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ملخص: 
هدفت الدرا�ضة التعرف اإىل درجة اكت�ضاب طلبة مقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�ص 
املفتوحة للكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي يف املدار�ص املتعاونة من وجهة 

نظرهم، يف �ضوء متغريات اجلن�ص، والتخ�ض�ص، واملعدل الرتاكمي اجلامعي.
تكونت عينة الدرا�ضة الق�ضدية من طلبة مقرر الرتبية العملية يف فرع رام اهلل والبرية، 
ودار�ضة،  دار�ضًا   )220( وعددهم   2012  /2011 الدرا�ضي  العام  من  الأول  الف�ضل  يف 
وللح�ضول على تقديرات الطلبة املعلمني، ا�ضتخدم منوذج تقومي الطالب املعلم املعتمد يف 
جامعة القد�ص املفتوحة، حيث وزِّعت ال�ضتبانة واُ�ضتعيد منها )204( ن�ضخة، وبعد حتليلها 

اإح�ضائيًا، مت التو�سل اإىل النتائج االآتية: 
تقديرات الطلبة املعلمني لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية بعد التدريب العملي  ♦

يف املدار�ص عالية على جميع جمالت الدرا�ضة.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف تقديرات  ♦

الطلبة املعلمني لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية بعد التدريب العملي، تعزى ملتغريات 
الدرا�ضة )اجلن�ص، التخ�ض�ص، املعدل الرتاكمي اجلامعي( .
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Abstract: 
The study aimed to identify students’ views regarding the degree of 

competencies acquired in the Practical Education course at Al- Quds Open 
University after the end of the practical training at the cooperative schools, 
in the light of the variables of sex, specialization, and university cumulative 
average.

The study sample consisted of the students of the Practical Education 
course in Ramallah & Al bireh Branch in the first semester of the academic 
year 2011/ 2012.The study sample consisted of )220( students.For the 
evaluational purposes the student teacher form approved by Al- Quds Open 
University education faculty was used.)204( questionnaires were distributed.
After a statistical analysis, the following results were obtained: 

 ♦ Estimates of degree of competencies acquired by the practical education 
course were high in all fields of study.

 ♦ No statistically significant differences at the significance level (α ≤ 0.05) 
in the degree of competencies acquired after the end of practical training 
due to the variables of the study )gender, specialization, undergraduate 
cumulative average( .

 



76

درجة اكتساب طلبة مقرر التربية العملية في جامعة القدس املفتوحة

د. عزمي أبو احلاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 

مقدمة: 
حتتاج مهنة التعليم ك�ضائر املهن الأخرى، اإىل اإعداد خا�ص يوؤهل املعّلم ويعّده، لأداء 
عمله على اأكمل وجه، فبجانب ال�ضفات العامة واخلا�ضة التي يجب اأن تتوافر يف املعّلم، 
فاإنه يحتاج اإىل اأن يطبق النظريات، واملعارف، والعلوم النظرية يف مواقف عملية واقعية، 

حتت اإ�رشاف فني خا�ص، اأي اأن مير بفرتة »التدريب العملي اأو الرتبية العملية«.
املجتمعات  بناء  يف  الأ�ضا�ضية  الركيزة  ي�ضكل  زال  وما  بالتعليم  الهتمام  كان  لقد 
الإن�ضانية وتقدمها كافة، ملا له من اأهمية يف نقل املعارف، والقيم اإىل الأجيال اجلديدة، 
ويف اإعداد العلماء والقادة يف جميع امليادين.ومهنة التعليم كما قيل عنها هي« املهنة الأم 
» لأنها ت�ضبق جميع املهن الأخرى، وهي لزمة لها.وحاجة املجتمعات اإىل نظم تعليم قوية 
تدعم بناءها وتلبي احتياجاتها، وحتقق اأهدافها يقت�ضي ال�ضعي احلثيث اإىل حت�ضني جودة 
التعلمية، فاملعلم الكفء  التعليمية  اأ�ضا�ضيًا يف املنظومة  الذي ي�ضكل مدخاًل  اإعداد املعلم، 
املعلم �ضعيف  اأما  وي�ضلحه،  واأن يرثيه  ال�ضعيف،  املنهج  ثغرات  على  يتغلب  اأن  باإمكانه 
التاأهيل، فلن حتقق املناهج القوية على يديه اأهدافها، وبالتايل ينعك�ص هذا �ضلبًا على منو 

املتعلمني، يف جميع جمالت التعلم املعرفية والنفعالية واملهاراتية.
اإعداد  منهاج  يف  عنه  ال�ضتغناء  ميكن  ل  اأ�ضا�ضيًا  عن�رشاً  العملية  الرتبية  ت�ضكل 
املعلمني، لأن املنهاج بدونها يفقد فاعليته، بالإ�ضافة اإىل عدم مقدرة اأي طالب معلم على 
ات التعليمية داخل غرفة ال�ضف، اإذا مل  اأداء وظيفته الأداء ال�ضحيح واملطلوب، واجناز املهمَّ
يح�ضل على اخلربة العملية امليدانية، وتعدُّ عملية اإعداد املعلمني ناق�ضة ول قيمة لها، وغري 
بناءة ول فائدة ترجى منها اإذا مل يكن للرتبية العملية مكانة خا�ضة بها، وحتى لو �ضمت 

جميع اجلوانب الرتبوية والعملية الأخرى ب�ضورة ناجحة.)ن�رشاهلل، 2001، �ص28( 
وترجع اأهمية الرتبية العملية امليدانية اإىل مدى اأهمية الأهداف التي ت�ضعى لتحقيقها، 
كما اأنها ت�ضد الفجوة بني النظرية والتطبيق، ف�ضاًل على اأنها تن�ضجم مع التوجهات الرتبوية 
املعا�رشة يف عملية اإعداد املعلمني وتدريبهم.ول تعد موؤ�رشاً كافيًا ميكن احلكم من خالله 
على جناح الطالب املعلم يف مهنة امل�ضتقبل فح�ضب، واإمنا لبد من التاأكد من قدرته على 
واأ�ضلوب  والنظريات وتطبيقها بطريقه علمية  واملبادئ  واملفاهيم  املعارف  ممار�ضة هذه 
اأدائي، وبذلك ميكن القول اإن الطالب املعلم قد اكت�ضب الكفايات التدري�ضية التي �ضتمكنه من 

اأداء عمله.)اأبو جابر، 1999، �ص31(. 
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اإىل  النتقال  املعلمني يف  للطلبة  الفر�ضة  اإتاحتها  العملية من  الرتبية  اأهمية  وتنبع 
اإحدى املدار�ص املتعاونة، ويطبقون من  الفعلي يف  التعليم  مرحلة جديدة ميار�ضون فيها 
الرتبوية  امل�ضاقات  من  اكت�ضبوها  التي  والجتاهات  والقيم  واملهارات  املعارف  خاللها 

والنف�ضية والأكادميية تطبيقا عمليًا يف املدر�ضة وغرفة ال�ضف.)اأبو جادو، 2001( 
وي�سري اخلطايبة وبني حمد )2002، �س15- 16( اإىل اأن اأهمية الرتبية العملية 

تكمن يف: 
تهيئة الفر�ضة اأمام الطالب املعلم لرتجمة املعارف النظرية والأفكار الرتبوية اإىل . 1

مواقف تدري�ضية عملية، وبالتايل الربط بني الدرا�ضة النظرية والواقع التطبيقي.
اإتاحة الفر�ضة اأمام الطالب املعلم لمتالك الكفايات العملية الالزمة ملعلم املجال . 2

ومعلم ال�ضف، وبخا�ضة تلك التي ترتبط باأ�ضاليب التدري�ص، وا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية 
واإدارة ال�ضفوف والتعامل باإيجابية مع اأطراف العملية الرتبوية.

اإتاحة الفر�ضة اأمام الطالب املعلم للتعرف اإىل قدراته الذاتية وكفاياته التدري�ضية، . 3
مما �ضي�ضاعد على التكيف مع املواقف الرتبوية املختلفة، ومعاجلتها يف امل�ضتقبل من جهة، 

وبالتايل زيادة ثقته بنف�ضه من جهة اأخرى.
العملية تغذية راجعة للطالب املعلم، من خالل . 4 الرتبية  التدريب يف  ت�ضكل عملية 

اجلامعة  يف  در�ضها  التي  النظرية  املواد  �ضلة  مدى  يو�ضح  الذي  العملية  الرتبية  برنامج 
بالكفايات العملية التدري�ضية يف املدر�ضة وال�ضف، مما قد يولد لدى الطالب القناعة التامة 

باأهمية الدرا�ضات النظرية فيقبل عليها.
ي�ضعر الطالب املعلم بالأمن، والثقة بنف�ضه يف اأثناء مواجهة املوقف التعليمي.. 5
مل�ضاهدة . 6 املعلم،  الطالب  اأمام  الفر�ضة  توفري  على  العملية  الرتبية  برنامج  يعمل 

مناذج خمتلفة من مواقف التدري�ص التي يوؤديها املعلم املتعاون، وال�ضتفادة منها لتوظيفها 
يف تكوين الأ�ضلوب اخلا�ص به يف التدري�ص.

