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 التربية العملية بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطالب التربية اإلسالمية برنامجتقويم 

  عبدالرزاق بن عويض الثمالي

 الطائفجامعة  -كلية الرتبية -قسم املناهج وتكنولوجيا التعليم

 هـ1439/ 22/3 وقبل - هـ21/1/1439 قدم للنشر

استهدفت الدراسة التعرف على واقع برنامج الرتبية العملية بكلية الرتبية جبامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب/ : المستخلص
املتعاونة، املعلمني والطالب/ املعلم، إدارة املدارس  ،املشرف األكادميياملعلمني يف ختصص الرتبية اإلسالمية، وذلك يف جماالت )مكتب الرتبية العملية، 

( 7وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبانتني؛ إحدامها ألعضاء هيئة التدريس املشرفني على الربنامج، وعددهم ) املتعاونني(.
وأسفرت  د ذلك مت استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة من تكرارات ونسب مئوية.( طالباً. بع30أعضاء، واألخرى للطالب/ املعلمني، وعددهم )

ني أعضاء هيئة التدريس الدراسة عن جمموعة من النتائج، من أمهها إجيابية أداء مكتب الرتبية العملية، وتعاون إدارة املدراس املتعاونة. والنظرة اإلجيابية ب
 نيت الدراسة على حاجة املعلم املتعاون للقيام بدوره بشكل أفضل، ورفض دراسة مقررات أخرى مع الرتبية العملية.والطالب/ املعلمني. وتبنين اتفاق عي

من أمهها تعزيز جمال مكتب الرتبية العملية، وتقدمي الشكر إلدارات املدارس املتعاونة  ويف ضوء هذه الدراسة ونتائجها مت تقدمي جمموعة من التوصيات،
م م. وتبصري املعلمني املتعاونني بأدوارهم بالدورات واللقاءات، وتوزيع الطالب/ املعلمني على املشرفني األكادمييني وفق ختصصاهتم، وعدلتعزيز أدواره

ج الرتبية كما مت تقدمي بعض املقرتحات، من أمهها تعرنف فاعلية برنام تسجيل مقررات أخرى للطالب/ املعلم أثناء اخنراطه يف برنامج الرتبية العملية.
 نني.العملية بعد التطوير. وتعرنف آراء قائدي املدارس واملعلمني املتعاونني يف الربنامج. وتعرنف فاعلية برنامج تدرييب للمعلمني املتعاو 
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 المقدمة

املعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية وحمور  د  يع     
ويأيت معلم الرتبية اإلسالمية يف املقام األول من  فاعليتها،

األمهية نظرًا الرتباطه بتدريس أهم املواد الدراسية اليت تقدنم 
مستوى طالبه. يكون  لهومبقدار املستوى املهين  للطالب.

 ةواألدائي ةانب املعرفيو يف اجل على درجة عاليةفمىت كان املعلم 
على  ، وقام بدوره على أكمل وجه؛ انعكس ذلكةواألخالقي

، واكتسبوا الصفات مستوى التحصيل الدراسي لطالبه
االهتمام ومن هنا كان . وأخالقه احلسنة باالقتداء بشخصيته

هاجس املعنيني بإدارة  بانتقاء املعلمني واإلعداد اجليد هلم
 .وجناحها العملية التعليمية

إن اإلعداد اجليد للمعلمني ميثل اهتماماً كبرياً للمسؤولني      
عن العملية التعليمية يف خمتلف دول العامل؛ ذلك أن للمعلم 

وافق مع الدور الكبري يف تنشئة األجيال وتربيتهم مبا يت
–احتياجات اجملتمع والدولة. لذا كان من الضروري النظر 

لتحديثها وتطويرها، يف برامج إعداد املعلمني  -على الدوام
بناء املعلم وتزويده باملهارات واخلربات  من خالهلاكن حىت مي

حتت  ال يكون ذلك إال، و اليت حيتاجها التعليمية واإلدارية
أساتذة كليات الرتبية،  إشراف وجهد املتخصصني من

يتحقق املطلوب من جعل هذه الربامج تعد الطالب/ املعلم ل
)احملبوب وبودي،  يند الذي حيتاجه للقيام بأدوارهاإلعداد اجل

2014). 
ويتطلب اإلعداد اجليد للمعلم بناء برامج مهنية على      

ودة، تشمل مقررات نظرية تزوند الطالب/ قدر عاٍل من اجل
جموعة من املعارف واملهارات التدريسية والنفسية املعلم مب

املختلفة، كما تشمل مقررات تُعىن باجلانب التطبيقي هلذه 
املعارف واملهارات كالتدريس املصغنر والرتبية العملية، اليت هتيؤ 
للطالب/ املعلم مواقف مهنية تشبيهية أو حقيقية يطبنق فيها 

يفية توظيف هذه ما اكتسبه نظرياً، ويتعلنم من خالهلا ك
املعرفة اجملرندة. وحتظى هذه املقررات باهتمام بالغ يف معظم 

تستحوذ على النصيب األوفر من  إذملعلمني، ابرامج إعداد 

 من األطراف؛ عدد، ويشرتك فيها الساعات التدريسية فيها
 يرياملعلمني املتعاونني ومداملشرفني األكادمييني مث بدءًا ب
 .املدارس

كما يقوم مجيع هؤالء األطراف بأدوار متعددة وجوهرية     
فمشرف الرتبية العملية األكادميي ينبغي أن يف الربنامج. 

يكون متخصصاً باملادة العملية اليت يشرف عليها، كما ينبغي 
أن يشرف أن يكون ملمًا بطرق تدريسها اخلاصة. وعليه 

، ويسعى ، ويتابعهم بالزيارات الصفيةعلى الطالب/ املعلمني
أثناء فرتة الرتبية العملية. وهو يف يف لتطوير كفاياهتم املهنية 

عدة أساليب إشرافية؛ كالزيارة الصفية واملداولة ذلك يسلك 
من و  .(2011)البابطني،  والدروس النموذجية اإلشرافية

تقوم جودة خربة الطالب/ املعلمني يف التدريس  املعلوم أن
 & Weasmerومن معه )على جهود املشرف األكادميي 

Amelia, 2003). 
لمعلم املتعاون وإدارة املدارس املتعاونة ينبغي لوكذلك      

دمي تقلتزويد الطالب/ املعلم باخلربات التعليمية الالزمة 
هار احلماس له وإظ وكيفية تواصله مع طالبه. ،األنشطة

(. Richards & Farrell, 2011/a) وتشجيعه على العمل
مساعدته يف التخطيط اجليد لتقدمي الدروس وإدارة وكذلك 

، وتزويده الصف الذي يقوم بتدريسه دون تدخل مباشر
. كما ينبغي باألدوات واملصادر اليت حيتاجها لتقدمي دروسه

، هلم أن يساعدوه يف بناء عالقات إجيابية مع اجملتمع املدرسي
ها، وحل في وهتيئة البيئة املدرسية والصفية املشجعة الندماجه

واليت من أبرزها  .(2002)الشعوان،  املشكالت اليت تواجهه
املشكالت اليت تتعلق بإدارة الصف، والتفاعل مع اجملتمع 

 (.Ferber & Nillas, 2010املدرسي )
وقد قام البحريي حبصر املشكالت الشائعة يف برنامج      

الرتبية العملية اليت تواجه الطالب/ املعلمني من متخصصي 
الرتبية اإلسالمية، ووجد أن أكثرها شيوعًا يتمثل التعارض 
بني زمن تطبيق الرتبية العملية وبعض املقررات األكادميية اليت 

أن الطالب/ يأخذوهنا بالتزامن مع الربنامج. كما وجد 
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املعلمني ال يشعرون باحرتام إدارة املدارس املتعاونة هلم، 
وجيدون بعض الصعوبة يف فهم بعض حمتوى الكتب الدراسية 
اليت يقومون بتدريسها. ويف جانب املشرف األكادميي وجد 
 أن الطالب/ املعلمني يشعرون بغياب دوره يف تطوير أدائهم

حلة الرتبية العملية ويتضح من هذا احلصر أن مر  .(2011)
ومعظم جماالهتا وأطرافها املشرتكة تتسبب يف بعض 

 املشكالت.
مرحلة شروع الطالب/ املعلم يف برنامج الرتبية  إن      

اجتماعية مدرسية، وفرصة  مهنية و تنشئة مرحلة  عد  تالعملية 
كبرية للتعلنم والتفاوض املستمر مع القناعات واألفكار 

 ,Moscatelli) احلياة املدرسية للمعلمسبقة لديه عن امل

يساعد يف التقليل  نامج وطول مدتهالرب  هذاكما أن  .(2008
 (.Addison, 2010من تسرب املعلمني بعد االلتحاق باملهنة )

األقران خالل هذه  م أسلوب دعمخد  خصوصًا إذا استُ 
زت بعالقات إجيابية مع املعلمني املتعاونني املرحلة، ومتي

(Kamens, 2007.)  ولذا ينبغي حتييد املشكالت والتجارب
 .للربنامجالسلبية عن هذه املرحلة من خالل التقومي املستمر 

لمعلمني واالهتمام املتزايد هبا برامج الرتبية العملية لإن أمهية 
إحدى الدورات والتجارب  د  تع الربامجيرجع لكون هذه 

 إذخالل إعدادهم املهين، املعلمني  لطالب/لاألكثر فائدة 
االستعداد النفسي والعقلي للتدريس كما يقول  يفهم ساعدت
(Richards & Farrell, 2011/b).  الطالب/ وحقيقة؛ فإن

ينظرون هلذه املرحلة بعناية   إذ؛ األمهية هذهيدركون املعلمني 
الثقة يف تعكس لديهم شعورًا ب وهناك(. Davia, 2013)كبرية 

أفضل من  وجهب معلى تعليم طالهب وقدرهتم إعدادهم املهين،
 ,Oh, Ankers) املعلمني الذين مل يلتحقوا هبذه الربامج

Llamas & Tomyoy, 2005.) 
ومع هذا االهتمام والنصيب األوفر من الساعات       

التدريسية لربنامج الرتبية العملية ال بد من تنظيم وختطيط 
جيد مصحوبًا مبتابعة دقيقة وتقومي مستمر من مجيع األطراف 
املشاركني يف الربنامج، وذلك حىت يكون األثر إجيابيًا على 

علمنا أن املستفيدين منه وتكون اجلهود مثمرة؛ خصوصًا إذا 
اخلربات اليت مير هبا الطالب/ املعلم يف برنامج الرتبية العملية 
تؤثر سلبًا أو إجيابًا يف اجتاهه حنو مهنة التعليم. )مشو، 

(. وهنا يكمن اهتمام املعنيني بالعملية التعليمية 2001
 .، واهتمام الطالب/ املعلمني أنفسهموجناحها

يف تكوين  لمني يؤثرللمعامج الرتبية العملية نر بإن      
ب كفايات املهنة ساعده يف اكتساشخصية املعلم، وي

يربطه بأدواره املدرسية،  هنفسوأخالقياهتا. وهو يف الوقت 
نمي لديه كثريًا من ي، كما يعرنفه بقواعد العمل املدرسوي

بين الحظة والتحليل والربط وغريها. وياملهارات العقلية؛ كامل
لدى الطالب/ املعلم مهارات اجتماعية تتضمن التعاون 

 وقيام هذا الربنامجواإليثار واحرتام النظام ومساعدة اآلخرين. 
عرنف كما يببناء االجتاهات اإلجيابية حنو مهنة التدريس،  

 ( 2017الطالب/ املعلم بواجباته وحقوقه املهنية. )الرويثي، 
عام  وجهإدراك أمهية برامج إعداد املعلمني ب ومع      

اليت اجلهود  امج الرتبية العملية على وجه اخلصوص، ومعنوبر 
ن فإ؛ نظريًا وتطبيقياً  امج إعداد املعلمنييف جتويد بر  بُذلت

 للتحونل لألفضل جيب أن تستمر حىت نصلتلك اجلهود 
وطنياً . وحنن خالل هذه الفرتة احلالية نشهد حتواًل دوماً 

 مل تغفل الرقي ، واليت2030نوعياً، يتمثل يف الرؤية الوطنية 
تقوم به جامعة  كما واكبها برنامج جامعي  مبستوى املعلمني.

يهدف  ت مسمى "برنامج التحول الرباجمي"؛الطائف، حت
جاءت قد . و إلعادة النظر يف الربامج األكادميية باجلامعة

ه التطويري الشامل سهم يف هذا التوجة لتاحلاليالدراسة 
بتقدمي تقومي لربنامج الرتبية العملية الذي تقدنمه كلية الرتبية 

 باجلامعة.

 مشكلة الدراسة

تدريس الللقيام باملعلمني وتأهيلهم الطالب/ هتيئة  د  تع     
زودهم بالكثري من ت اأمهية كبرية؛ كوهن تذايف التعليم العام 

املعارف واالجتاهات واملهارات التدريسية اليت متكنهم من 
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أهم املقررات  التدريس بفعالية. ويعد مقرر الرتبية العملية من
بربامج تأهيل  مخالل مروره نو ب/ املعلماليت يتلقاها الطال

يف ربط املعارف واملهارات يف جانبها  مساعدهي إذاملعلمني، 
 .التعليمية ومواقفها املدرسية والصفية املختلفةالنظري بالبيئة 

بوجه عام، ومقرر  ومع هذه األمهية لربامج إعداد املعلمني
إال أن الشكوى تتزايد  .الرتبية العملية على وجه اخلصوص

بشكل -املعلمني للطالب/  العمليستوى املمن ضعف 
  م.يبسلك التعل املتخرجني من تلك الربامج وامللتحقني -عام

)السلمي، دراسة وقد أثبت ذلك كثري من الدراسات، ك
( ودراسة )عيسى، 2012( ودراسة )الشهري، 2014
2011). 

