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ملخص:

الدار�سون  يواجهها  التي  امليداين  التطبيق  م�سكالت  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
)اجلن�س،  النوعية  املتغريات  ببع�س  وعالقتها  التدريب  فرتة  اأثناء  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف 
والتخ�س�س( ، والتفاعل بينهما. وحتقيقا لذلك طورت اأداة للدرا�سة ت�سمنت )40( فقرة موزعة على 
اأربعة جماالت، وطبقت على عينة طبقية ع�سوائية حجمها )246( دار�سا ودار�سة، اأخذت من خم�س 

مناطق تعليمية بطريقة املعاينة العنقودية. 
واأظهرت النتائج اأن ترتيب امل�سكالت التي يواجهها الدار�سون يف اأثناء التطبيق امليداين يف 
املجاالت االأربعة التي ا�ستملت عليها اأداة الدرا�سة، مرتبة ح�سب اأهميتها من وجهة نظر الدار�سني 
التدري�س،  خطة  جمال  ثم  املتعاونة،  املدر�سة  فمجال  االأكادميي،  امل�رشف  دور  جمال  كاالآتي: 

واأخريا طلبة املدر�سة املتعاونة. 
اأن هناك فروقا دالة اإح�سائيا بني اجلن�سني من حيث امل�سكالت التي  كما اأظهرت النتائج 
يف  الذكور  من  اأعلى  بدرجة  امل�سكالت  هذه  من  االإناث  تعاين  اإذ  العملي؛  التطبيق  يف  تواجههم 
املجاالت كافة. وكانت معاناة الدار�سني �سمن تخ�س�سي الريا�سيات واللغة العربية اأعمق منها 
يف التخ�س�سات االأخرى. ومل تظهر النتائج اأثرا داال للتفاعل بني اجلن�س والتخ�س�س على امل�سكالت 

التي يواجهها الدار�سون اأثناء التطبيق امليداين. 
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Abstract:

This study aimed to identify the practical obstacles facing QOU learners 
during their training sessions in various cooperating partner schools، and the 
effect of some demographic variables on the perceptions of these obstacles. 
To realize this، an instrument was developed that consisted of 40 indicators 
covering four areas of the research، and was applied to a random cluster 
sampling of 246 learners from five educational regions. 

The results، based on learners’ responses، revealed that prioritized 
counseling needs are dependent on the following: role of the academic 
supervisor، schools in which training takes place، the teaching plan، and 
finally the students of the cooperating school subject to the training. 

Results also indicated significant statistical differences between male 
and female learners in terms of the problems they face in the field of training، 

where female learners indicated having more difficulties than male learners 
in all areas of the study; and problems encountered by learners were most 
severe in mathematics and Arabic language than in other fields. The result did 
not indicate any interaction effect between gender and specialization on the 
problems that the learners face during the partical application in the field. 
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مقدمة: 
التعليم دون وجود معلمني م�سوؤولني  التفكري يف نوعية  التطوير؛ فال ميكن  التعليم مفتاح 
عملية  يف  واخلطورة  االأهمية  بالغ  دوراَ  املعلم  ويوؤدي  املدار�س.  يف  وعمليا  اأكادمييا  وموؤهلني 
التن�سئة  عمليات  اإىل  وبالتايل  كلها،  الرتبوية  العملية  اإىل  ذلك  دوره  ويتعدى  والتعليم،  التعلم 
االجتماعية. من هنا كانت مكانة املعلم بني االأمم مكانة رفيعة، فكانت مكانته يف الرتاث العربي 
االإ�سالمي مكانة تعرب عن عظيم تقدير االأمة له، كما اأنها مكانة م�ستمدة من العقائد والقيم الدينية، 
ومن الفل�سفات الرتبوية، باعتبارها قيمًا اإن�سانية ح�سارية ال تقت�رش على عرق اأو جن�س اأو لون 

)الرتتوري والق�ساة، 2006(. 
واإعداد املعلم وتدريبه قدمي يف الثقافة العربية االإ�سالمية، وركزت عليه النظريات الرتبوية 
بتدريب  تتعلق  عديدة  م�سميات  العربي  عاملنا  يف  عليها  اأقمنا  التي  الرتبية  وفل�سفات  احلديثة، 
املعلمني وتاأهيلهم، مثل )دار املعلمني(، )ومعهد الرتبية للمعلمني(، )وكلية الرتبية(، وغريها من 
لي�سمل  العربي  العامل  يف  الرتبوية  النظرية  فيه  تطورت  الذي  الوقت  يف  اأنه  ويالحظ  امل�سميات. 
ظلت  العربي  العامل  يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  معظم  فاإن   ،  )Fullan، 1992(املعلم اإعداد  مفهوم  ذلك 
التدري�س، وبع�س نظريات  تعمل ب�سورة تقليدية من خالل مفهومي املنهج والتخ�س�س، وطرق 
علم النف�س، وجزء ي�سري من التدريب العملي لي�سبح الدار�س بعدها معلمًا يجوز له ممار�سة مهنة 

التعليم. 
نظرية  على  والقائمة  املعلم  اإعداد  يف  العربي  العامل  يف  القائمة  النظرية  �سوء  يف  ويبدو 
االت�سال التي حدد اإطارها )رومان جاكب�سون( واخت�رشها يف ثالثة م�سميات: املر�سل-  والر�سالة-  
العلمية  قدراتهم  يف  يتفاوتون  املعلمني  اأن  حقيقة  تتجاهل  النظرية  هذه  اأن  اإليه،  واملر�سل 
التعليم ذاتها واالإطار الذي تتم فيه، والتباين  النف�سية، كما يتجاهل حقيقة مادة  وا�ستعداداتهم 
الوا�سح بني طلبة املدار�س ودرجة ا�ستعداداتهم يف التعلم والتلقي، واملوؤ�س�سة التعليمية التي تتم 

فيها هذه العملية باأ�رشها )�سامل، 2006(. 
وتوؤكد درا�سة هيلربون جون�س )Helibronn Jones، 1997(  اأن التغريات احلديثة يف اأ�سلوب تدريب 
املعلمني ت�ستوجب اإعادة النظر يف حمتوى واإدارة برامج تدريب املعلم، ليكون التدريب يف املدار�س 
هو حجر الزاوية، وال يعني هذا اإلغاء دور اجلامعات واملعاهد يف هذا املجال، بل الرتكيز على ما 
يتم يف املدار�س، ولي�س جمرد املعرفة النظرية يف كليات ومعاهد املعلمني وكليات الرتبية، وال 
يعني ذلك اأي�سًا اأن يكون الرتكيز على برامج الرتبية العملية يف املدار�س جزءاً من برامج التدريب، 
باأن ال يكون  العملية، واالهتمام  التجربة  التاأكد من �سالحية  ولن يكون ذلك وحده كافيًا دون 

التدري�س مهنة من ال مهنة له. 
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على  الرتكيز  من  اأك��رث  هو  املعلم  بتدريب  واالهتمام  الرتكيز  اأن  االإط��ار  هذا  يف  ويبدو 
ملم  معلم  من  ترجى  فائدة  ال  الأنه  التعليم،  مفهوم  على  اأ�سبقية  ياأخذ  التدريب  ومفهوم  اإع��داده، 
البيئة  الرتبوية، لكنه غري قادر على توظيف ذلك يف عمله والتاأقلم مع  النظرية واالأطر  باملادة 
املدر�سية واحتياجاتها. وي�سع مفهوم التدريب وحمتواه واإجراءات �سبطه ومتابعته حتديًا كبرياً 
�ساحبة  اجلهات  اأمام  وكذلك  اخل�سو�س،  وجه  على  الرتبية  وكليات  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأمام 
العلماء  بع�س  جعل  الذي  التحدي  وهو  التعليمية،  واملدار�س  واملديريات  الوزارة  من  ال�سالحية 
جمموعة  اإدارة  كيفية  ويعرف  عمله  طبيعة  يفهم  مدير  مع  مدر�سة  يف  املعلم  وجود  اأن  يقولون 
اأو  املتو�سطة  درا�سته  يف  املعلم  يق�سيها  التي  ال�سنوات  من  بكثري  اأجدى  مدر�سته،  يف  املعلمني 
اجلامعية. وهذا يوؤ�رش اإىل �رشورة اأن تدخل كليات الرتبية ومعاهد اإعداد املعلمني مفاهيم جديدة 
الرتبوية �سمن  امل�ستجدات  وتتعاطى مع  برزت حديثًا،  التي  التطورات  تراعي  والتدريب  للتعليم 

 .)Tang، 2003( العملية الرتبوية والتعليمية التعلمية بكافة مكوناتها واحتياجاتها
وتقديراً الأهمية الرتبية العملية ودورها يف اإعداد املعلم، اهتمت البحوث والدرا�سات بتناولها 
خالل  من   )Zichner، 1990( زكرن  ويرى  تواجهها،  التي  وامل�سكالت  واأبعادها  طبيعتها  وحتليل 
العامة  ال�سمات  اأن  االأوروبية  اجلامعات  يف  العملية  بالرتبية  املت�سل  الرتبوي  لالأدب  مراجعته 
العملية مازالت خربة  الرتبية  اأن  تتمثل يف  لفاعليتها،  ت�سكل معوقات  التي  الرتبية  لربامج هذه 
غري منظمة يف كثري من برامج اإعداد املعلمني، حيث يجد الطالب نف�سه فيها وحيداً دون توجيه 
ومتابعة جادة، واأن م�ستوى االإ�رشاف عليه متدن ب�سبب �سعف االإعداد املهني للم�ساركني فيها 
من معلمني متعاونني وم�رشفني، ويوؤثر غياب املنهج الواحد للرتبية العملية يف �سعف االرتباط 
بني ما يدر�سه الطلبة املعلمون يف اجلامعات وما يحتاجونه فعاًل يف املدار�س، اإ�سافة اإىل تاأثري 
االأولوية  املتعاونة  املدار�س  واإعطاء  اجلامعة،  يف  العملية  الرتبية  على  امل�رشفني  اأعباء  زيادة 
لتعليم طلبتها على ح�ساب االإ�سهام يف اإعداد املعلمني. اإن هذه امل�سكالت وما مياثلها ذات تاأثري 
من  باملزيد  جديرة  فهي  لذلك  املعلمني،  الطلبة  تدريب  من  املتوخاة  االأهداف  حتقيق  يف  �سلبي 

البحث واال�ستق�ساء للك�سف عنها، وعن املتغريات املرتبطة بها. 