لكت�ضاب  املهني  اإعداده  يف  املعلم  للطالب  احلقيقية  الفر�ضة  العملية  الرتبية  وتعد 
الإ�رشاف  وجود  عند  وبخا�ضة  فعلية،  تدري�ضية  وخربات  وممار�ضات،  وعادات  مهارات 
والتوجيه الفعالني، ونظراً لعتبار الرتبية العملية عامليًا اأهم عنا�رش برامج اإعداد املعلم، 
القوانني  �ضنت  ب�ضكل مبا�رش، حيث  امل�ضتمر  التح�ضني  التغريات احلا�ضلة نحو  �ضملتها  فقد 
 Guyton & Mclntyre,(.الناجح امل�ضتقبل  معلم  اإعداد  اأجل  من  وفرتتها  فاعليتها  لزيادة 

 )1990, P.514- 534
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وتهدف الرتبية العملية اإىل الربط بني النظرية والتطبيق عند اإعداد املعلمني، وتهيئة 
الرتبوية  واملفاهيم  املبادئ  �ضالحية  لختبار  املعلمني،  للطلبة  حقيقية  عملية  فر�ضة 
اإىل  الرتبية، كذلك تهدف  اآليات  التعليم يف  اإعدادهم ملهنة  التي تعلموها خالل  والنف�ضية، 
تنمية القدرة على املالحظة الهادفة والتخطيط ال�ضليم، واكت�ضاب املعلومات واملبادئ التي 

تت�ضل بالكفايات امل�ضتهدفة التي يتطلبها الأداء النا�ضج.)الزبون، 2001( 
واأكد املجل�ص القومي الأمريكي لعتماد املعلمني واإعدادهم NCATE على اأن من اأهم 
معايري برامج اإعداد املعلمني اأن تخرج معلمًا قادراً على ربط النظرية بالتطبيق، مما ميكنه 

 )Wise & Leibbrand, 2001, P.249(.من القيام بدوره كمعلم يف مراحل التعليم العام
وتعّد حركة اإعداد املعلمني القائمة على الكفايات من اأبرز مالمح امل�ضتحدثات الرتبوية 
املعا�رشة، والأكرث �ضيوعا و�ضعبية يف الأو�ضاط الرتبوية املهنية لإعداد املعلم، ولقد ات�ضع 
معظم  يف  وتدريبهم  املعلم،  اإعداد  برامج  ملعظم  مميزة  �ضمة  اأ�ضبحت  حتى  بها  الهتمام 
الدول املتطورة، كما قطعت مراحل متقدمة يف كثري منها، وتو�ضف الربامج القائمة على 
اأ�ضا�ص الكفايات باأنها جمموعة من الإجراءات ت�ضاعد الطالب/ املعلم يف اأثناء الإعداد على 
اأن يكت�ضب املعلومات واملهارات والجتاهات التي دلت البحوث والأدلة العلمية واخلرباء 

على اأنها ت�ضتطيع اأن ت�ضهم يف اإعداده ليوؤدي دوره بفاعلية.( الفتالوي، 2003، �ص 65( 
التعليمية  الكفايات  ي�ضاعد على �ضقل  العملية  الرتبية  تقدم فربنامج  ما  وبناء على 
املتعددة التي ميتلكها الطالب املعلم باملمار�ضة العملية، وتوفري التغذية الراجعة والتقومي 
للعملية  املختلفة  العنا�رش  بني  الربط  على  القدرة  وتنمية  املبا�رش،  الإ�رشاف  خالل  ومن 

الرتبوية.
وتهدف الرتبية العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة اإىل اإتاحة الفر�ضة اأمام الطالب 
يف  �ضلوكي  نحو  وعلى  اأدائيا، ً  تطبيقًا  الرتبوية  والنظريات  واملبادئ  املفاهيم  لتطبيق 
امليدان احلقيقي لهذه املفاهيم والنظريات الذي يتمثل يف املدر�ضة ب�ضكل يوؤدي اإىل اكت�ضاب 
الطالب للكفايات الرتبوية، التي تتطلبها طبيعة الأدوار املتعددة واملتغرية للمعلم، بحيث 
على  يتوجب  وفاعلية.ولهذا  بكفاية  الكفايات  هذه  ممار�ضة  على  قادراً  النهاية  يف  ي�ضبح 
الطالب اأن يق�ضي فرتة تدريبية حمددة يف مدار�ص املرحلة الأ�ضا�ضية، والتي تبلغ )120( 
�ضاعة تدريبية، ميار�ص فيها احلياة املهنية اليومية ملعلمي املرحلة الأ�ضا�ضية.حيث يق�ضم 
املمار�ضة،  ومرحلة  امل�ضاركة،  ومرحلة  امل�ضاهدة،  مرحلة  وهي  مراحل  ثالث  اإىل  التدريب 

وفيما ياأتي تو�ضيح لكل مرحلة من هذه املراحل: )زامل، 2012( 
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ُيتاح للطالب املعلم  ♦ الهادفة، وفيها  الفاح�ضة  هي املالحظة  امل�ساهدة:  مرحلة 
الفر�ضة مل�ضاهدة ما يدور حوله من اأن�ضطة وفعاليات داخل حدود املدر�ضة والغرفة الدرا�ضية، 
وفيها ي�ضتطيع التعرف اإىل جميع ما يتم من اأن�ضطة واإجراءات مثل: حفظ النظام واملناوبة 
وتنظيم التالميذ يف دخولهم وخروجهم، وما يدور من اأن�ضطة تعليمية وممار�ضات تدريبية 
لرفع كفايات املعلمني من درو�ص وعرو�ص تو�ضيحية، ولقاءات درا�ضية واجتماعات تربوية 
وغري ذلك، ويخ�ض�ص لها )40( �ضاعة ملدة اأ�ضبوعني، وذلك بواقع )5( �ضاعات يوميًا ب )4( 

اأيام يف الأ�ضبوع الواحد.
اإىل  ♦ توكل  التي  املهمات  من  لعدد  جزئية  امل�ضاركة  تكون  امل�ساركة:  مرحلة 

اأو  م�ضتقل،  ب�ضكل  امل�ضاركة  تكون  خارجه.وقد  اأو  ال�ضف  غرفة  داخل  �ضواء  املعلم  الطالب 
الهيئة  اجتماعات  املعلم:  الطالب  فيه  ي�ضارك  ما  اأمثلة  ومن  املتعاون،  املعلم  مب�ضاعدة 
واأن�ضطتها، وكذلك يف  املدر�ضية  اللجان  اجتماعات  الرتبوية، وكذلك  واللقاءات  التدري�ضية 
اإعداد اخلطط الدرا�ضية وتنفيذها يف املواقف ال�ضفية.ويف�ضل اأن تكون امل�ضاركة خمططة، 
اأن يخطط  الطالب املعلم بعمل ما بدًل من معلم متغيب دون علم م�ضبق، ودون  فال يقوم 
لذلك، فامل�ضاركة املخطط لها ت�ضاعد على اإك�ضاب الطالب املعلم خربات جديدة، وعلى تطوير 
مهاراته التعليمية، ويخ�ض�ص لها )20( �ضاعة ملدة اأ�ضبوع واحد، بحيث توزع على )4( اأيام 
ملدة )5( �ضاعات يوميًا وت�ضتهل هذه املرحلة بزيارة توجيهية من قبل امل�رشف الأكادميي 

لكل طالب معلم.
ذ الطالب املعلم ما خطط  ♦ مرحلة املمار�سة: وهي مرحلة التطبيق العملي، حيث ينفَّ

اأي  اأو من  املتعاون،  املعلم  اإ�رشاف مبا�رش من  تعليمي فعلي، ودون  لوحده يف موقف  له 
ذاته  ويقّوم  كاماًل،  التعليمي  املوقف  املعلم  الطالب  ميار�ص  اأن  يف�ضل  اآخر.وهنا  �ضخ�ص 
لأن ذلك يتيح له ت�ضخي�ص مواطن ال�ضعف، فيعمل على عالجها، ونقاط القوة فيعمل على 
تدعيمها وتعزيزها.وتعد هذه املرحلة اأهم املراحل الثالث حيث هي نتاج ملا �ضبق وفيها 
يتعود الطالب املعلم على التخطيط والإعداد ملا �ضيقوم به وميار�ضه ب�ضكل فعلي.وتتم بواقع 
)60( �ضاعة �ضفية ملدة ثالثة اأ�ضابيع وبواقع )5( �ضاعات يوميًا ب )4( اأيام يف الأ�ضبوع 

الواحد يتخللها زيارة تقوميية من امل�رشف الأكادميي.
وي�ضتخدم ملف الطالب املعلم )Portfolio( اآلية ملتابعة الطالب املعلم وتقوميه خالل 
مرحلة التدريب، حيث ير�ضد فيه دوام الطالب املعلم يف املدر�ضة املتعاونة والأعمال التي 

قام بها خالل كل مرحلة من مراحل التدريب الثالث.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
القد�ص املفتوحة  العملية( يف جامعة  اإعداد الطلبة املعلمني )الرتبية  يحظى برنامج 
اإحدى  العملية  الرتبية  تعد  حيث  والأكادميية،  الإدارية  امل�ضتويات  كل  يف  كبري  باهتمام 
الكفايات  امتالك  على  وتدريبهم  املعلمني  اإعداد  جمال  يف  املهمة  الرتبوية  الفعاليات 
التعليمية التي ت�ضتلزمها طبيعة دورهم املهني يف التعليم، من خالل الرتكيز على اإك�ضاب 
احلقيقي  املجال  العملية  الرتبية  التعليم.وتعدُّ  ملهنة  الالزمة  للكفايات  املعلمني  الطلبة 
من  العديد  يكت�ضبون  خاللها  من  اإذ  م�ضتقبال،  التدري�ص  مهنة  يف  املعلمني  الطلبة  لنجاح 
املهارات واملمار�ضات التدري�ضية يف اأثناء فرتة اإعدادهم املهني، وهى مبثابة حجر الزاوية 
يف اإعدادهم، مبا تتيحه من فر�ص املمار�ضة الفعلية لعملية التدري�ص داخل ال�ضف الدرا�ضي.
وت�ضعى هذه الدرا�ضة اإىل التعرف اإىل درجة اكت�ضاب طلبة مقرر الرتبية العملية يف جامعة 
القد�ص املفتوحة للكفايات التعليمية بعد انتهاء فرتة التدريب العملي من وجهة نظرهم، من 

خلل االإجابة على الت�ساوؤالت االآتية: 
ما درجة اكت�ضاب طلبة مقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة للكفايات  ●

التعليمية: )التخطيط للموقف التعليمي، وتنفيذ املوقف التعليمي، وتقومي املوقف التعليمي( 
بعد انتهاء فرتة التدريب العملي من وجهة نظرهم.

هل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة )α≥0.05( بني تقديرات  ●
طلبة مقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية 
)التخطيط للموقف التعليمي، تنفيذ املوقف التعليمي، تقومي املوقف التعليمي( بعد انتهاء 

فرتة تدريبهم العملي تعزى ملتغريات )اجلن�ص، ومعدل اجلامعة الرتاكمي، والتخ�ض�ص( .

