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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 2017 / 2016

الملخص:

هدف��ت الدرا�س��ة �إىل تق�صى فاعلية برنامج الرتبية العملية ،الذي تنفذه كلية الرتبية �أرحب – جامعة
�صنعاء ،يف �إعداد الطالب (املعلم) من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم .ولتحقيق هدف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة
مكون��ة م��ن ( )61فق��رة ،موزعة على �أربعة جم��االت (امل�شرف الرتب��وي ،واملعلم املتعاون ،واملدر�س��ة املتعاونة،
وتنمي��ة الكفاي��ات التعليمي��ة) .ومتثل��ت عين��ة الدرا�سة باختي��ار عينة ع�شوائية م��ن طلبة امل�ست��وى الرابع
الدار�س�ين يف الأق�س��ام العملية والإن�سانية من العام اجلامع��ي  2017/ 2016بلغ عددها ( )66طالبا وطالبة.
وبتحلي��ل البيان��ات �أظهرت النتائ��ج �أن �أعلى درجة فاعلية كانت يف جمال "تنمي��ة الكفايات التعليمية" حيث
ح�ص��ل عل��ى متو�س��ط قيمت��ه ( )3.02وت�شري هذه القيم��ة �إىل درجة فاعلي��ة متو�سطة ،يلي ذل��ك جاء جمال
"امل�ش��رف الرتبوي" مبتو�س��ط قيمته ( )2.63والتي ت�شري �إىل درجة فاعلية متو�سطة � ً
أي�ضا� .أما فيما يخت�ص
باملجالني املتبقيني "املعلم املتعاون" و"املدر�سة املتعاونة" فقد ح�صال على متو�سطني قيمتهما ()1.86( ،)1.40
عل��ى الت��وايل ،وت�شري هات��ان القيمتان �إىل درجة فاعلي��ة متدنية .ويف النهاي��ة �أوردت الدرا�سة جمموعة من
التو�صي��ات من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تطوير برنام��ج الرتبية العملية يف كليات الرتبية يف جامعة �صنعاء ليحقق
الأهداف املرجوة منه.

الكلمات املفتاحية :الرتبية العملية ،كلية الرتبية �أرحب ،جامعة �صنعاء� ،إعداد 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 (� )Practicumإح��دى الفعالي��ات الرتبوي��ة املهم��ة يف جم��ال �إع��داد املعلم�ين
وتدريبه��م ،باعتباره��ا عملية ت�ساعد الطال��ب (املعلم) يف امتالك الكفايات التعليمي��ة التي ي�ستلزمها طبيعة
دوره املهن��ي يف التعلي��م� ،إذ ميار�س التدريب يف مواقف ميدانية طبيعية ،يرتج��م فيها الطالب (املعلم) معارفه
النظري��ة �إىل وقائ��ع عملية ملمو�سة ،ويق�ضي الطالب (املعل��م) فرتة التدريب يف مدر�سة يتم حتديدها م�سب ًقا
وف��ق معاي�ير حمددة ،يقوم اثنائه��ا بالتدرب على مه��ارات التدري�س املختلفة يف م��ادة تخ�ص�صه ،حتت �إ�شراف
م�ش��رف متخ�ص�ص يقوم بعملي��ة التوجيه والإر�شاد ،ليتمكن من اتقان املهارات التي متكنه من �أداء عمله ب�شكل
فعال م�ستقبلاً (.)Busher, Gündüz, Cakmak, & Lawson, 2015
وتع��رف الرتبي��ة العملي��ة يف الأدب الرتب��وي ب�أنه��ا الإنخ��راط الكام��ل للطالب (املعل��م) يف جمي��ع الأن�شطة
ّ
واملمار�س��ات الت��ي يقوم بها املعلم يف البيئة التعليمية التعلمية ،به��دف حتقيق �أهداف التعلم بنجاح .وتت�ضمن
النظ��رة التطبيقي��ة ملفهوم الرتبية العملية جمموعة من املراحل والإج��راءات املتدرجة والتي تنقل الطالب
(املعل��م) م��ن مرحل��ة امل�شاهدة لي�صل يف النهاي��ة �إىل القيام بالدور الكامل الذي يفرت���ض �أن يقوم به املعلم يف
البيئي��ة التعليمية التعلمية احلقيقي��ة ( .)Al-Momani, 2016وتوفر االرتبية العملية البيئة احلقيقية
والواقعي��ة ل��كل من الطالب (املعلم) وامل�شرف على حد �سواء ،تلك البيئة التي ت�سمح بالك�شف عن نقاط القوة
ونق��اط ال�ضعف يف املمار�س��ات والأن�شطة التدري�سية التي يقوم بها الطالب (املعل��م) مما يعطي تغذية راجعة
ميك��ن وفقها تعديل وحت�سني ال�سل��وك التدري�سي ،بالت�أكيد على نقاط الق��وة ومعاجلة جوانب ال�ضعف و�أوجه
الق�ص��ور .ودعم��ت نتائج البح��وث املرتبطة بالرتبي��ة العملية هذه النتيج��ة ،حيث �أظهرت بع���ض نتائج تلك
البح��وث �أن الط�لاب (املعلمني) يرجعون كفاءته��م يف التدري�س خلرباتهم املبا�شرة الت��ي يكت�سبونها من خالل
الرتبية العملية ،كما ت�شري بع�ض النتائج �أي�ضا �إىل �أن الطالب (املعلمني) عادة ما يحتفظون بخربات الرتبية
العملية بعد تخرجهم ،وت�صبح جزء ًا من �سلوكهم التدري�سي داخل غرفة ال�صف (.)Tuli & File, 2009
ونتيج��ة للتغريات الت��ي ي�شهدها العامل يف �شتى املج��االت الرتبوية ،واالجتماعي��ة ،واالقت�صادية ،والتقنية،
عال من املهارة والكفاءة والذكاء ،ملواجهة مثل تلك
ف���إن جمتمعات الي��وم بحاجة �إىل �أفراد يتمتعون مب�ستوى ٍ
التغ�يرات يف جمالهم املهن��ي .ففي كل يوم تربز معطيات جديدة ،وحتديات جديدة ،حتتاج مواجهتها �إىل قوى
عامل��ة ذات خ�برات جديدة ،و�أف��كار و�أ�ساليب ومه��ارات وخطط عملي��ة للتعامل بنجاح م��ع كل تلك املعطيات
( .)Hamaidi, Al-Shara, Arouri, & Awwad, 2014ولأن القط��اع الرتب��وي ه��و امل�س���ؤول املبا�شر يف
�إع��داد مث��ل تلك الكفاءات من الأف��راد الذين يحتاجهم املجتم��ع ،تربز احلاجة امللح��ة �إىل وجود معلم مبدع
ومبتكر قادر على التكيف مع البيئة املحيطة بكل ما فيها من تغريات وحتوالت وفق القيم ال�سائدة والأهداف
املرغوب��ة؛ معل��م ميتلك من املع��ارف واملهارات والقدرات التي ت�سهم يف ا�ستنها�ض ق��درات املتعلمني نحو اكت�ساب
اخل�برات التعلمي��ة ،وم�ساعدتهم على االندماج والتكيف م��ع تغريات الع�صر ومتطلباته .ل��ذا ركزت الدول يف
وانتهاء بتدريبه �أثن��اء اخلدمة،التي هي
ابتداء م��ن اختياره
خططه��ا التطويري��ة على تربي��ة و�إعداد املعلم
ً
ً
عملية م�ستمرة ،لي�س لها حدود �إال بنهاية اخلدمة (�شاهني.)2007 ،
وت�ؤك��د م�شروعات التطوي��ر الرتبوي يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف العديد م��ن دول العامل على �أهمية �إعداد
وت�أهي��ل املعلم ،حيث ت��رى �أن جناح املعلم يف عمله يتوقف بالدرجة الأوىل على نوع الإعداد الذي يتلقاه قبل
اخلدم��ة ،ل��ذا اهتمت كثري م��ن البلدان بعملية تطوير الرتبي��ة العملية .ومن �أ�شكال التطوي��ر التي اعتمدتها
بع���ض تل��ك الدول ه��و �إعادة النظ��ر يف الفرتة الت��ي متار�س فيه��ا الرتبية العملي��ة ،ويف نوعي��ة الربامج التي
تق��دم للدار���س ،ون��وع الإ�ش��راف الفني ال��ذي ي�صاحبه��ا ،وحتديد م�س�ؤولي��ة املت�صلني به��ا� ،س��واء �أكان درا�س ًا،
�أم مدر�س�� ًا ،مقيم�� ًا� ،أم مدي��ر ًا� ،أم م�شرف�� ًا ،وكذل��ك حماول��ة ا�ستخ��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 �إال �أن هناك العديد
م��ن امل�ش��كالت والعقبات التي قد تواجههم �أثناء التطبيق املي��داين ( .)Hamaidi et al., 2014لذا تناولت
معظم الدرا�سات مو�ضوع الرتبية العملية بالبحث والتق�صي والتقومي والتحليل .ففي ال�سياق املاليزي_ على
�سبي��ل املثال_ مت �إج��راء العديد من الدرا�سات الت��ي اهتمت بعملية �إعداد الطلب��ة (املعلمني) ملهنة التعليم،
منه��ا درا�سة  Ong، Ros، Azlian، Sharntiو ،)2004(Hoالذين وجدوا من خالل الدرا�سة �أن ال�ضغوطات
الت��ي يواجهه��ا الطلبة (املعلمون) �أثناء الرتبية العملية من �ش�أنها �أن متنع الطلبة من االنهماك ب�شكل �إيجابي
يف عملي��ة التطبي��ق ،وبالتايل ت�ؤثر �سلبا على عملية اكت�ساب امله��ارات التدري�سية املنا�سبة .وحددت الدرا�سة
جمموع��ة من تلك ال�ضغوطات التي قد يواجهه��ا الطلبة (املعلمون) مثل امل�شكالت املتعلقة بعملية الإ�شراف �أو
العبء التدري�سي .كما تناول كل من  Gohو )2011(Matthewsانهماك الطلبة (املعلمني) يف بيئة التعليم،
�سواء الأكادميية �أو الإدارية ،و�أدائهم داخل ال�صفوف الدرا�سية ،والعوامل التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على �أدئهم
�سلب��ا �أو �إيجاب��ا .وحدد  )2008(Tanالتحديات التي تواجه معلمي اللغة الإجنليزية ،ودرجة تلقيهم الدعم
من املعلم املتعاون وامل�شرف والإدارة املدر�سية.
ويف املقاب��ل �شغ��ل اجلانب التطبيقي للمعلم � ً
أي�ض��ا اهتمام العديد من الباحثني يف كلي��ات الرتبية يف اجلامعات
اليمينة احلكومية واخلا�صة ،وقد �أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن هناك ق�صورا تعاين منه تلك الربامج يف �إعداد
الطالب (املعلم) (البعداين2005 ،؛ ال�سبع ،غالب وعبده .)2010 ،و�أكدت معظم الندوات وامل�ؤمترات الرتبوية
والدرا�سات ال�سابقة على �أهمية العناية باجلانب التطبيقي واالرتقاء مب�ستوى الإعداد املهني للطالب (املعلم)
وذل��ك م��ن خالل تزويد الطلبة بالقدر ال��كايف من املادة العلمية التي يتخ�ص�ص��ون يف تدري�سها� ،إىل جانب رفع
كفاءته��م يف جم��ال طرائ��ق و�أ�سالي��ب التدري�س م��ع اال�ستعان��ة بامل�ستحدث��ات التكنولوجية املالئم��ة للمادة
(.)Tuli & File, 2009; Merç, 2015
وكنتيجة للدرا�سات التي �أكدت �أن برنامج الرتبية العلمية يف اجلامعات اليمنية يعاين من بع�ض الق�صور الذي
م��ن �ش�أن��ه �أن يعيق �إعداد الطالب (املعلم) ،ومن خالل عملي الأكادميي يف جامعة �صنعاء – كلية الرتبية مل�ست
جانب��ا من املعان��اة التي يعانيها الطال��ب (املعلم) �أثناء تطبيق��ه لربنامج الرتبية العملية ،ل��ذا ارت�أيت �أنه من
الأهمي��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 �أنف�سهم كونهم املعنيني بهذا الربنامج.
ا

ا

ا

أسئلة الدراسة:
متثل��ت م�شكل��ة الدرا�سة يف تق�ص��ي �آراء الطلب��ة (املعلمني) عن درجة فاعلي��ة برنامج الرتبي��ة العملية الذي
تقدم��ه كلي��ة الرتبي��ة �أرحب ،جامع��ة �صنعاء ،من وجه��ة نظر الطلب��ة �أنف�سهم ،وذلك من خ�لال الإجابة عن
ال�س�ؤال الرئي�سي الآتي:
م��ا فاعلي��ة برنامج الرتبي��ة العملية يف كلي��ة الرتبية �أرحب – جامع��ة �صنعاء يف �إعداد الطال��ب (املعلم) من
وجهة نظر طلبة امل�ستوى الرابع للعام اجلامعي 2017/ 2016؟
والإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�سي يتطلب الإجابة عن الأ�سئلة الفرعية الآتية:
 .1م��ا فاعلي��ة دور م�شرف الرتبي��ة العملية يف �إعداد الطال��ب (املعلم) من وجهة نظر طلب��ة امل�ستوى الرابع
بكلية الرتبية �أرحب للعام اجلامعي 2017/ 2016؟
 .2ما فاعلية دور املعلم املتعاون يف �إعداد الطالب (املعلم) من وجهة نظر طلبة امل�ستوى الرابع بكلية الرتبية
�أرحب للعام اجلامعي 2017/ 2016؟
 .3م��ا فاعلي��ة �إدارة املدر�س��ة املتعاون��ة يف �إعداد الطال��ب (املعلم) وجهة نظ��ر طلبة امل�ست��وى الرابع بكلية
الرتبية �أرحب للعام اجلامعي 2017/ 2016؟
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 .4م��ا فاعلية الكفاي��ات التعليمية املت�ضمنة يف برنامج الرتبية العملية يف �إعداد الطالب (املعلم) من وجهة
نظر طلبة امل�ستوى الرابع بكلية الرتبية �أرحب للعام اجلامعي 2017/ 2016؟
 .5ه��ل هناك ف��روق ذات داللة �إح�صائي��ة عند م�ستوى دالل��ة ( )α=0.05يف درجة فاعلي��ة برنامج �إعداد
املعل��م يف كلي��ة الرتبية جامع��ة �صنعاء يف �إع��داد الطالب (املعلم) م��ن وجهة نظر طلب��ة امل�ستوى الرابع
بكلي��ة الرتبي��ة �أرح��ب للعام اجلامع��ي  2017/ 2016تعزى ملتغ�ير اجلن�س (ذكور – �إن��اث) �أو التخ�ص�ص
(علمي – �إن�ساين)؟

أهمية الدراسة:
تكم��ن �أهمي��ة الدرا�سة يف �أهمية املو�ضوع ذاته املتمثل يف الرتبي��ة العملية ،ومدى ا�ستفادة الطالب منها،
وتتمث��ل الأهمي��ة النظرية يف �أن ه��ذه الدرا�سة ميكن �أن ت�ضيف �إط��ا ًرا نظر ًيا حول مو�ض��وع الرتبية العملية
الذي تنفذه كلية الرتبية يف جامعة �صنعاء بفروعها املختلفة (�أرحب – م�أرب – خوالن) .والذي من �ش�أنه �أن
ميث��ل �إ�ضاف��ة مهمة للمكتبة اليمنية ،ميكن �أن يرجع �إليها الطلبة والدرا�سون واملهتمون يف درا�ساتهم النظرية
و�أبحاثه��م الأكادميي��ة .وتكم��ن الأهمية التطبيقي��ة يف �أن نتائج الدرا�س��ة ميكن �أن تفتح املج��ال �أمام بحوث
ودرا�س��ات �أخ��رى يف حم��اور خمتلف��ة يف ميدان تطوير برام��ج �إعداد املعلم ،كم��ا ميكن �أن تفي��د نتائج الدر�سة
احلالي��ة يف تق��دمي بع���ض املقرتحات للباحث�ين الرتبوي�ين ،لتغطية جوانب بحثي��ة �أخرى متعلق��ة بالرتبية
العملية ،وميكن �أن متثل ركزية �أ�سا�سية ملتخذي القرار يف جامعة �صنعاء من العاملني يف جمال تطوير الربامج
الأكادميية يف اتخاذ قرارات حول عملية تطوير برنامج الرتبية العملية يف امل�ستقبل.

