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ملخص: 

لربنامج  �لأد�ء  م�ستوى  على  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هدفت 
نظر  وجهة  من  �لطلبي  بالر�سا  وعلقته  �لعملية،  �لرتبوية 
�لقرى،  �أم  بجامعة  �لرتبية  بكلية  �لعملية  �لرتبية  طالبات 
مكونة  ��ستبانة  وطورت  �لو�سفي،  �ملنهج  �لباحثة  و��ستخدمت 
 )218( )53( فقرة، طبقت على عينة ع�سو�ئية بلغ حجمها  من 
طالبة، �ختريت من جمتمع �لدر��سة �ملكون من جميع �لطالبات 
�أم  بجامعة  �لرتبية  بكلية  �لعملية  �لرتبية  بربنامج  �مللتحقات 
 /1435 �جلامعي  للعام  �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  خلل  �لقرى 
�لباحثة  �عتمدت  �لدر��سة،  �أ�سئلة  عن  وللإجابة  1436هـ، 
�حل�سابية  �ملتو�سطات  �حت�ساب  على  �لبيانات  حتليل  يف 
نتائج  �أظهرت  وقد  �ملئوية،  و�لن�سب  �ملعيارية  و�لنحر�فات 
»مرتفع«،  �لعملية  �لرتبية  لربنامج  �لأد�ء  م�ستوى  �أن  �لدر��سة 
وجود  �لنتائج  و�أظهرت  »متو�سط«،  �لطلبي  �لر�سا  وم�ستوى 
علقة �إيجابية بني م�ستوى �لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية ومدى 
�لر�سا لطلبي، ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية ل�ستجابات 
�لرتبية  لربنامج  �لأد�ء  م�ستوى  حول  �لدر��سة  عينة  �أفر�د 
)�لتخ�س�س  �إىل متغري  تعزى  �لطلبي  �لر�سا  وم�ستوى  �لعملية، 
وعدم   ، )�لإجتماعيات(  تخ�س�س  طالبات  ل�سالح  �لأكادميي( 
عينة  �أفر�د  ل�ستجابات  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود 
�مليد�ين،  �لتطبيق  يف  �لتعليمية  �ملرحلة  ملتغري  تعزى  �لدر��سة 

كما �أو�ست �لباحثة بعدد من �لتو�سيات. 

�لطلبي،  �لر�سا  �لعملية،  �لرتبية  املفتاحية:  الكلمات 
جامعة �أم �لقرى 

The performance level of practical education pro-
gram and its relationship with students’ satisfac-
tion from the perspective of the practical educa-
tion students at the College of Education in Umm 

Al- Qura University

Abstract: 

This study aimed to identify the practical 
education program performance level and its 
relationship with students’ satisfaction from the 
perspective of the practical education female 
students at the College of Education in Umm Al- 
Qura University. The researcher used the descriptive 
method and developed a survey composed of 53 
points. It was applied on a randomly selected sample 
size of (2018) female students and were selected from 
the study population of all female students who were 
enrolled in the practical education program at the 
College of Education in Umm Al- Qura University 
during the second semester of the academic year 
1435/ 1436 AH. To answer the studies’ questions, 
the researcher adopted in the analysis of the data 
on calculation of averages, standard deviations, 
and percentages. The studies’ results showed that 
practical education program performance level was 
”high”, and the level of the students’ satisfaction 
was medium. Also, the results showed that there 
was a positive relationship between the practical 
education program performance level and the extent 
of students’ satisfaction. Furthermore, there were a 
statistically significant differences in the response 
of the study sample about the practical education 
program performance level and the level of 
students’ satisfaction due to the variable (academic 
specialization) for the interest of female students’ 
specialized in (social studies) . Moreover, there was 
no statistically significant difference in the responses 
of the study sample due to the educational stage 
variable in the practical application. The researcher 
recommended a number of recommendations. 

Key words: practical education, students’ 
satisfaction, Umm Al- Qura University. 
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مقدمة: 
�لتعليمية  �ل�سيا�سة  فكر  من  كبري�ً  �ملعلم حيز�ً  �إعد�د  �سغل 
�ملوؤمتر�ت  يف  و�لدر��سة  للمناق�سة  حمور�ً  و�أ�سبح  و�لرتبوية، 
و�لندو�ت و�جلمعيات �ملهنية ومر�كز �لبحوث و�جلامعات وعلى 
�أن  باعتبار  و�ملحلية،  و�لإقليمية  �لعاملية  �مل�ستويات  جميع 
�لتعليمي،  �لنظام  من  رئي�سًا  ن�سقًا  ي�سكل  و�إعد�ده  �ملعلم  تربية 
فمهنة �لتعليم مل تعد مهنة من ل مهنة له، بل �أ�سبح لها �أ�سولها 
و�لنف�سية  �لعلمية  و�ملبادئ  �حلقائق  من  كثري  على  تقوم  �لتي 
بالدر��سة  و�إمنا  فقط،  باملمار�سة  تكت�سب  ل  �لتي  و�لرتبوية، 

�ملنظمة �أي�سًا )�خلطابي و�آخرون،2005،�س: 14( 
�لرتبوية  �لعملية  يف  �لز�وية  ركن  يعترب  �ملعلم  �أن  ومبا 
و�ملتغري�ت  �مل�ستجد�ت  مع  يتو�كب  مبا  �إعد�ده  فاإن  و�لتعليمية، 
على  �إيجابًا  ينعك�س  جيد�ً  �ملعلم  فاإعد�د  مهمًا،  �أ�سبح  �لرتبوية 
لذلك  عام،  ب�سكل  �ملجتمع  على  ثم  ومن  �لتعليمية،  �ملخرجات 
�جلو�نب  �ملعلمني من جميع  �إعد�د  بر�مج  على  �مل�سوؤولون  يركز 

�لعلمية و�لعملية )�لكلثم،2007،�س: 22( . 
وتعد �لرتبية �لعملية �لعمود �لفقري لرب�مج �إعد�د �ملعلمني 
�لتطبيق  خللها  من  يتم  حيث  �ملهنة،  هذه  يف  �خلدمة  قبل 
�لدر��سية  �مل�ساقات  يف  خرب�ت  من  �لطالب  �كت�سبه  ملا  �لعملي 
�ملتعددة، كما �أنها �سلب �لإعد�د �لرتبوي؛ لأنها يف �لو�قع متثل 
و�لنتقال  �لأ�سا�سية،  لوظيفته  �لأوىل  �مل�ستقبل  معلم  مو�جهة 
تدريجيًا �إىل حيث يتعرف على م�سكلت مهنته و�لأخذ بيده �إىل 
برنامج  نهاية  متثل  �لعملية  فالرتبية  معها،  و�لتكيف  �لتاأقلم 
و�ملد�ر�س  �لرتبوية،  �لكليات  فيه  تتعاون  �لذي  �ملعلمني،  �إعد�د 
حتقيق  على  �مليد�ين  �لطلبة  تدريب  فيها  ُيطبق  �لتي  �ملتعاونة 
�لربنامج لأهد�فه �ملبتغاة )�أبو منرة، وغامن،2007،�س: 188( . 
�ملعلم،  �إعد�د  �لعملية ودورها يف  �لرتبية  لأهمية  وتقدير�ً 
وحتليـل  �لعملية،  �لرتبية  برب�مج  و�لدر��سات  �لبحوث  �هتمت 
 Zichner,( ويرى  تو�جهها،  �لتي  و�مل�سكلت  و�أبعادها  طبيعتهـا 
بالرتبية  �ملتـ�سل  �لرتبـوي  للأدب  مر�جعته  خلل  من   )1990

لرب�مج  �لعامة  �ل�سمات  �أن  �لأوروبية،  �جلامعات  يف  �لعملية 
�لرتبية �لعملية ت�سكل معوقات لفاعليتها، فهي ل تز�ل خربة غري 
منظمة يف كثري من بر�مج �إعد�د �ملعلمني، فغياب �ملنهج �لو�حد 
�لطلبة  يدر�سه  ما  �لرتباط بني  يوؤثر يف �سعف  �لعملية  للرتبية 
�ملعلمون يف �جلامعات، وبني ما يحتاجونه فعًل يف �ملد�ر�س، 
�ملهني  �لإعد�د  �سعف  ب�سبب  �لإ�رش�ف  م�ستوى  تدين  �إىل  �إ�سافة 
يجد  لذلك  وم�رشفني،  متعاونني  معلمـني  من  فيها  للم�ساركني 
�لطالب نف�سه وحيـد�ً دون توجيه ومتابعة جادة، كما �أن �ملد�ر�س 
�ملتعاونة تعطي �لأولوية لتعليم تلميذها على ح�ساب �لإ�سهام 
تاأثري  ذ�ت  مياثلها  ومـا  �ملـ�سكلت  هـذه  �إن  �ملعلمني،  �إعد�د  يف 
�سلبي يف حتقيق �لأهد�ف �ملتوخاة من تدريب �لطلبة �ملعلمني، 
�لبحـث و�ل�ستق�ساء للك�سف عنها  لذلك فهي جديرة باملزيد من 

وعن �ملتغري�ت �ملرتبطة بها. 