فروض الدراسة: 
اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )α≥0.05( بني تقديرات  ● ل توجد فروق ذات دللة 

للموقف  )التخطيط  التعليمية:  للكفايات  اكت�ضابهم  لدرجة  العملية  الرتبية  مقرر  طلبة 
التدريب  فرتة  انتهاء  بعد  التعليمي(  املوقف  وتقومي  التعليمي،  املوقف  وتنفيذ  التعليمي، 

العملي تعزى ملتغري اجلن�ص.
اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )α≥0.05( بني تقديرات  ● ل توجد فروق ذات دللة 

للموقف  )التخطيط  التعليمية:  للكفايات  اكت�ضابهم  لدرجة  العملية  الرتبية  مقرر  طلبة 
التدريب  فرتة  انتهاء  بعد  التعليمي(  املوقف  وتقومي  التعليمي،  املوقف  وتنفيذ  التعليمي، 

العملي تعزى ملتغري معدل اجلامعة الرتاكمي.
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اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )α≥0.05( بني تقديرات  ● ل توجد فروق ذات دللة 
طلبة مقرر الرتبية العملية لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية )التخطيط للموقف التعليمي، 
وتنفيذ املوقف التعليمي، وتقومي املوقف التعليمي( بعد انتهاء فرتة التدريب العملي تعزى 

ملتغري التخ�ض�ص.

أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية الدرا�سة يف اأنها: 
تك�ضف مدى فاعلية برنامج التدريب العملي للرتبية العملية يف املدار�ص، واملعمول . 1

به يف جامعة القد�ص املفتوحة، من خالل بيان درجة اكت�ضاب الطلبة للكفايات التعليمية 
بعد انتهاء التدريب العملي يف املدار�ص.

تتناول الرتبية العملية التي متثل جانبًا على درجة عالية من الأهمية، يف برنامج . 2
كلهم:  املعنيون  الأطراف  نتائجها  يطلع على  املفتوحة، بحيث  القد�ص  الرتبية يف جامعة 

اإداريني، وم�رشفني اأكادمييني، ومديري مدار�ص، ومعلمني متعاونني، لالإفادة منها.

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل: 
التعرف اإىل درجة اكت�ضاب طلبة مقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة . 1

للكفايات التعليمية يف منطقة رام اهلل والبرية التعليمية، بعد انتهاء فرتة التدريب العملي 
يف املدار�ص من وجهة نظرهم، وذلك خالل الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 2011/ 2012.

معرفة اأثر متغريات اجلن�ص، والتخ�ض�ص، واملعدل الرتاكمي اجلامعي، على تقديرات . 2
الطلبة املعلمني لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي.

حدود الدراسة: 

اأجريت الدرا�سة وفق احلدود االآتية: 
اقت�رشت الدرا�ضة على جميع طلبة مقرر الرتبية العملية امل�ضجلني يف منطقة رام . 1

اهلل والبرية التعليمية خالل الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 2011/ 2012.
اقت�رشت الدرا�ضة على جمالت الكفايات التعليمية: )التخطيط للموقف التعليمي، . 2

وتنفيذ املوقف التعليمي، وتقومي املوقف التعليمي( ح�ضب منوذج تقومي الطالب/ املعلم يف 
مقرر الرتبية العملية واملعتمد يف جامعة القد�ص املفتوحة.
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د. عزمي أبو احلاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 

جميع تخ�ض�ضات كلية الرتبية يف جامعة القد�ص املفتوحة: )الريا�ضيات واأ�ضاليب . 3
تدري�ضها، واللغة الجنليزية واأ�ضاليب تدري�ضها، واللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها، واملرحلة 

الأ�ضا�ضية، والجتماعيات الرتبية الإ�ضالمية، والعلوم( .

مصطلحات الدراسة: 

الطلبة  ◄ اكت�ضاب  درجة  متثل  التي  العالمة  التعليمية:  الكفاية  اكت�ساب  درجة 
للكفاية التعليمية )التخطيط والتنفيذ والتقومي( املعرب عنها بفقرات ال�ضتبانة امل�ضتخدمة 

يف الدرا�ضة.
واملهارات  ◄ واملفاهيم  املعارف  من  جمموعة  التعليمية:  الكفاية  مفهوم 

اأداء عمله داخل الف�ضل  والجتاهات التي توجه �ضلوك التدري�ص لدى املعلم، وت�ضاعده يف 
ويعرفها  �ص41(   ،2003 وجامل،  الأداء.)الفرا  يف  التمكن  من  معني  مب�ضتوى  وخارجه 
)مقاط، 2002( باأنها قدرة املعلم على تطبيق جمموعة املعارف واملهارات والجتاهات 
التي ميتلكها نتيجة مروره يف برنامج تعليمي يف �ضورة اأداءات اإجرائية حتدث داخل غرفة 

الدرا�ضة، وميكن مالحظة هذه الأداءات وقيا�ضها.
الطالب  ◄ قدرة  التعليمية:  للكفاية  الباحث  يتبناه  الذي  االإجرائي  التعريف 

املعلم على الأداء بكفاءة وفاعلية، ومب�ضتوى معني من الإتقان للمهمات التعليمية املتعلقة 
بالتخطيط والتنفيذ والتقومي يف املوقف التعليمي، مقي�ضًا با�ضتبانة درجة اكت�ضاب الكفايات 

التعليمية من وجهة نظره.
برامج  ◄ اإطار  لها وتنظم يف  يعد  التي  الأن�ضطة واخلربات  جميع  العملية:  الرتبية 

الرتبية واإعداد املعلمني، وتهدف اإىل م�ضاعدة وحت�ضري الطالب املعلم على اكت�ضاب الأ�ضاليب 
التعليمية والكفاءات املهنية وال�ضلوكية التي يحتاجها يف اأثناء اأدائه للمهّمات والفعاليات 

التعليمية داخل ال�ضف.)ن�رشاهلل، 2001، �ص 23( 
تقدمه  ◄ الذي  العملي  الإعداد  العملية:  للرتبية  الباحث  يتبناه  الذي  التعريف 

يف  التعليم  عملية  ملمار�ضة  وتاأهيلهم  املعلمني،  الطلبة  لإعداد  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
اأمامهم لتطبيق ما تعلموه من مفاهيم تربوية  مدر�ضة متعاونة، من خالل اف�ضاح املجال 

ومعارف، حتت ا�رشاف ع�ضو هيئة تدري�ص يقوم بعملية التوجيه والتقومي.
الت�ضجيل  ◄ الرتبية، وتنطبق عليه �رشوط  الطلبة يف كلية  اأحد  هو  املعلم:  الطالب 

ملقرر الرتبية العملية ملمار�ضتها يف املدار�ص حتت اإ�رشاف م�رشف اأكادميي من اجلامعة.
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الدراسات السابقة: 
اأجرى اجلعافرة والقطاونة )2011( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل واقع الرتبية العملية 
يف جامعة موؤتة، من وجهة نظر الطلبة معلمي ال�ضف اخلريجني، وتكون جمتمع الدرا�ضة من 
)140( من الطلبة معلمي ال�ضف، وميثلون جميع الطلبة معلمي ال�ضف امللتحقني بربنامج 
الرتبية العملية يف الف�ضل الأول من العام اجلامعي 2007/ 2008، وتكونت عينة الدرا�ضة 

من )100( طالب وطالبة.
واأظهرت الدرا�ضة اأن الرتبية العملية يف جامعة موؤتة من وجهة نظر الطلبة، قد ح�ضلت 
على درجة فاعلية متو�ضطة لالأداة ككل، وقد احتّل جمال امل�رشف الرتبوي املرتبة الأوىل، 
وبدرجة فاعلية مرتفعة، بينما احتّل جمال اإدارة املدر�ضة املتعاونة املرتبة الأخرية، وبدرجة 
فاعلية �ضعيفة، ومل تظهر الدرا�ضة فروقًا ذات دللة اإح�ضائية من وجهة نظر الطلبة، حول 
واقع الرتبية العملية يف جامعة موؤتة تعزى للجن�ص، وقد اأظهرت الدرا�ضة فروقًا ذات دللة 
اإح�ضائية يف وجهات نظر الطلبة، حول واقع الرتبية العملية يف جامعة موؤتة، تعزى للمعدل 

الرتاكمي ول�ضالح فئة املمتاز.
واأجرى اأبو �سواوين )2010( درا�ضة هدفت التعرف اإىل الكفايات التعليمية الالزمة 
الأزهر من وجهة نظرهم  الرتبية بجامعة  للطلبة املعلمني، تخ�ض�ص معلم �ضف يف كلية 
يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية، وقد ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي، كما اأعد 
ا�ضتبانة احتياجات الكفايات للطلبة املعلمني، وبعد التاأكد من �ضدقها وثباتها وزعت على 
عينة الدرا�ضة التي تكونت من )112( طالبا وطالبة، من امل�ضتوى الرابع، بواقع )33( من 

الذكور، و )79( من الإناث.
املجالت  لكفايات  الدرا�ضة  عينة  احتياجات  مدى  عن  الدرا�ضة  نتائج  ك�ضفت  وقد 

الثمانية املحددة وامل�ضتفتى عليها يف اأداة الدرا�ضة على النحو الآتي: 
جاء يف اأعلى �ضلم الحتياجات للكفايات التدري�ضية جمال كفايات عر�ص الدر�ص، يليه 
جمال كفايات التقومي، ثم كفايات غلق الدر�ص، وجاء الحتياجات لكفايات ا�ضتخدام وبناء 
الو�ضائل التعليمية يف املرتبة الرابعة، ويف املرتبة اخلام�ضة كانت كفايات ا�ضتثارة انتباه 
التخطيط،  لكفايات  الحتياجات  ال�ضاد�ضة جاءت  املرتبة  للدر�ص، ويف  وتهيئتهم  التالميذ 
ثم الحتياجات لكفايات اإدارة ال�ضف وحفظ النظام، ويف املرتبة الثامنة والأخرية جاءت 

الحتياجات لكفايات الأهداف التدري�ضية.
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املعلم  الطالب  اأداء  م�ضتوى  تقومي  اإىل  درا�ضة هدفت   )2010( الرنتي�سي  اأجرى  كما 
والتخ�ض�ص. واجلن�ص  الرتاكمي  كاملعدل  املتغريات،  ببع�ص  وعالقتها  ال�ضفية،  لالأن�ضطة 
وقد �ضملت عينة الدرا�ضة )60( طالبًا وطالبة من طلبة امل�ضتوى الرابع املمار�ضني للتدريب 
م الباحث بطاقة مالحظة ملالحظة اأداء الطالب املعلم لالأن�ضطة ال�ضفية. امليداين، وقد �ضمَّ

