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ملخص: 
هدفت الدرا�شة اإىل فح�ص درجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف التطبيق 
امليداين يف حمافظات جنوب ال�شفة الغربية بجامعة القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف 
املقرر؛ وقد طورت ا�شتبانة مل�شلح عام 2013م، وتكونت من خم�شة حماور: يتناول الأول 
م�شكالت تتعلق باإدارة فروع اجلامعة، ويحوي )13( عبارة، ويتناول الثاين م�شكالت تتعلق 
املتعاون،  باملعلم  تتعلق  م�شكالت  الثالث  ويتناول  عبارة،   )18( املدر�شة، ويحوي  مبدير 
ويحوي )21( عبارة، ويتناول الرابع م�شكالت تتعلق مب�رشف مقرر الرتبية العملية ويحوي 
عبارة.   )19( ويحوي  املعلم،  بالطالب/  تتعلق  م�شكالت  اخلام�ص  ويتناول  عبارة،   )22(
ووزعت ال�شتبانة التي اعتمدت التدرج اخلما�شي: )كبرية جداً، كبرية، متو�شطة، قليلة، قليلة 
جداً( ، وقد تكون جمتمع الدرا�شة من )36( م�رشفًا وم�رشفة، وبينت النتائج وجود فروق يف 
املتو�شطات احل�شابية لدرجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف التطبيق العملي 
النوع  اإىل متغريات  الغربية من منظور م�رشيف املقرر تعزى  ال�شفة  يف حمافظات جنوب 

الجتماعي، واخلربة يف الإ�رشاف على الرتبية العملية، واملوؤهل العلمي. 
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Problems Faced by Al- Quds Open University students 
of Practical Education while Demonstrating Teaching 
as Viewed by Supervisors of This Course at Schools 

in the Southern Governorates of the West Bank

Abstract: 

The aim of this study is to investigate the problems faced by al- Quds 
Open University students of Practical Education while demonstrating 
teaching, as viewed by the supervisors of this course at schools in the southern 
governorates of the West Bank. A questionnaire devised by Musleh in 2013 
was developed to contain five parts: The first consists of 13 paragraphs which 
deals with problems related to the administrations of the university branches. 
The second consists of 18 paragraphs related to problems with the principals 
of schools. The third consists of 21 paragraphs about the cooperation of the 
school teachers. The fourth consists of 22 paragraphs about the problems 
related to the supervisors of the course. The fifth consists of 19 paragraphs 
about the problems of the student–teacher. The questionnaire is graded to five 
levels: very big, big, medium, little, very little. The study population consists 
of 36 males and females supervisors. The results showed that there were 
differences in the means attributed to the degree of problems encountered by 
the students of Practical Education. 
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لأنها  حياته؛  يف  مهمة  املعلم  الطالب/  اإعداد  مرحلة  العملية  الرتبية  مرحلة  ُتعدُّ 
للتحقق من مدى �شالحية  الوحيدة  الطريقة  اأنها  كما  املهنية،  رئي�ص يف حياته  منعطف 
اإعداده النظري والعملي للمقررات التي در�شها بنجاح يف جامعة القد�ص املفتوحة، ولكن 
الأهداف  الفعلي وممار�شة �شياغة  التطبيق  له  تتيح  اأنها  العملي  التطبيق  ما مييز مرحلة 
مهارات  مع  الطالب  يتعامل  املرحلة  هذه  ففي  ال�شفية،  الغرفة  يف  والتدري�ص  ال�شلوكية 
اأر�ص  على  ال�شلوكية  امل�شكالت  مع  التعامل  وكيفية  ال�شف  واإدارة  والتح�شري،  التخطيط 
اأ�ش�ص تربوية  العالمات على  التقومي وو�شع  اإجراء عمليات  اأّنه ميار�ص كيفية  الواقع، كما 

خمتلفة عن النواحي النظرية التي در�شها يف مقررات جامعة القد�ص املفتوحة. 
املت�شارعة  الع�رش  وملتطلبات  املقد�شة،  املهنة  لهذه  وتهيئته  املعلم  اإعداد  َوُيعّد 
واملتطورة تكنولوجيًا من الأمور التي حتظى باهتمام م�شتمر يف جميع الأنظمة الرتبوية، 

ومل حتَظ مهن اأخرى ما حظيت به مهنة اإعداد املعلم. )املطاوعة، 2000: 487( 
وقد ن�ص دليل الطالب جلامعة القد�ص املفتوحة على اأن ت�شتمل الرتبية العملية على 
اجلانبني النظري والعملي ب�شكل متكامل، بحيث يتم �جلانب �لعملي وفق �ملر�حل �لآتية: 

مرحلة امل�شاهدة: حيث تتيح للطالب/ املعلم لي�شاهد ما حوله م�شاهدة ع�شوائية . 1
وم�شاهدة هادفة خمططة واعية، وتكون امل�شاهدة بداية ملا يدور داخل املدر�شة من عملية 
تبداأ  ثم  املدر�شة......  ممتلكات  وحفظ  لل�شفوف،  الطلبة  ودخول  والنظافة،  النظام،  حفظ 
م�شاهدة �شلوك املعلم ال�شفي الرتبوي، ومالحظة التفاعالت ال�شفية والجتماعية واللفظية 

وغري اللفظية. 
املعلم . 2 اأو  املدر�شة  مدير  املعلم  الطالب/  فيها  ي�شارك  التي  امل�شاركة:  مرحلة 

املتعاون بعمل تعليمي حمدد، وتكون امل�شاركة خمططة وهادفة اأو ع�شوائية. 
تربوية تعليمية . 3 املعلم مبمار�شة كاملة جلوانب  الطالب/  مرحلة املمار�شة: يقوم 

�شفية وغري �شفية، بحيث تكون خمططة وهادفة ودون اإ�رشاف مبا�رش من املعلم اأو مدير 
املدر�شة. )مرعي، توفيق، وم�شطفي، �رشيف، 2012: 14-12( 

العلوم  كليات  تتعاون  الذي  املعلمني  اإعداد  لربنامج  نهاية  متثل  العملية  والرتبية 
املتوخاة،  اأهدافه  حتقيق  على  الطلبة  حتت�شن  التي  املتعاونة  املدار�ص  وجميع  الرتبوية 
بحيث تناط مهمة الإ�رشاف على الطالب/ املعلم وتقومي اأدائه مب�رشف مقرر الرتبية العملية، 
ومدير املدر�شة، واملعلم املتعاون الذين قد يواجهون �شعوبة يف الإ�رشاف عليهم ومتابعتهم 

ب�شورة فاعلة لوجود بع�ص امل�شكالت. )اأبو منرة، وغامن، 2007: 188( 
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يرجعون  املعلمني  الطلبة/  اأن  العملية  بالرتبية  املتعلقة  البحوث  نتائج  اأثبتت  ولقد 
كفاءتهم يف مهارات التدري�ص اإىل خرباتهم املبا�رشة يف الرتبية العملية، كما اأنهم كثرياً ما 
يحتفظون بهذه اخلربات بعد تخرجهم، والتي توؤثر يف �شلوكهم ال�شلوكي والتعليمي يف غرفة 
ال�شف؛ فهي فر�شة ذهبية وحقيقية للطالب/ املعلم لكت�شاب اخلربة حتت اإ�رشاف م�رشف 

متخ�ش�ص يف ا�شتخدام مهارات التدري�ص الفعالة. )عبد اجلواد، وقنديل، 2013: 179( 
ناجعًا يف حتقيق  دوراً  املفتوحة  القد�ص  العملية يف جامعة  الرتبية  ويوؤدي م�رشف 
الطالب/ املعلم،  الأول عن متابعة  العملية بجميع مراحلها؛ لأنه امل�شوؤول  الرتبية  اأهداف 

وتتمثل م�شوؤولياته على �لنحو �لآتي: 
تهيئة الطالب/ املعلم للرتبية العملية يف جميع مراحلها. . 1
املتعاون، . 2 واملعلم  املعلم،  الطالب/  اأدوار  مبينًا  العملية  الرتبية  اأهداف  تو�شيح 

ومدير املدر�شة عن طريق التوجيه والإر�شاد. 
م�شاعدة الطالب/ املعلم يف كيفية حت�شري الدرو�ص. . 3
تقدمي التغذية الراجعة الفورية للطالب/ املعلم. . 4
حل امل�شكالت التي تواجه الطالب/ املعلم يف اأثناء التطبيق العملي. . 5
املفتوحة. . 6 القد�ص  جامعة  من  معدة  �شحيفة  وفق  املعلم  الطالب/  تقومي 

 .  )198  :2008 )يون�ص، 
والنظام احلايل املتبع يف جامعة القد�ص املفتوحة يف الإ�رشاف على الرتبية العملية 

يف كلية الرتبية يقوم على تعدد فئات امل�رشفني، حيث ي�شمل �لفئات �لآتية: 
اأع�شاء هيئة تدري�ص متفرغني ومتخ�ش�شني يف املقررات التي ي�رشفون عليها.. 1
يف . 2 جيدة  خربة  اأ�شحاب  وهم  والتعليم  الرتبية  مديريات  من  تربويون  م�رشفون 

التدري�ص والإ�رشاف.
اأع�شاء هيئة تدري�ص غري متفرغني ومتخ�ش�شني يف املقررات التي ي�رشفون عليها(. . 3

اتباع  اإىل  الرتبية  كلية  طلبة  اأعداد  يف  املطردة  الزيادة  اأدت  الأخرية  ال�شنوات  ويف 
طالب  على  لالإ�رشاف  “امل�رشفني”  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  اختيار  يف  مت�شاهلة  �رشوط 
الرتبية العملية �شواء من امل�رشفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم اأم من اأع�شاء 
هيئة التدري�ص غري املتفرغني، ممن يفرت�ص فيهم قدر معني من الإملام مبهارات التدري�ص 
الرتبية  م�شرية  يف  �شلبيًا  اأثراً  الدقيق  غري  الختيار  هذا  ترك  حيث  فيها،  الكافية  واخلربة 
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العملية فظهرت اآثاره يف تذمر و�شكوى الطلبة من ظروف مقرر الرتبية العملية، اإ�شافة اإىل 
اأن�شطتهم يف  العملية، و�شعوبة متابعة  الرتبية  املثمر مع م�رشف مقرر  التوا�شل  �شعوبة 

املدار�ص، وتقدمي الإر�شادية الرتبوية املنا�شبة يف عملية التح�شري والتدري�ص. 
واإميانًا من الباحث باأهمية الدور الذي يقوم به م�رشف الرتبية العملية وبقدرة الطالب/ 
املعلم على القيام بدوره على الوجه الأكمل اإذا ما تهياأت له الظروف املنا�شبة، كان التفكري 
يف هذه الدرا�شة؛ للوقوف على امل�شكالت التي تواجه الطالب/ املعلم من منظور امل�رشفني 

اأنف�شهم على اأمل اأن تكون هذه الدرا�شة اإ�شافة مفيدة يف �شبيل تطوير الرتبية العملية. 
وبالرغم من اهتمام الفروع التعليمية بالرتبية العملية ومتديد املدة الزمنية اإىل 120 
�شاعة تدريبية، اإل اأن هناك عدم ر�شا عند بع�ص الطلبة وم�رشيف الرتبية العملية عن �شري 

عملية الرتبية العملية يف املدار�ص. 

