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الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ برنامج التربية العممية مف حيث المشكبلت التي يواجييا
الطمبة المعمموف في كمية العموـ التربوية واعداد المعمميف في جامعة النجاح الوطنية ،وىدفت إلى
تقصي متغيرات المعدؿ التراكمي والسنة الدراسية .اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ
إعداد استبانة تضمنت ( )53فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت :المعمـ المتعاوف ،اإلدارة
المدرسية ،أنظمة وتعميمات البرنامج ،الزميؿ الطالب ،اإلشراؼ الجامعي ،تـ تطبيقيا عمى عينة
قواميا ( )644مف الطمبة المعمميف في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  .8167/8166وتوصمت
الدراسة إلى النتائج اآلتية :حصؿ مجاؿ اإلشراؼ الجامعي عمى المرتبة األولى بيف المجاالت
األخرى مف حيث ظيور المشكبلت ،فيما حصؿ مجاؿ أنظمة وتعميمات البرنامج عمى المرتبة
األخيرة ،كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً تعزى لممعدؿ التراكمي ،فيما
أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً تعزى لمتغير السنة الدراسية لصالح طمبة السنة الثانية.
الكممات المفتاحية :تقييـ ،برنامج التربية العممية ،الطمبة المعمموف.
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Abstract
The study aimed to evaluate the practical education program in
terms of the problems that are facing the students teachers of the
Faculty of Educational Sciences at An-Najah National University, and to
investigate the effects of thier GPA and academic year. The study
followed the descriptive analytical approach, and used a questionnaire of
(35) items which distributed in five areas: cooperative teacher, school
administration, program regulations and instructions, student colleague,
and university supervision. It was applied to a sample of (166) students
teachers in the second semester of the academic year 2018/2019. The
study results showed that the university supervision area ranked the first
among the other areas in terms of the faced problems, while the
regulations and instructions of the program ranked the last. Also it
showed that there were no statistically significant differences due to the
GPA, but there were statistically significant differences due to the
academic year in favor of second year students.
Keywords: evaluate, practical education program, students teachers.
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المقدمة

يعتبر مجاؿ التربية والتعميـ مف أىـ المجاالت وأكثرىا حساسيةً في المجتمع ،وىو
المحور الرئيس الذي تسعى مف خبللو األمـ لمتطور ،فقطاع التعميـ ُيعنى بإنتاج العناصر
البشرية المكونة لباقي قطاعات المجتمع ،واعداد األجياؿ لممستقبؿ ،لذلؾ فإف تطور المجتمع يبدأ
مف تطور اإلنساف واالىتماـ بو وتنميتو (رابح .)8166 ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ال بد مف االىتماـ
بالمعمـ واعداده وتأىيمو وتدريبو باعتباره العنصر األكثر حسماً في تنمية قدرات الطمبة مف خبلؿ
االتصاؿ المباشر والمستمر معيـ ،وىذا يتأتى مف خبلؿ إعداد برامج عمى مستوى ٍ
عاؿ مف
الكفاءة تحاكي في ذلؾ المعايير العالمية (األسطؿ.)8112 ،
تعد التربية العممية إحدى الفعاليات التربوية الميمة في مجاؿ إعداد المعمميف وتدريبيـ،
باعتبارىا عممية مساعدة الطالب المعمـ عمى امتبلؾ الكفايات التعميمية التي تستمزميا طبيعة
دوره الميني في التعميـ ،وىي ممارسة التدريس في مواقؼ طبيعية مف أجؿ اإلعداد التربوي،
والتي يترجـ فييا الطالب المعمـ معرفتو النظرية إلى ممارسة عممية فعمية ،ويشبو التربويوف
التربية العممية باإلناء الذي تختمط فيو خبرات الطالب المعمـ بطريقة منظمة متكاممة بالواقع
الفعمي والحقيقي لممارسة التدريس في العمؿ التربوي وىو الصؼ والمدرسة (عوض.)8166 ،
والتربية العممية ىي فترة تدريب موجية يقضييا الطالب في مدرسة معينة ،إلى جانب
تحصيمو األكاديمي في الجامعة ،يقوـ أثناءىا بالتدرب عمى التعميـ في المدارس التدريبية التي يتـ
اختيارىا بالتنسيؽ بيف عمادة الكمية ومديرية التربية والتعميـ ،إذ يمارس فييا الطالب المتدرب
ميارات التدريس ،فيي الجانب التطبيقي مف برامج إعداد المعمميف -قبؿ الخدمة -وتأىيميـ
الميني ،وبإشراؼ مشرؼ متخصص أكاديمي مف الكمية ،وبمساعدة معمـ مرشد في مدرسة
تدريبية مضيفة (الخطابية.)8118 ،
تعتمد نوعية المعمـ إلى حد كبير عمى البرامج التي يتمقاىا الطالب قبؿ الخدمة ،لذا فإف
التربية العممية تكوف بمنزلة حجر الزاوية في برامج إعداد المعمميف؛ فيي تمثؿ التطبيؽ العممي
لجميع المعارؼ والميارات التي تمقاىا الطالب نظرياً عمى مقاعد الدراسة ،فالتربية العممية تركز
عمى التطبيؽ الفعمي لمميارات التدريسية المختمفة ،وتساعد عمى إكساب معممي المستقبؿ
االتجاىات اإليجابية نحو مينة التدريس ،وتعرفو بالمشكبلت والصعوبات التي تواجيو عف قرب،
ومحاولة إيجاد الحموؿ المناسبة ليا (المطمؽ. )8161 ،
وتعد التربية العممية أكثر عناصر برامج إعداد المعمميف تأثي اًر في األداء التدريسي
لمطمبة المعمميف؛ كونيا القناة التي تصب فييا المعمومات والميارات واالتجاىات مف مختمؼ
المقررات األكاديمية والتربوية والنفسية ،ومف خبلليا يتاح لمطمبة المعمميف تطوير مياراتيـ
التدريسية ،وعميو ينبغي االىتماـ بيا ،والعمؿ عمى حؿ المشاكؿ التي تواجييا ،مع تطويرىا
باستمرار ،باإلضافة إلى أف التربية العممية ىي الجانب التطبيقي الميـ لمطالب المعمـ ،لذلؾ فقد
نادى الخبراء التربويوف بأىمية االىتماـ ببرنامج التربية العممية ووجوب تطويرىا
(قدار وعميوه.)8165 ،
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ُيمثؿ برنامج التربية العممية الممارسات والتطبيقات الميدانية لكمية العموـ التربوية واعداد
المعمميف في جامعة النجاح الوطنية ،وىو حمقة الوصؿ األساسية بيف الكمية وو ازرة التربية
ويزود الكمية بتغذية راجعة مستمرة عف مساقاتيا ،مما يمنحو أىمية وأولوية في التطوير
والتعميـّ ،
والتحسيف ،إضافة إلى ذلؾ فالتربية العممية تُشكؿ ( )%61تقريباً مف مجموع الساعات المعتمدة
لبرامج كمية العموـ التربوية واعداد المعمميف ،ويشمؿ ذلؾ مساؽ البحث اإلجرائي في التربية
العممية ( عمراف وحبايب والسعافيف.)8168 ،
بدأت كمية العموـ التربوية واعداد المعمميف بفرض برنامج التربية العممية في العاـ
 ،6773بواقع مساؽ واحد لمتربية العممية ُيطمب مف الطالب خبللو إنجاز ( )41ساعة تدريبية
في المدارس ،تبل ذلؾ فرض مساقيف لمتربية العممية إحداىما نظري واآلخر عممي ،بعد ذلؾ تـ
تطوير برنامج التربية العممية إلى ثبلثة مساقات بواقع ( )881ساعة تدريبية في المدارس ،وفي
العاـ  8161قامت الكمية بعقد شراكة مع و ازرة التربية والتعميـ والبنؾ الدولي وأصبحت التربية
العممية تدرس ضمف ستة مساقات (عمراف وحبايب والسعافيف  ،8168وكالة معاً )8161
يبدأ تطبيؽ برنامج التربية العممية مف الفصؿ الثاني في السنة األولى مف التحاؽ
الطالب بكمية العموـ التربوية ،والبرنامج بصورتو المعتمدة في الجامعة متدرج في ( )4مساقات،
ويتوزع في مساريف :المسار األوؿ تخصص معمـ المرحمة األساسية الدنيا (التربية االبتدائية)،
ُيطمب مف الطالب في نياية المساؽ السادس لمتربية العممية أف يكوف قد أنيى ( )541ساعة
تدريبية موزعة عمى المساقات الستة .والمسار الثاني معمـ المرحمة األساسية العميا (أساليب
التدريس)ُ ،يطمب مف الطالب أف يكوف قد أنيى ( )842ساعة تدريبية موزعة عمى المساقات
الستة (عمراف وحبايب والسعافيف.)8168 ،
ىذا وتسعى كمية العموـ التربوية واعداد المعمميف في جامعة النجاح الوطنية خبلؿ
مسيرتيا إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ ،مف بينيا كما نشرت عبر موقعيا الرسمي :إرفاد
المجتمع الفمسطيني بالمؤىبلت التربوية المطموبة والتخصصات التي يحتاجيا في مجاالت
اإلرشاد والصحة النفسية والتدريس في المراحؿ المدرسية المختمفة ،وتزويد الطبلب بالمعرفة
والتطبيؽ العممي مما يساعد عمى زيادة وفاعمية األداء األكاديمي والميني ليـ .وانطبلقاً مف ذلؾ
كاف ال بد مف وقفات مع برنامج التربية العممية المعموؿ بو في الكمية والذي يصب بشكؿ رئيسي
نحو تحقيؽ أىدافيا (كمية العموـ التربوية واعداد المعمميف.)8166 ،
جاءت ىذه الدراسة لتقييـ واقع برنامج التربية العممية المعموؿ بو في كمية العموـ
التربوية واعداد المعمميف في جامعة النجاح الوطنية مف حيث المشكبلت التي تواجو الطمبة أثناء
التدريب الميداني ،حيث عمدت إلى استطبلع آراء الطمبة أنفسيـ في الميداف مف عدة جوانب.
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مشكمة الدراسة وأسئمتيا

