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  ملخص 

ة في  الىالتعرف ھدفت ھذه الدراسة  ة العملي ة التربي ا طلب ة الصعوبات التي يواجھھ الجامع
راء الخاصة ة اإلس مية وجامع ن  الھاش ة م ة الدراس وزعين ) ١٣٣(وتكونت عين ة م ا وطالب طالب

ى  ي الجا) ٧٣: (عل ة ف ا وطالب مية، وطالب ة الھاش راء ) ٦٠(مع ة اإلس ي جامع ة ف ا وطالب طالب
م تطوير . ٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول من الفصل التدريسي  الخاصة ق أھداف الدراسة ت ولغايات تحقي

امج : صعوبة موزعة على خمسة مجاالت)٢٦(استبانه اشتملت على    ة، وبرن المدرسة المتعاون
م المت م، والمعل ب المعل ة، والطال ة العملي اديميالتربي رف األك اون، والمش ائج . ع رت نت وأظھ

ب ى الترتي ي عل ين ھ ة المعلم ه الطلب ي تواج م الصعوبات الت ة أن أھ ام الصفوف : الدراس ازدح
م  ب المعل ي للطال بء الدراس ادة الع ية، زي ي الدراس ةف ة العملي امج التربي ذ برن اء تنفي د . ُأثن بع

ين  ة المعلم اطق سكن الطلب ة عن من دارس المتعاون روق ذات . الم ود ف ائج وج ا أظھرت النت كم
ة ولصالح الجامعات  وع الجامع داللة إحصائية بين متوسطات صعوبات التربية العملية تعزى لن

ة  الخاصة، كما ين متوسطات صعوبات التربي ة إحصائية ب روق ذات دالل أظھرت عدم وجود ف
  .العملية تعزى إلى الجنس والتخصص

 
Abstract 

This study aimed at identifying the difficulties that encounter the 
practical education students in the Hashemite University and Al-Isra 
Private University. The sample of the study consisted of (133) male and 
female students. They were (73) students from the Hashemite University, 
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and (60) from Al-Isra Private University who registered the first term in 
2007/2008. A questionnaire was developed. It was composed of (26) 
items and divided into five domains: cooperative school, practical 
education programme, student- teacher, cooperative teacher and the 
academic supervisor. The results of the study showed that the most 
important difficulties that encountered the studentteacher were as follow: 
the classrooms were crowded, the load of tasks on the student-teacher 
during the implementation of the practical education programme, and the 
cooperative schools were far from the student-teacher residence. The 
results also revealed that there were statistical significant differences 
between the means of the difficulties due to the type of the university and 
was attributed to the private ones. It also showed that there were no 
statistical significant differences between the means of the difficulties 
attributed to the gender and speciality. 

  
  الدراسة مقدمة

التكنولوجي في عصرنا الحالي في مجاالت يدرك الجميع األثر الذي أحدثه التقدم العلمي و
اة  االحي ع وحاجات  أسھمإذ  ،جميعھ ي مجاالت المجتم ر شامل ف ي تغي دم ف ذا التق رادهھ د  ،أف وق

الم  عت دول الع ىس ايرة إل ور  مس ذا التط تجابةھ ات  واالس دةللمتطلب ع  الجدي رادللمجتم . واإلف
ر والتربية ا واألداة ،ھي عماد ھذا التغيي د أجي ي تع دالت الم الغ وم لع د  ،ل  الي ةفالب ذه من  والحال ھ

ة ى مواكب ادر عل ه في شتى  توفير المعلم الق ادين التطورات المختلف ةمي ةو ،المعرف ه العناي من  ب
ةوحجر  أحد أبرز عناصر النظام التربوي، والتدريب المناسبين باعتباره اإلعدادحيث  في  الزاوي

  .)٢٠٠٤ العبادي،( أي تغيير منشود

ذه والذي يھ راد لھ ةيئ أو يصنع ھؤالء األف رة المھم ا الكبي ى  إنم ادرون عل م المعلمون الق ھ
ذا  ام ھ ون أم دم السريع،تعليم تالميذھم كيف يتعلمون وكيف يفكرون ويتحدون ويقف م  التق والمعل

ةھو العنصر األساسي في  ة العملي ذي ،التعليمي و ال دافھا بشكل مباشر، فھ ق أھ وم بتحقي وھو  يق
خر  ذي يس اتال رية اإلمكان ة البش المتعلمين  المتمثل ذ(ب ات) التالمي ة واإلمكان ة المادي  المتمثل

ذه  جھزهباال ه ھ ةوالوسائل والتقنيات في خدم ذا ال يمكن ،العملي راغ دون  ولكن ھ أتي من ف أن ي
  ).٢٠٠٧ العبادي،(تأھيل وتدريب 

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتھا

وم الطالب  إذعملي ميداني خالل فترة اإلعداد،  تعد التربية العملية ممارسة فعلية وتطبيق يق
ي  ق العمل د التطبي ة في الموقف التعليمي، ويع المعلم بلعب دور المعلم ليمارس األھداف التعليمي

ة ة األدائي ارات التعليمي ة للمھ رى . الميداني مكمالً لإلعداد النظري في جانب الممارسة الفعلي وي
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ة  ن في كليات العلوم التربوية في تواجهالباحثون أن عملية إعداد المعلمي الجامعة الھاشمية وجامع
ك الجامعات في عدة صعوبات تؤثر  اإلسراء الخاصة .  فعالية عملية برنامج التربية العملية في تل

ان الصعوبات ة وبذلك تنفرد ھذه الدراسة في بي ة في كل من الجامع ي تواجه الطلب الھاشمية  الت
  .       خالل إجراء مقارنة بين الصعوبات في تلك الجامعاتوجامعة اإلسراء الخاصة 

  وجاءت ھذه الدراسة من اجل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ي  .١ ة ف ة العملي ه التربي ه طلب ي تواج عوبات الت ا الص راء م ة اإلس مية وجامع ة الھاش الجامع
 الخاصة؟

تربية العملية تعزى ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي يواجھھا طلبة ال .٢
 ؟)خاصة رسمية،( الختالف نوع الجامعة

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي يواجھھا طلبة التربية العملية تعزى  .٣
 ؟)ذكر، أنثى(الختالف متغير الجنس 

ية تعزى ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي يواجھھا طلبة التربية العمل .٤
 ؟)معلم صف تربية طفل،(ف التخصص الختال

  
  الدراسة أھداف

  تھدف الدراسة الحالية إلى

ىالتعرف  .١ ة في  ال ة العملي ة التربي ا طلب ي يواجھھ ة الصعوبات الت ة الھاشمية وجامع الجامع
  .اإلسراء الخاصة

ي .٢ ة ف ة العملي ة التربي ا طلب ي يواجھھ ى الصعوبات الت دم مقترحات وتوصيات للتغلب عل  تق
 .لھاشمية وجامعة اإلسراء الخاصةالجامعة ا

ىالتعرف  .٣ وع  ال ة تعزى الختالف ن ة العملي ة التربي ا طلب ي يواجھھ ةالصعوبات الت  الجامع
 .)خاصة ،رسمية(

ة تعزى الختالف الجنس  الىالتعرف  .٤ ة العملي ة التربي ا طلب ي يواجھھ ر،(الصعوبات الت  ذك
 .)أنثى

تربية (الختالف التخصص  تعزى العملية الصعوبات التي يواجھھا طلبة التربيه التعرف الى .٥
 .)طفل، معلم صف

  
  أھمية الدراسة

ى تشخيص ألھ ة إل ة الحالي ا سعت الدراس ي يواجھھ ي م الصعوبات الت ون ف ة المعلم الطلب
ة  مية وجامع ة الھاش ي الجامع ة ف وم التربوي ات العل ي كلي م صف ف ل ومعل ة طف تخصص تربي
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د ق المي رة التطبي دريب اإلسراء الخاصة خالل فت ع الت ة عكسية عن واق دم تغذي ا تق ا أنھ اني، كم
ذ  الميداني للمسؤولين عن برنامج التربية العملية في تلك الجامعات، واألطراف المشاركة في تنفي

ا ين المتع مھذا البرنامج من مديري المدارس المتعاونة والمعلم ى الطالب المعل ، ونين باإلضافة إل
ي تسھيل عمل ه يسھم ف ى أن ة في إنجاز األھداف عالوة عل اعدة الطلب داني ومس دريب المي ة الت ي

  .المرجوة بأقل قدر من الصعوبات
  

  اإلجرائية مصطلحات الدراسة

ةالطالب المعلم في تخصص  ھي تلك الصعوبات التي تواجه: صعوبات التربية العملية .١  تربي
ة في  طفل ومعلم صف في كلية وم التربوي ة اإلسالعل ة الھاشمية وجامع راء الخاصة الجامع

  .ل فتره التدريب الميدانيخال

وم : برنامج التربية العملية .٢ ة العل ه كلي ذي تقدم نظم ال رمج والم ي المب ھو ذلك البرنامج العمل
ي  لكية الت ة والمس ات المھني اب الكفاي ى اكتس ين عل ة المعلم اعدة الطلب دف مس ة، بھ التربوي

