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 :ملخص البحث 
 "اليت تواجو طلبة التطبيقات الرتبوية "عملي" من وجهة نظرىم ادلشكالت"

يهدف ىذا البحث إىل معرفة ادلشكالت اليت تواجو طلبة التطبيقات الرتبوية "عملي" من وجهة 
نظرىم ، ومن أجل حتقيق ىدف البحث قامت الباحثة بإعداد استبانة استطالعية لبعض طلبة 

 -:على السؤال اآليت قسم الرتبية ، وذلك من خالل اإلجابة
 ماىي ادلشكالت اليت تواجو طلبة التطبيقات الرتبوية "عملي" من وجهة نظرىم؟-
( البالغ 5102-5102تكون رلتمع البحث من طلبة قسم الرتبية للفصل الدراسي ربيع ) 

 .( طالب وطالبة52عددىم )
( فقرة  01ى)ومن أجل حتقيق أىداف البحث قامت الباحثة بإعداد استبانة حتتوي عل  

وعرضت على رلموعة من احملكمني للتأكد من صدقها ، ومت حساب معامل الثبات باستخدام 
( وللوصول إىل النتائج 19.0معامل ألفا كرونباخ ، حيث بلغ معامل الثبات لعينة الطلبة )

 .استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية األتية: ادلتوسط احلسايب ،االضلراف ادلعياري
هرت نتائج البحث أن أكثر ادلشكالت اليت تواجو طلبة التطبيقات الرتبوية "عملي" ىي  وقد أظ
 -كالتايل:

قلة توافر الوسائل التعليمية يف ادلدرسة، ضعف ثقة إدارة ادلدرسة بقدرات الطلبة، اختالف  -
آراء ادلشرفني حول طريقة التحضري وختطيطها وعرضها، قلة الوقت الذي يقضيو ادلشرف مع 

طلبة أثناء تدريبهم بادلنفصلة، وجود عدد كبري من التالميذ يف الصف الواحد، قلة وجود ال
لقاءات دورية بني مدراء ادلدارس وادلشرفني األكاددييني يف الكلية، صعوبة استجابة التالميذ 
لتوجيهات الطلبة داخل الصف، ، قلة مساعدة معلم ادلدرسة للطلبة يف كيفية التخطيط للدروس 
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مية، قلة وجود أداة موضوعية لتقومي الطلبة ادلتدربني، الشعور باخلوف عند زيارة ادلشرف اليو 
األكادديي لغرفة الصف، الوقت ادلخصص للتطبيق يف ادلدارس غري كايف ، كما أظهرت نتائج 

 -:البحث أن أقل ادلشكالت اليت تواجو طلبة التطبيقات الرتبوية "عملي" ىي كالتايل
جدول الدروس األسبوعي يف ادلدرسة، قلةة تةوفر ادلواصةالت للطالبةات للمةدارس قلة استقرار  - 
ادلطبةةق فيهةةا التةةدريب العلمةةي، ضةةعف تقبةةل ادلشةةرف األكةةادديي لوجهةةات نظةةر الطلبةةة ادلتةةدربني، 
اقتصار ادلشرف يف تقومي الطلبة على زيارة واحدة أو زيارتني، غياب الطلبة عن برنامج التطبيقات 

دوجود حضور ادلشرف بادلوعد احملدالرتبوية، قلة                                        Search 
Summary: 
"Problems facing students of educational applications" practical "from 

their point of view" 

The purpose of this research is to identify the problems faced by students 

of educational applications from their point of view. In order to achieve 

the research objective, the researcher prepared a survey questionnaire for 

some of the students of the Education Department by answering the 

following question: 

- What are the problems facing students of educational applications 

"practical" from their point of view? 

 The research community consists of the students of the Department of 

Education for the spring semester (2015-2016) of (27) students. 

  In order to achieve the objectives of the research, the researcher prepared 

a questionnaire containing (30) paragraphs and presented to a group of 

arbitrators to verify its validity. The coefficient of stability was calculated 

using the coefficient of alpha Kronbach, where the stability coefficient of 

the sample of students (0.98). To reach the results, the researcher used the 

following statistical means : Arithmetic mean, standard deviation. 

The results of the research showed that the most problems facing students 

in practical education are as follows: 

The lack of educational resources in the school, the lack of confidence of 

the school administration in the abilities of the students, the differing 

views of the supervisors about the method of preparation, planning and 

presentation, the lack of time spent by the supervisor with the students 

during their separate training, the presence of a large number of students 

in the same class Schools, and academic supervisors in the college, the 
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difficulty of the students 'response to the students' guidance in the 

classroom, the lack of help of the school teacher in planning daily lessons, 

the lack of objective tool for evaluating the trainees, the fear of visiting 

the academic supervisor of the classroom, To apply in schools is 

inadequate, and the results of the research showed that the least problems 

faced by students of practical education are as follows: 

 - The lack of stability of the weekly schedule of the school, the lack of 

transportation for female students in the schools where the scientific 

training is applied, the weakness of the academic supervisor's acceptance 

of the views of the trainee students, the supervisor limited the evaluation 

of the students to one visit or two visits On time9 
 مقدمة البحث:

مهنة التعليم قددية قدم اإلنسان وإن تغريت يعد التعليم الوسيلة األوىل واألىم لتقدم األمم، ف
أساليبها وطرائقها بتغري الزمان وادلكان، لذلك حظي إعداد ادلعلم يف دول العامل كافة باالىتمام 
والدراسة فهو عصب مهنة التعليم ومهما تقدمت تكنولوجيا التعليم والتعلم وتعددت أنواع 

ل ابن خلدون :)إن التقدم احلضاري حباجة إىل العلم ادلعرفة فسيظل دورُه باقيًا وتابتاً، وكما قا
 وإن العلم حباجة إىل التعليم ،ومن خالل التعليم تربز ضرورة احلاجة إىل ادلعلم الكف ادلؤىل9

 (52، ص5111)الشبلي،                             
قد بذلت الكثري ونتيجة للتطورات والتغريات السريعة يف اجملتمعات فقد تغريت النظرة للمعلم و 

من اجلهود والنفقات من أجل إعداده وتدريبو علميًا ومهنًيا وثقافيًا وروحيًا دتاشيا مع االجتاىات 
احلديثة مبا يكفل لو االعتماد على نفسو يف مواجهة ادلواقف ادلهنية واحلياتية بكل ثقة وروح 

نقل اخلربات وادلعلومات  معنوية عالية، خاصة وقد أصبحت وظيفة ومهنة ادلعلم اليوم ليس فقط
إىل ادلتعلمني، وإمنا بناء شخصية ادلتعلم السوية يف اجملاالت مجيعها العقلية واالنفعالية واحلركية 

 والثقافية ومساعدتو على القيادة والبحث والتقصي وشلارسة واإلرشاد والتوجيو9
 (3.0، ص5100،)اخلزاعلة وآخرون                                                

ويعتمد صلاح ادلعلم يف عملةو علةى نةوع اإلعةداد الةذي يتلقةاه، ولةربامج الرتبيةة دوراً ىاًمةا وكبةرياً يف  
اإلعةةداد، إذا دتثةةل التطبيقةةات العمليةةة لةةب اجلانةةب الرتبةةوي ادلهةةا يف بةةرامج إعةةداد ادلعلمةةني أل ةةا 
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يب يف مرحلةة الدراسةة اجلامعيةة يف دتكن الطالب ادلعلم من تطبيق ما تعلمو من النظريةات واألسةال
 التدريس9 

 (520، ص .511)عليان وآخرون،                                                           
كما أ ا تعد حجر الزاوية يف برنامج إعداد وتأىيل ادلعلمني فهي دتثةل التطبيةق العملةي للمهةارات 

الل التحاقو بكليات الرتبية، وىي العمود الفقري لربامج واخلربات النظرية اليت اكتسبها الطالب خ
ىةةذه الكليةةات وعصةةب اإلعةةداد الرتبةةوي للطالةةبعادلعلم، وتنبةةع أايتهةةا مةةن أايةةة األىةةداف الةةيت 
تسةةعى لتحقيقهةةا، ومةةدا انسةةجامها مةةع االجتاىةةات الرتبويةةة ادلعاصةةرة يف إعةةداد وتأىيةةل ادلعلمةةني، 

يص القصةور يف ادلةدخالت والعمليةات وادلخرجةات، وتطةوير فمن خالذلا يتم تطوير التعليم وتشخ
 حقيقي وضبط فعلي جلودة التعليم 9                                                               

 (0، ص5100)حلس، 
تعمةل علةى سةد الفجةوة بةني النظريةة والتطبيةق، لةذلك التطبيقةات الرتبويةة وبناًء على مةا سةبق فةإن 

