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فاعلية برنامج التربية العملية بكلية التربية أرحب – جامعة صنعاء في 
إعداد الطالب )المعلم( من وجهة نظر طالب المستوى الرابع للعام 

الجامعي 2016 /2017

الملخص:
هدف��ت الدرا�ص��ة اإىل تق�صى فاعلية برنامج الرتبية العملية، الذي تنفذه كلية الرتبية اأرحب – جامعة 
�صنعاء، يف اإعداد الطالب )املعلم( من وجهة نظر الطلبة اأنف�صهم. ولتحقيق هدف الدرا�صة مت تطوير ا�صتبانة 
مكون��ة م��ن )61( فق��رة، موزعة على اأربعة جم��االت )امل�صرف الرتب��وي، واملعلم املتعاون، واملدر�ص��ة املتعاونة، 
وتنمي��ة الكفاي��ات التعليمي��ة(. ومتثل��ت عين��ة الدرا�صة باختي��ار عينة ع�صوائية م��ن طلبة امل�صت��وى الرابع 
الدار�ص��ن يف االأق�ص��ام العملية واالإن�صانية من العام اجلامع��ي 2016 /2017 بلغ عددها )66( طالبا وطالبة. 
وبتحلي��ل البيان��ات اأظهرت النتائ��ج اأن اأعلى درجة فاعلية كانت يف جمال "تنمي��ة الكفايات التعليمية" حيث 
ح�ص��ل عل��ى متو�ص��ط قيمت��ه )3.02( وت�صري هذه القيم��ة اإىل درجة فاعلي��ة متو�صطة، يلي ذل��ك جاء جمال 
ا. اأما فيما يخت�س  "امل�ص��رف الرتبوي" مبتو�ص��ط قيمته )2.63( والتي ت�صري اإىل درجة فاعلية متو�صطة اأي�صً
باملجالن املتبقين "املعلم املتعاون" و"املدر�صة املتعاونة" فقد ح�صال على متو�صطن قيمتهما )1.40(، )1.86( 
عل��ى الت��وايل، وت�صري هات��ان القيمتان اإىل درجة فاعلي��ة متدنية. ويف النهاي��ة اأوردت الدرا�صة جمموعة من 
التو�صي��ات من �صاأنها اأن ت�صاهم يف تطوير برنام��ج الرتبية العملية يف كليات الرتبية يف جامعة �صنعاء ليحقق 

االأهداف املرجوة منه.

الكلمات املفتاحية: الرتبية العملية، كلية الرتبية اأرحب، جامعة �صنعاء، اإعداد الطالب )املعلم(.
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Effectiveness of the teaching practice program for 
preparing students teachers at Education Faculty in Arhab 

– Sana'a University from Students’ perspectives in the 
Academic year 2016/2017

Abstract:

The study aimed to explore the degree of effectiveness of teaching 
practice course in the bachelor degree of Teacher Education Preparation 
at the Faculty of Education, in Sana'a University – Arhab branch, from 
Students’ perspectives in the Academic year 2016 /2017. To achieve this aim, 
a questionnaire, consisting of 61 items was developed. The questionnaire 
covered four dimensions: educational supervisor, cooperative teacher, 
cooperative school, and development of educational competencies. A sample 
of (66) students were selected randomly from the fourth level. The study 
results showed that the highest degree of effectiveness was in the dimension 
of “development of educational competencies” which scored a mean of 
(3.02), which also indicated a medium degree of effectiveness. The next score 
was to the dimension of “educational supervisor” which was (2.63). The other 
two dimensions, “the cooperating teacher” and “the cooperating school”, 
scored the means of (1.40), (1.86) respectively. These two values indicate low 
degree of effectiveness. Finally, the study presented recommendations that 
would contribute to the development of the teaching practice program in the 
colleges of education of Sana'a University to achieve the desired objectives.

Keywords:  Teaching practice, Faculty of Education, Arhab, Sana'a University, 
Student teacher preparation.
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المقدمة:
تع��د الرتبي��ة العملي��ة )Practicum( اإح��دى الفعالي��ات الرتبوي��ة املهم��ة يف جم��ال اإع��داد املعلم��ن 
وتدريبه��م، باعتباره��ا عملية ت�صاعد الطال��ب )املعلم( يف امتالك الكفايات التعليمي��ة التي ي�صتلزمها طبيعة 
دوره املهن��ي يف التعلي��م، اإذ ميار�س التدريب يف مواقف ميدانية طبيعية، يرتج��م فيها الطالب )املعلم( معارفه 
النظري��ة اإىل وقائ��ع عملية ملمو�صة، ويق�صي الطالب )املعل��م( فرتة التدريب يف مدر�صة يتم حتديدها م�صبًقا 
وف��ق معاي��ري حمددة، يقوم اثنائه��ا بالتدرب على مه��ارات التدري�س املختلفة يف م��ادة تخ�ص�صه، حتت اإ�صراف 
م�ص��رف متخ�ص�س يقوم بعملي��ة التوجيه واالإر�صاد، ليتمكن من اتقان املهارات التي متكنه من اأداء عمله ب�صكل 

.)Busher, Gündüz, Cakmak, & Lawson, 2015( فعال م�صتقباًل
وتع��ّرف الرتبي��ة العملي��ة يف االأدب الرتب��وي باأنه��ا االإنخ��راط الكام��ل للطالب )املعل��م( يف جمي��ع االأن�صطة 
واملمار�ص��ات الت��ي يقوم بها املعلم يف البيئة التعليمية التعلمية، به��دف حتقيق اأهداف التعلم بنجاح. وتت�صمن 
النظ��رة التطبيقي��ة ملفهوم الرتبية العملية جمموعة من املراحل واالإج��راءات املتدرجة والتي تنقل الطالب 
)املعل��م( م��ن مرحل��ة امل�صاهدة لي�صل يف النهاي��ة اإىل القيام بالدور الكامل الذي يفرت���س اأن يقوم به املعلم يف 
البيئي��ة التعليمية التعلمية احلقيقي��ة )Al-Momani, 2016(. وتوفر االرتبية العملية البيئة احلقيقية 
والواقعي��ة ل��كل من الطالب )املعلم( وامل�صرف على حد �صواء، تلك البيئة التي ت�صمح بالك�صف عن نقاط القوة 
ونق��اط ال�صعف يف املمار�ص��ات واالأن�صطة التدري�صية التي يقوم بها الطالب )املعل��م( مما يعطي تغذية راجعة 
ميك��ن وفقها تعديل وحت�صن ال�صل��وك التدري�صي، بالتاأكيد على نقاط الق��وة ومعاجلة جوانب ال�صعف واأوجه 
الق�ص��ور. ودعم��ت نتائج البح��وث املرتبطة بالرتبي��ة العملية هذه النتيج��ة، حيث اأظهرت بع���س نتائج تلك 
البح��وث اأن الط��الب )املعلمن( يرجعون كفاءته��م يف التدري�س خلرباتهم املبا�صرة الت��ي يكت�صبونها من خالل 
الرتبية العملية، كما ت�صري بع�س النتائج اأي�صا اإىل اأن الطالب )املعلمن( عادة ما يحتفظون بخربات الرتبية 

.)Tuli & File, 2009( العملية بعد تخرجهم، وت�صبح جزءًا من �صلوكهم التدري�صي داخل غرفة ال�صف
ونتيج��ة للتغريات الت��ي ي�صهدها العامل يف �صتى املج��االت الرتبوية، واالجتماعي��ة، واالقت�صادية، والتقنية، 
ف��اإن جمتمعات الي��وم بحاجة اإىل اأفراد يتمتعون مب�صتوى عاٍل من املهارة والكفاءة والذكاء، ملواجهة مثل تلك 
التغ��ريات يف جمالهم املهن��ي. ففي كل يوم تربز معطيات جديدة، وحتديات جديدة، حتتاج مواجهتها اإىل قوى 
عامل��ة ذات خ��ربات جديدة، واأف��كار واأ�صاليب ومه��ارات وخطط عملي��ة للتعامل بنجاح م��ع كل تلك املعطيات 
)Hamaidi, Al-Shara, Arouri, & Awwad, 2014(. والأن القط��اع الرتب��وي ه��و امل�ص��وؤول املبا�صر يف 
اإع��داد مث��ل تلك الكفاءات من االأف��راد الذين يحتاجهم املجتم��ع، تربز احلاجة امللح��ة اإىل وجود معلم مبدع 
ومبتكر قادر على التكيف مع البيئة املحيطة بكل ما فيها من تغريات وحتوالت وفق القيم ال�صائدة واالأهداف 
املرغوب��ة؛ معل��م ميتلك من املع��ارف واملهارات والقدرات التي ت�صهم يف ا�صتنها�س ق��درات املتعلمن نحو اكت�صاب 
اخل��ربات التعلمي��ة، وم�صاعدتهم على االندماج والتكيف م��ع تغريات الع�صر ومتطلباته. ل��ذا ركزت الدول يف 
خططه��ا التطويري��ة على تربي��ة واإعداد املعلم ابتداًء م��ن اختياره وانتهاًء بتدريبه اأثن��اء اخلدمة،التي هي 

عملية م�صتمرة، لي�س لها حدود اإال بنهاية اخلدمة )�صاهن، 2007(.
وتوؤك��د م�صروعات التطوي��ر الرتبوي يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف العديد م��ن دول العامل على اأهمية اإعداد 
وتاأهي��ل املعلم، حيث ت��رى اأن جناح املعلم يف عمله يتوقف بالدرجة االأوىل على نوع االإعداد الذي يتلقاه قبل 
اخلدم��ة، ل��ذا اهتمت كثري م��ن البلدان بعملية تطوير الرتبي��ة العملية. ومن اأ�صكال التطوي��ر التي اعتمدتها 
بع���س تل��ك الدول ه��و اإعادة النظ��ر يف الفرتة الت��ي متار�س فيه��ا الرتبية العملي��ة، ويف نوعي��ة الربامج التي 
تق��دم للدار���س، ون��وع االإ�ص��راف الفني ال��ذي ي�صاحبه��ا، وحتديد م�صوؤولي��ة املت�صلن به��ا، �ص��واء اأكان درا�صًا، 
 اأم مدر�ص��ًا، مقيم��ًا، اأم مدي��رًا، اأم م�صرف��ًا، وكذل��ك حماول��ة ا�صتخ��دام التكنولوجي��ا التعليمي��ة يف تطويره��ا

 .)Dilshad & Iqbal, 2010(
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مشكلة الدراسة:
عل��ى الرغم م��ن الفائدة التي يجنيها الطلبة )املعلمون( من برنامج الرتبية العملية اإال اأن هناك العديد 
م��ن امل�ص��كالت والعقبات التي قد تواجههم اأثناء التطبيق املي��داين )Hamaidi et al., 2014(. لذا تناولت 
معظم الدرا�صات مو�صوع الرتبية العملية بالبحث والتق�صي والتقومي والتحليل. ففي ال�صياق املاليزي_ على 
�صبي��ل املثال_ مت اإج��راء العديد من الدرا�صات الت��ي اهتمت بعملية اإعداد الطلب��ة )املعلمن( ملهنة التعليم، 
منه��ا درا�صة Ong، Ros، Azlian، Sharnti وHoا)2004(، الذين وجدوا من خالل الدرا�صة اأن ال�صغوطات 
الت��ي يواجهه��ا الطلبة )املعلمون( اأثناء الرتبية العملية من �صاأنها اأن متنع الطلبة من االنهماك ب�صكل اإيجابي 
يف عملي��ة التطبي��ق، وبالتايل توؤثر �صلبا على عملية اكت�صاب امله��ارات التدري�صية املنا�صبة. وحددت الدرا�صة 
جمموع��ة من تلك ال�صغوطات التي قد يواجهه��ا الطلبة )املعلمون( مثل امل�صكالت املتعلقة بعملية االإ�صراف اأو 
العبء التدري�صي. كما تناول كل من Goh وMatthewsا)2011( انهماك الطلبة )املعلمن( يف بيئة التعليم، 
�صواء االأكادميية اأو االإدارية، واأدائهم داخل ال�صفوف الدرا�صية، والعوامل التي من �صاأنها اأن توؤثر على اأدئهم 
�صلب��ا اأو اإيجاب��ا. وحدد Tanا)2008( التحديات التي تواجه معلمي اللغة االإجنليزية، ودرجة تلقيهم الدعم 

من املعلم املتعاون وامل�صرف واالإدارة املدر�صية. 
��ا اهتمام العديد من الباحثن يف كلي��ات الرتبية يف اجلامعات  ويف املقاب��ل �صغ��ل اجلانب التطبيقي للمعلم اأي�صً
اليمينة احلكومية واخلا�صة، وقد اأظهرت بع�س الدرا�صات اأن هناك ق�صورا تعاين منه تلك الربامج يف اإعداد 
الطالب )املعلم( )البعداين، 2005؛ ال�صبع، غالب وعبده، 2010(. واأكدت معظم الندوات واملوؤمترات الرتبوية 
والدرا�صات ال�صابقة على اأهمية العناية باجلانب التطبيقي واالرتقاء مب�صتوى االإعداد املهني للطالب )املعلم( 
وذل��ك م��ن خالل تزويد الطلبة بالقدر ال��كايف من املادة العلمية التي يتخ�ص�ص��ون يف تدري�صها، اإىل جانب رفع 
 كفاءته��م يف جم��ال طرائ��ق واأ�صالي��ب التدري�س م��ع اال�صتعان��ة بامل�صتحدث��ات التكنولوجية املالئم��ة للمادة 

.)Tuli & File, 2009; Merç, 2015(
وكنتيجة للدرا�صات التي اأكدت اأن برنامج الرتبية العلمية يف اجلامعات اليمنية يعاين من بع�س الق�صور الذي 
م��ن �صاأن��ه اأن يعيق اإعداد الطالب )املعلم(، ومن خالل عملي االأكادميي يف جامعة �صنعاء – كلية الرتبية مل�صت 
جانب��ا من املعان��اة التي يعانيها الطال��ب )املعلم( اأثناء تطبيق��ه لربنامج الرتبية العملية، ل��ذا ارتاأيت اأنه من 
االأهمي��ة مب��كان الوقوف عل��ى درجة فاعلية برنام��ج الرتبية العملية ال��ذي تقدمه كلي��ة الرتبية يف جامعة 