دريس يحتاجونھا في أدائھم لمھماتھم التعليمية في غرفة الص ة الت دا لمھن ا تمھي ف أو خارجھ
  ).٢٠٠٥ أبو نمرة،(بإشراف ھيئة التدريب  واإلشراف 

اديمي .٣ ي : المشرف األك ولى مسؤولية اإلشراف الفن ذي يت دريس ال ة الت ه عضو ھيئ يقصد ب
ي  ة ف دريب الطلب ولى ت ه ويت ال تخصص ي مج ة ف ة العملي ات التربي ض مجموع ى بع عل

  ).٢٠٠٧ العبادي،(لھم بصورة تكفل تقدمه  العكسيةية المدرسة المتعاونة وتقديم التغذ

ة : المدرسة المتعاونة .٤ امج التربي م الملتحق ببرن ا الطالب المعل ھي المدرسة التي يقضى فيھ
ارات  ارف والمھ ده بالمع ة، بھدف تزوي ة العملي العملية العملي الفترة المحددة لبرنامج التربي

ه  ه في أدائ ل إدارة والقيم واالتجاھات الالزمة ل ا من قب تم اختيارھ تقبلي، والتي ي م مس كمعل
 .)٢٠٠٥ أبو نمرة،(الجامعة بالتنسيق مع دائرة التربية والتعليم ومديريات التربيه والتعليم 

ھو المعلم الذي يقوم بالتدريس بالمدرسة المتعاونة التي يتدرب فيھا الطالب : المعلم المتعاون .٥
م من خالل اضطالعه المعلم والذي يساعد مشرف الكلية في  ى  الطالب المعل اإلشراف عل

ة بمجموعه من المھمات والمسؤوليات االشرافيه في  ة العملي امج التربي  ،مرجع سابق(برن
٢٠٠٥.( 

وھو الذي يدرس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الرسمية والخاصة  :الطالب المعلم .٦
ة خ ة في األردن والمسجل في برنامج التربية العملي ر من دراسته الجامعي الل الفصل األخي

ابه  دف إكس امعي، بھ ه حسب الفصل الج دة معين ة لم دارس المتعاون دى الم ي أح ون ف ويك
 الكفايات المھنية والمسلكيه لنجاحه كمعلم في المستقبل

  
  الدراسة محددات

  اقتصرت ھذه الدراسة على
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ي مق .١ جلين ف ة المس ن الطلب ة م ل اعين ة للفص ة العملي ي رر التربي ام لتدريس ن الع األول م
رتبط بحدود من تخصص تربية طفل ومعلم صف ،٢٠٠٧/٢٠٠٨ ائج م يم النت إن تعم ذا ف ، ل

  .عينه البحث وكفايتھا

 .الھاشمية الرسمية واإلسراء الخاصة: اقتصرت الدراسة على جامعتي .٢

ة في مس .٣ اق أداة الدراسة وھي من إعداد الباحثين للوقوف على الصعوبات التي تواجه الطلب
 .التربية العملية

  
  االطار النظري

دةللطلبة المعلمين االنتقال إلى مرحله  الفرصة إتاحتھامن  أھميتھا  تنبع العملية التربية  ،جدي
ي  ي ف يم الفعل ا التعل ون فيھ دىيمارس دارس  إح ةالم ارف  ،المتعاون ا المع ن خاللھ ون م ويطبق

ي اكتسبوھا في المسا ةقات والمھارات والقيم واالتجاھات الت ة والنفسية التربوي اً  االكاديمي تطبيق
ي  اً ف ة المدرسةعملي ي  ،الصف وغرف ين الفرصة للتطور ف ة المعلم يح للطلب ة تت ة العملي فالتربي

والبحوث  ،اإلفرادوتوجيه  ،والتعليم المصغر ،التوضيحيةوذلك من خالل أساليبھا  ،أدائھم المھني
أو من خالل ما  ،التربويةوالمشاغل  ،التربويةلنشرات وا ،والجماعية الفرديةواللقاءات  اإلجرائية

دارس  ،المتعاونينعن المعلمين  صادرة ھادفةعكسية  ةمن تغذي الطلبةيتلقاه ھؤالء  ديري الم أو م
رةأو من المشرفين التربويين من ذوي  ،المتعاونة دريس  الخب وي واإلشراففي مجال الت  ،الترب

يم بدرجة  التربوية واألدوارا يمكنھم من ممارسة جميع المھمات مم ة التعل ا مھن التي تشتمل عليھ
ن  ه م ةعالي ة الكفاي ذي ت ،والفاعلي وس ال ور الملم ن التط الرغم م ات وب نظم والسياس ھده ال ش

ة  إال والتعليمية التربويةوالممارسات  ةأن ميدان التربي داني( العملي دريب المي ا زال بحاج) الت  ةم
  .)٢٠٠١ ،ادوجأبو (ير والتحسين والتطو المراجعةالمزيد من  إلى

د  التربية العملية ألھمية وتقديرا ين فق ةجمعت الدراسات أودورھا في أعداد المعلم  التربوي
ة ود عناصر رئيس العلمي ى وج يةوأس يةعل و اس ايجب أن تق ة م عليھ ين عملي داد المعلم ھي  ،إع

  )٢٠٠١ ، نصر هللا(

داد .١ ري  اإلع اديميالنظ ر :األك و عنص ن  وھ دارسماليمك ه ل ل  ن دون از العم ام بإنج القي
ة ة والمھم ه بالصورة الصحيحة  المطلوب لوبمن ةالمناسب  واألس واد تعليمي ه يضم م  كون
واد  ،ومواد تخصص ،عامة ةوم ا  ،أختياري م أن يتعلمھ ى الطالب المعل اعل ويكتسب  ،جميع

ام يته وقدراته على فيھا لكي يستطيع االستمرار والتقدم في تكوين شخص المعرفة الوقوف أم
ةوالتعامل معھم ومع تعليمھم وإيصال المادة  ةبالطل ةوالمعلومات  المطلوب  األساسية التعليمي
  .لھم

داد .٢ وظيفي اإلع ري ال ل : النظ و مكم دادوھ اديمي لألع و يضم ،األك واد تعل وھ م م ة تعل يمي
ة مھ ةنظري دا  م ى باإلضافةج ة إل رات عملي ة وخب ة فعلي ية ممارس ل  وضرورية أساس تعم

ة خاصةالطالب المعلم بصورة عامة وبصورة  ميعھا على بناء شخصيةج ي تخص عملي  الت
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ةالتدريس والوقوف أمام الطالب داخل  ا الصفية الغرف ل ،وخارجھ م بإعطاء : مث ام المعل قي
ة التعزيز والتحفيز واالنضباط والمقدرة على نھج ومعرف اليب إدارة الصف وإنجاز الم  األس

ةوعلم النفس ا ،ميةالتعليالخاصة والوسائل  ى أن ت ،لتربوي وأصول التربي  ةربط التربيبمعن
داد ي واإلع التطبيق العمل ه وتعرف ،النظري ب م الطالب علي دريب المعل  تهمدى صالحي وت

 .لمطالب الواقع المدرسي والظروف التي يمر بھا

ا ركنا أساسياوتعد : العملية التربية .٣ دريبھممن أرك ين وت رامج إعداد المعلم وجزءاً من  ،ن ب
 فينظر ،عناصرھاوأھم عنصر من  ،أو قبلھا ،الخدمة إثناء في سواء أكان ذلك ،تلك البرامج

ه برن ةإليھا على أنھا برنامج متكامل يوازي في أھميت ة في الكلي اق( امج الدراسة النظري  دق
رون ة  ،)١٩٨٧ ،وآخ ةوألھمي ة التربي داد  ،العملي ي إع ا ف وث ودورھ ت البح م اھتم المعل

اوالد ي تواجھھ كالت الت ا والمش ا وأبعادھ ل طبيعتھ ا وتحلي ات بتناولھ ول واطس  ،راس ويق
)Watts, 1987 (ات  إن ة يمكن تصنيفه في فئ ة العملي م حول التربي ذي ت معظم البحث ال

ي ،خمس ب : ھ اعي للطال ف االجتم م وخصائصه الشخصية والتكي ب المعل ات الطال اتجاھ
ي التربي اح ف ؤات بالنج م والتنب ةالمعل ين  ة العملي ات ب رادوالعالق ة  اإلف ة العملي ي التربي ف

 . سلوك الطالب المعلم والمحاوالت التجريبية لتعديل 
  

  الدراسات السابقة

دي أجرىمشكالت التطبيق الميداني والصعوبات التي تواجھھم تعرف بھدف   ) ٢٠٠٦( ھن
يلطلبة المعلمين فدراسة حول مشكالت التطبيق الميداني التي تواجه ا م صف ف  ي تخصص معل

ة  ميةالجامع ي . الھاش ام الدراس ن الع ه  ٢٠٠١/٢٠٠٢م ع الطلب ن جمي ث م ة البح ت عين وتكون
ه  ة العملي رر التربي ي مق جلين ف ددھم ) ٢(المس اء  )٥٣(وع م بن ات البحث ت ة ولغاي اً وطالب طالب

