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 ملخص الدراسة
تطوير برانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية كفق معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل ىدفت ىذه الدراسة إىل 

التحقق من فعالية التطوير اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية  ي ح، ك عايَت  ي التطوير اظتقًت ىذه اظتتعرؼ مدل توافر ك ، األكاددييكاالعتماد 
، كذلك للطالب اظتعلمُت بكلية أصوؿ الدين ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية اإكساب مهارات ختطيط الدركس كمهارات تنفيذى

الدراسات التقوديية، كعمليات التقوَل الذايت جملموعة من برامج الًتبية العملية اليت أكدت كجود العديد من جوانب النقص، كقد انطالقا من 
ّتامعة اإلماـ دمحم بن برانمج الًتبية العملية تطوير  استخدمت الدراسة اظتنهج الوصفي التحليلي، كاظتنهج شبو التجرييب، كتوصلت إىل تصميم  

اطتطة الفصلية لربانمج اظتيدانية، ك  معايَت اطتربةكمن أبرز مكوانتو  سالمية كفق معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكاددييسعود اإل
طالب ، كستس جلسات تدريبية لتهيئة التوصيف برانمج الًتبية العملية كفق منوذج اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي، ك الًتبية العملية

اظتعلمُت كتدريبهم على اظتهارات األساسية للتدريس، كتعريفهم أبخالقيات مهنة التعليم، كتضمنت كل جلسة الزمن احملدد، كاعتدؼ العاـ 
كاألىداؼ التفصيلية، كموضوعات كل جلسة، كاألنشطة كاإلجراءات التدريبية كالزمن احملدد، كغتموعة من األدكات اليت جرل تبنيها أك 

بدرجة  معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكاددييا لتحديد مستول أداء الطالب اظتعلمُت، كما توصلت الدراسة إىل توافر تطويرى
(، كما توصلت أيضا إىل قياس أثر التطوير اظتقًتح  ي إكساب الطالب اظتعلمُت مهارات ٘ٚ.ٗ(  كمرتفع جدا )ٖٕ.ٗتًتاكح بُت مرتفع )

%، كأكصت الدراسة بتبٍت تعميم التطوير اظتقًتح على طالب جامعة اإلماـ كإخضاعو ٖٜ% إىل ٖٚفة كقد تراكحت بُت التدريس اظتستهد
للتقوَل الدكرم كالتطوير اظتستمر على ضوء معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي. 

Abstract
Based on assessment studies, and self-evaluation operations for a set of 

practical education programs which confirmed that many shortage aspects exist, this 

study sought to develop practical education programs in Imam Muhammad bin Saud 

Islamic University, according to the standards of the National Authority for Academic 

Evaluation and Accreditation, identifying the availability of these standards in the 

proposed development, and verifying the effectiveness of the proposed development 

of the practical education program in providing tutors planning skills and skills 

implemented for student teachers in the Faculty of Fundamentals of Religion of Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University. This study has used the descriptive 

analytical approach and the quasi-experimental approach. It reached the development 

design of a practical education program in Imam University Muhammad bin Saud 

Islamic University in accordance with the standards of the National Authority for 

Academic Evaluation and Accreditation. Its most prominent components are the 

experience field criteria, quarterly plan for the practical education program, 

characterization of practical education program in accordance with the National 

Authority for Academic Evaluation and Accreditation model, five training sessions to 

prepare student teachers for the basic teaching skills, and introducing them to the 

ethics of teaching profession. Each session includes the specified time, the overall 

objective, detailed objectives, and topics of each meeting, activities, training 

procedures, time schedule, and a set of tools that have been adopted or developed to 

determine the student teachers performance level. The study reached the availability 

of the standards of the National Authority for Academic Evaluation and 

Accreditation, degrees ranging from good (4.23) to very good (4.75), it also reached 

the measure of the proposed development impact for student teachers to gain the 

targeted teaching skills that ranged from 73% to 93%. The study recommended the 

adoption of generalizing the development proposed on Imam University students and 

subjecting it to periodical evaluation and on going development in the light of the 

National Authority for Academic Evaluation and Accreditation. 
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 ادلقدمة :  
التنموية على أف التنمية البشرية ىي األساس كاظتنطلق للتنمية الشاملة كاظتستدامة، كلذا فقد أخذت قضية تطوير التعليم  النظرايتتؤكد 

 بكافة مراحلو أكلوية لدل الدكؿ اليت انتهجت اظتسار الصحيح لتحقيق الرقي كالتقدـ، كيعد اظتعلم أحد الركائز األساسية لتحقيق التعليم
نو الذم يقـو بتنفيذ اظتنهج كحتقيق أىدافو، فمهما بلغت جودة مكوانت اظتنهج فإف جودة التعليم كؼترجاتو ال ديكن أف اظتتميز، كذلك لكو 

تتحقق إال ابظتعلم اظتؤىل القادر على حتويل الرؤل كاألىداؼ إىل نواتج تعليمية تتمثل  ي صورة معارؼ كمهارات كاجتاىات تظهر  ي سلوؾ 
خرباء الًتبية يعطوف األكلوية اظتطلقة جملاؿ إعداد اظتعلم كتكوينو عند ترتيب أكلوايت تطوير العملية التعليمية، كنتيجة  كىذا ما جعل ،اظتتعلمُت

داؼ عتذه األمهية اليت جتعل النجاح اضتقيقي لتطوير التعليم يعتمد على اظتعلم كمدل سيطرتو على مهارات التدريس اليت دتكنو من حتقيق األى
تطوير برامج إعداد اظتعلم مبثابة اظتدخل الرئيس لتطبيق معايَت ك ختذت العديد من اجملتمعات اظتتقدمة الدعوة إىل ضركرة إصالح التعليمية، ا

كمبراجعة ما (، ٖٕٔٓ(، )غريب، ٕٛٓٓ )طعيمة،، (ٕٗٓٓ)الناقة، ، (ٕٕٓٓضماف اصتودة الشاملة  ي نظمها التعليمية، )اضتصُت، 
ضااي اظترتبطة أبداء اظتعلم كبرامج إعداده، يالحظ أف نتائجها تؤكد على تدٍل مستواىا، كتعدد جوانب أجرم من دراسات تناكلت الق

 ي فشل التعليم يعود اىل عدـ   قرف العشرين على أف السبب الرئيسبعض الدراسات منذ العقد الثاٍل من ال شارتالقصور فيها، حيث أ
أكدت دراسة استغرقت ذتاف سنوات  ي الوالايت اظتتحدة األمريكية تدٍل مستول حوايل  كفاية تدريب اظتعلم، كما زاؿ السبب قائما، فقد

 Greenberg)(، ٕٗٓٓ)سنقر،  % من برامج إعداد اظتعلم اليت جرل تقوديها ؽتا تسبب  ي تراجع مستول التعليم بشكل ملحوظ٘ٚ
& others,2013)، مج إعداد اظتعلم كنقلها من النمط التقليدم إىل برا كقد أدت مثل ىذه االنتقادات إىل الدفع ؿتو إصالح

االجتاه الذم يدعو إىل حتقيق اصتودة عن  االحًتاؼ كاظتهنية كحتقيق االبتكار، كتنوعت اجتاىات التطوير اليت غلب عليها  ي العقود األخَتة
اظتعلمُت كمنحها شهادات االعتماد كينطلق طريق كضع معايَت كطنية من قبل ىيئات مستقلة، ْتيث يستند عليها عند تقوَل برامج إعداد 

كيعود انتشار ىذا االجتاه إىل رتلة من العوامل ،  (Angus,2012)منها عند تشخيص نقاط القوة كالضعف كإجراء عمليات التطوير، 
اءات اظتساءلة اليت تنطلق من أمهها عاظتية نظاـ اصتودة، كمشوليتو كؾتاحو فيما فشلت فيو األساليب التقليدية من حتقيق التحوؿ كتطوير إجر 

تعزز معايَت االعتماد اظتهٍت كتستند إىل األداء، كىو ما يؤدم  ي هناية اظتطاؼ إىل خلق بيئة تدعم كحتافظ على تطوير العملية التعليمية، ك 
رتفعة لربامج فإف الدكؿ اليت تبنت معايَت جودة م، (Greenberg & others,2013)ككما يشَت ، (ٖٕٔٓ)علية،  العمل اصتماعي

  .ظهر  ي دتيز نواتج تعليمها قد حققت تفوقان  -كمنها على سبيل اظتثاؿ فنلندا -إعداد اظتعلم 
فهو مبثابة نظاـ فرعي لنظاـ أصلي يتضمن اإلعداد اظتتكامل للمعلم ، برانمج الًتبية العملية إعداد اظتعلم كمن أىم مكوانت برامج

 Student) تعد من الفًتات االستثنائية  ي حياة الطالب اظتعلمكما أهنا من رتيع اصتوانب األكادديية كاظتهنية كالثقافية كالشخصية،  
Teacher)  أخالقياتو اليت تتزايد نتيجة لتغَت أدكار اظتعلم من لكوهنا أكؿ جتربة إلزامية خيوضها من أجل اكتساب مهارات التدريس ك

ستقصاء توصيل اظتعرفة ابألساليب التقليدية إىل الًتكيز على تنمية اصتانب الوجداٍل كالقيم األخالقية كمهارات التفكَت كاالستدالؿ العقلي اال
 اظتعلم من كونو مرسال للمعلومات كملقنان  تدعي حتوؿكالتحليل كالتفسَت كالتقوَل كاإلبداع كغرس عادات االعتماد على الذات، ؽتا يس

لبيئة التعلم اليت يهيئها لتدريب الطالب على كيفية التعلم كخطوات الطريقة  عتم كمنظمان  تعليميان  كمستشاران  كموجهان  للطالب ليصبح مرشدان 
كىذه األدكار  درىا األكلية، اظتتعددة كاظتتنوعةالعلمية  ي التفكَت كحل اظتشكالت، كأساليب الوصوؿ إىل اظتعلومات كاظتعارؼ من مصا

برامج الًتبية العملية اليت أظهرت ابألخص يكوف أتسيسو الصلب كبداايتو اظتؤثرة  ي برامج إعداد اظتعلم ك  مستمران  نوعيان  تستدعي أتىيالن 
أبرزىا الًتكيز على اصتانب النظرم ت كمن غتموعة من العيوب كالسلبيامستول مهنيتها بسب كجود  التقوديية تدٍلالعديد من الدراسات 

على حساب العملي، كضعف القدرة على التخطيط كاالعتماد على خطط التدريس اصتاىزة بدال من التدرب على تصميم اطتطط اظتالئمة 
األكادديي، كعدـ تدريب كاستخداـ طرائق التدريس التقليدية )اضتفظ كالتلقُت(، كقلة اإلشراؼ الًتبوم ، للطالب من قبل الطالب اظتعلم
أثناء التدريب اظتيداٍل، كضآلة اظتواقف التدريبية اليت أدت إىل  ي شرافية وجيا بشكل كاؼ، كقلة الزايرات اإلالطالب على استخداـ التكنول

ل اظتسئولية كاختاذ ابإلضافة إىل أهنا مل تساعد على اكتساب أخالقيات مهنة التعليم مثل حتم، عدـ كفاية التدريب على مهارات التدريس
، (ٕٛٓٓ) عامر،  (،ٕٛٓٓ )طعيمة،(، ٕٚٓٓ. )أبو زيد، لطالبلتوفَت مناخ من الثقة كاالحًتاـ ك  القرار كالصرب كمراعاة الضمَت

 .(Greenberg & others,2013)(،  ٜٕٓٓ)الشرعي،
ينفذ ابلكليات اليت تؤىل اظتعلمُت  ي   ي برانمج الًتبية العملية الذمبعض ىذه اظتآخذ كقد الحظ الباحث من خالؿ عملو كجود 

غتموعة من الدراسات اليت طبقت على ىذا الربانمج  توكىذا ما أكددمحم بن سعود اإلسالمية،  غتموعة من التخصصات ّتامعة اإلماـ
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ظتتعلمُت للًتبية العملية، كقصر اظتدة الزمنية للًتبية العملية، كعدـ تفرغ الطالب ا ككجدت غلبة الطابع النظرم على اظتقررات الًتبوية،
 كافتقار الربانمج إىل األدكات كالوسائل اليت تساعد على كشف احتياجات الطلبة اظتعلمُت كاجتاىهم كميوعتم ؿتو مهنة التدريس، ابإلضافة

، (ٕ٘ٓٓ ،اظتنعمالعبد ، )تعرؼ أساسيات مهنة التدريس، ككيفية تطوير شخصياهتم كقدراتوقامة كرش عمل تساعد الطلبة على إىل عدـ إ
 -العربية السعودية كغَتىا من اصتامعات  ي اظتملكة  -دمحم بن سعود اإلسالمية كجامعة اإلماـ  ،( ٖٖٗٔ)اصتبَت، ،(ٕٓٔٓ ،)السميح

كقد قاـ قسم اظتناىج كطرؽ التدريس اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي،  أخذت ابجتاه حتقيق معايَت اصتودة من خالؿ معايَت
من أىم نتائجو حاجة الربانمج  الذم كاف كفق معايَت اطتربة العمليةالًتبية العملية برانمج تقوَل إبجراء تقوَل ذايت لرباغتو، كمن ذلك 

، ككذلك حتديد اإلجراءات لتحديد موجز ؼترجات تعلم أنشطة اطتربة، ككصف خطط تطوير نشاط اطتربة ، كموجز للمهارات اظتراد تنميتها
ءات اظتستخدمة ظتتابعة الطالب، كإجراءات اإلرشاد كالدعم الطاليب، كتدابَت تقييم األنشطة اظتيدانية، كما يفتقر الربانمج إىل حتديد إجرا

ارير اليت جيب أف يقدمها تنمية اظتهارات اظتستهدفة، كطرؽ تقوَل اظتهارات اظتكتسبة، ككصف األنشطة الطالبية الرئيسة كالواجبات أك التق
 الطالب، كإجراءات التخطيط كالتهيئة من أجل إعداد الطالب للمشاركة  ي األنشطة، ابإلضافة إىل حتسُت الربانمج  ي ضوء بقية اظتعايَت،

ر ىذا الربانمج استشعر الباحث ضركرة القياـ بتطوي كبناء على ما سبق فقد ، (ٖٖٗٔ)تقرير صتنة اصتودة بقسم اظتناىج كطرؽ التدريس، 
 ي اظتملكة العربية  الذم تلتـز بو اصتامعاتالوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي  انطالقا من اجتاه حتقيق جودة الربامج كفق معايَت اعتيئة

الذايت، كنتائج  التقوَل اجة ملحة تفرضها نتيجةح، ذلك أف تطوير الربانمج أصبح دمحم بن سعود اإلسالمية كمنها جامعة اإلماـالسعودية 
لف الدراسات السابقة، كضركرة التطوير اليت ترفع من مستول كفاءة الربانمج لتحقيق أىدافو إبعداد من حيًتفوف مهنة الًتبية كالتعليم مبخت

 -اظتستمر (Improvement)اظتراحل الدراسية، كىذا ما جيعل التطوير اظتقًتح للربانمج بعد اكتمالو قابال للتبٍت مع إخضاعو للتحسُت 
 ي التحسُت كالتجويد من  ْتيث يتحقق االستمرار -الذم تلـز بو إجراءات االعتماد اليت تتبناىا اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي

لى كعمهارات التدريس، كاكتساب أخالقيات التعليم،  إتقافيستهدفو برانمج إعداد اظتعلم من  اأجل الوصوؿ ألعلى درجات التمكن ؽت
مشكلة الدراسة تتحدد  ي قصور برانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية عن تلبية متطلبات فإف ضوء رتيع ما تقدـ 