أهداف الدراسة:
ت�سع��ى الدرا�س��ة احلالي��ة �إىل تق�ص��ي درجة فاعلية برنام��ج الرتبية العملي��ة الذي تقدمه كلي��ة الرتبية يف
جامعة �صنعاء من خالل:
 .1ا�ستق�ص��اء �أراء طلب��ة امل�ست��وى الرابع بكلي��ة الرتبية �أرحب للع��ام اجلامع��ي  2017/ 2016حول درجة
فاعلية برنامج الرتبية العملية املطبق يف الكلية.
 .2درا�س��ة ت�أث��ر املتغريات امل�ستقل��ة (اجلن�س ،والتخ�ص�ص) عل��ى درجة فاعلية برنام��ج الرتبية العملية يف
كلية الرتبية من وجهة نظر طلبة امل�ستوى الرابع للعام اجلامعي .2017/ 2016

مصطلحات الدراسة:

ԀԀالرتبية العملية:
ه��ي اجلان��ب العمل��ي م��ن برنام��ج �إع��داد املعل��م قب��ل اخلدم��ة ،ال��ذي يه��دف �إىل �إع��داد وت�أهي��ل وتدري��ب
الطال��ب (املعل��م) قب��ل االلتح��اق عملي��ا مبهن��ة التدري���س .وتتخ��ذ الرتبي��ة العملية �أ�ش��كا ًال ع��دة ومراحل
خمتلف��ة ،حي��ث ينتق��ل الطالب م��ن مرحلة امل�شاه��دة وامل�شارك��ة �إىل مرحل��ة املمار�س��ة العملية ،كم��ا ينتقل
م��ن مرحل��ة التطبي��ق امل�صغر داخ��ل قاعة املحا�ض��رات فيما ي�سم��ى بالتدري�س امل�صغ��ر �إىل التدري���س العملي
داخ��ل غرف��ة ال�ص��ف وخــارجه��ا وب�إ�ش��راف جمموع��ة م��ن ذوي االخت�صا���ص يف جم��ال التدري��ب والت�أهي��ل
يف اجلامع��ة ،بالتع��اون جن ًب��ا �إىل جن��ب م��ع املعل��م املتع��اون واملدر�س��ة املتعان��ة (.)Shaheen, 2010
املوج��ه للطال��ب (املعلم) به��دف املفاهي��م واملبادئ
ع��رف الرتبي��ة العملي��ة ب�أنه��ا ف�ترة الإع��داد ّ
وميك��ن �أن ُت ّ
ً
والنطري��ات التعليمي��ة والتعلمي��ة ،تطبيق��ا �أدائ ًي��ا وعلى نح��و �سلوكي يف املي��دان ،لك�سب امله��ارات التدري�سية
ع��رف الرتبي��ة العملي��ة � ً
أي�ض��ا ب�أنه��ا
( .)MdYunus, Hashim, Mohdlshak, Mahamod, 2011و ُت ّ
بناء عليه احلكم على مدى جناح الكلية يف �إعداد الطالب كي ي�صبح معلم ًا (حممد.)2006 ،
املعيار الذي يتم ً
ويتمث��ل التعري��ف الإجرائي ملفه��وم الرتبية العملية يف هذا البحث ب�أنه الربنام��ج الذي تقدمه كلية الرتبية
ب�أرح��ب لطلب��ة امل�ستوى الرابع للعام اجلامعي  2017/ 2016وجلمي��ع التخ�ص�صات ،وفيه يق�ضي الطالب ف�صال
درا�سي��ا كام�لا للعمل بدوام كامل يف املدر�س��ة املتعاونة ،بحيث يقوم بجميع املهام املطلوب��ة منه داخل املدر�سة
�س��واء مه��ام تدري�سي��ة �أو مهام �إدارية ،ويتم تقييم الطال��ب من قبل امل�شرف واملدر�س املتع��اون بناء على �أدائه
خالل الف�صل الدرا�سي.
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ԀԀالطالب (املعلم):
هو �أحد الدار�سني يف برنامج الرتبية� ،أو برنامج دبلوم الت�أهيل الرتبوي ،وتنطبق عليه �شروط الت�سجيل مل�ساق
الرتبي��ة العملي��ة ،ملمار�ستها يف مدار�س وزارة الرتبي��ة والتعليم ،حتت �إ�شراف امل�ش��رف الأكادميي من اجلامعة
(حم��اد .)2005 ،ويتمثل التعري��ف الإجرائي للطالب املعلم ،بطلبة امل�ستوى الراب��ع الدرا�سني بكلية الرتبية
�أرحب يف جامعة �صنعاء للعام اجلامعي .2017 /2016
ԀԀاملدر�سة املتعاونة:
كل مدر�سة يق�ضي فيها الطالب (املعلم) فرتة الرتبية العملية �أو جزءٍ من تلك الفرتة ،وتقدم له كل الت�سهيالت
مب��ا ميكنه من �أداء الرتبية العملية ب�شكل �سليم ( .)Richards, 2010ويتمثل التعريف الإجرائي للمدر�سة
املتعاون��ة ،ه��ي املدر�س��ة التي التي تق��وم كلية الرتبية �أرح��ب بالتعاون معه��ا و�إر�سال الطلب��ة (املعلمني) �إليها
لق�ضاء فرتة التدريب العملي ملدة ف�صل درا�سي كامل.
ԀԀاملعلم املتعاون:
كل معل��م يف املدر�س��ة املتعاون��ة ي�أت��ي �إىل ال�صفوف التي يدر�سها طال��ب (معلم) �أو �أك�ثر ،للتدريب على التعليم
�أثناء فرتة الرتبية العملية (دند�ش و�أبوبكر .)2003 ،ويتمثل التعريف الإجرائي للمدر�س املتعاون باملعلمني
العامل�ين يف املدار���س التي يق�ضي فيها طلبة امل�ستوى الرابع بكلية الرتبي��ة �أرحب فرتة التدريب العملي ،الذي
يفرت�ض �أن يتابع عملية تدريب الطالب (املعلم) داخل املدر�سة.
ԀԀامل�شرف الرتبوي:
هو "خبري فني ،وظيفته الرئي�سية م�ساعدة املعلمني علي النمو املهني ،وحل امل�شكالت التعليمية التي تواجههم،
بالإ�ضاف��ة �إىل تق��دمي اخلدم��ات الفني��ة لتح�س�ين �أ�سالي��ب التدري���س ،وتوجي��ه العملية الرتبوي��ة الوجهة
ال�صحيحة"(احلرب��ي ،اخلثالن ،علي ،وامل�سعري1423 ،هـ .)1 ،ويتمث��ل التعريف الإجرائي للم�شرف الرتبوي
ب�أنه ع�ضو هيئة التدري�س املكلف بالإ�شراف على الطلبة (املعلمني) �أثناء قيامهم بالتدريب العملي يف املدار�س
ملدة ف�صل درا�سي كامل.
ԀԀالكفايات التعليمية:
ميكن تعريف الكفايات التعليمية �إجرائيا ب�أنها جمموعة الكفايات املو�صوفة يف �أداة الدرا�سة احلالية� ،ضمن
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 الآتي:
– احل��دود املو�ضوعي��ة :تتمث��ل يف معايري قيا�س درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية يف كلية الرتبية
�أرح��ب ،املو�صوف��ة يف اال�ستبي��ان ال��ذي مت تطوي��ره لغر���ض الدرا�س��ة ،ويت�ضم��ن املقيا���س ( )68فق��رة،
موزعة يف �أربعة جماالت (امل�شرف الرتبوي ،املعلم املتعاون ،املدر�سة املتعاونة ،الكفايات التعليمية).
– احلدود املكانية :تتثمل احلدود املكانية بكلية الرتبية �أرحب جامعة �صنعاء.
– احل��دود الب�شري��ة :تتمث��ل احلدود الب�شرية بطلبة امل�ستوى الراب��ع الدار�سني يف كلية الرتبية �أرحب
من جميع التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية.
–" احل��دود الزماني��ة :تقت�ص��ر الدرا�س��ة احلالي��ة عل��ى الف�ص��ل الدرا�س��ي الث��اين م��ن الع��ام اجلامع��ي
2017 /2016م.
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اإلطار النظري:
ريا من الكثري من ال��دول ،من �أجل التنمية
تع��د عملي��ة �إعداد املعل��م من الأولويات التي تلق��ى اهتما ًما كب ً
�سواء على م�ستوى الفرد �أو على م�ستوى املجتم��ع ،وال ميكن للرتبية �أن حتقق �أهداف
والنهو���ض باحلياة فيه��اً ،
التنمية املتوقعة �إال بنجاح العملية الرتبوية وفاعليتها التي تعتمد على كل من املعلم ،واملتعلم ،واملنهج .ويعد
تواف��ر املعلم املع��د �إعداد ًا جيد ًا �أحد التحديات الرئي�سية التي تواج��ه امل�ؤ�س�سة الرتبوية ،حيث �إن االرتقاء
بامل�ست��وى العلم��ي واملهني للمعلم يتطلب تنمية قدرات��ه ال�شخ�صية ،وتطوير مهارات��ه العلمية واملهنية ،وذلك
بتح�س�ين �إع��داده وتدريب��ه قبل اخلدم��ة و�أثناءه��ا ،باال�ستفادة م��ن االجتاهات والتج��ارب احلديثة يف هذا
املجال (.)Merç, 2015; Tuli & File, 2009
وعل��ى امل�ست��وى العامل��ي �أكد التقري��ر الوطني للجن��ة الدولي��ة للتعليم يف الق��رن احل��ادي والع�شرين احلاجة
�إىل تدري��ب نوع��ي وم�ستم��ر للمعلم�ين ( .)Al-Momani, 2016وت�ش�ير الكثري من الأبح��اث والدرا�سات �أنه
الب��د �أن ترك��ز الرتبي��ة العملية عل��ى عملية تطوي��ر مه��ارات و�سلوكيات (الطال��ب) املعلم من خ�لال تقلي�ص
الفج��وة بني املع��ارف النظرية واملهارات العملية وذلك بتزويد الطلبة باملعرف��ة واملهارات ال�ضرورية املطلوبة
لتطوي��ر كفاءات الطلبة مهنيا و�أكادميي��ا ( ،)Smith & Lev-Ari, 2005كما يجب �أن تهتم الرتبية العملية
بتزوي��د الطلب��ة (املعلم�ين) باملعرف��ة وامله��ارات املتعلق��ة بالعملي��ة التدري�سي��ة ،واملعرف��ة املرتبط��ة مبجال
املهن��ة و�أخالقياته��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل الت�أكي��د على معرفة ال��ذات ،وتدريبهم عل��ى القدرة عل��ى �ضبط النف�س
( . )Starkey & Rawlins, 2011وم��ن امله��ارات املهم��ة الت��ي يج��ب �أن تركز عليها برام��ج الرتبية العملية
امله��ارات احلياتية ،و�أ�سل��وب حل امل�شكالت ،واال�ستقاللية ،والقدرة على اتخاذ الق��رارات املنا�سبة ،يف املواقف
والق�ضاي��ا الرتبوي��ة املختلف��ة ( .)Perry, 2013وف��وق كل ذل��ك ف���إن برنام��ج الرتبي��ة العملية م��ن �ش�أنه �أن
ي�ساع��د الطلب��ة (املعلمني) يف فه��م العوام��ل االجتماعي��ة ،والثقافية ،وال�سيا�سي��ة ،واالقت�صادي��ة ،املحيطة
مب��ا ميكنه��م م��ن اكت�ش��اف قدراته��م و�إبداعاته��م ،الأم��ر ال��ذي ي�ساعده��م يف عملي��ة التدري���س يف امل�ستقبل
(.)Tuli & File, 2009
وعل��ى الرغ��م من ك��ون الرتبي��ة العملية عن�ص��را �أ�سا�سي��ا وجوهري��ا �إال �أنها ما زال��ت مو�ضوعا جدلي��ا تتعدد
حول��ه �أراء الباحث�ين والرتبوي�ين؛ لذلك احتل مو�ضوع الرتبي��ة العملية جماال وا�سع��ا يف الأدبيات الرتبوية
( .)Schulz, 2005وق��د �أك��د  )2006(Vickاالجتاه��ات احلديث��ة التي ميك��ن الرتكيز عل��ى عملية تدريب
الطلب��ة (املعلمني) لتخطي مثل تلك العقبات واملعوقات .لذا ظهرت العديد من االجتاهات الرتبوية يف عملية
�إعداد املعلم ،التي ت�سعى يف جمملها �إىل االرتقاء مب�ستوى املعلم املعريف واملهني .ويعد �إحاطة م�ؤ�س�سات التعليم
الع��ايل والعامل�ين يف جمال �إعداد املعلم ملثل تلك االجتاهات م�ؤ�شرا �إيجاب��ي ملواكبتة تلك الأنظمة للتطورات
وامل�ستج��دات العاملي��ة يف جم��ال �إعداد املعل��م .وميكن �إيجاز �أه��م االجتاهات يف جمال �إعداد املعل��م فيما ي�أتي
(:)The National Institute of Education, 2013
ا

