كشكرم الخاص لركح المرحكـ الدكاور /عبد العظيم المصدر الذم
دعمني كشجعني ،تغمده اهلل برحمتو كحشره مع األكلياء كالصديقيف.

كعظيـ امتناني كتقديرم لمسادة محكمي أدكات الدراسة؛ لما كاف إلرشادىـ كنصحيـ كتعميقاتيـ مف النفع

كالفائدة ،ككذلؾ أرسؿ عميؽ شكرم كتقديرم إلى زميبلتي في الدراسة ،كالى أخكاتي الطالبات المعممات أفراد
المجمكعة التدريبية عمى تعاطييف اإليجابي مع جمسات التدريب كتحمميف ضغط التدريب مع الدراسة ،كعمى

إسيامينف في إنجاح ىذا العمؿ فميف مني صادؽ دعكاتي بالنجاح كالتكفيؽ.
ككفاء كتقدي انر كاعترافان بالمعاكنة التي قدميا لي الكثير مف المخمصيف الصادقيف أثناء األداء الفعمي ،كالذيف ال
ن
يتسع المقاـ لذكرىـ بأسمائيـ ،يطيب لي أف أقدـ الشكر الجزيؿ لكؿ مف عاكف كأسيـ في إخراج ىذا العمؿ

المتكاضع مف طكر التفكير إلى الكاقع العممي لكي يرل النكر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الباحثة
د

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية الممارسات
التأممية لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف.

ولاحقيق ىدف الدراسة فقد حاولت الدراسة اإلجاية عن األسئمة الاالية:

 .1ما الممارسات التأممية التي ييدؼ البرنامج المقترح تنميتيا لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر؟

 .2ما خطكات استراتيجية عباءة الخبير المراد البلزمة لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات في
جامعة األزىر؟

 .3ما البرنامج المقترح القائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير الذم ينمي الممارسات التأممية لدل الطالبات
المعممات في جامعة األزىر؟

 .4ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية الممارسات التأممية لدل
الطالبات المعممات في جامعة األزىر؟

كقد اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعة التجريبية الكاحدة
باختبار قبمي -بعدم ،مف خبلؿ تطبيؽ مقياس الممارسات التأممية عمى عينة مككنة مف ( )24طالبة معممة مف

طالبات كمية التربية بجامعة األزىر -غزة (تخصص التعميـ األساسي) ،كتـ التحقؽ مف صدقو كثباتو.

كتـ تحديد أدكات الدراسة المناسبة ،حيث تطبيؽ مقياس الممارسات التأممية ،كبناء خطكات البرنامج المقترح

القائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير باالعتماد عمى األدب التربكم كالدراسات كاألبحاث ذات العبلقة لتنمية
الممارسات التأممية ،كما كأعدت بطاقة مبلحظة األداء لمطالبات المعممات لمتعرؼ عمى درجة ممارستيف

لمممارسات التأممية.

تـ جمع البيانات كتحميميا باستخداـ المعالجات اإلحصائية عف طريؽ برنامج ( )SPSSحيث تـ استخداـ

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،كمعامؿ ارتباط(بيرسكف) ،كاختبار  T- testلعينتيف مرتبطتيف،
كاختبار مربع إيتا (.( η2

كجاءت نتائج الدراسة لتؤكد تحقيؽ البرنامج المقترح القائـ عمى إستراتيجية عباءة الخبير فاعمية كبيرة في

تنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات ،حيث بمغت قيمة مربع إيتا ( (η2ما يعادؿ ( )0.687كىي قيمة

كبيرةن تؤكد حجـ التأثير لمبرنامج المقترح في تمكيف الطالبات المعممات مف الممارسات التأممية ،كما كشفت

المعالجة اإلحصائية عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات الطالبات المعممات في الدرجة الكمية
لمقياس الممارسات التأممية بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم .كىك ما يعني تحقيؽ البرنامج

المقترح األىداؼ المرجكة منو بتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات.
ه

كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ،تـ كضع عدد مف التكصيات ،أىميا :ضركرة االستفادة مف
فكرة البرنامج كتطبيقو في كميات التربية في الجامعات الفمسطينية لجميع تخصصات كمية التربية؛ لما ليا مف أثر

في تنمية الممارسات التأممية ،كتطكير برنامج التربية العممية ،العمؿ عمى تطبيؽ البرنامج المقترح في كؿ مف ك ازرة
التربية كالتعميـ كككالة الغكث ،مف خبلؿ عمؿ دكرات باستخداـ إستراتيجية عباءة الخبير لممعمميف كالمعممات في

كافة التخصصات أثناء الخدمة؛ لتطكير أدائيـ التدريسي ،الخركج بالطمبة المعمميف عف أدكارىـ التقميدية في التعميـ

الجامعي ،تنظيـ ندكات كلقاءات كمناقشات لتعريؼ الطمبة المعمميف بإستراتيجية عباءة الخبير ،كالممارسات
التأممية ،تصميـ مكضكعات كدركس متنكعة يتـ إعدادىا كشرحيا كتنفيذىا مف خبلؿ إستراتيجية عباءة الخبير

يشرؼ عمييـ مدربيف في تعميـ المحتكل التعميمي.

و

Abstract
The study aimed at investigating the effectiveness of the proposed program based on the
employment of the mantle of expert strategy for the development of contemplative practices
of female teachers at Al-Azhar University in Palestine. To achieve the goal, the study has tried
to answer for the following questions:
1. What contemplative practices that the proposed development program is aimed at students
at Al-Azhar University, the parameters?
2. What steps cloak expert to be necessary for the development of contemplative practices of
female teachers in the strategy of Al-Azhar University?
3. What program is proposed based on the employment of the mantle of expert strategy that
develops contemplative practices of female teachers at Al-Azhar University?
4. The proposed program is based on the impact of the employment strategy cloak expert in
the development of contemplative practices of female teachers at Al-Azhar University?
The researcher in this study has followed acurriculum based on the quasi-experimental
design to test one experimental approach with a pre-post design of one group through the
application of a measure of contemplative practices on a sample of (24) a student teachers of
students in the College of Education at the University of Al-Azhar (specializing in primary
education), was verification of charity and persistence.
The appropriate tools of study were determied, where the researcher has prepared the
proposed program is based on the employment of the mantle of expert strategy relying on
educational literature and studies and research related to the development of contemplative
practices, she has also prepared a note card performance for students parameters to identify
the degree of contemplative practices.
To answer the study questions and test its hypotheses, the researcher has used the
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program by calculating averages and standard
deviations, and Pearson correlation coefficient, also used the "T" test of Paired samples to test
hypotheses of the study. Effect size was calculated using the eta square (η2).
The results of the study have confirmed the achievement of the proposed program based
on the mantle of expert strategy are very effective in the development of contemplative
practices of female teachers, as the value of eta square (η2) equivalent (0.687) which is a very
great value which confirms the effectiveness of the proposed program is to enable students
parameters of contemplative practices and statistical treatment proves there are significant
differences between the average scores of students in the total score of the scale of
contemplative practices between the two applications pre and post in favor of the post

ز

application. The means that the proposed program has achieved objectives of the
development of the meditative practices of female teachers.
As aresult the study, anumber of have been recommended, including: the need to take
advantage of the idea of the program and its application in the colleges of education in the
Palestinian universities for all disciplines of the College of Education; because of its impact
on the development of contemplative practices, and the development of practical education
program, to apply the proposed program in both the Ministry of Education and UNRWA,
through the courses using the mantle of expert for teachers in all disciplines in-service
strategy; to develop their teaching, performances students of teachers way of the traditional
university education roles, changing seminars and meetings and discussions to familiarize
teachers of students strategy cloak expert, and contemplative practices, design themes and a
variety of lessons to be prepared and explained and implemented through the mantle of expert
strategy supervised by trainers in teaching content education.
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الفصــل األول
اإلطار العاو للدراشة
املكدمة

:

يتفؽ المربكف عمى أف التربية ىي عممية إحداث تغيرات إيجابية في سمكؾ المتعمميف ،كأف ميمة المعمـ

األساسية تنحصر في العمؿ عمى إتاحة الظركؼ الخاصة لطمبتو ،كتييئتيا إلحداث مثؿ ىذه التغيرات،
فالمعمـ ىك حجر الزاكية في عممية التعميـ كالتعمـ؛ ألف ميماتو تتعمؽ بمختمؼ مجاالت العممية التعميمية:

اإلدارة كاإلرشاد التعميمي كالفني كمعالجة مشكبلت المتعمـ ،كسد الثغرات في المنياج الدراسي ،كالتكاصؿ مع
أكلياء األمكر كمختمؼ أعضاء المجتمع المحمي كمؤسساتو ،كىذا األمر يتكقؼ -بطبيعة الحاؿ -عمى مدل

كفاءة المعمـ في تحديد أىداؼ الدركس كصياغتيا ،كمف ىنا ندرؾ أف المعمـ عندما يخطط لدرسو يككف في

أمس الحاجة إلى رصد ممارساتو التعميمية؛ حتى يعطي مبر انر لما يقكـ بتدريسو لطمبتو.

كتعد إستراتيجيات التدريس محط اىتماـ كثير مف النظريات التربكية لتأثيرىا اإليجابي عمى تركيز

الطمبة كشد انتباىيـ لمتحصيؿ ،كاإلنتاج الدراسي بشكؿ أفضؿ مف تمؾ التي يمكف تحقيقيا مف خبلؿ الطرؽ

التقميدية.

كفي ضكء ذلؾ يمكف القكؿ إف إعداد المعمـ لمستقبؿ أفضؿ ينبغي أف يرتكز عمى طبيعة أدكاره

كاستراتيجياتو التي يجب أف يكظفيا ،كىذا يتطمب تنشيط قدراتو كتنمية تفكيره أكثر مف االىتماـ بتمقينو كيفية
تكصيؿ المعارؼ كالحقائؽ .كىذا يعني أّنو ينبغي االىتماـ بميارات التفكير بصكرة عامة كالتفكير التأممي
بصكرة خاصة (الفرماكم.)7:2014،

كعميو فإف كميات التربية تسعى إلى تحقيؽ ىدؼ ساـ يتمثؿ في تمكيف الطمبة المعمميف مف تنمية أدائيـ

كتطكيره لمنيكض بالعممية التعميمية التعممية عمى أكمؿ كجو.

لقد أصبحت برامج اإلعداد كالتمكيف الميني لمطمبة المعمميف في الجامعات تشكؿ مشيدان ميمان مف

سيناريك التغيير في ضكء التطك ارت المستمرة في أىداؼ أساليب كطرؽ التدريس.

كلذلؾ يرل باديكف ( )Beaudion, 2011إلى ضركرة تدريب المعمـ عمى اكتساب ميارات تدريسية

حديثة قد تسيؿ عممية التعميـ كالتعمـ ،كتعزز قيامو بكظائفو :كمرشد ،كميسر ،كمميـ مف خبلؿ أساليب حديثة
غير تقميدية؛ ىذا النكع مف البرامج يتطمب تخطيطان متمي انز كفقان لبلسترتيجيات الحديثة التي أثبتت فاعميتيا في

البيئة التعميمية.
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كلعؿ النظرية البنائية تدعـ ىذا التكجو في التخطيط ،كىذا ما دفع البحثة ىنا تبني أحد استرتيجياتيا

كىي استراتيجية عباءة الخبير ،كذلؾ لتقصي دكرىا في احداث تغيير ايجابي في سمكؾ طمبة كمية التربية قبؿ
النزكؿ الفعمي إلى الميداف.

كتعد دكرثي ىيثككت ( )Dorothy Heathcoteمف أكبر مناصرم البنائية االجتماعية ،فيي ترل أف

المتعمـ في ظؿ إستراتيجية عباءة الخبير يصنع لو فيمان ذا معنى مف خبلؿ مشكبلت تقدـ لو ،فيعمؿ مع
زمبلئو عمى إيجاد الحمكؿ ليا في مجمكعات (ىيثككرت ،)8:2012،كما أف ىذه اإلستراتيجية تسعى إلى

مساءلة كمناقشة قضايا في العدالة االجتماعية ،بحيث تككف كجية النظر مكضكعة في ميمة يتـ اختيارىا مع

الطبلب ،فالمعمـ داخؿ عباءة الخبير ينظـ السمكؾ كيعرض المعمكمات مف أجؿ إثارة النقاش ،كيككف خارج
عباءة الخبير مساعدان لمطبلب ،فمـ يعد يستخدـ صكت الخبير اآلمر ،بؿ ىك اليكـ الزميؿ المساعد ،كأف

الطمبة داخؿ العباءة يمثمكف كيعبركف عف مشاعرىـ بحيث يعمؿ عمى تطكير المراقبة مف الرأس؛ ألنيـ

كبل منيـ ناضج كيتحمؿ مسؤكليات الكبار،
يصنعكف عالمان يتحكمكف بو كيعيشكف فيو ،باإلضافة إلى أف َ
بحيث يككف انخراطيـ في الميمات بمستكل انخراطو االجتماعي كخيالو كمعمكماتو(ىيميف.)15:2013،

كرأت دكرثي ىيثككت ( )Dorothy Heathcoteفي إستراتيجية عباءة الخبير ،طريقة لتعميـ المنياج

بأكممو ،فعندما يتكلى الطمبة مسؤكلية إدارة مشركع ما ،فيـ يحتاجكف لمعمؿ فيو عمى عدد مف مجاالت
المنياج منفردةن كانت أك مجتمعة ،فعمى سبيؿ المثاؿ إذا لعب الطمبة أدكا انر درامية مثؿ خبراء غابات قمقيف
مف اقتراب أم شخص مف المناطؽ الخطرة ،فمجاالت المنياج ىي الجغرافيا ،كالرياضيات ،كالمغة اإلنجميزية،
كالعمكـ (.)Heathcote, 2004:3

كما كأف الغاية مف عممية التعميـ في ىذه اإلستراتيجية ىي تيسير عممية التعمـ ،فبل يككف التعميـ فعاالن

إال إذا عالج المتغيرات النفسية التي تتحكـ في عممية التعمـ ،كتشمؿ ىذه المتغيرات تعزيز االنتباه ،كالدافعية،
كاالستعداد عند األفراد المتعمميف لممشاركة في الفعاليات التعميمية التعممية (الساعدم.)22 :2001،

كىناؾ العديد مف الدراسات التي أجريت في مجاؿ عباءة الخبير كمنيا دراسة شاىيف ()183:2012

كالتي بينت مف خبلؿ التجربة أف المعمميف الذيف أرادكا التغيير كالتطكر بإستراتيجياتيـ ىـ الذيف تفكقكا في
مستكل جكدة األداء حيث يتطمب أف يتحدل األفراد طرؽ ممارساتيـ كافت ارضاتيـ المعتادة.

مف ىنا برزت أىمية الممارسة التأممية كعممية فعالة تشكؿ مفتاح الكصكؿ لمستكل التدريس المتميز في

مؤسسات التعميـ (.)Bell & Bowie, 2010:541

ككانت أكلى إرىاصات الممارسة التأممية قد ظيرت عمى يد جكف ديكم عاـ 1933ـ في كتابو (كيؼ

نفكر) حيث أشار إلى أىمية التأمؿ ،معتب انر أف الخبرة ىي أساس عمميتي التعميـ كالتعمـ ،كأف ذلؾ ال يتـ إال
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بالتأمؿ الذم يقكد إلى اكتشاؼ الخبرة التي تقكـ عمى إدراؾ شامؿ ،يسيـ في تحكيؿ الخبرة إلى تعمـ ،كأشار

إلى أف المعمميف يجب أف يمارسكا ىذه العممية في سياؽ اجتماعي كفي البيئة التي تحدث فييا عممية التعمـ
(المرزكع)14:2004،؛ ليذا فإف أفكار المعمميف تحتاج إلى االختبار مف خبلؿ الممارسة التدريسية ،كىذا ال

يتـ بطبيعة الحاؿ إال مف خبلؿ التأمؿ ،الذم يجب أف يقكد إلى كجيات نظر متعددة في العمؿ .فإختيار

الممارسة التدريسية يؤدم إلى تنكيع طرؽ العمؿ ،كبالتالي يقكد إلى التغيير كىذا ىك اليدؼ األساسي مف

العممية التأممية ،بحيث يحدث فيمان جديدان كتغيي انر في أساليب التدريس (.(Rodinguez, 2008

كذلؾ دعا (ديكم) المعمميف إلى ممارسة التأمؿ في العمؿ ،كيعزك الكثير مف الباحثيف زيادة االىتماـ

بالممارسة التأممية إلى اإلتجاىات التربكية المتنامية العتماد البنائية في التعمـ ،كالتي ترل أف المتعمـ يبني

المعرفة مف خبلؿ عمميات الدمج كالتفاعؿ مع المحتكل كالبيئة المحيطة ،كما أنيا تعتبر التأمؿ عامبلن حاسمان
في عمميتي التعميـ كالتعمـ (.(Farrell,2008:26

نتيجة لذلؾ ،أكلت الدراسات التربكية اىتمامان بالغان لمدكر الذم يمعبو التدريس التأممي كالممارسات

التأممية داخؿ الغرفة الصفية في ب ارمج التنمية المينية لممعمميف (الجبر.)102:2013،

في ضكء ما تقدـ ترل الباحثة أىمية تكظيؼ عباءة الخبير كإستراتيجية مقترحة يمكف دمجيا ضمف

برامج إعداد المعمميف كالتي قد تطكر الممارسات التأممية .كتعتبر ىذه الخطكة في حاؿ نجاحيا بداية رحمة
التنمية المينية ليـ ،كالتي يجب أف تستمر خبلؿ حياتيـ المينية.

مشكمة الدراسة:

إف المتأمؿ في جميع النظـ التربكية كالتعميمية العربية منيا أك األجنبية في مجاؿ إعداد برامج

المعمميف ،يجد أف العديد مف الد ارسات أكدت عمى ضركرة أف يككف معمـ المستقبؿ مكجيان كمساعدان كحميفان
لمطالب كميس انر لمتعمـ.

إف االنتقاؿ مف حالة اإلعداد السمبي التقميدم إلى حالة اإلعداد اإليجابي النشط جاءت نتيجة الستخداـ

بعض اإلسترايجيات الحديثة ،كإستراتيجية تكظيؼ عباءة الخبير كأحد الركائز األساسية عند بناء كتصميـ
برامج إعداد الطمبة المعمميف لتنمية الممارسات التأممية لدييـ ،بيدؼ تزكيد معممي المستقبؿ بالفرص الكافية

لمتأمؿ في المكقؼ التدريسي بجميع عناصره ،خاصة خبلؿ فترة التربية العممية ،حيث إف ىذه الفترة تعد بداية

التدريب الحقيقي عمى ممارسة التدريس ،كجاءت الدراسة الحالية تيدؼ إلى بناء برنامج مقترح قائـ عمى

تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية الممارسات التأممية لدل عينة مف الطالبات المعممات في جامعة

األزىر بفمسطيف.
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وااحدد مشكمة ىذه الدراسة في السؤال الرئيس اآلاي:
ما فاعمية برنامج مقارح قائم عمى اوظيف إساراايجية عباءة الخبير لانمية الممارسات الاأممية

لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطين؟
ويافرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الاالية:

 .1ما الممارسات التأممية التي ييدؼ البرنامج المقترح تنميتيا لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر؟
 .2ما خطكات استراتيجية عباءة الخبير المراد البلزمة لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات
في جامعة األزىر؟

 .3ما البرنامج المقترح القائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير الذم ينمي الممارسات التأممية لدل
الطالبات المعممات في جامعة األزىر؟

 .4ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية الممارسات التأممية
لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر؟

فرضيات الدراسة:
 .1تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات الطالبات

المعممات في الدرجة الكمية عمى بطاقة مبلحظة أداء الممارسات التأممية ألفراد العينة بيف التطبيقيف
القبمي كالبعدم ،لصالح التطبيؽ البعدم.

 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات الطالبات

المعممات في الدرجة الكمية لمقياس الممارسات التأممية ألفراد العينة بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم،
لصالح التطبيؽ البعدم.

 .3يكجد فاعمية لمبرنامج المقترح القائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية الممارسات التأممية
لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف.

أىداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 .1التعرؼ إلى مستكل الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر.
 .2التعرؼ عمى خطكات استراتيجية عباءة الخبير المراد البلزمة لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات
المعممات في جامعة األزىر.
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 .3بناء البرنامج المقترح القائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير ينمي الممارسات التأممية لدل الطالبات
المعممات.

 .4تحديد فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية الممارسات التأممية
لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر.

أىمية الدراسة:

تتمثؿ أىمية الدراسة فيما يأتي:

 .1قد تساعد القائميف عمى تخطيط المناىج كتطكيرىا ،لتضميف إستراتيجية عباءة الخبير (في حاؿ نجاحيا)
كالممارسات التأممية عند تصميـ المناىج الدراسية.

 .2قد تفيد المشرفيف لتنمية الممارسات التأممية لمعممييـ.
 .3تمقي الدراسة الضكء عمى بعض استراتيجيات التدريس الحديثة السيما اإلستراتيجيات المتعمقة بالتعمـ
البنائي.

 .4قد تساعد الدراسة في تكضيح العبلقة بيف عباءة الخبير كالممارسات التأممية.

حدود الدراسة:

تـ تحديد إطار ىذه الدراسة بالحدكد اآلتية:

 حد الموضوع :اقتصرت الدراسة عمى اقتراح برنامج قائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير لتنميةالممارسات التأممية لدل أفراد العينة.

 الحد البشري :اقتصرت الدراسة عمى الطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي. الحد المؤسسي :اقتصرت الدراسة عمى كمية التربية في جامعة األزىر. -الحدد المكاني :محافظات غزة.

 -الحدد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي (2015-2014ـ).
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مصطمحات الدراسة:

تعرؼ الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائيان عمى النحك اآلتي:

الفاعمية:

تعرؼ الباحثة الفاعمية إجرائياً بأنيا :قدرة البرنامج القائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير عمى

تحقيؽ نتائج ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات في جامعة
األزىر.
البرنامج:

تعرؼ الباحثة البرنامج إجرائياً بأنو :مجمكعة اإلجراءات كاألنشطة كالكسائؿ كالميارات كالخبرات

كالتدريبات المنظمة ،التي يتـ تقديميا بطريقة مخططة مسبقان بما يناسب الطالبات المعممات ،مف خبلؿ

تكظيؼ استراتيجيات عباءة الخبير في تدريس الميارات المتضمنة بالدراسة؛ لتنمية القدرة عمى الممارسات

التأممية لدل عينة مف الطالبات المعممات بجامعة األزىر في فمسطيف ،بما يسيـ في تحسيف أدائيـ الميني أك

العممي كنمكىـ االجتماعي كالمعرفي.
اإلساراايجية :

تتبنى الباحثة تعريؼ األغا كالمكلك ( ،)164:2009بأنيا :فف تكظيؼ كتنسيؽ الفعاليات التعميمية
التعممية لتحقيؽ األىداؼ ،كىي مجمكعة مف الطرؽ كاألساليب ،كاإلمكانات ،كيتحكـ في آلية اإلستراتيجية

المعايير اآلتية :المعمـ ،كالطمبة ،كالكقت ،كاإلمكانات ،كاألىداؼ ،كالميارات.
إساراايجية عباءة الخبير:

تعرؼ الباحثة إساراايجية عباءة الخبير إجرائياً بأنيا :إستراتيجية د ارمية استقصائية تعميمية يتـ

خبلليا تأطير الطالبات المعممات في دكر شخصيات درامية تككف في مكقع الخبير ،كتقكد لمكضكع يستثمر
أعماؿ كنقاشات الطالبات ،بحيث يدخمف إلى الميمات بمستكل ممارسة التأمؿ في العمؿ ،كبما يمكف مف

تطكيع اإلستراتيجية لزيادة االىتماـ بالممارسة التأممية كتكظيؼ الطالبات االتجاىات التربكية المتنامية العتماد

البنائية في القضايا التعميمية بشكؿ تكاممي مع المكاضيع المختمفة ،كتككف الطالبات قادرات عمى استغبلؿ
اإلستراتيجية في أدكارىف المستقبمية كمعممات في مكضع المسؤكلية.
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الممارسات الاأممية:
اعرف الباحثة الممارسات الاأممية إجرائياً بأنيا :عممية المراقبة كالتقييـ الذاتي التي تنضكم عمى عدد

مف السمككيات التدريسية ،كتقكـ بممارستيا الطالبات المعممات ،حيث يتـ بمكجبيا تطكير مستكل أكبر مف

الكعي الذاتي عف طبيعة األداء كآثره ،كعيان يحقؽ نمكان مينيان يرتكز عمى تحسيف فيـ الذات ،كزيادة الكعي،

كاالنفتاح عمى أفكار اآلخريف كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ في األداء ،كتحسيف القابمية نحك التعمـ مف

األخطاء كزيادة الدافعية نحك تحسيف الذات ،كالنمك الميني كاثراء التكجو نحك حؿ المشكبلت ،كزيادة الميؿ
نحك التأمؿ.

كحددت الباحثة أبعاد الممارسات التأممية في (العمؿ االعتيادم ،الفيـ ،التأمؿ ،التأمؿ الناقد) الكاجب

تنميتيا لدل الطالبات المعممات.
الطالبات المعممات:

تعرؼ الباحثة الطالبات المعممات إجرائياً بأنين :الطالبات الجامعيات المقيدات في كمية التربية

تخصص تعميـ أساسي بجامعة األزىر -غزة (المستكل الثالث) كيمارسف التدريب الميداني في المدارس

الحككمية أك مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة ،عمى أف تككف الطالبة قد أنيت ما ال يقؿ عف ()102
ساعة معتمدة حسب الخطة الدراسية المعتمدة في الكمية.

8

الفصل الثاىي
اإلطار اليظري
احملور األول :إشرتاتيجية عباءة اخلبري
احملور الثاىي :املنارشات التأملية
احملور الثال  :الرتبية العنلية
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الفصـــل الثـــاني
اإلطـار النظـري
يعرض ىذا الفصؿ األدبيات التربكية المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كالتي قامت الباحثة بتصنيفيا في ثبلثة
محاكر رئيسية ىي :استراتيجية عباءة الخبير ،الممارسات التأممية ،التربية العممية ،كفيما يمي تفصيؿ ىذذه

المحاكر.

احملور األول :إشرتاتيجية عباءة اخلبري:

إف التكجو الحديث يدعك القائميف عمى العممية التعميمية إلى تحرير الطفؿ مف قيكد التمقيف مف أجؿ

إيجاد جيؿ قادر عمى مكاجية مشكبلت الحياة ،حيث تعد سياسية التمقيف حاج انز بيف الطفؿ كابداعاتو.

يؤكد التربكيكف أف تدريس المناىج لـ يعد نقؿ المعرفة تقميديان إلى الطالب كحفظيا كاسترجاعيا ،بؿ

عممية تعنى بالتفكير كتنشيط المعرفة السابقة لمطالب ،كبناء المعرفة كاكتسابيا كفيميا كاالحتفاظ بيا

كاستخداميا ،كذلؾ مف منظكر نمك الطالب عقميان ككجدانيان كمياريان ،كتكامؿ شخصيتو مف مختمؼ جكانبيا،

كفي سياؽ قصصي اجتماعي (زيتكف.)42:2007،

كبالرغـ مف أف التربكييف متفقكف عمى أىمية ذلؾ ،فإنو ال يكجد اتفاؽ بينيـ عمى كيفية تنمية ىذه

ارت ،فقد ظير العديد مف اإلستراتيجيات لتنمية ميارات حمؿ المشكبلت ،كمف بيف ىذه اإلستراتيجيات
المي ا
إستراتيجية عباءة الخبير لمخبيرة البريطانية ىيثككت (  ،) Heathcote:2004كالتي تيدؼ إلى نقؿ المتعمـ

مف مكانو إلى منطقة النمك المجاكر ،كتعد ىذه اإلستراتيجية نيجان متكامبل تعمؿ عمى اكتساب الطمبة ميارة

ت اربط المعرفة ،كيرل أم حدث أمامو مف جكانب متعددة ،عكضان عف أف إستراتيجية عباءة الخبير تؤكد عمى

الت اربط بيف أنكاع المعرفة.

نشأة وفكرة إساراايجية عباءة الخبير:

تعكد فكرة إستراتيجية عباءة الخبير لمخبيرة البريطانية دكرثي ىيثككت (،)Dorothy Heathcote

كلدت في التاسع كالعشريف مف آب في العاـ 1929ـ ،حيث أعدت نفسميا لترجمة رؤياىا إلى ممارسة صفية

في دكؿ مختمفة بأكركبا كمسيا كأفريقيا كأمريكا الشمالية كأست ارليا ،حازت عمى العديد مف الجكائز كالتكريمات،
تكفيت في الثامف مف تشريف األكؿ في العاـ 2011ـ عف عمر ناىز الخامسة كالثمانيف عامان ،أكجدت

مصطمحات جديدة منيا دراما عباءة الخبير ،كالتأطير ،كالمعمـ في دكر (فني.)95:2011،
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كترل الباحثة أف إستراتيجية عباءة الخبير تطكرت عمى مدل تاريخيا ،مع أنيا قد شاركت في بعض

عناصرىا مع استراتيجيات أخرل ،كىذا التطكر أكجد لكنان جديدان مف أنكاع الد ارما تسمى عباءة الخبير ،كفيما

يأتي تعريؼ إلستراتيجية عباءة الخبير.

اعريف إساراايجية عباءة الخبير:

ترتبط مخرجات عباءة الخبير بالنمك المعرفي كاالجتماعي ،إضافة إلى عبلقتيا باكتساب ميارات

حياتية (.(Heathcote, 2004:15

كالنمك المعرفي ىك الحاصؿ في اكتساب معرفة جديدة حكؿ مادة عممية يتضمنيا المشركع الذم ينخرط

فيو الطمبة ،كاالستفادة مف المعرفة الناتجة عنو الحقان.

كالنمك االجتماعي ىك التطكر الحاصؿ في التفاعبلت كالعبلقات االجتماعية في أثناء عمميتي التعميـ

كالتعمـ ،كما ينتج مف قيـ ليا عبلقة بالدعـ كالمساندة كالتعاكف كالمشاركة مع األخريف.

كالميارات الحياتية ىي اكتساب الطمبة لميارات متنكعة مف شأنيا أف تفيدىـ في حياتيـ العممية

كالحياتية ،مثؿ ميارة التفاكض ،كالتعمـ الذاتي ،كالتعبير بأشكالو المختمفة الشفكم كالكتابي كالجسدم.

كتعتبر عباءة الخبير تكجيان تعميميان يقكـ عمى الدراما ،حيث يتعرض فيو المتعمـ لمراحؿ استكشاؼ

كاستقصاء لمكضكع ما ،كالتعمؽ فيو عبر الدراما ،كيسيـ في تغيير أدكار الطمبة ليككنكا خبراء في المكضكع،

ككيؼ يقدمكف تنازالت مف أجؿ أف يحيكا معان؟ كالدخكؿ إلى العمؽ أكثر ،ككيؼ نفكر؟ ككيؼ نطرح أسئمة

مفتكحة؟ كعدـ النظر إلى السطح ،كمساعدة األشخاص كي يقكمكا بطرح أسئمة؛ ألننا فعبلن ال نعرؼ اإلجابة

الصحيحة أك الخطأ ،نطرح أسئمة كنخمؽ مكاقؼ يتطرؽ مف خبلليا المشارككف داخؿ إستراتيجية عباءة

الخبير إلى ىذه األسئمة (عكض اهلل ،)34:2013 ،إنيا تكجو متكامؿ يغير مف دكر المعمـ كالمتعمـ عمى حد
سكاء ،ليجعؿ المتعمـ ذاتو فاعبلن في عممية اتخاذ القرارات مف خبلؿ طرح األسئمة كاعادة النظر عبر

تأمبلتيـ ،كاقتراح حمكؿ لممشكبلت ،كىك محاكلة لمساعدة المتعمميف كالمعمميف عمى الفيـ ،مف خبلؿ جعميـ

خبراء في مسألة ما(مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم.)24:2013 ،

كتعرؼ دكرثي ىيثككت ( )Dorothy Heathcoteالتي ابتدعت مفيكـ عباءة الخبير":إستراتيجية

قائمة عمى الد ارما المشكقة في عممية التعميـ كالتعمـ ،كتتضمف الفكرة األساسية في ذلؾ أف الطمبة يتعممكف
المنياج كما لك أنيـ مجمكعة متخيمة مف الخب ارء ،كأنيـ يكتشفكف تعمميـ كيتعممكف مف خبلؿ تحمؿ
مسؤكليات خاصة" (.(Heathcote, 2004: 5

كفيما يمي مثاؿ تكضيحي ،ىنا يعمؿ الطمبة باعتبارىـ أنفسيـ ،لكف)كما لك) أنيـ خب ارء .كالدكر يككف

عامان لجميع الطمبة (نحف جميعان ميندسكف ،كمستشاركف ،كعمماء ،كمحققكف ،)....كيستثمر الطمبة ميارات
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خاصة ،كمعمكمات محددة أك خبرة يتـ استحضارىا لربطيا بالميمة ،كليس ثمة تعريؼ لؤلفراد كال مكاقؼ

تعطى مف قبؿ المعمـ ،فالضغط يككف عمى (ىنا كاآلف) الدرامية ( ،)Here and nowكالعمؿ يككف مف
خبلؿ الميمة ،عمى سبيؿ المثاؿ  :المعمـ ينقؿ الطمبة إلى منطقة جديدة كيحيييـ بشكؿ رسمي مف داخؿ

الدكر قائبلن) :كأعضاء لمجالس المياه ،أنتـ الناس الكحيدكف الذيف يمكنيـ حؿ ىذه المشكمة لنا ،فالتزكد

بالمياه النقية ممكف ،لكف ليس لدم فكرة كيؼ أحصؿ عميو ىنا؟ كـ سنحتاج أك أم مشكبلت قد تنشأ في

تخزينو؟ ىنا تكجد خارطة بالمنطقة كأبعاد الخ ازنات التي قد تجدكنيا مفيدة في تقدي ارتكـ

(ىيثككرت.(12:2013،

كعمى الرغـ مف أف الطمبة ال ي ازلكف ىـ أنفسيـ ،فإنو يطمب منيـ أف ينظركا إلى الظركؼ مف خبلؿ

عيكف خاصؿ :عيكف ميندسيف ،كفي ىذه اإلستراتيجية تتيح لممعمـ أف يتنازؿ عف مكقؼ (الشخص الذم

يعرؼ( ،إذ يخسر سمطة تعميمو ،كلكف ال يخسر إدارة صفو كقيادتو كيضيؼ (صالحة )25:2014 ،مثاالن

لمشيد جديد:

رجاؿ أىؿ القرية كانكا يسيركف عمى ضفاؼ النير لجمع الحطب ،فشاىدكا قطرات دـ متناثرة عمى

يسار النير ،كنابان ممقى عمى األرض ،لـ يركا النمر لكنيـ تأكدكا مف كجكده.

ترؾ الرجاؿ الحطب كعادكا مسرعيف في قمؽ كخكؼ ،عبلمات القمؽ عمى كجكه األميات ،إحدل

األميات تتفقد طفميا ،إحدل الزكجات تبحث عف زكجيا.

كيتدخؿ المعمـ إلضافة تكتر جديد :النمر الذم يتذكؽ لحـ البشر يعتاد عميو مرة أخرل ،كىناؾ قانكف

يحظر قتؿ النمكر بسبب تعرضيا لبلنقراض.

إف الميزة الرئيسة في إستراتيجية عباءة الخبير ىك التعميـ التكاممي كالبيئة الصفية التكاممية ،حيث:

 .1ينتقؿ المتعممكف مف خبلؿ ىذه اإلستراتيجية تدريجيان مف اإلطار النظرم كالخبرة الذاتية إلى التأمؿ في
المعطيات كالبيداغكجيا.

 .2يكظؼ المتعممكف معنى االستقصاء ،ككيفية طرح األسئمة االستقصائية.
 .3أىمية السياؽ الدرامي في انخراط الطمبة في تعمميـ لحؿ المشكبلت.

 .4دكر الخياؿ في السياؽ عمى اعتباره عنص انر أساسيان في عباءة الخبير.
 .5يعطي الطمبة فرصة لبناء خبرات كمعارؼ ذاتية حكؿ األشياء.

 .6تنقؿ إلى المتعمـ ميمة التعمـ بكرشة عمؿ تتكافر فييا فرصة لمتعمـ كمساحة لطرح األسئمة كاالستكشاؼ
كبناء المعرفة )ىيميف.)76:2013 ،
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عناصر عباءة الخبير:

يرل لكؾ أبككت ( )Luke abbotأف عناصر كمككنات عباءة الخبير ،كالتي يجب أف تككف مكجكدة

في السياؽ ىي:

 .1فريؽ مسؤكؿ ( )Responsible teamكىـ الطمبة في الصؼ ،كيككف لدييـ قضية ما ،كقد يككنكف
مؤسسة تممؾ الخبرة لمتعامؿ مع القضايا ،كيككف الفريؽ قاد انر عمى حؿ المشكمة ،كيقصد بيا مكضكعات

المنياج التي ليا صمة بالمنياج مباشرة.

 .2الزبكف ( )Clientكىك الذم يشرح السياؽ لمفريؽ المسئكؿ.

 .3التفكيض( )Commissionكىنا يككف تفكيضان مف مسئكؿ المؤسسة لمفريؽ المسئكؿ.

 .4الميمة ( )Missionكىنا يتـ تحديد المياـ المطمكبة بيف الزبكف كالفريؽ المسئكؿ ،كىي تصميـ اإلطار
لممتعمميف كاحتياجاتيـ (.)Luke,2010 :76

كتبيف ىيثككت ( )Heathcote ,2004أف ىذه اإلستراتيجية تتككف مف عناصر أساسية جكىرية:

 .1المشركع :يتشارؾ الطمبة كالمتعممكف المسؤكلية كبشكؿ تدريجي مشركعان قائمان في العالـ الخيالي.
 .2الزبكف :ييتـ الطمبة كالمتعممكف باألنشطة الضركرية لتحقيؽ األىداؼ.
 .3الخبراء :يتفاعؿ الطمبة كالمتعممكف مع أنفسيـ إلنجاز الميمة لمزبكف.

 .4المياـ :خرط الطمبة مف أجؿ إنجاز المشركع) متطمبات المنياج (مف داخؿ العالـ المتخيؿ.

 .5المكقع :مكقع المعمـ مشارؾ كداعـ لمطمبة كزميؿ ،كأف يتأكد مف مكاقع الطمبة في المشركع لبناء كجية
نظرىـ في الدكر.

 .6التأمؿ :تأمؿ الطمبة في أعماليـ مف أجؿ إنتاج المعرفة.
ترل الباحثة أف مضمكف العناصر كالمككنات السابقة ال بد أف تككف مكجكدة جميعيا في أم سياؽ

ضمف إستراتيجية عباءة الخبير ميما اختمفت في مسمياتيا المغكية ،كىي بتكامميا معان تشكؿ النشاط كطبيعة

كالذم مف شأنو أف يشد المتعمـ بمجمكعة مف الركابط التي تعتمد عمى ما يشاىده كيؤثر فيو مف خبلؿ

العكاطؼ كالمشاعر كاألحاسيس كالغ ارئز.

أىداف إساراايجية عباءة الخبير:

 .1تعزيز ميارات االتصاؿ كالصحة االجتماعية ،فقد تظير مرحمة كىـ داخؿ الدكر يختمفكف فييا ،فيقكمكف
بالتفاكض حكؿ كسط أك أف يتفقكا عمى أف يختمفكا في سبيؿ معالجة القضايا التي تكاجييـ.

 .2مساعدة الطمبة عمى استكشاؼ محتكل محدد.
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 .3حماية الطمبة عندما يتخذكف مكقعان داخؿ القصة المتخيمة دكف خطر أك تيديد.

 .4رفع مكانة الطمبة مثؿ كضعيـ في أدكار بسمطات خبراء بالغيف كاقتراح حمكؿ لبعض المشاكؿ.
 .5منح الطمبة كجية نظر يباشركف منيا عممية التعمّـ ،كمف شأف ذلؾ أف يساعدىـ في التفكير ،مما يؤدم
النزع كالجدؿ كالتفكير ،مما يساعدىـ لمكصكؿ إلى فكرة أكثر نضجان.
الحقان لكجيات نظر متعارضة ك ا

 .6تعمـ المغة عند كضعيـ في مكاقع محددة مف خبلؿ الحديث كاالستماع.

 .7تماسؾ مجمكعة التعمـ مف خبلؿ الطمب منيـ أف يعممكا معان بطريقة إبداعية.

(مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم)28:2013 ،

ترل الباحثة أف إستراتيجية عباءة الخبير كنظرية كاستراتيجية كسيمة فعالة لجمب األفكار اإلبداعية،
كتنمي الممارسة التأممية مف خبلؿ فرص مفيدة لمتدريس باإلبداع كمساعدة المعمميف في إبداع قصص يمكف

تطكيرىا بأشكاؿ أخرل.

كيضيؼ (سعيدم كالبمكشي )24:2007،أف مف أىداؼ إستراتيجية عباءة الخبير المكجو ما يأتي:
 .1تنمية قدرات التخيؿ ثبلثي األبعاد كالتفكير الفراغي.

 .2تقريب المفاىيـ المجردة كالعمميات الدقيقة لمظكاىر المختمفة.

 .3زيادة قدراتيـ عمى التفكير في كثير مف الظكاىر بنظرة عميقة كالبحث عف تفسير مبني عمى العبلقات
بيف التككينات الدقيقة لممادة.

 .4متعة حقيقية لممتعمميف يتـ تطبيقيا بيف فترة كأخرل لتضفي نكعان مف التغيير عمى التدريس.
 .5تنمية قدرات ما كراء المعرفة كالتحكـ في االنتباه كالتركيز كالتفكير في التفكير.
 .6تمريف المعمميف عمى صفاء الذىف كالتمكيف الميني.

 .7إثراء الصكر الذىنية لممتعمميف كالتي تعتبر أساسان لعممية تكليد األفكار اإلبداعية.
 .8تفعيؿ المنحى التكاممي في التدريس كالكتابة اإلبداعية كميارات الرسـ كالتصميـ.

 .9الكشؼ عف التنكيع الكبير في المخزكف الصكرم لمختمؼ المتعمميف بيدؼ مراعاة الفركؽ الفردية.
 .10الكشؼ عف قدرات كامنة لدل المعمميف ال تكشفيا اختبارات الكرقة كالقمـ كالطرؽ التقميدية لمتدريس.

 .11تنمية دافعية المتعمميف لمتعمـ بتغيير الركتيف كاعطائيـ إحساسان بالمخزكف اليائؿ لمصكر الذىنية التي
يمتمككنيا.

 .12تغيير الركتيف الصفي.

 .13صفاء الذىف كتبديد القمؽ.
 .14تنمية الذكاءات المتعددة.
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كترل الباحثة أف اليدؼ األساسي إلستراتيجية عباءة الخبير يتمثؿ في إعادة إنتاج الخبرة السابقة في

ضكء الخبرة الجديدة ،كمساعدة المعمميف بالتفكير كالممارسة إلى المكضكع مف زكايا مختمفة جديدة ،كخمؽ

مكاقؼ تعمؿ عمى تنشيط تفكير المتعمميف في مكاقؼ الحياة ،كميا بحيث تعمؿ عمى إعادة تككيف ميارات

المعمميف بأسمكب تدريسيـ بصكرة تفاعمية بحيث تطكر أدكارىـ نحك التمكيف مف ميارات التفكير كالممارسات

التأممية.

أىمية إساراايجية عباءة الخبير:

أصر عمى تسميتيا بيذا االسـ؛
تقكؿ ىيثككت (" : )Heathcote,2004عباءة الخبير طريقة مبتكرة ّ
ألعبر عف المعنى الكامؿ لياّ ،إنيا تحمؿ طبقتيف مف المعنى الثميف بما يكفي
ألني ال أجد طريقةن أكثر دقّة ّ

لخدمتو كالمحافظة عميو "،الخبير" تعني الفرصة لمعمؿ عمى المعرفة كتممّؾ الميارات ،ك"عباءة" تعني إعبلني
بأني أحيا كأعمؿ تحت عباءة ما ىك متكقَّع مني في المجتمع .إنيا تستقطب االلتزاـ مف جية الطالب ،كالذم
يحتاج كقتان لبنائو مف خبلؿ الخياؿ ،كما ىك في العالـ الكاقعي".

كتكمف أىمية تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير في عممية التعميـ في:

 .1تحقيؽ التكامؿ كالت اربط في المعرفة كتنمية الميارات الفردية عند الطمبة.

 .2امتبلؾ القكة عمى إحداث تغيير في عممية التعمـ مف خبلؿ بناء مجتمع داخؿ الصؼ.
 .3إضفاء جك مف المتعة في عممية التعميـ.

 .4تكفير فرصة لممعمميف إلعادة اكتشاؼ مكىبتيـ مع الطمبة في عممية التعميـ.
 .5العمؿ عمى تحكيؿ الحديث كالنقاش إلى شيء مممكس قابؿ لمتطبيؽ.
 .6العمؿ عمى إدراؾ شيء جديد مفيد لمطمبة كتغير في فيـ المضمكف.

 .7العمؿ عمى تحسيف في الميارات الحياتية بما في ذلؾ تعمـ المغة بشكؿ أشمؿ.
 .8تطكير الميارات المتنامية في استخداـ الشكؿ الدارمي.
 .9تعمؿ عمى استقبللية مجمكعاتيا الصغيرة.

 .10غياب النكع العادم التقميدم لحديث المعمـ(.)Abbott,2005:3

 .11زيادة ظيكر االستعداد الفردم لدل الطمبة كتكشؼ عف نفسيا في سمككيات مختمؼ األفراد.
 .12االنخراط في العمؿ مف خبلؿ تسخير حماسة الطمبة ،كقدرتيـ عمى تخيؿ أنفسيـ بمكقع المسؤكلية.
 .13العمؿ عمى تفريغ نتائج الحكار المعمؽ مع الطمبة (ىيثككت.)12:2012،

يذكر (أبك السميد )82:2007،أف إستراتيجية عباءة الخبير كإستراتيجية تدريس يمكف أف تحقؽ ما يأتي:
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 .1تحقيؽ مشارك ة فاعمة كحقيقية مف الطالب ،فالطالب يتخيؿ نفسو نقطة زئبؽ أك ماء أك ذرة أك برة قمح،

فإنو يصبح طرفان فاعبلن في سمكؾ ىو األشياء.

 .2فائدة ما نتعممو عبر إستراتيجية عباءة الخبير؛ حيث إنو ىك أشبو خبرة حية حقيقة مف شأنيا أف تبقى

في ذاكرتنا.

 .3اإلفادة في تعمـ إتقاني؛ ألننا نعيش الحدث كنستمتع بو كما أنو يستفز الجانب األيمف مف الدماغ

باإلضافة إلى الجانب األيسر.

مما سبؽ ترل الباحثة أف أىمية إستراتيجية عباءة الخبير تكمف في ارتباطيا بالجسـ مف حركة كتفكير،

كسيكلة ارتداء كخمع العباءة؛ إذ تتغير العباءة بتغير التفكير ،كالعباءة ترمز إلى الدكر الذم يقكـ بو المتعمـ

في تمؾ المحظة ،كتطكر قدرات الناس الذيف يرتدكف العباءة ،كتميزىـ خصكبة تفكيرىـ كمياراتيـ في حؿ
المشكبلت.

