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امللخ�ص
تهدف الدرا�سة �إىل حتديد امل�شكالت التنظيمية للتطبيق املدر�سي بح�سب اجلهات
الثالث امل�س�ؤولة عن تنظيم التطبيق املدر�سي :املدر�سة املتعاونة ،و�إدارة التطبيق
املدر�سي ،وامل�رشف الأكادميي يف الكلية .ولتحقيق �أهداف البحث طبقت ا�ستبانة على
عينة من الطالب بلغت ( ،)109من تخ�ص�صات �أربعة هي :الريا�ضيات ،واللغة العربية،
والأحياء ،والكيمياء ،و�أظهرت النتائج �أن الطالب يواجهون م�شكالت بني العالية
واملتو�سطة تتعلق ب�أداء اجلهات الثالث املعنية بتنظيم التطبيق املدر�سي ،كما وجدت
فروقًا دالة �إح�صائيا بح�سب نوع املدر�سة املتعاونة التي طبق فيها الطالب جلهة �إدارة
التطبيق املدر�سي يف الكلية ،وفروقًا دالة �إح�صائيًا ،بح�سب التخ�ص�ص جلهة �إدارة
التطبيق املدر�سي يف الكلية واملدر�سة املتعاونة ،واجتهت الفروق بح�سب اختبار �شيفيه
ل�صالح طالب الأحياء .وخرج البحث بعدد من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية :امل�شكالت التنظيمية للتطبيق املدر�سي ،الطالب املعلم� ،إدارة التطبيق
املدر�سي ،املدر�سة املتعاونة ،امل�رشف الأكادميي
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Organization Problems of Educational Practicum as
Perceived by Student Teachers at Saber Faculty
of Education in Aden University
Dr. Shifa A. Bafakih
Falsity of Education
Aden University

Abstract
The study aimed at identifying the organization problems of practicum
according to three departments: cooperative school, practicum organization
department, and academic supervisor. To achieve study objectives, a questionnaire was applied on a sample of (109) students, from specializations (Mathematics, Arabic language, Biology, Chemistry).The results revealed that the
students faced highly and moderately problems related to the performance
of the three departments. Furthermore statistical significant differences were
found based on kind of the cooperative school indicated to the practicum organization department, and significant differences based on the specialization
indicated to the cooperative school and practicum organization department.
Using Sheffe-Test this result is attributed to students of Biology. The study
gave recommendations.
Key words: organization problems of practicum, student teacher, cooperative school,
practicum organization department, academic supervisor.
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املقدمة

يتفق املخت�صون يف علم الرتبية على �أهمية اخلربة امليدانية يف برنامج �إعداد املعلمني

قبل اخلدمة ،التي يطلق عليها التطبيق املدر�سي �أو الرتبية العملية ،وهي فرتة تدريب عملي

تت�ضمنها اخلطة الدرا�سية ،لتدريب الطالب املعلمني على املمار�سة الفعلية ملهنة التدري�س
يف مدار�س التعليم العام .والتطبيق املدر�سي ي ُ َع ُّد بالن�سبة للطالب املعلم مواجهة حقيقية

للمهنة وم�شكالتها على �أر�ض الواقع ب�إ�رشاف وتوجيه متخ�ص�صني .وت�صب يف التطبيق

املدر�سي جميع املبادئ واملعلومات واحلقائق النظرية التي يدر�سها طالب كليات الرتبية .ولذلك
فهو ميثل حجر الزاوية يف برامج الإعداد املهني للطالب املعلم.

ويتيح التطبيق املدر�سي للطالب املعلم الفر�صة لتنمية عالقة عمل مبا�رشة يف املدر�سة

التي يجرى فيها التدريب بينه وبني كل من �إدارة املدر�سة واملعلمني يف املدر�سة ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س امل�رشفني من الكلية ،والطالب الذين يتدربون معه باملدر�سة والتالميذ الذين يتعلمون

على يديه .ويفرت�ض �أن تكون هذه العالقة عالقة تعاون مثمرة ومفيدة.

ويحتاج الطالب /املعلم �إىل تلك العالقة على امل�ستوى املهني وامل�ستوى العاطفي.

فالطالب /املعلم يف حاجة �إىل من يقدم له العون عندما يواجه امل�شكالت يف �أثناء التطبيق

العملي يف املدار�س ،و�إذا ترك وحي ًدا يف مواجهة امل�شكالت التدري�سية ،ي�صاب بالإجهاد ويقع

حتت ال�ضغط النف�سي .و «عندما ما ينال الإجهاد من الطالب /املعلم ف�إنه ي�ؤثر على �سلوكه

فتنخف�ض فاعليته ،مما ي�ؤدي �إىل م�شكالت يف �إدارته للتالميذ يف غرفة ال�صف» (Murray-
).Harvey, 1999

ولأهمية العالقة املهنية التي تن�ش�أ بني املعلمني امل�رشفني والطالب املعلمني �أثناء الرتبية

العملية .ف�إن كال ً من املعلمني امل�رشفني والطالب /املعلمني مطالبون ب�أن ي�سعوا �إىل �إقامتها

بفعالية ،كما ت�ؤكد درا�سة فرير ) (Ferrier- Kerr, 2009من خالل نتائج املقابالت التي
�أجراها فريق من الباحثني مع املعلمني امل�رشفني والطالب املعلمني يف �أحد معاهد تدريب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعلمني العليا يف كندا ،على مدى �أربع دورات للرتبية العملية من ( )2007-2004يف عدد من
فاعل ،و�أن يقدم م�ساهمة �إيجابية مل�ساعدة الطالب /املعلمني� ،إذا �أدرك �أن موقعه يف الرتبية

العملية عن�رص �أ�سا�س ،وت�ؤكد النتائج �أنه توجد حاجة �إىل �إعادة ت�شكيل املعرفة عن التطبيق

املدر�سي لتو�ضيح موقع كل طرف من الأطراف (.)Lillian & Colette, 2009

أ�سا�سا لإحداث التوازن العاطفي للمتدربني،
وتعد اجلوانب العاطفية لهذه العالقة �
ً

ملقاومة ال�صعوبات التي تواجههم يف �أدائهم املهني ،بح�سب النتائج التي تو�صلت �إليها

درا�سة كري�س واملدى ) ،(Caires & Almeida, 2007فمن خالل تقييم جمموعة من اخلربات

معلما ،و�صفت التغيريات الرئي�سة التي حتدث يف ت�صورات الطالب/
لعينة من ( )224طالبًا/
ً

املعلمني بني بداية ونهاية ممار�سة مهنة التدري�س �أثناء الرتبية العملية ،و�أهم املكا�سب الناجتة
عن �أول ات�صال للطالب /املعلم مع مهنة التدري�س.

و�أنواع م�شكالت التطبيق املدر�سي كثرية ومتنوعة ،وي�ست�شف من نتائج ا�ستقراء الأدبيات

والدرا�سات ال�سابقة �إنها تعود �إىل الأداء التنظيمي للأطراف القائمة على عملية التطبيق
املدر�سي ،في�شري هندي ( )2006من خالل ا�ستبانة طبقها على عينة قوامها ( )53من الطالب

املعلمني يف تخ�ص�ص معلم ال�صف يف اجلامعة الها�شمية� ،إىل �أن من امل�شكالت التي ت�أتي

يف املرتبة الأوىل ،تلك امل�شكالت املتعلقة باملدر�سة املتعاونة ومنها النظرة املتعالية جتاه
املتدرب ،والإ�رشاف على الرتبية العملية ،وبرنامج الرتبية العملية ،واملناهج الدرا�سية املقررة،

وتالميذ املدر�سة املتعاونة .وهي تختلف بح�سب نوع جن�س الطالب.

ويتفق مع هندي (Garegae & Chakalisa, 2005) ،بالت�أكيد على الدور ال�سلبي

للمدر�سة املتعاونة وغريها من التحديات وامل�شاكل التي تواجه الطالب املعلمني يف �أثناء
الرتبية العملية .فمن خالل نتائج درا�سة تقيم برامج �إعداد معلمي الريا�ضيات قبل اخلدمة
يف بت�سوانا ،الربازيل وجد �أن املوقف مل يتغري .ف�سلوك املعلمني املتعاونني يظهر الالمباالة

أي�ضا
بالطالب ،كما �أن الإدارة املدر�سية تعد التدريب يف مدار�سها تعطيال ً لعملها .ووجدت � ً
م�شكالت تعود �إىل بع�ض �سلوكيات الطالب املعلمني �أنف�سهم غري الالئق ،و�أنهم واملدر�سني
ال ي�أخذون التدريب حممل اجلد ،مما ي�ؤدي �إىل عدم كفاية الإعداد للخطط التدري�سية ،وعدم
كفاية الرقابة.

وي�ؤكد العبادي ( )2004على �سلبيات �أداء املدر�سة املتعاونة وغريها ،وذلك من خالل درا�سة

�أجراها على عينة بلغت ( )128طالبًا وطالبة من طالب تخ�ص�ص معلم ال�صف يف جامعة
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يف :قلة الو�سائل التعليمية ،و�صعوبة توفريها يف املدار�س املتعاونة ،وم�شكلة عدم التفرغ كليًا

للتطبيق العملي ،و�إ�شغال الطلبة املعلمني بواجبات غري التدري�س ك�إ�شغال بع�ض احل�ص�ص،
واتكال بع�ض املعلمني املتعاونني على الطلبة املعلمني يف تنفيذ ح�ص�صهم ،وم�شكلة كرثة

عدد الطلبة يف ال�صف الواحد ،وك�شفت الدرا�سة عن وجود عالقة ارتباط عك�سية بني
م�شكالت الطلبة املعلمني يف الرتبية العملية وبني اجتاهاتهم نحو مهنة التدري�س.