اجتاهات معا�صرة لنظم �إعداد املعلم:

تتع��دد االجتاه��ات واملداخل التي تتبناها امل�ؤ�س�سة التعليمية يف تطوي��ر برنامج الرتبية العملية ،فقد تتبنى
بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية االجتاه التقليدي ،الذي ي�ؤكد �أهمية اكت�ساب الطلبة للمعرفة العلمية يف حمتواها
النظ��ري ،بينما يغفل بقية جوانب املعرفة الأخرى ،كاجلانب املهاري ،واجلانب الأخالقي .لذا يعترب املعلم هو
حم��ور العملية التعليمي��ة ،فعلى عاتقه تقع مهمة نقل املعرفة من م�صارده��ا �إىل الطلبة ،ويقت�صر دور الطلبة
عل��ى جمرد تلقي املعرفة ثم ا�سرتجاعها وقت االختب��ارات .وبرامج الرتبية العملية التي تتبنى هذا االجتاه
تهت��م باجلان��ب املع��ريف على ح�ساب بقي��ة جوانب الإعداد الأخ��رى ،حيث ُيعد كم املعرفة ه��و حمل �صالحية
املعلم للتدري�س ،ومن ثم ي�صبح الهدف الرئي�سي يف ظل هذا االجتاه هو تزويد املعلم (الطالب) بكم من املعارف
يكف��ل ل��ه نقله �إىل تالميذه ،وي�ؤخذ على هذا االجتاه �أنه يغفل اجلانب املهني واجلانب االجتماعي من جوانب
عملية الإعداد (البعداين.)2005 ،
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ويف حماول��ة لتجاوز �سلبيات االجتاه التقلي��دي تلج�أ بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل تبني االجتاه القائم على
الكفاي��ات .وي�ؤك��د هذا املنحى �أهمية اتقان الكفاي��ة التعليمية ،لذا ف�إنه يهتم بالدرج��ة الأىل بقيا�س م�ؤ�شر
الأداء يف �سلوك املتعلم .وم�ؤ�شر الأداء هو درجة الإتقان الذي يجعل املتعلم قادر ًا على ممار�سة مهامه بدرجة
كافية من اجلودة ،وب�أ�سلوب ميكن م�شاهدته وتقوميه (ردمان.)2000 ,
وميك��ن �أن تتبن��ى امل�ؤ�س�س��ة التعليمي��ة االجت��اه القائ��م عل��ى النظ��م الذي يق��وم عل��ى �أ�سا�س ثالث��ة عنا�صر
�أ�سا�سي��ة ه��ي :املدخ�لات ،العملي��ات ،املخرج��ات .وبن��اء عل��ى مفه��وم النظ��م ،ف�إن��ه جل��ودة املخ��رج البد من
االهتم��ام بج��ودة املنه��ج والعمليات ،ويتم احلكم على ج��ودة املخرج من خالل عملية حت�س�ين اجلودة امل�ستمر
( )Continuse Quality Improvement-CQIالقائ��م عل��ى التقويي��م والتح�س�ين امل�ستم��ر بن��اء على
نتائ��ج التق��ومي .ومفهوم النظ��م يف عملية �إعداد املعلم يتك��ون من �أربع مراحل هي :املدخ�لات ،وت�شمل جميع
العنا�ص��ر الت��ي تدخ��ل يف نظ��ام الرتبي��ة العملية ،م��ن �أجل حتقي��ق �أهداف حم��ددة ،وتتمثل تل��ك املدخالت
بالعنا�ص��ر الأ�سا�سي��ة مث��ل ،الربنامج الأكادمي��ي ملقرر الرتبي��ة العملية ،و�أ�سالي��ب التعليم والتعل��م ،وامل�شرف
الرتب��وي ،و الطال��ب (املعلم) ،والعنا�صر الفرعية املتمثلة بالأن�شط��ة الفنية الداعمة مثل امل�صادر واخلدمات
التعليمية التعلمية .ثم ي�أتي املكون الثاين لنظام الرتبية العملية املتمثل بالعمليات ،وهي جمموعة الأن�شطة
والتفاع�لات والعالق��ات التي حتدث بني مكون��ات النظام .ثم املخرج��ات ،وهي النتائج الت��ي يحققها النظام.
والتغذية الراجعة ،ومتثل جمموعة العمليات التي ت�أتي نتيجة ت�صنيف املخرجات وحتليلها يف �ضوء الأهداف
اخلا�صة املو�ضوعة للنظام ،وتقدم امل�ؤ�شرات عن مدى حتقيق الأهداف و�إجنازها ،وتبني مركز القوة وال�ضعف
يف �إي جزء من الربنامج (البعداين.)2005 ،
وهن��اك اجتاهات يف جمال الرتبي��ة العملية تركز على املتعلم نف�سه ،ويرتبط هذا االجتاه بالنظرة احلديثة
للرتبي��ة التي تركز عل��ى املتعلم باعتباره حمور العملي��ة التعليمية وغايتها ،وي�ؤكد ه��ذا االجتاه على رغبات
ومي��ول وحاج��ات الطالب ،ويه��دف �إىل تزويد الطالب (املعل��م) باملهارات التي متكنه م��ن م�ساعدة املتعلم على
�إ�شباع حاجاته االنفعالية واجل�سمية ،واالجتماعية ،والعقلية (.)Ralph, Walker, & Wimmer, 2007

نظام الدرا�سة يف برنامج الرتبية العملية:

ت�شه��د كلي��ات الرتبية �س��واء على امل�ستوى العرب��ي �أو العاملي تع��دد ًا يف �أنظمة الربامج التي تع��د معلم مرحلة
التعلي��م الع��ام وذلك الختالف ال�سيا�س��ات الرتبوية لكل دولة ،وما ينتج عنه م��ن اختالف يف الأهداف ،فيمكن
�أن يك��ون نظ��ام الدرا�سة تكامليا ،وهو �أن ي�سري الإعداد الرتب��وي (املهني ،الثقايف) جنب ًا �إىل جنب مع الإعداد
الأكادمي��ي� ،أي �أن �إع��داد املعلم يتم يف �آن واحد يف الكلية ،من خ�لال التكامل بني اجلانب الثقايف والتخ�ص�صي
واملهن��ي ،طيلة �سنوات الإعداد فيح�صل الطالب يف نهايتها على �شهادة التخرج .ومن مميزاته� ،أنه ي�ساعد على
تكام��ل املق��ررات الدرا�سي��ة الأكادميية والرتبوي��ة ،وبالتايل يحمل م�س�ؤولي��ة الإعداد جلمي��ع �أع�ضاء هيئة
التدري���س الأكادميي�ين والرتبوي�ين ،كما يعمل على تهيئ��ة الطالب (املعلم�ين) منذ البداية عل��ى حب املهنة،
لأنه��م يعرف��ون من��ذ التحاقهم بالكلي��ة �أنهم �سيتخرجون معلم�ين ،وميكن من خالل هذا النظ��ام تو�سيع دائرة
تخ�ص���ص الطال��ب ،فيتخ�ص���ص يف تدري���س مادتني �أو �أك�ثر .وكما �أن للنظ��ام التكاملي مميزاته ف���إن له عيوب ًا
منه��ا� ،أن الط�لاب (املعلمني) ينظرون �إىل امل��واد التخ�ص�صية على �أنها مواد الدرا�س��ة الأ�صلية ،وينظرون �إىل
مواد الإعداد املهني والثقايف على �أنها مواد �إ�ضافية ،وال يعطونها نف�س االهتمام ،ويعد الطالب للعمل يف مهنة
التدري���س فقط ،وال يتيح له فر�ص العمل الأخ��رى .وميكن �أن يكون نظام الدرا�سة تتابعيا ،ويقوم هذا النظام
عل��ى �أ�سا���س انتظ��ام الطال��ب �أكادميي ًا يف كلي��ات الآدب والعلوم ملدة � 4سن��وات ،ثم يلتحق بع��د تخرجه بكلية
الرتبي��ة لدرا�س��ة املواد الرتبوية مل��دة عام درا�سي (الديوان ،غ��ازي ،وعبدالق��ادر .)2007 ،ومن مميزاته �أنه
يتي��ح فر�ص��ة لت�أهي��ل املعلمني الذي��ن مل يدر�سوا املواد الرتبوي��ة يف مرحلة الإعداد ،كما �أن��ه ي�ساعد على �سد
العج��ز يف التخ�ص�ص��ات املختلفة وقت احلاجة يف �أق�صر وقت ممكن ،ويتيح الفر�صة �أمام خريجي التخ�ص�صات
العلمية العامة للعمل يف �سلك التدري�س متى رغبوا لذلك� ،إىل جانب فر�ص العمل الأخرى .ومن عيوب النظام
التتابع��ي ،زي��ادة النفق��ات والتكاليف ،و�إطال��ة املدة الزمنية لإع��داد املعلمني ،ويف�صل بني امل��ادة والطريقة،
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مبعنى �أنه يف�صل بني املواد املهنية واملواد الأكادميية ،وبالتايل يبعد الطالب عن مادة تخ�ص�صه �سنة درا�سية
كاملة.
وق��د تعتم��د امل�ؤ�س�سة التعليمية نظ��ام الف�صل ،ويق�صد به تخ�صي���ص ف�صل كامل يف املدر�س��ة ،ومنها ما يوزعها
عل��ى �سنوات الدرا�سة كاملة ،وقد تختلفت الفرتة الزمنية للرتبية العملية من جامعة �إىل �إخرى ،حيث تفيد
املع��دالت العاملي��ة زيادة ملحوظة يف �ساعات الرتبية العملية ،فف��ي اجنلرتا بلغت (� )15إ�سبوع ًا ،ويف الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة ت�تراوح ب�ين (� )19 - 15إ�سبوع�� ًا ،ويف فرن�س��ا (� )27إ�سبوع�� ًا ،ويف جامع��ة ي��ورك بكندا
(� )6 - 5شه��ور ،ح�س��ب امل�ستويات والربامج التعليمي��ة خالل �سنوات الدرا�سة� ،أم��ا يف ال�صني فتخ�ص�ص ال�سنة
اخلام�س��ة بالكام��ل ،ويف الوطن العرب��ي فقد تراوحت ال�ساع��ات املخ�ص�صة للرتبية العملية م��ا بني ()19 - 4
�ساع��ة .وق��د اق�ترح عم��داء و�أ�ساتذة كلي��ات الرتبي��ة يف اخلليج �أن يك��ون احل��د الأدنى (� )6ساع��ات واحلد
الأق�صى (� )12ساعة (الأمري.)2008 ،

نظام الرتبية العملية يف اجلمهورية اليمنية:

وت�سع��ى اجلامع��ات اليمني��ة ممثلة بكلي��ات الرتبية �إىل �إع��داد الك��وادر التعليمية وتدري�سها م��ن خالل بذل
اجله��ود احلثيث��ة لتح�سني برامج �إع��داد املعلمني وتطويرها ،وتهدف تلك الربام��ج �إىل بناء �شخ�صية املعلم يف
اجلوان��ب الثالثة (التخ�ص�ص العلمي ،والثقافة العامة ،والإع��داد الرتبوي واملهني) .وتتكون عملية الإعداد
من متازج وتفاعل هذه املجاالت التي تنظم ب�شكل متكامل (الأمري2008 ،؛ حمادنة .)2014 ،ويت�ضمن الإعداد
يف اجلان��ب املهن��ي للمعل��م �شقني :نظري وعمل��ي ،ويتمثل ال�شق النظ��ري يف جمموعة من املق��ررات التي ت�شمل
�أ�س�س��ا ونظري��ات تت�صل بعمليتي التعل��م والتعليم� ،أما ال�ش��ق العملي في�شمل الرتبية العملي��ة وهي التي تعطي
الفر�صة احلقيقية لإك�ساب الطلبة (املعلمني) الكفايات الأدائية واملهارات الفعلية للتدري�س ،وذلك من خالل
معاي�ش��ة الطلب��ة (املعلمني) للواقع التعليم��ي معاي�شة كاملة ،تكفل له��م �إمكانية التدري��ب العملي الواقعي يف
املهام والوظائف التي ينتظر منهم القيام بها كمدر�سني فيما بعد (كلية الرتبية �أرحب.)2007 ،
وي�شم��ل برنام��ج كلي��ة الرتبي��ة يف اجلامع��ات اليمني��ة عل��ى مق��رر الرتبي��ة العملي��ة ( )1و ( ،)2ويهدف �إىل
�إك�س��اب الطال��ب (املعل��م) الأ�ص��ول والقواعد الت��ي ت�ستند �إليه��ا مهنة التعلي��م ،وتنق�سم �إىل ق�سم�ين :الق�سم
النظ��ري ويه��دف �إىل �إك�س��اب الطال��ب (املعل��م) خ�برات يف املج��االت الرتبوية ،والق�س��م العمل��ي ويهدف �إىل
التدري��ب عل��ى مه��ارات التدري�س وم��ا يتعلق به��ا يف امل�ستوى التطبيق��ي ،ويتمث��ل يف برنامج الرتبي��ة العملية،
ال��ذي ب��دوره ينق�سم �إىل برنامج نظري وعملي ،يخ�ص�ص لكل منهم��ا �ساعتان �ضمن متطلبات الكلية الإجبارية
(البعداين3 ،2005 ،؛ دند�ش والأمري2010 ،؛ كلية الرتبية �أرحب.)2007 ،

الدراسات السابقة:
تناول��ت العدي��د م��ن الدرا�س��ات ال�سابق��ة عملية تق��ومي برنامج الرتبي��ة العملي��ة يف م�ؤ�س�س��ات التعليم

الع��ايل� ،سواء على امل�ستوى املحلي �أو امل�ستوى العربي� ،أو امل�ستوى الدويل ،من تلك الدرا�سات درا�سة Zahorik
( )1988الت��ي رك��زت عل��ى كيفي��ة م�شاهدة امل�شرف�ين ومالحظته��م ومناق�شتهم للط�لاب (املعلم�ين) يف �أثناء

