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 في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  التربية والعلوم طلبة التربية العملية بكليتي أداء درجة 

 نضال غوادرة. د: إعداد

 جامعة الخليل -كلية التربية
       Nidalg@hebron.edu 

 

 : ملخص الدراسة

في جامعة الخليل من  أداء طلبة التربية العملية بكليتي التربية والعلوم رجةد هدفت الدراسة الى التعرف على

طالبا وطالبة من كليتي التربية والعلوم في جامعة ( 99)وتكونت عينة الدراسة من  وجهة نظر الطلبة انفسهم،

الدرس  تحضير: )محاور فقرة وقسم االستبانة الى ستة( 35)استبانة تكونت من  بإعداد وقام الباحث الخليل،

وتقويم فهم  وادارة الصف واجراءات ضبط الطلبة، الدرس، تقديم وطرق واساليب وتفعيل محتوى الدرس، ،

كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه  والعالقات االنسانية مع الطلبة، الطلبة اثناء الدرس،

الخليل  ة العملية بكليتي التربية والعلوم في جامعةأداء طلبة التربي درجة أن :وتوصلت الدراسة الى الدراسة،

واالنحراف  ،(3..5)حيث بلغ المتوسط الحسابي  بدرجة كبيرة، جاءت من وجهة نظر الطلبة انفسهم

وكذلك ال توجد فروق ذات داللة احصائية في واقع أداء طلبة التربية العملية بكليتي  ،(9..9)المعياري 

الجنس، الكلية، ) :لخليل من وجهة نظر الطلبة انفسهم تعزى لمتغيرات الدراسةالتربية والعلوم في جامعة ا

التربية العملية، جامعة الخليل، طرق التدريس، ادارة الصف، : الكلمات المفتاحية (.المؤسسة التي يتدرب فيها
 . محتوى الدرس
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Abstract 

The study aimed at identifying  the degree of practical education 

students’ performance at the  faculties of Education and Science at  Hebron 

University from  students’ perspectives. The study was conducted on a sample 

consisted of 99 students from the Faculty of Education and Faculty of Science at 

Hebron University. The researcher prepared a questionnaire consisted of (53) 

paragraphs, and divided it into six dimensions which are: preparing the lesson, 

activating the content of the 

lesson, methods for presenting the subject matter, adjustment and 

classroom management,evaluating students’ understanding and human 

relationships for students. The researcher used the descriptive analytical method . 

The study results revealed  that the degree of the students’ performance at the 

faculty of education and science at Hebron University  was high with an average of 

(3.75) and with  standard deviation (0.49) ,Also the results revealed that  there was 

no statistically significant differences in the degree of practical education students’ 

performance at the faculty of Education and Science at Hebron University from the 
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students’ perspectives due to the variables of the study (gender, college , and the 

training foundation). Key words: practical education, Hebron University, practical education,  

educational methods, lesson content, class management.   

 :المقدمة 
فمنهم من سماها  اختلف التربويون حول تسمية الفترة التي يمارس فيها طالب الكلية فترة تدريبـه علـى التدريس،

كالتمرين  ومنهم مـن سـماها التربية العملية الميدانية وهناك مسميات أخرى، ومنهم من سماها التربية الميدانية، التربية العملية،

والهدف من هذه المسميات واحد، حيث أن مصطلح التربية الميدانية مصطلح يعم ويشمل  ـى التـدريس،العملي أو التـدريب عل

وتشمل كذلك  ألن النزول إلى ميدان التعليم يعني ممارسة التعليم في المدرسة بكـل طرقـه وأساليبه، جميع هذه المصطلحات؛

وكذلك مواجهة كل  أن يكتسبها المتدربون بالممارسة العملية،التدريب على المهارات التي يرغب المربون في أن يجيدها أو 

، (.799أبو الهيجاء، )المشكالت التي تقع في الميدان سواء أكان ذلك في المدرسة أم داخل الفصل أم حتى في مكتب المعلمين

أبو ) ارتباطا وثيقا والتعود كذلك على االلتـزام بقواعـد إدارية وخلقية محددة واتجاهات وقيم ترتبط بمهنة التدريس

 (..799 الهيجاء،
إال أن هناك  بالرغم من وجود بعض االختالفات في الهدف من مهنة التدريس بين العاملين في المجال التربوي،

في  االختالف إلى وقد ترجع هذه االختالفات األساسي في هذه هو توجيه سلوك الفرد، الهدف أن   وهو عنصراً مشتركاً بينهم،

ومجتمع ما آخر تبعاً الختالف االتجاهات السائدة في  أو األهداف بين مجتمع، والتربية الحديثة، ين التربية القديمة،األهداف ب

تركز  وهناك االتجاهات الروحية ، ثم ظهرت االتجاهات التكاملية التي ، فهناك مثالً االتجاهات المادية، هذين المجتمعين

 (29 ،1996، سالم الحلبي،) .وتعليم الفرد  تربيةبناء الشخصية المتكاملة من خالل  على
ومن األمثلة على ذلك مشروع   -وقد أدرك القائمون على النظام التربوي في العالم ومنذ وقت مبكر أهمية دور المعلـم

اإلمكانات فحرصوا على توفير جميع - (7990المحتسب، )العلوم لجميع األمريكيين، والمعايير الوطنية لتعليم العلوم ( 7902)

الالزمة إلعداده وتأهيله تربويا وأكاديميا ومهنيا، ذلـك أن مهنة التعليم لم تعد تقوم على الفطرة والموهبة والممارسة فقط، بل ال 

بد من إتقـان األصـول والقواعد واألساليب الفنية القائمة على أسس علمية مستمدة من األطـر والنظريـات التربويـة والنفسية، 

 (..799القاسم، )أثنائه  نب اإلعداد والتأهيل قبل الخدمة وفيإلى جا
الفر وإمكانات قدرات صقل به يتم معمل بمثابة تعد والتي المعلمين إعداد برامج ضمن الميدانية أو العملية التربية تأتي

 الالزمة التدريسية والمهارات الكفايات كسب نحو د،

ال للتدريس دويكات،) الواقع أرض على وقوفه منخالل صحيح أساس على ينطلق كي بنفسه؛ عتزازهوا ثقته تنمية :وبالتالي.الفع 

2006،168.) 
أن التربية العملية هي محصلة ما درسه الطالب المعلم في كليات التربية، وعليه فإنه من ( 7995)ويرى شحاتة 

تدريب يمتد طيلة عام دراسي مثل طالب كاف لل الضروري أن يمارس عمليا ما تلقاه من مناهج دراسـية، وأن يحظـى بوقت  

داخل الفصل بإشراف معلم ذي خبرة ودراية وامتالك للفكر التربوي  كليات الطب، وأن يحصل علـى تغذيـة راجعة على أدائه

الحديث، وأن يتدرب على تحليل الكتب المدرسية ونقدها، وعلى التمييز بـين الطـالب بطيئـي الـتعلم والطالب المتفوقين، 

وإعدادية وثانوية بجوار كل  أنشطة التقويم التربوي الحديث وإعداد سجالت األداء شريطة تخصـيص مدارس تجريبية ابتدائيةو

 .كلية من كليات التربية يشرف عليها أساتذة كلية التربية، على اختالف تخصصاتهم األكاديمية والتربوية والنفسية
لتربية العملية باعتبارها الجانب التطبيقي من برنامج إعداد المعلمين الذي مع هذه التعريفات ل( .799)ويتفق عبد هللا 

تقدمه كلية تربوية، وتنفذه في فترة زمنية محددة في إحدى المدارس المتعاونة وبالتعاون معها تحت إشراف تلك الكلية، وذلك 

ف المتعددة التي يقوم بها المعلم فـي بهدف مساعدة الطالب على اكتسـاب مهارات التدريس، وتمكينه من ممارسة الوظائ

 .المدرسـة وخارجها، وتنمية تقديره لمهنة التعليم واألخالق التي تقوم عليها
األطاااااف علاااااى خاللاااااه مااااان للتعااااارف الفااااار  أفضااااال المعلماااااين للطاااااالب يتااااايح العملاااااي التطبياااااق وبرناااااامج

نماااااااااوهم  فاااااااااي ويناقشاااااااااوا عااااااااانهم، يقااااااااارءوا أن قبااااااااال مااااااااان لهااااااااام قااااااااادأتيح وكاااااااااان ، الناشااااااااا  والشاااااااااباب ال

  والتعاماااااال معهاااااام، إلىمااااااداركهم التوصاااااال علااااااى القاااااادرة تنقصااااااهم مازالاااااات ولكاااااان بهاااااام، ويختلطااااااوا ومشاااااااكلهم،

القيااااااام بتطبيااااااق  عاااااان فائاااااادتها فااااااي تختلااااااف الطفاااااال وحاجااااااات مراحاااااال النمااااااو  خصااااااائص عاااااان القااااااراءة أن حيااااااث