" وزلاولةةة التطبيقةةات الرتبويةةة "عملةةيالدراسةةة إىل حتديةةد ادلشةةكالت الةةيت تواجةةو طلبةةة سةةعت ىةةذه 
 إجياد احللول ادلالئمة ذلا9

 مشكلة البحث: 
مةةن خةةالل شلارسةةة الباحثةةة لعمليةةة التةةدريب العملةةي يف ادلةةدارس مت مالحظةةة بعةةض ادلشةةكالت    

الةةيت تواجةةو الطلبةةةعادلعلمني ادلطبقةةني يف ادلةةدارس أثنةةاء فةةرته التطبيةةق شلةةا تةةرة انطباعةةا لةةدا الباحثةةة 
التطبيقةات بأن ىناة العديد مةن ادلشةكالت والعقبةات الةيت يعةاا منهةا الطلبةةعادلعلمون أثنةاء فةرتة 

" والةةةيت البةةد مةةن وضةةةع حلةةول مناسةةبة ذلةةةا، لةةذا رأت الباحثةةة ضةةةرورة إجةةراء ىةةةذه الرتبويةةة "عملةةي
" وتركيةز اجلهةود التطبيقةات الرتبويةة "عملةيالدراسة للتعرف على أىم ادلشكالت اليت تواجةو طلبةة 

الباحثةة مةن  فيما بعد إلجياد حلول علمية ذلا، خاصة وأنو مل جتر أية دراسة علمية علةى حةد علةم
قبةةةل، للتعةةةرف علةةةى ىةةةذه ادلشةةةكالت الةةةيت تواجةةةو الطلبةةةةعادلعلمني بقسةةةم الرتبيةةةة بكليةةةة اآلداب، 

 وبذلك فإن ىذه الدراسة تسعى لإلجابة عن السؤال التايل:
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مةةةا ادلشةةةكالت الةةةيت تواجةةةو طلبةةةة التطبيقةةةات الرتبويةةةة "عملةةةي" بقسةةةم الرتبيةةةة كليةةةة اآلداب مةةةن  -
 وجهة نظرىم؟

 : تظهر أاية البحث احلايل من خالل النقاط اآلتية:أاية البحث 
 9 تتيح الفرصة للطلبة لتفهم طبيعة العمل الذي سيزاولونو بعد التخرج 09
9 إعطةةةاء صةةةورة حقيقيةةةة وصةةةادقة عةةةن الواقةةةع احلةةةايل إلعةةةداد ادلعلمةةةني يف كليةةةة اآلدابع قسةةةم 5

 الرتبية9
الكثةةري مةةن ادلخةةاوف الةةيت تعةةرتي الطلبةةة يف 9 تسةةاعد علةةى التكيةةف مةةع ادلواقةةف الرتبويةةة وإزالةةة 0

 بداية التدريب9
وأثرىةةا يف إعةةداد ادلعلمةةني  التطبيقةةات الرتبويةةة يكتسةةب البحةةث احلةةايل أايتةةو مةةن دور بةةرامج  39

 دلهام التعليم بوجو عام9
9 تةةأيت قيمةةةة البحةةةث احلةةةايل مةةةن تبةةةني حقيقةةةة ادلشةةةكالت الةةةيت تواجةةةو طلبةةةة التطبيقةةةات الرتبويةةةة 2

مةن وجهةةة نظةرىم وبالتةايل دتكةةن قسةم الرتبيةةة بكليةة اآلداب مةن حصةةر ىةذه ادلشةةكالت "عملةي" 
يف كل مةن ادلدرسةة  التطبيقات الرتبوية والبحث عن بدائل لتحقيق األىداف ادلنشودة من برنامج 

 واجلامعة9
باعتبةةةةاره اجلانةةةةةب األساسةةةةي يف إكسةةةةةاب التطبيقةةةةات الرتبويةةةةةة 9 حتديةةةةد مةةةةةدا فاعليةةةةة برنةةةةةامج 2

 ادلعلم الكفايات الالزمة للتدريس9 الطالبع
9 تكتسب ىذه الدراسة أايتها يف أ ا األوىل على حد علم الباحثةة الةيت تطرقةت للتعةرف علةى 2

ادلشةةةكالت الةةةيت تواجةةةو طلبةةةة التطبيقةةةات الرتبويةةةة "عملةةةي" ، لةةةذا تأمةةةل الباحثةةةة أن تكةةةون ىةةةذه 
 سلتلفة9 الدراسة بداية لدراسات عديدة تتناول ىذا ادلوضوع من جوانب

 
 أىداف البحث: يهدف البحث إىل:  

التعةرف علةةى ادلشةةكالت الةةيت تواجةو طلبةةة التطبيقةةات الرتبويةةة "عملةي" بقسةةم الرتبيةةة كليةةة اآلداب 
 من وجهة نظرىم؟
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 مصطلحات البحث:  
أوال: تعريف ادلشكلة: ىي حالةة مةن عةدم الرضةا أو التةوتر تنشةأ عةن إدراة وجةود عوائةق الوصةول 
إىل اذلةةدف أو توقةةةع إمكانيةةة احلصةةةول علةةى نتةةةائج أفضةةةل مةةن العمليةةةات واألنشةةطة ادلألوفةةةة علةةةى 

              أحسةةن وجةةو وأكثةةر كفايةةة9                                  
(1117/pasts/com.kenanoline.yomgedid//:http                                                                                                                            )                  
" وتعيةق حتقيةق التطبيقات الرتبويةة "عملةيالتعريف اإلجرائي للمشكلة: ىي مشكلة تواجو طلبة -

 يف التطبيق العملي والوصول إيل النتائج ادلرغوبة 9 أىدافهم
ثانيا9 تعريف التطبيقةات الرتبويةة: ىةي تلةك الفةرتة الزمنيةة الةيت يسةمح فيهةا لطلبةة الرتبيةة بةالتحقيق 
مةةةن صةةةالحية وعمليةةةة إعةةةدادىم النظةةةري نفسةةةيا وتعليميةةةا وإكسةةةا م اخلةةةربات ومتطلبةةةات الغةةةرف 

 مربني مؤىلني من الكلية9  الدراسية احلقيقية حتت إشراف وتوجيو
                                                                                                  

 (52،ص0.00)محدان،   
التعريةةف اإلجرائةةي للتطبيقةةات الرتبويةةة: ىةةي مرحلةةة ىامةةة وضةةرورية مةةن مراحةةل إعةةداد ادلعلمةةني -

بكليةةةة اآلداب وأقسةةةام كليةةةة الرتبيةةةة علةةةى مةةةدا فةةةرتة زمنيةةةة زلةةةددة  األكفةةةاء يقةةةوم  ةةةا قسةةةم الرتبيةةةة
وإعةةدادىم نفسةةيا وتعليميةةاً وإداريًةةا حتةةت إشةةراف مةةؤىلني يف الكليةةة لقيةةامهم بالتةةدريس الفعلةةي يف 

 ادلدرسة9
  -سوف تستخدم ادلفاىيم االتية لتؤدي ادلعىن نفسو : -
 دليدانية 9الرتبية ا -التطبيقات الرتبوية  -الرتبية العملية  

 الدراسات السابقة:
تناولت الباحثة بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة مبوضوع البحث لالسةتفادة 
منها يف حبثها وسوف يةتم عرضةها حسةب الرتتيةب الةزما مةن األحةدث إىل األقةدم يف الدراسةات 

 العربية واالجنبية على النحو التايل : 
 الدراسات العربية: -
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واقةع الرتبيةة ادليدانيةة بكليةة الرتبيةة اإلسةالمية بغةزه ”( بعنوان: 95100 دراسة العاجز وآخرون )0
 “وسبل حتسينها

ىةةدفت الدراسةةة التعةةرف إيل دور كةةل مةةن كليةةة الرتبيةةة وادلشةةرف الرتبةةوي وادلعلةةم ادلتعةةاون ومةةدير  
 التعةةةةرف علةةةةى أىةةةةةم ادلدرسةةةةة يف حتسةةةةني التةةةةدريب ادليةةةةداا لةةةةدا الطلبةةةةة ادلعلمةةةةني باإلضةةةةافة إيل

ادلشكالت اليت تواجو الطلبة ادلعلمني9 واتبع الباحةث ادلةنهج الوصةفي التحليلةي وأسةفرت الدراسةة 
عن النتائج اآلتية: أىم ادلشكالت اليت تواجو الطلبة ادلعلمةني :قلةة تةوافر الوسةائل التعليميةة ادلعينةة 

دارة ادلدرسةةة 9وأنةةو ال توجةةد فةةرو  يف مةةدارس التةةدريب، قلةةة االىتمةةام بالطالةةبع ادلعلةةم مةةن قبةةل إ
ذات داللةةةة إحصةةةائية لةةةدور كةةةل مةةةن الكليةةةة وادلشةةةرف الرتبةةةوي وادلعلةةةم ادلتعةةةاون ومةةةدير ادلدرسةةةة،  
كةةةذلك بالنسةةةبة دلعةةةدل الطلبةةةة بينمةةةا توجةةةد فةةةرو  ذات داللةةةة إحصةةةائية دلتغةةةري التخصةةةص وذلةةةك 

