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Abstract 

     The study aims at identifying the Problems Facing the Students of the Practical Education 

in the University of Shakra' from the Point of View of the Student-Teachers Themselves and 

identifying the varieties of these problems which differ according to specialization, gender, 

and academic average. To achieve the aim, the researcher has prepared a survey composing of 

(43) items divided into five fields which are the educational supervisor, the cooperative 

teacher, the school administration, the nature of the program, and the school students. The 

sample contains (136) student-teachers of the second term 2013-2014. Suitable statistical 

methods have been used to analyze the data. It has been concluded that most of the problems 

facing the student-teachers are administrative, then the nature of the program, and the school 

students. The study has also concluded that there is no differences with a statistical indication 

for the specialization and gender variables but there are such differences for the cumulative 

average variable. 
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 الملخص
تهدف الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في جامعة شقراء من وجهة نظر الطلبة 
المعلمين أنفسهم، والتعرف على مدى اختالف هذه المشكالت باختالف التخصص والجنس والمعدل االكاديمي، ولتحقيق 

والمعلم  التربوي، قرة موزعة علي خمسة مجاالت هي المشرفف (43)هذا الهدف صمم الباحث استبانة شملت على 
 ( من الطلبة المعلمين.136واالدارة المدرسية، وطبيعة البرنامج، وطلبة المدرسة. تكونت عينة الدراسة من ) المتعاون

تائج م واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات، وتوصلت ن 2014-2013للفصل الدراسي الثاني 
إلي أن أكثر المشكالت التي يواجهها الطالب المعلمون هي المشكالت االدارية، ثم طبيعة البرنامج وطلبة  الدراسة
بينما وجدت  ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغيري التخصص والجنس، كما المدرسة

 مي.فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المعدل التراك
 مشكالت التربية العملية، الطالب، المعلم، جامعة شقراء. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:
حيببث أسببهم هببذا التقببدم فببي تغييببر شببامل ومسببتمر فببي مختلببف  يلعببب التعلببيم دور أساسببي فببي تقببدم األمببم والشببعوب،

ة باالهتمام والتقدير كونه االعب االساسي وبما أن التربية هي عماد التغيير، حظي المعلم في دول العالم كاف. جوانب الحياة
والقببادر علببى . ومفتبباا العمليببة التربويببة و أحببد مكونببات المنظومببة التعليميببة والمصببدر الفعببال والمببيثر فببي العمليببة التعليميببة

مببن إعببداد جيببل صببالا  ببادرات علببى التكيببف فببي مجتمبب  متغيببر. لببذا وجببب علببى الجامعببات االهتمببام بببالمعلم وتدريبببه وت هليببه 
 خالل برامج التربية العملية. 
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وتعد التربيبة العمليبة فبي الكليبات التربويبة العمبود الفقبري و القاعبدة االساسبية فبي بنباء معلبم المسبتقبل، والتبي يبتم مبن 
خاللها االعداد المهني واالكاديمي للطلبة المعلمبين، كمبا أنهبا تتبيا للطالبب ممارسبة عملبه الحقيقبي فبي الميبدان، وتطبيبق مبا 

 (. 2004علمه نظريات في المسا ات الدراسية المختلفة إلي إجراءات تطبيقية، )صبري وأبو د ه،ت
وتحتل التربية العملية مكانة متميزة في برنامج إعداد المعلمين، كونهات مقبررات مبن المقبررات الرئيسبية فبي كليبة التربيبة،  

أنهبا تكسبب الطلببة المتبدربين المهبارات التربويبة الالزمبة والجبادة إذ أنها تعمل لبنباء الشخصبية المتميبزة  للطالبب للمعلبم، كمبا 
لمهنبببة التبببدريس عبببن طريبببق الممارسبببة المسبببتمرة لمواجهبببة المشبببكالت وتطبيبببق الخببببرات خبببالل فتبببرة االعبببداد المهنبببي للمهنبببة 

 م(.  2000)كنعان، 
ارات في مجال مهنتبه المسبتقبلية، ( أن التربية تكسب الطالب المعلم كثير من الخبرات والمه2001وييكد أبو جادو )

مببن خببالل تفاعلببه واحتكاكببه المباشببر مبب  طلبببه، كمببا انببه تعمببل صببقل وتكببوين شخصببيته مببن خببالل الموا ببف التببي يعيشببها 
 والمشكالت التي يمر بها أثناء  يامه بمهمته. 

انيببببة فببببي المحببببيط وتشببببير كثيببببر مببببن البحببببوث والدراسببببات الخاصببببة بسعببببداد المعلمببببين أن الممارسببببات والخبببببرات الميد
االجتمبباعي تسببتطي  فهببم أعمببق للنظريببة والتطبيببق العملببي مببا  بببل الخدمببة ممببا يقلببل الفجببوة بببين التعلببيم النظببري والممارسببة 

 ) coffey ,2010العملية. كما أنه تهيئ الطالب المعلم لمهنة التعليم من جمي  النواحي النفسية والعملية والفنية  )كوفي
ب الميببداني للطالببب المعلببم فقببد أولببت بببرامج التربيببة العمليببة بكليببة التربيببة بجامعببة شببقراء اهتمامببات ونظببرات ألهميببة التببدري

( سباعة تدريسببية،  12كبيبر بهبذا المقببرر، حيبث أعببد كمقبرر إجببباري فبي نهايببة المسبتوى الثببامن للطلببة الكليببة ويحتبوى علببى )
والتبي اكتسبابه طبوال فتبرة االعبداد الترببوي والنظبري. والتبي  ،ويبةتتيا الطالب المعلم ممارسبة تطبيبق المفباهيم والنظريبات الترب

    تمكنه من القيام في المستقبل بوظيفته التعليمية، وتمنحه االستقاللية وتحمل المسيولية.
وفببي هببذه الحالببة يقببوم الطالببب المعلببم بتطبيببق المعلومببات النظريببة والمببباد  والمفبباهيم التربويببة التببي اكتسبببها فببي    

يببة علببى أرو الوا بب  فببي مدرسببة التببدريب، ويببربط النظريببة بببالتطبيق ممببا يمنحببه الفرصببة الكافيببة للتقببويم والتطببوير، كمببا الكل
 . (2001،تمنحه الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات التعليمية )نصر اهلل

 العال ة اء وجوده بالمدرسة وفيها تتشكلوتمثل التربية العملية الخبرة التدريسية الجديدة التي يكسبها الطالب المعلم أثن
 الفتبرة هبذه التبدريب الميبداني ففبي فيهبا يبتم التبي المبدارس وببين عبن الطالبب المعلبم الكليبات التربويبة المسبيولة ببين الوطيبدة

مبا انبه ك ،يكسب الطالب المعلم على كثير من الكفايبات التعليميبة المناسببة مبن اسبتراتيجيات تعليميبة وطرائبق تبدريس متنوعبة
 (2008)جروان علوه  .يتعرف على أنظمة المدرسة واالشراف المدرسي والتي تساعده ليكون معلمات ناجحات في المستقبل

( أن التببدريب الميببداني للطلبببة المعلمببين داخببل المببدارس مببن أهببم عناصببر االعببداد والت هيببل 2008وتيكببد )يوسببف، 
 جمي  مهارات التدريس من تخطيط وتنفيذ وتقويم. للمعلم، وفيه تتا الفرصة للطالب المعلم أن يمارس

( أن من أهم المواضي  الرئيسية في التربية العمليبة منا شبة (Mattsson others.2011كما ييكد ماتسون وأخرون 
القضبببايا المهنيبببة ببببين الطلببببة المعلمبببين والمعلمبببين ذوي الخببببرة، وتعزيبببز الممارسبببة والتبببدريب مبببن أجبببل تطبببوير التعلبببيم، وأببببدأ 

 وجهات نظر الطلبة المعلمين حول المواضي  الخاصة بالتعلم والتدريب.  
( أن الببببرامج التربويبببة الفعالبببة هبببي التبببي تعمبببل علبببى تطبببوير الممارسبببات التربويبببة واألنشبببطة 1995ويبببذكر ديرانبببي)

ات التي تواجه الطلبة التعليمية داخل المدرسة لتحقق أهدافها بكفاية وكفاءة عالية، وكذلك في الكشف عن المشكالت والتحدي
المعلمبببين والتبببي  بببد تبببيثر علبببى ممارسببباتهم والعمبببل علبببى حلهبببا والتصبببدي لهبببا. وكبببذلك تمبببدهم بالمبببباد  والقبببيم االزمبببة التبببي 

 يحتاجونها. و تمنحهم الفرصة الكافية للتقويم والتطوير، كما تمنحهم الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات التعليمية.
( أن التربيببة العمليببة تتببيا للطالبب المعلببم التعببرف علببى العناصببر االساسببية للمو ببف 2007هاشببمي )ويشبير عطيببة وال

التعليمي، كما أنها تساعد على اكتساب مجموعة من الكفايات والمهارات المطلوببة فبي مهنبة التبدريس، كبذلك كيفيبة اسبتخدام 
 البيئة التعلمية ومصادر التعلم. 
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نجاا التربية العملية يعتمد على مجموعة من العناصر المتفاعلة والمتناغمة أثناء فترة  وييكد الكثير من التربويين أن
 التدريب من مشرف تربوي و معلم متعاون و مدير مدرسة.

