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مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس من 

  وجهة نظر المعلمين المتعاونين
    * د. معتصم " محمد عزيز" مصلح

   الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين فـي جامعـة القـدس المفتوحـة     

المتعاونين،لقد صممت لهذا الغرض استبانة مكونة من لمهارات التدريس من وجهة نظر المعلمين 

ثالثة محاور: تمثل األول في المهارات الفنية،والثاني في المهـارات اإلداريـة، والثالـث فـي     

 ) معلما113ًالمهارات االجتماعية، وقد أجريت الدراسة على جميع أفراد المجتمع البالغ عددهم ( 

دت مقياس التدرج الخماسي، ومن النتائج التـي توصـلت   ومعلمة، ثم وزعت االستبانة التي اعتم

إليها الدراسة أنه يوجد فروق في المتوسطات الحسابية لدرجة مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في 

جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس من وجهة نظر المعلمين المتعاونين تعزى إلى متغيـر  

صالح مؤهل بكالوريوس+ دبلوم عال،وللخبرة لصـالح  الجنس ولصالح اإلناث، والمؤهل العلمي ل

) سنوات،وللتخصص لصالح العلوم الطبيعية، وأوصت الدراسة بأن تسند عملية اإلشراف 5-10(

في التربية العملية في المدارس إلى معلمين أكفاء،وضرورة إشراك الطالب/ المعلم في النقاشـات  

عالجة القضايا التربوية حتى يمـارس المهـارات   واالجتماعات التي تعقد في المدرسة بفاعلية لم

  .  اإلدارية في التدريس بنجاح

The Extent to which students-teachers at Al-Quds Open University 
Practise technical, administrative and social skills while teaching from 

the viewpoint of cooperating teachers. 
Abstract 

This study aimed at identifying the extent to which Al-Quds Open 
University students of Practical Education practiced technical, 
administrative and social skills while teaching from the viewpoint of 
cooperating school teachers. 
A questionnaire comprising three sections was devised for this purpose. The 
first section dealt with technical skills; the second with the administrative 
skills, while the third dealt with the social ones. The study was conducted on 
all individuals of the population consisting of 113 male and female teachers. 

                                                           
  جامعة القدس المفتوحة.   -مركز بيت ساحور الدراسي *
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Then the questionnaire which adopted a five-level scale was distributed. 
Among the results concluded by the study was the following: 

There were differences in the extent of practising technical, 
administrative and social skills by the students –teachers while 
demonstrating teaching from the viewpoint of cooperating teachers 
attributed to the variables of:  
- Gender, in favuor of females; 
- Qualification, in favour of the Bachelor's degree and higher diploma. 
- Experience, in favour of (5-10) years of experience;  
- Specialization, in favour of natural sciences, 

The study recommended assigning supervision of Practical Education to 
well-qualified and competent teachers in addition to efficiently involving 
the students-teachers in the discussions and meetings at schools to deal with 
the educational problems so as to practise the administrative skills 
successfully while teaching. 

  المقدمة
لقد أسهم التطور والتقدم العلمي التكنولوجي في القرن الحادي والعشـرين إلـى تغييـر    

شامل وواسع في مجاالت المجتمع، مما فرض على دول العالم مسايرة هذا التطور، واالسـتجابة  

مـل  إلى جميع متطلباته ومتطلبات أفراده، وذلك ألن التربية تعد عماد هذا التغيير واألداة التي تع

على إعداد أجيال المستقبل ومنها: إعداد وتأهيل المعلم ذو المقدرة على مواكبة هـذه التطـورات   

  المتالحقة والمتسارعة والمختلفة في جميع ميادين المعرفة. 

ويشبه اإلسالم العمل التدريسي للمعلم بعمل األنبياء؛ فالمعلم يقوم بمسؤوليات كبيرة  في 

لسياسة والمسئولين الحقيقيين في المجتمع؛ إذ يؤثر في بناء المجتمـع؛  بناء وتربية رجال العلم وا

ألنه يتمتع بقيمة مرموقة ومرتبة على أرفع المستويات في المجتمع،باعتبـاره يمـارس العمـل    

  )1: 2005التربوي مباشرة.( الرمضان،

قتصر هذا وتتزايد الدعوات المستمرة لالهتمام بقضايا التربية والتعليم والتعلم، حيث لم ي

االهتمام على المختصين والمسئولين في هذا المجال، بل تشارك فيه مستويات قيادية عليـا فـي   

م 1991العالم، فالرئيس األمريكي جورج بوش األب أكد في خطابه وجهه للشعب األمريكي عام 

إن ) على أهمية التعليم؛ فهو مصدر الريادة لألمة عنـدما قـال"   2005تحت عنوان (أمريكا عام 

تحقيق التغير االجتماعي ومواجهة التحديات والمنافسات الصناعية واالقتصادية والحفـاظ علـى   
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مركز الصدارة والريادة العسكرية وحل المشكالت مهمـا تعقـدت إنمـا يبـدأ مـن التعلـيم".       

  )2: 2005(الخطابي،

المهني؛  ويتطلب من يقوم بمهنة التعليم أن يكون على درجة عالية من الكفاءة واالستعداد

لذلك لزم وجود برنامج تأهيلي يالئم إعداد الطلبة المتزايد لهذه للمهنة، مما يتيح فرصة ممارسـة  

التعليم عمليا على أرض الواقع بإشراف المعلم المتعاون ومشرف التربية العملية ومدير المدرسـة  

على مدار أربع سنوات  لفترة كافية؛ لتمكنهم من تطبيق المبادئ النظرية التي درسوها في الجامعة

  )253: 2002عملياً . (دندش وأبو بكر،

ويعد اكتساب الخبرة في التدريس أثناء قيام الطالب/ المعلم بالتطبيق العملي في المدارس 

من األسس التي يتزود بها كل طالب/ معلم في تدريس مهنة المستقبل؛ فالتربيـة العمليـة تـزود    

  )517: 1990لى أرض الواقع في الميدان. ( خليل،الطلبة المعلمين بمواقف حقيقية ع

ويلعب اإلعداد األكاديمي للطالب/ المعلم كذلك دورا مهما في تقدم وتطوير نجاح التربية 

العملية، ووسيلة لصقل الطالب/ المعلم ليصبح معلما خالقًا مبدعا عارفًا بأصول مهنته التي يوكل 

  )2003بها. (العمايرة، 

العملية من ثالث مراحل، تتمثل المرحلة األولى في المشـاهدة، وفيهـا    وتتكون التربية

يتاح للطالب/ المعلم في جامعة القدس المفتوحة فرصة ليشاهد ما يدور حوله مشاهدة عشـوائية،  

ومشاهدة هادفة مخططة واعية ، وتكون المشاهدة بداية منها: (مشاهدة لما يدور داخـل أسـوار   

الطلبة، وعملية حفظ النظام، والمناوبة والنظافة، .....) ومشاهدة ما المدرسة من عملية اصطفاف 

يتم في( اجتماعات هيئة التدريس في المدرسة واألعمال الميدانية، والمواقـف المتلفـزة.......)   

وتشمل أنواع المشاهدة نوعين هما : (غير الصفية والصفية التربوية). وتتركز المرحلة الثانية في 

ن إما مشاركة جزئية لنوع محدد من األعمال التي يقوم بها الطالب/ المعلـم فـي   المشاركة، فتكو

الصف أو خارجه؛ وتكون بشكل مستقل أو بإشراف المعلم المتعاون، أو مشاركة عشوائية  ودون 

تخطيط وأهداف. أما المرحلة الثالثة فتتمثل بمرحلة التطبيق العملي الكامل (الممارسـة)، ويقـوم   

م بها وحده دون إشراف المعلم أو المدير أو أي شخص آخر. (مرعي ومصطفى ، الطالب/ المعل

2012 :12 - 14(  

وتهدف الخطة الجديدة في جامعة القدس المفتوحة لمقرر التربية العمليـة  إلـى أمـور    

عديدة منها: تحسين جودة التدريب العملي في مدارسة السلطة الوطنية الفسطينية التـي تحتضـن   
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ية، وتمكين الطالب/ المعلم من ربط المفاهيم النظرية التي درسها في جامعة القـدس  التربية العمل

المفتوحة بالتطبيقات العملية، ومساعدة الطالب/ المعلم على فهم البيئة المدرسية بشـكل أفضـل.   

  )2: 2011(زامل، 

خدام كما تبرز أهمية التربية العملية على إكساب الطالب/المعلم المهارات المتعلقة باسـت 

أساليب التدريس الحديثة في توصيل المحتوى للطلبة في الحصة المدرسية على أفضل صـورة،  

وتشمل أيضاً تنمية العالقات اإلنسانية ،ومن بينها عالقته بالطلبة والمعلمين واإلداريين والفنيـين  

  )2: 2008واألهل والمجتمع. (حزبون، 

ـ         دور الفعـال الـذي يمكـن    ويركز المهتمـون بالتربيـة العمليـة علـى أهميـة ال

أن يلعبه المعلم المتعاون في إرشاد الطالب/ المعلم، والمتمثل في تحديد فروع المادة وموضـوع  

الدرس القادم الذي سيقوم الطالب/ المعلم بتدريسه، ومشاهدة جميع حصص التربية العملية، وتبيين 

  )272: 2002 واقع المنهج وأهدافه ومحتواه له بشكل مناسب.( دندش وأبو بكر،

ويقوم كذلك مشرف التربية العملية بإعداد الطلبة مهنيا حتى إن كان ذلك سلبا، كتكـوين  

اتجاهات نحو عناصر التربية بما ال يتفق مع ما ينبغي على الطالب/ المعلم تبنّيه، أو كان إيجابـا  

، 1998راسة سليك (كمراعاة االتجاهات الحديثة التي توصلت إليها الدراسات التربوية، ومنها  د

Slick     التي أشارت إلى أن الكتابات التربوية التي تناولت أثر إشـراف المعلمـين المتعـاونين (

على الطلبة/  ةوالمشرفين على مقرر التربية العملية أظهرت عديدا من التأثيرات اإليجابية والسلبي

  ) 2000المعلمين. ( المطاوعة، 

اإلشراف على التربية في مدارس محافظة بيت ومن خالل متابعة الباحث عن كثب في 

لحم، شعر بضرورة إجراء هذه الدراسة انطالقًا من أهمية مدى تطبيق الطالب/ المعلم لمهـارات  

التدريس التي تؤهله ألن يكون معلم المستقبل،وذلك من خالل تقارير المعلم / المتعاون الذي يتابع 

) ساعة تدريبية على مدار 120العملي التي تستغرق(  الطالب / المعلم في فترة التطبيق رباستمرا

  ما يقارب شهرين متتاليين، من أجل التأكد من التطبيق العملي ألدائه. 

