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 )التداريب( تقويم وحدة التربية العملية
 الجزائر(  -بالمدرسة العليا لألساتذة )القبة 

 الجزائر(  -)القبة  المدرسة العليا لألساتذة، عبد الوهاب عبدالقادر
 :ملخص

-لألساتذة )القبةتسعى  الدراسة الحالية إلى تقويم وحدة التربية العملية )التداريب( بالمدرسة العليا           
طالب؛ حيث أظهرت النتائج أن هذه  280الجزائر(، وقد بنى الباحث أداة تم تطبيقها على عينة تتكون من

الوحدة التربوية التطبيقية تتم بطريقة ارتجالية، وال تخضع إلى برامج محددة، وال تتماشى فعالياتها وأنشطتها 
ة العالمية من نتائج، وما تدعو إليه من مبادئ ونظريات مع العصر، وال مع ما توصلت إليه البحوث العلمي

األستاذ في هذا الشأن، واإلشراف فيها يكاد -تربوية في هذا المجال، فهي تفتقد ـ ابتداًء ـ دليل الطالب
يكون منعدما، كما أنها تحتاج إلى التنظيم والتخطيط في إدارتها وتسييرها، كما توصلت النتائج أن نسبة 

حصة تطبيقية خالل السنة كلها )ما بين تدريب   21 د العينة عبروا عن أنههم لم يتلقوا أكثر منمن أفرا 68%
عناصر بسبب قلة األساتذة  5مغلق وتدريب مفتوح(، موزعة على أفراد الفوج الذي قد يتألف أحيانا من 

م، بل منهم من عبر عن المؤطرين في الثانويات. كما عبر أفراد العينة عن عدم دقة وموضوعية عملية التقوي
عدم خضوعها إلى معايير ثابتة ودقيقة. لذا فإن نتائج البحث دلت على أن هذه الوحدة قد سادتها مشاكل 
حدت من فاعليتها، وقللت من جدواها، وفوتت الفرصة على الطلبة في اكتساب كفاءات تدريسية، ومهارات 

  تعليمية ذات ارتباط بمتطلبات مهنتهم مستقبال.-تروية

 :مقدمة ـ 1  
عس التعليف ظا رة  امة وأساسية ا جمياة ا يسانب وفاي تنمية وتلوير  خصيتهب م  

لوحل ال ا السافالتعليف  و عملية تييا وتعسي جميب ارتواطه مميع متا ر النرا  والسلوحل ا يسال.
ارتيااص ساص يتيحلة  ارسة يرا ب علل أق دسا  ذا التعسيل أوالتييا يتيحلة بعض العوامل أو 

وما يتعلمه ا يسان مررو   (ب1983الررقاويب )أيورالت ثا ارؤق  علل السلوحل االنضج م   
 ء اثنس مها بعاملس

  .تكوينه الوراثي أوال:   
 .متتضياص الوي ة الأ يعيي في ا :ثانيا   

ف او يارا  افاقبيتمياز بارروياة والتو اا  األلار  دون ساائر الكائنااص اعياةا ا يساان  أي و او
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 إق أن ارس  الذي تتركل فيه  ذه اجصائص يتوقاف بعض السماص النجنسيةب واجصائص العتليةب

وماا  ارعااروف أن أو  ماا  ياااد   ب د.ص(بأمحااس زاااي  اااح)(  أو ارمارسااة )  علاال الوي ااة والتااسريب
)  أو "ارمارساة" ( Law of    Exerciseب مهية التسريبب أو ما ا لل  عليه بتايون"اقساتخسايف" ) 

Law of Repetitionويرااا  ااذا ب (1929 1898ثوريااساي .)  (  ااو العاااو الساالواي األمريكااي
س اوقاا ب(1981بوتضااعف بايتلاااع التااسريب )فااالر عاقاال التااايون إىل أن الااروابط تتااو  بالتااسريبب

أن  عااس  ثوريااساي  ماا   ااذا التااايون ا غااوء سلساالة منتماااة ماا  التحلاااربب وايت اال ماا  سلاا  إىل
ة  ارساة يتاائج اه بتيمااوإ اا يكتساب التاسريب قيمتا التسريب وجمسه غا اااف إط قااا عاسوا الاتعليفب

بال  األمار الاذي يرتتاب عناه أن جمارد تكارار اعراااص ق ياؤدي إىل عملياة الاتعليفب؛  ذا التسريب وخثاره
قرتيااا ب أو جمالاااة أق و ااو الرااعور با جيااب أن ينااتج عاا   ااذه ارمارسااة مااا يتااوي اقرتوااا  العصاامب

 .(1967ب)رمزية اليريب ؛ا  واع

ويرجاع بعااض العلمااء عمليااة الاتعليف اجليااس إىل مااس  رباط ارعااارف النترياة بااالتلويق العملااي 
أو اجربة ارتعلمة دتاا  إىل إيضاا  علماي يتاري ما  ج اةب وما   أن التايون ارستوعبب »كا سل ء 

)جربائياال «تضااي ماا  ارااتعليف اماات حل م اااراص معينااة وتلويتااه  ااذا يت ج ااة ألاار  إىل تلويااق عملاايب
امااااا أن التلوياااق العملااااي للمعااااارف النترياااة الااااأ يكتسااااو ا اراااتعليف تكااااون جمااااافزا  (ب1983 ببراااارة

ن ربط ارعاارف النترياة باالتلويق العملاي كاا يعاس غارورة لجن ايف أ »قاتساب م اراص جسيسةب جميب 
لتلويتياةب ويراحلعه علاال التلوياق اراا ر للمعاارف ارسااتوعوة اراتعليف لاسور ارعاارف النتريااة ا العملياة ا

 (.1983 بجربائيل برارة) ؛«حتسس يوعية معارفههبسف جمل اررك ص ساص اللابع العملي وظا يكجنل 

 ب اإس يلحلاا  ارااريب إىل تعريااف اللاا ارعااارف النتريااةب وأجميايااا قااس يسااوق التلويااق العملاايب
 واسااتيعابه برااكل جيااسب الااسافع عنااس يف لسراسااة اروااسأ النتااريالعمليااة هبااسف للااق  علاال التلويتاااص

ولتاااس رأ  )ساااكلوف( أن الواااسء بتعرياااف اللااا ب علااال  سياااساص اريااااهب أو علااال ساااسود ا لااااص 
الك ربائياةب أوعلاال مكااوس ا رباائي ا معماال ماا  ارعامال  ااو األسلاااوب الصثياا  لتعااريجن يف لااوا، 

 .(Socolov 1951) سكولوف؛ ارادة

اجاااربة عملياااة تااا ثر وتااا ثا باااس الجنااارد وبي تاااهب أو عملياااة تجناعااال يرااايط بيناااه وباااس   اااذا وإن
مكوياهتاب وما يواج ه م  مواقف وظروفب أو مرك صب أو أ خا،؛ ليثسا يوع م  التوافق ا 
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اقجتمااااعيب وحتاااسا مواءماااة باااس سااالواه و اااوه؛   اااىت أ اااكالهب ساااواء العتلاااي مناااهب أو النجنسااايب أو
 فنااوع»األساااس تكااون ساص جماااقص متعااسدة تتاا ثر بالوي ااة ونصااائص الجناارد يجنسااه واجااربة علاال  ااذا 

     (.1977ب)جمسس سليمان قورة ؛«ارختلجنةاجربة ومسا ا يرتوط ا اا بنوع الوي ة وظوا ر ا 

أو  أو تواااسو عليااه متاااا ر سااوء التوافاااق وعااسيف اقساااتترارب وجمااس يواااسي الجناارد عاااسيف الرغاااب
ر باستترار وت ااس وقاسرة اته تكون جمين ذ أقل اتساعا وعمتا  ا لو اان يرعف ن لرب  الرتددب أوالر ؛

علل السيلرة؛ وظا أن  ناحل فروقا فردية بس األ خا،ب ف  يف بتلجنون ا تجناعل يف مع ما ياواج  يفب 
 ؛يف اعتيتيةاراص أ خا، يوجسون ا بي ة واجمسة باست ناء التوائاايف ا لواولذا يستثيل وجود ترابه ت

 .(1981بلر عاقل)فا

 ا غوء وجمسهتا وع قاهتاا اررتابلاة ار نة الرتبوية التعليميةب يتوس  اسوق أن مجيع مكوياص
ووجااود  اااذه الع قاااص اررتابلااة باااس  تعلااي ر مااة إعااساد وتكاااوي  وتااسريب اللالااب اها اااا جسيااساب

 اا تنتاييف الرتبياة العملياةب ويتللاب الاأ يتللو اروغاوعية ارعاايا مكوياص ار نة الرتبوياة التعليمياة داسد
أداًء فيااه قااسر ماا  الكجناااءة  سلاا  إعااسادا عمليااا اجن ااا قكاا  اللالااب ماا  أداء م متااه الرتبويااة التعليميااة

   اجملاا  واساعا أماماه ااي دسا  ما  عملاه الرتباوي باساتمراراب ويجنساالتعليمياة-ار نياة وار اارة الرتبوياة
 . Rickover, G.H 1979)، ريكوفر(

ا اجلوايب الكمية  متميزاً  مستو ً  از  اءة األستاس إسن تتحللل ا قسرته علل إ فكجنا
وسل  باستخسايف خمتلف الوسائط الرتبوية م  تتنياصب وبرامجب  والنوعية لعملياص الرتبية والتعلييفب

يستخسيف ال  ذه . (1982 بوخلرون جمحلر اليامسي )حممس عوس اهلل ب  وطرائق تسريس جمسي ة
  ءودس  است مار ا ظ ارة ا اجملا  الرتبوي قصس بوية بكجناءة و ك بالوسائط الرت 

 م ءمت ا لأل ساف التسريسية. (1
 م ءمت ا جصائص الت ميذ العتلية والنجنسية. (2
 م ءمت ا  تو  السرس. (3
 .(1983برغا الويسادي )حممس ويت ر قسرته علل تعسيل ا وتكييجن ا للمواقف الرتبوية ارختلجنة (4
 خلفية المشكلة:ـ  2

تكوي  اللالب تكوينا عمليا  ا( العملية )التربيةإسن تؤاس ا ا م  الوثوا أمهية لربة 
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ب وسل  ظا تتيثه م  مواقف تربوية جمتيتيةب وم  تجناعل موا ر مع بي ة التعليفب ع  طريق ارمارسة
 ف ي حتتق موسأي   امس م  مواد  اجربة ارربيةء

 .موسأ اقستمرار ا 1
 .) Dewey, J. 1938 (؛ جون ديويموسأ التجناعل ا 2

إن موااسأ اسااتمرار اجااربةب وموااسأ التجناعاال بااس ارااتعليف وعنا اار اروقااف التعليمااي عااام ن ق 
قكااا  فصااال ما بعضااا ما عااا  بعاااضب ف ماااا الوعاااسان العرغاااي واللاااويل للخاااربة اروا ااارة ارربياااة )رمزياااة 

ن ماااا أاااارب الماااا اايااا  اجاااربة أا ااار إجيابياااة ويضاااحلا (. والماااا ااااان  اااذا اقرتواااا  بي1967باليرياااب
وقس عرب جون دياوي عا  سلا  بتولاهء واقساتمرار والتجناعال ا جمالاة احتادمهاا  ؛(1981ب)فالر عاقل

رياز  اجاربةب وقيمت اا الرتبوياةب فم ماة اراريب  كا موغوعيا و اادقاحمو  معيارا ا جيايب الجنعا ب يكومليان
أثنااء  الاأ داسا في اا التجناعال التعليمياة-الرتبوياة الة تنصاب علال ارواقافالسريعة اروا رة ا  ذه اع

 .) Dewey, J.1938 (التعليف؛ جون ديوي 

و ااذا مااا هتااسف إليااه الرتبيااة العمليااةب جميااب أ ااا تسااعل إىل إعااساد الللوااة األساااتذة إعااسادا 
إتاجمااااة الجنر ااااة كاااايف علميااااا وم نياااااب ماااا  لاااا   ااتساااااهبيف ار اااااراص الرتبويااااة ارتنوعااااةب وماااا  لاااا   

أثناء)التسريب( لتلويق و ارسة ما استوعووه م  مجنا ييف يتريةب وسل  بتيام يف ظ ايف التسريس الجنعلاي 
هبااااسف ااتساااااب  دالاااال أقسااااايف ال ايوياااااصب وحتاااا  إ ااااراف أساااااتذة سوي لااااربة وهربااااة ا اريااااسان

 .الناجثة وار اراص الرتبويةالكجناءاص التسريسية العاليةب 

لة التائمااااة أيااااه لاااايس ااااال أيااااواع الرتبيااااة العمليااااة تاااارتجيف  ااااذه األ ااااساف إىل ولكاااا  اررااااك 
  ,Stones, E, & Morris)1972(إجاراءاص سالواية ملموساةب و اذا ماا عارب عناه  ساتويز وماوريس 

يتاااايف الرتبيااة العملياااة الااذي يرسااال  ( اقها ااااص اعسي ااة ا الرتبياااة العمليااة) فلتااس رفضاااا ا اتاهبماااء 
تعليميااةب مسااتنسي  ا أدوار س التااسريب ررااا سة ارسرسااس التااسامل و اايف يااؤدون اللاا ب إىل مااسار 

سل  إىل أن التائمس با عساد للم اراص الصناعية يرفضون موسأ التلمذة م   ذا النوع ارتتصر علال 
ةب التعلييف ع  طريق اررا سةب بال إ ايف يعاسون الصاناع الجننياس يترياا وعمليااا عا  طرياق اجواارة اروا اار 

يااد " ساتويز" وزميلاه بتاوفر قاس و  و ذا ماا يجنتتار إلياه تكاوي  اركاويس اراوج س لتلااع التعلاييف العاايف.
  ءغوابط موج ة كذا ا عساد الرتبوي العملي م  بين ا
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 حتسيس األ ساف العامة واجا ة للرتبية العملية. (1
 النتري والعملي. حتسيس حمتوا ا (2
 )  &,1972Morris,  Stones, E(بوية ارختلجنة وارتنوعة والوسائل التعليمياة ارعينةاقسرتاتيحلياص الرت  سحتسي (3

ق تضم   ءاما تو ل بعض الواجم س إىل حتسيس سوب قصور الرتبية العملياة فاي او ا
سس الجنحلوة بس النترية والتلويقب وق تضم  حتو  ارعلوماص والنترياص الرتبوية والنجنسية إىل 

" ألن الرتايز ا إعساد اللالب علل  ذه الصورة  و اعصو  علل  راسا؟ ئية فعلية "م اراص أدا
 (Cortis, G 1968). (skill( أو ار ارة )competence) ارؤ لب وليس الو و  إىل يوع م  الكجناءة

أن يوعية إعساد اللالب األستاس تعترب مؤ را  ادقا علل اجناءة  »وم  األدبياص ا  ذا الر نء 
عملية الرتبوية التعليمية ساهتاب ومادايف األمار اذل  ف ن  ذه األلاة ق قك  أن تصل  إق إسا  ل  ال

؛ «األستاسب وأن إعساده ق يصل  إق إسا  لث  األساليب واللرق ارستخسمة ا سل  -اللالب
 .(1982 بوخلرون )حممس عوس اهلل ب  جمحلر اليامسي

ج ود ارررفس علل وجمسة الرتبية العمليةب وا ظل  ويترا لعسيف وجود تكامل وتنسيق بس
غياب قليط حمكيف وواغ ب تسا ا غوئهب جميب زاد م  ا رة ارراال وجمسهتاب وجمس م  فاعليت ا 
وجسوا اب  ا أد  إىل بروز اهاه عايف و و عسيف رغا الللوة األساتذة ع  األسلوب الذي تتسيف بهب 

 لة الوثب تتلخص ا اآل،ء وتنتيف م  ل له  ذه الوجمسةب ف ن مرك
 مشكلة البحث: ـ 3

  ا سوق قكننا حتسيس مركلة الوثب ا التسامقص التاليةء      
 الرتبوي؟و  بما  ي يتائص وجمسة الرتبية العملية علل ارستو  التنتيمي (1
 ما مس  رغا الللوة ع  درجة استجنادهتيف الرتبوية م   ذه الوجمسة قول اجسمة؟ (2
وما مس  تتسير يف  األساتذة؟رغا الللوة ع  مستو  الت طا الذي يتلتويُه م  قول ما مس   (3

 للجنوائس الرتبوية وار نية الأ ااتسوو ا م   ذا الت طا؟
ما مس  رغا الللوة ع  مستو  إ راف ارجنترس علل التساريب؟ وما مس  تتسير يف للجنوائس  (4