ومايزال التطبيق املدر�سي حمور اهتمام الباحثني اليمنيني يف اجلامعات اليمنية ،ذلك �أنه

توجد �صعوبات جمة تقف �أمام حل م�شكالته التنظيمية .فنجد من خالل نتائج درا�سة

�أجراها حممد ( )2006يف جامعات مينية �أربع ،ومنها جامعة عدن ،وا�ستخدمت اال�ستبانة
ك�أداة ا�شتملت على خم�سة حماور للتعرف �إىل العوائق الأكرث حدة يف الرتبية العملية التي
تواجه الطلبة املعلمني يف كليات الرتبية البدنية من وجهة نظر امل�رشفني والطلبة املعلمني،

فقد وجد �أن حمور الإمكانات املادية هو املحور الأكرث حدة يليه الإدارة املدر�سية واملدر�سني ،ثم
تالميذ املدار�س ،ثم حمور برنامج الإعداد ،ومل يح�صل حمور الإ�رشاف والتقومي على �أي ن�سبة

من املعوقات الأكرث حدة.

تدل امل�شكالت التي �أوردها حممد ( )2006بالرغم من حداثة الدرا�سة على �أن املوقف يف

اجلامعات اليمنية ،ومنها جامعة عدن مل يتغري بعد .فقد �أ�شار البكري وبن �شحنة ،وباجر�ش

(� )2001إىل عدد من امل�شكالت التنظيمية التي يواجهها طالب كلية الرتبية /عدن ،منها:

قلة فر�ص التدريب ،وعدم اال�ستفادة من فرتتي التهيئة وامل�شاهدة� ،إىل جانب �صعوبات متثلت
يف ارتفاع كثافة ال�صفوف ،وعدم وجود املراجع والو�سائل ،من خالل نتائج درا�سة �أجريت خالل

العام اجلامعي ( )2000/1999على عينة تكونت من ( )18طالبًا و( )14طالبة من تخ�ص�ص

الريا�ضيات يف كلية الرتبية /عدن ،ولكنهم يف الوقت نف�سه �أكدوا على الدور الإيجابي
للمعلم املتعاون والإدارة املدر�سية يف تقدمي م�ساعدات جيدة للمتدربني .وهذه الإ�شادة بالدور
الإيجابي للمدر�سة املتعاونة ،ال تتفق مع نتائج درا�سة �أجراها قائد ( )2000يف الكلية نف�سها

من خالل ا�ستطالع �آراء عينة من طالب امل�ستوى الرابع ،ومن بني امل�شكالت التي �أ�شارت �إليها،
م�شكالت يف اجلانب التنظيمي ،التي احتلت املرتبة الأوىل ،وهي ت�شري �إىل �شعور الطالب

املعلمني بعدم اهتمام �إدارة املدر�سة ،وعدم زيارة م�رشف الكلية .ويف اجلانب العملي ارتفاع

الكثافة العددية لل�صفوف يف املدار�س املتعاونة ونق�ص التجهيزات والو�سائل التعليمية وعدم
الإن�صاف يف التقييم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح �أن م�شكالت التطبيق املدر�سي ،هي يف معظمها ت�ؤكد �أهمية التن�سيق والتكامل

امل�رشفة على التطبيق املدر�سي ي�ؤثر يف �سالمة الأداء للطالب املعلم وامل�رشف والعالقة بينهما،

و�إمكانية تغلبهما معا على امل�شكالت الأخرى ،وبهذا ف�إن تقييم التطبيق املدر�سي ،وتلم�س
م�شكالته يجب �أن ينظر �إليه يف �إطار هيكلية من املهام املتكاملة للجهات امل�رشفة عليه،
ومن هذه الر�ؤية ينطلق البحث احلايل.

م�شكلة الدرا�سة

ت�أ�س�ست كلية الرتبية ب�صرب يف العام ( ،)1980وتقع يف حمافظة حلج التي تتكون يف

معظمها من مناطق ذات طبيعة ريفية تتكون من عدد من القرى املتباعدة عن بع�ضها ،وهي
واحدة من ت�سع كليات للرتبية التابعة جلامعة عدن ،وتتوىل الكلية ت�أهيل وتخريج معلمني

ملدار�س التعليم الثانوي ،وتقوم اخلطة الدرا�سية على النظام التكاملي ،الذي يعد التطبيق
املدر�سي جزءا منه ،لي�ستكمل الطالب املعلم متطلبات الت�أهيل كمعلم مادة درا�سية .وي�ؤدي
الطالب التطبيق املدر�سي يف �إحدى املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم .وبح�سب اخلطة
الدرا�سية احلالية ف�إن فرتة التطبيق املدر�سي ت�ستغرق ف�صال ً درا�سيًا كامالً ،وال تت�ضمن اخلطة

الدرا�سية مقررا نظريا للتطبيق املدر�سي لتهيئة الطالب للتدريب امليداين ،كما �أنه ال يتم

العمل وفق الئحة تنظيمية حتدد مهام جهات الإ�رشاف ،وتوحد �أ�ساليب الإ�رشاف والتقييم،

وحتدد معايري الختيار امل�رشفني الأكادمييني.

وي�رشف على تنظيم وتنفيذ التطبيق املدر�سي حاليا ً جهات ثالث :الأوىل �إدارة التطبيق

املدر�سي متمثلة يف نائب عميد الكلية ل�شئون خدمة املجتمع الذي يتوىل بالتن�سيق مع

الإدارة العامة للرتبية والتعليم يف املحافظة واملديرية توزيع الطالب على املدار�س املتعاونة،
واجلهة الثانية :املدر�سة املتعاونة التي تتوىل الإ�رشاف على �أداء الطالب يف امليدان� ،أما اجلهة
الثالثة فهي الأق�سام التخ�ص�صية التي توكل �إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها مهام الزيارات
ال�صفية ،وتقييم �أداء الطالب �إىل جانب معلمي املدر�سة املتعاونة� ،أما �أع�ضاء هيئة التدري�س
من ق�سم الرتبية وق�سم علم النف�س فتوكل �إليهم مهمة تقييم ان�ضباط الطالب يف
املدار�س املتعاونة بالتعاون مع �إدارات املدار�س املتعاونة ،وال ي�شاركون يف الإ�رشاف على �أداء

الطالب داخل ال�صف.

ويعاين التطبيق املدر�سي من م�شكالت تنظيمية كثرية ت�ؤثر �سلبا ً على حتقيق الهدف
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197

امل�شكالت التنظيمية للتطبيق املدر�سي

198

د� .شفاء بافقيه

من هذا املكون الرتبوي ،ولغر�ض البحث احلايل �أجري ا�ستطالع �أويل لآراء الطالب املعلمني
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حول م�شكالت التطبيق املدر�سي ،حيث �أ�شار الطالب املعلمون �إىل عدد من امل�شكالت منها:

�أن الطالب من تخ�ص�صات العلوم الطبيعية يواجهون �صعوبات يف التدري�س يف املدار�س

الأ�سا�سية التي تدر�س فيها العلوم كمجال متكامل ولي�س كفروع تخ�ص�صية كما هو احلال
يف املدار�س الثانوية التي �أعدوا للتدري�س فيها ،كما �إن الكثافة املرتفعة لل�صفوف يف املدار�س

ت�سبب �صعوبة للطالب املعلم يف �إدارة ال�صف وبخا�صة عند �إجراء التجارب العملية .و�أ�شار

أي�ضا �إىل معاناتهم من نق�ص الو�سائل التعليمية و�ضعف التجهيزات املخربية يف
الطالب � ً

املدار�س ،وقلة الزيارات ال�صفية للم�رشفني الأكادمييني لهم يف موقع التطبيق املدر�سي.

ولكي يقوم البحث العلمي بدوره يف حل امل�شكالت التنظيمية للتطبيق املدر�سي ،ف�إنه

بات من ال�رضوري �إجراء درا�سات يف كلية الرتبية� /صرب لتحديد مكامن اخللل ونقاط ال�ضعف

يف �أداء اجلهات القائمة على تنظيم التطبيق املدر�سي ،نظرا ً خل�صو�صية م�شكالت هذه
الكلية التي ذكرنا بع�ضها ،ولأنه بح�سب علمنا مل جتر درا�سات علمية �سابقة حول �أو�ضاع

التطبيق املدر�سي يف هذه الكلية بخا�صة ،وغريها من الكليات خارج حمافظة عدن ،كما �إن

معظم الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت م�شكالت التطبيق املدر�سي يف كلية الرتبية/عدن

قد مر عليها ما يقارب ال�سنوات الع�رش.

�أهداف الدرا�سة

يهدف البحث احلايل �إىل حتديد امل�شكالت التنظيمية للتطبيق املدر�سي التي يواجهها

الطالب /املعلمون يف كلية الرتبية� /صرب بجامعة عدن بح�سب جهات ثالث م�س�ؤولة عن

تنظيم التطبيق املدر�سي تتمثل يف :املدر�سة املتعاونة و�إدارة التطبيق املدر�سي يف الكلية
وامل�رشف الأكادميي يف عالقتها مبتغريات نوع اجلن�س والتخ�ص�ص ونوع املدر�سة املتعاونة التي

طبق فيها الطالب .ومن خالل حتديد امل�شكالت كما يراها الطالب ،ومعرفة الدالالت بح�سب
املتغريات ،ميكن اخلروج بر�ؤية حتدد مكامن ال�ضعف يف عملية تنظيم التطبيق املدر�سي،

وامل�ساهمة يف حت�سني م�ستوى الأداء.

