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"وحدة مقرتحة ملواجهة مشكالت الرتبية العملية لطالب شعبة الفلسفة 
 بكلية الرتبية وأثرها يف تنمية مهاراتهم التدريسية"
 بلبال غب حممدراد/ماجدة 

 مة:دمق •
 ،بالالتغريات الشاملة يف سلوكيات الط أحد أهم عناصرها، إلحداث ،الزاوية يف العملية التعليمية املعلم حجر

مهمة تربية  هو الشخص الذي توكل إليهو بريا، كالنظم الرتبوية احديثة اهتماما  أولته  ولذا فقد ،واننة الااحةلتحقيق امل
وهو الطاقة احملركة والقوة الفاعلة يف  ،ومتغرياهتا العلمية والتقنية النشء وإعدادهم إعدادا صاحا، مبا يواكب مطالب احياة

 أهدافه. ه مسئولية إجناح النظام الرتبوي وحتقيقوتقع على عاتق ،مستقبل الونن صياغة
 ،والتأثري الذي حيدثه يف الطالب الذي يقوم به، لعظم الدور ،يف العملية التعليمية األساسيواملعلم هو العنار 

 فة إىلونقل الثقا ،الرتبوية املنشودة األهدافعلى حتقيق  القادر الكفء هو فاملعلم ؛فاعل يف العملية التعليمية وله دور
الكفء من ضرورات إجناح املنهج وبلوغ  ويعد املعلم ،الواقع االجتماعي للمجتمع وتطوير ،احاضرة والقادمة األجيال

واخلربات ابألفكار واالستشهاد آبراء اخلرباء، وإثراء املوضوعات الدراسية  والربط بني املوضوعات ،الرتبوية األهداف
 (.821، 8811 :ات التفكري العلمي )حممد صاحل على جانوتكوين عاد ،اجتاهات إجيابية وتكوين

تعددت أدواره وتغريت أساليب  نخاصة بعد أ ،ويتوقف جناح العملية التعليمية على مدى إتقان املعلم لدوره
أنه ال جدوى من أفضل املناهج وأجود نرائق التدريس وأحدث  حيث أوضحت نتائج الدراسات واملؤمترات؛ التعلم

إلجناح العملية  األساسيةاملهارات  ما مل ميتلك املعلم ،وأجود الكتب املدرسية ،وأفخم املباين املدرسية ،عليميةالت الوسائل
تعددت  ومهما ،األساسيإذ يعد عاب العملية التعليمية وحمركها  ابهتمام كبري ولذا فقد حظيت مهنة املعلم؛ التعليمية
ليحالوا على العلم  األمةيطرق اببه أبناء  وستظل املدرسة املكان الذي ،سيظل املادر املميز واملعروف ،املعرفة ماادر
 (.2220 :مواهبهم وحيرك كوامن ناقاهتم )عبد هللا بن إسحاق وإحسان حممد الذي ينمي معارفهم وياقل ،النافع

حركات هرت فظ ،جمال إعداد املعلمني وتدريبهم ظهور حركات حديثة يف ،وفرضت أمهية املعلم وأدواره املتعددة
 واليت تعترب التدريب العملي حمورا (C. B. T. E)الكفاية وعلى  (P. B. T. E) األداء ،ىإعداد املعلمني القائمة عل

 (.8880 :م )فريد أبو زينة وعبد هللا أبو لبدةلرئيسا يف إعداد املع
اليت  ،حتقيق النهضة الرتبوية املنشودة يف متثل مهمة هلا شأهنا البارز ،ولذا فإن إعداد النوعيات املمتازة من املعلمني

 اده حيزا كبريا من تفكري املربنيدومن مث فقد شغل إع ،أهدافه بفاعلية وإتقان وحتقق ،اجملتمع الشاملة ةتؤدي إىل هنض
وث والندوات واجلمعيات املهنية ومراكز البح وأصبح حمورا للمناقشة والدراسة يف املؤمترات ،ورامسي السياسات التعليمية

ي مالتعلي أن إعداده ميثل نسقا رئيسا من النظام ابعتبار ،أو احمللى أو اإلقليمي العاملي واء على املستوىس ،واجلامعات
 (.81، 2220 :وآخرونميد عويد اخلطاي ح)عبد ا

بري يف اليت حتظى ابهتمام ك األمور ومما سبق يتضح أن إعداد املعلم وهتيئته ملطالب املهنة وملقتضيات العار من
 .األخرىفاملعلم الكفء يعوض النقص يف عناصر العملية التعليمية  ،التعليم إذ باالحه صالح؛ مجيع النظام التعليمية
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 ،امليدان الفعلي الذي يبين املواهب فهي ،وتعد الرتبية العملية ركنا أساسيا يف عملية إعداد الطالب املعلمني
 .كفاايتال ويرفع ،ويكسب املهارات ،وياقل القدرات

متثل التطبيق العملي ملا اكتسبه  حيث؛ والرتبية العملية هي العمود الفقري لربامج إعداد الطالب املعلمني
 واالنتقال األساسيةلوظيفته  األوىلتعين مواجهة معلم املستقبل  ألهنا؛ الرتبوي ومتثل عاب اإلعداد ،الطالب من خربات

 (.2220،73 :معها )إبراهيم الشاعر بيده إىل التأقلم والتكيف واألخذ ،تدرجييا إىل حيث يتعرف على مشكالت مهنته
قدراته وإمكاانته  املعلم الفرصة الختبار تتيح للطالب ،بيعيةنلية هي ممارسة للتدريس يف مواقف والرتبية العم

واملبادئ  وتطبيق املفاهيموتتيح له الفرصة لتجريب  ،هذه القدرات واإلمكاانت لظهور يف امليدان احقيقي .عمليا .الذاتية
 (.28، 2228 :والنظرايت اليت درسها )سهيل رزق وميادة سهيل

 ،الختبار صالحية املفاهيم الرتبوية والنفسية وهتدف الرتبية العملية إىل هتيئة الفرص التعليمية للطالب املعلمني،
املدرسة  التعرف على جوانب العملية الرتبوية يفو  ،واالحتكاك املباشر ابلطالب ،ابلكلية اليت تعلموها خالل فرتة إعدادهم

وتنمية احس املهين لديهم  ،وكفاايهتم التدريسية ،الذاتية وتنمية قدراهتم ،والتكيف مع املواقف الرتبوية ،وداخل غرفة الاف
 (.8883 :حممد ظوحفي )إبراهيم على

حبيث  ،والنظرايت الرتبوية بشكل أدائي واقعي بادئومتثل الرتبية العملية خمتربا تربواي، يطبق فيه الطالب املعلم امل
 ،ملموس مبا ميكنه من اكتشاف املشكالت اليت تواجهه يف ميدان العمل بشكل ،الرتبوية يتعامل مع أنراف العملية

 ،ظيفيوالو  املهينومواجهة املواقف اليت تشكل بناءه  اليت تساعده على التكيف مع بيئة العمل، ،واإلملام ابخلربات الفنية
 (.23، 2222 :املتضمنة يف توجيهه وإدارة عمله )حممود حسان سعد وحتقق له إتقان العمليات

حىت ؛ ليمارس مهنة التدريس ،التدريب والرتبية العملية هي الفرتة اليت يلتحق فيها الطالب املعلم إبحدى مدارس
 وإعداد وتنفيذ ،االجتماعات املدرسيةكتحضري الدروس وحضور ؛  وداخل املدرسة يكتسب جل مهاراهتم داخل الفال

وتعلم  ،وتنفيذ التقومي بكل أنواعه وأساليبه الافية والالصفية األنشطةواملشاركة يف  ،واستخدام املكتبة ،وسائل اإليضاح
إشراف  حتت ،الدراسياملدرسة يف مواعيدها الاباحية واالناراف منها يف هناية اليوم  واحضور إىل ،االلتزام ابلعمل

 (.821، 2220 :تخااني تربويني )عبد هللا بن إسحاق وإحسان حممدم
هبدف ؛ فقد أولتها الدول املتقدمة عناية كبرية يف برامج إعداد املعلمني، الفعال وإمياان أبمهية الرتبية العملية ودورها

ركز النظام  فقد ،املعلمنيواملهين لدى الطالب  األكادمييوإاتحة الفرص لتكامل اجلانبني  االرتقاء مبستوى التعليم،
 إعداد الطالب املعلمني ابجلامعات الربيطانية يف برامج والعمليالتعليمي يف اململكة املتحدة على اجلانب املهين 

J.&Whiting, G.2000). Furlong) 
لرتبية على أمهية برانمج ا ،العلمية والدراسات والبحوث السابقة وتوصيات املؤمترات والندوات األدبياتوأكدت 

وإمكاانهتم  وإاتحة الفرصة ملعرفة قدراهتم ،وإكساهبم اجتاهات إجيابية حنو مهنة التدريس العملية يف إعداد الطالب املعلمني
ومما يؤكد ذلك نتائج دراسة   ،مدارس التدريب امليداين ابملعلمني والعاملني يف وإاتحة الفرص لالتاال املباشر ،التدريسية

 ورجيتج(، 8882(، وراشد الكشريي )2221(، وسلوى اجلسار وجاسم التمار )8888) كل من: إبراهيم فاضل
عارة بوحسني  جابر د أبوجام(، 2222) األمني مراد وأبو بكر (، فايز2221(، كمال خليل )2221خليل )
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د زاي (، حممد2222، سعيد حممود ) (8881) احريقي عيدس(، 2223حممد ماطفى عبد الرمحن ) (،8881)
 (، حسان حسان حممد2227) (، فؤاد حسني8881حسن املفيدي )ا(، 8881) (، حسن مداح8818) محدان

 Buehl .Rigden, D. (1996) .(2222) (، ماجد خطايبة وعلى محد 2220(، حممد حسني املعافا )8882)

Seferoglue, G. (2006), M. & Fives, H. (2009).Doxy, D. (1996), Beynon, G. 

&Onslow, B (1992).    
وتعد أساس اجلانب  ،الطالب املعلمني ومما سبق يتضح أن الرتبية العملية تعد اجلانب التطبيقي يف عملية إعداد

 غري حمدودة الفائدة والقيمة. ،برامج إعداد الطالب املعلمني برامج نظرية وبدوهنا تابح ،املهين يف عملية إعدادهم
لتطبيق ما  ،توفري بيئة عملية واقعية وما تتيحه من ،إعداد الطالب املعلمنيوبرغم أمهية الرتبية العملية ودورها يف 

يكشف عن عدد من املشكالت اليت تواجه الطالب املعلمني يف شعبة  فإن الواقع احايل ،تعلمه الطالب املعلمون
واملواقف والقضااي  ابآلراء ةريدراسية ث حيث تعد الفلسفة مادة؛ ألهدافهاواليت حتول دون حتقيق الرتبية العملية  الفلسفة،
للعالقات  وتتيح حوارا وجدال بني حمليتنا وعامليتنا، ابعتبارها أتمال عقليا، وإدراكااآلراء، ف حوهلا لاليت ختت ،اإلشكالية

يف أحكامنا وأفكاران  واستخالص ما هو مضمر وإعادة الربط بينها وتانيفها، ،يف مشول وكلية األشياءالكامنة بني 
 ،ختاص الفلسفة نبيعة معينة للرتبية العملية للطالب املعلمني مما استلزم توفر ،إىل العلن اداتنا، لنقلها من الكمونواعتق

إذ يكشف الواقع احايل عن وجود عدد من ؛ الواقع احايل يف وهو ما مل يتوافر ،تسهم يف حتقيق أهداف الرتبية العملية
الدراسات والبحوث  وهذا ما أكدته نتائج ،اص الفلسفة يف الرتبية العمليةالطالب املعلمني خت املشكالت اليت تواجه

(، حممد حسني املعافا 2288عيسى ) فخري وشاهيناز (، راشد2227مجال سليمان ) :ومنها دراسة كل من ،السابقة
(، 2223) (، حممد ماطفى عبد الرمحن8881(، احسن املغريي )2220وإحسان كنارة ) (، عبد هللا عطار2220)

 حطاينالف(، سامل 2227حسن العمايرة ) (، حممد2221(، حامد مبارك العبادي )2282حممد أمحد شاهني )
(، سعود اخلربشا 2221) (، يسري شقري2223عبد الكرمي قاسم ) (،2220(، حممد عبده املخاليف )8881)

وجاسم  سار(، سلوى اجل8818(، راشد الكثريي )2223حممد مخيس أبو منرة وغامن بسام ) (،2282وأخرون )
 (.2222 ،األمني مراد وأبو بكر فايز)(، 8882(، مسري عبد الباسط )8888(، إبراهيم فاضل )2221التمار )

 ة البحث:لمشك •
ريب الطالب املعلمني خالل تد أمهية م وبرغ ،برغم أمهية الرتبية العملية ودورها يف برامج إعداد الطالب املعلمني

 فإن الواقع احايل للرتبية العملية للطالب ،واألكادمييةأساسيا للتنمية املهنية  الذي يعد متطلبا ،عمليةبرانمج الرتبية ال
، وهذا ما ألهدافهاحتقيق الرتبية العملية  يكشف عن وجود عدد من املشكالت اليت حتول دون ،املعلمني شعبة الفلسفة

 .واألدبياترات والندوات صيات املؤمتتو السابقة و  أكدته نتائج الدراسات والبحوث
وبعض املوجهني وبعض مديري  وأتكيدا ملا سبق، مت إجراء مقابالت غري مقننة مع بعض املشرفني الرتبويني

، ألهدافهاكالت اليت حتول دون حتقيق الرتبية العملية شوجود عدد من امل واتضح من خالهلا ،مدارس التدريب امليداين
 ك كدته.ليدعم ذ ومما
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حيث ؛ املعلمني ختاص الفلسفة لباحثة خالل عملها كمشرفة للرتبية العملية على الطالبمالحظات ا
 .وكثرة استفساراهتم ملواجهة هذه املشكالت ،يواجهوهنا أثناء الرتبية العملية الحظت معاانة الطالب من املشكالت اليت

ملعلمني ختاص الفلسفة بكلية الرتبية ا ولذا حتاول الدراسة احالية الكشف عن مشكالت الرتبية العملية للطالب
 التغلب عليها، وبناء وحدة مقرتحة ملواجهة هذه املشكالت ولتنمية مهارات جامعة بنها، واقرتاح حلول تسهم يف

 التدريس للطالب املعلمني.
 وميكن بلورة مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:

املشرفني الرتبويني  جامعة بنها من وجهة نظر ة الفلسفة بكلية الرتبيةما مشكالت الرتبية العملية للطالب املعلمني شعب ⏪
 ختاص الفلسفة؟ واملوجهني والطالب املعلمني

شعبة الفلسفة بكلية الرتبية جامعة بنها من  ما احلول املقرتحة للتغلب على مشكالت الرتبية العملية للطالب املعلمني ⏪
 والطالب املعلمني ختاص الفلسفة؟ واملوجهني وجهة نظر املشرفني الرتبويني

 ختاص الفلسفة؟ ما فاعلية وحدة مقرتحة يف تنمية مهارات التدريس لدى الطالب املعلمني ⏪
 أهمية البحث: •

 تكمن الثمرة املرجوة من الدراسة احالية فيما يلي:
التغذية الراجعة للمهتمني بربامج إعداد وتقدمي  برانمج الرتبية العملية، يتوقع أن تسهم نتائج الدراسة احالية يف تطوير ⏪

 الطالب املعلمني.
الضعف يف اجلانب التطبيقي لربانمج الرتبية  قد تفيد نتائج الدراسة احالية يف التعرف على بعض جوانب القوة وموانن ⏪

 العملية.
التدريب موجهني ومديري مدارس تربويني و  قد تفيد نتائج هذه الدراسة القائمني على برامج الرتبية العملية من مشرفني ⏪

 الالزمة لتحقيق أهداف برانمج الرتبية العملية. يف تقدمي التوصيات امليداين
 العملية للطالب املعلمني ختاص الفلسفة. قد تفيد نتائج هذه الدراسة يف اقرتاح حلول للمشكالت اليت تواجه الرتبية ⏪
اليت  ،نتائج املؤمترات والدراسات السابقة اليت أسفرت عنها ،توصياتأتيت هذه الدراسة استجابة للدعوات املتكررة وال ⏪

 النظرية والتطبيق يف برامج الرتبية العملية. تدعو إىل تقليص الفجوة بني
 املعلمني بكليات الرتبية. يتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسة يف تنمية مهارات التدريس لدى الطالب ⏪
 اف البحث:دأه •

املعلمني ابلفرقة الثالثة ختاص الفلسفة  ة احالية التعرف على مشكالت الرتبية العملية للطالباستهدفت الدراس
 حلول للتغلب على هذه املشكالت ومواجهتها وبناء وحدة مقرتحة لتنمية مهارات بكلية الرتبية جامعة بنها، واقرتاح
 التدريس لدى الطالب املعلمني.
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 ا:هينتعراسة ودال عمتجم •
ختاص الفلسفة ابلفرقة الثالثة بكلية  تمع الدراسة من املشرفني الرتبويني واملوجهني والطالب املعلمنيتكون جم

 الرتبية جامعة بنها.
 راسة:دوات الدأ •

والدراسات  األدبياتالرجوع إىل  وذلك من خالل ،التالية األدوات ادلإلجابة عن تساؤالت الدراسة مت إعد
 ذات الالة مبوضوع الدراسة احالية: والندوات العلمية،والبحوث السابقة واملؤمترات 

بكلية الرتبية جامعة بنها من وجهة نظر  استبانة حتديد مشكالت الرتبية العملية للطالب املعلمني ختاص الفلسفة ⏪
 والطالب املعلمني. املشرفني الرتبويني واملوجهني

