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 **بن حسن البدور أحمد  *                               عبد العزيز بن مطر عليان العنزي 

 

نة في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم ال -امللخص م املضمَّ ِّ
 
ة واجبات املعل ف على درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ عام، هدف البحث إلى التعرُّ

م املتعاون، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وتم إجراء  ِّ
 
ًما 19البحث على عينة حجمها )وفًقا لتقييم املعل ِّ

 
( معل

م تجاه الطالب، واجبات  ِّ
 
ا، شملت العينة كامل املجتمع، وطبق الباحث استبانة موزعة على أربعة محاور رئيسة، هي: واجبات املعل م متعاونً ِّ

 
املعل

 ِّ
 
ة، واجبات املعل م تجاه املدرسة واإلدارة املدرسيَّ ِّ

 
ة، واجبات املعل م تجاه نفسه واملجتمع، وذلك بعد التحقق من صدقها تجاه املادة الدراسيَّ

م في املحاور التالية: )تجاه الطالب، وتجاه املادة الدراسية، .وثباتها ِّ
 
ة واجبات املعل وتجاه  أظهرت النتائج أن درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

م تجاه نفسه واملجتمع كانت بدرجة املدرسة واإلدارة املدرسية( كانت بدرجة عالية، وأن درجة تنفيذ طالب ال ِّ
 
ة واجبات املعل تربية امليدانيَّ

 .متوسطة. وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحث عدًدا من التوصيات واملقترحات

 

م املتعاون، الدليل التنظيمي، واجبات املعلمالكلمات املفتاحية ِّ
 
 .: املعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة وطرق التدريس       *ماجستير في املناهج العامَّ

 جامعة امللك سعود_  أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك**
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 قدمة. امل1

 على تحقيق الكفاية     
ً
م سابقا ِّ

 
ة، ونقل اقتصر دور املعل ة املعرفيَّ التعليميَّ

التراث املعرفي لألجيال الجديدة، وهذا الدور ارتبط بدور املدرسة؛ لذلك 

اقتصرت أساليبه على األساليب التقليدية. ثمَّ طرأ تغيير على دور املدرسة 

ة،  نحو االهتمام بالنمو املتكامل للطالب في جميع النواحي العقليَّ

ة، وا ة، والنفسيَّ ة؛ مما انعكس على دور والجسميَّ ة، والشخصيَّ الجتماعيَّ

م، فأصبح يقوم بأدواٍر ومهامَّ متعددة ] ِّ
 
 ].1املعل

 للتغير الذي      
ً
م، وتتغير أدواره؛ نتيجة ِّ

 
اليوم تزداد مسؤوليات املعل

 
ً
م أدوارا ِّ

 
يشهده العالم في مختلف املجاالت، والذي أضاف إلى املعل

ر والتعامل مع تحديات املستقبل ومسؤولياٍت جديدة؛ ملسايرة العص

 التساع مفهوم التعليم والتربية والتغير في 2الحايك، وعيس ى]
ً
[. ونتيجة

م اليوم يقوم  ِّ
 
م ومهامه، فاملعل ِّ

 
النظرية التروية ازدادت مسؤوليات املعل

 لطالبه الفرح، ودبابنة]
ً
دة، فتجده مرشًدا وموجًها وقائدا ِّ

[. 1بأدوار متعد 

م واجبا ِّ
 
ة تربية األبناء، ويقوم إن للمعل ت متعددة، فهو يشارك في عمليَّ

ة إعدادهم ملواجهة الحاضر واملستقبل، وهو مؤتَمٌن على األبناء  بعمليَّ

 ].3فهم أهم ما يملكه املجتمع من ثروة ]

م يضمُّ في ثناياه واجبات عديدة، منها 4ويضيف عطوان ]      ِّ
 
[ أن أداء املعل

ة املختلفة، كذلك املشاركة في املشاركة في اللجان  واملجالس املدرسيَّ

ة، والتواُصل مع املجتمع املحلي  .األنشطة املدرسيَّ

ة التدريس        م ومسؤولياته على أداء عمليَّ ِّ
 
اليوم ال تقتصر واجبات املعل

م أدواٌر وواجباٌت تشمل جوانب  ِّ
 
داخل غرفة الصف، بل أصبح للمعل

ه الطالب، وواجبات تجاه إعداد مختلفة، فقد شملت واجبات تجا

ة، وواجبات في التوجيه واإلرشاد،  ة وإشرافيَّ الدروس، وواجبات إداريَّ

نه من 5] وواجبات تجاه املجتمع العنزي 
ُّ
م تمك ِّ

 
[. إن من أهم واجبات املعل

رات الحديثة في محتويات  كفايات التدريس املختلفة، ومتابعة التغيُّ

ة، واملشارك ة تطويرها، وهو أيًضا مسؤول عن املناهج الدراسيَّ ة في عمليَّ

مين من خالل استخدام أساليب التقويم املختلفة ] ِّ
 
ة تقويم املتعل  ].3عمليَّ

ة       م، باإلضافة لجهود بقيَّ ِّ
 
د األدوار واملهام التي يقوم بها املعل  لتعدُّ

ً
ونظرا

ة السعود ة على منسوبي املدرسة؛ حرصت وزارة التعليم في اململكة العربيَّ يَّ

حفظ جهد منسوبي املدرسة، وعدم تشتته. ولكي تحقق املدرسة غاياتها 

وأهدافها أصدرت الوزارة الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام، يتعرَّف 

من خالله منسوبو املدرسة على األعمال املنوطة بهم، ويعمل على إزالة 

ة بينهم، وُيسهم في توزيع املسؤوليات، وتفعيل  التداخل في املهام الوظيفيَّ

 ].6املهام املنوطة بمنسوبي املدرسة ]

ح الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الوصف الوظيفي ملهامَّ       ِّ
يوض 

م املوكلة  ِّ
 
وواجبات منسوبي املدرسة، باإلضافة إلى مهام وواجبات املعل

، باإلضافة إلى املعارف والقدرات 38إليه، والتي بلغ عددها )
ً
( واجبا

م في  ِّ
 
م. شملت واجبات املعل ِّ

 
ة ملهنة املعل الدليل والسمات الشخصيَّ

دة، منها واجباته تجاه الطالب، ومنها واجباته تجاه  ِّ
التنظيمي جوانب متعد 

م نفسه، باإلضافة إلى  ِّ
 
ة، وواجباته تجاه املعل املدرسة واإلدارة املدرسيَّ

جوانب أخرى. وهي عامة لجميع مراحل التعليم العام، ما عدا الواجبات 

ة( فهي خاصة بنظام املقرَّ 37( و)36ذات الرقمين )  .رات في املرحلة الثانويَّ

مين ضرورة أن يكون        ِّ
 
ويعتقد معظم التربويين واملشتغلين في إعداد املعل

ا بما ينبغي عليه عمله بعد تخرُّجه، وما تتطلبه مهنته 
ً
م مرتبط ِّ

 
إعداد املعل

ة معينة، كي يستطيع تأدية أدواره  ة وسمات شخصيَّ من كفايات تعليميَّ

ة الخزاعلة، التي سيوكل إليه تن ة املستقبليَّ فيذها في مهنته التدريسيَّ

جريت العديد من الدراسات للكشف عن أداء 7] واملومني
ُ
[. وألجل ذلك أ

[ التي هدفت إلى الكشف عن 8طالب التربية امليدانية كدراسة الكناني ]

مين بقسم التربية  ِّ
 
ة لدى الطالب املعل مستوى ممارسة الكفايات التعليميَّ

ة، وعالقتها بالتحصيل األكاديمي. عمد الخاصة ب جامعة عجلون الوطنيَّ

 لجمع 
ً
الباحث إلى املنهج الوصفي املسحي، حيث قام ببناء استبانة أداة

( فقرة موزعة على ثمانية مجاالت هي: املعارف 58البيانات، مكونة من )

ة، التخطيط، صياغة األهداف، أساليب التدريس، مهارات  األساسيَّ

ة. وبعد التأكد من االتصال، إ ، التقويم، واملهارات الشخصيَّ ِّ
 
دارة الصف

 وطالبة من 70صدقها وثباتها تم تطبيقها على عينة بلغت )
ً
( طالبا

تخصص التربية الخاصة من مستوى السنة الرابعة والسنة الثالثة للعام 

راَسة إلى أن تقدير الكفايات 2014/2015الجامعي  ِّ
. أشارت نتائج الد 

ٍ مرتفعةالتعليميَّ 
مين كانت بشكل عام  ِّ

 
 .ة املوجودة لدى الطلبة املعل

[ دراسة هدفت إلى تحديد الكفاءة 9وأجرى ميراك وبيرهان وحكمت ]     

ص األحياء والعلوم، وعالقتها بمتغيرات  مين في تخص  ِّ
 
ة للطلبة املعل الذاتيَّ

 ِّ
 
ة، واإلنجاز العلمي للطلبة املعل مين. استخدم أخرى، هي: الكفاءة األكاديميَّ

ن من  ر مكوَّ الباحثون املنهج الوصفي، حيث قاموا باستخدام مقياس مطوَّ

مين، من خالل ثالثة 24) ِّ
 
ة للطلبة املعل ( فقرة لقياس الكفاءة الذاتيَّ

، ومشاركة الطالب.  ِّ
 
محاور، هي: إستراتيجيات التدريس، إدارة الصف

 لقياس الكفاءة 
ً
 آخَر مطورا

ً
ة للطلبة وكذلك استخدموا مقياسا األكاديميَّ

مون بياناتهم  ِّ
 
مين، باإلضافة إلى نماذج يوضح فيها الطلبة املعل ِّ

 
املعل

ة، واإلنجاز العلمي لديهم. تم تطبيق املقاييس من خالل  الشخصيَّ

ة 134املالحظة على عينة بلغت )  وطالبة من ثالث جامعات تركيَّ
ً
( طالبا

 وطالبة68مختلفة. تشكلت العينة من )
ً
( 66من قسم األحياء، و) ( طالبا

 وطالبة من قسم العلوم. وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن 
ً
طالبا