وطنية المعايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي، ؽتا دعا الباحث للقياـ هبذه الدراسة لتطوير الربانمج القائم  ي ضوء اظتعايَت 
 حتقيق ذلك من خالؿ األسئلة التالية: ديكن لالعتماد كاختبار فعاليتو  ي تطوير الربانمج اظتنفذ، ك 

ما مكوانت التطوير اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية  ي جامعة اإلماـ كفق معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي؟ ٔس
التطوير اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم  ي  طنية للتقوَل كاالعتماد األكاددييمعايَت اعتيئة الو  ما مدل توافر ٕس

 بن سعود اإلسالمية؟  
ما فعالية التطوير اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية  ي إكساب مهارات ختطيط الدركس كمهارات تنفيذىا للطالب اظتعلمُت  ٖس

 ماـ دمحم بن سعود اإلسالمية؟ بكلية أصوؿ الدين ّتامعة اإل
أهداف الدراسة: -

هتدؼ الدراسة اضتالية إىل حتقيق اآليت:
   .تطوير برانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية كفق معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي 
  الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية ظتعايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل حتديد كيفية حتقيق التطوير اظتقًتح لربانمج

 كاالعتماد األكادديي.
 بن تعرؼ مدل توافر معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي  ي التطوير اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم 

 سعود اإلسالمية.
 ق من فعالية التطوير اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية  ي إكساب مهارات ختطيط الدركس كمهارات تنفيذىا للطالب اظتعلمُت التحق

بكلية أصوؿ الدين ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية. 
: الدراسة أمهية -

  تكمن أمهية الدراسة  ي غتموعة من اصتوانب اليت تتمثل فيما يلي: 
معاصتة جوانب القصور اليت أظهرهتا عملية التقوَل الذايت لربانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية.-ٔ
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يستفيد من اطتربات كاإلمكاانت اظتتجددة  ي رفع كفاءة التدريب اظتيداٍل للطالب  االستجابة لضركرة التجديد اظتستمر الذم-ٕ
ابإلضافة إىل توصيات الدراسات التقوديية اليت ، مج الًتبية العملية بناء على نتائج التقوَل الذايتاظتعلمُت من خالؿ تطوير بران

 تؤكد حاجة برامج التدريب اظتيداٍل  ي كليات الًتبية للتطوير  ي ضوء معايَت اصتودة كاالعتماد األكادديي. 
 ي برامج الًتبية العملية مثل أخالقيات مهنة التعليم كدكر إدراج بعض اصتوانب اظتهمة اليت تظهر عمليات التقوَل ضعف كجودىا -ٖ

 اظتعلم  ي تصميم اظتوقف التعليمي.
يؤمل أف تقدـ ىذه الدراسة برانغتا يفيد كليات الًتبية لتطوير برامج الًتبية العملية  ي ضوء معايَت اصتودة كاالعتماد األكادديي،  -ٗ

إلماـ كغَتىا من اصتامعات اليت يوجد هبا برامج إلعداد اظتعلمُت. كيواكب عمليات التطوير اليت تقـو هبا جامعة ا
حدود الدراسة:  -

 اقتصرت الدراسة على اضتدكد اآلتية:
 معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي ابظتملكة العربية السعودية،تنحصر اضتدكد اظتوضوعية للدراسة  ي ة : وضوعياضتدكد اظت-

يستهدفها برانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية.كتنفيذه اليت  سدر ال ختطيطمهارات ك كبرانمج الًتبية العملية 
اضتدكد اظتكانية : جامعة اإلماـ دمحم بن سعود  ي مدينة الرايض  ي اظتملكة العربية السعودية. -
  .ىػٖ٘ٗٔ/ٖٗٗٔمن العاـ اصتامعي  كؿدىا الزمٍت على الفصل الدراسي األاضتدكد الزمانية: اقتصرت الدراسة  ي ح -
      :  الدراسة مصطلحات - 

برانمج الًتبية العملية ّتامعة عملية التغيَت الشاملة اليت هتدؼ إىل حتسُت كفاءة : يقصد بو  ي ىذا البحث (Development) تطوير
للتقوَل كاالعتماد معايَت اعتيئة الوطنية  اليت أجريت بناء علىانطالقا من نتائج تقوَل الربانمج بن سعود اإلسالمية كزايدة فعاليتو  اإلماـ دمحم

 ابإلضافة إىل نتائج الدراسات التقوديية.األكادديي، 
ت اظتختلفة كاطتربة اعتادفة اليت يتعرؼ الطالب/ النشاطا):أبهنا   (Student Teaching)الًتبية العملية:  تعرؼ الرتبية العمليةبرانمج 

إىل أف اظتعلم من خالعتا على رتيع جوانب العملية التعليمية ابلتدريج ْتيث يبدأ ابظتشاىدة مث يشرع من حتمل الواجبات اليت يقـو هبا اظتعلم 
( ٕٕٔٓ)القضاة كالدكيرم، ( يصل إىل ؽتارسة أعماؿ اظتعلم ؽتارسة كاملة

الطالب اظتعلمُت كإكساهبم خربات التدريس كمهاراتو، تدريب مج الًتبية العملية  ي ىذه الدراسة اظتخطط اظتتكامل اظتصمم لكيقصد بربان
 ي األقساـ األكادديية اليت تؤىل اظتعلمُت بكليات جامعة اإلماـ  درسمقررات اإلعداد الًتبوم اليت ت بعد استكماؿ  ي اظتستول الثامنكيقدـ 

 .اإلسالمية مبدينة الرايضدمحم بن سعود 
)عملية أك إجراء يضمن ظتعهد أكادديي كلرباغتو  :( أبنوٕٛٗٔتعريف )العمر،  ةاضتالي دراسةتبٌت الت: (Accreditation) االعتماد

يل اظتهنية اليت يقدمها اعًتافا صرحيا من جهة ؼتتصة بتقوَل اظتؤسسات التعليمية كذلك عندما حتقق برامج اظتؤسسة معايَت ػتددة تؤىلها لن
 ثقة اجملتمع الًتبوم كاحمللي. 

ىي السلطة اظتسئولة عن شئوف االعتماد األكادديي كضماف اصتودة  ي  :  (NCAAA) االعتماد األكادمييو اذليئة الوطنية للتقومي 
مؤسسات التعليم فوؽ الثانوم ابستثناء التعليم العسكرم  ي اظتملكة العربية السعودية، كتتمتع ابلشخصية اظتعنوية كاالستقالؿ اإلدارم 

(ٕٖٗٔ، كاظتايل، كتعمل حتت إشراؼ غتلس التعليم العايل.  )كزارة التعليم العايل
الوطنية للتقوَل كاالعتماد  : يقصد هبا مواصفات اطتربة العملية اظتعتمدة من اعتيئةاالعتماد األكادمييو اذليئة الوطنية للتقومي  معايري

  .( بندا ٖ٘كر ك)اػت (ٜمنح شهادة حتقيق اظتعايَت لربامج التطبيق اظتيداٍل كتتكوف من )تقوَل أك تكم إليها عند حياليت األكادديي 
http://www.ncaaa.org.sa))   

(اإلطار النظري والدراسات السابقة)
   األهداف وجوانب التطوير:الرتبية العملية  -

شاع استخداـ مصطلح الًتبية العملية  ي العديد من برامج إعداد اظتعلم، كما استخدـ  ي أدبيات اظتناىج كبعض الدراسات الًتبوية 
أم تدريس الطالب،  (Student Teaching)العربية كاإلؾتليزية مثل )التطبيق العملي( كمصطلحات مرادفة أخرل ابللغة 

 Student) كدتثل الًتبية العملية عصب اإلعداد اظتهٍت للطالب اظتعلم ك)التدريب اظتيداٍل( (Teaching Practice)ك
Teacher) تعرؼ قدراتو الذاتية ككفاايتو التدريسية لاليت تتاح للطالب اظتعلم  ةكتكمن  أمهيتها  ي أهنا تكاد تكوف الفرصة األكىل كالوحيد
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 لًترتة اظتعارؼ النظرية كاألفكار الًتبوية إىل مواقف تدريسية عملية دتكنو من امتالؾ الكفاايت الالزمة للمعلم كمهارات التواصل كحسن
التصرؼ مع اآلخرين. 

   أهداف الرتبية العملية: -
أغلب الوقت اظتخصص للًتبية العملية  ي مدارس التطبيق متدرجا من مرحلة اظتشاىدة إىل مرحلة التطبيق الكلي  ،اظتعلميقضي الطالب 

يهدؼ بشكل أساسي إىل إكسابو الكفاايت التخصصية كالًتبوية كاظتهنية كالثقافية اليت دتكنهم من ك حتت إشراؼ أكادديي كتربوم مستمر، 
ل الدراسات اليت تناكلت التدريب اظتيداٍل  ي برامج إعداد اظتعلم أىداؼ الًتبية العملية إىل غتموعة من كتفص أداء مهامهم كأدكارىم،

( ٕٔٔٓالقضاة كالدكيرم، ) ،(ٕٓٔٓ)بقيعي،  ،(ٕٛٓٓ) عامر،  (،ٕٚٓٓ)أبو اعتيجاء،  األىداؼ الفرعية كمن أبرزىا:
 مهها اظتهارات األساسية للقياـ ابلتدريس مثل التخطيط كالتنفيذ كالتقوَل إكساب الطالب اظتعلم متطلبات األداء اظتهٍت للمعلم كمن أ

كالتواصل كحل اظتشكالت كإدارة الوقت كالتفكَت اإلبداعي كالتفكَت الناقد كالعمل بركح الفريق ككذلك عادات الصرب كحتمل 
 ىات إجيابية ؿتو العمل  ي اظتيداف الًتبوم.اظتسئولية كاتزاف الشخصية كالنقد اظتوضوعي كتقبل النقد ليخرج  ي النهاية ابجتا

  لتعرؼ مهنة التدريس ظتمارسة ما تعلمو من نظرايت تربوية كأساليب تدريسية على أرض الواقع. تقدَل الفرصة للطالب اظتعلم 
  كالنمو اظتهٍت الذم تنمية االجتاىات اإلجيابية للطالب اظتعلم ؿتو مهنة التدريس كالتحلي أبخالقياهتا حىت يتمكن من االندماج

  حيقق االحًتاؼ عتذه اظتهنة العظيمة  ي حياتو العملية.
  إكساب الطالب اظتعلم متطلبات األداء اظتهٍت للمعلم كمن أمهها اظتهارات األساسية للقياـ ابلتدريس مثل التخطيط كالتنفيذ

   كالتقوَل.
 ارات االتصاؿ كإدارة الوقت كالتفكَت اإلبداعي كالتفكَت الناقد تنمية مهارات الطالب اظتعلم  ي إدارة الصف الدراسي كتنمية مه

  .أثناء فًتة التدريب ي كحل اظتشكالت اليت قد تواجهو 
  تعرؼ اصتو االجتماعي  ي البيئة التعليمية، كاالستفادة من خربات اظتعلمُت  ي مدرسة التطبيق ككذلك من دتكُت الطالب اظتعلم من

لتحقيق التكامل بُت اصتانب األكادديي كاظتهٍت كاكتساب عادات الصرب كحتمل اظتسئولية   ي كلية اإلعدادخربات اظتشرفُت الًتبويُت 
كاتزاف الشخصية كالنقد اظتوضوعي كتقبل النقد كالعمل بركح الفريق. 

 جوانب تطوير برامج الرتبية العملية: -
نوطة بو، أدركت الدكؿ اظتتقدمة أمهية الًتبية العملية كآاثرىا بعيدة اظتدل على شخصية اظتعلم كمهاراتو ككفاءتو كدتكنو من القياـ ابظتهاـ اظت   

بُت ستة  ككاف من أبرز مظاىر ىذه العناية الوقت اظتخصص لتنفيذ برامج الًتبية العملية الذم يًتاكح كنتيجة لذلك أكلتها عنايتها الفائقة
كالسويد كفرنسا كالياابف ككندا، كيضاؼ إىل ذلك استمرارية عمليات التطوير اليت مشلت رتيع جوانبها،  أظتانياأشهر إىل سنتُت  ي دكؿ مثل 

   (.ٖٖٗٔ، )الدكغاف (،ٕٔٔٓالقضاة كالدكيرم، )( ٕٓٔٓ( )بقيعي، ٕٛٓٓ( )عامر، ٖٖٗٔ،)اصتبَت(، ٕٚٓٓ)أبو زيد،كمن أبرزىا: 
كفاايت التحضَتية للًتبية العملية اليت تعد اظترحلة األكىل من مراحل التطبيق اظتيداٍل، كما تعد من اظتتطلبات األساسية لنجاحال -1

يل الطالب اظتعلم  ي التمكن من اظتهارات اليت يتطلبها التدريس، كقد شهدت ىذه الكفاايت تطورا تناكؿ جوانبها اظتختلفة كأمهها كفاية حتل
، كحتديد إمكاانهتم كاحتياجاهتم، كمستول حتصيلهم كمهاراهتم، ككذلك كفاية الطالبعلم اليت تشتمل على حتليل خصائص بيئة الت

 التخطيط مبستوايهتا كعناصرىا اظتتعددة، كأساليبها اظتتجددة. 
قاهتا اليت تنوعت لتشمل الزايرات األساليب اإلشرافية اليت ديارسها مشرؼ الًتبية العملية، حيث طورت إجراءاهتا كأمناطها كتطبي -ٕ

 كالدركس التوضيحية، كالنشرة الًتبوية كاللقاءات الفردية. التفقدية، كالصفية، كاللقاءات اصتماعية األسبوعية،
اسًتاتيجيات التدريب، حيث كجد أف تشعب مهارات التدريس اليت يفًتض أف يتقنها الطالب اظتعلم يتطلب تطوير غتموعة من -ٖ

جيات اليت تتناسب مع اضتاجات التدريبية، كإمكاانت التطبيق، كمن مناذج ذلك التعليم اظتصغر، كاإلشراؼ اإلكلينيكي، كتوجيو االسًتاتي
 األقراف. 