مشكلة الدراسة: 
لحظ الباحث من خالل خربته ومتابعته يف جمال التدري�ص والإ�رشاف على الرتبية 
العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة، وتوزيع املقرر على اأع�شاء هيئة التدري�ص املتفرغني 
الطلبة  وتوزيع  املتفاوتة،  العملية  واملوؤهالت  املختلفة  التخ�ش�شات  يف  املتفرغني  وغري 
على مدار�ص حمافظة بيت حلم، ومن خالل اللقاءات الفردية واجلماعية مع م�رشيف مقرر 
الرتبية العملية، لحظ اأن هناك عدداً من امل�شكالت اأ�شار اإليها امل�رشفون، والتي منها عدم 
العملية،  الرتبية  على  وامل�رشف  املتعاون  واملعلم  املدر�شة  ومدير  اجلامعة  اإدارة  تعاون 
والإ�رشاف،  التدري�ص  اأثناء  يف  املبا�رشة  يف  منها  يعانون  التي  امل�شكالت  اإىل  بالإ�شافة 
وقد اأ�شارت درا�شات عديدة اإىل وجود م�شكالت تواجه الطلبة يف التطبيق العملي كدرا�شتي 
الرتبية  �شري  على  مبا�رش  ب�شكل  يوؤثر  قد  ما   )2010 واآخرون،  واخلري�شا   ،2013 )م�شلح 
العملية وجناحها يف املدار�ص؛ لذا فاإن التعرف ب�شكل وا�شح اإىل هذه امل�شكالت ومعاجلتها 

ي�شاعد امل�رشفني على الفهم ال�شحيح لدورهم يف الرتبية العملية. 
وقد حاولت الدرا�شة التعرف اإىل درجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف 
التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب ال�شفة الغربية بجامعة القد�ص املفتوحة من منظور 

م�رشيف املقرر من خالل �لإجابة على �لأ�شئلة �لآتية: 
يف . 1 امليداين  التطبيق  يف  العملية  الرتبية  طلبة  تواجه  التي  امل�شكالت  درجة  ما 

حمافظات جنوب ال�شفة الغربية بجامعة القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر؟ 
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تواجه . 2 التي  للم�شكالت  الكلية  للدرجة  احل�شابية  املتو�شطات  يف  فروق  توجد  هل 
بجامعة  الغربية  ال�شفة  جنوب  حمافظات  يف  امليداين  التطبيق  يف  العملية  الرتبية  طلبة 

القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر تعزى اإىل متغري النوع الجتماعي؟ 
تواجه . 3 التي  للم�شكالت  الكلية  للدرجة  احل�شابية  املتو�شطات  يف  فروق  توجد  هل 

بجامعة  الغربية  ال�شفة  جنوب  حمافظات  يف  امليداين  التطبيق  يف  العملية  الرتبية  طلبة 
القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر تعزى اإىل متغري اخلربة؟ 

درجة . 4 ما  للم�شكالت  الكلية  للدرجة  احل�شابية  املتو�شطات  يف  فروق  توجد  هل 
امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب ال�شفة 
الغربية بجامعة القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي؟ 

أهمية الدراسة: 
تتمثل �أهمية �لدر��شة يف �أن نتائجها من �ملمكن �أن تفيد: 

الطالب/ املعلم: ما يتيح له فر�شة حقيقية للتعرف اإىل امل�شكالت التي تواجهه يف  ♦
التطبيق العملي من منظور م�رشيف املقرر. 

امل�شكالت  ♦ هذه  اإىل  التعرف  حيث  من  املفتوحة:  القد�ص  جامعة  يف  امل�شوؤولني 
والعمل على تذليلها قدر الإمكان. 

الرتبية والتعليم: من حيث  ♦ م�رشيف املقرر ومديري املدار�ص املتعاونة يف وزارة 
التن�شيق مع مركز اجلامعة ملعاجلة هذه امل�شكالت وتذليل �شعوباتها. 

املعلم املتعاون: لتعريفه بامل�شكالت التي تواجه الطلبة يف اأثناء التطبيق العملي  ♦
من اأجل تفادي ما ميكن منها، وتطوير جمالت اأخرى ي�شتفيد منها الطالب/ املعلم من اأجل 

تاأهيله لأن ي�شبح معلم امل�شتقبل املن�شود. 

أهداف الدراسة: 
التطبيق امليداين يف . 1 العملية يف  الرتبية  التي تواجه طلبة  اإىل امل�شكالت  التعرف 

حمافظات جنوب ال�شفة الغربية بجامعة القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر. 
على . 2 الإ�رشاف  يف  واخلربة  الجتماعي،  )النوع  الدرا�شة:  متغريات  اأثر  بيان 

العملية  الرتبية  طلبة  تواجه  التي  امل�شكالت  على  العلمي(  واملوؤهل  العملية،  الرتبية 
القد�ص املفتوحة من  الغربية بجامعة  ال�شفة  التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب  يف 

املقرر.  م�رشيف  منظور 



18
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حدود الدراسة: 

�حلدود �ملكانية: اأجريت الدرا�شة يف الفروع التعليمية ملحافظات جنوب ال�شفة  ♦
الغربية )بيت حلم، واخلليل، ويطا، ودورا( . 

الدرا�شي  ♦ العام  من  الأول  الدرا�شي  الف�شل  يف  الدرا�شة  اأجريت  �لزمانية:  �حلدود 
 .2015-2014

�حلدود �لب�رشية: اقت�رشت الدرا�شة على جميع م�رشيف مقرر الرتبية العملية يف  ♦
الفروع التعليمية ملحافظات جنوب ال�شفة الغربية. 

مصطلحات الدراسة: 

التعريفات اإلجرائية: 

م�رشف مقرر �لرتبية �لعملية: هو اأحد اأع�شاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص  ◄
املفتوحة يف املحافظات اجلنوبية لل�شفة الغربية، ويقوم بالإ�رشاف على تطبيق الطالب/ 
املعلم ملقرر الرتبية العملية يف مدار�ص ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، وبالتوجيه والإر�شاد 
على  بناء  الطالَب  وُيقّوُم  العملي،  التطبيق  يف  املعلم  الطالب/  تواجه  التي  امل�شاكل  حلل 

�شحيفة اأعدتها كلية الرتبية بجامعة القد�ص املفتوحة. 
التطبيق  ◄ اجليد خالل فرتة  الأداء  املعلم من  الطالب/  تعوق  التي  هي  �مل�شكالت: 

العملي ملقرر الرتبية العملية والتي تتعلق باإدارة الفرع، ومدير املدر�شة، واملعلم املتعاون، 
وم�رشف مقرر الرتبية العملية، وبالطالب/ املعلم( 

�لطالب/ �ملعلم: هو الطالب امل�شجل ملقرر الرتبية العملية بكلية الرتبية للح�شول  ◄
على درجة البكالوريو�ص واأنهي )90( �شاعة معتمدة يف جامعة القد�ص املفتوحة. 

مقرر �لرتبية �لعملية: ي�شجل له الطالب بعد اإنهاء )90( �شاعة معتمدة اأو اأكرث يف  ◄
جامعة القد�ص املفتوحة، وي�شمل جانبني: نظري وعملي. 

�ملدر�شة �ملتعاونة: هي املدر�شة املحت�شنة للطالب/ املعلم الذي ميار�ص التطبيق  ◄
العملية يف جامعة  الرتبية  اإ�رشاف م�رشف مقرر  فيها حتت  العملية  الرتبية  العملي ملقرر 

القد�ص املفتوحة. 
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الدراسات السابقة: 

أوالً - الدراسات العربية:

تواجه طلبة  التي  امل�شكالت  اإىل فح�ص درجة  درا�شة هدفت   )2013( م�شلح  اأجرى 
الرتبية العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة/ مركز بيت �شاحور الدرا�شي يف التطبيق العملي 
ا�شتبانة مكونة من خم�شة حماور: وهي  الغر�ص  لهذا  ممت  وقد �شُ العملية؛  الرتبية  ملقرر 
م�شكالت تتعلق باإدارة اجلامعة، ومبدير املدر�شة، وباملعلم املتعاون، وبع�شو هيئة التدري�ص، 
وبالطالب املتدرب، ويتكون جمتمع الدرا�شة من )54( طالبًا وطالبة، وبينت النتائج اأن اأكرث 
الرتبية  مل�شكالت  اجلامعة  اإدارة  متابعة  )قلة  هي:  اجلامعة  باإدارة  تتعلق  التي  امل�شكالت 
العملية للطلبة يف املدار�ص( مبتو�شط ح�شابي )4.00( ، تلتها الفقرة )نادراً ما تعقد اإدارة 
اأن  اإل   ، العملية(  الرتبية  يف  العملي  بالتطبيق  النخراط  قبل  للطالب  عمل  ور�ص  اجلامعة 
اأمام  املتدرب  الطالب  �شلبيات  )يبني  هي:  الأكادميي  بامل�رشف  املتعلقة  امل�شكالت  اأكرث 
مدير املدر�شة( مبتو�شط ح�شابي )3.50( ، واأن اأكرث امل�شكالت فيما يتعلق بالطالب/ املعلم 
الزمن يف احل�شة( ، مبتو�شط ح�شابي )4.00( كما  الطالب املتدرب يف توزيع  هي: )عجز 
العملية  الرتبية  طلبة  تواجه  التي  امل�شكالت  درجة  متو�شطات  يف  فروق  وجود  عدم  تبني 
يف جامعة القد�ص املفتوحة/ مركز بيت �شاحور الدرا�شي يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية 

العملية تعزى اإىل متغري اجلن�ص، واحلالة الجتماعية، والتخ�ش�ص، واملعدل الرتاكمي. 
واأجرى �ملطلق )2010( درا�شة هدفها ر�شد اآراء امل�رشفني الرتبويني على براجمها، 
ومالحظة اآراء الطلبة املعلمني يف ال�شنة الرابعة تخ�ش�ص- معلم �شف- يف كلية الرتبية 
بجامعة دم�شق، وتبيان اأوجه القوة وال�شعف يف هذه الربامج وواقع تطبيق برامج الرتبية 
العملية يف املدار�ص، تكونت عينة الدرا�شة من )60( م�رشفًا تربويًا و )180( طالبًا وطالبة 
من طلبة ال�شنة الرابعة- معلم �شف- الذين قاموا بتنفيذ برنامج الرتبية العملية، ولتحقيق 
اأهداف الدرا�شة، اأُعدت ال�شتبانة للم�رشفني والطلبة، وتبني من النتائج اأن هناك اختالفًا يف 
اآراء امل�رشفني يف امل�شكالت فيما يتعلق بالطلبة املعلمني، حيث يرى 61% من امل�رشفني 
اأن وجودهم يف اأثناء اإلقاء الطالب ل ي�شبب قلقًا لهم، وهناك توافق بني امل�رشفني من حيث 
الواحدة يقلل من فر�ص تدريب الطالب على الرتبية العملية، وفيما  اإن عدد الطلبة الزمرة 
66% من امل�رشفني  اأن  يتعلق باآراء امل�رشفني يف امل�شكالت التي تتعلق باملدر�شة، تبني 
وافق  كما  نف�شايتهم،  على  �شلبًا  ينعك�ص  الطلبة  با�شتقبال  املديرين  رغبة  عدم  اأن  يرون 
من امل�رشفني على اأن عدم رغبة مديري املدار�ص على ا�شتخدام الو�شائل التعليمية   %63
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امل�رشفني  65% من  يرى  بالكلية  يتعلق  وفيما  يحبط من عزميتهم،  املعلمني  الطلبة  من 
اأن ت�شارب الدرو�ص النظرية يف الكلية مع دوام الرتبية العملية ينعك�ص �شلبًا على ح�شور 
الطلبة، و يرون اأن هناك �شعفًا ن�شبة 61% من وجهة نظر امل�رشفني يف التوا�شل بني اإدارة 

الكلية ومدار�ص التطبيق ي�شعب مهمة امل�رشف.
امليداين  التطبيق  م�شكالت  اإىل  التعرف  هدفها  كان  درا�شة   )2010( �شاهني  واأجرى 
اأثناء التدريب، وعالقتها ببع�ص  التي يواجهها الدار�شون يف جامعة القد�ص املفتوحة يف 
ع�شوائية  عينة  على  وطبقت  بينهما،  والتفاعل   ، والتخ�ش�ص(  )اجلن�ص  النوعية  املتغريات 
املعاينة  بطريقة  تعليمية  مناطق  خم�ص  من  اأخذت  ودار�شة،  دار�شًا   )246( حجمها 
العنقودية.وبينت النتائج اأن ترتيب امل�شكالت التي يواجهها الدار�شون يف التطبيق امليداين 
يف املحاور الأربعة التي ا�شتملت عليها اأداة الدرا�شة، مرتبة ح�شب اأهميتها من وجهة نظر 
جمال  ثم  املتعاونة،  املدر�شة  فمجال  الأكادميي،  امل�رشف  دور  جمال  كالآتي:  الدار�شني 
خطط التدري�ص، واأخرياً طلبة املدر�شة املتعاونة، واأظهرت النتائج وجود فروق يف الدللة 
الإح�شائية بني اجلن�شني، من حيث امل�شكالت التي تواجههم يف التطبيق العملي؛ اإذ تعاين 
معاناة  وكانت  الأربعة،  املحاور  يف  الذكور  من  اأعلى  بدرجة  امل�شكالت  هذه  من  الإناث 
الدار�شني �شمن تخ�ش�ص الريا�شيات واللغة العربية اأعمق منها يف التخ�ش�شات الأخرى، 
ومل تظهر النتائج اأثًرا داًل على التفاعل بني اجلن�ص والتخ�ش�ص يف امل�شكالت التي يواجهها 

