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دراسة مشكبلت الطمبة المعممين في التربية الميدانية )تخصص العموم( من وجية نظر 
 المعممين المتعاونين في مدينة تبوك

 د. عطااهلل بن عوده فراج العطوي                                  
 أستاذ المناىج وطرق تدريس العموم المساعد بجامعة تبوك                          

 ستخمصالم
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى المشكالت التي تواجو الطمبة المعممين في التدريب    

الميداني )تخصص العموم( في مدينة تبوك من وجية نظر المعممين المتعاونين، وقد تكونت 
( معمًما ومعممة من المتعاونين في مدراس مدينة تبوك، وقد استعانت 37عينة الدراسة من )

ة بالمنيج التتابعي التفسيري بوصفو أحد أساليب المنيج المختمط؛ وذلك لموصول إلى الدراس
فيم أشمل حول النتائج التي توصمت إلييا الدراسة في الجانب الكمي. في ىذا الصدد قام 

( عبارة موزعة عمى المشكالت التدريسية، والمشكالت 44الباحث بإعداد استبانة تكونت من )
تائج إلى إجماع المعممين المتعاونين عمى أن الطمبة المعممين يواجيون الصفية، وخمصت الن

مشكالت في التدريب الميداني بدرجة عالية. ومن ثم؛ تم تصميم أداة مقابمة شبو مقننة موجية 
لمعممي العموم المتعاونين؛ بيدف الحصول عمى حمول مقترحة لمشكالت الطمبة المعممين في 

ية أخرى تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معممي التربية الميدانية. ومن ج
العموم المتعاونين حيال مشكالت الطمبة المعممين تبًعا لمتغير الجنس، والتخصص، والمرحمة 

 التعميمية. وقد قدمت الدراسة بعض التوصيات بناًء عمى ذلك.
 المعممون المتعاونون. مشكالت التربية الميدانية، الطمبة المعممون، الكممات المفتاحية:
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Studying the problems of student teachers in Practical 

Education(majoring in science) from the viewpoint of cooperating 

teachers in Tabuk City 

Abstract 

The aim of the study is to identify the problems encountered by 

student teachers in the field training (specialization of science) in 

Tabuk city from the viewpoint of cooperative teachers. The study 

sample consisted of (73) male and female cooperative science teachers 

at Tabuk city. The methodology utilized an explanatory sequential 

design, a type of mixed method, to gain a comprehensive 

understanding of the findings obtained by the quantitative tool. The 

researcher prepared a questionnaire that was focused on (44) key areas 

of teaching and classroom problems. The results showed an agreement 

among participants that science student teachers can highly encounter 

the problems arising in the field training. Therefore, a semi-structured 

interview tool was developed to ask cooperative science teachers to 

provide some solutions that may help overcome the problems 

encountered by the student- teachers. The results also showed that there 

were no statistically significant differences among the cooperative 

science teachers towards the problems that encountered student- 

teachers according to gender, specialization, and the educational stage. 

The study reached a number of recommendations depending on its 

findings.  

Keywords: practicum problems, Student-Teachers, Cooperative 

Teachers. 
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 المقدمة
الحالي في جميع مجاالت الحياة؛ حيث لمتطور العممي والتكنولوجي أثر كبير في عصرنا      

أسيم ىذا التقدم في تغير شامل في متطمبات المجتمع وحاجات أفراده، وسعت دول العالم إلى 
مسايرة ىذا التطور واالستجابة لمتطمباتو الجديدة، كما أسيم التقدم العممي والتكنولوجي اليائل 

جاراة متطمبات التغير والتطوير، والتعاطي وتداعياتو في زيادة إدراك قادة التعميم إلى ضرورة م
مع المستجدات الحضارية باالطالع عمى تجارب األمم والشعوب التي سمكت طريقيا نحو 
الرقي والتقدم، والذي أدى إلى وجود اىتمام بالغ ورغبة حقيقية في تطوير المنظومة التعميمية 

 (. 5102ي، بيدف الوصول ألفضل جودة ممكنة لمخرجات ىذه المنظومة )عم
وتمعب التربية دوًرا أساسًيا في حياة األفراد والمجتمعات، وذلك بسبب مساىمتيا في 
عدادىم عمى أسس صحيحة  إعداد األفراد لمواجية التغيرات التي تكاد تعصف بيم، وا 
وراسخة، وبذلك يصبح الفرد قادًرا عمى ممارسة ميامو المختمفة والتكيف مع التغيرات الثقافية 

رية في جميع مجاالت الحياة، وتتكون لديو القدرة عمى قيادة تمك التطورات )دحو والحضا
 (.5103وعبدالقادر، 

في أي نظام تربوي يمعب المعمم دوًرا أساسًيا وميًما لما يقوم بو من تأثير كبير في 
 نوعية ومستوى التعميم؛ حيث إن مدى تحقيق األىداف التربوية ومستويات األداء لدى التالميذ
يحددىا مستوى المعمم، وبالتالي كان لزاًما عمى الدول والمجتمعات أن ُتولي المعمم كل 

(. وقد جاء 5100االىتمام والرعاية وأن تتيح لو فرص النمو الميني المستمر )بركات وحسن، 
" داعًما لمسيرة التعميم وذلك لبناء جيل واعي قادر عمى اتخاذ 5171إعالن "رؤية السعودية 

ت المناسبة وتحمل المسؤولية مستقباًل، وبالتالي البد من توفير بيئة مناسبة يتم من القرارا
خالليا تقديم التعميم لمجميع في ضوء سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية، وتشجيع 
اإلبداع واالبتكار، ورفع جودة البحث العممي، واالرتقاء بقدرات وميارات منسوبي التعميم 

 (. 5103لعمودي، )عرفات وا
وبما أن المعمم أحد العناصر الميمة في العممية التعميمية، ومحور أساس في أي 
عممية تطوير أو تغيير وىو الشخص الذي يقوم بدفع التالميذ إلى المشاركة اإليجابية من 
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 خالل تنظيم المواقف التربوية المختمفة، فإن ذلك يتطمب معمًما متمكًنا من الكفايات المينية
الالزمة لمقيام بميامو وأدواره المتعددة بدرجة عالية من الكفاءة في ظل المتغيرات والمؤثرات 

 (. 5102؛ الشيوبي وارحيم، 5107؛ الغيشان والعبادي، 5115المستمرة )لطف اهلل وعطية، 
فالمعممون الذين سيتم تعيينيم البد أن يكونوا مدربين جيًدا قبل الخدمة، ليس من 

م النظري فقط، بل من خالل التدريب العممي، حيث تتطمب مينة التدريس عمميات خالل التعمي
يتم من خالليا إكساب الطالب المعمم المعارف النظرية في شتى الجوانب المرتبطة بالتعميمـ، 
وفي نفس الوقت يتم ربط ىذه المعارف بالميارات التطبيقية الالزمة لممارسة ما يتعممو )أبو 

 . )؛ 5103الويسي،  ؛ الزعبي،Surucu Unal, Yildirim, 2017 ؛5113ريا، 
وتعتبر التربية الميدانية األساس في برامج إعداد المعمم من خالل إتاحة الفرصة 
لمطالب المعمم لمتطبيق العممي لما تعممو في الجامعة من مقررات، ومعارف في مجاالت: 

دارة الصف، وطرائق التدريس وأس اليبيا، مما يوفر لو فرصة جيدة التربية، وعمم النفس وا 
لتكامل المعرفة األكاديمية في مجال تخصصو، والمعرفة التربوية المينية، وتعد الخبرة 
التدريسية األولى التي يتخمص من خالليا من رىبة التدريس، ويقوم بتصحيح أخطائو، والسؤال 

قبمية، وتعطيو تصوًرا عند الحاجة إلى ذلك دون حرج؛ وبالتالي تييئتو نفسيا لمينتو المست
 ,Anne & Richelle؛ 5114واضًحا بقدرتو عمى القيام بيذه المينة من عدمو )يونس، 

 (.5103المالكي،  ؛2014
( إلى أن التربية الميدانية تساعد الطالب المعمم عمى 5113ويشير عطية والياشمي) 

ث يتعرف الطالب المعمم اكتساب الميارات والكفايات األساسية الالزمة في مينة التدريس، حي
فييا عمى العناصر األساسية لمموقف التعميمي، وجميع ما يتعمق بالبيئة التعميمية؛ لذا فإن 
برامج إعداد المعمم بدون التربية الميدانية تعتبر برامج نظرية فقط وليست ممارسات تطبيقية؛ 

دوى، وبالتالي تعتبر التربية وبالتالي تنعدم الفائدة المرجوة منيا وتتحول إلى برامج عديمة الج
؛ 5101الميدانية العنصر األساس واألىم في برامج إعداد المعمم )الخريشا، الشرعة، النعيمي،

(، كما تعد التربية الميدانية خالصة برامج إعداد المعمم والمنتج النيائي ليا؛ 5102عبدالفتاح، 
مى ما يمارسو الطالب من تييئة ألن نجاح كميات التربية في إعداد الطالب المعمم يتوقف ع
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وتدريب داخل المدرسة، فيمكن قياس ما اكتسبو الطالب المعمم في كميات التربية من ميارات 
في اإلعداد العممي والميني والميارات التدريسية أثناء ممارستو لمتدريب الميداني في المدرسة 

 (. 5103)الشريف، 
لتربوية لدى المعممين تنشأ بسبب عدم وقد أجمع جلُّ المربين عمى أن المشكالت ا

تأىيميم تأىياًل سميًما؛ فالمعمم المتمكن والذي تم تدريبو تدريًبا جيًدا يستطيع حل المشكالت 
التي تواجيو. وبرنامج التربية العممية الناجح ىو الذي يساعد الطمبة المعممين عمى امتالك 

سة مينة التعميم بدرجة كبيرة من الفاعمية الكفايات التعميمية األساسية، التي تمكنو من ممار 
 (. Ingvarson et al., 2014والكفاءة )

ونظًرا ألىمية التربية الميدانية فقد أولت كمية التربية واآلداب بجامعة تبوك اىتماًما 
كبيًرا بيذا األمر، حيث جعمتو مقرًرا إجبارًيا في برنامج الدبموم العام في التربية الذي مدتو 

( 03ساعة في الفصل الدراسي األول، و) 50راسًيا كاماًل، حيث يدرس الطالب المعمم عاًما د
( ساعات مقرر التربية الميدانية يمارس 2ساعة في الفصل الدراسي الثاني، التربوي منيا )

