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املشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في جامعة القدس املفتوحة/
د .معتصم «محمد عزيز» مصلح
مركز بيت ساحور الدراسي في التطبيق العملي ملقرر التربية العملية

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل فح�ص درجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة
القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور الدرا�سي يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية؛
وقد ُ�صممت لهذا الغر�ض ا�ستبانة مكونة من خم�سة حماور :يتناول الأول م�شكالت تتعلق
ب�إدارة اجلامعة ،ويحوي ( )10عبارات ،ويتناول الثاين م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة،
ويحوي ( )18عبارة ،ويتناول الثالث م�شكالت تتعلق باملعلم املتعاون ،ويحوي ()20
عبارة ،ويتناول الرابع م�شكالت تتعلق بع�ضو هيئة التدري�س ويحوي( )22عبارة ،ويتناول
اخلام�س م�شكالت تتعلق بالطالب املتدرب ،ويحوي ( )12عبارة .ووزعت اال�ستبانة التي
اعتمدت التدرج اخلما�سي( :كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،قليلة جداً) على ( )57طالب ًا
وطالبة ،وقد ُحلِّلت اال�ستبانات امل�سرتجعة �إح�صائ ًيا ،وعددها ( )54طالب ًا وطالبة ،و�أبانت
النتائج عدم وجود فروق يف متو�سطات درجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية
يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور الدرا�سي يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية
العملية تعزى �إىل متغري اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،والتخ�ص�ص ،واملعدل الرتاكمي .وقد
�أو�صى الباحث بتكثيف عقد ور�ش العمل من طرف �إدارة اجلامعة للطلبة لتو�ضيح �أدوار
الإطراف امل�شاركة يف الرتبية العملية قبل انخراطهم يف التطبيق العملي للرتبية العملية،
وعقد اجتماعات ف�صلية من قبل �إدارة اجلامعة مع مديري املدار�س وامل�رشفني الأكادمييني
ملناق�شة �سري برنامج الرتبية العملية يف املدار�س ،وتذليل امل�شكالت التي تواجه الطلبة/
املعلمني �أثناء التطبيق العملي لهم يف تلك املدار�س.
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Abstract:
This study aimed at investigating the degree of problems which
students of practical education encounter at Al-Quds Open University
study center in Beit Sahour in their demonstration of practical education.
A five-aspect questionnaire was designed for this purpose. The first aspect
comprising 10 paragraphs focused on problems related to the University
administration ; the second aspect comprising 18 paragraphs focused
on problems related to school principals; the third aspect comprising 20
paragraphs focused on problems related to cooperating school teachers;
the fourth aspect comprising 22 paragraphs focused on problems related
to the university faculty member supervising the students, and finally, the
fifth aspect comprising 12 paragraphs focused on problems related to the
practical education trainees. The questionnaire which adopted five scales
(very big, big, medium, little, very little) was distributed amongst 57 male
and female students, 54 questionnaires were returned and statistically
analyzed. The results revealed that there were no differences in the
means of the degree of problems encountered by the students of practical
education at Al-Quds Open University study center in Beit Sahour while
demonstrating teaching, pertaining to the variables of gender, social status,
specialization and cumulative average. The researcher recommended that
the University conduct intensive workshops for the students to clarify the
roles of the parties participating in practical education before the students
embark on demonstrating practical education. Also it is recommended that
the University hold meetings every semester with principals of schools and
University supervisors to discuss how practical education is run at schools
and to overcome problems faced by student-teachers while demonstrating
teaching at schools.
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املشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في جامعة القدس املفتوحة/
د .معتصم «محمد عزيز» مصلح
مركز بيت ساحور الدراسي في التطبيق العملي ملقرر التربية العملية

مقدمة:
�شهدت املعرفة الإن�سانية يف ال�سنوات الأخرية تطوراً مت�سارع ًا ومتالحقاً ،مما تطلَّب من
الرتبية �أن تواكب هذا التطور ،من �أجل �إعداد جيل ي�ستطيع القيام ب�أدواره اجلديدة ،وتطلّب
ذلك من املعلم �أن يتابع عن كثب هذه التطورات والتغريات املتالحقة وال�رسيعة؛ حتى
يكون قادراً على ا�ستيعاب وفهم تخ�ص�صه العلمي؛ وكي ينقل املعرفة بو�سائلها املختلفة
�إىل الأجيال القادمة� ،إزاء ذلك اختلف دور املعلم يف احلا�رض عن دوره يف املا�ضي؛ �إذ
انح�رص دوره يف �ضبط النظام داخل غرفة ال�صف ،وح�شو �أذه��ان الطلبة باملعلومات.
(العمايرة.)160 : 2003 ،
لقد ركزت الدول على �إعداد املعلمني ،فبا�رشت ب�إن�شاء املعاهد والكليات ،و�أ�صبح
احل�صول على درجة من تلك املعاهد والكليات �رشط ًا لاللتحاق مبهنة التعليم يف معظم
دول العامل ،كما زاد االهتمام برتبية وتدريب املعلمني �أثناء اخلدمة (.عبد اهلل)47 :2004 ، ،
وتتزايد الدعوات امل�ستمرة لالهتمام بق�ضايا الرتبية والتعليم ،ومل يقت�رص هذا االهتمام
على املتخ�ص�صني وامل�س�ؤولني يف هذا املجال ،بل ت�شرتك فيه �أرفع امل�ستويات القيادية؛
فالرئي�س الأمريكي جورج بو�ش الأب يف خطابه املوجه لل�شعب الأمريكي عام 1991م
بعنوان (�أمريكا عام � )2005أكد �أهمية التعليم؛ فهو م�صدر الريادة للأمة عندما قال:
«�إن حتقيق التغري االجتماعي ،ومواجهة التحديات واملناف�سات ال�صناعية واالقت�صادية،
واحلفاظ على مركز ال�صدارة والريادة الع�سكرية ،وحل امل�شكالت مهما تعقدت �إنمَّ ا يبد�أ من
التعليم»( .اخلطابي.)2 : 2005،
وتعد الرتبية العملية الأ�سا�س الذي يع ُّد املعلم /الطالب �أكادميي ًا ومهنياً؛ لي�سهم ب�شكل
كبري يف �إجناح عملية التعليم ،كما �أنها تتيح له التطبيق العملي ملا تعلمه يف اجلامعة
من مقررات نظرية يف الرتبية وعلم النف�س و�إدارة ال�صف وطرق التدري�س ،مما يوفر له
فر�صة جيدة لتكامل املعرفة الأكادميية يف جمال التخ�ص�ص واملعرفة الرتبوية املهنية ،و
تتيح له كذلك فر�صة التدريب والتخل�ص من رهبة التعليم ،وت�صحيح �أخطائه ،وال�س�ؤال عند
تهيئ املعلم /الطالب نف�سي ًا لهذه املهنة املقد�سة
احلاجة �إىل ذلك دون خوف �أو حرج؛ �أي ّ
قبل اخلو�ض فيها ر�سمياً؛ �إذ تعد فرتة اختبار له ليقرر يف امل�ستقبل مدى مقدرته على
االنخراط فيها( .يون�س)196 : 2008 ،
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� ّإن جناح املجتمع رهن بتدريب الطالب /املعلم ب�إ�رشاف �أ�ساتذة م�ؤهلني ومتخ�ص�صني،
حيث يتولون م�س�ؤولية كربى يف تعليم الطالب /املعلم وتربيته؛ فتح�سني تربية الطالب/
املعلم هو حت�سني التعليم ،وحت�سني التعليم هو حت�سني املدار�س ،وحت�سني املدار�س هو تقوية
اجليل �إىل الأف�ضل .وقد �أجمع جلُّ املربني على �أن امل�شكالت الرتبوية يف �أ�سا�سها نا�شئة من
افتقار املدار�س �إىل معلمني م�ؤهلني ت�أهي ًال �سليماً؛ فاملعلم القدير واملدرب ي�ستطيع حل
امل�شكالت التي تواجهه( .دند�ش ،عبد احلافظ.) 101-100 :2002 ،
ويتوقف جناح برنامج الرتبية العملية على بلوغ �أهدافه املتمثلة يف م�ساعدة الطالب
على امتالك الكفايات التعليمية الأ�سا�سية ،التي متكنه من ممار�سة مهنة التعليم بدرجة من
الكفاءة والفاعلية ،وعلى مدى التزامه مب�س�ؤولياته وواجباته التي تفر�ضها طبيعة برنامج
الرتبية العملية ،وم�ضامني اجتاه (املدر�سة املتعاونة والطلبة واملعلم املتعاون)( .مرعي،
وم�صطفى.)156 :2008 ،
وينبغي لتحقيق ذلك �أن يكون برنامج الرتبية العملية �شام ًال يف �أهدافه و�أ�ساليبه،
ويعمل على الك�شف عن امل�شكالت التي تواجه الطالب /املعلم التي ت�ؤثر على �سري عمله
والتغلب عليها ،وت�سليحه باملبادئ والقيم والقدرات واملهارات احلديثة التي جتعله قادراً
على مواجهة امل�شكالت والت�صدي لها�( .أبو منرة ،وغامن .)189 – 188 :2007 ،
ف�إذا �أراد القائمون على برنامج الرتبية العملية حت�سينها ،فعليهم درا�سة جميع العوامل
امل�ؤثرة فيها .ويربز من هذه العوامل امل�شكالت التي تواجه الطلبة /املعلمني �أثناء التطبيق
العملي؛ �إذ �إن حتديد امل�شكالت التي تواجه الطالب /املعلم �أثناء التطبيق العملي من وجهة
نظر الطلبة والتعرف �إليها ،ميثل اخلطوة الأوىل لتطوير العملية التعليمية للطلبة /املعلمني
املتدربني يف املدار�س.
وقد �أ�شار العديد من الطلبة /املعلمني يف مركز بيت �ساحور الدرا�سي �إىل العديد من
امل�شكالت التي تواجههم يف �أثناء التطبيق العملي ،والذي يتعلق جزء منها بجانب �إدارة
اجلامعة،ومدير املدر�سة ،واملعلم املتعاون ،وامل�رشف الأكادميي ،والطالب /املعلم .
وقد �شعر الباحث انطالق ًا من ذلك �رضورة ا�ستق�صاء تلك امل�شكالت التي تواجه طلبة
مركز بيت �ساحور الدرا�سي ب�رضورة �إجراء هذه الدرا�سة «امل�شكالت التي تواجه طلبة
الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر
الرتبية العملية».
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مشكلة الدراسة:

الحظ الباحث من خالل خربته ومتابعته يف جمال التدري�س والإ�رشاف على الرتبية
العملية يف جامعة القد�س املفتوحة ،وتوزيع املقرر على �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
التخ�ص�صات املختلفة وامل�ؤهالت العملية املتفاوتة (ما عدا تخ�ص�صي �أنظمة املعلومات
احلا�سوبية،الذين مل يطلب منهم التطبيق العملي يف اخلطة الدرا�سية  ،وتعليم العلوم حيث
ال يوجد به طلبة) ،وتوزيع الطلبة على مدار�س حمافظة بيت حلم ،ومن خالل اللقاءات
الفردية واجلماعية مع الطلبة /املعلمني ،الذين يع ُّدون �أجيال امل�ستقبل يف تعليم الطلبة،
واالرتقاء بالعملية التعليمة �إىل بر الأم��ان؛ �إذ ميثل الطالب /املعلم يف املدر�سة �أحد
العنا�رص الأ�سا�سية لإجناح العملية التعليمية،حيث يلحظ �أن هناك عدداً من امل�شكالت
التي تواجه الطلبة /املعلمني يف التطبيق العملي يف املدار�س ،كعدم تعاون �إدارة اجلامعة
ومدير املدر�سة واملعلم املتعاون وامل�رشف على الرتبية العملية ،بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت
التي يعانون منها يف املبا�رشة �أثناء التدري�س ،مما قد ي�ؤثر ب�شكل مبا�رش على �سري وجناح
الرتبية العملية يف املدار�س؛ لذا ف�إن التعرف ب�شكل وا�ضح �إىل هذه امل�شكالت ومعاجلتها
ي�ساعد الطلبة على الفهم ال�صحيح لدورهم يف العملية التعليمية.
وقد حاولت الدرا�سة التعرف �إىل درجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف
جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية من
خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما درجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة/
مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية؟.
 -2هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة
الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة/مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي
ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري اجلن�س؟.
 -3هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة
الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي
ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري احلالة االجتماعية؟.
 -4هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة
الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي
ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص؟.
 -5هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة
الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي
ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري املعدل الرتاكمي؟.
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أهداف الدراسة:

1 .1التعرف �إىل امل�شكالت املتعلقة (ب�إدارة اجلامعة،ومدير املدر�سة ،واملعلم املتعاون،
وامل�رشف الأكادميي ،والطالب املتدرب) التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة
القد�س املفتوحة مبركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية وتقدمي
مقرتحات للحد منها.
2 .2بيان �أث��ر متغريات الدرا�سة (اجلن�س،واحلالة االجتماعية،والتخ�ص�ص ،واملعدل
الرتاكمي) على امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة
مبركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية.

أهمية الدراسة:

تتمثل �أهمية الدرا�سة يف �أن نتائجها من املمكن �أن تفيد:

 الطالب /املعلم مما يتيح له فر�صة حقيقية الكت�ساب خربات ومهارات تدري�سية على�أر�ض الواقع يف مدار�س ال�سلطة الوطنية ،مما يجعله قادراً على التعامل مع املواقف
التدري�سية االعتيادية واال�ستثنائية ب�شكل �أكرث ا�ستقاللية واقتدار.
 امل�س�ؤولون يف جامعة القد�س املفتوحة من حيث التعرف �إىل هذه امل�شكالت ،والعملعلى تذليلها قد الإمكان.
 امل�رشفون الرتبويون ومديرو املدار�س املتعاونة يف وزارة الرتبية والتعليم من حيثالتن�سيق مع مركز اجلامعة ملعاجلة هذه امل�شكالت وتذليل �صعوباتها.
 املعلم املتعاون من حيث معرفته بامل�شكالت التي تواجه الطلبة يف �أثناء التطبيق العمليمن �أجل تفادي ما ميكن منها ،وتطوير جماالت �أخرى ي�ستفيد منها الطالب /املعلم من
�أجل ت�أهيله لأن ي�صبح معلم امل�ستقبل املن�شود.

حدود الدراسة:
احلدود املكانية:
�أجريت هذه الدرا�سة يف جامعة القد�س املفتوحة -مركز بيت �ساحور الدرا�سي.

احلدود الزمانية:
�أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي .2012 – 2011
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احلدود الب�رشية:
اقت�رصت الدرا�سة على جميع الطلبة /املعلمني الذين انخرطوا يف التطبيق العملي
ملقرر الرتبية العملية يف مدار�س حمافظة بيت حلم.
حتدد نتائج هذه الدرا�سة بالأداة امل�ستخدمة جلمع البيانات فيها من حيث مو�ضوعيتها
وثباتها ومدى �صدقها.

مصطلحات الدراسة:
التعريفات الإجرائية:

 -1الطالب /املعلم :هو الطالب امل�سجل يف مقرر الرتبية العملية يف مركز بيت �ساحور
«جامعة القد�س املفتوحة» الذي �أنهى «� »99ساعة معتمدة ،ويطبق عملية التدري�س يف
مدار�س حمافظة بيت حلم حتت �إ�رشاف املعلم املتعاون وامل�رشف الأكادميي يف اجلامعة.
 -2م�شكالت التطبيق العملي :هي امل�شكالت املتعلقة باملدير وامل�رشف واملعلم و�إدارة
اجلامعة والطالب ،والتي تقا�س بالدرجة التي يظهرها التحليل الإح�صائي للأداة
امل�ستخدمة يف الدرا�سة.
 -3املعلم املتعاون :هو املعلم املقيم يف مدر�سة التطبيق ،والذي يحمل م�ؤه ًال علم ًيا
جامع ًيا يف �أحد التخ�ص�صات التي تدر�س يف مدار�س حمافظة بيت حلم ،ولديه خربة
كافية يف التدري�س ،ومكلف من مدير املدر�سة املتعاونة مب�ساعدة الطالب /املعلم على
تطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية.
 -4امل�رشف الأكادميي:هو �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف مركز بيت �ساحور الدرا�سي يكلف
بالإ�رشاف على مقرر الرتبية العملية لتوجيه الطلبة وتقوميها ،وهو ذو خربة عالية يف
الإ�رشاف على املقرر.

الدراسات السابقة:

تناولت كثري من الدرا�سات العربية م�شكالت الرتبية العملية « التطبيق امليداين «
املتعلقة بها� ،إال �أن هناك افتقاراً للدرا�سات االجنليزية ،وهي على النحو الآتي:

أوال -الدراسات العربية:
�أجرى م�صلح (  )2012درا�سة كان هدفها فح�ص فاعلية دور م�رشف الرتبية العملية
يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر الدار�سني يف مركز بيت �ساحور الدرا�سي ،وتكون
جمتمع الدرا�سة م��ن( )56طالب ًا وطالبة ،وتبني من النتائج وجود فروق يف املتو�سطات
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احل�سابية لدرجة فاعلية دور م�رشف الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة
نظر الدار�سني يف مركز بيت �ساحور الدرا�سي تعزى �إىل متغري اجلن�س  ،ومكان ال�سكن  ،واملعدل.
�أجرى �شاهني ( )2010درا�سة كان هدفها التعرف �إىل م�شكالت التطبيق امليداين التي
يواجهها الدار�سون يف جامعة القد�س املفتوحة �أثناء التدريب ،وعالقتها ببع�ض املتغريات
النوعية (اجلن�س والتخ�ص�ص) ،والتفاعل بينهما ،وطبقت على عينة ع�شوائية حجمها ()246
دار�سا ودار�سة� ،أخذت من خم�س مناطق تعليمية بطريقة املعاينة العنقودية .وبينت النتائج
ً
�أن ترتيب امل�شكالت التي يواجهها الدار�سون يف التطبيق امليداين يف املحاور الأربعة التي
ا�شتملت عليها �أداة الدرا�سة ،مرتبة ح�سب �أهميتها من وجهة نظر الدار�سني كالآتي :جمال
دور امل�رشف الأكادميي ،فمجال املدر�سة املتعاونة ،ثم جمال خطط التدري�س ،و�أخرياً طلبة
املدر�سة املتعاونة ،و�أظهرت النتائج وجود فروق يف الداللة الإح�صائية بني اجلن�سني ،من
حيث امل�شكالت التي تواجههم يف التطبيق العملي؛ �إذ تعاين الإناث من هذه امل�شكالت بدرجة
�أعلى من الذكور يف املحاور الأربعة ،وكانت معاناة الدار�سني �ضمن تخ�ص�ص الريا�ضيات
أثرا دا ًال على التفاعل
واللغة العربية �أعمق منها يف التخ�ص�صات الأخرى ،ومل تظهر النتائج � ً
بني اجلن�س والتخ�ص�ص يف امل�شكالت التي يواجهها الدار�سون �أثناء التطبيق امليداين.
�أجرى اخلري�شا و�آخرون ( )2010درا�سة كان هدفها التعرف �إىل ال�صعوبات التي
يواجهها طلبة الرتبية العملية يف اجلامعة الها�شمية وجامعة الإ�رساء اخلا�صة ،ت�ألفت عينة
الدرا�سة من ( )133طالب ًا وطالبة ،منهم ( )60طال ًبا وطالبة يف جامعة الإ�رساء اخلا�صة،
و ( )73طال ًبا وطالبة يف اجلامعة الها�شمية يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي
 ،2008 –2007بينت نتائج الدرا�سة �أن �أهم ال�صعوبات التي تواجه الطلبة املعلمني هي
على الرتتيب :ازدحام ال�صفوف الدرا�سية ،زيادة العبء الدرا�سي للطالب /املعلم �أثناء تنفيذ
برنامج الرتبية العملية ،بعد املدار�س املتعاونة عن مناطق �سكن الطلبة املعلمني ،كما
بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات �صعوبات الرتبية العملية
تعزى �إىل نوع اجلامعة ل�صالح اجلامعات اخلا�صة ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات �صعوبات الرتبية العملية تعزى �إىل اجلن�س والتخ�ص�ص.
�أجرت حزبون ( )2008درا�سة كان هدفها التعرف �إىل م�شكالت الرتبية العملية و�آليات
حلها من وجهة نظر طلبة كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية ،و�إدارتها ،واملعلمني
املتعاونني يف مدار�س ال�ضفة الغربية ،والتعرف �إىل امل�شكالت واحللول وف ًقا ملتغريات
وتكون جمتمع الدرا�سة من �إدارات كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية،
الدرا�سة،
ّ
وطلبتها -طلبة ما قبل التخرج -للف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي –2007
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 ،2008واملعلمني املتعاونني يف املدار�س الفل�سطينية ،وقد اختريت عينة الدرا�سة بطريقة
طبقية ع�شوائية بن�سبة  %60لطلبة كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية والبالغ عددهم
( )128طال ًبا وطالبة ،وللمعلمني املتعاونني يف املدار�س الفل�سطينية ،والبالغ عددهم
معلما ومعلمة� ،أما بخ�صو�ص �إدارات كليات الرتبية فقد اختري العمداء� ،أو ر�ؤ�ساء
()92
ً
الدوائر احلاليني يف كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية كافة ومن �سبقوهم خلم�س
�سنوات �سابقة ،والبالغ عددهم ( ،)13وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة مل�شكالت الرتبية العملية كانت بدرجة متو�سطة ب�شكل عام ،وللحلول املقرتحة
مل�شكالت الرتبية العملية بدرجة مرتفعة ،وك��ان جمال امل�شكالت املتعلقة باجلانب
التطبيقي الأقل من بني جماالت �أداة الدرا�سة� ،أما �أقل جمال من جماالت امل�شكالت فكان
امل�شكالت اخلا�صة بالقوانني والأنظمة ،مما يعني اعتبارها �أقل امل�شكالت ب��رو ًزا ،كما
أي�ضا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�شكالت الرتبية العملية تعزى
�أظهرت النتائج � ً
�إىل اجلن�س والعمر واجلامعة وامل�ستوى التعليمي ،بينما مل توجد فروق تعزى �إىل فئة العينة
و�إىل متغري �سنوات اخلربة.
�أجرى يون�س ( )2008درا�سة هدفت �إىل ر�صد �أهم امل�شكالت التي واجهت طلبة برنامج
الرتبية يف منطقة اخلليل التعليمية يف جامعة القد�س املفتوحة �أثناء تطبيق الرتبية
العملية ،حيث تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة منطقة اخلليل التعليمية ،الذين �شاركوا يف
الرتبية العملية والبالغ عددهم ( )93طال ًبا ،وطبقت الدرا�سة عليهم جمي ًعا ،وقد �أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أكرث امل�شكالت متثلت يف عدم قيام الطلبة بالتخطيط للدر�س �أثناء
درا�ستهم مل�ساقات برنامج الرتبية ،و�إىل عدم وجود مناذج خلطط درو�س يف م�ساقات
الرتبية وفق املنهاج الفل�سطيني.
�أجرى القا�سم ( )2007درا�سة ملعرفة امل�شكالت التي تقف حائ ًال مينع تدريب الطلبة
املعلمني يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة ،وطبقت اال�ستبانة على عينة قوامها
( )438من الطلبة املعلمني يف نهاية الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي ،2006 /2005
وبعد معاجلة البيانات �إح�صائ ًيا �أظهرت النتائج �أن جمال توفري الإمكانات ح�صل على
املرتبة الأوىل بني املحاور الأخرى من حيث ظهور امل�شكالت ،يف حني ح�صل حمور التعاون
من جانب املعلم املتعاون على املرتبة الأخرية ،وقد �أظهرت �أهم النتائج �أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل جن�س الطالب /املعلم ،ووجدت فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى �إىل تخ�ص�ص الطالب /املعلم ل�صالح تخ�ص�ص الرتبية االبتدائية واللغة العربية ،و�أنه
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للمنطقة التعليمية ول�صالح منطقة نابل�س ،وقد �أو�صت
الدرا�سة ب�رضورة تطوير برنامج الرتبية العملية يف �ضوء املعايري العاملية يف هذا املجال،
�إ�ضافة �إىل مراعاة اجلوانب التي من خاللها ميكن التغلب على امل�شكالت التي تواجه الطلبة.
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�أج��رى �أبو منرة ،وغامن ( )2007درا�سة هدفت �إىل معرفة امل�شكالت التي تواجه
الطلبة /املعلمني يف كلية العلوم الرتبوية التابعة لوكالة الغوث الدولية ،امللتحقني
بربنامج الرتبية العملية يف �أثناء فرتة التطبيق العملي ،كما حاولت معرفة ما �إذا كانت
هناك فروق يف وجهات نظر الأطراف املتعاونة وف ًقا ملتغريات اجلن�س ،والوظيفة ،ومكان
العمل ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )88متعاو ًنا مع الربنامج ،منهم ( )13م�رشفًا وم�رشفة
معلما ومعلمة ،وقد نتج عن الدرا�سة عدم وجود
مديرا ومديرة ،و ()50
تربوية ،و ()25
ً
ً
م�شكالت حادة تواجه الطلبة املعلمني امللتحقني بربنامج الرتبية العملية �أثناء التطبيق
امليداين يف حماور الدرا�سة الثاين (الإ�رشاف الرتبوي) والثالث (�إدارات املدار�س) والرابع
(املعلم املتعاون) ،وف ًقا لوجهة نظر الأطراف املتعاونة ،يف حني وجدت م�شكالت حادة يف
املجال الأول (تنظيم الربنامج) ،وعددها خم�س م�شكالت ،وبينت الدرا�سة عدم وجود فروق
يف وجهة نظر الأطراف املتعاونة نحو امل�شكالت التي تواجه الطلبة املعلمني تعزى �إىل
متغريات الدرا�سة امل�ستقلة ،واجلن�س ،والوظيفة ،ومكان العمل ،على حموري الدرا�سة الأول
والثاين ،يف حني توجد فروق ذات داللة تعزى �إىل متغري الوظيفة ،ول�صالح امل�رشفني على
املحاور الثالث والرابع والكلي.
�أجرى الرم�ضان ( )2005درا�سة كان هدفها التعرف �إىل امل�شكالت الإدارية التي تواجه
امل�رشفني والطلبة يف برنامج الرتبية العملية يف كليات الرتبية يف دولة الكويت ،وبيان �أثر
تكون جمتمع الدرا�سة
كل من اخلربة والتخ�ص�ص واجلن�س والكلية يف حتديد امل�شكالت ،وقد ّ
من ( )1119فر ًدا موزعني يف فئتني  :فئة امل�رشفني يف برنامج الرتبية العملية من �أع�ضاء
ع�ضوا ،وفئة طالب ال�سنة الرابعة يف كليات الرتبية وعددهم
هيئة التدري�س وعددهم ()183
ً
تكونت من ()90
( )936طال ًبا وطالبة ،واختريت عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية طبقية؛ �إذ ّ
ع�ضوا بالن�سبة للفئة الأوىل و ( )75طال ًبا بالن�سبة للفئة الثانية ،وتبينّ من نتائج الدرا�سة
ً
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ترجع �إىل �أثر التخ�ص�ص على امل�شكالت الإدارية يف
برنامج الرتبية العملية يف دولة الكويت ،بينما وجدت فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل
�أثر اجلن�س على امل�شكالت املتعلقة بالإدارة ملدار�س التدريب ،وامل�شكالت املتعلقة مب�ستوى
الطالب /املعلم وكانت ل�صالح الإناث ،وتبينّ كذلك عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف امل�شكالت الإداري��ة التي تواجه امل�رشفني يف برنامج الرتبية العملية تعزى �إىل �أثر
التخ�ص�ص ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل �أثر اجلن�س با�ستثناء امل�شكالت
املتعلقة مب�ستوى الطالب /املعلم ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف امل�شكالت
الإدارية التي تواجه الطالب يف برنامج الرتبية العملية تعزى �إىل الكلية ،وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف امل�شكالت الإدارية التي تواجه امل�رشفني يف برنامج الرتبية العملية
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تعزى �إىل الكلية يف امل�شكالت الإدارية يف برنامج الرتبية العملية با�ستثناء ما تعلق منها
مب�ستوى الطالب واملعلم ،وتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف امل�شكالت الإدارية
التي تواجه امل�رشفني والطالب يف برنامج الرتبية العملية تعزى �إىل �أثر امل�رشفني والطلبة
يف جميع امل�شكالت الإدارية ،وجاءت الفروق ل�صالح فئة امل�رشفني با�ستثناء امل�شكالت
املتعلقة باملدار�س التي يتم فيها التدريب؛ فال يوجد فروق بني امل�رشفني والطلبة.
�أجرى العمايرة (  )2003درا�سة كان هدفها التعرف �إىل امل�شكالت التي تواجه الطلبة
 /املعلمني طلبة الف�صل الثامن يف كلية العلوم الرتبوية اجلامعية /الأونروا �أثناء التطبيق
العملي ومعرفة ما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطالبات والطالبات من حيث
حدة امل�شكالت التي تواجههم �أثناء التطبيق العلمي ،وكذلك معرفة ما �إذا كان هناك فروق ذات
داللة �إح�صائية تعود �إىل متغري التخ�ص�ص( معلم �صف ،معلم جمال لغة عربية) ،من حيث
حدة امل�شكالت التي تواجههم �أثناء التطبيق العملي،تكونت عينة الدرا�سة من ( )106طالباً،
وقد بينت النتائج جمموعة من امل�شكالت احلادة التي تواجه الطلبة  /املعلمني �أثناء التطبيق
العملي تعود �إىل املحور الثالث واملتعلق مبدير برنامج الرتبية العملية ،واملحور الثاين املتعلق
بالرتبية العملية/عملي ،واملحور اخلام�س املتعلق باملدر�سة املتعاونة،واملحور الرابع
املتعلق مب�رشيف الزيارات ال�صفية ،كما ك�شفت النتائج �أن امل�شكالت املتعلقة باملحور الأول
«م�ساق الرتبية العملية»  /نظري» مل ت�شكل للطلبة املعلمني م�شكالت حادة يف �أثناء التطبيق
العملي  ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث عند
م�ستوى الداللة (  ) 0.074 = 0cملتو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ل�صالح الإناث على
امل�شكالت التي تواجههم �أثناء التطبيق العملي ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني طلبة تخ�ص�ص معلم �صف ،وتخ�ص�ص معلم جمال عربي من حيث �شدة امل�شكالت التي
تواجههم �أثناء التطبيق العملي.
�أجرى القو (  )2001درا�سة تناولت �أهم امل�شكالت التي يعا�رصها الطلبة والطالبات يف
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية بجامعة امللك في�صل بالإح�ساء ،وكذلك وجهات نظر
املعلمني واملعلمات املتخ�ص�صني يف الدرا�سات الإ�سالمية الذين يقومون بامل�شاركة يف تقومي
�أفراد الدرا�سة حول �أهم امل�شكالت ،وهدفت �إىل معرفة امل�شكالت والأ�سباب الكامنة وراءها،
ثم العمل على تالفيها يف املراحل القادمة ،بلغت العينة ( )40طالبا وطالبة ،وهم جميع
ومن ّ
�أفراد جمتمع الدرا�سة بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة امللك في�صل  ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل
العديد من امل�شكالت من �أهمها :عدم تقدير بع�ض تالميذ وتلميذات املدار�س للطلبة والطالبات
املعلمني ،وقلة امل�ساعدة من املعلمني واملعلمات املتعاونني للطلبة والطالبات املعلمات.
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ثانياً  -الدراسات االجنليزية:
�أجرى �سليك ( )Slick 1995درا�سة هدفت �إىل تقومي دور امل�رشف الرتبوي يف اجلامعة
يف �أثناء فرتة الرتبية العملية يف املدار�س ،باعتباره حلقة و�صل بني اجلامعة واملدر�سة
املتعاونة يف الإ�رشاف على الرتبية العملية ،وبني املعلم املتعاون والطلبة /املعلمني ،وقد
ُجمعت البيانات من خالل مقابلة عينة من �أ�صحاب العالقة بالرتبية العملية مثل :املعلمني
وبينت
املتعاونني وامل�رشفني الرتبويني ،والطلبة /املعلمني يف والية (�أيوا )الأمريكيةّ ،
النتائج وجود �ضغوط نف�سية كبرية على امل�رشفني اجلامعيني تعوقهم عن القيام بواجباتهم
على �أكمل وجه؛ ملحاوالتهم املواءمة بني حاجات الطلبة /املعلمني واملعلمني املتعاونني
باعتبارهم من�سقني بني اجلامعات بفل�سفتها الرتبوية واملدار�س املتعاونة وفل�سفتها
ونظامها ،وك�أنهم يتعاملون مع عاملني خمتلفني ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة دعم اجلامعات
للم�رشفني الرتبويني املنتمني �إليها حتى يحققوا النجاح يف عملهم مع املعلمني املتعاونني.
�أج��رى ملينيك ( )Melnick,1993درا�سة هدفها التعرف �إىل فاعلية املالحظات
التي يقدمها املعلم املتعاون للطلبة /املعلمني يف مدار�سهم ،ومدى عالقتها بتقومياتهم،
معلما متعاو ًنا يف املرحلة االبتدائية ،و�أظهرت النتائج �أن
وتكونت العينة من ()25
ً
ّ
املعلمني املتعاونني مل يعتمدوا يف تقوميهم للطلبة املتدربني على مالحظاتهم الأ�سبوعية،
و�أن املالحظات ال تعتمد على الدقة؛ فقد اقت�رصت على تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة
فقط؛ لذلك �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تزويد املعلمني املتعاونني بالتدريب على �أ�س�س التقومي
ال�صحيح للطالب /املعلم؛ حتى ي�ستطيع تطوير نف�سه �أثناء جتربة التطبيق املدر�سي.
�أج��رى هيلني ( )Helen,1994درا�سة هدفت �إىل معرفة ��ضرورة تعاون املعلمني
العاملني يف املدر�سة مع الطلبة املعلمني ،ومدى تعاون امل�رشفني العاملني واملتخ�ص�صني
مع الطلبة املعلمني ،كما هدفت �إىل معرفة ت�أثري امل�رشفني على �أداء الطلبة /املعلمني،
وبينت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة /املعلمني يرون �أنف�سهم معلمني �أكرث من كونهم طلبة يف
مرحلة التدريب ،و�أن الطلبة يف�ضلون العمل يف ظل الآراء املتما�سكة ،والقيم التي يتعلمونها
يف مواقف خمتلفة ،و�أنهم يتقبلون النقد الب ّناء من امل�رشفني ،كما بينت الدرا�سة ت�أثري
امل�رشفني العاملني واملتخ�ص�صني على �أداء الطلبة /املعلمني.
�أجرى كولينز ( )Collins,1990درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن اجتاهات املعلمني قبل
انخراطهم يف اخلدمة ،من حيث قدراتهم وذكا�ؤهم ورغباتهم يف تنظيم بيئة تعلم �صفية،
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وتبني من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ر�أي الطلبة /املعلمني بالن�سبة
�إىل تكوين طبيعة عن�رصي الذكاء والقدرة على التنظيم ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف ر�أي الطلبة /املعلمني فيما يتعلق بدمج الكفايات االجتماعية يف تعريف الذكاء ،كما
بينت النتائج وجود فروق يف الرغبات بني الطلبة /املعلمني يف تنظيم البيئة ال�صفية؛ �إذ
تبينّ تف�ضيل املعلمني يف املراحل العليا لأ�سلوب املناق�شة واحلوار يف الغرفة ال�صفية ،بينما
ف�ضل معلمو املراحل الأ�سا�سية التعليم الفردي �أكرث من �أ�سلوب املناق�شة واحلوار.