مشكلة الدراسة: 
ما  ي�سم  فهو  اجلامعة،  الربامج يف  اأكرب  املفتوحة  القد�س  الرتبية يف جامعة  برنامج  يعدُّ 
جمموعه )32،098( دار�سًا على الف�سل االأول للعام الدرا�سي 2009/2008، وتخرج من هذا الربنامج 
ما جمموعه )16،424( دار�سًا عرب ال�سنوات منذ الفوج االأول للخريجني يف العام الدرا�سي 1998/1997 
حتى مطلع العام 2009/2008. وينطلق هذا الربنامج بتخ�س�ساته املختلفة من فل�سفة خا�سة قوامها 
التدري�سية  املهارات  اإتقان  يجعل  مما  املختلفة،  املدر�سية  املراحل  بتدري�س  ليقوم  املعلم  اإعداد 
واخلربة واملمار�سة امليدانية يف املدار�س متطلبًا رئي�سًا لتخ�س�سات هذا الربنامج. لذلك ا�ستمل 
هذا الربنامج على مقرر الرتبية العملية، وخ�س�س له ثالث �ساعات معتمدة على مدار ف�سل درا�سي 
كامل، حيث يقوم الدار�س بالتطبيق العملي يف اإحدى املدار�س املتعاونة التابعة لوزارة الرتبية 

والتعليم. 
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ومع كل احلر�س واالهتمام الذي توليه جامعة القد�س املفتوحة الإجناح هذا الربنامج وهذه 
املمار�سة، فاإن هذا التدريب مل ُيدر�س ب�سكل كاٍف ملعرفة جوانب القوة وال�سعف فيه، ومل ُت�ستق�سي 
امل�سكالت التي تواجه الدار�س يف فرتة التطبيق امليداين بالقدر املطلوب على غرار ما مت يف العديد 
من اجلامعات االأخرى خارج فل�سطني، خا�سة وقد م�سى على هذا الربنامج اأكرث من �سبعة ع�رش 

عامًا، ويعترب من اأكرب الربامج يف اجلامعة، ومن اأكربها يف اجلامعات الفل�سطينية اأي�سًا. 
املفتوحة  القد�س  العملية يف جامعة  الرتبية  العملي من خالل مقرر  التطبيق  وتتم مرحلة 
بواقع )30( �ساعة تعليمية، ت�سكل )%33( من اجلانب العملي )�ساعتان معتمدتان( املقرر يف هذا 
اأ�سابيع،  ثالثة  ملدة  يوميًا  عمليتني  ح�ستني  بواقع  الكاملة  املمار�سة  وتتم  الدرا�سي.  امل�ساق 
وت�سكل هذه املرحلة نظامًا متكاماًل من التخطيط والتنفيذ والتقومي والتغذية الراجعة ت�ستدعي من 
االأطراف امل�سئولة عن التعليم املدر�سي كافة ت�سهيل مهمة الدار�س املتدرب يف اإجناز عمله، ومن 

اإدارة اجلامعة وامل�رشف االأكادميي للمقرر املتابعة والرعاية واالهتمام. 
اأثناء  يف  الدار�سني  تواجه  التي  امل�سكالت  واقع  لتتناول  الدرا�سة  هذه  جاءت  هنا  ومن 
ال�سوؤالني  لالإجابة عن  ت�سعى  العملية، وهي  الرتبية  امليداين من خالل مقرر  للتطبيق  ممار�ستهم 

االآتيني: 
العملية يف  الرتبية  مقرر  الدار�سني يف  تواجه  التي  امليداين  التطبيق  م�سكالت  اأهم  ما  1 .

جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر الدار�سني اأنف�سهم؟ 
هل هناك فروق ذات داللة بني تقديرات الطلبة ملجاالت م�سكالت التطبيق امليداين التي  2 .
جلن�س  تعزى  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  العملية  الرتبية  مقرر  يف  الدار�سني  تواجه 

الدار�س وتخ�س�سه، اأو التفاعل بينهما؟ 

فرضيات الدراسة: 
من خالل االأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة، ميكن �سياغة الفر�سيات االآتية كاإجابة حمتملة 

لل�سوؤال الثاين للدرا�سة: 
( يف تقدير الدار�سني  1 .α = 0. 05( ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة
للم�سكالت التي تواجههم يف التطبيق امليداين ملقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�س 

املفتوحة باختالف اجلن�س للدار�س. 
( يف تقدير الدار�سني  2 .α = 0. 05( ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة
للم�سكالت التي تواجههم يف التطبيق امليداين ملقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�س 

املفتوحة باختالف تخ�س�س الدار�س. 
( يف تقدير الدار�سني  3 .α = 0. 05( ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة
للم�سكالت التي تواجههم يف التطبيق امليداين ملقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�س 

املفتوحة تعزى للتفاعل بني اجلن�س والتخ�س�س للدار�س. 
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أهمية الدراسة: 
امليداين  التطبيق  امل�سكالت يف جمال  الأهم  ت�سخي�سها  الدرا�سة يف  اأهمية هذه  •تتمثل  	
)الرتبية العملية( التي تواجه الدار�سني يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة، 
وهذا قد ي�سهم يف تقدمي و�سف لواقع هذا التطبيق و�سري العمل فيه، وتقدمي موؤ�رشات 
باملهارات  وتزويده  الدار�س  العملية يف �سقل خربات  الرتبية  اإ�سهام مقرر  حول مدى 
اأمام �سانعي  ي�سع  بدوره  التدري�س، وهذا  التي يحتاجها يف ممار�سته ملهنة  العملية 
القرارات  اتخاذ  على  ت�ساعدهم  عملية  معطيات  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  القرار 

املنا�سبة لتذليل العقبات واملعوقات يف طريق جناح هذه املمار�سة. 
 ) • تن�سجم الدرا�سة احلالية مع تو�سيات عدد من الدرا�سات ال�سابقة، كدرا�سة هندي )2006	
اإعادة النظر يف دور املدر�سة املتعاونة يف عملية تدريب  اأ�سار فيها اإىل �رشورة  التي 
الطلبة يف اأثناء فرتة التطبيق امليداين، واحلاجة اإىل مراجعة اإجراءات هذا التدريب من 
خالل اإجراء املزيد من الدرا�سات حول وجهة نظر الطلبة واالأطراف ذات العالقة يف كل 

مكونات عملية التدريب. 
الدرا�سية  اخلطة  يف  اأ�سا�سي  مكون  مع  تعاملها  يف  الدرا�سة  مو�سوع  اأهمية  •وتبدو  	
لتخ�س�سات برنامج الرتبية التي مل تعالج ب�سورة كافية من قبل الباحثني على م�ستوى 
جامعة القد�س املفتوحة، وعليه فاإن الدرا�سة احلالية �ستقدم تغذية راجعة بحثية عن 
واقع التطبيق امليداين )الرتبية العملية( يف جمال الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة 
الدار�سني،  على  املمار�سة  هذه  ت�سهيل  اإىل  اإ�سافة  درا�سات،  من  �سبقها  ملا  ت�سيف 

وم�ساعدتهم على اإجناز االأهداف املتوخاة منها باأقل قدر من امل�سكالت. 

حمددات الدراسة: 
يتحدد هذا البحث يف ا�ستهدافه لعينة من الدار�سني امل�سجلني ملقرر الرتبية العملية للف�سل 
متثيلها  ومدى  البحث،  عينة  بحدود  مرتبط  النتائج  تعميم  فاإن  لذا   ،2009/2008 العام  من  االأول 

ملجتمع الدرا�سة من حيث احلجم، ومدى ات�سافها مبوا�سفات املجتمع الذي ا�ستقت منه. 

التعريفات اإلجرائية: 

مشكالت التطبيق امليداني: 
يق�سد مب�سكالت التطبيق امليداين يف هذه الدرا�سة ال�سعوبات املتعلقة باالأن�سطة واملهارات 
التدري�سية االإجرائية و�سعوبات املتابعة من قبل امل�رشف االأكادميي، والنظام الذي يحكم متابعة 
اأثناء تطبيقه يف املدر�سة املتعاونة، وحتديدها من وجهة نظر  الدار�س يف مقرر الرتبية العملية 

الدار�س املتدرب نف�سه. 
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الدارس املسجل ملقرر الرتبية العملية: 

 ، اأدنى(  �ساعة معتمدة كحد   99 )اأنهى  درا�سته  االأخرية من  املرحلة  دار�س يف  باأنه  يعرف 
القد�س  جامعة  يف  الرتبية  برنامج  �سمن  التخ�س�سات  اأحد  يف  العملية  الرتبية  ملقرر  وم�سجل 
الرتبية والتعليم املتعاونة ملدة  اإحدى مدار�س وزارة  التدري�س يف  املفتوحة، يتدرب عمليًا على 

ف�سل درا�سي واحد. 

منهج البحث: 

اأداة  ا�ستخدام  خالل  من  الواقع  و�سف  على  القائم  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  ت�ستخدم 
التي  امليداين  التطبيق  م�سكالت  يف  املتمثلة  ومعطياته  الواقع  هذا  مل�سح  �سممت  التي  البحث، 
تواجه طلبة برنامج الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة، وحتديد اأثر املتغريات امل�ستقلة للبحث 
)اجلن�س مب�ستوييه: ذكر، اأنثى، والتخ�س�س مب�ستوياته ال�سبعة: الرتبية االبتدائية، والعلوم العامة، 
والريا�سيات، واللغة االجنليزية، واللغة العربية واآدابها، والرتبية االإ�سالمية، واالجتماعيات( ، يف 

تقديرات الدار�سني مل�سكالت التطبيق امليداين مبجاالتها االأربعة كمتغري تابع. 

األدب النظري والدراسات السابقة: 

أ( األدب النظري: 

يعرف كتاب الرتبية العملية )الرتبية العملية( على اأنها: جممل االأن�سطة واخلربات التي تنظم 
يف اإطار برامج تربية املعلمني، وت�ستهدف م�ساعدة الدار�س املعلم على اكت�ساب الكفايات املهنية 
وامل�سلكية التي يحتاجها يف اأدائه ملهماته التعليمية، والهدف من الرتبية العملية هو امل�ساهمة 

يف عملية تربية املعلمني، اإعداداً وتاأهياًل وتدريبًا. 