ة، ومستويات  مين لديهم مستويات عالية من الكفاءة الذاتيَّ ِّ
 
الطلبة املعل

ة. كذلك أظهرت معامالت االرتباط بأنه   من الكفاءة األكاديميَّ
ً
عالية أيضا

ة، كما يوجد ارتباط إيجابي قوي بين الكفا ة والكفاءة األكاديميَّ ءة الذاتيَّ

ة واإلنجاز العلمي للطلبة   بين الكفاءة الذاتيَّ
ً
 ضعيفا

ً
أن هناك ارتباطا

مين ِّ
 
 .املعل

ة 10وهدفت دراسة الزويني ]       [ إلى تقويم أداء طلبة التربية العمليَّ

ة الت ة من وجهة نظر املشرفين التربويين في كليَّ ربية لتخصص اللغة العربيَّ

ة بجامعة بابل. استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وقامت ببناء  األساسيَّ

م العام  ِّ
 
استبانة مكونة من أربعة محاور هي: مظهر الطالب املعل

ة، طرق التدريس، والتقويم. تم توزيع االستبانة  وشخصيته، املادة العلميَّ
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 عن عدٍد من الطلبة املع18على )
ً
 مسؤوال

ً
ا  تربوي 

ً
مين في قسم ( مشرفا ِّ

 
ل

ة بجامعة بابل، لقياس أداء )  وطالبة، ممن هم في 46اللغة العربيَّ
ً
( طالبا

ة. وبعد تحليل النتائج  مرحلة التدريب، تم اختيارهم بصورة عشوائيَّ

 
ً
طا ِّ

مين عينة البحث كان متوس  ِّ
 
لت الباحثة إلى أن أداء الطلبة املعل توصَّ

 ٍ
 .بشكٍل عام 

[ إلى تقويم مستوى 11راس والنفر وتنتوش ]وهدفت دراسة أبو األج     

ة بجامعتي املرقب والجبل  م ببعض أقسام التربية البدنيَّ ِّ
 
أداء الطالب املعل

الغربي في ليبيا. قام الباحثون باستخدام املنهج الوصفي، واستخدموا 

نت من خمسة محاور لقياس الكفايات   لجمع البيانات، تكوَّ
ً
االستبانة أداة

ة، كفاية تخطيط وإعداد الدروس، التالية: كفاي ة السمات الشخصيَّ

ة، وكفاية  كفاية تنفيذ الدروس، كفاية استخدام الوسائل التعليميَّ

 من طالب السنة الرابعة 44التقويم. حيث طبقت على عينة بلغت )
ً
( طالبا

ة بجامعتي املرقب والجبل الغربي للعام الجامعي  بقسم التربية البدنيَّ

مين . أظهر 2012/2013 ِّ
 
راَسة أن مستوى أداء الطالب املعل ِّ

ت نتائج الد 

ة، وكفاية تخطيط   في كفاية السمات الشخصيَّ
ً
راَسة كان ضعيفا ِّ

عينة الد 

وإعداد الدروس، وكفاية تنفيذ الدروس، وكفاية استخدام الوسائل 

ة، وكفاية التقويم  .التعليميَّ

فت إلى تقويم [ هد12وفي دراسة أجراها الحازمي وصالح وخليفة ]     

ة التربية في جامعة طيبة في ضوء  مين بكليَّ ِّ
 
األداء التدريس ي للطالب املعل

م. استخدم الباحثون املنهج الوصفي، حيث  ِّ
 
بعض معايير إعداد املعل

مين في  ِّ
 
قاموا ببناء بطاقة مالحظة لقياس األداء التدريس ي للطالب املعل

إدارة الصف والتفاعل  ضوء املعايير التالية: إعداد وتخطيط الدروس،

مع الطالب، استخدام إستراتيجيات وطرق التدريس، استخدام الوسائل 

ن 
ُّ
ة، التمك ة والعالقات الشخصيَّ ة، السمات اإلنسانيَّ والتقنيات التعليميَّ

قت األداة على عينة بلغت  ِّ
ب 
ُ
م الطالب. ط

ُّ
ص، وتقويم تعل من مادة التخصُّ

 من طالب التربية امليد50)
ً
ة، للعام ( طالبا ة وأدبيَّ ة في تخصصات علميَّ انيَّ

راَسة إلى أن مستوى األداء التدريس ي 1433/1434الجامعي  ِّ
ه. توصلت الد 

طة في عدد ) ِّ
مين كان بدرجة متوس  ِّ

 
( معايير من املعايير 6للطالب املعل

راَسة، وكان بدرجٍة جيدٍة في معياٍر واحٍد، وهو معيار  ِّ
دة في الد  املحدَّ

ةالسمات الشخص ة والعالقات اإلنسانيَّ  .يَّ

م الرياضيات ملهارات 13وبحثت دراسة حسن ]      ِّ
 
[ تقويم أداء الطالب معل

م الرياضيات. استخدمت  ِّ
 
ة إلعداد معل التدريس، في ضوء املعايير القوميَّ

 لجمع 
ً
الباحثة املنهج الوصفي، حيث قامت ببناء بطاقة مالحظة أداة

ة، البيانات، تكونت من ثالثة محاو  ن من املادة العلميَّ
ُّ
ر رئيسة، هي: التمك

اإلعداد األكاديمي واملنهي، اإلعداد الشخص ي واالجتماعي. تشكلت عينة 

مين في الفرقة الرابعة بالشعبة العامة  ِّ
 
راَسة من جميع الطالب املعل ِّ

الد 

ة التربية بجامعة بورسعيد للعام الجامعي  ص الرياضيات في كليَّ لتخصُّ

ٍ إلى انخفاض مستوى أداء . أش2010/2011
راَسة بشكٍل عام  ِّ

ارت نتائج الد 

م الرياضيات؛ وذلك  ِّ
 
 إلعداد الطالب معل

ً
مي الرياضيات، وفقا ِّ

 
الطالب معل

م الرياضيات  ِّ
 
ن في معايير إعداد الطالب معل

ُّ
لعدم بلوغهم مستوى التمك

مي الرياضيات  ِّ
 
ة، كذلك أشارت إلى عدم اهتمام الطالب معل القوميَّ

م والطالب لم يكن باأل ِّ
 
ة، وأن التفاعل بين الطالب املعل نشطة اإلبداعيَّ

مي الرياضيات  ِّ
 
 بدرجة كبيرة، كذلك عدم استخدام الطالب معل

ً
متوفرا

ة حديثة، وعدم اهتمامهم بتقويم الجوانب  إلستراتيجيات تدريسيَّ

ة ة واملهاريَّ  .الوجدانيَّ

م مستوى أداء الطالب [ دراسة هدفت إلى تقوي14وأجرى الرنتيس ي ]    

ة، وعالقتها ببعض املتغيرات كاملعدل التراكمي،  م لألنشطة الصفيَّ ِّ
 
املعل

راَسة، وقام بتصميم بطاقة  ِّ
والجنس. اعتمد الباحث املنهج الوصفي للد 

مين 13مالحظة مكونة من ) ِّ
 
( فقرة لقياس مستوى أداء الطالب املعل

راَسة ِّ
ن مجتمع الد  ة. تكوَّ من طالب وطالبات املستوى  لألنشطة الصفيَّ

ة، املمارسين للتدريب امليداني، في  ة واألدبيَّ الرابع في التخصصات العلميَّ

ة في غزة، للعام الجامعي  ة التربية بالجامعة اإلسالميَّ . 2006/2007كليَّ

راَسة من ) ِّ
 من طلبة التخصصات 30تشكلت عينة الد 

ً
 وطالبة

ً
( طالبا

ة، و)  وطال30العلميَّ
ً
ة، حيث بلغ ( طالبا  من طلبة التخصصات األدبيَّ

ً
بة

راَسة إلى ارتفاع مستوى أداء 60إجمالي العينة ) ِّ
لت الد  ( طالب طالبة، توصَّ

، ووجود ارتباط ضعيف بين  ٍ
ة بشكٍل عام  مين لألنشطة الصفيَّ ِّ

 
الطلبة املعل

ة ومعدله التراكمي، كذلك عدم وجود  م لألنشطة الصفيَّ ِّ
 
أداء الطالب املعل

 للجنسفروق 
ً
م تبعا ِّ

 
ط أداء الطالب املعل ِّ

 في متوس 
ً
ا  .دالة إحصائي 

ة التي هدفت إلى معرفة درجة تنفيذ الطالب       راَسة الحاليَّ ِّ
تتشابه الد 

راَسات السابقة في التطرق إلى أداء  ِّ
م، مع الد  ِّ

 
مين لواجبات املعل ِّ

 
املعل

مين، مع االختالف في املجاالت التي تطرقت  ِّ
 
راَسات الطالب املعل ِّ

إليها الد 

مين، واألداء  ِّ
 
ة، ومهارات الطلبة املعل السابقة كالكفايات التعليميَّ

مين، وغيرها من املجاالت األخرى  ِّ
 
 .التدريس ي للطلبة املعل

راَسات السابقة التي        ِّ
ة مع عدد من الد  راَسة الحاليَّ ِّ

تتشابه الد 

ف في طبيعة استخدمت أداة واحدة فقط لجمع البيانات، مع االختال 

[، ودراسة أبو األجراس 10[، ودراسة الزويني ]8األداة، كدراسة الكناني ]

[، ودراسة 9[، دراسة ميراك وبيرهان وحكمت ]11والنفر وتنتوش ]

[، ودراسة الرنتيس ي 13[، ودراسة حسن ]12الحازمي وصالح وخليفة ]

[14.[ 

راَسات السابقة     ِّ
ة عن الد  راَسة الحاليَّ ِّ

في محاولتها للكشف  تختلف الد 

م املضمنة في الدليل  ِّ
 
ة لواجبات املعل عن درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

 لتقييم املعلم املتعاون 
ً
 .التنظيمي ملدارس التعليم العام، وفقا

 دراسةمشكلة ال. 2

ة إعداد      ة، ودورها األساس ي في عمليَّ ة التربية امليدانيَّ  من أهميَّ
ً
انطالقا