املشكالت املتعددة املرتبطة ويف املقابل بروز بعض      
 إذمبختلف جماالت الرتبية العملية واألطراف املشرتكني فيها. 

( ودراسة )العبسي، 2017والطيب، العنزي أثبتت دراسة )
( وجود بعض املشكالت 2011( ودراسة )البحريي، 2015

املرتبطة بربامج الرتبية العملية؛ كتدين مستواه حتقيق معايري 
اجلدودة، وتعارض زمن تطبيق الربنامج مع بعض املقررات 

له يف الفصل الدراسي. كما أثبت )عبداخلالق،  املصاحبة
بية العملية يف مواجهة الرت  ( اخنفاض فاعلية برنامج2015

 التحديات املعاصرة واملستقبلية يف التعليم.
ويف جمال املشرف األكادميي أثبتت دراسة )العنزي      

( مشكالت 2011ودراسة )البحريي،  (2017والطيب، 
متعددة، منها غياب دوره يف تطوير أداء الطالب/ املعلم، مع 
احلكم عليه من خالل زيارات قليلة. ومثلها مشكالت أثبتتها 

 والطيب، العنزي)بعض الدراسات يف املعلم املتعاون، كدراسة 
( ودراسة )الشعوان، 2014ودراسة )الرتكي،  (2017
أثبتت ضعف ( اليت 2002)اليحىي، ( ودراسة 2002

مسامهته يف تطوير خربات الطالب/ املعلم، وعدم تقدمي أي 
 توجيه هلم.

 برنامجعليه فإن مشكلة الدراسة تتجلى يف تعرنف واقع و      
الرتبية  / املعلمني يف ختصصطالبلالرتبية العملية املقدنم ل

أعضاء  من وجهة نظر جبامعة الطائف بكلية الرتبيةاإلسالمية 
يف اجملاالت وذلك  ،وطالب الرتبية اإلسالمية هيئة التدريس

 حتديدوميكن  .املرتبطة بالطالب/ املعلم يف هذا املقرر املتعددة
 :يةتلة الدراسة من خالل األسئلة اآلمشك

 الدراسة أسئلة

. ما وجهة نظر مشريف الرتبية العملية من أعضاء هيئة 1
العملية املختلفة )مكتب الرتبية التدريس يف جماالت الرتبية 

الطالب -املعلم املتعاون-إدارة املدارس املتعاونة-العملية
 املعلم(؟

يف  (الرتبية اإلسالميةما وجهة نظر الطالب املعلمني ) .2
إدارة -جماالت الرتبية العملية املختلفة )مكتب الرتبية العملية

 األكادميي(؟املشرف -املعلم املتعاون-املدارس املتعاونة
. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 3

)أعضاء هيئة التدريس والطالب/ إجابات عينيت الدراسة 
 يف جماالت الرتبية العملية املتكررة لديهم؟املعلمني( 

 أهمية الدراسة

من خالل اخللفية النظرية للدراسة ميكن عرض أمهية       
 يني:اآلتة احلالية يف اجلانبني الدراس

 أواًل: األمهية النظرية:
املسامهة يف جتويد برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة، واليت .1

من ضمنها وأهم مراحلها برنامج الرتبية العملية. وهذا 
وزارة التعليم باململكة العربية إليه تسعى التجويد مما 

اخلطى حثيثًا ملواكبة أهداف من خالله ، وتسارع السعودية
الرفع من "، والذي جاء من ضمنها م2030الوطين التحول 

الدراسة  تعد  و . "مستوى املعلمني واملعلمات وقيمة مهنتهم
احلالية وما تسفر عنه من نتائج مشاركة مع جمموع البحوث 
ذات العالقة يف حتقيق هذا اهلدف، وذلك من خالل تقدمي 
وصف لواقع برنامج الرتبية العملية بإحدى اجلامعات 

 السعودية.
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دمي بيانات علمية تقوميية حول برنامج الرتبية العملية تق.2
املقام ضمن برنامج الدبلوم العام يف الرتبية جبامعة الطائف. 

يف _كذلك_ مسامهة  حبيث تكون هذه البيانات والنتائج
برنامج التحول الرباجمي الذي تقوم به جامعة الطائف خالل 

التعليمية تقومي الربامج من خالله ستهدف ، وتهذه الفرتة
 .على مستوى اجلامعة وتطويرها

أعضاء التعليم باجلامعة، و كنولوجيا قسم املناهج وت تزويد.3
اإلشراف على يقومون بممن املنتسبني له، هيئة التدريس 

ببعض التوصيات  الطالب/ املعلمني يف برنامج الرتبية العملية
 العلمية، اليت متثل هلم ولطالهبم تغذية راجعة، تساعدهم يف

تقومي أدائهم، وتبصرهم مبواطن القوة والضعف يف اجملاالت 
مستوى مسامهة املدارس املختلفة هلذا الربنامج. من حيث 

املتعاونة يف إعداد الطالب/ املعلم، ومدى تعاون إدارهتا 
وهو  ومعلميها يف إفادة الطالب/ املعلم، وكيفية تعاطيهم معه.

سيظهر بيان أمهيته الذي ما سينعكس على اجلانب التطبيقي 
 التالية. يف الفقرات

 ثانياً: األمهية التطبيقية.
ي تنطلق من التعاطذه الدراسة التطبيقية هلمهية األإن .1

ميكن لوزارة التعليم يف ضوء  األمثل مع األمهية النظرية. إذ
أن تتخذ نتائج هذا البحث وغريه من البحوث ذات العالقة 

اليت تستهدف جتويد برامج إعداد  اإلجرائية بعض القرارات
املعلمني على وجه العموم، وبرامج الرتبية العملية على وجه 
اخلصوص، مما سيكون له األثر اجليد يف الرفع من مستوى 

 املعلمني واملعلمات، وكذلك الرفع من قيمة مهنتهم.
جبامعة  للقائمني على برنامج التحونل الرباجميميكن كما .2

اختاذ القرار ة من نتائج الدراسة احلالية يف الطائف االستفاد
، وآلية الرتبية العملية للطالب/ املعلمنياملناسب حول برنامج 

ذه سواء من داخل يتنفيذه، واألدوار الالزمة للمشرتكني يف تنف
 .اجلامعة أو يف املدارس اليت يتم تنفيذ الربنامج فيها

تفادة أعضاء هيئة التدريس املشرفني على الطالب/ اس.3
 وتعزيزاملعلمني؛ وذلك بتحسني مستوى أدائهم اإلشرايف، 

حل و  ،مواطن الضعفتقومي ، و بالربنامجمواطن القوة 
 . سواء كان ذلك على مستوى القسمالناشئة املشكالت
ا، أو املعلم املتعاون. ، أو مدرسة التطبيق وإدارهتاألكادميي
هؤالء األعضاء حلقة الوصل بني مكونات  د  حيث يع

 الربنامج وجماالته املختلفة.

 حدود الدراسة

احلدود اليت ميكن تفصيلها فيما على اقتصرت الدراسة      
 :يأيت

 الحدود الموضوعية:
التدريس اقتصرت موضوعات الدراسة مع أعضاء هيئة       

إدارة -العمليةمكتب الرتبية ية )على تناول اجملاالت اآلت
. وكانت مع الطالب املعلم(-املعلم املتعاون-املدارس املتعاونة

إدارة -املعلمني يف جماالت )مكتب الرتبية العملية /الطالب
. وقد املشرف األكادميي(-املعلم املتعاون-املدارس املتعاونة

جاءت هذه اجملاالت مستوفية ملعظم ما جاء يف اخللفية 
 .النظرية

 الزمانية:الحدود 
يف فرتة تطبيق برنامج الرتبية العملية يف ُأجريت الدراسة       

 هـ. 1437/1438العام الدراسي الفصل الدراسي الثاين من 
 احلدود املكانية:

املكانية على حمافظة  اقتصرت هذه الدراسة يف حدودها      
يقع القسم الذي ينتمي إليه أعضاء هيئة  الطائف، إذ

ن يف الطائف، ويدرس به الطالب املشاركو ة التدريس جبامع
الدراسة. وبه مدارس التطبيق املشاركة يف تنفيذ برنامج الرتبية 

 العملية حمل الدراسة.
 احلدود البشرية:

املشرفني اقتصرت احلدود البشرية للدراسة على      
األكادمييني يف برنامج الرتبية العملية، واملنتمني لقسم املناهج 

وقد بلغ عددهم سبعة مشرفني أكادمييني.  التعليم. قنياتوت
على طالب الرتبية العملية من ختصص )الرتبية كما اقتصرت 
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اإلسالمية( الدارسني يف برنامج الدبلوم العام للرتبية بكلية 
 وقد بلغ عددهم ثالثون طالباً. الرتبية يف جامعة الطائف.

 لمصطلحات الدراسة التعريفات اإلجرائية

 Practical Education التربية العمليةبرنامج 

Program:  هو الربنامج الذي مت تصميمه من قسم املناهج
وتكنولوجيا التعليم ضمن الربنامج العام للرتبية بالكلية، 
والذي يتيح الفرصة للطالب/ املعلمني لتطبيق املفاهيم 

وضمن  الرتبوية يف بيئة مدرسية واقعية واإلجراءات والنظريات
. ويكون ذلك خالل فصل دراسي  صفية حقيقيةمواقف 
 كامل.

هو الطالب املتدرب  :Student Teacher الطالب/ المعلم
امللتحق بربنامج الرتبية العملية، واملتخصص يف الرتبية 

إحدى املدارس املتعاونة، لتطبيق يف ه لاإلسالمية، واملوج  
وحتت إشراف املشرف األكادميي واملعلم املتعاون؛ هبدف 
ممارسة التدريس يف بيئته الواقعية احلقيقية. وذلك بعد إمتامه 

 ملعظم املقررات النظرية بالربنامج العام للرتبية.
هو أحد  : Academic Supervisor المشرف األكاديمي

هج وتكنولوجيا التعليم، أعضاء هيئة التدريس بقسم املنا
يف  باإلشراف األكادميي على الطالب/ املعلمني املكلنف

 برنامج الرتبية العملية ضمن الربنامج العام للرتبية.
معلم هو  : Cooperating Teacher المعلم المتعاون
الذي  األساسي يف مدرسة التطبيق املتعاونة، الرتبية اإلسالمية

يف الطالب/ املعلم  يستعني به املشرف األكادميي ملتابعة أداء
 أثناء فرتة الرتبية العملية.

 Management of المدارس المتعاونةإدارة 

Cooperating Schools: ن بإدارة و هم األفراد املخول
املدارس اليت يتم تطبيق برنامج الرتبية العملية للطالب/ 
املعلمني فيها، واليت يقوم على إدارهتا قائدو املدارس 

 ووكالؤها.

 الدراسات السابقة

برامج الرتبية تعددت الدراسات السابقة اليت تناولت       
يف  الرتبية العملية العملية. فهي ما بني دراسات قونمت برنامج

إحدى اجلامعات، ومعظم الدراسات كانت خمتلف جماالته ب
على هذا النحو. ومنها دراسات تناولت تقومي أحد هذه 
اجملاالت؛ كاملشرف األكادميي أو املعلم املتعاون. وهناك 

املشرف األكادميي  دراسات اقتصرت على وصف واقع دور
أو املعلم املتعاون. ومعظم الدراسات السابقة اعتمدت على 

و املشرفني األكادمييني. االستبانة املوجهة للطالب/ املعلمني أ
 بيان هلذه الدراسات، مع تعليق عام عليها يف أيتوفيما ي
 هنايتها.

( هدفت لتقدمي تصونر مقرتح لتطوير 2017، دراسة )الرويثي
العام يف كلية الرتبية جبامعة الرتبية العملية يف برنامج الدبلوم 

مام حممد بن سعود بالرياض من خالل التعرف على اإل
وجهات نظر مشرفات وطالبات الدبلوم الرتبوي يف عدد من 

لي اجملاالت الالزمة لتطوير الرتبية العملية بعد التجريب الفع
هلذه اجملاالت. وقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي لتعرف 
وجهات نظر عينة الدراسة يف اجملاالت اجملرنبة من خالل أداة 

مت هلذا الغرض. مث خرجت الباحثة مبجموعة م  استبانة صُ 
من النتائج، من أمهها اخلروج بقائمة من اجملاالت واملؤشرات 

 الدراسةلية، وموافقة عينة الالزمة لتطوير مقرر الرتبية العم
على مجيع هذه اجملاالت مبؤشراهتا. وباالعتماد على هذه 
النتيجة مت تقدمي تصونر مقرتح لتطوير الرتبية العملية، والتوصية 

 بأمهية االستفادة منه يف كليات الرتبية باجلامعات املختلفة.
( هدفت لتقومي مقرر الرتبية 2017دراسة )العنزي والطيب، 

انية بربنامج الدبلوم العام يف الرتبية جبامعة اجلوف من امليد
وجهة نظر الطالب/ املعلمني، وذلك يف جوانب املشرف 

نب إجراءات الكلية. وقد األكادميي واملعلم املتعاون ويف جا
استبانة تتكون  ُصم متملنهج الوصفي التحليلي، و م اخد  استُ 

ائج، كان خرجت الدراسة مبجموعة من النتعبارة. و  24من 
من أمهها أن املشرف األكادميي كان حيكم على الطالب/ 
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املعلم من خالل زيارات قليلة العدد وحمدودة، كما أن 
مسامهة املعلم املتعاون ضعيفة يف تطوير خربات الطالب/ 
املعلم، ويف جانب إدارة الكلية كانت عبارة عدم التفرغ للرتبية 

لك قدمت الدراسة جمموعة امليدانية هي األوىل ترتيباً. وبعد ذ
 من التوصيات واملقرتحات اهلادفة لتطوير الربنامج.