ا

التدري��ب املي��داين ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن هن��اك طرق ًا متعددة للإ�شراف ،ميك��ن دجمها حتت ثالثة مناذج
�أو اجتاه��ات كم��ا ي�أتي� :أ�سلوب يركز على ال�سلوك� ،إذ يقوم امل�شرف ب�أح��د �أربعة �أدوار جتاه الطالب (املعلم)،
فهو �إما �أن يقوم بدور الباحث� ،أو بدور العامل املتفهم� ،أو دور النا�صح� ،أو دور الناقد .و�أ�سلوب يركز على تف�سري
الأفكار ،ويكون دور امل�شرف �إ�صالحي ًا ،حيث يحلل عمل الطالب (املعلم) ويناق�شه فيه ،وير�شده �إىل املمار�سات
ال�صحيح��ة ،واالبتع��اد عن املمار�سات اخلاطئة .و�أ�سل��وب داعم ،ويكون دور امل�شرف �إما معاجل�� ًا� ،أو معار�ض ًا� ،أو
م�ستق�صي ًا ،لعمل الطالب (املعلم) ،و�إعداده الإعداد الأف�ضل ،مبا يتنا�سب ومتغريات الع�صر الذي يعي�ش فيه.
وهدفت درا�سة �شاهني (� )2007إىل تقومي برنامج الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر
الطلب��ة (املعلم�ين) .ومتثلت عنية الدرا�سة بعينة ع�شوائية من الطلب��ة (املعلمني) بلغ عددها ( )389طالبا.
ولتحقي��ق ه��دف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبان��ة مكونة من ( )63فقرة موزعة عل��ى �أربعة جماالت هي� :أهداف
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الربنام��ج ،وخطوات��ه ،و�أداور �إدارة املدر�س��ة ،و�أدوار املعلم املتع��اون .و�أظهرت نتائج الدرا�س��ة �أنه وبالرغم �أن
برنام��ج الرتبي��ة العملي��ة يف جامعة القد�س املفتوحة يعاين من بع�ض نق��اط ال�ضعف التي توزعت على حماور
اال�ستبي��ان الأربع��ة� ،إال �أن��ه وب�ش��كل ع��ام يع��د فع��اال وناجحا ،حي��ث ح�صل على تقدي��رات عالي��ة بناء على
ا�ستجابات �أفراد العينة.
وك�شف��ت درا�س��ة  )2008(Pinderما يتعمل��ه الطلبة (املعلمون) من خالل برنامج الرتبي��ة العملية .ولتنفيذ
الدرا�س��ة تط��وع  12فردا من الطلبة (املعلمني) الذين مت مقابلتهم ب�شكل �شبه منظم قبل وبعد تطبيق برنامج
الرتبية العملية ،كما مت حتليل وثائق الطلبة (املعلمني) خالل فرتة التدريب العملي .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن
الطلب��ة (املعلمني) تعلموا مه��ارات ومعارف متعددة ،مثل �إدارة ال�سلوك ،والتخطي��ط للدرو�س ،وكيفية تقدمي
املناه��ج الدرا�سية .ومن املهارات التي تعلمها الطلبة (املعلمون) مهارة املحاولة واخلط�أ ،و�أ�سلوب حل امل�شكالت،
وعم��ل ارتباط��ات م��ع املفاهم ال�سابقة .وب�ش��كل عام �أظهرت النتائ��ج �أن الطلبة يختلف��ون يف اختيار الأ�سلوب
الأف�ض��ل بالن�سب��ة لتعلمهم ،فمنهم من يف�ضل التعلم من خالل املالحظة وامل�شاهدة ،ومنهم من يف�ضل التعلم من
خالل التجريب العملي.
وح��اول املطل��ق ( )2010بيان �أهمي��ة برنامج الرتبية العملي��ة يف �إعداد الطالب (املعلم) ملهن��ة امل�ستقبل ،ويف
الدرا�س��ة ير�صد الباح��ث �آراء امل�شرفني الرتبويني ،وكذلك �آراء الطلب��ة الدار�سني يف ال�سنة الرابعة تخ�ص�ص
معلم �صف يف كلية الرتبية بجامعة دم�شق ،ويحاول الباحث بيان �أوجه القوة وال�ضعف 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 �إىل العديد من النتائج املفيدة املتعلقة بال�صعوبات التي تواجه عملية تطبيق برنامج الرتبية
العملي��ة يف املي��دان �س��واء ال�صعوب��ات املتعلقة بالربنام��ج نف�سه �أو املتعلق��ة بالطالب �أو امل�شرف ال��خ ،ثم انتهى
الباح��ث �إىل عر���ض جمموعة من املقرتح��ات التي يراها منا�سب��ة لتطوير م�ستوى الرتبي��ة العملية يف كليات
الرتبية.
وه��دف كل م��ن  Saadiو )2010(Saeedيف درا�ستهم��ا �إىل معرف��ة ت�ص��ورات الطلبة)املعلم�ين) ومدي��ري
املدار���س ح��ول �ضمان جودة برنامج �إعداد معلم الرتبية االبتدائي��ة يف والية بنجاب الهندية .ومتثلت عينة
الدرا�س��ة بعين��ة ع�شوائي��ة م��ن املديرين واملعلم�ين والطلبة ،بل��غ عدده��م ( .)458ولتحقيق ه��دف الدرا�سة
ا�ستخ��دم الباحثان ا�ستبانت�ين ومقابالت مع مديري ومديرات املدار�س ،و�أظه��رت النتائج �أن �أ�سلوب املحا�ضرة
هو الأ�سلوب ال�سائد يف عملية التدري�س ،و�أن هناك نق�صا يف �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ؤهلني ،و نق�صا يف املرافق
الأ�سا�سية يف بيئة التعليم.
ويف اجلامع��ات الباك�ستاني��ة احلكومية هدفت درا�س��ة  Dilshadو� )2010(Iqbalإىل تق��ومي برنامج �إعداد
املعلم�ين يف كلي��ات الرتبية ،م��ن حيث ا�شتمالها مل�ؤ�شرات اجل��ودة .ومتثلت عينة الدرا�س��ة بعينة ع�شوائية من
الطلب��ة والطالب��ات بل��غ عدده��ا ( .)372ولتحقي��ق ه��دف الدرا�س��ة اتبع الباح��ث املنهج امل�سح��ي ،حيث طور
ا�ستبيان��ا مكون��ا من ( )30فقرة .و�أظهرت النتائ��ج �أن برنامج الرتبية العملية يف كلي��ات الرتبية يف اجلامعات
الباك�ستانية احلكومية يعك�س م�ؤ�شرات اجلودة بدرجة متو�سطة.
وه��دف اله�س��ي ( )2012يف درا�سته �إىل حتديد درجة توافر معايري ومب��ادئ اجلودة ال�شاملة،يف برامج �إعداد
املعل��م الت��ي تنفذه��ا كليات الرتبي��ة يف اجلامعات العامل��ة بقطاع غزة م��ن وجهة نظر الطلب��ة .ومتثلت عينة
الدرا�سة باختيار عينية ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة ،وبلغ عدد �أفراد العينة ( )546طالبا وطالبة .واتبع
الباحثاملنه��ج الو�صفي التحليلي جلمع البيان��ات ،م�ستخدما ا�ستبانة مكونة من ( )90فقرة ،موزعة على ع�شرة
جماالت هي� :أهداف الربنامج ،و�سيا�سات القبول وممار�ساته ،وهيكلية الربنامج ،و�أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وامل��وارد املادي��ة ،وحمت��وى املق��ررات الدرا�سي��ة ،و�أ�سالي��ب التعل��م والتعلي��م ،والتقيي��م ،والتدري��ب امليداين،
والطلب��ة اخلريج��ون .و�أظه��رت النتائج �أن �أه��داف الربامج غري وا�ضح��ة ،و�أن حمتوى املق��ررات الدرا�سية ال
يلبي االحتياجات املعرفية املعا�صرة يف املجالني الرتبوي والتخ�ص�صي� ،إ�ضافة �إىل �أن �أ�ساليب التعلم تقليدية
تعتم��د عل��ى املحا�ض��رة فقط ،وب�ش��كل عام �أظهرت النتائ��ج �أن درجة توف��ر معايري اجل��ودة ال�شاملة يف برامج
�إعداد املعلم جاءت متو�سطة.
ا

