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ملخص: 

املدار�ص  يف  املتدربني  املعلمني  الطلبة  تقديرات  تعّرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
احللول  واقرتاح  العملية،  الرتبية  برنامج  اأثناء  يف  تواجههم  التي  للم�سكالت  املتعاونة 
املنا�سبة لعالجها. تكونت عينة الدرا�سة من )69( طالبًا وطالبة، منهم )15( طالبًا و )54( 
امل�سجلني يف م�ساق  الأردنية  الزيتونة  ال�سف يف جامعة  طالبة من طلبة تخ�س�ص معلم 
يف  تكونت  ا�ستبانة  ببناء  الباحثان  قام  الدرا�سة،  هدف  ولتحقيق   .  )2( العملية  الرتبية 
�سورتها النهائية من )60( فقرة موزعة على اأربعة جمالت. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأكرث 
م�سكالت الرتبية العملية حدّة هي امل�سكالت املتعلقة باملدر�سة املتعاونة واإدارتها، تليها 
امل�سكالت املتعلقة باإجراءات تنظيم برنامج الرتبية العملية، ُثّم امل�سكالت املتعلقة باملعلم 
املتعاون، يف حني تبنّي اأن اأقل امل�سكالت حدّة هي املتعلقة مب�رضف الرتبية العملية. كما 
اأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�سائيًا )α≥0.05( بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات 
الطلبة املعلمني مل�سكالت الرتبية العملية ُتعزى ملتغري النوع الإجتماعي ول�سالح الإناث. 
الرتبية  م�سكالت  ملعاجلة  احللول  من  جمموعة  الدرا�سة  اقرتحت  النتائج،  هذه  �سوء  ويف 

العملية، كما اأو�ست باإجراء املزيد من الدرا�سات املت�سلة بجوانب هذه امل�سكالت. 
الكلمات املفتاحية: م�سكالت، الرتبية العملية، الطالب املعلم، املدر�سة املتعاونة 
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Estimates of Students- Teachers Trainees in Cooperative Schools 
for the Problems which Encounter these Students 

During Practicum Program

Abstract

The aim of this study is to identify the estimates of students- teachers 
trainees in cooperative schools for the problems which encounter them 
during practicum program and suggestions of appropriate solutions to 
overcome them. The study sample consisted of (69) student (15 males and 
54 females) who have registered in the practicum course (2) . To achieve the 
purpose of the study, a questionnaire was constructed by two researchers 
which includ (60) items and covering four domains. The results of the study 
showed that practicum problems were ranked as follows: problems related 
to the cooperative school and its management, procedures of the organizing 
practicum program, the cooperative teacher and the practicum supervisor. 
Moreover, the results have showed that there was a statistically significant 
difference (a≤0. 05) between the means of the estimates students- teachers 
for the practicum problems due to the variable of gender in favor of 
females. In the light of these results, the study suggested some solutions and 
recommendations. 

Keywords: Problems, Practicum, Student- Teacher, Cooperative School
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مقدمة: 
جناح  ول�سمان  التعلمية؛  التعليمية  العملية  يف  واأ�سا�سيًا  بارزاً  دوراً  املعلم  يوؤدي 
ذلك الدور ينبغي اإعداده اإعداداً مميزاً ملواجهة واقع النظام التعليمي من جهة، والتحديات 
امل�ستقبلية لهذا النظام يف القرن احلادي والع�رضين من جهة اأخرى. وعليه، تقوم موؤ�س�سات 
املعلم  لإعداد  جهدها  ق�سارى  ببذل  املجتمع،  وكليات  باجلامعات  ممثلة  املعلمني  اإعداد 
وتاأهيله يف اجلوانب املعرفية والأدائية وال�سلوكية؛ فنجاح املعلم يف عمله يعتمد على نوع 
الإعداد الذي تلّقاه )اجلعافرة والقطاونة، 2011: 476( . ويوجد اتفاق عام بني الرتبويني 
)زيتون، 2008:  باالآتي  واملتمثلة  املعلمني  اإعداد  لربامج  االأ�سا�سية  املكونات  على 

 : )224 ،223
الدرا�سية . 1 امل�ساقات  وي�سمل   :  (Academic Preparation) االأكادميي  االإعداد 

التخ�س�سية وامل�ساندة التي ينبغي للطالب اأن يدر�سها ليكت�سب املعارف، واملهارات الالزمة 
ملهنة التعليم. 

املجال . 2 هذا  ويت�سمن   :  (General Preparation) العام  الثقايف  االإعداد 
امل�ساقات التي تزود الطالب بثقافة عامة ت�ساعده يف التعلم، كما يف معرفة البيئة واملجتمع 

الذي يعي�ص فيه ويتفاعل معه. 
االإعداد املهني (Professional Preparation) ، وي�سمل هذا املجال جانبني: . 3

للتدري�ص أ.  التخطيط  مبادئ  الطالب  ُتك�سب  التي  والنف�سية  الرتبوية  امل�ساقات 
واإدارة  التالميذ،  مع  التعامل  وكيفية  التعليمية،  واخلربات  املواقف  وتنظيم  واأ�سا�سياته، 

ال�سف. 
م�ساقات الرتبية العملية )التدريب امليداين( ، ويّتم من خاللها تطبيق املعارف ب. 

واملهارات التي اكت�سبها الطالب املعلم يف املواقف التعليمية التعلمّية املختلفة. 
ونظراً لأهمية الرتبية العملية يف اإعداد معلم امل�ستقبل، ولأنها تعّد مكونًا اأ�سا�سيًا من 
تو�سيح  اإىل  الباحثني  من  العديد  تطرق  فقد  الذكر؛  �سالفة  املعلمني  اإعداد  برامج  مكونات 
فمن  تطبيقها.  تواجه  التي  وامل�سكالت  تنفيذها،  ومراحل  واأهدافها،  واأهميتها،  مفهومها، 
اإىل   )Strand & Johnson, 1990: 198, 200( وجون�سون  �سرتاند  اأ�سار  املفهوم،  حيث 
لي�سعوا  امل�ستقبل  الفر�سة ملعلمي  تتوافر من خاللها  التي  الطريقة  باأنها  العملية  الرتبية 
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ما تعلموه واأتقنوه من معارف ومهارات مو�سع التطبيق الفعلي؛ اإذ بدونها ي�سبح برنامج 
اإعداد املعلم نظريًا �رضفًا، وبالتايل ل يقوى الطالب املعلم على تطبيق ما تعلمه من تلك 
املعارف واملهارات داخل املدر�سة يف جو طبيعي بعيد عن الت�سنع. وهذا ما اأكده اأبو جابر 
اإىل الرتبية العملية باأنها الربنامج الذي يتيح الفر�ص  اأ�سارا  وبعارة )20: 1999( عندما 
اأمام طلبة الكليات الرتبوية ليطبقوا ما در�سوا من املقررات التخ�س�سية والرتبوية والنف�سية 

يف مواقف تعليمية واقعية حتت اإ�رضاف فني متخ�س�ص. 
اأن وجود الطالب املعلم يف مدر�سة  اإىل   )Tang, 2003( ويف هذا ال�سدد، ي�سري تانق 
عن  اأهمية  يقل  ل  مدر�سته؛  اإدارة  كيفية  ويعرف  عمله،  طبيعة  يفهم  مدير  مع  متعاونة 
املتعاونة  املدر�سة  له  توافر  اإذ  اجلامعية؛  درا�سته  يف  الطالب  هذا  يق�سيها  التي  ال�سنوات 
الفر�سة املنا�سبة لتجريب وتطبيق ما تعلمه يف قاعات الدرا�سة اجلامعية داخل �سفوفها، 

ومرافقها املختلفة. 
م�ساعدة  اأبرزها:  الأهداف  من  جملة  حتقيق  اإىل  العملية  الرتبية  وتهدف 
ي�سهم  مما  الواقع،  اأر�ص  على  نظرية  جوانب  من  تعلمه  ما  تطبيق  يف  املعلم  الطالب 
وتنمية  بفاعلية،  التعليم  مهنة  ملمار�سة  الالزمة  الرتبوية  للكفايات  اكت�سابه  يف 
ومواهبه؛  وا�ستعداداته،  قدراته،  وتطوير  املهنة،  هذه  نحو  لديه  الإيجابية  الجتاهات 
املواقف  يف  تواجهه  التي  والتحديات  للم�سكالت  الت�سدي  على  قادراً  ي�سبح  بحيث 

 .)Lind, 2004; University of Ottawa, 2012: 6( التعليمية 
قبل  تتّم  التي  امل�ساهدة  مبرحلة  املتعاونة  املدر�سة  يف  العملية  الرتبية  وتبداأ 
املعلم  لعدد من احل�س�ص مع  الفعلي من خالل ح�سوره  بالتدري�ص  املعلم  الطالب  قيام 
�ساحب  للمعلم  م�ساهدته  خالل  من  الطالب  لهذا  الفائدة  تتحقق  وبذلك  املتعاون، 
امل�ساهدة  هي:  مراحل  ثالث  اإىل  امل�ساهدة  مرحلة  وتق�سم  التدري�ص.  اأثناء  يف  اخلربة 
مرحلة  وتلي  التخ�س�سية.  ال�سفية  وامل�ساهدة  العامة،  ال�سفية  وامل�ساهدة  املدر�سية، 
قبل  من  للتدري�ص  العملية  للممار�سة  تهيد  وهي  اجلزئي،  التطبيق  مرحلة  امل�ساهدة 
اأو  مبهمة  الطالب  هذا  قيام  خالل  من  احل�سة  من  حمدد  جزء  يف  وتتم  املعلم،  الطالب 
فهي  الأخرية  املرحلة  اأّما  الأ�سئلة.  طرح  اأو  للدر�ص،  كالتمهيد  حمددة،  تعليمية  مهارة 
املرحلة  وهذه  الدرا�سي،  اليوم  خالل  كاملة  درا�سية  حل�س�ص  الكلي  التطبيق  مرحلة 