ذلك وكاااااااا مفياااااااادة خباااااااارات إلااااااااى األطفااااااااال عنااااااااد الكامنااااااااة القاااااااادرات إبااااااااراز علااااااااى العماااااااال قرؤوا،مااااااااع مااااااااا 

حولهاااااااا  والمناقشاااااااة وفهمهاااااااا التشاااااااويق التعلااااااايم وطااااااارق ومبااااااااد  التااااااادريس أسااااااااليب : علاااااااى االطاااااااالع يختلاااااااف

 (  2004،33 صالح،)الميدان  في عملياً  الطرق وتلك األساليب تلك استخدام عند
 :اإلطار النظري 



 
 

44 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)        2015/ September 
Vol1. No 4 

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 

ثم اعتمدت الدول فيما بعد ، " أهلية أو تطوعية " لقد اعتمدت األساليب القديمة في التعليم على الجهود الشخصية 

، وقد مرت هذه التجربة بمراحل متعددة وكانت مرتبطة بتطور المجتمعات، التعليم النظامي، وأنشأت له مؤسسات خاصة به

حتى أصبح التعليم ونوعية منتجاته عالمة على تطور المجتمع ونمائه وحضارته، ووصلت مكانة المعلم إلى مرتبة عالية لدى 

 .رة األمم المتحض
ركنا العملية التعليمية، والمعلم هو محور الرسالة التربوية الركيزة األهم في نجاحها، فمهما كانت  والمعلم والمتعلم هما

الة فإنها لن تحقق الهدف ويتمتع بالكفاءة والقدرة والوعي واإلخال   معلم يقوم على عملية التعليم :المنشود العناصر التربوية فع 

عريف المعلم بأنه هو القائد التربوي الذي يتصدر لعملية توصيل الخبرات والمعلومات التربوية، وتوجيه ويمكن ت. والتقوى

 ( 2009،13ربيع ،. )السلوك لدى المتعلمين الذين يقوم بتعليمهم
وقد أشارت كثير من الدراسات التربوية إلى توفر عالقة إيجابية بين امتالك المعلم لعدد من الصفات الشخصية 

إنتاج أساليب تعليمية مؤثرة وممارسة قدرة توجيهية فائقة لعملية التربية المدرسية،  تمكنه من لوظيفية ومدى فاعلي ة التدريس،وا

 (59 ،1981 حمدان،. )إحداثأثر بالغ في شخصيات التالميذ وحياتهم وبالتالي
يسي المقرر بنجاحها أو فشلها، ويشكل في في العملية التربوية التقليدية محور االهتمام والعامل الرئ يمثل والمعلم

يؤثر كل منها سلبياً وإيجابياً بنصيب  ،(5.، 7992جمل، ) التدريس الحديث مع التالميذ المنهج والبيئة الصفية عوامل متكاملة

وتتمثل في  ودور المعلم في التدريس هو الدور األول واألساسي، ويتبع هذا الدور أدوار فرعية في إنتاج التربية المدرسية،

 (73 ،2001 جمل،. )والتقويم ، المهمات التالية وهي التخطيط، والتنفيذ، واإلشراف والمتابعة
والمعلم الذي ال يملك الكفايات التعليمية المناسبة ، وال يدرك خطورة مهمته يصبح عبئاً على العملية التعليمية وعائقاً 

ح واألهداف التي يسعى إليها مجرد نظريات خالية من مضمونها يعم التطوير واإلصال أمام تقدمها، وتصبح كل الجهود في

التردي كل مناحي العملية التربوية حتى ينعكس ذلك على المجتمع برمته، مهنة التعليم هي على قدر كبير من األهمية تتطلب 

عر والطبائع في داخل حجرة من صاحب هذه المهنة صفات معينة وذلك ألن المعلم يتعامل مع مجموعة إنسانية مختلفة المشا

 (19 ،2004 ،عقل. )التعليم الصف ، والمطلوب من المعلم إدارة هذه المجموعة إدارة حسنة لتحقيق أهداف
ولكي تصبح معلماً ناجحاً يجب أن تكون ملماً بالمادة العلمية التي تقوم بتدريسها، وحتى يتحقق ذلك يجب بذل جهد 

شرحها ويجب أال يكتفي بالكتاب المدرسي بل عليه الرجوع إلى أكثر من كتاب للوقوف سخي في تحضير الدروس التي ستقوم ب

وأن يظهر كمعلم ناجح وذلك بإعداد الدرس وصياغته بصورة أفضل من الكتاب المدرسي  على جميع دقائق موضوع الدرس ،

الحافظة ، وعمق في الفهم حتى يكسب ما أمكن ، وإضافة إلى ذلك فإنه ينبغي أن يكون المعلم على سعة من العلم وقوة في 

 (.1999 وجامل، الفرا. )احترام الطالب وثقتهم به ، وحتى يفيدهم الفائدة المرجوة 
خوضه مجال التدريس، هو علمه ودرايته بنظريات إدارة الصف  إن ما يخفف القلق الذي ينتاب الطالب المعلم عند بدء

ـدريبات داخـل الجامعة وأيام المشاهدة في المدارس لربط النظرية بالواقع ببداية وتصميم التدريس وطرقه، باإلضافة إلى تلقيه ت

 .Reid,2011))برنامج التربية العمليـة ريـد
إلـى أن الطلبـة المعلمين ال يريدون وصفات جاهزة  (Laursen, 2007) وتشير بعض الدراسات مثل دراسـة لورسـن

وإبـداعاتهم لتطوير طرقهم الخاصة في التدريس بعد أن يتعلموا مبادئه  يريدون إطـالق حريـاتهم بل كوصفات الطبخ،

صعوبة تطبيق النظريات في مدارس التدريب وعدم التوافق بين المساقات التربوية ( 2991)شخشير وأبو دقة  وأصوله،وبينت

 . النظرية خالل اإلعداد وما هو موجود على أرض الواقع في المدارس
أن من أهم جوانب التربية العملية قيام الطلبة المعلمين  ( Mattsson & others, 2011)ويضيف ماتسون وآخرون

عملية تدريب المعلمين عملية ) التعليم بمناقشة القضايا المهنية مع المعلمين ذوي الخبرة، وتعزيز التـدرب القائم على تطوير

التدريب الحديثة تنظر إلى عملية تدريب المعلمين على مستمرة ال تتوقف بعد انتهاء المتدرب من برنامج التـدريب،وبرامج 

يكون  ، فالتدريب ينبغي أن((7999سويرح، ) أساس أنها عملية مستمرة تبدأ باإلعداد قبل الخدمة وتستمر طوال الحياة المهنية

عليم والتدريب عليه، فهـو بمثابة نقطة انطالق لتأمالت حول التعلـيم وفرصة لعكس وجهات نظر الطلبة المعلمين حول التعلم والت

 .عمليـة استكشاف الذات وتأمل بالممارسة بنقدها وتحليلها واإلبداع فيها
، يستطيع من خاللها أن يعرف تأثير إتجاهاته  إن معرفة المعلم بطرائق التدريس وأساليبه ينبغي أن تتحول إلى مواقف

إن اتجاهات المعلم وقيمه ومشاعره وسلوكه قد تصبح  ،(7.9، 2919جابر،) ومشاعره وقيمه وسلوكه على كل طالب في فصله

التي يخبرها  الطالب قد يستمر في المقاومة، أما إذا استطاع أن يفهم نوع المشاعر لذا فإن بالغة التعقيد بالنسبة إلدراك الطالب،

ومقدرته على فهم مشاعر الطالب  الطالب، فإنه قد يستجيب بصورة مختلفة، إن مقدرة المعلم على فهم ذاته الداخلية والخارجية،

 (270 ،1989 جابر،.)وانفعاالته هم السبيل إلى تربية الطالب تربية متكاملة
وتحتل عملية التقويم مكانة هامة في عملية التعليم، والتقويم عملية تشخيصية عالجية تهدف إلى تحديد مدى التقدم الذي 

لمية، بغيت مساعدته على النمو، وبلوغ هذه األهداف، في ضوء نتائج عملية أحرزه التلميذ في الوصول لألهداف التعليمية التع

التقويم، وتتصف عملية التقويم باستمراريتها استمرارية الموقف التعليمي نفسه، وشمولها جميع جوانب العملية التعليمية 
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األساليب والطرق التي يمكن استخدامها التعلمية، باإلضافة إلى أن التقويم يجب أن يتم في ضوء األهداف، وهناك مجموعة من 

لتحقيق أغراض عملية التقويم، ويتم تحديد هذه األساليب والطرق في ضوء األهداف التي يراد تقويمها ، فإذا كان الهدف 