  مشكلة الدراسة:
الحظ الباحث من خالل خبرته ومتابعته في مجال التدريس واإلشراف على التربية  

ردية والجماعية مع الطلبة/ المعلمين العملية في جامعة القدس المفتوحة، ومن خالل اللقاءات الف
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والمعلمين المتعاونين الذين يعتبرون أجيال المستقبل في تعليم الطلبة، واالرتقاء بالعملية التعليمة 

إلى بر األمان، الحظ أن هناك مشاكل تواجه الطلبة/ المعلمين في ممارسة المهارات (الفنية ، 

،علماً أن كثيراً من المعلمين المتعاونين أكدوا للباحث واإلدارية، واالجتماعية) في الحصة الصفية 

أثناء الزيارات اإلرشادية والتقويمية للطلبة/ المعلمين أن هناك بعض الطلبة الذين يعانون من 

مشكالت كثيرة في ممارسة مهارات التدريس الثالث، األمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على سير 

تخريج أجيال غير قادرة على االنخراط مستقبالً في مهنة التعليم، ونجاح برنامج التربية العملية، و

لذا فإن التعرف بشكل واضح إلى مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين لمهارات التدريس يساعدهم على 

  .الفهم الصحيح لتلك الممارسات

  وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن  األسئلة اآلتية:
ي جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس من وجهة نظر . ما مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين ف1

  ؟ ويتفرع عن هذا السؤال الفروع اآلتية:المعلمين المتعاونين

الفرع األول: ما مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة للمهارات الفنية مـن  

  وجهة نظر المعلمين المتعاونين؟

لبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة للمهارات اإلدارية من الفرع الثاني: ما مدى ممارسة الط

  وجهة نظر المعلمين المتعاونين؟

الفرع الثالث: ما مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة للمهارات االجتماعية 

  من وجهة نظر المعلمين المتعاونين؟

الكلية لمدى ممارسة الطلبة/ المعلمين فـي  هل توجد فروق في المتوسطات الحسابية للدرجة . 2

  جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس تعزى إلى متغير الجنس؟

. هل توجد فروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمدى ممارسة الطلبة/ المعلمين فـي  3

 جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس تعزى إلى متغير المؤهل العلمي؟

وجد فروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمدى ممارسة الطلبة/ المعلمين فـي  . هل ت4

  جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس تعزى إلى متغير الخبرة؟

هل توجد فروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمدى ممارسة الطلبة/ المعلمين فـي   -5

  س تعزى إلى متغير التخصص؟جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدري
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  أهمية الدراسة:
  تأتي أهمية الدراسة من األمور اآلتية:

أنها توضح مدى فاعلية برنامج التربية العملية في جامعة القدس المفتوحـة فـي مـدى    

إكساب الطالب/ المعلم مهارات التدريس الالزمة؛ نظراً لكثرة المالحظات الميدانية من المشـرف  

ومديري المدارس ألداء الطالب، ومن الممكن أن تفيد الطالب/ المعلم من حيـث   والمعلم المتعاون

كما تتجلى أهمية الدراسة فـي   أنها توفر له كفاءات ومهارات تدريسية فاعلة تفيده كمعلم مستقبل،

في متابعة تطبيق ممارسات الطالب / المعلم  نأن نتائجها من الممكن أن تفيد المشرفين األكاديميي

ت التدريس بشكل يتوافق مع النظريات واالتجاهات التربوية الحديثة، ومن الممكن أن تفيد لمهارا

 المعلم المتعاون في تركيزه على متابعة تطبيق الطالب/ المعلم لمهارات التدريس على أكمل وجه،

  وقد تفيد طلبة الدراسات العليا في مجال األبحاث المتعلقة بالتربية العملية.  

  ة: أهداف الدراس
التعرف إلى مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس من   .1

 وجهة نظر المعلمين المتعاونين.

بيان أثر متغيرات الدراسة (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة، التخصص) على مدى ممارسـة   .2

وجهـة نظـر المعلمـين    الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس مـن  

  المتعاونين.

  حدود الدراسة:
الحدود المكانية: جامعة القدس المفتوحة/ فرع بيت لحم بمركزيها الدراسيين (بيـت لحـم، بيـت    

  ساحور).

  .2012 – 2011من العام الدراسي  1111الحدود الزمانية: الفصل الدراسي األول 

المتعاونين في المدارس التـي احتضـنت    الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على جميع المعلمين

  طلبة التربية العملية.
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  مصطلحات الدراسة: 
  التعريفات اإلجرائية:

الطالب المعلم: هو الطالب المسجل في مقرر التربية العملية في فرع بيت لحـم بمركزيهـا     .1

رات  " ساعة معتمدة، ويطبق عمليـة مهـا  99الدراسيين "جامعة القدس المفتوحة" الذي أنهى " 

التدريس  في مدارس محافظة بيت لحم تحت إشراف المعلم المتعاون والمشـرف األكـاديمي   

 ومدير المدرسة.  

التربية العملية: فترة التطبيق الميداني للطلبة/ المعلمين فرع بيت لحم بمركزيها الدراسيين في   .2

ت تربويـة عديـدة   جامعة القدس المفتوحة للمبادئ والنظريات التربوية التي درسها في مقررا

لمهارات التدريس في المدارس تمشيا مع مراحل التربيـة العمليـة (المشـاهدة، والمشـاركة،     

 والممارسة).

المعلم المتعاون: هو المعلم المقيم في مدرسة التطبيق والذي يحمل مؤهالً علميا جامعيـا فـي    .3

فية فـي التـدريس،   أحد التخصصات التي تدرس في مدارس محافظة بيت لحم، ولديه خبرة كا

ومكلف من مدير المدرسة بمساعدة الطالب/ المعلم على تطبيق مهارات التدريس في الحصـة  

 الصفية.

المهارات التدريسية: هي المهارات( الفنية، واإلدارية، واالجتماعية) التي يتطلب من الطالب/  .4

لعملية في مدارس محافظ المعلم ممارستها في التدريس في أثناء التطبيق العملي لمقرر التربية ا

بيت لحم تحت إشراف: المعلم المتعاون، مدير المدرسة، والمشرف األكاديمي، والتي يعبر عنها 

  كماً من خالل استجابات المعلم المتعاون على فقرات أدائها.

  : الدراسات السابقة
بـة/  تبين للباحث من مراجعته للدراسات السابقة، وفي حدود معرفته بمدى ممارسة الطل

المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس من وجهة نظر المعلمين المتعاونين، مدى 

االفتقار إلى الدراسات المباشرة المتعلقة بمدى ممارسة الطلبة/ المعلمين لمهـارات التـدريس، إذ   

ي تناولت الدراسات العربية واإلنجليزية دور مشرف التربية العملية مـن وجهـة نظـر مـدير    

المدارس، والصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء التطبيق العملي، ومشكالت التربية العملية وآليات 

حلها من وجهة نظر طلبة كليات التربية في الجامعات الفلسطينية، والمشـكالت اإلداريـة التـي    
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ض تواجه المشرفين والطالب في برنامج التربية العملية في كليات التربيـة؛ إزاء ذلـك سـيعر   

  الباحث هذه الدراسات لما لها من أهمية.

) دراسة هدفها التعرف إلى أهم المشكالت التي يعاصـرها الطلبـة   2001أجري القو (

والطالبات في قسم الدراسات اإلسالمية في كلية التربية بجامعة الملك فيصل باألحساء، باإلضافة 

اإلسـالمية الـذين يقومـون     إلى وجهات نظر المعلمين والمعلمات المتخصصين في الدراسـات 

بالمشاركة في تقييم أفراد الدراسة حول أهم المشكالت المصاحبة، وعلى هذا فإن هدف الدراسـة  

) طالبـا  40الحالية هو معرفة المشكالت واألسباب الكامنة وراءها لتالفيها،وقد بلغـت عينتهـا (  

بجامعة الملك فيصـل، وبلـغ   وطالبة ،وهم جميع أفراد مجتمع الدراسة بقسم الدراسات اإلسالمية 

) معلماً ومعلمة من نفس مدارس الطلبة والطالبات،على هذا يكـون  30عدد المعلمين المتعاونين (

) طالبا وطالبة/ معلمة و معلما ومعلمة متعاونة،وقد استخدم 70العدد الكلي ألفراد عينة الدراسة (

ينة على حـدة خـالل تطبيـق    الباحث استبانة حول أهم عشر مشكالت واجهت كل من أفراد الع

البرنامج مع وضع الحلول المقترحة من جانبهم على كل مشكلة يصفونها،  وتبـين مـن نتـائج    

الدراسة وجود العديد من المشكالت كان منها: عدم تقدير بعض تالميذ وتلميذات المدارس للطلبة 

  لبة والطالبات المعلمات.والطالبات المعلمات، وقلة مساعدة المعلمين والمعلمات المتعاونين للط

) دراسة هدفها التعرف إلى الخدمات واألعمال التي يقـوم بهـا   2002أجرى مسمار (

معلمو التربية الرياضية المتعاونون؛ لتسهيل مهام الطلبة المعلمين في مدارس التطبيق أثناء فتـرة  

مين لتلـك التسـهيالت   التربية العملية في دولة قطر، والتعرف إلى الفروق في تقييم الطلبة المعل

والخدمات التي يقدمها معلمو التربية الرياضية المتعاونون، وقد أخـذ المتغيـرات اآلتيـة بعـين     

االعتبار: الجنس، الجنسية، مستوى التطبيق، نوع المدرسة، وسنوات الخبرة للمعلـم المتعـاون،   

وسيلة لجمع البيانات فيمـا  ) طالبا/ معلما،واستخدم الباحث استبانة 60وتكونت عينة الدراسة من (

يتعلق بتقييم الطلبة / المعلمين للخدمات والتسهيالت التي يقدمها لهم معلمو مدارس التطبيق، وبلغ 

) محاور يتمحور األول في دور المعلـم  3) فقرة موزعة على (36العدد الكلي لفقرات االستبانة (

تمحور الثاني في دور المعلم المتعاون في المتعاون في متابعة األداء التدريسي للطالب/ المعلم، وي

التهيئة لمعايشة متطلبات الحياة المهنية بالمدرسة،أما الثالث فيتمحور في: دور المعلم المتعاون في 

تفعيل االشتراك باألنشطة المدرسية،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين  



 
 
 
 
 
 

  2012، العدد الثاني، يونيو ، مجلة جامعة األقصى، المجلد السادس عشر د. معتصم مصلح

  

 194

المعلم المتعاون، وعدد سنوات الخبرة في التدريس، كمـا   المعلمين المتعاونين تبعا لمتغير جنسية

أظهرت الدراسة تفوق معنوي في الخدمات والتسهيالت التي يقدمها المعلمون المتعاونون للطلبـة  

  المعلمين.

