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 :الممخص
ىدف البحث التعرف عمى مستوى تحقيق برنامج التربية العممية ألىدافو 

اإلنسانية في ظل جائحة كورونا ، من وجية نظر طمبة كمية التربية لمعموم 
( طالبًا وطالبة من 60( طالبًا وطالبة بواقع )140وتكونت عينتو من )

( طالبًا وطالبة من طمبة قسم 80طمبة قسم العموم التربوية والنفسية و )
-2020المغة العربية في كمية التربية لمعموم اإلنسانية لمعام الدراسي ) 

يري الجنس والتخصص العممي، ولتحقيق ( ، موزعين تبعًا لمتغ 2021
( فقرة 46ىدف البحث أعد الباحثان استبانة تكونت بصيغتيا النيائية من )

كل فقرة مقرونة بثالثة بدائل وىي متحققة بدرجة:) كبيرة، متوسطة، قميمة(، 
وموزعة عمى ثالث مجاالت ىي: )المعرفي، المياري، الوجداني(، وقد 

لظاىري ، كما استخرجا ثباتيا بطريقة معامل تحقق الباحثان من صدقيا ا
الفا كرونباخ ، ثم وزعت االستبانة الكترونيًا عمى أفراد عينة البحث 

( من Google Classroomاألساسية عبر منصة كوكل كالس روم )
خالل نموذج كوكل فورم وعبر تدريسيي مادة التطبيقات التدريسية 

تربوية والنفسية والمغة العربية، )المشاىدة والتطبيق( في قسمي العموم ال
وبعد جمع البيانات وتحميميا ومعالجتيا إحصائيا باستخدام الحقيبة 

( باستخدام االختبار التائي لعينة spssاإلحصائية لمعموم االجتماعية )
(  واالختبار التائي لعينتين مستقمتين ) one sample t-testواحدة )

Independent Samples t-test  ) 
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the level of 

achievement of the practical education program of its 

objectives from the point of view of the students of the 

College of Education for Human Sciences in light of the 

Corona pandemic, and its sample consists of (140) male 

and female students, with (60) male and female students 

from the Department of Educational and Psychological 

Sciences and (80) students A student of the research 

objective, the researchers prepared a questionnaire in its 

final form consisting of (46) paragraphs by paragraph 

coupled with three alternatives, and it was achieved with 

a degree: (large, medium, few) and distributed into three 

areas: (cognitive, skill, emotional), and the researchers 

verified its validity Al-Zahir, as they extracted its 

stability by Cronbach's alpha coefficient. Then the 

questionnaire was distributed electronically to the 

members of the basic research sample via the (Google 

Classroom)platform through the Google Form model and 

through the teachers of the teaching applications 

(viewing and application) in the departments of 

educational and psychological sciences and the Arabic 

language, and after data collection, analysis and 

processing statistically using the statistical bag for 

science SPSS using the (one sample t-test) and              ( 

Independent Samples t-test ) The results showed: 

 - The level of the practical education program in general 

did not live up to the level of success that is supposed to 

achieve its goals in light of the Corona pandemic from 

the students' point of view compared to the hypothetical 

test (66%). 

- There is no statistically significant difference at the 

level of 0.05 between the level of students' evaluation of 

the practical education program according to the gender 

variable. 
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 المقدمة
تسعى الدول والمجتمعات المعاصرة إلى تحسين النظم التربوية والتعميمية لمواكبة 
التطور والتغمب عمى المشكالت المختمفة، لذلك تعطي التربية الحديثة اىتمامًا كبيرًا لمتقويم 
الذي ُيعتبر عنصر الضبط والتحكم بالعممية التعميمية والتربوية، إذ يعمل عمى تشخيص الواقع 

تحقيق تشخيصًا دقيقًا وتصحيح اتجاه المسار التعميمي، من خالل التغذية الراجعة التي يوفرىا ل
األىداف بشكل أفضل لذا يعد تقويم برامج إعداد المدرسين في كميات التربية أمرًا ميمًا 
وضروريًا لمتشخيص والتعرف عمى نقاط القوة والضعف في ىذه البرامج ومن أجل إصدار 

 (ٕ: ٜٕٔٓحكمًا عمييا واتخاذ القرار المناسب. )األسمري وجبر،
امج التربية العممية أكبر تحدي لو ألثبات قدراتو إذ يعد انخراط الطالب/المدرس في برن

التعميمية وأن يتحمل مسؤولية التدريس ألن من المعروف إن في ىذه المرحمة )مرحمة التربية 
العممية( سيتممك الطالب/ المدرس الخوف والقمق واالضطراب قبل وفي أثناء تطبيق برنامج 

كن تحقيقو من خالل حفظ الطالب/ المدرس التربية العممية فالنجاح في ىذه المرحمة ال يم
لممواد النظرية التي أمضى في دراستيا في الكمية ولكنو يتحقق من خالل توظيفو ليا في البيئة 
التعميمية ومن خالل ممارسة التدريس، ويتم تحديد المدة التي سيطبق فييا الطالب/ المدرس 

دركًا لجميع األمور المتعمقة بعممية التعميم في السنة األخيرة لدراستو الجامعية ليكون واعيًا وم
مكتسبًا لجميع الميارات التعميمية ففييا ينتقل من مرحمة المشاىدة إلى قيادة التدريس في غرفة 

 (ٖٛ: ٕٗٔٓالصف. )محمد ويونس،
وىناك اتفاق بين الميتمين بإعداد المدرسين عمى أىمية برامج التربية العممية ألن ىذه 

منتظمين بيا مواجية مواقف متعددة يكتسبون من خالليا العديد من االتجاىات البرامج تتيح لم
ويتعرفون من خالليا عمى بعض المشكالت المتعمقة بعممية التعميم والتعمم  المرغوب بيا تربوياً 

                 (                                    ٘ٛٔ: ٕٙٔٓوكيفية التغمب عمييا من خالل تدريبيم. )شيوبي وارحيم، 
فمرحمة إعداد الطالب/ المدرس من أىم مراحل حياتو المينية التي ينعكس أثرىا عمى 
سموكو التعميمي داخل حجرة الصف اذ ينظر إلى ىذه المرحمة عمى أنيا الفترة التي يتم فييا 

من  ترجمة ما تعمموه من عموم نظرية وطرائق تدريس إلى واقع ممموس كما أنيا تعد فرصة يتم
خالليا التعرف عمى ما يتطمبو النظام التعميمي والمدرسين من ميارات وكفايات باإلضافة إلى 
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التعرف عمى المنيج الواسع والتواصل المباشر مع الطمبة في ظروف حقيقية.)رضوان، 
ٕٜٓٔ :ٖٙٔ-ٖٕٙ) 

ما وتعد التربية العممية العمود الفقري لبرامج كميات التربية، فيي التطبيق العممي ل
اكتسبو الطالب/المدرس من خبرات في دراستو، وتنبع أىمية التربية العممية لكونيا عممية 
حيوية تكسب المتدرب خبرات واقعية وممموسة في مجال مينتو من خالل احتكاكو المباشر 
وتفاعمو في مواقف تعميمية بينو وبين طالبو، تييئ التربية العممية لممتدرب الفرص لتنظيم 

وتطبيقاتو وىي تكشف عن مدى قدرتو عمى التكيف في المدرسة والبيئة الصفية معموماتو 
ومدى ميارتو في تطبيق ما تعممو من خبرات نظرية، فيي عصب اإلعداد التربوي ألنيا في 
الواقع مواجية مدرس المستقبل لوظيفتو األساسية واالنتقال بو بالتدريج ليتعرف عمى مشكالت 

 (ٕٗ-ٖٕ: ٕٚٔٓا. )شقورة،مينتو لحميا والتكيف معي
فتؤثر التربية العممية عمى مستوى كفاءة الطالب/المدرس عند ممارستو لمينة 
التدريس، كما أكدت الدراسات بأن التربية العممية تنمي اتجاىات الطمبة/ المدرسين اإليجابية 

ة متغيرات نحو مينتيم مما يستدعي أن يمقى برنامج التربية العممية اإلىتمام المناسب لمواكب
 (ٙٙ: ٕٙٔٓالعصر التي أثرت عمى العممية التعميمية.  )شحادة والبوني، 

لذا تعد التربية العممية من المسممات في الميدان التربوي التي ال يمكن تجاىميا إذ  
تعتبر فرصة حقيقية لمطالب/ المدرس ليتفاعل مع الطالب داخل الصف ويطبق ما تعممو 

التربية العممية الكفايات المينية والخصائص الشخصية واإلجتماعية نظريًا، كما ينمي برنامج 
 (ٕٔ٘-ٕٓ٘: ٕٙٔٓإلى جانب تنمية لمميارات الالزمة لمدرس الغد. )الديحاني،