املشكالت  على لتعرفل( هدفت 2016دراسة )احلداد، 
النفسية والرتبوية اليت تواجه طالبات الرتبية العملية بكلية 
الرتبية األساسية بالكويت، وذلك من وجهة نظر الطالبات/ 

م املنهج الوصفي التحليلي، ومت بناء خد  املعلمات. وقد استُ 
. وبعد مجع البيانات وحتليلها مت اخلروج الدراسةاستبانة لغرض 

مبجموعة من النتائج، كان من أمهها أن كاًل من بعد اإلعداد 
األكادميي والرتبوي، وبعد احلالة النفسية للطالبة/ املعلمة، 
 وبعد مدارس التدريب والتخطيط وتنفيذ الدروس تأيت يف

الفئة متوسطة األمهية من وجهة نظر العينة. وأوصت الدراسة 
 مبراعاة ذلك عند تطوير الرتبية العملية بالكلية.

واقع الرتبية  على لتعرنفل( هدفت 2016دراسة )مسرتحيي، 
العملية يف كلية الرتبية جبامعة حفر الباطن، وذلك من وجهة 

ج الوصفي نظر الطالبات/ املعلمات. وقد مت استخدام املنه
عبارة  75التحليلي وبناء استبانة جلمع البيانات، حتوي 

موزعة على أربعة جماالت، هي املشرف األكادميي، واملعلم 
املتعاون، واإلدارة املدرسية، واملادة النظرية اليت درستها 
الطالبة/ املعلمة. وبعد حتليل البيانات مت اخلروج مبجموعة من 

ناك اجتاه إجيايب حنو مجيع النتائج، كان من أمهها أن ه
اجملاالت. ومت تقدمي بعض املقرتحات، كان من أمهها ضرورة 
إعداد دليل يلتزم به كل من املشرفة األكادميية والطالبة/ 
املعلمة، تفريغ املشرفة األكادميية ملتابعة الطالبات/ املعلمات 
بشكل أفضل، وكذلك اختيار املعلمات املتميزات للتعاون، 

 ءات مع مديرات املدارس املتعاونة.وعقد لقا
( هدفت للكشف عن مدى حتقق 2015دراسة )العبسي، 

معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف برنامج 
الرتبية العملية، وذلك من وجهة نظر الطالب والطالبات/ 

املعلمني واملعلمني، وكذلك املشرفني واملشرفات األكادمييني. 
تخدام املنهج الوصفي التحليلي، وبناء استبانة وقد مت اس

جلمع البيانات لغرض الدراسة. وبعد مجع البيانات وحتليلها مت 
اخلروج مبجموعة من النتائج، كان من أمهها وجود تدٍن 
ملحوظ يف درجة حتقق معايري اجلودة يف برنامج الرتبية 

وكذلك لتطوير بناًء على نتائج الدراسة. لالعملية، وأنه حيتاج 
ظهرت أن أهم جوانب القوة تكمن يف عقد لقاءات هبدف 
التعريف بأمهية التهيئة للطالب/ املعلمني. كما أظهرت 
النتائج أن أهم نقاط الضعف تنحصر يف عدم االهتمام 
بتقومي الربنامج، وعدم تكليف املتدربني بإعداد ملفات 

 اإلجناز والتقارير الدورية.
هدفت لتقدمي تصونر مقرتح ( 2015دراسة )عبداخلالق، 

لتطوير برنامج الرتبية العملية جبامعة القاهرة يف ضوء 
التحديات املعاصرة واملستقبلية وذلك من خالل وجهة نظر 
الطالب/ املعلمني واملشرفني األكادمييني الداخليني 

ي، وصمم واخلارجيني. وقد استخدم املنهج الوصفي التحليل
الدراسة جلمع البيانات. توصل مناذج استبانات موجهة لعينة 

من خالهلا جملموعة من النتائج، من أمهها اخلروج بقائمة من 
التحديات املعاصرة واملستقبلية، وكذلك اخنفاض فاعلية 
الربنامج يف مواجهة هذه التحديات من وجهة نظر الطالب/ 
املعلمني، وتوسطها من وجهة نظر بقية العينة. مث أوصى 

ونر املقرتح الذي قدنمه انطالقًا من الباحث بتطبيق التص
 تفاصيل النتائج السابقة.

( هدفت لتقومي برنامج الرتبية العملية 2014دراسة )الرتكي، 
بكلية الرتبية جبامعة املرقب بليبيا، وذلك من خالل التعرف 
على آراء الطالب/ املعلمني يف جمموعة من اجملاالت تتمثل 

األكادميي واملعلم املتعاون  يف أهداف الربنامج وأدوار املشرف
وإدارات املدارس املتعاونة. وقد استخدم املنهج الوصفي 
التحليلي، ومت تصميم استبانة موجهة لعينة الدراسة. ومت 
اخلروج مبجموعة من النتائج، كان من أمهها أن جمال املشرف 
األكادميي احتل الرتتيب األول يف درجة رضا العينة، ويليه 
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املتعاونة، مث أهداف الربنامج. ويف ضوء النتائج  إدارة املدرسة
وفقاً  امستمرً  تطويرًامت تقدمي مقرتح بتطوير أهداف الربنامج 

ملستجدات العصر، ووضع دليل مفصنل لربنامج الرتبية 
أسس الختيار املدارس املتعاونة، وزيادة  العملية، واعتماد

 الطالب/ الفرتة الزمنية للتطبيق، وتطوير آلية ومناذج تقومي
 املعلم.

درجة  على تعرنفلهدفت ل( 2014دراسة )احملبوب وبودي، 
تقييم طلبة كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل باألحساء لربنامج 
الرتبية العملية من خالل تقييم مخسة حماور تتعلق مبهام 
املشرف األكادميي واملعلم املتعاون ومدير املدرسة وجلنة الرتبية 
العملية، ومدى إتاحة الفرصة للطالب/ املعلمني لتوظيف 

ة من برنامج اإلعداد املهين. وقد املعارف واملهارات املكتسب
البيانات  ومجُ عتاملنهج الوصفي التحليلي،  استخدم الباحثان

من خالل استبانة صممت هلذا الغرض. وقد أسفرت 
العينة مجيع الدراسة عن جمموعة من النتائج، من أمهها أن 

قدرت حماور الدراسة جمتمعة ومتفرقة بدرجة متوسطة. ويف 
تقدمي جمموعة من التوصيات، منها  ضوء هذه النتائج مت

ضرورة مراجعة الرتبية العملية حبسب التخصصات اليت 
 تقدنمها الكلية.

نواحي القوة  على لتعرنفلهدفت ( 2013دراسة )الشهري، 
والضعف يف برنامج الرتبية العملية بكلية الرتبية جبامعة جنران 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالبات، وذلك 

م خد  وتعزيز جوانب القوة. وقد استُ  ملعاجلة نواحي القصور
البيانات بواسطة استبانة  تعاملنهج الوصفي التحليلي، ومجُ  

الدراسة جمموعة من النتائج؛   مت هلذا الغرض. وأظهرتم  صُ 
كان من أمهها أن جوانب القوة أكثر من جوانب الضعف يف 
الربنامج، ومنها وضوح أهداف الرتبية العملية، ووجود ارتباط 
بني اجلوانب النظرية والتطبيقية، ومناسبة وقت التطبيق، 
والتفاعل اإلجيايب بني إدارة الكليات واملدارس املتعاونة. 

وانب الضعف أن أهداف الرتبية العملية وجاءت أهم ج
ليست مواكبة للتطور الرتبوي، وعدم وجود دليل للرتبية 

العملية. وجاءت التوصيات بضرورة تطوير برنامج الرتبية 
العملية ملواكبة املستجدات الرتبوية احلديثة، واختيار املشرفات 

 املؤهالت، وغريها من التوصيات.
قومي برنامج الرتبية العملية هدفت لت (2013عيسى، دراسة )

يف كلية الرتبية باجلبيل، وذلك يف جوانب املشرفة األكادميية 
واملعلمة املتعاونة ومديرة املدرسة. وقد مت استخدام املنهج 
الوصفي التحليلي، ومت مجع البيانات بواسطة استبانة 
إلكرتونية موجهة للطالبات/ املعلمات. وقد خرجت جمموعة 

اجلوانب املقونمة من كان من أمهها أن معظم من النتائج،  
حترص إدارة برنامج الرتبية العملية على  إذإجيابية؛  د  العينة تع

توفري املدارس املتميزة للتطبيق، وكذلك كانت النتائج تدل 
على أن املعلمة املتعاونة استخدمت مهارات واسرتاتيجيات 

مديرات تائج على أن التدريس احلديثة. وأيضًا دلت الن
الطالبات/ املعلمات باألعمال اإلدارية واألعباء  املدارس كلفن  

 املالية.
الدور الذي  على لتعرنفل( هدفت 2012دراسة )العقول، 

يقوم به املعلم املتعاون مع الطالب/ املعلم من حيث متابعة 
أدائه التدريسي، وتفاعله مع احلياة املدرسية، وتفعيل دوره يف 
األنشطة املدرسية. وذلك من وجهة نظر الطالب/ املعلمني. 
 كما استهدفت تقدمي توصيات لزيادة فاعلية املعلم املتعاون. 

نهج الوصفي التحليلي، ومت تصميم وقد استخدم الباحث امل
عبارة. وخرجت جمموعة من النتائج،   37استبانة مكونة من 

كان من أمهها أن املعلم املتعاون يساعد الطالب/ املعلم يف 
تفاعله مع احلياة املدرسية بشكل مرٍض، وأقل من ذلك يف 
احملورين اآلخرين. ويف اخلتام متت التوصية بضرورة اختيار 

ملتعاونة وفق أسس واضحة، وضرورة قيام املعلم املدارس ا
املتعاون بأداء األدوار املنوطة فيه بشكل أفضل، كما أوصت 
بضرورة اختيار معلمني متعاونني ذوي مهارات وخربات تربوية 
عالية وإقامة دورات ولقاءات لعرض أهداف وآلية العمل يف 

 برنامج الرتبية العملية.
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( هدفت لتقومي الرتبية امليدانية بكلية 2012دراسة )غنوم، 
الرتبية جبامعة امللك خالد، وذلك من وجهة نظر الطالب/ 
املعلمني. وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وبناء 

عبارة.  40استبانة جلمع البيانات تكونت من ستة حماور و 
وبعد مجع البيانات وحتليلها مت اخلروج مبجموعة من النتائج، 

ان من أمهها أن اجلوانب التنظيمية واإلدارية للربنامج جيدة، ك
واملشرف األكادميي يقوم بدوره اإلشرايف. ووجود تعاون جيد 
من إدارات املدارس مع الطالب/ املعلم. كذلك خرجت 

الطالب/ املعلمني  تعج بأن من األمور السلبية عدم متالنتائ
 طالهبم هلم. عدم تقبل من مثمبكانة رمسية يف املدارس، و 

درجة ممارسة  على لتعرنفل( هدفت 2011دراسة )البابطني، 
املشرفني األكادمييني للزيارة اإلشرافية الصفينة من وجهة نظر 
الطالب/ املعلمني بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود 
بالرياض، وكذلك التعرنف على درجة اختالف استجاباهتم 

أثنائها. وقد مت يف ن عدمها أو تبعاً حلصول الزيارة اإلشرافية م
استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبانة لغرض 
الدراسة. وقد أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج، كان 
من أمهها أن املشرفني األكادمييني ميارسون مهامهم بدرجة  

أثنائها وبعدها. وأوصت الدراسة يف كبرية قبل الزيارة و 
األداء اإلشرايف، وإشراك الطالب/ املعلم يف  باالستمرار هبذا

التخطيط للزيارة اإلشرافية، وأن حيدد املشرف األكادميي 
الوسائل التعليمية وأساليب املالحظة املستخدمة يف الزيارة، 
وكذلك أمهية االهتمام باجلانب اإلنساين يف الزيارة، وأن يقوم 

يوضح طريقة القسم املعين بالرتبية امليدانية بإعداد دليل 
 الزيارات اإلشرافية واملطلوب من الطالب/ املعلم.