) دراسة هدفها التعرف إلى تقديرات طلبة التربية العملية الميدانية 2003أجرى القرالة (

في التفاعل الصفي وتطبيقاتهم لها في جامعة مؤتـه،تكونت عينـة    " لمدى امتالكهم المهارات2"

) فقرة موزعة على ثالثة أبعاد ( المهارات 44) طالبا،تم تطوير أداة تكونت من (30الدراسة من (

الفنية، واإلدارية، واالجتماعية )،وتبين من النتائج أن تقديرات الطلبة لمدى امـتالكهم لمهـارات   

) أكثر من تقديراتهم لدرجة تطبيقهم لها؛ 3.86،وكان المتوسط الحسابي لها ( التفاعل الصفي عالية

)، كما تبين كذلك وجود 3.81فقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي لتقديرهم لدرجة تطبيقهم للمهارات (

عالقة ترابطية بين درجة امتالك الطلبة/ المعلمين لمهارات التفاعل الصفي ودرجة تطبيقهم لهـا؛  

، ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلـى  0.83-61ت معامالت االرتباط بين إذ تراوح

متغير الجنس والتخصص في تقدير الطلبة لدرجة امتالكهم لمهارات التفاعل الصـفي وتطبـيقهم   

  لها.

) دراسة هدفت إلى تقويم برنامج التربية العمليـة بكليـة   2004أجرى التمار والجسار (

ويت من خالل استطالع رأي الطلبة/ المعلمين عن سؤالين أولهما: مـا رأي  جامعة الك –التربية 

المعلمين في برنامج التربية العملية؟، وثانيهما: ما الصعوبات التي تواجه الطلبة/ المعلمين أثنـاء  

) طالبا وطالبة من المسجلين في مقـرر  221أدائهم للتربية العملية؟ وقد بلغت عينة الدراسة من (

) عبارة موزعة على سـتة محـاور   50العملية، واستخدم الباحثان استبانة اشتملت على( التربية 

رئيسية ،وتمثل المحور األول في دور برنامج التربية العملية في توظيف المعلومات والمهـارات  

المكتسبة خالل اإلعداد المهني أثناء التدريب الميداني، وتمثل المحـور الثـاني  فـي الخبـرات     

التي اكتسبها الطالب/ المعلم أثناء برنامج التربية العملية، وتمثل المحور الثالث في الدور التربوية 

الوظيفي للمشرف الخارجي في متابعة الطالب / المعلم، وتمثل المحور الرابع في الدور الوظيفي 

رة للمشرف المحلي في متابعة الطالب/ المعلم/ وتمثل المحور الخامس في الدور الـوظيفي لـإلدا  

المدرسية في متابعة الطالب/ المعلم، وتمثل المحور السادس في الدور الوظيفي لمركـز التربيـة   

العملية في كلية التربية في متابعة الطالب/ المعلم، وقد خلصت الدراسة إلى أن الـدور الـوظيفي   

ية المكتسبة أثناء الذي يقوم به مركز التربية العملية، واإلدارة المدرسية، والخبرات التربوية الميدان
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فترة التربية من أكثر المحاور ضعفًا في برنامج التربية العملية بحصوله على أقـل المتوسـطات   

الحسابية بالمقارنة مع محاور توظيف المعلومات والمهارات التدريسية، ودور كل من المشـرف  

  المحلي والمشرف الخارجي.

مشكالت اإلدارية التـي تواجـه   ) دراسة هدفها التعرف إلى ال2005أجرى الرمضان (

المشرفين والطلبة في برنامج التربية العملية في كليات التربية في دولة الكويت، وبيان أثر كل من 

) 1119الخبرة والتخصص والجنس والكلية في تحديد المشكالت، وقد تكون مجتمع الدراسة من (

العملية من أعضاء هيئـة التـدريس    فردا موزعين في فئتين : فئة المشرفين في برنامج التربية

) طالبـا  936) عضوا، وفئة طالب السنة الرابعة في كليات التربيـة وعـددهم (  183وعددهم (

) 53وطالبة،استخدم الباحث استبانة قام بتطويرها وتأكد من صدقها وثباتها، وهي مكونـة مـن (  

نامج،مجال اإلشراف، مجـال  فقرة موزعة على سبعة مجاالت للمشكالت اآلتية:( مجال إدارة البر

مدارس التدريب،مجال اإلدارة المدرسية، مجال مستوى الطالب / المعلم، مجال المعلم المتعاون، 

ومجال طالب فصول التدريب)، وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية؛ إذ تكونت من 

الثانية، وتبين من نتائج الدراسة عدم  ) طالبا بالنسبة للفئة75) عضوا بالنسبة للفئة األولى و (90(

وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع إلى أثر التخصص على المشكالت اإلدارية في برنـامج  

التربية العملية في دولة الكويت، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى أثـر الجـنس   

الت المتعلقة بمستوى الطالب/ المعلم، على المشكالت المتعلقة باإلدارة لمدارس التدريب، والمشك

وكانت لصالح اإلناث، وتبين كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت اإلداريـة  

التي تواجه المشرفين في برنامج التربية العملية تعزى إلى أثر التخصص، وعدم وجـود فـروق   

ت المتعلقة بمستوى الطالب/ المعلـم،  ذات داللة إحصائية تعزى إلى أثر الجنس باستثناء المشكال

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت اإلدارية التي تواجه الطالب فـي برنـامج   

التربية العملية تعزى إلى الكلية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت اإلداريـة  

لى الكلية في المشكالت اإلداريـة فـي   التي تواجه المشرفين  في برنامج التربية العملية تعزى إ

برنامج التربية العملية باستثناء ما تعلق منها بمستوى الطالب والمعلم، وتبين وجود فـروق ذات  

داللة إحصائية في المشكالت اإلدارية التي تواجه المشرفين والطالب في برنامج التربية العمليـة  

ت اإلدارية، وجاءت الفـروق لصـالح فئـة    تعزى إلى أثر المشرفين والطلبة في جميع المشكال
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المشرفين باستثناء المشكالت المتعلقة بالمدارس التي يتم فيها التدريب؛ فال يوجـد فـروق بـين    

  المشرفين والطلبة.

) دراسة لمعرفة المشكالت التي تقف حائالً يمنع تدريب الطلبـة  2007وأجرى القاسم (

) 438لمفتوحة، وطبقت االستبانة على عينة قوامها (المعلمين في برنامج التربية بجامعة القدس ا

، ، وبعـد  2006/ 2005من الطلبة/ المعلمين في نهاية الفصل الدراسي األول للعام الجـامعي  

معالجة البيانات إحصائيا أظهرت النتائج أن مجال توفير اإلمكانات حصل على المرتبـة األولـى   

في حين حصل محور التعاون من جانب المعلم بين المحاور األخرى من حيث ظهور المشكالت، 

) 67ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة مكونـة مـن (   المتعاون على المرتبة األخيرة،

فقرة تمثل كل منها إحدى المشكالت التي يمكن أن تواجه الطالب / المعلم موزعة علـى سـبعة   

الفصـل، وإدارة الصـف، وتـوفير     مجاالت وهي: تخطيط الدرس وإعداده، وتنفيذ الدرس داخل

اإلمكانات، واإلشراف والتوجيه، والتعاون من جانب مدير/ مديرة المدرسة المتعاونة، والتعـاون  

من جانب المعلم المتعاون، وقد أظهرت أهم النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

عزى إلى تخصص الطالب/ المعلم إلى جنس الطالب/ المعلم، ووجدت فروق ذات داللة إحصائية ت

لصالح تخصص التربية البتدائية واللغة العربية، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية تعـزى   

للمنطقة التعليمية ولصالح منطقة نابلس، وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير برنـامج التربيـة   

اة الجوانب التي من خاللهـا  العملية في ضوء المعايير العالمية في هذا المجال، إضافة إلى مراع

  يمكن التغلب على المشكالت  التي تواجه الطلبة.

) هدفت إلى معرفة المشكالت التي تواجه الطلبة/ 2007وأجرى أبو نمرة، وغانم دراسة (     

المعلمين في كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية الملتحقين ببرنامج التربية العملية 

اء فترة التطبيق العملي، كما حاولت معرفة ما إذا كانت هناك فروق في وجهات نظر في أثن

األطراف المتعاونة وفقًا لمتغيرات الجنس، والوظيفة، ومكان العمل، وتكونت عينة الدراسة من 

) مديرا ومديرة، و 25) مشرفًا ومشرفة تربوية،  و (13) متعاونًا مع البرنامج، منهم (88(

) فقرة موزعة على 66(هذه الدراسة أداة قياس مكونة من واستخدمت في ومعلمة، ) معلما50(

أربعة مجاالت وهي: تنظيم برنامج التربية العملية، وعملية اإلشراف التربوي، وإدارة المدارس 

المتعاونة، والمعلم المتعاون وقد نتج عن الدراسة عدم وجود مشكالت حادة تواجه الطلبة/ 

ين ببرنامج التربية العملية أثناء التطبيق الميداني في محاور الدراسة الثاني المعلمين الملتحق
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(اإلشراف التربوي) والثالث (إدارات المدارس) والرابع (المعلم المتعاون)، وفقًا لوجهة نظر 

األطراف المتعاونة، في حين وجدت مشكالت حادة في المجال األول (تنظيم البرنامج) وعددها 

بينت الدراسة عدم وجود فروق في وجهة نظر األطراف المتعاونة نحو خمس مشكالت، و

المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين تعزى إلى متغيرات الدراسة المستقلة، والجنس، والوظيفة، 