الدار�شون اأثناء التطبيق امليداين.
التي  ال�شعوبات  اإىل  التعرف  درا�شة كان هدفها   )2010( و�آخرون  �خلري�شا  واأجرى 
يواجهها طلبة الرتبية العملية يف اجلامعة الها�شمية وجامعة الإ�رشاء اخلا�شة، تاألفت عينة 
الدرا�شة من )133( طالبًا وطالبة، منهم )60( طالًبا وطالبة يف جامعة الإ�رشاء اخلا�شة، 
و )73( طالًبا وطالبة يف اجلامعة الها�شمية يف الف�شل الدرا�شي الأول من العام الدرا�شي 
اأن اأهم ال�شعوبات التي تواجه الطلبة املعلمني هي  2007– 2008، بينت نتائج الدرا�شة 
على الرتتيب: ازدحام ال�شفوف الدرا�شية، زيادة العبء الدرا�شي للطالب/ املعلم اأثناء تنفيذ 
برنامج الرتبية العملية، بعد املدار�ص املتعاونة عن مناطق �شكن الطلبة املعلمني، كما بينت 
اإح�شائية بني متو�شطات �شعوبات الرتبية العملية تعزى  النتائج وجود فروق ذات دللة 
اإىل نوع اجلامعة ل�شالح اجلامعات اخلا�شة، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة 

اإح�شائية بني متو�شطات �شعوبات الرتبية العملية تعزى اإىل اجلن�ص والتخ�ش�ص.
واأجرى �أبو �شندي و�آخرون )2009( درا�شة هدفت اإىل تقومي برنامج الرتبية العملية 
يف جامعة الزرقاء اخلا�شة، ممثاًل بامل�رشف الرتبوي، واملعلم املتعاون، ومدير املدر�شة، 
اأثر متغريات جن�ص الطالب، ومنطقة التدريب،  اإىل تق�شى  واملدر�شة املتعاونة، كما هدفت 
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واملعدل الرتاكمي للطالب، وتقوميه ملجالت برنامج الرتبية العملية، تاألفت عينة الدرا�شة 
اأداة الدرا�شة ا�شتبانة مكونة  من )96( طالبًا وطالبة، اختريوا بالطريقة الق�شدية، وكانت 
من )59( فقرة، ومت التحقق من �شدقها وثباتها، واأظهرت النتائج اأن تقومي الطلبة ملجالت 
العملية  الآتي: احتل جمال تقومي م�رشف الرتبية  النحو  العملية كان على  برنامج الرتبية 
املرتبة الأوىل، فاملعلم املتعاون، ثم اإجراءات برنامج الرتبية العملية، فاملدر�شة املتعاونة، 
واأخرياً مدير املدر�شة، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
اإىل متغري جن�ص  العملية تعزى  الرتبية  الطلبة/ املعلمني لربنامج  دللة )5%( يف تقومي 
الدرا�شة  اأظهرت  التدريب فقد  بالن�شبة ملنطقة  اأما  الرتاكمي ككل  املعلم واملعدل  الطالب/ 
فروقًا ذات دللة اإح�شائية يف تقومي الطلبة ملجال مدير املدر�شة املتعاونة، ومل يكن هناك 

تاأثري يف باقي املجالت.
العملية  الرتبية  م�شكالت  اإىل  التعرف  هدفها  كان  درا�شة   )2008( حزبون  واأجرت 
واإدارتها،  الفل�شطينية،  اجلامعات  يف  الرتبية  كليات  طلبة  نظر  وجهة  من  حلها  واآليات 
وفًقا  واحللول  امل�شكالت  اإىل  والتعرف  الغربية،  ال�شفة  مدار�ص  يف  املتعاونني  واملعلمني 
اجلامعات  يف  الرتبية  كليات  اإدارات  من  الدرا�شة  جمتمع  وتكّون  الدرا�شة،  ملتغريات 
الدرا�شي  العام  من  الثاين  الدرا�شي  للف�شل  التخرج-  قبل  ما  وطلبتها- طلبة  الفل�شطينية، 
الدرا�شة  عينة  اختريت  الفل�شطينية،  املدار�ص  يف  املتعاونني  واملعلمني   ،2008–2007
الفل�شطينية  اجلامعات  يف  الرتبية  كليات  لطلبة   %60 بن�شبة  ع�شوائية  طبقية  بطريقة 
الفل�شطينية،  املدار�ص  يف  املتعاونني  وللمعلمني  وطالبة،  طالًبا   )128( عددهم  والبالغ 
والبالغ عددهم )92( معلًما ومعلمة، اأما بخ�شو�ص اإدارات كليات الرتبية، فقد اختري العمداء 
كافة، اأو روؤ�شاء الدوائر احلاليني يف كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�شطينية ومن �شبقوهم 
خلم�ص �شنوات �شابقة والبالغ عددهم )13( ، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن ا�شتجابات اأفراد 
عينة الدرا�شة مل�شكالت الرتبية العملية كانت بدرجة متو�شطة ب�شكل عام، وللحلول املقرتحة 
مل�شكالت الرتبية العملية بدرجة مرتفعة، وكان جمال امل�شكالت املتعلقة باجلانب التطبيقي 
الأقل من بني جمالت اأداة الدرا�شة، اأما اأقل جمال من جمالت امل�شكالت فكان امل�شكالت 
اخلا�شة بالقوانني والأنظمة، مما يعني اعتبارها اأقل امل�شكالت بروًزا، كما اأظهرت النتائج 
ا وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف م�شكالت الرتبية العملية تعزى اإىل اجلن�ص والعمر  اأي�شً
واجلامعة وامل�شتوى التعليمي، بينما مل توجد فروق تعزى اإىل فئة العينة واإىل متغري �شنوات 

اخلربة.
تواجه  التي  امل�شكالت  معرفة  اإىل  هدفت  درا�شة   )2007( وغامن  منرة،  �أبو  واأجرى 
امللتحقني  الدولية،  الغوث  لوكالة  التابعة  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  املعلمني  الطلبة/ 



22

املشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في التطبيق امليداني في محافظات 
د. معتصم “محمد عزيز” مصلحجنوب الضفة الغربية بجامعة القدس املفتوحة من منظور مشرفي املقرر

اإذا كانت  العملي، كما حاولت معرفة ما  التطبيق  اأثناء فرتة  العملية يف  الرتبية  بربنامج 
هناك فروق يف وجهات نظر الأطراف املتعاونة وفًقا ملتغريات اجلن�ص، والوظيفة، ومكان 
العمل، وتكونت عينة الدرا�شة من )88( متعاوًنا مع الربنامج، منهم )13( م�رشًفا وم�رشفة 
الدرا�شة عدم وجود  نتج عن  وقد  ومعلمة،  معلًما   )50( و  ومديرة،  مديًرا   )25( و  تربوية، 
م�شكالت حادة تواجه الطلبة املعلمني امللتحقني بربنامج الرتبية العملية يف اأثناء التطبيق 
امليداين يف حماور الدرا�شة: الثاين )الإ�رشاف الرتبوي( والثالث )اإدارات املدار�ص( والرابع 
)املعلم املتعاون( ، وفًقا لوجهة نظر الأطراف املتعاونة، يف حني وجدت م�شكالت حادة يف 
املجال الأول )تنظيم الربنامج( وعددها خم�ص م�شكالت، وبينت الدرا�شة عدم وجود فروق 
اإىل  تعزى  املعلمني  الطلبة  تواجه  التي  امل�شكالت  نحو  املتعاونة  الأطراف  نظر  يف وجهة 
متغريات الدرا�شة امل�شتقلة، واجلن�ص، والوظيفة، ومكان العمل، على حموري الدرا�شة الأول 
والثاين، يف حني توجد فروق ذات دللة تعزى اإىل متغري الوظيفة، ول�شالح امل�رشفني على 

املحاور الثالث والرابع والكلي.
التي  الإدارية  امل�شكالت  اإىل  التعرف  هدفها  كان  درا�شة   )2005( �لرم�شان  واأجرى 
الكويت،  العملية يف كليات الرتبية يف دولة  تواجه امل�رشفني والطلبة يف برنامج الرتبية 
تكّون  وقد  امل�شكالت،  حتديد  يف  والكلية  واجلن�ص  والتخ�ش�ص  اخلربة  من  كل  اأثر  وبيان 
الرتبية  برنامج  امل�رشفني يف  فرًدا موزعني يف فئتني: فئة   )1119( الدرا�شة من  جمتمع 
الرابعة يف  ال�شنة  )183( ع�شًوا، وفئة طالب  التدري�ص وعددهم  اأع�شاء هيئة  العملية من 
ع�شوائية  بطريقة  الدرا�شة  عينة  واختريت  وطالبة،  طالًبا   )936( وعددهم  الرتبية  كليات 
طبقية؛ اإذ تكّونت من )90( ع�شًوا بالن�شبة للفئة الأوىل و )75( طالًبا بالن�شبة للفئة الثانية، 
اأثر التخ�ش�ص  اإىل  اإح�شائية ترجع  الدرا�شة عدم وجود فروق ذات دللة  وتبنّي من نتائج 
الكويت، بينما وجدت فروق  العملية يف دولة  الرتبية  الإدارية يف برنامج  على امل�شكالت 
ذات دللة اإح�شائية تعزى اإىل اأثر اجلن�ص على امل�شكالت املتعلقة بالإدارة ملدار�ص التدريب، 
وامل�شكالت املتعلقة مب�شتوى الطالب/ املعلم وكانت ل�شالح الإناث، وتبنّي كذلك عدم وجود 
فروق ذات دللة اإح�شائية يف امل�شكالت الإدارية التي تواجه امل�رشفني يف برنامج الرتبية 
اأثر  اإىل  تعزى  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  التخ�ش�ص،  اأثر  اإىل  تعزى  العملية 
اجلن�ص با�شتثناء امل�شكالت املتعلقة مب�شتوى الطالب/ املعلم، وعدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية يف امل�شكالت الإدارية التي تواجه الطالب يف برنامج الرتبية العملية تعزى اإىل 
الكلية، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف امل�شكالت الإدارية التي تواجه امل�رشفني 
الرتبية  برنامج  يف  الإدارية  امل�شكالت  يف  الكلية  اإىل  تعزى  العملية  الرتبية  برنامج  يف 
دللة  ذات  فروق  وجود  وتبني  واملعلم،  الطالب  مب�شتوى  منها  تعلق  ما  با�شتثناء  العملية 
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اإح�شائية يف امل�شكالت الإدارية التي تواجه امل�رشفني والطالب يف برنامج الرتبية العملية 
تعزى اإىل اأثر امل�رشفني والطلبة يف جميع امل�شكالت الإدارية، وجاءت الفروق ل�شالح فئة 
امل�رشفني با�شتثناء امل�شكالت املتعلقة باملدار�ص التي يتم فيها التدريب؛ فال يوجد فروق 

بني امل�رشفني والطلبة.