انطبلقاً مف خبرة الباحثتاف في تدريس مساقات التربية العممية ،واإلشراؼ األكاديمي عمى
طمبة كمية العموـ التربوية واعداد المعمميف في جامعة النجاح الوطنية ،فقد الحظت الباحثتاف
العديد مف المشكبلت التي تواجو الطمبة فترة تدريبيـ في المدارس ،وذلؾ مف خبلؿ المبلحظات
التي يبدييا الطمبة خبلؿ المقاءات الثماني النظرية المنعقدة لكؿ مساؽ تربية عممية خبلؿ الفصؿ
الدراسي ،منيا ما يتعمؽ بإدارة المدرسة ،والمعمـ المتعاوف ،وصعوبة الوصوؿ لمدرسة التدريب،
وتنظيـ البرنامج الدراسي ليتوافؽ مع فترة التدريب وغيرىا الكثير مف المشكبلت التي أعطت
الباحثتاف انطباعاً بوجوب الوقوؼ عمى ىذه المشكبلت لمحاولة وضع حموؿ مناسبة.
وانطبلقاً مف كوف التربية العممية أحد الفروع الرئيسية في منظومة العممية التعميمية في كمية
إعداد وتأىيؿ المعمميف ،حيث تشكؿ مساقات التربية العممية ( )%61مف مجموع الساعات
المعتمدة ،تمتد مع الطالب فترة ( )4فصوؿ دراسية عمى مدار دراستو كامبلً ،يتعرؼ الطالب مف
خبلليا عمى مكونات النظاـ التعميمي ،وآلية التفاعؿ فيما بيف عناصره ،والبيئة المدرسية،
والتدريب عمى تدريس مادة معينة لتبلميذ صؼ أو أكثر مف صفوؼ المدرسة خبلؿ فترات زمنية
متتالية ،وذلؾ بإشراؼ كبلً مف مشرؼ الكمية والمعمـ المتعاوف ومدير المدرسة ،رأت الباحثتاف أف
ىناؾ ضرورة لتقييـ برنامج التربية العممية في كمية إعداد وتأىيؿ المعمميف في جامعة النجاح
الوطنية لمتعرؼ عمى المشكبلت التي تواجو الطمبة فترة تدريبيـ الميداني ،والتعرؼ عمى جوانب
القوة والقصور في البرنامج ،ومف ىنا حاولت الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 .6ما ىي المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف في كمية التربية في جامعة النجاح الوطنية
أثناء التدريب الميداني (المعمـ المتعاوف ،اإلدارة المدرسية ،أنظمة وتعميمات البرنامج ،الزميؿ
الطالب ،اإلشراؼ الجامعي)؟
 .8ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المشكبلت التي تواجو الطمبة فترة تدريبيـ في التربية
العممية باختبلؼ المعدؿ التراكمي؟
 .5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المشكبلت التي تواجو الطمبة فترة تدريبيـ في التربية
العممية باختبلؼ السنة الدراسية؟

أىداف الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى الوضع الحالي لبرنامج التربية العممية في كمية
التربية –جامعة النجاح الوطنية ،-والتعرؼ عمى المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف فترة
التدريب الميداني ،وفي ضوء ذلؾ تـ صياغة األىداؼ اآلتية:
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.6
.8
.5

الكشؼ عف المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف في كمية التربية في جامعة النجاح
الوطنية أثناء التدريب الميداني .ويندرج تحت ىذا اليدؼ الرئيسي األىداؼ الفرعية اآلتية:
التعرؼ عمى المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف مف جانب المعمـ المتعاوف.
التعرؼ عمى المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف مف جانب اإلدارة المدرسية.
التعرؼ عمى المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف مف جانب أنظمة وتعميمات البرنامج.
التعرؼ عمى المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف مف جانب الزميؿ الطالب.
التعرؼ عمى المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف مف جانب اإلشراؼ الجامعي.
الكشؼ عف المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف باختبلؼ المعدؿ التراكمي.
الكشؼ عف المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف باختبلؼ السنة الدراسية.

أىمية الدراسة
إف نجاح عممية التربية أو فشميا يعتمد عمى المعمـ الذي اختار التربية مينة لو ،وبكؿ ما
تتطمبو ىذه المينة مف المقومات األساسية البلزمة إلعداد المعمـ ووصولو إلى درجة الكفاية التي
تجعمو قاد اًر عمى تحمؿ مسؤولياتو والقياـ بواجباتو (الخطيب .)8116 ،واذا كاف ىدؼ التربية
عامةً إحداث تغيير مرغوب في أنماط سموؾ الفرد المتعمـ وفي حياة المجتمع ،فإف ىدؼ برامج
إعداد وتأىيؿ المعمميف ىو إحداث تغيير مرغوب في أنماط وحياة الطالب المعمـ وسموكو
وشخصيتو ومياراتو وقدراتو واتجاىاتو ،بحيث يستطيع إنجاز ميامو التربوية وترجمتيا إلى واقع
ممموس يكفؿ تطور المجتمع (الدويري وبساـ.)8165 ،
تكمف أىمية ىذه الدراسة مف أىمية الموضوع الذي تتمحور حولو –التربية العممية-؛ نظ اًر
لؤلثر الميـ الذي تؤديو في تأىيؿ الطمبة المعمميف ،بوصفيا البوتقة التي تصب فييا المعمومات
والميارات المكتسبة مف مختمؼ المقررات األكاديمية والتربوية والنفسية (الطوالبة ،)8117 ،إذ
مف خبلليا تتكوف شخصية المتعمـ ،وتصقؿ مياراتو ،وتترجـ قدراتو وكفاءاتو ،وىي المبنة األولى
لتطبيؽ ما اكتسبو مف مبادئ ونظريات (الريماوي)8165 ،؛ لذلؾ أولى التربيوف اىتماماً بالغاً في
برامج إعداد وتأىيؿ المعمميف ،وقد أدى ىذا االىتماـ بأف يقوـ الباحثوف بدراسة برامج التربية
العممية مف جوانبيا المختمفة ،والكشؼ عف العوامؿ المؤثرة فييا ،والعمؿ عمى تحسينيا وتطويرىا
(عبيدات.)8115 ،
وتتجمى أىمية ىذه الدراسة فيما يأتي:
 .6تقييـ واقع برنامج التربية العممية في كمية إعداد وتأىيؿ المعمميف في جامعة النجاح الوطنية
مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ مف جوانبو المختمفة؛ مف أجؿ إعداد صورة حقيقية وصادقة
عف البرنامج.
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الطمبة أثناء آدائيـ متطمبات التربية العممية

 .8الكشؼ عف المشكبلت التي تواجو
في المدارس.
 .5توجيو أنظار المشرفيف في الكمية إلى أىـ الصعوبات التي يواجييا الطمبة أثناء تدريبيـ
لمساعدتيـ عمى التغمب عمى ىذه الصعوبات.
 .2تقديـ تغذية راجعة لممسؤوليف القائميف عمى برنامج التربية العممية في جامعة النجاح الوطنية
مف الممكف أف تسيـ في تطوير برنامج التربية العممية في كمية إعداد وتأىيؿ المعمميف.

