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 الكلية العليا للقرآن الكريم ب المعلمين الطلبة إعداد في العملية التربية برنامج فاعلية
  ىمنظر  وجهة من ( فرع المكال )

                                                          
 ةبازرعسامل د. عمر سعيد                                                              

 الكلية العليا للقرآف الكرمي ، اظتناىج وطرائق التدريس اظتساعدستاذ أ                                                                     
 حضرموت ػ اظتكالػ جامعة القرآف الكرمي والعلـو اإلسالمية                                                                      

 ملخص:ال
تقصي فاعلية برنامج الرتبية العملية الذي تنفذه الكلية العليا للقرآف الكرمي فرع اظتكال  دراسةال تهدفاست

( من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. ولتحقيق اظتعلم (العلـو اإلسالمية يف إعداد الطالبجبامعة القرآف الكرمي و 
( فقرة، موزعة على أربعة غتاالت )اظتشرؼ الرتبوي، واظتعلم 53ىدؼ الدراسة مت تطوير استبانة مكونة من )

وصفي التحليلي يف ىذه وقد مت استخداـ اظتنهج ال ،وتنمية الكفايات التعليمية( واظتدرسة اظتتعاونة، اظتتعاوف،
القراءات(، وعلومو، و )القرآف  يختصصيف  ،الرابعاظتستوى من رتيع طلبة  لدراسةالدراسة، وقد تكوف غتتمع ا

أي رتيع  ،ا وطالبة وىي اجملتمع نفسو(، طالبً 54)الدراسة بلغت عينة ( طالًبا وطالبة، 54البالغ عددىم )و 
 نتائج كشفت وقد ،ـ2022 / 2021 للعاـ اصتامعيللقرآف الكرمي التخصصات يف الكلية العليا الطلبة بكل 

 :اآليت عن الدراسة
 غتاالت يف نظرىم وجهة من العليا الكلية يف اظتعلمٌن الطلبة إعداد يف العملية الرتبية برنامج فاعلية أف -1

التعليمية غتاؿ دور الكفايات ) غتاؿ يفمرتفعة جًدا  فاعلية درجةبو  ،مرتفعة بدرجة غتتمعو البحث
 . (دور اإلدارة اظتدرسية غتاؿ)يف  متوسطة فاعلية درجة(، وباظتتضمنة

اإلناث  ظتصلحة / اصتنس ظتتغًني تعزى (α ≤ 0.05) الداللة مستوى ا عندإحصائيً  دالة فروؽ وجود -2
 نهايةال ويف. ظتتغًني التخصص تعزى (α ≤ 0.05) الداللة مستوى ا عندإحصائيً  دالةالفروؽ الوعدـ 

 عتا اليت اصتهات كل لدى العملية بالرتبية االىتماـ بضرورة تتعلق التوصيات غتموعة من أوردت الدراسة
 .اظتتعاونة واظتدارس والكلية اصتامعة يف العملية بالرتبية عالقة

 .فو ، الطلبة اظتعلمبرنامج الرتبية العملية فاعلية، كلمات مفتاحية:
 

 المقدمة:
 الكوادربشرية وتكنولوجيا متطورة، ومبا تنتجو ىذه  كوادرلكو من  تيقاس مبا دتأصبح تقدـ األمم وتطورىا 

إذ  ين ػتلًيا وإقليمًيا وعاظتًيا؛كافة، حبيث تكوف قادرة على منافسة اآلخر  يف غتاالت اضتياةة من إبداعات متعدد
اظتتٌن الذي يتم من خاللو  إف األمم القوية ىي اليت تنظر ألنظمتها الرتبوية على أهنا األساس الصلب، والعماد