ا
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ورك��ز الرحم��ي ( )2013يف درا�سته على معايري وكالة �ضمان اجلودة يف تقييم برامج �إعداد املعلمني يف جامعة
بريزي��ت .ومتثل��ت عين��ة البح��ث يف ( )50طالب��ا وطالبة م��ن طلب��ة ال�سنتني الثاني��ة والثالث��ة مت اختيارهم
ع�شوائي ًا .ولتحقيق هدف الدرا�سة مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي ،با�ستخدام ا�ستبانة موزعة على �أربعة
جم��االت هي :خمرج��ات التعلم املق�صودة ،وحمتوى اخلطة الأكادميية ،والتقيي��م املتبع ،وجود فر�ص التعلم.
و�أظه��رت نتائ��ج الدرا�س��ة �أن تقييم برام��ج �إعداد املعلم�ين يف جامعة بريزيت بن��اء على معاي�ير وكالة �ضمان
اجلودة الربيطانية جاء متو�سطا.
وقام��ت عي��اد ( )2013بتطوي��ر ا�ستبانة تت�ضم��ن معايري تقومي برنام��ج الرتبية العملية ،به��دف ا�ستخدامها
يف تق��ومي برنام��ج الرتبي��ة العملية يف جامع��ة م�ؤتة من وجه��ة نظر الطلب��ة .ومتثلت العين��ة باختيار عينة
ع�شوائية من طلبة معلمي ال�صف اخلريجني .و�أ�شارت النتائج �أن برنامج كلية الرتبية املطبق يف جامعة م�ؤتة
ح�صل على درجة فاعلية متو�سطة ب�شكل عام .وجاء جمال امل�شرف الرتبوي باملرتبة الأوىل وبدرجة فاعلية
مرتفعة ،بينما جاء جمال املدر�سة املتعاونة يف املرتبة الأخرية وبدرجة فاعلية �ضعيفة .كما �أظهرت النتائج
ع��دم وجود ف��روق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري اجلن���س� ،إال �أن هناك فروقا دال��ة �إح�صائ ًيا تعزى ملتغري املعدل
الرتاكمي ل�صالح فئة املمتاز.
وه��دف دح�لان (� )2013إىل تقيي��م برنامج �إعداد معل��م اللغة العربي��ة بكلية الرتبية جامع��ة الأق�صى ،من
خ�لال درج��ة تواف��ر معايري اجلودة من وجهة نظ��ر �أع�ضاء هيئ��ة التدري�س .ومتثلت عين��ة الدرا�سة بـ ()60
ع�ضو هيئة تدري�س ،مت اختيارهم ع�شوائ ًيا .ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بتطوير ا�ستبانة مكونة من
( )90فقرة موزعة على خم�سة جماالت هي :جودة �أهداف برنامج �إعداد معلم اللغة العربية ،جودة الإعداد
التخ�ص�ص��ي ،جودة الإعداد الرتبوي ،جودة الرتبية العملية ،جودة �إدارة الق�سم والكلية .وا�ستخدم الباحث
املنه��ج الو�صفي التحليلي ،وبتوزيع اال�ستبانة وجمع البيان��ات وحتليلها تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن برنامج �إعداد
معلم اللغة العربية يف كلية الرتبية يف جامعة الأق�صى يعك�س معايري اجلودة ال�شاملة بدرجة كبرية وبن�سبة
مئوي��ة بلغ��ت ( .)%61.8كما �أظهرت النتائ��ج �أن متغريات الدرا�سة (التفرغ ،امل�ؤه��ل العلمي� ،سنوات اخلربة)
لي�س لها ت�أثري معنوي يف النتائج.
ويف نف���س ال�سي��اق ق��ام حمادن��ة ( )2014بدرا�سة درج��ة توفر معايري �ضم��ان اجلودة يف برنام��ج �إعداد معلم
الرتبية االبتدائية يف جامعة الريموك من وجهة نظر الطلبة املتوقع تخرجهم .و�شملت عينة الدرا�سة جميع
الطلب��ة املتوقع تخرجهم يف ق�س��م الرتبية الإبتدائية يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك الذين بلغ عددهم
( )105طالب وطالبات .ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بتطوير �أداة مكونة من ( )59فقرة ،مت توزيعها
عل��ى �ستة جماالت هي� :أه��داف الربنامج ،واملنهاج ،وطرائق التدري�س ،وتقومي الطلبة ،واملرافق والتجهيزات،
والرتبي��ة العملي��ة .و�أ�ش��ارت النتائ��ج �أن برنام��ج �إعداد معل��م الرتبية العملي��ة يعك�س معايري �ضم��ان اجلودة
بدرجة متو�سطة ومبتو�سط ح�سابي ( .)3.17كما �أظهرت النتائج �أن هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري املعدل الرتاكمي ول�صالح (جيد جدً ا) ف�أعلى.
وا�ستم��رارا لتقومي برامج �إع��داد املعلم وفق مفهوم اجلودة ال�شاملة جاءت درا�سة عو�ض ( )2015لتك�شف عن
درجة مراعاة برنامج �إعداد معلم التكنولوجيا يف كلية الرتبية بجامعة الأق�صى بغزة ملعايري اجلودة ال�شاملة
من وجهة نظر الطلبة .ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بتطوير �أداتني ،الأوىل عبارة ا�ستبانة مكونة من
( )54معيارا من معايري اجلودة ال�شاملةـ ،مت توزيعها على عنية ع�شوائية من الطلبة بلغ عددهم ( )46طالبا
وطالب��ة .ومتثل��ت الأداة الثانية با�ستمارة مقابلة حول معايري اجل��ودة ال�شاملة مت �إجراء املقابلة من خاللها
م��ع رئي���س برنامج التكنولوجي��ا يف كلية الرتبي��ة بجامعة الأق�صى بغ��زة .وبتحليل البيان��ات التي مت جمعها
م��ن املقابل��ة وجد �أن برنامج �إعداد معل��م التكنولوجيا يف كلية الرتبية بجامعة الأق�ص��ى يعك�س ( )70معيارا
بدرجة متو�سطة ،و 11معيارا بدرجة �ضعيفة .كما تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة توافر معايري اجلودة
ال�شامل��ة يف برنام��ج �إعداد معلم التكنولوجيا م��ن وجهة نظر الطلبة جاءت مرتبة كم��ا يلي( :معايري طرائق
التدري���س يف الربنام��ج)( ،معايري �أع�ضاء هيئة التدري���س يف الربنامج)( ،معايري الإع��داد الأكادميي ،واملهني،
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والرتب��وي ،والثق��ايف يف الربنامج)( ،معيار الرتبية العملية)( ،معيار املكتبة وم�ص��ادر املعلومات) ،و�أخريا جاء
جمال (الأبنية واملن�ش�آت التعليمية).
وهدف��ت درا�س��ة  )2015(Merçملعرفة درجة ر�ضا الطلبة (املعلمني) ع��ن طريقة قيا�س �أدائهم التدري�سي يف
جم��ال الرتبية العملية .ولتحقيق هدف الدرا�سة مت تطوي��ر ا�ستبيان ال�ستطالع �آراء الطلبة (املعلمني) حول
ال�سيا�سات واملكونات امل�ستخدمة لقيا�س ادائهم التدري�سي يف م�ساقني من م�ساقات الرتبية العملية يف يف برنامج
تدري��ب معلم��ي اللغة الإجنليزي��ة يف جامع��ة الأنا�ض��ول (Anadolu University English Language
 . )Teacher Traning Programوق��د اج��اب عل��ى اال�ستبي��ان  117طالب��ا مت مقابل��ة  12منه��م لدع��م
النتائ��ج الكمي��ة .و�أظهرت نتائج التحليالت �أن غالبية الطالب را�ضون ع��ن درجاتهم يف التدري�س العملي ،كما
�أظهرت النتائج �أن الطلبة (املعلمني) يرون �أن معايري القيا�س فعالة لتقييم �أدائهم ،مثل التخطيط والإعداد،
والتنظي��م الع��ام ،والتقييم من قب��ل امل�شرفني اجلامعيني ،ومن قب��ل املعلمني املتعاونني ،كما �أظه��رت النتائج �أن
تقيي��م الأقران كان �أقل فعالية .و�أعط��ت الدرا�سة بع�ض االقرتاحات مل�شريف اجلامع��ات ،واملعلمني املتعاونني،
ومعلمي الطالب ،وجميع الأطراف الأخرى التي لها عالقة بالتدري�س العملي.
التع��رف عل��ى التحدي��ات العملي��ة يف كلية الرتبي��ة يف جامعة
وهدف��ت درا�س��ة � )2016(Al-Momaniإىل
ّ
جنران ،من وجهة نظر امل�شرفني ،و الطلبة (املعلمني) .ولتحقيق هذا الهدف مت تطوير ا�ستبانتني وفقا ملقيا�س
ليك��رت ،الأوىل للطلب��ة (املعلم�ين) ،وتت�ضم��ن خم�س��ة حم��اور ،مت تطبيقها عل��ى عينة م��ن ( )71طالبا ،ممن
ح�ض��روا التدري��ب العملي يف التخ�ص�ص��ات الأكادميية املختلف��ة لع��ام  ،2015/ 2014مت اختيارهم ع�شوائيا،
والأخ��رى للم�شرف�ين وتت�ضم��ن �أربع��ة حم��اور مت تطبيقه��ا على ثماني��ة ع�شر م�شر ًف��ا من العامل�ين يف جامعة
جن��ران .و�أظه��رت النتائج ع��ددا من الق�ضايا التي متثل حتدي��ا للرتبية العملية يف كلي��ات الرتبية ،من وجهة
نظر الطلبة (املعلمني) متثلت يف :ازدحام الطلبة يف الف�صول الدرا�سية ،وعدم توفر التكنولوجيات التعليمية
املتقدم��ة ،وزي��ادة عدد الطلبة (املعلمني) من نف�س التخ�ص�ص ،ويف نف�س املدر�سة املتعاونة ،والإ�شراف ،وحتمل
العمل الإداري.
�أم��ا امل�شرف��ون ف�يرون �أن التحديات التي تواجه الرتبي��ة العملية هي :ا�ستخدام م�ص��ادر خارجية للمعلومات،
�ضع��ف ا�ستخ��دام الو�سائ��ل التعليمية� ،س��وء معامل��ة �إدارة املدر�سة ،ال�شع��ور بالعزلة ،فهم حم��دود للمو�ضوع،
�صعوب��ة املناهج الدرا�سية ،عدم كفاية فرتة التدريب ،و�ضع��ف �إمكانيات املدر�سة ،و�ضعف التعاون بني الطالب
واملدر�س��ة ،افتقار الطلبة (املعلمني) لل�شخ�صية القيادية ،عدم فعالية م�شاركة الطلبة (املعلمني) يف الأن�شطة
الالمنهجي��ة ،اخل��وف من التدري���س ،افتقار الطلب��ة (املعلمني) مله��ارات التوا�صل� ،ضعف الرب��ط بني النظرية
والتطبيق ،والتطبيق العملي يف املخترب.
واقرتحت الدرا�سة بع�ض التو�صيات مبا يف ذلك احلاجة �إىل التطوير امل�ستمر لربنامج الرتبية العملية ،وعقد
ور�ش عمل للطالب (املعلمني) �أثناء التدريب ،وكذلك التن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية.
وعل��ى امل�ستوى املحلي هدف��ت درا�سة البعداين (� )2005إىل تق�صى �أراء �أع�ض��اء هيئة التدري�س والطلبة على
حد �سواء حول فاعلية برنامج الرتبية العملية يف كلية الرتبية جامعة �صنعاء .ولتحقيق هدف الدرا�سة قامت
الباحثة بتطوير ا�ستبانة تت�ضمن جمموعة من املعايري يتم وفقها بناء برنامج الرتبية العملية .و�شملت عينة
الدرا�سة جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س املعنيني بالإ�شراف على الرتبية العملية يف جميع الأق�سام الأكادميية
العامل��ة يف الكلي��ة وبل��غ عددهم ( )66ع�ض��و هيئة تدري�س ،كم��ا ت�ضمنت عينة الدرا�سة عين��ة ع�شوائية من
طلبة امل�ستوى الرابع الذين قاموا بالتطبيق امليداين وبلغ عددهم ( .)579و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن برنامج
الرتبي��ة العملي��ة يعك�س املعاي�ير املو�صوف��ة يف �أداة الدرا�سة بدرجة �ضعيف��ة .كما �أظه��رت النتائج �أن هناك
فروقا دالة �إح�صائيا بني متو�سطات درجات الأ�ساتذة والطلبة ل�صالح الطلبة يف حموري التخطيط والتنفيذ،
بينما التوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف حمور التقومي .و�أظهرت النتائج � ً
أي�ضا �أن هناك فروقا ذات داللة
�إح�صائي��ة ب�ين متو�سطات درجات الطلبة تعزى ملتغ�ير التخ�ص�ص يف جمال التنفيذ فق��ط ل�صالح التخ�ص�صات
العلمية ،وبينما ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف حموري التخطيط ،والتقومي.
ا
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ورك��ز حمم��د ( )2006يف درا�ست��ه لربنامج الرتبية العملية يف م��ادة الرتبية البدني��ة يف اجلمهورية اليمنية
على درا�سة املعوقات وامل�شاكل التي قد تواجه الطالب (املعلم) �أثناء عملية التطبيق .و�شملت عينة الدرا�سة
امل�شرف�ين وعين��ة ع�شوائي��ة م��ن الطلبة .ولتحقي��ق هدف الدرا�س��ة قام الباح��ث بتطوير ا�ستبي��ان حدد فيه
جمموع��ة من املعوقات بناء على �ستة حماور هي :الإمكانيات املادية ،والإدارة املدر�سية ،واملدر�س ،والتالميذ،
والإع��داد ،والإ�ش��راف .و�أ�ش��ارت نتائج الدرا�س��ة �أن جميع معوقات الرتبي��ة العملية الت��ي مت �ضمينها يف �أداة
الدرا�س��ة هي معوقات حقيقية .كما �أ�شارت نتائ��ج الدرا�سة �إىل وجود فروق معنوية يف جميع حماور املعوقات
تع��زى للمتغ�ير امل��كاين للم�ؤ�س�سات الرتبوي��ة املعنية بالدرا�س��ة ،با�ستثناء حمور التالمي��ذ واملدر�سة ،حيث مل
تظه��ر �أي��ة فروق معنوي��ة بني �إجاب��ات �أفراد العني��ة .كما �أ�ش��ارت نتائج الدرا�س��ة �إىل وجود ف��روق معنوية
تعزى ملتغري (امل�شرفني و الطلبة (املعلمني)) تركزت تلك الفروق يف معوقات حمور الإ�شراف والتقومي وحمور
برنامج الإعداد.
وهدف��ت درا�س��ة الأمري (� )2008إىل تق��ومي برنامج �إعداد معلم الريا�ضيات بكلي��ة الرتبية يف جامعة �صنعاء
يف �ض��وء معاي�ير اجل��ودة ال�شاملة .وتكون��ت عينة الدرا�سة من ث�لاث فئات :فئة اخلرباء بق�س��م الريا�ضيات،
فئ��ة اخل�براء يف الأق�سام الرتبوية ،وفئ��ة الطلبة امل�ستوى الرابع يف ق�سم الريا�ضي��ات .ومت ا�ستخدام �أداتني
جلم��ع البيان��ات هما بطاقة التحليل واال�ستبي��ان ت�ضمنتا �سبعة حماور هي :جودة نظ��ام القبول يف الربنامج،
جودة نظام الإعداد ون�سب مكوناته ،جودة الأهداف ،جودة الإعداد الأكادميي ،جودة الإعداد املهني ،وجودة
التق��ومي .وتو�صلت الدرا�س��ة لعدد من النتائج �أبرزها وجود �ضعف كبري يف جمموعة من جماالت الأداة متثلت
يف :نظ��ام القب��ول يف برنام��ج �إعداد معلم الريا�ضيات ،نظ��ام الإعداد ون�سب مكونات��ه ،ويف برنامج �إعداد معلم
الريا�ضي��ات م��ن حيث الأهداف ،ويرج��ع ذلك �إىل خلو الربنام��ج من الأهداف املكتوب��ة واملحددة ،وخمرجات
التعل��م املق�ص��ودة .كم��ا �أظهرت النتائج اختالف��ا بني عينة الدرا�س��ة حول مدى حتقق معايري ج��ودة الإعداد
الأكادميي ،حيث جاءت تقديرات اخلرباء ملدى حتقق معايري جودة الإعداد الأكادميي باحلد الأدنى املقبول،
يف ح�ين ج��اءت تقديرات الطلبة ملدى حتقق معاي�ير جودة الإعداد الأكادميي �ضعيف��ة .وهناك اختالف بني
جمموع��ة الدرا�س��ة حول مدى حتقق معايري ج��ودة الإعداد املهني . ،و�أ�شارت النتائ��ج �إىل وجود �إختالف بني
جمموع��ة الدرا�س��ة حول مدى حتقق معايري ج��ودة التقومي يف الربنامج ،فقد ج��اءت تقديرات اخلرباء ملدى
حتق��ق معاي�ير جودة التق��ومي باملتو�سطة يف حني جاءت تقدي��رات الطلبة ملدى حتقق معاي�ير جودة التقومي
�ضعيفة.
وهدف��ت درا�س��ة ال�سب��ع و�آخ��رون (� )2010إىل تق��ومي برنام��ج �إع��داد معلم اللغ��ة العربية يف كلي��ة الرتبية
بجامع��ة �صنعاء يف �ضوء معايري اجلودة ال�شاملة .اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي  .وقد تكونت عينة الدرا�سة
من ( )71طالبا وطالبة يف ق�سم اللغة العربية  .ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثون ا�ستبانة موزعة
على �سبعة جماالت هي :الإعداد الأكادميي ،واملهني ،والثقايف ،والرتبية العملية ،وطرائق التدري�س ،و�أع�ضاء
هيئ��ة التدري���س ،واملوظفون ،والتجهيزات املادية ،واملكتبة وم�صادر املعلوم��ات .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
تق��ومي برنام��ج �إعداد معلم اللغ��ة العربية يف كلية الرتبي��ة بجامعة �صنعاء يف �ضوء معاي�ير اجلودة ال�شاملة
جاء متو�سطا.
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التعليق على الدراسات السابقة:
م��ن خالل ا�ستعرا���ض الدرا�سات ال�سابقة ميك��ن مالحظة �أنها تباين��ت يف �أهدافه��ا و�إجراءاتها و�أدواتها
وعينته��ا والنتائ��ج التي تو�صلت �إليها .فبع�ض تلك الدرا�س��ات ا�ستخدمت املنهج الكمي ،والبع�ض ا�ستخدم املنهج
الكيف��ي ،واعتمد عل��ى مقابلة عينة الدرا�سة ملعرف��ة �إدراكهم ووجهة نظرهم حول برنام��ج الرتبية العملية،
والبع���ض الأخر ا�ستخدم املنهج الكمي ثم �ستخ��دم املنهج الكيفي دعما لنتائج الدرا�سة .وبع�ض تلك الدرا�سات
رك��زت عل��ى درا�سة املعوقات وامل�شاكل التي قد تواجه الطالب (املعل��م) �أثناء تنفيذ ح�ص�ص الرتبية العملية،
بينم��ا البع���ض منه��ا ركز على امله��ارات واملع��ارف التي ميك��ن �أن يتعلمه��ا الطالب (املعل��م) من برنام��ج الرتبية
العملي��ة .وب�شكل عام اتفقت نتائ��ج الدرا�سات ال�سابقة على �أهمية برنامج الرتبية العملية يف �إك�ساب الطالب
(املعلم) املهارات واملعارف ال�ضرورية التي متكنه يف امل�ستقبل من االنخراط يف عملية التدري�س بثقة واقتدار.
وفيم��ا يتعل��ق با�ستف��ادة البح��ث احل��ايل م��ن الدرا�س��ات ال�سابق��ة ميك��ن �أن نق��ول �إن البحث احل��ايل ا�ستفاد
م��ن الدرا�س��ات ال�سابقة يف التع��رف على مناهج خمتلف��ة يف �إعداد بع���ض اجلوانب املتعلقة بالإط��ار النظري،
والإ�ستف��ادة م��ن اال�ستبيانات امل�ستخدم��ة يف �إعداد وبن��اء �أداة البحث احلايل ،كما �ساع��دت نتائج الدرا�سات
ال�سابقة يف تف�سري بع�ض نتائج الدرا�سة احلالية.
وما مييز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة �أنها حاولت تقييم درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية يف
كلية الرتبية �أرحب يف جامعة �صنعاء من منظور الطلبة �أنف�سهم ،ومن خالل �أربعة جماالت (امل�شرف الرتبوي،
املعل��م املتع��اون ،املدر�س��ة املتعاونة ،والكفاي��ات التعليمية) ،لأن هذه املج��االت الأربعة متثل مكون��ات �أ�سا�سية
لربنام��ج الرتبية العملية ،وبت�ضاف��ر هذه املجاالت وتكاملها ميكن حتقيق تدريب عملي �شامل ومتكامل للطالب
(املعلم) يف جمال الرتبية العملية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
تعتمد الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي التحليـــلي وذلك للوقوف على الواقع الراهن لــــدرجة فاعلية برنامج
كلي��ة الرتبي��ة العملي��ة الذي تقدم��ه كلية الرتبي��ة �أرحب يف جامع��ة �صنعاء م��ن وجهة نظر طلب��ة الأق�سام
العلمية يف امل�ستوى الرابع.