ختاص الفلسفة بكلية الرتبية جامعة بنها  لية للطالب املعلمنياستبانة حتديد احلول املقرتحة ملشكالت الرتبية العم ⏪
 الرتبويني واملوجهني والطالب املعلمني. من وجهة نظر املشرفني

 الرتبية جامعة بنها. بطاقة مالحظة مهارات التدريس للطالب املعلمني ختاص الفلسفة بكلية ⏪
 املعاجلة التجريبية: دموا •

 مهارات التدريس لدى الطالب املعلمني.مت بناء وحدة مقرتحة لتنمية 
 :الدراسة دوحد •

 تتجدد نتائج الدراسة احالية ابحدود التالية:
 رقة الثالثة بكلية الرتبية جامعة بنها.ابلف اقتارت الدراسة احالية على الطالب املعلمني :احدود املوضوعية :أوال ⏪
 فة.سالفل الب املعلمني ختاصاقتارت الدراسة على الط :احدود التخااية :اثنيا ⏪
الرتبية جامعة بنها وعلى مدارس التدريب  اقتارت الدراسة على برانمج الرتبية العملية بكلية :احدود املكانية :اثلثا ⏪

 الثانوية مبحافظة القليوبية.
 األولالفال الدراسي للرتبية العملية يف  اقتارت الدراسة على الطالب املعلمني املسجلني :احدود الزمانية :رابعا ⏪

 م. 2281للعام اجلامعي 
 راسة:دلخطوات ا •

 تسري الدراسة وفق اخلطوات التالية:
 ،توضيح احاجة إلجراء الدراسة احالية عرض الدراسات والبحوث السابقة وحتليلها، وبيان أوجه اإلفادة منها، هبدف ⏪

 املستخدمة فيها وإجراءاهتا.األدوات وحتديد منهجها وبعض 
 اإلنار النظري للدراسة.⏪
 تاميم أدوات الدراسة والتأكد من صالحيتها. ⏪
 والتأكد من صالحيتها. ،بناء الوحدة املقرتحة ⏪
 .األدواتيق بعينة الدراسة وتط اختيار ⏪
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 حتليل البياانت إحاائيا. ⏪
 عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها. ⏪
 .وضع التوصيات واملقرتحات ⏪
 راسة:ديف ال خدمتاست التي ائيةحصاملعاجلة اإل •

وايت االستجاابت وكانت مست ،داول التكرارية لكل عبارةالدراسة ابستخدام اجل مت تفريغ بياانت استباانت
 ضعيفة جدا( وحساب التكرارات والوزن بدرجة-ضعيفة  بدرجة-متوسطة  بدرجة-كبرية   بدرجة-ا د)بدرجة كبرية ج

مت و  ،يف إجراء تلك العمليات(SPSS) ومت استخدام الربانمج اإلحاائي T. Test "ت"، واستخدام اختبار النسيب
ومت  ،الغرض وذلك يف جداول أعدت خاياا هلذا ،العينة ألفرادعليها باورة جمملة  اولتفريغ االستجاابت اليت مت اح

 .اإلحاائية التالية يف معاجلة البياانت األساليباستخدام 
 اول التكرارية:داجل •

 بدرجة-كبرية   بدرجة-جداكبرية  حاول على الوزن النسيب لتكرارات االستجاابت )بدرجةوذلك هبدف ا
حيث ؛ العينة ملقارنتها إبمجايل أفراد ،ضعيفة جدا( أمام كل عبارة من عبارات االستبانةبدرجة -ضعيفة  بدرجة-متوسطة 

كما يساعد الوزن النسيب يف حتديد مستوى   ،لعينةأفراد ا النسيب عن التقدير الرقمي على جمموع والوزن اخلام األرقامتعرب 
دير الرقمي قالت ومت حساب ،ا النسيب لكل عبارةهنارات االستبانة وترتيبها، حسب وز عبارة من عب املوافقة على كل

من استجاابت عينة الدراسة  .قياس ليكرتملوفقا  إبعطاء درجة لكل استجابة من االستجاابت اخلمس. ،للعبارات
 ،أتخذ أربع درجات كبرية(واالستجابة )بدرجة   ،كبريا جدا( أتخذ مخس درجات فاالستجابة )بدرجة ،ةامليداني

واالستجابة )بدرجة  ،أتخذ درجتني ات، واالستجابة )بدرجة ضعيفة(أتخذ ثالث درج متوسطة(واالستجابة )بدرجة 
 .ضعيفة جدا( أتخذ درجة واحدة

 ارات االستباانت كما يلي:ومت حساب التقدير الرقمي لكل عبارة من عب
 تكرار × 2متوسطة +  تكرار× 7كبرية + تكرار × 1كبرية جدا +  تكرار × 0التقدير الرقمي لكل عبارة = 

 جمموع أفراد العينة÷ ضعيفة جدا تكرار × 8ضعيفة + 
 2812وكانت مستوى املوافقة من = 

 ،وذلك الستبانيت الدراسة ،االستجاابت اخلمس يوضح مستوى ومدى االستجابة لكل عبارة من :(8واجلدول التايل )
 عينة الدراسة. من وجهة نظر
(مستوى ومدى االستجابة لكل عبارة من االستجاابت اخلمس على استباانت الدراسة من وجهة عينة 1جدول)

 الدراسة 
 املدى مستوى االستجابة

188-0 كبرية جدا  
783-180 كبرية  
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281-788 متوسطة  
888-283 ضعيفة  

ضعيفة جدا   881-8  
 مصطلحات البحث: •
حتت إشراف مشرف  ،مدارس التعليم العام الطالب املسجل للرتبية العملية ويقوم ابلتدريس يف هو :الطالب املعلم ⏪

هبدف ؛ املعلمني تقالى ععوالواجبات امللقاة  ابألعمالاملعلمني ابملدرسة من حيث االلتزام  ويعد كأحد ،تربوي وموجه
 املستقبل. ليابح معلما انجحا يف ،كفاايت املهنية الالزمةإكسابه ال

ف مساعدهتم هبد؛ جامعة بنها للطالب املعلمني الذي تقدمه كلية الرتبية ،هو الربانمج العملي امليداين :الرتبية العملية ⏪
إلعدادهم ملهنة  هيدااملهنية اليت حيتاجوهنا يف أدائهم ملهماهتم يف غرفة الاف أو خارجها، متت على اكتساب الكفااي

 من املشرفني الرتبويني واملوجهني. التدريس إبشراف مباشر
يف ختاص الطالب  ،ونرق التدريس هو أحد أعضاء هيئة التدريس املتخااني يف قسم املناهج :املشرف الرتبوي ⏪

 ،العملية الفرتة احملددة للرتبية راهتم التدريسية خاللامه املعلمني ومتابعتهم لتطوير ويقوم ابإلشراف على الطالب ،املعلم
 الالزمة. اإلشرافية إىل جانب امتالكه للمهارات ،حبيث يكون متخااا يف مادة إشرافه

التدريب امليداين الكتساب مهارات  هي املدرسة اليت يقضي فيها الطالب املعلم فرتة :مدرسة التدريب امليداين ⏪
 التدريس.

فتشكل  ،املعلمني أثناء فرتة التدريب امليداين وابت واملعيقات اليت تواجه الطالبهي الاع :مشكالت الرتبية العملية ⏪
 حيول دون حتقيق أهداف برانمج الرتبية العملية. الذي األمر ،لديهم اإلحباط

 راسة:داملفاهيم األساسية لل •
 ية العملية:رتبماهية ال-8•

حيث ؛ مشرتكة بني هذه االجتهادات هناك قواسمإال أن  ،جتاه مفهوم الرتبية العملية تعددت وجهات النظر
 السياق أن مفهوم الرتبية العملية يشري إىل أن الرتبية العملية هي الفرتة الزمنية أكدت معظم االجتهادات الرتبوية يف هذا

بات ربات ومتطلنفسيا وتعليميا وإداراي خل اليت يسمح فيها للطالب املعلمني ابلتحقق من صالحية إعدادهم النظري
. 883 :8818ية اإلعداد )عبد الرمحن صاحل عبد هللا لني تربواي بكليه مربني مؤهجوتو  حتت إشراف ،الدروس احقيقية

وتستهدف مساعدة الطالب املعلمني  ،تربية املعلمني برامج واخلربات اليت تنظم يف إنار األنشطةوالرتبية العملية هي جممل 
 (.3 ،8888 تاجها يف أدائه للمهام التعليمية )توفيق مرعي وشريف ماطفى:حي اليت يف اكتساب املهارات املهنية

من خالل قسم املناهج ونرق التدريس كجانب  تقدمها كليات الرتبية، ،والرتبية العملية هي برانمج وخربة هادفة
العملية التعليمية  على واقعويهدف إىل إفساح اجملال أمام الطالب املعلمني كي يتعرفوا  ،املعلمني تطبيقي من برانمج إعداد

، 2222 :التخااية بشكل أدائي واقعي )ماجدة اخلطايبة من خالل تطبيق ما درسوه يف املقررات النظرية ،التعلمية
87.) 
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أمام الطالب املعلمني لتطبيق املفاهيم  والرتبية العملية هي العملية الرتبوية املنظمة واهلادفة إىل إاتحة الفرصة
 املتعددة األدوارمبا يؤدي إىل إكساهبم املهارات التدريسية اليت تتطلبها نبيعة  رايت الرتبوية يف املدرسة،واملبادئ والنظ

 واملتغرية للمعلم.
وفق تنظيم يزيد من إمكانية تنفيذها،  ،واملعدة والرتبية العملي هي جمموعة من اخلربات التعليمية املتوقعة واملختارة

 وأدوات موضع التنفيذ، حتت إشراف متخاص يكفل هلم تغذية راجعة مناسبة، وما يتعلق هبا من وقت ومكان
يرونه مناسبا من نرائق تدريسية وتقنيات  وتطبيق وتقومي ما واختيار ،سلوكهم التعليمي وتطويره تساعدهم على تطوير
 (.8888:وآخرونتربوية )على أبو لبدة 

ويقوم على  ،التدريس بكليات الرتبية قسم املناهج ونرق ومما سبق يتضح أن الرتبية العملية هي برانمج ينفذه
واليت تتم إبحدى مدارس  ،خالل فرتة زمنية معينة ،قبل الطالب املعلمني أساس اكتساب اخلربة العملية املباشرة من

 ،فةلية املختالتدريسية احقيق يتدرب خالهلا الطالب املعلم على املواقف ،وإبشراف هيئة من املشرفني ،امليداين التدريب
 إلعداده معلما كفؤا، قادرا على أداء مهماته التعليمية بكل يسر ،والوجدانية كامل وتتفاعل مع بقية املهام املهاريةيت تتلوا

 وفعالية.
اإلشراف على نالب الرتبية العملية  خالل خربهتا يف .ومن خالل ما سبق من عرض وتعليق اتضح للباحثة

 وإكسابه أخالقيات ،يف تكوين شخاية الطالب املعلم الرتبوية كل ما هو مؤثر العملية تعينأن الرتبية  .ختاص الفلسفة
 .غري مقاودة سواء أكانت مقاودة أم ،يف شخايته وتتضمن مجيع العناصر اليت تؤثر ،املهنة
 ية العملية:رتبأهمية ال •

اليوم ليكون مطم الغد، ولذا فإن إعداد  نالب اليت تعد واألداةتعد الرتبية العملية عماد التغيري، واملدخل الرئيسي 
الرتبية العملية  وتعد ،حيتل مكانة مهمة وضرورية للتطور احضاري يف اجملتمع ،املختلفة على مواكبة التطورات املعلم القادر

حيث ؛ يةات وعادات وممارسات وخربات تدريسية فعلر مها الكتساب؛ الفرصة احقيقية للطالب املعلم يف إعداده املهين
لزايدة فاعليتها، من أجل  فقد مشلتها التغيريات وسنت القوانني ،برامج إعداد املعلم أهم عناصر .عامليا تعد الرتبية العملية.

 إعداد معلم املستقبل الناجح.
فهما وتكسبهم  ،اجملتمع املدرسي من .بشكل عملي وفعال .طالب املعلمنيلتسهم الرتبية العملية يف تقريب او 

وتوفر الشعور للطالب املعلمني أن التعليم مهنة  ،مشكالت التعليم احقيقية م، والتعرف علىعلا لعملييت التعليم والتعميق
املعلم ذي امليول  الطالب إىل دور من دور ليتحولوا ،وتعرضهم لتغريات يف مساهتم الشخاية ،أسسها العلمية والتطبيقية هلا

 (.8881 :مد محص وعلى مسريحم اإلجيابية حنو مهنة التدريس )حمسن
كتوجيه الطالب وضبط ؛  واإلشرافية وتسهم الرتبية العملية يف إكساب الطالب املعلمني الافات القيادية

وتعمل على صقل خربات الطالب املعلمني  ،الرهبة من املواقف التعليمية وإزالة ،والقدرة على إدارة الاف ،سلوكهم
املختلفة اليت ميرون هبا )ماجد أبو  فيحسنون التارف يف املواقف ،جتماعية لديهموبناء القيم اال ،شخاياهتم وتكوين

 (.72 ،8888 :وحسني بعارة جابر
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تدرجييا إىل حيث يتعرف على  واالنتقال ،األساسيةوتعين الرتبية العملية مواجهة معلم املستقبل لوظيفته 
 الرتبوية ألدوارهماليت يتم فيها ممارسة الطالب املعلمني البيئة احقيقية  مشكالت مهنته وحماولة التكيف معها، وتعد

تساعدهم على القيام  اليت ،واملخططة من خالل تفاعل الطالب املعلمني مع عدد من املواقف املنظمة ،وملهارات التدريس
 (.8، 2222 :عبد الرمحن لطالب )صاحل العيوين وانصراومتابعة لسلوك  من تعليم وتوجيه ،بدورهم الشامل

تتيح الفرصة للطالب  ألهناوأكادمييا،  الذي يبين عليه إعداد املعلم مهنيا األساستعد الرتبية العملية  ومن مث
وكيفية  م بكل جوانبها، وتعودهم كيفية اإلدارة الافية الناجحةتنمية شخاياهت وتسهم يف ،املعلمني يف تطبيق ما تعلموه

 تربوية سليمة. إدارة املدرسة وفق أسسوتكسبهم مهارة التعامل مع  ،األنشطةممارسة 
 العملية: الرتبيةف دأه •

لتنمية  ،يمي أبكمله وبطبيعتهعلالت هتدف الرتبية العملية إىل إاتحة الفرصة أمام الطالب املعلمني ملواجهة املوقف
حنو  لدى الطالبوغرس االجتاهات السلوكية املرغوب فيها  ،مهامهم بشكل مناسب مقدرهتم على حتمل املسئولية وأداء

 (10، 2227 :)فؤاد حسني أبو اهليجا :ييل تسعى الرتبية العملية إىل حتقيقها ما اليت األهدافومن  ،مهنة التدريس
( )حممود سامل وعبد هللا محد 838، 8881 :( )احسن املعيدي821 ،2220 :وإحسان كنارة )عبد هللا عطار

( )إحسان 88، 2221 :( )عبد الرمحن عبد هللا82، 2222 :حلوانصر الفا العيوين( )صاحل 18، 8881 يىب:لاح
 (.8811 ( )عزت جرادات وأخرون، 8818؛ عبد هللا عبد املنعمو  األغا
 زايدة الوعي املهين للطالب املعلمني. تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو مهنة التدريس وكل ما يتال هبا، من خالل ⏪
 الكتشاف مكوانت بيئة مهنة التدريس.إاتحة الفرص أمام الطالب املعلمني  ⏪
 الطالب والتفاعل معها مبا يناسبهم. تنمية املهارات الذاتية للطالب املعلمني وتعريفهم خباائص ومشكالت ⏪
 املرتبطة مبهنة املستقبل. تنمية خاائص الطالب املعلمني الشخاية وأدوارهم االجتماعية واملهنية ⏪
 هبا خالل مواجهة مواقف احياة املهنية. لنفس والتغلب على املخاوف اليت يشعرونإكساب الطالب املعلمني الثقة اب ⏪
 املدرسة. الواقع الذي يعيشونه يف يف إنار ،احقيقية لسلوك الطالب األبعادإدراك  ⏪
 العاملني هبا. احرتام مهنة التدريس وتقدير ⏪
 امليداين. لتطبيقياستكمال اجلانب النظري يف إعداد الطالب املعلمني ابجلانب ا ⏪
 بوزارة الرتبية والتعليم. تونيد العالقة املهنية بني أعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية والعاملني ⏪
 يعدون للتدريس فيها. إاتحة الفرصة للطالب املعلمني للتعرف على املناهج الدراسية يف املراحل اليت ⏪
 وأدوارهم كمعلمني. جباهتم ومسئولياهتمإاتحة الفرصة للطالب املعلمني للتعرف على وا ⏪

 من أمهها ما يلي: األدواربعدد من  ينبغي قيام مشريف الرتبية العملية ،ولكي تتحقق أهداف الرتبية العملية
 الدراسي. تقدمي دروس منوذجية وتوجيه الطالب املعلمني لكيفية اإلفادة منها يف الاف ⏪
 املدرسية. خالل املشاركة يف كل الفعاليات ،دمج الطالب املعلمني يف جمتمع املدرسة ⏪
 .الرتبويون مناقشة الطالب املعلمني يف املالحظات والتوجيهات اليت يقدمها املشرفون ⏪
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 .منها من أدوات وأجهزة املمكنة وما يتوافر من حيث التسهيالت ،مدارس التدريب امليداين على أساس تربوي اختيار ⏪
كفاءهتم يف أنشطة التخطيط  يظهر مما ،قنيات واملهارات واملعلومات املتالة ابلتدريسإتقان الطالب املعلمني الت ⏪

