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 ادللخص:
اخلرطوم من  ىدفت الدراسة إىل تعرف ادلشكالت اليت تواجو طالب الًتبية العملية بكلية الًتبية جامعة     

وجهة نظر الطالب ادلتدربني أنفسهم، ولتحقيق ىذا اذلدف استخدم الباحثون ادلنهج الوصفي، وتكونت 
( عبارة توزعت 55( طالباً معلماً وطالبة معلمة. ومت بناء استبانة اشتملت على )175عينة الدراسة من )

ة ادلناسبة. ولتحليل البياانت إحصائياً وثباهتا ابلطرق اإلحصائي هاعلى مخسة زلاور، ومت التأكد من صدق
. توصلت 2(، مطبقًا اختبار كاSPSSاستخدم الباحثون برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

الدراسة إىل العديد من النتائج، أمهها: وجود مشكالت عديدة أثناء تنفيذ برانمج الًتبية العملية، منها: 
ربني ابدلدرسة الواحدة، أيضًا بعد مدرسة التدريب عن مكان سكن وجود عدد كبري من الطالب ادلتد

، كما الطالب، وقلة اإلمكانيات ادلادية يف كثري من مدارس التدريب، الًتحيل دلدارس التدريب غري كاف  
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لنوع ادلدرسة لصاحل ادلدارس احلكومية، ويف 

ضرورة إعادة النظر يف اختيار مدارس التدريب، حبيث تكون مناسبة ألىداف بائج يوصي الباحثون ضوء النت
برانمج الًتبية العملية وأغراضو ومهامو، أيضًا ضرورة التنسيق التام بني كليات الًتبية بوالية اخلرطوم يف نزول 

 طلوب.طالب الًتبية العملية بقدر اإلمكان ابلتدرج حىت يتدربوا ابلشكل ادل
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Abstract: 
The study aimed to identify the problems that face students of practical 

education in the Faculty of the Education University of Khartoum from the 
perspectives of students themselves. To achieve this goal, the researchers 
have used the descriptive method. The sample of the study contained 175 
male and female students. The questionnaire consisted of 55 items divided 

into five domains, and its reliability and validity have been confirmed by 
appropriate statistical methods. To analyze the data, the researchers used 
(SPSS) by applying the chi-square test. The study reached into many results, 
the most important; there are several problems during the implementation of 

practical education program: the existence of a lot of trainee students in one 
school, also the training schools were far from the students' dormitory, lack 
of material potentials in many trainee schools, and insufficient transportation 
to the trainee schools. The study revealed that there were statistically 

significant differences in school type in favor of government schools. In light 
of the results, the researchers recommended reconsideration in selecting the 
training schools appropriate to the goals, purposes, and tasks of the practical 
education program. Besides, the necessity of coordination between Faculties 

of Education at the Khartoum state in sending the trainee students to the 
schools as much as they can gradually to get required training. 
Keywords: Practical education, Problems, Trainee students, Faculty of 
Education, University of Khartoum. 

    دقدمة:ادل
أبهنا تربية مستمرة تبدأ منذ اختياره لاللتحاق دبعاىد وكليات إعداد ادلعلمني، وسبتد  تتميز مرحلة إعداد ادلعلم

 ؛علم خالل ىذه الرحلة الطويلة ربدايت كثريةحيث يواجو ادل ؛حىت ينتهي عمره الوظيفي يف مهنة التعليم
منها ما يرجع إىل االختيار واإلعداد، ومنها ما يرجع إىل عناصر عملية التعليم نفسها. فاالختيار اجليد يعد 
خطوة مهمة ضلو إعداد ادلعلم ورفع مستوى أدائو دلهنتو، يف حني يؤدي سوء االختيار ابلضرورة إىل إعداد 

غري أن واقع احلال يف الدول العربية يؤكد أن االختيار  در على أداء مهمتو التعليمية.معلم ضعيف وغري قا
ذلذه ادلهنة غالبًا ما يكون عشوائياً، فسياسات القبول يف معظم اجلامعات العربية، وتوزيع طالهبا على 

ية. وحىت يف حالة وجود الكليات دبا فيها كليات إعداد ادلعلمني يتم وفقاً لنسبة التحصيل يف الشهادة الثانو 
بعض االختبارات اخلاصة بدخول كليات معينة، فإهنا ال تعدو أن تكون اختبارات شكلية ال تراعي كثرياً من 

 (.3، ص2004 ادلعايري ادلهمة اليت ينبغي أن تتوافر عند اختيار معلم ادلستقبل )ىاشم،
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اعدة األساسية يف بناء معلم ادلستقبل، واليت يتم من وتُعد الًتبية العملية يف كليات الًتبية العمود الفقري والق
خالل اإلعداد ادلهين والًتبوي واألكادديي للطالب/ ادلعلمني، كما تتيح للطالب شلارسة عملو احلقيقي يف 
 ادليدان، وتطبيق ما تعلمو نظراًي يف ادلساقات الدراسية ادلختلفة إىل إجراءات تطبيقية )صربي وأبو دقة،

. ودبا أن ادلعلم ديثل الركيزة األساسية يف عملية  التعليم، إذن البد من أن حيظى إعداده (10م، ص2004
ابالىتمام والدراسة لكونو عصب العملية الًتبوية والتعليمية وزلركها األساسي وىو ادلسؤول األول يف ربقيق 

اد ادلعلم الكفء الذي (. وإن إعد12م،2002 األىداف الًتبوية وعامل من عوامل النمو والتطور)درويش،
وىذه غاية تسعى  ؛يراعي طبيعة ادلادة وخصائص ادلتعلمني، ويطبق ما تنادي بو نظرايت التعليم والتعلم

لذا البد من ضرورة االىتمام ابلتحسني الكمي والنوعي من خالل ربسني  ؛لتحقيقها مجيع بلدان العامل
 (.29صم، 2004برامج التدريب ومناىجو قبل اخلدمة )العطاب، 

اجلانب النظري وادلعريف،  :وذلذا فإن إجياد نوعية عالية من إعداد ادلعلم تتمثل يف إعداده من جانبيني مها
واجلانب العملي، الذي سبثلو الًتبية العملية اليت من خالذلا ديكن للطالب شلارسة التدريس، وترمجة اجلوانب 

ادلتدرب معرفة الكفاايت الالزمة ادلتوفرة لديو  ادلعرفية إىل أداء تدريسي ومن خالذلا يستطيع الطالب
( كما أن ىذه ادلفاىيم وادلبادئ والنظرايت، ستسهل لو شلارسة التدريس أثناء 37م، ص2004)عبدهللا،

وسبنحو الفرصة الكافية للتقوًن والتطوير، كما سبنحو الثقة ابلنفس والقدرة على ازباذ  ،الًتبية العملية يف ادليدان
( وقد حظيت برامج التدريب العملي ابىتمام كبري 20، ص2004 العملية التعليمية )اخلميس،القرارات يف

ومن أشكال ىذا التطور إعادة  ،يف ميدان البحث الًتبوي وبذلت يف سبيل تطويره جهود كبرية ومتعددة
نوع اإلشراف الفين  ويف الربامج اليت تقدم للدارسني، ويف ،النظر يف الفًتة اليت ديارس فيها التدريب العملي

الذي يصاحبها، ويف ربديد مسؤولية ادلتصلني هبا سواء كان دارسًا أو مدرسًا أو مشرفاً، كما أن ادلدرسة 
بتنظيمها وإدارهتا اجليدة ذلا دور فعال يف إعداد الطالب ادلتدرب وجعلو يعيش يف جو من الراحة النفسية 

وإعطاءه الثقة الكافية  ،لتطبيق العملي يف كيفية إدارة الصفحني تتوافر مجيع اإلمكانيات اليت تساعده يف ا
لتحمل مجيع ادلسؤوليات يف كيفية حل ادلشكالت من خالل معايشة الدارس للواقع التعليمي معايشة كاملة 
تكفل لو إمكانية التدريب العملي الواقعي على ادلهام والوظائف اليت ينتظر منو القيام هبا كمعلم فيما بعد 

 (.17، ص2004الوي،)الفت
قسم، وقسم ادلناىج وطرق  19تعد كلية الًتبية جامعة اخلرطوم أم كليات الًتبية يف السودان، يوجد هبا و 

 العمود الفقري لكلية الًتبية وبرانمج الًتبية العملية ضمن الربامج ادلطروحة يف القسم.التدريس 
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 مشكلة الدراسة:
ف والتنسيق على برانمج الًتبية العملية أنو يوجد قصور لدور الحظ الباحثون من خالل عملهم يف اإلشرا

الًتبية العملية يف تعزيز قدرة الطالب ادلعلم على التكيف مع طرائق وأساليب التدريس، وادلواقف التعليمية 
ية  ومدى قدرة كلنيوأساليب التقوًن، واإلشراف وادلتابعة، والتغذية الراجعة اليت يتحصل عليها الطالب ادلعلم

الًتبية جامعة اخلرطوم شلثلة يف قسم ادلناىج وطرق التدريس يف تعزيز دافعية الطالب ادلعلم ضلو التدريس يف 
ومدى القدرة على تعزيز دور ادلعلم  -ظل قضااي التنوع الثقايف وثقافة البحث، والتعامل مع ادلفاىيم الدولية

ادلستمر والتثقيف ادلستدام يف سلوك ادلعلم اليومي،  يف تنمية القيم والسلوك اإلجيايب، وغرس مفهوم التعليم
و بنفسو وتغيري قناعتو ولذا البد من إجراء تعليمي، وتعزيز ثقتوتعزيز قدرتو على التعامل والتكيف مع الواقع ال

الدراسات اليت تتعلق بدراسة مشكالت برامج الًتبية العملية ابستمرار، للوقوف على ىذه ادلشكالت اليت 
مشكلة الدراسة ابإلجابة على لطالب ادلعلم والعمل على تالفيها، وبناء على ما سبق ديكن ربديد تواجو ا

 التساؤالت التالية:
ما ادلشكالت اليت تواجو طالب الًتبية العملية يف كلية الًتبية جامعة اخلرطوم يف أثناء تطبيق  .1

 الًتبية العملية؟
( يف ربديد ادلشكالت اليت تواجو 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ادلستوى) .2

الطالب/ ادلتدربني يف كلية الًتبية جامعة اخلرطوم يف أثناء تطبيق الًتبية العملية تعزى إىل جنس 
 الطالب/ ادلتدرب؟

( يف ربديد ادلشكالت اليت تواجو 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ادلستوى) .3
جامعة اخلرطوم يف أثناء تطبيق الًتبية العملية تعزى إىل الطالب/ ادلتدربني يف كلية الًتبية 

 التخصص؟
( يف ربديد ادلشكالت اليت تواجو 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ادلستوى) .4

الطالب/ ادلتدربني يف كلية الًتبية جامعة اخلرطوم يف أثناء تطبيق الًتبية العملية تعزى إىل نوع 
 ادلدرسة؟
 أهداف الدراسة:

لى ادلشكالت اليت تواجو طالب الًتبية العملية بكلية الًتبية جامعة عالتعرف  إىل هتدف ىذه الدراسة
 اخلرطوم أثناء التطبيق ادليداين. والعمل على احلد منها من خالل نتائج الدراسة.
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 أمهية الدراسة:
 تكمن أمهية الدراسة يف أهنا:

ادلتدربني يف برانمج الًتبية العملية يف كلية  تساعد للتعرف على ادلشكالت اليت تواجو الطالب/ .1
 الًتبية جامعة اخلرطوم.