 .3مف الممكف أف تقدـ ىذه الدراسة فائدة لو ازرة التربية والتعميـ مف أجؿ تحسيف ظروؼ التدريب
الميداني وتوفير إمكانات أكثر إلنجاحو.
 .4وأخي اًر ،تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا كونيا الدراسة األولى مف نوعيا –في حدود عمـ
الباحثتيف -التي تناولت تقييـ برنامج التربية العممية والوقوؼ عمى المشكبلت التي تواجو
الطمبة في جامعة النجاح الوطنية.

محددات الدراسة
الحدود المكانية :كمية العموـ التربوية واعداد المعمميف-جامعة النجاح الوطنية.
الحدود الزمانية :الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ .8167/8166
الحدود الموضوعية :عناصر برنامج التربية العممية (المعمـ المتعاوف ،اإلدارة المدرسية ،الزميؿ
الطالب ،أنظمة وقوانيف البرنامج ،المشرؼ الجامعي).
الحدود البشرية :جميع طمبة كمية العموـ التربوية واعداد المعمميف في جامعة النجاح الوطنية
المسجميف إحدى مساقات التربية العممية خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ .8167/8166

مصطمحات الدراسة
برنامج التربية العممية :ىو البرنامج المعتمد في كمية إعداد وتأىيؿ المعمميف في جامعة النجاح

الوطنية ،يتمقى مف خبللو الطالب المعمـ محاضرات نظرية بواقع ( )6محاضرات لكؿ مساؽ،
وبعدىا يبدأ تدريبو العممي في المدارس تحت إشراؼ المشرؼ األكاديمي مف الكمية ،والمعمـ
المتعاوف ،ومدير المدرسة التدريبية.
الطالب المعمم :ىو الطالب الممتحؽ بكمية العموـ التربوية ،ويتوقع أف يعمؿ معمماً بعد االنتياء
مف متطمبات الكمية بما فييا برنامج التربية العممية ،ويعتبر أحد المدرسيف في المدرسة مف حيث
الواجبات والمسؤوليات خبلؿ مرحمة التدريب.
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المعمم المتعاون :أحد المعمموف الذي يقوـ بتدريس مادة معينة ضمف مدرسة التطبيؽ،
ويشرؼ عمى تدريب الطالب المعمـ كمشرؼ مقيـ ،بالتعاوف مع المشرؼ األكاديمي ومدير
مدرسة التطبيؽ.
المدرسة التدريبية :إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة في المرحمة االبتدائية والمرحمة
اإلعدادية التي ترتبط مع الكمية بإطار شراكة ،والتي يمارس فييا الطالب المعمـ التدريب فترة
التربية العممية.
الزميل الطالب :الطالب الذي يرافؽ طالب آخر ضمف نفس التخصص فترة التربية العممية ،حيث
تستقبؿ المدرسة التدريبية طالبيف مف نفس التخصص مف كؿ مساؽ لمتربية العممية.
المشرف األكاديمي :أحد أعضاء الييئة التدريسية في الكمية الذي يقوـ باإلشراؼ عمى الطمبة
المعمميف في الميداف وفؽ برنامج رسمي يتـ إعداده مف قبؿ إدارة الكمية وبالتعاوف مع إدارة
المدرسة التدريبية.

الدراسات السابقة :

قامت الباحثتاف باالطبلع عمى العديد مف الدراسات العربية واألجنبية ،وتـ مراعاة
التسمسؿ الزمني في عرضيا ،فكانت عمى النحو اآلتي:
قاـ رابح ( )8166بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى مساىمة برنامج التربية العممية
في اكتساب طمبة معاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمميارات التدريسية بجامعة
بسكرة .توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :أف برنامج التربية العممية يساىـ في اكتساب
الميارات التدريسية لدى طمبة معاىد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مف وجية نظر
الطمبة واألساتذة المتعاونيف ،وجود فرؽ بيف وجيات نظر الطمبة واألساتذة المتعاونيف في مدى
مساىمة البرنامج في إكساب الطمبة لمميارات التدريسية لصالح الطمبة أنفسيـ ،وجود عبلقة دالة
إحصائياً بيف برنامج التربية العممية ومؤشرات الميارات التدريسية لدى طمبة معاىد عموـ وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية مف وجية نظر الطمبة واألساتذة.
أجرى الماوري ( )8165دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دور كؿ مف قسـ العموـ
التربوية والمشرؼ التربوي وادارة المدرسة والمعمـ المتعاوف في إعداد الطمبة المتدربيف وتطوير
أدائيـ ،باإلضافة إلى التعرؼ عمى أىـ المشكبلت التي تواجو الطمبة في الجامعة البيضاء.
وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :حصؿ مجاؿ قسـ العموـ التربوية عمى المرتبة األولى ،فيما
حصؿ مجاؿ المعمـ المتعاوف عمى المرتبة األخيرة ،وقد بينت الدراسة أىـ المشكبلت التي تواجو
الطمبة المتدربيف منيا عدـ قدرة المعمـ المتعاوف عمى التوجيو لمساعدة المعمميف المتدربيف في
حؿ مشكبلتيـ التي تواجييـ داخؿ غرفة الصؼ ،والمشكمة الثانية عدـ توفر دليؿ خاص بالتربية
العممية يساعد المتدربيف في سير عممية التدريب ،والمشكمة الثالثة قمة توافر الوسائؿ التعميمية
المعينة في مدارس التدريب.
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وفي دراسة أجراىا الزيدي ( )8164ىدفت إلى تقويـ برنامج التربية العممية لطمبة كمية
التربية األساسية جامعة بابؿ مف وجية نظر الطمبة المعمميف ،باإلضافة إلى تقصي متغيرات
جنس الطالب عف طريؽ اإلجابة عف أسئمة الدراسة .أظيرت نتائج الدراسة :قياـ مشرؼ التربية
العممية (المشرؼ التربوي) والمعمموف المتعاونوف بالمياـ المطموبة منيـ إذا حصؿ مجاليما عمى
درجة التوافر ،وجود تقصير في مجاؿ مدير المدرسة والمدرسة المتعاونة واجراءات برنامج التربية
العممية إذ نالت المجاالت عمى درجة التوافر الى حد ما ،وتبوأ مجاؿ تقويـ مشرؼ التربية العممية
(المشرؼ التربوي) المرتبة األولى ،فالمعمـ المتعاوف ،ثـ إجراءات برنامج التربية العممية،

فالمدرسة المتعاونة ،وأخي اًر مدير المدرسة المتعاونة ،وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في تقويـ الطمبة المعمميف لبرنامج التربية العممية تعزى لمتغير جنس الطالب المعمـ.