  راف؟الرتبوية وار نية الأ ااتسوو ا م   ذا ا 
إجمصائية بس طلوة التخصصاص ارختلجنة هاه مستو  ت طا األساتذة  ل  ناحل فروق كا دقلة  (5

 ارلوتس؟ 
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 ل  ناحل فروق كا دقلة إجمصائية بس اجلنسس م  أفراد العينة ا موقجن يف هاه مستو  ت طا  (6
 األساتذة ارلوتس؟

 الفرضيات: ـ 4
  موجب )دا  إجمصائيا( بس رغا الللوة ع  مستو  تنتييف  ناحل ارتوا ءالفرضية األولى ـ 1

 التساريبب وتتسير يف رس  اقستجنادة من ا.
 ناحل ارتوا  موجب )دا  إجمصائيا( بس رغا الللوة ع  مستو  التخليط  الفرضية الثانية: ـ 2

 للتساريبب وتتسير يف رس  اقستجنادة من ا.
  إجمصائيا( بس رغا الللوة ع  مستو  ت طا  ناحل ارتوا  موجب )دا ءالفرضية الثالثة ـ 3

 األساتذة ارلوتسب وتتسير يف رس  اقستجنادة م  التساريب. 
 ناحل ارتوا  موجب )دا  إجمصائيا( بس رغا الللوة ع  مستو  إ راف  الفرضية الرابعة:ـ  4

 ارجنترس علل التساريبب وتتسير يف رس  اقستجنادة من ا.
ناحل ارتوا  موجب )دا  إجمصائيا( بس رغا الللوة ع  تتومي األساتذة   الفرضية الخامسة: ـ 5 

 ألعماكيفب وتتسير يف رس  اقستجنادة م  التساريب.
ق يوجس فرقب دا  إجمصائياب بس طلوة التخصصاص ارختلجنة ) بيولوجياب  الفرضية السادسة: ـ 6

 األساتذة ارلوتس. فيزياءب ايمياءب رياغياص(  ا موقجن يف السلم هاه مستو  ت طا 
ق يوجس فرقب دا  إجمصائياب بس الذاور وا ياا ا موقجن يف السلم هاه  الفرضية السابعة: ـ 7

 مستو  ت طا األساتذة ارلوتس.
 أهداف البحث: ـ 5
اللالب أثناء الرتبية  لس الرتبوية  اصعلل درجة اجناية اجرب  ي سف  ذا الوثب إىل التعرف       

علل درجة اجناية ارمارساص الرتبوية يتيحلة الجنر، ارتاجمة له أثناء مراراته ا اافة العمليةب و 
اما ي سف أيضا للتعرف علل اجناية الزم  ارخصص كذه الوجمسةب وعلل مس    ؛األيرلة الرتبوية

توفر الوسائل التعليمية أثناء فرتة التسريبب وعلل دقة وموغوعية التتومي لللالب م  قول األستاس 
يتيف التعرف علل  ذه اجلوايب ال ا ع  طريق معرفة وج ة يتر ارلتثتس هبذه الوجمسة م   .ؤطرار

ل   إجاباهتيف ع  فتراص اقستويان الذي مت بنامه وتلويره م  قول الواجمب هبسف التيايف هبذه 
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ب ا عساد ا أسالي السراسةب ويتيف الرتايز في ا علل معرفة مس  تلابق الناجميتس النترية والتلويتية
  والتكوي  لللالب األستاس.

 :إجراءات البحث الميداني ـ 6
   عينة البحث: ـ 1.6

خر (ب مت التيار يف بلريتة )سنة الت 4السنة  وطالوة ا طالب 300تكوي  عينة الوثب م  
  الررو  اروغوعية فاي بياياهتاب قيتجناء استويايًا 20  عروائية؛ وبعس تجنريغ الوياياص استوعس من ا 
جميب و تك  ا جاباص ااملة ع  
معتيف فتراص اقستويانب ليصو  بعس 

وقس   فرد. 280 سل  عسد أفراد العينة 
ااي   ذه العينة   لة جملتمع السراسةب 

م   % 54,37يب ُقسرص يسوت ا با جم
  .(01ايتر اجلسو  رقيفء )  ذا اجملتمع

 يوس توزيع أفراد العينة وفق التخصص واجلنس. (01جسو  رقيفء )
 ء أداة البحث وكيف تّم بناؤها ـ 2.6

 استخسيف الواجمب استويايا  ميف علل أربع مراجملء 
ص علاااايف الاااانجنس الااااأ اسااااتخسم  بعااااس استعراغااااه لااااوعض الوثااااوا ا جماااااق المرحلــــة األولــــى: اااااأ 

لوثبب وبعس اط عه علل أدبياص منا ج الوثب العلمي. قايف الواجمب بوناء استمارة لاقستويان أداة 
فارًدا ما  طلواة السانة الرابعاة  150وطوت اا علال عيناة تتكاون ما   بأولية ا تمل  علال أسا لة مجنتوجماة

وبعااس تجنريااغ بياياااص  ؛و اا  التخاار  والااذي   اايف علاالارختلجنااة؛ ب ا التخصصاااص األربعااة بارؤسسااة
  ؛وأ يف ارراال الاأ اايا  تاواج  يف ب ذه اقستمارة مت التعرف علل ا تماماص الللوة ا  ذا اجملا 

وتلاور  اذه اراادة اكاماة ا إعاساد اللالاب  اما توس للواجمب السلوياص الأ ااي  تتف دون ارتتاء
 تربويا وم نيا.

 اوساايلة (interview) بارتابلاااة استعاااان الواجماااب هباااذه اجلاااوةب باالء و يكتااف المرحلــة الثانيــة اااب 
مااا  وساااائل الوثاااب العلمااايب ا مجاااع بيايااااص جماااو  اروغاااوع اراااراد دراساااتهب وجماااىت يتجنااااد  التثياااز 

 التخصص
 اجلنس

 جمموع رياغياص ايمياء فيزياء بيولوجيا

 127 22 27 54 24 ساور

 153 33 28 40 52 إياا

 280 55 55 94 76 جمموع
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(Bias) ب أو اروالياااة ا تصاااوير السااالوياص واررااااالب أو الذاتياااة(Subjective )بعاااض الويايااااص  ا
 .أعسمل كا أس لة حمسملدةب مت  ياغت ا مسوتاب قول جملو  موعس ارتابلةب الأ يتسم اا الللوة

بعس إ از  اتس اجلوتسب وا غوء بياياص اقستمارة وارتابلةب مت بناء  المرحلة الثالثة: ا ج
اقستويانب جميب روعي ا ترتيب بنوده وتوزيع اب أ يف اجملاقص الرتبويةب واأليرلة التعليمية الأ 

مع مراعاة اجلوايب التنتيميةب والتخليطب وا  راف واذل  مراعاة  بوجمسة الرتبية العمليةتتضمن ا 
  .(Edwards, A.L 1969إدواردس)بنااء فتراص اقستوياان ا اجلواص ارن حلية 

بعس  ذه اجلواص ارن حلية قايف الواجمب بوناء استويانب وعرغه علل جلنة م  ا كمس ما  
 بااساء خرائ اايف ا الوناااود الااأ ا ااتمل علي اااب والاااأ اااان عااسد ا قوااال ة دمراااق؛ مامعااأساااتذة الرتبيااة 

فتاااارة ماااا  األساااا لة ارجنتوجمااااةب وا غااااوء م جمتاااااهتيف  15وفتااااارة ماااا  األساااا لة ارتيااااسةب  52التعااااسيل 
فتاااراص مااا  األسااا لة ارجنتوجماااةب ليصاااو   10وفتاااراص مااا  األسااا لة ارتياااسةب  5واقرتاجمااااهتيف مت جماااذف 

 فتراص م  األس لاة ارجنتوجمة. 5فترة م  األس لة ارتيسةب و 47علل اقستويان مرتم  

وغع اقستويان ا  كله الن ائيء لتس  ثور اقستويانب بجنتراته السابتةب  المرحلة الرابعة: .د
 جمو  اجملاقص التاليةء 

I . :ياااص (ب ومت الرتاياز فياه علال ارت10إىل  1فتاراص )الجنتاراص ما   10ويتضام   مجـال التنظـيم
 .وعلل جمس  سا ا بالرتبية العملية يواتجاكامةب والأ كا ت ثا فعملا  علل 

II . :ا  يعاو وقاس ر  ب(15إىل  11فتراص )الجنتاراص ما   5وقس تضم   ذا اجملا   مجال التخطيط
 ذا اجملا ب هتي ة أو عسيف هتي ة الللوة يجنسيا وتربويا وإع ميا قوال ايلا ق التاساريبب وماس  قصايص 

   .اعصص األوىل ا ااتساب اللالب للخربة الرتبوية التعليميةليل لللالب أثناء التساريبب ومس  أمهية د
III . :7فتاراص تتعلاق ب  اراف ارجناتيب و 3؛ فتاراص 10وقس تضام   اذا اجملاا   مجال اإلشراف 

ب لا ااااة باألسااااتاس ارااااؤطر 23 -20؛ 18 -16فتااااراص تتعلااااق ب  ااااراف األسااااتاس ارااااؤطر )الجنتااااراص 
 لا ة بارجنتي(. 31 - 29والجنتراص 

 IV. :ب(28 -24فتاراص )الجنتاراص  5وقاس ا اتمل  اذا اجملاا  علال  مجـال تـوّفر الوسـائط التربويـة 
واقتصار اقساتويان علال تتاسمي فتارة واجماسة بنااًء علال توجي ااص ا كماس أل ايف رأوا ا وغاوجم ا أ ااا 

  .(19تستوا ال  رو  التمييز ا  ذا اجملا .)الجنترة 
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V . :وقاااس راااازص فتاااراص اقساااتويان ا  اااذا اجملاااا  علااال قيااااس  مجـــال تقـــويم الطالـــب للتـــداريب
ا  ارافب ايضاوا  وجمضااور  بما  جمياب التنتاييف الرتبياة العملياةاساتحلابة أفاراد العيناة ا تتاومي أيرالة 

   .أمهيت ا ارتسمة م  قول ارجنتي ومس اجناية التوجي اص الرتبوية باألستاس ارؤطر أثناء التساريب
VI. :فتاراص  7ويتكاون  اذا اجملاا  ما   مجال تقويم الطلبة مـن قبـل األسـتاذ المـؤطر أو الـزمالء

 ب اما تتضم  فتراص اقستويان ا  ذا اجملا  ارتيااص التاليةء38 - 32 ي الجنتراص 
  مس  جمضور األستاس ارؤطر لعروجل الللوة. *
 الللوة.مس  ا تمامه بعروجل  *
 جلميع األيرلة الرتبوية والتعليمية الأ قارس ا الللوة.و  بة تتومي األستاس ارؤطر كذه العروجلمس  موغوعي *
أيف م   ب ل  ي م  النوع السلم االتوبي  أساليب التوجيه ارتسمة م  قول األستاس ارؤطر *

   .ترحليعالالنوع ا جيايب ا
VII. :إىل فتارة  39فتراص )م  فترة  9ويتضم   مجال االستفادة البيداغوجية من التربية العملية
 (ب ومت الرتايز في ا علل إبراز ارتيااص التاليةء47

  ب ومااس  مراااراته ا أيراالت اب قساايما ا إعااسادهاوجمااسة أساسااية   بالرتبيااة العمليااةا تمااايف اللالااب
 أثناء التسريب اريلق.

 ا ا أساليب تتومي لربة الت ميذ.مس  ما استجناده اللالب م  مرجملة اررا سة وار جمتةب قسيم 
 . مس  ما ااتسوه ارتسرب م  إعساد التماري  والجنروجل واقمتثاياص ارناسوة رستو  الت ميذ 
  اريسايية.مس  ما ااتسوه ارتسرب م  العروجل العملية 

 )ق(. )يعيف( أو ذا وتتيف اقستحلابة علل فتراص اقستويان م  ل   ميزان ثنائي  و 
بعس بناء اقستويانب قايف الواجمب بتلويتهب ا  اكله ماا قوال الن اائي  الدراسة االستطالعية:  .3. 6

 طالبب واست سف م  وراء سل ء 200علل عينة تتكون م  
   .Discriminationالتثتق م  قسرة اقستويان علل التمييز  .1
 الوثب.الت اس م  أن فتراته تيلي ارس  الكلي روغوع  .2
 م  بساطة ووغو  العواراص الأ  يي  هبا أس لة اقستويان. الت اس .3
بعس تعسيل اقستويان ا  ورته الن ائيةب ا تيف الواجماب بتثتياق يوعياا  ما  أياواع  صدق االستبيان: 

  .الصسق التا ريب و سق ا تو  الصسق مها
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(ب و اذا وفاق .S.P.S.Sاستخسايف جمزمة الربامج ا جمصائية للعلويف اقجتماعياة ) مت  ثبات االستبيان:
ل إىل النتيحلااة التاليااةء أن معاماال ثواااص ارتياااس   ااوُ (ب فتاُ Alpha formulaمعادلااة )  ألجنااا ارويواااو 

 .( و و معامل مرتجنع ومتوو 0,66يُتسر با )
و ااي مؤسساة جامعيااة  ( التواة )  مت إجاراء  ااذا الوثابب بارسرسااة العلياا لألساااتذة  ميـدان الدراســة:
كوي  الللواةب وفاق للاة جامعياة تتوااي  ماع بتياة للاط ا عاساد والتكاوي  ا ارعا اس تُعىن ب عساد وت

والكلياااص اجلامعيااة األلاار ب و ااذا قصااس تااا  يل يف لوظيجنااة حمااسملدةب أق و ااي  اايل منا ااب تعليمياااة 
 .باررجملة ال ايوية

 :عرض نتائج البحثـ  7
معااام ص اقرتوااا  بااس متيااااص وقااس قااايف الواجمااب بتثلياال النتااائج ومناقراات ا ا غااوء جمساااب      

 النتااائج سااوف ياتيف عاارجلو  بالسراساةب وبالتااايل مت التو ال إىل ا جابااة عا  الجنرغااياص وأساا لة الوثاب
 بركل تسلسلي وفق اجلواص اآلتيةء

 أوال: النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
 في ا ما يليء (ب وم  يتائج حتليل الوياياص الواردة03( و)02ويستنتج م  اجلسولس رقيف )
جميب اان متوسلُه  ( أن مستو  التنتييف للتساريب اان متسيياب02أ ا يتوس م  اجلسو  رقيف )

 ا ترتب عنه قلة (ب 2,2795اري يتسر با )اوباحنراف معي (-1,3286اعسايب سالًوا وبتيمة غعيجنة )
للجنائسة الرتبوية يساوي الجنوائس الرتبوية الأ ااتسو ا الللوة أثناء التسريبب اما اان ارتوسط اعسايب 

الجنرغية  (ب وا غوء يتائج اجلسو  ال ال يتوس  ثة3,7374( باحنراف معياري يتسر با )1,9179)
األوىل جميب اان معامل 
اقرتوا  بس رغا الللوة ع  

 للتساريبب   التنتييفمستو 
وتتسير يف رس   ع قة

اقستجنادة من ا تتسر با 
عنس مستو   ب(0,276)

  ا يوس وجود ب0,01السقلة 
 وساص دقلة إجمصائيةب غا أ ا غعيجنةب و ذه النتيحلة تؤاس ارتواطية موجوة بس ارتيايا ب

 الجنائسة الرتبوية التنتييف 
 التنتييف ا )معامل ارتوا  باسون(

 ا مستو  السقلة  
 ا )العينة(  

1 
 ا

280 

 **0,276  
0,000 
280 

 الجنائسة الرتبوية ا معامل ارتوا  باسون
 ا مستو  السملقلة 

 ا )العينة(  

 **0,276  
0,000 
280 

1 
 ا

280 
 اعسايب واقحنراف ارعياري لكل م  يوس ارتوسط .(2جسو  رقيف )

 تنتييف التساريبب والجنائسة الرتبوية الأ ااتسو ا الللوة األساتذة.
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تسيا التساريب م   سق ايلواعاص الللوة م  عسيف رغا يف ع  مستوياص التنتييف الذي يتيف 
 ع  الجنوائس الرتبوية الأ ااتسوو ا أثناء التسريب.ل كاب وعسيف رغا يف أيضا 

 

 .التساريبب والجنائسة الرتبوية الأ ااتسو ا الللوة األساتذة تنتييف مستو رتوا  بس يوس معام ص اق .(03جسو  رقيف )

 0.01** معامل اقرتوا  دا  إجمصائيا عنس مستو  

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية::ثانيا
( أن ارتوسااااط 04يرااااا اجلااااسو  رقاااايف )

اعسااااايب رتيااااا التخلاااايط اااااان سااااالًوا 
وبتيمة أدىن  اا جااء ا التنتاييف جمياب  

( وبااااحنراف -1,692ااااان مسااااويًا لاااا )
(  ا يس  علل غعف التخلايطب إن و يتال ا ا أساوأ اعاااقص ا ايعساماهب 2,8014ي يتسر با )معيار 

(ب 3,7374(ب وباااحنراف معياااري يتااسر بااا )1,9179واااان ارتوسااط اعسااايب للجنائااسة الرتبويااة يساااوي )
 اااااا يؤااااااس أن الجنائاااااسة الرتبوياااااة الاااااأ 
يكتساااو ا اللالاااب أثنااااء فااارتة الرتبياااة 

ب(  اااااااي حمصااااااالة العملياااااااة )التاااااااساري
جلملاااااااة مااااااا  ارتياااااااااص مااااااا  بين اااااااا 

وا غاااوء يتااائج اجلاااسو   التخلاايط.
 ( يتوس  ثة الجنرغية05رقيف )

 والجنائسة الرتبوية الأ ااتسو ا الللوة األساتذة . بالتخليطيوس معام ص اقرتوا  بس . (05جسو  رقيف )
 .0,01** معامل اقرتوا  دا  إجمصائيا عنس مستو  

(ب ولاه دقلاة إجمصاائية 0,321ن معامل اقرتوا  باس التخلايط والجنائاسة الرتبوياة ااان )ال ايية جميب أ 
(ب و ذا يس  علل وجود ع قة ارتواطية بس اجلايوس )جايب التخليطب والجنائاسة 0,01عنس مستو  )

  الرتبوية(ب غا أ ا بتيمة غعيجنة وفق ايلواعاص الللوة. 