التعقيب على الدراسات السابقة:

يف �ضوء مراجعة الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،تبني ت�أكيدها
على وجود جملة من امل�شكالت التي تواجه الطلبة يف �أثناء التطبيق العملي ملقرر الرتبية
العملية كما ظهرت درا�سات� :شاهني ( )2010واخلري�شا و�آخرين ( ،)2010وحزبون
( )2008ويون�س( ،)2008والقا�سم ( )2007و�أب��و منرة وغ��امن ( ،)2007والرم�ضان
( ،)2005والعمايرة ( ،)2003وهناك درا�سات تناولت دور م�رشف الرتبية العملية يف
جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر الطلبة /املعلمني مثل درا�ستي م�صلح (،)2012
و�سليك ( ،)Slick,1995كما �أن هناك درا�سات تناولت فاعلية املعلم املتعاون مثل
درا�ستي ملينيك ( )Melnick,1993و هيلني (.)Helen,1994
�إن الدرا�سات التي تناولت امل�شكالت التي تواجه الطلبة  /املعلمني يف �أثناء التطبيق
العملي ملقرر الرتبية العملية  ،مل تتناول جميع حماور الرتبية العملية ،وما مييز الدرا�سة احلالية
عن الدرا�سات ال�سابقة �أنها تناولت حمورين جديدين مل تتناولهما جميع الدرا�سات ال�سابقة يف
حدود علم الباحث وهما :م�شكالت تتعلق ب�إدارة اجلامعة ،وبالطالب /املعلم ،و�أي�ض ًا اختالف
فقرات اال�ستبانة عن جميع فقرات الدرا�سات ال�سابقة،وتناولها متغريين جديدين مل تتناولها
الدرا�سات ال�سابقة وهما( :احلالة االجتماعية ،واملعدل الرتاكمي) وال يعني ما ذُكر �أن هذه
الدرا�سة مل ت�ستفد من الدرا�سات ال�سابقة،و�إمنا جاءت �أكرث �شمولية يف حماورها وفقراتها من
الدرا�سات ال�سابقة ،حيث ا�ستفادت من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء اال�ستبانة.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:

نظرا لأنه يالئم �أغرا�ض الدرا�سة ،وهو
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ً
املنهج الذي يهتم بدرا�سة الظاهرة كما هي يف الواقع من خالل ا�ستجابة جميع �أفراد
جمتمع الدرا�سة على �أدائها .
60

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )3تشرين األول 2013

جمتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة /املعلمني امل�سجلني ملقرر الرتبية العملية
تخ�ص�صي :تعليم العلوم ،لأنه ال يوجد به طلبة ،و�أنظمة
جلميع التخ�ص�صات با�ستثناء
ْ
املعلومات احلا�سبية الذين مل يطلب منهم يف اخلطة التطبيق العملي و جمتمع الدرا�سة هم:
(اللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها  ،و اللغة اجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها ،املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل  ،وتعليم الرتبية الإ�سالمية  ،وتعليم االجتماعيات  ،والريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها)،
والذين يبا�رشون التطبيق العملي يف مدار�س حمافظة بيت حلم يف الف�صل الدرا�سي الثاين
من العام الدرا�سي  ،2012/2011يف املدار�س الأ�سا�سية والثانوية ،ويبلغ عددهم ()54
املطبقني
نظرا لقلة عدد الطلبة
ِّ
طالب ًا وطالبة ،وقد �شملت الدرا�سة جميع �أفراد املجتمع؛ ً
للتدريب امليداين يف الف�صل املذكور �آنفًا ملقرر الرتبية العملية ،واجلدول ( )1يو�ضح الأعداد
والن�سب املئوية ملتغريات جمتمع الدرا�سة.

اجلدول ()1
املتغري
اجلن�س
احلالة
االجتماعية

التخ�ص�ص

املعدل
الرتاكمي

الفئة
ذكر
�أنثى
املجموع
�أعزب
متزوج
املجموع
اللغة العربية و�أ�ساليب التدري�س
اللغة االجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها
املرحلة الأ�سا�سية الأوىل
تعليم الرتبية الإ�سالمية
تعليم االجتماعيات
ريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها
املجموع
جيد جدا
جيد
مقبول
املجموع
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العدد
15
39
54
32
22
54
6
4
14
6
17
7
54
7
42
5
54

الن�سبة املئوية
27.8
72.2
100.0
59.3
40.7
100.0
11.1
7.4
25.9
11.1
31.5
13.0
100.0
13.0
77.8
9.3
100.0

املشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في جامعة القدس املفتوحة/
د .معتصم «محمد عزيز» مصلح
مركز بيت ساحور الدراسي في التطبيق العملي ملقرر التربية العملية

أداة الدراسة:

اطلع الباحث على الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة واملراجع املتخ�ص�صة لتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل خربة الباحث الطويلة يف جمال الإ�رشاف على الرتبية العملية؛ وقد �أع ّد
الباحث ا�ستبانة باالعتماد على درا�ستي ال�شاعر وم�صلح ( )2010ودرا�سة م�صلح (،)2012
وحددت الفِقرات و�صيغت لكل حمور من حماور الدرا�سة ،وت�ضمنت الأداة ( )82فقرة موزعة يف
ُ
خم�سة حماور هي :م�شكالت تتعلق ب�إدارة اجلامعة ،وم�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة ،وم�شكالت
تتعلق باملعلم املتعاون ،وم�شكالت تتعلق بامل�رشف الأكادميي ،وم�شكالت تتعلق بالطالب
املتدرب ،و�أُعطِ ي لكل فقرة من فقرات الأداة وزن مدرج وفق �سلم (ليكرت) اخلما�سي ،ووزع
التقدير على النحو الآتي :كبرية جداً ( ،)5كبرية ( ،)4متو�سطة ( ،)3قليلة ( ،)2قليلة جداً (.)1

صدق األداة :

حمكمني من حملة املاج�ستري والدكتوراه� ،أربعة منهم
عر�ضت اال�ستبانة على ()8
ً
يحملون درجة املاج�ستري يف الرتبية ،واثنان بدرجة �أ�ستاذ م�ساعد ،واثنان بدرجة �أ�ستاذ
م�شارك يف الرتبية يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة ،وجامعة القد�س
«�أبو دي�س» ،وجامعة بيت حلم ،وقد ترك لهم الباحث احلرية التامة يف �إجراء التعديالت
الالزمة على عبارات اال�ستبانة من حيث �سالمتها اللغوية وو�ضوحها ،ومن حيث منا�سبة
وع ِّدلت اال�ستبانة،
الفقرة للمحور الذي تنطوي حتته ،وقد �أخذ الباحث مبالحظات املحكمنيُ ،
وقد اتخذت اال�ستبانة �شكلها النهائي ،و�أ�صبحت تت�ألف من خم�سة حماور و ( )82فقرة.

ثبات األداة :

حتقق الباحث من ثبات الأداة عن طريق ح�ساب معامل الثبات كرونباخ �ألفا ،حيث
بلغ معامل الثبات الكلي ( ،)0.976وبذلك تتمتع اال�ستبانة بدرجة عالية جدا من الثبات.

إجراءات تطبيق الدراسة:
�أجريت الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
.1
.2
.3
.4

1حتقق الباحث من �صدق الأداة وثباتها.
�2سلم الباحث اال�ستبانات باليد �إىل الطلبة املعلمني �أثناء �إ�رشافه على الرتبية العملية
ُ 3جمعت اال�ستبانات ،وعوجلت �إح�صائ ًيا با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم
االجتماعية (.)SPSS
4متغريات الدرا�سة:
�أ -املتغريات امل�ستقلة ( :)Independent variablesوت�شمل املتغريات الآتية:
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 -1اجلن�س :وله م�ستويان� :أ -ذكر ب� -أنثى
 -2احلالة االجتماعية :ولها م�ستويان:
�أ� -أعزب  /عزباء ب -متزوج  /متزوجة
 -3التخ�ص�ص:وله �ست م�ستويات:
�أ -اللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها ب -اللغة االجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها ج-
ريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها د -املرحلة الأ�سا�سية الأوىل هـ -تعليم الرتبية الإ�سالمية
و -تعليم االجتماعيات
 -4املعدل اجلامعي :وله ثالثة م�ستويات
�أ -جيد جداً ب -جيد ج -مقبول
ب -املتغري التابع ،)Dependent variable( :ويتمثل يف ا�ستجابة �أفراد جمتمع
الدرا�سة على قيا�س امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة
مبركز بيت �ساحور الدرا�سي يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية والدرجة الكلية

املعاجلة اإلحصائية:
ح�سب معامل الثبات كرونباخ �ألفا للتحقق من �صدق الأداة الإح�صائي وثباتها كما
�أوجدت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لإجابات جمتمع
الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة ،وذلك �ضمن برنامج الرزم الإح�صائية (.)SPSS