أجرى صالح ( )8162دراسة حوؿ برنامج مقترح لتطوير التربية العممية بكمية التربية
بجامعة غرب كردفاف في ضوء االتجاىات العربية المعاصرة .توصؿ مف خبلليا إلى :عدـ كفاية
الفترة المخصصة لمتربية العممية ،كما جاءت استجابات عينة الدراسة متفقة عمى زيادة فترة
التربية العممية لتصبح فصميف دراسييف وفقاً لبلتجاىات العربية المعاصرة ،وتمثؿ أىـ المعوقات
في عدـ تدريب الطا لب المتدرب عمى االستفادة مف البيئة المحمية في إنتاج الوسائؿ التعميمية،
عدـ التزاـ معممي المواد بمدارس التدريب بأداء مياـ التوجيو ومساعدة الطبلب المتدربيف ،قمة
أعضاء ىيئة التدريس المتفرغيف لئلشراؼ ،وقمة عدد الزيارات اإلشرافية مف أعضاء ىيئة
التدريس ،وعدـ توافر البيئة الصالحة مف مباني وأدوات مساعدة بمدارس التدريب ،وعدـ قياس
التقويـ قدرة الطالب المتدرب عمى متابعة األعماؿ الصفية لتبلميذه.
ىدفت دراسة عياد ( )8165إلى التعرؼ عمى واقع التربية العممية في مؤسسات التعميـ

العالي في الضفة الغربية مف وجيات نظر الطمبة المعمميف-تعميـ العموـ ،أشارت نتائج الدراسة
الى أف متوسطات مجاالت الدراسة ترتبت تنازياً كما يمي :فاعمية المشرؼ الجامعي ،مناسبة
المحتوى النظري ،تعاوف مدرسة التدريب ،تقييـ واقع التقويـ .كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة

إحصائياً بيف متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى لمتغيري الجنس والمؤسسة التعميمية.

وأجرى الفقعاوي ( )8166دراسة ىدفت إلى تعرؼ مدى توافر معايير تقويـ برنامج
التربية العممية إلعداد معمـ التعميـ األساسي لكميات التربية في جامعة غزة ،وكاف مف أىـ نتائج
الدراسة أف مدى توافر معايير تقويـ برامج التربية العممية في جامعات غزة في اإلعداد النظري
والعممي كانت بنسبة ( ،)%6.47وأف رضا الطالب عف أداء المشرؼ الجامعي والمعمـ المتعاوف
والمدير المتعاوف كانت بنسبة (.)%45.8

535

اجمللد  - 33العدد الرابع – جزء ثاوي  -أبريل 2910

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاـ تاسكف ( )2006 ،Taskinبدراسة نوعية تتعمؽ بإدراؾ الطمبة المعمميف وتصوراتيـ
عف برنامج التدريب مف خبلؿ التجربة التي يخوضونيا في مدارس التدريب في تركيا ،وقد تـ
الحصوؿ عمى البيانات بإجراء مقاببلت مع الطمبة المعمميف في جامعة مارت كاناكالي في تركيا.
وقد توصؿ الباحث إلى أنو عمى الرغـ مف أف البرنامج يركز عمى التدريب العممي الفعاؿ إال أف
الطمبة في بعض الظروؼ يجدوف فرصيـ في الحصوؿ عمى الخبرات التعميمية الحقيقية تكاد
تكوف معدومة ،وتشير النتائج أيضاً إلى أف ىناؾ حاجة لزيادة تعزيز الشراكة والتعاوف القائـ بيف
مدرسة التدريب والمؤسسة التعميمية المسؤولة عف الطمبة المعمميف في تحقيؽ أىداؼ برنامج
التدريب.
أجرى كيث ( )2010 ،Keithدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مساىمة برنامج التربية
العممية في فيـ الطمبة المعمميف لعممية التدريس ،وتـ تنفيذ الدراسة عمى عينة مف طمبة التربية
العممية في جامعة لندف بالمممكة المتحدة ،وقد استخدـ الباحث المقابمة لجمع المعمومات
والبيانات .وخمصت الدراسة إلى أف برنامج التربية العممية ساىـ في إكساب الطمبة المعمميف فيماً
أعمقاً لمتدريس مف خبلؿ توظيفيـ لمدراسات النظرية في نوا ٍح تطبيقية ،كما وأظيرت الدراسة أف
بعض الطمبة المعمميف يفتقروف إلى الفيـ العميؽ لمتدريس ،وىؤالء سوؼ يواجيوف مشاكؿ في
حياتيـ العممية ،مثؿ :عدـ القدرة عمى االستجابة لحاجات طبلبيـ التعميمية ،وعدـ قدرتيـ عمى
إجراء التقييـ الشامؿ ،إضافة إلى عدـ قدرتيـ عمى تبني معتقدات جديدة في التدريس.
وقاـ بيؾ ( )2002 ،Kosnic & Beckبإجراء دراسة ىدفت إلى الوقوؼ عمى نوع
الدعـ والتغذية الراجعة المطموبة التي يحتاج إلييا الطالب المعمـ وآليات تزويده بيا ،وقد طبقت
الدراسة عمى طمبة التحقوا ببرنامج تأىيؿ لعد البكالوريا إلعداد معمميف لممرحمة االبتدائية في
تورنتو ،وقد أظيرت نتائج الدراسة أف العناصر األساسية التي تشكؿ أسس نجاح التربية العممية
ىي :توفير الدعـ المعنوي مف قبؿ المعمميف المشاركيف في التدريب ،وعبلقة األقراف أو الزمالة
بالمعمميف المتعاونيف ودرجة التعاوف معيـ ،وكذلؾ المرونة في المحتوى التعميمي وطرؽ التدريس
والتغذية الراجعة ،وحجـ العبء الممقى عمى الطالب المعمـ ،ىذه جميعيا تسيـ في تقرير مستوى
نجاح التربية العممية.
في ضوء اطبلع الباحثتاف واستعراضيما لمدراسات السابقة ،تعتبر ىذه الدراسة ىي
الدراسة األولى التي تعنى بتقييـ برنامج التربية العممية المعتمد في كمية العموـ التربوية واعداد
المعمميف في جامعة النجاح الوطنية ،وتسميط الضوء عمى المشكبلت التي يواجييا الطمبة فترة
التدريب الميدا ني ،حيث ستساعد النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة في رصد
المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة أثناء تدريبيـ العممي في المدارس ،وبالتالي تزويد الكمية
بمقترحات وتوصيات لحميا ،وذلؾ في محاولة لتفادي مثؿ ىذه المشكبلت والعمؿ عمى دراستيا
وتداركيا وفؽ منيج تربوي.
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منيجية البحث واجراءاتو

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي؛ لمناسبتو ألىداؼ الدراسة ،حيث يقوـ عمى
دراسة الظاىرة ووصفيا ،وتحميؿ البيانات الحاصؿ عمييا مف الدراسة االستطبلعية.

مجتمع الدراسة وعينتيا

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة كمية العموـ التربوية واعداد المعمميف في جامعة
النجاح الوطنية المسجميف إحدى مساقات التربية العممية ،وذلؾ لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ
( ،)8167/8166والبالغ عددىـ ( )356طالباً وطالبة ،ىذا وقد تكونت عينة الدراسة مف
( )644طالباً وطالبة تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي ،موزعيف عمى مختمؼ مستويات التربية العممية
المعموؿ بيا في نظاـ الكمية.

أداة الدراسة

قامت الباحثتان بإعداد استبانة لتقييم برنامج التربية العممية في جامعة النجاح
الوطنية من حيث المشكالت التي تواجو الطمبة المعممين فترة التدريب الميداني ،وذلك
من خالل:
-

االطبلع عمى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع.
إجراء دراسة استطبلعية ( )pilot studyعف طريؽ توزيع استبانة تشمؿ أسئمة مفتوحة
النياية عمى ثبلثيف طالباً ممف مروا بخبرة التدريب الميداني؛ بيدؼ التعرؼ عمى
المشكبلت التي تواجييـ فترة التدريب.
خبرة الباحثتاف في مجاؿ اإلشراؼ عمى طمبة التربية العممية.