 عسد أفراد العينة اقحنراف ارعياري ارتوسط اعسايب 
 ا التنتييف )للتساريب(

 ا الجنائسة الرتبوية
1,3286 - 
1,9179 

2,2795 
3,7374 

280, 
280, 

 العينة )ن(  اقحنراف ارعياري  ارتوسط اعسايب  
 280 2,8014 -1,6929 ا التخليط 
ة الرتبوية ا الجنائس  1,9179 3,7374 280 

 رتياي يوس ارتوسط اعسايب واقحنراف ارعياري .(04اجلسو  )
 .الأ ااتسو ا الللوة األساتذة التخليط والجنائسة الرتبوية 

 الجنائسة الرتبوية  التخليط 
0,321** 1 * التخليط ا معامل ارتوا  باسون   

 0,000 ا ا مستو  السقلة 
عينة(ا ن )ال  280 280 

0,321** * الجنائسة الرتبوية ا معامل ارتوا  باسون   1 
 ا 0,000 ا مستو  السقلة 

 280 280 ا ن )العينة( 
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 لقة بالفرضية الثالثة:ثالثا:النتائج المتع 
( أن  ناااااحل ع قااااة ارتواطيااااةب دالااااة 07يسااااتس  ماااا  الوياياااااص ا جمصااااائية للحلااااسو  رقاااايف ) 

إجمصاااائيا باااس مساااتو  التااا طا والجنائاااسة الرتبوياااة و اااي ا قيمت اااا أعلااال قلاااي  مااا  الويايااااص الساااابتة 
ا يوس مس  ت ثا األستاس ارررف ا الرتبياة العملياة علال ارساتو  ار اين والرتبوياة للللواة وال جمتةب  

ارتسربسب سواء أااان  ذا الت ثا سلوًاا أيف إجيابًاب و و ا وفق الوياياص السابتة ا اان ت ثاًا إجيابًيا إسا ما 
قااورن بوتيااة ارتيااااص 

. 
 
 
 

 
 الرابعة:النتائج المتعلقة بالفرضية :رابعا

( أن مستو  ا  راف علل الرتبية العملية م  08تربز الوياياص ا جمصائية للحلسو  رقيف )
قول ارجنترس ارنتسبس م  وزارة الرتبية اان متسييا لليايةب جميب ااي  قيمة ارتوسط اعسايب سالوةب 

وباحنراف  (-3,9143وبسرجة منخجنضة جسا ع  بتية درجااص ارتيااص السابتةب ف ي تساوي )
(  ثة الجنرغية الرابعةب جميب اان 09( اما تُ و  بياياص اجلسو  رقيف  )1,8458معياري يتسر با )

معامل اقرتوا  بس مستو  ا  راف والجنائسة الرتبوية الأ استجناد ا الللوة م  متابعة وتوجيه 
اعاص الللوة حنو ب وسل  وفق ايلو0,01( عنس مستو  السقلة -0,336ويسواص ارجنترس تتسر با )

 التعليمية.-ا  راف وأيرلته الرتبوية
 
 

 العينة )ن(   اقحنراف ارعياري ارتوسط اعسايب  
 280 3,7368 1,3786 ا مستو  الت طا 
 280 3,7374 1,9179 ا الجنائسة الرتبوية 

 .رتياي مستو  الت طا والجنائسة الرتبوية يوس ارتوسط اعسايب واقحنراف ارعياري .(06اجلسو  رقيف )
  .0,01** معامل اقرتوا  دا  إجمصائيا عنس مستو  

 الجنائسة الرتبوية  مستو  الت طا 
 0,384** 1 * مستو  الت طا ا معامل ارتوا  باسون 

 0,000 ا ا مستو  السقلة
 280 280 ا ن )العينة(

 1 0,384** * الجنائسة الرتبوية ا معامل ارتوا  باسون 
 ا 0,000 ا مستو  السقلة
 280 280 ا ن )العينة(

متياي مستو  الت طا والجنائسة الرتبوية.يوس معام ص اقرتوا  بس . (07سو  رقيف )اجل  
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 الجنائسة الرتبوية  مستو  ا  راف 
 -0,336** 1 * مستو  ا  راف ا معامل ارتوا  باسون 

 ا مستو  السقلة  
 ا

0,000 

 العينة )ن(  اقحنراف ارعياري  ارتوسط اعسايب  
مستو  ا  راف  ا  3,9143 - 1,8458 280 

الرتبوية  ا الجنائسة  1,9179 3,7374 280 

 280 280 ا ن )العينة( 
 1 -0,336** * الجنائسة الرتبوية ا معامل ارتوا  باسون 

 ا 0,000 ا مستو  السقلة 
 280 280 ا ن )العينة( 

**      بوية رتياي مستو  ا  راف والجنائسة الرت   يوس ارتوسط اعسايب وا حنراف ارعياري .(08اجلسو  رقيف )
 .0,01معامل اقرتواطسا  إجمصائيا عنس مستو  

 العينة )ن(  اقحنراف ارعياري  ارتوسط اعسايب  
 280 2,3288 0,1571 ا التتومي 

 280 3,7374 1,9179 ا الجنائسة الرتبوية 
 يوس معام ص اقرتوا  بس مستو  ا  راف والجنائسة الرتبوية . .(09اجلسو  رقيف )

 ا:النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة:خامسً 
 العينة )ن(  اقحنراف ارعياري  ارتوسط اعسايب  

 280 2,3288 0,1571 ا التتومي 
 280 3,7374 1,9179 ا الجنائسة الرتبوية 

 (. يوس ارتوسط اعسايب وا حنراف ارعياري رتياي التتومي والجنائسة الرتبوية .10اجلسو  رقيف )
 

 
 
 
 
 
 

الجنرغية اجامسةب جميب ترا الوياياص ا جمصائية فيه  ق(  س11يتض  م  اجلسو  رقيف )
إىل وجود ع قة ارتواطيةب دالة إجمصائياب بس التتومي والجنائسة الرتبوية اركتسوة م  ل   مراراة 

( عنس 0,345يمة معامل اقرتوا  بين ما تساوي )الللوة ا أيرلة الرتبية العملية فتس ااي  ق
رغا الللوة ع  أساليب غا أن قيمة  ذا ارعامل جاءص غعيجنة جسا  ا يت ر عسيف  0,01مستو  

 التتومي الأ يتيف تتومي يراطاهتيف م  ل كا.

 الجنائسة الرتبوية    ا  رافمستو  
 0,345** 1 التتومي  ا معامل ارتوا  باسون 

 0,000 ا ا مستو  السقلة  
 280 280 ا ن )العينة( 

 1 0,345** الجنائسة الرتبوية ا معامل ارتوا  باسون 
 ا 0,000 ا مستو  السقلة 

 280 280 ا ن )العينة( 
 .رتوا  بس التتومي والجنائسة الرتبويةيوس معام ص اق  .(11جلسو  رقيف )ا
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( بارتوسط 10ءويتيف ت ايس سل  أيضا إسا قاريا ارتوسط اعسايب للتتومي )جسو  رقيف
التتومي أدىن لوتية ارتيااصب باست ناء ارتوسط اعسايب لإل راف الرتبويب فتس سحلل متيا اعسايب 

 (. 2,3288اري يتسر با )اوباحنراف معي (0,1571قيمة لهب جميب اان)
-التعليمية الأ يتويف هبا اللالب-وترا يتائج السراساص ا  ذا اجملا  أن األدوار الرتبوية

تسالل فيما بين اب وقس يكمل بعض ا الوعضب ولذا يصعب تتومي اللالب ا األستاس أثناء التسريب ت
 ذه األدوار الرتبوية التعليمية الأ يتويف هبا ارسرسب وحتسيس أ ا  السلوحل الرتبوي اررتوط هبذه األدوار 

 ا غوء األ ساف الرتبوية والتعليمية.
 سادسا: النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة: 

والأ  ي جما ل يسوة التواي  بس  بF( أن قيمة 12ل   اجلسو  رقيف )يتوس م  
ب  ا 0.05ب و ي ساص دقلة عنس مستو  4.434اجملموعاص والتواي  دالل اجملموعاص تساوي 

يتضم  عسيف وجود فرق جو ري بس جمموعاص التخصصاص األربعة )  بيولوجياب فيزياءب ايمياءب 
 .اه مستو  الت طا؛ و ذه النتيحلة ت و   ثة الجنرغية السادسةرياغياص (ب ا موقجن يف السلم ه

و و ما يؤاس استنتاجنا م  عسيف جمصو  فائسة تذار م  ل   إ راف األساتذة ارلوتس أثناء 
التسريب. أي أنمل تسل مستو  ا عساد والتكوي  للللوة ل   وجمسة الرتبية العمليةب وق سيما ا 

يعود ا جايب منه إىل مستو  الت طا السلمب و و م  م ايف األساتذة جايوه اريسال التلويتيب 
ارؤطري  الذي  متمل التيار يف دون العودة إىل متاييس علمية دقيتة وموغوعية م  ج ةب وم  ج ة 

 ثايية بسوب غياب أ ساف إجرائية لإلعساد والتكوي ب واغثة وحمسدة كذه الوجمسة. 
وع ارربعاصجمم درجاص اعرية مصسر التواي    مستو  السقلة قيمة  F متوسط ارربعاص 
 0.151 4.434 0.887 2.608 3 مصسر التواي  
   60.705 278 اجملموع   0.211 58.097 275 دالل اجملموعاص 

 "" التخصص" و"اروقف السلم هاه مستو  ت طا األساتذة ارلوتس(يوسمل حتليل التواي  لكل م  متياي 12جسو  رقيف )
 سابعا: النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة:
ب و ي ساص دقلة عنس 1.54تساوي  F( أن قيمة 13يتض  م  بياياص اجلسو  رقيف )

إياا( ا موقجن يف السلم -ب  ا يوسمل عسيف وجود فرق جو ري بس اجملموعتس )ساور0.05مستو  
نه يستنتج مس  اقرها  والركلية وم بهاه مستو  الت طاب و و ما يؤاس  ثة الجنرغية السابعة

أن عملية حتسيس  أيضا الأ تتسيف هبا عملية ا عساد ار ين للللوة أثناء الرتبية العمليةب اما يستنتج
قوائيف األساتذة ارؤطري  ق ت لذ بعس اقعتوار الوعس النوعيب والتيار األساتذة ل كا ق يتيف وفق 

ؤاس السعوة إىل إعادة النتر ا عملية التتومي بالرتبية العملية و ذه النتائج تسلجنا. معايا حمسدة 



 2007. 2العدد               العليا لألساتذة العملية بالمدرسةتقويم وحدة التربية       جامعة الجزائر   واألرغنوميا،  مجلة الوقاية

 51 

اما تؤاس أيضا السعوة إىل مزيس م  الوثوا العلمية ا  ذا الصسد   بواعتماد معايا دقيتة أثناء ا
 ا جيابية. وارعايا قصس تصمييف بلاقاص تتومي تتوفر في ا اافة الررو 

بعاصجمموع ارر  درجاص اعرية مصسر التواي    مستو  السقلة قيمة F متوسط ارربعاص 
 0.287 1.540 0.410 0.470 1 مصسر التواي  
   60.856 279 اجملموع   0.237 57.88 278 دالل اجملموعاص 

 ه مستو  ت طا األساتذة ارلوتس "امتياي " اجلنس " و" اروقف السلم هيُوسمل حتليل التواي  لكل م   .(13جسو  رقيف )
 :مناقشة نتائج البحث ـ 8

اان اكسف م  الوثب اعايل  و تتومي الرتبية العمليةب والتعرف علل مس  رغا الللوة  
ع  األيرلة الرتبوية الأ تتيف في ا؛ واستعراجل بعض اجملاقص ساص الت ثا السلم أو ا جيايب علل 

غوء مركلة الوثبب والجنروجل يواتج  ذه الوجمسة الرتبوية اكامة ا إعساد وتكوي  اللالب. وا 
الأ جماو  الواجمب حتتيت اب والنتائج الأ مت التو ل إلي اب وا غوء األطر النترية ارجنسرة للمتيااص 
ارسروسة ا  ذا الوثبب والسراساص السابتة الأ جرص ا الوي ة العربيةب أو بتية الوي اص األلر  

 النثو التايلء األجنويةب يعرجل رناقرة النتائج السابتة علل
I ناحل ارتوا  موجبب دا  إجمصائياب بس رغا الللوة األساتذة ع  مستو   « :األولىالفرضية ء 

 .»تنتييف التساريبب وتتسير يف رس  اقستجنادة من ا 
فتس ارجن  يتائج حتليل الوياياص الأ مت اعصو  علي ا باستخسايف ارتوسط اعسايب 

(  ثة 03(ب ومعامل اقرتوا  باسون ا اجلسو  رقيف )02) واقحنراف ارعياري ا اجلسو  رقيف
الجنرغية األوىل؛ و ذا أمر له تربيره إس الما اان التنتييف دقيتا وحمكما الما ارتجنع مستو  الجنوائس 
الرتبوية وار نية الأ يكتسو ا الللوةب  ا ُيْرو ُع لسي يف اعاجة إىل ارعرفةب ودتق لسي يف أاوار قسر م  

فاجل از ا داري لربيامج إعساد اللالب ينويي أن تتم ل م مته ا تنجنيذ بريامج الرتبية الرغا. 
  .ب ومتابعة يتائحل اب والسعي لتلوير اوار نيةالعمليةب لتس يل يراطاهتاب وتنتييف إجراءاهتا ا دارية 

األاادقية  اما أن علل  ذا اجل از ا داري مس ولياص عسيسة م  بين اب مجع الوياياص ارختلجنة ا
والسعي إىل  .من ا والرتبوية وار نية وارسلكية ا جمو  ال طالبب وما أ زه ال من يف م  أ ساف

ب اب ومعرفة اجلوايب الأ تتف ا سويل تنجنيذ االتيلب علل النواجمي السلوية الأ حتو  دون تلوير 
 العليا مهاءو ذا يستسعي إيراء ج ازي  إداريس تابعيس  دارة الرتبية بارسرسة 

ء تتم ل م مته ا مجع الوياياص وارعلوماص جمو  mSyste-(The Evaluation( جهاز التقويم أ ـ
سا وجمسة الرتبية العمليةب ور س مجيع ارراال الأ تعرتجل سويل تتسم ا و اجم اب والتعرف علل 

 واآللر.اعاجاص ارختلجنة الأ تت ر بس اعس 
وتتم ل م مته ا ء (The Educational guidance System) جهاز التوجيه واإلرشاد ب ـ

استي   وتوظيف الوياياص وارعلوماص ارتحلمعة ا تلوير بريامج الرتبية العمليةب وا اقاس التراراص 
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وا توجيه وإر اد اللالب األستاس الوج ة ارناسوة هبسف اقستجنادة  بقصس تنتيم ا والتخليط كا
فجني دراسة متارية بس " مرك ص إعساد ارعليف ا مج ورية مصر  ية اكامة.م   ذه الوجمسة الرتبو 