م ِّ
 
ة للقيام  املعل ة إلى تجربة عمليَّ من خالل إخضاع طالب التربية امليدانيَّ

ة  م، ومن خالل حرص وزارة التعليم في اململكة العربيَّ ِّ
 
بمهام وواجبات املعل

ة على حفظ الجهد، وعدم التداخل في املهام والواجبات ملنسوبي  السعوديَّ

تعليم العام املدرسة؛ فقد أصدرت الوزارة الدليل التنظيمي ملدارس ال

ه، وقد تمَّ فيه توضيح واجبات 1436/1437اإلصدار الثالث في عام 

م املوكلة إليه ِّ
 
 .املعل

راَسات كدراسة البدري والشمتلي ]      ِّ
[ التي 15وبالرجوع إلى عدٍد من الد 

ة متخصص ي اللغة  أظهرت نتائجها أنه لم يكن أداء طالب التربية امليدانيَّ

ة والعلوم الشر   عند العربيَّ
ً

ة التربية بجامعة امللك خالد إجماال ة بكليَّ عيَّ

ن طالب 16املستوى املقبول. كما كشفت دراسة الروقي ]
ُّ
[ ضعف تمك

ة من مهارات تدريس القراءة في الصفوف الثالثة العليا من  التربية امليدانيَّ

ة. وتوصلت دراسة الثويني ] [ إلى ضعف أداء طالب 17املرحلة االبتدائيَّ

راَسات السابقة، بأن هناك التربي ِّ
ة. توحي الد  ة للمهارات التدريسيَّ ة امليدانيَّ
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ة. كذلك يتضح أن تلك   في أداء طالب التربية امليدانيَّ
ً
 واضحا

ً
قصورا

َبل طالب التربية  م من قِّ ِّ
 
راَسات لم تتطرَّق إلى أداء مهام وواجبات املعل ِّ

الد 

ة، ومن خالل خبرة الباحث في ميدان ا  امليدانيَّ
ً
ما ِّ

 
لتعليم، وعمله معل

ة في   لدى طالب التربية امليدانيَّ
ً
طة الحظ قصورا ِّ

 في املرحلة املتوس 
ً
متعاونا

م. وللكشف عن وجود قصور في تنفيذ طالب التربية  ِّ
 
أدائهم لواجبات املعل

ة شملت ) م؛ قام الباحث بدراسة استطالعيَّ ِّ
 
ة لواجبات املعل ( 37امليدانيَّ

، على النحو التا
ً
، )32لي )فردا

ً
ما ِّ

 
( قائد 3( عضو هيئة تدريس، )2( معل

راَسة إلى ما يلي ِّ
 :مدرسة. فأشارت نتائج الد 

 بنسبة عالية40.5يرى )
ً
 .%( من أفراد العينة قصورا

طة37.8يرى ) ِّ
 بنسبة متوس 

ً
 .%( من أفراد العينة قصورا

 بنسبة منخفضة13.5يرى )
ً
 .%( من أفراد العينة قصورا

 .د العينة ال يوجد قصور %( من افرا8.2يرى )

ة وشعور الباحث باملشكلة جاء البحث  راَسة االستطالعيَّ ِّ
ومن خالل الد 

م املضمنة  ِّ
 
ة واجبات املعل الحالي، ملعرفة درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

في الدليل التنظيمي للمدارس بوزارة التعليم في اململكة العربية السعودية 

 لتقييم املعلم امل
ً
 .تعاون وفقا

 أهداف البحثأ. 

 :هدف هذا البحث إلى

م تجاه الطالب  ِّ
 
ة واجبات املعل معرفة درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

م املتعاون  ِّ
 
 .املضمنة في الدليل التنظيمي للمدارس، وفًقا لتقييم املعل

م تجاه املادة  ِّ
 
ة واجبات املعل معرفة درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

م الدراس ِّ
 
ية املضمنة في الدليل التنظيمي للمدارس، وفًقا لتقييم املعل

 .املتعاون 

م تجاه املدرسة  ِّ
 
ة واجبات املعل معرفة درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

واإلدارة املدرسية املضمنة في الدليل التنظيمي للمدارس، وفًقا لتقييم 

م املتعاون  ِّ
 
 .املعل

م تجاه نفسه معرفة درجة تنفيذ طالب التربي ِّ
 
ة واجبات املعل ة امليدانيَّ

م  ِّ
 
واملجتمع املضمنة في الدليل التنظيمي للمدارس، وفًقا لتقييم املعل

 .املتعاون 

 أسئلة البحثب. 

السؤال الرئيس لهذا البحث هو: ما درجة تنفيذ طالب التربية امليدانية 

 
ً
لتقييم املعلم واجبات املعلم املضمنة في الدليل التنظيمي للمدارس وفقا

 املتعاون؟

 :ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة اآلتية

م تجاه الطالب  ِّ
 
ة واجبات املعل ما درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

م املتعاون؟ ِّ
 
 املضمنة في الدليل التنظيمي للمدارس، وفًقا لتقييم املعل

ة واجبات املع م تجاه املادة الدراسية ما درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ ِّ
 
ل

م املتعاون؟ ِّ
 
 املضمنة في الدليل التنظيمي للمدارس، وفًقا لتقييم املعل

م تجاه املدرسة  ِّ
 
ة واجبات املعل ما درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

واإلدارة املدرسية املضمنة في الدليل التنظيمي للمدارس، وفًقا لتقييم 

م املتعاون؟ ِّ
 
 املعل

م تجاه نفسه واملجتمع ما درجة  ِّ
 
ة واجبات املعل تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

م املتعاون؟ ِّ
 
 املضمنة في الدليل التنظيمي للمدارس، وفًقا لتقييم املعل

ة البحثج.   أهميَّ

 :تكمن أهمية البحث النظرية والتطبيقية في اآلتي

راَسات النادرة في اململكة      ِّ
راَسة من الد  ِّ

ة،  تعدُّ هذه الد  ة السعوديَّ العربيَّ

ة لواجبات  والتي تهدف إلى الكشف عن درجة تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

م في الدليل  ِّ
 
م، تلك الواجبات التي نصَّ عليها الوصف الوظيفي للمعل ِّ

 
املعل

 .التنظيمي ملدارس التعليم العام

ة في تطوير نم اذج مساعدة القائمين على تدريب طالب التربية امليدانيَّ

م  ِّ
 
ِّ املعل

ة، في ضوء الوصف الوظيفي ملهام  تقويم أداء طالب التربية امليدانيَّ

 .وتطبيقها

ة في تطوير أدائهم، من خالل التعرُّف على  مساعدة طالب التربية امليدانيَّ

ا
ً
ا واألقل تنفيذ

ً
 .الواجبات األكثر تنفيذ

 حدود البحثد. 

 :إقتصر البحث على الحدود التالية

م في جميع التخصصات في مدارس التعليم الحدُّ املو  ِّ
 
: واجبات املعل ضوعيُّ

صَّ عليها في الصفحات )
ُ
( في الوصف الوظيفي 51، 50، 49العام التي ن

ة  م، في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام في اململكة العربيَّ ِّ
 
للمعل

ة اإلصدار الثالث الصادر في عام   .ه1436/1437السعوديَّ

ة بمدينة عرعر، الحدُّ  ة التربية في جامعة الحدود الشماليَّ : كليَّ املكانيُّ

طة بمدينة عرعر ِّ
ِّ في املرحلة املتوس 

 .ومدارس التعليم العام 

: الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي   ه1438/1439الحدُّ الزمانيُّ

 مصطلحات البحثه. 

ن البحث املصطلحات التالية  :تضمَّ

 :ةالتربية امليداني

هي جميع األنشطة والخبرات التي يعدُّ لها، وتنظم في إطار برامج تربية "

م على  ِّ
 
مين، وتهدف إلى مساعدة وتحضير الطالب املعل ِّ

 
وإعداد املعل

ة التي يحتاجها  ة والسلوكيَّ ة والكفايات املهنيَّ اكتساب األساليب التعليميَّ

ة داخل ، والفعاليات التعليميَّ ِّ
 ].18الصف وخارجه" ] أثناء أدائه للمهام 

ة التربية في  مه كليَّ ِّ
 بأنها البرنامج العملي امليداني الذي تقد 

ً
ا عرَّف إجرائي 

ُ
وت

ة  ة لطالبها، بهدف مساعدة طالب التربية امليدانيَّ جامعة الحدود الشماليَّ

ة التي   التمام اكتساب الكفايات املهنيَّ
ً
على تطبيق ما تعلموه نظريا

طة، تمهيًدا يحتاجونها في أدائهم  ِّ
ة في املدارس املتوس  هم التعليميَّ ِّ

ملهام 

 .إلعدادهم ملهنة التدريس

ة  :طالب التربية امليدانيَّ

ة والذي يقوم " ر التربية امليدانيَّ ة التربية، ومسجل في مقرَّ هو طالب في كليَّ

مين في املدرسة، من حيث  ِّ
 
بالتدرب في املدارس املتعاونة، ويعدُّ كأحد املعل

مين" ]االلتز  ِّ
 
 ].19ام باألعمال والواجبات امللقاة على عاتق املعل

ة التربية في جامعة الحدود   بأنه الطالب الذي َيدرس في كليَّ
ً
ا وُيعرَّف إجرائي 

ب على التدريس من  ة، ليتدرَّ ة، واملسجل في برنامج التربية امليدانيَّ الشماليَّ

طة أ ِّ
ثناء الفصل الدراس ي خالل التطبيق العملي في إحدى املدارس املتوس 

 .ه1438/1439الثاني من العام الدراس ي 

م املتعاون  ِّ
 
 :املعل

ب فيها " م الذي يقوم بالتدريس في املدرسة املتعاونة التي يتدرَّ ِّ
 
هو املعل

ة التدريس، من حيث اإلرشاد  م، ويساعده على القيام بعمليَّ ِّ
 
الطالب املعل

ة، وتزويده والتوجيه، ومراقبة أدائه أثناء إعطائه للدرو  س الفعليَّ

 ].20بالتغذية الراجعة املناسبة" ]
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طة  ِّ
م الذي يقوم بالتدريس في املدرسة املتوس  ِّ

