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The performance level of practical education program and its relationship with students’ satisfaction from the perspective of the practical education students at the College of Education in Umm
Al- Qura University

Abstract:

:ملخص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على م�ستوى الأداء لربنامج
 وعالقته بالر�ضا الطالبي من وجهة نظر،الرتبوية العملية
،طالبات الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى
 وطورت ا�ستبانة مكونة،وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي
)218(  طبقت على عينة ع�شوائية بلغ حجمها،) فقرة53( من
 اختريت من جمتمع الدرا�سة املكون من جميع الطالبات،طالبة
امللتحقات بربنامج الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم
/1435 القرى خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي
 اعتمدت الباحثة، وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة،هـ1436
يف حتليل البيانات على احت�ساب املتو�سطات احل�سابية
 وقد �أظهرت نتائج،واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية
،»الدرا�سة �أن م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية «مرتفع
 و�أظهرت النتائج وجود،»وم�ستوى الر�ضا الطالبي «متو�سط
عالقة �إيجابية بني م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية ومدى
 ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية ال�ستجابات،الر�ضا لطالبي
�أفراد عينة الدرا�سة حول م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية
 وم�ستوى الر�ضا الطالبي تعزى �إىل متغري (التخ�ص�ص،العملية
 وعدم، )الأكادميي) ل�صالح طالبات تخ�ص�ص (الإجتماعيات
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ال�ستجابات �أفراد عينة
،الدرا�سة تعزى ملتغري املرحلة التعليمية يف التطبيق امليداين
.كما �أو�صت الباحثة بعدد من التو�صيات

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

، الر�ضا الطالبي، الرتبية العملية:الكلمات املفتاحية
جامعة �أم القرى
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مقدمة:
�شغل �إعداد املعلم حيزاً كبرياً من فكر ال�سيا�سة التعليمية
والرتبوية ،و�أ�صبح حموراً للمناق�شة والدرا�سة يف امل�ؤمترات
والندوات واجلمعيات املهنية ومراكز البحوث واجلامعات وعلى
جميع امل�ستويات العاملية والإقليمية واملحلية ،باعتبار �أن
تربية املعلم و�إعداده ي�شكل ن�سق ًا رئي�س ًا من النظام التعليمي،
فمهنة التعليم مل تعد مهنة من ال مهنة له ،بل �أ�صبح لها �أ�صولها
التي تقوم على كثري من احلقائق واملبادئ العلمية والنف�سية
والرتبوية ،التي ال تكت�سب باملمار�سة فقط ،و�إمنا بالدرا�سة
املنظمة �أي�ض ًا (اخلطابي و�آخرون�،2005،ص)14 :
ومبا �أن املعلم يعترب ركن الزاوية يف العملية الرتبوية
والتعليمية ،ف�إن �إعداده مبا يتواكب مع امل�ستجدات واملتغريات
الرتبوية �أ�صبح مهماً ،ف�إعداد املعلم جيداً ينعك�س �إيجاب ًا على
املخرجات التعليمية ،ومن ثم على املجتمع ب�شكل عام ،لذلك
يركز امل�س�ؤولون على برامج �إعداد املعلمني من جميع اجلوانب
العلمية والعملية (الكلثم�،2007،ص. )22 :
وتعد الرتبية العملية العمود الفقري لربامج �إعداد املعلمني
قبل اخلدمة يف هذه املهنة ،حيث يتم من خاللها التطبيق
العملي ملا اكت�سبه الطالب من خربات يف امل�ساقات الدرا�سية
املتعددة ،كما �أنها �صلب الإعداد الرتبوي؛ لأنها يف الواقع متثل
مواجهة معلم امل�ستقبل الأوىل لوظيفته الأ�سا�سية ،واالنتقال
تدريجي ًا �إىل حيث يتعرف على م�شكالت مهنته والأخذ بيده �إىل
الت�أقلم والتكيف معها ،فالرتبية العملية متثل نهاية برنامج
�إعداد املعلمني ،الذي تتعاون فيه الكليات الرتبوية ،واملدار�س
املتعاونة التي ُيطبق فيها تدريب الطلبة امليداين على حتقيق
الربنامج لأهدافه املبتغاة (�أبو منرة ،وغامن�،2007،ص. )188 :
وتقديراً لأهمية الرتبية العملية ودورها يف �إعداد املعلم،
اهتمت البحوث والدرا�سات بربامج الرتبية العملية ،وحتليـل
طبيعتهـا و�أبعادها وامل�شكالت التي تواجهها ،ويرى (Zichner,
 )1990من خالل مراجعته للأدب الرتبـوي املتـ�صل بالرتبية
العملية يف اجلامعات الأوروبية� ،أن ال�سمات العامة لربامج
الرتبية العملية ت�شكل معوقات لفاعليتها ،فهي ال تزال خربة غري
منظمة يف كثري من برامج �إعداد املعلمني ،فغياب املنهج الواحد
للرتبية العملية ي�ؤثر يف �ضعف االرتباط بني ما يدر�سه الطلبة
املعلمون يف اجلامعات ،وبني ما يحتاجونه فع ًال يف املدار�س،
�إ�ضافة �إىل تدين م�ستوى الإ�رشاف ب�سبب �ضعف الإعداد املهني
للم�شاركني فيها من معلمـني متعاونني وم�رشفني ،لذلك يجد
الطالب نف�سه وحيـداً دون توجيه ومتابعة جادة ،كما �أن املدار�س
املتعاونة تعطي الأولوية لتعليم تالميذها على ح�ساب الإ�سهام
يف �إعداد املعلمني� ،إن هـذه املـ�شكالت ومـا مياثلها ذات ت�أثري
�سلبي يف حتقيق الأهداف املتوخاة من تدريب الطلبة املعلمني،
لذلك فهي جديرة باملزيد من البحـث واال�ستق�صاء للك�شف عنها
وعن املتغريات املرتبطة بها.

وميكن الت�أكيد يف �ضوء ما �سبق على �أهمية االهتمام
بربامج الرتبية العملية من حيث التخطيط والإعداد والتهيئة
والتنفيذ وكذلك التقييم والتقومي ،وذلك ا�ستجاب ًة للمتغريات
االجتماعية واالقت�صادية واملعلوماتية ،حيث كان لها �أثر كبري
يف تغيري جميع جماالت احلياة ،والعملية الرتبوية كغريها من
املجاالت �شهدت الكثري من التطوير والتحديث يف نظريات التعلم
والتدري�س ،وانعك�س ذلك على الرتبية العملية التي البد �أن تخ�ضع
بدورها للمراجعة والتقومي والتطوير امل�ستمر من خالل نتائج
الدرا�سات والبحوث ،فقد �أظهرت نتائج الدرا�سات يف هذا ال�صدد
العديد من امل�شكالت املتعلقة مبعايري تقييم طلبة الرتبية العملية،
وكذلك ما يتعلق ب�أدوار امل�رشفني واملعلمني املتعاونني ومديري
املدار�س املتعاونة يف هذا الربنامج ،وغريها من املالحظات
امليدانية ،بالإ�ضافة �إىل املطالبة ب�رضورة تقييم الربنامج من
وقت �إىل �أخر (العبادي. )2007،
�إن عملية تقييم الأداء لربامج التعليم اجلامعي ب�شكل
عام� ،أ�صبحت �أمراً �رضوري ًا يف املجتمعات املعا�رصة ،وذلك
ملا متتلكه هذه العملية من مقومات التغيري والتطوير والتقدم،
فقد �أ�صبح تقييم م�ستوى الأداء من الأ�سا�سيات الإدارية يف
ميدان العملية التعليمية والرتبوية املرتبطة بتفعيل برامج تلك
امل�ؤ�س�سات ،بل تكاد تكون �أكرب الق�ضايا التي ت�شغل امل�ؤ�س�سات
التعليمية ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية التي تتطلب
�إعادة النظر فيما تقدمه من برامج تعليمية ،حيث تثمن عملية
تقييم �أداء الربامج ب�شكل عام يف حتديد ما تقدمه من قراءة ملا
يحدث على �أر�ض الواقع من خالل درا�سة وحتليل الو�ضع الراهن
ومعطياته ،وتفهم مفرداته و�أ�سبابه ،ثم حتليل النتائج التي
ترتبت على الو�ضع الراهن ،و�إجراء مراجعة لل�سيا�سات ال�سابق
اتباعها (احلجار. )2004،
ويعد الطالب امل�ستفيد الأول من اخلدمات التي تقدمها
امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية ،مما يجعل ق�ضية الر�ضا الطالبي
�أحد امل�ؤ�رشات احلقيقية لتقييم قيمة �أي م�ؤ�س�سة تعليمية وقوتها
يف �أي نظام تعليمي ،وفى �أي جمتمع ،وذلك باعتبار �أنه معيار
للتنب�ؤ با�ستمرار هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية يف حتقيق مفهوم
اجلودة يف التعليم ،التي من �أهدافها حت�سني ر�ضا الطالب ،وزيادة
ثقتهم ،وحت�سني مركز اجلامعة حملي ًا ودولي ًا (خليل ، )2005،يف
حني �أن غياب الر�ضا الطالبي ،يعد تدني ًا جلودة الأداء الإداري
والأكادميي للم�ؤ�س�سة التعليمية.