ى  تملت عل تبانه اش كل) ٣٥(اس ة  ةمش االتموزع ة مج ى خمس رت .عل ائج  وأظھ م إنالنت  أھ
ة المشكال :المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين ھي على الترتيب ة بالمدرسة المتعاون ت المتعلق

راف ية  واإلش اھج الدراس ة والمن ة العملي امج التربي ة وبرن ة العملي ى التربي ررةعل ذ  المق وتالمي
ين متوسط إحصائيةالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة  أظھرتوكذلك  ،المدرسة المتعاونة ات ب

دالتھم  إلىمشكالت التطبيق الميداني تعزى  ةجنس الطلبة ومع ل  .التراكمي واستخدم الباحث تحلي
  ).٠,٠٥( وقد حدد مستوى الداللة االحصائية بـ way MANOVA2 التباين الثنائي المتعدد

الح ام ف وان )٢٠٠٦( وق ة بعن رفين : بدراس ر المش ة نظ ن وجھ ة م ة العملي ات التربي معوق
ى والطلبة المع لمين في كليات التربية البدينة في الجمھورية اليمنية ھدفت الدراسة إلى التعرف عل

ة  المعوقات األكثر حدة في التربية العملية ومشكالتھا التي تواجه الطلبة المعلمين في كليات التربي
ة البدنية في الجمھورية اليمنية واستقصاء عالقة ھذه المعوقات بالمتغير المكاني لمؤسسات ال تربي

رات  البدنية المعنية بالدراسة   من خالل محاور االستبيان، ومعرفة الفروق في اإلجابات حول فق
ين(المعوقات بين عينة الدراسة  ة المعلم ا )المشرفين والطلب ة بھ ة المعني ، في المؤسسات التربوي

  : وھي
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  جامعة الحديدة –كلية التربية البدنية.  

  جامعة عدن –ربية كلية الت –قسم التربية البدنية.  

  جامعة حضرموت –كلية التربية  –قسم التربية البدنية.  

  صنعاء –المعھد العالي للتربية البدنية.  

تبيان  ١٣٩مشرفا و ٢٣حيث بلغ عدد أفرادھا  م تطوير اس ة ت ات الالزم طالبا، ولجمع البيان
وقا معنوية في عبارة موزعة على خمسة محاور، وأظھرت النتائج إلى وجود فر ٦٠أشتمل على 

اني للم ر المك ات تعزى للمتغي ة بالدراسةجميع محاور المعوق ة المعني تثناء ؤسسات التربوي ، باس
اك دالل ر ھن م تظھ ث ول دارس حي ذ الم ور تالمي ةمح ة الدراس ات عين ي إجاب ة ف ا ة معنوي ، كم

ينالمشرفين والطلبة (واظھرت النتائج إلى وجود فروق معنوية في إجابات عينة الدراسة  ) المعلم
ور  ات مح ي معوق روق ف ذه الف زت ھ رفين، وترك ة ولصالح المش ة العملي ات التربي ول معوق ح

  . ف والتقويم ومحور برنامج اإلعداداإلشرا

ان  ات ك ك المعوق وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات والمقترحات الھادفة الى معالجة تل
  : أبرزھا 

ك توفير الدعم المادي من قبل الجھات ذات الع .١ دارس وذل يم للم ة والتعل القة في وزارة التربي
  .لتفعيل األنشطة الرياضية وتزويدھا بالمواد التعليمية التي تحقق أھداف التربية الرياضية

ة  .٢ دريب الطلب االختيار الصحيح واألمثل لمدارس التطبيق والتي تكون بيئة خصبة ومؤھلة لت
  .مكانياتھا المادية والبشريةالمعلمين في التربية العملية الميدانية من حيث إ

ه  .٣ م في رغ الطالب المعل امالً يتف ياً ك ا فصالً دراس ة وجعلھ ة الميداني ة العملي زيادة فترة التربي
  .تفرغاً كامالً للتدريب في مدارس التطبيق

  .تصميم منھج دراسي لمادة التربية البدنية وتعميمه على جميع المدارس ومتابعة تطبيقه .٤

دافھا تخصيص مقرر نظري للت .٥ ة وأھ ة العملي ى التربي ربية العملية يتم من خالله التعرف عل
اليب .وإجراءاتھا والمھارات التعليمية التي يجب إتقانھا من قبل الطالب المعلم  استخدام األس

رات خاصة  دان وإنشاء مختب زولھم للمي ل ن ين قب التطبيقية الحديثة في تدريب الطلبة المعلم
  .ه التقنياتبالتدريس المصغر وتفعيل ھذ

ميث  ام س ة ) Smith, 2000(وق ا الطلب ي يواجھھ ة الت كالت العام ول المش ة ح بدراس
وث  ه للبح الل تحليل ن خ ك م ة، وذل ة العملي وا التربي ذين أكمل ون ال ابقةالمعلم لة  الس المتص

ل  ام بتحلي ولر إذدراسة، ) ١٤(بالموضوع، فقد ق ام بتصنيفھا حسب نموذج ف : ، وھي)١٩٦٩(ق
توى االھت ة، مس ي الطلب أثير ف ب، والت ذات، والواج ام بال ار  إذم س أفك ائج خم رت النت أظھ

النفس وھي األساسيةلالھتمامات  ام ب ل جانب االھتم ا تمث : تولدت من األدب التربوي، ثالث منھ
بط  ام(الض ي ) النظ ي والمؤسس ف الشخص ف، والتكي ي إدارة الص ي(ف ائص ) المدرس والخص
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ثال ان تم ية، واثنت اع الشخص ب االوالطب ةن جان ات التعليمي إدارة المھم ام ب يھتم رق : ، وھ الط
ات  ة ذوي الحاج ع الطلب ل م تراتيجيات، والعم ةواالس ن الخاص اً م ائج أن أي رت النت ، وأظھ

أثيرھم في الطالب وتتفق . اھتمامات الطلبة المعلمين لم تصل الى مستوى االھتمام الثالث وھو ت
دى المع ولر ل ه ف ا وجدت ع م ة م ذه النتيج تويين األول ھ ي المس اتھم ف وا اھتمام ذين جعل ين ال لم

  .والثاني

ھيلة، ا) ١٩٩٥( وأجرت س ة عنوانھ ي: دراس دريب ف ة الت ر فعالي ب اث ماداء الطال ، ، المعل
  :اھتمت الدراسة بمعرفة الكفايات التدريبية

ة  ان .١ ائ/الطلب م الق ا ينتظرھم في عملھ ا وم ي يتعلمھ ات الت ون الكفاي دما يعرف ين عن  مالمعلم
  .المتوخاة يستطيعون بسھولة ان يعرفوا ما ينبغي لھم ان يتعلموا وصوالً لتحقيق االھداف

من تحديد مواطن قوتھم  المعلمين لما ينبغي ان يتعلموه ويصلوا له يمكنھم/ أن معرفة الطلبة  .٢
  .، واين ھم االن، وما ينبغي لھم مستقبالً وضعفھم

دما .٣ ط المعلومات عن ك، يستطيعون رب ون ذل ات فيكون  يعرف ارف والمطالب والواجب والمع
  .معنى وقيمة اكثر التعليم ذا

 .في االداء يفيد في عمل تغذية راجعة، بتصحيح االداء، اذا ما وجد قصورا .٤

 .وتقويم اداء الطالب ، يعطينا معلومات اضافية لتقديران سجل الكفايات الخاص بالطالب .٥
  

  الدراسة النتائج التي توصلت اليھا

رامج  عان الب ور لوض دم التط دي ع ار التقلي ي االط ة ف زال واقع ة ال ت داف  التدريبي االھ
ة بشكل واعي ة .السلوكية واستخدام الوسائل التعليمية الحديث م  اوصت الباحث بتطوير اداء، المعل

  .مشابھة الطالب من خالل اعداده بالتدريبات والمھارات واجراء بحوث

تيورات  ام س ي  Stewart-Wells, 2000)(وق ة ف ته النوعي ن تصورات دراس ق م التحق
ة  م وفاعلي رامج إعداد المعل ةالطلبة المعلمين لفاعلية ب ات التربي ل أداء واجب ين قب ة،  المعلم العملي

ن  ين وم ة المعلم ي للطلب ام األساس كل االھتم ى إدارة الصف بش دريس عل ان الت ق إذا ك والتحق
ي رامج إعداد الم يشرفون على تدريبھم، ف اءة ب ديم كف متق ة . عل وتكون مجتمع الدراسة من الطلب

رحلتين االبتد ي الم ين ف ةالمعلم ن مشرفي التربي ة وم ة والثانوي اونين  ائي ين المتع ة والمعلم العملي
ة و) ٥٣(الذين بلغ عددھم  اً في المدرسة ) ١٩(معلماً متعاوناً في المدرسة االبتدائي اً متعاون معلم

