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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف م�ستوى ممار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات االت�صال
وتعرف الفروق بني متو�سطات
والتوا�صل الرتبوي يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى،
ّ
تقديرات الطلبة ملمار�سة م�رشفيهم لتلك املهارات ،والتي تعزى ملتغريات( :اجلن�س،
والتخ�ص�ص ،واحلالة الوظيفية) كما هدفت �إىل تعرف معوقات االت�صال والتوا�صل الرتبوي
لدى امل�رشفني من وجهة نظر طلبتهم ،واملقرتحات التي يقدمها الطلبة لتفعيل ممار�سة
امل�رشفني تلك املهارات ،وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدما �أداتني
للدرا�سة الأوىل :ا�ستبانة مهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي التي و ِّزعت على عينة ع�شوائية
قدرها( )297طالباً وطالبة والتي متثل  %29من جمتمع الدرا�سة .
الثانية :ا�ستمارة مقابلة وزعت على( )52طالباً وطالبة ملعرفة معوقات االت�صال
الرتبوي ومقرتحات الطلبة لتفعيلها .

ومن �أهم نتائج الدرا�سة :
�1 .1أن ن�سبة تقديرات الطلبة املعلمني ملمار�سة امل�رشفني ملهارات االت�صال والتوا�صل
الرتبوي يف املجال الأول (االت�صال ال�شفوي) بلغت � ،%78.8أما التوا�صل الكتابي فبلغت
ن�سبة تقديراتهم � ،%72أما التوا�صل الإميائي واحلركي فبلغت  ،%61.3كما بينت نتائج
الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات الطلبة تعزى
ملتغريات( :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واحلالة الوظيفية) للم�رشف الرتبوي.
2 .2كما حددت الدرا�سة بع�ض معوقات االت�صال والتوا�صل الرتبوي وبع�ض املقرتحات
لتفعيلها من وجهة نظر الطلبة.
الكلمات املفتاحية :مهارات االت�صال والتوا�صل  -م�رشفو الرتبية العملية – جامعة
الأق�صى
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Abstract:
The study aimed to identify the level of educational supervisors’
practices of educational communication skills in the Faculty of Education
at the University of Al-Aqsa , and to know the differences between the means
of estimations of students towards their supervisors’ practices of those skills
due to these variables: (sex - specialization - employment status). The study
also aimed at identifying the educational communication obstacles for the
educational supervisors from the point of view of their students and the
suggestions provided by students to activate the practices of supervisors of
those skills.
The researchers used the descriptive analytical method in this study,
and they used two tools : the first one was the questionnaire of educational
communication skills, which was distributed to a random sample of (297)
students, representing 29% of the population of the study.
The second was an interview form which was distributed to (52) students
to know the obstacles of educational communication skills and suggestions to
activate those skills.
The main results of the study:
1. The rate of students’ estimation for the supervisors’ practices of educational
communication skills in the first scope (verbal communication) was %78.8,
and (written communication) reaches %72, while the communication
pantomime and movement, was %61.3.
As shown by the results of the study, there are no statistically significant
differences between estimation means among the students due to the variables
of : sex ,specialization and employment status.
2. The study also identified some obstacles for the activation of the educational
communication and offered some suggestions for improvement from the
point of view of students.
Key wards : communication skills – supervisor’s practices of educational
- Al-Aqsa University .
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مقدمة:
متثل الرتبية امليدانية املنظومة الفرعية �ضمن املنظومة الكلية لإعداد املعلمني،
حيث يق�ضي الطالب املعلم فرتة من الإعـداد املوجه يف �إحـدى املدار�س املتاحة ،ويقـوم
يف �أثنائها بالتعرف على البيئة املدر�سية ،والتدرب على تدري�س مـادة معينة لتالميذ �صف
�أو �أكرث من �صفوف املدر�سة خـالل فرتة منف�صلة �أو مت�صلة ،وذلك حتت �إ�رشاف تربوي
متخ�ص�ص (م�رشف الكلية ،واملدر�س املتعاون ،ومدير املدر�سة) ،وتتيح الرتبية امليدانية
الفر�صة �أمام الطالب املعلم لتطبيق ما در�سه ،وما �أك�سبته �إياه الكلية يف مواقف تعليمية
قوم يف هذه املواقف من خالل ا�ستمارة تقومي معدة لهذا الغر�ض.
تعلمية واقعية ،و ُي َّ
وحيث �إن الرتبية مبفهومها ال�شامل ت�شكل �أهمً معامل املجتمعات ،ومن خاللها تربز
الرتبوية تقوم على عدد من العنا�رص التي
خ�صائ�ص هذه املجتمعات وروحها ،واملنظومة
ّ
تتبادل الت�أثري فيما بينها؛ ف�إن الباحثني يجمعون على و�صف املعلِّم ب�أنه« :حجر الزاوية �أو
العمود الفقري يف هذه املنظومة؛ فهو الأولوية فيها ،وعلى يديه تتح ّقق الأهداف ،وبوعيه
و�إدراكه وم�س�ؤولياته تذلّل كثري من م�شكالتها و�صعوباتها (عد�س« ،) 1996،و�إذا كان
املعلِّم مي ِّثل «� ّأمة يف واحد» ح�سب التعبري الرتبوي البليغ واملحكم ،نظراً ملا ي�ضطلع به من
ومتنوعة يف بناء الأمة؛ ف�إن نوعية هذا املعلِّم هي «املفتاح» الذي
�أدوار ووظائف متع ّددة
ّ
ي�ضمن للتعليم بلوغ �أهدافه ومقا�صده»( .الكندري .) 2002،
وهناك ما ي�شبه االتفاق بني املهتمني ب�إعداد املعلم علي �أهمية اخلربة امليدانية،
والتي يطلق عليها �أحيانا التدريب امليداين �أو الرتبية العملية ،وهي التدريب على املمار�سة
الفعلية ملهنة التدري�س يف مدار�س املرحلة التي ُيع ّد الطالب املعلم للتدري�س فيها ،ومتثل
كليات الرتبية يف اجلامعات بالوطن العربي عامة ،ويف فل�سطني خا�صة حمطات �إعداد
املعلمني وتدريبهم وت�أهيلهم ملهنة امل�ستقبل ،وتعد الرتبية العملية املكون الرئي�س من
مكونات برنامج الإعداد املهني للطالب الذين اختاروا التدري�س مهنة م�ستقبلية ،حيث ال
تخلو برامج الإعداد املهني للمعلم قبل اخلدمة منها� ،سواء �أكان ذلك يف نظم تعليم الدول
املتقدمة �أو النامية؛ لأنها املخترب امليداين لتطبيق مبادئ التدري�س ،وتدريب معلم امل�ستقبل
على ممار�سة مهارات التدري�س واكت�ساب �أخالقيات املهنة(حرب.) 2009،
و�إمياناً ب�أهمية هذا الدور الفاعل للرتبية العملية يف �إك�ساب الطلبة املعلمني املهارات
التدري�سية ،فقد كانت الرتبية العملية حموراً �أ�سا�سياً لكثري من امل�ؤمترات والأيام الدرا�سية
والباحثني يف اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة بهدف حت�سينها وتطويرها ،ومن بينها
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امل�ؤمتر الرتبوي الأول « الرتبية يف فل�سطني ومتغريات الع�رص» الذي عقد يف جامعة
الأق�صى( )2004ويوم درا�سي (02/06 )2009/باجلامعة الإ�سالمية بعنوان « :التدريب
امليداين بني �أداء الطالب وتوجيهات امل�رشف الرتبوي والإدارة املدر�سية» ،كما يجد الباحث
يف جمال الرتبية العملية وبرامج �إعداد املعلمني يف اجلامعات الفل�سطينية عدداً من
الأبحاث الرتبوية التي �أكدت يف جمملها على �أهمية الرتبية العملية يف برنامج الإعداد،
و�رضورة بذل اجلهود احلثيثة يف �سبيل حت�سني �سبل تنفيذها ،وتطوير �أداء القائمني عليها،
و�إعادة تنظيم برناجمها مبا ين�سجم ومتطلبات الع�رص ،وخ�صو�صيات املجتمع الفل�سطيني،
مع �رضورة توفري دليل خا�ص بها لكل من :امل�رشف ،والطالب ،ومدير املدر�سة ،واملعلم
املتعاون ،مع الت�أكيد على �رضورة تكامل �أدوار جميع �أ�صحاب العالقة بالربنامج وفق
معايري حمددة وم�ضبوطة من قبل جميع الأطراف (ع�سقول( ،)1997 ،حمدان،)2004،
(حماد�( ، )2005 ،أبو دقة ،واللولو�( ،)2006 ،أبو دقة وعرفة�( ،)2007،شاهني،)2007،
(حماد ( ،)2009دياب .)2009،
ولقد �أثبتت نتائج البحوث املرتبطة بالرتبية العملية على امل�ستويني املحلي والعربي
�أن الطالب املعلمني يرجعون كفاءتهم يف التدري�س خلرباتهم املبا�رشة يف الرتبية العملية،
كما �أنهم كثرياً ما يحتفظون بتلك اخلربات يف �أعقاب تخرجهم ،والتي ت�ؤثر يف �سلوكهم
التعليمي امل�ستقبلي يف غرفة ال�صف الدرا�سي ،لأنها الفر�صة احلقيقية للطالب املعلم،
الكت�ساب خربة التدري�س حتت �إ�رشاف م�رشف متخ�ص�ص وتوجيهه با�ستخدام �أحدث الأدوات
والأ�ساليب العملية ملالحظة �سلوك الطالب املعلم(نور الدين.) 2002،
ويتوىل امل�رشف الرتبوي مهمة الذهاب مع الطلبة املعلمني �إىل املدار�س العملية التي
يتم فيها التطبيق التدري�سي الفعلي ،وبالآتي ي�رشف على الطلبة �إ�رشافاً مبا�رشاً ويتتبع
�سري تدريبهم ،ثم يناق�شهم ويوجههم ويقومهم ،ويختار امل�رشف يف العادة من داخل كلية
الرتبية �إذ يكون ع�ضو هيئة تدري�س فيها ،وقد يكون منتدباً من جهة �أخرى �سواء من �إحدى
كليات اجلامعة �أم من وزارة الرتبية والتعليم يف العادة ،وتزخر الأدبيات الرتبوية التي
املهمات والأدوار مل�رشف الرتبية العملية ،وفيما ي�أتي
اطلع عليها الباحثان بالعديد من
َّ
عر�ض لبع�ض مه َّمات م�رشف الرتبية العملية و�أدواره (الفرا وجامل ( ،) 1999،حمدان،
1998م )�( ،أمني:) 2004،
1 .1عقد اجتماعات مع الطلبة املعلمني لتقدمي التوجيهات والإر�شادات قبل الذهاب
�إىل مدر�سة التدريب ،واجتماعات �أخرى �أ�سبوعية ملناق�شة ما ي�ستجد من م�شكالت،
واجتماعات �أخرى فردية عقب كل زيارة �صفية ،لتقدمي النقد البناء ،والتوجيه الالزم يف
جمال تخ�ص�صه.
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2 .2تعريف الطالب املعلم ب�أهداف الرتبية العملية ،وامل�شكالت التي قد تواجهه يف
�أثناء فرتة الرتبية العملية.
3 .3تعريف الطالب املعلم ب�أنظمة ولوائح مدر�سة التدريب ،ومدير املدر�سة ،واملعلم
املتعاون عند زيارتها.
4 .4تعريف الطالب املعلم بحقوقه ،وواجباته ،وم�س�ؤولياته ،قبل و�أثناء وبعد برنامج
الرتبية العملية ،وحثه على التم�سك بها.
5 .5م�ساعدة الطالب املعلم على تطبيق املفاهيم الرتبوية والنظرية ،يف �أثناء ممار�سة
الرتبية العملية يف جمال تخ�ص�صه.
6 .6م�ساعدة الطالب املعلم على تذليل ال�صعوبات التي تواجهه يف �أثناء تخطيط
الدرو�س ،و�إعدادها ،وتنفيذها داخل حجرات الدرا�سة .
�7 .7إعطاء الطالب املعلم فر�صة م�شاهدة عدد من احل�ص�ص مع املعلم املتعاون ،يف
جمال تخ�ص�صه ،ومناق�شة التقارير التي كتبها حول انطباعاته عن تلك الدرو�س امل�شاهدة.
وتتنوع العالقات وامل�سئوليات بالرتبية العملية ،وتقوم هذه العالقات على مبادئ
مبهماتها ،ومن
االحرتام واملودة و�إك�ساب معلم امل�ستقبل اخلربات التي تعينه على القيام
َّ
�أمثلة هذه العالقات وامل�سئوليات ،عالقة الطالب املعلم بامل�رشف وعالقته باملدر�س
املتعاون ،وعالقته مبدر�سة التدريب امليداين .ﻭتعد عالقة الطالب املعلم بامل�رشف �أهم تلك
العالقات باعتباره �ﺃﻫﻡ ﺤﻠﻘﺔ ﻲﻓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺘﻪ وكفاءته
ﻭ�ﺃﻤﺎﻨﺘﻪ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻت�صال ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ املعلمني ﺍﻟﺫين ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎ�ﻹ �ﺸﺭﺍﻑ
ﻋﻠﻴﻬﻡ» (ﻨ�ﺼﺭ ﺍﷲ . )2001،
ويعد التوا�صل ركناً �أ�سا�سياً يف العملية الرتبوية ب�أكملها ،و�إذا كانت الرتبية ت�سعى
�إىل م�ساعدة الطلبة على التوا�صل ال�سليم ،فالرتبية �إذا هي التوا�صل� ،إذ تنقل املعرفة وتنمي
املهارات من خاللها� ،إ�ضافة �إىل �أن بناء ال�شخ�صية والتطور املهني يعتمدان عليه ،وال ميكن
�أن يحدث التعلم دونه (حنون.) 2009،
فتكوين عالقة �إن�سانية ن�شطة ،وتوا�صل �إيجابي فاعل على جانب كبري من الأهمية
يف ميدان الرتبية والتعليم ،وين�سحب هذا بالطبع على كل الفئات الب�رشية املكونة لهذا
امليدان ،فاالت�صال من �أهم عنا�رص الإ�رشاف على املعلمني ،لأن العملية الإ�رشافية تقوم
�أ�سا�ساً على االت�صال والتوا�صل ،وت�ستند بالدرجة الأوىل على و�سائل االت�صال العديدة (�أبو
غربية. )2009،
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واالت�صال مع الآخرين هو �أحد الأن�شطة الرئي�سة عند اجلن�س الب�رشي ،وعليه يعتمد
كثري من التفاهم فيما بينهم ،وتي�سري �سبل حياتهم والقدرة على اال�ستمرار فيها� ،إنه
مهارة قد ي�صيب املرء ب�سببها جناحاً كبرياً يف حياته ،وقد يف�شل ف�شالً ذريعاً ب�سبب ذلك،
وهو فن ي�صبح العبقري بدونه �شخ�صاً بليداً فيعي�ش يف جربوت ذكائه كالوح�ش ودومنا
هدف(عد�س.) 1998،
ويعد االت�صال والتوا�صل مهارة مركبة معقدة تت�شكل من خالل جمموعة من املهارات،
وقد يظن بع�ضهم �أنها موروثة ،واحلقيقة �أنها مهارات مكت�سبة ميكن تدريب الفرد عليها ،كما
ميكنه تطويرها بنف�سه من خالل القراءة والتعلم واخلربة يف الظروف واملواقف املختلفة
التي حتتاج �إىل عمليات ات�صال وتوا�صل ب�أ�شكاله و�أنواعه املختلفة (الدب�س واندراو�س
 )2000،وتتلخ�ص هذه املهارات ب�صفة عامة فيما ي�أتي :مهارة العر�ض الفعال ،ومهارة
القراءة الفعالة ،ومهارة الكتابة ،ومهارة التحدث ،و مهارة اال�ستماع �أو الإ�صغاء ،ومهارة
�إدارة اللقاءات واالجتماعات.
ويلحظ امل�ستقرئ للمهارات ال�سابقة ا�شتمالها على االت�صال بنوعيه (ال�شفوي
والتحريري ) ،ومن �أجل حت�سني تلك املهارات وتطويرها ينبغي االهتمام بالأمور
الآتية( :مرعي وبلقي�س)1985 ،
 تطوير القدرة اللفظية للمر�سل وامل�ستقبل.
 تطوير مهارات اال�ستماع.
 تطوير القدرة على �إقناع الآخرين.
 تطوير �أ�ساليب التعزيز.
 ا�ستثارة الدافعية لدى امل�ستقبلني.
 التغذية الراجعة .
 توفري املناخ النف�سي واملادي الذي ي�ؤمن االت�صال املفتوح.
ونلحظ مما �سبق �أن مهارات االت�صال والتوا�صل �آنفة الذكر جاءت ب�صورة عامة ال
غنى عنها يف عمليات االت�صال والتوا�صل ،و�سيتناول الباحثان فيما ي�أتي جمموعة من

مهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي لدى م�رشيف الرتبية العملية على النحو الآتي:
♦ ♦�أوالً -فن التحدث:

القدرة على عر�ض مادة حديثه �أو مالحظاته ب�شكل وا�ضح ،وبلغة �سليمة ال حتتمل
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ت�أويالً وال غمو�ضاً ،لأن غمو�ض الر�سالة ي�ؤخر �إجنازها ،كما �أن للأ�سلوب اجليد ذي الطبيعة
العالية يف اجلانب الثقايف واللغوي وكيفية �صياغة العبارات واجلمل وت�سل�سلها والتقيد
بنربات ال�صوت من حيث ارتفاعها وانخفا�ضها وحدتها ومرونتها ،ت�أثرياته يف خلق حالة
التقبل لدى الطرف الآخر.
♦

♦ثانياً -فن الإ�صغاء:

لكي يحقق امل�رشف ات�صاالً فاعالً ،يجب �أن يتقن فن الإ�صغاء واال�ستماع �إىل الطلبة
املعلمني ،وذلك با�ستخدام تعابري الوجه و�إمياءات اجل�سم وحركات اليدين ،وجتنب اال�ستعجال
�أو املقاطعة حلديث الطالب ،ولو كان حديثه يخالف ر�أيه ،و�أن ي�س�أل بع�ض الأ�سئلة التي
ت�شجع الطالب املعلم على التحدث واملناق�شة ،وت�ساعده على تو�ضيح النقاط الغام�ضة.
♦

♦ثالثاً -القدرة على الإقناع:

القدرة على الإقناع والت�أثري والتعبري بو�ضوح عن وجهة النظر والأفكار واملعلومات
املراد �إر�سالها ،لأن عملية االت�صال هي عملية م�شاركة يف الآراء وامل�شاعر واالحتياجات...
الخ ،ولي�ست �إلزاماً للآخرين وفر�ضاً ،وهذا يدعو املعلم �إىل حتا�شي العبارات التقريرية يف
حديثه مع طالبه ،فقل� « :أعتقد �أنك خمطئ» وال تقل� « :أنت خمطئ».
♦

♦رابعاً -فهم الذات:

�أن يالحظ املعلم �سلوكيات الطالب وردود �أفعاله �أثناء االت�صال معه كطريقة كالمه،
نظراته ،تعبريات وجهه ،حركة ج�سمه ،ف�إن هذا يدعوه �إىل اال�ستمرار يف االت�صال �أو قطعه
�أو تغيري �أ�سلوب االت�صال ،و�أن يق ّدر امل�رشف �شعور طالبه املعلمني وي�ستمع �إليهم ،و�إن مل
يفعل ذلك فال يتوقع �أن يقدروا �شعوره وي�ستمعوا �إليه ،وهذا هو البعد العاطفي( :ال�شعور،
والإح�سا�س ،والت�أثر�...إلخ) .
♦

♦خام�ساً� -ضبط النف�س:

�أن ي�سيطر امل�رشف على م�شاعره وانفعاالته ،ويحافظ على هدوء �أع�صابه و�أال يت�رسع
يف �إخراج العبارات ،وينبغي مراعاة الظروف والعوامل الطبيعية والإن�سانية التي يتم من
خاللها االت�صال ،فلكل موقف طريقة خا�صة يف االت�صال والتعامل قد ال ي�صلح ملوقف
�آخر ،والأخذ بهذه الأمور يجعل اجلانب الثاين متحم�ساً مرتاحاً لأداء التوجيهات ال�صادرة
من امل�رشف (البدري. )2001،
ولي�ست هذه جميع مهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي ،فهناك كثري من املهارات
التي يرتبط بع�ضها ببع�ض ،وال ميكن حتقيق الفائدة الكربى منها بالقراءة فقط ،بل البد
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ويدرب نف�سه عليها لتحقيق ثمار االت�صال والتوا�صل الرتبوي يف
من �أن يتدرب امل�رشفّ ،
جمال الرتبية العملية ،وجتنب املعوقات التي تعوق ذلك االت�صال �أو ت�ضعفه ،تلك امل�ؤثرات
التي ت�ؤثر �سلباً �أو متنع عملية تبادل املعلومات �أو امل�شاعر بني امل�رشف والطالب املعلم
�أو تعطلها� ،أو ت�ؤخر و�صولها �أو ت�شوه معانيها ،والتي تقلل من كفاءة االت�صال وفاعليته،
وبالآتي ت�سهم يف عدم و�صول الرتبية العملية �إىل �أهدافها املن�شودة والفائدة املرجوة
منها.
وما من �شك يف �أن التوا�صل الرتبوي مهم جداً بني املعلمني الأ�سا�سيني وم�رشفيهم
يف املدار�س على اختالف �أنواعها ،وال تقل �أهميته بني م�رشيف الرتبية العملية وطلبتهم
املعلمني ،لكي يتمكنوا من تقدمي معاونة فاعلة لهم ،و�إزالة العقبات التي تقف حائالً دون
تدريبهم و�إطالق طاقاتهم ملهنة امل�ستقبل ،حيث ي�ساهم الإ�رشاف الرتبوي الدقيق من جانب
م�رشف الرتبية العملية يف حتقيق الأهداف املرجوة ،ولن يت�سنى له القيام بعمله على �أكمل
وجهه ،ما مل ينجح يف حتقيق توا�صل تربوي فعال مع طلبته املعلمني يف الواقع امليداين،
وانطالقاً مما �سبق ا�ستقر�أ الباحثان �آراء بع�ض الطلبة املعلمني يف تخ�ص�صات خمتلفة يف
كلية الرتبية بجامعة الأق�صى بغزة ،فتبني لهما �أن كثريين منهم يواجهون بع�ض امل�شكالت
وال�صعاب يف االت�صال والتوا�صل مع م�رشيف الرتبية العملية ،ويتحدث بع�ضهم عن �سهولة
�أو �صعوبة العالقة يف التعامل الذي يجدونه من م�رشفيهم يف �أثناء فرتة التدريب امليداين،
وهذا يعك�س �صورة  -ولو ب�سيطة -عما يواجهه الطلبة املعلمني من �صعوبات يف االت�صال
والتوا�صل الرتبوي مع م�رشفيهم ،ومن خالل عمل الباحثني يف جمال التدريب امليداين
بجامعة الأق�صى ،ر�أيا �ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍ�ﺴـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻤﻭ�ﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ �ﺁﺭاء الطلبة
املعلمني للتعرف على مهارات التوا�صل الرتبوي لدى م�رشيف الرتبية العملية .ويف �ضوء ما
�سبق متثلت م�شكلة الدرا�سة احلالية يف الأ�سئلة البحثية الآتية:

أسئلة الدراسة:
● ●ما م�ستوى ممار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي
يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى ؟
● ●هل يوجد اختالف بني متو�سطات تقديرات الطلبة املعلمني ملمار�سة م�رشيف
الرتبية العملية ملهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى
تعزى ملتغريات( :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واحلالة الوظيفية) ؟
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● ●ما �أهم معوقات االت�صال والتوا�صل الرتبوي لدى م�رشيف الرتبية العملية يف كلية
الرتبية بجامعة الأق�صى من وجهة نظر طلبتهم ؟
● ●ما �أهم مقرتحات الطلبة املعلمني لتفعيل ممار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات
االت�صال والتوا�صل الرتبوي يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى ؟

فروض الدراسة:
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين �صاغ الباحثان الفرو�ض الآتية:
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤αبني متو�سطي تقديرات
الطلبة املعلمني ملمار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي يف
كلية الرتبية بجامعة الأق�صى ،تعزى جلن�س امل�رشف(ذكر –�أنثى) .
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05≤αبني متو�سطات
تقديرات الطلبة املعلمني ملمار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات االت�صال والتوا�صل
الرتبوي يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى ،تعزى للتخ�ص�صات( �إن�سانية ،علمية� ،أخرى).
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤αبني متو�سطي تقديرات
الطلبة املعلمني ملمار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي يف
كلية الرتبية بجامعة الأق�صى ،تعزى للحالة الوظيفية للم�رشف (متقاعد ،غري متقاعد).

