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تقىين برناهج الرتبية امليدانية يف برناهج الدبلىم املهني
هن وجهة نظر طلبة جاهعة العني

تميم جبارة

كوثر جبارة

جامعة العين لمعموم والتكنولوجيا

جامعة حائل

اإلمارات العربية المتحدة

المممكة العربية السعودية

الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى تقييم برنامج التربية الميدانية في

والتطبيقية حتى يقوم بالدور المنوط بو .ونحن نعيش عصر يؤمن

برنامج الدبموم الميني ومعرفة فيما إذا كانت ىناك فروقاً ذات داللة
احصائية في درجة أىمية دور المشرف األكاديمي والمعمم المتعاون

بأىمية النظرية والتطبيق معاً ،وبات من المسممات تضييق الفجوة
بينيما والتي قد تتسع ألمر ما ،ومن ىذا المنطمق نريد أن تظير

ومدير المدرسة .وتكونت عينة الدراسة من ( )160طالبا وطالبة من

جيود المنظرين في مجال التربية والتعميم في الميدان التربوي

الطمبة الممتحقين ببرنامج الدبموم الميني ،تم اختيارىم بطريقة عشوائية

منتظمة .ولتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام مقياس (استبانة استطالع

ويستفيد منيا األجيال وىنا تكمن أىمية التطبيق .لذا يعد برنامج

رأي الطمبة المتدربين) ،تم إعدادىما من قبل الباحثَيْن .تم التحقق من
صدق المقياس وثباتو بما يتناسب وطبيعة ىذه الدراسة .حسبت

التربية العممية خطوة أساسية ومرحمة ميمة في حياة الطالب
الدراسية من حيث إعداده وتدريبو بشكل فعال وممارستو الصحيحة

المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية .أشارت نتائج الدراسة إلى أىمية

لمينة التدريس ،واعداده نفسيا وعمميا تحت إشراف مجموعة من

المشرف األكاديمي واألثر الكبير الذي يمثمو في التربية العممية بنسبة 87
 %من الطالب ،ثم يمي ذلك المعمم المتعاون بنسبة  % 69من الطالب،

التربويين المؤىمين من ذوي االختصاص مثل مشرف الجامعة

أن مدير المدرسة لديو
بالمقارنة مع  %45من الطالب الذين أشاروا إلى ً
أثر كبير في برنامج التربية العممية ،كما أشارت النتائج أن مرحمة

األكاديمي وكذلك المعمم المشرف عمى التدريب ،وذلك من حيث
التخطيط ومن ثم التدريب عمى التعامل مع الطمبة والمنياج واإلدارة

التدريس الفعمي والمشاىدة والنقد ومرحمة التدريس الكامل حظيت بأعمى

ومواجية المشكالت والصعوبات وكيفية التغمب عمييا ،واكتساب

تقدير من وجية نظر الطالب ،كما أظيرت النتائج أن التربية العممية تفيد
في تكوين عالقات شخصيو جديدة ،كما أظيرت النتائج أن أىم

الطالب بعض االتجاىات االيجابية نحو مينة التدريس مثل

الصعوبات التي تواجو الطالب في برنامج التربية العممية مظير المتدرب

اإلخالص في العمل والصبر والصدق والتعامل بروح أبوية مع

وشخصيتو ،أيضا الفروقات بين المعمومات النظرية ،وكذلك المواجية

الطمبة والقدرة عمى تحمل المسؤولية وغيرىا حيث يقوم الطالب

الفعمية لمطالب المعمم لبقية الطمبة في قاعة الدراسة.

بالتطبيق العممي لما درسو من نظريات ومبادئ ،واكتساب الميارات

الكممات المفتاحية :برنامج الدبموم الميني ،التربية العممية ،طمبة

التربية العممية ،جامعة العين.

الالزمة لمقيام بعممية التدريس ،وكذلك اكتشاف قدراتو وامكانياتو

 .1المقدمة

والعمل عمى تنميتيا وتطويرىا ،والتعرف عمى ظروف العمل وما

يعد المعمم حجر األساس والذي تقع عمى عاتقو مسؤولية

يواجييا من صعوبات ومشاكل ،ومما الشك فيو إن من مراحل

النيوض باألجيال لتحقيق األىداف المنشودة من عممية التربية

إعداد المعمم اليامة مرحمة التربية العممية إذ تُعد الفترة التي تُترجم

والتعميم ،ولذلك ينبغي االىتمام بإعداده مينياً من الناحية النظرية

فييا النظريات التربوية إلى واقع ممموس ُينفذ عمى أرض الواقع
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ومتطمبات القبول في برنامج الدبموم الميني في التدريس ىو
الحصول عمى درجة البكالوريوس أو ما يعادليا مصدقة من و ازرة

ومن خالليا يتكون لدى الطالب المعمم تصور حقيقي لما تم دراستو

من مبادئ ونظريات ويصبح يشكل قيمة وظيفية ذات معنى بالنسبة

التعميم العالي والبحث العممي بدولة االمارات العربية المتحدة.