مشكلة الدراسة:
دعت العديد من الدرا�سات �إىل تطوير عملية �إعداد املعلم
لكي تتم�شى مع مطالب الع�رص احلديث ،حيث يعد املعلم ركن ًا
�أ�سا�سي ًا يف العملية التعليمية ،ولن يتمكن النظام التعليمي من
مواجهة حتديات العوملة املعا�رصة دون �إعطاء املعلم �أولوية
العناية ،واالهتمام اختياراً و�إعداداً وتدريب ًا لغر�ض الرفع من
م�ستواه ،والعمل على م�ساعدته يف حتقيق التفاعل الالزم ،والتكيف
املطلوب مع امل�ستجدات املعا�رصة (�أبوعراد�،2002،ص، )23 :
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�إال �أن جمال �إعداد املعلم وت�أهيله يف كلياتنا العربية ال يزال ي�شهد
فجوة وا�سعة بني اجلانب النظري واجلانب العملي ،وبني اخلربات
العملية التي ت�شملها برامج الإعداد ،مما يجعل جتربة املعلم
امليدانية تخ�ضع لأ�سلوب اخلط�أ واالجتهاد (اليا�س�،2009،ص:
 ، )3وتنطلق م�شكلة الدرا�سة احلالية من مو�ضوع تقييم م�ستوى
الأداء لربنامج الرتبية العملية ،حيث تعد الرتبية العملية من �أهم
مكونات برنامج �إعداد املعلم ،وذلك ملا تقدمه من تطبيقات
عملية ومهارات وخربات تربوية ت�ؤثر يف �إعداد معلم امل�ستقبل.
ومبا �أن النظريات الرتبوية احلديثة تدعم م�شاركة املتعلم
يف �صياغة املواقف التعليمية (املفتي ، )2012،حيث يعد املتعلم
حمور العملية التعليمية ،وتعد م�ساعدته على حت�صيل املعارف
واملهارات والنجاح ،جـوهر العمليـة التعليمية ،ويعد قيا�س مدى
ِر�ضاه عـن �أداء امل�ؤ�س�سة التعليمية من �أهم امل�ؤ�رشات التي تدل
على م�ستوى جودة التعليم ،ومن ثم م�ساعدة الإدارة علـى و�ضـع
ا�سرتاتيجياتها وخطتها لرفع امل�ستوى التعليمي ،لذا جاءت هذه
الدرا�سة التي متحور مو�ضوعها حول تقييم م�ستوى الأداء لربنامج
الرتبية العملية ،وذلك من خالل �أراء فئة م�ستهدفة وم�ستفيدة من
الربنامج ،وهي طالبات الرتبية العملية ،بكلية الرتبية بجامعة �أم
القرى ،ثم البحث يف درجة العالقة بني م�ستوى الأداء لربنامج
الرتبية العملية وبني ر�ضاهن الطالبي.

أهمية الدراسة:
تنطلق �أهمية الدرا�سة احلالية من الآتي:
♦ ♦قلة الدرا�سات التي تناولت تقييم م�ستوى برنامج
الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى ،والتعرف �إىل ما
فيه من جوانب �إيجابية و�سلبية وربطه بالر�ضا الطالبي.
♦ ♦ت�سهم يف تقدمي ت�صور معريف مل�ستوى الأداء لربنامج
الرتبية العملية من خالل تقييم طالبات الرتبية العملية للربنامج،
حيث تعد الطالبات عن�رصاً فعا ًال وحيوي ًا يف حتقيق �أهداف كلية
الرتبية يف امل�ستقبل.
♦ ♦يعد مو�ضوع الر�ضا الطالبي من املو�ضوعات الهمة
املرتبطة مبفهوم اجلودة ال�شاملة يف التعليم ،وق�ضية التنمية
الب�رشية التي تعد من �أهم ق�ضايا التنمية.
♦ ♦قيا�س الدرا�سة احلالية لدرجة الر�ضا الطالبي ،وهذا
املقيا�س يحدد مبو�ضوعية مدى �إدراك الطالبات ملا يقدمه
برنامج الرتبية العملية من خدمات �أكادميية ومهنية وتنظيمية.
♦ ♦لهذه الدرا�سة �أهمية تطبيقية يف م�شاركة الطالبات
للم�س�ؤولني واملعنيني مبجال تطوير برنامج الرتبية العملية
ب�إيجاد �أف�ضل الطرق املالئمة ،ومبا يتنا�سب مع متطلبات الع�رص
لتطوير الربنامج وزيادة كفاءة خدماته.

هدف الدراسة وأسئلتها:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
التعرف �إىل م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية وعالقته
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بالر�ضا الطالبي من وجهة نظر طالبات الرتبية العملية بكلية
الرتبية بجامعة �أم القرى ،وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة
الأتية:
♦ ♦ما م�ستوى تطبيق برنامج الرتبية العملية مبحاوره
(الإجراءات التنظيمية ،و�أداء امل�رشفة الأكادميية ،و�أداء مديرة
املدر�سة ،و�أداء املعلمة املتعاونة) من وجهة نظر طالبات الرتبية
العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى؟
♦ ♦ما م�ستوى الر�ضا الطالبي مبحاوره (الإعداد الأكادميي
التخ�ص�صي ،والإعداد املهني ،والإعداد الثقايف واالجتماعي) من
وجهة نظر طالبات الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم
القرى؟
♦ ♦هل هناك عالقة بني م�ستوى تطبيق برنامج الرتبية
العملية ،وم�ستوى الر�ضا الطالبي لدى طالبات الرتبية العملية
بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى؟
♦ ♦هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
تطبيق برنامج الرتبية العملية ،وم�ستوى الر�ضا الطالبي
لدى طالبات الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى
تعزى ملتغريي (التخ�ص�ص الأكادميي ،واملرحلة التعليمية يف
التطبيق امليداين) ؟