م( التربيببة العمليببة ب نهببا البببرامج التببي تعببدها كليببات التربيببة لتقببديم خبببرات التببدريس للطالببب 2008ويعببرف الرشببايدة )
  .بحيث تشتمل برامجها على خبرات متنوعة تخططها ميسسات اإلعداد وتشرف على تنفيذهاالمعلم  بل الخدمة 

لببذا فالتربيببة العمليببة هببي مجموعببة األنشببطة التببي يقببوم بهببا الطلبببة المعلمببون مببن خببالل احتكبباكهم بتالميببذ المدرسببة 
سببيلة تطبيقيببة للنظريببات والطرائببق لغببرو اكتسببابهم المهببارات والخبببرات الالزمببة للنجبباا فببي عمليببة التببدريس. وكببذلك تعببد و 

التربويببببة المختلفببببة لتببببدريب لطلبببببة المعلمببببين علببببى اكتسبببباب الخبببببرات األساسببببية المرتبطببببة بالتببببدريس الفعببببال فببببي المببببدارس 
 (2003)صبري،

 ( إلي أن أهم أهدف التربية العملية تتركز في التالي :2008، ويوسف 2011ويشير )الخليفة، 
 .وتربويات للقيام بمسيولياته المهنية بعد التخرج إعداد الطالب المعلم نفسيات  -
  .اكتساب الطالب المعلم المهارات الالزمة للتدريس مثل االعداد والعرو والمنا شة -
إتاحة الفرصة للطالب المعلم لممارسة التطبيبق العملبي للمبباد  واألسبس النظريبة التبي درسبها فبي مقبررات اإلعبداد  -

 التربوي. 
 لم مهارات النقد وعمليات والتقويم الذاتي.اكتساب الطالب المع -
  .تعويد الطالب المعلم على الجو المدرسي و أنماط العمل الميداني واكتساب مهارات إدارة الصف وتنظيمه  -
مساعدة الطالب المعلم على التكيبف فبي مواجهبة المشبكالت الطارئبة التبي تحتباج إلبى الدراسبة والتصبرف المناسبب  -

  .لحلها
مكاناته التدريسية.  إتاحة الفرصة -  للطالب المعلم الكتشاف  دراته وا 
 .تهيئة المناخ المدرسي الذي يتيا للطالب المعلم اإلحساس بالمسيولية الكاملة -
إكساب الطالب المعلم صفات شخصية وعال ات اجتماعية من خالل تفاعله واحتكاكه م  إدارة المدرسة والمشبرف  -

 .التربوي، وزمالئه المعلمين
 تدريب الميداني بعدة مراحل:ويمر ال

 مرحلة المشاهدة: ويتاا فيها للطالب مشاهدة األنشطة والفعاليات داخل المدرسة. -
 مرحلة المشاركة: وتكون المشاركة جزئية، وتكون بشكل مستقل أو بمساعدة المعلم المتعاون. -
إشببراف أو تببدخل مببن المعلببم  مرحلببة الممارسببة: وهنببا يمببارس الطالببب المعلببم المو ببف التعليمببي بشببكل فعلببي، ودون -

 .المتعاون
 : مشكلة الدراسة

تمثل التربية العملية جانبات هامات في إعداد وت هيل المعلم للتدريس في المراحل التعليمية المختلفة، لكي يكون  ادرات 
ونظرات  ،معلمات وواعين بسبعاد ومضامين مسيوليته، وهي المحك الذي يختبر مدى نجاا الكلية في اعداد الطالب كي يصبا 

ألهمية التربية العملية تسعى كلية التربية بجامعة شقراء الي تطوير برامجها وتجويدها بما يحقق ذلك الهدف. وبما أن 
الباحث عضو هيئة تدريس بقسم المناهج وطرق التدريس، ومشرف على تلك البرامج رأى ضرورة إجراء هذه الدراسة للتعرف 

ه طلبة التربية العملية في كلية التربية بشقراء والعمل على تالفيها بطرق علمية سليمه على أهم المشكالت التي تواج
ولتجاوز السلبيات التي  د تفاجئ الطلبة اثناء عملية التدريب الميداني في جمي  المجاالت المختلفة. وبناء على ما سبق 

 يمكن تحديد مشكلة الدراسة باإلجابة على التسايالت التالية:
 ؟في أثناء تطبيق التربية العمليةشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين في كلية التربية بجامعة شقراء ما الم -1
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( فبي تحديبد المشبكالت تواجبه الطلببة المعلمبين فبي كليبة α=50.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المسبتوى ) -2
 صص؟التربية بجامعة شقراء أثناء تطبيق التربية العملية تعزى إلى التخ

( في تحديد المشكالت تواجه الطلبة المعلمين في كلية α=50.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) -3
 التربية بجامعة شقراء في أثناء تطبيق التربية العملية تعزى إلى المعدل التراكمي؟

ه الطلبة المعلمين في كلية ( في تحديد المشكالت تواجα=50.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) -4
 التربية بجامعة شقراء في أثناء تطبيق التربية العملية تعزى إلى جنس الطالب المعلم؟

 :الدراسة أهمية
على المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين في برنامج التدريب  تساعد للتعرف أنها في الدراسة أهمية تكمن

في كلية في  التدريب الميداني برنامج في تطوير الدراسة هذه نتائج تسهم اء. و دالميداني في كلية التربية في جامعة شقر 
كما تفيد القائمين على هذه البرامج على الحد من تلك المشكالت وتالفيها.  .المنشودة األهداف يحقق حتى جامعة شقراء،

 كالت في كلية التربية بجامعة شقراء.وتعتبر هذه الدراسة هي الدراسة األولي حد علم الباحث والتي تناولت هذه المش
 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة التعرف إلى المشكالت التي تواجه طلبة كلية التربية بجامعة شقراء أثناء التطبيق الميداني.
 والعمل على الحد منها، من خالل نتائج الدراسة. 

 التعريفات اإلجرائية للدراسة:
ي يبدرس فبي كليبة التربيبة بجامعبة شبقراء والمسبجل فبي برنبامج التربيبة العمليبة، ليتبدرب علبى هبو الطالبب البذ الطالب المعلم:

التدريس من خالل تطبيقه في مدارس وزارة التربية والتعليم، ولمدة فصل دراسبي كامبل بعبد إنهائبه المبواد األكاديميبة والتربويبة 
  .من أجل الحصول على درجة البكالوريوس

هو من يقوم باإلشراف التربوي الفني للطالب المعلم، وهو أحد أعضاء الهيئبة التدريسبية  ب الميداني:المشرف التربوي للتدري
 في كلية التربية بجامعة شقراء.

حصصبات مبن جدولبه : هبو المعلبم البذي يقبوم بالتبدريس فبي المدرسبة المتعاونبة، والبذي يعطبي الطالبب المعلبم المعلم المتعاون
 كلية في اإلشراف على الطالب المعلم أثناء فترة التدريب.، والذي يساعد مشرف الالخاص

: هي التي يتم من خاللها تدريب طلبة كلية التربية على التدريس في الصفوف الدراسية، تحت إشراف عضو التربية العملية
ميببدانها الطبيعببي وتطبيببق المببباد  والنظريببات التربويببة بطريقببة عمليببة مهنيببة وفببي  .هيئببة تببدريس لكسببب المهببارات التدريسببية

 داخل المدرسة. 
 هي المدرسة التي يقضي فيها الطالب المعلم فترة تدريبة بها، والمتعاونة م  الكلية.المدرسة المتعاونة: 

هي المعيقات التي تقف عائقات أمام الطالب المعلم أثناء فترة التطبيق الميداني وتيثر بصبورة سبلبية مشكالت التربية العلمية: 
 العام.على أداءه 

 محددات الدراسة:
 تحددت هذه الدراسة بالحدود التالية:

المشكالت التي تواجه طلبة التربية العمليبة فبي جامعبة شبقراء. مبن حيبث الجوانبب التبي تبرتبط بالطالبب  الحدود الموضوعية:
 ية العملية(برنامج الترب –االدارة المدرسية  -المعلم المتعاون -المعلم ارتباطات مباشرات )المشرف التربوي

 كلية التربية بالدوادمي بجامعة شقراء. الحدود المكانية:
 تقتصر الدراسة على الطلبة المسجلين ببرنامج التربية العملية في محافظة الدوادمي.  الحدود البشرية:
 ه. 1436-1435للعام الجامعي  -الفصل الدراسي الثاني الحدود الزمانية:
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 الدراسات السابقة:
( بدراسة هدفت الي معرفة المعيقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في جامعة 2013ل والصعوب ) ام الهويم

م وأظهرت  2011 / 2010( طالبات وطالبة في نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 120ميتة. وتكونت عينة الدراسة من )
ة، ثم االدارة المدرسية ثم التقويم واستراتيجيات التدريس، نتائج الدراسة الي أن أعلى المعيقات في المناهج والكتب المدرسي