( تو ل إىل أن 1969العربية والوقياص ارتثسة األمريكية " قايف هبا مصلجنل عوس الرمح  درويي )
 ناحل  عوًرا بعسيف الرغا لس  أفراد العينة ع  النتائج اركتسوة م  الرتبية العملية أرجعه إىل عاملس 

ء سوء التنتييفب وسياسة ايتتاء طلوة الياص الرتبية ظصر العربيةب ولذا دعا إىل النتر إىل م نة مها
(  امل )ككلارعلمس م  منتور أوسع يتي  إدراحل الع قةب بس النتايف التعليمي التعلييف وإعساد 

م  طلوة   %34وا بريلاييا عربص يسوة  إطار عايف. ا (جزئي )كنظامالتعلييف وإعساد ارعليف  وم نة
الية الرتبيةب سنة التخر ب ع  عسيف رغا ا ع  مستوياص ا عساد الرتبوي وار ين م  ل   الرتبية 

 (Hugget, A.J, & Stinnet, T.M, 1978) وستيناص وجاصب  العمليةب وقس أرجع الواجم ان
 سل  إىل عوامال ث اء 

م  تعوز يف الرغوة الصادقة ا  ارسة أ ا سوء ارناو التنتيميب ب ا وجود عسد م   ؤقء الللوة 
 األلر .ار نةب جا ا قلة اعوافز ارادية متارية بوتية الوظائف وار   

تعليميةب جمىت تضم  حتتيق أ ساف أي -وايل قا م   ذه النتائج يتوس أن أية مؤسسة تربوية   
خصصي(ب أو الرتبويب أو بريامج تعليميب وجمىت توفر إعساًدا متكامً  ا اجلايب األاادقي )الت

 ار ين لللوت اب أن حتر،ء
علل توفا إطار يتري لإلعساد يتم ل ا بريامج أو من ا  سنوي واغ  األ سافب حمسد : أوال 

ارعاياب وأن تكون أ سافًا ومعايا إجرائيةب ومتوازية ا جايو ا النتري والتلويتي جمىت يس ل تتيييف 
 غوئ ا.إ از األ ساف ا 

ترسي  أسس إدارية علميةب حتسد في ا ارس ولياص بسقة لكل طرف م  ا داراص ارررفة علل  :ثانيا 
الرتبية العمليةب وأن يتميز ج س  ذه ا داراص بالتنسيقب ومروية اقتصا  فيما بين اب وسيولة 

 وة األساتذة.الوجمسة اكامة م  الرتبيةب وجمو  أساليب وطرائق إعساد وتكوي  الللارعلوماص جمو  سا  ذه 
حتسيس ارصادر الوررية وارالية ا ا  راف علل  ذه الوجمسة وإ از برياجم اب وأن يراعل أثناء  ثالثا: 

 حتسيس اب الررو  الكمية والنوعية.
ء حتسيس إطار قايول وترريعي قصس تنتييف يراطاص  ذه الوجمسةب ومتابعة مس  إ از أ ساف رابعا 

ر كاب واذل  اعتماد معيار الكجناءة وا تتان وار ارة ا إعساد وتكوي  الربيامج أو ارن ا  ارسل
 األستاس.-اللالب

وقس قجمتناب م  ل   يتائج الوثبب افتتار وجمسة الرتبية العملية بارسرسة العليا 
لألساتذة بالتوة إىل من ا  تربوي واغ  األ سافب وإىل تنتييف إداري دقيقب اما أ ا تسا ا ظل 

ايولب وا غياب مصادر مالية ثابتةب  ا دفع األساتذة ارؤطري  إىل رفض استتوا  ارتسربس فرا  ق
أجميايا ا اةب وا أجميان ألر  قووكيف مع غعف ا  راف وارتابعةب واعتماد أساليب تتوقية غا 
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ر علل درجة موغوعية ودقيتةب  ا قلل م  الجنوائس الرتبوية اركتسوة م  قول الللوة األساتذةب وأث
تلويتيب فتس جمسد -وم  منتور تربوي الرغا سلًوا هاه ارتيااص الأ تتناوكا استواية  ذا الوثب.

 اآل،ء وبرامج الرتبية العملية   ه( أسلوبا علميا إجيابيا ترتكز علي1986اجليب )
 سريب.وغو  وحتسيس أ ساف بريامج الت.6        اعتماد إطار أو  وس  يتري للتسريب. .1
 ارروية وتعسد اقلتياراص ا بريامج التسريب..7               تلوية اعاجاص ار نية للمتسربس. .2
  كس الربيامج ارتسربس م  حتتيق سواهتيف..8      توجه الربيامج التسريم حنو الكجناءاص الوظيجنية..3
 استخسايف تكنولوجيا التعلييف اعسي ة. .9    استجنادة الربيامج التسريم م  يتائج الوثوا العلمية..4
   تجنريس التعلييف.  .10                 اعتماد من ج التسريب ارتعسد الوسائط. .5

 لذا جيب أن  يز بس يوعس م  التسريبء    
(ب  الذي يتخذ ارؤ راص الكمية اسققص   از برياجمه )إن اان له بريامج أ ـ التدريب الشكلي:

ع م  التسريب يعتمس اقرهالية ا اقاس قراراته بس  التنتييفب ويتسىن فيه مستو  الكجناءة و ذا النو 
ا إعساد وتكوي  طلوتهب مع غياب قليط  امل أليرلتهب وغعف ا التنسيق بس ا داراص 

 ارررفة عليه ..و ذا ما تو ل  إليه يتائج  ذا الوثب.
ارؤ راص الكمية والنوعية مًعا اسققص   از والذي يتخذ  ب ـ التدريب اإليجابي الفعال:

أ ساف بريامج  امل ومتكامل يسا يف ال طرف معين بالرتبية العملية ا اقرتا  حمتوياتهب وحتسيس 
ويررف علل إ ازه اجناءاص وظيجنية غم  مؤسسة تربوية منتمة إداريا وقايوييا ومالياب  بأ سافه

 ع م  التتصا ا  ذا اجملا . ويتثمل ال طرف مس ولياته ا بروز أي يو 
IIناحل ارتوا  موجب )دا  إجمصائيا( بس رغا الللوة ا األساتذة ع  مستو   «ء : الفرضية الثانية 

 .» التخليط للتساريب وتتسير يف رس  اقستجنادة من ا
(  ثملة الجنرغية ال ايية و ذا يكرف ع  05( واجلسو  رقيف )04ي جمأ م  بياياص اجلسو  رقيف )

رتوا  موجبب ودا  إجمصائيا بس درجة رغا الللوة ع  مستو  التخليط للتساريبب وجود ا
لك  قيمة  ذا اقرتوا  ااي  غعيجنة  بوايلواعاهتيف جمو  مس  اقستجنادة اركتسوة م  الرتبية العملية

جساب اما أن ارتوسط اعسايب جاء بتيمة سالوة  ا يرا إىل أن ا داراص الأ تررف علل إدارة 
ب أو أ ا تعتمس للة غا منسحلمة  يا الرتبية العملية ق تعتمس أية للة مللًتا و ذا  و اررجوتس

وحمكمةب ذيب ق هتيئ التروف ارادية وارعنوية وا دارية والجننية الوررية لتل  الوجمسة اكامة قول 
تررف علي ا إ رافًا  اما أ ا ق تنجنذ للواص التسريب وفق األولوياصب مل ق  ؛جملو  السنة اجلامعية

موا ًرا وبصورة دائمةب وألاًا ق تتومليف يتائج التسريب تتوقا موغوعياب ذيب تسعل إىل ع   
جوايب التصور فيه؛  ا دعا إىل تتلص مسة التسريب بس سنة وألر ب يتيحلة ت لر ايل ق ا ع  

 ذه العوامل أثرص علل مستو  موعس ا اررسويف كاب وا رة ارراال الأ تنتاهبا ال سنة جامعيةب و 
 اجرباص الرتبوية اركتسوةب والكجناءاص األدائية ا تتة  ا ولس عسيف الرغا عنس الللوة.  
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دراسة قام  هبا جلنة م  الواجم س جمو  اجل ود اروذولة ا إعساد   (King 1978)وقس أورد     
ة بالوقياص ارتثسة األمريكية؛ منتومة م  الكلياص الرتبوي 1300ارعلمس ا -وتكوي  الللوة

ووجسص السراسة عررة عوامل بسص أ ا غرورية للتخليط الجنعا  لربيامج إعساد وتكوي  الللوة 
 و ذه العوامل  يء ؛ارعلمس

م ينب -وألن إعساد الللوة ارعلمس بريامج تسريسي بجيب أن تعلل األ ساف األمهية واقعتوار .1
 ا يسعون   ازه. فعلل ارخللس أن يسراوا م

جيب تعيس جمتمع الللوة ارعلمس ارست سفسب وعنسما يعرف ارخللون ارررتاس ارستجنيسي   .2
م  التسريب )الرتبية العملية( ف  يف يستليعون استي   ارعلوماص ارتوافرة عن يف قلتيار ارواد 

 مستوياهتيف.تسريب الأ تتوافق مع السراسيةب واألساليب الرتبويةب وطرائق التسريسب وإجراءاص ال
جيب حتسيس الوق  ارناسب للتسريب؛ إن اقاس الترار ا  ذا الصسد جيب أن بص ارسة الزمنية  .3

 واذل  الوق  ارناسب م  العايف السراسيب وأيايف األسووع والساعاص اليومية األا ر مناسوة كيف. ال زمة له 
والنراطاص علل أساس األ سافب واذل  وفق تعسد وتنوع جيب أن يتيف التيار أيواع ارواد  .4

ار نية الأ يتللو ا التسريب )الرتبية العملية(ب وأيضا وفق قسراص واستعساداص الللوة -اجرباص الرتبوية
 .(Student teachers)ارعلمس 

 الربيامج.جيب علل ارخللس التيار اجل ة ارناسوة لرعاية  .5
اطاص بريامج التسريب )الرتبية العملية( م  تركيلة واسعة م  اجرباص جيب أن حُت سملد ير .6

 )منتتسا اقستخسايف ارتكرملر للنراطاص ا  يائية( ما يليء  (King)ار نية؛ واقرت  -الرتبوية
ا والتعلييف  Simulationsا والتعلييف با اااة  Audiovisual-Mediaالوصرية -* ارعيناص السمعية

 Micro–Teachingارصير 
جيب علل ارخللس التيار الوسائط الرتبوية التعليمية ارناسوة لأل ساف وللمراراس إسا ما أريس  .7

كا أن تجني ظتللواص النوعية التسريسية اررغوب في اب وم  بس اقلتياراص ارتاجمة للمخللس إعساد 
ب (Telelectures)وا اغراص ارنتولة والررائط  بالوصرية-ارواد ارلووعة واألف يف واأل رطة السمعية

 اعاسوب.وبرامج 
 فائتة.جيب التيار اركان واررافق واألساتذة ارررفس بعناية  .8
أن العامل الذي ارتوط بركل إجيايب أا ر م  غاه بربيامج التلوير ارمتاز ا الرتبية  س  ج  وُ اما  .9

يوفر م ل  ذا التتومي بياياص ع  حتتيق األ سافب جميب  ؛العملية اان التتومي ارنتتيف جل ود الللوة
 ويزود ارخللس ظعلوماص لتثسس الربامج ا ارستتول.

ا األغلب دجنز الللوة إىل التلوير ار ين  وألاًا جيب حتسيس اعوافز الأ سيتيف استخسام ا .10
  .(King, J.C 1978)الذاص أو حتتيق الرغا الرخصيب أو إطراء الزم ءب أو متللواص إجازة التعلييفب 

 بإن التخليط  عساد بريامج متكامل للرتبية العمليةب وتسيا ا ا ظروف م الية م مة معتسة     
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توفر في يف درجة م  ت بولك  قك  توفا بريامج جيس ا يوعيتهب وإعساد إمكاياص مادية وبررية
ال سل   ك  إسا   .ي والتايول وارايلالكجناءة الرتبوية وار نية مع جمس معتو  م  التنتييف ا دار 

أعلي  وجمسة الرتبية العملية قسًرا م  األمهيةب وتوفر لس  ارررفس علي ا تصمييف واغ  ا إ اجم اب 
غا أن  ؤقء ارررفس وظراراة إدارة ارسرسة العليا لألساتذة ق يتومون  ؛والتزايف ب  از أ ساف ا

ب وق يلتزمون ظعلياهتاب وينترون أمهية( والتلويتيةمن ا  )النتريةة ب علاء الوجمساص الرتبوية والنجنسي
ا إعساد وتكوي   العلميإلي ا علل أ ا وجمساص غا أساسية بالتياس إىل وجمساص التخصص 

 .اللالب
اما ي جمأ أن ج ود قسيف علويف الرتبية بارسرسة العليا لألساتذة منثصرة ا النواجمي ا دارية 

ع  اجلوايب الرتبوية ار نية ااقجمتكاحل بالللوة أثناء فرتة الرتبية العمليةب ومعرفة  الركليةب وبعيسة
اها اهتيف هاه  ذه الوجمسةب وما في ا م  سلوياص وإجيابياصب ومناقرة مرك ص الرتبية العملية 

 واقها اص(ب Innovation)مع يفب بل إن  ذا التسيف ق يتويف بسور التلوير أو متابعة التحلسيساص
اعسي ة ا الرتبية العمليةب  ا جعل السلوياص تليل علل ا جيابياصب وقلل م  الجنوائس  الرتبوية 

 وار نية الأ جيني ا الللوة م   ذه الوجمسةب وولس لسي ايف درجة عالية م  عسيف الرغا. 
III ناحل ارتوا  موجب )دا  إجمصائيا( بس رغا الللوة األساتذة ع  «ء ـ الفرضية الثالثة  

 .»التساريب مستو  ت طا األساتذة ارلوتسب وتتسير يف رس  اقستجنادة م  
 مستوى التأطيرأ ارص يتائج حتليل الوياياص باستخسايف معامل ارتوا  باسون بس  

( 0,01( ساص دقلة إجمصائية عنس مستو  )0,384إىل وجود ع قة ارتواطية )والفائدة التربوية 
ب مع وزم مه(عويس  )ولييفالنتيحلة ملابتة  اًما للنتيحلة الأ تو ل إلي ا (ب وت ،  ذه 7)اجلسو  رقيف

اما تتجنق  ذه النتيحلة مع   ؛( وساص دقلة0,317أن الواجمب اعترب الع قة الأ تو ل إلي ا غعيجنة )
يتائج دراسة قايف هبا مراز الوثوا الرتبوية مامعة الرياجل جميب دل  يتائحله علل وجود ع قة 

 ( بس ارتياي  ارذاوري ب وساص دقلة إجمصائية.0,61جوة )ارتواطية مو 
ويسرحل علماء الرتبية ار تمون بالرتبية العملية أمهية وجسامة السور الذي يتويف به األستاس 
ارلوق ا إعساد وتكوي  الللوة تربويا وم نيا سواء م  الناجمية ا جيابيةب اتزويسه بالكجناياص الرتبوية 

وين النترة ا جيابية حنو م نة التعلييفب تعليف األدوار ارتوولة م نياب االتخليط والتنتييف التعليميةء م ل ت
أو  بوارواظوة ا العملب ااتساب طرائق التسريسب تعليف جمجنأ النتايفب يوع الع قة مع الت ميذ

ارسرس ارعس الناجمية السلوية اتكوي  اها اص حنو عنا ر الرتبية ظا ق يتجنق مع ما ينويي أن يتوناه 
 تربويا وم نيا.
الرتبية العملية  نبالتو ء إ للموغوع (Clark & Starr 1989) وستارا رحل وقس تعرجل  

(Student-Teaching)  وارسرس ارتييف(Inter Ship)  األوىل اعتيتية الأ قك   ةيعتربان الجنر
وم  السراساص الأ تناول     ويق.الرتبوية واللرائق ارختلجنة حت  التلأن يضع في ا اللالب النترياص 
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 Mc ) الع قة بس األستاس ارلوق )ارررف( وطلوته ويوع ودرجة ت ثا األو  علل اآللري ب ما قايف به

Auley 1979 )   إس تو ل إىل النتائج اآلتيةء 
طرائق التسريسب إجراءاص ) * إن الللوة يضعون مررف يف انموس  عنس التسريس بالكجناءاص التاليةء