التعريفات اإلجرائية للدراسة:
◄◄الرتبية العملية:
تعرف الرتبية العملية ب�أنها “فرتة التدريب التي يق�ضيها
طالب الرتبية العملية املتوقع تخرجهم يف �إحدى مدار�س التعليم
العام ،وذلك ملدة ف�صل درا�سي واحد ،حيث تتاح لهم الفر�صة
لتطبيق ما تعلموه نظري ًا يف الكلية من مقررات خمتلفة يف
املجال الرتبوي العام ويف جمال تخ�ص�صهم ،وذلك حتت �إ�رشاف
علمي وتربوي دقيق” (جامعة �أم القرى�،2002 ،ص)3 :
وتعرف الرتبية العملية �إجرائي ًا ب�أنها “اجلانب التطبيقي
املكمل لربامج الإعداد الرتبوي النظرية بكلية الرتبية ،الذي تطبق
�أن�شطته وفعالياته باملدار�س املتعاونة وفق �أنظمة و�إجراءات
حمددة وبالتن�سيق مع مكتب الرتبية العملية بكلية الرتبية”.
◄◄الر�ضا الطالبي:
يعرف الر�ضا الطالبي ب�أنه “حالة داخلية للطالب تظهر
يف �سلوكه وا�ستجاباته ،وت�شري �إىل تقبله الخت�صا�صه الدرا�سي
املا�ضي واحلا�رض ،وتفا�ؤله مب�ستقبل حياته ،وتقبله لبيئته
املدركة ،وتفاعله مع خرباتها” (الديب�،1987،ص. )38 :
ويعرف الر�ضا الطالبي �إجرائي ًا ب�أنه “�شعور تعك�سه
الدرجة التي حت�صل عليها عينة الدرا�سة (الطالبات امللتحقات
بربنامج الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى) يف
مقيا�س الر�ضا الطالبي املعد بهذه الدرا�سة”.
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حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على معرفة م�ستوى تطبيق برنامج
الرتبية العملية ،وعالقة بالر�ضا الطالبي من وجهة نظر طالبات
الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى مبكة املكرمة،
خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 1436 /1435هـ.

اإلطار النظري للدراسة:
يتمثل الهدف الأ�سا�سي لكليات الرتبية ومعاهد �إعداد
املعلمني يف بناء املعلم امل�ؤهل تربوي ًا وعلمياً ،ليقوم بامل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقه يف تربية جيل �صالح متمكن من التكيف مع
�رسعة التغري ،والتقدم العلمي والتكنولوجي يف جماالت احلياة
املختلفة ،وي�ؤكد الرتبويون �أَن املعلم هو العن�رص الأكرث ت�أثرياً
يف العملية التعليمية الرتبوية ،لذا �أولته النظم الرتبوية احلديثة
اهتمام ًا بالغاً ،متثل يف �أ�ساليب اختياره وبرامج �إعداده وتدريبه،
ويف ظل هذا االهتمام جتد برامج الرتبية العملية قدراً وافراً من
االهتمام بجميع جوانبها املختلفة.

ماهية الرتبية العملية وأهميتها:
الرتبية العملية هي اجل�رس الذي ينتقل فيه الطالب املعلم
من الدرا�سة النظرية يف اجلامعة �إىل املمار�سة الفعلية ملا
تعلمه ،فهي تتيح للطالب املعلم �إتقان مهارات عملية حمددة
ال ميكن �إتقانها �إال باملمار�سة (العبادي ، )2007،لذلك تحُ دد
الرتبية العملية مبرحلة التطبيق العملي يف املدر�سة ملا تعلمه
الدار�س نظري ًا �أثناء �إعداده مهني ًا وتربوي ًا للتدري�س وفق
اجلدول املخ�ص�ص له من قبل مدر�سه حمددة ،وبالتن�سيق مع
امل�رشف الأكادميي الذي تكلفه اجلامعة للقيام بهذه املهمة
(العمري ، )2015،كما �أ�شار البع�ض يف هذا ال�صدد �إىل �أن الرتبية
العملية هي اجلانب التطبيقي من برنـامج �إعـداد املعلمـني “قبـل
اخلدمـة” وت�أهيلهم وتدريبهم ،الذي يتم يف ال�صف وخارجه مـن
قبل الطالب املعلم ،و�إ�رشاف هيئة الإعداد �أو الت�أهيل �أو التدريب
فـي اجلامعـة ،ومعلـم متعاون ،ومدر�سة م�ضيفة ،والذي يتم بعدد
من املراحل :املـ�شاهدة ،فامل�شاركة ،ثم املمار�سة ،وله عدد من
املكونات :املعرفية الإدراكية ،والوجدانية االنفعالية ،والأدائية
(ال�شاعر. )2010،
�إن الرتبية العملية تعد عن�رصاً هام ًا يف �إعـداد املعلـم ،حيث
ُيحدد هدفها يف تعريف الطالب املتدرب مباهية اجلانب املهني
الرتبوي؛ وما ي�شتمل عليـه مـن متطلبات و�أدوار وم�س�ؤوليات،
ومن ثم تهيئة الطالب لالنتقال مـن دور الطالـب �إلـى دور
املعلم ،ويركز املهتمون بالرتبية العملية على �أهميتها يف متكني
طالبها من ربط املفاهيم النظرية التي در�سوها بالتطبيقات
العملية ،كما ت�ساعدهم يف فهم البيئة املدر�سية ب�شكل �أف�ضل
(املخاليف ، )2005،ويتجاوز الت�أثري الإيجابي للرتبية العملية
من منح الطالب الكفايـات التدري�سية لي�صل ت�أثريه �إلـى النواحي
النف�سية ،حيث ي�ؤكد عدد من الباحثني يف هذا ال�صدد على مدى

�أثر برامج الرتبية العملية املعدة �إعداداً جيداً وتنظيم ًا دقيقاً،
يف خلق االجتاهات الإيجابية وتنميتها لدى الطلبة املتدربني
نحو ممار�سة مهنة التدري�س ،وم�ساعدتهم يف مواجهة املواقف
الطارئـة باالعتمـاد علـى الـنف�س ،والقـــدرة علـــى حتمـــل
املـــ�س�ؤولية واال�ســـتقالل فـــي التفكيـــر (العبادي، )2004،
فالرتبية العملية ُتك�سب الطالب املتدرب بجانب مهارات التدري�س
و�أ�ساليبه احلديثة ،تنمية العالقات الإن�سانية ،ومن بينها عالقته
بالتالميذ واملعلمني والإداريني والفنيني والأهل واملجتمع
(حزبون�،2008،ص)2 :
ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�صدد الإ�شارة �إىل دور
امل�رشفني على الرتبية العملية جتاه �إعداد الطلبة مهنياً ،حيث
�أكدت نتائج الدرا�سات التي تناولت دور امل�رشفني على مقرر
الرتبية العملية ،على وجود العديد من الت�أثريات الإيجابية
وال�سلبية �أحيان ًا واملرتبطة بامل�رشفني على الطلبة املتدربني
(املطاوعة ، )2000،كما �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أهمية الدور
الفعال الذي ميكن �أن يلعبه املعلم املتعاون يف �إر�شاد الطالب
املتدرب ،واملتمثل يف حتديد فروع املادة ،ومو�ضوع الدر�س
القادم الذي �سيقوم بتدري�سه ،وم�شاهدة جميع ح�ص�ص الرتبية
العملية ،وتو�ضيح واقع املنهج و�أهدافه وحمتواه له ب�شكل منا�سب
(دند�ش و�أبو بكر�،2002،ص. )272 :

