
245

مستوى أداء الطالب املعلم يف جامعة الريموك 
لألنشطة الصفية وعالقته ببعض املتغريات

أ. حممد عمر عيد املومين
أ. ابتسام حممد سامل املومين

   تاريخ التسليم: 17/ 9/ 2014م ، تاريخ القبول: 15/ 12/ 2014م.
     ماجستير/ مناهج وأساليب تدريس التربية المهنية/ كلية توليدو األهلية/ األردن

       وزارة التربية والتعليم األردنية/ األردن.



مستوى أداء الطالب املعلم في جامعة اليرموك
لألنشطة الصفية وعالقته ببعض املتغيرات

أ. محمد عمر عيد املومني
أ. ابتسام محمد سالم املومني

246

ملخص: 
�ل�سفية،  لالأن�سطة  �ملعلم  �لطالب  �أد�ء  م�ستوى  �إىل  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هذه  تهدف 
�لدر��سة  �لرت�كمي و�جلن�س و�لتخ�س�س. �سملت عينة  وعالقته ببع�س �ملتغري�ت، كاملعدل 
م �لباحث  )60( طالبًا وطالبة من طلبة �ل�سنة �لر�بعة �ملمار�سني للرتبية �لعملية، وقد �سمَّ
�لدر��سة  �ل�سفية. ولختبار فرو�س  لالأن�سطة  �ملعلم  �لطالب  �أد�ء  بطاقة مالحظة ملالحظة 
وقد   .  )T test( ت  و�ختبار  بري�سون  �رتباط  ومعامل  �ملئوية،  �لن�سب  �لباحث  ��ستخدم 

تو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية: 
�رتفاع م�ستوى �أد�ء �لطلبة �ملعلمني لالأن�سطة �ل�سفية ب�سكل عام. . 1
وجود �رتباط �سعيف بني �أد�ء �لطالب �ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية ومعدله �لرت�كمي. . 2
عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا يف متو�سط �أد�ء �لطالب �ملعلم تبعًا للجن�س. . 3
وجود فروق د�لة �إح�سائيًا يف متو�سط �أد�ء �لطالب �ملعلم تبعًا للتخ�س�س ل�سالح . 4

�لتخ�س�سات �لعلمية. 
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The level of class activities of student teachers 
in yarmouk university and the relation to some variables

Abstract: 
This study aims to evaluate the performance level of class activities 

of student teachers in relation to some variables such as accumulated 
average, gender and major. The sample included 60 students of fourth level, 
participating in field training (practicum) . An observation instrument was 
designed to observe activities Performance of teaching activities inside 
classroom. To test the hypotheses, the researcher used percentages, T- Test 
and Pearson correlation coefficient. The results were as follows: 
1. High level of performance of the student teachers. 
2. Low correlation between performance and student’s accumulated 

average. 
3. No significant statistical differences in performance can be attributed to 

gender. 
4. Some significant statistical differences in performance level in favor of 

student teachers from scientific faculties. 
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مقدمة: 
لقد �هتمت �لدول، �ملتقدمة و�لنامية على حد �سو�ء، بنظمها �لتعليمية، و�أعطت �لهتمام 
يف  �لفاعلة  �ملعلم  مب�ساهمة  منها  �إميانًا  وذلك  وتدريبه.  �إعد�ده،  حيث  من  للمعلم  �لأكرب 
�إجناح �أو ف�سل �أي نظام تعليمي، حيث مهما قدمنا من نظم تعليمية حديثة مبا ت�ستمل عليه 
من مباٍن منا�سبة، ومناهج حديثة، وو�سائل تكنولوجية متطورة؛ فاإنها لن حتقق �لأهد�ف 

�ملرجوة منها �إل بوجود �ملعلم �لكفء �ملعد �إعد�د�ً جيد�ً. 
يف  جناحها  م�سوؤولية  تقع  وعليه  �لتعليمية،  للعملية  �لأ�سا�س  �ملحرك  �ملعلم  ويعدُّ 
�إن �ختيار  �أهد�ف �لرتبية. ومن هذ� �ملنطلق ميكن �لقول:  �أهد�فها؛ ومن ثم حتقيق  حتقيق 
�ملعلم و�إعد�ده يجب �أن يخ�سع لرب�مج و�أ�ساليب حديثة يف �لتدريب؛ حيث �إن �لإنفاق على 
�آثاره  �لرتبية فح�سب، بل تنعك�س  ب�رسيًا فعاًل؛ لي�س يف جمال  ��ستثمار�ً  �لرب�مج يعد  هذه 
على خمتلف جمالت �حلياة، لأن من �سيتم �لتعامل معهم يف �لعملية �لتعليمية هم �لذين 

�سيقودون �لتغيري يف �مل�ستقبل لهذه �ملجالت. 
بفل�سفة  يبد�أ  �لتعليم  جناح  كان   « �إذ�:  �أنه  �س110(   ،1999( �ملح�سن  عبد  ويرى 
�لرتبية، وينتهي بالإعد�د �جليد للمعلم، فاإن تربية �ملعلم ت�سكل حجر �لز�وية يف بنية �لتقدم 
و�لتنمية؛ لذ� كان �هتمام �ليابان �جلاد بالرتبية، وبالإعد�د �جليد للمعلم، حيث يتم �إعد�د 
�ملعلمني حتت مظلة تربوية ت�سم جميع �لتخ�س�سات، حتى �إعد�د �ملمر�سة �ملدر�سية، يتم 

د�خل نطاق هذه �جلامعة«. 
�لأمر �لذي جعل �إعادة �لنظر يف فل�سفة �إعد�د �ملعلم بوجه عام- خل�سو�سية �لع�رس 
�ملعا�رسة.  �لتحديات  �لقادمة، وملو�جهة  �حلقبة  لتلبية متطلبات  �أمر�ً �رسوريا  �لعلمية- 
�أنه يجب  »ديلور«  تقرير  ويوؤكد  �ملعلم.  نوعية  تتوقف على  �لتعليم  نوعية  �أهمية  �إن  حيث 
�حلر�س على �لإعد�د �جليد ملعلمي �مل�ستقبل من خالل تلقينهم مبادئ �لتكنولوجيا �جلديدة؛ 
ملا للعلوم من دور حاكم يف �لتغلب على �لتخلف و�لفقر؛ بدء�ً من �ختيار �ل�سخ�س �ملنا�سب، 

حتى �إعد�ده من خالل تعهد نوعية خا�سة من �لتعليم. )ديلور،1999( 
وبالتايل تتوقف على » �ملعلم م�ستوى �ملوؤ�س�سات �لتعليمية، ومدى جناحها، وحتقيقها 
�أنه �لأد�ة �لأوىل لتنفيذ �أي برنامج تعليمي، و�إحد�ث تغري نحو �لأف�سل يف  لأهد�فها، كما 
�أركان �لعملية �لتعليمية، و�لنظام �لتعليمي ككل«. )�أبو  �لتعليم، وهو ركن مهم وفعال من 

دف، 1997: �س1( 
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وتعدُّ �لرتبية �لعملية �مليد�نية من �أهم عنا�رس �إعد�د �ملعلم �إن مل تكن �أهمها جميعًا، 
وهي بحق من �أخ�سب �لفرت�ت يف حياة معلم �مل�ستقبل ملا توفره من خرب�ت ح�سية مبا�رسة. 
وعملها  �ملعلمني،  و�إعد�د  �لرتبية،  كليات  بني  �لوثيقة  �لعالقة  �ملرحلة  هذه  يف  وتتج�سد 
�لطالب/  يتعرف  �ملرحلة  هذه  ويف  �لتطبيقي.  وعملها  و�ملد�ر�س،  �لتاأهيلي،  �لأكادميي 
�ملعلم على �أهم متطلبات مهنة �لتدري�س، ويكت�سب فكرة عامة عن: خ�سائ�س �لتعليم �لناجح 
و�أبرز طرق �لتدري�س، و��ستخد�م بع�س �لو�سائل �لتعليمية، وكيفية تقومي �لتالميذ، وكيفية 
جمابهته للمو�قف �حلقيقية �لتي ت�سادفه يف �أثناء عمله مع تالميذ �ملدر�سة. ومن ناحية 
�أخرى يتعرف على نظام �ملدر�سة، وعلى كيفية �لإ�رس�ف على تنفيذ هذ� �لنظام، وكذلك على 
�لأن�سطة �ملدر�سية، ودورها يف حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية. كما تهدف هذه �ملرحلة �إىل تنمية 
بع�س جو�نب �سخ�سية �لطالب/ �ملعلم لكونه �أ�سبح قائد�ً ومعلمًا وم�سوؤوًل )ر��سد، 1996( . 
وتوؤكد نتائج �لعديد من �لدر��سات، مثل: مركز �لبحوث �لرتبوية )1998( ، �إىل �أهمية 
�عتبار �لرتبية �لعملية �مليد�نية حمور�ً مهمًا يف برنامج �إعد�د �لطلبة/ �ملعلمني. حيث �إنها 
متثل جانبًا �أ�سا�سيًا من برنامج �إعد�د �ملعلمني؛ لكونها �ملجال �حلقيقي �لذي ميار�س فيه 
�إعد�د  �أنو�ع �خلرب�ت �ملرتبطة بطرق  �أقدم  �لتدري�س فعليًا، كما تعد من  �لطلبة/ �ملعلمون 
هذه  �سبب  يعزى  وقد  �ملعلمني.  �إعد�د  برنامج  مر�حل  �أهم  من  تعدُّ  بل  �ملعلمني،  �لطلبة/ 
�لأهمية �إىل �لفر�سة �لتي تتاح لكل طالب/ متدرب ليوظف �لنظريات �لتي در�سها يف �لكلية 
يف �أثناء �إعد�ده للتطبيق �لعملي يف مد�ر�س �لتطبيق/ �ملتعاونة. ونتيجًة لذلك فهي متثل 
�لبوتقة �لتي تن�سهر فيها �ملعارف، و�ملفاهيم، و�لنظريات �لتي �كت�سبها �لطالب/ �ملتدرب 
مع و�قعيات مهنة �لتدري�س د�خل حجرة �لدر��سة مبا يتم فيها من ن�ساط، وحيوية، وتفاعل 