كما أظهرت نتائج الدراسة الي وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين تعزى إلى النوع 
ت التي تواجه كما أظهرت نتائج الدراسة الي وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكال .االجتماعي ولصالا الذكور

 الطلبة المعلمين تعزى إلى نوع المدرسة وتبين أنها لصالا المدارس الخاصة.
( دراسة هدفت الي معرفة المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين في كلية التربية 2011وأجرى منصور والحربي )

موزعة على أربعة  ،( عبارة52تفتاء مكون من )بجامعة حائل أثناء التربية العملية، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان اس
مجاالت هي اإلدارة المدرسية، والمعلم المتعاون، والمشرف االكاديمي، وطبيعة برنامج التربية العملية. وتكونت عينة الدراسة 

برنامج  وأظهرت نتائج الدراسة أن طبيعةهب 1431-1430( طالبات معلمات في نهاية الفصل االول للعام الدراسي 75من )
التربية العملية حصل على أعلى نسبة بين المجاالت من حيث المشكالت، في حين أن مجال المعلم المتعاون حصل على 

تعزى ذات داللة إحصائية في المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين  أدني نسبة كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق
 .إلى المعدل التراكمي والتخصص

وا   التربية الميدانية بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية  ( هدفت الدراسة التعرف إلى2011لعاجز وحلس )و ام ا
والمعلم المتعاون ومديري المدرسة في تحسين التدريب  ،بغزة، وسبل تحسينها و دور كل من كلية التربية والمشرف التربوي

واتب  الباحثين المنهج  ،ى أهم المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمينباإلضافة للتعرف إل ،الميداني لدى الطلبة المعلمين
( 183وبعد الت كد من صد ها وثباتها تم توزيعها على عينة بلغت ) ،( فقرة72الوصفي التحليلي وأعدا استبانة تضمنت )

حصائية لدور كل من الكلية طالبات وطالبة وبعد المعالجة اإلحصائية توصلت الدراسة إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إ
والمشرف التربوي والمعلم المتعاون ومدير المدرسة وكذلك بالنسبة لمعدل الطلبة بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية 

وذلك لصالا أ سام العلوم اإلنسانية. بينت الدراسة أن أهم المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين  لة  ،لمتغير التخصص
 والمشكلة الثانية  لة االهتمام بالطالب المعلم من  بل إدارة المدرسة. ،التعليمية المعينة في مدارس التدريب توافر الوسائل

( بدراسة هدفت للتعرف على الصعوبات التي يواجهها طلبة التربية 2010النعيمي )وأجرى الخرشاء والشرعة و 
( 73: )على( طالبا وطالبة موزعين 133عينة الدراسة من ) العملية في الجامعة الهاشمية وجامعة اإلسراء الخاصة وتكونت

( طالبا وطالبة في جامعة اإلسراء الخاصة من الفصل التدريسي األول 60طالبا وطالبة في الجامعة الهاشمية، و)
( صعوبة موزعة على خمسة 26. ولغايات تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة اشتملت على )2007/2008

لمدرسة المتعاونة، وبرنامج التربية العملية، والطالب المعلم، والمعلم المتعاون، والمشرف األكاديمي. وأظهرت مجاالت: ا
نتائج الدراسة أن أهم الصعوبات التي تواجه الطلبة المعلمين هي على الترتيب: ازدحام الصفوف الدراسية، زيادة العبء 

كما  .التربية العملية.ُ بعد المدارس المتعاونة عن مناطق سكن الطلبة المعلمينالدراسي للطالب المعلم في أثناء تنفيذ برنامج 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات صعوبات التربية العملية تعزى لنوع الجامعة ولصالا 

تربية العملية تعزى إلى الجامعات الخاصة، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات صعوبات ال
 .الجنس والتخصص
التعرف على مشكالت التطبيق الميداني التي يواجهها الدارسون في بعنوان دراسة ( ف جرى 2010)وأما شاهين 

 .بينهمال والتفاع، (والتخصص، اء فترة التدريب وعال تها ببعض المتغيرات النوعية )الجنسبجامعة القدس المفتوحة أثن
طبقت على عينة طبقية  ،( فقرة موزعة على أربعة مجاالت40تضمنت )، ةبأداة للدراسالباحث ور بوتحقيقا لذلك ط

ن خمس مناطق تعليمية بطريقة المعاينة العنقودية. وأظهرت النتائج أن بذت مبأخ، ( دارسا ودارسة246عشوائية حجمها )
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 ،تملت عليها أداة الدراسةبجاالت األربعة التي اشترتيب المشكالت التي يواجهها الدارسون أثناء التطبيق الميداني في الم
ثم ، ة المتعاونةبالمدرسل ابفمج ،اديميبدور المشرف األكل : مجاآلتين كاسب أهميتها من وجهة نظر الدارسيمرتبة ح

وأخيرا طلبة المدرسة المتعاونة. كما أظهرت النتائج أن هناك فرو ا دالة إحصائيا بين الجنسين ، خطة التدريسل مجا
إذ تعاني اإلناث من هذه المشكالت بدرجة أعلى من الذكور في ؛ يبلحيث المشكالت التي تواجههم في التطبيق العم من

صي الرياضيات واللغة العربية أعمق منها في التخصصات بمن تخصبين ضباة الدارسبت معانبكافة المجاالت. وكان
على المشكالت التي يواجهها الدارسون أثناء التطبيق  بين الجنس والتخصصل ولم تظهر النتائج أثرا داال للتفاع .األخرى
  الميداني.

( بعنوان: مشكالت التربية العملية لدى الطلبة المتدربين. و د هدفت هذه الدراسة إلى 2009وأجرى سعيد حرب )
ونت عينة التعرف إلى المشكالت التي تواجه الطالب المعلم من وجهة نظره، وا تراا بعو الحلول لتلك المشكالت. وتك

واتب  الباحث المنهج  ،( طالب وطالبة من محافظة رفا، ومن جمي  الجامعات الفلسطينية في غزة100الدراسة من )
( فقرة 36الوصفي التحليلي، واستخدم استبانة لرصد المشكالت التي تواجه الطالب المعلم أثناء التدريب الميداني مكونة من)

مشكالت ناتجة  -مشكالت ناتجة عن المعلم المتعاون -ناتجة عن المشرف التربويمشكالت )موزعة على أبعاد ثالثة هي:
عن مدرسة التدريب(. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن المشكالت المتعلقة بالمشرف التربوي هي أعلى 

%( وأوصت الدراسة 56.17%( ثم المتعلقة بالجامعة )64.64%( يليها المتعلقة بمدرسة التدريب )71.75النسب )
بضرورة االهتمام ب ساليب اإلشراف التربوي المعمول بها، وحث الجامعات بوض  معايير كافية الختيار المشرف التربوي 

 للتدريب الميداني.
بدراسة هدفت إلي أثر برنامج تدريب الطلبة المعلمين نحو تدريس العلم والتعليم  بل  (Ucar 2012و ام يوكار )

( من 145و د تكونت عينة الدراسة من )وتضم برامج التعليم طرق التدريس والمحتوي التعليمي والتقويم، الخدمة، 
المعلمين، واستخدم الباحث ثالثة أدوات مختلفة لجم  البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة أن لبرامج التدريب أثر على الطلبة 

 المعلمين بدرجات متفاوتة.
بدراسة هدفت إلي معرفة  ضايا ومشكالت معلمين ما  بل  (in Koosimile 2011Supوأجرى سوبن ووكوسميل )

من ثالثة أفواج مختلفة، من معلمين ما  بل الخدمة وكانت من أهم و د تكونت عينة الدراسة الخدمة في جامعة بوتسوانا، 
وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة  القضايا التي تم منا شتها التعلم التفاعلي والتشاركي، وطبيعة المنا شات الطالبية،

المعلمين يترددون في منا شة القضايا التي يواجهونها، ولديهم مشاكل في التعبير اللغوي أثناء المنا شة. وأن منا شاتهم 
 تفتقر التفكير النا د والحر، والتحليل والتد يق.

تقييم برامج التدريب  ىوهدفت إلن المعلمون  بل الخدمة، ( بعنواAhmat Aypan, 2009و ام أهمت وايبان )
( معلمات ومعلمة، في كلية التربية بمرمرة في تركيا. واستخدم 228معلمين وتكونت عبنة الدراسة من )الميداني للطلبة ال

تلقته العينة كان جيدات، و د أحدث  يو د أشارت النتائج أن التدريب الذ ،الباحثان استبانة شملت على مجموعة من المتغيرات
ور مهني لديهم، كما أظهرت النتائج وجود عال ة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الممارسة الفعلية في التربية العملية تط

والمسا ات التربوية النظرية التي يدرسها الطالب المعلم، وكذلك وجود عال ة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الجانب 
 ي التطبيقي لها.النظري للتربية العملية والجانب العمل

ه معلمي بي تواجب( إلى استقصاء المشكالت التWalelign & Fantahun, 2006وسعت دراسة واليلين وفانتون )
ض المقترحات ب  بعبووض، ةبالعام الجامعي األخير للطلبل الصف المتدربين أثناء فترة التطبيق الميداني الذي ينفذ خال

( 285و د تكونت عينة الدراسة من ) .التطبيق للطلبة المتدربين في إثيوبياوالتوصيات التي  د تساعد في تحسين عملية 
( مشرفين من الطا م األكاديمي الذي يتاب  تدريب هؤالء الطلبة في 7إضافة إلى )، طالبا وطالبة من كافة التخصصات

رفين لجم  بيانات االستبانة للطلبة والمقابلة المباشرة م  المشل استطلعت آراءهم من خال"، Jimmaجامعة جيما "
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الضرورية سهيالت بي التبنقص فبن البلك، ةبموأظهرت نتائج الدراسة أن البرنامج التدريبي ينفذ بدرجة مالئ .الدراسة
امج التدريبي ال يعطي بة للبرنام اإلداربوأن نظ، يبلتطبيق العملوالخدمات هو أكثر مشكلة جدية يواجهها الطلبة أثناء فترة ا

%( 58.3الطلبة )م ب. وأشار ت النتائج إلى أن معظوال يراعي اهتماماتهم، االحتياجات للمتدربين اهتماما كافيا لتحقيق
 راضون عن سياسة التدريب العملي.