�أ�سئلة الدرا�سة

متثلت �أ�سئلة البحث يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

 ما امل�شكالت التنظيمية للتطبيق املدر�سي من وجهة نظر الطالب املعلمني يف كليةالرتبية� /صرب؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الآتية:

العينة ككل وبح�سب متغريات البحث :التخ�ص�ص ،ونوع اجلن�س ،ونوع املدر�سة املتعاونة؟

 .2ما نوع امل�شكالت التنظيمية التي يواجهها الطالب املعلمون �أثناء التطبيق املدر�سي

بح�سب التخ�ص�ص من جهة كل طرف من الأطراف املنظمة للتطبيق املدر�سي:
( �أ ) املدر�سة املتعاونة؟

(ب) �إدارة التطبيق املدر�سي يف الكلية؟
(ج) امل�رشف الأكادميي؟

 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات العينة تعزى �إىل املتغريات الآتية:

(�أ) اجلن�س؟

(ب) نوع املرحلة الدرا�سية للمدر�سة املتعاونة؟
(ج) التخ�ص�ص؟

�أهمية الدرا�سة

ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من �أن الطالب املعلمني يف كلية الرتبية�/صرب يواجهون م�شكالت

يف �أثناء التطبيق املدر�سي تعود خللل يف التنظيم الإداري للعملية ،و�إنه بح�سب علم الباحثة

مل جتر درا�سات �سابقة يف الكلية نف�سها تناولت التطبيق املدر�سي ،كما �أن معظم الدرا�سات

التي تناولت م�شكالت التطبيق املدر�سي يف كلية الرتبية  /عدن غري كافية ومر عليها
ما يقارب ال�سنوات الع�رش .ويتوقع �أن يقدم البحث من خالل حتديد نوع امل�شكالت التي

يواجهها الطالب �أثناء التطبيق املدر�سي� ،إ�سهاما ً للجهات الإ�رشافية يف كل من الكلية

واملدر�سة املتعاونة من معرفة مكامن ال�ضعف واخللل يف الأداء التنظيمي للتطبيق املدر�سي،
لتخفيف ال�صعوبات على الطالب املعلم وحتقيق �أف�ضل ال�سبل لتطوير برنامج �إعداد املعلم
يف اجلامعة اليمنية.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت حمددات الدرا�سة احلالية ،على طالب وطالبات امل�ستوى الرابع من تخ�ص�صات

�أربعة :اللغة العربية ،والريا�ضيات ،والأحياء ،والكيمياء ،الذين �أكملوا �أداء التطبيق املدر�سي
خالل العام اجلامعي (.)2009 /2008
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م�صطلحات الدرا�سة
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التطبيق املدر�سي :تعددت م�سميات التدريب امليداين يف برنامج �إعداد املعلمني قبل اخلدمة

يف امل�ستوى اجلامعي ،فنجد م�سميات مثل الرتبية العملية �أو التدريب العملي �أو التطبيق
املدر�سي ،و�إن مل يختلف تعريفها ،و�أما يف جامعة عدن في�ستخدم م�سمى «التطبيق

املدر�سي» .ويعرف حمدان ( )1998الرتبية العملية ب�أنها «الفرتة الزمنية التي ي�سمح فيها

لطلبة الرتبية بالتحقق من �صالحية و�إجرائية �إعدادهم النظري نف�سيًا وتعليميًا و�إداريًا خلربات

ومتطلبات الغرف الدرا�سية احلقيقية ،حتت �إ�رشاف وتوجيه مربني م�ؤهلني من كلية �أو معهد
الإعداد ومدر�سة التطبيق م ًعا �أو �إحداهما على الأقل» ،ونتفق مع تعريف حمدان ،ون�ضيف
�أن التطبيق املدر�سي م�ساق �ضمن م�ساقات متطلبات كليات الرتبية يف جامعة عدن ،وميثل

اجلانب التطبيقي من برنامج �إعداد املعلم قبل اخلدمة ويخ�ص�ص له ف�صل درا�سي يف اخلطة
الدرا�سية ،ميار�س الطالب خالله عملية التدري�س يف مدر�سة متعاونة من املدار�س احلكومية
ب�إ�رشاف هيئة من نائب عميد الكلية خلدمة املجتمع وامل�رشف الأكادميي من �أق�سام التخ�ص�ص

العلمي واملدر�سة املتعاونة.

تنظيم التطبيق املدر�سي :ويق�صد به يف البحث احلايل عملية �إدارية فنية للتطبيق املدر�سي

تتم بالتن�سيق والتكامل يف املهام بني اجلهات الثالث (املدر�سة املتعاونة ،و�إدارة التطبيق
املدر�سي يف الكلية ،وامل�رشف الأكادميي) امل�س�ؤولة عن الإ�رشاف على تنفيذ التطبيق املدر�سي،

وانتظام الطالب يف املدار�س املتعاونة وتوفري كل امل�ستلزمات من �إ�رشاف على �أداء الطالب
التدري�سي وان�ضباطهم ،وتقييم �أدائهم وتذليل ال�صعوبات التي تعرت�ضهم.

الطالب املعلم :ويق�صد به الطالب الذي و�صل �إىل امل�ستوى النهائي(الرابع) من مرحلة

البكالوريو�س يف كليات الرتبية التابعة جلامعة عدن ،وي�ؤدي� /أدى التطبيق املدر�سي يف �إحدى

املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف اليمن ملدة ف�صل درا�سي كامل ،ويتحمل مهام
عملية التدري�س وما يخت�ص بها من واجبات مهنية لأي معلم.

املعلم املتعاون :ويق�صد به املعلم يف �إحدى املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ،الذي

ي�رشف على الطالب املعلم �أثناء �أدائه للتطبيق املدر�سي متكفال ً بتوجيهه وتقييمه وتقدمي
كل امل�ساعدات التي يحتاجها ،لإجناح �أهداف التطبيق املدر�سي.

املدر�سة املتعاونة :ويق�صد بها املدر�سة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم التي ميار�س فيها

الطالب املعلم التطبيق املدر�سي ،وتلتزم املدر�سة املتعاونة بتهيئة الظروف املنا�سبة التي

ت�ساعد الطالب املعلم على �أداء مهامه التطبيقية من حيث تخ�صي�ص املعلم املتعاون،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وال�صف الدرا�سي الذي ميار�س فيه عملية التطبيق املدر�سي كما تقوم مبتابعة ان�ضباطه
�إدارة التطبيق املدر�سي :وتتمثل يف نائب العميد ل�شئون خدمة املجتمع وهي الهيئة امل�سئولة

داخل الكلية عن توزيع الطالب املعلمني على املدار�س املتعاونة بالتوا�صل والتن�سيق مع �إدارة
الرتبية والتعليم يف املحافظات واملديريات ،كما تقوم بتذليل ال�صعوبات وحل امل�شكالت التي

تواجه الطالب املعلمني من خالل متابعة تنفيذ مهام الإ�رشاف من قبل الأق�سام العلمية
على الطالب املعلمني �أثناء التطبيق يف املدار�س وتقييمهم.

امل�رشف الأكادميي :ع�ضو هيئة التدري�س يف الق�سم التخ�ص�صي يف كلية الرتبية ،ومن مهامه
�أن يقوم بزيارات �صفية للطالب املعلمني �أثناء ممار�ستهم للتطبيق املدر�سي يف املدر�سة

املتعاونة وهو امل�سئول عن متابعتهم وتوجيههم وتقييم �أدائهم داخل ال�صف.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ال�ستقراء واقع امل�شكالت التنظيمية للتطبيق

املدر�سي بح�سب اجلهات امل�رشفة على تنظيم التطبيق املدر�سي من الكلية ومن املدر�سة

املتعاونة ،كما يراها الطالب املعلمون يف كلية الرتبية� /صرب بجامعة عدن.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

اختري جمتمع البحث من طالب امل�ستوى الرابع الذين قد �أكملوا مهام التطبيق املدر�سي

خالل العام اجلامعي ( ،)2009 /2008من �أربعة تخ�ص�صات هي :الريا�ضيات واللغة العربية

والكيمياء والأحياء .وبلغ �إجمايل املجتمع ( )215منهم )85( ،من الذكور و ( )130من الإناث،
وبلغ حجم العينة ( )109بن�سبة حوايل ( )%50من �إجمايل املجتمع منهم ( )54من الذكور و

( )55من الإناث ،كما يبني ذلك اجلدول رقم (� )1أدناه.