قد تسهم نتائج الدراسة يف تطوير برانمج التدريب ادليداين يف كلية الًتبية جامعة اخلرطوم، حىت  .2
 حيقق األىداف ادلنشودة.

 كما تفيد القائمني على ىذه الربامج على احلد من تلك ادلشكالت وتالفيها. .3
 لدراسة:حدود ا
احلدود ادلوضوعية: ادلشكالت اليت تواجو طالب الًتبية العملية يف كلية الًتبية جامعة اخلرطوم. من  -

حيث اجلوانب اليت ترتبط ابلطالب ادلعلم ارتباطاً مباشراً)وحدة الًتبية العملية بقسم ادلناىج وطرق 
شكالت اليت تواجو طالب البيئة ادلدرسية، ادل -إدارة ادلدرسة -ادلشرف األكادديي -التدريس

 الًتبية العملية يف مدارس التدريب(.
 احلدود ادلكانية: كلية الًتبية جامعة اخلرطوم. -
 م.2020-2019احلدود الزمانية: الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي  -
 م.2020-2019احلدود البشرية: طالب الًتبية العملية جبامعة اخلرطوم للعام الدراسي  -

 اسة اإلجرائية:مصطلحات الدر 
ىي اليت يتم من خالذلا تدريب طالب كلية الًتبية جامعة اخلرطوم على التدريس يف الرتبية العملية: 

الصفوف الدراسية، ربت إشراف عضو ىيئة تدريس إلكساب ادلهارات التدريسية، وتطبيق ادلبادي 
 درسة.والنظرايت الًتبوية بطريقة علمية مهنية ويف ميداهنا الطبيعي داخل ادل

ىي الصعوابت اليت تواجو الطالب/ ادلتدربني بكلية الًتبية جامعة اخلرطوم أثناء مشكالت الرتبية العملية: 
أداءىم للًتبية العملية ابدلدارس، واليت من شأهنا التأثري على سري العملية التعليمية والًتبوية، كما توضحو 

 استجاابهتم على االستبانة ادلطبقة عليهم. 
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ىو الطالب الذي يدرس يف كلية الًتبية جامعة اخلرطوم وادلسجل يف برانمج الًتبية / ادلتدرب: الطالب
م، ليتدرب على التدريس من خالل تطبيقو يف مدارس وزارة الًتبية 2020-2019العملية للعام الدراسي 

 والتعليم بوالية اخلرطوم ودلدة فصل دراسي كامل.
ىو من يوم ابإلشراف الًتبوي واألكادديي للطالب/ ادلتدرب، وىو : ادلشرف األكادميي للتدريب ادليداين

 أحد أعضاء اذليئة التدريسية يف كلية الًتبية جامعة اخلرطوم.
 نقصد هبا بيئة مدرسة التدريب وما هبا من اإلمكاانت ادلتاحة.البيئة ادلدرسية: 
 فًتة تدريبو هبا، وادلتعاونة مع الكلية. ىي ادلدرسة  اليت يقضي فيها الطالب/ ادلتدربادلدرسة ادلتعاونة: 

 اإلطار النظري والدراسات السابدقة:
 أوالً: اإلطار النظري

 جامعة اخلرطوم تندقسم إىل قسمني، مها: –الرتبية العملية بكلية الرتبية 
 (2. تربية عملية )2                    (1تربية عملية ) .1

 4034( مط 1) أ. تربية عملية
( سلترباً تربوايً يطبق فيو الطالب/ ادلتدربون ادلبادئ الًتبوية ونظرايهتا بشكل عملي 1بية العملية)ديثل مقرر الًت 

يتيح ذلم تعلم حقائق جديدة عن طريق اخلربة، وهتيئتهم التهيئة العلمية دلمارسة مهنة التدريس فعلياً، 
تيجية التدريس ادلصغر الذي والتخفيف من سلاوفهم ورىبتهم من مهنة التدريس، وذلك ابستخدام اسًتا

يساىم يف التدرج يف ربمل ادلسؤوليات، وتنمية االستقالل يف التفكري، واالعتماد على النفس يف ادلواقف 
(، عند انتقاذلم الفعلي للتطبيق يف الواقع العملي. يطرح 2) التعليمية اليت ستواجههم يف مقرر الًتبية العملية

 4سابع للطالب ادلستوى الرابع يف الفصل الدراسي األول وعدد ساعاتو ىذا ادلقرر يف الفصل الدراسي ال
( ساعة معتمدة، حبيث يكون قد أهنى ادلقررات 80ساعات يسجل الطالب ذلذا ادلقرر بعد إهنائو رلموعة)

 النظرية ادلرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابدلمارسة ادلهنية دلهنة التعليم.
سمني، مها: النظري والعملي، حيث خيضع الطالب/ ادلتدرب إىل ( إىل ق1يقسم مقرر الًتبية العملية)

رلموعة من اللقاءات النظرية قبل التدريب العملي تقدم أربع زلاضرات نظرية احملاضرة األوىل عن الًتبية 
ة اليت عن ادلهارات التدريسيالعملية مفهومها وأىدافها وأمهيتها ودور ادلعلم يف الًتبية احلديثة، احملاضرة الثانية 

ومناقشة عناصر اخلطة الدراسية ومراحل إعدادىا. احملاضرة الثالثة عن  اكتساهباعلى الطالب/ادلعلم  يينبغ
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اسًتاتيجية التدريس ادلصغر وتوظيف مصادر التعلم وآليات تنفيذه يف اللقاء الصفي، احملاضرة الرابعة عن 
ذج الستمارة ربليل احملتوى للتدرب عليها ومن مث مهارة ربليل احملتوى مفهومو وأىدافو مع إعطاء الطالب منا

تطبيقها فعلياً. أما اجلانب العملي يتم فيو تقسيم الطالب إىل رلموعات لتحليل زلتوى كتب ادلرحلة الثانوية 
أن يشًتك كل أفراد اجملموعة يف التحليل، دبمارسة بعض  يالثاين( كاًل حسب زبصصو، ينبغ – )األول

بادل األدوار يف ذلك أثناء التحضري والتنفيذ؛ لتخفيف التوتر وإزالة الرىبة، والتأكد من األنشطة وذبريبها وت
ج اىإعداد الطالب خطة درس ألحد الدروس يف أحد ادلنتوزيع ادلهمات حسب الوقت احملدد ذلا. ومن مث 

يت قام حسب زبصصو ومناقشتها مع عضو ىيئة التدريس ادلشرف، مث اختيار موقف تعليمي من اخلطة ال
إبعدادىا وتنفيذىا أمام عضو ىيئة التدريس وزمالئو يف اللقاء الصفي يف الكلية، وذلك ابالستناد إىل 
اسًتاتيجية التدريس ادلصغر. ومن مث يُ ّقوم الطالب من خالل امتحان ربريري عن اجلانب النظري، واجلانب 

 العملي يُ ّقوم من خالل ربليل احملتوى والتدريس ادلصغر.
 5036( مط 2ية عملية )ب. ترب

يطرح مقرر الًتبية العملية يف الفصل الدراسي األول لطالب ادلستوى اخلامس  بكلية الًتبية جامعة اخلرطوم 
ساعات. يف البداية تتم سلاطبة السيد مدير ادلرحلة الثانوية للموافقة على تدريب الطالب  6وعدد ساعاتو 

 -أمبدة  –أم درمان  -الوزارة يف ست زلليات، ىي) كرري دبدارس الوالية احملددة من جانب الكلية و 
شرق النيل( مت استبعاد زللية جبل أولياء لبعد ادلسافة، وبعد الرد ابدلوافقة من إدارة  –حبري  –اخلرطوم 

التعليم الثانوي توزع إستمارة ربتوى على الرغبات وهبا بياانت سكن الطالب وزبصصو ورقم اذلاتف ليقوم 
 تعادهتا يف زمن زلدد إىل وحدة الًتبية العملية بقسم ادلناىج وطرق التدريس.دبلئها واس

يتم فرز االستمارات وتفريغها حسب رغبة كل طالب، مث توزيع الطالب على مدارس الوالية حسب 
ن يقدم كل طالب رغباتو الثالثة يف زللية واحدة(. مث بعد ذلك ذبهز أ) يشًتط  التخصصات والسكن

دد اجتماع ابدلكتب الفين للمرحلة الثانوية وادلدراء الفنيني للمرحلة الثانوية ابحملليات الست الكشوفات وحي
دلوازنة جدول التوزيع، وبذلك يتم توزيع الكشوفات يف االجتماع، وأحيااًن يتم ربويلنا إىل الفين بكل زللية 

 كل طالب  مدرستو.  ليقوم بتوزيع ىذه الكشوفات. وبعد توزيعها يتم إعالم الطالب حىت يعرف
مث بعد ذلك يعقد االجتماع التنويري بقاعة كبرية يضم الطالب ادلعلمني ورئيس قسم ادلناىج وطرق التدريس 

من  اً مقدر  اً ورئيس وحدة الًتبية العملية، وعميد الكلية وانئبو ومسجل الكلية ورؤساء األقسام وعدد
وموا بتقدًن النصائح واإلرشادات للطالب ادلعلمني، وقبل ليق ؛األساتذة ذوي اخلربة يف رلال الًتبية العملية
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من االجتماع  االنتهاءبداية االجتماع التنويري يوزع كتيب الًتبية العملية جلميع الطالب ادلعلمني. وبعد 
التنويري يعطى الطالب جدول حصص ادلعاينات وىي عبارة عن حصص منوذجية تقدم من قبل األساتذة 

س التابعة لكلية الًتبية على حسب التخصصات ادلعنية وبعد هناية احلصة يقوم الطالب ذوي اخلربة ابدلدار 
دبناقشتها)اإلجيابيات والسلبيات( مع أستاذ/ أستاذة ادلادة وذلك حبضور عضو ىيئة تدريس من التخصص 