وتعنى التربية العممية بالجانب الرئيسي في اإلعداد والتأىيل التربوي في برامج إعداد 
ميارات التدريس ثم اكتساب مقومات التدريس المدرسين الذي يوجو الطمبة / المدرسين لتطبيق 

الفعال وطرائقو المناسبة والقدرة عمى اكتساب ميارات يوظفيا الطالب/ المدرس في التدريس 
الحقيقي والواقعي حيث يتوقف نجاح الطمبة/ المدرسين عمى نوع اإلعداد الذي يتمقونو فاإلعداد 

ات التدريسية التي تم اكتسابيا خالل ىذا الجيد يجعميم قادرين عمى توظيف الميارات والكفاي
 (ٖٖٜ: ٜٕٔٓ)الدوالت وآخرون،    اإلعداد
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 مشكمة البحث: 
في ظل الظروف العصيبة التي يمر بيا العالم أجمع، واإلجراءات االحترازية المشددة 

،  (COVID-19)كورونا المستجد  التي اتخذتيا العديد من الدول لمحد من تفشي فيروس
رباكيا لمئات الماليين من الناس، ونخص منيم  أدت تمك اإلجراءات إلى شل مفاصل الحياة وا 
فئة الطمبة من المجتمع، وعمى وجو التحديد طمبة الجامعات ، فيم ممزمين عمى استمرارية 
الدراسة من خالل آلية مستحدثة عمييم ىي التعميم اإللكتروني من خالل منصاتو وبرامجو 

رباك لكل عناصر العممية التعميمية )األستاذ والمنيج والطالب(، التعميمية  ، مما سبب تحدي وا 
لكونو مستخدم عمى نطاق محدود لدينا، ولكون مادة التربية العممية تختمف عن باقي المواد 
الدراسية لما ليا من خصوصية، إذ تتطمب ممارسات تطبيقية ميدانية واقعية في المدارس 

ة واإلعدادية ، لترجمة ما اكتسبو الطمبة من ميارات ومعمومات واتجاىات المتوسطة والثانوي
عبر سنواتيم الدراسية، البد من سياقات البرنامج، قيام الطمبة بالتطبيق الفعمي )الحضوري( 
في المدارس المتوسطة والثانوية واإلعدادية، إال أن الظرف الحالي أدى إلى اعتماد التطبيق 

في تمك المدارس لممطبق تكون عبر إرسال فيديو مصور عن تقديمو  والمشاىدة االفتراضي
إلحدى الموضوعات الدراسية يبين فييا ما اكتسبو من ميارات تدريسية، وبطبيعة حال ىذه 
الظروف نجد قد قيدت ىؤالء الطمبة من ممارستيم لتمك الميارات، ومن ىنا كان حافزًا 

قع، وتقديم ما ىو مناسب من معالجة التطبيق في لمباحثان أن ينظرا بموضوعية إلى ىذا الوا
الظرف الراىن عمى دراستو لمستوى تحقيق برنامج التربية العممية ألىدافو الموسومة وبذلك 
ُحِددْت مشكمة البحث بالسؤال اآلتي: ما مستوى تحقيق برنامج التربية العممية ألىدافو في ظل 

 لمعموم اإلنسانية ؟ جائحة كورونا من وجية نظر طمبة كمية التربية
 أىمية البحث :

تمثل التربية العممية عنصرًا رئيسًا في مناىج إعداد المدرسين ومتطمبًا أساسيًا 
لتخرجيم وىي كذلك تجسد مرحمة تحضيرية حاسمة يتوقف عمييا نوعية خبراتيم ومدى 

الحاجة إلى انتمائيم لمينتيم وطمبتيم، وألىمية إعداد المدرس بالصورة المطموبة فقد ظيرت 
برامج التربية العممية في كميات التربية بشقييا النظري والعممي بصورة مستمرة في ضوء 
المتغيرات والتطورات الجديدة والمعاصرة والتي تسيم في اكتساب الطالب/ المدرس الكفايات 
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ري، )القضاة والدوي     والميارات الالزمة والضرورية لمقيام بأدواره المتعددة والمتجددة.
ٕٕٓٔ :ٜ) 

 في عممية إعداد المدرسين. العممية ( إلى مكانة التربيةٕٓٔٓوأشار عبادي وآخرون )
 معظم بتطبيق الطالب فيو يقوم تربوياً  مختبراً  تمثل فيي الخدمة قبل اإلعداد عمييا يطمق إذ

 بالتالي ،المدرسة وىو ليا الحقيقي الميدان في وعممي أدائي بشكل التربوية والنظريات المبادئ
 ويعزز وظيفية وقيمة معنى ذات وأنيا بالواقعية، تتصف المدرسين عممية إعداد عممية تصبح
 أكبر يحققون و المدارس في العممي بالتدريب يقومون وىم المدرسون الطمبة يدركو ما ىذا
 المدرسية ، واإلدارة والمناىج، الطمبة، مع تعامموا ألنيم العممية التربية برامج خالل من فائدة

 تجريب حاولوا أنيم كما واقعي بشكل الميدانية والمشكالت الصعوبات اكتشاف من وتمكنوا
 (ٖ: ٕٓٔٓ)عبادي وآخرون،   .كمياتيم في درسوىا التي والنظريات المفاىيم والمبادئ بعض

وتتضح أىمية التربية العممية في أنيا تعتبر األساس الذي يكتسب من خاللو الطالب/ 
الخبرات العممية التي تمكنو من معرفة مناطق القوة والضعف لديو وكيفية تحمل أعباء المدرس 

مينة التدريس وكيفية التعامل مع الطمبة ويكتسب من خالليا ميارة التخطيط والتنفيذ وتقويم 
الدروس وتعطيو فرصة الختبار قدراتو األكاديمية والتربوية وتكسبو اتجاىات إيجابية نحو مينة 

 (ٛ: ٜٕٔٓس. )منصر و عميوة، التدري
ويمعب برنامج التربية العممية دورًا في تكوين شخصية الطالب/ المدرس، ويساعده  

في اكتساب كفايات المينة وأخالقياتيا. وىو في الوقت نفسو يربطو بأدواره المدرسية، ويعرفو 
حظة والتحميل والربط بقواعد العمل المدرسي كما ينمي لديو الكثير من الميارات العقمية؛ كالمال

وغيرىا. ويبني لديو ميارات اجتماعية تتضمن التعاون واإليثار واحترام النظام ومساعدة 
اآلخرين. وقيام ىذا البرنامج ببناء االتجاىات اإليجابية نحو مينة التدريس، كما يعرفو بواجباتو 

 (ٕٛٔ: ٕٚٔٓوحقوقو المينية.  ) الرويثي ، 
العممية ىي مقياس نجاح الجامعة في إعداد طمبتيا المدرسين  ويمكن القول بأن التربية

لكي يصبحوا مؤىمين لمتدريس، فيي التطبيق العممي لما اكتسبو الطالب/ المدرس خالل 
دراستو الجامعية وعصب اإلعداد التربوي، فكثير من المتدربين تنتابيم مخاوف من القيام بيذه 

           وعرض المادة وتطبيق ما تعمموه.  الممارسة وعمى مدى قدراتيم من ضبط الصف
 ( ٕٓ: ٕٙٔٓ)الخفاجي،    
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 مما تقدم تكمن أىمية البحث في الجوانب االتية :
 مواكبتو لمتطورات في مجال إعداد وتدريب طمبة كميات التربية . .ٔ
 يعد جيدًا متواضعًا في دراسة واقع حال التربية العممية في ظل جائحة كورونا . .ٕ
 لمباحثين وطمبة الدراسات العميا لمبحث في متغيراتو . يعد انطالقة .ٖ

 ىدف البحث: 
ييدف البحث الحالي التعرف عمى مستوى تحقيق برنامج التربية العممية ألىدافو في 
ظل جائحة كورونا من وجية نظر طمبة كمية التربية لمعموم اإلنسانية، وذلك من خالل اإلجابة 

 عن األسئمة اآلتية:
تحقيق برنامج التربية العممية ألىدافو من وجية نظر الطمبة مقارنة مع المحك ما مستوى  .ٔ

 %(؟ٙٙالفرضي )
( بين مستوى تحقيق برنامج التربية 0,05ىل ىنالك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .ٕ

 العممية ألىدافو من وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغير الجنس؟
( بين مستوى تحقيق برنامج التربية 0,05وى )ىل ىنالك فرق ذو داللة إحصائية عند مست .ٖ

 العممية ألىدافو من وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغير التخصص العممي؟
 حدود البحث: 