لو ،وتعطيو الفرصة لمتعرف عمى متطمبات النظام الدراسي وكيفية

وييدف جانب اإلعداد العممي التخصصي تزويد الطالب المعمم

التعامل مع المنيج بمفيومو الواسع .تعد جامعة العين لمعموم

بالمعرفة العممية الوظيفية بطريقة تمكنو من مواصمة نموه الميني

والتكنولوجيا احدى مؤسسات التعميم الرائدة في المجتمع وقد تميزت

ومتابعة كل جديد وا كسابو القدرة عمى التفكير العممي ،كما ييدف

بنموىا السريع منذ حصوليا عمى الترخيص من و ازرة التعميم العالي

الجانب الثقافي تزويده بقدر من الثقافة اإلنسانية عامة وثقافة

والبحث العممي من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتعتمد المغة

المجتمع بصفة خاصة ،ومن أىم جوانب إعداد الطالب المتدرب

االنجميزية في التدريس لمجامعة مقران أحدىما في أبوظبي عاصمة

الجانب التربوي الميني حيث ييدف إلي تكوين المربي القادر عمى

دولة االمارات واالخر في مدينة العين ،ومنذ تأسيس الجامعة في

توجيو العممية التربوية نحو طريقيا السميم ،وجوىر ىذا الجانب ىو

 2004تضاعف عدد الطالب الممتحقين ثالث مرات ،تمنح

التربية العممية حيث يبدأ الطالب المعمم ممارسة مينة التدريس

الجامعة درجة البكالوريوس في  15تخصصا من خالل برامج

بتوجيو من مشرف متخصص ؛ لترجمة المعرفة العممية إلى

معتمدة في كمياتيا .اليندسة وتقنية المعمومات ،الصيدلة ،القانون

ميارات تعميمية ].[1

،التربية وادارة األعمال .كما تمنح درجة الماجستير إدارة األعمال

 .2مشكمة الدراسة

) (MBAوماجستير في القانون اخاص والعام وماجستير اآلداب

من خالل عمل الباحثين في كمية التربية ،وعمل أحدىما في

في المغة اإلنجميزية ،باإلضافة الى الدبموم الميني في التدريس،

اإلشراف عمى طمبة التربية العممية رأى الباحثان ضرورة تقييم

وتسعى الجامعة الى تطوير ذاتيا من خالل استحداث برامج

التربية العممية من وجية نظر الطمبة ،والتعرف عمى الصعوبات

اضافية جديدة أُعدت العتمادىا في و ازرة التعميم العالي والبحث

والمشكالت التي قد تواجييم ،لمعمل عمى تفادييا وتجنبيا ومحاولة

العممي.

حميا والتغمب عميو ،وتطوير البرنامج بما يواكب التطور العممي

الدبموم الميني في التدريس:

نظر لما ليذه المرحمة من أىمية في حياة الطالب الجامعية والتي
ًا
في دورىا ىي حجر األساس لعممو فيما بعد .

ييدف برنامج الدبموم الميني في التدريس الى تزويد المعممين
بالميارات التدريسية الالزمة إلنجاح العممية التعميمية في المدارس،

أ .أسئمة الدراسة

ومن أجل الحصول عمى الدبموم ،عمى الطالب إتمام ما مجموعو

 .1ما ىي درجة أىمية دور المعمم المتعاون والمشرف

 24ساعة معتمدة بنجاح منيا  18ساعة معتمدة تخصص

األكاديمي ومدير المدرسة في برنامج التربية العممية من وجية نظر

لممساقات المتعمقة بالعموم التربوية والبيئة الصفية وأساليب

الطمبة المتدربين؟

التدريس .أما ما تبقى من ساعات معتمدة وىي  6فتخصص

 .2ما رأي الطمبة في مراحل برنامج التربية العممية؟

لمتدريب الميداني ،حيث يقوم الطمبة المتدربون بالتدريس لتوظيف

 .3ىل ىناك دور لبرنامج التربية العممية في تنمية شخصية

المعارف والميارات التي اكتسبوىا .ولمحصول عمى الدبموم الميني

الطالب من وجية نظر الطمبة؟

في التدريس يجب عمى الطالب أن ال يقل معدلو التراكمي عن 2

 .4ما أىم الصعوبات التي تواجو طمبة التربية العممية؟
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ميارات التدريس لدييم من خالل التدريس الفعمي وذلك تحت

ب .أهداف الدراسة

إشراف فني متخصص.

تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة آراء الطالب حول برنامج
التربية العممية الذي تقوم بو كمية التربية كجزء من برنامج الدبموم

الطالب المتدرب :ىو الطالب الذي أنيى جميع المتطمبات النظرية

الميني في جامعة العين لمعموم والتكنولوجيا في اإلمارات العربية

الالزمة لتخرجو من برنامج الدبموم الميني ،ومسجل في برنامج

المتحدة والسعي لتطوير البرنامج داخل الكمية ،وتيدف الى معرفة

التربية العممية.

األمور التالية:

المشرف األكاديمي :ىو األستاذ الجامعي الذي يشرف عمى الطمبة

 -درجة أىمية دور المعمم المتعاون والمشرف األكاديمي ومدير

أثناء التربية العممية.

المدرسة في برنامج التربية العممية من وجية نظر الطمبة

هـ .محددات الدراسة:

المتدربين.

المحددات المكانية :تقتصر عينة الدراسة عمى الطمبة المسجمين في

 -وجية نظر الطمبة في مراحل برنامج التربية العممية.

برنامج الدبموم الميني في جامعة العين.

 -دور برنامج التربية العممية في تنمية شخصية الطالب من

المحددات الزمانية :تقتصر العينة عمى الطمبة المسجمين في

وجية نظر الطمبة.

برنامج الدبموم الميني في جامعة العين في العام الدراسي -2012

 -أىم الصعوبات التي تواجو طمبة التربية العممية.

 2013م.

ج .أهمية الدراسة

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

نظ ار ألىمية الدور الذي تمعبو التربية العممية كان البد من

أوال :أدبيات الدراسة

اجراء ىذا البحث لتقييم ىذه العممية والوقوف عمى الصعوبات التي

تحتل التربية العممية مكانة متميزة إذ يطمق عمييا في بعض

تواجييا العممية التربوية ،وتطويرىا .تتمخص أىمية الدراسة في

الدول اإلعداد قبل الخدمة فيي تمثل مختب ار تربويا يقوم فيو الطالب

النقاط التالية:

بتطبيق معظم المبادئ والنظريات التربوية بشكل أدائي وعممي في

 .1التعرف عمى دور ذوي العالقة ببرنامج التربية العممية.

الميدان الحقيقي ليا (وىو المدرسة) بالتالي تصبح عممية إعداد

 .2تعزيز نقاط القوة في برنامج التربية العممية.

المعممين عممية تتصف بالواقعية وذات معنى وقيمة وظيفية.

 .3الوقوف عمى الصعوبات التي تواجو طمبة التربية العممية.

ويعزز ىذا ما يدركو الطمبة المتدربون وىم يقومون بالتدريب العممي

 .4معالجة الصعوبات التي تواجو طمبة التربية العممية.

في المدارس ويحققون أكبر فائدة من خالل برامج التربية العممية

 .5وضع استراتيجيات مناسبة لموصول الى أفضل مستوى

ألنيم تعامموا مع الطمبة والمناىج واإلدارة المدرسية وتمكنوا من

ممكن.

اكتشاف الصعوبات والمشكالت الميدانية بشكل واقعي كما أنيم

د .المصطمحات والتعريفات االجرائية

حاولوا تجريب بعض المبادئ والمفاىيم والنظريات التي درسوىا في
كمياتيم.