( بدراسة بعنوان فعالية برنامج التربية العملية في تدريب Begeny Martains;2006)و د  ام بيجني ومارتنز 
( من 110و د تكونت عينة الدراسة من )لتعليمية الصحيحة، في امريكا، الطلبة المعلمين على الممارسات السلوكية ا

جامعات في والية شمال كارولينا، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة تلقوا القليل جدات من التدريب  (6)الطلبة المعلمين من 
 كاديمية وتقييم البرامج التعليمية.في ممارسات التعليم السلوكية، وحصلوا على أ ل  در من التدريب في االستراتيجيات األ

 الطريقة واالجراءات:
 :منهج الدراسة

 .واالستبانة ك داة لجم  المعلومات نظرا لمالئمته لطبيعة واهداف الدراسة ،تم استخدام المنهج الوصفي
 مجتمع وعينة الدراسة:

ق والذين سجلوا لمسامي بجامعة شقراء التربية بالدواديتكون مجتم  الدراسة من جمي  طلبة التدريب الميداني لكلية 
( طالبة حسب 101)، وطالبات  36منهم  (136والبالغ عددهم ) ،2014-2013للفصل الدراسي الثاني التدريب الميداني 

 .(1الجدول ر م )
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيري الجنس والتخصص1جدول رقم )

 التخصص       
 الجنس

 الكلي صةتربية خا لغة عربية

 36 29 7 ذكر
 101 68 33 أنثى
 136 97 40 الكلي

 أداة البحث:
وتطويرها بنفسه بعد االطالع على االدب التربوي والدراسات ذات  (االستبانة) ام الباحث بسعداد أداة البحث 

وصل إلى النتائج، و د بلغ العال ة، وبناء على المعلومات المتوافرة استخدم هذه االستبانة في جم  البيانات الضرورية للت
فقرة و د روعي في بناء االستبانة مدى مناسبتها للعينة من حيث الصياغة اللغوية، ووضوا ما  (43)عدد الفقرات فيها 
 تس ل عنه الفقرات  

 معامالت الثبات لمجاالت استبيان مشكالت التدريب الميداني
 معامل الثبات المجال الر م
 0.95 المشرف التربوي 1
 0.89 اإلدارة المدرسية 2
 0.90 المتعاونلم المع 3
 0.88 طبيعة البرنامج 4
 0.84 طلبة المدرسة 5

 0.97 الكلي الكلي
 
 

 المعالجة اإلحصائية
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لإلجابة عن السيال األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطالب المعلمون 
التطبيق العملي الستبيان ككل  وللمجاالت الفرعية ولكل فقرة من فقرات االستبيان، ولإلجابة للمشكالت التي تواجههم أثناء 

عن السيالين الثاني والراب  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لمتغيري التخصص والجنس كما تم 
الذكور واإلناث، اما ة الخاصة واللغة العربية وبين بياستخدام اختبار ت للحكم على داللة الفروق بين طالب تخصص التر 

 لتقدير الطالب والطالبات للمشكالتفينما يتعلق بالسيال الثالث فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
كمي كما تم استخدام التي يواجهونها أثناء التطبيق الميداني للمجاالت الفرعية ولالستبيان ككل وفقا لمتغير المعدل الترا

 للمقارنات البعدية للحكم على داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية  LSDتحليل التباين واختبار 
 ؟في أثناء تطبيق التربية العملية ما المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين في كلية التربية بجامعة شقراء -1

ابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطالب المعلمون لإلجابة عن السيال األول تم حساب المتوسطات الحس
وللمجاالت الفرعية ولكل فقرة من فقرات االستبيان وفيما يلي اء التطبيق العملي الستبيان ككل للمشكالت التي تواجههم اثن

 عرو لهذه النتائج:
للمشكالت التي يواجهونها أثناء  المعلمون . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطالب1جدول رقم 

 التطبيق العملي

 المجال الر م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المشكالت 

 مرتف  0.94 3.79 االدارة المدرسية 2
 مرتف  0.79 3.76 طبيعة البرنامج 4
 مرتف  0.81 3.74 طلبة المدرسة 5
 متوسط 0.79 3.66 المتعاونالمعلم  3
 متوسط 0.94 3.47 التربويالمشرف  1

 متوسط 0.76 3.65 الكلي الكلي
( أن تقبدير الطبالب المعلمبين للمشبكالت التبي تبواجههم بشبكل عبام كبان متوسبطا بمتوسبط 1يتضا من الجدول ر م )

ت (، أما فيما يتعلق بالمجاالت الفرعيبة فقبد كبان تقبدير الطبالب المعلمبين للمشبكال0.76( وانحراف معياري )3.65حسابي )
(، ولقبد 3.79-3.47مرتفعا فبي ثبالث مجباالت ومتوسبطا فبي مجبالين حيبث تراوحبت المتوسبطات الحسبابية للمجباالت ببين )

( وانحبببراف معيببباري 3.79كبببان المشبببكالت االداريبببة أكثبببر المشبببكالت التبببي يواجههبببا الطبببالب المعلمبببون بمتوسبببط حسبببابي )
(، ثبببم المشبببكالت 0.79( وانحبببراف معيببباري )3.76حسبببابي )(، ثبببم المشبببكالت المتعلقبببة بطبيعبببة البرنبببامج بمتوسبببط 0.94)

( 3.66(، فالمشكالت المتعلقة بالمعلم المتعاون بمتوسط حسابي )0.81( وانحراف معياري )3.74المتعلقة بطلبة المدراس )
( وانحببببراف معيبببباري 3.47(، وأخيببببر المشببببكالت المتعلقببببة بالمشببببرف التربببببوي بمتوسببببط حسببببابي )0.79وانحببببراف معيبببباري )

 (. وفيما يلي عرو للنتائج المتعلقة بفقرات كل مجال من مجاالت االستبيان:0.94)
 المشرف التربوي -أ 

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االشراف التربوي2جدول 

 الفقرة الر م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المشكالت

 مرتف  1.22 3.72 لمعلم والمشرفضعف التواصل بين الطالب ا 13
 متوسط 1.22 3.64 عدم التزام المشرف بالساعات المكتبية 14
 متوسط 1.21 3.56 عدم مواظبة المشرف على زيادة الطالب المعلم خالل فترة التدريب العملي 1
 متوسط 1.24 3.53 عدم ابالغ المشرف للطالب المعلم بو ت الزيارة 9
 متوسط 1.18 3.50 ل المعيقات التي يواجهها الطالب المعلمعدم  يام المشرف بح 4



 م2015/ تشرين أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة     23العدد/

11 

 متوسط 1.25 3.47 عدم تزويد المشرف الطالب المعلم لمعايير التقويم في التربية العملية 5
 متوسط 1.19 3.47 عدم تقبل المشرف آلراء الطالب المعلم ومالحظاته 11
 متوسط 1.19 3.45 دة أو زيارتينالطالب المعلم من خالل زيارة واحالحكم على مستوى  10
 متوسط 1.23 3.42 تعارو مالحظات المشرف م  مالحظات المعلم المتعاون 3
 متوسط 1.23 3.42 عدم تعزيز المشرف للموافق االيجابية للطالب المعلم والتركيز على السلبيات 12
 متوسط 1.22 3.41 عدم تمكن المشرف التعليمي من المادة التعليمية التي يشرف عليها 8
 متوسط 1.20 3.36 ال يقدم المشرف التغذية الراجعة التطورية للطالب المعلم أثناء التدريب الميداني 2
 متوسط 1.25 3.34 يكلف المشرف الطالب المعلم بواجبات إضافية خارج نطاق التربية العملية 6
 توسطم 1.34 3.31 صعوبة تطبيق ارشادات المشرف بشكل عملي في الميدان 7

 
( أن تقدير الطالب للمشكالت المتعلقة بالمشرف الترببوي كبان متوسبطا فبي جميب  الفقبرات 2يتضا من الجدول ر م )