كما أف تدريب الطالبات المعممات عمى إستراتيجية عباءة الخبير يزيد مف ثقافتيـ ،كينمي الكعي لدييف

بأسمكب تدريسيف المتكقع مستقببلن كالمعتمد عمى المشاركة في حؿ المشكبلت كالميمات المطركحة مف زكايا

مختمفة ،فضبلن عف تمكيف الطمبة مف ممارسة أنكاع مختمفة مف التفكير ،كمساعدتيـ عمى طرح األسئمة

االستقصائية ،كاضفاء جك مف المرح كالبيجة أثناء التعمـ ،كخاصة أنيا أسمكب سيؿ ممكف استخدامو مع

الصغار كالكبار.

قواعد إساراايجية عباءة الخبير:

إف إستراتيجية عباءة الخبير ليا قكاعد يجدر االلتزاـ بيا أثناء تكظيفيا كاستخداميا ،أىميا:

الاعريف بمجاالت المنياج لاغطيايا:
 .1اختيار مشركع.

 .2العكدة إلى الكراء بالكضع العادم كالعبلقة المعرفية لممعمـ كالطمبة ،كبالنسبة إلى الخبير فإف الطمبة ىـ
الذيف لدييـ الخبرة ،في حيف أف المعمـ يؤدم دك انر مساعدان كشخص عادل ببل خبرة محددة.

 .3معمـ ببل معرفة أك خبرة مييمنة لكف لديو خبرة خاصة ،عمى سبيؿ المثاؿ :إدارم لممشركع أك سكرتير
لو.

 .4حديث المعمـ يتـ التخمي عنو عند مباشرة الدكر ،كبدال مف ذلؾ يستخدـ المعمـ "حديث الزميؿ".
 .5الطمبة يتخذكف أدكارىـ كال يبنكف شخصيات فردية.
 .6جميع العمؿ عبارة عف ميمة معد ليا.

 .7المشركع يغذم اإلحساس بالمسؤكلية االجتماعية.
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 .8ىذه الطريقة دائمان تبدأ في الكسط ،عمى سبيؿ المثاؿ :إف ليا تاريخان.
 .9المياـ تبنى حكؿ حؿ المشكمة (صالحة.)30:2014،
عالقة عباءة الخبير بالممارسة الاأممية:
يرل أبككت ( )Abbott,2005:6أف عباءة الخبير تعمؿ عمى ثبلث دكائر:

 .1الد ارما مف أجؿ التعميـ كتؤدم إلى قيـ كمكاقؼ عبر الدراما.
 .2عباءة الخبير كتؤدم إلى التطرؽ إلى المنياج.

 .3التعمـ االستقصائي كيؤدم إلى قيادة عممية التعمـ مف قبؿ الطمبة.
عناصر الممارسة الاأممية في إساراايجية عباءة الخبير:
يرل كىبو ( )2010:28أف عباءة الخبير تشتمؿ عمى عناصر تتمثؿ في ممارسات تأممية:

 .1يجرم التعمـ بالتعاكف مع الطمبة.

 .2تُخمؽ الفرص لمطمبة لطرح األسئمة كلممساىمة في األفكار كالمحتكل.
 .3التعمـ ىك فرصة لمبحث ،حيث يستكشؼ الطمبة المنياج بدعـ المعمـ كارشاده.
 .4التعمـ مبني عمى أسئمة تأممية متعددة كمتنكعة.
 .5تخمؽ الفرص لمتأمؿ كالتقييـ.
إف الممارسات التأممية عممية ذىنية تتضمف شكبلن مف أشكاؿ التعمـ المكجو ذاتيان ،كأف جكىر عممية

التفكير التأممي ىك الفضكؿ كحب االستطبلع كطرح األسئمة الجيدة القابمة لبلختبار كالبحث ،بحيث ال تكجد
إجابات ليا مدكنة في الكتاب المدرسي المقرر (عمر.)31:2009 ،

كتؤكد الباحثة عمى الضركرة العمؿ معان عمى تغيير الطريقة في تعميـ الطمبة ،كعمينا أف نخمؽ سياقات

تتكامؿ فييا إستراتيجية عباءة الخبير كالممارسات التأممية ،كتحقيؽ عناصر المنياج في الكقت نفسو ،كىذا

يتحقؽ في تدريب المعمميف عمى استخداـ إستراتيجية عباءة الخبير.

دور المعمم في اساخدام إساراايجية عباءة الخبير:

يمعب المعمـ دك انر مرنان ،بحيث ينخرط المعمـ بشكؿ متكرر بالقفز بشكؿ حاذؽ كاالنزالؽ بخفة

كاالستدارة فجأة ،أك حتى تخطي عالمي الخياؿ كالكاقع ،كقد يستغرؽ األمر بضع ثكاف حيث يتقف الدكر،

كسرعاف ما يتـ التنازؿ عنو ،ثـ يستأنؼ ثانية ،كيمكف حتى التكاصؿ بكممة ،كرفع حاجب عمى نحك مف

الغمكض المتعمد بيف االثنيف ،كىك أيضان شيء فيو مفارقة ،كيكلد عبلقة صحية بيف المعمـ كالطالب ،في
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حيف ينذر الحديث ،ككذلؾ األفعاؿ خارج الدكر سمفان بمغامرة الدراما كقكتيا ،ككبلىما أساسي (ىيثككت،
كغيفف.)35:2013 ،

م ازيا المعمم المساخدم إلساراايجية عباءة الخبير:

 .1المعمـ منخرط داخؿ العباءة كيستطيع أف يرل مع طمبتو ما يجرم.
 .2السيطرة عمى سير العمؿ كالتكتر؛ ألنو عمى تكاصؿ مع اإليقاع الداخمي لمعمؿ.

 .3يستطيع أف يدعـ كيشجع كيترؾ خطكط االتصاؿ مفتكحة ،بحيث يستطيع الجميع العمؿ بإجماع.

 .4لديو الفرصة لتقاسـ االكتشاؼ مع طمبتو كالتقدـ معيـ نحك فيـ جديد (مكرغاف كساكستف.)8:2012،

مزايا الطمبة عندما يقوم المعمم بدور في إساراايجية عباءة الخبير:

 .1يكفر ذلؾ ليـ فرصان لتحمؿ المسؤكلية كاتخاذ الق اررات كتكلي قيادة المجمكعة.
 .2تكفير حرية التعبير عف مكاقفيـ ككجيات نظرىـ في أماف الدكر.

 .3يمنحيـ ذلؾ متعة تحدم المعمـ بالثقة(مكرغاف كساكستف.)9:2012،
كترل الباحثة أف عمى المعمـ فتح باب النقاش الحر ،كاالبتعاد نيائيان عف أساليب التمقيف ،كتنمية القدرات

مف خبلؿ إعطاء الطمبة الكقت الكافي لمتفكير كالحركة في الميمات ،كتقبؿ أفكارىـ ميما كانت ،كاعطاءىـ

التغذية الراجعة ،كاختيار الكقت المناسب لمقياـ بالعمؿ كبحسب المكضكعات الد ارسية ،كأف يككف المكاف
كاسعان كمريحان ،كأف يستغؿ مرافؽ المدرسة كالحديقة أك الفصؿ ،عكضان عف التحضير المسبؽ كتجييز

األدكات المناسبة.

كمف األمثمة عمى التعميـ مف خبلؿ إستراتيجية عباءة الخبير ( كىبو( ،)24:2010 ،الككيؿ كالمغني،

:)41:2005

 .1الطبلب يبنكف مزرعة كيحمكنيا عبر الرسـ كالتجسيد كالصكر الثابتة ،يبنكف عددان مف المياـ كمكت

حيكانات داخؿ المزرعة ،فالطمبة يفكركف كيبدعكف كخبراء ،عمينا أف نعالج كنعقـ الحيكانات ،يبدأ الطمبة

بطرح األسئمة بطريقة الخبراء ،كالتفكير عبر االحتماالت.

 .2ذئب يأتي إلى المزرعة ،أنقتمو أـ نحبسو؟ بعد جديد) الذئب لو أسرة فكؿ فعؿ لو تبعات اجتماعية).
 .3كبلب ضالة امتؤل بيا المكاف ،كقرر الطمبة خبلؿ العمؿ بالمشركع عدـ إحضار حيكانات ضالة أخرل،
كىناؾ زكج مسافر صدـ كمبان ،ىؿ يكجد مكاف لكمبيـ بعد اتخاذ القرار ،فعباءة الخبير تطرح أسئمة.
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 .4طبيب انتيى مف عممو كخرج حيث تنتظر زكجتو خارج المشفى لبلحتفاؿ بمناسبة عيد ميبلد ،كبينما ىك
خارج يأتي مريض إلى المشفى ،فنحف في ىذا التعمـ نعمؿ عمى خمؽ أزمة ،فالتعميـ عبر إستراتيجية
عباءة الخبير تحرر الطمبة مف القيكد ،كتعطي المنياج لحمان كدمان.
كترل الباحثة أنو كمما تـ تمكيف المعمـ مف استخداـ إستراتيجية عباءة الخبير كجد طريقان لمتفكير كالتأمؿ

في العمؿ الدرامي ،ككجد أمامو دركبان كطرقان أخرل لمخكض فييا ،ككؿ درب يفضي إلى آخر ،ككذلؾ العمؿ

التربكم ،فإف األشياء تتشابؾ مع بعضيا ،كالمعمـ الناجح ال يركف لما ىك معبد كمميَّد ،بؿ تبقى المحاكالت

لشؽ دركب أخرل ،حيث عباءة الخبير تسمح بالحصكؿ عمى خبرات ذات مغزل .كالمعمـ الجديد في ىذا
النمكذج ىك الذم يتقف ميارة التساؤؿ كطرح األسئمة ،كأيضان ميارة ممارسة التفكير التأممي في المكقؼ
التعميمي المناسب الذم يحدث فيو تعمـ حقيقي ذك معنى.

الاخطيط لمادريس عبر إساراايجية عباءة الخبير:

ىناؾ نماذج متبعة في التخطيط لحصص عباءة الخبير (ىيثككت ،كغيفف:)2013 ،

 .1الاخطيط الخطي :كأف تق أر قصة أماـ الطمبة ،تجمس عمى السجادة ،كتطرح أسئمة عمييـ بعد قراءتيا ،ثـ
يطمب منيـ أف يختاركا كمماتيـ كرسكماتيـ المفضمة ،ك...ىكذا.
 .2اخطيط المشيد الطبيعي :كىنا التفكير في السياؽ مثبلن( حماية النمر مف االنقراض ،المزارع الذم يريد

أف يحمي مزرعتو مف اليرقات ... ،الخ) .عمى المعممة اختيار السياؽ الذم يجذب اىتماـ األطفاؿ .كتمي

خطكة السياؽ تحديد األىداؼ؛ أم اإلجابة عف السؤاؿ :ماذا نريد أف نعمـ مف السياؽ؟ قيـ ،مثؿ االىتماـ،
كالنظافة ،كالصدؽ ،كاتقاف العمؿ ... ،الخ ،أك مكاضيع في الجغرافيا ،التاريخ ،العمكـ ،أك ميارات مثؿ

استخداـ أدكات مثؿ :القفص ،كالمنظار ،كالفأس... ،الخ.

كربما يسألؾ طالب في قصة النمر اليارب ىؿ نريد منظا انر لنرل النمر؟ ىنا إما أف ترسميو أك تحضريو

مسبقان لكي يجربكه .كقد يسألكنؾ كيؼ يعمؿ ،تقكليف :دعكنا نجرب ،مف يريد أف يعرؼ أكثر عنو؟ كىكذا ...

أسئمة كأسئمة كمف ثـ أسئمة ،كميا تتجو نحك البحث كاالستقصاء .كالخطكة التي تمي في ىذا النكع مف
التخطيط ىك عمؿ تقاطعات بيف حمقات نظاـ عباءة الخبيرة ،أم بيف الممارسات التأممية كعباءة الخبير.

الخطة الجيدة في إستراتيجية عباءة الخبير ىي التي تقكد إلى( :كىبة)52:2010 ،

 .1الجذب /الجاذبية (.)Attraction
 .2االنتباه (.)Attention
 .3المنفعة (.)Interest
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 .4الحافز (.)Motivation

باإلضافة إلى االنخراط كاالنشغاؿ ( ) Engagementحسب دكرثي ىيثككت (.)2010

 .5شاغؿ الباؿ /األليكمة أك مبعث االىتماـ ( .) Concern
 .6االستثمار (.)investment

 .7االستحكاذ /اليكس (.)Obsession
مما سبؽ يتضح أف الخطة الجيدة ىي التي تجعؿ المعممة كالطالب :يجرب كيخطئ ،تككف فييا المركنة

الكافية لتتعمـ المعممة مف الطمبة ،تعمـ األدكات ،كتجعؿ الطمبة يبنكنيا بالخياؿ كالفف ،كأخي انر يجب أف
تككف في الخطة إدارة مميزة.

إف ممارسات المعمـ داخؿ الفصؿ أك ما يطمؽ عميو سمكؾ التدريس يعتبر مف أىـ العكامؿ التي تؤثر

عمى أداء المتعمـ ،كعباءة الخبير كإستراتيجية نائية تعمؿ عمى ت اربط المكضكعات كتداخميا في عبلقاتيا

الجانبية ،كىي في العادة تقكـ عمى عناصر متعددة آتية مف حقكؿ معرفية كمجاالت حياتية مختمفة ،تتضافر
معان في سياؽ محدد ،لتبني مشركعان عبر تكظيؼ درامي يأخذ باالعتبار الجغرافيا كالتاريخ كالثقافة كالمجتمع

(الكردم ،)5:2010،كخبلؿ التكظيؼ الدرامي ينشغؿ المعممكف كالطمبة باالستكشاؼ مف خبلؿ التعاكف،

فالمعمـ لـ يعد ينقؿ المعمكمات فحسب ،فيك يكجو أسئمة تقكد إلى مجمكعة أخرل مف األسئمة ،باإلضافة إلى

إعداد تجارب تعميمية ميمة في حجرة الصؼ ،كيسعى إلى مساعدة الطمبة عمى غرس الثقة الشخصية كاألمف

الذاتي.

إف التعميـ بإستراتيجية عباءة الخبير يحقؽ مصداقيتو مف خبلؿ سياؽ قكم كمتخيؿ ،كالسياؽ ىك

المفتاح ليككف لمتعميـ أثر ،ينتج مف إثارة المشكبلت كالتحديات الذم يحفز الطمبة ،كيعمؽ الفيـ لدييـ ،إذ

ينخرط الطمبة عاطفيان كذىنيان ،فمـ يعد مطمكبان منيـ إعادة العرض كالتكرار ،فيعممكف مف خبلؿ مجتمع كاسع
يتشارككف مسؤكلياتو في مجابية كافة المشكبلت ( .)Sayers, 2011:22

كترل الباحثة أنو ال بد مف العمؿ عمى تغيير طريقتنا في تعميـ الطمبة ،كالسؤاؿ الكبير ىك :كيؼ نعمـ؟

عمينا أف نخمؽ سياقات تتكامؿ فييا الممارسات التأممية القائمة عمى الدراما مع االستقصاء ،كتحقيؽ عناصر

المنياج في الكقت نفسو ،كىذا يتحقؽ في إستراتيجية عباءة الخبير .عباءة الخبير تسيؿ عمى المعممة أف
تتطرؽ إلى المنياج كمكاضيعو ميما كانت ،كفي الكقت نفسو تتناكؿ القيـ كالمكاقؼ عبر الدراما ،كتجعؿ
الطمبة يخططكف لما يريدكف تعممو كيقكدكف عممية التعمـ عبر الممارسات التأممية كاالستقصاء ،ىذا باختصار

ما تقكلو إستراتيجية عباءة الخبير ،كالمعمـ المتميز في ىذا النمكذج ىك الذم يتقف ميارة التساؤؿ كطرح
األسئمة ،كأيضان ميارة بناء السياؽ كالمكقؼ التعميمي المناسب الي يحدث فيو تعمـ حقيقي ذك معنى.
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احملور الثاىي :املنارشات التأملية:
تعتبر الممارسة التأممية أحد أنماط التفكير التي تعتمد عمى المكضكعية كمبدأ العمية كالسببية في

مكاجية المشكبلت التي تفسر الظكاىر كاألحداث .كالتفكير التأممي مصطمح قديـ اىتـ بو المربكف في

كتاباتيـ في عمـ النفس التربكم ،كاىتـ الباحثكف بالتفكير التأممي في األبحاث التربكية ،كخاصة المتصمة
بالتعميـ الصفي كاعداد المعمميف أثناء الخدمة في التدريس(كشكك.)39:2005 ،
التأمؿ ىك تفكير مكجو ،حيث تكجو عمميات التفكير إلى أىداؼ محددة كالى مجمكعة معينة مف

الظركؼ التي نسمييا الممكة التي تتطمب مجمكعة معينة مف االستجابات ،تيدؼ إلى الكصكؿ إلى الحؿ.

(إبراىيـ)46:2005،

لقد اىتـ العديد مف الباحثيف في كتاباتيـ بالتفكير التأممي كممارستو ،منيـ (ديكم كشكف كجيس
كبينت) ،كلكف تزايد االىتماـ بالممارسة التأممية عمى يد شكف ( )Schonحيث كاف مف أكائؿ الميتميف بيا
كذلؾ بعد كتابتو عف التفكير التأممي كأىمية إعداد المعمميف قبؿ الخدمة كأثناء الخدمة ،كبعد ذلؾ انتبو

الكثيركف إلى استخداـ مصطمح التأمؿ في األبحاث التربكية ،كخاصة المتصمة بالتعميـ الصفي ،كاعداد

المعمميف قبؿ الخدمة( .المزركع.)18:2005 ،

كقد قدـ ( )Schonمفيكـ التفكير التأممي عاـ  1987باعتبارىا عممية نقدية لتيذيب كتجكيد حرفة

الفرد في مجاؿ محدد ،معتب انر الممارسة التأممية ىي الطريؽ األكلى لممبتدئيف في عمؿ ما لتحديد أكجو التناغـ
كاالنسجاـ بيف ما يقكمكف بو مف ممارسات كممارسات األفراد الناجحيف .كبعد ىذا المفيكـ شرعت المدارس
كالكميات كالجامعات كالتربكيكف كالمعممكف في تنظيـ برامج لمتطكير الميني معتمدة عمى ىذا المفيكـ.

()Ferraro.2000:16

كما سعى ( )Schonفي عاـ  1984إلى إبراز أىمية مراحؿ التأمؿ عمى اعتبار أنيا تشكؿ حكا انر بيف

التفكير كالعمؿ ،كقد صنفيا في ثبلث مراحؿ ىي :التأمؿ مف أجؿ العمؿ ،ثـ التأمؿ أثناء العمؿ ،كأخي انر

التأمؿ في العمؿ (إبراىيـ ،)112:2011 ،كفي عاـ 1987ـ عاد ليعرض نمطيف مف التأمؿ :األكؿ ىك

اقعيا ،أما النمط الثاني فيك التأمؿ في العمؿ ،كىذا النمط يتطمب
التأمؿ أثناء العمؿ كىذا يتطمب تفكي انر ك ن
استعادة الفرد لؤلحداث الماضية ،كالتأمؿ فييا بعمؽ كذلؾ بغية تعزيز القدرة عمى مكاجية مكاقؼ جديدة كفقان
لعممية منظمة أطمؽ عمييا التفكير االسترجاعي ،حيث يعيد المتأمؿ نظره إلى الكراء إلى ما تـ عممو كالتعمـ

مف الخبرة أك العمؿ (أبك عمشة ،)61:2006،ككفقا ليذا اإلجراء فقد ركز عمى البعد الميني مف خبلؿ
عمميات التخطيط ،كالتنفيذ ،كم ارجعة العمؿ ثـ تكليد معاف جديدة مف خبلؿ التأمؿ.
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كالممارسة التأممية تفكير مكجو ،حيث يكجو العمميات العقمية إلى أىداؼ محددة ،فمجمكعة معينة مف

الظركؼ التي نسمييا بالمشكمة تتطمب مجمكعة معينة مف استجابات ىدفيا الكصكؿ إلى حؿ معيف ،كبيذا
يعني أف الممارسة التأممية ىي نشاط فكرم مف خبلؿ النشاط العقمي اليادؼ لحؿ المشكبلت .

(عبيد ،كعفانة)50:2003 ،

كترل الباحثة أف الممارسة التأممية تتطمب مكقؼ تحميؿ المكقؼ إلى عناصره المختمفة كالبحث عف

العبلقات الداخمية ،فإف الفرد يستخدـ الممارسة التأممية عندما يشعر باالرتباؾ إزاء مشكمة أك مسألة يكد حميا

نتيجة لعدـ كضكح طريقة حؿ المشكمة أك المسألة.

كقد اعتبرت الممارسة التأممية منيجان فعاالن لمتطكير الميني لممعمميف ،فيي كسيمة يستطيع الممارسكف

بمكجبيا تطكير مستكل أكبر مف الكعي الذاتي عف طبيعة كاثر األداء ،كعيان يحقؽ نمكان مينيان ،فالممارس

التأممي ينطمؽ بدافع اإلحساس بالشؾ أك بعدـ ال ارحة كصكالن لممبلحظة كالتحميؿ كالنقد.

()Arnold,2005

فالممارس يصبح باحثان كمنيمكان في عممية تعمـ ذاتي مستمرة بحيث يتـ التطكير أك التغيير السمككي

عف طريؽ التغيير الذم يتـ مف خبلؿ الكعي الذاتي ،كىك بطبيعة الحاؿ تغيير عقبلني عاطفي اجتماعي
ثقافي ،كتقكـ عقيدة الممارسة التأممية عمى فرضية أف كؿ شخص يحتاج لمتطكر الميني كجميع المينييف

قادركف عمى تحمؿ مسؤكلية نمكىـ كتطكرىـ الميني (اكسترماف كككتكامب.(36:2002 ،

اعريف الممارسات الاأممية:

يعكد تعريؼ الممارسة التأممية إلى عاـ 1939ـ عندما عرفو (جكف ديكم) عمى أنو " النظر الى

المعتقدات بطريقة فعالة كثابتة كمتأنية ،كأنو شكؿ مف أشكاؿ المعرفة المفترضة القائمة عمى أرضية داعمة
كليا نتائج متكقعو ،كرأل (جكف ديكم) أف الشخص المتأمؿ ىك الذم يشؾ دكمان في أىدافو كأفعالو كيسأؿ
عف مدل صحتيا ،كىك الذم يستعرض أفعالو كيأخذ بعيف االعتبار اآلثار البعيدة كالقريبة.

()Kember,2000:387

كعرؼ كش كجانيت ( )Kish &Janetالممارسة التأممية بالتفكير الذم يبحث في الربط بيف ما يشعر بو
الشخص كما يقرؤه كما يعرفو كيقكده الى اإلبداع كامكانية بعث الجكىر االنساني.

(طاشماف كالخريش)245:2012،

كعرفيا كيمبر ( )Kemberبأنيا عممية االختبار الذاتي كاكتشاؼ القضايا كالمكضكعات الميمة ،كذلؾ

عف طريؽ التجارب الحياتية التي مف خبلليا يبدع المفكر كيكضح المعنى بنفسو (سعادة.)43:2003،
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كبذلؾ ترتبط الممارسة التأممية بالتفكير المرتبط بالكعي الذاتي كالمعرفة الذاتية أك التأمؿ الذاتي

(سميماف.(51:2011 ،

كقد رأل ككرد كجانسي ( ) Ward & Gracyأف الممارسة التأممية مصطمح عاـ ألكلئؾ المفكريف كأف

األنشطة التأممية التي ينجذب إلييا الفرد تيدؼ الكتشاؼ خبرة جديدة مف أجؿ أف تقكد إلى مفاىيـ كتقديرات
جديدة)Ward & Gracy,2006:36( .

كعرؼ ككنمس ( )Knowles,2008:52الممارسة التأممية باعتبارىا أبعد مف التفكير البسيط في

الحدث ،فيي عممية تفكير عقمي تجمع معا مراحؿ متعددة لمتدارس كالتباحث الكتشاؼ األفكار كالمشاعر
كالتقكيمات التي تسمط الضكء عمى ميارات الممارس كمخرجاتو ،كما أنيا عممية تمارس بشكؿ فردم أك

تشاركي ،كيقصد بذلؾ أنو بإمكاننا أف نتعمـ مف التأمؿ مع اآلخريف كما عميو الحاؿ في تأممنا الذاتي في

الممارسة ،فمف خبلؿ عممية التأمؿ فإننا نتحدل قيمنا كمعتقداتنا ،كبالتالي فإف الممارسة التأممية تعتبر كسيمة
إلعطاء قيمة لمممارسات األخبلقية ،كىي تزيد مف مستكل المساءلة كىذه العممية يمكف أف تككف تمقائية أك

مخططة كمسيرة كيمكف الشركع فييا لتسميط الضكء عمى عممنا.

كيعرؼ بؿ كبكم ( )Bell & Bowie,2010:539أف الممارسة التأممية ىي كصؼ لمممارسات التي

تتراكح ما بيف مشيد مفرد لدرس إلى األخذ بعيف االعتبار التطبيقات األخبلقية كاالجتماعية كالسياسية

لمممارسة التدريسية ،فيي تنتمي إلى الذخيرة المعرفية كالتصرفات كالميارات كالسمككيات ،كمف خبلليا تتكلد
المناقشة كحؿ المشكبلت.

كيعرفيا (أبك السكراف )22:2006،بأنيا ":نشاط عقمي يتأمؿ فيو الفرد المكقؼ أك المشكمة التي حدثت

كيحمميا إلى أجزاء كيضع الفركض كيقترح الحمكؿ المناسبة في ضكء المعمكمات كالبراىيف التي تؤكد صحة

الحؿ المقترح".

كعرؼ (الديب )56:2002 ،الممارسة التأممية بأنيا ":تأمؿ الفرد المشكمة أك المكقؼ الذم أمامو،

كيرسـ الخطط البلزمة لفيمو حتى يصؿ إلى النتائج المطمكبة ،كيقكـ بعدىا النتائج في ضكء الخطط

المكضكعة".

أما (أبك عمشة )28:2006،فقد كضح أف الممارسة تركزت في :تحسيف فيـ الذات ،كزيادة الكعي،

كاالنفتاح عمى أفكار اآلخريف كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ في األداء ،كتحسيف قابمية الفرد لمتعمـ مف أخطائو

كزيادة الدافعية نحك تحسيف الذات ،كالنمك.

كتبلحظ الباحثة مف التعريفات السابقة أف الممارسة التأممية عبارة عف عممية عقمية ،تيتـ بحؿ
المشكبلت ،كتتضمف أسس التفكير كاالستبصار القائـ عمى قدرة المعمـ عمى تحميؿ المكقؼ الذم أمامو
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ككضع الفركض كالحمكؿ الصحيحة لو ،ىناؾ العديد مف الفكائد لمممارسة التأممية في تطكير أداء المعمميف

كما تنمي القدرة عمى اتخاذ الق اررات المناسبة في ضكء المكقؼ بناء عمى دراسة كاقعية كمنيجية كفيـ كدراية

كتبصر لؤلمكر في المكقؼ التعميمي ،كما أف تنمية الممارسة التأممية تسيـ في حفز كدعـ عمميات التأمؿ

كتعزيز طاقة الممارسة إضافة إلى تطكير الجكدة الذاتية كالثقة بالنفس كارساء عبلقات داعمة بيف الزمبلء
المعمميف كتحسيف قابمية المعمـ نحك المينة في الممارسات التأممية كتعزيز القدرة التدريسية مف أجؿ تطكير
نقاط القكة في األداء ،كحؿ المشكبلت ،كزيادة الميؿ نحك التأمؿ.

أىمية الممارسة الاأممية:

 تتضمف الممارسة التأممية التحميؿ كاتخاذ القرار ،كقد يسبؽ عممية التعمـ كيحدث أثناءىا كبعدىا.
 كعندما يفكر تفكي ار تأمميان يصبح قاد انر عمى ربط األفكار بالخبرات السابقة كالحالية كالمتنبأ بيا.

 كالمتأمؿ ىك الذم يخطط كيراقب دائما ،كيقيـ أسمكبو في العمميات كالخطكات التي يتخذىا إلصدار
الحكـ.

 التفكير التأممي ضركرم لممتعمـ ،حيث يتطمب اندماج العقؿ فيما يتـ تعممو كمع تنقؿ التبلميذ مف معمـ
إلى آخر يتعزز التفكير إذا تكررت أنماطو في مجاالت المحتكل العديدة.

 كيعد التفكير مف الميارات الميمة في التعمـ القائـ عمى حؿ المشكبلت (راشد.)162:2003،

 يساعد المتعمـ عمى التفكير الجيد بعمؽ في العمميات البلزمة لحؿ المشكبلت كالخطكات المتبعة بيا.
 كيسيـ في تنمية اإلحساس بالمسؤكلية كالعقؿ المتفتح كالخبلؽ.

 كيككف الفرد المتأمؿ أكثر قدرة عمى تكجيو حياتو ،كاقؿ انسياقان لآلخريف.
 كيعطى الطالب إحساسان بالسيطرة عمى تفكيره كاستخدامو بنجاح.

 كينمي شعكر الثقة بالنفس في مكاجية الميمات المدرسية كالحياتية (عبد الكىاب.)177:2005،
كتأتي أىمية الممارسة التأممية مف خبلؿ إدراؾ فكائدىا في العممية التعميمية كفي مساعدة المتعمميف

عمى األمكر اآلتية( :السميـ)106:2009،

 .1ربط المعمكمات الجديدة بالفيـ السابؽ.

 .2التفكير في المفاىيـ المجردة كالمحسكسة.
 .3فيـ استراتيجيات تفكيرىـ كتعمميـ.

 .4تحميؿ مكضكعات مختمفة كتقييميا.

 .5تطبيؽ استراتيجيات جديدة في المكاقؼ غير المألكفة.
 .6االتصاؿ بكافة أنكاعو.
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 .7تنمية الشعكر الذاتي كالكعي النفسي.
كفي ىذا الصدد يرل فرانسيس كجكف باريؿ أف الفرد المتأمؿ أكثر قدرة عمى تكجيو حياتو ،كأقؿ انسياقان

لآلخريف ،كاستخداـ الممارسة التأممية ال يعني أننا نمتمؾ فك انر كاضحان كلكننا نمتمؾ السمكؾ الكي أيضان ،مما
يعطينا ثقة بأنفسنا كقدرة عمى حؿ مشكبلتنا كعقؿ متفتح ،مما يجعمنا نستمع ألفكار اآلخريف كنتجنب االندفاع

في العمؿ ،كالتأني كالمركنة (عبد الكىاب.)178:2005،

كترل الباحثة أف الممارسة التأممية ضركرية لممعمـ ،حيث يتطمب التعميـ اندماج العقؿ فيما يتـ تعميمو،

كنقؿ ذلؾ لمتبلميذ مما يعزز التفكير في مجاالت المحتكل ،كاذا انتقمت الميارات عبر المكضكعات الدراسية
كاذا تككنت عبلقات بيف خبرات حؿ المشكبلت التي يمكف المقارنة بينيا كالتي تكاجييـ في اليكـ الدراسي.

الميارات األساسية لانمية الممارسة الاأممية:

تشتمؿ ميارات الممارسة التأممية عمى مجمكعتيف مف الميارات:

 .1ميارات االستقصاء :كتتضمف ميارات تجميع البيانات كتحميميا ،كالفحص الدقيؽ لممعمكمات ،كتككيف
الفركض المناسبة ،كالتكصؿ إلى استنتاجات مناسبة ،تقديـ تفسيرات منطقية.

 .2ميارات التفكير الناقد :كتتضمف ميارات االستنباط ،االستدالؿ ،االستنتاج ،تقكيـ الحجج كالمناقشات.
بينما يرل (إبراىيـ )114:2011،أف الفرد المتأمؿ عميو أف يمارس عددان مف الميارات ،ىي:

 -تحديد استنتاجات المؤلؼ.

 تحديد األسباب كاألدلة المنطقية. تحديد الدعاءات كالمتناقضات. -تحديد االدعاءات الكصفية.

 تقييـ االستدالالت المنطقية كاإلحصائية. -تحديد المعمكمات المحذكفة أك الناقصة.

 تحديد أىداؼ المؤلؼ بطريقة عميقة كغير متحيزة.كيتفؽ (عبد الحميد )338:2011،مع ( عفانة ،كالمكلك)5:2002،عمى أف ميارات ممارسة التفكير

التأممي ىي:

 .1التأمؿ كالمبلحظة :القدرة عمى عرض جكانب المشكمة كالتعرؼ عمى مككناتيا سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ
المشكمة أك إعطاء رسـ أك شكؿ يبيف مككناتيا بحيث يمكف اكتشاؼ العبلقات المكجكدة بصريان.
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 .2الكشؼ عف المغالطات :القدرة عمى تحديد الفجكات في المشكمة ،كذلؾ مف خبلؿ تحديد العبلقات غير
الصحيحة أك غير المنطقية أك تحديد بعض الخطكات الخطأ في إنجاز المياـ التربكية.

 .3الكصكؿ إلى استنتاجات :القدرة عمى التكصؿ إلى عبلقة منطقية معينة مف خبلؿ رؤية مضمكف المشكمة
كالتكصؿ إلى نتائج مناسبة.

 .4إعطاء تفسيرات مقنعة :القدرة عمى إعطاء معنى منطقي لمنتائج أك العبلقات الرابطة ،كقد يككف ىذا
المعنى معتمدان عمى معمكمات سابقة أك عمى طبيعة المشكمة كخصائصيا.

 .5كضع حمكؿ مقترحة :القدرة عمى كضع خطكات منطقية لحؿ المشكمة المطركحة كتقكـ تمؾ الخطكات عمى
تطكرات ذىنية متكقعة لممشكمة المطركحة.
أما (عمايرة )46:2005 ،فقد أشار إلى مجمكعة أخرل مف الميارات العقمية التي تتضمنيا الممارسة
التأممية تتضمف ما يأتي:

 مجمكعة مف ميارات التفكير التي يمكف تعمميا كالتدرب عمييا كاجادتيا كتحتاج ميارة في استخداـ
قكاعد المنطؽ كاالستدالؿ المنظمة لؤلمكر ،كفي كضع الحمكؿ كفرض الفركض.

 العمؿ عمى حؿ مشكمة مف المشكبلت التي تحدث.

 الشعكر بالمشكمة كأنيا بحاجة إلى تفكير تأممي كحؿ.
 الطبلقة كالقدرة عمى تكليد األفكار كالقدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة.

 المركنة في التفكير كاألصالة كالتفرد كالجدة في التفكير ،كالحساسية ،كالكعي لممكقؼ أك المشكمة التي
قد تحدث.

 كضع تفسيرات لممكقؼ كاقتراح حمكؿ منطقية ككاقعية بعد تحميؿ المكقؼ إلى عناصره كأجزائو الرئيسة.
 إصدار حكـ مف جانب الفرد الذم يمارس التفكير التأممي.

في ضكء ما سبؽ ترل الباحثة أف الممارسة التأممية عممية عقمية تقكـ عمى نشاط ذىني مف خبلؿ
تحميؿ المكقؼ كتحديده إلى عناصر ،كدراسة جميع الحمكؿ الممكنة كتقكيميا كالتحقؽ مف صحتيا قبؿ

االختبار ،كبذلؾ يتـ الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد.

وعن العمميات العقمية الاي ااضمنيا الممارسة الاأممية ،فيي:
 .1الميؿ كاالنتباه المكجو نحك اليدؼ ،أم اتجاه.
 .2إدراؾ العبلقات ،أم تفسير.

 .3اختبار كتذكر الخبرات المبلئمة ،أم اختبار.
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 .4تمييز العبلقات بيف مككنات الخبرة ،أم استبصار.
 .5تككيف أنماط عقمية جديدة ،أم ابتكار.

 .6تقكيـ الحؿ كتطبيؽ عممي ،أم نقد (العماكم.)23:2009،
كترل الباحثة أف عمى كؿ مف يسعى لتنمية الممارسة التأممية لدل األفراد االىتماـ بالعمميات العقمية
المتضمنة في الممارسة التأممية بشكؿ متكامؿ كالتدرج في تنميتيا.

خصائص الممارسات الاأممية:

إف خصائص الممارسة التأممية تتثمؿ في :النظر ،كالتدبر كاعماؿ الفكر كالرؤية البصرية الناقدة ،كأف

يتفاعؿ بحيكية ،كنشاط مع عناصر البيئة ،كأف يككف منفتحان عمى األفكار الجديدة كيفرؽ بيف الرأم كالحقيقة،
كيعرؼ الفرؽ بيف نتيجة ربما تككف صحيحة كنتيجة ال بد أف تككف صحيحة (فركانة ،)17:2006،كما أنو

ال بد أف يمتمؾ القدرة عمى الشؾ المتكاصؿ في االفتراضات ككضع الحمكؿ المقترحة كالمقدرة عمى التفسير،
كأف يحاكؿ تجنب األخطاء الشائعة في استداللو لؤلمكر ،كيحاكؿ فصؿ التفكير العاطفي عف التفكير المنطقي
كالكشؼ عف المغالطات ،ككذلؾ أف يأخذ جميع جكانب المكقؼ بنفس القدر مف األىمية كأف يبحث في

األسباب ،كاألدلة ،كالبدائؿ ،كيبحث عف األسباب كالبدائؿ كأف يتعامؿ مع مككنات المكقؼ المعقد بطريقة
منظمة ،كيستخدـ مصادر كمكاقؼ عممية مكثكقة ،كيشير إلييا ،كيبقى عمى صمة بالنقطة األساسية ،كجكىر

المكضكع ،كيعرؼ المشكمة بكضكح ،كيصدر حكمان ضمف الشكاىد كاألدلة المكثكؽ في صحتيا.
كذكر (جركاف )45:2002،أف خصائص الممارسة التأممية تتمثؿ في:

(أبك نحؿ)51:2010 ،

 .1ممارسة تعتمد عمى تفكير فعاؿ يتبع منيجية دقيقة ككاضحة كيبني عمى افتراضات صحيحة.
 .2ممارسة لتفكير فكؽ معرفي ،يكجد فيو استراتيجيات حؿ المشكبلت كاتخاذ الق اررات ،كفرض الفركض،
كتفسير النتائج ،كالكصكؿ إلى الحؿ األمثؿ لممشكمة.

 .3نشاط عقمي مميز بشكؿ غير مباشر.

 .4الممارسة التأممية كاقعية :تعني التفكير بالمشكبلت الحقيقية.

 .5الممارسة التأممية تستمزـ شد االنتباه كضبط االنتباه ،كتعزيز اإلمكانيات الشخصية لمفرد.
كتتصؼ الممارسات التأممية بعدة خصائص في الممارسات التدريسية ،ىيPollard et. ( :

( ،)Al,2002:35أبك النجا)545:2008،

 .1دعـ النمك الميني كاألكاديمي المستمريف لممعمـ.
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 .2يتـ تقكيـ عممية التدريس كما تحدث في الكاقع الفعمي داخؿ الصؼ الدراسي.

 .3دعـ العمؿ التعاكني كالحكار بيف المعمميف كتبادؿ اآلراء كالخبرات ككجيات النظر في تنفيذ التدريس
التأممي.

 .4التركيز عمى نتائج الممارسات التدريسية اليكمية كالعكامؿ التي تؤثر عمييا.
 .5عممية دائرية مستمرة كمرنة مف خبلؿ التأمؿ في الممارسات التدريسية ،بما تتضمنو مف تخطيط كتنفيذ
كتقكيـ.

 .6القدرة عمى تكظيؼ االستقصاء كجمع البيانات كاألدلة كالب ارىيف حكؿ عممية التدريس كتحميميا كتفسيرىا.
 .7االستناد إلى األدلة كالب ارىيف التي يجمعيا المعمـ مف المصادر المختمفة لمحكـ عمى األداء التدريسي كفؽ
معايير عممية كاضحة كدقيقة.

إف ىذه المكاسب ال تتحقؽ إال مف خبلؿ التخطيط كاإلعداد كالمبلحظة كالتقكيـ ،كضركرة كعي المعمـ
كقدرتو عمى تنفيذ مسؤكليات التدريس التي تشمؿ :ميارات إدارة الفصؿ ،كالحكار كالمناقشة ،كحسف اإلنصات

لممتعمميف ،كميارات طرح األسئمة باختبلؼ أنكاعيا ،كقيادة كتكجيو العمؿ التعاكني (الجبر.)100:2013

كتكجو الممارسات التأممية كما يكضح ترايس ( )Tatar,2002:47لممعمـ تساؤالت بسيطة كمباشرة،

مناسبا كيحقؽ أىداؼ
تتضمف :ما الذم أفعمو في الغرفة الصفية؟ لماذا أقكـ بما أقكـ بو؟ ىؿ ما أقكـ بو ُيعد
ن
التعمـ؟ ما الذم يمكنني أف أفعمو أكثر لمتحسيف؟ كيؼ أطكر ميا ارتي التدريسية كخب ارتي المينية؟
كترل الباحثة أف تدريب المعمـ عمى استخداـ الممارسات التأممية لو عدة مكاسب تتمثؿ في :الفيـ
الكامؿ لطبيعة عممية التدريس كالتعمـ ،كاستيعاب المعمـ لتنكع ط ارئؽ التدريس الخاصة بو ،كتكفير فرص

التعمـ المتكافئة لجميع فئات المتعمميف كم ارعاة الفركؽ الفردية بينيـ.

كمف ىنا تبرز أىمية الممارسات التأممية ككنيا تعد إستراتيجية فعالة لمتنمية المينية المستمرة لممعمميف

في برامج إعداد المعمميف ككذلؾ لممعمميف في أثناء الخدمة ،مقارنة بالطرؽ التقميدية لتطكير كتقييـ
الممارسات التدريسية.

مراحل الممارسة الاأممية:

تختمؼ خطكات الممارسة التأممية مف نمط إلى آخر ،كما أف عمميات التفكير ال تسير في اتجاه محدد

ثابت مسبقان ،فقد يبدأ الفرد بأم مف العمميات التي ترتبط بالتفكير ،كتنتقؿ إلى األماـ كالى الخمؼ حسب

احتياجاتيا لممكقؼ المستخدـ في تمؾ االستراتيجيات المختمفة ،كلقد اجتيد الباحثكف في تحديد خطكات

إستراتيجية لكؿ نمط مف أنماط التفكير التي تساعد في اكتساب األفراد ىذه األنماط ،كحظيت الممارسة
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بالتفكير التأممي باىتماـ الباحثيف (عفانة كالمكلك ،)8:2002،كقد افترض سيمكنز كآخركف أف الممارسة

التأممية تتـ مف خبلؿ الخطكات اآلتية:

 كصؼ األحداث بمغة كاقعية مناسبة.

 إيجاد العبلقات كالنتائج المتصمة باألحداث.
 استخداـ األبعاد االجتماعية كاألخبلقية لتفسير األحداث التي تـ تنفيذىا.
 كضع األحداث في السياسات المناسبة (كشكك)41:2005،

كقد حدد جكردف ىمفف كفيميب سميث أربع مراحؿ لمممارسة التأممية :
 كجكد مكقؼ مشكؿ.
 استيضاح المشكمة.
 تككيف الفركض.

 اختيار أفضؿ الحمكؿ ( أبك السكراف.)22:2006،

كترل الباحثة أف ىذه المراحؿ تشكؿ عمبلن متكامبلن مف التفكير كتعبر عف صكرة أكثر تحديدان في حؿ

المشكبلت.

كذكرت (خمؼ )29 :2009،خطكات الممارسة التأممية ،فيما يأتي:

 كصؼ األحداث الصفية ،تحميؿ األحداث الصفية ،اشتقاؽ استدالالت لؤلحداث الصفية.
 تكليد قكاعد خاصة ،تقييـ النظريات الشخصية ،الكعي بما يجرم في المكقؼ التعميمية.
 تكجيو الق اررات ،كاإلجراءات المنكم اتخاذىا.

أما (شاىيف )54:2012،فقد حدد خطكات الممارسة التأممية ،فيما يأتي:

 التعرؼ عمى مشكبلت تربكية.

 االستجابة لممشكمة مف خبلؿ إجراء مشابو بينيا كبيف مشكبلت أخرل جرت في سياقات مماثمة.
 تفحص المشكمة كالنظر إلييا مف عدة جكانب.

 تجربة الحمكؿ المقترحة ،كالكشؼ عف نتائج الحمكؿ ،كالمغزل مف اختبار كؿ حؿ.
 تفحص النكاتج الظاىرة ،كالضمنية لكؿ حؿ ثـ تجربتو.
 تقييـ الحؿ المقترح.

كعف خطكات الممارسة التأممية عند (عفانة ،كالمكلك ،)10:2002 ،كىي عمى النحك التالي:
 دراسة المشكمة بطريقة منطقية ككصفيا بشكؿ مناسب.

 البحث عف عبلقات بيف األسباب التي أدت إلى حدكث ىذه المشكمة كالنتائج التي ترتبت عمييا.
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 تفسير الجكانب المختمفة مف خبلؿ االستفادة مف الجكانب المينية كاالجتماعية التي تحيط بالمشكمة.
 اقتراح الحمكؿ بناء عمى تكقعات منطقية لممشكمة مكضكع الدراسة.

إ ف خطكات الممارسة التأممية تختمؼ مف مكقؼ إلى آخر ،كما أنيا قد ال تسير في اتجاه ثابت كمحدد

كقد يستخدـ المعمـ استراتيجيات مختمفة لكؿ نمط مف أنماط التفكير التي تساعد في اكتساب المعمميف ىذه

األنماط (.)Chitpin,2006:226

كترل الباحثة أف المعمـ المتأمؿ ىك الذم يخطط كيراقب دائمان ،كيقيـ دائمان ،أسمكبو في العمميات

كالخطكات التي يتخذىا التخاذ القرار بشأف بيئة التعمـ ،بما يحقؽ ميارات تنمية ميارات الطمبة لمكاجية
مشكبلت الحياة غير محددة األبعاد ،كاستخداـ العقؿ ىك أحد الدعامات التي تساعد عمى مكاجية المكاقؼ

بنجاح ،كالمعمـ الناجح ىك الذم يستخدـ عقمو كيقاكـ المجكء لمحمكؿ الجاىزة كالنمطية كيمجأ لمتفكير في بدائؿ

لمكاجية ىذه المكاقؼ.

افا ارضات الممارسات الاأممية:

ناقشت األدبيات التربكية افت ارضات الممارسات التأممية في العممية التدريسية عمى النحك اآلتي:51( :

( ،)Richards, 1991أكسترماف كككتكامب)102:2002،
 .1المسؤكلية كااللتزاـ بالتطكير الذاتي.

 .2امتبلؾ قاعدة معرفية كاسعة عف التدريس.
 .3استم اررية سؤاؿ الذات عف طبيعة التدريس.

 .4عدـ إدراؾ الكثير مما يحدث في عممية التدريس.

 .5الخبرة التدريسية كحدىا ال تكفى الستمرار النمك الميني.
 .6التأمؿ الناقد المتأني لمممارسات التدريسية يؤدم إلى فيـ أعمؽ لمتدريس كالمتعمميف.