التربية العممية :تُعد التربية العممية البرنامج الذي يتيح أمام طالب
كميات العموم التربوية تطبيق ما درسوه من المقررات التخصصية

وكمنا يعمم التغير التطور واالنفجار المعرفي الموجود حاليا،

والتربوية النفسية في مواقف عممية واقعية من خالل تطبيق

ولن يتمكن أي مجتمع من مواكبة ىذا التغير إال باعتماد تنمية

النظريات والمبادئ التي درسوىا واتاحة الفرصة أماميم لتنمية

موارده البشرية ،إذ يعد التعميم السبيل الوحيد والعمود الفقري
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األساسي إلعداد اإلنسان من أجل تحقيق تنمية المجتمعات،

"وتعتبر التربية العممية مكوناً أساسياً في أي برنامج من برامج

ويعتبر التعميم جانب ميم لمغاية من جوانب الحياة التي تسعى دوما

إعداد المعمم ،حيث يتضمن برنامج إعداد المعمم ثالثة جوانب

لمنيوض بطاقاتيا وامكانياتيا البشرية ،بما يحقق ليا استقالليتيا

أساسية ىي :اإلعداد األكاديمي واإلعداد الثقافي واإلعداد التربوي

وتطورىا والسير قدما نحو األفضل حيث يستثمر التعميم مورداً ىام ًا

الميني وىو الذي يتضمن التربية العممية التي يتم فييا ممارسة

من موارد المجتمع ،أال وىو قدرات أفراده وطاقاتيم الذىنية؛ لتحقيق

ميارات التدريس وتكوين اتجاىات ايجابية نحو مينة التدريس.

أكبر عائد من التنمية في كافة المجاالت وخاصة مجال التعميم،

وكذلك تطبيق المعمومات والمعارف والميارات النظرية التي تعمميا

واعداد الطمبة المعممين في كافة المستويات والتخصصات،

الطالب المتدرب داخل قاعة الجامعة وفي المواقف التعميمية

ويتضمن برنامج إعداد المعمم في دول العالم الجوانب العممية

المختمفة "]. [2

التخصصية ،والجوانب الثقافية العامة ،والتربوية المينية بشكل

ويبين (الناشف) أن اليدف األساس والنيائي لبرامج تدريب

متوازن يتناسب مع المرحمة التعميمية وطبيعة التخصص ،وييدف

المعممين ىو توفير معمم فعال قادر عمى تنظيم تالميذه ويوفر الجو

جانب اإلعداد العممي التخصصي تزويد الطالب المعمم بالمعرفة

المناسب لنموىم المتكامل واحداث تغيرات مرغوبة في سموكيم" []3

العممية الوظيفية بطريقة تمكنو من مواصمة نموه الميني ومتابعة

لذلك فعمى المعمم المتعاون مساعدة الطالب المعمم عمى تفيم

كل جديد وا كسابو القدرة عمى التفكير العممي ،كما ييدف الجانب

مشكالت التالميذ العممية والنفسية وتعريفو بالتالميذ ورغباتيم

الثقافي تزويده بقدر من الثقافة اإلنسانية عامة وثقافة المجتمع

وخصائصيم وكذلك ذوي القدرات وذوي الصعوبات منيم ،مع

بصفة خاصة ،ومن أىم جوانب إعداد المعمم الجانب التربوي

توضيح أىداف المادة وتبصيره بأساليب تدريسيا ووسائميا الفعالة

الميني حيث ييدف إلي تكوين المربي القادر عمى توجيو العممية

وفيما أعمق لمتدريس ينعكس عمى
واكسابو الخبرات المناسبة،
ً
قدراتيم وعمى استجابتيم لحاجات طالبيم واجراء التقويم الشامل

حيث يبدأ الطالب المعمم ممارسة مينة التدريس بتوجيو من مشرف

ليم .فيو يوضح المنيج المعمول بو من حيث الصعوبة والدقة

متخصص ؛ لترجمة المعرفة العممية إلى ميارات تعميمية ].[1

واألخطاء العممية والمطبعية ويناقش الوحدات الدراسية مع الطالب

التربوية نحو طريقيا السميم ،وجوىر ىذا الجانب ىو التربية العممية

وتشكل التربية العممية إحدى الفعاليات التربوية الميمة في

المعمم وما سيقوم بتدريسو وبيان مواطن القوة والضعف في

مجال إعداد المعممين وتدريبيم باعتبارىا عممية مساعدة الطالب

المواضيع المقررة ومناقشة الجدول الدراسي الخاص بالمعمم الطالب

المعمم عمى امتالك كفايات تعميمية تستمزميا طبيعة دوره الميني

واشراكو في إعداد األسئمة واالختبارات والتصحيح واعداد كشوف

في التعميم .وبما أن كمية التربية ىي إحدى الكميات األساسية وليا

الطالب وسجالتيم وشياداتيم.

أىمية خاصة في إعداد المعممين تربويا وأكاديميا ،يرى الباحثان أنو

"يتوجب عمى التعميم العالي في الوطن العربي لكي يتمكن من

يجب عمى جميع العاممين فييا من الكوادر األكاديمية أن تعمل

التصدي لمتحديات التي تواجيو ،أن يقوم بمراجعة جذرية وعميقة

عمى إعداد المعمم ذو الكفايات عالية الجودة التي تواكب روح

لسياستو وأنظمتو وقوانينو وتشريعاتو وخططو وبرامجو ومناىجو،

العصر والتطور المعرفي والتقني ،المعمم الذي يجمع بين المعرفة

فضال عن اعتماد منيجية عممية في المتابعة والرقابة والتقويم،

والميارات واألخالقيات الالزمة لممينة ،فيي الميدان الفعمي الذي

وذلك لتمكينو من الوفاء بالتزاماتو نحو أجيال المستقبل من خالل

يبرز المواىب ويصقل القدرات ،ويكسب الميارات ،ويرفع الكفايات .

تزويدىم بالكفايات ".والميارات التي تتطمبيا خطط التنمية
594

2

االجتماعية واالقتصادية [ ]4ومن التقارير الحديثة التي تؤكد عمى

5

2013

 .3اكتساب الطالب المعمم الميارات الالزمة لممارسة األدوار
المتعددة في مينة التعميم.

ذلك تقرير جاك دبمور ،المشار إليو في شعمة [ ]5الذي قامت بو

 .4اكتشاف الطالب المعمم قدراتو وامكانياتو الذاتية من خالل

منظمة اليونسكو في مجال التربية ،وييدف إلى إعداد األفراد إعدادا

الممارسة العممية.