ولختبار فرو�ص الدرا�ضة ا�ضتخدم الباحث الن�ضب املئوية، ومعامل ارتباط بري�ضون واختبار 
ت.)t- test( وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل النتائج الآتية: 

ارتفاع م�ضتوى اأداء الطلبة املعلمني لالأن�ضطة ال�ضفية ب�ضكل عام. -
وجود ارتباط �ضعيف بني اأداء الطالب املعلم لالأن�ضطة ال�ضفية ومعدله الرتاكمي. -
عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًا يف متو�ضط اأداء الطالب املعلم تبعًا للجن�ص. -
وجود فروق دالة اإح�ضائيًا يف متو�ضط اأداء الطالب املعلم تبعًا للتخ�ض�ص ل�ضالح  -

التخ�ض�ضات العلمية.
يف  العملية  الرتبية  دور  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2009( اهلل  خري  واأجرت 
الدر�ص،  الدر�ص، كفاية تنفيذ  التعليمية.)كفاية تخطيط  الكفايات  الطالب املعلمني  اإك�ضاب 
اإدارة الف�ضل، ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية، كفاية تقومي الدر�ص( .وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل عدد 
الذهني  للتهيوؤ والإعداد  الطالب املعلم  العملية يعد  الرتبية  اأن: برنامج  اأهمها  النتائج  من 
للتدري�ص، ويك�ضبه القدرة على مراعاة الفروق الفردية بني الطالب اأثناء الدر�ص، ويدربه على 
والتفاعل  التعاون  على  القدرة  ويك�ضبه  املختلفة،  التعليمية  املواقف  بكفاءة يف  الت�رشف 

بينه وبني الطالب.
كما اأجرى القا�سم )2008( درا�ضة هدفت اإىل تقومي اأداء الطلبة املعلمني يف اجلانب 
العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف منطقة نابل�ص التعليمية بجامعة القد�ص 
نت عينة الدرا�ضة من )81( طالبًا وطالبة منهم )13( طالبا معلما، و )68(  املفتوحة، وتكوَّ

طالبة معلمة، ومن اأهم نتائج الدرا�ضة: 
الرتبية  - ملقرر  العملي  اجلانب  يف  املعلمني  الطلبة  اأداء  يف  بينًا  ق�ضوراً  هناك  اأن 

العملية، اإذ اأظهرت النتائج اأن هناك )4( فعاليات كان الأداء عليها بدرجة �ضعيف، و )27( 
فعالية بدرجة مقبول، و )14( بدرجة متو�ضط.

تعزي  - العملي  اجلانب  املعلمني يف  الطلبة  اأداء  اإح�ضائيا يف  دالة  فروق  توجد  ل 
جلن�ص الطالب املعلم وتخ�ض�ضه.



85

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )4( - تشرين 

وقدَّم يا�سني )2006( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل مدى اأهمية ومدى تطبيق طالب 
طالب  نظر  وجهة  من  والعليا  الدنيا  املرحلتني  ملعلم  الالزمة  للكفايات  العملية  الرتبية 
عينة  وا�ضتملت  الأق�ضى،  جامعة  يف  الرتبية  كلية  يف  عليهم  وامل�رشفني  العملية  الرتبية 
الدرا�ضة على )181( طالبا وكذلك على )33( م�رشفًا تربويًا، وتو�ضلت اإىل اأن طالب الرتبية 
العملية وامل�رشفني عليهم متفقون على اأن الكفايات التعليمية املت�ضمنة يف هذه الدرا�ضة 
بني  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  ووجود  والعليا،  الدنيا  املرحلتني  يف  للمعلم  مهمة  عام  ب�ضكل 
طالب الرتبية العملية وامل�رشفني عليهم يف اإدراكهم لالأهمية الن�ضبية للمجالت التعليمية 
الآتية: جمال اإعداد الدر�ص، وجمال تنفيذ الدر�ص، واملجال الأكادميي والنمو املهني، وجمال 
وامل�رشفني  الرتبية  طالب  بني  اإح�ضائية  فروق  وجود  وكذلك  امل�رشفني  ول�ضالح  التقومي 
عليهم يف حتديد م�ضتوى تطبيق طالب الرتبية العملية، ول�ضالح الطالب يف كل جمال من 
املجالت التعليمية الرئي�ضة اخلم�ضة، واأجمع امل�رشفون على طالب الرتبية العملية على اأن 
التعليمية  الكفايات  قائمة  يطبقون  الأق�ضى  جامعة  الرتبية  بكلية  العملية  الرتبية  طالب 

اخلا�ضة بهذه الدرا�ضة بدرجة �ضعيفة بن�ضبة مئوية )67.7 %( .
واأجرى حماد )2005( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل واقع الرتبية العملية يف فروع 
جامعة القد�ص املفتوحة مبحافظات غزة، ولتحقيق الهدف اأعد الباحث ا�ضتبانة وزعت على 
عينة مكونة من )134( دار�ضا ًودار�ضة، م�ضجلني يف مقرر الرتبية العملية للف�ضل الدرا�ضي 
احل�ضابي  الو�ضط  الباحث  ا�ضتخدم  الإح�ضائي،  التحليل  ولأغرا�ص   2003  /2002 الأول، 
الأكادميي  امل�رشف  حمور  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد  الن�ضبي،  والوزن  املعياري  والنحراف 
مبدر�ضة  املتعلق  املحور  احتل  بينما  املفحو�ضني،  ا�ضتجابات  يف  الأوىل  املرتبة  احتل 
ت�ضوراً  وو�ضع  التو�ضيات  من  مبجموعة  الباحث  اأو�ضى  وقد  ال�ضابعة،  املرتبة  التدريب 

مقرتحًا لتطوير برنامج الرتبية العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة.
واأجرى ميجر واآخرون (Meijer et al, 2002) درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل الآليات 
التي ميكن من خاللها للطلبة املعلمني اكت�ضاب اخلربات العملية من املعلمني املتعاونني، 
وقد اأجريت الدرا�ضة يف جامعة »ليدن« وتبني من خالل هذه الدرا�ضة اأن هناك اأداتني ت�ضفان 
املعلمني  من  التطبيقية  اخلربات  اكت�ضاب  يف  املعلمني  الطلبة  قبل  من  ا�ضتخدامها  كيفية 
املتعاونني، وهما: تن�ضيط عملية الإعادة اأو التكرار، وا�ضتخدام اخلرائط املفاهيمية.كما اأن 
بني  من  ا  اأي�ضً هو  املعلمني،  للطالب  التطبيقية  اخلربة  ذوي  للمعلمني  املنهجي  الختبار 
توفر  اأنها  كما  للتدري�ص،  احلية  وامل�ضاهدات  الأفكار  وراء  ملا  روؤية  تعطي  التي  الو�ضائل 
ا للربط بني الأفكار النظرية والنطباعات ال�ضخ�ضية املجردة للطالب املعلمني، التي  فر�ضً
يف  املعلمني  للطالب  ميكن  اقرتاحات،  الدرا�ضة  وقدمت  املعلم،  اإعداد  عملية  خالل  تت�ضكل 

�ضوئها ا�ضتخدام الأدوات يف اجلل�ضات مع املعلمني ملتعاونني.



86

درجة اكتساب طلبة مقرر التربية العملية في جامعة القدس املفتوحة

د. عزمي أبو احلاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 

واأجرت �سدرة )2000( درا�ضة بهدف تقومي اأداء الطالب املعلمني للكفايات التدري�ضية 
الالزمة لتدري�ص الريا�ضيات، ومدى ا�ضتخدامهم لبع�ص نظريات التعلم و�ضملت عينة الدرا�ضة 
35 طالًبا بالفرقة الرابعة �ضعبة الريا�ضيات بكلية الرتبية باأ�ضيوط، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل 
وجود �ضعف يف تطبيق الطالب املعلمني لنظريات التعلم عند تدري�ضهم للريا�ضيات، و�ضعف 
يف ا�ضتخدام الطالب املعلمني للتكنولوجيا احلديثة يف التدري�ص، واأن م�ضتوى اأداء الطالب 
املعلمني لكفاية اإعداد الدر�ص عموًما كان جيًدا بن�ضبة )72.7%( ، يف حني كان م�ضتوى اأداء 

الطالب املعلمني لكفاية اأداء الدر�ص عموًما كان مقبوًل بن�ضبة )%63( .
التدري�ضية  للكفايات  الأداء  م�ضتوى  تقومي  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2000( حيدر  واأجرى 
لدى الطالب املعلمني يف الرتبية العملية من وجهة نظر م�رشفيهم، وتكون جمتمع الدرا�ضة 
من احللقة الثانية ملرحلة التعليم الأ�ضا�ضي، والتي �ضملها التطبيق العملي للطالب املعلمني 
وعددها )14( مدر�ضة يف حمافظة ذمار، وتكونت عينة الدرا�ضة من )228( طالبا/ معلمًا.

وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل: 
وجود ق�ضور يف عملية الإعداد املهني وعدم اكت�ضاب الطالب املعلمني للكفايات  -

للكفايات  الأداء  م�ضتوى  �ضعف  اإىل  اأدى  مما  واإعدادهم،  تاأهيلهم  مرحلة  خالل  الالزمة 
التدري�ضية عند مرحلة التطبيق العملي امليداين.