فييا الطالب جميع ما تعممو من نظريات وأساليب تدريس في الميدان التربوي. ويتطمب مقرر 
( أيام فقط في 7ة من الطمبة المعممين أن يداوموا في المدرسة المتعاونة )التربية الميداني

 :أسبوًعا موزعة عمى المراحل التالية 02األسبوع؛ كونو يدرس بعض المواد في الكمية لمدة 
( مرحمة التطبيق الجزئي 5( مرحمة المشاىدة الصفية العامة والتخصصية )أسبوعان(، )0)

 التطبيق الكمي )أحد عشر أسبوًعا(.  ( مرحمة7)ثالثة أسابيع(، )
وألن التدريب الميداني أولى خطوات الطمبة المعممين في ممارسة التدريس، أمر 
طبيعي أن تواجييم مجموعة من المشكالت والمعوقات، وتتراوح ىذه المشكالت بين البسيطة 

قائمين عمى التي يمكنيم تجاوزىا بقميل من المساعدة، ومشكالت معقدة تحتاج استشارة ال
التدريب الميداني واىتماًما أكبر منيم، وبالتالي البد من التعرف عمى نوع وحجم وأىمية ىذه 
المشكالت وتحديدىا بشكل جيد؛ لكي يتم التعديل ووضع الحمول الممكنة، بحيث يتم التغيير 

ا عمى واإلصالح والتطوير في جميع جوانب التدريب الميداني، وىذه التعديالت تنعكس إيجابً 
(. وأكدت العديد من الدراسات كدراسة مصمح 5103أداء ومستويات الطمبة المعممين )شقورة، 
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(، و خزاعمة والحايك 5102(، والشيوبي وارحيم )5102(، و الرويمي والنبراوي )5107)
( أىمية مراجعة وتقييم برامج إعداد المعممين، وتحديد المشكالت التي يواجييا الطمبة 5102)

ون؛ لمتأكد من كونيا برامج عصرية تقدم لمخبرات الالزمة، حيث تعتبر الدراسات التي المعمم
(، ومن ىنا Smith,2000تتناول مشكالت الطمبة المعممين تحذيرية، وذات أىمية كبيرة )

جاءت ىذه الدراسة لتكشف النقاب عن أىم المشكالت التي يواجييا الطمبة المعممون في 
 العموم المتعاونين في مدينة تبوك؛ أماًل في حميا.عة تبوك من وجية نظر معممي التربية الميدانية بجام

 مشكمة الدراسة
عمى الرغم من أىمية التربية الميدانية لمطالب، ودورىا الجوىري في إكساب الطالب 
المعمم الميارات التدريسية، والتكيف مع المرحمة القادمة لو في مستقبمو الميني، إال أن ىناك 

ت تواجييم خالل فترة التدريب، مما قد يعيق استفادتيم منيا، وقد الحظ الباحث من مشكال
خالل خبرتو ومتابعتو في التدريس واإلشراف عمى طالب التربية الميدانية )تخصص العموم( 
في جامعة تبوك ورود العديد من الشكاوى التي يطرحيا المعممون المتعاونون ذات الصمة 

والصفية التي يالحظونيا لدى الطمبة المعممين. ويقوم المعممون  بالمشاكل التدريسية،
المتعاونون بدور فعال وميم في تدريب الطمبة المعممين بوصفيم المسئولين المباشرين عن 
التدريب في الميداني الحقيقي داخل الصف، وىم أكثر أطراف التربية الميدانية مالزمة 

ث إنيم عمى معرفة ودراية تامتين بكل ما يحدث داخل ومالحظة وتوجيًيا لمطمبة المعممين، حي
(. وبناء عمى توصيات الدراسات السابقة 5102الفصل من الطمبة المعممين )البيضاني، 

(، بأىمية استقصاء المشكالت التي 5102(، والرويمي والنبراوي )5107كدراسة مصمح )
بقة التي تناولت المشكالت التي تواجو تواجو طمبة التربية الميدانية، ونظًرا لقمة الدراسات السا

الطمبة المعممين في التربية الميدانية )تخصص العموم( في الوطن العربي بشكل عام، وفي 
المممكة العربية السعودية بشكل خاص؛ فقد حاولت ىذه الدراسة التعرف عمى المشكالت 

نية )تخصص عموم( من وجية الصفية والتدريسية التي تواجو الطمبة المعممين في التربية الميدا
 نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك، وذلك باإلجابة عن األسئمة اآلتية:
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ما مشكالت الطمبة المعممين في تخصص العموم خالل التربية الميدانية من وجية نظر  .0
 معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك؟ ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة اآلتية:

لمشكالت التدريسية التي تواجو الطمبة المعممين في تخصص العموم خالل التربية ما ا - أ
 الميدانية من وجية نظر معممي/معممات العموم المتعاونين في مدينة تبوك؟

ما المشكالت الصفية التي تواجو الطمبة المعممين في تخصص العموم خالل التربية  - ب
 المتعاونين في مدينة تبوك؟ الميدانية من وجية نظر معممي/معممات العموم

( في المتوسطات α≤.12ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5
الحسابية الستجابات أفراد العينة حيال مشكالت الطمبة المعممين في تخصص العموم 

 ر الجنس؟العموم المتعاونين في مدينة تبوك تبعًا لمتغيخالل التربية الميدانية من وجية نظر معممي 
( في المتوسطات α≤.12ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .7

الحسابية الستجابات أفراد العينة حيال مشكالت الطمبة المعممين في تخصص العموم 
خالل التربية الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك تبًعا 

 ة؟لمتغير المرحمة التعميمي
( في المتوسطات α≤.12ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

الحسابية الستجابات أفراد العينة حيال مشكالت الطمبة المعممين في تخصص العموم 
خالل التربية الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك تبًعا 

 لمتغير التخصص؟
لمشكالت بدرجة عالية لدى الطمبة المعممين في التربية الميدانية وبعد أن ظيرت ا

)تخصص العموم( من وجية نظر المعممين المتعاونين في مدينة تبوك، قام الباحث بوضع 
 السؤال التالي؛ لمعرفة الحمول المقترحة حيال تمك المشكالت:

 سؤال المقابمة: 
التربية الميدانية )تخصص عموم( من وجية  ما الحمول المقترحة لمشكالت الطمبة المعممين في

 نظرك كمعمم/ ـة متعاون/ ـة؟
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 أىداف الدراسة
 تيدف الدراسة الحالية إلى:

التعرف عمى مشكالت الطمبة المعممين في )تخصص العموم( خالل التربية الميدانية  .0
 من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك.

لمشكالت الطمبة المعممين في التربية الميدانية )تخصص  تقديم بعض الحمول المقترحة .5
 عموم( من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك.

( في α≤.12التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) .7
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حيال مشكالت الطمبة المعممين في 

العموم( خالل التربية الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في  )تخصص
 مدينة تبوك تبًعا لمتغير: )الجنس، المرحمة التعميمية، التخصص(.

 أىمية الدراسة
 تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مما يأتي:

بة في حدود عمم الباحث، توجد ندرة في األبحاث والدراسات التي تناولت مشكالت الطم .0
المعممين في التربية الميدانية )تخصص العموم( من وجية نظر معممي العموم المتعاونين، 

 وفي المممكة العربية السعودية خاصةً.وبيان أسبابيا، ومناقشة حموليا في الوطن العربي عامًة، 
اعتماد ىذه الدراسة عمى استقصاء وجيات نظر معممي العموم المتعاونين، وىم  .5

 ومشكالتيم داخل حجرة الصف. لمطمبة المعممين، واألكثر اطالعا عمى واقعيم الطرف األقرب 
مساعدة القائمين عمى التربية الميدانية في تحديد المشكالت التي ينبغي تجاوزىا  .7

وتطويرىا، وتييئة الظروف لتنفيذ التدريب الميداني لمطمبة المعممين في )تخصص العموم( 
 لة ويسر داخل المممكة.في كافة المراحل التعميمية بسيو 

قد تسيم ىذه الدراسة في التوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد في تزويد القائمين عمى  .4
التربية الميدانية ببعض الحمول والمقترحات التي تعينيم في التغمب عمى المشكالت التي 

ية تواجو الطمبة المعممين في )تخصص العموم(، توافًقا مع الجيود المبذولة في إطار رؤ 
 ، ومتطمبات تطوير المنظومة التعميمية ومخرجاتيا ككل.5171المممكة 
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 حدود الدراسة
 تقتصر الدراسة عمى الحدود األتية:

  الحدود الموضوعية: تتمثل في التعرف عمى مشكالت الطمبة المعممين في )تخصص
 نة تبوك.العموم( خالل التربية الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدي

  ه.0474الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحدود الزمنية: تم تطبيق الدراسة في نياية 
  الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في )مدارس التعميم المتعاونة( بمدينة تبوك في

 المممكة العربية السعودية.
 الدراسة مصطمحات

 تضمنت الدراسة المصطمحات اآلتية:
 لتربية الميدانيةمشكبلت ا 

( بأنيا: "الصعوبات التي تواجو الطالب المعمم أثناء 20، 5103عرفيا المالكي )
 التربية العممية، وىذه الصعوبات تعد عائًقا بينو وبين أىدافو".