اجلدول رقم ()1
توزيع املجتمع والعينة بح�سب التخ�ص�ص واجلن�س ونوع املدر�سة املتعاونة
التخ�ص�ص
ريا�ضيات
لغة عربية

توزيع املجتمع
بح�سب نوع
اجلن�س
ذكور �إناث
55
22
35
30

توزيع العينة
بح�سب نوع
اجلن�س
ذكور �إناث
15
12
14
12

توزيع العينة بح�سب اجلن�س ونوع املدر�سة
املتعاونة
�إناث
ذكور
�أ�سا�سي ثانوي �أ�سا�سي ثانوي
7
8
5
7
3
11
5
7

�إجمايل العينة
بح�سب التخ�ص�ص
ونوع املدر�سة املتعاونة
ثانوي
�أ�سا�سي
12
15
8
18

�إجمايل
العينة
27
26
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وامل�شاركة مع امل�رشفني من الكلية يف تقييم �أدائه.
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التخ�ص�ص
�أحياء
كيمياء
الإجمايل

توزيع املجتمع
بح�سب نوع
اجلن�س
ذكور �إناث
25
8
15
25
130
85
215

توزيع العينة
بح�سب نوع
اجلن�س
ذكور �إناث
12
8
14
22
55
54
109

تابع اجلدول رقم ()1

توزيع العينة بح�سب اجلن�س ونوع املدر�سة
املتعاونة
�إناث
ذكور
�أ�سا�سي ثانوي �أ�سا�سي ثانوي
12
2
6
5
9
16
6
15
40
28
26
55
54

�إجمايل العينة
بح�سب التخ�ص�ص
ونوع املدر�سة املتعاونة
ثانوي
�أ�سا�سي
2
14
21
15
43
66
109

�إجمايل
العينة
20
36
109

�أداة الدرا�سة

ا�ستخدمت اال�ستبانه ك�أداة للتعرف �إىل وجهة نظر الطالب املعلمني عن امل�شكالت

التي يواجهونها من جانب اجلهات املنظمة وامل�رشفة على التطبيق املدر�سي .وقد �صممت

اال�ستبانه بناء على ا�ستطالع للر�أي بني الطالب املعلمني عن امل�شكالت التي واجهتهم

�أثناء التطبيق املدر�سي ،و�أي�ضا من االطالع على الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت التطبيق
املدر�سي .وتكونت اال�ستبانة من حماور ثالثة هي :املدر�سة املتعاونة ،و�إدارة التطبيق املدر�سي
يف الكلية وامل�رشف الأكادميي.

�صدق الأداة وثباتها

للت�أكد من ال�صدق الظاهري للأداة مت عر�ضها على حمكمني من املخت�صني يف كليتي

الرتبية /عدن و�صرب وكان �إجمايل فقراتها ( ،)60وبعد �أن مت ت�صحيح حمتوى بع�ض الفقرات،

و�إلغاء بع�ضها بناء على ر�أي املحكمني ،بلغت �إجمايل فقرات الأداة يف �صورتها النهائية ()52
فقرة موزعة على املحاور الثالثة كما يبينها اجلدول رقم (.)2

وللت�أكد من ثبات الأداة ا�ستخدمت طريقة �إعادة االختبار على عينة بلغت ( )%30من عينة

البحث بعد �أ�سبوعني من تطبيق الأداة ،وباحت�ساب معامل الثبات بح�سب معامل �ألفا كرونباخ بلغ
�إجمايل الثبات للمحاور الثالثة ( ،)0.868ولكل حمور من املحاور الثالثة لال�ستبانة كما ي�أتي:املحور

الأول ( ،)0.803واملحور الثاين ( ،)0.764واملحور الثالث ( ، )0.727ويبينها اجلدول رقم (:)2

اجلدول رقم ()2
معامل الثبات با�ستخدام طريقة معامل �ألفا كرونباخ
معامل الثبات
املتو�سط
عدد فقرات املحور
املحاور
0.803
2.186
21
املحور الأول :املدر�سة املتعاونة
0.764
2.281
14
املحور الثاين� :إدارة التطبيق املدر�سي
0.727
2.104
17
املحور الثالث :امل�شرف الأكادميي
0.868
2.185
 52فقرة
املحاور ككل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
واحت�سب االت�ساق الداخلي للمحاور الثالثة لال�ستبانة بح�سب معامل االرتباط �ألفا

ولكل حمور من املحاور:املحور الأول ( )0.864واملحور الثاين ( )0.773واملحور الثالث ( ،)0.795وهذه

الن�سب تعترب عالية ومقبولة وتدل على �صدق اال�ستبانة وثباتها.

الأ�ساليب الإح�صائية

لتحليل البيانات التي حت�صلنا عليها من ا�ستجابات العينة ،وبح�سب متطلبات الإجابة عن

�أ�سئلة البحث ،احت�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار «ت» ()T-test

واختبار «ف» ( )F-testملعرفة الفروق بح�سب متغريات البحث ،كما ا�ستخدم اختبار �شيفيه

لتتبع اجتاه الفروق بني املجموعات.

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�سيتم عر�ض النتائج بح�سب ت�سل�سل �أ�سئلة البحث ،وباالعتماد على املتو�سطات احل�سابية

لتقديرات العينة للم�شكالت التنظيمية للتطبيق املدر�سي .ورتبت قيم امل�شكالت بح�سب
املتو�سطات عالية (� 3إىل  ،)2.5متو�سطة (من � 1.5إىل �أقل من ،)2.5.و�ضعيفة (�أقل من .)1.5

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �إجمايل متو�سط تقدير �إجابات العينة مل�شكالت تنظيم التطبيق

املدر�سي بح�سب العينة ككل وبح�سب متغريات البحث؟

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية لإجمايل تقديرات العينة يف م�شكالت تنظيم التطبيق املدر�سي
اجلن�س
املرحلة الدرا�سية
التخ�ص�صات
العينة
جهات تنظيم
التطبيق املدر�سي ككل ريا�ضيات عربي �أحياء كيمياء �أ�سا�سي ثانوي ذكور �إناث
2.09 2.20 2.14 2.15 2.09 2.39 1.96
املدر�سة املتعاونة 2 .14 2.15
2.26 2.18 2.10 2.29 2.14 2.55 2.14
�إدارة التطبيق 2.16 2.22
2.06 2.08 2.12 2.05 2.08 2.10 2 .00
امل�شرف الأكادميي 2.15 2.07
يبني اجلدول رقم ( )3النتائج الآتية:

ت�شري النتائج �أن الطالب املعلمني يواجهون م�شكالت تنظيمية للتطبيق املدر�سي ،من

جهات الإ�رشاف �إجماال ً برتبة متو�سطة .وت�أتي يف املرتبة الأوىل �إدارة التطبيق املدر�سي ()2.2
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وتليها املدر�سة املتعاونة ( )2.15ومن ثم امل�رشف الأكادميي ( .)2.7ومل تختلف رتبة امل�شكالت
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عن املتو�سطة بح�سب نوع املدر�سة املتعاونة وبح�سب اجلن�س� .أما بح�سب تخ�ص�ص العينة

فنجد �أن �إجمايل متو�سط �إجابات عينة تخ�ص�ص الأحياء ي�شري �إىل ارتفاع حدة م�شكالتهم

(رتبة عالية) من جهة �إدارة التطبيق املدر�سي ( .)55.2و�أعطت التخ�ص�صات الأخرى التقدير

الإجمايل (رتبة متو�سط).

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما نوع امل�شكالت التنظيمية التي يواجهها الطالب املعلمون �أثناء

التطبيق املدر�سي بح�سب التخ�ص�ص من جهة كل طرف من الأطراف املنظمة للتطبيق
املدر�سي:

( �أ ) املدر�سة املتعاونة؟

(ب) �إدارة التطبيق املدر�سي يف الكلية؟
(ج) امل�رشف الأكادميي؟

�سيتم عر�ض نتائج �إجابة ال�س�ؤال الثاين ،بح�سب كل جهة من اجلهات امل�رشفة على تنظيم

التطبيق املدر�سي على حدة من خالل اجلداول رقم (.)6 ،5 ،4

�أوال -عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين (�أ)

الذي ن�ص على :ما نوع امل�شكالت التنظيمية التي يواجهها الطالب املعلمون �أثناء التطبيق

املدر�سي بح�سب التخ�ص�ص من جهة املدر�سة املتعاونة؟ (اجلدول رقم )4

بالنظر يف القيم التي ح�صلت عليها فقرات حمور �إ�رشاف املدر�سة املتعاونة بح�سب

التخ�ص�ص ،جند �أن معظم متو�سط �إجابات العينة تراوحت بني املرتبة العالية واملرتبة املتو�سطة

با�ستثناء الفقرة ( )2التي ح�صلت على الرتبة (�ضعيف) من قبل جميع التخ�ص�صات ،ما عدا
تخ�ص�ص الكيمياء الذي �أعطى لهذه الفقرة الرتبة املتو�سطة ،وت�شري الفقرة �إىل �أن الطالب

املعلمني يحظون بثقة �إدارة املدر�سة املتعاونة ،وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة هندي ()2006

التي �أ�شارت �إىل النظرة املتعالية من جهة املدر�سة املتعاونة جتاه املتدرب ،ودرا�سة (Garegae

) ،& Chakalisa, 2005التي �أكدت �أن �سلوك املعلمني املتعاونني ،يظهر الالمباالة بالطالب،

بينما تتفق مع درا�سة البكري و�آخرين ( )2001التي �أ�شارت �إىل الدور الإيجابي للمدر�سة

املتعاونة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتتفق جميع التخ�ص�صات يف �إعطاء تقدير الرتبة العالية للفقرة ( .)11وت�شري الفقرة

هذه النتيجة مع درا�سة كل من قائد ( )2000والعبادي ( ،)2004بينما تنفرد نتائج عينة

طالب الأحياء ب�إعطاء تقدير الرتبة العالية لع�رش فقرات (حوايل %50من فقرات املحور) ،وهي