 
 بأنه املعل

ً
ا وُيعرَّف إجرائي 

ة، أثناء الفصل الدراس ي  املتعاونة التي يتدرب فيها طالب التربية امليدانيَّ

ة 1438/1439الثاني من العام الدراس ي  اإلشراف على ه، ويشارك في عمليَّ

م ِّ
 
 .الطالب املعل

 :الدليل التنظيمي

ة للمدرسة، ومهامها " وثيقة مكتوبة تتضمن الخريطة التنظيميَّ

ة، باإلضافة إلى  ة، وكذلك تنظيم اللجان واملجالس املدرسيَّ التنظيميَّ

ة ]  ].21التوصيف الوظيفي للتشكيالت املدرسيَّ

 بأنه الدليل التنظيمي 
ً
ا ملدارس التعليم العام بوزارة التعليم وُيعرَّف إجرائي 

في اململكة العربية السعودية االصدار الثالث، الصادر في عام 

  .ه1436/1437

م ِّ
 
 :واجباُت املعل

م في الفصل الدراس ي أو " ِّ
 
هي املسؤوليات املتوقعة التي يواجهها املعل

 ِّ
 
م من خارجه، أو ما يتوقعه من املجتمع، والتي يؤدي فهمها إلى تمكين املعل

ة  ة، والتي ستزيد من كفاءته في توجيه عمليَّ التخطيط للخبرات التعليميَّ

 ].3التعليم" ]

م وفق الدليل التنظيمي املندرجة      ِّ
 
 بأنها واجبات املعل

ً
ا عرَّف إجرائي 

ُ
وت

م، وعددها ) ِّ
 
، نصَّ عليها 38تحت املسمى الوظيفي ملهنة املعل

ً
( واجبا

م في ال ِّ
 
دليل التنظيمي ملدارس التعليم العام في الوصف الوظيفي للمعل

ة اإلصدار الثالث، في عام  ة السعوديَّ  ه1436/1437اململكة العربيَّ

 . الطريقة واالجراءات4

 منهج البحثأ. 

استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي "الذي يعتمد على دراسة     

 
ً
 من  الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتمُّ بوصفها وصفا

ً
دقيقا

خالل التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أو التعبير 

، يوضح مقدار الظاهرة وحجمها" عباس، 
ً
ا  رقمي 

ً
الكمي الذي يعطي وصفا

؛ وذلك للوصول إلى استنتاجات عامة؛ للتعرُّف على درجة [22] وآخرون

م، في ضوء ِّ
 
ة لواجبات املعل الوصف الوظيفي  تنفيذ طالب التربية امليدانيَّ

ة  م في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام في اململكة العربيَّ ِّ
 
للمعل

ة  .السعوديَّ

 مجتمع البحثب. 

مين املتعاونين في مدينة عرعر في الفصل الثاني من العام  ِّ
 
جميع املعل

 19ه، والبالغ عددهم )1438/1439الدراس ي 
ً
ما ِّ

 
 .( معل

ة  شملت العينة كامل مجتمع البحث؛  لصغر املجتمع، وإمكانيَّ
ً
وذلك نظرا

 .الوصول إليهم

 أداة البحثج. 

ستخدم أداة البحث لجمع البيانات، وتتنوع من بحث إلى آخر بحسب      
ُ
ت

عرف أداة البحث بأنها "األداة التي يعتزم الباحث 
ُ
طبيعة البحث، وت

االستعانة بها لتحقيق أهداف بحثه، واإلجابة عن تساؤالته، مثل 

ستبانة، أو املقابلة، أو بطاقة املالحظة، أو املقاييس واالختبارات، وذلك اال 

بحسب طبيعة كل دراسة، وحسب أهدافها، وحسب طبيعة العينة" 

[. بناًء على طبيعة البيانات واملنهج املتبع في البحث، وجد 23البكر]

 لتحقيق أهداف البحث 
ً
الباحث أن االستبانة هي األداة األكثر مالئمة

جابة عن أسئلته. قام الباحث ببناء استبانة ملعرفة درجة تنفيذ طالب واإل 

م، وفق الدليل التنظيمي ملدارس التعليم  ِّ
 
ة واجبات املعل التربية امليدانيَّ

، عالية، 
ً
ا  وفق مقياس ليكرت )عالية جد 

ً
ا العام. وكان تدريجها خماسي 

( 
ً
ا (، وتمثل رقمي 

ً
ا طة، ضعيفة، ضعيفة جد  ِّ

( على 1، 2، 3، 4، 5متوس 

نت االستبانة في صورتها  مين املتعاونين. تكوَّ ِّ
 
الترتيب. موجهة إلى املعل

ة من ) عت على أربعة محاور كما يلي36النهائيَّ  :( فقرة توزَّ

ن من ) م تجاه الطالب، ويتكوَّ ِّ
 
 .( فقرة11املحور األول: يتناول واجبات املعل

م تجاه ا ِّ
 
ن من املحور الثاني: يتناول واجبات املعل ة، ويتكوَّ ملادة الدراسيَّ

 .( فقرات10)

ة،  م تجاه املدرسة واإلدارة املدرسيَّ ِّ
 
املحور الثالث: ويتناول واجبات املعل

ن من )  .( فقرات9ويتكوَّ

ن من  م تجاه نفسه واملجتمع، ويتكوَّ ِّ
 
املحور الرابع: ويتناول واجبات املعل

 .( فقرات6)

األسلوب التالي لتحديد مستوى ولتسهيل تفسير النتائج استخدم الباحث 

اإلجابة عن فقرات األداة. حيث تم إعطاء وزن لالستجابة: )عالية 

=
ً
ا طة=4، عالية=5جد  ِّ

=2، ضعيفة=3، متوس 
ً
ا (، ثمَّ تمَّ 1، ضعيفة جد 

تصنيف تلك االستجابات إلى خمسة فئات متساوية الطول من خالل 

 :املعادلة التالية

 5( ÷ 1-5عدد استجابات األداة = )÷ قيمة( أقل  -طول الفئة = )أكبر قيمة

 ].25البدور ] 0.80= 

 :لنحصل على التصنيف التالي

  1.80إلى أقل من  1.00من 
ً
ا  (.يمثل )االستجابة ضعيفة جد 

 (.يمثل )االستجابة ضعيفة 2.60إلى أقل من  1.80من 

طة 3.40وحتى أقل من  2.60من  ِّ
 (.يمثل )االستجابة متوس 

 (.يمثل )االستجابة عالية 4.20من إلى أقل  3.40من 

  5.00وحتى  4.20من 
ً
ا  (.يمثل )االستجابة عالية جد 

ة التالية  :وبعد ذلك تمَّ حساب املقاييس اإلحصائيَّ

ق من االتساق (Pearson Correlation) معامل ارتباط بيرسون  ؛ للتحقُّ

 .الداخلي ألداة البحث

ق من ثبات أداة ؛ للتح(Cranbach's Alpha) معامل ألفا كرونباخ قُّ

 .البحث

راَسة،  ِّ
ة؛ للتعرُّف على خصائص أفراد الد  التكرارات والنسب املئويَّ

راَسة ِّ
 .وتحديد استجاباتهم نحو أداة الد 

ة؛ ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد  طات الحسابيَّ ِّ
املتوس 

راَسة ِّ
 .الد 

جابات أفراد االنحراف املعياري؛ ملعرفة مدى انحراف أو تشتت است

ط الحسابي لكل فقرة من فقرات أداة البحث، ولكل  ِّ
راَسة عن املتوس  ِّ

الد 

 .محور من محاورها

 :صدق أداة البحث

صدق األداة يعني قدرتها على قياس ما أعدت له، ويعدُّ الصدق من 

الشروط املهمة الواجب توافرها في أداة جمع البيانات عباس 

ة استخدام درجات املقياس [، ويشير الصدق إلى م22وآخرون] دى صالحيَّ

 يستخدم لوصف 
ً
للقيام بتفسيرات معينة، فإذا كان املقياس اختبارا

ص  ر الدرجات على أنها تمثل التخصُّ تحصيل أفراد العينة، يجب أن تفسَّ
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[، وقام الباحث بالتحقق من صدق 24الذي يقيسه االختبار أبو عالم]

 :األداة، من خالل ما يلي

: صدق 
ً
 :املحكمينأوال

ة      للتحقق من صدق أداة البحث؛ قام الباحث بعرضها في صورتها األوليَّ

(؛ وذلك الستطالع آرائهم 15على مجموعة من املحكمين، بلغ عددهم )

حول مدى وضوح وصياغة كل عبارة من عبارات االستبانة، ومدى مالئمة 

من كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه، مع إضافة وحذف ما يرون 

سهم في تطوير األداة
ُ
 .عبارات، وإضافة التعديالت واالقتراحات التي ت

وفي ضوء توجيهات السادة املحكمين واقتراحاتهم؛ قام الباحث بإجراء     

ة املحكمين، وتعديل صياغة بعض  فق عليها غالبيَّ التعديالت التي اتَّ

 الفقرات التي اقترحوا إعادة صياغتها؛ حتى تكون األداة أكثر 
ً
وضوحا

 لهذه التعديالت والتوجيهات؛ تمَّ 
ً
 لقياس ما ُوضعت ألجله، ووفقا

ً
ومالئمة

ة  .إعداد األداة في صورتها النهائيَّ

: االتساق الداخلي
ً
 :ثانيا

بعد التحقق من صدق املحكمين ألداة البحث؛ قام الباحث بتطبيقها على 

ة بلغت )  من خارج مجتمع 32عينة استطالعيَّ
ً
راَسة. وبناًء على ( فردا ِّ

الد 

 Pearson) بيانات العينة قام الباحث بحساب معامل االرتباط بيرسون 

Correlation)  ملعرفة االتساق الداخلي لألداة البحث، وكانت النتائج

االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات أداة البحث ودرجة املحور  ي:كالتال