ويعرفيا الباحث إجرائًيا بأنيا: "العوائق والصعوبات التدريسية والصفية التي تواجو 
وم( في مدارس التعميم المتعاونة في مدينة تبوك وتؤثر عمى الطمبة المعممين )تخصص العم

 أداءىم التدريسي، ويتم تحديدىا من وجية نظر معممي العموم المتعاونين".
 الطمبة المعممون 

 التربية كمية طالب ( الطالب المعمم بأنو: "543، 5102عرف )الرويمي، والنبراوي، 
 المدرسة في كعضو التدريس كامل؛ لممارسة سيدرا فصل لفترة المدرسة إلى توجييو يتم الذي

 وأنظمتيا". المدرسة لوائح مع ينسجم حتى الموجو إلييا،
لطمبة الذي يدرسون الدبموم التربوي بكمية التربية اويعرفيم الباحث إجرائًيا بأنيم: 

واآلداب )تخصص عموم( بجامعة تبوك، المسجمون في مقرر التربية الميدانية، الذين يتدربون 
عمى ميارات التدريس من خالل التطبيق في إحدى مدارس التدريب المتعاونة التابعة إلدارة 

 ا.التعميم بمدينة تبوك، تحت إشراف المعممين المتعاونين فيو
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 التربية الميدانية 
( بأنيا: "فترة التطبيق العممي 40، 5115عرفيا )أبو شندي، وأبو شعيره، وغباري،

تربوية؛ إلكسابيم الخبرات التربوية، من خالل معايشتيم لمعارف، لمدارسين بكمية العموم ال
وقيم، واتجاىات، وميارات، وتطبيقيا أدائًيا في المدرسة؛ لكسب ميارات تدريسية وفق المراحل 

 التالية: المشاىدة، والمشاركة، والممارسة، والتقويم".
بية واآلداب بجامعة تبوك خبرات تعمم تقدميا كمية التر  ويعرفيا الباحث إجرائًيا بأنيا:

لمطمبة المعممين )تخصص عموم( في فترة زمنية محددة، حيث يتدرب فييا الطالب المعمم عمى 
ميارات التدريس تحت إشراف مباشر من معممي العموم المتعاونين في مدارس التعميم العام 

 .المتعاونة بمدينة تبوك
 المعممون المتعاونون 

عمم المتعاون بأنو: "المعمم المقيم في المدرسة، ( الم20، 5103عرف الماوري )
والمعيَّن في وظيفة مدرس من قبل وزارة التربية والتعميم، والذي يساعد الطالب المعمِّم بإعطائو 
حصًصا من جدولو الخاص؛ بيدف تطوير مياراتو التدريسية، ويطمق عميو المعمِّم المتعاون 

 ناء تدريبة".نسبة لكونو تعاوَن مع الطالب المتدرب أث
عممو العموم المعينون رسمًيا في إحدى مدارس التعميم م ويعرفيم الباحث إجرائًيا بأنيم:

بمدينة تبوك، ولدييم خبرة كافية في التدريس، ومكمفون من مديري المدارس المتعاونة بمساعدة 
يث يقومون الطمبة المعممين )تخصص العموم( عمى التطبيق العممي لمقرر التربية الميدانية، ح

باإلشراف، والمتابعة، والتوجيو، واإلرشاد لمطمبة المعممين أثناء انخراطيم في التدريس تدريجًيا، 
 .كذلك يشاركون في تقويم الطمبة المعممين

 اإلطار النظري:
يتناول اإلطار النظري تعريف التربية الميدانية، وأىميتيا، وأىدافيا، ومبادئيا، كذلك يتناول   

  .بية الميدانية، وىدف كل مرحمة، ومسؤوليات الطالب المعمِّم والمعممِّ المتعاِونمراحل التر 
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 تعريف التربية الميدانية:
تناولت العديد من الدراسات مفيوم التربية الميدانية بمسميات مختمفة. مثل: التربية 

سميات، حسب توجو العممية، أو التربية الميدانية، أو التربية الميدانية العممية، وغيرىا من الم
 الباحثين في تناوليم لدراسة التربية الميدانية.

إذ َتعرَّف التربية الميدانية بأنيا " العممية المنظمة، واليادفة إلى إتاحة الفرصة أمام 
الطالب المعممين؛ لتطبيق المفاىيم، والمبادئ، والنظريات التربوية في مدرسة التدريب 

م الميارات التدريسية التي تتطمبيا طبيعة األدوار المتعددة، الميداني، بما يؤدي إلى إكسابي
(، وىي "موقف يصمم لمتدريب عمى ممارسة مينة 223،5102والمتغيرة لممعمم" )البيضاني،

التعميم في سياق مشابو لمواقع، ويتعمم الطالب المعممون فيو بالممارسة، وىي واقع افتراضي 
لمسؤولية المينية، كما أنيا تقود الطالب المعممين خاٍل نسبًيا من ضغوط العمل، وأخطار ا

 (.Morris, 2011, 55ألن يروا، ويفكروا، ويعمموا" )
وُيعبَّر عنيا كذلك بأنيا "عممية تربوية تيدف إلى إتاحة الفرص لمطمبة المعممين؛ 

قي لتطبيق المفاىيم، والمبادئ، والنظريات التي يتمقونيا بشكل أدائي فعمي في الميدان الحقي
عممية )مدارس التدريب(؛ إلكساب الميارات التدريسية، التي تتطمبيا طبيعة العممية التعميمية الت

المعمم قادًرا عمى ممارستيا بكفاية وفاعمية" )أبو  التربوية بحيث يصبح الطالب
( بأنيا " فـترة من اإلعداد الموجية 052،5112(. كما عرفيا )حماد، 52،5102بكر،

لتطبـيق المـبادئ، والمفاىيم، والنظريات التربوية، تطبيًقا أدائًيا، وعمى  التربية لمدارسين بكميات
نحو سموكي في المـيدان، لكسب الميارات التدريسية، بحيث تشمل ثالث مراحل: المشاىدة، 

 والمشاركة، والممارسة". 
تعممو ويتضح من التعريفات السابقة أىمية التربية الميدانية في سد الفجوة بين ما ي

الطمبة المعممون نظرًيا من معارف ونظريات خالل دراستيم في الكمية، وبين متطمبات الدور 
الرئيس لممعمِّم في الميدان التربوي، من إتقانو لمميارات التدريسية المختمفة، السيما أنيا فترة 

 س المختمفة. تحمل مسؤوليات المعمم الرئيخالية من الضغوطات؛ ألنيا فترة تدريب وممارسة بدون 
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 أىمية التربية الميدانية: 
تعد التربية الميدانية الجانب الجوىري في إعداد الطالب المعمم؛ فمن خالليا يستطيع 
الطمبة المعممون كسر حاجز الرىبة والخوف من الوقوف أمام التالميذ، وكذلك التعرف عمى 

ارسة جميع ما تم تعممو نظرًيا، متطمبات مينة التدريس، كما يستطيع فييا الطمبة المعممون مم
دارة الصف، وغيرىا من الميارات الميمة. وقد أكدت الكثير من  كالميارات التدريسية، وا 
الدراسات مدى أىمية التربية العممية، وتأثيرىا في إعداد وتأىيل الطمبة المعممين؛ إن التربية 

 ( 744،5103ا تظير في: )عسيري، بناء الطمبة المعممين حيث إن أىميتيالميدانية عنصر أساس في 
 إعداد الطمبة المعممين من الناحية الشخصية والمينية. .0
 التدريس. التعميم الناجح، ومتطمبات مينة إكساب الطمبة المعممين فكرة عامة عن خصائص  .5
 تتيح الفرصة لمطمبة المعممين لتطبيق األطر النظرية من خالل مواقف تعممية تعميمية. .7
 مالحظاتيم، والتعاون معيم، واالستماع لتوجيياتيم.رات المعممين المتعاونين َعْبر االستفادة من خب .4
 تتيح الفرصة لمطمبة المعممين لتطبيق ميارات التدريس )التخطيط، والتنفيذ، والتقويم(.  .2
يكتسب الطمبة المعممون ميارات حل المشكالت، واتخاذ القرار من خالل حل المشكالت  .2

 ترة التدريب، واتخاذ القرارات المناسبة حياليا.التي تواجييم أثناء ف
دارة الصف. .3  إكساب الطمبة المعممين ميارة التواصل الفعال وا 
 الوقوف أمام التالميذ من خالل الممارسة.يكسر الطمبة المعممون حاجز الخوف والخجل من  .4
 انية.يكتسب الطمبة المعممون اتجاىات إيجابية نحو مينة التدريس خالل التربية الميد .5

( فأن التربية الميدانية تسيم في تمكين الطمبة المعممين من 5103و كما ذكر عطوة )
تطوير كفاءاتيم ومياراتيم التدريسية التي تعمَّموىا من خالل دراستيم لممقررات المختمفة 
في الكمية، كما تساعدىم في استخدام مجموعة من استراتيجيات التدريس المختمفة التي 

اف الموجودة في خطط الدروس، كذلك تطبيق مبادئ التقويم في تقييم تدريسيم تالئم األىد
 عممية التعميم، وتكسب التربية الميدانية الطمبة المعممين ميارة إدارة الصف.ومستوى تالميذىم؛ لتحسين 
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 :أىداف التربية الميدانية
 (:203، 5104تيدف التربية الميدانية إلى ما يمي )محمد، 

المعممين من الميارات التدريسية الالزمة لمقيام بتنفيذ األنشطة المختمفة  تمكن الطمبة .0
 .داخل القاعة وخارجيا

 .التعرف عمى الدور الذي تقوم بو إدارة المدرسة ومسئولياتيا .5
اكتساب الطمبة المعممين الجوانب المعرفية ألبعاد العممية التدريسية، وقواعد العمل بيا،  .7

عمى محتوى التعمم المقرر عمى الطالب، والوسائل التعميمية، وأدوار المعمم، والتعرف 
 وحقوق المعمم وواجباتو. 

تنمية االتجاىات اإليجابية لمطمبة المعممين نحو مينة التدريس، وتنمية أخالقيات المينة  .4
 وااللتزام بسمات المعمم الناجح في ضوء أخالقيات اإلسالم.

 متنوعة.اإلسيام بفاعمية في األنشطة المدرسية ال .2
 مبادئ التربية الميدانية

ىناك مجموعة من المبادئ التي تستند عمييا التربية الميدانية أبرزىا كما يذكر كٌل من 
(Shoffner, Melanie, 2009, 786:) 

 تكامل الجانب النظري في اإلعداد التربوي مع الجانب العممي. .0
 المشاركة فييا. التركيز عمى وضوح أىداف التربية الميدانية لكافة األطراف .5
 تقويم الطمبة المعممين ىو عممية تعاونية تسيم في تقويم الطالب المعمم وتقويم زمالئو. .7
التربية الميدانية تعتمد أساًسا في نجاحيا عمى التخطيط من جانب جميع المساىمين  .4

 فييا؛ حتى تحقق أىدافيا. 
 لعالقات التعاونية بينيم. ينبغي مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة المعممين، وتطوير ا .2
األخذ في االعتبار أن من أىم مبادئ التربية الميدانية ىو أن تتم في ظروف طبيعية  .2

مشابية لمواقع، بمعنى أن يعيش الطالب المعمم نفس الظروف التي يمر بيا المعمم من 
ة عدد الحصص، وعدد الطالب في الفصل الواحد، باإلضافة إلى القيام باألنشطة المطموب

 من المعمم؛ حتى يستطيع القيام بيذه األعباء في المستقبل.
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( أنو لكي تتم التربية الميدانية بطريقة صحيحة، 51، 5100ويذكر )العاجز وحمس، 
 :وتحقق األىداف المرجوة فإنو البد من معرفة األسس التي تستند إلييا، وىي

 .التربية الميدانية البد أن تتوافر اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لنجاح .0
 .أن يتم مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة المعممين .5
أن يكون ىنالك تعاون دائم بين القائمين عمى تخطيط وتنفيذ برامج التربية الميدانية  .7