واستخدم أسلوب المسح . بالواليات المتحدة األمريكية من معلمي المعاھد والكليات )٢٠( الثانوية
رت  يھم وأظھ رفين عل ن مش ين وم ة المعلم ع الطلب ة م ة المتتابع لوب المقابل دي وأس ي والبع القبل
رامج إعداد  ة ب النتائج أن تصورات الطلبة المعلمين في المرحلتين كانت متشابھه جداً حول فاعلي

رتھم في التربي ا يتصل بخب ى إدارة المعلم فيم دريب عل درس والت ة، وأن تطوير خطة ال ة العملي
ة المستجوبين، رامج في نظر غالبي ا  الصف كانت على رأس الخصائص األساسية لفاعلية الب كم
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ين  أظھرت أن تصورات المشرفين على الطلبة رامج، المعلم ة الب داً حول فاعلي ابھه ج كانت متش
ا ة مج ن خمس ة م جلوا قائم رفين س ؤالء المش ة وان ھ ات الطلب ل اھتمام ا تمث دوا أنھ الت اعتق

المحتوى،، والمعرفة إدارة غرفة الصف: المعلمين وھي ة ب وإدارة الوقت واالستراتيجيات  الكافي
د  ي تزي ارات الت م االعتب أن أھ ادھم ب ى اعتق المتعددة الثقافات والمعلومات حول المھنة، إضافة إل

درستطوي: ھي المعلمين فاعلية برامج اإلعداد ومن فاعلية من  ر خطة الدرس ، طريقة عرض ال
  للطالب، ومواجھة المواقف والقضايا الصفية

ات  داد ) Al-Barakat,2003(وأجرى البرك ي إع ؤثرة ف ل الم د العوام ة حول تحدي دراس
ي،  دريب العمل رة الت الل فت وك خ ة اليرم ي جامع م الصف ف ي تخصص معل م ف ب المعل الطال

م وتكونت العينه من جميع الطلبة  المعلمين المسجلين في مساقات التربية العملية في تخصص معل
ام  ي االول لع ل الدراس الل الفص ة ٢٠٠١/٢٠٠٢الصف خ أداة للدراس تبانة ك تخدام االس ، واس

م  دركين ألدوارھ ر م ه غي دارس المتعاون ديري الم اونين وم ين المتع ائج أن المعلم رت النت وأظھ
ة من االشرافيه مما ينعكس سلباً على إعداد ا لطالب المعلم ، وان عملية تقييم الطالب المعلم المتبع

قبل مشرف الجامعة ال تسھم بشكل فّعال في تطوير إعداده ، وأن فترة التدريب العملي غير كافيه 
إعداد الطلبة المعلمين ھي  في قات التي أثرت بشكل كبير إلعداد الطالب المعلم ، وان أبرز المعو

  يمية ومصادر التعليم والتعليمعدم توفر الوسائل التعل

ا ل وأجرى عط ا) ٢٠٠٥( ونوف ة عنوانھ ة"دراس ي تواج ديات الت وم  التح ة العل ة كلي طلب
ام ) االنروا (التربوية  د ھدفت الدراسة )" ٢٠٠٤(في إثناء التحاقھم ببرنامج التربية العملية لع وق

ين  ة المعلم ي واجھت الطلب ي إلى استقصاء التحديات والمشكالت الت ة الت وم التربوي ة العل في كلي
ةفي تؤثر سلبيا تطور الخبرة المھنية لديھم  دارس المتعاون ي في الم ق العمل اء التطبي ا . إثن وتحقيق

لھذا الغرض تم وضع ثالثة أسئلة كان محور السؤال حول مصادر التحدي، في حين دار السؤال 
د ر الجنس في مصادر  الثاني حول أثر التخصص في التحدي، أما السؤال الثالث فق استقصى أث

طالبا )٨٩(، إذ بلغ عددھم ٢٠٠٤التحدي، وتكونت عينه الدراسة من جميع الطلبة الخريجين لعام 
اءت دون  د ج اد ق ة أبع ن خمس دين م ات أن بع ل البيان ائج تحلي رت نت د أظھ ة، وق وطالب

اد األخرى للتحدي وھما البعد اإلشرافي وبعد المعلم المتعاون، وقد شكلت األبع%) ٧٠(المستوى
  .التقويم وبرنامج التربية العملية واإلدارة المدرسية للمدارس المتعاونة:وھي 

ھدفت إلى تقويم برنامج التربية العملية إلعداد معلم مجال في ) ٢٠٠٧(ما دراسة العبادي وأ
ات المعلمات حول بعض جوانب  منطقة عبري في سلطنه ُعمان من خالل استقصاء أراء الطالب

يال ذكور، وھ امج الم ة  : برن ة ، دور المعلم ة المتعاون ديرة المدرس ة، دور م رف الكلي دور مش
اء . المتعاونة، وبرنامج التربية العملية نفسه وإجراءات الكلية نحوه م بن ولتحقيق أھداف الدراسة ت

ا كل من ) ٤٨(استبانه تكونت من  وم بھ ي يق ام والممارسات الت ويم المھ  مشرف:فقرة تتعلق بتق
ة  امج التربي ائص برن ذلك خص ا، وك ة فيھ ة المتعاون ة والمعلم ة المتعاون ديرة المدرس ة وم الكلي

ائج الدراسة  ة، وأظھرت نت أن مشرف : العملية واإلجراءات اإلدارية التي تقوم بھا كليات التربي
ة فبدرج ديرة المدرس ا م ة، أم ة عالي ه بدرج ة من ام المطلوب وم بالمھ ة يق ة، ةالكلي ا أ منخفض م

ً المعلمات المتعاونات فبدرجة متوسطة وكان ھنالك فروق ات المعلمات  ا ين آراء الطالب إحصائية ب
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ة وإجراءات  ة العملي امج التربي في تقويمھن لدور مشرف الكلية ، ودور المعلمة المتعاونة ، وبرن
  ).علمي ، أدبي( الكلية، تعزى لمتغير التخصص األكاديمي 

ا د) ٢٠٠٧(وأجرى الطراونة وعمر  م : راسة عنوانھ ي تواجه الطالب المعل المشكالت الت
ة ة مؤت م الصف في جامع داني لتخصص معل ق المي ى . في فترة التطبي تعرف ھدفت الدراسة إل

ة  المشكالت التي تواجه الطالب المعلم في فترة التطبيق الميداني لتخصص معلم الصف في جامع
ة مؤتة والمتعلقة بالمشرف التربوي والمعلم المتعا ون ومدير المدرسة المتعاونة وإجراءات التربي

م الص ة معل ع طلب ه الدراسة من جمي ا، وتكونت عين ول لھ راح حل ة واقت ي العملي ف المسجلين ف
ام الجامعي  ٢مساق تربية عملية الغ عددھم  ٢٠٠٧/٢٠٠٨في الفصل الدراسي األول من الع والب

يھم وأ) ١٣٤( وح إل ؤال مفت ه س م توجي ة ، ث ا وطالب ود مشكالت طالب ة وج ائج الدراس ظھرت نت
ـ ة ب ة : مرتبط راءات التربي ة وإج ة المتعاون دير المدرس اون وم م المتع وي والمعل المشرف الترب

ع سوية  ا وتساھم في  رف ل منھ د تساھم في التقلي ي ق العملية وتم تقديم العديد من االقتراحات الت
  .البرنامج

ات  دم عليم ة ) ٢٠٠٨(وق ادراس كالت ط: عنوانھ وم مش ة العل ي كلي ة ف ة العملي ة التربي لب
ة مساق  إلىوھدف البحث إلى  التعرف . التربوية بجامعة آل البيت ا طلب ي يواجھھ المشكالت الت

ة نظرھم ،  ة آل البيت من وجھ ة بجامع وم التربوي ة العل ي كلي ة ف ة العملي ع إذ التربي تكون مجتم
غ عدد البحث من طلبة كلية العلوم التربوية ممن ھم بمستوى ا د بل ة، وق لسنة الثالثة،والسنة الرابع

ة البحث  راد عين ة الفصل ) ٩٢(أف ي نھاي ة ف ة العملي اق التربي وا مس ن درس ة ، مم ا وطالب طالب
ي  امعي  التدريس ام الج ن الع رئيس ٢٠٠٧/٢٠٠٨األول م ث ال ؤال البح ان س م "،وك ا أھ م

ه العل ةالمشكالت التي تواجه طلبة مساق التربية العملية في كلي ة  آل البيت من  وم التربوي بجامع
  وجھة نظرھم 

  :اآلتيةوقد أسفرت الدراسه عن النتائج 

 رزأ ر من : عشرة مشكالت ھي  ب دد ساعات أكث اعة) ١٢(تسجيلي لع ة ومساق  ،س التربي
ى الجانب النظري ،لم يطور فھمي لمھنة التعليم العملية ة  ،والتقييم في المساق يركز عل وقل

اعات  دد س ادةع ول دون ت الم هح دم  أمكاني ق وع ةالتطبي دريب كفاي ت المخصص للت  ،الوق
د الماديةوعدم قدرتي  ةمحدد ةوعدم تحديد متطلبات سابق امأعائق  ييشكل ل ق م وال  ،التطبي