طمبة الصف الرابع في قسمي العموم التربوية والنفسية والمغة العربية في كمية التربية لمعموم  .ٔ
 (.ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓاإلنسانية لمعام الدراسي )

 لعممية )التطبيقات التربوية( المقررة لطمبة كميات التربية لمعموم اإلنسانية.مادة التربية ا .ٕ
  (The Program )البرنامج

 عرفو كل من :
 بأنُو:  ( Good ,1959كود ) .ٔ

جراء فصل  مجموعة تفصيمية من التعميمات التي تغطي اإلجراءات الخاصة لتنظيم وا 
تدريبي ويتضمن: صياغة تفصيمية عن موقع الصفوف، اختيار عدد المتدربين، وصف 
لمفصول ومدتيا، اختيار القائم بالتدريب، التسييالت والتجييزات المادية، ميمات اإلشراف، 

 ة والمدرسة التي ينبغي أن تحدد بشكل واضح.  ومسؤوليات التنسيق بين المؤسس
 (Good,1959:419-420) 
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 بأنُو: (2003. شحاتو والنجار)2
"يوضح البرنامج سير العمل الواجب القيام بو لتحقيق األىداف المقصودة كما يوفر 
األسس الممموسة النجاز االعمال ويحدد نواحي النشاط الواجب القيام بيا خالل مدة معينة، 

بنامج مجموعة األنشطة والممارسات العممية بقاعة او حجرة النشاط لمدة زمنية محددة وفقا والر 
 ( ٗٚ: ٖٕٓٓلتخطيط وتنظيم ىادف محدد ويعود عمى المتعمم بالتحسن".  )شحاتو والنجار،

 بأنُو: (2015. زاير وداخل )3
لتربوية "مجموعة من النشاطات المنظمة والمخططة لمادة دراسية لتحقيق األىداف ا

 (ٕٛٔ: ٕ٘ٔٓالتي يروم المدرس تنفيذىا عمى المجتمع التعميمي".     )زاير وداخل، 
  (Practical Education)العممية  التربية

  عّرفيا كل من:
 بأنيا : (2013. الغيشان والعبادي )1
 اكتساب عمى المدرسين مساعدة الطمبة تستيدف التي والخبرات النشاطات "مجمل 
من  التطبيقي الجانب ىو التعميمية، مياميم في لمنجاح يحتاجونيا التي ينيةالم الكفايات
 من األخيرة السنة في والتطبيق كالممارسة، بمراحل، وتمر .الخدمة قبل المدرس إعداد برنامج
 (ٕٔ٘: 2013الغيشان والعبادي ،)       قبل الخدمة" ما االعداد سنوات

 بأنيا: (2017.الشبول )2
"الجانب التطبيقي من برنامج إعداد المدرس قبل الخدمة وتأىيميم وتدريبيم في أثناء  

الخدمة وتتم داخل الصف وخارجو من قبل الطالب/ المدرس وبإشراف ىيئة اإلعداد والتأىيل 
والتدريب في الجامعة، ومعمم متعاون، ومدرسة متعاونة وفقا لعدد من المراحل وىي: المشاىدة 

م الممارسة، وليا عدد من المكونات تتمثل في المكون المعرفي واألدائي والمشاركة ث
 (ٕٔٗ: ٕٚٔٓوالوجداني".)الشبول، 

 بأنيا: (2018.الثمالي )3
"البرنامج الذي تم تصميمو من قسم المناىج وتكنولوجيا التعميم ضمن البرنامج العام  

لمتربية بالكمية، والذي يتيح الفرصة لمطالب/ المدرسين لتطبيق المفاىيم والنظريات واإلجراءات 
التربوية في بيئة مدرسية واقعية وضمن مواقف صفية حقيقية. ويكون ذلك خالل فصل دراسي 

 (ٓٚ: ٕٛٔٓالثمالي، كامل". )
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ويعرفيا الباحثان اجرائيًا: مجموعة من االنشطة المخططة والمنظمة التي تقدميا أقسام 
كمية التربية لمعموم اإلنسانية لطمبة المرحمة الرابعة من أجل إعدادىم لعممية التطبيق الفعمي في 

ىدة وممارسة المدارس المتوسطة واالعدادية عبر مرورىم بتدريبات نظرية وعممية ومشا
 التدريس المصغر .

 خمفية نظرية ودراسات سابقة 
 أسس ومبادئ التربية العممية:

 ترتكز التربية العممية عمى مجموعة من األسس والمبادئ من أىميا: 
 اعتبار التربية العممية جزءا أساسيا من مكونات برنامج إعداد المدرس. -
المسؤولين والمشرفين واختيار المدارس  التخطيط المسبق الفعال لمتربية العممية من قبل -

 المتعاونة والمتفيمة لدور ىذه التربية العممية
شمولية برنامج التربية العممية لتنمية جميع الجوانب وميارات الطالب/المدرس سواء داخل  -

 الصف أو خارجو.
توفر اإلمكانيات البشرية والمادية مثل: المشرف المتخصص والمدرس المتعاون من  -

 ور الضرورية التي تحتاجيا التربية العممية لتحقيق ىدفيا المنشوداألم
 التعاون المثمر والمستمر بين القائمين بالتخطيط والتنفيذ عمى التربية العممية -
وضوح أىداف التربية العممية لدى كل المسؤولين والقائمين عمى اإلشراف والطالب/  -

 (ٕٚ-ٔٚ: ٖٕٔٓمي،المدرسين شرط ضروري لتحقيق ىذه األىداف. )الكر 
 مقررات التربية العممية 

 :تربية عممية )نظري( -ٔ
وىي البرامج والمقررات النظرية التي تمد الطالب/ المدرس بالمعمومات والمعارف في  

 (ٜٙ: ٕٛٔٓالمجاالت الثقافية والمينية والتخصصية.      )محمد وميدي، 
 تربية عممية )عممي(: -ٕ

المدارس حيث يشتمل التدرب عمى ميارات  ييتم بتدريب الطمبة/ المدرسين في 
متنوعة مثل: التخطيط لمدرس. تقنيات التعميم، إدارة الصف والتقويم، ويساعد ىذا المساق 
الطمبة/ المدرسين عمى التكيف في الجانبين النفسي واإلجتماعي مع متطمبات وظيفة التعميم 

ىدة الصفية، والتطبيق الجزئي، ويكون التدرب عمى مراحل تتضمن المشاىدة المدرسية، والمشا
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التطبيق الكمي، ىذا التدرب يكون بإشراف المدرس المتعاون في المدرسة والمدربين في برنامج 
 (   ٔٗ-ٓٗ: ٖٕٔٓالتربية العممية. )الكرمي،

 أساليب التربية العممية
 تعددت أساليب التربية العممية وفيما يمي أىم ىذه األساليب:

 ربية العممية الذي تعده الجامعة وبالشكل المطموباإلسيام في برنامج الت -
 تبادل الزيارات الصفية بين الطمبة/ المدرسين -
 حضور المقاءات التربوية التي تنظميا الجيات التربوية في األمكنة واألزمنة المختمفة -
 مشاىدة الدروس التوضيحية والمتمفزة -
 زيارة الطمبة/ المدرسين لمختمف المدارس -
 (٘ٔ: ٕٗٔٓلمصغرة واإلسيام في أنشطتيا.  )مرعي، إعداد الدروس ا -

 التدريس المصغر:
ىو التدريس المحاكي لمواقع القائم عمى تجزئة الموقف التدريسي بغرض التدرب 
الكتساب الميارات التدريسية في ظروف مصغرة إذ يقوم الطالب/ المدرس بإعداد درس يحتوي 

( ٓٔ-٘( طالب في مدة زمنية قصيرة من )ٓٔ-٘ميارات محددة وتنفيذىا عمى عدد من )
تقديم التغذية الراجعة المناسبة لو ومن ثم إعادة التطبيق مرة  دقائق يتم فييا مالحظة أدائو ثم

عدادىم في أثناء  أخرى. وأسموب التدريس المصغر يستخدم في تدريب الطمبة/المدرسين وا 
الدراسة في كميات التربية وبعد دخوليم في الخدمة الطالعيم عمى اليات ممارسة مينة 

 ساليب الناجحة في تنمية ميارات التدريس. التدريس واكسابيم كفاياتيا لذا يعد من األ
 (ٜٜٗ -ٜٙٗ: ٕٚٔٓ)دحالن وجودة،  

 مزايا التدريس المصغر
 يخفف من درجة تعقيد الموقف التدريسي -
مكاناتو -  تراعي فيو قدرات الطالب/ المدرس وا 
 يساعد عمى إتقان الميارات التدريسية المختمفة -
   المدرسين نحو ممارسة مينة التدريس.يساعد عمى تنمية اإلتجاىات اإليجابية لمطمبة/  -