نتائج الدراسة ومناقشتها :
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:
ما درجة امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة
مبركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية؟
ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية للإجابة
عن ال�س�ؤال ،وقد اعتمد التدريج ح�سب مقيا�س ليكرت اخلما�سي (كبرية جداً=  ،5كبرية = ،4
متو�سطة=  ،3قليلة =  ،2قليلة جداً=  ،) 1ومن �أجل تف�سري النتائج اعتمدت املتو�سطات �آالتية:
 1.79قليلة ج��دا  2.59-1.80،قليلة  3.39-2.6،م��ت��و���س��ط��ة4.19-3.4،
كبرية 5-4.2،كبرية جداً .
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اجلدول ()2

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الأول (م�شكالت تتعلق ب�إدارة اجلامعة)
الرقم

العبارة

2

قلة متابعة �إدارة اجلامعة مل�شكالت الرتبية العملية
للطلبة يف املدار�س.
نادراً ما تعقد �إدارة اجلامعة ور�ش عمل للطالب قبل
االنخراط بالتطبيق العملي يف الرتبية العملية.
قلة االجتماعات التي تعقدها �إدارة اجلامعة مع الطلبة
قبل مبا�رشة التطبيق العملي يف املدار�س.
قلة متابعة �إدارة اجلامعة لل�شكوى التي تر�سل �إليها
ورقيا �أو عرب الربيد االلكرتوين حلل امل�شكالت التي يعاين
منها الطالب مع م�رشفه الأكادميي.
قلة االجتماعات التي تعقدها �إدارة اجلامعة بني
الطالب  /املعلم واملعلم املتعاون ومدير املدر�سة.
نادراً ما تطلع �إدارة اجلامعة الطالب على الأبحاث العملية
املن�شورة يف املجالت والتي تتعلق بالرتبية العملية
قلة الزيارات امليدانية التي تقوم بها �إدارة اجلامعة
لتفقد �أو�ضاع طلبة الرتبية العملية يف املدار�س.
عدم تقدمي �إدارة اجلامعة حلوال للم�شكالت التي يعر�ضها
الطالب  /املعلم عليها يف التطبيق العملي.
ندرة متابعة �إدارة اجلامعة لعملية توزيع الطلبة ح�سب
قربهم من املدار�س التي يتدربون بها.
قلة ت�شجيع �إدارة اجلامعة للطالب على االطالع على
الأفالم التعليمية التي �أعدتها جامعة القد�س املفتوحة
يف �صفحتها االلكرتونية.
الدرجة الكلية

10
1
6
4
8
3
5
7
9

أقصى درجة لالستجابة  5درجات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

4.00

0.00

كبرية

3.50

1.51

كبري

3.00

0.00

متو�سطة

3.00

2.02

متو�سطة

2.50

1.51

قليلة

2.50

1.51

قليلة

2.00

1.01

قليلة

2.00

1.01

قليلة

2.00

1.01

قليلة

2.00

1.01

قليلة

2.65

0.35

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )2أن �أكرث امل�شكالت هي( :قلة متابعة �إدارة اجلامعة مل�شكالت
الرتبية العملية للطلبة يف املدار�س) مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.00تلتها الفقرة (نادراً ما تعقد
�إدارة اجلامعة ور�ش عمل للطالب قبل االنخراط بالتطبيق العملي يف الرتبية العملية) مبتو�سط
املهمات امللقاة على �إدارة اجلامعة من متابعة اللقاءات
( .)3.50ويعزو الباحث ذلك �إىل
َّ
الأكادميية لأع�ضاء هيئة التدري�س ،والإعداد لالمتحانات الن�صفية والنهائية ،بالإ�ضافة �إىل
ح�ضور االجتماعات والندوات وامل�ؤمترات وور�ش العمل ،والأعمال الإدارية التي ت�أخذ وقت ًا
كبرياً من �إدارة اجلامعة ،وقد كانت �أقل الفقرات موافقة هي (:قلة ت�شجيع �إدارة اجلامعة
للطالب على االطالع على الأفالم التعليمية التي �أعدتها جامعة القد�س املفتوحة يف �صفحتها
االلكرتونية) مبتو�سط مقداره ( )2.00وبلغت الدرجة الكلية ( ،)2.65ويعزو الباحث ذلك �إىل
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اهتمام برنامج الرتبية يف رئا�سة اجلامعة والفرع بالأفالم التعليمية التي تع ُّد �رضورية
حل�ضور الطلبة لها حتى يكت�سب الطالب خربة قبل املبا�رشة يف االنخراط يف التطبيق العملي.

اجلدول ()3
الرقم

العبارة

1
2
4

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
1.01
2.00
0.00
2.00
1.01
2.00

الدرجة

منع الطالب /املعلم من االختالط باملعلمني يف املدر�سة.
معاملة الطالب  /املعلم بفوقية وتعال ك�أنه طالب يف
مدر�سة.
ال يوفر مكان ًا منا�سب ًا للطالب  /املعلم للجلو�س فيه.
قلة االجتماعات التي يعقدها مع الطالب  /املعلم واملعلم
املتعاون ملناق�شة �سري التطبيق العملي يف املدر�سة.
نادراً ما يتابع اخلطة الدرا�سية التي يعدها الطالب/املعلم.

2.00

1.01

قليلة

2.00

1.01

قليلة

3

ي�شكك يف القدرات العملية للطالب /املعلم يف املدر�سة.

1.50

0.50

قليلة جدا

5

يعرف الطالب /املعلم بالأنظمة والقوانني املدر�سية.
ال ّ
ميتنع عن ح�ضور ح�صة توجيهية للطالب  /املعلم
بحجة �أنه م�شغول دائماً.
مينع الطالب  /املعلم يف املدر�سة من ا�ستعارة الكتب
امل�ساعدة له.
ندرة اطالعه على دفرت التح�ضري.
يفتعل امل�شكالت يف املدر�سة مع الطالب  /املعلم لرتك
املدر�سة.
دائم ال�شكوى واالنتقاد للح�صة التي ي�رشحها الطالب /
املعلم يف املدر�سة.
مينع الطالب  /املعلم من ا�ستخدام الأجهزة املوجودة
يف املدر�سة (كمبيوتر ،بروجكرت )....،بحجة �أنها تتعر�ض
للك�رس والتلف.
يختلق الأعذار دائما يف املدر�سة حتى ال ي�ساعد الطالب
 /املعلم يف املدر�سة.
يتذمر من ا�ستقبال الطلبة  /املعلمني يف املدر�سة ب�سبب
كرثة عددهم.
مينع الطالب  /املعلم من دخول املخترب يف املدر�سة
خوف ًا على �أدوات املخترب.
قلة متابعته حل�ضور وغياب الطالب  /املعلم يف
املدر�سة.
قلة اهتمامه ب�إنهاء الطالب  /املعلم املدة الزمنية
للتدريب (� ) 120ساعة.
الدرجة الكلية

1.50

0.50

قليلة جدا

1.50

0.50

قليلة جدا

1.50

0.50

قليلة جدا

1.50

0.50

قليلة جدا

1.00

0.00

قليلة جدا

1.00

0.00

قليلة جدا

1.00

0.00

قليلة جدا

1.00

0.00

قليلة جدا

1.00

0.00

قليلة جدا

1.00

0.00

قليلة جدا

1.00

0.00

قليلة جدا

1.00

0.00

قليلة جدا

1.42

0.08

قليلة جدا

17
18

7
13
16
6
8
9
10
11
12
14
15

أقصى درجة لالستجابة  5درجات
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قليلة
قليلة
قليلة
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يت�ضح من اجلدول ( )3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
الطلبة على كل فقرة من فقرات املحور الثاين وعلى جمموع فقراته� ،أنه ال يوجد م�شكالت
حادة تواجه الطلبة /املعلمني �أثناء التطبيق امليداين يف هذا املحور؛ �إذ بلغت الدرجة الكلية
( ،)1 .42ويعزو الباحث ذلك �إىل ح�سن التن�سيق بني الفرع التعليمي ،ومديرية الرتبية يف
اختيار املدار�س املتعاونة التي يتدرب فيها الطلبة ،بالإ�ضافة �إىل اهتمام مدير املدر�سة،
وتذليل كل امل�شكالت التي تعوق التدريب امليداين للطالب /املعلم ،وقد يعود ذلك �إىل
الوعي التام لدى مديري املدار�س مبدى �أهمية الرتبية العملية ودور املدير فيها ،وتتفق
هذه الدرا�سة جزئي ًا مع درا�سة �أبو منرة وغامن ( )2007من حيث �أنه ال توجد م�شكالت حادة
تواجه الطلبة /املعلمني امللتحقني بربنامج الرتبية من �إدارة املدر�سة ،وتتعار�ض هذه
الدرا�سة جزئي ًا مع درا�سة حزبون ( )2008التي �أ�شارت �إىل �أن ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة
مل�شكالت الرتبية العملية كانت متو�سطة ب�شكل عام.

اجلدول ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثالث (م�شكالت تتعلق
باملعلم املتعاون)
الرقم

العبارة

16

يقلل من �أهمية الأن�شطة ال�صفية التي ينفذها
الطالب /املعلم يف احل�صة.
قلة متابعة توظيف الطالب /املعلم لل�سبورة يف احل�صة
ال�صفية.
يقاطع الطالب /املعلم با�ستمرار يف �أثناء ال�رشح يف احل�صة
الدرا�سية.
يقلل من �أهمية الأهداف ال�سلوكية التي ي�صوغها
الطالب /املعلم يف دفرت التح�ضري.
يقلل من �أهمية ربط الطالب /املعلم املنهاج بالبيئة
الفل�سطينية.
قلة اهتمامه بالتقومي التكويني واخلتامي للح�صة
ال�صفية.
ال ي�سمح للطالب  /املعلم با�ستخدام الو�سائل التي
�أعدها الطالب /املعلم.
يعيق مرحلة التدريب للطالب /املعلم بحجة حر�صه
على �إنهاء املنهاج.
نادر ما يقدم الإر�شادات ال�صحيحة يف �إعداد الدرو�س.

