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 ممخص البحث:

التددددي  والسذددددكات والسعع ددددات إلددددت التعددددجص ومددددت الرددددععباتهددددتلب البحددددة الحاليددددة 
، وتط اوتسداد كمية التجبية لمسفعلة السبكجة بجامعة القاهجة لت التتريب السيتاني جهها زالبات اتع 

محداور تسلدا السذدكات التدي تعاجد   ودتةالسشهج العصفي ، حية تط تردسيط اسدتبانة تزدسشب 
والتي  (، بجامج وأنذسة رياض األزفالالسالبات والتي تتعمق بد )الجامعة ، الجوضة ، السذجص

،  امب الباحلة ببشائها مظ وا ع خبجتها لت مكتب التجبية السيتانية ووجضها ومي الستخررديظ
للة والجابعدة حيدة جداد ودتد زالبدات لت الفج ة اللاوتط تعزيع االستبانة ومت ويشة مظ السالبات 

%(  55.70مددظ زالبددات الفج ددة الجابعددة بشدددبة)  295%( 22.08بشدددبة ) 255الفج ددة اللاللددة 
و ت حجصب الباحلة ومي تعزيع ألدجاد العيشدة ومدي التخرردات السختمفدة لدت الحميدة بحيدة يدتط 

جبيددة لمسفعلددة وددظ معاندداة زالبددات كميددة الت، وكذددفب البحددة تسليددا كددا تخرددذ بعددتد متقددار 
السبكددجة مددظ وددتة مذددكات كسددا كانددب معاندداة زالبددات الفج ددة اللاللددة أكبددج مددظ زالبددات الفج ددة 

، وتط التعصا إلت وتد مظ السقتجحات مظ أهسها وضع دليا معتست مظ  با كمية التجبية الجابعة
اني يعضدددس مدددد وليات السذدددجص التجبدددعم والجيددداض الستعاوندددة والحميدددة لدددي مقدددجر التدددتريب السيدددت

 .ويزط آليات واضحة لي وسمية التقعيط

   مكتب التجبية السيتانية، مذكات التتريب السيتاني الكمسات السفتاحية:
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Absract 

The current study aimed to identify the difficulties, problems and 

obstacles faced by students of the Faculty of Early Childhood 

Education at Cairo University in practical education training, and the 

descriptive approach was adopted, where a questionnaire was designed 

that included several dimensions representing the problems facing 

students that are related to (the university, kindergarten, supervisor, 

programs And kindergarten activities (which the researcher built from 

her experience in the field education office and presented it to the 

specialists. The questionnaire was distributed to a sample of female 

students in the third and fourth year, as the number of third year 

students reached 155 with a percentage of (44.28%) 195 from the 

fourth year students with a percentage of 55.72) %). The researcher 

was keen on distributing the sample members to the different 

specializations in the college so that each specialization is represented 

by a similar number. The study revealed that the students of the 

College of Education for Early Childhood suffer from several 

problems, as the suffering of the third year students was greater than 

that of the fourth year students. A number of proposals were presented.  

The researcher proposed to develop a guide approved by the College of 

Education clarifying the responsibilities of the educational supervisor, 

the cooperating kindergarten, and the college in the field training 

course and include clear mechanisms in the evaluation process. 
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 :مقجمة
 هدث  السجحمدة تد رج حية السفا، حياة لي السهسة السجاحا مظ األزفال رياض مجحمة تعت

 والمغعيدة واالجتساعيدة والسعجييدة االنفعاليدة الشسدع جعاندب لدي وتسدعر  السفدا شخردية بشداد لدي

 تجبعيدة لخبدجات األزفدال السبكدج لتعدجير التدتخا أهسيدة يدتتي الددبب ولهدثا .جسيعهدا واألخاقيدة

 مجحمدة لدي التعمديط  ساع تسعيج خال مظ  تراتهط ومهاراتهط وتسعيج تشسية لي تداوتهط تعميسية

لقسداع . وهدثا التسدعيج والثهشيدة والعازفيدة واالجتساعيدة البيئدة الساديدة حيدة مدظ الجوضدة  بدا ما
 التعميط يبتأ مظ اوتاد وتسعيج السعمط.

 ال سديسا يسلا التدتريب السيدتاني أحدت الجعاندب الحيعيدة لدي بدتد إودتاد الفدجد أليدة مهشدةو 
مددتا اسددتيعاب   يعددت السحددض األساسددي الددثم يصهددج ييدد  السالبة/السعمسددة إذ مجددال إوددتاد معمددط،

لسحرمة ما تعمس  مظ دراست  األكاديسية لي مجال تخرر  الت يق و ترت  ومت محج  بالسعاد 
بذددكا ودداة وكميددات التجبيددة التجبعيددة والشفدددية التددي درسددها لددي كميتدد . إا اهتسدداة كميددات التجبيددة 

سمبدة/السعمسيظ، بالتتريب السيدتاني، يقابمد  بالسلدا اهتسداة يالبيدة اللمسفعلة السبكجة بذكا خاص 
هشدا  اتفداع وداة ولدثا  لمعا ة العريقة التي تجبط بيش  وبديظ مدا سديقعة وميد  وسمد  مددتكبا   نصجا  

بدديظ العمسددداد والبددداحليظ لدددي مجددال التعمددديط ومدددت أا التدددتريب السيددتاني يعدددت أحدددت أهدددط السجددداالت 
  .التراسية لي إوتاد وتتهيا معمط السدتقبا

، األزفددالالفجصددة ليكتدددب خبددجة التعامددا مددع  ة/السعمسددةلبيتدديس التددتريب السيددتاني لمساو 
وأوزددداد هيئدددة التعمددديط، وااداريددديظ والسدددعشفيظ. كسدددا يدددعلج لددد  لجصدددا لتقيددديط مدددتا مدددا يسمحددد  أو 
يشقر  مظ  ترات ومهارات تجتبط مباشجة بعسمية التعميط، وتجتبط لدي نفدخ الع دب بسدتا لاوميدة 

مهشة التعميط. كسا ي دا التتريب السيدتاني لدي كليدج  السقجرات التي درسها لي إوتاد  لمعسا لي
إلددت األلزددا. ويذددسا هددثا التسددعر، التخسدديط  مددظ الحدداالت إلددت تسددعر  ددترات السالبة/السعمسددة

لمشذدا،، وكيفيددة إيرددال السعمعمدات ل زفددال، تسددعيج نصدداة و،دارة الشذدا،، تعمددط وتبشددت مهددارات 
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يط لتقابدا مختمدا االحتياجدات الفجديدة ل زفدال، استجاتيجية تجبعية جتيدتة، وتحييدف وسميدة التعمد
 وبشاد أو تبشت زج ا لتقييط وسميات التعميط والتعمط.

سلددددا معاجهددددة معمددددط يورددددب ااوددددتاد التجبددددعم  ألندددد   عهددددالتددددتريب السيددددتاني كسددددا أا 
السدتقبا لعشيفت  األولت واألساسية واالنتقال تتريجيا إلت حية يتعجص مذكات مهشت  واألخدث 

لت التت مط والتحيف معها وتسلا التجبية السيتانية نهاية بجنامج إوتاد السعمسيظ الثم تتعاوا بيت  إ
كميددات العمددعة التجبعيددة والسددتارس الستعاونددة التددي يسبددق ليهددا السمبددة السعمسددعا تددتريبهط السيددتاني 

 (23، 0227ومت تحقيق البجنامج ألهتال  السبتغاة )أبع نسج ، يانط، 

لددي أم بجنددامج مددظ بددجامج إوددتاد السعمسددة الددثم يتزددسظ ردداث  ساسدديا  أ كسددا تعددت مكعنددا  
جعاندددب أساسدددية هدددي ااودددتاد األكددداديسي، ااودددتاد اللقدددالي، ااودددتاد التجبدددعم )السهشدددي( والدددثم 
يتزسظ التجبية السيتانية، التي يتط ليها مسارسة التعميط وتحعيظ االتجاهات اايجابية نحع مهشدة 

داخددا  ةالستتربد ةهدا السالبددتت والسعدارص والسهددارات الشصجيدة التددي تعمسالتعمديط، وتسبيدق السعمعمددا
وبذدكا وداة تهدتص التجبيدة السيتانيدة إلدت إودتاد  .ولدي السعا دا التعميسيدة السختمفدة يجلة الشذا،

( 05، 0227بشجددداح )كملدددعة تعليدددق،  التعمددديطلسسارسدددة ومسيدددة  وتجبعيدددا   ومسيدددا   ةالسعمسدددة الس همددد
السعمسدة والعسدا ومدت صدقمها  ةمدظ بيشهدا تشسيدة السعدارص لدتا السالبد وهشالض أهدتاص أخدجا لعدا

 .وتشسيتها

السعمسة ومدت التحيدف مدع  ةمجتبط إلت حت كبيج بقترة السالبالتتريب السيتاني إا نجاح 
الرددددفية والاصددددفية، مسددددا يتسمددددب  داخددددا وخددددارج  اوددددة الشذددددا،اادارة السترسددددية والسذدددداركة 

مدظ ناحيدة واجتساعيدة، مدظ ناحيدة أخدجا يسكدظ أا يكتددبها  شخرية  عيدة ذات مهدارات تجبعيدة
السالبة مظ خال الجامعة أو مظ خال تفاوم  داخا الجوضة واالنخجا، لي األنذسة السختمفة 
 -ليهددا، مسددا يدددتتوي تحدداتا كددا الجهددعد مددظ مختمددا العشاصددج البذددجية )السذددجص األكدداديسي
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ريب السيدتاني( لتعحيدح  دترات السالبدة السعمسدة بجندامج التدت -التدتريب معمسدة -ةالسدداوت ةالسعمس
 .(Kay, Patricia, 2003) لي التخسيط والتشفيث والتقعيط

أدت التغيدجات الستعدتدة والسعقددتة التدي يذدهتها العدالط إلددت حاجدة السجتسعدات لددشصط ولقدت 
تعميط  عيدة، مسدا ا تزدت الددعي لتحدديظ جدعدة إودتاد السعمسدة، ومدظ هشدا لتحدب هدث  التحدتيات 

الثة مظ الفجص اججاد وسميات ااصداح والتحدديظ لدي اختيدار السعمسديظ و،ودتادهط . لقسداع ن
التجبيددة والتعمدديط بحاجددة اليددعة إلددت معمددط مبددتع ومبتحددج ونالددث البردديجة،  ددادر ومددت التحيددف مددع 
البيئة السحيسة بكا ما ليهدا مدظ تغيدجات وتحدعالت ولدق الكديط الددائتة واألهدتاص السجيعبدة، هدث  

جات والتحددتيات الجتيددتة التددي تبددجز لددي كددا يددعة تحتدداج معاجهتهددا إلددت ألددجاد ذوم خبددجات التغيدد
جتيدددتة وألحدددار وأسددداليب ومهدددارات وخسدددط وسدددا لمتعامدددا معهدددا بشجددداح، وهدددثا ال يتدددتتت إال مدددظ 
خددال معمددط يستمددض السعددارص والسهددارات التددي تسكشدد  مددظ اسددتشهاض  ددترات الستعمسدديظ نحددع نهددا 

اوتتهط ومدت االندتماج والتحيددف مدع تغيدجات العردج ومتسمباتد ، وبالتددالي الخبدجات التجبعيدة ومدد
أخددثت تبددجز بقددعة أهسيددة االلتفددات إلددت تجبيددة السعمسددة ابتددتاد مددظ اختيددار  وانتهدداد بتتريبدد  أرشدداد 

 (273، 0227الختمة . )دمحم وبت الفتاح شاهيظ، 

بشددداد السعمسددددة  ويتسلدددا الهدددتص األساسدددي لحميدددات التجبيدددة ومعاهدددت إودددتاد السعمسددديظ لدددي
الس هددا تجبعيددا وومسيددا، الددثم يقددعة بالسددد ولية السمقدداة ومددت واتقدد  لددي تجبيددة جيددا  ددادر ومددت 
التحيددف مددع سددجوة التغيددج والتقددتة العمسددي والتسددعر التحشعلددعجي لددي السجدداالت السختمفة.)يعسددا 

 .(37، 0229وبت القادر أبع ششتم، 

الشصط التجبعية  االعسمية التجبعية لقت أولتهلي  نصجا لحعا السعمسة العشرج األكلج تتريجا  و 
. والتجكيددح واالهتسدداة اوتددتريبه اوبددجامج بشائهدد اتسلددا لددي أسدداليب اختيارهدد بالغددا   الحتيلددة اهتسامددا  

ومدت مفهدعة  ةسدبكيأكلدج مدظ التجكيدح ومدت إودتاد ، ومفهدعة التدتريب يتخدث أبتتريب السعمسة هدع 
ومدت تعشيدف ذلدض لدي  ةبالسدادة الشصجيدة وييدج  دادر  ةممسد ةألن  ال لائتة تججت مظ معمسد التعميط
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والتدددت مط مدددع البيئدددة السترسدددية واحتياجاتهدددا، ويزدددع مفهدددعة التدددتريب ومحتدددعا  و،جدددجادات  اوسمهددد
 (3، 0229حست شاهيظ ،أ)دمحم  ضبس  ومتابعت  أماة الس سدات التجبعية تحتيا كبيجا  

يددددة بتبعادهددددا الستعمقددددة بسددددادة ولسددددا كدددداا ااوددددتاد العدددداة لمسعمددددط يتشدددداول الجعانددددب الشصج 
اودتاد معمدط جيدت إذ تقتزدي  كداليالتخرذ أو السعضعوات التجبعية السختمفة لإا هدثا ييدج 

يسكظ السالبة السعمط مظ مسارسة دور  وذلض لمتتكت مظ حدظ أدائ ، لهثا لدإا كميدات  أاالسهشية 
ومددت  وسميددا   فها تددتريبا  بددجامج إوددتاد السعمددط بددجامج التددتريب السيددتاني بعصدد تزدديف إلدديالتجبيددة 

رض العا ع وهي تسلا ورب ااوتاد التجبعم كعنها تهتص إلدت تشسيدة مهدارات السالبدة السعمدط أ
 .(272، 0227ولهس  لستسمبات وسمية التعميط .)دمحم وبت الفتاح شاهيظ، 

ت كت بعر التراسات إا التغيجات الحتيلة لي أسمع  تتريب السعمسيظ تدتعجب إوادة و 
محتعا و،دارة بجامج تتريب السعمط ليكعا التتريب لي الستارس هع حجدج الحاويدة، وال  الشصج لي

يعشدي هدثا إلغدداد دور الجامعدات لدي هددثا السجدالك بدا التجكيددح ومدت مدا يددتط لدي السدتارس ولدديخ 
مجدددجد السعجلدددة الشصجيدددة لدددي كميدددات التجبيدددة ومعاهدددت السعمسددديظ، وال يعشدددت ذلدددض أيزدددا إا يكدددعا 

ج التددتريب السيددتاني لددي السددتارس جددحدا مددظ بددجامج التددتريب، ولددظ يكددعا ذلددض التجكيددح ومددت بددجام
وحت  كاييا دوا التتكت مظ صاحية التججبة العسمية واالهتساة بتا ال يكعا التعميط مهشة مظ ال 

 (0، 0229حست شاهيظ، أمهشة ل . )دمحم 

لدددي معا دددا تددديس التدددتريب السيدددتاني الفجصدددة أمددداة السالبدددة السعمدددط لتسبيدددق مدددا درسددد  وي
تعميسيددة وا ةيددة، ويددتط تقعيسدد  لددي هددث  السعا ددا مددظ خددال اسددتسارة تقددعيط معددتة لهددثا الغددجض، 
 ةونصجا لمتور الثم تقعة ب  التتريب السيتاني لي تعشيف السعمعمات الشصجية التي تمقاها السالبد

سهددددارات لدددي أرشدددداد دراسدددت  الجامةيدددة وتسبيددددق السبدددادو التجبعيدددة والشفدددددية واكتددددا  ال ةالسعمسددد
التعميسية السختمفة لهي تعسا ومت تزييق الفجعة بيظ ااوتاد الشصجم والتسبيق العسمي، وتتيس 
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 ةالسعمسد ةالسسارسة الفعمية والعا ةية لي السيتاا الحكيقي كسا أنها تسلا ااوتاد العشيفي لمسالبد
، 0222السسمددق، لجح ييسددا بعددت) اوالسهسددات الستجتبددة وميهدد ابذددكا يتفددق مددع زبيعددة اختراصدده

66( 

ويتسمدددب بجندددامج التدددتريب السيدددتاني اسدددتختاة أسددداليب وجعاندددب متعدددتدة لتقعيسددد  لمتحقدددق 
وباسدددتسجار مدددظ لاوميتددد  والتدددي أكدددتتها معصدددط التراسدددات لدددي هدددثا الخردددعص )البشعمدددي ومدددجاد، 

(، )الحبيدتم وكداشط، 027، 0226(، )راشت والذدبا ، 259، 0223(، )العسايجة، 09، 0223
(، ولثلض لإا هشا  ضجورة ممحة لتقييط بجنامج التتريب السيتاني السقتة لي كمية 032، 0226
 .وهثا ما تجمي إلي  هث  البحة القاهجةبجامعة لمسفعلة السبكجة  التجبية 

 البحث:مذكمة 

اهتسدددب البحدددعث والتراسدددات بالتدددتريب السيدددتاني وتحميدددا زبيعتهدددا وأبعادهدددا والسذدددكات 
ر مدظ خدال مجاجعدة األد  التجبدعم الستردا بالتدتريب السيدتاني أا التي تعاجهها، ويدجا الدبع

الدسات العامة لبجامج هث  التجبية الزالب خبجة ييج مشصسة لي كليج مظ بجامج إوتاد السعمسديظ 
دوا تعجيد  ومتابعدة جدادة، واا مددتعا ااشدجاص متدتا بددبب  وحيدتة انفدده ةجدت السالبدتحية 

يهدددا مدددظ معمسددديظ متعددداونيظ ومذدددجليظ إضدددالة إلدددت تدددتريج ضدددعا ااودددتاد السهشدددي لمسذددداركيظ ل
ضعا االرتبا، بيظ ما يترس  السمبة السعمسعا لي الجامعات وما يحتاجعن  لعا لي السدتارس 
إضالة إلت تتريج زيادة أعبداد السذدجليظ ومدت التدتريب السيدتاني لدي الجامعدة، و،وسداد السدتارس 

ي إوتاد السعمسديظ، إا هدث  السذدكات ذات تدتريج األولعية لتعميط زمبتها ومت حدا  ااسهاة ل
سمبت لي تحقيق األهتاص الستعخداة مدظ تدتريب السمبدة السعمسديظ، لدثلض لهدي جدتيجة بالسحيدت مدظ 

 .البحة واالستقراد لمحذا وشها ووظ الستغيجات السجتبسة بها

وهددي الحميددة السعشيددة بإوددتاد  القدداهجةبجامعددة  لمسفعلددة السبكددجة لقددت اهتسددب كميددة التجبيددةو 
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لتتريجهددا السباشددج  بتسددعيج بجنددامج التددتريب السيددتاني لددي خسسهددا نصددجا   معمسددة ريدداض األزفددال
وذلدض مدظ أجدا الع دعص  ومت نععية الخدجيج ومددتعا إودتاد  بخاصدة ودرجدة أداد الحميدة بعامدة

تسدعيج  لدي االتجدا  ومت متا أدائ  وتحكيقد  ل هدتاص التجبعيدة والتعميسيدة ومدظ ردط العسدا ومدت 
إا السددد وليظ لددي الحميددة لددط يغفمددعا وددظ دلددع بجنددامج التددتريب .السشاسددب الددثم يحقددق السسعحددات

السيددتاني  ددتما ليعاكددب متسمبددات وحاجددات العرددج والسددتعمط والسجتسددع. والبحددة الحاليددة تعتبددج 
العسا التجبعم السعيمة لي  التوط تمض الجهعد العمسية الحيعية بحكط خبجاته الباحلةمداهسة مظ 

لدي  تجيب الباحلةبالحمية وااشجاص ومت بجنامج التتريب السيتاني ليها لدشعات زعيمة، كسا أا 
السداهسة والعسا ومت إمتاد متخثم القجار بسعمعمات مفيدتة ودظ مدتا لاوميدة البجندامج الحدالي 

ولدي إزدار والع عص ومت نقا، القعة والزدعا ييد ، ومددتعا السدتخات والسخججدات السختمفدة. 
زالبات كمية التجبيدة هث  التعجهات والسعسيات لإا مذكمة البحة تتحتد لي تعجص وجهة نصج 

لمسفعلدة نحع تقييسهط لجعاندب بجندامج التدتريب السيدتاني السقدتة لدي كميدة التجبيدة  لمسفعلة السبكجة
 . السبكجة بجامعة القاهجة

والشددددض إا هشددددا  حاجددددة مدددددتسجة لتقددددعيط هددددثا البجنددددامج لمتعددددجص ومددددت مددددتا لاوميتدددد  
والردددععبات التدددي تعاجددد  السمبدددة السعمسددديظ أرشددداد تسبددديقهط لمتجبيدددة العسميدددة. واذا كاندددب التدددتريب 

كلدددج الفتدددجات التدددي يذدددعجوا ليهدددا أتعدددت مدددظ  السالبدددات السعمسددداتالسيدددتاني بالشددددبة لحليدددج مدددظ 
بهط لسا يسكظ أا يعاجههط مدظ هدث  السذدكات لإند  يسكدظ التغمدب ومدت بالزغط زعال متة تتري