املشكالت  على لتعرنفل( هدفت 2011دراسة )البحريي، 
أثناء يف اليت تواجه طالب كلية الشريعة جبامعة امللك خالد 

دراستهم ملقرر الرتبية امليدانية، وذلك من وجهة نظر الطالب 
أنفسهم. وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وبناء 
استبانة جلمع املعلومات. وبعد حتليلها مت اخلروج مبجموعة 
من النتائج، كان من أمهها وجود تعارض بني زمن الرتبية 

يتهم األصلية، وكذلك امليدانية وبعض جداول الطالب يف كل
عدم احرتام املدير للطالب/ املعلم، وصعوبة فهم حمتوى بعض 
الكتب، وغياب دور املشرف األكادميي يف تطوير أداء 
الطالب/ املعلم. ومت تقدمي جمموعة من التوصيات تتمثل يف 
عقد دورات تدريبية ملديري ومعلمي املدارس املتعاونة هبدف 

لية التدريبية، ووضع معايري للمدارس التوعية بأدوارهم يف العم
 املتعاونة.
 على لتعرنفل( هدفت Ferber & Nillas ،2010دراسة )

 يف التحديات والنجاحات اليت يواجهها الطالب/ املعلمون
أثناء فرتة التدريب امليداين، وذلك من خالل وجهة نظرهم. 
وقد مت استخدام املنهج املختلط )الكمي والكيفي(، 

استبانة وأداة مقابلة لغرض مجع البيانات من عينة وُصم مت 
الدراسة. وبعد مجع البيانات وحتليلها مت الوصول جملموعة من 
النتائج، كان من أمهها أن هناك حتديات تواجه الطالب/ 
املعلم تتمثل يف كيفية إدارة الصف، وتفاعله مع املعلم 

 املتعاون. وقدمت بعض التوصيات يف ضوء هذه النتائج.
، Spooner, Flowers, Lambert & Algozzineدراسة )

أثر املدة اليت  على لتعرنفا( واليت قاموا هبا هبدف 2008
يقضيها الطالب/ املعلم يف برنامج الرتبية العملية على آرائه 

قارنوا بني  إذحول بعض اجلوانب املتعلقة بالرتبية العملية. 
دة عام مع آخرين آراء جمموعة تدربوا يف املدارس املتعاونة مل

تدربوا لفصل دراسي واحد مع اتفاقهم يف بقية املتغريات. 
وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، ومت بناء استبانات 
هلذا الغرض. وبعد مجع البيانات وحتليلها مت اخلروج مبجموعة 
من النتائج، كان من أمهها أن الطالب/ املعلمني الذين قضوا 

التدريب كان لديهم عالقة أفضل مع املشرف عامًا كاماًل يف 
األكادميي واملعلم املتعاون، كما كان لديهم معرفة أكثر 

يف حني أن اجملموعتني مل  بالسياسات واإلجراءات املدرسية.
 يف التصورات حول قدرهتم التدريسية. ختتلفا

أثر دعم  على لتعرنفل( هدفت Kamens ،2007دراسة )
علمني واملعلمني املتعاونني يف برامج األقران بني الطالب/ امل
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الرتبية العملية، وتأثري ذلك على الطالب. وقد مت استخدام 
املنهج التجرييب وكذلك املنهج الوصفي التحليلي. ومت تصميم 
التجربة بزوجني من الطالب/ املعلمني، وجتربة ذلك ملدة 
فصل دراسي كامل. كما مت تصميم بطاقة مالحظة وأداة 

. وبعد تطبيق التجربة ومجع البيانات مت اخلروج للمقابلة
مبجموعة من النتائج، كان من أمهها أن هناك راحة بني 
الطالب/ املعلمني عند استخدام دعم األقران، كما أن لذلك 
تأثريًا على الشخصية املهنية، والتفاعالت مع املعلمني. كما 

 خرجت النتائج باألثر اإلجيايب على الطالب يف الفصول.
Oh, Ankers, Liama, & Tomyoy  ،2005 )دراسة )
أثر منط الرتبية العملية واإلعداد قبل  على لتعرنفلهدفت 

اخلدمة ومستوى اإلشراف األكادميي على األهداف املهنية 
للمعلمني واألداء التدريسي، وكذلك على اجلوانب الشخصية 
للمعلم، وأيضًا على بقائهم يف مهنة التدريس. وقد مت 
استخدام املنهج الوصفي التحليلي لغرض الدراسة، ومت 

البيانات. كما مت حتديد عينة الدراسة من  تصميم أداة جلمع
معلماً. وقد خرجت  204خمتلف املراحل الدراسية، ومشلت 

الدراسة مبجموعة من النتائج، كان من أمهها أن املعلمني 
الذين حصلوا على برنامج للرتبية العملية لديهم إملام 
بالوظائف التدريسية أكثر من غريهم. كما أثبتوا أن لديهم 

. كما اى يف قدرهتم على تغيري تعلم الطالب إجيابيً ثقة أعل
خرجت الدراسة بأن الرتبية العملية كان هلا أثر يف بقائهم 
واستمرارهم يف مهنة التعليم، بسبب أهنم احتكوا خالهلا 
باملعلمني املستمرين يف التدريس. وكان من أكثر ما استفادوه 

روس، وأقل يف الرتبية العملية هو التدرب على التخطيط للد
 ما استفادوه هو بناء العالقات املهنية.

( هدفت للتعرنف على دور املعلم 2002دراسة )الشعوان، 
املتعاون يف الرتبية امليدانية من وجهة نظر مديري املدارس 
والطالب/ املعلمني. وقد مت استخدام املنهج الوصفي 
التحليلي، ومت تصميم استبانة جلمع البيانات من عينة 
الدراسة. وبعد مجع النتائج وحتليلها مت اخلروج مبجموعة من 

تعاون يف أمهها أن درجة مشاركة املعلم املالنتائج، كان من 
عام. ويف ختام  بوجهٍ مشاركة متوسطة  د  الرتبية امليدانية تع

الدراسة متت التوصية بضرورة زيادة االهتمام بدور املعلم 
 املتعاون يف الرتبية امليدانية.

واقع اإلشراف  على لتعرنفل( هدفت 2002دراسة )عطية، 
لمني يف ضوء االجتاهات املدرسي على الطالب/ املع

السائدة، والتعرنف على الصعوبات اليت تعوق فاعلية الدور 
املدرسي. وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي. ومت 

على  وُوز عتتصميم استبانة للوصول للبيانات املطلوبة، 
مديري املدارس واملعلمني املتعاونني واملشرفني األكادمييني. 

جموعة من النتائج، كان من أمهها أن وقد خرجت الدراسة مب
عائقاً  د  ملعلمني يف املدرسة الواحدة تعكثرة عدد الطالب/ ا

أمام فاعلية دور املدير يف اإلشراف، وكذلك كثرة عدد فصول 
التدريب. وكذلك عدم وجود دورات لكيفية اإلشراف، 
واألعباء اإلدارية على املدير. كما وجدت أن هناك قلة يف 

شرف األكادميي. ويف اخلتام أوصت بضرورة مشاركة زيارة امل
يف عملية اإلشراف، وضرورة التعاون بني كلية  املتعاوناملعلم 

 الرتبية وإدارات التعليم، ووضع معايري للمدارس املتعاونة.
دور املعلم  على لتعرنفل( هدفت 2002دراسة )اليحىي، 

املتعاون للعلوم الشرعية يف إرشاد طالب الرتبية امليدانية يف 
املوقف الصفي وغريه، وتقدمي تصونر ملسؤوليات املعلم املتعاون 

أثناء فرتة التطبيق امليداين. وقد مت يف جتاه الطالب/ املعلم 
استخدام املنهج الوصفي التحليلي. ومت تصميم استبانة 

وجهة لعينة الدراسة من الطالب/ فقرة م 30مكونة من 
املعلمني. وقد مت اخلروج مبجموعة من النتائج، كان من أمهها 
أن معظم أفراد العينة مل يتلقوا أي توجيهات من املعلمني 

مساعدة  ةمل يقدموا أي إذ، ااملتعاونني، وكان دورهم سلبيً 
للطالب/ املعلمني. وقد أعد الباحث تصونرًا ملا ينبغي أن 

 ه املعلم املتعاون للعلوم الشرعية جتاه الطالب/ املعلم.يقوم ب
هدفت لتقومي برنامج الرتبية العملية ( 2001دراسة )مشو، 

بكلية الرتبية باملدينة املنورة من وجهة نظر بعض مديرات 
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املدارس املتعاونة، وذلك يف جوانب الطالبة/ املعلمة واملشرفة 
ك لتقدمي بعض األكادميية ومشرفة التعليم. وهتدف كذل

املقرتحات والتوصيات اليت قد تؤدي لتطوير هذا الربنامج. 
وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل تصميم 

عبارة. وقد كشفت النتائج عن تقارب  42استبانة حتوي 
وجهات نظر املديرات وإجيابيتها جتاه استخدام املعلمات 

شرفات. واقرتحت للوسائل التعليمية، واستفادهتنن من امل
، وتفرنغ الدراسة وضع أطر الستخدام التقومي املنتظم للربنامج

الطالبات كلياً للرتبية العملية، وكذلك تنظيم اللقاءات الدورية 
 بني املسؤولني يف اجلامعة واإلشراف الرتبوي.

 التعليق على الدراسات السابقة

اشرتاك يتبني من خالل استعراض الدراسات السابقة       
معظمها يف تعرف وجهات نظر عيناهتا يف مجيع أو بعض 
جماالت برنامج الرتبية العملية الذي استهدفته، وذلك من 

 أداةً التحليلي، وباستخدام االستبانة  خالل املنهج الوصفي
، اليت (Kamens، 2007)عدا دراسة  جلمع البيانات ما

الربنامج. استهدفت جتربة دعم األقران يف االستفادة من 
واستخدمت املنهج التجرييب، وبطاقة املالحظة واملقابلة 

( باعتماد 2015ومتيزت دراسة )العبسي،  للوصول للنتائج.
وقد جاءت الدراسة  معايري اجلودة حلكم العينة على الربنامج.

احلالية لتغطي مجيع اجملاالت املختلفة لربنامج الرتبية العملية، 
التحليلي، وهو املنهج األنسب واستخدمت املنهج الوصفي 

 هلدف الدراسة.
اتفقت الدراسات السابقة اليت استهدفت وجهات  كما     

للدراسة. وأضافت  عينةً لنظر يف حتديد الطالب/ املعلمني ا
( 2015ق، ( ودراسة )عبداخلال2015)العبسي،  دراستا

( 2013شهري، ثانية. وأضافت دراسة )ال عينةً املشرفني 
 مع الطالب/ املعلمني. وأضاف عينةً أعضاء هيئة التدريس 

مع الطالب/  عينةً ( مديري املدارس 2002)الشعوان، 
( على 2001تصرت دراسة )مشو، املعلمني. يف املقابل اق

( 2002. وتوسعت دراسة )عطية، عينةً املدارس  مديري
 مديريلتشمل أعضاء هيئة التدريس واملعلمني املتعاونني مع 

/ دارس. وقد اعتمدت الدراسة احلالية على حتديد الطالبامل
، وضمنت مجيع جماالت عينةً املعلمني وأعضاء هيئة التدريس 

الرتبية العملية يف أداة الدراسة لتشمل العبارات اليت تستهدف 
 بقية العينات املمكنة، وتأخذ البيانات عنها من العينة احلالية.

 حول برنامج الرتبية العملية ةوبالنظر لنتائج الدراسات السابق
( ودراسة )مشو، 2017، والطيب جند أن دراسة )العنزي

أشارتا حلاجة الطالب/ املعلمني للتفرغ للربنامج. بل ( 2001
(، 2014وزيادة فرتة التطبيق كما أشار لذلك )الرتكي، 

 ،Spooner, Flowers, Lambert & Algozzine)وأثبت 
فائدة الزيادة يف فرتة التطبيق، مع وجود برنامج هتيئة  (2008

، واستخدام (2015للربنامج أشارت له دراسة )العبسي، 
 ،Kamens)أسلوب إجيايب كدعم األقران، الذي أثبتت دراسة 

( 2014أكدت دراسة )الرتكي، . كما جدواه (2007
( على ضرورة وجود دليل 2011دراسة )البابطني، كذلك و 

ومجيع ما سبق تقول دراسة  لربنامج الرتبية العملية.إجرائي 
(Oh, Ankers, Liama, & Tomyoy ( أهنا مفيدة 2005 ، 

يف إملام الطالب/ املعلمني بالوظائف التدريسية، وبث الثقة 
وقد حوت  لديهم يف إمكانية تعليم طالهبم بشكل أفضل. 

هذه املوضوعات عند معظم عبارات أداة الدراسة احلالية 
 جرائها.إ

تفاوتت نتائج  املتعاونة املدارس ويف جمال إدارات     
( 2013الشهري، الدراسات بني إجيابيتها كما يف دراسة )

(، وبني سلبيتها  2012( و )غنوم، 2013ودراسة )عيسى، 
( ودراسة 2016كما أشارت لذلك دراسة )احلداد، 

(. ووجهت بعض الدراسات لتجاوز هذه 2011)البحريي، 
السلبية بعمل لقاءات مع الكليات الرتبوية كدراسة 

(. واتفقت جمموعة 2001( ودراسة )مشو، 2016)مسرتحيي، 
من الدراسات على ضرورة حتديد أسس عن اختيار مدارس 

( ودراسة )الشهري، 2014التطبيق، كما يف دراسة )الرتكي، 
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( ودراسة )البحريي، 2012( ودراسة )العقول، 2013
حال معظم (. وقد حاولت الدراسة احلالية استقصاء 2011

اجلوانب اليت تناولتها الدراسات السابقة حول إدارات 
 املدارس املتعاونة.