 (ٕٙٔ: ٕٕٔٓ)عمي،    
 مراحل التربية العممية
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 تنظم التربية العممية في مرحمتين أساسيتين ىما:
 أواًل :مرحمة المشاىدة

يقصد بيذه المرحمة قيام الطالب/ المدرس بمشاىدة ومالحظة كل ما يجري داخل 
ة دقيقة ومنظمة وموجية نحو مشاىدة موقف غرفة الصف من أوجو النشاط التعميمي، مالحظ

 معين ومتفق عميو بين مدرس الكمية ومدرس المدرسة والطمبة/المدرسين، وقد يشاىد الطمبة
فممًا مصورًا لموقف تعميمي، أو موقفا تعميميا حقيقيا في الصف، أو قد يشاىدون زميال ليم 

     بأدائو مدرس الكمية.يقوم بأداء موقف تعميمي أو يشاىدون موقفا تعميميا يقوم 
 (ٕٗٗ: ٕ٘ٔٓ)النجم،  

 أىداف المشاىدة:
 إتاحة الفرصة لمطالب/ المدرس لالطالع عمى طرائق التدريس وأساليبو -ٔ
 تمكين الطالب/ المدرس من متابعة ما يتمقاه نظريا من مادة وتطبيقيا عمميا -ٕ
 ةتعريف الطالب/ المدرس بأسموب إدارة الصف ومعالجة المواقف التعميمي -ٖ
 تنمية ميارة تقويم األنشطة الصفية التي يشاىدىا )الطالب/ المدرس( -ٗ
توجيو الطالب/ المدرس إلى النواحي التي تيمو في التطبيق وتبصيره بنوع الصعوبات  -٘

 (ٖٔ: ٕٕٔٓالتي يمكن أن تواجيو لكي يستعد ليا. ) صبري والسندي،
 ثانيًا :مرحمة المشاركة الفعمية 

 وتقسم إلى:  
 المشاركة الجزئية:مرحمة  .1

وقد أطمق عمى ىذه المرحمة بالمشاركة الجزئية ألن الطمبة/ المدرسين يؤدون فييا 
بعض ميمات التدريس من دون تحمل المسؤوليات الكاممة وتتم في مدة محددة من الزمن 
الكمي لمحصة الدراسية ويقوم الطالب/ المدرس في ىذه المرحمة بتنفيذ موقف تعميمي محدد 

لو مسبقا، فقد تشمل المشاركة عمى تكميف الطالب/ المدرس بميمة تييئة الطمبة ومخطط 
لتمقي درس جديد أو طرح األسئمة الصفية في موضوع معين أو التقويم النيائي وقد يشترك 
أكثر من طالب/ مدرس في تنفيذ حصة دراسية أو جزء من حصة دراسية ولكي تتحقق 

اإلعداد ليا وتحديد موعد إجرائيا وتحديد موضوعيا  المشاركة الجزئية  أىدافيا البد من
 (ٔٛٔ: ٕٕٔٓوتدريب الطالب/ المدرس عمى أدائيا.  )حمادنة وعبيدات، 
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 مرحمة التطبيق العممي: .2
تعددت تعريفات التطبيق العممي لوجود وجيات نظر متعددة واجتيادات كثيرة بشأنو  

عممي برنامج يشتمل عمى مواقف منظمة إال   أن ىذه االتجاىات جميعيا تؤكد أن التطبيق ال
تخطط ليا كميات التربية باإلشتراك مع إدارات المدارس المتعاونة بحيث يتم عن طريق ىذه 
البرامج تفاعل الطمبة/ المدرسين مع عدد من المواقف المخطط ليا لتزويدىم بمجموعة من 

ن مسؤولين عن إدارة المعارف والميارات التي تساعدىم عمى أداء أعماليم بوصفيم مدرسي
رشاد وتقويم ومتابعة  الصف وتوجييو وأداء الدور التربوي الشامل من تعميم وتوجيو وا 

 (ٙٗ: ٕٕٔٓلسموكيات الطمبة المتعممين. )صبري والسندي، 
 :بشكل عام أىداف التربية العممية

 عمى الرغم من أن برامج التربية العممية قد تختمف من مؤسسة تعميمية إلى أخرى إال
أنيا تتفق بالمضمون وأساسيات التدريب الميداني وتعد األىداف العامة لبرامج التربية العممية 
 من األشياء المتفق عمييا ويمكن إيجاز األىداف العامة لبرنامج التربية العممية بالنقاط اآلتية:

تييئة الطالب/ المدرس لمعمل في مجال التدريس وتكوين إتجاه إيجابي نحو مينة  -ٔ
 دريس.الت

اكساب الطالب/ المدرس الميارات الالزمة لمتدريس ومساعدتو عمى توظيفيا ميدانيا من  -ٕ
 خالل الممارسة الفعمية ليا.

 (٘٘: ٖٕٓٓاكساب الطالب/ المدرس القدرة عمى تقويم العممية التعميمية.    )دندش، -ٖ
النفسية التي إتاحة الفرصة لمطالب/المدرس لتطبيق وتجريب المبادئ والنظريات التربوية و  -ٗ

 تعمميا وتطبيقيا ميدانيا في مدارس التعميم العام.
 إتاحة الفرصة لمطالب/ المدرس لمتعرف عمى الجو اإلجتماعي والنفسي والميني لممدرسة -٘
 تنمية قدرتو عمى نقد وتقييم سموكو التعميمي لمعالجة نقاط الضعف لديو.  -ٙ

 (ٔٔ: ٕٗٔٓ)عبدالرحمن،
قواعد وأصول يجب أن يتبعيا فيي ليست مجرد تقميد أو  تبين لمطالب أن لمينة التدريس -ٚ

 محاكاة.
تساعده عمى اإلشتراك في مسؤولية التنظيم المدرسي والحياة المدرسية والشؤون اإلدارية  -ٛ

 (ٙ٘: ٕٕٔٓفي المدرسة.   )إبراىيم، 
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إفساح المجال أمام الطالب/ المدرس لمعرفة األعباء التي يقوم بيا المدرس وكيفية تذليل   -ٜ
 الصعوبات التي تعترضو وىو يمارس األدوار المتعددة التي تفرضيا مينة التعميم.

مساعدة الطالب/المدرس في كمية التربية عمى استكمال متطمبات الحصول عمى درجة  -ٓٔ
 البكالوريوس من خالل إفساح المجال أمامو ألنياء المساقات العممية بشكل فعمي وواقعي.

متعرف عمى أدوار المدرس والمدير والعاممين إتاحة الفرصة لمطالب/المدرس ل -ٔٔ
 (ٕٚٙ: ٕ٘ٔٓ)النجم،   ومسؤوليات كل منيم في مدارس التطبيق. 

 دراسات سابقة
 (:2018دراسة الثمالي ) .1

أجريت الدراسة في كمية التربية جامعة الطائف، ىدفت إلى التعرف عمى واقع برنامج 
وجو نظر أعضاء ىيئة التدريس وطالب  التربية العممية في كمية التربية جامعة الطائف من

التربية اإلسالمية، تكونت العينة من جميع طالب التربية العممية في تخصص التربية 
( طالبًا وكذلك المشرفين األكاديميين عمى ىؤالء ٖٓاإلسالمية والبالغ عددىم )

ستبانتين ( أعضاء، تم بناء اٚالطالب/المعممين من أعضاء ىيئة التدريس والبالغ عددىم )
( فقرة ٕٙإحداىما ألعضاء ىيئة التدريس المشرفين عمى برنامج التربية العممية و تكونت من )

وضمت المجاالت )مكتب التربية العممية، إدارة المدرسة المتعاونة، المعمم المتعاون، الطالب/ 
تربية ( فقرة وضمت المجاالت ) مكتب الٕٗالمعمم( واألخرى لمطالب /المعممين تكونت من )

العممية، إدارة المدارس المتعاونة، المعمم المتعاون، المشرف األكاديمي(، وقد تم استخدام 
المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة، تم التحقق من الصدق الظاىري لالستبانة عن طريق 
عرضيا عمى المحكمين، وأيضا التحقق من ثباتيا بتطبيق معامل الفاكرونباخ بعد ذلك تم 

األساليب اإلحصائية المناسبة من تكرارات ونسب مئوية ومتوسطات حسابية وانحرافات  اعتماد
 ( توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:t-testمعيارية ومعامل ارتباط بيرسون واختبار )

إيجابية أداء مكتب التربية العممية وتعاون إدارة المدارس المتعاونة والنظرة اإليجابية بين   -ٔ
 أعضاء ىيئة التدريس والطالب/ المعممين.