مفهوم الرضا الطالبي وأهميته::
يعرف الر�ضا عامة ب�أنه ال�شعور بال�سعادة واالبتهاج،
ور�ضا الطالب خا�صة ب�أنه درجة �إدراك الطالب ملدى فاعلية
امل�ؤ�س�سة التعليمية يف تقدمي اخلدمات التي تلبي توقعاتهم
واحتياجاتهم) احل�سنيه ، )2009 ،ويعد الر�ضا الطالبي ب�شكل
عام حالة داخلية للطالب تظهر يف �سلوكه وا�ستجاباته ،وت�شري
�إىل تقبله الخت�صا�صه الدرا�سي املا�ضي واحلا�رض وتفا�ؤله
مب�ستقبل حياته :وتقبله لبيئته املدركة وتفاعله مع خرباتها ،لذا
ف�إن ر�ضا الطالب �إمنا يعني تقبله لإجنازاته الدرا�سية ،ونتائج
�سلوكه ،وكذلك تقبله لذاته كجزء من البيئة ،وتقبله للآخرين
�أي�ض ًا (الديب�،1987،ص. )38 :
لقد �أ�صبح ر�ضا الطالب يف اجلامعات قيمة حيوية
يف ال�سري نحو التطور والتميز (، )Shauchenka et al ،2010
فالطالب من �أ�صحاب امل�صلحة الذين يجب اال�ستماع �إليهم؛
لتح�سني جودة اخلدمات الطالبية ونوعيتها يف اجلامعات ،و�أ�شار
(عبد الغفار�،2003،ص� )275 :إىل بع�ض النقاط يف هذا املجال
على النحو الآتي:
♦ ♦الر�ضا الطالبي م�ؤ�رش جيد للحكم على جودة العملية
التعليمية ،وعملية التنمية الب�رشية.
♦ ♦يعد ر�ضا الطالب مطلب ًا �أ�سا�سي ًا يف ا�سرتاتيجيات
التعليم ،ومن ثم جتنب �سوء عملية التوافق مع احلياة اجلامعية
وم�شاكلها.
♦ ♦�إن حت�سن ال�شعور بالر�ضا ي�ؤدى �إىل ارتفاع م�ستوى
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الدافعية والإجناز لدى الطالب ،وتقبلهم لذواتهم ،ومن ثم
ي�ساعدهم على حتقيق �أهدافهم ،وطموحاتهم  ،وجتنب روح
الالمباالة وال�سلبية والإحباط.
♦ ♦كما �أ�ضاف (� )Fields,2002,p;108أن م�ستويات الر�ضا
العام للطالب تنعك�س عن اخلدمات املقدمة يف اجلامعة ،والر�ضا
عن جودة اخلدمات الطالبية ،وتو�صية الطلبة للآخرين ملوا�صلة
درا�ستهم يف اجلامعة نف�سها ،والثقة يف ما تقدمه اجلامعة من
برامج.

الدراسات السابقة:
أوالً :دراسات سابقة تناولت برامج الرتبية العملية:
درا�سة (الغي�شان والعبادي ، )2013،وهدفت �إىل تقومي
برنامج الرتبية العملية يف ق�سم العلوم الرتبوية بكلية الآداب
بجامعة الزيتونة الأردنية اخلا�صة ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )147طالب ًا وطالبة ،وتو�صلت النتائج �إىل :قيام امل�رشف
االكادميي باملهام املطلوبة منه بدرجة “عالية” ،واىل وجود
ق�صور لدى مديري املدار�س املتعاونة يف �أداء املهام املطلوبة
منهم بدرجة “متو�سطة” ،وقيام املعلمني املتعاونني باملهام
املطلوبة بدرجة “عالية”.
درا�سة (ال�شاعر ، )2010،وهدفت �إىل فح�ص فاعلية دور
املعلم املتعاون يف الرتبية العملية يف جامعـة القد�س املفتوحة
من وجهة نظر طلبة الرتبية العملية يف منطقة بيت حلـم التعليميـة،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )144مفردة ،وبينت النتائج فاعلية
دور املعلم املتعاون مع الطالب يف الرتبية العملية بن�سبة
“مرتفعة” ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات �أفراد
عينة الدرا�سة لدرجة فاعلية دور املعلم تعزى ملتغري التخ�ص�ص
ل�صالح اللغة الإجنليزية.
درا�سة (ال�رشعي )2009،وهدفت �إىل تقومي برنامج �إعداد
املعلم بكلية الرتبية جامعة ال�سلطان قابو�س وفق متطلبات
معايري االعتماد الأكادميي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()156
طالبا متوقع تخرجهم ،وبينت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى �أداء
برنامج �إعداد املعلم تفاوت بني الكبري �إىل املتو�سط.
درا�سة (�شاهني ، )2007 ،وهدفت �إىل تقومي برنامج الرتبية
العملية يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر الطلبة
املعلمني يف جامعة القد�س املفتوحة ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )389طالب ًا وطالبة ،و�أظهرت النتائج �أن تقدير م�ستوى تقومي
الربنامج “عال “.
درا�سة ( ، )Mahoney,2005وهدفت �إىل تقدمي اقرتاحات
بناءة يف الرتبية العملية مل�رشيف التدريب املهني يف بريطانيا،
وجمعت �أراء الطلبة املعلمني من خالل اال�ستبانة واملقابلة
ال�شخ�صية حول بع�ض االقرتاحات التي تخ�ص م�رشيف الرتبية
العملية ،وجاءت النتائج بالكثري من االقرتاحات ،كان �أهمها
كيفية تعامل امل�رشفني مع الطلبة املعلمني و�أ�سلوب �إر�شادهم.
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ثانياً :دراسات سابقة تناولت الرضا الطالبي:
درا�سة (�سيف ،و�آخرون ، )2014،وهدفت �إىل التعرف �إىل
�أثر جودة اخلدمات الطالبية يف ر�ضا الطلبة يف اجلامعات
احلكومية الأردنية  ،وتكونت العينة من ( )776مفردة ،وتو�صلت
النتائج �إىل �أن تقييم الطلبة جلودة اخلدمات ور�ضا الطلبة كان
“متو�سطاً”.
درا�سة (الزعبي ، )2013،وهدفت �إىل قيا�س م�ستوى الر�ضا
عن االخت�صا�ص الدرا�سي لدى طلبة جامعة �أم القرى من اجلن�سني،
وعالقته بالتوافق النف�سي واالجتماعي وحت�صيلهم الدرا�سي،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )418طالب ًا وطالبة ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود م�ستوى ر�ضا �إيجابي نحو االخت�صا�ص الدرا�سي
لدى عينة الدرا�سة.
درا�سة (ح�سن و�آخرون  ، )2011،وهدفت �إىل التعرف �إىل
درجة ر�ضا الطلبة اخلريجني عن الدرا�سة يف كلية الرتبية جامعة
ال�سلطان قابو�س ،وبلغ عدد �أفراد العينة ( )387طالب ًا وطالبة،
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الطالب �أبدوا ا�ستجابات «متو�سطة» عن
الر�ضا ،و�أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
متو�سط درجة الر�ضا؛ تعزى ملتغريي :اجلن�س ،وامل�ؤهل الأكادميي
والتفاعل بينهما ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
اخلربات التي اكت�سبها الطلبة ح�سب جماالت الدرا�سة باختالف
متغريي النوع وامل�ؤهل الأكادميي.
درا�سة ( ، )Irimie et al,2011وهدفت �إىل درا�سة العالقات
الإح�صائية بني جودة اخلدمات اجلامعية ،ور�ضا الطلبة بكلية
�إدارة الأعمال يف �إحدى اجلامعات الرومانية  ،وطبقت الدرا�سة
على عينة مكونة من ( )200طالب وطالبة ،وتو�صلت النتائج
�إىل �أن ر�ضا الطالب جاء بدرجة “مرتفعة” يف جمال (املحتوى
الأكادميي للربامج ،واالمتحانات ،و�إعداد الطلبة ل�سوق العمل) .
درا�سة (ال�صارمي ،وزايد ، )2006،وهدفت �إىل التعرف �إىل
مدى ر�ضا طالب كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س عن
خدمات الأ�رشاف الأكادميي املقدمة لهم ،وبلغت عينة الدرا�سة
( )501طالب ً وطالبة م�سجلني بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان
قابو�س ،وك�شفت النتائج �أن الطلبة غري را�ضني بدرجة كافية عن
الأ�رشاف الأكادميي.
ثالثاً :دراسات سابقة ربطت بني برامج الرتبية العملية والرضا
الطالبي:
درا�سة ( )Al- Hiary et al,2015وهدفت �إىل التعرف �إىل
م�شكالت الرتبية العملية التي تواجه طلبة الرتبية اخلا�صة يف
الأردن ،وطبقت الدرا�سة على ( )148طالب ًا وطالبة ا�ستكملوا فرتة
الرتبية العملية يف �أربع جامعات عامة يف الأردن ،وت�شري نتائج
الدرا�سة �إىل وجود فروق يف ر�ضا الطلبة عن �إعدادهم املهني
تعزى لنوع م�ؤ�س�سة الرتبية العملية ،وعدد �ساعات التدريب.
درا�سة (�آل عاي�ش ، )2008 ،وهدفت �إىل الوقوف على مدى
ر�ضا طالب كلية املعلمني مبكة املكرمة عن الربنامج الدرا�سي
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بالكلية ،وطبقت الدرا�سة على جمتمع الدرا�سة بالكامل والذي بلغ
عدده ( )150طالبا  ،و�أ�شارت النتائج �إىل حتقق ر�ضا الطالب عن
�إعدادهم الأكادميي (التخ�ص�صي)  ،وعن الإعداد املهني ،وعن
�إعدادهم الثقايف.
درا�سة (عابدين ، )2008،وهدفت �إىل معرفة �آراء طلبة
�أكادميية القا�سمي يف برنامج الرتبية العملية نظري ًا وعملياً،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )186طالب ًا معلم ًا من اجلن�سني،
و�أ�شارت النتائج �إىل تفاوت ر�ضا الطلبة عن �إعدادهم العملي.
درا�سة (ح�سن ، )2006،وهدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى
الر�ضا التعليمي لدى طالب الفرقة الرابعة بق�سم الإعالم الرتبوي
بكليات الرتبية النوعية يف بع�ض اجلامعات امل�رصية ،وطبقت
الدرا�سة على ( )310طالب وطالبات  ،وتو�صلت النتائج �إىل
تفاوت درجة ر�ضا الطلبة حول �أبعاد الدرا�سة بني “العايل”
و”املتو�سط” ،ووجود فروق �إح�صائية يف درجة �أبعاد ر�ضا
الطلبة تعزى للمتغريات الدميوجرافية املتمثلة يف (التخ�ص�ص،
ومكان �إقامة الطالب ،وموقع الكلية) .
درا�سة (املخاليف ، )2005،وهدفت الدرا�سة �إىل معرفة
الواقع احلايل للرتبية العملية بجامعـة �إب وتقدمي برنامج مقرتح
لتطويرها ،وطبقت الدرا�سة على طلبة الرتبية العملية بجامعـة
�إب ،و�أظهرت النتـائج عدم ر�ضا الطلبة يف �إعدادهم املهني،
وجتاوز اجلانب النظري على العملي يف �إعداد الطلبة املعلمني يف
امل�سارين الأكادميي والرتبوي ،ووجود تعار�ض بني املحتويني
الأكادميي والرتبوي ،وبني الـذي يدر�س يف الكلية والواقع
امليداين.
درا�سة (التمار واجل�سار ، )2004،وهدفت �إىل تقومي برنامج
الرتبية العمليـة بكليـة الرتبية بجامعة الكويت ،وبلغت عينة
الدرا�سة ( )221طالب ًا وطالبة من امل�سجلني يف مقـرر الرتبية
العملية ،و�أظهرت النتائج عدم ر�ضا الطلبة عن �إعدادهم املهني
ل�ضعف الـدور الـوظيفي الذي يقوم به مركز الرتبية العملية،
والإدارة املدر�سية ،واخلربات الرتبوية امليدانية املكت�سبة �أثناء
فرتة الرتبية ،مقارنة مبحاور توظيف املعلومات واملهارات
التدري�سية.
درا�سة ( ، )Beak & Kosnik,2002وهدفت �إىل الوقوف على
نوع الدعم والتغذية الراجعة املطلوبة التي يحتاج �إليها الطالب
املعلم و�آليات تزويده بها ،وطبقت الدرا�سة على ( )65طالب ًا
معلم ًا التحقوا بربنامج ت�أهيلي لإعداد معلمني للمرحلة االبتدائية
يف “تورينتو” بعد مرحلة البكالوريا ،وجمعت البيانات املطلوبة
للدرا�سة من خالل اال�ستبانة واملقابالت ،و�أظهرت النتائج �أنه
يوجد خم�سة عنا�رص ت�شكل �أ�س�س ر�ضا الطلبة عن الرتبية العملية.
تعقيب على الدراسات السابقة:
ا�ستهدفت الدرا�سات ال�سابقة التي ا�ستعر�ضتها الباحثة ما
يتعلق بربنامج الرتبية العملية وما يتعلق بالر�ضا الطالبي ك ًال
على حده ،وا�ستهدف بع�ضها البحث يف العالقة بينهما.
فقد هدفت جموعة من الدرا�سة ال�سابقة �إىل الوقوف على