ثانياً - الدراسات االجنليزية: 
وقد اأجرى ويالين وفانتهون )Walelign & Fantahun, 2006( درا�شة هدفت اإىل 
ا�شتق�شاء امل�شكالت التي تواجه معلمي ال�شف املتدربني يف اأثناء التطبيق العملي للطلبة، 
تكونت عينة الدرا�شة من )285( طالبًا وطالبة من جميع التخ�ش�شات، و )7( من م�رشيف 
مقرر الرتبية العملية، حيث ا�شتطلعت اآراوؤهم من خالل ا�شتبانة للطلبة، بينما اأجريت مقابلة 
ينفذ بدرجة  العملية  الرتبية  اأن برنامج  النتائج  العملية، وبينت  الرتبية  مع م�رشيف مقرر 
جدية  م�شكلة  تعدُّ  بحيث  ال�رشورية  والت�شهيالت  اخلدمات  يف  نق�ص  هناك  لكن  منا�شبة، 
التدريبي ل يعطي  للربنامج  الإدارة  واأن نظام  العملي،  التطبيق  اأثناء  الطلبة يف  يواجهها 
اهتمامًا كافيًا لتحقيق الحتياجات للطلبة املتدربني، واأن معظم الطلبة )58.3%( را�شون 

عن �شيا�شة التدريب العملي.
اأجرى �شليك )Slick, 1995( درا�شة هدفت اإىل تقومي دور امل�رشف الرتبوي يف اجلامعة 
العملية يف املدار�ص، باعتباره حلقة و�شل بني اجلامعة واملدر�شة  اأثناء فرتة الرتبية  يف 
املعلمني،  والطلبة/  املتعاون  املعلم  وبني  العملية،  الرتبية  على  الإ�رشاف  يف  املتعاونة 
مثل:  العملية  بالرتبية  العالقة  اأ�شحاب  من  عينة  مقابلة  خالل  من  البيانات  ُجمعت  وقد 
املعلمني املتعاونني وامل�رشفني الرتبويني، والطلبة/ املعلمني يف ولية )اأيوا( الأمريكية، 
القيام  امل�رشفني اجلامعيني تعوقهم عن  نف�شية كبرية على  النتائج وجود �شغوط  وبّينت 
بواجباتهم على اأكمل وجه؛ ملحاولتهم املواءمة بني حاجات الطلبة/ املعلمني واملعلمني 
املتعاونة  واملدار�ص  الرتبوية  بفل�شفتها  اجلامعات  بني  من�شقني  باعتبارهم  املتعاونني 
وفل�شفتها ونظامها، وكاأنهم يتعاملون مع عاملني خمتلفني، واأو�شت الدرا�شة ب�رشورة دعم 
اجلامعات للم�رشفني الرتبويني املنتمني اإليها حتى يحققوا النجاح يف عملهم مع املعلمني 

املتعاونني.
املعلمني  تعاون  �رشورة  معرفة  اإىل  هدفت  درا�شة   )Helen, 1994( هيلني  اأجرى 
العاملني يف املدر�شة مع الطلبة املعلمني، ومدى تعاون امل�رشفني العاملني واملتخ�ش�شني 
املعلمني،  الطلبة/  اأداء  على  امل�رشفني  تاأثري  معرفة  اإىل  هدفت  كما  املعلمني،  الطلبة  مع 
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وبينت نتائج الدرا�شة اأن الطلبة/ املعلمني يرون اأنف�شهم معلمني اأكرث من كونهم طلبة يف 
مرحلة التدريب، واأن الطلبة يف�شلون العمل يف ظل الآراء املتما�شكة، والقيم التي يتعلمونها 
تاأثري  الدرا�شة  بينت  كما  امل�رشفني،  من  البّناء  النقد  يتقبلون  واأنهم  خمتلفة،  مواقف  يف 

امل�رشفني العاملني واملتخ�ش�شني على اأداء الطلبة/ املعلمني.

التعقيب على الدراسات السابقة:
تاأكيدها  تبني  الدرا�شة،  مبو�شوع  العالقة  ذات  ال�شابقة  الدرا�شات  مراجعة  �شوء  يف 
الرتبية  ملقرر  العملي  التطبيق  اأثناء  يف  الطلبة  تواجه  التي  امل�شكالت  من  جملة  وجود 
واخلري�شا   )2010( و�شاهني   ،  )2010( واملطلق   ،2014 م�شلح  درا�شة  مثل  العملية 
 Walelign &( و ، ، واأبو منرة وغامن )2007(  واآخرون )2010( ، وحزبون )2008( 
Fantahun،2006(، والرم�شان )2005( ، وهناك درا�شات تناولت دور م�رشف الرتبية 
�شليك  درا�شة  مثل  املعلمني  الطلبة/  نظر  وجهة  من  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  العملية 
)Slick،1995(، كما اأن هناك درا�شات تناولت فاعلية املعلم املتعاون مثل درا�شة هيلني 

.)Helen،1994(
تواجه  التي  امل�شكالت  تناولت  اأنها  ال�شابقة  الدرا�شات  عن  احلالية  الدرا�شة  مييز  ما 
بجامعة  الغربية  ال�شفة  جنوب  حمافظات  يف  امليداين  التطبيق  يف  العملية  الرتبية  طلبة 

القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر.

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

الدرا�شة، وهو املنهج  اأغرا�ص  الو�شفي امل�شحي؛ لأنه يالئم  الباحث املنهج  ا�شتخدم 
جمتمع  اأفراد  جميع  ا�شتجابة  خالل  من  الواقع  يف  هي  كما  الظاهرة  بدرا�شة  يهتم  الذي 

الدرا�شة على اأدائها.

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�شة من جميع اأع�شاء هيئة التدري�ص امل�رشفني على مقرر الرتبية يف 
حمافظات جنوب ال�شفة الغربية، والبالغ عددهم )36( م�رشفًا وم�رشفة، وقد �شملت الدرا�شة 
جميع اأفراد املجتمع؛ نظًرا لقلة عدد م�رشيف مقرر الرتبية العملية يف الف�شل الدرا�شي الأول 
)1141( من العام اجلامعي 2014-2015، واجلدول )1( يو�شح الأعداد والن�شب املئوية 

ملتغريات جمتمع الدرا�شة.
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الجدول )1( 
خصائص المجتمع الديمغرافية األعداد والنسب المئوية لمتغيرات مجتمع الدراسة

�لن�شبة �ملئوية�لعدد�لفئة�ملتغري

النوع الجتماعي

2055.56ذكر

1644.44اأنثى

36100�ملجموع

اخلربة يف الإ�رشاف على الرتبية 
العملية

2672.22اأقل من 3 �شنوات

513.89من 4 – 10 �شنوات

513.89اأكرث من 10 �شنوات

36100�ملجموع

املوؤهل العلمي

1644.44ماج�شتري

2055.56دكتوراه

36100�ملجموع

أداة الدراسة: 

لتحقيق  املتخ�ش�شة  واملراجع  ال�شابقة  والدرا�شات  الأدبيات  على  الباحث  اطلع 
اأهداف الدرا�شة، بالإ�شافة اإىل خربة الباحث يف جمال الإ�رشاف على الرتبية العملية؛ حيث 
الِفقرات و�شيغت لكل حمور من حماور  ، وُحدِّدت   )2013( ا�شتبانة مل�شلح  الباحث  طور 
الدرا�شة، وت�شمنت الأداة )93( فقرة موزعة على خم�شة حماور، هي: م�شكالت تتعلق باإدارة 
اجلامعة، وم�شكالت تتعلق مبدير املدر�شة، وم�شكالت تتعلق باملعلم املتعاون، وم�شكالت 
تتعلق مب�رشف املقرر، وم�شكالت تتعلق بالطالب املعلم، واأُعِطي لكل فقرة من فقرات الأداة 
 )5( الآتي: كبرية جداً  النحو  التقدير على  )ليكرت( اخلما�شي، ووزع  �شلم  وزن مدرج وفق 
الآتية  املئوية  الن�شب  .واعتمدت   )1( جداً  قليلة   ،  )2( قليلة   ،  )3( متو�شطة   ،  )4( كبرية   ،
لتف�شري النتائج: 1%-36% �شغرية جداً، 37%-52% �شغرية، 53%-68% متو�شطة، 
69%-84% كبرية، 85%-100% كبرية جداً، واعتمدت املفاتيح للمتو�شطات احل�شابية 
» الن�شب املئوية » على اأ�شا�ص اأن امل�شافات بني القيم يف التدرج اخلما�شي »0.8« بالن�شبة 
لهذا التدرج وعليه فاإن النتقال من درجة اإىل اأخرى يحتاج اإىل »0.8«، الدرجة، وبتحويلها 
اإىل ن�شب مئوية تكون الن�شب كما هو مو�شح، علمًا باأن هذه اأحدى الطرق، ولي�شت الطريقة 
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الوحيدة املتبعة يف و�شع مفاتيح للمتو�شطات احل�شابية، وقد ا�شتند الباحث يف ذلك املفتاح 
اإىل درا�شة م�شلح لعام 2013، ودرا�شة م�شلح وعينبو�شي لعام 2013.

صدق األداة: 
للتاأكد من �شدق الأداة فقد عر�شت ال�شتبانة على خم�شة حمكمني من حملة املاج�شتري 
والدكتوراه، اثنان منهم يحمالن درجة املاج�شتري يف الرتبية، وواحد بدرجة اأ�شتاذ م�شاعد، 
اأ�شتاذ )بروفي�شور( وهم من كلية  الرتبية، وواحد بدرجة  اأ�شتاذ م�شارك يف  وواحد بدرجة 
والتعليم يف حمافظة بيت  الرتبية  املفتوحة، ومديرية  القد�ص  الرتبوية يف جامعة  العلوم 
حلم؛ ووزارة الرتبية والتعليم العايل، وقد تكونت ال�شتبانة يف �شورتها النهائية من )93( 
املدر�شة،  ومدير  الفرع،  )باإدارة  تتعلق  م�شكالت  وهي  حماور،  خم�شة  على  توزعت  فقرة، 
الباحث  اأخذ  وقد   ، املعلم(  والطالب/  العملية،  الرتبية  مقرر  وم�رشف  املتعاون،  واملعلم 
باقرتاحات املحكمني وتعديالتهم وقد جرى تعديل على بع�ص الفقرات يف املحاور، ومن 
�لفقر�ت �ملعدلة يف �ملحور �لثاين: )م�شكالت تتعلق مبدير �ملدر�شة( �لفقرتان �لآتيتان: 

معاملة الطالب/ املعلم بفوقية وتعال كاأنه طالب يف مدر�شة )قبل التعديل( ، اأما . 1
بعد التعديل: )معاملة الطالب/ املعلم بفوقية وتعال( 

)كمبيوتر، . 2 املدر�شة  يف  املوجودة  الأجهزة  ا�شتخدام  من  املعلم  الطالب/  مينع 
بروجكرت، .......( )قبل التعديل( ، اأما بعد التعديل: )مينع الطالب/ املعلم من اإجراء التجارب 

يف خمترب املدر�شة خوفًا على اأدوات املخترب( 
املتعاون(  باملعلم  تتعلق  )م�شكالت  �لثالث:  �ملحور  يف  �ملعدلة  �لفقر�ت  ومن 

الفقرتان الآتيتان: 
ان�شغاله مبهام كثرية يف املدر�شة )قبل . 1 الطالب/ املعلم ب�شبب  يتذمر من تدريب 

مبهام  لن�شغاله  املعلم  الطالب/  تدريب  من  )يتذمر  فاأ�شبحت  التعديل  بعد  اأما  التعديل( 
كثرية يف املدر�شة( .

بعد . 2 اأما  التعديل(  )قبل  الدرو�ص  اإعداد  يف  ال�شحيحة  الإر�شادات  يقدم  ما  نادر 
التعديل فاأ�شبحت نادراً ما يقدم الإر�شادات ال�شحيحة يف اإعداد الدرو�ص.

الرتبية  تتعلق مب�رشف مقرر  )م�شكالت  �لر�بع:  �ملحور  �ملعدلة يف  �لفقر�ت  ومن 
العملية( العبارة الآتية: 

دفرت . 1 يف  املعلم  الطالب/  ي�شوغها  التي  ال�شلوكية  الأهداف  باأهمية  اهتمامه  قلة 
التح�شري ة )قبل التعديل( اأما بعد التعديل: )قلة اهتمامه بالأهداف ال�شلوكية التي ي�شوغها 

الطالب/ املعلم يف دفرت التح�شري( .
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ومن �لفقر�ت �ملعدلة يف �ملحور �خلام�س )م�شكالت تتعلق بالطالب/ املعلم( 
قلة جودة التدريب يف ف�شل درا�شي واحد )قبل التعديل( اأما بعد التعديل: عدم كفاية . 1

فرتة التدريب واقت�شارها على ف�شل درا�شي واحد، وقد ُعّدت موافقة الغالبية العظمي على 
فقرات هذه الأداة بن�شبة )80%( دلياًل على �شدقها، ومنا�شبتها للهدف الذي و�شعت له.

ثبات األداة: 

مت التحقق من ثبات الأداة عن طريق ح�شاب معامل الثبات كرونباخ األفا، حيث بلغ 
يف  يظهر  كما  الدرا�شة  باأغرا�ص  تفي  عالية  قيمة  وهي   )0.921( الكلي  الثبات  معامل 

اجلدول الآتي: 
الجدول )2( 

معامل �لثبات �ملحور
كرونباخ �ألفا

عدد 
حجم �لعينة�لفقر�ت

0.8621336املحور الأول: )م�شكالت تتعلق باإدارة الفرع( 

0.8711836املحور الثاين: )م�شكالت تتعلق مبدير املدر�شة( .