أهداف الرتبية العملية: 
ي�سعى مقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة اإىل حتقيق االأهداف االآتية )حمدان، 

 :)1982

التعرف اإىل اأدوات ومهمات وم�سوؤوليات املعلم يف جمال تنظيم التعليم وتي�سريه.  1 .

اأثناء  مراعاتها يف  لغر�س  ومطالبهم وحاجاتهم  النمائية  الدار�سني  اإدراك خ�سائ�س  2 .

تنظيم التعلم لتوفري فر�س النمو والتكيف ال�سويني. 
التعرف اإىل ا�ستخدامات م�سادر التعلم املختلفة يف املواقف ال�سفية. . 3
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حتديد املبادئ الرتبوية النف�سية التي يف �سوئها ينظم املعلم التعليم لي�سبح تعلمًا.  4 .

املختلفة  التعليم  التعلمية، مثل: طرق  التعليمية  االأن�سطة  ت�سكيالت  اإىل جميع  التعرف  5 .

واأ�ساليبه واأمناطه وا�سرتاتيجياته وتقنياته. 
االأطفال  ال�سيما  بها  يت�سل  ما  وكل  التعليم  عملية  نحو  االإيجابية  االجتاهات  تنمية  6 .

املتعلمني. 
التحلي باأخالقيات املهنة املبنية على منظومة قيم املجتمع واالأمة.  7 .

اكت�ساب الكفايات الرتبوية والتعليمية ال�رشورية الالزمة يف عمله معلمًا ومربيًا.   8 .

مراحل الرتبية العملية: 
اأهم مكون للرتبية العملية هو املكون االأدائي العملي، والمتالك الرتبية العملية ثالث مراحل 

هي )عبد احلق، 1989(: 
وخمططة  هادفة  ع�سوائية  مب�ساهدات  خاللها  الدار�س  يقوم  التي  امل�ساهدة:  مرحلة  1 .

وواعية لكل مكونات العملية التدري�سية منذ دخول الطلبة للمدر�سة حتى خروجهم منها، 
املواقف  ت�سمل  امل�ساهدة  وهذه  التعليمية.  واملواقف  ال�سفي  املعلم  �سلوك  وبخا�سة 
تتزامن  وهي  الرتبوية.  ال�سفية  واملواقف  التعليمية،  ال�سفية  واملواقف  ال�سفية،  غري 
اأو  تقرير،  كتابة  اأو  ر�سد،  قوائم  تعبئة  خاللها  الدار�س  وميار�س  النظري،  االإطار  مع 

مالحظات حول م�ساهداته. 
ال�سف  داخل  حمددة  اأن�سطة  ت�سمل  جزئية  امل�ساركة  تكون  حيث  امل�ساركة:  مرحلة  2 .

وخارجه، وجتري مب�ساعدة املعلم املتعاون اأو ب�سكل م�ستقل. وقد تتطلب هذه امل�ساركة 
كتابة مالحظات اأو تقارير، وهي اأي�سًا متزامنة مع االإطار النظري املنا�سب من خالل 
اأو  حمددة،  واأه��داف  تخطيط  دون  الع�سوائية  امل�ساركة  واقع  و�سمن  الدرا�سي،  املقرر 

اأحيانًا خمططة لتحقيق اأهداف متوخاة. 
مرحلة املمار�سة: وهي ما ت�سمىَّ مبرحلة التطبيق العملي، حيث يقوم الدار�س وحده دون  3 .

اإ�رشاف مبا�رش من املعلم املتعاون اأو مدير املدر�سة اأو حتى امل�رشف االأكادميي باأداء 
املهمات التعليمية كاملة يف مدة حمددة، ليكت�سب من خاللها الكفايات االأدائية الالزمة 
ليطور ما �سبق وتعلمه، اأو امتلكه من الكفايات خالل املرحلتني ال�سابقتني. وتكون هذه 

املرحلة خمططة ال ع�سوائية فيها، تهدف اإىل تدريب الدار�س على التخطيط ال�رشيع. 
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فاملطلوب من اإدارة اجلامعة اأن تخطط لربنامج التطبيق العملي تخطيطًا دقيقًا قبل مدة من 
ال�رشوع فيه، لي�سمل هذا التخطيط اختيار املدار�س �سمن رغبات الدار�سني، والتوا�سل مع اإدارات 
املتوقع من  املدار�س، وحتديد  اإدارات هذه  والتوا�سل مع  الدار�سني،  املدار�س �سمن رغبات  هذه 
مدير املدر�سة واملتعلم املتعاون، واإ�سعار مديريات الرتبية يف املنطقة التي تقع فيها املدار�س 
املتعاونة، فينتظر منها بعد درا�سة املعلومات الواردة من اإدارة اجلامعة ومديرية الرتبية اأن تخطط 
واأق�سى  جهد  باأقل  العملي  التطبيق  لينفذ  خا�سًا  برناجمًا  له  وتعد  املتدرب،  الدار�س  ال�ستقبال 
اأن�سطة املدر�سة الرتبوية والتعليمية واأمناطها  اأ�سكال  فاعلية، فتتيح الفر�سة للدار�س لي�سهم يف 
كافة، وت�ستمع اإىل مالحظاته وا�ستف�ساراته باحرتام، وتراعي ممار�سة اأخالقيات املهنة من قبل 
للخربات  الدار�س  وتعر�س  املدر�سية،  االأن�سطة  الراجعة عن  التغذية  وت�ستقبل  واملعلمني،  الدار�س 
اجلديدة، وتقدم تغذية راجعة عن الدار�س اأمام اإدارة اجلامعة ومديرية الرتبية. واملعلم املتعاون 
عليه اأن ميار�س مهماته وم�سوؤولياته االإ�رشافية والتدريبية باهتمام ومهنية، وحتديد االحتياجات 

املهنية للدار�س املتدرب وتنظيم برامج لتلبيتها. 
الدار�س  النمو املهني، وتعريف  البارز يف تهيئة فر�س  الدور  للمقرر  االأكادميي  وللم�رشف 
وتقوميًا  وتنفيذاً  اإع��دادا  امليداين  التطبيق  خطط  على  فنيًا  واالإ���رشاف  العملية،  الرتبية  مبراحل 
بالتن�سيق واملتابعة مع املدر�سة املتعاونة واملعلم املتعاون، وامل�ساعدة يف حل امل�سكالت التي 

تواجه الدار�س اأثناء فرتة التطبيق )مرعي وم�سطفى، 1996(. 

ب( الدراسات السابقة: 
تناولت العديد من الدرا�سات العربية واالأجنبية م�سكالت الرتبية العملية )التطبيق امليداين( 

املت�سلة بها، وطرحت بع�س هذه الدرا�سات حلواًل مقرتحة لعالج هذه امل�سكالت، وهي كاالآتي: 
حاولت درا�سة اأديبي وبندر )1989( حتديد م�سكالت الرتبية العملية لطالب برنامج بكالوريو�س 
الرتبية )نظام معلم الف�سل( يف جامعة البحرين، ومن خالل عينة حجمها )120( طالبًا وطالبة، 
تتعلق  العملية  الرتبية  م�سكالت  اأهم  اأن  اإىل  الباحثان  تو�سل  للدرا�سة،  اأداة  اال�ستبانة  وا�ستخدام 
باملنهاج املطبق يف املدار�س، واأ�سلوب التقومي، واال�ستفادة من املقررات الدرا�سية التي يدر�سها 

الطلبة يف اجلامعة، واالإدارة املدر�سية. 
وا�ستهدفت درا�سة الطويل )2002( حتديد اأهم امل�سكالت التي تواجه طلبة مقرر الرتبية العملية 
)2( بكلية علوم الريا�سة يف جامعة موؤتة. ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة اأداًة للدرا�سة، وطبقت االأداة 
على )34( طالبًا وطالبة يف الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2000/1999، والف�سل االأول من العام 
االأوىل،  املرتبة  احتلت  الريا�سية  باالإمكانات  املتعلقة  امل�سكالت  اأن  النتائج  اأظهرت   .2001/2000

تلتها امل�سكالت املتعلقة بطلبة املدار�س املتعاونة، ثم امل�سكالت املتعلقة باالإ�رشاف على الرتبية 
ل�سالح  االإمكانيات  جمال  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما  العملية. 

الطالبات. 
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وقام هندي )2006( بدرا�سة للتعرف على م�سكالت التطبيق امليداين التي تواجه الطلبة املعلمني 
يف تخ�س�س معلم ال�سف يف اجلامعة الها�سمية خالل فرتة التطبيق امليداين، من خالل ا�ستبانة 
طبقت على )53( طالبًا وطالبة هم جميع الطلبة املعلمني امل�سجلني يف مقرر الرتبية العملية )2( 
يف الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2002/2001. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأهم م�سكالت التطبيق 
امليداين التي تواجه الطلبة املعلمني هي على الرتتيب: امل�سكالت املتعلقة باملدر�سة املتعاونة، 
العملية، واملناهج املدر�سية املقررة، وتالميذ  الرتبية  العملية، وبرنامج  الرتبية  واالإ�رشاف على 
متو�سطات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  اأي�سًا  النتائج  اأظهرت  كما  املتعاونة.  املدر�سة 