برنامج الرتبية العملية يف عدد من الكليات ،وهي ك ًال من درا�سة
(الغي�شان والعبادي ، )2013،ودرا�سة (ال�رشعي، )2009،
(�شاهني ، )2007 ،بينما تناولت بع�ض الدرا�سات تفعيل برنامج
الرتبية العملية ،كدرا�سة (ال�شاعر )2010،والتي هدفت �إىل فح�ص
فاعلية دور املعلم املتعاون يف الرتبية العملية ،ودرا�سة(  (�Ma
 )honey,2005التي هدفت �إىل تقدمي اقرتاحات بناءة يف الرتبية
العملية مل�رشيف التدريب املهني .وتلتقي الدرا�سة احلالية مع
تلك الدرا�سات يف ق�ضية حتديد م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية
العملية ،واال�ستفادة منها يف تطوير مقيا�س الدرا�سة.
يف حني �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل ق�ضية الر�ضا
الطالبي ،حيث تناول عدد منها الر�ضا الطالبي عن م�ستوى
الأداء للجامعات ،والكليات ،وجودة اخلدمات الطالبية ب�شكل
عام ،كدرا�سة (�سيف ،و�آخرون ، )2014،ودرا�سة (ح�سن و�آخرون
 ، )2011،ودرا�سة ( ، )Irimie et al,2011يف حني هدفت درا�سة
(الزعبي ، )2013،ودرا�سة (ال�صارمي ،وزايد� )2006،إىل قيا�س
الر�ضا الطالبي لأحد اخلدمات اجلامعية.
بينما �أ�شارت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة �إىل العالقة
بني برنامج الرتبية العملية والر�ضا الطالبي ،وهي كل من
درا�سة ( ، )Al- Hiary et al,2015ودرا�سة (�آل عاي�ش، )2008 ،
ودرا�سة (عابدين ، )2008،ودرا�سة (ح�سن ، )2006،ودرا�سة
(املخاليف ، )2005،ودرا�سة (التمار واجل�سار ، )2004،ودرا�سة
(. )Beak & Kosnik,2002
ويف �ضوء ما �سبق ف�إن الدرا�سة احلالية تلتقي مع ما
عر�ض من الدرا�سات ال�سابقة يف جانب تقييم برنامج الرتبية
العملية والر�ضا الطالبي والعالقة بينهما ،وذلك لأهمية املو�ضوع
و�إيجابياته يف ق�ضية �إعداد معلم امل�ستقبل ،يف حني اختلفت
الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يف حماورها ،ويف
جمتمع الدرا�سة وعينتها ،فقد تناولت الدرا�سة احلالية جمتمع
طالبات الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى ،حيث
مل تتطرق �أي من الدرا�سات ال�سابقة يف بحث هذه العالقة لهذا
املجتمع.