ال�ضنة  - من  الأخري  الف�ضل  يف  تتم  التعليمية  للعملية  والتطبيق  التدريب  عملية  اأن 
النهائية للطالب املعلم، وتعدُّ حت�ضيل حا�ضل، مبعنى اأن بع�ص الطالب املعلمني ل يطبقون 
العملية  اإل ح�ضة درا�ضية واحدة، نتيجة لعدم وجود خطة من�ضقة ومنظمة لعملية الرتبية 
وفق اإ�ضرتاتيجية وا�ضحة ت�ضمل كلية الرتبية، ومكتب الرتبية والتعليم باملحافظة، واملدار�ص 

التي �ضيطبق فيها.
الرتبية  مقرر  طلبة  اأداء  تقومي  اإىل  هدفت  درا�ضة   )1999( وحماد  العاجز  واأجرى 
لهذا  الباحثان  ا�ضتخدم  وقد  لهم،  امل�ضيفني  واملعلمني  املديرين  نظر  وجهة  من  العملية 
اأبعاد:  اأربعة  الغر�ص املنهج الو�ضفي التحليلي، وذلك من خالل اإعداد ا�ضتبانة مكونة من 
)اخل�ضائ�ص ال�ضخ�ضية واملهنية للطالب املتدرب، الأداء التدري�ضي، اإدارة ال�ضف، وال�ضلوك 
املهني للطالب املتدرب، وبلغت عينة الدرا�ضة )179( طالبًا وطالبة من اجلامعة الإ�ضالمية 
وجامعة الأزهر، بن�ضبة مئوية )29 %( من جمتمع الدرا�ضة املكون من 600 طالب وطالبة، 
وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن متو�ضط البعد الأول: )اخل�ضائ�ص ال�ضخ�ضية واملهنية( اأعلى متو�ضط 

مقارنة بالأبعاد الثالثة التي جاءت متقاربة.
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كما اأجرى الغزيوات )1999( درا�ضة حول الكفايات التعليمية املتوافرة لدى الطلبة 
املعلمني تخ�ض�ص معلم جمال اجتماعيات يف جامعة موؤتة بالأردن، من وجهة نظر معلمي 
الدرا�ضات الجتماعية املتعاونني واأثره يف حت�ضيل الطالب.وقد هدفت الدرا�ضة اإىل التعرف 
اجتماعيات،  جمال  معلم  تخ�ض�ص  املعلمني،  الطلبة  لدى  املتوافرة  الكفايات  اأبرز  اإىل 
من   )%92( وبن�ضبة  واملعلمات،  املعلمني  من  متعاونًا   )40( من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت 

جمتمع الدرا�ضة.
عينة  الجتماعية  الدرا�ضات  طلبة  اأهمها:  لعل  النتائج  من  العديد  اإىل  تو�ضلت  وقد 
الدرا�ضة بحاجة اإىل بع�ص الكفايات، مثل اأ�ضاليب التجديد املعريف والإن�ضاين، وتنظيم التعلم 
الذاتي، واإدارة ال�ضف، وا�ضتخدام اأ�ضاليب التدري�ص احلديثة، واأو�ضت الدرا�ضة بتزويد الطلبة 
بالكفايات التي اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأنهم بحاجة اإليها: طرق التدري�ص احلديثة، وكفاية 

التقومي، وكفاية التعلم الذاتي، وكفاية التجدد املعريف والإن�ضاين، وكفاية الإدراة ال�ضفية.
كما اأجرى القر�سي )1998( درا�ضة هدفت التعرف اإىل العالقة بني درجة الجتاه نحو 
مهنة التدري�ص ودرجة اأداء الكفايات التعليمية الأ�ضا�ضية لدى الطالب املعلمني يف الرتبية 
امليدانية بكلية املعلمني يف الطائف و�ضملت عينة الدرا�ضة )131( طالبا معلًما من الطالب 
اأداء كفايات  الدرا�ضة يف  اإىل متيز عينة  الدرا�ضة  نتائج  واأ�ضارت  الرتبية،  امل�ضجلني ملقرر 
اإعداد الدر�ص، وذلك لرتباط هذا املو�ضوع بالأ�ض�ص النظرية التي يتلقاها الطالب املعلمون 
يف مقرر طرق التدري�ص، واأن هناك ارتباطًا موجبًا بني درجة الجتاه نحو مهنة التدري�ص 

ودرجة اأداء الطالب املعلم للكفايات التعليمية الأ�ضا�ضية.
معرفة  بهدف  درا�ضة   (Borko and Mayfield, 1995) وميفيلد  بوركو  واأجرى 
هذه  تاأثري  ومدى  اجلامعيني،  امل�رشفني  وبني  املعلمني  الطلبة  بني  والتفاعل  العالقات 
العالقات على طبيعة اكت�ضاب الطلبة املعلمني ملهارات التدري�ص، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ضة 
اأن املعلمني املتعاونني وامل�رشفني اجلامعيني قاموا بادوار حمددة يف عملية اإك�ضاب الطلبة 
املعلمني املهارات الالزمة للتعليم، وراأى امل�رشفون اجلامعيون يف الرتبية العملية مكونًا 
مركزيًا لإك�ضاب الطلبة املعلمني ملهارات التدري�ص، وتذمروا من عدم توفري الوقت ملتابعة 
الطلبة املعلمني، يف حني راأى الطلبة املعلمون اأن اأف�ضل طريقة لكت�ضاب مهارات التدري�ص 

هي العمل باملمار�ضة وم�ضاهدة املعلمني الآخرين.
اأهمية ومدى تطبيق  اإىل مدى  التعرف  اإىل  درا�ضة هدفت   )1995( البابطني  واأجرى 
والثانوية،  املتو�ضطة  املرحلتني  ملعلم  الالزمة  التعليمية  للكفاية  امليدانية  الرتبية  طالب 
وذلك من وجهة نظر طالب الرتبية امليدانية وامل�رشفني عليهم من اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
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يف كلية الرتبية بالريا�ص جامعة امللك �ضعود.وا�ضتملت الدرا�ضة على جميع طالب الرتبية 
امليدانية وامل�رشفني عليهم بكلية الرتبية بجامعة امللك �ضعود، يف الف�ضل الدرا�ضي الأول 
من العام اجلامعي 1414/ 1415هـ، لذلك كانت العينة �ضاملة ملجتمعها، وح�ضل الباحث 
جمالت  خم�ضة  الدرا�ضة  ا�ضتبانة  م�رشفًا.وت�ضمنت   )33( و  طالبًا،   )181( ا�ضتجابة  على 
اإعداد الدر�ص، وجمال تنفيذ الدر�ص، واملجال الأكادميي والنمو املهني،  رئي�ضة هي جمال 
وجمالت العالقات الإن�ضانية واإدارة ال�ضف، وجمال التقومي.وقد ا�ضتملت جمالت الكفايات 
التعليمية الرئي�ضة اخلم�ضة على ثالث وخم�ضني )53( كفاية تعليمية فرعية.ومن اأهم نتائج 
الدرا�ضة اإجماع امل�رشفني على اأن طالب الرتبية امليدانية بكلية الرتبية بجامعة امللك �ضعود 

يطبقون الكفايات التعليمية اخلا�ضة بهذه الدرا�ضة بدرجة �ضعيفة ن�ضبيا.

تعقيب على الدراسات السابقة: 
يف  كبرياً  اهتمامًا  هناك  اأن  الباحث  يرى  ال�ضابقة  الدرا�ضات  ا�ضتعرا�ص  خالل  من 
ت�ضجيل  وميكن  التعليم،  ملهنة  والتاأهيل  الإعداد  عملية  يف  مهمة  كمرحلة  العملية  الرتبية 

املالحظات الآتية: 
)ابو  - منها:  املعلمني  للطلبة  الالزمة  التعليمية  الكفايات  بتحديد  درا�ضات  اهتمت 

�ضواوين 2000( ، ودرا�ضة )الغزيوات، 1999( حيث اهتمت مبدى توافر الكفايات التعليمية.
واهتمت اأخرى بتقومي م�ضتوى اأداء الطلبة املعلمني للكفايات التعليمية مثل درا�ضة )القا�ضم، 
2008( ودرا�ضة )حيدر، 2000( ودرا�ضة )�ضدرة، 2000( ودرا�ضة )العاجز وحماد، 1999( 
.ومنها التي اهتمت بواقع الرتبية العملية كدرا�ضة )اجلعافرة والقطاونة، 2011( ودرا�ضة 

)حماد، 2005( .
اتفقت الدرا�ضة احلالية مع الدرا�ضات ال�ضابقة يف درا�ضة الرتبية العملية، واملنهج  -

والأداة، ويف بع�ص املتغريات.
الكفايات  - اكت�ضاب  لدرجة  تناولها  يف  �ضابقاتها  عن  احلالية  الدرا�ضة  متيزت 

التعليمية للطلبة املعلمني بعد عملية التطبيق ومن وجهة نظرهم اأنف�ضهم.

طريقة الدراسة وإجراءاتها: 

جمتمع الدراسة: 

خالل  العملية  الرتبية  مقرر  يف  امل�ضجلني  الطلبة  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 2011/ 2012 يف جامعة القد�ص املفتوحة والبالغ عددهم 
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)2371( دار�ضًا ودار�ضة، مع ا�ضتثناء الطلبة يف برنامج التاأهيل الرتبوي.اأما عينة الدرا�ضة 
فاختريت بالطريقة الق�ضدية، وتكونت من جميع الطلبة يف فرع رام اهلل والبرية التعليمية 
والبالغ عددهم )220( دار�ضًا ودار�ضة.واجلدول )1( يو�ضح توزيع جمتمع الدرا�ضة واجلدول 

)2( يو�ضح عينتها.
الجدول (1) 

مجتمع الدراسة حسب متغيرات الجنس والتخصص وفرع الجامعة

سي
را�

الد
كز 

ملر
/ ا

رع
الريا�سيات الف

واأ�ساليب 
تدري�سها

اللغة 
االجنليزية 
واأ�ساليب 
تدري�سها

اللغة 
العربية 
واأ�ساليب 
تدري�سها

املرحلة 
الرتبية االجتماعياتاالأ�سا�سية

العلوماالإ�سلمية

وع
جم

امل

كر
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
مجاأن

مركز 
العيزرية

221451126622112019

مركز بيت 
�ساحور

213331893182141620336062

مركز 
جنني

12355161621113510154610062

3355213116655023مركز بديا

2141618941721212146612167079مركز يطا

67133111443539631375510336011دورا
9

555544664477031اأريحا
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سي
را�

الد
كز 

ملر
/ ا

رع
الريا�سيات الف

واأ�ساليب 
تدري�سها

اللغة 
االجنليزية 
واأ�ساليب 
تدري�سها

اللغة 
العربية 
واأ�ساليب 
تدري�سها

املرحلة 
الرتبية االجتماعياتاالأ�سا�سية

العلوماالإ�سلمية

وع
جم

امل

كر
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
مجاأن

يل
خلل

ا

51217117189374642630220223584131715
8

�س
لقد

ا

3313433111122347030

طى
و�س

ال

25733224214970134549097

حلم
ت 

بي

16161344162092029121222810010
1

ني
10324232730104050104050133346817254162026جن
3

�س
ون

ي

33881118304822410212076

هلل 
م ا

را
رية

الب
و

11516631375374255661723305202518922
0

فح
1453314525568131411617011ر
5

يت
سلف

�

178257112246224156033

غزة
ل 

سما
�

51116481241317456310
816723111324020
0
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سي
را�

الد
كز 

ملر
/ ا

رع
الريا�سيات الف

واأ�ساليب 
تدري�سها

اللغة 
االجنليزية 
واأ�ساليب 
تدري�سها

اللغة 
العربية 
واأ�ساليب 
تدري�سها

املرحلة 
الرتبية االجتماعياتاالأ�سا�سية

العلوماالإ�سلمية

وع
جم

امل

كر
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
كرمجاأن
ذ

ثى
مجاأن

�س
وبا

ط

21012145110116814491333058

رم
لك

427313273082937525307293621214017طو
8

178591449134364081920828011غزة
2

لية
لقي

ق

321241202112526235414181452182011
9

�س
ابل

ن

5343952530432361355685232851015021
6

وع
جم

امل

5124
1

29
23823
4

27
26634
1

40
7

18
2

56
7

74
99523
9

33
49915
2

25
111556623

71

يبني اجلدول ال�ضابق اأن عدد الذكور امل�ضجلني يف مقرر الرتبية العملية )542( وبن�ضبة 
مئوية )22.86( ، يف حني كان عدد الإناث )1829( وبن�ضبة مئوية بلغت )77.14( .