أرشددداد لتدددجة  ةالسعمسدد ةهدددط السذدددكات التددي تعاجددد  السالبدددأ هددث  الددددمبية مددظ خدددال التعدددجص ومددت 
 .تتريب  السيتاني

ومت زمبة التدتريب السيدتاني خدال الددشعات الساضدية،  بشجلأ ت  ةلحعا الباحل ونصجا   
يشفددثا  الاتددي السالبدداتالسذددجليظ وماحصددات  امددع زمائهدد اومشا ذدداته اومددظ خددال ماحصاتهدد

هددددثا البجنددددامج حددددعل القرددددعر لددددي إوددددتادهط السيددددتاني والسذددددكات التددددي يعاجهعنهددددا أرشدددداد لتددددجة 
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التسبيق، ونصدجا لحدعا الجامعدة تددعت إلدت تسدعيج بجندامج التدتريب السيدتاني بذدكا مددتسج بسدا 
محدعر التدتريب  هدي السالبةي التخررات السختمفة ، وألا يكفا أهتاص إوتاد معمسيظ أكفاد ل

واالستئشاس ب  حعل بجنامج التتريب السيدتاني واسدتختاة  االسيتاني كاا ال بت مظ استساع رأيه
 .نتائج هثا االستساع لي إحتاث نعع مظ التسعيج لي تشفيث البجنامج لسعالجة الدمبيات الحالية

اسة اسدتساعية  بدا الكيداة بالبحدة الحاليدة.مظ خدال ومظ رط  امب الباحلة باججاد در  
اجدددجاد مقدددابات مدددع السالبدددات وبعدددر أوزددداد هيئدددة التعمددديط. و دددت أججيدددب هدددث  السقدددابات مدددع 

( مددظ 22( زالبددة مددظ الفددج تيظ اللاللددة والجابعددة بكميددة التجبيددة لمسفعلددة السبكددجة إلددت جانددب )52)
.واسدتختمب الباحلدة اسدتبانة  ب السيدجانى بيدابحات الكمية والسذخفين عمى التجريأوزاد هيئدة 

مفتعحة لمتعجص ومي وجهات نصجهط لي بجندامج التدتريب السيدتاني. وتزدسظ االسدتبياا السفتدعح 
ودددتدا  مدددظ األسدددئمة حدددعل مدددتم رضدددا كدددا مدددظ السالبدددات وأوزددداد هيئدددة التعمددديط ودددظ التدددتريب 

 بعددرهيئددة التعمدديط وددظ  السيددتاني وكذددفب نتددائج هددثا االسددتبياا وددتة رضددا السالبددات وأوزدداد
 جعانب القرعر لت  بجنامج التتريب السيتانت أهسها: 

 االهسال العاة لمتتريب لمتتريب السيتاني .2

 .ال تدعي السالبات الكتدا  الخبجات العسمية السسمعبة مظ التتريب السيتاني .0

 ال يجبط السذجص االكاديسي بيظ الجانب الشصجم والجانب العسا .3

 السذجص ومعمسة الجوضةال يعجت تعاوا بيظ  .2

 .ال يقعة السذجص بعقت اجتساع تسهيتم لسا  التتريب لتعجيفهط بس سدات التتريب .5

لثا تحاول الباحلة لت البحة الحالي الع عص ومي أهط السذدكات التدي تعاجد  البجندامج  
 ومظ رط يسكظ صياية مذكمة البحة الحالي لت التدتوالت التالية:
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 :أسئمة البحث

 البحث الحالي االجابة عن الدؤال الخئيذ التالي:يحاول 

مدظ  زالبدات كميدة التجبيدة لمسفعلدة السبكدجةاسدتفادة  السذكات والسعع دات التدي تعاجد ما 
 التتريب السيتاني 

 ويشبثق من ىحا التداؤل التداؤالت اآلتية:

  السختبطدة مدظ التدتريب السيدتاني  زالبات كمية التجبية لمسفعلدة السبكدجةما معع ات استفادة
 كبالطالبات

  مددظ التددتريب السيددتاني السددجتبط  زالبددات كميددة التجبيددة لمسفعلددة السبكددجةمددا معع ددات اسددتفادة
 كوأعزاء ىيئة التعميم)السذخف الجاخمي( بسذخف الكمية

  مدظ التدتريب السيدتاني السجتبسدة  زالبات كميدة التجبيدة لمسفعلدة السبكدجةما معع ات استفادة
 كبالبخامج وأنذطة رياض األطفال

  مدظ التدتريب السيدتاني السجتبسدة  زالبات كميدة التجبيدة لمسفعلدة السبكدجةما معع ات استفادة
 كبسؤسدة التجريب

 لمسفعلة السبكجةكالسقتجح لتحديظ التتريب السيتاني بكمية التجبية  ما هع الترعر 

 :البحث فخوضثانيًا: 

مدظ  زالبدات كميدة التجبيدة لمسفعلدة السبكدجةاسدتفادة  تعاجد السذكات والسعع ات التي ما  -2
 كالتتريب السيتاني 

تعجددددت لددددجوع ذات داللددددة احرددددائية لددددت متعسددددسات درجددددات ألددددجاد العيشددددة ومددددي أبعدددداد  -0
 االستبانة ولقا  لستغيج الفج ة التراسية)اللاللة، الجابعة(.
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لتدي تعاجد  اسدتفادة ما هي أبعداد التردعر السقتدجح لمتغمدب ومدي السذدكات والسعع دات ا -3
 كمظ التتريب السيتاني  زالبات كمية التجبية لمسفعلة السبكجة

 :البحث: أىسية ثالثاً 
 :األىسية الشظخية 

تشبع أهسية البحة الحالي مظ أهسية التتريب السيتاني التي تعت وشرجا مهسا وأساسيا لي  .2
السدددتقبا، وتتسلددا ليهددا وسميددة إوددتاد السعمددط، لهددي تعددت أخرددب الفتددجات لددي حيدداة معمددط 

 العا ة بيظ كميات التجبية ووسمها األكاديسي التتهيمي والستارس ووسمها التسبيقي.

لبجنامج التدتريب السيدتاني بكميدة التجبيدة مدظ وجهدة نصدج السمبدة/ السعمسديظ،  يعسي تقعيسا   .0
ا جددألتقددتيط تغثيددة راجعددة ومددت أسددخ ومسيددة لمعددامميظ لددي بجنددامج التددتريب السيددتاني مددظ 

 وزيادة كفادتهط. الخجيجيظتسعيجها وزيادة لاوميتها، لتحديظ مدتعا 

 :األىسية التطبيكية 

تقمددديذ الفجدددعة بددديظ الشصجيدددة والتسبيدددق لدددي العسدددا التجبدددعم، وذلدددض مدددظ خدددال تدددعليج  .2
 معمعمات وظ لاومية الخبجة السيتانية القاد الزعد ومت ااوتاد األكاديسي.

السعدارص الشصجيدة ويدتط إكدددابهط  السالبداتعشددا ييد  تالتدتريب السيدتاني هدع الحقدا الدثم  .0
 الخبجات السهشية.

وبتوند  تفقدت السهشدة  لعسميدة تدتريب السالبدة السعمسدةالتتريب السيتاني هع الشرا السكسا  .3
 .لسالبات كمية التجبية لمسفعلة السبكجةأهسيتها ويدتحيا تحقيق الشسع السهشي 

وتدتريب السالدب السعمدط بسدا يتساشدت والتسدعرات الستدداروة لمسشداهج وزجائدق  تتهيداإوادة  .2
 .التعميط وتقشيات التعميط
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 :البحث أىجافرابًعا: 
لددي بجنددامج التددتريب السيددتاني  ةالسعمسدد ةالتددي تعاجدد  السالبدد والسعع ددات تحتيددت الرددععبات .2

 .القاهجةجامعة  لمسفعلة السبكجةبكمية التجبية 

لي بجنامج التتريب السيتاني  السالبة السعمسةدعت البحة الحالي إلت التعجص ومت آراد ي .0
بتبعدداد  الستعمقددة باألهددتاص وخسددعات البجنددامج وأدوار السذددجص التجبددعم واألكدداديسي و،دارة 

 الجوضة الستعاونة و،ججادات بجنامج التتريب السيتاني.

تدددهط لددي تسددعيج بجنددامج التددتريب  يتسمددع هددثا البحددة إلددت الخددجوج بتعصدديات ومقتجحددات .3
، بعددت الع ددعص ومددت الدددمبيات ومحاولددة كميددات إوددتاد معمسددات ريدداض األزفددال السيددتاني 

 تتليمها وتعحيح اايجابيات.

السالبددة وضددع رؤيددة مدددتقبمية مقتجحددة  ددت تدددهط لددي التغمددب ومددت السذددكات التددي تعاجدد   .2
 .جيتا   ي إوتادا  لمتتريب السيتان اوكثلض السداهسة لي إوتاده السعمسة

 :البحث مرطمحاتخامًدا: 
 السيجاني التجريب : Field Education 

لي المغة در  أم اوتاد  والتر  هع السجيقة, وومت الذيد مجُّا وحثع, و)در ( لانا  
د  ومجنُّ   .(002ة/0222السعجط العجيح "مجسع المغة العجبية/)بالذيد وومي  ويي : وعُّ

لشدي يددتط لدي معضددعع العسدا الكتددا  الستددتر  مهدارات وسميددة ويقردت بد  اندد  )تدتريب 
 تسكش  مظ تتدية العسا ومت أحدظ وج .

لسسارسدددة  السالبددداتلتتهيدددا  روضدددات األزفدددالكسدددا يعدددجص بتنددد  )العسميدددة التدددي تدددتط لدددي 
وتحويدتهط بالسعمعمدات والسعدارص  لسعمسدة الجوضدةالسهشة مظ خال اكتددابهط السهدارات الازمدة 

  السهشية.(
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ومددت  زالبدات كميددة التجبيدة لمسفعلددة السبكدجةهدع أيزددا  )العسميدة التددي تددتهتص مددداوتة و 
استيعا  السعارص وتحويت  بالخبجات السيتانية و،كداب  السهدارات الفشيدة, وتعدتيا شخرديت  ولدق 
أسخ ومسية مخسسة بسا ي دم إلت نسع  السهشي ودظ زجيدق ربدط الشصجيدة بدالتسبيق مدظ خدال 

تتريبي يسبق لي م سدات وبإشجاص مهشي بسا يسكش  مظ مسارسة وسم  بفاومية االلتحاة بسشهج 
 . بعت التخجج(

 :بخنامج التخبية السيجانية Field Trainig Program 

، بهددتص لمسفعلددة السبكددجةهددع ذلددض البجنددامج العمسددي السخسددط الددثم تقتمدد  كميددة التجبيددة 
يدة والحفايدات السهشيدة التدي يحتاجهدا لدي السعمسة ومت اكتددا  السهدارات التعميس ةمداوتة السالب

هددي إحددتا أو  .تحددب إشددجاص مذددجليظ أكدداديسييظ اوخارجهدد الشذددا،أدائدد  ومهساتدد  داخددا حجددجة 
وبدددج بجندددامج تدددتريبي وسمدددي لددد  لتدددجة زمشيدددة محدددتدة  السالبدددات التدددي تترسدددهاالسقدددجرات التراسدددية 

اكدددابهط الخبددجات التجبعيددة مددظ خددال معايذددتهط لسعددارص وقدديط واتجاهددات ومهددارات، وتسبيقهددا 
 .يةالتعميسسهارات اللي الجوضة لحدب  أدائيا  

ويجا الباحلعا أا االلتحاة بسفهعة التجبية السيتانية ألزا باوتبار أا ميتاا التجبية هدع 
السعمسدددة لدددي السيدددتاا التجبدددعم مدددظ أدادات ومهدددارات وتخسددديط  ةودددط واألشدددسا لسهددداة السالبددداأل

لمددتروس وتشفيددثها وتشعيعهددا ووا ددات اجتساعيددة وتفدداوات صددفية ونقددت وتقددعيط وقيددادة تجبعيددة، 
أمدددا  .ومعاجهدددة مذدددكات، والتدددحاة بقعاودددت إداريدددة وخمكيدددة واتجاهدددات وقددديط متعمقدددة بسهشدددة التعمددديط

ظ أو التسبيق العسمدي لهدثا يدتط لدي حجدجات التجبيدة السيتانيدة وهدثا جدحد مدظ التجبيدة  زية التسجي
السيتانية الذاممة، ولدي هدث  البحدة التجبيدة السيتانيدة هدي "الخبدجة العا ةيدة التدي يسدج بهدا السمبدة 
السعمسعا لتجة التتريب السيدتاني بهدتص إوسدائهط الفجصدة لتسبيدق السبدادو والسفداليط والشصجيدات 

جبعية تسبيقا أدائيا ومت نحع سمعكي لي السيتاا مظ خال تسعيع زجائق وأساليب ما تتسمب  الت
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السعمسة مدظ  ةالعسمية التعميسية التجبعية التي يقعة بها السعمط الستعاوا األساس ويذاهتها السالب
عيدة خال السعا ا العسمية الحكيكية التي تسكشهط مدظ تججسدة مدا تعمسدع  مدظ سديا ات وسميدة وتجب

وتخرردية خددال دراسدتهط لددي الجامعدة مسددا يددهط لددي إكددابهط السحيددت مدظ الحفايددات التعميسيددة 
 .التي يحتاجها السعمسة

 ةالسعمس ةالطالب :Student Teacher 

الحفايدددات  ابهدددتص إكددددابه لمسفعلدددة السبكدددجة ترس لدددي كميدددة التجبيدددة تددد التددديالسالبدددة  يهددد
قددعة بالتددتريب السيددتاني لمتددتر  ومددت تو لددت السدددتقبا  ة ريدداض األزفددالكسعمسدد االسهشيددة لشجاحهدد

 .بسجحمة رياض األزفالالتتريب التابعة لعزارة التجبية والتعميط  روضاتالتعميط لي إحتا 

  :السذخف األكاديسيAcademic Supervisor 

هددع وزددع هيئددة التعمدديط الددثم يتددعلت مدددئعلية ااشددجاص الفشددي ومددت بعددر مجسعوددات 
هددع أحددت أوزدداد أو  .مجددال تخرردد  لتددتريبهط وتقددتيط الشرددس واارشدداد التددتريب السيددتاني لددي

هيئدددة التعمددديط أو السحاضدددجيظ بالقددددط العمسدددي وتددددشت إليددد  مهسدددة ااشدددجاص ومدددت زمبدددة التدددتريب 
 .السيتاني لي مجال تخرر  ومتابعتهط وتقعيسهط زعال لتجة التتريب السيتاني

 التجريب: روضة Kindergarten field trainig 

السمحدددق ببجندددامج التدددتريب السيدددتاني  ةالسعمسددد ةقزدددي ليهدددا السالبدددتهدددي الجوضدددة التدددي  
 ابالسعارص والسهارات والكيط واالتجاهات الازمدة لهد اخال لتجة التتريب السيتاني بهتص تحويته

 .مظ خال السسارسة ةمدتقبمي ةكسعمس الي أدائه
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 اإلطار الشظخي والجراسات الدابقة

 :السيجاني وفمدفتومفيهم التجريب 

هي عبارة ودظ بجندامج تدتريبي مبشدي ومدت مجسعودة معا دا مشصسدة ومخسسدة لمتدتريخ 
السعجدد  تخسددط لهددا الس سدددات التجبعيددة باالشددتجا  مددع السددتارس السعشيددة التددي تقددعة ومددت إوددتاد 

لتهيئتددد  لسسارسدددة مهشدددة التعمددديط، وذلدددض مدددظ أجدددا اكتددددا  الخبدددجات وصدددقا  ة/ السعمسدددةالسالبددد
والسهارات التعميسيدة وتشسيدة الحفايدات التجبعيدة والسهشيدة لدي ضدعد مفداليط التعمديط العداة  السعارص

 .لمسجاحا التعميسية السختمفة

كسا تعت التجبيدة السيتانيدة العسدعد الفقدجم لبجندامج إودتاد السعمسديظ، لدثا لدإا االهتسداة بهدا 
يجب التخسيط لها وتشفيثها  هع حجج الحاوية لي نجاح هث  البجامج، ولحي ت تي العسمية رسارها

وتقعيسهدددا ومتابعتهدددا جيدددتا وتحكيقدددا لهدددثا الهدددتص رأيشدددا أا نزدددع بددديظ أيدددتم هددد الد دلددديا لمتجبيدددة 
السيتانيددددة تتزددددس ييدددد  أهددددتاص البجنددددامج، ومحتددددعا  بتفاصدددديم  الحمشيددددة وآليددددات متابعتدددد  وتقعيسدددد  

ض مددا تتخددث بدد  بعددر واألدوار التددي ي ديهددا جسيددع السذدداركيظ ييدد ، كسددا يسيددب لشددا أا ندددتعج 
 (0222التول لتيديج بجنامج التجبية السيتانية والخبجات العسمية )دمحم مجسي، دمحم حدظ الشبي، 

والتددددتريب السيددددتاني هددددع ورددددب ااوددددتاد التجبددددعم والسهشددددي ومعاجهددددة حكيكيددددة لمسهشددددة 
سديط الكتدا  السهارات األساسدية ملدا التخ ةالسعمس ةومذكاتها حية تهتص إلت تتهيا السالب

والتعاصدددا، واكتددددا   حجدددجة الشذدددا،والتشفيدددث والتقدددعيط، ومدددداوتت  ومدددت اكتددددا  مهدددارات إدارة 
الخبجات السباشجة مظ السعمسيظ واادارييظ بالجوضة واكتدا  خبجة أيزدا لدي العا دات التجبعيدة 

كسدددا أنهدددا تدددداوت ومدددت إكددددا  معمسدددي  .واانددددانية مدددظ خدددال التعاجدددت السباشدددج لدددي الجوضدددة
با االتجاهات اايجابية نحع مهشة التعميط وتعدجص السذدكات والردععبات التدي تدعاجههط السدتق

 .وظ  ج  ومحاولة إيجاد الحمعل السشاسبة

ارتبسدددب التدددتريب السيدددتاني لدددي بتايدددة شهعرهدددا لدددي العدددالط العجبدددي بإنذددداد أول دار و دددت 
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بتراسددة "لددظ  ةالسعمسدد/ ة، لقددت نرددب الئحتهددا ومددت أا يقددعة السالبدد2872لمسعمسدديظ لددي مرددج 
زجيقة التعميط" كتحت العمعة األساسية بجانب العمعة األخجا ملا المغة العجبية، والتيظ، والمغدات 
األجشبيددة وكدداا هددثا العمددط "لددظ زجيقددة التعمدديط" يددتط تعمسدد  بعا ددع ردداث سدداوات أسددبععيا  لمدددشة 

تتها رداث سداوات. ولدي ودداة األولدت واللانيدة. أمدا لدي الددشة اللاللدة يترسدعا زجيقدة التعمديط ومد
صددتر  ددجار مددظ نصددارة السعددارص السرددجية بإدخددال ومددط "البيددتاجعجيا" لددي معاهددت إوددتاد  2892

/ السعمدط لحدي يكدعا  دادرا  ومدت تحزديج الدتروس ةالسعمسيظ ويهتص هثا العمط إلي تجهيح السالب
لتددددتريب وتشفيددددثها. ووضددددع االمتحانددددات لمسمبددددة. ولددددي ضددددعد القددددجار الدددددابق أصددددبحب دروس ا

السيتاني ت خث مظ الدتروس السقدجرة لمبيدتاجعجيا، إذ بدتأت سداوة واحدتة لقدط لدي األسدبعع، ولدي 
ومددت الددتروس لددي الرددا، ولددي الدددشة اللاللددة مددتتها  ة/ السعمسددةالدددشة اللانيددة يسددجا ليهددا السالبدد

ة ومدت التعمديط لدي صدا مترسدة ابتتائيد ة/ السعمسدةراث ساوات لي األسدبعع يسدجا ليهدا السالبد
ومدت أا يددترس درسدا  لددي األسدبعع يهددتص  حجددجة الشذدا،تحدب مجاقبدة مددترس مدظ التجبيددة ومعمدط 

 (.229: 0225التقعيط، ودرسا  آخج لي األسبعع بحزعر مترس لظ التجبية. )دمحم وسهيج، 

 :التجريب السيجاني مفيهم-أوال

سيدددتاني أو يسمدددق بعزدددهط ومدددت التدددتريب السيدددتاني اسدددط التجبيدددة السيتانيدددة أو التدددتريب ال
التسبيقددات السدددمحية، ومهسددا كانددب التدددسية لددإا مفهددعة التجبيددة السيتانيددة والعسميددة يشحرددج لددي 
كعنهددا السجددال التسبيقددي الددثم يتدديس لمسالددب/ السعمددط وضددع السحتددعا الشصددجم لمجانددب السهشددي 
التجبعم معضعع التسبيق الفعمدي وتججستد  إلدت وا دع ممسدعس تحدب إشدجاص مد هميظ مدظ أوزداد 

 (0222يئة التعميسية مسظ لهط خبجة تجبعية جيتة )رامح دمحم وجلات، اله

يسمددق بعزددهط ومددت التددتريب السيددتاني اسددط التجبيددة السيتانيددة أو التددتريب السيددتاني أو و 
التسبيقات التجبعية أو التسبيقات السدمحية، إا وتة شيعع مرسمس محتد لمتاللة ومي الخبدجات 
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عجبيدة لحددب، بدا شداوب لدي المغدة اانحميحيدة مردسمحات ودتة العسمية ليخ ولقا  ومي المغة ال
 Studentتتريخ السا    (Practice Teachingلمتجبية العسمية مظ بيشها مسارسة التعميط )