يؤىميم لمتعامل والتفاعل مع متغيرات القرن الحادي والعشرين،

 .5أن يتعرف الطالب المعمم عمى عناصر الموقف التعميمي

وذلك من خالل تطوير عمميتي التعميم والتعمم ...وال يتحقق إحداث

ويدرك العالقة بين ىذه العناصر.

ىذا التغيير والتطوير إال من خالل ممارسة عممية التقويم بمفيومو

 .6أن يتدرب الطالب المعمم عمى ممارسة ميارات التقويم

الحديث ا لذي يوفر التغذية الراجعة الالزمة ،وىي عممية تقويمية

الذاتي فتنمو لديو القدرة عمى النقد والنقد الذاتي وتقبل نقد اآلخرين

تستمزم مجموعة من المتطمبات نوجزىا فيما يمي:

برحابة صدر.

 -النظر إلى العممية التعميمية كمنظومة:

 .7أن يتعرف الطالب المعمم عمى المناىج التربوية التي

 _1استخدام عممية التقويم في ضوء منظومة التحكم الذاتي.

يتعرض ليا التالميذ في المدرسة.

 _2تطوير المناىج والبرامج بحيث تؤدي إلى تنمية ميارات

 .8أن يتعرف الطالب المعمم عمى اإلمكانيات الحقيقية

التفكير واكساب المتعممين الخبرات والميارات الالزمة لمواجية

لممدارس وظروف العمل فييا.

المواقف الحياتية.

 .9أن يتدرب الطالب المعمم عمى إعداد الدروس وأساليب

 _3تطوير برامج إعداد المعمم حيث يعتبر المعمم بمثابة الركيزة

التحضير الجيد.

األساسية في العممية التعميمية.

 .10أن يتعامل الطالب المعمم مع المعممين واإلدارة المدرسية

أىمية التربية العممية:

بكل تقدير واحترام.

 .1توفير فرصة عممية لتطبيق المفاىيم والمبادئ والنظريات

 .11أن يتدرب الطالب المعمم عمى ممارسة بعض الميارات

التربوية.

اإلدارية.

 .2إتاحة الفرصة أمام الطالب المعمم لممارسة الميمات

 .12أن يكتسب الطالب المعمم بعض االتجاىات االيجابية

التربوية بصورة عممية.

نحو مينة التدريس مثل اإلخالص في العمل والصبر والصدق

 .3إتاحة الفرصة أمام الطالب المعمم الكتساب الميارات

والتعامل بروح أبوية مع التالميذ والقدرة عمى تحمل المسؤولية

التربوية بصورة تدريجية ومنظمة.

وغيرىا.

أىداف التربية العممية:
 .1تنمية القدرة عمى المالحظة اليادفة التي تساعد المتدربين

.3الدراسات السابقة

عمى تطوير أساليبيم السموكية لتكون مالئمة لمتفاعل مع التالميذ

في دراسة ماجستير أجرتيا الفقعاوي [ ]6ىدفت التعرف إلى

ومعالجة حاجاتيم ومشاكميم فيما بعد.

مدى توافر معايير تقويم برامج التربية العممية إلعداد معمم التعميم

 .2يوظف الطالب المعمم المفاىيم والمبادئ والنظريات التربوية

األساسي بكميات التربية في جامعات قطاع غزة في اإلعداد

التي درسيا عمى نحو تطبيقي وعممي في ميدانيا الحقيقي

النظري والعممي واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي،

(المدرسة).

وقامت بإعداد استبانتين لتقويم برامج التربية العممية من الناحيتين
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النظرية والعممية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )279طالباً وطالبة

وأجرى موسى [ ]7دراسة ىدفت معرفة واقع برنامج التربية

من طالب الجامعات في قطاع غزة ،وتكونت عينة الدراسة من

الميدانية القائم في ضوء معايير الجودة الشاممة لطمبة تخصص

( )279طالباً وطالبة من طالب الجامعات (جامعة األزىر،

المغة العربية في كمية التربية في جامعة أسيوط .تكونت عينة

الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى ،جامعة القدس المفتوحة) تم

الدراسة من ( )60طالبا وطالبة يدرسون البرنامج السابق ،استخدم

اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية حسب الجنس والجامعة،

الباحث استبانة تشمل قائمة بواقع التربية الميدانية واالحتياجات

التخصص في قطاع غزة ،تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية

التدريسية واالجتماعية الالزمة لمطمبة المتدربين ،وكذلك استخدم

حسب الجنس والجامعة ،لمعام الدراسي  2011\2010واستخدمت

بطاقة مالحظة ألداء المتدربين أثناء التدريس ،واستخدم مقياس

الباحثة األساليب اإلحصائية التالية اختبار " ت ،وتحميل التباين

االتجاه نحو مينة التدريس ،وتم التحقق من صدق وثبات األدوات

األحادي ،واختبار شيفيو .وقد توصمت الدراسة إلى أىم النتائج

المستخدمة في الدراسة .اظيرت نتائج الدراسة أن واقع البرنامج ال

التالية:

يساير معايير الجودة الشاممة في جميع مراحمو وخطواتو ،وأن ىناك
معيقات لمبرنامج لدى الطمبة ،كما كانت اتجاىات الطمبة كانت

 .1أن نسبة توافر معايير تقويم برامج التربية العممية إلعداد

سمبية نحو مينة التدريس.