 والتنفيذ والتقومي.
 .الطالب مساعدة الطالب املعلمني أن يكونوا ذوي شخايات قوية وقادرين على قيادة ⏪

لدراسة النظرية يف الكلية املعلمني من ا ومما سبق يتضح أن الرتبية العملية هتدف إىل االنتقال التدرجيي ابلطالب
املشاركني  واليت تفسح هلم اجملال ملعرفة أدوارهم ومهامهم املنونة هبم، جتاه ،امليداين إىل املمارسة العملية يف مدرسة التدريب

 وكيفية التعامل معهم. ،يف العملية التعليمية
 العملية: الرتبيةئ دمبا •

 ،ينبغي أن تسري وفق مبادئ أساسية أتهيل وإعداد الطالب املعلمني، لكي تقومي الرتبية العملية بدورها الفعال يف
 تسهم يف حتقيق أهدافها، ومن أمهها ما يلي:

 الرتبية. الرتبية العملية جزء ال يتجزء من برانمج إعداد الطالب املعلمني بكليات ⏪
املتعاونني واملسئولني يف الكلية ومدارس  علمنياملشرفني واملوجهني وامل :مثل ،توافر اإلمكانيات البشرية واملادية املتنوعة ⏪

 التدريب امليداين.
 املعلمني. وضوح أهداف الرتبية العملية للمسئولني عن الرتبية العملية والطالب ⏪
 مدارس التدريب بشكل جيد. واختيار التخطيط املسبق الفعال للرتبية العملية من قبل املسئولني واملشرفني ⏪
 العملية. علمني ذهنيا ونفسيا أبمهية وأهداف ومراحل الرتبيةهتيئة الطالب امل ⏪
املشاهدة املنظمة اهلادفة واملالحظة الواعية  لتنمية مقدرة الطالب املعلمني على ،املشاهدة واملالحظة للدروس الواقعية ⏪

 الاف. للمواقف التدريسية وإلدارة
لتحقيق النجاح  ،الافية واملدرسية واإلدارية الب املعلمنيمشول برانمج الرتبية العملية مجيع جوانب ومهارات الط ⏪

 املطلوب يف الرتبية العملية.
جمال مهارات التعليم الافي أو العالقات  سواء يف ،مراعاة مشريف الرتبية العملية للفروق الفردية بني الطالب املعلمني ⏪

 املدرسية املختلفة. األنشطةملشاركة يف مبدرسة التدريب امليداين أو ا اإلنسانية واإلدارية مع العاملني
 واملعلمني املتعاونني واملوجهني والزمالء ومدير من قبل املشرفني الرتبويني ،تقومي الطالب املعلمني يف الرتبية العملية ⏪

 الطالب املعلم نفسه. املدرسة التدريب ومن قبل
 عملية.الرتبية ال اف علىبني القائمني على التخطيط والتنفيذ واإلشر  التعاون املستمر ⏪

 (.288، 8883 :( )عبد الفتاح حجاج143، 2220 :األمحد)خالد نه 
 ،ومنها التخطيط ،الرتبية العملية ومما سبق يتضح أن هناك جمموعة من املبادئ اليت تسهم يف حتقيق أهداف

 والعملي. وتكامل اجلانبني النظري ،األهدافووضوح 
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وقيامها بدورها الفعال يف  ،الرتبية العملية رى الباحثة أنه يلزم لتفعيل مبادئويف ضوء ما سبق من عرض وتعليق ت
 ينبغي أن تقوم وحدة الرتبية العملية بكليات الرتبية إبجراء البحوث ،العملية املنشودة من الرتبية األهدافحتقيق 

سواء من داخل الكلية أو  ،إلشرافيةا فضل العناصرااختيار) والعمل على ،والدراسات الالزمة لتطوير الرتبية العملية
 وتنظيم لقاءات دورية بني أعضاء هيئة التدريس ابلكلية ،الطالب املعلمني خارجها املؤهلة علميا وتربواي لإلشراف على

 واألنشطةوحتديد املهارات  ،الرتبية العملية ومتابعة اخلرجيني ومعرفة اجتاهاهتم وأرائهم لتطوير ،ومشريف الرتبية العملية
 وتزويدهم هبا قبل الذهاب ملدرسة التدريب امليداين. ،املعلمني اليت جيب أن يؤديها الطالب واألدوار

 العملية: الرتبيةأساليب  •
ونبيعة  ،ومستوى الربانمج التدرييب ونبيعة العمل، ،تتنوع أساليب الرتبية العملية بتنوع جماالت املمارسة

 اليت ميكن األساليبواملهام املطلوب إجنازها، ومن  األعمالونوعية  ،لتدريبيةا املشكالت اليت تتعامل معها املؤسسات
 للمشرفني االسرتشاد هبا ما يلي:

واالستماع له من  ،من جانب املشرف ويعتمد على عرض احقائق واملعلومات عن موضوع معني :أسلوب احملاضرة ⏪
 .األسئلةالطالب املعلمني وتوجيه 

وعرضه وحتليله ومناقشته مع الطالب  من مشرف يف تناول موضوع على اشرتاك أكثر ويعتمد :أسلوب الندوة ⏪
 املعلمني.

أو مشكالت حمددة ومناقشتها وحماولة  ويهتم إباتحة الفرصة للطالب املعلمني لعرض حاالت :أسلوب دراسة احالة ⏪
 التوصل إىل حل مناسب هلا.

ودراستها وحتليلها، والوصول إىل التوصيات أو  بتمثيل مواقف معينة ويعتمد على قيام املشرف :األدوارأسلوب متثيل  ⏪
 اقرتاحات بشأن التعامل معها.

والتعلم  ،املعلمني مبناقشة موقف أو مشكلة ويعتمد على قيام املشرفني الرتبويني الطالب :أسلوب املؤمترات التدريبية ⏪
 .واآلراءخالل تبادل املعلومات 

موضحا العمليات واإلجراءات  ،مهنية وفيه ينفذ املشرف أعمال وأنشطة حمددة بطريقة :العمليأسلوب التطبيق  ⏪
 بطريقة مهنية صحيحة. الالزمة لتنفيذ العمل واألساليب

وتزويدهم  ،املهنية لألنشطةأثناء تنفيذهم  ويعتمد على مالحظة املشرف للطالب املعلمني :أسلوب املالحظة املباشرة ⏪
 الالزمة. ابلتعليمات والتوجيهات

 األكادميية الطالب املعلمني ومهاراهتم منها ما يناسب ليختار ،ويتضح مما سبق تنوع أساليب الرتبية العملية
 التدريب واإلمكاانت املتاحة هبا. والفروق الفردية بينهم ومدرسة ،واملهنية
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 :بية العمليةرتال ذل تنفيحمرا •
 ميروا بثالث مراحل: ينبغي أن ،ملي للرتبية العمليةالع األدائيالمتالك الطالب املعلمني املكون 

 ،لكل مكوانت العملية التدريسية ،وواعية وفيها يقوم الطالب املعلمون مبشاهدات هادفة وخمططة :مرحلة املشاهدة ⏪
ثل املشاهدة مت وهذه ،خروجهم منها، وخباصة سلوك املعلم الافي واملواقف التعليمية منذ دخول الطالب للمدرسة وحىت

ومن اإلجراءات اليت جيب على  ،مع برانمج اإلعداد النظري وهي تتزامن ،واملواقف الافية الرتبوية ،املواقف غري الافية
 القيام هبا عند القيام بعملية املشاهدة ما يلي: الطالب املعلمني

 مع املشرف مسبقا. ابلتنسيق ،درس الذي سيتم مشاهدته من قبل املعلملحتضري موضوع ا 

 باورة دقيقة ابلتنسيق مع املشرف حديد املسبق ملا يراد مالحظته من نرق تدريس وأمناط سلوكيةالت. 

 استخدام النموذج املعد لتدوين املالحظات اليت يبديها الطالب املعلمون. 

و وتتم مبساعدة املشرف أ ،الاف وخارجه وفيها تكون املشاركة جزئية تشمل أنشطة حمددة داخل :مرحلة املشاركة ⏪
الربانمج النظري من  املشاركة كتابة مالحظات أو تقارير وتكون هذه املرحلة متزامنة مع وقد تتطلب هذه ،بشكل مستقل

 لتحقيق أهداف معينة. وضمن واقع املشاركة العشوائية ،خالل املقرر الدراسي
علمون أدوارا ومسئوليات حمددة ذات امل وفيها يعطي الطالب ،وتعد هذه املرحلة من املراحل احملورية للرتبية العملية ⏪

 .عن موضوع الدرس وكتابة تقرير ،املعلم للوحدات الدراسية التخطيط مع :مثل ،صلة ابلتدريس
من  املعلمون وحدهم دون إشراف مباشر وفيها يقوم الطالب ،وتسمى مبرحلة التطبيق العملي :مرحلة املمارسة ⏪

أو  ،تعلموه نسبق أ ما الالزمة لتطوير األدائيةليكتسبوا من خالهلا الكفاايت  ،حمددة املشرفني أبداء مهام تعليمية يف مدة
املرحلة خمططة ال عشوائية فيها، وهتدف إىل تدريب الطالب  وتكون هذه ،امتلكوه من كفاايت خالل املرحلتني السابقتني

 :محد احلييب وعبد هللا ( )حممود سامل07، 2282 :ط السريع للدروس )حممد أمحد شاهنييالتخط املعلمني على

8881 ،833). 
 ،مث املشاركة ،املالحظة أو املشاهدة ومما سبق يتضح أنه جيب أن مير الطالب املعلمون مبراحل متدرجة بدءا من

 ومن مث ،واألكادمييةهبدف مساعدة الطالب املعلمني يف تنمية مهاراهتم املهنية  مبرحلة التطبيق العملي أو املمارسة، ءوانتها
 حتقيق أهداف الرتبية العملية.

 العملية: الرتبيةلى عاإلشراف  •
حيث يعترب ؛ العملية بشكل خاص اإلشراف الرتبوي العمود الفقري للنظام التعليمي بشكل عام وللرتبيةيعد 

هتم لتحسني قدرا ،يقع على عاتقه متابعة الطالب املعلمني وتوجيههم والذي ،املشرف الاديق الناقد للطالب املعلم
؛ األمثلالقيام مبهامهم على الوجه  وتشجيعهم على ،من خالل التواصل معهم ،وفق حاجاهتم ومتطلباهتم املهنية وتطويرها،

والدليل الذي يقوم خطاهم حىت ال  ،الطالب املعلمون لتجنيبهم املشكالت حيث ميثل املشرف اخلربة اليت يسرتشد هبا
 (.11، 8888 :وحسني بعارة بو جابرهبم السبل ويضلوا الطريق )ماجد أ تتفرق

جتاه  ،واملسئولياتاألدوار عليه من  ملا يقع ،ويعد املشرف الرتبوي من العناصر الرئيسة يف برانمج الرتبية العملية
 يف بداية ،حيث يقوم بتهيئتهم وتشجيعهم وتعريفهم حبقوقهم وواجباهتم؛ علمني يف برانمج الرتبية العمليةالطالب امل
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ووضع  ،يواجهوهنا أثناء قيامهم مبهامهم ومتابعتهم والتعرف على املشكالت اليت ،مبدارس التدريب امليداينالتحاقهم 
مدير  من خالل التنسيق مع ،املرجوة األهدافومعرفة مدى حتقق  ،الطالب املعلمني احلول املناسبة هلا، وتقييم أداء

 يلي: بية العملية مباولذا ينبغي أن يتاف مشرفو الرت  .مدرسة التدريب واملوجه
 االلتزام اخللقي والقدوة الطيبة يف مظهره اخلارجي. ⏪
 االتزان النفسي وقوة الشخاية. ⏪
 .األفقوسعة  واألمانةاحماس  ⏪
 .الدقة واملوضوعية وقوة املالحظة وحسن التارف يف املواقف املختلفة ⏪

 (821، 8881 :ييبل)حممود سامل وعبد هللا محد اح
الفعال يف  لكل منها دور ،متعددة تتم من خالل أنراف ،اإلشراف عملية إنسانية تعاونية قيادية وتعد عملية
 ولكل نرف من أنراف اإلشراف على الطالب املعلمني أدواره وواجباهتم ،املرجوةاألهداف ليحقق  ،برانمج الرتبية العملية

  .األدوارونوضح فيما يلي أهم هذه  ،ومسئولياته املنونة
 بية العملية:رتال جبرنام يفبوي رتوواجبات املشرف ال ممها• 
هبدف توضيح  ،واملعلم املتعاون واملوجه املدرسة بل بدء التدريب لالجتماع مع مديرقزايرة مدرسة التدريب امليداين  ⏪

 امليداين وخطته. التدريب ألهدافاملضمون العام 
لذلك وتعريف الطالب املعلمني  وفق النماذج املعدة ،شرح السجالت والتقارير املطلوبة من الطالب املعلمني ⏪

 بواجباهتم وأسس تقوميهم.
جمموعات التدريب ملمارسة مهام اإلشراف  لكل جمموعة من ،التواجد مبدرسة التدريب أسبوعيا نوال املدة املقررة ⏪

 .املقررة
ه املراجعة التفايلية لسجالت تتم في ،ساعة عقد اجتماعات إشرافية مع كل نالب معلم مبدرسة التدريب ملدة ناف ⏪

 بتوجيههم فنيا. الطالب املعلمني مبا يسمح
 تطرأ عليها. يف ضوء التغريات اليت قد ،تقومي مدى صالحية املدرسة للتدريب امليداين ⏪
 املهين للطالب املعلمني يف ضوء أهداف الرتبية العملية. األداءتقومي  ⏪
 ى حلها مع إدارة مدرسة التدريب.مناقشة مشكالت التدريب والعمل عل ⏪

 (2228 :( )حممد زايد محدان800، 2222 :)مبارك سعيد انصر محدان
 بية العملية:رتال جوواجبات املوجه يف برنام هامم •
ووسائل تدعيمه واملشكالت اليت قد تعرتض  ،تدارس برانمج التدريب امليداين املعد مبعرفة الكلية مع املشرف الرتبوي ⏪

 .تبادل اخلرباتتنفيذه و 
 الالزمة ملمارسة عملهم. إلكساهبم اخلربات ،االجتماع مع الطالب املعلمني ومتابعتهم أثناء التدريب ⏪
 معاونة الطالب املعلمني يف تنفيذ املنهج. ⏪
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 مساعدة الطالب املعلمني يف تطبيق املعرفة اليت تلقوها ابلكلية. ⏪
 شتهم بغرض توجيههم مهنيا.ومناق ،على مهام الطالب املعلمني االنالع ⏪
 .إحانة املشرف الرتبوي بتقدم الطالب ⏪
 أسبوعيا حسب احاجة. مع املشرف الرتبوي يف تنظيم االجتماعات اإلشرافية اجلماعية االشرتاك ⏪
 املعلمني. باملشاركة يف تقومي أداء الطال ⏪

 (2222 :)مبارك سعيد انصر محدان (2221:)نداء عبد الرازق اخلميس
 العملية: الرتبية جاملعلم يف برنام وواجبات الطالب امهم •
 .مع املشرف الرتبوي األسبوعيةحضور االجتماعات  ⏪
 املناقشة وإبداء الرأي يف املوضوعات املطروحة. ⏪
 املبتكرة واجلهود الذاتية اليت يقوم هبا الطالب املعلم. األعمالعرض  ⏪
 .ويتدوين املالحظات اليت يبديها املشرف الرتب ⏪
 تقبل الناائح والتوجيهات والعمل على تنفيذها. ⏪
 سواء اإلجيابية أو السلبية. وإبداء املالحظات عليها ،تقدمي دفرت التحضري للمشرف الرتبوي لالنالع ⏪
 عرض مناذج من االختبارات اليت جيروهنا للطالب مبدرسة التدريب. ⏪
 ة وغري تدريسية.شفوي قاري عما فعلوه من أنشطة تدريسي تقدمي تقرير ⏪

 (03، 2222 :)صاحل العيوين وانصر الفاحل
 اني:يدب امليردرسة التدير مدوواجبات م هامم •
وتقدمي املساعدات والتعاون  األكمل إاتحة الفرصة ملشريف الرتبية العملية لتأدية عملهم داخل املدرسة على الوجه ⏪

 معهم.
ابملسئولية وأهنم جزء من هيئة التدريس  ريب ومبرافقها وإشعارهممقابلة الطالب املعلمني وتعريفهم مبدرسة التد ⏪

 ابملدرسة.
 خاصة بذلك. واناراف الطالب املعلمني يف اليوم املدرسي وعمل سجالت متابعة حضور ⏪
املشرفني  ،وإبالغ ،املعلمني وأسرة املدرسة املسامهة يف حل أي مشكلة قد تنشأ داخل مدرسة التدريب بني الطالب ⏪

 .بذلك
 (1198818( )حممد زايد محدان887، 2221 :ق اخلميسز )نداء عبد الرا

 املعلمني: بالقة هيئة اإلشراف بالطالع •
 .واألكادمييإاتحة الفرصة للطالب املعلمني للنمو املهين  ⏪
 تنمية روح الفريق بني الطالب املعلمني الذين يشرفون عليهم. ⏪
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 علمني حنو الطالب والعمل املدرسي.ابملسئولية لدى الطالب امل تنمية الشعور ⏪
 تشجيع الطالب على التعبري حبرية عن أرائهم وممارسة النقد البناء. ⏪
والتوجيه واإلرشاد )سعد جاسم اهلاشل وحممد  ة مع الطالب املعلمني قائمة على االحرتام املتبادلبتنمية عالقات ني ⏪