الفقرات ( )21 ،20 ،19 ،18 ،13 ،11 ،7 ،6 ،3 ،1وتراوحت متو�سطات تلك الفقرات بني ()3.00

يف �أعالها و( )2.50يف �أدناها ،وي�شري حمتوى الفقرات �إىل �أنهم يواجهون م�شكالت حادة يف

املدر�سة املتعاونة تتمثل يف �أن الطالب يرتك منفردا ً بدون توجيه من املعلم املتعاون (الفقرة)1

و�أن �إدارة املدر�سة تكلفهم بح�ص�ص �إ�ضافية (الفقرة  ،)3وحتملهم ن�صابا ً كامال ً من احل�ص�ص

الدرا�سية (الفقرة )6التي يتفق معهم فيها طالب الريا�ضيات ،وباملقارنة مع الدرا�سات

ال�سابقة ف�إن هذه امل�شكلة تتفق مع نتائج درا�سة كل من العبادي ( )2004وقائد (.)2000

كما يتفق طالب الأحياء مع عينة طالب الكيمياء يف تقدير (الفقرة  )13برتبة عالية،

وت�شري مدلوالتها �إىل معاناتهم من كرثة �أعداد الطالب املتدربني يف املدر�سة الواحدة مما يقلل
من فر�ص ح�صول الطالب على التدريب الكايف واملتابعة من قبل املعلم املتعاون (الفقرة ،)18

وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة البكري و�آخرين ( ،)2001وت�شري التقديرات العالية من طالب

الأحياء �إىل م�شكلة عدم تخ�صي�ص فرتة للم�شاهدة املعمقة (الفقرة ،)20ويتفقون مع كل
من الريا�ضيات ،واللغة العربية يف �إعطاء تقدير الرتبة العالية للفقرة ( )21التي ت�شري �إىل

م�شكلة افتقار املدار�س املتعاونة للو�سائل والتجهيزات التعليمية ،وهذه النتيجة تتفق مع
معظم الدرا�سات ال�سابقة اليمنية والعربية.

الرقم

اجلدول رقم ()4
متو�سطات �آراء العينة بح�سب التخ�ص�صات يف امل�شكالت
ذات ال�صلة ب�إ�رشاف املدر�سة املتعاونة
�أحياء كيمياء
ريا�ضيات عربي
الفقرة
املتو�سط املتو�سط املتو�سط املتو�سط
2.03
2.50
2.23
2.00
 1يرتك الطالب املعلم منفرد ًا يف تنفيذ الدر�س
1.67
1.35
1.35
1.48
 2ي�شعر الطالب املعلم ب�ضعف ثقة �إدارة املدر�سة يف �أدائه
2.39
2.80
2.19
2.44
 3تكلف �إدارة املدر�سة املتدرب ب�إ�شغال ح�ص�ص �إ�ضافية
1.83
1.70
1.65
1.85
 4يق�صر املعلم يف توجيه الطالب املعلم مب�س�ؤولياته ال�صفية
2.14
2.30
2.19
2.15
 5ت�شدد �إدارة املدر�سة توجيهاتها الإدارية على الطالب املعلم
2.28
2.85
2.04
2.52
 6يكلف الطالب املعلم بن�صاب ح�ص�ص كمدر�س �أ�سا�سي
1.97
2.80
2.31
1.96
 7ي�شكل كرثة عدد املتدربني عب ًئا على املدر�سة املتعاونة
1.78
2.15
2.27
2.00
 8تكلف املدر�سة الطالب املعلم تنفيذ املقرر كام ًال.
2.19
2.45
2.27
2.52
 9يعوق بعد موقع املدر�سة الطالب املعلم عن احل�ضور املبكر
2.08
2.70
2.12
2.30
 10يواجه الطالب �صعوبات �ضبط التالميذ للت�سيب يف املدر�سة
 11ت�شكل كثافة ال�صفوف املرتفعة يف املدر�سة عبئ ًا على الطالب املعلم
2.61
2.85
2.65
2.70
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تابع اجلدول رقم ()4
�أحياء كيمياء
ريا�ضيات عربي
الفقرة
املتو�سط املتو�سط املتو�سط املتو�سط
تهمل �إدارة املدر�سة �ضبط ح�ضور وان�صراف الطالب املعلم
1.50
1.95
1.42
1.52
يقلل كرثة عدد الطالب املعلمني من كفاية فر�ص التدريب
2.53
2.55
2.12
2.37
ي�شعر الطالب املعلمون باالغرتاب يف املدر�سة املتعاونة
1.69
1.85
1.46
1.89
تغفل �إدارة املدر�سة �إ�شراك الطالب املعلمني يف اجتماعاتها
1.92
2.25
1.81
2.11
يتعامل املعلمون بفوقية مع الطالب املعلمني
1.86
1.70
1.92
1.81
تهمل املدار�س تخ�صي�ص معلم م�شرف لكل طالب معلم
2 .03
00.2
1 .45
1 .07
ي�شكل كرثة عدد الطالب �صعوبة على املعلم املتعاون يف متابعتهم
2.47
2.80
2.27
2.30
يفتقد الطالب املعلم توفري الو�سائل التعليمية من قبل املدر�سة
2.22
2.95
2.19
2.33
يفتقر الطالب �إىل تخ�صي�ص فرتة للم�شاهدة املعمقة لأداء املعلم
2.22
2.65
2.35
2.22
يواجه الطالب نق�صا يف التجهيزات والو�سائل يف املدار�س املتعاونة
2.44
3.00
2.73
2.67
2.08
2.38
2.05
2.13
الإجمايل
2.15
�إجمايل متو�سط �آراء العينة

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين (ب)

الذي ن�ص على :ما نوع امل�شكالت التنظيمية التي يواجهها الطالب املعلمون �أثناء التطبيق

املدر�سي بح�سب التخ�ص�ص من جهة �إدارة التطبيق املدر�سي يف الكلية (اجلدول رقم :)5

ت�شري قيم اجلدول رقم ( )5بح�سب املتو�سطات التي ح�صلت عليها فقرات حمور �إ�رشاف

�إدارة التطبيق املدر�سي �أن متو�سطات �إجابات عينة طالب اللغة العربية والكيمياء على كل

الفقرات يف هذا املحور جاءت برتبة متو�سطة ،بينما اختلفت معها متو�سطات �إجابات عينة
كل من طالب الريا�ضيات والأحياء يف تقدير الفقرتني ( 9و )13اللتني ح�صلتا على الرتبة
العالية ،كما �أعطت متو�سطات �إجابات عينة طالب الأحياء الرتبة العالية لفقرات �أخرى هي

( )14 ،12 ،11 ،10 ،8 ،5وتراوحت بني القيم ( )3.00يف �أعالها و ( )2.55يف �أدناها.

ومن حمتوى الفقرات التي ح�صلت على مرتبة عالية يف تقديرات طالب الأحياء ،جند �أنهم

ي�شعرون ب�أن �إدارة التطبيق تتقاع�س عن متابعتهم يف املدار�س ( ،)5وترتك للطالب ا�ستالم
نتائجهم �شخ�صيًا ( ،)8كما �أن الطالب غري متفرغني كليًا للتطبيق املدر�سي ( ،)10وتتفق

هذه الفقرة مع نتائج درا�سة العبادي ( .)2004وتدل الفقرة ( )11على �أن الإدارة ال ت�ساعدهم
أي�ضا ال يعرفون
يف توفري الو�سائل التدري�سية ،وال متتلك و�سائل ات�صال معهم ( ،)12و�أنهم � ً

ب�أدوات تقييم �أدائهم ( .)14وتتفق عينة الأحياء مع عينة طالب الريا�ضيات يف �أنهم يفتقرون

�إىل التعريف مبتطلبات التطبيق م�سبقًا ،و�إىل دعم �إدارة التطبيق لهم يف حل م�شكالتهم
(الفقرتان ،)13 ،9وهذه النتائج تتفق مع نتائج درا�سة قائد ( )2000التي �أ�شارت �إىل عدم تعرف

الطالب �إىل املناهج والكتب املدر�سية م�سبقًا .وكما �أ�رشنا يف عر�ض م�شكلة البحث �إىل �أنه

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال يوجد مقرر نظري حتت م�سمى التطبيق املدر�سي ،ويفرت�ض �أن الطالب يتعرفون �إىل املناهج

�أ َّن نزولهم امليداين �إىل املدار�س يف امل�ستوى الرابع هو �أول م�شاهدة لهم ملجريات التعليم يف

املدر�سة.