إىل  للذىاب نتهاء من احلصص، يعطى كل طالب خطاابً سم ادلناىج وطرق التدريس وبعد االادلعين ومن ق
وقبل ذلك يذىب الطالب إىل مكتب التعليم ابحمللية خلتم اخلطاب  ،مدرسة التدريب اليت مت توزيعو فيها

ادلدرسة مباشرة. وبعد وصول الطالب إىل ادلدرسة والًتحيب بو نطلب منو أن حيضر خطاب  إىل والذىاب
 جدول احلصص. حضارًتة ادلشاىدة( يقوم إبمباشرة من مدير مدرستو وبعد مرور أسبوعني)ف

ىا ابلطواف على ادلدارس يف األسبوع األول للوقوف ؤ ايقوم رئيس القسم ورئيس وحدة الًتبية العملية وأعض  
على سري العمل وحضور وغياب الطالب والتوجيو واإلرشاد ومعاجلة ادلشكالت اليت تعًتض الطالب 

ة يف األنشطة ادلدرسية ادلختلفة وعلى وضع ابدلدارس وحفز الطالب على اإلبداع واالبتكار والتعاون وادلشارك
بصمات ذات أثر طيب ابدلدارس من تصميم وسائل تعليمية وتنسيق البيئة ادلدرسية وادلشاركة الفعالة يف 
ادلعارض وادلناسبات ابدلدرسة والرحالت العلمية وادلعسكرات اليت تتم خارج ادلدرسة تتمثل يف األنشطة 

 الالصفية.
نية من قبل أعضاء وحدة الًتبية العملية لتغطية مجيع ادلدارس دبحليات الوالية الستة، وبعد تبدأ الزايرات الف
حضر جدول احلصص تقوم وحدة الًتبية العملية أأن كل طالب قد استقر يف مدرستو و االطمئنان على 

ور شهر من بداية وعليهم بدء الزايرات األكادديية بعد مر  األكادديينيابلقسم بتوزيع الطالب على ادلشرفني 
الًتبية العملية وىي ثالثة زايرات لكل طالب الزايرة األوىل والثانية توجيهية والثالثة تقوديية ويفضل أن تكون 

كل مشرف أكادديي   إبعطاءالزايرة الثالثة يف الشهر األخري من هناية الفًتة. تقوم وحدة الًتبية العملية 
 يقوم بتسليمها لوحدة الًتبية العملية يف هناية الفًتة. استمارات التقوًن حسب عدد طالبو على أن

 10)استمارة معدة من قبل وحدة الًتبية العملية(،  درجات مدير ادلدرسة 10) تقوًن الطالب ادلعلم
درجة  60درجات حصص ادلشاىدة، و 10درجات حلضور اللقاء التنويري،  10درجات الزايرات الفنية، 

 درجة(. 100درجة الكلية اإلشراف األكادديي تصبح ال
 اثنياً: الدراسات السابدقة
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نتيجة ألمهية برانمج الًتبية العملية يف إعداد معلم ادلستقبل فقد أجريت العديد من الدراسات حول ىذا 
ادلوضوع يف سلتلف الدول العربية واألجنبية، ابعتبارىا حلقة وصل ما بني اجلانبيني النظري والعملي، وذلك 

الدراسات يُعد مسامهة فعالة يف اإلعداد اجليد دلعلمي ادلستقبل وزبريج معلمني أكفاء، وقام ن صلاح تلك أل
ابألقدم،  اً الًتتيب الزمين بدء الباحثان بعرض الدراسات السابقة ذات العالقة دبوضوع الدراسة احلالية حبسب

 نتهاًء ابألحدث، منها: او 
على ادلشكالت اليت تواجو الطالب ادلعلم من ىدفت الدراسة إىل التعرف م( 2009دراسة حرب ) -

وطالبة من زلافظة  ( طالب100) ت وتكونت الدراسة منوجهة نظره، واقًتاح بعض احللول لتلك ادلشكال
رفح، واتبع الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي، واستخدم استبانة لرصد ادلشكالت اليت تواجو الطالب ادلعلم 

( فقرة موزعة على أبعاد ثالثة ىي مشكالت انذبة عن ادلشرف 36من) أثناء التدريب ادليداين مكونة
مشكالت انذبة عن التدريب. من أىم النتائج اليت توصلت  -مشكالت انذبة عن ادلعلم ادلتعاون -الًتبوي

%، ويليها ادلتعلقة 75-71إليها ىذه الدراسة أن ادلشكالت ادلتعلقة ابدلشرف الًتبوي ىي أعلى النسب 
% وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام أبساليب 56-17% مث ادلتعلقة ابجلامعة 64-64تدريبدبدرسة ال

 اإلشراف ادلعمول هبا وحث اجلامعة بوضع معايري كافية الختيار ادلشرف الًتبوي للتدريب ادليداين.
ىدفت للتعرف على الصعوابت اليت يواجهها طلبة م( 2010اخلرشاء والشرعة والنعيمي ) دراسة -
( طالباً وطالبة 133بية العملية يف اجلامعة اذلايمية وجامعة اإلسراء اخلاصة، وتكونت عينة الدراسة من )الًت 

( طالباً وطالبة يف جامعة اإلسراء اخلاصة من 60( طالبة وطالبة يف اجلامعة اذلايمية، و)73موزعني على: )
مت تطوير استبانة اشتملت على . ولغاايت ربقيق أىداف الدراسة 2007/2008الفصل الدراسي األول 

( صعوبة موزعة على مخسة رلاالت: ادلدرسة ادلتعاونة، وبرانمج الًتبية العملية، والطالب ادلعلم، وادلعلم 26)
ادلتعاون، وادلشرف األكادديي. وأظهرت نتائج الدراسة أن أىم الصعوابت اليت تواجو الطلبة ادلعلمني ىي 

راسة، زايدة العبء التدريسي للطالب ادلعلم يف أثناء تنفيذ برانمج الًتبية على الًتتيب: ازدحام الصفوف الد
العملية. بُعد ادلدارس ادلتعاونة من سكن الطلبة ادلعلمني. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

رت إحصائية بني متوسطات صعوابت الًتبية العملية تعزى لنوع اجلامعة ولصاحل اجلامعة اخلاصة، كما أظه
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات صعوابت الًتبية العملية تعزى ، كما أظهرت عدم 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات صعوابت الًتبية العملية تعزى إىل اجلنس والتخصص.
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مني يف كلية ىدفت إىل معرفة ادلشكالت اليت تواجو الطلبة ادلعلم( 2011دراسة منصور، واحلريب ) -
( 52الًتبية جبامعة حائل أثناء الًتبية العملية، ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحثان استفتاء مكون من )

عبارة، موزعة على أربعة رلاالت ىي اإلدارة ادلدرسية، وادلعلم ادلتعاون، وادلشرف األكادديي، وطبيعة برانمج 
( طالبًا معلمًا يف هناية الفصل األول للعام الدراسي 75الًتبية العملية. وتكونت عينة الدراسة من )

ه وأظهرت نتائج الدراسة أن طبيعة برانمج الًتبية العملية حصل على أعلى نسبة بني 1430-1431
اجملاالت من حيث ادلشكالت، يف حني أن رلال ادلعلم ادلتعاون حصل على أدىن نسبة كما أظهرت نتائج 

لة إحصائية يف ادلشكالت اليت تواجو الطلبة ادلعلمني تعزى إىل ادلعدل الدراسة عدم وجود فروف ذات دال
 الًتاكمي والتخصص.

( ىدفت إىل أثر برانمج تدريب الطلبة ادلعلمني ضلو تدريس العلم Ucar, 2012يوكار ) دراسة -
عينة الدراسة  والتعليم قبل اخلدمة، وتضم برامج التعليم طرق التدريس واحملتوى التعليمي والتقوًن، وتكونت

( من ادلعلمني، واستخدم الباحث ثالثة أدوات سلتلفة جلمع البياانت، وأظهرت نتائج الدراسة أن 145من )
 لربامج التدريب أثر على الطلبة ادلعلمني بدرجات متفاوتة.

ىدفت إىل معرفة ادلعيقات اليت تواجو طلبة التدريب ادليداين يف  م(2013ذلوميل والصعوب ) دراسة -
( طالبًا وطالبة يف هناية الفصل الثاين للعام الدراسي 120امعة مؤتة. تكونت عينة الدراسة من )ج

م وأظهرت نتائج الدراسة إىل أن أعلى ادلعيقات يف ادلناىج والكتب ادلدرسية، مث اإلدارة 2010/2011
فروق ذات داللة إحصائية ادلدرسية مث التقوًن واسًتاتيجيات التدريس، كما أظهرت نتائج الدراسة إىل وجود 

يف ادلشكالت اليت تواجو الطلبة ادلعلمني تعزى إىل النوع االجتماعي ولصاحل الذكور. كما أظهرت نتائج 
الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ادلشكالت اليت تواجو الطلبة ادلعلمني تعزى إىل نوع ادلدرسة 

 وتبني أهنا لصاحل ادلدارس اخلاصة.
ىدفت إىل التعرف على ادلشكالت اليت تواجو طلبة الًتبية العملية يف جامعة  م(2015سة العنزي )درا -

شقراء من وجهة نظر الطلبة ادلعلمني أنفسهم، والتعرف على مدى اختالف ىذه ادلشكالت ابختالف 
( فقرة 43التخصص واجلنس وادلعدل األكادديي، ولتحقيق ىذا اذلدف صمم الباحث استبانة يملت على )

موزعة على مخسة رلاالت ىي ادلشرف الًتبوي، ادلعلم ادلتعاون، واإلدارة ادلدرسية، وطبيعة الربانمج ، وطلبة 
م 2014-2013( من الطلبة ادلعلمني للفصل الدراسي الثاين 136ادلدرسة. وتكونت عينة الدراسة من )

ب ادلعلمون ىي ادلشكالت اإلدارية، مث وأظهرت نتائج الدراسة إىل أن أكثر ادلشكالت اليت يواجهها الطال
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طبيعة الربانمج وطلبة ادلدرسة، كما أظهرت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروف ذات داللة إحصائية 
 دلتغريي التخصص واجلنس، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية دلتغري ادلعدل الًتاكمي.