-3.31باسببتثناء فقببرة واحببدة كببان تقببدير الطببالب المعلمببين للمشببكلة فيهببا مرتفعببا، حيببث تراوحببت المتوسببطات الحسببابية بببين )
ضببعف التواصببل بببين الطالببب شببراف التربببوي ممثلببة بببالفقرة التببي نصببها )(، و ببد كانببت أكثببر المشببكالت المتعلقببة باإل3.72

(، ويعببزو الباحببث ذلببك إلببى عببدم وجببود برنببامج ورييببة 1.22( وانحببراف معيبباري )3.72( بمتوسببط حسببابي )المعلببم والمشببرف
رف بالسببباعات عبببدم التبببزام المشبببواضبببحة تحبببدد االدوار المطلوببببة لكبببل مبببن الطالبببب المعلبببم والمشبببرف. والفقبببرة التبببي نصبببها )

( ويعببببزو الباحببببث ذلببببك إلببببى ضببببيق الو ببببت وكثببببرة األعمببببال 1.22( وانحببببراف معيبببباري )3.64( بمتوسببببط حسببببابي )المكتبيببببة
األكاديمية واإلدارية الملقاة علبى عاتقبة باإلضبافة إلبي االجتماعبات واللقباءات التبي ت خبذ كثيبر مبن و تبه، أمبا أ بل المشبكالت 

( بمتوسبط صعوبة تطبيق ارشادات المشرف بشكل عملي في الميبدانت الفقرة التي نصها )المتعلقة باألشراف التربوي فقد كان
يكلف المشرف الطالب المعلم بواجبات إضافية خارج نطاق (، والفقرة التي نصها )1.25( وانحراف معياري )3.31حسابي )

ه الدراسببة مبب  نتببائج دراسببة الشببرعة (. وتتفببق نتببائج هببذ1.25( وانحببراف معيبباري )3.34( بمتوسببط حسببابي )التربيببة العمليببة
 (2012( والهويمل )2011(. واختلفت هذه الدراسة م  دراسة العاجز وحلس )2010والنعيمي )

 االدارة المدرسية -ب 
 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االدارة المدرسية3جدول 

 الفقرة الر م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ستوى م
 المشكالت

 مرتف  1.06 3.99 عدم توفير أدرة المدرسة لألدوات والوسائل التعليمية التي يحتاجها الطالب المعلم 18
 مرتف  1.09 3.90 ضعف ثقة إدارة المدرسة بقدرات الطالب المعلم 19
 مرتف  1.20 3.85 عدم اطالع أدارة المدرسة على تعليمات ومتطلبات التربية العملية للطالب المعلم 17
 مرتف  1.12 3.77 عدم  يام إدارة المدرسة بدور كاف لتعريف الطالب المعلم ب نظمة المدرسة 16
 متوسط 1.26 3.64 تكليف إدارة المدرسة للطالب المعلم القيام ب عمال خارج إطار مهامه 15
 متوسط 1.21 3.62 ناسبةيحضر مدير المدرسة بعو الحصص للطالب المعلم ويقدم التغذية الراجعة الم 20

( أن تقببدير الطببالب للمشببكالت المتعلقببة ببباإلدارة المدرسببية كببان مرتفعببا فببي أرببب  فقببرات 3يتضببا مببن الجببدول ر ببم )
، و بد كانبت أكثبر المشبكالت المتعلقبة بباإلدارة (3.99-3.62)ومتوسطا في فقرتين حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ببين 

( عببدم تبببوفير أدرة المدرسببة لبببألدوات والوسبببائل التعليميببة التبببي يحتاجهببا الطالبببب المعلبببمنصبببها ) المدرسببية ممثلبببة بببالفقرة التبببي
( ويعببزو الباحببث ذلببك إلببى خببوف أدارة المدرسببة علببى تلببك العهببد وعببدم 1.06( وانحببراف معيبباري )3.99بمتوسببط حسببابي )

يميبة واالداريببة اتجباه تلبك العهبد، أو ربمبا عببدم ثقبتهم بالمحافظبة عليهبا مبن  ببل الطلبببة المتبدربين وخوفبا مبن المسبيوليات التعل
ضببعف ثقبببة إدارة المدرسبببة بقبببدرات اسببتالم أدارة المدرسبببة للوسبببائل التعليميببة مبببن  ببببل اإلدارة التعليميبببة، والفقببرة التبببي نصبببها )

الطالبب  (، ويعزو الباحث ذلك لنقص الخبرة التي يمتلكها1.09( وانحراف معياري )3.90( بمتوسط حسابي )الطالب المعلم
المعلببم وأن مسببتواه ال يضبباهي المعلببم الخبيببر. أمببا أ ببل المشببكالت المتعلقببة ببباإلدارة المدرسببية فقببد كانببت الفقببرة التببي نصببها 
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( وانحبراف 3.62( بمتوسبط حسبابي )يحضر مدير المدرسة بعو الحصص للطالب المعلم ويقبدم التغذيبة الراجعبة المناسببة)
( بمتوسبببط تكليبببف إدارة المدرسبببة للطالبببب المعلبببم القيبببام ب عمبببال خبببارج إطبببار مهامبببه)(، والفقبببرة التبببي نصبببها 1.21معيببباري )
( ودراسبببة الشببببرعة 2011(. واتفقبببت هبببذه الدراسبببة مببب  دراسبببة العببباجز وحلبببس )1.26( وانحبببراف معيببباري )3.64حسبببابي )
 ( 2012(، والهويمل )2010والنعيمي )

 المعلم المتعاون -ج 
 ات المعيارية لفقرات مجال المعلم المتعاون. المتوسطات الحسابية واالنحراف4جدول 

 الفقرة الر م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المشكالت

 مرتف  0.99 3.81 شعور الطالب المعلم باالرتباك عند دخول المعلم المتعاون لحضور حصته 23
 مرتف  1.05 3.77 يط للتدريسضعف مساهمة المعلم المتعاون في تطوير خبرات الطالب المعلم في التخط 26
 مرتف  1.03 3.73  لة خبرة المعلم المتعاون ب هداف برنامج التربة العملية ومراحلها المختلفة. 21
 متوسط 0.94 3.66 ضعف حماس المعلم المتعاون لإلشراف على الطالب المعلم 22
 متوسط 1.08 3.66 ة العمليةعدم تعاون المعلم المتعاون م  الطالب المعلم أثناء تطبيق التربي 24
 متوسط 1.13 3.66 يلزم المعلم المتعاون الطالب المعلم بطرق معينة غي تحضير الدروس 28
 متوسط 1.10 3.58 عدم تشجي  المعلم المتعاون للطالب المعلم 29
 متوسط 1.10 3.55 معلم.عدم المام المعلم المتعاون بالمادة التي يقوم بتدريسها مما ييثر سلبا في أداء الطالب ال 27
 متوسط 1.02 3.49 تدخل المعلم المتعاون في مجريات المو ف التعليمي في أثناء تنفيذ الطالب المعلم له 25

( أن تقببدير الطببالب للمشببكالت المتعلقببة بببالمعلم المتعبباون كببان مرتفعببا فببي ثببالث فقببرات 4يتضببا مببن الجببدول ر ببم )
(، و ببد كانببت أكثببر المشببكالت المتعلقببة 3.81-3.49وسببطات الحسببابية بببين )ومتوسببطا فببي سببت فقببرات حيببث تراوحببت المت
( شببعور الطالببب المعلببم باالرتببباك عنببد دخببول المعلببم المتعبباون لحضببور حصببتهبببالمعلم المتعبباون ممثلببة بببالفقرة التببي نصببها )

لمتعبباون والطالببب ( ويعببزو الباحببث ذلببك ضببعف العال ببات بببين المعلببم ا0.99( وانحببراف معيبباري )3.81بمتوسببط حسببابي )
المعلببم وربمببا يببيدي ذلببك لفقببدان الثقببة لببدى الطالببب المعلببم بنفسببه، أو ربمببا يعببود ذلببك لعببدم تمكببن الطالببب المعلببم مببن المببادة 
العلمية التي يقوم بتدريسها، ولذلك ال بد من عقد دورات للطلبة المعلمين وتدريبهم لكسر حواجز الرهبة وخلق جبو مبن األلفبة 

( بمتوسبط ضعف مساهمة المعلم المتعاون في تطوير خبرات الطالب المعلم في التخطيط للتدريسالتي نصها )والفقرة  ،والود
( ويعببببزو الباحببببث ذلببببك تببببدني المسببببتوى الفنببببي والمهنببببي لكثيببببر مببببن المعلمببببين 1.05( وانحببببراف معيبببباري )3.77حسببببابي )

أمبا أ بل المشبكالت المتعلقبة  ،وال يملبك المهبارات الكافيبةالمتعاونين، وربما  لة خبرة المعلم المتعاون نفسه وأنه حديث التخرج 
تبدخل المعلبم المتعباون فبي مجريبات المو بف التعليمبي فبي أثنباء تنفيبذ الطالبب بالمعلم المتعاون فقد كانت الفقبرة التبي نصبها )

المتعباون بالمبادة التبي عدم المبام المعلبم (، والفقرة التي نصها )1.02( وانحراف معياري )3.49( بمتوسط حسابي )المعلم له
(. واختلفبت هبذه 1.10( وانحبراف معيباري )3.55( بمتوسبط حسبابي )يقوم بتدريسها مما ييثر سبلبا فبي أداء الطالبب المعلبم.