  وعن مكان سكني الجامعةعن  المدرسةوبعد  ، التدريسيةكفاءتي  المدرسةتقدر 

 د مستوى ائيةإحصوجود فروق ذات دالله  ةكما أظھرت نتائج الدراس تعزى  )٠.٠٥=α(عن
ألداءللمستوى الدراسي  ي ولصالح مستوى  ل نةالكل ة الس روق ذات  الرابع م تظھر ف ا ل بينم

 ).٠،٠٥=α(الكلي تعزى للجنس عند مستوى دالله لألداء إحصائيةدالله 

ا  أجرىو ل عط ة )٢٠٠٥( ونوف وان دراس ديات"بعن ه طلب التح ي تواج وم  ةكلي ةالت العل
ام  التربية العمليةالتحاقھم ببرنامج  إثناءفي ) االنروا ( التربوية د ھدفت الدراسة )" ٢٠٠٤(لع وق

ي واجھت  إلى ةاستقصاء التحديات والمشكالت الت ين في كلي الطلب وم  ةالمعلم ةالعل ي  التربوي الت
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دارس  إثناءلديھم  المھنيةتؤثر سلبيا تطور الخبرة  ةالتطبيق العملي في الم ذا وتحقي .المتعاون ا لھ ق
ة  م وضع ثالث ئلةالغرض ت ان محور السؤال حول مصادر التحدي أس في حين دار السؤال  ،ك

ر الجنس في مصادر  أما ،الثاني حول أثر التخصص في التحدي د استقصى أث السؤال الثالث فق
طالبا )٨٩(بلغ عددھم  إذ ،٢٠٠٤الخريجين لعام  الطلبةمن جميع  الدراسةتكونت عينه و ،التحدي
ات  ة،بوطال ل البيان ائج تحلي رت نت د أظھ دين نأوق ة  بع ن خمس ادأم اءت دون  بع د ج ق

للتحدي  األخرى بعاداألوقد شكلت  ،وبعد المعلم المتعاون اإلشرافيوھما البعد %) ٧٠(المستوى
  .المتعاونةللمدارس  المدرسية واإلدارة التربية العمليةالتقويم وبرنامج :وھي 

  :يتضح من الدراسات السابقة

المعلمون في  الطلبةألھم الصعوبات التي يواجھھا   ھافي تشخيص لى أھمية ھذه الدراسةتتج
ل و تخصص ة طف ي كليتربي م صف ف وم  اتمعل ةالعل ي التربوي ة  ف مية وجامع ة الھاش الجامع

داني  اإلسراء الخاصة ق المي رة التطبي ا أنھ ،خالل فت ة كم دم تغذي ع عكسية ا تق دريب عن واق الت
في تنفيذ  المشاركة واإلطراف ،في تلك الجامعات التربية العملية  برنامجعن  ولينسؤللمالميداني 

ى والمعلمين المتعاونين باالضافة المتعاونةھذا البرنامج من مديري المدارس  م  إل  ،الطالب المعل
ي تسھيل عم ه يسھم ف ى ان اعدة  ةيلعالوة عل داني ومس دريب المي ةالت داففي انجاز  الطلب  األھ

  .بأقل قدر من الصعوبات وةالمرج

  

  واإلجراءاتالطريقة 

  منھج الدراسة

  مجتمع الدراسة وعينتھا

ة من يتكون مجتمع الدراسة   ة في الجامع ة العملي امج التربي ة المسجلين في برن جميع الطلب
ان عددھم  ٢٠٠٧/٢٠٠٨األول تدريسي الھاشمية وجامعة االسراء الخاصة للفصل ال ) ١٣٣(وك

ً طالب) ٦٠(منھم في الجامعة الھاشمية و) ٧٣(طالباً وطالبة  . الخاصة  اإلسراءوطالبة في جامعة  ا
  .وكانت عينة الدراسة ھي نفس مجتمع الدراسة

   أداة الدراسة

تبان ة اس ذه الدراس ي ھ احثون ف تخدم الب ة ك ةاس ات المتعلق ات والمعلوم ع البيان أداة لجم
  :اآلتيةك وفقاً للخطوات التي يواجھھا طلبة التربية العملية وذل بالصعوبات

ة  ةمراجع .١ ة التربي ا طلب ي يواجھھ ة ذات الصلة بالصعوبات الت البحوث و الدراسات النظري
  .العملية

لالتي تم االستعانة ببعض المقاييس واالستبيانات  .٢ ابقة مث  دراسة: استخدامھا في دراسات س
  .)٢٠٠٣، البركات(و ) ٢٠٠٦ھندي،(و  )Stewart- wells,2000(و) ٢٠٠٤العبادي،(
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المعلمين حول الصعوبات الطلبة التربية العملية و يتھم مع مشرفااعتمد الباحثون على مناقش .٣
  .الطلبة المعلمين في أثناء تطبيقھم برنامج التربية العملية التي تواجة

وير  .٤ ورتھا  أداةتط ة بص ة، الدراس ى إذاألولي تملت عل ة )٣١(اش ى خمس ة عل ارة موزع عب
م و كاديمي،األالمشرف  :ھيمجاالت  اون،المعل م،الطالب و المتع ة،المدرسة  المعل  المتعاون

 .برنامج التربية العمليةو
  
  األداةصدق 

ارھم متعضواً ) ١٥(ثم عرضھا على لجنة مكونة من  داةألاالستخراج صدق  ين  نم اختي ب
ة ومشرفي الترب الخاصة، اإلسراءالتدريس في كل من الجامعة الھاشمية و جامعة  أعضاء ھيئة ي

   .الجامعتينالعملية في كال 

د أ ك وق رات ؛ وذل ى حذف خمس فق ون عل ع المحكم ببجم رات  بس ي فق ا ف رار معناھ تك
ىال تنتمي  أنھا أوضعيفة ،  ألنھا أو،  أخرى ى باإلضافةأي مجال من مجاالت الدراسة ،  إل  إل

ديلھا ون تع أى المحكم ي ارت رات الت ديل الفق ت.تع تبانة بصورتھا الن وتكون ن االس ة م ) ٢٦(ھائي
  .فقرة

  
  األداةثبات 

ة  ،األداةللتأكد من ثبات  ى عين ا عل م تطبيقھ ً طالب) ٥٠(عددھا  ةياستطالعث ل  ا ة تمث و طالب
ة الھاشمية  ك بھدف  .الخاصة اإلسراء ةمعوجاشعبتين موزعة بواقع شعبة لكل من الجامع وذل

ألداةتقدير الثبات  اخ ك، من خالل استخراج معامل  ل ا ،رونب ديرإذ  ألف م تق ات لكل  ت معامل الثب
  :اآلتي  ٢، وجاءت النتائج كما يظھرھا الجدول  لألداةمجال من مجاالت الدراسة والدرجة الكلية 

دول ة :  ٢ ج االت الدراس ن مج ال م ل مج ات لك امالت الثب ألداةمع ل  ول تبانةكك صعوبات  الس
  التربية العملية

  معامل ثبات كرونباخ الفا  المجال

  ٠.٨٥  كاديمياألالمشرف 

  ٠.٧٢  المعلم المتعاون

  ٠.٨١  الطالب المعلم

  ٠.٧٤  المدرسة المتعاونة

  ٠.٧٤  العملية تربيةبرنامج ال

  ٠.٨٨  ككل األداة
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في حين  ،)٠.٨٥ إلى ٠.٧٢(قيم معامالت الثبات تراوحت بين إن أعالهيالحظ من الجدول 
  .في مثل ھذا النوع من الدراسات وھذه القيمة مقبولة) ٠.٨٨(ككل  لألداةبلغ معامل الثبات 

  

  المعالجات اإلحصائية

  :التالية اإلحصائية األساليبالدراسة ثم استخدام  أسئلةعن  لإلجابة

ة .١ ؤال  لإلجاب ن الس ل  األولع ة لك ات المعياري ابية و االنحراف طات الحس اب المتوس م حس ث
اب اصعوبة من صعوبات الطلبة وتم ترتيبھا تنازلياً حسب متوسطھ اد الحس م اعتم ي ، وث

  :المعايير اآلتية للحكم على شدة الصعوبة ، وھي

  درجة قليلة               ٢.٤٩-١

  درجة متوسطة           ٣.٤٩-٢.٥

  يرةدرجة كب                 ٥-٣.٥

  .للعينات المستقلة) ت(تم استخدام اختبار الرابع،عن السؤال الثاني و الثالث و  لإلجابة .٢

  

  نتائج الدراسة

  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال : الأو

ة نص  لإلجاب ذي ي ؤال وال ي"عن الس ة ف ة العملي ة التربي ا طلب ي يواجھھ ا الصعوبات الت  م
راء الخاصة ة اإلس مية وجامع ة الھاش ابيةت ،" الجامع طات الحس اب المتوس ات  م حس واالنحراف