م�سكالت التطبيق امليداين تعزى اإىل جن�س الطلبة ومعدالتهم الرتاكمية. 
الطلبة  تدريب  مينع  حائاًل  تقف  التي  امل�سكالت  ملعرفة   )2007( القا�سم  درا�سة  واأجريت 
املعلمني يف برنامج الرتبية بجامعة القد�س املفتوحة، من خالل ا�ستبانة مكونة من )67( فقرة 
واإدارة  ال�سف،  داخل  الدار�س  وتنفيذ  واإع��داده،  الدار�س  تخطيط  هي:  جماالت  �سبعة  على  موزعة 
واملعلم  املدر�سة  مدير  جانب  من  والتعاون  والتوجيه،  واالإ���رشاف  االإمكانات،  وتوفري  ال�سف، 
املتعاون. وطبقت اال�ستبانة على عينة من )438( من الطلبة املعلمني يف نهاية الف�سل االأول من 
العام اجلامعي 2006/2005. واأظهرت النتائج اأن جمال توفري االإمكانات ح�سل على املرتبة االأوىل 
بني املجاالت االأخرى، يف حني اأن جمال التعاون من جانب املعلم املتعاون ح�سل على املرتبة 
امل�سكالت  جماالت  حتديد  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  االأخرية. 
التي تواجه الدار�س املتدرب تعزى للتخ�س�س ول�سالح الرتبية االبتدائية واللغة العربية واآدابها، 
وكذلك وجود فروق ذات داللة تعزى ملتغري املنطقة التعليمية. ومل تظهر النتائج وجود فروق دالة 

اإح�سائيا على نتائج الدرا�سة تعزى الأي من متغريي اجلن�س واملعدل الرتاكمي. 
الطلبة/املعلمني  تواجه  التي  امل�سكالت  اإىل معرفة   )2007( وغامن  منرة  اأبو  درا�سة  و�سعت 
يف كلية العلوم الرتبوية لوكالة الغوث من وجهة نظر االأطراف املتعاونة. وتكونت عينة الدرا�سة 
من )88( من امللتحقني بربنامج الرتبية العملية يف اأثناء فرتة التطبيق العملي من خالل ا�ستبانه 
م�سكالت  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  جماالت.  اأربعة  على  موزعة  فقرة   )66( من  مكونة 
حادة تواجه الطلبة املعلمني يف اأثناء التطبيق امليداين من وجهة نظر امل�رشفني ومديري املدار�س 
املتعاونة واملعلمني يف جماالت االإ�رشاف الرتبوي، واإدارات املدار�س، واملعلم املتعاون. يف حني 
توجد م�سكالت حادة يف املجال االأول اخلا�س بتنظيم الربنامج. وبينت الدرا�سة عدم وجود فروق 
الطلبة املتعلمني تعزى ملتغريات  التي تواجه  االأطراف املتعاونة نحو امل�سكالت  يف وجهة نظر 
الوظيفة ول�سالح امل�رشفني على  العمل، يف حني توجد فروق ذات داللة ملتغري  اجلن�س، ومكان 

جماالت اإدارة املدار�س واملعلم املتعاون. 
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وا�ستهدفت درا�سة �سميث )Smith، 2000( التعرف اإىل امل�سكالت العامة التي يواجهها الطلبة 
باملو�سوع،  املت�سلة  ال�سابقة  للبحوث  العملية، من خالل حتليله  الرتبية  اأكملوا  الذين  املعلمون 
البيانات بعد جمعها وفقًا لنموذج تطور اهتمامات املعلم ذي  اإذ حلل )14( درا�سة، وقد �سنفت 
امل�ستويات الثالثة الذي و�سعته فولر )Foller( عام 1969م، وهذه امل�ستويات هي االهتمام بالذات، 
من  تولدت  االأ�سا�سية  لالهتمامات  اأفكار  خم�س  النتائج  واأظهرت  الطلبة.  يف  والتاأثري  والواجب، 
االأدب الرتبوي، ثالث منها متثل جانب االهتمام بالنف�س، هي: ال�سبط )النظام( يف اإدارة ال�سف، 
متثالن  واثنتان  ال�سخ�سية،  والطباع  واخل�سائ�س  )املدر�سي(،  واملوؤ�س�سي  ال�سخ�سي  والتكيف 
جانب االهتمام باإدارة املهمات التعليمية، هي: الطرق واال�سرتاتيجيات، والعمل مع الطلبة ذوي 
احلاجات اخلا�سة. كما اأظهرت اأن اأيًا من اهتمامات الطلبة املعلمني مل ت�سل اإىل م�ستوى االهتمام 
الثالث وهو تاأثريهم يف الطالب. وهذه النتيجة تتفق مع ما وجدته مالئما لدى املعلمني الذين 

اأخلوا باهتماماتهم يف امل�ستويني االأول والثاين. 
امل�سكالت  ا�ستق�ساء  اإىل   )Walelign & Fantahun، 2006( وفانتون  واليلني  درا�سة  و�سعت 
التي تواجه معلمي ال�سف املتدربني اأثناء فرتة التطبيق امليداين الذي ينفذ خالل العام اجلامعي 
االأخري للطلبة، وو�سع بع�س املقرتحات والتو�سيات التي قد ت�ساعد يف حت�سني عملية التطبيق 
للطلبة املتدربني يف اإثيوبيا. وقد تكونت عينة الدرا�سة من )285( طالبا وطالبة من التخ�س�سات 
كافة، اإ�سافة اإىل )7( م�رشفني من الطاقم االأكادميي الذي يتابع تدريب هوؤالء الطلبة يف جامعة 
امل�رشفني  مع  املبا�رشة  واملقابلة  للطلبة  اال�ستبانة  خالل  من  اآراءهم  ا�ستطلعت   ،)Jimma( جيما 
لكن  ينفذ بدرجة مالئمة،  التدريبي  الربنامج  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الدرا�سة.  بيانات  جلمع 
النق�س يف الت�سهيالت ال�رشورية واخلدمات هو اأكرث م�سكلة جدية يواجهها الطلبة يف اأثناء فرتة 
التطبيق العملي، واأن نظام االإدارة للربنامج التدريبي ال يعطي اهتماما كافيا لتحقيق االحتياجات 
عن  را�سون   )58.3%( الطلبة  معظم  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت  اهتماماتهم.  يراعي  وال  للمتدربني، 
�سيا�سة التدريب العملي، واأن اجتاهاتهم نحو مهنة التعليم تتاأثر بدرجة عالية بالنظرة املجتمعية 

العامة جتاه هذه املهنة. 

خالصة الدراسات السابقة: 
من عر�س الدرا�سات ال�سابقة، ميكن ا�ستخال�س املالحظات االآتية: 

املتدربني يف  الطلبة  تواجه  التي  وال�سعوبات  اهتمت بامل�سكالت  الدرا�سات  اإن معظم  1 .

اأثناء فرتة التطبيق العملي من وجهة نظر الطلبة كدرا�سة هندي )2006( ودرا�سة القا�سم 
)2007(، بينما اهتم بع�سها بدرا�سة هذه امل�سكالت من خالل وجهة نظر االأطراف ذات 
وجهتي  بني  اأخرى  درا�سات  وجمعت  املتعاونة،  واملدار�س  امل�رشفني  خا�سة  العالقة 

. )Walelign & Fantahun، 2006( النظر يف اآن واحد كدرا�سة واليلني وفانتون
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الدرا�سات االأجنبية تتعامل مع مكونات حديثة يف جمال الرتبية العملية ملعلم ال�سف،  2 .

وتطوير مكونات التدريب امليداين من خالل تكامل عملية التدري�س بالتكنولوجيا. 
اإن معظم الدرا�سات ا�ستخدمت املنهج الو�سفي التحليلي.  3 .

التكرارات  خالل  من  كانت  الدرا�سات  هذه  يف  امل�ستخدمة  االإح�سائية  االأ�ساليب  اإن  4 .

والن�سب املئوية للتعرف على درجة �سيوع هذه امل�سكالت. 
الطلبة اجلامعيني، املتمثل يف منط  الدرا�سة باهتمامها بفئة خا�سة من  �ستتميز هذه  5 .

التعليم وانعكا�س هذا النمط على تنوع فئات الدار�سني املتدربني. كما اأنها �ستنوع من 
االأ�ساليب االإح�سائية يف معاجلة البيانات. 

للدرا�سة،  النظري  االإط��ار  بناء  يف  ال�سابقة  والبحوث  الدرا�سات  من  الباحث  ا�ستفاد  وقد 
اأهداف  القيا�س، وحتديد  اأدوات  الفرو�س املالئمة، وبناء  و�سياغة امل�سكلة وحتديدها، و�سياغة 
الدرا�سة، واالأ�سلوب االإح�سائي لتحليل النتائج ومناق�ستها. فكانت هذه الدرا�سة تاأكيدا على ما جاء 
يف العديد من الدرا�سات ال�سابقة، وهدفت اإىل حتديد امل�سكالت التي يعاين الدار�سون منها يف اأثناء 
التدريب امليداين ملقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة، ما تعلق منها بخطة التدري�س 

ودور امل�رشف االأكادميي، وكذلك دور املدر�سة املتعاونة وطلبتها. 

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
يتكون جمتمع الدرا�سة من الدار�سني كافة يف جامعة القد�س املفتوحة يف برنامج الرتبية 
2009/2008، والبالغ عددهم  الدرا�سي  امل�سجلني ملقرر الرتبية العملية يف الف�سل االأول من العام 
اأما   .)1( اجلدول  كافة كما هو مرفق يف  التعليمية  اجلامعة  دار�سًا موزعني على مناطق   )2456(
اأفراد جمتمع الدرا�سة الكلي، و )20%(  عينة الدرا�سة فتكونت من )220( دار�سًا، ي�سكلون )%9( من 
من حجم هذا املجتمع �سمن العناقيد املختارة. وقد ا�ستخرجت بيانات هوؤالء الدار�سني من اأق�سام 
الت�سجيل يف مناطقهم التعليمية، واختري اأفراد عينة الدرا�سة من خم�س مناطق هي: غزة، واخلليل، 
وبيت حلم، وجنني، ورام اهلل والبرية التعليمية كعينة عنقودية، اختري اأفرادها من خالل املعاينة 
بيانات  حذفت  اأن  وبعد   ،)2( اجلدول  يو�سح  كما  والتخ�س�س  اجلن�س  بح�سب  الع�سوائية  الطبقية 
اال�ستمارات التي كان فيها نق�س يف املعلومات وعددها )26( ا�ستمارة. وقد اختريت هذه املناطق 
الرتبية،  برنامج  يف  الدار�سني  اأعداد  حيث  من  االأكرب  املناطق  باعتبارها  الدرا�سة  لعينة  عناقيد 
حيث ميثلون ما يقارب )%50( من العدد االإجمايل للدار�سني يف برنامج الرتبية يف اجلامعة اأثناء 

اإجراء الدرا�سة. 
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اجلدول )1( 