 .وبين المشرفين عمييا
 .اعتبار التربية الميدانية جزًءا أساًسا وميما في اإلعداد التربوي لمطمبة المعممين .4
 .المعممين والعاممين في اإلشراف عمييان تكون أىداف التربية الميدانية واضحة لمطمبة البد أ .2
أن يتم اختيار مدارس تدريب متعاونة ومتفيمة لدور التربية الميدانية؛ بحيث تشمل  .2

-جميع الجوانب التربوية التي يمر بيا الطمبة المعممون أثناء فترة التدريب )معرفية
 .وميارية(-وجدانية

 تتم االستفادة من األبحاث والدراسات التربوية المرتبطة بمجال التدريب الميداني.أن  .3
 مراحل التربية الميدانية:

يمر الطمبة المعممون في التربية الميدانية بمجموعة من المراحل تيدف كل مرحمة 
منيا إلى إعدادىم بشكل تدريجي؛ حتى يصموا إلى ممارسة التدريس بصورة فعمية، واختمف 

لباحثون في تحديد عدد ىذه المراحل، وعمى الرغم من ذلك ىناك اتفاق عمى ثالث مراحل ا
 (:20، 5101؛ شاىين،053، 5114أساسية ىي )يونس، 

وفي ىذه المرحمة يقوم الطمبة المعممون بمالحظة المعمم المتعاون،  مرحمة المشاىدة: .0
يث طريقة تعاممو مع والموقف التعميمي من كافة الجوانب، فيقومون بمالحظتو من ح

ولممشرف دور ميم في مرحمة . طالبو، واألساليب والوسائل التي يستخدميا في التدريس
المشاىدة من حيث حضوره مع الطالب المعمم إلى الحصص المخصصة لممشاىدة، 

 .التي وقع فييا المعمم المتعاون، وتوجييو إلى كيفية التغمب عميياومناقشة الطالب حول أىم السمبيات 
وفي ىذه المرحمة يبدأ الطمبة المعممون بالمشاركة في أداء ميمات  مرحمة المشاركة: .5

تعميمية محددة، كميمة التمييد لموضوع الدرس الجديد، أو ضبطيم في موقف محدد، أو 
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المشاركة في األنشطة التعميمية، حيث تكون المشاركة جزئية؛ ألنيا جزء من الموقف 
ب المعمم حاجز الخوف والرىبة من المواجية مع الطالب التعميمي، وىنا يكسر الطال

 لكونو يشترك مع المعمم المتعاون في أداء العديد من الميام التي يقوم بيا.
وفي ىذه المرحمة يقوم الطمبة المعممون بممارسة الموقف التعميمي  مرحمة الممارسة: .7

لكامل، ويتعرف في ىذه بكافة جوانبو؛ حيث تعرف ىذه المرحمة بمرحمة التطبيق العممي ا
المرحمة عمى مواطن الضعف والقوة لديو، وأيًضا تنمي اتجاىاتو نحو مينة التدريس، 

 وتكسبو الكفايات التدريسية الالزمة، كما تعطيو الثقة بالنفس والقدرة عمى اتخاذ القرار.
 مسؤوليات الطالب المعمم والمعمم المتعاون

عمى المعممين المتعاونين والطمبة المعممين ىناك مجموعة من المسؤوليات المترتبة 
 في التربية الميدانية؛ لكي تحقق التربية الميدانية األىداف المرجوة منيا. وىي كما يأتي:

 (:70،5102مسؤوليات الطالب المعمم )أبو بكر، -
 االلتزام بقواعد المدرسة العامة. .0
عممين المتعاونين في جميع التواصل الدائم مع إدارة المدرسة والمشرفين التربويين والم .5

 ما يواجو داخل المدرسة.
دارة المدرسة والمعمم المتعاون. .7  تقبل التوجييات والنقد من مشرف الجامعة وا 
 التزام الطالب بحضور جدول حصص المشاىدة لممعمم المتعاون في تخصصو. .4
 االلتزام بالسموك الحسن بحيث يكون قدوة حسنة لمتالميذ داخل المدرسة. .2
 م بإعداد خطط التدريس اليومي بإشراف المعمم المتعاون والمشرف التربوي.االلتزا .2
 اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق األىداف التدريسية. .3
 المشاركة اإليجابية في األنشطة المدرسية المختمفة. .4
 (: 5115مسؤوليات المعمم المتعاون )الكندري،  -
 يا، والموائح التنظيمية داخل المدرسة.تعريف الطمبة المعممين بالبيئة المدرسية، ومرافق .0
 توزيعو لمطمبة المعممين بحيث يكون لدييم فكره عن كيفية تدريسو.توضيح المنيج المدرسي، وخطة  .5
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إعطاء فكرة لتالميذ المدرسة عن سبب وجود الطمبة المعممين، وطبيعة ميمتيم،  .7
 ومسؤولياتيم في التدريس.

طة تدريب شاممة لألنشطة المختمفة، التعاون مع المشرف األكاديمي في وضع خ .4
 وكيفية التدريب لمطمبة المعممين.

 تعريف الطمبة المعممين بالوسائل التعميمية المتوفرة داخل المدرسة. .2
مناقشة المشكالت التي تواجو الطمبة المعممين، وتقويم خططيم التدريسية، وذلك  .2

 بعقد لقاء معيم بداية كل أسبوع.
 منيج الدراسة

( الذي يقصد (Mixed Methodراسة الحالية عمى منيج البحث المختمط اعتمدت الد
بو استخدام الباحث ألساليب البحث الكمي وأساليب البحث الكيفي معا في دراسة واحدة؛ لفيم 

(، وىذا يعطي فيًما أوسع وأشمل لمشكمة Creswell,2014مشكمة من مشكالت البحث )
( بأنو Semu, 2011)الكيفي. كما عرفو سيمو ، والجانبالبحث؛ ألنو يشمل الجانب الكمي

محاولة لرسم أو شرح ثري لمسموك البشري المعقد من خالل دراستو من أكثر من وجية نظر 
 باستخدام مصادر متعددة لمبحث، وىو مزيج بين اثنين أو أكثر من األساليب. 

 التفسيري واستخدم الباحث أحد أنواع المنيج المختمط وىو المنيج المختمط التتابعي
Explanatory Sequential Mixed Method) الذي يتم فيو جمع البيانات الكمية )

وتحميميا أوال، ثم استخدام إحدى األدوات المستخدمة في البحوث الكيفية لموصول إلى شرح 
 (.Creswell,2014وفيم أشمل لمشكمة البحث )
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 مجتمع الدراسة
ات العمــوم المتعــاونين فــي مــدارس مراحــل يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معممــي ومعممــ

ــذين 37التعمــيم العــام بمدينــة تبــوك، البــالغ عــددىم  ، وىــم يعــاونون طمبــة العمــوم المعممــين ال
ــًدا مــادة التربيــة الميدانيــة فــي كميــة التربيــة واآلداب بجامعــة  ــدبموم التربــوي، وتحدي يدرســون ال

 ىـ.0474/0475تبوك في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 عينة الدراسة

معمًما ومعممة من المتعاونين  (37) ت عينة الدراسة كل مجتمع الدراسةشمم
والمتعاونات مع طالب التربية الميدانية في مدارس التعميم العام بمدينة تبوك، وكان توزيع 

معممة عموم متعاونة( موزعين عمى مدارس  75معمَم عموم متعاون،  74العينة كما يمي: )
ينة تبوك. حيث تم تطبيق أداة الدراسة المتمثمة في االستبانة عمى جميع مجتمع الدراسة، مد

( من معممي العموم المتعاونين 01فيما تم تطبيق أداة المقابمة بطريقة عشوائية عمى أول )
موافقتيم عمى المقابمة، حيث تعطي ىذه المقابالت فيًما أوسع وأشمل لمنتائج التي الذين أبدوا 

 مت إلييا الدراسة.توص
 :خصائص عينة الدراسة

 الدراسة عمى متغيرات البحث، والتكرارات، والنسب المئوية عينة توزيع (1): رقم جدول
 النسبة المئوية التكرارات مستوياتو المتغير

 

 الجنس
 %34 43 الذكور
 %34 43 اإلناث

 %011 44 المجموع

 

 المرحمة التعميمية
 

 %35 43 االبتدائية
 %55 01 المتوسطة
 %51 03 الثانوية
 %011 44 المجموع

 

 التخصص
 

 %35 40 األحياء
 %51 03 الفيزياء
 %45 54 الكيمياء
 %011 44 المجموع
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 أداتا الدراسة وصدقيا وثباتيا 
 وفًقا ألىداف الدراسة وأسئمتيا استخدم الباحث األدوات المناسبة لذلك وىي االستبانة والمقابمة

 اة األولى: االستبانة األد 
أعد الباحث االستبانة مستعيًنا بآراء ذوي الخبرة، والمختصين في ىذا المجال، وكذلك 
الدراسات السابقة، حيث ُتعد االستبانة األداة الرئيسة المالئمة والمناسبة لمدراسة الميدانية؛ 

من أفراد العينة  لمحصول عمى المعمومات والبيانات التي جرى تعبئتيا من قبل المستجيبين
 (. وتكونت ىذه االستبانة من محورين رئيسين، سنوضحيما فيما يأتي: 22، 5105)العساف، 

 القسم األول: وتشمل بيانات أفراد العينة الشخصية، وذلك من حيث المتغيرات التالية:
 األنثى(.-الجنس )الذكر 
 األحياء(.-الفيزياء-التخصص )الكيمياء 
 الثانوية(.-المتوسطة-بتدائيةالمرحمة التعميمية )اال 

 القسم الثاني: ويتضمن محاور الدراسة، وىي:
  المحور األول: المشكالت التدريسية التي يواجييا الطمبة المعممون في تخصص

 العموم خالل التربية الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك.
  يواجييا الطمبة المعممون في تخصص العموم المحور الثاني: المشكالت الصفية التي

 خالل التربية الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك.
 األداة الثانية: المقابمة 

األداة الثانية المستخدمة في ىذه الدراسة ىي المقابمة لممجموعة المركزة؛ لمعرفة 
في التربية الميدانية )تخصص العموم( من وجية الحمول والمقترحة لمشكالت الطمبة المعممين 

 معممي العموم المتعاونين بمدينة تبوك وىو سؤال واحد:
ما الحمول المقترحة لمشكالت الطمبة المعممين في التربية الميدانية )تخصص عموم( 

 من وجية نظرك بوصفك معمًما/ ـًة متعاوًنا/ ـًة؟
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 صدق وثبات أداتي الدراسة
 صدق االستبانة -

 قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة وذلك من خالل:
 آراء المحكمين(: (الصدق الظاىري 

تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس تخصص 
المناىج وطرق التدريس؛ بيدف التأكد من مالئمة األداة ألغراض البحث ومدى صالحية كل 

تقيس ما وضعت لقياسو أم ال؟ وفي ضوء توجيياتيم تم إعادة  فقرة من فقرات االستبانة، وىل
 ( فقرات لصعوبة قياسيا، كما تم تعديل بعضيا اآلخر. 2صياغة بعض الفقرات، وتم حذف )

 صدق المحتوى
من خالل االتساق الداخمي يتم معرفة مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع 

لحساب صدق االتساق الداخمي لالستبانة تم حساب المحور الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة، و 
، فمن خاللو تم حساب  Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون )

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو؛ بيدف التحقق 
 خارج عينة الدراسة. من مدى صدق االستبانة ككل، وذلك عبر عينة استطالعية من 

كانت جميع فقرات أداة الدراسة ترتبط ارتباط دااًل إحصائًيا مع بعدييا: المشكالت 
، كما أن 0.32 – 0.79التدريسية، والمشكالت الصفية، وقد تراوحت معامالت االرتباط بين 

معامالت جميع األبعاد ترتبط ارتباطا دااًل إحصائًيا مع الدرجة الكمية لألداة، وقد تراوحت 
 وىو ما ُيَعد مؤشًرا مناسًبا لمحكم عمى صدق األداة . 0.68 -0.32االرتباط بين 

 ثبات االستبانة
. إذ  Cronbach's Alphaتم حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ

معمًما ومعممًة تم اختيارىم عشوائًيا من مجتمع الدراسة،  71تكونت العينة االستطالعية من 
( ما يؤكد تمتع أداة الدراسة بدرجة مناسبة (0.89خارج عينة الدراسة. وكانت قيمة الثبات و 

 من الثبات، كما تعد مناسبة ألغراض الدراسة الحالية .
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 األداة الثانية: المقابمة 
تعد المقابمة من أىم أدوات الدراسة، وتعرف المقابمة بأنيا: "لحوار أو الُمحادثة التي 

الباحث والمبحوثين؛ من أجل الوصول إلى البيانات والمعمومات التي توضح تتم فيما بين 
(. حيث يقوم الباحثون 5105المواقف والحقائق التي يتطمبيا البحث العممي" )العساف، 
الل قيام الباحث بإجراء لقاء مع باستخداميا بكثرة في بحوثيم العممية، وتتم المقابمة من خ

عينة الدراسة بشكل مباشر، يطرح من خاللو عدًدا من األسئمة عمى عينة الدراسة التي تقوم 
باإلجابة عنيا، ومن خالل ىذه اإلجابات يقوم الباحث بتسجيل مالحظاتو؛ ليصل إلى النتائج، 

 أعمى من بقية األدوات.  حيث إن المقابمة تتميز بتوفيرىا لمعمومات عميقة ودقيقة بدرجة
 صدق األداة

تم تجريب سؤال المقابمة مع عينة استطالعية تمثمت في أربعة من المعممين 
والمعممات من أجل التأكد من فاعميتيا، وتقييم األسئمة وتحسينيا، وتحديد الصياغة أو 

تيب الغموض في األسئمة وعدم وضوحيا. وفي ضوء المالحظات التي أبدوىا، فقد أعيد تر 
بعض األسئمة وصياغتيا أيضا؛ لتكون أكثر وضوحا لتحقيق ىدف الدراسة. كذلك ُطمب من 
المشاركين أن يراجعوا النسخ المكتوبة؛ لمتأكد إذا ما كانت تمثل وجية نظرىم. وبعد ذلك تم 

 االتفاق عمى أن النص المكتوب يمثل وجيات نظرىم.
 إجراءات المقابمة 

المتعاونين في نياية الفصل الدراسي الثاني لمعام  أجريت المقابمة مع المعممين .0
ىـ، وذلك بسبب كون المعممين المتعاونين اطمعوا عمى جميع المشاكل التي تواجو 0474

الطالب المعممين من تخصص العموم في التربية الميدانية في مدارس التعميم العام بمدينة 
 الحمول المقترحة.تبوك، مما يساعدىم عمى تكوين صورة واضحة لممشكالت و 

تم التواصل مع المعممين المتعاونين المشتركين في الدراسة وأخذ مواعيد مناسبة ليم  .5
 إلجراء المقابمة، وتحديد مكان مناسب إلجرائيا.

إلى  02تمت مقابمة المعممين المتعاونين كل عمى حدة، وتراوحت مدة المقابمة ما بين  .7
وتوضيح أىدافو من الدراسة، كذلك تم توضيح دقيقة، وقد بدأ الباحث بتعريف نفسو،  51
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بالغيم بسرية المعمومات التي سيتم الحصول عمييا من المقابمة، وتم  أىمية إجاباتيم، وا 
 أخذ اإلذن منيم بتسجيل المقابالت عمى مسجل صوتي.

 

 نتائج الدراسة: 
واًل ( معمًما ومعممة تم أ37لإلجابة عن أسئمة الدراسة، ونظرا لصغر حجم العينة )

التحقق من افتراض تحقق التوزيع الطبيعي ألفراد عينة الدراسة باستخدام اختبار كولموجروف 
 (: 5وكانت النتائج كما في الجدول )  Kolmogorov-Smirnovوسيمرنوف 

 تحقق التوزيع الطبيعي ألفراد عينة الدراسة  سيمرنوف إلثبات -( اختبار ككولموجروف 5جدول )
( أن أفراد عينة الدراسة تتوزع توزيًعا طبيعًيا؛ لذا يمكن استخدام 5يتضح من الجدول )

 االختبارات البارامترية في تحميل بيانات الدراسة.
 وصف أداة الدراسة 

5-1/ 3=1.33 
 عالية  3.67 -5

 متوسطة  2.34- 3.66
 متدنية  1 - 2.33

 ؤال األول الس
ما المشكالت التدريسية التي تواجو الطمبة المعممين في )تخصص العموم( خالل التربية  - أ

 الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة فقد تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

جو الطالب المعممين خالل التربية الميدانية، وترتيبيا تنازليا تبعا لممشكالت التدريسية التي توا
 (.7لممتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة، وكانت النتائج كما في الجدول رقم )

 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

mm .080 73 .200* 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكبلت التدريسية التي تواجو 4جدول )
 الميدانية الطبلب المعممين في التربية

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة وجودىا الرتبة

 عالية 24 919. 4.33 لمحتوى الدرس التبلميذ انتباه جذبل التمييد صعوبة 1
صعوبة اختيار طرائق التدريس وأساليب العرض المناسبة  2

 لتحقيق أىداف الدرس
 عالية 4 798. 4.59

ار األنشطة التعميمية المناسبة لتحقيق ضعف القدرة عمى اختي 3
 أىداف الدرس

 عالية 23 1.057 4.34

ضعف القدرة عمى الصياغة اإلجرائية لؤلىداف السموكية  4
 المتعمقة بموضوع الدرس

 عالية 18 910. 4.41

مستواىم  بواجبات تناسب تبلميذلالقدرة عمى تكميف ا ضعف 5
 الدراسي

 عالية 11 747. 4.51

رة عمى توجيو التبلميذ نحو مصادر أخرى لمتعمم ضعف القد 6
 ذات صمة بموضوع الدرس

 عالية 7 782. 4.55

 عالية 12 748. 4.49 صعوبة استخدام وسائل التدريس التعميمية والتقنية 7
 عالية 5 765. 4.57 لمستوى التبلميذمناسبة المغة الصعوبة استخدام  8
السابقة البلزمة لتعمم  صعوبة ربط الدرس بالخبرات والمتطمبات 9

 الدرس الجديد
 عالية 17 798. 4.42

قمة عدد األسئمة الصفية المناسبة والتي تثير التفكير لدى  10
 التبلميذ

 عالية 22 1.058 4.37

ضعف القدرة عمى تعزيز إجابات التبلميذ الصحيحة بأساليب  11
 متنوعة

 عالية 25 1.758 4.32

يم المناسبة لمعرفة مدى تحقق قصور استخدام أساليب التقو  12
 األىداف

 عالية 10 818. 4.52

صعوبة تصويب أخطاء التبلميذ خبلل الحصة وعدم تقديم  13
 التغذية الراجعة المناسبة ليم

 عالية 9 765. 4.53

ندرة التنوع والتجديد المستمر في طرح األسئمة الصفية عمى  14
 التبلميذ

 عالية 14 899. 4.47

 عالية 21 965. 4.38 التبلميذ وتوجيييم عند ممارسة األنشطة التعميمية قمة متابعة 15
من رتابة وروتينية العمل التدريسي  الطمبة المعممينممل  16

 اليومي
 عالية 3 661. 4.60

 عالية 15 851. 4.45 ضعف مراعاة الفروق الفردية بين التبلميذ في تدريس العموم 17
رح حمول منطقية حيال مشكمة قصور تشجيع التبلميذ عمى ط 18

 يتم إثارتيا في الدرس
 عالية 1 714. 4.64

قمة استخدام لغة الجسد وتنوع نبرة الصوت بما يتناسب مع  19
 الموقف التعميمي

 عالية 16 833. 4.44

 عالية 13 729. 4.48 قمة تشجيع التبلميذ عمى طرح األسئمة 20
 عالية 6 800. 4.56 وحاجاتيمصعوبة ربط موضوع الدرس بحياة التبلميذ  21
 عالية 2 736. 4.63 لمحتوى الدرسالمسبق  االىتمام بالتحضير ضعف 22
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة وجودىا الرتبة

 وقت الحصةالدرس عمى  عناصرتوزيع وجود صعوبة في  23
 د الزمن المناسب لكل نشاطوتحدي

 عالية 8 709. 4.54

 عالية 19 878. 4.40 عدم التمكن المعرفي من مادة العموم 24
 عالية 20 861. 4.39 تنفيذ األىداف التعميمية وخاصة الميارية والوجدانيةصعوبة  25
 عالية  206. 4.47 االجمالي 

( أن إجمالي المشكالت التدريسية ظيرت بدرجة عالية 7يتضح من الجدول رقم )
(، وأن (3.67 -5وىي ضمن المدى  206.، وانحراف معياري 4.47بمتوسط حسابي مقداره

لتدريسية ظيرت بدرجة عالية، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كٍل من العاجز جميع المشكالت ا
(. وتبين أن أىم سبع مشكالت تدريسية ظيرت 5102( و الشيوبي وارحيم )5100وحمس )

 مرتبة تنازلًيا تبًعا لممتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عمييا، ىي:
يال مشكمة يتم إثارتيا في الدرس"، "قصور تشجيع التالميذ عمى طرح حمول منطقية ح

(، (714.، وانحراف معياري (4.64)وقد جاءت بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره 
ويعزو الباحث ذلك إلى قصور لدى الطمبة المعممين في أساليب وطرائق التدريس؛ حيث إن 

كما أن ىذه الطمبة المعممين يمرون بمقررات محدودة جًدا في طرائق وأساليب التدريس، 
تقان جميع طرائق التدريس.   المقررات ليست بالجودة التي تسمح لمطمبة المعممين بممارسة وا 

ثم تمتيا الفقرة "ضعف االىتمام بالتحضير المسبق لمحتوى الدرس" وقد جاءت 
(، ويعزو الباحث ذلك إلى أن (736.(، وانحراف معياري (4.63بمتوسط حسابي مقداره 

يين لم يوجيوا ولم يوعوا الطمبة المعممين بأىمية التحضير المسبق لمدرس، المشرفين األكاديم
 وأنو ال يمكن أن تنجح الحصة الدراسية دون التحضير المسبق. 