 (.20، 8882 :عودة حممد
العملية  حتسني وتقومي وتطوير هتدف إىل ،راف عملية إنسانية تعاونية قياديةومما سبق يتضح أن عملية اإلش

واستثمار إمكاانهتم  ،ومساعدهتم يف القيام أبدوارهم بشكل فعال من خالل االهتمام ابلطالب املعلمني، ،التعليمية
على حلها ومواجهتها،  لومعرفة ما يعرتضهم من مشكالت والعم ،وإكساهبم املهارات التعليمية الالزمة وقدراهتم،

 .وتشجيعهم على النمو املهين بشكل مستمر
يف جمال اإلشراف على الرتبية العملية  ومن خالل ما سبق من عرض وتعليق ترى الباحثة يف ضوء خربهتا الطويلة

 نيا علىبل أصبحت عمال تعاونيا، مب ،ورصد الدرجات األخطاءالتقومي وتايد  على ةقائم دتعمل  عملية اإلشراف أن-
الطالب املعلمني وهتيئة فرص متكافئة للنمو  وعلى احرتام ،أسس من املشاركة والتعاون بني املشرفني والطالب املعلمني

وحفزه على  ،والعالقات الودية اليت يسودها احرتام شخاية الفرد وتقدير جهوده اآلراء قائمة على املشاركة وتبادل ،املهين
 .املرجوة األهدافامه مبهامه لبلوغ أثناء قي اإلبداع واالبتكار

 العملية: الرتبيةمشكالت  •
عام وبكلية الرتبية جامعة بنها عددا من  لعربية بشكلايواجه برانمج الرتبية العملية بكليات الرتبية جبمهورية مار 

 ، ومن هذه املشكالت ما يلي:ألهدافه اليت تقف حائال دون حتقيقه ،املشكالت
 ب املعلمني حنو مهنة التدريس.ضعف اجتاهات الطال ⏪
 االزدواجية يف توجيهات املشرف واملوجه أثناء التدريب. ⏪
 املشرف حملاوالت الطالب املعلمني اإلجيابية. عدم تعزيز ⏪
 الفال.نالب أمام  ه النقد املستمر للطالب املعلمنيتوجي ⏪
 تدين مستوى الطالب املعلمني مهنيا وأكادمييا. ⏪
 اليت يقع فيها الطالب املعلمون أثناء التدريب امليداين. طاءاألخعدم توضيح  ⏪
 الافي. األداءضعف التواصل الافي واحركي أثناء  ⏪
 تكليف الطالب املعلمني أبعمال خارج نظام التدريب امليداين. ⏪
 الوسائط. كاملكتبة ومعمل؛  إمهال حث الطالب املعلمني على استخدام مرافق املدرسة ⏪
 التدريب امليداين. والغياب مبدرسة متابعة انتظام الطالب املعلمني يف احضور االنشغال عن ⏪
 للمشرفني. اعتماد تقومي الطالب املعلمني يف الرتبية العملية على التقدير الشخاي ⏪
 عدم تدريب مشريف الرتبية العملية على استخدام أساليب التقومي املختلفة. ⏪
 يواجهها الطالب املعلمون ابلاف. إمهال تقدمي حلول للمشكالت اليت ⏪
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( )حممد مخيس أبو 2220 :وأخرون ( )عارف عطاري2222اخلطايبة، ( )ماجدة 2221 :)نداء عبد الرازق اخلميس
( )يس عبد الرمحن 8888 :)على أبو لبدة وأخرون Fives, H.2009 &.(Buehi, M( )2223 :منرة وغامن بسام

 ,Seferoglue) ( 2221 :وجاسم التمار ( )سلوى اجلسارOlivo, P،) ( Pawls, G. 1997 8818قنديل: 

G. 2006)  (D1996.Rigden)(.2227 :)مجال سليمان 
هذه املشكالت وأتثريها  أهدافها، ولدور اليت حتول دون حتقيق ،ومما سبق يتضح تعدد مشكالت الرتبية العملية

صالحيتها،  أدوات حبثية مت التحقق من راسة، من خاللدابلفقد تناولتها الباحثة  الفعال يف حتقيق أهداف الرتبية العملية،
 وتطبيقها ميدانيا على عينة الدراسة.

 وقد أفادت الباحثة يف عرضها لإلنار النظري للدراسة يف النقاط التالية:
 .العملي الواقعياملشكلة يف امليدان  تدعيم مشكلة الدراسة وتقدمي مربرات علمية تؤكد ضرورة حترى هذه ⏪
 صحيح. ناء أدوات الدراسة بشكل علميب ⏪
 تقدمي رؤية صحيحة للباحثة لتناول مشكلة الدراسة. ⏪
 املسامهة يف تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها. ⏪
 املسامهة يف تقدمي توصيات ومقرتحات للدراسة. ⏪
 راسات والبحوث السابقة:دال •

 ،ضوء صلتها ابلدراسة احالية يف ،ة احاليةتناولت الباحثة الدراسات والبحوث ذات الالة مبوضوع الدراس
 ، ونوضح ذلك فيما يلي:ابألقدم وانتهاء ابألحداثعرضها بدءا  ومت ،وتدعيمها جلوانبها النظرية والعملية

املشكالت اليت تواجه نالب  ( ابلتعرف على2288عبد الرمحن ) فقد اهتمت دراسة راشد فخري وشاهيناز
 ونبقت ،راسة، مت إجراء عدد من املقابالت، وإلجراء هذه الدامليداين أثناء التدريب األردنيةالرتبية العملية يف اجلامعة 

وأوضحت  ،ومعلمة متعاونة ( معلما متعاوان78( مديرا مبدارس التدريب و)82( نالبا و)12عينة قوامها ) ،ىالدراسة عل
وعدم وجود  ،هام إدارية وتدريسية فوق ناقاهتمالطالب املعلمني مب تكليف ،النتائج أن أهم مشكالت الرتبية العملية

 مبدرسة التدريب. جتهيزات
املعلم املتعاون يف الرتبية العملية يف  ( التعرف على فاعلية دور2288واستهدفت دراسة إبراهيم حممود الشاعر )

 وأوضحت ،استبانة أعد الباحث ،املعلمني يف منطقة بيت حم، وإلجراء الدراسة الطالب من وجهة نظر ،جامعة القدس
دراسات حول املشكالت اليت تواجه الطالب  وأوصت الدراسة إبجراء ،املعلم املتعاون يف الرتبية العملية النتائج فاعلية دور

 املعلمني يف الرتبية العملية.
امليداين اليت يواجهها الدارسون يف  ( التعرف على مشكالت التطبيق2282وحاولت دراسة حممد أمحد شاهني )

 ( نالبا218ونبقت الدراسة على عينة قوامها ) ،ومت تطبيق استبانة ،ينامليدا خالل فرتة التدريب ،جامعة القدس املفتوحة
املعلمون ترتبط ابملشرف الرتبوي واملعلم  وأظهرت النتائج أن أهم املشكالت اليت يواجها الطالب ،معلما ونالبة معلمة

 ة التدريس.وخط املتعاون ومدرسة التدريب امليداين
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مشريف الرتبية العملية من  دور ( ابلتعرف على2282ومعتام مالح ) واهتمت دراسة إبراهيم حممود الشاعر
ونبقت الدراسة على عينة قوامها  ،وإلجراء هذه الدراسة مت إعداد استبانة ،امليداينمديري مدارس التدريب  وجهة نظر

وأوضحت النتائج عدم  ،ومشال اخلليل والثانوية يف مديريت بيت حم ةاألساسيمديرا ومديرة مشلت مجيع املدارس  (821)
سبع  منألكثر ووجود فروق ترجع إىل متغري اخلربة  ،فاعلية مشرف الرتبية العملية متغري النوع يفألثر وجود فروق تعزي 

 .سنوات
بية نالب الرت يواجهها  ( إىل التعرف على الاعوابت اليت2282) وآخرونوهدفت دراسة سعود اخلربشا 

( نالبا معلما ونالبة 877ونبقت الدراسة على عينة قوامها ) وجامعة اإلسراء اخلاصة، ةالعملية يف اجلامعة اهلامشي
ازدحام الافوف الدراسية  وأوضحت النتائج أن أهم الاعوابت اليت تواجه الطالب املعلمني: ،استبانة ومت إعداد ،معلمة

 التدريب عن مناقط سكن الطالب املعلم. وبعد مدرسة ،ملعلموزايدة العبء الدراسي للطالب ا
العملية وأليات حلها من  ( ابلتعرف على مشكالت الرتبية2221واهتمت دراسة جورجيت خليل حزبون )

مت إعداد  ،وإلجراء هذه الدراسة ،ابملدارس اخلاصة ابلضفة الغربية واملعلمني املعاونني ،نالب كليات الرتبية وجهة نظر
 ابجلانب التطبيقي. مشكالت الرتبية العملية هي املشكالت املرتبطة وأظهرت النتائج أن أكثر بانة،است

الطالب املعلم مبدرسة التدريب  ( ابلتعرف على أهم املشكالت اليت تواجه2221واهتمت دراسة يسري سقري )
حيث مت سؤال العينة أسئلة ؛ لة الشخايةالدراسة استخدم الباحث املقاب وإلجراء هذه ،امليداين وأسباب هذه املشكالت

ولغة  ،ولغة عربية ،وتربية ابتدائية اص رايضيات وعلومختالدراسة على نالب السنة الرابعة ونبقت  ،مفتوحة شبه
 وأوضحت النتائج أن أهم مشكالت اليت تواجه الطالب املعلم هي عدم الوعي ،( يف كلية الرتبية جامعة القدسإجنليزية

 ف الرتبية العملية.أبمهية أهدا
أداء مشريف الرتبية العملية  لتطوير مقرتح ( لتقدمي تاور2223وسعت دراسة حممد ماطفى عبد الرمحن )

على  ونبقت الدراسة ،راسة، أعد الباحث استبانةدراء هذه الجمبحافظات غزة، وإل بكليات الرتبية ابجلامعات الفلسطينية
مشريف الرتبية العملية تراوح ما بني املرتفع  حت النتائج أن مستوى أداءوأوض ،( مشرفا ومشرفة838)عينة قوامها 

دراسة  واهتمت .عليه ابألشرافالرتبية العملية يعاين من العديد من املشكالت اخلاصة  كما اتضح أن برانمج  ،واملتوسط
املعلم يف كلية العلوم اليت تواجه الطالب  على املشكالت ابلتعرف( 2223غامن ) حممد مخيس أبو منرة وبسام عمر

( 11قوامها )ة سة على عيناتبانة، ونبقت الدر سمت إعداد ا ،ه الدراسةذه وإلجراء ،الدولية التابعة لوكالة الغوث ،الرتبوية
وأوضحت النتائج أن أهم مشكالت الرتبية العملية هي  ( معلما،02( مديرا و)20( مشرفا تربواي )87معلما متعاوان، )

 برانمج الرتبية العملية. بتنظيم املشكالت اخلاصة
 ،العملية جبامعة القدس املفتوحة ( ابلتعرف على مشكالت الرتبية2223واهتمت دراسة عبد الكرمي القاسم )

 نالبا معلما، وأظهرت النتائج أن أهم (171ونبقت الدراسة على عينة قوامها ) راسة مت إعداد استبانة،دراء هذه الجوإل
برانمج الرتبية  الدراسة بضرورة تطوير وأوضحت ،لية هي املشكالت املتعلقة بتوفري اإلمكاانتمشكالت الرتبية العم

 املشكالت اليت تواجه الطالب املعلم. مبا يسهم يف التغلب على ،العملية
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تواجه الطالب املعلمون يف الرتبية  ( إىل التعرف على املشكالت اليت2220وسعت دراسة حممد حسني املعافا )
 ( نالبا880ونبقت الدراسة على عينة قوامها ) ،مت إعداد استبانة ،الدراسةه هذ وإلجراءية بكلية الرتبية بذمار العمل

وعدم معاجلتهم  ،املشرفني الرتبويني عدم متابعة ،وأظهرت النتائج أن أهم مشكالت الرتبية العملية ،ونالبة معلمة
 وعدم تعاون مديري مدارس التدريب. ،دريب امليداينمبدارس الت للاعوابت اليت تواجهم، ونقص اإلمكاانت

للرتبية العملية جبامعة أب، وتقدمي  ( ابلتعرف على الواقع احايل2220واهتمت دراسة حممد عبده املخاليف )
 ،أن أهم مشكالت الرتبية العملية سواء املتابعة واإلشراف من جانب الكلية برانمج مقرتح لتطويرها، وأظهرت النتائج

 مدة الرتبية العملية. روقا
 ،الطالب املعلم يف الرتبية العملية ( التعرف على املشكالت اليت يواجهها2221وحاولت دراسة حامد العبادي )

( 821أعد الباحث استبانة نبقت على عينة قوامها ) ،وإلجراء هذه الدراسة، مهنة التدريس وعالقتها ابجتاهاهتم حنو
وقلة الوسائل  ،الطالب يف الاف ظهرت النتائج أن أهم مشكالت الرتبية العملية كثرةوأ ،معلما ونالبة معلمة نالبا

 التعليمية.
ب املعلم أثناء التطبيق لتواجه الطا ( ابلتعرف على املشكالت اليت2227واهتمت دراسة حممد حسن العمايرة )

 وأظهرت النتائج أن أهم ،تخدام االستبانةومت اس ،( نالبا ونالبة معلمة828) ونبقت الدراسة على عينة قوامها ،العملي
ودية بني املعلم املتعاون والطالب  وعدم وجود عالقة ،املشكالت اليت تواجه الطالب املعلم نقص خربة الطالب املعلم

 املعلم.
املتعاون يف إرشاد الطالب  ( التعرف على دور املعلم2228واستهدفت دراسة حممد راشد وموسى الشباك )

ونبقت الدراسة على عينة قوامها  ،دراسة، مت إعداد استبانةلهذه ا ولتحقيق أهداف ،ربانمج الرتبية العمليةاملعلمني ب
الطالب املعلمني كان  املعلم املتعاون يف إرشاد ، وكشفت النتائج أن دوراألردنيةمعلما جبامعة اإلسراء  ( نالبا881)

( ابلتعرف على ميول الطالب املعلمني 8888راسة تركي ذايب )د واهتمت .جيدا، وبافة خاصة يف جمال البيئة الافية
عام، كما اتضح أن املعلمني  إجيابية بشكل  كانتنيوأظهرت النتائج أن ميول الطالب املعلم ،الرتبية العملية حنو برانمج

 الطالب املعلمني حنو برانمج الرتبية العملية. ثقة املتعاونني كان هلم دورا كبريا يف تعزيز
املعلمني واملعلمني املتعاونني  التعرف على العالقة بني الطالب (Woolley, S.1997)تهدفت دراسة وويل واس

نالبا معلما،  (188ونبقت الدراسة على عينة قوامها ) ،استبانة ة، مت إعدادسه الدراذراء هجوإل ،واملشرفني الرتبويني
والتوجيه والتغذية الراجعة واخلربة  وهي اإلرشاد ،ج الرتبية العمليةاملعلم املتعاون يف برانم النتائج عن أهم أدوار وأوضحت

 والكفاءة واملعرفة ابلتخاص والتقومي.
الطالب املعلم يف جامعة راين  ابلتعرف على مدى استفادة (Doxy, D. 1996) واهتمت دراسة دوكسي

األوىل أن كفاءة املعلم املتعاون أتيت يف الدرجة وأظهرت الدراسة  ،امليداين بكندا من املعلم املتعاون خالل فرتة التدريب
املشرف الرتبوي واملعلم املتعاون والطالبة املعلم  كما اتضح أن العالقة اجليدة بني  ،لتحقيق أهداف برانمج الرتبية العملية

 اين.التغلب على الاعوابت اليت تواجه الطالب املعلم أثناء التدريب امليد وتسهم يف ،تزيل احاجز النفسي
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وأوضحت أن أهم  ،املتعاون ( وضع معايري خاصة ابختيار املعلم Smith, J.1996وحاولت دراسة مسيث )
وأوصت بضرورة القيام بدراسات هتتم بوضع معايري الختيار  ،التدريس والكفاءة يف ،هذه املعايري سنوات اخلربة التعليمية

 .املتعاون املعلم
املتعاون على الطالب املعلم يف  ابلتعرف على أتثري املعلم (Godfrey, R. 1995)واهتمت دراسة جودفري 

ت، وأظهرت النتائج أن أسلوب املعلم املتعاون ( جلمع البياانEAP) ومت استخدام أداة املواقف الرتبوي ،الرتبية العملية
 ة.التدريسي كان له أثرا كبريا على الفلسفة الرتبوية للطالب املعلم وعلى سلوكياته التوجيهي

ومت تطبيق  ،والطالب املعلم التعرف على جودة العالقة بني املعلم املتعاون (Yee, I. 1999)وهدفت دراسة 
 وأظهرت النتائج أن ،األمريكيةمن الطالب املعلمني والية كاليفورنيا  ونبقت الدراسة على عينة ،أحد االختبارات املقننة

 املعلمني يف برانمج الرتبية العملية. املتعاون أتثريا واضحا على أداء الطالب للمعلم
على العالقة بني  ابلتعرف (Borko, H. & Mayfield, V. 1995) واهتمت دراسة بوركو وميفيلد 

أتثري هذه العالقة على اكتساب الطالب املعلمني ملهارات  ومدى ،الطالب املعلمني واملعلمني املتعاونني واملشرفني الرتبويني
الرتبويني قد قاموا  وأظهرت النتائج أن املعلمني املتعاونني واملشرفني ،مت إعداد استبانة ،الدراسة هوإلجراء هذ ،التدريس

 أبدوار حمددة يف إكساب الطالب املعلمني ملهارات التدريس.
املعلم املتعاون يف توجيه  تقومي دور (Connor, K. & Killmer, N. 1995) وحاولت دراسة كنوروكيلمر

( نالبا معلما 723ة، ونبقت الدراسة على عينة قوامها )مفتوحة استبانة، مت إعداد سوإلجراء هذه الدرا ،الطالب املعلم
التواصل وتقدمي التغذية  املعلمني املتعاونني القادرين على متعاوان، وأظهرت النتائج أنه ينبغي اختيار ( معلما31و)

والقادرين على توفري احتياجات الطالب  ،واملتافني ابملرونة ،علمنيامل وهتيئة البيئة التعليمية املناسبة للطالب ،الراجعة
 املعلمني.