جمتمع الدرا�سة/ الدار�سون امل�سجلون يف مقرر الرتبية العملية 

يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام 2009/2008

التخصص
االجتماعياتاجلنس

التربية 
االبتدائية

التربية 
اإلسالمية

الرياضيات
اللغة 

اإلجنليزية
اللغة العربية 

وآدابها
العلوم 
العامة

اجملموع

8715412345519115566ذكر

182707156211213339821890أنثى

269861279256264430972456اجملموع

اجلدول )2( 

توزيع اأفراد العينة ح�سب متغريات البحث

اجلنس 
التخصص

اجملموعأنثىذكر

125062التربية االبتدائية

2911العلوم العامة

73037الرياضيات

122335اللغة اإلجنليزية

103242اللغة العربية وآدابها

6814التربية اإلسالمية

81119االجتماعيات

57163220اجملموع
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أداة الدراسة: 
من خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة، ومقابلة بع�س الدار�سني الذين اأنهوا مقرر الرتبية 
العملية، وا�ستطالع اآرائهم حول امل�سكالت التي واجهوها يف التطبيق امليداين �سمن مقرر الرتبية 
العملية، واملجاالت التي ت�سم هذه امل�سكالت قام الباحث ببناء اال�ستبانة اخلا�سة بهذه الدرا�سة، 
اأربعة جماالت. وتت�سمن كل فقرة  والتي تكونت يف �سورتها االأولية من )62( فقرة موزعة على 
)ليكرت(،  مقيا�س خما�سي  على  للم�سكلة  تقديره  لدرجة  امل�ستجيب  اختيار  اال�ستبانة  فقرات  من 
وهي كاالآتي: كبرية جداً = 5 درجات، كبرية = 4 درجات، متو�سطة =3 درجات، قليلة = درجتان، 
قليلة جداً = درجة واحدة. وق�سمت فقرات اال�ستبانة على اأربعة جماالت هي: جمال خطة التدري�س، 

وجمال دور امل�رشف االأكادميي، وجمال املدر�سة املتعاونة، وجمال طلبة املدر�سة املتعاونة. 
وقد عر�ست االأداة يف �سورتها االأولية على )10( من امل�رشفني االأكادمييني املتفرغني يف 
برنامج الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة لتحديد ال�سدق الظاهري لال�ستبانة، وطلب منهم تزويد 
الباحث باآرائهم حول مدى �سحة العبارات و�سموليتها وانتمائها للمجال الذي و�سعت لقيا�سه. 
ويف �سوء مالحظات املحكمني تو�سل الباحث اإىل )40( فقرة، وهي الفقرات التي اأجمع املحكمون 
على اأنها منا�سبة لقيا�س م�سكالت التطبيق امليداين التي تواجه الدار�سني يف برنامج الرتبية يف 

جامعة القد�س املفتوحة. 
من  عينة  على  اال�ستبانة  طبقت  حيث  االإعادة،  ثبات  ُح�سب  اال�ستبانة،  ثبات  من  وللتحقق 
من   2009/2008 الدرا�سي  العام  من  االأول  الف�سل  يف  العملية،  الرتبية  ملقرر  امل�سجلني  الدار�سني 
خارج عينة الدرا�سة، بلغت )120( دار�سًا، ثم اأعيد تطبيقها على املجموعة نف�سها بعد مرور اأربعة 
اأ�سابيع، فكان معامل ثبات اال�ستقرار بني التطبيقني )0.89(. كما ا�ستخدم اأ�سلوب االت�ساق الداخلي 
من خالل معادلة كرونباخ األفا )Cronbach Alpha(  للتحقق من الثبات لكل جمال من جماالت االأداة، 
وكذلك لالأداة مبجملها على العينة نف�سها، وكان مقدار الثبات الكلي )0.85( ، يف حني كان ثبات 
جمال النظام ملقرر الرتبية العملية )0.92( ، وملجال االإ�رشاف على املقرر )0.82( ، وجمال املدر�سة 

)0.91( ، وملجال الطلبة )0.81(. 

املعاجلة اإلحصائية: 
بعد تفريغ ا�ستجابات الدار�سني، واإدخالها اإىل برنامج الرزم االإح�سائية )SPSS(  حا�سوبيًا، 
عوجلت البيانات وح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لتقديرات 
االإح�سائية ودالالتها بني  الفروق  ولتحديد  فقرة.  ولكل  الدرا�سة مل�سكالت كل جمال  اأفراد عينة 
تقديرات الدار�سني للم�سكالت التي تعزى ملتغري اجلن�س با�ستخدام اختيار )t(  لعينتني م�ستقلتني، 
هذه  على  التخ�س�س  متغري  اأثر  لتحديد   )Kruskal Wallis( والي�س  كرو�سكال  اختبار  ا�ستخدم  كما 
امل�سكالت، واجتاه الفروق وداللتها يف كل جمال من جماالت اأداة البحث بح�سب متغري التخ�س�س 

 .)α = 0.05( للدار�س. وقد حدد م�ستوى الداللة االإح�سائية بالقيمة
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النتائج ومناقشتها: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل م�سكالت التطبيق امليداين التي يواجهها الدار�سون يف 
برنامج الرتبية، امل�سجلون يف مقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة، حيث �سنفت هذه 
التدري�س، ودور امل�رشف االأكادميي، واملدر�سة  اأربعة جماالت رئي�سة هي خطة  امل�سكالت �سمن 
والتخ�س�س  اجلن�س  باختالف  امل�سكالت  هذه  واختالف  املتعاونة،  املدر�سة  وطلبة  املتعاونة، 

للدار�سني، وفيما ياأتي عر�س للنتائج ح�سب اأ�سئلة الدرا�سة. 
الدار�سون يف  التي يعاين منها  اإىل حتديد امل�سكالت  الذي �سعى  االأول  ال�سوؤال  لالإجابة عن 
املتو�سطات   )3( اجل��دول  يبني  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  العملية  للرتبية  امليداين  التدريب 
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الدار�سني على كل م�سكلة من م�سكالت اأداة الدرا�سة، بعد 

ترتيبها تنازليا بح�سب درجة �سيوعها. 
اجلدول )3( 

 املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل 
م�سكلة من امل�سكالت مرتبة تنازليا بح�سب مرتبة كل م�سكلة

اجملالاملشكلةالرقم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

1
ال أمتلك الثقة بنفسي وبقدراتي على إدارة 

الصف بشكل جيد. 
خطـة 

التدريـس
3.571.220

2
يتعرض املشرف األكادميي للجوانب 

الشخصية للدارس املتدرب أمام زمالئه. 
دور 

املشرف
3.411.302

3
ال يقدم املشرف األكادميي التغذية الراجعة 

التطويرية ألداء الدارس أثناء التدريب. 
دور 

املشرف
3.411.277

4
لدي نظرة سلبية جتاه العمل في مهنة 

التعليم. 
خطـة 

التدريـس
3.381.41

5
عدم وضوح الواجبات املوكلة لي في املدرسة 

املتعاونة. 
املدرسـة 
املتعاونـة

3.261.275

6
عدم امتالك املعلم املتعاون للمعرفة 

التقوميية اخلاصة باجلوانب التي عليه أن يقوم 
أدائي من خاللها أثناء التطبيق العملي. 

دور 
املشرف

3.241.209



د. حممد أمحد شاهني

61اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

7
عدم اهتمام املشرفني األكادمييني على مقرر 
التربية العملية باملشكالت التي يواجهها 

الدارسون أثناء وجودهم في املدارس املضيفة. 

دور 
املشرف

3.231.172

8
عدم امتالكي للمهارات التدريسية املناسبة 
للتعامل مع املواقف الصعبة أثناء التدريس. 

خطـة 
التدريـس

3.21.141

9
املعلم املتعاون ال يعزز محاوالت الدارس 

املتدرب اإليجابية. 
املدرسـة 
املتعاونـة

3.21.282

10
وجود تعارض بني مالحظات املشرف األكادميي 

واملعلم املتعاون. 
دور 

املشرف
3.171.203

11
عدم متابعة إدارة املدرسة املتعاونة للمعلمني 

املتعاونني في أداء مهامهم جتاهنا. 
املدرسـة 
املتعاونـة

3.141.126

12
انعدام االنضباط لدى طلبة املدرسة أثناء 

احلصة الصفية. 
طلبة 
املدرسة

3.131.183

13
ال تتوافر لدي املعرفة املسبقة حول طبيعة 

املناهج التي تدرس في املدارس املتعاونة. 
خطـة 

التدريـس
3.121.251

14
عدم توفير الكتب املدرسية ودليل املعلم لي 

أثناء التطبيق. 
خطـة 

التدريـس
3.121.299

15
تكليف املدرسة املتعاونة للمتدربني بأعمال 
خارج نطاق التدريب العملي ال يخدم أهداف 

التدريب امليداني. 

املدرسـة 
املتعاونـة

3.121.351

16
عدم ثقة إدارة املدرسة املتعاونة بقدرات 

الدارس املتدرب. 
املدرسـة 
املتعاونـة

3.111.23

17
صعوبة تطبيق إرشادات املشرف األكادميي 

بشكل عملي في امليدان. 
دور 

املشرف
3.11.225

18
ال تعطي إدارة املدرسة اهتمامها جتاه 

معرفتي بأخالقيات مهنة التعليم. 
املدرسـة 
املتعاونـة

3.11.255
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19
عدم توافق املادة النظرية للمقرر مع واقع 

التطبيق العملي في امليدان. 
خطـة 

التدريـس
3.061.183

20
إهمال طلبة املدرسة املتعاونة أداء الواجبات 

التي يكلفهم بها الدارس املتدرب. 
طلبة 
املدرسة

3.051.263

21
ال تعطي إدارة املدرسة املتعاونة الفرصة 

للمتدرب للتعبير عن أفكاره وآرائه أثناء فترة 
التدريب امليداني. 

املدرسـة 
املتعاونـة

2.971.264

22
املتعاونة  املدارس  على  الدارسني   توزيع 

ال يتوافق مع الواقع اجلغرافي ألماكن 
سكنهم. 