جمتمع الدرا�سة وعينته:

�شم��ل جمتم��ع الدرا�سة جميع طلبة امل�ستوى الرابع املطبقني لربنامج الرتبي��ة العملية بكلية الرتبيـة �أرحب-
جـامع��ة �صنعـاءللع��ام اجلامع��ي ( )2017/ 2016والبالغ عدده��م ( )160طالب ًا وطالب��ة يف الأق�سام العملية
(فيزي��اء – كيمي��اء – ريا�ضي��ات) ،وح��وايل ( )276طالب�� ًا وطالب��ة يف الأق�س��ام الإن�سانية (الق��ر�آن الكرمي
وعلومه – درا�سات عربية – لغة �إجنليزية – تاريخ – جغرافيا) ،كما يف اجلدول (:)1
جدول ( :)1جمتمع وعينة الدرا�سة من طلبة امل�ستوى الرابع الدار�سني بكلية الرتبية �أرحب للعام اجلامعي 2017/ 2016
موزعني ح�سب التخ�ص�ص (�أق�سام علمية – �أق�سام �إن�سانية)
الق�سم

عددالطالب والطالبات

العينة بن�سبة % 15

الأق�سام العلمية
الأق�سام الإن�سانية

160

24

276

42

العدد الكلي

436

66

ومتثل��ت عين��ة الدرا�سة باختي��ار عينة ع�شوائية طبقية م��ن طلبة امل�ستوى الرابع املطبق�ين لربنامج الرتبية
العملي��ة بكلي��ة الرتبيـة �أرحب – جـامعة �صنعـاء للعام اجلامعي ( .)2017 /2016فكما هو مو�ضح يف اجلدول
( )1ف���إن حج��م جمتم��ع الدرا�س��ة ( )436يعد كب�يرا ن�سبيا ،وم��ن ال�صعوبة تطبي��ق الدرا�سة عل��ى كل �أفراد
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املجتمع ،كما �أنه يت�ضمن الأق�سام العلمية والأق�سام الإن�سانية ،لذا مت حتديد حجم العينة باختيار ما ن�سبته
( )% 15م��ن طلب��ة الأق�س��ام العملية ونف�س الن�سب��ة من طلبة الأق�سام الإن�ساني��ة ،بحيث ن�ضمن �أن يكون
حجم العينة ممثال حلجم جمتمع الدرا�سة .وبذلك بلغ عدد �أفراد العينة ( )66طالب ًا وطالبة .وحني توزيع
�أداة الدرا�س��ة مت احل�ضور �إىل الكلية ،والذهاب �إىل قاع��ات املحا�ضرات ،وتوزيع الأداة على الطلبة بناء على
التخ�ص�ص والعدد املطلوب.

�أداة الدرا�سة:

لتحقي��ق هدف الدا�سة احلالية مت تطوي��ر ا�ستبانة مكونة من ( )61فقرة ،موزعة يف �أربعة جماالت (امل�شرف
الرتب��وي ،املعلم املتع��اون ،املدر�سة املتعاونة ،والكفايات التعليمية) وقد مت تطوير اال�ستبانة باتباع اخلطوات
الآتية:
– الإطالع على البحوث والدرا�سات ال�سابقة ،والأدبيات الرتبوية املتخ�ص�صة يف جمال الرتبية العملية.
– طرح �س�ؤال مفتوح لبع�ض املخت�صني ( 8خمت�صني) العاملني جمال الرتبية العملية يف اجلامعات اليمنية،
واجلامع��ات املاليزية ،ومن املعلمني العاملني يف املدار���س ،وتركز ال�س�ؤال حول الأ�س�س واملعايري التي ميكن
وفقها احلكم على درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية املقدم يف كليات الرتبية.
– �إع��داد قائم��ة باملعايري الت��ي ميكن وفقها احلكم على درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية من خالل
حتلي��ل الأدبي��ات ذات العالق��ة ،وحتلي��ل �إجاب��ات املخت�ص�ين العامل�ين يف اجلامعة واملعلم�ين العاملني يف
املدار�س احلكومية.
– تكونت اال�ستبانه يف �صورتها الأولية على ( )112فقرة مت توزيعها يف �أربعة جماالت (امل�شرف الرتبوي،
املعلم املتعاون ،املدر�سة املتعاونة ،الكفايات التعليمية).
– مت عر���ض اال�ستبان��ة ب�صورته��ا الأولي��ة على جمموعة م��ن املخت�صني العاملني يف جامع��ة �صنعاء (5
�أع�ض��اء هيئ��ة تدري���س) ،ومت تعدي��ل اال�ستبان��ة وف��ق مالحظاته��م و�إع��داد اال�ستبان��ة ب�صورته��ا قبل
النهائي��ة والت��ي تكونت م��ن ( )79فقرة موزع��ة يف املجاالت الأربع��ة ،واعتمد مقيا�س ليك��رت اخلما�سي
لتحديد درجة ا�ستجابة �أفراد العينة.
– �صدق الأداة ،للت�أكد من �صدق الأداة مت عر�ضها ب�صورتها النهائية على جمموع من املخت�صني (� 5أع�ضاء
هيئة تدري�س) ،لتقييم فقرات اال�ستبيان حول ما �إذا كانت �صادقة وتقي�س بالفعل درجة فاعلية برنامج
الرتبي��ة العملي��ة ،ودرج��ة ارتباط كل معي��ار باملجال الذي ينتم��ي �إليه .ومت وفق مالحظ��ات املخت�صني
�إ�ضافة فقرات جديدة� ،أوحذفها� ،أو تعديلها ،كما مت تقومي ال�صحة اللغوية للفقرات و�صالحية املقيا�س
وبن��اء على مالحظاته��م ومقرتحاتهم مت التو�ص��ل �إىل ال�صيغة النهائي��ة لال�ستبانة والتي مت
للتطبي��ق،
ً
تطبيقها على عينة الدرا�سة املكونة من ( )61فقرة.
– ثبات الأداة ،مت ح�ساب االت�ساق الداخلي للأداة من خالل ا�ستخراج معامل الثبات ،با�ستخدام معادلة
(كرونب��اخ الف��ا) لتقدير درجة جتان���س فقرات اال�ستبيان م��ع بع�ضها البع�ض ،ومع املج��االت ب�شكل عام،
ويو�ض��ح اجل��دول (� )2أن معام�لات الثبات ملج��االت �أداة الدرا�سة ول�ل�أداة ككل كانت عالي��ة ،مما يدعم
الثقة با�ستخدام اال�ستبانة لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
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جدول ( :)2معامالت ثبات �ألفا كرونباخ ملجاالت �أداة الدرا�سة وللأداة ككل
املجال

عدد الفقرات

معامل الثبات

امل�شرف الرتبوي
املعلم املتعاون
املدر�سة املتعاونة
الكفايات التعليمية

16

0.76

13

0.73

16

0.79

16

0.74

الأداة ككل

61

0.74

طريقة جمع البيانات وحتليلها:

بع��د تطبي��ق اال�ستبانه على طلبة امل�ست��وى الرابع بكلية الرتبية �أرحب – جامع��ة �صنعاء ،مت ترميز و�إدخال
البيان��ات �إىل احلا�س��ب الآيل با�ستخ��دام الربنامج الإح�صائ��ي للعلوم االجتماعي��ة  ،SPSSحيث مت ا�ستخدام
املتو�سط��ات احل�سابي��ة واالنحرافات املعياري��ة لتف�سري البيان��ات ،ولتحديد داللة الفروق تب ًع��ا ملتغري اجلن�س
والتخ�ص���ص ،فق��د مت ا�ستخ��دام اختبار (ت) .ومب��ا �أن االداة (اال�ستبي��ان) مت ت�صميمه وف��ق مقيا�س ليكرت
اخلما�سي الدرجات فقد مت تف�سري قيمة املتو�سطات كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)3
جدول ( :)3قيمة املتو�سطات والقرارا املتخذة بناء على كل قيمة
قيمة املتو�سطة

درجة الفاعلية

�أكرث من ()4.20
()4.20 – 3.41
()3.40 - 2.61
( )2.60 – 1.80
�أقل من ()1.80

فعالية مرتفعة جداً
فعالية مرتفعة
فعالية متو�سطة
فعالية منخف�ضة
فعالية منخف�ضة جداً

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�س�ؤال الأول :ما فاعلية دور م�شرف الرتبية العملية يف �إعداد الطالب (املعلم) من وجهة نظر طلبة امل�ستوى
الرابع بكلية الرتبية �أرحب للعام اجلامعي 2017/ 2016؟
جدول ( :)4املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة حول درجة فاعلية امل�شرف الرتبوي يف �إعداد الطالب
(املعلم)
م

الفقرة

الو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

تقييم
الفاعلية

الرقم
الت�سل�سلي

يظهر امل�شرف الرتبوي ال�سلوكيات التالية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

التعامل مع الطالب (املعلم) باحرتام
متابعة ح�ضور وغياب الطلبة (املعلمني)
ا�ستخدام منوذج تقييم خا�ص يف الرتبية العملية
�إعطاء الطالب (املعلم) تغذية راجعة حول النتائج املتحققة من
الدر�س ح�سب خطة الدر�س التي �أعدها الطالب (املعلم)
تو�ضيح الأ�ساليب والطرائق املنا�سبة للإدارة ال�صفية الفاعلة
تقبل وجهة نظر الطالب (املعلم) عند مناق�شته
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3.98

0.698

3.80

0.658

3.75

0.647

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

1

3.01

0.785

متو�سطة

2

2.97

0.654

2.68

0.785

متو�سطة
متو�سطة

12

14
3
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جدول (:)4يتبع
م

الفقرة

.7

ال�سماح بتبادل اخلربات بني الطلبة (املعلمني) خالل فرتة
التدريب
�إعطاء الطلبة تغذية راجعة حول �أدائهم داخل احل�ص�ص الدرا�سية
ال�سماح بالنقا�ش امل�شرتك بني الطلبة وال�سماع لأرائهم حول �أدائهم
التدري�سي داخل احل�ص�ص
تعريف الطلبة (املعلمني) با�سرتاتيجيات التقومي احلديثة
مقاطعة الطالب (املعلم) �أثناء عملية التطبيق
ق�ضاء وقت كاف مع الطلبة (املعلمني) �أثناء عملية التطبيق
مناق�شة امل�شكالت التي يواجهها الطلبة �أثناء فرتة التطبيق
والعمل على حلها
تو�ضيح ا�سرتاتيجيات التدري�س اخلا�صة بكل مو�ضوع من
املو�ضوعات الدرا�سية
املتابعة امل�ستمرة لدرجة تنفيذ الطلبة (املعلمني) للتوجيهات التي
يبديها خالل الزيارة

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

االجتماع بالطلبة (املعلمني) ب�صورة منتظمة
املتو�سط الكلي للمجال

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

تقييم
الفاعلية

الرقم
الت�سل�سلي

2.30

0.759

منخف�ضة

6

2.07

0.753

منخف�ضة

8

2.05

0.798

منخف�ضة

9

2.04

0.852

2.03

0.689

2.03

0.951

منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة

13
7

2.01

0.813

منخف�ضة

15

1.65

0.658

منخف�ضة

10

1.26

0.957

1.05

0.923

منخف�ضة
جدًا
منخف�ضة
جدا

11

2.63

0.801

متو�سطة

5

16

متو�سطة

ي�ش�ير اجل��دول (� )4إىل املتو�سط��ات واالنحراف��ات املعياري��ة املتعلق��ة ب�إجاب��ات الطلبة حول درج��ة فاعلية
امل�ش��رف الرتب��وي يف عملية �إع��داد املعلم (الطالب) .وت�ش�ير النتائج �إىل �أن امل�شرف الرتب��وي ب�شكل عام يهتم
ريا ببع�ض اجلوانب بينما يهمل بع�ض
بعملي��ة �إعداد الطالب (املعلم) بدرجة متو�سطة ( ،)2.63حيث يهتم كث ً
اجلوان��ب الأخ��رى ،حي��ث تراوح متو�س��ط ا�ستجابات �أفراد العين��ة بني درجة ( )1.05وه��ي درجة منخف�ضة
جدً ا ،ودرجة ( )3.98وهي درجة مرتفعة.
وبالرتكيز على املهام التي ح�صلت على درجة منخف�ضة جند �أن معظمها تركز على عمليات الإ�شراف احلقيقية
للطال��ب (املعل��م) التي تتطلب من امل�شرف املتابع��ة الدقيقة والقريبة جدً ا من الطال��ب ،واملالحظة امل�ستمرة،
و�إعط��اء التغذي��ة الراجعة مث��ل العبارات التالي��ة" :ال�سماح بتب��ادل اخلربات بني الطلب��ة (املعلمني) خالل
ف�ترة التدري��ب"�" ،إعطاء الطلبة تعذية راجعه ح��ول �أدائهم داخل احل�ص�ص الدرا�سي��ة"" ،ال�سماح بالنقا�ش
امل�ش�ترك ب�ين الطلبة وال�سماع لأرائهم ح��ول �أدائهم التدري�سي داخل احل�ص���ص"" ،تعريف الطلبة (املعلمني)
با�سرتاتيجيات التقومي احلديثة"" ،مقاطعة الطالب (املعلم) وب�شكل مفاجئ �أثناء عملية التطبيق"" ،ق�ضاء
وق��ت كاف مع الطلب��ة (املعلمني) �أثناء عملية التطبيق"" ،مناق�شة امل�شكالت التي يواجهها الطلبة �أثناء فرتة
التطبيق والعمل على حلها"" ،تو�ضيح ا�سرتاتيجيات التدري�س اخلا�صة بكل مو�ضوع من املو�ضوعات الدرا�سية"،
"املتابع��ة امل�ستم��رة لدرجة تنفيذ الطلبة (املعلمني) للتوجيهات التي يبديها خالل الزيارة"" ،االجتماع ب
الطلبة (املعلمني) ب�صورة منتظمة".
بينم��ا العب��ارات الت��ي ح�صلت عل��ى متو�سط فاعلية ذي درج��ة مرتفعة فهي تل��ك العب��ارات املرتبطة بعملية
التق��ومي الظاه��ري للطال��ب (املعلم) والت��ي تهتم باحل�ض��ور والغياب وا�ستخ��دام منوذج للتق��ومي ،حيث ت�شري
املتو�سطات املرتفعة للعبارات التالية":التعامل مع الطالب (املعلم) باحرتام"" ،متابعة ح�ضور وغياب الطلبة
20
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(املعلم�ين)"" ،ا�ستخ��دام من��وذج تقييم خا���ص يف الرتبية العملي��ة"�" ،إعطاء الطالب (املعل��م) تغذية راجعة
ح��ول النتائ��ج املتحقق��ة من الدر�س ح�س��ب خطة الدر�س الت��ي �أعدها الطال��ب (املعلم)"" ،تو�ضي��ح الأ�ساليب
والطرائق للإدارة ال�صفية الفاعلة"" ،تقبل وجهة نظر الطالب (املعلم) عند مناق�شته".
وميك��ن اال�ستنت��اج من ذل��ك �أن متابعة امل�شرف الرتب��وي للطلبة املعلمني يف امليدان غري كافي��ة ،وهذا ما ي�ؤكده
ح�صول العبارة التي تقيم وجهة نظر عينة الطالب (املعلم) حول كفاية زيارة امل�شرف الرتبوي ،حيث ح�صلت
العب��ارة عل��ى درجة ( )2.31وهي درجة منخف�ضة جدا .وتتف��ق هذه النتائج مع نتائج درا�سة الأمري ()2008
الت��ي �أ�ش��ارت �إىل ح�ص��ول برنامج الرتبية العملي��ة على درجة متدني��ة لدرجة حتقق معايري ج��ودة الإعداد
الأكادميي.
ال�س���ؤال الث��اين :ما فاعلي��ة دور املعلم املتعاون يف �إعداد الطالب (املعلم) من وجه��ة نظر طلبة امل�ستوى الرابع
بكلية الرتبية �أرحب للعام اجلامعي 2017/ 2016؟