وإلجراء  ،إعداد الطالب املعلمني املعلم املتعاون يف ( التعرف على دور8881واهتمت دراسة سامل القحطاين )
منه، وال يرغب يف متابعة املطلوب  النتائج أن املعلم املتعاون جيهل الدور وأوضحت ،مت إعداد استبانة ،هذه الدراسة

 يمية للطالب املعلمني كان متوسطا.علوأن دوره يف تقدمي اخلربات الت ،املعلمني الطالب
شعبة التاريخ يف  بنالل يواجهها اليت( للتعرف على املشكالت 8882وسعت دراسة مسري عبد الباسط )

( نالبا ابلفرقة الرابعة بكلية الرتبية 17فرقة الثالثة و)نالبا ابل (18امها )و ونبقت الدراسة على عينة ق ،الرتبية العملية
وعدم  ،التعليمية األنشطة وأوضحت النتائج أن أهم مشكالت الرتبية العملية عدم املشاركة يف ختطيطاألزهر جامعة 

 .التوزيع على املدارس وجتاهل رغبة الطالب املعلم عند ،موضوعية التقومي
أهم املشكالت اليت  على فابلتعر  (Guyton MC Intgre, 1990)انتري واهتمت دراسة نيوتون وماك 

عدم  :النتائج أن أهم املشكالت اليت تواجه الطالب املعلمون وأوضحت ،تواجه الطالب املعلمون أثناء فرتة الرتبية العملية
 .وعدم كفاءة املعلم املتعاون ،فرتة التدريب وقار ،الرتبية العملية وضوح أهداف برانمج

قلة وعي املعلمني املتعاونني  ( أن أهم مشكالت الرتبية العملية:8818وأوضحت دراسة راشد محد الكثريي )
 أبمهية الرتبية العملية. والطالب املعلمني ومديري مدارس التدريب امليداين
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 راسات السابقة:دلى العتعليق  •
 اآلراءاالستباانت واملقابالت واستطالع  امنه؛ استخدمت الدراسات والبحوث السابقة أدوات متنوعة لتحقيق ⏪

 ومقاييس امليول ومعايري خاصة.
ومنها ما اهتم ابلتعرف  ،الرتبية العملية تباينت الدراسات السابقة يف أهدافها، فمنها ما اهتم ابلتعرف على مشكالت ⏪

ومنها ما  مقرتح، ما اهتم بوضع تاورومنها  ،اهتم ابلتعرف على دور املشرف الرتبوي ومنها ما ،املعلم املتعاون على دور
على مدى االستفادة من املعلم املتعاون يف الرتبية  ومنها ما اهتم ابلتعرف ،اهتم ابلتعرف على ميول الطالب املعلمني

 .بوضع معايري خاصة ابختيار املعلم املتعاون ومنها ما اهتم ،العملية
 ألهدافهادون حتقيق الرتبية العملية  كالت اليت تقف حائالأوضحت نتائج الدراسات السابقة وجود كثري من املش ⏪

 واإلفادة منها.
أكدت نتائجها على وجود عديد من  حيث؛ كانت الدراسات السابقة من الدوافع القوية إلجراء البحث احايل  ⏪

 العملية. برانمج الرتبية تعرتياملشكالت اليت 
والتأكد من  ،األدواتوبناء  ،للدراسة  تدعيم اإلنار النظريأفادت الباحثة من الدراسات والبحوث السابقة يف ⏪

 الذي جعل الدراسة تلبية ملا اندت به الدراسات والبحوث األمر ،احالية صدقها وثباهتا، وتدعيم مشكلة الدراسة
 السابقة.

رياهتا ويف جمال يف متغ .كانت أم أجنبية عربية .الدراسة احالية ختتلف عن الدراسات والبحوث السابقة مجيعا ⏪
 أجنبية. محوث السابقة عربية كانت أالدراسة احالية عن الدراسات والب مييز اهتمامها، وبناء أدواهتا، وهذا ما

 :الدراسةات ءإجرا ●
 سة:رادال نهجم :أوال •

ويبها يعتمد على مجع البياانت وتب الذي ،استخدمت الدراسة احايل املنهج التجرييب واملنهج الوصفي التحليلي
تسهم يف التغلب على مشكالت الرتبية  ،والوصول إىل استنتاجات عامة والربط بني مدلوالهتا، من أجل تفسريها،

خالل استخالص البياانت  من ،حتقيق أهداف الرتبية العمليةيف بكلية الرتبية جامعة بنها، ومبا يسهم  العملية،
راسات والبحوث السابقة واملؤمترات ذات الالة مبوضوع الدراسة الد ونتائج األدبياتوذلك ابلرجوع إىل  ،واملعلومات

مهارات التدريس لطالب اجملموعة  واستخدمت املنهج التجرييب يف التعرف على فاعلية الوحدة املقرتحة يف تنمية احالية،
 التجريبية.

 :التجريبيالتصميم  :اانيث •
 .عدى، كمابالو  القبلي نياسقيطة ذات البالضا عة التجريبيةمت استخدام التاميم التجرييب املعروف ابمتداد اجملمو 

 :هو موضح ابلشكل التايل
O1 X1 O2 
O1 Xo O2 

 لتجرييب للبحثاتصميم ال، (1) لكش
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 ويتضح من الشكل السابق ما يلي:
⏪  (O1) .تعين القياس القبلي جملموعيت الدراسة 
⏪ (O2) .تعين القياس البعدي جملموعيت الدراسة 
⏪ (X1)  التجريبية. ستقااء التعاوين مع اجملموعةالا اسرتاتيجيةتعين استخدام 
⏪ (Xo) .تعين استخدام الطريقة السائدة مع اجملموعة الضابطة 
 متغريات البحث: :االثث •

 تضمنت الدراسة احالية املتغريات التالية:
 :مستواين وهلا للدراسة متغري مستقل واحد وهو املعاجلة التدريسية :املتغريات املستقل ⏪
 .الوحدة املقرتحة 

  الطريقة السائدة. 

 للبحث متغري اتبع واحد وهو مهارات التدريس. :املتغريات التابعة ⏪
مت حساب الفروق  ،املدخلي ملهارات التدريس يف املستوى ،وللتأكد من تكافؤ جمموعيت البحث :املتغريات املتداخلة ⏪

واجلدول  (T.Test تاختبارالتجريبية والضابطة يف القياس القبلي ابستخدام اجملموعتني ا بني متوسطات درجات نالبات
 التايل يوضح ذلك:

 سيف القيا ةوالضابط ة التجريبينياختبار )ت( للفروق بن متوسط درجات الطالب يف اجملموعت جنتائ :(2جدول )
 سريملهارات التد القبلي

 اجملموع العدد املتوسط ارياالحنراف املعي درجات احلرية قيمة ت مستوى الداللة

 32 1.04 غري دالة
 التجريبية 33 47.58 16.31
 الضابطة 33 49.39 16.15

( بني متوسطي درجات 2828) ( عدم وجود فروق دالة إحاائيا عند مستوى2يتضح من اجلدول السابق )
 مما يؤكد تكافؤ اجملموعتني قبليا يف مستوى ،القياس القبلي لبطاقة املالحظة ضابطة يفلطالب يف اجملموعتني التجريبية واال

 مهارات التدريس.
 ا:هينتعو تمعجم :اانيث•  

ختاص الفلسفة بكلية الرتبية جامعة  تكون جمتمع الدراسة من املشرفني الرتبويني واملوجهني والطالب املعلمني
 بنها.

الدراسة وأهدافها، وإجراءات التطبيق وزمانه  العتبارات تتعلق بطبيعة؛ عينة الدراسة ابلطريقة العمدية ومت اختيار
البياانت  ومت مجع ،وتبويبها وحتليلها إحاائيا، خاصة مع عينة مكونة من ثالث فئات ومكانه والدقة يف مجع البياانت

 فئات هي: وتكونت عينة الدراسة من ثالث ،بطريقة أفقية تزامنية يف ذات الوقت
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 (78العملية ابلفرقة الثالثة وقوامهم ) ممن يشرفون على نالب الرتبية ةلكليابأعضاء هيئة التدريس  :األوىلالفئة  ⏪
 عضوا.
 ( موجها.11) املوجهني التابعني لإلدارة ببنها ونوخ التعليميتني وقوامهم :الفئة الثانية ⏪
 معلما.( نالبا و 07وقوامهم ) مون ختاص الفلسفة بكلية الرتبية جامعة بنهالالطالب املع :الفئة الثالثة ⏪

شرفا تربواي م( 28على عينة قوامها ) غري مكتملةلا االستباانتذف حالدراسة بعد  الستبانىت النهائيمت التطبيق 
 ( نالبا معلما.02( موجها و)12و)
 :الدراسةوات دأ إعداد :االثث ●
 :الدراسةاستباين  داعدإ •

 ملشكالت الرتبية العملية(. املقرتحة واستبانة حتديد احلول ،)استبانة حتديد مشكالت الرتبية العملية
 راسة:دال من استبانيت هلدفا •

الطالب املعلمني ابلفرقة الثالثة ختاص  هدفت استبانيت الدراسة إىل حتديد مشكالت الرتبية العملية اليت تواجه
املعلمني  ملوجهني والطالباملشرفني والرتبويني وا من وجهة نظر ،ملواجهة هذه املشكالت وحتديد احلول املقرتحة ،الفلسفة

 ابلفرقة الثالثة ختاص الفلسفة.
 :الدراسة ياستبانت ءر بنادمصا •

 اعتمدت الباحثة يف بناء استبانيت الدراسة على عدة ماادر أمهها ما يلي:
 أهداف الرتبية العملية بكلية الرتبية جامعة بنها. ⏪
 ضوع الدراسة احالية.ذات الالة مبو  ،الدراسات والبحوث السابقة واملؤمترات ⏪
 ذات الالة مبوضوع الدراسة احالية. املراجع واملاادر ⏪
املعلمني املتعاونني وبعض مديري مدارس  مقابلة بعض املتخااني يف املناهج ونرق التدريس وبعض املوجهني وبعض ⏪

 التدريب امليداين.
 :األوليةا مهورتصراسة يف داستبانتا ال •

اخلاص  األداءمقابلها مستوى  يه، ووضعلمتثل ما هتدف إ اليتقائمة من البنود اشتملت كل استبانة على 
 .جدا(ضعيفة  بدرجة-ضعيفة  بدرجة-متوسطة  بدرجة-كبرية بدرجة  -جة كبرية جدا ر ابملستجيبني )بد

 :الدراسة ير استبانتصعنا •
تبانة حتديد احلول املقرتحة اس تملتش( عنارا، وا72بية العملية على )اشتملت استبانة حتديد مشكالت الرت 

 ( عنارا.20ملشكالت الرتبية العملية على )
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 راسة:دال يلى استبانتعابة جتعليمات االست •
فيها أن تكون واضحة وخمتارة  اهتمت الباحثة خبطوة إعداد التعلميات، حبيث مشلت اهلدف منها، وروعي

 .( حتت املستوى املناسب لكل عنار√) العناصر بوضع عالمة وتوضح للمستجيب كيفية اإلجابة عن كل
 :الدراسة يية استبانتحالصمن  دالتأك •

اخلاصة بتقنينها، وللتأكد من الدقة  مت عمل اإلجراءات ،الستبانيت الدراسة األوليةبعد االنتهاء من إعداد الاورة 
 حساب ما يلي: مت ،وإجراء التعديالت الالزمة ،العلمية
ويقاد به مدى  ،على الادق املنطقي تمدت الباحثة يف حتديد صدق استبانيت الدراسةاع :صدق استبانيت الدراسة ⏪

ومت  تقيسهما، وروعي أثناء إعداد عبارات االستبانتني أن متثل اهلدف الذي تقيسه، متثيل االستبانتني للهدف الذي
تبانتني، وبعد إعداد الاورة السلمبدئي  تاور االعتماد على الادق الظاهري يف حتديد صدق االستبانتني، ومت وضع

التدريس وعلم النفس  املتخااني يف املناهج ونرق ،عن نريق السادة احملكمني .أيضا .صدقهما مت التحقق من ،األولية
 ،وذلك للحكم على مدى وضوح املفردات أو العبارات ،التدريب امليداين واملوجهني واملعلمني املتعاونني ومديري مدارس

عرض الاورة النهائية لالستبانتني على -يضاأ-ومت  ،ه احملكمون من أراء، أجريت التعديالت الالزمةضوء ما أبدا ويف
 ،جديدة وأضيفت عبارات األخرالبعض  فوحدفتم إعادة صياغة بعض العبارات  جمموعة من احملكمني املتخااني،

االعتماد على صدق  -أيضا -ومت  ،للتطبيق وتابحان صاحتني ن مع نبيعة الدراسة احاليةاوذلك حىت تتالءم االستبانت
يف االستبانتني، ولذا مت حساب  ويستخدم صدق االتساق الداخلي الستبعاد العبارات غري الااحة :الداخلي االتساق

إحاائية  والدرجة الكلية يف االستبانتني، وأظهرت معامالت االرتباط وجود داللة معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة
 من االتساق الداخلي. ( وبذلك أصبح لالستبانتني درجة عالية2820،2828مستوى )عند 
تناقضهما مع أنفسهما وأن تعطي نفس النتائج  وعدم ،يقاد بثبات االستبانتني دقتهما يف القياس :ثبات االستبانتني ⏪

 :من االيت نتني للتحققومت حساب ثبات االستبا ،ظروف مماثلة حتت نفس الظروف أو من مرة، إذا استخدمت أكثر
وللغرض الذي أعدت  ،ومدى العبارات خلاائص العينة ،مدى وضوح التعليمات ومدى سالمة الاياغة اللغوية ووضوح

( SPSSاإلحاائي )ج ، ابستخدام الربانم(1) ثبات االستبانتني ابستخدام معامل ألفا كرونباخ ومت حساب ،من أجله
(، مما 2881واستبانة حتديد احلول ملشكالت الرتبية العملية ) ،(2880شكالت )وبلغ معامل ثبات استبانة حتديد امل

 تطمئن الستخدامها كأداة للقياس يف الدراسة احالية. جيعل الباحثة
ويف ضوء ما أسفرت  ،من حذف وتعديل بعد إجراء التعديالت الالزمة يف االستبانتني :الاورة النهائية لالستبانتني ⏪

 االستبانتان صاحتني للتطبيق على عينة الدراسة. أصبحت ،منيعنه أمراء احملك

                                                           

 .072 ،8838: السيد البهي فؤاد (1)
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 ظة:حاملال بطاقة إعداد-ب •
 مرت عملية إعداد بطاقة املالحظة ابخلطوات التالية:

املعلمني ختاص الفلسفة ملهارات التدريس  طالبلهتدف هذه البطاقة إىل معرفة مدى امتالك ا :اهلدف من البطاقة ⏪
 ميا(.)ختطيطا وتنفيذا وتقو 

فيذ والوسائل تنمالحظتها وهي التخطيط وال مت يف هذه اخلطوة حتديد اجلوانب املراد :حتديد اجلوانب املراد مالحظتها ⏪
 والتقومي يف املوقف الافي. التعليمية وإدارة الاف وضبطه

اليت  ،ن املهارات الفرعيةالسابقة إىل عدد م مت حتليل كل جمال من اجملاالت اخلمسة :حتليل اجلوانب املراد مالحظتها ⏪
 المتالك املهارة الرئيسة اليت تندرج حتتها. تشكل يف جمموعها مؤشرات

واقتارت كل عبارة  ،الفرعية يف عبارات قارية يف هذه اخلطوة متت صياغة املهارات :صياغة املكوانت بطريقة إجرائية ⏪
( 8) وتنفيذ الدرس على ،( مهارة فرعية88واحد واشتملت مهارة التخطيط على ) على مهارة واحدة ووصف أداء

والتقومي  ،( مهارات فرعية8وضبط الاف على ) وإدارة ،( مهارات فرعية1مهارات واستخدام الوسائل التعليمية على )
 .( مهارة88يف املوقف على )

الت اخلمسة السابقة يف كل جمال من اجملا يف هذه اخلطوة مت وضع املهارات الفرعية اليت متثل :وضع املهارة وتنظيمها ⏪
-بدرجة ضعيفة أدى -ة متوسطة جلدر  أدى-دى بدرجة كبرية أكل مهارة مقياس متدرج ) ووضع أمام ،بطاقة املالحظة

 الذي يعرب عن رأيه.األداء مام مستوى أ( √)وضح عالمة  ظيؤد( وعلى املالح مل
توضح كيفية استخدام البطاقة بشكل  ليتمت تضمني البطاقة عدد من التعليمات ا :تعليمات استخدام البطاقة ⏪