 :الذي تنتمي إليه

 1جدول 

ة للمحور املنتمية إليه  معامالت ارتباط بيرسون لفقرات األداة بالدرجة الكليَّ

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م املحور 

م تجاه الطالب ِّ
 
**0.692 1 واجبات املعل  5 0.848**  9 0.864**  

2 0.647**  6 0.781**  10 0.876**  

3 0.854**  7 0.807**  11 0.867**  

4 0.639**  8 0.715**    

ة م تجاه املادة الدراسيَّ ِّ
 
**0.696 1 واجبات املعل  5 0.729**  9 0.817**  

2 0.828**  6 0.831**  10 0.784**  

3 0.708**  7 0.754**    

4 0.686**  8 0.656**    

م تجاه املدرسة  ِّ
 
ةواجبات املعل واإلدارة املدرسيَّ  1 0.6016**  4 0.8990**  7 0.6916**  

2 0.7316**  5 0.8458**  8 0.7844**  

3 0.7874**  6 0.7919**  9 0.8582**  

م تجاه نفسه واملجتمع ِّ
 
**0.8982 1 واجبات املعل  3 0.8572**  5 0.8384**  

2 0.8626**  4 0.8498**  6 0.8961**  

 0.01 مستوى  عند دالة **

ن ِّ
ة بالدرجة األداة فقرات ارتباط معامالت قيم أن( 1) الجدول  يبي    الكليَّ

ة للمحور    ودالة موجبة إليه املنتميَّ
ً
ا  (.0.01) مستوى  عند إحصائي 

ة بالدرجة البحث أداة فقرات ارتباط  :لألداة الكليَّ

 2 جدول 

ة بالدرجة األداة لفقرات بيرسون  ارتباط معامالت  لألداة الكليَّ

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.663** 10 0.811** 19 0.713** 28 0.765** 

2 0.601** 11 0.864** 20 0.824** 29 0.777** 

3 0.787** 12 0.633** 21 0.823** 30 0.840** 

4 0.549** 13 0.771** 22 0.367* 31 0.908** 

5 0.793** 14 0.600** 23 0.739** 32 0.815** 

6 0.680** 15 0.562** 24 0.528** 33 0.772** 

7 0.775** 16 0.668** 25 0.766** 34 0.814** 

8 0.658** 17 0.855** 26 0.760** 35 0.782** 

9 0.824** 18 0.695** 27 0.713** 36 0.895** 

 0.05 مستوى  عند دالة *

  0.01 مستوى  عند دالة **

ن ِّ
 بالدرجة البحث أداة فقرات ارتباط معامالت قيم أن( 2) الجدول  يبي 

ة ا ودالة موجبة، لألداة الكليَّ  باستثناء ،(0.01) داللة مستوى  عند إحصائيًّ

  دالة فهي ،(22) رقم العبارة
ً
ا  (.0.05) املستوى  عند إحصائي 

ة بالدرجة البحث أداة محاور  ارتباط  :لألداة الكليَّ
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 3 جدول 

ة بالدرجة األداة ملحاور  بيرسون  ارتباط معامالت  لألداة الكليَّ

 معامل االرتباط املحور 

م تجاه الطالب ِّ
 
 **0.9312 واجبات املعل

م ِّ
 
ة واجبات املعل  **0.9630 تجاه املادة الدراسيَّ

ة م تجاه املدرسة واإلدارة املدرسيَّ ِّ
 
 **0.8904 واجبات املعل

م تجاه نفسه واملجتمع ِّ
 
 **0.9589 واجبات املعل

 0.01 مستوى  عند دالة **

ن     ِّ
ة بالدرجة األداة محاور  ارتباط معامالت قيم أن( 3) الجدول  يبي   الكليَّ

ا ودالة موجبة، لألداة  داللة يعطي وهذا ،(0.01) املستوى  عند إحصائيًّ

  صدق مؤشرات إلى ويشير الداخلي، االتساق معامالت ارتفاع على

 .األداة تطبيق في بها الوثوق  يمكن ومرتفعة، كافية

 :البحث أداة ثبات

ق  كرونباخ ألفا ثبات معامالت إيجاد تم األداة ثبات من للتحقُّ

(Cronbach's Alpha)  ن كما األداة ملحاور ِّ
 (.4) الجدول  يبي 

 4 جدول 

 البحث أداة ملحاور  كرونباخ ألفا ثبات معامالت

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات املحور 

م تجاه الطالب ِّ
 
 0.94 11 واجبات املعل

م تجاه املادة  ِّ
 
ةواجبات املعل  0.91 10 الدراسيَّ

ة م تجاه املدرسة واإلدارة املدرسيَّ ِّ
 
 0.92 9 واجبات املعل

م تجاه نفسه واملجتمع ِّ
 
 0.93 6 واجبات املعل

 0.96 36 الثبات العام

ن     ِّ
 0.91) بين تراوحت األداة ملحاور  الثبات معامل قيم أن( 4) الجدول  يبي 

 تشير مرتفعة قيم وهي ،(0.96) العام الثبات معامل بلغ حين في ،(0.94و

 التطبيق في عليه االعتماد يمكن الثبات، من عاٍل  بقدر تتمتع األداة أن إلى

 .للبحث امليداني

 :البحث إجراءات

 قسم رئيس مع التواصل خالل من وعينته البحث مجتمع تحديد تم

 بناء وتم. الشمالية الحدود جامعة في التربية بكلية التدريس وطرق  املناهج

  األداة
ً
 التعليم ملدارس التنظيمي الدليل في املضمنة املعلم لواجبات وفقا

ق وبعد العام، ت وثباتها، صدقها من التحقُّ  النحو على البحث إجراءات تمَّ

 :التالي

 .البحث مجتمع أفراد على البحث أداة توزيع

 للمعالجة صالحة جميعها وكانت ،(االستبانة) البحث أداة تطبيق

ة  .استبانة( 19) وعددها استرجاعها بعد اإلحصائيَّ

ة الرزمة برنامج باستخدام البيانات إدخال  للعلوم اإلحصائيَّ

ة ة التحليالت وإجراء  (SPSS)االجتماعيَّ  .املناسبة اإلحصائيَّ

ِّ  عن اإلجابة
 ووضع النتائج واستخالص البحث، أسئلة من سؤال كل 

 .التوصيات

 نتائجال. 5

ة التربية طالب تنفيذ درجة ما: األول  السؤال عن ولإلجابة  واجبات امليدانيَّ

م ِّ
 
نة الطالب تجاه املعل   للمدارس، التنظيمي الدليل في املضمَّ

ً
 لتقييم وفقا

م ِّ
 
 املتعاون؟ املعل

ة، والنسب التكرارات، حساب تمَّ  طات املئويَّ ِّ
ة، واملتوس   الحسابيَّ

ة واالنحرافات طات والترتيب املعياريَّ ِّ
راَسة؛ أفراد استجابات ملتوس  ِّ

 الد 

ة التربية طالب تنفيذ درجة عن للكشف وذلك م واجبات امليدانيَّ ِّ
 
 املعل

نة   للمدارس، التنظيمي الدليل في املضمَّ
ً
م لتقييم وفقا ِّ

 
 املتعاون، املعل

 :يلي كما النتائج وكانت

 5 جدول 

مين استجابات ِ
 
ة التربية طالب تنفيذ حول  املتعاونين املعل م واجبات امليدانيَّ ِ

 
 الطالب تجاه املعل

رقم 

 الفقرة

املتوسط  االستجابة الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة  الترتيب

عالية  التنفيذ

 
ً
 جدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية

 
ً
 جدا

ة املادة 5 ة الطالب بأهميَّ  يقوم بتوعيَّ

ة.  العلميَّ

 عالية 1 0.942 4.00 0 1 5 6 7 ت

% 36.8 31.6 26.3 5.3 0 

يحترم الطالب ويتعامل معه بشكل  1

 تربوي.

 عالية 2 0.848 3.94 0 1 4 9 5 ت

% 26.3 47.4 21.1 5.3 0 

ة للطالب. 7  عالية 3 0.834 3.84 0 1 5 9 4 ت يتابع املهام الصفيَّ

% 21.1 47.4 26.3 5.3 0 

ة للطالب. 8  عالية 4 0.917 3.78 0 1 7 6 5 ت يتابع الواجبات املنزليَّ

% 26.3 31.6 36.8 5.3 0 
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رقم 

 الفقرة

املتوسط  االستجابة الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة  الترتيب

عالية  التنفيذ

 
ً
 جدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية

 
ً
 جدا

يوظف أساليب تعلم متنوعة تحفز  3

م فاعل 
ُّ
الطالب على املشاركة في تعل

 متمحور حوله.

 عالية 5 1.065 3.63 0 3 6 5 5 ت

% 26.3 26.3 31.6 15.8 0 

يكتشف املشكالت املعيقة لتقدم  2

ة من  ة والنفسيَّ ، كالصحيَّ
ً
ا الطالب دراسي 

ة.  خالل املالحظة الصفيَّ

 عالية 6 0.841 3.52 0 2 7 8 2 ت

% 10.5 42.1 36.8 10.5 0 

يشارك في تنمية جوانب التفوق لدى  11

 الطالب.

 عالية 7 0.964 3.52 0 3 6 7 3 ت

% 15.8 36.8 31.6 15.8 0 

يقدم التغذية الراجعة للتقديم العلمي  9

 للطالب.

 عالية 8 0.961 3.42 0 2 11 2 4 ت

% 21.1 10.5 57.9 10.5 0 

ة التي  6 يزود الطالب باملهارات األكاديميَّ

 تمكنه من فهم ذاته وقدراته وميوله.

