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 هدفت الدراسة إلى التعرؼ على المشكالت التدريسية كالصفية التي تواجه الطلبة المعلمين في تخصصي:ملخص
 في ضوء،الدراسات اال جتماعية كالرياضيات في كلية التربية بجامعة الكويت أثناء فترة التدريب الميداني
: عبارة موزعة على مجالي٥٣  قاـ الباحثاف بإعداد استبانة تكونت من. كالتخصص،)إناث/متغيرات النوع (ذكور
 كتطبيقها علي عينة إجمالية، كتم التحقق من صدؽ األداة كثباتها. كالمشكالت الصفية،المشكالت التدريسية
 كاختبار(ت) لتحليل بيانات، كاالنحرافات المعيارية، كتم استخداـ المتوسطات الحسابية. طالبا معلما٩٠ بلغت
 كأظهرت نتائج الدراسة إجماع الطلبة المعلمين على مواجهة مشكالت تدريسية كصفية خالؿ فترة.الدراسة
 كجاء مجاؿ المشكالت الصفية بالترتيب األكؿ بمتوسط.التدريب الميداني أثناء مزاكلتهم مهنة التدريس
 بينما جاء مجاؿ المشكالت التدريسية بالترتيب الثاني بمتوسط،) بدرجة حدة متوسطة٣.٠4=حسابي(ـ
 كتبين كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين الطلبة المعلمين حسب متغير.) بدرجة حدة بسيطة2.48=حسابي(ـ
، كحسب متغير التخصص (الدراسات االجتماعية،النوع في مجاؿ المشكالت التدريسية لصالح الطلبة الذكور
 كخلصت الدراسة إلى مجموعة من.كالرياضيات) في مجاؿ المشكالت التدريسية لصالح تخصص الرياضيات
.التوصيات لمساعدة الطلبة المعلمين على مواجهة المشكالت التدريسية كالصفية أثناء التدريب الميداني
. جامعة الكويت؛ المشكالت التدريسية، الطلبة المعلموف؛ كلية التربية:كلمات مفتاحية
_____________________________________________

The Teaching and Classroom Problems Facing Student-Teachers of the College of
Education at Kuwait University during Field Training
Salwa A. Aljassar* & Jasem A. Altammar
Kuwait University, Kuwait
____________________________________________

Abstract: The study aimed to identify field problems encountered by student-teachers during
instruction and classroom management. A randomized sample of 90 male and female participants,
specialized in social studies and mathematics, was selected from the College of Education at
Kuwait University. This mixed research method employs a questionnaire that was forused on 53
key areas of teaching and classroom problems. After testing the research methods for validity and
reliability, a thorough analysis was conducted to derive main averages, standard deviations, and ttest values for the challenges’ degrees of impact. Data results reflected a consensus amongst
participants that the teaching profession was challenging due to the lack of quality in field training
received. The first greatest challenge was classroom management problems with a slight degree of
severity (M=3.04). Instructional problems were the second greatest challenge with a slight degree
of severity (M=2.48). Moreover, there were statistically significant differences between male and
female student-teachers in the field of teaching problems, in favor of male student teachers. There
were also statistically significant differences among student teachers based on their respective area
of specialization (social studies and mathematics), in favor of mathematics. The research ended
with a set of recommendations for enhancing the performance of student-teachers in dealing with
teaching and classroom problems during field training.
Keywords: Students-teachers, faculty of education, Kuwait University, teaching challenges.
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لقد بدأ االهتماـ العالمي كالعربي بالمعلم
كالكفايات التي يحتاج أف يمتلكها عندما تم
دراسة الكفايات التدريسية كالصفية كاتجاق
تربوم سائد من خالؿ برامج إعداد
المعلمين ،كقد عرؼ هذا االتجاق بالتربية
القائمة على الكفايات ( Competency - Based
 ،)Educationكأصبحت الكفايات مقياسان
يقاس به نجاح المعلم كقدرته على أداء
مهامه كدكرق كعنصػر أساسي في العملية
التعليمية ،فهي تمنحه القدرة على جعل
موضوع الدرس أكثر حيوية كقدرة على
تطوير بيئة تعلم يمارس فيها الطلبة
االنضباط التعليمي كاالنصراؼ للتعلم
كتحقق األهداؼ التربوية تحقيقان فاعالن
( .)Lochrie, 1999كمن جهة أخرل احتلّ
موضوع تدريب المعلمين كالبرامج
التدريبية مكانة هامة في الميداف
التربوم،فأصبح المعلّم أكثر نضجا
بالتدريب ،كأصبح تدريب المعلمين ضركرم
إلزالة سلبيات محاكلة الصواب كالخطأ
(فتيحة.)2٠33 ،
كبدءان من القرف العشرين ظهرت حركة
كاتجاق في برامج إعداد المعلّم عُرفت باسم
تربية المعلّم على أساس الكفاية
(.)Competency-Based Teacher Education
كقد تمّ في ضوء ذلك القياـ بالعديد من
المحاكالت لتطوير برامج إعداد المعلّم
خالؿ العقدين األخيرين من القرف العشرين،
كمن أهمّها :استخداـ التعليم المصغّر،
كتحليل التفاعل اللفظي ،كالتعلم التفاعلي
المتعدد الوسائط ،كالتي كانت جزءنا من
بيئة التعلم لعدد من السنوات ( Dolk, Faes,
 ،)Goffree, Hermsen, & Oonk, 1996في شكل
تمثيل رقمي للتدرب على تعليم الرياضيات
في المدرسة ،كاف المقصود من تلك
البرامج التي تحدّد أهدافا دقيقة لتدريب
المعلمين ،كتحدّد الكفايات المطلوبة بشكل
كاضح ثمّ تُلزـ المعلمين بالمسؤكلية عن
بلوغ هذق المستويات (الفتالكم.)2٠٠٣ ،

كتؤكد الدراسات التربوية على أهمية
التدريب الميداني في برنامج التربية العملية
لتزكيد الطلبة المعلمين بكليات التربية
بالخبرات العلمية كالتربوية كالحياتية
كالسلوكية التي تساعدهم على إعداد أجياؿ
قادرة على التكيف كالتعامل مع متطلبات
العصر كحاجات المجتمع .كتركز المقاييس
الدكلية كمقياس االتجاهات العالمية في
التحصيل الدراسي للرياضيات كالعلوـ
( Trends of the International Mathematics
 ،and Science Studies (TIMSSكنظاـ
بنسلفانيا إلدارة المعلومات Pennsylvania
)Information Management System (PIMS

على أهمية تنمية خبرات المعلمين قبل
دخولهم مهنة التدريس في المدارس
(الخطيب .)2٠3٣ ،كلهذا تعرضت قضية
برامج إعداد المعلمين للكثير من الجدؿ فى
كليات التربية للوقوؼ على متطلبات مهنة
الدراسية
الفصوؿ
في
التدريس
(السلخى2٠3٠،،؛.)Schaffer & Welsh, 2014
كما تؤكد األبحاث على تدنى مستول
اإلعداد المهني للطالب المعلم في العديد من
كليات التربية بسبب تركيز برامج اإلعداد
على األساليب النظرية ،بعيدان عن متطلبات
كحاجات الصفوؼ المدرسية العملية ( Ye,
 )2015األمر الذم يجعل الطالب المعلم
عرضة للكثير من المشكالت الميدانية
المتنوعة المتعلقة بالتدريس كإدارة الصف،
هذا رغم ما ينادل به المجلس القومي
األمريكي العتماد برامج إعداد المعلمين
National Council for Accreditation of
) ،Teacher Education (NCATE, 2008في

معيارق الثالث بضركرة مساعدة الطالب
المعلم على إظهار المعارؼ كالمهارات خالؿ
فترة خبرات التدريب الميدانية.
كعادة ما يبدأ الطالب المعلػم المسػجل فػي
كليػػة التربيػػة بجامعػػة الكويػػت ،برنػػامج
التدريب الميداني فػى السػنة الرابعػة بعػد
اجتياز جميع المقررات الدراسية ،بالرغم من
كونه مازاؿ بحاجه إلى التزكد بالمزيد من

المعلومات كالمهارات التدريسػية كالصػفية،
كفن التعامل كالتواصل مع الطلبػة ،كخاصػة
اف برنامج التدريب الميػداني فػي المػدارس
يتطلػػب مػػن الطالػػب المعلػػم أف يعكػػس
كيمارس ما اكتسبه مػن خبػرات كمهػارات
تدريسػػية كصػػفية لخلػػق بيئػػة تعليميػػة
كتعلمية جاذبة خالية من المشػكالت .كلقػد
أشار أميدكف كهنتر (Amidon, and Hunter,
) 1974مبكران الى أهميػة التػدريب الميػدانى
لكونه الخبرة الوحيػدة فػى برنػامج إعػداد
المعلم كالتي تؤثر فى سلوؾ الطالب المعلم،
حيث يتػدرب مػن خاللهػا تػدريجيان لرفػع
كفاءته المهنية ليصػبح معلمػان فػى الواقػع
المدرسى .إال أف حدكث التغيػرات السػريعة
فى مجاالت الحياة المختلفة كظهور العديػد
مػػن الحاجػػات كالمتطلبػػات بسػػبب التطػػور
التكنولوجي كالعلمي أدل الى ظهور مشكالت
سلوكية كأخالقية فى المدارس كالصػفوؼ
الدراسػػية ،ممػػا أدل إلػػػى زيػػادة مهػػػاـ
كمسئوليات المعلػم الػذم بقػي يعػانى مػن
قصػػور فػػي إعػػدادق المهنػػي قبػػل الخدمػػة،
كجعله يواجه تحػديات كمشػكالت تعليميػة
كصفية متنوعػة تقلػل مػن قدراتػه كثقتػه
بنفسػػػه عنػػػد إدارة صػػػفه ،كخػػػالؿ أداءق
التدريسي.
كبسبب كثرة المشكالت التدريسية كالصفية
التي يواجهها الطلبة المعلمين خػالؿ فتػرة
التدريب الميداني ،كالمسجلين فػى مقػررم
مشػػركع التخػػرج اللػػذين يقػػوـ الباحثػػاف
بتدريسهما في كلية التربية بجامعة الكويت
فػػي التخصصػػين (الدراسػػات اإلجتماعيػػة،
كالرياضػػيات) فػػي برنػػامج إعػػداد المعلػػم
للتػػػدريس فػػػي المػػػرحلتين المتوسػػػطة
كالثانوية ،فقد انبثقت فكػرة هػذق الدراسػة
للكشػػف عػػن أنػػواع المشػػكالت التدريسػػية
كالصفية التػي يواجههػا الطلبػة المعلمػوف
أثنػػاء التػػدريب الميػػداني ،عنػػد ممارسػػتهم
لمهنػػة التػػدريس فػػي الصػػفوؼ الدراسػػية،
كمعرفة درجة حدة هذق المشكالت كعالقتها