 .عبارات واضحة وحمددة وصيغت هذه التعليمات يف ،صحيح
ختاص املناهج ونرق التدريس ومت  مت التحقق من صدق البطاقة بعرضها على )عشرة( حمكمني :صدق البطاقة ⏪

 مراعاة أرائهم.
من  بواسطة اثنني أو أكثر األداءمالحظة  تم فيهاوي ،مت استخدام الباحثة نريقة اتفاق املالحظني :ثبات البطاقة ⏪

 .واستخدمت معادلة كوبر ،مبالحظة مخس من الطالب املعلمني زميل أخر ولذا قامت الباحثة مع ،املالحظني
عالية من الثبات وبذلك أصبحت  ( مما يدل على أن البطاقة تتمتع بدرجة2818وبلغ معامل ثبات البطاقة )

 الدراسة احالية. بيق على عينةصاحة لالستخدام والتط
 املعلمني: بللطال التدريسرات هاة تنمية محدو إعداد-جـــ •

اليت أعدت وحدات  ،السابقة انلعت الباحثة على عدد من الدراسات والبحوث ،إلعداد الوحدة املقرتحة
 ر التالية:واشتملت الوحدة على العناص ،احالية كما اعتمدت على اإلنار النظري للدراسة  ،تعليمة
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 مة:قدم •
 .ومدى امتالكه هلذه املهارات الطالب املعلم فيها، ودور ،أوضحت فيها الباحثة نبيعة مهارات التدريس

 :ةحدات الوعوضمو •
للتدريس وكيفية تنفيذه ابلاف  التخطيط :األولتضمن املوضوع  ،اشتملت الوحدة على ثالثة موضوعات

 :وتضمن املوضوع الثاين ،جانب املمارسة والتطبيقتؤكد اليت  األنشطة واشتمل على عدد من؛ بشكل علمي صحيح
 األنشطةواشتمل على عدد من  ونرائق التدريس، واألهداف واألنشطةالتدريس من خالل التمهيد والوسائل  تنفيذ

 هتم بكيفية إعدادوا ،لى تقومي التدريسع :واشتمل املوضوع الثالث ،التطبيقي والتدريبات املتنوعة اليت تستثري اجلانب
تؤكد مدى متكن الطالب املعلم من تقومي  اليت ،والتدريبات األنشطةبشكل صحيح واشتمل أيضا على عدد من  األسئلة

 التدريس بشكل صحيح.
 :املقرتحةة حدراسة الودات ليمتع •

وحتقيق  ،ة املقرتحةيف دراسة الوحد صاغت الباحثة عددا من التعليمات اليت توجه الطالب املعلمني لكيفية السري
 املنشودة من دراستها. األهداف

 :املقرتحةة حدية الو حالص •
 ،و)مخسة( معلمني و)ثالثة( موجهني مت عرضها على )سبعة( حمكمني ،للتأكد من صالحية الوحدة املقرتحة

 .النهائية للوحدة وروعيت توجيهاهتم يف إعداد الاورة
 :ةحدية للوئاهالصورة الن •

النهائي وأصبحت صاحة للتطبيق  مت صياغة الوحدة يف شكلها ،يف ضوء أراء احملكمني ،عديالتبعد إجراء الت
 على عينة الدراسة.

 سة:دراال جنتائ •
بطاقة املالحظة بعداي على اجملموعتني  مت تطبيق ،نالب اجملموعة التجريبية للوحدة املقرتحة ةبعد انتهاء دراس

االجتماعية  ومت استخدام برانمج احزم اإلحاائية للعلوم ،حتقق فروض الدراسة للتأكد من مدى ،التجريبية والضابطة
(SPSS( إصدار )وذلك حساب الفروق وداللتها ابستخدام8882 )  ت"اختبار" T. Test :وجاءت النتائج كما يلي 
 املعلمني: بطالل وانيهبويني واملوجرت ال ة نظر املكشرفنيهالعملية من وج الرتبيةكشكالت مب نتائج اخلاصةال :أوال •

 ( يوضح ذلك:7واجلدول )
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 ص  الفلسفة(: التكرارات والوزن النسيب لعبارات استبانة مكشكالت الرتبية العملية من وجهة نظر املكشرفني الرتبويني واملوجهني والطالب املعلمني خت3جدول )

ترتيب العبارات 
 ابالستبانة

ترتيب العبارة يف 
ضوء الوزن 
 النسيب

الوزن  درجة االستجابة ستبانةعبارات اال
 النسيب

  بدرجة ضعيفة جدا بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية بدرجة كبرية جدا 
  التكرار االستجابة التكرار االستجابة التكرار االستجابة التكرار االستجابة التكرار االستجابة 

عدم التزام الطالب املعلم ابألنظمة  8 8
 081 - - - - 80 0 21 8 020 820 قوانني الدراسية.واللوائح وال

عدم اهتمام الطالب املعلم بتطبيق  80 2
 072 - - 8 7 72 82 11 28 182 12 توجيهات املشرفني.

 عدم وجود معايري موضوعية لتقومي أداء 22 7
 088 - - 1 1 78 82 882 21 782 32 املعلم يف الرتبية العملية. الطالب

املشرفني يف جمرايت  تدخل بعض 82 1
 071 - - 82 0 72 82 11 88 102 82 التعليمي أثناء احاة.املوقف 

فرص بعض املشرفني آرائهم وعدم  1 0
 032 - - - - 8 7 88 1 010 828 تقبل وجهات نظر الطالب املعلم.

8 3 
حرص بعض املشرفني علي استخدام 
الطالب املعلمني لطرائق التدريس 

 السائدة.
827 080 1 88 8 81 7 8 - - 000 

عدم وضوح أهداف الرتبية العملية  7 3
 032 - - - - - - 72 1 012 821 ومراحلها للطالب املعلم. 

1 20 
عدم االهتمام بتوفري التقنيات والوسائل 

اليت حيتاجها الطالب املعلم مبدرسة 
 التدريب.

28 820 38 788 88 11 - - - - 188 

أبعمال إدارية ال  تكليف الطالب املعلم 72 8
 711 - - 82 0 217 18 82 80 30 80 تتناسب مع أهداف الرتبية العملية.
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82 27 
عدم االهتمام بتوفري الكتب املدرسية 

وأدلة املعلم للطالب املعلم أثناء 
 التدريس.

72 820 32 212 88 11 - - - - 131 

عدم متكني الطالب املعلم من مادة  8 88
 070 - - - - 21 1 888 28 780 38 التخاص األكادميي.

عدم توفري دليل إرشادي يتضمن مهام   8 82
 037 - - - - - - 21 3 010 828 الطالب املعلم وواجباته.

تدين مقدرة الطالب املعلم يف حتفيز  88 87
 028 - - - - 28 3 882 12 710 88 الطالب وجذب انتباههم ابلاف.

األنشطة قلة مهام الطالب املعلم يف  23 81
 112 - - 21 82 01 81 281 88 822 22 الافية والالصفية مبدرسة التدريب.

عدم كفاية الزايرات اإلشرافية للطالب  1 80
 073 - - - - 21 1 821 23 120 18 املعلم أثناء التدريب.

النظرة السلبية من البعض املشرفني  81 88
 022 - - - - 72 82 882 12 772 88  والرتبية العملية. للطالب املعلم

83 81 
التضارب بني توجيهات مشريف الرتبية 
العملية وبني األنر النظرية اليت مر هبا 

 يف كلية الرتبية.
38 780 28 821 88 77 - - - - 072 

إمهال تعزيز حماوالت الطالب املعلم  28 81
 188 - - 82 8 78 82 211 32 872 28 اإلجيابية ابلاف.

عض املشرفني من املهارات عدم متكن ب 21 88
 138 - - - - 78 87 772 17 822 22 اإلشرافية واألكادميية.

22 88 
إمهال بعض املشرفني تزويد الطالب 

املعلم بتغذية راجعة عن أدائه 
 التدريسي.

88 772 73 811 87 78 - - -  083 

 071 - - - - 80 0 811 78 730 30معاملة بعض املشرفني الطالب املعلم   82 28
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كطالب وليس كمعلم مبدرسة 
 دريب.الت

22 28 
عدم اهتمام معظم املشرفني مبعرفة 

الطالب املعلم مببادئ ولوائح والقواعد 
 املنظمة ملهنة التعليم.

82 82 81 32 18 201 - - - - 782 

عدم متكن معظم الطالب املعلمني من  1 27
 032 - - - - - - 12 82 072 828 املهارات التدريسية.

النظرة السلبية لبعض الطالب املعلمني  28 21
 180 - - - - 80 0 722 30 812 78 للرتبية العملية واملهنة التدريس.

20 8 
إمهال معظم املشرفني عقد لقاءات مع 

الطالب املعلمني للتعرف علي ما 
 يواجههم من مشكالت.

828 010 3 21 - - - - - - 037 

على راف عدم وجود آلية موحدة لإلش 82 28
 071 - - - - 23 8 882 21 010 38 الرتبية العملية.

23 21 
إمهال بعض املشرفني توضيح األخطاء 

اليت يقع فيها الطالب املعلم أثناء 
 التدريب.

31 732 71 802 1 82 - - - - 171 

21 22 
إمهال حتري بعض الطالب املعلمني 
الدقة يف إعداد خطة الدرس بدفرت 

 التحضري.
10 220 18 811 20 30 - - - - 111 

عدم التزام بعض الطالب املعلمني  83 28
 027 - - - - 28 3 832 17 772 88 بتوجيهات وإرشادات املشرفني.

72 21 
قلة ثقة بعض املشرفني بقدرات 
الطالب املعلم ومهاراته املهنية 

 واألكادميية.
22 822 17 832 07 808 - - - - 178 
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 ( يتضح ما يلي:7دول السابق )ابلنظر إىل بياانت اجل
-28-20- 28- 22-83-88-80-87-82-88- 3- 8- 0-1-7-2-8سجلت العبارات أرقام ) ⏪
( مما جيعلها تعد مشكلة بدرجة  088-037) حيث تراوح الوزن النسيب هلذه العبارات ما بني؛ ( أعلى وزن نسيب28

 ختاص الفلسفة.  الرتبويني واملوجهني والطالب املعلمنيمن وجهة نظر املشرفني ،العملية كبرية جدا من مشكالت الرتبية
د أهنا تعد كمما يؤ  (431-180) ( ما بني21، 82،81،81،88،21،23، 1للعبارات أرقام ) النسيبتراوح الوزن  ⏪

اص خت من وجهة نظر املشرفني الرتبويني واملوجهني والطالب املعلمني ،العملية مشكلة بدرجة كبرية من مشكالت الرتبية
 الفلسفة.

أهنا تعد مشكلة من مشكالت  ( مما يؤكد178-711( ما بني )72، 22، 8تراوح الوزن النسيب للعبارات أرقام ) ⏪
 املشرفني الرتبويني واملوجهني والطالب املعلمني ختاص الفلسفة. من وجهة نظر ،الرتبية العملية بدرجة متوسطة

 وتفسريها: جمناقشة النتائ •
العملية للطالب املعلمني ختاص  اليت سبق عرضها، وجود عدد من املشكالت اخلاصة ابلرتبيةأوضحت النتائج  ⏪

ومنها  حوث السابقةببعض نتائجها مع بعض الدراسات والالدراسة احالية يف  الفلسفة بكلية الرتبية جامعة بنها، وتتفق
 ( وحممد أمحد شاهني2288الشاعر )حممود  ( وإبراهيم2288)عبد الرمحن  راشد فخري وشاهيناز :دراسة كل من

خليل  ( وجورجيت2282( وسعود اخلربشا وأخرون )2282ومعتام مالح ) الشاعر ( وإبراهيم حممود2282)
 ( وحممد مخيس أبو منرة وبسام عمر2223) ( وحممد ماطفى عبد الرمحن2221( ويسري سقري )2221حزبون )

وحامد  (2220( وحممد عبده املخاليف )2220سني املعافاة )( وحممد ح2223القاسم ) ( وعبد الكرمي2223غامن )
  ، (8888( وتركى زايب )2228الشباك ) ( وحممد راشد وموسى2227( وحممد حسن العمايرة )2221) العبادي

(Doxy,D 1996)(wolley, S.1997)(Yee,I 1999) (، والدراسة احالية ختتلف 8882عبد الباسط ) ومسري
الفلسفة بكلية الرتبية جامعة بنها، من خالل  هتمامها مبشكالت الرتبية العملية للطالب ختاصهذه الدراسات يف ا عن

 ،علمي صحيح املستندة على أدوات مت بناؤها، والتحقق من صالحيتها، وتطبيقها بشكل الدراسة اإلجرائية امليدانية
 ي:ومنها ما يل وأوردت الباحثة بعض املربرات اليت تؤدي إىل هذه املشكالت

ب املعلمني على أهنم عالة النظرة للطالو  قلة االهتمام ابلطالب املعلمني وعدم إاتحة الفرصة هلم للتدريب واملشاركة ⏪
مع  والتعامل ،مما يؤثر سلبا يف توجيههم للممارسة امليدانية الاحيحة للتدريس وال جييدون التدريس ،على املدرسة

 ية.وكل من له صلة ابلعملية التعليم ،الطالب
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كثري منهم للرتبية العملية على أهنا  حيث ينظر؛ ل توجيهات مشريف الرتبية العمليةإمهال كثري من الطالب املعلمني تقب ⏪
الرتبية العملية الثمرة املرجوة  ومن مث ال تؤيت ،ممارستها تتم من أجل النجاح واحاول على الدرجات وأن ،عملية روتينية

 منها.
اليت يعدون للتدريس فيها، وعدم االهتمام  يف املرحلة ،اإلجيابية للطالب املعلمني حنو مهنة التدريسإمهال تنمية امليول  ⏪

 الاحيحة. وتدعيم السلوكيات التدريسية ،تعديل سلوكهم التدريسي وحتسينه يتم فيها ،بتوفري مواقف تربوية
 ،وعناصر الربانمج التدرييب ،العملية لرتبيةتناقش فيها أهداف ا ،إمهال عقد اجتماعات دورية مع الطالب املعلمني ⏪

 مديري مدارس الرتبية العملية. وأدوار املوجهني، وأدوار ،الطالب املعلمني وأدوار
 .صفية أو ال صفية .املدرسية األنشطة ترتبط ابملشاركة يف ،إمهال تزويد الطالب املعلمني بتوجيهات وإرشادات ⏪

املعلمني  ، والتعامل معاآلابءواجتماعات جمالس  األموروأولياء  ،ريب امليداينالتد وأليات التفاعل مع إدارة مدرسة
 واإلداريني مبدارس الرتبية العملية.

 ني هبويني واملوجرت نظر املكشرفني ال ةهالعملية من وج الرتبيةكشكالت مبصة ااملرتبة ابحللول اخل جالنتائ :انياث •
 املعلمني: بالطال
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والطالب املعلمني ختص   يني واملوجهنينسب املئوية لعبارات استبانة احللول املقرتحة ملكشكالت الرتبية العلمية من وجهة نظر املكشرفني الرتبو (: التكرارات وال4جدول )
 الفلسفة

ترتيب العبارات 
 ابالستبانة

ترتيب العبارة يف 
 عبارات االستبانة ضوء الوزن النسيب

الوزن  درجة االستجابة
 بدرجة ضعيفة جدا بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية رية جدابدرجة كب النسيب

 التكرار االستجابة التكرار االستجابة التكرار االستجابة التكرار االستجابة التكرار االستجابة

8 1 
ترويد مشريف الرتبية العملية أبدلة 

إرشادية توضيح آلية متابعة 
 الطالب املعلمني وتقوميهم.

821 022 82 12 2 8 - - - - 088 

2 0 
إنشاء موقع إلكرتوين متخاص 
يف الرتبية العملية لتقدمي كل ما 

 يتال ابلرتبية العملية.
38 780 73 811 - - - - - - 017 

7 22 
عقد ندوات ملناقشة آليات 

اإلشراف الفعال على الطالب 
 املعلمني.

28 810 37 282 81 12 - - - - 138 

1 1 
ة الختيار وضع معايري علمي

 078 - - - - 82 1 811 78 712 38 مشريف الرتبية العلمية.

0 2 
إعداد كتيب خاص ابلرتبية العملية 

 032 - - - - - - 12 82 072 828 يوضح أهدافها ولوائحها.

8 82 
وضع خطة للرتبية العملية تشمل 
أهداف التدريب ونبيعته ونرق 

 متابعة الطالب املعلمني.
80 720 08 221 - - - - - - 028 

 027 - - - - 72 82 811 73 710 88استخدام أسلوب النمذجة  87 3
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واحملاكاة يف تنمية الشعور 
ابالنتماء ملهنة التدريس وااللتزام 

 أبخالقياهتا.

1 28 
معرفة احتياجات الطالب املعلمني 

مبا يسهم يف إكساهبم الثقة 
 ابلكفاءة يف العمل املهين.

71 832 28 11 88 817 - - - - 173 

8 8 
تقدمي ورش تدريبية هتدف إيل 
مساعدة الطالب املعلمني على 

 تفهم مشكالت الطالب.
37 780 78 821 72 88 - - - - 010 

82 83 

استقبال الطالب املعلمني 
والرتحيب هبم ومد يد املساعدة 
هلم لتكوين اجتاه إجياي حنو مهنة 

 التدريس.

70 830 32 212 88 77 - - - - 111 

88 28 

إنالع الطالب املعلمني علي 
املستجدات يف نرائق التعليم 

والتعلم وأساليب التقومي والوسائل 
 التعليمية.