أهداف الدراسة :
تهدف الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
1 .1حتديد م�ستوى ممار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات االت�صال والتوا�صل

الرتبوي مع الطلبة املعلمني يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى.

2 .2التعرف �إىل الفروق يف تقديرات الطلبة املعلمني ملمار�سة م�رشيف الرتبية العملية
مهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي معهم يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى ،وذلك وفقا
ملتغري( :جن�س امل�رشف والتخ�ص�ص واحلالة الوظيفية للم�رشف).
3 .3حتديد �أهم معوقات االت�صال والتوا�صل الرتبوي لدى م�رشيف الرتبية العملية من
وجهة نظر طلبتهم يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى ،وتعرف مقرتحات الطلبة املعلمني
لتطويرها.
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أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف النقاط الآتية :
● ●يعك�س مو�ضوع الدرا�سة الذي يتناول مهارات االت�صال والتوا�صل� ،أهميتها .
● ●قد يفيد من نتائج هذه الدرا�سة القائمني على الرتبية العملية بجامعة الأق�صى بعد
التوقف عند م�ستوى مهارات امل�رشفني على طلبتها.

حدود الدراسة:
ت�شتمل حدود الدرا�سة على ما ي�أتي:
● ●احلدود املكانية :طُ بقت هذه الدرا�سة على جميع الطلبة امل�سجلني يف م�ساق الرتبية

العملية يف جامعة الأق�صى ،فرع غزة الذي ي�ضم الإ�رشاف على طلبة (املنطقة الو�سطى،
وغزة ،و�شمال غزة).
● ●احلدود الزمانية :طُ بقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
اجلامعي  2011 -2010م.

تعريف مصطلحات الدراسة:
◄◄االت�صال :هو العملية املحددة التي توجه فيها ر�سالة لفظية �أو غري لفظية ،حتمل
خربات �أو توجيهات �أو معلومات من م�رشف الرتبية العملية �إىل الطالب املعلم ،دون تلقي
�أي رد عليها (الدع�س.) 2009،
◄◄ التوا�صل :هو عملية تفاعلية بين�شخ�صية ذات حمتوى معني تتم داخل �سياق حمدود،
وتت�ضمن نقل حقائق وتل ّقيها ،و�إدراك م�شاعر و�أحا�سي�س واجتاهات و�أفكار ووجهات نظر
وخربات ،وت�أثري وت�أثر با�ستخدام و�سائط حمددة كاللغة والإ�شارات والإمياءات وغريها من
�أ�ساليب التوا�صل اللفظي وغري اللفظي ،يهدف منها املر�سل الت�أثري على الآخرين لال�ستماع
له ،والتجاوب واالتفاق معه وحتقيق ما يريده منه(عبد ال�سالم. )2005،
ويت�ضح من التعريفني ال�سابقني �أنه مبجرد حدوث الإر�سال واال�ستقبال يعني �أن عملية
االت�صال قد متت ،لكن عملية التوا�صل ال حتدث �إال عند تكرار عمليتي الإر�سال واال�ستقبال.
وبناء على ما �سبق ميكن تعريف التوا�صل ب�أنه :العملية امل�ستمرة التي يتم فيها تبادل
اخلربات �أو التوجيهات بني طرفني �أو �أكرث ،عرب ر�سائل لفظية �أو غري لفظية ،با�ستخدام
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و�سائط حمددة ت�ؤدي �إىل �إحداث تفاهم وتفاعل وم�شاركة حية ،بحيث يتم الت�أثري على
�أمناط ال�سلوك �أو الأداء لغر�ض حتقيق هدف معني.
ويعرف الباحثان مهارات االت�صال والتوا�صل ب�أنها :مهارات م�رشف الرتبية العملية
ال�شفوية اللفظية ،والكتابية ،والإميائية ،التي يتم من خاللها توا�صله مع طلبته ،لتحقيق
هدف م�شرتك بينهم ،يف �أثناء عملية التدريب امليداين .
◄◄الرتبية العملية :تلك املرحلة الزمنية التي يطبق فيها طلبة كليات الرتبية خربات
ومهارات تدري�سية يف �صفوف املدر�سة احلقيقية حتت �إ�رشاف مربني �أكفاء من معهد �أو كلية
الإعداد ومدر�سة التطبيق(حمدان.)1979 ،
فهي برنامج تدريبي عملي تقدمه كليات الرتبية على مدى فرتة زمنية حمددة وحتت
�إ�رشافها ،حيث يهدف هذا الربنامج �إىل �إتاحة الفر�صة للطلبة املعلمني لتطبيق ما تعلموه من
مبهمات التدري�س الفعلي
معلومات و�أفكار ومفاهيم نظرية ،تطبيقاً عملياً يف �أثناء قيامهم َّ
يف املدر�سة ،الأمر الذي يعمل على حتقيق الألفة بينهم وبني العنا�رص الب�رشية واملادية
للعملية التعليمية من جهة ،كما يعمل على �إك�سابهم اخلربات الرتبوية املتنوعة اجلوانب:
املهارية واالنفعالية من جهة �أخرى (.حممد ،حوالة.) 2005 ،
ويعرفها الباحثان �إجرائياً ب�أنها :برنامج علمي منظم تقدمه كلية الرتبية بجامعة
الأق�صى ،بهدف م�ساعدة الطلبة املعلمني على اكت�ساب الكفايات املهنية وامل�سلكية التي
يحتاجونها يف �أدائهم ملهاراتهم التعليمية يف غرفة ال�صف �أو خارجها متهيداً لإعدادهم
ملهنة التدري�س ب�إ�رشاف هيئة التدريب والإ�رشاف.
◄◄امل�رشف :هو �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س� ،أو املحا�رضين يف ق�سم املناهج وطرق
التدري�س (�أو من يكلفهم الق�سم) ،ويكون متخ�ص�صاً يف طرائق التدري�س ،وي�سند �إليه الق�سم
مهمة الإ�رشاف على طلبة الرتبية العملية يف جمال تخ�ص�صه ومتابعتهم وتقوميهم طوال
فرتة الرتبية العملية على �أن ي�ؤدي دوره يف الزيارات ال�صفية ،ثم يقدم يف نهاية الف�صل
الدرا�سي تقريراً عن كل طالب مت�ضمناً تقوميه ودرجته (احلديثي.)1998 ،
ويعرفه الباحثان �إجرائياً ب�أنه :ال�شخ�ص الذي ت�سند �إليه مهمة الإ�رشاف على الطلبة
املتدربني من جامعة الأق�صى بغزة ،وزيارتهم يف �أثناء فرتة الرتبية العملية ،ومالحظة
�سلوكهم واالجتماع بهم و�إر�شادهم ،ويقوم بعمل الو�سيط بني املدر�سة وق�سم الإ�رشاف
الرتبوي ،واتخاذ التدابري الالزمة يف حتقيق اهتمامات الطرفني وغاياتهم .وقد يكون
حما�رضاً من اجلامعة� ،أو م�رشفاً من وزارة الرتبية والتعليم� ،أو متقاعداً ذا خربة طويلة يف
التعليم� ،أو �شخ�صاً �أنهى درا�سته اجلامعية واكت�سب خربة يف العملية التعليمية ،وبد�أ م�شوار
الدرا�سات العليا (املاج�ستري �أو الدكتوراه) .
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الدراسات السابقة:
الدرا�سات التي تناولت مهارات االت�صال والتوا�صل عديدة ومتنوعة ،اختار الباحثان
منها ما يتنا�سب مع مو�ضوع درا�ستهما ،حيث ُعر�ضت هذه الدرا�سات يف حمورين :الأول
يتحدث عن الرتبية العملية ،والثاين يتحدث عن مهارات االت�صال والتوا�صل ،حيث �سيتم
عر�ض درا�سات كل حمور ح�سب الت�سل�سل الزمني لها من احلديث �إىل القدمي �سواء �أكانت
عربية �أم �أجنبية على النحو الآتي:
أوالً -دراسات تناولت الرتبية العملية:
درا�سة ) :Bruce & Willard (2011هدفت الدرا�سة �إىل تطوير وتقييم �إ�سرتاتيجية
لتدريب الطلبة املعلمني خللق مناذج توا�صل مع م�رشيف اجلامعات وامل�رشفني عليهم
للم�ساعدة على حتقيق �أهدافهم .وقد ُركّ ز على املهارات الداخلية والتوا�صلية خالل خم�سة
طبق هذا الربنامج يف جامعة مني�سوتا
�أ�سابيعُ ،
وعقد لهذا الغر�ض �سيمنار ملدة �ساعة ،كما ِّ
،حيث مت الرتكيز على جملة من املهارات املطلوبة باختيار خم�سة جماالت لهذا الربنامج
التدريبي وهي� :إقامة عالقات بني الطالب املعلم وامل�رشف ،ومهارة اال�ستماع( :ح�ضور،
وتقومي ،وتو�ضيح با�ستخدام مهارات التوا�صل اللفظي من ثناء وتعزيز ومكاف�أة وقبول
م�شاعر الطلبة املعلمني ،ومهارات التوا�صل غري اللفظي من �إ�شارات و�إمياءات وا�ستخدام
اليدين) ،وتف�سري وتقومي عملية اال�ستماع ،والإعداد لتغذية راجعة ،و�إعطاء التغذية الراجعة.
وقد ُع ِّرف �سلوكات حمددة وا�ستجابات ممكن �أن تن�سجم مع �شواهد مقبولة لأداء
املهارة حيث عك�ست جملة هذه ال�شواهد هدف امل�رشوع يف تطوير مهارات الطالب املعلم
يف التوا�صل مع اجلامعة وامل�رشفني عليهم وكانت على منطني:
 و�صف ال�سلوك املمكن مالحظته من قبل امل�رشف .
 اال�ستجابات الداخلية للم�رشف على توا�صل الطالب املعلم .