التعرف إىل ادلشكالت اليت تواجو الطلبة ىدفت الدراسة إىل م( 2016دراسة الشهويب وارحيم ) -
ادلعلمني أثناء شلارستهم للًتبية العملية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم مع التعرف على ادلشكالت األكثر 

( 100حدة اليت تواجو الطلبة ادلعلمني يف كلية الًتبية جامعة مصراتة. وقد تكونت عينة الدراسة من )
( ووزن 4.10راسة أسفر أن أعلى فقرة ربصلت على وسط مرجح قدره)طالب معلم. ومن خالل نتائج الد

ارتباك الطالب ادلعلم عند دخول ادلشرف حلضور احلصة(، وأدىن فقرة ربصلت على  :( وىي82مئوي قدره)
( ىي)تشدد معلم ادلادة يف توجيهات الطلبة ادلعلمني(. 29( ووزن مئوي قدره)1.45وسط مرجح قدره)

( كمعيار للفصل بني الفقرات اليت سبثل 60( والوزن ادلئوي)3الوسط ادلرجح)وقد اعتمد الباحثان 
ادلشكالت األكثر حدة واألقل حدة، وبذلك فإن عدد الفقرات اليت سبثل ادلشكالت األكثر حدة اليت 

%( من رلموع 78( فقرة وسبثل نسبة )29تواجة الطلبة ادلعلمني يف كلية الًتبية جامعة مصراتة بلغت)
 (.12( فقرات وسبثل نسبة )%7، أما الفقرات اليت سبثل ادلشكالت األقل حدة فقد بلغت)الفقرات

ىدفت الدراسة إىل التعرف على دور كل من قسم العلوم الًتبوية، وادلشرف  م(2017دراسة ادلاوري ) -
ضافة إىل التعرف على الًتبوي، وإدارة ادلدرسة، وادلعلم ادلتعاون يف إعداد الطلبة ادلتدربني وتطوير أدائهم ابإل

( 58أىم ادلشكالت اليت تواجو الطلبة، اتبعت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي ومت إعداد استبانة تضمنت)
فقرة وبعد التأكد من صدقها وثباهتا مت توزيعها على مجيع طلبة ادلستوى الرابع من األقسام العلمية واألدبية 

ادلعاجلة اإلحصائية توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: حصل ( طالبًا وطالبة وبعد 65وقد بلغ عددىم)
(، وحصل 0230( واضلراف معياري)2225رلال قسم العلوم الًتبوية على ادلرتبة األوىل دبتوسط حسايب )

(، وقد بينت 0223( واضلراف معياري)1264رلال ادلعلم ادلتعاون على ادلرتبة األخرية دبتوسط حسايب)
كالت اليت تواجو الطلبة ادلتدربني منها عدم قدرت ادلعلم ادلتعاون على التوجيو دلساعدة الدراسة أىم ادلش

ادلعلمني ادلتدربني يف حل مشكالهتم اليت تواجههم داخل الصف، وادلشكلة الثانية عدم توفر دليل خاص 
ر الوسائل التعليمية ادلعينة ابلًتبية العملية يساعد ادلتدربني يف سري عملية التدريب، وادلشكلة الثالثة قلة تواف

يف مدارس التدريب، وخلصت الدراسة إىل بعض التوصيات أمهها: النظر إىل الًتبية العملية على أهنا عملية 
تعاونية يشًتك فيها كاًل من قسم العلوم الًتبوية وإدارة ادلدرسة، وادلشرف ادلتخصص، وادلعلم ادلتعاون 

 والطالب ادلتدرب. 
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 ات السابدقة:تعدقيب على الدراس
من خالل استعراض الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع ادلشكالت اليت تواجو الطالب ادلعلمني أثناء 

 ،ماستفاد من ىذه الدراسات يف معظم خطوات دراسته نو الباحث نية العملية، ديكن القول أشلارستهم للًتب
ادلناسب، ويف بناء أداة الدراسة، واألساليب  من ربديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وفروضها، وادلنهج داءً تبإ

اإلحصائية ادلستخدمة يف ىذه الدراسات، ويف تفسري النتائج ومناقشتها، ويف مقارنة نتائج الدراسة احلالية 
مع نتائج تلك الدراسات، وقد سبيز ىذه الدراسة من غريىا من الدراسات السابقة يف أهنا تناولت مجيع 

وأبعادىا كدور قسم ادلناىج وطرق التدريس)وحدة الًتبية العملية(، وادلشرف األكادديي،  زلاور الًتبية العملية
 وإدارة ادلدرسة، والبيئة ادلدرسية.
 منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

نظراً  استخدمت الدراسة احلالية  ادلنهج الوصفي: واالستبانة كأداة جلمع البياانتمنهج الدراسة: 
 اف الدراسة.دلالءمتهما لطبيعة وأىد
تكون رلتمع الدراسة من مجيع طالب كلية الًتبية جامعة اخلرطوم ادلستوى اخلامس  رلتمع وعينة الدراسة:

، والبالغ 2020-2019ادلسجلني أبقسامو العلمية واألدبية والذين خيضعون للًتبية العملية للعام الدراسي 
ع الدراسة على التخصصات اليت يوضحها اجلدول متدرابً. ويتوزع أفراد رلتم( طالباً وطالبة 314عددىم )

 مت أخذ ىذه اإلحصائيات من مكتب ادلسجل بكلية الًتبية جامعة اخلرطوم اآليت:
 ( يوضح أفراد رلتمع الدراسة موزعني حسب التخصص1جدول)
 عدد الطلبة التخصص الدراسي م
 42 الكيمياء -1
 40 األحياء -2
 21 الفيزايء -3
 36 الرايضيات -4
 24 التاريخ -5
 36 اجلغرافيا -6
 39 اللغة العربية -7
 36 اللغة اإلصلليزية -8
 17 اللغة الفرنسية -9

 23 علم النفس الًتبوي -10
 314 اجملموع
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 عينة الدراسة:
يعد اختيار العينة بطريقة شلثلة للمجتمع األصلي خطوة أساسية يف مجع ادلعلومات، والبياانت للوصول إىل 

( طالبًا معلماً، مت اختيارىم 175دقيقة عن موضوع الدراسة، وقد بلغ أفراد عينة الدراسة احلالية) نتائج
 من أفراد اجملتمع األصلي.ابلطريقة العشوائية الطبقية 
 ( يوضح أفراد عينة الدراسة موزعني حسب متغري النوع2جدول)

 % النسبة التكرار النوع
 21.7 38 ذكر
 78.3 137 أنثى
 100.0 175 وعاجملم

 
 عدد الطلبة والنسبة ادلئوية يوضح أفراد عينة الدراسة موزعني حسب (3جدول )
 النسبة% عدد الطلبة التخصص الدراسي م
 13.1 23  الكيمياء -1
 12.5 22 األحياء -2
 7.0 12 الفيزايء -3
 11.5 20 الرايضيات -4
 9.1 16 التاريخ -5
 9.1 16 اجلغرافيا -6
 12.5 22 العربيةاللغة  -7
 11.5 20 اللغة اإلصلليزية -8
 6.3 11 اللغة الفرنسية -9

 7.4 13 علم النفس الًتبوي -10
 100.0 175 اجملموع

 ( يوضح أفراد عينة الدراسة موزعني حسب متغري نوع ادلدرسة4جدول)
 % النسبة التكرار نوع ادلدرسة
 87.4 153 حكومية
 12.6 22 خاصة
 100.0 175 اجملموع

 
 أداة الدراسة:
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ببناء االستبانة ادلتعلقة دبشكلة الدراسة واليت تتمحور حول ادلشكالت اليت تواجو  نالباحثو : قام االستبانة
دربني أنفسهم، وقد استفاد طالب الًتبية العملية بكلية الًتبية جامعة اخلرطوم من وجهة نظر الطالب ادلت

ن يف شور يف ىذا اجملال، وخربة الباحثو ع على األدب الًتبوي ادلنن يف إعداد االستبانة بعد االطالالباحثو 
رلال اإلشراف على طالب الًتبية العملية دلدة تزيد عن عشر سنوات، والدراسات ذات العالقة كدراسة 

( عبارة تناولت مخس زلاور 55) م(، حيث اشتملت على2017) م(، ودراسة ادلاوري2015) العنزي
وحدة الًتبية العملية بقسم ادلناىج وطرق التدريس، دور ادلشرف األكادديي، دور  رئيسية سبثلت يف) دور

إدارة مدرسة التدريب، دور البيئة ادلدرسية يف مدرسة التدريب، ادلشكالت اليت تواجو طالب الًتبية العملية 
ة كبرية جداً، يف مدارس التدريب( خاضعة دلقياس ليكرت اخلماسي ومتدرجة على النحو التايل)متوفرة بدرج

على كل متوفرة بدرجة منخفضة، متوفرة بدرجة منخفضة جداً(  متوفرة بدرجة متوسطة، متوفرة بدرجة كبرية،
درجات،  عطي إجابة بدرجة كبرية جداً مخس درجات، وإجابة بدرجة كبرية أربعتفقرة يف االستبانة، حبيث 

، ومتوفرة بدرجة منخفضة جداً نيرجتدرجات، وإجابة بدرجة منخفضة د وإجابة بدرجة متوسطة ثالث
 درجة واحدة للعبارات اإلجيابية وتعطي عكس الدرجات للعبارات السلبية.

مت عرض االستبانة على عدد من احملكمني شلن لديهم اخلربة يف ذات اجملال والبالغ صدق االستبانة: 
للفئة ادلستهدفة، وكذلك ( وذلك للوقوف على عدة جوانب أمهها: معرفة صالحية االستبانة  7عددىم)

العبارات إىل زلاورىا، والتعديل أو احلذف أو اإلضافة، وقد أبدى معظم  نتماءاسالمتها اللغوية، ومدى 
احملكمني على صالحية االستبانة مع تعديل بعض العبارات ودمج بعضها وحذف ما ىو متكرر وتعديل 

( عبارة موزعة على مخسة 55ا النهائية مكونة من )الصياغة اللغوية لبعض العبارات، لتكون األداة يف صورهت
 ( عبارة، دور ادلشرف األكادديي12زلاور، ىي: دور وحدة الًتبية العملية بقسم ادلناىج وطرق التدريس)

( 11) ( عبارة، دور البيئة ادلدرسية يف مدرسة التدريب12) ، دور إدارة مدرسة التدريبات( عبار 10)
 .ات( عبار 10) جو طالب الًتبية العملية يف مدارس التدريبعبارة، ادلشكالت اليت توا

للتأكد من ثبات االستبانة مت حساب معامل الثبات ابختيار عينة استطالعية حيث ثبات االستبانة: 
ق معادلة ألفاكرونباخ، حيث بلغ معامل ي( طالبًا وطالبة، وقد مت حساب معامل الثبات عن طر 25بلغت)
شلا يدل على ثبات  ؛ة ومقبولة يف أغراض البحث العلميككل، وىو نسبة جيد  ( لالستبانة0.85الثبات)