بمتغيرم النوع (ذكور /إناث) ،كالتخصػص
(الدراسات االجتماعية ،كالرياضيات).
اشارت العديد من الدراسات كاألبحاث علي
أهمية برنامج التدريب الميداني ،حيث يقضي
الطالب المعلم فصالن دراسيان كامالن في
المدراس للتدريب علي العملية التدريسية
كالمهاـ المدرسية ،كتعزيز قدراته الذاتية،
كزرع الثقة بنفسه ،كمحاكلة التخلص من
رهبة التدريس ،ككيفية التعامل مع
المشكالت التعليمية المتعلقة بالتدريس
كاإلدارة الصفية (الديحاني .)2٠3٢ ،إف برامج
التدريب تجمع بين اإلعداد النظرم
كالممارسة الميدانية ،إلكساب الطالب
المعلم المعارؼ كالمهارات كالخبرات
العملية .اإل أف ( )Coonen, 1987يرل كجود
ضرر يكمن في المنهج الموجه نحو
الممارسة ،حيث يؤدم التركيز علي
الممارسة إلي عدـ الكفاية كالخلل في عمق
الكفاءة اإلنعكاسية للطلبة المعلمين .كلهذا
فإف ظهور العديد من المشكالت التعليمية
في الفصوؿ الدراسية قد يكوف سببها عدـ
كفاءة المعلم .كهنا يوضح قطامي ()3٩8٩
بأف ( )Slavin, 1986يرل أف الكثير من
المشكالت السلوكية الصفية ناتجة عن
مشكالت متعلقة بالتعلم ،حيث أف المدرسة
بشكل عاـ كالتدريس كاألنشطة الصفية
المستخدمة مملة للمتعلمين ،فالمعلم هو
المسئوؿ عن طلبته كهو من يحدد أنماط
القيادة الصفية المناسبة لمساندتهم علي
تطوير سلوكهم اإلجتماعي .لذا ساعدت
نظريات التعليم كالتدريس علي تفسير
عملية التعليم كالتعلم ،كعلي إستخداـ
الطرؽ كاألساليب كالنماذج المناسبة
للمواقف التدريسية (الصغير كالنصار.)2٠٠2،
كلقد أكضح جيرـ بركنر في نظريته التعلم
كطرؽ التعليم ،أف التدريس يفتقر إلي
نظرية لتنظيم كتنسيق ماهو معلوـ ليكوف
أساسا تنظيميا للتدريس (قطامي .)2٠٠٥
كما ركز بركنر على تعزيز األسلوب
اإلستكشافي الذم يقوـ علي عرض المواضيع
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التعليمية علي شكل مشكالت تثير دافعية
المتعلم كتشجعه علي التفكير ،كدكر المعلم
هو اإلرشاد كالتوجيه ،مع اإلهتماـ بتنظيم
البيئة الصفية لمساعدة الطالب علي
(الزغلوؿ
إكتشاؼ المعرفة بنفسه
كالمحاميد .)2٠٠٢ ،أما أكدين جيثرم في
نظريته التي تقوـ علي مبدأ األقتراف في
التعلم بين المثير كاإلستجابة ،حيث أف
الممارسة من أهم شركط إتقاف أل مهارق،
كهي مرتبطة بتكوف أكبر عدد من
اإلرتباطات بين المثير كاإلستجابة ضمن
مواقف مختلفة (الغنوـ كآخركف.)2٠٠٥ ،
فإحداث تغيير في سلوؾ المتعلم يتوقف
علي مدم إستطاعته الربط بين المثيرات
المتوفرة بالبيئة الصفية كقيامه باإلستجابه
لها .كهنا يؤكد المجلس القومي لمعلمي
الرياضيات ( )NCTMعلي أهمية تعلم
الرياضيات عن طريق العمل كالممارسة
الفعلية .ككفقا لدكيل ()Doyle, 1986
فالتدريس يمثل النظاـ في الصف الدراسي،
كإدارة الصف من منظور بيئي تدكر حوؿ
كيفية إنشاء النظاـ كصيانته في البيئة
الصفية .كلهذا تبرر صعوبة فهم المشكالت
الصفية المرتبطة باإلنضباط الصفي
كالصعوبات السلوكية ،كاليمكن إختزالها
إلي مشكلة فنية ك/أك علمية .حيث يشمل
نظاـ الصفوؼ الدراسية التفاعالت المعقدة
بين متغيرات المعلم كالطالب كالمدرسة
كالمجتمع .كنظرا ألف عملية ضبط الصف
تتمحور حوؿ تقسيم السلطة في مساحة
محدكدة ،فإف القضية تصبح مهمة من
الجانب التعليمي ;Buzzelli & Johnston, 2001
).)Pane, Rocco, Miller, & Salmon, 2014

كبشكل عاـ يمكن إعتبار عدـ اإلنضباط
الصفي بمثابة ممارسات كسلوكيات تتعارض
مع التدريس كالتي يحاكؿ المعلم تصحيحها
من خالؿ أفعاله ( .)Doyle, 1986كلهذا نجد
أف نظريات التعليم كالتعلم المختلفة تقدـ
الدعم لعمليتي التدريس كإدارة الصف،
كتساعد المعلم علي حل المشكالت الصفية.

لقد كشفت المراجعة للدراسات التي تناكلت
المشكالت التدريسية كالصفية التي يواجهها
الطلبة المعلموف أثناء التدريب الميداني عن
كجود بعض الدراسات التي تطرقت لهذق
المشكلة .فقد أجرل حمد اهلل ( )2٠٠٥بإجراء
دراسة بهدؼ التعرؼ على المشكالت التي
تواجه معلم الصف في إدارة الصف في
المدارس التابعة لوكالة الغوث في األردف
كمعرفة أثر بعض المتغيرات على تقدير
درجة مواجهة المعلم لهذق المشكالت.
استخدـ الباحث استبانة كنموذج مالحظة
صفية تم تطبيقهما على  4٢2معلم ك٥44
معلمة لجمع بيانات الدراسة .كلقد توصلت
الدراسة إلى أف درجة مواجهة المشكالت
العامة لدل المعلمين كالمعلمات جاءت
منخفضة ،كما جاءت أهم المشكالت التي
تعترض المعلمين كالمعلمات هي قدرة
المعلم على الوقاية من منع ظهور السلوؾ
الصفي غير المقبوؿ ،كالقدرة على توفير
البيئة المادية الصفية المناسبة .كما
توصلت الدراسة إلى كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية في المشكالت المتعلقة بضبط
سلوكيات الطلبة تعزل إلى متغير النوع
لصالح المعلمات.
كأجرت العيداف كآخركف ( )2٠٠٩دراسة
هدفت إلي تقويم التربية العملية بكلية
التربية األساسية من خالؿ تحديد مدم قياـ
المشرؼ المحلي كالمشرؼ العاـ للتربية
العملية بالمهاـ المناطة بهما من خالؿ
كجهة نظر الطلبة المعلمين .تم تطبيق
الدراسة علي عينة مكونة من  ٥24طالب
كطالبة مسجلين في برنامج التربية العملية،
كاستخدـ الباحثوف المنهج الوصفي
التحليلي .ككاف من نتائج الدراسة :عدـ
كفاية فصل دراسي كاحد لتطبيق برنامج
التربية العملية ،كضعف الخبرة التربوية
لدل بعض مشرفي التربية العملية مما أدم
إلي كجود قصور في عملية التوجيه
كاإلرشاد خالؿ تطبيق البرنامج ،باإلضافة
إلي عدـ توافر اإلمكانيات التكنولوجية

كالتقنية في بعض مدارس تطبيق برنامج
التربية العملية.
أما شاهين ( )2٠3٠فقد سعى إلى الكشف عػن
مشكالت التطبيػق الميػداني التػي يواجههػا
الطلبة في جامعة القدس المفتوحة أثنػػاء
فتػرة التػدريب كعالقتهػا بمتغيػرم النػػوع
كالتخصػػص ،كالتفاعػػل بينهمػػا .كتحقيقػػان
لذلك تم استخداـ استبياف تضمن  4٠عبػارة
موزعة على أربعػة مجػاالت ،كطبقػت علػى
عينػػة بلغػػت  24٢طالب ػان كطالبػػة .كأظهػػرت
النتائج أهم المشكالت التي يواجههػا الطلبػة
أثناء التطبيق الميداني كمنها :دكر المشرؼ
األكػاديمي ،ثػم خطػة التػدريس ،كأخيػران
طلبة المدرسة المتعاكنة ،كما تبػين كجػود
فركؽ دالة إحصائيان فػي مشػكالت التطبيػق
العملػي تبعان لمتغيرم النوع كالتخصػص؛ إذ
تبين أف اإلناث يعانين مػن هػذق المشػكالت
بدرجػػة أعلػػى مػػن الػػذكور فػػي كافػػة
المجػػاالت ،كأف معانػػػاة الطلبػػة ضػػػمن
تخصػصي الرياضيات كاللغػة العربيػة أشػد
منها في التخصصات األخرل.
كقػػاـ خوالػػدة كإحميػػدة كحجػػازم ()2٠3٠
بدراسة هدفت إلى الكشف عن المشكالت التي
تواجػػه الطلبػػة المعلمػػين تخصػػص تربيػػة
الطفل بالجامعة الهاشمية ،األردف ،أثناء فترة
التربية العملية .كاستخدـ الباحثوف اسػتبانة
لجمع البيانات اشتملت على  ٥2فقرة موزعة
على ست مجاالت ،تػم تطبيقهػا علػى عينػة
مؤلفة من  3٠٠طالب معلػم مػن الجنسػين.
كأظهرت النتػائج كجػود مشػكالت مختلفػة
الحدة كمنها :المشكالت المتعلقة بالركضػة
المتعاكنػػة ،كبرنػػامج التربيػػة العمليػػػة،
كشخصية الطالب المعلم،كتخطػيط كتنفيػذ
الدركس ،كما تبين كجود فركؽ ذات داللػة
إحصػػػائية بػػػين المتوسػػػطات الحسػػػابية
للمشػػكالت تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس لصػػالح
اإلناث.
كهدفت دراسة العػاجز كحلػس ( )2٠33إلػى
التعرؼ علػى أهػم المشػكالت التػي تواجػه