درا�سة املطلق (:)2010
هدفت الدرا�سة �إىل ﺘﻌﺭﻑ �ﺁﺭاء ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ والطلبة املعلمني ﻲﻓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وحتديد ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟ�ﻀﻌﻑ ﻲﻓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠية وتقدمي ﺍﻤﻟﻘﺘﺭﺤﺎﺕ
ﺍﻤﻟﻨﺎ�ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭها ﻲﻓ كليات ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.
�أظهرت نتائج الدرا�سة ما ي�أتي� :أن ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻤﻟـ�ﺸﺭﻑ ﻴﺭﺒـﻙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻤﻟﻌﻠﻡ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ
ﺫﻟﻙ �ﺇﻰﻟ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤد ﺠ�ﺴﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻨﻪ وبني الطالب .ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻤﻟﺩﻴﺭﻴﻥ ﻤﻊ
187

مهارات االتصال والتواصل التربوي لدى مشرفي التربية العملية
في كلية التربية بجامعة األقصى

د .إياد إبراهيم عبد اجلواد
د .أنيسة عطية قنديل

ﻤ�ﺸﺭﻓﻴﻥ ﺒﻌﻴﻨﻬﻡ ﻴ�ﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻑ ﻤﻊ ﻁﻠﺒﺘﻪ ،فتظﻬﺭ ﺒﻌ�ﺽ ﺍﻟ�ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻲﻓ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ
ﻋﺎﺌﺩ ﻟـ�ﺸﻲﺀ ﻤـﻥ ﺍ�ﻹﺤﺒﺎﻁ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘ�ﺼﺭﻑ ﺍﻤﻟﺩﻴﺭﻴﻥ،وعدم توفري �أماكن خا�صة للم�رشفني
وطلبتهم .ﻋﺩﻡ تفرغ ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻓﻴﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴ�ﺅﺜﺭ �ﺴـﻠباﹰ ﻲﻓ �ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ.
درا�سة ( :)Sumru, Sibel, 2010هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن طبيعة التغذية
الراجعة املقدمة للطلبة املعلمني تخ�ص�ص لغة �إجنليزية من خالل فرتة الرتبية العملية،
�أجرى الباحثان جمموعة من اللقاءات مع امل�رشفني واملعلمني والطلبة املعلمني قبل و�أثناء
وبعد اللقاء الإ�رشايف يف كل زيارة للطلبة املتدربني.
�أظهرت نتائج الدرا�سة ما ي�أتي� :أن التغذية الراجعة التي يقدمها املعلمون كانت مركزة
ومن�صبة على الأحداث ال�صفية ،بينما قدم م�رشفو الرتبية العملية تغذية راجعة بناءة جلميع
عنا�رص املوقف التعليمي .كما قدم امل�رشفون تغذية راجعة( �شفوية – حتريرية) للطلبة
املعلمني بعد الزيارات ال�صفية.
درا�سة ال�شهري ( :)2004هدفت الدرا�سة �إىل حتديد دور م�رشف الرتبية العملية للرتبية
الفنية من وجهة الطلبة املتدربني ،حيث �أجريت الدرا�سة على عينة تكونت من ( )97طالباً
وطالبة م�سجلني يف م�ساق الرتبية العملية ،و�أظهرت النتائج �أن �أهم �أدوار امل�رشف من
وجهة نظر الطلبة هي توجيههم و�إر�شادهم وتعليمهم مهارة االت�صال التعاوين مع زمالئهم
وال�صفوف التي يدر�سونها ،و�إعطاء املتدربني تغذية راجعة حول الأخطاء التي يقعون فيها
�أثناء التدري�س .
درا�سة ( :)Zanting and Verloop, 2001هدفت الدرا�سة التعرف �إىل ر�ؤية طالب
الرتبية العملية لعمليتي الإ�رشاف وتعلم التدري�س خالل فرتة التدريب امليداين� .أجريت
الدرا�سة على فئة مكونة من ( )34طالباً وطالبة م�سجلني يف برنامج الرتبية العملية،
ومن النتائج التي �أظهرتها الدرا�سة� :أن طالب الرتبية العملية يتوقعون من امل�رشف القيام
ب�أدوار عدة منها توجيههم �إىل اكت�شاف �أخطائهم ب�أنف�سهم وبناء عالقات ودية مع زمالئهم
وم�رشفهم.
درا�سة النمري ( :)2000هدفت الدرا�سة �إىل حتديد الكفايات الإ�رشافية الالزمة
مل�رشفة الكلية على الرتبية العملية يف تعليم اللغة العربية ،وت�صنيفها �إىل اجلوانب الآتية:
(التخ�ص�صية ،والرتبوية ،والثقافية وال�شخ�صية).
�أظهرت النتائج جملة من الكفايات يف اجلانب الثقايف ال�شخ�صي منها :حتلي م�رشفة
الكلية على الرتبية العملية يف جمال تعليم اللغة العربية بجملةٍ من ال�صفات ال�شخ�صية
والثقافية ،التي ت�ؤهلها للدور القيادي املطلوب منها ،وتعينها على حت�سني املمار�سات
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الإ�رشافية :ح�سن التعامل مع طالبات الرتبية العملية ،وتكوين عالقات �إيجابية معهن،
قوامها الود واالحرتام املتبادل ،تدعيم �سلوك الطالبات املعلمات املرغوب فيه ،واملرونة
واملو�ضوعية وتقبل �آرائهن املختلفة.
درا�سة كنود�سون ( :)Kundson, 2000هدفت الدرا�سة �إىل تعرف دور م�رشف الرتبية
امليدانية باجلامعة وم�شكالت الطالب املتدربني� ،أجريت الدرا�سة على ( )30م�رشفاً
متخ�ص�صاً يف مادة واحدة يف املرحلة املتو�سطة ،وعلى ( )17م�رشفاً �شامالً جلميع املواد
يف املرحلة االبتدائية )145( ،طالباً معلماً يف املرحلة املتو�سطة ( )223طالباً معلماً يف
املرحلة االبتدائية.
�أظهرت نتائج الدرا�سة ما ي�أتي� :أن ن�سبة( ) %53من امل�رشفني يرون �أنهم يف�ضلون
جتاوز الإجراءات العملية الثابتة مع الطلبة حتى يمُ كنوهم من اكت�ساب اخلربة والنجاح يف
�أثناء فرتة التدريب امليداين.
ثانياً -الدراسات اليت تناولت االتصال والتواصل الرتبوي:
درا�سة اخلزاعلة ( :)2011هدفت الدرا�سة التعرف �إىل دور م�رشيف الرتبية العملية يف
حتقيق مهارات االت�صال الرتبوي للطلبة املعلمني يف كليتي تربية جامعة الزرقاء اخلا�صة
و�آل البيت� ،أجريت الدرا�سة على جميع الطلبة املعلمني امل�سجلني يف برنامج الرتبية العملية
للف�صل الدرا�سي الثاين من  2009 -2008البالغ عددهم ( )412طالباً وطالبة.
�أظهرت نتائج الدرا�سة� :أن الدور احلقيقي مل�رشيف برامج الرتبية العملية يف حتقيق
مهارات االت�صال الرتبوي من وجهة نظر الطلبة باملجاالت قيد الدرا�سة ككل كان متو�سطاً،
وهناك اختالف يف وجهة نظر الطلبة املعلمني فيما يتعلق بدور امل�رشفني يف حتقيق
مهارات االت�صال الرتبوي ،وذلك تبعا ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور يف كلتي اجلامعتني،
وملتغري اجلامعة ل�صالح جامعة الزرقاء اخلا�صة ب�شكل عام.
درا�سة البكري ( :)2009هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل ماهية االت�صال الإ�رشايف
بني امل�رشفني الرتبويني واملعلمني ومكانته يف املدار�س الثانوية العامة باململكة العربية
ال�سعودية ،وت�شخي�ص املعوقات التي ت�ضعف فاعلية االت�صال ،وحتديد �أبرز ال�سبل لتطوير
عملية االت�صال الإ�رشايف بني امل�رشفني الرتبويني واملعلمني يف مدار�س التعليم الثانوي
العام� ،أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )80م�رشفاً و( )300معلم .
�أظهرت نتائج الدرا�سة ما ي�أي :يع ّد منط االت�صال الأفقي بني امل�رشفني الرتبويني
واملعلمني �أكرث الأمناط الإ�رشافية ممار�سة ،وهو النمط ال�سائد يف االت�صال بني امل�رشفني
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الرتبويني واملعلمني يف الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة ع�سري ،ويعد االت�صال
ال�شفهي �أهم �أنواع االت�صال الإ�رشايف بني امل�رشفني الرتبويني واملعلمني ،ويتفوق بدرجة
كبرية على االت�صال الكتابي.
درا�سة العريني ( :)2006هدفت الدرا�سة التعرف �إىل �أهم معوقات االت�صال التحريري
بني مدار�س التعليم العام و�إدارة الرتبية والتعليم يف منطقة الريا�ض ،و�سبل عالج ما تبني
من معوقات ،ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بدرا�سة ا�ستطالعية تعرف من خاللها على
�أهم معوقات االت�صال بني مدار�س التعليم العام و�إدارة الرتبية و ُبنيت �أداة الدرا�سة وهي
ا�ستفتاء و ِّزع على عينة الدرا�سة التي تكونت من ( )21فرداً من العاملني يف �إدارة الرتبية
و( )86مدير مدر�سة.
�أظهرت نتائج الدرا�سة ما ي�أتي :قلة توافر اجلهاز الإداري امل�ساعد من �أهم معوقات
االت�صال التحريري بني مديري املدار�س والإدارة التعليمية ،ال توجد فروق بني �أفراد
الدرا�سة يف نظرتهم للمعوقات باختالف متغريات الدرا�سة :امل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة،
واملرحلة الدرا�سية.
درا�سة فليمنج ( :)Flemin, 2005هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل القيادة ودورها
يف دعم دور املعلم :العالقة بني مهارات االت�صال لدى املديرين والقيادة التحويلية ودعم
�أدوار املعلمني ،وقد و�ضحت الدرا�سة �أن مفهوم القيادة التحويلية يركز على الطلبة ومهارات
التوا�صل معهم والأ�سلوب الذي يجب �أن يتبعه املدير لتعديل الو�ضع الدرا�سي يف املدار�س
نحو الأف�ضل ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )36ع�ضواً لدى جمعية املدار�س التطويرية.
تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن� :أهم مهارات االت�صال هي ( :اال�ستماع ،تقدمي املعلومات
و�أ�سلوب عر�ضها ،والإي�ضاح) ،ف�إنها �أ َّدت دوراً �أ�سا�سياً فعاالً يف عملية االت�صال ،واعتربت
م�ؤ�رشات للقيادة اجليدة لدور املعلم.
درا�سة باعي�سى ( :)2002هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع ممار�سة مديري املدار�س
ملهارات االت�صال اللغوي مع املعلمني داخل املدر�سة من وجهة نظر مديري املدار�س
ومعلميها وم�رشيف الإدارة ،وقد ُو ِّزعت �أداة الدرا�سة على عينة مكونة من ( )759من الفئات
الثالث.
�أظهرت نتائج الدرا�سة ما ي�أتي� :أن مهارات االت�صال اللغوي (ال�شفوي) ت�ؤدي دوراً مهماً
يف تفعيل عملية االت�صال مع املعلمني ،كما �أن هناك ق�صوراً وا�ضحاً لدى مديري املدار�س
يف عملية االت�صال الإداري وذلك لعدم وعيهم مبهارات االت�صال التحريري و�أهميته ملدير
املدر�سة.
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درا�سة الأ�سمر ( :)2000هدفت الدرا�سة التعرف �إىل م�ستوى توافر مهارات االت�صال
الفعال لدى مديري املدار�س الأ�سا�سية احلكومية واخلا�صة يف حمافظة اربد ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )550معلماً ومعلمة موزعني على مديريتي تربية �إربد الأوىل والثانية،
وطورت ا�ستبانة مكونة من ( )60فقرة وزعت على �أربعة جماالت هي :اال�ستماع ،والتحدث،
ِّ
والقراءة ،والكتابة.
�أظهرت نتائج الدرا�سة ما ي�أتي� :أن مهارات االت�صال الفعال متوافرة بدرجة كبرية
مابني املديرين ومعلميهم يف املدار�س احلكومية واخلا�صة يف حمافظة اربد ،وعدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية لتوافر مهارات االت�صال الفعال لدى مديري املدار�س الأ�سا�سية
احلكومية واخلا�صة باختالف متغريات (ملكية املدر�سة ،اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة ).
درا�سة جونز ( :)Johns, 1997هدفت الدرا�سة �إىل حتديد مهارات االت�صال ال�رضورية
طبقت ا�ستبانة
ل�ضمان القيادة الرتبوية وذلك من وجهة نظر مديري املدار�س احلكومية ،وقد ّ
حول مهارات االت�صال على عينة مكونة من ( )317مدير مدر�سة حكومية.
و�أظهرت النتائج توافر خم�س مهارات �أ�سا�سية ب�صورة كبرية يف عملية االت�صال
وت�شمل :مهارة اال�ستماع ،تكوين العالقات ،و�إعطاء املعلومات الأ�سا�سية ،واملهارات
التفاعلية ،والعالقات العامة ،واملهارات التنظيمية.