ت�ستغرق معظم الوقت يف التدريب امليداين )اأبو ريا، 2: 2007( . 
وفيما يتعلق مب�سكالت الرتبية العملية؛ بنّي زكرن )Zeichner, 1990: 116- 119( بعد 
مراجعته لالأدب الرتبوي املت�سل بالرتبية العملية يف اجلامعات الأوروبية بع�ص ال�سمات 
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العامة لربامج الرتبية العملية التي ُتعّد مبثابة م�سكالت حتّد من فاعليتها، ومن اأهمها �سمة 
عدم التنظيم يف كثري من برامج اإعداد املعلمني؛ اإذ يجد الطالب نف�سه فيها وحيداً دون توجيه 
ومتابعة جادة، وم�ستوى الإ�رضاف عليه متدن ب�سبب �سعف الإعداد املهني للم�ساركني فيها 
من املعلمني املتعاونني وامل�رضفني، و�سعف الرتباط بني ما يدر�سه الطلبة املعلمون يف 
اجلامعات وما يحتاجونه ب�سكل فعلي يف املدار�ص، وقلة الدعم املايل املخ�س�ص للرتبية 
الأولوية  املتعاونة  املدار�ص  واإعطاء  امل�رضفني عليها يف اجلامعة،  اأعباء  العملية، وزيادة 

لتعليم طلبتها على ح�ساب الإ�سهام يف تدريب الطلبة املعلمني. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ي�سرتك يف برنامج الرتبية العملية جمموعة من الأطراف املتمّثلة بالطلبة املعلمني، 
وم�رضيف الرتبية العملية، واملعلمني املتعاونني، ومديري ومديرات املدار�ص املتعاونة. كما 
يت�سمن هذا الربنامج جمموعة من الإجراءات التنظيمية التي تتم بالتن�سيق بني اجلامعة 
ووزارة الرتبية والتعليم وبع�ص مديريات الرتبية والتعليم التابعة لها، بالإ�سافة اإىل عدد 
من املدار�ص املتعاونة التي تقع �سمن نطاق هذه املديريات. وقد يرتتب على تعدد الأطراف 
امل�سرتكة بربنامج الرتبية العملية، وعلى ت�سعب اإجراءاته التنظيمية؛ ظهور بع�ص امل�سكالت 

التي حتول دون حتقيق الفائدة املرجوة من الرتبية العملية. 
وبناًء على اأهمية الرتبية العملية يف م�ساعدة الطلبة املعلمني على اكت�ساب املهارات 
العملية  الرتبية  واقع  على  امل�ستمر  الوقوف  �رضورة  من  وانطالقًا  التعليم،  ملهنة  الالزمة 
بالدرا�سة العلمية والتحليل املنطقي، وتعّرف امل�سكالت التي تواجه الطلبة يف اأثناء برنامج 
ب�رضورة  الباحثان  �سعر  الربنامج؛  ذلك  لأهداف  حتقيقهم  دون  وحتول  العملية،  الرتبية 
وب�سكل  تق�سي تقديرات هوؤلء الطلبة لتلك امل�سكالت، واقرتاح احللول املنا�سبة لعالجها. 

اأكرث حتديداً حاولت هذه الدرا�سة االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 

املدار�س  ● يف  املتدربني  املعلمني  الطلبة  تقديرات  ما  الول:  ال�سوؤال 
املتعاونة للم�سكالت التي تواجههم اأثناء برنامج الرتبية العملية؟ 

وقد تفرع من هذا ال�سوؤال االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
الرتبية . 1 مل�سكالت  املتعاونة  املدار�ص  يف  املتدربني  املعلمني  الطلبة  تقديرات  ما 

العملية املتعلقة مب�رضف الرتبية العملية؟ 
الرتبية . 2 مل�سكالت  املتعاونة  املدار�ص  يف  املتدربني  املعلمني  الطلبة  تقديرات  ما 

العملية املتعلقة باملدر�سة املتعاونة واإدارتها؟ 
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الرتبية . 3 مل�سكالت  املتعاونة  املدار�ص  يف  املتدربني  املعلمني  الطلبة  تقديرات  ما 
العملية املتعلقة باملعلم املتعاون؟ 

الرتبية . 4 مل�سكالت  املتعاونة  املدار�ص  يف  املتدربني  املعلمني  الطلبة  تقديرات  ما 
العملية املتعلقة باإجراءات تنظيم برنامج الرتبية العملية؟ 

يف  ● املتدربني  املعلمني  الطلبة  تقديرات  تختلف  هل  الثاين:  ال�سوؤال 
املدار�س املتعاونة للم�سكالت التي تواجههم اأثناء برنامج الرتبية العملية 

باختالف متغري النوع االإجتماعي )ذكور/ اإناث( ؟ 
التي تواجه  ● امل�سكالت  املنا�سبة لعالج  ما املقرتحات  الثالث:  ال�سوؤال 

الرتبية  برنامج  اأثناء  املتعاونة  املدار�س  يف  املتدربني  املعلمني  الطلبة 
العملية؟ 

أهمية الدراسة: 

متثرّلت اأهمية هذه الدرا�سة يف النقاط االآتية: 
تناولها ملو�سوع الرتبية العملية الذي ُيعّد- كما ذكر �سابقّا- مكونًا اأ�سا�سيًا من . 1

مكونات برامج اإعداد املعلمني. 
للقائمني . 2 الراجعة املنا�سبة  التغذية  العملية، وتقدميها  الرتبية  وقوفها على واقع 

عليها بغية اإعادة النظر يف بع�ص جوانبها، وت�سهيل �سبل تنفيذها. 
�رضورة . 3 اإىل  اأ�سارت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  من  العديد  تو�سيات  مع  ان�سجامها 

بالأطراف  املنوطة  الأدوار  ويف  العملية،  الرتبية  برنامج  تنظيم  اإجراءات  يف  النظر  اإعادة 
و  متعاونني،  ومعلمني  تربويني،  وم�رضفني  معلمني،  طلبة  كافة  الربنامج  بهذا  امل�سرتكة 

مديرين ومديرات للمدار�ص املتعاونة. 

أهداف الدراسة: 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتقيق االآتي: 
تعّرف تقديرات الطلبة املعلمني املتدربني يف املدار�ص املتعاونة للم�سكالت التي . 1

تواجههم اأثناء برنامج الرتبية العملية، واملتعلقة بكل من: م�رضف الرتبية العملية، واملدر�سة 
املتعاونة واإدارتها، واملعلم املتعاون، واإجراءات تنظيم برنامج الرتبية العملية. 
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املتعاونة . 2 املدار�ص  يف  املتدربني  املعلمني  الطلبة  تقديرات  كانت  اإذا  فيما  بيان 
النوع  متغري  باختالف  تختلف  العملية  الرتبية  برنامج  اأثناء  تواجههم  التي  للم�سكالت 

الإجتماعي )ذكور/ اإناث( . 
تقدمي قائمة من املقرتحات املنا�سبة لعالج م�سكالت الرتبية العملية التي تواجه . 3

الطلبة املعلمني املتدربني يف املدار�ص املتعاونة اأثناء برنامج الرتبية العملية. 

حمددات الدراسة: 
حتددت نتائج هذه الدرا�سة مبا ياأتي: 

املعلمني . 1 الطلبة  تقديرات  تعّرف  على  الدرا�سة  اقت�سرت  املو�سوعي:  املحدد 
املتدربني يف املدار�ص املتعاونة مل�سكالت الرتبية العملية املتعلقة بكل من: م�رضف الرتبية 
العملية، واملدر�سة املتعاونة واإدارتها، واملعلم املتعاون، واإجراءات تنظيم برنامج الرتبية 

العملية. 
املحدد املكاين: اقت�سرت الدرا�سة على عدد من املدار�ص املتعاونة يف العا�سمة . 2

عّمان واملناطق املحيطة بها. 
املحدد الب�رشي: اقت�سرت الدرا�سة على عينة من طلبة تخ�س�ص معلم ال�سف يف . 3

جامعة الزيتونة الأردنية امل�سجلني مب�ساق الرتبية العملية )2( . وعليه، فاإن تعميم نتائج 
الدرا�سة مرتبط بطبيعة عينتها، وحجم تلك العينة، وطريقة اختيارها. 

اجلامعي . 4 العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الدرا�سة  اأجريت  الزماين:  املحدد 
 .2012 /2011

اأداة الدرا�سة من اإعداد الباحثني؛ لذا يعتمد تعميم نتائج الدرا�سة على طبيعة هذه . 5
الأداة، ومدى �سالحيتها من حيث ال�سدق والثبات. 

التعريفات اإلجرائية: 
الرتبية العملية (Practicum) : اجلانب التطبيقي يف برنامج اإعداد طلبة تخ�س�ص  ◄

معلم ال�سف يف جامعة الزيتونة الأردنية، حيث تتاح لهم الفر�سة ليطبقوا ما تعلموه من 
معارف يف مواقف تعليمية واقعية حتت اإ�رضاف متخ�س�ص يف املدار�ص املتعاونة. 

: وهو طالب/ طالبة، معلم ال�سف التابع  ◄  (Student Teacher) الطالب املعلم
 )2( العملية  الرتبية  م�ساق  يف  امل�سّجل  الأردنية،  الزيتونة  بجامعة  الرتبوية  العلوم  لق�سم 

باإحدى املدار�ص املتعاونة يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2011/ 2012. 
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جملة  ◄ بها  وُيق�سد   :  (Practicum Problems) العملية  الرتبية  م�سكالت 
ال�سف يف جامعة  الطلبة املعلمني من تخ�س�ص معلم  التي تواجه  ال�سعوبات واملعوقات 
الزيتونة الأردنية �سمن متطلبات م�ساق الرتبية العملية )2( يف املدار�ص املتعاونة. وتقا�ص 

اإجرائيًا من خالل ا�ستجابات عينة الدرا�سة على فقرات اأداة الدرا�سة مبجالتها الأربعة. 
م�رشف الرتبية العملية (Practicum Supervisor) : وهو ع�سو هيئة التدري�ص  ◄

املكلف بالإ�رضاف على الطلبة املعلمني، ومتابعتهم، وتقوميهم اأثناء فرتة التدريب امليداين 
يف املدر�سة املتعاونة. 