�صنعاء، من وجهة نظر الطلبة اأنف�صهم كونهم املعنين بهذا الربنامج.
أسئلة الدراسة: 

متثل��ت م�صكل��ة الدرا�صة يف تق�ص��ي اآراء الطلب��ة )املعلمن( عن درجة فاعلي��ة برنامج الرتبي��ة العملية الذي 
تقدم��ه كلي��ة الرتبي��ة اأرحب، جامع��ة �صنعاء، من وجه��ة نظر الطلب��ة اأنف�صهم، وذلك من خ��الل االإجابة عن 

ال�صوؤال الرئي�صي االآتي:
م��ا فاعلي��ة برنامج الرتبي��ة العملية يف كلي��ة الرتبية اأرحب – جامع��ة �صنعاء يف اإعداد الطال��ب )املعلم( من 

وجهة نظر طلبة امل�صتوى الرابع للعام اجلامعي 2016 /2017؟
واالإجابة عن ال�صوؤال الرئي�صي يتطلب االإجابة عن االأ�صئلة الفرعية االآتية:

م��ا فاعلي��ة دور م�صرف الرتبي��ة العملية يف اإعداد الطال��ب )املعلم( من وجهة نظر طلب��ة امل�صتوى الرابع   .1
بكلية الرتبية اأرحب للعام اجلامعي 2016 /2017؟ 

ما فاعلية دور املعلم املتعاون يف اإعداد الطالب )املعلم( من وجهة نظر طلبة امل�صتوى الرابع بكلية الرتبية   .2
اأرحب للعام اجلامعي 2016 /2017؟

م��ا فاعلي��ة اإدارة املدر�ص��ة املتعاون��ة يف اإعداد الطال��ب )املعلم( وجهة نظ��ر طلبة امل�صت��وى الرابع بكلية   .3
الرتبية اأرحب للعام اجلامعي 2016 /2017؟
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م��ا فاعلية الكفاي��ات التعليمية املت�صمنة يف برنامج الرتبية العملية يف اإعداد الطالب )املعلم( من وجهة   .4
نظر طلبة امل�صتوى الرابع بكلية الرتبية اأرحب للعام اجلامعي 2016 /2017؟

ه��ل هناك ف��روق ذات داللة اإح�صائي��ة عند م�صتوى دالل��ة )α=0.05( يف درجة فاعلي��ة برنامج اإعداد   .5
املعل��م يف كلي��ة الرتبية جامع��ة �صنعاء يف اإع��داد الطالب )املعلم( م��ن وجهة نظر طلب��ة امل�صتوى الرابع 
بكلي��ة الرتبي��ة اأرح��ب للعام اجلامع��ي 2016 /2017 تعزى ملتغ��ري اجلن�س )ذكور – اإن��اث( اأو التخ�ص�س 

)علمي – اإن�صاين(؟
أهمية الدراسة: 

تكم��ن اأهمي��ة الدرا�صة يف اأهمية املو�صوع ذاته املتمثل يف الرتبي��ة العملية، ومدى ا�صتفادة الطالب منها، 
وتتمث��ل االأهمي��ة النظرية يف اأن ه��ذه الدرا�صة ميكن اأن ت�صيف اإط��اًرا نظرًيا حول مو�ص��وع الرتبية العملية 
الذي تنفذه كلية الرتبية يف جامعة �صنعاء بفروعها املختلفة )اأرحب – ماأرب – خوالن(. والذي من �صاأنه اأن 
ميث��ل اإ�صاف��ة مهمة للمكتبة اليمنية، ميكن اأن يرجع اإليها الطلبة والدرا�صون واملهتمون يف درا�صاتهم النظرية 
واأبحاثه��م االأكادميي��ة. وتكم��ن االأهمية التطبيقي��ة يف اأن نتائج الدرا�ص��ة ميكن اأن تفتح املج��ال اأمام بحوث 
ودرا�ص��ات اأخ��رى يف حم��اور خمتلف��ة يف ميدان تطوير برام��ج اإعداد املعلم، كم��ا ميكن اأن تفي��د نتائج الدر�صة 
احلالي��ة يف تق��دمي بع���س املقرتحات للباحث��ن الرتبوي��ن، لتغطية جوانب بحثي��ة اأخرى متعلق��ة بالرتبية 
العملية، وميكن اأن متثل ركزية اأ�صا�صية ملتخذي القرار يف جامعة �صنعاء من العاملن يف جمال تطوير الربامج 

االأكادميية يف اتخاذ قرارات حول عملية تطوير برنامج الرتبية العملية يف امل�صتقبل.
أهداف الدراسة: 

ت�صع��ى الدرا�ص��ة احلالي��ة اإىل تق�ص��ي درجة فاعلية برنام��ج الرتبية العملي��ة الذي تقدمه كلي��ة الرتبية يف 
جامعة �صنعاء من خالل:

ا�صتق�ص��اء اأراء طلب��ة امل�صت��وى الرابع بكلي��ة الرتبية اأرحب للع��ام اجلامع��ي 2016 /2017 حول درجة   .1
فاعلية برنامج الرتبية العملية املطبق يف الكلية. 

درا�ص��ة تاأث��ر املتغريات امل�صتقل��ة )اجلن�س، والتخ�ص�س( عل��ى درجة فاعلية برنام��ج الرتبية العملية يف   .2
كلية الرتبية من وجهة نظر طلبة امل�صتوى الرابع للعام اجلامعي 2016 /2017.

مصطلحات الدراسة:
Ԁ :الرتبية العملية

ه��ي اجلان��ب العمل��ي م��ن برنام��ج اإع��داد املعل��م قب��ل اخلدم��ة، ال��ذي يه��دف اإىل اإع��داد وتاأهي��ل وتدري��ب 
الطال��ب )املعل��م( قب��ل االلتح��اق عملي��ا مبهن��ة التدري���س. وتتخ��ذ الرتبي��ة العملية اأ�ص��كااًل ع��دة ومراحل 
خمتلف��ة، حي��ث ينتق��ل الطالب م��ن مرحلة امل�صاه��دة وامل�صارك��ة اإىل مرحل��ة املمار�ص��ة العملية، كم��ا ينتقل 
م��ن مرحل��ة التطبي��ق امل�صغر داخ��ل قاعة املحا�ص��رات فيما ي�صم��ى بالتدري�س امل�صغ��ر اإىل التدري���س العملي 
داخ��ل غرف��ة ال�ص��ف وخ��ارجه��ا وباإ�ص��راف جمموع��ة م��ن ذوي االخت�صا���س يف جم��ال التدري��ب والتاأهي��ل 
 .)Shaheen, 2010( املتعان��ة  واملدر�ص��ة  املتع��اون  املعل��م  م��ع  جن��ب  اإىل  جنًب��ا  بالتع��اون  اجلامع��ة،  يف 
وميك��ن اأن ُتع��ّرف الرتبي��ة العملي��ة باأنه��ا ف��رتة االإع��داد املوّج��ه للطال��ب )املعلم( به��دف املفاهي��م واملبادئ 
 والنطري��ات التعليمي��ة والتعلمي��ة، تطبيًق��ا اأدائًي��ا وعلى نح��و �صلوكي يف املي��دان، لك�صب امله��ارات التدري�صية
��ا باأنه��ا  )MdYunus, Hashim, Mohdlshak, Mahamod, 2011(. وُتع��ّرف الرتبي��ة العملي��ة اأي�صً
املعيار الذي يتم بناًء عليه احلكم على مدى جناح الكلية يف اإعداد الطالب كي ي�صبح معلمًا )حممد، 2006(. 

ويتمث��ل التعري��ف االإجرائي ملفه��وم الرتبية العملية يف هذا البحث باأنه الربنام��ج الذي تقدمه كلية الرتبية 
باأرح��ب لطلب��ة امل�صتوى الرابع للعام اجلامعي 2016 /2017 وجلمي��ع التخ�ص�صات، وفيه يق�صي الطالب ف�صال 
درا�صي��ا كام��ال للعمل بدوام كامل يف املدر�ص��ة املتعاونة، بحيث يقوم بجميع املهام املطلوب��ة منه داخل املدر�صة 
�ص��واء مه��ام تدري�صي��ة اأو مهام اإدارية، ويتم تقييم الطال��ب من قبل امل�صرف واملدر�س املتع��اون بناء على اأدائه 

خالل الف�صل الدرا�صي. 
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Ԁ  :)الطالب )املعلم
هو اأحد الدار�صن يف برنامج الرتبية، اأو برنامج دبلوم التاأهيل الرتبوي، وتنطبق عليه �صروط الت�صجيل مل�صاق 
الرتبي��ة العملي��ة، ملمار�صتها يف مدار�س وزارة الرتبي��ة والتعليم، حتت اإ�صراف امل�ص��رف االأكادميي من اجلامعة 
)حم��اد، 2005(. ويتمثل التعري��ف االإجرائي للطالب املعلم، بطلبة امل�صتوى الراب��ع الدرا�صن بكلية الرتبية 

اأرحب يف جامعة �صنعاء للعام اجلامعي 2016/ 2017. 
Ԁ  :املدر�صة املتعاونة

كل مدر�صة يق�صي فيها الطالب )املعلم( فرتة الرتبية العملية اأو جزٍء من تلك الفرتة، وتقدم له كل الت�صهيالت 
مب��ا ميكنه من اأداء الرتبية العملية ب�صكل �صليم )Richards, 2010(. ويتمثل التعريف االإجرائي للمدر�صة 
املتعاون��ة، ه��ي املدر�ص��ة التي التي تق��وم كلية الرتبية اأرح��ب بالتعاون معه��ا واإر�صال الطلب��ة )املعلمن( اإليها 

لق�صاء فرتة التدريب العملي ملدة ف�صل درا�صي كامل.
Ԁ  :املعلم املتعاون

كل معل��م يف املدر�ص��ة املتعاون��ة ياأت��ي اإىل ال�صفوف التي يدر�صها طال��ب )معلم( اأو اأك��ر، للتدريب على التعليم 
اأثناء فرتة الرتبية العملية )دند�س واأبوبكر، 2003(. ويتمثل التعريف االإجرائي للمدر�س املتعاون باملعلمن 
العامل��ن يف املدار���س التي يق�صي فيها طلبة امل�صتوى الرابع بكلية الرتبي��ة اأرحب فرتة التدريب العملي، الذي 

يفرت�س اأن يتابع عملية تدريب الطالب )املعلم( داخل املدر�صة. 
Ԁ  :امل�صرف الرتبوي

هو "خبري فني، وظيفته الرئي�صية م�صاعدة املعلمن علي النمو املهني، وحل امل�صكالت التعليمية التي تواجههم، 
باالإ�صاف��ة اإىل تق��دمي اخلدم��ات الفني��ة لتح�ص��ن اأ�صالي��ب التدري���س، وتوجي��ه العملية الرتبوي��ة الوجهة 
ال�صحيحة")احلرب��ي، اخلثالن، علي، وامل�صعري، 1423ه�، 1(. ويتمث��ل التعريف االإجرائي للم�صرف الرتبوي 
باأنه ع�صو هيئة التدري�س املكلف باالإ�صراف على الطلبة )املعلمن( اأثناء قيامهم بالتدريب العملي يف املدار�س 

ملدة ف�صل درا�صي كامل.
Ԁ :الكفايات التعليمية

ميكن تعريف الكفايات التعليمية اإجرائيا باأنها جمموعة الكفايات املو�صوفة يف اأداة الدرا�صة احلالية، �صمن 
جم��ال الكفاي��ات التعليمي��ة، التي تقي�س درج��ة فاعلية برنامج الرتبي��ة العملية يف كلي��ة الرتبية يف جامعة 

�صنعاء يف اجلمهورية اليمنية. 
حدود الدراسة:

تقت�صر حدود البحث احلايل على االآتي: 
احل��دود املو�صوعي��ة: تتمث��ل يف معايري قيا�س درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية يف كلية الرتبية   –
اأرح��ب، املو�صوف��ة يف اال�صتبي��ان ال��ذي مت تطوي��ره لغر���س الدرا�ص��ة، ويت�صم��ن املقيا���س )68( فق��رة، 

موزعة يف اأربعة جماالت )امل�صرف الرتبوي، املعلم املتعاون، املدر�صة املتعاونة، الكفايات التعليمية(.
�صنعاء. جامعة  اأرحب  الرتبية  بكلية  املكانية  احلدود  تتثمل  املكانية:  احلدود   –

احل��دود الب�صري��ة: تتمث��ل احلدود الب�صرية بطلبة امل�صتوى الراب��ع الدار�صن يف كلية الرتبية اأرحب   –
من جميع التخ�ص�صات العلمية واالإن�صانية.