الطلبة المعلمين في كلية التربية بالجامعة
اإلسالمية بغػزة ،أثنػاء التػدريب الميػداني،
كالتعػػرؼ علػػى دكر الكليػػة ،كالمشػػرؼ
التربوم ،كالمعلم المتعاكف ،كمدير المدرسة
في تحسين التدريب الميداني .كلقد تم إعداد
إستبانة اشتملت على  ٢2فقػرة تػم تطبيقهػا
على عينة مػن  38٣طالػب كطالبػة معلمػة.
كتوصلت الدراسة إلى مجموعة مػن النتػائج
منها :أف أهم المشكالت التي تواجػه الطلبػة
المعلمين تتمثل في قلػة االهتمػاـ بالطالػب
المعلم من قبل إدارة المدرسة ،كقلػة تػوافر
الوسائل التعليمية في مدارس التدريب.
كأجرل متيكا ( )Mtika, 2011دراسػة هػدفت
إلى التعرؼ على رأل الطلبة المعلمين بواقع
التدريب الميداني في جامعة مػالكل جنػوب
إفريقيا ،كالصػعوبات التػي كاجهػتهم أثنػاء
فترة التدريب .كلقػد اسػتخدـ الباحػث أداة
المقابلة لجمػع بيانػات الدراسػة .كأظهػرت
نتػػائج الدراسػػة أف المعلمػػين المتػػدربين
يواجهوف مشكالت متنوعػة أثنػاء التػدريس
كمنهػػا :تنػػوع الصػػفوؼ التػػي يتػػدرب بهػػا
الطالػػب المعلػػم ممػػا يػػؤدل إلػػى صػػعوبة
تحضير الدركس كمتطلبات التدريس ،كقلػة
الوسػػػائل التعليميػػػة ،كصػػػعوبة توظيػػػف
المعلومات كالمهارات التػي تػم تعلمهػا فػي
المقررات الدراسية الجامعية،كأف المقػررات
الدراسية ال تهيئ الطالب للتدريس بكفاءة.
كأجػػرل غػػاف ( )Gan, 2013دراسػػة لبحػػث
الصعوبات التػي كاجهػت الطلبػة المعلمػين
الصينيين أثناء التدريب الميداني .كتم جمع
البيانات النوعية من المقابالت شبه المنظمة
من مجموعة (ف= )3٢من الطلبة المعلمػين
في كلية التربيػة بجامعػة هػونج كػونج.
كأشارت النتائج إلػى أف الممارسػة العمليػة
للمدرسين كانػت تتسػم بصػدمة حقيقيػة
بسػػبب الصػػعوبات فػػي تطبيػػق الممارسػػات
التربوية التي تم تدريسها في الكلية .كتبين
كجود مشػكالت تتعلػق بعػدـ القػدرة علػى
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ضبط الصف كفي استخداـ اللغة التي تناسب

الخاصة الملتحقين ببرنامج التربية العملية

مستويات المتعلمين ،كفي إمكانيػة توظيػف

للعاـ الدراسى  .2٠34/2٠3٣أجريػت الدراسػة

طرؽ التدريس التي تم تعلمها في المقررات

على عينة بلغت ( )٥2طالب كطالبة مسجلين

الدراسية.

فى برنامج التربية العملية تخصػص تربيػة

كمػػا أجػػرل ( )Mutlu, 2014دراسػػة فػػي
تركيا الستقصاء أهم المشكالت كالصعوبات
التي تواجه الطالب المعلم ،كخبػرات المعلػم
المتعػػاكف أثنػػاء فتػػرة التػػدريب الميػػداني.
كاسػػتخدـ الباحػػث أداة المقابلػػة الشخصػػية
لجمع بيانات الدراسػة علػى عينػة (ف=)33
تكونت من ثمانيػة طلبػة معلمػين ،كثالثػة
معلمين متعاكنين .ككشفت نتائج الدراسػة
عن المشكالت التي كاجهها الطلبة المعلمػين
كمنها :ضعف قدرتهم علػى اسػتخداـ اللغػة
االنجليزية في التدريس ،صعوبة إدارة الصف
أثنػػاء التػػدريس بسػػبب كثػػرة األحاديػػث
الجانبيػػة،كفترة التػػدريب الميػػداني غيػػر
كافية.

خاصة ،كتم تطبيق استبانة تكونت من ()3٥٩
فقرة موزعة على خمسة مجاالت .كقػد تػم
استخداـ المنهج الوصفي التحليلي .أكضحت
نتػػائج الدراسػػة أف مجػػاؿ تنميػػة المهػػارات
التدريسػػية كػػاف متوسػػط ،بأهميػػة نسػػبية
( ،)٪٢2٢8كأف مستول مجاؿ دكر الكلية كاف
متوسطنا أيضان ،كبأهمية نسبية ( .)٢٥٢٢كمػا
أجرت الدعيس ( )2٠38دراسة لتقصي فاعلية
برنامج التربية العملية ،الذم تنفػذق كليػة
التربية أرحب في جامعة صنعاء ،فػي إعػداد
الطالػػب المعلػػم مػػن كجهػػة نظػػر الطلبػػة
أنفسهم .كلتحقيق هدؼ الدراسة تم تطػوير
استبانة مكونة مػن  ٢3فقػرة ،موزعػة علػى

كما أجرل حبايب ( )2٠3٢دراسة للكشف عن

أربعة مجاالت (المشرؼ التربػوم ،كالمعلػم

صعوبات التربية العملية كما يراها الطلبػة

المتعػػاكف ،كالمدرسػػة المتعاكنػػة ،كتنميػػة

المعلموف في كليات العلػوـ التربويػة فػي

الكفايات التعليمية) .كطبقت الدراسػة علػى

جامعة النجاح الوطنية ،كجامعة بيػت لحػم،

عينة عشوائية بلغ عددها ( )٢٢طالبان كطالبة.

ككلية العلوـ التربوية براـ اهلل .كلتحقيػق

كأظهػػرت النتػػائج أف أعلػػى درجػػة فاعليػػة

هدؼ الدراسة فقد ّتم اختيػار عينػة طبقيػة

كانت في مجاؿ تنميػة الكفايػات التعليميػة

عشوائية تكونت من (ف= )2٠٢طالب كطالبة.

حيث حصلت على درجػة فاعليػة متوسػطة،

كتكونت االستبانة من ( )٢٣فقرة توزعت في

يلي ذلك مجاؿ المشرؼ التربوم كبدرجػة

خمسة مجاالت .كأشارت النتائج إلػى كجػود

فاعلية متوسػطة أيضػان .أمػا فيمػا يخػتص

صعوبات أثناء تطبيق برنامج التربية العملية

بالمجػػالين المتبقيػػين المعلػػم المتعػػاكف

في مجاالت الدراسة كمنها :تنفيػذ عمليػات

كالمدرسة المتعاكنة فقد حصال على درجػة

التدريس ،كتنظيم البرنامج التدريبي.

فاعلية متدنية.

كأجػػرت الػػديحاني ( )2٠3٢دراسػػة هػػدفت

كيالحظ من استعراض الدراسات السابقة
اتفاؽ الباحثين على كجود مشكالت كثيرة
كمتنوعة تواجه الطلبة المعلمين أثناء تأدية
مهامهم التدريسية خالؿ فترة التدريب
الميداني ،كما تبين الدراسات مدل التشابه
كالشيوع لبعض المشكالت التي تواجه الطلبة
المعلمين بالرغم من اختالؼ األنظمة

التعرؼ على كاقع برنامج التربيػة العمليػة
للطلبة المعلمين تخصص تربية خاصػة فػي
كلية التربيػة اإلساسػية مػن كجهػة نظػر
الطالػػب المعلػػم بدكلػػة الكويػػت .طبقػػت
الدراسة على جميع طالب كطالبات التربيػة

كحاجات الطلبة المعلمين كبرامج إعدادهم
في البلداف المختلفة ،كبالرغم من تعدد
ككثرة البحوث كالدراسات حوؿ موضوع
الدراسة الحالية ،يالحظ أف الباحثين في
دكلة الكويت لم يتطرقوا كثيران لهذا
الموضوع باستثناء بعض الدراسات مثل:
دراسة الجسار كالتمار ( ،)2٠٠4العيداف
كآخركف ( ،)2٠٠٩الديحاني ( .)2٠3٢كحسب
إطالع الباحثين فإنه ما زاؿ هناؾ حاجه
إلجراء مزيد من الدراسات في مجاؿ
التدريب الميداني كتحديدان ما يتعلق
بالمشكالت التدريسية كالصفية التي تواجه
الطلبة المعلموف في كلية التربية بجامعة
الكويت أثناء فترة التدريب الميداني كهي
المشكلة التي سعت الدراسة الحالية لتناكلها،
كتعتبر مكملة للدراسات السابقة.
مشكلة الدراسة
تهدؼ برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة
إلي إكساب الطالب المعلم الكفايات
التعليمية الالزمة لممارسة أدكراق كمهامه
الوظيفية بدرجة عالية من الفاعلية .كلقد
حرصت جامعة الكويت علي إنجاح برنامج
إعداد المعلمين كتدريبهم في كلية التربية
كرفد المجتمع بالمعلمين المؤهلين ،إال أف
هذا التدريب لم يقدـ بشكل كاؼٍ رغم
أهميتة للطلبة المعلمين .كعليه من األهمية
التعرؼ على جوانب القوة كالضعف فيه،
كإستقصاء المشكالت التي تواجه الطلبة
المعلموف أثناء فترة التدريب الميداني،
كخاصه بعد مضى أكثر من ثالثين عامان
على برنامج التدريب الميدانى .كلهذا
تتمحور مشكلة الدراسة في تحديد
المشكالت التدريسية كالصفية التي تواجه
الطلبة -المعلموف أثناء التدريب الميداني
كما يقدرها الطلبة -المعلموف كعالقتها
بمتغيرم النوع (ذكور /إناث) ،كالتخصص
(الدراسات االجتماعية /الرياضيات) .كتسعى
الدراسة لإلجابة على األسئلة البحثية الثالثة
التالية:

 .3ما أهم المشكالت التدريسية كالصفية
التي تواجػه الطلبػة المعلمػوف فػي
تخصصػػػي الدراسػػػات االجتماعيػػػة
كالرياضػػيات فػػي كليػػة التربيػػة
بجامعػػة الكويػػت أثنػػاء التػػدريب
الميداني في المدارس؟
 .2هل توجد فركؽ ذات داللة إحصػائية
عنػػد مسػػتول الداللػػة ( )٠٢٠٥فػػي
متوسػػػطات درجػػػات المشػػػكالت
التدريسػػية كالصػػفية التػػي تواجػػه
الطلبػػة المعلمػػوف فػػي تخصصػػي
الدراسات االجتماعية كالرياضيات في
كلية الترب ية بجامعة الكويت أثنػاء
التدريب الميداني في المدارس تعزل
لمتغير النوع (ذكور /إناث)؟
 .٣هل توجد فركؽ ذات داللة إحصػائية
عنػػد مسػػتول الداللػػة ( )٠٢٠٥فػػي
متوسػػػطات درجػػػات المشػػػكالت
التدريسػػية كالصػػفية التػػي تواجػػه
الطلبة المعلموف في كليػة التربيػة
بجامعػػة الكويػػت أثنػػاء التػػدريب
ال ميداني في المدارس تعزل لمتغيػر
التخصػػص (الدراسػػات االجتماعيػػة
كالرياضيات)؟
أهداؼ الدراسة :تهدؼ الدراسة إلى التعرؼ
على اآلتي:
 .3المشكالت التدريسية كالصفية التي
يواجهها الطلبة المعلموف المسجلوف
في برنامج إعداد المعلم للمرحلتين
المتوسطة كالثانوية في تخصصي
الدراسات االجتماعية كالرياضيات في
كلية التربية بجامعة الكويت خالؿ
التدريب الميداني للعاـ الجامعي
. 2٠38/2٠3٢
 .2حصر أهم المشكالت التدريسية
كالصفية التي تواجه الطلبة المعلموف
أثناء التدريب الميداني.
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 .٣التعرؼ على عالقة االرتباط بين
المشكالت التدريسية كالمشكالت
الصفية كما يقدرها الطلبة المعلموف
في تخصصي الدراسات االجتماعية
كالرياضيات.
أهمية الدراسة
نظران ألهمية برنامج التدريب الميػداني فػي
توظيػػف المعلومػػات كالمهػػارات كالخبػػرات
التربويػػة داخػػل الفصػػل الدراسػػي ،كربػػط
الجانب النظرم بالتػدريب العملػي ،كتنميػة
مهػػارات التػػدريس لػػدل الطلبػػة المعلمػػين
(الجسار كالتمػار 2٠٠4 ،؛ الػديحانى.)2٠3٢ ،
لذا فإف أهمية الدراسة الحاليػة تتضػح فػي
النقاط التالية:
 .3الكشف عن أهم المشكالت التدريسية
الطلبة
تواجه
التي
كالصفية
المعلموف في تخصص الدراسات
االجتماعية كالرياضيات أثناء التدريب
الميداني ،كتقديم مجموعة من
المقترحات كالتوصيات بحسب نتائج
الدراسة بغرض االرتقاء كتطوير
التدريب الميداني.
 .2تطوير المهارات المهنية للطلبة
المعلمين بعد التعرؼ على نقاط
القوة كالضعف في برنامج التدريب
الميداني.
 .٣تعتبر هذق الدراسة من الدراسات
القليلة التي سعت لتشخيص كإبراز
أهم المشكالت التدريسية كالصفية
التي تواجه الطلبة المعلموف في
تخصصي (الدراسات االجتماعية
كالرياضيات) أثناء التدريب الميداني.
حدكد الدراسة
تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة الحاليػة
تبعان للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
المكونة مػن الطلبػة المعلمػين فػي كليػة
التربيػػة بجامعػػة الكويػػت الػػذين أنهػػوا
المقػػػررات الدراسػػػية كالتحقػػػوا حاليػػػان

بالمدارس الحكومية إلنهاء مقػرر التػدريب
الميداني كشرط للتخرج ،كالتػي اقتصػرت
علػػى المعلمػػين فػػي تخصصػػي الدراسػػات
االجتماعية كالرياضيات للمرحلة المتوسطة
كالثانوية .كتتحػدّد إمكانيّػة تعمػيم نتػائج
الدّراسػػة الحاليّػػة أيضػان ،بتصػػمي ةم الدراسػػة
الوصػػفي كتبعػػان للخصػػائص السّػػيكومتريّة
لػددكات المسػػتخدمة فػي الدّراسػػة ،كالتػػي
استندت إلى أسلوب التّقرير الذّاتي باإلضافة
إلى طبيعة كظركؼ تطبيق الدراسة الحاليّػة
كالتػػي أجريػػت خػػالؿ العػػاـ الجػػامعي
.2٠38/2٠3٢

منهج كإجراءات الدراسة
تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذم
يساهم في التعرؼ على ظاهرة الدراسة،
كتفسير جميع الظركؼ المحيطة بها،
كذلك لتحقيق أهداؼ الدراسة كالوصوؿ
إلى نتائج تتعلق بالكشف عن المشكالت
التدريسية كالصفية التي يواجهها الطلبة
المعلموف من أجل العمل على حلها.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من مجموعة (ف=)٩٠
من الطلبة المعلمين من الذكور (ف=،)٣2
كاإلناث (ف= )٥8المسجلين في كلية
التربية بجامعة الكويت ،في كل من
تخصص الدراسات االجتماعية (ف=)٢٠
كتخصص الرياضيات (ف= )٣٠ممن أنهوا
متطلبات التخرج في برنامج المرحلتين
المتوسطة كالثانوية ،كالمسجلين في برنامج
التدريب الميداني في الفصلين الدراسيين
(األكؿ كالثاني) للعاـ الجامعي ،2٠38/2٠3٢
كنظران لصغر عدد الطلبة المسجلين فى
تخصص الرياضيات ،تم أخذ جميع الطلبة
في عينة الدراسة الفعلية (من غير أفراد
الدراسة اإلستطالعية) ،أما بالنسبة لتخصص
الدراسات االجتماعية فقد تم أخذ عينة
عشوائية .كيوضح جدكؿ  3توزيع عينة
الدراسة حسب متغيرم النوع كالتخصص.

جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيري النوع ( ذكور  /إناث)
والتخصص

التخصص
الدراسات

االجتماعية
الرياضيات
المجموع

النسبة

ذكور

إناث

المجموع

34

48

76

%78

:

32

46

%44

43

%47

69

%75

:6

المئوية

أدكات الدراسة
بعد االطالع على األدبيات كالدراسات ذات
العالقة بالدراسة الحالية ،تم توجيه السؤاؿ
المفتوح اآلتي :ما أهم المشكالت التدريسية
كالصفية التي تواجهونها أثناء التدريب
الميداني داخل الصفوؼ الدراسية؟ لمجموعة
من الطلبة بلغ عددها ( )٣٥طالب معلم
كطالبة معلمة من الطلبة المعلمين بكلية
التربية في تخصصي (الدراسات االجتماعية،
كالرياضيات) ،اللذين يقوموف بالتدريب
الميداني في المدارس الحكومية في
المرحلتين المتوسطة كالثانوية خالؿ العاـ
الجامعي  .2٠3٢/2٠3٢كمن ثم تحليل اإلجابات
كالتوصل لعدد من المشكالت بلغ ()٢٣
مشكلة متنوعة مختلفة التي كاجهها الطلبة
المعلموف ،تبعان لدرجة الحدة كاحتساب
التكرارات لكل مشكلة ،كإعادة صياغة
المشكالت تبعان للنسبة األعلى للتكرارات
كتصنيفها كفق مجالي المشكالت التدريسية
كالمشكالت الصفية .كبالتالي ،بلغ عدد بنود
المشكالت التدريسية ( )٣2عبارة ،كما بلغ
عدد بنود المشكالت الصفية ( )2٢عبارة.
صدؽ أداة الدراسة
أكالن :صدقالمحتول :تػم اسػتخراج الصػدؽ
الظػػاهرم السػػتبانة المشػػكالت الصػػفية
كالتدريسية من خالؿ عرض صورتها األكلية
على مجموعة من المحكمين المختصين ،من
أعضاء الهيئة التدريسية في كليػة التربيػة
بجامعة الكويت ،بلػغ عػددهم أربعػة ،مػنهم
ثالثة أعضاء هيئة تػدريس بقسػم المنػاهج