التدريبي  ◄ الربنامج  وهو   :  (Practicum Program) العملية  الرتبية  برنامج 
ال�سف( من خالله  )تخ�س�ص معلم  املعلمون  الطلبة  يتدرب  درا�سيان،  الذي مدته ف�سالن 
الدرا�سة  هذه  يف  ويتمّثل  املتعاونة.  املدار�ص  يف  التدري�ص  لعملية  املختلفة  اجلوانب  على 
مب�ساق الرتبية العملية )2( ومدته ف�سل درا�سي واحد يف املدر�سة املتعاونة، بواقع يومني 

يف الأ�سبوع من ال�ساعة الثامنة �سباحًا ولغاية الثانية م�ساًء. 
املعلم املتعاون (Cooperative Teacher) : هو املعلم املتخ�س�ص يف تدري�ص  ◄

ال�سفوف الثالثة الأوىل، الذي يعمل يف املدر�سة املتعاونة التي يقوم الطالب املعلم بالتدرب 
اأثناء فرتة  واإر�ساده  الطالب املعلم، ومتابعته  اإىل عمله مب�ساعدة  فيها، وُيكلِّف بالإ�سافة 

التدريب؛ حيث ي�سمح للطالب املعلم باإعطاء احل�س�ص ال�سفية حتت رقابته واإ�رضافه. 

الدراسات السابقة: 
فقد  والأبحاث؛  الدرا�سات  من  العديد  يف  العملية  الرتبية  م�سكالت  تق�سي  جرى  لقد 
تواجه  التي  امل�سكالت  الك�سف عن  اإىل  درا�سة هدفت   )2011( وعي�سى  لطيفة  اأبو  اأجرى 
هدف  ولتحقيق  ال�سف.  معلم  تخ�س�ص  من  الأردنية  اجلامعة  يف  العملية  الرتبية  طلبة 
مديري  ومديرة من  مديراً   )12( و  وطالبة،  )42( طالبًا  تاألفت من  عينة  اختريت  الدرا�سة 
املدار�ص املتعاونة، و )36( معلمًا ومعلمة من املعلمني املتعاونني. وجلمع البيانات اأجرى 
الباحثان مقابالت مع اأفراد عينة الدرا�سة يف �سبيل الك�سف عن م�سكالت الرتبية العملية، 
ومعرفة اآراء مديري املدار�ص املتعاونة واملعلمني املتعاونني حول تلك امل�سكالت. اأظهرت 
نتائج الدرا�سة وجود م�سكالت عّدة تواجه الطلبة يف اأثناء التدريب امليداين كان اأكرثها حّدة 
امل�سكالت املتعلقة باملدر�سة املتعاونة واإدارتها؛ كبعد تلك املدر�سة عن مكان �سكن الطالب، 
وتوزيع طلبة الرتبية العملية على املعلمني املتعاونني دون اأخذ راأيهم بذلك، وعدم وجود 
اأماكن خم�س�سة يجل�ص فيها هوؤلء الطلبة يف اأثناء اأوقات فراغهم. اأما بالن�سبة للم�سكالت 
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املتعلقة باملعلمني املتعاونني فكان اأبرزها تكليفهم طلبة الرتبية العملية مبهمات اإدارية 
وتدري�سية تفوق طاقتهم. 

الرتبية  واقع  تعّرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2011( والقطاونة  اجلعافرة  اأجرى  كما 
عينة  تكونت  اخلريجني.  ال�سف  معلمي  الطلبة  نظر  وجهة  من  موؤتة  جامعة  يف  العملية 
اأعد  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق   . )15 طالبًا 85 طالبة(  )100( طالٍب وطالبة  الدرا�سة من 
نتائج  واأظهرت  جمالت.  اأربعة  على  موزعة  فقرة   )74( من  تكونت  ا�ستبانة  الباحثان 
لالأداة  متو�سطة  فاعلية  بدرجة  جاءت  الطلبة،  نظر  وجهة  من  العملية  الرتبية  اأن  الدرا�سة 
ككل، حيث جاء جمال امل�رضف الرتبوي يف املرتبة الأوىل، وبدرجة فاعلية مرتفعة، وجمال 
املعلم املتعاون يف املرتبة الثانية وبدرجة فاعلية متو�سطة، وجمال الكفايات التعليمية 
التي يكت�سبها الطالب يف املرتبة الثالثة وبدرجة فاعلية متو�سطة، بينما احتّل جمال اإدارة 
املدر�سة املتعاونة املرتبة الأخرية، وبدرجة فاعلية �سعيفة، ومل تظهر الدرا�سة فروقًا ذات 
دللة اإح�سائية من وجهة نظر الطلبة بدرجة فاعلية الرتبية العملية يف جامعة موؤتة تعزى 

ملتغري النوع الإجتماعي. 
اأهم  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   (Saricoban, 2010) كوبان  �ساري  واأجرى 
اأنقرة  ملدينة  التابعة  املدار�ص  يف  املعلمني  الطلبة  تواجه  التي  العملية  الرتبية  م�سكالت 
الرتكية. وتكونت عينة الدرا�سة من )118( طالبًا. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث 
طلبة  يواجهها  التي  امل�سكالت  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  فقرة.   )32( من  موؤلفًا  مقيا�سًا 
ال�سفية  وببيئتها  املتعاونة،  املدار�ص  يف  والأدوات  املواد  بنق�ص  تتمّثل  العملية  الرتبية 
ونق�ص  املدر�سة  تالميذ  دافعية  وتدين  املدر�سية،  الكتب  حمتوى  و�سعوبة  املنا�سبة،  غري 

املعلومات ال�سابقة لديهم. 
الرتبوية  امل�سكالت  اأهم  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2009( النجار  واأجرت 
مدار�ص  يف  املتدربني  بغزة  الأزهر  جامعة  طلبة  تواجه  التي  والثقافية  والأكادميية 
اأهداف الدرا�سة  حمافظات غزة. تكونت عينة الدرا�سة من )120( طالبًا وطالبة. ولتحقيق 
اأ�سارت نتائج  ا�ستبانة تكونت من )40( فقرة موزعة على ثالثة جمالت.  الباحثة  طّورت 
امل�سكالت  هي  املدار�ص  يف  املتدربني  الطلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  اأكرث  اأن  اإىل  الدرا�سة 
التكنولوجية  الو�سائل  كقلة  الرتبوية  امل�سكالت  ثّم  الأكادميية،  امل�سكالت  تلتها  الثقافية، 
يف املدر�سة املتعاونة والتي تدعم فاعلية الطالب املتدرب وتزيد من كفاءته. كما اأ�سارت 
النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني تقديرات الطلبة للم�سكالت التي تواجههم 

تعزى ملتغري النوع الإجتماعي ول�سالح الذكور. 
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اأّما درا�سة اأبو ريا )2007( فقد هدفت اإىل تقومي برنامج الرتبية العملية يف اجلامعة 
الأردنية من وجهة نظر املديرين واملعلمني املتعاونني وطلبة الرتبية العملية. تكونت عينة 
الدرا�سة من )37( مديراً ومديرة، و )135( معلمًا ومعلمة و )143( طالبًا وطالبة. ولتحقيق 
املدار�ص  اإدارات  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  ا�ستبانات.  ثالث  الباحث  طّور  الدرا�سة  اأهداف 
املتعاونة وهيئاتها التدري�سية را�سية بدرجة كبرية عن م�ستوى التنظيم الإداري لربنامج 
الرتبية العملية، وعن اأداء طلبة ذلك الربنامج. كما اأظهرت النتائج اأن طلبة برنامج الرتبية 
العملية را�سون اإىل حّد كبري وبالدرجة الأوىل عن م�ستوى التنظيم الإداري لربنامج الرتبية 
وبالدرجة  العملية،  الرتبية  م�رضف  من  ا�ستفادتهم  مدى  عن  الثانية  وبالدرجة  العملية، 
الدرا�سة مدى  ت�ستق�ِص هذه  املتعاون. يف حني مل  املعلم  ا�ستفادتهم من  الثالثة عن مدى 

ا�ستفادة طلبة برنامج الرتبية العملية من مديري ومديرات املدار�ص املتعاونة. 
الطلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  تعّرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2006( هندي  اأجرى  كما 
بنيت  الدرا�سة  ولتحقيق هدف  الها�سمية.  اجلامعة  ال�سف يف  معلم  املعلمني يف تخ�س�ص 
تكونت  عينة  على  وطبقت  على خم�سة جمالت،  موزعة  فقرة   )35( على  ا�ستملت  ا�ستبانة 
من )53( طالبًا وطالبة )17 طالبًا و 36 طالبة( . اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأكرث م�سكالت 
الرتبية العملية �سيوعًا هي امل�سكالت املتعلقة باملدر�سة املتعاونة كازدحام �سفوفها وقلة 
توافر الأجهزة واملواد التعليمية املنا�سبة فيها، تلتها يف املرتبة الثانية امل�سكالت املتعلقة 
من  كبري  عدد  لزيارة  للم�رضف  الكايف  الوقت  توافر  كقلة  العملية  الرتبية  على  بالإ�رضاف 
الطلبة يف املدار�ص املتعاونة، وتدين معرفة الطالب املعلم باجلوانب التي يتم تقوميه بناًء 
توفري  الثالثة، كقلة  باملرتبة  العملية  الرتبية  املتعلقة بربنامج  امل�سكالت  عليها. وجاءت 
ما يحتاجه الطالب املعلم من م�ستلزمات. اأما اأقل م�سكالت الرتبية العملية �سيوعًا فكانت 
املدر�سة  بتالميذ  املتعلقة  وامل�سكالت  املقررة،  الدرا�سية  باملناهج  املتعلقة  امل�سكالت 
املتعاونة. كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني تقديرات الطلبة 

مل�سكالت الرتبية العملية تعزى ملتغري النوع الإجتماعي. 
واأجرى العمايرة )2003( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل امل�سكالت التي تواجه الطلبة 
ا�ستخدم  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق   . )الأنروا(  اجلامعية  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  املعلمني 
الباحث ا�ستبانه ا�ستملت على )95( فقرة ُطبقت على عينة الدرا�سة املكونة من )106( طالبًا 
وطالبة )19 طالبًا و77 طالبة( . اأظهرت نتائج الدرا�سة جمموعة من امل�سكالت التي تواجه 
باإدارة  املتعلقة  امل�سكالت  حدة  اأكرثها  وكان  ال�سدة،  متو�سطة  وبدرجة  املعلمني  الطلبة 
برنامج الرتبية العملية كقلة اهتمام هذه الإدارة بال�سعوبات التي يواجهها الطلبة، وندرة 
املتعلقة  تلك  فكانت  حّدة  امل�سكالت  اأقل  اأمّا  املتدربني.  للطلبة  تعقدها  التي  الجتماعات 
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وجود  النتائج  اأظهرت  كما  ال�سفية.  الغرفة  مقدمة  يف  كجلو�سه  العملية  الرتبية  مب�رضف 
ملتغري  تعزى  العملي  التطبيق  مل�سكالت  الطلبة  تقديرات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 

النوع الإجتماعي ول�سالح الإناث. 
نظر  وجهة  تعّرف  اإىل   (Beck & Kosnik, 2002) وكو�سنيك  بيك  درا�سة  وهدفت 
يف  املتعاون  باملعلم  املتعلقة  العملية  للرتبية  اجليدة  املقومات  حول  املعلمني  الطلبة 
مدر�سة التطبيق العملي. ولتحقيق هدف الدرا�سة اأجرى الباحثان مقابالت م�سجلة مع عينة 
تاألفت من )11( طالبًا وطالبة من الطلبة املعلمني يف املدار�ص املتعاونة مبدينة تورنتو 
)Toronto( الكندية. اأظهرت النتائج اأن وجهة نظر معظم طلبة عينة الدرا�سة كانت ايجابية 

نحو دور املعلم املتعاون يف تقدمي الدعم النف�سي لهم، وتعاونه ومرونته معهم، وم�ساعدتهم 
يف ا�ستخدام طرائق تدري�سية متنوعة، وتزويدهم بالتغذية الراجعة املنا�سبة. 