اجلامع��ي الع��ام  م��ن  الث��اين  الدرا�ص��ي  الف�ص��ل  عل��ى  احلالي��ة  الدرا�ص��ة  تقت�ص��ر  الزماني��ة:  "– احل��دود 
 2016/ 2017م.
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اإلطار النظري:
تع��د عملي��ة اإعداد املعل��م من االأولويات التي تلق��ى اهتماًما كبرًيا من الكثري من ال��دول، من اأجل التنمية 
والنهو���س باحلياة فيه��ا، �صواًء على م�صتوى الفرد اأو على م�صتوى املجتم��ع، وال ميكن للرتبية اأن حتقق اأهداف 
التنمية املتوقعة اإال بنجاح العملية الرتبوية وفاعليتها التي تعتمد على كل من املعلم، واملتعلم، واملنهج. ويعد 
تواف��ر املعلم املع��د اإعدادًا جيدًا اأحد التحديات الرئي�صية التي تواج��ه املوؤ�ص�صة الرتبوية، حيث اإن االرتقاء 
بامل�صت��وى العلم��ي واملهني للمعلم يتطلب تنمية قدرات��ه ال�صخ�صية، وتطوير مهارات��ه العلمية واملهنية، وذلك 
بتح�ص��ن اإع��داده وتدريب��ه قبل اخلدم��ة واأثناءه��ا، باال�صتفادة م��ن االجتاهات والتج��ارب احلديثة يف هذا 

 .)Merç, 2015; Tuli & File, 2009( املجال
وعل��ى امل�صت��وى العامل��ي اأكد التقري��ر الوطني للجن��ة الدولي��ة للتعليم يف الق��رن احل��ادي والع�صرين احلاجة 
اإىل تدري��ب نوع��ي وم�صتم��ر للمعلم��ن )Al-Momani, 2016(. وت�ص��ري الكثري من االأبح��اث والدرا�صات اأنه 
الب��د اأن ترك��ز الرتبي��ة العملية عل��ى عملية تطوي��ر مه��ارات و�صلوكيات )الطال��ب( املعلم من خ��الل تقلي�س 
الفج��وة بن املع��ارف النظرية واملهارات العملية وذلك بتزويد الطلبة باملعرف��ة واملهارات ال�صرورية املطلوبة 
لتطوي��ر كفاءات الطلبة مهنيا واأكادميي��ا )Smith & Lev-Ari, 2005(، كما يجب اأن تهتم الرتبية العملية 
بتزوي��د الطلب��ة )املعلم��ن( باملعرف��ة وامله��ارات املتعلق��ة بالعملي��ة التدري�صي��ة، واملعرف��ة املرتبط��ة مبجال 
 املهن��ة واأخالقياته��ا، باالإ�صاف��ة اإىل التاأكي��د على معرفة ال��ذات، وتدريبهم عل��ى القدرة عل��ى �صبط النف�س 
)Starkey & Rawlins, 2011( . وم��ن امله��ارات املهم��ة الت��ي يج��ب اأن تركز عليها برام��ج الرتبية العملية 
امله��ارات احلياتية، واأ�صل��وب حل امل�صكالت، واال�صتقاللية، والقدرة على اتخاذ الق��رارات املنا�صبة، يف املواقف 
والق�صاي��ا الرتبوي��ة املختلف��ة )Perry, 2013(. وف��وق كل ذل��ك ف��اإن برنام��ج الرتبي��ة العملية م��ن �صاأنه اأن 
ي�صاع��د الطلب��ة )املعلمن( يف فه��م العوام��ل االجتماعي��ة، والثقافية، وال�صيا�صي��ة، واالقت�صادي��ة، املحيطة 
 مب��ا ميكنه��م م��ن اكت�ص��اف قدراته��م واإبداعاته��م، االأم��ر ال��ذي ي�صاعده��م يف عملي��ة التدري���س يف امل�صتقبل 

 .)Tuli & File, 2009(
وعل��ى الرغ��م من ك��ون الرتبي��ة العملية عن�ص��را اأ�صا�صي��ا وجوهري��ا اإال اأنها ما زال��ت مو�صوعا جدلي��ا تتعدد 
حول��ه اأراء الباحث��ن والرتبوي��ن؛ لذلك احتل مو�صوع الرتبي��ة العملية جماال وا�صع��ا يف االأدبيات الرتبوية 
)Schulz, 2005(. وق��د اأك��د Vickا)2006( االجتاه��ات احلديث��ة التي ميك��ن الرتكيز عل��ى عملية تدريب 
الطلب��ة )املعلمن( لتخطي مثل تلك العقبات واملعوقات. لذا ظهرت العديد من االجتاهات الرتبوية يف عملية 
اإعداد املعلم، التي ت�صعى يف جمملها اإىل االرتقاء مب�صتوى املعلم املعريف واملهني. ويعد اإحاطة موؤ�ص�صات التعليم 
الع��ايل والعامل��ن يف جمال اإعداد املعلم ملثل تلك االجتاهات موؤ�صرا اإيجاب��ي ملواكبتة تلك االأنظمة للتطورات 
وامل�صتج��دات العاملي��ة يف جم��ال اإعداد املعل��م. وميكن اإيجاز اأه��م االجتاهات يف جمال اإعداد املعل��م فيما ياأتي 

:)The National Institute of Education, 2013(
اجتاهات معا�صرة لنظم اإعداد املعلم:

تتع��دد االجتاه��ات واملداخل التي تتبناها املوؤ�ص�صة التعليمية يف تطوي��ر برنامج الرتبية العملية، فقد تتبنى 
بع�س املوؤ�ص�صات التعليمية االجتاه التقليدي، الذي يوؤكد اأهمية اكت�صاب الطلبة للمعرفة العلمية يف حمتواها 
النظ��ري، بينما يغفل بقية جوانب املعرفة االأخرى، كاجلانب املهاري، واجلانب االأخالقي. لذا يعترب املعلم هو 
حم��ور العملية التعليمي��ة، فعلى عاتقه تقع مهمة نقل املعرفة من م�صارده��ا اإىل الطلبة، ويقت�صر دور الطلبة 
عل��ى جمرد تلقي املعرفة ثم ا�صرتجاعها وقت االختب��ارات. وبرامج الرتبية العملية التي تتبنى هذا االجتاه 
تهت��م باجلان��ب املع��ريف على ح�صاب بقي��ة جوانب االإعداد االأخ��رى، حيث ُيعد كم املعرفة ه��و حمل �صالحية 
املعلم للتدري�س، ومن ثم ي�صبح الهدف الرئي�صي يف ظل هذا االجتاه هو تزويد املعلم )الطالب( بكم من املعارف 
يكف��ل ل��ه نقله اإىل تالميذه، ويوؤخذ على هذا االجتاه اأنه يغفل اجلانب املهني واجلانب االجتماعي من جوانب 

عملية االإعداد )البعداين، 2005(. 
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ويف حماول��ة لتجاوز �صلبيات االجتاه التقلي��دي تلجاأ بع�س املوؤ�ص�صات التعليمية اإىل تبني االجتاه القائم على 
الكفاي��ات. ويوؤك��د هذا املنحى اأهمية اتقان الكفاي��ة التعليمية، لذا فاإنه يهتم بالدرج��ة االأىل بقيا�س موؤ�صر 
االأداء يف �صلوك املتعلم. وموؤ�صر االأداء هو درجة االإتقان الذي يجعل املتعلم قادرًا على ممار�صة مهامه بدرجة 

كافية من اجلودة، وباأ�صلوب ميكن م�صاهدته وتقوميه )ردمان، 2000(. 
وميك��ن اأن تتبن��ى املوؤ�ص�ص��ة التعليمي��ة االجت��اه القائ��م عل��ى النظ��م الذي يق��وم عل��ى اأ�صا�س ثالث��ة عنا�صر 
اأ�صا�صي��ة ه��ي: املدخ��الت، العملي��ات، املخرج��ات. وبن��اء عل��ى مفه��وم النظ��م، فاإن��ه جل��ودة املخ��رج البد من 
 االهتم��ام بج��ودة املنه��ج والعمليات، ويتم احلكم على ج��ودة املخرج من خالل عملية حت�ص��ن اجلودة امل�صتمر
)Continuse Quality Improvement-CQI( القائ��م عل��ى التقويي��م والتح�ص��ن امل�صتم��ر بن��اء على 
نتائ��ج التق��ومي. ومفهوم النظ��م يف عملية اإعداد املعلم يتك��ون من اأربع مراحل هي: املدخ��الت، وت�صمل جميع 
العنا�ص��ر الت��ي تدخ��ل يف نظ��ام الرتبي��ة العملية، م��ن اأجل حتقي��ق اأهداف حم��ددة، وتتمثل تل��ك املدخالت 
بالعنا�ص��ر االأ�صا�صي��ة مث��ل، الربنامج االأكادمي��ي ملقرر الرتبي��ة العملية، واأ�صالي��ب التعليم والتعل��م، وامل�صرف 
الرتب��وي، و الطال��ب )املعلم(، والعنا�صر الفرعية املتمثلة باالأن�صط��ة الفنية الداعمة مثل امل�صادر واخلدمات 
التعليمية التعلمية. ثم ياأتي املكون الثاين لنظام الرتبية العملية املتمثل بالعمليات، وهي جمموعة االأن�صطة 
والتفاع��الت والعالق��ات التي حتدث بن مكون��ات النظام. ثم املخرج��ات، وهي النتائج الت��ي يحققها النظام. 
والتغذية الراجعة، ومتثل جمموعة العمليات التي تاأتي نتيجة ت�صنيف املخرجات وحتليلها يف �صوء االأهداف 
اخلا�صة املو�صوعة للنظام، وتقدم املوؤ�صرات عن مدى حتقيق االأهداف واإجنازها، وتبن مركز القوة وال�صعف 

يف اإي جزء من الربنامج )البعداين، 2005(.
وهن��اك اجتاهات يف جمال الرتبي��ة العملية تركز على املتعلم نف�صه، ويرتبط هذا االجتاه بالنظرة احلديثة 
للرتبي��ة التي تركز عل��ى املتعلم باعتباره حمور العملي��ة التعليمية وغايتها، ويوؤكد ه��ذا االجتاه على رغبات 
ومي��ول وحاج��ات الطالب، ويه��دف اإىل تزويد الطالب )املعل��م( باملهارات التي متكنه م��ن م�صاعدة املتعلم على 
.)Ralph, Walker, & Wimmer, 2007( اإ�صباع حاجاته االنفعالية واجل�صمية، واالجتماعية، والعقلية

نظام الدرا�صة يف برنامج الرتبية العملية:
ت�صه��د كلي��ات الرتبية �ص��واء على امل�صتوى العرب��ي اأو العاملي تع��ددًا يف اأنظمة الربامج التي تع��د معلم مرحلة 
التعلي��م الع��ام وذلك الختالف ال�صيا�ص��ات الرتبوية لكل دولة، وما ينتج عنه م��ن اختالف يف االأهداف، فيمكن 
اأن يك��ون نظ��ام الدرا�صة تكامليا، وهو اأن ي�صري االإعداد الرتب��وي )املهني، الثقايف( جنبًا اإىل جنب مع االإعداد 
االأكادمي��ي، اأي اأن اإع��داد املعلم يتم يف اآن واحد يف الكلية، من خ��الل التكامل بن اجلانب الثقايف والتخ�ص�صي 
واملهن��ي، طيلة �صنوات االإعداد فيح�صل الطالب يف نهايتها على �صهادة التخرج. ومن مميزاته، اأنه ي�صاعد على 
تكام��ل املق��ررات الدرا�صي��ة االأكادميية والرتبوي��ة، وبالتايل يحمل م�صوؤولي��ة االإعداد جلمي��ع اأع�صاء هيئة 
التدري���س االأكادميي��ن والرتبوي��ن، كما يعمل على تهيئ��ة الطالب )املعلم��ن( منذ البداية عل��ى حب املهنة، 
الأنه��م يعرف��ون من��ذ التحاقهم بالكلي��ة اأنهم �صيتخرجون معلم��ن، وميكن من خالل هذا النظ��ام تو�صيع دائرة 
تخ�ص���س الطال��ب، فيتخ�ص���س يف تدري���س مادتن اأو اأك��ر. وكما اأن للنظ��ام التكاملي مميزاته ف��اإن له عيوبًا 
منه��ا، اأن الط��الب )املعلمن( ينظرون اإىل امل��واد التخ�ص�صية على اأنها مواد الدرا�ص��ة االأ�صلية، وينظرون اإىل 
مواد االإعداد املهني والثقايف على اأنها مواد اإ�صافية، وال يعطونها نف�س االهتمام، ويعد الطالب للعمل يف مهنة 
التدري���س فقط، وال يتيح له فر�س العمل االأخ��رى. وميكن اأن يكون نظام الدرا�صة تتابعيا، ويقوم هذا النظام 
عل��ى اأ�صا���س انتظ��ام الطال��ب اأكادمييًا يف كلي��ات االآدب والعلوم ملدة 4 �صن��وات، ثم يلتحق بع��د تخرجه بكلية 
الرتبي��ة لدرا�ص��ة املواد الرتبوية مل��دة عام درا�صي )الديوان، غ��ازي، وعبدالق��ادر، 2007(. ومن مميزاته اأنه 
يتي��ح فر�ص��ة لتاأهي��ل املعلمن الذي��ن مل يدر�صوا املواد الرتبوي��ة يف مرحلة االإعداد، كما اأن��ه ي�صاعد على �صد 
العج��ز يف التخ�ص�ص��ات املختلفة وقت احلاجة يف اأق�صر وقت ممكن، ويتيح الفر�صة اأمام خريجي التخ�ص�صات 
العلمية العامة للعمل يف �صلك التدري�س متى رغبوا لذلك، اإىل جانب فر�س العمل االأخرى. ومن عيوب النظام 
التتابع��ي، زي��ادة النفق��ات والتكاليف، واإطال��ة املدة الزمنية الإع��داد املعلمن، ويف�صل بن امل��ادة والطريقة، 
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مبعنى اأنه يف�صل بن املواد املهنية واملواد االأكادميية، وبالتايل يبعد الطالب عن مادة تخ�ص�صه �صنة درا�صية 
كاملة.