فقد اتفقت معظم  املتعاون املعلمأما يف جمال       
أثبتت  إذ. الدراسات على سلبيته يف توجيه الطالب/ املعلمني

( سلبيته، ومثلها دراسة 2017، والطيب دراسة )العنزي
( ودراسة 2002( ودراسة )الشعوان، 2014)الرتكي، 
( هذه 2012(. وشخصت دراسة )العقول، 2002)اليحىي، 

السلبية بضعف متابعته ألداء الطالب/ املعلمني ومساعدهتم 
يف االندماج يف األنشطة املدرسية. وقد وجهت دراسة 

( ألمهية وجود معلمني متعاونني متميزين. 2016ي، )مسرتحي
أفضل مع الطالب/ املعلمني كما ذكر ومتفاعلني بشكل 

. وقد أفادت الدراسة (Ferber & Nillas، 2010)ذلك 
احلالية من الدراسات السابقة اليت تناولت هذا اجملال حبصر 

 العبارات اليت ختصه، وتوظيفها يف أداة الدراسة.
تفاوتت الدراسات السابقة  األكادميي املشرفويف جمال      

يف تشخيص دور املشرف األكادميي. ففي حني أثبتت دراسة 
( ودراسة )البابطني، 2012( ودراسة )غنوم، 2013)عيسى، 
( إجيابيته وقيامه بدوره على الوجه املطلوب. جاءت 2011
( 2011( ودراسة )البحريي، 2017، والطيب )العنزيدراسة 

لتثبت غياب دوره املؤثر وقلة زياراته؛ وعليها وجهت دراسة 
( ألمهية اختيار املشرفني املؤهلني ملتابعة 2013، ي)الشهر 

أثناء فرتة التطبيق وإفادهتم. وقد يف الطالب/ املعلمني 
استفادت الدراسة احلالية من دراسات هذا اجملال يف إثراء 

 أداهتا بعبارات هي حمل تساؤل واختالف.
مع معظم الدراسات تتشابه لدراسة احلالية  اجلملة؛ فاويف

قومي برنامج السابقة يف اهلدف العام، الذي يتمحور حول ت
تناولت هذه الدراسة برنامج و ية العملية يف كليات الرتبية. الرتب

الرتبية العملية يف جامعة الطائف هبدف تقومي الربنامج من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب/ املعلمني 

بالربنامج. ولكن هذه الدراسة اختلفت عن معظم الدراسات 
السابقة يف تناوهلا جلميع اجملاالت املرتبطة بربنامج الرتبية 

 عينة الدراسة لتشمل أعضاء هيئة ، وتوسعها يفالعملية
تعرنف على الفروق الالتدريس مع الطالب/ املعلمني، و 

. كما أهنا اختصت بربنامج جامعة الطائف. وقد بينهما
أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف إثراء اجلانب 
النظري وبناء أداة الدراسة، وحتفيز الباحث للقيام هبذه 

 املستوى ويف برنامج اجلامعة اليت ينتمي هلا. الدراسة على هذا

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

دراسة وإجراءاهتا على النحو منهج اليتناول الباحث       
 :يتاآل

 منهج الدراسة
 استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي      

؛ الذي يصف من خالله وجهة نظر عينة الدراسة التحليلي
املشرفني األكادمييني على الرتبية العملية( املعلمني و  /)الطالب

يف جماالت الرتبية العملية، وذلك عن طريق استجابات العينة 
 على فقرات االستبانة املعدنة لذلك.

 وعينته مجتمع الدراسة
يتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب الرتبية  
 ، والبالغ عددهمختصص )الرتبية اإلسالمية( يفالعملية 

هؤالء املشرفني األكادمييني على . وكذلك مجيع طالباً  (30)
من أعضاء هيئة  الطالب/ املعلمني يف مقرر الرتبية العملية

 (7والبالغ عددهم )، التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس
. وقد طبنق الباحث االستبانة على مجيع أفراد جمتمع مشرفني
 .الدراسة

 أداة الدراسةصدق وثبات 
بناء استبانة وفقًا ملقياس مت أسئلة الدراسة  نلإلجابة ع     

 aLikert-type ليكرتقياس التقييم املتسلسل، واملعروف مب

scalea) وذلك بعد الرجوع لألدب النظري والدراسات ،)
وقد جاءت األداة يف  السابقة حول موضوع الدراسة.
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نسختني؛ إحدامها ألعضاء هيئة التدريس املشرفني على 
ية العملية، واألخرى للطالب املعلمني من متخصصي الرتب

( 26الرتبية اإلسالمية. وجاءت عبارات النسخة األوىل )
عبارة، موزعة على جماالت الرتبية العملية اخلمسة )مكتب 

الطالب -املعلم املتعاون-إدارة املدارس املتعاونة-الرتبية العملية
( 24) عام(. كما جاءت عبارات النسخة الثانية-املعلم

عبارة، موزعة على جماالت الرتبية العملية اخلمسة )مكتب 
املشرف -املعلم املتعاون-إدارة املدارس املتعاونة-الرتبية العملية

 عام(.-األكادميي
مت التحقق من صدق األداة من خالل عرضها  صدق األداة:

واخلربة يف  على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص
 ُأجر يتوتوجيهاهتم آراء احملكمني  وبناًء علىاجملال الرتبوي. 

بعض التعديالت الالزمة حىت خرجت االستبانة يف صورهتا 
 النهائية، وأصبحت صاحلة لالستخدام.

حساب مت بنسختيها للتحقق من ثبات األداة  ثبات األداة:
 Cronbach’sمعادلة ألفاكرونباخ )معامل الثبات باستخدام 

Alpha)يني يبيننان ثبات األداة )االستبانة( ت. واجلدولني اآل
 على جماالهتا املختلفة.

  1جدول 
يبيّن ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفاكرونباخ )نسخة أعضاء 

 هيئة التدريس(
 معامل الثبات المجال رقم المجال

 0.89 مكتب الرتبية العملية  1
 0.86 إدارة املدارس املتعاونة 2
 0.91 املعلم املتعاون 3
 0.89 الطالب املعلم 4
 0.82 عام 5

 0.87 إجمالي االستبانة
 2جدول 

يبيّن ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفاكرونباخ )نسخة الطالب 
 المعلمين(

 معامل الثبات المجال رقم المجال
 0.89 مكتب الرتبية العملية  1

 معامل الثبات المجال رقم المجال
 0.86 إدارة املدارس املتعاونة 2
 0.91 املعلم املتعاون 3
 0.91 املشرف األكادميي 4
 0.81 عام 5

 0.88 إجمالي االستبانة
( أن معامل ثبات 2و  1)يتضح من اجلدولني السابقني      

تراوحت ما بني  إذمرتفع يف جماالهتا املتعددة؛  االستبانة
وجاء ثبات إمجايل االستبانتني ما بني (. 0.91( و )0.81)
على موثوقية النتائج هي تعطي داللة و (. 0.88( و )0.87)

 احملصنلة من تطبيقها على عينة الدراسة.

 المعالجة اإلحصائية

بعد مجع البيانات مت استخدام األساليب اإلحصائية      
كالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية املناسبة  

واالحنرافات املعيارية. كما مت استخدام معامل االرتباط 
 خ.ونبا ، ومعامل الثبات ألفاكر (tواختبار ) بريسون

 نتائج الدراسة

أسئلة الدراسة مت مجع البيانات من العينة  نلإلجابة ع
)مشريف الرتبية العملية من أعضاء هيئة التدريس، والطالب/ 
املعلمني( عن طريقة نسخيت االستبانة اللتني صممتا هلذا 
الغرض، ومت استخراج التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات 
احلسابية لكل عبارة، وكذلك التكرارات والنسب املئوية 

املتوسطات احلسابية لكل جمال، وأيضًا مت استخراج املتوسط و 
احلسايب لالستبانتني كل على حدة، وكذلك مت استخراج 
الفروق بني تكرار ونسب ومتوسطات العبارات املتوافقة بني 

 االستبانتني يف إجابة السؤال الثالث.
وقد مت حساب النسبة املئوية بقسمة التكرار على عدد       
مجيعها. كما مت حساب املتوسط احلسايب لكل عبارة العينة 

جبمع قيم البدائل لكل عبارة وقسمتها على عدد العينة. مع 
،  3: )موافق يتقيم البدائل جاءت على النحو اآلالعلم أن 
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( مضروباً يف التكرار. كما 1، غري موافق  2صحيح حلٍد ما 
مت حساب املتوسط احلسايب لكل جمال جبمع متوسطات 

ارات اجملال وقسمتها على عددها. ومت حساب املتوسط عب
احلسايب جلميع األداة جبمع متوسطات مجيع العبارات 

 وقسمتها على عددها.
وقد مت تقومي العبارات واجملاالت وبرنامج الرتبية العملية       

: )موافق يت، وذلك وفق املدى اآلوفق املتوسط احلسايب هلا
، غري موافق  1.67-2.33، صحيح حلٍد ما  3-2.34

املدى للبدائل وفق املعادلة (. وقد مت اخلروج هبذا 1.66-1
-3عدد البدائل  )÷أقل قيمة(-ية: )أكرب قيمةتاآل
1÷)3 0.66  

والذي ينص على: أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول، 
أعضاء هيئة ما وجهة نظر مشريف الرتبية العملية من "

التدريس يف جماالت الرتبية العملية املختلفة )مكتب الرتبية 
الطالب -املعلم املتعاون-إدارة املدارس املتعاونة-العملية
؟"املعلم(

 3 جدول
 الدراسة مجاالت حول أعضاء هيئة التدريس إلجابات الحسابية والمتوسطات التكرارات يبيّن

 المتوسط الحسابي موافقغير  صحيح لحد ما موافق العبارة م
 % ت % ت % ت

 2.71 0 0 28.6 2 71.4 5 قدنم مكتب الرتبية العملية برنامج هتيئة فعنال للطالب. 1
 2.43 28.6 2 0 0 71.4 5 حقق املكتب رغبايت يف مكان تطبيق مقرر الرتبية العملية. 2
 2.71 14.3 1 0 0 85.7 6 تواصل مكتب الرتبية العملية مع املستفيدين منه بشكل فاعل. 3
 2.86 0 0 14.3 1 85.7 6 هيأ مكتب الرتبية العملية النماذج الالزمة يف وقتها املناسب. 4
 2.71 14.3 1 0 0 85.7 6 سعى مكتب الرتبية العملية يف حلن مشكالت املستفيدين منه. 5

 2.69 )مكتب التربية العملية( المتوسط الحسابي للمجال األول
 3 0 0 0 0 100 7 استقبلتك إدارة املدرسة يف اللقاء األول بشكل الئق. 6
 2.71 0 0 28.6 2 71.4 5 كلفت إدارة املدرسة الطالب مبواد دراسية متناسبة مع ختصصه. 7
 2.43 14.3 1 28.6 2 57.1 4 قدمت إدارة املدرسة التوجيهات اإلدارية للطالب. 8
 2.43 0 0 57.1 4 42.9 3 أتاحت إدارة املدرسة للطالب املشاركة يف األنشطة الالصفية. 9

ساعدت إدارة املدرسة الطالب يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو مهنة  10
 التدريس.

6 85.7 0 0 1 14.3 2.71 

 2.29 14.3 1 42.9 3 42.9 3 تعاونت إدارة املدرسة مع الطالب يف حل املشكالت املدرسية اليت قابلته. 11
 2.60 )إدارة المدارس المتعاونة( المتوسط الحسابي للمجال الثاني

 2 28.6 2 42.9 3 28.6 2 .تواصل املعلم املتعاون مع طالب الرتبية العملية بشكل جيند 12
 1.71 28.6 2 71.4 5 0 0 .قام املعلم املتعاون بزيارات صفينة لتقومي أداء الطالب املعلم 13
 1.86 28.6 2 57.1 4 14.3 1 .قدنم املعلم املتعاون توجيهات تدريسية أفادت الطالب املعلم يف أدائه 14
 1.86 28.6 2 57.1 4 14.3 1 .تابع املعلم املتعاون مع املشرف املالحظات والتوجيهات التدريسية 15
 2.29 0 0 71.4 5 28.6 2 .ميتلك املعلم املتعاون خربات تدريسية مفيدة للتوجيه التدريسي 16

 1.94 )المعلم المتعاون( المتوسط الحسابي للمجال الثالث
 2.71 0 0 28.6 2 71.4 5 التزم الطالب املعلم بالدوام الرمسي يف مدرسة التطبيق. 17
 2.71 0 0 28.6 2 71.4 5 استفاد الطالب من توجيهات املشرف اإلدارية والتدريسية. 18
 2.71 0 0 28.6 2 71.4 5 اكتساب عالقات إجيابية يف اجملتمع املدرسي.استطاع الطالب  19
 2.86 0 0 14.3 1 85.7 6 ملستوى مهين يسمح له بااللتحاق مبهنة التدريس. وصل الطالب 20
 3 0 0 0 0 100 7 جتننب الطالب/ املعلم الوقوع يف املشكالت املدرسية. 21
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أعضاء هيئة  تقديريتضح من اجلدول السابق أن       
"الربنامج  جماالت برنامج الرتبية العملية جمموع حول التدريس 
جاءت باملوافقة إىل حٍد ما، وبلغ متوسط درجة كاماًل" 

وتفصيل هذه النتيجة تتبنين بالنظر  .(2.32) جمموع اجملاالت 
اجملاالت بني موافق تقديرات تراوحت  فقدالت؛ ملتوسط اجملا

جمال مكتب الرتبية العملية يف  وكان إىل حٍد ما. وموافق
أعضاء هيئة التدريس  وجهة نظرمن باملوافقة الرتتيب األول 

جمال الطالب/ املعلم يف الرتتيب الثاين (، يليه 2.69بدرجة )
(. مث 2.67ا، وبدرجة قريبة من سابقه؛ بلغت )باملوافقة أيضً 

جاء جمال إدارة املدارس املتعاونة يف الرتتيب الثالث باملوافقة، 
(. ويف الرتتيب الرابع جمال املعلم املتعاون 2.60وبدرجة )

يف (. واجملال العام 1.94بتقدير موافق إىل حٍد ما، وبدرجة )
 (.1.71ب األخري بتقدير موافق إىل حٍد ما، وبدرجة )الرتتي

وبنظرة أكثر تفصياًل لعبارات اجملاالت املختلفة يتبنين أن       
مجيع عبارات جمال مكتب الرتبية العملية الذي احتل الرتتيب 
األول جاءت تقديراهتا باملوافقة التامة، وتراوحت درجاهتا بني 

باملوافقة على تقديرات ال(. وجاءت 2.43)( و2.86)
عبارات اجملالني اللذين احتال الرتتيب الثاين والثالث ما عدا 
عبارتني جاء تقديرمها باملوافقة إىل حٍد ما. ومها عبارة رقم 

تعاون إدارة واليت نصنت على: " ،( يف جمال إدارة املدراس11)
املدرسة مع الطالب/ املعلم يف حل املشكالت املدرسية اليت 

(. وكذلك عبارة رقم 2.29ه"، وحصلت على درجة )قابلت
املعلم، واليت نصنت على: "مشاركة  ( يف جمال الطالب/22)

الطالب/ املعلم يف األنشطة الالصفية يف املدرسة"، وحصلت 

(. كما جاءت تقديرات مجيع عبارات جمال 2على درجة )
ما،  املعلم املتعاون الذي احتل الرتتيب الرابع باملوافقة إىل حدٍ 

(. وأخريًا جاءت 1.71( و )2.29وتراوحت درجاهتا بني )
عبارات اجملال العام املتذينل الرتتيب منقسمة بني املوافقة إىل 

(، وعدم املوافقة للعبارتني 24( و)23)حٍد ما للعبارتني 
(. ومها عبارتان نصتا على: "عدم وجود 26( و )25)

الرتبية العملية" و مشكلة يف دراسة املعلم مقررات أخرى مع 
 " توزيع الطالب/ املعلمني حسب ختصصات املشرفني".