ووجس أيضا أن درجة الت ثا  ي يتيحلة  .(جمجنأ النتايف ذحلرة السراسةب ويوع الع قاص مع الت ميذ
موا رة رس  التزايف ارررف هبذا السلوحلب إس أيه الما ازدادص ر ية ارررف الما ازداد تتليس الللوة 

 لسلواه.
ا دراسة   (Udo Jansen 1971)و  (Albert Lée 1979) ءألربصب وجويس وقس تو ل ال م 

الع قة بس الللوة وارررفس ا تتومي التيا ا التييف الذي دسا للللوة يتيحلة للخرباص الأ 
يكتسوو ا أثناء فرتة الرتبية العمليةب إىل يتيحلة تتلخص ا أن ارررف يعترب ارصسر األساسي واكايف 

 تسريس . للت ثا علل الللوة اجلامعيس أثناء إعساد يف العملي ر نة ال
لتس هاوز ت ثا األساتذة ارررفس علل طلوت يف م  جميب السلوحل اعراي واقها اص للتعامل مع 
موقف تعليمي معيا ب إىل ت ثار الللوة بسلوحل مررفي يف اللجنتيب و ذا ما أثوتته دراساص عسيسة من ا 

رتوا  بس سلوحل طلوة رعرفة درجة اق  (Shirle Flint 1995)  ا  ف ي  السراسة الأ قام  هبا
الرتبية العملية اللجنتي ا جمحلرة السراسة بالسلوحل اللجنتي رررفي يف م  األساتذة ا جمحلرة السراسة 

إس  (بتوجس درجة ارتوا  عالية بس السلوحل اللجنتي للمررفس وطلوت يف)  وايت   إىل النتيحلة التاليةء
علل الت ميذ سواء أااي  ررك ص  وجسص أن الللوة يتلسون مررفي يف ا جمالة طرجم يف لألس لة

 بسيلة أيف معتسة .
فم  ل   يتائج ذ نا  ذاب ويتائج السراساص السابتة يتوس لنا التوة ارؤثرة لألستاس ارلوق أثناء 

مراعاة السقة عنس التيار ارررفسب وإىل نتيحلة  امة و يء الرتبية العملية علل طلوته؛ و ذا يتوديا إلى
موغوعية عنس تعيين يف لإل راف علل  ذه الوجمسةب وسل  جمىت  لق قسًرا م  و يتة وغع ومعايا دق

التوازن بس اجلايب النتري واجلايب العملي ا إعساد اللالابب وجمىت يزيل يترة الر  م  قول 
الللوة حنو  ذه الوجمسةب اوجمسة  امة وأساسية ا التكوي ب واذل  جمىت يرعر اللالب بسرجة م  

 وايب ارختلجنةب واأليرلة ارتعسدة ا  ذه الوجمسة. الرغا جمو  اجل
ف يه ينويي علل األساتذة ب وللتيلب علل اجلوايب السلوية الأ يعال من ا الللوة ا ا  راف

  ارلوتس تكوي  مجن ويف جسيس لإل راف وللع قة بين يف وبس الللوة باتواع يف ما يليء
 اص الرتبية العملية يرعرون باعماية اروالغ في ا.أقمل جيعلوا الللوة أثناء قيام يف بنراط ـ 1
  .ملزمس بنس  ال جمراة يتومون هبا أن جيعلوا الللوة األساتذة يسراون أ يف غا ـ 2
 ال ايوية.أن جيعلوا الللوة يرعرون ظساواهتيف م نيا مع ارسرسس دالل  ـ 3
الجنوائس الرتبوية وإ ا يرراو يف ا  أق جيعلوا بي ة جمحلرة السراسة  ي اركان الوجميس قاتساب ـ 4

النراطاص الرتبوية التعليمية ال ا دالل ال ايويةب وأثناء النسواص الرتبويةب ول   اجللساص الأ تتع 
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 دالل قاعة األساتذة.
 أن يتلتوا أفكار الللوة بالترحليعب ويلوتو ا ا جمضور يف إسا ما  ث  التروف بذل . ـ 5
 وة ع يية وأمايف زم ئ يف وت ميذ ارؤسسة.أن يتحلنووا يتس اللل ـ 6
أن يتونوا أسلوب النتس الوناء مع طلوت يفب بسق م  قتل رو  ا بساع واقبتكار ا جما  التسريسب  ـ7

 وسل  دفًعا لتتليس يف لوفًا م  النتس والتحلري .
لوثبب والأ تل   ي إًسا بعض النتا  الأ استخلصنا ا م  يتائج الوثوا السابتةب ويتائج  ذا ا

لو تراعل م  قول األساتذة ارلوتسب ف  يف سوف يتمكنون م  مساعسة طلوت يف علل تنمية قسراهتيف 
 لا، هبيف بسًق م  تتليس أساليو يف. ب (Teaching Style) أسلوب تدريسـي اجا ة ا تكويا 

VI ستو  إ راف  ناحل ارتوا  موجب )دا  إجمصائيا( بس رغا الللوة ع  م «ء الفرضية الرابعةء
 .» ارجنترس علل التساريبب وتتسير يف رس  اقستجنادة من ا

( وباستخسايف معامل ارتوا  باسون أن  ناحل ع قة ارتواطية 09يتض  م  يتائج اجلسو  رقيف )      
غا  بس مستو  ا  راف للمجنترس والجنائسة الرتبوية الأ ااتسو ا الللوة ل   فرتة الرتبية العمليةب

 ( وبتيمة جس غعيجنة.0,01( عنس مستو  السقلة )-0,336مة  ذا اقرتوا  ااي  سالوة )أن قي
( يتوس لنا غعفب بل ايعسايف مستو  ا  رافب جميب  08اما أينا بتثليل بياياص اجلسو  رقيف )

(ب  ا ترتب عنه 1,8458( وباحنراف معياري يساوي )-3,9143اان متوسله اعسايب يتسر با )
ائسة الرتبوية وار نية الأ ااتسو ا الللوة م  الرتبية العمليةب جميب اان ارتوسط غعف مستو  الجن

 (.3,7374( باحنراف معياري يتسر با )1,9179اعسايب للجنائسة الرتبوية يساوي )
عسمي الجنائسة  وترا  ذه النتائج أن إ راف ارجنترس علل الرتبية العملية  و إ راف  كليب

التنتييف قيل قهب وسا الرتبية العمليةب أوا ا  راف الرتبوي اروا ر علل واجلسو  ا التخليط و 
يراطاهتاب م  جميب عتس النسواص الرتبوية وفق ما تنص عليه مراسييف ولوائ  الوزارتس الو يتس علل 
 إعساد وتكوي  الللوةب أو ترتيب زياراص إىل ال ايوياص قصس التوجياه والتتومي للكجناياص التسريسيةب

  .واجربة الرتبوية اركتسوة م  قول الللوة
وق يستليع الللوةب ا أي وق  م  األوقاصب أن يرغوا ب  راف تربوي يتويف علل ع قاص فاترة 

إ راف  كلي ا ي جميب ق يتواجس فيه ارجنترون إقمل ا بساية  ؛يترية غا إجيابيةب وق جمسية
ئيف الر ية اجا ة باألساتاذة ارلوتيا ب إلال إدارة الرتبية ايل ق الرتبية العملية عنسما يتسمون التوا

مل ق يتثملون مس ولياهتيف ل   السنةب وارتم لة ا التنسيق بس ا داراص ارختلجنة ارررفة  ببارسرسة
علل سا الرتبية العملياةب وعتس النسواص الرتبويةب والزياراص ارختلجنة لل ايوياصب وتتومي األ ساف 

زة م  الرتبية العمليةب وتتومي الللوةب م  جميب  و يف ار ين الرتبويب وبلوغ يف درجة م  الكجناءة ارنحل
ار نية الرتبويةب أو م جمتة مس  تتصا األساتذة ارلوتيا ب وقس ااي  إجاباص الللوة بالنجني جمو  

و ذا ما  ( علل التوايلب%100( )%97( )%97( تتسر بنسوة )31( )30( )29فتراص اقستويان )
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 ااتس  وقس اقرت  يراطاهتا. متابعةيوغ  عسيف ا تمايف ارجنترس بالرتبية العمليةب وعسيف جسيت يف ا 
(Katz 1972) ا دراسة له جمو  ا  راف ا الرتبية العملية مجلة م  ارترتجماص م  بين ا ما ي ،ء 

 تلور يف ار ينءا إن للللوة جماجاص معرفية تربوية وم ارية م نية قتلف بالت ف مراجمل 
األستاس إىل -اللالب دتا ( Survival-Stage) مرحلة البقاءأ ا ا  األوىلء والأفجني اررجملة  ا 1

الجن يف واللملم ية والترحليعب ولذا ف ن تعليمه م اراص الوقوف علل مسوواص السلوحلب وإاسابه بصاة 
 في اب سوف يكون سا فائسة له ا  ذه اررجملة.

 بفترة اإلدماجن قس ااتسب لوارة قليلاة فاي التسرياس توسأ ما يسمال مل بعس أن يكو  ا 2
(Consolidation )ب يكون مستعًسا للرتايز علل الت ميذ وعلل تعلم يف بركل جيس وفردي وفي ا

ب وا  ذه اررجملة ينص  باقستجنادة م  لرباص األساتذة اقلتصا يس ارتيمس ا ارؤسسة الرتبوية
 خمتلجنة.د فر، التعاون ا يراطاص تسريسية وتربوية والعمل علل إجيا

-مرجملة يكون في ا الللوة ( و يrenewal Stage) التجديدمل اررجملة ال ال ة وتسمل مرجملة  ا 3
األساتذةب علل و   الوقوع ا روتس  لب أي التيايف بنراطاص تربوية ليس في ا هسيسب و نا 

بواسلة النسواص الرتبويةب والزياراص الصجنيةب واجمل ص  Stimulation) ( االستثارةدتاجون إىل 
 ار نيةب أو ارلووعااص الرتبوية. 

غا أن يتائج  ذا  ؛ول   ارراجمل ال  ا يربُز السور ا جيايب للمجنترس ارررفس علل الرتبية العملية
واعاص الللوة جميب ااي  ايل ؛الوثب ت و  عكس سل  ا وجمسة الرتبية العملية بارسرسة العليا

بالسلب جمو  فتراص اقستويان الأ تناول ء تنتييف النسواص الرتبوية ا تتسمي التوجي اص وار جمتاص 
الرتبوية ا دعوة اللالب عضور جمصص الرتسييف ا قصيص زياراص إىل ال ايوياص التلويتية م  قول 

 ارجنترس ارررفس علل الرتبية العملية. 
ثوا الأ جمصلنا علي اب لعلنا  س م  بين ا ما تناو  مس  ت ثا ارجنترس وقس استعرغنا مجلة م  الو

ارررفس علل مستو  الكجناءة ار نيةب والجنائسة الرتبوية للللوةب فليف يع ر إق علل ذب واجمس قام  
 قلتوار ت ثا عنا ر اروقف التسريسي علل(ب University of Iowa 1972)به جامعة إيوا 

ا م  طلوة الرتبية العملية لوتتكون م  مائة وث ثة وث ثس طا لعينة( Self concept) مجن ويف الذاص
 وقس تو ل  ذا الوثب إىل النتيحلة التاليةء  (Iowa)إيوا ا مسارس  رق وقية 

إن الللوة الذي  يتويف مررفو يف علل إع م يف مسوتا ظوعس زيارهتيف ررا سة درس يف قس جمصلوا  -
متياس مجن ويف الذاصب بينما جمصل الذي  و يعرفوا موعس زيارة مررفي يف كيف علل درجة مرتجنعة ا 
 علل مجن ويف للذاص أقل.

ليل يسرة الوثوا والسراساص ا  ذا اجملا  بالذاصب أن الياص الرتبية باجلامعاص العربية تعو ك  
إىل ارجنترس بل إىل  الررقيةب واجلامعاص األجنوية اليربية ق توال م مة ا  راف علل الرتبية العملية
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أساتذة اجلامعة ارتخصصس ا الرتبية وعليف النجنس الرتبويب و يف أجسر بذل  ألسواب عسيسة م  
 ءبين ا

 يف أا ر لربة واط ًعا ما  غاا يف علال جمااقص الرتبياةب وعلايف الانجنس الرتباويب واسارتاتيحلياص  أوال:
 وتتنياص التعلييف اعسي ة.

 يف علال تكيياف األ او  النترياة كاذه اجملااقص ارختلجناة أثنااء ارمارساة اما أ يف أقسر م  غا   ثانيا:
 بالعمليااة ا الرتبيااة العمليااة؛ وحتويل ااا إىل م اااراص تسريساايةب واجناااءاص م نيااة علاال يااسي الللوااة

سيسياااة الاااأ تاااسعو إىل اساااتخسايف طرائاااق تسريساااية واسااارتاتيحلياص حلو اااذا مااا  منتاااور اجل اااود الت
 .(Interdisciplinary Teaching Approaches)روع معرفية تعليمية همع بس عسملة ف

أن ا  راف ق يتتصر علل اجل ود ا داريةب بل يرمل أيضا اجل ود الأ توذ  أثناء التخليط  ثالثا:
لساا الرتبياة العملياةب ووغاع من اج اا الرتبااوي وار اينب وحتسياس أ اساف  اذا ارن اا ب وأساااليب 

 .التتومي   از  ذه األ ساف
وقاس ا اللث  اليااص الرتبياة ا  بويضللع هبذه ار ايف أسااتذة سوي التصاا، ا ارياسان

ب (Relping-teachers)األساااااااتذة ارساااااااعسون  ءالاااااسو  اليربيااااااة علاااااال تسااااااميت يف باأل اااااااء التاليااااااة
؛ (cooperating teachers)واألساااتذة ارتعاااويون ب (Resource teachers) واألسااتذة اررجعيااون

ق بس ج ود  ؤقء اقلتصا يس يتيف التوازن السلييف باس ا عاساد والتكاوي  النتاري لللالاب وبالتنسي
التسريساايةب تو ااف وإعااساده وتكوينااه اريااسال العملااي ار اااريب جمااىت يولااغ درجااة ماا  ا تتااان للم اااراص 

 .(Competency, Performance-based Teacher preparation) بالتمك  والكجناءة
 ية الخامسة:خامسا: الفرض

 ناحل ارتوا  موجبب دا  إجمصائياب بس رغا الللوة ع  تتومي األساتذة ألعماكيفب «
 .»وتتسير يف رس  اقستجنادة م  التساريب

( أن 11النتااائج اروينااة ا اجلااسو  رقاايف ) اجامسااةب فترااامااا براا ن يتااائج التوااار الجنرغااية 
(ب  اااا ي وااا   ااااثة 0,01عناااس مساااتو  ) (ب وداق إجمصاااائيا0,345 نااااحل ارتواطاااا موجواااا يتاااسر باااا )

الجنرغااية؛ غااا أن قيمااة  ااذا اقرتوااا  غااعيجنة جااسا  ااا يت اار عااسيف رغااا الللوااة عاا  أساااليب التتااومي 
وتواس  اذه النتاائج ااذل  ارساتو  الرتباوي وار اين الضاعيف الاذي  بارتوعة م  قول األستاسة ارؤطري 

 يلواعاهتيفب وإجاباهتيف ع  فتراص اقستويان.ااتسوه الللوة ل   وجمسة الرتبية العملية وفق ا
( جميااااب أن 10ويااااسعيف  ااااذا اقسااااتنتا  الوياياااااص ا جمصااااائية ارعروغااااة ا اجلااااسو  رقاااايف )

(ب 2,3288( وباااحنراف معياااري يساااوي )0,1571ارتوسااط اعسااايب للجنائااسة الرتبويااة اااان يتااسر بااا )
( وبااااااحنراف معيااااااري يسااااااوي 1,9179)سر باااااا اسة الرتبوياااااة ااااااان يتااااااايب للجنائااااااط اعساااااابينماااااا ارتوسااااا

عاااسيف رغاااا الللواااة األسااااتذة عااا  التتاااوميب وعااا  الجنائاااسة  توغااا (ب و اااي درجااااص غاااعيجنة 3,7374)
 الرتبوية الأ مت ااتساهبا م  ل   الرتبية العملية.
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األساتذة أثناء أيرلة -و كذا قك  لنا أن يرجع عسيف وجود تتومي موغوعي جل ود الللوة
وقلة الجنوائس الرتبوية اركتسوة م   ذه الوجمسة إىل عوامل ومتيااص عسيسةب لك   الرتبية العمليةب
 التاليةءالعوامل األرج  من ا 

 ـ قصور أدوات التقويم: 1
فلس  دراستنا كذه األدواص توس لنا أ ا  مم  م  قول وزارة الرتبية لتستخسيف ا  

اعادا ا جماقص طرائق التسريسب وتتنياص أوغاع لا ة هاوز ا الزم  م  ج ةب وهاوز ا التلور 
م  ج ة ثاييةب سل  أ ا قتستنس إىل معايا موغوعية م ل معيار  التعلييفب وأساليب إعساد اللالب

 ذه ب اما أن اجلودة معيار أوب (Perfomance) األداءب أومعيار (Competence) الكفاءة
ن ا أوزان يسوية ا حتسيس  خصية اللالب ار نية ار اراص تتواي  بتواي  ارواقف الرتبويةب ولكل م

 الناجثة.