كان الهدف  التعليمي يتضمن إتقان الطالب مهارة معينة فطبيعي أن يلجأ المعلم إلى تحديد مدى إتقان التلميذ لهذه المهارة، أما إذا

التعليمي يدور حول اكتساب التلميذ مجموعة من الحقائق والقوانين ، فيمكن استخدام مقياس يقيس مدى معرفة التلميذ لهذه 

جرادات .)الحقائق والقوانين، وبالتالي فإن أساليب التقويم يتم تحديدها في ضوء األهداف التي نسعى للتأكد من تحقيقها 

، 1983 ، 23 ) 
ويم عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة باستخدام أدوات متنوعة في ويعد التق

. محددة بغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة وصفية يستند اليها في إصدار أحكام ، أو اتخاذ قرارات مناسبة ضوء أهداف

إذ أصبح للتقويم أهدافاً متنوعة ، واختلف دور المعلم اختالفاً كلياً ولقد شهدت السنوات األخيرة الماضية ثورة في مفهوم التقويم 

عن دوره في الماضي ؛ فعليه تقع مسؤولية كبيرة في نجاح العملية التعليمية ومواكبة المستجدات التربوية الحديثة بما فيها ما 

عالمة تقويم الطالب باستخدام يرتبط بالتقويم الواقعي ، وأصبح من متطلبات عمل المعلم الحالي تخصيص جزء من 

التقويم البديل، وتقويم : وهناك اتجاهات حديثة في التقويم أهمها ،(7925الزعبي، )استراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي

ات، األقران، والتقويم بالمالحظة، والتقويم األداء بالمقابالت، والتقويم باستخدام خرائط المفاهيم، والتقويم باستخدام االختبار

هو قدرة الطالب على المالحظة والتحليل والحكم على أدائه باالعتماد على معايير واضحة ثم وضع الخطط  والتقويم الذاتي

لتحسين وتطوير األداء بالتعاون المتبادل بين الطالب والمعلم، وتبرز اهميته في كونه ينمي تحمل المسؤولية مبكراً في الدراسة، 

وتدريبهم  قت مبكر، ومشاركة الطلبة في تحديد المستويات بغرض تطبيقها على أعمالهم وانجازاتهم،ويؤدي إلى تقوم الذات بو

مستوى عملهم، وتخفيف العبء عن المعلم، كما يتواءم مع مباد  مع التعلم البنائي، ويعطيهم فر  التوقف  على تحديد

 (.7922عفانة، )والمراجعة والتفكير فيما يقومون به ويتعلمونه 
 :راسات السابقة الد

اهتمت دراسات وبحوث  بدأ االهتمام يتزايد وبشكل مستمر بإعداد المعلمين ، لرفع مستوى التعليم ونوعيته ، فقد

وأدبيات على المستويين ، اإلقليمي والعالمي ، بالجوانب الخاصة بالبحوث المتضمنة لمهارات التدريس والتحصيل العلمي ولدى 

يتم إعدادهم في كليات التربية والجامعات لمزاولة عملية التعليم في المستقبل ، ومن تلك الدراسات الطلبة المعلمون ، الذين 

 :ما يلي  والبحوث
 (.792)دراسة أبو عقيل 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن معوقات استخدام ملف اإلنجاز لدى طلبة مساق التربية العملية في جامعة الخليل 

طالباً وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية وتوصلت النتائج إلى وجود ( .9)ينة من واتجاهاتهم نحوه وتألفت الع

أهمية لملف اإلنجاز تكمن في مجموعة من األعمال تعد ذاتياً وتكمن أهم المعوقات في عدم وجود الوعي الكافي بكيفية استخدامه 

التنوع ومن جانب آخر تبين لدى الطالبات اإلناث رغبة في استخدام وأهم االتجاهات كانت في الرغبة في التغيير والتجديد و

 .المعوقات عند طلبة التخصصات األدبية أكثر من غيرهم ملف اإلنجاز اكثر من الطلبة الذكور وأن
 (:7925)دراسة عياد 
العملية من وجهة نظر  الدراسة إلى التعرف على واقع التربية العملية في مؤسسات التعليم العالي في التربية هذه هدفت

وتكون مجتمع الدراسة من كافة طلبة التربية العملية برنامج تعليم العلوم مستوى سنة  فلسطين، تعليم العلوم،/ الطلبة المعلمين

فقرة  (07) رابعة في جميع مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، وقد استخدمت الباحثة استبانة كأداة للدراسة مكونة من

المحتوى  زعة على أربع مجاالت وهي تعاون مدرسة التدريب وفاعلية المشرف الجامعي وتقويم الطلبة المعلمين ومناسبةمو

فاعلية : النظري للحاجات التطبيقية للمدارس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن متوسطات مجاالت الدراسة ترتبت تنازلياً كما يلي

وتقييم واقع التقويم، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود  وتعاون مدرسة التدريب، ري،المحتوىالنظ المشرف الجامعي، مناسبة

 .فروق دالة إحصائياً بين متوسطات استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيري الجنس والمؤسسة التعليمية
 (:Ucar,2012)دراسة يوكار 

ن وجهة نظرهم نحو العلم والعلماء ونحو تعليم هدفت هذه الدراسة إلى رصد أثر برنامج تدريب الطلبة المعلمين م

معلماً من معلمين ما قبل الخدمة لمادة العلوم االبتدائية الذين كانوا يتدربون على  (2.3) العلوم حيث تألفت عينة الدراسة من

واختبار تصور اختبار تصور العالم، : واستخدمت ثالث أدوات لجمع البيانات وهي( 1-0)تدريس العلوم العامة للطلبة من 

مدرس العلوم، ووجهات نظر الطلبة حول اختبارات العلوم، وتوصلت الدراسة إلى أن برنامج التدريب أثر على آراء الطلبة 

المعلمين وكان األثر األكثر وضوحاً للبرنامج في وجهات النظر حول تدريس العلوم وأن انطباعات المشاركين تغيرت من 

 .على المعلموتركز على الطالب المتعلموجهات النظر التي كانت تركز 
 (:7922)دراسة الفقعاوي 
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هدفت الدراسة التعرف إلى مدى توافر معايير تقويم برامج التربية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي بكليات التربية 

وصفي التحليلي ، وقامت واستخدمت الباحثة المنهج ال في جامعات قطاع غزة في اإلعداد النظري والعملي وذلك من خـالل

طالباً وطالبـة ( 7.9)بإعداد استبانتين لتقـويم بـرامج التربية العملية من الناحيتين النظرية والعملية ، وتكونت عينة الدراسة من 

قية م اختيارهم بالطريقة العشوائية الطب) القدس المفتوحـة -األقصى  -اإلسالمية  -األزهر)من طالب الجامعات في قطاع غزة 

ن مدى توافر معايير تقويم برامج التربية  :وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية . حـسب الجـنس والجامعـة، التخصص

العملية إلعداد معلم التعلـيم األساسـي بكليـات التربية في جامعات قطاع غزة في اإلعداد النظري والعملي كان 

داء المشرف الجامعي ، المدرس المتعاون ، المـدير المتعـاون في التربية العملية أن درجة رضا الطالب عن أ %09.1 بنسبة

في  ال توجد فروق %7..0 إلعداد معلم التعليم األساسي بكليات التربية في جامعات قطاع غزة فـي اإلعداد العملي كان بنسبة

سي بكليات التربية في قطاع غـزة تعـزى لمتغيـر التقدير التقـويمي لبـرامج التربية العملية إلعداد معلم التعليم األسا

ي التقدير التقويمي لبرامج التربية العملية إلعداد معلم  توجد فروق. في جميع المجاالت والدرجة الكلية والتخصص الجنس

ية لصالح جامعة التعليم األساسي بكليات التربية في قطاع غـزة تعـزى لمتغيـر نـوع الجامعة في جميع المجاالت والدرجة الكل

 . األزهر
 (7929) دراسة الخريشا والشرعة والنعيمي

هدفت للتعرف الصعوبات التي يواجهها طلبة التربية العملية في الجامعة الهاشمية وجامعة األسراء الخاصة وكانت 

،وكانت أداة (.799-7991)طالبا وطالبة يدرسون في الفصل التدريسي األول  (133) عينة الدراسة طبقية عشوائية من

وبرنامج التربية  ,المدرسة المتعاونة: فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي( 70)الدراسة عبارة عن استبانة اشتملت على 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين . والمشرف األكاديمي، والمعلم المتعاون، والطالب المعلم، العملية

وأظهرت النتائج ايضا عدم وجود ، ة العملية تعزى لنوع الجامعة ولصالح جامعة االسراء الخاصةمتوسطات صعوبات التربي

 .فروق ذات داللـة إحصائية بين متوسطات صعوبات التربية العملية تعزى الى الجنس والتخصص
 (7929)دراسة الشاعر 