 اتفاق عينتي الدراسة إلى حاجة المعمم المتعاون لمقيام بدوره بشكل أفضل.       -ٕ
 (ٜٓ-٘ٙ: ٕٛٔٓ)الثمالي، 

 : (2019دراسة الربيعي وميدي ) .2
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أجريت الدراسة في كمية التربية/ جامعة ديالى، ىدفت إلى تقويم برنامج إعداد مدرس 
العموم في كمية التربية/جامعة ديالى في ضوء معايير الجودة، تكونت العينة من طمبة المرحمة 

( طالبًا وطالبة وأعضاء ىيئة ٕٖٛالرابعة  لألقسام العممية )كيمياء وأحياء( والبالغ عددىم )
س في جامعة ديالى الذين يقَّومون طمبة برنامج إعداد مدرس العموم لألقسام العممية التدري

( حسب ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ( عضوا لمعام الدراسي )ٔٗ)األحياء والكيمياء( والبالغ عددىم )
التخصص والجنس،  اتبعت الباحثتان المنيج الوصفي ولتحقيق ىدف البحث أعدت الباحثتان 

( ٜٓٔلكل محور عدد من الفقرات بمغ عدد الفقرات الكمي ) ( محورٕٔاستبانة مكونة من)
أىداف البرنامج والمقررات، محتوى مقررات البرنامج،  فقرة وكانت المحاور )سياسة القبول،

المباني  أعضاء ىيئة التدريس في البرنامج، تقويم الطمبة،  طرائق التدريس في البرنامج،
اإلنتاج العممي  التمويل، اإلدارة األكاديمية، م،الخدمات المساعدة، إدارة القس والمعامل،

والفعاليات العممية(، وتم عرض االستبانة عمى مجموعة من الخبراء، وتم االتفاق عمى فقراتيا 
%( وبذلك يكون قد تحقق الصدق الظاىري لالستبانة وتم التأكد من ثباتيا بتطبيق ٘ٛبنسبة )

باستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة مثل  معامل الفا كرونباخ، وتمت معالجة البيانات
)المتوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، التكرارات، النسب المئوية( ، توصمت الباحثتان إلى 

 النتائج اآلتية:
معايير الجودة الشاممة في برنامج إعداد مدرس العموم لألقسام العممية )األحياء والكيمياء(  -ٔ

 دريسية ومساعدييم تتوفر بدرجة قميمة.من وجية نظر أعضاء الييئة الت
بشكل عام توصمت الدراسة إلى عدم توفر معايير الجودة الشاممة في برنامج إعداد   -ٕ

 (ٕ٘ٙ-ٕٕٗ: ٜٕٔٓمدرس العموم في كمية التربية جامعة ديالى.   )الربيعي وميدي، 
 (: 2019دراسة الطائي وآخرون ) .3

انية في جامعة الموصل ىدفت إلى تقويم أجريت الدراسة في كمية التربية لمعموم اإلنس
برنامج التربية العممية المقرر لطمبة قسم عموم القران من وجية نظر تدريسيو، تكونت عينة 
البحث من تدريسي وتدريسيات قسم عموم القران الكريم في كمية التربية لمعموم اإلنسانية / 

( فردا، ولتحقيق ىدف  ٕٙ والبالغ عددىم ) ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓجامعة الموصل لمعام الدراسي 
( كفايات تعميمية، وىي  ٛ( فقرة موزعة عمى ) ٜٗالبحث أعد الباحثون استبانة تكونت من )

دارة الصف، التكامل، مينة التعميم، مبادئ التعميم، الكتاب المدرسي،  )التخطيط لمتدريس، وا 
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من خالل الصدق  العالقات اإلجتماعية، التقويم(، وقد تحقق الباحثون من صدق االستبانة
الظاىري بعرضيا عمى المحكمين ولمتأكد من ثباتيا طبق الباحثون معادلة كوبر، وبعد 
تطبيقيما األداة وجمع البيانات وتحميميا إحصائيا باستخدام االختبار الزائي لمنسب لعينة واحدة  

 النتائج اآلتية: ومعادلة كوبر توصل الباحثون
قرر لطمبة قسم عموم القران درجة جيدة من ممارستيم حقق برنامج التربية العممية الم -ٔ

 .لمكفايات التعميمية من وجية نظر تدريسييم
ىناك فرق ذو داللة إحصائية بين النسبة المتحققة لكفاية العالقات اإلجتماعية من وجية  -ٕ

  .%( ولصالح النسبة المتحققة ٓٚنظر تدريسي القسم والنسبة الفرضية )
إحصائية، بين النسب المتحققة عند الكفايات )التخطيط، إدارة ال يوجد فرق ذو داللة  -ٖ

الصف، مبادئ التعميم، الكتاب المدرسي، التكامل، مينة التعميم، التقويم( والنسبة الكمية 
 %(.             ٓٚووجيت نظر تدريسي القسم والنسبة الفرضية )

 (ٖٖٙ-ٖٛٔ: ٜٕٔٓ)الطائي وآخرون،   
 (: 2020دراسة الصقري والتوبي ) .4

أجريت الدراسة في كمية اآلداب والعموم اإلنسانية بجامعة الشرقية /سمطنة عمان، 
ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية برنامج التربية العممية بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية بجامعة 
الشرقية من وجية نظر الطمبة /المعممين، تكونت العينة من جميع الطمبة المسجمين لمقرر 

ية العممية من طمبة دبموم التأىيل التربوي ويشار إلييم في ىذه الدراسة بالطمبة المعممين  الترب
( طالبًا وطالبة تم توزيعيم وفقا )لمجنس والتخصص ٘ٗالبالغ عددىم ) ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓلسنة 

والمؤسسة المتخرج منيا الطمبة المعممون، ولغرض تحقيق ىدف البحث أعد الباحثان استبانة 
( فقرة موزعة عمى خمسة محاور ىي: )خطة  ٖٚبة المعممين تكونت من ) موجية لمطم

البرنامج، إدارة المدرسة، المعمم المعاون، مشرف التربية العممية، الرضا العام(، وقد تحقق 
الباحثان من صدقيا بعد عرضيا عمى المحكمين،  وتأكدوا من ثبات االستبانة بطريقتين 

نباخ والثانية بطريقة التجزئة النصفية وكال الطريقتين أظيرتا األولى باستخدام معامل الفاكرو 
درجة ثبات عالية، وبعد تطبيقيما األداة وجمع البيانات وتحميميا إحصائيا باستخدام برنامج 

SPSS  اإلحصائي واعتماد الباحثان حساب المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري
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ن مستقمتين واختبار كروسكال واليس توصموا إلى والنسب المئوية واختبار مان وتني لعينتي
 النتائج اآلتية:

 أن تقديرات الطمبة المعممين لفاعمية البرنامج إجماال كانت مرتفعة.  -ٔ
 وجود فروق بين الجنسين لصالح الذكور.  -ٕ
 وعدم وجود فروق تعزى لمتغير التخصص.  -ٖ
 المعممون.وعدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤسسة التي تخرج منيا الطمبة   -ٗ

 (ٕٛٔ-ٚٔٔ: ٕٕٓٓ)الصقري والتوبي،  
 إجراءات البحث

يتضمن ىذا الفصل اإلجراءات التي قام بيا الباحثان من تحديد مجتمع البحث 
 وطريقة اختيار عينتو وبيان إعداد أداتو والوسائل االحصائية المستخدمة وعمى النحو اآلتي: 

 أوال: تحديد مجتمع البحث: 
الحالي بجميع طمبة الصف الرابع من كمية التربية لمعموم تحدد مجتمع البحث 

( طالبُا وطالبة موزعين عمى 1310م( والبالغ عددىم )ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓاإلنسانية لمعام الدراسي)
 (.ٔ( أقسام إنسانية، وكما مبين في الجدول )6)

 (يبين عدد أفراد مجتمع البحث تبعًا لمتخصص1جدول )
 عدد الطمبة التخصص الكمية

 التربية لمعموم
 اإلنسانية

 247 قسم المغة اإلنكميزية
 290 قسم المغة العربية
 165 قسم عموم القران

 214 قسم العموم التربوية والنفسية
 233 قسم الجغرافية
 161 قسم التاريخ

 1310 المجموع
 ثانيًا: اختيار عينة البحث : 
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في أقسام كمية التربية لمعموم بعد تحديد مجتمع البحث من طمبة الصف الرابع 
االنسانية ، أختار الباحثان باألسموب العشوائي الطبقي تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص 
العممي أفراد عينة البحث، بواقع قسمين عمميين ووقع االختيار عمى قسم العموم التربوية 