وق��د تعتم��د املوؤ�ص�صة التعليمية نظ��ام الف�صل، ويق�صد به تخ�صي���س ف�صل كامل يف املدر�ص��ة، ومنها ما يوزعها 
عل��ى �صنوات الدرا�صة كاملة، وقد تختلفت الفرتة الزمنية للرتبية العملية من جامعة اإىل اإخرى، حيث تفيد 
املع��دالت العاملي��ة زيادة ملحوظة يف �صاعات الرتبية العملية، فف��ي اجنلرتا بلغت )15( اإ�صبوعًا، ويف الواليات 
 املتح��دة االأمريكي��ة ت��رتاوح ب��ن )15 - 19( اإ�صبوع��ًا، ويف فرن�ص��ا )27( اإ�صبوع��ًا، ويف جامع��ة ي��ورك بكندا
)5 - 6( �صه��ور، ح�ص��ب امل�صتويات والربامج التعليمي��ة خالل �صنوات الدرا�صة، اأم��ا يف ال�صن فتخ�ص�س ال�صنة 
اخلام�ص��ة بالكام��ل، ويف الوطن العرب��ي فقد تراوحت ال�صاع��ات املخ�ص�صة للرتبية العملية م��ا بن )4 - 19( 
�صاع��ة. وق��د اق��رتح عم��داء واأ�صاتذة كلي��ات الرتبي��ة يف اخلليج اأن يك��ون احل��د االأدنى )6( �صاع��ات واحلد 

االأق�صى )12( �صاعة )االأمري، 2008(. 
نظام الرتبية العملية يف اجلمهورية اليمنية:

وت�صع��ى اجلامع��ات اليمني��ة ممثلة بكلي��ات الرتبية اإىل اإع��داد الك��وادر التعليمية وتدري�صها م��ن خالل بذل 
اجله��ود احلثيث��ة لتح�صن برامج اإع��داد املعلمن وتطويرها، وتهدف تلك الربام��ج اإىل بناء �صخ�صية املعلم يف 
اجلوان��ب الثالثة )التخ�ص�س العلمي، والثقافة العامة، واالإع��داد الرتبوي واملهني(. وتتكون عملية االإعداد 
من متازج وتفاعل هذه املجاالت التي تنظم ب�صكل متكامل )االأمري، 2008؛ حمادنة، 2014(. ويت�صمن االإعداد 
يف اجلان��ب املهن��ي للمعل��م �صقن: نظري وعمل��ي، ويتمثل ال�صق النظ��ري يف جمموعة من املق��ررات التي ت�صمل 
اأ�ص�ص��ا ونظري��ات تت�صل بعمليتي التعل��م والتعليم، اأما ال�ص��ق العملي في�صمل الرتبية العملي��ة وهي التي تعطي 
الفر�صة احلقيقية الإك�صاب الطلبة )املعلمن( الكفايات االأدائية واملهارات الفعلية للتدري�س، وذلك من خالل 
معاي�ص��ة الطلب��ة )املعلمن( للواقع التعليم��ي معاي�صة كاملة، تكفل له��م اإمكانية التدري��ب العملي الواقعي يف 

املهام والوظائف التي ينتظر منهم القيام بها كمدر�صن فيما بعد )كلية الرتبية اأرحب، 2007(.
وي�صم��ل برنام��ج كلي��ة الرتبي��ة يف اجلامع��ات اليمني��ة عل��ى مق��رر الرتبي��ة العملي��ة )1( و )2(، ويهدف اإىل 
اإك�ص��اب الطال��ب )املعل��م( االأ�ص��ول والقواعد الت��ي ت�صتند اإليه��ا مهنة التعلي��م، وتنق�صم اإىل ق�صم��ن: الق�صم 
النظ��ري ويه��دف اإىل اإك�ص��اب الطال��ب )املعل��م( خ��ربات يف املج��االت الرتبوية، والق�ص��م العمل��ي ويهدف اإىل 
التدري��ب عل��ى مه��ارات التدري�س وم��ا يتعلق به��ا يف امل�صتوى التطبيق��ي، ويتمث��ل يف برنامج الرتبي��ة العملية، 
 ال��ذي ب��دوره ينق�صم اإىل برنامج نظري وعملي، يخ�ص�س لكل منهم��ا �صاعتان �صمن متطلبات الكلية االإجبارية

)البعداين، 2005، 3؛ دند�س واالأمري، 2010؛ كلية الرتبية اأرحب، 2007(. 
الدراسات السابقة:

تناول��ت العدي��د م��ن الدرا�ص��ات ال�صابق��ة عملية تق��ومي برنامج الرتبي��ة العملي��ة يف موؤ�ص�ص��ات التعليم 
Zahorik الع��ايل، �صواء على امل�صتوى املحلي اأو امل�صتوى العربي، اأو امل�صتوى الدويل، من تلك الدرا�صات درا�صة
ا)1988( الت��ي رك��زت عل��ى كيفي��ة م�صاهدة امل�صرف��ن ومالحظته��م ومناق�صتهم للط��الب )املعلم��ن( يف اأثناء 

التدري��ب املي��داين، وخل�صت الدرا�صة اإىل اأن هن��اك طرقًا متعددة لالإ�صراف، ميك��ن دجمها حتت ثالثة مناذج 
اأو اجتاه��ات كم��ا ياأتي: اأ�صلوب يركز على ال�صلوك، اإذ يقوم امل�صرف باأح��د اأربعة اأدوار جتاه الطالب )املعلم(، 
فهو اإما اأن يقوم بدور الباحث، اأو بدور العامل املتفهم، اأو دور النا�صح، اأو دور الناقد. واأ�صلوب يركز على تف�صري 
االأفكار، ويكون دور امل�صرف اإ�صالحيًا، حيث يحلل عمل الطالب )املعلم( ويناق�صه فيه، وير�صده اإىل املمار�صات 
ال�صحيح��ة، واالبتع��اد عن املمار�صات اخلاطئة. واأ�صل��وب داعم، ويكون دور امل�صرف اإما معاجل��ًا، اأو معار�صًا، اأو 

م�صتق�صيًا، لعمل الطالب )املعلم(، واإعداده االإعداد االأف�صل، مبا يتنا�صب ومتغريات الع�صر الذي يعي�س فيه.
وهدفت درا�صة �صاهن )2007( اإىل تقومي برنامج الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر 
الطلب��ة )املعلم��ن(. ومتثلت عنية الدرا�صة بعينة ع�صوائية من الطلب��ة )املعلمن( بلغ عددها )389( طالبا. 
ولتحقي��ق ه��دف الدرا�صة مت تطوير ا�صتبان��ة مكونة من )63( فقرة موزعة عل��ى اأربعة جماالت هي: اأهداف 
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الربنام��ج، وخطوات��ه، واأداور اإدارة املدر�ص��ة، واأدوار املعلم املتع��اون. واأظهرت نتائج الدرا�ص��ة اأنه وبالرغم اأن 
برنام��ج الرتبي��ة العملي��ة يف جامعة القد�س املفتوحة يعاين من بع�س نق��اط ال�صعف التي توزعت على حماور 
اال�صتبي��ان االأربع��ة، اإال اأن��ه وب�ص��كل ع��ام يع��د فع��اال وناجحا، حي��ث ح�صل على تقدي��رات عالي��ة بناء على 

ا�صتجابات اأفراد العينة. 
وك�صف��ت درا�ص��ة Pinderا)2008( ما يتعمل��ه الطلبة )املعلمون( من خالل برنامج الرتبي��ة العملية. ولتنفيذ 
الدرا�ص��ة تط��وع 12 فردا من الطلبة )املعلمن( الذين مت مقابلتهم ب�صكل �صبه منظم قبل وبعد تطبيق برنامج 
الرتبية العملية، كما مت حتليل وثائق الطلبة )املعلمن( خالل فرتة التدريب العملي. واأ�صارت النتائج اإىل اأن 
الطلب��ة )املعلمن( تعلموا مه��ارات ومعارف متعددة، مثل اإدارة ال�صلوك، والتخطي��ط للدرو�س، وكيفية تقدمي 
املناه��ج الدرا�صية. ومن املهارات التي تعلمها الطلبة )املعلمون( مهارة املحاولة واخلطاأ، واأ�صلوب حل امل�صكالت، 
وعم��ل ارتباط��ات م��ع املفاهم ال�صابقة. وب�ص��كل عام اأظهرت النتائ��ج اأن الطلبة يختلف��ون يف اختيار االأ�صلوب 
االأف�ص��ل بالن�صب��ة لتعلمهم، فمنهم من يف�صل التعلم من خالل املالحظة وامل�صاهدة، ومنهم من يف�صل التعلم من 

خالل التجريب العملي. 
وح��اول املطل��ق )2010( بيان اأهمي��ة برنامج الرتبية العملي��ة يف اإعداد الطالب )املعلم( ملهن��ة امل�صتقبل، ويف 
الدرا�ص��ة ير�صد الباح��ث اآراء امل�صرفن الرتبوين، وكذلك اآراء الطلب��ة الدار�صن يف ال�صنة الرابعة تخ�ص�س 
معلم �صف يف كلية الرتبية بجامعة دم�صق، ويحاول الباحث بيان اأوجه القوة وال�صعف يف هذه الربامج، وبيان 
واق��ع تطبي��ق برامج الرتبية العملية يف املدار���س، وحتديد ال�صعوبات التي قد تواج��ه عملية التطبيق. وقد 
تو�ص��ل البح��ث اإىل العديد من النتائج املفيدة املتعلقة بال�صعوبات التي تواجه عملية تطبيق برنامج الرتبية 
العملي��ة يف املي��دان �ص��واء ال�صعوب��ات املتعلقة بالربنام��ج نف�صه اأو املتعلق��ة بالطالب اأو امل�صرف ال��خ، ثم انتهى 
الباح��ث اإىل عر���س جمموعة من املقرتح��ات التي يراها منا�صب��ة لتطوير م�صتوى الرتبي��ة العملية يف كليات 

الرتبية.
وه��دف كل م��ن Saadi وSaeedا)2010( يف درا�صتهم��ا اإىل معرف��ة ت�ص��ورات الطلبة(املعلم��ن( ومدي��ري 
املدار���س ح��ول �صمان جودة برنامج اإعداد معلم الرتبية االبتدائي��ة يف والية بنجاب الهندية. ومتثلت عينة 
الدرا�ص��ة بعين��ة ع�صوائي��ة م��ن املديرين واملعلم��ن والطلبة، بل��غ عدده��م )458(. ولتحقيق ه��دف الدرا�صة 
ا�صتخ��دم الباحثان ا�صتبانت��ن ومقابالت مع مديري ومديرات املدار�س، واأظه��رت النتائج اأن اأ�صلوب املحا�صرة 
هو االأ�صلوب ال�صائد يف عملية التدري�س، واأن هناك نق�صا يف اأع�صاء هيئة التدري�س املوؤهلن، و نق�صا يف املرافق 

االأ�صا�صية يف بيئة التعليم.
ويف اجلامع��ات الباك�صتاني��ة احلكومية هدفت درا�ص��ة Dilshad وIqbalا)2010( اإىل تق��ومي برنامج اإعداد 
املعلم��ن يف كلي��ات الرتبية، م��ن حيث ا�صتمالها ملوؤ�صرات اجل��ودة. ومتثلت عينة الدرا�ص��ة بعينة ع�صوائية من 
الطلب��ة والطالب��ات بل��غ عدده��ا )372(. ولتحقي��ق ه��دف الدرا�ص��ة اتبع الباح��ث املنهج امل�صح��ي، حيث طور 
ا�صتبيان��ا مكون��ا من )30( فقرة. واأظهرت النتائ��ج اأن برنامج الرتبية العملية يف كلي��ات الرتبية يف اجلامعات 

الباك�صتانية احلكومية يعك�س موؤ�صرات اجلودة بدرجة متو�صطة. 
وه��دف اله�ص��ي )2012( يف درا�صته اإىل حتديد درجة توافر معايري ومب��ادئ اجلودة ال�صاملة،يف برامج اإعداد 
املعل��م الت��ي تنفذه��ا كليات الرتبي��ة يف اجلامعات العامل��ة بقطاع غزة م��ن وجهة نظر الطلب��ة. ومتثلت عينة 
الدرا�صة باختيار عينية ع�صوائية من جمتمع الدرا�صة، وبلغ عدد اأفراد العينة )546( طالبا وطالبة. واتبع 
الباحثاملنه��ج الو�صفي التحليلي جلمع البيان��ات، م�صتخدما ا�صتبانة مكونة من )90( فقرة، موزعة على ع�صرة 
جماالت هي: اأهداف الربنامج، و�صيا�صات القبول وممار�صاته، وهيكلية الربنامج، واأداء اأع�صاء هيئة التدري�س، 
وامل��وارد املادي��ة، وحمت��وى املق��ررات الدرا�صي��ة، واأ�صالي��ب التعل��م والتعلي��م، والتقيي��م، والتدري��ب امليداين، 
والطلب��ة اخلريج��ون. واأظه��رت النتائج اأن اأه��داف الربامج غري وا�صح��ة، واأن حمتوى املق��ررات الدرا�صية ال 
يلبي االحتياجات املعرفية املعا�صرة يف املجالن الرتبوي والتخ�ص�صي، اإ�صافة اإىل اأن اأ�صاليب التعلم تقليدية 
تعتم��د عل��ى املحا�ص��رة فقط، وب�ص��كل عام اأظهرت النتائ��ج اأن درجة توف��ر معايري اجل��ودة ال�صاملة يف برامج 

اإعداد املعلم جاءت متو�صطة.
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ورك��ز الرحم��ي )2013( يف درا�صته على معايري وكالة �صمان اجلودة يف تقييم برامج اإعداد املعلمن يف جامعة 
بريزي��ت. ومتثل��ت عين��ة البح��ث يف )50( طالب��ا وطالبة م��ن طلب��ة ال�صنتن الثاني��ة والثالث��ة مت اختيارهم 
ع�صوائيًا. ولتحقيق هدف الدرا�صة مت ا�صتخدام املنهج الو�صفي امل�صحي، با�صتخدام ا�صتبانة موزعة على اأربعة 
جم��االت هي: خمرج��ات التعلم املق�صودة، وحمتوى اخلطة االأكادميية، والتقيي��م املتبع، وجود فر�س التعلم. 
واأظه��رت نتائ��ج الدرا�ص��ة اأن تقييم برام��ج اإعداد املعلم��ن يف جامعة بريزيت بن��اء على معاي��ري وكالة �صمان 

اجلودة الربيطانية جاء متو�صطا.
وقام��ت عي��اد )2013( بتطوي��ر ا�صتبانة تت�صم��ن معايري تقومي برنام��ج الرتبية العملية، به��دف ا�صتخدامها 
يف تق��ومي برنام��ج الرتبي��ة العملية يف جامع��ة موؤتة من وجه��ة نظر الطلب��ة. ومتثلت العين��ة باختيار عينة 
ع�صوائية من طلبة معلمي ال�صف اخلريجن. واأ�صارت النتائج اأن برنامج كلية الرتبية املطبق يف جامعة موؤتة 
ح�صل على درجة فاعلية متو�صطة ب�صكل عام. وجاء جمال امل�صرف الرتبوي باملرتبة االأوىل وبدرجة فاعلية 
مرتفعة، بينما جاء جمال املدر�صة املتعاونة يف املرتبة االأخرية وبدرجة فاعلية �صعيفة. كما اأظهرت النتائج 
ع��دم وجود ف��روق دالة اإح�صائيا تعزى ملتغري اجلن���س، اإال اأن هناك فروقا دال��ة اإح�صائًيا تعزى ملتغري املعدل 