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل عر�ض الباحثني للدرا�سات ال�سابقة يت�ضح ما ي�أتي:
1 .1كرثة الدرا�سات التي تناولت الرتبية العملية م�ؤ�رش لأهميتها ،حيث �أكدت نتائج
تلك الدرا�سات �رضورة عمل درا�سات �أخرى يف الرتبية العملية .
2 .2تنوعت الدرا�سات التي ُعر�ضت بني درا�سات تناولت الرتبية العملية ب�شكل عام،
و�أخرى تناولت بع�ض التخ�ص�صات يف الرتبية العملية مثل درا�سة (ال�شهري  )2004التي
ركزت على الرتبية العملية يف مادة الرتبية الفنية .
3 .3تناولت بع�ض الدرا�سات كفايات م�رشيف الرتبية العملية (النمري  ،)2000و�أخرى
تناولت م�شكالت الرتبية العملية (�، )Kundson, 2000أما درا�سة (اخلزاعلة  )2011فقد
توافق هدفها مع الدرا�سة احلالية حيث ركزت على مهارات التوا�صل الرتبوي .
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4 .4وما متيزت الدرا�سة احلالية به عن بع�ض الدرا�سات ال�سابقة تناول متغريات الدرا�سة،
ففي الوقت الذي هدفت فيه درا�سة (اخلزاعلة  )2011تعرف داللة الفروق التي تعزى جلن�س
الطلبة هدفت الدرا�سة احلالية تعرف داللة الفروق يف مهارات التوا�صل التي تعزى ملتغري
(اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واحلالة الوظيفية) للم�رشفني الرتبويني؛ لأنها �أكرث ارتباطاً مبو�ضوع
الدرا�سة .
5 .5يف حني كان الهدف الرئي�س لدرا�سة (العريني  )2006تعرف معوقات مهارات
االت�صال و�سبل عالجها ،فقد حتقق هذا الهدف يف هذه الدرا�سة بجانب هدف �آخر هو تعرف
م�ستوى مهارات االت�صال ،والتوا�صل الرتبوي لدى م�رشيف الرتبية العملية .

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
اتبع الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ,وهدف هذا املنهج ال
يتوقف عند و�صف الظاهرة �أو امل�شكلة ،ولكن يتعدي ذلك �إيل تف�سريها وحتليلها وتطويرها،
ومقارنتها بغريها من الظواهر �أو امل�شكالت ،للو�صول �إيل ا�ستنتاجات ت�سهم يف فهم
الواقع.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة امل�سجلني مل�ساق التدريب امليداين بجامعة
الأق�صى فرع غزة يف الف�صل الدرا�سي الثاين  2011-2010وامللتحقني بالتدريب يف
املدار�س احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،ومدار�س وكالة الغوث
الدولية ،واملدار�س �أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،والبالغ عددهم ( )1021طالباً وطالبة بح�سب
�إح�صائيات ق�سم الإ�رشاف الرتبوي بجامعة الأق�صى للعام 2011/2010م ،واجلدول ()1
يو�ضح ذلك:
الجدول ()1
أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب الميداني في جامعة األقصى فرع غزة للعام الدراسي 2011-2010

البيان
�أعداد طلبة التدريب امليداين

ذكور
عدد

�إناث
%

عدد

الإجمايل
%

عدد

%

%100 1021 %78.5 801 %21.5 220
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عينة الدراسة :

1 .1العينة اال�ستطالعية:
طبق الباحثان �أداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية تتكون من ثالثني متدرباً ومتدربة
َّ
من جمتمع الدرا�سة بهدف الت�أكد من �صدقها وثباتها ،وقد اُ�ستبعد �أفراد العينة اال�ستطالعية
من جمتمع الدرا�سة عند �سحب عينة الدرا�سة.
2 .2العينة احلقيقية للدرا�سة :وتنق�سم �إىل ق�سمني :
حيث �إن الباحثني ا�ستخدما �أداتني للدرا�سة هما :اال�ستبانة ،وا�ستمارة املقابلة
�،سيعر�ضان العينة كما ي�أتي :
.

أعينة اال�ستبانة :

اختار الباحثان عينة ع�شوائية طبقية تتكون من ( )300متدرب ومتدربة ،وعند
ا�سرتداد اال�ستبانات ،اُ�س ُتبعدت ( )3ا�ستبانات ب�سبب ع�شوائية اال�ستجابة عليها وعدم
اكتمالها ،وبذلك بلغ العدد النهائي لعينة الدرا�سة ( )297متدرباً ومتدربة بن�سبة متثل
( )%29من جمتمع الدرا�سة.

.بعينة ا�ستمارة املقابلة :
حيث قابل الباحثان ( )52طالباً وطالبة من طلبة التدريب امليداين ب�صورة ع�شوائية،
وتوجيه �س�ؤالني مفتوحني لكل منهم على حدة ،ثم �إعطا�ؤه املجال ليجيب عنهما كتابياً.
أداتا الدراسة:
اعتمد الباحثان يف هذه الدرا�سة على �أداتني :الأوىل :ا�ستبانة مهارات االت�صال
والتوا�صل الرتبوي ،والثانية :ا�ستمارة مقابلة ملعرفة معوقات مهارات االت�صال والتوا�صل
الرتبوي ومقرتحات الطلبة املعلمني لتطويرها .
♦

♦�أوالً -ا�ستبانة مهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي:

�أعد الباحثان ا�ستبانة لتعرف م�ستوى ا�ستخدام امل�رشفني الرتبويني مهارات االت�صال
والتوا�صل مع طلبتهم ،وفيما ي�أتي و�صف لال�ستبانة وخطوات �إعدادها:

1 .1و�صف اال�ستبانة وخطوات بنائها:
 .أهدفت اال�ستبانة التعرف �إىل مدى ا�ستخدام امل�رشفني الرتبويني مهارات االت�صال
والتوا�صل مع طلبتهم
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.باطلع الباحثان على الأدب الرتبوي املتعلق باالت�صال والتوا�صل الرتبوي ،والتدريب
امليداين مبا يف ذلك الكتب والأبحاث و�أوراق العمل واملقاالت ،ثم قاما بعقد ور�شة عمل
م�صغرة ت�ضم عدداً من املتخ�ص�صني الرتبويني وامل�رشفني بوزارة الرتبية والتعليم ،حيث
مت من خاللها التو�صل �إىل جمموعة مهارات فرعية لالت�صال والتوا�صل الرتبوي ،والتي يف
�ضوئها ُبنيت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية.
.ت�إعداد اال�ستبانة ب�صورتها الأولية بحيث تكونت من ثالثة جماالت:
 التوا�صل ال�شفوي :وتكونت يف �صورتها الأولية من  25فقرة.
 التوا�صل الكتابي :وتكونت يف �صورتها الأولية من  15فقرة.
 التوا�صل الإميائي واحلركي :وتكونت يف �صورتها الأولية من  15فقرة.
وبذلك تكونت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية من  55فقرة.
.ث ُعر�ضت اال�ستبانة على جمموعة من املحكمني ،لال�ستئنا�س ب�آرائهم ،حيث قام
الباحثان يف �ضوء ملحوظاتهم بحذف عدد من الفقرات لتكرار حمتواها يف فقرات �أخرى،
كما قاما ب�إ�ضافة بع�ض الفقرات ،وتعديل �صياغة فقرات �أخرى ،وبذلك �أ�صبحت اال�ستبانة
يف �صورتها �شبه النهائية تتكون من  50فقرة ،موزعة على ثالثة حماور كما ي�أتي :
 التوا�صل ال�شفوي :وتكون من  22مهارة.
 التوا�صل الكتابي :وتكون من  15مهارة.
 التوا�صل الإميائي واحلركي :وتكون من  13مهارة.
طبق الباحثان اال�ستبانة على عينة الدرا�سة اال�ستطالعية للت�أكد من �صدقها
.ج َّ
وثباتها:

�2 .2صدق اال�ستبانة

(:)Scale Validity

ُح�سبت معامالت �صدق اال�ستبانة عن طريق:

 .أ�صدق املحكمني (: )Trusties Validity
و�ضح
عر�ض الباحثان اال�ستبانة على جمموعة من املحكمني ،من املتخ�ص�صني ،وقد ِّ
ذلك يف البند ال�سابق املتعلق بو�صف اال�ستبانة.
.ب�صدق االت�ساق الداخلي (:)Internal Consistency Validity
مت �إيجاد �صدق االت�ساق الداخلي عن طريق �إيجاد معامل االرتباط بني كل مهارة مع
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املجال الذي تنتمي له ،ومع اال�ستبانة ككل ،كما ح�سب الباحثان معامالت االرتباط بني
درجة كل جمال من جماالتها مع املجاالت الأخرى ،وكذلك كل جمال مع الدرجة الكلية،
حيث تبني �أن قيم معامالت االرتباط دالة �إح�صائياً عند م�ستوى (� 0.05أو  )0.01وهذا يدل
على �أن اال�ستبانة ب�صفة عامة على درجة عالية من االت�ساق الداخلي.

3 .3ثبات اال�ستبانة (:)Questionnaire Reliability
وقد ح�سب معامل ثبات اال�ستبانة كما ي�أتي :
 .أطريقة �ألفا كرونباخ (: )Cronbach Method
ح�سب الباحثان ثبات اال�ستبانة بطريقة �ألفا كرونباخ ،ومن خاللها تبني �أن الأداة
تتمتع بدرجة عالية من الثبات ويت�ضح ذلك من اجلدول (: )2
الجدول ()2
معامالت الثبات لالستبانة ومجاالتها باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ

عدد الفقرات

قيمة معامل الثبات �ألفا كرونباخ

املحور
التوا�صل ال�شفوي

22

0.851

التوا�صل الكتابي

15

0.867

التوا�صل الإميائي واحلركي

13

0.896

اال�ستبانة

50

0.912

يت�ضح من اجلدول (� )2أن معامالت الثبات لال�ستبانة مرتفعة مما ي�ؤكد على ثباتها
و�صالحيتها لال�ستخدام.

.بثانياً :ا�ستمارة املقابلة :
تتمثل هذه الأداة ب�س�ؤالني مفتوحني يوجهان للطالب املعلم ،ثم يرتك لهما حرية
الإجابة عنهما كتابياً ،ليتمكن الطالب املعلم من التعبري عما يريد دون تدخل �أو حرج.
وال�س�ؤاالن هما :


ما �أهم معوقات االت�صال الرتبوي بينك وبني م�رشفك يف برنامج الرتبية العملية؟

 ما مقرتحاتك لتفعيل ممار�سة مهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي بينك وبني
م�رشفك يف برنامج الرتبية العملية ؟
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خطوات تطبيق أداتي الدراسة:
♦ ♦بعد االطالع على الأدب الرتبوي املتعلق مبو�ضوع الدرا�سة ،متمثالً بالكتب
والدرا�سات والدوريات ومواقع الإنرتنت ،وكل ما ا�ستطاع الباحثان الو�صول �إليه ،مت البدء
ب�إعداد الإطار النظري للدرا�سة وتنظيم الدرا�سات ال�سابقة وتلخي�صها ،مع حتديد اجلوانب
تكون ت�صور
والنقاط التي ميكن اال�ستفادة منها يف �إعداد �أداتي الدرا�سة وتف�سري نتائجهاَّ ،
�أويل حول �أداة الدرا�سة وماهيتها و�أبعادها بناء على هذه املعطيات .
وعدلت مبا ين�سجم و�أهداف
♦ ♦�أع ّد الباحثان �أداة الدرا�سة ب�صورتها الأولية ،ثم حكّمت ُ
الدرا�سة ،ثم طُ بقت على عينة ا�ستطالعية للت�أكد من �صدقها وثباتها ،وتعديل ما يلزم حتى
ت�صبح ب�صورتها النهائية ،ثم �أعدا الأداة الثانية للدرا�سة (ا�ستمارة املقابلة ).
♦ ♦ح�رص جمتمع الدرا�سة والتعرف �إىل خ�صائ�صه و�سحب عينة الدرا�سة.
♦ ♦تطبيق �أداتي الدرا�سة على العينة الرئي�سة للدرا�سة ،ثم جمع اال�ستبانات وتنقيحها
بحذف التالف والفارغ ،و�إدخال البيانات �إىل احلا�سوب وتنظيم البيانات وجتهيزها
وحتليلها ،ثم تنظيم النتائج يف جداول وتف�سريها تف�سرياً مو�ضوعياً دقيقاً ،وو�ضع
التو�صيات واملقرتحات.

حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة الذي ين�ص على :ما م�ستوى
ممار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي يف
كلية الرتبية بجامعة الأق�صى ؟
ح�سب الباحثان املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لفقرات
كل جمال ،واجلداول ()6( )5( )4( )3تو�ضح ذلك:
الجدول ()3
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالستجابات
على فقرات مجال االتصال التواصل الشفوي

م

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرة

الرتتيب

 1ي�ستخدم عبارات الثناء واملدح على الأعمال وال�سلوكات االيجابية.

4.23

1.13

%84.6

6

 2يبتعد عن التهديد للأعمال غري املنجزة وال�سلوكيات ال�سلبية.

4.06

1.26

%81.1

13
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م

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرة

الرتتيب

 3ي�صغي حلديثي جيداً وي�شعرين ب�أهمية ما �أقول.

4.41

0.82

%88.2

1

 4يبدي ثقته بقدراتي

4.26

1.05

%85.3

4

 5يراعي عامل ال�رسعة عند حتدثه معي.

3.45

1.03

%69.1

20

 6يربز هدف الزيارة ويحدد التعليمات بدقة.

4.32

0.71

%86.5

3

 7ي�صغي ل�رشحي جيدا وال ين�شغل عني ب�أي عمل �آخر.

4.25

0.89

%85.0

5

علي �أمام طالبي
 8يثني ّ

2.87

1.39

%57.4

21

 9يركز يف نقا�شه على جوهر املو�ضوع وال ي�ستطرد يف �أمور �أخرى.

4.00

1.07

%79.9

14

 10ي�ستخدم العبارات امل�ألوفة ،وال يجهد �سمعي باملعلومات الفنية.

4.00

1.15

%79.9

15

 11ي�ستخدم العبارات الوا�ضحة �أثناء توجيهي.

4.40

0.90

%88.1

2

 12ي�صمت لإعطائي فر�صة ال�ستي�ضاح الأمور الغام�ضة.

4.13

1.09

%82.7

8

 13يت�صف باحلكمة واللباقة يف الإجابة عن �أي �س�ؤال �أوجهه له

4.06

0.87

%81.2

12

 14ي�ستخدم عبارات النقد البناء.

4.08

0.77

%81.7

10

 15يبتعد كلياً عن عبارات التثبيط.

3.79

1.14

%75.8

17

يوجهني النتقاء املو�ضوعات وامل�ستحدثات الرتبوية التي
16
ت�ساعدين يف تخ�ص�صي.

3.76

1.10

%75.2

18

 17يثني علي �أمام مدير املدر�سة واملعلم املتعاون.

3.61

1.39

%72.2

19

علي.
 18يهاتفني عند تغيبي عن الدوام لالطمئنان ّ

2.72

1.43

%54.4

22

4.17

1.05

%83.4

7

 20ميتلك امل�رشف مهارة طرح الأفكار

4.07

96.

%81.3

11

 21ميتلك امل�رشف حجة الإقناع

3.96

1.03

%79.2

16

 22يدون بع�ض املالحظات عند مناق�شتي �إياه.

4.11

1.09

%82.2

9

3.94

0.56

 19يعرب عن ا�ستح�سانه ملا �أجيد من �أعمال

املجال ككل

%78.8

يت�ضح من اجلدول (� )3أن الن�سبة املئوية للمجال الأول بلغت ( )%78.8مما ي�شري �إىل
�أن م�ستوى ممار�سة امل�رشفني الرتبويني ملهارات االت�صال والتوا�صل ال�شفوي جيدة من
وجهة نظر طلبتهم ،بناء على قبول الدرا�سات ال�سابقة للن�سبة التي تزيد عن ( ،)%75كما
يت�ضح �أن جميع فقرات املجال عدا الفقرات ( ،)5-8-18ح�صلت على ن�سبة مئوية ما بني
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(� )%72.2إىل ( )%88.2ويعزو الباحثان ذلك للأ�سباب الآتية:
Ú Úمعظم امل�رشفني العاملني يف جمال الرتبية العملية من امل�رشفني القدامى الذين
عملوا يف جمال الإ�رشاف الرتبوي لفرتات طويلة .
Ú Úعقد ق�سم الإ�رشاف باجلامعة لقاء قبلياً يتم فيه الت�أكيد على حتديد �أنواع الزيارة
و�أهدافها وت�سجيلها يف �سجل خا�ص.
Ú Úمتابعة ق�سم الإ�رشاف الرتبوي من خالل من�سقي التدريب �أعمال الطلبة وامل�رشفني،
�أعطى العملية الإ�رشافية �أهمية ،وجعل امل�رشفني يتعاملون معها بجدية .
�Ú Úأما الفقرات ( )5-8-18فقد ح�صلت على الن�سب املئوية (- %57.4 -%54.4
 )%69.1ويعزو الباحثان هذا ال�ضعف للأ�سباب الآتية:
 اعتاد امل�رشفون �أن يكون االت�صال من قبل الطلبة ،وعدم رغبة امل�رشفني يف
تكوين عالقات �شخ�صية قد تفهم ب�شكل خاطئ من قبل الطلبة ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أنه يتوىل
الإ�رشاف على الطالبات يف كثري من الأحيان م�رشفون ،فيحجم امل�رشفون عن االت�صال بهن
�إال يف حال ال�رضورة متا�شياً مع واقعنا االجتماعي.
 ارتفاع عدد الطلبة املتدربني يف مدار�س التدريب وعدم توافر �أماكن خا�صة بهم
يدفع امل�رشفني ملراعاة عامل ال�رسعة عند حتدثه معهم يف �أثناء الزيارات الإ�رشافية.
الجدول ()4
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالستجابات
على فقرات مجال االتصال والتواصل الكتابي

م

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرة

الرتتيب

 1يقر�أ حت�ضريي بدقة وي�سجل مالحظاته الدقيقة.

4.49

0.77

%89.9

2

 2ي�صحح الأخطاء اللغوية والعلمية يف كرا�سة حت�ضريي.

4.32

0.86

%86.4

4

4.21

0.95

%84.1

7

 4يوقع على كرا�سة حت�ضريي عند كل زيارة

4.97

0.16

%99.5

1

 5ي�سجل مالحظات دقيقة لأعمايل الكتابية.

4.25

0.73

%85.1

5

 6ي�سجل مالحظاته بلون مميز يف مكان وا�ضح.

3.79

1.20

%75.8

9

 7ترتبط كل مالحظة ب�أمر واحد ال �أكرث.

3.72

0.96

%74.4

10

 8ت�شتمل مالحظاته الكتابية على عبارات ثناء وتعزيز منوعة.

3.79

1.28

%75.9

8

3

ي�ستخدم تدوين املالحظات كو�سيلة تعليم ال ترهيب
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م

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرة

الرتتيب

 9ت�شتمل مالحظاته على جميع عنا�رص املوقف التعليمي.

4.36

0.75

%87.3

3

 10يتابع تنفيذي للمالحظات التي دونها.

4.23

0.96

%84.5

6

 11يكتب مالحظات للمعلم امل�ضيف.

2.85

1.33

%57.0

11

 12يزودين امل�رشف بن�رشات تربوية تواكب امل�ستجدات

2.54

1.38

%50.7

13

 13ي�ستخدم امل�رشف الربيد االلكرتوين كو�سيلة للتوا�صل

1.51

0.87

%30.2

15

 14يعد امل�رشف دليال للتدريب امليداين ويزودين به

2.80

1.49

%56.1

12

 15يزودين امل�رشف بخطة مكتوبة للعملية الإ�رشافية

2.12

1.28

%42.4

14

3.60

0.48

%72.0

املجال ككل

يت�ضح من اجلدول (� )4أن الن�سبة املئوية للمجال الثاين بلغت ( )% 72مما ي�شري �إىل �أن
م�ستوى ممار�سة امل�رشفني الرتبويني ملهارات االت�صال والتوا�صل الكتابي جيدة من وجهة
نظر طلبتهم ،كما يت�ضح �أن جميع فقرات املجال عدا الفقرات (،)33- 36- 34 – 37 -35
ح�صلت على ن�سبة مئوية ما بني (� )%74.4إىل ( )%99.5ويعزو الباحثان ذلك للأ�سباب
الآتية:
�Ú Úأن الفقرات املذكورة التي ح�صلت على هذه اال�ستجابات تعد من �أ�سا�سات عمل
امل�رشف الرتبوي ،والتي يتابعها ق�سم الإ�رشاف الرتبوي واملن�سقون فيه .
Ú Úيهتم امل�رشفون الرتبويون بالتخطيط ،ومالحظة جميع عنا�رص املوقف التعليمي
لتحقيق �أهم هدف من �أهداف الرتبية العملية� ،أال وهو امتالك الطالب املعلم كفاية التخطيط
اليومية ،والربط بني النظرية والتطبيق ،وتتفق نتائج الدرا�سة مع درا�سة (Sumru, Sibel,
.)2010

�Ú Úأما الفقرات ( ،)-33- 36- 34 – 37 – 35فقد ح�صلت على الن�سب املئوية
( )%57-%56.1 - %50.7 - %42.4 -%30.2ويعزو الباحثان هذا ال�ضعف للأ�سباب
الآتية:
 يوجد عدد كبري من م�رشيف الرتبية العملية من امل�رشفني القدامى� ،أو املتقاعدين
الذين لي�س لديهم خربة يف جمال االنرتنت والتكنولوجيا احلديثة.
 �أما بالن�سبة للخطة املكتوبة فريجع الباحثان �ضعف اال�ستجابات فيها �إىل �أن
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الطلبة يتدربون يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم ،ومدار�س وكالة الغوث الدولية وكل نظام
تعليمي منهما ي�ستخدم �آلية من التخطيط تختلف عن الآخر .
الجدول ()5
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالستجابات
على فقرات مجال التواصل اإليمائي والحركي

م

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرة

الرتتيب

ي�ستخدم الدعابة لتخفيف حالة القلق واالرتباك التي
1
تنتابني عند الذهاب للح�صة.

3.39

1.38

%67.7

5

 2يدعمني ب�إمياءات وحركات م�شجعة �أثناء ال�رشح

3.05

1.41

%61.0

7

 3يوظف بحركاته التغذية الراجعة حني �أقع يف خط�أ ما

2.91

1.25

%58.2

8

� 4أجد يف ق�سمات وجهه ما يعرب عن معنى ما يقول.

3.42

1.29

%68.4

4

 5يوظف حركاته �أثناء �إعطاء املالحظات ال�شفوية.