بني �ملعلم وتالميذه، و�ملادة �لعلمية. 
�أقطارنا  يف  وبخا�سة  ملحة،  �رسورة  �حلا�رس  �لوقت  يف  �ملعلمني  تدريب  وميثل 
�لعربية، حيث تعاين �لأنظمة �لرتبوية م�سكالت �إعد�د �ملعلم يف موؤ�س�سات �لإعد�د. حيث �إن 
نتائج �لعديد من �ملوؤمتر�ت �لعربية و�لعاملية تو�سي ب�رسورة �لهتمام باإعد�د �ملعلمني 
�خلام�سة  �لدورة  تو�سيات  ”م�رسوع   :  )1996( للرتبية  �لدويل  �ملوؤمتر  ومنها  وتدريبهم، 
للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  ووظائفهم”،  و�ملربني  �ملعلمني  دور  ملر�جعة  و�لأربعني 
�جلمعية  �ملعلم”،  “تكوين   )2004( ع�رس  �ل�ساد�س  �لعلمي  و�ملوؤمتر  جنيف،  و�لثقافة، 

�مل�رسية للمناهج وطرق �لتدري�س. 
ومن خالل عمل �لباحث يف �لإ�رس�ف على طلبة �لرتبية �لعملية تر�سخت لديه �لقناعة 
باأن هناك م�سكلة يف �لتطبيق �لعملي ملا در�سوه نظريًا، ولذلك �أر�د �لباحث �أن يتعرف �إىل 
مدى ��ستمر�ر تلك �مل�سكلة، وهل تتفاوت من طالب لآخر )وفق متغري �لتح�سيل �لأكادميي 
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جديرة  ظاهرة  فهي  وبالتايل  لتخ�س�س؟  تخ�س�س  ومن   ، �لجتماعي(  �لنوع  ومتغري 
بالدر��سة، مما دفع �لباحث ملتابعة طلبته يف �أثناء �لرتبية �لعملية لتقومي م�ستوى �أد�ئهم 
–طالبات( ومتغري �لتخ�س�س )�أدبي  لالأن�سطة �ل�سفية وعالقة ذلك مبتغري �جلن�س )طالب 

– علمي( .

مشكلة الدراسة: 
لالأن�سطة  �لريموك  جامعة  يف  �ملعلم  �لطالب  �أد�ء  م�ستوى  يف  �لدر��سة  م�سكلة  تتمثل 

�ل�سفية وعالقته ببع�س �ملتغري�ت وذلك من خالل الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
ما م�ستوى �أد�ء �لطالب �ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية؟ . 1
ما عالقة م�ستوى �أد�ء �لطالب �ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية مبعدله �لرت�كمي؟ . 2
�أد�ء . 3 )α = 0.05( يف متو�سط  �إح�سائية عند م�ستوى  هل توجد فروق ذ�ت دللة 

�لطالب �ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية تعزى �إىل متغري �جلن�س )طالب، طالبات( ؟ 
�أد�ء . 4 متو�سط  يف   )α = 0.05( هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى

�لطالب �ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية تعزى �إىل متغري �لتخ�س�س يف �لبكالوريو�س )علمي، �أدبي(؟ 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�صة يف الآتي: 

تعالج �لدر��سة مو�سوعًا مهمًا وهو �لأد�ء �ل�سفي لدى �لطالب �ملعلمني، و�لذي مل . 1
ي�سبق �أن تعر�ست در��سات �أخرى لدر��سته، وبخا�سة يف حمافظة �ربد �لأردنية، وذلك يف 

حدود علم �لباحث.
خالل . 2 من  �لعملية  �لرتبية  برنامج  تطوير  يف  �لدر��سة  هذه  ت�سهم  �أن  �ملتوقع  من 

تطوير ��ستمارة �لتقومي �ملعتمدة يف �لربنامج يف �سوء �لنتائج �لتي �ستتمخ�س عنها هذه 
�لدر��سة.
�إعد�د . 3 بر�مج  على  �لقائمني  تزويد  يف  �لدر��سة  هذه  نتائج  ت�سهم  �أن  �ملتوقع  من 

�ملعلم بتغذية ر�جعة، لإعادة �لنظر يف متطلبات بر�مج �إعد�د �ملعلم يف �لكليات و�جلامعات 
�لأردنية.

حدود الدراسة: 
�لعلمية  �لتخ�س�سات  من  وطالباتها  �لر�بعة  �ل�سنة  طالب  على  �لدر��سة  �قت�رست 
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جامعة  يف  و�لآد�ب  و�لرتبية  �لعلوم  لكليات  �لعملية  �لرتبية  مل�ساق  �مل�سجلني  و�لأدبية 
�لريموك للعام �لدر��سي )2014-2013( .

مصطلحات الدراسة: 

م�صتوى الأداء ال�صفي:  ◄
يتبنى �لباحث تعريف عفانة وحمد�ن تعريفًا �إجر�ئيًا: 

وهو موؤ�رس نوعي يدل على �إجر�ء�ت �ملعلم وحتركاته د�خل �لبيئة �ل�سفية، �سو�ء كان 
للمناخ  توفريه  �أم  معهم،  تو��سله  �أم  �ل�سفية  وم�ساركته  طلبته  مع  تفاعله  حيث  من  ذلك 
�أم طرح  �أ�ساليب تدري�سية فعالة،  �أم ��ستخد�م  �ل�سفي وتزويد �ملتعلمني بالتغذية �لر�جعة، 
�أ�سئلة �سفية منا�سبة، �أم غريها من �ملوؤ�رس�ت �لتي ميكن مالحظتها د�خل �لبيئة �ل�سفية.

)عفانة وحمد�ن، 2005( 
الأن�صطة ال�صفية:  ◄

للدر�س بدء�ً  �لدر��سية من خطو�ت تطبيقية  هي كل ما يقوم به �ملعلم خالل �حل�سة 
و�أ�ساليب  �لتعليمية  �لو�سائل  وتوظيف  �لتعلمية،  �لتعليمية  بالإجر�ء�ت  ومرور�ً  بالتمهيد 
�لتقومي �ملنا�سبة و�لتعزيز و�نتهاًء بغلق �لدر�س من �أجل حتقيق �لأهد�ف �لتعليمية �ملن�سودة.