0.8942136املحور الثالث: )م�شكالت تتعلق باملعلم املتعاون( 

0.9012236املجال الرابع: )م�شكالت تتعلق مب�رشف مقرر الرتبية العملية( 

0.8651936املجال اخلام�ص: )م�شكالت تتعلق بالطالب/ املعلم( 

0.9219336�لدرجة �لكلية

إجراءات تطبيق الدراسة: 

�أجريت �لدر��شة وفق �خلطو�ت �لآتية: 
الطالع على الأدب النظري والدرا�شات ذات ال�شلة.. 1
تطوير اأداة الدرا�شة مل�شلح 2013.. 2
حتديد جمتمع الدرا�شة.. 3
حتقق الباحث من �شدق الأداة وثباتها.. 4
اجلامعي . 5 العام  من   )1141( الأول   الدرا�شي  الف�شل  خالل  الأداء  توزيع 

اأفراد املجتمع. )2014-2015( على 
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ُجمعت ال�شتبانات، وعوجلت اإح�شائًيا با�شتخدام برنامج الرزم الإح�شائية للعلوم . 6
. )SPSS(.الجتماعية

ا�شتخراج النتائج وحتليلها وا�شتخال�ص التو�شيات بناء على نتائجها.. 7

متغريات الدراسة: 
�ملتغري�ت �مل�شتقلة )Independent variables(: وت�شمل املتغريات الآتية: أ. 

النوع الجتماعي: وله م�شتويان: اأ- ذكر ب- اأنثى �
اخلربة يف الإ�رشاف على الرتبية العملية: ولها ثالثة م�شتويات:  �

اأ- اأقل من 3 �شنوات ب- من 3-10 �شنوات ج- اأكرث من 10 �شنوات 
املوؤهل العلمي وله م�شتويان:  �

اأ- ماج�شتري ب- دكتوراه
جمتمع 	.  اأفراد  ا�شتجابة  يف  ويتمثل   :)Dependent variable( �لتابع  �ملتغري 

امليداين يف  التطبيق  يف  العملية  الرتبية  طلبة  تواجه  التي  امل�شكالت  قيا�ص  على  الدرا�شة 
املقرر  م�رشيف  منظور  من  املفتوحة  القد�ص  بجامعة  الغربية  ال�شفة  جنوب  حمافظات 

والدرجة الكلية.

املعاجلة اإلحصائية: 
ح�شب معامل الثبات كرونباخ األفا للتحقق من �شدق الأداة الإح�شائي وثباتها، كما 
جمتمع  لإجابات  املئوية  والن�شب  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اأوجدت 

. )SPSS( الدرا�شة على فقرات ال�شتبانة، وذلك �شمن برنامج الرزم الإح�شائية

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول:  ◄

�لتطبيق  يف  �لعملية  �لرتبية  طلبة  تو�جه  �لتي  �مل�شكالت  درجة  ما 
�مليد�ين يف حمافظات جنوب �ل�شفة �لغربية بجامعة �لقد�س �ملفتوحة من 

منظور م�رشيف �ملقرر؟ 
فقرة  لكل  املئوية  والن�شب  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخدمت  ال�شوؤال  عن  لالإجابة 

وللدرجة الكلية.
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املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لفقرات املحور الأول: )م�شكالت تتعلق 
باإدارة الفرع( 

الجدول )3( 

�لرتتيب 
�ملتو�شط �لعبارة�لتنازيل

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

�لن�شبة 
�لدرجة�ملئوية

2
نادراً ما تعقد اإدارة الفرع ور�ص عمل للطالب قبل النخراط 

4.580.5591.67بالتطبيق العملي يف الرتبية العملية.
كبرية 

جداً

5
قلة متابعة اإدارة الفرع للم�شكالت التي تر�شلها املدار�ص 

4.440.9488.89)ورقيًا اأو هاتفيًا( فيما يتعلق بالطلبة.
كبرية 

جداً

11
نادراً ما يعقد الفرع لقاءات بني م�رشيف املقرر وبني طلبة 

4.360.4987.22الرتبية العملية ملناق�شة التطبيق العملي.
كبرية 

جداً

13
قلة ت�شجيع اإدارة الفرع للطلبة على الطالع على الأفالم 

التعليمية التي اأعدتها جامعة القد�ص املفتوحة يف �شفحتها 
اللكرتونية.

4.280.5785.56
كبرية 

جداً

3
قلة الجتماعات التي تعقدها اإدارة الفرع مع الطلبة قبل 

كبرية4.190.7183.89مبا�رشة التطبيق العملي يف املدار�ص.

6
قلة الجتماعات التي تعقدها اإدارة الفرع بني الطالب/ املعلم 

واملعلم املتعاون ومدير املدر�شة ملناق�شة مو�شوع الرتبية 
العملية

كبرية3.831.3476.67

كبرية3.531.0370.56قلة متابعة اإدارة الفرع مل�شكالت الطلبة يف املدار�ص.1

12
ندرة متابعة اإدارة الفرع لعملية توزيع الطلبة ح�شب مكان 

كبرية3.530.6570.56ال�شكن.

كبرية3.470.5669.44جتاهل اإدارة الفرع حل م�شكلة توزيع الطلبة يف املدار�ص.9

8
قلة الزيارات امليدانية التي يقوم بها اإدارة الفرع ملتابعة 

كبرية3.420.9768.33م�شكالت طلبة الرتبية العملية.

7
نادراً ما تطلع اإدارة الفرع الطالب على الأبحاث العملية 

متو�شطة3.390.7767.78املن�شورة يف املجالت والتي تتعلق بالرتبية العملية.

10
نادراً ما يتابع الفرع برنامج الزيارات التفقدية والإ�رشافية 

متو�شطة3.031.0360.56مل�رشيف مقرر الرتبية العملية.

4
قلة متابعة اإدارة الفرع لل�شكوى التي تر�شل اإليها )ورقيا اأو 

عرب الربيد اللكرتوين( حلل امل�شكالت التي يعاين منها الطالب 
مع م�رشفه الأكادميي.

متو�شطة3.000.9960.00

كبرية3.770.3875.47�لدرجة �لكلية

أقصى درجة لالستجابة 5 درجات
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اأن الدرجة الكلية لدرجة امل�شكالت التي تواجه طلبة  ك�شفت نتائج اجلدول )3( على 
القد�ص  الغربية بجامعة  ال�شفة  التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب  العملية يف  الرتبية 
 )75.47( املئوية  ن�شبتها  بلغت  حيث  كبرية،  كانت  املقرر  م�رشيف  منظور  من  املفتوحة 
املجتمع  اأفراد  ا�شتجابة  درجة  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  كما   ،  )3.77( ح�شابي  مبتو�شط 
جنوب  حمافظات  يف  امليداين  التطبيق  يف  العملية  الرتبية  طلبة  تواجه  التي  للم�شكالت 
حيث  كبرية،  كانت  املقرر  م�رشيف  منظور  من  املفتوحة  القد�ص  بجامعة  الغربية  ال�شفة 

تراوحت ن�شبتها من )60.00– 91.67( ومتثلت اأعلى امل�شكالت يف العبارات الآتية:
نادراً ما تعقد اإدارة الفرع ور�ص عمل للطالب قبل النخراط بالتطبيق العملي يف  �

الرتبية العملية بن�شبة مئوية )91.67( ومبتو�شط ح�شابي )4.58(.
قلة متابعة اإدارة الفرع للم�شكالت التي تر�شلها املدار�ص )ورقيًا اأو هاتفيًا( فيما  �

يتعلق بالطلبة بن�شبة مئوية )88.89( ومبتو�شط ح�شابي )4.44(.
ملناق�شة  � العملية  الرتبية  وطلبة  املقرر  م�رشيف  بني  لقاءات  الفرع  يعقد  ما  نادراً 

التطبيق العملي بن�شبة مئوية )87.22( ومبتو�شط ح�شابي )4.36(.
اللقاءات  متابعة  من  اجلامعة  اإدارة  على  امللقاة  ات  املهمَّ اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو 
بالإ�شافة  والنهائية،  الن�شفية  لالمتحانات  والإعداد  التدري�ص،  هيئة  لأع�شاء  الأكادميية 
اإىل ح�شور الجتماعات والندوات واملوؤمترات وور�ص العمل، والأعمال الإدارية التي تاأخذ 
وقتًا كبرياً من اإدارة اجلامعة، ، كما يعزو الباحث ذلك اإىل قلة متابعة م�رشف مقرر الرتبية 
التي  امل�شكالت  قلة متابعة  الباحث  الطلبة، ويعزو  الور�ص مع  لعقد هذه  العملية وتن�شيقه 
اإعالم  الأحيان دون  يعاجلها يف كثري من  التعليمي  الفرع  اأن  اإىل  اأو هاتفيا  ورقيًا  تر�شل 
م�رشف مقرر الرتبية العملية، اإل اإذا ا�شتدعى الأمر اطالعه على تلك امل�شكلة، ويعزو الباحث 
الذي  اإىل م�رشف املقرر  الأمر  اإ�شناد ذلك  اإىل  الطلبة وم�رشيف املقرر  لقاءات بني  قلة عقد 
مينح �شالحية بعد التن�شيق مع مدير الفرع اأو امل�شاعد الأكادميي لعقد هذه اللقاءات بينهما، 
الأخرى.وتتفق هذه  والأكادميية  الرتبوية  بالن�شاطات  الفرع  ان�شغال  اإىل  ذلك  ورمبا يعود 
اجلامعة،  باإدارة  املتعلقة  امل�شكالت  اإىل  اأ�شارت  التي   )2013( درا�شة م�شلح  الدرا�شة مع 
اإدارة اجلامعة مل�شكالت الرتبية العملية للطلبة يف املدار�ص، ونادراً ما  وهي: قلة متابعة 
تعقد اإدارة اجلامعة ور�ص عمل للطالب قبل النخراط بالتطبيق العملي يف الرتبية العملية، 

يف حني كانت اأدنى درجة للم�شكالت هي:
املجالت  � يف  املن�شورة  العملية  الأبحاث  على  الطالب  الفرع  اإدارة  تطلع  ما  نادراً 

والتي تتعلق بالرتبية العملية بن�شبة مئوية )67.78( ومبتو�شط ح�شابي )3.39(.
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نادراً ما يتابع الفرع برنامج الزيارات التفقدية والإ�رشافية مل�رشيف مقرر الرتبية  �
العملية بن�شبة مئوية )60.56( ومبتو�شط ح�شابي )3.03(.

قلة متابعة اإدارة الفرع لل�شكوى التي تر�شل اإليها )ورقيا اأو عرب الربيد اللكرتوين(  �
 )60.00( مئوية  بن�شبة  الأكادميي  م�رشفه  مع  الطالب  منها  يعاين  التي  امل�شكالت  حلل 

مبتو�شط ح�شابي )3.00(.
ويعزو الباحث اهتمامه باطالع الطالب على الأبحاث العملية املن�شورة يف املجالت 
التي  وال�شعوبات  فيها،  امل�شاركة  الأطراف  واأدوار  العملية  الرتبية  مفهوم  اإىل  للتعرف 
للزيارات  الفرع  متابعة  الباحث  ويعزو  العملي،  التطبيق  اأثناء  املعلم  الطالب/  يواجهها 
التفقدية والإ�رشافية اإىل اهتمام الفرع التعليمي ب�شري تطبيق اأع�شاء هيئة التدري�ص التطبيق 
العملي ملقرر الرتبية العملية، لتخريج جيل قادر على اأداء مهمة التدري�ص، كما يعزو الباحث 
الطالب  اأمام  ال�شعوبات  لتذليل  الربيد  عرب  اأو  ورقيًا  اإليه  تر�شل  التي  ال�شكاوى  متابعة 
ملمار�شة مهنة التدري�ص على اأر�ص الواقع، وبيان اهتمام الفرع بالطالب وم�شاكالته التي 

يواجهها يف التطبيق العملي.
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني: )مشكات تتعلق بمدير المدرسة( 

�لرتتيب 
�ملتو�شط �لعبارة�لتنازيل

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

�لن�شبة 
�لدرجة�ملئوية

متو�شطة2.890.4657.78معاملة الطالب/ املعلم بفوقية وتعال.2
متو�شطة2.780.6455.56ندرة اطالعه على دفرت التح�شري.10

11
يفتعل امل�شكالت يف املدر�شة مع الطالب/ املعلم لرتك 

�شغرية2.580.6551.67املدر�شة.

14
يختلق الأعذار دائما يف املدر�شة حتى ل ي�شاعد الطالب/ 

�شغرية2.530.7050.56املعلم يف املدر�شة.

8
نادرا ما يح�رش ح�شة توجيهية للطالب/ املعلم بحجة اأنه 

�شغرية2.500.8550.00م�شغول دائمًا.