ومكان العمل على محوري الدراسة األول والثاني، في حين توجد فروق ذات داللة تعزى إلى 

  رفين على المحاور الثالث والرابع والكلي.متغير الوظيفة ولصالح المش

) دراسة هدفها التعرف إلى مشكالت التربية العملية وآليات حلها 2008أجرت حزبون (

من وجهة نظر طلبة كليات التربية في الجامعات الفلسطينية وإدارتها والمعلمين المتعاونين في 

ا لمتغيرات الدراسة، وتكون مجتمع مدارس الضفة الغربية، والتعرف إلى المشكالت والحلول وفقً

 -طلبة ما قبل التخرج-الدراسة من إدارات كليات التربية في الجامعات الفلسطينية، وطلبتها 

، والمعلمين المتعاونين في المدارس 2008 –2007للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

% لطلبة كليات التربية 60ائية بنسبة الفلسطينية، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة طبقية عشو

) طالبا وطالبة، وللمعلمين المتعاونين في المدارس 128في الجامعات الفلسطينية والبالغ عددهم (

) معلما ومعلمة، أما بخصوص إدارات كليات التربية فقد تم اختيار 92الفلسطينية والبالغ عددهم (

ي كليات التربية في الجامعات الفلسطينية ومن سبقوهم كافة العمداء، أو رؤساء الدوائر الحاليين ف

) فقرة 52)،وتم بناء استبانة أداةً للدراسة ، تضمنت (13لخمس سنوات سابقة والبالغ عددهم (

مقسمة إلى قسمين: القسم األول عبارة عن المشكالت التي تواجه التربية العملية ويتضمن ثالثة 

التربية العملية، والعالقات مع المعلم المتعاون، وإدارة مجاالت: القوانين واألنظمة الخاصة ب

المدرسة المتعاونة، والجانب التطبيقي في غرفة الصف من تخطيط وتنفيذ وتقييم، أما القسم الثاني 

أفراد  تفكان عبارة عن مجموعة من الحلول المقترحة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن استجابا

العملية كانت بدرجة متوسطة بشكل عام، وللحلول المقترحة عينة الدراسة لمشكالت التربية 

لمشكالت التربية العملية بدرجة مرتفعة، وكان مجال المشكالت المتعلقة بالجانب التطبيقي األقل 

من بين مجاالت أداة الدراسة، أما أقل مجال من مجاالت المشكالت فكان المشكالت الخاصة 

رها أقل المشكالت بروزا، كما أظهرت النتائج أيضا وجود بالقوانين واألنظمة مما يعني اعتبا

فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت التربية العملية تعزى إلى الجنس والعمر والجامعة 
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والمستوى التعليمي، بينما لم توجد فروق تعزى إلى فئة العينة وإلى متغير سنوات الخبرة، وفيما 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحلول  يتعلق بالفرضية الخاصة بالحلول فقد

المقترحة لمشكالت التربية العملية تعزى إلى الجنس وفئة العينة وسنوات الخبرة، بينما ال توجد 

فروق تعزى إلى متغير العمر والجامعة والمستوى التعليمي، أما بخصوص فرضية العالقة بين 

كالت والحلول المقترحة لها فقد كانت بدرجة إيجابية طردية؛ استجابات أفراد عينة الدراسة للمش

  أي: كلما زادت درجة تأييد أفراد العينة للمشاكل التربوية زادت درجة تأييدهم للحلول.

) دراسة هدفت إلى رصد أهم المشكالت التي واجهت طلبة برنامج 2008أجرى يونس (    

القدس المفتوحة أثناء تطبيق التربية العملية، حيث التربية في منطقة الخليل التعليمية في جامعة 

تكون مجتمع الدراسة من طلبة منطقة الخليل التعليمية الذين شاركوا في التربية العملية والبالغ 

وتكونت االستبانة في صورتها النهائية من ) طالبا، وطبقت الدراسة عليهم جميعا،93عددهم (

المحور األول يتمثل في المشكالت المتعلقة باإلشراف ) فقرة موزعة على أربعة محاور، 28(

) فقرات، والمحور الثاني  يتمثل في المشكالت المتعلقة باإلعداد المهني، ولها 7التربوي، ولها (

) فقرات ، والمحور 7) فقرات، والمحور الثالث يتمثل في المشكالت المتعلقة بالطلبة ،ولها ( 7(

وقد أشارت نتائج  ) فقرات،7علقة باإلدارة المدرسية ،ولها (الرابع يتمثل في المشكالت المت

الدراسة إلى أن أكثر المشكالت تمثلت في عدم قيام الطلبة بالتخطيط للدرس أثناء دراستهم 

لمساقات برنامج التربية، وإلى عدم وجود نماذج لخطط دروس في مساقات التربية وفق المنهاج 

  الفلسطيني.

) دراسة هدفها التعرف إلى الصعوبات التي يواجهها طلبة 2010أعد الخريشا وآخرون (

) 133التربية العملية في الجامعة الهاشمية وجامعة اإلسراء الخاصة، تألفت عينة الدراسة من (

) طالبا وطالبة في 73) طالبا وطالبة في جامعة اإلسراء الخاصة، و (60طالباً وطالبة، منهم (

،ولغاية تحقيق 2008 –2007الدراسي األول من العام الدراسي الجامعة الهاشمية في الفصل 

) صعوبة موزعة على خمسة مجاالت: 26أهداف الدراسة تم تطوير استبانة اشتملت على (

المدرسة المتعاونة، وبرنامج التربية العملية، والطالب/ المعلم، والمعلم المتعاون، والمشرف 

الصعوبات التي تواجه الطلبة المعلمين هي على الترتيب: األكاديمي، وبينت نتائج الدراسة أن أهم 

ازدحام الصفوف الدراسية، زيادة العبء الدراسي للطالب المعلم أثناء تنفيذ برنامج التربية 

العملية، بعد المدارس المتعاونة عن مناطق سكن الطلبة المعلمين، كما بينت النتائج وجود فروق 
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عوبات التربية العملية تعزى إلى نوع الجامعة لصالح ذات داللة إحصائية بين متوسطات ص

الجامعات الخاصة، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

  صعوبات التربية العملية تعزى إلى الجنس والتخصص.

  الدراسات اإلنجليزية
لمين العاملين في ) دراسة هدفت إلى معرفة ضرورة تعاون المعHelen (1994,أجرى       

المدرسة مع الطلبة المعلمين، ومدى تعاون المشرفين العاملين والمتخصصين مع الطلبة المعلمين، 

كما هدفت إلى معرفة تأثير المشرفين على أداء الدارسين المعلمين، وبينت نتائج الدراسة أن 

تدريب، وأن الطلبة الطلبة/ المعلمين يرون أنفسهم معلمين أكثر من كونهم طلبة في مرحلة ال

يفضلون العمل في ظل اآلراء المتماسكة والقيم التي يتعلمونها في مواقف مختلفة، وأنهم يتقبلون 

النقد البنّاء من المشرفين، كما بينت الدراسة تأثير المشرفين العاملين والمتخصصين على أداء 

  الطلبة المعلمين.

ويم دور المشرف التربوي في الجامعة في ) دراسة هدفت إلى تق Slick (1995,وأجرى       

أثناء فترة التربية العملية في المدارس، باعتباره حلقة وصل بين الجامعة والمدرسة المتعاونة في 

اإلشراف على التربية العملية، وبين المعلم المتعاون والدارسين المعلمين، وقد تم جمع البيانات من 

التربية العملية نحو المعلمين المتعاونين والمشرفين خالل مقابلة عينة من أصحاب العالقة ب

التربويين، والدارسين المعلمين في والية (أيوا )األمريكية، وبينت النتائج وجود ضغوط نفسية 

كبيرة على المشرفين الجامعيين تعوقهم عن القيام بواجباتهم على أكمل وجه؛ لمحاوالتهم المواءمة 

المعلمين المتعاونين باعتبارهم منسقين بين الجامعات بفلسفتها بين حاجات الطلبة/ المعلمين و

التربوية والمدارس المتعاونة وفلسفتها ونظامها، وكأنهم يتعاملون مع عالمين مختلفين، وأوصت 

الدراسة بضرورة دعم الجامعات للمشرفين التربويين المنتمين إليها؛ ليحققوا النجاح في عملهم مع 

  المعلمين المتعاونين

تأثير الجنس والسيطرة األكاديمية هدفها التعرف إلى ) دراسة (Ilatov,1998أجرى 

على العالقة بين الطالب والمدرس لدى شعبتين من طلبة الصف السابع؛ وأظهرت نتائجها أن 

التفاعل الصفي أخذ نمطين، األول يسيطر فيه المعلم على التفاعل ويكون هو مصدره، والثاني 
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التفاعل ويشكلون مصدره، وتبين كذلك من النتائج أن الطالب الذكور أكثر يسيطر الطلبة على 

  تفاعالً في النمط األول من اإلناث.

  :التعقيب على الدراسات السابقة
يمكن اإلشارة من استعراض الدراسات السابقة إلى أن كثيرا من الباحثين قد تناولوا 

ون للطلبة/ المعلمين في مدارسهم، كدراسة فحص فاعلية المالحظات التي يقدمها المعلم المتعا

 1994.) وتعاون المعلمين العاملين في المدرسة مع الطلبة المعلمين، كدراسة (2002(مسمار

Helen وتأثير الجنس والسيطرة األكاديمية على العالقة بين الطالب والمدرس في شعبتين من ،(

ول دور مشرف التربية العملية في )، ومنهم من تناIlatov1998طلبة الصف التاسع كدراسة (

)، ومنهم من تناول مشكالت التطبيق الميداني التي يواجهها Slick.1995الجامعة كدراسة (

)، 2008)، و (يونس، 2008)، و (حزبون، 2010الدارسون كدراسة (الخريشا وآخرون، 

ارية للمشرفين )، ومنهم من تناول المشكالت اإلد2007)، و(أبو نمرة، وغانم، 2007و(القاسم، 

  ). 2005والطلبة كدراسة (الرمضان، 

) فيما يخص تقديرات طلبة 2003وعلى الرغم من تشابه هذه الدراسة مع دراسة (القرالة

" لمدى امتالكهم لمهارات التفاعل الصفي في جامعة مؤتة، إالّ أنها 2التربية العملية الميدانية "

لمعلمين لمهارات التدريس من وجهة المعلمين تمتاز عنها بتناولها لمدى ممارسة الطلبة/ ا

  المتعاونين، وتعتبر هذه الدراسة األولى في الضفة الغربية "فلسطين" ضمن حدود معرفة الباحث.