معمم التعميم األساسي بكميات التربية في جامعات قطاع غزة في

وأجرى الخريشا والشرعة والنعيمى [ ]8دراسة ىدفت إلى

اإلعداد النظري والعممي كان بنسبة .. %69.8
 .2أن درجة رضا الطالب عن أداء المشرف الجامعي ،المدرس

التعرف إلى الصعوبات التي يواجييا طمبة التربية العممية في

المتعاون ،المدير المتعاون في التربية العممية إلعداد معمم التعميم

الجامعة الياشمية وجامعة اإلسراء الخاصة ،واستخدم الباحثون

األساسي بكميات التربية في جامعات قطاع غزة في اإلعداد العممي

المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )133طالبا

كان بنسبة .%67.2كما أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات

وطالبة موزعين ( )73طالبا وطالبة من الجامعة الياشمية ،و()60

داللة إحصائية عند مستوى ( (α =0.05في تقويم برامج التربية

طالبا وطالبة من جامعة اإلسراء الخاصة وذلك في الفصل الدراسي

العممية إلعداد معمم التعميم األساسي بكميات التربية في قطاع غزة

األول ( ،)2007/2008تم تطوير استبانة تحتوي عمى ()26

تعزى لمتغير الجنس في جميع المجاالت والدرجة الكمية .كما

سؤاال مكونة من الصعوبات في خمسة مجاالت :المدرسة

أظيرت النتائج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

المتعاونة ،وبرنامج التربية العممية ،والطمب المعمم ،والمعمم

) (α =0.05في تقويم برامج التربية العممية إلعداد معمم التعميم

المتعاون ،والمشرف األكاديمي .أظيرت نتائج الدراسة أن أىم

األساسي بكميات التربية في قطاع غزة تعزى لمتغير نوع الجامعة

الصعوبات التي تواجو الطمبة المعممين ىما عمى الترتيب ازدحام

في جميع المجاالت والدرجة الكمية لصالح جامعة األزىر.

الصفوف الدراسية ،زيادة العبء الدراسي عمى الطالب المعمم في

كما أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

أثناء برنامج التربية العممية في مجال المدارس المتعاونة عن

عند مستوى )  (α =0.05في تقويم برامج التربية العممية إلعداد

مناطق سكن الطمبة المعممين .كما أظيرت النتائج وجود فروق

معمم التعميم األساسي بكميات التربية في قطاع غزة تعزى لمتغير

ذات داللة إحصائية بين متوسطات صعوبات التربية العممية تعزى

الجنس في جميع المجاالت والدرجة الكمية.

لنوع الجامعة ولصالح الجامعات األخرى .كما أظيرت عدم وجود
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فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات العممية تعزى لمجنس

أظيرت النتائج أن تقديرات الطمبة المعممين عمى استبانة تقويم

والتخصص.

البرنامج في مستوى التقدير العالي ،مع وجود بعض نقاط الضعف

وفي دراسة أجراىا أبو شندي ،أبو شعيرة ،غباري [ ]9ىدفت

التي توزعت عمى محاور االستبانة األربعة ،كما أظيرت النتائج

إلى تقويم برنامج التربية العممية في جامعة الزرقاء الخاصة ،ممثمة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

بالمشرف التربوي ،والمعمم المتعاون ،ومدير المدرسة ،والمدرسة

( )α = 05.0بين متوسطات تقديرات الطمبة المعممين عمى برنامج

المتعاونة ،واجراءات برنامج التربية العممية ،من وجية نظر الطمبة

التربية العممية ،تعزى لمتغيرات الجنس والحالة االجتماعية ،وتبين

المعممين .كما ىدفت إلى تقصي أثر متغيرات جنس الطالب،

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ((α= 05.0

ومنطقة التدريب ،والمعدل التراكمي لمطالب ،وتقويمو لمجاالت

بين تقديرات الطمبة المعممين عمى برنامج التربية العممية وفقا

برنامج التربية العممية.

لمتغيرات الحالة الوظيفية والتخصص واختيار المدرسة ،وأبعاد
االستبانة.

تكونت عينة الدراسة من ( )٦٦طالبا وطالبة تم اختيارىم
بالطريقة القصدية .وكانت أداة الدراسة المستخدمة استبانة تكونت

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تنظيم برنامج التربية العممية

من ( )٥٦فقرة تم التحقق من صدقيا وثباتيا .أظيرت النتائج أن

بما ينسجم ومتطمبات العصر ،وخصوصيات المجتمع الفمسطيني،

تقويم الطمبة لمجاالت برنامج التربية العممية كان عمى النحو

مع ضرورة توفير دليل خاص بالتربية العممية لكل من :المشرف،

التالي :احت ّل مجال تقويم مشرف التربية العممية المرتبة األولى،

والطالب ،ومدير المدرسة ،والمعمم المتعاون ،مع التأكيد عمى

فالمعمم المتعاون ،ثم إجراءات برنامج التربية العممية ،فالمدرسة

ضرورة تكامل أدوار جميع أصحاب العالقة بالبرنامج وفق معايير

أخير مدير المدرسة المتعاونة .كما أظيرت النتائج عدم
المتعاونة ،و ًا

محددة ومضبوطة من قبل جميع األطراف .
كما اجرى أبو دقة والمولو [ ]11دراسة ىدفت إلى تقويم

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقويم الطمبة /المعممين

لبرنامج التربية العممية ،تعزى إلى جنس الطالب /المعمم والمعدل

برنامج إعداد المعمم في كمية التربية من وجيو نظر الخريجات،

التراكمي ككل عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05أما بالنسبة لمنطقة

تكونت عينة الدراسة من ( )90طالبة من الخريجات في

التدريب فقد أظيرت الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية في تقويم

التخصصات المختمفة اختيرت بالطريقة العشوائية ،طبقت أداة

الطمبة لمجال مدير المدرسة المتعاونة ،ولم يكن ليا تأثير في باقي

الدراسة عمى العينة .استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،

المجاالت.

تم استخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي في المعالجة

أما دراسة شاىين [ ]10ىدفت إلى تقويم برنامج التربية العممية

اإلحصائية .أظيرت نتائج الدراسة أىمية المساقات العممية

في جامعة القدس المفتوحة من وجية نظر الطمبة المعممين ،تكونت

والتطبيقية مقارنة بالمواد النظرية ،كما أظيرت رضا الطالبات عن

ائيا وفق
عينة الدراسة من  389طالبا معمما ،تم اختيارىم عشو ً

المدرسين وبرنامج الكمية ،كما أن البرنامج لو قدرة واضحة في

التوزيع الطبقي من مجتمع البحث ،وتم تحميل البيانات باستخدام

تنمية االتجاىات االيجابية والميارات الالزمة لممارسة مينة

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار ت واختبار

التدريس ،كما وأظيرت حاجة الطالبات لمميارات التكنولوجية

تحميل التباين األحادي ،واجراء المقارنات البعدية بين المتوسطات

والحاسوبية ،كما أوضحت النتائج أن برنامج التربية العممية ينمى

باستخدام اختبار توكي ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،

بعض الميارات التدريسية مع اقتراح زيادة فترة التدريب الميداني.
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التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة ،وأوصت الدراسة باالىتمام

وتحميل التباين األحادي ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،

بالتطبيقات العممية والميارات التقنية والمينية وضرورة استمرار

وكانت أبرز نتائج الدراسة النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

مراجعة وتقويم برنامج إعداد المعممين لتمبية احتياجات المعمم في

بين متوسطات درجات األساتذة والطمبة لصالح الطمبة في محوري

المجتمع الفمسطيني.