 عالية 9 1.070 3.42 1 2 7 6 3 ت

% 15.8 31.6 36.8 10.5 5.3 

م تجاه الطالب الضعيف  10 ِّ
 
يفعل دور املعل

.
ً
 دراسيا

 متوسطة 10 1.045 3.26 0 5 7 4 3 ت

% 15.8 21.1 36.8 26.3 0 

ة تمكن من الربط  4 يصمم أنشطة تعليميَّ

ة واملجتمع املحيط.  بين البيئة املدرسيَّ

 متوسطة 11 1.048 3.10 1 4 8 4 2 ت

% 10.5 21.1 42.1 21.1 5.3 

 عالية  0.758 3.58 املتوسط العام للمحور 

ن      ِّ
طات أن( 5) الجدول  ُيبي  ِّ

مين فئة استجابات متوس  ِّ
 
 املتعاونين املعل

م واجبات محور  حول  ِّ
 
 وهي ،(4.00و 3.10) بين تراوحت الطالب تجاه املعل

طات ِّ
 تنفيذ درجات إلى وتشير والرابعة، الثالثة الفئتين في تقع متوس 

طة ِّ
 .وعالية متوس 

ة الطالب بتوعية يقوم(: "5) الفقرة جاءت ة املادة بأهميَّ  املرتبة في ،"العلميَّ

ط األولى ِّ
 تلتها ثم ،(0.942) معياري  وانحراف ،(4.00) بلغ حسابي بمتوس 

ط ،"تربوي  بشكل معه ويتعامل الطالب يحترم(: " 1) الفقرة ِّ
 بمتوس 

ت ،(0.847) معياري  وانحراف( 3.94) بلغ حسابي
َّ
 يصمم(: "4) العبارة وحل

ة أنشطة ن تعليميَّ
ُّ
ة البيئة بين الربط من تمك  ،"املحيط واملجتمع املدرسيَّ

ط األخيرة املرتبة في ِّ
 معياري  وانحراف ،(3.10) بلغ حسابي بمتوس 

(1.048)،  
ً
م دور  يفعل(: " 10) بالفقرة مسبوقة ِّ

 
 الطالب تجاه املعل

، الضعيف
ً
ط دراسيا ِّ

 معياري  وانحراف( 3.26) بلغ حسابي بمتوس 

(1.045.) 

قت   مرتبة فقرات( 9) في( عالية) التنفيذ درجة تحقَّ
ً
ا  ،1 ،5: )كالتالي تنازلي 

طة) التنفيذ درجة وتحققت(. 6 ،9 ،11 ،2 ،3 ،8 ،7 ِّ
 فقرتين في( متوس 

ط وفق للفقرات تنازلي   عرٌض  يلي وفيما(. 4 ،10: )هما فقط، ِّ
 املتوس 

 :املعياري  واالنحراف الحسابي

ة الطالب بتوعية يقوم ة املادة بأهميَّ  (.4.00) العلميَّ

 (.3.94) تربوي  بشكل معه ويتعامل الطالب يحترم

ة املهام ُيتابع  (.3.84) للطالب الصفيَّ

ة الواجبات ُيتابع  (.3.78) للطالب املنزليَّ

ف ِّ
 
م أساليب ُيوظ

ُّ
ز متنوعة تعل ِّ

م في املشاركة على الطالب تحف 
ُّ
 فاعل تعل

 (.3.63) حوله متمحور 

م املعيقة املشكالت يكتشف ، الطالب لتقدُّ
ً
ا ة دراسي  ة كالصحيَّ  والنفسيَّ

ة املالحظة خالل من  (.3.52) الصفيَّ

ق  جوانب تنمية في يشارك  (.3.52) الطالب لدى التفوُّ

 (.3.42) للطالب العلمي للتقديم الراجعة التغذية يقدم

ة باملهارات الطالب يزود نه التي األكاديميَّ ِّ
 
 وميوله وقدراته ذاته فهم من تمك

(3.42.) 

ل ِّ
م دور  ُيفع  ِّ

 
  الضعيف الطالب تجاه املعل

ً
ا  (.3.26) دراسي 

م ِّ
ة أنشطة ُيصم  ن تعليميَّ ِّ

 
ة البيئة بين الربط من تمك  واملجتمع املدرسيَّ

 (.3.10) املحيط

ط بلغ     ِّ
 وهو(. 0.758) معياري  وانحراف( 3.58) للمحور  العام املتوس 

ط ِّ
 ُيعزى  وربما. عالية تنفيذ درجة إلى ويشير الرابعة، الفئة في يقع متوس 

  ذلك
ً
 في امليدانية التربية لطالب املقدم الجيد التربوي  لإلعداد نتيجة

 أعباء تحمل على الكافية القدرة لديهم وأن الشمالية، الحدود جامعة

فق. التدريس مهنة  أشارت التي[ 14] الرنتيس ي دراسة مع النتيجة هذه وتتَّ

ة التربية طالب أداء ارتفاع إلى  لطرح للتالميذ الفرصة إتاحة في امليدانيَّ

ع أسئلتهم، . املحيطة والبيئة املنهج بين والربط التدريس، أساليب في والتنوُّ

 ضعف إلى أشارت التي[ 12] وخليفة وصالح الحازمي دراسة مع وتختلف

ة التربية طالب أداء ة، واألنشطة التعيينات متابعة في امليدانيَّ  الصفيَّ

ط ِّ
 معاملة في واإلنصاف العدالة تحقيق على الحرص في أدائهم وتوس 

 الطارئة املواقف ومعالجة للطالب، الحسنة القدوة وإظهار الطالب،

ة بطرق  الخاطئة والسلوكيات  األجراس أبو دراسة مع وتختلف. تربويَّ

ة التربية طالب أداء ضعف إلى أشارت التي[ 11] والنفر وتنتوش  في امليدانيَّ

 الوقت في الراجعة التغذية وتقديم للطالب، الصحيح األداء تعزيز

 .املناسب

ة التربية طالب تنفيذ درجة ما: الثاني السؤال م واجبات امليدانيَّ ِّ
 
 تجاه املعل

نة الدراسية املادة   للمدارس، التنظيمي الدليل في املضمَّ
ً
 لتقييم وفقا

م ِّ
 
 املتعاون؟ املعل
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 6 جدول 

مين استجابات ِ
 
ة التربية طالب تنفيذ حول  املتعاونين املعل م لواجبات امليدانيَّ ِ

 
ة املادة تجاه املعل  الدراسيَّ

رقم 

 الفقرة

املتوسط  االستجابة الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة  الترتيب

عالية  التنفيذ

 
ً
 جدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية

 
ً
 جدا

ة تحضير الدروس. 1 عالية  1 0.611 4.47 0 0 1 8 10 ت يقوم بعمليَّ

 
ً
 0 0 5.3 42.1 52.6 % جدا

عالية  2 0.787 4.21 0 1 1 10 7 ت ُيفعل كتاب الطالب وكتاب والنشاط. 5

 
ً
 0 5.3 5.3 52.6 36.8 % جدا

ُينهي املقرر الدراس ي حسب البرنامج  4

الزمني املوزع على جميع أسابيع الفصل 

 الدراس ي.

 عالية 3 1.014 3.84 1 1 2 11 4 ت

% 21.1 57.9 10.5 5.3 5.3 

 للبرنامج الحاسوبي. 8
ً
 عالية 4 1.214 3.84 1 2 3 6 7 ت ُيدخل الدرجات وفقا

% 36.8 31.6 15.8 10.5 5.3 

ح االختبارات ويدققها. 7 ِّ
 عالية 5 1.134 3.78 1 2 2 9 5 ت ُيصح 

% 26.3 47.4 10.5 10.5 5.3 

ة. 3  عالية 6 1.216 3.57 1 4 1 9 4 ت ُينفذ الدروس العمليَّ

% 21.1 47.4 5.3 21.1 5.3 

 لجدول  6
ً
ُيعد أسئلة االختبارات وفقا

 لالختبار الجيد.املواصفات 

 عالية 7 1.387 3.57 1 5 2 4 7 ت

% 36.8 21.1 10.5 26.3 5.3 

 عالية 8 0.9643 3.52 0 2 9 4 4 ت يستخدم أساليب التقويم املناسبة. 10

% 21.1 21.1 47.4 10.5 0 

ة حديثة  2 ُيطبق إستراتيجيات تدريسيَّ

 مناسبة.

 عالية 9 1.123 3.47 1 2 7 5 4 ت

% 21.1 26.3 36.8 10.5 5.3 

 عالية 10 1.169 3.42 0 5 6 3 5 ت يستخدم التقنيات الحديثة في التدريس. 9

% 26.3 15.8 31.6 26.3 0 

 عالية  0.853 3.77 املتوسط العام للمحور 

ِّن
طات أن( 6) الجدول  يبي  ِّ

مين فئة استجابات متوس  ِّ
 
 حول  املتعاونين املعل

م واجبات محور  ِّ
 
ة، املادة تجاه املعل  ،(4.47و 3.42) بين تراوحت الدراسيَّ

طات وهي ِّ
شير والخامسة، الرابعة الفئتين في تقع متوس 

ُ
 درجات إلى وت

ا وعالية عالية تنفيذ  .جدًّ

ة يقوم(: "1) الفقرة جاءت       األولى املرتبة في ،"الدروس تحضير بعمليَّ

ط ِّ
 الفقرة تلتها ثم ،(0.611) معياري  وانحراف ،(4.473) بلغ حسابي بمتوس 

ط ،"والنشاط وكتاب الطالب كتاب ُيفعل(: " 5) ِّ
 بلغ حسابي بمتوس 

 يستخدم(: "9) الفقرة وحلت ،(0.787) معياري  وانحراف ،(4.21)