وفي ضوء ذلؾ خرجت االستبانة بصورتيا األولية ،حيث وزعت عمى خمسة مجاالت:
المعمـ المتعاوف ،اإلدارة المدرسية ،أنظمة وتعميمات البرنامج ،الزميؿ الطالب ،اإلشراؼ الجامعي.
وقد تـ اعتماد مقياس ليكرت الخماسي ،بحيث ُيعطى إلجابة موافؽ بشدة =  3درجات ،وموافؽ
=  2درجات ،ومحايد =  5درجات ،وغير موافؽ = درجتاف ،وغير موافؽ بشدة = درجة واحدة،
ليكوف اتجاه المقياس في الفقرات كما في الجدوؿ (:)6
جدول ( :)2درجات المقياس اإلحصائي
الدرجة

المتوسط الحسابي

تقدير درجة االستجابة

موافؽ بشدة

3 -2.86

موافؽ

2.81-5.26

عالية جداً
عالية

محايد

5.21-8.46

متوسطة

غير موافؽ

8.41-6.66

قميمة

غير موافؽ بشدة

6.61-6

قميمة جداً
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ويجدر بنا الذكر ىنا أف المجاؿ الذي يحصؿ عمى درجة عالية جداً وعالية يعني مف

وجية نظر الطمبة أف المشكبلت فيو قميمة؛ وسبب ذلؾ أف صياغة فقرات االستبانة كانت
إيجابية ،فيما أف المجاؿ الذي يحصؿ عمى درجة قميمة وقميمة جداً مف وجية نظر الطمبة يحتوي

عمى مشكبلت كثيرة.

صدق االستبانة
تـ عرض أداة الدراسة عمى ستة مف المحكميف األكاديمييف الحامميف درجة الدكتوراه ممف
وبناء عمى توجييات
لدييـ خبرة في ىذا المجاؿ؛ مف أجؿ التحقؽ مف صدؽ االستبانة،
ً
المحكميف ومبلحظاتيـ مف حيث الصياغة المغوية السميمة ،وتعديؿ بعض الفقرات ،واضافة
فقرات إلى بعض المحاور ،خرجت االستبانة بصورتيا النيائية ،حيث اشتممت عمى ( )53فقرة
موزعة عمى المجاالت المختمفة كما ىو موضح في الجدوؿ (:)8
جدول ( :)1مجاالت أداة الدراسة وعدد فقراتيا
مجال األداة

عدد الفقرات

المعمـ المتعاوف

6

اإلدارة المدرسية

5

أنظمة وتعميمات البرنامج

5

الزميؿ الطالب

4

اإلشراؼ الجامعي

5

مجموع المجاالت3 :

عدد الفقرات53 :

ثبات االستبانة
لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة تـ حساب معامؿ ثبات االستبانة عف طريؽ معادلة كرونباخ
ألفا ،حيث بمغ معامؿ الثبات ( )1.65لؤلداة كميا ،وىي نسبة جيدة ودالة إحصائياً عمى ثبات

االستبانة ،والجدوؿ ( )5يبيف معامبلت الثبات لكؿ مجاؿ مف مجاالت األداة:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( :)3معامل ثبات أداة الدراسة
المجال

معامل الثبات

المعمـ المتعاوف

1.55

اإلدارة المدرسية

1.65

أنظمة وتعميمات البرنامج

1.51

الزميؿ الطالب

1.65

اإلشراؼ الجامعي

1.52

األداة ككؿ

1.65

األساليب اإلحصائية
قامت الدراسة بتحميل البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  ،SPSSمستخدم ًة

األساليب اإلحصائية التالية:
-

معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامؿ الثبات.

اإلحصاء الوصفي (األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية) الستجابة أفراد العينة

عمى أداة الدراسة ككؿ ،ولكؿ مجاؿ مف مجاالتيا ،ولكؿ فقرة مف فقراتيا؛ بيدؼ ترتيب

المشكبلت وحساب األىمية النسبية لكؿ منيا.

-

اختبار تحميؿ التبايف األحادي  one way ANOVAالختبار تأثير متغير المعدؿ

التراكمي والسنة الدراسية.

عرض النتائج وتفسيرىا
النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما ىي المشكالت التي تواجو الطمبة المعممين في كمية

التربية في جامعة النجاح الوطنية أثناء التدريب الميداني (المعمم المتعاون ،اإلدارة المدرسية،

أنظمة وتعميمات البرنامج ،الزميل الطالب ،اإلشراف الجامعي)؟

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الدراسة باستخداـ أسموب التحميؿ الوصفي لدرجة ظيور

المشكبلت لكؿ مجاؿ مف مجاالت أداة الدراسة ،كما موضح في الجدوؿ (:)2
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( :)4التحميل الوصفي لكل مجال من مجاالت األداة
الرقم

المجال

6

المعمـ المتعاوف

5.55

8

اإلدارة المدرسية

5.37

1.677

5

أنظمة وتعميمات البرنامج

5.67

1.673

متوسطة

2

الزميؿ الطالب

5.31

6.115

عالية

3

اإلشراؼ الجامعي

2

1.657

عالية

5.46

1.642

عالية

الدرجة الكمية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

1.426

عالية
عالية

يتضح مف الجدوؿ ( )2أف الدرجة الكمية لبلستبانة عالية بمتوسط حسابي ( ،)5.46وقد
جاء مجاؿ اإلشراؼ الجامعي في المرتبة األولى مف وجية نظر الطمبة المعمميف بدرجة عالية،
حيث حصؿ عمى متوسط حسابي ( ،)2تبله مجاؿ المعمـ المتعاوف في المرتبة الثانية ،حيث
حصؿ عمى متوسط حسابي ( ،)5.55ثـ جاء مجاؿ اإلدارة المدرسية بمتوسط حسابي (،)5.37
تبله بعد ذلؾ مجاؿ الزميؿ الطالب بمتوسط حسابي ( ،)5.31وفي المرتبة األخيرة جاء مجاؿ
أنظمة وتعميمات البرنامج والذي حصؿ عمى متوسط حسابي قدره ( )5.67بدرجة متوسطة.
تعزو الباحثتاف حصوؿ مجاؿ اإلشراؼ الجامعي عمى أعمى درجة إلى استم اررية
التواصؿ بيف المشرؼ الجامعي والطمبة ،وذلؾ مف خبلؿ المقاءات اإلرشادية الثمانية ،باإلضافة
إلى قياـ بعض المشرفيف بفتح مساؽ التربية العممية عمى نظاـ مودؿ –نظاـ لفتح مساقات
إلكترونية يطرحو مركز التعمـ اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية ،-إلى جانب إنشاء
مجموعات عمى الفيس بوؾ تختص بمساقات التربية العممية؛ مما يتيح تواصؿ شبو دائـ بيف
مدرس المساؽ والطالب ،إضافةً إلى توحيد أساليب اإلشراؼ المتبعة مف قبؿ الكمية .فيما أف
مجاؿ أنظمة وتعميمات البرنامج جاء في المرتبة األخيرة ،وتعزو الباحثتاف ذلؾ إلى الصعوبات
التي تواجو الطمبة المعمميف مف حيث التنسيؽ بيف البرنامج الجامعي والتدريب في المدرسة ،إلى
جانب صعوبات التنقؿ بيف الجامعة والمدرسة ،فقد يضطر الطالب في بعض األحياف لبدء يومو
بدوامو الجامعي ثـ في وقت الفراغ يتوجو لمدرسة التدريب ويعود بعد ذلؾ إلكماؿ دوامو
الجامعي ،وىذا مف شأنو أف يترؾ شعو اًر بالضغط والقمؽ عند الطالب المعمـ ،وتتفؽ ىذه النتيجة
مع دراسة (الزيدي  ،8164خوالدة واحميدة والحجازي  ،8161الغيشاف والعبادي ،8161
األسطؿ  ،)8112فيما تختمؼ مع دراسة (حرب .)8117
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د /يمان مؤيد صميح
تقييم برنامج التربية العممية من حيث المشكالت
د /ىبة خالد سميم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولعرض تقديرات الطمبة المعمميف لكؿ مجاؿ مف المجاالت منفرداً استخرجت األوساط
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة موزعةً عمى مجاالت االستبانة ،والجداوؿ
( )3،4،5،6،7توضح ذلؾ ،وفيما يمي عرض لنتائج سؤاؿ الدراسة لكؿ مجاؿ مف المجاالت.
ويجدر بنا الذكر كما أسمفنا سابق ًا أف الفقرة والمجاؿ الذي يحصؿ عمى درجة عالية جداً
وعالية يعني مف وجية نظر الطمبة أف المشكبلت فيو قميمة؛ وسبب ذلؾ أف صياغة فقرات
االستبانة كانت إيجابية ،فيما أف المجاؿ الذي يحصؿ عمى درجة قميمة وقميمة جداً مف وجية نظر
الطمبة ،فيو يحتوي عمى مشكبلت كثيرة.