بعناصر اظتنهج العضوية  أساليب التقوَل، فقد شهد التقوَل نقلة كربل  ي فلسفتو كأسسو كأساليبو كإجراءاتو كذلك نتيجة لعالقتو -ٗ
لتشخيص كالوقاية كاظتعاصتة كالتطوير، ؽتا جيعلو من أكثر حلقات اظتنظومة التعليمية أثرا  ي بقية اكسيلة ، حيث يعد لرئيسةكمكوانتو ا

رتبط تطويرىا بنتائجو، كقد انعكس ذلك على تقوَل الطالب اظتعلمُت  ي الًتبية العملية، حيث طور العديد من األساليب اليت ي مكوانهتا
ظتستوايت األدائية للمهارات الفرعية اظتستهدفة  ي برامج الًتبية العملية، كمنها حتليل العمل، كالتقارير الذاتية، كحتليل اليت تالئم قياس ا
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ق احملتول، كاظتالحظة، كتقوَل األقراف، كاظتقابلة الشخصية، كدراسة اضتالة كغَت ذلك من األساليب اليت تراعي مبادئ التقوَل كأسسو كحتق
   . شركطو كخصائصو

معي، إال كقد تنوعت مداخل التطوير لربانمج الًتبية العملية كغَته من الربامج التدريبية كاألكادديية اليت حتقق من خالعتا أىداؼ التعليم اصتا
 اظتختلفة.نجاح الذم حققتو  ي تطوير غتاالت اضتياة العلى مدخل اصتودة الشاملة اليت اقتنع العامل ّتدكاىا كفعاليتها بعد  تاستقر ا أهن
 حتقيق معايري اجلودة يف رلال التعليم:   -

 ظهر اجتاه تبٍت حتقيق اصتودة خالؿ  ي النصف الثاٍل من القرف العشرين  ي قطاع الصناعة كاألعماؿ، كقد أثبت ؾتاحا كبَتا كأسهم  ي نقل
كقاد ذلك إىل قياـ اعتيئات اظترجعية اليت تبنت دكؿ عديدة إىل مصاؼ متقدمة  ي غتاؿ التصنيع كاطتدمات كالنمو االقتصادم اظتطرد، 

 The)ٜٚٛٔإصدار اظتعايَت كاظتواصفات ظتختلف اظتنتجات الصناعية كاطتدمية كمن أشهرىا منظمة اظتعايَت العاظتية اليت أتسست عاـ 
International Standards Organization) (ISO) ،كؽتا (، ٖٕٔٓ(، )كشاحي،ٖٕٔٓ(، )فتيحة، ٖٕٔٓ)هباكم

القرف يلفت النظر أتخر قطاع التعليم مبراحلو اظتختلفة عن ىذه اجملاالت حيث مل يصل ىذا االجتاه إىل غتاؿ التعليم إال  ي العقد األخَت من 
تحقيق جودة لاليت جعلت اظتعايَت مبثابة اظتدخل اضتقيقي  (Standards movement)العشرين، بعد ظهور ما عرؼ ْتركة اظتعايَت

كمن أشهر ىذه ،  (Accreditation)ظهر  ي تلك الفًتة العديد من اعتيئات اليت تتبٌت إصدار اظتعايَت كمنح االعتماد  كقد التعليم،
 (National Council for Accreditation of Teacher Education اعتيئات اجمللس القومي العتماد تربية اظتعلمُت

(NCATE))  كغتلس اعتماد التعليم العايلCouncil for Higher Education and Accreditation) )
(CHEA)  كىيئة توكيد اصتودة ، ي الوالايت اظتتحدة األمريكية(QAA) (Quality Assurance Agency)  ي بريطانيا ، 

َتىا من كغ ،العتماد اظتؤسسات كالربامج القائمة إبعداد اظتعلم كتدريبو  ي كندا college) of (teachersكمؤسسة اعتماد اظتعلمُت 
اليت تثبت أف اظتؤسسة التعليمية قد حققت معايَت اصتودة اظتعلنة  (Accreditation) اظتنظمات كاعتيئات اليت دتنح شهادات االعتماد

ب من أجل تعزيز ثقة أفراد اجملتمع  ي تلبية مؤسسات التعليم العايل ظتعايَت اصتودة كاضتفاظ عليها، كتوفَت معلومات كاضحة كػتددة للطال
دارة كالعاملُت كغَتىم حوؿ جودة اظتؤسسة كتلبيتها ظتعايَت التعليم العايل، كنشر كتبادؿ اطتربات اظتيدانية  ي غتاؿ التطبيقات العملية كإ

 ي الوالايت  (NCATE)كقد قاـ اجمللس القومي العتماد تربية اظتعلمُت  ،عمليات مراجعة األداء على اظتستول اظتؤسسي كالرباغتي
ألمريكية بصياغة غتموعة من اظتعايَت اليت تستهدؼ توجيو برامج إعداد اظتعلم كأتىيلو ليتمكن من اظتفاىيم األساسية كبنية العلـو اظتتحدة ا

كيبتكر اظتواقف اليت ختلق فرصا تعليمية تتالءـ مع تنوع اظتتعلمُت كتباينهم، ،  ي تدريسها كيتقن مهارات البحث  ي ميداهنا اليت يتخصص
عية كتدعم النمو العقلي كاالجتماعي كالشخصي للمتعلم، كيوفر بيئة تعلم حتفز التفاعل اإلجيايب، كاالندماج النشط  ي التعلم كتستثَت الداف

اظتادة الدراسية كالطالب كاجملتمع، كيستخدـ بفعالية االسًتاتيجيات التقوديية  الذاتية للتعلم، كخيطط للتعليم معتمدا على معرفتو مبحتول
من أجل البناء السليم لقيم  الطالباظتناسبة للتقوَل اظتتكامل صتوانب النمو لدل اظتتعلمُت، كينمي العالقات مع فريق العمل  ي اظتدرسة كأسر 

 .صالح نظم كبرامج إعداد اظتعلمُتإبالكثَت من كليات الًتبية ابصتامعات األمريكية ككاف من آاثر ذلك قياـ ، كمعارفهم كمهاراهتم الطالب
 (ٕٛٓٓكآخركف،  عيمة)ط
ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف الدول العربية: -
 -زراء التعليم العايل قرارا نظرا ضتاجة التعليم  ي البالد العربية إىل التطوير اظتستمر ظتواجهة اضتاجات كاظتشكالت اظتتجددة، فقد اختذ ك  

يدعو إىل كضع آلية إقليمية لضماف اصتودة كاالعتماد برعاية احتاد  - 1998خالؿ اظتؤدتر اإلقليمي حوؿ التعليم العايل  ي بَتكت سنة
س كىيئات كنتيجة لذلك أنشأت بعض البلداف العربية غتال اصتامعات العربية، كبذلت جهود مشاهبة من خالؿ مؤدترات عربية الحقة

دافها مع لضماف اصتودة كاالعتماد، مثل اظتملكة العربية السعودية كرتهورية مصر العربية كاظتملكة األردنية اعتامشية كتلتقي ىذه اعتيئات  ي أى
كمن  ًتبوية،اعتيئات كاظتنظمات العاظتية اليت سبقتها من حيث بناء اظتعايَت الرباغتية كاظتؤسسية، كمنح شهادات االعتماد للمؤسسات ال

اليت دتنح  -اظتشار سابقا إىل مناذج منها  -العربية مؤسسات مستقلة كمتخصصة تشبو اعتيئات العاظتية  دكؿوجد  ي الت اظتالحظ أنو ال
( ٖٕٔٓ)بلهادؼ كفراحي ،  ( ،ٕٛٓٓكآخركف،  عيمةُت. )طلكليات إعداد اظتعلم (Accreditation)االعتماد 

  ادلملكة العربية السعودية:اجلودة واالعتماد يف  -
من حاجة التعليم العايل إىل التطوير اظتستمر كتوصيات كزراء التعليم العايل العرب، تبنت اظتملكة العربية  اإلشارة إليو انطالقا ؽتا سبق

 السعودية اجتاه حتقيق اصتودة الشاملة  ي مؤسسات التعليم العايل كسعت إىل توفَت ذلك من جانبُت أساسيُت مها:
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ضماف جودة مدخالت التعليم اصتامعي، كذلك من خالؿ إنشاء اظتركز الوطٍت أكال: رفع الكفاءة الداخلية للجامعات السعودية كذلك ب
بناء اختبارات قياس على أسس علمية متعارؼ عليها عاظتيا، كعلى ىيئة مؤسسية ـ، هبدؼ ٕٓٓٓكالتقوَل  ي التعليم العايل  ي عاـ  للقياس

 ي تطوير معايَت القبوؿ  ي اصتامعات  اظتركز كقد أسهماصتامعات، عتا ثوابتها، كزايدة اظتوضوعية كضماف عدالة اختيار الطالب  ي ؼتتلف 
  اظتختلفة كساعد على حتسُت مدخالهتا.

اثنيا: رفع الكفاءة اطتارجية للجامعات عن طريق ضبط اظتخرجات كالتحقق من جودهتا، عن طريق إنشاء اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد 
من أجل حتسُت نوعية التعليم العايل  ي اظتملكة العربية السعودية، كتوفَت معايَت مقننة  كذلك ،ـٖٕٓٓ ي عاـ  (NCAAA)األكادديي

قوَل لألداء كالتقوَل متماشية مع اظتعايَت العاظتية لضبط اصتودة النوعية من خالؿ منهجيات كتعليمات كاضحة العتماد الربامج اصتديدة، كالت
لواثئق اطتاصة بنظاـ اصتودة كاالعتماد األكادديي الذم تسَت عليو  ي تقوَل مؤسسات التعليم اعتيئة أعدت ااظتستمر للربامج القائمة، كقد 

كتتكوف من كثيقة اإلطار الوطٍت للمؤىالت، ككثيقة معايَت اصتودة  ي األداء  ي مؤسسات التعليم العايل كتتألف من ، كمقاييسها العايل 
اظتعايَت اليت اشتملت عليها  كمنية كالرباغتية، كمقاييس التقوَل الذايت اظتؤسسية كالرباغتية، معايَت ضماف اصتودة كاالعتماد األكادديي اظتؤسس

اطتاصة ابظتواصفات اليت جيب توافرىا  ي برامج التدريب اظتيداٍل اليت تنفذىا بعض األقساـ أك الكليات،  ر اطتربة العمليةامعياظتعايَت الرباغتية 
(، ٕٖٗٔ)كزارة التعليم العايل، جاءت على النحو التايل: كرا( ػتٜكقد توزعت ىذه اظتواصفات على )كمنها برامج الًتبية العملية، 

http://www.ncaaa.org.sa)) 
خرجات تعلم أنشطة اطتربة، ككصف خطط تطوير  نشاط اطتربة، كموجز للمهارات اظتراد تنميتها.ظت ان األىداؼ كتتضمن موجز -ٔ
 ظتراد اكتساهبا، كإجراءات تنمية اظتعارؼ، كطرؽ تقوَل اظتعرفة اظتكتسبة.للمعارؼ ا ان كتتضمن كصف :اظتعارؼ-ٕ
 كتشتمل على كصف للمهارات اظتراد اكتساهبا، كإجراءات تنمية اظتهارة، كطرؽ تقوَل اظتهارة  اظتكتسبة.  :اظتهارات اإلدراكية-ٖ
 ءات تنمية اظتهارات، كطرؽ تقوَل اظتهارة اظتكتسبة.للمهارات اظتراد اكتساهبا، كإجرا ان كتتضمن كصف :مهارات التعامل مع اآلخرين-ٗ
 للمهارات اظتراد اكتساهبا، كإجراءات تنمية اظتهارات، كطرؽ تقوَل اظتهارة اظتكتسبة. ان كحتتوم على كصف :مهارات التواصل-٘
 (.لتنظيمي ) ي جدكؿ زمٍتكاعتيكل ا مرحلة من الربانمج يتم تطبيق اطتربة، ةكتتطلب حتديد   ي أي :توصيف أنشطة اطتربة العملية-ٙ
كذلك بتحديد الواجبات أك التقارير اليت يقدمها الطالب، كاإلجراءات اظتستخدمة ظتتابعة  :كصف األنشطة الطالبية الرئيسة-ٚ

الطالب،  كمسؤكليات الطاقم اإلشرا ي اظتيداٍل  ي اظتوقع، كمسؤكليات الطاقم اإلشرا ي اظتيداٍل من داخل اظتؤسسة، كإجراءات 
 شاد كالدعم الطاليب، كاظترافق كمصادر الدعم  ي اظتوقع.اإلر 

كيشتمل على ػتكات أسس التقوَل الرئيسة، كمسئوليات اظتشرفُت اظتيدانيُت ؿتو التقوَل، كمسئوليات اظتشرفُت من  :تقوَل الطالب-ٛ
اظتؤسسة ؿتو التقوَل، كالبت  ي االختالؼ بُت التقوديات.

ؿ تدابَت تقييم األنشطة اظتيدانية، ك كصف ختطيط اظتراجعة كالتطوير. تقييم اطتربة العملية كذلك من خال-ٜ
  اجلودة يف جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية: -

الجتاه الذم أخذت بو كزارة التعليم العايل كقامت إبنشاء الوكاالت كالعمادات مع ااصتامعات  ي اظتملكة العربية السعودية تفاعلت 
هبا حتقيق اظتعايَت )اظتؤسسية كالرباغتية( اليت أصدرهتا اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي من أجل تطوير براغتها  كالوحدات اليت أانطت

 كىياكلها التنظيمية حىت تتمكن من حتقيق أىدافها االسًتاتيجية بكفاءة كفعالية دتكنها  ي النهاية من اضتصوؿ على االعتماد األكادديي،
اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية أمنوذجا ظتا قامت بو اصتامعات األخرل حيث قامت لتحقيق االعتماد ّتملة من اطتطوات كتعد جامعة 

 كاإلجراءات أمهها:
ىػ لإلشراؼ على كل ما يتعلق ابلنواحي األكادديية ٕٛٗٔأتسيس ككالة اصتامعة للدراسات كالتطوير كاالعتماد األكادديي  ي عاـ  -ٔ 

العمل اصتامعي، كالبناء اظتعر ي لثقافة اصتودة، مع الًتكيز على ؼترجات اصتامعة كتوافقها الكمي كالنوعي مع اظتستوايت اظتعًتؼ  كسبل تطوير
الدراسات كحفظ كاثئق اصتامعة كرصد اظتعلومات كتوثيقها كعمل اإلحصائيات كالتقارير الدكرية، كترسيخ رسالة اصتامعة ؿتو   كإجراء ،هبا

عالية  ي رتيع اظتمارسات التعليمية كالبحثية كاإلدارية، كتقدـ الوكالة الدعم الالـز لكل الكليات كاظتعاىد كالعمادات كاإلدارات  حتقيق جودة
كتعمل على ضماف جودة الربامج األكادديية كالبحث العلمي كهتيئة الربامج لالعتماد احمللي كاطتارجي كحتسُت ؼترجات التعلم ،  ي اصتامعة
ب اصتامعة ابالستفادة من كل إمكاانت اصتامعة كمواردىا كمبشاركة رتيع العاملُت  ي اصتامعة ظتواجهة كتلبية حاجات اجملتمع لدل طال

( ٕٖٗٔ)كزارة التعليم العايل، . كمتطلبات سوؽ العمل كفق اظتعايَت الوطنية
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العتماد األكادديي  ي جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية  ي إبنشاء إدارة اصتودة كا هتانوا تبدأاليت أتسيس عمادة التقوَل كاصتودة  -ٕ
ىػ إىل عمادة مستقلة ٖٓٗٔىػ، لتأمُت خدمات ضماف جودة مستقلة على اصتانبُت الرباغتي كاظتؤسسي، مث حتولت  ي بداية عاـ ٕٚٗٔعاـ 

صتودة كتطويرىا، كاضتفاظ عليها من خالؿ أنظمة الرصد للتقوَل كاصتودة تسعى ابلتعاكف مع القيادات اصتامعية إلنشاء نظاـ متميز لضماف ا
ت اظتتقدمة، كالتقييم اظتستمر ألداء كافة العمليات اظتتعلقة بتطوير ضماف اصتودة، كتنفيذ التخطيط االسًتاتيجي الفعاؿ على رتيع مستواي

   اصتامعة.
تطوير كاصتودة  ي رتيع الكليات اصتامعة ابإلضافة إىل مراجعة ىيكلة الوحدات كالعمادات التابعة للجامعة كاستحداث ككاالت لل -ٖ

كحدات كصتاف  ي كل األقساـ العلمية، كقد أنيط هبذه الوكاالت كالوحدات كاللجاف نشر ثقافة اصتودة كمتطلباهتا كآلياهتا بُت منسويب  
وَل الذايت  ي ضوء معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كليات اصتامعة كعماداهتا اظتختلفة، كالعمل على تطوير الربامج كاظتكوانت بناء على التق

كمن ذلك تقوَل برانمج الًتبية كطرؽ التدريس بكلية العلـو االجتماعية بتقوَل براغتو، سم اظتناىج ققاـ ك ي ىذا اإلطار كاالعتماد األكادديي، 
كما   -، كقد انطلقت الدراسة اضتالية ديد من التخصصاتالعملية الذم ينفذ  ي رتيع األقساـ العلمية اليت تؤىل اظتعلمُت للتدريس  ي الع