ط األخيرة، املرتبة في ،"التدريس في الحديثة التقنيات ِّ
 بلغ حسابي بمتوس 

  ،(1.169) معياري  وانحراف ،(3.421)
ً
 ُيطبق(: " 2) بالفقرة مسبوقة

ة إستراتيجيات ط ،"مناسبة حديثة تدريسيَّ ِّ
 ،(3.47) بلغ حسابي بمتوس 

 (.1.123) معياري  وانحراف

قت ا عالية) التنفيذ درجة تحقَّ  التنازلي الترتيب وفق فقط فقرتين في( جدًّ

 وهي فقرات،( 8) في( عالية) التنفيذ درجة تحققت فيما(. 5 ،1) التالي،

  مرتبة
ً
ا  تنازلي   عرٌض  يلي وفيما(. 9 ،2 ،10 ،6 ،3 ،7 ،8 ،4: )كالتالي تنازلي 

ط وفق للفقرات ِّ
 :املعياري  واالنحراف الحسابي املتوس 

ة يقوم  (.4.47) الدروس تحضير بعمليَّ

 (.4.21) والنشاط وكتاب الطالب كتاب ُيفعل

ر  ُينهي   أسابيع جميع على املوزع الزمني البرنامج حسب الدراس ي املقرَّ

 (.3.841) الدراس ي الفصل

  الدرجات ُيدخل
ً
 (.3.84) الحاسوبي للبرنامج وفقا

 (.3.78) ويدققها االختبارات ُيصحح

ة الدروس ُينفذ  (.3.57) العمليَّ

دُّ   (.3.57) الجيد لالختبار املواصفات لجدول  وفًقا االختبارات أسئلة ُيعِّ

 (.3.52) املناسبة التقويم أساليب يستخدم

ة إستراتيجيات ُيطبق  (.3.47) مناسبة حديثة تدريسيَّ

 (.3.42) التدريس في الحديثة التقنيات يستخدم

ط بلغ       ِّ
 وهو(. 0.853) معياري  وانحراف( 3.77) للمحور  العام املتوس 

ط ِّ
 ُيعزى  وربما عالية، تنفيذ درجة إلى ويشير الرابعة، الفئة في يقع متوس 

م بين املتقارب األكاديمي املستوى  إلى ذلك ِّ
 
م، والطالب املتعاون  املعل ِّ

 
 املعل

فق. األداء معايير في تقارب عنه نتج الذي  دراسة مع النتيجة هذه وتتَّ

ة التربية لطالب مرتفع أداء إلى أشارت التي[ 8] الكناني  تخطيط في امليدانيَّ

تفق. الدروس وإعداد  ارتفاع إلى أشارت التي[ 14] الرنتيس ي دراسة مع وتَّ

ة التربية طالب أداء ة، الوسائل استخدام في امليدانيَّ ع التعليميَّ  في والتنوُّ

 وصالح الحازمي دراسة مع وتختلف. املناسبة التقويم وسائل استخدام

ط أداء إلى أشارت التي[ 12] وخليفة ِّ
ة التربية لطالب متوس   في امليدانيَّ

 إستراتيجيات استخدام في ألدائهم وانخفاض الدروس، وتخطيط إعداد

ة والتقنيات الوسائل واستخدام املتنوعة، التدريس  . التعليميَّ
ً
 أيضا
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 التربية طالب أداء انخفاض إلى أشارت التي[ 13] حسن دراسة مع تختلف

ة  التكنولوجيا وتطبيق املناسبة، التدريس وطرق  إستراتيجيات في امليدانيَّ

ة الوسائل دامواستخ  .التعليميَّ

ة التربية طالب تنفيذ درجة ما: الثالث السؤال م لواجبات امليدانيَّ ِّ
 
 املعل

نة املدرسية واإلدارة املدرسة تجاه  للمدارس، التنظيمي الدليل في املضمَّ

 
ً
م لتقييم وفقا ِّ

 
 املتعاون؟ املعل

 7 جدول 

مين استجابات ِ
 
ة التربية طالب تنفيذ حول  املتعاونين املعل م لواجبات امليدانيَّ ِ

 
ة واإلدارة املدرسة تجاه املعل  املدرسيَّ

رقم 

 الفقرة

املتوسط  االستجابة الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة  الترتيب

عالية  التنفيذ

 
ً
 جدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية

 
ً
 جدا

صاب  1 ِّ
املقرر من الحصص ُيدرس الن 

.
ً

 كامال

عالية  1 0.684 4.63 0 0 2 3 14 ت

 
ً
 0 0 10.5 15.8 73.7 % جدا

يتقيد بمواعيد بداية الحصص  6

 ونهايتها.

عالية  2 0.772 4.47 0 1 0 7 11 ت

 
ً
 0 5.3 0 36.8 57.9 % جدا

 عالية 3 0.958 4.15 0 2 1 8 8 ت يتقيد بمواعيد الحضور واالنصراف. 5

% 42.1 42.1 5.3 10.5 0 

ف به من قبل قائد املدرسة  9
َّ
ُينفذ ما ُيكل

 في مجال تخصصه.

 عالية 4 0.936 4.10 0 1 4 6 8 ت

% 42.1 31.6 21.1 5.3 0 

م املتعاون. 8 ِّ
 
 عالية 5 0.881 4.00 0 1 4 8 6 ت يستجيب لتوجيهات املعل

% 31.6 42.1 21.1 5.3 0 

 عالية 6 1.048 3.89 0 2 5 5 7 ت يشغل حصص االنتظار. 3

% 36.8 26.3 26.3 10.5 0 

ُيشارك في اإلشراف اليومي على  4

 الطالب.

 عالية 7 1.097 3.73 0 3 5 5 6 ت

% 31.6 26.3 26.3 15.8 0 

ُينفذ النشاط داخل الفصل وخارجه  2

 لألنظمة والتوجيهات.
ً
 وفقا

 عالية 8 1.002 3.68 0 2 7 5 5 ت

% 26.3 26.3 36.8 10.5 0 

يستثمر حصص الفراغ من خالل  7

تصحيح الواجبات وعمل الوسائل 

ة.  التعليميَّ

 متوسطة 9 1.026 3.05 0 7 6 4 2 ت

% 10.5 21.1 31.6 36.8 0 

 عالية  0.699 3.97 املتوسط العام للمحور 

ن      ِّ
طات أن( 7) الجدول  ُيبي  ِّ

مين فئة استجابات متوس  ِّ
 
 املتعاونين املعل

م واجبات محور  حول  ِّ
 
ة، واإلدارة املدرسة تجاه املعل  بين تراوحت املدرسيَّ

طات وهي ،(4.63و 3.05) ِّ
 وتشير والخامسة، الثالثة الفئتين بين تقع متوس 

طة، تنفيذ درجات إلى ِّ
ا وعالية عالية، متوس   .جدًّ

ِّس(: "1) الفقرة جاءت
صاب ُيدر  ِّ

  الحصص من املقرر  الن 
ً

 املرتبة في ،"كامال

ط األولى، ِّ
 وتلتها ،(0.684) معياري  وانحراف ،(4.631) بلغ حسابي بمتوس 

ط ،"ونهايتها الحصص بداية بمواعيد يتقيد(: "6) الفقرة ِّ
 حسابي بمتوس 

ت ،(0.772) معياري  وانحراف ،(4.47) بلغ
َّ
 يستثمر(: "7) الفقرة وحل

ة الوسائل وعمل الواجبات تصحيح خالل من الفراغ حصص  ،"التعليميَّ

ط األخيرة، املرتبة في ِّ
 معياري  وانحراف( 3.052) بلغ حسابي بمتوس 

(1.026)،  
ً
 وخارجه الفصل داخل النشاط ُينفذ(: "2) بالفقرة مسبوقة

 
ً
ط ،"والتوجيهات لألنظمة وفقا ِّ

 حرافوان ،(3.68) بلغ حسابي بمتوس 

 (.1.002) معياري 

قت ا عالية) التنفيذ درجة تحقَّ  التالي الترتيب وفق فقط، فقرتين في( جدًّ

قت(. 6 ،1) ا مرتبة وهي فقرات،( 6) في( عالية) التنفيذ درجة وتحقَّ  تنازليًّ

طة) التنفيذ درجة تحققت فيما(. 2 ،4 ،3 ،8 ،9 ،5: )كالتالي ِّ
 في( متوس 

  عرٌض  يلي وفيما(.7) الفقرة وهي فقط، واحدة فقرة

ط وفق للفقرات، تنازلي   ِّ
 :املعياري  واالنحراف الحسابي املتوس 

ِّس
صاب ُيدر  ِّ

ر  الن    الحصص من املقرَّ
ً
 (.4.63) كامال

د  (.4.47) ونهايتها الحصص بداية بمواعيد يتقيَّ

د  (.4.15) واالنصراف الحضور  بمواعيد يتقيَّ

ذ ِّ
ف ما ينف 

َّ
َبل من به يكل صه مجال في املدرسة قائد قِّ  (.4.10) تخصُّ

م لتوجيهات يستجيب ِّ
 
 (.4.00) املتعاون  املعل

 (.3.89) االنتظار حصص يشغل

 (.3.73) الطالب على اليومي اإلشراف في ُيشارك

ذ ِّ
  وخارجه، الفصل داخل النشاط ُينف 

ً
 (.3.68) والتوجيهات لألنظمة وفقا

 الوسائل وعمل الواجبات تصحيح خالل من الفراغ حصص يستثمر

ة  (.3.05) التعليميَّ

ط بلغ      ِّ
 وهو(. 0.699) معياري  وانحراف( 3.97) للمحور  العام املتوس 

ط ِّ
 ُيعزى  وربما. عالية تنفيذ درجة إلى ويشير الرابعة، الفئة في يقع متوس 

ة العالقات إلى ذلك م قرب من الناتجة اإلنسانيَّ ِّ
 
 للطالب املتعاون  املعل

م، ِّ
 
رت األمور  هذه املهنة، في كزميل ومعاملته بمساعدته، يقوم فهو املعل

َّ
 أث

 
ً
م تقييم في إيجابا ِّ

 
م للطالب املتعاون  املعل ِّ

 
 مع النتيجة هذه وتتفق. املعل

 التربية طالب مستوى  ارتفاع إلى أشارت التي[ 14] الرنتيس ي دراسة

ة ة األنشطة في امليدانيَّ ، بشكٍل  الصفيَّ ٍ
 أبو دراسة مع وتختلف عام 

 التربية طالب مراعاة عدم إلى أشارت التي[ 11] والنفر وتنتوش األجراس
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ة  دراسة مع وتختلف وهدوء، بانتظام الطالب وعودة انصراف إلى امليدانيَّ

ط أداء إلى أشارت التي[ 12] وخليفة وصالح الحازمي ِّ
 التربية لطالب متوس 

ة   إهدار، دون  بفعالية الحصة وقت استغالل في امليدانيَّ
ً
 مع تختلف أيضا

ة التربية لطالب ضعيف أداء إلى أشارت التي[ 13] حسن دراسة  في امليدانيَّ

ة األنشطة استخدام  .اإلداري  العمل في واملشاركة التعليميَّ

ة التربية طالب تنفيذ درجة ما: الرابع السؤال م لواجبات امليدانيَّ ِّ
 
 تجاه املعل

نة واملجتمع نفسه   للمدارس، التنظيمي الدليل في املضمَّ
ً
 لتقييم وفقا

م ِّ
 
 املتعاون؟ املعل

 8 جدول 

مين استجابات ِ
 
ة التربية طالب تنفيذ حول  املتعاونين املعل م لواجبات امليدانيَّ ِ

 
 واملجتمع نفسه تجاه املعل

رقم 

 الفقرة

املتوسط  االستجابة الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة  الترتيب

عالية  التنفيذ

 
ً
 جدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية

 
ً
 جدا

ُيعزز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة  4

 على أمن الوطن.