�لهتمام  �أهمية  على  �سبق  ما  �سوء  يف  �لتاأكيد  وميكن 
و�لتهيئة  و�لإعد�د  �لتخطيط  حيث  من  �لعملية  �لرتبية  برب�مج 
للمتغري�ت  ��ستجابًة  وذلك  و�لتقومي،  �لتقييم  وكذلك  و�لتنفيذ 
�أثر كبري  �لجتماعية و�لقت�سادية و�ملعلوماتية، حيث كان لها 
�لرتبوية كغريها من  و�لعملية  �حلياة،  تغيري جميع جمالت  يف 
�ملجالت �سهدت �لكثري من �لتطوير و�لتحديث يف نظريات �لتعلم 
و�لتدري�س، و�نعك�س ذلك على �لرتبية �لعملية �لتي لبد �أن تخ�سع 
نتائج  خلل  من  �مل�ستمر  و�لتطوير  و�لتقومي  للمر�جعة  بدورها 
�لدر��سات و�لبحوث، فقد �أظهرت نتائج �لدر��سات يف هذ� �ل�سدد 
�لعديد من �مل�سكلت �ملتعلقة مبعايري تقييم طلبة �لرتبية �لعملية، 
وكذلك ما يتعلق باأدو�ر �مل�رشفني و�ملعلمني �ملتعاونني ومديري 
�مللحظات  من  وغريها  �لربنامج،  هذ�  يف  �ملتعاونة  �ملد�ر�س 
من  �لربنامج  تقييم  ب�رشورة  �ملطالبة  �إىل  بالإ�سافة  �مليد�نية، 

وقت �إىل �أخر )�لعبادي،2007( . 
ب�سكل  �جلامعي  �لتعليم  لرب�مج  �لأد�ء  تقييم  عملية  �إن 
وذلك  �ملعا�رشة،  �ملجتمعات  يف  �رشوريًا  �أمر�ً  �أ�سبحت  عام، 
و�لتقدم،  و�لتطوير  �لتغيري  مقومات  من  �لعملية  هذه  متتلكه  ملا 
يف  �لإد�رية  �لأ�سا�سيات  من  �لأد�ء  م�ستوى  تقييم  �أ�سبح  فقد 
تلك  بر�مج  بتفعيل  �ملرتبطة  و�لرتبوية  �لتعليمية  �لعملية  ميد�ن 
�ملوؤ�س�سات  ت�سغل  �لتي  �لق�سايا  �أكرب  تكاد تكون  بل  �ملوؤ�س�سات، 
تتطلب  �لتي  و�خلارجية  �لد�خلية  �لتحديات  ملو�جهة  �لتعليمية 
عملية  تثمن  حيث  تعليمية،  بر�مج  من  تقدمه  فيما  �لنظر  �إعادة 
تقييم �أد�ء �لرب�مج ب�سكل عام يف حتديد ما تقدمه من قر�ءة ملا 
يحدث على �أر�س �لو�قع من خلل در��سة وحتليل �لو�سع �لر�هن 
�لتي  �لنتائج  حتليل  ثم  و�أ�سبابه،  مفرد�ته  وتفهم  ومعطياته، 
�ل�سابق  لل�سيا�سات  مر�جعة  و�إجر�ء  �لر�هن،  �لو�سع  على  ترتبت 

�تباعها )�حلجار،2004( . 
تقدمها  �لتي  �خلدمات  من  �لأول  �مل�ستفيد  �لطالب  ويعد 
�ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�لرتبوية، مما يجعل ق�سية �لر�سا �لطلبي 
�أحد �ملوؤ�رش�ت �حلقيقية لتقييم قيمة �أي موؤ�س�سة تعليمية وقوتها 
�أنه معيار  �أي نظام تعليمي، وفى �أي جمتمع، وذلك باعتبار  يف 
مفهوم  حتقيق  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  هذه  با�ستمر�ر  للتنبوؤ 
�جلودة يف �لتعليم، �لتي من �أهد�فها حت�سني ر�سا �لطلب، وزيادة 
ثقتهم، وحت�سني مركز �جلامعة حمليًا ودوليًا )خليل،2005( ، يف 
�لإد�ري  �لأد�ء  تدنيًا جلودة  يعد  �لطلبي،  �لر�سا  غياب  �أن  حني 

و�لأكادميي للموؤ�س�سة �لتعليمية. 

مشكلة الدراسة: 
�ملعلم  �إعد�د  عملية  �إىل تطوير  �لدر��سات  من  �لعديد  دعت 
ركنًا  �ملعلم  يعد  حيث  �حلديث،  �لع�رش  مع مطالب  تتم�سى  لكي 
من  �لتعليمي  �لنظام  يتمكن  ولن  �لتعليمية،  �لعملية  يف  �أ�سا�سيًا 
�أولوية  �ملعلم  �إعطاء  دون  �ملعا�رشة  �لعوملة  حتديات  مو�جهة 
من  �لرفع  لغر�س  وتدريبًا  و�إعد�د�ً  �ختيار�ً  و�لهتمام  �لعناية، 
م�ستو�ه، و�لعمل على م�ساعدته يف حتقيق �لتفاعل �للزم، و�لتكيف 
 ،  )23 )�أبوعر�د،2002،�س:  �ملطلوب مع �مل�ستجد�ت �ملعا�رشة 
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�إل �أن جمال �إعد�د �ملعلم وتاأهيله يف كلياتنا �لعربية ل يز�ل ي�سهد 
فجوة و��سعة بني �جلانب �لنظري و�جلانب �لعملي، وبني �خلرب�ت 
�ملعلم  جتربة  يجعل  مما  �لإعد�د،  بر�مج  ت�سملها  �لتي  �لعملية 
)�ليا�س،2009،�س:  و�لجتهاد  �خلطاأ  لأ�سلوب  تخ�سع  �مليد�نية 
3( ، وتنطلق م�سكلة �لدر��سة �حلالية من مو�سوع تقييم م�ستوى 
�لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية، حيث تعد �لرتبية �لعملية من �أهم 
تطبيقات  من  تقدمه  ملا  وذلك  �ملعلم،  �إعد�د  برنامج  مكونات 

عملية ومهار�ت وخرب�ت تربوية توؤثر يف �إعد�د معلم �مل�ستقبل. 
ومبا �أن �لنظريات �لرتبوية �حلديثة تدعم م�ساركة �ملتعلم 
يف �سياغة �ملو�قف �لتعليمية )�ملفتي،2012( ، حيث يعد �ملتعلم 
�ملعارف  حت�سيل  على  م�ساعدته  وتعد  �لتعليمية،  �لعملية  حمور 
و�ملهار�ت و�لنجاح، جـوهر �لعمليـة �لتعليمية، ويعد قيا�س مدى 
�لتي تدل  �أهم �ملوؤ�رش�ت  �لتعليمية من  �أد�ء �ملوؤ�س�سة  ِر�ساه عـن 
على م�ستوى جودة �لتعليم، ومن ثم م�ساعدة �لإد�رة علـى و�سـع 
��سرت�تيجياتها وخطتها لرفع �مل�ستوى �لتعليمي، لذ� جاءت هذه 
�لدر��سة �لتي متحور مو�سوعها حول تقييم م�ستوى �لأد�ء لربنامج 
�لرتبية �لعملية، وذلك من خلل �أر�ء فئة م�ستهدفة وم�ستفيدة من 
�لربنامج، وهي طالبات �لرتبية �لعملية، بكلية �لرتبية بجامعة �أم 
�لأد�ء لربنامج  �لعلقة بني م�ستوى  �لبحث يف درجة  ثم  �لقرى، 

�لرتبية �لعملية وبني ر�ساهن �لطلبي. 

أهمية الدراسة: 
تنطلق اأهمية الدرا�صة احلالية من الآتي: 

برنامج  ♦ م�ستوى  تقييم  تناولت  �لتي  �لدر��سات  قلة 
�لرتبية �لعملية بكلية �لرتبية بجامعة �أم �لقرى، و�لتعرف �إىل ما 

فيه من جو�نب �إيجابية و�سلبية وربطه بالر�سا �لطلبي. 
ت�سهم يف تقدمي ت�سور معريف مل�ستوى �لأد�ء لربنامج  ♦

�لرتبية �لعملية من خلل تقييم طالبات �لرتبية �لعملية للربنامج، 
حيث تعد �لطالبات عن�رش�ً فعاًل وحيويًا يف حتقيق �أهد�ف كلية 

�لرتبية يف �مل�ستقبل. 
�لهمة  ♦ �ملو�سوعات  من  �لطلبي  �لر�سا  مو�سوع  يعد 

�لتنمية  وق�سية  �لتعليم،  يف  �ل�ساملة  �جلودة  مبفهوم  �ملرتبطة 
�لب�رشية �لتي تعد من �أهم ق�سايا �لتنمية. 

وهذ�  ♦ �لطلبي،  �لر�سا  لدرجة  �حلالية  �لدر��سة  قيا�س 
يقدمه  ملا  �لطالبات  �إدر�ك  مدى  مبو�سوعية  يحدد  �ملقيا�س 
برنامج �لرتبية �لعملية من خدمات �أكادميية ومهنية وتنظيمية. 

�لطالبات  ♦ م�ساركة  يف  تطبيقية  �أهمية  �لدر��سة  لهذه 
�لعملية  �لرتبية  برنامج  تطوير  مبجال  و�ملعنيني  للم�سوؤولني 
باإيجاد �أف�سل �لطرق �مللئمة، ومبا يتنا�سب مع متطلبات �لع�رش 

لتطوير �لربنامج وزيادة كفاءة خدماته. 