3.75

0.98

%75.0

3

 6تظهر االبت�سامة على وجهه يف كل لقاء

4.09

1.20

%81.8

2

 7يومئ بر�أ�سه �إىل �أ�سفل لي�ؤكد �صحة ما �أقوم به

3.27

1.34

%65.5

6

 8يومئ بر�أ�سه �إىل �أعلى ليدلل على رف�ضه �أمر ما

2.74

1.20

%54.8

10

 9يرفع �أ�صبع الإبهام �إىل �أعلى �إعجابا بعمل مميز قمت به

2.24

1.17

%44.8

11

 10يغم�ض عينيه قليال تعبريا عن ر�ضاه

2.79

1.30

%55.8

9

 11يع�ض على �أ�صبعه ا�ستنكارا خلط�أ

1.85

1.08

%37.0

13

 12يع�ض على �شفتيه حتذيرا من وقوعي يف خط�أ

2.03

1.22

%40.7

12

يل باهتمام عندما �أ�رشح الدر�س
 13ينظر �إ ّ

4.29

0.89

%85.9

1

3.06

0.85

املجال ككل

%61.3

يت�ضح من اجلدول (� )5أن الن�سبة املئوية للمجال الثالث بلغت ( ،)% 61.3مما ي�شري �إىل
�أن م�ستوى ممار�سة امل�رشفني الرتبويني ملهارات االت�صال والتوا�صل الإميائي واحلركي يف
جميع فقرات املجال �ضعيفة من وجهة نظر طلبتهم عدا الفقرات (. )-42 -43 -50
و يعزو الباحثان ذلك �إىل:
 �شعور الطالب املعلم باحلرج عند وقوعه باخلط�أ ،فال يلتفت �إىل امل�رشف ،بل يلج�أ
للكتاب لت�صحيح اخلط�أ.
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 �أن ن�سبة الإناث من الطلبة املتدربني ( )%78.5يف حني �أن �أكرث امل�رشفني من
الذكور ،لذا قد يجد امل�رشف حرجاً يف ا�ستخدام بع�ض الإمياءات ،لأن ذلك ميكن �أن يخالف
بع�ض �أمناط العادات والتقاليد.
الجدول ()6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لالستجابات على مجاالت االستبيان

م

املجال

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الن�سبة املئوية الرتتيب

 1التوا�صل ال�شفوي

3.94

0.56

%78.8

1

 2التوا�صل الكتابي

3.60

0.48

%72.0

2

 3التوا�صل الإميائي واحلركي

3.06

0.85

%61.3

3

3.61

0.51

اال�ستبيان ككل

%72.2

يت�ضح من اجلدول (� )6أن جمال مهارات التوا�صل ال�شفوي �أكرث الأنواع ا�ستخداماً حيث
ح�صل على ن�سبة مئوية ( ،)%78.8وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة( البكري )2009
ودرا�سة (باعي�سى  ،) 2002مما يظهر �أهمية االت�صال ال�شفوي يف العملية الإ�رشافية .

◄◄وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة الذي ين�ص على :هل يوجد اختالف
بني متو�سطات تقديرات الطلبة املعلمني ملمار�سة م�رشيف الرتبية العملية
ملهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى تعزى
للمتغريات( :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واحلالة الوظيفية للم�رشف) ؟ حت َّقق الباحثان
من الفرو�ض الثالثة الآتية :

للتحقق من الفر�ض الأول والذي ين�ص على :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤αبني متو�سطي تقديرات الطلبة املعلمني ملمار�سة م�رشيف
الرتبية العملية ملهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي تعزى جلن�س امل�رشف (ذكر� ،أنثى)
،ا�ستخدم الباحثان اختبار مان-ويتني لعينتني م�ستقلتني وذلك للتعرف �إىل داللة
الفروق بني الذكور والإناث ،نظراً لعدم انطباق �رشوط اختبار  tب�سبب التباين الكبري يف
حجم العينتني ،وبالآتي ال تخ�ضع العينة للتوزيع الطبيعي الذي ي�ستخدم فيه اختبار t
واجلدول ( )7يو�ضح ذلك:
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الجدول ()7
اختبار مان ويتني لداللة الفروق في تقديرات الطلبة لمهارات االتصال والتواصل تعزى لجنس المشرف

املجال
التوا�صل ال�شفوي
التوا�صل الكتابي
التوا�صل الإميائي واحلركي

اال�ستبيان ككل

جن�س
امل�رشف

العدد

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

ذكر

35789.5 151.011 237

�أنثى

60

8463.5

ذكر

36058.5 152.146 237

�أنثى

60

136.575

8194.5

ذكر

237

150.73

35723

�أنثى

60

142.167

8530

ذكر

151.097 237

35810

�أنثى

140.717

8443

60

141.058

قيمة

U

633.5

قيمة

Z

م�ستوى الداللة

 0.803غري دالة

 1.258 6364.5غري دالة
6700

 0.0692غري دالة

6613

 0.838غري دالة

يت�ضح من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05 ≤αيف م�ستوى تقديرات الطلبة املعلمني ملمار�سة م�رشيف الرتبية العملية
ملهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي تعزى جلن�س امل�رشف (ذكر� ،أنثى) .ويربر الباحثان
ذلك مبو�ضوعية امل�رشفني الرتبويني من اجلن�سني واهتمامهم بتحقيق التوا�صل مع طلبتهم.
وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (اخلزاعلة ،)2011التي �أظهرت نتائجها
�أن هناك اختالفاً يف تقديرات الطلبة املعلمني لدور امل�رشفني يف حتقيق مهارات االت�صال
الرتبوي ،وذلك تبعاً ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور .
وللتحقق من الفر�ض الثاين من فرو�ض الدرا�سة والذي ين�ص على« :ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤αبني متو�سطات تقديرات الطلبة
املعلمني ملمار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي يف كلية
الرتبية بجامعة الأق�صى تعزى للتخ�ص�صات( �إن�سانية ،وعلمية ،و�أخرى) ،ا�ستخدم الباحثان
اختبار كرو�سكال والي�س للعينات امل�ستقلة ،وذلك للتعرف على داللة الفروق ،نظراً لعدم
انطباق �رشوط اختبار  ANOVAب�سبب التباين الكبري يف حجم العينات و�صغر حجم �إحداها
واجلدول ( )8يو�ضح ذلك:
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الجدول ()8
اختبار كروسكال واليس لداللة الفروق في تقديرات الطلبة لمهارات االتصال والتواصل
تعزى لتخصص المشرف

املجال
التوا�صل ال�شفوي

التوا�صل الكتابي

التوا�صل الإميائي واحلركي

اال�ستبيان ككل

تخ�ص�ص امل�رشف العدد متو�سط الرتب
�إن�سانية

210

155.921

علمية

77

132.682

�أخرى

10

129.3

�إن�سانية

210

153.11

علمية

77

142.929

�أخرى

10

109.45

�إن�سانية

210

151.257

علمية

77

144.149

�أخرى

10

138.95

�إن�سانية

210

154.462

علمية

77

137.175

�أخرى

10

125.35

Chi-Square

4.685

3.004

0.530

3.083

م�ستوى الداللة
غري دالة

غري دالة

غري دالة

غري دالة

يت�ضح من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05 ≤αيف م�ستوى تقديرات الطلبة املعلمني ملمار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات
االت�صال والتوا�صل الرتبوي تعزى لتخ�ص�ص امل�رشف( :تخ�ص�صات �إن�سانية ،تخ�ص�صات
علمية ،تخ�ص�صات �أخرى).
ويعزو الباحثان ذلك �إىل :اهتمام م�رشيف الرتبية العملية بتحقيق التوا�صل مع الطلبة
املعلمني لتحقيق �أف�ضل النتائج .وت�شابه الظروف الثقافية للم�رشفني وتقارب امل�ستوى
الأكادميي ومتاثل اخلربات الرتبوية لديهم.
وللتحقق من الفر�ض الثالث من فرو�ض الدرا�سة الذي ين�ص على :ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤αبني متو�سطي تقديرات الطلبة املعلمني
ملمار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي يف كلية الرتبية
بجامعة الأق�صى تعزى للحالة الوظيفية للم�رشف (متقاعد ،غري متقاعد) ،ا�ستخدم الباحثان
اختبار  tلعينتني م�ستقلتني واجلدول ( )9يو�ضح ذلك:
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الجدول ()9
اختبار  tلداللة الفروق في تقديرات الطلبة لمهارات االتصال والتواصل تعزى للوضع الوظيفي للمشرف

املجال
التوا�صل ال�شفوي
التوا�صل الكتابي
التوا�صل الإميائي واحلركي
اال�ستبيان ككل

الو�ضع
الوظيفي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

متقاعد

0.55981 3.89294 121

غري متقاعد

0.55938 3.97495 176

متقاعد

0.46583 3.53388 121

غري متقاعد

0.48315 3.64129 176

متقاعد

0.82366 2.99428 121

غري متقاعد

0.86279 3.11189 176

متقاعد

0.50028 3.55157 121

غري متقاعد

0.51245 3.65045 176

قيمة

t

م�ستوى الداللة

1.241

غري دالة

1.910

غري دالة

1.176

غري دالة

1.650

غري دالة

يت�ضح من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05 ≤αيف م�ستوى تقديرات الطلبة املعلمني ملمار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات
االت�صال والتوا�صل الرتبوي تعزى للحالة الوظيفية للم�رشف (متقاعد ،غري متقاعد).
ويرى الباحثان �أن ذلك يعود �إىل :اهتمام م�رشيف الرتبية العملية بطلبتهم ب�رصف
النظر عن احلالة الوظيفية للم�رشف ،حيث تختلف هذه النتيجة مع درا�سة (املطلق )2010
التي بينت نتائجها �أن ﻋﺩﻡ تفرغ ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻓﻴﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴ�ﺅﺜﺭ �ﺴـﻠباﹰ ﻲﻓ �ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ .
وللإجابة عن ال�س�ؤالني الثالث والرابع من �أ�سئلة الدرا�سة ،واللذين ين�صان على :
Ú Úما �أهم معوقات االت�صال والتوا�صل الرتبوي لدى م�رشيف الرتبية العملية يف كلية
الرتبية بجامعة الأق�صى من وجهة نظر طلبتهم ؟
Ú Úما �أهم مقرتحات الطلبة املعلمني لتفعيل ممار�سة م�رشيف الرتبية العملية ملهارات
االت�صال والتوا�صل الرتبوي يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى ؟
وجه �س�ؤاالن
قابل الباحثان ( )52طالباً وطالبة من طلبة التدريب امليداين ،حيث ّ
مفتوحان لكل منهم ،ومن ثم ترك لهم حرية الإجابة عنهما كتابياً على ورقة ،وبعد االنتهاء
من املقابلة جمع الباحثان الأوراق ،ثم فرزا الإجابات ،وذلك باعتماد الإجابات التي ح�صلت
على ن�سبة تكرار (اتفاق) بني الطلبة ت�صل �إىل (� )%50أو �أكرث ،كما اُ�ستبعدت اال�ستجابات
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التي ح�صلت على ن�سبة �أقل من الن�سبة املذكورة ،كما اُ�ستبعدت اال�ستجابات غري املكتملة
املعني� ،أو التي خارج �سياق ال�س�ؤالني .

● ●�أما عن �إجابات الطلبة املعلمني عن ال�س�ؤال الذي ين�ص على :ما �أهم معوقات
االت�صال والتوا�صل الرتبوي بينك وبني م�رشفك يف برنامج الرتبية العملية
؟ فقد ُر�صدت اال�ستجابات الآتية:



طبيعية.