( يظهر معامالت الثبات والصدق لكل زلور من زلاور االستبانة 5عبارات مجيع أمناط ادلقياس، واجلدول)
 ومعامل الثبات ككل كالتايل:
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 ستبانة ككل( حساب معامل الثبات ابستخدام معادلة ألفاكرونباخ لكل زلور ولال5اجلدول)
 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات احملور

 0.9240 8939. 12 دور وحدة الًتبية العملية
 0.7465 5573. 10 دور ادلشرف األكادديي

 0.8288 6869. 12 دور إدارة مدرسة التدريب
 0.8499 7223. 11 دور البيئة ادلدرسية

يف مدارس  ادلشكالت اليت تواجو طالب الًتبية العملية
 التدريب

10 .7405 0.8605 

 0.9204 85. 55 االستبانة ككل
( دلعاجلة SPSS: استخدمت الدراسة برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية)ادلعاجلة اإلحصائية

 البياانت اليت مت احلصول عليها بواسطة االستبانة من عينة الدراسة إحصائياً.
 عرض ومناقشة النتائج:

ادلشكالت اليت تواجه طالب الرتبية العملية يف كلية الرتبية جامعة اخلرطوم يف أثناء تطبيق الرتبية ما . 1
 ؟" العملية

( وقد نتج عن ىذا التطبيق اجلداول  2ختبار) كان ااستخدم الباحثو لإلجابة عن السؤال األول للدراسة، 
 (.15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6)التالية 

 وحدة الرتبية العملية بدقسم ادلناهج وطرق التدريس:أوالً: دور 
 ( دور وحدة الرتبية العملية بدقسم ادلناهج وطرق التدريس6) جدول رقم

 درجة الوفرة العبارات م
كبرية 
 جدا

منخفضة  منخفضة متوسطة كبرية
 جدا

 بية العملية بدقسم ادلناهج وطرق التدريس رحر  على:دور وحدة الرت 
 17 12 47 52 47 عقد لقاءات توجيهية راتبة جلميع الطالب ادلتدربني 1
 11 12 33 66 53 اطالعي على شروط التسجيل يف برانمج الًتبية العملية 2
 3 7 27 42 96 ابالغي ببدء التسجيل يف الًتبية العملية يف وقت مبكر 3
اطالعي على أىداف الًتبية العملية قبل التوجو إىل مدارس  4

 6 15 32 45 77 لتدريبا

 21 22 38 49 45 عن الًتبية العملية قبل التدريب تقدًن دليل 5
 17 22 45 43 48 التواصل معنا أوالً أبول 6
 18 27 52 43 35 تزويد الطالب ادلتدرب بكل ما ىو جديد يف الًتبية العملية 7
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 استخدام الطرق والوسائل التعليمية ادلناسبة دلوضوع على احلث 8
 4 18 28 67 58 الدرس

 10 20 39 67 39 متابعتنا يف مدارس التدريب 9
 15 31 56 43 30 حل ادلشكالت اليت نواجهها دبدارس التدريب 10
 7 13 30 50 75 توجيهنا للتعامل مع إدارة ادلدرسة بصورة طيبة 11
 8 15 31 51 70 توجيهنا للتعاون مع معلم ادلادة ادلقيم يف ادلدرسة ابستمرار 12

 
 
 
 

 دور وحدة الرتبية العملية بدقسم ادلناهج وطرق التدريس: ( يوضح 7جدول رقم )

 م
 درجة الوفرة

 2قيمة كا
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

 2قيمة كا
 ادلدقروءة

كبرية  النتيجة التفسري
 جداً 

 منخفضة متوسطة كبرية
منخفضة 
 جداً 

 كبرية دالة 9.488 4 40.857 17 12 47 52 47 1
 كبرية دالة 9.488 4 68.400 11 12 33 66 53 2

3 96 42 27 7 3 161.20
0 

كبرية  دالة 9.488 4
 جداً 

كبرية  دالة 9.488 4 88.971 6 15 32 45 77 4
 جداً 

 كبرية دالة 9.488 4 19.143 21 22 38 49 45 5
 كبرية دالة 9.488 4 23.600 17 22 45 43 48 6
 كبرية دالة 9.488 4 20.171 18 27 52 43 35 7
 كبرية دالة 9.488 4 81.486 4 18 28 67 58 8
 كبرية دالة 9.488 4 54.457 10 20 39 67 39 9
 متوسطة دالة 9.488 4 27.029 15 31 56 43 30 10

كبرية  دالة 9.488 4 89.086 7 13 30 50 75 11
 جداً 

كبرية  دالة 9.488 4 75.029 8 15 31 51 70 12
 جداً 
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" ادلقروءة من اجلداول 2احملسوبة أكرب من قيمة " كا"  2( أعاله أن قيمة "كا7دول رقم)يتضح من اجل
يف مجيع العبارات، شلا  9.488واليت تساوي  0.05وربت مستوى داللة  4اإلحصائية أمام درجة حرية 

وجاءت أعلى يوضح توافق آراء أفراد العينة حول دور وحدة الًتبية العملية بقسم ادلناىج وطرق التدريس. 
( على التوايل وتنص على) إبالغي 12،4،11،3العبارات من حيث درجة التوافر يف احملور األول العبارات)

ببدء التسجيل للًتبية العملية يف وقت مبكر، توجيهنا للتعامل مع إدارة ادلدرسة بصورة طيبة، إطالعي على 
ادلدرسة وجيهنا للتعامل مع معلم ادلادة ادلقيم يف أىداف الًتبية العملية قبل التوجو إىل مدارس التدريب، ت

 ن حصول ىذه العبارات على أعلى درجات توافر)كبرية جدا( إىل:ابستمرار(، ويعزو الباحثو 
حرص وحدة الًتبية العملية بقسم ادلناىج وطرق التدريس على تبليغ طالب الًتبية العملية يف  .1

 وقت مبكر إلكمال إجراءات التسجيل للمقرر.
طالب الًتبية العملية على التعاون وادلشاركة الفعالة مع إدارة ادلدرسة يف كافة األنشطة سواء   حث .2

 كانت الصفية أو الالصفية.
قبل ذىاب الطالب  سنوايً  تعقد وحدة الًتبية العملية بقسم ادلناىج وطرق التدريس لقاء تنويرايً  .3

لكلية ويوزع فيو كتيب للطالب فيو وتشرك فيو كل األقسام األكادديية اب ،إىل مدارس التدريب
أىداف الًتبية العملية وأمهيتها ومهام الطالب/ ادلعلم، ويتم تنوير الطالب عن واقع ادلدارس 
ومشاكلها وتوعيتهم من أجل الصرب لقضاء الفًتة أبحسن حال وااللتزام أبخالقيات مهنة 

 التدريس.
م ادلادة ادلقيم ومساع توجيهاتو وحضور توجو وحدة الًتبية العملية الطالب ابلتعاون مع معل .4

حصصو واالطالع على كيفية ربضري الدروس الكتساب اخلربة منو حىت يستفيدوا منو أقصى 
 فائدة.

( واليت نصت على) حل ادلشكالت اليت نواجهها دبدارس 10وجاءت أدىن عبارة يف ىذا احملور العبارة)
حصول العبارة على أدىن نسبة توافر  توسطة، ويعزو الباحثونرجة توافر مالتدريب" احتلت ادلرتبة األخرية بد

إىل: عدم دراية وحدة الًتبية العملية ببعض ادلشكالت اليت ربدث دبدارس التدريب، وعدم مناقشة الطالب 
ادلعلمني لتلك ادلشكالت مع وحدة الًتبية العملية بكل وضوح وشفافية، ألن بعض ادلشكالت متعلقة 

خرى بطالب الًتبية العملية لذا أحياان ال تتدخل وحدة الًتبية العملية يف ذلك من أجل أن إبدارة ادلدرسة وأ
مع نتائج دراسة كل من الشهويب احلالية الدراسة  نتيجة تتفق  ال زبلق مشكالت أخرى.
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. ويعزو الباحثون إىل م(2010م(، ودراسة خوالدة وامحيدة)2010، ودراسة السلخي)م(2016وارحيم)
 ت الًتبية العملية ابلوطن العريب متقاربة حىت عمليات تنفيذىا.أن مشكال

 اثنياً: دور ادلشرف األكادميي)الرتبوي(:
 ( دور ادلشرف األكادميي للرتبية العملية بكلية الرتبية جامعة اخلرطوم8جدول رقم )

 العبارات 
 درجة الوفرة

كبرية 
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة كبرية
 جداً 

 كادميي يعمل على:ادلشرف األ
 16 17 28 55 59 تقدًن توجيهات عامة قبل بدء الزايرات األكادديية 1
 6 18 29 58 64 احلث على االىتمام دبظهري وسلوكي يف مدرسة التدريب 2
 7 11 54 49 54 إرشادي إىل كيفية مواجهة ادلواقف الصعبة أثناء التدريس 3
 13 14 40 59 49 تعزيز التواصل بيين  وبينو 4
 15 18 39 48 55 احلكم على مستواي من خالل زايرة واحدة أو زايرتني 5
 65 38 34 24 14 عدم ادلواظبة لزايريت خالل فًتة التدريب ادليداين 6
 57 37 43 22 16 قلة االجتماع بنا عقب الزايرة 7
 73 37 40 17 8 عدم تقبل آرائنا ومالحظاتنا 8
 63 48 41 13 10 كبريةقلة االستفادة منو بصورة   9

 54 41 42 20 18 ضعف التغذية الراجعة التطورية أثناء التدريب ادليداين 10
دور ادلشرف لادلدقروءة والتفسري والنتيجة ابلنسبة  2احملسوبة و كا 2( يوضح قيمة كا9جدول رقم )
 األكادميي:

 م
 درجة الوفرة

 2قيمة كا
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

 2قيمة كا
كبرية  النتيجة لتفسريا ادلدقروءة

 جداً 
منخفضة  منخفضة متوسطة كبرية

 جداً 
 كبرية جداً  دالة 9.488 4 48.857 16 17 28 55 59 1
 كبرية جداً  دالة 9.488 4 72.457 6 18 29 58 64 2
 كبرية جداً  دالة 9.488 4 65.086 7 11 54 49 54 3
 كبرية دالة 9.488 4 49.200 13 14 40 59 49 4
 كبرية جداً  دالة 9.488 4 36.400 15 18 39 48 55 5
منخفضة  دالة 9.488 4 42.057 65 38 34 24 14 6
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 جداً 