( طالبًا 290ن )( طالبًا وطالبة، وقسم المغة العربية والمتضم214والنفسية والمتضمن )
( طالبا وطالبة من قسم العموم التربوية والنفسية ، 60وطالبة ، وقد اختار الباحثان عشوائيًا )

( طالبًا وطالبة 140( طالبا وطالبة من قسم المغة العربية، وبذلك بمغ عدد أفراد العينة )80و)
لكال القسمين ، وكما %( تقريبًا 28موزعين تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص، وبنسبة كمية )

 ( .ٕمبين في الجدول )
 (يبين عدد أفراد عينة البحث تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص العممي2جدول )

 الجنس                         
 التخصص

 المجموع إناث ذكور

 60 30 30 قسم العموم التربوية والنفسية 
 80 40 40 قسم المغة العربية

 140 70 70 المجموع
 ثالثًا: أداة البحث: 

لتحقيق ىدف البحث الحالي تطمب أداة لتقويم برنامج التربية العممية في ضوء أىدافُو 
 أن تبين السابقة والدراسات األدبيات عمى الباحثان اطالع خالل من وجية نظر الطمبة، ومن

لذلك قام الطمبة،  آراء أخذ خالليا من يمكن التي االستبانة موقف ىي ىكذا في أداة أفضل
( 46الباحثان ببناء استبانة اشتممت عمى المجال المعرفي و الميارى والوجداني مكونة من )

 فقرة كل فقرة مقرونة بثالثة بدائل وىي متحققة بدرجة:) كبيرة، متوسطة، قميمة(.
 صدق األداة:

لمتحقق من صدق االستبانة اعتمد الباحثان الصدق الظاىري في التحقق من صالحية 
( عمى عدد من المحكمين ٔفقراتو، حيث قامت بعرض االستبانة بصيغتو األولية )الممحق

( من ذوي الخبرة واإلختصاص في مجال العموم التربوية والنفسية إلبداء آرائيم حول ٕ)الممحق
%( فأكثر معيارا لقبول الفقرة من عدميا. وقد 80صالحية الفقرات. إذ اتخذت نسبة اتفاق )
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فقرات عمى ىذه النسبة وأكثر، مع إجراء تعديل لبعض الفقرات واصبح حصمت جميع ال
 (.ٖبصيغتو النيائية )الممحق

 
 ثبات األداة:

( إذ يعد ٗالستخراج الثبات اعتمد الباحثان تطبيق معادلة ألفاكرونباخ، )الممحق
أسموب عالقة الفقرة بالدرجة الكمية من الوسائل المستخدمة في حساب اإلتساق الداخمي 

 Googleلالختبار، إذ تم تطبيق االستبانة الكترونيًا عبر منصة كوكل كالس روم )
Classroom( ومن  خالل  نموذج  كوكل فورم  يوم  االحد  الموافق  )ٔ/ٚ/ٕٕٓٔ عمى )

( طالبًا وطالبة من طمبة الصف الرابع في قسم العموم 40أفراد عينة استطالعية مكونة من )
التربية لمعموم اإلنسانية، وبتطبيق معادلة ألفاكرونباخ بمغت نسبتو التربوية والنفسية كمية 

( مع المعيار المطمق بحسب ما 0.79( وىي نسبة مرتفعة ، وذلك بمقارنة  مربعيا )%0.89)
( فإن 0.75-0.50( أنو إذا كانت قيمة معامالت اإلرتباط بين )ٜٚٚٔأشار إليو البياتي )

ذا كانت بين ) المعامل مرتفع جدًا والعالقة قوية ( فيمكن أن يعد معتداًل 0.49–0.25جدًا، وا 
( فيعد المعامل منخفضًا والعالقة 0.25والعالقة بين المتغيرين معتدلة، أما إذا كانت أقل من )

 (                                ٜٗٔ: ٜٚٚٔضعيفة.)البياتي واثناسيوس ، 
عينة البحث األساسية مكونة من وبذلك أصبحت األداة جاىزة لمتطبيق عمى أفراد  

 ( فقرة ومقرونة بثالث بدائل متحققة بدرجة: )كبيرة، متوسطة، قميمة( .46)
 رابعا: تطبيق االستبانة:

 بعد التحقق من الصدق والثبات، طبق الباحثان االستبانة عبر منصة كوكل كالس 
دة التطبيقات ( من خالل نموذج كوكل فورم وعبر تدريسيي ماGoogle Classroomروم )

التدريسية في قسمي العموم التربوية والنفسية وقسم المغة العربية عمى أفراد عينة البحث 
( واستمرت لمدة أسبوع لجمع أكبر عدد من ٕٕٔٓ/ٚ/٘األساسية، بدء من تاريخ )

 االستجابات.
 خامسا: تصحيح االستبانة: 

اعط الباحثان الدرجات  لغرض إعطاء الصفة الرقمية الستجابات أفراد عينة البحث، 
( لمبدائل متحققة بدرجة )كبيرة ، متوسطة ، قميمة( عمى التوالي وبذلك أصبحت درجة 1،ٕ،3)
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%( 66( ويعادل نسبة )92( درجة أي بمتوسط فرضي )138–46االستبانة محصورة بين )
 تقريبًا. 

 
 سادسا: الوسائل اإلحصائية: 

الحقيبة اإلحصائية  (SPSS)لغرض تحقيق ىدف البحث، عولجت النتائج ببرنامج 
 لمعموم اإلجتماعية باستخدام الوسائل اآلتية:

 ( الستخراج الثبات    Cronbach’s alphaمعادلة ألفاكرونباخ ) .1
 ( لمتحقق من السؤال األولone sample t-testاالختبار التائي لعينة واحدة ) .3
( لمتحقق من Independent Samples t-testلعينتين مستقمتين ) االختبار التائي .2

 السؤالين الثاني والثالث
 عرض النتائج ومناقشتيا

بعد جمع البيانات من أفراد عينة البحث حمل الباحثان إحصائيًا ومن ثم ناقشتيا في 
 ضوء تساؤالت البحث وعمى النحو اآلتي:
 : النتائج المتعمقة بالسؤال األول

توى تحقيق برنامج التربية العممية ألىدافو من وجية نظر الطمبة مقارنة مع ما مس" 
 "%(؟ٙٙالمحك الفرضي )

ولإلجابة عن ىذا السؤال استخرج الباحثان المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 
( لممقارنة بين المتوسط t-testالكمي لعينة البحث ثم طبقت االختبار التائي لعينة واحدة )

  . (ٖ) ( وأدرجت النتائج في الجدول92والمتوسط الفرضي ) المتحقق
(المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لعينة 3جدول )

 البحث
 المتوسط الحسابي العدد

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
 عند
الفرضي  المتحقق (0.05)

 الجدولية المحسوبة 66%

 غير دالة 1.96 1.868 11.157 92 90.2357 140
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( ىي أصغر من القيمة 1.868يتضح من الجدول أن القيمة التائية المحسوبة بمغت )
( ، وىذا يعني أنو ال 139( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96التائية الجدولية )

المتحقق مقارنة بالمتوسط الفرضي، لم  يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المتوسط اإلحصائي
يرق مستوى برنامج التربية العممية بصورة عامة إلى مستوى النجاح المفروض تحقيقو ألىدافو 

%( ، ويعزو 66في ظل جائحة كورونا من وجية نظر الطمبة مقارنة مع المحك الفرضي )
توقف الدوام الحضوري  الباحثان ىذه النتيجة إلى الظروف الناجمة عن جائحة كورونا، بسبب

في الجامعات والمدارس واالعتماد عمى التعميم اإللكتروني والمدمج ، ضعف تمكن الطمبة من 
القيام بالممارسات التدريسية الفعمية في الجامعة، فضال عن المشاىدة والتطبيق في المدارس، 

 مما أدى إلى ضعف برنامج التربية العممية في تحقيق أىدافو. 
 لمتعمقة بالسؤال الثاني:النتائج ا

( بين مستوى تحقيق برنامج 0ٓ٘ٓ"ىل ىنالك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )
 التربية العممية ألىدافو من وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغير الجنس؟"

ولإلجابة عن ىذا السؤال استخرج الباحثان المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري 
( وأدرجت t-testثم طبقت االختبار التائي لعينتين مستقمتين )لدرجات الذكور واإلناث، 

 (.ٗالنتائج في الجدول)
(المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية تبعًا 4جدول )

 لمتغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
 عند
 الجدولية المحسوبة (0.05)