التخطيط والتنفيذ ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في محور

وفي دراسة أجراىا المحبوب ومنى [ ]12ىدفت الدراسة إلى

التقويم ،كما أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

تحديد قائمة بالكفاءات المينية الالزمة لمطالب المعممين في

الداللة) (α=0.05بين متوسطات درجات الطمبة وفقاً لمتغير

مختمف تخصصات كمية التربية األساسية .تكونت عينة البحث من

التخصص في محور التنفيذ لصالح التخصصات العممية ،وال توجد

( )217طالبة معممة في تخصصات متعددة في كمية التربية

فروق ذات داللة إحصائية في محوري التخطيط والتقويم ،كما

األساسية ،استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي ،وتمت

أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

المعالجة اإلحصائية باستخدام المتوسط لمنسبة المئوية لتقويم

درجات الطمبة وفقاً لمتغير الجنس في محوري التخطيط والتنفيذ

الطالب المعممين .أظيرت النتائج أن تقييم الطالب المعممين كان

فقط ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في محور التقويم،

أقل من المستوى المستيدف فيما يرتبط بامتالكيم كفاءات تخطيط

وأوصت الدراسة بإعداد دليل شامل لمتربية العممية ،بحيث يستعين

التدريس ،باإلضافة إلى انخفاض كبير في معدل مساىمة برنامج

بو المشرفون والطمبة أثناء تنفيذ برنامج التربية العممية ،عقد ورش

إعداد المعمم في مختمف التخصصات ،في مساعدة الطالب

تدريبية لممعنيين باإلشراف عمى برنامج التربية العممية من أساتذة،

المعممين عمي اكتساب الكفاءات الالزمة لتقييم التعمم من وجية

ومعممين متعاونين ،ومدراء مدارس ،بغرض تحسين أدائيم.

نظرىم ،وأوصت الدراسة بإعادة النظر في برامج إعداد المعمم في

وفي دراسة العياصرة [ ]13ىدفت الدراسة إلى تقويم فاعمية

ضوء المعايير الدولية والقومية إلعداد المعمم ،والعمل عمى تحديد

برنامج التربية العممية في كمية التربية بجامعة السمطان قابوس،

الكفاءات المختمفة المينية والتخصصية والثقافية لكل تخصص

وفي كميات التربية لممعممين والمعممات ،من وجية نظر الطمبة

عمى حدة ،وجعميا منطمقات لتطوير برنامج اإلعداد ،واتاحة

معممي التربية اإلسالمية ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي

الفرصة لمطالب المعممين لمتابعة وممارسة الميارات المرتبطة بتمك

التحميمي .تكونت عينة الدراسة من الطمبة المعممين المتخصصين

الكفاءات ،خالل عمميات التدريس.

في التربية اإلسالمية الذين يدرسون في كمية التربية بجامعة

وفي دراسة المجاالني المذكورة في دراسة الفقعاوي ] [6ىدفت

السمطان قابوس في الفصل الثامن لمعام الدراسي ،وعددىم ()42

الدراسة الحالية إلى وصف الواقع الحالي لبرنامج التربية العممية

طالباً وطالبة ،وقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية لإلجابة

المعمول بو حالياً في كمية التربية -جامعة صنعاء .تكونت عينة

عن أسئمتيا :المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار

الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس المعنيين باإلشراف عمى التربية

"ت" ،وأظيرت النتائج أن برنامج التربية العممية حصل عمى درجة

العممية بأقسام الكمية ،البالغ عددىم ( )66عضو ىيئة تدريس،

فاعمية متوسطة من وجية نظر الطمبة معممي التربية اإلسالمية في

وعينة من طمبة السنة الرابعة في جميع أقسام الكمية الذين طبقوا

كل من الجامعة والكميات .وأوصت الدراسة بزيادة االىتمام باإلعداد

البرنامج الحالي البالغ عددىم ( )579طالباً وطالبة ،وتم استخدام

التربوي من برنامج التربية العممية ،وبالخبرات التربوية الميدانية،

اختبار "ت" وتمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج )،(spss

وزيادة المتابعة من المشرفين ،والمعممين المتعاونين ،أمالً بوصول
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 .4الطريقة واإلجراءات

ممارسة مينتو ،والقيام بمتطمباتيا بكفاية واقتدار .وىو ما تطمح

أ .مجتمع الدراسة

الفعالة .وفي دراسة حماد ] [14التي
إليو برامج إعداد المعممين َ

تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة التربية العممية الذين

ىدفت إلى التعرف عمى واقع التربية العممية في مناطق جامعة

يدرسون في برنامج الدبموم الميني في جامعة العين لمعموم

القدس المفتوحة بمحافظات غزة ،وتقديم تصور مقترح لتطوير

والتكنولوجيا .وعددىم ( )185طالبا وطالبة.

التربية العممية ،ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد استبانة وزعت

ب .عينة الدراسة

عمى عينة الدراسة المكونة من ( )134طالب وطالبة مسجمين في

بمغ عدد أفراد العينة ( )160طالبا وطالبة مسجمين في برنامج

مساق التربية العممية لمفصل الدراسي األول ،2003-2002

التربية العممية ،في برنامج الدبموم الميني ،موزعين عمى 40

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،ولإلجابة عمى أسئمة

مدرسة.

الدراسة ،تم إجراء التحميل اإلحصائي استخدم الباحث الوسط

والجدول ( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا.

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي .أظيرت النتائج أن

الجدول 1

محور المشرف األكاديمي احتل المرتبة األولى في استجابات

توزيع أفراد العينة

المفحوصين ،بينما احتل المحور المتعمق بمدرسة التدريب المرتبة
السابعة ،وأوصت الدراسة بإضافة مساق جديد لتدريس التربية

عدد أفراد العينة

العممية باستخدام التدريس المصغر كخطوة إيجابية تزيد من فاعمية

ج .أدوات الدراسة

العممية ويكون متزامنا معيا ،ووضع تصور مقترح لتطوير برنامج

إناث

ذكور

104

7

المجموع
111

قام الباحثان بتطوير أداة لقياس رأي الطمبة ،ولمتحقق من

التربية العممية في جامعة القدس المفتوحة.