هدف الدراسة وأسئلتها: 
هدفت هذه الدرا�صة اإىل: 

�لتعرف �إىل م�ستوى �لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية وعلقته 

بكلية  �لعملية  �لرتبية  طالبات  نظر  وجهة  من  �لطلبي  بالر�سا 
الأ�صئلة  عن  الإجابة  من خلل  وذلك  �لقرى،  �أم  �لرتبية بجامعة 

الأتية: 
مبحاوره  ♦ �لعملية  �لرتبية  برنامج  تطبيق  م�ستوى  ما 

مديرة  و�أد�ء  �لأكادميية،  �مل�رشفة  و�أد�ء  �لتنظيمية،  )�لإجر�ء�ت 
�ملدر�سة، و�أد�ء �ملعلمة �ملتعاونة( من وجهة نظر طالبات �لرتبية 

�لعملية بكلية �لرتبية بجامعة �أم �لقرى؟ 
ما م�ستوى �لر�سا �لطلبي مبحاوره )�لإعد�د �لأكادميي  ♦

�لتخ�س�سي، و�لإعد�د �ملهني، و�لإعد�د �لثقايف و�لجتماعي( من 
�أم  بجامعة  �لرتبية  بكلية  �لعملية  �لرتبية  طالبات  نظر  وجهة 

�لقرى؟ 
�لرتبية  ♦ برنامج  تطبيق  م�ستوى  بني  علقة  هناك  هل 

�لعملية  �لرتبية  طالبات  لدى  �لطلبي  �لر�سا  وم�ستوى  �لعملية، 
بكلية �لرتبية بجامعة �أم �لقرى؟ 

م�ستوى  ♦ يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  هناك  هل 
�لطلبي  �لر�سا  وم�ستوى  �لعملية،  �لرتبية  برنامج  تطبيق 
�لقرى  �أم  بجامعة  �لرتبية  بكلية  �لعملية  �لرتبية  طالبات  لدى 
يف  �لتعليمية  و�ملرحلة  �لأكادميي،  )�لتخ�س�س  ملتغريي  تعزى 

�لتطبيق �مليد�ين( ؟ 

التعريفات اإلجرائية للدراسة: 
الرتبية العملية:  ◄

تعرف �لرتبية �لعملية باأنها “فرتة �لتدريب �لتي يق�سيها 
طلب �لرتبية �لعملية �ملتوقع تخرجهم يف �إحدى مد�ر�س �لتعليم 
�لفر�سة  لهم  تتاح  حيث  و�حد،  در��سي  ف�سل  ملدة  وذلك  �لعام، 
يف  خمتلفة  مقرر�ت  من  �لكلية  يف  نظريًا  تعلموه  ما  لتطبيق 
�ملجال �لرتبوي �لعام ويف جمال تخ�س�سهم، وذلك حتت �إ�رش�ف 

 )3 2002،�س:  �أم �لقرى،  علمي وتربوي دقيق” )جامعة 
�لتطبيقي  “�جلانب  باأنها  �إجر�ئيًا  �لعملية  �لرتبية  وتعرف 
�ملكمل لرب�مج �لإعد�د �لرتبوي �لنظرية بكلية �لرتبية، �لذي تطبق 
و�إجر�ء�ت  �أنظمة  وفق  �ملتعاونة  باملد�ر�س  وفعالياته  �أن�سطته 

حمددة وبالتن�سيق مع مكتب �لرتبية �لعملية بكلية �لرتبية”. 
الر�صا الطلبي:  ◄

تظهر  للطالب  د�خلية  “حالة  باأنه  �لطلبي  �لر�سا  يعرف 
�لدر��سي  لخت�سا�سه  تقبله  �إىل  وت�سري  و��ستجاباته،  �سلوكه  يف 
لبيئته  وتقبله  حياته،  مب�ستقبل  وتفاوؤله  و�حلا�رش،  �ملا�سي 

�ملدركة، وتفاعله مع خرب�تها” )�لديب،1987،�س: 38( . 
تعك�سه  “�سعور  باأنه  �إجر�ئيًا  �لطلبي  �لر�سا  ويعرف 
�مللتحقات  )�لطالبات  �لدر��سة  عينة  عليها  حت�سل  �لتي  �لدرجة 
يف  �لقرى(  �أم  بجامعة  �لرتبية  بكلية  �لعملية  �لرتبية  بربنامج 

مقيا�س �لر�سا �لطلبي �ملعد بهذه �لدر��سة”. 
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حدود الدراسة: 
برنامج  تطبيق  م�ستوى  معرفة  على  �لدر��سة  �قت�رشت 
�لرتبية �لعملية، وعلقة بالر�سا �لطلبي من وجهة نظر طالبات 
�ملكرمة،  مبكة  �لقرى  �أم  بجامعة  �لرتبية  بكلية  �لعملية  �لرتبية 
خلل �لف�سل �لدر��سي �لثاين للعام �جلامعي 1435/ 1436هـ. 

اإلطار النظري للدراسة: 
�إعد�د  ومعاهد  �لرتبية  لكليات  �لأ�سا�سي  �لهدف  يتمثل 
�ملعلمني يف بناء �ملعلم �ملوؤهل تربويًا وعلميًا، ليقوم بامل�سوؤولية 
�مللقاة على عاتقه يف تربية جيل �سالح متمكن من �لتكيف مع 
�حلياة  و�لتكنولوجي يف جمالت  �لعلمي  و�لتقدم  �لتغري،  �رشعة 
تاأثري�ً  �لأكرث  �لعن�رش  هو  �ملعلم  �أَن  �لرتبويون  ويوؤكد  �ملختلفة، 
�أولته �لنظم �لرتبوية �حلديثة  يف �لعملية �لتعليمية �لرتبوية، لذ� 
�هتمامًا بالغًا، متثل يف �أ�ساليب �ختياره وبر�مج �إعد�ده وتدريبه، 
ويف ظل هذ� �لهتمام جتد بر�مج �لرتبية �لعملية قدر�ً و�فر�ً من 

�لهتمام بجميع جو�نبها �ملختلفة. 

ماهية الرتبية العملية وأهميتها: 
�لرتبية �لعملية هي �جل�رش �لذي ينتقل فيه �لطالب �ملعلم 
ملا  �لفعلية  �ملمار�سة  �إىل  �جلامعة  يف  �لنظرية  �لدر��سة  من 
حمددة  عملية  مهار�ت  �إتقان  �ملعلم  للطالب  تتيح  فهي  تعلمه، 
حُتدد  لذلك   ، )�لعبادي،2007(  باملمار�سة  �إل  �إتقانها  ميكن  ل 
تعلمه  ملا  �ملدر�سة  يف  �لعملي  �لتطبيق  مبرحلة  �لعملية  �لرتبية 
وفق  للتدري�س  وتربويًا  مهنيًا  �إعد�ده  �أثناء  نظريًا  �لد�ر�س 
مع  وبالتن�سيق  حمددة،  مدر�سه  قبل  من  له  �ملخ�س�س  �جلدول 
�ملهمة  بهذه  للقيام  �جلامعة  تكلفه  �لذي  �لأكادميي  �مل�رشف 
)�لعمري،2015( ، كما �أ�سار �لبع�س يف هذ� �ل�سدد �إىل �أن �لرتبية 
�لعملية هي �جلانب �لتطبيقي من برنـامج �إعـد�د �ملعلمـني “قبـل 
�خلدمـة” وتاأهيلهم وتدريبهم، �لذي يتم يف �ل�سف وخارجه مـن 
قبل �لطالب �ملعلم، و�إ�رش�ف هيئة �لإعد�د �أو �لتاأهيل �أو �لتدريب 
فـي �جلامعـة، ومعلـم متعاون، ومدر�سة م�سيفة، و�لذي يتم بعدد 
وله عدد من  �ملمار�سة،  ثم  �ملـ�ساهدة، فامل�ساركة،  �ملر�حل:  من 
و�لأد�ئية  �لنفعالية،  و�لوجد�نية  �لإدر�كية،  �ملعرفية  �ملكونات: 

)�ل�ساعر،2010( . 
�إن �لرتبية �لعملية تعد عن�رش�ً هامًا يف �إعـد�د �ملعلـم، حيث 
ُيحدد هدفها يف تعريف �لطالب �ملتدرب مباهية �جلانب �ملهني 
وم�سوؤوليات،  و�أدو�ر  متطلبات  مـن  عليـه  ي�ستمل  وما  �لرتبوي؛ 
دور  �إلـى  �لطالـب  دور  مـن  للنتقال  �لطالب  تهيئة  ثم  ومن 
�ملعلم، ويركز �ملهتمون بالرتبية �لعملية على �أهميتها يف متكني 
بالتطبيقات  در�سوها  �لتي  �لنظرية  �ملفاهيم  ربط  من  طلبها 
�أف�سل  ب�سكل  �ملدر�سية  �لبيئة  فهم  يف  ت�ساعدهم  كما  �لعملية، 
�لعملية  للرتبية  �لإيجابي  �لتاأثري  ، ويتجاوز  )�ملخليف،2005( 
من منح �لطلب �لكفايـات �لتدري�سية لي�سل تاأثريه �إلـى �لنو�حي 
�لنف�سية، حيث يوؤكد عدد من �لباحثني يف هذ� �ل�سدد على مدى 

دقيقًا،  وتنظيمًا  جيد�ً  �إعد�د�ً  �ملعدة  �لعملية  �لرتبية  بر�مج  �أثر 
�ملتدربني  �لطلبة  لدى  وتنميتها  �لإيجابية  �لجتاهات  خلق  يف 
�ملو�قف  مو�جهة  يف  وم�ساعدتهم  �لتدري�س،  مهنة  ممار�سة  نحو 
حتمـــل  علـــى  و�لقـــدرة  �لـنف�س،  علـى  بالعتمـاد  �لطارئـة 
 ، )�لعبادي،2004(  �لتفكيـــر  فـــي  و�ل�ســـتقلل  �ملـــ�سوؤولية 
فالرتبية �لعملية ُتك�سب �لطالب �ملتدرب بجانب مهار�ت �لتدري�س 
و�أ�ساليبه �حلديثة، تنمية �لعلقات �لإن�سانية، ومن بينها علقته 
و�ملجتمع  و�لأهل  و�لفنيني  و�لإد�ريني  و�ملعلمني  بالتلميذ 

)حزبون،2008،�س: 2( 
دور  �إىل  �لإ�سارة  �ل�سدد  هذ�  يف  بالذكر  �جلدير  ومن 
حيث  مهنيًا،  �لطلبة  �إعد�د  جتاه  �لعملية  �لرتبية  على  �مل�رشفني 
مقرر  على  �مل�رشفني  دور  تناولت  �لتي  �لدر��سات  نتائج  �أكدت 
�لإيجابية  �لتاأثري�ت  من  �لعديد  وجود  على  �لعملية،  �لرتبية 
�ملتدربني  �لطلبة  على  بامل�رشفني  و�ملرتبطة  �أحيانًا  و�ل�سلبية 
)�ملطاوعة،2000( ، كما �أ�سارت بع�س �لدر��سات �إىل �أهمية �لدور 
�لطالب  �إر�ساد  يف  �ملتعاون  �ملعلم  يلعبه  �أن  ميكن  �لذي  �لفعال 
�لدر�س  ومو�سوع  �ملادة،  فروع  حتديد  يف  و�ملتمثل  �ملتدرب، 
�لرتبية  ح�س�س  جميع  وم�ساهدة  بتدري�سه،  �سيقوم  �لذي  �لقادم 
�لعملية، وتو�سيح و�قع �ملنهج و�أهد�فه وحمتو�ه له ب�سكل منا�سب 

)دند�س و�أبو بكر،2002،�س: 272( . 