 غياب برنامج للتربية العملية:  ـ 2
ي جمأ م  ل   ارتاب ص الأ    مع بعض أفراد العينةب وم  ل   يتائج الوثب أن 
 ن وجمسة الرتبية العمليةب تجنتتر إىل بريامج مكتوبب متكاملب واغ  األ سافب دقيق ارعاياب ولذا ف

بارسرسة العلياب يتيف دون قليط حمكيفب ودون تتومي موغوعي دقيقب وييلب فيه  ا عساد للللوة
فايعكس سل  علل اجلوايب ار اريةب والكجناءاص  .اجلايب النتري علل ارمارسة والعمل اريسال

يف الرغا ا  ذه الوجمسة درجة اواة م  عسيستوقس ولس  ذا اقرها  ا ب التسريسية لللالب سلوا
 لس  الللوة.

 عدم كفاية الخبرة التقويمية وأساليبها الحديثة لدى األستاذ المطبق:  ـ 3
يعس التتومي الرتبوي م  أا ر اجملاقص ارزد رة ا اجملا  الرتبويب فتس    األدبياص 

جيا به اما ويوعا م  جميب مجنا يمهب وجماقتهب وطرائته وأساليوهب جمىت  ارا  التكنولو  ةارتعلت
لك  إجراءاص التتومي ا الرتبية العملية  باعسي ة ا م ل  ذا النمو ا جيايبب بواسلة اعاسوب

قزال  تتليسيةب بسوب قلة اط ع األستاس ارلوق علل التلوراص اعادثة ا  ذا اجملا ب وعسيف اجناية 
للوةب بسًق م  النوع الذي اجربة ا استخسام اب  ا رااز اق تماايف لسي ايف ا الكيف أثناء تصنيف ال

 .الأ و لوا إلي ا ( درجة الكفاءة) يؤاس ار ااراص الأ استوعوو اا وأتتناو اب و
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 انعدام الحوافز المادية والمعنوية:   ـ 4
يؤاس ايعسايف اعوافز ارادية وارعنوية الأ يتلتا ا األساتذة ارلوتون عسيف ا تمام يف هبذه 

يوذلو ا دون  ثايوية    ذه اجل ود ج ود   أن ا  راف والتتوميب باعتوارالوجمسةب م  جميب ارتابعة و 
ت مس كا م  قول ا دارةب  ا قلل م  األيرلة التلويتيةب والتعليمية النترية ا  ذه الوجمسةب 

 فايعكس سل  سلًوا علل الجنائسة الرتبوية ار نيةب وعلل درجة الرغا لس  الللوة.
التسريس  االكفاءة أساس ب أن يتويف علل إن بريامج إعساد اللالب جي

(Competence)، وأن  ذا  بو و مجن ويف ينتر إليه علل أيه قسرة اللالب علل أن يجنعل  ي ا
الجنعل األدائي يوس أيه قس بلغ ا أدائه له درجة م  ار ارة واجلودة ترفع م    ن  ذا الجنعلب وتصف 

 ة.والكجناءا الوق  يجنسه فاعله باعنكة واجلودة 
)  الكفاءة أن الربيامج الذي يونال علل أساس ( Wilford Weber 1971ولتس أوغ  ) 

Competence  الللوة م  معرفة ار اراص أو ار ايف أوالتسراص الأ يتضمن اب قول أن يررعوا   ُ ك  ( ُق
مسؤولية تامة مس ولس  ا أمايف الربيامج وأعضاء  ي ة التسريسا ولذا ف  يف يعتربون  با التسريب علي ا

وعنسما ب وموا رة ع  الو و  إىل حتتيق معايا الكجناءة ا سدة سلجًناب والأ ارتضوا أن ينحلزو ا
يتكليف ع  أ ساف بريامج الرتبية العمليةب ف ينا يتثسا ع  األ ساف السلواية ا جرائية الأ قك  

ولذا  ج الرتبية العملية من ا.أما األ ساف الجنضجناغة ارائعة ف  جسو  لربيام ؛م جمتت ا وقياس ا
 (  ث ثة اعتواراص لأل ساف السلواية ا الرتبية العمليةء Arends et alفتس جمسملد  إرينسز وزم ُمه )

و و ما يعرب عنه بلويعة ار ارة التعليميةب أو التسرة التسريسية الأ أ ـ نمط ونوع الهدف: 
األداء )  ارست ا  ارسة فعلية تو له إىل ستكتسب م  قول اللالبب ويتويف بالتسريب علي اب و 

-أن يتويف اللالب » وقس أعلل لذل  م اق  وء (بالكجناءة)  اأو حتتق لسيه درجة م (بارتمك 
 . «األستاس بتسحليل مر س مسته مخس دقائق علل  ريط فيسيوب مل يتويف بعرغه ومرا سته 

 ارسة  أثناء( الكفاءة)درجة  ء جمىت قكا  لللالاب م  بلاو ب ـ الشروط الالزم توفـرها
وجود اب م ا  سل ء " أن  ا ()المهارةأيرلة الرتبية العملية يررت  توفا ظاروف معيناة لتثتيق 

 ومرا سته أثناءيتويف اللالب بتسحليل مر س مسته مخس دقائق علل  ريط فيسيوب مل يتويف بعرغه 
  عليمي دالل الصف السراسي ل   فرتة تعلييف مصير ".تموقف 

معايا األداء اجليس ارللوب أن يصل إليه اللالب ليصو  ياجًثا م نًيا.  ـ المعايير: ج
لل سف السلواي اجليس أن حتسد فيه ارعايا الأ سوف تستخسيف ا قياس وتتومي اللالبب ومس  

أن يتويف اللالب ) التمك  والسيلرة م  ار اراص التسريسية اروغوعة ا الربيامجب م ا  سل ء
تسحليل مر س ُمسملتُُه مخس دقائاق علل  ريط فيسيوب مل يتويف بعرغه ومرا سته أثناء موقف تعليمي ب
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 .(وأن تكون الصورة والصوص واغثس  امادالل الصف السراسي ل   فرتة التعلييف ارصيرب 
 وقكننا تصنيف  ذه اقعتواراص ال  ثة باعتوار ا معايا االتايلء 

علق باجلوايب النترية ا الرتبية العمليةب وتستخسيف ا قياس الجن يف ارعرا لس  وتت معايير معرفية: ـ 1
 األستاس.-اللالب

ومااس   الاأ ااتساو اب لم ااراص التعليميااةلتساتخسيف ا قياااس ايجنياة أداء اللالاب و  معـايير أداء: ـ 2
 أثناء ارمارسة. كا إتتايه

ألسااتاس ار نيااة والرتبويااةب ماا  لاا   قياااس ا-وتسااتخسيف ا قياااس اجناااءة اللالاااب معــايير نتيجــة: ـــ 3
 ار نياة ا جوايو ا ارختلجنةب وا مس  التيا ا سلوحل ت ميذه و و يف التثصيلي. لصيتهمس  التيا ا ش

ولتاس اطلعناا علاال بعاض الوثاواب الااأ ساعل في ااا الوااجم ون إىل بنااء متاااييس يتاوفر في ااا  
اااوهليُف مااا  ل كاااا ا اماااا اطلعناااا علااال بعاااض األدواص   بلللواااة أثنااااء الرتبياااة العملياااةالسقاااة واروغاااوعيةب يُات 

  مم  ا اجلامعاص العربيةب واليربية يستعرجل أمه ا اما يليء
بوناء استمارة تتومي لللالب ا وجمسة الرتبية العمليةب  ( Stan-fordستنجنورد )لتس قام  جامعة  ا 1

 تتكوملن م  أربعة أقسايفء 
اجناءاصب جا ا الع قة بس اللالب   6ءاصب ب ا تنتييف الصف اجنا  4أ ا اروا جناص الرخصية 

وقس قايف د  أمحس أبو     بتعريو ا وتعسيل ا ب اجناءاص  5اجناءاصب د ا أساليب التسريس   5وارعليف 
( ومت تتومي وجمسة الرتبية العملية بكلية )األردن( وفق  ذه 1980لتوافق الوي ة العربية )سنة 

 اقستمارة.
تتااومي طلوااة  قصااس( األساساايةالكجناياااص التعليميااة  )اسااتمارة( 1983وفيااق مرعااي )امااا أعااسمل ت ـ  2

( اجنااءة موزعاة علال ساتة 85الرتبية ا جامعة األردنب أثناء الرتبية العمليةب تضامن   اذه اقساتمارة)
 جماقص  يء

 ـ جـب اجناءة12اجناءاصب ب ا مراعاة بنية ارادة السراسية ارنلتياة 8أ ا التخليط للتعلييف 
ب  ا ا حتتيق الذاص اجناءة16ب د ا إجراء التتومي اجناءة24التيار األيرلة التعليمية وتنتيم ا 

 .اجناءة11الرتبية بالنسوة للمعلمس  وحتتيق أ سافب اجناءة14
 اجناءة42تضمن   ذه التائمة  (بالكجناءاص )قائمةوأعسملص الية الرتبية مامعة عس أس  ـ 3

 ص  ي التاليةءتسريسية موزعة علل تسعة جماق
اجناءاصب جا ا عملية التسريس 8اجناءاصب ب ا حتتيق األ ساف 4إعساد السملرس والتخليط له  أ ـ
اجناءاصب  ا ا التجناعل مع 3ب د ا استخسايف ارادة العمليةب والوسائل التعليمية واأليرلة اجناءة11

اللالب ارعلايف اجناءة  اجناءاصب ز ا ايتتايف4اجناءاصب و ا عملية التتومي 8الت ميذ وإدارة الجنصل 
واجمسةب   ا إقامة الع قاص مع اآللري  اجناءة واجمسةب   ا ا عساد عل مرك ص الوي ة 
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 اجناءاص. 3
إسن ا غااوء يتااائج  ااذا الوثاابب وبتيااة الوثااوا السااابتةب قكننااا التااو ء أيااه جمااىت تااؤدي 

قاة واروغاوعيةب وجماىت عملية التتومي وظيجنت ا ا جيابية ا الرتبية العمليةب وجمىت يضام  كاا ل ا ايأ السمل
األسااااتذةب يتللاااب اااال سلااا  تعاااسملد مصاااادر التتاااومي ذياااب حنتاااق أاااارب درجااااة مااا  الرغاااا عن اااا لاااس  الللواااة 

 يكونء 
 ساتيا م  قول اللالب يجنسه.  أ(

 م  قول زم ئه الللوة. ب(
 م  قول األساتذة ارلوتس .  (ج

علمياب ذيب تتناو  اافة األيرلة أثناء وأن يعتمس متاييس دقيتة وموغوعيةب يتيف بنام ا 
األستاس -الرتبية العمليةب وا غوء حتليل الكجناءاص ار نية وار اراص التسريسية ارللوب م  اللالب

 أن  قارس ا و يتتن ا.
" ق يوجس فرقب دا  إجمصائياب بس طلوة التخصصاص ارختلجنة  سادسا: الفرضية السادسة:

  .موقجن يف السلم هاه مستو  ت طا األساتذة ارلوتس " رياغياص( ااءب )بيولوجياب فيزياءب ايمي
(  ااثة الجنرغااية السادسااة  ااا يت اار أن أفااراد العينااة 12لتااس ارااجن  بياياااص اجلااسو  رقاايف)

الأ جرص علي ا السراسة اان كا موقف سلم هاه يوعية ومستو  ا  اراف وا عاساد والتكاوي  الاأ 
؛ سلا  أ ايف و يلمساوا جماسوا تياا إجياايب ياذار ا  Supervisorsراؤطري     م  قوال األسااتذة ا

 .اافااة أبعاااد  خصاايت يف ار نيااةب و ااذا قااس يكااون بسااوب غياااب قااايون تسااا ا غااوئه  ااذه الوجمااسة
ياا م  اجل ااود اروذولااة ماا  قواال  ااؤقء األساااتذةب أو قااس يعااود األماار إىل عااسيف اطاا ع  ااؤقء األساااتذة 

ماا  ذااوا ودراساااص تتناااو  أساااليب اقرتتاااء والتلااوير كااذه الوجمااسةب والنماااس  علال مااا ينحلااز عاريااا 
والتتنياااص الرتبويااة ارسااتخسمة أثناء اااب وارلووعاااص اررتولااة بكافااة األيراالة الرتبويااة وار نيااة الااأ تااتيف 

 ن م ماا تكا  األساواب الكامناة وراء سلا ب فا .ل كاب والسعي ل ستجنادة من ااب وتلويت اا ا اجملاا 
غااام   اااذه الوجماااسة ياااتيف  النتيحلاااة الاااأ تو ااالنا إلي اااا ا  اااذه السراساااةب أن ا عاااساد والتكاااوي  للللواااة

 ب ساليب تربوية وم نية تتليسية.
ب والاأ ااان ما  ارجناروجل ان يؤدي اا Supervisor ايف وأدوار األساتاس اراؤطر مإن طويعة و  

دب والنمذجااة للتااسريسب والسااعي جم ي ااا حنااو أثناااء إعااساده وتكوينااه للللوااةب كااا  ااجنة التوجيااهب وا ر ااا
ااال وفاااق اسااتعساداتهب وقسراتاااه؛  دفااع وجمجنااز الللواااة باهاااه  اااو يف وارتتااائ يف م نياااا وتربويااا ومسااالكيا.

والعمل م  ج ة ثايية علل تتومي يراطاص وبرامج وأ ساف ا عساد والتكاوي  لللالابب وارساامهة ا 
رتبوية الأ اان لزاًما أن يعاير اا يومياب جمىت يكاون تتوقاهب تلوير ا وترقيت ا ا غوء يتائج الوثوا ال

 ويتسهب وتوجي هب وإر اده بناًء ا  ذا الر ن.
غا أن يسوة معتربة م  العينة قيس السراسةب أثوت  اقرهالية وعسيف التخليط الاأ تتمياز هباا 
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هباا األساتاس اراؤطر جمالياا تتتصار  عملية ا عساد والتكوي  للللوةب وأن طويعة األدوار وار ايف الأ يتاويف
تعليميااة تجنتتااس األسااس العلميااة الااأ تتمراال مااع التحلسيااس واقبتكااار ا  ااذا -علاال يراااطاص تربويااة

وللتيلاااب علااال  اااذا الااانمط السااالم مااا  ا عاااساد والتكاااوي ب فعلااال األساااتاس اراااؤطر أن داااسد اجملاااا . 
بيااة العمليااةب ويلاازيف يجنسااه هباااب  ااذه النراااطاص وار ااايف تتم اال واألدوار ار نيااة أثناااء الرت النراااطاص الرتبويااةب وار ااايف 

 فيما يليء
التخليط ا كيف السقيق ألساليب التسريس أمايف الللوة مع مراعاة للواص طرائق التسريسب ق  (1

واستخسام ا بكجناءة م نية عالية تعرب ع  اط ع ااف ا  ذا اجملا  واستي كا  بسيما اعسيب من ا
 تصل  له م  مواغع وقصصاص. ظ ارة فيما

وبركل تسرجيي ق  بالتخليط ا كيف رراراة الللوة ا اجرباص التعليمية الأ تتيف ا ال ايوية( 2
 يرعر يف بالنتلة الجنحلائية.