اً  الصعوبات،لكل صعوبة من  المعيارية ا ترتيب م ترتيبھ اً،وت  )٣(و الموضحة في الجدول  تنازلي
  .اآلتي

الجامعة الھاشمية وجامعة اإلسراء  الصعوبات التي يواجھھا طلبة التربية العملية في  ):٣( جدول
ً مرتبة  الخاصة   للمتوسطات الحسابية تنازلياً تبعا

  المشكلة  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ١.٠٦  ٤.٢٢  ازدحام الصفوف الدراسية  ١
امج   ٢ ذ برن اء تنفي م أثن ب المعل ي للطال بء الدراس ادة الع زي

  التربية العملية
١.١١  ٣.٧٩  

ة   ٣ كن بعض الطلب اطق س ن من ة ع دارس المتعاون د الم بع
  المعلمون

١.٣٨  ٣.٧٩  
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  المشكلة  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ١.٢٩  ٣.٤٧  المدارس المتعاونةقلة األدوات واألجھزة والوسائل في   ٤
ي   ٥ داني ف ق المي ة للتطبي ة المخصص دة الزمني ر الم قص

  المدارس
١.١١  ٣.٤٧  

ي   ٦ دريب ف ة الت تلزمات عملي امج لمس وفير البرن ة ت قل
  ....)كتب،قرطاسية،(البرنامج

١.٢١  ٣.٤٢  

د   ٧ ين عن ة المعلم ات الطلب ات ورغب اة اھتمام دم مراع ع
  يةتوزيعھم على الصفوف الدراس

١.١٩  ٣.٤١  

دارس   ٨ ي الم ديري ومعلم جيعية لم وافز تش وافر ح دم ت ع
  المتعاونة

١.٠٦  ٣.٣٦  

ي   ٩ اركة ف راف المش ية لإلط ة اإلدارة المدرس دم متابع ع
  )المتعاون ، المشرف، المعلمالطالب المعلم(التربية العملية

١.٢٣  ٣.٢٢  

ة   ١٠ ين المخصصين لمشرف التربي ة المعلم دد الطلب ادة ع زي
  ليةالعم

١.٢١  ٣.١٦  

ة   ١١ ب التقويمي ين بالجوان ة المعلم ض الطلب ي بع ة وع قل
  الخاصة بالبرنامج

١.١١  ٣.١٦  

ة   ١٢ ال الطلب يم أعم ة تقي ي متابع اون ف م المتع اھل المعل تس
  المعلمين

١.١٣  ٣.١٠  

ي   ١٣ ذھا ف ي أخ ات الت ف المعلوم ي توظي ة ف عف الطلب ض
  اقف الصفيةتنفيذ المو النظرية أثناءالمساقات التربوية 

١.٢٠  ٣.٠٤  

  ١.٢٤  ٣.٠٢  قلة معرفة المعلم المتعاون ببرنامج التربية العملية  ١٤
اء   ١٥ م في صياغة األھداف السلوكية أثن ضعف الطالب المعل

  الموقف الصفي تنفيذ
١.٢٤  ٢.٩٨  

ات   ١٦ وانين والتعليم ة والق م باألنظم ب المعل ي الطال ة وع قل
  المدرسية

١.١٦  ٢.٩٨  

ويم ضعف الطال  ١٧ تراتيجيات التق ق اس م في في تطبي ب المعل
  الحديثة

١.١٢  ٢.٩٧  

  ١.٥٩  ٢.٨٩  قلة الوقت الذي يقضيه المشرف مع الطالب المعلم  ١٨
دريس   ١٩ تراتيجيات الت اون الس م المتع تخدام المعل دى اس م

  الفاعلة
١.١٦  ٢.٨٦  
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  المشكلة  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

  ١.٠٦  ٢.٨٢  يعاني الطلبة المعلمون ضعفا في الضبط الصفي  ٢٠
ب   ٢١ اد للطال ديم النصح واإلرش اون لتق م المتع تعداد المعل اس

  المعلم
١.٠٢  ٢.٧٨  

  ١.٠٨  ٢.٧٨  فاعلية تنفيذ المواقف الصفية التدريسية للمعلم المتعاون  ٢٢
  ١.٢٣  ٢.٥٩  قلة عدد الزيارات الصفية للمشرف  ٢٣
  ١.٢٤  ٢.٤٤  التوجيه واإلرشاد من قبل المشرف للطالب المعلم قلة  ٢٤
ل   ٢٥ ى ح م عل ب المعل اعدة الطال وم بمس رف ال يق المش

  المشكالت التي تواجھه
١.١١  ٢.١٦  

  ١.٠٥  ٢.٠٨  المشرف  ال يمتلك الكفايات الالزمة لتقويم الطالب المعلم  ٢٦

ار تصنيف الصع أعاله، )٣(يالحظ من الجدول  ي ضوء معي وسطاتھا توبات حسب موف
ابية  الث  نأالحس رة بلغت ث ة كبي ون بدرج ة المعلم درھا الطلب ي ق ة الت ة العملي صعوبات التربي

بته ا نس كل م عوبات تش وع  )%١٢ (ص ن مجم عوبات،م ي؛ الص فوف " ھ ام الص ازدح
داره ".الدراسية ا )٤.٢٢(بوسط مق ادة العبء الدراسي للطالب "، تالھ م في زي ذ  المعل اء تنفي إثن

بعد المدارس المتعاونة عن مناطق سكن "تالھا  ،)٣.٧٩(، بوسط مقداره "رنامج التربية العمليةب
ة  أن أيضاويالحظ . )٣.٧٩(بوسط مقداره ،"المعلمينبعض الطلبة  درھا الطلب ي ق الصعوبات الت

 الصعوبات،من مجموع  )%٧٧ (صعوبة تشكل ما نسبة) ٢٠(المعلمون بدرجة متوسطة بلغت 
الصعوبات التي قدرھا الطلبة المعلمون بدرجة قليلة ثالث صعوبات تشكل ما نسبة  في حين بلغت

  .من مجموع الصعوبات )%١٢(

م حساب  الدراسة،لصعوبات التي يواجھھا الطلبة المعلمون على مجاالت ا وللوقوف على ث
ل  ة لك ات المعياري ابية و االنحراف ال،المتوسطات الحس ي الجدول مج ا ف  )٤(والموضحة نتائجھ

  .اآلتي

دول ب : )٤( ج اً حس ة تنازلي ال مرتب ل مج ى ك ون عل ة المعلم ا الطلب ي يواجھھ عوبات الت الص
  موسطاتھا الحسابية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرتبة
  ٠.٨٩  ٣.٦١  المدرسة المتعاونة  ١
  ٠.٨٠  ٣.٣٢  برنامج التربية العملية  ٢
  ٠.٨٣  ٣.١٠  الطالب المعلم  ٣
  ٠.٧٩  ٢.٨٩  لم المتعاونالمع  ٤
  ١.٠١  ٢.٤٥  المشرف األكاديمي  ٥
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 )٢.٤٥(المتوسطات الحسابية لمجاالت الصعوبات تراوحت بين  نأ )٤( يتضح من الجدول
ىفي حدھا  ى،في حدھا  )٣.٦١(و  األدن ي تو األعل ين في اوان الصعوبات الت ة المعلم جه الطلب

ى  موسطاتھاحسب والخاصة  الرسميةالتربية العملية في الجامعات  الصعوبات  :الترتيبھي عل
ل  ي تمث ة   وھ ة المتعاون ة بالمدرس ةالمتعلق عوبة بدرج رة، و ص ة  كبي ة  العملي امج التربي برن

طة ة متوس ل صعوبة بدرج ي تمث اون وھ م المتع م  والمعل ب المعل را  الصعوبات   ،والطال وأخي
   .قليلة صعوبة بدرجةتمثل  األكاديمي وھيبالمشرف  المتعلقة

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

ؤال  ن الس ة ع ذيلإلجاب اني وال نص الث ي    " :ي ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ھ
ة وع الجامع  ،"؟)،خاصةرسمية( الصعوبات التي يواجھھا طلبة التربية العملية تعزى الختالف ن

  .اآلتي) ٥(ي الجدول نتائجه ف المستقلة والموضحةللعينات ) ت(  اختبارتم استخدام 

  .للعينات المستقلة وفقا لمتغير نوع الجامعة )ت(نتائج اختبار  :)٥(دول ج

  المتوسط الحسابي  نوع الجامعة
االنحراف 
  المعياري

  الداللة اإلحصائية  )ت(قيمة 

  ٠.٠٠٤  ٢.٩١  ٠.٧٥  ٢.٩٤  حكومية
  ٠.٥٥  ٣.٢٣  الخاصة

دول  ن الج اله ) ٥( يتضح م د أأع ه توج رون توىق ذات ف د مس ائية عن ة إحص =  α ( دالل
  .وذلك لصالح طلبة الجامعات الخاصة، في الصعوبات التي تواجه طلبة التربية العملية )٠.٠٥

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :  ثالثاً 

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات :"نصيلإلجابة عن السؤال الثالث الذي 
ر الجنس التي يواجھھا طلبة الت ة تعزى الختالف متغي ة العملي ىذكر(ربي م استخدام  ، "؟)، أنث ت