 لصاحل أقسام العلوم اإلنسانية9
مشةةكالت طلبةةة الرتبيةةة العمليةةة يف كليةةة العلةةوم الرتبويةةةة ”( بعنةةوان: 95110 دراسةةة عليمةةان )5

 “9 جبامعة آل البيت
ىةةدفت الدراسةةة الكشةةف عةةن ادلشةةكالت الةةيت تواجةةو طلبةةة مسةةا  الرتبيةةة العمليةةة يف كليةةة العلةةوم 

شةةكالت كةةان الرتبويةةة مةةن وجهةةة نظةةرىم ، وأسةةفرت الدراسةةة عةةن النتةةائج األتيةةة:  وجةةود عةةدة م
أبرزىةةا: بعةةد ادلدرسةةة عةةن مكةةان سةةكن طلبةةة الرتبيةةة العمليةةة وعةةن اجلامعةةة، وعةةدم تقةةدير ادلدرسةةة 

 لكفاءة طلبة الرتبية العملية التدريسية9
مشةةكالت الرتبيةةة العمليةةة كمةةا يراىةةا الطلبةةة عادلعلمةةون يف ”( بعنةةوان: 95113 دراسةةة عبةةادي )0

 مهنة التدريس9  ختصص معلم الصف وعالقتها باجتاىاهتم ضلو
ىدفت الدراسة التعةرف علةى ادلشةكالت الةيت يواجههةا الطلبةةعادلعلمون يف ختصةص معلةم الصةف 
خةةةالل برنةةةامج الرتبيةةةة العمليةةةة، وكشةةةف الفةةةرو  يف االجتاىةةةات ضلةةةو مهنةةةة التةةةدريس بةةةني الطلبةةةةع 

س الةةيت ادلعلمةةني تعةةزا لعامةةل اجلةةنس، وأسةةفرت الدراسةةة عةةن النتةةائج اآلتيةةة: إن ادلشةةكالت اخلمةة
لةةةةك الوسةةةةائل يف ادلةةةةدارس تواجةةةةو الطلبةةةةةعادلعلمني ىةةةةي: قلةةةةة الوسةةةةائل التعليميةةةةة صةةةةعوبة تةةةةوفري ت

،عةةدم تفةةةرل الطلبةةةة كليةةةا للرتبيةةةة العمليةةة، إشةةةغال الطلبةةةةعادلعلمون بواجبةةةات غةةةري التةةةدريس  ادلتعاونة
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 كإشةةةةةغال بعةةةةةض احلصةةةةةص واتكةةةةةال بعةةةةةض ادلعلمةةةةةني ادلتعةةةةةاونني علةةةةةى الطلبةةةةةةعادلعلمني يف تنفيةةةةةذ
حصصةةةةهم، ومشةةةةكلة كثةةةةرة عةةةةدد الطلبةةةةة يف الصةةةةف الواحةةةةد، كةةةةذلك وجةةةةود فةةةةرو  ذات داللةةةةة 

 إحصائيا يف االجتاىات ضلو ادلدرسة لصاحل الذكور9
أىةةم ادلشةةكالت الرتبويةةة والنفسةةية الةةيت تواجةةو طلبةةة الرتبيةةة ”( بعنةةوان: 95110 دراسةةة غزالةةة )3

 العملية بادلعاىد العليا إلعداد ادلعلمني9
اسة إىل: حتديد أىةم ادلشةكالت الرتبويةة و النفسةية الةيت يواجههةا الطةالب عادلعلمةون ىدفت الدر  

يف الرتبية العملية داخةل الصةفوف الدراسةية، و إعطةاء فكةرة واضةحة عةن الواقةع الرتبيةة العمليةة يف 
ادلعاىةةةةةةد العليةةةةةةا بليبيةةةةةةا، كةةةةةةذلك معرفةةةةةةة مةةةةةةا إذا كةةةةةةان ىنةةةةةةاة فةةةةةةرو  ذات داللةةةةةةة إحصةةةةةةائية بةةةةةةني 

ني حول ادلشةكالت الرتبويةة والنفسةية تعةزا دلتغةري )اجلةنس والتخصةص(، وأسةفرت الطالبعادلعلم
الدراسة عن النتائج اآلتية: مةن أىةم ادلشةكالت الرتبويةة والنفسةية الةيت يواجههةا الطةالب ادلعلمةون 
يف الرتبيةةة العمليةةة تتمثةةل يف: عةةدم القةةدرة علةةى إعةةداد الةةدروس وتنفيةةذىا بالصةةورة ادلرضةةية ،عةةدم 

ى تفةةةادي ادلشةةةكالت النامجةةةة عةةةن التةةةوتر والقلةةةق، عةةةدم التكيةةةف مةةةع البي ةةةة ادلدرسةةةية القةةةدرة علةةة
اجلديةةدة، كةةذلك  ال توجةةد فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية بةةني اسةةتجابات الطالبعادلعلمةةني حةةول 
وجود ادلشةكالت الرتبويةة والنفسةية تعةزا دلتغةري اجلةنس والتخصةص، وأنةو توجةد فةرو  ذات داللةة 

الطالبعادلعلمةني حةول وجةود ادلشةكالت الرتبويةة والنفسةية تعةزا دلتغةري  إحصائية بةني اسةتجابات
 التخصص لصاحل طلبة ختصص اللغة العربية واللغة اإلصلليزية 9

 الدراسات األجنبية:
ادلشةةةةكالت الةةةةيت ”( بعنةةةةوان: 5112)9fantahun&walelign دراسةةةةة واليلةةةةني وفةةةةانتون2

 “9  ق ادليدااتواجو معلمي الصف ادلتدربني أثناء فرتة التطبي
ىدفت الدراسةة التعةرف علةى: ادلشةكالت الةيت تواجةو معلمةي الصةف ادلتةدربني أثنةاء فةرتة التطبيةق 
ادليداا الذي ينفد خالل العام اجلامعي األخةري للطلبةة، ووضةع بعةض ادلقرتحةات والتوصةيات الةيت 

لدراسةةة عةةن النتةةائج قةةد تسةةاعد يف حتسةةني عمليةةة التطبيةةق للطلبةةة ادلتةةدربني يف أثيوبيةةا، و أسةةفرت ا
اآلتيةةةةةة: أن الربنةةةةةامج التدريسةةةةةي ينفةةةةةد بدرجةةةةةة مالئمةةةةةة، لكةةةةةن الةةةةةنقص يف التسةةةةةهيالت الضةةةةةرورية 
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واخلةةدمات ىةةو أكثةةر مشةةكلو جديةةو يواجههةةا الطلبةةة أتنةةاء فةةرتة التطبيةةق العلمةةي، وأن نظةةام اإلدارة 
ال يراعةي اىتمامةاهتم، للربنامج التةدري  ال يعطةي اىتماًمةا كافيًةا لتحقيةق االحتياجةات للمتةدربني و 

كةةذلك  أن معظةةم الطلبةةة راضةةون عةةن سياسةةة التةةدريب العملةةي، وأن اجتاىةةاهتم ضلةةو مهنةةة التعلةةيم 
 تتأثر بدرجة عالية بالنظرة اجملتمعية العامة جتاه ىده ادلهنة9

ادلشةةةةةكالت العامةةةةةة الةةةةةيت يواجههةةةةةا الطلبةةةةةة ع ”( بعنةةةةةوان: 5115) 9smith دراسةةةةةة  يةةةةةث 2
 “9لوا الرتبية العمليةادلعلمون الذين أكم

ىةةدفت الدراسةةة التعةةرف علةةى: ادلشةةكالت العامةةة الةةيت يواجههةةا الطلبةةةع ادلعلمةةون الةةذين أكملةةوا  
( دراسةة، وقةد 03الرتبية العملية من خالل حتليلةو للبحةوث السةابقة ادلتصةلة بادلوضةوع، إذ حلةل )

دلسةةتويات الثالثةةة الةةذي صةةنفت البيانةةات بعةةد مجعهةةا وفًقةةا لنمةةوذج تطةةور اىتمامةةات ادلعلةةم ذي ا
وىةةةذه ادلسةةةتويات ىةةةي االىتمةةةام بالةةةذات، والواجةةةب، والتةةةأثري يف الطلةةةب،  .0.2وضةةةعتو فةةةولر 

وأسةةفرت الدراسةةة عةةن النتةةائج اآلتيةةة: أنأ ىنةةاة تةةس أفكةةار لالىتمامةةات األساسةةية تبنيةةت مةةن 
 -األدب الرتبوي، ثالث منها دتثل جانب االىتمام بالذات وىي:

يف إدارة الصةف والتكيةف الشخصةةي وادلؤسسةي )ادلدرسةي( واخلصةائص والطبةةاع الضةبط ، النظةام 
الشخصية، واثنان دتثالن جانب االىتمام بإدارة ادلهمات التعليمية وىةي الطةر  واالسةرتاتيجيات، 

   . والعمل مع ذوي احلاجات اخلاصة
لدراسةةةات مةةةن العةةةرض السةةةابق للدراسةةةات ديكةةةن القةةةول أن الدراسةةةة احلاليةةةة قةةةد اسةةةتفادت مةةةن ا

السةةةابقة يف حتديةةةد مشةةةكلتها وأسةةة لتها واختيةةةار منهجهةةةا والتعريةةةف مبصةةةطلحاهتا ويف بنةةةاء أداهتةةةا 
،كمةةا اسةةتفادت مةةن االطةةر النظريةةة ذلةةا والنتةةائج الةةيت توصةةلت ذلةةا وحتليلهةةا ،وكيفيةةة التغلةةب علةةى 

 ادلشكالت اليت تواجو تنفيذ برنامج التطبيقات الرتبوية واجياد حلول ذلا9
 لنظري:اإلطار ا

يتنةةةةاول ىةةةةذا الفصةةةةل الرتبيةةةةة العمليةةةةة حيةةةةت تطرقةةةةت الباحثةةةةة إيل: مفهومهةةةةا، أايتهةةةةا، 
أىةةةةدافها، مكوناهتةةةةا، مراحلهةةةةا، أسةةةةاليبها، واجبةةةةات يقةةةةوم  ةةةةا الطالةةةةبعادلعلم، التقةةةةومي يف الرتبيةةةةة 

 العملية، وفيما يلي عرض ذلك9
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 مفهوم الرتبية العملية: 
ة العمليةةة إال أن مجيعهةةا تؤكةةد أايةةة الرتبيةةة العمليةةةة يف تعةةددت وجهةةات النظةةر جتةةاه مفهةةوم الرتبيةةة

 اإلسهام وادلساعدة يف عملية أعداد ادلعلمني وهتدف إيل رفع مستوا الطالب من الناحيةة العمليةة
 وفيما يلي عرض لبعض تعريفات الرتبية العملية9

الدي يهتم باجلانةب الرتبية العملية: بأ ا ذلك اجلانب من برامج إعداد ادلعلمني و “ سعد”يعرف 
التطبيقةةةي ادليةةةداا وتتةةةيح للطالةةةبعادلعلم الفرصةةةة احلقيقيةةةة ليطبةةةق دراسةةةتو يف اجلامعةةةة مةةةن مفةةةاىيم 

                                                                                                                                                                                                                                    (52، ص5111)سعد،         ونظريات تربوية تطبيقا أدائيا على ضلو مسلكي9
أ ةةا فةةرته التةةدريب الةةيت يقضةةيها الطالةةب والطالبةةة يف كليةةات  إىل“ دنةةدش وعبةةد احلفةةي ”ويشةةري 

الرتبية وكليات اإلعداد ادلتوقةع ختةرجهم يف إحةدا مةدارس التعلةيم العةام وذلةك دلةدة فصةل دراسةي 
واحةةد ،حيةةت تتةةاح ذلةةم الفرصةةة لتطبيةةق مةةا تعلمةةوه نظريًةةا يف الكليةةة مةةن مقةةررات سلتلفةةة يف اجملةةال 

 هم وذلك حتت إشراف علمي وتربوي دقيق9الرتبوي العام ويف رلال ختصص
 (                                                 520، ص5110)دندش وعبد احلفي ،                                                   

 :أمهية الرتبية العملية
                                                                    دتكن أايةالرتبيو العمليو فيما يلي:

9 تعةد الرتبيةةة العمليةة حلقةةة وصةل بةةني اجلةانبني األساسةةيني يف عمةل كليةةات الرتبيةة واةةا اجلانةةب 0
 األكادديي واجلانب النظري9

9 تؤىةةةل الطالةةةب الكتسةةةاب بعةةةض ادلهةةةارات األساسةةةية للتةةةدريس مثةةةل حتضةةةري الةةةدروس وكيفيةةةة 5
دافعيةةةة التالميةةةذ وكيفيةةةة إدارة ادلناقشةةةة داخةةةل الفصةةةل وإجةةةراء  عةةةرض ادلوضةةةوعات الدراسةةةية وإتةةةارة

 عمليات التقومي لدروسو وغريىا من ادلهارات الالزمة للمعلم الناجح9
9 إ ةةا تعةةرض الطالةةب لتغةةريات يف  اتةةو الشخصةةية حيةةت يتحةةول خةةالل فةةرته قصةةريه مةةن دور 0

 الطالب إىل دور ادلعلم والقائد وادلسؤول9
العملية ادليدان احلقيقي الذي من خالل يتعرف الطالب ع ادلعلم علةى مشةكالت 9 تعترب الرتبية 3

 ادليدان الرتبوي وليتعرف بالتايل علي أساليب وطرائف حل تلك ادلشكالت9
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 (05، ص5112)عبد السميع، حوالو،                                                        
 أىداف الرتبية العملية:

الرتبيةةة العمليةةة إيل الةةربط بةةةني النظريةةة والتطبيةةق عنةةد إعةةةداد الطالةةب عادلعلةةم وتتضةةح أىةةةم هتةةدف 
 األىداف فيما يلي:

9 توطيةةد العالقةةة األكاددييةةة وادلنهجيةةة بةةني كليةةات العلةةوم الرتبويةةة يف ادلنةةاطق اجملةةاورة مةةن خةةالل 0
 ادلدارس ادلتعاونة9

علةةةةةيم وادلتعلقةةةةةة بإعةةةةةداد وتأىيةةةةةل ادلعلمةةةةةني مةةةةةن  9اإلسةةةةةهام يف تعزيةةةةةز توجيهةةةةةات وزارة الرتبيةةةةةة والت5
 (                                                        02، ص5115)اخلطايبو،  الناحيتني النظرية والعملية قبل اخلدمة واثنائها9

ياً 9 إكساب ادلتدرب اخلربات وادلهارات الفنية الالزمة دلهنة التدريس، ودتكنو مةن توظيفهةا ميةدان0
 وذلك من خالل ادلمارسة الفعلية ذلا9

 9 هتي ة الظروف للمتدرب وتشجيعو على االبتكار والتجديد يف رلال التدريس39
 (       52، ص5110)دندش وعبد احلفي ،                                                      

 مراحل الرتبية العملية: 
(: تعةد مرحلةة ادلشةاىدة جةزءاً مهمةاً مةن برنةامج الرتبيةة ادليدانيةة، أواًل ع مرحلة ادلشاىدة )ادلالحظة

ويطلةةب مةةن الطالةةب ادلعلةةم القيةةام بعمليةةة ادلشةةاىدة الفعليةةة للبي ةةة ادلدرسةةية علةةى طبيعتهةةا، والبي ةةة 
 الصفية يف معاملها وواقعها وسلوة الطالب وتفاعالهتم مع ادلعلم ادلتعاون،  دف:

 واإلمكانات ادلتوافرة يف ادلدرسة9 التعرف إىل اجملتمع ادلدرسي 
 9مساعدة الطالب ادلعلم على التكيف مع اجلو ادلدرسي اجلديد 
  إتاحة الفرصة للطالب ادلعلم لةتعلم كيفيةة التصةرف يف مواقةف تعليميةة يشةاىدىا أثنةاء عمليةة

 ادلشاىدة9
  ًدلواجهتهةةا أثنةةاء ربةةط مةةا تعلمةةو نظريةةاً مبةةا يشةةاىده أثنةةاء ىةةذه الفةةرتة، وبةةذلك يكةةون مسةةتعدا

 التدريس؛ ليستفيد الطالب ادلعلم من أساليب ادلالحظة وادلشاىدة يف ادلستقبل9
 9إكساب الطالب ادلعلم مهارات التقومي الذايت 
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  أن يقدم ادلشرف الفا التوجيهات وادلعلومات عن أىداف ادلشاىدة وأايتها وكيفيةة تنفيةذىا
 قبل تنفيذ ادلشاىدة9

 وتوزيعها على الصفوف الدراسية قدر اإلمكان9 تنوع الدروس ادلشاىدة 
  استخدام أمنوذج مقرتح أو خطة يستخدمها الطالب ادلعلم حتتوي على النقةاط الةيت جيةب أن

يركةةز عليهةةا أثنةةاء تنفيةةذ ادلشةةاىدة9 وعلةةى الطالةةب ادلعلةةم كتابةةة تقريةةر عةةن النقةةاط الةةيت اسةةتفادىا 
  خالل فرتة ادلشاىدة9