الطالب املعلم:  ◄
يف   )2014  ،2013( �لدر��سي  للعام  �لعملية  �لرتبية  مل�ساق  م�سجل  طالب  كل  هو 
�لرتبية  مبمار�سة  ويقوم  �لأردن،  �لريموك/  جامعة  يف  و�لآد�ب،  و�لرتبية  �لعلوم  كليات 

�لعملية ملهنة �لتدري�س يف �ملدر�سة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- إعداد املعلم

نوعية  على  كبري،  حد  �إىل  تعتمد،  تعليمية  موؤ�س�سة  �أي  كفاءة  �أن  �لرتبية  رجال  يرى 
�أي حت�سني  و�أن  �لنظام،  هذ�  �أهم مدخالت  �أنهم  �عتبار  على  فيها  يعملون  �لذين  �ملعلمني 
لنوعية �لتعليم يعتمد، قبل كل �سيء، على �ملعلمني �أكرث من �عتماده على �لتنظيم و�لإد�رة، 
وبدون  �إنه  حيث  �ملتو�فرة،  �ملادية  و�لإمكانات  �ملخططة،  و�ملناهج  �ل�ساحلة،  و�ملباين 

�ملعلمني �ملعدين �إعد�د�ً جيد�ً، و�ملوؤهلني تاأهياًل كافيًا، تفقد هذه �لعو�مل �أهميتها.
للتنبوؤ  �لأول  �مل�سدر  ي�سكل  �أنه  على  »�ملعلم«  �إىل  �لب�رسية  �لتنمية  علماء  وينظر 
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بناء  يف  �حلقيقية  �إ�سهاماته  خالل  من  وذلك  لالأمم،  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �حل�ساري 
�لب�رس، و�حلجم �لهائل �لذي ي�ساف �إىل خمزون �ملعرفة �سنويًا، وعربت نظرية »ر�أ�س �ملال 
�لب�رسي« عن ذلك �أنه كلما جنح �ملعلم يف زيادة �مل�ستويات �لتعليمية لطلبة �لأمة، �رتفعت 
بدوره  و�لذي  �لعام،  �لقومي  �لإنتاج  م�ستويات  ترتفع  ثم  ومن  �ملعرفة،  م�ستويات  معها 
ينعك�س على زيادة م�ستويات دخل �أبناء �لأمة، وزيادة �لرفاهة �لجتماعية.)غنيمة، 1996( 

جوانب اإعداد املعلم:  ●
�لأردنية  �إعد�د �ملعلمني كافة يف �ململكة  لقد عنيت �جلامعات و�ملعاهد وموؤ�س�سات 
باإيجاد بر�مج تزوده  باإعد�د �ملعلم تخ�س�سيًا ومهنيًا وثقافيًا وتدريبيًا، وذلك  �لها�سمية 
باملعارف �لرتبوية و�لتعليمية، وتك�سبه �ملهار�ت �ملهنية من �أجل تفعيل قدر�ته ومو�هبه 

حتى يقوم بالدور �ملطلوب منه على �أكمل وجه.)�لطر�ونه، 2010( 
كما �أظهرت »در��سات كري« )Carr، 1993( �نعز�ل ما تقدمه بر�مج �إعد�د �ملعلمني 
عن �لو�قع �ملجتمعي، و�أ�سار �إىل �رسورة ربط �إعد�د �ملعلمني بالو�قع �لثقايف و�لجتماعي 
و�ملحلي، و�إىل �أهمية �حتو�ء هذه �لرب�مج على �لكفايات �ل�رسورية �لالزمة للقيام مبهنة 

�لتدري�س و�لعمل على تنميتها.
�حتو�ء  �رسورة  من   )Emporia، 1994( �أمبور�  جامعة  در��سات  �أكدته  ما  وهذ� 
بر�مج �إعد�د وتاأهيل �ملعلمني على جمموعة من �لكفايات �ل�رسورية �لالزمة ملز�ولة مهنة 
�لتدري�س، ومن بينها �لقدرة على �إعادة وتخطيط �لدرو�س، وتهيئة �لبيئة �ل�سفية �ملنا�سبة 

حلدوث �لتعلم.
الجتاهات احلديثة لإعداد املعلم:  ●

وحتدد نادية حممد )1999( تعدد �لجتاهات و�لفل�سفات �لتي �رتكزت عليها بر�مج 
�إعد�د �ملعلم �ملختلفة، وذلك لتعدد �لفل�سفات �لرتبوية �لتي تتبناها تلك �لدول، و�لتباين يف 
درجات تطورها و�إمكاناتها وظروفها، ونتيجة لذلك فقد تعددت وجهات �لنظر حول جو�نب 

�لإعد�د، وحماور �لرتكيز يف بر�مج �لإعد�د، و�سبل �لإعد�د وكيفيته.
�إىل  �لو�سول  بكيفية  يهتم  �لذي  »�لنف�سي«،  �لتقدمي  �لجتاه  �لجتاهات  هذه  ومن 
�ملعرفة، ويرى �أن �ملعارف �لنظرية تكت�سب قيمتها يف مدى �رتباطها مبجالت �لتطبيق، 
خالله  من  �لذي  �لو�سط  باعتباره  �لتطبيقي  �جلانب  على  �لجتاه  هذ�  يف  �لرتكيز،  فكان 

يتو�سل �لفرد �إىل تلك �ملعارف.
وهناك �جتاه �آخر �أعطى �لأولوية للمعارف ذ�تها كما �أنتجها �لعلماء و�ملتخ�س�سون 
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ور�أى �أن هذه �ملعارف لها قيمة يف حد ذ�تها، و�أنها �سابقة على �ملو�قف �لعلمية و�لتطبيقية، 
بل تعمل على ت�سكيلها وتطويرها، ويطلق على هذ� �لجتاه »�لجتاه �لأكادميي«.

�لتز�مه  �أو  �لفرد  خ�سوع  بعدم  ينادي  �لذي  �ل�سخ�ساين«  »�لجتاه  هو  ثالث  و�جتاه 
�لتي تو�جهه، حيث  للفرد يف �ملو�قف  �لبديهية  �ل�ستجابات  �سابقة، ويوؤكد على  مبعارف 
تن�ساأ هذه �ل�ستجابات من تفاعل �لفرد و�حتكاكه مبو�قف عملية هي ما يطلق عليه �جلانب 

�لتطبيقي دون �جلانب �لنظري.
�لأ�ساليب  على  توؤكد  و�لتي  �لكفايات،  �أ�سا�س  على  �ملعلم  �إعد�د  حركة  وهناك 
�لتكنولوجية �ملتقدمة، وتوظيفها يف عملية �كت�ساب �ملعلم للكفايات �لتعليمية �ملطلوبة، 

و�لتي حددت �سابقًا.
)يا�سني، 2004( .

اأ�صا�صيات ينبغي مراعاتها يف برامج اإعداد املعلم:  ●
�لقاهرة:  �لتا�سع،  �لعلمي  )�ملوؤمتر  �أو�سى  و�ملناق�سات  و�لبحوث  �لندو�ت  خالل  من 
�جلمعية �مل�رسية �لعامة للمناهج وطرق �لتدري�س، 1997م( اأنه ينبغي مراعاة ما ياأتي 

يف اأ�صا�صيات برنامج اإعداد املعلم: 
ير�عى يف �ملو�د �لرتبوية �لتكامل و�لوظيفة مع تقليل ن�سبتها يف �لربنامج. -
تدريب  - يف  �حلديثة  �لتكنولوجيا  ��ستخد�م  مر�عاة  مع  �لعملية  بالرتبية  �لهتمام 

�لطالب.
�لهتمام باملو�سوعية يف بطاقات �ملالحظة. -
�لهتمام بتعليم �ملو�د �لثقافية �لعامة، وبالذ�ت �للغات �لأجنبية. -
�لعمل على �أن يقوم �لطالب/ �ملعلمون مب�رسوعات بحثية ي�رسف عليها �لأ�ساتذة  -

يف �لتخ�س�سات �ملختلفة.
�لربط بني �ملو�د �لرتبوية �لتي تدر�س و�لرتبية �لعملية. -
�أن  - �لدر��سات  معظم  �أثبتت  �إذ  �ملعلم،  �إعد�د  برنامج  يف  با�ستمر�ر  �لنظر  �إعادة 

�مل�ستجد�ت �لرتبوية تتطلب د�ئمًا �إعادة �لنظر فيما هو موجود.

األطر العامة لفلسفة إعداد املعلم: 

لتو�كب  �لأف�سل  �إىل  به  لت�سل  �جلامعة  على  �ملعلم  باإعد�د  �لهتمام  م�سوؤولية  تقع 
الأطر  بع�س  �إعد�ده �جلديدة �ملعا�رسة �لتي تبني ول تهدم.ويوجز كت�س )2001(  بر�مج 
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العامة لأهداف فل�صفة اإعداد املعلم على النحو الآتي: 
�أن يكت�سب �لطالب �ملعلم روح �لتغيري و�لتجديد و�لقدرة على �لتفكري �لعلمي.. 1
�أن يكت�سب �لطالب �ملعلم فن �إد�رة �حلو�ر باعتباره موجهًا ومر�سد�ً ولي�س ملقنًا.. 2
�أن يكت�سب �ل�سمري �ملهني من خالل ممار�سة �لرتبية �لعملية، وذلك بالقيام بخلق . 3

مز�ج تعلمي للطالب، و �إتاحة �كت�ساب �ملعلومات، �إتاحة �لوقت لهم لال�ستك�ساف ورفع بنية 
 )Stewart، 1993(.مدركاتهم

�أن يكت�سب �لطالب �ملعلم مهارة كيف نعلم؟ How to teach? من خالل تنمية . 4
What to teach أ�سلوب �لتفكري �ل�سليم وماذ� نعلم؟�

�أجريت . 5 بحوث  نتائج  من  و�مل�ستمدة  �لعامة  بالأدو�ر  �ملعلم  �لطالب  يطلع  �أن 
كمبدع. �أ�ساليبه،  من  متمكن  كمر�سد  كمتعلم،  كباحث،  �ملعلم  �أن  وهي  �ملعلم،  على 

 )John، Berverley، 1995(
و��ستخد�م . 6 �لتقومي،  �أ�ساليب  ��ستخد�م  على  �لقدرة  �ملعلم  �لطالب  يكت�سب  �أن 

�لتكنولوجيا يف �لتعليم، وينوع يف �أ�ساليب تدري�سه للطالب.
�أن يكت�سب �لطالب �ملعلم مهار�ت �لتدري�س �ملختلفة كالتمهيد، وحتقيق �لأهد�ف . 7

�ل�سلوكية، وطرح �لأ�سئلة �ل�سفية، وتنويع �ملثري�ت وذلك من خالل �إعد�ده.
برنامج الرتبية العملية يف جامعة الريموك:  ●

لقد جاء برنامج �لرتبية �لعملية يف جامعة �لريموك، بهدف رفع �سوية �لطالب �ملعلم 
من �لناحية �لعملية �إىل جانب �لناحية �لنظرية؛ حيث �إنه يتيح �لفر�سة �أمام �لطالب �ملعلم 
بتطبيق �لأفكار و�لنظريات �لرتبوية �لتي در�سها يف �مل�ساقات �لنظرية، و�كت�ساب مهار�ت 

�لتدري�س يف مو�قف فعلية، من خالل �لتفاعل �ملبا�رس مع �لتالميذ و�ملناهج �ملدر�سية.
حيث يت�صمن برنامج الرتبية العملية ما ياأتي: 

�لتدري�س �لفعلي يف �ملد�ر�س، �سمن ظروف ومناخات تعليمية منا�سبة، ملدة ف�سل . 1
در��سي كامل.

ح�سور ور�سة عمل �أ�سبوعية يف �جلامعة، مع �مل�رسف، لتد�ر�س م�سكالت و�سعوبات . 2
�لرتبية �لعملية، حيث يقدم �مل�رسف �لدعم �لفني �لالزم.
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اأهداف الرتبية العملية يف جامعة الريموك:  ●
تهدف الرتبية العملية اإىل حتقيق ما ياأتي: 

�لتدري�س . 1 مهنة  فيه  �سيمار�س  �لذي  �ملدر�سي  �ملناخ  على  �ملعلم  �لطالب  تعويد 
م�سار  حتكم  �لتي  و�ملتغري�ت  �ملجتمعية،  �أو  �ملحلية  كافة:  �ملختلفة  وتفاعالته  باأبعاده 
�لطالب  �لتي قد توؤثر يف فاعلية وجناح  �لطارئة  �لتعليمية، و�لتكيف مع �لظروف  �لعملية 

ات �لتعليمية و�لإد�رية �ملنوط به �لقيام بها. �ملعلم يف ممار�سته للمهمَّ
تنمية �لجتاهات �لإيجابية نحو مهنة �لتدري�س وتعديل �لجتاهات �ل�سلبية منها.. 2
تنمية �لكفاء�ت �ملهنية و�ل�سخ�سية للطالب كمعلمني، حتى يتمكنو� من �أن ي�سبحو� . 3

يف �مل�ستقبل معلمني �أكفاء.
تكوين �حل�س �ملهني لديهم كمعلمني بقدر �لإمكان وتفادى �مل�سكالت �لتي يو�جهها . 4

�ملعلمون �جلدد غري �ملعدين �إعد�د�ً تربويًا.
تطبيق وترجمة �لأ�س�س �لنظرية �لتي تلقاها �لطالب �ملعلمون �إىل مو�قف تعليمية، . 5

متكنهم من تنمية �لكفاء�ت �لأ�سا�سية لديهم كمعلمني.
�كت�ساب مهار�ت �لنقد و�لتقومي �لذ�تي و�لبناء حتت ظروف طبيعية وتنمية مهار�ت . 6

�لطالب �ملعلمني و��ستعد�د�تهم.
�إتاحة �لفر�سة للطالب �ملعلمني ملمار�سة �لتعامل �ملنتج مع �أولياء �أمور �لتالميذ . 7

�أو غريهم من �ملو�طنني، مبا ي�سهم يف حتقيق �لتعاون �ملثمر ل�سالح �سري �لعملية �لرتبوية.
تنمية قدر�ت �لطالب �ملعلمني على �لتعامل مع قو�عد و�إجر�ء�ت �لتنظيم �ملدر�سي . 8

وحتمل �مل�سئوليات و�أد�ء �أدو�ر �ملعلم �ملختلفة د�خل �لتنظيم �ملدر�سي.
اتهم:  ● اأدوار امل�صاركني يف برنامج الرتبية العملية يف جامعة الريموك ومهمَّ

ات الطالب املعلم: أ.  مهمَّ
Ú  ات �لتدري�سية و�لتدريبية �سو�ء د�خل �ملدر�سة �أو بالكلية يف ور�س �أد�ء جميع �ملهمَّ
�لعمل.
Ú .إعد�د ملف �سامل جلميع �لتقارير وبطاقات �ملالحظة وحتليل �ملو�قف �لتدري�سية�
Ú  ً�وم�سدر للتالميذ  قدوة  يظل  حتى  �ل�سلوك  ولطف  �ملظهر  ح�سن  على  �ملحافظة 

لحرت�مهم وتقديرهم.
Ú  حل�سور� ذلك  يف  مبا  �لتدري�س  هيئة  لع�سو  �ملخ�س�س  �لكامل  بالدو�م  �للتز�م 
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�ل�سباحي و�لن�رس�ف عند نهاية �لدو�م �لر�سمي، و�لتن�سيق �مل�ستمر مع مدير �ملدر�سة ب�ساأن 
�أية ��ستثناء�ت يف هذ� �ملجال.

Ú  جلهد� بذل  مع  �لتدري�سية  �لهيئة  و�أع�ساء  و�ملوجه  �ملدر�سة  مدير  مع  �لتعاون 
لال�ستفادة من خرب�تهم.

Ú  أو� �لتعايل  عن  و�لبتعاد  و�جلدية  �لحرت�م  من  �أ�س�س  على  �لطلبة  مع  �لتعاون 
�لتب�سيط �لز�ئد معهم.

Ú  لتحلي بالعقل �ملتفتح و�لت�رسف �ملرن، �لأمر �لذي ي�ساعده على �لتاأقلم مع �لبيئة�
�ملدر�سية �لتي يعمل فيها.

Ú  لذي� �لنقد  تلقيه  لدى  �لقلق  �أو  �لنزعاج  يظهر  ل  و�أن  �لنف�س  �سبط  على  �لقدرة 
يوجهه �لآخرون لأد�ئه.

Ú  ب�ساأن �لأ�سا�سية  �لعملية لتدوين �ملعلومات  �ل�ستعانة بكر��سات خا�سة بالرتبية 
�لتوقيت �ملخ�س�س للح�س�س طو�ل �ليوم، وكذلك تدوين �لعطالت �لر�سمية و�أ�سماء جميع 
فرتة  خالل  �إليه  �ملوكل  بالعبء  �خلا�سة  و�ملعلومات  �ملعلم  �لطالب  معهم  يتعامل  من 
�أ�سماء، وحتديد  ت�سجيل  �إىل  �إ�سافة  �مل�ساهدة،  �أثناء  يدونها  �لتي  �ملالحظات  ثم  �لتدريب، 
مثل:  �لفعال  �لتدري�س  يف  ت�ساعده  �أن  ميكن  �لتي  �ملختلفة  �لتعليمية  �ملو�د  جميع  نوعية 
و�لأجهزة  �حلا�سوب  وبر�مج  و�ل�سور  و�ل�سفافيات  و�ل�رس�ئح  و�لنماذج  و�ملر�جع  �لأفالم 

وغريها.وحتديد �أماكن تو�جدها وكيفية �حل�سول عليها.
Ú  لقيام بامل�ساهدة �ملربجمة خالل �ملرحلة �لأوىل من �لرتبية �لعملية، ومناق�سة ما�

ي�ساهده مع �مل�رسف.
Ú  مل�ساركة يف عملية �لتدري�س على نحو متدرج متهيد� لتوىل �مل�سئولية �لكاملة عن�

�لرتبية �لعملية.
Ú  إىل ح�سة م�ساهدة� �لأقل بالإ�سافة  �ليومي �ملكون من ح�ستني على  �لعبء  �أد�ء 

مدير  له  يوكلها  ن�ساط  بح�سة  يقوم  كما  �لتدريب،  فريق  �أع�ساء  �أحد  مع  نقا�س  وح�سة 
�ملدر�سة �أو يقوم بعمل و�سائل تعليمية.