تمييا فقرة "ممل الطمبة المعممين من رتابة وروتينية العمل التدريسي اليومي" وقد جاءت 
(، ويعزو الباحث ذلك إلى عدم 661.، وانحراف معياري )(4.60)بمتوسط حسابي مقداره 

 وجود اتجاىات إيجابية لدى الطمبة المعممين نحو مينة التدريس.
تمييا فقرة "صعوبة اختيار طرائق التدريس وأساليب العرض المناسبة لتحقيق أىداف 

، ويعزو (798.)، وانحراف معياري (4.59)الدرس"، وقد جاءت بمتوسط حسابي مقداره 
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ت طرائق التدريس التي يدرسيا الطمبة المعممين في الدبموم التربوي الباحث ذلك إلى مقررا
 وأنيا لم تزودىم بالميارات الالزمة من طرائق التدريس.

تمييا فقرة "صعوبة استخدام المغة المناسبة لمستوى التالميذ" وقد جاءت بمتوسط 
الطمبة  ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن(800.)وانحراف معياري  ،(4.57)حسابي مقداره 

المعممين ليس لدييم المعرفة الكافية بخصائص النمو لدى التالميذ، والطريقة المناسبة 
لمتواصل مع كل مرحمة عمرية؛ بسبب عدم دراستيم لمقررات ترتبط بخصائص التالميذ في 

 كل مرحمة عمرية، وكيفية التواصل معيم. 
 المشكبلت الصفية-ب 

بة المعممين في )تخصص العموم( خالل التربية ما المشكالت الصفية التي تواجو الطم
 الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة فقد تم إيجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  
المشكالت  لممشكالت الصفية التي تواجو الطالب المعممين خالل التربية الميدانية، وترتيب

 (.4العينة، وكانت النتائج كما في الجدول رقم )الصفية تنازلًيا تبًعا لممتوسطات الحسابية إلجابات أفراد 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكبلت الصفية التي 3جدول رقم )

 تواجو الطبلب المعممين في التربية الميدانية
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
نحراف اال 

 المعياري
 درجة وجودىا الرتبة

 عالية 2 1.061 4.01 الشعور بالتوتر والرىبة عند مواجية التبلميذ 1
 عالية 6 1.142 3.87 صعوبة التعامل مع األعداد الكبيرة من التبلميذ داخل الفصل 2
 عالية 3 1.006 3.96 قمة تعزيز المقترحات التي يتم تقديميا من قبل التبلميذ 3
 عالية 1 909. 4.08 ضعف مبلحظة ومتابعة سموك التبلميذ واستجاباتيم خبلل الدرس 4
 متوسطة 18 999. 3.58 صعوبة ضبط التبلميذ داخل الصف  5
 متوسطة 17 1.174 3.61 االعتماد عمى عقاب التبلميذ لضبط الصف 6
توسطةم 14 1.273 3.64 ضعف القدرة عمى تنمية االنضباط الذاتي لدى التبلميذ 7  
 عالية 11 1.311 3.69 وجود صعوبة في تييئة بيئة صفية مناسبة تثير دافعية التبلميذ لمتعمم 8
 عالية 9 1.080 3.83 قمة احترام بعض التبلميذ لمطمبة المعممين 9
 عالية 4 939. 3.92 تشتت انتباه التبلميذ داخل حجرة الصف 10
احتواء التبلميذ واتخاذ قرار  ضعف الثقة بالنفس في المواقف التي تتطمب 11

 تجاه مشكمة أو حدث ما داخل حجرة الدراسة
 عالية 7 995. 3.85

 عالية 5 1.092 3.88 ضعف القدرة عمى تشجيع روح التعاون بين التبلميذ 12
 عالية 13 1.119 3.67 صعوبة التعامل مع السموكيات السمبية الصادرة من التبلميذ داخل الفصل 13
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

 درجة وجودىا الرتبة

 متوسطة 16 1.088 3.62 بط السموك العدواني عند بعض التبلميذ تجاه زمبلئيمصعوبة ض 14
 متوسطة 15 1.206 3.63 الطمبة المعممينبقدرات  تبلميذضعف ثقة ال 15
 متوسطة 19 1.247 3.56 ضعف تعزيز التواصل اإليجابي بين التبلميذ 16
 عالية 10 1.018 3.82 بو من أعمال ونيكمفالتبلميذ لمطمبة المعممين ألداء ما قمة استجابة  17
 عالية 12 1.104 3.68 ضعف القدرة عمى قيادة األنشطة الصفية ذات العبلقة بمحتوى الدرس 18
 عالية 8 1.000 3.84 ضعف القدرة عمى قيادة األنشطة البلصفية ذات العبلقة بمحتوى الدرس 19
 عالية  305. 3.77 االجمالي 

جمالي المشكالت الصفية ظيرت بدرجة عالية بمتوسط ( أن إ4يتضح من الجدول )
(، وتتفق ىذه (3.67 -5، وىي ضمن المدى 305، وانحرف معياري .3.77حسابي مقداره 

، وتبين أن أىم سبع مشكالت ظيرت  Smith(2000)( و 5103النتيجة مع دراسة المالكي )
 عمييا، ىي : مرتبة تنازلًيا تبعا لممتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة

"ضعف مالحظة ومتابعة سموك التالميذ واستجاباتيم خالل الدرس"، وقد جاءت 
، "الشعور بالتوتر 902.)(، وانحراف معياري )(4.08بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره 

(، وانحراف معياري (4.01والرىبة عند مواجية التالميذ" وقد جاءت بمتوسط حسابي مقداره 
ة تعزيز المقترحات التي يتم تقديميا من قبل التالميذ" وقد جاءت بمتوسط حسابي ، "قم(909.)
، تمييا "تشتت انتباه التالميذ داخل حجرة الصف" (1.006)، وانحراف معياري (3.96)مقداره 

(، تمييا "ضعف القدرة 939.، وانحراف معياري )(3.92)وقد جاءت بمتوسط حسابي مقداره 
، وانحراف (3.88)بين التالميذ" وقد جاءت بمتوسط حسابي مقداره  عمى تشجيع روح التعاون

(، "صعوبة التعامل مع األعداد الكبيرة من التالميذ داخل الفصل" وقد  1.092معياري )
(، "ضعف الثقة بالنفس  1.142وانحراف معياري ) (3.87)جاءت بمتوسط حسابي مقداره 

خاذ قرار تجاه مشكمة أو حدث ما داخل حجرة في المواقف التي تتطمب احتواء التالميذ" وات
 (995.).، وانحراف معياري (3.85)الدراسة وقد جاءت بمتوسط حسابي مقداره 

كما يظير وجود خمس مشكالت صفية ظيرت بدرجة متوسطة، حيث تراوحت 
 ي:(، والمشكالت مرتبة تنازليًا عمى النحو اآلت2.34-3.66متوسطات تقديرات المعممين المتعاونين )

"ضعف القدرة عمى تنمية االنضباط الذاتي لدى التالميذ" وقد جاءت بمتوسط حسابي 
، تمييا "ضعف ثقة التالميذ بقدرات الطمبة (1.273)(، وانحراف معياري  3.64مقداره )
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، تمييا (1.206)(، وانحراف معياري (3.64المعممين" وقد جاءت بمتوسط حسابي مقداره 
ني عند بعض التالميذ تجاه زمالئيم" وقد جاءت بمتوسط )صعوبة ضبط السموك العدوا

، تمييا "االعتماد عمى عقاب التالميذ (1.088)، وانحراف معياري (3.62)حسابي مقداره 
(، 1.174، وانحراف معياري )(3.61)لضبط الصف" وقد جاءت بمتوسط حسابي مقداره 

، (3.58)ابي مقداره تمييا "صعوبة ضبط التالميذ داخل الصف" وقد جاءت بمتوسط حس
(، تمييا "ضعف تعزيز التواصل اإليجابي بين التالميذ" وقد جاءت  999.وانحراف معياري )

 (.(1.247، وانحراف معياري  (3.56)بمتوسط حسابي مقداره
 السؤال الثالث 

( في المتوسطات α≤1.12ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
أفراد العينة حيال مشكالت الطمبة المعممين في )تخصص العموم( خالل  الحسابية الستجابات

 التربية الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك تبًعا لمتغير الجنس؟
لمكشف عن داللة الفروق بين  Tولإلجابة عن سؤال الدراسة فقد استخدم اختبار 

ين المتعاونين، والمتوسطات الحسابية إلجابات المعممات المتوسطات الحسابية إلجابات المعمم
 (2المتعاونات عمى أداة الدراسة والنتائج كما في الجدول )

( إلثبات داللة الفروق بين متوسطات مشكبلت الطمبة المعممين تبعا T( اختبار )3جدول )
 لمتغير النوع )معمم متعاون، معممة متعاونة(

متوسط إجابات  المصدر
 مين المعم

متوسط إجابات 
 المعممات 

درجات 
 الحرية

 الداللة االحصائية Tقيمة 

 643. -465.- 71 4.4862 4.4635 المشكبلت التدريسية
 519. -648.- 71 3.7989 3.7523 المشكبلت الصفية

 451. -758.- 71 4.1894 4.1564 االجمالي

متوسطات الحسابية ( أنو ال توجد فروق دالة إحصائية بين ال2يتضح من الجدول )
لممشكالت التدريسية والصفية لمطمبة المعممين من وجية نظر المعممين المتعاونين، 
والمتوسطات الحسابية لمشكالت الطمبة المعممين من وجية نظر المعممات المتعاونات، أي 

ف إن تقدير المعممين المتعاونين لممشكالت التدريسية والصفية عند الطالب المعممين ال يختم
عن تقدير المعممات المتعاونات، ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطمبة المعممين والمعممات 
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ىذه  يواجيون نفس المشكالت، ألن الخطة الدراسية متشابية تماًما لدى الجنسين؛ وتتفق
( التي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 5101النتيجة مع دراسة الخريشا وآخرون )

( في الصعوبات التي يواجييا الطمبة المعممون تعزى لمتغير α) 1.12 =لة عند مستوى الدال
( التي أظيرت فروًقا ذاَت داللة 5103الويسي ) الجنس، وتختمف مع دراسة الزعبي و

( في المشكالت التي يواجييا الطمبة المعممون α) 1.12 =إحصائية عند مستوى الداللة 
 تعزى لمتغير الجنس. 