   من نتائج ىذا التقوَل لتسهم  ي حتقيق التطوير الذم تسعى إليو اصتامعة  ي رتيع براغتها. -كرد  ي اظتقدمة 
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/quality/about_us/Pages/declaration.aspx

 الدراسات السابقة: -
تنوعت الدراسات اليت أجريت  ي غتاؿ إعداد اظتعلم كالًتبية العملية كذلك بناء على أمهية ىذا اجملاؿ كتعدد أكجو مشكالتو كقضاايه، 

اليت كانت من ( ٖٕٓٓكسوؼ تعرض ىذه الدراسة ما أفادت منو من الدراسات ذات العالقة مبوضوعها كأىدافها كمن ذلك دراسة )حيِت، 
ات اضتديثة  ي غتاؿ إعداد اظتعلم العاـ  ي ضوء التحوالت العاظتية من كجهة نظر بعض اظتعلمُت كمديرم اظتدارس، كقد تعرؼ االجتاى أجل

 استخدمت الدراسة اظتنهج الوصفي التحليلي، كأظهرت غتموعة من النتائج أبرزىا أف االجتاىات اضتديثة اليت احتلت اظتراكز اطتمسة األكىل
 اضتاسب اآليل كتطبيقاتو اظتختلفة، كتقنيات اظتعلومات كاالتصاالت اضتديثة، كحتديث كتنويع طرائق التدريس، ي الدراسة ىي استخداـ 

لتحسُت أداء الطالب  ابرانغت صممت اليت( ٕ٘ٓٓ، دراسة )مصطفى كالتعاكف بُت مؤسسات إعداد اظتعلم، كتنويع أساليب التقوَل، ككذلك
كتوصلت إىل غتموعة  كقامت بتطبيقو،،  وكتدريب اظتعلم بكلية الًتبية ابلسويس  ي ضوء االجتاىات اظتعاصرة كاظتستقبلية  ي غتاؿ إعداد اظتعلم

هدفة بشكل أكرب من اجملموعة دتكنها من مهارات التدريس اظتستك من النتائج أبرزىا تفوؽ اجملموعة التجريبية اليت طبق عليها الربانمج اظتقًتح 
دراسة انطلقت من فرضية ترل أف مفتاح حل اظتشكالت كتغيَت األكضاع السلبية لدل الشعب   (Heyl, 2005)كما أجرل   الضابطة،

عيقها فر  ي برامج إعداد اظتعلم اليت أكضحت البحوث اليت أجريت عليها كجود جوانب من القصور اليت تضعف من كفاءهتا كتااألمريكي يتو 
عن أداء دكرىا، كقد قامت الدراسة ابستعراض أكجو القصور  ي الربامج الفيدرالية ككذلك مبادرات القطاع اطتاص، كقدمت بناء على ذلك 

كما   غتموعة من التوصيات اليت تؤكد على بذؿ جهود مكثفة من قبل حكومات الوالايت، كاصتمعيات اظتهنية كمؤسسات التعليم العايل،
تعرؼ اظتشكالت اليت تواجو الطالبات اظتعلمات كاظتشرفات خالؿ برانمج الًتبية العملية استهدفت  دراسةب( ٕ٘ٓٓ ،د اظتنعمالعبقامت )

ة ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، كقد تكوف غتتمع الدراسة من رتيع اظتشرفات  ي مركز دراسة الطالبات إضافة إىل منسوابت اصتامع
شراؼ ، كتوصلت الدراسة إىل أف الربانمج يعاٍل مشاكل متعددة كمنها عدـ تفرغ الطالبة اظتعلمة للًتبية العملية، كقصر الاليت سبق عتن اإل

أحدث االجتاىات اظتعاصرة كالنظم تعرؼ إىل  (ٕٙٓٓ، آخركفك  اظتفرجمدة الربانمج، كعدـ كجود دليل إرشادم خاص ابلربانمج، كسعت )
من خالؿ االجتاىات العاظتية اظتعاصرة حوؿ غتموعة من القضااي اظترتبطة إبعداد اظتعلم كمنها سياسة قبوؿ الطلبة  إلعداد اظتعلم كتنميتو مهنيا

ها، كقد أظهرت الدراسة االىتماـ الكبَت للدكؿ ئأثنا ي قبل اطتدمة كتنميتهم مهنيا   ي كليات الًتبية، ككذلك التكامل بُت إعداد اظتعلمُت
ك توصلت الدراسة إىل أف إعداد اظتعلم عملية مستمرة ككذلغتاؿ إعداد اظتعلم كتنميتو مهنيا  ي مراحل التعليم العاـ،  ابالجتاىات اضتديثة  ي

( من أمهية (López,& León, 2007تتسم ابلدديومة كال تنتهي عند خترج الطالب من الكلية، كما انطلقت الدراسة اليت أعدىا 
البكالوريوس  ي علم الًتبية الذم ديثل مرحلة ابلغة األمهية تتيح فرصة مثالية إلجراء تواصل مع عامل العمل التدريب العملي اظتيداٍل لطالب 

للمسامهة  ي تطوير معارفهم اطتاصة كزايدة كفاءهتم اظتهنية، كتوصلت الدراسة إىل كجود  من أجل حتقيق النشاط اظتهٍت  ي سياقات حقيقية،
النموذجي  ي برانمج التدريب العملي للمعلمُت، كأكصت الدراسة بضركرة تشخيص ىذه القضية بدقة بعض القصور الذم يعيق التكوين 

بتحليل متطلبات اظتساءلة من خالؿ تصورات قادة اإلعداد  (Nelda, 2008) كحتديد إجراءات معاصتتها بتعمق، كقامت دراسة
ركز على تكوينات نظاـ اظتساءلة:  (AACTEلكليات اظتعلمُت )اصتامعي للمعلم، كذلك من خالؿ مسح استطالعي للرابطة األمريكية 
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إجراءات اظتساءلة الداخلية )سياسات الرقابة اظتوضوعة من داخل مهنة التعليم( كسياسات اظتساءلة اطتارجية )اظتتولدة من التشريع( 
رتبة األكىل من إجراءات اظتساءلة ذات التأثَت اإلجيايب كسياسات الدكلة كالوالية ظتساءلة جودة اظتعلم، كقد احتلت معايَت االعتماد الوطٍت اظت

 ي برامج إعداد اظتعلم ككذلك معايَت اعتماد برامج الوالية ؽتا ديكن من عمل تركيب ىجُت من إجراءات اظتساءلة، يعزز من تفاعل معايَت 
إىل معرفة أثر برامج إعداد اظتعلم   (Schnabel,2009)كىدفت دراسة, اعتماد برامج الوالية مع إجراءات اظتساءلة اظتعتمدة كطنيان،

، كقد قامت الدراسة مبقارنة أداء اظتعلمُت على أساس تعاكف  مكمهاراهت التقليدية كالبديلة على معارؼ اظتعلمُت اظترشحُت  ي اظترحلة الثانوية
الدراسة كىي قاعدة اظتعرفة، كاظتهارات التعليمية، اظتعلمُت كاظتشرؼ اصتامعي ابستخداـ أسلوب اظتالحظة  ي تقوَل ستة غتاالت ركزت عليها 

كمهارات التقوَل، كمهارات إدارة الصف كالتواصل، كمهارات العالقات الشخصية كالتصرؼ كالكفاءة اظتهنية، كقد أسفرت نتائج الدراسة 
التدريس  ي العامل  فعالية ، كإتقافغتاالتستة  من ستسة بناء على مالحظات اظتعلمُت اظتتعاكنُت كاظتشرفُت اصتامعيُت عن حتسن إحصائي  ي

إبجراء دراسة ( ٕٓٔٓ،السميحقاـ )الواقعي للمرشحُت اظتعدين من خالؿ الربامج التقليدية كاظترشحُت اظتعدين من خالؿ الربامج البديلة، ك 
اإلجراءات التنظيمية كالفنية من خالؿ التعرؼ على كاقع برانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية من حيث من أجل 

ة العملية، كجهيت نظر اظتشرفُت الًتبويُت كطالب الًتبية العملية ابصتامعة، كما ىدفت إىل معرفة العوامل اظتؤثرة سلبا على فاعلية برانمج الًتبي
ية للًتبية العملية، كغلبة الطابع النظرم على كقد توصلت الدراسة إىل كجود بعض جوانب القصور  ي الربانمج كاف من أمهها قصر اظتدة الزمن

تعرؼ أىم التحدايت كالقضااي اليت تواجو تربية اظتعلم  ي القرف الواحد  راسة سعى فيها إىل( دٕٕٔٓالزايدم،)كما أعد  اظتقررات الًتبوية،
كالتنافسية االقتصادية، كاستخدمت الدراسة منهج كشتات معلم القرف الواحد كالعشرين الشخصية كاظتهنية  ي ظل حتدايت العوظتة  كالعشرين،

البحث النوعي كقدمت تصورا مقًتحا لسمات اظتعلم انطلق من دتهُت تكوين كإعداد اظتعلم للقرف الواحد كالعشرين، كأكصت الدراسة 
ىدفت إىل دراسة ( ٖٖٗٔ ،)اصتبَت، ككذلك أجرت ابالستفادة من التصور كإخضاعو ظتزيد من البحث كالتجريب كالتأكد من صدقو كثباتو

كأسفرت نتائج الدراسة عن ، تعرؼ مدل توافر معايَت اصتودة الشاملة  ي برانمج الًتبية العملية  ي جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية
كػتور التقوَل كػتور إدارة  كجود بعض جوانب القصور  ي برانمج الًتبية العملية كابلذات  ي ػتور أعضاء اعتيئة التدريس كػتور ػتتول الربانمج

كقد أكصت الدراسة بتطوير أىداؼ ، الربانمج، كما قدمت الدراسة تصورا مقًتحا لربانمج الًتبية العملية  ي ضوء معايَت اصتودة الشاملة
حسُت اظتستمر كيوفر التغذية كبناء نظاـ تقوَل يستند إىل اظتعايَت اظتوضوعة سلفا ْتيث يهدؼ إىل الت اىا،الًتبية العملية كإعادة صياغة ػتتو 

( دراسة ىدفت إىل حتديد اظتعايَت الالزمة لتقوَل ٖٖٗٔكما أجرت )الدكغاف،   ،الراجعة اليت توجو مساره ابستمرار لتحقيق األىداؼ اظترجوة
ىي: إدارة العملية التدريبية، مشرفات الًتبية العملية من كجهة نظر الطالبة اظتعلمة، كقد أعدت الدراسة أداة تقوَل حوؿ ستسة معايَت رئيسة 

التنمية اظتهنية التخصصية، كتوصلت الدراسة إىل ك السمات الشخصية كالتواصل اإلنساٍل، ك عملية التقوَل، ك العمليات اإلشرافية اظتيدانية، ك 
أما من مهارات تقوَل اظتتدرابت،  غتموعة من النتائج أبرزىا أف معيار إدارة العملية التدريبية  ي اظتدرسة ىو األقل حتققا، كدتكن اظتشرفات

Greenberg & others, 2013) ) دراسة انطلقت من تقوَل سابق أعد من قبل اجمللس الوطٍت صتودة اظتعلم فقد أعد
(NCTQعن إعداد اظتعلم ككشف عن أف مهارات اظتعلمُت غَت كافية للنجاح  ي البيئة اظتدرسية اليت تتزايد متطلباهتا كحتدايهتا )  كقد
استمدت معايَتىا من البحوث القوية، كؽتارسات الدكؿ كالوالايت ذات األداء العايل، كتوافق آراء اطترباء، ك ستغرقت الدراسة عشر سنوات ا

ع كمتطلبات معايَت الدكلة األساسية اظتوحدة كغَتىا من معايَت االستعداد اظتهٍت كاالستعداد للدراسة اصتامعية، كطبقت اظتعايَت على رتي
اليت يتم هبا إعداد اظتعلمُت  ي أمَتكا، كقد توصلت الدراسة إىل أف  ؽة األمريكية لتقوَل كفاءة الطر ج إعداد اظتعلم  ي الوالايت اظتتحدبرام

، ككذلك ؾتـو  ي حدىا األعلى من اظتقاييس اليت تتكوف من أربع ؾتـو اد اظتعلم حصلت على أقل من ثالثالغالبية العظمى من برامج إعد
( دراسة ىدفت إىل بناء برانمج تدرييب قائم على البنائية كتطبيقو على الطالبات معلمات اللغة العربية كبياف ٖٗٗٔعوض كالبكر، أجرت )

مدل فاعلية  ي تنمية مهارات تدريس القراءة، ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، كتوصلت الدراسة إىل فاعلية الربانمج  ي تنمية 
مهارات  ْتجم أتثَت كبَت، ككذلك  ي تنميةلدل الطالبات معلمات اللغة العربية ظتهارات تدريس القراءة للفهم كالسرعة  اصتانب اظتعر ي

ختطيط كتنفيذ كتقوَل دركس القراءة ْتجم أتثَت كبَت  ي رتيع اظتهارات، ك ي كل مهارة على حدة. كمن العرض السابق يتبُت تنوع اجتاىات 
، ((López,& León,2007ك (Heyl,2005)فبعضها اىتم بتقوَل برامج إعداد اظتعلم كالًتبية العملية الدراسات ذات العالقة 

(، كبعضها قـو ٖٖٗٔك)الدكغاف،  ،( (Greenberg & others, 2013ك  (Schnabel,2009)، ك(Nelda,2008)ك
(،  ي حُت حاكلت دراسات ٖٖٗٔ(، ك)اصتبَت، ٕٓٔٓ، ك)السميح، (ٕ٘ٓٓ ،العبد اظتنعمالربانمج الذم تسعى الدراسة اضتالية لتطويره )

( أك تقدَل مناذج تطويرية ٕٙٓٓ(، ك)اظتفرج كآخركف، ٖٕٓٓتعرؼ االجتاىات اضتديثة  ي غتاؿ إعداد اظتعلم كالًتبية العملية )حيِت، أخرل 
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( ٖٗٗٔ(، ك)عوض كالبكر، ٕٕٔٓيدم،الزا(، ك)ٕ٘ٓٓلرفع كفاءة ىذه الربامج لكي دتكن اظتعلم من القياـ أبدكاره بفعالية )مصطفى، 
تو، كقد استفادت الدراسة اضتالية من رتيع الدراسات السابقة سواء التقوديية منها أك التطويرية عند إعداد التطوير اظتقًتح، كبناء إجراءا

كحتديد التصميم التجرييب اظتالئم لطبيعة ىذه الدراسة. 
 إجراءات الدراسة:

   منهج الدراسة:  -
معايَت اعتيئة الوطنية  عند تصميم التطوير اظتقًتح كحتديد مدل توافرالتحليلي  اظتنهج الوصفي -لتحقيق أىدافها  -ستخدمت الدراسة ا

مدل فعالية التطوير اظتقًتح  ي إكساب مهارات التدريس اظتستهدفة، التجرييب عند حتديد  ، ككذلك اظتنهج شبوللتقوَل كاالعتماد األكادديي
من اظتواصفات  عديدال يفتقد قائمالربانمج المتو للمتغَت اظتستقل )التطوير اظتقًتح( كغتتمع الدراسة، فِدـ تصميم اجملموعة الواحدة ظتالءكاسُتخْ 

 همة،اظتظتواصفات بعض االقائم يفتقد لالربانمج لكوف بُت برانغتُت  الدراسة ال هتدؼ إىل اظتقارنة، ك اليت تفوت على اظتتدربُت االستفادة منها
التدريس كىذا يتحقق من  تعرؼ مدل فعالية الربانمج إبكساب مهارات إىلكإمنا هتدؼ اليت أجريت عليو، كما ظهر من الدراسة التقوديية 

من غَت اظتقبوؿ تنفيذ برانمج يفتقر إىل مواصفات خالؿ تصميم اجملموعة الواحدة الذم ال حيجب مزااي التطوير اظتقًتح عن بعض الطالب، ف
ديكن من قياس   ، كلذا يكوف اللجوء إىل تصميم بديللو نفذ  ي غتموعة ضابطة اظتعلم كمستقبلو اظتهٍتالطالب تكوين تؤثر على أساسية 

ئوية لتمكن عينة الدراسة من اظتهارات كما ىو كيقيس فعالية الربانمج مبقدار النسب اظت أثر اظتتغَت اظتستقل بدكف أثر سليب على عينة الدراسة
موضح  ي إجراءات الدراسة. 