Teaching  ومهسددا كانددب التدددسية لددإا مفهددعة التددتريب السيددتاني يشحرددج لددي كعنهددا وسميددة ،
تجبعية مشصسة هادلة تتيس لمسمبة السترسيظ مظ خال مجسعوة مظ األنذسة والفعاليدات تسبيدق 
معصط السفاليط والسبادو والشصجيات التجبعية تسبيقا  سمعكيا  ومت الشحع الثم يد دم إلدت إكددا  

لحفايدددات التجبعيدددة السسمعبدددة بعدددت التخدددجج، وذلدددض مدددظ خدددال الخبدددجة العا ةيدددة السالدددب السدددترس ا
والحكيكيددة التددي تتددتتت مددظ خددال التددتريب ومددت التعمدديط، واالحتحددا  السباشددج بالبيئددة السترسددية 

 (.62: 0222السسمق،لجح ومكعناتها لي خال متة زمشية محتدة )

 التدي الحمشيدة الفتدجة تمدض إلدت يج( يذد0222كسدا يعجلد  سدعت ) التدتريب السيدتاني ومفهدعة

 أا يتدتر  السعمسة لمسالبة تتيس دراسية وحتات أو معيشة ساوات ولق ااوتاد بجنامج حتدت لي

 معمعماتد  بهدتص زيدادة السيدتاني العا دع لدي والتعميسيدة التعميسيدة الخبدجات مدظ مختمفدة أنسدا، ومدت

 لدي يدتور مدا كدا ومدت مدع التجكيدح الستشعودة، التعميط ألساليب األساسية السفاليط و،كداب  السهشية

 الفدجص تدعلج الحمشيدة الفتدجة هدث  أا و دت إلدت .مختمفدة سدمعكي  ومعا دا تفاودا مدظ حجدجة الشذدا،

األجدعاد  لدي السعمدط السالدب يسارسدها مخسسدة أنذدسة خال مظ األكاديسي لمتعميط الفعمية لمتججسة
 إودتاد  اانتاجيدة لدي كفايتد  رلدع ومدت وتدداوت  السهشي أدائ  تحديظ إلت تهتص والتي السترسية،

 .التعميط لسهشة

 :التجريب السيجاني فمدفة-ثانيا

يعتبج مبتأ التعمط مظ خال الخبجة أحت السبادو األساسية لي التجبية الحتيلة، ومظ هثا 
 مدظ خالد  تعمدط  عاودت ة/ السعمسدةددتسيع السالبدتالسشسمق يسكظ اوتبار التتريب السيدتاني إزدارا 

 .وأساسيات السهشة ومسارستها وتسبيقاتها
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ولدددي إزدددار ااودددتاد لسهشدددة التعمددديط لدددإا التدددتريب السيدددتاني يعتبدددج الفجصدددة التدددي تهي هدددا 
كميدددات إودددتاد السعمدددط لسابهدددا مدددظ أجدددا وضدددع مدددا اكتددددبع  مدددظ معدددارص ونصجيدددات ومهدددارات 

و،شددجاص د يددق  واتجاهددات معضددع التشفيددث لددي التددتريب السيددتاني ومددت أرض العا ددع تحددب تعجيدد 
ومتخرددذ يكفددا لهددط تغثيددة راجعددة مشاسددبة تددداوتهط ومددت تعددتيا سددمعكهط التعميسددي وتسددعيج  
وتذدددجيعهط ومدددت اختيدددار وتسبيدددق وتقيددديط مدددا يجونددد  مشاسدددبا مدددظ زدددجع تدددتريخ وتقشيدددات تجبعيدددة 
متعددتدة واكتدددا  الحفايددات والسهددارات التددي تتسمبهددا السهشددة مددظ خددال البحددة والتحميددا نصجيددا 

كيدددا كسدددا يتددديس التدددتريب السيدددتاني لمسالدددب/ السعمدددط لدددجص التفاودددا مدددع ودددتد مدددظ السعا دددا وتسبي
التعميسيددة السشصسددة والسخسسددة والسعجهددة مددظ أجددا تحويددتهط بسجسعوددة مددظ السعددارص والسهددارات 
واالتجاهددات التددي تددداوتهط ومددت أداد وسمهددط باوتبددارهط معمسدديظ ومدددئعليظ وددظ إدارة الشذددا، 

عجيدد  وتقددعيط متابعددة سددمع  األزفددال والسسارسدديظ والسذدداركة السجتسةيددة الفشددي و،دارة الرددا وت
( التدددتريب السيدددتاني 0229وتتشددداول )مدددي ندددعر، . (0228الفعالدددة )ليمدددة حددددشي، ياسدددج لدددعزم، 

)لمدددفة وأهسيتدد  وأهتالدد ( حيددة يعتبددج مبددتأ الددتعمط مددظ خددال الخبددجة أحددت السبددادو األساسددية لددي 
السشسمدددق يسكدددظ اوتبدددار التدددتريب السيدددتاني إزدددارا يددددتسيع السالدددب/ التجبيدددة الحتيلدددة، ومدددظ هدددثا 

 .السعمط مظ خال  تعمط  عاوت وأساسيات السهشة ومسارساتها وتسبيقها

 :ةالسعمس /ةأىجاف وأىسية وأسذ التجريب السيجاني في إعجاد الطالب

مهشدددة التعمددديط التدددتريب السيدددتاني يعدددت أساسدددا ليودددتاد التجبدددعم والتعامدددا الحكيقدددي مدددع          
مددظ  االسدددتقبا إمكاناتهدد لسعمسددةومذدكاتها الستشعوددة، كسددا يسلددا لددي ذات الع ددب تججبددة تحذددا 

حيددة القددترة ومددت تحسددا أعبدداد التعمدديط بجددتارة وحسدداس وتسكددظ، ومددتا اسددتساوت  التددتريج لددي 
الدت، مظ خال تعشيف السادة العمسية ييسا يفيتهط لي حياتهط اليعمية ويحدتد )يدانط وخ اتاميثه
 :( أهتاص التجبية السيتانية لي220، 222: 0228
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السهارات الازمة التي تتسمبها زبيعة وسا السعمط، التترج لي  ة/ السعمسةإكدا  السالب .2
 .اكتدابها ابتتاد مظ السهارات الدهمة إلت أكلج تعقيتا مظ خال السسارسة

البحددة الشصجيددة لددي مددظ مبددادو ونصجيددات تجبعيددة لددي أرشدداد  ة  السالبددتددتسبيددق مددا تعمس .0
 .السيتاا العا عي

 .لتعجص وشاصج السع ا التعميسي لي العا ع السترسي ة/ السعمسةإتاحة الفجصة لمسالب .3

 .الكتذاص  ترات  و،مكانات  التعميسية ة/ السعمسةإتاحة الفجصة لمسالب .2

 .تعجص البيئة السترسية وظ  ج  .5

 .مهارات التقعيط الثاتي ةالسعمس ةإكدا  السالب .6

 .السشاهج التراسية لي السجحمة التي يتتر  ليهااوجص  .7

 .لمتعاما مع أوزاد هيئة التعميط بالجوضة ة/ السعمسةإتاحة الفجصة لمسالب .8

لدبعر االتجاهدات اايجابيدة نحدع مهشدة التعمديط ملدا الرددبج  ة/ السعمسدةاكتددا  السالبد .9
ات والتحسددددا والقدددددترة ومدددددت اتخدددداذ القدددددجار وااخددددداص والرددددتع وييجهدددددا مدددددظ االتجاهددددد

 .اايجابية

إتاحدددة الفجصدددة لمسذدددجص والسعمدددط الستعددداوا لتقدددعيط السالدددب السعمدددط، و،بدددتاد نقدددا، القدددعة   .22
 .والزعا والعسا ومت تعحيح جعانب القعة وتالي جعانب الزعا

 .تعليج أو تهيئة السشاخ الثم يبتأ يي  ااحداس بالسدئعلية الحاممة نحع مهشية التعميط .22

السيددتاني إلددت أهسيددة األهددتاص التددي يدددعت إلددت تحكيقهددا و،لددت مددا وتججدع أهسيددة التددتريب 
يحاولد  مددظ سددت الفجددعة بديظ الشصجيددة والتسبيددق، إضددالة إلددت أند  يشدددجط مددع االتجاهددات التجبعيددة 
السعاصجة لي وسمية إوتاد السعمسيظ وتتريبهط لثا تججع مكان  التتريبي السيتاني بالشدبة لمسالب 

 :السعمط إلت أن  يعسا ومت
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 .بجعانب العسمية التجبعية لي الجوضة وداخا حججة البحة ة/ السعمسةتعجيف السالب .2

يهيددا الفجصددة أمامدد  لتججسددة السعجلددة الشصجيددة والسبددادو واأللحددار التجبعيددة إلددت معا ددا  .0
 .تتريدية

مداوتت  ومت التحيف مع السعا ا التجبعية، مسا ي دم إلت إزالة الحليدج مدظ السخداوص  .3
 .بتاية تتريب  بالتتريجالتي يذعج بها لي 

كدي تشسدع لتيد  مهدارات التعمديط السسمعبدة  ة/ السعمسةتعليج لجص لمتتريب السعج  لمسالب .2
 .وتداوت  ومت تحعيظ اتجاهات وميعل إيجابية نحع السهشة

تذجيع  ومت معاجهة السذكات التي يتعجض لها مظ خال التتريب العسمي واكتدا   .5
 .الخبجة السباشجة

 .وزجع تفحيجهط وميعلهط األزفالالحايية لتعجص أنسا، سمع  مشح  الفجصة  .6

مذددددداركت  لدددددي األنذدددددسة السترسدددددية ومحاولتددددد  ل نذدددددسة الاصدددددفية السجتبسدددددة بسجدددددال  .7
 .تخرر  واكتدا  القترة ومت تشصيسها

( إلددى أن أىددم أىددجاف التددجريب السيددجاني 2008ويهسدد   2003يذدديخ )سددميسان و 
 تتخكد في التالي:

  الزددجورية الخاصددة بددالتعميط، ملددا ااوددتاد والعددجض الجيددت لمددتروس، اكتدددا  السهددارات
 استختاة العسائا التعميسية، صياية األسئمة واستختامها بذكا صحيس.

 .تشسية الحفايات السهشية والذخرية لمسا  كسعمسيظ 
 .تشسية االتجاهات اايجابية نحع مهشة التعميط 
 ثم سيسارس يي  مهشة السدتقبا.ومت الجع السترسي ال ة/ السعمسةتععيت السالب 
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 لسسارسددة التسبيددق العسمددي ل سددخ الشصجيددة التددي تمقاهددا السددا   ةإتاحددة الفجصددة لمسالبدد
 بالحمية.

 .اكتدا  مهارات الشقت والتقعيط الثاتي 
  ومت التعاما مع الشصاة السترسي وتحسا السد وليات  السعمسات/ السالباتتشسية مهارات

 مفة داخا الجوضة.السخت ةوأداد أدوار السعمس
 .اادارة الجيتة لمبيئة الرفية 
  االسدددتختاة األملدددا لدددي العا دددع العسمدددي السدددتجاتيجيات التعمددديط السشاسدددبة والستشعودددة وكدددثلض

 أساليب التقعيط السشاسبة لسبيعة السجحمة.
 .تعشيف تحشعلعجيا التعميط السشاسبة 

شذدددعدة مدددظ التدددتريب إا السسمدددب األساسدددي والغايدددة الس( 269، 0223وتدددجم وبدددت   )
السيتاني لي بجامج إوتاد السترسيظ لي كميات التجبية هع تشسية أدوار مترس السدتقبا ومهارات  
الازمددة لسسارسددة التعمدديط الرددفي مددظ خددال إزددار وشيفددي يجتحددح ومددت نصددجة واعيددة سددميسة وددظ 

ويسكظ إجسال األهتاص التي تددعت التدتريب .السشصعمة التجبعية بكا أبعادها ودور السترس ليها
 :وهي اآلتي السعمسات السالباتالسيتاني لتشسيتها وشت 

 .التعجص ومي الجع االجتساوي لي الجوضة وتحقيق التحاما األكاديسي والسهشي .2

تدددعليج الفجصدددة اتقددداا السهدددارات األساسدددية لمتدددتريخ بكفدددادة ومعايذدددة العا دددع التعميسدددي  .0
 .بجمت 

اايجابي نحع مهشة التعمديط وكدا مدا يتردا بهدا، مدظ خدال زيدادة الدعوي  تشسية االتجا  .3
 .السهشي وشت السمبة السترسيظ

السذدداركة اايجابيددة لددي المجدداا والسجددالخ واألنذددسة السترسددية، السدديسا ييسددا هددع وا ددع  .2
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 .ضسظ معالب  وميعل  و ترات 

 .التعجص ومت دور اادارة السترسية ومد ولياتها .5

إلدت وا دع  السعمسدة ةالسفاليط التجبعية والدديكعلعجية التدي تعمسهدا السالبدتججسة السبادو و  .6
 .يسبق وسميا  

ألداد مهامددد  لدددي الحيددداة السترسدددية، وبشددداد اللقدددة والعحيسدددة لدددي  السعمسدددة ةتتهيدددا السالبددد .7
 .شخريت 

تشسيددة مهاراتدد  الثاتيددة والتعددجص ومددت خرددائذ السمبددة ومذددكاتهط والتفاوددا معهددا بسددا  .8
 يشاسبها.

 التجريب السيجاني: مخاحل

عت التتريب السيتاني محعرا  مظ أهط محاور ااوتاد السهشي لمسترسديظ هدي ال تقدا ودظ ي
إودددتاد  التخرردددي، و،ذا كددداا التعمددديط ومسدددا  ولشدددا  لدددي آا واحدددت، لدددإا التدددتريب السيدددتاني تذدددكا 

السمبة السترسعا  الجاا الفشي مظ وسمية التعميط، لالتتريب السيتاني تسلا مختبجا  تجبعيا  يقعة ب 
بتسبيق السبادو والشصجيات التجبعية والفشية ومت نحع أدائي وهدي السةيدار الحكيقدي لمحكدط ومدي 

 متم نجاح ااوتاد بذكي  التخرري والسهشي.

إن بخنامج التجريب السيجاني التي تقهم كميات التخبية بتشفيحه يشبغي أن يتزسن سدب  
 مخاحل أساسية عمي الشحه اآلتي:

 .السجحمة األولت: مجحمة التهيئة السعجيية )الشصجية( لمسالب السترس 

 .السجحمة اللانية: مجحمة وجض الشساذج ومذاهتة ألاة الفيتيع السدجا 

 .السجحمة اللاللة: السجحمة العسمية لمتتريخ السرغج 
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 .السجحمة الجابعة: مجحمة السذاهتات الحية داخا متارس السذاهتة أو التتريب 

 الخامدة: مجحمة التعميط الفعمي لمسالب السترس. السجحمة 

 .السجحمة الدادسة: مجحمة التقعيط والشقت البشاد لمتتريخ 

 .(207: 0225)دمحم وسهيج،  السجحمة الدابعة: مجحمة التقعيط الذاما لمتجبية العسمية 

 :أىسية تطهيخ بخنامج التخبية السيجانية

والتجبيدددة السيتانيدددة خاصدددة إلدددت السجاجعدددة مدددظ السهدددط أا يخزدددع بجندددامج إودددتاد السعمدددط 
(، 0226والتسعر بذكا دورم ويتلع إلت ذلض وتد مدظ السبدجرات مشهدا مدا أشدار إليد  )نرديج، 

 :وهي

 .ترعر األداد الحالي لمسعمط .2

تتكيددت البحددعث والتراسددات ومددت أهسيددة تددعليج السدددتعيات السةياريددة شددجزا لتسددعيج أداد  .0
 .السعمط

والتسبيق سعاد لي إوتاد السعمدط لدي مجحمدة مدا  بدا الختمدة أو وجعد لجعة بيظ الشصجية  .3
 .لي تتريب  أرشاد البحة

زيدددادة االهتسددداة بزدددجورة تسدددعيج وتحدددتية التعمددديط،  بدددا الجدددامعي والجدددامعي لسعاجهدددة  .2
 .التحتيات الشاجسة وظ متسمبات العرج

 .حاجة سعع العسا إلت نععية خاصة مظ السعمسيظ متربة تتريبا  متسيحا   .5

اة السجتسع العالسي السعاصج بعج  واة، والتعميط العالي بعج  خاص ومت ضجورة مشاد .6
 .تحقيق الجعدة الذاممة لي التعميط

 .الحاجة السدتسجة لمسعمط إلت التسعيج والتحتية .7
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( دور التخبيدددة السيجانيدددة فدددي إعدددجاد الطالدددب/ 1992ويمخدددص )حددددان ، حددددان، 
 :السعمم في

كتدا  الحفادة الازمة لتخسيط التروس، و،دارة الشذدا، مداوتة السالب/ السعمط ومت ا .2
 .وتقعيط وسمية التعميط

مداوتة السالب/ السعمط ومت اكتدا  اتجاهات معجبة نحدع األزفدال والجوضدة ومهشدة  .0
 .التعميط

مداوتة السالب/ السعمط ومت تعجص مكعنات الشصاة السترسي والتفاوا السشصدعمي بديظ  .3
 .هث  السكعنات

 .السالب/ السعمط ومت اكتدا  بعر الدسات الذخرية الهامة لسهشتهطمداوتة  .2

 .مداوتة السالب/ السعمط ومت اكتدا  الحفايات الازمة لختمة البيئة .5

باستختاة العسائا العمسيدة السختمفدة بغدجض جسدع التراسدات والبحدعث  ةالباحل ب ام و ت
ذات العا ددة بسعضددعع البحددة الحاليددة وذلددض ارددجاد هددث  البحددة وتعددجص مددا تعصددمب إليدد  مددظ 
نتائج وما  تمت  مظ تعصيات وذلض مظ أجا االسدتفادة مشهدا لدي جعانبهدا السختمفدة ومدا أسدفجت 

السجاجعدة التقييسيدة لمتراسدات الددابقة التدي وتحذدا جهدا. وش  مظ نتائج ومدظ ردط الدجبط بديظ نتائ
ت كددت ندددترتها  زالبدددات كميددة التجبيدددة لمسفعلددة السبكدددجةتعجضددب لسعضدددعع التددتريب السيدددتاني لددتا 

بذدكا واضدس ومدت السددتعا السحمدي، وولجتهدا ومدت مددتعا التراسدات العجبيدة واالجشبيدة، مبيشدا  
 لبعر هث  التراسات: لي ما يتتي استعجاضا  

 :ومن الجراسات التي وق  االختيار عمييا ما يمي

إلت التعجص ومت الرععبات التي تعجهها زالبدات  (0229نعص السجوي) هتلب دراسة
الدشة اللاللة رياض األزفال لي كمية التجبية لي جامعة البعدة، وتدط اوتسداد السدشهج العصدفي ، 
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التددي تعاجدد  السالبددات والتددي حيددة تددط ترددسيط اسددتبانة تزددسشب رارددة محدداور تسلددا السذددكات 
تتعمق بد )الجامعة ، الجوضة ، السذجص(، وتط تعزيع االستبانة ومت ويشة مدظ السالبدات تسلمدب 

زالبة، وكذفب البحة أا السذاكا السجتبسة بالسذجص كانب أبجز هث  السذدكات لدي  75لي 
الجيداض الستعاوندة،  وتة اهتساة السذجليظ بالسذكات التي تعجهها السالبات أرشداد وجدعدهط لدي

ولددي السجتبددة اللانيددة جددادت السذددكات السجتبسددة بالجيدداض الستعاونددة وتسلمددب السذددكمة الجئيدددية 
لدددي هدددثا السجدددال بدددالقيعد السفجوضدددة مدددظ  بدددا بعدددر الجيددداض ومدددت السذدددجليظ والسالبدددات، أمدددا 

ة لددي وددتة السجتبددة اللاللددة لحانددب السذددكات السجتبسددة بددتور الجامعددة وتسلمددب السذددكمة األساسددي
وضددعح العجبددات السعكمددة لمسالبددات لددي الجوضددة الستعاونددة مددظ خددال خسددة التددتريب السيددتاني، 
وتط التعصا إلت وتد مظ السقتجحات مظ أهسها وضع دليا معتست مظ  با كمية التجبيدة يعضدس 
مدددد وليات السذدددجص التجبدددعم والجيددداض الستعاوندددة والحميدددة لدددي مقدددجر التدددتريب السيدددتاني ويزدددط 

 .واضحة لي وسمية التقعيطآليات 

لمحذددا وددظ مذددكات التجبيددة السيتانيددة ( 0226نددعص ومددي وبددت العاحددت ) دراسددةهددتلب 
التدددي تعددداني مشهدددا زالبدددات التجبيدددة السيتانيدددة بالسددددتعا الددددابع ريددداض األزفدددال، و دددت  ددددسب 
السذددددكات إلددددت خسددددددة مجدددداالت هدددددي مجددددال شخردددددية السالبددددة السعمسدددددة، ومجددددال الجوضدددددة 

مجال السعمسة الستعاونة ومجال السذجلة األكاديسية ومجال زجيقدة التعمديط، وزبقدب الستعاونة، و 
البحة استبانة تحتعم ومت السجاالت الخسدة ضسب خسخ وراريظ عبارة بعا ع سدبع عبدارات 