منهجية الدراسة:
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي؛ ملنا�سبته طبيعة هذه
الدرا�سـة و�أهـدافها ،حيث �إنه منهج يهتم بتحديد الو�ضع احلايل
للم�شكلة ،ثم العمـل علـى و�صـفها ،وحتليلها ،وتف�سريها ،وربطها
بالظواهر الأخرى.

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطالبات امللتحقات
بربنامج الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى يف
الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 1436 /1435هـ ،والذي
بلغ ( )1760طالبة ،ونظراً لكرب جمتمع الدرا�سة اختريت عينة
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ع�شوائية ب�سيطة بلـغ حجمهـا ( )264طالبة ،وبن�سبة ()% 15
من العدد الكلي ملجتمع الدرا�سة ،ووزعت �أداة الدرا�سة ،وا�سرتجع
منها ( )231ا�ستبانة ،وبعد فح�ص اال�ستبانات مت ا�ستبعاد
جمموعة من اال�ستبانات لعدم اكتمال �إجاباتها وعدم �صالحيتها
للتحليل ،لت�صبح عينة الدرا�سة ( )218طالبة ،ويبـني جدول ()1
توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها ال�شخ�صية:

جدول ()2
قيم معامالت ثبات األداة

املحور

عدد الفقرات معامل الثبات

الأداء لربنامج الرتبية العملية

29

0.951

الر�ضا الطالبي

24

0.949

جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية

املتغريات

التخ�ص�ص
الأكادميي

املرحلة
التعليمية
يف التطبيق
امليداين

فئات املتغريات

يتبني من خالل نتائج اجلدول ال�سابق �أن معامل ثبات
حمور الأداء لربنامج الرتبية العملية الذي بلغ ( )0.951ومعامل
ثبات حمور الر�ضا الطالبي الذي بلغ ( )0.949يدل على ثبات
املحور و�صالحيتها للتطبيق امليداين.

العدد

الن�سبة املئوية

الرتبية الإ�سالمية

38

17.4

اللغة العربية

44

20.2

االجتماعيات

91

41.7

األساليب اإلحصائية املستخدمة:

ريا�ض الأطفال

15

6.9

العلوم

13

6

اللغة الإجنليزية

10

4.6

احلا�سب الآيل

7

3.2

ريا�ض الأطفال

15

6.9

اعتمدت الباحثة للإجابة عن الأ�سئلة ،وحتليل البيانات
على الأ�ساليب الإح�صائية الآتية :احت�ساب املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية ،ومعامل
ارتباط بري�سون ،واختبار حتليل التباين الأحادي ( ، )Tواختبار
.LSD

مدار�س املرحلة املتو�سطة

142

65.1

مدار�س املرحلة الثانوية

61

27.9

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:

أداة الدراسة:
طورت الباحثة ا�ستبانة �إح�صائية جلمع البيانات من
�أفراد العينة ،بحيث ا�شتملت على ثالثة �أجزاء رئي�سة ،فاجلزء
الأول ت�ضمن املعلومات التعريفية لأفراد عينة الدرا�سة ،واجلزء
الثاين ت�ضمن عربات مقيا�س تقييم م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية
العملية واملكون من ( )29عبارة ،واجلزء الثالث ت�ضمن عبارات
مقيا�س الر�ضا الطالبي واملكون من ( )24عبارة ،وجرى قيا�س
تقديرات �أفراد العينة مبقيا�س ليكرت اخلما�سي املتدرج من (1
 . )5صدق أداة الدراسة:
للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة قامت الباحثة بعر�ضها على
جمموعة من املحكمني من الأكادمييني واملخت�صني الإداريني،
بحيث يتم �أخذ تعديالتهم ومقرتحاتهم حول فقرات الأداة،
وتعديل اال�ستبانة بناء عليها ،بحيث تت�ضمن حتقيق ال�صدق
الظاهري لال�ستبانة.
ثبات أداة الدراسة:
قامت الباحثة بتطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية
ع�شوائية تكونت من ( )25فرداً ،واحت�سب الثبات الكلي لال�ستبانة
عن طريق معامل �ألفا كرونباخ ،كما هو مو�ضح يف جدول (: )2
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درج املقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة وفق ًا ملقيا�س
ليكرت اخلما�سي ،وا�ستناد اً عليه �سيتم التعامل يف تف�سري
البيانات على النحو ا لآتي :موافق ب�شدة (يعادل  5درجات)
 ،موافق (يعادل  4درجات)  ،موافق �إىل حد ما (يعادل 3
درجات)  ،غري موافق (يعادل درجتني)  ،وغري موافق مطلقا
(يعادل درجة واحدة) � ،أما معيار درجة املوافقة لأغرا�ض
هذه الدرا�سة فتكون عالية (اذا كانت قيمة املتو�سطات
احل�سابية واقعة بني ( ، )5 - 3.68وتكون متو�سطة اذا
كانت قيمة الو�سط احل�سابي واقعة بني ()3.67 - 2.34
 ،ومنخف�ضة اذا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي واقعة بني
(. )2.3 - 1
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول:
لتحديد م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية من وجهة
نظر عينة الدرا�سة ،احت�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملحاور الأداء لربنامج الرتبية العملية من خالل جدول
( )3على النحو الآتي:
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جدول ()3
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمحاور األداء لبرنامج التربية العملية

يتبني من اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى الأداء لربنامج
الرتبية العملية من وجهة نظر عينة الدرا�سة وعلى امل�ستوى
الكلي “مرتفع” ومبتو�سط ح�سابي ( )3.77وبانحراف معياري
( ، )0.61وعلى م�ستوى كل حمور يتبني �أن درجة حمور
الإجراءات التنظيمية �شغل املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
( )3.87وبانحراف معياري ( )0.58وهو يعك�س درجة موافقة
“عالية”  ،بينما �شغل حمور �أداء املعلمة املتعاونة املرتبة
الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.79وبانحراف معياري ()0.76
وهو يعك�س درجة موافقة “عالية” ،و�شغل حمور �أداء مديرة
املدر�سة املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي ( )3.71وبانحراف

معياري ( )0.72وهو يعك�س �أي�ض ًا درجة موافقة “عالية” ،بينما
�شغل حمور �أداء امل�رشفة الأكادميية يف املرتبة الأخرية مبتو�سط
ح�سابي ( )3.66وبانحراف معياري ( )0.85وهو يعك�س درجة
موافقة “متو�سطة”.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين:
لتحديد م�ستوى الر�ضا الطالبي لدى عينة الدرا�سة،
احت�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملحاور
الر�ضا الطالبي من خالل جدول ( )4على النحو الآتي:
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جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الرضا الطالبي

ويتبني من اجلدول ال�سابق �أن درجة م�ستوى الر�ضا الطالبي
لدى عينة الدرا�سة وعلى امل�ستوى الكلي متو�سطة ومبتو�سط
ح�سابي ( )3.58وبانحراف معياري ( ، )0.72وعلى م�ستوى
كل حمور من حماور الر�ضا الطالبي يتبني �أن م�ستوى الر�ضا
عن الإعداد املهني �شغل املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ()3.70
وبانحراف معياري ( )0.73وهو يعك�س درجة موافقة “عالية”،
بينما �شغل حمور الر�ضا عن الإعداد الأكادميي (التخ�ص�صي)
املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.65وبانحراف معياري
( )0.73وهو يعك�س درجة موافقة “متو�سطة” ،و�شغل حمور
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الر�ضا عن الإعداد الثقايف واالجتماعي املرتبة الثالثة مبتو�سط
ح�سابي ( )3.39وبانحراف معياري ( )0.94وهو يعك�س �أي�ض ًا
درجة موافقة “متو�سطة”.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث:
لتحديد العالقة بني م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية،
وم�ستوى الر�ضا الطالبي احت�سب معامل ارتباط بري�سون وجدول
( )5يو�ضح نتائج هذا التحليل:
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جدول ()5