مشكمة البحث وصحة الفرضيات وىي استبانة مكونة من  46سؤال
يقيم الطالب كل سؤال باختيار إجابو واحده من
من نوع حيث ً
 5 -1حيث  1تعني أبداً 5...تعني دائماً.

1
ابدا

2

3

نادرا

4

احيانا

كل مجموعة من األسئمة تمثل محور من محاور الدراسة وىي

غالبا

5
دائما

يتكون المقياس من  46فقرة .ىذا وقد وضعت الدرجة عن كل
فقرة وفق ًا ألربعة مستويات كما يمي:

أربعة محاور:

 ٤لمفقرة التي تنطبق دائماً 3 ،لمفقرة التي تنطبق غالبا2 ،

المحور األول :يتعمق بتنمية شخصية الطالب.
المحور الثاني :يتعمق بدور المشرف األكاديمي.

لمفقرة التي تنطبق أحياناً 1 ،لمفقرة التي تنطبق ناد اًر لمفقرة التي ال

المحور الرابع :يتعمق بدور مدير المدرسة.

المرتبطة بكل بعد.

تنطبق ،ويوضح الجدول  2األبعاد الرئيسية لممقياس وأرقام الفقرات

المحور الثالث :يتعمق بدور المعمم المتعاون.
المحور الخامس :يتعمق بالصعوبات التي تواجو الطالب.
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جدول 2
األبعاد الرئيسة لممقياس وأرقام الفقرات المرتبطة بكل بعد.
الرقم
.1
.2

عدد الفقرات

األبعاد

3

تنمية شخصية الطالب

مراحل التربية العممية

أرقام الفقرات

3 ،2 ،1

4

4،5،6،7

.3

دور المشرف االكاديمي

12

. 33 ،20 ،19 ،18 ، 15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ، 8

.4

دور المعمم المتعاون

14

. 36 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،17 ،16

.5

دور مدير المدرسة

3

. 35،37 ،34

.6

الصعوبات التي تواجه الطالب

8

46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38

د .صدق األداة
قام الباحثان بعرض األداة عمى ستة محكمين في مجال العموم

و .منهجية الدراسة

التربوية وطمب الييم تحديد مدى شمولية األداة لمجاالت الدراسة

اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي المالئم ليا،

لدى الطمبة .وتم التعديل عمى الفقرات التي طمب المحكمون تعديميا

بوصف الظاىرة كما ىي ،وذلك من خالل رصد وتحميل واقع

لتصبح في صورتيا النيائية.

المشكمة البحثية المطروحة.

ه .ثبات األداة

ي .إجراءات الدراسة

تم التحقق من ثبات أبعاد السمات السبعة لممقياس باستخدام

اتبعت اإلجراءات التالية لتنفيذ الدراسة:

معادلة كرونباخ (الفا) لالتساق الداخمي ،من خالل تطبيق األداة

 تم تحديد مجتمع الدراسة الذي شمل جميع طمبة جامعة
العين العموم والتكنولوجيا.

عمى ( )30طالبا وطالبة من مجتمع الدراسة ،ومن خارج عينتيا،
ثم التأكد من االتساق الداخمي لفقرات المقياس باستخدام معادلة

 تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية.

كرونباخ الفا ،وبالنسبة لقيم معامالت الثبات لألبعاد الستة لممقياس

 تم توزيع المقياس عمى أفراد عينة الدراسة.

فكانت كما ىي موضحة في الجدول رقم . ٣

 تم تفريغ االستجابات وتحميل البيانات واستخراج النتائج.

جدول 3

 .5النتائج
السؤال األول :ما ىي درجة أىمية المعمم المتعاون والمشرف

قيم معامالت الثبات ألبعاد المقياس

األكاديمي ومدير المدرسة في برنامج التربية العممية من وجية نظر

البعد

قيمة معامل الثبات

تنمية شخصية الطالب

%83

مراحل التربية العممية

%79

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب النسب المئوية ويبين

دور المشرف األكاديمي

%88

الجدول رقم ( )4النسب المئوية لمعرفة درجة أىمية دور كل من

دور المعمم المتعاون

%78

المعمم المتعاون والمشرف األكاديمي ومدير المدرسة أظيرت النتائج

دور مدير المدرسة

%81

كما نالحظ عند دمج اإلجابتين دائماً وغالباً يتضح لنا أىمية

الصعوبات التي تواجه الطالب

%77

أن
المشرف األكاديمي واألثر الكبير الذي يمثمو في التربية العممية ً

الطمبة المتدربين؟
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المشرف األكاديمي غالباً ما يمعب دور أساسي ،حيث أشار بذلك

التوالي بأن ىاتين المرحمتين تعمالن دائماً في تحسين الكفاءة

 % 87من الطالب ،ثم يمي ذلك المعمم المتعاون بنسبة % 69

الفعمية لمتدريس .كما اتضح من تقييم الطالب أن مرحمة التعميم

أن
من الطالب ،بالمقارنة مع  %45من الطالب الذين أشاروا إلى ً

المصغر تساىم بدور أقل من مراحل المشاىدة ،التدريس الفعمي

مدير المدرسة لديو أثر كبير في برنامج التربية العممية ،يتضح مما

والمشاىدة والنقد ،التدريس الكامل .ويوضح الشكل  2النتائج

سبق أن دور مدير المدرسة في برامج التربية العممية ليس بدرجة

السابقة.

أىمية المشرف األكاديمي والمعمم المتعاون.