الرتاكمي ل�صالح فئة املمتاز. 
وه��دف دح��الن )2013( اإىل تقيي��م برنامج اإعداد معل��م اللغة العربي��ة بكلية الرتبية جامع��ة االأق�صى، من 
خ��الل درج��ة تواف��ر معايري اجلودة من وجهة نظ��ر اأع�صاء هيئ��ة التدري�س. ومتثلت عين��ة الدرا�صة ب� )60( 
ع�صو هيئة تدري�س، مت اختيارهم ع�صوائًيا. ولتحقيق هدف الدرا�صة قام الباحث بتطوير ا�صتبانة مكونة من 
)90( فقرة موزعة على خم�صة جماالت هي: جودة اأهداف برنامج اإعداد معلم اللغة العربية، جودة االإعداد 
التخ�ص�ص��ي، جودة االإعداد الرتبوي، جودة الرتبية العملية، جودة اإدارة الق�صم والكلية. وا�صتخدم الباحث 
املنه��ج الو�صفي التحليلي، وبتوزيع اال�صتبانة وجمع البيان��ات وحتليلها تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن برنامج اإعداد 
معلم اللغة العربية يف كلية الرتبية يف جامعة االأق�صى يعك�س معايري اجلودة ال�صاملة بدرجة كبرية وبن�صبة 
مئوي��ة بلغ��ت )61.8%(. كما اأظهرت النتائ��ج اأن متغريات الدرا�صة )التفرغ، املوؤه��ل العلمي، �صنوات اخلربة( 

لي�س لها تاأثري معنوي يف النتائج. 
ويف نف���س ال�صي��اق ق��ام حمادن��ة )2014( بدرا�صة درج��ة توفر معايري �صم��ان اجلودة يف برنام��ج اإعداد معلم 
الرتبية االبتدائية يف جامعة الريموك من وجهة نظر الطلبة املتوقع تخرجهم. و�صملت عينة الدرا�صة جميع 
الطلب��ة املتوقع تخرجهم يف ق�ص��م الرتبية االإبتدائية يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك الذين بلغ عددهم 
)105( طالب وطالبات. ولتحقيق هدف الدرا�صة قام الباحث بتطوير اأداة مكونة من )59( فقرة، مت توزيعها 
عل��ى �صتة جماالت هي: اأه��داف الربنامج، واملنهاج، وطرائق التدري�س، وتقومي الطلبة، واملرافق والتجهيزات، 
والرتبي��ة العملي��ة. واأ�ص��ارت النتائ��ج اأن برنام��ج اإعداد معل��م الرتبية العملي��ة يعك�س معايري �صم��ان اجلودة 
بدرجة متو�صطة ومبتو�صط ح�صابي )3.17(. كما اأظهرت النتائج اأن هناك فروقا ذات داللة اإح�صائية تعزى 

ملتغري املعدل الرتاكمي ول�صالح )جيد جًدا( فاأعلى. 
وا�صتم��رارا لتقومي برامج اإع��داد املعلم وفق مفهوم اجلودة ال�صاملة جاءت درا�صة عو�س )2015( لتك�صف عن 
درجة مراعاة برنامج اإعداد معلم التكنولوجيا يف كلية الرتبية بجامعة االأق�صى بغزة ملعايري اجلودة ال�صاملة 
من وجهة نظر الطلبة. ولتحقيق هدف الدرا�صة قام الباحث بتطوير اأداتن، االأوىل عبارة ا�صتبانة مكونة من 
)54( معيارا من معايري اجلودة ال�صاملة�، مت توزيعها على عنية ع�صوائية من الطلبة بلغ عددهم )46( طالبا 
وطالب��ة. ومتثل��ت االأداة الثانية با�صتمارة مقابلة حول معايري اجل��ودة ال�صاملة مت اإجراء املقابلة من خاللها 
م��ع رئي���س برنامج التكنولوجي��ا يف كلية الرتبي��ة بجامعة االأق�صى بغ��زة. وبتحليل البيان��ات التي مت جمعها 
م��ن املقابل��ة وجد اأن برنامج اإعداد معل��م التكنولوجيا يف كلية الرتبية بجامعة االأق�ص��ى يعك�س )70( معيارا 
بدرجة متو�صطة، و11 معيارا بدرجة �صعيفة. كما تو�صلت نتائج الدرا�صة اإىل اأن درجة توافر معايري اجلودة 
ال�صامل��ة يف برنام��ج اإعداد معلم التكنولوجيا م��ن وجهة نظر الطلبة جاءت مرتبة كم��ا يلي: )معايري طرائق 
التدري���س يف الربنام��ج(، )معايري اأع�صاء هيئة التدري���س يف الربنامج(، )معايري االإع��داد االأكادميي، واملهني، 
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والرتب��وي، والثق��ايف يف الربنامج(، )معيار الرتبية العملية(، )معيار املكتبة وم�ص��ادر املعلومات(، واأخريا جاء 
جمال )االأبنية واملن�صاآت التعليمية(. 

وهدف��ت درا�ص��ة Merçا)2015( ملعرفة درجة ر�صا الطلبة )املعلمن( ع��ن طريقة قيا�س اأدائهم التدري�صي يف 
جم��ال الرتبية العملية. ولتحقيق هدف الدرا�صة مت تطوي��ر ا�صتبيان ال�صتطالع اآراء الطلبة )املعلمن( حول 
ال�صيا�صات واملكونات امل�صتخدمة لقيا�س ادائهم التدري�صي يف م�صاقن من م�صاقات الرتبية العملية يف يف برنامج 
 Anadolu University English Language( تدري��ب معلم��ي اللغة االإجنليزي��ة يف جامع��ة االأنا�ص��ول
Teacher Traning Program( . وق��د اج��اب عل��ى اال�صتبي��ان 117 طالب��ا مت مقابل��ة 12 منه��م لدع��م 
النتائ��ج الكمي��ة. واأظهرت نتائج التحليالت اأن غالبية الطالب را�صون ع��ن درجاتهم يف التدري�س العملي، كما 
اأظهرت النتائج اأن الطلبة )املعلمن( يرون اأن معايري القيا�س فعالة لتقييم اأدائهم، مثل التخطيط واالإعداد، 
والتنظي��م الع��ام، والتقييم من قب��ل امل�صرفن اجلامعين، ومن قب��ل املعلمن املتعاونن، كما اأظه��رت النتائج اأن 
تقيي��م االأقران كان اأقل فعالية. واأعط��ت الدرا�صة بع�س االقرتاحات مل�صريف اجلامع��ات، واملعلمن املتعاونن، 

ومعلمي الطالب، وجميع االأطراف االأخرى التي لها عالقة بالتدري�س العملي. 
وهدف��ت درا�ص��ة Al-Momaniا)2016( اإىل التع��ّرف عل��ى التحدي��ات العملي��ة يف كلية الرتبي��ة يف جامعة 
جنران، من وجهة نظر امل�صرفن، و الطلبة )املعلمن(. ولتحقيق هذا الهدف مت تطوير ا�صتبانتن وفقا ملقيا�س 
ليك��رت، االأوىل للطلب��ة )املعلم��ن(، وتت�صم��ن خم�ص��ة حم��اور، مت تطبيقها عل��ى عينة م��ن )71( طالبا، ممن 
ح�ص��روا التدري��ب العملي يف التخ�ص�ص��ات االأكادميية املختلف��ة لع��ام 2014 /2015، مت اختيارهم ع�صوائيا، 
واالأخ��رى للم�صرف��ن وتت�صم��ن اأربع��ة حم��اور مت تطبيقه��ا على ثماني��ة ع�صر م�صرًف��ا من العامل��ن يف جامعة 
جن��ران. واأظه��رت النتائج ع��ددا من الق�صايا التي متثل حتدي��ا للرتبية العملية يف كلي��ات الرتبية، من وجهة 
نظر الطلبة )املعلمن( متثلت يف: ازدحام الطلبة يف الف�صول الدرا�صية، وعدم توفر التكنولوجيات التعليمية 
املتقدم��ة، وزي��ادة عدد الطلبة )املعلمن( من نف�س التخ�ص�س، ويف نف�س املدر�صة املتعاونة، واالإ�صراف، وحتمل 

العمل االإداري. 
اأم��ا امل�صرف��ون ف��ريون اأن التحديات التي تواجه الرتبي��ة العملية هي: ا�صتخدام م�ص��ادر خارجية للمعلومات، 
�صع��ف ا�صتخ��دام الو�صائ��ل التعليمية، �ص��وء معامل��ة اإدارة املدر�صة، ال�صع��ور بالعزلة، فهم حم��دود للمو�صوع، 
�صعوب��ة املناهج الدرا�صية، عدم كفاية فرتة التدريب، و�صع��ف اإمكانيات املدر�صة، و�صعف التعاون بن الطالب 
واملدر�ص��ة، افتقار الطلبة )املعلمن( لل�صخ�صية القيادية، عدم فعالية م�صاركة الطلبة )املعلمن( يف االأن�صطة 
الالمنهجي��ة، اخل��وف من التدري���س، افتقار الطلب��ة )املعلمن( مله��ارات التوا�صل، �صعف الرب��ط بن النظرية 

والتطبيق، والتطبيق العملي يف املخترب. 
واقرتحت الدرا�صة بع�س التو�صيات مبا يف ذلك احلاجة اإىل التطوير امل�صتمر لربنامج الرتبية العملية، وعقد 

ور�س عمل للطالب )املعلمن( اأثناء التدريب، وكذلك التن�صيق مع خمتلف االأطراف املعنية.
وعل��ى امل�صتوى املحلي هدف��ت درا�صة البعداين )2005( اإىل تق�صى اأراء اأع�ص��اء هيئة التدري�س والطلبة على 
حد �صواء حول فاعلية برنامج الرتبية العملية يف كلية الرتبية جامعة �صنعاء. ولتحقيق هدف الدرا�صة قامت 
الباحثة بتطوير ا�صتبانة تت�صمن جمموعة من املعايري يتم وفقها بناء برنامج الرتبية العملية. و�صملت عينة 
الدرا�صة جميع اأع�صاء هيئة التدري�س املعنين باالإ�صراف على الرتبية العملية يف جميع االأق�صام االأكادميية 
العامل��ة يف الكلي��ة وبل��غ عددهم )66( ع�ص��و هيئة تدري�س، كم��ا ت�صمنت عينة الدرا�صة عين��ة ع�صوائية من 
طلبة امل�صتوى الرابع الذين قاموا بالتطبيق امليداين وبلغ عددهم )579(. واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن برنامج 
الرتبي��ة العملي��ة يعك�س املعاي��ري املو�صوف��ة يف اأداة الدرا�صة بدرجة �صعيف��ة. كما اأظه��رت النتائج اأن هناك 
فروقا دالة اإح�صائيا بن متو�صطات درجات االأ�صاتذة والطلبة ل�صالح الطلبة يف حموري التخطيط والتنفيذ، 
ا اأن هناك فروقا ذات داللة  بينما التوجد فروق ذات داللة اإح�صائية يف حمور التقومي. واأظهرت النتائج اأي�صً
اإح�صائي��ة ب��ن متو�صطات درجات الطلبة تعزى ملتغ��ري التخ�ص�س يف جمال التنفيذ فق��ط ل�صالح التخ�ص�صات 

العلمية، وبينما ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية يف حموري التخطيط، والتقومي. 
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ورك��ز حمم��د )2006( يف درا�صت��ه لربنامج الرتبية العملية يف م��ادة الرتبية البدني��ة يف اجلمهورية اليمنية 
على درا�صة املعوقات وامل�صاكل التي قد تواجه الطالب )املعلم( اأثناء عملية التطبيق. و�صملت عينة الدرا�صة 
امل�صرف��ن وعين��ة ع�صوائي��ة م��ن الطلبة. ولتحقي��ق هدف الدرا�ص��ة قام الباح��ث بتطوير ا�صتبي��ان حدد فيه 
جمموع��ة من املعوقات بناء على �صتة حماور هي: االإمكانيات املادية، واالإدارة املدر�صية، واملدر�س، والتالميذ، 
واالإع��داد، واالإ�ص��راف. واأ�ص��ارت نتائج الدرا�ص��ة اأن جميع معوقات الرتبي��ة العملية الت��ي مت �صمينها يف اأداة 
الدرا�ص��ة هي معوقات حقيقية. كما اأ�صارت نتائ��ج الدرا�صة اإىل وجود فروق معنوية يف جميع حماور املعوقات 
تع��زى للمتغ��ري امل��كاين للموؤ�ص�صات الرتبوي��ة املعنية بالدرا�ص��ة، با�صتثناء حمور التالمي��ذ واملدر�صة، حيث مل 
تظه��ر اأي��ة فروق معنوي��ة بن اإجاب��ات اأفراد العني��ة. كما اأ�ص��ارت نتائج الدرا�ص��ة اإىل وجود ف��روق معنوية 
تعزى ملتغري )امل�صرفن و الطلبة )املعلمن(( تركزت تلك الفروق يف معوقات حمور االإ�صراف والتقومي وحمور 

برنامج االإعداد. 
وهدف��ت درا�ص��ة االأمري )2008( اإىل تق��ومي برنامج اإعداد معلم الريا�صيات بكلي��ة الرتبية يف جامعة �صنعاء 
يف �ص��وء معاي��ري اجل��ودة ال�صاملة. وتكون��ت عينة الدرا�صة من ث��الث فئات: فئة اخلرباء بق�ص��م الريا�صيات، 
فئ��ة اخل��رباء يف االأق�صام الرتبوية، وفئ��ة الطلبة امل�صتوى الرابع يف ق�صم الريا�صي��ات. ومت ا�صتخدام اأداتن 
جلم��ع البيان��ات هما بطاقة التحليل واال�صتبي��ان ت�صمنتا �صبعة حماور هي: جودة نظ��ام القبول يف الربنامج، 
جودة نظام االإعداد ون�صب مكوناته، جودة االأهداف، جودة االإعداد االأكادميي، جودة االإعداد املهني، وجودة 
التق��ومي. وتو�صلت الدرا�ص��ة لعدد من النتائج اأبرزها وجود �صعف كبري يف جمموعة من جماالت االأداة متثلت 
يف: نظ��ام القب��ول يف برنام��ج اإعداد معلم الريا�صيات، نظ��ام االإعداد ون�صب مكونات��ه، ويف برنامج اإعداد معلم 
الريا�صي��ات م��ن حيث االأهداف، ويرج��ع ذلك اإىل خلو الربنام��ج من االأهداف املكتوب��ة واملحددة، وخمرجات 
التعل��م املق�ص��ودة. كم��ا اأظهرت النتائج اختالف��ا بن عينة الدرا�ص��ة حول مدى حتقق معايري ج��ودة االإعداد 
االأكادميي، حيث جاءت تقديرات اخلرباء ملدى حتقق معايري جودة االإعداد االأكادميي باحلد االأدنى املقبول، 
يف ح��ن ج��اءت تقديرات الطلبة ملدى حتقق معاي��ري جودة االإعداد االأكادميي �صعيف��ة. وهناك اختالف بن 
جمموع��ة الدرا�ص��ة حول مدى حتقق معايري ج��ودة االإعداد املهني، . واأ�صارت النتائ��ج اإىل وجود اإختالف بن 
جمموع��ة الدرا�ص��ة حول مدى حتقق معايري ج��ودة التقومي يف الربنامج، فقد ج��اءت تقديرات اخلرباء ملدى 
حتق��ق معاي��ري جودة التق��ومي باملتو�صطة يف حن جاءت تقدي��رات الطلبة ملدى حتقق معاي��ري جودة التقومي 