Ú  لتن�سيق مع �ملوجه ب�ساأن �لعبء �لذي يقوم بتنفيذه مع و�سع خطة مف�سلة للدر�س�
ه، ومناق�سة هذه �خلطة مع �ملوجه كلما �أمكن بحيث ت�ستمل �خلطة على �لأهد�ف  �لذي يعدُّ

�ل�سلوكية وكذلك على �ملحتوى و�لو�سائل و�لأن�سطة و�أنو�ع �لتقومي �ملنا�سبة للدر�س.
Ú  مناق�سة �لأد�ء �لتدري�سي مع �ملوجه �أو �مل�رسف وقد يح�رس �لنقا�س، وي�ساهم فيه
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�لطلبة �ملعلمون �لآخرون �ملوجودون يف �ملدر�سة، وير�عى يف �لنقا�س �أن يتناول �لو�سف 
�ملو�سوعي للدر�س و�أد�ء �لطالب �ملعلم.

ات امل�رشف اجلامعي: ب.  مهمَّ
�لأكادميي يف  �لخت�سا�س  �أ�سا�سية هي  قاعدة  �جلامعي على  �مل�رسف  ترتكز مهمة 
�ملناهج وطرق �لتدري�س، وهو �ملرجع �لنظري �لأكادميي �لذي ي�ستند �إليه �لطالب �ملعلم يف 
حقل تخ�س�سه كما �أنه �مل�سدر �لذي يحفز �لطالب �ملعلم على تقييم �أد�ئه يف �سوء �كت�ساف 

�لعالقة بني �لنظرية و�لتطبيق وميكن اإجمال مهماته يف النقاط الآتية: 
Ú  ي�سكل �مل�رسف �جلامعي حلقة �لو�سل بني كلية �لرتبية من جهة وبني مدير �ملدر�سة

و�ملوجه من جهة �أخرى، ولذ� فاإن تعاونه مع �لقائمني على �لتدريب يف �ملد�ر�س �مل�سيفة 
ي�سهم ب�سكل كبري يف �إجناح برنامج �لرتبية �لعملية.

Ú  نحو �ملعلم  �لطالب  لدى  �إيجابية  �جتاهات  تكوين  على  �جلامعي  �مل�رسف  يعمل 
مهنة �لتعليم.

Ú .تنفيذ ومتابعة �أد�ء �لطالب يف ور�س �لعمل �ملت�سلة مبهار�ت �لتدري�س
Ú  حول �لر�جعة  بالتغذية  لتزويدهم  �مل�سيفة  مد�ر�سهم  يف  �ملعلمني  �لطلبة  يزور 

حلها  حماول  عامة،  ب�سفة  م�سكالتهم  ب�ساأن  �ملعلمني  �لطلبة  مع  يتد�ول  كما  �أد�ئهم، 
بالتعاون مع مدير �ملدر�سة و�ملوجه.

Ú  للطلبة و�ملوجة  �ملدر�سة  مدير  يقدمها  �لتي  و�لتعليمات  �لإر�ساد�ت  على  يطلع 
�ملعلمني وخا�سة �ملتعلقة باأنظمة �ملدر�سة و�لأن�سطة �ل�سفية.

Ú  يتعاون مع �ملوجه �ملخت�س حول �لأمور �ملتعلقة بالعملية �لتعليمية كافة، �سو�ء
كان ذلك من حيث �لتخطيط �أم و�سع �لأهد�ف �أم تنفيذ �لدر�س �أم تقوميه جتنبًا ملا قد ين�ساأ 

لدى �لطالب �ملعلم من تباين يف �أ�ساليب �لتوجيه.
Ú  ملد�ر�س �مل�سيفة، وحماولة� �لعملية وم�سكالتها يف  �لرتبية  يتعرف على ق�سايا 

معاجلتها ما �أمكن، و�طالع مكتب �لرتبية �لعملية وق�سم �ملناهج على ذلك.
Ú  مع ين�سجم  مبا  عليهم  �لإ�رس�ف  يتوىل  �لذين  �ملعلمني  �لطلبة  تقومي  يف  ي�سرتك 

تعليمات ق�سم �ملناهج من خالل �لطالع على ملف �لطالب �ملعلم، وتقدير جناحه.

الدراسات السابقة: 

اجتهد العديد من الباحثني يف تقومي الأداء التدري�صي للطالب املعلمني خالل 
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الرتبية العملية ومن هذه الدرا�صات: 
در��سة عفانة وحمدان (2005) : و�لتي هدفت �إىل �لتعرف �إىل م�ستوى �لأد�ء �لتدري�سي 
للمعلمني، و�لك�سف عن نوعية �لعالقة بني م�ستوى �لأد�ء �ل�سفي ملعلمي �ملرحلة �لإعد�دية 
وحت�سيل طلبتهم، وكذلك �لتعرف �إىل دللة �لفروق يف م�ستوى �لأد�ء �ل�سفي طبقًا ملتغري�ت 
�لباحثان  �تبع  �لطلبة.�إذ  وجن�س  �لتدري�س،  وطريقة  �ملادة،  ونوعية  �لدر��سي،  �ل�سف  عدة: 
��ستخد�م بطاقة  �لدر��سة من )137( ف�ساًل، ومت  �لتحليلي، وتكونت عينة  �لو�سفي  �ملنهج 
�أبعاد. �ستة  على  موزعة  فقرة   )32( من  تكونت  حيث  �ل�سفي،  �لأد�ء  لر�سد  �ملالحظة 
و��ستخدم �لباحثان �ملتو�سطات �حل�سبية، �لنحر�فات �ملعيارية، و�ختبار�ت “ت”، وحتليل 
�أن  �إىل  �لدر��سة  وتو�سلت  �لدر��سة،  �أ�سئلة  عن  لالإجابة  �سيفيه  و�ختبار  �لأحادي،  �لتباين 
�مل�ستوى �ملقبول تربويًا،  لي�ست على  �ل�سفية،  و�لإد�رة  �ل�سفي،  �لر�جعة، و�ملناخ  �لتغذية 

ول توجد فروق يف �لأد�ء �ل�سفي طبقًا ملتغري �مل�ستوى �ل�سفي.
�لعملية  �لرتبية  برنامج  تقومي  �إىل  فقد هدفت   :  (2004) والتمار  اجل�صار  در��سة  �أما 
بكلية �لرتبية جامعة �لكويت من خالل ��ستطالع ر�أي �لطلبة �ملعلمني، وحاولت �لإجابة عن 

�ل�سوؤ�لني �لآتيني: 
ما ر�أي �لطلبة �ملعلمني يف برنامج �لرتبية �لعملية؟ . 1
ما �ل�سعوبات �لتي تو�جه �لطلبة �ملعلمني يف �أثناء �أد�ئهم للرتبية �لعملية؟ . 2

�أعدَّ �لباحثان ��ستبانة ��ستملت على )50( فقرة موزعة على  �أهد�ف �لدر��سة  لتحقيق 
�ستة حماور رئي�سة.وتكونت عينة �لدر��سة من )221( طالبًا وطالبة من �مل�سجلني يف مقرر 
�لرتبية �لعملية يف �لف�سل �لدر��سي �لأول للعام �جلامعي )2000/ 2001( ، وخل�ست �أهم 
نتائج �لدر��سة �إىل �أن �لدور �لوظيفي �لذي يقوم به مركز �لرتبية �لعملية و�لإد�رة �ملدر�سية 
�ملحاور  �أكرث  من  �لعملية  �لرتبية  فرتة  �أثناء  يف  �ملكت�سبة،  �مليد�نية  �لرتبوية  و�خلرب�ت 
�سعفًا يف برنامج �لرتبية �لعملية، بح�سوله على �أقل �ملتو�سطات �حل�سابية باملقارنة مع 
حماور توظيف �ملعلومات و�ملهار�ت �لتدري�سية، ودور كل من �مل�رسف �ملحلي و�مل�رسف 

�خلارجي.
�لرتبية  �أد�ء طلبة م�ساق  تقومي  �إىل  فقد هدفت   :  (1999) وحماد  العاجز  در��سة  �أما 
�لعملية من وجهة نظر �ملديرين و�ملعلمني، وبلغت عينة �لدر��سة )179( طالبًا وطالبة من 
�جلامعة �لإ�سالمية وجامعة �لأزهر، بن�سبة مئوية )29%( من جمتمع �لدر��سة �ملكون من 
�أن متو�سط �لبعد �لأول )�خل�سائ�س �ل�سخ�سية  �إىل  600 طالب وطالبة، وتو�سلت �لدر��سة 
و�ملهنية( �أعلى متو�سط مقارنة بالأبعاد �لثالثة �لتي جاءت متقاربة، و �أن تقدير�ت �ملديرين 
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جاءت  و�لأزهر(  )�لإ�سالمية  �جلامعتني  يف  �لطلبة  لأد�ء  �مل�سيفني  و�ملعلمني  و�ملدير�ت 
متقاربة، بينما وجدت بع�س �لفروق يف بع�س �لفقر�ت �لأخرى، كما �أظهرت �لدر��سة عدم 
وجود فروق د�لة �إح�سائيًا تعزى ملتغري �جلن�س يف �أد�ء �لطلبة، بينما وجد بع�س �لفروق 