جملاالت  العامنة والتفصيليةإن التقديرات والدرجات       
وعبارات االستبانة توضنح أن أعضاء هيئة التدريس أعطوا 

–، وهم عموًماتقديرات متوسطة عن برنامج الرتبية العملية 
، ال مكتب الرتبية العمليةموافقون على عبارات جم -حتديداً 

جمال عبارات جمال إدارة املدارس املتعاونة و عبارات ومعظم 
الطالب املعلم، وهذا يدل على نظرهتم اإلجيابية عن هذه 

، باستثناء دور إدارات املدارس يف مساعدة اجملاالت الثالثة
أثناء فرتة  يف الطالب/ املعلم على حل املشكالت اليت تواجهه

التطبيق. باإلضافة إىل سلبيتها يف مساعدهتا هلم لالشرتاك يف 
باإلضافة ملشكلة دراسة مقررات  .أنشطة املدرسة الالصفية

أثناء فرتة التطبيق. وهو ما يؤكد أمهية إعادة تصميم يف أخرى 
برامج إعداد املعلمني لتعطي مساحة مستقلة لربنامج الرتبية 

 العملية فيها.
دوري إدارات املدارس جتاه وهذا التقدير السليب ل      

مها أهم وظيفتني إلدارات املدارس يف الرتبية ، و الطالب/ املعلم
يدعو عمادات كليات الرتبية واألقسام العلمية ؛ العملية

 2 28.6 2 42.9 3 28.6 2 الالصفية يف املدرسة.شارك الطالب/ املعلم يف األنشطة  22
 2.67 )الطالب/ المعلم( المتوسط الحسابي للمجال الرابع

 2.29 0 0 71.4 5 28.6 2 طبيعة طالب املدرسة املتعاونة متناسبة مع استعدادات املعلم املهنية. 23
 1.71 57.1 4 14.3 1 28.6 2 عدد أيام الرتبية العملية يكفي الستفادة الطالب املعلم منها. 24
 1.29 85.7 6 0 0 14.3 1 ليس هناك مشكلة يف دراسة املعلم مقررات أخرى مع الرتبية العملية. 25
 1.57 57.1 4 28.6 2 14.3 1 مت توزيع الطالب/ املعلمني حسب ختصصات املشرفني. 26

 1.71 )عام( المتوسط الحسابي للمجال الخامس
 2.32 أعضاء هيئة التدريس لبرنامج التربية العملية المتوسط الحسابي لتقويم
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املشرفة على تنفيذ برنامج الرتبية العملية إلقامة لقاءات مع 
ج؛ تناقش من إدارات مدارس التطبيق تسبق تنفيذ الربنام

خالهلا آلية عمل إدارات املدارس يف استقبال الطالب/ 
املعلم، وكيفية توجيهه وإشراكه يف البيئة املدرسية مبختلف 

 أنشطتها.
إىل حٍد ما  ة أعضاء هيئة التدريسيف املقابل جند موافق      

على عبارات جمال املعلم املتعاون ونصف عبارات اجملال 
على نصف عبارات اجملال العام، مما  العام، وعدم موافقتهم

وهو ما يدل على يدل على نظرهتم السلبية هلذين اجملالني. 
إحساسهم حباجة الطالب/ املعلم ملزيد عناية واهتمام وتوجيه 

أثناء فرتة يف من مجيع األطراف املشرتكني يف اإلشراف عليه 
 .التطبيق

إن هذه النتيجة غري املرضية ملا يتلقاه الطالب/ املعلم من      
يعطينا داللة على أمهية مراجعة  ،أثناء فرتة التطبيقيف توجيه 

مجيع جماالت الرتبية العملية أثناء التطوير، وأال يقتصر التقومي 
والتطوير على ما يتم تنفيذه داخل احلرم اجلامعي أو من 

التقومي والتطوير إىل  منسوبيه. بل جيب أن ميتد هذا
أثناء فرتة يف اإلجراءات اليت تتم على الطالب/ املعلم 

التطبيق. كما أن هذه النتيجة السلبية للعبارات اليت تتعلق 
باستفادة الطالب/ املعلم من إدارات املدارس واملعلمني 
املتعاونني يدعو إلجراء مزيد من اللقاءات وورش العمل 

واليت تسهم يف إدراكهم ألمهية الدور  والدورات التدريبية هلم.
الذي يقومون به. كما تسهم يف تعرف حاجاهتم العلمية 

 واإلدارية اليت تساعدهم يف اضطالعهم بأدوارهم.
وقد اتفقت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة       

)عيسى، و (2013)الشهري، ( و2014)احملبوب وبودي، 
اليت أثبتت أن نقاط القوة واملوافقة أكثر من جوانب  (2013

نتيجة . واتفقت كذلك مع يف الربنامج والرفضالضعف 

 ,Ferber & Nillas( و )2017دراسة )العنزي والطيب، 

( و )اليحىي، 2002( و )عطية، 2002( و )الشعوان، 2010
كما   ( يف عدم كفاية قيام املعلم املتعاون بدوره. 2002

( 2014الرتكي، دراسة )نتيجة مع جة هذا السؤال ينتاتفقت 
( يف الدور اإلجيايب 2012( و )غنوم، 2013و )الشهري، 

دراسة نتيجة إلدارة املدارس املتعاونة. وكذلك اتفقت مع 
( يف وجود مشكلة من 2001( و )مشو، 2011)البحريي، 

مجع الطالب/ املعلم بني برنامج الرتبية العملية ودراسة 
كما اتفقت نتيجة هذا السؤال مع   أكادميية أخرى.مقررات 

يقوم به  ي( يف الدور اجليد الذ2012نتيجة دراسة )غنوم، 
 & Ohمكتب الرتبية العملية. واتفقت مع نتيجة دراسة )

Etc, 2005 وجود الثقة يف مستوى الطالب وإملامهم )
يف املقابل جند أن نتيجة هذا السؤال  بأدوارهم التدريسية.

يف دور املعلم املتعاون. ( 2012مع دراسة )العقول،  اختلفت
( يف دور إدارة املدارس 2011وختتلف مع دراسة )البحريي، 

 املتعاونة.
نتيجة هذا السؤال ذات داللة نسبية تتأكد بالنظر  وتعد       

لنتيجة السؤال التايل، الذي يعطينا تصورًا عن وجهة نظر 
الطالب/ املعلم _نفسه_ يف اجملاالت اليت سبق مناقشتها، 
باإلضافة إىل وجهة نظرهم جتاه أعضاء هيئة التدريس الذين 

الل أثناء فرتة التطبيق. ومن خيف يتولون اإلشراف عليهم 
هذا السؤال التايل نستطيع أن خنرج بتصور أمشل وأدق عن 

 خمتلف اجملاالت اليت ترتبط بربنامج الرتبية العملية
والذي ينص على: ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، 

املعلمني )الرتبية اإلسالمية( يف  /"ما وجهة نظر الطالب
إدارة -بية العمليةجماالت الرتبية العملية املختلفة )مكتب الرت 

 املشرف األكادميي(؟"-املعلم املتعاون-املدارس املتعاونة
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 4جدول 
 يبيّن التكرارات والمتوسطات الحسابية إلجابات الطالب/ المعلمين حول مجاالت الدراسة 

تقدير الطالب/ املعلمني يتضح من اجلدول السابق أن      
جملموع جماالت برنامج الرتبية العملية "الربنامج كاماًل" جاءت 

باملوافقة إىل حٍد ما، وبلغ متوسط درجة جمموع اجملاالت  

بنين بالنظر ملتوسط (. وتفصيل هذه النتيجة تت2.29)
تراوحت تقديرات اجملاالت بني موافق وموافق  إذاجملاالت؛ 

يف الرتتيب  إدارة املدارس املتعاونةجمال جاء و إىل حٍد ما. 

المتوسط  غير موافق صحيح لحد ما موافق العبارة م
 % ت % ت % ت الحسابي

 2.37 13.3 4 36.7 11 50 15 قدنم مكتب الرتبية العملية برنامج هتيئة فعنال للطالب. 1
 2.13 26.7 8 33.3 10 40 12 حقق املكتب رغبايت يف مكان تطبيق مقرر الرتبية العملية. 2
 2.33 6.7 2 53.3 16 40 12 تواصل مكتب الرتبية العملية مع املستفيدين منه بشكل فاعل. 3
 2.40 10 3 40 12 50 15 هيأ مكتب الرتبية العملية النماذج الالزمة يف وقتها املناسب. 4
 2.40 6.7 2 46.7 14 46.7 14 سعى مكتب الرتبية العملية يف حلن مشكالت املستفيدين منه. 5

 2.34 )مكتب التربية العملية( املتوسط احلسايب للمجال األول
 2.70 3.3 1 23.3 7 73.3 22 املدرسة يف اللقاء األول بشكل الئق.استقبلتك إدارة  6
 2.63 6.7 2 23.3 7 70 21 كلفت إدارة املدرسة الطالب مبواد دراسية متناسبة مع ختصصه. 7
 2.33 16.7 5 33.3 10 50 15 قدمت إدارة املدرسة التوجيهات اإلدارية للطالب. 8
 2.13 23.3 7 40 12 36.7 11 أتاحت إدارة املدرسة للطالب املشاركة يف األنشطة الالصفية. 9

ساعدت إدارة املدرسة الطالب يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو مهنة  10
 التدريس.

16 53.3 10 33.3 4 13.3 2.40 

 2.43 6.7 2 43.3 13 50 15 تعاونت إدارة املدرسة مع الطالب يف حل املشكالت املدرسية اليت قابلته. 11
 2.44 )إدارة المدارس المتعاونة( املتوسط احلسايب للمجال الثاين

 2.33 16.7 5 33.3 10 50 15 .تواصل املعلم املتعاون مع الطالب/ املعلم بشكل جيند 12
 2.17 20 6 43.3 13 36.7 11 .قام املعلم املتعاون بزيارات صفينة لتقومي أداء الطالب/ املعلم 13
 2.33 13.3 4 40 12 46.7 14 .قدنم املعلم املتعاون توجيهات تدريسية أفادت الطالب/ املعلم يف أدائه 14
 1.73 43.3 13 40 12 16.7 5 .تابع املعلم املتعاون مع املشرف املالحظات والتوجيهات التدريسية 15
 2.27 13.3 4 46.7 14 40 12 .التدريسيميتلك املعلم املتعاون خربات تدريسية مفيدة للتوجيه  16

 2.17 )المعلم المتعاون( املتوسط احلسايب للمجال الثالث
 2.33 10 3 46.7 14 43.3 13 تواصل املشرف مع إدارة املدرسة مبا خيدم العملية اإلشرافية. 17
 2.30 20 6 30 9 50 15 اهتم املشرف باجلوانب النفسية لطالب الرتبية العملية. 18
 2.27 23.3 7 26.7 8 50 15 قام بزيارات إشرافية بالقدر الذي احتجته ملتابعة أدائك التدريسي. 19
 2.43 10 3 36.7 11 53.3 16 قدنم توجيهات أسهمت يف حتسني أدائك التدريسي. 20
 2.40 13.3 4 33.3 10 53.3 16 حثك على تنمية مهاراتك التدريسية من خالل التعلم الذايت. 21

 2.35 )المشرف األكاديمي( املتوسط احلسايب للمجال الرابع
 2.53 6.7 2 33.3 10 60 18 طبيعة طالب املدرسة املتعاونة متناسبة مع استعدادات املعلم املهنية. 22
 2.50 6.7 2 36.3 11 56.7 17 عدد أيام الرتبية العملية يكفي الستفادة الطالب املعلم منها. 23
 1.53 53.3 16 40 12 6.7 2 مشكلة يف دراسة املعلم مقررات أخرى مع الرتبية العملية.ليس هناك  24

 2.19 )عام( املتوسط احلسايب للمجال اخلامس
 2.29 املتوسط احلسايب لتقومي الطالب/ املعلمني لربنامج الرتبية العملية
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بدرجة  الطالب/ املعلمنياألول باملوافقة من وجهة نظر 
 املشرف األكادميي(، يليه يف الرتتيب الثاين جمال 2.44)

جاء جمال  كما(. 2.35ا، وبدرجة بلغت )باملوافقة أيضً 
، أيضاً  يف الرتتيب الثالث باملوافقة مكتب الرتبية العملية

بتقدير موافق العام ال اجمل(. ويف الرتتيب الرابع 2.34) وبدرجة
يف املعلم املتعاون (. وجمال 2.19إىل حٍد ما، وبدرجة )

 (.2.17الرتتيب األخري بتقدير موافق إىل حٍد ما، وبدرجة )
وبنظرة أكثر تفصياًل لعبارات اجملاالت املختلفة يتبنين أن       

الذي احتل الرتتيب  املتعاونةإدارة املدارس عبارات جمال 
املوافقة التامة، وتراوحت درجاهتا غلب على تقديراهتا األول 
جاء  إذ( 9( و )8(، عدا عباريت )2.40( و )2.70بني )

( و 2.33مها )اما باملوافقة إىل حٍد ما، ودرجتتقديراهت
( على التوايل. ومها معنينتان بتقدمي التوجيهات اإلدارية 2.13)