أوالً :المعمم المتعاون
جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال
األول (المعمم المتعاون)
الرقم

الفقرات

المتوسط

الحسابي

المعياري

6

يشجعني المعمـ المتعاوف عمى حضور الحصص الصفية معو.

5.786

1.72

5

يقدـ لي المعمـ المتعاوف تغذية راجعة أثناء تدريبي في المدرسة.

5.58

6.15

8
2

يساعدني المعمـ المتعاوف عمى توظيؼ ميارة إدارة الصؼ.

5.66

أتعمـ مف المعمـ المتعاوف ميارة حؿ المشكبلت التي تواجيني

5.73

أثناء تدريبي في المدرسة.

االنحراف

الدرجة
عالية

6.113

عالية

1.75

عالية

عالية

3

ال يكمفني المعمـ المتعاوف إشغاؿ حصص صفية خارج نطاؽ

5.57

6.83

متوسطة

4

يعطيني المعمـ المتعاوف الفرصة لشرح حصة صفية كاممة أماـ

5.52

6.64

عالية

5

يحرص المعمـ المتعاوف عمى إكسابي ميارة التخطيط لمدرس.

5.44

6.14

عالية

الدرجة الكمية

5.55

1.42

عالية

6

تخصصي.
الطمبة.

يتقبؿ المعمـ المتعاوف استفساراتي وال يتذمر منيا.

5.785

6.15

عالية

كشفت نتائج الجدوؿ ( )3أف مجاؿ المعمـ المتعاوف حصؿ عمى درجة عالية مف وجية
نظر الطمبة المعمميف ،مما يدؿ عمى قمة المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف أثناء التدريب
مف جانب المعمـ المتعاوف ،وقد حصمت الفقرات عمى متوسط حسابي بيف متوسطة وكبيرة،
وانحراؼ معياري بيف  ،6.83-1.75وتعزو الباحثتاف ذلؾ إلى اىتماـ المعمميف بتحقيؽ أكبر
فائدة ممكنة لمطمبة المعمميف ،فالمعمـ المتعاوف ما ىو إال طالب في السابؽ فيشعر بأىمية
التعاوف مع الطالب المتدرب وتقديـ يد المعونة والمساعدة لو.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يتضح مف الجدوؿ ( )3أف الفقرة "أتعمم من المعمم المتعاون ميارة حل المشكالت
التي تواجيني أثناء تدريبي في المدرسة" حظيت بأعمى متوسط حسابي ( ،)5.73ويعزى ذلؾ
إلى المسؤولية العالية التي يتمتع بيا المعمموف المتعاونوف ،وحرصيـ عمى إكساب الطمبة
المتدربيف بأفضؿ الميارات التي سيحتاجونيا في المستقبؿ ،إلى جانب التدريب الذي حظي بو
ىؤالء المعمميف مف خبلؿ ورش العمؿ التي عقدت ليـ بالتعاوف بيف الو ازرة وكمية التربية
مف حيث آلية التعامؿ مع الطمبة فترة تدريبيـ ،وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة
(رابح  ،8166الزيدي .)8164
في حيف حصمت الفقرة "ال يكمفني المعمم المتعاون إشغال حصص صفية خارج نطاق
تخصصي" عمى أدنى متوسط حسابي ( )5.57بدرجة متوسطة ،وىو ما يشير إلى اتكالية المعمـ
المتعاوف في بعض األحياف عمى الطمبة المتدربيف ،كما وتعزي الباحثتاف ذلؾ إلى كثرة األعباء
الممقاة عمى عاتؽ المعمـ المتعاوف ،فيجد أف الطمبة المعمميف فرصةً لمتخفيؼ مف أعبائو ،وتتفؽ
ىذه النتيجة مع دراسة (الزيدي .)8164

ثانياً :اإلدارة المدرسية

جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني
(اإلدارة المدرسية)
الرقم

الفقرات

6
8

يسيؿ مدير المدرسة تنفيذ ميمتي في المدرسة.
تتعاوف إدارة المدرسة معي وتقدـ التسييبلت الستخداـ األجيزة
والوسائؿ التعميمية.
يحرص مدير المدرسة عمى حضور حصة وتقديـ تغذية راجعة
لي.
قيمني مدير المدرسة بنزاىة وموضوعية.
رحب مدير المدرسة بتواجدي لمتدريب.
تتعامؿ إدارة المدرسة معي بمرونة وتتقبؿ األعذار.
أشعر أني ضيؼ مرحب بو في المدرسة.
الدرجة الكمية

5
2
3
4
5

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

8.75

6.86

متوسطة

5.35
5.56
5.58
5.71
5.37

6.81
6.88
6.67
6.16
1.677

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

5.41
5.35

6.64
6.66

الدرجة
عالية
عالية

كشفت نتائج الجدوؿ ( )4أف مجاؿ اإلدارة المدرسية حصؿ عمى درجة عالية مف وجية
نظر الطمبة المعمميف ،مما يدؿ عمى قمة المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف أثناء التدريب
مف جانب اإلدارة المدرسية ،وقد حصمت الفقرات عمى متوسط حسابي بيف متوسطة وكبيرة،
وانحراؼ معياري بيف  ،6.86-6.16مما يدؿ عمى تحقؽ المياـ المنوطة بمدير المدرسة،
ويعزى ىذا إلى أف مدارس التطبيؽ قد تـ اختيارىا بالتعاوف بيف الكمية ومديرية التربية والتعميـ،
ُ
ىذا إلى جانب معرفة إدارات ىذه المدارس ببرنامج التربية العممية المعموؿ بو في الكمية مف
خبلؿ االجتماعات والورش العديدة التي نفذتيا الكمية ليـ.
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د /يمان مؤيد صميح
تقييم برنامج التربية العممية من حيث المشكالت
د /ىبة خالد سميم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتبيف مف الجدوؿ ( )4أف الفقرة "أشعر أني ضيف مرحب بو في المدرسة" حظيت
بأعمى متوسط حسابي بواقع ( )5.71وانح ارؼ معياري ( ،)6.16ويعزى ىذا إلى وجود تنسيؽ
مسبؽ بيف كمية التربية وبيف مديرية التربية والتعميـ ومدارس التدريب في توزيع الطمبة المعمميف
عمى المدارس ،فيدخؿ كؿ طالب معمـ مدرسة التدريب بكتاب رسمي ،كما تعزي الباحثتاف ذلؾ
إلى أف وجود الطمبة المعمميف في المدرسة يخفؼ مف األعباء الواقعة عمييا ،فعادةً ما ينتيز
المدير وجود الطالب المعمـ إلشراكو في الفعاليات واألنشطة التي تنظميا وتقوـ بيا ،مما يخفؼ
مف الضغط داخؿ المدرسة.
فيما أف الفقرة "يحرص مدير المدرسة عمى حضور حصة وتقديم تغذية راجعة لي"
حصمت عمى أقؿ متوسط حسابي ( )8.75بدرجة متوسطة ،وتعزو الباحثتاف ذلؾ إلى كثرة
األعباء الممقاة عمى مدراء المدارس ،وانشغاليـ باألمور اإلدارية ،ومتابعة سير القوانيف
والتعميمات في المدرسة عامةً ،وكثرة مسؤولياتيـ تجاه المعمميف األساسييف ،مما يجعؿ حضور
حصص لمطمبة المتدربيف عبئاً إضافياً عمى مدير المدرسة ،فالمدير مكمؼ بحضور حصص
لممعمميف األساسييف ،باإلضافة إلى كثرة أعداد الطمبة المتدربيف في المدارس ليصؿ في بعض
األحياف إلى عشرة طبلب في المدرسة الواحدة ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الزيدي .)8164

ثالثاً :أنظمة وتعميمات البرنامج
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث
(أنظمة وتعميمات البرنامج)
الرقم
6
8
5
2
3
4
5