كتتضح فائدة الممارسات التأممية في العممية التدريسية ككنو يزكد معممي المستقبؿ كالمعمميف في أثناء

الخدمة بفيـ كاستيعاب عميقيف كشامميف لعممية التدريس كالممارسات المصاحبة ليا ،كما يعمؿ عمى إحداث
التغيير اإليجابي في التفكير كالتأمؿ في العمميات التي يمر بيا التفكير(.)Gillan ,2007:115

أدوات الممارسات الاأممية:

يمكف تحسيف الممارسات التدريسية كالمعتقدات نحك التدريس كنقدىا بما يخدـ التنمية المينية المستمر

لممعمميف مف خبلؿ افتراضات الممارسات التأممية ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ عدة أدكات أشارت إلييا العديد مف

الد ارسات (عيسكم كالمنير )48:2008،ك(لطؼ اهلل كعطية )23:2009،ك (:)Rayford,2010:248
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 -1كتابة المقاالت ( :) Writing Journalكتشير إلى عممية كتابة المقاالت النقدية اليادفة لمتعبير عف

اآلراء كالمشاعر كالخبرات كاألفكار حكؿ الممارسات التدريسية بشكؿ متأف بيدؼ معالجة جكانب القصكر في
ىذه الممارسات كتدعيـ جكانب القكة.

 -2يكميات المعمـ ( :)Teacher Dairiesكتعني انخراط المعمـ في عممية كتابة تأممية نقدية لما يقكـ بو
مف ممارسات تدريسية بشكؿ يكمي إليجاد الحمكؿ المناسبة لمعقبات التي تكاجيو في أثناء التدريس.

 -3البحكث اإلج ارئية ( :)Action Researchكيقصد بيا إعداد بحكث إجرائية قصيرة كمبنية عمى التأمؿ
في الممارسات التدريسية في محاكلة لمكصكؿ إلى حمكؿ مناسبة لمشكمة معينة.

 -4المناقشة الجماعية ( :)Group Discussionكتشير إلى عقد لقاءات حكارية جماعية بيف المعمميف مع

بعضيـ بعضا ،أك مع المشرؼ التربكم؛ لممناقشة النقدية اليادفة لمقضايا التعميمية كالتربكية كما يتعمؽ بيا مف

استراتيجيات التدريس كالتقكيـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية.

 -5مبلحظة األقراف ( :) Peer Observationكىي كسيمة مف كسائؿ النمك الميني المستمر ،يتـ مف

خبلليا قياـ المعمـ بمبلحظة صفية لزميمو في أثناء الشرح؛ بيدؼ تقييـ ممارساتو التدريسية كتقديـ التغذية

الراجعة كتبادؿ المقترحات لتحسيف ميارات التدريس.

 -6التقييـ الذاتي ( :)Self-Evaluationكيقصد بو استخداـ المعمـ لمجمكعة مف المعايير كالمحكات حكؿ
الممارسات التدريسية الجيدة بيدؼ تقييـ ممارساتو التدريسية كردكد األفعاؿ التي تصدر منو في المكقؼ

التعميمي لتصحيح جكانب الضعؼ فييا ،كتعزيز جكانب القكة؛ لضماف استم اررية التنمية المينية.

 -7دراسة الحالة ( :)Case Studyكتعني الطريقة التي يقكـ مف خبلليا المعمـ بإجراء د ارسة تفصيمية
كشاممة لممارساتو التدريسية ،بما تشممو مف جمع المعمكمات كالبيانات كتنظيميا كتحميميا عف شخصيتو

كردكد أفعالو ،كالممارسات التدريسية التي يقكـ بيا في أثناء المكقؼ التعميمي ،كحصر العكامؿ التي تؤثر في

تحقيؽ أىداؼ التعمـ؛ بغرض كضع الخطط التحسينية كالتطكيرية.

 -8حقائب التدريس ( :)Teaching Portfoliosكىي عبارة كصؼ تفصيمي كاقعي لمممارسات التدريسية

التي يقكـ بيا المعمـ كاإلنجازات التي يحققيا في تدريسو .كتتألؼ حقيبة التدريس مف جأزيف رئيسيف ،أحدىما :

الشكاىد كاألدلة كالب ارىيف التي تشير إلى الممارسات التدريسية التي يقكـ بيا المعمـ في المكقؼ التعميمية،
كاآلخر :كثائؽ النقد التأممي اليادؼ حكؿ ىذه الممارسات مدعمة بالخطط التنفيذية كالمقترحات العممية

لتطكيرىا كتحسينيا مستقببل.
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إنو مف الضركرم رفع ممارسات التفكير التأممي لدل الطمبة المعمميف لتسيـ في تحسيف مستكل

التمكف في األداء التدريسي كتنمية االتجاه نحك النمك الميني ،مما يسيـ في تحقيؽ االنتقاؿ مف التدريس
التمقيني السمبي إلى التدريس الفعاؿ اإلبداعي(.)Rodrigusz,2008: 2

إف أفكار الطمبة المعمميف تحتاج إلى االختبار مف خبلؿ الممارسة التدريسية  -في التدريب الميداني-

كىذا ال يتـ بطبيعة الحاؿ إال مف خبلؿ التأمؿ الذم يجب أف يقكد إلى كجيات نظر متعددة في العمؿ.

فاختبار الممارسة التدريسية يؤدم إلى تنكيع طرؽ العمؿ ،كبالتالي يقكد إلى التغيير كىذا ىك اليدؼ

األساسي مف العممية التأممية بحيث يحدث فيمان جديدان كتغيي انر في أساليب التدريس.

الممارسة الاأممية والمناىج الدراسية:

لقد ركزت االتجاىات التربكية الحديثة عمى إعادة النظر في البرامج التعميمية كالمناىج الدراسية في

مراحؿ التعميـ كافة ،كاعدادىا بحيث تيييء لمفرد فرصان عديدة لممارسة ميارات التفكير المختمفة التي تساعده
عمى مبلحقة التطكرات العممية الحديثة كاالختيارات الجيدة لمبدائؿ المطركحة كاتخاذ القرار المناسب لكؿ

مكقؼ يكاجيو في حياتو اليكمية (البعمي)32:2006،

تكجد عدة طرؽ يمكف مف خبلليا أف تستخدـ فييا الممارسة التأممية في حؿ المشكبلت في مكاقؼ

التعمـ إلثارة كمساندة التبلميذ ،لذلؾ عمى المعمـ في ىذه الحالة القياـ بما يأتي( :عبيد ،كعفانة)52:2003 ،
 جعؿ التبلميذ يحددكف المشكبلت مكضكع البحث كاستيعابيا بكضكح في عقكليـ.

 حث التبلميذ عمى استدعاء األفكار المتعمقة بالمشكمة ،كذلؾ مف خبلؿ تشجيعيـ عمى:
 -تحميؿ المكقؼ.

 -تككيف فركض محددة كاستدعاء القكاعد العامة أك األسس التي يمكف أف تطبؽ.

 حث التبلميذ عمى تقكيـ كؿ اقتراح بعناية بتشجيعيـ عمى( :كشكك)41:2005 ،
 تككيف اتجاه غير متحيز ،تعميؽ الحكـ أك النتيجة. -نقد كؿ اقتراح.

 اختيار أك رفض االقتراحات بنظاـ. -مراجعة النتائج.

 حث التبلميذ عمى تنظيـ المادة حتى تساعد في عممية التفكير بتشجيعيـ عمى:
-

إحصاء النتائج مف حيف إلى أخر.

 -استخداـ طرؽ الجدكلة ك التعبير البياني.

 التعبير عف النتائج المؤقتة باختصار مف جزء آلخر خبلؿ البحث.32

كترل الباحثة أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف الممارسة التأممية كالمنياج بحيث يركز عمى تنمية التفكير

التأممي لدل الطبلب ،كىذا يتطمب مف المعمـ إثراء المنياج بأنشطة تعميمية تنمي التفكير التأممي ،كالتركيز
عمى نكعية المحتكل العممي كليس عمى الكـ كمساعدة الطبلب عمى تنظيـ المادة العممية بطريقة تنمي

التفكير التأممي لدييـ.

كفي ىذا الصدد يذكر بكالرد ( )Pollard el.,2002:4عمى بعض السمات التي يجب أف تتكفر في

أم محتكل دراسي ييتـ بتنمية ميارات التفكير التأممي لدل المتعمميف مف ىو السمات أك الخصائص ما

يأتي:

 .1إتاحة الفرصة لمطالب لتأكيؿ كافة البيانات كالمعمكمات المعطاة ،كالقياـ بتخمينات مقبكلة كذلؾ بيدؼ
الكصكؿ إلى استنتاجات مناسبة.

 .2إتاحة الفرصة لمطالب لمقياـ بعمميات البحث كالتأمؿ كاالستقصاء كالتحميؿ لكافة المعمكمات المتكافرة.

 . 3تنظيـ كافة المعمكمات كالمفاىيـ كاألنشطة كالخبرات التعميمية في صكرة تتيح لممتعمـ فرصة تطبيؽ ىذه
المعمكمات كالمفاىيـ كالتعميمات في مكافؽ حياتية جديدة.

 .4تكجيو الطبلب لطرح أسئمة عمى أنفسيـ كاالشتراؾ بفاعمية في األنشطة المختمفة كتصميـ الخرائط في
الكتابة كالمناقشة كالتأمؿ كالتحميؿ كاتخاذ القرار كحؿ المشكبلت.

 . 5كجكد خطكات منظمة تسعى لمكصكؿ إلى النتائج المتكقعة كبالتالي يمكف اختبار صحة الفركض

التجريبية المكضكعة.

كعمى المعمـ أف يشجع ممارسة التفكير في الغرفة الصفية كيككف نمكذجان يحتذل بو في مجاؿ التفكير

العميؽ ،كمف أجؿ اكتساب ميارة التفكير التأممي فإف عمى الطالب بمساعدة المعمـ اتباع الخطكات اآلتية:

 .1التأمؿ في المكقؼ ،أم القراءة الكاعية الدقيقة حتى يتأكد مف أف العبارات كالمصطمحات كالمفاىيـ التي
يحتكييا المكقؼ تككف مألكفة.

 .2أف يفحص الطالب عبارات المكقؼ جيدان لتحديد البيانات المعطاة لمتمييز بيف المعطيات كالمطمكب.
 .3يختار المعمـ الطريقة المناسبة التي يساعد بيا الطالب عمى أف يحدد العمميات التي ينبغي إجراؤىا
كترتيبيا لمعالجة المكقؼ.

 .4تقكيـ الطريقة المتبعة في معالجة المكقؼ كمدل مناسبتيا ،كىؿ ىناؾ طريقة أفضؿ

منيا(محمد.)74:2007،
كيضيؼ (إبراىيـ )51:2005،أف الممارسة التأممية يجب أف تحتؿ مكانان محكريان في المنياج ،مع

مراعاة عندما يقدـ الطالب أسئمة جيدة عما يتصكره ،يتحسف لديو الممارسة التأممية ،كيمكف تحديد مؤشرات
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حكرية لمممارسة التأممية في الفصؿ الدراسي ليستخدميا المعممكف في إقرار ما إذا كاف طبلبيـ يتعممكف
تككيف كتطبيقات معمكمات جديدة أـ ال ،كىي:

 .1إعطاء الطبلب الكقت الكافي لمتفكير قبؿ أف يجيبكا عف السؤاؿ.

 .2التركيز المتفاعؿ عمى اختبار قميؿ مف المكضكعات كليس فقط التغطية الشكمية لمعديد منيا.
 .4يضع المعمـ النمكذج المخصص لمفكر.

 .5إنتاج الطبلب ألفكار أصيمة كغير تقميدية أثناء التفاعؿ.

مما سبؽ ترل الباحثة أف تنمية الممارسة التأممية عند المتعمميف تبدأ أكالن مف المناىج حيث إعدادىا

بطريقة تيييء لممعمميف فرص ممارسة التفكير التأممي كتضميف األنشطة التعميمية كأسئمة التقكيـ مثيرة كجذابة

يستطيع مف خبلليا تنمية قدرة التبلميذ عمى التفكير التأممي كالمشاركة اإليجابية ال تتطمب مف الطالب مجرد

تذكر المعمكمات مما يتطمب مف المعمـ إثراء ذاتو كاثراء المنياج بأنشطة كمعمكمات قيمة تنمي الممارسة

التأممية ،بحيث يركز عمى نكعية كليس عمى كـ المعمكمات التي يعطييا لمطبلب ،كما كيييئ الجك الصحي

الذم يتسـ بالعقبلنية لمطبلب لمتعبير عف آرائيـ ،ثـ عمى الطالب أف يككف عقمو متفتحان ينتج أفكا انر أصيمة
غير تقميدية.

معوقات اوظيف الممارسات الاأممية في الاعميم:

مف أىـ األسباب التي تعيؽ تكظيؼ الممارسات التأممية في التعميـ( :جبر)22:2004،

 عدـ كجكد معمميف متأمميف مؤىميف قبؿ الخدمة في المدارس الستراتيجيات التدريس مف أجؿ تعميـ
التفكير ،كالمفظية في التعميـ.

 ندرة األبحاث كالدراسات الخاصة بالممارسة التأممية.

 اعتماد معظـ المعمميف عمى الحفظ كالتمقيف كاسترجاع المعمكمات كترديدىا.

 احتكار المعمـ لكقت الحصة كعدـ تنمية ميارات التفكير كاألسئمة المفتكحة كالتعميـ التعاكني لدل
الطمبة.

 عدـ استجابة المعمميف لمتطكر المعرفي كالعممي كالرتابة كالركتيف المعتاد لدييـ ،كمقاكمتيـ التغيير.
 اعتماد معدم المناىج كاإلدارة التربكية عمى اختبارات تقيس الحفظ كالتذكر عند الطمبة.
كترل الباحثة أف معيقات تكظيؼ الممارسات التأممية مف قبؿ المعمميف في المدارس الفمسطينية تكمف
في ضعؼ تدريب كتأىيؿ المعمميف في برامج إعدادىـ في كميات التربية في الجامعات الفمسطينية عمى
الممارسة التأممية ،كاعتمادىـ عمى طريقة التدريس بأسمكب اإللقاء كالمحاضرة كالمفظية في التعميـ ،لعدـ
إلماميـ الكافي بميارات تدريس ممارسة التفكير التأممي.
34

برمج إعداد وادريب المعممين:
الممارسات الاأممية في ا

إف الممارسة التأممية ضركرة لممربيف في مؤسسات التعميـ عمكمان؛ ألف التعميـ يعتبر عمبلن معقدان

كيتطمب بذؿ الكثير مف الكقت كالجيد ،كقد انر كبي انر مف الحكمة كاالستبصار ،ككنو يتـ في بيئات متنكعة

كمتعددة المتغيرات ،كبالتالي ينظر لمممارسة التأممية كبديؿ لطرؽ التطكير الميني التقميدية ،ألنيا تؤدم لزيادة

الكعي الذاتي كتطكير معارؼ جديدة ذات صمة بالممارسة التأممية كفيـ أكسع لممشكبلت.

(أبك عمشة)31:2006 ،

إف الغرض األساسي مف الممارسة التأممية ىك األداء المحسف ،حيث تبدأ عممية التعمـ بفحص

ممارسات األفراد كىذا ما يجعؿ بينة التعميـ الرسمي مختب انر لتطكير الممارسة المحسنة.

(اكسترماف كككتكامب)210:2002،

مينيا ،كالذم مف شأنو
كالممارسات التأممية تعد مف أىـ اإلست ارتيجيات الفعالة في تنمية أداء المعمميف ن
أف ينعكس -بشكؿ إيجابي -عمى تعمـ المتعمميف .فيك يمكف مف النمك الميني لممعمميف ،كيساعدىـ عمى
التعمـ مف خبلؿ التأمؿ في الممارسات الصفية ،ككضع الحمكؿ المناسبة لمتحسيف المستمر في عممية التعمـ،

حيث يتـ -مف خبلؿ التأمؿ -جمع البيانات عف ط ارئؽ التدريس التي يستخدمكنيا ،كأساليب تقييـ التعمـ،
كمف ثـ تحميؿ ىذه البيانات كتكظيؼ نتائجيا كمكجو أساسي لمتقييـ الذاتي كبناء خطط التحسيف .فيك بذلؾ

يعمؿ عمى زيادة فيـ المعمميف لعممية التعميـ كالتعمـ ،كتعزيز كزيادة الكعي باست ارتيجيات التدريس المتنكعة،
كأخي ار ،تحسيف فرص التعمـ كجعميا متاحة لجميع المتعمميف (الجبر.)96:2013،

برمج إعداد كتدريب المعمميف ،سيتيح ليـ
كترل الباحثة أف تضميف مكضكع الممارسات التأممي في ا
الفرص المتكافئة في ممارسة التفكير التأممي؛ لما يقكمكف بو مف ممارسات تدريسية ،كمعرفة كتحميؿ ما
يحدث في الغرفة الصفية .كتعتبر ىذه الخطكة بداية رحمة التنمية المينية ليـ ،كالتي يجب أف تستمر خبلؿ

حياتيـ المينية؛ ألف الممارسات التأممية تساعد في زيادة كعييـ حكؿ معتقداتيـ كاتجاىاتيـ حكؿ عممية

التعميـ كالتعمـ ،كبالتالي تغييرىا لؤلفضؿ.

كتؤكد العديد مف الدراسات التربكية عمى ضركرة تضميف الممارسات التأممية في التدريس كأحد الركائز

األساسية عند بناء كتصميـ برامج إعداد المعمميف؛ بيدؼ تزكيد معممي المستقبؿ بالفرص الكافية لمتأمؿ في

المكقؼ التدريسي بجميع عناصره ،خاصة خبلؿ فترة التدريب الميداني ،حيث إف ىذه الفترة تعد بداية التدريب
الحقيقي عمى ممارسة التدريس (بمجكف ،)2010،ك(صالح.)Bleicher & Lindgren, 2005( ،)2005،

35

أىمية الممارسات الاأممية في إعداد المعممين:

 .1يعزز النمك الميني لممعمميف مف خبلؿ إحداث تغييرات أك تحسينات إيجابية في األداء التدريسي ليـ.
 .2يسيـ في تكعية المعمميف بالقناعات كالفرضيات الصحيحة التي ينطمؽ منيا التدريس.
 .3يساعد في تنمية الكفايات التدريسية لدل المعمميف (حجي.)808:2004 ،
 .4تنمية القدرة عمى المبلحظة كالتقييـ الذاتي لمممارسات التدريسية.

 .5يتيح لممعمميف استخداـ أساليب تدريسية تتمركز حكؿ المتعمـ كاالستقصاء ،كحؿ المشكبلت ،كالتعمـ
الذاتي.

 .6يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية كنكاتج التعمـ بشكؿ أفضؿ.

 .7يساىـ في تعزيز عممية التعمـ لدل المتعمميف مف خبلؿ تأمميـ بما يعرض عمييـ مف محتكل تعميمي.
 .8يساعد المعمميف عمى ممارسة كتنمية ميارات التفكير التأممي لدل المتعمميف (أبك النجا.)547:2008 ،
كقد أشار كش كجانيت ( )Kish&Janet ,1997إلى أىمية الممارسة التأممية فيما تؤديو إلى نتائج

عقمية تتمخص في اآلتي:

 تشجع االتصاؿ بمختمؼ أنكاعو.
 تحسف ميارات حؿ المشكبلت.

 تساعد عمى تحميؿ مكاد مختمفة ثـ تقييميا.
 تساعد عمى تنمية الشعكر الذاتي بداخمنا ككعينا النفسي مما يؤدم إلى طرح أسئمة تتعمؽ بالذات.
كقد أكرد (عمر )38:2009،أمك انر تراعي تنمية الممارسة التأممية كتضمينيا في برامج إعداد المعمميف،

كتشجيع الطمبة المعمميف عمى استخداميا في البيئة الصفية أىميا:

 عرض المعمكمات في صكرة مشكبلت كاضحة بحيث يعمؿ الطمبة عمى حميا لمساعدتيـ عمى حؿ
مشكبلت حياتيـ التي تكاجييـ.

 إشراؾ الطمبة في التفكير كحؿ مشكبلتيـ الدراسية.

 حرص المعمـ أف يككف أُنمكذجان جيدان في تفكيره كاتجاىاتو؛ كي يقتدم بو الطمبة في تعمـ ميارة
 التفكير السميـ كالعمؿ عمى تنميتيا.

 تكجيو المعمـ لمطمبة أثناء مبلحظة األشياء كالظكاىر مف أجؿ الكصكؿ إلى بكاطف األمكر.
 تييئة المناخ الصحي المبلئـ لمحكار العقبلني.

 طرح األسئمة التي تثير اىتماـ الطمبة حكؿ القضايا كالمكاقؼ كالمشكبلت بحيث تدفع الطمبة إلى
 التساؤؿ كالدىشة ثـ التفكير العميؽ.
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مف خبلؿ ما تقدـ يتبيف دكر كأىمية الممارسات التأممية في تمكيف الطمبة المعمميف في مختمؼ

المجاالت ،كتييئتيـ ألدكارىـ المستقبمية ،كما أف ىناؾ اىتمامان بيا بحيث تـ دمجيا ضمف ب ارمج إعداد

المعمميف في مختمؼ دكؿ العالـ ،كأف انعكاساتيا عمى التطكير الميني اتضحت مف خبلؿ زيادة مستكيات
تحصيؿ الطبلب كتحقيؽ جكدة النكعية في مراحؿ مؤسسات التعميـ كافة.

احملور الثال  :الرتبية العنلية:

إف العممية التعميمية عممية متعددة الجكانب يعتبر المعمـ أىميا جميعان ،فيك المدير كالمنفذ لمعممية

التعميمية ،فكمما زاد االىتماـ بإعداد ىذا المعمـ كتكفرت اإلمكانيات كالكسائؿ كاألساليب المتنكعة كالحديثة ليذا
اإلعداد ،فإنيا ببل شؾ سكؼ نعد معممان قاد نار عمى تربية كتعميـ األجياؿ كتحقيؽ أىداؼ التربية العممية.

كمف ىذا المنطمؽ فقد أكد القائمكف عمى أمكر التربية كالتعميـ أف جميع الجيكد لف تحقؽ ىدفيا كتؤتي

ثمارىا إال إذا اىتمت بإعداد المعمـ كتطكيره عمميان كأخبلقيان كاجتماعيان ،كلذلؾ أصبح مف الضركرم االىتماـ
بإعداد األفراد الذيف سيقكمكف بيذه المينة ،كاكسابيـ كافة المعارؼ كالميارات كالقيـ التي تساعدىـ عمى

تحقيؽ األىداؼ التربكية الكبرل التي يسعى النظاـ التربكم كالتعميمي في كؿ بمد إلى تحقيقيا .كفي دراسة

شاممة لبرامج إعداد المعمميف في العالـ فإف العناصر الرئيسة ليذه البرامج ىي( :حمداف)8:2001،

 -1اإلعداد النظري األكاديمي  :كيشمؿ مكاد التخصص كمتطمبات الجامعة.

 -2اإلعداد النظري الوظيفي  :كيشمؿ مكاد كخبرات ضركرية لبناء شخصية المعمـ التدريسية.
كلـ يعد العمؿ في مجاؿ التربية العممية محصك انر في التفكير بمتطمبات كحاجات الطالب المعمـ

الحاضرة ،بقدر ما ىك مكجو لمتفكير بتطكير قدراتو كمياراتو لمتعامؿ مع متطمبات العصر كالمستقبؿ ،كالعمؿ
عمى تييئة الطالب المعمـ لمكاجيتيا ،نظ انر ألف المعمـ ال يمكف أف يعمؿ مدل حياتو العممية بمجمكعة محددة

مف المعارؼ كالميارات ،كبناء عمى ذلؾ أصبح مف الضركرم التنمية المينية في إعداد الطالب المعمـ عمى
مستكل متجدد مف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات الحديثة في ط ارئؽ التدريس (النجار.)16:2007 ،

كتعتبر التربية العممية مرحمة ميمة في عممية إعداد المعمـ فيي تأتي في المرحمة األخيرة مف مراحؿ

اإلعداد ،حيث إنيا الفترة األكثر أىمية كتأثي انر في إمداد الطمبة المعمميف بالميارات البلزمة لممارسة أدائيـ

التدريسي بشكؿ عممي كتطبيقي في الميداف التربكم ،إذ يطمؽ عمييا -أم التربية العممية  -مرحمة اإلعداد ما
قبؿ الخدمة ،فيي تمثؿ مختب نار تربكيان يقكـ فيو الطالب المعمـ بتطبيؽ معظـ المبادئ كالنظريات التربكية التي

درسيا مف خبلؿ ككنو طالبان في كمية التربية بشكؿ أدائي كعممي في الميداف الحقيقي ليا )كىك المدرسة)،
كبالتالي تمثؿ التربية العممية أكؿ احتكاؾ كاقعي كحقيقي بيف الطالب المعمـ كميداف عممو المستقبمي سكاء
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أكاف ىذا االحتكاؾ مع العناصر البشرية المتمثمة في اإلدارة المدرسية كالطبلب كالمعمميف ،أك مع المناىج

الدراسية (حكالة ،كمحمد.)14:2005 ،

تحظى التربية العممية في جميع األنظمة التربكية بأىمية خاصة ككنيا التجربة األكلى لمطالب المعمـ في

ميداف الممارسة الحقيقية لممينة ،كما أنيا ال اربط األساسي بيف النظرية كالتطبيؽ في مجاؿ التربية (الخطايبة،
 ،)3:2002إذ مف خبلليا يكتسب الطالب المعمـ الميارات التي تؤىمو لشغؿ المينة ،كما تفسر لو الكثير مف

المعارؼ النظرية التي تمقاىا خبلؿ فترة إعداده .كفيما يمي نستعرض بعض النقاط المتصمة بيذا المكضكع.

مفيوم الاربية العممية:

تعددت المصطمحات كالمفاىيـ التي تتناكؿ ىذا الميداف فقد أطمؽ عميو التربية العممية ،كالتربية

الميدانية ،أك التدريب العممي كفي المغة اإلنجميزية يطمؽ عمييا ) .(Pactical Teachingفالتربية العممية ال
يقصد بيا عمى اإلطبلؽ فترة التدريب التي يقضييا الطالب المعمـ تحت تكجيو المشرؼ في المدرسة ،كلكف

يقصد بيا كافة البرامج كالمقررات كالتدريبات التي تتضمنيا مقررات اإلعداد في مؤسسات إعداد المعمـ كالتي
تضفي الصبغة التطبيقية أك الكظيفية لممقررات التربكية كتجعؿ مف مجاؿ إعداد المعمميف مجاالن عمميان كىي

بذلؾ تدعك إلى تبني فمسفة جديدة إلعداد المعمـ ،بحيث تستند ىذه الفمسفة إلى اإلعداد الميني كليس النظرم

كأساس إلعداد المعمـ؛ لذلؾ فإف التربية العممية practical educationىي المقررات كالتدريبات كالبرامج

التي تقدميا أك تنظميا مؤسسات إعداد المعمـ بيدؼ مساعدة الطبلب المعمميف عمى التعرؼ عمى الجكانب
التطبيقية لمعمكـ التربكية كالنفسية مف جية ،كتدريبيـ عمى تكظيؼ المعمكمات المينية
في مكاقؼ العمؿ الكاقعية لممعمـ مف جية أخرل (قنديؿ.)19:2003،

كمف ىنا ترل الباحثة أف فترة التدريب القصيرة التي يتمقاىا الطالب المعمـ في إحدل المدارس تسمى

التربية الميدانية فيي تتـ داخؿ ميداف المدرسة حيث تعتبر حمقة مف حمقات إعداد المعمـ كىي تشمؿ الخبرات
كاألنشطة كالطرؽ كالكسائؿ التي يتمقاىا الطالب المعمـ الذم أكمؿ مراحؿ اإلعداد النظرم األكاديمي الخاص
بالكمية في فترة زمنية تحددىا الجامعة باالتفاؽ مع المدرسة المضيفة كبذلؾ يقكـ بتطبيؽ ما درسو عمى

ارض الكاقع كتكجيو المسؤكليف .كبيذا المعنى لمتربية العممية نستطيع القكؿ بأف مصطمح التربية العممية ال
يمكف أف يككف مرادفان لمصطمح التربية الميدانية فالتربية الميدانية جزء كمقرر مف التربية العممية.

كعرؼ سميماف( )129:2003التربية العممية بأنيا :العممية التربكية اليادفة إلى مساعدة الطالب /

المعمـ عمى تطبيؽ المعارؼ النظرية تطبيقان عمميان بشكؿ يؤدم إلى إكسابو الكفايات الضركرية في تصميـ

الدركس كتنفيذىا كاستخداـ األساليب التدريسية كالكسائؿ التعميمية المختمفة كعمميات التقكيـ بشكؿ مخطط
كىادؼ.
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كيعرفيا الخطايبة ( )14:2002عمى أنيا" برنامج عممي يقكـ عمى أساس الخبرة العممية المباشرة مف

قبؿ الطمبة المعمميف ،كبفترة زمنية كافية ،كالتي تتـ في مدرسة متعاكنة كبإشراؼ ىيئة مف المشرفيف ،كيتدرب
خبلليا الطبلب عمى المكاقؼ التدريسية الحقيقية المختمفة (التعاكف مع الطمبة ،تنفيذ الدركس ،اإلدارة الصفية
ِ
إكسابو الكفايات التربكية البلزمة في
..الخ( كالتي تتكامؿ كتتفاعؿ مع بقية المياـ التدريسية التي تعمؿ عمى
الجكانب الميارية كالكجدانية إلعداده معممان كفؤان قاد انر عمى أدائو لميامو التعميمية بكؿ يسر كفاعمية".

كتعرؼ كذلؾ بأنيا " نشاط تربكم ينفذ كفؽ خطة منظمة خبلؿ فترة زمنية محددة يمارس الطالب/
ّ
المعمـ خبلليا عممية التدريس كيطبؽ الجكانب النظرية التربكية كالنفسية كالشخصية التي درسيا مف قبؿ
كمتطمب سابؽ كيتحمؿ مسؤكلية قيادة الطبلب أك التبلميذ تحت إشراؼ فني دقيؽ ،كما يتحمؿ مسؤكلية

المشاركة في األنشطة غير الصفية كمسؤكلية تحقيؽ أىداؼ التربية الميدانية ) الشمراني؛
كالجساس1426،ق.)53:

كلـ يختمؼ المطمؽ ( )2010عف ما ذىب إليو غيره إذ عرفيا بأنيا " عممية تربكية منظمة ىادفة تتيح

لمطمبة المعمميف مف خبلؿ مجمكعة مف األنشطة كالفعاليات تطبيؽ معظـ المفاىيـ كالمبادئ كالنظريات
التربكية تطبيقان سمككيان بالشكؿ الذم يؤدم إلى اكتساب الطالب المعمـ الكفايات التربكية المطمكبة بعد التخرج،
كذلؾ مف خبلؿ الخبرة الكاقعية كالحقيقية التي تتأتى مف خبلؿ التدريب عمى التدريس كاالحتكاؾ المباشر
بالبيئة كمككناتيا في خبلؿ مدة زمنية محددة)المطمؽ.)64:2010 ،

مما سبؽ ترل الباحثة أف التربية العممية أكثر شمكلية كدقة كتحديدان تيدؼ إلى إتاحة الفرصة أماـ

الطالب المعمـ ليتعرؼ عمى كاقع عممية التدريس كممارستيا ،مف خبلؿ تطبيؽ ما تعممو مف مفاىيـ كنظريات
تربكية تطبيقان عمميان؛ لكسب الميارات التدريسية التي تتطمبيا طبيعة العممية التعميمية ،بحيث يصبح الطالب

قاد انر عمى خكض مجاؿ التدريس بنفسو كتحمؿ األعباء كالمسؤكليات عمى عاتقو بكفاءة كفاعمية .كىي

مسؤكليات ال يستطيع حمميا إال مف أعد ليا إعدادان جيدان كتدرب تدربان كافيان عمى جميع ما يتكقع أف يقكـ بو.

أىداف الاربية العممية:
التربية العممية عممية منظمة كىادفة ،كىي جيد منظـ كمخطط لو بدقة ،كبالتالي فيي نشاط يسعى إلى

تحقيؽ أىداؼ معينة تحقؽ في مجمميا األىداؼ العامة لمنظاـ التربكم ككؿ ،كمف األىداؼ التي تسعى التربية
العممية إلى تحقيقيا) :أبك الييجا (45:2003 ،ك(عطار ككنسارة)104:2005 ،

ً .1تعمؿ عمى إكساب الطبلب المعمميف الجكانب المعرفية ألبعاد عممية التدريس كأكجو األنشطة الصفية
كالبلصفية.
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 .2إفساح المجاؿ أماـ الطالب المعمـ لمعرفة األعباء التي يقكـ بيا المعمـ  ،ككيفية تذليؿ الصعكبات التي
تعترضو كىك يمارس األدكار المتعددة التي تفرضيا مينة التعميـ.

 .3تعمؿ كجسر بناء صمب يصؿ حياة الكمية بالمسؤكليات الكاقعية لغرؼ الد ارسة الصفية .إف مركر معممي
المستقبؿ عبر ىذا الجسر كتطبيقيـ لخبراتو يؤىميـ تمقائيان لمتكيؼ مع الحياة المدرسية ،كتقبؿ متطمباتيا
ككاجباتيا بركح كعزيمة كثقة ،كدكف كثير مف المفاجأة كالتجربة كالخطأ.

 .4تيييء فرصان عممية حقيقية لمطبلب المتدربيف الختبار صبلحية المبادئ كالمفاىيـ التربكية كالنفسية التي

تعممكىا خبلؿ إعدادىـ األكاديمي في الكمية ،ثـ غربمتيا لمكافقة متطمبات الكاقع ،مما يساعد عمى جسر اليكة

بيف معرفة المضاميف نظريان كبيف عممية تطبيقيا.

 .5تييء فرصان عممية مباشرة لممتدربيف لدمج المبادئ كالمفاىيـ التربكية كالنفسية الصالحة مع الخبرات
كالمتطمبات الكاقعية لمتربية الصفية ،ثـ االستفادة مف ذلؾ بتطكيرىـ ألساليب تعميمية أكثر مبلءمة كعطاء مف
اإلعداد النظرم كالممارسات الصفية ،مما يجعؿ تعمميـ ذا معنى كيقكم فرص بقائو.

 .6تيييء فرصان كاقعية كمباشرة لممتدربيف لمعرفة تبلميذ المدرسة عمى حقيقتيـ نفسيان كسمككيان كتربكيان ،حيث
تساعد ىذه المعرفة المتدربيف عمى تطكير أساليب سمككية مبلئمة لمعاممة تبلميذىـ كمعالجة حاجاتيـ

كمشاكميـ فيما بعد.

 .7إتاحة الفرصة لمطالب المعمـ لمتعامؿ مع ذكم العبلقة في مجاؿ التربية كالتعميـ داخؿ المدرسة (مدير

المدرسة كالمعمميف كالمشرفيف التربكييف) ،أك خارجيا مف )أكلياء األمكر).

لذلؾ يمكف القكؿ إف التربية العممية الميدانية ىي عممية تأىيؿ لمطالب المعمـ مف أجؿ إيجاد نفسو
كاثبات ذاتو ،فيي تدريب كتمريف لو مف أجؿ تعميـ نفسو كاالستفادة مف غيره في المكاقؼ المختمفة ككيفية

مكاجيتيا ،فالتربية العممية ال تقدـ المعمكمات لمطالب جاىزة بؿ عميو اكتشاؼ الكاقع بنفسو كاالستفادة مف

خبرات اآلخريف دكف تقميد أك إجبار عمى اتباع طريقة معينة ،كفي الكقت نفسو تتيح لو الفرصة ليختبر صحة

ما درسو مف نظريات كمبادئ نظرية مف خبلؿ تطبيقيا عمى أرض الكاقع كالتعامؿ المباشر مع المسؤكليف
كالطبلب أنفسيـ.

كمف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكم المنتمي فإنو يضاؼ إلى األىداؼ السابقة مجمكعة مف

األىداؼ التفصيمية اإلج ارئية منيا( :الخطايبة )16:2002 ،ك(ياسيف)42:2004 ،
 .1معرفة الطالب المعمـ لخصائص المعمـ ككاجباتو في التربية الحديثة.
 .2تنمية االتجاىات اإليجابية نحك مينة التدريس.
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 .3تككيف االتجاىات العممية لدل الطبلب المعمميف ،كالمكضكعية كالتركم كالمركنة كالتكاضع كحب

االستطبلع.

 .4تطكير ميارة الطالب المعمـ في تحضير الدركس اليكمية كتطكير خطط درسية متكاممة.

 .5تحسيف ميارة الطالب المعمـ في صياغة األىداؼ السمككية بمختمؼ مجاالتيا كمستكياتيا.
 .6إكساب الطالب المعمـ ميارة استخداـ السجبلت الصفية المتنكعة كحفظيا.

 .7تطكير ميارة الطالب المعمـ فيما يتعمؽ بإنتاج كتكظيؼ كحفظ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.

 .8إطبلع الطالب المعمـ عمى األساليب الحديث لئلدارة الصفية كالتنظيـ الصفي كطرؽ التعزيز كأنكاعو.
 .9تطكير ميارة الطالب المعمـ في استخداـ ط ارئؽ التدريس المتنكعة كفقان لخصائص التبلميذ النمائية

كقدراتيـ الفردية.

 .10تطكير ميارات الطالب المعمـ في تقكيـ التحصيؿ لدل التبلميذ ،كاستعماؿ طرائؽ تقكيـ بديمة تعتمد

عمى األساليب الحديثة في التقكيـ مثؿ ممؼ اإلنجاز اإللكتركني.

 .11تطكير ميارة الطالب المعمـ في استخداـ التقكيـ الذاتي كتنمية التفكير التأممي لديو.
 .12تساعد الطالب المعمـ في تككيف اتجاىاتو نحك مينة التدريس.
كترل الباحثة أف التربية العممية ليا أىداؼ تسعى باستمرار إلى تحقيقيا مف أجؿ تأىيؿ الطالب المعمـ

مف جميع الجكانب ،حيث إف األىداؼ شاممة متكاممة تيتـ بإعداد الطالب إعدادان كامبلن مف جميع الجكانب:

المعرفية كالميارية كاالنفعالية ،حيث تتعمؽ األىداؼ المعرفية باكتساب الطبلب المعمميف الجكانب المعرفية

ألبعاد عممية التدريس كأكجو األنشطة الصفية كالبلصفية التي يستطيع ممارستيا عمميان مع تبلميذه فيما بعد.

أما األىداؼ الميارية فتتعمؽ بالميارات العقمية ،مثؿ تنمية ميارات المبلحظة الدقيقة لدل الطبلب المعمميف

لمبيئة المدرسية كالبيئية الصفية ،كالميارات الحركية مثؿ ميارات استخداـ السبكرة الطباشيرية كميارة استخداـ

الكسائؿ التعميمية .أما األىداؼ االنفعالية فتتعمؽ بتنمية االتجاىات اإليجابية نحك مينة التدريس كتككيف

االتجاىات العممية لدل الطمبة المعمميف مثؿ الدقة كحب االستطبلع كالمكضكعية كالتركم كالمركنة كالتكاضع.
كلكف ىذه األىداؼ ال يمكف تحقيقيا في أم برنامج مف برامج التربية العممية إال إذا تكفرت ليا بعض

الشركط كالتي منيا كجكد مجمكعة مف األسس كالمبادئ التي تساعد عمى تحقيؽ التربية العممية ألىدافيا.

أسس ومبادئ الاربية العممية:

لكي تتـ التربية العممية بطريقة صحيحة كتحقؽ أىدافيا ال بد مف أف تقكـ عمى مجمكعة مف األسس

كالمبادئ ،كما ذكرىا (حكالة كمحمد (125:2005،ك(أحمد )67:2000 ،كما يأتي:
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 .1التربية العممية جزء أساسي مف مككنات ب ارمج إعداد المعمـ ،حيث تشتمؿ عمى جانبيف نظرم كعممي

يجب تكظيفيما في العممية التعميمية ،كذلؾ ألف كؿ مقرر مف مقررات اإلعداد التربكم مرتبط ارتباطان كثيقان
بالممارسات التربكية التي تقكـ بيا المدرسة ،كىذا يتطمب ضركرة األخذ بعيف االعتبار أىداؼ كمحتكل تمؾ

المكاد عند تخطيط برامج التربية العممية.

 .2التخطيط المسبؽ الفعاؿ لمتربية العممية مف قبؿ المسئكليف كالمشرفيف كاختيار المدارس المتعاكنة

كالمتفيمة لدكر ىذه التربية العممية في مجاؿ إعداد المعمـ مف األمكر اليامة لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة منيا.

 .3إف التربية العممية تيدؼ إلى تنمية القدرة عمى المشاىدة المنظمة اليادفة كلممكقؼ التعميمي.

 .4شمكلية برنامج التدريب الميداني لتنمية ميارات الطالب /المعمـ ،سكاء داخؿ الفصؿ (ميارات تدريبية) أك

داخؿ المدرسة بتفاعمو مع أنشطة المدرسة ،كتجاكبو مع اإلدارة المدرسية أساس لنجاح ىذا البرنامج كتحقيؽ
أىدافو.

 .5ترتبط التربية العممية ارتباطان كثيقان بالنظرية التربكية؛ لذلؾ فإف النظرية التربكية تؤثر في أىداؼ التربية

العممية كمحتكاىا ،فاليدؼ العاـ لمتربية العممية ىك اإلسياـ في إعداد المعمـ المسمـ كالمتصؼ بصفات
محددة.

 .6تكفر اإلمكانات البشرية كالمادية ،مثؿ :المشرؼ المتخصص ،كالمعمـ المتعاكف ،كالمسئكليف في الكمية

كمدرسة التدريب ،كالمكافآت المالية المناسبة مف األمكر الضركرية لنجاح التدريب الميداني كتحقيؽ أىدافو

المنشكدة.

 .7التعاكف المثمر كالمستمر بيف القائميف بالتخطيط كالتنفيذ كاإلشراؼ عمى التدريب الميداني ضركرم

لتحقيؽ أىدافو المرجكة.

 .8كضكح أىداؼ التدريب الميداني لدل كؿ المسئكليف كالقائميف عمى اإلشراؼ كالطبلب المعمميف شرط

ضركرم لتحقيؽ ىذه األىداؼ.

 .9تييئة الطالب المعمـ ذىنيان كنفسيان مف قبؿ مشرفو قبؿ الدخكؿ في تجربة التدريب الميداني ضركرية

لنجاح الطالب المعمـ في ىذه التجربة ،حيث يتعرؼ مف مشرفو إلى أىمية كأىداؼ كمراحؿ التربية العممية
ككيفية النجاح في ىذه التجربة.

 .10المشاىدة كالمبلحظة الكاعية ركف أساسي في برنامج التدريب الميداني الذم تتضمف أىدافو تنمية القدرة
عمى المشاىدة المنظمة اليادفة كالمبلحظة الكاعية الذكية لدل الطالب المعمـ.

 .11مراعاة المشرؼ التربكم لمفركؽ الفردية بيف الطمبة المعمميف في مجاؿ ميارات التدريس أك في التعامؿ

مع الييئة المدرسية أك اإلشراؼ في األنشطة المدرسية.
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 .12اىتماـ التربية العممية بجميع أنكاع األنشطة المدرسية.
كترل الباحثة أف أبرز األسس ًكالمبادئ التي تستند عمييا التربية العممية التخطيط ككضكح األىداؼ

كتكامؿ الجانب النظرم مع الجانب العممي .إنيا تشكؿ السمات العامة كالمتطمبات األساسية لمتدريب العممية
الميدانية ،سكاء أكانت متطمبات بشرية ،أـ متطمبات مادية ،أـ معارؼ عممية كتربكية ،كما أنيا تكضح

األدكار المنكطة بكؿ األطراؼ المعنية بيذا األمر سكاء أكاف المشرؼ المتخصص كالمعمـ المضيؼ
كالمسؤكليف في الكمية أك الطالبة المعمـ نفسو.

مراحل الاربية العممية:

ال يمكف لمطالب المعمـ أف يحقؽ أىداؼ التربية العممية دكف تعاكف كؿ مف الطالب المعمـ كالمشرؼ

التربكم كالمشرؼ األكاديمي ،كمدير المدرسة ،كالزمبلء مف الطبلب المعمميف ،كالمعمـ المضيؼ ،كمعممي
كطبلب المدرسة .فإذا تعاكف الجميع كقاـ الكؿ بدكره كما ىك مطمكب منو ،فإنو بالفعؿ سكؼ تتـ عممية

اإلعداد كالتدريب ،حيث إنيا عممية تدريجية يحتاج الطالب المعمـ خبلليا أف يمر بمجمكعة مف الخطكات

المتسمسمة كالمتتابعة كالتي تسيـ في صقؿ شخصيتو كاكسابو الميارات البلزمة كالكفايات الضركرية ألف
يصبح معممان قاد انر عمى ممارسة المينة.

كقد كضع العديد مف التربكييف (شمبي ،)132:2000 ،ك(الدريج ،كجمؿ )91:2005 ،تصك ارتيـ

لمراحؿ التربية العممية الكافية لتحقيؽ أىدافيا ،إال أنو ككشأف سائر مكضكعات التربية لـ تمؽ مراحؿ التربية

العممية اتفاقان قاطعان بيف ذكم االختصاص ،إذ حددىا بعض التربكييف بثبلث مراحؿ ،ىي:

 .1مرحمة المشاىدة :كالتي يقكـ الدارس خبلليا بمشاىدات عشكائية ىادفة كمخططة ككاعية لكؿ مككنات

العممية التدريسية ،منذ دخكؿ الطمبة لممدرسة حتى خركجيـ منيا ،كباألخص سمكؾ المعمـ الصفي كالمكاقؼ
التعميمية .كىذه المشاىدة تشمؿ المكاقؼ غير الصفية ،كالمكاقؼ الصفية التعميمية ،كالمكاقؼ الصفية التربكية.
كىي تتزامف مع اإلطار النظرم ،كيمارس الدارس خبلليا تعبئة قكائـ رصد أك كتابة تقرير أك مبلحظات حكؿ

مشاىداتو.

 .2مرحمة المشاركة  :حيث تككف المشاركة جزئية تشمؿ أنشطة محددة داخؿ الصؼ كخارجو ،كتجرم

أيضا
بمساعدة المعمـ المتعاكف أك بشكؿ مستقؿ .كقد تتطمب ىذه المشاركة كتابة مبلحظات أك تقارير ،كىي ن

متزامنة مع اإلطار النظرم المناسب مف خبلؿ المقرر الدراسي ،كضمف كاقع المشاركة العشكائية دكف تخطيط
أحيانا مخططة لتحقيؽ أىداؼ متكخاة.
كأىداؼ محددة ،أك
ن
 .3مرحمة الممارسة  :كىي ما تسمى بمرحمة التطبيؽ العممي ،حيث يقكـ الدارس كحده دكف إشراؼ مباشر
مف المعمـ المتعاكف أك مدير المدرسة أك حتى المشرؼ األكاديمي بأداء المياـ التعميمية كاممة في مدة
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محددة ،ليكتسب مف خبلليا الكفايات األدائية البلزمة ليطكر ما سبؽ أف تعممو أك امتمكو مف الكفايات خبلؿ
المرحمتيف السابقتيف .كتككف ىذه المرحمة مخططة ال عشكائية فييا ،تيدؼ إلى تدريب الدارس عمى التخطيط

السريع)شاىيف.)36:2007 ،

كأكضح راشد ( )100:1996مراحؿ مف المستحب أف يمر بيا الطالب المعمـ ،ىى:
 .1مرحمة التييئة المعرفية لمطالب المعمـ.
 .2مرحمة التعميـ المصغر.