�شغرية2.500.6150.00ل يعّرف الطالب/ املعلم بالأنظمة والقوانني املدر�شية.7
�شغرية2.500.8150.00يقلل من القدرات العملية للطالب/ املعلم يف املدر�شة.6
�شغرية2.470.6549.44يعزل الطالب/ املعلم من الختالط باملعلمني يف املدر�شة.1

15
يتذمر من ا�شتقبال الطلبة/ املعلمني يف املدر�شة لكرثة عددهم 

�شغرية2.470.7749.44يف اجلامعات الفل�شطينية.
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�لرتتيب 
�ملتو�شط �لعبارة�لتنازيل

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

�لن�شبة 
�لدرجة�ملئوية

�شغرية2.420.8448.33قلة متابعته اخلطة الدرا�شية التي يعدها الطالب/ املعلم.5

4
قلة الجتماعات التي يعقدها مع الطالب/ املعلم واملعلم 

�شغرية2.330.9646.67املتعاون ملناق�شة �شري التطبيق العملي يف املدر�شة.

13
مينع الطالب/ املعلم من ا�شتخدام الأجهزة املوجودة يف 

املدر�شة )كمبيوتر، بروجكرت، ....( بحجة اأنها تتعر�ص للك�رش 
والتلف.

�شغرية2.221.2444.44

16
مينع الطالب/ املعلم من اإجراء التجارب يف خمترب املدر�شة 

�شغرية2.220.9944.44خوفًا على اأدوات املخترب.

9
مينع الطالب/ املعلم يف املدر�شة من ا�شتعارة الكتب امل�شاعدة 

�شغرية2.110.9842.22له.

12
دائم ال�شكوى والنتقاد للح�شة التي ي�رشحها الطالب/ املعلم 

�شغرية1.941.0138.89يف املدر�شة.

18
قلة اهتمامه باإنهاء الطالب/ املعلم املدة الزمنية للتدريب 

�شغرية 1.811.0936.11)120( �شاعة.

1.610.9332.22قلة متابعته حل�شور الطالب/ املعلم وغيابه يف املدر�شة.17
�شغرية 

جداً

1.560.9131.11ل يوفر مكانًا منا�شبًا للطالب/ املعلم للجلو�ص فيه.3
�شغرية 

جداً
�شغرية2.480.2549.66�لدرجة �لكلية

أقصى درجة لالستجابة 5 درجات

ك�شفت نتائج اجلدول )4( اأن الدرجة الكلية لدرجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية 
العملية يف التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب ال�شفة الغربية بجامعة القد�ص املفتوحة 
مبتو�شط   )49.66( املئوية  ن�شبتها  بلغت  حيث  �شغرية،  كانت  املقرر  م�رشيف  منظور  من 
ح�شابي )2.48( ، كما اأ�شارت النتائج اإىل اأن درجة ا�شتجابة اأفراد املجتمع للم�شكالت التي 
تواجه طلبة الرتبية العملية يف التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب ال�شفة الغربية بجامعة 
القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر كانت �شغرية اأي�شا، حيث تراوحت ن�شبتها من 
)31.11– 57.78( ويعزو الباحث ذلك اإىل ح�شن التن�شيق بني الفروع التعليمية ومديريات 
الرتبية والتعليم يف حمافظات جنوب ال�شفة الغربية يف اختيار املدار�ص املتعاونة التي 
تعيق  التي  امل�شاكل  وتذليل كل  املدر�شة  اهتمام مدير  اإىل  بالإ�شافة  الطلبة،  فيها  يتدرب 
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التدريب امليداين للطالب/ املعلم، وقد يعود ذلك اإىل الوعي املميز ملديري املدار�ص باأهمية 
وغامن  منرة  اأبو  درا�شة  مع  جزئيا  الدرا�شة  هذه  وتتفق  فيها،  واأدوارهم  العملية  الرتبية 
)2007( من حيث اإنه ل يوجد م�شكالت حادة تواجه الطلبة/ املعلمني امللتحقني بربنامج 
الرتبية من اإدارة املدر�شة، وتتفق مع درا�شة م�شلح )2013( التي مل ت�رِش اإىل وجود م�شكالت 
 )2008( حزبون  درا�شة  مع  جزئيًا  الدرا�شة  هذه  وتتعار�ص  املدر�شة،  مبدير  تتعلق  حادة 
التي اأ�شارت اإىل اأن ا�شتجابات اأفراد الدرا�شة مل�شكالت الرتبية العملية كانت متو�شطة ب�شكل 
عام، وتتعار�ص مع درا�شة املطلق )2010( فيما يتعلق باآراء امل�رشفني يف امل�شكالت التي 
با�شتقبال  املديرين  اأن عدم رغبة  66% من امل�رشفني يرون  اأن  تتعلق باملدر�شة، وتبني 
رغبة  عدم  اأن  على  امل�رشفني  من   %63 وافق  كما  نف�شايتهم،  على  �شلبًا  ينعك�ص  الطلبة 

مديري املدار�ص با�شتخدام الو�شائل التعليمية من الطلبة املعلمني يحبط من عزميتهم.
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات )المحور الثالث(: )مشكات تتعلق بالمعلم المتعاون( 

�لرتتيب 
�ملتو�شط �لعبارة�لتنازيل

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

�لن�شبة 
�لدرجة�ملئوية

15
مينع الطالب/ املعلم من احلديث مع طلبة املدر�شة خارج 

متو�شطة2.940.5858.89ال�شف.

18
مينع الطالب/ املعلم من الطالع على الأعمال الكتابية 

متو�شطة2.860.7657.22اخلا�شة به مثل )دفاتر التح�شري، واأوراق العمل( 

7
قلة اهتمامه بالتقومي التكويني واخلتامي للح�شة ال�شفية عند 

متو�شطة2.670.9653.33الطالب/ املعلم.

21
يقلل من طرق معاجلة الطالب/ املعلم لإدارة ال�شف يف 

متو�شطة2.640.8352.78احل�شة.

2
قلة تركيزه على توظيف الطالب/ املعلم لل�شبورة يف احل�شة 

متو�شطة2.610.6952.22ال�شفية.

16
يقدم اأفكاراً �شلبية عن الطالب/ املعلم اأمام م�رشف الرتبية 

متو�شطة2.610.9952.22العملية.

�شغرية2.580.8151.67يخطئ الطالب/ املعلم اأمام الطلبة يف احل�شة.14

6
يقلل من اأهمية ربط الطالب/ املعلم املنهاج بالبيئة 

�شغرية2.560.6551.11الفل�شطينية.

�شغرية2.560.6551.11نادراً ما يقدم الإر�شادات ال�شحيحة يف اإعداد الدرو�ص.10

13
يقلل من اأهمية الأ�شئلة التي تثري مهارات التفكري العليا التي 

�شغرية2.560.8851.11يطرحها الطالب/ املعلم يف احل�شة.
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�لرتتيب 
�ملتو�شط �لعبارة�لتنازيل

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

�لن�شبة 
�لدرجة�ملئوية

4
يقلل من اأهمية الو�شائل التعليمية التي ي�شتخدمها الطالب/ 

�شغرية2.530.8850.56املعلم.

19
يقلل من اأهمية الو�شائل التي ي�شممها الطالب/ املعلم يف 

�شغرية2.471.0649.44املدر�شة.

9
نادراً ما يتيح جماًل للطالب/ املعلم لأداء ح�ش�ص �شفية 

�شغرية2.420.9748.33بحجة حر�شه على اإنهاء املنهاج.

17
يتذمر من تدريب الطالب/ املعلم لن�شغاله مبهام كثرية يف 

�شغرية 2.311.1246.11ًاملدر�شة.

�شغرية2.281.3245.56نادراً ما يو�شح للطالب/ املعلم نظام التقومي يف املدر�شة.12

5
يقلل من اأهمية الأهداف ال�شلوكية التي ي�شوغها الطالب/ 

�شغرية2.191.0143.89املعلم يف دفرت التح�شري.

�شغرية1.971.0639.44نادراً ما ي�شمح للطالب/ املعلم با�شتخدام الو�شائل التي اأعدها.8

�شغرية1.831.1336.67يقلل من اأهمية اخلطط العالجية التي يعدها الطالب/ املعلم.11

�شغرية 1.691.1233.89يقلل من اأهمية اأوراق العمل التي يعدها الطالب/ املعلم.20
جداً

1
يقلل من اأهمية الأن�شطة ال�شفية التي ينفذها الطالب/ املعلم 

1.640.9932.78يف احل�شة.
�شغرية 

جداً

3
يقاطع الطالب/ املعلم با�شتمرار يف اأثناء ال�رشح يف احل�شة 

1.640.9932.78الدرا�شية.
�شغرية 

جداً
�شغرية2.540.3050.90�لدرجة �لكلية

أقصى درجة لالستجابة 5 درجات

اأن الدرجة الكلية لدرجة امل�شكالت التي تواجه طلبة  ك�شفت نتائج اجلدول )5( على 
القد�ص  الغربية بجامعة  ال�شفة  التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب  العملية يف  الرتبية 
املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر كانت �شغرية، حيث بلغت ن�شبتها املئوية )50.90( 
املجتمع  اأفراد  ا�شتجابة  درجة  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  كما   ،  )2.54( ح�شابي  مبتو�شط 
جنوب  حمافظات  يف  امليداين  التطبيق  يف  العملية  الرتبية  طلبة  تواجه  التي  للم�شكالت 
حيث  �شغرية،  كانت  املقرر  م�رشيف  منظور  من  املفتوحة  القد�ص  بجامعة  الغربية  ال�شفة 
تراوحت ن�شبتها من )32.78–58.89( ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن املعلم املتعاون ت�شند 
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الطالب/ املعلم يف تدريبه وتطوير  اإليه م�شوؤوليات كبرية من مدير املدر�شة يف م�شاعدة 
املميز  اأدائه  ايجابي عن  انطباع  اإعطاء  التدري�ص، ويحر�ص على  مهنيته لنخراطه مبهنة 
مع  جزئيًا  الدرا�شة  هذه  وتتفق  املديرية،  يف  الرتبوي  وامل�رشف  املدير  اأمام  املدر�شة  يف 
درا�شة م�شلح )2013( التي مل ت�رِش اإىل وجود م�شكالت حقيقية تتعلق باملعلم املتعاون، 
وتتفق هذه الدرا�شة جزئيًا مع درا�شة اأبو منرة وغامن )2007( التي اأ�شارت اإىل اأنه ل يوجد 
م�شكالت حادة تواجه الطلبة املعلمني اأثناء التطبيق العملي فيما يتعلق باملعلم املتعاون، 
وتتعار�ص هذه الدرا�شة جزئيًا مع درا�شة العمايرة )2003( ، التي اأ�شارت اإىل وجود م�شكلة 

حادة تواجه الطلبة فيما يتعلق بدور املعلم املتعاون “م�رشف الزيارات ال�شفية”.
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات )المحور الرابع(
)مشكات تتعلق بمشرف مقرر التربية العملية( 

�لرتتيب 
�ملتو�شط �لعبارة�لتنازيل

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

�لن�شبة 
�لدرجة�ملئوية

20
ينتقد �شلوك الطالب/ املعلم اأمام مدير املدر�شة واملعلم 

4.530.6190.56املتعاون.
كبرية 

جداً
كبرية3.691.0973.89يحدد للطالب/ املعلم املدر�شة التي �شيتدرب فيها.21

13
نادراً ما ي�شتمع لل�شكاوى التي يقدمها الطالب/ املعلم حول 

متو�شطة3.080.6061.67معوقات التطبيق العملي يف املدر�شة.

10
يعتمد على م�شتوى الطالب الأكادميي يف اجلامعة عند تقييمه 

متو�شطة3.000.7960.00لأداء الطالب/ املعلم.

7
يحمل الطالب/ املعلم م�شوؤولية الفو�شى التي حتدث يف غرفة 

متو�شطة2.830.8556.67ال�شف.

3
�شعف الت�شال والتوا�شل مع الطالب/ املعلم اأثناء فرتة 

متو�شطة2.750.8755.00التدريب امليداين يف املدر�شة.

14
قلة اهتمامه بالأهداف ال�شلوكية التي ي�شوغها الطالب/ 

متو�شطة2.720.8854.44املعلم يف دفرت التح�شري.

متو�شطة2.720.9454.44يتجاهل الأعمال الكتابية للطالب/ املعلم.15
متو�شطة2.690.9853.89يتاأخر كثرياً عن الزيارتني التوجيهية والتقيميية.12
متو�شطة2.671.0753.33ل يعقد اجتماعًا حت�شرييًا مع الطالب/ املعلم.5

2
يركز على ال�شلبيات اأكرث من الإيجابيات عند تقدمي التغذية 

متو�شطة2.611.0852.22الراجعة للطالب/ املعلم.
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�لرتتيب 
�ملتو�شط �لعبارة�لتنازيل

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

�لن�شبة 
�لدرجة�ملئوية

9
يركز على الأمور العامة التي لي�ص لها عالقة بالتدريب اأثناء 

متو�شطة2.611.1352.22اجتماعه مع الطالب/ املعلم.