 عالية 1 1.100 3.89 1 0 6 5 7 ت

% 36.8 26.3 31.6 0 5.3 

م الحديثة. 1
ُّ
 عالية 2 1.020 3.47 0 3 8 4 4 ت يتعرف على نظريات التعل

% 21.1 21.1 42.1 15.8 0 

يطلع على املستجدات في التخصص  2

 العلمي للمادة التي ُيدرسها.

 عالية 3 1.121 3.42 0 5 5 5 4 ت

% 21.1 26.3 26.3 26.3 0 

يتعرَّف على الطالب املحتاج للرعاية  6

ة.  الصحيَّ

 متوسطة 4 1.416 3.31 2 4 5 2 6 ت

% 31.6 10.5 26.3 21.1 10.5 

ة. 3  متوسطة 5 1.326 3.26 3 2 4 7 3 ت يحضر الدورات التربويَّ

% 15.8 36.8 21.1 10.5 15.8 

ة. 5  متوسطة 6 1.078 2.94 1 5 10 0 3 ت ُيشارك في برامج التوعية الصحيَّ

% 15.8 0 52.6 26.3 5.3 

 متوسطة  1.029 3.38 املتوسط العام للمحور 

ِّن
طات أن( 8) الجدول  ُيبي  ِّ

مين فئة استجابات متوس  ِّ
 
 حول  املتعاونين املعل

م واجبات محور  ِّ
 
(. 3.89و 2.94) بين تراوحت واملجتمع، نفسه تجاه املعل

طات وهي ِّ
شير والرابعة، الثالثة الفئتين بين تقع متوس 

ُ
 تنفيذ درجات إلى وت

طة ِّ
 .وعالية متوس 

ز (: "4) الفقرة جاءت ِّ
 أمن على واملحافظة واملواطنة االنتماء قيم ُيعز 

ط األولى، املرتبة في" الوطن ِّ
 معياري  وانحراف ،(3.89) بلغ حسابي بمتوس 

ت ،(1.100)
َّ
ة التوعية برامج في ُيشارك(: "5) الفقرة وحل  املرتبة في" الصحيَّ

ط األخيرة، ِّ
 (.1.078) معياري  وانحراف ،(2.94) بلغ حسابي بمتوس 

قت : التالي التنازلي الترتيب وفق فقرات،( 3) في( عالية) التنفيذ درجة تحقَّ

قت فيما(. 2 ،1 ،4) طة) التنفيذ درجة تحقَّ ِّ
 أيًضا، فقرات( 3) في( متوس 

 للفقرات، تنازلي   عرٌض  يلي وفيما(. 5 ،3 ،6: )التالي التنازلي الترتيب وفق

ط وفق ِّ
 :املعياري  واالنحراف الحسابي املتوس 

ز  ِّ
 (.3.89) الوطن أمن على واملحافظة واملواطنة االنتماء قيم ُيعز 

ف م نظريات على يتعرَّ
ُّ
 (.3.47) الحديثة التعل

لع
َّ
ات على يط ص في املستجدَّ  (.3.42) يدرسها التي للمادة العلمي التخصُّ

ف ة للرعاية املحتاج الطالب على يتعرَّ  (.3.31) الصحيَّ

ة الدورات يحضر  (.3.26) التربويَّ

ة التوعية برامج في ُيشارك  (.2.94) الصحيَّ

ط بلغ       ِّ
 وهو(. 1.029) معياري  وانحراف ،(3.38) للمحور  العام املتوس 

ط ِّ
طة تنفيذ درجة إلى ويشير الثالثة، الفئة في يقع متوس  ِّ

 وربما. متوس 

م الطالب يؤديها الواجبات هذه بعض أن إلى ذلك ُيعزى  ِّ
 
 املجتمع خارج املعل

م قبل من مباشر إلشراف تخضع ال فهي لذلك املدرس ي؛ ِّ
 
. املتعاون  املعل

فق  أعلى مستوى  إلى أشارت التي[ 10] الزويني دراسة مع النتيجة هذه وتتَّ

ط من ِّ
مين للطالب املتوس  ِّ

 
ع على القدرة في املعل ة، بمادتهم التوسُّ  العلميَّ

 وحكمت وبيرهان ميراك دراسة مع وتختلف تخصصهم، بمادة وإملامهم

 من عالية مستويات لديهم املعلمين الطالب أن إلى نتائجها أشارت التي[ 9]

 التي[ 13] حسن دراسة مع وتختلف األكاديمية، والكفاءة الذاتية الكفاءة

ة التنمية في منخفض أداء إلى أشارت صة، املهنيَّ ِّ
 مع والتواصل املتخص 

 .املهنة بأخالقيات وااللتزام واملجتمع، الزمالء

 :البحث نتائج خالصة

ط بلغ ِّ
ة التربية طالب تنفيذ لدرجة العام املتوس  م واجبات امليدانيَّ ِّ

 
 املعل

  الطالب، تجاه
ً
مين لتقييم وفقا ِّ

 
ط وهو ،(3.58) املتعاونين املعل ِّ

 ُيشير متوس 

 .عالية تنفيذ درجة إلى

ط بلغ ِّ
ة التربية طالب تنفيذ لدرجة العام املتوس  م واجبات امليدانيَّ ِّ

 
 املعل

ة، املادة تجاه   الدراسيَّ
ً
مين لتقييم وفقا ِّ

 
 وهو ،(3.77) املتعاونين املعل

ط ِّ
 .عالية تنفيذ درجة إلى ُيشير متوس 

ط بلغ ِّ
ة التربية طالب تنفيذ لدرجة العام املتوس  م واجبات امليدانيَّ ِّ

 
 املعل

ة، واإلدارة املدرسة تجاه   املدرسيَّ
ً
مين لتقييم وفقا ِّ

 
 ،(3.79) املتعاونين املعل

ط وهو ِّ
 .عالية تنفيذ درجة إلى ُيشير متوس 

ط بلغ ِّ
ة التربية طالب تنفيذ لدرجة العام املتوس  م واجبات امليدانيَّ ِّ

 
 املعل

  واملجتمع، نفسه تجاه
ً
مين لتقييم وفقا ِّ

 
  وهو ،(3.38) املتعاونين املعل

ط ِّ
طة تنفيذ درجة إلى ُيشير متوس  ِّ

 .متوس 
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 توصياتال. 6

رات تطوير  ة، املقرَّ مه ما بين الربط على تعمل بحيث العمليَّ
َّ
 الطالب يتعل

ة ة، التربية أثناء بتأديته يقومون  وما بالكليَّ  تضمين خالل من وذلك امليدانيَّ

ة األدلة ة التنظيميَّ رات في العام التعليم ملدارس واإلجرائيَّ  إعداد مقرَّ

مين ِّ
 
 .املعل

مين، للطالب عمل وورش دورات عقد على العمل ِّ
 
 مراكز مع بالتعاون  املعل

 أنظمة من يستجدُّ  بما وتعريفهم أدائهم، لتعزيز التربوي؛ التدريب

مين عملهم في ينجحوا حتى التربوي؛ امليدان في وتعليمات ِّ
 
  معل

ً
 .مستقبال

 وإدراج املجتمع، وخدمة الذاتي، التطوير على املعلمين الطالب تحفيز

 .تقويمهم عملية في ذلك

 :البحث مقترحات

 :التالية النقاط لبحث دراسات إجراء الباحث يقترح النتائج ضوء وفي

راَسة مماثلة دراسة إجراء ِّ
ة، للد   التربية طالبات على تطبق الحاليَّ

ة، راَسة إن حيث امليدانيَّ ِّ
ة الد   .فقط الطالب على تطبيقها تمَّ  الحاليَّ

ة التربية طالب على مماثلة دراسة إجراء  أخرى؛ وجامعات مدن في امليدانيَّ

ة أكثر النتائج وتعميم الحكم يكون  حتى  .واقعيَّ

قات ِّ
ة التربية طالب تنفيذ معو  م واجبات امليدانيَّ ِّ

 
م نظر وجهة من املعل ِّ

 
 املعل

ة التربية مشرف املتعاونة، املدرسة قائد املتعاون،  .امليدانيَّ
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ABSTRACT_ This research aimed to identify the implementation degree of teacher's duties included in 

the organizational guide for schools by student teachers according to the assessment of collaborator 

teacher. To achieve this, the researcher used the survey descriptive methodology. The research conducted 

of a sample consisted of 19 collaborator teachers. The sample formed the whole society. The researcher 

utilized a questionnaire with four main sections: teacher's duties towards student, teacher's duties 

towards subject matter, teacher's duties towards school and school administration, and teacher's duties 

towards himself and the society. Then, the validity and reliability of the questionnaire were demonstrated.  

The results revealed that the student teachers implementation degree of teacher's duties in these sections 

(teacher's duties towards student, teacher's duties towards subject matter, and teacher's duties towards 

school and school administration) were “High”, and the student teachers implementation degree of 

teacher's duties towards himself and the society was “Medium. Finally, in the light of the results, the 

researcher provided some suggestions and recommendations. 

 

KEY WORDS: Collaborator Teacher, organizational guide, and teacher's duties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