تعزى ملتغري �لتخ�س�س ل�سالح طلبة �لعلوم.
د�خل  �لتدري�س  فاعلية  م�ستوى  تقومي  �إىل   :  (1996) البابطني  در��سة  هدفت  كذلك 
�لباحث  ��ستخدم  �سعود.وقد  �مللك  جامعة  بالريا�س  �لرتبية  كلية  لطالب  �ل�سف  غرفة 
بطاقة مالحظة توكمان، حيث ترجمها من �للغة �لإجنليزية �إىل �للغة �لعربية و�أجريت هذه 
�لدر��سة على عينة من )42( طالبًا متدربًا، منهم )18( طالبًا متميز�ً ح�سلو� على معدلت 
�أ�سل )5( و�لباقون )24( طالبًا غري متميزين، ح�سلو�  �أكرث من )4( درجات من  تر�كمية 
على معدلت تر�كمية �أقل من 2.75 من �أ�سل 5 درجات، وقد �أ�سفرت �لدر��سة عن �أن م�ستوى 
فاعلية �لتدري�س لدى طالب �لرتبية �مليد�نية يت�سف بالإيجابية ب�سكل عام طبقا لبطاقة 
توكمان �ملعدلة، و�أنه ل توجد فروق بني درجات �لطالب �ملتميزين وغري �ملتميزين فيما 
يخت�س بفاعلية �لتدري�س، ول توجد فروق بني درجات �لطالب �ملتميزين وغري �ملتميزين 
يف حماور �لبطاقة �لتالية: �لإبد�ع، و�ل�سيطرة على �ملوقف �لتعليمي، و�لتنظيم يف �ل�سلوك، 

ورقة �مل�ساعر.
�لطالب/  درجة  بني  �لعالقة  حتديد  �إىل  هدفت  فقد   :  (1995) البثيتي  در��سة  �أما 
�ملعلم يف مقرر�ت طرق �لتدري�س و�ملعدل �لرت�كمي و�لعبء �لتدري�سي، وعدد �لف�سول �لتي 
�أم�ساها �لطالب، و�لدرجة �لتي يح�سل عليها يف �لرتبية �لعملية بجامعة �أم �لقرى، وكانت 
عينة �لدر��سة )50( طالبًا من طالب �لرتبية �لعملية، و�أ�سفرت نتائج �لدر��سة عن �أن جميع 

�لعو�مل �ملذكورة لها عالقة �إيجابية مع درجة �لطالب يف مادة �لرتبية �لعملية.
�أما در��سة احلبيب واحلبيب (1994) : فقد هدفت �إىل تقومي برنامج �لرتبية �لعملية 
جامعة  �لرتبية  بكلية  �لعملية  �لرتبية  مركز  عليه  ي�رسف  �لذي  �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  يف 
يف  و�ل�سعف  �لقوة  جو�نب  �إىل  للتعرف  وذلك  1994م،  �لدر��سي1993م،  للعام  �لكويت 
و�إناثًا ذوي  “127” فرد�ً من �لرتبويني ذكور�ً  هذ� �لربنامج، وقد تاألفت عينة �لبحث من 
�لهتمام بربنامج �لرتبية �لعملية، وممن ي�سغلون وظيفة م�رسف حملي، وم�رسف متدرب، 
وناظر مدر�سة، وقد ك�سفت �لنتائج �أحكامًا م�سجعة من جانب �أفر�د �لعينة تعك�س مدى فائدة 

��ستمر�رية �لتدريب �مليد�ين يف برنامج �لرتبية �لعملية.
على  �لتدريب  �أثر  تو�سيح  �إيل   Kim & Donald  :  (1992) كامي  در��سة  هدفت  كما 
�ملعلمني قبل �خلدمة ليكونو� معلمني جيدين يف �أثناء عملية �لتدري�س، وبيان �أن �ملعلمني 
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�لر�سا  �لقدرة على منح طالبهم  لديهم  �أن  و  �أف�سل  �ملتدربني قادرون على تخريج طالب 
جتريبية  جمموعة   )17( منهم  كان  بحيث  معلما   )73( �لدر��سة  عينة  وبلغت  �لتعليمي، 
و�لباقي جمموعة �سابطة، وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �لتدريب له �أثر يف زيادة قدرة �ملعلمني 

على تدري�س طالبهم بطريقة �أف�سل.

تعقيب على الدراسات السابقة: 
با�صتعرا�س الدرا�صات ال�صابقة ميكن حتديد بع�س املوؤ�رشات على النحو الآتي: 

�أجريت جميع �لدر��سات على �لطالب �ملعلم يف فرتة �لرتبية �لعملية، بغ�س �لنظر  ♦
عن �ختالف �مل�سمى.

يف  ♦ تقاربت  �لدر��سات  غالبية  فاإن  �لتطبيق،  بلد  �أو  �لدر��سة  عينات  �ختالف  رغم 
نتائجها من حيث عدم وجود فروق يف �لأد�ء تبعًا ملتغري �جلن�س مثل در��سة �لعاجز وحماد 

. )1999(
تو�سلت بع�س �لدر��سات �إىل عدم وجود فروق يف م�ستوى �أد�ء �لطالب �ملعلم تبعًا  ♦

كدر��سة  �لدر��سي  �ل�سف  متغري  �أو   ،  )1996( �لبابطني  كدر��سة  �لرت�كمي  �ملعدل  ملتغري 
عفانة وحمد�ن )2005( .

�أ�سفرت نتائج �لدر��سات �ل�سابقة عن وجود فروق يف �لأد�ء تبعًا ملتغري �لتخ�س�س،  ♦
وذلك ل�سالح �لتخ�س�سات �لعلمية كدر��سة �لعاجز وحماد )1999( .

كامي  ♦ كدر��سة  و�لأد�ء  �لتدريب  على  بالرتكيز  �ل�سابقة  �لدر��سات  بع�س  �أو�ست 
. )Kim، 1992(

�لدر��سات  ♦ فبع�س  �لدر��سة،  لأدو�ت  ��ستخد�ماتها  يف  �ل�سابقة  �لدر��سات  تباينت 
��ستخدمت �ل�ستبانات مثل در��سة �جل�سار و�لتمار )2004( وبع�سها �لآخر ��ستخدم بطاقة 
�ملالحظة كدر��سة عفانة وحمد�ن )2005( ، ودر��سة �لبابطني )1996( ، وذلك ح�سب هدف 
�لدر��سة يف حني ��ستخدمت �لدر��سة �حلالية بطاقة مالحظة ملالحظة �أد�ء �لطلبة �ملعلمني.

ركزت �لدر��سة �حلالية للتعرف �إىل م�ستوى �لأن�سطة �ل�سفية �لتي مل تتحدث عنها  ♦
�لريموك يف  �أُجريت يف جامعة  �لدر��سة  �أن هذه  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سابقة  �لدر��سات  �أي من 
�لأردن ومل ي�سبق يف حدود علم �لباحث �أن مت �لقيام باأي در��سة م�سابهه لها �سمن حمافظة 

�ربد و�لتي تتبع لها �جلامعة.
وا�صتفادت الدرا�صة احلالية من الدرا�صات ال�صابقة فيما ياأتي: 
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��ستفاد �لباحث يف �إعد�د بطاقة �ملالحظة �خلا�سة بالدر��سة �حلالية.. 1
�لرجوع لالإطار �لنظري مبا ينا�سب �لدر��سة �حلالية.. 2
�ل�ستفادة من تعريف �مل�سطلحات ل�سوغ م�سطلحات �لدر��سة �حلالية.. 3
حتديد �أ�ساليب �ملعاجلة �لإح�سائية �ملنا�سبة للبيانات ذ�ت �ل�سلة بنتائج �لدر��سة . 4

�حلالية.

إجراءات الدراسة: 

الدرا�صة  اأ�صئلة  عن  لالإجابة  اتبعت  التي  لالإجراءات  و�صفاً  اجلزء  هذا  يت�صمن 
وت�صمل: 

منهج الدراسة: 

�تبع �لباحث �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي بهدف تقومي م�ستوى �أد�ء عينة �لبحث لالأن�سطة 
�ل�سفية يف �أثناء �لتدريب �مليد�ين.