 .3مرحمة المشاىدات الحية داخؿ مدرسة التدريب.
 .4مرحمة المشاركة في التدريس مع المعمـ األساسي لمفصؿ.
 .5مرحمة التدريس الفعمي.

 .6مرحمة التقكيـ كالنقد البناء لمتدريس.

 .7مرحمة التقكيـ الشامؿ لمتربية العممية الميدانية.
كما أكضح السعيد ( )17:2006أربع مراحؿ لمتربية العممية ،ىي:

 .1مرحمة التييئة.

 .2مرحمة المشاىدة.

 .3مرحمة التطبيؽ المكزع " المشاركة الجزئية".
 .4مرحمة التطبيؽ المكثؼ " المشاركة الكمية".
وفي رأي الباحثةً ،إف المراحؿ السابقة مشتركة تقريبان ،إال أف (شاىيف )2009،يركز عمى جانب

التدريب العممي داخؿ مدارس التطبيؽ ،حيث يتنقؿ الطالب المعمـ في مراحؿ متدرجة تبدأ بمشاىدتو لممعمـ

المتعاكف ،ثـ المشاركة الجزئية في أداء بعض أجزاء مف الحصص أك بعض الحصص ،كصكالن إلى مرحمة
الممارسة كالتي فييا يقكـ الطالب المعمـ كحده بأداء المياـ التعميمية كاممة .أما (السعيد )2006 ،يزيد في

إضافة مرحمة التييئة ،كىي مرحمة يتـ فييا تييئة الطالب المعمـ داخؿ مدرسة التطبيؽ عمى أداء ميامو
التعميمية ،كبالتالي فيي تغفؿ أيضان مرحمة اإلعداد التربكم لمطالب المعمـ داخؿ مؤسستو الجامعية.

كقد أكضحت بخش  )286:2003أف أىـ مراحؿ التربية العممية اإلعداد األكاديمي كالثقافي كالميني،

حيث إنو ضركرة مف ضركرات التربية العممية لذلؾ يجب التأكد مف أف الطالب المعمـ قد درس في مجاؿ

تخصصو ما يكفيو لخكض التربية العممية ،ككذلؾ يجب أف يككف لديو مستكل ثقافي عاؿ .كباإلضافة إلى

ذلؾ مقررات تربكية كنظرية تخص مينة التدريس :كالمناىج كطرؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية كغيرىا ،فيجب
التأكد تمامان مف أف الطالب قد اجتاز ىذه المرحمة بنجاح ،حتى ال يشعر الطالب
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المعمـ بالفجكة كاالغتراب عند دخكلو لممجاؿ الفعمي لمتدريس الذم سكؼ يؤثر عميو مستقببلن بعدـ االنتماء

لممينة ،حيث تمثمت في ست مراحؿ ،ىي:

 .1مرحمة اإلعداد األكاديمي كالثقافي كالميني.
 .2مرحمة التمييد.

 .3مرحمة المشاىدة.
 .4مرحمة النقد.

 .5مرحمة المشاركة.
 .6مرحمة التطبيؽ الفعمي.

كىك التصنيؼ الذم ترل الباحثة أنو أكثر شمكالن لمراحؿ التربية العممية ،كاألكثر مراعاة لكؿ مككناتيا،

حيث لـ يغفؿ جانب اإلعداد األكاديمي لمطالب المعمـ في كميات التربية ،لكف يؤخذ عميو أنو لـ يتطرؽ

لمرحمة التقكيـ التي تعتبر عممية ميمة ،حيث إف الطالب المعمـ يجب أف يتعرؼ عمى نقاط القكة كنقاط
الضعؼ لديو ،فيجب أف يككف عمى دراية بما ىك صحيح فيثبتو ،كما ىك خطأ كيتجنبو.

معوقات ب ارمج الاربية العممية:

تكجد العديد مف المعكقات المتنكعة التي تعيؽ برامج التربية العممية التي تعدىا كمية التربية في كقتنا

تصكر مقترحان لمتغمب عمى المشكبلت التي تكاجو الطالب المعمـ
الحاضر ،فقد ذكرت دراسة (حماد)2009،
ان

أثناء التدريب الميداني ،كأىـ ىذه المشكبلت التي تتعمؽ باإلعداد لمتربية العممية:
 .1قصكر في تييئة الطالب المعمـ كتحفيزه.

 .2عدـ تدريب الطالب المعمـ عمى الميارات التدريسية المتنكعة.

 .3عدـ أعطاء الطالب المعمـ نماذج جيدة لمتدريس يمكف االستفادة منيا كمحاكاتيا.
 .4ضعؼ خصائص بعض الطمبة المعمميف كخكفيـ مف عممية التدريس.
 .5ضعؼ اتجاىات الكثير مف الطمبة نحك مينة التدريس.

كما أكضح القاسـ ( )105:2007العديد مف معكقات برامج التربية العممية الحالية التي تحد مف

فعاليتيا أبرزىا:

 .1ما زالت التربية العممية خبرة غير منظمة في كثير مف برامج إعداد المعمميف ،إذ غالبان ما يجد الطالب
المعمـ نفسو كحيدان دكف تكجيو كمتابعة حثيثة.

 .2تدني نكعية اإلشراؼ لضعؼ اإلعداد الميني لممشاركة فيو في المدارس كالجامعات.
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 .3غياب منياج التربية العممية ،كضعؼ الصمة بيف ما يدرسو الطمبة المعممكف في الجامعات كالحاجات
الفعمية عمى مستكل المدرسة.

 .4المكانة المتدنية لمد ارسات اإلج ارئية في البحث الجامعي ،مما ترتب عميو قمة الدعـ المالي المخصص
لمتربية العممية ،كزيادة أعباء المشرفيف عمى التربية العممية في الجامعة مف أعضاء ىيئة التدريس.

 .5األكلكية المتكاضعة لمتربية العممية في المدارس المتعاكنة ،لتكجو المدارس إلى تربية طمبتيا كتعميميـ،
كليس اإلسياـ في إعداد الطمبة المعمميف.

 .6الفجكة القائمة بيف نظرتيف مختمفتيف إلى دكر المعمـ ،إحداىما تنظر إلى المعمـ باعتباره ممارسان تأمميان

يبدم أحكامان ،كيتخذ ق اررات حكؿ المنياج كالتدريس ،كاألخرل تنظر إلى المعمـ باعتباره فنيان ينفذ السياسات

الرسمية الخاصة بمضمكف التدريس كأساليبو.

كترل الباحثة أف ىذه السمات كالتي تشير في جكىرىا إلى معيقات لفعالية ب ارمج التربية العممية تمثؿ

كذلؾ كاقع برامج التربية العممية في الجامعات الفمسطينية ،مف حيث ضعؼ التكجيو كالمتابعة ،كغياب المنيج
كضعؼ الصمة بيف ما يتـ تعممو في الجامعات كالحاجات الفعمية عمى مستكل المدرسة ،كاختبلؼ النظرة إلى

دكر المعمـ كسمطتو.

كفي ظؿ الحاجة الممحة لتطكير برامج التربية العممية ،كعبلج أكجو القصكر فييا ،ظيرت الكثير مف

االتجاىات لتطكير ىذه البرامج ،كمنيا االتجاىات التي نادت بتكظيؼ مدخؿ تطكير أساليب التدريس لمطالب

المعمـ كتنميتو مينيان :باالعتماد عمى أساليب تدريس متطكرة كمبدعة تمبي متطمبات األدكار المستقبمية لمطالب
المعمـ في ضكء التنمية الشاممو لمينتو كمتغيرات العصر.
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الفصل الثال
الدراشات الصابكة
احملور األول:

 الدراسات الاي اناولت إساراايجية عباءة الخبير.
 الاعقيب عمى دراسات المحور األول.

احملور الثاىي:

 الدراسات الاي اناولت الممارسات الاأممية.
 الاعقيب عمى دراسات المحور الثاني.

احملور الثال :

 الدراسات الاي اناولت الاربية العممية.
 الاعقيب عمى دراسات المحور الثالث.

التعكيب العاو على الدراشات الصابكة
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الفصــل الثالث

الدراسـات السابقة
ىدفت الباحثة في ىذا الفصؿ إلى استعراض الدراسات كالبحكث العربية كاألجنبية السابقة التي

تمكنت مف االطبلع عمييا مما تكفر لدييا في المكتبات المحمية كالدكريات األجنبية عبر الشبكة العنكبكتية،
كالمرتبطة بمكضكع الدراسة الحالية؛ كذلؾ لبياف ما تكصمت إليو نتائج ىذه الدراسات ،مف أجؿ تحديد مكقع

الد ارسة بالنسبة ليذه الد ارسات ،باإلضافة إلى االستفادة مف المنيج الذم اتبعتو ىذه البحكث كالدراسات ،كفي
اإلج ارءات كتصميـ األدكات ،كأنسب األساليب اإلحصائية التي اتبعت لمتحقؽ مف صحة الفرضيات ،ىذا
باإلضافة إلى التحقؽ مف حجـ العينة المناسب ليذه الد ارسة مف خبلؿ إجماع الدراسات عمى عينة محددة

تستطيع الباحثة مف خبلليا االطمئناف عمى نتائج دراستيا المنبثقة مف عينة دراستيا ،كطبقان لطبيعة الدراسة

الحالية كاليدؼ منيا تـ تصنيؼ مجمكعة البحكث كالدراسات المتعمقة بمكضكع الدراسة الحالية في ثبلثة
محاكر ،تمثمت في:

المحور األول :دراسات اناولت إساراايجية عباءة الخبير.
المحور الثاني :دراسات اناولت الممارسات الاأممية.
المحور الثالث :دراسات اناولت الاربية العممية.

كقد عرضت الباحثة الدراسات السابقة بطريقة مرتبة حسب الزمف مف الحديث إلى القديـ.

أوالً :الدراشات اليت تياولت إشرتاتيجية عباءة اخلبري:
 -1دراسة صالحة (:)2014
ىدفت إلى تقصي أثر برنامج تعميمي قائـ عمى إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات القدرة عمى

حؿ المشكبلت لدل طمبة الصؼ السادس بمحافظات غزة ،كقد اتبع الباحث منيجان تجريبيان بتصميـ قبمي/
بعدم لمجمكعة كاحدة :مف خبلؿ تطبيؽ مقياس حؿ المشكبلت عمى عينة مككنة مف ( )60طالبان كطالبة في

مدرستي ذككر الفاخكرة اإلعدادية (ب) كأسماء المشتركة (أ) ،كما أعد الباحث برنامجان تعميميان قائمان عمى

إستراتيجية عباءة الخبير.

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد فركؽ بيف متكسطي درجات الطمبة في الدرجة الكمية لحؿ المشكبلت بيف

التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم ،ككجكد فركؽ بيف متكسطي درجات الطبلب في الدرجة
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الكمية لحؿ المشكبلت بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم ،حيث بمغ حجـ تأثير إستراتيجية

عباءة الخبير في تنمية ميارة حؿ المشكبلت ( ،)%71كىك حجـ تأثير كبير.

كأكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ برنامج نيج عباءة الخبير في تدريس الطمبة لممكاد المختمفة لما لذلؾ

مف أثر في تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت كانجاز الميمات التعميمية.
 -2دراسة عوض اهلل (:)2013

ىدفت إلى استخداـ نيج عباءة الخبير في تعميـ العمكـ مف خبلؿ سياؽ الدراما ،كعبلقتو بمساعدة
الطمبة لمكصكؿ إلى مناطؽ نمك تفكؽ نمكىـ العمرم الزمني ،كتحديدان النمك المعرفي كاالجتماعي إضافة إلى

اكتساب ميارات حياتية جديدة ،كقد أجريت الدراسة عمى عينة قصدية مف ( )26طالبة مف الصؼ السابع
األساسي ،كاعتمدت الدراسة المنيج الكيفي كالكمي ،كتحديدان تحميؿ المحتكل لبيانات التثميث مف عدة
مصادر.

كمف أىـ نتائج الدراسة :أف نيج دراما عباءة الخبير يعمؿ عمى مساعدة عينة الدراسة عمى فيـ المادة

المعرفية المقررة (مرض السكرم( ،كاستخداـ تمؾ المعرفة في كتابة سيناريك لفيمـ تكعية عف المرض ،كما

تظير النتائج تطكر قدرة العينة عمى التعمـ باستخداـ االستقصاء ،كنمكىا اجتماعيا في ميارات التفاعؿ

االجتماعي اإليجابية كما يرافقيا مف قيـ كاتجاىات اجتماعية مف تعاكف ،كتشارؾ ،كدعـ ،كتشجيع كاحتراـ

متبادؿ أثناء العمؿ ،كأف معظـ أشكاؿ التطكر التي حصمت لمطالبات مف تطكرات معرفية كاجتماعية كقيمية

قد ظيرت بنسبة تكافؽ عالية ،تراكحت بيف  % 66.66إلى  % 100مف مصادر البيانات المختمفة.
 -3دراسة سايرس (:)Sayers,2011

ىدفت إلى تقصي تأثيرات عباءة الخبير ( )Mantle of the Expertالتي قدمتيا دكرثي ىيثككت

( )Heathcote'sعمى ممارسات كتعمـ أطفاؿ المرحمة األساسية ،كىي دراسة نكعية اعتمدت عمى النظرية
المجذرة ( ،)Grounded Theoryمف خبلؿ جمع مبلحظات المعمميف كالمديريف ،مستخدمة المنيج الكصفي

التحميمي ،مف خبلؿ مقاببلت أجريت حكؿ آثار عباءة الخبير في السياقات االجتماعية كالتعميمية التي تحيط
بالمتعمميف.

بأف إستراتيجية عباءة الخبير مثّمت نمطان تعمّميا جديدان،
كمف أىـ نتائج الدراسة :أفاد المعممكف كالمديركف ّ
كسيّمت تعمّـ األطفاؿ لمكضكعات ميمة ،مثؿ :المغة اإلنجميزية ،كاستطاعت إستراتيجية عباءة الخبير مف

كميدت الطريؽ أماميـ لنقؿ خبرات التعمّـ إلى مكاد أخرل.
تككيف مجتمعات تعمّـ صغيرة،
ّ
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 -4دراسة شان (:)Chan,2009
ىدفت إلى معرفة نظرة الطمبة نحك تعمميـ الشخصي كنتيجة لتعميميـ عبر استخداـ إستراتيجية عباءة

الخبير ،كالذم يمعب دك نار ميما في العممية التعميمية لممرحمة األساسية كتطكيرىا ،كذلؾ مف خبلؿ االستماع
كآرئيـ بيدؼ تحسيف طرؽ التعمـ الذاتي ،كاستعادة الحكار الصفي ،كتطكير إست ارتيجيات مف
إلى أصكاتيـ ا

أجؿ تحسيف المدارس كتطكيرىا ،كبحثت الد ارسة في معرفة أثر اإلستراتيجية التعميمية باستخداـ د ارما عباءة
الخبير في التعميـ عمى مادتيف مف مكاد المرحمة األساسية لطمبة في مدرسة في ىكنج ككنج ،كىما الد ارسات

العامة كالمغة الصينية ،كحاكؿ الباحث مف خبلؿ تعريض الطمبة أف يفحص ما الجكانب التي اكتسبيا الطمبة،
كساعدتيـ في تعمـ المعرفة التي تحكييا مادتا الد ارسات العامة كالمغة الصينية.

كمف أىـ نتائج الدراسة :أف ما تعممو الطمبة أثر إيجابيا عمى تعمميـ في ىاتيف المادتيف بشكؿ أفضؿ

مف الطريقة التقميدية ،يعزل إلى تركيز الطمبة عمى خطكات الدركس كمعتقدات الطمبة.
 -5دراسة اايمور (:)Taylor,2009

ىدفت إلى فحص إستراتيجية عباءة الخبير كمشركع لمتعميـ كالتعمـ مف خبلؿ كجية نظر المشاركيف
في المشركع مف معمميف كطمبة في المدارس المشاركة ،كذلؾ مف خبلؿ دراسة حالة بعض المدارس المشاركة
في تطبيؽ نيج عباءة الخبير ،كىدفت الدراسة إلى معرفة مدل إدراؾ كؿ مف المعمميف كالطمبة مف كجية

نظر ىؤالء المشاركيف بيف نيج عباءة الخبير كالتعميـ التقميدم المكجكد في المدارس ،كما اآلثار الناتجة عف

إستراتيجية عباءة الخبير التي تظير عمى المشاركيف في ىذه التجربة؟ كما اآلثار الناتجة عف المعمميف

كالمدارس التي تستخدـ إستراتيجية عباءة الخبير؟ كجاءت الدراسة مف خبلؿ إجراء مقاببلت كمجمكعات

مركزة لممعمميف الذيف تتراكح خبرتيـ في مينة التعميـ مف عشر إلى عشريف سنة ،كالذيف اختبركا إستراتيجية
عباءة الخبير في عممية التعميـ لمدة تتراكح بيف عاـ كثبلثة أعكاـ ،أما بالنسبة إلى الطمبة فكانت المقاببلت

مع الذيف تتراكح أعمارىـ مف خمس إلى سبع سنكات.

كبل مف المعمميف كالطمبة اتفقكا عمى أف إستراتيجية عباءة الخبير نيج
كمف أىـ نتائج الدراسة :أف ّ

تعميمي يتميز بالمتعة كالتشجيع كالدافعية ،كأنو أصبح بمقدكر الطمبة التفكير بطريقة مختمفة ككأنيـ أعضاء
حقيقيكف مف المجتمع ،كما أف دراما عباءة الخبير عممت عمى زيادة رغبة الطمبة عمى التعمـ كتنظيـ قدرتيـ

عمى التعامؿ مع المكاقؼ التعميمية التعممية ،إذ إف المعرفة تبنى مف خبلؿ مجتمع استقصائي يشجع عمى
التخيؿ كالتعمـ كما أنيا زادت مف ميارات ما كراء المعرفة كالتأمؿ كالتفكير بالتفكير.
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 -6دراسة ىايمرز (:)Hymers,2009
ىدفت إلى فحص ما إذا كاف بإمكاف نيج عباءة الخبير في التعميـ خمؽ بيئة تعمؿ عمى انخراط الطمبة

في القضايا الفمسفية كالمنطقية ،كتنطكم إستراتيجية الدراسة عمى التركيز عمى أربعة عناصر أساسية لنيج

عباءة الخبير ،كىي :األطفاؿ كمشاركيف نشطيف ،كاألطفاؿ يشارككف كينخرطكف بأريحية ،كاألطفاؿ جزء مف

مجتمع استقصائى ،كاألطفاؿ يشارككف في السمطة مع المعمـ.

كصممت بيدؼ التعرؼ عمى إذا ما كاف بإمكاف المنيج إحداث تغيير في تشجيع الطمبة عمى

االنخراط باألمكر المنطقية ،كاذا كاف األمر كذلؾ فالد ارسة تسعى لمكشؼ عف أم مف العناصر يسيؿ ذلؾ

مف خبلؿ استخداـ نيج عباءة الخبير في التعميـ كالتعمـ ،كىذه الدراسة ىي د ارسة حالة ألطفاؿ مف عينة
مقصكدة ،كجمعت البيانات مف خبلؿ ثبلث أدكات كيفية ،ىي :االستبانات الكيفية ،كالمجمكعات

المركزة كالمبلحظات ،كمف ثـ جمعتيا كحممتيا بناء عمى مكضكعاتيا ،كما ادعت الدراسة أف بإمكاف الطمبة

اكتشاؼ كمعرفة أمكر تعتبر مف األمكر الصعبة جدان بالنسبة إلييـ كذلؾ زيادة قدرتيـ عمى التساؤؿ.

كأظيرت النتائج أف المعمميف الذيف استخدمكا عباءة الخبير اكتشفكا أف نيج عباءة الخبير قد عمؿ

عمى طرح األسئمة الفمسفية كالمنطقية عند األطفاؿ ،كما أف العناصر األربعة لنيج عباءة الخبير ساعدت
عمى لعب دكر ميـ في خمؽ بيئة خصبة لتعمـ األطفاؿ كاالنخراط في األمكر المنطقية.
 -7دراسة غيالن وآخرون (:)Gillan,et, 2007
ىدفت إلى استكشاؼ إستراتيجية عباءة الخبير في التعميـ التكاممي كالتعمـ كفحص األثر الناتج منيا

عمى دافعية الطمبة نحك التعمـ كعمى ثقتيـ بأنفسيـ ،كذلؾ مف خبلؿ اتباع منيجية د ارسة الحالة كفؽ تصميـ

المجمكعات لمدرستيف :إحداىما أساسية كبمغ عدد طمبتيا ( )88طفبلن ك( )11معممان ،كاألخرل لممرحمة

األساسية كرياض األطفاؿ كبمغ عدد طمبتيا ( )228طفبلن مع ( )11معممان ،كطبؽ المشركع في الفصؿ

الدراسي الثاني.

كمف أىـ نتائج الدراسة :أنو مف خبلؿ استخداـ إستراتيجية عباءة الخبير ازدادت قدرة المعمميف عمى

تشجيع طمبتيـ نحك التعمـ ،كعممت إستراتيجية عباءة الخبير عمى الت اربط بيف المناىج ،كما أنيا قممت مف

الفركؽ الفردية بيف الطمبة ،حيث رفعت مف مستكل الطمبة األقؿ قدرة عمى التعمـ ،ك ازدت دافعية الطمبة نحك
التعمـ كرضاىـ عف أنفسيـ ،كازدادت قدرتيـ عمى اتخاذ الق اررات.
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 -8دراسة سن (:)Sun,2003
أف باحثيف عديديف قد أكدكا بأف ىناؾ أث انر كبي انر لمدراما كالمسرح عمى التطكر
ىدفت إلى أنو بالرغـ مف ّ
المعرفي كالطائفي كالعاطفي عمى األطفاؿ ،كأنيا زكدت المعمميف بمكارد كفيرة ،فإنو تكجد حتى اآلف فجكة بيف
فيـ قيميا كبيف التطبيؽ العممي ،كما زاؿ المعممكف يترددكف في احتضاف فكرة استثمار الدراما كالمسرح في
األنشطة الصفية ،كتـ إيضاح لؾ فيما يأتي:

 في البحث عف مصادر درامية لتطكير المنياج يمكف لممعمميف أف يغرقكا بسيكلة في المصطمحاتالمستخدمة في الدراما كالمسرح مثؿ :الدراما اإلبداعية ،كالفف المسرحي اإلبداعي ،كالدراما النامية ،كالعمؿ

الدرامي ،كالدراما التعميمية ،كالدراما االرتجالية ،كالدراما غير الرسمية ،كدراما الفصؿ.
 -ال تتعرض معظـ برامج إعداد المعمـ لمدراما كالمسرح.

 مف الضركرة ألف يككف لدل المعمـ خبرة كاسعة في الدراما كالمسرح كمف ىذه اإلست ارتيجيات: استخداـ إعادة صياغة القصة الدرامية في تطكير ركايات األطفاؿ.
 أنشطة درامية ترقي تطكر المفردات.

 إدراج العممية الدرامية ضمف تعميـ الكتابة.
 األنشطة الدرامية لؤلسطكرة الفكاىية.
 -9دراسة اااار وسبيل (:)Tatar& Sible,2002
ىدفت إلى دراسة كتفحص األدب التربكم الذم يتعمؽ بفكائد أنشطة الدراما الصفية المعتمدة عمى نيج

عباءة الخبير ،كتكفير مصادر مختمفة لمساعدة المربيف في دمج األنشطة الدرامية في الدركس التي يعممكنيا

عف فنكف المغة ،كتبلحظ الدراسة بالتحميؿ أنو بالرغـ مف أف عدة معمميف استخدمكا أنكاعان مف" الدراما الصفية "

مثؿ :الدراما اإلبداعية ،كالدراما التربكية ،كالركايات المسرحية ،كالسيكك دراما ،كلعب األدكار ،فإف

مفاىيـ"الدراما اإلبداعية" ،ك"الدراما في التربية "ىي مفاىيـ شاممة تتضمف كؿ األنماط المختمفة لمدرما

االرتجالية كغير الرسمية ،كتستشيد الدراما بالمصادر التالية :خمسة مصادر تربكية حكؿ الدراما تعتمد عمى
اإلنترنت ،كست خطط دراسية ،أكربع منظمات فنية ،كمجمتيف ،كأربعة كتب.
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 الاعقيب عمى دراسات المحور األول:
أوالً :بالنسبة لألىداف الاي سعت إلييا الدراسات:

تباينت الدراسات السابقة مف حيث أىدافيا فبعض الدراسات ىدفت إلى تقصي أثر برنامج قائـ عمى

إستراتيجية عباءة الخبير عمى مجاالت مختمفة ،مثؿ دراسة صالحة ( ،)2014كدراسة ()Taylor,2009
كبعض الدراسات ىدفت إلى استخداـ إستراتيجية

عباءة الخبير في التعميـ كدراسة عكض اهلل

( ،)2013كدراسة ( ،)Sayers,2011كدراسة (.)Chan,2009

بينما ىدفت دراسة ( )Gillan,et, 2007إلى استكشاؼ إستراتيجية عباءة الخبير في التعميـ التكاممي

عمى دافعية الطمبة نحك التعمـ كعمى ثقتيـ بأنفسيـ.

في حيف ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى تكظيؼ
إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف.
ثانياً :بالنسبة لمنيج الدراسات السابقة:
اعتمدت معظـ الدراسات عمى المنيج التجريبي بتصميـ قبمي /بعدم لمجمكعة كاحدة ألنو األنسب ليذه

الدراسة لمناسبتو لمكضكعات الدراسات مف ىذا النكع ،كمف الدراسات التي استخدمت المنيج التجريبي ،دراسة
صالحة ( ،)2014كدراسة (.)Gillan,et, 2007
مف

بينما استخدمت دراسة عكض اهلل ( )2013المنيج الكصفي كتحديدان تحميؿ المحتكل لبيانات التثميث

عدة

مصادر،

كدراسة

كاستخدمت

(،)Chan,2009

( )Taylor,2009المنيج الكصفي التحميمي.

دراسة

(،)Sayers,2011

كدراسة

كقد اختمفت دراسة ( )Gillan,et, 2007باعتمادىا عمى منيجية دراسة الحالة.
كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج التجريبي بتصميـ قبمي /بعدم

لمجمكعة كاحدة ،كالذم يتـ مف خبللو دراسة ظاىرة معينة أدخؿ فيو الباحث متغي انر أك متغيرات جديدة ،أك
أحدث تغيرات في أحد العكامؿ أك أكثر مف عامؿ ،كسيتتبع مكضكع الدراسة (فاعمية برنامج تدريبي مقترح

قائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات في جامعة
األزىر بفمسطيف) باستخداـ المنيج الكصفي التجريبي كتأمؿ الباحثة في التكصؿ إلى تعميمات ذات معنى

يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع.
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ثالثاً :بالنسبة لعينة الدراسة:

معظـ الدراسات طبقت عمى عينات مف طمبة المدارس مثؿ دراسة صالحة( ،)2014دراسة عكض اهلل

( ،)2013كدراسة ( ،)Sayers,2011كدراسة (.)Chan,2009

كبعض الدراسات طبقت عمى عينة مف معمميف كطمبة في المدارس المشاركة كدراسة

( ،)Taylor,2009كدراسة (.)Gillan,et, 2007

كمعظـ الدراسات السابقة تفاكتت في أعداد عينة الدراسة كفي اختيارىا ،كتختمؼ الدراسة الحالية مع

الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة مف الطالبات المعممات ،حيث ستقتصر عينة الدراسة كالتطبيؽ

عمى الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف.

احملور الثاىي :دراشات تياولت املنارشات التأملية
 -1دراسة فارس (:)2015
ىدفت إلى استقصاء فاعمية برنامج تدريبي لتكظيؼ ممؼ اإلنجاز اإللكتركني في ضكء معايير مؤشر

الجاىزية لمتدريس كأثره في تنمية ميارات التفكير التأممي لدل الطمبة المعمميف بجامعة األزىر -غزة ،كاتبع

الباحث المنيج شبو التجريبي بالتصميـ التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة كاختبار قبمي /بعدم ،كتـ بناء برنامج
أداتي الد ارسة :مقياس التفكير التأممي كبطاقة تقكيـ ممؼ اإلنجاز اإللكتركني ،كتـ
تدريبي باإلضافة إلى بناء
ّ
تطبيقيما عمى عينة الدراسة التي تككنت مف ( )33طالبة معممة مف طالبات كمية التربية بجامعة األزىر-غزة

(تخصص– التعميـ األساسي).

كمف أىـ نتائج الدراسة :فاعمية البرنامج التدريبي المعد في تنمية ميارات التفكير التأممي لدل

الطالبات المعممات عينة الد ارسة ،ككجكد فرؽ معنكم بيف متكسطي االختباريف القبمي كالبعدم عمى مقياس
التفكير التأممي ككؿ ،كفي جميع أبعاده المتمثمة في (العمؿ االعتيادم ،كالفيـ ،كالتأمؿ ،كالتأمؿ الناقد).

 -2دراسة الجبر (:)2013
ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ أدكات التدريس التأممي في تنمية حؿ مشكبلت اإلدارة الصفية
لدل معممي العمكـ قبؿ الخدمة بكمية المعمميف جامعة الممؾ سعكد ،حيث تككنت عينة الدراسة ( )21مف

الطبلب المعمميف ،كىي تمثؿ ما نسبتو ( )%72.16مف المجتمع األصمي لمدراسة كتـ تطبيؽ المعالجة،
كالتي تمثمت في التصميـ التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة ( )One Group Pretest Posttestذات

القياس القبمي كالبعدم ،حيث تـ قياس المتغيرات التابعة لدل العينة قبؿ التطبيؽ الميداني كبعده ،كتـ جمع

البيانات بأسمكبيف منيجييف ،أحدىما :المنيجية الكمية التي تمثمت في تطبيؽ استبانة ذات مقياس ثبلثي
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التدرج ،كقد انضكت عمى عدد مف مشكبلت اإلدارة الصفية التي يكاجييا الطبلب المعممكف )في تخصص
العمكـ) في التدريب الميداني ،ىي :ضعؼ القدرة عمى إدارة الكقت ،االفتقار إلدارة النقاش الناجح ،الشركد

الذىني كالنسياف عند الطبلب ،كالتفاعؿ المفظي غير المناسب ،كرفض تعميمات كأكامر المعمـ ،كزيادة النشاط
كالحركة داخؿ الصؼ ،كاألسمكب اآلخر ىك :المنيجية الكيفية التي تمثمت في تحميؿ مكسع لردكد أفراد العينة

عمى أسئمة مفتكحة النياية حكؿ المحاكر الستة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المتكسطات الحسابية ألفراد العينة

لصالح التطبيؽ البعدم في محاكر الدراسة مجتمعة كمتفرقة ،كالتي أشارت إلى األثر اإليجابي الستخداـ
أدكات التدريس التأممي في تنمية حؿ المشكبلت الصفية لدل الطبلب المعمميف (في تخصص العمكـ) في

كمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد.
 -3دراسة شاىين (:)2012

ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل الممارسات التأممية ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة
الذيف يشرفكف عمى المقررات اإللكتركنية ،كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك التطكر الميني الذاتي في ضكء بعض

المتغيرات ،كلتحقيؽ ىذه األىداؼ تـ تطبيؽ أداة الدراسة المككنة مف بعديف :األكؿ يتعمؽ بالممارسات

التأممية ،كالثاني يتعمؽ باتجاىاتيـ نحك التطكر الميني الذاتي بعد التحقؽ مف صدقيما كثباتيما ،كاستخدمت
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ التطبيؽ عمى عينة مككنة مف ( )117عضك ىيئة تدريس تـ

اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية مف أعضاء ىيئة التدريس العامميف في فركع جامعة القدس.

كمف أىـ نتائج الدراسة :أف درجة الممارسات التأممية ألعضاء ىيئة التدريس عالية ،كما تبيف عدـ كجكد

فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات الممارسات التأممية لدل أعضاء ىيئة التدريس كفقا لمتغيرات

المؤىؿ العممي ،كالكمية ،كعدد سنكات الخبرة ،كالحالة الكظيفية ،كذلؾ تبيف كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف
اتجاىاتيـ نحك التطكر الميني الذاتي كدرجة ممارساتيـ التأممية.
 -4دراسة كروان (:)2012
التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التفكير التأممي لتنمية ميارة اإلعراب لدل
ىدفت إلى ّ
طمبة الصؼ التاسع األساسي ،كتككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي في المدارس التابعة

لككالة الغكث في منطقة غرب غزة التعميمية ،كتككنت عينة الدراسة مف ) (138طالبان كطالبة ،منيـ ()69

طالبان كطالبة كمجمكعة تجريبية مكزعة في مدرستيف ( )39طالبة ك( )30طالبان ،كمجمكعة ضابطة بالتكزيع
نفسو كزعت عشكائيا عمى الطريقتيف الخاضعتيف لمدراسة.
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كقد قامت الباحثة باستخداـ تصميـ المنيج شبو تجريبي القائـ عمى المجمكعتيف المتكافئتيف باختباريف

قبمي كبعدم ،كقد تـ ضبط المتغيرات (العمر الزمني ،كالتحصيؿ العاـ في الصؼ التاسع مف التعميـ
األساسي ،كالتحصيؿ في مادة المغة العربية).

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية

كالمجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لميارة اإلعراب لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي لصالح

المجمكعة التجريبية .ككجكد فاعمية كبيرة لمبرنامج القائـ عمى التفكير التأممي لتنمية ميارة اإلعراب لدل طمبة

التاسع األساسي بغزة.

 -5دراسة الحارثي (:)2011

ىدفت إلى معرفة أثر المناقشة المعززة باألسئمة السابرة في تنمية التفكير التأممي في مقرر العمكـ لدل

طمبات الصؼ األكؿ المتكسط ،كقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي عمى عينة قصدية مف طالبات األكؿ

المتكسط عددىف ( )59طالبة ،حيث تـ تطبيؽ التجربة عمييف.

مف أدكات الد ارسة المستخدمة :اختبار لقياس التحصيؿ الد ارسي ,كاآلخر لقياس التفكير التأممي ،كمف

األساليب اإلحصائية المستخدمة اختبار (ت) لمعالجة النتائج كمعرفة داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف ،ككذلؾ
معامؿ ارتباط بيرسكف؛ إليجاد العبلقة بيف المتغيريف التابعيف لمدراسة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات االختبار البعدم لممجمكعتيف

في التحصيؿ الدراسي ككؿ كعند مستكيات (التذكر – الفيـ – التطبيؽ – التحميؿ) لصالح المجمكعة
التجريبية ،كذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات االختبار البعدم لممجمكعتيف في مستكل

ميارات التفكير التأممي لصالح المجمكعة التجريبية ،كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف درجات التمميذات في

اختبار التحصيؿ الدراسي كدرجاتيف في اختبار التفكير التأممي ،كمف أبرز تكصيات الد ارسة :ضركرة قياـ

إدارات التعميـ بعقد دكرات تدريبية لممعمميف في مختمؼ التخصصات حكؿ التدريس باستخداـ األسئمة المعززة
باألسئمة السابرة كأساليب تنمية التفكير التأممي.

 -6دراسة العماوي (:)2009
ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ طريقة لعب األدكار في تدريس الق ارءة عمى تنمية التفكير التأممي

لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي بمدارس خاف يكنس .كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كاختار عينة
مف طمبة الصؼ الثالث األساسي في محافظة خانيكنس .كتككنت العينة مف المجمكعة التجريبية ()301

كالمجمكعة الضابطة ( )100مف طمبة الثالث األساسي ،كمف األدكات المستخدمة في الدراسة اختبار لمتفكير
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التأممي ،كالذم تككف مف ( )34فقرةن مكزعة عمى خمس ميارات (المبلحظة كالتأمؿ ،ككضع حمكؿ مقترحة،
كالتفسير ،كاالستنتاج ،كالكشؼ عف المغالطات).
كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية ،كذلؾ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد التفكير التأممي كالدرجة الكمية بيف مرتفعي التحصيؿ في
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كقد كانت الفركؽ لصالح مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية،

كأكصت الدراسة بضركرة االستفادة مف طريقة لعب األدكار في مختمؼ فركع المغة ،كالتركيز عمى كضع
مناىج كأساليب حديثة تعمؿ عمى تنمية التفكير التأممي.

 -7د ارسة العارضة (:)2009

ىدفت إلى تقصي أثر برنامج تدريبي لمتفكير التأممي عمى أسمكب المعالجة الذىنية في التعمـ لدل

طالبات األميرة عالية الجامعية ،كقد تككنت عينة الد ارسة مف ( )60طالبة في مرحمة البكالكريكس تخصص
تربية الطفؿ تـ اختيارىا بطريقة قصدية ،كقسمت مناصفة إلى مجمكعتيف إحداىا تجريبية كاألخرل ضابطة،
كمف أدكات الد ارسة بناء برنامج تدريبي مف( )60تمرينان مكزعان عمى قدرات كميارات التفكير التأممي الست،
كما تـ تطكير مقياس ألسمكب المعالجة الذىنية المعرفية ،كتـ تطبيؽ المقياس كاختبار قبمي كمرة أخرل

بعدم.

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أداء المجمكعة التجريبية

كالمجمكعة الضابطة ،عمى مقياس أسمكب المعالجة الذىنية المعرفية لصالح المجمكعة التجريبية.
 -8د ارسة الشكعة (:)2007

ىدفت إلى تحديد مستكل التفكير التأممي لدل طمبة البكالكريكس كالد ارسات العميا في جامعة النجاح

الكطنية ،مع تحديد الفركؽ في مستكل التفكير التأممي؛ تبعان لبعض المتغيرات التي تـ تحديدىا في الد ارسة
كالتي منيا الجنس كالمستكل الدراسي ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كبمغ عدد أفراد عينة

الدراسة ( )641طالبان كطالبةن ،منيـ ( )559مف طمبة البكالكريكس ك( )91مف طمبة الماجستير ،كمف أدكات

الد ارسة المستخدمة مقياس أيزنؾ ،ككلسكف لقياس التفكير التأممي.

كمف أىـ نتائج الدراسة :أف مستكل التفكير التأممي كاف جيدان لدل طمبة الماجستير كالبكالكريكس عمى

حد سكاء مع إثبات كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة في مستكل التفكير التأممي ،لدل طمبة

البكالكريكس ،كالد ارسات العميا في جامعة النجاح ،بيف طمبة الكميات العممية كاإلنسانية ،كلصالح طمبة الكميات
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اإلنسانية كبيف طمبة البكالكريكس كالماجستير ،كلصالح طمبة الماجستير ،بينما لـ تكف الفركؽ دالة إحصائيان
تبعان لمجنس.

 -9دراسة فروانة (:)2006
ىدفت إلى معرفة مستكل التدريس التأممي لدل طمبة معممي المغة االنجميزية في جامعات غزة

(اإلسبلمية،كاألزىر) ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كمف أدكات الدراسة المستخدمة (اختبار،
كاستبانو ،كبطاقة مبلحظة مككنة مف ثبلث نراحؿ) ،كتـ اختيار عينة الد ارسة بطريقة عشكائية مف الطمبة في

الجامعات (اإلسبلمية ،كاألزىر) ،كعددىـ ( )66طالبان كطالبة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد مستكل متدف لطمبة الجامعتيف في مستكل معرفتيـ بالتدريس التأممي،

ككجكد اعتقاد ايجابي مرتفع حكؿ التدريس التأممي لدل طمبة الجامعتيف ،ككجكد مستكل متكسط لطمبة

الجامعتيف في مستكل ممارستيـ لمتدريس التأممي في م ارحمو الثبلث.

كأكصت الدراسة بضركرة :تكجيو المعمميف إلى إعادة النظر في طرؽ تدريسيـ ،كأف يحاكلكا تجريب ىذه

الطريقة (التدريس التأممي في التدريس الصفي) ،كزيادة اىتماـ المعمميف لمتعرؼ إلى التدريس التأممي عمى أنو
مفتاح لتقدميـ في عمميـ كتركيز كميات التربية عمى طريقة التدريس التأممي في مساقات طرؽ التدريس

الخاصة بإعداد معمـ المغة اإلنجميزية ،كاىتماـ المكجييف كمديرم المدارس بمفت انتباه المعمميف إلى التدريس
التأممي كمزياه كفكائد تطبيقو في مجاؿ التدريس.

 -10دراسة بركات (:)2005
ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل التفكير التأممي لدل عينتيف مف الطبلب الجامعييف كطبلب الثانكية
العامة في ضكء بعض المتغيرات الديمغرافية ،كطبؽ ليذا الغرض مقياس أيزنؾ لمتفكير التأممي بعد تعريبو
كتطكيره عمى عينة مككنة مف ( )400طالب كطالبة ،نصفيـ مف الذككر كالنصؼ اآلخر مف اإلناث،

مكزعيف بالتساكم بيف مرحمتي التعميـ الجامعي كالثانكية العامة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :عدـ كجكد فركؽ جكىرية في مستكل التفكير التأممي تُ ْع َزل لمتغي ارت :نكع
الد ارسة ،كالمرحمة التعميمية كمينة األب ،ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ جكىرية في تحصيؿ الطبلب العاـ ،تعزل
لمستكل التفكير التأممي لدييـ ,كما بينت النتائج عدـ كجكد أثر لمتفاعؿ المشترؾ بيف مستكل التفكير التأممي

كمتغي ارت :الجنس ،كنكع الد ارسة ،كالمرحمة ،كمينة األب في التحصيؿ العاـ لمطبلب ،بينما كاف ىناؾ أثر
ليذا التفاعؿ في ضكء متغير عمؿ األـ لمصمحة الطبلب ذكم التفكير المرتفع كأبناء األميات العامبلت ،كقد

أكصت الد ارسة باالىتماـ بد ارسة التفكير التأممي ،كتدريب المعمميف كالطبلب عمى إست ارتيجيات ىذا النمط مف

التفكير.
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 -11دراسة عفانة والمولو (:)2002
ىدفت إلى تحديد مستكل ميا ارت التفكير التأممي في مشكبلت التدريب الميداني لدل طمبة كمية التربية

بالجامعة اإلسبلمية بغزة ،كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي ،كلقد اختار الباحثاف العينة مف طمبة التدريب
الميداني تخصصات العمكـ كالرياضيات – كاالجتماعيات كالمغة العربية كالمغة اإلنجميزية بالجامعة اإلسبلمية
بغزة بمغت ( )232مبحكثان ،كمف األدكات المستخدمة اختبار ميارات التفكير التأممي بعد تطبيؽ االختبار

عمى عينة الدراسة التي تـ اختيارىا مف التخصصات (عمكـ – رياضيات – لغة انجميزية – لغة عربية) ،كبعد
تحميؿ النتائج إحصائيا كتفسيرىا باستخداـ المتكسط الحسابي كاختبار لعينتيف مستقمتيف ،كتحميؿ التبايف

لمتعرؼ إلى داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية.
األحادم كاختبار شيفيو؛
ّ
كمف أىـ نتائج الدراسة :مستكل ميارات التفكير التأممي يعزل إلى المعدؿ التراكمي ،كمستكل ميارات

التفكير التأممي لدل الطالبات يفكؽ مستكاه لدل الطبلب أف الفركؽ بيف مجمكعتي الطمبة تخصص عمكـ
تربكم كلغة إنجميزية تربكم فى اختبار التفكير التأممي دالة إحصائيان ،كخرجت الدراسة ببعض التكصيات

أىميا :رفع مستكل ميارات التفكير التأممي لدل طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية ،كاالىتماـ بالطمبة

الحاصميف عمى تقدير جيد لتحسيف قد ارتيـ التأممية ،كتضميف مساقات الرياضيات كاالجتماعيات كالمغة
العربية كالمغة اإلنجميزية المقدمة ليـ بميارات التفكير التأممي.

 الاعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
أوالً :بالنسبة لألىداف الاي سعت إلييا الدراسات:

تباينت الدراسات السابقة مف حيث أىدافيا ،فبعض الدراسات ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ

أدكات التدريس التأممي ،مثؿ دراسة فارس ( ،)2015كدراسة الجبر ( ،)2013كدراسة العارضة كآخركف
( ،)2009كدراسة فركانة (.)2006

كبعض الدراسات ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل ممارسات التفكير التأممية كدراسة شاىيف (،)2012

كدراسة الشكعة ( )2007كدراسة بركات ( ،)2005كدراسة عفانة كالمكلك (.)2002

بينما ىدفت دراسة كراكف ( ،)2012كدراسة الحارثي ( ،)2011كدراسة العماكم ( )2010إلى تنمية

التفكير التأممي.

في حيف ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى تكظيؼ

إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف.
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ثانياً :بالنسبة لمنيج الدراسات السابقة:
اعتمدت معظـ الدراسات عمى المنيج التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة ( One Group Pretest

 )Posttestذات القياس القبمي كالبعدم؛ ألنو األنسب ليذه الدراسة كلمكضكعات الدراسات مف ىذا النكع،
كمف الدراسات التي استخدمت المنيج التجريبي :دراسة فارس ( ،)2015كدراسة الجبر ( ،)2013كدراسة

كركاف ( ،)2012كدراسة الحارثي ( ،)2011كدراسة العماكم ( ،)2010كدراسة العارضة كآخركف ()2009

بينما استخدمت دراسة شاىيف( )2012المنيج الكصفي التحميمي ،كدراسة الشكعة ( ،)2007كدراسة

فركانة ( ،)2006كدراسة بركات ( ،)2005كدراسة عفانة كالمكلك (.)2002
كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج التجريبي بتصميـ قبمي /بعدم

لمجمكعة كاحدة ،كفقان لمكضكع الدراسة (فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة
الخبير لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف) بالتطبيؽ عمى

الطالبات المعممات في جامعة األزىر.
ثالثاً :بالنسبة لعينة الدراسة:

طبقت بعض الدراسات عمى عينات مف طمبة المدارس مثؿ دراسة كركاف( ،)2012كدراسة الحارثي

( ،)2011كدراسة العماكم (.)2010

كمعظـ الدراسات طبقت عمى عينة مف الطبلب المعمميف بكميات التربية كدراسة دراسة فارس

( ،)2015كدراسة الجبر ( ،)2013كدراسة العارضة كآخركف ( ،)2009كدراسة الشكعة ( ،)2007كدراسة
فركانة ( ،)2006كدراسة عفانة كالمكلك (.)2002

كبعض الدراسات طبقت عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس ،كدراسة شاىيف ( ،)2012بينما طبقت

دراسة بركات ( )2005عمى عينتيف مف الطبلب الجامعييف كطبلب الثانكية العامة.

كمعظـ الدراسات السابقة تفاكتت في أعداد عينة الدراسة كفي اختيارىا ،كتتفؽ الدراسة الحالية مع

الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة مف الطالبات المعممات ،حيث سيقتصر تطبيؽ الدراسة عمى
الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف.