زالبدة مدظ زالبدات التجبيدة السيتانيدة بالسددتعا الددابع بقددط  52لحا مجال ومدت ويشدة مقدتارها 
 (SPSS) التجبية بالسحاحسية، و ت تط السعالجة ااحرائية بعاسسة بجنامج رياض األزفال بكمية

لمحردددعل ومدددت الستعسدددسات الحددددابية واألوزاا الشددددبية واالنحدددجاص السةيدددارم والشددددب السئعيدددة 
لتفدددديج نتددددائج البحددددة، و دددت تعصددددمب البحددددة الحاليددددة لاتدددي: تجاوحددددب الستعسددددسات الحدددددابية 

لدي حدتها األدندت(،  0.29لي حتها األومدت و 0.95ية بيظ )لسجاالت مذكات التجبية السيتان
لالسذددكات التددي تعاجدد  السالبددات السعمسددات لقدددط ريدداض األزفددال لددي كميددة التجبيددة بالسحاحسيددة 
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لددي التجبيددة السيتانيددة هددي ولقددا لمتجتيددب التشددازلي التددالي: السذددكات الستعمقددة بتخسدديط الددترس، 
تعاوندددة، ردددط السذدددكات الستعمقدددة بالسذدددجلة األكاديسيدددة، يميهدددا السذدددكات الستعمقدددة بالجوضدددة الس

والسذددددكات الستعمقددددة بذخردددددية السالبددددة السعمسدددددة، ومتعسددددسها الحددددددابي، وأخيددددجا السذدددددكات 
 .الستعمقة بالسعمسة الستعاونة لي الجوضة السزيفة لمسالبات

إلدددت التعدددجص ومدددت أبدددجز السعع دددات األكاديسيدددة،  (0220دراسدددة ليفددداد البدددداة)هدددتلب 
دارية والتشصيسية مظ وجهة نصج السالبدات والسذدجلات. وهدتلب إلدي تحتيدت مدا إذا كداا هشدا  اا

لددددجوع دالددددة إحرددددائيا  بدددديظ آراد السالبددددات والسذددددجلات حددددعل السعع ددددات األكاديسيددددة وااداريددددة 
والتشصيسية لمتتريب السيتاني. كسا هتلب البحة إلت الحذا وظ أهط الفجوع لدي آراد السالبدات 

 ددات األكاديسيددة وااداريددة والتشصيسيددة وذلددض بحدددب نددعع الجوضددة . وبحدددب السدددتعا لددي السعع 
التراسددددي. ولقددددت تددددط اسددددتختاة السددددشهج العصددددفي التحميمددددي الددددثم يعتسددددت ومددددت تحميددددا السعع ددددات 
األكاديسية ,اادارية والتشصيسية التي تعاج  السالبات أرشاد لتجة التتريب السيتاني لي  دط التجبية 

( مذددجلة مددظ مذددجلات التددتريب السيددتاني و)  06فددال . و ددت تحعنددب العيشددة مددظ ) وريدداض األز
( زالبدددة مدددظ زالبدددات التدددتريب السيدددتاني بجامعدددة السمدددض سدددععد. وتسلمدددب أداة البحدددة لدددي  068

استبانة السعع ات اادارية والتشصيسية واألكاديسية لتا زالبات التتريب السيدتاني . وتحعندب لدي 
مفجدة لمسعع ات اادارية  22مفجدة لمسعع ات األكاديسية و 22مفجدة ) 05صعرتها الشهائية مظ 

والتشصيسيددددة لحددددا مددددظ السالبددددات والسذددددجلات(. ولقددددت تددددط التحقددددق مددددظ أسددددئمة البحددددة باسددددتختاة 
األسددداليب ااحردددائية التاليدددة: اختبدددار "ت" لعيشتددديظ مددددتقمتيظ وتحميدددا التبدددايظ أحدددادم االتجدددا  

تجابات ألجاد ويشدة البحدة نحدع معع دات التدتريب السيدتاني، وكدثلض لتحتيت داللة الفجوع بيظ اس
زجيقة شيفي  لمسقارنات البعتية. و ت أسفجت نتائج البحدة ودظ اتفداع بديظ السالبدات والسذدجلات 
ومت أا السالبة تعاج  صععبات لي الجسع بديظ التدتريب السيدتاني ودراسدة السقدجرات لدي لردا 

حدددة ودددتة مجاوددداة بعدددر الجوضدددات لصدددجوص السالبدددات دراسدددي واحدددت. و دددت أوضدددحب نتدددائج الب
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الساديدة، ووددتة تدعالج العسددائا التعميسيدة لددي الجوضدات، بااضددالة إلدت وجددعد تبدايظ واضددس بدديظ 
السذجلات لي معتالت تقعيط السالبات الستتربات. وأشارت نتدائج البحدة إلدت ودتة وجدعد لدجوع 

ي محددعر السعع دات األكاديسيدة، كسددا دالدة إحردائيا  بدديظ متعسدط درجدات السالبددات والسذدجلات لد
أشددارت إلددت وجددعد لددجوع دالددة إحرددائيا  بدديظ متعسددط درجددات السالبددات والسذددجلات لددي محددعر 
السعع دددات ااداريدددة والتشصيسيدددة لردددالس السذدددجلات ومدددت التدددتريب السيدددتاني. كسدددا أسدددفجت نتدددائج 

ة وريداض الجامعدة البحة وظ وتة وجعد لجوع دالة إحرائيا  بيظ الجوضات الحكعميدة واألهميد
لددي السعع ددات األكاديسيددة وااداريددة والتشصيسيددة مددظ وجهددة نصددج زالبددات التددتريب السيددتاني. كسددا 

( 2كذفب نتائج البحة وظ وجعد لجوع دالدة إحردائيا  بديظ متعسدط درجدات السالبدات تدتريب )
لرددالس  ( لددي محددعر السعع ددات األكاديسيددة، والسعع ددات ااداريددة والتشصيسيددة0وزالبددات تددتريب )
 زالبات تتريب 
 تعاجددد  التددي السذددكات تعددجص إلددت (0222دراسددة مرددسفي خعالددتة واخدددجوا ) هددتلب

 الهاشددسية بالجامعددة لمسفعلددة رانيددا السمحددة كميددة لددي تجبيددة السفددا تخرددذ لددي السعمسدديظ السمبددة
 لقدجة(  50)  ومدت اشدتسمب اسدتبانة بشداد تدط البحة هتص ولتحقيق .التتريب السيتاني لتجة أرشاد

. معمدددط زالدددب(  222)  بمغددب ويشدددة ومددت االسدددتبانة تسبيدددق وتددط مجددداالت، سددب ومدددت معزوددة
: بالتجتيدددب هدددي السعمسددديظ السمبدددة تعاجددد  التدددي التدددتريب السيدددتاني مذدددكات الشتدددائج أا وأشهدددجت

السعمدط،  السالدب وشخردية التدتريب السيدتاني، وبجندامج الستعاونة، بالجوضة السذكات الستعمقة
 كسددا أشهددجت. الدتروس وتشفيددث وتخسديط الستعاونددة، والسعمسدة التدتريب السيددتاني، ومددت وااشدجاص
 تعدددحا  التدددتريب السيدددتاني مذدددكات متعسدددسات بددديظ إحردددائية داللدددة ذات لدددجوع  وجدددعد الشتدددائج

 ا تدددجح الشتدددائج ولدددي ضدددعد. لمسمبدددة التجاكسدددي لمسعدددتل يعدددحا  أردددج يعجدددت لدددط حددديظ لدددي لمجدددشخ،
 اسدددتجاتيجيات العالسيدددة ووضدددع السعددداييج ضدددعد لدددي السيدددتانيالتدددتريب  بجندددامج تسدددعيج البددداحلعا 
 و،جدجاد الجوضة، بتور ييسا يتعمق وخاصة السعمسيظ السمبة تعاج  التي السذكات ومت لمتغمب
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 .السذكات هث  بجعانب السترمة البحعث مظ السحيت

( دراسددة هددتلب إلددت التعددجص ومددت مذددكات التسبيددق  0229أجددجا )دمحم أحسددت شدداهيظ،
اني التدددي يعاجههدددا التارسدددعا لدددي جامعدددة القدددتس السفتعحدددة أرشددداد لتدددجة التدددتريب ووا تهدددا السيدددت

بددبعر الستغيددجات الشععيددة )الجددشخ، والتخرددذ(، والتفاوددا بيشهسددا، وتحكيقددا لددثلض زددعرت أداة 
( لقددجة معزوددة ومددت أربعددة مجدداالت، زبقددب ومددت ويشددة زبكيددة وذددعائية 22لمتراسددة تزددسشب )

ة، أخددثت مددظ خسددخ مشددازق تعميسيددة بسجيقددة السعايشددة العشقعديددة . دارسددا ودارسدد 026حجسهددا 
وأشهددجت الشتددائج أا تجتيددب السذددكات التددي يعاجههددا التارسددعا كدداآلتي : مجددال دور السذددجص 

زمبدة الجوضدة الستعاوندة،  اكاديسي، لسجدال الجوضدة الستعاوندة، ردط مجدال خسدة التعمديط، وأخيدجا  
لددة إحرددائيا بدديظ الجشددديظ مددظ حيددة السذددكات التددي كسددا أشهددجت الشتددائج إا هشددا  لجو ددا دا

تعاجههط لي التسبيق العسمي، إذ تعاني ااناث مظ هث  السذكات بترجة اومت مظ الدثكعر لدي 
كالددة السجدداالت، وكانددب معاندداة التارسدديظ ضددسظ تخررددي الجياضدديات والمغددة العجبيددة أوسددق 

لمتفاوددا بدديظ الجددشخ والتخرددذ  مشهددا لددي التخررددات األخددجا . ولددط تصهددج الشتددائج أرددجا داال
 .ومت السذكات التي يعاجهها التارسعا أرشاد التسبيق السيتاني

( لقدت  داة بتراسدة هدتلب إلدت تقدعيط 0229أما )يعسا وبت القادر أبع شدشتم وآخدجوا، 
زالبدددا 96بجندددامج التدددتريب السيدددتاني لدددي جامعدددة الحر ددداد الخاصدددة، وتتلفدددب ويشدددة البحدددة مدددظ 

 59وزالبة تط اختيارهط بالسجيقة القرتية، وكاندب أداة البحدة السددتختمة اسدتبانة تحعندب مدظ 
 ها ورباتها، وأشهجت الشتائج إا تقعيط السمبدة لسجداالت بجندامج التدتريب لقجة تط التحقق مظ صت

السيتاني كاا ومت الشحع التالي : احتا مجال تقدعيط مذدجص التدتريب السيدتاني السجتبدة األولدت، 
لدددالسعمط الستعددداوا، ردددط إجدددجادات بجندددامج التدددتريب السيدددتاني، لالجوضدددة الستعاوندددة، وأخيدددجا مدددتيج 

كسدددا أشهدددجت الشتدددائج ودددتة وجدددعد لدددجوع ذات داللدددة إحردددائية لدددي تقدددعيط  الجوضدددة الستعاوندددة .
السمبة السعمسديظ لبجندامج التدتريب السيدتاني، تعدحا إلدت جدشخ السالدب السعمدط والسعدتل التجاكسدي 
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ككددا، أمددا بالشدددبة لسشسقددة التددتريب لقددت أشهددجت البحددة لجو ددا ذات داللددة إحرددائية لددي تقددعيط 
 .عاونة، ولط يكظ لها تتريج لي با ي السجاالتالسمبة لسجال متيج الجوضة الست

( لقددت أججيددا دراسددة هددتلب إلددت معجلددة السذددكات 0227أمددا )دمحم خسدديخ وبددداة يددانط، 
التددي تعاجدد  السمبددة السعمسدديظ لددي كميددة العمددعة التجبعيددة لعكالددة الغددعث مددظ وجهددة نصددج األزددجاص 

ج التدتريب السيدتاني أرشداد لتدجة ( مدظ السمتحقديظ ببجندام88الستعاونة، وتحعنب ويشة البحة مدظ )
( لقجة معزوة ومت أربعة مجداالت. وأشهدجت 66التسبيق العسمي مظ خال استبانة مكعنة مظ )

نتددائج البحددة وددتة وجددعد مذددكات حددادة تعاجدد  السمبددة السعمسدديظ أرشدداد التسبيددق السيددتاني مددظ 
اشددجاص التجبددعم، وجهددة نصددج السذددجليظ ومددتيجم السددتارس الستعاونددة والسعمسدديظ لددي مجدداالت ا

و،دارات الستارس، والسعمط الستعاوا، لدي حديظ تعجدت مذدكات حدادة لدي السجدال األول الخداص 
بتشصددديط البجندددامج، وبيشدددب البحدددة ودددتة وجدددعد لدددجوع لدددي وجهدددة نصدددج األزدددجاص الستعاوندددة نحدددع 
 السذكات التي تعاج  السمبة الستعمسيظ تعحا لستغيجات الجشخ، ومكاا العسا، لدي حديظ تعجدت
لدددجوع ذات داللدددة لستغيدددج العشيفدددة ولرددددالس السذدددجليظ ومدددت مجددداالت إدارة السدددتارس والسعمددددط 

 .الستعاوا 

( راسددددة هددددتلب إلددددت تقددددعيط بجنددددامج التددددتريب 0227أجددددجا )دمحم وبددددت الفتدددداح شدددداهيظ، 
السيتاني لدي جامعدة القدتس السفتعحدة مدظ وجهدة نصدج السمبدة السعمسديظ، و دت سدعب البحدة إلدت 

نصددج السمبددة لددي محدداور متعددتدة، شددسمب : أهددتاص البجنددامج وخسعاتدد ،  الع ددعص ومددت وجهددات
زالبدا معمسدا،  389وأدوار إدارة الجوضة، وأدوار السعمط الستعاوا، و ت تحعنب ويشة البحة مظ 
زالبدددا، أم :  2557تدددط اختيدددارهط وذدددعائيا ولدددق التعزيدددع السبقدددي مدددظ مجتسدددع البحدددة، والبدددال  

وجهدددات نصدددج السمبدددة السعمسددديظ، اسدددتختمب اسدددتبانة  %، ولمحردددعل ومدددت 05بشددددبة و دددترها 
ندددخة مشهدا، ويعددت  365لقددجة معزودة إلدت أربعددة محداور، تددط تعزيعهدا، واسدتعادة  63مكعندة مدظ 

إجددجاد وسميددة التحميددا، تددط التعصددا إلددت نتددائج أساسددية مشهددا أا تقددتيجات السمبددة السعمسدديظ ومددت 
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مع وجعد بعدر نقدا، الزدعا التدي تعزودب  استبانة تقعيط البجنامج لي مدتعا التقتيج العالي،
ومددت محدداور االسددتبانة األربعددة، كسدددا تعصددمب البحددة إلددت ودددتة وجددعد لددجوع بدديظ متعسدددسات 
تقدددتيجات السمبددددة السعمسدددديظ ومددددت بجنددددامج التدددتريب السيددددتاني، تعددددحا لستغيددددجات الجددددشخ والحالددددة 

واختيدار الجوضدة،  االجتساعية، والت وجدعد لدجوع ولقدا لستغيدجات الحالدة العشيفيدة، والتخردذ
 .وأبعاد االستبانة

( بتراسددة لمتعددجص ومددت مذددكات التسبيددق السيددتاني التددي 0226و دداة )صددالس هشددتم، 
تعاجدد  السمبددة السعمسدديظ لددي تخرددذ معمددط الرددا لددي الجامعددة الهاشددسية خددال لتددجة التسبيددق 

سددديظ ( زالبدددا وزالبدددة هدددط جسيدددع السمبدددة السعم53السيدددتاني، مدددظ خدددال اسدددتبانة زبقدددب ومدددت )
.  0220/0222السدددجميظ لددي مقددجر التددتريب السيددتاني لددي الشذددا، اللدداني مددظ العدداة التراسددي 

وأشهجت نتائج البحة إا أهط مذكات التسبيق السيتاني التي تعاج  السمبة السعمسيظ هي ومت 
التجتيددب: السذددكات الستعمقددة بالجوضددة الستعاونددة، وااشددجاص ومددت التددتريب السيددتاني، وبجنددامج 

تريب السيتاني، والسشاهج السترسية السقجرة، وتاميث الجوضة الستعاوندة، كسدا أشهدجت الشتدائج الت
أيزددا وددتة وجددعد لددجوع دالددة إحرددائيا بدديظ متعسددسات مذددكات التسبيددق السيددتاني تعددحا إلددت 

 .جشخ السمبة ومعتالتهط التجاكسية

أرشدداد لتددجة ( "حاجددات السالبددات الستددتربات 0226ه( )2206دراسددة بددع خ وبارويددتة )
 تمب البحة ."مظ وجهة نصج متيجات الستارس والسعمسات الستعاونات تسبيق التتريب السيتاني

 ائسدددة بحاجدددات السالبدددات الستدددتربات الازمدددة تحكيقهدددا أرشددداد التدددتريب السيدددتاني، وتجتيدددب تمدددض 
الحاجدددات حددددب األولعيدددة كسدددا تتردددعر  مدددتيجات السدددتارس والسعمسدددات الستعاوندددات والسالبدددات. 

( معمسدددة 92( زالبدددة متتربدددة، لدددي كميدددة التجبيدددة لمبشدددات بجدددتة، و)022وكاندددب ويشدددة البحدددة )
( مدددتيجة مترسدددة متعسدددسة ورانعيدددة. ولجسدددع 32متعاوندددة لدددي التخرردددات األدبيدددة والعمسيدددة، و)

( بشتا. و ت أسفجت البحدة ودظ نتدائج 22بيانات البحة استختمب االستبانة والتي تحعنب مظ )
 :متعتدة كاا أبجزها
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حاجات السالبدات الستدتربات أرشداد لتدجة التدتريب السيدتاني متعدتدة والتدي أبجزتهدا البحدة  .2
لددي رارددة محدداور هددي: تشصدديط وسميددة التددتريب السيددتاني، إمكانيددة تحقددق أهددتاص بجنددامج 
التددتريب السيددتاني لددي الفتددجة الحمشيددة السحددتدة لدد ، وسميددات ااشددجاص والستابعددة التاخميددة 

 .تريب السيتانيوالخارجية أرشاد الت

جددداد تجتيدددب الحاجدددات لمستدددتربات متبايشدددا بددديظ كدددا مدددظ مدددتيجات السدددتارس، والسعمسدددات  .0
 .الستعاونات، والسالبات

ولي ضعد نتائج البحة  دتمب الباحلتداا مجسعودة مدظ السقتجحدات السفيدتة والتدي تددهط  .3
 :لي تسعيج بجنامج التتريب السيتاني لي كمية التجبية لمبشات لي جتة ومشها

 .إوادة الشصج لي الجانب العسمي مظ خسط بجنامج كميات التجبية لمبشات .2

 .إسشاد ااشجاص ومت بجنامج التتريب السيتاني إلت لجشة متخررة لي السجال .0

إجدددجاد لقدددادات بددديظ السالبدددات والسذدددجلات ومدددت التدددتريب السيدددتاني لسشا ذدددة مذدددكات  .3
 .التتريب السيتاني

حة الدابقة بالججعع إلت تمض الحاجات وشت ترسيط و ت استعانب البحة الحالية مظ الب
 .أداة البحة الحالي

دراسددة هددتلب إلددت معجلددة العا ددع الحددالي لمتجبيددة  (0225وأجددجا )دمحم وبددت  السخالددي، 
العسمية لي كمية التجبيدة بجامعدة ا ، وتقدتيط بجندامج مقتدجح لتسعيجهدا ويتحدعا هدثا البجندامج مدظ 

اصدددة لمتجبيدددة العسميدددة، ومحتدددعا وزجائدددق التعمددديط ونذدددازات أهدددتاص لمبجندددامج وأهدددتاص وامدددة وخ
تعميسيدة وأسدداليب تقدعيط. وأشهددجت نتدائج البحددة أا الشصدداة السسبدق حاليددا لمتجبيدة العسميددة يعدداني 
مددظ سدددعد ااشدددجاص والستابعدددة مدددظ الحميدددة، و مددة السدددتة السحدددتدة لمتجبيدددة العسميدددة، ويمبدددة الجاندددب 

السمبدددة السعمسددديظ لدددي الجدددانبيظ األكددداديسي والتجبدددعم،  الشصدددجم ومدددت الجاندددب العسمدددي لدددي إودددتاد
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 .ووجعد تعارض بيظ السحتعا األكاديسي والتجبعم الثم يترس لي الحمية والعا ع السيتاني

 :التعقيب عمى الجراسات الدابقة

هشا  تعج  كبيج بيظ السد وليظ ومت السدتعا العزشي، والخميجي والعجبي لدي كميدات  .2
وباسددتسجار لددي بجنددامج التددتريب السيددتاني باوتبددار  يسلددا السخددجج التجبيددة تجددا  التسددعيج 

 .التجبعم والسهشي واللقالي الحكيقي لسدتعا وأداد الحميات التجبعية

حصددددددي بجنددددددامج التددددددتريب السيددددددتاني بسجاجعددددددات مدددددددتسجة مددددددظ  بددددددا الجهددددددات العمسيددددددة  .0
 .الستخررة لي السجاكح، واأل داة والمجاا لي كميات التجبية