)جدول ( :)5املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة حول درجة فاعلية املعلم املتعاون يف �إعداد الطالب (املعلم
م

الفقرة

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

تقييم
الفاعلية

الرقم
الت�سل�سلي

يظهر املعلم املتعاون ال�سلوكيات التالية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
8.
9.
10
11
12
13

�إعطاء الطالب (املعلم) احلرية الكافية للتعامل مع الطلبة �أثناء
التطبيق
التعامل مع الطالب (املعلم) مبودة واحرتام
تقوية العالقة الإيجابية بني طلبة ال�صف و الطالب (املعلم)
التمكن اجليد من املادة الدرا�سية و�أ�ساليب التعليم والتعلم
القدرة والكفاءة على التوجيه الرتبوي
اال�ستعانة ب بالطالب (املعلم) للقيام مبهام �أخرى غري مهام
التدري�س
تعريف الطالب (املعلم) با�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي
احلديثة
تزويد الطالب (املعلم) بتغذية راجعة حولأ�ساليب التدري�س
والتقومي املنا�سبة
مناق�شة الطالب (املعلم) حول امل�شكالت التي تواجهه �أثناء
التطبيق العملي والعمل على حلها
ت�شجيع الطالب (املعلم) ومنحه الثقة يف تنفيذ الدر�س
التدخل بكرثة يف �سري احل�صة �أثناء تقدمي الطالب (املعلم)
للدر�س
مالحظة دفرت التح�ضري للطالب املعلم بهدف التوجيه و�إعطائه
التغذية الراجعة املنا�سبة
متابعة �أداء الطالب (املعلم) ب�صوة منتظمة
املتو�سط الكلي

4.31

0.753

مرتفعة

13

3.02

0.753

2.07

0.819

1.96

0.932

1.65

0.751

متو�سطة
متو�سطة
متدنية
منخف�ضة جدا

6

4

1.18

0.943

منخف�ضة جدا

12

1.08

0.691

منخف�ضة جدا

7

1.08

0.639

منخف�ضة جدا

9

1.05

0.658

منخف�ضة جدًا

1

1.03

0.652

منخف�ضة جدا

5

1.03

0.845

منخف�ضة جدا

11

1.02

0.756

منخف�ضة جدًا

3

1.02

0.754

منخف�ضة جدا

10

1.40

0.763

منخف�ضة جدا

8
2

ي�ش�ير اجل��دول (� )5إىل متو�سط ا�ستجابات �أفراد العينة حول درجة فاعلية املعلم الطالب كمكون من مكونات
برنام��ج الرتبي��ة العملي��ة يف عملي��ة �إعداد الطالب (املعل��م) .وت�شري النتائ��ج �إىل ح�صول املعل��م املتعاون على
https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.36.1
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درج��ة فاعلي��ة منخف�ضة جدا ب�شكل ع��ام ( .)1.40وبالنظر �إىل اجلدول جند �أن هن��اك عبارة واحدة فقط
والت��ي تن���ص على "�إعطاء الطالب (املعل��م) احلرية الكافية للتعامل مع الطلبة �أثن��اء التطبيق" ح�صلت على
متو�س��ط بدرج��ة فعالية مرتفعة ( ،)4.31وعبارتني ح�صلتا على درجة فعالية متو�سطة "التعامل مع الطالب
مب��ودة واحرتام" و"تقوية العالقة الإيجابية بني طلبة ال�صف والطالب (املعلم)" حيث ح�صلتا على متو�سط
ق��دره ( )2.07 ،3.02عل��ى التوايل .بينما �أظه��رت النتائج �أن العبارات الأخرى ح�صل��ت على متو�سط بدرجة
فعالي��ة منخف�ض��ة ومنخف�ضة ج��دا تراوحت ب�ين ( ،)1.96 - 1.02ويالح��ظ �أن تلك العب��ارات تهتم بعملية
متابعة الطالب (املعلم) ومالحظته امل�ستمرة و�إر�شاده مما قد يعني �أن الطالب (املعلم) يرتك يف ال�صف �أثناء
التطبيق بدون �أي توجيه و�إر�شاد من قبل املعلم املتعاون.
ال�س���ؤال الثال��ث :ما فاعلي��ة �إدارة املدر�سة املتعاونة يف �إع��داد الطالب (املعلم) من وجهة نظ��ر طلبة امل�ستوى
الرابع بكلية الرتبية �أرحب للعام اجلامعي 2017/ 2016؟
جدول ( :)6املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة حول درجة فاعلية املدر�سة املتعاونة يف �إعداد الطالب
(املعلم)
الفقرة

م

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

تقييم
الفاعلية

الرقم
الت�سل�سلي

حتر�ص املدر�سة املتعاونة على:
3.20

0.692

2.57

0.647

2.34

0.788

متو�سطة
منخف�ضة
منخف�ضة

14

.4

ال�سماح للطلبة (املعلمني) با�ستخدام مرافق املدر�سة كاملخترب
واملكتبة خالل فرتة التطبيق

2.31

0.905

منخف�ضة

7

.5

ال�سماح للطلبة (املعلمني) بالقيام ب�أن�شطة تعليمية مع الطلبة
خارج ال�صف

2.30

0.690

منخف�ضة

6

.6

حث الطلبة (املعلمني) على امل�شاركة يف الن�شاطات التي تنظمها
املدر�سة

2.30

0.758

منخف�ضة

11

متابعة الطالب (املعلم) با�ستمرار
تعاون املدر�سني مع الطلبة (املعلمني) يف املدر�سة
ت�شجيع الطلبة واملعلمني على التعاون مع الطالب (املعلم)
عقد لقاءات دورية مع الطلبة (املعلمني)
تعريف الطالب (املعلم) ب�أنظمة املدر�سة و�سجالتها

2.01

0.698

2.01

0.958

1.69

0.753

1.60

0.684

1.39

0.678

منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة جدا
منخف�ضة جدا
منخف�ضة جدا

12

9

توفري مكان خا�ص للطلبة (املعلمني) يلتقون فيه مع امل�شرف
للمناق�شة والتوجيه

1.26

0.698

منخف�ضة جدا

10

ا�ستخدام �أ�سلوب تربوي منا�سب يف التعامل مع الطلبة (املعلمني)
تقدمي التعليمات املدر�سية للطلبة (املعلمني (لت�سهيل مهمة
التطبيق
تعريف الطلبة (املعلمني) مبرافق املدر�سة املختلفة
التعاون مع الطالب (املعلم) يف توفري الو�سائل التعليمية التي
يحتاجها

1.24

0.942

منخف�ضة جدا

3

1.05

0.905

منخف�ضة جدا

4

1.04

0.684

منخف�ضة جدا

16

1.03

0.870

منخف�ضة جدا

5

1.40

0.763

منخف�ضة جدا

.1
.2
.3

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
16.

متابعة ح�ضور الطلبة (املعلمني) وغيابهم
تكليف الطالب (املعلم) ب�أعمال �إدارية
تعاون الإدارة مع الطلبة (املعلمني)

املتو�سط الكلي

22

المجلة العربيـة لضمـان
جودة التعليم الجامعي

2
15

13
8
1

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.36.1

د .رقية ناجي الدعي�س

املجلد احلادي ع�شر العدد (2018 )36م

ي�ش�ير اجل��دول (� )6إىل �أن درج��ة فاعلية املدر�سة املتعاون��ة يف �إعداد (املعلم الطالب) ب�ش��كل عام هي درجة
منخف�ض��ة ،حي��ث بلغ املتو�سط الع��ام له��ا ( .)1.86وت�شري النتائج �أن هن��اك عبارة واحدة فق��ط ح�صلت على
درج��ة فاعلية متو�سط��ة مبتو�سط ق��دره ( )3.20وتخت�ص العب��ارة مبتابعة ح�ضور الطلب��ة (املعلمني) �أثناء
علمي��ة التطبي��ق .بينما بقية العبارات تراوحت درجة الفاعلية فيها بني منخف�ضة ومنخف�ضة جدا مبتو�سط
ي�تراوح بني ( ،)2.57 - 1.03ويالحظ �أن هذه العب��ارات تهتم مبتابعة الطالب (املعلم) وتوجيهه ومالحظته
وتزوي��ده باملعلوم��ات واملهارات التدري�سية واملهني��ة املتعلقة بعملية التدري�س التي م��ن �ش�أنها �أن تك�سبه خربة
عملية ي�ستفيد منها يف جمال عمله كمعلم م�ستقبال.
وميكن �أن ن�ستنتج من ذلك �أن بناء العالقة بني الطالب (املعلم) واملدر�سة املتعاونة �ضعيف جد ًا ،حيث ال يهتم
املعل��م املتع��اون �أو املدر�سة املتعاون��ة بدمج الطالب (املعل��م) يف جمتمع املدر�سة ،بحيث ي�شع��ر وك�أنه جزء مهم
ي�ساه��م يف الأعم��ال الإدارية وغري التدري�سية ،ذلك من �ش�أن��ه �أن يبني الثقة لدى الطالب ويعطيه دافعا قويا
لعملي��ة التدري���س مبعنى �أن هذه الثقة ت�ساعد ب�شكل قوي يف بن��اء اجلانب الوجداين الذي تهدف له الرتبية
العملي��ة وهذا م��ا ت�ؤكده درا�س��ة  )2016(Al-Momaniالتي �أكدت �أن �أهم �أ�سب��اب معوقات برنامج الرتبية
العملية هو عدم م�شاركة الطالب (املعلم) يف الأن�شطة الالمنهجية.
ال�س�ؤال الرابع :ما فاعلية الكفايات التعليمية املت�ضمنة يف برنامج الرتبية العملية يف �إعداد الطالب (املعلم)
من وجهة نظر طلبة امل�ستوى الرابع بكلية الرتبية �أرحب للعام اجلامعي 2017/ 2016؟
يهت��م ه��ذا ال�س�ؤال بقيا�س درجة فاعلي��ة برنامج الرتبية العملي��ة يف كلية الرتبية �أرح��ب يف �إك�ساب الطالب
(املعل��م) للكفاي��ات التعليمية ،والتي كان��ت عبارة عن ( )16كفاية تعليمية اهتم��ت يف جمملها يف قيا�س قدرة
الطالب (املعلم) على عملية الإعداد والتنفيذ للدرو�س داخل غرفة ال�صف ،مراعيا الأ�س�س واملعايري الرتبوية
يف عملية الإعداد والتنفيذ والتقومي.
جدول ( :)7املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة حول درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية يف �إك�ساب
الطالب (املعلم) للكفايات التعليمية
ا

م

الفقرة

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

تقييم
الفاعلية

الرقم
الت�سل�سلي

اك�سبتني الرتبية العملية القدرة على:
3.99

0.823

3.97

0.745

3.97

0.756

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

6

.4

ا�ستخدام ا�سرتايتجيات متنوعة للتقيم ح�سب طبيعة املادة
واخل�صائ�ص النف�سية للطلبة

3.97

0.750

مرتفعة

16

.5

التنويع با�ستخدام طرائق التدري�س تبعا لطبيعة املادة
واخل�صائ�ص النف�سية للطلبة

3.96

0.957

مرتفعة

10

.6

اتخاذ القرار املنا�سب تبعا ملعطيات املوقف الرتبوي الذي
يواجهني داخل احل�صة �أو املدر�سة

3.94

0.856

مرتفعة

8

ا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز املنا�سبة لزيادة دافعية الطلبة
�إ�شراك الطلبة يف �إعداد الو�سائل التعليمية با�ستخدام موارد
البيئة املحلية
و�ضع االختبارات وت�صحيحها

3.89

0.901

مرتفعة

13

3.85

0.758

مرتفعة

9

3.79

0.932

مرتفعة

14

.1
.2
.3

.7
.8
.9

التقيد بزمن بداية احل�صة ونهايتها وبفاعلية
�صياغة النتاجات التعليمية ب�صورة �صحيحة
ال�شعور ب�إيجابية نحو مهنة التدري�س
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جدول ( :)7يتبع
الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

تقييم
الفاعلية

الرقم
الت�سل�سلي

3.69

0.965
0.689

مرتفعة
مرتفعة

7
12

مرتفعة

5
15

م

الفقرة

.10

حتديد الفروق الفردية بني الطلبة
�إثارة دافعية التعلم لدى التالميذ

3.68

.12

حتديد احتياجات الطلبة يف �ضوء خ�صائ�صهم النمائية

3.65

0.786

.13

�إتقان مهارات القيا�س والتقومي
التخطيط للتدري�س وبفاعلية
تنمية التفكري الإبداعي لدى التالميذ
حتليل املناهج الدرا�سية

3.64

0.658

3.05

0.678

3.02

0.753

3.01

0.845

مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

3.69

0.801

مرتفعة

.11

.14
.15
16.