القدس المفتوحة من وجهة نظر  هدفت إلى فحص فاعلية دور المعلم المتعاون في التربية العملية في جامعة

عالقة المعلم المتعاون : التربية العلمية في منطقة بيت لحم التعليمية، وقد استخدم الباحث استبانة مكونة من محورين هما طلبة

مع الطالب المتدرب وموضوعية المعلم المتعاون في تعبئة التقرير ومدى اتفاقه مع تقييم المشرف، وقد بلغت العينة 

دارساً ودارسة في منطقة بيت لحم التعليمية وتوصلت الدراسة إلى أن النسبة المئوية الكلية لعالقة المعلم المتعاون مع  (201)من

وهي درجة مرتفعة جداً وأن الطالب المعلم يستفيد بدرجة مرتفعة من لقائه التقيمي مع المعلم  (12.15) الطلبة المتدربين بلغت

الحسابية لدرجة فاعلية دور المعلم المتعاون في التربية  ملية، وأن هناك فروق في المتوسطاتالمتعاون ومشرف التربية الع

العملية في جامعة القدس المفتوحة في منطقة بيت لحم التعليمية تعزى إلى متغير المعدل التراكمي لصالح التقدير جيد، أما متغير 

 .الجنس فكانت النتائج لصالح الذكور
 (:2010)  دراسة الناقة

الدراسة إلى تقويم أداء الطلبة المعلمين بكلية التربية اختصا  علوم في الجامعة اإلسالمية، وقد تكونت  هذه هدفت

طالباً وطالبة من كلية التربية في الجامعة اإلسالمية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه  (59)عينة الدراسة من

وتوصلت  .تصميم بطاقة مالحظة تمثل نموذجاً لتقويم أداء الطالب المعلم اختصا  علومالدراسة حيث استخدمه من خالل 

أن هناك قصور في أداء الطلبة المعلمين اختصا  علوم في الجانب العلمي، حيث أظهرت النتائج : الدراسة إلى النتائج التالية

في أداء الطلبة المعلمين   توجد فروق ذات داللة إحصائيةوال .أن جميع العبارات التي كان األداء عليها ما بين متوسطة ومقبولة

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة المعلمين  .تخصص علوم في المجاالت السابقة تعزى لمتغير الجنس

 (.حكومة، وكالة)تخصص علوم في المجاالت السابقة تعزى لمتغير المؤسسة 
 ( :7929)دراسة الرنتيسي 

الدراسة إلى تقويم مستوى أداء الطالب المعلم لألنشطة الصفية وعالقتها ببعض المتغيرات، كالمعدل التراكمي  ههذ هدفت

طالباً وطالبة من طلبة المستوى الرابع الممارسين للتدريب الميداني ، وقد قام الباحث ( 60) والجنس وشملت عينت الدراسة

معلم لألنشطة الصفية ، والختبار فروض الدراسة ، استخدم الباحث النسب بتصميم بطاقة مالحظة لمالحظة أداء الطالب ال

ارتفاع مستوى أداء الطلبة : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ( Ttest)المئوية، ومعامل االرتباط بيرسون واختبارات 

لألنشطة الصفية ومعدلة التراكمي، وعدم  بين أداء الطالب المعلم المعلمين لألنشطة الصفية بشكل عام، ووجود ارتباط ضعيف

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط أداء الطالب المعلم تبعاً للجنس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط 

 .أداء الطالب المعلم تبعاً للتخصص
 (7999)دراسة الطراونة والهويمل 
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المعلم في فترة التطبيق الميداني لتخصص معلم الصف في فقد هدفت إلى معرفة المشكالت التـي تواجـه الطالب 

جامعـة مؤتـة، والمتعلقـة بالمشرف الجامعي، والمعلم المتعاون، ومدير المدرسة وإجراءات التربية العملية، واقتراح حلول لها، 

التي تواجه الطلبة المعلمين مـا هـي المشكالت : طالبا وطالبة تم توجيه سؤال مفتـوح إلـيهم( .25)تكونت عينة الدراسة من 

أظهرت نتائج الدراسة أن من أبرز المشكالت المتعلقة بالمشرف  أثناء فترة التطبيق والمتعلقة بجوانب الدراسة األربعة، وقد

شرف الجـامعي تسـاهل المشـرف الجامعي في تقويم الطلبة أو تشدده وإهماله الجوانب النفسية للطالـب المعلـم، وعـدم متابعـة الم

الجامعي لتخطيط الطالب المعلم قبل تنفيذ الحصة وتأجيل تقديم التغذية الراجعة، والحكم على مستوى الطالب من حصة واحدة 

أو اثنتين، ومن المشكالت المتعلقة بالمعلم المتعاون تأخره أو حتى تغيبه دون تنسيق مسبق مع المتدرب وعدم متابعة أداء الطلبة 

لى دفاتر تحضيرهم، أما المشكالت المتعلقة بمدير المدرسة المتعاونة وعدم متابعة حضور وغيـاب المعلمين أو االطالع ع

الوسائل التعليمية التي يحتاجها  الطلبة المعلمين أو عقد لقاءات أسبوعية معهم، تشدد أو تساهل المدير، وعدم قيام المدير بتوفير

رسـية، وعدم تخصيص غرفة أو مكاتب ولوازم للطلبة المعلمين أثناء الطلبة المعلمين في تحضيرهم وتنفيذهم للحصـص المد

فترة تدريبهم، وبالنسبة للمشكالت المتعلقة بإجراءات التربية العملية فقد أظهرت الدراسة عدم وجود دليل في متناول أيدي 

المشرف الصفية مرتبطة بعدد الطلبة الطلبة، وعدم االقتناع بأسلوب التقويم المتبع للطالب المعلم وأدواته، وأن عدد زيارات 

 .الذين يشرف عليهم، وعدم تفرغ الطالب للتطبيق العملي
 (7999ملص والعبد الالت،)دراسة 

هدفت إلى التعرف على الصعوبات التـي تواجـه طلبة برنامج التربية العملية في مدارس مديرية تربية عمان األولى، 

التربية، والمشرف الجامعي، وإدارة المدرسة المتعاونـة، والمعلـم المتعـاون، وتكونت وتشمل هـذه الصـعوبات المتعلقة بكليات 

تدربوا في مدارس  ، والذين(2008/2007) العينة من جميع الطلبة المسجلين فـي برنـامج التربيـة العمليـة للعـام الدراسـي

موزعـة علـى ( 31)تم تطوير استبانة ضمت  طالبـا وطالبـة مـن مختلف التخصصات ، وقد( 13)عمان األولى وعددهم 

ترجمة النظريات التربويـة الـى واقـع عملي، جهل : األربعـة مجـاالت، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج كان من أهم الصعوبات

في أساليب الكثير من األمور اإلدارية في المدارس المتعاونة ، اختيار بعـض المـدارس ذات اإلمكانيات القليلة، عدم التنويع 

 .تقويم الطلبة على زيـارة صفية واحدة اإلشراف والتقويم واقتصار
 (:2009)أبو دلبوح دراسة 

إعداد الطالب المعلم في كلية  العملية فيهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن آراء الطلبة المعلمين لدور برنامج التربية 

كما استخدم االستبانة ، المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسةحث استخدم الباوقد   .التربية الرياضية في جامعة اليرموك

وأشارت نتائج الدراسة .ب وطالبةطال  (9.)وبلغ عددها ، من عينة الدراسة التي اختيرت بالطريقة المتيسرةلجمع البيانات كأداة 

المعلم المتعاون لدوره تجاه طالب وضرورة إدراك ، إلى ضرورة إشراك الطالب المتعلم في صيانة المالعبواألجهزة الرياضية

والتأكد من ، الفرق الرياضيةاختيار أعضاء وإشراكه في ، التربية الرياضيةل في اطالعه على ما يستجد في مجاالتربية العملية 

التربية أما فيما يتعلق بإدراك مشرف   .في النشاطات الخارجية للمدرسةشتراك واال تقديمها للطلبةل الدراسية قب مناسبة المادة

دور برنامج التربية العملية في إعداد و لدوره تجاه طالب التربية العملية فينبغي التركيز على عدد الزيارات اإلشرافيةالعملية 

محتوى مناهج ل والتدريب على عملية تحلي، بموعد مسبقاليرموك وتحديدها جامعة : م في كلية التربية الرياضيةّالطالب المعل

كما أشارت نتائج التحليالت اإلحصائية إلى عدم وجود فروق .والمساعدة في إعداد النشرات الرياضية الهادفة،التربية الرياضية

ذات داللة وجود فروق في حين أظهرت الدراسة ، تعزى للجنس ومكان اإلقامة  (α =9.93) عند المستوى ذات داللة إحصائية 