   :وعينتها رلتمع الدراسة -
 ( طالبان ٜٕٔيتكوف غتتمع الدراسة من رتيع طالب اظتستول الثامن لكلية أصوؿ الدين ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية كعددىم )

( من الطالب اظتعلمُت، كبنسبة ٕٕبلغ إرتايل عدد عينة الدراسة )ق، ك ٖ٘ٗٔق/ ٖٗٗٔامعي من العاـ اصت األكؿ خالؿ الفصل الدراسي
( من إرتايل غتتمع الدراسة كقد اختَتت العينة بشكل عشوائي عن طريق القائم على تقسيم غتموعات التطبيق اظتيداٍل  ي ككالة %ٗٓ.ٓٔ)

اختَتت كلية أصوؿ الدين لتطبيق الدراسة لكوهنا من أكائل كليات اصتامعة اليت  قدكما أنو  ،الًتبية العملية بقسم اظتناىج كطرؽ التدريس
كما   الدراسي جعلت التطبيق ؽتتدا طواؿ الفصل الدراسي ؽتا ديكن من التوسع  ي نطاؽ التطبيق بدال من االقتصار على جزء من الفصل

 ي براغتها اصتديدة.  كاملىو معموؿ بو  ي أغلب كليات اصتامعة اليت بدأت  ي ختصيص فصل دراسي  
أدوات الدراسة:

تنقسم األدكات اليت استخدمت  ي التطوير اظتقًتح إىل قسمُت أساسيُت:
  القسم األكؿ:  األدكات اليت استخدمت من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة كحتقيق أىدافها كىي: 

 ذم أخذت بنوده من اظتواصفات اظتعتمدة للهيئة الالوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي،  استبياف قياس مدل توافر معاير اعتيئة
 (  ٔ.)ملحق ماسياطت ليكرت() كفق مقياسكضعت  ي تدرج ك 

  تقوَل اطتطط التدريسية كىي أداة صممت كطورت كاعتمدت  ي قسم اظتناىج كطرؽ التدريس، ك أداة تقوَل األداء داخل الفصل
األكادديي، كاظتعلم األكؿ أك من من قبل كل من اظتشرؼ ديد مدل دتكن عينة الدراسة من اظتهارات اظتستهدفة حتكتستخدـ  ي 

يقـو مقامو  ي اظتدرسة، ْتيث يتم تقوَل األداء ثالث مرات من قبل كل كاحد منهما، كيستخرج متوسط درجات التقوَل لكل 
 ( ٖ)ملحق   عينة الدراسة من كل مهارة. مهارة، مث يستخرج متوسط التقوديُت لتحديد مدل دتكن

فإنو ال حاجة إلجراءات قياس الصدؽ كنظرا صتاىزية بنود ىذه األدكات كعدـ قابليتها للتغيَت بعد اعتمادىا من قبل جهاهتا اليت أعدهتا، 
  عتا. كالثبات

األدكات اليت استخدمت عند تطبيق التطوير اظتقًتح كىي: القسم الثاٍل: 
 مدير اظتدرسة لطالب برانمج الًتبية العملية. بطاقة تقوَل  
 .بطاقة تقوَل تقرير األداء اظتعد من اظتتدرب  ي برانمج الًتبية العملية 
 اختبار حتديد اظتستول اظتعر ي لطالب الًتبية العملية  . 

على كضوح األسئلة أك ( ػتكما ؽتن لديهم خربة  ي تصميم أدكات التقوَل كإجراءاتو، كقد اتفقوا ٔٔكقد مت عرض األدكات رتيعها على )
 (٘، ٗمتها، كصالحيتها للتطبيق كفق اإلجراءات احملددة عتا  ي التطوير اظتقًتح )ملحق  البنود كمالء
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إجراءات الدراسة: 
تساؤالهتا كفقا ظتا أييت:  ها كاإلجابة عنحتقيق أىدافسارت إجراءات الدراسة من أجل 

  ي ؼتتلف اظتصادر كأمهها: ىاكتطوير برامج إعداد اظتعلم اظتراجعة الشاملة ظتا يرتبط مبوضوع الدراسة من تقوَل  -ٔ
 االجتاىات  برامج إعداد اظتعلم كالًتبية العملية كعرضت تناكلت قضااي األدبيات كالدراسات السابقة كْتوث اظتؤدترات كالندكات اليت

 يثة ظتعاصتة قضاايىا كتطويرىا. اضتد
 .برامج الًتبية العملية اليت أمكن للباحث اضتصوؿ على توصيفها   ي عدد من اصتامعات احمللية كالعربية 
 .الدراسات التقوديية اليت أجريت على بعض برامج الًتبية العملية 
التقوديية لربانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية. الدراسات 
متطلبات االعتماد من اعتيئات العربية كالعاظتية، كمعايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي  ي اظتملكة العربية السعودية. 
 ق.ٖٗٗٔ -قٖٖٗٔ بل قسم اظتناىج كطرؽ التدريس للعاـ اصتامعيمن قاليت أجريت نتائج تقوَل توصيف برانمج الًتبية العملية 

للتقوَل تطوير برانمج الًتبية العملية  ي صورتو األكلية بناء على ما كرد  ي اطتطوة السابقة، مع الًتكيز على حتليل مواصفات اعتيئة الوطنية  -ٕ
اظتقًتح  ي ىذه  كاالعتماد األكادديي اليت أظهر التقوَل الذايت عدـ توافرىا  ي الربانمج القائم، كحتديد كيفية حتقيق ىذه اظتواصفات  ي التطوير

 (، عن الربانمج القائم بتحقيق غتموعة اظتزااي أبرزىا: ٖ قد دتيز التطوير اظتقًتح )ملحقك الدراسة، 
 ،هتيئة الطالب اظتعلمُت لتطبيق الربانمج كذلك بتخصيص جلسة تدريبية من أجل تعريفهم بكامل الربانمج كمتطلبات التدريب

 . اظتتطلبات، كالتسجيل  ي اظتوقع االلكًتكٍلكموضوعات جلسات التدريب، كالواجبات ك 
أثناء التخطيط كالتنفيذ، ْتيث تشتق األىداؼ اإلجرائية من مصادرىا   ي تدريب الطالب على الشمولية عند اختيار األىداؼ كحتقيقها

 من الًتكيز على اصتانب اظتعر ي، بشمولية تغطي اجملالت الرئيسة لألىداؼ بتوازف )اظتعرفية، كالقيم كاالجتاىات، كاظتهارات( كذلك بدال
 على حساب بقية اجملاالت اليت حيتاج إليها اظتتعلم  ي ؼتتلف اظتراحل.  

ظتقابالت اليت خيطط تصميم اظتوقف التعليمي من قبل الطالب اظتعلم  ي ضوء احتياجات اظتتعلم اليت يتم تدريبهم على حتديدىا من خالؿ ا
 الرجوع إىل سجالت النتائج، كإدارة اظتدرسة، كاظترشد الطاليب، كاظتعلمُت السابقُت.تعرؼ مستول الطالب، ك عتا من أجل 

دمج أخالقيات التعليم  ي اصتلسات التدريبية للتطوير اظتقًتح، ابإلضافة إىل ختصيص جزء من رتيع التقارير اظتطلوبة من الطالب اظتعلمُت 
هبا، كمناقشة ذلك  ي اظتوقع اإللكًتكٍل، كاللقاءات اصتماعية كالفردية  ي أسابيع ظتناقشة بنود ميثاؽ أخالقيات التعليم كإجراءات اكتسا

 التطبيق. 
توظيف تقنية التواصل  ي زايدة ساعات التدريب، كحلقات النقاش. 
 ط كالتنفيذ مهارات التخطي إتقافتصميم غتموعة من اصتلسات التدريبية اليت تنفذ خالؿ برانمج الًتبية العملية، لتساعد الطالب على

 اظتستهدفة  ي الربانمج.
 إكساب الطالب اظتعلمُت مهارات التخطيط اصتماعي )التعاكٍل( اليت تسهم  ي دتكينهم من اظتهارات األساسية للتدريس، كذلك من

ألسبوع ثالث مرات خالؿ فًتة التطبيق )ابصيغة مشًتكة يوظف فيها اظتوقع اإللكًتكٍل كذلك خالؿ إعداد درس مكتمل اظتواصفات 
 .الثالث، كاألسبوع السابع، كاألسبوع الثاٍل عشر(

( أسابيع كفق اظتواصفات احملددٖإعداد تقرير عن اظتشكالت كاظتقًتحات كل ) .ة 
 ي ضوء البنود اطتاصة بذلك. اإللكًتكٍلوقع اظتتقوَل التقارير اليت يتم إدراجها كل أسبوع  ي  
 ،كتقوَل إدارة اظتدرسة، كتقوَل اظتعلم األكؿ، كتقوَل اظتشرؼ األكادديي(، كذلك ابستخداـ أدكات التقوَل تنويع أمناط التقوَل )تقوَل األقراف

اليت يوفرىا التطوير اظتقًتح، مع توظيف تقنية التواصل لتفعيل تقدَل التغذية الراجعة بناء على نتائج التقوَل، لكي تعزز التمكن من 
         مج.اظتهارات اظتستهدفة  ي الربان

عرض التطوير اظتقًتح للربانمج على غتموعة من احملكمُت من أعضاء ىيئة التدريس ظتراجعة صورتو األكلية، كحتديد اظتالحظات اليت  -ٖ
 يو، كمن مث صياغتو لتقدديو إىل التحكيم النهائي.جيدكهنا عل

من أعضاء ىيئة التدريس ذكم اطتربة  ي غتاؿ برامج إعداد اظتعلمُت  ػتكما (ٕٔمن ) الًتبية العمليةربانمج ل حتكيم التطوير اظتقًتح -ٗ
وضح كيفية ت، كقد كضع الباحث قائمة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي اعتيئة ظتعايَت قيقو( لتحديد مدل حتٕ)ملحق كالًتبية العملية، 
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كقد تفضل احملكموف بتحديد مدل توافر معايَت (، ٔ )جدكؿ رقمألكادديي،ظتعايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد احتقيق التطوير اظتقًتح 
 ( الذم جاء ضمن نتائج الدراسة. ٕاعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي  ي التطوير اظتقًتح ، كذلك على النحو اظتفصل  ي اصتدكؿ )

عملية التحكيم، كبذلك يكوف التطوير اظتقًتح جاىزا اليت أظهرهتا الصياغة النهائية للتطوير اظتقًتح بعد مراجعة كافة اظتالحظات  -٘
 (ٖللتطبيق.  )ملحق 

على العينة اليت اختَتت عتذه الدراسة،  قٖ٘ٗٔق/ ٖٗٗٔ تطبيق التطوير اظتقًتح، كذلك  ي الفصل الدراسي األكؿ من العاـ اصتامعي -ٙ
، كقسم إىل (Google)غتموعات  ضمنلعينة الدراسة  ان خاص ان الكًتكني ان ئ موقعككاف التنفيذ ابتباع اصتدكؿ الزمٍت احملدد للربانمج، كأنش

أقساـ خصص قسم منها لعرض اطتطط األسبوعية لكل طالب معلم كمناقشتها، كعرض التقارير الدكرية كمناقشتها، كقسم  (ٖ)
 صل الشهَتة على األجهزة الكفيةلالستفسارات كعرض اظتشكالت الطارئة كمقًتحات حلها، كأضيف الحقا أحد تطبيقات التوا

(WhatsApp)  بناء على اقًتاح بعض الطالب اظتعلمُت، كذلك ظتزاايه اليت حتقق اظتزيد من الكفاءة  ي التواصل كاظتناقشة، كقد كانت
ستمر تنفيذ رتيع بداية تطبيق الربانمج ّتلسة تدريبية خصصت للتهيئة، كحتديد مستول الطالب، كتعريفهم ّتميع تفاصيل الربانمج، مث ا

األنشطة كاإلجراءات من خالؿ اصتلسات التدريبية، كاللقاءات الفردية كاصتماعية، كحلقات النقاش عرب اظتوقع اإللكًتكٍل كفق ما خطط لو 
         . ي التطوير اظتقًتح اظترفق

هبذه اظتهارات )ملحق األداتُت اطتاصتُت ذلك ابستخداـ قياس فعالية التطوير اظتقًتح  ي إكساب مهارات التخطيط كمهارات التنفيذ، ك  -ٚ
 ، كاظتشرؼ األكادديي.     أك من يقـو مقامو  ي اظتدرسة من قبل اظتعلم األكؿ( ٖ
، كذلك ابستخداـ األساليب اإلحصائية فرت خالؿ اإلجراءات السابقةاحتليل نتائج الدراسة اليت استخلصت من البياانت اليت تو  -ٛ

  يت تتمثل  ي  التكرارات كالنسب اظتئوية كاظتتوسطات كذلك لتحديد ما أييت:اظتناسبة كال
اد األكادديي مدل حتقيق التطوير اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية ظتعايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتم -

احملكمُت، حيث مت رصد تكرارات آراء احملكمُت ظتدل حتقيق التطوير اظتقًتح لكل بند من بنود معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل  من كجهة نظر
رج كاالعتماد األكادديي اطتاصة أبنشطة اطتربة العملية كالنسبة اظتئوية كاستخراج متوسط آراء احملكمُت جتاه كل بند لتحديد مستواه من تد

( ظتستول ٓٙ,ٕ-ٓٛ,ٔ(، كمن أكرب من )ضعيفة جػػػػػػػػػػػدا( ظتستول )ٓٛ,ٔ-ٔماسي، الذم توزعت درجاتو ابتداء من ))ليكرت( اطت
 - ٕٓ,ٗ، كمن أكرب من )مرتفعة( ظتستول ٕٓ,ٗ- ٓٗ,ٖ( ظتستول متوسطة، كمن أكرب من )ٓٗ,ٖ-ٓٙ,ٕ(، كمن أكرب من )ضعيفة)

 .   مرتفعة جدا( ظتستول ٓٓ,٘
كذلك من خالؿ  ىاكمهارات تنفيذ الدركس مهارات ختطيط عينة الدراسة ر اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية  ي إكسابفعالية التطوي -

حساب متوسط تقوَل اظتشرؼ األكادديي، ككذلك متوسط تقوَل اظتعلم األكؿ أك من يقـو مقامو  ي مدرسة التطبيق مث متوسط التقوديُت، 
ط كالتنفيذ، ابإلضافة إىل اظتتوسط العاـ حملور التخطيط، كػتور التنفيذ، كحتسب فعالية التطوير اظتقًتح من مهارات التخطي كذلك لكل مهارة

مية  ي إكساب كل مهارة أك ػتور استنادا إىل الئحة الدراسة كاالختبارات للمرحلة اصتامعية، اظتعتمدة  ي جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسال
 ٜٓإىل أقل من  ٘ٛؽتتاز، كمن  ٜ٘إىل أقل من  ٜٓؽتتاز مرتفع، كمن  ٓٓٔإىل  ٜ٘ة على النحو التايل: من اليت جاء توزيع درجتها اظتئوي