مفهوم الرضا الطالبي وأهميته:: 
و�لبتهاج،  بال�سعادة  �ل�سعور  باأنه  عامة  �لر�سا  يعرف 
فاعلية  ملدى  �لطلب  �إدر�ك  درجة  باأنه  خا�سة  �لطلب  ور�سا 
توقعاتهم  تلبي  �لتي  �خلدمات  تقدمي  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة 
ب�سكل  �لطلبي  �لر�سا  ويعد   ،  )2009 �حل�سنيه،  و�حتياجاتهم( 
و��ستجاباته، وت�سري  �سلوكه  للطالب تظهر يف  د�خلية  عام حالة 
وتفاوؤله  و�حلا�رش  �ملا�سي  �لدر��سي  لخت�سا�سه  تقبله  �إىل 
مب�ستقبل حياته: وتقبله لبيئته �ملدركة وتفاعله مع خرب�تها، لذ� 
ونتائج  �لدر��سية،  لإجناز�ته  تقبله  يعني  �إمنا  �لطالب  ر�سا  فاإن 
للآخرين  وتقبله  �لبيئة،  من  كجزء  لذ�ته  تقبله  وكذلك  �سلوكه، 

�أي�سًا )�لديب،1987،�س: 38( . 
حيوية  قيمة  �جلامعات  يف  �لطلب  ر�سا  �أ�سبح  لقد 
 ،  )Shauchenka et al  ،2010( و�لتميز  �لتطور  نحو  �ل�سري  يف 
�إليهم؛  �ل�ستماع  يجب  �لذين  �مل�سلحة  �أ�سحاب  من  فالطلب 
لتح�سني جودة �خلدمات �لطلبية ونوعيتها يف �جلامعات، واأ�صار 
املجال  هذا  النقاط يف  بع�س  اإىل   )275 الغفار،2003،�س:  )عبد 

على النحو الآتي: 
�لعملية  ♦ على جودة  للحكم  موؤ�رش جيد  �لطلبي  �لر�سا 

�لتعليمية، وعملية �لتنمية �لب�رشية. 
��سرت�تيجيات  ♦ يف  �أ�سا�سيًا  مطلبًا  �لطلب  ر�سا  يعد 

�لتو�فق مع �حلياة �جلامعية  �لتعليم، ومن ثم جتنب �سوء عملية 
وم�ساكلها. 
م�ستوى  ♦ �رتفاع  �إىل  يوؤدى  بالر�سا  �ل�سعور  حت�سن  �إن 
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ثم  ومن  لذو�تهم،  وتقبلهم  �لطلب،  لدى  و�لإجناز  �لد�فعية 
روح  وجتنب   ، وطموحاتهم  �أهد�فهم،  حتقيق  على  ي�ساعدهم 

�للمبالة و�ل�سلبية و�لإحباط. 
كما �أ�ساف )Fields,2002,p;108( �أن م�ستويات �لر�سا  ♦

�لعام للطلب تنعك�س عن �خلدمات �ملقدمة يف �جلامعة، و�لر�سا 
عن جودة �خلدمات �لطلبية، وتو�سية �لطلبة للآخرين ملو��سلة 
من  �جلامعة  تقدمه  ما  يف  و�لثقة  نف�سها،  �جلامعة  يف  در��ستهم 

بر�مج. 

الدراسات السابقة: 

أوالً: دراسات سابقة تناولت برامج الرتبية العملية: 

تقومي  �إىل  وهدفت   ، والعبادي،2013(  )الغي�صان  در��سة 
�لآد�ب  بكلية  �لرتبوية  �لعلوم  ق�سم  يف  �لعملية  �لرتبية  برنامج 
من  �لدر��سة  عينة  وتكونت  �خلا�سة،  �لأردنية  �لزيتونة  بجامعة 
�مل�رشف  قيام  �إىل:  �لنتائج  وتو�سلت  وطالبة،  طالبًا   )147(
وجود  و�ىل  “عالية”،  بدرجة  منه  �ملطلوبة  باملهام  �لكادميي 
�ملطلوبة  �ملهام  �أد�ء  �ملتعاونة يف  �ملد�ر�س  لدى مديري  ق�سور 
باملهام  �ملتعاونني  �ملعلمني  وقيام  “متو�سطة”،  بدرجة  منهم 

�ملطلوبة بدرجة “عالية”. 
دور  فاعلية  فح�س  �إىل  وهدفت   ، )ال�صاعر،2010(  در��سة 
�ملعلم �ملتعاون يف �لرتبية �لعملية يف جامعـة �لقد�س �ملفتوحة 
من وجهة نظر طلبة �لرتبية �لعملية يف منطقة بيت حلـم �لتعليميـة، 
وتكونت عينة �لدر��سة من )144( مفردة، وبينت �لنتائج فاعلية 
بن�سبة  �لعملية  �لرتبية  يف  �لطالب  مع  �ملتعاون  �ملعلم  دور 
“مرتفعة”، ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �جتاهات �أفر�د 
عينة �لدر��سة لدرجة فاعلية دور �ملعلم تعزى ملتغري �لتخ�س�س 

ل�سالح �للغة �لإجنليزية. 
�إعد�د  برنامج  تقومي  �إىل  وهدفت  )ال�رشعي،2009(  در��سة 
متطلبات  وفق  قابو�س  �ل�سلطان  جامعة  �لرتبية  بكلية  �ملعلم 
 )156( من  �لدر��سة  عينة  وتكونت  �لأكادميي،  �لعتماد  معايري 
�أد�ء  م�ستوى  �أن  �لدر��سة  نتائج  وبينت  تخرجهم،  متوقع  طالبا 

برنامج �إعد�د �ملعلم تفاوت بني �لكبري �إىل �ملتو�سط. 
در��سة )�صاهني، 2007( ، وهدفت �إىل تقومي برنامج �لرتبية 
�لطلبة  نظر  وجهة  من  �ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  يف  �لعملية 
�ملعلمني يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة، وتكونت عينة �لدر��سة من 
)389( طالبًا وطالبة، و�أظهرت �لنتائج �أن تقدير م�ستوى تقومي 

�لربنامج “عال “. 
�قرت�حات  تقدمي  �إىل  وهدفت   ،  )Mahoney,2005( در��سة 
بناءة يف �لرتبية �لعملية مل�رشيف �لتدريب �ملهني يف بريطانيا، 
و�ملقابلة  �ل�ستبانة  خلل  من  �ملعلمني  �لطلبة  �أر�ء  وجمعت 
�لرتبية  م�رشيف  تخ�س  �لتي  �لقرت�حات  بع�س  حول  �ل�سخ�سية 
�أهمها  كان  �لقرت�حات،  من  بالكثري  �لنتائج  وجاءت  �لعملية، 

كيفية تعامل �مل�رشفني مع �لطلبة �ملعلمني و�أ�سلوب �إر�سادهم. 

ثانياً: دراسات سابقة تناولت الرضا الطالبي: 

�إىل  �لتعرف  �إىل  وهدفت   ، واآخرون،2014(  )�صيف،  در��سة 
�جلامعات  يف  �لطلبة  ر�سا  يف  �لطلبية  �خلدمات  جودة  �أثر 
�حلكومية �لأردنية ، وتكونت �لعينة من )776( مفردة، وتو�سلت 
�لطلبة كان  �لطلبة جلودة �خلدمات ور�سا  �أن تقييم  �إىل  �لنتائج 

“متو�سطًا”. 
در��سة )الزعبي،2013( ، وهدفت �إىل قيا�س م�ستوى �لر�سا 
عن �لخت�سا�س �لدر��سي لدى طلبة جامعة �أم �لقرى من �جلن�سني، 
�لدر��سي،  وحت�سيلهم  و�لجتماعي  �لنف�سي  بالتو�فق  وعلقته 
وتكونت عينة �لدر��سة من )418( طالبًا وطالبة، و�أظهرت نتائج 
�لدر��سي  �إيجابي نحو �لخت�سا�س  �لدر��سة وجود م�ستوى ر�سا 

لدى عينة �لدر��سة.  
�إىل  �لتعرف  �إىل  وهدفت   ،  )2011، واآخرون  )ح�صن  در��سة 
درجة ر�سا �لطلبة �خلريجني عن �لدر��سة يف كلية �لرتبية جامعة 
)387( طالبًا وطالبة،  �لعينة  �أفر�د  �ل�سلطان قابو�س، وبلغ عدد 
�أبدو� ��ستجابات »متو�سطة« عن  و�أ�سارت �لنتائج �إىل �أن �لطلب 
يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �إىل  و�أ�سارت  �لر�سا، 
متو�سط درجة �لر�سا؛ تعزى ملتغريي: �جلن�س، و�ملوؤهل �لأكادميي 
يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  وعدم  بينهما،  و�لتفاعل 
باختلف  �لدر��سة  �لطلبة ح�سب جمالت  �كت�سبها  �لتي  �خلرب�ت 

متغريي �لنوع و�ملوؤهل �لأكادميي. 
در��سة )Irimie et al,2011( ، وهدفت �إىل در��سة �لعلقات 
بكلية  �لطلبة  ور�سا  �جلامعية،  �خلدمات  جودة  بني  �لإح�سائية 
�لدر��سة  ، وطبقت  �لرومانية  �جلامعات  �إحدى  �لأعمال يف  �إد�رة 
�لنتائج  وتو�سلت  وطالبة،  طالب   )200( من  مكونة  عينة  على 
�إىل �أن ر�سا �لطلب جاء بدرجة “مرتفعة” يف جمال )�ملحتوى 

�لأكادميي للرب�مج، و�لمتحانات، و�إعد�د �لطلبة ل�سوق �لعمل( . 
�إىل  �لتعرف  �إىل  ، وهدفت  وزايد،2006(  )ال�صارمي،  در��سة 
عن  قابو�س  �ل�سلطان  بجامعة  �لرتبية  كلية  طلب  ر�سا  مدى 
�لدر��سة  عينة  وبلغت  لهم،  �ملقدمة  �لأكادميي  �لأ�رش�ف  خدمات 
�ل�سلطان  )501( طالب ً وطالبة م�سجلني بكلية �لرتبية بجامعة 
قابو�س، وك�سفت �لنتائج �أن �لطلبة غري ر��سني بدرجة كافية عن 

�لأ�رش�ف �لأكادميي. 