ُيالحظ من خالل العر�س ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة ما ياأتي: 
اختالف نتائج بع�سها حول اأكرث م�سكالت الرتبية العملية حّدة؛ فمنها ما ُي�سري اإىل . 1

اأن امل�سكالت املتعلقة باملدر�سة املتعاونة هي اأكرث م�سكالت الرتبية العملية حّدة )هندي 
اأ�سارت  ، اجلعافرة والقطاونة )2011(( . يف حني  اأبو لطيفة وعي�سى )2011(   ،  )2006(
درا�سة العمايرة )2003( اإىل اأن اأكرث م�سكالت الرتبية العملية حّدة هي امل�سكالت املتعلقة 

باإدارة برنامج الرتبية العملية. 
اأ�سارت نتائج درا�سة اأبو ريا )2007( اإىل وجود درجة عالية من الر�سا لدى الطلبة . 2

م�رضف  من  ا�ستفادتهم  مدى  وعن  العملية،  الرتبية  لربنامج  الإداري  التنظيم  م�ستوى  عن 
الرتبية العملية واملعلم املتعاون. 

اختالف نتائج بع�سها حول مدى تاأثر الطلبة املعلمني الذكور والإناث مب�سكالت . 3
النجار  كدرا�سة  امل�سكالت  بتلك  تاأثراً  اأكرث  الذكور  اأن  اإىل  ُي�سري  ما  فمنها  العملية؛  الرتبية 
امل�سكالت كدرا�سة  بتلك  تاأثراً  اأكرث  الإناث  اأن  اإىل  الآخر  ُي�سري بع�سها  ، يف حني   )2009(
العمايرة )2003( . اأّما درا�سة هندي )2006( فقد اأ�سارت اإىل عدم وجود فرق بني وجهة 
نظر الطلبة الذكور، ووجهة نظر الإناث نحو م�سكالت الرتبية العملية التي تواجههم تعزى 

ملتغري النوع الإجتماعي. 
وبناًء على ما �سبق، جاءت هذه الختالفات بني نتائج الدرا�سات ال�سابقة مبثابة دافع 
للباحثني لإجراء هذه الدرا�سة من اأجل الوقوف على اأ�سباب م�سكالت الرتبية العملية التي 

تواجه الطلبة املعلمني يف جامعة الزيتونة الأردنية، ومعرفة اأكرثها حّدة. 
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لقد اأفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف اإعداد اأداة القيا�ص امل�ستخدمة يف 
الدرا�سة، ويف �سياغة اأهدافها، وتف�سري نتائجها. كما تيزت الدرا�سة احلالية باقرتاح قائمة 
من احللول املنا�سبة لعالج م�سكالت الرتبية العملية التي تواجه الطلبة املعلمني يف جامعة 

الزيتونة الأردنية. 

إجراءات الدراسة: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

معلم  طلبة  جميع  ميثِّلون  وطالبة   طالبًا   )84( من  احلالية  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
ال�سف امل�سجلني يف م�ساق الرتبية العملية )2( يف جامعة الزيتونة الأردنية خالل الف�سل 
الدرا�سية  ال�سعب  من  واحدة  2012.واختريت   /2011 اجلامعي  العام  من  الثاين  الدرا�سي 
اأداة الدرا�سة  لذلك امل�ساق كعينة ا�ستطالعية تكونت من )15( طالبًا وطالبة طبقت عليهم 
لغايات التاأكد من ثباتها.اأما عينة الدرا�سة فقد تكونت من )69( طالبًا وطالبة، منهم )15( 

طالبًا و )54( طالبة ميثلون بقية ال�سعب الدرا�سية مل�ساق الرتبية العملية )2( .

أداة الدراسة: 

ُبنيت اأداة الدرا�سة بعد الطالع على الأدب الرتبوي، والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة، 
اأدوات القيا�ص امل�ستخدمة فيها، والتي تت�سابه يف بع�ص جمالتها مع جمالت  ومراجعة 
هذه  بناء  دوراً يف  العملية  الرتبية  ميدان  الباحثني يف  لعبت خربة  كما  احلالية،  الدرا�سة 
الأداة التي تكونت ب�سورتها الأولية من )63( فقرة.وقد ا�ستخدم الباحثان مقيا�سًا خما�سيًا 
متدرجًا لكل فقرة من فقرات اأداة الدرا�سة على النحو الآتي: بدرجة كبرية جداً، بدرجة كبرية، 
بدرجة متو�سطة، بدرجة قليلة، بدرجة نادرة، بحيث ترتجم اإىل درجات )5- 4- 3- 2- 1( 

على التوايل.

صدق أداة الدراسة: 

 )9( موؤلفة من  الأولية على جلنة  ُعر�ست ب�سيغتها  الدرا�سة؛  اأداة  للتحقق من �سدق 
والإدارة  والتقومي،  والقيا�ص  التدري�ص،  وطرائق  باملناهج  الخت�سا�ص  ذوي  من  حمكمني 
ومدى  ال�ستبانة،  فقرات  من  فقرة  كل  ومنا�سبة  �سحة  مدى  اإىل  التعّرف  بهدف  الرتبوية؛ 
جلنة  مالحظات  �سوء  الدرا�سة.ويف  اأهداف  حتقيق  يف  و�سالحيتها  عدمه،  من  و�سوحها 
تكونت  فقرات.وعليه،  ُحذفت ثالث  الفقرات، كما  لبع�ص  اللغوية  ال�سياغة  ُعّدلت  التحكيم؛ 
 دائرة القبول والتسجيل- جامعة الزيتونة األردنية/ كشوف أسماء الطلبة في مساق التربية العملية )2( خالل الفصل 

الدراسي الثاني من العام الجامعي 2011/ 2012.
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ال�ستبانة يف �سورتها النهائية من )60( فقرة موزعة على اأربعة جمالت ُتّثل م�سكالت 
الرتبية العملية املتعلقة بكل من: م�رضف الرتبية العملية )16 فقرة( ، واملدر�سة املتعاونة 
واإدارتها )14 فقرة( ، واملعلم املتعاون )17 فقرة( ، واإجراءات تنظيم برنامج الرتبية العملية 

)13 فقرة( .

ثبات أداة الدراسة: 

ا�ستطالعية من  النهائية على عينة  ُطبقت ب�سورتها  الدرا�سة؛  اأداة  للتحقق من ثبات 
الداخلي لالأداة  الدرا�سة مكونة من )15( طالبًا وطالبة، ثّم ُح�سب معامل الت�ساق  جمتمع 
ككل عن طريق معادلة كرونباخ – األفا، اإذ بلغ )0.92( ، وينب اجلدول )1( معامالت الثبات 

ملجالت اأداة الدرا�سة ولالأداة ككل.
الجدول (1) 

معامل الثبات لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل

معامل الثباتاملجال

0.87م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة مب�رضف الرتبية العملية 
0.79م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باملدر�سة املتعاونة واإدارتها 

0.83م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باملعلم املتعاون 
0.75م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باإجراءات تنظيم برنامج الرتبية العملية 

0.92لالأداة ككل

املعاجلة االحصائية: 

لالإجابة عن اأ�سئلة الدر�سة؛ اأ�ستخدمت االأ�ساليب االح�سائية االآتية: 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على . 1

كل فقرة من فقرات اأداة الدرا�سة التي تّثل م�سكلة معينة تتعلق مبجالت تلك الأداة �سابقة 
نفت يف ثالثة م�ستويات: )�سعيفة، متو�سطة، كبرية(  الذكر.وللحكم على حّدة امل�سكالت �سُ
بح�سب املتو�سط احل�سابي؛ كما مت ا�ست�سارة عدد من املتخ�س�سني يف القيا�ص والتقومي؛ اإذ 

اأ�ساروا اإىل اإمكانية حتديد تلك امل�ستويات با�ستخدام املعادلة الآتية: 
طول الفئة الواحدة = )القيمة العليا للبديل- القيمة الدنيا للبديل( ÷ عدد امل�ستويات 

 1.33 = 3 ÷ )1 -5( =
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وباإ�سافة )1.33( اإىل القيمة الدنيا للبديل )احلد الأدنى( ؛ يكون املعيار يف التعبري 
ومتو�سط  م�سكلة �سعيفة،  يُدلُّ على   )2.33 -1( متو�سط ح�سابي  امل�ستويات هو:  تلك  عن 
ح�سابي )3.67- 2.34( يُدلُّ على م�سكلة متو�سطة، ومتو�سط ح�سابي )5- 3.68( يُدلُّ على 
م�سكلة كبرية.وقد ا�ستخدم هذا املعيار يف درا�سات �سابقة م�سابهة للدرا�سة احلالية؛ كدرا�سة 

اجلعافرة والقطاونة )493: 2011( ، ودرا�سة هندي )524: 2006( .
لختبار . 2  ،  )Independent- Sample T- Test( امل�ستقلة  للعينات  )ت(  اختبار 

الدللة الإح�سائية للفروق بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 
فقرات اأداة الدرا�سة بح�سب متغري النوع الإجتماعي )ذكور/ اإناث( .