17
1
15
18
19
20
4
8
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املتو�سط
االنحراف الدرجة
احل�سابي املعياري
2.50

1.51

قليلة

2.50

0.50

قليلة

2.00

1.01

قليلة

2.00

1.01

قليلة

2.00

1.01

قليلة

2.00

1.01

قليلة

2.00

1.01

1.50

0.50

1.50

0.50

قليلة
قليلة
جدا
قليلة
جدا
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11
13
14
2
3
5
6
7
9
10
12

يقلل من �أهمية اخلطط العالجية التي يعدها الطالب
 /املعلم.
نادراً ما يو�ضح للطالب /املعلم نظام التقومي يف
املدر�سة.
يقلل من �أهمية الأ�سئلة التي تثري مهارات التفكري
العليا التي يطرحها الطالب /املعلم يف احل�صة.
يخطئ الطالب  /املعلم �أمام الطلبة يف احل�صة.
مينع الطالب /املعلم من احلديث مع طلبة املدر�سة
خارج ال�صف.
يقدم �أفكاراً �سلبية عن الطالب /املعلم �أمام طلبة املدر�س
ومديرها.
يتذمر من تدريب الطالب  /املعلم ب�سبب ان�شغاله
مبهام كثرية يف املدر�سة.
مينع الطالب /املعلم من االطالع على الأعمال الكتابية
اخلا�صة به مثل (دفاتر التح�ضري � ،أوراق العمل)
يقلل من �أهمية الو�سائل التي ي�صممها الطالب /املعلم يف
املدر�سة.
يقلل من �أهمية �أوراق العمل التي يعدها الطالب /املعلم.
يقلل من طرق معاجلة الطالب /املعلم لإدارة ال�صف
يف احل�صة.
الدرجة الكلية

أقصى درجة لالستجابة  5درجات

1.50

0.50

1.50

0.50

1.50

0.50

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.53

0.18

قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا

يت�ضح من اجلدول ( )4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
الطلبة على كل فقرة من فقرات املحور الثالث ،وعلى جمموع فقراته �أنه ال يوجد م�شكالت
حادة تواجه الطلبة /املعلمني �أثناء التطبيق العملي يف هذا املحور؛ �إذ بلغت الدرجة الكلية
( )1.53قليلة جداً  ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن املعلم املتعاون تناط به م�س�ؤولية كبرية يف
م�ساعدة الطالب /املعلم يف تدريبه ،وتطوير مهنيته النخراطه مبهنة التدري�س ،ويحر�ص
على ذلك من �أجل �إعطاء انطباع �إيجابي عن مدى �أدائه يف املدر�سة �أمام املدير وامل�رشف،
وتتفق هذه الدرا�سة جزئي ًا مع درا�سة �أبو منرة وغامن ( )2007التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد
م�شكالت حادة تواجه الطلبة املعلمني �أثناء التطبيق العملي فيما يتعلق باملعلم املتعاون،
وتتعار�ض جزئي ًا مع درا�سة العمايرة ( ،)2003التي �أ�شارت �إىل وجود م�شكلة حادة تواجه
الطلبة فيما يتعلق بدور املعلم املتعاون «م�رشف الزيارات ال�صفية» ،وتتعار�ض كذلك مع
درا�سة ملينيك (، )Melnick,1993التي �أ�شارت �إىل اهتمام املعلم املتعاون بتزويد الطلبة
بالتغذية الراجعة فقط .
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املشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في جامعة القدس املفتوحة/
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مركز بيت ساحور الدراسي في التطبيق العملي ملقرر التربية العملية

اجلدول ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال الرابع (م�شكالت تتعلق
بامل�رشف الأكادميي)
الرقم

العبارة

4

املتو�سط
االنحراف الدرجة
احل�سابي املعياري
 1.51كبرية
3.50

يبني �سلبيات الطالب  /املعلم �أمام مدير املدر�سة.
يركز على ال�سلبيات �أكرث من االيجابيات عند تقدمي
التغذية الراجعة للطالب /املعلم.
�ضعف االت�صال والتوا�صل مع الطالب  /املعلم �أثناء
فرتة التدريب امليداين يف املدر�سة.
يعتمد ب�شكل كبري يف تقومي الطالب /املعلم على
تقومي مدير املدر�سة.
ال يعقد اجتماع ًا حت�ضريي ًا مع الطالب  /املعلم.
نادراً ما يتقبل وجهة نظر الطالب  /املعلم.
يحمل الطالب /املعلم م�س�ؤولية الفو�ضى التي حتدث
يف غرفة ال�صف.
نادراً ما ي�شجع الطالب  /املعلم على االطالع على
الأفالم التعليمية للإفادة منها.

3.50

1.51

كبرية

3.00

0.00

كبرية

2.50

1.51

قليلة

2.50
2.50

0.50
0.50

قليلة
قليلة

2.50

1.51

قليلة

2.00

1.01

قليلة

10

يركز على الأمور العامة التي لي�س لها عالقة
بالتدريب �أثناء اجتماعه مع الطالب /املعلم.

2.00

1.01

قليلة

15

يعتمد على م�ستوى الطالب الأكادميي يف اجلامعة
عند تقوميه لأداء الطالب /املعلم.

2.00

0.00

قليلة

16

ي�سبب للطالب  /املعلم �أثناء زيارته التوتر والقلق.

2.00

1.01

قليلة

18

يت�أخر كثرياً عن الزيارتني التوجيهية والإ�رشافية.

2.00

0.00

قليلة

22

نادراً ما ي�ستمع لل�شكاوى التي يقدمها الطالب /
املعلم حول معيقات التطبيق العملي يف املدر�سة.
قلة اهتمامه ب�أهمية الأهداف ال�سلوكية التي
ي�صوغها الطالب  /املعلم يف دفرت التح�ضري.

2.00

1.01

قليلة

1.50

0.50

19

يتجاهل الأعمال الكتابية للطالب  /املعلم.

1.50

0.50

12
17
1
2
3
21
7

5
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قلة اهتمامه مب�ساعدة الطالب /املعلم يف مواجهة
املواقف احلرجة يف التدري�س.
قلة الإر�شادات والتوجيهات املوجهة �إىل الطالب /
املعلم فيما يتعلق بالتطبيق العملي للرتبية العملية.
يركز على الأ�سئلة العادية التي يطرحها الطالب /
املعلم يف احل�صة.
نادرا ما يعلم الطالب /املعلم مبوعد الزيارتني
التوجيهية والإ�رشافية.
ينتقد �سلوك الطالب/املعلم �أمام مدير املدر�سة
واملعلم املتعاون.

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

14

يحدد للطالب /املعلم املدر�سة التي �سيتدرب بها.

1.00

0.00

20

يقاطع الطالب /املعلم يف �أثناء �رشح احل�صة.

1.00

0.00

1.91

0.14

6
8
9
11
13

الدرجة الكلية
أقصى درجة لالستجابة  5درجات

قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة
جدا
قليلة

يت�ضح من اجلدول (� )5أن �أكرث امل�شكالت هي( :يبني �سلبيات الطالب املتدرب �أمام مدير
املدر�سة) مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.50ويعزو الباحث ذلك �إىل قلة اخلربة لدى امل�رشف يف كيفية
مناق�شة الطالب /املعلم بعد انتهاء احل�صة دون تواجد مدير املدر�سة ،ورمبا يعود ذلك لعدم
توافر غرفة خا�صة ملناق�شة امل�رشف الطالب /املعلم بعد انتهاء احل�صة ،يليها الفقرة يركز على
ال�سلبيات �أكرث من الإيجابيات عند تقدمي التغذية الراجعة مبتو�سط ( ،)3.50ويعزو الباحث ذلك
�إىل تركيز امل�رشف على جتنب الطالب /املعلم لهذه الأخطاء التي يقع بها م�ستقب ًال يف مهنة
التعليم ،ويليه �ضعف االت�صال والتوا�صل مع الطالب /املعلم �أثناء فرتة التدريب امليداين يف
املدر�سة مبتو�سط ( ، )3.00ويعزو الباحث ذلك �إىل ال�ضعف يف التن�سيق من امل�رشف ،ورمبا
يعود ذلك لكرثة الأعباء الأكادميية امللقاة على عاتقه  .وتتعار�ض هذه الدرا�سة جزئيا مع
درا�سة حزبون ( )2008التي �أ�شارت �إىل �أن ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة مل�شكالت الرتبية
العملية كانت بدرجة متو�سطة ،كما تتعار�ض جزئي ًا مع درا�سة العمايرة ( )2003التي �أ�شارت
�إىل وجود م�شكالت حادة تواجه الطلبة يف �أثناء التطبيق العملي تعود �إىل امل�رشف «م�رشف
الزيارة ال�صفية» ،كما تتعار�ض مع درا�سة �سليك ( )Slick,1995التي �أ�شارت �إىل وجود �ضغوط
نف�سية كبرية على امل�رشفني اجلامعني تعيقهم عن القيام بواجباتهم على �أكمل وجه.
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اجلدول()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال اخلام�س (م�شكالت تتعلق
بالطالب املتدرب)
املتو�سط
االنحراف الدرجة
العبارة
الرقم
احل�سابي املعياري
كبرية
0.00
 7عجز الطالب /املعلم يف توزيع الزمن يف احل�صة4.00 .
 12يفتقد الطالب /املعلم القدرة على
 1.01متو�سطة
احلديثة .تطبيق الأ�ساليب 3.07
الرتبوية
�ضعف الطالب  /املعلم يف توظيف الأمثلة
10
 1.01متو�سطة
3.00
املنا�سبة يف احل�صة.
 8قلة اخلربة لدى الطالب /املعلم يف �إعداد
 0.50متو�سطة
الو�سائل 2.50
التعليمية املنا�سبة للأهداف ال�سلوكية.
�ضعف توافق املادة النظرية مع واقع التطبيق
2
قليلة
0.00
2.00
العملي يف املدر�سة.
 4قلة توفر املواد التعليمية الالزمة
قليلة
1.01
للطالب/املعلم 2.00
يف �أثناء التطبيق العملي يف املدر�سة.
 6وجود عدد كبري من الطلبة /املعلمني يف
قليلة
1.01
املدار�س.املدر�سة 2.00
الواحدة للعدد املحدود من
قلة امتالك الطالب /املعلم املهارات املنا�سبة
قليلة
1
0.50
1.50
للتعامل مع املواقف ال�صعبة يف احل�صة.
جدا
قليلة
0.50
1.50
قلة جودة فرتة التدريب يف ف�صل درا�سي واحد.
5
جدا
 9يفتقر الطالب /املعلم �إىل
قليلة
0.50
ترتيب ال�سبورة بال�شكل 1.50
املنا�سب.
جدا
 11عجز الطالب /املعلم يف اختتام احل�صة بال�شكل
قليلة
0.50
1.46
ال�صحيح.
جدا
ال يتوافق الطلبة /املعلمني
قليلة
3
0.00
للمدر�سة.مع املوقع اجلغرايف 1.00
جدا
2.13

الدرجة الكلية
أقصى درجة لالستجابة  5درجات
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0.09

قليلة
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يت�ضح من اجلدول (� )6أن �أكرث امل�شكالت هي( :عجز الطالب املتدرب يف توزيع الزمن يف
احل�صة) ،مبتو�سط ح�سابي( )4.00بدرجة كبرية ،وقد يعزو الباحث ذلك �إىل �أن فرتة التطبيق
العملي ملقرر الرتبية العملي (� )120ساعة غري كافية لإك�سابه خربة عملية يف تق�سيم الزمن
يف احل�صة؛ �إذ � ّإن الطالب يف جامعة القد�س املفتوحة يطبق الرتبية العملية مرة واحدة يف
ال�سنة الرابعة ،واجلامعات الأخرى تطبقها يف ال�سنتني الثالثة والرابعة ،ورمبا يعود ذلك
�إىل قلة اهتمام املعلم املتعاون وامل�رشف يف تدريب الطالب على توزيع الزمن يف احل�صة،
تليها الفقرة( :يفتقد الطالب املتدرب القدرة على تطبيق الأ�ساليب الرتبوية احلديثة) مبتو�سط
( )3.07بدرجة متو�سطة ،وتليها�( :ضعف الطالب املتدرب يف توظيف الأمثلة املنا�سبة يف
احل�صة) مبتو�سط ( ،) 3.00بدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل وجود مقرر تربية عملية
كاف الكت�ساب الطالب
واحد لطلبة كلية الرتبية للتطبيق العملي على �أر�ض الواقع ،وهو غري ٍ
خربة كافية يف تطبيق الأ�ساليب الرتبوية التي در�سها على مدار �أربع �سنوات ،بينما الدرجة
الكلية قليلة جداً ،وتتفق هذه الدرا�سة جزئيا مع درا�سة هيلني( )Helen,1994التي �أ�شارت
�إىل �أن الطلبة /املعلمني يرون �أنف�سهم معلمني �أكرث من كونهم طلبة يف مرحلة التدريب،
وتتعار�ض مع درا�سة يون�س ( )2007التي �أ�شارت �إىل �أن الطلبة ال يقومون بالتخطيط للدر�س
يف �أثناء درا�ستهم مل�ساقات برنامج الرتبية ،وتتعار�ض جزئيا مع درا�سة اخلري�شا و�آخرون
( ،)2010التي �أ�شارت �إىل �أنه من �أهم ال�صعوبات التي تواجه الطلبة /املعلمني ازدحام
ال�صفوف الدرا�سية ،وبعد املدار�س املتعاونة عن مناطق �سكن الطلبة /املعلمني.