   :إجراءات الدراسة
  منهج الدراسة:

غراض الدراسة، وهو المنهج استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي نظرا لمالءمته أل

  الذي يهتم بدراسة الظاهرة كما هي في الواقع.

  مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين المتعاونين في مدارس محافظة بيت لحم  في 

،  في المدارس األساسية 2011/2012) من العام الدراسي 1111الفصل الدراسي األول (

يها التطبيق العملي في فرع بيت لحم بمركزيها الدراسيين، ويبلغ عددهم والثانوية التي جرى ف
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) معلما ومعلمة، وقد شملت الدراسة جميع أفراد المجتمع؛ نظرا لقلة عدد الطلبة المطبِّقين 113(

   للتدريب الميداني في الفصل المذكور آنفًا لمقرر التربية العملية.

  تغيرات مجتمع الدراسة  ): األعداد والنسب المئوية لم1جدول (
  

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

  الجنس

 19.47 22  ذكر

 80.53 91  أنثى

 100 113  المجموع

 المؤهل العلمي

 14.16 16 دبلوم

 56.64 64 بكالوريوس

 22.12 25 + دبلوم سبكالوريو

 7.08 8 ماجستير فأكثر

 100 113 المجموع

 الخبرة

 20.35 23 سنوات 5أقل من 

 39.82 45 سنوات 10 -5

 39.82 45 سنوات 10أكثر من 

 100.00 113  المجموع

 التخصص

 79.65 90  علوم إنسانية

 20.35 23  علوم طبيعية

 100.00 113  المجموع

  :أداة الدراسة
اطلع الباحث على األدبيات والدراسات السابقة والمراجع المتخصصة لتحقيـق أهـداف   

إلضافة إلى خبرة الباحث الطويلة في مجال اإلشراف على التربية العملية؛ فقد طـور  الدراسة، با

على المهارات التدريسية الثالث الالزمة  ا)، لمدى شموليته2003استبانة أعدها الباحث (القرالة، 

 في عملية التدريس، وقام الباحث بأخذ المحاور الثالثة (الفنية، واإلدارية، واالجتماعية) وبعـض 

) فقرة بعد تحكيمها في ثالثـة  40الفقرات وإضافة فقرات أخرى في االستبانة، وتضمنت األداة (
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محاور، وأعطي لكل فقرة من فقرات األداة وزن مدرج وفق سلم (ليكـرت) الخماسـي، ووزع   

التقدير على النحو اآلتي: بدرجة كبيرة جدا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجـة صـغيرة،   

  )1،2،3،4،5ة جداً) واألوزان ( بدرجة صغير

  صدق األداة:
للتأكد من صدق األداة فقد عرضت االستبانة على أحد عشر محكما من حملة  

الماجستير والدكتوراه، أربعة منهم يحملون درجة الماجستير في التربية، وخمسة بدرجة أستاذ 

ربوية في جامعة القدس مساعد، واثنان بدرجة أستاذ مشارك في التربية في كلية العلوم الت

المفتوحة، وجامعة القدس "أبو ديس"، وجامعة بيت لحم؛ فقد تكونت االستبانة في صورتها األولية 

) فقرة، توزعت على ثالثة محاور، وقد أخذ الباحث باقتراحات وتعديالت المحكمين 41من (

كل سلسل من فكرة حيث حذفت فقرة من المحور األول (المهارات الفنية) وهي: يربط أفكاره بش

ألخرى، كما حذفت فقرة من المحور الثاني ( المهارات اإلدارية) وهي: يعمل على تقييم سلوك 

الطلبة، وإضافة فقرة بديلة عنها وهي: يشارك بفاعلية في االجتماعات التي تعقد في المدرسة، 

ض الفقرات في ) فقرة، وقد جرى تعديل على بع40وتكونت االستبانة في صورتها النهائية من (

 - 1المحاور الثالثة، ومن الفقرات المعدلة في المحور األول (المهارات الفنية) الفقرتان اآلتيتان:

يتأكد من امتالك الطلبة للتعلم القبلي قبل البدء بالحصة الدراسية (قبل التعديل)، أما بعد 

ت السابقة في بداية الحصة يوظف التقويم القبلي للتأكد من مدى امتالك الطلبة للخبرا -1التعديل:

يربط أفكاره بشكل متسلسل في أثناء تأديته الحصة(قبل التعديل)، أما بعد التعديل:  -2الصفية، 

ينطلق بشكل متسلسل من فكرة ألخرى، ومن الفقرات المعدلة في المحور الثاني ( المهارات  -2

لبة ورؤية السبورة بشكل يعمل على ضمان تسهيل حركة الط -1اإلدارية) الفقرتان اآلتيتان:

يضمن تسهيل حركة الطلبة ورؤية الصبورة  - 1واضح ( قبل التعديل) أما بعد التعديل فأصبحت: 

يعمل على تشخيص مصادر مشكالت االنضباط الصفي في الحصة الصفية  -2بشكل واضح، 

، ومن يشخص سلوكيات الطلبة في الحصة الصفية  -2(قبل التعديل) أما بعد التعديل فأصبحت 

يصغي ويستمع للطلبة حتى يكون قدوة لهم  -1الفقرات المعدلة في المحور الثالث الفقرتان اآلتيتان

يستمع الستفسارات الطلبة وأسئلتهم ويجب عنها،  -1( قبل التعديل)، أما بعد التعديل فأصبحت:

- 2ل فأصبحت: يشجع الطلبة على اإلجابة إلزالة الخجل عندهم (قبل التعديل) أما بعد التعدي -2
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يكسر حاجز الخوف والخجل عند الطلبة، وقد ُعدت موافقة الغالبية العظمي على فقرات هذه األداة 

  %) دليالً على صدقها، ومناسبتها للهدف الموضوعة من أجله.80بنسبة (

  ثبات أداة الدراسة:
 تحقق الباحث من ثبـات أداة الدراسـة باسـتخدام معامـل الثبـات كرونبـاخ ألفـا        

)Cronbach Alpha) وبذلك حظت االستبانة بدرجة عاليـة   0.945)؛ إذ بلغت قيمة الثبات ،(

جدا من الثبات، كما ُحسب معامل الثبات كرونباخ ألفا لألداة بشكل عام، والمحاور بشكل خاص، 

  ):  2وكانت النتائج كما  في الجدول(
  كلية): معامل الثبات كرونباخ ألفا للمحاور والدرجة ال2جدول رقم (

  

  معامل الثبات  المحور

  0.936  المهارات الفنية

  0.847  المهارات اإلدارية

  0.859  المهارات االجتماعية

  0.945  الدرجة الكلية

  خطوات الدراسة:
باليد إلى المعلمين المتعاونين أثناء إشرافه على التربية العمليـة وإلـى    تسلم الباحث االستبانا .1

 وشرح لهم كيفية التطبيق.جميع مشرفي التربية العملية، 

 تحقق الباحث من صدق األداة وثباتها.  .2

ُجمعت االستبانات، وعولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة    .3

)SPSS  .(  

  متغيرات الدراسة:
  وتشمل المتغيرات اآلتية: ) Independent variablesالمتغيرات المستقلة: ( . أ

 ذكر  ،    أنثى.        ان:الجنس: وله مستوي .1

  .المؤهل العلمي: وله أربعة مستويات .2

  د. ماجستير فأكثر         ج. بكالوريوس+ دبلوم عال   ب.  بكالوريوس دبلوم . أ
  الخبرة: وله ثالثة مستويات .3
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  سنوات 10ج. أكثر من   سنوات 10 – 5ب. من   سنوات 5أقل من   .1
  التخصص: وله مستويان .4
 يةب. علوم طبيع    علوم إنسانية . أ
ويتمثل في استجابة أفراد مجتمع الدراسـة  ، )Dependent variableالمتغير التابع: ( . ب

(الفنيـة واإلداريـة    تمدى ممارسة طلبة جامعـة القـدس المفتوحـة للمهـارا     على قياس

  واالجتماعية) في الحصة الصفية من وجهة نظر المعلمين المتعاونين والدرجة الكلية.

  المعالجة اإلحصائية:
لباحث للمعالجة اإلحصائية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسـب  أوجد ا  

  المئوية إلجابات مجتمع الدراسة على فقرات االستبانة.

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس، من وجهة نظـر  

  نين؟  المعلمين المتعاو

  الفرع األول من السؤال األول
ما مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة للمهارات الفنية من وجهـة نظـر    

  المعلمين المتعاونين؟

  استخدمت لإلجابة عن السؤال المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة، وللدرجة الكلية.  