جدول ()6

معامالت االرتباط بين األداء لبرنامج التربية العملية والرضا الطالبي

نتائج اختبار داللة الفروق لمتغير التخصص األكاديمي

متغريات الدرا�سة

الر�ضا الطالبي

م�ستوى الداللة

الأداء لربنامج الرتبية العملية

0.695

0.01

م�صدر
متغريات
التباين
الدرا�سة
بني
م�ستوى
املجموعات
الأداء
لربنامج داخل
الرتبية املجموعات
العملية املجموع

يتبني من اجلدول ال�سابق وجود عالقة طردية ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01بني الأداء لربنامج الرتبية
العملية والر�ضا الطالبي بلغت قيمتها الإجمالية (، )0.695
وبالتايل يتبني �أن ارتفاع م�ستوى �أداء برنامج الرتبية العملية
�سوف ي�ؤدي �إىل زيادة الر�ضا الطالبي جتاه �إعدادهن.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الرابع:
�Ú Úأوالً :النتائج املتعلقة بالفروق الإح�صائية تبعاً
ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي :
ا�ستخدم كل من اختبار  Tلعينتني م�ستقلتني واختبار
حتليل التباين الأحادي للتعرف �إىل ما �إذا كانت هناك فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي كما يو�ضحه
جدول ( )6على النحو الآتي:

م�ستوى
الر�ضا
الطالبي

جمموع
املربعات

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

م�ستوى
درجة متو�سط
قيمة ف
الداللة
احلرية املربعات

7.798

4

1.949

73.994

213

0.347

81.791

217

10.830

4

2.707

103.089

213

0.484

113.919

217

5.612

5.594

0.01

0.01

يتبني من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )0.01بني حتديد م�ستوى الأداء لربنامج
الرتبية العملية ،ومدى الر�ضا الطالبي لدى عينة الدرا�سة تعزى
ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي ،ولتحديد �صالح الفروق بني
تخ�ص�صات عينة الدرا�سة ا�ستخدام اختبار  LSDكما يو�ضحه
جدول ( )7على النحو الآتي:

جدول ()7
نتائج اختبار  LSDلداللة الفروق لدى عينة الدراسة

متغريات
الدرا�سة

م�ستوى
الأداء
لربنامج
الرتبية
العملية

م�ستوى
الر�ضا
الطالبي

التخ�ص�ص
الأكادميي

ن

املتو�سط

الرتبية
الإ�سالمية

الرتبية الإ�سالمية

38

3.59

-

اللغة العربية

44

3.52

االجتماعيات

91

3.94

ريا�ض الأطفال

15

3.58

العلوم

13

3.69

اللغة الإجنليزية

10

3.48

احلا�سب الآيل

7

3.69

الرتبية الإ�سالمية

38

3.42

اللغة العربية

44

3.38

االجتماعيات

91

3.87

ريا�ض الأطفال

15

3.39

العلوم

13

3.38

اللغة الإجنليزية

10

3.29

احلا�سب الآيل

7

3.48

اللغة
العربية

االجتماعيات

ريا�ض
الأطفال

العلوم

اللغة
الإجنليزية

احلا�سب
الآيل

0.01

-

0.01

0.05

0.01

0.05

-

-

يتبني من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01يف حتديد م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية
العملية من وجهة نظر عينة الدرا�سة بني ذوات التخ�ص�ص الأكادميي (االجتماعيات) وذوات التخ�ص�ص الأكادميي (الرتبية الإ�سالمية،
183

مستوى األداء لبرنامج التربية العملية وعالقته بالرضا الطالبي
من وجهة نظر طالبات التربية العملية بكلية التربية بجامعة أم القرى

د .منال سفر

واللغة العربية) ل�صالح التخ�ص�ص الأكادميي (االجتماعيات) .
كما يت�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.05يف حتديد مدى الر�ضا الطالبي لدى عينة
الدرا�سة بني ذوات التخ�ص�ص الأكادميي (االجتماعيات) وذوات
التخ�ص�ص الأكادميي (الرتبية الإ�سالمية ،واللغة الإجنليزية) ،
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.01بني
ذوات التخ�ص�ص الأكادميي (االجتماعيات) وذوات التخ�ص�ص
الأكادميي (اللغة الإجنليزية)  ،ل�صالح ذوات التخ�ص�ص الأكادميي
(االجتماعيات) .
Ú Úثانياً :النتائج املتعلقة بالفروق الإح�صائية تبعاً
ملتغري املرحلة التعليمية يف التطبيق امليداين:
ا�ستخدمت كل من اختبار ت لعينتني م�ستقلتني ،واختبار
حتليل التباين الأحادي للتعرف �إىل ما �إذا كانت هناك فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري املرحلة التعليمية يف التطبيق
امليداين كما يو�ضحه جدول ( )8على النحو الآتي:

وهو يعك�س درجة موافقة «عالية» ،بينما �شغل حمور �أداء املعلمة
املتعاونة املرتبة الثانية ،وهو يعك�س درجة موافقة «عالية»،
و�شغل حمور �أداء مديرة املدر�سة املرتبة الثالثة ،وهو يعك�س
درجة موافقة «عالية» ،بينما �شغل حمور �أداء امل�رشفة الأكادميية
يف املرتبة الأخرية ،وهو يعك�س درجة موافقة «متو�سطة».
وتو�ضح هذه النتائج ارتفاع م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية
العملية ،وهي نتيجة اتفقت مع نتائج درا�سة (�شاهني، )2007،
بينما اتفقت �إىل حد ما مع درا�سة (ال�رشعي )2009،التي حددت
م�ستوى الأداء بني “املتو�سط واملرتفع” ،وفيما يخ�ص النتائج
املتعلقة مب�ستوى �أداء امل�رشفة الأكادميية املنخف�ضة مقارنة
بارتفاع م�ستوى �أداء اجلامعة ،ومديرة املدر�سة واملعلمة
املتعاونة يف برنامج الرتبية العملية ،فتختلف هذه النتيجة
مع نتائج درا�سة (الغي�شان والعبادي )2013،التي تو�صلت �إىل:
قيام امل�رشف االكادميي باملهام املطلوبة منه بدرجة عالية،
وتق�صري مديري املدار�س باملهام املطلوبة منهم ،وال�سلبيات
يف �إجراءات اجلامعة ،بينما اتفقت مع الدرا�سة ذاتها يف ح�صول
املتعلم املتعاون على درجة �أداء عالية ،كما اتفقت نتائج درا�سة
(ال�شاعر )2010،مع نتائج الدرا�سة احلالية املتعلقة بارتفاع
درجة م�ستوى �أداء املعلمة املتعاونة.
وت�ؤكد الباحثة من خالل النتيجة ال�سابقة على �أهمية العمل
على رفع م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية ،من خالل تبني
�أ�ساليب ،و�سلوكات جديدة تفعل جناح الربنامج ،كما �أو�ضحت
نتائج درا�سة ( )Mahoney,2005التي �أ�شارت �إىل االهتمام
بنوعية الأطراف املعنية بربامج الرتبية العملية مع الطالب
املعلم ،ونتائج درا�سة ( )Beak & Kosnik,2002التي �أ�شارت
�إىل �أهمية توافر الدعم املعنوي من قبل املعلمني امل�شاركني يف
التدريب امليداين.
2 .2ما م�ستوى الر�ضا الطالبي مبحاوره (الإعداد الأكادميي
التخ�ص�صي ،الإعداد املهني ،الإعداد الثقايف واالجتماعي) لدى
طالبات الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى؟
�أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى الر�ضا الطالبي لدى عينة
الدرا�سة على امل�ستوى الكلي «متو�سطة» ،وعلى م�ستوى حماور
الر�ضا الطالبي يتبني �أن م�ستوى الر�ضا عن الإعداد املهني �شغل
املرتبة الأوىل ،وهو يعك�س درجة موافقة «عالية» ،بينما �شغل
حمور الر�ضا عن الإعداد الأكادميي (التخ�ص�صي) املرتبة الثانية،
وهو يعك�س درجة موافقة «متو�سطة» ،و�شغل حمور الر�ضا عن
الإعداد الثقايف واالجتماعي املرتبة الثالثة ،وهو يعك�س درجة
موافقة «متو�سطة».
ويتبني من نتائج الدرا�سة �أن ر�ضا الطالبات جاء
بدرجة “متو�سطة” ،وهي نتيجة تتفق مع نتائج درا�سة (�سيف
و�آخرون )2014،ودرا�سة (ح�سن و�أخرون ، )2011،بينما تختلف
مع نتائج درا�سة (الزعبي )2013،ودرا�سة ()Irimie et al,2011
ودرا�سة (�آل عاي�ش )2008،التي �أ�شارت نتائجها �إىل ارتفاع
م�ستوى الر�ضا الطالبي و�إيجابيته ،وتختلف �أي�ض ًا مع نتائج
درا�سة (ال�صارمي وزايد )2006،التي تو�صلت �إىل انخفا�ض