 (2010(، واتفقت م  دراسة الشرعة والنعيمي )2011الدراسة م  دراسة العاجز وحلس )
 طبيعة البرنامج -د 

 ات المعيارية لفقرات مجال طبيعة البرنامج. المتوسطات الحسابية واالنحراف5جدول 

 الفقرة الر م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المشكالت

 مرتف  1.10 3.81 البدء في التدريس دون تقديم موا ف تعليمية في برنامج التدريس المصغر 37
 مرتف  1.12 3.80 عدم وضوا تعليمات برنامج التربية العملية 33
 مرتف  0.99 3.80   الطالب المعلمين ال يتوافق م  الوا   الجغرافي ألماكن سكنهمتوزي 36
 مرتف  1.04 3.78  لة توافر المدارس المتعاونة مما ييدي إلى وجود عدد من الطالب المعلم في مدرسة واحدة 34
 مرتف  1.08 3.77 وجود فجوة بين ما تعلمه الطالب في الجامعة وبين ما هو موجود في المدارس 32
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 مرتف  1.08 3.73 عدم امتالك الطالب المعلم للمهارات التدريسية المناسبة للتعاون م  المو ف الصعبة أثناء التدريس 30
 مرتف  1.13 3.72 عدم توفر الكتب وأدلة المعلم ذات العال ة  بتدريس المواد 31
 تف مر  1.10 3.70 طول المدة الزمنية لبرنامج التربية العملية 35

( أن تقبدير الطبالب للمشبكالت المتعلقبة بطبيعبة البرنبامج كبان مرتفعبا فبي جميب  الفقبرات، 5يتضا مبن الجبدول ر بم )
(، و بببد كانبببت أكثبببر المشبببكالت المتعلقبببة بطبيعبببة البرنبببامج ممثلبببة 3.81 -3.70)حيبببث تراوحبببت المتوسبببطات الحسبببابية ببببين 

( 3.81( بمتوسببط حسببابي )ا ببف تعليميببة فببي برنببامج التببدريس المصببغردون تقببديم مو البببدء فببي التببدريس بببالفقرة التببي نصببها )
( ويعزو الباحث ذلك إلي ضيق الو ت و زيادة أعداد الطلبة المتدربين في الكليبة، ولبذا يكتفبى بقيبام 1.10وانحراف معياري )

وضبوا تعليمبات برنبامج التربيبة عبدم والفقبرة التبي نصبها ) ،بعو الطلبة بتنفيذ الموا ف بينما با ي الطلببة متبابعين و مبرا بين
( ويعببزو الباحببث ذلببك إلببى ضببعف التنسببيق بببين كليببة التربيببة 1.12( وانحببراف معيبباري )3.80( بمتوسببط حسببابي )العمليببة

والمدارس الحاضنة للطلبة المعلمين، وكذلك عدم  توفر أدلة توضا أهداف ومهام وواجبات كل من األطراف المشباركة، أمبا 
( بمتوسبط طبول المبدة الزمنيبة لبرنبامج التربيبة العمليبةقبة بطبيعبة البرنبامج فقبد كانبت الفقبرة التبي نصبها )أ ل المشبكالت المتعل

( عدم توفر الكتب وأدلة المعلم ذات العال ة  بتدريس المبواد(، والفقرة التي نصها )1.10( وانحراف معياري )3.70حسابي )
 (.1.13( وانحراف معياري )3.72بمتوسط حسابي )

 لبرنامجطلبة ا -ه 
 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال طلبة المدرسة6جدول 

 الفقرة الر م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المشكالت

 مرتف  1.17 3.87 كثرة عدد الطالب في الصف الواحد 43
 مرتف  1.12 3.80 عدم تجاوب الطلبة ايجابيا م  الطالب المعلم 40
 مرتف  1.09 3.79 عدم إلمام الطلبة بالخبرات السابقة والمفترو تعلمها في المراحل الدراسية السابقة 42
 مرتف  0.97 3.74 عدم االنضباط لدى طلبة المدرسة  في أثناء الحصة 38
 متوسط 1.12 3.64 عدم ثقة الطلبة ألساليب الطالب المعلم في أثناء التدريس 41
 متوسط 1.09 3.63 بة المدارس بتنفيذ الواجبات التي يكلفهم بها الطالب المعلمعدم التزام طل 39

( أن تقبببدير الطبببالب للمشبببكالت المتعلقبببة بطلببببة البرنبببامج كبببان مرتفعبببا فبببي أربببب  فقبببرات 6يتضبببا مبببن الجبببدول ر بببم )
لمشببكالت المتعلقببة ، و ببد كانببت أكثببر ا(3.87-3.63)ومتوسببطا فببي فقببرتين فقببط، حيببث تراوحببت المتوسببطات الحسببابية بببين 

( وانحبراف معيباري 3.87( بمتوسبط حسبابي )كثرة عبدد الطبالب فبي الصبف الواحبدبطلبة البرنامج ممثلة بالفقرة التي نصها )
والفقبرة التبي نصبها  ،( ويعزو الباحث ذلك إلي زيادة في النمو السكاني يقابلها نقبص وعبدم نمبو فبي المبباني المدرسبية1.17)
(، ويعبزو الباحبث ذلبك 1.12( وانحبراف معيباري )3.80( بمتوسبط حسبابي )ابيبا مب  الطالبب المعلبمعدم تجباوب الطلببة ايج)

أنهببم طلبببة متببدربين وأنهببم غيببر  ببادرين علببى اتخبباذ أي  ببرر أتجبباهم، أمببا أ ببل المشببكالت المتعلقببة بطلبببة البرنببامج فقببد كانببت 
( 3.63( بمتوسببط حسببابي )يكلفهببم بهببا الطالببب المعلببمعببدم التببزام طلبببة المببدارس بتنفيببذ الواجبببات التببي الفقببرة التببي نصببها )
( بمتوسبط حسبابي عدم ثقة الطلبة ألساليب الطالب المعلبم فبي أثنباء التبدريس(، والفقرة التي نصها )1.09وانحراف معياري )

 (2010(.واتفقت م  دراسة الشرعة والنعيمي )1.12( وانحراف معياري )3.64)
( فةي تحديةد المشةكالت تواجةه الطلبةة المعلمةين فةي α=50.0نةد المسةتو) )هل توجد فروق ذات داللةة ححصةائية ع -2

 كلية التربية بجامعة شقراء أثناء تطبيق التربية العملية تعز) حلى التخصص؟
التبي يواجهونهبا  لإلجابة عن السيال الثاني تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريبة لتقبدير الطبالب للمشبكالت

بيببق الميببداني لمجبباالت الفرعيببة ولالسببتبيان ككببل وفقببا لمتغيببر التخصببص كمببا تببم اسببتخدام اختبببار ت للحكببم علببى أثنبباء التط
 داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية، وفيما يلي عرو لهذه النتائج:
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ها وفقا لمتغير . نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لتقدير الطالب للمشكالت التي يواجهون9دول 
 التخصص

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

 المشرف التربوي
 0.107 135 1.62- 1.01 3.39 97 تربية خاصة
 0.066 101 1.86- 0.72 3.67 40 لغة عربية

 االدارة المدرسية
 0.438 135 0.78- 0.96 3.75 97 تربية خاصة
 0.423 79 0.81- 0.88 3.89 40 لغة عربية

 المتعاونالمعلم 
 0.387 135 0.87- 0.83 3.62 97 تربية خاصة
 0.350 87 0.94- 0.68 3.75 40 لغة عربية

 طبيعة البرنامج
 0.686 135 0.41- 0.77 3.75 97 تربية خاصة
 0.695 68 0.39- 0.83 3.81 40 لغة عربية

 طلبة المدرسة
 0.340 135 0.96- 0.81 3.70 97 خاصة تربية

 0.343 72 0.95- 0.82 3.85 40 لغة عربية

 الكلي
 0.234 135 1.20- 0.80 3.60 97 تربية خاصة
 0.197 89 1.30- 0.65 3.77 40 لغة عربية

صص ( تعزي لمتغير التخα=50.0( عدم وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة )7يتضا من الجدول ر م )
في كافة مجاالت االستبيان وفي الدرجة الكليبة يواجهونها أثناء التطبيق العملي في تقدير الطالب والطالبات للمشكالت التي 

طبيعبة وبرنبامج الخطبة التدريسبية والتبدريب المناسبب لجميب  التخصصبات. واتفقبت  ىاالسبتبيان، ويعبزو الباحبث ذلبك إلب على
 (2010( وشاهين )2011)هذه الدراسة م  دراسة العاجز وحلس 

( في تحديد المشكالت تواجه الطلبة المعلمين في α=50.0هل توجد فروق ذات داللة ححصائية عند المستو) ) -3
 كلية التربية بجامعة شقراء في أثناء تطبيق التربية العملية تعز) حلى المعدل التراكمي؟ 