60

احملور الثال  :دراشات تياولت الرتبية العنلية
 -1دراسة أبو حميبة (:)2011
ىدفت الدراسة إلى تطكير التدريب الميداني لمطمبة المعمميف بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية

لمكاجية التحديات المعاصرة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كقامت

بإعداد استبانة مككنة مف ) (48فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالتً ،كىي :تحديات تتعمؽ بالزيادة العددية

لمطمبة المعمميف ،تحديات تتعمؽ بالقيكد المفركضة عمى الطمبة المعمميف ،كتحديات تتعمؽ بالتطكر

التكنكلكجي كالتقني ،تحديات تتعمؽ بتطكر أساليب التدريب ،تحديات تتعمؽ بالفجكة بيف الجانب النظرم
كالعمميً .كتـ تكزيع االستبانة عمى عينة مف مشرفي التربية العممية بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية

)اإلسبلمية،كاألقصى) ،كبمغ عددىا ) (72مشرفان كمشرفة ،كعينة مف المعمميف المتعاكنيف في المدارس

الحككمية بمغ عددىا ) (426معممان كمعممة ،كتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشكائية الطبقية .كما كقامت

الباحثة بعمؿ مقابمة مع ) (3مف مسئكلي التدريب الميداني بالجامعات الفمسطينية ،ك )(4مف مديرم المدارس
لمتكصؿ إلى سبؿ تطكير التدريب الميداني.

كمف أىـ نتائج الدراسة :بمغ الكزف النسبي لتقديرات عينة الدراسة لدرجة التحديات المعاصرة التي تكاجو

التدريب الميداني لمطمبة المعمميف بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية ( ،)%65.60تكجد فركؽ دالة

احصائية تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،كلمتغير الكظيفة لصالح المشرؼ التربكم ،كال تكجد فركؽ
لصالح متغيرات التخصص كسنكات الخدمة .ككاف مف أبرز تكصيات الدراسة ضركرة التركيز في المساقات

الجامعية التربكية عمى استحضار مكاقؼ مدرسية حية يستفيد منيا الطالب أثناء فترة التدريب الميداني ،دكف
االكتفاء بالمادة النظرية.
 -2دراسة أبو صواوين (:)2010
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات التعميمية البلزمة لمطمبة المعمميف ،تخصص معمـ صؼ في
كمية التربية بجامعة األزىر بغزة مف كجية نظرىـ في ضكء احتياجاتيـ التدريبية ،كقد استخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )112طالبان كطالبة ،مف المستكل الرابع ،بكاقع ( )33مف

الذككر ،ك( )79مف اإلناث ،كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة أداة لجمع البيانات تمثمت في استبانة مككنة
مف ثمانية مجاالت ،ضمت ( )70كفاية فرعية.

كمف أىـ نتائج الدراسة :مدل احتياجات عينة الدراسة لكفايات المجاالت الثمانية كلكف بنسب متفاكتة،

حيث جاء في أعمى سمـ االحتياجات لمكفايات كفايات عرض الدرس ،ثـ التقكيـ ،ثـ غمؽ الدرس ،تمييا
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الكسائؿ التعميمية ،ثـ استثارة انتباه التبلميذ كتييئتيـ لمدرس ،ثـ التخطيط ،ثـ إدارة الصؼ ،كأخي انر الكفايات

المتعمقة باألىداؼ التدريسية.
 -3دراسة نجم (:)2010

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات التربية العممية لدل الطمبة

المعمميف في قسـ الد ارسات اإلسبلمية ،كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،مصمـ المجمكعة

التجريبية بإجراء قياس قبمي /بعدم ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )33طالبان كطالبة مف طمبة قسـ الد ارسات

اإلسبلمية مقسميف إلى ( )16طالبان ،ك( )17طالبة ،كقد استخدمت الدراسة اختبار تحصيمي كبطاقة مبلحظة
كأدكات لمدراسة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي التقديرات التقكيمية عمى بطاقة

مبلحظة األداء لميارات التربية العممية ألفراد العينة في التطبيقيف القبمي كالبعدم ،لصالح التطبيؽ البعدم،
ىذا كأظيرت الدراسة أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان في متكسط التقديرات التقكيمية عمى بطاقة مبلحظة األداء

لميارات التربية العممية في القياس البعدم تبعان لمجنس ،كأظيرت الدراسة أف ىناؾ فاعمية لمبرنامج المقترح في

تنمية الجانب األدائي لميارات التربية العممية كما تقدر عمى بطاقة مبلحظة األداء ،كأظيرت الدراسة أف

ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات مجمكعتي الطبلب كالطالبات عمى االختبار المعرفي

لميارات التربية العممية ألفراد العينة في التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم ،كما كأظيرت

الدراسة أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان في متكسط التقديرات التقكيمية عمى االختبار المعرفي لميارات التربية
العممية في القياس البعدم تبعان لمجنس ،كأخي انر أظيرت الدراسة أف ىناؾ فاعمية لمبرنامج في تنمية الجانب

المعرفي لميارات التربية العممية ،كما تقدر عمى االختبار المعرفي.
 -4دراسة حماد (:)2009

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع برنامج التربية العممية في مناطؽ كمراكز جامعة القدس المفتكحة

في محافظات غزة مف كجية نظر الدارسيف ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كشممت عينة الدراسة

)(134طالبان كطالبة مسجميف في مساؽ التربية العممية لمفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ ) (2002كاستخدـ

الباحث استبانة مككنة مف ستة محاكر.

كمف أىـ نتائج الدراسةً :إيجابية كفعالية دكر مشرؼ التربية العممية ،حيث يحرص عمى تكفير الجك

النفسي الذم يساعد عمى تككيف عبلقة طيبة مع الطالب المعمـ كما ييتـ بتقديـ النصح كالتكجيو لمدارس
المعمـ بعد الزيارة الصفية ،حيث يقكـ بتكضيح األخطاء التي يقع فييا الطالب المعمـ باإلضافة إلى أنو
يحرص عمى التقكيـ المكضكعي لمطالب المعمـ.
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 -5دراسة زيالو وفاروك (:)ZiaUllah & Farooq ,2008
ىدفت الدراسة إلى تقييـ فعالية الب ارمج التعميمية القائمة عمى تطكير ميارات تدريس معمـ المرحمة
الثانكية قبؿ الخدمة في كالية بنجاب ،مف خبلؿ التدريب كالممارسة عمى تمؾ الميارات بشكؿ عممي في

الفصكؿ المدرسية ،كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي باستخداـ المجمكعة التجريبية الكاحدة لمجنسيف معان
مف خبلؿ أسمكب المبلحظة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )80معممان مف معممي ما قبؿ الخدمة ،تـ اختيارىـ

مف بيف ( )975معممان مف جامعة بنجاب )40( ،ذككر ،ك( )40إناث؛ ليتـ كضعيـ تحت المبلحظة ،ككاف
عدد المبلحظيف ( )23شخصان )12( ،رجبلن ،ك( )11امرأة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :ظيكر ميارة التنكع داخؿ الفصؿ بنسبة ( )%16مف معمميف ما قبؿ الخدمة

الذيف كاف لدييـ القدرة عمى عرض ىذه الميارة ،باإلضافة إلى أف ميارة التكجو في الفصؿ لـ تكف كاضحة

بدرجة كافية لدل معمميف ما قبؿ الخدمة حيث ظيرت فقط لدل ( )%20مف المعمميف ،في حيف أنو تـ
مبلحظة ميارة العمؿ في الفصؿ لدل ( )6%مف المدرسيف.
 -6دراسة الجفري (:)2005
ىدفت الدراسة إلى تحديد كحصر أىـ األدكار التي تقكـ بيا المعممة المتعاكنة في إكساب الميارات

التدريسية لمطالبات المعممات أثناء تطبيقيف لمتربية العممية في المدارس ،باإلضافة إلى تطكير قائمة
بالميارات التدريسية البلزمة لتدريب الطالبة المعممة ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كشممت عينة

الدراسة ( )31طالبة معممة ،كاستخدمت الباحثة استبانة احتكت عمى ) (35فقرة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :القصكر في دكر المعممة المتعاكنة في اكتساب الطالبة المعممة ميارات

صياغة األىداؼ العامة كالسمككية ،كميارات اإلعداد كالتخطيط لمدركس كالتدريس ،ككذلؾ ميارة التقكيـ،
ككاف مف أبرز تكصيات الدراسة :ضركرة عقد دكرات لتدريب المعممات المتعاكنات كتزكيدىف بالمعارؼ

كالميارات البلزمة لئلشراؼ اليكمي عمى طالبات التربية العممية بمشاركة بعض أساتذة كمية التربية كبعض

المشرفيف.

 -7دراسة أولك):)Oualk,2005
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الخبرات المتكقع اكتسابيا لدل الطمبة المعمميف خبلؿ ممارستيـ أثناء

فترة التربية العممية ،كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمىى ،كشممت عينة الدراسة ) (228طالبان معممان

مف قسـ المغة اإلنجميزية .كقد استخدـ الباحث مقياسان يتعمؽ بخبرات الطالب المعمـ باإلضافة إلي مقياس

آخر يتعمؽ بالتكقعات.

63

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في اكتساب الخبرات
لصالح الذككر ،كما أظيرت نتائج الدراسة أف خبرات الطمبة المعمميف الذيف تدربكا في المدارس الخاصة
كانت أعمى مف خبرات الذيف تـ تدريبيـ في المدارس العامة.
 -8دراسة كاكماك وبمت (:)Cakmak & Balt, 2005
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدركات الطمبة المعمميف ألبعاد التعميـ الفعاؿ ،باإلضافة إلى مدركاتيـ

لخصائص المعمـ الفعاؿ .كقد اتبع الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي ،كشممت عينة الدراسة ) (153طالبان

معممان بقسـ العمكـ.

كمف أىـ نتائج الدراسة :أف الطمبة المعمميف يدرككف التعميـ الفعاؿ في مجمكعة مف الميارات أبرزىا :

ضبط الصؼ كالتكاصؿ الجيد مع الطمبة ،كأف الطمبة المعمميف يدرككف خصائص المعمـ الفعاؿ في مجمكعة

مف البنكد ،أبرزىا :اإلبداع كالمعرفة الكاسعة لممكضكع كاستخداـ أساليب كتقنيات مختمفة في التدريس،

مبلحظة الطمبة المعمميف لمجمكعة مف الجكانب السمبية لممعمـ المتعاكف أبرزىا  :ضعؼ دافعتيو
لعممية التعميـ كنقص الكفاءة في استخداـ أساليب تدريس متنكعة.
 -9دراسة القالف والعازمي (:)2005

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضكء كالتنظير حكؿ مفيكـ الجكدة الشاممة كاستغبللو لرفع كفاءة التعميـ في

النظـ التعميمية مف خبلؿ الدراسات التي تمت في مجاؿ إعداد المعمـ كدكر التدريب الميداني .كقد تناكلت

الدراسة مجمكعة مف المحاكر ،أبرزىا :مفيكـ الجكدة الشاممة ،كمعايير اإلشراؼ عمى الطمبة المعمميف كأثرىا
في إعداد المعمـ  ،باإلضافة إلى الميارات التدريسية لتحقيؽ الجكدة في التعميـ.

كمف أىـ نتائج الدراسة :تحسيف كفاءة المشرفيف لبلرتقاء بمستكل الطمبة المعمميف األكاديمي كاالنفعالي

كاالجتماعي كالتربكم ،باإلضافة إلى ضركرة متابعة الطمبة المعمميف بعد تخرجيـ كاالستفادة مف مبلحظاتيـ

في إعداد البرامج المستقمة.

 -10دراسة الغزيوات (:)2005
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات التعميمية المتكافرة لدل الطمبة المعمميف في جامعة مؤتة

باألردف ،مف كجية نظر معممي الدراسات االجتماعية المتعاكنيف كأثره في تحصيؿ الطبلب .كقد ىدفت

الدراسة إلى التعرؼ عمى أبرز الكفايات المتكافرة لدل الطمبة المعمميف .كاتبع الباحث المنيج الكصفي
التحميمي ،حيث قاـ بدراسة البحكث كالدراسات السابقة ،كمف ثـ إعداد قائمة بالكفايات العامة البلزمة لممعمـ.
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كمف أىـ نتائج الدراسة :الطمبة المعممكف عينة الدراسة بحاجة إلى بعض الكفايات ،مثؿ أساليب

التجديد المعرفي كاإلنساني ،كتنظيـ التعمـ الذاتي ،كادارة الصؼ ،كاستخداـ أساليب التدريس الحديثة ،كأكصت
الدراسة بتزكيد الطمبة بالكفايات التي أظيرت نتائج الدراسة أنيـ بحاجة إلييا.
 -11دراسة ياسين (:)2004

ىدفت الدراسة إلى تطكير برنامج التربية العممية بجامعة األقصى باستخداـ أسمكب تحميؿ النظـ ،كقد
اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج البنائي ،كشممت عينة الدراسة ) (230طالبة تـ اختيارىف

بالطريقة العشكائية الطبقية كفؽ التخصصات(رياضيات-عمكـ – لغة عربية – لغة إنجميزية – مكاد اجتماعية
–تربية فنية) بكاقع ( )%50مف المجتمع األصمي .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ثبلث أدكات:

األكلى بطاقة تقكيـ مذكرات إعداد الدركس ،كالثانية بطاقة مبلحظة األداء التدريسي لطالبة التربية العممية،

أما الثالثة فكانت استبانة لمتعرؼ عمى آراء الطالبات المعممات نحك التربية العممية.

كمف أىـ نتائج الدراسة :إف مشرفي التربية العممية ال يعقدكف اجتماعان مع الطالبات المعممات في

اإلعداد الجامعي ،كاف الطالبات المعممات ال يجدف تشجيعان عمى استخداـ طرؽ تدريس غير تقميدية ككيفية

حفز التبلميذ لممارسة األنشطة ،ككيفية االستفادة مف نتائج تقكيـ التبلميذ.
 -12دراسة صبري وأبو دقة (:)2004

ىدفت الدراسة إلى تقييـ كاقع التربية العممية في كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية

كغزة ،كقد اتبعت الباحثتاف المنيج الكصفي التحميمي ،كما شممت عينة الدراسة ) (548طالبان كطالبة مف

المسجميف لمقرر التربية العممية في كميات التربية كالجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية كغزة ،كما تـ
استخداـ استبانة تتككف مف ستة أبعاد لقياس جكانب مختمفة مرتبطة بأسئمة الدراسة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :أظيرت نتائج الدراسة أمك انر إيجابية في التربية العممية تتعمؽ بأداء الطالب

المعمـ كاستخداـ الكسائؿ التعميمية كااللتزاـ بتكزيع كقت الحصة ،كما بينت الدراسة بعض النقاط السمبية مثؿ

طبيعة بعض المساقات التربكية المدركسة لككنيا نظرية غير قابمة لمتطبيؽ ،ككاف مف أبرز تكصيات

الدراسة :أىمية تعييف أساتذة مشرفيف مؤىميف لئلشراؼ ،كأف يككف متخصصان في المكضكع الذم يشرؼ
عميو.

 -13دراسة أمين (:)2004
ىدفت ِ
ىذه الدراسة إلى كضع تصكر مقترح لكسائؿ التقكيـ لمطالب المعمـ في التربية العممية بكمية

التربية جامعة حمكاف ،كقد اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كشممت عينة الدراسة ) (195طالبان معممان
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بكمية التربية – جامعة حمكاف بالفرقة الرابعة ،كما أعدت الباحثة استبانة تشتمؿ عمى ( )21فقرة مكزعة عمى
ثبلثة مجاالت.

كمف أىـ نتائج الدراسة :قمة زيارات المشرفيف لمطمبة المعمميف كاقتصار دكر المشرؼ أحيانان عمى تقكيـ

األداء التدريسي لمطالب المعمـ كليس تكجييو كارشاده لمميارات المختمفة باإلضافة إلى إسناد المشرفيف ميمة
اإلشراؼ إلى بعض معاكنييـ مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ممف تقؿ لدييـ الخبرة في اإلشراؼ أك إلى

المعمـ المتعاكف ،كذلؾ بسبب العبء اإلشرافي لممشرفيف عمى الطمبة المعمميف.
 -14دراسة شديفات وعميمان (:)2004

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اكتساب طمبة التربية العممية في جامعة آؿ البيت في األردف

لمكفايات التعميمية في مساؽ التربية العممية مف كجية نظر الطمبة المعمميف ،كقد اتبع الباحثاف المنيج

الكصفي التحميمي ،كشممت عينة الدراسة ( )260طالبان كطالبة مف المسجميف في برنامج التربية العممية في

الفصؿ الدراسي األكؿ ،كقد استخدـ الباحثاف استبانة احتكت عمى ) (40فقرة مكزعة عمى خمس مجاالت

كمف أىـ نتائج الدراسة :اكتساب طمبة التربية العممية كفايات تخطيط كتنفيذ الدركس كادارة الصؼ

بدرجة كبيرة ،ككاف مف أبرز تكصيات الدراسة :ضركرة تدريب طمبة مساؽ التربية العممية عمى أساليب

التقكيـ كصكغ األسئمة الصفية الستثارة التفكير العممي مف جية ،كتشجيعيـ عمى التفكير اإلبداعي مف جية

أخرل.

 -15دراسة العمايرة (:)2003
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكبلت التي تكاجو الطمبة المعمميف في كمية العمكـ التربكية أثناء

التطبيؽ العممي ،كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كقد شممت عينة الدراسة ) (106طالب كطالبة
كاستخدـ الباحث استبانة اشتممت عمى ( )95فقرة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :يكاجو الطمبة المعممكف أثناء التطبيؽ العممي مجمكعة مشكبلت أبرزىا:

اختبلؼ آراء كؿ مف مشرفي التربية العممية الميدانييف كالمشرفيف التربكييف مف المناطؽ التعميمية حكؿ بعض
األساليب التدريسية التي يستخدميا الطمبة المعممكف ،باإلضافة إلى اختبلفيـ حكؿ بعض المعايير التي يجب

أف يشمميا نمكذج التقكيـ لمطالب المعمـ .كأشارت نتائج الدراسة إلى ضعؼ المساعدة التي يقدميا مدير
المدرسة لمطالب المعمـ في الحصكؿ عمى التجييزات كالكسائؿ التعميمية البلزمة لمتدريس باإلضافة إلى
ضعؼ مساؽ التربية العممية في تطكير فيـ الطالب المعمـ لمينة التعميـ.
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 -16دراسة الشيخ عمي (:)2002
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تدريس برنامج مقترح في تطكير أداء طالبات المغة العربية ،كقد

اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي في تحميؿ الدراسات كالبحكث السابقة ،ككذلؾ المنيج التجريبي الختبار
أثر البرنامج المقترح عمى عينة الدراسة ،كتشمؿ ( )48طالبة معممة تخصص المغة العربية ،كقد استخدـ

الباحث قائمة تشتمؿ عمى الميارات التدريسية البلزمة لطالبات المغة العربية.

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد ضعؼ في مستكل الممارسة لميارات التدريس المحددة لدل الطالبات

المعممات ،ككاف مف أبرز تكصيات الدراسة :ضركرة عقد ندكات كجمسات تربكية لممشرفيف بيدؼ معرفة

أحدث األساليب في إعداد المعمـ ،كتكحيد األسمكب الذم يعتمده المشرؼ في تكجيو الطالب المعمـ معرفيان
كتطبيقيان.

 -17دراسة درويش (:)2002
ىدفت الدراسة إلى بحث عبلقة متغيرات الكظيفة ،كالجنس كسنكات الخدمة في التدريس في المرحمة بيف

اإلعدادية كالثانكية ،بمدل استخداـ أنشطة التفكير اإلبداعي لدل عينة مف الطبلب المعمميف تخصص التربية

الفنية بكمية التربية بجامعة السمطاف قابكس ،كمعممي التربية الفنية بالمرحمة اإلعدادية كالثانكية بمحافظة
مسقط بسمطنة عماف .قد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كشممت عينو الدراسة ( )16طالبان مف

المسجميف بالفصؿ الدراسي الثامف ك( )30معممان مف خريجي كمية التربية جامعة السمطاف قابكس كمف
الكافديف مف ببلد أخرل  .كقاـ الباحث ببناء مقياس لقياس مدل استخداـ أفراد العينة ألنشطة التفكير

اإلبداعي في مراحؿ تدريس التربية الفنية في برنامج التربية العممية بالنسبة لمطبلب المعمميف كالمعمميف أثناء

الخدمة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :تدني مستكل استخداـ أنشطة التفكير اإلبداعي لدل الطمبة المعمميف كمعممي

التربية الفنية أثناء الخدمة.

 -18دراسة سالمة (:)2001
ىدفت الدراسة إلى بناء أداة مكضكعية لتقكيـ الميارات التدريسية لمطبلب المعمميف باإلضافة إلى

التعرؼ عمى مدل فاعمية التدريب الميداني في تنمية الميارات التدريسية (التحصيؿ ،كالتنفيذ ،كادارة الفصؿ،
كالطالب المعمـ ،كالبيئة الدراسية) ،كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي ،كشممت عينة الدراسة ) (80طالبان مف

المسجميف بكمية التربية الرياضية ،كقد استخد ـ الباحث بطاقة تقكيـ الميارات التدريسية.

كمف أىـ نتائج الدراسة :أف الميارات التدريسية لتقكيـ الطالب المعمـ تـ تحديدىا في سبع ميارات ىي

(التخطيط ،التنفيذ ،كادارة الفصؿ ،كالطالب المعمـ  ،كالبيئة المدرسية ،كالنشاط البلمنيجي ،كالتقكيـ) ،ككاف
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مف أبرز تكصيات الدراسة :ضركرة أف يتضمف منيج طرؽ التدريس نماذج إجرائية لكيفية إعادة التدريس،
بحيث يتعرؼ الطبلب عمى خطكات ىذا اإلعداد كيتدربكف عميو عمميان مف خبلؿ دركس التربية العممية.
 -19دراسة إسماعيل (:)2000
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة كمية التربية الحككمية نحك التربية العممية كعبلقاتيا

بالدافعية لئلنجاز ،كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاشتممت عينة الدراسة عمى ) (450طالبان

كطالبة ،كقد استخدـ الباحث مقياس اتجاىات الطمبة نحك التربية العممية.

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف اتجاىات الطمبة نحك التربية العممية تعزل

لمجنس لصالح اإلناث ،باإلضافة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائية في االتجاه نحك التربية العممية تعزل

لمتخصص لصالح القسـ األدبي ،ككاف مف أبرز تكصيات الدراسة ضركرة أف تككف آراء المشرفيف التربكم يف
مرتبطة بتنمية االتجاىات المكجبة لدل طمبة كمية التربية أثناء التربية العممية.

 الاعقيب عمى دراسات المحور الثالث:
أوالً :بالنسبة لألىداف الاي سعت إلييا الدراسات:

تباينت الدراسات السابقة مف حيث أىدافيا فبعض الدراسات ىدفت إلى تطكير التدريب الميداني لمطمبة

المعمميف ،مثؿ دراسة أبك حميبة ( ،)2011كدراسة القبلؼ كالعازمي ( ،)2005كدراسة ياسيف (،)2004
كدراسة أميف (.)2004

كبعض الدراسات ىدفت إلى التعرؼ عمى الكفايات كالخبرات التعميمية البلزمة لمطمبة المعمميف كدراسة

أبك صكاكيف ( ،)2010كدراسة أكؾ) ،)Oualk,20005كدراسة شديفات كعميمات ( ،)2004كدراسة محمد

الغزيكات (.)2003

بينما ىدفت بعض الدراسات إلى تقييـ فعالية بعض البرامج المقترحة كدراسة نجـ ( ،)2010كدراسة

( ،)ZiaUllah & Farooq ,2008كدراسة الشيخ عمي (.)2002

في حيف تنكعت أىداؼ بعض الدراسات كيدؼ دراستي حماد ( ، )2005كدراسة صبرم كأبك دقة

( )2004في التعرؼ إلى كاقع برنامج التربية العممية ،كدراسة الجفرم ( )2005إلى تحديد كحصر أىـ

األدكار التي تقكـ بيا المعممة المتعاكنة ،كىدفت دراسة ( )Cakmak & Balt, 2005إلى معرفة مدركات

الطمبة المعمميف ألبعاد التعميـ الفعاؿ ،كىدفت دراسة العمايرة ( )2003في التعرؼ إلى المشكبلت التي تكاجو
الطمبة المعمميف ،كدراسة دركيش ( )2002كىدفت إلى بحث مدل استخداـ أنشطة التفكير اإلبداعي لدل
عينة مف الطبلب المعمميف ،كىدفت دراسة سبلمة ( )2001إلى بناء أداة مكضكعية لتقكيـ الميارات
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التدريسية لمطبلب المعمميف ،كىدفت دراسة إسماعيؿ ( )2000إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة كمية التربية

الحككمية نحك التربية العممية كعبلقاتيا بالدافعية لئلنجاز.

في حيف ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلى فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية

عباءة الخبير لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف.
ثانياً :بالنسبة لمنيج الدراسات السابقة:

اعتمدت معظـ الدراسات عمى المنيج الكصفي التحميمي كدراسة أبك حمبية ( ،)2011كدراسة أبك

صكاكيف ( ،)2010كدراسة حماد ( ،)2005كدراسة الجفرم ( ،)2005كدراسة أكؾ)،)Oualk,20005
كدراسة ( ،)Cakmak & Balt, 2005كدراسة ياسيف ( ،)2004كدراسة صبرم كأبك دقة (،)2004
كدراسة أميف ( ،)2004كدراسة شديفات كعميمات ( ،)2004كدراسة محمد الغزيكات ( ،)2003كدراسة

العمايرة ( ،)2003كدراسة الشيخ عمي ( ،)2002كدراسة دركيش ( ،)2002كدراسة سبلمة (،)2001
كدراسة إسماعيؿ (.)2000

بينما استخدمت دراسة نجـ ( ،)2010كدراسة ( .)ZiaUllah & Farooq ,2008المنيج التجريبي.
كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج التجريبي بتصميـ قبمي بعدم

لمجمكعة كاحدة ،كفقان لمكضكع الدراسة (فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة
الخبير لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف) بالتطبيؽ عمى

الطالبات المعممات في جامعة األزىر.
ثالثاً :بالنسبة لعينة الدراسة:

معظـ الدراسات طبقت عمى عينة مف الطبلب المعمميف بكميات التربية كدراسة أبك صكاكيف (،)2010

كدراسة نجـ ( ،)2010كدراسة ( ،)ZiaUllah & Farooq ,2008كدراسة حماد ( ،)2005كدراسة الجفرم
( ،)2005كدراسة أكؾ) ،)Oualk,20005كدراسة

( ،)Cakmak & Balt, 2005كدراسة ياسيف

( ،)2004كدراسة صبرم كأبك دقة ( ،)2004كدراسة أميف ( ،)2004كدراسة شديفات كعميمات (،)2004
كدراسة الغزيكات ( ،)2003كدراسة العمايرة ( ،)2003كدراسة الشيخ عمي ( ،)2002كدراسة دركيش

( ،)2002كدراسة سبلمة ( ،)2001كدراسة إسماعيؿ (.)2000

بينما طبقت دراسة أبك حمبية ( )2011عمى ثبلث عينات مف المعمميف المتعاكنيف ،كمسئكلي التدريب

الميداني بالجامعات الفمسطينية كمديرم المدارس.
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كمعظـ الدراسات السابقة تفاكتت في أعداد عينة الدراسة كفي اختيارىا ،كتتفؽ الدراسة الحالية مع

الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة مف الطالبات المعممات ،حيث ستقتصر الدراسة عمى الطالبات
المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف.

 التعليل العاو على الدراشات الصابكة:
 .1أىتمت الكثير مف الدراسات السابقة بمتغيرات الدراسة الحالية (إستراتيجية عباءة الخبير كالممارسات

التأممية) سكاء كانت دراسات محمية أك عربية أك ػجنبية ،كاالىتماـ بطمبة التربية العممية كىذا يعطي

المكضكع الكثير مف األىمية في البرامج التعميمية مف ناحية ،كلمعممية التعميمية كتطكير قدرات الطمبة

المعمميف كتدريبيـ مف ناحية أخرل.

 .2اشتركت معظـ الدراسات في أثر إستراتيجية عباءة الخبير بشكؿ عاـ في تطكير قدرات األفراد عمى
االستكشاؼ ،كمكاجية المشكبلت كالتحديات مف خبلؿ سياؽ قكم كمتخيؿ يطكر األفراد عاطفيان كذىنيان.
كأكعزت بعضيا ذلؾ إلى أىمية الممارسة التأممية.

 .3أكدت الدراسات السابقة أف تكظيؼ عباءة الخبير كإستراتيجية ضمف برامج إعداد المعمميف تجعؿ معمـ
المستقبؿ مكجيان كمساعدان كحميفان لمطالب كميس انر لمتعمـ كلديو قدرة عالية عمى التأمؿ في المكقؼ
التدريسي بجميع عناصره.

 .4كىناؾ الكثير مف الدراسات التي ركزت عمى إسياـ البرامج التدريبية إسيامان فعاالن في تدريب الطمبة
المعمميف أك أعضاء ىيئة التدريس في تحمؿ المسؤكلية أثناء التدريس ،ككنيـ يحثكف الطمبة في بداية

مراحؿ تعميميـ عمى المشاركة كالتفاعؿ كتنمية قدراتيـ عمى حؿ المشكبلت كانجاز الميمات التعميمية.

أف إستراتيجية عباءة الخبير مثّمت نمطان تعمّميا جديدان ،كسيّمت تعمّـ الطمبة،
 .5أكدت الدراسات السابقة ّ
كسعت لكضع التكصيات كالمقترحات لتطكير استخداميا مف قبؿ المعمميف.
 .6أكصت الدراسات السابقة بضركرة عقد دكرات تدريبية لمطمبة المعمميف في مختمؼ التخصصات حكؿ
التدريس باستخداـ األسئمة المعززة باألسئمة السابرة مف خبلؿ تنمية مماراسات التفكير التأممي.

 .7تباينت العينة التي تـ اختيارىا في الدراسات السابقة عف عينة الدراسة الحالية ،حيث اقتصر مجتمع
الدراسة في بعض الدراسات عمى طمبة المدارس مثؿ دراسة صالحة ( ،)2014دراسة عكض اهلل

( ،)2013كدراسة ( ،)Sayers,2011كدراسة ( ،)Chan,2009دراسة كركاف( ،)2012كدراسة
الحارثي ( ،)2011كدراسة العماكم ( .)2010كالكثير مف الدراسات طبقت عمى عينة مف الطبلب

المعمميف بكميات التربية ،كدراسة فارس ( ،)2015كدراسة الجبر ( ،)2013كدراسة أبك حمبية (،)2011
كدراسة أبك صكاكيف ( ،)2010كدراسة نجـ ( ،)2010كدراسة العارضة كآخركف ( ،)2009كدراسة
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( ،)ZiaUllah & Farooq ,2008كدراسة الشكعة ( ،)2007كدراسة فركانة ( ،)2006كدراسة حماد

( ،)2005كدراسة الجفرم ( ،)2005كدراسة أكؾ) ،)Oualk,20005كدراسة(Cakmak & 2005
 ،)Balt,كدراسة القبلؼ كالعازمي ( ،)2005كدراسة ياسيف ( ،)2004كدراسة صبرم كأبك دقة

( ،)2004كدراسة أميف ( ،)2004كدراسة شديفات كعميمات ( ،)2004كدراسة محمد الغزيكات
( ،)2003كدراسة العمايرة ( ،)2003كدراسة الشيخ عمي ( ،)2002كدراسة عفانة كالمكلك (،)2002
كدراسة دركيش ( ،)2002كدراسة سبلمة ( ،)2001كدراسة إسماعيؿ (.)2000

كبعض الدراسات طبقت عمى عينة مف معممي كطمبة المدارس المشاركة كدراسة (،)Taylor,2009

كدراسة (.)Gillan,et, 2007

 .8أما الدراسة الحالية فتشتمؿ عمى اختيار عينة الدراسة مف الطالبات المعممات ،حيث ستقتصر الدراسة
التطبيؽ عمى الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطيف.

 .9مف حيث منيج الدراسة :استخدمت أغمب الدراسات السابقة المنيج التجريبي بتصميـ قبمي بعدم
لمجمكعة كاحدة ،كىك نفس المنيج الذم تستخدمو الدراسة الحالية.

 .10اتفقت معظـ الدراسات بأىمية استخداـ إستراتيجية عباءة الخبير في العممية التعميمية التعممية.

 .11معظـ الدراسات السابقة استخدمت االختبار كأداة لمدراسة ،كتصميـ المجمكعة التجريبية الكاحدة بتطبيؽ
اختبار قبمي كبعدم.

 .12قامت بعض الدراسات بكضع برامج مقترحة قائمة عمى استخداـ إستراتيجية عباءة الخبير بشكؿ عاـ,
في حيف أف بعض الدراسات التي طبقت البرامج العبلجية عممت عمى فحص استخداـ إستراتيجية
عباءة الخبير كأثرىا عمى بعض المتغيرات.

 .13كظفت معظـ الدراسات المنيج التجريبي ,لدراسة أثر بعض البرامج أك االستراتيجيات التي كضعت
لمتطكير كتنمية بعض المتغيرات.

 .14مف أىـ النتائج التي أسفرت عنيا الدراسات السابقة المتعمقة بتكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير :التأكيد
عمى أف استخداميا يزيد مف قدرة المعمميف عمى تشجيع طمبتيـ نحك التعمـ ،كعممت إستراتيجية عباءة

الخبير عمى الترابط بيف المناىج ،كما أنيا قممت مف الفركؽ الفردية بيف الطمبة ،حيث رفعت مف مستكل

الطمبة األقؿ قدرة عمى التعمـ ،كزادت دافعية الطمبة نحك التعمـ كرضاىـ عف أنفسيـ ،كزادت قدرتيـ عمى

اتخاذ الق اررات .كتحقؽ التميز كالمتعة كالتشجيع كالدافعية في التعميـ ،كمف نتائجيا أنو أصبح بمقدكر
الطمبة التفكير بطريقة مختمفة ككأنيـ أعضاء حقيقيكف في المجتمع ،كما أف إستراتيجية عباءة الخبير

عممت عمى زيادة رغبة الطمبة عمى التعمـ كتنظيـ قدرتيـ عمى التعامؿ مع المكاقؼ التعميمية التعممية.
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 .15مف أىـ النتائج التي أسفرت عنيا الدراسات السابقة المتعمقة بتنمية الممارسات التأممية ،أنيا أشارت إلى

األثر اإليجابي الستخداـ الممارسات التأممية في تنمية حؿ المشكبلت الصفية لدل الطمبة المعمميف،
لمزياه كفكائد تطبيقو في مجاؿ
كأكدت عمى أف التدريس التأممي مفتاح لتقدـ معممي المستقبؿ في عمميـ ا

التدريس.

 .16تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى
تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات في جامعة األزىر
بفمسطيف.

اسافادت الباحثة من الدراسات السابقة:
 .1تحديد الجكانب التي قد تككف أساسان في بناء البرامج التدريبية.
 .2االستفادة مف األطر النظرية لمدراسات السابقة بتدعيـ الخمفية المعرفية لمباحث لمتغيرات الدراسة (عباءة
الخبير ،كالممارسات التأممية).
 .3تحديد آليات تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح عمى الطالبات المعممات مكضع الدراسة الحالية.
 .4استفادت منيا في المنيجية العممية المتبعة.
 .5االستفادة مف الدراسات السابقة في بناء االختبار ،كما تـ االستفادة منيا في بناء اإلطار النظرم.
 .6تستفيد الباحثة باالطبلع عمى الخطكات كاإلجراءات التي اتبعتيا تمؾ الدراسات ككيفية تصميـ المجمكعة
التجريبية.
 .7ساعدت الدراسات السابقة في تحديد بعض معايير استخداـ إستراتيجية عباءة الخبير ،كالتعرؼ عمى
مجاالت الممارسات التأممية التي استندت إلييا بعض الدراسات في عممية تقكيـ برامج الدراسات العميا.
 .8االستفادة مف ىذه الدراسات في منيجية الدراسة الحالية كاالطبلع كاالستفادة بشكؿ كبير مف المراجع
التي تخص مكضكع الدراسة.
 .9ساعدت الدراسات السابقة في تحديد في صياغة مشكمة الدراسة ،كاعداد أسئمة الدراسة ،كأداتيا،
كاجراءاتيا ،كمعالجاتيا اإلحصائية ،كتكصياتيا.
 .10االستفادة في تفسير النتائج التي ستؤكؿ إلييا الدراسة الحالية تفسي انر عمميان.
 .11االستفادة في االطبلع عمى الخطكات كاإلجراءات التي اتبعتيا تمؾ الدراسات ككيفية تصميـ أداة الدراسة.
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 .12تحديد مكضع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة مف خبلؿ تكضيح نقاط االتفاؽ كاالختبلؼ.
كتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف حيث المحاكر التي تناكلتيا في بناء برنامج تدريبي
مقترح يعتمد استخداـ إستراتيجية عباءة الخبير عمى تنمية الممارسات التأممية لدل عينة مف الطالبات
المعممات مف خبلؿ استخداـ المنيج التجريبي كتصميـ المجمكعة الكاحدة ،كمف خبلؿ استخداـ اختبار تنمية
الممارسات التأممية مكجية لمطالبات المعممات في جامعة األزىر؛ كذلؾ لما ليـ مف أدكار مستقبمية في
مينتيـ تتطمب أف يخرج بيا المعمـ عف أدكاره التقميدية كال يحتكر المعمكمات كالمعرفة ،فإف الدراسة الحالية
أكسع مجاالن ،كأكثر شمكالن مف الدراسات كاألبحاث السابقة.
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الفصل الرابع
مقدمة:

الطريقة واإلجراءات

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمطرؽ كاإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في دراستيا ،كتشمؿ :منيج الدراسة،

ككصؼ مجتمع الدراسة كعينتيا ،كبناء أدكات الدراسة (مقياس الممارسات التأممية ،كاعداد البرنامج ،كبطاقة

المبلحظة) كالمنيجية التي اتبعتيا الباحثة في الكشؼ عف مدل صدؽ كثبات ىذه األدكات ،كما تكضح
الباحثة في ىذا الفصؿ الكصؼ التفصيمي لتطبيؽ أدكات الدراسة ،كاألساليب اإلحصائية المستخدمة
الستخراج النتائج.

منيج الدراسة:

اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعة التجريبية الكاحدة

باختبار قبمي -بعدم ،كيعتمد ىذه التصميـ عمى استخداـ مجمكعة كاحدة تمثؿ عينة الدراسة تطبؽ عمييا
أدكات الدراسة قبميان (مقياس الممارسات التاممية كبطاقة المبلحظة القبمية) ،ثـ القياـ بتدريب الطالبات
المعممات مف خبلؿ تطبيؽ البرنامج القائـ عمى(تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير) ،كفي النياية قامت الباحثة
بإجراء المعالجات اإلحصائية البلزمة لمقارنة أداء الطالبات المعممات قبؿ التدريب بأدائيف بعد التدريب.

مجامع الدراسة:

يتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع الطالبات المعممات في كمية التربية (تخصص تعميـ أساسي) البلتي

أنييف المستكل الثالث بجامعة األزىر بغزة ،كالمسجبلت لمتدريب في برنامج التربية العممية خبلؿ الفصؿ

الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2016/2015ـ ،كالبالغ عددىف ( )124طالبة معممة كفقان إلحصائيات
كحدة التدريب الميداني بجامعة األزىر غزة.

عينة الدراسة:

تتألؼ عينة الدراسة مف عينتيف:

أ -عينة اساطالعية :قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس الممارسات التأممية كتجريب أجزاء مف البرنامج المقترح
قبؿ تطبيقو عمى عينة استطبلعية عشكائية قكاميا ( )30طالبة مف نفس مجتمع الدراسة كمف خارج العينة؛
بيدؼ التحقؽ مف صبلحية أدكات الدراسة لمتطبيؽ عمى أفراد عينة الدراسة ،ذلؾ مف خبلؿ حساب صدقيا

كثباتيا بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.
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ب -عينة الاطبيق :ىي عينة قصدية مف الطالبات المعممات مككنة مف ( )24طالبة معممة مف طالبات كمية
التربية بجامعة األزىر -غزة (تخصص التعميـ األساسي) .ممف سمحت ليف الظركؼ بحضكر جميع

المقاءات التدريبية خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العالـ الدراسي 2016-2015ـ.

أدوات الدراسة:

فيما يمي تستعرض الباحثة األدكات التي استخدمتيا لجمع البيانات ،كالتي ساعدت في تحقيؽ أىداؼ

الدراسة ،كتبيف الباحثة االدكات مف حيث الكصؼ كاإلعداد كاجراءات الصدث كالثبات ،كما يأتي:

أوالً :مقياس الممارسات الاأممي:

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة كاإلطار النظرم المتصؿ بمكضكع الدراسة الحالية ،كباالطبلع

عمى بعض المقاييس التي استخدمت لقياس ميارات أك مستكيات الممارسات التأممية ال سيما مقياس

(فارس )2015،كالذم قاـ الباحث بإعداده لمطالبة المعممة ،كتـ االستفادة مف الخطكات كاإلجراءات التي
سارت عمييا بناء المقياس كطريقة تنفيذه في مجاؿ التطبيؽ المستخدـ في الدراسة الحالية؛ لغرض معرفة

مستكل الممارسات التأممية لدل عينة الدراسة الحالية ،كقد تككف المقياس في صكرتو النيائية مف ( )29فقرة.

مكزعة عمى أربعة مستكيات:

أ .العمل االعايادي :كالذم يشير إلى كؿ ما تعممتو الطالبة المعممة سابقان مف خبلؿ االستخداـ المتكرر،
كأصبح نشاطان تقكـ بتنفيذه تمقائيان.

ب .الفيم :كيتضمف ىذا المستكل إدراؾ المفاىيـ كالمكاقؼ كاستيعابيا دكف التأمؿ في دالالتيا أك معانييا مف
قبؿ الطالبة المعممة.

ج .الاأمل  :كيشير ىذا المستكل إلى جميع األنشطة االنفعالية أك العقمية التي تقكـ بيا الطالبة المعممة بيدؼ
استكشاؼ خب ارتيا ،كالتعمؽ فييا كصكالن إلى تقديرات كفيـ جديد ليا.

د .الاأمل الناقد :يعتبر ىذا المستكل أعمى مستكيات التفكير التأممي ،كيتضمف تحكالن جكىريان في كجيات
النظر ،كيتحقؽ ىذا المستكل عندما تصبح الطالبة المعممة قادرة عمى تبرير كجيات نظرىا ،كأفكارىا،
كأفعاليا ،كمشاعرىا ،كالتأمؿ في أنشطتيا بغرض استكشاؼ مكاطف القكة كالضعؼ.

كقد خصصت الباحثة لكؿ مستكل أك ميارة منيا مجمكعة مف الفقرات ،تـ تكزيعيا عمى سمـ استجابة

خماسي كفقان لمقاييس) ليكرت( بالتدرج التالي (ينطبق عمي بشدة ،ينطبق عمي ،غير ماأكد ،ال ينطبق عمي ،ال
ينطبق عمي بشدة).
د
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صدق وثبات المقياس:
 .1صدق المقياس)Test Validity( :
يقصد بصدؽ المقياس الدرجة التي يقيس بيا المقياس السمة التي كضع لقياسيا ،كتـ التحقؽ مف صدؽ

المقياس عف طريؽ:

أ /صدق المحكمين (:)Trusties Validity
كقد تـ التأكد مف صدؽ المحتكل عف طريؽ عرضو عمى مجمكعة مف أساتذة الجامعات المتخصصيف
في المناىج كطرؽ التدريس كذكم العبلقة بمجاؿ التربية ،كذلؾ الستخراج المقياس بأفضؿ صكرة ،كقد تـ
األخذ بآرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقراتو ،كقامت الباحثة بتعديؿ الصياغة المغكية لبعض الفقرات،

كحذؼ بعضيا اآلخر التي رأل المحكمكف عدـ صبلحيتيا لمكضكع الدراسة الحالية أك اكتنفيا الغمكض،

كبناء عمى ذلؾ أصبح المقياس في صكرتو النيائية مككنان مف ( )29فقرة ،ممحؽ رقـ (.)3
ن
ب /صدق االاساق الداخمي (:)Internal Validity
تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا( )30طالبة
معممة ،كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة ،كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي اليو ،كذلؾ بحساب
معامؿ ارتباط بيرسكف ( ،)Pearsonكما في الجدكؿ اآلتي:

جدول رقم ()1
معامل اراباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لمبعد الذي انامي إليو
الاأمل

العمل االعايادي
رقم الفقرة

معامل االراباط

مساوى الداللة

رقم الفقرة

معامل االراباط

مساوى الداللة

7

0.799

داؿ عند 0.01

12

0.712

داؿ عند 0.01

4

0.856

داؿ عند 0.01

14

0.644

داؿ عند 0.01

6

0.711

داؿ عند 0.01

15

0.722

داؿ عند 0.01

9

0.441

داؿ عند 0.01

18

0.578

داؿ عند 0.01

11

0.469

داؿ عند 0.01

26

2.623

داؿ عند 0.01

16

2.573

داؿ عند 0.01

27

0.844

داؿ عند 0.01

21

2.583

داؿ عند 0.01

29

0.469

داؿ عند 0.01

الاأمل الناقد

الفيم
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رقم الفقرة

معامل االراباط

مساوى الداللة

رقم الفقرة

معامل االراباط

مساوى الداللة

2

0.578

داؿ عند 0.01

1

2.696

داؿ عند 0.01

3

0.314

داؿ عند 0.01

5

2.596

داؿ عند 0.01

10

0.437

داؿ عند 0.01

8

ً 0.544

داؿ عند 0.01

17

0.570

داؿ عند 0.01

13

ً 0.563

داؿ عند 0.01

19

2.699

داؿ عند 0.01

20

ً 2.508

داؿ عند 0.01

23

0.680

داؿ عند 0.01

22

ً 2.672

داؿ عند 0.01

24

0.469

داؿ عند 0.01

25

2.525

داؿ عند 0.01

28

0.608

داؿ عند 0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.01تساكم 0.463
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.05تساكم 0.361

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ارتباطنا ذا داللة

إحصائية ،عند مستكل داللة ( 0.01أك  ،)0.05كىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ

الداخمي.

كإليجاد االتساؽ الداخمي بيف األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط

بيرسكف ( )Pearsonبيف درجات كؿ بعد مف أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس ،كما في الجدكؿ
اآلتي:
جدول رقم ()2
معامل اراباط بين كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس
م

البعد

معامل االراباط

مساوى الداللة

.1

العمل االعايادي

0.662

داؿ عند 0.01

.2

الاأمل

0.728

داؿ عند 0.01

.3

الفيم

0.547

داؿ عند 0.01

.4

الاأمل الناقد

0.751

داؿ عند 0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  0.01تساكم 0.463

طا ذا داللة إحصائية
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكمية لممقياس ارتبا ن

عند مستكل داللة ( )0.01كىذا يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.
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 .2ثبات المقياس (:)Reliability

يقصد بثبات المقياس أف يعطي نفس النتائج تقريبان إذا أعيد تطبيقو عمى أفراد العينة عدة مرات متتالية،

كتـ التحقؽ مف صدؽ االختبار عف طريؽ:

أ /طريقة الاجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

قامت الباحثة باستخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية

بحساب بتجزئة المقياس إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لممقياس ،كقد بمغت قيمة معامؿ
الثبات (معامؿ ارتباط بيرسكف بيف النصفيف) ر =  ،0.560ثـ استخدمت معادلة جتماف لتعديؿ طكؿ

االختبػار ،بسبب ككف عدد فقرات المقياس فرديان (النصفاف غير متساكييف) ،كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات بعد
التعديؿ بتمؾ المعادلة ر =  0.719كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل داللة أقؿ مف  ،0.01األمر الذم

يدلؿ عمى درجة جيدة مف الثبات.