 (.01-3.9.)مستوياتهم التحصيلية ضمن الفئة الذين تقع  إحصائية تعزى إلى مستوى التحصيلي ولصالح الطلبة المعلمين
 (:2007)دراسة شاهين 

الدراسة إلى تقويم برنامج التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة المعلمين ، وقد سعت  هذه هدفت   

برنامج وخطواته وأدوار إدارة المدرسة الدراسة إلى الوقوف على وجهات نظر الطلبة في محاور متعددة شملت أهداف ال

طالباً معلماً ، تم اختيارهم عشوائياً وفق التوزيع الطبقي من  (389) وأدوار المعلم المتعاون ، وقد تكونت عينة البحث من

ا نسخة منه (365)فقرة موزعة على أربعة محاور تم توزيعها واستعادة (63)مجتمع المعلمين واستخدمت استبيانه مكونة من

تقويم  استبانة المعلمون على كانت تقديرات الطلبة: منها النتائج مجموعة من وبعد إجراء عملية التحليل تم التوصل إلى

تبين عدم وجود  األربعة، كما االستبانة على محاور البرنامج في مستوى التقدير العالي مع وجود نقاط الضعف التي توزعت

بين متوسطات تقديرات الطلبة المعلمين على برنامج التربية  (0.05=)لداللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وكذلك .العملية، تعزى لمتغيرات الجنس، الحالة االجتماعية

رات الحالة الوظيفية والتخصص بين متوسطات تقديرات الطلبة المعلمين على برنامج التربية العملية وفقاً لمتغي ( 0.05=)

 .واختيار المدرسة وأبعاد االستبانة 
 (:2002)دراسة أجرا ليك 
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هدفت الدراسة إلى الوقوف على نوع الدم والتغذية الراجعة المطلوبة التي يحتاج إليها الطالب المعلم وآليات تزويده 

د البكالوريا ، إلعداد المعلمين للمرحلة االبتدائية في بها، وقد طبقت الدراسة على الطلبة الذين التحقوا ببرامج تأهيل بع

طالباً معلماً ، وتم جمع المعلومات المطلوبة للدراسة من خالل المقابالت التي أجريت مع طلبة  (65)وكان عددهم(  تورينتو)

تبين من نتائج الدراسة أن  معلمين تم اختيارهم عشوائياً ، باإلضافة الستبيان حول إدارة لبرنامج التربية العملية ككل وقد

العناصر األساسية التي تشكل أسس نجاحالتربية العملية هي توفير الدعم المعنوي من قبل المعلمين المشاركين في التدريب ، 

وعالقة األقران أو الزمالة بالمعلمين المتعاونين ودرجة التعاون معهم ، كذلك فإن المرونة في المحتوى التعليمي وطرق 

على إنجازهم وكيفية تقديمها بطرق إنسانية وأخالقة  عوامل إضافية ، وكذلك فإن للتغذية الراجعة التي يتلقونها أثراً  التدريس

 .وعملية وفهم كل ما يقال حول التعليم في الفروق الصفية الحقيقة ، وجميعها تسهم في تقدير مستوى النجاح في التربية العملية 
 ( :2001)دراسة جوف وستر ودار 

معلماً ومعلمة متعاوناً يعملون في مدارس والية جنوب غرب  (16)هدفت الدراسة إلى فحص توجيهات التربية العملية لـ

الواليات المتحدة إلعداد الطلبة المعلمين حول كيفية توظيف التكنولوجيا في نشاطات التعليم والتعلم وقد تم جمع المعلومات من 

ترونية ، النقاشات عبر البريد اإللكتروني ، ومجموعات نقاش بين معلمين متعاونين ، ومن مصادر متعددة منها السجالت اإللك

 :خالل ورش العمل خلصت الدراسة إلى
أن جميع المعلمين يقرون بأهمية الدعم المعنوي للطلبة المعلمين ، وأن هذا الدعم ينبغي أن يتضمن إشعار الطلبة المعلمين 

 .سئلة والمشاركة في التأمالت في الحصص بالراحة وعدم الحرج وتوجيه األ
إلى أن إدارة وتنظيم التدريب الميداني من القضايا الحاسمة بالنسبة للطالب المعلم بوصفه مفتاح الذات  وكما أشاروا باإلجماع

 .المهنية لهم 
 ( :1995)  دراسة كار سوي

وقد توصلت الدراسة إلى أن تدين الكفايات  (لوزانا) هدفت الدراسة إلى الكفايات التعليمية لمعلمي المناطق الريفية في

التعليمية لدى معلمين المناطق الريفية ، يعود إلى عدم قدرته على دفع الرسوم التعليمية وتكاليف المدرسة مما أدى إلى عدم 

رورية لمعلمي المناطق تمكنهم من االلتحاق بالدورات التربوية التي تساهم برامج الجامعة من خاللها في تطوير الكفايات الض

وهو عبارة عن برنامج تطويري لتدريب المعلمين الذين يتخرجون من ( وست)اشتمل ذلك البرنامج على مشروع  الريفية ، وقد

ساعة (  21 )المتالك وتطوير الكفايات الالزمة لمعلمي المناطق الريفية ، وقد اشتمل ذلك البرنامج على  (لوزانا) جامعة

متطلب أساسي يهدف إلى تدريب المعلمين على استخدام الحاسوب ، ألغراض التدريس والتغلب على العقبات دراسية معتمدة ل

 .التعليمية مع التركيز على تكنولوجيا التعلم وبرنامج العمل مع األسرة 
 :تعليق على الدراسات السابقة 

المعلم ، وهي تكسب أهميتها من أهدافها والعمليات أن التربية العملية على جانب كبير من األهمية في مراحل إعداد      (2

المشاركة فيها سواء كانت المؤسسة أو الطالب أو المشرف أو إدارة  التي تواكبها واألدوار المنطقية لكل عنصر من العناصر

 .المدرسة أو المعلم المتعاون 
ن عدة محاور بغيت التحقق من فعالية كل محور هناك مجموعة من الدراسات تتناول تقويم برنامج التربية العملية م     (2

وعالقة ذلك بالدور المنوط بالعنصر البشري المسؤول عن ذلك ، ومن أهم هذه المحاور التي ركزت عليها تلك الدراسات 

 .العملية التدريسية بجوانبها كافة ، ابتداًء من التخطيط ثم انتهاًء بعملية التقويم 
وتفعيل  الدرس، تحضير)فقد شملت  حالية عن الدراسات السابقة من حيث المحاور التي تناولتهاتميزت هذه الدراسة ال     (5

وتقويم فهم الطلبة أثناء الدرس،  ط الطلبة،وإدارة الصف وإجراءات ضب وطرق وأساليب تقديم الدرس، محتوى الدرس،

والفئة المستهدفة وهم طالب  والعالقات اإلنسانية مع الطلبة كونها تشكل العناصر ذات األهمية في برنامج التربية العملية،

 .التربية العملية
 :مشكلة الدراسة 

 :تتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي
 في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟ والعلوم التربية طلبة التربية العملية بكليتيأداء  درجة ما

 -:األسئلة الفرعية التالية ويتفرع من هذا التساؤل
في جامعة الخليل من وجهة نظر  والعلوم التربية أداء طلبة التربية العملية بكليتي درجة فروق في هل يوجد     -

 ؟(ذكر، أنثى)ى لمتغير الجنس تعز الطلبة أنفسهم
في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة  والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة فروق هل يوجد     -

 ؟(التربية، العلوم )أنفسهمتعزى لمتغير الكلية 
جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة  في والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة فروق هل يوجد     -

 ؟(خاصة، وكالة حكومة،)أنفسهمتعزى لمتغير المؤسسة
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 -:فرضيات الدراسة
أداء طلبة التربية  درجة في( α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      -

 ؟(ذكر، أنثى)تعزى لمتغير الجنس  همفي جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفس التربيةوالعلوم بكليتي العملية
أداء طلبة التربية  درجة في( α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      -

 ؟(التربية، العلوم)تعزى لمتغير الكلية  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم التربيةوالعلوم بكليتي العملية
أداء طلبة التربية  درجة في( α=0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات     -

حكومة، )تعزى لمتغير المؤسسة  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم والعلوم بكليتيالتربية بكليتي العملية

 ؟(خاصة، وكالة 

 -:أهداف الدراسة 
وإدارة الصف وإجراءات  الدرس، تقرير طرق وأساليب و س،وتفعيل محتوى الدر الدرس، تحضير كيفية التعرف على-1

 . والعالقات اإلنسانية مع الطلبة وتقويم فهم الطلبة أثناء الدرس، ضبط الطلبة،
في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة  والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة التعرف على -7

 (.التي يتدرب فيها الجنس، والكلية، والمؤسسة) تعزىللمتغيرات اآلتية أنفسهم

 -:أهمية الدراسة 
 .في التدريس التربوية العامة والسلوكية األهداف تطوير مهارة المتدربين العملية الخاصة ببناء واستعمال     -