18
يركز على الأ�شئلة العادية التي يطرحها الطالب/ املعلم يف 

�شغرية2.560.6551.11احل�شة.

1
يبني �شلبيات الطالب/ املعلم اأمام مدير املدر�شة واملعلم 

�شغرية2.501.2850.00املتعاون.

�شغرية2.501.1850.00ي�شبب للطالب/ املعلم اأثناء زيارته التوتر والقلق.11

16
قلة اهتمامه مب�شاعدة الطالب/ املعلم يف مواجهة املواقف 

�شغرية2.441.4048.89احلرجة يف التدري�ص.

4
يعتمد ب�شكل كبري يف تقييم الطالب/ املعلم على تقييم مدير 

�شغرية2.421.2048.33املدر�شة.

19
نادراً ما يعلم الطالب/ املعلم مبوعد الزيارتني التوجيهية 

�شغرية2.420.9748.33والتقيميية.

17
قلة الإر�شادات والتوجيهات املوجهة اإىل الطالب/ املعلم فيما 

�شغرية2.001.2640.00يتعلق بالتطبيق العملي للرتبية العملية.

�شغرية1.971.0639.44يقاطع الطالب/ املعلم يف اأثناء �رشح احل�شة.22
�شغرية1.891.2837.78نادراً ما يتقبل وجهة نظر الطالب/ املعلم.6

8
نادراً ما ي�شجع الطالب/ املعلم على الطالع على الأفالم 

�شغرية1.891.2837.78التعليمية لالإفادة منها.

متو�شطة2.660.5153.18�لدرجة �لكلية

أقصى درجة لالستجابة 5 درجات

ك�شفت نتائج اجلدول )6( اأن الدرجة الكلية لدرجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية 
العملية يف التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب ال�شفة الغربية بجامعة القد�ص املفتوحة 
من منظور م�رشيف املقرر كانت متو�شطة، حيث بلغت ن�شبتها املئوية )53.18( مبتو�شط 
للم�شكالت  املجتمع  اأفراد  ا�شتجابة  درجة  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  كما   ،  )2.66( ح�شابي 
التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب ال�شفة الغربية 
بجامعة القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر كانت متو�شطة، حيث تراوحت ن�شبتها 

من )37.78– 90.56( ومتثلت اأعلى امل�شكالت يف العبارات الآتية: 
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مئوية  � بن�شبة  املتعاون  واملعلم  املدر�شة  مدير  اأمام  املعلم  الطالب/  �شلوك  ينتقد 
)90.56( ومبتو�شط ح�شابي )4.53(، ويعزو الباحث ذلك اإىل قلة خربة م�رشف مقرر الرتبية 
مدير  امل�رشف  اطالع  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  الرتبوي،  الإ�رشاف  ومبادئ  اأ�ش�ص  يف  العلمية 
املدر�شة واملعلم املتعاون على �شلبيات التطبيق العملي من اأجل م�شاعدة الطالب/ املعلم 
على تذليلها، واإىل تركيز امل�رشف على جتنب الطالب/ املعلم لهذه الأخطاء التي �شيقع بها 

م�شتقباًل يف مهنة التعليم.
يحدد للطالب/ املعلم املدر�شة التي �شيتدرب فيها بن�شبة مئوية )73.89( ومبتو�شط  �

ح�شابي )3.69( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل توفري الوقت مل�رشف مقرر الرتبية العملية من اأجل 
طالبًا،   )20( اإىل  ال�شعبة  يف  الطلبة  عدد  ي�شل  فقد  والتقوميية،  التفقدية  الزيارتني  اإنهاء 
هذه  وتتفق   ، )امل�رشف(  التدري�ص  هيئة  على ع�شو  امللقاة  الأخرى  الأعباء  اإىل  بالإ�شافة 
الدرا�شة جزئيًا مع درا�شة م�شلح )2013( التي اأ�شارت اإىل وجود م�شكالت تتعلق بامل�رشف 
الأكادميي، وهي: يبني �شلبيات الطالب املتدرب اأمام مدير املدر�شة مبتو�شط ح�شابي )3.50( 
اأن  اإىل  اأ�شارت  التي   )Walelign & Fantahun، 2006( درا�شة  ، وتتفق جزئيًا مع 
والت�شهيالت  اخلدمات  نق�ص يف  لكن هناك  منا�شبة،  بدرجة  ينفذ  العملية  الرتبية  برنامج 
ال�رشورية بحيث تعدُّ م�شكلة جدية يواجهها الطلبة يف اأثناء التطبيق، وتتفق هذه الدرا�شة 
جزئيًا مع درا�شة حزبون )2008( التي اأ�شارت اإىل اأن ا�شتجابة اأفراد عينة الدرا�شة مل�شكالت 
الرتبية العملية كانت بدرجة متو�شطة، وتتعار�ص جزئيًا مع درا�شة العمايرة )2003( التي 
اأ�شارت اإىل وجود م�شكالت حادة تواجه الطلبة يف اأثناء التطبيق العملي تعود اإىل امل�رشف 
 )Slick، 1995( م�رشف الزيارة ال�شفية«، وتتعار�ص اأي�شا هذه الدرا�شة مع درا�شة �شليك«
القيام  اإىل وجود �شغوط نف�شية كبرية على امل�رشفني اجلامعني تعوقهم عن  اأ�شارت  التي 

بواجباتهم على اأكمل وجه.
الطالع على  املعلم على  الطالب/  ي�شجع  ما  )نادراً  الفقرات موافقة:  اأقل  وقد كانت 
الأفالم التعليمية لالإفادة منها( بن�شبة مئوية )37.78( مبتو�شط مقداره )1.89( ، ويعزو 
الباحث ذلك اإىل اهتمام برنامج الرتبية يف رئا�شة اجلامعة والفرع بالأفالم التعليمية التي 
تعدُّ �رشورية حل�شور الطلبة لها؛ حتى يكت�شب الطالب خربة قبل املبا�رشة يف النخراط يف 
التطبيق العملي، وتتفق هذه الدرا�شة جزئيًا مع درا�شة م�شلح )2013( التي اأ�شارت اإىل قلة 
اإدارة اجلامعة للطالب لالطالع على الأفالم التعليمية التي اأعدتها جامعة القد�ص  ت�شجيع 

املفتوحة يف �شفحتها اللكرتونية( مبتو�شط مقداره )2.00( .
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الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات )المحور الخامس(:

)مشكات تتعلق بالطالب - المعلم( 

�لرتتيب 
�ملتو�شط �لعبارة�لتنازيل

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

�لن�شبة 
�لدرجة�ملئوية

كبرية جدا4.530.6190.56ًعدم كفاية فرتة التدريب واقت�شارها على ف�شل درا�شي واحد.14
متو�شطة3.140.6862.78قلة امتالك الطالب/ املعلم ملهارات التدري�ص.13

10
قلة توفر املواد التعليمية الالزمة للطالب/ املعلم يف اأثناء 

متو�شطة3.060.8661.11التطبيق العملي يف املدر�شة.

متو�شطة3.001.6260.00نادراً ما يلتزم الطالب/ املعلم بقوانني املدر�شة.17

7
�شعف الطالب/ املعلم يف توظيف الأمثلة املنا�شبة يف 

متو�شطة2.920.9158.33احل�شة.

15
�شعف قدرة الطالب/ املعلم يف ترتيب ال�شبورة بال�شكل 

متو�شطة2.861.0757.22املنا�شب.

متو�شطة2.810.8956.11بعد مدر�شة الطالب/ املعلم عن مكان �شكنه.3

12
قلة امتالك الطالب/ املعلم املهارات املنا�شبة للتعامل مع 

متو�شطة2.811.1256.11املواقف احلرجة يف احل�شة.

5
قلة مقدرته على معاجلة �شعف التح�شيل الدرا�شي يف 

متو�شطة2.721.1454.44ال�شفوف التي يدر�شها.

2
�شعف قدرة الطالب/ املعلم على تطبيق الأ�شاليب الرتبوية 

متو�شطة2.691.0653.89احلديثة.

9
�شعف القدرة على توافق املادة النظرية مع واقع التطبيق 

متو�شطة2.671.2053.33العملي يف املدر�شة عند الطالب.

18
يتجاهل الطالب/ املعلم الإر�شادات الرتبوية من مدير املدر�شة 

متو�شطة2.640.7652.78واملعلم املتعاون.

�شغرية2.581.2751.67نادراً ما ي�شتطيع الطالب/ املعلم توزيع الزمن يف احل�شة.1

11
وجود عدد كبري من الطلبة/ املعلمني يف املدر�شة الواحدة يف 

�شغرية2.581.1851.67نف�ص التخ�ش�ص.

�شغرية2.561.5251.11عجز الطالب/ املعلم يف اختتام احل�شة بال�شكل ال�شحيح.16

4
نادراً ما ي�شوغ الطالب/ املعلم اأهدافًا خا�شة تراعي 

�شغرية2.501.2150.00م�شتويات بلوم.

19
تاأخر الطالب/ املعلم عن الدوام ال�شباحي يف املدر�شة بحجة 

�شغرية2.471.0649.44املوا�شالت.
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�لرتتيب 
�ملتو�شط �لعبارة�لتنازيل

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

�لن�شبة 
�لدرجة�ملئوية

6
الغياب املتكرر عن املدر�شة حل�شور ح�ش�ص �رشورية يف 

�شغرية2.001.3740.00اجلامعة.

8
قلة اخلربة لدى الطالب/ املعلم يف اإعداد الو�شائل التعليمية 

�شغرية2.001.3740.00املنا�شبة لالأهداف ال�شلوكية.

متو�شطة3.020.6760.50�لدرجة �لكلية

أقصى درجة لالستجابة 5 درجات

ك�شفت نتائج اجلدول )7( اأن الدرجة الكلية لدرجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية 
العملية يف التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب ال�شفة الغربية بجامعة القد�ص املفتوحة 
من منظور م�رشيف املقرر كانت متو�شطة، حيث بلغت ن�شبتها املئوية )60.50( مبتو�شط 
ح�شابي )3.02( ، كما اأ�شارت النتائج اإىل اأن درجة ا�شتجابة اأفراد املجتمع للم�شكالت التي 
بجامعة  الغربية  جنوب  حمافظات  يف  امليداين  التطبيق  يف  العملية  الرتبية  طلبة  تواجه 
من  ن�شبتها  تراوحت  حيث  متو�شطة،  كانت  املقرر  م�رشيف  منظور  من  املفتوحة  القد�ص 
اأعلى امل�شكالت يف العبارة الآتية: عدم كفاية فرتة التدريب  )40.00– 90.56( ومتثلت 
 )4.53( )90.56( ومبتو�شط ح�شابي  بن�شبة مئوية  واحد،  درا�شي  واقت�شارها على ف�شل 
الزمنية املمنوحة للطالب لتطبيق جميع ما تعلمه يف  اإىل قلة املدة  الباحث ذلك  ، ويعزو 
اأو ثالثة حتى  اإىل ف�شلني  اأمور نظرية يف ف�شل درا�شي واحد، والتي حتتاج  اجلامعة من 
جزئيًا  الدرا�شة  هذه  وتتعار�ص  وجه،  اأكمل  على  التدري�ص  مهنة  ممار�شة  الطالب  ي�شتطيع 
مع درا�شة اخلري�شا واآخرين )2010( ، التي اأ�شارت اإىل اأنه من اأهم ال�شعوبات التي تواجه 
�شكن  مناطق  عن  املتعاونة  املدار�ص  وبعد  الدرا�شية،  ال�شفوف  ازدحام  املعلمني  الطلبة/ 
الطلبة/ املعلمني، وتتعار�ص مع درا�شة م�شلح التي اأ�شارت اإىل اأن اأكرث امل�شكالت هي: عجز 

الطالب املتدرب يف توزيع الزمن يف احل�شة، مبتو�شط ح�شابي )4.00( .
الو�شائل  اإعداد  يف  املعلم  الطالب/  لدى  اخلربة  قلة  موافقة:  الفقرات  اأقل  كانت  وقد 
التعليمية املنا�شبة لالأهداف ال�شلوكية، بن�شبة مئوية )40.00( ومبتو�شط ح�شابي )2.00( 
، ويعزو الباحث ذلك اإىل اخلربة التي مار�شها واكت�شبها الطالب يف التطبيق العملي ملقرر 
تكنولوجيا التعليم، والذي يتطلب منه اإعداد و�شيلتني تعليميتني، ورمبا يعود ذلك اإىل اهتمام 
الو�شائل  اإعداد  على  الطالب  م�شاعدة  يف  املتعاون  واملعلم  العملية  الرتبية  مقرر  م�رشف 

التعليمية املرتبطة باأهداف الدر�ص.
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ال�شوؤال الثاين الذي ن�شه:  ◄

للم�شكالت  �لكلية  للدرجة  �حل�شابية  �ملتو�شطات  فروق يف  توجد  هل 
�لتي تو�جه طلبة �لرتبية �لعملية يف �لتطبيق �مليد�ين يف حمافظات جنوب 
�ل�شفة �لغربية بجامعة �لقد�س �ملفتوحة من منظور م�رشيف �ملقرر تعزى 

�إىل متغري �لنوع �لجتماعي؟ 
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية درجة المشكات التي تواجه طلبة التربية العملية 
في التطبيق الميداني في محافظات جنو	 الضفة الغربية بجامعة القدس المفتوحة 

من منظور مشرفي المقرر تعزى لمتغير النوع االجتماعي.