72 802 28 888 03 838 - - - - 713 

82 83 
تنسيق أهداف الرتبية العملية مع 
الربانمج إعداد الطالب املعلمني 

 بكليات الرتبية.
70 830 32 212 88 77 - - - - 111 

87 0 
احرص على حتويل نظرايت 

ومفاهيم املقررات النظرية إىل واقع 
عملي تطبيقي خالل برانمج 

38 780 73 811 - - - - - - 107 
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 الرتبية العملية.

81 81 
إنالع الطالب املعلمني بوجباهتم 

 022 - - - - 78 82 878 71 702 32 ومسئولياهتم املهنية بدقة.

80 21 
يف األنشطة مشاكل الطالب املعلم 

الالمنهجية لتحقيق األهداف 
 الرتبوية.

22 822 80 82 82 812 82 21 8 8 737 

88 3 

تشجيع الطالب املعلم على 
االندماج يف احياة املدرسية 

للتفاعل معها أثناء تواجده مبدرسة 
 التدريب.

38 712 12 882 - - - - - - 012 

83 27 
توضيح ما للطالب املعلم من 

ه من واجبات أثناء حقوق وما علي
 التدريب امليداين.

71 882 88 81 02 802 1 1 1 1 122 

81 82 
االجتماع مع الطالب املعلم بعد 
قيامه ابلتدريس مباشرة وتوفري 

 تغذية راجعة عن أدائه التدريسي.
32 702 78 811 82 72 - - - - 021 

88 8 
توضيح أمهية الرتبية العملية ودورها 

الب املعلم الفعال يف بناء الط
 مهنيا.

30 230 73 811 1 82 - - - - 070 

22 88 
دعم ثقة الطالب املعلم بنفسه يف 

نطاق التدريس واألنشطة 
 والوسائل والتقومي.

73 810 38 211 1 21 - - - - 187 

 782 88 88 21 82 831 01 11 22 80 82التزام الطالب املعلم أبوقات العمل  20 28
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من حيث احضور الرمسي 
الاباحي ودخول الاف واخلروج 

 ضور والغياب.منه واح

22 80 

تقدمي برامج إلكرتونية هتدف إىل 
تنمية مقدرة الطالب املعلم على 

النمو املهين ذاتيا من خالل 
حضور املؤمترات والندوات وورش 

 العمل.

80 220 73 811 81 12 - - - - 080 

27 7 

وضع مقرر حتت مسمى التدريس 
الطالب املعلمني  املسخر لتدريب

على مهامهم وأدوارهم 
 ومسئولياهتم يف الرتبية العملية.

821 022 82 11 - - - - - - 081 

21 88 

تقنني نظام اإلشراف على الرتبية 
العملية مبا حيقق املوضوعية يف 
التقومي مهما اختلف املشرفون 

وتباينت خلفياهتم املهنية 
 واألكادميية.

30 730 28 888 82 78 - - - - 023 

20 88 

تنظيم ورش تدريبية للطالب 
املعلمني للتدريب على إعداد 
اخلطط الدراسية وإدارة الاف 
 وتوظيف التقنيات التعليمية.

71 882 82 212 81 01 - - - - 111 
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 ( يتضح ما يلي:1ابلنظر إىل بياانت اجلدول السابق )
ا يؤكد مم( 0808010ما بني ) (27-22-88-81-81-87-8-3-8-0-1-2-8للعبارات أرقام ) النسيبتراوح الوزن  ⏪

املعلمني ختاص  من وجهة نظر املشرفني الرتبويني واملوجهني والطالب ،الرتبية العملية على أهنا تعد حلوال بدرجة كبرية جدا ملشكالت
 الفلسفة.

ا يؤكد على أهنا تعد حلوال بدرجة  مم (187-122( ما بني )20، 22، 83، 82، 82، 7تراوح الوزن النسيب للعبارات أرقام ) ⏪
 املشرفني الرتبويني واملوجهني والطالب املعلمني ختاص الفلسفة. وجهة نظر من ،كبرية ملشكالت الرتبية العملية

يؤكد على أهنا تعد حلوال بدرجة متوسطة  ( مما737-173( ما بني )28، 80، 88، 1تراوح الوزن النسيب للعبارات أرقام ) ⏪
 املشرفني الرتبويني واملوجهني والطالب املعلمني ختاص الفلسفة. وجهة نظر من ،رتبية العمليةملشكالت ال

 وتفسريها: جمناقشة النتائ •
بكلية  ،العملية للطالب املعلمني ختاص الفلسفة أوضحت النتائج السابق عرضها، وجود عدد من احلول ملشكالت الرتبية

 ومنها ،حالية يف بعض نتائجها مع بعض الدراسات والبحوث السابقةالدراسة ا الرتبية جامعة بنها، وتتفق
( وحممد عبده 2223( وحممد ماطفى )2282مالح ) ( وإبراهيم حممود ومعتام2288إبراهيم حممود الشاعر ) :دراسة كل من

 (1999.Yee, I) (Godfrey, R. 1995) و (Dexy, D.1996)( 2228راشد وموسى الشباك ) ( وحممد2220املخاليف )

الدراسات يف اهتمامها بتقدمي حلول ملشكالت الرتبية العملية للطالب  ( والدراسة احالية ختتلف عن هذه8881وسامل القحطاين )
 ختاص الفلسفة بكلية الرتبية جامعة بنها، من خالل الدراسة اإلجرائية املعلمني
وأوردت الباحثة بعض املربرات لذلك منها  ،بشكل علمي ا، وتطبيقهاعلى أدوات مت بناؤها، والتحقق من صالحيتهاملستندة  ،امليدانية
 ما يلي:
وإكساهبم  ،األنشطةوكيفية ممارسة  ،الافية الناجحة تنمية شخاية الطالب املعلمني بكل جوانبها، وتعويدهم على كيفية اإلدارة ⏪

 وفق أسس تربوية سليمة. ،إدارة املدرسة مهارة التعامل مع
على مدى الفال  وختطيط املقرر ،بتخطيط الدروس اليومية املرتبطة ،املعلمني على اكتساب املهارات التدريسية مساعدة الطالب ⏪

 عملية التدريس. وتقومي ،والتفاعل الافي بشكل صحيح ،وإدارة الاف ،وتنفيذ التدريس الدراسي،
من زايرات وتوجيهات  ،املنونة هبم جتاه الطالب املعلمني واألدوارقيام أنراف اإلشراف على الرتبية العملية ابملهام واملسئوليات  ⏪

 ومناذج التقومي. واألنشطة واألنشطةعلى دفاتر التحضري  واالنالع ،وعرض دروس منوذجية ،دورية وعقد اجتماعات
 ،افعية يف جمال التدريسيسهم يف إكساب الطالب املعلمني د مبا ،املساعدة يف ترمجة النظرايت الرتبوية إىل جمال املمارسة والتطبيق ⏪

املواقف الطارئة واالستقالل يف التفكري واالعتماد على  ويساعدهم على مواجهة ،اجتاهات إجيابية حنو ممارسة مهنة التدريس وخيلق لديهم
 النفس.

املعلمني  بى الطالدل دريسالت اراتهة يف تنمية مرتحة املقحدفعالية الو ناصة ببيااخل جالنتائ :االثث ●
 الفلسفة: صصخت

 متوسطيبني  2828دالة إحاائيا عند مستوى  ال توجد فروق" ينص منهما على أنه :ه النتائج فرضني أساسينيذتضمنت ه
س البعدي ا( يف القيالسائدة ضابطة )اليت درست ابلطريقةلدرست ابلوحدة املقرتحة( وا اليتالتجريبية ) درجات الطالب يف اجملموعتني

 ال توجد فروق دالة إحاائيا بني متوسطي درجات الطالب يف" على أنه ،الثاين ، وينص الفرض "التدريسلبطاقة مالحظة مهارات 
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ومت حتليل النتائج ابستخدام برانمج احزم اإلحاائية  "التدريس اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات
وجاءت النتائج كما  T. test "ت"اختبار  وذلك حساب الفروق وداللتها ابستخدام (8882إصدار ) ،(SPSS)االجتماعية  للعلوم
 يلي:
 التحقق من صحة الفرض األول: :أوال •

 متوسطي( بني 2828إحاائيا عند مستوى ) ال توجد فروق دالة" والذي ينص على أنه األولللتأكد من صحة الفرض 
يف القياس البعدي  السائدة( لضابطة )اليت درست ابلطريقةاو  املقرتحة(درست ابلوحدة  اليتالتجريبية ) درجات الطالب يف اجملموعتني

 ، وجاءت النتائج كما يلي:test.T" ت" اختبار لبطاقة مالحظة مهارات التدريس مت استخدام
 التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التدريس وداللتها اإلحصائية نتائج(: 5ل )و دج

 اجملموعة العدد املتوسط املعيارياالحنراف  درجات احلرية ة تقيم مستوى الداللة
دالة عند مستوى 

2828 
14.01 32 

 التجريبية 33 87.67 15.25
 الضابطة 33 50.06 7.05

اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي لبطاقة  ( ارتفاع متوسط درجات نالب اجملموعة التجريبية عن0يتضح من اجلدول )
درجات اجملموعة الضابطة  ( يف حني بلغ متوسط13.83درجات اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي ) حيث بلغ متوسط؛ املالحظة

بطاقة  التجريبية على اجملموعة الضابطة يف مستوى مهارات التدريس كما تقيسها (، ما يؤكد تفوق اجملموعة02.28يف القياس البعدي )
بني   (2828د فروق دالة إحاائيا عند مستوى )يعين وجو  وقبول الفرض البديل الذي فريالامما يعين رفض الفرص  ،املالحظة

التجريبية وذلك  نينالب اجملموعت ملهارات التدريس لااحل البعدياجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس  متوسطي درجات نالب
 .(2828دالة عند مستوى ) ( وهي81.28ت( احملسوبة ))حيث بلغت قيمة 

 التحقق من صحة الفرض الثاين: :انياث •
ني ب( 2828فروق دالة إحاائيا عند مستوى ) ال توجد"والذي ينص على أنه  الثاينقق صحة الفرض وللتأكد من حت

مالحظة مهارات  يف القياسني القبلي والبعدي لبطاقة (التجريبية )اليت درست ابلوحدة املقرتحة توسطية درجات نالب اجملموعةم
 :يلي ، وجاءت النتائج كماtest.T مت استخدام اختبار )ت( "دريسالت

 يةئلتها اإلحصاالودالقياسني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة للمجموعة التجريبية  ئجنتا ،(6جدول )
 اجملموعة العدد املتوسط ف املعيارياالحنرا دراجات احلرية قيمة ت مستوى الداللة

دالة عند مستوى 
2828 

15.35 32 
 التجريبية 33 87.67 16.15
 الضابطة 33 47.58 7.05

؛ البعدي عن القياس القبلي لبطاقة املالحظة ( ارتفاع متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف القياس8يتضح من اجلدول )
لقياس القبلي ا ( يف حني بلغ متوسط درجاهتم يف13.83يف القياس البعدي ) ريبيةاجملموعة التج حيث بلغ متوسط درجات

والذي اتضح من اجلدول السابق ؛ الوحدة املقرتحة ةالتدريس بعد دراس ( مما يؤكد تفوق اجملموعة التجريبية يف مستوى مهارات13.01)
 ( بني متوسطي درجات نالب اجملموعة2828فروق دالة إحاائيا عند مستوى ) وجود

( وهي 80870وبة )سحيث بلغت قيمة )ت( احمل ،البعدي الحظة لااحل القياسوالبعدي لبطاقة امل القبليالتجريبية يف نتائج القياسني 
توجد فروق دالة إحاائيا "الافري وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه:  وعلى ذلك مت رفض الفرض (2828دالة عند مستوى )
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القياس  قبلي والبعدي لبطاقة املالحظة لااحلاجملموعة التجريبية يف القياسني ال ( بني متوسطي درجات الطالب يف2828عند مستوى )
 البعدي لبطاقة املالحظة.

 وتفسريها: جمناقشة النتائ •
مقارنة  ،التدريس لدى نالب اجملموعة التجريبية أوضحت النتائج السابق عرضها، فعالية الوحدة املقرتحة يف تنمية مهارات

حممد  :ومنها دراسة كل من ،قةبلساا نتائجها مع بعض الدراسات والبحوث وتتفق الدراسة احالية يف بعض بطالب اجملموعة الضابطة،
 ,Doxy) (Smith, J. A. 1996) ( و2220( وتركى ذايب )2220املخاليف ) ( وحممد عبده2223ماطفى عبد الرمحن )

D.1996)( Godfrey, R.1995 )و  (Yee. I. 1999) (Connor, K. & Killmer, N. 1995) القطحاين  سامل
(8881.) 

يف اهتمامها ابقرتاح وحدة لتنمية مهارات التدريس  والدراسة احالية ختتلف عن هذه الدراسات مجيعا عربية كانت أم أجنبية
املستندة على أدوات مث بناؤها  ،امليدانية بكلية الرتبية جامعة بنها، من خالل الدراسة اإلجرائية ،ختاص الفلسفة لدى الطالب املعلمني

  منها ما يلي: ،صالحيتها، وأوردت الباحثة بعض املربرات لذلك والتحقق من ،حيحبشكل علمي ص
وعن نريق التعزيز املوجب  ،املقدمة ابلوحدة املقرتحة عن نريق النشانات ،وزايدة دافعيته للتعلم ،زايدة ثقة الطالب املعلم يف نفسه ⏪

 هارات التدريسية للطالب املعلمني.مما يسهم يف تنمية امل ،الطالب يف التعلم الذي يضمن استمرار
املقدمة يف الوحدة املقرتحة اليت تدفع الطالب ال! يبذل األفكار واألنشطة إاتحة الفرصة للطالب املعلم من خالل تنوع اخلربات من  ⏪

 لمني.التدريس للطالب املع مبا يتيح الفرصة لتنمية مهارات ،املعرفة املختلفة ويستخدم مجيع ماادر أقاى ما لديه،
ووضع  ،التعليمية وتنظيم التتابع التعليمي واألنشطةاخلربات  وحتديد ،التعليم والتعلم اسرتاتيجياتمساعدة الطالب املعلم يف اختيار  ⏪

 مبا يسهم يف تنمية املهارات التدريسية. ،التقومي لفاعلية التدريس معايري
بينها، مبا جيعله يضع ناب عينيه  وكيفية التمييز ،والتدريسية التعليميةالعامة و  األهدافتنمية مهارات الطالب املعلم يف صياغة  ⏪

 تنمية املهارات التدريسية. مبا يسهم بدوره يف ،املراد إكساهبا للطالب يف البيئة التعليمية ،التعليمية النتائج
 ،لتدريسية املناسبة لتحقيق أهداف الدرستنفيذ الطرائق ا من حيث التهيئة وكيفية ،تنمية مهارات الطالب املعلم يف تنفيذ الدرس ⏪

 التدريس. مبا يسهم بدوره يف تنمية مهارات ،والوسائل التعليمية بشكل صحيحواألنشطة 
مبا يسهم يف إجياد عالقة نيبة بني الطالب  ،من الطالب تنمية مهارات الطالب املعلم يف التدعيم والتنشيط لالستجاابت اليت تادر ⏪

 ،ويؤدي إىل ضبط النظام وحفظه ابلفال سب الطالب الثقة يف إخالص وصدق املعلم ويزيد من مشاركة الطالبويك املعلم والطالب
 املهارات التدريسية. الذي يسهم بدوره يف تنمية األمر
 :الدراسةوصيات ت •

 توصي الدراسة احالية يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج مبا يلي:
وتوضيح دور إدارة املدرسة يف برانمج  لتعزيز ،امليداين مع مديري مدارس التدريب ،بية العمليةضرورة عقد اجتماعات قبل بدء الرت  ⏪

 الرتبية العملية.
ومبا حيقق إفادة  ،مبا يضمن مالءمة خطط التدريب ،الرتبية العمل على فتح قنوات االتاال بني مدارس التدريب امليداين وكليات ⏪

 ية العملية.الكاملة من الرتب الطالب املعلمني
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وتوظيف التقنيات  ،إعداد اخلطط الدراسية وإدارة الاف ضرورة أن تسبق الرتبية العملية تعليم ماغر يتم من خالله التدريب على ⏪
 الوقت واملهام التعليمية املتعلقة ابلتقومي وغلق املوقف التعليمي. وإدارة ،التعليمية

وما تستلزمه من مسئوليات  ،أهداف الرتبية العملية ساعدة الطالب املعلمني يف فهماالهتمام بتقدمي أدلة وأوراق عمل، تسهم يف م ⏪
 .وواجبات

التعلم املتاحة مبدرسة التدريب  املعلمني وماادر وأدلة ،االهتمام مبساعدة الطالب املعلمني يف احاول على الكتب املدرسية ⏪
 امليداين.