نحرافببببات المعياريببببة لتقببببدير الطببببالب والطالبببببات لإلجابببببة عببببن السببببيال الثالببببث تببببم حسبببباب المتوسببببطات الحسببببابية واال
التبي يواجهونهببا أثنباء التطبيببق الميبداني للمجبباالت الفرعيبة ولالسبتبيان ككببل وفقبا لمتغيببر المعبدل التراكمببي كمبا تببم  للمشبكالت

فيمببا يلببي للمقارنببات البعديببة للحكببم علببى داللببة الفببروق بببين المتوسببطات الحسببابية، و  LSDاسببتخدام تحليببل التببباين واختبببار 
 عرو لهذه النتائج:

. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطالب والطالبات للمشكالت التي يواجهونها وفقا لمتغير 8جدول 
 المعدل التراكمي

 المتوسط الحسابي العدد المعدل التراكمي المجال
االنحرافاات 
 المعيارية

 المشرف التربوي

2 -3.5 46 3.90 0.61 
3.6-4 59 3.55 0.82 
4.1 - 5 32 2.70 1.09 

 0.94 3.47 137 الكلي

 االدارة المدرسية

2 -3.5 46 4.21 0.55 
3.6-4 59 3.82 0.79 
4.1 - 5 32 3.15 1.25 

 0.94 3.79 137 الكلي

 المتعاونالمعلم 
2 -3.5 46 3.91 0.67 

3.6-4 59 3.72 0.64 
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4.1 - 5 32 3.17 0.98 
 0.79 3.66 137 الكلي

 طبيعة البرنامج

2 -3.5 46 4.05 0.56 
3.6-4 59 3.80 0.70 
4.1 - 5 32 3.27 0.99 

 0.79 3.76 137 الكلي

 طلبة المدرسة

2 -3.5 46 4.08 0.71 
3.6-4 59 3.76 0.70 
4.1 - 5 32 3.22 0.90 

 0.81 3.74 137 الكلي

 الكلي

2 -3.5 46 4.00 0.51 
3.6-4 59 3.70 0.63 
4.1 - 5 32 3.04 0.92 

 0.76 3.65 137 الكلي
( وجببببود فببببروق ظاهريببببة بببببين المتوسببببطات الحسببببابية لتقببببدير الطببببالب للمشببببكالت التببببي 8يتضببببا مببببن الجببببدول ر ببببم )

تبباين وفيمبا ولتحديبد فيمبا إذا كانبت هبذه الفبروق دالبة احصبائيا تبم اسبتخدام تحليبل ل ،يواجهونها وفقبا لمتغيبر المعبدل التراكمبي
 يلي عرو لهذه النتائج:

. نتائج تحليل التباين لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لتقدير الطالب للمشكالت التي يواجهونها وفقا 9جدول 
 لمتغير المعدل التراكمي

 مجموع الربعات مصدر التباين المجال
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 ويالمشرف الترب

 0.000 20.22 13.95 2 27.89 المعدل التراكمي
     0.69 134 92.44 الخط 
       136 120.33 الكلي

 االدارة المدرسية

 0.000 14.51 10.66 2 21.33 المعدل التراكمي
     0.73 134 98.46 الخط 
       136 119.79 الكلي

 المتعاونالمعلم 

 0.000 9.98 5.48 2 10.95 المعدل التراكمي
     0.55 134 73.54 الخط 
       136 84.49 الكلي

 طبيعة البرنامج

 0.000 10.76 5.83 2 11.67 المعدل التراكمي
     0.54 134 72.67 الخط 
       136 84.33 الكلي

 طلبة المدرسة

 0.000 12.15 6.93 2 13.85 المعدل التراكمي
     0.57 134 76.37 الخط 
       136 90.22 ليالك

 الكلي

 0.000 19.47 8.85 2 17.69 المعدل التراكمي
     0.45 134 60.88 الخط 
       136 78.57 الكلي
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( وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة تعزى لمتغير المعدل التراكمي في تقدير 9يتضا من الجدول ر م )
 هونها أثناء التطبيق العملي في جمي  مجاالت المقياس وهيالطالب والطالبات للمشكالت التي يواج

 (50.0(، وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة )20.22المشرف التربوي، حيث كانت  يمة ف=α.) 
 (50.0(، وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة )14.51االدارة المدرسية، حيث كانت  يمة ف=α.) 
  حيث كانت  يمةالمتعاونالمعلم ، (50.0(، وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة )9.98ف=α.) 
 (50.0(، وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة )10.76طبيعة البرنامج، حيث كانت  يمة ف=α.) 
 (50.0(، وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة )12.15طلبة المدارس، حيث كانت  يمة ف=α.) 
 (50.0(، وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة )19.47الدرجة الكلية، حيث كانت  يمة ف=α.) 
  ولتحديد بين أي من مستويات المعدل التراكمي وجدت هذه الفروق تم اجراء تحليل اختبارLSD  ،للمقارنات البعدية

 وفينا يلي عرو لهذه النتائج:
 للمقارنات البعدية وفقا لمتغير المعدل التراكمي  LSD. نتائج اختبار 10جدول 
 4-3.6 3.5- 2 المعدل التراكمي  المجال 

 المشرف التربوي
3.6-4  0.35*   
4.1 - 5  1.20* 0.85* 

 االدارة المدرسية
3.6-4  0.38*   
4.1 - 5  1.06* 0.68* 

 المتعاونالمعلم 
3.6-4  0.19*   
4.1 - 5  0.75* 0.55* 

 طبيعة البرنامج
3.6-4  0.25*   
4.1 - 5  0.78* 0.53* 

4-3.6 مدرسةطلبة ال  0.32*   
4.1 - 5  0.86* 0.54* 

 الكلي
3.6-4  0.30*   
4.1 - 5  0.96* 0.66* 

 ( دال احصائيا عند مستوى الداللةα=0.05) 
( أن تقدير الطالب للمشكالت التي تواجههم يزيد كلما  ل المعدل التراكمي في جمي  10يتضا من الجدول ر م )

 3.5- 2الستبيان حيث أن المشكالت عند الطلبة الذين تراوا  معدلهم التراكمي بين المجاالت وفي الدرجة الكلية على ا
، كما ان المشكالت لدى الطالب الذين 5-4.1وبين  4-3.6كانت أكثر من الطلبة الذين تتراوا معدالتهم التراكمية بين 

ويعزو الباحث .5-4.1تهم التراكمية بين كانت اعلى من الطلبة الذين تتراوا معدال 4-3.6تتراوا معدالتهم التراكمية بين 
ذلك أن الطلبة ذو المعدالت المرتفعة والعالية أكثر أحساس بالمسيولية وتفاعل م  مهنة التدريس من الطلبة ذو المعدالت 

 (2011المنخفضة. واختلفت هذه الدراسة م  دراسة العاجز وحلس )
( في تحديد المشكالت تواجه الطلبة المعلمين في α=50.0هل توجد فروق ذات داللة ححصائية عند المستو) ) -4

 كلية التربية بجامعة شقراء في أثناء تطبيق التربية العملية تعز) حلى جنس الطالب المعلم؟
التي  لإلجابة عن السيال الراب  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطالب للمشكالت

الميداني لمجاالت الفرعية ولالستبيان ككل وفقا لمتغير الجنس كما تم استخدام اختبار ت للحكم  يواجهونها أثناء التطبيق
 على داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية، وفيما يلي عرو لهذه النتائج:
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ا وفقا . نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لتقدير الطالب للمشكالت التي يواجهونه11جدول 
 لمتغير الجنس

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة 

 المشرف التربوي
 0.266 135 1.12- 1.07 3.32 36 ذكر
       0.89 3.52 101 أنثى

 االدارة المدرسية
 0.934 135 0.08 0.77 3.81 36 ذكر
       1.00 3.79 101 أنثى

 المتعاونالمعلم 
 0.439 135 0.78 0.57 3.74 36 ذكر
       0.85 3.62 101 أنثى

 طبيعة البرنامج
 0.953 135 0.06- 0.57 3.76 36 ذكر
       0.85 3.77 101 أنثى

 طلبة المدرسة
 0.684 135 0.41- 0.56 3.69 36 ذكر
       0.89 3.76 101 أنثى

 الكلي
 0.736 135 0.34- 0.66 3.61 36 ذكر
       0.79 3.66 101 أنثى
( تعزي لمتغير الجنس α=50.0( عدم وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة )11يتضا من الجدول ر م )

في تقدير الطالب والطالبات للمشكالت التي يواجهونها أثناء التطبيق العملي في كافة مجاالت االستبيان وفي الدرجة الكلية 
ويفسر الباحث ذلك ب ن كل من الجنسين سوء الذكور أو اإلناث في كلية واحدة درسوا نفس المفاهيم  .تبيانعلى االس

والمقررات التربوية، ويتبعون نظامات واحد من حيث المواد الدراسية ومدة الدراسة، ويعيشون في مجتم  واحد وثقافة واحدة. 
( واختلفت م  دراسة الهويمل 2010ودراسة الشرعة والنعيمي ) (2011واتفقت هذه الدراسة م  دراسة العاجز وحلس )