  للطالب ادلعلم بانتهاء الوقت ادلخصةص ذلةا؛ وإمنةا عليةو أن يسةتمر ال تنتهي مرحلة ادلشاىدة
يف مشةةةاىدة ادلعلمةةةني ادلتعةةةاونني، والطلبةةةة ادلعلمةةةني يف مدرسةةةة التةةةدريب كلمةةةا  حةةةت لةةةو الفرصةةةة 

 لتكوين أكرب استفادة لو9
عد أن ثانياًع مرحلة التدريس الفعلي: يف ىذه ادلرحلة يكون الطالب ادلعلم قد ىيئ نفسياً وعقلياً ب

شةةاىد البي ةةة ادلدرسةةية، والبي ةةةة الصةةفية وأصةةبح أكثةةةر تركيةةزاً لعناصةةر ادلوقةةةف التعليمةةي مةةن خةةةالل 
مشةةاركتو العمليةةة يف مرحلةةة ادلشةةاىدة ومل يبةةقل لةةو سةةوا التطبيةةق العملةةي الفعلةةي وقيامةةو بالتةةدريس 

 داخل البي ة الصفية وتشمل ىذه ادلرحلة:
ألوىل مةةن التةةدريب الفعلةةي مبشةةاركة ادلعلةةم ادلتعةةاون يف تنفيةةذ ادلرحلةةة األوىل: يقةةوم يف ىةةذه ادلرحلةةة ا

بعةةض ادلهةةةام التعليميةةةة كإعةةةداد الةةةدروس كتابيةةةاً وتنفيةةةذ بعضةةةها ومناقشةةةتها مةةةع الطلبةةةة، وتصةةةحيح 
الواجبةةات، وإعةةداد الوسةةائل التعليميةةة بالتعةةاون مةةع ادلعلةةم ادلتعةةاون إىل حةةد كبةةري وفةةق توجيهةةات 

 ادلشرف الفا9
ة: وتعةةد آخةةر مراحةةل الرتبيةةة ادليدانيةةة التنفيذيةةة بالنسةةبة للطالةةب ادلعلةةم وفيهةةا يكةةون ادلرحلةةة الثانيةة

الطالب مسؤواًل مسؤولية كاملةة عةن تنفيةذ مجيةع ادلهةام والنشةاطات التعليميةة الةيت يتطلبهةا ادلوقةف 
 التعليمي9

 ومن أىم األمور اليت جيب مراعاهتا يف ىذه ادلرحلة:
 ادر على التخطيط )اإلعداد الفاعل للدروس(9التأكد من أن الطالب ادلعلم ق 
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  حاجةةةة الطالةةةب إىل التوجيهةةةات ادلكثفةةةة مةةةن قبةةةل ادلشةةةرف الفةةةا وتكثيةةةف الزيةةةارات ادليدانيةةةة
 بداية ىذه ادلرحلة لالطم نان على سري العملية التعليمية للطالب ادلعلم9

 9تقييم كل حصة وتقدمي التوجيهات وادللحوظات بعد كل زيارة 
دلرحلةةةة يةةةتم التقةةةومي النهةةةائي للرتبيةةةة ادليدانيةةةة باسةةةتخدام أمنةةةوذجني األول خةةةاص مبةةةدير  ايةةةة ىةةةذه ا

 ادلدرسة ويشارة فيو ادلعلم ادلتعاون وحبضور ادلشرف الفا9                                                        
 (00 - 01، ص 5100)حلس، 

 أساليب الرتبية العملية:
نتيجةةةة للتطةةةور ادلعةةةريف والعملةةةي والرتبةةةوي، كةةةان مةةةن الطبيعةةةي أن تتةةةأثر الرتبيةةةة  ةةةذه التغةةةريات الةةةيت 
طةةةرأت علةةةى العمليةةةة الرتبويةةةة وعلةةةي تةةةدريب ادلعلمةةةني وإعةةةدادىم وىةةةذا يتطلةةةب أن يكةةةون ىنةةةاة 
مواقةةةف تعليميةةةة حقيقيةةةة وواقعيةةةة يةةةتم تةةةدريب طلبةةةة كليةةةة الرتبيةةةة مةةةن خالذلةةةا وتتوقةةةف األسةةةاليب 

رافية تبعةا للتطةةور العملةي الرتبةةوي و فيمةا يلةي أبةةرر األسةاليب اإلشةةرافية ادلسةتخدمة يف الرتبيةةة اإلشة
 العملية:

 9 الزيارة الصفية:0
تعتةةةرب الزيةةةارة الصةةةفية أسةةةلوب مةةةن أسةةةاليب الرتبيةةةة العمليةةةة، باإلضةةةافة إىل أ ةةةا إحةةةدا األدوات 

ليةةةة التةةةدريب ، ويقةةةوم ادلتةةةدرب بتنفيةةةذ التقودييةةةة الةةةيت ختةةةدم التقةةةومي الةةةذي أحةةةرزه الطالةةةب أثنةةةاء عم
     الدرس حيث يلي ذلك مناقشة ادلوقف العلمي مع ادلشرف الذي حضر الدرس9                                                             

 9 اللقاءات اجلماعية: 5
 كليةةةة العلةةةوم تكةةةون ىةةةذه اللقةةةاءات بشةةةكل دوري بةةةني مشةةةريف الرتبيةةةة العمليةةةة والطةةةالب يف مبةةةىن

الرتبوية ىذه اللقةاءات ىةي تعةاون بةني ادلشةرفني والطلبةة، وتعريةف أدوار ومسةؤوليات ادلشةاركني يف 
بةةرامج الرتبيةةة العمليةةة وتعريةةف الطلبةةة بأايةةة مةةادة الرتبيةةة العمليةةة التطبيقيةةة وتعريةةف باألخطةةاء الةةيت 

ضةةور واالنصةةراف يف ادلدرسةةة وقةةع فيهةةا الطةةالب يف فصةةول سةةابقو لتجنبهةةا، تعةةريفهم مبواعيةةد احل
وكيفيةةة التعامةةل واحةةرتام ادلةةدراء وادلعلمةةني ادلتعةةاونني، واإلجابةةة عةةن استفسةةاراهتم عةةن األمةةور الةةيت 
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تةةواجههم يف التطبيةةق9 باإلضةةافة إيل ارشةةادىم عةةن كيفيةةة تعب ةةة التقةةارير األسةةبوعية عةةن تطبةةيقهم 
 العملي يف ادلدارس9

 مني: 9 تبادل اخلربات بني الطالب وادلعل0
يتم حضور حصص صفية من قبل الطلبة عند زمالئهم ومشاىدة بعةض ادلواقةف الصةفية، وديكةن 
ذلك حبضور مشريف الرتبية العملية أو بدونو، حيت يتم مالحظةة ادلواقةف الصةفية دلوقةف ب تعب ةة 
مناذج ادلالحظة أو كتابة مالحظات على احلصة ب االجتماع بالطالب الذي أدا ادلوقف الصفي 

الطةالب ادلالحظةني ب إجةراء نقةاش موسةع وإبةداء الطلبةة مالحظةاهتم عةن احلصةة وعلةى الطالةةب و 
                    أن يتقبل النقد من قبل زميلو وأن يكون ىناة نوع من الثقة واالحرتام ادلتبادل9                                                   

 9 التدريس ادلصغر:3
صغر أسلوب يعمل علةى اكتسةاب وتنميةة مهةارات جديةدة ويقةوم فيهةا الطالةبعادلعلم التدريس ادل

بالتةةدريس دلهةةارة زلةةددة يف موقةةف صةةفي حقيقةةي أو مصةةطنع لعةةدد قليةةل مةةن الطلبةةة ودلةةدة زمنيةةة 
قليلة، مع إخضاع أداء ادلتدرب لتقومي ادلشرف ادلضبوط بةأدوات تقةومي معينةة، مت يكةرر األداء مةره 

  إىل أن يبلغ ادلتدرب ادلستوا ادلقبول ألداء ادلهارة9أخرا مع التقومي
 9 الدروس التوضيحية:2

ىةةةو مةةةن األسةةةاليب ادلتبعةةةة يف الرتبيةةةة العمليةةةة، حيةةةث يقةةةوم أحةةةد الطلبةةةة يف اإلعةةةداد حلصةةةة معينةةةة 
قاعةةةات الكليةةةة علةةةى زمالئةةةو  مبسةةةاعدة مشةةةرف الرتبيةةةة العمليةةةة، ب يقةةةوم بتنفيةةةذىا يف ادلدرسةةةة أو

ي ذلك يناقش حبضور مشرف الرتبية العملية حول اجيابيات وسةلبيات احلصةة، وتعب ةة ،ب يلالطلبة
مناذج مالحظة معدة لتقييم احلصة، وتقدمي بعض االقرتاحات لتطوير ىذه احلصة لألفضل وديكةن 
أن يركةةز الطالةةبعادلعلم باالتفةةا  مةةع مشةةرف الرتبيةةة العمليةةة علةةى جانةةب زلةةدد مثةةل مهةةارة طةةرح 