�صعيفة. 
وهدف��ت درا�ص��ة ال�صب��ع واآخ��رون )2010( اإىل تق��ومي برنام��ج اإع��داد معلم اللغ��ة العربية يف كلي��ة الرتبية 
بجامع��ة �صنعاء يف �صوء معايري اجلودة ال�صاملة. اتبعت الدرا�صة املنهج الو�صفي . وقد تكونت عينة الدرا�صة 
من )71( طالبا وطالبة يف ق�صم اللغة العربية . ولتحقيق هدف الدرا�صة ا�صتخدم الباحثون ا�صتبانة موزعة 
على �صبعة جماالت هي: االإعداد االأكادميي، واملهني، والثقايف، والرتبية العملية، وطرائق التدري�س، واأع�صاء 
هيئ��ة التدري���س، واملوظفون، والتجهيزات املادية، واملكتبة وم�صادر املعلوم��ات. وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن 
تق��ومي برنام��ج اإعداد معلم اللغ��ة العربية يف كلية الرتبي��ة بجامعة �صنعاء يف �صوء معاي��ري اجلودة ال�صاملة 

جاء متو�صطا.
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التعليق على الدراسات السابقة:
م��ن خالل ا�صتعرا���س الدرا�صات ال�صابقة ميك��ن مالحظة اأنها تباين��ت يف اأهدافه��ا واإجراءاتها واأدواتها 
وعينته��ا والنتائ��ج التي تو�صلت اإليها. فبع�س تلك الدرا�ص��ات ا�صتخدمت املنهج الكمي، والبع�س ا�صتخدم املنهج 
الكيف��ي، واعتمد عل��ى مقابلة عينة الدرا�صة ملعرف��ة اإدراكهم ووجهة نظرهم حول برنام��ج الرتبية العملية، 
والبع���س االأخر ا�صتخدم املنهج الكمي ثم �صتخ��دم املنهج الكيفي دعما لنتائج الدرا�صة. وبع�س تلك الدرا�صات 
رك��زت عل��ى درا�صة املعوقات وامل�صاكل التي قد تواجه الطالب )املعل��م( اأثناء تنفيذ ح�ص�س الرتبية العملية، 
بينم��ا البع���س منه��ا ركز على امله��ارات واملع��ارف التي ميك��ن اأن يتعلمه��ا الطالب )املعل��م( من برنام��ج الرتبية 
العملي��ة. وب�صكل عام اتفقت نتائ��ج الدرا�صات ال�صابقة على اأهمية برنامج الرتبية العملية يف اإك�صاب الطالب 
)املعلم( املهارات واملعارف ال�صرورية التي متكنه يف امل�صتقبل من االنخراط يف عملية التدري�س بثقة واقتدار. 
وفيم��ا يتعل��ق با�صتف��ادة البح��ث احل��ايل م��ن الدرا�ص��ات ال�صابق��ة ميك��ن اأن نق��ول اإن البحث احل��ايل ا�صتفاد 
م��ن الدرا�ص��ات ال�صابقة يف التع��رف على مناهج خمتلف��ة يف اإعداد بع���س اجلوانب املتعلقة باالإط��ار النظري، 
واالإ�صتف��ادة م��ن اال�صتبيانات امل�صتخدم��ة يف اإعداد وبن��اء اأداة البحث احلايل، كما �صاع��دت نتائج الدرا�صات 

ال�صابقة يف تف�صري بع�س نتائج الدرا�صة احلالية.
وما مييز الدرا�صة احلالية عن الدرا�صات ال�صابقة اأنها حاولت تقييم درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية يف 
كلية الرتبية اأرحب يف جامعة �صنعاء من منظور الطلبة اأنف�صهم، ومن خالل اأربعة جماالت )امل�صرف الرتبوي، 
املعل��م املتع��اون، املدر�ص��ة املتعاونة، والكفاي��ات التعليمية(، الأن هذه املج��االت االأربعة متثل مكون��ات اأ�صا�صية 
لربنام��ج الرتبية العملية، وبت�صاف��ر هذه املجاالت وتكاملها ميكن حتقيق تدريب عملي �صامل ومتكامل للطالب 

)املعلم( يف جمال الرتبية العملية. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�صة: 
تعتمد الدرا�صة احلالية املنهج الو�صفي التحلي���لي وذلك للوقوف على الواقع الراهن ل����درجة فاعلية برنامج 
كلي��ة الرتبي��ة العملي��ة الذي تقدم��ه كلية الرتبي��ة اأرحب يف جامع��ة �صنعاء م��ن وجهة نظر طلب��ة االأق�صام 

العلمية يف امل�صتوى الرابع. 
جمتمع الدرا�صة وعينته: 

�صم��ل جمتم��ع الدرا�صة جميع طلبة امل�صتوى الرابع املطبقن لربنامج الرتبي��ة العملية بكلية الرتبي�ة اأرحب- 
ج�امع��ة �صنع�اءللع��ام اجلامع��ي )2016 /2017( والبالغ عدده��م )160( طالبًا وطالب��ة يف االأق�صام العملية 
)فيزي��اء – كيمي��اء – ريا�صي��ات(، وح��وايل )276( طالب��ًا وطالب��ة يف االأق�ص��ام االإن�صانية )الق��راآن الكرمي 

وعلومه – درا�صات عربية – لغة اإجنليزية – تاريخ – جغرافيا(، كما يف اجلدول )1(:
جدول )1(: جمتمع وعينة الدرا�شة من طلبة امل�شتوى الرابع الدار�شني بكلية الرتبية اأرحب للعام اجلامعي 2016 /2017 

موزعني ح�شب التخ�ش�ص )اأق�شام علمية – اأق�شام اإن�شانية(

%عددالطالب والطالباتالق�صم العينة بن�صبة 15 
16024الأق�شام العلمية

27642الأق�شام الإن�شانية

43666العدد الكلي

ومتثل��ت عين��ة الدرا�صة باختي��ار عينة ع�صوائية طبقية م��ن طلبة امل�صتوى الرابع املطبق��ن لربنامج الرتبية 
العملي��ة بكلي��ة الرتبي�ة اأرحب – ج�امعة �صنع�اء للعام اجلامعي )2016/ 2017(. فكما هو مو�صح يف اجلدول 
)1( ف��اإن حج��م جمتم��ع الدرا�ص��ة )436( يعد كب��ريا ن�صبيا، وم��ن ال�صعوبة تطبي��ق الدرا�صة عل��ى كل اأفراد 
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املجتمع، كما اأنه يت�صمن االأق�صام العلمية واالأق�صام االإن�صانية، لذا مت حتديد حجم العينة باختيار ما ن�صبته 
)15 %( م��ن طلب��ة االأق�ص��ام العملية ونف�س الن�صب��ة من طلبة االأق�صام االإن�صاني��ة، بحيث ن�صمن اأن يكون 
حجم العينة ممثال حلجم جمتمع الدرا�صة. وبذلك بلغ عدد اأفراد العينة )66( طالبًا وطالبة. وحن توزيع 
اأداة الدرا�ص��ة مت احل�صور اإىل الكلية، والذهاب اإىل قاع��ات املحا�صرات، وتوزيع االأداة على الطلبة بناء على 

التخ�ص�س والعدد املطلوب.
اأداة الدرا�صة: 

لتحقي��ق هدف الدا�صة احلالية مت تطوي��ر ا�صتبانة مكونة من )61( فقرة، موزعة يف اأربعة جماالت )امل�صرف 
الرتب��وي، املعلم املتع��اون، املدر�صة املتعاونة، والكفايات التعليمية( وقد مت تطوير اال�صتبانة باتباع اخلطوات 

االآتية: 
االإطالع على البحوث والدرا�صات ال�صابقة، واالأدبيات الرتبوية املتخ�ص�صة يف جمال الرتبية العملية.  –
طرح �صوؤال مفتوح لبع�س املخت�صن )8 خمت�صن( العاملن جمال الرتبية العملية يف اجلامعات اليمنية،   –
واجلامع��ات املاليزية، ومن املعلمن العاملن يف املدار���س، وتركز ال�صوؤال حول االأ�ص�س واملعايري التي ميكن 

وفقها احلكم على درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية املقدم يف كليات الرتبية.
اإع��داد قائم��ة باملعايري الت��ي ميكن وفقها احلكم على درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية من خالل   –
حتلي��ل االأدبي��ات ذات العالق��ة، وحتلي��ل اإجاب��ات املخت�ص��ن العامل��ن يف اجلامعة واملعلم��ن العاملن يف 

املدار�س احلكومية.
تكونت اال�صتبانه يف �صورتها االأولية على )112( فقرة مت توزيعها يف اأربعة جماالت )امل�صرف الرتبوي،   –

املعلم املتعاون، املدر�صة املتعاونة، الكفايات التعليمية(.
مت عر���س اال�صتبان��ة ب�صورته��ا االأولي��ة على جمموعة م��ن املخت�صن العاملن يف جامع��ة �صنعاء )5   –
اأع�ص��اء هيئ��ة تدري���س(، ومت تعدي��ل اال�صتبان��ة وف��ق مالحظاته��م واإع��داد اال�صتبان��ة ب�صورته��ا قبل 
النهائي��ة والت��ي تكونت م��ن )79( فقرة موزع��ة يف املجاالت االأربع��ة، واعتمد مقيا�س ليك��رت اخلما�صي 

لتحديد درجة ا�صتجابة اأفراد العينة.
�صدق االأداة، للتاأكد من �صدق االأداة مت عر�صها ب�صورتها النهائية على جمموع من املخت�صن )5 اأع�صاء   –
هيئة تدري�س(، لتقييم فقرات اال�صتبيان حول ما اإذا كانت �صادقة وتقي�س بالفعل درجة فاعلية برنامج 
الرتبي��ة العملي��ة، ودرج��ة ارتباط كل معي��ار باملجال الذي ينتم��ي اإليه. ومت وفق مالحظ��ات املخت�صن 
اإ�صافة فقرات جديدة، اأوحذفها، اأو تعديلها، كما مت تقومي ال�صحة اللغوية للفقرات و�صالحية املقيا�س 
للتطبي��ق، وبن��اًء على مالحظاته��م ومقرتحاتهم مت التو�ص��ل اإىل ال�صيغة النهائي��ة لال�صتبانة والتي مت 

تطبيقها على عينة الدرا�صة املكونة من )61( فقرة. 
ثبات االأداة، مت ح�صاب االت�صاق الداخلي لالأداة من خالل ا�صتخراج معامل الثبات، با�صتخدام معادلة   –
)كرونب��اخ الف��ا( لتقدير درجة جتان���س فقرات اال�صتبيان م��ع بع�صها البع�س، ومع املج��االت ب�صكل عام، 
ويو�ص��ح اجل��دول )2( اأن معام��الت الثبات ملج��االت اأداة الدرا�صة ول��الأداة ككل كانت عالي��ة، مما يدعم 

الثقة با�صتخدام اال�صتبانة لتحقيق اأهداف الدرا�صة.
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جدول )2(: معاملت ثبات األفا كرونباخ ملجالت اأداة الدرا�شة وللأداة ككل
معامل الثباتعدد الفقراتاملجال

160.76امل�شرف الرتبوي

130.73املعلم املتعاون

160.79 املدر�شة املتعاونة

160.74الكفايات التعليمية

610.74االأداة ككل

طريقة جمع البيانات وحتليلها: 
بع��د تطبي��ق اال�صتبانه على طلبة امل�صت��وى الرابع بكلية الرتبية اأرحب – جامع��ة �صنعاء، مت ترميز واإدخال 
البيان��ات اإىل احلا�ص��ب االآيل با�صتخ��دام الربنامج االإح�صائ��ي للعلوم االجتماعي��ة SPSS، حيث مت ا�صتخدام 
املتو�صط��ات احل�صابي��ة واالنحرافات املعياري��ة لتف�صري البيان��ات، ولتحديد داللة الفروق تبًع��ا ملتغري اجلن�س 
والتخ�ص���س، فق��د مت ا�صتخ��دام اختبار )ت(. ومب��ا اأن االداة )اال�صتبي��ان( مت ت�صميمه وف��ق مقيا�س ليكرت 

اخلما�صي الدرجات فقد مت تف�صري قيمة املتو�صطات كما هو مو�صح يف اجلدول )3(: 
جدول )3(: قيمة املتو�شطات والقرارا املتخذة بناء على كل قيمة

 درجة الفاعليةقيمة املتو�صطة
فعالية مرتفعة جداًاأكرث من )4.20(
فعالية مرتفعة )3.41 – 4.20(
)3.40 - فعالية متو�شطة )2.61 
فعالية منخف�شة) 1.80 – 2.60(
فعالية منخف�شة جداًاأقل من )1.80( 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�صوؤال االأول: ما فاعلية دور م�صرف الرتبية العملية يف اإعداد الطالب )املعلم( من وجهة نظر طلبة امل�صتوى 

الرابع بكلية الرتبية اأرحب للعام اجلامعي 2016 /2017؟ 
جدول )4(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ل�شتجابات اأفراد العينة حول درجة فاعلية امل�شرف الرتبوي يف اإعداد الطالب 

)املعلم( 

 الو�صطالفقرةم
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 تقييم
 الفاعلية

 الرقم
الت�صل�صلي

يظهر امل�صرف الرتبوي ال�صلوكيات التالية:
14مرتفعة3.980.698التعامل مع الطالب )املعلم( باحرتام 1.