خطـة 
التدريـس

2.961.294

23
عدم توافر املواد التعليمية الالزمة لي أثناء 

التطبيق امليداني في املدرسة املضيفة. 
خطـة 

التدريـس
2.951.237

24
عدم قدرة املعلم املتعاون على التوفيق بني 

أعبائه التعليمية وبني تدريبه للدارس املتدرب. 
املدرسـة 
املتعاونـة

2.951.247

25
عدم تواصل املشرف األكادميي مع املعلم 

املتعاون في متابعة التطبيق العملي. 
دور 

املشرف
2.941.288

26
عدم تخصيص حوافز تشجيعية ملديري 

املدارس املتعاونة واملعلمني املتعاونني. 
خطـة 

التدريـس
2.91.216

27
عدم سماح إدارة املدرسة املتعاونة لي 

باملشاركة في حضور االجتماعات التي 
تعقدها للمعلمني. 

املدرسـة 
املتعاونـة

2.91.377

28
تخصص املدرسة املتعاونة أكثر من دارس 

للمتعلم املتعاون. 
املدرسـة 
املتعاونـة

2.91.327

29
ال تتوافر األجهزة واملواد التعليمية املناسبة 

في املدارس املتعاونة مما يقلل من مستوى 
أدائي أثناء التطبيق امليداني. 

املدرسـة 
املتعاونـة

2.831.165
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30
عدم تفرغي للتطبيق في املدرسة في 

الفصل الذي سجلت فيه مقرر التربية 
العملية. 

خطـة 
التدريـس

2.821.172

31
عدم إعداد املدرسة املتعاونة برنامج تدريبي 

خاص للمتدرب يراعي ظروفه وحاجاته 
التدريبية. 

املدرسـة 
املتعاونـة

2.811.151

32
تتباين األفكار التربوية والنظم التي درستها 

في اجلامعة مع الواقع امليداني للممارسات 
العملية. 

خطـة 
التدريـس

2.781.15

33
ينظر الطلبة في املدرسة نظرة متساهلة 

للدارس املتدرب مقارنة باملعلم املتعاون. 
طلبة 
املدرسة

2.781.256

34
عدم كفاية الوقت للمشرف األكادميي لزيارة 

الدارسني الذين يشرف عليهم في مقرر 
التربية العملية. 

دور 
املشرف

2.741.244

35
تفاوت تعامل بعض املعلمني املتعاونني مع 
الدارسني املتدربني يؤثر سلبا على ثقتهم 

بقدراتهم األدائية. 

املدرسـة 
املتعاونـة

2.711.058

36
ال تعقد إدارة املدرسة املتعاونة لقاءات معنا 

لالستماع إلى ما يواجهنا من مشكالت. 
املدرسـة 
املتعاونـة

2.641.202

37
زيادة عدد الطالب في الصفوف داخل املدرسة 

املتعاونة يؤثر سلبا على قدراتي في إدارة 
الصف بشكل جيد. 

املدرسـة 
املتعاونـة

2.551.202

38
اقتصار فترة التطبيق العملي على فصل 

دراسي واحد. 
خطـة 

التدريـس
2.471.12

39
العدد احملدد من املدارس املتعاونة يؤدي إلى 
وجود عدد كبير من الدارسني املتدربني في 

املدرسة الواحدة. 

خطـة 
التدريـس

2.471.18

40
شعوري بالقلق بخصوص احلصول على تقدير 

عال في التطبيق امليداني. 
خطـة 

التدريـس
2.381.131

الدرجة الكلية لكل فقرة )5(. 
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وباعتبار املتو�سط )2.99( فاأكرث موؤ�رشاً ل�سيوع امل�سكلة، فاإن )20( م�سكلة تعد م�سكلة �سائعة 
لدى الدار�سني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية، وكانت امل�سكلة املتعلقة بامتالك الدار�س 
وقد  الدار�سني،  على  تاأثرياً  امل�سكالت  هذه  اأكرث  جيد  ب�سكل  ال�سف  الإدارة  وبقدراته  بنف�سه  للثقة 
يعود ذلك اإىل املوقف التعليمي نف�سه وحاجته اإىل اخلربة واملهارات ال�سخ�سية التي حتتاج اإىل 
ب�سورة مدرو�سة  تنفيذه  امليداين و�رشورة  للتطبيق  االأهمية  اإىل  يوؤ�رش  واملمار�سة، مما  التدريب 
ومتابعة ليوؤدي اأغرا�سه، وعى راأ�سها تعزيز ثقة الدار�س بقدراته، وتطوير مهاراته يف اإدارة ال�سف 
وكل متطلبات العملية التعليمية، فقد اأ�سارت امل�سكلة التي احتلت املرتبة الثامنة اإىل عدم امتالك 

الدار�س للمهارات التدري�سية املنا�سبة للتعامل مع مواقف التدري�س. 
الدار�سني،  على  تاأثرياً  االأكرث  الع�رش  من  خم�سا  اأن  امل�سكالت،  ترتيب  يف  النظر  يلفت  ومما 
تقع �سمن املجال الذي يتعلق بدور امل�رشف االأكادميي ملقرر الرتبية العملية الذي يتابع الدار�س 
للدار�س  ال�سخ�سية  العملي، وتناولت هذه امل�سكالت تعر�س امل�رشف للجوانب  التطبيق  اأثناء  يف 
وعدم  التدريب،  اأثناء  اأدائه  لتطوير  للدار�س  يقدمها  التي  الراجعة  التغذية  كفاية  وعدم  املتدرب، 
اطالعه املعلم املتعاون على دوره يف نظام التقومي للمتدرب، واإهماله يف متابعة امل�سكالت التي 
تواجه الدار�س املتدرب ومعاجلتها، والتعار�س بني مالحظاته ومالحظات املعلم املتعاون. وقد 
كانت هذه النتيجة تت�سمن اإ�سارة وا�سحة اإىل النق�س يف التوا�سل الفاعل بني امل�رشف االأكادميي 
واملعلم املتعاون، والذي تقع امل�سئولية فيه على امل�رشف باعتباره �ساحب امل�سوؤولية يف هذا 

ال�ساأن ح�سب اإجراءات التدريب وم�سوؤوليات كل طرف. 
اأما امل�سكلتان املتعلقتان باملدر�سة املتعاونة اللتان جاءتا يف مرتبة متقدمة،  - وعلى الرغم 
من اأنهما تقعان �سمن هذا املجال -  فاإن االأوىل منهما واملتعلقة بعدم و�سوح الواجبات املوكلة 
للدار�س املتدرب اأثناء التدريب ترتبط بدور امل�رشف االأكادميي وخطة التدري�س ب�سكل وثيق، اأما 
االأخرى فهي حتتاج اإىل فهم اأعمق لدى املعلم املتعاون لدور التطبيق امليداين وفل�سفته حتى يهتم 

بتعزيز حماوالت املتدرب االإيجابية لي�سقلها بخربته، وميررها اإىل املتدربني االآخرين. 
وقد كانت النظرة ال�سلبية جتاه العمل يف مهنة التعليم �سمن جمال م�سكالت خطة التدري�س، 
والتي احتلت املرتبة الرابعة بني امل�سكالت االأكرث تاأثريا على الدار�س املتدرب م�سكلة بحد ذاتها، 
للخدمة  املوؤهلة  الب�رشية  الطاقات  توفري  ي�ستهدف  الذي  الرتبية  برنامج  يف  طلبة  عن  فاحلديث 
يف مهنة التعليم بالدرجة االأوىل، والنظرة االإيجابية جتاه العمل يف مهنة التعليم مكون اأ�سا�سي 
االقت�سادي  الواقع  انعكا�س  من  الرغم  وعلى  املجال.  هذا  يف  �سيعمل  ملن  االأهلية  مكونات  من 
واالجتماعي للمعلمني على هذه اال�ستجابات ال�سلبية لدى الدار�سني، فاإن احلاجة �رشورية للتعامل 
مع هذا املكون من خالل املنهاج وخطة التدري�س لتعزيز االجتاه االإيجابي نحو مهنة التعليم لدى 
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الدار�سني يف برنامج الرتبية ب�سكل خا�س، من خالل تعزيز القيم االإن�سانية واملواطنة ال�ساحلة 
وامل�سئولية لدى الدار�سني، مع الرتكيز على اإعداده تخ�س�سيا ومهنيا وثقافيا وتدريبيا ووطنيا، 

مع االأخذ باحتياجات الثقة والتقدير جتاه املعلم ور�سالته. 
اأما امل�سكالت التي جاءت يف املراتب الع�رش الثانية، فقد ركزت على دور املدر�سة املتعاونة 
قناعة  اأو  تفهم  وعدم  املتدربني،  مع  الفاعلة  للمتابعة  املدار�س  اإهمال  يف  ومتثلت  عام،  ب�سكل 
اإدارة املدر�سة لفل�سفة التدريب ودوره واأهميته، فانعك�س ذلك على املتابعة للمتدرب، وعلى ثقة 
املدر�سة بقدرات املتدرب وتكليفه بامل�سئوليات والواجبات التي ت�سهم يف �سقل التجربة، وتعزيز 
الثقة بالذات لدى املتدرب، وانعك�س بالتايل على ان�سباط طلبة املدر�سة اأثناء ح�س�س التدريب، 

وجديتهم يف التعامل مع الواجبات التي يكلفهم بها الدار�س املتدرب. 
النتائج  اإن  القول  فيمكن  الرتتيب،  يف  الالئحة  ذيل  احتلت  التي  امل�سكالت  خالل  من  اأما 
العملي،  التطبيق  فرتة  حول  املتدربني  الدار�سني  لدى  الر�سا  من  جيد  م�ستوى  وجود  اإىل  توؤ�رش 
وعدد املدار�س املتعاونة، وعدد الطالب يف ال�سفوف داخل املدر�سة، ودرجة القلق لدى الدار�سني 
حول ح�سولهم على تقدير مرتفع يف التطبيق امليداين. وقد يرتبط ذلك بخ�سائ�س هوؤالء الدار�سني 
وحاجتهم اإىل ا�ستكمال املرحلة اجلامعية يف وقت يتنا�سب مع واقع ظروفهم وتطلعاتهم، اإذا ما 

اأخذنا باالعتبار عدم مو�سوعية اعتبارهم لفرتة التدريب كافية. 
ويو�سح اجلدول )4( االأو�ساط املوزونة ملجاالت امل�سكالت التي تواجه الدار�سني يف التدريب 