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

أوالً- النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول ومناقشتها: 

املعلمني  ● الطلبة  تقديرات  ما  ياأتي:  ما  على  الأول  الدرا�سة  �سوؤال  ن�ّص 
برنامج  اأثناء  تواجههم  التي  للم�سكالت  املتعاونة  املدار�س  املتدربني يف 

الرتبية العملية؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
الدرا�سة  لأداة  الأربعة  باملجالت  املتعلقة  الفقرات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�ستجابات 

ولالأداة ككل واجلدول )2( يبني ذلك.
الجدول (2) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة 
على فقرات مجاالت أداة الدراسة األربعة ولألداة ككل

الرتتيباالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجال

2.970.724م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة مب�رضف الرتبية العملية 
4.010.521م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باملدر�سة املتعاونة واإدارتها 

3.260.513م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باملعلم املتعاون 
3.760.522م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باإجراءات تنظيم برنامج الرتبية العملية 

3.460.46جلميع فقرات االأداة
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على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�ستجابات  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )2( اجلدول  من  يتبنّي 
فقرات جمالت اأداة الدرا�سة جمتمعة قد بلغ )3.46( ، مما يعني اأن م�سكالت الرتبية العملية 
عام  ب�سكل  احلّدة  متو�سطة  املتعاونة  املدار�ص  املتدربني يف  املعلمني  الطلبة  تواجه  التي 
وفقًا للمعيار الذي اعتمد يف ت�سنيف حّدة امل�سكالت يف هذه الدرا�سة.وتتفق هذه النتيجة 
اأبو ريا )2007(  العمايرة )2003( ، يف حني تختلف مع نتائج درا�سة  مع نتائج درا�سة 
التنظيم  م�ستوى  عن  كبري  حّد  اإىل  را�سون  العملية  الرتبية  برنامج  طلبة  اأن  اأظهرت  التي 
الإداري لربنامج الرتبية العملية، وعن مدى ا�ستفادتهم من م�رضف الرتبية العملية واملعلم 
املتعاون، مما يعني اأن امل�سكالت التي تواجههم اأثناء التدريب امليداين قليلة وتكاد ل تذكر.

كما يتبنّي من اجلدول )2( اأن م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باملدر�سة املتعاونة 
جاءت  اإذ  امليداين،  التدريب  اأثناء  الطلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  قائمة  ت�سدرت  واإدارتها 
، مما يدلل على وجود تلك امل�سكالت بدرجة كبرية.وتعني هذه  مبتو�سط ح�سابي )4.01( 
م�ساعدة  يف  واإدارتها  املتعاونة  املدر�سة  توؤديه  الذي  الدور  يف  ق�سوراً  هناك  اأن  النتيجة 
اأ�سباب هذا الق�سور  اأثناء التدريب امليداين، وقد تعزى  الطلبة وتقدمي الفائدة املرجوة لهم 
اإىل جمموعة من الظروف املحيطة بتلك املدار�ص كقلة املواد والأدوات والو�سائل التعليمية 
اإداراتها بالهتمام  اإمكاناتها املادية، وازدحام �سفوفها بالتالميذ، وان�سغال  فيها، وقلة 

بالتالميذ وباملعلمني املتعاونني.
اأبو لطيفة   ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة الآتية: هندي )2006( 
درا�سة  نتائج  مع  تختلف  حني  يف   ،  )2011( والقطاونة  اجلعافرة   ،  )2011( وعي�سى 
اأثناء  املعلمني  الطلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  اأكرث  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي   )2003( العمايرة 

التدريب امليداين حّدة هي امل�سكالت املتعلقة باإدارة برنامج الرتبية العملية.
ويتبني من اجلدول )2( اأن م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باإجراءات تنظيم برنامج 
الرتبية العملية جاءت باملرتبة الثانية يف قائمة امل�سكالت التي تواجه الطلبة اأثناء التدريب 
، مما يدلل على وجود تلك امل�سكالت بدرجة  اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي )3.76(  امليداين، 
الإجراءات  عن  ما  حّد  اإىل  الطلبة  ر�سا  م�ستوى  تدين  النتيجة  هذه  احلّدة.وتعني  متو�سطة 
هذا  تنظيم  مب�ستوى  النظر  اإعادة  يتطلب  مما  العملية،  الرتبية  برنامج  بتنظيم  املتعلقة 
الربنامج، وبذل املزيد من اجلهود التي ت�سهم يف مواجهة امل�سكالت التي تعرت�ص الطلبة 
اأثناء التدريب امليداين.وقد تعزى هذه النتيجة اإىل عدم وجود اإدارة متفرغة، وكادر خا�ص، 
وميزانية م�ستقلة لربنامج الرتبية العملية، اإذ يكّلف اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ص بالإ�رضاف 

على تنظيم هذا الربنامج، وتن�سيق عمل كافة الأطراف امل�سرتكة به.
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كما يتبني من اجلدول )2( اأن م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باملعلم املتعاون قد 
جاءت باملرتبة الثالثة وقبل الأخرية يف قائمة امل�سكالت التي تواجه الطلبة اأثناء التدريب 
، مما يدلل على وجود تلك امل�سكالت بدرجة  اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي )3.26(  امليداين، 
متو�سطة احلّدة.وعليه، ت�سري هذه النتيجة اإىل اأن هناك فاعلية متو�سطة لدور املعلم املتعاون 
امل�ستقبل، وقد يعزى ذلك  الالزمة ملهنة  التدري�ص  واإك�سابهم مهارات  الطلبة  يف تدريب 
باحل�س�ص  جدوله  وازدحام  املتعاون،  املعلم  عاتق  على  امللقاة  الأعباء  كرثة  اإىل 
النتيجة  هذه  تدري�سهم.وتتفق  م�سئولية  يتحمل  الذين  التالميذ  عدد  وكرثة  الدرا�سية، 
مع نتائج درا�سة اجلعافرة والقطاونة )2011( ، يف حني تختلف مع نتائج درا�سة بيك 

. )Beck & Kosnik, 2002( وكو�سنيك
من  يتبنّي  العملية،  الرتبية  مب�رضف  املتعلقة  العملية  الرتبية  مل�سكالت  وبالن�سبة 
اأثناء  الطلبة  تواجه  التي  امل�سكالت  قائمة  يف  الأخرية  باملرتبة  جاءت  اأنها   )2( اجلدول 
التدريب امليداين، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي )2.97( ، مما يدلل على وجود تلك امل�سكالت 
املتعلقة  العملية  الرتبية  م�سكالت  باأن  الطلبة  �سعور  من  احلّدة.وبالرغم  متو�سطة  بدرجة 
مب�رضف الرتبية العملية هي اأقل امل�سكالت التي تواجههم؛ اإل اأن وجود تلك امل�سكالت بدرجة 
متو�سطة احلّدة يعني اأن هناك بع�ص جوانب الق�سور يف دور م�رضف الرتبية العملية، مما 
يتطلب منه بذل ق�سارى جهده يف التغلب على تلك اجلوانب.وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

درا�سة العمايرة )2003( ، يف حني تختلف مع نتائج درا�سة هندي )2006( .
احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  الأول  الدرا�سة  ل�سوؤال  الفرعية  الأ�سئلة  عن  ولالإجابة 
فقرات  فقرة من  الدرا�سة على كل  اأفراد عينة  والرتبة ل�ستجابات  املعيارية  والنحرافات 

جمالت اأداة الدرا�سة، واجلداول )3( ، )4( ، )5( ، )6( تبني ذلك.
نتائج ال�سوؤال الفرعي االأول ومناق�ستها:  ◄

ن�ّص ال�سوؤال الفرعي الأول على ما ياأتي: ما تقديرات الطلبة املعلمني املتدربني 
يف املدار�س املتعاونة مل�سكالت الرتبية العملية املتعلقة مب�رشف الرتبية 

العملية؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتبة 
العملية  الرتبية  م�سكالت  فقرات جمال  فقرة من  الدرا�سة على كل  اأفراد عينة  ل�ستجابات 

املتعلقة مب�رضف الرتبية العملية، واجلدول )3( يبني تلك النتائج:
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املتعاونة  املدارس  في  املتدربني  املعلمني  الطلبة  تقديرات 
للمشكالت التي تواجههم أثناء برنامج التربية العملية

د. محمد حسن الطراونة
أ. فدوى محمد الهواري

الجدول (3) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة 

على كل فقرة من فقرات مجال مشكات التربية العملية المتعلقة بمشرف التربية العملية

املتو�سط ن�س الفقرةالفقرة
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.291.102قلة عدد الزيارات الإ�رضافية التي يقوم بها امل�رضف للمدر�سة املتعاونة1
2.881.5111اإهمال امل�رضف لتقدمي الإر�سادات والتوجيهات للطالب املعلم 2
3.301.151تدين معرفة الطالب املعلم بالأ�س�ص التي يتم تقوميه بناًء عليها من قبل امل�رضف 3
3.271.243ح�سور امل�رضف لفرتة زمنية ق�سرية من احل�سة الدرا�سية4
2.711.2414قلة اهتمام امل�رضف بالطالع على خطة الدر�ص اليومية التي يعدها الطالب املعلم5
1.960.8316تدخل امل�رضف اأثناء ح�سوره للح�سة الدرا�سية ب�سكل متكرر وحمرج6

قلة اهتمام امل�رضف مبناق�سة مالحظاته حول اأداء الطالب املعلم بعد انتهاء 7
2.811.1413احل�سة الدرا�سية

2.991.128تركيز امل�رضف على ال�سلبيات دون الإيجابيات يف احل�سة الدرا�سية8
2.911.269ندرة تعزيز امل�رضف لالأداء اليجابي للطالب املعلم 9

3.260.954اإهمال امل�رضف ل�ستف�سارات الطالب املعلم 10

تناق�ص توجيهات امل�رضف مع التوجيهات التي تقدمها اإدارة املدر�سة املتعاونة 11
2.861.2812واملعلم املتعاون للطالب املعلم

3.251.055قلة اهتمام امل�رضف مبظهر و�سلوك الطالب املعلم 12
2.891.2110تعّمد امل�رضف اإحراج الطالب املعلم اأمام املدير واملعلم املتعاون13
3.221.127تاأثر تقومي امل�رضف للطالب املعلم بوجهة نظر املدير اأو املعلم املتعاون14
3.231.056اإهمال امل�رضف للم�سكالت التي يواجهها الطالب املعلم 15
2.621.3815قلة اهتمام امل�رضف بح�سور وغياب الطالب املعلم يف املدر�سة املتعاونة16