وجاءت التقديرات  شاركة يف األنشطة الالصفية.وإتاحة امل
على عبارات اجملالني اللذين واملوافقة إىل حٍد ما باملوافقة 

؛ واملعنينني باملشرف األكادميي احتال الرتتيب الثاين والثالث
ومكتب الرتبية العملية، وتراوحت درجات عباراتيهما بني 

اجملال ن باملوافقة من اعبارت(. وجاءت 2.13( و )2.43)
العام احملتل للرتتيب الرابع، والعبارة األخرية بعدم املوافقة، 
واليت نصت على: " عدم وجود مشكلة يف دراسة املعلم 

وحصلت على درجة  مقررات أخرى مع الرتبية العملية".
جاءت تقديرات مجيع عبارات جمال املعلم  وأخرياً (. 1.53)

باملوافقة إىل حٍد ما،  األخريالرتتيب  الذي جاء يفاملتعاون 
 (.1.73( و )2.33وتراوحت درجاهتا بني )

إن التقديرات والدرجات العامنة والتفصيلية جملاالت       
أعطوا  الطالب/ املعلمنيوعبارات االستبانة توضنح أن 

وهو عام.  وجهٍ برنامج الرتبية العملية بتقديرات متوسطة عن 
 ربنامج.ما يؤكد ضرورة االستمرار يف تطوير ال

معظم عبارات جمال إدارة  أنكما وضحت النتائج       
املدارس املتعاونة حصل على املوافقة، وهذا يدل على نظرهتم 

، عدا العبارتني اللتني تشريان لتقدمي اإلجيابية عن هذا اجملال

التوجيهات اإلدارية، وإتاحة املشاركة يف األنشطة الصفية. 
وهو ما يؤكد على ما ذهب إليه أعضاء هيئة التدريس يف هذا 

 .اجلانب 
جمال نصف عبارات أن  ى الطالب/ املعلمنييف حني رأ      

تب الرتبية العملية متوسطة املشرف األكادميي وجمال مك
 انظر يف أدوارمهالعادة . وهذا يشري للحاجة املاسة إلالتقدير

وإجراءاهتما مع الطالب/ املعلمني، خصوصًا أن هذين 
اجملالني مها أقرب اجملاالت للطالب/ املعلم، ومها اللذان يقع 
عليهما العبء األكرب يف مساعدة الطالب املعلم على جتاوز 

 مرحلة التطبيق بإجيابية.
 حٍد ما إىل ة الطالب/ املعلمنييف املقابل جند موافق      
مجيع عبارات جمال املعلم املتعاون، وهذا يعين حاجة على 

، وضرورة عناية هذا اجملال إلعادة نظر يف مجيع أدواره
الكليات واألقسام املعنية بالربنامج بانتقاء املعلمني املتعاونني، 

أثناء فرتة يف همة وحتفيزهم وتأهيلهم ليقوموا بأدوارهم امل
 .التطبيق
النظر للمجال العام مل ير الطالب/ املعلمون وعند       

بأسًا يف طبيعة طالب مدارس التطبيق وال يف عدد أيامه، 
ولكنهم رفضوا دراسة مقررات أخرى مع برنامج الرتبية 
العملية، وهي النقطة الوحيدة اليت كان رأيهم فيها جازماً 
بالرفض، مما يدل على ضرورة أخذ هذا األمر يف احلسبان 

 ء برامج إعداد املعلمني.عند بنا
وقد اتفقت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة       

)عيسى، ( و2013)الشهري، ( و2014)احملبوب وبودي، 
( اليت أثبتت أن نقاط القوة واملوافقة أكثر من جوانب 2013

نتيجة واتفقت كذلك مع  يف الربنامج. والرفضالضعف 
)غنوم، ( و2013)والشهري، ( و2016دراسة )مسرتحيي، 

يف إجيابية إدارات املدارس املتعاونة. كما اتفقت  (2012
( و 2016)مسرتحيي، دراسة نتيجة نتيجة هذه الدراسة مع 

 ,Spooner & Etc)( و2011)البابطني، ( و2012)غنوم، 

( يف إجيابية املشرف األكادميي. 2001)مشو، ( و2008
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( 2017العنزي والطيب، دراسة )نتيجة مع واتفقت أيضًا 
. واتفقت يف ضرورة التفرغ للرتبية العملية (2011)البحريي، و

( 2017كذلك مع نتيجة دراسة )العنزي والطيب، 
 & Ferber( و )2011( و )البحريي، 2016)مسرتحيي، و

Nillas, 2010 ،( 2002)عطية، ( و2002( و )الشعوان
املتعاون يف ( يف سلبية مشاركة املعلم 2002 )اليحىي،و

 اإلشراف على الطالب/ املعلم.
نتيجة يف املقابل جند أن نتيجة هذا السؤال اختلفت مع      

( يف سلبية إدارة املدارس املتعاونة. 2011بحريي، )الدراسة 
( يف 2017واختلفت مع نتيجة دراسة )العنزي والطيب، 

ضعف دور املشرف األكادميي. كما اختلفت مع نتيجة 
( يف املوافقة التامة 2012)غنوم، ( و2013ى، دراسة )عيس

على دور مكتب الرتبية العملية. وكذلك اختلفت نتيجة هذه 
 ,Spooner & Etc)( و2013عيسى، الدراسة مع نتيجة )

 يف الدور اإلجيايب للمعلم املتعاون. (2008

ويف العموم فإن نقاط االتفاق بني نتائج هذا السؤال ونتائج 
الدراسات السابقة أكثر من نقاط االختالف؛ مما يدل على 
مصداقية النتائج وفشونها يف معظم برامج الرتبية العملية. 
وهذا يدعو ألخذها باالعتبار وجبدينة عند تطوير هذه 

 الربامج.
والذي ينص على: ثالث، ثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال ال

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
إجابات عينيت الدراسة يف جماالت الرتبية العملية املتكررة 

 لديهم؟"
عينيت للتعرف على الفروق بني متوسطات استجابات       

ُعق دت ؛ (أعضاء هيئة التدريس والطالب/ املعلمنيالدراسة )
جلميع عبارات االستبانة مقارنة للمتوسطات احلسابية 

 :يتاجلدول اآليف ذلك و . املشرتكة بينهم وجماالهتا

  5 جدول
 يبيّن الفروق بين النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لعينة الدراسة في مجاالتها المشتركة 

 المتوسط الحسابي موافقغير  صحيح لحد ما موافق العبارة م
 المشرف الطالب المشرف الطالب المشرف الطالب المشرف الطالب

قدنم مكتب الرتبية العملية برنامج هتيئة  1
 (1-1) فعنال للطالب.

% 50 71.4 36.7 28.6 13.3 0 2.37 2.71 

حقق املكتب رغبايت يف مكان تطبيق  2
 (2-2مقرر الرتبية العملية)

% 40 71.4 33.3 0 26.7 28.6 2.13 2.43 

تواصل مكتب الرتبية العملية مع  3
 (3-3)املستفيدين منه بشكل فاعل

% 40 85.7 53.3 0 6.7 14.3 2.33 2.71 

هيأ مكتب الرتبية العملية النماذج  4
 ( 4-4الالزمة يف وقتها املناسب. )

% 50 85.7 40 14.3 10 0 2.40 2.86 

حلن سعى مكتب الرتبية العملية يف  5
 (5-5مشكالت املستفيدين منه. )

% 46.7 85.7 46.7 0 6.7 14.3 2.40 2.71 

استقبلتك إدارة املدرسة يف اللقاء  6
 (6-6) األول بشكل الئق.

% 50 100 23.3 0 3.3 0 2.70 3 

كلفت إدارة املدرسة الطالب مبواد  7
 (7-7دراسية متناسبة مع ختصصه)

% 70 71.4 23.3 28.6 6.7 0 2.63 2.71 

قدمت إدارة املدرسة التوجيهات  8
 (8-8اإلدارية للطالب.)

% 50 57.1 33.3 28.6 16.7 14.3 2.33 2.43 
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 المتوسط الحسابي موافقغير  صحيح لحد ما موافق العبارة م
 المشرف الطالب المشرف الطالب المشرف الطالب المشرف الطالب

لب املشاركة أتاحت إدارة املدرسة للطا 9
 .يف األنشطة الالصفية

(9-9) 

% 36.7 71.4 40 28.6 23.3 0 2.13 2.43 

ساعدت إدارة املدرسة الطالب يف  10
إجيابية حنو مهنة تكوين اجتاهات 

 التدريس.
(10-10) 

% 53.3 71.4 33.3 0 13.3 28.6 2.40 2.71 

تعاونت إدارة املدرسة مع الطالب يف  11
 حل املشكالت املدرسية اليت قابلته.

(11- 11) 

% 50 85.7 43.3 0 6.7 14.3 2.43 2.29 

تواصل املعلم املتعاون مع طالب الرتبية  12
  .العملية بشكل جيند

(12- 12) 

% 50 85.7 33.3 14.3 16.7 0 2.33 2 

قام املعلم املتعاون بزيارات صفينة  13
 .لتقومي أداء الطالب املعلم

 (13-13) 

% 36.7 85.7 43.3 0 20 14.3 2.17 1.71 

قدنم املعلم املتعاون توجيهات تدريسية  14
 .أفادت الطالب املعلم يف أدائه

(14- 14) 

% 46.7 100 40 0 13.3 0 2.33 1.86 

تابع املعلم املتعاون مع املشرف  15
 .املالحظات والتوجيهات التدريسية

(15- 15) 

% 16.7 71.4 40 28.6 43.3 0 1.73 1.86 

ميتلك املعلم املتعاون خربات تدريسية  16
 .مفيدة للتوجيه التدريسي

(16-16) 

% 40 57.1 46.7 28.6 13.3 14.3 2.27 2.29 

املدرسة املتعاونة متناسبة طبيعة طالب  17
 -22) مع استعدادات املعلم املهنية.

23) 

% 60 28.6 33.3 71.4 6.7 0 2.53 2.29 

عدد أيام الرتبية العملية يكفي  18
 الستفادة الطالب املعلم منها.

 
(23- 24) 

% 56.7 28.6 36.3 14.3 6.7 57.1 2.50 1.71 

ليس هناك مشكلة يف دراسة املعلم  19
أخرى مع الرتبية مقررات 
 (25-24)العملية.

% 6.7 28.6 40 0 53.3 85.7 1.53 1.29 

املتوسط احلسايب جملال إدارة  املتوسط احلسايب جملال مكتب الرتبية العملية
 املدراس

املتوسط احلسايب جملال املعلم 
 املتعاون

 املتوسط احلسايب للمجال العام
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 المتوسط الحسابي موافقغير  صحيح لحد ما موافق العبارة م
 المشرف الطالب المشرف الطالب المشرف الطالب المشرف الطالب

 املشرف الطالب املشرف الطالب املشرف الطالب املشرف الطالب
2.34 2.69 2.44 2.60 2.17 1.94 2.19 1.76 

 املشرف الطالب املتوسط احلسايب لعبارات االستبانة يف اجملاالت املشرتكة
2.28 2.25 

عينيت تقدير  يمتوسطيتضح من اجلدول السابق أن       
يف اتفقا  (الطالب/ املعلمني هيئة التدريسأعضاء الدراسة )

بلغ متوسط  إذجمموع عبارات االستبانة املشرتكة بينهم. 
( على التوايل. وهي تعين موافقة 2.28( و )2.25تقديراهتم )

العينة إىل حٍد ما على اجملاالت والعبارات املشرتكة. وهذا 
العملية جيد إىل امج الرتبية الدراسة ترى أن برن عينيت يعين أن

 حيتاج إىل التقومي والتطوير. من مثما، و حٍد 
وبنظرة أعمق هلذه النتيجة جند أن متوسطات تقدير       

 إذ؛ جماالت الرتبية العملية مجيعيف  عينيت الدراسة اتفقت
جاءت باملوافقة على جمال مكتب الرتبية العملية وجمال إدارة 
املدارس املتعاونة، كما جاءت باملوافقة إىل حٍد ما يف جمال 

وهذه النتيجة تدل على رضى  املعلم املتعاون واجملال العام.
الدراسة عن أداء مكتب الرتبية العملية، وكذلك عن  عينيت

هد األكرب لتطوير الربنامج إدارة املدارس املتعاونة. وأن اجل
 ينبغي أن ينصب على جمال املعلم املتعاون واجملال العام.

ولعرض نتيجة أكثر دقًة ووضوحًا حول جماالت برنامج       
الرتبية العملية، ولتكون مساعدة يف تقدمي توصيات إجرائية 

ة لعبارات اجملاالت حمددة؛ سيتم عرض النتيجة التفصيلي
عبارات جمايل مكتب الرتبية العملية مجيع ت جاء إذاملختلفة. 

الدراسة أو  نيتعي ارس املتعاونة باملوافقة لدىوإدارة املد
 أحدمها، وهذا يعين إجيابية هذين اجملالني يف الربنامج.

املوافقة ويف جمال املعلم املتعاون جاءت مجيع عباراته ب      
اجملال  ، وهذا يعين حاجة هذاالدراسة إىل حٍد ما من عينيت

الدراسة يف اجملال  ايف مجيع عناصره. كما اتفقت عينت للعناية
(، واليت تنص على: "عدم 19)رقم العام حول العبارة األخرية 

وجود مشكلة يف دراسة املعلم مقررات أخرى مع الرتبية 

بني مجيع العملية". وحصلت هذه العبارة على أقل الدرجات 
( 1.53)( و1.29اسة )لدى عينيت الدر عبارات االستبانة 

على التوايل. وهذا يعين أن اجملال العام حيتاج ملزيد عناية، وأنه 
أثناء يف ينبغي أال يدرس الطالب/ املعلم مقررات أخرى 

 الرتبية العملية.
املتوافقة اليت مت التوصل هلا يف هذه  إن هذه النتائج     

الدراسة من خالل أسئلتها الثالثة السابقة، وما مت من توافق 
مع نتائج الدراسات السابقة كما مت عرضه يف نتيجة السؤالني 

عة السابقني؛ ليعطي تصوراً لواقع برنامج الرتبية العملية يف جام
ة اليت برزت جوانب القو  فقدالطائف بشكل دقيق وتفصيلي، 

حتتاج ملزيد تعزيز، واتضحت جوانب الضعف اليت حتتاج 
 ملراجعة وتقومي وتطوير.