منخفضة  دالة 9.488 4 30.914 57 37 43 22 16 7
 جداً 

منخفضة  دالة 9.488 4 72.171 73 37 40 17 8 8
 جداً 

منخفضة  دالة 9.488 4 59.943 63 48 41 13 10 9
 جداً 

منخفضة  دالة 9.488 4 27.429 54 41 42 20 18 10
 جداً 

" ادلقروءة من اجلداول 2احملسوبة أكرب من قيمة " كا"  2( أعاله أن قيمة "كا9يتضح من اجلدول رقم)
يف مجيع العبارات، شلا  9.488واليت تساوي  0.05وربت مستوى داللة  4اإلحصائية أمام درجة حرية 

ور ادلشرف األكادديي. وجاءت أعلى العبارات من حيث درجة التوافر يف يوضح توافق آراء أفراد العينة عن د
احلث على االىتمام دبظهري وسلوكي يف مدرسة ( على التوايل وتنص على)5،1،3،2احملور الثاين العبارات)

 تقدًن توجيهات عامة قبل بدء الزايراتالتدريب، إرشادي إىل كيفية مواجهة ادلواقف الصعبة أثناء التدريس، 
ن حصول ىذه العبارات واحدة أو زايرتني(، ويعزو الباحثو األكادديية، احلكم على مستواي من خالل زايرة 

 على أعلى درجات توافر)كبرية جداً( إىل قيام ادلشرف األكادديي بدوره الوظيفي من خالل:
 معلمي الغد.حث طالب الًتبية العملية على االىتمام ابدلظهر العام والسلوك اإلجيايب ابعتبارىم  .1
مد طالب الًتبية العملية أبساليب متعددة ومتنوعة للتعامل مع السلوكيات غري اجملببة اليت تظهر  .2

 من طالب ادلدارس.
يعقد كل مشرف أكادديي لقاء أويل مع طالبو يطلعهم على توجيهات عامة قبل بدء الزايرات  .3

 األكادديية.
بية العملية بقسم ادلناىج وطرق التدريس ثالث الزايرات األكادديية ادلقررة من قبل وحدة الًت  .4

زايرات) الزايرة األوىل والثانية توجيهية، والزايرة الثالثة تقوديية( ولكن نسبة لبعد بعض مدارس 
 التدريب أحياان يكتفي ادلشرفني بزايرتني للطالب ادلتدرب.

تنص على)عدم ادلواظبة لزايريت  ( على التوايل اليت10،9،8،7،6وجاءت أدىن عبارات ىذا احملور العبارات)
خالل فًتة التدريب ادليداين، قلة االجتماع بنا عقب الزايرة، عدم تقبل آرائنا ومالحظتنا، قلة االستفادة منو 
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ن حصول ىذه العبارات التدريب ادليداين(، ويعزو الباحثو بصورة كبرية، ضعف التغذية الراجعة التطويرية أثناء 
 منخفضة جدا( إىل: ) لى أدىن درجات توافرع

مواظبة ادلشرفني األكاددييني لزايرة طالب الًتبية العملية بصورة مستمرة أثناء فًتة التدريب ادليداين  .1
 إكمال ثالثة زايرات أكادديية لكل طالب متدرب.

 عقب كل زايرة أكادديية جيتمع ادلشرف مع طالبة من أجل ابداء ادلالحظات ومناقشتها. .2
وطالب الًتبية العملية عالقة طيبة يتقبل فيها ادلشرف  آراء ومالحظات العالقة بني ادلشرف  .3

 طالبو من أجل اإلرتقاء بعملية التدريس وربسينها.
يتم توزيع طالب الًتبية العملية على ادلشرفني األكاددييني ذوي اخلربة الطويلة يف رلال التدريس من  .4

اجعة اليت تطور أداء الطالب أثناء التدريب أجل االستفادة منهم بصورة كبرية وتقدًن التغذية الر 
، يتضح أن م2013تتفق نتيجة ىذا احملور مع نتيجة دراسة كل من الغيشان والعبادي) ادليداين.

 سة،راالد داةأ على استجاابهتم خالل من سةاالدر  د رلتمعأفرا عنو عرب وكما ادلشرف األكادديي
 انتهاء بعد ادلعلم الطالب مع يتعلق ابجتماعو فيما صةوخبا عالية، بدرجة منو ادلطلوبة يقوم ابدلهام

 العدد التحضري، وحضور دفاتر على ادلستمر واالطالع التدريسي دائوأيف  دلناقشتو احلصة
 وتقبل الطالب يرأل موااحًت  وكذلك االنضباط ابلداوام، على كيدهوأت احلصص، من ادلناسب
 .ادلهنية ادلعلم الطالب تراقد تنمية إىل ضافةابإل نظره الصائبة وجهات

 اثلثاً: دور إدارة مدرسة التدريب
( دور إدارة مدرسة التدريب ادلوزعة عليهم طالب الرتبية العملية كلية الرتبية جامعة 10جدول رقم )

 اخلرطوم

 العبارات 
 درجة الوفرة

 منخفضة متوسطة كبرية كبرية جداً 
منخفضة 

 جداً 
 ادارة مدرسة التدريب تعمل على:

 7 11 30 40 87 الًتحيب بقدومي وتتعاون معي 1
 6 9 29 46 85 مساعديت على ادلشاىدة قبل التطبيق 2
 3 7 24 52 89 احلرص على  انضباطي يف احلضور واالنصراف 3
 22 30 46 38 39 تعرفين فيو ابدلدرسة وبيئتها وطالهبا عقد اجتماع 4
 8 19 44 39 65 اشراكي يف مجيع أنشطتها 5
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 24 23 38 34 56 رض تدريسي لصفوف معينة فقطف 6
 23 25 42 31 54 توفري األدوات والوسائل التعليمية اليت احتاجها  7
 9 16 26 44 80 توفري الكتاب ادلدرسي 8
 30 26 49 32 38 تكليفي ابلقيام أبعمال خارج إطار مهامي 9

 8 10 27 52 78 زبصيص عدد من احلصص كجدول دراسي يل 10
 25 19 43 33 55 توفري مكان سلصص للراحة بني احلصص  11
 18 16 40 46 55 تعاملي نفس تعامل األستاذ ادلقيم ابدلدرسة 12

ادلدقروءة والتفسري والنتيجة ابلنسبة لدور إدارة  2احملسوبة و كا 2( يوضح قيمة كا11جدول رقم )
 مدرسة التدريب :

 م
 درجة الوفرة

 2قيمة كا
 احملسوبة

درجة 
 يةاحلر 

 2قيمة كا
كبرية  النتيجة التفسري ادلدقروءة

 جداً 
منخفضة  منخفضة متوسطة كبرية

 جداً 
 كبرية جداً  دالة 9.488 4 117.543 7 11 30 40 87 1

 كبرية جداً  دالة 9.488 4 119.257 6 9 29 46 85 2

 كبرية جداً  دالة 9.488 4 146.686 3 7 24 52 89 3

4 39 38 46 30 22 9.714 4 9.488 
توجد  ال غري دالة

 فروق

 كبرية جداً  دالة 9.488 4 56.629 8 19 44 39 65 5

 كبرية جداً  دالة 9.488 4 20.457 24 23 38 34 56 6

 كبرية جداً  دالة 9.488 4 19.143 23 25 42 31 54 7

 كبرية جداً  دالة 9.488 4 92.114 9 16 26 44 80 8

9 38 32 49 26 30 9.143 4 9.488 
التوجد  غري دالة

 فروق

 كبرية جداً  دالة 9.488 4 101.600 8 10 27 52 78 10

 كبرية جداً  دالة 9.488 4 23.543 25 19 43 33 55 11

 كبرية جداً  دالة 9.488 4 34.171 18 16 40 46 55 12
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اجلداول  " ادلقروءة من2احملسوبة أكرب من قيمة " كا"  2( أعاله أن قيمة "كا11يتضح من اجلدول رقم)
يف مجيع العبارات.  9.488واليت تساوي  0.05وربت مستوى داللة  4اإلحصائية أمام درجة حرية 

( 7،6،11،12،5،8،10،1،2،3وجاءت معظم عبارات احملور الثالث بدرجات توافر كبرية جداً، ىي)
دلشاىدة قبل على التوايل اليت تنص على)احلرص على  انضباطي يف احلضور واالنصراف، مساعديت على ا

زبصيص عدد من احلصص كجدول دراسي يل، توفري الكتاب  التطبيق، الًتحيب بقدومي وتتعاون معي،
تعاملي نفس تعامل األستاذ ادلقيم ابدلدرسة، توفري مكان سلصص  اشراكي يف مجيع أنشطتها، ادلدرسي،

مية اليت احتاجها(، التعلي فرض تدريسي لصفوف معينة فقط، توفري األدوات والوسائل للراحة بني احلصص،
 ن حصول ىذه العبارات على أعلى درجات توافر)كبرية جداً( إىل:ويعزو الباحثو 

يوجد دفًت  و  ،معظم مدارس التدريب هتتم ابنضباط األساتذة يف احلضور واالنصراف يف البوابة .1
 كبري يسجل فيو كل أستاذ زمن حضوره إىل ادلدرسة وانصرافو.

 مشاىدة يدخل مع معلم نية العملية إىل مدارس التدريب يقضي أسبوععند وصول طالب الًتبي .2
ادلادة ادلقيم وحيضر معو مث بعد ذلك يبدأ مرحلة التدريس الفعلي حبضور معلم ادلادة ادلقيم دبدرسة 

 التدريب.
معظم مدارس التدريب ترحب بقدوم طالب الًتبية العملية كلية الًتبية جامعة اخلرطوم ألهنم  .3

 باء معلمي ادلواد وكذلك مساعدة إدارة ادلدرسة يف كثري من ادلهام.خيففون أع
)عقد اجتماع تعرفين فيو  ( من عبارات احملور الثالث ال توجد فروق فيهما نصتا على9،4) نأما العبارات

ن عدم وجود فروق يف ل خارج إطار مهامي( ويعزو الباحثو ابدلدرسة وبيئتها وطالهبا، تكليفي ابلقيام أبعما
 لعبارتني إىل:ا

معظم مدارس التدريب قد ال تعقد اجتماعات تعرف فيها طالب الًتبية العملية ابدلدرسة وبيئتها  .1
 وطالهبا وأساتذهتا.