( في α≤.12ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): السؤال الرابع
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حيال مشكالت الطمبة المعممين في تخصص 
العموم خالل التربية الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك تبًعا 

 لمتغير المرحمة التعميمية؟
 One- wayبة عن سؤال الدراسة فقد استخدم اختبار تحميل التباين األحادي ولإلجا

Anova  لمكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعمم المتعاون
 (:3( والجدول ) 2لممشكالت تبعا لممرحمة التعميمية والنتائج كما في الجدول ) 

ت المعياري لتقديرات الطمبة لممشكبلت تبعا ( المتوسطات الحسابية واالنحرافا1جدول )
 لممرحمة التعميمية التي يدرس فييا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المرحمة التعميمية المتغير
 18640. 4.4989 38 1 مشكبلت تدريسية

2 16 4.4650 .17274 
3 19 4.4379 .26682 

 Total 73 4.4756 .20630 
 25422. 3.8116 38 1 مشكبلت صفية

2 16 3.7763 .33865 
3 19 3.7091 .36983 

Total 73 3.7772 .30520 
 14793. 4.2022 38 1 المشكبلت اإلجمالية

2 16 4.1676 .14226 
3 19 4.1232 .26508 

Total 73 4.1740 .18476 
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اونين لممشكبلت ( تحميل التباين لمكشف عن الفروق في تقديرات المعممين المتع4جدول )
 تبًعا لممرحمة التعميمية

 المتغير البيان مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات Fقيمة  مستوى الداللة
المشكبلت  بين المجموعات 050. 2 025. 575. 565.

 داخل المجموعات 3.015 70 043. التدريسية
 الكمي 3.064 72   

مجموعاتبين ال 133. 2 067. 709. 496. المشكبلت  
 داخل المجموعات 6.573 70 094.   الصفية

 الكمي 6.706 72   
المشكبلت  بين المجموعات 080. 2 040. 1.174 315.

 داخل المجموعات 2.378 70 034.   اإلجمالية

 الكمي 2.458 72   

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في المتوسطات الحسابي 3يتضح من الجدول )
لتقديرات المعممين المتعاونين لمشكالت الطمبة المعممين باختالف المرحمة التعميمية التي 
يدرسون فييا االبتدائية، المتوسطة، الثانوية، أي أن تقديرات المعممين المتعاونين لمشكالت 
الطالب المعممين ال تختمف باختالف المرحمة التعميمية التي يدرسون فييا: االبتدائية، 

سطة، الثانوية، ويرى الباحث أن السبب يعود في ذلك إلى دراسة الطمبة المعممين لخطة المتو 
 دراسية واحدة ال تختمف باختالف المرحمة التعممية.

( في α≤.12: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال الخامس
الطمبة المعممين في )تخصص المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حيال مشكالت 

العموم( خالل التربية الميدانية من وجية نظر معممي العموم المتعاونين في مدينة تبوك تبًعا 
 لمتغير التخصص؟

 ONE WAYولإلجابة عن سؤال الدراسة فقد استخدم اختبار تحميل التباين األحادي 
ANOVA ات المعممين المتعاونين لمكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية إلجاب

 (.5( والجدول )4تبًعا لتخصصاتيم )الفيزياء، الكيمياء، األحياء( والنتائج كما في الجدول )
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكبلت التدريسية والصفية 3جدول )
 ءلمطبلب المعممين تبعا لتخصص المعمم المتعاون: الفيزياء، الكيمياء، األحيا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص المتغير
 20461. 4.4626 23 1 0مشكبلت 

 2 19 4.4189 .24088 
 3 31 4.5200 .18007 
 Total 73 4.4756 .20630 

 23932. 3.7208 23 1 5مشكبلت 
 2 19 3.8199 .41750 
 3 31 3.7929 .27040 
 Total 73 3.7772 .30520 

 14263. 4.1423 23 1 ت اإلجماليةالمشكبل
 2 19 4.1603 .26073 
 3 31 4.2060 .15580 
 Total 73 4.1740 .18476 

 

( تحميل التباين االحادي لمكشف عن الفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات 3جدول )
 المعممين المتعاونين تبعا لتخصصاتيم

جات الحريةدر  متوسط المربعات Fقيمة  مستوى الداللة  المتغير البيان مجموع المربعات 
المشكبلت  بين المجموعات 126. 2 063. 1.501 230.

 داخل المجموعات 2.938 70 042. التعميمية
 الكمي 3.064 72

المشكبلت  بين المجموعات 115. 2 115. 613. 545.
 داخل المجموعات 6.591 70 6.591 الصفية

  الكمي 6.706 72
 الكمي بين المجموعات 058. 2 029. 853. 431.

 داخل المجموعات 2.399 70 034.
 الكمي 2.458 72

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في المتوسطات الحسابي 5يتضح من الجدول )
لتقديرات المعممين المتعاونين لمشكالت الطمية المعممين باختالف تخصص المعمم المتعاون: 

اء، الكيمياء، األحياء، أي أن تقديرات المعممين المتعاونين لمشكالت الطالب المعممين الفيزي
ال تختمف باختالف تخصصاتيم: الفيزياء، الكيمياء، األحياء. ويعزو الباحث ذلك إلى دراسة 
الطمبة المعممين لخطة دراسية واحدة ال تختمف باختالف التخصص، لذلك يرى الباحث أىمية 

 تخصصية في برنامج الدبموم التربوي. وجود مسارات
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  ولئلجابة عن السؤال الخامس:
ما الحمول المقترحة لمشكالت الطمبة المعممين في التربية الميدانية )تخصص عموم( 

 من وجية نظرك بوصفك معمَما/ ـًة متعاوًنا/ ـًة؟
( من معممي العموم 01لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بعمل مقابمة مع )

متعاونين، وذلك رغبة في الوصول إلى حمول مقترحة لمشكالت الطمبة المعممين في التربية ال
الميدانية )تخصص عموم(. وبعد المقابمة معيم توصل الباحث إلى خمسة حمول مقترحة: 

يتعمق بضرورة وجود آلية واضحة لمتواصل بين المدارس المتعاونة والجامعة، وىذا  -أوليا
لو في نجاح التربية الميدانية، فالبد أن توجد آلية واضحة لمتواصل بين األمر ال يمكن إغفا

المشرفين األكاديميين في الجامعة، والمعممين المتعاونين في المدارس المتعاونة؛ لمناقشة كل 
( إلى أنو يصعب التواصل مع 7ما يتعمق بالطمبة المعممين، حيث أشار المشارك رقم )

لة الرغبة في مناقشتيم حول بعض مشكالت الطمبة المعممين، المشرفين األكاديميين في حا
وقال: إننا " نبحث عن طريقة واضحة لمتواصل بيننا كمعممين متعاونين، وبين المشرفين 
األكاديميين؛ ألننا نحتاج في أوقات كثيرة إلى مناقشتيم في بعض مشاكل الطمبة المتدربين 

( التي بحثت في مشكالت الطمبة 5103شقورة )التي نالحظيا عمييم". وىذا يتفق مع دراسة 
المتعاونة في  والمدارس الجامعات إدارة بين والتنسيق المتدربين، وخمصت إلى أىمية التنظيم

 كل ما يتعمق بالطمبة المتدربين. 
فيتعمق بزيادة عدد حصص المشاىدة لمطمبة المعممين قبل  -أما الحل المقترح الثاني

ث اتفق أربعة من المشاركين عمى أن كثيًرا من المشاكل التي تواجو االنخراط في التدريس، حي
الطمبة المتدربين مثل: الشعور بالرىبة عند مواجية التالميذ، وضعف مالحظة التالميذ 
ومتابعة سموك؛ بسبب عدم إعطائيم الوقت الكافي لحضور عدد أكبر من حصص المشاىدة، 

مشاىدة. ومثال عمى ذلك: ما ذكره المشارك رقم وبالتالي البد من زيادة الحصص الخاصة بال
( في قولو: "كثير من مشاكل الطمبة المعممين يمكن حميا بزيادة عدد حصص المشاىدة؛ 3)

ألنيم من خالل حصص المشاىدة يتعرفون عمى الميارات التدريسية المختمفة، ويطورون من 
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يو دراسة الشيوبي وارحيم وتأتي ىذه النتيجة متوافقة مع ما توصمت إل .أدائيم الصفي"
 ( التي أكدت أىمية إعطاء الوقت الكافي من حصص المشاىدة لمطمبة المعممين.5102)

فقد أشار المشاركان: الثاني والخامس إلى أن  -أما ما يتعمق بالحل المقترح الثالث
بعض المشاكل مثل: ضعف ثقة الطمبة المعممين بأنفسيم، والصعوبات التي يواجيونيا في 

ط السموكيات العدوانية والسمبية الصادرة من التالميذ داخل الصف تعود إلى قمة تييئة ضب
الطالب في ميارة إدارة الصف، حيث ذكر المشارك الخامس أن من الحمول الميمة لمشاكل 
الطمبة المعممين "التركيز عمى ميارة إدارة الصف في المقررات التي يدرسونيا في الدبموم 

لي يستطيع الطمبة المتدربين تجاوز مشكمة ضبط سموكيات التالميذ السمبية التربوي، وبالتا
والعدوانية وعدم الثقة بالنفس". مما يعني أىمية التركيز عند بناء برامج إعداد المعمم في 

 الدبموم التربوي أو غيره من البرامج عمى الميارات األساسية لممعمم كميارة إدارة الصف.
طمبة المعممين عمى أن التخطيط الجيد لمدرس، واالىتمام من جية أخرى تدريب ال