اجلدول رقم ()5
متو�سطات �آراء العينة بح�سب التخ�ص�صات يف امل�شكالت
ذات ال�صلة ب�إ�رشاف �إدارة التطبيق املدر�سي
الرقم

الفقرة

1
2
3

توزع الإدارة الطالب دون مراعاة موقع �سكن الطالب املعلم
توزع �إدارة التطبيق الطالب بح�سب رغباتهم
ترتك �إدارة التطبيق لإدارات الرتبية والتعليم حتديد املدار�س
تهمل �إدارة التطبيق مراعاة االختالف بني برنامج ت�أهيل الطالب كمعلم مادة
ومتطلبات مدار�س التعليم الأ�سا�سي ملعلم جمال
تتقاع�س �إدارة التطبيق عن متابعة الطالب يف املدار�س
تهمل �إدارة التطبيق املدر�سي متابعة تنفيذ زيارة امل�شرفني الأكادمييني للطالب
املعلمني
تعتمد �إدارة التطبيق درجات تقييم الطالب بدون مراجعتها مع امل�شرفني
ترتك �إدارة التطبيق للطالب ا�ستالم نتائج تقييمهم
تق�صر �إدارة التطبيق يف التعريف مبتطلبات التطبيق
يلزم الطالب بتلقي حما�ضرات يف الكلية �أثناء التطبيق
تق�صر �إدارة التطبيق يف توفري الو�سائل التدري�سية للطالب
تفتقر �إدارة التطبيق �إىل و�سائل ات�صال مع الطالب
يفتقر الطالب �إىل م�ساندة �إدارة التطبيق حلل م�شكالتهم
تهمل �إدارة التطبيق تعريف الطالب ب�أدوات تقييمهم
الإجمايل
�إجمايل متو�سط �آراء العينة

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

�أحياء
املتو�سط
2.40
1.95
2.05

كيمياء
املتو�سط
2 .03
2.06
1.78

ريا�ضيات
املتو�سط
2.22
2.07
2.00

عربي
املتو�سط
2.00
1.92
1.88

2.06

1.96

2.12

2.30

1.93

1.85

2.70

2.19

1.96

1.77

2.45

2.19

1.81
2.37
2.59
2.04
2.33
2.48
2.59
1.93
2.16

1.81
2.42
2.38
2.38
2.35
2.31
2.38
2.35
2.13

2.15
2.85
3.00
2.85
2.90
2.85
2.55
2.75
2.55

2.11
2.19
2.47
1.78
2.39
2.28
2.28
2.14
2.13

2.22

ثالثا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين (ج)

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما نوع امل�شكالت التنظيمية التي يواجهها الطالب املعلمون �أثناء

التطبيق املدر�سي بح�سب التخ�ص�ص من جهة امل�رشف الأكادميي يف الكلية (اجلدول رقم )6

من االطالع على التقديرات التي ح�صلت عليها فقرات حمور امل�رشف الأكادميي جند �أنه

مل حت�صل �أي فقرة على املرتبة (�ضعيف) ،وقد جاءت التقديرات من جميع التخ�ص�صات يف

الرتبة املتو�سطة ،وتتفق هذه النتيجة جزئيًا مع نتائج درا�سة حممد ( )2006التي مل يح�صل

فيها حمور الإ�رشاف على �أي ن�سبة �ضمن العوائق الأكرث حدة� ،إذ وجد يف هذا املحور فقرات
ح�صلت على التقدير برتبة عالية ،وهي حتتوي �أمورا ً مهمة .فقد اتفقت متو�سطات �إجابات

تخ�ص�ص الأحياء والريا�ضيات على قلة الزيارات ال�صفية من قبل امل�رشف الأكادميي (الفقرة
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والكتب املدر�سية من خالل ما يدر�س يف م�ساق املناهج وطرق التدري�س اخلا�صة باملادة ،كما
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رقم  ،)10وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة قائد ( )2000التي �أظهرت �أن عدم زيارة امل�رشف
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الأكادميي احتلت املرتبة الأوىل �ضمن م�شكالت اجلانب التنظيمي .كما �أعطى طالب الأحياء

التقدير برتبة عالية للفقرات ، ،)17 ،16 ،15 ،11( :فالفقرة ( )11تعرب عن �شكوى الطالب من
غياب امل�رشف الأكادميي عن فرتة امل�شاهدة ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة البكري و�آخرين
( )2001التي �أكدت عدم ا�ستفادة الطالب من فرتتي التهيئة وامل�شاهدة.

وبالن�سبة للفقرة ( )15فقد اتفقت متو�سطات �إجابات الأحياء مع اللغة العربية يف

حاجتهم �إىل الزيارة ال�صفية من قبل املخت�صني يف الرتبية وعلم النف�س ( ،)15وي�شعر طالب
الأحياء من خالل �إعطاء تقدير الرتبة العالية للفقرتني ( 16و )17بغياب العدالة يف التقييم،
الذي يتم من خالل التدري�س امل�صغر يف الكلية ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة قائد ()2000

التي �أكدت �شعور الطالب املعلمني بعدم الإن�صاف يف التقييم ،ولكنها تختلف مع درا�سة
حممد ( )2006التي �أظهرت �أن التقومي مل يكن �ضمن العوائق احلادة.

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اجلدول رقم ()6
متو�سطات �آراء العينة ككل والتخ�ص�صات يف امل�شكالت ذات
ال�صلة بامل�رشف الأكادميي يف الكلية
�أحياء كيمياء
ريا�ضيات عربي
الفقرة
املتو�سط املتو�سط املتو�سط املتو�سط
يهمل
1.81
1.95
1.81
امل�شرف الأكادميي �إعطاء الطالب �صورة عن املناهج يف 1.89
املدار�س
يغفل
1.67
1.25
1.69
امل�شرف الأكادميي تعريف الطالب بالكتاب املدر�سي 2.00
ودليل تدري�سه
يفتقر الطالب �إىل التدريب على حت�ضري الدرو�س
يفاج�أ الطالب باالختالف بني تخ�ص�صاتهم وواقع املمار�سة
العملية ال�صفية
يفتقر الطالب �إىل تعريفهم باللوائح املدر�سية من قبل امل�شرف
الأكادميي
يعاين الطالب من تناق�ض بني توجيهات املعلم املتعاون امل�شرف
الأكادميي
ي�شعر الطالب ب�ضعف التعاون بني امل�شرف الأكادميي واملعلم
املتعاون
يعاين الطالب من غياب اهتمام امل�شرف الأكادميي بامل�ساعدة
ي�شعر الطالب بتدين اهتمام امل�شرف املخت�ص بتقييم �أدائهم
ي�شكو الطالب من قلة زيارة امل�شرف الأكادميي
ي�شكو الطالب من غياب امل�شرف الأكادميي عن فرتة امل�شاهدة
يعاين الطالب �ضعف مهاراتهم يف �إعداد الو�سيلة التعليمية
يواجه الطالب �ضعف مهاراتهم يف التق�سيم الزمني للح�صة
الدرا�سية

2.11

1.73

1.65

2.00

2.11

2.15

1.60

2.25

2.33

1.88

1.90

1.94

2.15

1.88

1.70

1.97

2.22

1.73

1.75

2.00

2.41
2.30
2.67
2.30
1.74
1.89

2.12
1.54
2.04
2.15
1.92
2.04

2.20
2.20
2.70
2.75
2.10
1.75

2.03
2.31
2.36
2.31
1.97
1.92
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الرقم
15
16
17

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث:

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات العينة تعزى �إىل

املتغريات�( :أ) اجلن�س؟ (ب) نوع املدر�سة املتعاونة؟ (ج) التخ�ص�ص؟

لقيا�س الفروق بني تقديرات العينة مل�شكالت التطبيق املدر�سي ا�ستخدم اختبار «ت»

( )T-testملتغريي نوع اجلن�س ونوع املدر�سة املتعاونة ،بينما ا�ستخدم اختبار «ف» ()F-test

ملتغري التخ�ص�ص وا�ستخدم اختبار �شيفيه ) (Sheffe-Testلتتبع اجتاه الفروق ،و�ستتم

الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث بح�سب كل متغري على حدة.

�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث (�أ)

ن�ص هذا ال�س�ؤال :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات العينة تعزى �إىل نوع

اجلن�س؟

بح�سب اجلدول رقم (� )7أدناه� :أ�شارت نتائج اختبار «ت» (� )T-testأنه ال توجد فروق ذات

داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 =αتعزى �إىل متغري نوع جن�س العينة .وال تتفق هذه
النتيجة مع نتائج درا�سة هندي ( ،)2006التي �أ�شارت �إىل وجود فروق تعزى ملتغري نوع اجلن�س.

جهات الإ�شراف
املدر�سة املتعاونة
�إدارة التطبيق
امل�شرف الأكادميي

اجلدول رقم ()7
اختبار “ت”  T-testبح�سب نوع جن�س العينة
�إناث
ذكور
االنحراف قيمة «ت»
االنحراف
املح�سوبة
املتو�سط
املتو�سط
املعياري
املعياري
2.20
2.179
2.083

0.284
0.392
0.321

2.094
2.610
2.061

0.329
0.455
0.399

1.809
0.997
0.314

الداللة الإح�صائية
 0.73غري دال
0.321غري دال
0.754غري دال
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14

تابع اجلدول رقم ()6
�أحياء كيمياء
ريا�ضيات عربي
الفقرة
املتو�سط املتو�سط املتو�سط املتو�سط
2.08
1.60
1.92
1.96
يفتقر الطالب �إىل كفاية �إعداد االختبارات التح�صيلية
من
املخت�صني
ي�شعر الطالب باحلاجة �إىل الزيارة ال�صفية من
2.22
2.85
2.65
2.30
ق�سم الرتبية وعلم النف�س
2.31
2.85
2.23
2.30
ي�شعر الطالب بغياب العدالة يف تقييم امل�شرفني لأدائهم
2.14
2.90
1.92
1.85
يكتفي امل�شرف بالتقييم عرب التدري�س امل�صغر يف الكلية
2.07
2.10
1.96
2.14
الإجمايل
2 .0 7
�إجمايل متو�سط �آراء العينة
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ثانيا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث (ب)
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات العينة تعزى �إىل

نوع املدر�سة املتعاونة؟

�أ�شار اجلدول رقم (� )8أدناه بح�سب اختبار «ت» (� )T-testإىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية

عند م�ستوى ( )0.05 = αت�شري �إىل �إدارة التطبيق املدر�سي يف الكلية (املحور الثاين) ،وتعزى

�إىل نوع املدر�سة املتعاونة ل�صالح العينة التي طبقت يف مدار�س التعليم الأ�سا�س ،وهذه
النتيجة ت�ؤكد التقديرات العالية التي �أعطتها متو�سطات �إجابات طالب الأحياء الذين تدرب
معظمهم يف مدار�س التعليم الأ�سا�س.