 بعض مدارس التدريب تكلف طالب الًتبية العملية للقيام أبعمال خارج إطار مهام التدريس. .2
 رابعاً: دور البيئة ادلدرسية يف مدرسة التدريب:
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 ( دور البيئة ادلدرسية يف مدرسة التدريب12رقم )جدول 
 درجة الوفرة العبارات 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة كبرية كبرية جداً 
 تتميز البيئة ادلدرسية يف مدرسة التدريب بــ:

 15 22 35 38 65 ازدحام الصفوف ابلطالب 1
 20 25 56 33 41 االجالس ادلريح للطالب  2
 29 40 40 30 36 سائل التعليمية اليت احتاجهاتوفري  كل الو  3
 22 31 56 28 38 وجود طالب حيافظون على جودهتا   4
 21 32 34 42 46 توفري مكاتب تكفي ألساتذة ادلدرسة 5
 20 17 55 43 40 وجود طالب منضبطون أثناء احلصة 6
 21 36 72 23 23 كلفهم هباأام الطالب بتنفيذ الواجبات اليت ضعف التز  7
 11 24 52 44 44 وجود ساحات مناسبة دلمارسة األنشطة الالصفية 8
 14 21 36 56 48 وجود لوائح ونظم واضحة ابلنسبة للطالب 9

 5 17 42 59 52 توفر عالقات إنسانية جيدة 10
 12 25 51 41 46 وجود عالقات طيبة بني رلتمع مدرسيت واجملتمع احمليط 11

لبيئة ادلدقروءة والتفسري والنتيجة ابلنسبة لدور ا 2احملسوبة و كا 2( يوضح قيمة كا13جدول رقم )
 ادلدرسية يف مدرسة التدريب

 م
 درجة الوفرة

 2قيمة كا
 حملسوبةا

درجة 
 احلرية

 2قيمة كا
كبرية  النتيجة التفسري ادلدقروءة

 جداً 
منخفضة  منخفضة متوسطة كبرية

 جداً 
 كبرية جداً  دالة 9.488 4 42.229 15 22 35 38 65 1
 كبرية جداً  دالة 9.488 4 23.029 20 25 56 33 41 2

توجد  ال غري دالة 9.488 4 3.200 29 40 40 30 36 3
 فروق

 متوسطة دالة 9.488 4 19.543 22 31 56 28 38 4
 كبرية جداً  دالة 9.488 4 10.743 21 32 34 42 46 5
 متوسطة دالة 9.488 4 29.657 20 17 55 43 40 6
 متوسطة دالة 9.488 4 52.971 21 36 72 23 23 7
 متوسطة دالة 9.488 4 32.800 11 24 52 44 44 8
 كبرية دالة 9.488 4 35.657 14 21 36 56 48 9
 كبرية دالة 9.488 4 61.086 5 17 42 59 52 10

 متوسطة دالة 9.488 4 29.771 12 25 51 41 46 11
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" ادلقروءة من اجلداول 2احملسوبة أكرب من قيمة " كا"  2قيمة "كا( أعاله أن 13يتضح من اجلدول رقم)
يف مجيع العبارات. شلا  9.488واليت تساوي  0.05وربت مستوى داللة  4اإلحصائية أمام درجة حرية 

يوضح توافق آراء أفراد العينة حول البيئة ادلدرسية يف مدارس التدريب. وجاءت أعلى العبارات من حيث 
على) ازدحام الصفوف ابلطالب،  ( على التوايل وتنص5،2،1يف احملور الرابع العبارات) درجة التوافر

ن على حصول ىذه ألساتذة ادلدرسة(، ويعزو الباحثو  جالس ادلريح للطالب، توفري مكاتب تكفياإل
 العبارات على أعلى درجات توافر)كبرية جداً( إىل:

رس احلكومية بوالية اخلرطوم ووقوع بعض توزيع الطالب جغرافيا حسب ادلنطقة، وقلة ادلدا .1
ادلدارس يف مناطق هبا أعداد كبرية من السكان، وكذلك تدين نسبة قبول الطالب يف ىذه 

كل ذلك يؤدي إىل وجود أعداد كبرية من الطالب ابلفصول الدراسية شلل خيلق نوعاً من   ؛ادلدارس
 االزدحام وىذا يعيق العملية التعليمية والًتبوية ككل.

ثري من مدارس التدريب توفر مكاتب خاصة بطالب الًتبية العملية منذ وصوذلم إىل ادلدرسة، ك .2
 ا مهم جداً من أجل تناول اخلربات مع بعضهم البعض.نوى

ضعف ( على التوايل وىي)11،8،6،4،7وجاءت أدىن عبارات ىذا احملور بدرجة توافر متوسطة العبارات)
كلفهم هبا، وجود طالب حيافظون على جودهتا، وجود طالب أ ام الطالب بتنفيذ الواجبات اليتالتز 

 أثناء احلصة، وجود ساحات مناسبة دلمارسة األنشطة الالصفية، وجود عالقات طيبة بني رلتمع نيمنضبط
 مدرسيت واجملتمع احمليط(

 خامساً: ادلشكالت اليت تواجه الطالب يف مدارس التدريب:
 الطالب يف مدارس التدريب ( ادلشكالت اليت تواجه14جدول رقم )

 العبارات م
 درجة الوفرة

كبرية 
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة كبرية جداً 

 ادلشكالت اليت تواجه الطالب يف مدارس التدريب  تتمثل يف:
 16 22 49 38 50 وجود عدد كبري من الطالب ادلتدربني ابدلدرسة الواحدة 1
 28 41 55 37 14 فيةعدد احلصص ادلتوفرة ابدلدرسة غري كا 2
 25 25 65 25 35 بعد مدرسة التدريب من سكن الطالب ادلتدربني 3
 47 31 35 28 34 الًتحيل دلدارس التدريب غري كايف 4
 26 29 54 36 30 سوء تعامل بعض مدارء ادلدارس مع الطالب ادلتدربني 5
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 16 15 55 46 43 قلة االمكانيات ادلادية يف كثري من مدارس التدريب 6
 26 18 68 40 23 االشراف الفين ال يغطي كافة ادلتدربني يف مدارس التدريب 7
 12 32 65 39 27 إشراف ادلشرف األكادديي على عدد كبري من الطالب 8
 31 31 52 35 26 عدم التزام بعض الطالب ادلتدربني ابلذىاب إىل ادلدرسة يومياً  9

درسة التدريب مع ضعف تعاون بعض ادلعلمني ادلقيمني دب 10
 الطالب ادلتدربني

27 33 51 36 28 

 

ادلدقروءة والتفسري والنتيجة ابلنسبة ادلشكالت اليت  2احملسوبة و كا 2( يوضح قيمة كا15جدول رقم )
 تواجه الطالب يف مدارس التدريب

 م
 درجة الوفرة

 2قيمة كا
 2قيمة كا درجة احلرية احملسوبة

ة كبري  النتيجة التفسري ادلقروءة
 منخفضة متوسطة كبرية جداً 

منخفضة 
 جداً 

 كبرية جداً  دالة 9.488 4 27.429 16 22 49 38 50 1
 متوسطة دالة 9.488 4 26.571 28 41 55 37 14 2
 متوسطة دالة 9.488 4 34.286 25 25 65 25 35 3
 توجد فروق ال غري دالة 9.488 4 6.000 47 31 35 28 34 4
 متوسطة دالة 9.488 4 14.400 26 29 54 36 30 5
 متوسطة دالة 9.488 4 38.457 16 15 55 46 43 6
 متوسطة دالة 9.488 4 46.514 26 18 68 40 23 7
 متوسطة دالة 9.488 4 43.371 12 32 65 39 27 8
 متوسطة دالة 9.488 4 11.486 31 31 52 35 26 9

 متوسطة دالة 9.488 4 10.686 28 36 51 33 27 10

" ادلقروءة من اجلداول 2احملسوبة أكرب من قيمة " كا"  2( أعاله أن قيمة "كا15ح من اجلدول رقم)يتض
يف مجيع العبارات. شلا  9.488واليت تساوي  0.05وربت مستوى داللة  4اإلحصائية أمام درجة حرية 

 دلشكالت اليت تواجو الطالب يف مدارس التدريب.ايوضح توافق آراء أفراد العينة حول 
( وتنص على: وجود عدد  1وجاءت أعلى العبارات من حيث درجة التوافر يف احملور اخلامس العبارة رقم)

ن ىذا السبب إىل أن معظم كليات الًتبية يف ابدلدرسة الواحدة، ويعزو الباحثو  كبري من الطالب ادلتدربني
زامن لذا تزدحم ادلدارس بطالب والية اخلرطوم توزع طالب الًتبية العملية على مدارس التدريب يف وقت مت

 الًتبية العملية شلا يعيق تدريبهم على ادلستوى ادلطلوب، ويربك مرحلة الًتبية العملية يف فًتة التدريب ادليداين.
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م(، ودراسة 2016، ودراسة حبايب)م(2016تتفق ىذه النتيجة مع دراسة الشهويب وارحيم)
 م(.2010السلخي)

( يف رحديد ادلشكالت اليت تواجه 0.05حصائية عند ادلستوى). هل توجد فروق ذات داللة إ2
الطالب/ ادلتدربني يف كلية الرتبية جامعة اخلرطوم يف أثناء تطبيق الرتبية العملية تعزى إىل جنس 

 الطالب/ ادلتدرب؟
وقد نتج عن ىذا ( ت لعينتني مستقلتنيختبار)ن ااستخدم الباحثو  إلجابة عن السؤال الثاين للدراسة،ل
 لتطبيق اجلدول التايل.ا

( يوضح نتيجة إختبار )ت( دلعرفة الفروق ذات الداللة االحصائية عند مستوى داللة 16جدول رقم )
بيق يف رحديد ادلشكالت اليت تواجه الطالب/ادلتدربني يف كلية الرتبية جامعة اخلرطوم يف أثتاء تط 0.05

  الطالب / ادلتدرب: الرتبية العملية تعزى اىل جنس
 ادلتوسط العدد النوع وراحمل

االضلراف 
 قيمة "ت" ادلعياري

درجة 
 احلرية

القيمة 
 االستنتاج االحتمالية

 الوحدة
 10.03621 31.3684 38 ذكر

توجد فروق لصاحل  005. 173 2.842
 9.11698 26.5109 137 أنثى الذكور

 ادلشرف
 4.81374 30.2632 38 ذكر

 5.66871 29.6204 137 أنثى التوجد فروق 525. 173 638.