تسددعيج بجنددامج التددتريب السيددتاني نحددع أبعدداد تجبعيددة متعددتدة لددي كميددات اتجهددب وسميددة  .3
 .لتتابعياالتجبية بحدب الشصاة التجبعم السعتست التحاممي /

هشددددا  محدددداوالت دؤوبددددة مددددظ  بددددا البدددداحليظ لتسددددعيج أدوات مقششددددة لكيدددداس درجددددة أداد  .2
 .السا  /السالبات السعمسيظ أرشاد مسارسة وسمية التعميط لي الستارس

اسدددتختة معصدددط البددداحليظ لدددي دراسدددتهط أرشددداد تقدددعيط بجندددامج التدددتريب السيدددتاني أسددداليب  .5
متعدددتدة ملدددا: الساحصدددة، والسقابمدددة الذخردددية، واالسدددتبانة بغدددجض جسدددع السعمعمدددات 

 .والبيانات الازمة لتحتيت جعانب القعة والزعا لي جعانب البجنامج السختمفة

البداحليظ بعسميدة التقدعيط لبجندامج التدتريب أوصب معصدط التراسدات باالسدتسجار لدي قيداة  .6
السيددتاني باوتبددار  العسدديمة الزددجورية لعسميددة التسددعيج، والعسددا ومددت مدددايجة التسددعرات 

 .العالسية لي وسمية تتريب و،وتاد السالب /السالبة ولق السشهج الحتية

جبيدددة أا معصددط هدددث  التراسددات لدددط يتشدداول تقدددعيط بجندددامج التددتريب السيدددتاني لددت كميدددة الت .7
 -لت حتود ومط الباحلة -لمسفعلة السبكجة بجامعة القاهجة
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تشاولب مجسعوة مظ التراسات الدابقة تقعيط بجنامج التتريب السيدتاني مدظ ودتة محداور  .8
لمتحقددق مددظ لعاليددة كددا محددعر ووا ددة ذلددض بددتور العشرددج البذددجم السددد ول وددظ ذلددض 

ث بجندددددامج التدددددتريب ييسدددددا ركدددددحت دراسدددددات أخدددددجا ومدددددت أدوار أصدددددحا  العا دددددة بتشفيددددد
 .السيتاني

شددسمب ويشددات التراسددات الدددابقة أزجالددا كليددجة لهددا وا ددة مباشددجة بالتددتريب السيددتاني:  .9
السالددب السعمددط، مذددجص التددتريب السيددتاني، السعمددط الستعدداوا، إدارة السددتارس الستعاونددة 

بيددق وتشاولددب البحددة الحاليددة السذددكات التددي تعاجدد  السددا  السعمسدديظ أرشدداد لتددجة التس
السيددتاني مددظ وجهددة نصددجهط ورأيهددط لددي األزددجاص السددد ولة وددظ التددتريب السيددتاني كددعا 

 .السا  السعمسيظ هط محعر التتريب السيتاني

يتزس مظ خال التراسات الدابقة أا هشا  تشعوا واختالا لي هث  السذدكات وتعدتدا  .22
اسددات : السذددجص لددي السجدداالت التددي يسكددظ إا تشددترج تحتهددا ومددظ أهددط مددا تشاولتدد  التر 

 -زبيعددة بجندامج التدتريب السيددتاني -الجوضدة الستعاوندة -السعمدط الستعدداوا  -األكداديسي
 .وتد ساوات التتريب

مددظ هددث  التراسددات  ةالباحلدد تتعددت البحددة الحاليددة مكسمددة لمتراسددات الدددابقة و ددت اسددتفاد .22
ة وتحتيدت لي بشاد اازار الشصجم لمتراسة وصياية السذكمة وتحتيدتها وبشداد أداة البحد

أهتاص البحة لحانب هث  البحة تتكيتا ومت ما جاد لدي العتيدت مدظ التراسدات الددابقة 
وهددددتلب إلددددت تحتيددددت السذددددكات التددددي يعدددداني مشهددددا السددددا  السعمسددددعا أرشدددداد التددددتريب 

  .السيتاني
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   :جخاءات البحث السيجاني ونتائجوإ

اجددجادات البحددة، متزددسشا التعجيددف بسجتسددع البحددة وويشتدد   وصددفا   الجددحديتشدداول هددثا 
الكيدداس السدددتختمة، وخسددعات التحقددق مددظ صددت ها ورباتهددا، ومتغيددجات البحددة،  ومشهجدد ، وأداة 
وودددجض وتحميدددا  األسددداليب ااحردددائية التدددي تدددط اسدددتختامها لدددي البحدددة الحاليدددةكسدددا يتزدددسظ 

 .الشتائج الستعمقة باختبار أسئمة البحة

   اءات البحث السيجاني:أواًل: اجخ 

  البحث: وعيشة مجتس 

زالبدددة مدددظ زالبدددات الفج دددة اللاللدددة والجابعدددة بكميدددة  352و دددت تحعندددب ويشدددة البحدددة مدددظ 
التجبية لمسفعلة السبكجة مسظ يتمقديظ التدتريب العسمدي السيدتاني بجوضدات األزفدال لدت محدالصتي 

 القاهجة والجيحة.

 وقج تهزعت العيشة كسا يمى :

 البحث حدب متغيخ الفخقة الجراسية:وص  عيشة  -1

 الفخقة الجراسية( وصا ويشة البحة حدب متغيج 2حية يعضس الجتول ر ط)

 ( 1ججول رقم) 

 عيشة البحث حدب متغيخ الفخقة الجراسية

 االجسالي الشدبة العتد السدتعا  الستغيج

 352 %22.08 255 الفج ة اللاللة الفج ة التراسية

 %55.70 295 الفج ة الجابعة
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 دت  الفخقدة الجراسديةيتزس مدظ خدال الجدتول الددابق أا ويشدة البحدة بالشددبة لستغيدج 
بشددبة    255تحعنب مظ زالبات لت الفج ة اللاللة والجابعة حية جاد وتد زالبات الفج ة اللاللة 

% (  مدظ اجسدالي ودتد زالبدات 55.35( مظ اجسدالي ويشدة البحدة وتسلدا نددبة )  22.08) 
%(   55.70مدددظ زالبدددات الفج دددة الجابعدددة بشددددبة)  295( و 082الفج دددة اللاللدددة البدددال  ودددتدهظ)

%( مظ زالبات الفج ة الجابعة الاتي بم  وتدهظ 65لي ويشة البحة كسا تسلا ندبة )مظ اجسا
( وحجصب الباحلة ومي تعزيع ألجاد العيشة ومي التخررات السختمفدة لدت الحميدة  وهدي 322)

بجنددامج ريدداض األزفددال وبجنددامج التجبيددة الخاصددة  زبجنددامج المغددة االنجميحيددة وبجنددامج الحزددانة 
 كا تخرذ بعتد متقار .بحية يتط تسليا 

 ثانيًا: اعجاد أداة البحث:
 ىجف االستبانة: -1

استهتلب االستبانة الحرعل ومت البيانات مظ مرادرها األصمية ولثلض  امب الباحلة 
ببشاد استبان  لمتعجص ومي أهط معع ات التتريب العسمي السيتاني مظ وجهة نصدج السالبدات مدظ 

ا اآلدبيدددات العجبيدددة واألجشبيدددة ذات الردددمة بسعضدددعع خدددال ودددتد مدددظ السحددداور والبدددتائا حدددتدته
، ودداوة ومددت التعددجص ومددت بعددر السقتجحددات التددت تدددهط لددت وضددع الترددعر السقتددجح البحددة 

لحددا هددث  السذددكات والتغمددب ومددي أهددط السعع ددات التددي تعاجدد  وسميددة التددتريب السيددتاني، و ددت 
لدددي مجدددال التدددتريب السيدددتاني  امدددب الباحلدددة بشعجيددد  اسدددتبياا مفشدددعح لسجسعودددة مدددظ العدددامميظ 

و ددت احتددعت االسددتبانة وأوزدداد هيئددة التعمدديط والسالبددات وبعددر السعمسدديظ لددي ريدداض األزفددال 
ومت مجسعوة مظ األسئمة، وجسيعها مظ األسدئمة السغمقدة والسحدتدة ااجابدة ولقدا  لسكيداس ر سدي 

( حتت يدها 3إلي ) (2متترج حدب درجة حتورها أو تعالجها أو اال تشاع بها أو تسبيقها مظ )
 ومت ألجاد العيشة تدجيا  تراتهط بت ة، كسا يداوت ومت تحميا ومعالجة البيانات إحرائيا .
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 اعجاد االستبانة األولية: -2

الشصدددجم والتراسدددات الددددابقة ومدددظ خدددال الخبدددجة  األد بعدددت الججدددعع إلدددي  ةالباحلددد ب امددد
لمتعددجص وهددع  وذلددض مددظ أجددا تحقيددق أهددتاص البحددة  اسددتبانة وتسددعيج بإوددتاد ةالسيتانيددة لمباحلدد

لددت  ةالباحلدد تبددتأو ددت ومددي أهددط مذددكات التددتريب العسمددي السيددتاني مددظ وجهددة نصددج السالبددات 
بتراسددة تفردديمية لحددا محددعر مددظ هددث  السحدداور  بتحتيددت السحدداور األساسددية لاسددتبانة ، رددط  امدد

لمحذددا ودظ جعانبد  السختمفدة ، وبعددت ومدت حدت  ، لتحتيدت ودتد الةبددارات أو األسدئمة التدت تحفدت 
لسجسعودددات مدددظ األسدددئمة أو الةبدددارات التدددت تغسدددت كدددا محدددعر مدددظ هدددث   ةالباحلددد بأا تعصدددم

 بتجتيبها تجتيبا  مشسكيا  مجاعيا  اآلتت : بالسحاور ،  ام

 وضع تعميسات محتدة تجشت مظ يجيب ومي  بدهعلة إلت ما يسمب مش  الكياة ب  . د 2

( أمداة ااجابدة جع ااجابة ومت األسئمة و تا  زعيا  ، بعضع وامة ) د مجاواة أال تدتغ 0
 السشاسبة .

 د صياية األسئمة بتسمع  سها ومبدط وبكمسات متلعلة ال تحسا أكلج مظ معشت . 3

 د أال تذتسا الةبارة ومت أكلج مظ لحجة واحتة . 2

 د االبتعاد وظ األسئمة التت تدبب حججا  أللجاد العيشة .  5

لقددت تحعنددب أداة البحدددة مددظ جدددحئيظ، الجددحد األول تزدددسظ البيانددات العامدددة وددظ ويشدددة و 
األداة الستعمقددددة بددددتهط أبعدددداد بددددتهط أبعدددداد عبددددارات األداة الستعمقددددة البحددددة والجددددحد اللدددداني شددددسا 

س وصددا ( يعضدد 0 ) ويعضددس جددتول. مذددكات التددتريب السيددتاني مددظ وجهددة نصددج السالبددات
والددددثم يذددددتسا ومددددت محدددداور األداة الستعمقددددة بددددتهط أبعدددداد مذددددكات الجددددحد اللدددداني ألداة البحددددة 

 التتريب السيتاني مظ وجهة نصج السالبات.
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 (2ججول )
 محاور أداة البحث

 وتد الفقجات السحاور ة
 22 مذكات خاصة بالسالبات 2
 22 مذكات خاصة بالبجامج واألنذسة السقتمة ل زفال 0
 22 السيتانيمذكات خاصة بس سدات التتريب  3
 22 مذكات خاصة بتوزاد هيئة التعميط 2

 22 السجسعع الحمي
 طخيقة الترحيح:

 .يعضس ذلض  ( 3)  والجتولدرجة السعالقة لسعجلة  اللاريتط استختاة التترج 

 ( 3 ججول )
 الثالثيطخيقة اإلجابة عمى أداة البحث حدب التجرج 

 الترجة السعالقةدرجة  ة

 3 معالق 2

 0 حت ماالي  0

 2 ييج معالق 3

 صجق االستبانة:  -3

  Face Validity( الظاىخي ) الخارجي الرجق -1

 مجسعوةتط وجض االستبانة لي صعرتها األولية ومت مجسعوة مظ السحكسيظ وهط 
ريداض األزفدال ومعجهدات لدت مجدال ريداض األزفدال لمتتكدت مدظ  لدي مجدال الخبجاد الدادة

وحددثص مدتا مشاسدبة الةبددارة لمبعدت الدثم صددشفب ييد  ، ومدتا وضددعح ود دة صدياية الةبارة،
وبعددت أا  ،ضددالة أم عبددارة لهددا أهسيتهددا، ولددط تددجد لددي االسددتبانةالةبددارات ييددج السشاسددبة ، و 



 

 جامعة بشي سعيف -كمية التجبية لمسفعلة السبكجة     

263 

 0202(، يعنيع 5)3بحعث ودراسات السفعلة، مجمة    

الةبدارات صدالحة معصدط والقدعا ومدت أا  ط  دتجسعب آراد الدادة السحكسيظ وجت أا معصسهد
بعددر  بحددثلو  وتكدديخ مددا وضددعب مددظ أجمدد ، وأنهددا تشتسددي إلددي كددا محددعر مددظ السحدداور،

تة انتسائهدا لمبعدت الدثم صدشفب ضجورة حثلها لعد الةبارات التي اتفق يالبية السحكسيظ ومي
لقددة مكددجرة بحيددة تددط حددثص الةبددارات التددي لددط تحرددا ومددت ندددبة معالحعنهددا و أنهددا أييدد  
الةبددارات لتحددعا أكلددج سددهعلة ووضددعحا، واوتبددج صددتع  بعددر %، وتددط تعددتيا صددياية82

 السحكسيظ بسلابة الرتع الصاهجم لاستبانة.

 تددط وكددثلض الةبددارات، لددبعر التعددتيا تددط وماحصدداتهط السحكسدديظ آراد ومددت وبشدداد
 الشهائية. الرعرة لي لمتسبيق صالحة أصبحب بحية الةبارات بعر وحثص إضالة

 Internal Consistency Validity صجق االتداق الجاخمي -0

بعدددت التتكدددت مدددظ صدددتع السحتدددعا والدددثم يقردددت بددد  مدددتا تسليدددا عبدددارات االسدددتبانة 
تسلددديا  جيدددتا  لمسدددجاد قياسددد  بهدددا  تدددط حددددا  مدددتا اتدددداع أداة البحدددة مدددظ خدددال حددددا  

باستختاة معاما ارتبا، معامات االرتبا، بيظ الةبارات والسحعر الثم تشتسي ل  كا عبارة 
، ويتط حدا  قيسة معاما ارتبدا، بيجسدعا مدظ العا دة (Person Correlation)بيجسعا 
 التالية:

   

الددترجات السشدداشجة مددظ  yiالددثم يسلددا الةبددارة وتسلددا قدديط  xدرجددات الستغيددج  xiحيددة 
وددتد ألددجاد العيشددة. و ددت  امددب  nوالددثم يتسلددا لددي السحددعر الددثم تشتسددي لدد  الةبددارة و yالستغيددج 

( 2ويعضددس الجددتول )، (202الباحلددة بحدددا  صددتع وربددات الدددتبانة باالوتسدداد ويشددة  ددترها )
 نتائج حدا  معامات االرتبا، بيظ كا عبارة والسحعر الثم تشتسي ل .
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 (2جتول)
 االتداع التاخمي ألداة البحة

مذكات خاصة 
 بالسالبات

مذكات خاصة بالبجامج 
 ةواألنذس

مذكات خاصة 
 بس سدات التتريب

مذكات خاصة بتوزاد 
 هيئة التعميط

معاما  ة
 االرتبا،

معاما  ة معاما االرتبا، ة
 االرتبا،

 معاما االرتبا، ة

2 2.72** 2 2.70** 2 2.85** 2 2.83** 

0 2.76** 0 2.72** 0 2.79** 0 2.80** 

3 2.78** 3 2.65** 3 2.82** 3 2.85** 

2 2.76** 2 2.80** 2 2.82** 2 2.83** 

5 2.82** 5 2.72** 5 2.82** 5 2.82** 

6 2.85** 6 2.76** 6 2.76** 6 2.77** 

7 2.80** 7 2.82** 7 2.80** 7 2.78** 

8 2.83** 8 2.82** 8 2.78** 8 2.69** 

9 2.83** 9 2.77** 9 2.68** 9 2.82** 

22 2.82** 22 2.77** 22 2.73** 22 2.82** 

 (. 2.22دال إحرائيا  وشت مدتعا داللة ) **

يتزس مظ الجدتول الددابق أا جسيدع عبدارات االسدتبياا تدجتبط بدالسحعر الدثم تشتسدي   
( وهددع مددا ي كددت االتددداع الددتاخمي 2.22لدد  بسعامددا ارتبددا، دال إحرددائيا  وشددت مدددتعا داللددة )

 ألداة البحة.

 Reliabilityالثبات 

 ثبات ألفا كخونباخ: -1
( مددظ Cronbach's alphaبسجيقددة ألفددا كجونبدداخ ) Reliabilityتددط حدددا  اللبددات 

 السعادلة: 
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ودتد مفدجدات االسدتبانة أو  Nمعامدا اللبدات بسجيقدة ألفدا كجونبداخ، و α حيدة
متعسددددط قدددديط معددددامات االرتبددددا، بدددديظ مفددددجدات االسددددتبانة أو السحددددعر ̅  السحددددعر، و

Average Inter-Item Correlation مظ خارج  دسة مجسدعع معدامات ، ويحدب
 االرتبددا، بدديظ مفددجدات االسددتبانة أو السحددعر ومددت وددتد مفددجدات االسددتبانة أو السحددعر.

بتسبيقهددا ومددت ويشددة مددظ خددارج ويشددة  ةالباحلدد ب امدد ، كخونبدداخ-ولحددداث ثبددات ألفددا
حيدددة تدددط اسدددتختة معامدددا كجونبددداخ ألفدددا زالبدددة (  202البحدددة األصدددمية مكعندددة مدددظ )

(Cronbach Alpha( ويعضددددس الجددددتول ، ) معدددداما 5 )اللبددددات لسحدددداور أداة  ت
 البحة وكثلض لمسجسعع الحمي.

 (5جتول )
 لسحاور أداة البحة ولمسجسعع الحميمعاما اللبات  

 معاما اللبات محاور االداة  ة

 2.822 مذكات خاصة بالسالبات 2
 2.758 مذكات خاصة بالبجامج واألنذسة السقتمة ل زفال 0
 2.820 مذكات خاصة بس سدات التتريب السيتاني 3
 2.768 مذكات خاصة بتوزاد هيئة التعميط 2
 2.802 مقتجحات لمتغمب ومي أهط مذكات التتريب السيتاني 5

 2.872 السجسعع الحمي
مجتفدع بالشددبة لسحداور تتردا بلبدات  أا أداة البحدة مظ خال الجتول الددابق يتزس

السجسدددعع الحمدددي حيدددة بمددد  معامدددا اللبدددات بالشددددبة لمسجسدددعع الحمدددي لفقدددجات األداة وكدددثلض لدددي 
 صمية لمتراسة.صالحة لمتسبيق لي العيشة األ ( وهثا يجعا مظ االستبانة2.872االستبانة) 
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: تط تسبيق االسدتبانة ومدت ويشدة تججيبيدة مدظ ألدجاد مجتسدع معامل ثبات إعادة التطبيق
( زالبددة، رددط إوددادة االختبددار ومددت نفددخ العيشددة بفددارع أسددبعويظ بدديظ التسبيددق 32البحددة  ددترها )

األول واللاني بهتص استخجاج معاما االرتبا، بيظ التسبيق األول و اللداني ، حيدة بمد  معامدا 
وهكدثا تتكدتت الباحلدة أا االسدتبانة سدة مجتفعدة ومقبعلدة. وهدث  قي  2.75االرتبا، بيظ التسبيقيظ

 ومت درجة والية مظ الرتع واللبات ومظ رط يسكظ استختامها بفعالية لي البحة .

 (6ججول )
 لسحاور أداة البحث ولمسجسهع الكمي  بطخيقة اعادة التطبيق معامل الثبات

معاما ربات اوادة  محاور االداة  ة
 التسبيق

 2.802 بالسالبات مذكات خاصة 2
 2.782 مذكات خاصة بالبجامج واألنذسة السقتمة ل زفال 0
 2.753 مذكات خاصة بس سدات التتريب السيتاني 3
 2.822 مذكات خاصة بتوزاد هيئة التعميط 2
 2.762 مقتجحات لمتغمب ومي أهط مذكات التتريب السيتاني 5

 2.853 السجسعع الحمي
الددددابق أا جسيدددع معدددامات ربدددات اودددادة التسبيدددق جدددادت مجتفعدددة يتزدددس مدددظ الجدددتول 

 تعحز اللقة لت السكياس.

 االستبانة الشيائية: -5

بعددت إجددجاد بعددر التعددتيات ومددت عبددارات االسددتبانة لددي ضددعد الساحصددات التددي 
ط إجددجاد دراسددة تججيبيددة لمتتكددت مددظ أا االسددتبانة واضددحة الةبددارات، تددأوردهددا السحكسددعا ، 

ويشة وذعائية مظ السالبات مظ خارج ويشة البحة ، لسعجلة القترة ومت إوساد  وذلض ومت 
 استجابة لي كا محعر مظ محاور االستبانة.
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وبعت أا تط جسع آراد السالبات، لعحظ أا هشدا  اتفداع تداة ومدت وضدعح الةبدارات، 
ب وجضوبعت ذلض وسهعلة أسمعبها، وأا هشا  استجابات واضحة لي كا بعت مظ األبعاد، 

االسددتبانة ومددت متخرردديظ لددي المغددة العجبيددة لمتتكددت مددظ سددامة صددياية الةبددارات لغعيددا، 
 وأصبحب االستبانة لي صعرتها الشهائية جاهحة لمتسبيق السيتاني.