والرضا  العملية  الرتبية  برامج  بني  ربطت  سابقة  دراسات  ثالثاً: 
الطالبي: 

�إىل  �لتعرف  �إىل  وهدفت   )Al- Hiary et al,2015( در��سة 
يف  �خلا�سة  �لرتبية  طلبة  تو�جه  �لتي  �لعملية  �لرتبية  م�سكلت 
�لأردن، وطبقت �لدر��سة على )148( طالبًا وطالبة ��ستكملو� فرتة 
�لرتبية �لعملية يف �أربع جامعات عامة يف �لأردن، وت�سري نتائج 
�ملهني  �إعد�دهم  عن  �لطلبة  ر�سا  يف  فروق  وجود  �إىل  �لدر��سة 

تعزى لنوع موؤ�س�سة �لرتبية �لعملية، وعدد �ساعات �لتدريب. 
در��سة )اآل عاي�س، 2008( ، وهدفت �إىل �لوقوف على مدى 
�لدر��سي  �لربنامج  �ملكرمة عن  �ملعلمني مبكة  ر�سا طلب كلية 
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بالكلية، وطبقت �لدر��سة على جمتمع �لدر��سة بالكامل و�لذي بلغ 
عدده )150( طالبا ، و�أ�سارت �لنتائج �إىل حتقق ر�سا �لطلب عن 
وعن  �ملهني،  �لإعد�د  وعن   ، )�لتخ�س�سي(  �لأكادميي  �إعد�دهم 

�إعد�دهم �لثقايف. 
طلبة  �آر�ء  معرفة  �إىل  وهدفت   ، )عابدين،2008(  در��سة 
وعمليًا،  نظريًا  �لعملية  �لرتبية  برنامج  يف  �لقا�سمي  �أكادميية 
�جلن�سني،  من  معلمًا  طالبًا   )186( من  �لدر��سة  عينة  وتكونت 

و�أ�سارت �لنتائج �إىل تفاوت ر�سا �لطلبة عن �إعد�دهم �لعملي. 
م�ستوى  �إىل  �لتعرف  �إىل  وهدفت   ، )ح�صن،2006(  در��سة 
�لر�سا �لتعليمي لدى طلب �لفرقة �لر�بعة بق�سم �لإعلم �لرتبوي 
وطبقت  �مل�رشية،  �جلامعات  بع�س  يف  �لنوعية  �لرتبية  بكليات 
�إىل  �لنتائج  وتو�سلت   ، وطالبات  طلب   )310( على  �لدر��سة 
“�لعايل”  بني  �لدر��سة  �أبعاد  حول  �لطلبة  ر�سا  درجة  تفاوت 
ر�سا  �أبعاد  درجة  يف  �إح�سائية  فروق  ووجود  و”�ملتو�سط”، 
)�لتخ�س�س،  يف  �ملتمثلة  �لدميوجر�فية  للمتغري�ت  تعزى  �لطلبة 

ومكان �إقامة �لطلب، وموقع �لكلية( . 
معرفة  �إىل  �لدر��سة  وهدفت   ، )املخليف،2005(  در��سة 
�لو�قع �حلايل للرتبية �لعملية بجامعـة �إب وتقدمي برنامج مقرتح 
بجامعـة  �لعملية  �لرتبية  طلبة  على  �لدر��سة  وطبقت  لتطويرها، 
�ملهني،  �إعد�دهم  يف  �لطلبة  ر�سا  عدم  �لنتـائج  و�أظهرت  �إب، 
وجتاوز �جلانب �لنظري على �لعملي يف �إعد�د �لطلبة �ملعلمني يف 
�مل�سارين �لأكادميي و�لرتبوي، ووجود تعار�س بني �ملحتويني 
و�لو�قع  �لكلية  يف  يدر�س  �لـذي  وبني  و�لرتبوي،  �لأكادميي 

�مليد�ين. 
در��سة )التمار واجل�صار،2004( ، وهدفت �إىل تقومي برنامج 
عينة  وبلغت  �لكويت،  بجامعة  �لرتبية  بكليـة  �لعمليـة  �لرتبية 
�لرتبية  مقـرر  يف  �مل�سجلني  من  وطالبة  طالبًا   )221( �لدر��سة 
�إعد�دهم �ملهني  �لطلبة عن  �لنتائج عدم ر�سا  و�أظهرت  �لعملية، 
�لعملية،  �لرتبية  مركز  به  يقوم  �لذي  �لـوظيفي  �لـدور  ل�سعف 
�أثناء  �ملكت�سبة  �مليد�نية  �لرتبوية  و�خلرب�ت  �ملدر�سية،  و�لإد�رة 
و�ملهار�ت  �ملعلومات  توظيف  مبحاور  مقارنة  �لرتبية،  فرتة 

�لتدري�سية. 
در��سة )Beak & Kosnik,2002( ، وهدفت �إىل �لوقوف على 
نوع �لدعم و�لتغذية �لر�جعة �ملطلوبة �لتي يحتاج �إليها �لطالب 
طالبًا   )65( على  �لدر��سة  وطبقت  بها،  تزويده  و�آليات  �ملعلم 
معلمًا �لتحقو� بربنامج تاأهيلي لإعد�د معلمني للمرحلة �لبتد�ئية 
يف “تورينتو” بعد مرحلة �لبكالوريا، وجمعت �لبيانات �ملطلوبة 
�أنه  �لنتائج  و�أظهرت  و�ملقابلت،  �ل�ستبانة  خلل  من  للدر��سة 
يوجد خم�سة عنا�رش ت�سكل �أ�س�س ر�سا �لطلبة عن �لرتبية �لعملية. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 

��ستهدفت �لدر��سات �ل�سابقة �لتي ��ستعر�ستها �لباحثة ما 
يتعلق بربنامج �لرتبية �لعملية وما يتعلق بالر�سا �لطلبي كًل 

على حده، و��ستهدف بع�سها �لبحث يف �لعلقة بينهما. 
على  �لوقوف  �إىل  �ل�سابقة  �لدر��سة  من  فقد هدفت جموعة 

برنامج �لرتبية �لعملية يف عدد من �لكليات، وهي كًل من در��سة 
 ، )�ل�رشعي،2009(  ودر��سة   ، و�لعبادي،2013(  )�لغي�سان 
)�ساهني، 2007( ، بينما تناولت بع�س �لدر��سات تفعيل برنامج 
�لرتبية �لعملية، كدر��سة )�ل�ساعر،2010( و�لتي هدفت �إىل فح�س 
Ma- ودر��سة  �لعملية،  �لرتبية  يف  �ملتعاون  �ملعلم  دور  )ااعلية 
honey,2005( �لتي هدفت �إىل تقدمي �قرت�حات بناءة يف �لرتبية 

مع  �حلالية  �لدر��سة  وتلتقي  �ملهني.  �لتدريب  مل�رشيف  �لعملية 
�لرتبية  لربنامج  �لأد�ء  م�ستوى  حتديد  ق�سية  يف  �لدر��سات  تلك 

�لعملية، و�ل�ستفادة منها يف تطوير مقيا�س �لدر��سة. 
�لر�سا  ق�سية  �إىل  �لدر��سات  بع�س  �أ�سارت  حني  يف 
م�ستوى  عن  �لطلبي  �لر�سا  منها  عدد  تناول  حيث  �لطلبي، 
ب�سكل  �لطلبية  �خلدمات  وجودة  و�لكليات،  للجامعات،  �لأد�ء 
عام، كدر��سة )�سيف، و�آخرون،2014( ، ودر��سة )ح�سن و�آخرون 
،2011( ، ودر��سة )Irimie et al,2011( ، يف حني هدفت در��سة 
)�لزعبي،2013( ، ودر��سة )�ل�سارمي، وز�يد،2006( �إىل قيا�س 

�لر�سا �لطلبي لأحد �خلدمات �جلامعية. 
�لعلقة  �إىل  �ل�سابقة  �لدر��سات  بع�س  �أ�سارت  بينما 
من  كل  وهي  �لطلبي،  و�لر�سا  �لعملية  �لرتبية  برنامج  بني 
 ،  )2008 )�آل عاي�س،  ، ودر��سة   )Al- Hiary et al,2015( در��سة 
ودر��سة   ، )ح�سن،2006(  ودر��سة   ، )عابدين،2008(  ودر��سة 
)�ملخليف،2005( ، ودر��سة )�لتمار و�جل�سار،2004( ، ودر��سة 

 . )Beak & Kosnik,2002(
ما  مع  تلتقي  �حلالية  �لدر��سة  فاإن  �سبق  ما  �سوء  ويف 
�لرتبية  برنامج  تقييم  جانب  يف  �ل�سابقة  �لدر��سات  من  عر�س 
�لعملية و�لر�سا �لطلبي و�لعلقة بينهما، وذلك لأهمية �ملو�سوع 
�ختلفت  حني  يف  �مل�ستقبل،  معلم  �إعد�د  ق�سية  يف  و�إيجابياته 
�لدر��سة �حلالية مع بع�س �لدر��سات �ل�سابقة يف حماورها، ويف 
جمتمع  �حلالية  �لدر��سة  تناولت  فقد  وعينتها،  �لدر��سة  جمتمع 
حيث  �لقرى،  �أم  بجامعة  �لرتبية  بكلية  �لعملية  �لرتبية  طالبات 
لهذ�  �لعلقة  هذه  بحث  �ل�سابقة يف  �لدر��سات  من  �أي  تتطرق  مل 

�ملجتمع. 