3مرتفعة3.800.658متابعة ح�شور وغياب الطلبة )املعلمني(2.

1مرتفعة3.750.647ا�شتخدام منوذج تقييم خا�ص يف الرتبية العملية 3.

اإعطاء الطالب )املعلم( تغذية راجعة حول النتائج املتحققة من 4.
2متو�شطة3.010.785الدر�ص ح�شب خطة الدر�ص التي اأعدها الطالب )املعلم(

12متو�شطة2.970.654تو�شيح الأ�شاليب والطرائق املنا�شبة للإدارة ال�شفية الفاعلة5.

4متو�شطة2.680.785تقبل وجهة نظر الطالب )املعلم( عند مناق�شته 6.
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جدول )4(:يتبع

 الو�صطالفقرةم
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 تقييم
 الفاعلية

 الرقم
الت�صل�صلي

ال�شماح بتبادل اخلربات بني الطلبة )املعلمني( خلل فرتة 7.
6 منخف�شة2.300.759التدريب 

8 منخف�شة2.070.753اإعطاء الطلبة تغذية راجعة حول اأدائهم داخل احل�ش�ص الدرا�شية8.

ال�شماح بالنقا�ص امل�شرتك بني الطلبة وال�شماع لأرائهم حول اأدائهم 9.
9 منخف�شة2.050.798التدري�شي داخل احل�ش�ص

13 منخف�شة2.040.852تعريف الطلبة )املعلمني( با�شرتاتيجيات التقومي احلديثة10.

5 منخف�شة2.030.689مقاطعة الطالب )املعلم( اأثناء عملية التطبيق11.

7 منخف�شة2.030.951ق�شاء وقت كاف مع الطلبة )املعلمني( اأثناء عملية التطبيق12.

مناق�شة امل�شكلت التي يواجهها الطلبة اأثناء فرتة التطبيق 13.
15 منخف�شة2.010.813والعمل على حلها 

تو�شيح ا�شرتاتيجيات التدري�ص اخلا�شة بكل مو�شوع من 14.
10 منخف�شة1.650.658املو�شوعات الدرا�شية

املتابعة امل�شتمرة لدرجة تنفيذ الطلبة )املعلمني( للتوجيهات التي 15.
 منخف�شة1.260.957يبديها خلل الزيارة

11جًدا

 منخف�شة1.050.923الجتماع بالطلبة )املعلمني( ب�شورة منتظمة 16.
16جدا

متو�شطةمتو�شطة2.630.801املتو�صط الكلي للمجال

ي�ص��ري اجل��دول )4( اإىل املتو�صط��ات واالنحراف��ات املعياري��ة املتعلق��ة باإجاب��ات الطلبة حول درج��ة فاعلية 
امل�ص��رف الرتب��وي يف عملية اإع��داد املعلم )الطالب(. وت�ص��ري النتائج اإىل اأن امل�صرف الرتب��وي ب�صكل عام يهتم 
بعملي��ة اإعداد الطالب )املعلم( بدرجة متو�صطة )2.63(، حيث يهتم كثرًيا ببع�س اجلوانب بينما يهمل بع�س 
اجلوان��ب االأخ��رى، حي��ث تراوح متو�ص��ط ا�صتجابات اأفراد العين��ة بن درجة )1.05( وه��ي درجة منخف�صة 

جًدا، ودرجة )3.98( وهي درجة مرتفعة. 
وبالرتكيز على املهام التي ح�صلت على درجة منخف�صة جند اأن معظمها تركز على عمليات االإ�صراف احلقيقية 
للطال��ب )املعل��م( التي تتطلب من امل�صرف املتابع��ة الدقيقة والقريبة جًدا من الطال��ب، واملالحظة امل�صتمرة، 
واإعط��اء التغذي��ة الراجعة مث��ل العبارات التالي��ة: "ال�صماح بتب��ادل اخلربات بن الطلب��ة )املعلمن( خالل 
ف��رتة التدري��ب"، "اإعطاء الطلبة تعذية راجعه ح��ول اأدائهم داخل احل�ص�س الدرا�صي��ة"، "ال�صماح بالنقا�س 
امل�ص��رتك ب��ن الطلبة وال�صماع الأرائهم ح��ول اأدائهم التدري�صي داخل احل�ص���س"، "تعريف الطلبة )املعلمن( 
با�صرتاتيجيات التقومي احلديثة"، "مقاطعة الطالب )املعلم( وب�صكل مفاجئ اأثناء عملية التطبيق"، "ق�صاء 
وق��ت كاف مع الطلب��ة )املعلمن( اأثناء عملية التطبيق"، "مناق�صة امل�صكالت التي يواجهها الطلبة اأثناء فرتة 
التطبيق والعمل على حلها"، "تو�صيح ا�صرتاتيجيات التدري�س اخلا�صة بكل مو�صوع من املو�صوعات الدرا�صية"، 
"املتابع��ة امل�صتم��رة لدرجة تنفيذ الطلبة )املعلمن( للتوجيهات التي يبديها خالل الزيارة"، "االجتماع ب 

الطلبة )املعلمن( ب�صورة منتظمة". 
بينم��ا العب��ارات الت��ي ح�صلت عل��ى متو�صط فاعلية ذي درج��ة مرتفعة فهي تل��ك العب��ارات املرتبطة بعملية 
التق��ومي الظاه��ري للطال��ب )املعلم( والت��ي تهتم باحل�ص��ور والغياب وا�صتخ��دام منوذج للتق��ومي، حيث ت�صري 
املتو�صطات املرتفعة للعبارات التالية:"التعامل مع الطالب )املعلم( باحرتام"، "متابعة ح�صور وغياب الطلبة 
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)املعلم��ن("، "ا�صتخ��دام من��وذج تقييم خا���س يف الرتبية العملي��ة"، "اإعطاء الطالب )املعل��م( تغذية راجعة 
ح��ول النتائ��ج املتحقق��ة من الدر�س ح�ص��ب خطة الدر�س الت��ي اأعدها الطال��ب )املعلم("، "تو�صي��ح االأ�صاليب 

والطرائق لالإدارة ال�صفية الفاعلة"، "تقبل وجهة نظر الطالب )املعلم( عند مناق�صته". 
وميك��ن اال�صتنت��اج من ذل��ك اأن متابعة امل�صرف الرتب��وي للطلبة املعلمن يف امليدان غري كافي��ة، وهذا ما يوؤكده 
ح�صول العبارة التي تقيم وجهة نظر عينة الطالب )املعلم( حول كفاية زيارة امل�صرف الرتبوي، حيث ح�صلت 
العب��ارة عل��ى درجة )2.31( وهي درجة منخف�صة جدا. وتتف��ق هذه النتائج مع نتائج درا�صة االأمري )2008( 
الت��ي اأ�ص��ارت اإىل ح�ص��ول برنامج الرتبية العملي��ة على درجة متدني��ة لدرجة حتقق معايري ج��ودة االإعداد 

االأكادميي.
ال�ص��وؤال الث��اين: ما فاعلي��ة دور املعلم املتعاون يف اإعداد الطالب )املعلم( من وجه��ة نظر طلبة امل�صتوى الرابع 

بكلية الرتبية اأرحب للعام اجلامعي 2016 /2017؟
)جدول )5(: املتو�صطات واالنحرافات املعيارية ال�صتجابات اأفراد العينة حول درجة فاعلية املعلم املتعاون يف اإعداد الطالب )املعلم

 الو�صطالفقرةم
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 تقييم
 الفاعلية

 الرقم
الت�صل�صلي

يظهر املعلم املتعاون ال�صلوكيات التالية:

اإعطاء الطالب )املعلم( احلرية الكافية للتعامل مع الطلبة اأثناء 1.
13 مرتفعة4.310.753التطبيق

6متو�شطة3.020.753التعامل مع الطالب )املعلم( مبودة واحرتام2.

8متو�شطة2.070.819تقوية العلقة الإيجابية بني طلبة ال�شف و الطالب )املعلم(3.

2متدنية1.960.932التمكن اجليد من املادة الدرا�شية واأ�شاليب التعليم والتعلم 4.

4منخف�شة جدا1.650.751القدرة والكفاءة على التوجيه الرتبوي5.

ال�شتعانة ب بالطالب )املعلم( للقيام مبهام اأخرى غري مهام 6.
12منخف�شة جدا1.180.943التدري�ص

تعريف الطالب )املعلم( با�شرتاتيجيات التدري�ص والتقومي 7.
7منخف�شة جدا1.080.691احلديثة

تزويد الطالب )املعلم( بتغذية راجعة حولأ�شاليب التدري�ص .8
9منخف�شة جدا1.080.639والتقومي املنا�شبة

مناق�شة الطالب )املعلم( حول امل�شكلت التي تواجهه اأثناء .9
1منخف�شة جًدا1.050.658التطبيق العملي والعمل على حلها 

5منخف�شة جدا1.030.652ت�شجيع الطالب )املعلم( ومنحه الثقة يف تنفيذ الدر�ص 10

التدخل بكرثة يف �شري احل�شة اأثناء تقدمي الطالب )املعلم( 11
11منخف�شة جدا1.030.845للدر�ص

ملحظة دفرت التح�شري للطالب املعلم بهدف التوجيه واإعطائه 12
3منخف�شة جًدا1.020.756التغذية الراجعة املنا�شبة

10منخف�شة جدا1.020.754متابعة اأداء الطالب )املعلم( ب�شوة منتظمة13

منخف�شة جدا1.400.763املتو�صط الكلي
ي�ص��ري اجل��دول )5( اإىل متو�صط ا�صتجابات اأفراد العينة حول درجة فاعلية املعلم الطالب كمكون من مكونات 
برنام��ج الرتبي��ة العملي��ة يف عملي��ة اإعداد الطالب )املعل��م(. وت�صري النتائ��ج اإىل ح�صول املعل��م املتعاون على 
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درج��ة فاعلي��ة منخف�صة جدا ب�صكل ع��ام )1.40(. وبالنظر اإىل اجلدول جند اأن هن��اك عبارة واحدة فقط 
والت��ي تن���س على "اإعطاء الطالب )املعل��م( احلرية الكافية للتعامل مع الطلبة اأثن��اء التطبيق" ح�صلت على 
متو�ص��ط بدرج��ة فعالية مرتفعة )4.31(، وعبارتن ح�صلتا على درجة فعالية متو�صطة "التعامل مع الطالب 
مب��ودة واحرتام" و"تقوية العالقة االإيجابية بن طلبة ال�صف والطالب )املعلم(" حيث ح�صلتا على متو�صط 
ق��دره )3.02، 2.07( عل��ى التوايل. بينما اأظه��رت النتائج اأن العبارات االأخرى ح�صل��ت على متو�صط بدرجة 
فعالي��ة منخف�ص��ة ومنخف�صة ج��دا تراوحت ب��ن )1.02 - 1.96(، ويالح��ظ اأن تلك العب��ارات تهتم بعملية 
متابعة الطالب )املعلم( ومالحظته امل�صتمرة واإر�صاده مما قد يعني اأن الطالب )املعلم( يرتك يف ال�صف اأثناء 

التطبيق بدون اأي توجيه واإر�صاد من قبل املعلم املتعاون.
ال�ص��وؤال الثال��ث: ما فاعلي��ة اإدارة املدر�صة املتعاونة يف اإع��داد الطالب )املعلم( من وجهة نظ��ر طلبة امل�صتوى 

الرابع بكلية الرتبية اأرحب للعام اجلامعي 2016 /2017؟ 
جدول )6(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ل�شتجابات اأفراد العينة حول درجة فاعلية املدر�شة املتعاونة يف اإعداد الطالب 

)املعلم( 

 الو�صطالفقرةم
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 تقييم
الفاعلية

 الرقم
الت�صل�صلي

حتر�س املدر�صة املتعاونة على:
2متو�شطة3.200.692متابعة ح�شور الطلبة )املعلمني( وغيابهم1.

15 منخف�شة2.570.647تكليف الطالب )املعلم( باأعمال اإدارية2.

14منخف�شة2.340.788تعاون الإدارة مع الطلبة )املعلمني(3.

ال�شماح للطلبة )املعلمني( با�شتخدام مرافق املدر�شة كاملخترب 4.
7منخف�شة2.310.905واملكتبة خلل فرتة التطبيق

ال�شماح للطلبة )املعلمني( بالقيام باأن�شطة تعليمية مع الطلبة 5.
6منخف�شة2.300.690خارج ال�شف

حث الطلبة )املعلمني( على امل�شاركة يف الن�شاطات التي تنظمها 6.
11منخف�شة2.300.758املدر�شة

12منخف�شة2.010.698متابعة الطالب )املعلم( با�شتمرار7.

13منخف�شة2.010.958تعاون املدر�شني مع الطلبة )املعلمني( يف املدر�شة8.

8منخف�شة جدا1.690.753ت�شجيع الطلبة واملعلمني على التعاون مع الطالب )املعلم(9.

1منخف�شة جدا1.600.684عقد لقاءات دورية مع الطلبة )املعلمني(10.

9منخف�شة جدا1.390.678تعريف الطالب )املعلم( باأنظمة املدر�شة و�شجلتها11.

توفري مكان خا�ص للطلبة )املعلمني( يلتقون فيه مع امل�شرف 12.
10منخف�شة جدا1.260.698للمناق�شة والتوجيه

3منخف�شة جدا1.240.942ا�شتخدام اأ�شلوب تربوي منا�شب يف التعامل مع الطلبة )املعلمني(13.

تقدمي التعليمات املدر�شية للطلبة )املعلمني )لت�شهيل مهمة 14.
4منخف�شة جدا1.050.905التطبيق

16منخف�شة جدا1.040.684تعريف الطلبة )املعلمني( مبرافق املدر�شة املختلفة15.