 رابعًا: األساليب والسعالجات اإلحرائية

يتسمب تحميا البيانات التي تسلا اسدتجابات ويشدة البحدة ومدت بشدعد االسدتبانة اسدتختة 
 ر األساليب ااحرائية العصفية واالستتاللية كسا يمي:بع

: حيدة يدتط الحذدا ودظ أ دا تحدجارات ليكدجت وأكبجهدا، التكخارات والشدب السئهية لمسهافقدة -2
كبيدجة( -متعسدسة-ويدتط حددا  الشددبة السئعيدة لحدا تحدجار بقددسة تحدجار كدا مدظ )ضدةيفة

باوتبارهدددا أكلدددج تعبيدددجا  مدددظ  ومدددت العدددتد الحمدددي لمعيشدددة وتحعيدددا الشتدددائج إلدددت نددددبة مئعيدددة
 التحجارات الخاة.

وهددع أهددط مقدداييخ الشحوددة السجكحيددة حيددة يسكددظ مددظ خالدد  التعددجص  :الستهسددا الحدددابي -0
ومت متعسط استجابات ألجاد العيشدة ومدت كدا محدعر مدظ محداور االسدتبانة، ويدتط حددا  

 الستعسط الحدابي مظ العا ة اآلتية:

 

 ألجاد العيشةوتد  nهي الترجات و xiحية    

، لتحتيت متا تذتب استجابات ألجاد العيشة حدعل متعسدسها الحددابي االنحخاف السعياري: -3
 :ويتط حدا  قيسة االنحجاص السةيارم مظ العا ة التالية
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ألدجاد العيشدة يجدب ماحصدة أند  كمسدا زادت قيسدة االنحدجاص  وتد nهي الترجات و xiحية    
 تبايظ آراد ألجاد العيشة لي الشقسة محا البحة.السةيارم لإا ذلض يذيج إلت 

يداوت الستعسط السعزوا لي تحتيت درجة تعالج كدا عبدارة الستهسا الحدابي السهزون:  -4
وتجتيددب عبددارات كددا محددعر مددظ محدداور االسددتبانة، ويددتط حدددا  الستعسددط السددعزوا وددظ 

 كجت زجيق إوساد درجة لحا استجابة مظ االستجابات الخسدة ولقا  لسجيقة لي

( 0: يددتختة اختبدار مجبدع كداا )كدا  Chi - Square - Test( 2اختبار مخب  كاى )كا -5
لمسقارندددة بددديظ التحدددجار الددددعا عت السذددداهت أوالتججيبدددت الحددددتا العيشدددات والتعزيدددع التحددددجارا 
الستع دددع ، أا التحقدددق مسدددا إذا كاندددب هشدددا  لدددجوع ذات داللدددة إحردددائية بددديظ التحدددجارات 
الساحصددة لعددتد ألددجاد أو اسددتجابات العيشددة لددت أ ددداة الستغيددج والتحددجارات الستع عددة  مددع 

( ، أمدددا إذا  دددا ودددظ ذلدددض تزدددط بعدددر صدددفعص 5جار الستع دددع ودددظ )مجاوددداة أال يقدددا التحددد
( أو 5الجددتول أو بعددر أوستتدد  إلددت بعزددها الددبعر حتددت يحيددت التحددجار الستع ددع وددظ )

 يداوي . 
 0ت ع ( –مج )ت ت                          

 ددددددد دددد( =     دد0ا )كاأحية       
 ت ع                     
 إلت التحجار التججيبت أو "السذاهت" .حية تجمح ت ت  

 وتجمح ت ع إلت التحجار الستع ع "الشصجا" . 

 T Testاختبار )ت(  -6
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 ثانيًا: عخض وتحميل ومشاقذة نتائج البحث السيجانية:
بالشددبة  والشددبة السئهيدة ودرجدة السهافقدة الستهسدطات الحددابية واالنحخافدات السعياريدة -1

 أداة البحث: لسحاور 

ودرجة السعالقة بالشدبة ( الستعسسات الحدابية واالنحجالات السةيارية 7الجتول )يصهج 
 والشدبة السئعية. مجتبة تشازليا حدب الستعسط الحدابيلسحاور اداة البحة 

 (7ججول )
 بالشدبة لسحاور أداة البحثالستهسطات الحدابية واالنحخافات السعيارية 

الستعسط  أداة البحةمحاور  ة
 الحدابي

االنحجاص 
 السةيارم 

 2 0.28 مذكات خاصة بالسالبات 2

 3 0.50 مذكات خاصة بالبجامج واألنذسة السقتمة ل زفال 0

 0 0.59 مذكات خاصة بس سدات التتريب السيتاني 3

 2 0.72 مذكات خاصة بتوزاد هيئة التعميط 2
 يتزح من خالل الججول الدابق ما يمي: 

جدداد لددي السجتبددة األولددت مذددكات خاصددة بتوزدداد هيئددة التعمدديط بترجددة معالقددة كبيددجة  -2
 ( 0.72حية بم  الستعسط الحدابي)

جدداد لددي السجتبددة اللانيددة مذددكات خاصددة بالتددتريب السيددتاني بترجددة معالقددة كبيددجة حيددة  -0
 ( 0.59بم  الستعسط الحدابي)

جاد لي السجتبة اللاللة مذدكات خاصدة بدالبجامج السقتمدة ل زفدال بترجدة معالقدة كبيدجة  -3
 ( 0.50حية بم  الستعسط الحدابي)

جدداد لددي السجتبددة الجابعددة محددعر السذددكات الخاصددة بددالسا  بترجددة معالقددة متعسددسة  -4
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 ( 0.52حية بم  الستعسط الحدابي)

 
 (1شكل)

 بالشدبة لسحاور أداة البحثعيارية الستهسطات الحدابية واالنحخافات الس

وتعددخض الباحثددة  يسددا يمددي لمسحدداور والعبددارات التددي تشتسددي الييددا وندددبة السهافقددة 
 بالشدبة لكل عبارة

( التحددددجارات  8يعضددددس الجددددتول )  السحددددهر األول: السذددددكالت الخاصددددة بالطالبددددات 
كددام السدددتجابات ويشدددة والشدددب السئعيدددة والستعسددسات الحددددابية واالنحجالدددات السةياريددة ومجبدددع 

 . السذكالت الخاصة بالطالباتالبحة ومت الةبارات الخاصة بسحعر 
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 0202(، يعنيع 5)3بحعث ودراسات السفعلة، مجمة    

 (8ججول )
 نتائج العبارات الخاصة بسحهر السذكالت الخاصة بالطالبات

 التختيب الستهسا 2كا البيان السفخدات
 غيخ مهافق إلى حج ما أوافق

 % ت % ت % ت
يبعددددددج مكددددددان مشدلددددددي عددددددن 

 مؤسدات التجريب السيجاني
230 65.7 39 11.1 81 23.1 172.7 2.42 7 

ال يتعدددددددداون الطددددددددالث مدددددددد  
زمالئيددددددم فددددددي أداء السيددددددام 

 التجريبية

198 56.6 134 38.3 18 5.1 142.72 2.51 3 

التكاليف الساديدة مجيدجة فدي 
التجريب السيجاني مدن وسدائل 

 وأنذطة

229 65.4 100 28.6 21 6.0 188.98 2.59 2 

عجم التددام الطالبدات ببخندامج 
التددجريب السيددجاني السعددج مددن 

 داخل الخوضة

219 62.6 104 29.7 27 7.7 160.05 2.54 4 

ال يتقبددل الطالبددات تهجييدددات 
 السذخف األكاديسي

178 50.9 154 44 18 5.1 127.63 2.45 6 

عجم قجرة الطالبات عمي بشداء 
عالقددددة ميشيدددددة مدددد  معمسدددددة 

 غخفة الشذاط

210 60 72 20.6 68 19.4 112.06 2.40 8 

االىسددددددددال العددددددددام لمتددددددددجريب 
 لمتجريب السيجاني

178 50.9 137 39.1 35 10.0 92.95 2.40 9 

ال تدددعي الطالبددات الكتددداث 
الخبددددخات العسميددددة السطمهبددددة 

 من التجريب السيجاني

172 49.1 137 39.1 41 11.7 78.86 2.37 10 

عجم االلتدام بسهاعيج التجريب 
 السيجاني

190 54.3 151 43.1 9 2.6 155.56 2.51 5 

عددددجم قددددجرة الطالبددددات عمددددي 
تطبيق الجانب الشظخي عسميدا 

 بطخيقة جيجة

263 75.1 66 18.9 21 6.0 283.9 2.69 1 
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 0202(، يعنيع 5)3مجمة بحعث ودراسات السفعلة،    

 يتزح من خالل الججول الدابق االتي: 
أا السحدددعر األول السذدددكات الخاصدددة بدددالسا   دددت حردددا ومدددي نددددبة اتفددداع كبيدددجة  -

 2.22وكانب جسيع الةبارات دالة وشت مدتعم  0.69إلت  0.37تجاوحب بيظ 

(  والتددي تددشذ ومددي "  وددتة  ددترة السالبددات 22و دت جدداد لددي السجتبددة األولددت الةبددارة ) -
ومدددي تسبيدددق الجاندددب الشصدددجم وسميدددا بسجيقدددة جيدددتة " بترجدددة معالقدددة كبيدددجة حيدددة بمددد  

 ( 0.69الستعسط الحدابي)

(  والتي تشذ ومي " التحاليف السادية مجهدتة لدي 3وجاد لي السجتبة اللانية الةبارة ) -
التددددتريب السيددددتاني مددددظ وسددددائا وأنذددددسة " بترجددددة معالقددددة كبيددددجة حيددددة بمدددد  الستعسددددط 

 (0.59الحدابي)

(  والتدددي تدددشذ ومدددي " ال يتعددداوا السدددا  مدددع 0وجددداد لدددي السجتبدددة اللاللدددة الةبدددارة ) -
زمائهددددددط لددددددي أداد السهدددددداة التتريبيددددددة " بترجددددددة معالقددددددة كبيددددددجة حيددددددة بمدددددد  الستعسددددددط 

 ( 0.52الحدابي)

( والتدددي تدددشذ ومدددي ال تددددعي السالبدددات 8بيشسدددا جددداد لدددت السجتبدددة االخيدددجة الةبدددارة ) -
 سسمعبة مظ التتريب السيتانيالكتدا  الخبجات العسمية ال

( التحدجارات   9يعضدس الجدتول ) السحهر الثاني: مذكالت خاصة بدالبخامج السقجمدة لفطفدال 
والشدددب السئعيدددة والستعسددسات الحددددابية واالنحجالدددات السةياريددة ومجبدددع كددام السدددتجابات ويشدددة 

 . المذكالت خاصة بالبخامج السقجمة لفطفالبحة ومت الةبارات الخاصة بسحعر 
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 0202(، يعنيع 5)3بحعث ودراسات السفعلة، مجمة    

 ( نتائج العبارات الخاصة بسحهر مذكالت خاصة بالبخامج السقجمة لفطفال9ججول )
 التجتيب الستعسط 0كا البياا الةبارات

 ييج معالق إلت حت ما أوالق
 % ت % ت % ت

وددددتة كفايددددة السهددددارات السهشيددددة 
 لمسذجليظ ومي زمبة التتريب

038 68 22 20.6 68 29.2 292.7 0.28 6 

وددتة وجددعد الع ددب الحددالي لددتم 
مذدددددددددددجص الجوضدددددددددددة لستابعدددددددددددة 

 السالبات أرشاد أداؤهط لمبجامج

290 52.9 253 23.7 5 2.2 266.82 0.53 5 

وددددتة متابعددددة السذددددجص لمسمبددددة 
لسعجلددددددددددة زجيقددددددددددة تحزدددددددددديجهط 

 لمبجامج

033 66.6 222 30.6 3 9 006.82 0.65 0 

ال يعقدددددددددت السذدددددددددجص اجتساودددددددددا 
أسدددددبععيا مدددددع السمبدددددة لسشا ذدددددة 

 انجازاتهط أوال بتول

027 72.6 222 08.6 3 9 058.70 0.69 2 

وددتة وجددعد و ددب كددالي لمسالبددة 
السعمسددددددددددددددددددددددة ألداد البددددددددددددددددددددددجامج 

 بالس سدة.

227 20.2 298 56.6 5 2.2 272.26 0.22 9 

ودددددددتة ندددددددعلج الحفايدددددددة السهشيدددددددة 
الحاييدددددة لمقدددددائسيظ ومدددددي اودددددتاد 

 بجامج السقتمة ل زفال

288 53.7 220 09.2 62 27.2 70.98 0.36 22 

ال تعجدددت متاودددة دقيقدددة النتصددداة 
 السمبة داخا الجوضة

272 28.6 272 29.7 6 2.7 255.56 0.26 8 

نصددددجا لتشددددعع البددددجامج ال يددددتسكظ 
مذدددددجص الس سددددددة مدددددظ وضدددددع 

 خسة متحاممة

282 52.7 255 22.3 22 2.2 083.9 0.27 7 

وددددددتة وضددددددع السذددددددجص خسددددددة 
 واضحة لتشعع البجامج

026 62.7 226 33.2 28 5.2 292.7 0.56 2 

ال  يكمددددددددا السذددددددددجص السمبدددددددددة 
بالسساررسدددددة السددددددتقمة لسعجلدددددة 

 مدتعم  تراتهط

027 72.6 80 03.2 02 6.2 266.8 0.62 3 

 يتزح من خالل الججول الدابق االتي: 
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 0202(، يعنيع 5)3مجمة بحعث ودراسات السفعلة،    

أا السحددعر اللدداني مذددكات خاصددة بددالبجامج السقتمددة ل زفددال  ددت حرددا ومددي ندددبة  -
وكانب جسيع الةبارات دالدة وشدت مددتعم   0.69إلت  0.36اتفاع كبيجة تجاوحب بيظ 

2.22 

(  والتدي تدشذ ومدي "   " بترجدة معالقدة كبيدجة 2و ت جاد لي السجتبة األولت الةبدارة ) -
 ( 0.73حية بم  الستعسط الحدابي)

(  والتددي تددشذ ومددي "    " بترجددة معالقددة كبيددجة 3وجدداد لددي السجتبددة اللانيددة الةبددارة ) -
 ( 0.65دابي)حية بم  الستعسط الح

(  والتدددي تددشذ ومددي "اسددتختة أسددمع  الحدددعار 22وجدداد لددي السجتبددة اللاللددة الةبددارة ) -
الستبدددددادل لددددددت السشا ذدددددة مددددددع السفددددددا " بترجدددددة معالقددددددة كبيددددددجة حيدددددة بمدددددد  الستعسددددددط 

 ( 0.62الحدابي)

( التحدددجارات   22يعضدددس الجدددتول ) السحدددهر الثالدددث: مذدددكالت خاصدددة بسؤسددددات التدددجريب 
والشدددب السئعيدددة والستعسددسات الحددددابية واالنحجالدددات السةياريددة ومجبدددع كددام السدددتجابات ويشدددة 

 . مذكالت خاصة بسؤسدات التجريبالبحة ومت الةبارات الخاصة بسحعر 
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 0202(، يعنيع 5)3بحعث ودراسات السفعلة، مجمة    

 ( 10ججول )
 نتائج العبارات الخاصة بسحهر مذكالت خاصة بسؤسدات التجريب

 التجتيب الستعسط 0كا البياا الةبارات

 ييج معالق إلت حت ما أوالق

 % ت % ت % ت

تحمددددددددا السالبددددددددات لددددددددي م سدددددددددات 
التدددددددددتريب بتوسدددددددددال ييدددددددددج أوسدددددددددال 

 التتريب السيتاني

282 52.2 262 26.9 6 2.7 006.8 0.29 8 

زمددب بعددر العسددائا مددظ السالبددات 
 لي مقابا درجات

285 50.9 232 37.2 35 22.2 058.7 0.20 9 

وتة تعليج الجوضة أمداكظ لسسارسدة 
 أنذسة التتريب

002 63.2 228 32.9 02 6.2 272.2 0.57 7 

وددتة تعدداوا العدداممعا بالجوضددة مددع 
 زمبة التتريب السيتاني

038 68.2 226 32.3 6 2.7 70.9 0.66 5 

ال تتددددددابع الجوضددددددة سددددددجا حزددددددعر 
 الستتربيظ وانرجالهط

026 72.3 75 02.2 09 8.3 257.5 0.60 6 

وتة تشاسدب سدعة الجوضدة مدع ودتد 
 السا  الستتربيظ

096 82.6 32 8.6 02 6.9 238.2 0.77 2 

ال يدددددتط اختيدددددار م سددددددات التدددددتريب 
 السيتاني بعشاية

252 20.9 279 52.2 02 6.2 268.20 0.36 22 

ال تقعة الس سدات بتثليا السعع دات 
 التي تعاج  زمبة التتريب

087 80.2 28 5.2 25 20.9 032.3 0.69 3 

ال تدددسس الجوضددة لمسمبددة بدداالزاع 
ومدددددددي السمفدددددددات والددددددددجات أرشددددددداد 

 التتريب

035 67.2 225 30.9 2 2 258.56 0.67 2 

ضددددددددددددددددعا االسددددددددددددددددتعتادات لددددددددددددددددتم 
 الس سدات الستكبال السمبة

087 80.2 28 5.2 25 20.9 98.72 0.69 0 

 يتزح من خالل الججول الدابق االتي: 
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 0202(، يعنيع 5)3مجمة بحعث ودراسات السفعلة،    

مذددكات خاصددة بس سدددات الشددتريب  ددت حرددا ومددي ندددبة اتفدداع أا السحددعر اللالددة  -
وكانددددب جسيدددع الةبدددارات دالدددة وشدددت مدددددتعم   0.77إلدددت  0.02كبيدددجة تجاوحدددب بددديظ 

2.22 

(  والتدددي تدددشذ ومدددي "  ودددتة تشاسدددب سدددعة 6و دددت جددداد لدددي السجتبدددة األولدددت الةبدددارة ) -
عسددددط الجوضددددة مددددع وددددتد السددددا  الستددددتربيظ  "بترجددددة معالقددددة كبيددددجة حيددددة بمدددد  الست

 ( 0.77الحدابي)

(  والتي تدشذ ومدي " ضدعا االسدتعتادات لدتم 22وجاد لي السجتبة اللانية الةبارة ) -
 ( 0.69الس سدات الستكبال السمبة "بترجة معالقة كبيجة حية بم  الستعسط الحدابي)

(  والتددي تددشذ ومدي " ال تقددعة الس سدددات بتددثليا 8وجداد لددي السجتبددة اللاللدة الةبددارة ) -
لتددي تعاجدد  زمبددة التددتريب      " بترجددة معالقددة كبيددجة حيددة بمدد  الستعسددط السعع ددات ا
 ( 0.69الحدابي)

( ال يددتط اختيددار م سدددات التددتريب السيددتاني 7بيشسددا جدداد لددت السجتبددة األخيددجة عبددارة ) -
 بعشاية

( التحددجارات  22يعضددس الجددتول )  السحددهر الخابدد : مذددكالت خاصددة بئعزدداء ىيئددة التعمدديم 
والشدددب السئعيدددة والستعسددسات الحددددابية واالنحجالدددات السةياريددة ومجبدددع كددام السدددتجابات ويشدددة 

 . مذكالت خاصة بئعزاء ىيئة التعميمالبحة ومت الةبارات الخاصة بسحعر 
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 0202(، يعنيع 5)3بحعث ودراسات السفعلة، مجمة    

 ( 11ججول )

 نتائج العبارات الخاصة بسحهر مذكالت خاصة بئعزاء ىيئة التعميم
 التجتيب الستعسط 0كا البياا الةبارات

 ييج معالق إلت حت ما أوالق
 % ت % ت % ت

 مددة الحيددارات التددي يقددعة بهددا السذددجص الحدداديسي 
 لستابعة السالبات

087 80 28 5.2 25 20.9 270.3 0.67 6 

ال تعجدددددت متابعدددددة مددددددتسجة مدددددظ  بدددددا السذدددددجص 
 لسالبات التتريب السيتاني

035 67.2 225 30.9 2 2 030.2 0.75 2 

 7 0.66 002.2 2 2 02.3 85 75.7 065 ال يدعي السذجص لسعجلة مذكات السالبات
كلدددددددجة ودددددددتد السالبدددددددات التدددددددي يذدددددددجص ومددددددديهط 

 السذجص األكاديسي
032 66 229 32 2 2 223.6 0.66 8 

وددددددتة وجددددددعد معجلددددددة كاييددددددة لددددددتم السذددددددجليظ 
بالسعمسدددددات السذدددددجلات لدددددي م سددددددة التدددددتريب 

 السيتاني

023 69.2 98 08 9 0.6 202.0 0.80 3 

وددتة وضددع السذددجص األكدداديسي خسددة واضددحة 
 لمتتريب السيتاني

089 80.6 62 27.2 2 2 376.25 0.62 22 

ال يددددددجبط السذددددددجص االكدددددداديسي بدددددديظ الجانددددددب 
 الشصجم والجانب العسا