منهجية الدراسة: 
��ستخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�سفي؛ ملنا�سبته طبيعة هذه 
�لو�سع �حلايل  �إنه منهج يهتم بتحديد  �لدر��سـة و�أهـد�فها، حيث 
للم�سكلة، ثم �لعمـل علـى و�سـفها، وحتليلها، وتف�سريها، وربطها 

بالظو�هر �لأخرى. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
�مللتحقات  �لطالبات  جميع  من  �لدر��سة  جمتمع  تكون 
يف  �لقرى  �أم  بجامعة  �لرتبية  بكلية  �لعملية  �لرتبية  بربنامج 
�لف�سل �لدر��سي �لثاين للعام �جلامعي 1435/ 1436هـ، و�لذي 
عينة  �ختريت  �لدر��سة  جمتمع  لكرب  ونظر�ً  طالبة،   )1760( بلغ 
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 )%  15( وبن�سبة  طالبة،   )264( حجمهـا  بلـغ  ب�سيطة  ع�سو�ئية 
من �لعدد �لكلي ملجتمع �لدر��سة، ووزعت �أد�ة �لدر��سة، و��سرتجع 
��ستبعاد  مت  �ل�ستبانات  فح�س  وبعد  ��ستبانة،   )231( منها 
جمموعة من �ل�ستبانات لعدم �كتمال �إجاباتها وعدم �سلحيتها 
للتحليل، لت�سبح عينة �لدر��سة )218( طالبة، ويبـني جدول )1( 

توزيع عينة �لدر��سة ح�سب متغري�تها �ل�سخ�سية: 
جدول )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية

الن�صبة املئويةالعددفئات املتغرياتاملتغريات

�لتخ�س�س 
�لأكادميي

3817.4�لرتبية �لإ�سلمية

4420.2�للغة �لعربية

9141.7�لجتماعيات

156.9ريا�س �لأطفال

136�لعلوم

104.6�للغة �لإجنليزية

73.2�حلا�سب �لآيل

�ملرحلة 
�لتعليمية

يف �لتطبيق 
�مليد�ين

156.9ريا�س �لأطفال

14265.1مد�ر�س �ملرحلة �ملتو�سطة

6127.9مد�ر�س �ملرحلة �لثانوية

أداة الدراسة: 
من  �لبيانات  جلمع  �إح�سائية  ��ستبانة  �لباحثة  طورت 
فاجلزء  رئي�سة،  �أجز�ء  ثلثة  على  ��ستملت  بحيث  �لعينة،  �أفر�د 
�لدر��سة، و�جلزء  لأفر�د عينة  �لتعريفية  �ملعلومات  �لأول ت�سمن 
�لثاين ت�سمن عرب�ت مقيا�س تقييم م�ستوى �لأد�ء لربنامج �لرتبية 
�لعملية و�ملكون من )29( عبارة، و�جلزء �لثالث ت�سمن عبار�ت 
مقيا�س �لر�سا �لطلبي و�ملكون من )24( عبارة، وجرى قيا�س 
 1( �ملتدرج من  �خلما�سي  ليكرت  �لعينة مبقيا�س  �أفر�د  تقدير�ت 

. )5 -

صدق أداة الدراسة: 

للتحقق من �سدق �أد�ة �لدر��سة قامت �لباحثة بعر�سها على 
�لإد�ريني،  و�ملخت�سني  �لأكادمييني  من  �ملحكمني  من  جمموعة 
�لأد�ة،  فقر�ت  حول  ومقرتحاتهم  تعديلتهم  �أخذ  يتم  بحيث 
�ل�سدق  حتقيق  تت�سمن  بحيث  عليها،  بناء  �ل�ستبانة  وتعديل 

�لظاهري لل�ستبانة.

ثبات أداة الدراسة: 

��ستطلعية  عينة  على  �ل�ستبانة  بتطبيق  �لباحثة  قامت 
ع�سو�ئية تكونت من )25( فرد�ً، و�حت�سب �لثبات �لكلي لل�ستبانة 

عن طريق معامل �ألفا كرونباخ، كما هو مو�سح يف جدول )2( : 

جدول )2( 
قيم معامات ثبات األداة

معامل الثباتعدد الفقراتاملحور

290.951�لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية

240.949�لر�سا �لطلبي

ثبات  معامل  �أن  �ل�سابق  �جلدول  نتائج  خلل  من  يتبني 
حمور �لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية �لذي بلغ )0.951( ومعامل 
�لذي بلغ )0.949( يدل على ثبات  �لطلبي  �لر�سا  ثبات حمور 

�ملحور و�سلحيتها للتطبيق �مليد�ين.

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

�لبيانات  وحتليل  �لأ�سئلة،  عن  للإجابة  �لباحثة  �عتمدت 
�ملتو�سطات  �حت�ساب  �لآتية:  �لإح�سائية  �لأ�ساليب  على 
ومعامل  �ملئوية،  و�لن�سب  �ملعيارية،  و�لنحر�فات  �حل�سابية، 
�رتباط بري�سون، و�ختبار حتليل �لتباين �لأحادي )T( ، و�ختبار 

.LSD

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة: 

ملقيا�س  وفقًا  �لدر��سة  يف  �مل�ستخدم  �ملقيا�س  درج 
تف�سري  يف  �لتعامل  �سيتم  عليه  و��ستناد�ً  �خلما�سي،  ليكرت 
درجات(   5 )يعادل  ب�سدة  مو�فق  �لآتي:  �لنحو  على  �لبيانات 
 3 )يعادل  ما  حد  �إىل  مو�فق   ، درجات(   4 )يعادل  مو�فق   ،
، وغري مو�فق مطلقا  ، غري مو�فق )يعادل درجتني(  درجات( 
لأغر��س  �ملو�فقة  درجة  معيار  �أما   ، و�حدة(  درجة  )يعادل 
�ملتو�سطات  قيمة  كانت  )�ذ�  عالية  فتكون  �لدر��سة  هذه 
�ذ�  متو�سطة  وتكون   ،  )5  -  3.68( بني  و�قعة  �حل�سابية 
 )3.67  -  2.34( بني  و�قعة  �حل�سابي  �لو�سط  قيمة  كانت 
بني  و�قعة  �حل�سابي  �ملتو�سط  قيمة  كانت  �ذ�  ومنخف�سة   ،

. )2.3  - 1(
نتائج ال�صوؤال الأول:  ◄

�لعملية من وجهة  �لرتبية  �لأد�ء لربنامج  لتحديد م�ستوى 
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات  �حت�سبت  �لدر��سة،  نظر عينة 
�ملعيارية ملحاور �لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية من خلل جدول 

)3( على �لنحو �لآتي: 
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جدول )3( 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمحاور األداء لبرنامج التربية العملية

لربنامج  �لأد�ء  م�ستوى  �أن  �ل�سابق  �جلدول  من  يتبني 
�مل�ستوى  وعلى  �لدر��سة  عينة  نظر  وجهة  من  �لعملية  �لرتبية 
)3.77( وبانحر�ف معياري  “مرتفع” ومبتو�سط ح�سابي  �لكلي 
حمور  درجة  �أن  يتبني  حمور  كل  م�ستوى  وعلى   ،  )0.61(
ح�سابي  مبتو�سط  �لأوىل  �ملرتبة  �سغل  �لتنظيمية  �لإجر�ء�ت 
)3.87( وبانحر�ف معياري )0.58( وهو يعك�س درجة مو�فقة 
�ملرتبة  �ملتعاونة  �ملعلمة  �أد�ء  حمور  �سغل  بينما   ، “عالية” 
 )0.76( معياري  وبانحر�ف   )3.79( ح�سابي  مبتو�سط  �لثانية 
مديرة  �أد�ء  حمور  و�سغل  “عالية”،  مو�فقة  درجة  يعك�س  وهو 
وبانحر�ف   )3.71( ح�سابي  مبتو�سط  �لثالثة  �ملرتبة  �ملدر�سة 

معياري )0.72( وهو يعك�س �أي�سًا درجة مو�فقة “عالية”، بينما 
�سغل حمور �أد�ء �مل�رشفة �لأكادميية يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�سط 
ح�سابي )3.66( وبانحر�ف معياري )0.85( وهو يعك�س درجة 

مو�فقة “متو�سطة”.
نتائج ال�صوؤال الثاين:  ◄

�لدر��سة،  عينة  لدى  �لطلبي  �لر�سا  م�ستوى  لتحديد 
ملحاور  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �حت�سبت 

�لر�سا �لطلبي من خلل جدول )4( على �لنحو �لآتي: 
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جدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الرضا الطابي 

ويتبني من �جلدول �ل�سابق �أن درجة م�ستوى �لر�سا �لطلبي 
ومبتو�سط  متو�سطة  �لكلي  �مل�ستوى  وعلى  �لدر��سة  عينة  لدى 
م�ستوى  وعلى   ،  )0.72( معياري  وبانحر�ف   )3.58( ح�سابي 
�لر�سا  م�ستوى  �أن  يتبني  �لطلبي  �لر�سا  حماور  من  حمور  كل 
عن �لإعد�د �ملهني �سغل �ملرتبة �لأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.70( 
وبانحر�ف معياري )0.73( وهو يعك�س درجة مو�فقة “عالية”، 
)�لتخ�س�سي(  �لأكادميي  �لإعد�د  عن  �لر�سا  حمور  �سغل  بينما 
معياري  وبانحر�ف   )3.65( ح�سابي  مبتو�سط  �لثانية  �ملرتبة 
حمور  و�سغل  “متو�سطة”،  مو�فقة  درجة  يعك�س  وهو   )0.73(

�لر�سا عن �لإعد�د �لثقايف و�لجتماعي �ملرتبة �لثالثة مبتو�سط 
ح�سابي )3.39( وبانحر�ف معياري )0.94( وهو يعك�س �أي�سًا 