2.970.72للمجال ككل

الرتبية  م�سكالت  جمال  لفقرات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )3( اجلدول  من  يتبني 
العملية املتعلقة مب�رضف الرتبية العملية قد تراوحت ما بني )1.96- 3.30( .وقد ت�سدرت 
م�رضف  قبل  من  عليها  بناًء  تقوميه  يتم  التي  بالأ�س�ص  املعلم  الطالب  معرفة  تدين  م�سكلة 
الرتبية العملية قائمة امل�سكالت املتعلقة بهذا املجال، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي )3.30( 
بها  يقوم  التي  الإ�رضافية  الزيارات  بقلة عدد  املتعلقة  امل�سكلة  الثانية  املرتبة  تلتها يف   ،
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.اأّما   )3.29( احل�سابي  متو�سطها  بلغ  حيث  املتعاونة،  للمدر�سة  العملية  الرتبية  م�رضف 
م�سكلة ح�سور م�رضف الرتبية العملية لفرتة زمنية ق�سرية من احل�سة الدرا�سية، فقد جاءت 
باملرتبة الثالثة ومبتو�سط ح�سابي )3.27( .وقد تعزى هذه النتائج اإىل عدم وجود عدد من 
امل�رضفني املتفرغني ب�سكل كامل ملتابعة الطلبة املعلمني يف املدار�ص املتعاونة، اإذ ُيكّلف 
عدد من اأع�ساء هيئة التدري�ص بهذه املهمة بالإ�سافة اإىل عملهم الرئي�سي املتمّثل بتدري�ص 
امل�ساقات الدرا�سية داخل حرم اجلامعة.وقد تعزى هذه النتائج اأي�سا اإىل كرثة عدد الطلبة 
الطلبة  العملية مبتابعتهم يف املدار�ص املتعاونة، وكرثة عدد  الذين يكلف م�رضف الرتبية 
الذين ي�رضف عليهم يف املدر�سة املتعاونة الواحدة.وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�سة 

هندي )2006( ، يف حني اختلفت مع نتائج درا�سة اجلعافرة والقطاونة )2011( .
نتائج ال�سوؤال الفرعي الثاين ومناق�ستها:  ◄

ن�ّص ال�سوؤال الفرعي الثاين على ما ياأتي: ما تقديرات الطلبة املعلمني املتدربني 
باملدر�سة  املتعلقة  العملية  الرتبية  مل�سكالت  املتعاونة  املدار�س  يف 

املتعاونة واإدارتها؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتبة 
العملية  الرتبية  م�سكالت  فقرات جمال  فقرة من  الدرا�سة على كل  اأفراد عينة  ل�ستجابات 

املتعلقة باملدار�ص املتعاونة واإدارتها، واجلدول )4( يبني تلك النتائج:
الجدول (4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة 
على كل فقرة من فقرات مجال مشكات التربية العملية المتعلقة بالمدرسة المتعاونة وإدارتها

املتو�سط ن�س الفقرةالفقرة
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.941.0710كرثة اأعداد الطلبة املعلمني من اجلامعات الأخرى يف املدر�سة 1
4.230.751اكتظاظ �سفوف املدر�سة بالتالميذ2
4.030.886عدم منا�سبة الغرف ال�سفية يف املدر�سة للتدري�ص3
4.120.802نق�ص الإمكانات املادية والو�سائل التعليمية يف املدر�سة 4

قلة املرافق املالئمة للتدريب امليداين كاملكتبة وخمتربات احلا�سوب 5
4.090.764واملختربات العلمية يف املدر�سة 

4.100.713عدم توافر غرفة خا�سة بالطلبة املعلمني يف املدر�سة 6
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د. محمد حسن الطراونة
أ. فدوى محمد الهواري

املتو�سط ن�س الفقرةالفقرة
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.870.8214اإهمال اإدارة املدر�سة ملتابعة ح�سور وغياب الطالب املعلم7
3.960.858اإهمال اإدارة املدر�سة ملتابعة اأداء الطالب املعلم داخل ال�سف8
3.950.839عدم ت�سجيع اإدارة املدر�سة للتعاون مابني املعلم املتعاون والطالب املعلم9

4.040.905ندرة التوجيهات والإر�سادات التي تقدمها اإدارة املدر�سة للطالب املعلم10

اإهمال اإدارة املدر�سة لرغبة الطالب املعلم يف اختيار ال�سف الذي يرغب 11
4.010.707بالتدرب فيه 

3.900.7712اإهمال اإدارة املدر�سة للم�سكالت التي يواجهها الطالب املعلم 12
3.891.0313انت�سار الفو�سى يف املدر�سة ب�سبب �سوء اإدارتها13
3.910.8711اإحراج اإدارة املدر�سة للطالب املعلم اأمام التالميذ واملعلم املتعاون14

4.010.52للمجال ككل

يتبني من اجلدول )4( اأن املتو�سطات احل�سابية لفقرات جمال م�سكالت الرتبية العملية 
املتعلقة باملدر�سة املتعاونة واإدارتها قد تراوحت ما بني )3.87- 4.23( .وقد ت�سدرت 
اإذ بلغ  م�سكلة اكتظاظ �سفوف املدر�سة بالتالميذ قائمة امل�سكالت املتعلقة بهذا املجال، 
املدار�ص،  يف  التالميذ  عدد  لزيادة  النتيجة  هذه  تعزى  .وقد   )4.23( احل�سابي  متو�سطها 
اأو ا�ستئجار مدار�ص جديدة تخفف من عبء  ولتدين قدرة وزارة الرتبية والتعليم على بناء 
التعليمية  والو�سائل  املادية  الإمكانات  نق�ص  م�سكلة  بالتالميذ.اأّما  املكتظة  املدار�ص  تلك 
يف املدر�سة فقد جاءت باملرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )4.12( .وتعزى هذه النتيجة اإىل 
عدم توافر خم�س�سات مالية بال�سكل املنا�سب يف املدار�ص املتعاونة ل�رضاء املواد والأدوات 

الالزمة لإنتاج الو�سائل التعليمية.
اأن م�سكلة عدم توافر غرفة خا�سة بالطلبة املعلمني يف  كما يتبني من اجلدول )4( 
النتيجة  هذه  تعزى  .وقد   )4.10( ح�سابي  مبتو�سط  الثالثة  باملرتبة  جاءت  قد  املدر�سة 
عدد  زيادة  م�سكلة  ملواجهة  �سفية  كغرف  املتعاونة  املدار�ص  غرف  معظم  تخ�سي�ص  اإىل 
التالميذ يف تلك املدار�ص، كما يخ�س�ص العدد الآخر من هذه الغرف للمعلمني املتعاونني، 
مع  النتائج  هذه  اتفقت  علمية.وقد  وخمتربات  مدر�سية،  ومكتبة  للحا�سوب،  كمختربات  اأو 
نتائج الدرا�سات ال�سابقة الآتية: هندي )Saricoban, 2010( ، )2006( ، اأبو لطيفة وعي�سى 

)2011( ، اجلعافرة والقطاونة )2011( .
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نتائج ال�سوؤال الفرعي الثالث ومناق�ستها:  ◄

ن�ّص ال�سوؤال الفرعي الثالث على ما ياأتي: ما تقديرات الطلبة املعلمني املتدربني 
يف املدار�س املتعاونة مل�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باملعلم املتعاون؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتبة 
العملية  الرتبية  م�سكالت  فقرات جمال  فقرة من  الدرا�سة على كل  اأفراد عينة  ل�ستجابات 

املتعلقة باملعلم املتعاون، واجلدول )5( يبني تلك النتائج.
الجدول (5) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة 
على كل فقرة من فقرات مجال مشكات التربية العملية المتعلقة بالمعلم المتعاون

املتو�سط ن�س الفقرةالفقرة
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.501.126�سعور املعلم املتعاون بعدم الرتياح لوجود الطالب املعلم معه يف ال�سف1
3.350.9014تكليف املعلم املتعاون الطالب املعلم باأعمال لي�ست من واجباته كمتدرب 2

تدخل املعلم املتعاون اأثناء اأداء الطالب املعلم يف احل�سة الدرا�سية ب�سكل متكرر 3
3.490.837وحمرج

تركيز املعلم املتعاون على �سلبيات اأداء الطالب املعلم دون التطرق ليجابيات 4
3.570.994ذلك الأداء

3.451.019قلة اخلربة الرتبوية التي ميتلكها املعلم املتعاون 5
3.360.9113املعلم املتعاون غري متمّكن علميًا 6
3.621.101اإ�رضار املعلم املتعاون على ا�ستخدام الطالب املعلم لطريقة معينة يف التدري�ص7
3.380.8912تناق�ص توجيهات املعلم املتعاون املقدمة للطالب املعلم مع توجيهات امل�رضف 8
2.071.3617تغيب املعلم املتعاون عن الدوام املدر�سي ب�سكل متكرر9

3.391.1011تاأخر املعلم املتعاون باحل�سور اإىل الغرفة ال�سفية يف الوقت املنا�سب10
3.480.958ندرة تواجد املعلم املتعاون مع الطالب املعلم يف الغرفة ال�سفية11
3.410.9310ا�ستغالل املعلم املتعاون للطالب املعلم يف اإ�سغال ح�س�سه12
2.331.4316انت�سار الفو�سى يف الغرفة ال�سفية ب�سبب �سوء اإدارة املعلم املتعاون لل�سف13
3.581.053تدين حما�سة املعلم املتعاون ملهنة التعليم14
3.611.102اإهمال املعلم املتعاون ملتابعة خطط التدري�ص اليومية التي ُيعّدها الطالب املعلم 15
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د. محمد حسن الطراونة
أ. فدوى محمد الهواري

املتو�سط ن�س الفقرةالفقرة
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.511.115اإهمال املعلم املتعاون ل�ستف�سارات الطالب املعلم ومالحظاته16
2.341.0915عدم ثقة املعلم املتعاون بقدرة الطالب املعلم على اإدارة ال�سف17