 ادلدرسة ادارة
 7.69257 29.5000 38 ذكر

 التوجد فروق 060. 173 1.891
 6.85326 27.0584 137 أنثى

 ادلدرسة بيئة
 7.51405 30.8421 38 ذكر

 6.90967 28.3066 137 أنثى التوجد فروق 051. 173 1.963

 التوجد فروق 830. 173 216. 6.61500 29.1579 38 ذكر ادلشكالت
 7.03778 28.8832 137 أنثى

 ككل االستبانة
 22.61328 151.1316 38 ذكر

توجد فروق لصاحل  008. 173 2.682
 21.66188 140.3796 137 أنثى الذكور

يالحظ من نتائج اجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني آراء الطالب حول ) دور 
الف حول )الوحدة واالستبانة  ختاادلدرسة، ادلشكالت( بينما يوجد  الكادديي، إدارة ادلدرسة، بيئةادلشرف ا

ككل(، ىذا يؤكد أن وحدة الًتبية العملية بقسم ادلناىج وطرق التدريس بكلية الًتبية جامعة اخلرطوم تقوم 
 بدورىا على شكل جيد يف توزيع الطالب والزايرات ادليدانية.
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( يف رحديد ادلشكالت اليت تواجه 0.05روق ذات داللة إحصائية عند ادلستوى). هل توجد ف3
 الطالب/ ادلتدربني يف كلية الرتبية جامعة اخلرطوم يف أثناء تطبيق الرتبية العملية تعزى إىل التخصص؟

ذا ربليل التباين اآلحادي وقد نتج عن ى لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة، استخدم الباحثون اختبار
 التطبيق اجلدول التايل.

( يوضح نتيجة إختبار رحليل التباين األحادي  دلعرفة الفروق ذات الداللة االحصائية 17جدول رقم )
يف رحديد ادلشكالت اليت تواجه الطالب/ادلتدربني يف كلية الرتبية جامعة  0.05عند مستوى داللة 

 تخصص:اخلرطوم يف أثتاء تطبيق الرتبية العملية تعزى اىل ال
 درجات ادلربعات رلموع مصدر التباين احملاور

 احلرية
نسبة  قيمة ادلربعات متوسط

 "ف"
 القيمة

 االحتمالية
 االستنتاج

 الوحدة
 160.275 9 1442.478 اجملموعات بني

 86.609 165 14290.516 اجملموعات داخل التوجد فروق 063. 1.851
  174 15732.994 الكلي

 ادلشرف
 44.625 9 401.624 جملموعاتا بني

 29.323 165 4838.296 اجملموعات داخل التوجد فروق 144. 1.522
  174 5239.920 الكلي

 ادلدرسة إدارة
 71.080 9 639.719 اجملموعات بني

 49.180 165 8114.658 اجملموعات داخل التوجد فروق 173. 1.445
  174 8754.377 الكلي

 درسةادل بيئة
 37.797 9 340.169 اجملموعات بني

 51.111 165 8433.259 اجملموعات داخل التوجد فروق 672. 740.
  174 8773.429 الكلي

 ادلشكالت
 92.955 9 836.594 اجملموعات بني

 45.581 165 7520.835 اجملموعات داخل توجد فروق 038. 2.039
  174 8357.429 الكلي

 تبانةاالس
 ككل

 208.512 9 1876.604 اجملموعات بني
 510.904 165 84299.110 اجملموعات داخل التوجد فروق 929. 408.

  174 86175.714 الكلي

يالحظ من اجلدول أعاله أن قيمة "ف" احملسوبة أقل من قيمة "ف" ادلقروءة من اجلداول اإلحصائية أمام 
شلا يبني ذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  1.93ساوي ( واليت ت165،  9درجيت حرية )

، ادلدرسة، ادلشكالت مدرسة التدريب، بيئة آراء الطالب حول زلاور اإلستبانة )ادلشرف األكادديي، إدارة
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واإلستبانة ككل( تعزى للتخصص وىذا شلا يؤكد مدى توافق آراء الطالب، بينما يالحظ من اجلدول أيضا 
دالة إحصائياً حول ادلشكالت اليت تواجو الطالب ادلتدربني، وىذا شلا يؤكد مدى إختالف آراء  وجود فروق

دانه يوضح ىذا ا( 18التدريب. واجلدول رقم)  أفراد العينة من الطالب حول ادلشكالت يف مدارس
  -اإلختالف:
 Multiple Comparisons :ادلتعددة  ( يوضح ادلدقارانت18جدول رقم )

 شكالتادل التخصص
1 2 

  24.3077 الًتبوي النفس علم
 26.7333 26.7333 كيمياء

 28.5000 28.5000 أحياء
 28.6250 28.6250 اصلليزية لغة

 29.0000 29.0000 رايضيات
 29.0000 29.0000 عربية لغة

 29.7500 29.7500 فيزايء
 31.1818  الفرنسية اللغة

 31.9375  جغرافيا
 32.5000  اتريخ

الًتبوي، كيمياء، األحياء ،  النفس بني التخصصات )علم معنوىً  اً ختالفا ىناك أعاله أن اجلدول من حيتض
اللغة اإلصلليزية ،الرايضيات ،اللغة العربية، الفيزايء(، والتخصصات)اللغة الفرنسية ،اجلغرافية والتاريخ( حول 

الفرنسية، اجلغرافيا  بني التخصصات اللغة فاختالادلشكالت اليت تواجو الطالب ادلتدربني، بينما ال يوجد 
 والتاريخ.
( يف رحديد ادلشكالت اليت تواجه 0.05. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ادلستوى)4

 الطالب/ ادلتدربني يف كلية الرتبية جامعة اخلرطوم يف أثناء تطبيق الرتبية العملية تعزى إىل نوع ادلدرسة؟
ختبار)ت لعينتني مستقلتني( وقد نتج عن ىذا ن اع للدراسة، استخدم الباحثو لإلجابة عن السؤال الراب

 التطبيق اجلدول التايل.
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ختبار )ت( دلعرفة الفروق ذات الداللة االحصائية عند مستوى داللة ا( يوضح نتيجة 19جدول رقم )
اء تطبيق نرطوم يف أثلية الرتبية جامعة اخليف رحديد ادلشكالت اليت تواجه الطالب/ادلتدربني يف ك 0.05

 الرتبية العملية تعزى اىل نوع ادلدرسة:
درجة  قيمة "ت" االضلراف ادلعياري ادلتوسط العدد ادلدرسة نوع احملاور

 احلرية
القيمة 

 االحتمالية
 االستنتاج

 الوحدة
 9.72487 27.8889 153 حكومية

 7.65560 25.3182 22 خاصة التوجد فروق 237. 173 1.187

 توجد فروق 018. 173 2.388 5.34062 30.1307 153 حكومية رفادلش
 5.92522 27.1818 22 خاصة

 ادلدرسة ادارة
 6.96746 27.8366 153 حكومية

 التوجد فروق 224. 173 1.222
 7.86975 25.8636 22 خاصة

 ادلدرسة بيئة
 7.12360 29.0654 153 حكومية

 6.92586 27.4091 22 صةخا التوجد فروق 308. 173 1.023

 التوجد فروق 446. 173 764. 6.96670 28.7908 153 حكومية ادلشكالت
 6.73300 30.0000 22 خاصة

 ككل االستبانة
 22.16466 143.7124 153 حكومية

 التوجد فروق 118. 173 1.571
 22.13580 135.7727 22 خاصة

جود فروق ذات داللة احصائية بني آراء الطالب حول)الوحدة، يالحظ من نتائج اجلدول أعاله عدم و 
إدارة ادلدرسة، بيئة ادلدرسة، ادلشكالت واالستبانة ككل( تعزى لنوع ادلدرسة، بينما يوجد إختالف حول 
دور ادلشرف األكادديي لصاحل طالب ادلدارس احلكومية ويعزو الباحثون ذلك إىل أن معظم ادلدارس 

توزيع طالب الًتبية العملية فيها مهيأ ابلشكل ادلطلوب وتوفر أفضل األجواء الًتبوية احلكومية اليت يتم 
 ادلناسبة للطالب ادلتدرب. 

تتفق نتائج ىذه الدراسة يف كل احملاور مع نتائج الدراسات السابقة، ىذا يعين أن عمليات تنفيذ الًتبية 
 وكذلك مشكالت الًتبية العملية. العملية يف الوطن العريب تكاد تكون متقاربة إىل حد كبري

 التوصيات: 
يتضح من خالل عرض نتائج الدراسة ومناقشتها أن برانمج الًتبية العملية بكلية الًتبية جامعة اخلرطوم، 
وعلى الرغم من اجلهود ادلبذولة بضرورة تطبيقو بشكل مناسب، وتوظيفو من أجل إكساب الطالب ادلتدرب 
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بناًء على النتائج اليت مت التوصل إليها و  حباجة إىل مزيد من التطوير والتحديث،الكفاايت الالزمة، غري أنو 
     ديكن اخلروج ابلتوصيات التالية:

إعادة النظر يف اختيار مدارس التدريب، حبيث تكون مناسبة ألىداف برانمج الًتبية العملية  .1
 وأغراضو ومهامو.

على  ادلدارس مدراء يكون أن الضروري من وأنو العملية، الًتبية بربانمج ادلدارس إدارات توعية .2
 .الربانمج إلصلاح كبري دورىم وأن أمهيتها، دبدى كامل يقني

التنسيق التام بني كليات الًتبية بوالية اخلرطوم يف نزول طالب الًتبية العملية بقدر اإلمكان  .3
تعاونة ليقوموا حىت يتدربوا ابلشكل ادلطلوب، مع ربفيز مديري مدارس التدريب ادلابلتدرج 

 ابألدوار وادلهام ادلطلوبة منهم على الوجو األكمل.
 تفعيل دور ادلعلم ادلقيم ادلتعاون يف متابعة طالب الًتبية العملية من أجل أن يستفيدوا من خرباتو. .4
 الصعوابت لتذليل على وحدة الًتبية العملية بقسم ادلناىج وطرق التدريس بذل مزيد من اجلهود .5

 .العملية للًتبية شلارستهم ن أثناءو الطالب ادلتدرب يواجهها اليت
 العملية. للًتبية شلارستهم أثناء العملية الًتبية لطالب مدرسية كتب توفري ضرورة .6
 .احلديثة التعليمية والوسائل ابألدوات ادلدارس كل تزويد على العمل ضرورة .7
 .جيابيةاإل اجلوانب ودعم ادلعلم للطالب النفسي ابجلانب االىتمام ضرورة .8

 ادلدقرتحات: 
يقًتح الباحثون إجراء ادلزيد من الدراسات ادلستقبلية حول برانمج الًتبية العملية وسبل التغلب على 

 ادلشكالت اليت تواجهها. 
  :راجع ادل

ورقة عمل مدقدمة لليوم الدراسي م(. مشكالت الًتبية العملية لدى الطلبة ادلتدربني 2009حرب، سعيد )
، بعنوان التدريب ادليداين بني أداء الطالب ادلعلم وتوجيهات اجلامعة اإلسالمية -ة الرتبيةادلنعدقد يف كلي

 ادلشرف الًتبوي واإلدارة ادلدرسية.
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