الفقرات
مف السيؿ عمي الموازنة بيف محاضرات الجامعة وتدريبي
في المدرسة.
يتقبؿ المدرسيف عذر غيابي عف المحاضرات آلداء متطمبات
التربية العممية.
التنقؿ بيف الجامعة ومدرسة التدريب سمساً وسيبلً.
يوجد ترابط بيف المواد التي أدرسيا في الجامعة والتربية
العممية في المدارس.
تزودني المساقات الجامعية بالميارات المطموبة في التدريب
العممي.
تعتبر المقاءات النظرية كافية لئللماـ بالمياـ المطموبة مني
في فترة التدريب.
المياـ المطموبة مني أثناء فترة التدريب واقعية ويمكف
تنفيذىا.
الدرجة الكمية
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

8.23

6.58

قميمة

8.24
5.31

6.55
6.82

قميمة
عالية

5.65

1.78

عالية

5.41

1.75

عالية

5.57

5.87

عالية

5.67

1.673

متوسطة

8.58

6.26

الدرجة
متوسطة
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كشفت نتائج الجدوؿ ( )5أف مجاؿ أنظمة وتعميمات البرنامج حصؿ عمى درجة
متوسطة مف وجية نظر الطمبة المعمميف ،مما يدؿ عمى وجود مشكبلت تواجو الطمبة المعمميف
أثناء التدريب مف جانب أنظمة وتعميمات البرنامج ،وقد حصمت الفقرات عمى متوسط حسابي
بيف قميمة ومتوسطة وعالية ،وانحراؼ معياري بيف  ،5.87-1.78وتعزو الباحثتاف ذلؾ إلى
الضغط الذي يقع بو الطالب المعمـ مف حيث التنسيؽ بيف حضوره لمساقاتو الجامعية وبيف
تواجده في مدرسة التدريب إلنياء الساعات المطموبة منو ،و بطبيعة اإلنساف ميما كاف يشعر أف
القوانيف واألنظمة تفيده فيشعر بثقميا عمى النفس.
كما يتبيف مف الجدوؿ ( )5أف الفقرة "تزودني المساقات الجامعية بالميارات المطموبة
في التدريب العممي" حظيت بأعمى متوسط حسابي ( )5.65وانحراؼ معياري ( ،)1.78وذلؾ
درس نظرياً في المساقات اإلجبارية واالختيارية التي تطرحيا
بسبب وجود ترابط وتكامؿ بيف ما ُي ّ
الكمية (تصميـ التدريس ،أساليب التدريس ،التعمـ النشط ،تصميـ وانتاج وسائؿ تعميمية ،التقويـ
في المدرسة ،ميارات التدريس) وبيف التطبيؽ والتدريب الميداني ،مف حيث إكساب الطالب
المعمـ ميارة التخطيط ،والتقويـ ،والتدريس المصغر ،وأساليب التدريس الحديثة والمعاصرة،
وميارة تصميـ وانتاج وسائؿ تعميمية ،كما ويعزى ذلؾ إلى كفاءة الكادر األكاديمي الذي يحرص
عمى تزويد الطالب المعمـ بما يمزمو ليصبح معمماً كفؤاً قاد اًر عمى تحمؿ مسؤولياتو تجاه مينتو.
فيما أف الفقرتيف "يتقبل المدرسين عذر غيابي عن المحاضرات آلداء متطمبات التربية
العممية" و "التنقل بين الجامعة ومدرسة التدريب سمساً وسيالً" حصمتا عمى درجة قميمة

بمتوسط حسابي ( )8.23و ( )8.24عمى الترتيب ،مما يعني عدـ تقبؿ المدرس الجامعي
غيابات عف مساقو بحجة خضوع الطالب المعمـ لمتدريب ضمف التربية العممية ،واف ىذا مف
شأنو أف ُيحدث فوضى في العممية التعميمية ،وحدوث قصور لمطالب ضمف مساقاتو الجامعية،
كما يضع مدرس المساؽ تحت طائمة المسؤولية ،أما فيما يتعمؽ بالتنقؿ بيف الجامعة ومدرسة
التدريب ربما يكوف السبب وراء ىذه المشكمة ىو ُبعد المدارس عف موقع الجامعة مما يضطر
بالطالب أف يستخدـ المواصبلت وذلؾ مف شأنو تضييع وقت الطالب الممزـ بالعودة إلكماؿ
دوامو الجامعي ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (رابح .)2000 Kosnic & Beck ،8166
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د /يمان مؤيد صميح
تقييم برنامج التربية العممية من حيث المشكالت
د /ىبة خالد سميم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعاً :الزميل الطالب

جدول ( :) 8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع (الزميل الطالب)
الرقم الفقرات

الدرجة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

6

أقوـ بالتنسيؽ مع زميمي في نفس المدرسة لمتواجد بنفس الوقت.

5.56

6.63

متوسطة

8

أتشارؾ مع زميمي في التخطيط لحصة.

5.25

8.41

عالية

5

يمتزـ زميمي بالمواعيد التي يتـ االتفاؽ عمييا لحضور الحصص

5.52

6.62

متوسطة

المشتركة.
2

تمتاز مبلحظات زميمي الطالب بالموضوعية.

5.23

6.14

عالية

3

وجود زميؿ لي في المدرسة يدعمني.

5.52

6.88

عالية

4

نتشارؾ أنا وزميمي في حضور الحصص لنستفيد مف أداء

5.51

6.66

عالية

بعضنا البعض.
5.31

الدرجة الكمية

6.115

عالية

كشفت نتائج الجدوؿ ( )6أف مجاؿ الزميؿ الطالب حصؿ عمى درجة عالية مف وجية
نظر الطمبة المعمميف ،مما يدؿ عمى قمة المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف أثناء التدريب
مف جانب الزميؿ الطالب ،وقد حصمت الفقرات عمى متوسط حسابي بيف متوسطة وعالية،
وانحراؼ معياري بيف  ،8.41-6.14ويجدر بنا الذكر ىنا إلى أف الدراسات السابقة لـ تتناوؿ
الزميؿ الطالب محبلً لمنقاش ،وكانت ىذه الدراسة أوؿ مف يمقي الضوء عمى ىذا الجانب ،حيث
أنو مف المتطمبات األساسية ليذا البرنامج أف يحضر كؿ منيما لآلخر عمى األقؿ حصة صفية
واحدة ،ويقدـ تغذية راجعة لزميمو.
ويتبيف مف الجدوؿ ( )6أف الفقرة "وجود زميل لي في المدرسة يدعمني" حظيت بأعمى
متوسط حسابي ( )5.51وانحراؼ معياري  ،6.66مما يدؿ عمى بالغ األثر الذي يتركو وجود
زميؿ لمطالب معو في نفس المدرسة ،حيث يخططاف معاً ،وينفذاف سويةً؛ مما يعزز ثقة كؿ
منيما بنفسو ،ويتيح ليما تبادؿ الخبرات مع بعضيما البعض ،كما أف الطالب المعمـ عادةً ما
يناوبو شعور الخوؼ والقمؽ لعدـ وجود مف لو سابؽ معرفة بو في البيئة المدرسية ،مما يشعره
وجود الزميؿ بالدعـ والطمأنينة.
فيما حصمت الفقرة "أقوم بالتنسيق مع زميمي في نفس المدرسة لمتواجد بنفس الوقت"
عمى أدنى متوسط حسابي ( ،)5.56ويعزى ذلؾ إلى أف الطالب المعمـ عادةً ما ينزؿ إلى
التدريب في المدرسة فترة فراغو الجامعي ،وبسبب اختبلؼ برامج الزمبلء يجعؿ مف الصعب
تواجدىـ الدائـ معاً في مدرسة التدريب.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامساً :اإلشراف الجامعي
جدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الخامس (اإلشراف
الجامعي)
الرقم الفقرات
6
8
5
2
3
4
5

مبلحظات المشرؼ الجامعي موضوعية.
يقوـ المشرؼ الجامعي بالتنسيؽ معي لمزيارة المدرسية.
مدة حضور المشرؼ الجامعي لتقييمي كافية.
يزودني المشرؼ الجامعي بالتغذية الراجعة بعد الحصة
مباشرة.
يعطيني المشرؼ الفرصة الكافية لشرح الدرس واظيار مياراتي
التدريسية.
يدعـ المشرؼ استخدامي لؤلساليب الحديثة في التدريس ويثني
عمييا.
يقوـ المشرؼ بتوضيح ما ىو مطموب مني في نماذج التقييـ
قبؿ البدء بالتدريب.
الدرجة الكمية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