اجلدول رقم ()8
اختبار “ت” ( )T -Testبح�سب نوع املرحلة الدرا�سية للمدر�سة املتعاونة
تعليم ثانوي
تعليم �أ�سا�سي
املتو�سط االنحراف قيمة ت
جهات املنظمة
املح�سوبة الداللة الإح�صائية
املتو�سط االنحراف
املدر�سي
للتطبيق
احل�سابي املعياري
املعياري
احل�سابي

املدر�سة املتعاونة
�إدارة التطبيق
امل�شرف الأكادميي

2.153
2.292
2.046

0.303
0.4303
0.369

2.136
2.103
2.115

0.327
0.393
0.347

0.272
2.296
0.965-

 0.787غري دال
 0.024دال
0.337غري دال

ثالثا :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث (ج)

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات العينة تعزى �إىل

التخ�ص�ص؟

�أ�شارت نتائج اجلدول رقم (� )9إىل وجود فروق ذات داللة معنوية عند م�ستوى ()0.001 = α

بح�سب تطبيق اختبار “ف” ( )F-testالختبار الفروق بني تقديرات العينة بح�سب التخ�ص�صات
الأربعة .فقد وجدت فروق ذات داللة معنوية عند م�ستوى داللة ( )0.01بني تقديرات �إجابات

العينة بح�سب التخ�ص�ص يف املحور الأول املدر�سة املتعاونة ( ،)0.001واملحور الثاين �إدارة

التطبيق املدر�سي يف الكلية ( ،)0.001ومل تظهر فروق يف �إجابات العينة يف املحور الثالث

امل�رشف الأكادميي يف الكلية .وبتتبع اجتاه الفروق با�ستخدام اختبار �شيفيه �أظهرت النتائج
يف اجلدول رقم ( )10للمقارنات البعدية بني املتو�سطات ،ف�إن تلك الفروق تتجه ل�صالح
متو�سط �إجابات الطالب املعلمني من تخ�ص�ص الأحياء ،وهي دالة يف املحورين الأول والثاين،
وهذه النتيجة ت�ؤكد معاناة طالب تخ�ص�ص الأحياء ب�سبب نوع املرحلة التعليمية (التعليم

الأ�سا�س.
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املدر�سة
املتعاونة
�إدارة التطبيق
امل�شرف
الأكادميي

الداللة
 0.001دال
 0.001دال
0.316غري
دال

اجلدول رقم ()10
نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية بني املتو�سطات
قيمة �شيفيه املح�سوبة
املتو�سط
التخ�ص�ص
التخ�ص�ص املتو�سط
املحور
2.1358
ريا�ضيات
2.3881
الأحياء
*0.25229
2.0513
عربي
2.3881
الأحياء
املدر�سة املتعاونة
*0.33681
2.0886
كيمياء
2.3881
الأحياء
*0.29947
2.1640
ريا�ضيات
2.5536
الأحياء
*0.38955
�إدارة التطبيق املدر�سي
2.1374
عربي
2.5536
الأحياء
*0.41621
يف الكلية
2.1389
كيمياء
2.5536
الأحياء
*0.41468
 0.048152.1841
ريا�ضيات
2.100
الأحياء
0.13394
1.9661
عربي
2.100
الأحياء
امل�شرف الأكادميي
0.02484
2.0752
كيمياء
2.100
الأحياء
مناق�شة النتائج

هدف البحث احلايل �إىل حتديد امل�شكالت التنظيمية للتطبيق املدر�سي التي يواجهها

الطالب /املعلمون يف كلية الرتبية� /صرب بجامعة عدن بح�سب جهات ثالث م�سئولة عن
تنظيم التطبيق املدر�سي تتمثل يف :املدر�سة املتعاونة و�إدارة التطبيق املدر�سي يف الكلية

وامل�رشف الأكادميي ،يف عالقتها مبتغريات نوع اجلن�س والتخ�ص�ص ونوع املدر�سة املتعاونة التي
طبق فيها الطالب ،ومن خالل حتليل النتائج التي تو�صل �إليها البحث ف�إن الطالب املعلمني
يف كلية الرتبية� /صرب يواجهون يف �أثناء ت�أدية التطبيق املدر�سي م�شكالت تنظيمية متنوعة
�إجماال ً برتبة متو�سطة ،تتعلق ب�أداء اجلهات الثالث امل�رشفة على التطبيق املدر�سي.

ولكن بح�سب القيم التي ح�صلت عليها فقرات حمور املدر�سة املتعاونة ،ف�إن معظم

متو�سط �إجابات العينة تراوحت بني املرتبة العالية واملرتبة املتو�سطة .وت�شري نتائج املحور �إىل
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املحور

اجلدول رقم ()9
اختبار ف ( )F -Testبح�سب التخ�ص�ص العلمي للعينة
قيمة
متو�سط
درجات
جمموع
م�صدر التباين
(ف)
االنحراف
احلرية
املربعات
0.509
3
1.527
بني املجموعات
5.987
105
8.925
املجموعات
داخل
0.085
103
10.452
املجموع
0.908
3
2.724
بني املجموعات
5.682
105
16.781
املجموعات
داخل
0.160
108
19.506
املجموع
0.155
3
0.464
بني املجموعات
1.193
105
13.628
املجموعات
داخل
0.130
108
14.092
املجموع
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�أن امل�شكالت الأكرث حدة التي يواجهها الطالب املعلمون يف املدر�سة املتعاونة تتمثل يف �أن
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املدر�سة تعاملهم يف ن�صاب احل�ص�ص كمعلم �أ�سا�سي ،مع تكليفهم بح�ص�ص �إ�ضافية،

هذا �إىل جانب كثافة ال�صفوف املرتفعة ،ونق�ص الو�سائل التعليمية والتجهيزات ،وقلة فر�ص

التدريب ب�سبب كرثة �أعداد الطالب املتدربني ،مما ي�ؤدي �إىل �صعوبة متابعتهم من قبل املعلم

املتعاون .وبح�سب تخ�ص�صات العينة ف�إن التقديرات العالية للم�شكالت من قبل طالب
الأحياء دلت على �أنهم التخ�ص�ص الأكرث معاناة من تلك امل�شكالت .و�إذا عدنا �إىل توزيع

العينة جند �أن معظم طالب الأحياء قد �أدوا التطبيق املدر�سي يف مدار�س التعليم الأ�سا�س،
وكما هو معروف ف�إن �صفوف مدار�س التعليم الأ�سا�س ذات كثافة عالية� ،إىل جانب النق�ص

احلاد يف الإمكانات املادية وخا�صة املختربات ،و�إذا �أ�ضفنا �إىل تلك العوائق �أن العلوم الطبيعية
تدر�س يف التعليم الأ�سا�س كمجال ي�شمل علوم الأحياء والكيمياء والفيزياء ،بينما برنامج
�إعداد الطالب /املعلمني يف كلية الرتبية� /صرب ي�ؤهلهم كمدر�سي مادة للمرحلة الثانوية،

وبناء على ذلك الو�ضع ف�إن الطالب الذين تدربوا يف مدار�س التعليم الأ�سا�س واجهوا مطالبا ً
معرفية �أعلى من م�ؤهالتهم ،ولعل هذا الو�ضع قد �أثر على حالتهم النف�سية ،وافتقدوا

التوازن العاطفي الذي ي�ساعدهم على مقاومة ال�صعوبات التي تواجههم يف �أدائهم املهني،
كما �أكدت ذلك درا�سة ( .)Caires & Almeida, 2007وميكن تف�سري معاناة طالب الأحياء
والكيمياء من قلة كفاية فر�ص التدريب ،ب�أن تلك امل�شكلة تعود �إىل �أن �ساعات احل�ص�ص

الدرا�سية ملادة العلوم الطبيعية منخف�ضة يف التعليم الأ�سا�س ،بينما �أعداد الطالب املتدربني

�أكرث من حاجة و�سعة املدر�سة املتعاونة ،ومبا �أن توزيع الطالب املعلمني على املدار�س ي�ستند
�إىل معيار قرب املدر�سة املتعاونة من �سكن امل�رشفني الأكادمييني ،و�أحيانا ً بح�سب رغبة الطالب
�أنف�سهم ،خا�صة الإناث الالتي بح�سب التقاليد يف�ضلن املدار�س القريبة من ال�سكن ،وهن

ميثلن الن�سبة الأكرب من �أعداد امللتحقني بالكلية ،ف�إننا نرى �أن هذه املعاناة للطالب املتدربني

من تخ�ص�صات العلوم� ،ستبقى قائمة ما مل تتخذ ب�ش�أنها احللول العملية� ،ضمن حل �شامل
لكل امل�شكالت التنظيمية للتطبيق املدر�سي.