 .تطوير مهارة المتدربين العملية الخاصة بتحضير الدروس اليومية      -

النشاط الصفي والتي يستطيع  وأوجه عملية التدريس ألبعاد الجوانب المعرفية علميناكتساب الطالب الم     -

  .ممارستها عملياًمع تالميذه فيما بعد 
 .اكتساب الطالب المعلمين معلومات حول اإلدارة الصفية الناجحة واإلدارة المدرسية في واقع الميدان     -

 .ى نجاح هذه المادة في الكليات والتدريب الميداني تعطي معلومات عن أداء طالب التربية ومد     -
 -:حدود الدراسة 

 -: يلي  تتمثل حدود الدراسة في ما
في جامعة الخليل من وجهة نظر  والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة :حدود موضوعية     -

 . الطلبة أنفسهم
 (.2015-2014) من العام الجامعي االول ل الدراسيتم إجراء الدراسة في الفص: الحدود الزمنية

 .تم إجراء الدراسة في جامعة الخليل في محافظة الخليل: الحدود المكانية     -

 .وإناث التربية وكلية العلوم من ذكور بكليتي طلبة التربية العملية: الحدود البشرية     -
 -:مصطلحات الدراسة

امج الذي تعده كليات التربية ومعاهد إعداد المعلمـين للطلبـة الـذين يدرسون بها تمهيدا هي البرن :التربية العملية-     2

لممارستهم مهنة التدريس، وفي هذا البرنامج يتم تزويـد الطالـب المعلـم بالمعلومات والمهارات والقيم واالتجاهات الالزمة 

ن األنشطة منها ما يجري في الكلية مثل التمهيد لفترة في أدائه كمعلـم مسـتقبلي، ويشـتمل هـذا البرنامج على عدد م

التطبيـق العملـي، ومنها ما يجري في المدرسة حيث يلتحق الطالب المعلم بإحدى المدارس ويتفاعـل فيهـا مـع مجموعة من 

ليم والجامعة المواقف التعليمية التعلمية المنظمة والمخططة بأسلوب علمي تحت إشراف مشترك بين وزارة التربية والتع

 )7991الرشايدة، )
الخبرة العملية المبرمجة التي تتم في المدرسة والصف من قبل الدارسين وبإشراف هيئة اإلعداد  هي     -

واإلشراف والتدريس في الجامعة حيث يتاح للطالب المعلم فرصة ممارسة التعليم عملياً لفترة كافية يتدرب من 

 (.7، .799 سعد،. )خاللها على مواقف تربوية عدة
وهي النشاطات المختلفة والتي يتصرف الطالب المعلم من خاللها على جميع جوانب العملية التعليمية      -

بالتدرج بحيث تبدأ بالمشاهدة ثم يشرع في تحمل الواجبات التي يقوم بها المعلم الحقيقي إلى أن يصل في 

 ( 97 ،1979 عبدا هلل،. )ة المطاف إلى ممارسة أعمال المعلم ممارسة كامل نهاية
معلماً وهي وحدها  الطالب المعلم كي يصبح إعداد المحك الذي يختبر مدى نجاح الكلية في أيضا وهي     -

 .القادرة على معرفة مقدار ماجناه الطالب المعلم من دراسة نظرية والعملية أثناء فترة إعداده 
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الراشد بالزيادة والتنمية والترفيه والتطور سواء من قبل  اإلنسان ثر في قوىالذي يؤ اإلنساني هي الجهود والنشاط :التربية-2

 (18 ,2004احمد، سلمان، إحسان،) . من قبل البيئة الطبيعية واالجتماعية أو الفرد نفسه
. الذي يكون محوراً للنشاط في مجاالت الثقافة والصحة واالقتصاد والتنظيم االجتماعي  وهي خدمة المجتمع     -

           (1995،29 األغا، عبد المنعم،)
 .عن نقل التراث الثقافي المأخوذ من جيل إلى آخر وتجديد هذا التراث  وهي أيضا العملية المسئولة     -

في  المطبقون الطلبة بها يقوم التي والفعاليات الممارسات كل تحقق مستوى هو :األداء درجة -3

لهذا  أعدت التي لالستبانة وفقاً  والقياس، لةللمالحظةوالقاب ، الصف داخل التربية برنامج

 .العملي والتطبيق التدريب مرحلة خالل الغرض
 : إجراءات الدراسة

 :منهج الدراسة
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الوقت الحاضر، كما 

 .اسب واألفضل لمثل هذه الدراساتهي في الواقع، وهو المنهج المن
 :مجتمع الدراسة

 .التربية والعلوم في جامعة الخليل بكليتي طلبة التربية العملية يتكون مجتمع الدراسة من
 :عينة الدراسة

تم اختيارهم  التربية والعلوم في جامعة الخليل، بكليتي من طلبة التربية العملية طالب وطالبة( 99)تتكون العينة من 

 :يبين خصائص العينة الديموغرافية( 1)والجدول رقم  طريقة العشوائية الطبقية،بال
 خصائص العينة الديموغرافية(: 1)جدول 

 النسبة العدد مستويات المتغير المتغير

 16.2 16 ذكر الجنس

 83.8 83 أنثى

 62.6 62 التربية الكلية

 37.4 37 العلوم

 85.9 85 حكومة المؤسسة التي يتدرب فيها

 6.1 6 خاصة

 8.0 8 وكالة

 :أداة الدراسة
والتربويين  االطار النظري والمشرفين تم بناء أداة الدراسة على شكل استبانة من خالل االستفادة من

أداء طلبة التربية  درجة فقرة تشترك جميعها بقياس( 53)السابقة، وقد كانت االستبانة مكونة من  والدراسات

على مجموعة من  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وبعد عرضها والعلوم ربيةالت بكليتي العملية

 .التعديالت الالزمة من إضافة وحذفثم اعتمادها بصيغتها النهائية بناء على طلب المحكمين الباحث وإجراء المحكمين
 :صدق أداة الدراسة

المحكمين من ذوي االختصا ، والذين أبدوا بعض تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من 

يعطي الوقت الكافي )بفقرة ( يعطي الطالب الحرية في المشركة)حيث تم استبدال الفقرة التي تنص على  المالحظات حولها،

معلم يستخدم ال)، كما تم إضافة فقرة يركز على عملية التفاعل أثناء الحصة، وتم حذف فقرة (للتالميذ من أجل المشاركة

 .وبناًء عليه تم إخراج االستبانة بشكلها الحالي (المالحظات المدونة أثناء التدريس
 :ثبات أداة الدراسة

، (0.96)تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا، حيث بلغت قيمة الثبات 

 (.2)العتمادها لتحقيق أهداف الدراسة، وذلك كما هو موضح في الجدول  وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة ممتازة من الثبات وقابلة
 نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة(: 2)جدول رقم 

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت البيان

 69.0 53 99 ثبات أداة الدراسة

 :خطوات تطبيق الدراسة
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على مجموعة طالب التربية  استبانات (229)بتوزيع  م الباحثالتأكد من صدق أداة الدراسة قا بعد     .2

 .بكليتيالتربية والعلوم في جامعة الخليل العملية
االستبانات  بجمعها منهم، حيث تم توزيع قام الطالب بتعبئة االستبانة بما هو مطلوب منهم وبعد ذلك قام الباحث     .7

( 9.)استبانة، علماً بأنه تم توزيع ( 99)عدد االستبانات المسترجعة على كليتي التربية والعلوم بالتناسب، حيث بلغ 

استبانة على طلبة ( 9.)، في حين تم توزيع (07)استبانة على طلبة التربية العملية في كلية التربية واسترجع منها 

 .استبانة( .5)واسترجع منها  التربية العملية في كلية العلوم
 :متغيرات الدراسة
 .الكلية، المؤسسة التي يتدرب فيها الجنس،: لمستقلةالمتغيرات ا
 .في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة :المتغير التابع

 :المعالجة اإلحصائية
، لعمل المعالجة اإلحصائية للبيانات، بمراجعتها وذلك تمهيداً إلدخالها للحاسوب الباحث بعد جمع بيانات الدراسة، قام

وقد تم إدخالها وذلك بإعطائها أرقاماً معينة، حيث أعطي كل مستوى من مستويات درجة الموافقة درجة معينة، فأعطيت عالية 

درجتان، ضعيفة درجة و احده، بحيث كلما زادت الدرجة  درجات، مقبولة 3 درجات، متوسطة 4 درجات، عالية 5 جدا

 .أفضل في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة كان
واالنحرافات  والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد،

 One way)واختبار التباين األحادي  ،(T-Test)واختبار ت  ،(Person correlation)المعيارية،ومعامل االرتباط بيرسون 

analysis of variance)ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ، SPSS. 
 :تصحيح المقياس