كطرؽ التدريس ،كأستاذ بقسم علػم الػنفس
التربػػوم ،كتألفػػت أداة الدراسػػة بصػػورتها
األكلية من ( )٥٩فقرة ،كطُلب من المحكمين
إبداء رأيهم في هذق العبارات من حيث مػدل
مالءمتهػػػا لمفهػػػوـ المشػػػكالت الصػػػفية
كالتدريسية كلطبيعة المفحوصػين كغايػات
الدراسة ،كمدل ارتباطهػا بأهػداؼ الدراسػة
كأسئلتها ،كإبداء الرأم في كضوح العبػارات
كسالمة صياغتها ،كمدل ارتباط كل عبػارة
بالمجاؿ ،مع إلغاء كنقل عبارات مػن مجػاؿ
إلى آخر ،كإضافة بعض العبارات أك رفضػها،
كقد بلغت نسبة االتفاؽ على صالحية عبارات
المقياسة بين المحكمين ( ،)%8٢بعػد األخػذ
بجميع المالحظات التي تم االتفاؽ عليها بين
المحكمين ،كبالتػالي تشػكلت االسػتبانة فػي
صورتها النهائية من ( )٥٣عبارة توزعت على
النحػػو التػػالي :المجػػاؿ األكؿ :المشػػكالت
التدريسػػية كاشػػتمل علػػى ( )2٩عبػػارة.
كالمجاؿ الثاني :المشكالت الصفية ،كاشػتمل
على ( )24عبارة.
ثانيان :حسػاب الصػدؽ الػداخلي لػدداة :تػم
التأكد مػن صػدؽ األداة الػداخلى بحسػاب
معامالت اإلرتباط بػين معػدؿ كػل مجػاؿ
كالمعػػدؿ الكلػػى لػػدداة بإسػػتخداـ معادلػػة
سبيرماف براكف ،كما يبين جػدكؿ  2نتػائج
ذلك فيما يلي:
جدول 2
معامل ارتباط بيرسون بين مجاالت الدراسة
المجاالت

العدد

المشكالت

46

معامل

الداللة

ارتباط

الثبات

بيرسون
التدريسية

المشكالت
الصفية

46

979 .6
963 .6

معامل

.6
666
.6

666

:3: .6
:36 .6

يتضح من جػدكؿ  2أف معػامالت االرتبػاط
بيرسوف تشير لمعامالت ارتباط مرتفعة بين
مجػػالى الدراسػػة كالمعػػدؿ الكلػػى لػػدداة،
ككانت دالة إحصائيان عند مستول داللػة (.٠
 ،)٠3كهذا يدؿ على تمتع األداة بصدؽ داخلى
عالى.

مجلد  3٣عدد  2إبريل2٠3٩ ،

المشكالت التدريسية كالصفية التي تواجه الطلبة المعلمين في كلية التربية
سلول الػجػسػار كجػػاسم الػػتػػمار

ثبات األداة :تم استخراج ثبػات أداة الدراسػة
بتطبيقها على عينة إستطالعية مكونػة مػن
( )٣٥طالبا ك طالبػة مػن مجتمػع الدراسػة
األصلي (من غير أفػراد الدراسػة الفعليػة)،
كتم حساب معامل الثبات كفقا لمعادلة ألفػا
كركنباخ ،كبلغت معػامالت الثبػات لمجػاؿ
المشػػكالت التدريسػػية ( ،)٠٢٩84=αكمجػػاؿ
المشػػكالت الصػػفية ( ،)٠٢٩٢3=αكللدرجػػة
الكليػػة ( .)٠٢٩٢8=αكيتبػػين مػػن نتػػائج
معػػامالت الثبػػات لمجػػالي أداة الدراسػػة
كإجمالي المشكالت التدريسية كالصفية أنهػا
عالية ،كأف أداة الدراسة تتمتع بدرجة عاليػة
من الثبات .كمػن حسػاب صػدؽ كثبػات أداة
الدراسة ،يتبين أنها صػادقة كثابتػه كقابلػة
للتطبيق لغايات الدراسة الحالية.
طريقة التصحيح :تكونت أداة الدراسػة فػي
صورتها النهائية من ( )٥٣عبػارة ،كلتحديػد
درجة حدة المشػكالت التػي تواجػه الطلبػة
المعلمػػين خػػالؿ فتػػرة التػػدريب الميػػداني
حسػػب تقػػديرهم ،باسػػتخداـ سػػلم تقػػدير
ليكػػرت مؤلػػف مػػن خمػػس درجػػات حسػػب
المتوسطات الحسابية كػاآلتي )3( :مشػكلة
بسيطة جدان ( )2( ،)3٢8 – 3مشػكلة بسػيطة
( )٣( ،)2٢٢٠ – 3٢83مشكلة متوسطة (– 2٢٢3
 )4( ،)٣٢4٠مشػػكلة كبيػػرة ( ،)4٢2٠ - ٣٢43ك
( )٥مشكلة كبيرة جدان (.)٥ – 4٢23
التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

تجعل الطالب المعلم يفقد التحكم بإدارة
الصف ،مما يعيق استمرارق في شرح الدرس
كتحقيق أهدافه .كتعرّؼ إجرائيان بالدرجة
التي يحصل عليها الطالب بأسلوب التقدير
الذاتي لمستويات المشكالت الصفية لديه
على األداة المستخدمة في الدراسة الحالية.
الطلبة المعلموف :كهم مجموعة من الطلبة
الذكور كاإلناث المسجلين فى السنة الرابعة
فى تخصصي معلم الدراسات االجتماعية
كالرياضيات في كلية التربية بجامعة
الكويت كالذين أنهوا جميع المقررات
الدراسية ما عدا مقرر مشركع التخرج،
كالذم يستلزـ التطبيق الفعلي للتدريس
خالؿ فترة التدريب الميداني بإحدل
المرحلتين
في
الحكومية
المدارس
المتوسطة كالثانوية خالؿ العاـ الجامعي
.2٠3٢/2٠3٢
التدريب الميداني :هو مقرر إلزامي يشتمل
على ( )٩تسع كحدات دراسية ضمن
المقررات المهنية في برامج إعداد المعلم
للمرحلتين المتوسطة كالثانوية ،فى كلية
التربية بجامعة الكويت ،كيشتمل البرنامج
على التخصصات التالية :الرياضيات ،العلوـ،
الدراسات االجتماعية ،اللغة العربية،
الدراسات اإلسالمية ،اللغة االنجليزية.
كيلتحق الطالب المعلم بإحدل المدارس
الحكومية بعد اجتيازق لجميع المقررات
الدراسية ما عدا مقرر مشركع التخرج،
كيمارس الطالب المعلم خالؿ التدريب
الميدانى العملية التدريسية الفعلية بواقع
فصل دراسي كامل تحت إشراؼ كل من
رئيس القسم العلمي ،كالموجه الفني ،كإدارة
المدرسة ،كمركز التربية العملية في كلية
التربية بجامعة الكويت (كلية التربية،
(2٠38

المشكالت التدريسية :هي الصعوبات
كالمعوقات التي تواجه الطالب المعلم أثناء
قيامه خالؿ فترة التدريب الميداني
بالتدريس في الصف ،كتؤثر سلبان على أدائه،
كتحوؿ دكف تحقيق أهداؼ الدرس .كتعرّؼ
إجرائيان بالدرجة التي يحصل عليها الطالب
بأسلوب التقدير الذاتي لمستويات المشكالت
التدريسية لديه على األداة المستخدمة في
الدراسة الحالية.

المعالجة اإلحصائية

الممارسات
هي
الصفية:
المشكالت
كالسلوكيات التي يقوـ بها الطلبة داخل
الصف الذم يطبق فيه الطالب المعلم ،كالتي

تم استخداـ معادلة سبيرماف براكف كحساب
معامل الثبات كفقا لمعادلة ألفا كركنباخ.
كاستخداـ المتوسطات الحسابية كاالنحرافات

المعيارية كالنسب المئوية كالترتيبات
لإلجابة على أسئلة الدراسة الثالثة.
كاستخداـ اختبار (ت) لإلجابة على السؤالين
الثاني كالثالث ،كقد تم استخداـ برنامج
الرزـ االحصائية للعلوـ االجتماعية ()SPSS
في تحليل البيانات كذلك باستخداـ
المعالجات االحصائية الوصفية.

مما يواجهونه في عمليػة التػدريس ،كتتفػق
هػػذق النتيجػػة مػػع نتػػائج بعػػض الدراسػػات
العربية مثل (الجسػار كالتمػار2٠٠4 ،؛ حمػد
اهلل2٠٠٥ ،؛ عشػا )2٠34 ،كاألجنبيػة مثػل
) ،(Gan, 2013; Mutlu, 2014التي أظهػرت أف
الطلبة المعلمين يعانوف خالؿ خبرة التطبيق
الميداني بالدرجة األكلى من مشكالت تتعلق
بعدـ القدرة علػى ضػبط الصػف كصػعوبة
إدارتػػه أثنػػاء التػػدريس كارتفػػاع نسػػبة
المشكالت السلوكية الصفية عند المعلمػين.
كتختلف مع نتائج بعض الدراسػات العربيػة
فيمػػا يتعلػػق بالمشػػكالت التدريسػػية مثػػل
(األسػػػطل2٠٠٢ ،؛ بخػػػ 2٠٠٠ ،؛ خوالػػػدة
كإحميػػػدة كحجػػػازم 2٠3٠ ،؛ قائػػػد2٠٠٠ ،؛
المقدادم ،)2٠٠٣ ،التي توصلت إلى أف ضػعف
المهػػارات التدريسػػية كتوظيػػف المعلومػػات
كانت مػن أهػم المشػكالت .كتؤكػد هػذق
النتيجة بمجملها حاجة الطلبة المعلمين إلى
تزكيدهم بالمعلومات كالمهػارات كالخبػرات
الكافية المتعلقة بإدارة الصػف ،كقػد يرجػع
السبب في هذا القصور إلى ضعف المقػررات
الدراسية ،حيػث أف الطلبػة خػالؿ إعػدادهم
الجامعي يدرسػوف مقػرر كاحػد فػى إدارة
الصف بخالؼ ما يقدـ للطلبة مػن مقػررات
في طرؽ التدريس.