الجدول (2) 
عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والتخصص في منطقة رام اهلل والبيرة التعليمية

التخ�س�س
اجلن�س

ن�سبة املجموع
الذكور

ن�سبة 
االإناث

ن�سبة 
التخ�س�س اأنثىذكر

115160.56.87.3الريا�ضيات واأ�ضاليب تدري�ضها

631372.714.116.8اللغة الجنليزية واأ�ضاليب تدري�ضها
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د. عزمي أبو احلاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 

التخ�س�س
اجلن�س

ن�سبة املجموع
الذكور

ن�سبة 
االإناث

ن�سبة 
التخ�س�س اأنثىذكر

537422.316.819.1اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها

556612.325.427.7املرحلة الأ�ضا�ضية

723303.210.513.6الجتماعيات

520252.39.111.4الرتبية الإ�ضالمية

1890.53.64.1العلوم

%100%86.4%3019022013.6املجموع

أداة الدراسة: 
القد�ص  جامعة  يف  الرتبية  كلية  قبل  من  املعتمدة  التقومي  اأداة  الباحث  ا�ضتخدم 
العملي يف  التدريب  انتهاء فرتة  بعد  املعلم  الطالب/  اأ�ضا�ضها  م على  ُيقوَّ والتي  املفتوحة، 
اُ�ضتثنيت  وقد  الدرا�ضة،  عينة  مع  لتتالءم  التعديالت  بع�ص  اإجراء  مع  املتعاونة،  املدر�ضة 

ال�ضفات ال�ضخ�ضية الذاتية )اأنظر امللحق 1( منوذج التقومي قبل التعديل.
صدق األداة: 

وللتاأكد من �ضدق اأداة الدرا�ضة، ُعر�ضت على ت�ضعة م�رشفني اأكادمييني ممن ي�رشفون 
على مقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة، وقد عربوا عن موافقة على جميع 
فقرات ال�ضتبانة، كونها تطبق للمرة الأوىل كاأداة لتقومي الطالب املعلم يف مقرر الرتبية 
يف  الرتبية  وكلية  العملية  الرتبية  من�ضق  اأجراها  درا�ضة  خالل  من  طوِّرت  والتي  العملية، 

اجلامعة.
ثبات األداة: 

وللتاأكد من ثبات درجات اأداة الدرا�ضة، ُح�ضب معامل الثبات بطريقة الت�ضاق الداخلي 
الثبات الكلي )0.91( وهو معامل  األفا، وبلغ معامل  للفقرات با�ضتخدام معادلة كرونباخ 

ثبات منا�ضب لأغرا�ص الدرا�ضة.
إجراءات تنفيذ الدراسة: 

بعد فح�س �سدق االأداة قام الباحث باالإجراءات االآتية: 
خماطبة رئا�ضة اجلامعة واأخذ املوافقة للح�ضول على البيانات من عمادة القبول . 1

والت�ضجيل والمتحانات.
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توزيع ال�ضتبانة على جميع الطلبة يف مقرر الرتبية العملية بعد تقدمي المتحان . 2
النظري النهائي للف�ضل الدرا�ضي الأول يف منطقة رام اهلل والبرية التعليمية والبالغ عددهم 
)220( ، وقد اُ�ضتعيدت )213( ا�ضتبانة من جمموع ال�ضتبانات املوزعة، يف حني اُ�ضتبعدت 

)9( ا�ضتبانات لعدم �ضالحيتها، فكان عدد ال�ضتبانات ال�ضاحلة للدرا�ضة )204( .
ترميز ال�ضتبانات واإدخالها اإىل احلا�ضوب لتحليلها بوا�ضطة الربنامج الإح�ضائي . 3

. )SPSS(

املعاجلات اإلحصائية: 
بعد جمع البيانات وتفريغها اأجيب عن اأ�ضئلة الدرا�ضة وفر�ضياتها با�ضتخدام الربنامج 
احل�ضابية  املتو�ضطات  الآتية:  الإح�ضائية  املعاجلات  با�ضتخدام   ،  )SPSS( الإح�ضائي 
test Independent Sam-  االنحرافات املعيارية، ومعادلة كرونباخ األفا، واختبار )ت(

. )One Way Analysis of Variance( للعينات امل�ضتقلة، وحتليل التباين الأحادي ple

إجراءات التصحيح: 
اإىل  الرجوع  بعد  التعليمية  الكفايات  اكت�ضاب  لدرجة  الآتي  الت�ضنيف  الباحث  اعتمد 
بني  يقع  الذي  احل�ضابي  املتو�ضط  ميثلها  العالية جداً  الكت�ضاب  درجة  ال�ضابقة:  الدرا�ضات 
)4.5- 5( ، العالية، وميثلها املتو�ضط احل�ضابي الذي يقع بني )3.5- 4.49( ، املتو�ضطة 
املتو�ضط  وميثلها  املنخف�ضة،   ،  )3.49  -2.5( بني  يقع  الذي  احل�ضابي  املتو�ضط  وميثلها 
احل�ضابي الذي يقع بني )1.5- 2.49( ، اأما املنخف�ضة جداً فيمثلها املتو�ضط احل�ضابي الذي 

يقع بني )1- 1.49( .

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

الرتبية  ◄ مقرر  طلبة  اكت�ساب  درجة  ما  الأول:  بال�ضوؤال  املتعلقة  النتائج 
)التخطيط  التعليمية  للكفايات  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  العملية 
للموقف التعليمي، تنفيذ املوقف التعليمي، تقومي املوقف التعليمي( بعد 

انتهاء فرتة التدريب العملي من وجهة نظرهم.
املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضبت  ال�ضوؤال  هذا  على  ولالإجابة 
جمالت  من  جمال  ولكل  ككل،  ال�ضتبانة  جمالت  على  املعلمني  الطلبة  ل�ضتجابات 

ال�ضتبانة، كما هو مبني يف اجلدول )3( واجلدول )4( .
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الجدول (3) 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة المعلمين على مجاالت االستبانة

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجال

3.930.55تقومي املوقف التعليمي
3.830.47تنفيذ املوقف التعليمي

3.790.43التخطيط للموقف التعليمي

3.830.42الدرجة الكلية

متو�ضط  اأعلى  على  ح�ضل  التعليمي  املوقف  تقومي  جمال  اأن   )3( اجلدول  من  يت�ضح 
)3.93( ، ثم جمال تنفيذ املوقف التعليمي وح�ضل على متو�ضط )3.83( ثم جمال التخطيط 
الكلية  للدرجة  املتو�ضط احل�ضابي  ، وكان  التعليمي وح�ضل على متو�ضط )3.79(  للموقف 
للمجالت )3.83( ، وذلك ي�ضري اإىل اأن تقديرات طلبة مقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�ص 
املفتوحة لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية جاءت بدرجة عالية يف كل جمالت الدرا�ضة 

والدرجة الكلية للمجالت.
الجدول (4) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة مرتبة تنازليًا

رقم الرتبة
املتو�سط الفقرةاملجالالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

4.130.87تعزيز ا�ضتجابات التالميذ بالقدر املنا�ضبتنفيذ املوقف التعليمي121

تكليف التالميذ بواجبات بيتية تعزز اخلربات تقومي املوقف التعليمي231
4.130.82ال�ضفية

4.110.78التمهيد للدر�ص ب�ضكل منا�ضبتنفيذ املوقف التعليمي310

تزويد التالميذ بتغذية راجعة فورية ت�ضاعدهم على تقومي املوقف التعليمي430
4.060.78حتقيق التعلم

4.030.73تهيئة بيئة �ضفية منا�ضبة للتعلمتنفيذ املوقف التعليمي59

حتديد الو�ضائل التعليمية التعلمية املنا�ضبة للموقف التخطيط للموقف التعليمي65
4.020.70التعليمي

4.010.60حتديد الأهداف التعليمية بدقة وو�ضوحالتخطيط للموقف التعليمي71
3.990.83تنظيم الأفكار الرئي�ضة للدر�ص على ال�ضبورةتنفيذ املوقف التعليمي824
3.940.90متابعة اأعمال التالميذ الكتابيةتنفيذ املوقف التعليمي919
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رقم الرتبة
املتو�سط الفقرةاملجالالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

احلر�ص على ا�ضتمرارية تقوميية لأهداف الدر�ص تقومي املوقف التعليمي1028
3.930.77اأول باأول

3.920.88مراعاة الفروق الفردية بني التالميذتنفيذ املوقف التعليمي1122
3.910.65حتديد الأ�ضاليب التعليمية املنا�ضبة لالأهدافالتخطيط للموقف التعليمي124

اإثارة دافعية التالميذ للعلم واملحافظة على تنفيذ املوقف التعليمي1320
3.910.86ا�ضتمرارها