درجة مو�فقة “متو�سطة”.
نتائج ال�صوؤال الثالث:  ◄

لتحديد �لعلقة بني م�ستوى �لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية، 
وم�ستوى �لر�سا �لطلبي �حت�سب معامل �رتباط بري�سون وجدول 

)5( يو�سح نتائج هذ� �لتحليل: 
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جدول )5( 
معامات االرتباط بين األداء لبرنامج التربية العملية والرضا الطابي

م�صتوى الدللةالر�صا الطلبيمتغريات الدرا�صة

0.6950.01�لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية

�ل�سابق وجود علقة طردية ذ�ت دللة  يتبني من �جلدول 
�إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.01( بني �لأد�ء لربنامج �لرتبية 
 ،  )0.695( �لإجمالية  قيمتها  بلغت  �لطلبي  و�لر�سا  �لعملية 
�لعملية  �لرتبية  �أد�ء برنامج  �رتفاع م�ستوى  �أن  وبالتايل يتبني 

�سوف يوؤدي �إىل زيادة �لر�سا �لطلبي جتاه �إعد�دهن.
نتائج ال�صوؤال الرابع:  ◄

Ú  ًتبعا الإح�صائية  بالفروق  املتعلقة  النتائج  اأولً: 
ملتغري التخ�ص�س الأكادميي : 

و�ختبار  م�ستقلتني  لعينتني   T �ختبار  من  كل  ��ستخدم 
حتليل �لتباين �لأحادي للتعرف �إىل ما �إذ� كانت هناك فروق ذ�ت 
دللة �إح�سائية تعزى ملتغري �لتخ�س�س �لأكادميي كما يو�سحه 

جدول )6( على �لنحو �لآتي: 

جدول )6( 
نتائج اختبار داللة الفروق لمتغير التخصص األكاديمي

متغريات 
الدرا�صة

م�صدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

م�ستوى 
�لأد�ء 

لربنامج 
�لرتبية 
�لعملية

بني 
7.79841.949�ملجموعات

5.6120.01 د�خل 
73.9942130.347�ملجموعات

81.791217�ملجموع

م�ستوى 
�لر�سا 

�لطلبي

بني 
10.83042.707�ملجموعات

5.5940.01 د�خل 
103.0892130.484�ملجموعات

113.919217�ملجموع

يتبني من �جلدول �ل�سابق وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
لربنامج  �لأد�ء  م�ستوى  حتديد  بني   )0.01( دللة  م�ستوى  عند 
�لرتبية �لعملية، ومدى �لر�سا �لطلبي لدى عينة �لدر��سة تعزى 
بني  �لفروق  �سالح  ولتحديد  �لأكادميي،  �لتخ�س�س  ملتغري 
يو�سحه  كما   LSD �ختبار  ��ستخد�م  �لدر��سة  عينة  تخ�س�سات 

جدول )7( على �لنحو �لآتي: 
جدول )7( 

نتائج اختبار LSD لداللة الفروق لدى عينة الدراسة

متغريات 
الدرا�صة

التخ�ص�س 
الرتبية املتو�صطنالأكادميي

الإ�صلمية
اللغة 
ريا�س الجتماعياتالعربية

اللغة العلومالأطفال
الإجنليزية

احلا�صب 
الآيل

م�ستوى 
�لأد�ء 

لربنامج 
�لرتبية 
�لعملية

- 383.59�لرتبية �لإ�سلمية

- 443.52�للغة �لعربية

- 913.940.010.01�لجتماعيات

- 153.58ريا�س �لأطفال

- 133.69�لعلوم

- 103.48�للغة �لإجنليزية

- 73.69�حلا�سب �لآيل

م�ستوى 
�لر�سا 

�لطلبي

- 383.42�لرتبية �لإ�سلمية

- 443.38�للغة �لعربية

0.05- 913.870.050.01�لجتماعيات

- 153.39ريا�س �لأطفال

- 133.38�لعلوم

- 103.29�للغة �لإجنليزية

- 73.48�حلا�سب �لآيل

يتبني من �جلدول �ل�سابق وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.01( يف حتديد م�ستوى �لأد�ء لربنامج �لرتبية 
�لعملية من وجهة نظر عينة �لدر��سة بني ذو�ت �لتخ�س�س �لأكادميي )�لجتماعيات( وذو�ت �لتخ�س�س �لأكادميي )�لرتبية �لإ�سلمية، 
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و�للغة �لعربية( ل�سالح �لتخ�س�س �لأكادميي )�لجتماعيات( .
كما يت�سح وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
عينة  لدى  �لطلبي  �لر�سا  مدى  حتديد  يف   )0.05( دللة 
�لدر��سة بني ذو�ت �لتخ�س�س �لأكادميي )�لجتماعيات( وذو�ت 
 ، �لإجنليزية(  و�للغة  �لإ�سلمية،  )�لرتبية  �لأكادميي  �لتخ�س�س 
ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة )0.01( بني 
�لتخ�س�س  وذو�ت  )�لجتماعيات(  �لأكادميي  �لتخ�س�س  ذو�ت 
�لأكادميي )�للغة �لإجنليزية( ، ل�سالح ذو�ت �لتخ�س�س �لأكادميي 

)�لجتماعيات( .
Ú  ًتبعا الإح�صائية  بالفروق  املتعلقة  النتائج  ثانياً: 

ملتغري املرحلة التعليمية يف التطبيق امليداين: 
و�ختبار  لعينتني م�ستقلتني،  �ختبار ت  ��ستخدمت كل من 
فروق  هناك  كانت  �إذ�  ما  �إىل  للتعرف  �لأحادي  �لتباين  حتليل 
ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى ملتغري �ملرحلة �لتعليمية يف �لتطبيق 

�مليد�ين كما يو�سحه جدول )8( على �لنحو �لآتي: 
جدول )8( 

نتائج اختبار داللة الفروق لمتغير المرحلة التعليمية في التطبيق الميداني

م�صدر املحور
التباين

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

م�ستوى 
�لأد�ء 

لربنامج 
�لرتبية 
�لعملية

بني 
0.19230.064�ملجموعات

0.1670.918 د�خل 
81.6002140.381�ملجموعات

81.791217�ملجموع

م�ستوى 
�لر�سا 

�لطلبي

بني 
0.25230.084�ملجموعات

0.1580.924 د�خل 
113.6672140.531�ملجموعات

113.919217�ملجموع

دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �ل�سابق  �جلدول  من  يتبني 
�ملرحلة  ملتغري  تعزى   )0.05( دللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية 

�لتعليمية يف �لتطبيق �مليد�ين.

مناقشة النتائج: 

أوالً: مناقشة نتائج السؤال األول 

مبحاوره . 1 العملية  الرتبية  لربنامج  الأداء  م�صتوى  ما 
مديرة  اأداء  الأكادميية،  امل�رشفة  اأداء  التنظيمية،  )الإجراءات 
املدر�صة، اأداء املعلمة املتعاونة( من وجهة نظر طالبات الرتبية 

العملية بكلية الرتبية بجامعة اأم القرى؟ 
لربنامج  �لأد�ء  م�ستوى  درجة  �أن  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت 
�لرتبية �لعملية من وجهة نظر عينة �لدر��سة وعلى �مل�ستوى �لكلي 
�لعملية  �لرتبية  لربنامج  �لأد�ء  حماور  م�ستوى  وعلى  »عالية«، 
يتبني �أن درجة حمور �لإجر�ء�ت �لتنظيمية �سغل �ملرتبة �لأوىل، 

وهو يعك�س درجة مو�فقة »عالية«، بينما �سغل حمور �أد�ء �ملعلمة 
»عالية«،  مو�فقة  درجة  يعك�س  وهو  �لثانية،  �ملرتبة  �ملتعاونة 
يعك�س  وهو  �لثالثة،  �ملرتبة  �ملدر�سة  مديرة  �أد�ء  حمور  و�سغل 
درجة مو�فقة »عالية«، بينما �سغل حمور �أد�ء �مل�رشفة �لأكادميية 

يف �ملرتبة �لأخرية، وهو يعك�س درجة مو�فقة »متو�سطة«.
وتو�سح هذه �لنتائج �رتفاع م�ستوى �لأد�ء لربنامج �لرتبية 
�لعملية، وهي نتيجة �تفقت مع نتائج در��سة )�ساهني،2007( ، 
بينما �تفقت �إىل حد ما مع در��سة )�ل�رشعي،2009( �لتي حددت 
�لنتائج  يخ�س  وفيما  و�ملرتفع”،  “�ملتو�سط  بني  �لأد�ء  م�ستوى 
مقارنة  �ملنخف�سة  �لأكادميية  �مل�رشفة  �أد�ء  مب�ستوى  �ملتعلقة 
و�ملعلمة  �ملدر�سة  ومديرة  �جلامعة،  �أد�ء  م�ستوى  بارتفاع 
�لنتيجة  هذه  فتختلف  �لعملية،  �لرتبية  برنامج  يف  �ملتعاونة 
مع نتائج در��سة )�لغي�سان و�لعبادي،2013( �لتي تو�سلت �إىل: 
عالية،  بدرجة  منه  �ملطلوبة  باملهام  �لكادميي  �مل�رشف  قيام 
و�ل�سلبيات  منهم،  �ملطلوبة  باملهام  �ملد�ر�س  مديري  وتق�سري 
يف �إجر�ء�ت �جلامعة، بينما �تفقت مع �لدر��سة ذ�تها يف ح�سول 
�ملتعلم �ملتعاون على درجة �أد�ء عالية، كما �تفقت نتائج در��سة 
بارتفاع  �ملتعلقة  �حلالية  �لدر��سة  نتائج  مع  )�ل�ساعر،2010( 