الحسابي

المعياري
2429:
24474
246:2

يتبين من جدكؿ  4أف درجة حدة المشكالت
التدريسية كاف أغلبها بسيطة كتراكحت
متوسطاتها الحسابية بين ( ،)2٢٠-2٢28ما عدا
العبارات ( ،28 ،23ك )2٩حيث جاءت
متوسطاتها الحسابية على الترتيب (2٢٢٢؛
2٢٢٢؛ ك ،)2٢٢٢ما يشير إلى درجة متوسطة
الحدة للمشكالت التي تمثلها العبارات الثالث،
كلهذا حصلت هذق العبارات على الترتيب
الثالث كاألكؿ كاألكؿ مكرر  .كتتضمن هذق
العبارات المشكالت التدريسية التالية على
التوالي" :التعامل مع المتعلمين من ذكل
االحتياجات الخاصة خالؿ أنشطة الدرس"؛
"القدرة على صياغة أسئلة تثير التفكير
لدل المتعلمين"؛ ك"القدرة على استخداـ
مستويات بلوـ (تذكر ،فهم ،تطبيق ،تحليل،

نتائج الدراسة كمناقشتها
أكالن :النتائج المتعلقة بالسؤاؿ األكؿ كالذم
ينص على :ما أهم المشكالت التدريسية
كالصفية التي تواجه الطلبة المعلموف فى
تخصصى الدراسات اإلجتماعية كالرياضيات
فى كلية التربية بجامعة الكويت أثناء
التدريب الميداني في المدارس؟ لإلجابة عن
هذا السؤاؿ :تم حسب المتوسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد
العينة لمجاالت الدراسة كالدرجة الكلية
كما يوضحه جدكؿ  ،٣باإلضافة إلى
استجابات أفراد العينة على كل عبارة لكل
مجاؿ ،كما يوضحه كل من جدكؿ 4
كجدكؿ .٥
جدول 3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد
العينة عن مجاالت الدراسة
المتوسط

م

المجال

العدد

2

المشكالت التدريسية

:6

3459

3

المشكالت الصفية

:6

4465

:6

3484

إجمالي المشكالت التدريسية
والصفية

االنحراف

يتضػػح مػػن جػػدكؿ  ٣أف مجػػاؿ المشػػكالت
الصػػفية جػػاء بالترتيػػب األكؿ ،كبمتوسػػط
حسػػابي ( ،)٣٢٠4مػػا يشػػير لدرجػػة حػػدة
متوسػػطة ،بينمػػا جػػاء مجػػاؿ المشػػكالت
التدريسية بالترتيب الثاني ،بمتوسط حسابي
( ،)2٢48كبدرجة حدة بسػيطة .أمػا الدرجػة
الكلية للمجالين فقػد جػاءت بدرجػة حػدة
متوسػػطة ،بمتوسػػط حسػػابي ( .)2٢٢٣كهػػذا
يفسػػر بػػأف الطلبػػة المعلمػػين يواجهػػوف
مشكالت بالغة عند إدارتهم لصفوفهم أكثػر
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جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى عبارات مجال المشكالت التدريسية مرتبة تنازليا
م
2
3

العبارة
التييئة الذاتية لعرض الدروس
التحضير الجيد لمحتوى الدرس وأساليب العرض

العدد ن
:6
:6

4

التمكن من المادة العممية

:6

5
6
7
8

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة حدة

ترتيب

المتوسط
3463

2457

بسيطة

*:

3465
3476

2453
2455

المشكمة
بسيطة
بسيطة

العبارات
*8
5

الصياغة اإلجرائية لألىداف السموكية لموضوع الدرس

:6

345:

2449

بسيطة

28

القدرة عمى ربط موضوع الدرس باىتمامات وحاجات المتعممين

:6

3468

2444

بسيطة

6

تكامل أىداف الدرس المعرفية والميارية والوجدانية
توجيههو اىتمههام المتعممههين إلههى مصههادر أخههرى لمههتعمم متعمقههة بموضههوع

:6

3465

2446

بسيطة

*8

:6

3466

2449

بسيطة

*24

9

ربط المعرفة العممية بموضوع الدرس بتطبيقات عممية

:6

3466

2446

بسيطة

*24

:

استخدام الوسائط التكنولوجية في التدريس

:6

3445

2466

بسيطة

*35

22

توجيو موضوع الدرس ليكون ذو معنى في حياة المتعممين

:6

3462

24543

بسيطة

*22

23

التنوع في توجيو األسئمة الصفية

:6

2456

بسيطة

26

24
25

الدرس

القدرة عمى استخدام ميارات عرض الدرس لتحقيق أىداف الدرس

تشجيع المتعممين عمى طرح األسئمة
توجيههو المتعممههين عمههى طههرح حمههول ممكنههة لمشههكمة يثيرىهها موضههوع

:6

:6

3443
3458
3466

2448

2458

بسيطة

بسيطة

*37
29

*24

:6

3454

4:: .2

بسيطة

32

26

استخدام استراتيجيات تدريسية متنوعة

:6

3462

2456

بسيطة

*22

27

التنوع في أساليب التدريس بما يتناسب مع أىداف الدرس

:6

3466

2454

بسيطة

*24

28

الدرس

استخدام وسائل تعميمية وظيفية ومتنوعة لموضوع الدرس

29

:6

استخدام أنشطة صفية متنوعة

:6

2:

التمكن من تقويم أداء المتعممين

:6

36
32

التنوع في التدريس الستيعاب الفروق الفردية بين المتعممين
التعامههل مههع المتعممههين مههن ذوي االحتياجههات الخاصههة خههالل أنشههطة

:6

3439
3442
3448
3463

2452
2453
243:
244:

بسيطة
بسيطة
بسيطة
بسيطة

3:
39
33

*:

9:

3477

2452

بسيطة

4

34

:6

استخدام نبرة الصوت المناسبة خالل التدريس

:6

3455

2457

بسيطة

36

35

تشجيع الحوار البناء

:6

3447

2466

بسيطة

34

36

توظيف أنشطة التعمم التعاوني المتعمقة بموضوع الدرس

:6

3443

2464

بسيطة

*37

37

استخدام السبورة بطريقة صحيحة

38

:6

اختيار طرق التدريس المناسبة لقدرات المتعممين

:6

3445

2462

بسيطة

*35

39

القدرة عمى صياغة أسئمة تثير التفكير لدى المتعممين

:6

3478

2449

متوسطة

*2

:6

3478

2448

متوسطة

*2

:6

3459

242:

بسيطة

33

3:

الدرس
التمكن من ميارات التواصل المفظي وغير المفظي مع المتعممين

القههدرة عمههى اسههتخدام مسههتويات بمههوم يتههذكرل فيههمل تطبيههقل تحميههلل
تركيبل تقويم) خالل التدريس
إجمالى المشكالت التدريسية

تقويم) خالؿ التدريس" .كيبدك أف التعامػل
مع فئة االحتياجػات الخاصػة يشػكل جانبػان
صعبان ألف دمج هػذق الفئػة كالتعامػل معهػا
داخل الصفوؼ الدراسية بحاجػة إلػى إعػداد
نظػػرم كعملػػي حتػػى يسػػتوعب كيمػػارس
الطالب المعلم مهػارات التعامػل مػع الفئػة
كاحتياجاتها كهذا ما يفتقر له برنامج إعداد

3467

3457

2468

2456

بسيطة

بسيطة

7

2:

الطلبة المعلمين؛ فتقديم مقرر نظرم كاحد
" تدريس فئات خاصة " ال يمكن لوحػدق أف
يزكد الطالب المعلم بالمعلومات كالمهػارات
كالتطبيقػػات العمليػػة الخاصػػة بفئػػة ذكل
االحتياجات الخاصة .أما بالنسػبة للعبػارتين
( 28ك ،)2٩المتعلقتين باألسػئلة التػي تثيػر
تفكير المتعلمين ،كاستخداـ مستويات بلػوـ

خالؿ التػدريس فهػي تعتمػد علػى كفػاءة
كقدرة الطالب المعلم كمسػتواق األكػاديمي
كإيمانه بمهنة التػدريس كنظرتػه للعمليػة
التعليميػػة ككاجباتػػه أمػػاـ المتعلمػػين .إف
صػياغة األسػئلة التػى تثيػر التفكيػر لػػدل
المتعلمين داخل الصػف ،بحاجػة إلػى جهػد
كبير كتفكير عميق من قبل الطالب المعلم
لكي يعد نفسه جيدان كيحػر علػى تقويػة
خلفيته العلمية بهدؼ تمكين المتعلمين مػن
التفكير بصورة علمية منظمة عند مواجهػة
المواقػف كالمشػكالت التربويػة كالحياتيػة،
خاصػػة أف إعػػداد المعلمػػين كتزكيػػدهم
بمهارات التفكيػر السػليم يعػدُ كاحػدان مػن
األهداؼ التعليمية الرئيسية في المػرحلتين
المتوسػػطة كالثانويػػة .كلهػػذا يجػػب علػػى
المعلم تحقيػق الهػدؼ التعليمػي ،كتزكيػد
المتعلمين بأنواع التفكيػر كالتػدريب عليهػا
كتطبيقها ،كغالبان ما يواجه الطلبة المعلموف
العديد من المشكالت التدريسية عند التعامل
مع المتعلمين بسبب ضعف إعدادهم .أما فيما
يتعلق بباقي العبارات المرتبطػة بالمشػكالت
التدريسية فقد جاءت درجة حػدتها بسػيطة،
إال أف العبػارتين (٣ك ،)٢كانػت متوسػطاتها
الحسابية على الترتيب ( ،2٢٥٢ك ،)2٢٢٠كأعلى
من بقية العبارات األخرل ،فقد تمثلػت هػذق
العبارات باآلتي "التمكن من المادة العلميػة؛
كالقػػدرة علػػى ربػػط موضػػوع الػػدرس
باهتمامات كحاجات المتعلمين" .إف حصػوؿ
هاتين العبارتين على متوسػطات أعلػى مػن
العبارات األخرل التي سجلت مستويات حػدة
بسػيطة ،تؤكػد مػا تػم تفسػيرق للعبػارات
الثالثة السابقة ( ،28 ،23ك ،)2٩من أف ضػعف
التمكن من المػادة النظريػة العلميػة يػؤدم
لعدـ قدرة الطالب المعلم على صياغة أسئلة
تفكير هادفػة جيػدة ،أك عجػزق عػن ربػط
مواضػػيع الػػدركس باهتمامػػات كحاجػػات
المتعلمين .كتتفق نتػائج الدراسػة الحاليػة
هذق مع هذق نتائج بعض الدراسػات العربيػة
التػػي توصػػلت ألهميػػة كحػػدة المشػػكالت
المتعلقة بصعوبة إعداد كتحضػير الػدركس
مثػػل (خوالػػدة كإحميػػدة كحجػػازم 2٠3٠ ،؛