 مفاتيح التصحيح(: 3)جدول

 الدرجة المتوسط الحسابي

 منخفضة 2.33 – 1.00

 متوسطة 3.67 – 2.34

 كبيرة 5.00 – 3.68

 :ومناقشتها نتائج الدراسة
 أنفسهم؟ في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة ما: التساؤل الرئيس

أداء طلبة التربية  درجة لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 (.4)وذلك كما هو موضح في الجدول رقم  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  بكليتيالتربية والعلوم لعمليةا
في جامعة  والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية لدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 4)جدول 

 مرتبة حسب األهمية الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم،

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المعيار

 كبيرة 0.92 4.06 يمهد للدرس بأسئلة مناسبة

 كبيرة 0.83 4.06 يجيب على استفسارات التالميذ

 كبيرة 0.83 4.00 تقديم معلومات صحيحة عن موضوع الدرس

 كبيرة 0.79 3.98 يشتق األهداف السلوكية من الدرس

 كبيرة 0.97 3.96 ينظم عمله السبوري بشكل فعال

 كبيرة 0.76 3.94 يحدد األهداف العامة و الخاصة للمادة

 كبيرة 0.77 3.93 ُجذب انتباه جميع الطالب من خالل اسلوب عرض الدرس

 كبيرة 0.96 3.92 يقيم عالقة انسانية مع التالميذ
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 كبيرة 0.68 3.89 تساعد األهداف المعدة على فهم الدرس

 كبيرة 0.78 3.88 قادر على تحقيق األهداف السلوكية التي حددها

 كبيرة 0.80 3.87 يستخدم األسئلة الشفهية أثناء التقويم

 كبيرة 0.97 3.87 يحترم قواني الصف و المدرسة

 كبيرة 0.80 3.87 من األمان داخل الصف يخلق جواً 

 بيرةك 0.85 3.85 يتعامل مع المشكالت الصفية منطقية

 كبيرة 0.76 3.84 القدرة على عرض الدرس حسب الخطوات الواردة في التحضير

 كبيرة 0.75 3.83 يربط محتوى المتعلم الجديد بالمعرفة السابقة لدى المتعلم

 كبيرة 0.82 3.82 القدرة على توزيع زمن الحصة على مختلف عناصر الدرس

 ةكبير 0.81 3.81 ينظم عناصر الدرس بشكل متسلسل

 كبيرة 0.96 3.81 يشجع التواصل بين التالميذ

 كبيرة 0.84 3.80 يراعي مشاعر احاسيس التالميذ

 كبيرة 0.83 3.80 القدرة على عرض الدرس باسلوب مشوق

 كبيرة 0.89 3.80 اهدافا سلوكية قابلة للقياس يضع

 كبيرة 0.89 3.80 يعامل التالميذ بعدالة و مساواة

 كبيرة 0.95 3.80 ذ الصفي و البيتيةيتابع أعمال التالمي

 كبيرة 0.91 3.79 تجول المعلم داخل الصف عند الحاجة دون التسبب في تشتيت ذهن الطالب

 كبيرة 0.92 3.78 يثير اهتمام التالميذ لموضوع الدرس

 كبيرة 0.99 3.77 شغل المعلم وقت الطالب بطرق مختلفة

 كبيرة 0.84 3.77 م أدوات تقويميتأكد من تعلم التالميذ األهداف باستخدا

 كبيرة 0.70 3.76 صحة صياغة األهداف السلوكية

 كبيرة 0.88 3.75 يوظف الوسائل التعليمية المالئمة

 كبيرة 0.80 3.74 القدرة على عرض المعلومات بتسلسل منطقي يسهل على التالميذ استيعابه

 كبيرة 0.86 3.73 يركز على عملية التفاعل اثناء الحصة

 كبيرة 0.84 3.73 األهداف السلوكية المعدة للدرس الواحد مترابطة

 كبيرة 0.93 3.73 يعطي الوقت الكافي للتالميذ من أجل المشاركة
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 كبيرة 0.77 3.71 يركز على استخدام الكراسات لحلول التدريبات

 كبيرة 0.88 3.70 يخلق جوا من الحرية لدى التالميذ

 كبيرة 0.92 3.69 أثناء التقويميستخدم األسئلة الكتابية 

 كبيرة 0.87 3.68 يربط المحتوى بالبيئة المحيطة

 كبيرة 0.74 3.68 األهداف السلوكية المعدة تغطي الدرس

 متوسطة 0.96 3.66 ينوع األهداف السلوكية حسب المجاالت

 متوسطة 0.85 3.66 قادر على تنفيذ األهداف السلوكية في الوقت المحدد

 متوسطة 0.89 3.66 الميذ بتغذية راجعة فوريةيزود الت

 متوسطة 0.82 3.64 يوظف العمل الكتابي الصفي بشكل فعال

 متوسطة 0.89 3.64 ينوع في تقويمه ألعمال التالميذ

 متوسطة 0.84 3.61 يحافظ على استمرارية التقويم

 متوسطة 0.86 3.60 يستخدم طرق تدريس تراعي الفروق الفردية

 متوسطة 0.82 3.59 البناء المعرفة للمحتوىيركز على 

 متوسطة 0.77 3.57 ينوع في أساليب التدريس حسب طبيعة الدرس

 متوسطة 0.90 3.57 تقديم معلومات إضافية تخدم موضوع الدرس

 متوسطة 0.81 3.54 القدرة على التعامل مع طبيعة الموقف التعليمي

 متوسطة 0.82 3.52 يشجع التقويم الذاتي بين التالميذ

 متوسطة 0.97 3.49 يركز على األنشطة التعليمية المتضمنة في المحتوى

 متوسطة 0.99 3.42 يربط التعلم الجديد بحياة الطالب العملية

 كبيرة 0.49 3.75 الدرجة الكلية

للدرس بأسئلة يمهد )كانت  نالحظ من الجدول السابق ومن خالل المعطيات الواردة في الجدول أن أهم فقرات الدراسة

يجيب على استفسارات )، وجاءت بعدها الفقرة (0.92) مع انحراف معياري 4.06) )حيث بلغ المتوسط الحسابي( مناسبة

( تقديم معلومات صحيحة عن موضوع الدرس)، تالها الفقرة (0.83) مع انحراف معياري ((4.06 بمتوسط حسابي( التالميذ

بمتوسط ( يشتق األهداف السلوكية من الدرس)، وجاء بعدها الفقرة (0.83) مع انحراف معياري(4.00) بمتوسط حسابي

مع  ((3.69 بمتوسط حسابي( ينظم عمله السبوري بشكل فعال)و تالها الفقرة ( 0.79)مع انحراف معياري (3.98) حسابي

التعلم الجديد بحياة الطالب  يربط: )، في حيث كانت الفقرات األقل أهمية في تقويم أداء الطلبة هي (0.97) انحراف معياري

يركز على األنشطة التعليمية المتضمنة في )تالها الفقرة  (0.99)مع انحراف معياري (3.42) بمتوسط حسابي( العملية

 (.0.97) مع انحراف معياري (3.49) بمتوسط حسابي( المحتوى
في جامعة الخليل من  والعلوم التربية كليتيأداء طلبة التربية العملية ب درجة فروق في هل يوجد :األول السؤال الفرعي

 ؟(ذكر، أنثى)وجهة نظر الطلبة أنفسهم تعزى لمتغير الجنس 
 9التالية الفرضية لإلجابة عن هذا السؤال يجب علينا فحص
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درجة أداء طلبة  في ( 0.05=) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية األولى فحص واختبار

 9تعزى إلى متغير الجنس في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  التربية والعلوم بكليتي ربية العمليةالت
التربية  بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة للفروق في( ت)للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار 

بناًء على متغير الجنس، وقد حصلت الباحثة على النتائج كما هي  سهمفي جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنف  والعلوم

 (.5)موضحة في جدول رقم 
في جامعة الخليل من وجهة   التربية والعلوم بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة نتائج اختبار ت للفروق في(: 5)جدول 

 تعزى متغير الجنس نظر الطلبة أنفسهم

رجة الد متوسط العدد الجنس

 الكلية

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.108 1.791 97 0.36 3.96 16 ذكر

 0.51 3.72 83 أنثى

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة   التربية والعلوم بكليتي مليةأداء طلبة التربية الع درجة في ( 0.05=) المستوى

أي أن هذه القيمة أكبر من ( 0.108)بهذا المتغير بلغت  متغير الجنس، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة تعزى أنفسهم

، (3.72)ولإلناث ( 3.96)ابي للذكور ، وقد كانت إجابات المبحوثين بدرجة كبيرة حيث بلغ المتوسط الحس(0.05)قيمة ألفا 