3.260.51للمجال ككل

يتبني من اجلدول )5( اأن املتو�سطات احل�سابية لفقرات جمال م�سكالت الرتبية العملية 
املتعلقة باملعلم املتعاون قد تراوحت ما بني )2.07- 3.62( .وقد ت�سدرت م�سكلة اإ�رضار 
املعلم املتعاون على ا�ستخدام الطالب املعلم لطريقة معينة يف التدري�ص قائمة امل�سكالت 
املتعلقة بهذا املجال، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي )3.62( .وقد تعزى هذه النتيجة اإىل تدين 
م�ستوى ثقة املعلم املتعاون بقدرة الطالب املعلم على ا�ستخدامه لطرائق واأ�ساليب تدري�سية 
الطالب  على  التدري�ص  يف  املعتادة  طريقته  لفر�ص  املتعاون  املعلم  يلجاأ  متنوعة.وعليه، 

املعلم لقناعته بنجاح هذه الطريقة يف حتقيق نتاجات التعلم.
التدري�ص  خطط  ملتابعة  املتعاون  املعلم  اإهمال  م�سكلة  اأن   )5( اجلدول  من  ويتبني 
اليومية التي ُيعّدها الطالب املعلم قد جاءت يف املرتبة الثانية، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي 
ال�سفية،  اكتظاظ جدول املعلم املتعاون باحل�س�ص  اإىل  النتيجة  .وقد تعزى هذه   )3.61(
واإىل امل�سوؤوليات الكثرية امللقاة على عاتقه كمتابعة واجبات تالميذه، واإ�سغاله للح�س�ص 
ال�سفية، وم�ساركته بالجتماعات املدر�سية والطابور ال�سباحي، وان�سغاله باملهام الإدارية 
كاملناوبة و�سبط الطلبة يف اأثناء ا�سرتاحتهم املدر�سية، وغري ذلك من الأمور التي توؤدي به 

اإىل اإهمال متابعة ما يعّده الطالب املعلم من خطط تدري�سية.
كما يتبني من اجلدول )5( اأن م�سكلة تدين حما�سة املعلم املتعاون ملهنة التعليم قد 
جاءت يف املرتبة الثالثة، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي )3.58( .وقد تعزى هذه النتيجة اإىل 
�سعور املعلم املتعاون ب�سعوبة هذه املهنة التي حتتاج ملهارات كثرية لنجاحه فيها.كما قد 
يعزى تدين حما�سة املعلم املتعاون ملهنة التعليم اإىل �سعوره بتدين م�ستوى املردود املادي 
لهذه املهنة، وعدم تنا�سب هذا املردود مع ما يقوم به من اأعمال، وما يتحمله من اأعباء يف 
اأبو لطيفة وعي�سى )2011( ، يف  النتائج مع نتائج درا�سة  داخل املدر�سة.وقد اتفقت هذه 

. )Beck & Kosnik, 2002( حني اختلفت مع نتائج درا�سة
نتائج ال�سوؤال الفرعي الرابع ومناق�ستها:  ◄

ن�ّص ال�سوؤال الفرعي الرابع على ما ياأتي: ما تقديرات الطلبة املعلمني املتدربني 
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يف املدار�س املتعاونة مل�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باإجراءات تنظيم 
برنامج الرتبية العملية؟ 

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتبة 
العملية  الرتبية  م�سكالت  فقرات جمال  فقرة من  الدرا�سة على كل  اأفراد عينة  ل�ستجابات 

املتعلقة باإجراءات تنظيم برنامج الرتبية العملية، واجلدول )6( يبني تلك النتائج.
الجدول (6) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة 
على كل فقرة من فقرات مجال مشكات التربية العملية المتعلقة بإجراءات تنظيم برنامج التربية العملية

املتو�سط ن�س الفقرةالفقرة
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.670.726اإهمال رغبات الطلبة املعلمني يف اختيار املدار�ص املتعاونة1
3.721.013تاأخر و�سول املوافقات الر�سمية لتدريب الطلبة املعلمني يف املدار�ص املتعاونة2
3.610.699قلة التوا�سل ما بني من�سق برنامج الرتبية العملية واملدار�ص املتعاونة3
3.710.754و�سع عدد كبري من الطلبة املعلمني يف املدر�سة املتعاونة الواحدة4
3.620.938كرثة اأعداد الطلبة املعلمني الذين يتابعهم م�رضف الرتبية العملية5
3.490.9612اإهمال من�سق برنامج الرتبية العملية ملتابعة ح�سور وغياب الطلبة املعلمني 6
3.541.0911عدم ا�ستخدام النماذج والأدوات املنا�سبة ملتابعة وتقومي الطالب املعلم 7
2.710.9413ق�رض فرتة التدريب امليداين للطلبة املعلمني يف املدار�ص املتعاونة8
3.551.1210ق�رض الفرتة التي حتددها اإدارة برنامج الرتبية العملية ملرحلة امل�ساهدة9

3.790.661ندرة الندوات واللقاءات وور�ص العمل املتعلقة بالرتبية العملية10
3.780.802غمو�ص اأنظمة وتعليمات برنامج الرتبية العملية11
3.690.775جتاهل من�سق برنامج الرتبية العملية للم�سكالت التي يواجهها الطالب املعلم 12
3.660.927اإهمال من�سق برنامج الرتبية العملية للمالحظات التي يبديها الطالب املعلم13

3.760.52للمجال ككل

يتبني من اجلدول )6( اأن املتو�سطات احل�سابية لفقرات جمال م�سكالت الرتبية العملية 
املتعلقة باإجراءات تنظيم برنامج الرتبية العملية قد تراوحت ما بني )2.71- 3.79( .وقد 
العملية  الرتبية  بربنامج  املتعلقة  العمل  وور�ص  واللقاءات  الندوات  ندرة  م�سكلة  ت�سدرت 
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قائمة امل�سكالت املتعلقة بهذا املجال، اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي )3.79( .وقد تعزى هذه 
النتيجة اإىل عدم وجود اإدارة متفرغة لالإ�رضاف على برنامج الرتبية العملية، اإذ اإن ال�سخ�ص 
املكّلف بتنظيم وتن�سيق اإجراءات هذا الربنامج هو ع�سو هيئة تدري�ص غري متفرغ بالكامل 
الندوات  لعقد  العملية  الرتبية  برنامج  ملن�سق  الكايف  الوقت  يتوافر  ل  العمل.وعليه،  لهذا 

واللقاءات وور�ص العمل املتعلقة بهذا الربنامج.
اأنظمة وتعليمات برنامج الرتبية العملية  اأن م�سكلة غمو�ص  ويتبني من اجلدول )6( 
قد جاءت يف املرتبة الثانية اإذ بلغ متو�سطها احل�سابي )3.78( .وقد تعزى هذه النتيجة اإىل 
ح من خالله اأنظمة وتعليمات برنامج الرتبية العملية ب�سكل  عدم وجود دليل )ُكتيب( تو�سّ
تعزى  قد  املتعاونة.كما  املدر�سة  واإدارة  املتعاون،  واملعلم  املعلم،  الطالب  من  لكل  جلي 
هذه النتيجة اإىل عدم وجود الوقت الكايف ملن�سق برنامج الرتبية العملية، وم�رضف الرتبية 
العملية لتو�سيح مثل هذه الأنظمة والتعليمات ب�سبب عدم تفرغهم بالكامل لهذا الربنامج، 

ولن�سغالهم مبهام وواجبات اأخرى توكل اإليهم.
كما يتبني من اجلدول )6( اأن م�سكلة تاأخر و�سول املوافقات الر�سمية لتدريب الطلبة 
املعلمني يف املدار�ص املتعاونة قد جاءت باملرتبة الثالثة ومبتو�سط ح�سابي )3.72( .وقد 
تعزى هذه النتيجة اإىل طول �سل�سلة الإجراءات املتعلقة باخلطابات الر�سمية بني اجلامعة 
ووزارة الرتبية والتعليم.ففي البداية تقوم اجلامعة مبخاطبة الوزارة لأخذ املوافقة املبدئية 
للمدار�ص  لالإيعاز  والتعليم  الرتبية  مديريات  مبخاطبة  الوزارة  تقوم  ثم  الطلبة،  لتدريب 
التابعة لها باملوافقة على قبول الطلبة للتدرب فيها.وهذه ال�سل�سة الطويلة من الإجراءات 
توؤدي اإىل تاأخر و�سول املوافقات الر�سمية للمدار�ص املتعاونة، فيرتتب على ذلك عدم �سماح 

تلك املدار�ص للطلبة املعلمني بالبدء يف التدريب اإل يف حال و�سول تلك املوافقات.

ثانياً- النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ومناقشتها: 

 ن�ّص �سوؤال الدرا�سة الثاين على ما ياأتي: هل تختلف تقديرات الطلبة املعلمني  ●
املتدربني يف املدار�س املتعاونة للم�سكالت التي تواجههم يف اأثناء برنامج 

الرتبية العملية باختالف متغري النوع االإجتماعي )ذكور/ اإناث( ؟ 
الدللة  لختبار  امل�ستقلة،  للبيانات  )ت(  اختبار  اُ�ستخدم  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
الإح�سائية للفروق بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات 

اأداة الدرا�سة بح�سب متغري النوع الإجتماعي )ذكور/ اإناث( ، واجلدول )7( يبني ذلك.
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الجدول (7) 
نتائج اختبار (ت) للبيانات المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية 
الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة 