التوجيهب وا ر ادب والتتومي ارستمرب ومتابعة الللوة ا اافة األيرلة الأ يراراون في ا ل    (3
 ية.مسملة الرتبية العمل

ب وحتسيس مس  Self Evaluationترحل الجنر ة الكافية للللوة للتيايف بعملية التتومي الذا،ء  (4
  .بليوه قس التتسيف الذي

 للللوة ا تتسمي العروجلب و كين يف م  استخسايف التتنياص الرتبوية اعسي ة أثناء ا. إعلاء فر، متساوية  (5
تذة ال ايويةب ق سيما م  يرت رون من يف بكجناءة م نية ترتيب رزيامة للللوة تس ل كيف زيارة أسا (6

عاليةب وا اافة التخصصاص ومجيع ارستوياص )سنة أوىل ثايويب ثايية ثايويب ثال ة ثايوي(ب و ذا 
 تسريسية.ال ااراص ارهبسف ااتساب 

 الزياراص.لرباص تربوية وم اراص تسريسية م   ذه إتاجمة الجنر ة كيف رناقرة مس  ما ااتسووه م   (7
 ة ارختلجنة؛عتس يسواص   رية أو فصلية يستسعل كا أساتاذة جامعيون ا التخصصاص الرتبوي (8

 .Seminarsحماغراص ا  ذه اجملاقصب تكون متووعة بتنتييف جملتاص دراسية عملية إلتاء  هبسف
 يف هاه يوجس فرق دا  إجمصائياب بس الذاور وا ياا ا موقجن ق» سابعا: الفرضية السابعة:
 .«ارلوتسمستو  ت طا األساتذة 

 اااثة الجنرغاااية الساااابعةب و اااذه النتاااائج تؤااااس أن  (13)ءيتواااس مااا  بيايااااص اجلاااسو  رقااايف 
ا  ااراف ماا  قواال األساااتذة ارااؤطري  يجنتتااس األسااس العلميااة ا إعااساد وتكااوي  الللوااةب وأن موقااف 

اب باال  ااو موقااف موغااوعيب يسااتنس ا الللوااة ماا   ااذا النملااوع ماا  ا عااساد والتكااوي  لاايس موقجنااا ساتياا
أثنااء فارتة الرتبياة العملياة؛ ساواء أتعلاق األمار بناوع ار ااراص اركتساوةب  بارزصجمكمه علل يتائج سلوية 

بل لتس عاربص يساوة اوااة ما  أفاراد العيناة  ؛أيف ظستو  الكجناءة ار نية الأ اايوا ي ملون الو و  إلي ا
ااا  تاااذار ا أدائ ااايف التسريسااايب أو ا لاااربهتيف أثناااء السراساااة اقساااتل عيةب عاااسيف جمصااا و  درجاااة حتسمل

 الرتبوية وسل  لسووسء 
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علي يف  ار نية الأ يتويف هبا الللوةب ولذا يجنرغون واردأن بعض األساتذة ارؤطري  ق ي تون ا األ أ( 
 ا م  م نية مصثوبة بك  دوار  بو اية مللتة جمىت جملو  فرتة التسريب اريلقب وجمين ذ يكلون إلي يف 

 م  التملسريب ا األقسايف الن ائية بسعو  أ ا أقسايف امتثان.التثجنأب اما أ يف قنعون الللوة 
و ناحل أساتذة مؤطرون خلرون يكلجنون الللوة بالتيايف بكل أيرلة التسريبب منذ أو  يويف م   ب(

اء التسريسب دون أيايف دلو  الللوة إىل ال ايويةب ليس ثتة ا اجناءهتيف ار نيةب ولك  قلصا م  أعو
التعليمية ا جيابية -أن يتوعوا سل  بعملية توجيهب وإر ادب وتتوميب وتزويس للللوة باجرباص الرتبوية

 .ارتمرية مع األسس العلمية اعسي ةب وطرائق التسريس اروتكارة
 إن ا  راف الرتبوي لسمة تربوية تست سف توجيه الللوة م نياب ومتابعت يف ميسايياب وتتومي
أدائ يف التسريسيب وهتي ة اافة التاروف ار ئماة لنماو يف وارتتاائ يف م نيااب ومسااعسهتيف علال ااتسااب 

لتاس تواسمل لناا ما   اذا و  .وار ارة الأ تؤ ل يف لتتسمي أجمس  األدوار التعليمية الرتبوية مساتتو  الكجناءة
قوااال  مااا  الااانجنس الرتبااوي علااايف ياااه ق يكجنااي ا راااايف باجلواياااب النتريااة األاا   يتاااائج  ااذه السراساااة 

أيرالة لا    ار نياة ما  الكجنااءة درجاة بل قبسمل م  تنمية م اراتاه التسريساية و اوًق باه إىلاللالبب 
 التسريب.

(ب و) Laird & Kowolsky 1972(ب ) Laird 1971) لااد وخلارون لتس أجر  ال ما  
Brashi 1977لمااسب ويااوع الااربامج ارعتمااسة (  ذوثااا خمتلجنااة جمااو  ارؤسساااص الااأ هتااتيف ب عااساد ارع

إعااساد ارعلمااس سوي الكجناااءة ار نيااة العاليااة ا  ،أثناااء سلاا ب فتو االوا أن  ناااحل  ااويفا واغااًثا ا فاار 
 ارؤسساص الأ تروع  براجم ا باجلوايب التلويتية وايللت  م  مجن ويف اجربة اروا رة.

األوىل إىل اعصااو  علاال (  بسراسااتس هتااسف Khaten, Joe 1979 )ااتيناااااتينااا وقااايف  
ارعلوماص جمو  الجنر، ارتاجمة  عساد ارعلمس قول اجسمة ا جامعاص الوقياص ارتثسة األمريكياةب  
امااا هتااسف السملراسااة ال اييااة إىل حتسيااس الوقياااص الااأ قاماا  ب عااساد ارعلمااس أثناااء اجسمااةب وأ ااارص 

من ااا لااسي ا  %91 يااة قواال اجسمااةب بينماااماا   ااذه اجلامعاااص أيراا ص ور اااص تسريو % 89النتااائج أن 
 تلت  مساعساص حملية وقومية لتنتييف مؤ راص امصادر للتسريب أثناء اجسمة للمعلمس.برامج قس 

 دتق فوائس عسيسة م  بين اء و ذا التنوع ا فر، التسريب ارتاجمة أمايف الللوة م    يه أن 
يسااايةب وارعاااارف النترياااةب ساااواء أتعلاااق األمااار باااارواد ء هسياااس اجااارباص التعليمياااةب وار ااااراص التسر أوال

 األاادقية أو النترياص الرتبويةب وقوايس التعليف وطرائق التسريس وتتنياص التعلييف اعسي ة. 
 ء إجياد السملافعية ا التثصيل أثناء التسريب عنسما بتار ارتسرب الجنرتة الأ تناسوه.ثانيا
 لتعليمية ارناسوة لتكيف ارتسربب وإقواله بجناعلية علل أيرلة التسريب.ا-الوي ة الرتبوية اء إجمساثالثا

ا غوء ما تو ل إليه الواجمب م  يتاائج لا   السراساة اقساتل عيةب وعما  بتوجي ااص 
 تناول  اجملاقص التاليةء بالواجمب جمموعة م  األس لة ارجنتوجمة اقستويانب طر جلنة ا كمس جمو  فتراص 
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  ارؤطري ؟مربراص رفض الللوة ارتسربس م  قول األساتذة  ما  ي أ يف (1
 ما  و جمموع جمصص التساريب )ميلق ومجنتو ( جمسب تتسير الللوة ارتسربس؟ (2
ما  ي النسوة ار وية لكال ما  اعصاص النترياةب واعصاص التلويتياة ا مجالياة ا غاوء تتاسيراص  (3

 الللوة ارتسربس؟ 
 أ قسمليف اللالب في ا دروسا أثناء التساريب )م  بسايت ا إىل  ايت ا(؟ ايف  و جمموع اعصص ال  (4
 ما  ي أ يف ار جمتاص الأ يُاْوسي ا الللوة ارتسربون وو يرد سار ا ا اقستويان؟( 5

وبعس تجنريغ الوياياصب ارتعلتة ب جاباص الللوة جمو   ذه التسامقصب مت هل اعصو  علل 
 ءاروايلسل ( جساو  وفق التسل07سوعة )

( أن األسواب األا ر ارتواطا برفض اساتتوا  الللواة ما  14يتض  م  اجلسو  رقيف )جميب 
قوال األسااتذة ارااؤطري   اي العاماال اراادي ارتم اال ا عاسيف تتاغااي أجار لتاااء اجل اس الااذي يواذ  ماا  

امال تتاسر ل   ا  راف الرتبوي علل الرتبية العملية جميب ااي  يسوة إجابااص الللواة عا   اذا الع
ي ، م  جميب األمهية ا للعوامل الأ ااي  سووا ا رفض الللوة ا   ( م  جمموع ا جاباصب مل%22با )

لألساتاس اراؤطر بنساوة تتاسر ال م  عامليء تضارب التوزيع األسووعي للتساريب مع الربيامج األساووعي 
 (.%15تسر با )بنسوة ت األقسايف الن ائيةوتكليف األستاس ارؤطر بتعلييف  (.%16) با

( و ااي يسااوة جااس %71وتكااون يسااوة ماا  مت رفضاا يف ماا  ال ايوياااص تتااسر ا جمموع ااا بااا )
عالياةب توااس ماس  اقرهااا  والعراوائية ا إدارة وتساايا الرتبياة العمليااةب جمياب أ ااا ق قضاع لتخلاايط 

النساااوة قلاااة دقياااق وحمكااايفب وق ياااتيف ل كاااا التنسااايق باااس ج اااود ا داراص ارختلجناااةب اماااا تت ااار  اااذه 
و ااذه ارراااال  ؛ايسااياب ارعلوماااصب إن و يكاا  ايعااسام اب وارتعلتااة بالتساايا اعساا  للرتبيااة العمليااة

   .سواب ا رفض الللوة تؤدي إىل غياع ا ا م  الوق  واجل س فيما ق جيسي أثناء التسريبواأل
 

 % تكرار يوع ا جابة
 29 80 ( و أرفض .1
بل مادي م  قول األستاس ارؤطر لتاء إ رافه علل طلوة ارسرسة العليا ( عسيف تتاغي أجر أو متا2

 لألساتذة ا السنواص اراغية 
62 22 

 5 15 التتاعس.( متمل إجمالة األستاس )ة( علل 3
 4 10 أمومة.( األستاسة ارؤطرة ألذص عللة 4
 5 15 اررجل.( رفض )ص( استتوالنا بسوب 5
 16 15  يع األسووعي عصص التساريب مع الربيامج األسووعي لألستاس ارؤطر.تضارب التوز ( مت رفضنا بسوب 6

 15 43 ارتسربس.(  و بصسد تعلييف األقسايف الن ائيةب لذا ف و يرفض استتوا  الللوة 7
 4 10  ارربراص.( عسيف معرفة 8

 100 280 اجملموع 
 ارتسربس(للوة مربراص األساتذة ارؤطري  ا رفض يف لل )يوس (14جسو  رقيف )
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( م  الللوة و يتعسمل جمضور يف %68( أن يسوة تتسر با )15يستنتج م  اجلسو  رقيف )
( %09ب جميب ااي  يسوة )ل   السنة ال ا جمصة21الجنعليةعصص التساريب )األسووعية واريلتة( 

(ب بينما يسوة 9 - 7( قس جمضرص ما بس )%08جمصص أو أقلب و) 6م  الللوة قس جمضرص 
(ب والنسوة 15 - 13( قس جمضرص ما بس )%11(ب ويسوة )12 -10قس جمضرص ما بس )( 20%)

 (ب وتؤاس  ذه النتائج أموًرا عسيسة م  بين اء18-16( قس جمضرص )%16سر با )االأ تت
  كلية حمتو  ا عساد والتكوي  للللوة األساتذة. ـ 1
ــ 2 الااذي  يااتيف  بغااياع جمصااص التااساريب بسااوب الاارفض ارتتااابع للللوااة ماا  قواال األساااتذة ارااؤطري  ـ

أو  بتعييااان يف وايتااااساهبيف كااااذه ار مااااة دون ألااااذ وج ااااة يتااار يف ا قوااااو  م اااال  ااااذا التعيااااس أو رفضااااه
يف قواال إرسااا  الللوااة هتاسترااار 

 جااااااااااااااااااااااراء   ال ايوياااااااااااااااااااااااصإىل
 .  التسريب

عسيف اقاس التاسابا الكجنيلاة  ـ 3
 هبااايل ق التااسريب ا مواعيااس
اروكااااااارةب مااااااا  جمياااااااب إعاااااااساد 
ا مكاياااااص اراديااااة والورريااااااةب 
وعتااااس لتاااااءاص مااااع األساااااتذة 

والتعااارف  لتثساااس مراال اااايف
 والسعي   از ا قول ايل ق التساريب. ب ب وإدراحل ملالو يفعلي ا

نا يستنتج م  ل   ما سوقب أن قناواص اقتصاا  باس اكي ااص ارعنياة با دارة الرتبياة العملياة اما أي ـ  4
تكاد تكون منعسمة أو مسسودةب جميب أينا  اس ارجنتراس يتاسمون قاوائيف األسااتذة اراؤطري  إىل إدارة 

ة أموماةب أو أو أساتاسة ا عللا بارسرسة العليا لألسااتذةب و ايف ق يعلماون  اي ا عا  أساتاس قاس تتاعاس
   .أستاس قس مت حتويله إىل ثايوية ألر  لار  يلاق وقية اجلزائر

( أن دور اللالب يتتصرب أثناء الرتبية العمليةب 17( و)16تضُ  م  بياياص اجلسولس رقيف )
علل حمور ار جمتة لألستاس ارؤطر و و يلتي دروًسا وفق طرائق التسريس الرائعة ا ثايوياتناب جميب 

 % 100و % 61بسم  تتسيراص الللوة أاسص أنمل السروس النترية ااي    ل ما  % 82 ان يسوة

جمموع جمصص التساريب 
   % التكرار )األسووعية واريلتة(

 
 

68 %  

 6 09 25 مراص أو أقل 
 7               08 21  9ا 
 10            20* 56  12ا  
 13            10* 32 15ا  
 16            16* 45 18ا  
 19            22* 62  21ا  
 22            05 14 24ا 
 25      09 25 ا   فما فوق 

 100 280 اجملموع 
 .جمموع اعصص الأ    أثناء التساريب يوس  ء(15و  رقيف )جس
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م  أفراد  % 70 التعليمية الأ سادص الرتبية العمليةب بينما عربص يسوة-م  اافة النراطاص الرتبوية
  .اعصص الأ جمضر ا الللوةم  جمموع %  30العينة أن النراطاص التلويتية ااي  أقل م  

 
 

 
تتسير النسوة يوس  ) . (16)ءجسو  رقيف

 .( ارستحلوبسم  قول  نتريةار وية للسروس ال
 
 

تتسير النسوة ار وية للسروس 
 % 64 % التكرار التلويتية م  قول ارستحلوبس 

 
 %( دروس تلويتية 30% )أقل م  70      

 29* 81 % 10% ا  1
 21* 60 %  20% ا  11
 20* 57 %  30% ا  21
 12 33 %  40% ا  31
  18 49 % 50% ا  41

 100 280 اجملموع 
 .تتسيراص الللوة بالنسوة ار وية للسروس النتريةب والسروس التلويتيةيوس (  17جسو  رقيفء )

( ما  الللواة ارتاسربس و تتاسيف %70( أن يساوة تتاسر باا)18يتوس م  بيايااص اجلاسو  رقايف )
عي لكال جمصاص أو اقال ما  سلا ب فا سا ماا قاسريا اعحلايف الساا 9م  العاروجل العملياة التسريساية إقمل 

جمصااة ساااعة توااس لنااا قلااة الجنوائااس ار نيااة الااأ جيني ااا اللالااب ماا   ااذه التااساريبب إسن فتساايا الرتبيااة 
العملياةب وا  اراف علي اا يرااز ا طابعاه العاايف علال الناواجمي النترياةب وي مال اجلواياب التلويتياة الااأ 

و اذا ماا ياسعو إىل إعاادة النتار  تؤاس أمهية ارمارسة ا ااتساب الكجنااءة التعليمياة ما  قوال اللالابب
تياااسو يرااااطاهتا قائماااة علااال اجاااربة اروا ااارةب والت اياااس علااال ارمارساااة ا إاسااااب  تسااايا ا جماااىتا 

  .ارختلجنة التعليمية  اراصيةب وارالتسريس الكجناياصاللالب 
 تتريوا أقل م  %70 % التكرار اعصص التلويتية ارتسمة م  قول الللوة 

 *18 53 مراص أو أقل 3 ة جمصص تلويتي 10
 *30 86  6ا  4
 *20 58 9ا  7

 *26 73 12ا  10
 04 10  15ا  13

 .العروجل العملية ارتسمة م  قول الللوة يوس  .(18) ءجسو  رقيف

النسوة ار وية للسروس النترية  تتسير
 م  قول ارستحلوبس 

التكرا
  % ر

 
 
 
 
 
 

82 % 

 18 49 %  60% ا  50
  20* 56 % 70% ا  61
  29* 81 % 80% ا  71
  6* 18 % 90% ا  81
  27* 76 %100% ا  91