م األنواع ادلختلفة منهةا أو علةى إدارة الصةف وضةبطو، الوسةائل التعليميةة ومهةارة األس لة واستخدا
 .استخدامها، ومناسبتها دلوضوع الدرس، أو على طريقة التدريس ادلتبعة لتنفيذ الدروس
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 9 النشرة الرتبوية:2
وىةةةةي وسةةةةيلو غةةةةري مباشةةةةرة ديكةةةةن أن ينقةةةةل بواسةةةةطتها مشةةةةرف الرتبيةةةةة العمليةةةةة، خالصةةةةة خرباتةةةةو 

رتاحاتو من خالل خربتو يف اإلشراف ومن خالل مالحظتو دلواقةف متكةررة أو مواضةيع ذلةا مةن واق
 األاية ديكن أن يعممها ادلشرف على طلبتو9

 9 اللقاءات الفردية:2
يلتقي ادلشرف كل طالبعمعلم بشةكل فةردي عنةد زيارتةو يف ادلدرسةة، قبةل الزيةارة الصةفية دلناقشةة 

استعداد الطالب عادلعلم إلعطاء احلصةة، وبعةد الزيةارة الصةفية دلناقشةة خطة الدرس، ومعرفو مدا 
 فعاليات الدرس وبيان جوانب القوة فيو لتعزيزىا وبيان جوانب الضعف دلعاجلتها9

 ( 01-52، ص ص5115)اخلطايبو،                                                         
 التقومي يف الرتبية العملية:

 التقومي مراحل اآلتية:يشمل 
 9 تقومي الطالبعادلعلم:0

أي عمةةل تقةةوم بةةو البةةد لةةو مةةن تقةةومي مةةن أجةةل اىتمةةام الشةةخص مبةةا يقةةوم بةةو كةةذلك قيةةاس مةةدا 
تقدمو وصلاحو يف العمل الذي يقوم بو ،كذلك يف الرتبية العملية البد يف مجيع مراحلها من تقومي 

شةاركة اجلزئيةة أو الكليةة، وخيتلةف تقةومي الطالةب يف للطالبعادلعلم سواء يف مرحلة ادلشةاىدة أو ادل
ىةذه ادلةادة عةن ادلةواد األخةرا حيةت يكةون للطالةب نشةاط يف عمليةة التقةومي إذ يسةتطيع الطالةةب 
أن يقةةوم نفسةةو أو زميلةةو ،كةةذلك مةةن خةةالل تقةةومي الطالةةب عادلعلةةم يسةةتطيع أن يقةةوم نفسةةو مةةن 

 لكل موضوع9خالل مالحظة وقياس مدا حتقق األىداف ادلوضوعة 
ويعتةةرب مشةةرف الرتبيةةة العمليةةة عنصةةر ىاًمةةا يف عمليةةة تقةةومي الطالةةبعادلعلم ألنةةو يتابعةةو مةةن بدايةةة 
الفصةل حةهن  ايتةو، ويستشةري الطالةب قبةل تنفيةةذ الةدروس مةن بدايةة كتابةة اخلطةة وكيفيةة تنفيةةذىا 

ور حصةةةص ومةةا ىةةةي األسةةةاليب ادلسةةةتخدمة لتنفيةةةذىا كةةةذلك ويقةةةوم مشةةةرف الرتبيةةةة العمليةةةة حبضةةة
باستمرار عند الطالبعادلعلم ويقوم مبناقشة الطلبةة يف نقةاط القةوة والضةعف يف احلصةة، بنةاء علةى 

 خربتو يف التدريس، ويكون تقومي طلبو الرتبية العملي كاآليت:
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درجةات، 01درجةو، مةدير ادلدرسةة ويكةون توزيةع الةدرجات مةن  1.ادلشرف يوزع الدرجات مةن 
قةةةومي الطالةةةب عادلعلةةةم، ويراعةةةي التةةةزام الطالةةةب يف الةةةدوام ادلدرسةةةي، ويقةةةوم مةةةدير ادلدرسةةةة أيضةةةا بت

ادلظهر الشخصي، ادلشاركة يف األنشطة ادلدرسية، التعاون مع اذلي ة اإلدارية والتدريسية وذلك مةن 
خالل منوذج معد ذلذه الغاية ويعتةرب ادلعلةم ادلتعةاون مبثابةة مشةرف مقةيم يف ادلدرسةة، حيةث يكةون 

سةتمرة للطالةب عادلعلةم يف مجيةع احلصةص، ويقةدم لةو اإلرشةاد والتوجيةو الالزمةني يف دائم ادلتابعة ادل
 عملية تقوديو9

 . تقومي إجراءات تنفيذ الرتبية العملية:2
وىةةذا اجلانةةب يقةةع علةةى عةةائق جلنةةة الرتبيةةة العمليةةة يف الكليةةة حيةةت تقةةوم بتقةةومي إجةةراءات تنفيةةذ 
الرتبيةةة العمليةةة وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة التقةةارير ادلقدمةةة مةةن األطةةراف ادلشةةاركة يف تنفيةةذ الرتبيةةة 

الةةب العمليةةة )عضةةو ىي ةةة التةةدريس، مشةةرف الرتبيةةة العملةةي، مةةدير ادلدرسةةة، ادلعلةةم ادلتعةةاون، وط
الرتبيةةة العمليةةةة( وىةةةذه التقةةةارير تعطةةي صةةةورة واضةةةحة عةةةن السةةلبيات واإلجيابيةةةات الةةةيت حتةةةدث يف 
فصل ما، ب تعمل ىذه اللجنة على توفري كافة السبل من أجل جتاوز السلبيات يف فصول الحقة 

 وتعمل على تقدم الرتبية العملية وطريقها ادلرسوم ذلا9  
 :. تقدمي التقرير الفصل النهائي3

ويقوم بتقدمي التقرير النهائي يف  ايةة كةل فصةل مسةؤول شةؤون الرتبيةة العمليةة يف الكليةة ويتضةمن 
التقريةةةةةر نتةةةةةائج يف  ايةةةةةة الفصةةةةةل كةةةةةذلك التوصةةةةةيات الةةةةةيت تقةةةةةدم مةةةةةن قبةةةةةل جلنةةةةةة الرتبيةةةةةة العمليةةةةةة 

شةر مةع واالقرتاحات ادلقدمة من قبل مشريف الرتبية العملية واليت الحظوىا من خالل تعةاملهم ادلبا
 ويقدم ىذا التقرير إيل عميد الكلية9  -الطلبة وادلدارس ادلتعاونة 

 (98 - 95, ص ص2002)اخلطايبه,                                                         
 منهج البحث واجراءاته:     

 استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي دلالئمة ادلنهج لطبيعة البحث احلايل9
يعد اختيار العينة بطريقة شلثلة للمجتمع األصلي وعلى األسس العلمية خطوة عينة البحث: 

أساسية يف مجع ادلعلومات والبيانات للوصول إىل نتائج دقيقة حول موضوع الدراسة، ولقد 
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أخذت الباحثة اجملتمع األصلي كعينو بالكامل نظرًا لقلة عددىم وبالتايل فإ م ديثلون نسبة 
0119% 

اتساقًا مع طبيعة البحث وحتقيقًا ألىدافو مت االعتماد على االستبانة كأداة لرصد أداة البحث: 
ادلشكالت اليت تواجو طلبة التطبيقات الرتبوية "عملي" بقسم الرتبية كلية اآلداب، حيث دتثل 

اىات االستبانة أحد أدوات مجع البيانات يف الدراسة االستطالعية اليت تتعلق باآلراء واالجت
وبالرجوع اىل االطار النظري واالطالع على عدد من الدراسات السابقة ادلرتبطة مبوضوع الدراسة 

، ومبا أن الصد  يعد أىم األسس اليت تتحدد ( فقرة01دد فقراهتا )،مت تصميم استبانة بلغت ع
،وذلك اءعلى عدد من احملكمني من اخلرب  وفقًا ذلا جودة األداة قامت الباحثة بعرض االستبانة

 دف التأكد من الصياغة اللغوية للفقرات ، وصد  االستبانة يف قياس ما وضعت من أجلو 
ولقد مت تعديلها يف ضوء ادلقرتحات وبالتايل وضعت االستبانة يف صورهتا النهائية واليت تكونت 

اب ( فقرة ،أما الثبات فهو يعرب عن مدا دقة االستبانة واتسا  عباراهتا لذا مت حس01من )
( وتعد 1’0.معامل الثبات باستخدام معادلة "الفا كرونباخ" ،وقد حتصل على نسبة ثبات )