وعلى المجاالت مجتمعة بحسب متغير النوع اإلجتماعي

النوع جمال م�سكالت الرتبية العملية
املتو�سط العدداالإجتماعي

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة
ت

الداللة 
االإح�سائية

م�رضف الرتبية العملية
151.950.35ذكور

679.1290.000
543.250.52اإناث

املدر�سة املتعاونة واإدارتها 
153.620.23ذكور

673.4620.001
544.110.53اإناث

املعلم املتعاون
152.920.69ذكور

673.1450.002
543.360.40اإناث

اإجراءات تنظيم برنامج الرتبية 
العملية

153.390.49ذكور
673.3640.001

543.870.49اإناث

لالأداة ككل
152.930.38ذكور

676.3630.000
543.610.37اإناث

يتبني من اجلدول )7( وجود فرق دال اإح�سائيًا )α≥0.05( بني املتو�سطات احل�سابية 
ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل جمال من جمالت اأداة الدرا�سة وعلى الأداة 
املتو�سط  بلغ  اإذ  الإناث؛  ول�سالح  اإناث(  )ذكور/  الإجتماعي  النوع  ملتغري  ُتعزى  ككل 
الدرا�سة جمتمعة )3.61( يف حني  اأداة  الإناث على فقرات جمالت  احل�سابي ل�ستجابات 
بلغ املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات الذكور )2.93( مما يعني اأن امل�سكالت لدى الإناث اأكرث 
حّدة من الذكور.وقد تعزى هذه النتيجة اإىل اأ�سباب عدة اأهمها زيادة عدد الطالبات املعلمات 
من  كبري  عدد  الذكور.فوجود  املعلمني  الطلبة  عدد  مع  باملقارنة  املتعاونة  املدار�ص  يف 
الطالبات املعلمات يف املدر�سة املتعاونة الواحدة يحّد من مدى الهتمام واملتابعة اجليدة 
اإىل  يوؤدي  العملية، مما  الرتبية  اإدارة املدر�سة، واملعلمة املتعاونة، وم�رضف  لهن من قبل 
قلة ا�ستفادتهن من تلك الأطراف وبالأخ�ص م�رضف الرتبية العملية، الذي يجرب على تق�سيم 
وقت زيارته الإ�رضافية على هذا العدد الكبري من الطالبات.وقد تعزى هذه النتيجة اأي�سًا اإىل 
الأعباء الأخرى امللقاة على عاتق بع�ص الطالبات املعلمات من عينة الدرا�سة.فبالإ�سافة 
اإىل عبء التدريب امليداين يف املدار�ص املتعاونة تعمل بع�ص الطالبات يف وظائف معينة 
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ل�سّد جزء من ر�سوم الدرا�سة اجلامعية، وبع�سهن الآخر متزوج ويتحمل عبء الأ�رضة وبيت 
الزوجية.وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�سة العمايرة )2003( ، يف حني اختلفت مع 

نتائج درا�سة النجار )2009( ودرا�سة هندي )2006( .

ثالثاً- النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث: 

لعالج  ● املنا�سبة  املقرتحات  ما  ياأتي:  ما  على  الثالث  الدرا�سة  �سوؤال  ن�ّص 
املتعاونة  املدار�س  املتدربني يف  املعلمني  الطلبة  تواجه  التي  امل�سكالت 

اأثناء برنامج الرتبية العملية؟ 
اإليه الدرا�سة من نتائج �سابقة تتعلق مب�سكالت الرتبية العملية  يف �سوء ما تو�سلت 

التي تواجه الطلبة املعلمني؛ يقرتح الباحثان االآتي: 
Ú  الرتبية مب�رشف  املتعلقة  العملية  الرتبية  م�سكالت  عالج  مقرتحات  اأوالً- 

العملية: 
املدار�ص . 1 يف  املعلمني  الطلبة  ملتابعة  كامل  ب�سكل  العملية  الرتبية  م�رضف  تفرغ 

املتعاونة.
البدء بالتدريب امليداين . 2 العملية بالطلبة املعلمني قبل  اأن يجتمع م�رضف الرتبية 

ليو�سح لهم اأنظمة هذا التدريب وتعليماته، ويطلعهم على الأ�س�ص التي يقومون بناًء عليها.
للطلبة . 3 الإ�رضافية  الزيارات  من  املنا�سب  بالعدد  العملية  الرتبية  م�رضف  قيام 

املعلمني.ولتحقيق ذلك ل بّد من تقليل عدد الطلبة الذين يتابعهم هذا امل�رضف، وتوزيعهم 
باأعداد منا�سبة على املدار�ص املتعاونة.

و�سع م�رضف الرتبية العملية برناجمًا زمنيًا لزيارته الإ�رضافية للمدر�سة املتعاونة، . 4
بحيث تت�سمن هذه الزيارة متابعة ح�سور وغياب الطالب املعلم، واجللو�ص معه لال�ستماع 
ملالحظاته، ولالطالع على خطة الدر�ص التي ُيعّدها، وتزويده بالتغذية الراجعة املنا�سبة.
اأداء  اأثناء  يف  ال�سف  غرفة  داخل  منا�سبة  زمنية  فرتة  ح�سور  امل�رضف  على  ينبغي  كما 
بها،  ومناق�سته  الأداء  بهذا  املتعلقة  املالحظات  وتدوين  الدرا�سية،  للح�سة  املعلم  الطالب 

وتعزيز اليجابيات، واإر�ساده لكيفية التغلب على ال�سلبيات.
Ú  ثانياً- مقرتحات عالج م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باملدر�سة املتعاونة

واإدارتها: 
اختيار املدار�ص املتعاونة بناًء على جمموعة من الأ�س�ص، اأهمها: ُقرب تلك املدار�ص . 1
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من اجلامعة اأو من مكان �سكن الطالب، ومنا�سبة اأعداد التالميذ يف غرفها ال�سفية، وتوافر 
الكتب والأدلة املدر�سية واملواد والأدوات الالزمة لإنتاج الو�سائل التعليمية، وتوافر املرافق 
الالزمة للتدريب )املختربات العلمية، خمتربات احلا�سوب، مكان خا�ص بالطلبة املعلمني( ، 

وتوافر العدد املنا�سب من ال�سعب ال�سفية لل�سفوف الثالثة الأوىل.
يف حال عدم توافر العدد الكايف من املدار�ص املتعاونة التي تنطبق عليها بع�ص . 2

لتزويدها  املدار�ص  تلك  واإدارات  اجلامعة  بني  ما  التن�سيق  يتم  ال�سابقة؛  الأ�س�ص  جميع  اأو 
مب�ستلزمات التدريب امليداين التي حتتاجها.

ا�ست�سافة اإدارات املدار�ص املتعاونة، وعقد دورات تربوية اإر�سادية تركز على دور . 3
تلك الإدارات يف حتقيق اأهداف الرتبية العملية.

تزويد اإدارات املدار�ص املتعاونة بدليل خا�ص مطبوع عن برنامج الرتبية العملية، . 4
والغياب،  احل�سور  ك�سجل  املعلمني  الطلبة  مبتابعة  اخلا�سة  بالنماذج  كذلك  وتزويدها 

والنموذج اخلا�ص بالتقومي.
Ú  :ثالثاً- مقرتحات عالج م�سكالت الرتبية العملية املتعلقة باملعلم املتعاون
قيام م�رضف الرتبية العملية بالتن�سيق مع اإدارات املدار�ص املتعاونة لختيار املعلم . 1

املتعاون بناًء على جمموعة من الأ�س�ص، اأهمها: امتالك املعلم املتعاون للخربة الرتبوية، 
و تّكنه من حمتوى املادة التي يدر�سها للتالميذ، ومواظبته على ح�سور احل�س�ص ال�سفية 
مع الطالب املعلم ب�سكل منتظم، وحر�سه على اإقامة عالقة قائمة على الثقة والحرتام مع 

الطالب املعلم.
املتعاونني تركز على تو�سيح دورهم يف حتقيق . 2 للمعلمني  اإر�سادية  لقاءات  عقد 

اأهداف الرتبية العملية من خالل: متابعتهم امل�ستمرة للطالب املعلم، وال�ستماع ملالحظاته، 
وم�ساعدته يف حل امل�سكالت التي تواجهه، وتقدمي التغذية الراجعة له حول ما يقوم باإعداده 

من خطط تدري�سية.
املعلمني . 3 الطلبة  مبتابعة  اخلا�سة  النماذج  تطوير  يف  املتعاون  املعلم  اإ�رضاك 

وتقوميهم.
Ú  باإجراءات تنظيم العملية املتعلقة  الرتبية  رابعاً: مقرتحات عالج م�سكالت 

برنامج الرتبية العملية: 
ا�ستحداث اإدارة خا�سة بربنامج الرتبية العملية توكل اإليها مهمة تنظيم الإجراءات . 1

املتعلقة بهذا الربنامج كافة، كالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم للح�سول على املوافقات 
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زمنية  بفرتة  التدريب  بدء  قبل  املتعاونة  املدار�ص  يف  املعلمني  الطلبة  لتدريب  الر�سمية 
منا�سبة، وتوفري العدد املنا�سب من امل�رضفني، وتوزيع الطلبة املعلمني باأعداد منا�سبة على 
املتعاونني، ول مديرين  وللمعلمني  الطلبة،  لهوؤلء  العمل  ور�ص  املتعاونة، وعقد  املدار�ص 

ومديرات املدار�ص املتعاونة.
املعلمني . 2 الطلبة  باآراء  الإمكان-  قدر   – العملية  الرتبية  برنامج  اإدارة  تاأخذ  اأن 

رغباتهم يف اختيار املدار�ص املتعاونة قبل البدء يف التدريب.
الطلبة . 3 ملتابعة  م�ستمر؛  ب�سكل  وزيارتها  املتعاونة  املدار�ص  اإدارات  مع  التوا�سل 

املعلمني، وال�ستماع ملالحظاتهم، وم�ساعدتهم يف التغلب على امل�سكالت التي يواجهونها.
العملية وتعليماته . 4 الرتبية  اأنظمة برنامج  العملية تو�سح فيه  اإعداد دليل للرتبية 

كافة، والنماذج املتعلقة مبتابعة وتقومي الطالب املعلم، بحيث ُيوزع على الأطراف امل�سرتكة 
بهذا الربنامج كافة.

التوصيات: 

يف �سوء النتائج ال�سابقة الذكر؛ يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 
اأخذ املقرتحات ال�سابقة الذكر بعني العتبار عند التخطيط لإدارة برنامج الرتبية . 1

العملية.
اإجراء درا�سات مماثلة للدرا�سة احلالية تاأخذ بعني العتبار متغريات اأخرى كنوع . 2

املدر�سة املتعاونة )حكومية، خا�سة( ، ومكانها )مدينة، قرية( ، وتتناول اأثر تلك املتغريات 
يف وجهة نظر الطلبة املعلمني نحو م�سكالت الرتبية العملية.

الأخرى . 3 الأطراف  نظر  وجهة  تتناول  احلالية  للدرا�سة  مماثلة  درا�سات  اإجراء 
العملية من م�رضفني، ومعلمني متعاونني، و مديرين ومديرات  امل�سرتكة بربنامج الرتبية 

املدار�ص املتعاونة نحو م�سكالت الرتبية العملية.
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