و�أما �إجماع الطالب على م�شكلة عدم توافر الو�سائل التعليمية ،فتلك من امل�شكالت

أي�ضا،
احلادة التي يعاين منها املدر�س يف اليمن يف كل من مدار�س التعليم العام واجلامعات � ً

وهي م�شكلة مرتبطة بتدين الو�ضع االقت�صادي يف اليمن ،ويف الوقت نف�سه ارتفاع الطلب
على التعليم ،مما ال ميكن من تلبية متطلبات حت�سني نوعية التعليم.

ومن جهة �إدارة التطبيق املدر�سي ف�إن امل�شكالت الأكرث حدة التي يواجهها الطالب املعلمون

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تتمثل يف �شعورهم بتق�صري الإدارة عن املتابعة ،واالت�صال بالطالب يف امليدان ،وتهيئتهم
يف حل امل�شكالت التي تعرت�ضهم يف امليدان� ،أو م�ساعدتهم يف توفري الو�سائل التعليمية
املعينة لهم يف التدري�س .وميكن ربط امل�شكالت التي برزت حادة يف هذا املحور وحمور املدر�سة

املتعاونة مع نتائج حمور امل�رشف الأكادميي ،التي تتمثل يف قلة زيارة امل�رشف الأكادميي للطالب

يف ال�صف ،وغيابه كليًا عن فرتة امل�شاهدة ،والتي تتم كتهيئة للطالب املعلم ،والطالب يف

�أثناء التدريب يف حاجة �إىل امل�رشف الأكادميي لريد على ا�ستف�ساراته وليو�ضح له ا�ستقراء ما
ي�شاهده ،وي�ساعده يف حل م�شكالته املهنية ،فامل�رشف الأكادميي يكتفي عادة بزيارة �صفية
واحدة يف �أح�سن الأحوال يكون الهدف منها ت�سجيل درجة التطبيق املدر�سي للطالب ،ولي�س

للتوجيه واملتابعة.

ون�ستند يف ربطنا للعالقة بني نتائج املحاور الثالثة ،ب�أن م�س�ألة الإ�رشاف يف امليدان من قبل

املخت�صني الأكادمييني من الأق�سام العلمية ،هي من امل�شكالت التي ت�شكل ق�صورا ً بارزا ً يف

�أداء الكلية يف عملية التطبيق املدر�سي ،وتخف�ض من فاعلية الإ�رشاف من قبل الكلية على
جمريات عملية التطبيق ،ويوجد مربر �آخر لقلة الزيارات امليدانية من قبل امل�رشف الأكادميي،
وهو التباعد اجلغرايف بني مناطق حمافظة حلج و�سماتها الريفية ،وعدم توفري موا�صالت من

الكلية للم�رشفني ،كل ذلك مينع قيام امل�رشف الأكادميي بزيارات متعددة للطالب يف املدار�س.

ولعل الفروق التي �أظهرتها النتائج من �أن اجلهة الأوىل التي تعود �إليها امل�شكالت التنظيمية

هي �إدارة التطبيق املدر�سي يف الكلية تليها املدر�سة املتعاونة يف مقابل امل�رشفني الأكادمييني

تف�رس ا�ستنتاجاتنا ال�سابقة ،وميكن القول �إن هذه النتيجة قد تعود �إىل عدم توقعات الطالب/
املعلم للدور الذي ميكن �أن يلعبه امل�رشف الأكادميي� ،إذ �إن قلة الزيارة ال�صفية من قبل معظم
امل�رشفني الأكادمييني ،جعل احتكاك الطالب مع ه�ؤالء امل�رشفني تكاد تكون منعدمة ،ولذا جاءت

توقعات الطالب ملا ميكن �أن يقدمه لهم امل�رشف الأكادميي غري عالية� .أما اجلهتان الإ�رشافيتان
الأخريان فالطالب يكون على �صلة معهما طوال فرتة التطبيق املدر�سي.

كما ظهر لدى الطالب املعلمني ال�شعور بعدم عدالة التقييم ،وهذا يعود �إىل �أنه مع قلة

الزيارات امليدانية للم�رشف الأكادميي ،ولعدم ثقة الأق�سام يف الدرجات التي يح�صل عليها

الطالب من املدر�سة املتعاونة ،ت�ستبدل بع�ض الأق�سام العلمية ،وبخا�صة ق�سم الأحياء،
الزيارات ال�صفية امليدانية بالتعليم امل�صغر ،الذي يتم يف ح�صة وحيدة ،كو�سيلة لتقدير
درجات الطالب من التطبيق املدر�سي ،وتكون النتيجة ت�ساوي اجلميع يف الدرجات ،و�شعور من
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م�سبقًا من خالل تعريفهم مبتطلبات التطبيق و�أدوات تقييمهم ،وعدم م�ساندتها لهم
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بذلوا جهدا ً �أثناء التدريب امليداين بعدم الإن�صاف كما �أ�شارت النتائج.

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

وميكن �أن نخل�ص �إىل �أن تلك امل�شكالت التنظيمية التي �أ�شارت �إليها نتائج البحث احلايل،

قد تكون ناجمة يف �أغلبها عن �ضعف يف التن�سيق بني �إدارة التطبيق املدر�سي والأق�سام
العلمية يف الكلية ،وبافتقاد التن�سيق ال تتكامل جهود �أطراف العملية التنظيمية ،فمن

املفرو�ض �أن تدار عملية التطبيق املدر�سي يف �إطار هيكل تنظيمي موحد جلهود كل �أطراف
العملية الإدارية ،فال يلقى اللوم على جهة دون الأخرى ،ونرى �أنه ميكن �أن حتل امل�شكالت �أويتم

التخفيف من حدتها� ،إذا مت توزيع �أدوار ومهام �أطراف العملية يف تنا�سق وتكامل ،يف �إطار

الئحة تنظم العملية برمتها.

التو�صيات

يو�صي البحث بالآتي:

 من نتائج البحث ومراجعة الدرا�سات ال�سابقة اليمنية جند �أنه وحتى يومنا هذا ال يزالالتطبيق املدر�سي يف جامعة عدن ،يرتك الجتهادات اجلهات امل�رشفة ،وافتقاد التن�سيق بني

جهودها ،دون توجه من اجلامعة لتحديد م�ساره ،ونرى �أنه بات من ال�رضوري �أن تو�ضع الئحة
للتطبيق املدر�سي حتدد م�سئولية كل جهة ،من خالل هيكل �إداري ينظم العالقات التي

تقوم بني الأطراف املخت�صة يف �إدارة عملية التطبيق املدر�سي ،فين�سق بني مهامها لتتكامل

جهودها ،ويتحقق هدف حمدد وموحد للتطبيق املدر�سي .ومن ال�رضوري �أن حتدد موازنة لتنفيذ
التطبيق املدر�سي لتوفري الإمكانات واملتطلبات املادية من موا�صالت للم�رشفني الأكادمييني،

وتوفري الو�سائل التدري�سية املعينة للطالب املتدرب ،و�أجرة امل�رشفني على التطبيق من الكليات
واملدار�س املتعاونة.

 �أن يعطى اهتمام خا�ص ملرحلة التهيئة وامل�شاهدة يف التطبيق املدر�سي ،وجند �أنه منالأف�ضل �أن تبد�أ من امل�ستوى الثالث� ،إذ �إن ذلك �سيعرًف الطالب �إىل �أوجه متطلبات التدري�س

يف املدر�سة ،و�سيمكنهم بح�سب ر�أينا من �إعداد �أنف�سهم مهنيا ً ونف�سيا ً للعمل ال�صفي

قبل التنفيذ الفعلي للتطبيق املدر�سي يف امل�ستوى الرابع .ولعل من الأجدى �أن تق�سم فرتة
التدريب �إىل مراحل تتكون من التهيئة وامل�شاهدة والتطبيق املهني يف ال�صف ،ت�رشف عليها

الأق�سام العلمية يف الكلية واملدر�سة املتعاونة ،على �أن تكون تلك املراحل �ضمن م�ساق نظري
وتطبيقي ،ير�سم مهام و�أهداف كل مرحلة ،ويحدد الدرجات التي تقيم �أداء الطالب املعلم

كل بح�سب اجلهد الذي بذله.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يطبق طالب تخ�ص�صات العلوم الطبيعية يف
 �أن يراعى يف توزيع الطالب على املدار�س،ّ
ال�صعوبات نرى �أنه يجب الإ�رساع يف تطبيق برنامج �إعداد معلم املجال ،الذي بد�أ هذا العام
بتطبيقه يف كلية الرتبية  /عدن ،يف الكليات الأخرى ،ومنها كلية الرتبية � /صرب ،فهذا

�سي�ساعد م�ستقبال ً على �أن يتوزع الطالب املعلمني على برناجمني للت�أهيل� ،أحدهما لت�أهيل
معلم مادة للمرحلة الثانوية ،والآخر معلم جمال للمرحلة الأ�سا�سية ،فيطبق الطالب كل يف

املدر�سة التي تنا�سب ت�أهيله.

 نقرتح �أن جترى درا�سات �أخرى مكثفة يف الكلية نف�سها وغريها من كليات الرتبية الأخرىبجامعة عدن واجلامعات اليمنية لتحديد �إ�سرتاتيجيات تنظم مهام الإدارات املنظمة للتطبيق
املدر�سي يف كليات الرتبية ،وت�ساعد على تقدمي حلول لتطوير فاعلية الإ�رشاف الأكادميي يف

م�ساعدة الطالب يف �أثناء التدريب امليداين ،وجتاوز امل�شكالت التي تعرت�ضهم.
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