قائد ،)2٠٠٠ ،كفي تنفيػذ الػدركس (حبايػب،
 )2٠3٢لدل عينات من الطلبة المعلمين خالؿ
فترة التطبيق الميداني.
كيتضػػح مػػن جػػدكؿ  ٥أف درجػػة حػػدة
المشػػكالت الصػػفية لجميػػع عبػػارات مجػػاؿ
المشكالت الصفية جػاءت بدرجػة متوسػطة،
كتراكحت متوسطاتها الحسابية بػين (-2٢82
 ،)٣٢٣٩كأف العبػػارة (" )32تنظػػيم البيئػػة
الصفية بهدؼ تسهيل الػتعلم" حصػلت علػى
الترتيب األكؿ ،بمتوسط حسابي بلغ (،)٣٢٣٩
كجاء بالترتيب الثاني العبػارة (" )2تشػجيع
المتعلمين على التفاعػل الصػفي باسػتخداـ
أساليب التعزيز االيجػابي" ،كحصػلت علػى
متوسط حسابي ( ،)٣٢3٢أما الترتيػب الثالػث
فقد حصلت عليه العبارة (" )٩تهيئة مواقػف
تعليميػػة مناسػػبة لتعزيػػز ركح التنػػافس
اإليجػػابي بػػين المتعلمػػين" .أمػػا بالنسػػبة
للعبارات التي جػاءت فػي الترتيػب األخيػر
كاألدنى حدة في المجاؿ ،فقد جاءت العبػارة
(" )2٣التحرؾ بشػكل مػنظم داخػل الصػف
أثنػػاء إدارة األنشػػطة الصػػفية" ،كبالترتيػػب
الواحد كالعشرين ،كبمتوسػط حسػابي بلػغ
( ،)2٢8٩ثم يليه بالترتيب الواحد كالعشػركف
مكرران بنفس المتوسط السابق ،العبػارة ()24
"تعزيز االتصاؿ االيجابي بين المتعلمػين".
أمػػػا العبػػػارة (" )2٠تشػػػجيع مشػػػاركة
المتعلمين في األنشطة الصفية" ،فقد جػاءت
بالترتيب الثالث كالعشركف ،بمتوسط حسابي
بلغ ( .)2٢8٢كجاءت العبػارة ( " )22الػتمكن
من استخداـ أسػاليب الثػواب كالعقػاب فػي
الصػػف" ،فػػي الترتيػػب األخيػػر الرابػػع
كالعشرين كبمتوسط حسابي بلغ ( .)2٢82إف
حصوؿ جميػع العبػارات علػى درجػة حػدة
متوسطة ،يوضح أف أفراد عينة الدراسة مػن
الطلبة المعلمين يواجهوف مشكالت حقيقيػة
عند إدارتهم لصػفوفهم ،كهػم بحاجػة إلػى
المعلومات كالمهارات كالخبػرات كالتػدريب
العملي المركز علػى كيفيػة التعامػل مػع
أنػػواع المشػػكالت الصػػفية التػػي يواجههػػا
المعلموف في الصفوؼ الدراسية .إف الػتمكن

مجلد  3٣عدد  2إبريل2٠3٩ ،

المشكالت التدريسية كالصفية التي تواجه الطلبة المعلمين في كلية التربية
سلول الػجػسػار كجػػاسم الػػتػػمار

الصفية كعكسه فػي الواقػع الميػداني ،أك أف
محتول مقرر اإلدارة الصفية لم يركز على
مضػػموف العبػػارات التػػى جػػاءت بالترتيػػب
األخير .كهذق المشكالت كتفسيرها يمتد إلى
نفس أسباب المشكالت األخرل التػي تواجػه
الطلبة المعلمين من تشجيع التفاعل الصفي،
كأساليب التعزيز االيجابي ،كتهيئة المواقػف
لتعزيز ركح التنافس االيجػابي .إف تطبيػق
مضموف العبارتين (32ك )٩في الصف أصػعب
بكثير من تطبيق مضموف العبارات

من استخداـ أسػاليب الثػواب كالعقػاب فػى
الصف ،كتشػجيع مشػاركة المتعلمػين فػى
األنشطة الصفية ،تعتبر من المبادئ األساسية
التي يجب أف يتمكن منها كل معلػم ،إال أف
حصولهما على الترتيب األخير كقبل األخير
فػػى جػػدكؿ ،أمػػر يسػػتحق التوقػػف عنػػدق
كإثارتػػه كإبػػرازق ألهميتػػه فػػي العمليػػة
التعليميػػة برمتهػػا .كيمكػػن تفسػػير هػػذق
النتيجة بأنها تعػود للقصػور لػدل الطلبػة
المعلمين في استيعاب محتول مقػرر اإلدارة
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى عبارات مجال المشكالت الصفية ،مرتبة تنازليا
العدد

المتوسط

االنحراف

درجة حدة

ترتيب

ن

الحسابي

المعياري

المشكمة

العبارات

:6

446:

2476

متوسطة

*:

:6

4427

2476

متوسطة

3

:6

4426

2467

متوسطة

9

5

مالحظة سموك المتعممين ومتابعة استجاباتيم أثناء الحصة

:6

4462

2466

متوسطة

*26

7

4469

2469

متوسطة

*22

م
2
3
4
6
8
9
:

العبارة
إتاحة فرص مناسبة لمشاركة المتعممين في أنشطة الدرس
تشجيع الطمبة عمى التفاعل الصفي باستخدام أساليب التعزيز
اإليجابية

تعزيز روح المبادرة باألفكار والمقترحات التي تقدم من

المتعممين

التمكن من إدارة الحصة

االىتمام المستمر بالتركيز عمى المتعممين أثناء الدرس

:6

استيعاب التنوع بين المتعممين في الصف

9:

446:

2455

متوسطة

*:

9:

4426

245:

متوسطة

4

:6

4462

2462

متوسطة

*26

:6

444:

5467

متوسطة

2

:6

34:9

2466

متوسطة

*28

جذب انتباه الطمبة

تييئة مواقف تعميمية مناسبة لتعزيز روح التنافس االيجابي بين

المتعممين

26

االىتمام باألجواء االيجابية في بيئة الصف

23

تنظيم البيئة الصفية بيدف تسييل التعمم

25

القدرة عمى ضبط الفصل

22
24
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لمتغيػػر النػػوع (ذكػػور /إنػػاث) .كيوضػػح
جدكؿ  ٢ذلك.

( ،)24،2٣،22،2٠كهذق العبارات تعكس الحاجػة
إلى التدريب كالممارسة كاإلشراؼ المباشػر
من عضو هيئة التدريس على الطالب المعلم
عند تعامله مػع المشػكالت الصػفية ،كلكػن
حسب النظػاـ الجػامعي المتبػع حاليػان فػي
الكلية فإف أعضاء هيئة التدريس ال يقومػوف
باإلشراؼ على الطلبة المعلمين أثنػاء فتػرة
التدريب الميداني( .كتتفق هذق النتائج بوجه
عاـ مع نتائج بعض الدراسات العربيػة مثػل
(الجسار كالتمار2٠٠4 ،؛ حمد اهلل2٠٠٥ ،؛ عشا،
 )2٠34كاألجنبيػة مثػل ( Gan, 2013; Mutlu,
 )2014التػػي أظهػػرت أف الطلبػػة المعلمػػين
يعانوف بالدرجة األكلى خالؿ خبرة التطبيق
الميداني من مشكالت تتعلػق بعػدـ القػدرة
على ضػبط الصػف كصػعوبة إدارتػه أثنػاء
التدريس.

يُبػػين جػػدكؿ  ٢كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة
إحصػػائية بػػين الطلبػػة المعلمػػين الػػذكور
كاإلنػػاث فػػئ مجػػاؿ المشػػكالت التدريسػػية،
كإجمػػالي المشػػكالت التدريسػػية كالصػػفية،
حيث بلغػت قيمػة اختبػار "ت" أصػغر مػن
( ،)٠٢٠٥كتبين من المتوسطات الحسػابية أف
المشػكالت التػي يواجههػا الطلبػة الػذكور
كانػػت أكثػػر مػػن اإلنػػاث بدرجػػة دالػػة
إحصائيان .كقد يرجع السػبب إلػى األسػلوب
المتبع في إعداد الطلبػة المعلمػين بالكليػة،
كالمقررات المعركضة ،كمػدل الجديػة فػي
عمليػػة الػػتعلم ،باإلضػػافة إلػػى األسػػلوب
اإلشػػرافي المتبػػع أثنػػاء فتػػرة التػػدريب
الميداني ،كيمكن تفسير ذلػك أف الطالبػات
المعلمات أكثر التزامان كحرصان من الطلبػة
المعلمػػين فػػي العمػػل كالمثػػابرة كالػػدكاـ
كإتباع اإلرشادات كالتوجيهات أثناء الدراسة،
كخالؿ فترة التدريب الميداني ،كقػد يكػوف
سببان فػي تػدنى درجػة المشػكالت بالنسػبة
للطالبػػػات المعلمػػػات مقارنػػػه بالطلبػػػة
المعلمين .كتتفق هذق النتائج بوجه عاـ مػع
نتائج بعض الدراسات العربية مثل (خوالػدة
كإحميدة كحجازم  ،)2٠3٠ ،التي أظهػرت أف
الطلبة المعلمػين يعػانوف بالدرجػة األكلػى
خالؿ خبرة التطبيق الميداني مػن مشػكالت
تتعلػػق بعػػدـ القػػدرة علػػى ضػػبط الصػػف
كصعوبة إدارته أثناء التدريس .كتختلف مع