ب /طريقة ألفا كرونباخ :Cornbrash’s Alpha Coefficient

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات المقياس كطريقة ثانية؛ كذلؾ إليجاد معامؿ الثبات

لممقياس ،كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمي ( ،)0.771كىذا يدؿ عمى أف مقياس الممارسات التأممية

لمطالبة المعممة يتمتع بدرجة كبيرة مف الثبات ،كبذلؾ تككف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ كثبات المقياس؛ مما
يجعميا عمى ثقة تامة بصحة المقياس كصبلحيتة لتحميؿ النتائج ،كاإلجابة عف أسئمة الدراسة ،كأصبح

المقياس في صكرتو النيائية ممحؽ رقـ (.)1

ثانياً :بطاقة مالحظة األداء

قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب النظرم كالدراسات السابقة؛ بيدؼ إعداد بطاقة مبلحظة ألداء

الطالبات المعممات لقياس مدل ممارستيف لمتفكير التأممي ،كقد تككنت البطاقة مف ( )19ميارة في
صكرتيا األكلية ،كبعد عرض البطاقة عمى مجمكعة مف األساتذة الجامعييف المتخصصيف في مجاؿ المناىج

كطرؽ التدريس ،تـ تعديؿ بطاقة المبلحظة لتصبح عدد الميارات فييا ( )24ميارة.

أفرد العينة مف قبؿ الباحثة التي كانت تضع التقدير المناسب لممارسة الطالبة المعممة
كتـ تقدير أداء ا

عمى كؿ ميارة ،كفقان لتدرج خماسي عمى طريقة ليكرت (ممتاز ،جيد جدان ،جيد ،متكسط ،ضعيؼ) ،كتصحح
ىذه الخيارات بالدرجات ( )1-2-3-4-5عمى التكالي ،كيتـ احتساب درجة أداء الطالبة بجمع درجات تقدير

ميارات الطالبة عمى فقرات البطاقة ككؿ ،لمحصكؿ عمى الدرجة الكمية لممارسة الطالبة المعممة لمتفكير
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التأممي ،كتتراكح الدرجة لؤلداء بيف ( )120 -24كتعبر الدرجة المنخفضة عف ممارسة منخفضة ،فيما تعبر

الدرجة المرتفعة عف ممارسة مرتفعة لميارات التفكير التأممي.
 -1صدق المحكمين ()Trusties Validity

قامت الباحثة بعرض بطاقة المبلحظة عمى مجمكعة مف األساتذة الجامعييف المتخصصيف في مجاؿ

المناىج كطرؽ التدريس ،الذيف حكمكا مقياس الممارسات التأممية (ممحؽ رقـ )3؛ كذلؾ لمتحقؽ مف مدل
قياس كؿ فقرة اليدؼ الذم كضعت لقياسو ،كمدل مبلئمة الصياغة المغكية .كفي ضكء المبلحظات التي

أبداىا المحكمكف ،تـ إجراء بعض التعديبلت عمى بطاقة المبلحظة.
 -2ثبات بطاقة المالحظة (:)Reliability

كيقصد بو الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس الظركؼ:
كيحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة ،كقامت الباحثة بالتحقؽ مف ثبات بطاقة المبلحظة عف طريؽ:

أ /الثبات عبر األفراد:

يقصد بالثبات عبر األفراد بمدل االتفاؽ بيف نتائج المبلحظة التي تتكصؿ إلييا الباحثة ألداء العينة،

كنتائج المبلحظة التي يتكصؿ إلييا مقكمكف آخركف ،كقد استعانت الباحثة بزمبلء مقكميف ذكم الخبرة مف
المتخصصيف ،كتـ القياـ بمبلحظة ثبلثة مف أفراد العينة في ممارستيـ لمتفكير التأممي ،كما كردت في بطاقة

المبلحظة .كقد استخدمت الباحثة معادلة ىكليستي لمتحقؽ مف الثبات عبر األفراد.

المعادلة المستخدمة إليجاد معامؿ الثبات معادلة ىكليستي (طعيمة )78:2004،كىي:
عدد مرات االتفاؽ

نسبة االتفاؽ =

عدد مرات االتفاؽ  +عدد مرات االختبلؼ

× % 100

جدول رقم ()3
ثبات بطاقة المالحظة عبر األفراد " ثبات االافاق"

األداة

مجموع

الباحثة والمقوم

الباحثة والمقوم

الباحثة والمقوم

عدد

مرات

األول

الثاني

الثالث

الفقرات

االافاق
وعدمة

مالحظة الممارسات
الاأممية

24

116

االافاق الثبات االافاق الثبات
109

0.93
80

112

0.96

معامل
الثبات

االافاق

الثبات

الكمي

105

0.90

0.93

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف نسب االتفاؽ بيف المبلحظيف الثبلثة بمغت ( ،)0.93كىي قيمة عالية

تدلؿ عمى ثبات مرتفع لبطاقة المبلحظة ،ككانت نسبة االتفاؽ بيف الباحثة كالمبلحظ األكؿ ( ،)0.93كبيف
الباحثة كالمبلحظ الثاني ( ،)0.96ككانت نسبة االتفاؽ بيف الباحثة كالمبلحظ الثالث ( ،)0.90ككاف معامؿ

الثبات الكمي ( ،)0.93كجميعيا قيـ تشير إلى ثبات بطاقة مبلحظة أداء أفراد العينة.

بعد إكماؿ إجراءات ضبط البطاقة عف طريؽ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا ،أصبحت البطاقة في صكرتيا

النيائية تتككف مف ( )24فقرة تطمئف الباحثة إلى استخداميا في التعرؼ عمى ميارات الطالبات المعممات
لمممارسات التأممية.

ثالثاً :البرنامج المقارح

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء برنامج مقترح قائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير

لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات ،كذلؾ بعد االطبلع عمى األدب التربكم المتعمؽ

باستراتيجيات عباءة الخبير ،ككذلؾ األدب المتعمؽ بتنمية الممارسات التأممية ،كالدراسات التي تناكلت بناء
برامج مقترحة ،كمف خبلؿ الرجكع إلى بعض البرامج المحمية كالعربية كالعالمية التي تناكلت مكضكعات

مشابية لمكضكع ىذه الدراسة ،كمف ثـ قامت بتحديد فكرة كمككنات كاجراءات إعداد البرنامج المقترح كفقان

لآلتي:

أىمية البرنامج:
تنطمؽ أىمية البرنامج المقترح القائـ عمى إستراتيجية عباءة الخبير مف:
 .1الكاقع التعميمي التقميدم الذم يعتمد االستظيار كالحفظ.

 .2افتقار المجتمع الفمسطيني لتقبؿ ثقافة التجديد كاالبتكار.
 .3ضركرة إعداد اإلنساف الصالح لمحياة.

 .4ضركرة االىتماـ بمعالجة قضايا ككنية إنسانية.

 .5رفض أساليب قكلبة الطمبة في قالب كاحد أم مف متمقي إلى مشارؾ نشط.
 .6الكشؼ عف مكاىب عينة البحث الكامنة نحك العممية التعميمية-ككنيـ عمى أبكاب التخرج.-
 .7الذىاب إلى أكثر مف تحقيؽ األىداؼ.

 .8مساعدة الطالبات في تككيف شخصيتيف كتنميتيا.
 .9منح الطالبات فرصان لرؤية المعارؼ كالمعمكمات في سياؽ جديد.

 .10قيادة الطالبات نحك عالـ متخيؿ يتشكؿ ىذا العالـ عند الدخكؿ فيو.
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 .11تمكيف امتبلؾ الطالبات مف بناء كعي ذاتي إضافة إلى االعتراؼ بكعي اآلخريف.
أسس بناء البرنامج:
مف خبلؿ استعراض الد ارسات السابقة التي تناكلت الطمبة المعمميف قبؿ الخدمة كأثناء اإلعداد
األكاديمي ،أك تدريب كتأىيؿ المعمميف أثناء الخدمة ،ال سيما في مجاؿ عباءة الخبير كمنيا التدريب عمى
تكظيؼ استراتيجيات عباءة الخبير أك إعدادىا كتصميميا ،كاألدبيات التي تناكلت المماراسات التأممية
كتنميتيا ،تـ تحديد األسس التالية لمبرنامج المقترح:

 االىتماـ بالتييئة كعرض اإلطار العاـ لمبرنامج ،كاألىداؼ العامة التي يسعى لتحقيقيا.
 التكامؿ بيف النظرية كالتطبيؽ.

 تحديد االست ارتيجيات كاألنشطة التدريبية مع مراعاة مبلءمتيا لممتدربات كعددىف كقد ارتيف.
 تنظيـ محتكل األنشطة التدريبية بما يخدـ األىداؼ التي صيغت ليذا البرنامج.
 تحديد الكسائؿ كطرائؽ التدريس المناسبة.

 تصميـ المحتكل بما يناسب اإلمكانيات المتاحة في مكاف انعقاد التدريب.
 كضع خطة التقكيـ.
فمسفة وفكرة البرنامج:
يأتي ىذا البرنامج التعميمي في ظؿ التطكر المعرفي المتسارع الذم تشيده النظريات التربكية ،كفي

ظؿ التغيرات التي حدثت في المناىج التعميمية بشكؿ عاـ كالتكامؿ بيف المكاد بشكؿ خاص ،كالتي تيدؼ إلى

تمكيف الطالبات المعممات لتطكير قدراتيف كميا ارتيف التعميمية كأبنيتيف المعرفية ،كاتجاىاتيف اإليجابية نحك

ما يقمف بو مف ممارسات تدريسية ،كمعرفة كتحميؿ ما يحدث في الغرفة الصفية ،كتعتبر ىذه الخطكة بداية

رحمة التنمية المينية ليف (الدريج ،)18:2005،كالتي يجب أف تستمر خبلؿ حياتيـ المينية؛ ألف تكظيؼ
عباءة الخبير كإستراتيجية لتنمية الممارسات التأممية لطالبات التربية العممية قد تساعدىف في زيادة كعييـ

حكؿ بمعتقداتيف كاتجاىاتيف حكؿ عممية التعميـ كالتعمـ ،كبالتالي تغييرىا لؤلفضؿ.

يأتي ذلؾ مع التطكر في طرائؽ كأساليب التدريس الذم انتقمت مف االتجاه التقميدم الذم ُمكرس لفترات
تمركز حكؿ المعمـ كمصدر كحيد لممعرفة ،إلى االتجاىات
طكيمة مف الزمف (راشد ،)4:2002،كالذم كاف م
ان

الحديثة التي تجعؿ الطالب المحكر الرئيس في العممية التعميمية ،كتجعؿ المعمـ مكجيان كمساعدان كحميفان

لمطالب كميس انر لمتعمـ.

كيقكـ البرنامج عمى أساس تقديـ استخداـ إستراتيجيات مثؿ عباءة الخبير لتنقؿ الطالب مف حالة التعمـ

السمبي التقميدم إلى حالة التعمـ اإليجابي النشط ،كالتي تُفعؿ عمميتي التعميـ كالتعمـ ،كالتي تمكف المعمـ مف
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أف يجعؿ الطمبة أكثر فاعمية كأكثر نشاطان ،كتساعد الطمبة عمى اكتساب مجمكعة مف المعارؼ كاالتجاىات
كالمبادئ كالقيـ ،كتجعمو أكثر قدرة عمى حؿ مشكبلت الحياة ،كاتخاذ الق ار ارت ،كتحمؿ مسئكلياتيا.

كتتناكؿ الباحثة ضمف البرنامج المقترح لمدراسة الحالية مرحمة تحديد إستراتيجية عباءة الخبير لمكثير

مف المكضكعات التربكية كاالجتماعية كالتي ليا عبلقة بأدكار الطالبات المعممات مستقببلن.

كتستند فكرة البرنامج عمى معايشة الطالبات المعممات الحدث في سياؽ تعممي ،كتكزيع القكة بيف

المجمكعات كنقؿ السمطة لمطالبات بالتدريج؛ إليجاد المحظة التي يكتشفكف فييا المعرفة بأنفسيـ؛ حتى تنخرط

الطالبات ذىنيان كعاطفيان في المقاء التدريبي ،مما يؤدم لخمؽ مجتمع غرفة صفية يعد مكانان آمنان عاطفيان،
يمكف استخداـ إستراتيجية عباءة الخبير فيو لدراسة مكاضيع ىامة كجدية ،مما يجعؿ المتدربات برمتو
يتقاسمف صنع المعنى ،بحيث يمعبف بأدكارىف مستقببلن كمعممات دكر الميسريف لمعممية التعميمية مف داخؿ

الفف الدرامي (المعمـ داخؿ الدكر) ،كيصبح الطالب كالمعمـ في عبلقة زمالة (المعمـ خارج الدكر).

كتمعب الطالبات فييا دكر الخبير ،كيتعممف فييا مف داخؿ الدكر كمف خارجو كترتيب العمميات

المطمكبة ضركريان ،بحيث يمتمكف الطمبات الخبرة السابقة التي يحتاجكنيا لمتقدـ إلى المرحمة البلحقة.
مكونات البرنامج:

اشتمؿ البرنامج عمى عدة مككنات ،منيا :أىداؼ البرنامج ،كمحتكاه ،كخطكات السير فيو ،كالكسائؿ

التعميمية المساعدة ،كأساليب التقكيـ ،حيث أف تصميـ البرنامج يخضع ألىداؼ محددة ،كفؽ ىذه األىداؼ

تتحدد عناصر ىذا البرنامج ،كمككناتو ،كيمكف ليذا البرنامج أف يككف مغمقان بمعنى أف يصمـ كيقاـ ،كيجرم

تحكيمو ،كينفذ ،كيبقى دائمان صامتان كجامدان ،كالبديؿ اآلخر أف يككف ىذا البرنامج مفتكحان بمعنى أف يظؿ قاببلن

لئلضافة ،كالحذؼ ،كالتعديؿ كفؽ المتطمبات كاالحتياجات كاألىداؼ التي تتطكر كتتعادؿ ،كمف الطبيعي أف
تككف البرامج الناجحة لدييا الفرصة لتكظيؼ ىذه المعطيات الناجمة عف التغذية ال ارجعة في تعديؿ ىذا

البرنامج كتطكيره.

إجراءات انفيذ البرنامج:
تسير إجراءات التنفيذ في الخطكات اآلتية:

 )1بناء اختبار الممارسات التأممية كالتأكد مف صدقة كثباتو.
 )2عرض البرنامج كأدكات الدراسة عمى مجمكعة الخبراء في إستراتيجية عباءة الخبير كطرائؽ تدريسيا
كاجراء التعديبلت االزمة.
كيتطمب ذلؾ:

 اختيار مجمكعة مف الطالبات المعممات المسجبلت لمساؽ التدريب العممي بجامعة األزىر.
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 تطبيؽ اختبار الممارسات التأممية عمى مجمكعة البحث قبميان.

 تدريس برنامج إستراتيجية عباءة الخبير لمجمكعة البحث مف الطالبات المعممات.
 تسجيؿ المبلحظات في أثناء التجريب.
 إجراء تعديبلت متتابعة عمى البرنامج.

 تطبيؽ اختبار الممارسات التأممية عمى مجمكعة البحث بعديان.
 التحميؿ اإلحصائي كاختبار فاعمية البرنامج.
مميزات البرنامج:
يتميز البرنامج المستند إلى إستراتيجية عباءة الخبير بمميزات :منيا:
 .1يؤدم إلى تغيرات في الطرؽ التقميدية التي اعتاد المعممكف عمييا في التفكير كالشعكر.

 .2يعمؿ عمى التعمؽ في نفسيات المشاركيف ،كمساعدتيف عمى إطبلؽ ما بداخميف مف طاقات كأفكار.

 .3يعمؿ عمى تطكير ميارات جديدة لمطالبات المشاركات كالتمثيؿ ،كاإللقاء ،كالقدرة عمى الربط كالتحميؿ
كاإلحساس باآلخر ،كالمشاركة ،كاالنتماء لممجمكعة ،كتقبؿ اآلخر ،كاالستماع لمرأم اآلخر ،كاكتساب

ميارات حؿ المشكبلت (سعيد ،كالبمكشي.)6:2007 ،

 .4يربط الطالبات المشاركات باألحداث كيربطيف بالحياة الكاقعية لئلسياـ في بناء مستقبؿ المجتمع ،في جك
مف المتعة.

 .5الطالبات المشاركات كىف مف يضعف القكانيف لمعمؿ كأنيف يضعف قكانيف لئلدارة الصفية.
 .6يتعامؿ بنجاح مع الكاقع التعميمي الفمسطيني.

 .7ال يحتاج لميزانيات ،حيث يعتمد عمى إعماؿ العقؿ كالنشاط الذىني.
 .8التكامؿ بيف المكاد المختمفة عبر إستراتيجية عباءة الخبير.

 .9ال تعتمد عمى الكسائؿ أك األدكات الكيربائية (صالحة.)2014 ،

 .10يفيد جميع المشاركات في خمؽ المعاني كالمشاركة بفاعمية ،فالكؿ في حركة كعمؿ.
 .11يعطي المشاركات نظرة مختمفة عف الحياة.

 .12يحدث تغيي انر في المعرفة التي سكؼ تشكؿ الق اررات المستقبمية في حياتيف.
 .13يمغي ىيكمية السمطة كالنمط المعتاد ألدكار المعمـ.

 .14يم ّكف المشاركات مف استخداـ المغة في سياقات ذات معنى.
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معايير البرنامج:
حددت الباحثة المعايير التي ينبغي مراعاتيا عند إعداد البرنامج المقترح ،كىي:

أ /المعايير الاي راعايا الباحثة في أىداف البرنامج:

 أف تنسؽ األىداؼ التربكية العامة لمبرنامج المقترح.
 أف تككف كاضحة كمحددة بالنسبة لمطالبات المعممات.

 دراسة االتجاىات الحديثة كالعالمية المرتبطة بالممارسات التأممية.
 دراسة مجاالت المعرفة األخرل المرتبطة بإستراتيجية عباءة الخبير.
 تتسـ األفكار كالقضايا المثارة في البرنامج بالكاقعية كالتكازف.

 أف تتبلءـ كقدرات الطالبات المعممات ،كمياراتيف الفكرية ،كتكليد المعرفة ذات المعني ،كاجراء الحكار
التأممي ،كتمبي حاجاتيف ،كتثير أفكارىف ،كرغباتيف ،كميكليف.
 أف تشمؿ قضايا تعميمية مختمفة.

 أف ترتبط بالمستكل األكاديمي ليف.

 أف تؤكد ضركرة األخذ بأسس التنمية المعرفية (معرفة االفتراضات ،كتقكيـ المناقشات ،كاالستنباط،

كاالستنتاج).

 أف تراعي اإلمكانات المادية المتاحة في قاعة التدريب (شاىيف.)26:2014 ،
ب /المعايير الاي ارعايا الباحثة في محاوى البرنامج:
 أف يككف ترجمة لؤلىداؼ المخطط ليا ،كالمتعمقة بتنمية الممارسات التأممية.
 أف يتناسب مع مستكيات الطالبات المعممات ،كيراعي نمكىف الفكرم ،كحاجاتيف ،كميكليف ،كرغباتيف،

كدكافعيف نحك المشاركة.

 أف يرتبط ارتباطان كثيقان بالخبرات المعرفية كاألكاديمية كالتدريبية السابقة لمطالبات المعممات.
 أف يرتبط بالكاقع.

 أف يتـ تنظيمو كفقان لمتنظيـ المنطقي كالسيككلكجي.

 أف يحقؽ مبدأ التنكع في اختيار األمثمة كالقصص كالسيناريكىات كمقاطع الفيديك ،كاألنشطة التدريبية

المصممة ،كالفقرات التعميمية.

 أف يحقؽ مبدأ التكازف مف حيث الشمكؿ كالعمؽ ،بيف الجانبيف النظرم كالعممي.

 أف يراعي مبدأ التكامؿ الرأسي بيف فرصة اكتساب ميارات التفكير مكضكع الدراسة ،كاألفقي في تكليد

المعرفة ،كالحكار كالممارسات التأممية.
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 أف يككف مشكقان لمطالبات المعممات يحببنو كيقبمف عميو.
 أف يككف سيبلن في تطبيقو.

ج /المعايير الاي اعامدت الباحثة عمييا لانمية المماراسات الاأممية:
 المبلحظة كالتأمؿ.

 المناقشة التأممية المستمدة مف المبلحظة اليادفة.
 طرح مجمكعة مف األسئمة التأممية (األسئمة التميميحية) كالتي تقكد إلى تحميؿ المكقؼ التعميمي بناء عمى
العبلقات القائمة األسباب كاألثار المترتبة عمى الحمكؿ لمقضايا محؿ النقاش (الشكعة.)2007 ،

 استثارة دافعية الطالبات المعممات نحك المشاركة كالحكار كالعصؼ الذىني.

 مساعدة الطالبات عمى إبراز خياليف االجتماعي كالثقافي لخمؽ عالـ مف التفكير المشترؾ بجانب العالـ
الكاقعي ،كتتفاعؿ الطالبات مع بعضيف بعضا في العالميف في الكقت ذاتو ،كيتحركف بينيما.

العناصر األساسية في البرنامج لاوظيف إساراايجية عباءة الخبير:
 .1تتكلى الطالبات المسؤكلية بالتدريج إلدارة مشركع في عالـ قصصي خيالي.

 .2يتقاسمف األدكار مع الباحثة؛ ليكف المشاركات في المكقع عمى الصعيديف الفردم كالجماعي ،كيصبحف
زمبلء يمتمكف المعرفة كمنتجات.

 .3تعتمد المشاركات عمى التفكير؛ ليصنعف معنى.
 .4تيتـ المشاركات بأىداؼ الشخصية في القصة الخيالية حيث تشترؾ معيف في األنشطة.
 .5الطالبات المشاركات كالباحثة معان.

 .6تتفاعمف بالدرجة األكلى مثؿ أنفسيف.
 .7يتخيمف أنيف يتفاعمف مثؿ خبيرات يدرف مشركعان.

 .8يتخيمف أنيف يتفاعمف مثؿ أناس آخريف في العالـ الخيالي ييتـ بيف الخبراء.
 .9مع الكقت ،تشترؾ المشاركات في أنشطة ىي في نفس الكقت مياـ منياج ،ككذلؾ ممارسات مينية في
المشركع القصصي الخيالي.

الاخطيط لمادريس عبر إساراايجية عباءة الخبير:
ىناؾ ثبلثة نماذج في التخطيط لتنفيذ إستراتيجية عباءة الخبير:
 .1التخطيط الخطي :كأف تق أر الباحثة قصة أماـ المشاركات ،ثـ تطرح أسئمتيا عمييف بعد قراءتيا ،ثـ تطمب
منيف أف يخترف كمماتيف كرسكماتيف المفضمة.
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 .2تخطيط المشيد الطبيعي :كيككف عبر التفكر في السياؽ الذم يجذب اىتماـ الطالبات المشاركات ،كماذا

ُيعمـ في السياؽ مف ممارسات تعميمية أك مكاضيع مثؿ :مراعاة الفركؽ الفردية ،كمعالجة مشكمة كثافة
الفصكؿ ،كىذا النكع مف التخطيط ىك عمؿ تقاطعات بيف حمقات نظاـ عباءة الخبير (الدراما–
كاالستقصاء– كعباءة الخبير) ،كىك ما تركز عميو الباحثة في البرنامج التعميمي.

 .3التخطيط التقني :كىذا النكع يبدأ بدرس ،ثـ درس آخر ،ثـ نشاط ثـ اختبار (صالحة.)2014،
الاقويم في البرنامج القائم عمى إساراايجية عباءة الخبير:
تعمؿ الباحثة في البرنامج المقترح عمى أدكات التقكيـ اآلتية:

 .1التقكيـ البنائي :كيتـ أثناء العممية التدريبية لتطكير الممارسات التأممية ،حيث يتـ أثناء سير التدريب كفي
نيايتو ،كيتضمف جمع البيانات عف أداء الطالبات المشاركات في البرنامج بغرض تعزيز اإلجابات

الصحيحة ،كتقكيـ اإلجابات الخطأ بيدؼ تعديؿ مسار قدراتيف.

 .2التقكيـ النيائي :كىك نمط تقكيـ في أداة القياس المستخدمة في ىذا البحث الخاصة بقياس تنمية
الممارسات التأممية لمطالبات المعممات (صالح.)56:2005،

مقارحات لاحسين الانفيذ:

 اإلعداد لممكضكع إعدادان جيدان قبؿ العرض ،كالتعرؼ عمى طبيعة المشاركات كميكليف كاىتماماتيف.

 مراعاة التدرج كالعرض المنطقي ،ككذلؾ تنكيع األسمكب كالنبرة الصكتية كالتنغيـ أثناء عممية الشرح
كالتدريب.

 يبدأ التدريب بطرح سؤاؿ يثير الطالبات المشاركات ،كدفعيف إلى التفكير.
 طرح سؤاؿ بعد كؿ مرحمة لتجديد النشاط.

 تثبيت العناصر األساسية عمى لكحة عرض ،لكي تستطيع المشاركات متابعة ما يقاؿ.
 عدـ اإلكثار مف الخركج عف المكضكع كالتركيز عمى القضية البحثية.

 تكييؼ سرعة العرض كسرعة التفكير كميارة العصؼ الذىني حسب سرعة المشاركات.
 استخداـ التمميحات كضرب األمثمة ،مع مراعاة أف تككف مستكحاة مف البيئة كقريبة مف أذىانيف.

 التقكيـ المستمر كالمتابعة مع الحرص دائمان َعمى جذب انتباه المشاركات كاىتماميف كذلؾ مف خبلؿ
التغذية ال ارجعة ،كمف خبلؿ مبلحظتيف لتعبيرات كجكىيف.
 مراعاة استخبلص النتائج كاعبلنيا ،كتكجيو األنظار لترتيب األفكار كتكثيقيا.
 تزكيد المشاركات بالتغذية الراجعة عف أدائيف كالبيانات المتعمقة بذلؾ.
 تزكيد المشاركات بتعميقات مناسبة.
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 إعطاء الفرصة الكافية لممشاركات لمتفكير.

 تكفير الطرؽ المناسبة لمحصكؿ عمى المعمكمات كالمعرفة.
المدة الزمنية لمبرنامج:
تنظيـ الخبرات كالمحتكل لتنفيذ البرنامج في لقاءات محددة بمغ عددىا ( )12لقاء ،عمى مدار شير
كنصؼ ،كعمى أساس أف يتـ التدريب بكاقع ثبلث ساعات في كؿ لقاء ،يكميف في األسبكع ،كبذلؾ بمغ عدد

ساعات البرنامج التدريبي ( )36ساعة تدريبية.
دور الباحثة ضمن البرنامج:

بالرغـ مف أف العممية التدريبية تقكـ عمى عدة أبعاد ،فإف نجاحيا يعتمد بشكؿ كبير عمى الباحثة ،كىذا
الدليؿ يقدـ لمباحثة خطكطان عريضة تكضح دكرىا الذم تقكـ بو ضمف ىذا البرنامج ،كىك:
 .1تكفير بيئة مناسبة داخؿ قاعة التدريب مف حيث:
 إعطاء الكقت المناسب خبلؿ العرض.

 إعطاء الحرية لممشاركات لمتعبير عما يدكر باذىانيف.

 التجديد المستمر في طريقة العرض كالتنكع كالتركيز عمى إستراتيجية عباءة الخبير ككيفية تكظيفيا
لتنمية الممارسات التأممية.

 .2السعي إلى تطكير قدرات الطالبات المعممات ،كذلؾ مف خبلؿ:
 تقديـ العديد مف األنشطة.

 إعطاء الطالبات الفرصة لعرض أفكارىف.
 التشجيع عمى المناقشة كالحكار.
 التطبيقات الفردية كالجماعية.

 .3تقديـ محتكل البرنامج بحماسية كدافعية ،كتشجيع الطالبات عمى تقبؿ تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير

في عمميف المستقبمي كمعممات؛ بحيث يحققف في تدريسيف الميارات البلزمة لتحقيؽ ما يخدـ التأمؿ في
العمؿ.

 .4التخطيط كالتدريس كالتقكيـ في ضكء األسئمة اآلتية:
 ما أنكاع المعرفة المدركسة؟

 ما الميارات التي تمارس مف خبلؿ المعرفة (عقمية ،كلغكية ،كفنية ،كحركية نفسية أك درامية)؟
 ما الذ ارئع الضركرية لتعزيز االحتياجات الخاصة في العممية التعميمية التعممية؟
 ما الذم يعزز الحماس كالدافعية نحك العممية التعميمية؟
88

أسس البرنامج القائم عمى إساراايجية عباءة الخبير:
في ضكء المبررات التي دعت لصياغة البرنامج تـ االستناد إلى األسس اآلتية في بنائو:

 -1األسموب العممي:

اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج عمى أسمكب عممي ،كيتمثؿ ىذا األسمكب بما يمي:
 تحديد القضايا المتضمنة في الد ارسة ،كالتي سيتضمنيا البرنامج.

 تحديد استراتيجيات عباءة الخبير المناسبة لتدريس كؿ قضية تعميمية كالميارات البلزمة.
 عرض البرنامج المقترح عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف؛ إلبداء الرأم فيو كاجراء التعديبلت
البلزمة.

 -2مراعاة الانوع:
كيقصد بو التنكع في ط ارئؽ التدريس كاألنشطة كالكسائؿ التعميمية التعممية كأساليب التقكيـ ،كالذم مف
شأنو أف يضمف فاعمية البرنامج مف قبؿ الطالبات كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

 -3فعالية الطالبات ونشاطين:

مف خبلؿ تشجيع الطالبات كاثارة دكافعيف لمتعمـ ،كذلؾ يعد عنص انر ميمان في تمكف الطالبات مف

البرنامج.

 -4فعالية دور الباحثة:
كتأتي مف خبلؿ تمكنو مف ميارة التساؤؿ كطرح األسئمة ( ،)Questioningكأيضان ميارة السياؽ كالمكقؼ

التعميمي ( )Structuringالمناسب الذم يحدث فيو تعمـ حقيقي ذك معنى.
األىداف الاي ياوقع أن يحققيا البرنامج:

إف التخطيط لبرنامج معيف يتطمب تحديد قائمة بكؿ مف األىداؼ العامة كاألىداؼ السمككية التي يسعى

ىذا البرنامج إلى تحقيقيا ،مف خبلؿ دراسة مكضكعاتو المختمفة ،فمف الخصائص الرئيسة ألم برنامج أف

يككف لو ىدؼ محدد يقكـ عمى أساسو ىذا البرنامج ،كعندما تككف أىداؼ التعميـ كاضحة لمباحثة(القائمة عمى
تنفيذ البرنامج) ،كالطالبة المعممة (التي مف أجميا تـ إعداد البرنامج) فإنو يتحقؽ تعمـ أفضؿ ،كيتحقؽ تقكيـ

أكثر دقة كمكضكعية ،كتصبح الطالبة مقكمان لنفسو بدرجة أفضؿ.

كلكي يمكف الحكـ عمى تحقيؽ برنامج ما لميدؼ الذم بني مف أجمو ،فإنو مف الضركرم ترجمة اليدؼ

العاـ ليذا البرنامج إلى أىداؼ ،لذا فقد قامت الباحثة بصياغة أىداؼ البرنامج الحالي في بداية كؿ درس

(مكقؼ تعميمي) بغرض استخداميا في تقكيـ أداء الطالبات أثناء كبعد دراسة البرنامج.

89

كييدؼ البرنامج أساسان إلى تنمية الممارسات التأممية لمطالبات المتضمنة بالدراسة بتكظيؼ إستراتيجية

عباءة الخبير ،كعمى الرغـ مف أف البرنامج المقترح يركز عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير كيدؼ رئيس
أنو لـ يغفؿ استراتيجيات أخرل قد تمزـ لكصكؿ الطالبات إلى أفضؿ مستكل.
يحقق البرنامج القائم عمى عباءة الخبير األىداف اآلاية:
 تمكيف الطالبات مف التأمؿ في العمؿ.
 زيادة الثقة بأنفسيف.

 اعتماد الطالبات البنائية في القضايا التعميمية.

 تفعيؿ التعمـ التعاكني كالمعتمد عمى التميز كتحقيؽ التنافس.
 خمؽ عبلقة إيجابية بيف الطالبات.

 ربط المعارؼ الجديدة بالمعارؼ السابقة التي تمتمكيا الطالبات.
 تشجيع الطالبات عمى العصؼ الذىني مف خبلؿ طرح األسئمة كالمناقشة كاالستفسار.
 تشجيع الطالبات نحك إبداء تنبؤات كاقعية كقابمة لبلختبار.

 جعؿ الطالبات جاىزات ألدكارىف المستقبمية لمعمؿ بطريقة تفاعمية ،مع خمؽ البيئة التعممية المناسبة
لممتعمميف نحك مكاجية أبرز المشكبلت التي قد تكاجييـ في العممية التعميمية.

 تطكير الخياؿ كاإلبداع.
احديد محاوى البرنامج:

يعد اختيار محتكل البرنامج التعميمي مف أىـ مراحؿ التخطيط ،كيتـ تحديده في ضكء األىداؼ الخاصة
لمبرنامج التعميمي.

كتحدد خمؼ ( )92:2009المحتكل بأنو المعارؼ كالميارات كالمعمكمات التي تتضمنيا المادة

التعميمية ،كييدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ تعميمية منشكدة.

كيتضمف محتكل البرنامج جميع جكانب الخبرة المتكقع مف الطالبات المعممات اكتسابيا بعد نياية

البرنامج ،كقد ركعي في اختيار محتكل البرنامج كاعداده ما يأتي:

 مبلئمة محتكل البرنامج لؤلىداؼ المكضكعة ،كالقدرة عمى تحقيقيا لدل الطالبات.

 تنظيـ المكقؼ بحيث يتضمف المتطمبات األساسية البلزمة لتككيف الميارة المطمكبة لدل الطالبات
المعممات.

 اثارة القضية التعميمية في شكؿ مشكمة ،حتى يتسنى الحكـ عمى مدل تحقيؽ النجاح في التغمب عمييا،
كتقكيـ النتائج.
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 شمكلية محتكل البرنامج عمى جميع جكانب الخبرة كالميارة المطمكب تنميتيا لدل الطالبات المعممات
مينيان كأكاديميان نحك ممارسة التأمؿ في العمؿ التعميمي.

 التنكع كالمركنة؛ بحيث يسمح بالتطكير المستمر.

 مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالبات المعممات ،بحيث تشارؾ كؿ طالبة كفؽ إمكاناتيا كقدراتيا.
 مراعاة الشركط الكاجب تكافرىا في الكسائؿ التدريبية المستخدمة.
 القابمية لمتقكيـ المستمر بأنكاعو(الحيمة..)173:2003 ،
النيج الاشاركي في البرنامج من خالل:
 انخراط الطالبات في صنع المعنى ،بحيث تتناكؿ الطالبة زاكية مف األفكار بحسب ميكليا كرغباتيا.

 الكاقع كالخياؿ :يستخدـ المشارككف خياليـ االجتماعي كالثقافي لخمؽ عالـ مشترؾ ،ال يحؿ العالـ
المتخيؿ فيو محؿ عالـ الفصؿ الدراسي ،كلكف يبدأ إنشاؤه جنبان إلى جنب مع العالـ الكاقعي ،كتتفاعؿ

الباحثة كالطالبات في العالميف في ذات الكقت كيتحركف بينيما.

 تتشارؾ كافة الطالبات في بناء المعرفة مف خبلؿ المناقشة كالتفاكض(طعيمة.)64:2004 ،
واراعي الباحثة عند صياغة وانظيم موضوعات البرنامج مجموعة من االعابارات ىي:
 .1استم اررية عممية التعميـ كالنقاش داخؿ المكضكع الكاحد (القضية التعميمية) بحيث يشتمؿ كؿ مثاؿ عمى
فكرة تؤكد الفكرة التي تسبقيا ،كتميد لمفكرة التي تمييا.

 .2التتابعية في عرض الميارات ،كما ىك الحاؿ داخؿ المكضكع الكاحد.

 .3تقكيـ أمثمة كتدريبات تشترؾ فييا الطالبات المعممات مع الباحثة في حؿ بعضيا داخؿ القاعة في صكرة
تطبيقات كمكاقؼ عمى كؿ ميارة مف الميارات لضماف جدية العمؿ.

 .4تنظيـ الخبرات كالمحتكل التدريبي لتنفيذ البرنامج في لقاءات محددة بمغ عددىا ( )12لقاء ،عمى أساس
أف يتـ ذلؾ بكاقع ( )3ساعات ،بمعدؿ لقاءيف أسبكعيان ،كبمغ عدد ساعات البرنامج ( )36ساعة تدريبية.
أف المنياج التكاممي في ىذه الدراسة ىك تنظيـ لعدة مكضكعات تربكية كاجتماعية
أما الباحثة فترل ّ
(السياؽ) ،ىي في األساس مجمكعة مف المكضكعات التي بينيا قكاسـ مشتركة في صكرة كاسعة متماسكة
متكاممة مخطط ليا ،تزكؿ فييا الحكاجز الصغرل الماثمة بيف اختبلؽ المكضكعات ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ

إجراءات الباحثة في تككينو لمقضايا الفكرية لممكضكعات المختمفة كالقضايا التربكية المشتركة ،كاعتبارىما

أساسان لمتكامؿ الذم يعتبر الميزة الرئيسة في إستراتيجية عباءة الخبير الغرض منيا تحسيف الممارسة التأممية
في العممية التعميمية ألدكار الطالبات كخبراء.
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كيبيف ممحؽ رقـ( )4محتكل المكضكعات التي يتناكليا البرنامج القائـ عمى إستراتيجية عباءة الخبير

لتنمية الممارسات التأممية.

الباحثة والطالبات المعممات داخل الدور:
ميمة الطالبات المعممات داخؿ الدكر كضع أفكار تأممية لتحسيف العممية التعميمية كالتغمب عمى

القضايا التعميمية المقترحة (كثافة الفصكؿ ،الفركؽ الفردية صعكبات التعمـ ،صعكبات القراءة كالكتابة ،السمكؾ
العدكاني ،تعاكف إدارة المدرسة كاألىؿ).
احديد طرائق ادريس البرنامج:
في ضكء فكرة البرنامج المقترح كمحتكاه ،تـ اختيار أسمكب التدريب كاستراتيجيات عباءة الخبير التي

تناسب المشكمة ،كتؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ الخاصة كالعامة لمبرنامج ،مع مراعاة طبيعة الطالبات المعممات
كقدراتيـ ،كمدل تنكع كتكفر الكسائط البصرية كالسمعية كطبيعة المكاف المعد.

كلتدريس الجانب النظرم تـ استخداـ الدكائر كتقاطعيا (الدراما مف أجؿ التعميـ ،كالتعميـ االستقصائي،

كعباءة الخبير) ،كذلؾ لتستطيع المعممة مكاجيتيا فيما بعد ،باإلضافة إلى استخداـ أسمكب المحاضرة
كالمناقشة كالحكار عند الضركرة.
2+

كقد تخمؿ ىذه الطرائؽ كاالستراتيجيات تحركات قامت بيا الباحثة؛ لتسييؿ تحقيؽ محتكل البرنامج

المقترح تتمخص ىذه التحركات في اآلتي:

 .1تحركات التقديـ حيث تبيف الباحثة اليدؼ مف تحديد كؿ القضايا التعميمية المقترحة كأىميتيا كاآلثار
المترتبة عمييا.

 .2تحركات التفسير كخاصة عند الحصكؿ عمى النتائج.
 .3تحركات النقاش حيث يتـ تنشيط مشاركة الطالبات كتفاعميف في كؿ لقاء بأشكاؿ مختمفة.

 .4تحركات االستقصاء حيث يتـ تكفير الفرصة لمطالبات المعممات الكتشاؼ العبلقات كالتكصؿ إلى
استنتاجات كالقياـ بنشاطات إضافية.

 .5تحركات التطبيؽ حيث تقدـ الطالبات المعممات المشكبلت.

 .6كتقكـ الباحثة بيذه التحركات سكاء أثناء تطبيقيا لطريقة العرض أك االكتشاؼ أك حؿ المشكبلت.
احديد أساليب اقويم الطالبات المعممات ضمن البرنامج:
يعد التقكيـ مف أىـ ركائز تخطيط كتنفيذ البرنامج ،كالتأكد مف مدل تحقؽ أىداؼ البرنامج ،كقد تنكعت

طرؽ تقكيـ البرنامج ،ككانت كما يأتي:
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 .1تقكيـ أداء الطالبات المعممات أثناء البرنامج مف خبلؿ أكراؽ العمؿ الجماعي ،كالتفاعؿ داخؿ قاعة
التدريس ،كأكراؽ العمؿ الفردية.

 .2تتـ عممية التقكيـ المرحمي لمطالبات المعممات مف خبلؿ نمكذج معد لذلؾ.

 .3تقكـ كؿ طالبة معممة بإعداد تقرير فردم في نياية الجمسة الثالثة لمبرنامج لتحديد مدل الفائدة التي
حصمت عمييا ،كلتكتسب الباحثة تغذية راجعة لمعالجة جكانب القصكر في األداء كتعزيز جكانب القكة.

 .4تقكـ كؿ طالبة معممة بتعبئة نمكذج خاص بالتقكيـ الفردم في مجمكعتيا الثنائية أك مجمكعة الطالبات
المعممات ككؿ.

 .5كيتـ التقكيـ النيائي مف خبلؿ قدرة الطالبات المعممات عمى شرح القضايا التعميمية في المقاء األخير.
 .6لتكظيؼ إستراتيجيات عباءة الخبير لتدريس ميارات أخرل غير الميارات المتضمنة بالدراسة.

 .7تقكـ كؿ طالبة معممة في نياية البرنامج بتعبئة نمكذج تقكيـ البرنامج ،حيث يشتمؿ عمى ثبلثة نماذج
لمتقكيـ عمى النحك اآلتي:

النموذج األول  :تقكيـ الطالبات المعممات بعد كؿ لقاء مف قبؿ باقي الطالبات المعممات.
النموذج الثاني  :تقكيـ البرنامج مف قبؿ الطالبات المعممات عند نياية كؿ لقاء.

النموذج الثالث  :تقكيـ الباحثة لمطالبات المعممات أثناء المقاءات.

واــــــم انفيذ البرنامج القائم عمى إساراايجيــــة عباءة الخبير لانمية الممارسات الاأممية كما في

الممحق رقم (.)5

األساليب اإلحصائية:

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية) (SPSSكالمعرفة

باسـ  ، Statistical Package for the Social Sciencesفي إجراء التحميبلت اإلحصائية التي تـ

استخداميا في ىذه الدراسة كالمتمثمة في األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .1المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.

 .2معامؿ ارتباط بيرسكف ( ( Pearson Correlation Coefficientإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي.

 .3تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف لمتجزئة النصفية المتساكية ،كمعادلة جتماف لمتجزئة النصفية
غير المتساكية؛ إليجاد معامؿ الثبات.

 .4معامؿ ألفا كركنباخ إليجاد معامؿ الثبات.
 .5اختبار  T- test Paired Samplesلعينتيف مرتبطتيف الختبار فرضيات الدراسة.
 .6اختبار مربع إيتا " "η2لتحديد حجـ التأثير.
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اإلجراءات الانفيذية لمدراسة:

قامت الباحثة ،مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة ،باتباع الخطكات اآلتية:

 .1االطبلع عمى األدب التربكم مف الدراسات السابقة التي تناكلت نفس المكضكع أك مكضكعات ذات
صمة.

 .2إعداد اإلطار النظرم لمد ارسة باالستفادة مف األدب التربكم كالد ارسات السابقة.

 .3تحديد مجتمع الدراسة الذم يتضمف جميع الطالبات المعممات في كمية التربية بجامعة األزىر-غزة
،تخصص (تخصص تعميـ أساسي) البلتي أنييف المستكل الثالث ،كالمسجبلت لمتدريب في برنامج

التربية العممية خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2016/2015ـ ،كالبالغ عددىف ()124

طالبة معممة.

 .4اختيار عينة الدراسة الممثمة في مجمكعة مف الطالبات المعممات مككنة مف ( )24طالبة معممة مف
طالبات كمية التربية بجامعة األزىر -غزة (تخصص التعميـ األساسي).

 .5تحديد أدكات الدراسة المناسبة ،البرنامج التدريبي المقترح كبطاقة مبلحظة األداء ،كمقياس الممارسات
التأممية.

 .6تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة كمف خارج العينة لمتأكد مف صدؽ
كثبات األدكات.

 .7التحقؽ مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة باستخداـ الطرؽ اإلحصائية السميمة.
 .8تطبيؽ مقياس الممارسات التأممية القبمي عمى عينة الدراسة بتاريخ 2014/2/7ـ.

 .9تطبيؽ بطاقة مبلحظة األداء القبمي عمى عينة الدراسة بتاريخ 2014/2/12-8ـ.
 .10قامت الباحثة ببناء البرنامج القائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية الممارسات التأممية،

حيث اشتمؿ عمى (المبلحظة كالتأمؿ ،إعطاء تفسيرات مقنعة ،كاستبعاد المغالطات ،المناقشات كالحكار،
القصص ،كالمجمكعات ،االستنتاجات ،العصؼ الذىني ،كاعطاء نتائج نيائية) ،كتـ عرض البرنامج

عمى محكميف مختصيف (ممحؽ رقـ .)3

 .11كقامت الباحثة بتحكيـ مقياس الممارسات التأممية كفقان لبنكد الميارة األساسية مف قبؿ مجمكعة مف
أساتذة الجامعات؛ مف أجؿ التأكد مف صبلحية المقياس لمتطبيؽ (ممحؽ رقـ.(3

 .12كما قامت قامت الباحثة بإعداد بطاقة مبلحظة األداء ،كاجراء الصدؽ كالثبات ليا (ممحؽ رقـ.)2

 .13تقديـ طمب لعمادة كمية التربية في جامعة األزىر-غزة ممحؽ رقـ ) (7كتمت المكافقة عميو مف قبؿ
العمادة ،كالسماح ليا بتطبيؽ البرنامج عمى طالبات التربية العممية في كمية التربية بالجامعة.
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 .14تقديـ طمب رسمي لبرنامج التربية كالتعميـ بككالة الغكث في غزة عف طريؽ جامعة األزىر ممحؽ رقـ
( )7كتمت المكافقة عميو مف قبؿ ككالة الغكث ،كالسماح ليا بحضكر حصص الطالبات المعممات
(المتدربات) قبؿ كبعد البرنامج.

 .15تقديـ طمب رسمي لك ازرة التربية كالتعميـ عف طريؽ جامعة األزىر ممحؽ رقـ ( )7كتمت المكافقة عميو
مف قبؿ الك ازرة ،كالسماح ليا بحضكر حصص الطالبات المعممات (المتدربات) قبؿ كبعد البرنامج.

 .16البدء بمقاءات البرنامج المقترح مع الطالبات المعممات في إحدل قاعات مبنى كمية التربية في جامعة
األزىر -غزة بداية مف 2014/2/15ـ ،كانتيت في 2014/4/23ـ.