التعاون مع الطالب )املعلم( يف توفري الو�شائل التعليمية التي .16
5منخف�شة جدا1.030.870يحتاجها

منخف�شة جدا1.400.763املتو�صط الكلي
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ي�ص��ري اجل��دول )6( اإىل اأن درج��ة فاعلية املدر�صة املتعاون��ة يف اإعداد )املعلم الطالب( ب�ص��كل عام هي درجة 
منخف�ص��ة، حي��ث بلغ املتو�صط الع��ام له��ا )1.86(. وت�صري النتائج اأن هن��اك عبارة واحدة فق��ط ح�صلت على 
درج��ة فاعلية متو�صط��ة مبتو�صط ق��دره )3.20( وتخت�س العب��ارة مبتابعة ح�صور الطلب��ة )املعلمن( اأثناء 
علمي��ة التطبي��ق. بينما بقية العبارات تراوحت درجة الفاعلية فيها بن منخف�صة ومنخف�صة جدا مبتو�صط 
ي��رتاوح بن )1.03 - 2.57(، ويالحظ اأن هذه العب��ارات تهتم مبتابعة الطالب )املعلم( وتوجيهه ومالحظته 
وتزوي��ده باملعلوم��ات واملهارات التدري�صية واملهني��ة املتعلقة بعملية التدري�س التي م��ن �صاأنها اأن تك�صبه خربة 

عملية ي�صتفيد منها يف جمال عمله كمعلم م�صتقبال. 
وميكن اأن ن�صتنتج من ذلك اأن بناء العالقة بن الطالب )املعلم( واملدر�صة املتعاونة �صعيف جدًا، حيث ال يهتم 
املعل��م املتع��اون اأو املدر�صة املتعاون��ة بدمج الطالب )املعل��م( يف جمتمع املدر�صة، بحيث ي�صع��ر وكاأنه جزء مهم 
ي�صاه��م يف االأعم��ال االإدارية وغري التدري�صية، ذلك من �صاأن��ه اأن يبني الثقة لدى الطالب ويعطيه دافعا قويا 
لعملي��ة التدري���س مبعنى اأن هذه الثقة ت�صاعد ب�صكل قوي يف بن��اء اجلانب الوجداين الذي تهدف له الرتبية 
العملي��ة وهذا م��ا توؤكده درا�ص��ة Al-Momaniا)2016( التي اأكدت اأن اأهم اأ�صب��اب معوقات برنامج الرتبية 

العملية هو عدم م�صاركة الطالب )املعلم( يف االأن�صطة الالمنهجية.
ال�صوؤال الرابع: ما فاعلية الكفايات التعليمية املت�صمنة يف برنامج الرتبية العملية يف اإعداد الطالب )املعلم( 

من وجهة نظر طلبة امل�صتوى الرابع بكلية الرتبية اأرحب للعام اجلامعي 2016 /2017؟
يهت��م ه��ذا ال�صوؤال بقيا�س درجة فاعلي��ة برنامج الرتبية العملي��ة يف كلية الرتبية اأرح��ب يف اإك�صاب الطالب 
)املعل��م( للكفاي��ات التعليمية، والتي كان��ت عبارة عن )16( كفاية تعليمية اهتم��ت يف جمملها يف قيا�س قدرة 
الطالب )املعلم( على عملية االإعداد والتنفيذ للدرو�س داخل غرفة ال�صف، مراعيا االأ�ص�س واملعايري الرتبوية 

يف عملية االإعداد والتنفيذ والتقومي. 
جدول )7(: املتو�شطات والنحرافات املعيارية ل�شتجابات اأفراد العينة حول درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية يف اإك�شاب 

الطالب )املعلم( للكفايات التعليمية

 الو�صطالفقرةم
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 تقييم
الفاعلية

 الرقم
الت�صل�صلي

اك�صبتني الرتبية العملية القدرة على:
1مرتفعة3.990.823التقيد بزمن بداية احل�شة ونهايتها وبفاعلية1.

2مرتفعة3.970.745�شياغة النتاجات التعليمية ب�شورة �شحيحة 2.

6مرتفعة3.970.756ال�شعور باإيجابية نحو مهنة التدري�ص3.

ا�شتخدام ا�شرتايتجيات متنوعة للتقيم ح�شب طبيعة املادة 4.
16مرتفعة3.970.750واخل�شائ�ص النف�شية للطلبة 

التنويع با�شتخدام طرائق التدري�ص تبعا لطبيعة املادة 5.
10مرتفعة3.960.957واخل�شائ�ص النف�شية للطلبة 

اتخاذ القرار املنا�شب تبعا ملعطيات املوقف الرتبوي الذي 6.
8مرتفعة3.940.856يواجهني داخل احل�شة اأو املدر�شة 

13مرتفعة3.890.901ا�شتخدام اأ�شاليب التعزيز املنا�شبة لزيادة دافعية الطلبة 7.

اإ�شراك الطلبة يف اإعداد الو�شائل التعليمية با�شتخدام موارد 8.
9مرتفعة3.850.758البيئة املحلية 

14مرتفعة3.790.932و�شع الختبارات وت�شحيحها9.
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جدول )7(: يتبع

 الو�صطالفقرةم
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 تقييم
الفاعلية

 الرقم
الت�صل�صلي

7مرتفعة3.690.965حتديد الفروق الفردية بني الطلبة10.

12مرتفعة3.680.689اإثارة دافعية التعلم لدى التلميذ 11.

5مرتفعة3.650.786حتديد احتياجات الطلبة يف �شوء خ�شائ�شهم النمائية12.

15مرتفعة3.640.658اإتقان مهارات القيا�ص والتقومي13.

3متو�شطة3.050.678التخطيط للتدري�ص وبفاعلية 14.

11متو�شطة3.020.753تنمية التفكري الإبداعي لدى التلميذ15.

4متو�شطة3.010.845حتليل املناهج الدرا�شية.16

مرتفعة3.690.801املتو�صط الكلي

ت�ص��ري النتائ��ج يف ج��دول )7( اإىل اأن اأف��راد العينة يرون اأن درج��ة فاعلية برنامج الرتبي��ة العملية يك�صبهم 
الكفايات التعليمية بدرجة مرتفعة )3.69( ب�صكل عام. وتراوحت املتو�صطات بن درجة )3.99( وهي درجة 
مرتفع��ة ودرج��ة )3.01( وهي درجة متو�صطة. وميكن تف�صري ذل��ك اأن الطالب )املعلم( ي�صعر اأنه ي�صتفيد من 
برنامج الرتبية العملية يف اكت�صاب مهارات التدري�س املختلفة وهذه النتائج تتفق مع درا�صة Merç ا)2015(، 
الت��ي اأظه��رت النتائ��ج فيه��ا اأن الطلب��ة )املعلم��ن( را�ص��ون ع��ن درجاته��م يف التدري���س العمل��ي، ويف املهارات 

والكفايات التعلمية التي مت تعلمها من الربنامج.
ال�ص��وؤال اخلام���س: ه��ل هناك ف��روق ذات دالل��ة اإح�صائية عند م�صت��وى دالل��ة )α=0.05( يف درجة فاعلية 
برنام��ج اإع��داد املعلم يف كلية الرتبي��ة جامعة �صنعاء يف اإعداد الطالب )املعلم( م��ن وجهة نظر طلبة امل�صتوى 
الراب��ع بكلية الرتبي��ة اأرحب للعام اجلامعي 2016 /2017 تعزى ملتغري اجلن�س )ذك��ور – اإناث( اأو التخ�ص�س 

)علمي – اإن�صاين(؟
لقيا�س داللة الفروق بن متو�صطات ا�صتجابات اأفراد العينة مت ا�صتخدام اختبار )ت( كما يف اجلدول )9(. 

جدول )8(: دللة الفروق بني ا�شتجابة اأفراد العينة با�شتخدام اختبار )ت( تبَعا ملتغري اجلن�ص والتخ�ش�ص

 م�صدر
التباين

 م�صتويات
املتغري

 االإنحرافاملتو�صط
املعياري

 درجة
احلرية

 متو�صط
املربعات

 م�صتوى)قيمة )ت
الداللة

0.3670.268-2.530.68910.568ذكوراجلن�ص

2.750.647اإناث

-0.568

0.7680.015-3.050.96510.345علميالتخ�ش�ص

2.150.852اإن�شاين

-0.468

ت�ص��ري النتائ��ج كم��ا يف اجل��دول )8( اأن قيم��ة )ت( املعنوية بالن�صبة ملتغ��ري اجلن�س اأكرب م��ن م�صتوى الداللة 
)0.05( مم��ا يعن��ي اأنن��ا نقبل الفر�صي��ة ال�صفرية القائل��ة بعدم وجود ف��روق دالة اإح�صائيا ب��ن متو�صطات 
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ا�صتجاب��ات اأف��راد العينة حول درجة فاعلية برنامج الرتبية العملي��ة تعزى ملتغري اجلن�س. بينما ت�صري قيمة 
)ت( املعنوي��ة بالن�صب��ة ملتغ��ري التخ�ص�س التي بلغ��ت )0.015( اإىل وج��ود فروق دالة اأح�صائي��ا حول درجة 
فاعلية برنامج كلية الرتبية اأرحب تعزى ملتغري التخ�ص�س ول�صالح التخ�ص�صات العلمية، وتتفق هذه النتيجة 
م��ع ما جاءت به درا�صة البعداين )2005( حي��ث اأظهرت درا�صة البعداين اأن برنامج الرتبية العملية يف كلية 
الرتبي��ة- جامعة �صنعاء يعك�س املعايري املو�صوفة يف اأداة الدرا�ص��ة بدرجة �صعيفة، واأظهرت الدرا�صة فروقا 
دال��ة اإح�صائيًا يف جمال التنفي��ذ ول�صالح التخ�ص�صات العلمية. وبالرغم اأن درا�صة البعداين )2005( درا�صة 
قدمية اإال اأن النتائج تطابقت مع الدرا�صة احلالية يف وجود �صعف يف برنامج الرتبية العملية والذي يفرت�س 

اأن يكون قد خ�صع لعملية التقومي والتطوير وجتاوز نقاط ال�صعف ال�صابقة. 
النتائج:

تو�صلت الدرا�صة من خالل حتليل البيانات اإىل اأن:
درج��ة فاعلي��ة امل�صرف الرتبوي يف اإعداد الطالب )املعلم( ج��اءت بدرجة متو�صطة وبقيمة )2.63(،   –
ورغ��م اأن ه��ذه القيم��ة ت�صري اإىل الدرجة املتو�صط��ة اإىل اأنها درجة غري كافية م��ن وجهة نظر الباحثة، 
فعملي��ة متابعة الطال��ب )املعلم( واالإ�صراف علي��ه يف امليدان البد اأن ترتفع لت�ص��ل اإىل الدرجة العالية 
ج��دًا اأو العالي��ة عل��ى اأقل تقدي��ر، الأن الرتبية العملية ه��ي فر�صة متنح الطالب )املعل��م( التدريب على 
ممار�ص��ة عملي��ة التدري���س يف الواق��ع العملي، لذا البد من حتقي��ق الفائدة الق�صوى م��ن عملية التدريب 

امليداين للطالب املعلم. 
ج��اءت درج��ة فاعلي��ة املدر�صة املتعاون��ة واملعلم املتع��اون منخف�صة ومنخف�صة ج��دًا بقيمة )1.40(،   –
و)1.86( على التوايل. مما يعني اأن الطالب )املعلم( ال يلقى االهتمام الكايف والتوجيه املطلوب من قبل 

املدر�صة املتعاونة واملعلم املتعاون.
جاءت درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية يف تزويد الطالب )املعلم( باملهارات التدري�صية مرتفعة   –
مبتو�ص��ط )3.69(. وتعد ه��ذه الدرجة جيدة اإىل حد ما، حيث يرى الطال��ب )املعلم( اأنه ي�صتفيد الكر 

من برنامج الرتبية العملية يف اكت�صاب املهارات التدري�صية التي تلزمه كمعلم يف امل�صتقبل.
التوصيات:

يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة احلالية، ميكن و�صع جمموعة من التو�صيات:
1. تو�صيات تتعلق بامل�صرف الرتبوي:

اإع��داد دلي��ل �صام��ل للرتبية العملية، لي�صتع��ن به امل�صرفون والطلبة )املعلم��ون( اأثناء تنفيذ برنامج   –
الرتبية العملية.

عق��د ور���س تدريبية للمعنين باالإ�صراف على برنامج الرتبية العملية من اأ�صاتذة، ومعلمن متعاونن،   –
ومديري املدار�س، بغر�س حت�صن اأدائهم.

2. تو�صيات تتعلق باملعلم املتعاون و املدر�صة املتعاونة:
التوا�ص��ل م��ع جمي��ع االأط��راف املعني��ة بتنفي��ذ برنامج الرتبي��ة العملية يف املي��دان )املعل��م املتعاون،   –

واملدر�صة املتعاونة( واإعداد خطة وا�صحة لبيان كل مكون من مكونات برنامج الرتبية العملية.
عل��ى كلي��ة الرتبي��ة التن�صيق م��ع املدر�صة املتعاونة واملعل��م املتعاون بحيث ت�صم��ن تعاونهم مع الطالب   –

)املعلم( يف عملية التوجيه واالإر�صاد اأثناء عملية التطبيق.
3. تو�صيات تتعلق باإعداد الطالب )املعلم(:

ا�صتخ��دام تقني��ة التعلي��م احلديث��ة يف عملي��ة التدري���س وتدريب الطال��ب )املعلم( عل��ى ا�صتخدامها   –
اال�صتخدام االأمثل.

االهتمام بالتقومي ال�صامل للطالب املعلمن القائم على االأداء بداًل عن االعتماد على اأ�صلوب االختبار   –
اأو القيا�س، والرتكيز على التغذية الراجعة الفورية.
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4. تو�صيات تتعلق بربنامج الرتبية العملية ب�صكل عام:
التق��ومي امل�صتم��ر لربنامج الرتبية العملية واإعطاء تغذية راجعة جلميع االأطراف امل�صاركة يف تنفيذ   –
الربنام��ج )امل�صرف الرتبوي، املعلم املتعاون، املدر�صة املتعاونة، الطالب )املعلم((، بغر�س حت�صن وجتويد 

برنامج الرتبية العملية.
ويف �صوء نتائج وتو�صيات الدرا�صة، تو�صي الدرا�صة احلالية باإجراء البحوث والدرا�صات حول فاعلية   –
برنام��ج الرتبي��ة العملية يف كليات اأخرى وجامعات مينية اأخرى حكومي��ة وخا�صة. كما تقرتح الدرا�صة 

تطوير اأدوات ت�صخي�صية مقننة، جلميع جوانب الرتبية العملية، وا�صتخدامها يف البحوث امل�صتقبلية.
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