 .وبذلك تتحقق الفرضية الصفرية
وذلك يعزى إلى أن رضا الطالب عن درجة أداء المشرف الجامعي والمدرس المتعاون والمدير المتعاون، وعرض 

لتربية العملية، وهذا حصص نموذجية للطلبة قبل القيام بعملية التدريب تساعد الطلبة من كال الجنسين على درجة اداء عالية في ا

وكذلك  ،(.799)ودراسة شاهين ( 7999)ودراسة أبو دلبوح  (7929)ودراسة الخريشا ( 7922)ما أكدته دراسة الفقعاوي 

، كما أن دراسة (7929)ارتفاع مستوى أداء الطلبة المعلمين لألنشطة الصفية أظهر هذه النتيجة وهذا ما اكدته دراسة الرنتيسي 

 .تعارض مع هذه النتيجة حيث جاءت النتيجة لصالح الذكورت( 7929)الشاعر 
في جامعة الخليل من وجهة  والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية فروق درجة هل يوجد :السؤال الفرعي الثاني

 ؟(التربية، العلوم )نظر الطلبة أنفسهم تعزى لمتغير الكلية 
أداء طلبة  درجة في ( 0.05=) جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال تو: الفرضية الثانية فحص واختبار

 9تعزى إلى متغير الكلية جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم التربية والعلوم في بكليتي التربية العملية
التربية  بكليتي ربية العمليةأداء طلبة الت درجة للفروق في( ت)للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار 

بناًء على متغير الكلية، وقد حصل الباحث على النتائج كما هي موضحة  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  والعلوم

 (.6)في جدول رقم 
ة الخليل من وجهة التربية والعلوم في جامع بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة نتائج اختبار ت للفروق في(: 0)جدول 

 تعزى متغير الكلية نظر الطلبة أنفسهم

الدرجة  متوسط العدد الكلية

 الكلية

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.464 1.305 97 0.51 3.80 62 التربية

 0.46 3.67 37 العلوم

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنه ال

في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة   التربية والعلوم بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة في ( 0.05=) المستوى

مة أكبر من أي أن هذه القي( 0.464)بناًء على متغير الكلية، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت  أنفسهم

و لطالب ( 3.80) ، وقد كانت إجابات المبحوثين بدرجة كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي لطالب كلية التربية(0.05)قيمة ألفا 

 .، وبذلك تتحقق الفرضية الصفرية(3.67)كلية العلوم 
ب مع الحاجات التدريبية يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المواد الدراسية التي يتم تدريسها للطلبة محتوها مناس

، كما أن جميع المعلمين يقرون بأهمية الدعم المعنوي للطلبة المعلمين، وهذا الدعم (7925)للطلبة، وهذا ما أكدته دراسة عياد 

يتضمن إشعار الطلبة المعلمين بالراحة وعدم الحرج وتوجيه األسئلة والمشاركة في التأمالت في الحصص، كما أن إدارة 
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تدريب اإلداري من القضايا الحاسمة بالنسبة للطالب المعلم بوصفه مفتاح الذات المهنية لهم، وهذا ما أكدته دراسة وتنظيم ال

، كما أن لعالقة األقران بالمعلمين المتعاونين ودرجة التعاون معهم والمرونة في المحتوى التعليمي (7992)جوف وستر ودار 

لقونها على إنجازهم وطرق تقديمها بطرق إنسانية وأخالقية وعملية كل ذلك يسهم في وطرق التدريس والتغذية الراجعة التي يت

 (.7997)تقدير مستوى النجاح وهذا ما اكدته دراسة أجراليك 
في جامعة الخليل من  والعلوم التربية أداء طلبة التربية العملية بكليتي فروق درجة هل يوجد :السؤال الفرعي الثالث

 ؟(خاصة، وكالة حكومة،)نفسهم تعزى لمتغير المؤسسةوجهة نظر الطلبة أ
أداء طلبة  درجة في ( 0.05=) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الثالثة فحص واختبار

التي يتدرب  تعزى إلى متغير المؤسسة التربية والعلوم في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم بكليتي التربية العملية

 9فيها
أداء طلبة التربية  درجة للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في

بناًء على متغير المؤسسة التي يتدرب فيها، وقد  وجهة نظر الطلبة أنفسهم في جامعة الخليل من  بكليتيالتربية والعلوم العملية

 (.7)لنتائج كما هو موضح في الجدول رقم إلى ا توصل الباحث
في جامعة   التربية والعلوم بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في(: 7)جدول 

 تعزى متغير المؤسسة التي يتدرب فيها الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

قيمة ف  متوسط المربعات ات الحريةدرج

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.476 0.749 0.186 2 0.371 بين المجموعات

 0.248 96 23.802 داخل المجموعات

 98 24.173 المجموع

الواردة في الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  تشير المعطيات

في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة   التربية والعلوم بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة في ( 0.05=) المستوى

أي أن ( 0.476)تعزى لمتغير المؤسسة التي يتدرب فيها، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت  أنفسهم

 .لفرضية الصفرية، وبذلك تتحقق ا(0.05)هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا 
التربية  بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في(: 8)جدول 

 تعزى لمتغير المؤسسة التي يتدرب فيها والعلوم في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

المؤسسة التي يتدرب 

 فيها

 االنحراف المعياري الحسابي المتوسط العدد

 0.48 3.78 85 حكومة

 0.53 3.62 6 خاصة

 0.58 3.59 8 وكالة

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المشرف األكاديمي يعمل على متابعة المتدربين ويطلع على دفاتر تحضيرهم، ويعمل على 

ة أم خاصة أم وكالة، كما ان مدير المدرسة تصويب الخطأ فيها بغض النظر عن كون الطالب يتدرب في مدارس حكومي

المتعاون يتابع حضور وغياب الطلبة المتعلمين ويعقد لقاءات أسبوعية ويوفر لهم الوسائل التعليمية، ويخصص لهم مكاتب 

ة تتفق خاصة بهم، وكل ما يلزمهم، ويقوم بزيارتهم داخل الغرفة الصفية، مما ادى إلى ظهور هذه النتيجة، ونتيجة هذه الفرضي

 (.7999)، فيما تتعارض مع دراسة الطراونة والهويمل (7929)مع دراسة الناقة 
 :التوصيات

 :يقترح ويوصي بما يلي بناًء على النتائج السابقة فإن الباحث
التحضير المسبق للدرس يساعد على الفهم و التوضيح للمادة، واتخاذ الطرق و األساليب المناسبة و البعيدة عن      .2

والعمل على القيام بالتغذية الراجعة للدرس للتحقق من نقاط  والعمل على ضبط الصف و إدارة الصف، تعقيد،ال

 .والعمل على إقامة عالقة ودية مع الطلبة تساعدهم على حب المادة التعليمية عند الطلبة، الضعف
التربوي األساسية وبدرجة  ت االتصالعقد دورات تدريسية لمشرفي التربية العملية لضرورة امتالكهم لعمليا     .2

 .كبيرة
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في المدارس من مشاكل وقضايا  للتعرف على ما يدور بالتربية العملية كليات التربية ضرورة اهتمـام إدارات     .3

 .ذات عالقة بحاجات الطالب المعلمين
الطالب المعلم أن يقوم بقراءة  من قبل المشرفين، بل وعلى عدم االقتصار على المعلومات والمفاهيم المعطاة     .4

 .المصادر والمراجع المرتبطة بالتربية العملية
لتبادل  الفلسطينية عقد لقاءات مشتركة بين المسؤولين عن برامج التربية العملية في كليات التربيـة بالجامعـات     .3

 .كليات االتصال التربوي وجهات النظر لتطوير
 :المصادر والمراجع 
 

دار : عمان. 7ط .التربية الميدانية دليل عمل المشرفين والطـالب المعلمـين( .799) اء، فؤاد حسن أبو الهيج -2

 المناهج للنشر والتوزيع
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، العين ، دار الكتاب  عمليتي التعليم و التعلم بين النظرية والتطبيق، تعميق  (2001) الجمل ، محمد جهاد ، -.
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دور معلم التربية الرياضية المتعاون في تسهيل مهمة الطلبة المعلمين في ، ( (2006 دويكات ، بدر رفعت ، -22
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 .الثامن 
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 .يناير –جلة الجامعة اإلسالمية ، المجلد الثامن عشر م، غزة ،  التغيرات
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رسالة ماجستير غير منشورة،  بعض المهارات التكنولوجية لدى معلمي التكنولوجيا،

 .ميةاإلسال الجامعة فلسطين،
، فاعلية دور المعلم المتعاون في التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة (7929)الشاعر، إبراهيم محمود،  -21

مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية، العدد من وجهة نظر طلبة التربية العملية في منطقة بيت لحم، فلسطين، 
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