 11.985 89.7000 70 ذكور
 غير دالة 1.96 0.566

 10.392 90.7714 70 إناث
( وىي أصغر من 0.566يتضح من الجدول أن القيمة التائية المحسوبة بمغت )

(، وىذا يعني 139( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96القيمة التائية الجدولية )
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في مستوى تحقيق أنو 

 برنامج التربية العممية ألىدافو تبعًا لمتغير الجنس.
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ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إلى أن كال الجنسين يخضعون لنفس الظروف التي 
تربية العممية لكال القسمين فرضتيا جائحة كورونا، ومن جية أخرى يرى الباحثان أن برنامج ال

طُّبق أليام معدودة من الممارسات التدريسية عمى ميارات التدريس عبر التعميم المصغر في 
حين كان من األفضل أن تكون ىناك مشاىدات وزيارات فعمية لممدارس المتوسطة والثانوية 

ضاًل عن ذلك واإلعدادية لموقوف عمى التدريس الحي لمدرسي ومدرسات لكال التخصصين، ف
كان التطبيق في المدارس المتوسطة والثانوية واإلعدادية افتراضيًا مما تسبب في قصور 
تحقيق أىداف البرنامج وكانت الحالة متقاربة بين الذكور واإلناث، عمى الرغم من عدم وجود 

بة فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي الذكور واإلناث إال أنو يتضح أن اإلناث أكثر استجا
)تقبال( لبرنامج التربية العممية المطبق في حينو في ظل جائحة كورونا ويعزى ذلك الى 
اىتماميم بعممية التعميم والظيور بمظير الئق في تنفيذ ميارات التدريس االفتراضية، اتفقت 

( في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٕٙٔٓىذه النتيجة مع دراسة الزيدي )
 في تقويم الطمبة لبرنامج التربية العممية، تعزى إلى جنس الطالب.   (a≤0.05)داللة 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
( بين مستوى تحقيق برنامج 0ٓ٘ٓ"ىل ىنالك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )

 التربية العممية ألىدافو من وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغير التخصص العممي؟"
عن ىذا السؤال استخرج الباحثان المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ولإلجابة 

( وأدرجت النتائج t-testتبعًا لمتخصص العممي، ثم طبقت االختبار التائي لعينتين مستقمتين )
 (.٘في الجدول )

(المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية تبعًا 5جدول )
 التخصص لمتغير

المتوسط  العدد التخصص
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
 عند
 الجدولية المحسوبة (0.05)

العموم 
تربوية 
 ونفسية

 غير دالة 1.96 0.322 11.1383 89.6286 60
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 11.2593 90.8429 80 المغة العربية
( ىي أصغر من القيمة 0.322المحسوبة بمغت )يتضح من الجدول أن القيمة التائية 

(، وىذا يعني انو ال 139( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96التائية الجدولية )
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة البحث في مستوى تحقيق برنامج 

 التربية العممية ألىدافو تبعًا لمتخصص العممي.
طمبة كال التخصصين يخضعون لنفس الظروف  ن ىذه النتيجة إلى أنويعزو الباحثا

( ٕٕٓٓالتي فرضتيا جائحة كورونا. واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الصقري والتوبي )
 في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص.

التدريس  إذ كان الطمبة في كال القسمين مقيدين في وقت التدريس عمى ميارات
األساسية من التخطيط والتنفيذ والتقويم فضال عن ميارات االتصال والتواصل، وتوظيف 
التقنيات التربوية بما يتناسب مع موضوعات كال التخصصين، ويرى الباحثان أن طمبة كال 
القسمين ينظرون إلى برنامج التربية العممية كونو محدودا في تحقيق األىداف المعرفية 

والوجدانية فضال عن قدرتيم في التفاعل مع طمبة المدارس المتوسطة والثانوية  والميارية
واإلعدادية في حالة وجود التطبيق ومما أثر عمى استجاباتيم أن البرنامج لم يصل إلى 
المستوى المطموب في تحقيق أىدافو عبر التدريس الحضوري والتفاعل مع طمبة المدارس 

ية وكان البديل اإلفتراضي من وجية نظرىم ال يرتقي بالمطبق المتوسطة والثانوية واإلعداد
تحقيق أىداف التدريس وبرنامج التربية العممية عمى أحسن وجو، وعمى الرغم من عدم وجود 
فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي طالب القسمين )المغة العربية، العموم التربوية والنفسية( 

المغة العربية كانوا أكثر استجابة لبرنامج التربية العممية  إال أن الباحثان يرون أن طمبة قسم
كون ىذه المادة تطبق افتراضيًا مع طمبة المرحمة المتوسطة واإلعدادية بسيولة في حين 
يتوجب عمى طمبة عموم تربوية ونفسية ممارسة التطبيق االفتراضي، فضاًل عن اإلرشاد 

 ورونا.التربوي والذي لم يتحقق في ظل ظروف جائحة ك
 االستنتاجات :  

 ىنالك قصور في برنامج التربية العممية نتيجة لجائحة كورونا. .ٔ
ىنالك تقارب في وجيات النظر لدى أفراد عينة البحث في مستوى تقويميم لبرنامج التربية  .ٕ

 العممية عمى اختالف تخصصاتيم.
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برنامج التربية العممية التعميم االفتراضي )األلكتروني( المنفذ حقق نسبة متوسطة ألىداف  .ٖ
 في ظل جائحة كورونا مقارنة بالبرنامج حضوريًا.

 
 التوصيات:  

 يوصي الباحثان وزارة التربية والتعميم العالي باآلتي:
ضرورة إعادة النظر في برنامج التربية العممية واعتماد األساليب الحديثة من التعميم   .ٔ

األلكتروني ومنيا المتزامن وغير المتزامن من خالل التقنيات والمنصات التعميمية 
 المعاصرة خاصة في ظل جائحة كورونا.

يح ضد فايروس كورونا تتبنى كميات التربية بأقساميا كافة إجراءات الوقاية والتباعد والتمق .ٕ
 وجعل الدوام حضوريًا في المدارس والجامعات.

التأكيد عمى تدريسيي التربية العممية زيادة االىتمام بالتدريس المصغر ودروس المشاىدة  .ٖ
 وزيارات المدرسين في المدارس.

 المقترحات : 
 يقترح الباحثان إجراء الدراسات المستقبمية اآلتية :

 العممية في ضوء معايير الجودة الشاممة من وجية نظر التدريسيين. تقويم برنامج التربية .ٔ
صعوبات تنفيذ برنامج التربية العممية من وجية نظر التدريسيين وطمبتيم في المرحمة  .ٕ

 الرابعة.
مستوى أداء طمبة كميات التربية عمى ممارسة ميارات التدريس الفعال في ظل التطبيق  .ٖ

 االفتراضي.
 قائمة المصادر :

، المؤتمر العممي الحادي عشر: أزمة قراءة في التربية العممية( ٕٕٔٓاىيم، عطا )إبر  .ٔ
القيم في المؤسسات التعميمية، كمية التربية، جامعة الفيوم، جميورية مصر العربية، ص 

(ٖ٘-ٜ٘.) 
تضمين المعايير المينية ( ٜٕٔٓاألسمري، حسين عوض وجبر بن محمد الجبر) .ٕ

، عداد معممي الفيزياء في كمية التربية بجامعة الممك سعودالوطنية في مقررات برنامج إ
 (.ٕ٘-ٔ(، ص)ٕ٘(، العدد )ٖمجمة العموم التربوية والنفسية، المجمد )
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( اإلحصاء الوصفي ٜٚٚٔالبياتي ،عبد الجبار توفيق وزكريا زكي اثناسيوس ) .ٖ
 ،  دار الكتب، جامعة البصرة.واالستداللي في التربية وعمم النفس

( تقويم برنامج التربية العممية بجامعة الطائف ٕٛٔٓعبدالرزاق بن عويض ) الثمالي، .ٗ
، كمية التربية، جامعة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وطالب التربية اإلسالمية

 (.ٜٓ-٘ٙ، ص )ٓٙالطائف، الرياض، مجمة رسالة التربية وعمم النفس، العدد 
مفاىيم التدريس ( ٕٕٔٓبيدات )حمادنة ، محمد محمود ساري و خالد حسين محمد ع .٘

 ، عالم الكتب الحديث، عمان، األردن.في العصر الحديث طرائق، أساليب، استراتيجيات
 الجامعي ، المكتب)الميدانية ( العممية التربية في المرجع (ٕٙٔٓعبد) عدنان الخفاجي، .ٙ

 الحديث، القاىرة، مصر.
توظيف التدريس المصغر في فاعمية ( ٕٚٔٓدحالن، عمر عمي وموسى محمد جودة ) .ٚ