3.910.85ربط الدر�ص بواقع التالميذتنفيذ املوقف التعليمي1412
3.910.68عر�ص املادة العلمية ال�ضحيحةتنفيذ املوقف التعليمي1514
3.870.82توظيف الو�ضائل التعليمية التعلمية املنا�ضبةتنفيذ املوقف التعليمي1617
3.850.71ربط اأفكار الدر�ص ب�ضكل �ضليمتنفيذ املوقف التعليمي1715
3.790.67�ضياغة اأهداف تعليمية قابلة للقيا�صالتخطيط للموقف التعليمي182
3.770.87توظيف اأ�ضاليب تعليمية متنوعةتنفيذ املوقف التعليمي1916
3.770.71ا�ضتخدام اأ�ضاليب التقومي بفعاليةتقومي املوقف التعليمي2029
3.760.71حتديد املتطلبات ال�ضابقة الالزمة للتعلم اجلديدالتخطيط للموقف التعليمي213

قيا�ص مدى حتقق الأهداف با�ضتخدام اأ�ضاليب تقومي املوقف التعليمي2227
3.760.75التقومي املنا�ضبة

حتديد اأ�ضاليب تقومي اأداء التالميذ )التكويني التخطيط للموقف التعليمي236
3.750.77واخلتامي( 

3.720.75توظيف اأ�ضاليب التوا�ضل ال�ضفي الفعالتنفيذ املوقف التعليمي2423
3.680.80غلق املوقف التعليمي بطريقة منا�ضبةتنفيذ املوقف التعليمي2526
3.650.91اإدارة الوقت ب�ضكل منا�ضبتنفيذ املوقف التعليمي2625
3.630.88توظيف الأ�ضئلة التي تنمي مهارات التفكري املختلفةتنفيذ املوقف التعليمي2718
3.540.89مراعاة املرحلة النمائية للتالميذالتخطيط للموقف التعليمي287
3.530.87ربط الدر�ص مبواد تعليمية اأخرىتنفيذ املوقف التعليمي2913
3.500.83حتديد املدة الزمنية املنا�ضبة لكل هدف تعليميالتخطيط للموقف التعليمي308
3.320.97اإ�رشاك التالميذ يف و�ضع اأهداف الدر�صتنفيذ املوقف التعليمي3111

3.830.42الدرجة الكلية
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عالية،  درجات  على  ح�ضلت  قد  ال�ضتبانة  فقرات  جميع  اأن   )4( اجلدول  من  يت�ضح 
حني  .يف   )3.83( مقداره  ح�ضابي  ومبتو�ضط  عالية  اأي�ضا  للمقيا�ص  الكلية  الدرجة  وكانت 
و�ضع  يف  التالميذ  )اإ�رشاك  هي:  متو�ضطة  درجة  على  ح�ضلت  التي  الوحيدة  الفقرة  كانت 
النتيجة مع  اتفقت هذه  .وقد  الدر�ص( والتي جاءت مبتو�ضط ح�ضابي قدره )3.32(  اأهداف 
 )2000( و�ضدرة   )2008( القا�ضم  درا�ضة  مع  واختلفت   ،  )1998( القر�ضي  درا�ضة  نتائج 

وحيدر )2000( والبابطني )1995( .
ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن تطبيق الأ�ض�ص النظرية التي تلقاها الطالب املعلمون خالل 
درا�ضتهم يف اجلامعة وترجمتها اإىل مواقف تعليمية، وكذلك وجود التكامل الوظيفي بني 
الإعداد الأكادميي داخل اجلامعة والتطبيق العملي يف املدر�ضة، قد مكنهم من تنمية الكفايات 
اأن لالإ�رشاف الرتبوي الدقيق الدور الكبري، حيث  التعليمية الأ�ضا�ضية لديهم كمعلمني، كما 
تقوم الرتبية العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة على التخطيط املنظم لتعزيز مبداأ ال�رشاكة 
تعاون كل من  وذلك من خالل  وموؤثرة،  فعالة  تدريبية  بيئة  لإيجاد  العنا�رش  بني جميع 
فرع اجلامعة وامل�رشف الأكادميي ومدير املدر�ضة واملعلم املتعاون يف عمليات التخطيط 

والتنظيم والتنفيذ والتقومي واملتابعة.
كما اأن اتباع اآليات جديدة يف تطبيق الرتبية العملية له اأثر وا�ضح يف اإك�ضاب الطلبة 
�ضتة  اإىل  املتعاونة  املدار�ص  يف  العملي  التطبيق  فرتة  زيدت  حيث  للكفايات،  املعلمني 
اأ�ضابيع متوا�ضلة بواقع )120( �ضاعة تدريبية، واُعتمد ال )Portfolio( والذي يتمكن الطالب 
املعلم من خالله توثيق مراحل الرتبية العملية الثالث، مما ي�ضهم يف تقدمي تغذية راجعة 
اأي�ضًا يف التزام �ضارم بالدوام، لأنه يتابع يوميًا من مدير املدر�ضة  اأفاد  ملا اأجنز، والذي 
الراجعة  التغذية  وتقدمي  املتابعة  يف  الأكادميي  امل�رشف  منه  املتعاون.وا�ضتفاد  واملعلم 
والتوجيهات والقرتاحات للطالب املعلم خالل الزيارات التوجيهية والتقوميية بهدف اإثراء 

خرباته وتطوير كفاياته التعليمية.
اأن فرتة التدريب يف املدار�ص بواقع )120( �ضاعة تدريبية كافية يف  ويرى الباحث 

�ضوء نتائج هذه الدرا�ضة.
التنفيذ  جمال  يف   - الدر�ص(  اأهداف  و�ضع  يف  التالميذ  )اإ�رشاك  فقرة:  ح�ضول  اأما 
للموقف التعليمي- على تقدير متو�ضط، فيعزوه الباحث اإىل اأن هذه الآلية هي املتبعة من 
قبل املعلمني واملعلمات يف املدار�ص، برغم التاأكيد عليها يف الإطار النظري املقدم للطلبة 

املعلمني خالل املقررات اجلامعية املتخ�ض�ضة، وخالل فرتة الرتبية العملية.
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داللة  ◄ ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:  ال�ضوؤال  عن  املنبثقة  الفر�ضيات  نتائج 
اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( بني تقديرات طلبة مقرر الرتبية 
العملية يف جامعة القد�س املفتوحة لدرجة اكت�سابهم للكفايات التعليمية؟ 

●  )0.05≤α( الفر�سية االأوىل: ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة
)التخطيط  التعليمية:  للكفايات  اكت�ضابهم  لدرجة  العملية  الرتبية  تقديرات طلبة مقرر  بني 
فرتة  انتهاء  بعد  التعليمي(  املوقف  وتقومي  التعليمي،  املوقف  وتنفيذ  التعليمي،  للموقف 

التدريب العملي تعزى ملتغري اجلن�ص.
الباحث املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية  الفر�ضية َح�ضب  ولفح�ص هذه 
اُ�ضتخدم  كما  اجلن�ص،  متغري  الدرا�ضة ح�ضب  على جمالت  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  ل�ضتجابات 

اختبار )ت( ملعرفة دللة الفروق بني املتو�ضطات كما هو مبني يف اجلدول )5( .
الجدول (5) 

 نتائج اختبار t- test لدرجة اكتساب الكفايات التعليمية حسب متغير الجنس

قيمة ت درجات احلريةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�ساملجال
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

التخطيط للموقف 
التعليمي

233.720.4422ذكر
0.822 -0.412

1813.790.42180اأنثى

التنفيذ للموقف 
التعليمي

233.880.5222ذكر
0.6310.529

1813.820.47180اأنثى

التقومي للموقف 
التعليمي

233.830.5022ذكر
0.875 -0.383

1813.940.56180اأنثى

الدرجة الكلية 
للمجالت

233.810.3922ذكر
0.424 -0.672

1813.850.42180اأنثى

يت�ضح من البيانات يف اجلدول )5( وجود فروقات ب�ضيطة يف املتو�ضطات احل�ضابية 
عند  اإح�ضائيا  دالة  غري  الفروق  هذه  ولكن  واإناثًا،  ذكوراً  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  ل�ضتجابات 
م�ضتوى الدللة )α≥0.05( .وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة اجلعافرة والقطاونة 

)2011( والقا�ضم )2008( واأبو �ضواوين )2010( ، واختلفت مع درا�ضة يا�ضني )2006( .
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د. عزمي أبو احلاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 

ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل متاثل الظروف التي تتم فيها عمليتا التعلم والتطبيق 
نف�ضها  التعلمية  التعليمية  للظروف  يخ�ضعون  فهم  وبالتايل  واإناثًا،  ذكوراً  للطلبة  العملي 
يف اجلامعة، ولنف�ص الربنامج التطبيقي يف املدار�ص املتعاونة، وكذلك الإ�رشاف واملتابعة 

والتوجيه.
دللة  ● م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الفر�سية 

)α≥0.05( بني تقديرات طلبة مقرر الرتبية العملية لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية 
)التخطيط للموقف التعليمي، تنفيذ املوقف التعليمي، تقومي املوقف التعليمي( بعد انتهاء 

فرتة التدريب العملي تعزى ملتغري معدل اجلامعة الرتاكمي.
الجدول (6) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت اكتساب الكفايات التعليمية 
حسب متغير معدل الجامعة التراكمي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملعدل الرتاكمي اجلامعياملجال

التخطيط للموقف 
التعليمي

4.310.62ممتاز
3.710.43جيد جدا

3.810.45جيد
3.770.38مقبول

التنفيذ للموقف 
التعليمي

3.860.04ممتاز
3.740.49جيد جدا

3.860.48جيد
3.820.46مقبول

التقومي للموقف 
التعليمي

4.200.28ممتاز
3.890.64جيد جدا

3.980.56جيد
3.880.52مقبول

الدرجة الكلية 
للمجالت

4.120.29ممتاز
3.780.47جيد جدا

3.880.44جيد
3.820.37مقبول
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يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن تقديرات الطلبة املعلمني تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي 
املعدل  وح�ضل  املجالت،  جميع  على  عالية  بدرجة  متو�ضطات  على  ح�ضلت  قد  اجلامعي 
الرتاكمي )ممتاز( على اأعلى املتو�ضطات يف جميع املجالت، يف حني ت�ضارك يف املتو�ضط 
نف�ضه مع املعدل الرتاكمي )جيد( يف جمال التنفيذ للموقف التعليمي مبتو�ضط ح�ضابي قدره 
اإح�ضائية  املتو�ضطات احل�ضابية ذات دللة  الفروق يف  اإذا كانت  ، وللتحقق فيما   )3.86(
عند م�ضتوى دللة )α≥0.05( فقد اُ�ضتخدم حتليل التباين الأحادي واجلدول )7( يبني ذلك.