 ٘ٙجيد، كمن  ٘ٚإىل أقل من  ٓٚجيد مرتفع، كمن  ٓٛإىل أقل من  ٘ٚجيد جدا، كمن  ٘ٛإىل أقل من  ٓٛجيد جدا مرتفع، كمن 
راسب. ٓٙقبوؿ، كأقل من م  ٘ٙإىل أقل من  ٓٙمقبوؿ مرتفع، كمن  ٓٚإىل أقل من 

https://admission.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx

 نتائج الدراسة:
عرض عتذه النتائج كفق ترتيب  توصلت الدراسة إىل نتائج حتقق أىدافها كذلك  ي ضوء اطتطوات كاإلجراءات اليت سارت عليها، كفيما يلي

   أسئلة الدراسة اليت جاءت كما يلي:
؟  ألكاددييالسؤاؿ األكؿ: ما مكوانت التطوير اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية  ي جامعة اإلماـ كفق معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد ا

معايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي برانمج متكامل كفق وير تطتوصلت الدراسة إىل بناء  اليت مت عرضها ابتباع اإلجراءاتك 
   ( كقد اشتمل على اآليت: ٖ لحق)م
( ٖ٘( ػتاكر، كتشتمل ىذه احملاكر، على )ٜ، كتتوزع على )طتربة العمليةاعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي اطتاصة ابمعايَت -ٔ

( ٔبندا. )ملحق 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

https://admission.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx
https://admission.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx


د. فهد الدخين    االعتماد األكادمييوتطوير برنامج الرتبية العممية جبامعة اإلمام حممد بو سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اهليئة الوطهية لمتقويم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

146 

اليت تتم األنشطة  ْتيث حتدد أسابيع التطبيقموزعا على   برانمج التطبيق اظتيداٍل، كتشتمل على  الفصلية لربانمج الًتبية العمليةاطتطة  -ٕ
(ٖ)ملحق . طواؿ الفصل الدراسي التقوَل كإجراءات  ي اظتوقع اإللكًتكٍل ي اللقاءات األسبوعية، ك 

، كيتضمن التعريف ابلربانمج كأىدافو، كإجراءات ئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكاددييتوصيف برانمج الًتبية العملية كفق منوذج اعتي-ٖ
اإلجراءات حتقيق األىداؼ كتوصيف أنشطة اطتربة العملية، كاصتدكؿ الزمٍت، كالواجبات كالتقارير اظتطلوبة من الطالب اظتعلم، ك 

مسؤكليات يداٍل، كإجراءات اإلرشاد كالدعم الطاليب، كبنود التقوَل اظت مسؤكليات الطاقم اإلشرا يك اظتستخدمة  ي متابعة الطالب 
( ٖ. )ملحق اظتشرفُت ؿتو التقوَل

اصتلسات التدريبية اظتخصصة لتهيئة الطالب اظتعلمُت كتدريبهم على اظتهارات األساسية للتدريس، كتعريفهم أبخالقيات مهنة التعليم، -ٗ
اـ كاألىداؼ التفصيلية، كموضوعات كل جلسة، كاألنشطة كاإلجراءات التدريبية كالزمن كتتضمن كل جلسة الزمن احملدد، كاعتدؼ الع

(ٖ)ملحق  احملدد، كتكونت من ستس جلسات توزعت على أسابيع تطبيق الربانمج، كجاءت على النحو التايل:
  .اصتلسة األكىل: التهيئة كالتخطيط لتنفيذ الربانمج
  كأخالقيات مهنة التعليم.اصتلسة الثانية: اجملاؿ اظتعر ي  
 .اصتلسة الثالثة: اجملاؿ الوجداٍل كأخالقيات مهنة التعليم  
 كأخالقيات مهنة التعليم. ،اصتلسة الرابعة: اجملاؿ اظتهارم  
 .اصتلسة اطتامسة: مهارات التدريس، كأخالقيات مهنة التعليم 

من األدكات اليت جرل تبنيها أك تطويرىا كفق ما ىو موضح  ي  أدكات الربانمج : من اظتكوانت األساسية للتطوير اظتقًتح غتموعة -٘
(ٖ، ٗإجراءات الدراسة كىي:  )ملحق 

 .بطاقة تقوَل أداء طالب برانمج الًتبية العملية
  بطاقة تقوَل إعداد الدركس  ي برانمج الًتبية العملية. 
 .بطاقة تقوَل مدير اظتدرسة لطالب برانمج الًتبية العملية 
 تقرير األداء اظتعد من اظتتدرب  ي برانمج الًتبية العملية. بطاقة تقوَل 
 اختبار حتديد اظتستول اظتعر ي لطالب الًتبية العملية  . 

ؿ التطوير كللتأكد من حتقيق التطوير اظتقًتح للمعايَت اليت أظهر التقوَل الذايت عدـ توافرىا، مت حتليل اظتعايَت كحتديد كيفية حتقيقها من خال
ىو موضح  ي اصتدكؿ التايل: كذلك كفق ما اظتقًتح،

 يوضح كيفية حتقيق التطوير ادلقرتح لربانمج(1)جدول 
الرتبية العملية البنود غري ادلتوافرة من معايري اذليئة الوطنية  لالعتماد األكادميي للخربة ادليدانية

 بنود معيار اذليئة الوطنية 
بتقومي اخلربة العملية اخلاصة

حتقيق البنود يف التطوير ادلقرتحملخص لكيفية 

طرق تقومي ادلعرفة ادلكتسبة  
تقوَل التقارير اليت تشتمل بنودىا على معاصتة ما يظهره اختبار حتديد اظتستول من  -اختبار حتديد مستول الطالب   

التقوَل اظتستمر للطالب خالؿ فًتة التطبيق بتنفيذ إجراءات تفادم القصور  ي اصتانب اظتعر ي الذم  -قصور لدل الطالب 
 ( ٗ، ٖليم بنود تقوَل التقارير. )ملحق تضمُت أخالقيات مهنة التع -يتطلبو التطبيق 

وصف للمهارات ادلراد اكتساهبا

أف يصوغ الطالب األىداؼ  -أف يتقن الطالب استنباط األىداؼ الًتبوية  ي رتيع اجملاالت لكل درس يقـو بشرحو   
أف يتمكن الطالب من اختيار االسًتاتيجيات  -الًتبوية  ي رتيع اجملاالت بشكل صحيح مراعيا مصادر اشتقاؽ األىداؼ 

أف يتقن الطالب قياس مدل حتقق األىداؼ الًتبوية  ي رتيع   -ت كالتقنيات اليت حتقق أىداؼ الدرس  ي رتيع اجملاال
(ٖ)ملحق .  غتاالهتا ابستخداـ األدكات اظتالئمة

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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إجراءات تنمية ادلهارة

تقوَل إعداد الدرس كفق البنود اطتاصة  – . تنفيذ اصتلسات التدريبية اظتخصصة عتذه اظتهارات  حسب جدكؿ الربانمج
كفق  ئويقـو كل طالب بتقوَل أداء زمال  - أداء الطالب  ي الفصل كفق البنود اطتاصة ابألداءتقوَل   - إبعداد الدرس

ينسق اظتشرؼ مع إدارة اظتدرسة بتحديد من سيقـو ابظتشاركة  ي تقوَل أداء الطالب كفق  -البنود احملددة  ي بطاقة التقوَل 
الطالب ـ يقوِّ  –يدرج الطالب كل أسبوع خطط الدركس اليت أعدىا  ي اظتوقع اإللكًتكٍل  -األداة اظتخصصة لذلك 

يعرض   -يعد الطالب تقريرا دكراي كفق اظتعايَت اطتاصة ابلتقارير  -وقع اإللكًتكٍل خطط زمالئهم كفق اظتعايَت من خالؿ اظت
 (ٖ ( ظتناقشتو كتقوديو من قبل رتيع الطالب. )ملحقاإللكًتكٍلوقع اظتكل طالب التقرير الذم قاـ إبعداده على )

طرق تقومي ادلهارة  ادلكتسبة
 التقوَل كفق اظتعايَت احملددة لكل من: 

 –التقارير )من قبل اظتشرؼ –الطالب اظتتدربُت(  -اظتدرسة إدارة -األداء  ي الفصل )من قبل اظتشرؼ -لدرس إعداد ا
 (ٖ)ملحق .  اظتشاركات  ي اظتوقع اإللكًتكٍل –الطالب اظتتدربُت( 

وصف للمهارات ادلراد اكتساهبا
التقارير عرب اظتوقع اإللكًتكٍل كالبحث عن اضتلوؿ تعاكف الطالب مع زمالئو اظتتدربُت  ي التخطيط للدركس، كمناقشة 

  التعامل مبوضوعية مع النقد اظتوجو إىل أعماؿ الطالب من زمالئو اظتتدربُت. –الفعالة ظتا جياهبهم من مشكالت كصعوابت 
(ٖ)ملحق 

إجراءات تنمية ادلهارات

 اإللكًتكٍل  هبذه اظتهارات من خالؿ التقارير عرب اظتوقعمناقشة ما يتعلق  -جلسة للتعريف الدقيق ابلربانمج )اصتلسة األكىل 
تعاكف الطالب مع زمالئو اظتتدربُت  ي التخطيط للدركس ، كمناقشة اطتطط التدريسية كالتقارير عرب اظتوقع اإللكًتكٍل  -

ت هناية كل طلب تقدَل خطة مقًتحة لتفادم اظتشكال -لوؿ الفعالة ظتا جياهبهم من مشكالت كصعوابتاضتكالبحث عن 
(ٖ)ملحق   شهر

يقـو اظتشرؼ مدل التعاكف كالتفاعل كاإلجيابية من خالؿ أداء كل طالب  ي  -إدارة اظتدرسة  ي تقوَل أداء الطالبمشاركة طرق تقومي ادلهارة ادلكتسبة
 (ٖتعاكنو مع زمالئو كتفاعلو كإجيابيتو معهم  ي اظتدرسة كمن خالؿ اظتوقع اإللكًتكٍل. )ملحق 

 (ٖ)ملحق . التواصل كالنقد اظتوضوعي كتقبل النقد -زمالء الالتعاكف مع   للمهارات ادلراد اكتساهبا وصف

مناقشة نقد الزمالء كطلب النقد كإبراز كيفية  -طلب تقوَل اطتطط من الزمالء   -التخطيط اصتماعي لبعض الدركسإجراءات تنمية ادلهارات
 (ٖاضتضور كتقوَل األداء بُت الزمالء كالتأكيد على اظتوضوعية  ي النقد كاظتناقشة. )ملحق  -االستفادة كالتقدـ 

 (ٖتقوَل التقارير اليت يعدىا الطالب كفق اظتعايَت احملددة. )ملحق  –ؼ كاظتدرسة كزمالئو الطالب تقوَل األداء من اظتشر طرق تقومي ادلهارة ادلكتسبة

(ٖ)ملحق . برانمج الًتبية العملية    اذليكل التنظيمي )يف جدول زمين( 

حتضَت كل غتاؿ من األىداؼ مع طريقة التحقيق  –اظتشاركة  ي اظتناقشة عرب اظتوقع اإللكًتكٍل كفق اظتعيار احملدد لذلك  وصف األنشطة الطالبية الرئيسة
(ٖ)ملحق  تقوَل كل طالب لزمالئو اظتتدربُت. -كالتقوَل

(ٖ)ملحق   لذلك.إعداد تقرير دكرم عن تفاصيل جتربة التطبيق كفق اظتعيار احملدد  واجبات أو تقارير يقدمها الطالب
اإلجراءات ادلستخدمة دلتابعة   
لطالب ا

للمشكالت كالتجارب اطتاصة  ي اظتوقع اإللكًتكٍل  كضع قسم للتواصل الفردم -حلقات نقاش عرب اظتوقع اإللكًتكٍل  
(ٖ)ملحق  التواصل عرب اإلدييل أك اعتاتف احملموؿ عن اظتشكالت اطتاصة. –

(1)جدول اتبع/ 
 بنود معيار اذليئة الوطنية 

ملخص لكيفية حتقيق البنود يف التطوير ادلقرتحبتقومي اخلربة العملية اخلاصة

مسؤوليات الطاقم اإلشرايف ادليداين 
 يف ادلوقع  

اظتعايَت عطائو التوجيهات اظتناسبة كالتقوَل كفق البنود  أك ا، ك الطالب اظتعلم التحضَت كتقوَل عمل سجلاالطالع على   
االطالع على أسئلة الطالب كالتأكد من مشوليتها ككضوحها، كمناسبتها ظتستول الطالب . التقوَل كاألدكات اليت  -

 .تنسيق عمليات التقوَل بُت األقراف كمع طاقم اظتدرسة -متابعات أكف الين  - جلسات التدريب -يستخدمها الطالب 
( ٖ)ملحق 

اإلشرايف ادليداين مسؤوليات الطاقم 
 من داخل

تقوَل  -اإللكًتكٍل تقدَل اإلرشاد لكل طالب مباشرة كعرب اظتوقع -تزكيد كل طالب مبستواه  الذم جيب الًتكيز عليو
 (ٖ)ملحق  .تقوَل مشاركات الطالب  ي اظتوقع كفق اظتعايَت -التقارير كفق اظتعايَت
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إجراءات اإلرشاد والدعم الطاليب
قسم لعرض  -ربط الطالب ابظتعلم األكؿ، أك مبن حتدده إدارة اظتدرسة لتقدَل اإلرشاد كالدعم كاظتساندة  -الدليل اظتطبوع 

التواصل من خالؿ اظتوقع اإللكًتكٍل بشكل فردم أك رتاعي. )ملحق  -إدييل لعرض الشكاكل -الشكاكل كالصعوابت 
ٖ)

(ٖ)ملحق   .أجهزة عرض، كحاسوب، كاتصاؿ انًتنتفر فيها افصوؿ تتو    ادلرافق ومصادر الدعم يف ادلوقع

إعداد ادلشرفني وأدوارهم 
 ومسؤولياهتم  

يزكد كل مشرؼ بنسخة   -خيصص القسم جلسة صتميع اظتشرفُت للتعريف ابلربانمج كإجراءاتو قبل بدء فًتة التطبيق 
 (ٖكاملة من الربانمج . )ملحق 

ئة الطالب كتعريفهم بكامل الربانمج كمتطلبات ( لتهي ٕٕيبية )اصتلسة األكىل ص يعقد األستاذ اظتشرؼ جلسة تدر   إعداد الطالب للمشاركة يف األنشطة
(ٖ)ملحق  .التدريب

(ٖبنود التقوَل كنسبها اظتئوية. )ملحق  زلكات أسس التقومي الرئيسة

مسئوليات ادلشرفني ادليدانيني حنو 
 لتقومي ا

اظتعلم كانصرافو، كتعاكنو الطالب %جزء من درجة الطالب ظتدير اظتدرسة، يتوىل تقييمو فيها على حضور ٕٓختصص    
يشارؾ اظتعلم األكؿ أك من ترشحو إدارة اظتدرسة بتقوَل أداء طالب كفق بطاقة تقوَل األداء كيكوف الوزف  -مع طالبو 

(ٖ)ملحق   % من الدرجة الكلية.٘ٔالنسيب لتقوديو 

مسئوليات ادلشرفني من ادلؤسسة 
 حنو التقومي

مرات على األقل كيستخرج اظتتوسط عتذه  ٖيقـو األستاذ اظتشرؼ بتقييم الطالب حسب بطاقة تقييم األداء اظترفقة   
ظتوقع تقوَل اظتشاركات  ي ا -تقوَل التقارير اليت يعدىا الطالب  -تقوَل مشاركة الطالب  ي تقوَل زمالئو    -التقييمات

(ٖ)ملحق   اإللكًتكٍل.