 .التي أظهرت الفروق لصالا االناث( 2010لا الذكور، ودراسة شاهين )( التي أظهرت الفروق لصا2013)
 التوصيات
التنسيق بين األطراف المشاركة في عملية التطبيق الميداني من أجل توضيا األدوار وذلك من خالل ورش العمبل  -1

 مشتركة.ال
 توزي  دليل التربية العملية على الطلبة المعلمين لتوضيا المهام واألعمال. -2
 تطوير كفاءات المشرفين األكاديميين المتابعون لبرامج التربية العملية. -3
 اختيار المدارس المتعاونة وفق شروط ومعايير توفر للمعلمين الطالب أفضل األجواء التربوية المناسبة للتدريب. -4
 لقاءات لمنا شة المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.عقد ال -5
 العمل على تعزيز الثقة بالنفس عند الطالب المعلم اثناء التربية العملية.  -6
 تمكين الطلبة المعلمين من منا شة  ضايا الطلبة، واالشراف على االنشطة.   -7

 المراجع
 معهد التربية، عمان، األردن. ،، األونروااتجاهات حديثة في التربية العملية(. 2001د )أبو جادو، صالا محم .1
المشكالت التي تواجه طلبة التربية المهنية في كلية الحصن الجامعية أثناء ( 2008جروان، علي، علوه، زهير) .2

التربوية، جامعة الزر اء  الميتمر الثالث لكلية العلوم ،فترة التربية العملية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم
 .346 -307آذار، المجلد االول  27 25الخاصة،
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مشكالت التربية العملية لد) الطلبة المتدربين ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي المنعقد م( 2009حرب، سعيد ) .3
ات المشرف الجامعة اإلسالمية، بعنوان: التدريب الميداني بين أداء الطالب المعلم وتوجيه -في كلية التربية

 التربوي واإلدارة المدرسية.
الصعوبات التي تواجه طلبة التربية العملية في ( 2010عزالدين )،النعيمي ;الشرعة، ممدوا  ; سعود،الخريشا .4

, 24المجلد  -العلوم اإلنسانية  -مجلة جامعة النجاا لألبحاث الجامعة الهاشمية وجامعة اإلسراء الخاصة، 
  ,7اإلصدار 

 بعةطال، دشر: مكتبة الياضرال مدخل الي المناهج وطرق التدريس.. (م11٢٠. )رجعفالخليفة، حسن  .5
 الخامسة.

بأصول الزيارة الصفية كما يراها المعلمون "درجة التزام المشرف التربوي في األردن ( 1995ديراني، عيد ) .6
 .29، جامعة المنصورة، العدد مجلة كلية التربية والمشرفون"
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ..............................عزيزي الطالب المعلم / عزيزتي الطالبة المعلمة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                                   
المشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في جامعة شقراء من  يقوم الباحث بسجراء دراسة علمية بعنوان " 

" وذلك للكشف عن المشكالت التي تعترو الطلبة المعلمين خالل فترة التربية  وجهة نظر الطلبة المعلمين أنفسهم
فقرة، وبما انك تمارس عملية التدريب الميداني في  (43)لتحقيق غرو الدراسة تم بناء االستبانة مكونة من الميدانية، و 

في  ()المدارس، راجيات التكرم باإلجابة عن جمي  فقرات أجزاء االستبانة بكل صدق وموضوعية ممكنة بوض  إشارة 
 .تخدم إال ألغراو البحث العلمي فقطالمرب  الذي يناسبك علمات ب ن اإلجابة التي ستعطيها لن تس

 معلومات عامة:
 في المكان المناسب: ()يرجع وضع حشارة 

 أوال : المعلومات الشخصية :
 ذكر                           انثى                            لجنسا         : 

 
 تربية خاصة                           لغة عربية التخصص      :                                

 
 من                     من                       من     المعدل التراكمي       : 

 ،شاكر لكم حسن تعاونكم
 د سعود فرحان العنزي/ الباحث
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جال
الم

 

رقم
ال

موافةةةةةةق  الفقرات 
 بشدة

غيةةةةةةةةةةةةر  محايد موافق
 موافق

غيةةةةةةةةةةةةر 
موافةةةةةةق 

 بشدة

وي
ترب

ف ال
شر

الم
 

      مواظبة المشرف على زيارة الطالب المعلم خالل فترة التدريب العملي. عدم 1

ال يقدم المشرف التغذية الراجعة التطويرية للطالب المعلم في أثناء التدريب    2
 الميداني.

     

      تعارض مالحظات المشرف مع مالحظات المعلم المتعاون  3

      تي يواجهها الطالب المعلم.عدم قيام المشرف بحل المعيقات ال 4

      عدم تزويد المشرف الطالب المعلم بمعايير التقويم في التربية العملية 5

      يكلف المشرف الطالب المعلم بواجبات حضافية خارج نطاق التربية العملية. 6

      صعوبة تطبيق حرشادات المشرف بشكل عملي في الميدان 7

      شرف من المادة التعليمية التي يشرف عليهاعدم تمكن الم 8

      عدم حبالغ المشرف للطالب المعلم بوقت الزيارة 9

      الحكم على مستو) الطالب المعلم من خالل زيارة واحدة  أو زيارتين 10

      عدم  تقبل المشرف آلراء الطالب المعلم ومالحظاته  11

      ق اإليجابية للطالب المعلم والتركيز على السلبياتعدم تعزيز المشرف للمواف 12

      ضعف التواصل بين الطالب المعلم والمشرف  13

      عدم التزام المشرف بالساعات المكتبية 14

سية
مدر

ة ال
دار

اإل
 

      تكليف حدارة المدرسة للطالب المعلم القيام بأعمال خارج حطار مهامه  15 

      ارة المدرسة بدور كاف لتعريف الطالب المعلم بأنظمة المدرسة عدم قيام حد 16

عةةدم اطةةالا حدارة المدرسةةة علةةى تعليمةةات ومتطلبةةات التربيةةة العمليةةة للطالةةب  17
 المعلم

     

عدم تةوفير حدارة المدرسةة لةادوات والوسةائل التعليميةة التةي يحتاجهةا الطالةب  18
 المعلم

     

      لمدرسة بقدرات الطالب المعلمضعف ثقة حدارة ا 19

يحضر مدير المدرسةة بعةض الحصةص للطالةب المعلةم ويقةدم التغذيةة الراجعةة  20
 المناسبة.

     

ون
تعا

الم
لم 

لمع
ا

 

      قلة خبرة المعلم المتعاون بأهداف برنامج التربية العملية ومراحلها المختلفة. 21

      ى الطالب المعلمضعف حماس المعلم المتعاون لإلشراف عل 22

      شعور الطالب المعلم باالرتباك عند دخول المعلم المتعاون لحضور حصته  23

      عدم تعاون المعلم المتعاون مع الطالب المعلم أثناء تطبيق التربية العملية 24

تدخل المعلم المتعاون في مجريات الموقةف التعليمةي فةي أثنةاء تنفيةذ الطالةب  25
 لم لهالمع

     

ضةةةعف مسةةةاهمة المعلةةةم المتعةةةاون فةةةي تطةةةوير خبةةةرات الطالةةةب المعلةةةم فةةةي  26
 التخطيط للتدريس

     

عدم المةام المعلةم المتعةاون بالمةادة التةي يقةوم بتدريسةها ممةا يةؤثر سةلبا  فةي  27
 أداء الطالب المعلم.
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      ر الدروس.ُيلزم المعلم المتعاون الطالب المعلم بطرق معينة في تحضي 28

      عدم تشجيع المعلم المتعاون للطالب المعلم. 29

مج
برنا

ة ال
بيع

ط
 

عدم امتالك الطالب المعلم المهارات التدريسية المناسبة للتعامل مع المواقف  30
 الصعبة أثناء التدريس  

     

      عدم توفر الكتب وأدلة المعلم ذات العالقة بتدريس المواد. 31

جةةود فجةةوة بةةين مةةا تعلمةةه الطالةةب فةةي الجامعةةة وبةةين مةةا هةةو موجةةود فةةي و  32
 المدارس.

     

      عدم وضوح تعليمات برنامج التربية العملية. 33

قلة توفر المدارس المتعاونة مما يؤدي حلى وجود عدد من الطالب المعلمين  34
 في مدرسة واحدة.

     

      ة العلمية.طول المدة الزمنية لبرنامج التربي 35

      توزيع الطالب المعلمين ال يتوافق مع الواقع الجغرافي ألماكن سكنهم. 36

      البدء في التدريس دون تقديم مواقف تعليمية في برنامج التدريس المصغر. 37

سة
مدر

ة ال
طلب

 

      عدم االنضباط لد) طلبة المدرسة في أثناء الحصة  38

      المدرسة بتنفيذ الواجبات التي يكلفهم بها الطالب المعلم. عدم التزام طلبة 39

      عدم تجاوب الطلبة ايجابيا  مع الطالب المعلم. 40

      عدم ثقة الطلبة ألساليب الطالب المعلم في أثناء التدريس. 41

عدم حلمام الطلبة بالخبرات السابقة والمفترض تعلمها في المراحل الدراسية  42
 لسابقة.ا

     

      كثرة عدد الطالب في الصف الواحد. 43
 