جدول ()8
نتائج اختبار داللة الفروق لمتغير المرحلة التعليمية في التطبيق الميداني

م�صدر
املحور
التباين
بني
م�ستوى
املجموعات
الأداء
لربنامج داخل
الرتبية املجموعات
العملية املجموع
بني
املجموعات
م�ستوى
الر�ضا داخل
الطالبي املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجة متو�سط
احلرية املربعات

0.192

3

0.064

81.600

214

0.381

81.791

217

0.252

3

0.084

113.667

214

0.531

113.919

217

قيمة ف

0.167

0.158

م�ستوى
الداللة

0.918

0.924

يتبني من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05تعزى ملتغري املرحلة
التعليمية يف التطبيق امليداين.

مناقشة النتائج:
أوالً :مناقشة نتائج السؤال األول
1 .1ما م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية مبحاوره
(الإجراءات التنظيمية� ،أداء امل�رشفة الأكادميية� ،أداء مديرة
املدر�سة� ،أداء املعلمة املتعاونة) من وجهة نظر طالبات الرتبية
العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى؟
�أ�شارت النتائج �إىل �أن درجة م�ستوى الأداء لربنامج
الرتبية العملية من وجهة نظر عينة الدرا�سة وعلى امل�ستوى الكلي
«عالية» ،وعلى م�ستوى حماور الأداء لربنامج الرتبية العملية
يتبني �أن درجة حمور الإجراءات التنظيمية �شغل املرتبة الأوىل،
184
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م�ستوى الر�ضا الطالبي.
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة احلالية �إىل ارتفاع م�ستوى
الر�ضا عن “الإعداد املهني” مقارنة بانخفا�ض م�ستوى الر�ضا
عن “الإعداد الأكادميي التخ�ص�صي” والر�ضا عن “الإعداد
الثقايف واالجتماعي” لدى الطالبات ،وهذه النتيجة ت�ؤكد
ارتفاع م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية امليداين� ،إال �أن
انخفا�ض م�ستوى الر�ضا عن “الإعداد الأكادميي التخ�ص�صي”
و”الإعداد الثقايف واالجتماعي” يدل على ق�صور دور الإعداد
العلمي النظري ،وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية يف جانب ارتفاع
درجة الر�ضا عن “الإعداد املهني” مع نتائج درا�سة (Irimie et
. )al,2011
3 .3هل هناك عالقة بني م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية
العملية ،وم�ستوى الر�ضا الطالبي لدى طالبات الرتبية العملية
بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى؟
�أ�شارت النتائج �إىل �أن القيمة الإجمالية للعالقة االرتباطية
مل�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية ،وم�ستوى الر�ضا الطالبي
ككل بلغت ( ، )0.695وهي قيمة قوية ت�ؤكد وجود دور �إيجابي
مل�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية يف حتقيق الر�ضا الطالبي،
مبعنى كلما ارتفع م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية العملية زاد
م�ستوى الر�ضا لدى طالبات الرتبية العملية جتاه �إعدادهن ،وهذه
النتيجة تتفق مع نتائج درا�سة (�آل عاي�ش ، )2008،ودرا�سة
(ح�سن. )2006،
4 .4هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الأداء
لربنامج الرتبية العملية ،وم�ستوى الر�ضا الطالبي لدى طالبات
الرتبية العملية بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى تعزى ملتغريي
(التخ�ص�ص الأكادميي ،واملرحلة التعليمية يف التطبيق امليداين)
؟
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )0.01يف حتديد م�ستوى الأداء لربنامج الرتبية
العملية من وجهة نظر عينة الدرا�سة ذوات التخ�ص�ص الأكادميي
(االجتماعيات) والطالبات ذوات التخ�ص�ص الأكادميي (الرتبية
الإ�سالمية ،واللغة العربية) ل�صالح الطالبات ذوات التخ�ص�ص
الأكادميي (االجتماعيات) .
كما يت�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.05يف حتديد مدى الر�ضا الطالبي لدى �أفراد عينة
الدرا�سة ذوات التخ�ص�ص الأكادميي (االجتماعيات) والطالبات
ذوات التخ�ص�ص الأكادميي (الرتبية الإ�سالمية ،واللغة
الإجنليزية)  ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.01بني �أفراد عينة الدرا�سة ذوات التخ�ص�ص الأكادميي
(االجتماعيات) وذوات التخ�ص�ص الأكادميي (اللغة الإجنليزية) ،
ل�صالح ذوات التخ�ص�ص الأكادميي (االجتماعيات) .كما يت�ضح
من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )0.05يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو م�ستوى
الأداء لربنامج الرتبية العملية وم�ستوى الر�ضا الطالبي لدى
�أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري املرحلة التعليمية يف التطبيق

امليداين.
وتتفق نتائج هذا اجلانب مع درا�سة (الزعبي، )2013،
ودرا�سة (ال�شاعر ، )2010،ودرا�سة (�شاهني ، )2007 ،ودرا�سة
(ح�سن )2006،حول وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي ،وتختلف
مع درا�سة (�شاهني )2007 ،حول عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري املرحلة
التعليمية يف التطبيق امليداين.

التوصيات واملقرتحات:
1 .1رفع م�ستوى �أداء امل�رشفات الأكادمييات يف برنامج
الرتبية العملية من خالل متابعة مكتب الرتبية العملية
حل�ضورهن ،و�أ�سلوب تعاملهن ،وتوجيههن للمتدربات.
2 .2عقد دورات تدريبية للم�رشفات الأكادمييات اللواتي
يرغنب يف الإ�رشاف يف برنامج الرتبية العملية ،للتعريف بجميع
ما يخ�ص بيئة مدار�س التعليم العام؛ لأن هذه البيئة خمتلفة عن
بيئة عملهن يف الكليات اجلامعية.
3 .3عقد اجتماعات ف�صلية مع مديرات املدار�س املتعاونة
ملناق�شة ق�ضايا الطالبات املتدربات.
�4 .4أهمية مراعاة �صعوبة انتقال الطالبات من املدار�س
املتعاونة و�إليها ،وت�سهيل هذه ال�صعوبة بقدر الإمكان.
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