العملي ملقرر الرتبية العملية، واملركز الذي حظي به كل جمال من املجاالت االأربعة. 
اجلدول )4( 

ترتيب املجالت ح�سب الو�سط املوزون لتقديرات اأفراد العينة على جمالت الدرا�سة

اجملال
عدد 

الفقرات 
عدد 

االستجابات
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوسط 
املوزون

الترتيب

1422041.1810.1692.944خطة التدريس

822025.247.0753.161دور املشرف األكادميي

1522044.2012.0422.953املدرسة املتعاونة

32208.953.0502.982طلبة املدرسة املتعاونة

 - 40220119.5728.4272.99كافة اجملاالت

الدرجة العليا لكل مجال )5(. 
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امل�رشف  بدور  املتعلق  املجال  م�سكالت  من  يعانون  الدار�سني  اأن   )4( اجلدول  من  يالحظ 
االأكادميي اأكرث من املجاالت الثالثة االأخرى، اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي ملجمل م�سكالت هذا املجال 
)3.16(، وهو املجال الوحيد الذي زادت حدة م�سكالته عن املتو�سط العام، يليه جمال امل�سكالت 
قدره  مبتو�سط  التدري�س  خطة  جمال  ثم   ،)2.98( بلغ  مبتو�سط  املتعاونة  املدر�سة  بدور  املرتبطة 
)2.95(، اأما اأقل هذه املجاالت تاأثرياً على الدار�سني فكان جمال طلبة املدر�سة املتعاونة مبتو�سط 
قدره )2.94(. وقد توافقت هذه النتيجة بدرجة كبرية مع نتائج درا�سة هندي )2006(، حيث احتلت 
االأخريتني بعد املدر�سة  التدري�س وطلبة املدر�سة املتعاونة املرتبتني  امل�سكالت املتعلقة بخطة 

املتعاونة واالإ�رشاف على الرتبية العملية. 
وقد يعود تقدير الدار�سني للدرجة االأعلى يف ترتيب امل�سكالت �سمن جمال امل�رشف االأكادميي 
اإىل االإح�سا�س مب�سئولية امل�رشف وعدم قيامه بالدور املطلوب واملتوقع من الدار�سني، وحرمانهم 
ممار�ساتهم  يف  وال�سعف  القوة  ملواطن  معرفتهم  يف  ت�سهم  التي  الراجعة  التغذية  تقدمي  من 
التي ميار�سها امل�رشف االأكادميي مع  التعامل واملتابعة  اإىل طريقة  اأو قد يعزى ذلك  التدريبية، 
املتدربني، واحرتامه ملبادراتهم وتقديره الأن�سطتهم، اإ�سافة اإىل زيادة اأعداد الدار�سني املتدربني 
بتزويدهم  االهتمام  ي�ستدعي  مما  امل�رشفني،  بع�س  كفاءة  يف  والنق�س  امل�رشف  يتابعهم  الذين 
النتيجة  هذه  واتفقت  التدريب.  عملية  على  االإ�رشاف  مبهمات  للقيام  الالزمة  العملية  باملهارات 
مع نتائج درا�سات عدد من الباحثني، مثل: درا�سة مبارك )2000(، ودرا�سة الطويل )2002(، ودرا�سة 

 )Al - Barakat، 2003( الربكات
وقد تن�سب معاناة الدار�سني من امل�سكالت املرتبطة بدور املدر�سة املتعاونة اإىل كون املدر�سة 
واملعلم املتعاون هما املكان واجلهة الرئي�سان اللذان يتفاعل معهما املتدرب يف اأثناء التطبيق 
امليداين ب�سكل مبا�رش وموؤثر يف جتربته التدري�سية، ويتوقف جناح هذه التجربة اأو ف�سلها ب�سكل 
رئي�س على مدى تعاون املدر�سة، ومدى مالءمة بيئتها التعليمية والرتبوية للتعلم والتدريب، وتقبل 
الفاعل يف  التعاون  الأهمية  وتفهمهم  للمتدربني،  املدر�سة  والطلبة يف  واملعلمني  املدر�سة  اإدارة 
اإجناح التدريب. وقد يعزى هذا اخللل يف دور املدر�سة املتعاونة اإىل النق�س يف التن�سيق، والتوا�سل 
واإدارات املدار�س املتعاونة من  التعليمية  التدريب وبني املديريات  املبا�رش بني امل�رشفني على 
خالل تكثيف االجتماعات الدورية الهادفة واملوجهة والفاعلة ك�رشط من �رشوط حتقيق التدريب 
العملي الأهدافه، وتكامل االأدوار بني اأطراف هذه العملية احليوية كافة. واتفقت هذه النتيجة مع 

 )Al - Barakat، 2003( ودرا�سة الربكات ، )Smith، 2000( ودرا�سة �سميث ،)نتائج درا�سة مبارك )2000
وبهدف االإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة الذي يدور حول اختالف جمال امل�سكالت 
واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأوال  ُح�سبت  فقد  للدار�س،  والتخ�س�س  اجلن�س  باختالف 
الفروق بح�سب  )t( لتحديد وجهة  املعيارية لكل جمال من جماالت امل�سكالت، وا�ستخدم اختبار 

اجلن�س للدار�س، ويو�سح اجلدول )5( نتائج هذا التحليل. 
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اجلدول )5( 
املتو�سطات والنحرافات املعيارية وقيمة )t(  للعينات غري املرتابطة لتحديد م�سادر 

الفروق الإجمالية على جمالت امل�سكالت تبعاً ملتغري اجلن�س

املتوسطالعدداجلنساجملال
االنحراف 
املعياري

قيمة 

 )t(
مستوى 

 )α( الداللة

5735.6010.551ذكرخطة التدريس
4.784

.000

16343.139.300أنثى

دور املشرف األكادميي
5721.516.965ذكر

4.748
.000

16326.546.656أنثى

املدرسة املتعاونة
5737.7712.332ذكر

4.686
.000

16346.4511.129أنثى

طلبة املدرسة املتعاونة
577.422.915ذكر

4.621
.000

1639.492.919أنثى

كافة اجملاالت
57102.3029.620ذكر

5.298.000
163125.6125.445أنثى

واأظهرت هذه النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α =0.05( يف 
فكانت   ،)4.621   -   5.298( بني   t قيمة  تراوحت  اإذ  كافة،  اجلن�سني  بني  االأربعة  الدرا�سة  جماالت 
املجاالت  يف  االإناث  ال�ستجابات  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  كافة،  املجاالت  يف  االإناث  ل�سالح 
كافة )125.61( مقارنة ب )102.30( للذكور. وميكن االإ�سارة هنا اإىل اأن منط التعليم املفتوح عن بعد 
املطبق يف جامعة القد�س املفتوحة، وما يت�سمنه من خ�سو�سية الأمناط الدار�سني وفئاتهم العمرية 
واأو�ساعهم االجتماعية جتعل االأنثى اأكرث عر�سة للم�سكالت التي تواجهها يف اأثناء التطبيق العملي 
مبجاالته االأربعة. كما اأن اأ�سلوب التعامل الذي تعامل به الفتاة العربية من املجتمع املحيط ومنه 
جمتمع املوؤ�س�سة التعليمية، اإ�سافة اإىل النظرة التي تفرق بني الدور االجتماعي واملهني لالأنثى 
من  الرغم  على  الذكر،  ول�سالح  موجودة،  زالت  ما  عام  ب�سكل  العربية  املجتمعات  يف  الذكر  عن 
التفاوت املحدود بني التجمعات العربية، وداخل التجمع الواحد. وهذا يتفق مع ما تو�سلت اإليه 
الرتبية  جمال  يف  بامل�سكالت  الذكور  من  تاأثرا  اأكرث  االإناث  كانت  حيث   ،)2002( الطويل  درا�سة 
الريا�سية. وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة هندي )2006(، ودرا�سة القا�سم )2007( اللتني 
مل تظهر النتائج فيهما فروقا دالة اإح�سائيا بني الذكور واالإناث يف اأي من جماالت امل�سكالت التي 

تواجه الدار�سني املتدربني يف التطبيق امليداين للرتبية العملية. 
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اأما اجلدول )6(، فيو�سح اختالف جمال امل�سكالت باختالف التخ�س�س للدار�سني من خالل 
 )Kruskal Wallis( املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية، وح�ساب اختبار كرو�سكال والي�س

لتحديد م�سادر هذه الفروق. 
اجلدول )6( 

 نتائج كرو�سكال والي�س )Kruskal Wallis( لدرجات الفروق يف امل�سكالت تبعاً ملتغري التخ�س�س

العددالتخصصاجملال
معدل 
الرتب

قيمة ) ( 
درجات 
احلرية

مستوى 

 )P( الداللة

خطة التدريس

62111.68تربية ابتدائية

14.2306.027

11114.14علوم عامة

37128.41رياضيات

3580.36لغة إجنليزية

42121.81لغة عربية

1487.43تربية إسالمية

19117.21اجتماعيات

دور املشرف

62111.63تربية ابتدائية

17.7136.007

1199.32علوم عامة

37121.77رياضيات

3577.46لغة إجنليزية

42118.81لغة عربية

1496.46تربية إسالمية

19144.18اجتماعيات

املدرسة املتعاونة

62111.45تربية ابتدائية

8.1206.229

11112.77علوم عامة

37118.76رياضيات

3589.34لغة إجنليزية

42115.45لغة عربية

1491.79تربية إسالمية

19131.82اجتماعيات
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طلبة املدرسة

62121.72تربية ابتدائية

5.5736.461

1186.68علوم عامة

37105.58رياضيات

35102.03لغة إجنليزية

42118.52لغة عربية

14100.68تربية إسالمية

19102.37اجتماعيات

اجملمــــــوع

62111.73تربية ابتدائية

13.8406.031

11108.14علوم عامة

37122.74رياضيات

3580.80لغة إجنليزية

42121.17لغة عربية

1488.79تربية إسالمية

19131.16اجتماعيات

وت�سري  نتائج اختبار كرو�سكال والي�س )Kruskal Wallis( لدرجات الفروق يف امل�سكالت تبعًا 