التدريس واملوجهني ومديري مدارس التدريب وبني  ريس املتخااني يف نرقضرورة عمل مؤمترات جتمع بني أعضاء هيئة التد ⏪
املعلمني أثناء الرتبية العملية  ومناقشة املشكالت اليت قد تعرتض الطالب ،على أهم أهداف الرتبية العملية إلقرار االتفاق ،الطالب

 والعمل على حلها.
 :املقرتحةالبحوث  •

 والبحث ومنها: تساؤالت اليت حتتاج إىل مزيد من الدراسةأاثرت الدراسة احالية عددا من ال
 .األكادميييري العاملية للجودة واالعتماد املعا يف ضوء ،مقرتح لربانمج الرتبية العملية يف مجهورية مار العربية تاور ⏪
 دريس وكفاايته.ابلتمكن من مهارات الت دراسة اجتاهات الطالب املعلمني حنو برانمج الرتبية العملية وعالقتها ⏪
برامج  ( وأثرها يف تطوير2281-2220العربية يف الفرتة من ) دراسة التحليل البعدي لنتائج حبوث الرتبية العملية يف مجهورية مار ⏪

 .مبار الرتبية العملية
دى الطالب املعلمني مبدارس يف تنمية مهارات التدريس ل والتعلم التعاوين التفاعل بني التدريب ابستخدام التدريس املاغر دراسة أثر ⏪

 التدريب امليداين.
احمللية والعاملية جلودة التعليم واالعتماد للمؤسسات  برانمج مقرتح لتنمية مهارات التدريس للطالب املعلمني يف ضوء املعايري ⏪

 قبل التعليم اجلامعي. ما يف مراحل ،التعليمية
 البحث: عاجرم ●
 أوال: املراجع العربية:  ●
مدارس التطبيق امليداين كما يراها الطالب املعلمون  مشكالت الرتبية العملية يف" :املزروعي ظحممد حاف ظعلى الدخيل وحفي إبراهيم .8

العدد احادي  ،التدريس دراسات يف املناهج ونرق "،العلوم التطبيقية والعلوم االجتماعية جبامعة أم القرى والطالبات املعلمات بكلييت
 .8883 ،، إبريلواألربعون

جملة احتاد  "،منظور الطلبة املعلمني واملشرفني ومدراء املدارس تقومي الرتبية العملية يف كلية املعلمني جبامعة املوصل من" :إبراهيم فاضل .2
 .8888 ،العدد السادس والثالثون اجلامعات العربية،

القدس املفتوحة من وجهة نظر نلبة الرتبية العملية يف   جامعةفاعلية دور املعلم املتعاون يف الرتبية العملية يف" :إبراهيم حممود الشاعر .7
 م. 2288 العدد السادس عشر مارس ،البحوث والدراسات الرتبوية الفلسطينية ، جملة"منطقة بيت حم

س يف القدس املفتوحة من وجهة نظر مديري املدار  دور مشرف الرتبية العملية يف جامعة" :إبراهيم حممود الشاعر ومعتام مالح .1
 .2282 العدد الرابع عشر يونيو، ،، مجعية البحوث والدراسات الرتبوية الفلسطينية"اخلليل مديريت بيت حم ومشال

 .8818 ،غزة، اجلامعة اإلسالمية ،األوىلالطبعة  مناهجه وأدواته، ،البحث الرتبوي وعناصره :وعبد هللا عبد املنعم األغاإحسان  .0
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اجمللد  ،دراسات يف العلوم الرتبوية "دراسة تقوميية األردنية مني حنو برانمج الرتبية العملية يف اجلامعةميول الطلبة املعل" :تركي ذايب .8
 .8888 ،عمان ،األردن ،األردنيةاجلامعة  ،األول العدد ،السادس والعشرون

 .8888 ،عمان ،األردن ،جامعة القدس املفتوحة ،الرتبية العملية :توفيق مرعي وشريف ماطفى .3

دراسة مقارنة يف جامعات دمشق والبحث  ،الرتبوي الرتبية العملية ومشكالهتا من وجهة نظر نلبة دبلوم التأهيل" :سليمانمجال  .1
 .2227 ،األول، اجلزء 27العدد  اجمللة العربية للرتبية "وتشرين

دارهتا إابجلامعات الفلسطينية كليات الرتبية  نلبة مشكالت الرتبية العملية وأليات حلها من وجهة نظر" :جورجيت خليل حزبون .8
 .2221 ،جامعة القدس ،، رسالة ماجستري )غري منشورة( كلية الرتبية"الفلسطينية واملعلمني املتدربني يف املدارس

قتها ابجتاهات حنو مهنة ختاص معامل الاف وعال مشكالت الرتبية العملية كما يراها الطلبة املعلمون يف" :حامد مبارك العبادي .82
 .2221 ،عمان ،األردن ،األردنيةاجلامعة  ،العدد الثاين ،اجمللد الثالث ،الرتبوية ، دراسات يف العلوم"التدريس

منشورات مكتب الرتبية  ،الرايض ،األوىلالطبعة  الرتبية العملية يف دول اخلليج العري واقعها وسبل تطويرها :حسان حسان حممد .88
 .8882 ،لدول اخلليج العري

 ،، جملة احتاد اجلامعات العربية"فيال ابملنطقة الشرقية تقومي برانمج الرتبية العملية يف كلية الرتبية جبامعة امللك" :احسن املفيدي .82
 .8881 ،العدد الثالث والثالثون

 .8881 ،جملة جامعة امللك فيال ،، السعودية"فيال تقومي برانمج الرتبية العملية يف كلية الرتبية جبامعة امللك" :حسن مداح .87

 .2220 ،دار الكتاب اجلامعي ،اإلمارات العربية املتحدة ،تكوين املعلم من اإلعداد إىل التدريب :األمحدخالد نه  .81

جامعة  ،الرايض ،اجمللد الثالث ،جملة كلية الرتبية ، دراسات تربوية،"الرتبية امليدانية وأمهيتها يف إعداد املعلم" :راشد محد الكثريي .80
 .8818امللك سعود، 

، جملة جامعة امللك "نظره ونظر مشرف الكلية دور الطالب املتدرب ومسئولياته يف الرتبية امليدانية من وجهة" :د الكثرييراشد مح .88
 .8882جامعة امللك سعود،  :الرايض ،اجمللد التاسع ،اجلزء الثاين ،اإلسالمية سعود للعلوم الرتبوية والدراسات

يف أثناء  األردنيةالرتبية العملية يف اجلامعة  املشكالت اليت تواجه نلبة" :عيسىراشد فخري أبو لطيفة وشاهيناز عبد الرمحن  .83
 .2288 ،العدد الثاين ،اجمللد الثامن والثالثون ،الرتبوية دراسات يف العلوم ، "التدريب امليداين

الرتبية من وجهة نظر الطلبة  االجتماعية يف كليات تقومي برانمج اإلعداد املهين ملعلمي الدراسات" :راشد حممد سامل احجري .81
 .2228 "،املعلمني واخلرجيني

العدد  ،رسالة اخلليج العري "،فرتة الرتبية العملية دور املعلم املتعاون وأتثريه على إعداد الطالب املتدربني خالل" :سامل القحطاين .88
 .8881اخلامس عشر 

جامعة  ،كلية الرتبية  ،الطالب املعلم الكفاايت التعليمية يف إكساب تقومي أثر الرتبية العملية :سعد جاسم اهلاشل وحممد عودة حممد .22
 .8882 ،الكويت

جملة جامعة  "،اهلامشية وجامعة اإلسراء اخلاصة الاعوابت اليت تواجه نلبة الرتبية العملية يف اجلامعة" :وآخرونسعود اخلربشا  .28
 .2282 ،العدد السابع ،اإلنسانية النجاح الوننية للعلوم

، "العملية امليدانية بكلية الرتبية جبامعة امللك فيال دراسة انقدة لبعض القضااي التنظيمية والفنية املرتبطة ابلرتبية" :ريقيسعيد اح .22
 .8881 ،العدد العشرون اجمللد الرابع، ،دراسات تربوية

 .2222للطباعة والنشر الفكر  دار ،األردن ،الطبعة الرابعة ،الرتبية العملية بني النظرية والتطبيق :سعيد حممود .27
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العلوم  "، جملةالكويت من وجهة نظر الطالب املعلم تقومي برامج الرتبية يف كليات الرتبية جبامعة" :سلوى اجلسار وجاسم التمار .21
 .2221 ،العدد اخلامس ،الرتبوية

جملة كلية  ،األزهررتبية جامعة التاريخ بكلية ال مشكالت الرتبية العملية يف ضوء أراء نالب شعبة" :مسري عبد الباسط إبراهيم .20
 .8882 ،األولالعدد  األزهر جامعة ،كلية الرتبية  ،الرتبية

، التدريب امليداين بني "واملشكالت اليت تواجهها واقع عملية اإلشراف على الرتبية العملية" :سهيل رزق دايب وميادة سهيل دايب .28
 .2220 ،غزة كلية الرتبية :اجلامعة اإلسالمية ،ملدرسيةالرتبوي واإلدارة ا أداء الطالب املعلم وتوجيهات املشرف

 ،وزارة املعارف ،املعلمني يف اململكة العربية السعودية دليل الرتبية امليدانية لكليات :صاحل حممد العيوين وانصر عبد الرمحن الفاحل .23
2222. 

 مكتبة الفالح للنشر ،الكويت ،األوىلطبعة ال مناذجه النظرية وتطبيقاته العملية، ،اإلشراف الرتبوي :عارف عطاري وأخرون .21
 .2220 ،والتوزيع

، "لسعودية ووزارة الرتبية والتعليميف اململكة العربية ا تقومي مستوى أداء خرجيي كليات املعلمني" :وآخرونعبد احميد عويد اخلطاي  .28
 .2220 ،اإلدارة العامة للدراسات والبحوث الرتبوية ،الرتبوية وزارة للتطويروكالة امل

 .8818 ،دار العدوى :عمان ،األوىلة أهدافها ومبادئها، الطبعة يلالرتبية العم :عبد الرمحن صاحل عبد هللا .72

 .2221 ،األردنوائل للنشر عمان  دار ،األوىل الطبعة ،منيلومكانتها يف برامج تربية املع يةلالعمالرتبية  :عبد الرمحن عبد هللا .78

حبوث مؤمتر تربية الغد يف العامل  "احادي والعشرون إلعداد املعلم العري يف ضوء حتدايت القرنرؤى مستقبلية " :عبد الفتاح حجاج .72
 .8883 ،األولاجلزء  جملة كلية الرتبية، ،العري

التعليمية جبامعة القدس املفتوحة يف حمافظات مشال  مشكالت اجلانب العملي ملقرر الرتبية العملية ابملنانق" :عبد الكرمي القاسم .77
 .2223 ،العدد العاشر نيسان ،، جملة جامعة القدس املفتوحة"الطلبة املعلمني فلسطني من وجهة نظر

من املعلم املتعاون يف جمال استخدام الوسائل  يةلاستفادة نلبة الرتبية العممدى " :وإحسان حممد كنارة عبد هللا إسحاق عطار .71
يوليو  ،جامعة حلوان كلية الرتبية،  ،اجمللد احادي عشر العدد الثالث ،واجتماعيةدراسة تربوية  "املعلم التعليمية من وجهة نظر الطالب

2220. 

املتعاون يف جمال استخدام الوسائل التعليمية من  ية من املعدملية العممدى استفادة نلبة الرتب" :عبد هللا عطار وإحسان كنسارة .70
 .2220اجمللد احادي عشر العدد الثالثن  ،دراسات تربوية واجتماعية ، جملة"وجهة نظر الطالب املعلم

 .8811 ،املعارف والشئون اإلسالمية مطبعة وزارة ،عمان :األردن ،الطبعة الثانية ،التدريس الفعال :وآخرونعزت جرادات  .78

 .8888 ،دار القلم :دي ،املرشد يف التدريس :وآخرونعلى أبو لبدة  .73

 .8888 ،العري دار الفكر ،الكتاب الثاين ،العمليةدليل الرتبية  ،اختيار املعلم وإعداده :على راشد .71

 .8838 ،الفكر العري دار :القاهرة ،علم النفس اإلحاائي وقياس العقل البشري :فؤاد البهي السيد .78

وزيع، والت املناهج للنشر دار ،عمان ،األوىلالطبعة  علمنيدليل عمل املشرفني والطالب وامل ،الرتبية العملية :فؤاد حسني أبو اهليجا .12
2227. 

 .2222اإلسكندرية، للطباعة والنشر  دار الفاء ،دليل الرتبية العملية وإعداد املعلمني" :األمنيفايز مراد وندش وأبو بكر  .18

املؤمتر الرتبوي العري حول تربية املعلم العري يف " مني ملدارس الغدلتطوير برامج إعداد املع" :فريد أبو زينة وعبد هللا أبو عبد هللا .12
 .8880 ،كلية العلوم الرتبوية  ،األردنيةاجلامعة  لقرن احادي والعشرين،ا
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التعليمية جبامعة القدس املفتوحة يف أثناء تطبيق  املشكالت اليت تواجه نلبة برانمج الرتبية يف منطقة اخلليل" :كمال خليل يونس .17
 .2221 ،العدد الثاين ،القدس املفتوحة جملة جامعة "،الرتبية العملية

 .8881الضياء،  دار ،عمان ،الرتبوية الرتبية العملية امليدانية لطلبة كلية العلوم :د أبو جابر وحسني بعارةماج .11

 .2222 ،األردن ،عمان ،الشروق دار ،األوىلالطبعة  النظرية وتطبيقاهتا، واألسسالرتبية العملية  :ماجد خطايبة وعلى بين محد .10

 .2222 ،دار الشروق ،عمان ،األردنالنظرية وتطبيقاهتا،  األسس :الرتبية العملية :ماجدة حممد اخلطايبة .18

جملة دراسات  "،للبنني ابململكة العربية السعودية واقع اإلشراف على الطلبة املعلمني يف كليات الرتبية" :مبارك سعيد انصر محدان .13
 .2222 ،الثمانون العدد ،يف املناهج ونرق التدريس

 .1419والتوزيع،  اخلرجيي للنشر دار ،وتطبيقات نظرايت ،ع الشامل يف الرتبية امليدانيةاملرج :حمسن حممد محص وعلى مسري .11

اجمللة  ،القدس املفتوحة من وجهة نظر الدارسني مشكالت التطبيق امليداين ملقرر الرتبية العملية يف جامعة" :حممد أمحد شاهني .18
 .2282 ،الرابعالعدد  ،بعد، اجمللد الثاين الفلسطينية للرتبية املفتوحة عن

جملة العلوم  األونروا"يف كلية العلوم الرتبوية اجلامعية  مشكالت الرتبية العملية كما يراها نلبة الاف الثامن" :حممد حسن العمايرة .02
 .2227 ،جامعة قطر كلية الرتبية العدد الرابع، ،الرتبوية

التطبيق من وجهة نظر الطلبة املعلمني بكلية الرتبية  مدارس املشكالت اليت تواجه نلبة الرتبية العملية يف" :حممد حسني املعافا .08
 .2220 ،األولجامعة ذمار العدد  جملة "،بذمار دراسة ميدانية

لتطبيق امليداين من وجهة الرتبوية املتدربني أثناء ا نلبة كلية العلوم تواجة املشكالت اليت" :سام عمربحممد محيس أبو منرة وغامن  .02
 .2223العدد العاشر  ،جامعة القدس املفتوحة جملة "،نةاملتعاو  األنرافنظر 

جملة  "العملية من وجهة نظر نلبة معلم الاف دور املعلم املتعاون يف إرشاد الطالب املعلم يف الرتبية" :حممد راشد وموسى الشباك .07
 .2228، واألربعونالسادس  العدد ،احتاد اجلامعات العربية

 .8818 ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ة امليدانية )مفاهيمها وكفاايهتا وممارساهتا(،الرتبية العملي :حممد زايد محدان .01

 .2228 ،دار الرتبية احديثة ،عمان ،املدرسية مفاهيمها وكفاايهتا وتطبيقاهتا ،الرتبية العملية امليدانية :حممد زايد محدان .00

 .8881 ،الطرفان دار :دةج ،الطبعة الثانية ،والتغريب األصالةاملناهج بني  :حممد صاحل على جان .08

 ،العدد الثامن ،، جملة الباحث اجلامعي"جبامعة أب برانمج مقرتح لتطوير الرتبية العملية يف كليات الرتبية" :حممد عبده املخاليف .03
2220. 

ية ا، رسالة العملية بكليات الرتبية ابجلامعات الفلسطين تاور مقرتح لتطوير أداء مشريف الرتبية" :حممد ماطفى عبد الرمحن محد .01
 .2223 ،اجلامعة اإلسالمية بغزة ،كلية الرتبية (ماجستري )غري منشورة

 .2222 ،الفكر العري داراألردن  ،الطبعة الثانية ،الرتبية العملية بني النظرية والتطبيق :حممود حسان سعد .08

 .8881مكتبة العبيكات،  ،ايضالر  الرتبية امليدانية وأساسيات التدريس" :ييبلمود سامل سامل وعبد هللا محد اححم .82

، اجمللة "العملية يف كلية الرتبية جامعة الكويت املشرف اخلارجي يف برانمج الرتبية ألداءدراسة تقوميية " :نداء عبد الرازق اخلميس .88
 .2221 ،السبعون اجمللد الثامن عشر العدد ،الرتبوية

تنمية التفكري الناقد والتحايل الدراسي لدى تالميذ  ريس العلوم يفمدى فاعلية الطريقة االستقاائية لتد" :يس عبد الرمحن قنديل .82
 م8817 ،جامعة اإلسكندرية ،( كلية الرتبيةرسالة ماجستري )غري منشورة "الاف الثاين اإلعدادي
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 "،املتعاوناملدرسة واملعلم املتعاون واملشرف  املشكالت اليت تواجه الطالب املتدرب يف مدرسة التدريب مع كل من" :يسري شقري .87
املنعقد يف الفرتة من  الثالثة، األلفيةلربامج الرتبية العملية يف كليات الرتبية يف الونن العري خالل  ورقة مقدمة يف مؤمتر رؤى حتديثية

 .2221، جامعة الزرقاء، األردن ،20-23/7/2221
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