بطرائق التدريس من أىم مقومات نجاح الحصة وتعالج كثير من مشاكل الطمبة المعممين، 
( إلى أنو "من 0وىذا ما اتفق عميو مجموعة من المشاركين، حيث أشار المشارك رقم )

حدث داخل الفصل؛ لكي يتمكن الضروري أن يكون لدى الطمبة المعممين تصور لما سوف ي
من تحقيق األىداف، حيث إنو البد أن يقوم بتحديد األىداف، وكيف سيقوم بتحقيقيا، وتقويم 
مدى تحققيا، ولن يتم ذلك إال من خالل إعادة النظر في الخطة الدراسية، ونوعية المواد التي 

( 5103دراسة شقورة ) يدرسيا الطالب في الدبموم التربوي". وىذا يتفق مع ما توصمت إليو
التي أكدت أىمية توضيح بناء الخطة الدراسية، والتخطيط لمدرس لمطمبة المعممين؛ ليؤدوا 

 المطموب منيم بإتقان.
إضافة لما سبق، ذكر بعض المشاركين أن من الحمول الميمة لمشاكل الطمبة 

بد من إعادة النظر المعممين ىو قمة حصص التربية الميدانية التي يقضونيا في المدرسة، فال
في المدة الزمنية التي يقضييا الطمبة المعممون بالمدارس المتعاونة، فقد أشار المشارك رقم 

( إلى أن "زيادة مدة الخبرة الميدانية، وعدد الساعات التي يقوم الطمبة المعممون بتدريسيا 4)
من األمور السمبية  يسيم في مرورىم بتجارب أكثر داخل الميدان، وبالتالي تجاوزىم لمكثير
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التي سوف تواجييم مستقبال عند االنخراط في التدريس"، و يتفق ىذا مع ما توصمت إليو 
( التي أكدت أىمية زيادة الحصص التي يقوم بتدريسيا الطمبة المعممون 5113دراسة أبو ريا )

 في الميدان التربوي.
 التوصيات والمقترحات:

 وصيات التالية:وفي ضوء نتائج الدراسة، تم وضع الت
إعادة النظر في برنامج الدبموم التربوي من خالل تقويم الخطة الدراسية وفق  .0

، بما يساعد عمى التغمب عمى المشكالت التي يواجهها مقارنات مرجعية مع جامعات عالمية
 .الطمبة المعممين في التربية الميدانية

اعات المعتمدة، بحيث زيادة مدة التدريب الميداني لمطمبة المعممين، وعدد الس .5
 تتوزع بشكل تراكمي منذ بداية الفصل الدراسي األول في الدبموم التربوي.

تشكيل مركز لمتدريب الميداني في الجامعات لمتنسيق بين كميات التربية،  .7
 والمدارس المتعاونة.

بناء برنامج الدبموم التربوي يشتمل عمى مسارات تخصصية )األحياء، الفيزياء،  .4
 .الكيمياء(

 كما يقترح الباحث بناًء عمى نتائج الدراسة ما يمي:
إجراء دراسات مماثمة لمتعرف عمى مشكالت الطمبة المعممين في التربية الميدانية من  -

 وجية نظر المعممين المتعاونين في تخصصات أخرى. 
دراسة اتجاىات الطمبة المعممين نحو برنامج التدريب الميداني بجامعة تبوك، وأثرىا في  -

 .تنمية مياراتيم المينية
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 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية

(. تصور مقترح لتطوير برنامج إعداد الطالب/المعمم في كميات التربية 5101أبو بكر، أمين ) -
، جامعة عين شمس، مجمة كمية التربيةتخصص )المغة العربية( في ضوء المستويات المعيارية. 

 .013- 04، 5مج
(. تقويم برنامج التربية العممية في الجامعة األردنية من وجية نظر المديرين 5114أبو ريا، محمد. ) -

 .55-0(، 0) 43، العموم التربوية-مجمة دراساتوالمعممين المتعاونين وطمبة التربية العممية، 
 .، عمان: مكتبة المجتمعوالمأمولالواقع التدريب الميداني في التعميم بين (: 5104أبو شعيرة، خالد محمد ) -
(. تقويم برنامج التربية العممية في 5113، يوسف، وأبو شعيره، خالد، وغباري، ثائر)شنديأبو  -

 .14-44(،0)3والدراسات اإلنسانية، مجمة الزرقاء لمبحوث جامعة الزرقاء الخاصة ومقترحات تطويره. 
المتعاون في برنامج التربية الميدانية بجامعة  (. تقويم أداء معمم الرياضيات5101البيضاني، عبيد ) -

 .101-333، ص ص.4، ع3والنفسية، مجمدمجمة العموم التربوية  .القصيم في ضوء آراء المشاركين فيو
(. الصعوبات التي تواجو طمبة 5101، والشرعة، ممدوح، والنعيمي، عز الدين )سعودالخريشا،  -

 .5111-0343(،4)53الخاصة، مجمة جامعة النجاح، معة اإلسراء التربية العممية في الجامعة الياشمية وجا
(. دليل مقترح لمتربية الميدانية بكمية التربية واآلداب 5103، والنبراوي، إيياب )سعودالرويمي،  -

مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربوية،  .بجامعة الحدود الشمالية في ضوء معايير الجودة الشاممة
 .455-534 ، ص ص.3ع

حصة  تدريس في العممية التربية طمبة تواجو التي (. الصعوبات5104نزار) رشاد، والويسي، الزعبي، -
 .333-313، 33، ع4الرياضية، جامعة أسيوط، مج التربية وفنون لعموم أسيوط مجمةالتطبيقية،  الرياضية التربية

ة نظر الطبلب المعممين (. معوقات االستفادة من التربية الميدانية من وجي5104الشريف، محمد ) -
 .0011-0054، ص ص55، عمجمة كمية التربيةبجامعة المجمعة. 

(. المشكبلت التي تواجو الطمبة المعممين أثناء ممارستيم 5101الشيوبي، حسن، وارحيم، إبراىيم ) -
 .3، ع0، مجمدالمجمة العممية لكمية التربيةالطمبة أنفسيم.  نظرلمتربية العممية من وجية 

(. واقع التربية العممية بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة 5100، وحمس، داود )فؤاد العاجز، -
 .31-0(، 5)3، مجمة الجامعة اإلسبلميةوسبل تحسينيا. 

 . الرياض: دار الزىراء.5في العموم السموكية. طالمدخل إلى البحث (. 5105، صالح محمد. )العساف -
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(. تقويم برنامج التربية العممية بكمية 5105المحبوب، شافي )العيدان، عايدة، والظفيري، فيد، و  -
، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربيةالتربية األساسية من وجية نظر الطالب المعمم بدولة الكويت. 

033(43 ،)050-031. 
ية في (. تقويم برنامج التربية العممية في قسم العموم التربو 5104، والعبادي، محمد )ريماالغيشان،  -

مجمة العموم كمية اآلداب في جامعة الزيتونة االردنية الخاصة من وجية نظر الطالبات المعممات. 
 .5، ممحق31، مجمد التربوية

(. المعيقات التي يواجييا معممو الرياضيات المبتدئون في 5113، ونجم، خميس )أحمدالقضاة،  -
 .34 – 54،  45ر، ، جامعة منتوري، الجزائمجمة العموم اإلنسانيةاألردن، 

 . الكويت: الدار األكاديمية.التربية العممية والمشكبلت التدريسية(. 5113الكندري، عبد اهلل. ) -
(. المشكبلت التي تواجو طبلب وطالبات التربية العممية بكمية التربية واآلداب 5104المالكي، مسفر ) -

 .33-34(، ص ص 0)5الشمالية،الحدود  جامعة – مجمة الشمال لمعموم اإلنسانيةبتربة جامعة الطائف. 
(. واقع التربية العممية في كمية التربية بجامعة البيضاء وسبل 5104الماوري، بدور. ) -

  .43- 33، 01، ع04اإلنسانية واالجتماعية: جامعة األندلس لمعموم والتقنية، مجمجمة األندلس لمعموم  .تطويرىا
ت التعميمية لدى المعممين ومدى ممارستيم ليا (. الكفايا5100بركات، زياد، وحسن، كفاح ) -

 .15-43(، 0)53، مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز.
 من غزة بمحافظة المفتوحة القدس جامعة مناطق في الميدانية التربية (. واقع5113( شريف حماد، -

 .034-033،0، ع04اإلنسانية، مج الدراسات سمسمة ية،اإلسبلم مجمة الجامعة.الدارسين  نظر وجية
(. دوار البرامج التدريبية في تطوير ميارات معممي التربية 5101خزاعمة، أحمد، والحايك، فيصل ) -

 .044-33، ص015، ع35جامعة الكويت، م-الخميج والجزيرة العربيةمجمة دراسات الخاصة من وجية نظرىم، 
(. مستوى تضمين الجانب المعرفي في منياج التربية 5104ني )دحو، عمي، وعبد القادر، زيتو  -

مجمة العموم التربوية البدنية والرياضية في ضوء المقاربة بالكفاءات لمتعميم المتوسط بالجزائر، 
 .433-434، ص3، ع03، موالنفسية

 القدس جامعة في العممية التربية لمقرر الميداني التطبيق (. مشكبلت5101شاىين، محمد ) -
 القدس ، جامعةبُعد عن المفتوحة لمتربية الفمسطينية المجمةالدارسين،  نظر من وجية المفتوحة

 .43-33، 3، ع5المفتوحة، مج
(. مشكبلت التربية العممية التي تواجو الطمبة المعممين بالجامعات الفمسطينية 5104) منيرشقورة،  -

كمية البنات لآلداب والعموم - شمس جامعة عينمجمة البحث العممي في التربية:  .وسبل عبلجيا
 .41-04، 03، ع3والتربية، مج
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مقترح في العموم لممرحمة االبتدائية لتنمية ميارات  STEM(. برنامج 5101محمد ) ،الفتاحعبد  -
، الجمعية المصرية لمتربية المجمة المصرية لمتربية العمميةالتصميم التكنولوجي والميول العممية، 

 .53-0 ،1، ع03العممية، مج
(. دور جامعة أم القرى في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى 5104عرفات، نجاح، والعمودي، ىالو ) -

-م 5141. أبحاث مؤتمر: دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030طالباتيا في ضوء رؤية 
 .343- 304، القصيم: جامعة القصيم، السعودية-جامعة القصيم 

تقييم فاعمية برنامج التربية الميدانية في كمية التربية بجامعة الممك خالد (. 5104، فاطمة )عسيري -
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