املتو�سط الكلي

3
11
4

ت�ش�ير النتائ��ج يف ج��دول (� )7إىل �أن �أف��راد العينة يرون �أن درج��ة فاعلية برنامج الرتبي��ة العملية يك�سبهم
الكفايات التعليمية بدرجة مرتفعة ( )3.69ب�شكل عام .وتراوحت املتو�سطات بني درجة ( )3.99وهي درجة
مرتفع��ة ودرج��ة ( )3.01وهي درجة متو�سطة .وميكن تف�سري ذل��ك �أن الطالب (املعلم) ي�شعر �أنه ي�ستفيد من
برنامج الرتبية العملية يف اكت�ساب مهارات التدري�س املختلفة وهذه النتائج تتفق مع درا�سة ،)2015( Merç
الت��ي �أظه��رت النتائ��ج فيه��ا �أن الطلب��ة (املعلم�ين) را�ض��ون ع��ن درجاته��م يف التدري���س العمل��ي ،ويف املهارات
والكفايات التعلمية التي مت تعلمها من الربنامج.
ال�س���ؤال اخلام���س :ه��ل هناك ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية عند م�ست��وى دالل��ة ( )α=0.05يف درجة فاعلية
برنام��ج �إع��داد املعلم يف كلية الرتبي��ة جامعة �صنعاء يف �إعداد الطالب (املعلم) م��ن وجهة نظر طلبة امل�ستوى
الراب��ع بكلية الرتبي��ة �أرحب للعام اجلامعي  2017/ 2016تعزى ملتغري اجلن�س (ذك��ور – �إناث) �أو التخ�ص�ص
(علمي – �إن�ساين)؟
لقيا�س داللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة مت ا�ستخدام اختبار (ت) كما يف اجلدول (.)9
جدول ( :)8داللة الفروق بني ا�ستجابة �أفراد العينة با�ستخدام اختبار (ت) تب َعا ملتغري اجلن�س والتخ�ص�ص
ا

م�صدر
التباين

م�ستويات
املتغري

املتو�سط

الإنحراف
املعياري

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

)قيمة (ت

م�ستوى
الداللة

اجلن�س

ذكور
�إناث

2.53

0.689

1

0.568

2.75

0.647

-0.367

0.268

التخ�ص�ص

علمي
�إن�ساين

3.05

0.965

2.15

0.852

-0.568
1

0.345

-0.768

0.015

-0.468

ت�ش�ير النتائ��ج كم��ا يف اجل��دول (� )8أن قيم��ة (ت) املعنوية بالن�سبة ملتغ�ير اجلن�س �أكرب م��ن م�ستوى الداللة
( )0.05مم��ا يعن��ي �أنن��ا نقبل الفر�ضي��ة ال�صفرية القائل��ة بعدم وجود ف��روق دالة �إح�صائيا ب�ين متو�سطات
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ا�ستجاب��ات �أف��راد العينة حول درجة فاعلية برنامج الرتبية العملي��ة تعزى ملتغري اجلن�س .بينما ت�شري قيمة
(ت) املعنوي��ة بالن�سب��ة ملتغ�ير التخ�ص�ص التي بلغ��ت (� )0.015إىل وج��ود فروق دالة �أح�صائي��ا حول درجة
فاعلية برنامج كلية الرتبية �أرحب تعزى ملتغري التخ�ص�ص ول�صالح التخ�ص�صات العلمية ،وتتفق هذه النتيجة
م��ع ما جاءت به درا�سة البعداين ( )2005حي��ث �أظهرت درا�سة البعداين �أن برنامج الرتبية العملية يف كلية
الرتبي��ة -جامعة �صنعاء يعك�س املعايري املو�صوفة يف �أداة الدرا�س��ة بدرجة �ضعيفة ،و�أظهرت الدرا�سة فروقا
دال��ة �إح�صائي ًا يف جمال التنفي��ذ ول�صالح التخ�ص�صات العلمية .وبالرغم �أن درا�سة البعداين ( )2005درا�سة
قدمية �إال �أن النتائج تطابقت مع الدرا�سة احلالية يف وجود �ضعف يف برنامج الرتبية العملية والذي يفرت�ض
�أن يكون قد خ�ضع لعملية التقومي والتطوير وجتاوز نقاط ال�ضعف ال�سابقة.

النتائج:
تو�صلت الدرا�سة من خالل حتليل البيانات �إىل �أن:
– درج��ة فاعلي��ة امل�شرف الرتبوي يف �إعداد الطالب (املعلم) ج��اءت بدرجة متو�سطة وبقيمة (،)2.63
ورغ��م �أن ه��ذه القيم��ة ت�شري �إىل الدرجة املتو�سط��ة �إىل �أنها درجة غري كافية م��ن وجهة نظر الباحثة،
فعملي��ة متابعة الطال��ب (املعلم) والإ�شراف علي��ه يف امليدان البد �أن ترتفع لت�ص��ل �إىل الدرجة العالية
ج��د ًا �أو العالي��ة عل��ى �أقل تقدي��ر ،لأن الرتبية العملية ه��ي فر�صة متنح الطالب (املعل��م) التدريب على
ممار�س��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�سة املتعاون��ة واملعلم املتع��اون منخف�ضة ومنخف�ضة ج��د ًا بقيمة (،)1.40
و( )1.86على التوايل .مما يعني �أن الطالب (املعلم) ال يلقى االهتمام الكايف والتوجيه املطلوب من قبل
املدر�سة املتعاونة واملعلم املتعاون.
– جاءت درجة فاعلية برنامج الرتبية العملية يف تزويد الطالب (املعلم) باملهارات التدري�سية مرتفعة
مبتو�س��ط ( .)3.69وتعد ه��ذه الدرجة جيدة �إىل حد ما ،حيث يرى الطال��ب (املعلم) �أنه ي�ستفيد الكرث
من برنامج الرتبية العملية يف اكت�ساب املهارات التدري�سية التي تلزمه كمعلم يف امل�ستقبل.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية ،ميكن و�ضع جمموعة من التو�صيات:
 .1تو�صيات تتعلق بامل�شرف الرتبوي:
– �إع��داد دلي��ل �شام��ل للرتبية العملية ،لي�ستع�ين به امل�شرفون والطلبة (املعلم��ون) �أثناء تنفيذ برنامج
الرتبية العملية.
– عق��د ور���ش تدريبية للمعنيني بالإ�شراف على برنامج الرتبية العملية من �أ�ساتذة ،ومعلمني متعاونني،
ومديري املدار�س ،بغر�ض حت�سني �أدائهم.
 .2تو�صيات تتعلق باملعلم املتعاون و املدر�سة املتعاونة:
– التوا�ص��ل م��ع جمي��ع الأط��راف املعني��ة بتنفي��ذ برنامج الرتبي��ة العملية يف املي��دان (املعل��م املتعاون،
واملدر�سة املتعاونة) و�إعداد خطة وا�ضحة لبيان كل مكون من مكونات برنامج الرتبية العملية.
– عل��ى كلي��ة الرتبي��ة التن�سيق م��ع املدر�سة املتعاونة واملعل��م املتعاون بحيث ت�ضم��ن تعاونهم مع الطالب
(املعلم) يف عملية التوجيه والإر�شاد �أثناء عملية التطبيق.
 .3تو�صيات تتعلق ب�إعداد الطالب (املعلم):
– ا�ستخ��دام تقني��ة التعلي��م احلديث��ة يف عملي��ة التدري���س وتدريب الطال��ب (املعلم) عل��ى ا�ستخدامها
اال�ستخدام الأمثل.
– االهتمام بالتقومي ال�شامل للطالب املعلمني القائم على الأداء بد ًال عن االعتماد على �أ�سلوب االختبار
�أو القيا�س ،والرتكيز على التغذية الراجعة الفورية.
https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.36.1
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 .4تو�صيات تتعلق بربنامج الرتبية العملية ب�شكل عام:
– التق��ومي امل�ستم��ر لربنامج الرتبية العملية و�إعطاء تغذية راجعة جلميع الأطراف امل�شاركة يف تنفيذ
الربنام��ج (امل�شرف الرتبوي ،املعلم املتعاون ،املدر�سة املتعاونة ،الطالب (املعلم)) ،بغر�ض حت�سني وجتويد
برنامج الرتبية العملية.
– ويف �ضوء نتائج وتو�صيات الدرا�سة ،تو�صي الدرا�سة احلالية ب�إجراء البحوث والدرا�سات حول فاعلية
برنام��ج الرتبي��ة العملية يف كليات �أخرى وجامعات مينية �أخرى حكومي��ة وخا�صة .كما تقرتح الدرا�سة
تطوير �أدوات ت�شخي�صية مقننة ،جلميع جوانب الرتبية العملية ،وا�ستخدامها يف البحوث امل�ستقبلية.

المراجع:

الأمري ،عبداهلل علي حممد ( .)2008تقومي برنامج �إعداد معلم الريا�ضيات بكلية الرتبية -جامعة �صنعاء
يف �ضوء معايري اجلودة ال�شاملة (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،كلية الرتبية ،جامعة �صنعاء ،اليمن.
البع��داين ،ل�ؤل���ؤة عب��داهلل ( .)2005تق��ومي الرتبي��ة العملي��ة بكلي��ة الرتبي��ة – جامعة �صنع��اء (ر�سالة

ماج�ستري غري من�شورة) ،كلية الرتبية ،جامعة �صنعاء ،اليمن.
احلرب��ي ،عب��د املح�س��ن ،اخلث�لان� ،سلط��ان بن زي��د ،عل��ي� ،أبو بك��ر حمود �أحم��د ،وامل�سع��ري� ،سع��د بن علي
(1423ه��ـ) .الإ�ش��راف الرتبوي مه��ام ومعوقات ،مركز ال��دورات التدريبي��ة – دورة امل�شرفني الرتبويني،
كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،ا�سرتجع من .http://al3loom.com/?p=658
حم��اد� ،شريف علي ( .)2005واقع الرتبية العملية يف مناطق جامعة القد�س املفتوحة مبحافظات غزة من
وجهة نظر الدار�سني ،جملة اجلامعة الإ�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية).193 - 155 ،)1(13 ،
حمادنة ،همام �سمري ( .)2014درجة توفر معايري �ضمان اجلودة يف برنامج �إعداد معلم الرتبية االبتدائية
يف جامع��ة الريم��وك من وجه��ة الطلب��ة املتوقع تخرجه��م ،ورقة عمل مقدم��ة �إىل امل�ؤمت��ر الثالث حول
تكام��ل خمرج��ات التعليم مع �سوق العم��ل يف القطاع العام واخلا�ص� 28 ،أبري��ل –  1مايو ،جامعة البلقاء
التطبيقية ،عمان ،الأردن
دح�لان ،عمر عل��ي ( ،)2013درجة توافر معايري اجل��ودة ال�شاملة يف برنامج �إعداد معل��م اللغة العربية يف
كلية الرتبية بجامعة الأق�صى ،جملة جامعة الأق�صى (�سل�سلة العلوم الإن�سانية).35 - 22 ،)2(17 ،
دند�ش ،فايز مراد ،و�أبوبكر ،الأمني عبد احلفيظ ( .)2003دليل الرتبية العملية و�إعداد املعلمني (الطبعة
الأوىل) ،الإ�سكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�شر.
الدي��وان ،ملياء ،غازي ،ميث��اق ،وعبدالقادر� ،أنوار ( .)2007تقومي الرتبي��ة العملية لطلبة املرحلة الرابعة
يف كلي��ة الرتبي��ة الريا�ضي��ة جامع��ة الب�ص��رة من وجهة نظ��ر الطلبة .جمل��ة درا�سات وبح��وث الرتبية
الريا�ضية.25 - 5 ،20 ،
ردم��ان ،عل��ي �أحم��د حم�س��ن ( .)2000االحتياج��ات التدريبي��ة ملعلم��ي اللغ��ه العربي��ة يف مرحل��ة التعليم
الأ�سا�سي (ر�سالة ماج�ستري) ،جامعة �صنعاء ،اليمن.
الرحم��ي ،رف��اء ( .)2013تقيي��م برام��ج �إع��داد املعلمني يف جامع��ة بريزيت بن��اء على معاي�ير وكالة �ضمان
اجل��ودة الربيطاني��ة .ورقة عمل مقدمة �إىل امل�ؤمتر العربي الدويل الثالث ل�ضمان جودة التعليم العايل،
� 4 - 2أبريل ،جامعة الزيتونة الأردنية ،الأردن.
ال�سبع� ،سعاد �سامل ،غالب� ،أحمد ح�سان ،وعبده� ،سماح عبد الوهاب علي ( ،)2010تقومي برنامج �إعداد معلم
اللغ��ة العربية يف كلية الرتبية بجامعة �صنعاء يف �ضوء معاي�ير اجلودة ال�شاملة ،املجلة العربية ل�ضمان
جودة التعليم اجلامعي.130 - 96 ،)5(3 ،
�شاه�ين ،حمم��د عب��د الفتاح ( .)2007تق��ومي برنامج الرتبية العملي��ة يف جامعة القد���س املفتوحة ،جملة
جامعة الأق�صى.193 - 155 ،)1(11 ،
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 تق��ومي برنامج �إع��داد معلم التكنولوجي��ا يف كلية الرتبي��ة بجامعة الأق�صى.)2015(  من�ير �سعيد،عو���ض
،)1(23 ، جملة اجلامعة الإ�سالمية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية،بغزة يف �ضوء معايري اجلودة ال�شاملة
. 271– 239
 واق��ع برنامج الرتبي��ة العملي��ة يف م�ؤ�س�سات التعليم الع��ايل يف ال�ضفة.)2013(  حن��ان �أحم��د فوزي،عي��اد
، جامعة النج��اح الوطنية،)الغربي��ة من وجه��ة نظر الطلبة (املعلم�ين) (ر�سالة ماج�ستري غ�ير من�شورة
. فل�سطني،ال�ضفة الغربية
. اليمن، �صنعاء، من�شورات جامعة �صنعاء، دليل كلية الرتبية �أرحب.)2007( كلية الرتبية �أرحب
،) معوق��ات الرتبية العملية من وجهة نظر امل�شرف�ين والطلبة (املعلمني،)2006(  حمم��د ن�صري فالح،حمم��د
. اجلمهورية اليمنية،كلية الرتبية البدينة
 واق��ع الرتبي��ة العملي��ة لطلب��ة معل��م ال�ص��ف يف كلي��ة الرتبي��ة.)2010(  ف��رح �سليم��ان،املطل��ق
،بجامع��ة دم�ش��ق و�آف��اق تطويره��ا (درا�س��ة ميداني��ة عل��ى طلب��ة ال�سن��ة الرابع��ة – معل��م �ص��ف
.2 - 1 ،26 ،جملة جامعة دم�شق
) واقع �إعداد املعلم يف كليات الرتبية بجامعات قطاع غزة يف �ضوء2012( .  جمال حمدان �إ�سماعيل،اله�سي
. فل�سطني، غزة، جامعة الأزهر،) (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،معايري اجلودة ال�شاملة
Al-Momani, F. (2016). Challenges of Practicum at College of Education:
Supervisors & Students' Teachers Perspective. International Journal of
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