 .17تطبيؽ مقياس الممارسات التأممية البعدم عمى عينة الدراسة.
 .18تطبيؽ بطاقة مبلحظة األداء البعدم عمى عينة الدراسة.

 .19تحميؿ البيانات التي أفرزتيا أدكات الدراسة كمعالجتيا إحصائيان.

 .20التكصؿ إلى إجابات ألسئمة الدراسة كفركضيا مف خبلؿ إستجابات عينة الدراسة ،كتصنيؼ
المعمكمات التي تتضمنيا.

 .21صياغة التكص يات في ضكء نتائج الدراسة ،كمف ثـ اقتراح بعض الدراسات المكممة لمجاؿ الدراسة
الحالية.
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الفصــل اخلامض
ىتائج الدراشة ومياقشتها
ىتائج الدراشة
توصيات الدراشة
مكرتحات الدراشة
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الفصل الخامس
مقدمة:

ناائج الدراسة ومناقشايا

ستقكـ الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تطبيؽ أدكات

الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير كمناقشة ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج ،مف خبلؿ اإلجابة عف تساؤالت الدراسة،
كالتحقؽ مف فركضيا.
ناائج السؤال األول ومناقشايا وافسيرىا:
ينص السؤال األول من أسئمة الدراسة عمى ":ما البرنامج المقارح القائم عمى اوظيف إساراايجية

عباءة الخبير الذي ينمي الممارسات الاأممية لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر؟

كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة

بمكضكع الدراسة الحالية ،كلقد قامت بتكضيح كيفية تصميـ البرنامج كاجراءتو كفؽ المعايير البلزمة ،ثـ تـ
عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف ،حيث خمص إلى الصكرة النيائية المكجكدة في الدراسة ،كقد تمت
اإلشارة إلى البرنامج المقترح بكافة تفاصيمو في الفصؿ الرابع مف فصكؿ ىذه الد ارسة ،كفي مبلحؽ الدراسة

(ممحؽ رقـ.)5

ناائج السؤال الثاني ومناقشايا وافسيرىا:
ينص السؤال الثاني من أسئمة الدراسة عمى ":ما فاعمية البرنامج المقارح القائم عمى اوظيف

إساراايجية عباءة الخبير في انمية الممارسات الاأممية لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر؟
كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ فرض فركض خاصة بالدراسة كىي عمى النحك اآلتي:

 -1ناائج الفرض األول الذي ينص عمى:

" اوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مساوى داللة ( )α ≥ 0.05بين ماوسطي درجات الطالبات
المعممات في الدرجة الكمية عمى بطاقة مالحظة أداء الممارسات الاأممية ألفراد العينة بين الاطبيقين

القبمي والبعدي ،لصالح الاطبيق البعدي".
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كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاختبار (ت)
لعينتيف مرتبطتيف  T- test Paired Samplesعمى بطاقة مبلحظة أداء الممارسات التأممية ألفراد
العينة بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم ،كذلؾ كما يبيف الجدكؿ اآلتي:
جدول ()4
الماوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) ومساوى الداللة لماعرف عمى الفرق بين ماوسطي درجات
الطالبات المعممات في الدرجة الكمية عمى بطاقة مالحظة األداء ألفراد العينة بين الاطبيقين القبمي والبعدي
بطاقة
المالحظة
الدرجة الكمية

الماوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي ()%

قبمي

3.45

0.865

69.0

بعدم

4.26

1.146

85.2

الاطبيق

قيمة
االخابار
"ت"
4.287

قيمة
الداللة
0.000

مساوى الداللة

دالة عند *0.01

 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة

قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية ( )23كمستكل داللة  0.05تساكم 1.71
قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية ( )23كمستكل داللة  0.01تساكم 2.50

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة اختبار  Tتساكم ( )4.287كالقيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 ،0.01كأف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل الداللة ( ،)0.01كىذا يدؿ عمى

كجكد فرؽ معنكم بيف متكسطي درجات الطالبات المعممات في الدرجة الكمية عمى بطاقة مبلحظة أداء
الممارسات التأممية ألفراد العينة بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح االختبار البعدم .كىك ما يعني تحقيؽ

البرنامج المقترح األىداؼ المرجكة منو بتنمية المماراسات التأممية لدل الطالبات المعممات.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى طبيعة البرنامج المقترح القائـ عمى إستراتيجية عباءة الخبير الذم استخدمتو

الباحثة لتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات ،حيث المكضكعات التعميمية كالتربكية كاالجتماعية

التي انطكل عمييا البرنامج كالتي ليا عبلقة بأدكار الطالبات المعممات مستقببلن ،كما أف التسمسؿ في طرح
األفكار كاثارة فكر الطالبات كمعايشتيـ لمحدث في سياؽ تعممي ،حيث اتاحة الفرصة لمطالبات أف يكف في
الدكر كيكتشفف المعرفة بأنفسيف ،كأتاحة الفرصة ليف لمعب دكر الخبير ،كيتعممف مف داخؿ ىذا الدكر كمف
خارجو كترتيب العمميات المطمكبة تجاه كؿ مكضكع تناكلو البرنامج ،كمف ثـ امتمكت الطالبات المعممات

قدـ البرنامج كؿ ذلؾ عف
الخبرة التي يحتجنيا لمتقدـ إلى المرحمة البلحقة ككيفية ممارسة التفكير التأممي ،كقد ّ
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طريؽ عرض المادة العممية متبكعة بأنشطة تدريبية تقيس مدل اكتساب الطالبات لما تـ عرضو ،كتنكعت
ىذه األنشطة بيف أنشطة فردية كأخرل جماعية.

كما أف الباحثة استخدمت عدة كسائؿ في ممارسة األنشطة ،مثؿ :العركض التقديمية ،مقاطع الفيديك،

التسجيبلت الصكتية ،كالعركض المصكرة ،كلكح العرض الكرقي ،كالسبكرة ،األكارؽ كاألقبلـ المتنكعة ،كما تـ
تقديـ التغذية الراجعة لمطالبات عند إتماميف العمؿ ،كتذليؿ العقبات التي تعترض أعماليف ،حيث تـ مف

خبلؿ ما يأتي:

 تنسيؽ مكاعيد المفاءات األسبكعية بعد التشاكر مع الطالبات المعممات.
 اإلجابة عمى استفسارات الطالبات في مجمكعة الدراسة كحؿ المشاكؿ كالعقبات التي تعترضيف أثناء
العمؿ.

 اإلعبلف عف أية تطكرات تخص التدريب.
كتعتقد الباحثة أف إعبلـ الطالبات المعممات بما ىك مطمكب منيف قبؿ بداية التدريب كمعرفتيف
بالمعايير التي سيتـ تقكيميف كفقان ليا ،كالمعايير التي يطمب منيف إظيارىا كتكظيفيا في المشاركة كالتفاعؿ

كالتفكير كالمنافشة داخؿ الدكر لكؿ قضية تناكليا البرنامج ،ساعدىف بشكؿ كبير عمى إنجاز الطالبة المعممة
لممياـ المككمة إلييا بنجاح ،كىك ما قامت بو الباحثة بإعبلـ الطالبات المعممات  -عينة الدراسة -بالمعايير

التي سيتـ تقكيميف بناء عمييا.
 -2ناائج الفرض الثاني الذي ينص عمى:

" اوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مساوى داللة ( )α ≥ 0.05بين ماوسطي درجات الطالبات

المعممات في الدرجة الكمية لمقياس الممارسات الاأممية ألفراد العينة بين الاطبيقين القبمي والبعدي،

لصالح الاطبيق البعدي".

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بالمقارنة بيف متكسطي درجات التطبيؽ القبمي ،كمتكسطي

درجات التطبيؽ البعدم عمى مقياس الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات عينة الدراسة (ف= ،)24
كلذلؾ تـ استخداـ اختبار (ت) لعينتيف مرتبطتيف  ، T- test Paired Samplesكالجدكؿ التالي رقـ ()10
يكضح ذلؾ:
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جدول ()5
الماوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) ومساوى الداللة لماعرف عمى الفرق بين ماوسطي درجات
الطالبات المعممات في الدرجة الكمية عمى مقياس الممارسات الاأممية ألفراد العينة بين الاطبيقين القبمي والبعدي
مقياس
الممارسات

الماوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي ()%

قبمي

57.41

1.07

58.4

بعدم

98.76

1.13

87.0

الاطبيق

الاأممية
الدرجة الكمية

قيمة
االخابار
"ت"
7.246

قيمة
الداللة
0.000

مساوى الداللة

دالة عند *0.01

 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكل داللة

قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية ( )23كمستكل داللة  0.05تساكم 1.71
قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية ( )23كمستكل داللة  0.01تساكم 2.50

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة اختبار  Tتساكم ( )7.246كالقيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم
 ،0.01كأف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل الداللة ( ،)0.01كىذا يدؿ عمى
كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات الطالبات المعممات في الدرجة الكمية لمقياس الممارسات

التأممية بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم .كىك ما يعني تحقيؽ البرنامج المقترح األىداؼ
المرجكة منو بتنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات.

كترل الباحثة أف ذلؾ يشير إلى حدكث تحسف كاضح مممكس في أداء المجمكعتيف بعد تطبيؽ البرنامج

تأثير إيجابيان لمبرنامج المقترح في تنمية الممارسات التأممية لمجمكعة الطالبات
المقترح ،أم أف ىناؾ
ان

المعممات مف أفراد العينة.
كىذه

النتيجة

اتفقت

مع

دراسة

(صالحة،)2014،

كدراسة

(عكض

اهلل،)2013،

كدراسة( ، )Sayers,2011كدراسة ( ،)Chan,2009كدراسة ( ،)Taylor,2009كدراسة (،)Hymers,2009
كىذا يعني أىمية األنشطة الدرامية في تحسيف العممية التعميمية ،كبذلؾ يككف مف الضركرة ألف يككف لدل

المعمـ خبرة كاسعة في الدراما مف خبلؿ تكظيؼ استراتيجية عباءة الخبير.
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 -3ناائج الفرض الثالث الذي ينص عمى:

" يوجد فاعمية لمبرنامج المقارح القائم عمى اوظيف إساراايجية عباءة الخبير في انمية الممارسات

الاأممية لدى الطالبات المعممات في جامعة األزىر بفمسطين".

كلمتحقؽ مف ىذا الفرض الذم يتعرض لمدل فاعمية البرنامج في تنمية الممارسات التأممية لدل

الطالبات المعممات ،تـ حساب نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ  Blakeلتنمية الممارسات التأممية لمطالبات

المعممات ،كقد اعتمدت الباحثة نسبة كسب أعمى مف  ،1.2كلتقدير نسبة الكسب استخدمت الباحثة المعادلة

التالية:

المتكسط البعدم -المتكسط القبمي

المتكسط البعدم -المتكسط القبمي

معامؿ ببلؾ =

+
النياية العظمي

النياية العظمي -المتكسط القبمي

كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول ()6
نسبة الكسب المعدل لالخابار ككل

ً
المجال

عدد الفقرات

النياية العظمى

الماوسط القبمي

الماوسط البعدي

المقياس ككل

29

145

57.41

98.76

نسبة الكسب المعدل
"بالك"

0.75

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ عمى المقياس ككؿ بمغت ( ،)0.75كتعزك
الباحثة ىذه النتيجة لمخبرات السابقة لدل الطالبات المعممات ،خاصة أنيـ عمى في النسة األخيرة مف الدراسة

الجامعية فمحصمة العمـ كالمعرفة كالخبرة تراكمت لدييـ ،كما أف البرامج اإلثرائية غالبان ما يككف التقدـ في
مستكل الطالبات محدكد مما يؤثر عمى ىذه النتيجة .لذلؾ قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير إلستراتيجية
عباءة الخبير في تنمية الممارسات التأممية باستخداـ مربع إيتا ( )η2لدل الطالبات المعممات ،كالجدكؿ التالي

رقـ ( )7يكضح ذلؾ:
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جدول ()7

قيمة "ت" وقيمة مربع إياا "  " η2واقدير حجم الاأثير إلساراايجية عباءة الخبير
عمى مقياس الممارسات الاأممية لدى الطالبات المعممات

ً
مقياس الممارسات
الاأممية

الدرجة الكمية

قيمة "ت"

قيمة "" η2

حجم الاأثير

7.246

0.687

كبير

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مربع إيتا كالذم يقيس حجـ تأثير البرنامج إلستراتيجية عباءة الخبير في
تنمية الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات بجامعة األزىر ذات تأثير كبير.

كىك ما يؤكد عمى أف استخداـ البرنامج المقترح كاف لو أثر كبير في تنمية الممارسات التأممية لدل

الطالبات المعممات كبما يعكس تكظيؼ الطالبة المعممة ليذه الممارسات في أدكراىا المستقبمية في عممية
التدريس.

واعزو الباحثة األثر الكبير لمبرنامج التدريبي كالذم كشفت عنو المعالجة اإلحصائية إلى مجمكعة مف

األسباب:
 .1تمبية البرنامج المقترح لبعض االحتياجات لدل الطالبات المعممات ال سيما فيما يتعمؽ بمنح الطالبات
المعممات فرصان لمتفكير كالتأمؿ كالتعبير عف الذات ،كالتفاعؿ المثمر مع المجمكعة ،كىك ما جعؿ
البرنامج يمقى إقباالن جيدان مف الطالبات المعممات.

 .2صمـ البرنامج المقترح كركعي فيو تكفر السبلسة كالسيكلة ألجؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾ ،عبلكة عمى أف
إستراتيجية عباءة الخبير تتضمف ميارات تمثؿ لعب دكر الخبير كأف تككف الطالبة صاحبة التجربة ،مما
يساعدىا عمى تنمية الممارسات التأممية.

 .3صممت األنشطة التدريبية بأساليب متنكعة كمختمفة تتناسب مع االتجاىات الحديثة في التدريب
كالتدريس.

منيف
 .4أثار البرنامج التدريبي دافعية الطالبات المعممات كأكجد بينيف منافسة عمى أف يككف عمؿ كؿ
ّ
األفضؿ كىك ما أدل إلى جعميف أكثر انخراطان كاندماجان كزيادة إنتاجيتيف نحك المكضكعات التعميمية ذات
صمة بالعممية التعميمية التعممية كبيئة الطالبة ،كقد ساعد ذلؾ في تبني الطالبات المعممات القضية

التعميمية المثارة ،كشعكرىف بأنيف جزء منيا كمف حميا.

 .5قسـ المحتكل التدريبي إلى جمسات تدريبية بحيث تشتمؿ كؿ جمسة تدريبية عمى أىداؼ كأنشطة تطبيقية
كمكاد عممية.
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 .6استخداـ الكسائؿ التعميمية كالتدريبية المتقدمة مف خبلؿ الحاسكب  ،كجياز العرض ،كلكحة ستاند كرقي،
كالتطبيؽ المباشر عمى أكارؽ بركستر كبيرة تتضمف أنشطة تدريبية كرسكمات كصكر.

 .7فمسفة إستراتيجية عباءة الخبير التي تتطمب مف الطالبات المعممات أداء ميمات تتطكر فييا قدراتيف مف
خبلؿ استثمار الطاقات الكامنة التي يتمتعف بيا مما يحفزىف في تحسيف نكعية أدائيف.

 .8تقديـ التغذية الراجعة كالمتابعة المستمرة لمطالبات المعممات خبلؿ فترة التطبيؽ.

 .9حرص الطالبات المعممات عمى تطكير ممارستيف التأممية ،حيث اىتماميف بالتفكير كالنقاش كبذؿ الجيكد

نحك تأطير القضية التعميمية كالتربكية كاالجتماعية المثارة لمكصكؿ إلى حؿ أك اتخاذ قرار ،كضمف ىذه

الجيكد طرحيف لمعديد مف البدائؿ الممكنة لمعالجة القضية مف خبلؿ النقاش كالتشاكر كالعصؼ الذىني
كالحكار كالتفكر كالتأمؿ كالتفاكض كالتعبير عف الذات.

 .10المتابعة المستمرة ألعماؿ الطالبات المعممات كاإلجابة عمى استفسارتيف كتكجيييف في إنجاز المياـ
التي أدل الطالبات المعممات فييا أدكار الخبراء.
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اوصيات الدراسة:
في ضكء نتائج الدراسة ،كنتائج فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى تكظيؼ إستراتيجية عباءة الخبير لتنمية
الممارسات التأممية لدل الطالبات المعممات ،فإف الباحثة تكصي بما يأتي:

 .1ضركرة االستفادة مف فكرة البرنامج كتطبيقو في كميات التربية في الجامعات الفمسطينية لجميع
تخصصات كمية التربية؛ لما ليا مف أثر في تنمية الممارسات التأممية ،كتطكير برنامج التربية العممية.

 .2العمؿ عمى تطبيؽ البرنامج المقترح في كؿ مف ك ازرة التربية كالتعميـ كككالة الغكث ،مف خبلؿ عمؿ
دكرات باستخداـ إستراتيجية عباءة الخبير لممعمميف كالمعممات في كافة التخصصات أثناء الخدمة؛
لتطكير أدائيـ التدريسي.

 .3الخركج بالطمبة المعمميف عف أدكارىـ التقميدية في التعميـ الجامعي ،بحيث يقكـ األساتذة الجامعييف
باستخداـ أساليب كاستراتيجيات حديثة في تدريسيـ لمساقات طرؽ التدريس منيا إستراتيجية عباءة الخبير،
كمحاكلة كسر الفجكة بيف الجانبيف النظرم كالعممي.

 .4تنظيـ ندكات كلقاءات كمناقشات لتعريؼ الطمبة المعمميف بإستراتيجية عباءة الخبير ،كالممارسات التأممية؛
حتى يستطيعكا استخداميا كرفع مف مستكل أدائيـ التدريسي مستقببلن.

 .5تشجيع الطمبة المعمميف عمى الممارسة التأممية في أعماليـ كاجراء الحكار مع مشرفييـ كمناقشة نقاط
قكتيـ كنقاط الضعؼ كنقد الذات.

 .6تصميـ مكضكعات كدركس متنكعة يتـ إعدادىا كشرحيا كتنفيذىا مف خبلؿ إستراتيجية عباءة الخبير
يشرؼ عمييما مدربكف في تعميـ المحتكل التعميمي.

 .7تدريب المشرفيف التربكييف القائميف عمى برامج التربية العممية في الجامعات الفمسطينية عمى استخداـ
استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة كفي مقدمتيا إستراتيجية عباءة الخبير؛ لما أثبتتو مف فاعمية في تنمية

الممارسات التأممية.
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مقارحات الدراسة:
في ضكء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء المزيد مف البحكث كالد ارسات في المجاالت اآلتية
استكماالن لد ارستيا:

 .1إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية الستخداـ إستراتيجية عباءة الخبير في تنمية ميارات التفكير الناقد.
 .2إجراء المزيد مف الد ارسات المماثمة لمد ارسة الحالية كفي الميداف كالمكضكع نفسييما ،كلكف باختيار قضايا
تربكية كتعميمية كنفسية كاجتماعية مختمفة كأثرىا في تنمية الممارسات التأممية كالتعمـ التعاكني ،كحؿ
المشكبلت ،كاتخاذ القرار ،كمستكل التحصيؿ ،كاالتجاىات كالدافعية نحك التعمـ.
 .3إجراء المزيد مف الدراسات المماثمة ،كالتي تتناكؿ عينات مختمفة عف عينة الدراسة الحالية مف طمبة
المرحمة األساسية كالثانكية كالتعميـ الجامعي.
 .4إجراء دراسة حكؿ اتجاىات المشرفيف التربكييف حكؿ استخداـ إستراتيجية عباءة الخبير في العممية
التعميمية.

105

املــراجـع

106

المراجع
أوالً :المراجع بالمغة العربية:
أ -المصادر:

 .1مف ىدم القرآف الكريـ.

ب -المراجع:
 .2إبراىيـ ،عطيات ( .)2011أثر استخداـ شبكات التفكير البصرم في تدريس العمكـ عمى التحصيؿ
الدراسي كتنمية كميارات التفكير التأممي لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط بالمممكة العربية السعكدية،

مجمة الاربية العممية ،)1(14 ،ص .141-103

 .3أبك حميبو ،تغريد عبد اهلل ( .)2011اطوير الادريب الميداني لمطمبة المعممين بكميات الاربية بالجامعات

الفمسطينية لمواجية الاحديات المعاصرة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ أصكؿ التربية ،كمية التربية،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 .4إبراىيـ ،مجدم عزيز ( .)2005الافكير من منظور اربوي -اعريفو وطبيعاو وميارااو وأنماطو ،عالـ
الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،القاىرة :مصر.
 .5أحمد ،فاطمة كماؿ ( .)2000فاعمية برنامج مقترح لمتدريس التأممي قائـ عمى النظرية البنائية لتحسيف
األداء التدريسي كتنمية االتجاه نحك النمك الميني لدل طالبات شعبة االقتصاد المنزلي ،د ارسات في

المناىج وطرق الادريس ،مصر ،العدد ) ،(142ص.99-60

 .6أحمدػ ،مناؿ ( .)2005اإلعداد الميني ألعضاء ىيئة التدريس في ضكء الفكر التربكم المعاصر ،ورقة
عمل ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.

 .7األغا ،إحساف كالمكلك ،فتحية ( .)2009أساليب ادريس العموم ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 .8أبك السكراف ،حناف مطاكع ( .)2006أثر ادريس برنامج مقارح في الجبر عمى انمية قدرات الافكير
االساداللي لدى طالبات الصف السادس بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية البنات،

برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف جامعة عيف شمس كجامعة األقصى بفمسطيف :غزة.

107

 .9أبك النجا ،عبداهلل عبدالنبي ( .)2008فعالية استخداـ التدريس التأممي في تنمية بعض ميارات التذكؽ

األدبي لدل الطبلب المعمميف بكمية التربية ،مجمة الثقافة والانمية ،مصر ،المجمد ،1العدد 33ػ  ،ص

568-537
 .10أبك عمشة ،خالد ( .)2006أىمية الافكير الاأممي وأثره في اعميم الطمبة ،رسالة دكتكراه غير
منشكرة ،العمكـ التربكية ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف ،األردف.
 .11أبك السميد ،عبيدات ( .)2007اساراايجيات الادريس في القرن الحادي والعشرين (دليؿ المعمـ
كالمشرؼ التربكم) ،ط ،دار الفكر :عماف.
 .12إسماعيؿ ،درداح حسف (.)2000ااجاىات طمبة كمية الاربية الحكومية بمحافظات غزة نحو الاربية

العممية وعالقايا بالدافعية لإلنجاز ،رسالة ماجستير غير منشكر ،كمية التربية ،برنامج الدراسات

المشترؾ مع جامعة األقصى ،غزة.
 .13أبك صكاكيف ،راشد محمد ( .)2010الكفايات التعميمية البلزمة لمطمبة المعمميف تخصص معمـ صؼ

في كمية التربية بجامعة األزىر مف كجية نظرىـ في ضكء احتياجاتيـ التدريبية ،مجمة الجامعة اإلسالمية

(سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،المجمد  ،18العدد ،2غزة ،فمسطيف ،ص.398-359

 .14أبك الييجا ،فؤاد حسيف ( .)2003الاربية العممية – دليل عمل المشرفين والطالب والمعممين ،ط
 ،1دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف :األردف.
 .15أميف ،مانيرفا رشدم ( .)2004تصكر مقترح لتقكيـ أداء طالب معمـ التربية العممية في كمية التربية،
جامعة حمكاف ،مجمة دراسات اربوية واجاماعية ،المجمد العاشر ،العدد الرابع ،ص180-.161

 .16أبك نحؿ ،محمد عبد اهلل ( .)2010ميارات الافكير الاأممي في محاوى منياج الاربية اإلسالمية
لمصف العاشر األساسي ومدى اكاساب الطمبة ليا ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ

التدريس ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 .17اكسترماف ،كككتكامب ) .(2002الممارسة الاربوية لماربويين ،مشكمة احسين الاعميم والحاجة إلى
حميا ،ط ، 1ترجمة منير حكراني ،العيف :دار الكتاب الجامعي.

108

 .18بركات ،زياد

أميف ( .)2005العبلقة بيف التفكير التأممي كالتحصيؿ لدل عينة مف الطبلب

الجمعييف كطبلب الثانكية العامة في ضكء بعض المتغيرات الديمغرافية ،مجمة العموم الاربوية والنفسية،

كمية التربية جامعة البحريف ،)4( 6 ،ص .126-97
 .19بمجكف ،ككثر جميؿ سالـ ( .)2005فعالية كسائط التعميـ عبر اإلنترنت في تنمية بعض كفاءات

تدريس العمكـ لدل الطالبات المعممات بكمية التربية لمبنات ،مجمة دراسات في المناىج وطرق الادريس،

المجمكعة ،36العدد  ،118كمية التربية  ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.
 .20بمجكف ،ككثر جميؿ سالـ ( .)2010مدل إتقاف معممي العمكـ لممارسات التدريس التأممي كعبلقتو

بمستكل الكفاءة التدريسية لدييـ ،المقاء السنوي الخامس عشر :تطكير التعميـ ،رؤل كنماذج كمتطمبات،

السعكدية ،ص ص.730-706
 .21بخش ،ىالة طو عبداهلل ( .)2003فعالية برنامج مقترح لمتدريس التأممي في تطكير التربية العممية

بكميات التربية بالمممكة العربية السعكدية ،د ارسات في المناىج وطرق الادريس ،مصر ،العدد ،90ص

. 295-271
 .22البعمي ،ابراىيـ ( .)2006كحدة مقترحة في الفيزياء قائمة عمى االستقصاء لتنمية التفكير التأممي
كاالتجاه نحك المادة لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم ،مجمة دراسات في المناىج وطرق الادريس ،كمية

التربية ،جامعة عيف شمس ،العدد  ،111ص .55-14
 .23حماد ،خميؿ ( .)2009تصكر مقترح لمتغمب عمى المشكبلت التي تكاجو الطالب المعمـ أثناء التدريب
الميداني ،يكـ دراسي بعنكاف ":الادريب الميداني بين أداء الطالب المعمم واوجييات المشرف الاربوي
واإلدارة المدرسية" ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .24حجي ،أحمد إسماعيؿ) .)2004تككيف المعمـ  ..متى؟ كلماذا؟ ككيؼ يتـ عندنا في ضكء ما يفعمو
اآلخركف؟ الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ،المؤامر العممي السادس عشر ،تككيف المعمـ،

المجمد ( ،)2يكليك ،ص .815-807
 .25الجفرم ،ابتساـ حسيف ( .)2005دكر معممة المغة االنجميزية المتعاكنة في إكساب الميارات
التدريسية لمطالبات المعممات بقسـ المغة االنجميزية بجامعة أـ القرل ،مجمة كمية الاربية وعمم النفس،
جامعة عيف شمس ،مجمد ، 1عدد  ، 29ص.129 - 91

109

 .26الجبر ،جبر بف محمد ( .)2013فاعمية استخداـ أدكات التدريس التأممي في تنمية حؿ مشكبلت
اإلدارة الصفية لدل الطبلب المعمميف في تخصص العمكـ بكمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد ،المجمة

الدولية لألبحاث الاربوية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة العدد ،3ص 128 -91

 .27جبر ،دعاء فيمي ( .)2004تفكير مغاير كتنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي لدل األطفاؿ،
مجمة القراءة والمعرفة ،العدد  ،46جامعة عيف شمس :القاىرة.

 .28جركاف ،فتحي عبد الرحمف( .)2002اعميم الافكير مفاىيم واطبيقات ،الطبعة الثانية ،دار الفكر
لمطباعة كالنشر ،عماف :األردف.
 .29الحارثي ،حصة بنت حسف ( .)2011أثر األسئمة السابرة في انمية الافكير الاأممي والاحصيل
الدراسي في مقرر العموم لدى طالبات الصف األول الماوسط في مدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،فسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل :السعكدية.
 .30الحارثي ،مسمـ إبراىيـ ( .)1999اعميم الافكير في مدارس الرياض ،عالـ الكتاب الحديث ،عماف:
األردف.
 .31حماد ،شريؼ ( .)2005كاقع التربية العممية في مناطؽ جامعة القدس المفتكحة بمحافظات غزة مف
كجية نظر الدارسيف ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد الثالث ،العدد األكؿ ،ص .193 -171

 .32حمداف ،محمد زياد ( .)2001الاربية الميدانية – مفاىيميا وكفاياايا واطبيقاايا المدرسية ،الطبعة
السابعة ،دار التربية الحديثة ،دمشؽ.
 .33حكالة ،سيير ،كمحمد ،مصطفى ( .)2005إعداد المعمم انمية وادريبة ،ط ،1دار الفكر ،عماف:
األردف.
 .34الحيمة ،محمد ( .)2003اكنولوجيا الاعميم بين النظرية والاطبيق ،مكتبة الرشد ،الرياض ،السعكدية.
 .35خضر ،فخرم ( .)2006طرائق ادريس الدراسات االجاماعية ،ط ،1دار الميسرة لمنشر ،عماف:
األردف.

 .36خمؼ ،أمؿ السيد ( )2009التدريس المصغر التأممي ككسيمة لتنمية بعض الميارات ،التدريسية لدل
الطالبة المعممة ،د ارسات الطفولة ،مصر ،المجمد ( ،)12العدد ( ،)44ص .104-87

110

 .37الخطايبة ،ماجد ( .)2002الاربية العممية األسس النظرية واطبيقاايا ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،
عماف :األردف.
 .38دركيش ،إبراىيـ السيد ( .)2002مدل استخداـ أنشطة التفكير اإلبداعي لدل الطمبة المعمميف في

برنامج التربية العممية كالمعمميف في الخدمة في مراحؿ تدريس التربية الفنية "دراسة ميداني" ،مجمة
دراسات اربوية واجاماعية ،مجمد  ،8عدد  ،4جامعة حمكاف ،القاىرة ،مصر ،ص .265 -235

 .39الديب ،ماجد ( .)2002فعالية برنامج مقارح في انمية الافكير لدى طمبة المرحمة الثانوية
بمحافظات غزة ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة عيف شمس ،كمية البنات.

 .40الدريج ،محمد ،كجمؿ ،محمد ( .)2005الادريس المصغر الاكوين والانمية المينية لممعممين ،ط،1
دار الكتاب الجامعي ،العيف ،اإلمارات العربية المتحدة.
 .41ارشد ،حازـ محمكد ( .)2003فاعمية التدريس التأممي في تنمية بعض الكفايات البلزمة لمعممي المغة
العربية لمتبلميذ ثنائيي المغة ،مجمة القراءة والمعرفة ،مصر ،العدد  ،25ص .194 -151

 .42راشد ،عمي ( .)2002خصائص المعمم العصري وأدواره ،دار الفكر العربي ،القاىرة :مصر.
 .43راشد ،عمي ( .)1996اخايار المعمم واعداده – دليل الاربية العممية ،الكتاب الثاني ،دار الفكر
العربي ،القاىرة :مصر.
 .44زيتكف ،عايش( .)2007النظرية البنائية واساراايجيات ادريس العموم ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،
عماف :األردف.
 .45الساعدم ،آيات محمد جبر ( .)2001أثر اساخدام أنموذج العرض المباشر في احصيل طالبات
الصف الثاني الماوسط في مادة الرياضيات ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة بغداد.

 .46سعيد ،أمبك ،البمكشي ،محمد عمي ( .)2007قياس فاعمية استخداـ خرائط التفكير لخطكات تنفيذ
إستراتيجية التخيؿ المكجو ،مجمة كمية الاربية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،)23(21 ،ص .30-1

 .47سميماف ،جماؿ ( .)2003التربية العممية كمشكبلتيا مف كجية نظر طمبة دبمكـ التأىيؿ التربكم،
المجمة العربية لماربية ،)1(23 ،ص .149-123
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 .48سعادة ،جكدت ( .)2003ادريس ميارات الافكير مع مئات األمثمة الاطبيقية ،دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع ،نابمس :فمسطيف.
 .49سميماف ،سناء( .)2011الافكير أساسيااو وأنواعو اعميمو وانمية ميارااو ،مكتبة عالـ الكتب :
األردف.
 .50السميـ ،مبلؾ محمد( .)2009فاعمية التعمـ التأممي في تنمية المفاىيـ الكيميائية كالتفكير التأممي

كتنظيـ الذات لمتعمـ لدل طالبات المرحمة الثانكية ،د ارسات في المناىج وطرق الادريس ،مصر ،العدد

( .)147ص .128-90
 .51سبلمة ،جماؿ أحمد ( .)2001فاعمية التدريب الميداني في تنمية الميارات التدريسية لدل الطبلب
المعمميف ،مجمة عالم الاربية ،عدد ، 3جزء ، 2ص. 122- 142

 .52السعيد ،سعيد محمد ( .)2006التربية العممية كاعداد معممي المستقبؿ ،مجمة دراسات في المناىج
وطرق الادريس ،المجمد التاسع ،العدد  ،113القاىرة ،مصر ،ص .28-13

 .53شاىيف ،محمد ( .)2007تقكيـ برنامج التربية العممية في جامعة القدس المفتكحة ،مجمة جامعة
األقصى ،المجمد الحادم عشر ،العدد األكؿ ،غزة ،فمسطيف.

 .54شاىيف ،محمد أحمد ( .)2010مشكبلت التطبيؽ الميداني لمقرر التربية العممية في جامعة القدس

المفتكحة مف كجية نظر الدارسيف ،المجمة الفمسطينية لماربية المفاوحة عن بعد ،فمسطيف ،المجمد، 2

العدد ، 4ص .74-45
 .55شاىيف ،محمد عبد الفتاح ( .)2012كاقع الممارسات التأممية ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة

القدس المفتكحة كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك التطكر الميني الذاتي في ضكء بعض المتغيرات ،مجمة جامعة
األزىر بغزة ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،المجمد  ، 14العدد ،2ص .208-181

 .56شاىيف ،محمد عبد الفتاح ( .)2014أثر االختبارات التككينية المتتابعة في مبحث العمكـ العامة
لمصؼ التاسع األساسي عمى التحصيؿ الدراسي كدافعية اإلنجاز كالممارسات التأممية ،مجمة جامعة

األقصى (سمسمة العمكـ اإلنسانية) المجمد الثامف عشر ،العدد األكؿ ،المجمد الثامف عشر ،العدد األكؿ،

ص .57-17
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 .57شديفات ،يحيى كعميماف ،عمي ( .)2004مدل اكتساب طمبة جامعة آؿ البيت في األردف لمكفايات
التعميمية في مساؽ التربية العممية ،مجمة جامعة دمشق ،مجمد  ،20عدد ،2ص .177 -147

 .58الشمراني ،سعيد كالجساس ،راشد (1426ق) .دليل قسم المناىج وطرق الادريس ،ط ،3الرياض:
جامعة الممؾ سعكد.
 .59الشكعة ،عمي ( .)2007مستكل التفكير التأممي لدل طمبة البكالكريكس كالدراسات العميا في جامعة

النجاح الكطنية ،مجمة جامعة النجاح الوطنية لألبحاث(العموم اإلنسانية) ،)4( 21 ،ص -1145
.1162

 .60شمبي ،مصطفى ( .)2000الاربية اإلسالمية أسسيا-طرائقيا -كفايات معمميا ،ط ،1دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.
 .61الشيخ عمي ،أيمف ( .)2002اطوير أداء طالبات المغة العربية في الاربية العم لية بكمية الاربية
الحكومية بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية برنامج الدراسات المشترؾ مع جامعة األقصى.

 .62صالح ،محمد صالح( .)2005الكفاءة الذاتية كما يدركيا معممك العمكـ قبؿ كأثناء الخدمة :د ارسة
تقكيمية ،المؤتمر العممي التاسع :معوقات الاربية العممية في الوطن العربي :الاشخيص والحمول،

اإلسماعيمية ،مصر.
 .63صالحة ،بساـ حسيف ( .)2014أثر برنامج اعميمي قائم عمى إساراايجية عباءة الخبير في انمية
ميارات القدرة عمى حل المشكالت لدى طمبة الصف السادس بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ تدريس ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.
 .64صبرم ،خكلة كأبك دقة ،سناء ( .)2004دراسة تقييميو لكاقع التربية العممية في كميات التربية
كالجامعات الفمسطينية"  ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،مجمد ، 12عدد ،1ص .239 -219

 .65طاشماف ،غازم ،كالخريش ،سعكد ( .)2012أثر استخداـ استراتيجيتي الذكاءات المتعددة ،كالخرائط

المفاىيمية ،في تنمية التفكير التأممي في مبحث جغرافيا الكطف العربي لدل طمبة معمـ الصؼ في جامعة

اإلسراء في(األردف) ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات الاربوية والنفسية ،المجمد العشريف ،يناير،
العدد األكؿ ،ص .281 -243
 .66طعيمة ،رشيد ( .)2004احميل المحاوى في العموم اإلنسانية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر.
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 .67عبد الحميد ،عبد العزيز ( .)2011أثر تصميـ إستراتيجية لمتعمـ اإللكتركني قائمة عمى التكليؼ بيف
أساليب التعمـ النشط عبر الكيب كميارات التنظيـ الذاتي لمتعمـ عمى كؿ مف التحصيؿ كاستراتيجيات

التعمـ اإللكتركني المنظـ ذاتيان كتنمية ميارات التفكير التأممي ،مجمة كمية الاربية ،جامعة المنصكرة75 ،

( ،)2الجزء الثاني ،ص .347 -317

 .68عبد الكىاب ،فاطمة محمد ( .)2005فعالية استخداـ بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في

تحصيؿ الفيزياء كتنمية التفكير التأممي كاالتجاه نحك استخداميا لدل طبلب الثاني الثانكم األزىرم،

مجمة الاربية العممية( ،الجمعية المصرية لمتربية العممية) ،ع ، 4ـ ، 8كمية التربية .ص .213-159

 .69عبيد ،كليـ كعفانة ،عزك ( .)2003الافكير والمنيج المدرسي ،ط ،1مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع،
بيركت :لبناف.
 .70عبيدات ،سييؿ أحمد (.)2007إعداد المعممين وانميايم ،جدا ار لمكتاب العالمي ،عماف :األردف.
 .71عبيدات ،ذكقاف كأبك السميد ،سييمة ( .)2007اساراايجيات الادريس في القرن الحادي والعشرين،
دليؿ المعمـ كالمشرؼ التربكم ،دار الفكر :عماف.
 .72العبد الكريـ ،راشد بف حسيف ( .)2004الممارسة التأممية أسمكب لمنمك الميني ،ورقة عمل :مقدمة
لمقاء رؤساء أقسام إشراف الاربية اإلسالمية والمنعقد في جده ،السعكدية.

 .73العارضة ،محمد ( .)2009أثر برنامج تدريبي لمتفكير التأممي عمى أسمكب المعالجة الذىنية في

التعمـ لدل طالبات كمية األميرة عالية الجامعية ،مجمة بحوث الاربية اليومية ،المجمد  ،14ص -457
.479

 .74العجمي ،لبنى حسيف ( .)2006كاقع برنامج التربية العممية في كميات التربية لمبنات األقساـ العممية

بابيا مف كجية نظر الطالبة المعممة ،مجمة الاربية العممية ،المجمد ، 9العدد  ،4السعكدية ،ص-179

.212
 .75عفانة ،عزك ،كالمكلك ،فتحية ( .)2002مستكل ميارات التفكير التأممي في مشكبلت التدريب
الميداني لدل طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة ،مجمة الجمعية المصرية لماربية العممية ،كمية
التربية عيف شمس ،العدد األكؿ شير مارس ،المجمد ،)1( 5ص 36-1
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 .76عفانة ،عزك ( .)2003مستكل ميارات التفكير الناقد لدل طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية،
بغزة" ،مجمة القراءة والمعرفة" ،العدد  ،45جامعة عيف شمس :القاىرة.

 .77عطار ،عبد اهلل ككنسارة ،احساف ( .)2005مدل استفادة طمبة كمية التربية العممية مف المعمـ

المتعاكف في مجاؿ استخداـ الكسائؿ التعميمية مف كجية نظر الطالب المعمـ ،مجمة دراسات اربوية
واجاماعية ،مجمد  ، 11عدد ، 3ص .125-99

 .78العمايرة ،محمد حسف ( .)2003مشكبلت التربية العممية كما يراىا طمبة الفصؿ الثامف في كمية
العمكـ التربكية الجامعية /األكنركا" ،مجمة العموم الاربوية ،العدد الرابع ،ص.194 - 159

 .79عمايرة ،أحمد عبد الكريـ (.)2005أثر دورة الاعمم وخرائط المفاىيم في الافكير الاأممي والاحصيل
لدى طمبو الصف العاشر في الاربية الوطنية والمدنية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة اليرمكؾ،
اربد ،األردف.
 .80العماكم ،جيياف أحمد ( .)2009أثر اساخدام طريقة لعب األدوار في ادريس القراءة عمى انمية
الافكير الاأممي لدى طمبة الصف الثالث األساسي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ

التدريس ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 .81عمراف ،محمد كالعجمي ،محمد ( .)2005أسس عمم النفس الاربوي ،رؤية اربوية إسالميو
معاصره ،الككيت ،مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع ،بيركت :لبناف.

 .82عمر ،سعاد محمد ( .)2009فاعمية استخداـ التدريس التأممي في تدريس الفمسفة عمى تنمية التفكير
اإلبداعي كاالتجاه نحك المادة لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم ،د ارسات في المناىج وطرق الادريس،

مصر ،العدد ( )147ص .65-15
 .83عكض اهلل ،كريمة ( .)2013اساخدام نيج عباءة الخبير في اعميم العموم عبر سياق الدراما،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة بيرزيت :بيرزيت ،فمسطيف.
 .84عيسكم ،شعباف حفني ،المنير راند عبد العميـ ( .)2008برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ التأممي
لمتغمب عمى قصكر الميارات الرياضية قبؿ األكاديمية كتنمية ميارات التكاصؿ الرياضي لدل أطفاؿ
الركضة ،د ارسات في المناىج وطرق الادريس ،مصر ،العدد  ،138ص.94 -44
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 .85الغزيكات ،محمد إبراىيـ ( .)2005تقكيـ الكفايات التدريسية لدل أعضاء الييئة التدريسية في كمية
العمكـ التربكية بجامعة مؤتة مف كجية نظر طمبة الدراسات االجتماعية ،مجمة كمية الاربية ،جامعة

اإلمارات العربية المتحدة ،السنة العشركف ،العدد.22
 .86فارس ،حمدم صباح ( .)2015فاعمية برنامج ادريبي لاوظيف ممف اإلنجاز اإللكاروني في ضوء

معايير( )RTTIوأثره عمى انمية ميارات الافكير الاأممي لدى الطمبة المعممين في جامعة األزىر غزة،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 .87فرماكل ،محمد فرماكم( .)2001أثر استخداـ كحدة تعميمية عمي استراجيتيف القصة كلعب األدكار
في تنمية التفكير اإلبداعي لدل أطفاؿ الركضة ،مجمة كمية الاربية ،ع( ،)4جامعة حمكاف ،القاىرة.

.88

الفرماكم ،عمي ( .)2014أجيزه العركض في تكنكلكجيا التعميـ .مف المكقع اإللكتركني:

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/topics/73130/posts/146625

 .89فركانة ،ممدكح ( .)2006مساوى الادريس الاأممي لدى الطمبة معممي المغة االنجميزية في
جامعات غزه ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،الجامعة اإلسبلمية.غزة.

 .90فني ،كفاح ( .)2011نعي دكرثي ىيثككت ،مجمة رؤى اربوية ،العدد.95 ، 35
 .91قطامي ،نايفة ( .)2005اعميم الافكير ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف :األردف.
 .92قنديؿ ،ياسيف عبدالرحمف ( .)2004الادريس واعداد المعمم ،دار النشر الدكلي ،الرياض :السعكدية.
 .93قنديؿ ،يس ( .)2003ميارات الادريس "دليل الادريب الميداني" ،ط ،1مكتبة الممؾ فيد الكطنية،
الرياض :السعكدية.
 .94القاسـ ،عبد الكريـ ( .)2007مشكبلت الجانب العممي لمقرر التربية العممية بجامعة القدس المفتكحة
في محافظات شماؿ فمسطيف مف كجية نظر الطمبة المعمميف ،مجمة جامعة القدس المفاوحة لألبحاث
والدراسات ،العدد  ،10فمسطيف ،ص .121-97

 .95القبلؼ ،نبيؿ كالعازمي ،عبد اهلل ( .)2005إعداد المعمـ في ظؿ الجكدة الشاممة ،مجمة القراءة
والمعرفة ،عدد  ،46ص .85 -65
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 .96كركاف ،غادة محمكد ( .)2012فاعمية برنامج مقارح قائم عمى الافكير الاأممي لانمية ميارة
اإلعراب لدى طمبة الصف الااسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ
التدريس ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.
 .97كشكك ،عماد ( .)2005أثر برنامج اقني مقارح في ضوء اإلعجاز العممي بالقرآن عمى انمية
الافكير الاأممي في العموم لدى طمبة الصف الااسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 .98الكردم ،كسيـ ( .)2010في الدراما في الاعميم ،مجمة رؤل تربكية ،العدد.32
 .99لطؼ اهلل ،نادية سمعاف ،عطية ،عفاؼ عطية ( .)2009برنامج تدريبي مقترح لتنمية التفكير التأممي
كمستكياتو لدل الطالب معمـ العمكـ .مجمة الاربية العممية ،مصر ،المجمد ،12العدد  ،4ص.41 -1

 .100محمد ،سميرة ( .)2007مشكبلت تحقيؽ الجكدة الشاممة الجمعية في برامج إعداد معممات التعميـ،
ورقة عمل مقدمة إلى المقاء السنوي الرابع عشر ،كمية التربية لمبنات بالباحة ،القصيـ ،المممكة العربية

السعكدية.
 .101المزركع ،ىيا محمد ( .)2004تصميـ برنامج لتنمية ميارات التدريب بالزمبلء كاالتجاه نحك زيادة
فعالية الذات في تدريس العمـ لدل الطالبات المعممات في تخصصات العمكـ الطبيعية بكميات التربية،
مجمة الاربية العممية ،المجمد  ،7العدد ،2ص.37-1

 .102المطمؽ ،فرح سميماف ( .)2010كاقع التربية العممية لطمبة معمـ الصؼ في كمية ،التربية بجامعة
دمشؽ كآفاؽ تطكيرىا ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد ، 26العدد ( ،)2+1ص  ،96-61دمشؽ.

 .103مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم( .)2011برنامج الدراما في سياق اعميمي ،عقدت في الفترة
الزمنية مف  11.07.2011إلى 22.07.2011ـ بجرش.
 .104مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم ( .)2012برنامج الدراما في سياق اعميمي ،عقدت في الفترة
الزمنية مف  02.07.2012إلى  15.07.2012ـ بجرش.
 .105مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم ( .)2013برنامج الدراما في سياق اعميمي ،عقدت في الفترة
الزمنية مف  02.07.2013إلى  12.07.2013ـ بجرش.
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 .106مكرغاف ،نك ار كساكستف ،جكليانا( .)2012ادريس الدراما )عيسى بشارة ،مترجـ( ،مجمة رؤل تربكية،
العدد .39
 .107نجـ ،مناؿ إبراىيـ ( .)2010فاعمية برنامج مقارح في انمية ميارات الاربية العممية لدى طمبة
قسم الدراسات اإلسالمية في جامعة األزىر بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة

األزىر ،غزة.
 .108النجار ،عبد الكىاب ( .)2007االعتماد األكاديمي لمؤسسات إعداد المعمميف ككسيمة لضماف الجكدة
في مؤسسات التعميـ العاـ ،ورقة عمل مقدمة إلى المقاء السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية

لمعموم الاربوية والنفسية (جسان) ،كمية التربية لمبنات بالباحة ،القصيـ ،المممكة العربية السعكدية.