�ملتو�شط �لعدد�لنوع �لجتماعي�ملحاور
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

203.800.42ذكراملحور الأول: )م�شكالت تتعلق باإدارة الفرع( 

163.890.40اأنثى

املحور الثاين: )م�شكالت تتعلق مبدير املدر�شة( .
202.490.20ذكر

162.480.30اأنثى

202.580.23ذكراملحور الثالث: )م�شكالت تتعلق باملعلم املتعاون( 

162.510.38اأنثى

املجال الرابع: )م�شكالت تتعلق بع�شو هيئة التدري�ص( 
202.780.57ذكر

162.500.37اأنثى

املجال اخلام�ص: )م�شكالت تتعلق بالطالب املتدرب( 
203.150.70ذكر

162.870.61اأنثى

�لدرجة �لكلية
202.960.32ذكر

162.850.27اأنثى

يت�شح من اجلدول )8( وجود فروق يف املتو�شطات احل�شابية للدرجة الكلية للم�شكالت 
التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب ال�شفة الغربية 
الجتماعي  النوع  متغري  اإىل  تعزى  املقرر،  م�رشيف  منظور  من  املفتوحة  القد�ص  بجامعة 
مع  وللقاءات  لال�شتف�شار  للم�رشف  املجال  اإتاحة  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو  الذكور،  ل�شالح 
املديرين واملعلمني املتعاونني اأكرث من امل�رشفات، ورمبا يعود اإىل نتيجة الت�شهيالت التي 
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العملي ملقرر  التطبيق  العملية يف حل م�شكالت  الرتبية  الأطراف امل�شاركة يف  له  تقدمها 
الرتبية العملية، واإىل مقدرته على متابعة امل�شكالت التي يواجهها الطالب/ املعلم من خالل 
ات�شالته مع جميع الأطراف امل�شاركة يف الرتبية العملية؛ وتتفق هذه الدرا�شة جزئيًا مع 
درا�شة �شاهني )2010( التي اأ�شارت اإىل وجود فروق يف الدللة الإح�شائية بني اجلن�شني 
من حيث امل�شكالت التي تواجههم يف التطبيق العملي يف م�شكالت الرتبية العملية تعزى اإىل 
متغري اجلن�ص، وتتفق جزئيًا مع درا�شة حزبون )2008( التي اأ�شارت اإىل وجود فروق ذات 
اأي�شا جزئيا  دللة اإح�شائية يف م�شكالت الرتبية العملية تعزى اإىل متغري اجلن�ص، وتتفق 
مع درا�شة الرم�شان )2005( التي اأ�شارت اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى اإىل 
متغري اجلن�ص، ولكنها تتعار�ص جزئيًا مع درا�شة ”اخلري�شا واآخرين” )2010( التي اأ�شارت 
اإىل اأنه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�شائية بني متو�شطات �شعوبات الرتبية العملية تعزى 
اإىل متغري اجلن�ص، كما تتعار�ص جزئيًا مع درا�شة اأبو منرة وغامن )2007( التي اأ�شارت اإىل 
الطلبة/  التي تواجه  الأطراف املتعاونة نحو امل�شكالت  اأنه ل يوجد فروق يف وجهة نظر 

املعلمني تعزى اإىل متغري اجلن�ص.
ال�شوؤال الثالث الذي ن�شه:  ◄

للم�شكالت  �لكلية  للدرجة  �حل�شابية  �ملتو�شطات  فروق يف  توجد  هل 
�لتي تو�جه طلبة �لرتبية �لعملية يف �لتطبيق �مليد�ين يف حمافظات جنوب 
�ل�شفة �لغربية بجامعة �لقد�س �ملفتوحة من منظور م�رشيف �ملقرر، تعزى 

�إىل متغري �خلربة يف �لإ�رش�ف على �لرتبية �لعملية؟ 
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية درجة المشكات التي تواجه طلبة التربية العملية 
في التطبيق الميداني في محافظات جنو	 الضفة الغربية بجامعة القدس المفتوحة 

من منظور مشرفي المقرر تعزى إلى متغير الخبرة في اإلشراف على التربية العملية.

�خلربة يف �لإ�رش�ف �ملحاور
�ملتو�شط �لعددعلى �لرتبية �لعملية

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

املحور الأول: )م�شكالت تتعلق باإدارة الفرع( 
263.840.37اأقل من 3 �شنوات

53.630.27من 4 – 10 �شنوات

54.030.63اأكرث من 10 �شنوات 

املحور الثاين: )م�شكالت تتعلق مبدير املدر�شة( .
262.450.27اأقل من 3 �شنوات

52.580.17من 4 – 10 �شنوات

52.570.11اأكرث من 10 �شنوات 
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�خلربة يف �لإ�رش�ف �ملحاور
�ملتو�شط �لعددعلى �لرتبية �لعملية

�حل�شابي
�لنحر�ف 
�ملعياري

املحور الثالث: )م�شكالت تتعلق باملعلم املتعاون( 
262.480.29اأقل من 3 �شنوات

52.740.39من 4 – 10 �شنوات

52.680.12اأكرث من 10 �شنوات 

املجال الرابع: )م�شكالت تتعلق بع�شو هيئة التدري�ص( 
262.600.54اأقل من 3 �شنوات

52.730.33من 4 – 10 �شنوات

52.880.50اأكرث من 10 �شنوات 

املجال اخلام�ص: )م�شكالت تتعلق بالطالب املتدرب
262.950.68اأقل من 3 �شنوات

53.040.34من 4 – 10 �شنوات

53.390.84اأكرث من 10 �شنوات 

�لدرجة �لكلية

262.870.28اأقل من 3 �شنوات

52.940.27من 4 – 10 �شنوات

53.110.40اأكرث من 10 �شنوات 

يت�شح من اجلدول )9( وجود فروق يف املتو�شطات احل�شابية للدرجة الكلية للم�شكالت 
التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف التطبيق امليداين يف حمافظات جنوب ال�شفة الغربية 
بجامعة القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر، تعزى اإىل متغري اخلربة يف الإ�رشاف 
التي  املهارات  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو  �شنوات،   10 من  اأكرث  ل�شالح  العملية  الرتبية  على 
 10 من  اأكرث  مدار  على  العملية  الرتبية  مقرر  م�رشفو  تلقاها  التي  الدورات  واإىل  اكت�شبها 
اإىل العالقة املهنية التي بنوها مع مديري املدار�ص واملعلمني  اأي�شًا  �شنوات، ورمبا يعود 
الرتبية  يف  الطلبة  تواجه  التي  امل�شكالت  تذليل  على  مقدرة  اأكرث  جعلهم  ما  املتعاونني، 

العملية.
ال�شوؤال الرابع الذي ن�شه:  ◄

للم�شكالت  �لكلية  للدرجة  �حل�شابية  �ملتو�شطات  فروق يف  توجد  هل 
�لتي تو�جه طلبة �لرتبية �لعملية يف �لتطبيق �مليد�ين يف حمافظات جنوب 
�ل�شفة �لغربية بجامعة �لقد�س �ملفتوحة من منظور م�رشيف �ملقرر تعزى 

�إىل متغري �إىل متغري �ملوؤهل �لعلمي.
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الجدول )10( 
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية درجة المشكات التي تواجه طلبة التربية العملية 

في التطبيق الميداني في محافظات جنو	 الضفة الغربية بجامعة القدس المفتوحة 
من منظور مشرفي المقرر تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لعدد�ملوؤهل �لعلمي�ملحاور

163.700.32ماج�شترياملحور الأول: )م�شكالت تتعلق باإدارة الفرع( 

203.950.44دكتوراه

املحور الثاين: )م�شكالت تتعلق مبدير املدر�شة( .
162.460.22ماج�شتري

202.500.27دكتوراه

162.560.33ماج�شترياملحور الثالث: )م�شكالت تتعلق باملعلم املتعاون( 

202.530.28دكتوراه

املجال الرابع: )م�شكالت تتعلق بع�شو هيئة التدري�ص( 
162.740.58ماج�شتري

202.590.44دكتوراه

املجال اخلام�ص: )م�شكالت تتعلق بالطالب/ املعلم( 
163.010.66ماج�شتري

203.040.70دكتوراه

�لدرجة �لكلية
162.890.31ماج�شتري

202.920.30دكتوراه

الكلية  للدرجة  احل�شابية  املتو�شطات  يف  فروق  وجود   )10( اجلدول  من  يت�شح 
جنوب  حمافظات  يف  امليداين  التطبيق  يف  العملية  الرتبية  طلبة  تواجه  التي  للم�شكالت 
ال�شفة الغربية بجامعة القد�ص املفتوحة من منظور م�رشيف املقرر، تعزى اإىل متغري املوؤهل 
العلمي ل�شالح الدكتوراه، ويعزو الباحث ذلك اإىل حماولة اإثبات مقدرتهم على القيام مبهمة 
اأكرث  فهم  الطلبة  يواجهها  التي  امل�شكالت  ومعاجلة  العملية  الرتبية  مقرر  على  الإ�رشاف 
تفوقًا من حملة درجة املاج�شتري، ورمبا يعود ذلك اإىل اهتمامهم باإجراء الأبحاث العلمية 
تذليل جميع  اأك�شبهم مقدرة على  العملية، ما  الرتبية  امل�شاركة يف  بالأطراف  يتعلق  فيما 

ال�شعوبات التي يعاين مها طلبة الرتبية العملية.
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التوصيات: 
تكثيف عقد ور�ص عمل للطالب/ املعلم قبل النخراط بالتطبيق العملي يف الرتبية . 1

العملية.
اأو هاتفيًا( . 2 )ورقيًا  املدار�ص  تر�شلها  التي  للم�شكالت  الفرع  اإدارة  �رشورة متابعة 

فيما يتعلق بالطلبة.
�رشورة عقد لقاءات بني م�رشيف املقرر و طلبة الرتبية العملية ملناق�شة التطبيق . 3

العملي.
وامل�رشفني . 4 املدار�ص  مديري  مع  اجلامعة  اإدارة  قبل  من  ف�شلية  اجتماعات  عقد 

التي  امل�شكالت  وتذليل  املدار�ص،  يف  العملية  الرتبية  برنامج  �شري  ملناق�شة  الأكادمييني 
تواجه الطلبة/ املعلمني اأثناء التطبيق العملي لهم يف تلك املدار�ص.

التي . 5 امل�شاكالت  ملناق�شة  العملية  الرتبية  على  للم�رشفني  علمية  موؤمترات  عقد 
تواجه الطلبة يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية يف املدار�ص.

عقد لقاءات م�شتمرة بني اإدارة اجلامعة وامل�رشفني الأكادمييني لتو�شيح اإجراءات . 6
تقومي الطالب/ املعلم بالطرق احلديثة التي ت�شتلزم ت�شجيع الطالب/ املعلم لتحليل وتاأمل 

املمار�شات يف اأثناء التطبيق العملي، والرتكيز على الإيجابيات قدر الإمكان.
�رشورة ابتعاد م�رشف مقرر الرتبية العملية عن انتقاد �شلوك الطالب/ املعلم اأمام . 7

مدير املدر�شة واملعلم املتعاون.
�رشورة متديد فرتة التدريب امليداين ملقرر الرتبية العملية على ف�شلني درا�شيني، . 8

وعدم اقت�شارها على ف�شل درا�شي واحد.
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