الجدول (7) 
 نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير معدل الجامعة التراكمي

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة ف 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

التخطيط للموقف التعليمي

0.78830.263بني املجموعات

1.460.226 35.9612000.180داخل املجموعات

ـ36.749203املجموع

التنفيذ للموقف التعليمي

0.28730.096بني املجموعات

0.430.733 44.6272000.223داخل املجموعات

ـ44.914203املجموع

التقومي للموقف التعليمي

0.65130.217بني املجموعات

0.710.545 60.8132000.304داخل املجموعات

ـ61.464203املجموع

الدرجة الكلية للمجاالت

0.44630.149بني املجموعات

0.840.472 35.2812000.176داخل املجموعات

ـ35.726203املجموع

دللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )7( اجلدول  من  ويالحظ 
)α≥0.05( يف املتو�ضطات احل�ضابية يف تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة تعزى ملتغري معدل 
اجلامعة الرتاكمي وبذلك نقبل الفر�ضية.وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة الرنتي�ضي 
)2010( التي وجدت ارتباطًا �ضعيفًا بني الأداء ال�ضفي واملعدل الرتاكمي، ودرا�ضة اجلعافرة 

والقطاونة )2011( التي وجدت فروقًا ل�ضالح فئة املمتاز.
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د. عزمي أبو احلاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 

ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل املعايري وال�رشوط التدريبية ال�ضارمة التي يخ�ضع لها 
ى بالتدريب، مما يقلل من اأثر  الطلبة املعلمون، لأن الكفايات قدرات اأدائية ما يعني اأنها تنمَّ
احلفظ اأو املعدل الرتاكمي فيها.وكذلك لالهتمام الكبري من الطلبة املعلمني مبقرر الرتبية 
للتعليم كمعلمني، تنمي  الدور كمحك عملي تطبيقي  والتي ميار�ضون من خاللها  العملية، 
معلمني  امل�ضتقبل  يف  ي�ضبحوا  اأن  من  يتمكنوا  حتى  وال�ضخ�ضية  املهنية  الكفايات  لديهم 

اأكفياء، مما ي�ضعرهم بدرجة كبرية من احرتام الذات.
●  )0.05≤α( الفر�سية الثالثة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة

)التخطيط  التعليمية  للكفايات  اكت�ضابهم  لدرجة  العملية  الرتبية  مقرر  طلبة  تقديرات  بني 
فرتة  انتهاء  بعد  التعليمي(  املوقف  وتقومي  التعليمي،  املوقف  وتنفيذ  التعليمي،  للموقف 

التدريب العملي تعزى ملتغري التخ�ض�ص.
الجدول (8) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت اكتساب الكفايات التعليمية حسب متغير التخصص

املتو�سط التخ�س�ساملجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

التخطيط للموقف التعليمي

3.980.42الريا�ضيات واأ�ضاليب تدري�ضها
3.770.47اللغة الجنليزية واأ�ضاليب تدري�ضها

3.780.41اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها
3.690.37املرحلة الأ�ضا�ضية

3.880.43الجتماعيات
3.840.47الرتبية الإ�ضالمية

3.730.51العلوم

التنفيذ للموقف التعليمي

3.960.45الريا�ضيات واأ�ضاليب تدري�ضها
3.810.53اللغة الجنليزية واأ�ضاليب تدري�ضها

3.770.48اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها
3.800.37املرحلة الأ�ضا�ضية

3.860.48الجتماعيات
3.900.60الرتبية الإ�ضالمية

3.800.46العلوم
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املتو�سط التخ�س�ساملجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

التقومي للموقف التعليمي

4.250.48الريا�ضيات واأ�ضاليب تدري�ضها
3.930.56اللغة الجنليزية واأ�ضاليب تدري�ضها

3.900.53اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها
3.840.54املرحلة الأ�ضا�ضية

4.020.55الجتماعيات
3.930.63الرتبية الإ�ضالمية

3.770.53العلوم

الدرجة الكلية للمجاالت

4.060.39الريا�ضيات واأ�ضاليب تدري�ضها
3.830.44اللغة الجنليزية واأ�ضاليب تدري�ضها

3.810.42اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها
3.780.36املرحلة الأ�ضا�ضية

3.920.40الجتماعيات
3.890.54الرتبية الإ�ضالمية

3.770.41العلوم

وت�ضري قيم املتو�ضطات احل�ضابية يف اجلدول )8( للدرجة الكلية اأن املتو�ضط احل�ضابي 
الأخرى  التخ�ض�ضات  بني  الأعلى  كان  تدري�ضها  واأ�ضاليب  الريا�ضيات  تخ�ض�ص  لطلبة 
احل�ضابي  املتو�ضط  كان  حني  يف   ،  )4.06( ومقداره  مرتفعة  بدرجة  ح�ضابي  ومبتو�ضط 
قدره  ح�ضابي  متو�ضط  على  وح�ضل  التخ�ض�ضات،  باقي  بني  الأدنى  هو  العلوم  لتخ�ض�ص 
هي  تدري�ضها  واأ�ضاليب  الريا�ضيات  لتخ�ض�ص  احل�ضابية  املتو�ضطات  وكانت   ،  )3.77(
التقومي  جمال  على  اأي�ضا  الأدنى  العلوم  تخ�ض�ص  وكان  املجالت،  جميع  على  الأعلى 
للموقف  التخطيط  الأدنى على جمال  الأ�ضا�ضية هو  املرحلة  التعليمي، وتخ�ض�ص  للموقف 
الأدنى على جمال  تدري�ضها هو  واأ�ضاليب  العربية  اللغة  التعليمي، يف حني كان تخ�ض�ص 

التنفيذ للموقف التعليمي.
عند  اإح�ضائيا  دالة  احل�ضابية  املتو�ضطات  يف  الفروق  هذه  كانت  اإذا  فيما  وملعرفة 
م�ضتوى الدللة )α≥0.05( فقد اُ�ضتخدم اختبار حتليل التباين الأحادي واجلدول )9( يبني 

ذلك.
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د. عزمي أبو احلاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 

الجدول (9) 
 نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة ف 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

التخطيط للموقف التعليمي

1.53360.256بني املجموعات

1.430.205 35.2161970.179داخل املجموعات

ـ36.749203املجموع

التنفيذ للموقف التعليمي

0.63460.106بني املجموعات

0.470.830 44.2801970.225داخل املجموعات

ـ44.914203املجموع

التقومي للموقف التعليمي

2.56060.427بني املجموعات

1.430.206 58.9031970.299داخل املجموعات

ـ61.464203املجموع

الدرجة الكلية للمجاالت

1.33560.223بني املجموعات

1.280.270 34.3911970.175داخل املجموعات

ـ35.726203املجموع

اأفراد عينة  اإح�ضائيا تعزى لتخ�ض�ص  يت�ضح من اجلدول )9( عدم وجود فروق دالة 
القا�ضم  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  الكلية.وقد  والدرجة  املجالت  جميع  على  الدرا�ضة 
)2008( .ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل قناعة اأفراد العينة ذكوراً واإناثًا واإدراكهم لأهمية 
الرتبية العملية، لأنها متثل اجلانب التطبيقي احلقيقي ملا تعلموه نظريًا، حيث اإن التدري�ص 
ل يعتمد على حفظ املتعلم للمعلومات، ول يعتمد على خربة املعلم اأو الطالب املعلم مبهّمات 
التدري�ص فح�ضب، بل هو عمل علمي خمطط م�ضبقًا، وي�ضتهدف خمرجات تعليمية، فهو حلقة 
ال�ضارمة  التدريبية  وال�رشوط  للمعايري  وكذلك  املرغوب حتقيقها،  بالأهداف  وتنتهي  تبداأ 

التي يخ�ضع لها الطلبة املعلمون، واملتابعة والتوجيه الذي يتلقونه.
ويرى الباحث اأن هذا موؤ�رش قوي على اأن الربنامج التدريبي للرتبية العملية يف جامعة 
والتخطيط  والتنظيم  ال�ضبط  اآليات  نتيجة  وفعالية،  قوة  بجوانب  ميتاز  املفتوحة  القد�ص 

واملتابعة، من كافة العنا�رش امل�ضاركة فيه.
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التوصيات: 
يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة، يو�سي الباحث مبا ياأتي: 

املحافظة على بيئة تدريبية فعالة تعزز ا�ضتدامة املخرجات الإيجابية املن�ضودة، . 1
من خالل املحافظة على اآليات التوا�ضل والتعاون وتعزيز مبداأ ال�رشاكة بني جميع العنا�رش: 

)فرع اجلامعة، وامل�رشف الأكادميي، واملدير واملعلم املتعاون( يف الربنامج التدريبي.
واملعلمني، . 2 الطلبة  اعداد  يف  املتخ�ض�ضة  للمدار�ص  اجلمعي  التدريب  اإىل  التوجه 

ويكون من �ضمنها معلمون مدربون وموؤهلون يف عملية التدريب.
اإعداد و�ضائط تعليمية تتعلق باإعداد املعلمني وتوزيعها على الطلبة . 3 الرتكيز على 

املعلمني قبل بدء التدريب.
خالل . 4 من   ، )املتعاونني(  املدربني  املعلمني  توؤهل  تربوية  تدريبية  دورات  عقد 

تعاون بني اجلامعة ووزارة الرتبية والتعليم العايل.
متييز املدار�ص التدريبية املميزة مبعززات مادية للم�ضاهمة يف اإجناح التدريب.. 5
الرتكيز على الإ�رشاف الأكادميي املتخ�ض�ص يف جمال الرتبية العملية وفق اأ�ض�ص . 6

الكفاءة املهنية.

املقرتحات: 
الأخرى:  ● العملية  الرتبية  اأطراف  نظر  وجهة  من  مماثلة  اأخرى  درا�ضات  اإجراء 

)امل�رشف الأكادميي، مدير املدر�ضة املتعاونة، واملعلم املتعاون( .
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د. عزمي أبو احلاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

اأبو جابر، ماجد )1999( الرتبية العملية امليدانية لطلبة كلية العلوم الرتبوية، ط1، دار . 1
ال�ضياء للن�رش والتوزيع، عمان – الأردن. 
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