علمياً توجيهًا  تكون هذه النتيجة مثمرة، وتقدنم وحىت      
التوصيات جمموعة من عمليًا إجرائيًا مركزاً؛ مت تقدمي و 

التوصيات واملقرتحات ، بدءًا باإلجرائية واملقرتحات البحثية
تفق على نتائجها، مث التوصيات واملقرتحات اخلاصة العامة وامل

ُتذكر يف املتفق عليها، مث  من إجابة السؤال األول اليت مل
 التوصيات واملقرتحات اخلاصة من إجابة السؤال الثاين اليت مل

 :وهي على النحو اآليت ُتذكر يف املتفق عليها كذلك.

 التوصيات اإلجرائية: . أ

ميكن ها املشاركني في عينيت الدراسةمن خالل إجابات       
 لتطوير الربنامج وجتويده: يةتاآل باإلجراءاتالتوصية بالقيام 

تكوين جلنة على مستوى قسم املناهج وتكنولوجيا التعليم  .1
لتتوىل صياغة آلية تطوير برنامج الرتبية العملية وفق ما 
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توصلت له هذه الدراسة وغريها من الدراسات السابقة أو 
  تقرن ألجل التطوير.اليت
. تعزيز أدوار مكتب الرتبية العملية، وذلك من خالل 2

االستمرار يف التواصل مع املستفيدين منه، وحتقيق رغباهتم 
قدر املستطاع، وحل املشكالت اليت تعرتضهم، وتوفري 
النماذج اليت حيتاجوهنا يف وقتها، وتنفيذ برنامج التهيئة كل 

 عام.
إدارات املدارس املتعاونة، وذلك من خالل . تعزيز أدوار 3

شكرها على ما تقوم به من حسن استقبال املشرف 
األكادميي والطالب/ املعلم، ومساعدته يف تكوين اجتاهات 

، وتكليفه مبواد تناسب ختصصه. وحثنها مإجيابية عن التعلي
وحل املشكالت اليت تعرتضه.  على تقدمي التوجيهات اإلدارية

جيه إدارات املدارس إلتاحة الفرصة للطالب/ كما ينبغي تو 
 املعلم باملشاركة يف األنشطة الالصفية.

إعادة النظر يف اختيار املعلمني املتعاونني، والتحقق من . 4
امتالكهم خربات تدريسية تفيد الطالب/ املعلم، وإقامة 
الدورات التدريبية واللقاءات التوجيهية لتعريفهم بأدوارهم يف 

بية العملية؛ كالتواصل اإلجيايب مع الطالب/ املعلم، برنامج الرت 
والقيام بالزيارات الصفية له، وتقدمي التوجيهات التدريسية 
املفيدة له، والتنسيق مع املشرف األكادميي يف املالحظات 

 والتوجيهات التدريسية.
العامن لربنامج الرتبية العملية، وذلك  اجملال. إعادة النظر يف 5

دارس املتناسبة مع طالب الرتبية العملية من حيث باختيار امل
( 5-4عدد أيام الرتبية العملية لتبلغ )نوعية طالهبا، وزيادة 

غري كافية، وال تسمح  د  ( أيام، واليت تع3م بداًل من )أيا
للطالب/ املعلم باالندماج التام يف البيئة املدرسية. وأهم 
جزئية جيب أن تراعى عند تطوير برنامج الرتبية العملية أال 

 يدرس الطالب مقررات أخرى أثناء انتظامه يف الربنامج.
تقنني القبول يف برنامج الدبلوم العام يف الرتبية مبا يتوافق . 6

ات البشرية واألكادميية التخصصية املتاحة، حبيث مع اإلمكان
ال يتم قبول أي طالب ال ميكن أن يتوفر له املشرف 

األكادميي املتخصص أثناء برنامج الرتبية العملية. ويكون 
توزيع الطالب/ املعلمني يف الربنامج على املشرفني األكادمييني 

 وفق التخصص الدقيق هلم.
تكثيف الزيارات على  يني. حث املشرفني األكادمي7

مع مراعاة اجلانب النفسي هلم  اإلشرافية للطالب/ املعلمني
أثناء تلك الزيارات، وذلك من أجل االطالع على أداء يف 

الطالب/ املعلم داخل البيئة الصفية واملدرسية. ومساعدته يف 
 البوح باملشكالت اليت تعرتض أداءه، والسعي يف حلنها له.

 : يةب. المقترحات البحث

ميكن املشاركني فيها  عينيت الدراسة من خالل إجابات    
 ية:تاقرتاح البحوث اآل

ة املطونر جبامعة الطائف يف فاعلية برنامج الرتبية العملين  .1
جتويد األداء التدريسي للطالب/ املعلمني وحتسني اجتاهاهتم 

 حنو مهنة التعليم.
الطائف من وجهة نظر . تقومي برنامج الرتبية العملية جبامعة 2

 قائدي املدارس املتعاونة واملعلمني املتعاونني.
. فاعلية برنامج تدرييب مقرتح لتعريف املعلمني املتعاونني 3

بأدوارهم جتاه الطالب/ املعلمني أثناء انتظامهم يف برنامج 
 الرتبية العملية.

املشكالت املدرسية اليت يواجهها الطالب/ املعلم أثناء . 4
 الرتبية العملية وسبل حلنها. برنامج

. اخلصائص الفنية واإلدارية والبشرية املثالية للمدارس 5
 املتعاونة يف تطبيق برنامج الرتبية العملية.

 المراجع

(. واقع ممارسة مشرف الرتبية 2011البابطني، عبدالرمحن عبدالوهاب. )
الصفية كما يراها طالب الرتبية  امليدانية ألسلوب الزيارة اإلشرافية

جملة جامعة امللك سعود  .امليدانية بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود
، 2، ع 23السعودية، مج -العلوم الرتبوية والدراسات االسالمية -

 .280-249ص
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(. املشكالت اليت تواجه املعلمني )ختصص 2011البحريي، حممد حامد. )
الرتبية امليدانية وعالقتها ببعض العلوم الشرعية( يف مقرر 

، 2، ج 35مصر، ع -عني مشس  -جملة كلية الرتبية  .املتغريات
 .219-195ص

 -ج الرتبية العملية بكلية الرتبية(. تقومي برنام2014الرتكي، خالد حممد. )
ليبيا،  -جامعة املرقب  -كلية الرتبية باخلمس   -جملة الرتبوي  .اخلمس

 .199-166، ص5ع
الت النفسية والرتبوية اليت تواجه (. املشك2016إقبال عباس. ) احلداد،

جملة  .كلية الرتبية األساسية بدولة الكويت  طالبات الرتبية العملية يف
، 163، ع42دراسات اخلليج واجلزيرة العربية )الكويت(، س

 .278-215ص
نامج (. تصور مقرتح لتطوير الرتبية العملية يف بر 2017الرويثي، إميان حممد. )

مام حممد بن سعود اإلسالمية. وم العام يف الرتبية يف جامعة اإلالدبل
 ،9مام حممد بن سعود اإلسالمية، عجملة العلوم الرتبوية _ جامعة اإل

 .242_169ص
الكفايات املهنية الالزمة ملعلم مادة (. 2014السلمي، عبداإلله متيم. )

من وجهة نظر كل من  التوحيد يف املرحلة الثانوية وفق نظام املقررات
. )رسالة معلمي الرتبية اإلسالمية ومشرفيها مبنطقة مكة املكرمة

 ماجستري(. جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
(. دور املعلم املتعاون يف الرتبية 2002الشعوان، عبدالرمحن حممد. )

-91، ص18السعودية، ع -رسالة الرتبية وعلم النفس  .امليدانية
142. 
(. تقومي برنامج الرتبية العملية: دراسة ميدانية 2001براهيم. )مشو، حماسن إ

من واقع وجهات نظر عينة من مديرات املدارس املتوسطة باملدينة 
السعودية، مج -العلوم الرتبوية  -جملة جامعة امللك عبد العزيز  .املنورة
 .43-7، ص14

املستوى الثامن (. تقومي الرتبية العملية لطالبات 2013الشهري، أمل ظافر. )
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالبات يف كلية الرتبية جامعة 

، ج 39السعودية، ع  -دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس  .جنران
 .121-90، ص2
 الرتبية ملعلمي التدريسي األداء تقييم(. 2012) حممد ظافر الشهري،

. السعودي للمعلم املهنية املعايري ضوء يف االبتدائية باملرحلة اإلسالمية
 .الطائف جامعة(. منشورة غري ماجستري رسالة)

(. تصور مقرتح لتطوير برنامج الرتبية 2015. )امح إبراهيمعبداخلالق، س
-العلوم الرتبوية  .العملية يف ضوء التحديات املعاصرة و املستقبلية

  .260-179، ص4، ع23مصر، مج
(. واقع برنامج الرتبية العملية ضمن 2015)العبسي، ثريا عبداجلليل. 

نشاطات اخلربة امليدانية يف جامعة طيبة باملدينة املنورة يف ضوء معايري 
اجمللة السعودية  .اهليئة الوطنية السعودية للتقومي واالعتماد األكادميي

 . 203-163، ص14السعودية، ع -للتعليم العايل

اإلشرايف للمدرسة يف الرتبية  (. تفعيل الدور2002عطية، عماد حممد. )
-129، ص16مصر، ع  -جملة كلية الرتبية بأسوان  .امليدانية
171. 

(. دور املعلم املتعاون من وجهة نظر طالب 2012العقول، حسن علي. )
-الثقافة والتنمية  .الرتبية امليدانية بكلية املعلمني جبامعة امللك سعود

  .75-38، ص57، ع 12مصر، س 
(. تقومي مقرر الرتبية 2017اض حامد والطيب، حممد نور. )العنزي، في

امليدانية لطالب العلوم بربنامج الدبلوم العام يف الرتبية من وجهة نظر 
ندوة التقومي يف التعليم اجلامعي؛ مرتكزات وتطلعات.  الطلبة أنفسهم.
 -سكاكا: قسم املناهج وطرق التدريس  السعودية،-جامعة اجلوف 

 .46-36جامعة اجلوف، ص -كلية الرتبية 
(. تقومي برنامج الرتبية العملية يف جامعة 2013عيسى، فاطمة مصطفى. )

 -دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس  .الدمام ومقرتحات تطويره
 .276-259ص، 4، ج36السعودية، ع

 باملرحلة اإلسالمية الرتبية معلمي أداء تقومي(. 2011. )أمحد. حممد عيسى،
 الرتبية كلية جملة. التدريسي األداء جلودة املهنية املعايري ضوء يف الثانوية

 .380 - 332ص (،2) ج ،76 ع مصر، - باملنصورة
(. الرتبية امليدانية يف كلية الرتبية جبامعة امللك 2012غنوم، أمحد عبدالكرمي. )

ونفسية: جملة كلية الرتبية  دراسات تربوية .خالد: الواقع واملأمول
 .218-171، ص77مصر، ع  -بالزقازيق 

(. تقييم طلبة كلية الرتبية لربنامج 2014. )كيبودي، ز بدالرمحن و احملبوب، ع
ة جلامعة امللك فيصل اجمللة العلمي .الرتبية العملية جبامعة امللك فيصل

 .109-69، ص1، ع15دارية، مجإلوانسانية العلوم اإل -
(. واقع الرتبية العلمية يف كليات الرتبية جبامعة 2016قطنة أمحد. ) مسرتحيي،

مقرتحات ن وجهة نظر الطالبات املتدربات و حفر الباطن م
  439-403، ص1، ع24مصر، مج-العلوم الرتبوية  .تطويرها
(. الرتبية العملية: اسرتاتيجية مقرتحة يف ضوء بعض 2000النهار، ت. )

، 37ردن، ع األ-حتاد اجلامعات العربية جملة ا .اخلربات املتقدمة
 .29-5ص

الشرعية يف ساسي للعلوم (. دور املعلم األ2002اهلل سعد. )اليحىي، عبد
-رسالة الرتبية وعلم النفس  .ثناء الرتبية امليدانيةأإرشاد الطالب املعلم 

 .111-89، ص17السعودية، ع 
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Abstract: the study targeted recognizing the fact of teaching practice program from the faculty members' and students' / 

teachers' point of view of in the Islamic education major, in (teaching practice's office, academic supervisor and student/ 

teacher, the co-operating schools' administration, co-operating teachers) areas. Descriptive analytical approach was used, two 

questionnaires were designed, one for the faculty members, seven members, the other for students/ teachers, 30 students. 

The study resulted in some findings; including positive performance of teaching practice's office, the co-operation of the co-

operating schools' administration, positive look among the faculty members and students/ teachers. Need for the cooperating 

teacher to do better and refuses studying other courses with teaching practice. Study recommendations included strengthening 

the field of teaching practice's office, giving credit to the cooperating schools' administrations. Enlightening the co-operating 

teachers with their roles, distribution of students/ teachers on the academic supervisors according to their majors. and not to 

register the student/teacher in any other courses during his participation in the teaching practice program. while suggestions 

were: recognizing the effectiveness of teaching practice program after developing, recognizing opinions from school's 

principals and co-operating teachers in the program, and recognizing the effectiveness of the training program for co-

operating teachers. 

Key words: teaching practice program, Taif University, Student/ Teacher, Academic supervisor. 