  ن أجل تفسير النتائج:واعتمدت النسب المئوية اآلتية م

  % فما فوق كبيرة جدا84ً

  % % كبيرة84إلى أقل  68

  % متوسطة68إلى أقل من  52 

  % صغيرة  52إلى أقل  36

  صغيرة جداً 36أقل من 
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  ) : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور األول (المهارات الفنية)3جدول (
  

  ارة القياسيةالعب الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الممارسة
 كبيرة 81.4 0.64 4.07  يراعي الفروق الفردية في الحصة بين الطلبة.  1
 جداً كبيرة 91.6 0.50 4.58  يكتب على السبورة (عنوان الدرس، واليوم، والتاريخ).  2
ة" التعليمية" للحصة يكتب على السبورة األهداف السلوكي  3

  الصفية.
 كبيرة 80.6 0.92 4.03

يوظف التقويم القبلي للتأكد من مـدى امـتالك الطلبـة      4

  للخبرات السابقة في بداية الحصة الصفية.
 كبيرة 80.6 0.84 4.03

 كبيرة 81.2 0.83 4.06  يتابع باستمرار انتباه الطلبة في الحصة الصفية.  5
اف السلوكية " التعليمية" المراد يربط أنشطة الدرس باألهد  6

  تحقيقها في الحصة.
 كبيرة 83.8 0.71 4.19

 كبيرة 80.4 0.89 4.02  ينطلق بشكل متسلسل من فكرة ألخرى.  7
 كبيرة 82.2 0.84 4.11  يوجه األسئلة إلى الطلبة في الوقت المناسب.  8
 كبيرة 80.8 0.71 4.04  يثير الحوار والنقاش بين الطلبة في الوقت المناسب.  9

 كبيرة 80.2 0.71 4.01  يحسن التصرف في المواقف الطارئة في الحصة.  10
 جداً كبيرة 87.2 0.54 4.36  يقدم التعزيز بما يناسب الموقف التعليمي.  11

يختار الوسائل التي تتناسب مـع األهـداف السـلوكية"      12

  التعليمية".
 كبيرة 82.0 0.63 4.10

عية الطلبة على المشاركة فـي  يثير موضوعات تشجع داف  13

  الحصة الصفية.
 كبيرة 81.4 0.87 4.07

 كبيرة 81.6 0.77 4.08  يحافظ على استمرارية التقويم في الحصة.  14
 كبيرة 79.0 0.68 3.95  يغلق الموقف التعليمي بشكل مناسب  15

 كبيرة 82.2 0.54 4.11  الدرجة الكلية للمجال

  درجات 5أقصى درجة لالستجابة 

مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس ل نت النسبة فيما يتعلق بالدرجة الكليةكا

، كبيرة%)، وهي بدرجة 82.2المفتوحة للمهارات الفنية من وجهة نظر المعلمين المتعاونين هي (

%)؛ 91.6وكانت أهم الفقرات التي يكتب على السبورة (عنوان الدرس، واليوم، والتاريخ) بنسبة( 
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بدرجة كبيرة جدا، ويعزو الباحث ذلك إلى مدى جدية الطالب/ المعلم في إعطاء حصة صفية أي 

نموذجية، وربما يعود ذلك إلى الجهود المبذولة من(المعلم المتعاون، ومدير المدرسة، ومشـرف  

التربية العملية)، من خالل التركيز المستمر في دفتر التحضير والحصة الدراسية على ( عنـوان  

)؛ التي أشارت إلى 2007س، واليوم، والتاريخ)، وتتفق الدراسة مع دراسة أبو نمرة وغانم (الدر

أنه ال توجد مشكالت حادة تواجه الطلبة/ المعلمين الملتحقين ببرنامج التربية العملية أثناء التطبيق 

ـ   Helen (1994,الميداني، وتتفق كذلك مع دراسة  رون )، التي أشارت أن الطلبة/ المعلمـين ي

وتتعارض هذه الدراسة مع دراسة حزبـون  أنفسهم معلمين أكثر من كونهم طلبة مرحلة تدريب. 

) التي أشارت إلى أن استجابة أفراد عينة الدراسة لمشكالت التربية العملية جاءت بدرجة 2008(

 متوسطة؛ فقد كان المجال المتعلق بالجانب التطبيقي األقل من بين مجاالت الدراسة، وتتعـارض 

)، التي أشارت إلى قلـة المسـاعدة مـن المعلمـين     2001هذه الدراسة جزئيا مع دراسة القو (

والمعلمات المتعاونين للطلبة والطالبات المعلمات، وتتعارض جزئيا كذلك مـع دراسـة التمـار    

)، التي أشارت إلى أن الدور الوظيفي الذي يقوم به مركز التربية العملية واإلدارة 2004والجسار(

  من أكثر المحاور ضعفًا في برنامج التربية. 

  الفرع الثاني من السؤال األول

ما مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة للمهارات اإلدارية من وجهة نظر  

  المعلمين المتعاونين؟
ر الثاني ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحو4جدول (

  (المهارات اإلدارية)
  

  العبارة القياسية الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الممارسة

1  

يعمل على تهيئـة البيئـة الصـفية ( إضـاءة،     

تهوية،....) قبل المباشرة في شرح الدرس فـي  

  الحصة.

جدا كبيرة 87.0 0.53 4.35

2  
التـي تتناسـب مـع    يحضر الوسائل التعليمية 

  األهداف السلوكية" التعليمية" للحصة.
 كبيرة 81.2 0.49 4.06

 كبيرة 83.8 0.60 4.19يضمن تسهيل حركة الطلبة ورؤيـة السـبورة     3
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  بشكل واضح.

 كبيرة 75.8 0.92 3.79  يتابع حضور وغياب الطلبة في الحصة.  4

5  
يساعد مدير المدرسة في تنظيم االجتماعات التي 

  المدرسة. تعقد في
 متوسطة 67.0 0.82 3.35

6  
يشارك بفاعلية في االجتماعات التي تعقد فـي  

  المدرسة.
  متوسطة 67.2 1.00 3.36

 كبيرة 77.2 0.81 3.86  يشخص سلوكيات الطلبة في الحصة الصفية.  7

8  
يعلم الطلبة مسبقاً أنه قائد لعملية التعلـيم فـي   

  الحصة الصفية.
 كبيرة 76.4 0.75 3.82

9  
ستخدم اإليماءات واإلشارات إثنـاء الحصـة   ي

  الصفية
 كبيرة 74.0 0.81 3.70

 كبيرة 76.8 0.51 3.84  الدرجة الكلية للمجال

  درجات. 5أقصى درجة لالستجابة 

كانت النسبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس 

%)، وهـي بدرجـة   76.8نظر المعلمين المتعاونين هي ( المفتوحة للمهارات اإلدارية، من وجهة

كبيرة. وكانت أهم الفقرات ( تهيئة البيئة الصفية (إضاءة، تهوية،....)، قبل المباشرة في شـرح  

؛ أي بدرجة كبيرة جدا؛ ويعزو الباحـث ذلـك إلـى اهتمـام     )87.0الدرس في الحصة) بنسبة (

المهارات اإلدارية، التي تعتبر أساس جذب الطلبة في المعلمين المتعاونين بإكساب الطالب/ المعلم 

الحصة الصفية للمعلم؛ وربما يعود ذلك إلى إعطاء أهمية كبيرة من قبل المعلم المتعاون ومـدير  

المدرسة والمشرف األكاديمي في التهيئة  النفسية للطلبة حتى يسـتطيع الطالـب/ المعلـم  أداء    

إلى مدى اهتمام الطالب/ المعلم في تطبيق ما يطلب من الحصة على أكمل وجه، وربما يعود ذلك 

المعلم/ المتعاون ومدير المدرسة والمشرف األكاديمي للحصول على أعلى عالمة في االمتحـان  

) التي أشارت إلى أنه ال توجد فروق 2005العملي ، وتتفق الدراسة جزئيا مع دراسة الرمضان (

 (1994,ب/ المعلم، وتتفق كـذلك جزئيـا مـع دراسـة    في المشكالت اإلدارية التي تواجه الطال

Helen،التي أشارت أن الطلبة يرون أنفسهم معلمين أكثر من كونهم طلبة في مرحلة التدريب ،( 

)، التي أشارت إلى تفـوق معنـوي فـي الخـدمات     2002كما وتتفق جزئيا مع دراسة مسمار (
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)، التـي  2003وتتفق مع دراسة القرالـة (  والتسهيالت التي يقدمها المعلمون المتعاونون للطلبة،

أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية بين درجة امتالك الطلبة/ المعلمين لمهارات التفاعل الصـفي  

)، التي أشارت 2008(الفنية، واالجتماعية، واإلدارية). وتتعارض هذه الدراسة مع دراسة يونس (

التخطيط للدرس، وتتعارض جزئيا مع دراسة إلى أن أكثر المشكالت تمثلت في عدم قيام الطلبة ب

) التي أشارت إلى وجود مشكالت في تنظيم البرنامج، وتتعارض جزئيـا  2007أبو نمرة وغانم (

) التي أشارت إلى قلة المساعدة من المعلمين والمعلمات المتعـاونين  2001كذلك مع دراسة القو (

سة في تنظيم االجتماعـات التـي تعقـد فـي     للطلبة والطالبات، وكان أقلها:( يساعد مدير المدر

%) و فقرة (يشارك بفاعلية في االجتماعات التي تعقد في المدرسة) بنسبة(  67.0المدرسة) بنسبة(

%)  ويعزو الباحث ذلك إلى قلة خبرة الطالب/ المعلم فـي النـواحي اإلداريـة المتعلقـة      67.2

إلى عدم تشجيع المعلم المتعـاون ومـدير   باالجتماعات التي تعقد في المدرسة، وربما يعود ذلك 

المدرسة للطالب/ المعلم في تنظيم وحضور االجتماعات التي يناقش فيها مدير المدرسـة قضـايا   

  تربوية تنحصر بين المعلمين فقط.

  :الفرع الثالث من السؤال األول
من وجهة نظر ما مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة للمهارات االجتماعية 

  المعلمين المتعاونين؟
): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الثالث 5جدول (

  (المهارات االجتماعية)

  العبارة القياسية الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الممارسة
جدا كبيرة 90.2 0.60 4.51  م بداية الحصة.يبادل الطلبة التحية والسال  1
يستمع الستفسارات الطلبة وأسئلتهم ويجيب   2

  عنها.
جدا كبيرة 85.6 0.60 4.28

يشجع االستجابات االجتماعيـة االيجابيـة     3

  الصادرة من الطلبة في الحصة.
 كبيرة 78.0 0.77 3.90

يشجع الطلبة على المشاركة في اللجان التي   4

مدرسة( االجتماعية، والثقافيـة،  تشكل في ال
 كبيرة 73.4 0.87 3.67
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  والصحية، واإلرشادية......).
يساهم في تنظيم البيئة الفيزيقية بشكل يعزز   5

  فاعلية التفاعل االجتماعي في الحصة.
 كبيرة 75.0 0.75 3.75

 كبيرة 81.8 0.56 4.09  ينمي ثقة الطلبة بأنفسهم.  6
 كبيرة 79.6 0.50 3.98  الصفية.يشارك الطلبة في األنشطة   7
 كبيرة 79.6 0.67 3.98  يكسر حاجز الخوف والخجل عند الطلبة.  8
يقسم الطلبة إلى مجموعات لإلجابـة عـن     9

  بعض األسئلة.
 متوسطة 66.0 0.86 3.30

يشجع الطلبة على احترام وجهات نظـرهم    10

  في الحصة الصفية.
 كبيرة 79.6 0.71 3.98

صة للمشاركة في صـياغة  يعطي الطلبة فر  11

  أهداف الدرس.
 كبيرة 70.8 0.98 3.54

جدا كبيرة 85.6 0.60 4.28  يشعر الطلبة باألمن والطمأنينة في الحصة.  12
يبتعد عن التهديد والوعيد للطلبة في الحصة   13