جمتمع الدراسة: 

�لعلوم  بكليات  �لر�بعة  �ل�سنة  يف  �ملعلمني  �لطلبة  جميع  من  �لدر��سة  جمتمع  تكون 
يف  يتدربون  و  �لعملية  �لرتبية  مل�ساق  �مل�سجلني  �لريموك  جامعة  يف  و�لآد�ب  و�لرتبية 

مد�ر�س مدينة �ربد �لأردنية، ويبلغ عددهم )600( �ستمائة طالب وطالبة.

عينة الدراسة: 

تكونت عينة �لدر��سة من )60( طالبًا وطالبة من طلبة �ل�سنة �لر�بعة �مل�سجلني مل�ساق 
�لكلي  �ملجتمع  من   %10 ن�سبة  �لعينة  ومتثل  ع�سو�ئية  بطريقة  �ختريو�  �لعملية،  �لرتبية 
للدر��سة، ومن ثم �ختري  )30( طالبًا وطالبة من �لتخ�س�سات �لعلمية و )30( طالبًا وطالبة 

من �لتخ�س�سات �لأدبية و�لإن�سانية بطريقة ق�سدية من حيث �لتخ�س�س.
و�جلدول �لآتي يو�سح ذلك:- 

اجلن�سعدد الطالبالتخ�ص�سالكلية

كلية �لعلوم
1- تكنولوجيا �لتعليم

2- �لعلوم
3- �لريا�سيات

10
10
10

5 ذكور، 5 �إناث
5 ذكور، 5 �إناث
5 ذكور، 5 �إناث
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اجلن�سعدد الطالبالتخ�ص�سالكلية

كليتي �لآد�ب و�لرتبية
1- �للغة �لعربية
2- �لجتماعيات

3- �لتعليم �لأ�سا�سي

10
10
10

5 ذكور، 5 �إناث
5 ذكور، 5 �إناث
5 ذكور، 5 �إناث

6060املجموع

أداة الدراسة: 

بعد �لطالع على �لأدب �لرتبوي، و�لدر��سات �ل�سابقة ذ�ت �ل�سلة �ملبا�رسة ومن �أجل 
حتقيق �أهد�ف �لدر��سة، �أعدَّ �لباحث بطاقة مالحظة مكونة من )15( فقرة لتقومي �أد�ء �لطالب 
�ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية، وبعد عر�سها على جمموعة من �ملحكمني �ملتخ�س�سني من �أ�ساتذة 
كليات �لرتبية من من�سوبي ق�سم �ملناهج وطرق �لتدري�س فقد �أُجريت �لتعديالت �لتي �أو�سى 
بها �ملحكمون، حيث ُحذفت بع�س �لفقر�ت �سعيفة �ل�سلة باأهد�ف �لدر��سة، وتعديل بع�سها 
�لنهائية و�ملكونة من )13( فقرة ذ�ت  �لآخر، حتى خرجت بطاقة �ملالحظة يف �سورتها 

�سلة قوية باأهد�ف �لدر��سة.

صدق األداة: 

من  جمموعة  على  �لأولية  �سورتها  يف  ُعر�ست  �ملالحظة  بطاقة  �سدق  من  للتاأكد 
�لت�ساق  من  �لتاأكد  مت  كما  �لبطاقة،  ُعدِّلت  �آر�ئهم  على  وبناًء  �ملتخ�س�سني،  �ملحكمني 

�لد�خلي وذلك كما يو�سحه �جلدول )1( .
الجدول (1) 

معامات ارتباط كل بند من بنود بطاقة الماحظة مع المجموع الكلي لها

الدللةمعامل الرتباطالفقرةالرقم

د�لة0.54ي�ستخدم و�سائل �لتقومي �ملختلفة1
د�لة0.60يعر�س �لو�سائل �لتعليمية �مل�ستخدمة يف �لوقت �ملنا�سب2
د�لة0.50يلتزم بخطو�ت �ل�سري يف �لدر�س3
د�لة0.58يربط بني معلومات �لتالميذ �ل�سابقة ومو�سوع �لدر�س �جلديد4
د�لة0.51يتيح فر�سة للتالميذ لطرح �أ�سئلتهم5
د�لة0.64ينوع يف �أ�ساليب �لتدري�س عامة )��ستقر�ء ��ستنتاج حتاور( 6
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الدللةمعامل الرتباطالفقرةالرقم

د�لة0.70ي�ستخدم �لو�سائل �لتعليمية �ملنا�سبة7
د�لة036ي�ستخدم �ل�سبورة �لطبا�سريية بكفاءة8
د�لة0.40يتاأكد من حتقيق �أهد�ف �لدر�س9
د�لة0.67يتمكن من حمتوي �ملو�د �لتي يقوم بتدري�سها10
د�لة0.72يربط بني �ملنهاج و�لبيئة �ملحيطة11
د�لة0.53يرثي �ملنهاج مبعومات خارجية12
د�لة0.43ي�ستفيد من ما در�سه نظريًا ويطبقه عمليًا13

يت�سح من �جلدول )1( �أن جميع معامالت �لرتباط د�لة �إح�سائيًا، مما ي�سري �إىل �أن 
بطاقة �ملالحظة مت�سقة د�خليًا، و�أن جميع �لبنود منتمية ملو�سوع �لبطاقة.

ثبات البطاقة: 
مت �لتاأكد من ثبات �لبطاقة وذلك من خالل ح�ساب معامل �لثبات �ألفا كرونباخ حيث 
بلغت قيمة �ملعامل )0.75( ، مما يدل على وجدود ثبات مقبول لفقر�ت �لبطاقة.وبالتايل 

يوؤكد �سالحية �لبطاقة لأغر��س �لدر��سة �حلالية.

خطوات الدراسة: 

�لإطالع على �لأدب �لرتبوي و�لدر��سات �ملتعلقة مبو�سوع �لدر��سة �حلالية.. 1
بناء بطاقة مالحظة تتكون من )15( فقرة تتعلق بالأن�سطة �ل�سفية للطالب �ملعلم.. 2
توزيع بطاقة �ملالحظة على جمموعة من �ملحكمني وذلك للتاأكد من �سدق �لأد�ة.. 3
تطبيق �لبطاقة على عينة �لدر��سة بعد تعديلها وحذف فقرتني منها.. 4
جمع �لبيانات ومعاجلتها �إح�سائيًا.. 5
�لتو�سيات . 6 و�سياغة  ومناق�ستها،  �لنتائج  وتف�سري  �لدر��سة  نتائج  ��ستخر�ج 

و�ملقرتحات.

نتائج الدراسة وتفسريها: 
هدفت �لدر��سة �إىل �لتعرف �إىل م�ستوى �أد�ء �لطالب �ملعلم يف جامعة �لريموك لالأن�سطة 
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�ل�سفية وعالقته ببع�س �ملتغري�ت، وقد اأ�صفرت الدرا�صة عن النتائج الآتية: 
م�صتوى  ◄ »ما  �لآتي:  على  ين�س  و�لذي  �لأول  �لدر��سة  ب�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 

ُح�سب  فقد  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  ولالإجابة  ال�صفية؟«  لالأن�صطة  املعلم  الطالب  اأداء 
مو�سح  هو  كما  وذلك  ككل  وللبطاقة  فقرة  لكل  �ملعياري  و�لنحر�ف  �حل�سابي  �ملتو�سط 

يف �جلدول )2( : 
الجدول (2) 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمستوى أداء عينة الدراسة
بحسب فقرات الدراسة ولألداة ككل 

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
املعياري

الن�صبة 
املئوية

م�صتوى 
الأداء

جيد جد�4.410.5688.33ي�ستخدم و�سائل �لتقومي �ملختلفة1
جيد جد�4.510.6090.33يعر�س �لو�سائل �لتعليمية �مل�ستخدمة يف �لوقت �ملنا�سب 2
جيد جد�4.730.4594.67يلتزم بخطو�ت �ل�سري يف �لدر�س3
جيد جد�4.480.5489.67يربط بني معلومات �لتالميذ �ل�سابقة ومو�سوع �لدر�س �جلديد4
جيد4.180.6583.67يتيح فر�سة للتالميذ لطرح �أ�سئلتهم 5
جيد4.130.6282.67ينوع يف �أ�ساليب �لتدري�س عامة )��ستقر�ء ��ستنتاج حتاور( 6
جيد جد�4.450.6289.00ي�ستخدم �لو�سائل �لتعليمية �ملنا�سبة 7
جيد جد�4.530.5090.67ي�ستخدم �ل�سبورة �لطبا�سريية بكفاءة 8
جيد جد�4.320.5086.33يتاأكد من حتقيق �أهد�ف �لدر�س9
جيد جد�4.700.5493.67يتمكن من حمتوي �ملو�د �لتي يقوم بتدري�سها 10
جيد جد�4.230.5984.67يربط بني �ملنهاج و�لبيئة �ملحيطة 11
جيد4.100.6682.00يرثي �ملنهاج مبعومات خارجية 12
جيد جد�4.400.4988.00ي�ستفيد من ما در�سه نظريًا ويطبقه عمليًا 13