تدابري تقييم األنشطة ادليدانية  
تقييم الربانمج من قبل إدارة اظتدرسة كاظتعلم األكؿ أك من تكلفو إدارة اظتدرسة  -تقييم الربانمج من قبل الطالب     

نتائج اختبار كفاايت اظتعلمُت الذم تعده كزارة الًتبية.  –نتائج تقوَل خرجيي اصتامعة  -ابظتشاركة  ي تقييم أداء اظتتدربُت 
( ٖ)ملحق 

(ٖخيصص غتلس القسم جلسة ظتناقشة تقوَل صتنة الًتبية العملية كتوصياهتا. )ملحق  وصف ختطيط ادلراجعة والتطوير 
 كما مت اتباع اطتطوات كاألساليب اإلحصائية اظتوضحة  ي إجراءات الدراسة لإلجابة عن السؤاؿ الثاٍل الذم نصو كما يلي:    
ج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية ظتعايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي ما مدل حتقيق التطوير اظتقًتح لربانم 

كجاءت النتيجة على النحو التايل:من كجهة نظر اظتتخصصُت؟  
 التطوير اظتقًتح   مدل حتقيقيوضح  (ٕجدكؿ )

اإلسالمية ظتعايَت اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكاددييلربانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود 

احملاورالرقم
الرئيسة

البنود

درجة حتقيق التطوير ادلقرتح دلعايري اذليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي
ادلتوسط ضعيفة 

جـــــــــــدا
ضعيفة

متوسطة
مرتفعة جدامرتفعة

% ت % ت % ت% ت%ت

األهداف .1
0000216.6433.36504.32موجز ؼترجات تعلم أنشطة اطتربة 
كصف خطط تطوير  نشاط 

 اطتربة 
0000216.618.39754.57 

 (ٕجدكؿ رقم )اتبع/ 

الرقم
احملاور 
البنودالرئيسة

األكادمييدرجة حتقيق التطوير ادلقرتح دلعايري اذليئة الوطنية للتقومي واالعتماد 
ادلتوسط ضعيفة 

جـــــــــــدا
ضعيفة

متوسطة
مرتفعة جدامرتفعة

 000018.3216.69754.65موجز للمهارات اظتراد تنميتها ادلعارف .2
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الرقم
احملاور 
البنود الرئيسة

األكادمييدرجة حتقيق التطوير ادلقرتح دلعايري اذليئة الوطنية للتقومي واالعتماد 
ادلتوسط ضعيفة 

جـــــــــــدا
مرتفعة جدامرتفعة متوسطةضعيفة

 0000003259754.75كصف للمعارؼ اظتراد اكتساهبا
 0000216.6325758.34.39إجراءات تنمية اظتعارؼ 

 000018.3216.69754.65طرؽ تقوَل اظتعرفة اظتكتسبة

3.
ادلهارات 
اإلدراكية

 000018.3216.69754.65كصف للمهارات اظتراد اكتساهبا
 0000003259754.75إجراءات تنمية اظتهارة 

 000018.3433.3758.34.47طرؽ تقوَل اظتهارة  اظتكتسبة

4.

مهارات 
التعامل 

مع 
اآلخرين

0000216.6216.6866.64.48كصف للمهارات اظتراد اكتساهبا
 0000003259754.75إجراءات تنمية اظتهارات

0000216.6433.3650.54.32طرؽ تقوَل اظتهارة اظتكتسبة

5.
مهارات 
التواصل

 0000216.6325758.34.39اظتراد اكتساهباكصف للمهارات 
 000000541.6758.34.56إجراءات تنمية اظتهارات 

0000006506504.5طرؽ تقوَل اظتهارة اظتكتسبة

6.
ادلهارات 
احلركية 
النفسية

000018.3433.3758.34.47كصف للمهارات اظتراد اكتساهبا 
0000216.6433.3650.54.32إجراءات تنمية اظتهارات 

0000216.6216.6866.64.48طرؽ تقوَل اظتهارة اظتكتسبة

7.

توصيف 
أنشطة 
اخلربة 
العملية

 0000003259754.75اظترحلة اليت يتم تطبيق اطتربة فيها 
اعتيكل التنظيمي ) ي جدكؿ 

 زمٍت(
0000216.6325758.34.39 

 0000003259754.75كصف األنشطة الطالبية الرئيسة 
حتديد الواجبات كالتقارير 

 اظتطلوبة من الطالب 
000018.3541.66504.4

حتديد اإلجراءات اظتستخدمة 
 ظتتابعة الطالب  

0000006506504.5

 (ٕجدكؿ )اتبع/ 

الرقم
احملاور 
البنود الرئيسة

درجة حتقيق التطوير ادلقرتح دلعايري اذليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي
ادلتوسط ضعيفة 

جـــــــــــدا
مرتفعة جدا مرتفعة متوسطةضعيفة

حتديد مسؤكليات الطاقم اإلشرا ي 
 اظتيداٍل  ي اظتوقع  

00000018.31191.64.82 

00000433.3866.64.66 0حتديد مسؤكليات الطاقم اإلشرا ي 
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الرقم
احملاور 
البنود الرئيسة

درجة حتقيق التطوير ادلقرتح دلعايري اذليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي
ادلتوسط ضعيفة 

جـــــــــــدا
مرتفعة جدامرتفعةمتوسطةضعيفة

اظتيداٍل من داخل اظتؤسسة 
حتديد إجراءات اإلرشاد كالدعم 

 الطاليب
0000216.6433.3650.54.32

إعداد اظتشرفُت كأدكارىم 
 كمسؤكلياهتم  

000000541.6758.34.56

إعداد الطالب للمشاركة  ي 
 األنشطة  

0000003259754.75

8.
تقومي 
الطالب

0000003259754.75ػتكات أسس التقوَل الرئيسة
مسئوليات اظتشرفُت اظتيدانيُت ؿتو 

 التقوَل 
000000758.3541.64.33 

مسئوليات اظتشرفُت من اظتؤسسة 
 ؿتو التقوَل

00003253256504.25 

9.

تقييم 
اخلربة 
العملية

000000541.6758.34.56تدابَت تقييم األنشطة اظتيدانية

كصف ختطيط اظتراجعة كالتطوير  
00003253256504.25 

عتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد الدراسة ظتعايَت ايظهر اصتدكؿ السابق مدل حتقيق التطوير اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية  ي ىذه  
مسئوليات ( لبند )ٕ٘.ٗتفاكت درجة البنود بُت درجة )كذلك من كجهة نظر اظتتخصصُت، كيالحظ األكادديي اطتاصة ابطتربة العملية 
ديد مسؤكليات الطاقم اإلشرا ي حت) لبند( ٕٛ.ٗ( كدرجة )كصف ختطيط اظتراجعة كالتطوير( ككذلك )اظتشرفُت من اظتؤسسة ؿتو التقوَل

 ىذه النتيجةعود قد تك (،  ٘ -ٕٓ.ٗ( كمع ذلك فإهنا رتيعا تقع  ي نطاؽ درجة )مرتفعة جدا( اليت تًتاكح بُت درجيت )اظتيداٍل  ي اظتوقع 
، كمت التأكد من كيفية ألكادديياعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد ا صمم كفق اإلجراءات اظتوضحة انطالقا من معايَتاظتقًتح إىل أف التطوير 

الذين أجركا تقوَل ىذا التطوير  الذم كاف بُت يدم السادة احملكمُت، ،(ٔ)كما ىو موضح  ي اصتدكؿ أثناء التصميم   ي  حتقيق اظتعايَت
يق كالتبٍت كمن مث إخضاعو للتطبتو كىذا يعٍت قابلياظتقًتح كجاء متوسط آراؤىم بتحقيقو للمعايَت اليت بٍت  ي ضوئها بدرجة )مرتفعة جدا( 

، كىذا ما نفذ  ي ىذه الدراسة، حيث طبق على عينتها بعد استكماؿ تصميمو كحتكيمو كالتحقق من درجة للتقوَل كالتحسُت اظتستمر
ة ىذه حتقيقو للمعايَت اليت بٍت  ي ضوئها كفق ما مت إيضاحو  ي إجراءات الدراسة، كذلك من أجل اإلجابة عن السؤاؿ الثالث من أسئل

  الدراسة كالذم جاء نصو كما يلي:
للطالب اظتعلمُت بكلية أصوؿ  ىاكمهارات تنفيذ الدركس ا فعالية التطوير اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية  ي إكساب مهارات ختطيطم -

 :؟ كقد جاءت النتائج على النحو اظتفصل  ي اصتدكؿ التايلالدين ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية
( مستول اكتساب عينة الدراسة ظتهارات ختطيط الدركس كمهارات تنفيذىاٖجدكؿ )         

ادلهارات ادلستهدفة
تقومي ادلشرف تقومي ادلعلم ألول

األكادميي
ادلتوسط

إمجايل 
الدرجا

ت

إمجايل  %
الدرجا

ت

إمجايل %
الدرجا

ت

%

ور 
احمل

ول:
األ

ات
هار

م
يط

خط
.ٖٚ ٕ٘٘ٚ ٗ٘.األىداؼ صتميع اجملاالتمشولية -ٔالت

ٖ
٘ٗ.ٕ٘ٚ.ٙ

.٘ٛ ٗٙٓٛ ٓٙ.مراعاة مصادر اشتقاؽ األىداؼ-ٕ
ٖ

ٕٙ ٕٛ.ٙ
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.ٜٖٛٚٙ.٘ٛٗٙ.الصياغة السليمة لألىداؼ-ٖ
ٖ

ٙ٘.٘ٛٚ.ٖ
  ي الًتبوية األىداؼ لتحقيق اظتالئمة كالوسائل ساليبألا حتديد-ٗ

  .اجملاالت رتيع
ٖٙٛٗٙ٘ٛٙ.

ٙ
ٙٗٛ٘.ٖ

.ٖٙٛ٘ٙ.ٔٛٔٙ.حتديد كيفية قياس مدل حتقق األىداؼ بدقة-٘
ٙ

ٖٙٛ٘
.ٖٜٓٚٙ.ٙٛ٘ٙ. صحة معلومات اظتنهج، كسالمتها-ٙ

ٖ
ٙٚ.ٜ٘ٓ

العنواف، التاريخ، الفصل، )استكماؿ معلومات الدرس الرئيسة-ٚ
(اخل...اضتصة

ٜٖٚٓ.ٖٕٜٜٚٙٚٔٗ.ٙ
اظتتوسط العاـ ظتهارات التخطيط                     

ٛ٘.ٖ

فيذ
التن

ت 
هارا

: م
ثاين

ر ال
حملو

ا

.٘ٛٗٙٙ.ٜٓٛٙالتمكن من اظتادة كصحة اظتعلومات.  -ٔ
ٖ

ٙٙٛٛ
.ٖٙٛ٘ٙ.ٜٛٚٙككضوح الصوت.سالمة اللغة  -ٕ

ٙ
ٙٙٛٛ

.ٖٚ٘٘ٙ.ٜٓٛٙالقدرة على إدارة الصف كضبطو ضبطا تربواي دكف انفعاؿ. -ٖ
ٖ

ٙٔ.ٕ٘ٛ
.ٖٚ٘٘ٙ.ٗٚٙ٘تنفيذ خطة الدرس بشمولية كدقة  ي رتيع اجملاالت. -ٗ

ٖ
٘٘.٘ٚٗ

إجادة اظتناقشة كجذب انتباه الطالب كإاثرة تفكَتىم كإاتحة  -٘
   .عتم  ي اظتناقشة كاضتوار الفرصة

ٕٜٖٚٙ٘٘ٚ.
ٖ

ٖٙ.٘ٛٗ.ٙ
ٙ.96ٕ٘ٛٙ٘ٛٙٚاألسئلة معدة كفيها غتاؿ للطالب كتوزع عليهم بعدالة. -ٙ
.96ٕٙٔٛٔٚ.حسن استخداـ الوسائل التعليمية كاظتواد الالزمة للدرس  -ٚ

ٖ
ٙٙ.٘ٛٛ.ٙ

.9664ٕٛ٘ٚابلفركؽ الفردية بينهم.لقدرة على تقوَل الطالب كاالىتماـ ا -ٛ
ٖ

6889.6
يبُت عناصر الدرس كاطتط عليها كاضح  بتنظيماستعماؿ السبورة  -ٜ

كمقركء.
729661ٛٔ.

ٖ
66.588.6

7194.663ٛ٘6789.3التقيد بزمن اضتصة كتوزيع أنشطة الدرس على ىذا الزمن. -ٓٔ
.7498.661ٛٔمشاركة الطالب  ي العملية التعليمية كربط الدرس ْتياهتم.  -ٔٔ

ٖ
67.590

التعامل مع الطالب بركح كدية كحل مشكالهتم كحتفيزىم  -ٕٔ
للتعلم.

7194.663ٛ٘6789.3
أسئلتهم كعدـ تسفيو آرائهم كاإلشادة ابجملدين  عناإلجابة  -ٖٔ

منهم كتشجيع الضعفاء.
7093.363ٛ٘66.588.6

.729662ٕٛاحملافظة على االنتباه كالقدرة على التأثَت فيهم كتعديل سلوكهم. -ٗٔ
ٙ

6789.3
اظتتوسط العاـ ظتهارات التنفيذ

من العرض السابق لنتائج أداء عينة الدراسة اليت مت تقوديها كفق ما مت إيضاحو  ي إجراءات الدراسة، يظهر اصتدكؿ أثر التطوير          ٛ.ٙٛ
حيث جاءت مهاراتف من مهارات التخطيط، كمهارة  ؛اظتقًتح لربانمج الًتبية العملية  ي إكساب الطالب اظتعلمُت مهارات ختطيط التدريس

ات التنفيذ بدرجة )ؽتتاز( كفق األساس اظتعتمد كاظتفصل  ي إجراءات الدراسة،  ي حُت جاءت ثالث مهارات من مهارات من مهار 
التخطيط، كعشر مهارات من مهارات التنفيذ عند درجة )جيد جد مرتفع(، كجاءت مهارة كاحدة من مهارات التخطيط، كمهاراتف من 

ا جاءت مهارة كاحدة من مهارات التخطيط، كمثلها مهارة كاحدة  من مهارات التنفيذ عند مهارات التنفيذ عند درجة )جيد جدا(، كم
درجة )جيد( كعند التمعن  ي ذلك يالحظ أف اظتهارتُت اللتُت جاءات  ي أدٌل السلم عند درجة )جيد( تتعلقاف ابلتخطيط للدرس بشمولية 

الطالب اظتعلمُت ظتستول أعلى  ي ىاتُت اظتهارتُت بسبب ىيمنة اجملاؿ اظتعر ي صتميع اجملاالت، كمثل ذلك التنفيذ، كقد يكوف صعوبة كصوؿ 
الت على مفهـو اظتنهج كتصميمو كتنفيذه، كىو ما أدل إىل اعتياد الطالب اظتعلمُت عليو كصعوبة دتكنهم من حتقيق التنوع كالتوازف بُت اجملا

جة إىل زايدة فًتة التدريب اطتاصة ابلًتبية العملية للكليات اليت يطبق فيها الربانمج الثالث )اظتعرفية كالوجدانية كاظتهارية(، كىذا يؤكد اضتا
(، كقد بدأت كلية أصوؿ الدين مع بعض الكليات ٕٓٔٓ(، ك)السميح، ٕ٘ٓٓكىذا ما أكدتو بعض الدراسات السابقة )العبداظتنعم، 