�أن بع�ض امل�رشفني يحذر الطلبة من املبادرة باالت�صال به .
�أن عملية االت�صال ال تكون �إال يف حاالت حرجة (عقابية) وال تكون يف حاالت

 حتديد زيارات امل�رشف الرتبوي بثالث زيارات فقط .
 عدم وجود موقع الكرتوين لق�سم الإ�رشاف الرتبوي يقوم من خالله امل�رشف
باالت�صال بالطالب.
 ق�رص فرتة التدريب امليداين ال ت�سمح بن�سج عالقات بني امل�رشف والطالب .
 انقطاع ال�صلة بني امل�رشف والطالب بعد الزيارة الأخرية له .
 تغيري امل�رشف يف �أثناء فرتة التدريب .
 عدم التن�سيق بني دوام الطالب يف اجلامعة وتدريبه يف املدر�سة .
 العدد الكبري من الطلبة عند امل�رشف الواحد.
 عدم رد امل�رشف على ات�صال الطالب.
 بع�ض امل�رشفني يرى �أن عالقته بالطالب تنتهي خارج �أ�سوار مدر�سة التدريب .
 اعتبار العالقة بني امل�رشف والطالب عالقة �أكادميية فقط.
 عدم وجود الئحة مبواعيد امل�رشفني داخل ق�سم الإ�رشاف.
 قد ال يكون توافق �أحياناً بني تفكري الطالب وامل�رشف .
 يتمتع بع�ض امل�رشفني بنمط �شخ�صية ،ال ت�سمح للطالب بالنقا�ش �أو �إبداء ر�أيه .
 البعد املكاين ملدر�سة التدريب عن �سكن امل�رشف .
 �أن ي�رشف امل�رشف على غري تخ�ص�صه .
 حدوث خالف بني مدير �أو مديرة املدر�سة وبني امل�رشف الرتبوي .
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االقت�صار على طريقة واحدة لالت�صال ،حتد من عملية التوا�صل .
ان�شغال بع�ض امل�رشفني ب�أعمال �أخرى .

● ●�أما عن �إجابات الطلبة املعلمني عن ال�س�ؤال الذي ين�ص على :ما مقرتحاتك
لتفعيل ممار�سة مهارات االت�صال والتوا�صل الرتبوي بينك وبني م�رشفك يف
برنامج الرتبية العملية؟ فقد ر�صدت اال�ستجابات الآتية :
 �رضورة اجتماع امل�رشف الرتبوي مع طلبته قبل بدء العملية التدريبية .
 تخ�صي�ص �ساعات مكتبية داخل اجلامعة لكل م�رشف ،ليت�سنى للطلبة الإفادة منه
واال�ستف�سار عن بع�ض الأمور التي تخ�صهم .
 ت�صميم موقع �إلكرتوين للإ�رشاف الرتبوي مزود بتقنيات حديثة ت�سمح بالتوا�صل
مع الطلبة.
 عر�ض درو�س تو�ضيحية داخل اجلامعة يح�رضها الطلبة وامل�رشفون ،ثم �إتباعها
مبناق�شات ترثي العملية التوا�صلية .
 تكرار زيارات امل�رشف للم�ؤ�س�سة التدريبية .
 تقبل امل�رشف االت�صال املتكرر من الطلبة ،لأن ذلك حلاجة .
 ن�سج عالقات �إن�سانية مع امل�رشف الرتبوي ،فال تكون العالقة الأكادميية هي
�أ�سا�س االت�صال فقط.
 عقد اجتماع مرة على الأقل كل �شهر لتقومي �سري العملية الإ�رشافية.
 �أن يك�رس الطالب املتدرب حاجز اخلوف منذ بدء العملية الإ�رشافية ؛لأن ذلك ينعك�س
على توا�صل امل�رشف معه .
 عقد ور�ش عمل ت�ضم امل�رشفني والطلبة معاً من �أجل عر�ض الق�ضايا امل�شرتكة التي
حتول دون حتقيق التوا�صل بني الطرفني .
يعرف امل�رشف بنف�سه يف اللقاء الأول مع الطالب .
 �أن ّ
 تقليل عدد الطلبة مع امل�رشف .
 تخ�صي�ص مكان يف كل م�ؤ�س�سة تدريبية الجتماع امل�رشف مع طلبته بعد الزيارة
ال�صفية .
 �رضورة �أن يكون لكل م�رشف تربوي بريد الكرتوين يتوا�صل من خالله مع الطلبة.
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 �أن يقوم كل م�رشف بتوزيع دليل �إر�شادي لكل طالب يو�ضح �آلية التعامل معه .
 �أن ي�سند �إىل امل�رشف الإ�رشاف على طلبة من تخ�ص�صه ؛لأن ذلك يفعل عملية
التوا�صل
 �أن ي�سمح امل�رشفون الرتبويون العاملون بوزارة الرتبية للطلبة املتدربني بح�ضور
اللقاءات الرتبوية مع املعلمني الر�سميني لأن ذلك ي�صقل �شخ�صية املتدرب .
 يقع على عاتق الطالب املتدرب االنتباه اجليد يف �أثناء الدر�س ؛ وكذلك �أن يكون
واعياً ملا يبديه م�رشفه من مالحظات .
 �أن ي�شعر الطالب املتدرب م�رشفه بتكيفه وان�سجامه معه ؛ لأن ذلك يزيد دافعية
املتعلم .
 �أال يع ُّد امل�رشف الرتبوي خط�أ الطالب املتدرب يف الأداء م�ؤ�رشاً �سلبياً على
�شخ�صيته.
 �أن يكون من�سق التدريب امليداين حلقة و�صل فاعلة بني الطالب وامل�رشف.

مقرتحات الدراسة:
يقرتح الباحثان بعد االنتهاء من الدرا�سة �إجراء الدرا�سات الآتية:
1 .1ت�صور مقرتح لتفعيل مهارات التوا�صل الرتبوي لدى طلبة التدريب امليداين .
2 .2فاعلية ا�ستخدام مهارات التوا�صل الرتبوي على تنمية الكفايات التدري�سية لدى

طلبة التدريب امليداين
3 .3دور �إدارات املدار�س يف تفعيل مهارات التوا�صل لدى م�رشيف الرتبية العملية .
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أبو غربية ،اميان (« )2009الإ�رشاف الرتبوي( مفاهيم -واقع� -آفاق)» عمان :دار
البداية نا�رشون وموزعون.
�2 .2أبو لبدة� ،سبع (« )1982مبادئ القيا�س النف�سي والتقومي الرتبوي» ط  ،3اجلامعة
الأردنية ،عمان .
3 .3الأ�سمر ،هنادي (« )2000مدى توافر مهارات االت�صال الفعال لدى مديري املدار�س
الأ�سا�سية احلكومية واخلا�صة يف �إربد» .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك،
اربد ،الأردن.
4 .4البدري ،طارق( « )2001تطبيقات ومفاهيم يف الإ�رشاف الرتبوي» عمان :دار الفكر .
5 .5البكري ،فائز بن عبد اهلل (« )2009تطوير عملية االت�صال الإ�رشايف بني امل�رشفني
الرتبويني واملعلمني يف مدار�س التعليم الثانوي العام مبنطقة ع�سري درا�سة ميدانية»،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة امللك خالد ،كلية الرتبية ،ق�سم الرتبية الإدارة
والإ�رشاف الرتبوي ،اململكة العربية ال�سعودية.
6 .6احلديثي� ،صالح (« )1998واقع الإ�رشاف الرتبوي يف الرتبية امليدانية بكلية الرتبية
جامعة امللك �سعود» ،ر�سالة اخلليج العربي ،العدد( ،)67الريا�ض ،ال�سعودية.
7 .7حرب�،سعيد ابراهيم(« )2009م�شكالت الرتبية العملية لدى الطلبة املتدربني» يوم
درا�سي بعنوان «التدريب امليداين بني �أداء الطالب املعلم وتوجيهات امل�رشف الرتبوي
واالدارة املدر�سية» ،كلية الرتبية ،اجلامعة اال�سالمية –غزة �ص �ص .37-18
8 .8حمدان ،حممد (« )1979املفهوم النظري والتطبيقي للرتبية العملية الإكلينيكية يف
مناهج �إعداد املعلمني» جملة ر�سالة املعلم .عمان :وزارة الرتبية والتعليم .العدد ،4
كانون الأول� ،ص .31-21
9 .9حنون ،بكر (“ )2009مناذج التوا�صل ال�سائدة مع املعلمني واملعلمات لدى مديري
ومديرات املدار�س الإعدادية يف وكالة الغوث مبحافظات ال�ضفة الغربية وعالقتها
بالوالء التنظيمي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات « ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة النجاح ،نابل�س .
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1010اخلزاعلة ،حممد (« )2011دور م�رشيف الرتبية العملية يف حتقيق مهارات االت�صال
الرتبوي للطلبة املعلمني يف كليتي الرتبية جامعة الزرقاء اخلا�صة و�آل البيت» جملة
اجلامعة الإ�سالمية( �سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية) ،مج  ،19ع� ،1ص . ،566-539
1111الدب�س ،حممد و�أندراو�س ،تي�سري (« )2000مهارات الت�صوير االلكرتوين وت�صميم الربامج
التعليمية و�إنتاجها» ،ط  ،1دار �صنعاء للن�رش والتوزيع ،عمان .
1212الدع�س ،زياد (« )2009معوقات االت�صال والتوا�صل الرتبوي بني املديرين واملعلمني
مبدار�س حمافظة غزة و�سبل مواجهتها يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة» ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
1313ال�شهري ،ظافر(« )2004فعالية م�رشف الرتبية العملية من وجهة نظر الطالب املتدربني
يف كلية الرتبية الفنية جامعة امللك �سعود» ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة امللك
�سعود ،الريا�ض.
1414عبد ال�سالم� ،سمرية (�« )2005أمناط التوا�صل مع الوالدين وعالقتهما بالتوافق الأ�رسي
واجلناح الكامن لدى املراهقني بني اجلن�سني» جملة كلية الرتبية وعلم النف�س ،ج ،4ع
 ،29جامعة عني �شم�س.
1515عبيدات� ،سليمان (« )1988القيا�س والتقومي الرتبوي» ط  ،1دار ال�رشوق للن�رش
والتوزيع ،عمان.
الفعال» عمان :دار الفكر للطباعة
الفعال والتدري�س ّ
1616عد�س ،عبد الرحمن ( « )1996املعلِّم ّ
والن�رش.
 1717عد�س ،عبد الرحمن (« )1998فن التدري�س» عمان :دار الفكر للطباعة والن�رش.
1818العريني ،عبد العزيز( « )2006معوقات االت�صال التحريري بني مدار�س التعليم العام
و�إدارة الرتبية والتعليم يف منطقة الريا�ض بنني واحللول املقرتحة» جملة كلية الرتبية
– جامعة الإمارات العربية املتحدة ،العدد ،23ال�سنة احلادية والع�رشون.
1919الكندري ،جا�سم يو�سف (� »)2002إعداد املعلِّم بجامعة الكويت :الواقع وامل�أمول» جملة
والنف�سية ،جامعة الكويت ،املجلد  ،3العدد .3
العلوم الرتبوية
ّ
2020حممد ،م�صطفى وحوالة� ،سهري (�« )2005إعداد املعلم تنميته وتدريبه» دار الفكر،
عمان ،الأردن.
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2121مرعي ،توفيق وبلقي�س� ،أحمد (« )1985املي�رس يف علم النف�س االجتماعي» ط  ،2دار
الفرقان ،عمان .
2222املطلق ،فرح ( »)2010واقع الرتبية العملية يف كلية الرتبية امليدانية بكلية الرتبية
جامعة امللك �سعود» جملة ر�سالة اخلليج العربي،ع ،67الريا�ض ،ال�سعودية.
2323ن�رص اهلل ،عمر عبد الرحيم� )2001( .أ�سا�سيات يف الرتبية العملية ،عمان ،دار وائل
للن�رش والتوزيع.
2424النمري ،حنان( « )2000الكفايات الإ�رشافية الالزمة مل�رشفة الكلية على الرتبية
العملية يف جمال تعليم اللغة العربية» جامعة �أم القرى ق�سم املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية ،مكة ،ال�سعودية.
2525نور الدين،داوود (« )2002واقع برنامج الرتبية العملية من وجهة نظر الطالبة املعلمة
يف كلية الرتبية لإعداد معلمات املرحلة االبتدائية» ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،ق�سم
�أ�صول الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،ال�سعودية.
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