 .109ىيثككت ،دكرثي ( .)2012الدراما من أجل الاعميم :نيج عباءة الخبير في الاعميم ،ترجمة عيسى
بشارة ،الطبعة األكلى ،راـ اهلل :مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم.
 .110ىيثككت ،دكرثي كغيفف ،بكلتكف ( .)2013مخاارات في الدراما والاعميم ،ترجمة عيسى بشارة،
كمناؿ عيسى ،كرامي سبلمة ،الطبعة األكلى ،راـ اهلل :مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم.
 .111ىيثككت ،دكرثي ( .)2010في عباءة الخبير ،مجمة رؤى اربوية ،العدد.32
 .112الككيؿ ،حممي كالمغني ،محمد أميف( .)2005أسس بناء المناىج وانظيميا ،دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع ،عماف :األردف.
 .113ىيميف ،كليد ( .)2013مساؽ في التعميـ التكاممي عبر عباءة الخبير ،ام نشره في جريدة األيام،
 12كانكف األكؿ.
 .114كىبو ،نادر( .)2010الدراما كاالستقصاء ،التعمـ عبر إستراتيجية عباءة الخبير ،مجمة رؤى اربوية،
العدد .32،41
 .115ياسيف ،رياض محمد ( .)2004اطوير برنامج الاربية العممية بجامعة األقصى باساخدام أسموب
احميل النظم ،رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،كمية التربية ،برنامج الدراسات المشترؾ مع جامعة األقصى،
غزة.
 .116ياسيف ،رياض محمد ( .)2001مشكالت الاربية العممية الميدانية لدى طمبة كمية الاربية الحكومية
بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،كمية التربية ،برنامج الدراسات المشترؾ مع جامعة األقصى ،غزة.
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ممحق رقم ()1

الصورة النيائية لمقياس الممارسات الاأممية
جـــامعــــــة األزىــــــــر -غـــــــزة
عمــــادة الدراســــات العميــــا
كميـــــــــة الاــــــــــــربيـــــــــة
قســــــــــــم المناىـــــج وأساليب الاـــدريس

عسيسً الطبلبة ادلعلوة...........................

احملرتهة

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركبته،،،

ادلوضوع  /تعبئة االستببنة
تق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكـ الباحثة بإجراء دراسة عممية بعنوان ( :فعبلية برنبهج هقرتح قبئن علي توظيف إسرترتاتييية عبرتبة اخلرتب
لتنوية ادلوبرسبت التأهلية لدى الطبلببت ادلعلوبت يف جبهعة األزهر بفلسطني) ،كذلؾ استكماالن لمتطمبػات الحصػكؿ
عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس مػػف جامعػػة األزىػػر-غػزة ،كقػػد قامػػت الباحثػػة بإعػػداد ىػػذا

المقيػػاس ،كالػػذم ييػػدؼ إلػػى التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل الممارسػػات التأمميػػة لػػدل الطالبػػات المعممػػات فػػي جامعػػة

األزىر ،كعميو فإف الباحثة تأمؿ منؾ اإلجابة عمى جميع فقرات ىذا المقياس ،كذلؾ بكضع إشارة (×) أماـ ما
يتكافؽ مع رأيؾ في الفقرة.

أرجػ ػ ػ ػ ػ ػػك أف تحظى ىذه الدراسة بتعاكف مشككر منؾ في اإلجابة عف فقرات االستبانة بكؿ مكضكعية،

كالتي تنطبؽ عميؾ كتكافؽ رأيؾ أنت ال غيرؾ ،لػ ػ ػ ػ ػػذا أرجك منؾ:

 أال تستغرؽ الفقرة كقتان طكيبلن ،إذ أف االنطباع األكؿ حكؿ الفقرة يعتبر األكثر دقة. -ال تضعي أكثر مف إشارة أماـ الفقرة الكاحدة.

جميع البيانات التي تعطييا تحظى بسرية كاممة كلف تستخدـ إالّ ألغراض البحث العممي فقط.

هع فبئق الشكر والتقدير حلسن تعبونكن وهسبعدتكن
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الباحثة

هبـــه سعيــد
مقياس الممارسات الاأممية

ً

ً
ً

اإلجـــــابـة
م

1
2
3

الفقـــــرات
أبحث عف طرؽ خاصة بي ألداء األعماؿ غير تمؾ التي
ينتيجيا اآلخركف.
أضع في حساباتي مستكيات تمميذاتي النمائية عندما أخطط

لعممية التدريس.

أستطمع آراء تمميذاتي حكؿ طريقة تدريسي في نياية

الدرس.

4

تستيكيني القصص الخيالية كاأللغاز التي تحتاج إلى
إعماؿ ِ
الفكر.

5

أفكر دائمان في سمككي كمشاعرم تجاه اآلخريف.

6
7
8
9
10

أحب زيارة المتاحؼ كاألماكف التي تعرض التاريخ كالتراث
القديـ.

أركز في مناقشاتي الصفية مع التمميذات عمى االختبلفات
بيف األشياء أكثر مف االتفاقات.
أحبذ األعماؿ التي تتطمب مني الرجكع إلى المكتبة
كاألبحاث.

أشجع التمميذات عمى تبادؿ النقاش مع بعضيـ البعض
أثناء الدرس كأسعى لدمجيـ في حكارات فكرية.
أىتـ بتكثيؽ ممارساتي التدريسية لبلستفادة منيا فيما بعد
في تقكيـ أدائي الميني.

 11ال ييمني رأم اآلخريف في أدائي.
 12أقارف بيف أدائي اآلف كأدائي في الماضي لتقييـ ذاتي.
 13ليس مف الضركرم أف أتأمؿ المكقؼ عدة مرات لكي أحكـ
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ينطبق

ينطبق

غير

ال ينطبق

ال ينطبق

عمي بشدة

عمي

ماأكد

عمي

عمي بشدة

اإلجـــــابـة
الفقـــــرات

م
عميو.

 14أشعر بالممؿ مف مناقشة المستقبؿ كالمشكبلت الحياتية.
15
16
17

أمنح تمميذاتي الفرصة الستكشاؼ حمكؿ لممشكبلت التي
تعترضيف أثناء التدريس بشكؿ دائـ.

ال تشدني المسابقات التي تسعى إلى اكتشاؼ الفركقات بيف
الصكر كاألشكاؿ.
أميؿ إلى استخداـ األسئمة مفتكحة النياية في تقييـ
تمميذاتي.

أقيـ ممارساتي التدريسية عقب كؿ لقاء
مف الضركرم أف ّ
18
تدريسي.
19
20
21
22
23
24
25
26

في كثير مف األحياف أعيد تقييـ نفسي في أشياء قمت بيا
في الماضي.
أىتـ بالحصكؿ عمى تغذية ارجعة مف تمميذاتي حكؿ أدائي
التدريسي.

أقضي كقتان في التفكير في الكسيمة التعميمية األكثر مناسبة
لمكضكع الدرس.

أعتقد أنني بحاجة إلى المزيد مف التطكر ألككف معممة
ناجحة.
أعمؿ عمى التأكد مف الصحة العممية لممعمكمات التي

أتمقاىا قبؿ تداكليا.

أسعى إلى تعمـ أشياء جديدة حتى كلك لـ تكف في مجاؿ
تخصصي أك عممي.
أمنح تمميذاتي الفرصة لتقييـ أداؤىف كالتفكير في
أخطاؤىف.
ما يرد في الكتاب المدرسي مسممات صحيحو ال داعي
لمضيعة الكقت في التأكد مف صحتيا.
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ينطبق

ينطبق

غير

ال ينطبق

ال ينطبق

عمي بشدة

عمي

ماأكد

عمي

عمي بشدة

اإلجـــــابـة
م

27

الفقـــــرات
أعرض أعمالي عمى األخريف في المدرسة كانتظر منيـ
التغذية الراجعة.

 28ال احب التدقيؽ في التفاصيؿ تكفي انر لمكقت.
 29ال اضيع كقتي في تأمؿ أك تقييـ أعماؿ اآلخريف.
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ينطبق

ينطبق

غير

ال ينطبق

ال ينطبق

عمي بشدة

عمي

ماأكد

عمي

عمي بشدة

ممحق رقم ()2
نموذج بطاقة مالحظة أداء الطالبات المعممات لمممارسات الاأممية من قبل الباحثة
اليــــــوم------------------:

الطالبة المعممة---------------:

المقاء-------------------:

الاــــــــاريخ------------------:
موضوع المقاء-------------- :

مساوى ممارسة الممارسة
الممارسات الاأممية

م
.1

تيتـ بالنقاش مع الطالبات

.2

تستمع لمطالبات

.3

تتأمؿ في األعماؿ

.4

تركز عمى أنشطة الطالبات

.5

تعدؿ مف سمككيا بالتغذية الراجعة

.6

تحرص عمى تصحيح السمكؾ

.7

تقكـ بتصحيح ذاتيا

.8

تكظؼ االنتقاء كالبناء

.9

تمارس النقد اإليجابي

جيد

مناسب

غير مناسب

() 3

() 2

() 1

 .10تضيؼ ابداعات لؤلسئمة
 .11تكظؼ العصؼ الذىني
 .12تعتمد عمى أسمكب الصديؽ الناقد
 .13تثرم ما كرد في دفتر التحضير
.14

تكظؼ األلغاز خبلؿ عرض المادة

العممية

 .15تكظؼ القصص الخيالية
.16

تقكـ

بتكضيح

المحتكل

بالرسكمات

التكضيحية
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مالحظات وصفية

مساوى ممارسة الممارسة
م

الممارسات الاأممية

جيد

مناسب

غير مناسب

() 3

() 2

() 1

 .17تيتـ باألشكاؿ في عرض المحتكل
.18

تكظيؼ النشاط المعتمد عمى الفكر

البنائي في التأمؿ الشرح

 .19تضع حمكؿ مقترحة
 .20تعطي تفسيرات مقنعة
 .21تمنح المتعمميف الكقت الكافي لمتفكير
 .22تشجع الطالبات عمى التدبر كالتأمؿ
 .23تدعـ ركح العمؿ الجماعي
 .24تؤدم إلى تككيف أنماط عقمية جديدة

الدرجة الاي اساحقيا الطالبة المعممة في المقاء:
رقماً------------------:
كااب ًة------------------:
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مالحظات وصفية

ممحق رقم ()3
السادة المحكمين
الرقم

اسم المحكم

الجامعة أو المؤسسة الاي يعمل بيا

.1

د .راشد أبك صكاكيف

جامعة األزىر -غزة

.2

د .عمى نصار

جامعة األزىر -غزة

.3

د .عبد الكريـ لبد

جامعة األزىر -غزة

.4

د .محمد مقاط

جامعة األزىر -غزة

.5

أ.د .عزك عفانة

الجامعة اإلسبلمية – غزة

.6

د .داكد حمس

الجامعة اإلسبلمية – غزة

.7

د .عبد المعطي األغا

الجامعة اإلسبلمية – غزة

.8

د .إياد عبد الجكاد

جامعة األقصى -غزة

.9

د .خالد عبد القادر

جامعة األقصى -غزة

.10

د .جابر األشقر

جامعة األقصى -غزة

.11

أ.د .زياد الجرجاكم

جامعة القدس المفتكحة -غزة

د .رأفت محمد العكضي

جامعة القدس المفتكحة -خانيكنس

.12

د .جماؿ الفميت

ك ازرة التربية كالتعميـ -غزة

.13

د .فتحي كمكب

ك ازرة التربية كالتعميـ -غزة

.14

د .محمد أبك جير

الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية -غزة

.15

د .نجكل صالح

الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية -غزة

.16

يكسؼ مطر

الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية -غزة

.17

بساـ صالحة

ككالة الغكث الدكلية

 تـ ترتيب السادة المحكميف حسب الجامعة
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ممحق رقم ()4
الموضوعات الاي ياناوليا البرنامج القائم عمى إساراايجية عباءة الخبير
لانمية الممارسات الاأممية
المؤشرات

الموضوع

عدد

عدد

المقاءات

الساعات

ضعؼ التركيز– التراخي كالخمكؿ -قمة

كثافة الفصول

األنشطة -قمة المشاركة -الجمكد -قمة
فرص تفريغ الطاقة كالقضاء عمى

2

6

ظاىرة الممؿ -ضعؼ تجديد النشاط

الذىني.

قمة مساعدة الطالب عمى تفيـ نفسو-
ضعؼ استغبلؿ المكاىب -قمة معرفة

إمكانات الطالب  -اىماؿ استعدادات
الفروق الفردية

الطبلب المتباينة  -اىماؿ األنشطة
كالبرامج

اإلضافية

كفقان

لقدرات

2

6

الطالب -عدـ اكتشاؼ ميكؿ الطالب-
قمة استغبلؿ اإلبداعات.

الخجؿ -اإلحباط  -الغضب -قمة
صعوبات الاعمم

التركيز  -االكتئاب -القمؽ -الممؿ-
اضطرابات في األصغاء -الشركد

2

6

الذىني -قمة التنظيـ -إىماؿ القدرة
الفكرية الحقيقية.
صعكبة التمييز -مشكمة في اإلدراؾ
صعوبات القراءة والكاابة

السمعي -العضبلت الدقيقة -انخفاض
في القدرات العقمية -مرض عضكم في
حاسة السمع أك البصر -ضعؼ
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2

6

تعميمي عاـ في صؼ الطفؿ -حرماف
بيئي كمادم كثقافي -تدني مستكل

الذكاء.

عنؼ جسدم أك لغكم  -بشكؿ
ايماءات كتعابير غير مقبكلة -
سمككيات سمبية – الرفض االجتماعي-

السموك العدواني

العجز عف التكاصؿ  -كبت الطاقة
الكامنة  -اإلرتباؾ بمياـ ال يستطيع

2

6

القياـ بيا -االكتئاب  -الخكؼ المفرط
 -التكحد كالتخمؼ العقمي بدرجاتو

المختمفة -اإلحباط – الغضب.
ثقافة

األسرة

كامكاناتيا-

المناخ

األسرم -الرعاية كالتكجيو االيجابي

األسرم لؤلبناء -الشراكة – التفاىـ-
اعاون إدارة المدرسة
واألىل

التعاكف -الزيارات -المتابعة -البرامج
كاألنشطة -التكاصؿ المثمر -معالجة

بعض القضايا (اإلنقطاع عف المدرسة

كالتأخر الدراسي ،كجنكح التبلميذ،

السمكؾ لمطالب ،كبرامج المدرسة–)..
ندكات -رحبلت -رعاية مكاىب-
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6

ممحق رقم ()5
انفيذ البرنامج القائم عمى إساراايجية عباءة الخبير لانمية الممارسات الاأممية
المقاء

المحاوى

الموضوع

 -تعميؽ لكحة تشد انتباه الطالبات كتعمؿ عمى إثارة تساؤالت.

 كتتضمف المكحة صكرتيف لصفيف أحدىما بو عدد كبير مفالطبلب كاآلخر بو عدد مقبكؿ مف الطبلب.

 (الباحثة خارج الدور) :يذىب كزير كيأتي آخر لمتعميـ ،ماذافعؿ لحؿ مشكمة تزاحـ الفصكؿ؟

المقاء األول

2016/02/07

كثافة الفصول

 -اإلجابات المتكقعة

 لـ يفعؿ شيئان -الكضع االقتصادم صعب-جمب تمكيؿ لبناءبعض المدارس-زيادة عدد الفصكؿ-زيادة عد المعمميف-المشكبلت

*الاييئة

شد االناباه
بحيث يام
النظرة

لمموضوع من

جانب إنساني
البنائية

اإلنسانية.

تتفاقـ-جعؿ المدارس تعمؿ عمى فترتيف ..الخ.
 جمكس الطالبات بحمقة دائرية. -تكزيع أكراؽ عمى الطالبات.

 -دعكة الطالبات لكتابة مشكمة ناجمة عف كثافة الفصكؿ ،ككؿ

طالبة تقدـ مشكمتيا ،مثبلن :تأثير مشكمة كثافة الفصكؿ عمى
االستيعاب كالشرح ،كتناقش الطالبات حجـ ىذه المشكمة حيث تكثر
الضكضاء كتصعب سيطرة المعمـ عمى العدد الكبير ،كعدـ التركيز،

مما يجعؿ نسبو االستيعاب كالفيـ محدكدتيف.

كىناؾ طالبة قامت برسـ حالة صؼ فيو عدد قميؿ مف الطمبة،
كصؼ بو عدد كبير مف الطمبة كمقارنة أدكار المعمـ بيف
الصفيف.كمحاكلة الكصكؿ إلى عقؿ الطالبة كاخراج ما تفكر بو ىنا
كاآلف....لمكصكؿ إلى إنسانية التفكير.

 -اثير(الباحثة داخل الدور) أسئمة مكجية لمطالبات عف أسمكب

التدريس في كبل الصفيف ،كعف حالة تركيز الطالبات ،كمدل النشاط
كالحيكية بيف كؿ مف الصفيف ،كعف المشاركة ككيؼ تككف؟،
كالنشاط الذىني كعدالتو لكافة الطالبات.
132

عدد

الساعات
3

المقاء

المحاوى

الموضوع

عدد

الساعات

 -مناقشة ما تتكصؿ إليو الطالبات مف أفكار كحقائؽ في جميع

القضايا المطركحة عمى المكحة كبمحاكلة جادة لمنظر لممكضكع مف
ناحية كطنية فمسطينية.
 -محاكلة تذكر مشاكؿ صفية حدثت في حياتنا سكاء كنحف معمميف

أك عندما كنا أطفاال...كالمقصكد ىنا التأمؿ في مرحمة ما قبؿ
الفعؿ.استكشاؼ كبناء السياؽ مف خبلؿ:

 مشاىد أك صكر ثابتة عف (ازدياد عدد التبلميذ في الصؼالكاحد).

 استنطاؽ الصكر كالحديث عف مضمكنيا مف قبؿ الطالباتالمعممات.

اأطير الطالبات (نقمين من الواقع إلى الخيال)

المقاء الثاني

تقكـ الطالبات باإلجابة عف األسئمة اآلتية:

*الاأطير وىو

 -مف المسؤكؿ عف إصبلح التعميـ؟

من الواقع إلى

 -ما األغراض التي يحتاجكنيا؟

نقل الطالبات

الخيال بحيث

 -أيف يتكاجدكف؟

 -دعكة الطالبات إلى تجييز المكاف الذم يتكاجد فيو الخبراء

يصبحن

حيث قامكا برسـ الخزانات كالممفات كاألغراض...ألخ.

مصدقات

 -دعكة الطالبات إلى مزاكلة( يوم في حياة الخبراء).

الحالة الاخيمية

 -كىنا شعرت بأف تأطير الطالبات قد حدث كيمكف السير قدما

إلييا.

 -دخكؿ (الباحثة في دور) ككيؿ ك ازرة إلى القاعة مف جديد

الاي وصمن

*اصميم
الشعار.

بدكف تردد كخاصة بعد انخراط الطالبات في أدكارىف الجديدة.

كاضعان (بطاقة تعريؼ عمى صدره) كالتجكؿ في أماكف الخبراء

كحثيـ عمى النشاط كسؤاليـ كالتعرؼ عمييـ.

 -دعكة الخبراء الجدد إلى اجتماع لكجكد أمر ىاـ يجب االىتماـ

بو.

 -مف خبلؿ مبلحظة الباحثة عمى حافة الدور ..تـ التأكد مف

*رسالة الزبون

تأطير الطالبات كانخراطيف الكامؿ في الدكر ،مف حيث:

 -اثارة فكر الطالبات المعممات عف الحمكؿ عف كؿ مشكمة فرعية.

 -بناء حالة فكرية لكيفية تقميؿ نقاط الضعؼ كالتأثيرات الجانبية
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المقاء

الموضوع

عدد

المحاوى

الساعات

المترتبة عف كثافة الفصؿ.

 -مناقشة الطالبات المعممات بما يعمقف كيكتبف.

 -بناء شخصية قيادية لمطالبة المعممة في محاكلة لطرح عبلج

لمشكمة كثافة الفصكؿ كالمشاكؿ المترتبة عمييا.

 تشكيؿ مجمكعات تعيف فييا قائدة (كزيرة) تقدـ أفكا انر ممثمة فييامجمكعتيا.

(قراءة رسالة الزبون)

الخبراء الكراـ  ....ىناؾ حدث ميـ كضركرم حدث اليكـ. .

في الصباح استممت رسالة مف كزير التعميـ كبعدىا بساعة تـ
*مناقشة

مكونات المناج
بين الخبراء

االتصاؿ بي شخصيان مف سيادتو ،أدعككـ جميعا إلى اجتماع

طارئ.

 -بعد التأكد مف حضكر جميع الخبراء كقد اخذكا أماكنيـ الجديدة

يتـ قراءة الرسالة.
السيد /ككيؿ ك ازرة التربية
تحية طيبة كبعد ،،،،
المكضكع  /المشكبلت المدرسية

بداية نقدـ لكـ تحيات رئيس الكزراء رامي الحمد اهلل لما لكـ مف باع
طكيؿ كميـ في معالجة القضايا المدرسية
لذا ندعك سيادتكـ لتجييز كتيب مفصؿ مكضحا عميو المشكبلت
كطريقة حميا كذلؾ في أقصر مدة ممكنة.

حيث إف رئيس الكزراء مكمؼ بنقؿ كافة التفاصيؿ في مؤتمر الدكؿ
المانحة الشير القادـ.
كزير التعميـ الفمسطيني
صبرم صيدـ
 -مرحمة مناقشة الكتيب كمككناتو بناء عمى رسالة (الزبكف).

 تناظر الطالبات مع بعضيف لمكصكؿ إلى أكثر الحمكؿ مبلئمةككاقعية.
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المقاء

المحاوى

الموضوع

الخبراء اقترحكا عمؿ زيارة ميدانية لممدارس
الخبراء في يكميـ األكؿ (الطالبات في الدور) أخبرني أحد المعمميف

أف التبلميذ في الفصؿ الدراسي الكاحد ليسكا متجانسيف كال متساكيف

فيما يممككنو مف صفات كخصائص ،رغـ أنيـ متقاربكف في أعمارىـ
الزمنية .ىؿ مف الممكف أف يككف ىناؾ تبلميذ في الصؼ السادس
أحدىما يعيش بعقمية صؼ أكؿ كاآلخر يعيش بعقمية الصؼ السابع.

المقاء الثالث

 أسأؿ الطالبات المعممات :ما أىمية اكتشاؼ الفركؽ الفرديةلممعمـ؟

اإلجابات المتكقعة

الفروق الفردية

*الطالبات في
دور

-

تساعد عمى فيـ آلية التعامؿ مع التبلميذ.
إلقاء الضكء عمى كثير مف تصرفاتيـ المتنكعة.
استغبلؿ مكاىب التبلميذ.
التعرؼ عمى إمكانات كؿ تمميذ.
مراعاة ذكم االحتياجات كالضعاؼ.
إدراج األنشطة المناسبة لكؿ منو.
تفيـ قدرات كاستعدادات التبلميذ المتباينة
اختيار أنسب طرؽ التدريس كالبرامج اإلضافية.

 تكزيع الطالبات المعممات عمى مجمكعات تقكـ بكضع أىـالمشكبلت الناجمة عف عدـ االىتماـ بالفركؽ الفردية.

كؿ ما تـ الكصكؿ كالتحقؽ منو يتـ التعامؿ معو عبر (مجموعة
الاصميم)

اإلجابات المتكقعة.
قمة مساعدة التمميذ عمى تفيـ نفسو -ضعؼ استغبلؿ المكاىب -قمة

معرفة إمكانات التمميذ  -إىماؿ استعدادات التبلميذ المتباينة  -إىماؿ
األنشطة كالبرامج اإلضافية كفقان لقدرات التمميذ -عدـ اكتشاؼ ميكؿ

التمميذ -قمة استغبلؿ اإلبداعات.

إضافة معمكمات جديدة سكاء عمى الرسـ أك الممصقات أك المكحات
الكرقية المتحركة مف أجؿ االتفاؽ عمى الفيـ.

حيث تكصؿ الخبراء إلى االكتشاؼ عبر التأمؿ:
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المقاء

المحاوى

الموضوع

عدد

الساعات

 الفركؽ الفردية في أساليب التدريس مثؿ( :الحكار-تمثيؿ األدكار -القصة  -العصؼ الذىني  -حؿ المشكبلت).

 لقد حاف مكعد مغادرة العمؿ ليكمنا األكؿ  ....االجتماع القادـيكـ (........الخروج من الدور) النتائج التي تتحقؽ بمراعاة الفركؽ
الفردية ..تناقش في الجمسة القادمة.

( الطالبات في دور الخبراء  -زيارة ميدانية).

3

 مف خبلؿ زيارتي الميدانية لممدارس كجدت أف بعض المعمميفيعمؿ مع قسـ مف الطبلب كيترؾ القسـ اآلخر في بعض األحياف،

كأف يتفقدىـ لتفتيش الدفاتر كتصحيحيا أك أف يصرؼ اىتمامو مف
أجؿ الضعفاء ،منيـ ما صعب عمييـ فيمو مف مكضكع الدرس أك

غير ذلؾ.

المقاء الرابع

( -الطالبات خارج الدور) مناقشة الطالبات ،كاجراء حكارات.

 كضع لكحة معمقة يكتب عمييا (يستطيع المعمـ الحاذؽ أف يكمؼالطبلب جميعا قراءة مكضكع الدرس أك كتابتو( ،كتككف القراءة

الفروق الفردية

صامتو بالطبع) أك يكمفيـ حؿ بعض المسائؿ كالتماريف ثـ يستغؿ
كقت انشغاليـ فيصحح كاجباتيـ أك يفتشيا ،أما لتفييـ الطبلب
(فالمستحسف أف يشرؾ المعمـ الجميع في الدرس مستعينان باألقكياء
لتفييـ الضعفاء أك أف يضرب لمضعفاء مكعدان بعد الدرس يشرح فيو

ما يريد).

 -طرح أسئمة عمى الطالبات المعممات كىـ داخؿ الدكر كأنيف

معممات.

 إجراء الحكار كالكصكؿ إلى أفضؿ النتائج ألدكار المعممة (كىناتـ معالجة الفركؽ الفردية).

صعوبات الاعمم ميمة الباحثة ..في طريقي إلى ىنا اتصؿ مختص لصعكبات التعمـ 3
بعد أف سمع عف كجكد مؤسستكـ ىؿ تكافقكف عمى حضكره ،كىنا

المقاء الخامس

*الباحثة في
الدور

شعرت بكاجب كطني بتكظيؼ الديمقراطية عند اتخاذ القرار.
(الزميمة في دور جديد)..جمكس الزميؿ في المكاف المخصص.

-

طرح أسئمة مرتبطة بالعممية التعميمية مثؿ :كيؼ تعرؼ إذا
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المحاوى

الموضوع

عدد

الساعات

كاف ىذا الطالب يعاني مف صعكبات التعمـ؟

-

ما ىي المؤشرات التي تدؿ عمى صعكبات التعمـ؟
ما اضطرابات التعمـ الشائعة؟

(الطالبات عمى حافة الدور)

إجابات المختص كانت عمى النحك اآلتي:

-

األداء التعميمي أقؿ مف األداء التفكيرم
اجتياد زائد كلكف ال يصؿ إلى درجة تحصيؿ جيدة.
الصعكبات النفسية كالسمككية
اضطرابات االصغاء كالتركيز
عسر القراءة
خمؿ الحساب
كؿ اإلجابات مقبكلة لتسييؿ ميمة الدخكؿ في الدكر (الخجؿ-
االحباط  -الغضب التركيز  -اإلكتئاب -القمؽ -الممؿ-
اضطرابات في األصغاء -اىماؿ القدرة الفكرية الحقيقية).

-

الكصكؿ إلى مكامف قدرات الطالبات المعممات الخبراء

بأفكارىـ.

(الطالبات المعممات خارج الدور)

3

 تقسيـ الطالبات المعممات إلى مجمكعات إلخراج الميمة ،فيمعالجة صعكبات التعمـ.

 -طرح أسئمة عمى الطالبات المعممات كىـ خارج الدكر.

المقاء السادس

 قضايا قد تثار خبلؿ النقاش ،كتقكـ الباحثة بتعزيز بيئة المناقشةليا ،حيث يتكقع دخكؿ الطالبات كفقان لمعناصر التعميمية مثؿ:

صعوبات الاعمم

(تعميـ تصحيحي -عبلجي ،التعمـ في مجمكعات صغيرة،
تسييبلت في االمتحانات) ،ككذلؾ العناصر التعميمية– العبلجية،
مثؿ :الرعاية العاطفية ،العبلج الدكائي ،برنامج سمككي في
المدرسة ،تكجيو الكالديف ،مجمكعة لتحسيف الميارات االجتماعية،
كتكجيو لتنظيـ كاكتساب ميارات تعميـ.
 -مناقشة األفكار كمككنات البرامج المقترحة.

صعوبات

 (مذكرات طالب يعاني صعوبات ق أرنية) أحد أكلياء األمكر قاؿ 3137

المقاء

الموضوع

المحاوى

القراءة والكاابة

لي بأنو كجد دفتر مذكرات البنو كىناؾ صعكبة بالغة بقراءة الخط

عدد

الساعات

كأتمنى أف تقكـ مجمكعة منا كمف خبلؿ دفتر المذكرات أف تتعرؼ
عمى جذكر مشكبلت صعكبات القراءة كالكتابة.

المقاء السابع

*مذكرات طالب يتـ عرض رسكمات كصكر إلثارة الطالبات المعممات.

يعاني صعوبات  -مناقشة الطالبات المعممات.
اعمم

اإلجابات المتكقعة لجذكر مشكبلت صعكبات القراءة كالكتابة:
 كجكد أمراض عضكية في حاسة السمع أك البصر. كجكد انخفاض في القدرات العقمية. كجكد ضعؼ تعميمي عاـ في الصؼ. حرماف بيئي كمادم كثقافي. -مستكل الذكاء متدني.

 -تقسيـ الطالبات المعممات إلى مجمكعات كىف داخؿ الدكر في

ميمة أدكار المعمـ لتشخيص جذكر مشكبلت صعكبات القراءة
كالكتابة .
اإلجابات المتكقعة:
(صعكبات في االنتباه -الذكاء -اإلدراؾ -كصعكبة التمييز -مشكمة

في اإلدراؾ السمعي -العضبلت الدقيقة -انخفاض في القدرات
العقمية -مرض عضكم في حاسة السمع أك البصر -ضعؼ تعميمي
عاـ في صؼ الطفؿ -حرماف بيئي كمادم كثقافي -تدني مستكل
الذكاء).

 مناقشة األمر كتبادؿ المعرفة كاالستماع إلى الخبراء. -االستفادة مف جميع األفكار المطركحة.

المقاء الثامن

 -إثارة فكر الطالبات المعممات نحك عمؽ الميمة ىؿ تكجد عبلقة

صعوبات

كثيقة بيف الصعكبات المغكية في سف الطفكلة كبيف صعكبات القراءة

القراءة والكاابة كالكتابة في المراحؿ البلحقة.

 تككيف مجمكعات تعرض فييا الطالبات المعممات مكامفالمشكمة.

*الاأمل في

 مناقشة إنتاج تأمبلت الطالبات المعممات بحضكر كتعاكف138
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الجميع.

 -االتفاؽ عمى بناء كاحد مف جميع المجمكعات.

 إخراج الميمة بالصكرة النيائية (تحسيف العممية التعميمية كالتغمبعمى المشكبلت المقترحة).

 -أثير فكر الطالبات المعممات بخطكرة السمكؾ العدكاني كأحد أىـ 3

المقاء الااسع

السمككيات التي يتصؼ بيا كثير مف األطفاؿ في عصرنا الحاضر

بدرجات متفاكتة (مف خبلؿ عرض فيمـ فيديك).
 أناقش الطالبات المعممات بمضاميف تعريؼ السمكؾ العدكانيالتالي" :أم سمكؾ مف شأنو إيقاع األذل الجسدم أك النفسي أك األلـ

بالذات أك باآلخريف كباألشياء".

 -أستجمع أفكار الطالبات المعممات كأناقشيـ في اطار جماعي.

السموك

العدواني
*الاكنولوجيا
في خدمة

إساراايجية
عباءة الخبير

 أطمب مف كؿ طالبة معممة أف تكتب عمى المكح الكرقي أحداألسباب التي تدفع التبلميذ إلى التصرؼ بعدكانية.

اإلجابات المتقكقعة:

(التعرض لخبرات سيئة سابقة ،الكبت المستمر ،التقميد ،الشعكر

بالنقص ،الفشؿ كاإلحباط المستمر ،تشجيع األسرة عمى العدكاف)..،
 -أناقش الطالبات المعممات في إجابتيف كأفكارىـ.

 أقسـ الطالبات المعممات إلى مجمكعات في محاكلة إلدخاليف فيالميمة ،كالقياـ بعمؿ جماعي مف خبلؿ احتبلؿ مكقع المسؤكؿ.

 اليدؼ منيا أف تقدـ كؿ مجمكعة طرؽ الكقاية مف حدكثالسمكؾ العدكاني لدل التبلميذ.

 -اإلجابات المتكقعة مف المجمكعات:

(تجنب الممارسات كاالتجاىات الخاطئة في تنشئة التبلميذ ،اإلقبلؿ

مف التعرض لنماذج العنؼ المتمفزة ،العمؿ عمى خفض مستكل
النزاعات األسرية ،تنمية الشعكر بالسعادة عند التمميذ ،تكفير األنشطة
البدنية اإليجابية لؤلطفاؿ ،تنظيـ كترتيب بيئة لمتمميذ ،اإلشراؼ عمى
التمميذ في النشاطات اليكمية).
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 سأكرد لكـ قصة حقيقية حدثت منذ عدة سنكات مع أحد مديرم 3مدارس المرحمة المتكسطة ":جاء تمميذ منقكؿ مف مدرسة أخرل

بسبب تعديو بالضرب عمى أحد معممي تمؾ المدرسة ،كقد تكجس
جميع معممي المدرسة خيفة مف كجكد ىذا التمميذ ،كما يمكف أف

المقاء العاشر

يحدث فيما لك كرر التمميذ ممارسة ىذا السمكؾ العدكاني مع أحد
المعمميف أك أثر عمى زمبلئو كنشر بينيـ ثقافة مد اليد كاستعراض
العضبلت كطالبكا بإصرار مف مدير المدرسة رفض قبكؿ ممفو،
كلكف المدير لـ يستجب لطمبيـ كقبؿ التمميذ في أحد صفكؼ
المدرسة كقاـ بدراسة حالة التمميذ عف بعد كدرس ممؼ التمميذ

كأسباب المشكمة التي حدثت في المدرسة السابقة".

يرجى منكـ كضع صكر في التقرير مع الحفاظ عمى سمعة
األسر كالعائبلت؛ حيث إف الصكر التي كنا نممكيا
أصبحت مفقكدة كعمينا أف نقكـ بصناعة صكر بدال منيا
كتدؿ مف خبلليا عمى المشكبلت السمككية ليؤالء الطبلب،

السموك

كيككف تعميقف تكضيحيي أسفؿ كؿ صكرة...يمكف لنا فعميا

العدواني

*الصور
المفقودة

مف أنفسنا كبأجسادنا كالتقاطيا بالجكاؿ حتى تساعدنا في
إنتاج الكتيب.
 البدء في إيجاد حمكؿ أيضا كذلؾ بالخطط الكقائية التي تمنعتكرار ىذا السمكؾ مف قبؿ ىذا ..كما لك كانت كؿ طالبة مكاف مدير
المدرسة.
اإلجابات المتكقعة:
(تعزيز السمككيات اإليجابية ميما تدنت نسبتيا لدل التمميذ ،كالعمؿ
عمى تبلفي المؤثرات التي تدفع التمميذ لمقياـ بيذا السمكؾ ،كاشباع
الحاجات الخاصة بمثؿ ىذه المرحمة كأغمب طبلبيا في سف المراىقة،
كامتصاص الطاقة العدكانية كتكجيييا لسمككيات إيجابية تعكد بالنفع
عمى التمميذ كعمى المدرسة ،كذلؾ بإشراؾ التمميذ في األنشطة المينية
كاألعماؿ التي تتطمب جيدا حركيا كتحفيزه ،دمج الطالب في
جماعات تعاكنية بالفصؿ كخارج الفصؿ كاشعاره بأىميتو ،تقديـ

بعض اإلرشادات ألسرة التمميذ ،تزكيد المعمميف بالتكجييات التي
تركز عمى األساليب التربكية في التعامؿ مع التبلميذ كادارة الفصؿ،
140

عدد

المقاء

المحاوى

الموضوع

الساعات

تكميؼ مرشد التبلميذ التربكم بمتابعة حالة التمميذ عف كثب كاجراء
المقاببلت الشخصية معو كتكجييو نحك األنشطة المناسبة كالتقرب

منو ككسب ثقتو).
 -مناقشة أفكار الطالبات المعممات كبياف اإلجابات األقكل فك انر.

 -االتفاؽ عمى خطة العبلج الكقائية التي تمنع تكرار ىذا السمكؾ

بيف جميع المجمكعات.

 إخراج الميمة بالصكرة النيائية (لكؿ تمميذ طاقتاف طاقة إيجابيةكطاقة سمبية كيستحيؿ أف يكلد التمميذ عمى طاقة كاحدة إيجابية فقط
أك سمبية فقط بؿ ىناؾ عممية تحكؿ مف الطاقة السمبية إلى الطاقة
اإليجابية ،كذلؾ مف خبلؿ تعزيز التمميذ كتغيير فكره نحك اإلبداع

كنحك الطاقة اإليجابية ،فربما يصبح ىذا الطالب يكمان ،شخصية
مرمكقة).

*الباحثة في
دور

-

أبدأ المقاء بمفت انتباه الطالبات المعممات بعرض عدة لكحات 3

اعبلنية كرقية كبيرة مكتكب عمييا:

يتعيف عمى المدرسة السعي لتطكير كتشجيع مشاركة األىالي في
" ّ
قيما كمعايير
العممية
ّ
ّ
يتـ إكساب التمميذ ن
التعميمية ،فمف خبلليا ّ

المقاء الحادي
عشر

اعاون إدارة
المدرسة
واألىل

بكية" .
اجتماعية تر ّ
ّ
التعميمية تساعد
العممية
أف مشاركة األىالي في
ّ
ّ
" دلّت الدراسات عمى ّ
الدافعية لمتعمّـ،
التعميمي،
عمى التحصيؿ
تحسف الميارات الفكرّية ك ّ
ّ
ّ

كتؤدم إلى انخفاض كبير في المشاكؿ
تحسف صكرة الذات،
ّ
ّ
السمككية".
األخبلقية ك
ّ
ىناؾ مف يطالب بتكجيو دعكة رسمية لؤلىالي كلممدرسة المجاكرة

لنا لمناقشة المشكبلت المتداخمة بينيـ.

دعكة الخبراء لتصميـ دعكة لممستيدفيف؟-لجنة استقباؿ كضيافة.

" مف خبلؿ تأمبلتي ىنا كجدت أف القيـ كاالتجاىات كاف ليا النصيب
األكبر عبر ممارسة إستراتيجية عباءة الخبير باعتبار أف الدراما

احدل حمقات عباءة الخبير الثبلث".
إيجابيا عمى مكاقؼ كأفكار التبلميذ
تأثير
أف مشاركة األىؿ تؤثّر نا
ن
" ّ
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يعزز
تجاه المدرسة ،كعمى عبلقتيـ تجاه معمّمييـ في المدرسة ،حيث ّ
ثانيا".
التأثير
اإليجابي اإلحساس بالراحة لدل التبلميذ ّأكالن كالمعمّميف ن
ّ
 أبدأ بمناقشة الطالبات المعممات بسؤاليف :ىؿ تجدف اكتماؿألكجو التعاكف بيف األىؿ كالمدرسة الفمسطينية؟

 يبدأ الحكار كالنقاش مع الطالبات المعممات حكؿ أىمية التعاكفبيف األىؿ كالمدرسة.

 أكزع الطالبات المعممات في مجمكعات عمؿ إلتاحة الفرصة*اوظيف
االساقصاء

كأحد مكونات

عباءة الخبير

ليف لئلجابة عف ىذا السؤاؿ بفكرىف كرؤيتيف كخبرتيف المعرفية
الخاصة.

 أدير عمؿ نتائج المجمكعات كفتح المجاؿ لمنقاش في ضكءالبيئة الفمسطينية.

كدار النقاش حكؿ المسائؿ اآلتية:
(الظركؼ المتغيرة ،احتياجات األىالي المختمفة ،صعوبة التكاصؿ مع
جيؿ الكبار ،الفجوة التربكية التعميمية ذات المعنى ،مياجمة المعمميف،
قمة الكعي ،الصكرة السمبية عف العبلقة)..
كعبر االستقصاء تكصؿ الجميع إلى نتيجة ىامو ،ىي :إف تكثيؽ

الصبلت بيف األىؿ كالمدرسة شرط أساسي لرفع مستكل فاعمية
المدرسة كنجاح العممية التربكية .كاف السرعة في التغير كالتطكر
يفرض عمى المدرسة الخركج مف حيزىا كتنشيط االتصاؿ بالبيت
كاألىؿ بقدر ما تسمح بو الظركؼ كاإلمكانات .ككذلؾ ،فإف اآلباء
كاألميات عمييـ أف يدرككا ضركرة أف يككف ىناؾ اتصاؿ دائـ بيف
البيت كالمدرسة ليساعدكا بالتالي أبناءىـ لمخركج بما ىك أفضؿ ليـ
كلمستقبميـ كلتجنب كؿ ما ىك معكؽ لمسيرة حياتيـ كدراستيـ.
اعاون إدارة
المقاء الثاني
عشر

المدرسة
واألىل

يبدأ المقاء استكماالن لمقاء السابؽ بأىمية أف يككف المعمـ جاىدان في 3
مكضع المسؤكؿ ..كأفتح الجمسة بتنشيط مشاركة الطالبات بسؤاؿ :ما

كسائؿ تحقيؽ التعاكف بيف األىؿ كالمدرسة؟
 مناقشة الطالبات المعممات حكؿ أىمية اتّصاؿ المعمـ باألىاليكاخبارىـ عف كضع أبنائيـ التحصيمي.
 استخدـ أسمكب العصؼ الذىني في مطالبة كؿ طالبة معممةبكضع اقتراحات تزيد مف سبؿ التعاكف بيف المدرسة كالبيت.
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 اقكـ بجكلة مع كؿ طالبة معممة محاكلة إثارة تفكيرىا كتكسيع آفاؽمقترحاتيا..

 اتيح الفرصة لكؿ طالبة معممة ألف تقكـ بالدكر ..كتعرض أفكارىا -أفسح المجاؿ لممناقشة كالحكار.

اإلجابات المتكقعة:

(مجالس اآلباء ،اشتراؾ اآلباء في أنشطة المدرسة ،إرساؿ مذكرات
مختصرة لآلباء كنماذج مف عمؿ أبنائيـ ،المقاء مع اآلباء كاالتصاؿ
بيـ عف طريؽ المكالمات الياتفية أك المقاءات ،دعكتيـ إلى زيارات
المدرسة كالمعارض الفنية كالثقافية المختمفة ،تسجيؿ أنشطة المدرسة

بالصكت كالصكرة كارساليا إلى اآلباء ،الحث عمى المساعدة
كالمشاركة في البرامج التعميمية ،اإلشراؼ عمى الرحبلت المدرسية
كالقياـ ببعض األعماؿ الكتابية ،تقديـ خدمات استشارية لممدرسة.)..
 أعرض لكحة كرقية تعرض األفكار اآلتية:اقوم الشراكة بين األىل والمدرسة عمى خمس فرضيات:

 .1األىؿ يريدكف األفضؿ ألكالدىـ.

االجتماعية كمدل ثقافتيـ،
 .2األىؿ كبغض النظر عف مكانتيـ
ّ
األساسي لتنمية أكالدىـ.
يبقكف المصدر
ّ

أف نجاحيـ ىك نجاح ليا.
 .3المدرسة تريد النجاح لتبلميذىا ،إذ ّ
 .4األكالد كمّيـ يمكنيـ التعمّـ ،ينقص أف يجد األىؿ كالمعمّمكف

األدكات كالمكازـ الضركرّية لمساعدة ك ّؿ كاحد منيـ عمى النجاح.
 .5التعاكف بيف األىؿ كالمدرسة يمكنو تربية أجياؿ فاعمة كمنتجة.
 أسأؿ الطالبات المعممات (مف؟ ماذا؟ متى؟ كيؼ؟) :ألفتانتباىيف ..مف ثـ أعرض المكحات بالتفصيؿ:

المكحة األكلى :من عميو المبادرة إلى المشاركة؟

أناقش الطالبات المعممات :اإلجابات المتكقعة

(المدير ،المعمّمكف ،مرّكزك المكاضيع ،المرّبكف ،األىؿ)...،
المكحة الثانية :من يشارؾ؟

أناقش الطالبات المعممات :اإلجابات المتكقعة:

معينة ،ممثّمكف عف األىالي)...،
(جميع األىالي ،أىالي طبقة ّ
المكحة الثالثة :ماذا تحمؿ المشاركة؟
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أناقش الطالبات المعممات :اإلجابات المتكقعة

المدرسية ،الضكابط)...،
(معرفة أداء التمميذ ،معرفة السياسة
ّ
المكحة الرابعة :ماى يشارؾ األىؿ؟
أناقش الطالبات المعممات :اإلجابات المتكقعة:

(في بداية السنة ،في كسطيا ،في نيايتيا ،في األعياد كالمناسبات،
آخر)...
المكحة الخامسة :كيف يشارؾ األىؿ؟

أناقش الطالبات المعممات :اإلجابات المتكقعة:

صفية ،جمسات لجاف أكلياء
شخصية،
(أطر المشاركة ،اجتماعات
ّ
ّ
األمكر ،آخر)..
 ألخص الحكار كالنقاش بأىمية تكاتؼ الجيكد الرامية إلى إحداثالتكامؿ ،حيث يجب عمى كؿ مف الجانبيف المدرسي كاالجتماعي
العمؿ معا لتحقيؽ ىذا اليدؼ كنجاح ىذه الجيكد المبذكلة لخمؽ
مجتمع متكامؿ في كافة جكانبو يعطي كؿ ذم حؽ حقو كمف النتائج
المترتبة عمى ىذا التكامؿ :تقميؿ الفارؽ التعميمي كزيادة التعاكف

*المناج

(الكايب)

المدرسي االجتماعي إضافة إلى جعؿ اآلباء يمعبكف دك انر فعاالن إلى

جانب دكر المدرسة في العممية التعميمية.

أختـ البرنامج التدريبي بدعكة الخبراء إلى اجتماع خاص لتقكـ

مجمكعة التصميـ بعرض المنتج (المشركع) قبؿ إرسالو إلى

الك ازرة...حيث تـ االقتراح بأف يقكـ كؿ خبير بأخذ الكتيب كمراجعتو
كألنو كاف لنا يكماف حتى يأتي مكعد تسميـ المنتج حكؿ القضايا
المثارة.
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