  الصفية.
 كبيرة 82.4 0.62 4.12

يوازن بين جو المرح والنظام فـي أثنـاء     14

  الحصة الصفية.
 كبيرة 82.4 0.52 4.12

ينادي الطلبة بأسمائهم في أثنـاء الحصـة     15

  الصفية.
 كبيرة 79.0 0.94 3.95

ينهي الحصة بكالم طيب( نلتقي بكـم غـداً     16

  وأنتم بألف خير إن شاء اهللا)
 كبيرة 76.0 0.83 3.80

 كبيرة 79.4 0.41 3.97  الدرجة الكلية للمحور

  درجات. 5أقصى درجة لالستجابة 

لنسبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمدى ممارسة الطلبة / المعلمين في جامعة القدس كانت ا

%)، وهي بدرجة 79.4المفتوحة للمهارات االجتماعية من وجهة نظر المعلمين المتعاونين هي (

،أي %)90.2( يبادل الطلبة التحية والسالم بداية الحصة) بنسبة ( كبيرة، وكانت أهم الفقرات فيها:

كبيرة جدا، ويعزى الباحث ذلك اهتمام الطالب/ المعلم بإقامة عالقة اجتماعية طيبة مع  بدرجة
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الطلبة من أجل التسهيل على نفسه في أداء حصة صفية ناجحة، وربما يعود ذلك إلى اهتمام 

المعلم المتعاون ومدير المدرسة والمشرف األكاديمي على إرشاد الطالب في التركيز على البدء 

والسالم مع الطلبة لتسهيل أداء الحصة، وتتفق هذه الدراسة جزئيا مع دراسة القاسم  بالتحية

)، التي أشارت إلى أن مجال توفير اإلمكانات حصل على المرتبة األولى بين المحاور من 2007(

حيث ظهور المشكالت، في حين أن محور التعاون من جانب المعلم المتعاون حصل على المرتبة 

)، التي أشارت إلى تفوق معنوي في 2002تتفق كذلك جزئيا مع دراسة مسمار(األخيرة، و

الخدمات والتسهيالت التي يقدمها المعلمون المتعاونون للطالب/ المعلم، وتتفق أيضا جزئيا مع 

)، التي أشارت إلى وجود عالقة ترابطية بين درجة امتالك الطالب/ المعلم 2003دراسة القرالة (

، وتتفق جزئيا مع عل الصفي (الفنية، واالجتماعية، واإلدارية)، ودرجة تطبيقهم لهلمهارات التفا

)، التي أشارت أن الطلبة/ المعلمين يرون أنفسهم معلمين أكثر من كونهم Helen (1994,دراسة

)، التي أشارت إلى 2001طلبة في مرحلة التدريب. وتتعارض الدراسة جزئيا مع دراسة القو (

وكان أقلها:( يقسم الطلبة إلى من المعلمين والمعلمات المتعاونين للطالب/ المعلم. قلة المساعدة

%)، ويعزو الباحث ذلك إلى عدم توزيع 66.0مجموعات لإلجابة عن بض األسئلة )بنسبة( 

  الطالب/ المعلم في استراتيجيات تدريسه أو تركيزه على األسلوب االعتيادي في التدريس.
  المحاور والدرجة الكلية حسب المتوسطات الحسابية): ترتيب 6جدول رقم (

  

  درجة الممارسة  النسبة  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المحور

 كبيرة 82.2 0.54 4.11  المهارات الفنية

 كبيرة 76.8 0.51 3.84  المهارات اإلدارية

 كبيرة 79.4 0.41 3.97  المهارات االجتماعية

 كبيرة 80.0 0.42 4.00  الدرجة الكلية لألداة

وأقلها في  المهارات الفنية) أن أهم المحاور كانت في محور 6يتضح من الجدول رقم (

)، 4.00 (بينما كانت الدرجة الكلية كبيرة؛ حيث بلغ الوسط الحسابي المهارات اإلدارية،محور 

  %)80.0وبنسبة (

لمدى ممارسة الطلبة/  هل توجد فروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية السؤال الثاني:

المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس، من وجهة نظر المعلمين المتعاونين تعزى 

 إلى متغير الجنس؟
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): المتوسطات الحسابية لدرجة مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة 7الجدول (

  اونين تعزى إلى متغير الجنس:لمهارات التدريس من وجهة نظر المعلمين المتع
  

  الدرجة  النسبةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالجنس  المحور

  المهارات الفنية

  

 كبيرة 81.6 0.42 4.08 ذكر

 كبيرة 82.4 0.57 4.12 أنثى

  المهارات اإلدارية
 كبيرة 75.8 0.35 3.79 ذكر

 كبيرة 77.0 0.55 3.85 أنثى

  المهارات االجتماعية

  

 كبيرة 80.2 0.29 4.01 كرذ

 كبيرة 79.2 0.44 3.96 أنثى

  الدرجة الكلية
 كبيرة 79.8 0.27 3.99 ذكر

 كبيرة 80.0 0.45 4.00 أنثى

) إلى أنه توجـد فـروق فـي المتوسـطات     7تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم(

س المفتوحـة لمهـارات   الحسابية للدرجة الكلية لمدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القـد 

  التدريس، من وجهة نظر المعلمين المتعاونين تعزى إلى متغير الجنس، ولصالح اإلناث.

ويعزو الباحث ذلك إلى حضور الطالبات اللقاءات المجلسة ( فيديو) مسبقا في جامعـة  

خراط في القدس المفتوحة، واألفالم التعليمية الموجودة على بوابة جامعة القدس المفتوحة قبل االن

التطبيق العملي، باإلضافة إلى حضورهن اللقاءات الصفية في الجامعة أكثر من الـذكور، ممـا   

أفادهن في اكتساب مهارات التدريس،وربما يعود إلى مدى جـديتهن فـي مرحلتـي المشـاهدة     

والمشاركة في الحصة الصفية في المدرسة ، ومن ثم ممارسة التطبيق العملي في الحصة الصفية 

)، التي أشارت إلى وجود فـروق ذات  2008من الذكور، وتتفق جزئيا مع دراسة حزبون ( أكثر

داللة إحصائية نحو مشكالت التربية العملية تعزى إلى الجنس، وتتعارض الدراسة جزئيـا مـع   

)، التي أشارت إلى عدم وجود فروق في وجهة نظر األطـراف  2007دراسة أبو نمرة، وغانم (

شكالت التي تواجه الطلبة/ المعلمين تعزى إلى متغير الجنس، وتتعارض جزئيا المتعاونة نحو الم

)،  التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين 2002مع دراسة مسمار (

  المتعاونين تعزى إلى الجنس.
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ممارسـة  هل توجد فروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لدرجة مـدى   لسؤال الثالث:ا

متغيـر   إلىالطلبة/المعلمين في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المعلمين المتعاونين تعزى 

 المؤهل العلمي؟
): المتوسطات الحسابية لدرجة مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة 8الجدول (

  ميمتغير المؤهل العل إلىمن وجهة نظر المعلمين المتعاونين تعزى 
  

 المؤهل العلمي  المحور
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  الدرجة  النسبة

المهارات 

  الفنية

  

 كبيرة 83.6 0.43 4.18 دبلوم

 كبيرة 81.4 0.57 4.07 بكالوريوس

 جدا كبيرة 86.0 0.51 4.30 + دبلوم سبكالوريو

 كبيرة 75.2 0.48 3.76 ماجستير فأكثر

المهارات 

  اإلدارية

 كبيرة 75.6 0.44 3.78 مدبلو

 كبيرة 77.6 0.49 3.88 بكالوريوس

 كبيرة 77.8 0.57 3.89 + دبلوم سبكالوريو

 كبيرة 69.2 0.56 3.46 ماجستير فأكثر

المهارات 

  االجتماعية

  

 كبيرة 79.4 0.32 3.97 دبلوم

 كبيرة 79.2 0.42 3.96 بكالوريوس

 كبيرة 81.0 0.41 4.05 + دبلوم سبكالوريو

 كبيرة 76.4 0.55 3.82 ماجستير فأكثر

  الدرجة الكلية

 كبيرة 80.0 0.31 4.00 دبلوم

 كبيرة 79.6 0.43 3.98 بكالوريوس

 كبيرة 82.2 0.40 4.11 + دبلوم عال سبكالوريو

 كبيرة 74.4 0.50 3.72 ماجستير فأكثر

مدى ممارسـة  ل الكلية ) وجود فروق في المتوسطات لدرجة8يتضح من الجدول رقم (

لمهارات التدريس من وجهة نظر المعلمين المتعاونين  في جامعة القدس المفتوحة الطلبة/ المعلمين

متغير المؤهل العلمي لصالح (بكالوريوس + دبلوم)؛ ويعزو الباحث ذلـك إلـى أثـر     إلىتعزى 

علـى أكمـل    الدبلوم العالي؛ إذ يتضمن مقررات لها عالقة مباشرة بكيفية أداء الحصة الدراسية

وجه، كما يعزو الباحث ذلك إلى جدية الدبلوم العالي وفهم مبادئ التربية العملية أكثر من حملـة  



 
 
 
 
 
 
 

  ....فعالية برنامج مقترح في الذكاءات

  

 213

البكالوريوس والماجستير. ويرجع الباحث تفوق حملة (البكالوريوس + الـدبلوم العـالي) علـى    

إدارة الصـف  الماجستير إلى عدم احتواء برنامج الماجستير على مقررات تربوية تتعلق بأساليب 

وطرق التدريس ومقررات أخرى مثل: علم النفس التربـوي، وتكنولوجيـا التربيـة، وطرائـق     

  التدريس، وإدارة الصف وتنظيمه.