درجة م�ستوى �أد�ء �ملعلمة �ملتعاونة.
وتوؤكد �لباحثة من خلل �لنتيجة �ل�سابقة على �أهمية �لعمل 
على رفع م�ستوى �لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية، من خلل تبني 
�أو�سحت  كما  �لربنامج،  جناح  تفعل  جديدة  و�سلوكات  �أ�ساليب، 
�لهتمام  �إىل  �أ�سارت  �لتي   )Mahoney,2005( در��سة  نتائج 
�لطالب  مع  �لعملية  �لرتبية  برب�مج  �ملعنية  �لأطر�ف  بنوعية 
�أ�سارت  �لتي   )Beak & Kosnik,2002( در��سة  ونتائج  �ملعلم، 
�إىل �أهمية تو�فر �لدعم �ملعنوي من قبل �ملعلمني �مل�ساركني يف 

�لتدريب �مليد�ين.
ما م�صتوى الر�صا الطلبي مبحاوره )الإعداد الأكادميي . 2

لدى  والجتماعي(  الثقايف  الإعداد  املهني،  الإعداد  التخ�ص�صي، 
طالبات الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة اأم القرى؟ 

لدى عينة  �لطلبي  �لر�سا  م�ستوى  �أن  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت 
حماور  م�ستوى  وعلى  »متو�سطة«،  �لكلي  �مل�ستوى  على  �لدر��سة 
�لر�سا �لطلبي يتبني �أن م�ستوى �لر�سا عن �لإعد�د �ملهني �سغل 
�سغل  بينما  »عالية«،  مو�فقة  درجة  يعك�س  وهو  �لأوىل،  �ملرتبة 
حمور �لر�سا عن �لإعد�د �لأكادميي )�لتخ�س�سي( �ملرتبة �لثانية، 
عن  �لر�سا  حمور  و�سغل  »متو�سطة«،  مو�فقة  درجة  يعك�س  وهو 
درجة  يعك�س  �لثالثة، وهو  �ملرتبة  و�لجتماعي  �لثقايف  �لإعد�د 

مو�فقة »متو�سطة«.
جاء  �لطالبات  ر�سا  �أن  �لدر��سة  نتائج  من  ويتبني 
)�سيف  در��سة  نتائج  مع  تتفق  نتيجة  وهي  “متو�سطة”،  بدرجة 
و�آخرون،2014( ودر��سة )ح�سن و�أخرون،2011( ، بينما تختلف 
 )Irimie et al,2011( )�لزعبي،2013( ودر��سة  مع نتائج در��سة 
�رتفاع  �إىل  نتائجها  �أ�سارت  �لتي  عاي�س،2008(  )�آل  ودر��سة 
نتائج  مع  �أي�سًا  وتختلف  و�إيجابيته،  �لطلبي  �لر�سا  م�ستوى 
�نخفا�س  �إىل  تو�سلت  �لتي  وز�يد،2006(  )�ل�سارمي  در��سة 
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م�ستوى �لر�سا �لطلبي.
م�ستوى  �رتفاع  �إىل  �حلالية  �لدر��سة  نتائج  �أ�سارت  كما 
“�لإعد�د �ملهني” مقارنة بانخفا�س م�ستوى �لر�سا  �لر�سا عن 
“�لإعد�د  عن  و�لر�سا  �لتخ�س�سي”  �لأكادميي  “�لإعد�د  عن 
توؤكد  �لنتيجة  وهذه  �لطالبات،  لدى  و�لجتماعي”  �لثقايف 
�أن  �إل  �مليد�ين،  �لعملية  �لرتبية  لربنامج  �لأد�ء  م�ستوى  �رتفاع 
�لتخ�س�سي”  �لأكادميي  “�لإعد�د  عن  �لر�سا  م�ستوى  �نخفا�س 
�لإعد�د  دور  ق�سور  على  يدل  و�لجتماعي”  �لثقايف  و”�لإعد�د 
�لعلمي �لنظري، وتتفق نتائج �لدر��سة �حلالية يف جانب �رتفاع 
 Irimie et( درجة �لر�سا عن “�لإعد�د �ملهني” مع نتائج در��سة

. )al,2011

الرتبية . 3 لربنامج  الأداء  م�صتوى  بني  علقة  هناك  هل 
العملية، وم�صتوى الر�صا الطلبي لدى طالبات الرتبية العملية 

بكلية الرتبية بجامعة اأم القرى؟ 
�أ�سارت �لنتائج �إىل �أن �لقيمة �لإجمالية للعلقة �لرتباطية 
مل�ستوى �لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية، وم�ستوى �لر�سا �لطلبي 
ككل بلغت )0.695( ، وهي قيمة قوية توؤكد وجود دور �إيجابي 
مل�ستوى �لأد�ء لربنامج �لرتبية �لعملية يف حتقيق �لر�سا �لطلبي، 
ز�د  �لعملية  �لرتبية  لربنامج  �لأد�ء  م�ستوى  �رتفع  كلما  مبعنى 
م�ستوى �لر�سا لدى طالبات �لرتبية �لعملية جتاه �إعد�دهن، وهذه 
ودر��سة   ، عاي�س،2008(  )�آل  در��سة  نتائج  مع  تتفق  �لنتيجة 

)ح�سن،2006( .
هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية يف م�صتوى الأداء . 4

لربنامج الرتبية العملية، وم�صتوى الر�صا الطلبي لدى طالبات 
الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة اأم القرى تعزى ملتغريي 
)التخ�ص�س الأكادميي، واملرحلة التعليمية يف التطبيق امليداين( 

؟ 
عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لنتائج  �أظهرت 
م�ستوى دللة )0.01( يف حتديد م�ستوى �لأد�ء لربنامج �لرتبية 
�لعملية من وجهة نظر عينة �لدر��سة ذو�ت �لتخ�س�س �لأكادميي 
)�لجتماعيات( و�لطالبات ذو�ت �لتخ�س�س �لأكادميي )�لرتبية 
�لتخ�س�س  ذو�ت  �لطالبات  ل�سالح  �لعربية(  و�للغة  �لإ�سلمية، 

�لأكادميي )�لجتماعيات( .
كما يت�سح وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
عينة  �أفر�د  لدى  �لطلبي  �لر�سا  مدى  حتديد  يف   )0.05( دللة 
و�لطالبات  )�لجتماعيات(  �لأكادميي  �لتخ�س�س  ذو�ت  �لدر��سة 
و�للغة  �لإ�سلمية،  )�لرتبية  �لأكادميي  �لتخ�س�س  ذو�ت 
م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  ووجود   ، �لإجنليزية( 
دللة )0.01( بني �أفر�د عينة �لدر��سة ذو�ت �لتخ�س�س �لأكادميي 
)�لجتماعيات( وذو�ت �لتخ�س�س �لأكادميي )�للغة �لإجنليزية( ، 
ل�سالح ذو�ت �لتخ�س�س �لأكادميي )�لجتماعيات( .كما يت�سح 
�إح�سائية عند م�ستوى  �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة  من 
م�ستوى  نحو  �لدر��سة  عينة  �أفر�د  ��ستجابات  يف   )0.05( دللة 
لدى  �لطلبي  �لر�سا  وم�ستوى  �لعملية  �لرتبية  لربنامج  �لأد�ء 
�أفر�د عينة �لدر��سة تعزى ملتغري �ملرحلة �لتعليمية يف �لتطبيق 

�مليد�ين.
 ، )�لزعبي،2013(  در��سة  مع  �جلانب  هذ�  نتائج  وتتفق 
، ودر��سة   )2007 )�ساهني،  ، ودر��سة  )�ل�ساعر،2010(  ودر��سة 
)ح�سن،2006( حول وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية ل�ستجابات 
�أفر�د عينة �لدر��سة تعزى ملتغري �لتخ�س�س �لأكادميي، وتختلف 
ذ�ت دللة  فروق  2007( حول عدم وجود  )�ساهني،  در��سة  مع 
�إح�سائية ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة تعزى ملتغري �ملرحلة 

�لتعليمية يف �لتطبيق �مليد�ين.

التوصيات واملقرتحات: 
برنامج . 1 �لأكادمييات يف  �مل�رشفات  �أد�ء  م�ستوى  رفع 

�لعملية  �لرتبية  مكتب  متابعة  خلل  من  �لعملية  �لرتبية 
حل�سورهن، و�أ�سلوب تعاملهن، وتوجيههن للمتدربات.

�للو�تي . 2 �لأكادمييات  للم�رشفات  تدريبية  دور�ت  عقد 
يرغنب يف �لإ�رش�ف يف برنامج �لرتبية �لعملية، للتعريف بجميع 
ما يخ�س بيئة مد�ر�س �لتعليم �لعام؛ لأن هذه �لبيئة خمتلفة عن 

بيئة عملهن يف �لكليات �جلامعية.
عقد �جتماعات ف�سلية مع مدير�ت �ملد�ر�س �ملتعاونة . 3

ملناق�سة ق�سايا �لطالبات �ملتدربات.
�ملد�ر�س . 4 من  �لطالبات  �نتقال  �سعوبة  مر�عاة  �أهمية 

�ملتعاونة و�إليها، وت�سهيل هذه �ل�سعوبة بقدر �لإمكان.
لتطوير . 5 �ملتعاونات،  للمعلمات  تدريبية  دور�ت  عقد 

و�إدر�كهن  �لعمليـة،  �لرتبيـة  برنامج  �أهمية  جتاه  نظرتهن 
للم�سوؤولية جتاه �لطالبة �ملتدربة.

دعم مقرر�ت بر�مج �لإعد�د �لرتبوي �لنظرية بالأن�سطة . 6
�لتي ت�ساهم يف �لإعد�د �ملهني و�لثقايف و�لجتماعي للطالبات.

عن . 7 �لطلبي  �لر�سا  حالة  بتقومي  �ل�ستمر�ر  �رشورة 
�آخر؛ ملا  �إىل  �لأخرى من حني  و�لكليات  �لرتبية،  بكلية  �لدر��سة 

لذلك من �أهمية يف تطوير �لو�قع �لأكادميي لكل كلية.
�لطلبي . 8 �لر�سا  درجة  لقيا�س  �أد�ة  تطوير  على  �لعمل 

ببنود عامة، بحيث جتعل من ��ستخد�مها يف جميع �ملجالت �أمر�ً 
ممكنًا.
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