5.75

6.17

عالية

2.68

1.73

عالية

5.44

6.65

عالية

2

1.65

عالية

5.65
2.43
5.56
2

1.78
2.16
6.65
6.14

الدرجة
عالية
عالية جدًا
عالية
عالية

كشفت نتائج الجدوؿ ( )7أف مجاؿ اإلشراؼ الجامعي حصؿ عمى درجة عالية مف
وجية نظر الطمبة المعمميف ،مما يدؿ عمى قمة المشكبلت التي تواجو الطمبة المعمميف أثناء
التدريب مف جانب اإلشراؼ الجامعي ،وقد حصمت الفقرات عمى متوسط حسابي بيف عالية
وعالية جداً ،وانحراؼ معياري بيف  ،2.16-1.78وتعزو الباحثتاف ذلؾ إلى المستوى العالي مف
الخبرة التربوية التي يمتمكيا المشرفيف ،كما أف ىناؾ اىتماـ مف جانب الجامعة بالمشرؼ
الجامعي وتأىيمو ،حيث عقدت العديد مف ورش العمؿ عمى مدار الفصوؿ الدراسية لمتربية
العممية لتوحيد آلية اإلشراؼ والوقوؼ عمى المستجدات التي تظير كؿ فصؿ وتوحيد أساليب
اإلشراؼ وجعميـ يتحدثوف مع الطمبة بمغة واحدة ،وىذا يتفؽ مع دراسة (الزبيدي  ،8164عياد
 ،8165الغيشاوي ومحمد .)8161
وقد حصمت الفقرة "يقوم المشرف الجامعي بالتنسيق معي لمزيارة المدرسية" عمى
أعمى متوسط حسابي بيف الفقرات بدرجة عالية جداً ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى اىتماـ المشرؼ
الجامعي بإعطاء الفرصة لمطمبة لتحضير أنفسيـ وتجييز الظرؼ المناسب لتخرج الحصة
بأفضؿ صورة ممكنة تعكس قدرات الطالب وامكانياتو ،وىذا يدؿ عمى أف المشرؼ الجامعي
يحضر ليس فقط مف أجؿ التقييـ ،وانما مف أجؿ التدريب أيضاً والوقوؼ عمى نقاط قوة وضعؼ
الطالب المعمـ فيعزز نقاط القوة ويشير لنقاط الضعؼ لتداركيا ،وتوجييو التوجيو السميـ.
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د /يمان مؤيد صميح
تقييم برنامج التربية العممية من حيث المشكالت
د /ىبة خالد سميم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والثالث :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في
المشكالت التي تواجو الطمبة فترة تدريبيم في التربية العممية باختالف المعدل التراكمي أو
السنة الدراسية؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الدراسة بإجراء اإلحصاء الوصفي اختبار تحميؿ التبايف
األحادي  one way ANOVAعمى الدرجة الكمية لبلستبانة لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف
متوسطات استجابة العينة تبعاً لممعدؿ التراكمي والسنة الدراسية ،والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ:
جدول ( :)20تحميل التباين األحادي تبعاً لمتغير المعدل التراكمي والسنة الدراسية
المتغير

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

المعدؿ
التراكمي

بيف المجموعات
داخؿ المجموعات

6.843
36.515

5
648

السنة
الدراسية

بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
المجموع

8.656
31.628
38.758

5
648
643

المجموع

38.758

643

متوسط
المربعات
1.288
1.567
1.722
1.561

قيمة (ف)
6.586

5.126

مستوى
الداللة

1.847

1.15

*مستوى الداللة ()1.13 α
يتضح مف الجدوؿ ( )61عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( ) 1.13 αبيف متوسطات استجابة الطمبة المعمميف حوؿ واقع برنامج التربية العممية مف حيث
المشكبلت التي تواجييـ فترة التدريب الميداني تعزى لمتغير المعدؿ التراكمي عمى الدرجة الكمية
لبلستبانة ،مما يعني عدـ وجود فروؽ بيف الطمبة ذوي المعدالت المرتفعة والطمبة ذوي المعدالت
المنخفضة مف حيث المشكبلت التي تواجييـ فترة التدريب الميداني في التربية العممية.
ويمكف تفسير ىذه النتيجة بسبب ما يتعرض لو الطمبة المعمموف عمى اختبلؼ
معدالتيـ مف ظروؼ مشابية مف حيث طبيعة اإلرشاد والتوجيو والمتابعة المقدمة ليـ مف الكمية،
ومف حيث المتطمبات الواقعة عمييـ في كؿ مستوى مف مستويات التربية العممية المعموؿ بيا في
نظاـ الكمية ،ومف حيث طبيعة المدارس المتوجييف ليا حيث غالباً ما تكوف مدارس حكومية
ويعزى ذلؾ إلى أف تأثير الفروقات
جميعيا تتبع لنفس البيئة المحمية (مدارس مدينة نابمس) ،كما ُ
األكاديمية بيف الطمبة المعمميف قد يتضاءؿ مقابؿ السمات الشخصية والصفات الذاتية التي ليا
دور كبير في الممارسة والتطبيؽ العممي داخؿ بيئة المدرسة ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
(عياد  ،8165خوالدة واحميدة والحجازي .)8161
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()1.13 α
بيف متوسطات استجابة الطمبة المعمميف حوؿ واقع برنامج التربية العممية ،مف حيث المشكبلت
التي تواجييـ فترة التدريب الميداني تعزى لمتغير السنة الدراسية عمى الدرجة الكمية لبلستبانة.
ولموقوؼ عمى مصادر ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية ،وكانت
النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ (:)66
جدول ( :)22نتائج اختبار ( )LSDلمصادر فروق المتوسطات الحسابية
تبعاً لمتغير السنة الدراسية

المستوى

سنة ثانية

سنة ثانية

سنة ثالثة

سنة رابعة

غير ذلؾ

1.154

*1.848

*1.521

1.884

1.515

سنة ثالثة

1.154-

سنة رابعة

*1.848-

1.884-

غير ذلؾ

*1.521

1.515-

1.155
1.155-

يتضح مف الجدوؿ ( )66أف مصدر الفروؽ في المتوسطات الحسابية قد ظيرت بيف
طمبة السنة الثانية وطمبة السنة الرابعة وغير ذلؾ.
تعزي الباحثتاف ذلؾ إلى أف طمبة السنة الثانية يمارسوف التطبيؽ العممي ألوؿ مرة في
المدارس ،مما يجعؿ التوقعات تختمؼ مع ما ىو موجود عمى أرض الواقع ،فيروف الصعوبات
الحقي قية وأنالعمؿ في المدارس يحتاج جيد كبير مف المعمـ عكس األحبلـ الوردية التي يمنوف
أنفسيـ بيا ،فيما أف طمبة السنة الرابعة وغير ذلؾ ممف اجتزوا السنة الرابعة عادةً ما يكونوف
أكثر واقعية فترة تدريبيـ نتيجة الخبرة السابقة التي مروا بيا.

التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة توصي ىذه الدراسة بما يأتي:
.6
.8
.5
.2
.3

إعادة النظر في األنظمة والقوانيف بحيث تتبلءـ مع حاجات الطمبة وتمتزـ بالمنيج التربوي
والنظاـ المعموؿ بو مف الو ازرة.
عقد ورش لتعريؼ الطبلب بأىمية القوانيف ومبرراتيا.
عقد لقاءات دورية بيف المسؤوليف عف التربية العممية والمشرفيف األكاديميف والطمبة لموقوؼ
عمى مستجدات التدريب وما يواجو الطمبة ومحاولة وضع الحموؿ المناسبة.
تفريغ الطمبة المعمموف خبلؿ فترة الصباح حتى يتسنى ليـ التواجد في المدارس ألجؿ
التدريب.
تقديـ نتائج ىذه الدراسة إلى أطراؼ الشراكة :المسؤوليف عف برنامج التربية العممية في
الكمية وو ازرة التربية والتعميـ العالي والمسؤولوف في البنؾ الدولي.
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 يمان مؤيد صميح/د
تقييم برنامج التربية العممية من حيث المشكالت
 ىبة خالد سميم/د
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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