جدول 5
رأي الطمبة حول مراحل التطبيق في التربية العممية

جدول 4
النسب المئوية التي تبين درجة أهمية دور المشرف

المرحمة
التعميم المصغر

األكاديمي والمعمم المتعاون ومدير المدرسة
دائماً

غالبا

أحيانا

نادرا

أبداً

المشرف األكاديمي

%41

%46

%9

%3

%1

المعمم المتعاون

%10

%59

%29

%3

%0

مدير المدرسة

%5

%40

%40

%13

%3

المشاهدة

التدريس الفعمي والمشاهدة
التدريس الكامل

دائما
غالبا
100%

احيانا

80%

نادرا

غالبا

60%

ابدا

احيانا

40%

نادرا

20%

ابدا

0%

دائما

المشرف
االكاديمي

المعلم
المتعاون

دائما

نادرا

أبدا

أحيانا

غالبا
%59

%31

%6

%3

%1

%70

%20

%9

%1

%0

%81

%14

%5

%0

%0

%77

%17

%6

%0

%0

100%
80%
60%
40%
20%
0%
ساعدتني
مرحلة التعليم
المصغر

ساعدتني
مرحلة
المشاهدة

ساعدتني
مرحلة
التدريس
الفعلي
والمشاهدة
والنقد

ساعدتني
مرحلة
التدريس
الكامل

الشكل( )2رأي الطالب في مراحل (مكونات) برنامج التربية

مدير
المدرسة

العممية
السؤال الثالث:

الشكل ( )1النسب المئوية التي تبين مستوى أهمية دور المشرف

هل هناك دور لبرنامج التربية العممية في تنمية شخصية

األكاديمي والمعمم المتعاون ومدير المدرسة من وجهة نظر الطمبة

الطالب من وجهة نظر الطمبة؟

السؤال الثاني:

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب النسب المئوية وأظيرت

ما ىو رأي الطمب في مراحل التطبيق في برنامج التربية

النتائج المبينة في الجدول  6ما يمي:

العممية؟

_ أ ًكد  %77من الطالب أن التربية العممية دائماً تساعد في

نالحظ من الجدول رقم ( )5أن مرحمة التدريس الفعمي

تكوين مفاىيم جديدة.

والمشاىدة والنقد ومرحمة التدريس الكامل حظيت بأعمى تقدير من
وجية نظر الطالب حيث أكد  %81و %77من الطالب عمي
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_ يرى  % 60من الطالب أن التدريب الفعمي دائماً ما يساعد
في اكتساب سمات شخصية جديدة.

كما صرح معظم الطالب بنسبة  % 67بذلك.

جدول 6
دور برنامج التربية العممية في تنمية شخصية الطالب
دائما

غالبا

أحيانا

ناد ار

أبدا

تكوين مفاىيم جديدة

%77

%22

%1

%0

%0

تكوين عالقات شخصية

%67

%20

%11

%2

%0

اكتساب سمات شخصية جديدة

%60

%30

%9

%1

%0

السؤال الرابع:
ما أهم الصعوبات التي تواجه طمبة التربية العممية؟

86%
61%

55%
44%

مظهر المتدرب
وشخصيته له
دور في إثبات
ذاته .

42%

42%

عدم امتالك لم يتم تم اختيار
هناك فرق بين كنت متخوفا من التدريب غير
المدرسة بشكل
المهارات
المعلومات مواجهة الطالب كاف إلكساب
الطالب مهارات التدريسية من بتناسب مع
النظرية
حيث التخطيط موقع سكني
معينة
ومتطلبات
والتنفيذ
التدريب
والتقويم.
الميداني .

42%

تعتبر مدة
التدريب(من
حيث الفترة
الزمنية) غير
كافية

41%

34%

صعوبة
عدم تقبل طلبة
الصف للمتدرب الحصول على
موافقة مدير
.
المدرسة

يوضح الرسم أعاله يبين لنا أىم الصعوبات التي تواجو

لمطالب المعمم لبقية الطمبة في قاعة الدراسة بنسبة  ،%55أما بقية

الطالب في برنامج التربية العممية وكما ىو واضح من الرسم أن

الصعوبات ال تمثل مشكمة ذات بعد بالنسبة لمعظم الطالب ،يمكن

مظير المتدرب وشخصيتو والدور الذي تمعبو في إثبات ذاتو تمثل

أن تعزى ىذه النتائج إلى أن مظير المتدرب بشكل عام يعطي

في المتوسط أىم الصعوبات حيث أشار  %86من الطالب لذلك،

انطباعا عنو لموىمة األولى من الصعب تغييرىا ،اختمفت نتائج ىذه

أيضا الفروقات بين المعمومات النظرية ومتطمبات التدريب الميداني

الدراسة مع دراسة الخريشة ورفاقو في أن بعد المدرسة التي يتم

جاءت في المركز الثاني بنسبة  .%61المشكمة أو الصعوبة

فييا التدريب يمثل صعوبة بالنسبة لمطمبة حيث احتمت ىذه

الثالثة التي تواجو معظم الطالب تتمثل في المواجية الفعمية
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الصعوبة المركز الثالث من ناحية الصعوبات التي تواجو الطالب

عمى تنمية األداء التدريسي واالتجاه نحو المينة لدى

في ىذه الدراسة.

الطالب/المعممين شعبة المغة العربية في كميات التربية

بالجامعات المصرية .المؤتمر العربي السادس(الدولي الثالث)

المراجع

تطوير برامج التعميم العالي النوعي في مصر والوطن العربي

المراجع العربية

في ضوء متطمبات عصر المعرفة ،ص 336-297

] [1أبو جحجوح ،يحيى وحمدان ،محمد (2006).تصور مقترح

] [8الخريشا ،سعود والشرعة ،ممدوح والنعيمي ،عز الدين (2010).
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Abstract
The present study aimed to evaluate the form field in the form of education, professional
diploma and find out whether there are differences in the degree of statistical significance
the importance of the role of the academic supervisor and the cooperating teacher and
headmaster of school. The sample of the study consisted of (160) students from students
enrolled in professional diploma program, selected in a random manner. To achieve the
objective of the study was the use of scale (survey, questionnaire for students), was
prepared by researchers Student Survey questionnaire included trainees (46) items
distributed (5) dimensions include the role of the academic supervisor, the cooperating
teacher, school administrator as well as the development of student's personality and
difficulties. The measure of sincerity and reliability commensurate with the nature of this
study. Averages, Percentages were calculated ,The results of the study pointed to the
importance of the academic supervisor and the significant impact on practical education by
87% of students, followed by the cooperating teacher by 69% of the students, compared
with 45% of students who reported to the Director of the school has a significant impact on
practical education program, The results also indicated that the phase of actual teaching,
and teaching the full stage and received the highest rating from the point of view of
students, the results also showed that the education process in a new personal relationships,
the results also showed that the major difficulties facing students in the practical education
program the intern and his personality, appearance , Also, The differences between the
theoretical and actual student teacher confrontation for the rest of the students in the
classroom.
Keywords: professional diploma program, practical education, students of practical
education , Al Ain University.
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