ولتحديد م�ستوى �أد�ء �لطالب �ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية فقد �ُعتمدت �مل�ستويات �ملتدرجة 
�لآتية: 

�أقل من 70% غري مقبول، من 70%-79% مقبول، من %80 – %83.9 جيد، من 
84%-90% فما فوق جيد جد�ً.
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�أد�ء  �لدر��سة �حلالية، وذلك لتحديد م�ستوى  �لباحث بهذ� �ملقيا�س يف  ��ستعان  حيث 
�لطالب �ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية، ويت�سح من �جلدول �ل�سابق �رتفاع م�ستوى طالب �لرتبية 
�لعملية بجامعة �لريموك يف �لأن�سطة �ل�سفية ب�سكل عام، ويعزو �لباحث ذلك لالإعد�د �جليد 
لهم يف �ملو�د �لنظرية، وبخا�سة مهار�ت �لتدري�س حيث يتدرب �لطلبة خالل هذ� �مل�ساق 
عمليًا عن طريق �لتعليم �مل�سغر، �إ�سافة �إىل ح�سور �أفالم تعليمية ملو�قف �سفية ودرو�س 
تو�سيحية، كما �أن جامعة �لريموك �أفردت د�ئرة خا�سة لإد�رة �لرتبية �لعملية تتابع �لطلبة 

�ملعلمني و�مل�رسفني ميد�نيًا، وحتل م�سكالت �لتدريب �مليد�ين �أوًل باأول.
�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين، �لذي ين�س على �لآتي: »ما عالقة متو�صط اأداء  ◄

الطالب املعلم لالأن�صطة ال�صفية مبعدله الرتاكمي؟«، ولهذ� �لغر�س ح�سب �لباحث 
معامل �لرتباط بني متو�سط �أد�ء �لطالب �ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية ومعدله �لرت�كمي وتبني 

من خالل �ملعاجلة �لإح�سائية وجود �رتباط �سعيف بلغت قيمته )0.06( .
ويعزو الباحث هذا ال�صعف لأ�صباب عدة اأهمها ما ياأتي: 

�أن �لأن�سطة �ل�سفية ل تعتمد على �حلفظ �أو �ملعدل �لرت�كمي للطالب، بل هي ملكُة أ. 
تنَّمى بالرتبية �لعملية ول �سك �أن هناك فرقًا بني �لنظرية و �لتطبيق.

و�لتح�سيل ب.  للدر��سة  يدفعهم  �لرت�كمية  معدلتهم  رفع  على  �لطلبة  حر�س  �أن 
وبخا�سة �أن تقوميهم يعتمد على �لختبار�ت �لتي تقي�س حت�سيلهم، �إل �أن �لأن�سطة �ل�سفية 

ل تعتمد على �لتح�سيل و�لتقومي ببطاقة مالحظة لالأد�ء �لعملي.
يعطي �لرتبية �لعملية فر�سة �لأد�ء للجميع مب�ستوى و�حد، مما ي�ساعد على ك�سف ت. 

�مللكات عند �لطلبة ذوي �لجتاهات �ملهارية �لأد�ئية.
�إىل عدم  �لتي تو�سلت   )1996( �لبابطني  �لنتيجة مع نتائج در��سة  �تفقت هذه  وقد 

وجود �رتباط بني �ملعدل �لرت�كمي و�أد�ء �لأن�سطة �ل�سفية.
فح�س نتيجة �ل�سوؤ�ل �لثالث و �لذي ين�س على »هل توجد فروق ذات دللة  ◄

اإح�صائية عند م�صتوى )α = 0.05( يف م�صتوى اأداء الطالب املعلم لالأن�صطة 
ال�صفية، تعزى اإىل متغري اجلن�س )طالب، طالبات(؟«، و ملعرفة نتائج هذ� �ل�سوؤ�ل 

��ستخدم �لباحث �ختبار )ت( T- Test كما يو�سحه �جلدول �لآتي: 
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الجدول (3) 
نتائج اختبار “ت” لداللة الفروق في متوسط مستوى األداء لألنشطة الصفية تبعًا لمتغير الجنس 

م�صتوى الدللةقيمة »ت«النحراف املعياريمتو�صط الدرجاتعدد الطلبةاجلن�س

3056.813.83طالب
1.42 -0.16

3057.942.76طالبات

 )α = 0.05( أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى� )يظهر من �جلدول )3
يف م�ستوى �أد�ء �لطالب �ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية تعزى �إىل متغري �جلن�س )طالب، طالبات( ، 
مما يعني قبول �لفر�سية �ل�سفرية �لأوىل، ويعزو �لباحث هذه �لنتيجة �إىل �لتو�فق يف �أد�ء 
�أنهم يقعون  �إىل  �لنظر عن جن�سهم، بالإ�سافة  �ل�سفية بغ�س  �لطالب و�لطالبات لالأن�سطة 

حتت ظروف و�حدة ويتلقون �لتدريب نف�سه.
ولقد �تفقت هذه �لنتيجة مع نتائج در��سة �لعاجز وحماد )1999( �لتي تو�سلت �إىل 
عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا تعزى ملتغري �جلن�س يف �أد�ء �لطلبة.بينما وجد بع�س �لفروق 

تعزى ملتغري �لتخ�س�س ل�سالح طلبة �لعلوم.
�لنتائج �ملتعلقة ب�سوؤ�ل �لدر��سة �لر�بع.و�لذي ين�س على �لآتي: »هل توجد فروق  ◄

الطالب  اأداء  متو�صط  = α( يف   0.05( م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات 
املعلم لالأن�صطة ال�صفية تعزى اإىل متغري تخ�ص�س الطالب )علوم – اآداب(؟«، 
T- Test كما يو�سحه �جلدول  وملعرفة نتائج هذ� �ل�سوؤ�ل ��ستخدم �لباحث �ختبار )ت( 

�لآتي: 
الجدول (4) 

نتائج اختبار “ت” لداللة الفروق في متوسط األداء لألنشطة الصفية تبعًا لمتغير التخصص

م�صتوى الدللةقيمة »ت«النحراف املعياريمتو�صط الدرجاتعدد الطلبةاجلن�س

304.290.24�آد�ب وتربية
3.610.001

304.500.20علوم

يت�سح من �جلدول )4( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( يف 
م�ستوى �أد�ء �لطالب �ملعلم لالأن�سطة �ل�سفية تعزى ملتغري تخ�س�س �لطالب )�آد�ب– علوم( 
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�إن �ملتو�سط �حل�سابي لطلبة �لعلوم �أكرب من �ملتو�سط �حل�سابي  ل�سالح طلبة �لعلوم، حيث 
للتخ�س�سات  �لقبول  مدخالت  م�ستوى  �أن  �إىل  ذلك  �لباحث  ويعزو  و�لرتبية،  �لآد�ب  لطلبة 
�لقبول  مدخالت  م�ستوى  من  �أعلى  و�لريا�سيات(  و�لعلوم  �لتعليم  )تكنولوجيا  �لعلمية 

للتخ�س�سات �لأدبية )لغة عربية و�جتماعيات وتعليم �أ�سا�سي( .
�أ�سفرت عن  �لتي   )1999( �لعاجز وحماد  �لنتيجة مع نتائج در��سة  �تفقت هذه  وقد 

بع�س �لفروق تعزى ملتغري �لتخ�س�س ل�سالح طلبة �لعلوم.

التوصيات: 

يف �صوء نتائج الدرا�صة يو�صي الباحث بالآتي: 
�إعادة �لنظر يف نظام قبول �لطلبة يف �لتخ�س�سات �لأدبية ملا له من �أهمية بالغة  ♦

على تاأ�سي�س �لتالميذ يف مر�حلهم �لأوىل.
و�ملمار�سات  ♦ �ملهار�ت  على  تركز  بحيث  �لعملية  �لرتبية  بر�مج  بتطوير  �لهتمام 

�لتي تر�وح �أد�ء �لطلبة �ملعلمني عليها يف م�ستوى �جليد.

املقرتحات: 

يقرتح الباحث اإجراء الدرا�صات الآتية: 
�إجر�ء در��سات لعالج �ل�سعف يف �أد�ء �لأن�سطة �ل�سفية لدى �لتخ�س�سات �لأدبية. ♦
در��سة �جتاه �لطلبة �ملعلمني نحو مهنة �لتدري�س بعد فرتة �لرتبية �لعملية. ♦
�أد�ء د�ئرة �لرتبية �لعملية يف جامعة �لريموك،  ♦ �إجر�ء در��سة مقارنة بني م�ستوى 

وغريها من �جلامعات �لأردنية.
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