 قيمة ادلعامل مقبولة وتشري إىل جتانس فقرات االستبانة9 
مت تطبيق االستبانة على عينة البحث من الطلبة بقسم الرتبية بكلية اآلداب  إجراءات التطبيق:  

(،وقد مت حتليل االستجابات من خالل  5102 -5102)عجامعة مصراتو خالل فصل الربيع 
حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من فقرات االستبانة ،وقد أعطيت 
االجابة على البديل توجد بدرجة كبرية )ثالث درجات( واالجابة على البديل توجد بدرجة 

 ة )درجة واحدة( 9 متوسطة )درجتان( واالجابة على البديل توجد بدرجة قليل
دلعرفة ادلشكالت اليت تواجو طلبة التطبيقات  نتائج الدراسة ادليدانية )حتليلها وتفسريها(:   

الرتبوية "عملي" بقسم الرتبية ع كلية اآلداب مت تطبيق االستبانة على أفراد عينة الدراسة ،وبعد 
واالضلراف ادلعياري لكل فقرة من جتميع أورا  االستبانة وتفريغها مت استخدام ادلتوسط احلسايب 

فقرات االستبانة ،واعتمدت الباحثة كمعيار للحد الفاصل بني الفقرات ادلتحققة وغري ادلتحققة 
( متوسط حسايب فما فو  لقبول الفقرة ادلتحققة ،أي أن الفقرات ادلتحققة تؤكد وجود 5)
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أي ال دتثل مشكلة لدا ( 00( والفقرات غري ادلتحققة بلغت ).0مشكالت وقد بلغ عددىا )
 الطلبة ،واجلدول التايل يوضح ذلك مفصالً 9 

 ( يبني ادلتوسط احلسايب للفقرات ادلتحققة لدى عينة البحث1جدول )
 

الرتتيب 
حسب 

ادلتوسط 
 احلسايب

 
الرتتيب 
حسب 
 االستبانة

 
 

 الفقرات

 
ادلتوسط 
 احلسايب

 
االحنراف 
 ادلعياري

 0.40 2.74 يف ادلدرسة قلة توافر الوسائل التعليمية 10 1
 0.70 2.48 ضعف ثقة إدارة ادلدرسة بقدرات الطلبة 5 2

 2.40 اختالف أراء ادلشرفني حول طريقة التحضري وختطيطيها وعرضها  21 3
 

0.63 

4 4 
11 
15 
16 
19 
25 

 قلة الوقت اليت يقضيه ادلشرف مع الطلبة اثناء تدريبهم بادلنفصلة.
 يف الصف الواحد.وجود عدد كبري من التالميذ 

قلة وجود لقاءات دورية بني مدراء ادلدارس وادلشرفني األكادمييني يف 
 الكلية.

 صعوبة استجابة التالميذ لتوجيهات الطلبة داخل الصف.
 يواجه الطالب صعوبة يف صياغة األهداف السلوكية. 

 تركيز ادلشرف ادلبالغ فيه على ادلثالية ادلفرطة.

2.37 
 
 

0.79 
0.83 
0.62 
0.86 
0.62 
0.74 

5 8 
20 

 قلة مساعدة معلم ادلدرسة الطلبة يف كيفية التخطيط للدروس اليومية.
 قلة وجود أداة موضوعية لتقومي الطلبة ادلتدربني.

2.33 0.62 
0.62 

6 1 
14 

 الشعور باخلوف عند زيارة ادلشرف األكادميي لغرفة الصف.
 الوقت ادلخصص للتطبيق يف ادلدارس غري كايف.

2.25 0.59 
0.81 

7 6 
7 

 تركيز ادلشرف على سلبيات أداء الطلبة فقط عند التقييم.
 استهزاء معلم ادلدرسة بقدرات الطلبة وامكانياهتم يف التدريس.

2.22 0.84 
0.69 

8 17 
30 

 الصعوبة يف ضبط التالميذ داخل الصف.
قلة تنمية االجتاهات اإلجيابية عند طلبة التطبيقات الرتبوية حنو مهنة 

 التدريس.

2.03 0.80 
0.75 
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9 3 
 
22 

 

عدم وجود مكان خمصص يف ادلدرسة للقاء ادلشرف بالطلبة لتوجيههم 
 وارشادهم.

 قلة وجود مشرف دائم مع الطلبة ادلتدربني.

2.00 
 

0.83 
 

0.78 

من خالل النظر إىل اجلدول ادلبني أعاله يتبني أن ادلتوسط احلسايب لفقرات االستبانة يرتاوح بني 
()قلة توافر الوسائل التعليمية يف ادلدرسة(على 01(، حيث حتصلت الفقرة).095_ 5923)

( 1931( واضلراف معياري قدره)5923الرتتيب األول من قبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب )
وتعزو الباحثة أن ذلك يعود إىل عدم مقدرة الدولة لتوفري ىذه الوسائل وجعلها شيء أساسي 

( يف أن قلة الوسائل 5113عليو وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عبادي ) وتدريب ادلعلمني
 التعليمية تعد أحد ادلشاكل اليت تعرتض الطالب يف عملو التطبيقي9

()ضعف ثقة إدارة ادلدرسة بقدرات الطلبة ادلعلمني( على الرتتيب الثاا من 2وحتصلت الفقرة) -
( وتعتقد الباحثة أن 1921واضلراف معياري قدره)( 5930قبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب )

ذلك رمبا يرجع للقصور يف فهم وإدراة مديري ادلدارس احلقيقية دورىم ادلطلوب يف برنامج 
التطبيقات الرتبوية باإلضافة إىل جتاىل بعضهم كون الطلبة ادلتدربني ىم معلمو ومعلمات 

 (51139ادلستقبل وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عبادي)
()اختالف أراء ادلشرفني حول طريقة التحضري وختطيطها وعرضها( على 50وحتصلت الفقرة) -

( 1920( واضلراف معياري قدره )5931الرتتيب الثالث من قبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب )
وتعزو الباحثة أن ذلك يعود إىل عدم وجود معايري خاصة يلتزم  ا ادلشرفني يف طريقة حتضريىم 

 للمادة9 وعرضهم
()قلة الوقت الذي يقضيو ادلشرف مع الطلبة أثناء تدريبهم بالتطبيقات 3وحتصلت الفقرة) -

( واضلراف 5902التدريبية ادلنفصلة( على الرتتيب الرابع من قبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب )
 ( وتعزو الباحثة ذلك اىل ضيق وقت ادلشرف وتكليفو بأعباء أخرا يف.192معياري قدره )

الكلية شلا قد حيول دون تواجده مع الطالب أثناء التدريب بالتطبيقات الرتبوية ادلنفصلة وما 
 تتطلبو ىذه ادلرحلة من مشاىدة للطالب ومالحظة أخطاؤه وتصحيحها وتعزيز اجليد9
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()وجود عدد كبري من الطلبة يف الصف الواحد( على الرتتيب نفسو من 00وحتصلت الفقرة) -
(فقد الحظت 1900( واضلراف معياري قدره )5902سة مبتوسط حسايب )قبل عينة الدرا

ادلعلم وفقدان /الباحثة أن كثرة عدد التالميذ داخل الصف الواحد يؤدي إىل إرباة الطالب
 (51139السيطرة على الصف وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عبادي )

رس وادلشرفني األكاددييني يف ()قلة وجود لقاءات دورية بني مدراء ادلدا02وحتصلت الفقرة) -
( واضلرف معياري 5902الكلية( على الرتتيب نفسو من قبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب )

( ذلك من أجل شرح القصد من برنامج التطبيقات الرتبوية قبل البدء يف فرتة 1925قدره)
 ادلعلم مشكالت أثناء عملية التطبيق 9/التطبيق لكي ال يواجو الطالب

()صعوبة استجابة التالميذ لتوجيهات الطلبة داخل الصف( على 02لت الفقرة )وحتص -
( واضلراف معياري قدره 5902الرتتيب الرابع أيضا من قبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب )

ادلعلم كدور تدري  وىذا /( وتعزو الباحثة ذلك كون التلميذ على دراية بدور الطالب1902)
 ادلعلم9/الميذ إىل توجيهات الطالبيؤدي إىل عدم استجابة الت

()يواجو الطلبة الصعوبة يف صياغة األىداف السلوكية( على الرتتيب .0وحتصلت الفقرة ) -
( وتعزو 1925( واضلراف معياري وقدره )5902نفسو من قبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب )

إطاعة أستاذ ادلادة أو الغياب  ادلعلم يف مادة التطبيقات الرتبوية وعدم/الباحثة إىل إاال الطالب
 ادلتكرر من قبل الطالب عن حضور زلاضرة التطبيقات الرتبوية9

()تركيز ادلشرف ادلبالغ فيو على ادلثالية ادلفرطة( على نفس الرتتيب من 52وحتصلت الفقرة ) -
( وتعزو الباحثة ذلك 1923( واضلراف معياري قدره)5902قبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب )

رتكيز ادلشرف الرتبوي على نواحي قصور وإاال نواحي أخرا مثال كالرتكيز على ضبط الفصل ل
 وترة طريقة الشرح9

()قلة مساعدة معلم ادلدرسة الطلبة يف كيفية التخطيط لدروس اليومية( 0وحتصلت الفقرة ) -
 ( واضلراف معياري5900على الرتتيب اخلامس من قبل عينة الدراسة مبتوسط حسايب )
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( يرجع ذلك اىل عدم إدراة معلم ادلدرسة بأاية التطبيقات الرتبوية يف إعداد 1925قدره)
 الطالب ادلتدرب للمستقبل وبالتايل ال يساعدونو بالشكل ادلطلوب9

()قلة وجود أداء موضوعية لتقومي الطلبة ادلتدربني( على نفس الرتتيب 51وحتصلت الفقرة ) -
( ويرجع ذلك 1925( واضلراف معياري قدره)5900حسايب ) من قبل عينة الدراسة بادلتوسط

اىل قلة اعتماد ادلشرف األكادديي على معايري موضوعية يف تقييمو للطلبة واقتصاره يف التقومي 
 على مالحظاتو اليت يدو ا من خالل زيارتني أو ثالث فقط9

 البحث (  يبني الفقرات الغري متحققة لدى عينة2جدول)                     

 

 

الرتتيب 
حسب 
ادلتوسط 
 احلسايب

الرتتيب 
حسب 
 االستبانة

 
 الفقرات

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 0.85 1.96 قلة استقرار جدول الدروس األسبوعي يف ادلدرسة. 9 1

2 
 
 
 

قلة توفر ادلواصالت للطلبة للمدارس ادلطبق فيها  التطبيقات الرتبوية  29
 "عملي".

1.92 0.82 

 0.75 1.88 ضعف تقبل ادلشرف األكادميي لوجهات نظر الطلبة ادلتدربني. 18 3
4 13 

 
28 

 اقتصار ادلشرف يف تقومي طلبة على زيارة واحدة أو زيارتني.
 غياب الطلبة عن برنامج التطبيقات الرتبوية.

 
1.85 

0.81 
 

0.76 
 0.68 1.81 قلة وجود حضور ادلشرف بادلوعد احملدد. 23 5
6 2 

 
24 

 ضعف االستفادة من دروس ادلشاهدة ادليدانية اليت سبقت التطبيق.
 قلة اجللسات احلوارية مع ادلشرف إلبداء الرأي يف التحضري.

1.74 0.76 

 0.77 1.70 غياب ادلشرف العلمي ادلتكرر. 26 7
 0.62 1.62 عدم امتثال الطلبة اىل توجيهات ادلشرف العلمي. 27 8
 0.66 1.29 بكراسة التحضري.قلة اهتمام ادلشرف  12 9
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يتنب لنا من خالل عرض اجلدول السابق الفقرات الغري متحققة لدا عينة البحت، وقد تراوحت 
مرحلة مهمو وذلا  التطبيقات الرتبوية ( شلا يؤكد أن .095_09.2متوسطاهتا احلسابية ما بني )

دور كبري يف اعداد الطالب وهتي تو دلهنة التدريس، إذ تتاح من خالذلا الفرصة للطلبة ادلطبقني 
لتطبيق ما تعلموه من معلومات ومهارات وخربات نظرية تطبيقا عمليا يف أثناء تدريسهم الفعلي 

خلرجييها حهن دتكن من  يف ادلدارس دلعرفة مدا حتقيق األىداف اليت تسعى الكلية اىل حتقيقها
معرفة مدا قدرة الطالب ادلطبق على شلارسة الطرائق التدريسية واألساليب والوسائل التعليمية 
اليت يفرتض أن الطلبة قد استوعبوىا يف احملاضرات النظرية اليت كانت تلقى عليهم يف سنوات 

 دراستهم9
 -ثة توصي مبا يلي:يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الباح توصيات البحث:  
العمل على توفري الوسائل التعليمية ادلتنوعةة يف تنةاول الطلبةة وأن تعمةل ادلدرسةة علةى توفريىةا  -0

 للطلبة عادلعلمني9
وضع معايري وأىداف لربنامج التطبيقات الرتبوية وتعريفها لكل من الطالةب ادلطبةق وادلشةرف  -5

 ربنامج9األكادديي وإدارة ادلدرسة لتوضيح الغرض من ال
عقةةةد نةةةدوات وورش عمةةةل لتعريةةةف ادلعلمةةةات ادلتعاونةةةات بربنةةةامج التطبيقةةةات الرتبويةةةة وطةةةر   -0

 تنفيذه وادلهام ادلنوطة  م9
عقةد لقةاءات دوريةة بةةني ادلسةؤولني عةن التطبيقةات الرتبويةةة بالكليةة وادلشةرفني األكةاددييني مةةع  -3

 ههم ووضع احللول ادلناسبة ذلا9الطلبة عادلعلمني للتعرف على أىم ادلشكالت اليت تواج
وضةةع أليةةة موحةةدة لتقيةةيم الطلبةةة يف مسةةا  التطبيقةةات الرتبويةةة ليلتةةزم  ةةا مجيةةع ذوي العالقةةة  -2

 بالطالبعادلعلم9
عقةةد لقةةاءات مسةةتمرة دلةةديري ادلةةدارس مةةن قبةةل إدارة اجلامعةةة دلناقشةةة ادلشةةكالت الةةيت تعيةةق  -2

 التطبيق العملي9
إلشةةرافية مةةن قبةةل ادلشةةرفني األكةةاددييني للوقةةوف علةةى ادلشةةكالت الةةيت زيةةادة عةةدد الزيةةارات ا -2

 تواجو الطلبة عادلعلمني والعمل على حلها9
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 مراجع البحث :
لفلسطينية, مفهومها, ا الرتبية ادليدانية العملية يف اجلامعات(،5100حلس داوود درويش،) -

،كليةةة الرتبيةةة،  الرتبيااة العمليااةأمهيتهااا, أهاادافها, أبعادهااا, مراحلهااا, مشاارون تطااوير برنااامج 
 اجلامعة االسالمية، غزة9

،دار  الرتبيااة العمليااة ادليدانيااة مفاهيمهااا, كفاياهتااا,  ارساااهتا(،0.00محةةدان، زلمةةد زيةةاد،) -
 احلديثة، عمان، االردن9

، دار الصةفاء الفعاال   طرائاف التادريس(،5100اخلزاعلة، زلمةد سةليمان فيةاض، وأخةرون،) -
 ر والتوزيع، عمان، االردن9لطباعة والنش

 ، جامعة مؤتو، االردن9الرتبية العملية األسس النظرية وتطبيقاهتا(،5115اخلطايبة، ماجد،) -
، دار الوفةاء العملياة وإعاداد ادلعلماني الرتبية دليل(5110دندش ،فايز، عبداحلفيط األمني،) -

 لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية9 
 ، دار الفكر العريب، االردن9الرتبية العملية،(5111سعد، زلمد حسان،) -
، دار االمةةةةل للنشةةةةر والتوزيةةةةع، التعلاااايم والااااتعلم الفعااااال(،5111الشةةةةبلي، ابةةةةراىيم مهةةةةدي،) -

 االردن9
, (،واقةةع الرتبيةةة ادليدانيةةة اإلسةةالمية بغةةزة وسةةبل حتسةةينها5100العةةاجز، فةةؤاد علةةى، وأخةةرون) -

-1,ص2االسااااالمية, االااااد التاسااااع العااااددجملااااة اجلامعااااة االسااااالمية, سلساااالة الدراسااااات 
 غزة، فلسطني9 ,اجلامعة االسالمية46
(،مشكالت الرتبية العملية كما يراىا الطلبةةعادلعلمون يف ختصةص 5113عبادي حامد مبارة،)-

،ص 5ع00 جملاااااد دراسااااات جملاااااة معلةةةةم الصةةةةف وعالقتهةةةةةا باجتاىةةةةاهتم ضلةةةةو مهنةةةةةة التةةةةدريس،
 جامعة االردن9 520-535ص
، دار الفكةةةر اعاااداد ادلعلااام وتنميتاااه وتدريباااه(،5112،مصةةةطفى حوالةةةو، سةةةهري،) عبدالسةةةميع-

 للنشر والتوزيع واالعالن، عمان، االردن9
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مكتبةة اجملتمةع العةريب للنشةر   الرتبية العملية رؤى مستقبلية(، .511عليان رحبي مصطفى،) -
 والتوزيع ،عمان، االردن9

العملية يف كلية العلوم الرتبويةة جبامعةة أل البيةت (،على، مشكالت طلبة الرتبية 5110عليمان)-
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