026 62.7 232 38.3 2 2 22.22 0.60 9 

 5 0.69 228.50 2 2 37.7 230 60.3 028 ومعمسة الجوضةال يعجت تعاوا بيظ السذجص 
ال يقعة السذجص بعقت اجتسداع تسهيدتم لسدا  

 التتريب لتعجيفهط بس سدات التتريب
027 72.6 222 08.6 3 2.9 252.22 0.80 0 

ودددددتة أخدددددث معضدددددعع التدددددتريب السيدددددتاني ومدددددي 
 محسا الجت مظ  با السذجليظ

092 80.9 62 27.2 2 2 267.3 0.82 2 

 يتزح من خالل الججول الدابق االتي: 

أا السحعر الجابع مذكات خاصة بتوزاد هيئة التعمديط  دت حردا ومدي نددبة اتفداع  -
وكانددددب جسيدددع الةبدددارات دالدددة وشدددت مدددددتعم   0.62إلدددت  0.82كبيدددجة تجاوحدددب بددديظ 

2.22 

(  والتددي تددشذ ومددي " وددتة أخددث معضددعع 22و ددت جدداد لددي السجتبددة األولددت الةبددارة ) -
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 0202(، يعنيع 5)3مجمة بحعث ودراسات السفعلة،    

يب السيتاني ومي محسا الجت مظ  با السذجليظ " بترجة معالقة كبيدجة حيدة بمد  التتر 
 ( 0.82الستعسط الحدابي)

(  والتدددي تدددشذ ومدددي "  ال يقدددعة السذدددجص بعقدددت 9وجددداد لدددي السجتبدددة اللانيدددة الةبدددارة ) -
اجتساع تسهيتم لسدا  التدتريب لتعدجيفهط بس سددات التدتريب  " بترجدة معالقدة كبيدجة 

 ( 0.80سط الحدابي)حية بم  الستع 

(  والتدددي تدددشذ ومدددي " ال يعجدددت تعددداوا بددديظ  5وجددداد لدددي السجتبدددة اللاللدددة الةبدددارة )   -
 ( 0.80السذجص ومعمسة الجوضة " بترجة معالقة كبيجة حية بم  الستعسط الحدابي)

( والتددي تددشذ ومددي وددتة وضددع السذددجص 6بيشسددا جددادت لددت السجتبددة األخيددجة الةبددارة ) -
 لمتتريب السيتانياألكاديسي خسة واضحة 

 الشتائج الستعمقة بالتداؤل الثاني:

ويددشذ ومدددي أنددد  هددا تعجدددت لدددجوع ذات داللددة احردددائية لدددت متعسددسات درجدددات ألدددجاد 
ولمتحقق مظ صدحة هدثا العيشة ومي أبعاد االستبانة ولقا  لستغيج الفج ة التراسية)اللاللة، الجابعة( 

 ألدجاد العيشدةبحدا  الستعسسات الحدابية واالنحجالات السةيارية لترجات  ةالباحل بالفجض  ام
كسا  امب باستختاة االختبار ااحرائي اختبار ت لمتحقق مظ داللة الفدجوع بديظ السجسدعوتيظ 

 (:20)وكانب الشتائج كسا هي معضحة بالجتول
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أبعاد لمفخوق فى وداللتيا )ت( الستهسطات واالنحخافات السعيارية وقيسة  (12) ججول
 لمفخقة الجراسيةوفقًا  مذكالت التجريب العسمي

 الفج ة اللاللة الستغيجات
 )255=ا(

 الفج ة الجابعة
 )295=ا(

 مدتعا  قيسة ت
 التاللة

 ع ة ع ة

 2.22 9.22 3.68 03.50 0.32 06.72 مذكات خاصة بالسالبات

مذددددددددددددكات خاصددددددددددددة بددددددددددددالبجامج 
 واألنذسة السقتمة ل زفال

06.78 0.06 02.20 0.30 22.78 2.22 

مذددددددددكات خاصدددددددددة بس سددددددددددات 
 التتريب السيتاني

07.63 0.08 02.66 3.35 9.22 2.22 

مذددكات خاصددة بتوزدداد هيئدددة 
 التعميط

32.92 2.58 09.22 2.72 22.62 2.22 

 2.22 20.20 9.82 222.35 5.50 220.2 الترجة الحمية

 2.97=2.25ووشت  ،0.59= 328وشت د.ح = 2.22قيسة ت دالة وشت مدتعم 

بيشددب الشتددائج وجددعد لددجوع ذات داللددة احرددائية لددت أبعدداد ومحدداور االسددتبانة لددت اتجددا  
زالبات الفج ة اللاللة وهع ما يذيج الي معاناة زالبات الفج ة اللاللة مدظ مذدكات أكبدج مدظ تمدض 

مشسكية لي ضعد الخبجة التي يعاجهها زالبات الفج ة الجابعة. وتجم الباحلة أا هث  الشتائج تعتبج 
التي تحتدبها زالبات الفج ة الجابعة وتعجلهظ ومي السذكات التي تحتث أرشاد التدتريب السيدتاني 
خال العاة الدابق. وتحذا الشتائج وظ أا الفجوع كانب دالة لت جسيع أبعاد االستبانة. ويسكظ 

 :وجض هث  الشتائج مظ خال الذكا التالي
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 (2شكل)

 الفخقة الثالثة والخابعة فى أبعاد مذكالت التجريبالفخوق بين 

 الترهر السقتخح:
 امدددب الباحلدددة بتحتيدددت  ،التدددتريب السيدددتانيمدددظ أجدددا تردددسيط التردددعر السقتدددجح لتسدددعيج 

التدتريب تحتيدت مردادر اشدتقاع مجداالت تسدعيج  وتط، التتريب السيتاني ائسة بسجاالت تسعيج 
واسددتساع  التددتريب السيددتانيمددا أسددفجت وشدد  نتددائج تقدداريج  ومددت مددظ خددال االوتسدداد السيددتاني

الدددجأم والسقدددابات السقششدددة التدددي  امدددب بهدددا الباحلدددة لمسالبدددات الستدددتربات والسذدددجلات والسدددتيجات 
نتائج مجاجعة وتحميا التراسات الدابقة لدي  التتريب السيتانيالسذكات السجتبسة  لمتعجص ومت

 التتريب السيتاني، وخاصة تمض التي أججيب لتقييط وا ع  نيالتتريب السيتامجال تقعيط بجنامج 

 :  مشطمقات الترهر السقتخح
يسكددظ تقددديط مشسمقددات الترددعر السقتددجح إلددت مشسمقددات نصجيددة ومشسمقددات وسميددة تددجتبط 

 بستسمبات العا ع ، ويسكظ وجض هث  السشسمقات ومي الشحع التالي:

26.71 26.78 27.63 30.94 
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23.52 24.12 24.66 29.04 
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 السشطمقات الشظخية:

مددظ بيانددات وألحددار ومعمعمددات ومددا  لمبحددةعالجددة الشصجيددة لددي ضددعد مددا أسددفجت وشدد  الس
التراسدات الددابقة مدظ تعصديات تعصمب إلي  التراسة السيتانية مدظ نتدائج ومقتجحدات، ومدا  تمتد  

، حيدة يسكدظ بجندامج التدتريب السيدتانيلقت تط تقتيط الترعر السقتجح لتسدعيج  ومقتجحات وتسعيج
 لمترعر السقتجح وهي:تحتيت السشسمقات الشصجية اآلتية 

 .نحع تسعيج بجنامج التتريب السيتانيالحلية كمية التجبية لمسفعلة السبكجة تعج   (2

 .ببجامج التتريب السيتانيالعالسية والسعاصجة ييسا يتعمق  التغيجاتمعاكبة  (0

لتسددددعيج التددددتريب مددددا أشهجتدددد  األدبيددددات ونتددددائج التراسددددات الدددددابقة مددددظ آرددددار ايجابيددددة  (3
 .السيتاني

نتدددائج  بجندددامج التدددتريب السيدددتاني حيدددة أشهدددجتالتراسدددة التقعيسيدددة لنتدددائج هجتددد  مدددا أش (2
 ييسا يمي: وتة نتائج  هامة يسكظ ايجازهاالتراسة السيتانية 

فى بخنامج التجريب السيدجاني الحدالي سدهاء  يسدا يتعمدق  ومعهقات وجهد أوجو قرهر
 التالي: بالطالبات وأعزاء ىيئة التعميم أو السذخفين وذلك عمي الشحه

 :يسا يختبا بالسعهقات الستعمقة بالطالث ويسكن تحجيجىا في  

 .وتة القترة ومت تسبيق السعارص الشصجية 

 .وتة التقبا لعسمية التعجي  األكاديسي والس سدي 

 :يسا يتعمق بالسعهقات السختبطة بسذخف الكمية وتتسثل في  

 .وتة االنتصاة لي زيارة السا  بالجوضة 
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  اجتساوات إشجايية جساعية.وتة وقت 

 .وتة االزاع ومت سجات التتريب السيتاني 

 :يسا يختبا بالسعهقات السختبطة بإدارة الكمية  يسكن تحجيجىا في  

 .مة العائت السادم لسذجلي الستارس  

 .وتة تحتيت خسة مدبقة لمتتريب السيتاني وااللتحاة بتشفيثها 

 .تتخج تدميط كتا  التتريب السيتاني 

  وجعد تعاصا بيظ السا  و،دارة الحمية.وتة 

 :يسا يتعمق بالسعهقات السختبطة بسؤسدة التجريب فئىسيا  

 .مة اامكانيات السادية داخا الجوضة  

 . وتة تشاسب حجط العسا مع أوتاد السا 

 .التجكيح ومت الحرذ االحتيازية والعسا اادارم أكلج مظ العسا السهشي 

 قة بسذخف الخوضة فئىسيا: يسا يختبا بالسعهقات الستعم 

 .وتة مذاركة السذجص لي وضع خسة التتريب السيتاني 

 .وتة ازاو  ومت محتعيات السشاهج الشصجية 

 .تجكيح السذجليظ ومت األوسال اادارية أكلج مظ األوسال السهشية 
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 السبكخة:مكهنات الترهر السقتخح لتطهيخ التجريب السيجاني لطالبات كمية التخبية لمطفهلة 

السعع ددات الخاصددة  بالتددتريب السيددتاني ومددظ خبددجة الباحلددة لددت مسددا سددبق وجضدد  مددظ 
 مظ السقتجحات مظ أهسها: تقتة الباحلة مجسعوة التتريب السيتاني

 
 (3شكل)

 أىم مكهنات الترهر السقتخح

 وتقجم الباحثة فى ضهء ىحا الترهر تقجيم أىم السقتخحات عمي الشحه التالي:

 تجريب واختيار السذخفين: أوال:  مجال

اشددتسا تسددعيج هدددثا السجددال لددي التردددعر السقتددجح ومددت تهيئدددة السذددجلات بعرشددة وسدددا 
تتهيمية ليشجاص بعا ع أربع ساوات مع وجض لسهامهظ، وتتريبهظ ومت كيفية استختاة أدوات 

 مكهنات الترهر

حدن اختيار 
وتجريب 
 السذخفين

اعجاد دليل 
التجريب 
 السيجاني

تطهيخ الئحة 
التجريب 
 السيجاني

اجخاء الجراسات حهل 
تقهيم البخنامج برفة 

 مدتسخة

تطهيخ أساليب 
التقهيم ألداء 

 الطالبات

ورش التئىيل 
وبخامج 
التجريذ 
 السرغخ
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كدثا  السالباتترسيط استسارة تقعيط لمسذجلة يتط تعبئتها مظ  با يجب تقعيط السالبات . كسا تط 
وسدددا اجتساودددات تسهيتيدددة تعضدددس خسدددة ، و إودددتاد دورات تتربيدددة لمسذدددجليظ األكددداديسييظيجدددب 

 تشاسب أوتاد السا  مع السذجليظ. التتريب السيتاني

 ثانيًا: اعجاد دليل لمتجريب السيجاني:

أو تحتيدت مذدكاتها ملدا  التدتريب السيدتانيتقدعيط  معصط التراسات الددابقة التدت تشاولدب
اسة جسيعها تعصمب إلت  وتة وجعد أدلة إرشادية لمستتربيظ السا  أو السذجليظ أو ليدارة در 

وتقتددجح الباحلددة أا هددثا الددتليا يجددب أهددط السجدداالت األساسددية لمتسددعيج ،  السترسددية ، لددثلض يعددت
ا كسدا تقتدجح أا يذدتسالسجاجع العمسية واألدلة اارشادية ،  العتيت مظ االوتساد لت اوتاد  ومي 

، وودجض ليجدجادات  التدتريب السيدتانيالتليا ومت العتيت مظ السعضدعوات، مشهدا تعجيدف  هثا
لمزددددةيفات وكيفيدددة متددددابعتهظ، وحقددددعع السالبددددة  التشصيسيدددة ونصدددداة ااشددددجاص والتقدددعيط وخاصددددة

والتحدداليف السسمعبددة مشهددا، بااضددالة إلددت الساحددق التددي  السعمسددة وواجباتهددا و،رشددادات لمتعجيدد ،
مع دع  التقدعيط كسدا أند  تدط تدعليج هدثا الدتليا ورقيدا  و إلحتجونيدا  لدي ومت نسداذج بسا داتاشتسمب 

  .الجامعة وهع مججع أساسي لي إوتاد العرش التتريبية لمسالبات والسذجلات

 ثالثًا: تطهيخ الئحة لمتجريب السيجاني:

 تر ودظ رئاسدة إوتاد الئحة تشفيثية معحتة وممحمة لجسيع األ داة التجبعيدة بالجامعدة وترد
الجامعة تحتد الحمظ وآلية التشفيث وتجاوي أدوار إدارة الجوضة والجامعة والسذجص والسعمدط 

 .الستعاوا 

  أا يددددتط صددددجص مكالددددتة ماليددددة ادارات السددددتارس الستعاونددددة ولمسترسدددديظ الستعدددداونيظ لددددي
  الستارس

  بحيددة  الحميددةداخددا تفعيددا مددادة التددتريب السيددتاني والحددجص ومددت تشفيددثها بذددكا صددحيس
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تبتأ بالتسبيق داخا الحمية )التعميط السرغج( مع بتاية العاة التراسي وتشفيث الجدحد اللداني 
مشهددددا لدددددي السددددتارس )التجبيدددددة السشفرددددمة والستردددددمة( خددددال الشردددددا اللدددداني مدددددظ العددددداة 

 .الجامعي

   ط ويبدتو مباشجا وممسعسا لعسمية التعميط والدتعم االهتساة بالتعميط السرغج ألن  يعسي وائتا
 .واضحا لي سمع  الستعمط

  تععيدددة مدددتيج الجوضدددة الستعاوندددة والسعمدددط الستعددداوا بستسمبدددات بجندددامج التدددتريب السيدددتاني
 .وبسد ولية كا مشهسا وظ نجاح 

  زيددادة التددت يق لددي اختيددار السذددجليظ األكدداديسييظ والتجبددعييظ وومددت أسددخ الحفددادة والخبددجة
 .والتخرذ

 اصدددة بااوددتاد التجبددعم ومددت لتدددجات زمشيددة لتبقددت معاكبدددة مجاجعددة السقددجرات التراسددية الخ
 .لستسمبات السجتسع ولدت الفجعة بيظ الجانب الشصجم والعسمي

  وقددددت لقددددادات مدددددتسجة مددددع السددددد وليظ وددددظ بجنددددامج التددددتريب السيددددتاني و،دارات مددددتارس
 .التتريب والسعمسيظ الستعاونيظ وبحة السذكات التي تعاج  السمبة السعمسيظ

 لمتعجص ومدت  السالبات السعمساتدات دورية لمسذجليظ ومت التتريب السيتاني مع وقت لقا
 .السذكات التي تعاجههط ووضع الحمعل السشاسبة لها

  الجلع مظ السدتعا السهشي لمسذجليظ التجبعييظ واألكاديسييظ ودظ زجيدق الدتورات التتريبيدة
 .لي مجال ااشجاص التجبعم 

 تعمددق بتقددعيط بددجامج التددتريب السيددتاني باسددتسجار، لمع ددعص البددت مددظ إجددجاد التراسددات التددي ت
ومت حكيقتها، وتعحيح معازظ القعة ومعالجة معازظ الزدعا، حيدة أا التقدعيط السددتسج 
لهدددث  البدددجامج لددد  دور إيجدددابي لدددي تمبيدددة متسمبدددات خسدددة التسدددعيج التجبدددعم والتفاودددا مدددع 

 مدتجتات العرج.
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 : وبخامج التجريذ السرغخ ورش العسل التئىيميةرابعًا: 
والهدددتص األسدددست لحدددا وسميدددة تجبعيدددة لدددي هدددثا  السحدددعر الدددجئيخ، ةالسعمسددد ةعدددت السالبدددت

دور  والسد وليات السشازة بتزجاص التجبيدة العسميدة ة السعمس ةالسجال، ومظ السهط أا يعي السالب
لسددتة يددعة لددي لمسالبددات الباحلددة بإوددتاد ورشددة وسددا  تقتددجح، لددثلض  مددظ مذددجليظ و،دارة مترسددية

التعجيدف بالتجبيدة العسميدة،  األسبعع األول مظ الفرا التراسي وبعا ع أربع ساوات وذلض بهتص
العسمية ولق نسعذج التفحيج ولق خسة،  والتخسيط مع السالبات ومت كيفية تشفيث مجاحا التجبية

قدعيط السددتختمة، وهدي والتتريب ومت كيفية إوتاد خسط التروس اليعمية، والتعجيف بدتدوات الت
 .مظ ساوات العحتات التراسية إجبارية لجسيع السالبات وتحدب

 التجريب السيجانيأساليب التقهيم السدتخجمة في خامدًا: 

التقعيط والستابعة لي الترعر السقتجح لتسعيج التتريب السيتاني إلت مفهعة  وسمية تدتشت
التقدتيج الحسدي لد داد إلدت  مدظ مجدجد الحكيقدي حية تتعتا وسمية تقعيط السالبة السعمسة التقعيط

حكدط نهدائي، ولحشد  تقدعيط هتلد   التقتيج الحيفي   لالتقعيط هشا ليخ تقعيسا إخباريدا هتلد  إصدتار
ولددديخ تقدددعيط الدددتعمط  ولدددثا لدددإا تسدددعيج  تسدددعيج األداد، والتجكيدددح ومدددت التقدددعيط مدددظ أجدددا الدددتعمط

 زذلض مظ خال األساليب التالية:ج التتريب السيتاني يتخث بآليات التقعيط السدتس

 ومددت : التخسدديط لمددترس، تشفيددث ، ويجددب أا تذددتسا: بطاقددة تقددهيم الطالبددة السعمسددة 
 .أساليب التقعيط، اادارة الرفية، شخرية السالبة، االنتصاة

  : لمسالبدة  هت عبارة وظ تداؤالت ذاتيدة مفتعحدةبطاقة التقهيم الحاتي لمطالبة السعمسة
 ألهدددتاص الددددترس، ومدددتا نجددداح خستهددددا، و،ذا كاندددب واجهتهددددا أمودددظ مدددتا تحكيقهددددا 

وضدعفها   عتهدا نقدا، ومدت التعدجص لدي يدداوتها مسدا . وميهدا تغمبدب وكيدف صدععبات
 .مهاراتها لتحديظ التخسيط ومت وتداوتها
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 الدمالء تقييم) التجريب في وزميالتيا الخوضة معمسات لتقييم الرفية السذاىجة بطاقة 

 وتقيديط معمسدات الجوضدة أداد تقيديط ومدت السالبدة تدداوت خاصدة بطاقدة تردسيط يدتط

 مدظ ومدت ودتد يحتدعم  األول العسدعد وسدعديظ، مدظ جدتول ودظ عبدارة وهدي زمياتهدا،

أداد  بديظ التعالدق مدتا اللداني وسدعد ال لدي ويقابمهدا ، الفاومدة التعميسيدة السسارسدات
 كسدي ولديخ وصدفي والتقيديط السقبدعل، األداد ومعداييج السسارسدات لهدث  الفعمدي السعمسدة

 .مش  واالستفادة والحميات السذجلة مع مشا ذت  يسكظ حتت

  :السالبددة  هددث  البسا ددة لهدا أهسيتهددا لددي تعريددق التقددعيط مددظ  بددابطاقددة التقددهيم التكددهيشي
السذددددجلة  والسذددددجلة، وهددددي تددددجتبط بعددددتد مددددجات حزددددعر السذددددجلة لمسالبددددة وتدددددتختمها

تدتريخ  حية تتزدسظ الجعاندب اايجابيدة والددمبية لدي لسشا ذة أداد السالبة بعت الترس
والسذددجلة  السالبددة ومقتجحددات لتحددديظ أدائهددا، رددط تعريددق هددثا التقددعيط مددظ  بددا السالبددة
حزددددعرهظ  بكتابددددة االسددددط والتعقيددددع وبددددثلض تحددددا مذددددكمة وددددتة انتصدددداة السذددددجلات لددددي
لهددع تعريددق  لمسالبددات، ولددي نفددخ الع ددب تحددا مذددكمة وددتة مشا ذددة التقيدديط مددع السالبددة

 لعسا السذجلة والسالبة.