اجلدول()7
ترتيب املجاالت تنازلياً ح�سب املتو�سطات احل�سابية
املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

م�شكالت تتعلق ب�إدارة اجلامعة

2.65

0.35

متو�سطة

م�شكالت تتعلق بالطالب  /املعلم

2.13

0.09

قليلة

م�شكالت تتعلق بامل�رشف الأكادميي

1.91

0.14

قليلة

م�شكالت تتعلق باملعلم املتعاون

1.53

0.18

قليلة جدا

م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة

1.42

0.08

قليلة جدا
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يت�ضح من اجلدول (� )7أن �أكرث املجاالت هي :م�شكالت تتعلق ب�إدارة اجلامعة مبتو�سط
ح�سابي  ،2.65تليها م�شكالت تتعلق بالطالب  /املعلم مبتو�سط  ،2.13وقد كانت �أقل
املجاالت موافقة هي :م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة مبتو�سط مقداره . 1.42

ال�س�ؤال الثاين:
هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة
الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة مبركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر
الرتبية العملية تعزى �إىل متغري اجلن�س.
وللإجابة عن ه��ذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية
للم�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة/مركز بيت �ساحور
يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري اجلن�س كما يف اجلدول (.)8

اجلدول()8
املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف
جامعة القد�س املفتوحة مبركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية
تعزى �إىل متغري اجلن�س.
املجال
م�شكالت تتعلق ب�إدارة اجلامعة
م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة
م�شكالت تتعلق باملعلم املتعاون
م�شكالت تتعلق بامل�رشف
الأكادميي
م�شكالت تتعلق بالطالب املتدرب
الدرجة الكلية

اجلن�س

العدد

ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى
ذكر
�أنثى

15
39
15
39
15
39
15
39
15
39
15
39
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املتو�سط
احل�سابي
2.63
2.66
1.41
1.42
1.54
1.52
1.90
1.91
2.11
2.13
1.82
1.83

االنحراف
املعياري
0.36
0.35
0.09
0.08
0.18
0.18
0.14
0.14
0.08
0.09
0.05
0.04
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ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )8إىل �أنه ال يوجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية
للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة/
مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري اجلن�س ،وميكن
الإ�شارة �إىل �أن منط التعليم املفتوح يف جامعة القد�س املفتوحة يتيح للطالب والطالبة
وللقاءات مع م�رشف الرتبية العملية ،وقيام امل�رشف بتذليل كافة
جما ًال كبريا لال�ستف�سار
ٍ
ال�صعوبات التي يواجهها الطلبة يف التطبيق العملي جلعل الذكر والأنثى قادرين على حل
امل�شكالت التي تواجههم يف التطبيق العملي؛ �إذ �أعطى املجتمع الفل�سطيني للأنثى فر�صة
اجتماعية للتعامل مع املجتمع املحيط بها (جمتمع امل�ؤ�س�سة التعليمية) مما �أزال الفروق
بني الذكر والأنثى يف التفريق بني الدور االجتماعي واملهني للأنثى ،وتتفق هذه الدرا�سة
جزئي ًا مع درا�سة «اخلري�شا و�آخرون» ( )2010التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات �صعوبات الرتبية العملية تعزى �إىل متغري اجلن�س،وتتفق جزئي ًا
مع درا�سة القا�سم ( )2007التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
�إىل اجلن�س ،كما تتفق جزئي ًا مع درا�سة �أبو منرة وغامن ( )2007التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد
فروق يف وجهة نظر الأطراف املتعاونة نحو امل�شكالت التي تواجه الطلبة /املعلمني تعزى
�إىل متغري اجلن�س ،وتتعار�ض هذه الدرا�سة جزئي ًا مع درا�سة �شاهني( )2010التي �أ�شارت
�إىل وجود فروق يف الداللة الإح�صائية بني اجلن�سني من حيث امل�شكالت التي تواجههم يف
التطبيق العملي يف م�شكالت الرتبية العملية تعزى �إىل متغري اجلن�س ،وتتعار�ض جزئي ًا
مع درا�سة حزبون ( )2008التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�شكالت
الرتبية العملية تعزى �إىل متغري اجلن�س ،وتتعار�ض جزئيا مع درا�سة الرم�ضان ( )2005
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري اجلن�س ،وتتعار�ض
جزئي ًا مع درا�سة العمايرة ( )2003التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
الذكور والإناث.

ال�س�ؤال الثالث:
هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة
الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر
الرتبية العملية تعزى �إىل متغري احلالة االجتماعية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت
التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة مبركز بيت �ساحور يف التطبيق
العملي ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري للحالة االجتماعية كما يف اجلدول (.)9
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اجلدول ()9

املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف
جامعة القد�س املفتوحة مبركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية
تعزى �إىل متغري احلالة االجتماعية.
االنحراف
املتو�سط
للحالة
املحاور
املعياري
االجتماعية العدد احل�سابي
0.35
2.63
32
�أعزب
م�شكالت تتعلق ب�إدارة اجلامعة
0.36
2.68
22
متزوج
0.08
1.41
32
�أعزب
م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة
0.08
1.42
22
متزوج
0.18
1.54
32
�أعزب
م�شكالت تتعلق باملعلم
املتعاون
0.18
1.51
22
متزوج
0.14
1.90
32
�أعزب
م�شكالت تتعلق بامل�رشف
الأكادميي
0.14
1.92
22
متزوج
0.09
2.14
32
�أعزب
م�شكالت تتعلق بالطالب
املتدرب
0.09
2.12
22
متزوج
0.04
1.83
32
�أعزب
الدرجة الكلية
0.05
1.83
22
متزوج
يت�ضح من اجلدول (� )9إىل �أنه ال يوجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية
للم�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف
التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري احلالة االجتماعية ،ويعزو الباحث ذلك
�إىل مدى اهتمام الطالب /املعلم والطالبة /املعلمة الأعزب واملتزوج بالتطبيق العملي للرتبية
العملية ،ومتابعة امل�شكالت كافة التي تواجههم يف امليدان ،وحلها بالتعاون مع امل�رشف ،مما
يجعل لكل منهما االهتمام يف �إثبات قدراته ومهاراته يف التطبيق العملي لهذا املقرر.

ال�س�ؤال الرابع:
هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة
الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر
الرتبية العملية تعزى �إىل التخ�ص�ص؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت
التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف
التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري للتخ�ص�ص كما يف اجلدول (.)10
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اجلدول()10
املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س
املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص.
العدد املتو�سط االنحراف
التخ�ص�ص
املجال
احل�سابي املعياري
0.31
2.86
6
اللغة العربية و�أ�ساليب التدري�س
0.40
2.77
4
اللغة االجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها
م�شكالت
0.36
2.63
14
املرحلة الأ�سا�سية الأوىل
تتعلق ب�إدارة
0.40
2.65
6
تعليم الرتبية الإ�سالمية
اجلامعة
0.35
2.56
17
تعليم االجتماعيات
0.37
2.70
7
ريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها
0.07
1.47
6
اللغة العربية و�أ�ساليب التدري�س
0.10
1.44
4
اللغة االجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها
م�شكالت
0.09
1.41
14
املرحلة الأ�سا�سية الأوىل
تتعلق مبدير
0.10
1.42
6
تعليم الرتبية الإ�سالمية
املدر�سة
0.08
1.40
17
تعليم االجتماعيات
0.09
1.43
7
ريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها
0.16
1.42
6
اللغة العربية و�أ�ساليب التدري�س
0.20
1.47
4
اللغة االجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها
م�شكالت
0.18
1.53
14
املرحلة الأ�سا�سية الأوىل
تتعلق باملعلم
0.20
1.53
6
تعليم الرتبية الإ�سالمية
املتعاون
0.18
1.57
17
تعليم االجتماعيات
0.19
1.50
7
ريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها
0.12
1.99
6
اللغة العربية و�أ�ساليب التدري�س
0.16
1.95
4
اللغة االجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها
م�شكالت
0.14
1.90
14
املرحلة الأ�سا�سية الأوىل
تتعلق
بامل�رشف
0.16
1.91
6
تعليم الرتبية الإ�سالمية
الأكادميي
0.14
1.88
17
تعليم االجتماعيات
0.15
1.93
7
ريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها
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العدد املتو�سط االنحراف
التخ�ص�ص
املجال
احل�سابي املعياري
0.11
2.07
6
اللغة العربية و�أ�ساليب التدري�س
0.08
2.08
4
اللغة االجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها
م�شكالت
0.06
2.13
14
املرحلة الأ�سا�سية الأوىل
تتعلق
بالطالب
0.13
2.15
6
تعليم الرتبية الإ�سالمية
املتدرب
0.10
2.15
17
تعليم االجتماعيات
0.11
2.12
7
ريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها
0.03
1.85
6
اللغة العربية و�أ�ساليب التدري�س
0.05
1.84
4
اللغة االجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها
0.05
1.83
14
املرحلة الأ�سا�سية الأوىل
الدرجة الكلية
0.05
1.83
6
تعليم الرتبية الإ�سالمية
0.04
1.82
17
تعليم االجتماعيات
0.05
1.84
7
ريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها
يت�ضح من اجلدول (� )10إىل �أنه ال يوجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية
للم�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور
يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص ،ويعزو الباحث ذلك �إىل
طبيعة خطة التدري�س والتدريب املنا�سبة جلميع التخ�ص�صات للطلبة ،و�إىل ت�شابه الظروف
وامل�س�ؤوليات يف التطبيق العملي مما ذلل امل�شكالت التي تواجههم ،ورمبا يعود �إىل مدى
ر�ضا الطلبة عن طرق الإ�رشاف املوجهة من امل�رشف واملعلم املتعاون ومدير املدر�سة يف
�إجناح التطبيق العملي بغ�ض النظر عن تخ�ص�ص الطالب /املعلم ،وتتفق هذه الدرا�سة جزئي ًا
مع درا�سة (اخلري�شا و�آخرون) ( )2010التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات �صعوبات الرتبية العملية ،وتتفق – �أي�ض ًا  -مع درا�سة الرم�ضان ()2005
التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية ترجع �إىل �أثر التخ�ص�ص  ،وتتفق
جزئيا مع درا�سة العمايرة (  )2003التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني طلبة تخ�ص�ص معلم �صف وتخ�ص�ص معلم جمال عربي من حيث �شدة امل�شكالت التي
تواجههم �إثناء التطبيق العملي ،وتتعار�ض هذه الدرا�سة جزئي ًا مع درا�سة �شاهني( )2010
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق �ضمن تخ�ص�ص الريا�ضيات واللغة العربية ،وتتعار�ض جزئي ًا
مع درا�سة القا�سم ( )2007التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل
تخ�ص�ص الطالب /املعلم ل�صالح الرتبية االبتدائية واللغة العربية.
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ال�س�ؤال اخلام�س:

هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة
الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر
الرتبية العملية تعزى �إىل املعدل الرتاكمي؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي
تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق
العملي ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري للمعدل الرتاكمي كما يف اجلدول(.)11

اجلدول ()11
املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف
جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية
تعزى �إىل متغري املعدل الرتاكمي.
املحاور
م�شكالت تتعلق ب�إدارة اجلامعة
م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة
م�شكالت تتعلق باملعلم
املتعاون
م�شكالت تتعلق بامل�رشف
الأكادميي
م�شكالت تتعلق بالطالب
املتدرب
الدرجة الكلية

املعدل
الرتاكمي
جيد جدا
جيد
مقبول
جيد جدا
جيد
مقبول
جيد جدا
جيد
مقبول
جيد جدا
جيد
مقبول
جيد جدا
جيد
مقبول
جيد جدا
جيد
مقبول
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العدد
7
42
5
7
42
5
7
42
5
7
42
5
7
42
5
7
42
5

املتو�سط
احل�سابي
2.65
2.69
2.30
1.42
1.43
1.33
1.53
1.50
1.70
1.91
1.92
1.77
2.13
2.12
2.20
1.83
1.83
1.79

االنحراف
املعياري
0.38
0.35
0.00
0.09
0.08
0.00
0.19
0.18
0.00
0.15
0.14
0.00
0.11
0.09
0.05
0.04
0.04
0.01
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يت�ضح من اجلدول (� )11أنه ال يوجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية
للم�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة /مركز بيت �ساحور
يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية تعزى �إىل متغري املعدل الرتاكمي ،ويعزو الباحث
ذلك �إىل جودة التدريب العايل واملتابعة امل�ستمرة والتخطيط املن�سق الذي يتلقاه الطلبة/
املعلمون من امل�رشف واملعلم املتعاون ومدير املدر�سة،وكلها تعمل على تذليل ال�صعوبات
التي يواجهونها ،ورمبا يعود �إىل مدى اهتمام الطلبة /املعلمني ذوي املعدالت (جيد جداً،
وجيد ،ومقبول) بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم يف تنفيذ التطبيق العملي ملقرر الرتبية
العملية على �أكمل وجه ،وتتعار�ض هذه الدرا�سة جزئي ًا مع درا�سة م�صلح ( )2011التي
�أ�شارت �إىل وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية يف املعدل ل�صالح جيد.

ملخص ألهم النتائج:
لقد ك�شفت الدرا�سة عن كثري من امل�شكالت التي تواجه الطلبة  /املعلمني يف �أثناء
التطبيق العملي التي كان من �أهمها:
 قلة متابعة �إدارة اجلامعة مل�شكالت الرتبية العملية للطلبة يف املدار�س التي احتلتاملرتبة الأوىل من تلك امل�شكالت.
 قلة عقد ور�ش العمل من �إدارة اجلامعة للطالب /املعلم قبل انخراطه يف التطبيق العملي. تركيز امل�رشف الأكادميي على ال�سلبيات عند تقدمي التغذية الراجعة للطالب  /املعلموخا�صة تلك التي تكون �أمام مدير املدر�سة.
 �ضعف توا�صل امل�رشف الأكادميي مع الطالب /املعلم يف �أثناء فرتة التدريب. -قلة قدرة الطالب يف �إدارة وقت احل�صة من خالل توزيع الزمن املنا�سب على �إجراءات الدر�س.

توصيات الدراسة ومقرتحاتها:
�أوالً -التو�صيات:
1 .1تكثيف عقد ور�ش العمل من قبل �إدارة اجلامعة للطلبة لتو�ضيح �أدوار الإطراف امل�شاركة
يف الرتبية العملية قبل انخراطهم يف التطبيق العملي للرتبية العملية.
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2 .2عقد اجتماعات ف�صلية من قبل �إدارة اجلامعة مع مديري املدار�س وامل�رشفني
الأكادمييني ملناق�شة �سري برنامج الرتبية العملية يف املدار�س ،وتذليل امل�شكالت التي
تواجه الطلبة /املعلمني �أثناء التطبيق العملي لهم يف تلك املدار�س.
 3 .3تكليف �إدارة اجلامعة للم�ساعد الأكادميي �أو الإداري ملتابعة الطلبة  /املعلمني يف
املدار�س حلل امل�شكالت التي تعوق التطبيق العملي ،وزيادة التوا�صل الفعال بينه وبني
الطلبة /املعلمني.
4 .4عقد م�ؤمترات علمية للم�رشفني على الرتبية العملية ملناق�شة امل�شكالت التي تواجه
الطلبة يف التطبيق العملي ملقرر الرتبية العملية يف املدار�س.
5 .5عقد لقاءات م�ستمرة بني �إدارة اجلامعة وامل�رشفني الأكادمييني لتو�ضيح �إجراءات
تقومي الطالب /املعلم بالطرق احلديثة التي ت�ستلزم ت�شجيع الطالب /املعلم لتحليل
وت�أمل ممار�سات يف �أثناء التطبيق العملي والرتكيز على االيجابيات قدر الإمكان.

ثانياً -املقرتحات:
� -1إجراء درا�سة حول امل�شكالت التي يواجهها الطالب /املعلم يف التطبيق العملي يف
فروع جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر امل�رشفني ومديري املدار�س.
� -2إجراء درا�سة حول امل�شكالت التي يواجهها م�رشفو الرتبية العملية يف فروع جامعة
القد�س املفتوحة.
 -3عقد دورة مل�رشيف الرتبية العملية تتعلق باالت�صال والتوا�صل.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:

 -1حزبون ،جورجيت خليل ( .)2008م�شكالت الرتبية العملية واليات حلها من وجهة
نظر طلبة كليات الرتبية باجلامعات الفل�سطينية و�إدارتها واملعلمني املتدربني يف
املدار�س الفل�سطينية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القد�س .فل�سطني.
 -2اخلري�شا� ،سعود ،و�آخرون (.)2010ال�صعوبات التي تواجه طلبة الرتبية العملية يف
اجلامعة الها�شمية وجامعة اال�رساء اخلا�صة ،جملة جامعة النجاح الوطنية(العلوم
الإن�سانية) ،العدد .7
 -3اخلطابي ،عبد احلميد بن عويد،و�آخرون ( .)2005تقومي �أداء خريجي كليات املعلمني
يف اململكة العربية ال�سعودية،وزارة الرتبية والتعليم ،وكالة الوزارة للتطوير الرتبوي(،
الإدارة العامة للدرا�سات والبحوث الرتبوية).
 --4دند�ش ،فايز مراد وعبد احلفيظ ،الأم�ين ( .)2002دليل الرتبية العملية و�إع��داد
املعلمني ،دار الوفا لدنيا الطباعة والن�رش الإ�سكندرية ،م�رص.
 -5الرم�ضان ،عادل مو�سى ( .)2005امل�شكالت الإدارية التي تواجه امل�رشفني والطالب
يف برنامج الرتبية العملية يف كليات الرتبية -دولة الكويت ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة الريموك.
 -6زامل ،جمدي ( .)2011ور�شة عمل يف الرتبية العملية من منظور العنا�رص امل�شاركة
يف تطبيقها ،جامعة القد�س املفتوحة – منطقة بيت حلم التعليمية.2011 /12/19 ،
 -7ال�شاعر� ،إبراهيم حممود وم�صلح ،معت�صم « حممد عزيز» ( .)2010دور م�رشف الرتبية
العملية يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر مديري املدار�س يف مديريتي بيت حلم
و�شمال اخلليل ،جملة البحوث والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية  ،العدد الرابع ع�رش ،يونيو.
� -8شاهني ،حممد �أحمد (.)2010م�شكالت التطبيق امليداين ملقرر الرتبية العملية يف
جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر الدار�سني  ،جملة جامعة القد�س املفتوحة،
العدد الرابع ،كانون ثاين.
 -9عبد اهلل ،عبد الرحمن ( )2004الرتبية العملية ومكانتها يف برامج تربية املعلمني ،دار
وائل للن�رش والتوزيع ،عمان ،الأردن،ط.1
 -10العمايرة ،حممد ح�سن .)2003(.م�شكالت الرتبية العملية كما يراها طلبة الف�صل
الثامن يف كلية العلوم الرتبوية اجلامعية /الأونروا ،العدد الرابع /يونيو. 6.
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 -11القا�سم ،عبد الكرمي ( .)2007م�شكالت اجلانب العملي ملقرر الرتبية العملية باملناطق
التعليمية بجامعة القد�س املفتوحة يف حمافظات �شمال فل�سطني من وجهة نظر الطلبة
املعلمني ،جملة جامعة القد�س املفتوحة ،العدد العا�رش ،ني�سان.
 -12القو ،عبد املنعم بن حممد ( ».)2001درا�سة لأهم م�شكالت الطالب والطالبات املعلمات
املتخ�ص�صني يف الدرا�سات الإ�سالمية واملعلمني واملعلمات املتعاونات بربنامج
الرتبية العملية يف جامعة امللك في�صل» ،حولية كلية الرتبية -جامعة قطر ،العدد .17
-13مرعي ،توفيق وم�صطفى�،رشيف (.)2008الرتبية العملية،عمان :جامعة القد�س املفتوح.
 -14م�صلح ،معت�صم «حممد عزيز» ( .)2012فاعلية دور م�رشف الرتبية العملية يف
جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر الدار�سني يف مركز بيت �ساحور الدرا�سي ،جملة
البحوث والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية  ،العدد الثامن ع�رش ،يناير.
� -15أبو منرة ،حممد خمي�س وغامن ،ب�سام عمر (.)2007امل�شكالت التي تواجه طلبة كلية
العلوم الرتبوية املتدربني �أثناء التطبيق امليداين من وجهة نظر الأطراف املتعاونة،
جملة جامعة القد�س املفتوحة ،العدد العا�رش ،ني�سان.
 -16يون�س ،كمال خليل ( .)2008امل�شكالت التي تواجه طلبة برنامج الرتبية يف منطقة
اخلليل التعليمية بجامعة القد�س املفتوحة يف �أثناء تطبيق الرتبية العملية  ،جملة
جامعة القد�س املفتوحة ،العدد الثاين ،كانون ثاين.

ثانياً -املراجع االجنليزية:
1. Collins, ( April,1990). Preservice Teacher attitudes about Ability and
Intelligence and Their Preferences for organising Classroom Learning
.Paper Presnted at the annual meeting of the American Educational Reserch Associate. Boston.
2.Melnick, S. ( 1993). Cooperating Teachers: Do they see him in the classroom» Eric- ED307724.
3. Helen, P . ( 1994) Four- way supervision : weaving the voices, un weaving
the stand, paper presented at the Annual conference of the American Education Research Asociation, New Orleans, L A, April, 4-8,. ED369748.
4.Silck , S. ( 1995) . Living in two worlds, the university supervisor s role in
the student teaching experience, Dissertation Abstracts International, p.
1321.
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