اإح�سائية يف جمايل خطة  اإىل وجود فروق ذات داللة   ،)6( العمرية املو�سحة يف اجلدول  للفئة 
التدري�س ودور امل�رشف االأكادميي تعزى ملتغري التخ�س�س للدار�سني، اأما هذه الفروق فهي غري 
الت�سابه  امل�سكالت �سمن جمايل املدر�سة املتعاونة وطلبتها. وقد يعزى ذلك  اإح�سائيا يف  دالة 
الظروف  ت�سابه  اإىل  الرتبية  برنامج  تخ�س�سات  كافة  طلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  طبيعة  يف 
وامل�سئوليات يف التطبيق امليداين بالن�سبة للدار�سني املتدربني مهما كان جمال تخ�س�سهم، اأما يف 
جمايل خطة التدري�س ودور امل�رشف االأكادميي التي هي م�سوؤولية اجلامعة من اإداريني وم�رشفني 
اأكادمييني، فاإن الفروق فيهما باختالف التخ�س�س توؤ�رش اإىل تباين يف ر�سا الدار�سني املتدربني 
عن اخلطة الدرا�سية ودور امل�رشف االأكادميي بني تخ�س�س واآخر، وهذا يفيد بوجود اختالف، اأو 
عدم و�سوح يف التعليمات واالإجراءات ال�سادرة عن جهات القرار يف الربنامج االأكادميي واإدارات 
التخ�س�سات يوؤدون دورهم  اأن امل�رشفني االأكادمييني يف بع�س  اإىل  اإ�سافة  التعليمية،  املناطق 

ب�سكل اأف�سل من زمالئهم يف تخ�س�سات اأخرى. 
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ويت�سح اأي�سا من اجلدول )6( اأن الفروق يف وجهات نظر الدار�سني بح�سب ا�ستجاباتهم حول 
الدار�سني يف تخ�س�س  اأعمق لدى  التدري�س، كانت  التي يعانون منها يف جمال خطة  امل�سكالت 
فالرتبية  فاالجتماعيات،  العربية،  اللغة  دار�سو  يليه   ،)128.41( الرتبة  معدل  بلغ  اإذ  الريا�سيات 
اإذ بلغ معدل الرتبة )87.43(  االبتدائية، فالعلوم العامة، واأدناها يف تخ�س�س الرتبية االإ�سالمية 
تخ�س�س،  لكل  والتدريب  التدري�س  خطة  طبيعة  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   .)80.36( االإجنليزية  واللغة 
ر�سا  ودرجة  نف�سها،  اخلطة  على  ينعك�س  مبا  اخلطة  لهذه  االأكادميي  امل�رشف  متابعة  وكيفية 
الدار�سني عنها، وبخا�سة اأن هذه النتائج قد توافقت بدرجة كبرية مع نتائج الفروق يف وجهات 
نظر الدار�سني حول امل�سكالت يف جمال دور امل�رشف االأكادميي، اإذ كان معدل الرتبة االأعلى يف 
هذا املجال لتخ�س�س الريا�سيات )121.77(، فاللغة العربية )118.81(، فالرتبية االبتدائية )111.3(، 
مقارنة باملعدل للرتبية االإ�سالمية )96.46(، واأدناها يف تخ�س�س اللغة االإجنليزية )77.46(. وقد 
كافة،  الواردة  املجاالت  يف  الدار�سني  ال�ستجابات  الكلي  املجموع  على  الفروقات  هذه  انعك�ست 
وبنف�س االجتاه للتخ�س�سات، كما هو احلال يف جمايل خطة التدري�س ودور امل�رشف االأكادميي. 

التطبيق  اأثناء  تواجههم يف  التي  للم�سكالت  الدار�سني  تقديرات  الفروق بني  وملعرفة داللة 
امليداين للرتبية العملية من خالل التفاعل بني متغريي اجلن�س والتخ�س�س، اأجري حتليل التباين 

الثنائي امل�سرتك للفروق بني املتو�سطات، فكانت النتائج كما هي يف اجلدول )7(: 
اجلدول )7( 

 نتائج حتليل التباين الثنائي امل�سرتك للفروق يف متو�سطات امل�سكالت 
ح�سب اجلن�س والتخ�س�س والتفاعل بينهما

مصدر التباين
مجموع 

 )SS( املربعات

درجات 

 )df( احلرية

متوسط 

 )MS( املربعات
 )F( قيمة

مستوى 

 )α( الداللة

16402.438116402.43823.952.000اجلنس

9694.25061615.7082.359.032التخصص

5557.4476926.2411.353.235اجلنسx التخصص

  141069.895206684.805اخلطأ

176977.836219اجملموع

ت�سري نتائج حتليل التباين الثنائي امل�سرتك يف اجلدول )7( اإىل عدم وجود فرق ذي داللة 
املتو�سطات  بني   ،)α = 0.05( الداللة  م�ستوى  عند  والتخ�س�س  اجلن�س  بني  للتفاعل  اإح�سائية 
اأكانوا  الدار�سني �سواء  اأن  اإىل  )F )1.353، وهذا ي�سري  التطبيق امليداين، حيث بلغت قيمة  مل�سكالت 
ذكورا اأم اإناثا، لهم وجهات نظر لها تباينات متقاربة حول امل�سكالت التي تواجههم مع االختالف 

يف تخ�س�ساتهم. 
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املقرتحات: 
يقرتح الباحث �رشورة اإجراء مزيد من الدرا�سات املتعمقة يف جمال امل�سكالت التي تواجه 
الدار�سني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة، من خالل ا�ستق�ساء 
اأ�سكال واأبعاد امل�سكالت التي تواجه الدار�سني يف نظام التعلم املفتوح عن بعد. وقد عرب الدار�سون 
عن اأهمية توجيه الدار�سني املتدربني يف الرتبية العملية لكافة تخ�س�سات برنامج الرتبية لتكون 
اأق�سى درجات  اإمكانيات، ومن خالل  من  لديهم  ما  اأق�سى  نوعية، وحتقق  لديهم خربات �سفية 
الرتبية والتعليم  التعاون والتن�سيق امل�سرتك والفاعل بني اجلهات امل�سئولة يف اجلامعة ودوائر 
باخلربات  امل�ساندة  والطواقم  االأكادمييني  امل�رشفني  تزويد  اإىل  واحلاجة  املتعاونة،  واملدار�س 
وهي  احتياجاتهم.  وتوفري  الدار�سني  مع  والتفاعل  ال�سفية  اللقاءات  اإدارة  جمال  يف  واملهارات 
ت�سري اأي�سا اإىل �رشورة تفعيل اخلدمات االإر�سادية املقدمة للدار�سني اأثناء التطبيق العملي ملا لها 
من انعكا�س مبا�رش على امل�سكالت التي تواجههم، واجتاهاتهم وم�ستوى التكيف لدى الدار�سني 
املتدربني مع اأجواء العملية الرتبوية والتعليمية. هذا اإ�سافة اإىل اإجراء درا�سات تتعلق باخل�سائ�س 
ال�سلوكية للدار�سني يف برنامج الرتبية واجتاهاتهم نحو مهنة التعليم، ودرا�سات حتليلية ملقررات 
اإدارة  ارتباطها باملناهج املدر�سية، ومعايري اختيار املدار�س املتعاونة  برنامج الرتبية، ومدى 
برنامج  يف  االأكادمييني  امل�رشفني  وعي  ومدى  والعاملية،  املحلية  التجارب  �سوء  يف  ومعلمني 

الرتبية باأدوارهم يف االإ�رشاف على الدار�سني اأثناء فرتة التطبيق امليداين. 
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التوصيات: 
يف �سوء نتائج الدرا�سة ومناق�ستها يقدم الباحث التو�سيات االآتية: 

اأن يقدم امل�رشف االأكادميي ملقرر الرتبية العملية تعريفًا وا�سحًا باملناهج املدر�سية  1 .

املطبقة يف املدار�س املتعاونة، واالأنظمة واملعلومات التي تتعلق بالبيئة املدر�سية من 
اأثناء فرتة  حيث االأهداف والوظائف، وتب�سري الدار�سني بامل�سكالت التي قد تواجههم 

التدريب. 
مراجعة خطة التدري�س للتخ�س�سات كافة يف برنامج الرتبية يف اجلامعة، والعمل على  2 .

توحيد االإجراءات والتعليمات ال�سادرة للم�رشفني االأكادمييني ملقرر الرتبية العملية يف 
هذه التخ�س�سات. 

االأطراف  بني  التن�سيق  وتكاملها من خالل  امليداين  التطبيق  عملية  تنظيم  على  العمل  3 .

والتعليم واملديرين واملعلمني  الرتبية  اأكادمييني ودوائر  امل�ساركة فيها من م�رشفني 
الرتبوية  االأفكار  حول  م�سرتكة  قوا�سم  الإيجاد  املتعاونة،  املدار�س  يف  املتعاونني 
بدء  قبل  الغاية  لهذه  اأكرث  اأو  اجتماع  عقد  وذلك من خالل  تتداول،  التي  واملمار�سات 

التطبيق امليداين للدار�سني املتدربني. 
والتعليم  الرتبية  مديريات  مع  بالتن�سيق  املتعاونة  املدار�س  اختيار  يف  النظر  اإعادة  4 .

اإذا لزم االأمر، ويف �سوء ال�رشوط واملعايري التي توفر  ووزارة الرتبية والتعليم العايل 
للدار�سني املتدربني اأف�سل الفر�س واالأجواء الرتبوية املالئمة للتدريب والتعليم. 

تطوير كفاءات امل�رشفني االأكادمييني الذين يتابعون مقرر الرتبية العملية يف برنامج  5 .

اإعداد  التخطيط يف  العملي ومتطلبات  الرتبية وكفاءاتهم، وربط هذه اخلربات بالواقع 
الدر�س اليومي، والروتني املدر�سي. 

القدرات  توافر  ومراعاة  للتخ�س�س،  اختيارهم  قبل  للدار�سني  املهني  االإر�ساد  تقدمي  6 .

واال�ستعدادات ال�سخ�سية واالجتاهات االإيجابية نحو مهنة التعليم لديهم. 
متهني  اإىل  الو�سول  يف  ي�سهم  مبا  العملي  التدريب  عملية  وترتيب  الروتني،  عن  البعد  7 .

التعليم. 
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