 خدال التتريددية لمسالبدة التججبدة ودظ كاممة صعرة تقتة : الختامي الحاتي التقهيم بطاقة 

 السقدتة الدتوط ااشدجاص ومدتا وأسداليب الجوضة تقعيط ومت وتداوت العسمية، التجبية لتجة

 لتقدتيط مفتعحدة ويجدب أا تتحدعا البسا دة مدظ أسدئمة السعمسدة، السالبدة نصدج وجهدة مدظ

 تسعر كيفية وصا إلت بااضالة الجوضة، لي العسمية السالبة لتججبة مخترج وصا

 .الجوضة وظ تعميقاتها كتابة مع التتريب، بعت السالبة شخرية

 التدتريب لدي  السالبدة تعاجد  التدت السذدكات أهدط مدظ إا  العسمدي التدجريب تخطديا بطاقة
التدتريب  أهدتاص بديظ الدجبط لدي لتدداوتها بهدا تحدتفظ خسدة وجدعد ودتة هدع السيدتاني
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إلدت  يذديج األول :أوسدتة راردة تتزدسظ وهدي نتائجهدا، وبديظ تشفيدثها وخسدعات السيدتاني
وكيفيدة  الستع عدة والردععبات لمتشفيدث السقتجحدة والخسدعات األهدتاص ويتزدسظ التخسديط
العسدعد  ردط الجوضدة، لدي زالباتهدا مدع السذدجلة لقداد أول لي يتط وادة والتخسيط واجها،
مدع  السالبدات بتددجيم  تقدعة اللالدة العسدعد لدي ردط والسجاقبدة الستابعدة وسدعد وهدع اللداني

السعجلدي  لدعع  التفحيدج اسدتجاتيجيات إحدتا هدع الشسدعذج وهثا الختامي، المقاد لي السذجلة
 مظ ب  تقعة بسا السالبة ووي زيادة لي يداوت أن  محايا  ومظ ، خسة ولق التفحيج وُيدست

 أنذسة تعميسية.

  يصهدج مدظ السالبدات، وسدا مدظ هادلدة مجسعودة بد  يقردت : البهرتفهليده اإلنجداز ممد 

 لها بالسذاركة ويدسس العسمي، التتريب مجاحا لي و،نجازها وتقتمها السالبة جهت خالها

 تعزيدع :ويذدتسا ومدت السدتخات، تقيديط ولدي الدثاتي والتتمدا واالختيدار الجسع وسمية لي

 استسارة العجوض التقتيسية، العسا، أوراع التروس، األسبعوي تحزيج الجتول السشهج،

 السذدجلة معمعمدات تعسيهدا أم السالبدات، اختبدارات الدثاتي، التقدعيط بسا دات السذداهتة،

 ااضدايية أخدجا باألنذدسة و ائسدة االحتيدا،، حردذ بجدتول  ائسة لمسالبات، التجبعية

 .لي التسيح جهتها وحقع ها لحفظ يقالتسب أرشاد  السالبة بها تقعة التي
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 السخاج 
 التدتريب السيدتاني بجندامج زا  تعاج  التي الرععبات ،(0222) الحماناا ومي صالس إبجاليط

 مشذدددعرة، ييدددج ماجددددتيج رسدددالة الددددععدية، العجبيدددة السسمحدددة لدددي تبدددع  بسشسقدددة كميدددة لدددي
 . األردا:  وساا األردنية، الجامعة

 العمددعة كميددة زمبددة تعاجدد  التددي السذددكات(: 0227) يددانط وسددج بددداة ، نسددجة، خسدديخ أبددع دمحم
 جامعة مجمة الستعاونة، األزجاص نصج وجهة مظ السياديظ التسبيق أرشاد الستتربيظ التجبعية
 .العاشج العتد السفتعحة، القتس

 .القاهجة العجبية، الشهزة دار مرج، لي التعميط نصاة(: 2987) صبحي إسساويا أحست

 2ج الحتب، والط القاهجة، االجتساعية، السعاد تتريخ(: 2992) وآخجوا  المقاني حديظ أحست

 .القاهجة الحتب، والط الفعال، التعميط(: 2985) حدظ لاروة المقاني، حديظ أحست

 والعمددعة التجبيددة كميددة زمبددة تعاجدد  التددي الرددععبات(: 2997) العحيددح وبددت أسددامة عيدددت، أحسددت
 وسددا ور ددة التددتريب السيددتاني، بجنددامج تسبيددق خددال  ددابعس الدددمساا بجامعددة ااسددامية

 الددددمساا جامعدددة السددددتقبا، وتحدددتيات التجبيدددة اتجاهدددات األول، التجبدددعم  لمسددد تسج مقتمدددة
 . ابعس

 ضدعد لدي القداهجة بسحالصة التجبية كميات لي التتريب السيتاني نصاة تقعيط( 2996) وبعد أنعر
 التجبعيددة، والبحددعث التراسددات معهددت مشذددعرة، ييددج جدددتيجما رسددالة السعاصددجة، االتجاهددات

 .القاهجة جامعة

ة( التدتريب السيدتاني بديظ الشصجيدة والتسبيدق لدي صدفعص الحمقدة  0228بداة أبع شعيجة يدانط ) 
 األولت مظ السجحمة األساسية، دار السجتسع العجبي، األردا
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نصدددج زمبدددة دبمدددعة التتهيدددا  ( التدددتريب السيدددتاني ومذدددكاتها مدددظ وجهدددة0223جسدددال سدددميساا )
 .العتد األول 03التجبعم، السجمة العجبية لمتجبية. السجمت 

 لدددي السعمسدددعا  السمبدددة يجاهدددا كسدددا التدددتريب السيدددتاني مذدددكات ،(0222) الةبدددادم مبدددار  حامدددت
 التجبعيددة، العمددعة دراسددات التعمدديط، مهشددة نحددع باتجاهدداتهط ووا تهددا الرددا معمددط تخرددذ
 053-020 ص ،(0) 32 األردنية، الجامعة

 مكتدب تسعيجهدا، وسدبا وا عهدا الخمديج، دول لدي التدتريب السيدتاني(: 2990) حداا دمحم حداا
 .الجياض الخميج، لتول العجبي التجبية

(. لاومية بجنامج التتريب السيدتاني لتخردذ معمدط السجدال لدي 0223حستاا نرج وآخجوا، )
كميددة التجبيددة بعبددجم، مددظ وجهددة نصددج السذددجليظ والسالبددات/ السعمسددات ومددتيجات السددتارس 

 .262 – 222، ص (68)27الحعيب،  السجمة التجبعية، جامعة الستعاونة،

 جامعدة لدي التدتريب السيدتاني وا دع ،(0222) اوندةالقس سدميساا وسدامي الجعالجة ارشعد خزجاد
 السجمددت دمذددق، جامعددة مجمددة تخددججهط، الستع ددع الرددا معمددط زمبددة نصددج وجهددة مددظ م تددة
 520-275ص ،(3+2)العتد ،07

 التجبيددة بكميددة السعمددط/ لمسالددب السيددتاني التددتريب تشصدديط اسددتجاتيجية(: 0222) وجلددات دمحم رامددح
 الفشيدة، التجبيدة كميدة مشذدعرة، ييدج ماجددتيج رسدالة الخدجيج، جدعدة معداييج ضدعد لي الفشية
 .حمعاا جامعة

 أرشدددداد لددددي الرددددا معمددددط زمبددددة تعاجدددد  التددددي ااداريددددة السذددددكات ،(0227) العسيددددجييظ روضددددة
 الحددج ، م تددة، جامعددة مشذددعرة، ييددج ماجدددتيج رسددالة م تددة، جامعددة لددي التددتريب السيددتاني

 . األردا

 السفتعحة القتس بجامعة العسمية لمتجبية نا تة تحميمية دراسة( 0222) الخسيب ووامج الجججاوم  زياد
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 مقتمددة وسددا ور ددة الستددتربيظ، السمبددة لددتا التددتريب السيددتاني مذددكات(: 0229) حددج  سددعيت
 بديظ السيدتاني التدتريب بعشدعاا ااسدامية، الجامعدة التجبيدة، كميدة لدي السشعقت التراسي لميعة
 .السترسية واادارة التجبعم  السذجص وتعجيهات السعمط/ السالب أداد

 لهدددددث  مسارسدددددت  ومدددددتا التدددددتريب السيدددددتاني مذدددددجص أدوار أهسيدددددة(: 0222) ديدددددا  رزع  سدددددهيا
 .6 العتد الفمدسيشية، التجبعية والتراسات البحعث مجمة األدوار،

 السفتعحددددة القددددتس جامعددددة مشددددازق لددددي التددددتريب السيددددتاني وا ددددع( 0225) حسدددداد ومددددت شددددجيف
 التراسدددات سمدددمة ااسدددامية، الجامعددة مجمدددة التارسدديظ، نصدددج وجهددة مدددظ يددحة بسحالصددات
 293 – 255 ص ، األول العتد ،23 مجمت ااندانية،

 لددددي السعمسدددديظ السمبددددة تعاجددد  التددددي السيددددتاني التسبيددددق مذدددكات( 0226) هشددددتم ذيددددب صدددالس
( 0) 33 ،(التجبعيددة العمددعة) دراسدات مجمددة الهاشدسية، الجامعددة لددي الردا معمددط تخردذ

  533 -527 ص

/ حمدددعاا جامعدددة" )االجتساعيددة الختمدددة لسددا  السيدددتاني التدددتريب" الدددجوجي  مردددسفت زمعددب
 02 ص( ة0229/ الجامعي الحتا  وتعزيع نذج مجكح

 األولددت السبعددة السيتانيددة، التجبيددة لددي السعمددط السالددب مجشددت(: 2992) الذددهجاني   وبددت وددامج
 .جتة الباد، دار مسابع

 الفحدج دار العداة السهشي والتسعيج التعميط أساسيات(: 0222) الداة وبت مرسفت الداة وبت
 .القاهجة العجبي،

 حزدج جامعدة التجبيدة بكميدات التدتريب السيدتاني بجندامج تقدعيط( ت.د) السجيتم ومت الفتاح وبت
  معت
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 بالسشدازق التتريب السيتاني لسقجر العسمي الجانب مذكات( 0227) القاسط محسعد الحجيط وبت
 السمبددة نصددج وجهددة مددظ لمدددسيظ شددسال محالصددات لددي السفتعحددة القددتس بجامعددة التعميسيددة
 282 -209ص العاشج، العتد السفتعحة، القتس جامعة مجمة السعمسيظ،

 كميددة لددي السعمسدديظ السمبددة اكتدددا  مددتا ،(0225) جددامعس أبددع الحددجيط ووبددت الرددسادم، وقمددة
 الستعاوندددة السدددتارس مدددتيجم  نصدددج وجهدددة مدددظ التعميسيدددة لمحفايدددات ليجمدددع ا بجامعدددة التجبيدددة

 .سععد السمض جامعة مجمة أنفدهط، السعمسيظ والسمبة الستعاونيظ والسعمسيظ

التدددتريب  بجندددامج لدددي الخدددارجي السذدددجص ألداد تقعيسيدددة دراسدددة ،(0222) الخسيدددب الدددتيظ ومدددط
 295-262ص (72) 28 التجبعية، السجمة الحعيب، جامعة التجبية، كمية لي السيتاني

 .0( التعميط السرغج، دليا التتريب السيتاني، الجحد اللاني ،0228لادية يعسا )

 التجبيدددة كميدددة لدددي الردددا معمدددط لسمبدددة التدددتريب السيدددتاني وا دددع ،(0222) السسمدددق سدددميساا لدددجح
 ،(صددا معمددط -الجابعددة الدددشة زمبددة ومددت ميتانيددة دراسددة) تسعيجهددا وآلدداع دمذددق بجامعددة
 96-62 ص ،(0+2) العتد -06 السجمت -دمذق جامعة مجمة

 ااسدامية يحة بجامعة التجبية بكمية السيتانية التجبية وا ع(: 0222) درويد وداود العاجح ل اد
 (.0)9( ااندانية التراسات سمدمة) ااسامية الجامعة مجمة تحديشها، وسبا

زالبددات  دددط تجبيددة السفددا لددي التددتريب ( دراسددة لمسذددكات التددي تعاجدد  2996لعزيددة الشجدداحت )
السيددتاني بكميددة التجبيددة جامعددة زشسددا "دراسددة ميتانيددة" دراسددات تجبعيددة واجتساعيددة. السجمددت 

 .اللاني، العتد اللالة والجابع

التددددتريب السيدددتاني الفاومددددة بدددديظ الشصجيددددة  .(0228يدددانط، بددددداة وسددددج، وخالدددت دمحم أبددددع شددددعيجة )
، مكتبدة السجتسدع العجبدي 2لت مدظ السجحمدة األساسدي، ، والتسبيق لي صفعص الحمقة األو 
 .لمشذج والتعزيع، وساا، األردا
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 الشصجيددة بدديظ والتعمدديط التجبيددة نددتوة بهددا، االرتقدداد وسددبا السيتانيددة التجبيددة(: 0227) تعليددق كملددعة
 .األدبية األ داة بالباحة، لمبشات التجبية كمية والتسبيق،

 الخميددا مشسقددة لددي التجبيددة بجنددامج زمبددة تعاجدد  التددي السذددكات ،(0228) يددعنخ خميددا كسددال
 الفمدددسيشية السجمددة التددتريب السيددتاني، تسبيددق أرشدداد لددي السفتعحددة القددتس بجامعددة التعميسيددة
 ة0228 اللاني كانعا  اللاني، العتد األول، السجمت بعت، وظ السفتعحة لمتجبية

 والتسبيق، الشصجية بيظ الفشية التجبية تتريخ وزجع  السشاهج(: 0228) لعزم  ياسج حدشي، ليمت
 .القاهجة السرجية، األنجمع مكتبة

 وسددداا، أولدددت زبعدددة والتسبيدددق، الشصجيدددة األسدددخ التدددتريب السيدددتاني(: 0220) خسابيدددة ماجدددت
 .والتعزيع لمشذج الذجوع  دار األردا

 جامعدددة لدددي التدددتريب السيدددتاني لسقدددجر السيدددتاني التسبيدددق مذدددكات( 0229) شددداهيظ احسدددت دمحم
 .التارسيظ نصج وجهة مظ السفتعحة القتس

 لددي التددتريب السيددتاني لبجنددامج ااسددامية التجبيددة معمسددي السمبددة تقددعيط ،(0225) الةياصددجة دمحم
 السجمدددة والسعمسدددات، لمسعمسددديظ التجبيدددة كميدددات ولدددي  دددابعس الددددمساا بجامعدددة التجبيدددة كميدددة

 009-025 ص ،(3) التجبعية، العمعة لي األردنية

 كميدددة لدددي اللدددامظ الشذدددا، يجاهدددا كسدددا التدددتريب السيدددتاني مذدددكات(: 0223) العسدددايجة حددددظ دمحم
 .الجابع العتد التجبية، العمعة مجمة األونجوا، الجامةية، التجبعية العمعة

( تقدددعيط بجندددامج التدددتريب السيدددتاني لدددي كميدددات العمدددعة التجبعيدددة لدددي 0225دمحم خسددديخ أبدددع نسدددجة)
األردا مدظ وجهدة نصدج السمبدة السعمسديظ، م تدة لمبحدعث والتراسدات، الجامعات األهمية لي 

 02ع 
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 .الجياض العبيكاا مكتبة والعذجيظ، الحادم لمقجا  السعمط تجبية(: 2995) مالض دمحم شع ي، دمحم

 جامعدة لدي السعمسديظ السمبدة لدتا التجبدعم  ااشدجاص مذدكات(: 0222) حسدتاا الفتاح وبت دمحم
 لمددسيظ لدي التجبيدة بعشدعاا لمددسيظ لدي األول التجبدعم  لمسد تسج مقدتة بحة يحة األ رج،
 .ااسامية الجامعة لي السشعقت العرج ومتغيجات

 .السفتعحة القتس جامعة لي التتريب السيتاني بجنامج تقعيط ،(0227) شاهيظ الفتاح وبت دمحم

 التسبيقددات لددي سيالقاسدد أكاديسيددة لددي السعمسدديظ السمبددة آراد(: 0228) وابددتيظ القددادر وبددت دمحم
 التجبيدة كميدات لدي التدتريب السيدتاني لمبدجامج تحتيليدة رؤا  مد تسج لي مقتمة ور ة العسمية،

 .باألردا الخاصة الحر اد جامعة اللاللة، األلفية خال العجبي العزظ لي

 بجامعددة التجبيددة كميددة لددي العمسيددة التجبيددة لتسددعيج مقتددجح بجنددامج ،(0225) السخالددي وبددت  دمحم
 250-233 ص. ص ،(8)العتد الجامعي، الباحة مجمة آ ،

 دار السيتانيددددددة، التددددددتريب السيددددددتاني(: 0222) الشبددددددي حدددددددب سددددددعيت دمحم مجسددددددي، محسددددددعد دمحم
 .وساا لمشذج، صفرالة

 والسمبددددة السذددددجليظ نصددددج وجهددددة مددددظ التددددتريب السيددددتاني معع ددددات(: 0226) لددددالس نردددديج دمحم
 مشذدعرة، ييدج ماجددتيج رسدالة اليسشيدة، الجسهعريدة لدي البتنيدة التجبيدة كميدات لدي السعمسيظ

 .الجتيتة جامعة البتنية، التجبية كمية

ة(، تقعيط بجنامج التدتريب السيدتاني السيتانيدة لدي كميدة السعمسديظ بتبدع   0223مجواا زالحة )
 (3ومقتجحات تسعيجها، مجمة كميات السعمسيظ، العتد)

 السمبدددة تعاجددد  التدددي التدددتريب السيدددتاني مذدددكات(: 0222) محسدددعد ولتحدددي الخعالدددت  مردددسفت
 كميدة الهاشدسية، بالجامعدة لمسفعلدة رانيدا السمحدة كميدة لدي زفا تجبية تخرذ لي السعمسيظ
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 .اللالة العتد ،06 مجمت دمذق، جامعة مجمة التجبعية، العمعة

الفحدج  ، دار2السعمدط تشسيدة وتتريبد ، ،  إودتاد (0225مرسفي دمحم، وبدت ، سدهيج دمحم حعالدة )
 لمشذج والتعزيع، وساا، األردا.

 مجمددة ،(0222) الحجددازم  القددادر وبددت وسددعاد احسيددتة محسددعد ولتحددي خعالددت  لشخددعر مرددسفي
 . 782- 737 ص اللالة، العتد - 06 السجمت -دمذق جامعة

(، دور بجنامج التدتريب السيدتاني لدي إودتاد السالدب السعمدط 0229معست وبت الحجيط أبع دلبعح )
(، 05التجبيددددددة الجياضددددددية جامعددددددة اليجمددددددع ، مجمددددددة جامعددددددة دمذددددددق، السجمددددددت) لددددددي كميددددددة

 .(0+2العتد)

 كميدة السيتاني، التتريب مكتب السيتاني، التتريب دليا(: 0229 -0228) نعر السشعط وبت مي
 .حمعاا جامعة الفشية، التجبية

 بالسحاجيدددة، التجبيددة كميدددة شددقجاد، جامعددة" العسميدددة دليددا(: "0222) الدددبيعي ليدددا العجبددي، نددعص
 .الدععدية العجبية السسمحة

السذددددكات التددددت تعاجههددددا زالبددددات  دددددط تجبيددددة السفددددا شددددةبة ريدددداض ( 0229نددددعص السجوددددي )
. األزفددال لددت كميددة التجبيددة لددت مقددجر التددتريب السيددتانت: دراسددة ميتانيددة لددت جامعددة البعددة

 228 - 77 60:, ع22مج .مجمة جامعة البعة لمعمعة ااندانية

مذددكات التجبيددة السيتانيددة كسددا تجاهددا معمسددات السدددتقبا بقدددط ( 0226نددعص ومددي وبددت العاحددت)
تسبددق ومددت زالبددات التجبيددة السيتانيددة )السدددتعم الدددابع(  ريدداض األزفددال: دراسددة ميتانيددة

 228, ع27س. مجمة اللقالة والتشسية جامعة شقجاد -بكمية التجبية بالسحاحسية 

التتريب السيدتاني مدظ وجهدة نصدج السالبدات والسذدجلات لدي  ددط  ( معع ات0220ليفاد البداة)

http://0810gv96l.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0932&page=1&from=
http://0810gv96l.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0932&page=1&from=
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. س رسالة الخميج العجبي .جياضالتجبية ورياض االزفال بجامعة السمض سععد لي متيشة ال
 56-25: 203ع  33

 السمبدددددة تعاجددددد  التدددددي السذدددددكات لددددبعر دراسدددددة(: 2992) الفدددددار و،بدددددجاليط الددددددعيتم وضددددحي
 التعميط، وزجع  السشاهج لي دراسات مجمة بقسج، السياديظ التتريب بجنامج ضسظ السعمسيظ

 .09 العتد

 بجندامج تقدعيط ،(0229) يدازم  احسدت وردائج شعيجة أبع دمحم وخالت ششتم، أبع القادر وبت يعسا
 لمبحددعث الحر دداد مجمددة تسددعيج ، ومقتجحددات الخاصددة الحر دداد جامعددة لددي التددتريب السيددتاني

 65-37 ص األول، العتد التاسع، السجمت ااندانية، والتراسات

(، تقدعيط بجندامج التدتريب السيدتاني لدي 0229يعسا أبع ششتم، خالت أبع شعيجة، رائج غبدارم )
جامعددة الحر دداد الخاصددة ومقتجحددات تسددعيج ، مجمددة الحر دداد لمبحددعث والتراسددات ااسددامية، 
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