ة فصل دراسي كامل، كما يؤكد اضتاجة إىل تنويع أمناط التطبيق من األخرل ّتامعة اإلماـ بتنفيذ خطة جديدة خصص فيها للًتبية العملي
خالؿ التكامل مع مقررات اإلعداد الًتبوم للتدريب على بعض اظتهارات األساسية اليت ال تتسع فًتة الًتبية العملية لتمكُت الطالب 

الطابع النظرم على اظتقررات الًتبوية )اظتفرج كآخركف، كىذا ما يتسق مع االجتاىات اضتديثة، كيعاجل مشكلة غلبة ، اظتعلمُت من إتقاهنا
(، أما بقية اظتهارات فقد جاءت بدرجة )جيد جدا( فما فوؽ، كمثل ٕٓٔٓك)السميح،  ((López,& León, 2007 ( كٕٙٓٓ

(، كتتفق ىذه النتيجة مع بعض 86.8( ككذلك ظتهارات التنفيذ الذم بلغ )85.3ذلك اظتتوسط العاـ ظتهارات التخطيط الذم بلغ )
(، كديكن عزكىا إىل ما دتيز بو التطوير اظتقًتح من حتقيق معايَت اعتيئة ٖٗٗٔ(، ك)عوض كالبكر، ٕ٘ٓٓالدراسات السابقة )مصطفى،

ذه النتائج تفسَت ىبو (، كما أنو قد يكوف من أبرز ما ديكن ٔالوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي، كما ىو موضح  ي اصتدكؿ رقم )
ىات اإلجيابية تبٍت التطوير اظتقًتح غتموعة من اإلجراءات اليت استهدفت دتكُت الطالب اظتعلم من مهارات التخطيط كالتنفيذ، ككاكبت االجتا
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(كمن أمهها: ٖٕٓٓ، )حيِت، (Nelda, 2008) اضتديثة  ي غتاؿ إعداد اظتعلم 
 ملحق اختبار حتديد اظتستول الذم طبق  ي بداية الربانمج( .ٗ ) 
  ّتميع مكوانت برانمج هم تعريف، من خالؿ لربانمج الًتبية العمليةعلمُت طالب اظتالهتيئة اصتلسات التدريبية اليت كانت من أجل

نظاـ اظتدرسة كجداكؿ ، ك معايَت التقوَل كإجراءاتو، ككذلك األنشطة كالتكاليف اظتطلوبة منهم أثناء تطبيق الربانمج، ك الًتبية العملية
اليت  كأخالقيات مهنة التعليمكاجملاؿ اظتهارم، كاجملاؿ الوجداٍل، كمهارات التدريس تطبيقات اجملاؿ اظتعر ي، ، ابإلضافة إىل لتدريسا

 (.ٖتوزعت على رتيع اصتلسات التدريبية. )ملحق 
  ضتل مشكالت -فية اإلفادة توضيح كيالتطبيق ك مشكالت التقارير الدكرية اليت يعرؼ الطالب اظتعلم عناصرىا سلفا كىي حتديد

التجارب ، كخربات اظتعلمُت السابقُت، ك اطتربات اظتتاحة عرب شبكة اظتعلومات، ك مصادر اظتناىج كمهارات التدريس من -التطبيق
حتديد مدل التقدـ  ي جوانب القصور اليت أظهرىا اختبار حتديد اظتستول، كاألنشطة اليت ، ك أثناء التطبيق ي اطتاصة للطالب 

كىذا يساعد على اكتساب مهارات التخطيط كبذؿ الطالب اظتعلم جهده لتال ي جوانب القصور اليت أظهرىا  لتحقيق ذلك دتت
(ٖ.  )ملحق اليت دتت الكتساب أخالقيات مهنة التعليم اإلجراءاتعرض اختبار حتديد اظتستول، كما تتضمن التقارير 

  تركز على احتياج الطالب اظتعلمُت اليت تظهرىا اإلجراءات التدريبية اظتستمرة .  توظيف تقنية االتصاؿ بزايدة ساعات التدريب اليت
(.ٖ)ملحق 

  (.ٗ، ٖتنويع أساليب التقوَل اليت تساعد على إبقاء الطالب اظتعلم  ي حالة متابعة مستمرة ظتستواه. )ملحق
ورة مستمرة طواؿ فًتة التطبيق،  كتدفعو إىل الًتكيز على ىذه اإلجراءات مبجملها تساعد على تعريف الطالب اظتعلم مبستواه بص        

اليب تقوَل ذاتو كحتديد الصعوابت اليت تعًتضو من خالؿ التقارير الدكرية، كما أف اصتلسات التدريبية كتوظيف التقنية  ي التواصل كتنويع أس
اظتستهدفة. ل التمكن من اظتهاراتالتقوَل أدل إىل زايدة ساعات التدريب كعمليات التقوَل ؽتا أسهم  ي رفع مستو 

توصيات الدراسة: -
 بناء على النتائج السابقة، فإف الدراسة اضتالية توصي مبا يلي:

  تبٍت تطبيق التطوير اظتقًتح على طالب جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية كإخضاعو للتقوَل الدكرم كالتطوير اظتستمر على
 عملية اظتعتمدة من اعتيئة الوطنية للتقوَل كاالعتماد األكادديي. ضوء اظتعايَت اطتاصة ابطتربة ال

  ختصيص فصل دراسي كامل يتفرغ فيو الطالب اظتعلموف لربانمج الًتبية العملية  ي رتيع الكليات اليت يطبق فيها ّتامعة اإلماـ
 دمحم بن سعود اإلسالمية.

  اإلجراءات اليت حتقق ذلك كمنها: العمل على رفع ساعات التدريب كزايدة كفاءتو كذلك بتبٍت
التكامل بُت مقررات اإلعداد الًتبوم كبرانمج الًتبية العملية.-
 توظيف تقنية االتصاالت كاظتعلومات  ي حتقيق اظتزيد من التواصل كالتدريب. -
تسجيل مناذج لألداء كإاتحتها على اظتوقع اإللكًتكٍل لتقوديها كػتاكاهتا كاالستفادة منها. -

  ،بناء مقاييس ألخالقيات اظتعلم، كتضمينها مقررات التأىيل الًتبوم كتبٍت اسًتاتيجيات فعالة إلكساهبا من يعدكف للتعليم
كقياس مدل حتققها بصورة مستمرة. 

دراسات مقرتحة: -
 .برانمج متكامل لإلعداد الًتبوم كفق معايَت االعتماد األكادديي 
  .تصميم برانمج إلكساب أخالقيات مهنة التعليم  ي برامج إعداد اظتعلم
 .تطوير معايَت برامج إعداد اظتعلم  ي ضوء االجتاىات اظتعاصرة 

 .أثر التكامل بُت مقررات التأىيل الًتبوم كالًتبية العملية  ي إكساب مهارات التدريس 
 ة  ي غتاؿ االسًتاتيجيات التدريسية اضتديثة كجودة األداء بناء مقاييس لألداء التدريسي  ي ضوء التطورات اضتديث

 التدريسي لربامج إعداد اظتعلم.
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 ادلراجع العربية: -
( . الًتبية العملية دليل عمل اظتشرفُت كالطالب اظتعلمُت. عماف، دار اظتناىج للنشر كالتوزيع. الطبعة ٕٚٓٓأبو اعتيجاء، فؤاد حسن ) -

 الثانية.
( . مدل حتقق معايَت اصتودة  ي برانمج الًتبية اظتيدانية القائم كانعكاس ذلك على األداء التدريسي كاالجتاه ٕٚٓٓء شعباف )أبو زيد، ظتيا -

د الرابع، ؿتو اظتهنة لدل الطالبات اظتعلمات مبنطقة القصيم. اظتؤدتر العلمي التاسع عشر، " تطوير مناىج التعليم  ي ضوء معايَت اصتودة"، اجملل
ـ.ٕٚٓٓيوليو  ٕٙ -ٕ٘ية اظتصرية للمناىج كطرؽ التدريس، القاىرة: دار الضيافة ّتامعة عُت مشس،  اصتمع

  (  . الًتبية العملية الفاعلة. عماف ، دار اظتسَتة. ٕٓٔٓ) انفز أزتد بقيعي، -
 الدار البيضاء، اظتغرب.  ( . رىاانت اظتنظومة الًتبوية كجودة اظتوارد البشرية. غتلة عامل الًتبية،ٖٕٔٓهباكم، دمحم ) -
عريب  ي قطاع التعليم العايل كانعكاساتو على ضماف اصتودة  ي -( .التعاكف االكركٖٕٔٓبلهادؼ، رزتة كفراحي، عبد اضتكيم ) -

 ؤسساتمب آلياهتا كتطوير اصتودة ضماف معايَت حوؿ الدكيل . دراسة مقدمة للملتقى« Altair »اصتامعات العربية دراسة تقييمية ظتشركع 
.ٖٕٔٓاكتوبر ٖٓ، ٜٕالعايل ، اصتزائر: جامعة مستغاًل،  التعليم

( . تقوَل برانمج الًتبية العملية  ي جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية  ي ضوء معايَت اصتودة ٖٖٗٔاصتبَت، هتاٍل بنت خالد ) -
 مية، الرايض.الشاملة. دراسة ماجستَت غَت منشورة، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسال

ق( . درجة دتكن مشرفات الًتبية العملية بكلية الًتبية ّتامعة اظتلك فيصل من معايَت تقوَل ٖٖٗٔالدكغاف، إدياف بنت عبدالعزيز ) -
الطالبة اظتعلمة  ي ضوء بعض التوجهات اظتعاصرة. دراسة ماجستَت غَت منشورة، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، الرايض.

 ، الرايض.مركز البحوث كالدراسات  ي التعليم العايل ( . السجل الوطٍت للتعليم العايل. كزارة التعليم العايل،ٕٖٗٔكزارة التعليم العايل، ) -
لة  ي ظل حتدايت العوظتة كالتنافسية. القاىرة، غت .تصور مقًتح ظتعلم التعليم العاـ  ي الواحد كالعشرين (ٕٕٔٓ) الزايدم، أزتد بن دمحم -

 (ٖٕٔالقراءة كاظتعرفة، عدد )
ـ( .تطوير اسًتاتيجية إعداد اظتعلم  ي دكؿ غتلس التعاكف اطتليجي  ي القرف اضتادم كالعشرين. الندكة الًتبوية ٕٕٓٓاضتصُت، عبدهللا )  -

 األكىل )جتارب دكؿ غتلس التعاكف  ي إعداد اظتعلم(، كلية الًتبية، جامعة قطر.
( . اصتودة الشاملة  ي التعليم بُت مؤشرات التميز كمعايَت االعتماد األسس كالتطبيقات. عماف، ٕٛٓٓكآخركف ، ) طعيمة، رشدم أزتد -

 دار اظتسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة.
، غتلة .  مصر.االجتاىات اضتديثة  ي إعداد اظتعلم  ي مراحل التعليم العاـ  ي ضوء التحوالت العاظتية( ٖٕٓٓحيِت، حسن بن عايل ) -

 (.ٕ( عدد )ٛٔالبحوث النفسية كالًتبوية، كلية الًتبية، جامعة اظتنوفية، غتلد )
( .اظتدرسة اظتغربية اصتديدة كرىاانت اصتودة كاقع اضتاؿ كرىاانت اظتستقبل. غتلة عامل الًتبية،  الدار البيضاء، ٖٕٔٓكشاحي، حسن، )  -

 اظتغرب.
 الًتبوية البحوثقطاع  الًتبية، وزارةالكويت:  مهنيا.  كتنميتو اظتعلم إعداد فياظتعاصرة جتاىات (. االٕٙٓٓ، بدرية كآخركف )المفرج -

   التجديد الًتبوم. كحدة ْتوث الًتبوم، كالتطوير البحوث إدارة ،والمناىج
شعبة التعليم األساسي ( .أثر برانمج مقًتح لتحسُت أداء  الطالب اظتعلم ابلفرقة الرابع ٕ٘ٓٓمصطفى، ؾتول نور الدين عبدالعزيز ) -

(  ي ضوء االجتاىات اضتديثة كاظتستقبلية. غتلة الًتبية العلمية ،العدد األكؿ، اجمللد الثامن، مارس  ـ.ٕ٘ٓٓاضتلقة االبتدائية )علـو
. دراسات  ي ويرهكاقع برانمج الًتبية العملية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية كسبل تط.( ٕٓٔٓ ، عبد احملسن بن دمحم )السميح -

 اإلدارة اصتامعية، الرايض، دار اضتامد للنشر كالتوزيع.
( . تقدَل اظتؤدتر . اظتؤدتر العلمي السادس عشر  "تكوين اظتعلم" ، اجمللد الثاٍل، اصتمعية اظتصرية للمناىج ٕٗٓٓالناقة، ػتمود كامل ) -

ـ.ٕٗٓٓيوليو  ٕٕ -ٕٔكطرؽ التدريس، القاىرة: دار الضيافة ّتامعة عُت مشس،  
( . االجتاىات اضتديثة  ي تدريب اظتعلم. اظتؤدتر الًتبوم الثالث " ؿتو إعداد أفضل ظتعلم اظتستقبل" ، كلية الًتبية ، ٕٗٓٓسنقر، صاضتة ) -

 جامعة السلطاف قابوس.
. الًتبية العملية. القاىرة، دار السحاب للنشر كالتوزيع.(ٕٛٓٓطارؽ عبدالرؤكؼ ) عامر، -
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مشكالت الًتبية العملية  ي مركز دراسة الطالبات  ي جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية من .( ٕ٘ٓٓ) ، منَتة عبدهللا،د اظتنعمالعب -
شرفات. دراسة ماجستَت غَت منشورة، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، الرايض.كجهة نظر اظت

 بويُت. مكتب الًتبية العريب لدكؿ اطتليج، الرايض.(. لغة الًت ٕٛٗٔعبدالعزيز بن سعود ، )العمر،  -
( . دكر اظتدرس  ي تنمية التفكَت كاإلبداع لدل اظتتعلمُت لتحقيق جودة التعليم العايل. غتلة عامل الًتبية، الدار ٖٕٔٓعليو، خليفي )   -

 البيضاء، اظتغرب.
ئية كفاعليتو  ي تنمية مهارات تدريس القراءة للفهم كالسرعة لدل ( . برانمج تدرييب قائم على البناٖٗٗٔعوض، فايزة كالبكر، فهد ) -

الطالب معلمي اللغة العربية ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية. جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، غتلة العلـو اإلنسانية 
(ٕٛكاالجتماعية. عدد )

لمدرس لتحقيق اصتودة  ي الًتبية كالتعليم . غتلة عامل الًتبية،  الدار البيضاء، اظتغرب.( . أمهية الكفاايت اظتهنية لٖٕٔٓفتيحة، بلعسلة ) -
 ( . دليل الًتبية العملية . عماف، دار الفكر انشركف كموزعوف. ٕٕٔٓميسوف ) كالدكيرم، ، بساـالقضاة -
 ة السلطاف قابوس كفق متطلبات االعتماد األكادديي.( . دراسة تقوديية لربانمج إعداد اظتعلم بكلية جامعٜٕٓٓالشرعي، بلقيس غالب ) -

 (ٗد )عد ،ثاٍللا اجمللد. اصتامعي التعليم جودة لضماف العربية اجمللة
( . اظتدرسوف كاظتدرسات الوجو األكؿ للعملة الثمينة لبلوغ اصتودة اظتنشودة. غتلة عامل الًتبية،  الدار البيضاء، ٖٕٔٓغريب، عبدالكرَل )   -

 اظتغرب.
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