  .اآلتي ٦الجدول  نتائجه في المستقلة والموضحةللعينات ) ت( اختبار 

  .للعينات المستقلة وفقا لمتغير الجنس )ت(نتائج اختبار : )٦(جدول 
  الداللة اإلحصائية  تقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الجنس
  ٠.١٨  ١.٣٤  ٠.٥٣  ٢.٩٥  ذكور
  ٠.٥٩  ٣.١١  إناث

دول   ن الج ح م ائية  ٦يتض ة إحص روق ذات دالل د ف ه ال توج اله ان توىأع د مس   عن
 )α  =ة )   ٠.٠٥ ه الطلب ي تواج ي الصعوبات الت يف ين ف زى المعلم ة تع ة العملي ر التربي  لمتغي

    .الجنس
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:  ثالثاً 

نلإلجاب نص ة ع ذي ي ع وال ؤال الراب ي :"الس ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ھ
تالف التخصص  زى الخ ة تع ة العملي ة التربي ا طلب ي يواجھھ عوبات الت ل،(الص ة طف معلم تربي

  .اآلتي) ٧(والموضحة نتائجه في الجدول  المستقلة،للعينات ) ت(استخدام اختبار ؟، تم)صف

  ات المستقلة وفقا لمتغير التخصصنتائج اختبار ت للعين:  )٧(جدول 
  اإلحصائية الداللة  )ت(قيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التخصص
  ٠.٧٥  ٠.٣٢  ٠.٥٣  ٣.١٠  تربية طفل
  ٠.٦٠  ٣.٠٦  معلم صف

د مستوى) ٧( يتضح من الجدول روق ذات  احصائيه عن ه ال توجد ف  )٠.٠٥=α ( أعاله ان
  . التخصص تغيرمل تعزىالمعلمين  الطلبةفي الصعوبات التي تواجه 

  
  مناقشة النتائج

  األولعن السؤال  باإلجابة المتعلقةمناقشه النتائج   :أوال

ي واجھت  م الصعوبات الت ائج أن أھ رت النت ةأظھ ة الطلب ة العملي ي التربي ين ف ي المعلم  ف
ام: على التوالي ھي الجامعة الھاشمية وجامعة اإلسراء الخاصة يالصفوف  ازدح ادة ،ةالدراس  زي

عن  المتعاونةبعد المدارس  التربية العملية،أثناء تنفيذ برنامج  في العبء الدراسي للطالب المعلم 
  .المعلمين الطلبةمناطق سكن بعض 

ةوزيادة عدد  الصفية الغرفةصغر مساحة بخصوص ازدحام الصفوف الدراسية، فإن   الطلب
أعمال التالميذ  ةومتابع األنشطةريس وتوزيع أداء الطالب المعلم ويضعف فعالية عملية التد يعيق

ي الطلبة نأوفيما يتعلق بالعبء الدراسي للطالب المعلم تبين  ،وتقويمھم رة المعلم انون من كث ن يع
ؤدي  المسجلة الدراسيةالمواد  ا ي دارس مم داني في الم ق المي ه التطبي تم ب ذي ي ىفي الفصل ال  إل

دارس  ،التدريب ضعف في أدائھم وفي تنفيذ متطلبات برنامج د الم ق ببع ةوفيما يتعل عن  المتعاون
يعانون من  الطلبةبعض  نأتبين  ،المعلمين المشتركين ببرنامج التدريب الطلبةسكن بعض  أماكن
امج  في للتدريب مما يؤثر سلبا  المحددة األوقاتالمدارس في  إلىالوصول  تأخير م في برن أدائھ

  .التدريب الميداني

ي تواجه وفيما يتعلق بمجاال ةت الصعوبات الت ي الطلب ا المعلم ه تنازلي ائج مرتب ن جاءت النت
ي ا يل ةالصعوبات  :كم دارس  المتعلق ةبالم ابي  المتعاون والصعوبات ،  )٣.٦١(ومتوسطھا الحس
ة ة المتعلق ة العملي امج التربي ابي  ببرن ةوالصعوبات  ،) ٣.٣٢(ومتوسطھا الحس ب  المتعلق بالطال

اون ومتوسطھا الحسابي  المتعلقةوالصعوبات  ،)٣.١٠(ي المعلم ومتوسطھا الحساب المعلم المتع ب
حظ تركز ، ويال )٢.٤٥(ومتوسطھا الحسابي  األكاديميبالمشرف  المتعلقةوالصعوبات  )٢.٨٩(

ه  ي تواج عوبات الت ةالص دارس  الطلب ال الم ي مج ين ف ةالمعلم ر المتعاون ا  أكث ن غيرھ ن م م
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ذ  المتعاونةالمدارس  إن ىإلوقد يفسر ذلك  ،األخرىالمجاالت  ان المناسب لتنفي امج ھي المك برن
ة ة العملي ى إمك التربي ف عل ة ويتوق ة العملي دارس فاعلي ذه الم ات ھ هاني ن  التعلمي ام وم كل ع بش

ق بالصعوباتو. المعلمين بشكل خاص للطلبةضمنھا برنامج التدريب الميداني  ة  فيما يتعل المتعلق
ة إن تبين ببرنامج التربية العملية، دريب و الطلب دة الت انون من قصر م ومين  اقتصارھايع ى ي عل

ه الطلبةوھي من وجھة نظر  ،باألسبوع ر كافي ىأضافه  ،المعلمين غي و إل تلزمات افعدم ت ر المس
ة ة الالزم دريبا لعملي دريس والت ل  لت ة مث ة العملي امج التربي ي برن ة ف ب واألدل ية الكت  المدرس
  .المختلفة واألدوات

م  ق بالصعوبات الخاصةوفيما يتعل ادة  ،بمجال الطالب المعل انون في زي ة يع ين إن الطلب تب
ي بء الدراس م  ،الع ةفمعظ ة العملي امج التربي ين ببرن ة الملتحق ون  الطلب هيك  )٢١(الدراسي  عبئ

ات  ،وھذا يشكل جھدا كبيرا على الطالب المعلم ،ساعة دراسية  ذ متطلب ة في تنفي مما يفقده الفعالي
ين  وفيما يتعلق بالصعوبات الخاصة. امج التدريبتنفيذ برن اون تب ة نأبالمعلم المتع يشكون  الطلب
ة الصفية الحصةبشكل فعال على تنفيذ  وإشرافهالمعلم المتعاون  متابعة من قلة ة أ وقل المتابع  عم

ق بالصعوبات  وأخيرا. الصفية الغرفةالطالب داخل  ا يتعل ةفيم اديميبالمشرف  المتعلق ين  األك تب
ذي يقضيه المشرف  الطلبة إن اديميالمعلمون يشكون من قلة الوقت ال ةمع  األك ين  الطلب المعلم

مما يفقدھم الكثير من الخبرات فيما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ  ،الصفية الحصة انتھاء وبعد ثناءأفي 
ويم  ةوالتق ية للخط ي  ، الدراس وه ف اط الضعف والق رف نق الي تع ي غر أداءوبالت ب ف ه الطال ف
ا. الصف دي ( ،واتفقت معظم نتائج ھذا السؤال مع عدد من الدراسات منھ ادي ، ٢٠٠٦،ھن العب

،٢٠٠٧(.  

  بالسؤال الثاني المتعلقةمناقشة النتائج : ثانياً 

ات المعلمين لصالح الجامع الطلبةھناك فروقاً في الصعوبات التي تواجه  إنأظھرت النتائج 
الرغم من  قلة إلىيعزى ذلك  إنويمكن  ، الخاصة ة  ب المخصصات المالية لبرنامج التربية العملي
ة خاصة. في الجامعات الخاصة والبشرية المادية اإلمكانياتتوافر  ك المتعلق دد المش تل  ،رفينبع

وافر المواصالت وضعف  ادت اديمي اإلرش ذلك ضعف .األك ة وك ة األكاديمي ي  معدالت الطلب الت
  ٢٠٠٦ ، وھذا ما يتوافق مع دراسة ھندي،العمليةية تظھر قدرة الطالب على التميز في الترب

  الثالث بالسؤال المتعلقةمناقشه النتائج   :ثالثاً 

ين الأظھرت ال ة في الصعوبات ب روق ذات دالل ةنتائج انه ال توجد ف ذكور  طلب اثال  ،واإلن
ةتشابه في ا إلى النتيجةتعزى ھذه  نأويمكن  ة العملي امج التربي  بالنسبة لظروف والمتطلبات لبرن
ة ذكور  للطلب اثال نھم واإلن ق بي ذه و. دون تفري ةاتفقت ھ ل  النتيج ائج بعض الدراسات مث من نت
  ).Stewart-wells,2000(و .)٢٠٠٦ ،ھندي(دراسة

  بالسؤال الرابع المتعلقةمناقشة النتائج : رابعاً 

محصائيه في الصعووجد فروق ذات دالله إتنه ال أ النتائجأظھرت  ة معل صف  بات بين طلب
ة ل وطلبة تربي ذه  إنويمكن  ،طف ابه ا النتيجةتعزى ھ ة لتش امج التربي ات لبرن لظروف والمتطلب
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ع  ألنونظراً  ،طفل ةتربي ةمعلم صف وطلب ةلطلب بالنسبة العملية ةجمي ين ال الطلب ين الملتحق معلم
ع  ،اإلناثالطفل ھم من تربية في تخصص  ببرنامج التربية العملية ذه  نأيتوق ةالفتكون ھ ديھا  ئ ل

  .صعوبات تمتاز بھا عن تخصص معلم صف
  

  التوصيات

  :اآلتيةيمكن الخروج بالتوصيات  في ضوء نتائج الدراسة 

 من حيث  ،تدريب العملي فيھا ل،لالمناسبة التعليميةظروف الذات  المتعاونةالمدارس  اختيار
ةإمكانياتھا مثل عدد  وافر الوسائل  ، الصفيةفي الغرف  الطلب ةت ه  التعليمي والكتب واالدل

  .المدرسية

 المعلمين الطلبةمن مناطق سكن  القريبة ةالمتعاونالمدارس  اختيار.  