هل توجد فروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمدى ممارسـة الطلبـة/    السؤال الرابع:

هة نظر المعلمين المتعاونين تعزى المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس من وج

  متغير الخبرة؟ إلى
الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات  ممارسة ): المتوسطات الحسابية لدرجة مدى9الجدول (

  متغير الخبرة إلىالتدريس، من وجهة نظر المعلمين المتعاونين تعزى 
  

 الخبرة  المحور
المتوسط

 الحسابي
االنحراف 

 ريالمعيا
  الدرجة  النسبة

  المهارات الفنية

  

 كبيرة 80.2 0.53 4.01 سنوات 5أقل من 

 كبيرة 82.6 0.52 4.13 سنوات 10 -5

 كبيرة 83.0 0.58 4.15سنوات 10أكثر من 

  المهارات اإلدارية

 كبيرة 78.4 0.44 3.92 سنوات 5أقل من 

 كبيرة 77.2 0.54 3.86 سنوات 10 -5

 كبيرة 75.6 0.52 3.78سنوات 10أكثر من 

  المهارات االجتماعية

  

 كبيرة 80.8 0.39 4.04 سنوات 5أقل من 

 كبيرة 79.4 0.44 3.97 سنوات 10 -5

 كبيرة 78.8 0.40 3.94سنوات 10أكثر من 

  الدرجة الكلية

 كبيرة 80.0 0.41 4.00 سنوات 5أقل من 

 كبيرة 80.2 0.43 4.01 سنوات 10 -5

 كبيرة 79.6 0.42 3.98تسنوا 10أكثر من 

فروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية أنه توجد ) 9يتضح من الجدول رقم (

لمدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس من وجهة نظر 

ذلك  سنوات). ويعزو الباحث 10 -5ولصالح (  متغير الخبرة، إلىالمعلمين المتعاونين تعزى 

إلى حماستهم وقابليتهم للعمل ومساعدة الطالب/ المعلم لتطبيق مهارات التدريس بنجاح، وإلى 
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محاولة إثبات وجودهم في المدرسة وإظهار تفوقهم ورغبتهم في إنجاح كل ما يطرح من جديد 

ويطبق في مدارسهم، وربما يعود ذلك إلى مقدرة المعلم المتعاون على حل معظم المشكالت التي 

تواجه الطالب/ المعلم إثناء أداء الحصة الصفية بفضل خبرتهم وكفاءتهم في التعامل معها، وإلى 

مقدرتهم في التعاون مع الطالب/ المعلم والمشرفين على المقرر، وعلى توفير إستراتيجية للطلبة 

ت )، التي أشار2008من أجل التحسين والتطوير والتقدم. وتتعارض جزئيا مع دراسة حزبون (

سنوات الخبرة، وتتعارض مع دراسة  إلىإلى عدم وجود فروق بين المعلمين المتعاونين تعزى 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين المتعاونين  إلى) التي أشارت 2002مسمار (

  تعزى إلى متغير الخبرة.

مدى ممارسة الطلبة/ هل توجد فروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ل السؤال الخامس:

المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس، من وجهة نظر المعلمين المتعاونين تعزى 

 متغير التخصص؟ إلى
): المتوسطات الحسابية لدرجة مدى ممارسة الطلبة / المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات 10الجدول (

  متغير التخصص إلىعاونين تعزى التدريس من وجهة نظر المعلمين المت
  

 التخصص  المحور
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  الدرجة  النسبة

  المهارات الفنية
 كبيرة 81.6 0.53 4.08  علوم إنسانية

جدا كبيرة 84.8 0.58 4.24  علوم طبيعية

  المهارات اإلدارية
 كبيرة 76.2 0.52 3.81  علوم إنسانية

 كبيرة 79.2 0.49 3.96  علوم طبيعية

  المهارات االجتماعية
 كبيرة 79.4 0.42 3.97  علوم إنسانية

 كبيرة 79.8 0.38 3.99  علوم طبيعية

  الدرجة الكلية
 كبيرة 79.4 0.42 3.97  علوم إنسانية

 كبيرة 81.6 0.42 4.08  علوم طبيعية

ارسـة  وجود فروق في المتوسطات للدرجة الكلية لمدى مم) 10يتضح من الجدول رقم(

الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التـدريس، مـن وجهـة نظـر المعلمـين      

متغير التخصص لصالح العلوم الطبيعية؛ ويعزو البحث ذلك ربما إلى مقدرة  إلىالمتعاونين تعزى 
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المعلم المتعاون ذي التخصص العلمي في ممارسة مهارات التدريس أكثر من األدبي؛ ألن العلوم 

  الطبيعية تحتاج إلى مهارات تفكير وأنشطة وأساليب تدريس أكثر بكثير من العلوم اإلنسانية.

  التوصيات:
  استنادا إلى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

  إسناد عملية اإلشراف على التربية العملية في المدارس إلى معلمين أكفاء.-1

المتعـاونين ومـديري المـدارس لتعـريفهم     عقد ورش عمل يشارك فيها الطلبة والمعلمين  -2

  الموكلة إليهم فبل البدء بالتطبيق العملي للتربية العملية في المدارس. مبأدواره

ضرورة إشراك الطالب/ المعلم في النقاشات واالجتماعات التي تعقد في المدرسـة بفاعليـة    -3

  يس بنجاح.لمعالجة القضايا التربوية حتى يمارس المهارات اإلدارية في التدر

تدريب الطالب/ المعلم من قبل ( المعلم المتعاون، مدير المدرسة، والمشرف األكاديمي) على  -4

  عملية العصف الذهني حتى يمارس الطالب/ المعلم المهارات االجتماعية في عملية التدريس.

سة مهارات اختيار المدارس المتعاونة التي تعمل بجدية على مساعدة الطالب/ المعلم في ممار -5

  التدريس على أكمل وجه.

تقديم كتب شكر وتقدير ألفضل المدارس المتعاونة في مساعدة الطالب على تطبيق مهـارات   -6

  التدريس على أكمل وجه.

إجراء دراسة حول مدى ممارسة طلبة التربية العملية للمهارات الفنية واإلدارية واالجتماعية  -7

  ية في جميع المناطق التعليمية في جامعة القدس المفتوحة.من وجهة نظر مشرفي التربية العمل

  المراجع العربية:
، واقع برنامج التربية العملية في كلية التربية بجامعـة  2004التمار، جاسم والجسار، سلوى:  -1

  .65الكويت من وجهة نظر الطالب المعلم"مجلة العلوم التربوية، العدد الخامس/ يناير: 

، مشكالت التربية العملية واليات حلها من وجهـة نظـر طلبـة    2008 حزبون، جورجيت: -2

كليات التربية بالجامعات الفلسطينية وإدارتها والمعلمين المتدربين في المدارس الفلسطينية، رسالة 

 ماجستير غير منشورة، جامعة القدس: و _ ز.
لعملية في الجامعـة  ،الصعوبات التي تواجه طلبة التربية ا2010الخريشا، سعود، وآخرون: -3

  :.7الهاشمية وجامعة اإلسراء الخاصة، مجلة جامعة النجاح الوطنية ( العلوم اإلنسانية)، العدد 
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: تقويم أداء خريجي كليـات المعلمـين فـي المملكـة العربيـة      2005الخطابي وآخرون،  -4

العامـة للدراسـات   السعودية،وزارة التربية والتعليم، وكالة الوزارة للتطوير التربـوي،( اإلدارة  

 والبحوث التربوية).
: خصائص الشخصية المفضلة لدى الهيئة التدريسـية فـي معهـد    1990خليل، عبد المجيد،-5

  المعلمين وإدارات المدارس االبتدائية بطالب التربية العملية.

"http://hdl.handle.net/10576/9219. 

ة العملية وإعداد المعلمين، دار الوفـا  : دليل التربي2002دندش، فايز وأبو بكر عبد الحفيظ، -6

 لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية، مصر.
، المشكالت اإلدارية التي تواجه المشرفين والطالب فـي برنـامج   2005الرمضان، عادل:  -7

دولة الكويت"، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة       -التربية العملية في كليات التربية

 اليرموك:ك_م.
: ورشة عمل في التربية العملية من منظور العناصر المشاركة فـي  2011مجدي.،  زامل، -8

 .2011/ 19/12منطقة بيت لحم التعليمية،  –تطبيقها، جامعة القدس المفتوحة 
. مشكالت التربية العملية كما يراها طلبة الفصل الثامن، فـي كليـة   2003العمايرة، محمد:  -9

 ..160نروا، مجلة العلوم التربوية، العدد الرابع: العلوم التربوية الجامعية/ األو
، مشكالت الجانب العملي لمقرر التربيـة العمليـة بالمنـاطق    2007القاسم، عبد الكريم:  -10

التعليمية بجامعة القدس المفتوحة في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر الطلبة. المعلمـين،  

 .  130نسيان:  مجلة جامعة القدس المفتوحة ، العدد العاشر،
" في جامعة مؤتـه لمـدى   2، تقديرات طلبة التربية العملية الميدانية "2003القرالة، باسل: -11

امتالكهم لمهارات التفاعل الصفي وتطبيقهم لها"، رسالة ماجستير غيـر منشـورة،كلية العلـوم    

 التربوية، جامعة مؤتة، األردن.
الطالب والطالبات المعلمات المتخصصـين   ، دراسة ألهم مشكالت2001القو، عبد المنعم:-12

في الدراسات اإلسالمية والمعلمين والمعلمات المتعاونات ببرنامج التربية العملية في جامعة الملك 

  .225: 17 جامعة قطر، العدد -فيصل" ،حولية كلية التربية

 توحة.  ، جامعة القدس المف 3: التربية العملية،ط 2008مرعي، توفيق ومصطفى، شريف،  -13
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، دراسة تحليلية لدور معلم التربية الرياضية المتعاون فـي تسـهيل   2002المسمار، بسام:  -14

مهمات الطلبة المعلمين بمدارس التطبيق في دولة قطر،مجلة العلـوم التربويـة، العـدد األول/    

 .18-17يناير:
يـة بجامعـة   ،واقع اإلشراف في التربيـة العمليـة بكليـة الترب   2000المطاوعة، فاطمة: -15

 .488: 16جامعة قطر، العدد  -قطر،حولية كلية التربية
،المشكالت التي تواجه طلبـة كليـة العلـوم    2007أبو نمرة، "محمد خميس" وغانم بسام:  -16

التربوية المتدربين أثناء التطبيق الميداني من وجهة نظر األطراف المتعاونة، مجلة جامعة القدس 

 .186سان:المفتوحة، العدد العاشر، ني

، المشكالت التي تواجه طلبة برنامج التربية في منطقة الخليل التعليمية 2008يونس، كمال:--17

بجامعة القدس المفتوحة في أثناء تطبيق التربية العملية، مجلة جامعة القـدس المفتوحـة، العـدد    

  .194الثاني، كانون ثاني:
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