، مجمة غزة-اكساب ميارات التدريس لطمبة تعميم المرحمة األساسية في جامعة األقصى
 (.ٕٗ٘-ٜ٘ٗ، ص )ٗ٘البحوث التربوية والنفسية، العدد 

عداد المعممينٖٕٓٓدندش، فائز مراد وعبد الحفيظ األمين ) .ٛ ، ( دليل التربية العممية وا 
 اإلسكندرية. ،دار الوفاء

مشكالت التربية العممية ومقترحات حميا من ( ٜٕٔٓوالت، عدنان سالم وآخرون)الد .ٜ
، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات وجية نظر الطالبات المعممات في جامعة نزوى

 (.ٜٜٗ-ٕٖٜ، ص )ٗ، العدد ٕٚالتربوية والنفسية، المجمد 
مبة المعممين ( واقع برنامج التربية العممية لمطٕٙٔٓالديحاني ، منال حميدي ) .ٓٔ

تخصص تربية خاصة في كمية التربية األساسية من وجية نظر الطالب المعمم بدولة 
، كمية التربية األساسية، الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب، مجمة العموم الكويت

 (.ٖٜٕ-ٕ٘ٗ، ص )ٔ(، جٖالتربوية، العدد )
تقويم برنامج إعداد ( ٜٕٔٓالربيعي، نجمة محمود حسين و إيمان خمف ميدي) .ٔٔ

كمية مدرس العموم في كمية التربية جامعة ديالى في ضوء معايير الجودة الشاممة، 
 (.ٕ٘ٙ-ٕٕٗ، ص) ٚٚالتربية ،جامعة ديالى، مجمة الفتح، العدد 

درجة ممارسة طمبة التربية العممية في جامعة ( ٜٕٔٓرضوان، أحمد محمود ) .ٕٔ
، مجمة دراسات العموم التربوية، عمادة ىماليرموك لميارات إدارة الصف من وجية نظر 
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 ٖٔٙ( ، ص )ٔ(، الممحق) ٙٗ( ، المجمد ) ٕالبحث العممي، الجامعة األردنية ،العدد ) 
– ٙٗٚ.) 
تصور مقترح لتطوير التربية العممية في برنامج ( ٕٚٔٓالرويثي ، إيمان محمد ) .ٖٔ

، مجمة العموم الميةالدبموم العام في التربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس
 (.ٜٕٗ-ٜٙٔ(،  ص)ٜالتربوية ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد )

إتجاىات حديثة في تدريس المغة ( ٕ٘ٔٓزاير، سعد عمي و سماء تركي داخل ) .ٗٔ
 ، الدار المنيجية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.ٕ، طالعربية

فاعمية برنامج التربية العممية في اكساب ( ٕٚٔٓالشبول، فتحية إبراىيم وآخرون ) .٘ٔ
، كمية التربية، جامعة الميارات التكنموجية لطمبة جامعة اليرموك حسب تصوراتيم

 (.ٖ٘ٗ -ٜٜٖ، ص) ٗ، العدد ٖٕاليرموك، مجمة المنارة، المجمد 
، ٔ( " معجم المصطمحات التربوية والنفسية"، طٖٕٓٓشحاتو، حسن و زينب النجار) .ٙٔ

 المبنانية ، القاىرة.الدار المصرية 
التدريب الميداني ( ٕٙٔٓشحادة، فواز حسن إبراىيم و عبدالرزاق عبداهلل البوني ) .ٚٔ

، كمية  ودوره في تغيير اتجاىات طمبة كمية التربية بوادي الدواسر نحو مينة التدريس
 (.٘ٚ-٘ٙ، ص)ٖ، العدد ٚٔالتربية، جامعة األمير سطام، مجمة العموم التربوية، المجمد 

مشكالت التربية العممية التي تواجو الطمبة المعممين ( ٕٚٔٓقورة، منير حسن )ش .ٛٔ
، جامعة األقصى، مجمة البحث العممي في التربية،  بالجامعات الفمسطينية وسبل عالجيا

 (.ٖٙ-ٚٔ( ، ص   )ٛٔالعدد)
( المشكالت التي تواجو الطمبة ٕٙٔٓالشيوبي، حسن سالم و إبراىيم عثمان ارحيم ) .ٜٔ

، المجمة العممية لكمية   ين أثناء ممارستيم لمتربية العممية من وجية نظر انفسيمالمعمم
 (.ٕٛٓ-ٗٛٔالتربية، جامعة مصراتو، ليبيا، المجمد األول ، العدد الخامس ،ص) 

( التربية العممية المشاىدة ٕٕٔٓصبري، داؤود عبد السالم و ناز بدر خان السندي) .ٕٓ
 ،  جامعة بغداد، كمية إبن رشد، مكتبة نور الحسن. والتطبيق

 بكمية العممية التربية برنامج فاعمية(  ٕٕٓٓالصقري، محمد و عبداهلل التوبي ) .ٕٔ
، كمية اآلداب  الطمبة المعممين نظر وجية من الشرقية بجامعة اإلنسانية والعموم اآلداب
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 ،ٛوالنفسية، المجمد التربوية لمدراسات الدولية ، جامعة الشرقية، سمطنة عمان، المجمة
 (.ٕٛٔ -ٚٔٔ، ص)ٔالعدد

تقويم برنامج التربية العممية لطمبة قسم ( ٜٕٔٓالطائي، سيف إسماعيل وآخرون ) .ٕٕ
، كمية عموم القران من وجية نظر تدريسيو في ضوء ممارساتيم لمكفايات التعميمية

عموم اإلنسانية، المجمد التربية لمعموم اإلنسانية، جامعة الموصل، مجمة جامعة تكريت لم
 (. ٖٖٙ -ٖٛٔ، ص )ٓٔ، العدد ٕٙ

 ، فمسطين .  دليل التربية العممية ( ٕٓٔٓعبادي ، جواد وآخرون ) .ٖٕ
واقع برنامج التربية العممية ببعض كميات التربية ( ٕٗٔٓعبدالرحمن، ميمونة عمي ) .ٕٗ

، العممية بالجامعات السودانية، دراسة ميدانية من وجية نظر المشاركين في التربية
اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كمية التربية، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان،  

 (.ٜٔٔ-ٔص)
،  اتجاىات وتطبيقات حديثة في المناىج وطرق التدريس( ٕٕٔٓعمي، محمد السيد) .ٕ٘

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.
تقويم برنامج ( ٖٕٔٓلعبادي )محمد حميدان ا الغيشان، ريما عيسى و  .ٕٙ

التربية العممية في قسم العموم التربوية في كمية اآلداب في جامعة الزيتونة االردنية 
، ٓٗمجمة دراسات : العموم التربوية. مج.  ، الخاصة من وجية نظر الطالبات المعممات

 (ٕٖ٘-ٜٔ٘، أيار ص)ٕممحق 
 الفكر ، دار ٔ، ط  العممية التربية ( دليل 2012) ميسون الدويري و بسام القضاة، .ٕٚ

 وموزعون، عّمان، األردن. ناشرون
( إعداد المعمم بين الواقع والمأمول )تنميتو ٖٕٔٓالكرمي، جمال عبد المنعم ) .ٕٛ

 ، مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية.وتدريبو(
 ،لكتب العمميةدار ا ( التربية العممية،ٕٗٔٓمحمد، شاكر جاسم و رائد راسم يونس ) .ٜٕ

 بغداد.
معوقات التربية العممية من ( ٕٛٔٓمحمد، ىناء عبدالحميد ورشا أحمد ميدي ) .ٖٓ

كمية التربية،  وجية نظر معمم عمم النفس قبل الخدمة بكمية التربية جامعة المنيا ،
 (. ٖٔٔ -ٜٗ، ص) ٕٗجامعة المنيا ، مجمة كمية التربية، العدد 
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)ٖٓٙٛ ) 
 

برنامج  ( فاعميةٜٕٔٓعمى عبداهلل عميوة ) منصر، صالح ىيثم شائف و أبو بكر .ٖٔ
التربية العممية في إعداد الطمبة المعممين في كمية تربية ردفان جامعة عدن من وجية 

(، ٖمجمة العموم التربوية والنفسية، المجمد )-، المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاثنظرىم
 (.ٕٚ-ٔ( ، ص)ٗٔالعدد )

م برنامج تدريبي عمى وفق استراتيجيات التعمم ( تصميٕ٘ٔٓالنجم، سبيان يونس )  .ٕٖ
  النشط وأثره في اكساب طمبة كمية التربية ميارات التدريس وتنمية عادات عقميم المنتج

  (.ٕٔٚ-ٔأطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كمية التربية إبن رشد، جامعة بغداد، ص)
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