  داني دريب المي ادة الوقت المخصص للت ةزي دارس  للطلب ي الم ين ف ةالمعلم بحيث  المتعاون
  .االسبوع بدالً من يومين وعلى مدار الفصل الدراسي أياميكون طيلة 

 ب ل دور  تخفيض العبء الدراسي للطال ك بتفعي م وذل ادالمعل اديمي اإلرش ي  األك خاصة ف
  .الجامعات الخاصة

  األكاديميمن قبل المشرف  الصفيةزيادة عدد الزيارات.  

 الطالب المعلم تخطيطا وتنفيذا وتقييما ةضرورة قيام المعلم المتعاون بمتابع.  
  
  العربية واألجنبية المراجع

  و ادوأب الح .ح ه  ).٢٠٠١( .ص ات حديث ةاتجاھ ة العملي ي التربي ة .ف د التربي روا( .معھ ) أن
  .عمان. يونسكو

 رة د ،أبو نم ة في "). ٢٠٠٥( . محم وم التربوي ات العل ة في كلي ة العملي امج التربي ويم برن تق
ة ات األھلي ين الجامع ة المعلم ر الطلب ة نظ ن وجھ ي األردن م وث  ."ف ة للبح مؤت

  .٢٠٩-١٨٤ .)٢(٢٠.والدراسات

 سماره ،والرنتيسي .فرحان ،وأنيس .عيسى ،بو شيخهأو .ريخي ،وعبد اللطيف .فھد ،دقاق. 
ل ).١٩٨٧( ين  دلي دريب المعلم ز ت ي مراك ة ف ن التعليمي امج المھ ي برن ة ف ة العملي التربي

  .األردن .عمان .)اليونسكو(األنروا .والتعليم دائرة التربية .وأعدادھم

 ه ل .صبري ،الطراون ر ،والھويم ب المعل ).٢٠٠٧( .عم ي تواجه الطال ي المشكالت الت م ف
ة فترة التطبيق الميداني ة مؤت ان ربحي و( .لتخصص معلم الصف في جامع شوكت في علي

ري  دالعم و وأحم عيرة أب ة ).ش ةالتربي تقبلية:العملي زء األول( رؤى مس ان ).الج ة  .عم مكتب
  .المجتمع العربي للنشر والتوزيع
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 ن في تخصص العملية كما يراھا الطلبة المعلمو ةمشكالت التربي" ).٢٠٠٤( .حامد ،يالعباد
ا  ف وعالقتھ م ص دريسمعل ه الت و مھن اتھم نح وم  ."باتجاھ ه العل ات تربوي دراس

  .٢٥٣.-٢٤٢ .)٢(٣١.التربوية

 ه التربي ةم برنامج التربييتقو"). ٢٠٠٧( .محمد ،العبادي ة  ةالعملية في كلي ري من وجھ بعب
  .١٧١-١٢٧ .)٨٢(٢١.المجلة التربوية ."المعلمات نظر الطالبات

  ة " ).٢٠٠٥( .محمد ،ونوفل .ميشيل ،عطا وم التربوي ة العل التحديات التي تواجه طلبة كلي
سلسلة العلوم  - مؤتة للبحوث التربوية ."ببرنامج التربية العملية في أثناء التحاقھم) االنروا (

  .١٨٤-١٥٣ .)٩(٢٠ .اإلنسانية األكاديمية

 ة  التربية العملية ةمشكالت طلب). ٢٠٠٨( .علي ،العليمات ة آل في كلية العلوم التربوي بجامع
ت ي( .البي عيرة ف و ش ن اب ري وحس وكت العم ي و ش ان ربح ة ).علي ة العملي رؤى  :التربي

  .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع .عمان).األول الجزء( مستقبلية

 رحيم ،نصر هللا د ال ر عب ي التربي .)٢٠٠١( .عم يات ف ة ةأساس ة  .العملي ل للطباع دار وائ
  .األردن .والنشر

 دي الح ،ھن ي " .)٢٠٠٦( .ص ين ف ة المعلم ه الطلب ي تواج داني الت ق المي كالت التطبي مش
ي م الصف ف مية تخصص معل ة الھاش ةم ."الجامع ة -دراسات جل وم التربوي  .)٢(٣٣ .العل
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 الملحق

  العملية تربيةصعوبات ال استبانه

  العبارة  الرقم
موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
بدرجة 
  كبيرة

            المشرف األكاديمي  اوال

١.  
قلة الوقت الذي يقضيه المشرف مع الطالب 

  المعلم
          

٢.  
رف  ل المش ن قب اد م ه واإلرش ة التوجي قل

  للطالب المعلم
          

            فقلة عدد الزيارات الصفية للمشر  .٣

٤.  
ويم  ة لتق ات الالزم المشرف  ال يمتلك الكفاي

  الطالب المعلم
          

٥.  
م  ب المعل اعدة الطال وم بمس رف ال يق المش

  على حل المشكالت التي تواجھه
          

            المعلم المتعاون  ثانيا

٦.  
ديم النصح   عدم استعداد المعلم المتعاون لتق

  واإلرشاد للطالب المعلم
          

٧.  
فية ال يت ف الص اون المواق م المتع ذ المعل ف

  التدريسية بفاعلية
          

٨.  
تراتيجيات  اون اس م المتع تخدام المعل ال يس

  التدريس الفاعلة
          

٩.  
ة  امج التربي اون ببرن م المتع قلة معرفة المعل

  العملية
          

١٠.  
يم  ة تقي ي متابع اون ف م المتع اھل المعل تس

  أعمال الطالب المعلم
          

            لطالب المعلما  ثالثا

١١.  
اء  م أثن زيادة العبء الدراسي للطالب المعل

  تنفيذ برنامج التربية العملية
          

١٢.  
ضعف الطالب المعلم في صياغة النتاجات 

  التعلمية 
          

١٣.  
ق  ي تطبي م  ف ب المعل عف الطال ض

  استراتيجيات التقويم الحديثة
          

١٤.  

ف  ي توظي م ف ب المعل عف الطال ض
اقات المعل ي المس ذھا ف ي أخ ات الت وم

ف  ذ المواق اء تنفي ة  أثن ة النظري التربوي
  الصفية
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  العبارة  الرقم
موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  معارض  محايد  موافق
معارض 
بدرجة 
  كبيرة

١٥.  
بط  ي الض عفا ف م ض ب المعل اني الطال يع

  الصفي
          

١٦.  
وانين  ة والق م باألنظم قلة وعي الطالب المعل

  والتعليمات المدرسية
  

          

            المدرسة المتعاونة  رابعا

١٧.  
ة دارس المتعاون د الم كن  بع اطق س ن من ع
  بعض الطلبة المعلمين

          

١٨.  
راف  ية لإلط ة اإلدارة المدرس دم متابع ع

م (المشاركة في التربية العملية الطالب المعل
  )،المعلم المتعاون

          

١٩.  
ي  ائل ف زة والوس ة األدوات واألجھ قل

  المدارس المتعاونة
          

٢٠.  
ب  ات الطال ات ورغب اة اھتمام دم مراع ع

  توزيعه على الصفوف الدراسيةالمعلم عند 
          

            ازدحام الصفوف الدراسية  .٢١
            برنامج التربية العملية  خامسا

٢٢.  
ق  ة للتطبي ة المخصص دة الزمني ر الم قص

  الميداني في المدارس
          

٢٣.  
عدم توافر حوافز تشجيعية لمديري ومعلمي 

  المدارس المتعاونة
          

٢٤.  
ة المع دد الطلب ادة ع ين زي ين المخصص لم
  لمشرف التربية العملية

          

٢٥.  
ين بالجوانب  ة المعلم قلة وعي بعض الطلب

  التقويمية الخاصة بالبرنامج
          

٢٦.  
ة  تلزمات عملي امج لمس وفير البرن ة ت قل

  ....)كتب،قرطاسية،(التدريب في البرنامج
          

  