ثانيان :النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثاني كالذم
ينص علػى " هػل توجػد فػركؽ ذات داللػة
إحصائية عنػد مسػتول الداللػة ( )٠٢٠٥فػي
متوسػػطات درجػػات المشػػكالت التدريسػػية
كالصفية التي تواجه الطلبػة المعلمػوف فػي
تخصصي الدراسات االجتماعية كالرياضػيات
في كليػة التربيػة بجامعػة الكويػت أثنػاء
التدريب الميداني في المدارس تعزل لمتغير
النوع (ذكور /إناث)؟ كلإلجابػة علػى هػذا
السؤاؿ ،تػم حسػاب المتوسػطات الحسػابية
كاالنحرافػػات المعياريػػة للطلبػػة المعلمػػين
الذكور كاإلناث كاستخداـ اختبار (ت) لبياف
الفركقات اإلحصائية بػين اسػتجابات أفػراد
العينة للمشكالت التدريسػية كالصػفية تبعػان
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمطمبة المعممين الذكور واإلناث ونتائج اختبار (ت) الستجابات أفراد العينة عمى
استبيان المشكالت التدريسية والصفية تبعا لمتغير النوع ( ذكور /إناث)
المجال
المشكالت التدريسية
المشكالت الصفية
إجمالي المشكالت
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43
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المشكالت التدريسية ،ككذلك في إجمػالي
المشكالت التدريسية كالصفية ،حيػث بلغػت
قيمػػة اإلحصػػائي "ت" ،أصػػغر مػػن (،)٠٢٠٥
كتبػػين قيمػػة المتوسػػطات الحسػػابية أف
المشكالت التي يواجهها الطلبة المعلمين في
تخصص الرياضيات ،كانت أكثر من الطلبة
المعلمين في تخصص "دراسات اجتماعيػة"،
كقػػد يرجػػع السػػبب إلػػى طبيعػػة مػػادة
الرياضيات كصػعوبتها بالنسػبة للمتعلمػين،
مما يخلق مشكالت عديدة كمتنوعػة تواجػه
الطالػػب المعلػػم ،باإلضػػافة إلػػى الطػػرؽ
المستخدمة في تدريس المادة كحاجتها إلػى
خبرات علمية كتربوية ال يمكػن إكتسػابها
من قبل أغلب الطلبة المعلمين خػالؿ فتػرة
التدريب الميػداني القصػيرة .كتتفػق هػذق
النتػػائج مػػع دراسػػة شػػاهين ( )2٠3٠التػػي
توصلت إلػى أف معانػػاة الطلبػة المعلمػين
ضػمن تخصػص الرياضيات أشػد منهػا فػي
التخصصات األخرل .كتنسجم بوجه عاـ مع
دراسػػة ) (Mutlu, 2014التػػي تشػػير إلػػى أف
فترة التػدريب الميػداني غيػر كافيػة فػي
برنامج إعداد المعلمين.

نتائج بعض الدراسات مثل (األسطل2٠٠4 ،؛
شاهين )2٠3٠ ،إذ تبين أف الطالبات المعلمات
كن يعانين من هذق المشكالت بدرجة أعلى
من الطلبة المعلمين في مجالى المشكالت
التدريسية كالصفية.
ثالثان :النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثالث كالذم
يػنص علػى "هػل توجػد فػركؽ ذات داللػة
إحصائية عنػد مسػتول الداللػة ( )٠٢٠٥فػي
متوسػػطات درجػػات المشػػكالت (التدريسػػية
كالصفية) التي تواجه الطلبة المعلمػوف فػي
كلية التربية بجامعة الكويت أثناء التدريب
الميداني تعزل لمتغير التخصص (الدراسات
اإلجتماعية كالرياضيات)؟" ،كلإلجابػة علػى
هذا السؤاؿ ،تم حساب المتوسطات الحسػابية
كاالنحرافات المعيارية للطلبة المعلمين فػي
تخصصي الدراسات االجتماعية كالرياضػيات
كاسػػتخداـ اختبػػار (ت) لبيػػاف الفركقػػات
اإلحصػػائية بػػين اسػػتجابات أفػػراد العينػػة
للمشكالت التدريسية كالصفية تبعان لمتغيػر
التخصص .كيوضح جدكؿ  ٢ذلك.
بين من جػدكؿ  ٢كجػود فػركؽ ذات داللػة
إحصػػائية بػػين الطلبػػة المعلمػػين تخصػػص
(دراسات إجتماعية كرياضػيات) فػي مجػاؿ
جدول 7

نتائج اختبار ( ت) الستجابات أفراد العينة عمى المشكالت التدريسية والصفية تبعا لمتغير التخصص
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التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة ،تم كضع التوصيات
التالية:
 .3إضافة مقرر آخر في إدارة الصف في
صحف التخرج كعدـ االكتفاء بمقرر
دراسػػي كاحػػد كإثػػراء المقػػررين
بمواضػػيع كخبػػرات تتعلػػق بمهػػارات
إدارة كضبط كتنظيم البيئة الصػفية،
كأساليب التعزيز اإليجابي للمتعلمين،
كأهميػػػة التواصػػػل الفعّػػػاؿ بػػػين
المتعلمين كتشجيعهم على االشػتراؾ
في األنشطة الصفية ،كأساليب الثػواب
كالعقاب.
 .2زيادة فترة التدريب الميػداني بحيػث
تصبح فصلين دراسيين بدالن من فصػل
دراسي كاحد إلتاحة الفرصػة للطلبػة
المعلمين التدريب الكػافى لممارسػة
كتطبيق المهػارات المرتبطػة بمهنػة
التػػػدريس كإدارة الصػػػف ،كذلػػػك
لمسػػاعدتهم علػػى تحمػػل المسػػئولية
كالػػتمكن مػػن مواجهػػة المشػػكالت
التدريسية كالصفية.
 .٣االهتمػػاـ بإعػػداد الطلبػػة المعلمػػين
لتػػػدريس طلبػػػة ذكل االحتياجػػػات
الخاصػػػة كمعرفػػػة احتياجػػػاتهم
كمتطلباتهم ككيفية التعامػل معهػم،
كلهػػذا يوصػػى بإضػػافة مقػػرر آخػػر
لتدريس الفئات الخاصة فػي الخطػة
الدراسية إلعػداد معلمػي الرياضػيات
كالمواد االجتماعية.
 .4ضػػركرة االهتمػػاـ باإلشػػراؼ علػػى
الطلبػػة المعلمػػين أثنػػاء التػػدريب
الميداني كإسناد مهمة اإلشػراؼ إلػى
أعضاء هيئة التدريس بقسم المنػاهج
كطػػرؽ التػػدريس لمتابعػػة كربػػط
اإلعداد النظرم بالتطبيق العملي.
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التربية" ،كلية التربية بجامعة
القصيم ،البريدة ،المملكة العربية
السعودية.

شاهين ،محمد ( .)2٠3٠مشكالت التطبيق
الميداني لمقرر التربية العملية في
جامعة القدس المفتوحة من كجهة نظر
الدارسين .المجلة الفلسطينية للتربية
المفتوحة عن بعد .مج  ،2 .ع. ،4 .
.٢4-4٥ .

.32٢٥

خوالدة ،مصطفى ،كإحميدة ،فتحي،
كحجازم ،سعاد ( .)2٠3٠مشكالت
التربية العملية التي تواجه الطلبة
المعلمين في تخصص تربية الطفل في
كلية الملكة رانيا للطفولة بالجامعة
الهاشمية .مجلة جامعة دمشق ،مج ،2٢
العدد الثالث.٢83-٢٣٢ ،
الدعيس ،رقية ( .)2٠38فاعلية برنامج
التربية العملية بكلية التربية أرحب
جامعة صنعاء في إعداد الطالب المعلم
من كجهة نظر طالب المستول الرابع
للعاـ الجامعي  .2٠3٢/2٠3٢المجلة
العربية لضماف جودة التعليم الجامعي،
مج ،33 .ع.28-٣ . . ،٣٢ .
الديحاني ،مناؿ حميدم ( .)2٠3٢كاقع
برنامج التربية العملية للطلبة
المعلمين تخصص تربية خاصة في
كلية التربية األساسية من كجهة نظر
الطالب المعلم بدكلة الكويت .مجلة
العلوـ التربوية.2٩٣-24٢،)٣( 24 ،
الزغلوؿ،عماد كالمحاميد ،شاكر (.)2٠٠٢
سيكلوجية التدريس الصفي .عماف،

الصغير ،على؛ النصار ،صالح (.)2٠٠2
ممارسات المعلمين التدريسية فى ضوء
القراءة
مجلة
التعلم.
نظريات
كالمعرفة ،العدد  .38جامعة الملك
سعود ،الرياض ،السعودية.
العاجز ،فؤاد ،كحلس ،داكد ( .)2٠33كاقع
التربية العملية بكلية التربية بالجامعة
اإلسالمية بغزة كسبل تحسينها .مجلة
الجامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات
اإلنسانية ،جامعة غزة ،المجلد التاسع
عشر ،العدد الثاني.4٢-3 . . ،
عشا ،إنتصار ( .)2٠34المشكالت التي تواجه
طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب
التابعة لوكالة الغوث الدكلية أثناء
التدريب العملي كعالقتها باتجاهاتهم
نحو

مهنة

التعليم.

مجلة

اتحاد

الجامعات العربية للبحوث في التعليم
العالي ،مج ،٣4 .ع.38٢-3٢3 ،3 .
العيداف ،عايدة؛ الظفيرم ،سماكم؛ المحبوب،
شافي ( .)2٠٠٩تقويم برنامج التربية
العملية بكلية التربية األساسية من
المعلم
الطالب
نظر
كجهة
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