 100 280 اجملموع 
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(ب يوعااان ماا  ا جاباااصب أمااا النااوع األو  52لتااس ترتااب عاا  السااؤا  األلااا ارجنتااو  رقاايف )
غا  ساويل يف أثنااء الرتبياة العملياةب وأماا الناوع ال اال فكاان عواارة عا  فكاي  عواارة عا  مرااال اعرت 

 سا ا الللوةب لعل اا تؤلاذ بعاس اقعتواار ا ارساتتول لتثساس إدارة وتسايا  اذه الوجماسة.باقرتاجماص أ
اررااال التاااي اعرتغا  الللوااةب اايا  جمساااب  باارز( أن أ19جمياب يتضا  ماا  بيايااص اجلااسو  رقايف )

 الرتتيب التايلء 
 .% 22عسيف وجود تنسيق بس ا داراص ارختلجنة ا تسيا وإدارة الرتبية العملية بنسوة  (1
 %.19عسيف اجناية ارسة الزمنية ارخصصة للتساريبب وعسيف مناسوت ا أيضا بنسوة  (2
 . %15ال مواقة م  قول ا داراص ارختلجناة فاي إدارةب وتسييار الرتبية العملية بنسوة  (3

ب ولتجنسااا  ااذه النتااائج قكاا  الت ايااس أن الرتبيااة العمليااة تجنتتااس % 55مااوع  ااذه النسااب وقااس فاااق جم
قايويا حمكًما ودقيتا يراعي الررو  الضرورية ا التسيا ا جيايب كذه الوجمسة اكامة ا التكوي  ار اين 

 اذه الوجماسة  اماا أياه قكا  الت اياس أيضاا با ن تسايا لللالبب الذي يتمتع بكجنااءة وم اارة تعليمياة.
الرتبويااة ار نياااة بضااع ل رهاااا  والعراااوائيةب ويجنتتااس أي قلااايط أو تصاااور علماايب يساااتنس إىل أساااس 

يلاي سلا  ما  اررااال  .وقواعس هريوية م لما  و الر ن ا بتية السو  اليربية ارتتسماة ا  اذا اجملاا 
  الأ عرب عن ا الللوة ا  ذه السراسة ما ي ،ء

 .%14ومي إىل معايا موغوعية ودقيتةب بنسوة عسيف لضوع التت (4
 .%11عسيف ا عساد والتثضا قيل ق  ذه التساريب منذ بساياة السنة السراسيةب بنسوة  (5

تذة
ألسا

وة ا
للل
 ا ا
 عن
عرب
أ 
ل ال
راا

يف ار
أ 

 
يب
سار
 الت
ثناء
يف أ
غت 
عرت
أ ا
وال

 

 % التكرار ارراال
ا تسيا وإدارة التساريب.  ( ق يوجس تنسيق بس ا داراص ارختلجنة 1  62 22 

 19 53 ( ارسملة الزمنية للتساريب غا اافية وغا مناسوة.2
 15 42 ( ال مواقة م  قول ا داراص ارختلجنة ا إدارة وتسيا التساريب.  3
 14 40 ( عسيف لضوع التتومي إىل معايا دقيتة ومن حلية علمية واغثة.4
 11 32  منذ بساية السنة السراسيةا قيل ق  ذه التساريب ( عسيف ا عساد والتثض5
 10 27 ( عسيف ا تمايف األستاس ارؤطر ب عساد وتكوي  الللوة األساتذة .6
 يسم  اجلسيسة اركتسوة م  قول الللوة .. ير  أن طريتته  ي ار لل .. ق( تعصملب األستاس ارؤطر لرأيه العلمي .. عسيف تتول ارعلوماص العلمية 7

للللوة بتلويق ما تعلموه ا ارسرسة م  جوايب يترية ا عليف النجنس والرتبية 
 وطرائق التسريس . 

24 9 

 100 280 اجملموع 
 ( بياعرتغ  الللوة أثناء التسر  ارراال الأ )يوس (19) ءجسو  رقيف

 %.10األساتذةب بنسوة -عسيف ا تمايف األستاس ارؤطر ب عساد وتكوي  الللوة (6
عااسيف تتواال ارعلوماااص العلميااة اجلسيااسة اركتسااوة ماا  قواال ب تعصملااب األسااتاس ارااؤطر لرأيااه العلمااي (7

ق يسم  للللواة بتلوياق ماا تعلماوه ا ارسرساة ما  جواياب يترياة ب ير  أن طريتته  ي ار للب الللوة
 %.9ا عليف النجنس والرتبية وطرائق التسريسب بنسوة 
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ربياًرا اافياا علال ماا مت ت اياسه لا    اذا الوثاب ما  غارورة وتعلي  ذه النتائج األلااة ت
قيايف الرتبية العملية علل اجاربة اروا ارةب وارمارساة العملياة للم ااراص التسريساية ما  قوال اللالاب جماىت 

والساعي إىل ساس الجنحلاوة بااس  بيكتساب اجنااءة تسريساية تتناساب واألدوار التعليمياةب الاأ ساتوال إلياه
 .ا وجمساص عليف النجنس الرتبويب و ذه الوجمسة التلويتيةاجلوايب النترية 

( أن أ اايف اققرتاجماااص الااأ أبااسا ا الللوااة األساااتذة قصااس 20امااا يتوااس ماا  اجلااسو  رقاايف )
 ااي  جمسب الرتتيب التايلء     ؛حتسس إدارة الرتبية العمليةب ووفق أمهيت ا

-أ تساااعس ا إعااساد وتكااوي  اللالااب( اعتماااد بعااض ارلووعاااص والوثااائق اررتولااة بالتااساريب والاا1
 (.م  عسد أفراد العينة %25األستاس سواء أثناء تكوينهب أو بعس قرجهب )بنسوة 

فصل ارسملة ارخصصة للتساريب ع  السراسة النترية و ذا جمىت يتجنر  الللوة للتساريب.  سيس  اذه  (2
 العينة(.م  عسد أفراد  %21التساريب جمىت ترمل سنتس دراسيتسب )بنسوة 

قصيص جمصص إر اديةب ويسواص تربويةب قصس توجيه الللوة تربويااب وإعاساد يف يجنسايا وإع مياا  (3
 م  عسد أفراد العينة(. %20قول الرروع ا إرساكيف إىل ال ايوياصب )بنسوة 

عااسد % ماا  19إرسااا  الللوااة إىل ال ايوياااصب )بنسااوة ايتتاااء األساااتذة ارااؤطري  وفااق معااايا دقيتااة قواال  (4
 أفراد العينة(.

ملالوااة ارتااسربس ب عااساد مااذارة ا  ايااة التااساريبب تتعلااق بالنراااطاص الرتبويااة ار نيااة الااأ قللاا  ( 5
 م  عسد أفراد العينة(. %15التساريبب )بنسوة 

 واف ذه اققرتاجماص وما   له م  يسب م وية توس جليا أن أفراد العينة قس افتتس
علل جمموعة  ونؤاسي واعساد والتكوي  ا  ذه الوجمسةب ولذا راجماجلايب النوعي أثناء ا 

 م  ارتيااص الأ هسس اجلايب الكيجني بس  الكمي ا الرتبية العملية.
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لتكرارا اققرتاجمااااااااص  % 
اص والوثائق اررتولة بالتساريب والأ تساعس ا إعساد وتكوي  ( اعتماد بعض ارلووع1

 21 60 اللالب األستاس سواء أثناء تكوينهب أو بعس قرجه. 

( فصل ارسملة ارخصصة للتساريب ع  السراسة النترية و ذا جمىت يتجنر  الللوة للتساريب 2
 20 55 دراسيتس. ..  سيس  ذه التساريب جمىت ترمل سنتس 

صيص جمصص إر اديةب ويسواص تربويةب قصس توجيه الللوة تربوياب وإعساد يف اق( 3
 25 71 يجنسيا وإع ميا قول الرروع ا إرساكيف إىل ال ايوياص.

 19 53 ( ايتتاء األساتذة ارؤطري  وفق معايا دقيتة قول إرسا  الللوة إىل ال ايوياص. 4
التساريبب تتعلق بالنراطاص الرتبوية ار نية  ( ملالوة ارتسربس ب عساد مذارة ا  اية5

 15 41  التساريب.الأ قلل  

 100 280 اجملموع 
     الللوة(أ يف اققرتاجماص الأ أبسا ا  )يوس( 20) ءجسو  رقيف
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 :الخاتمة - 9
تكاد تكون م مة إعساد وتكوي  أساتذة التعلييف ال ايوي أوىل الوظائف وار ايف الأ تضللع 

رسة العليا لألساتذة؛ ولرجيو  ذا ارؤسسة مؤ لون ا إىل جمس ما ا علميا وم نيا للتعلييف العايفب هبا ارس
دون سوا يف م  لرجيي بتية ارعا س والكلياص ا اجلامعة اجلزائريةب و ذا يتًرا للمنا ج التعليمية 

ميب ارعتمسة ا إعساد وتكوي   ؤقء الللوةب ف ي تتضم  وجمساص أاادقية ساص قصص عل
والأ  ي جما   ذه  بإغافة إىل وجمسة الرتبية العملية ؛ووجمساص يترية ا الرتبية وعليف النجنس الرتبوي

تمك  م  م اراص التسريسب  السراسة.
ُ
فم  ل    ذه الوجمسة ار نية يتيف إعساد وتكوي  اللالب ار

ذي تتثتق فيه درجة اللالب ال ؛وقسراص وأساليب التعلييف الجنعالةب واجصائص ار نية ا جيابية
ومستو  م  الكجناءة التسريسيةب وا تتان التعليميب وق قك  أن تتحلسس  ذه اجصائص ما و يتيف 

التعليميةب واأليرلة التسريوية كذا اللالب جمىت جيس الجنر ة ساحنة وس لة -هتي ة ارواقف الرتبوية
 وفق معايا مضووطة ودقيتة.للتلويق اريسالب وارمارسة العمليةب والتسريب اجليسب وسل  

يصو  أستاًسا أو  جمىتوليس بيائب ع  رجا  الرتبية والتعلييف أيه رساعسة أي إيسان 
معلماب جيب توفا التروف العملية التلويتيةب وارواقف التعليمية ارناسوة الأ  كنه م  أن يتعليف 

ايف   ؟سريس ا درسهايف يوظف طرائق الت  ؟ايف يسرس  ؟ويتسرب ايف يصو  أستاًسا ما را
ايف يتجناعل تجناعً  إجيابًيا   ؟ايف يست مر الوقا  كاذه اعصة أو تل   ؟يستخسيف الوسائل التعليمية

وجمىت  يئ له  ذه التروف وارواقف قبسمل م  أن يتوافر له اركان ارناسب ار ئيفب  ؟مع ت ميذه
التسريسيةب وُدومل  النترياص وارواد  الذي يكتسب فياه التسراص واألساليب التعليميةب وار اراص 

  ارس.اجملردة إىل واقع تلويتي عملي 
الرتبياة العملياة يتائحل اا ا جيابياةب وارنتتارة  اما أيه م  ارللوب والضروري ا جمىت تاؤ، فارتة

 من ا ا أقمل تكتنجن ا مراال ترتوط باالتخليط أو باالتنتييفب أو ياسرة وقلاة الكجنااءاص الورارية وارادياة ا
إدارهتااا وتساايا اب و ااذا جمااىت يُااوفر لللالااب عواماال اقسااتيعاب اجليااسب واقاتساااب ا جيااايب الكاافءب 
وال تاة بااالنجنسب والااوقء للم ناة؛ سلاا  أيااه الماا ترااماا  ارراااالب واساتجنثل  عاا  اعلااو  الناجعااةب 

ئاااذ ساااتكون يجنملااارص الللواااة مااا  اقلتثااااق هباااذه ار ناااةب واكاااروب إىل غا اااا مااا  ار ااا  األلااار ب وعنس
اجسارة جسيمة وفادجمةب جميب ان  ذا اللالب م ما اجت س وثابر ا بتية ار ا  ف او غاا معاس، كااب 

اما ياسعو إدارة ارسرساة العلياا لألسااتذة إىل تواين يتاارة جسيااسة هااه  اذه  وق متخصص ا جماقهتا.
 ساف التاليةء وأمهيت اب وسل  جمىت حتتق األ الوجمسةب وإعلائ ا مكاية قئتة تتناسب 

تنمية الكجناءاص ار نية والرخصية للللوة قصس  كين يف م  أن يصوثوا أا ر علما ومعرفة  (1
ظواقف كا ع قة ظ نت يف ا ارستتولب فوا غافة إىل الوجمساص األاادقية الأ يتخصص في ا 
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سة الللوة علل أن اللالبب ف بسمل م  أن توىن برامج تربوية م نية خملط كا مسوتاب وسل  رساع
جمىت يكتسووا م  ل كا ار اراص التسريسية ارللوبةب ( ممارسة)  و( خبرة) يعايروا التسريس 

وقول الو و  إىل  ذا  (،competence ـ الكفاءة التمكن ـ اإلتقان ) والتائمة أساًسا علل مجن ويفء
ب (The instruction Roles)ارستو  م  ا عساد والتكوي ب قبسمل م  حتليل األدوار التعليمية 

لنصل بعس سل ب إىل حتسيس واغ  للم اراص  (The non-instruction Roles)وغا التعليمية 
جمس  وجه دالل أالأ دتاج ا اللالب جمىت يتويف ب داء األدوار التعليمية أو ار نيةب ارنوطة به علل 

 ولار  التسيف.
جميابء  العملية م  بوجمسة الرتبيةل عنايت ا يو ي ب ن توذ  ارسرسة العليا لألساتذة أقص (2

التخليط أليرلت اب ودقة تنتيم اب وجمحلم ا الساعي السنويب والتيار ارررفس علي اب واعتماد 
أسلوب ويتايف للتثجنيز ارادي وارعنوي للمحلسيا  م  ارررفس والللوة معاب وتوين معايا موغوعية 

 .دقيتة للتتومي أثناء ا
بالتسريب ار ين أثناء فرتة الرتبية العمليةب وسل  ب تاجمة الوق  الكااب والجنر،  تزويس الللوة (3

ارناسوة اي قارسوا ما تعلموه م  جوايب يترية ا وجمساص الرتبية وعليف النجنس الرتبوي حت  إ راف 
وتوجيه مناسوسب م  قول مررفس يتيف ايتتام يف وفق معايا دقيتة و ارمةب و ذا جمىت يتيف تنمية 

 بس  اقعتماد علل معيار الكيف فتط. ؛الكجناءاص ار نية ساص النوعية اجليسة
تكوي  اعس ار ين لللالب أثناء فرتة الرتبية العمليةب وسل  باعتواره زميً  ا ار نةب والتعامل  (4

ر علي ا معه وفق  ذا التصورب ب تاجمة اجملا  أمامه اي قارس مجيع األيرلة ار نية والرتبوية الأ تتوف
ال ايويةب وا  ىت ارستوياصب وأن يتويف بتتومي وتتيييف دوره ار ينب ودور غياره م  الزم ءب مع حتمل 

 اافة ارس ولياص اررتتوة ع  سل .
لااذا ياااسعو إىل تلاااوير أيرااالت اب وهسيااس أسااااليو ا ا غاااوء النتاااائج الااأ تو ملااال إلي اااا  اااذا 

  باروغااوعب وسلاا  بتزويااس اللالااب باااجرباص اريساييااةب الوثاابب وبتيااة الوثااوا العلميااة ساص اقرتوااا
واعتااائق العلميااة التلويتيااةب واقها اااص ار نيااة ا جيابيااةب و اااس  التااسريس اعسي ااةب و ااذا جمااىت  علااه 

 .والجودة واالتقان( الكفاءة)أقسر علل  ارسة ار نة وبسرجة عالية م  
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Résumé: l’évaluation des stages au sein de l’E.N.S. de kouba. 

Abdelkader Abdelwahab, E.N.S. de kouba. 

 L’étude actuelle a pour objectif l’évaluation des stages au sein de 
l’E.N.S. de kouba. Cette recherche est basée sur une échantillon de 280 

étudiants; les résultats de cette étude ont montré que l’unité stage pratique 

est effectuée d’une manière non réfléchie; et elle n’obéit pas à des 

programmes précis et déterminés, et que ces activités ne correspond ni au 
modernisme ni aux résultats des recherches scientifiques internationales 

obtenus. De plus, elle est loin des principes et des théories pédagogiques 

dans se domaine. Au préalable elle ne distraire pas au guide de l’élève 
professeur; d’autre part l’encadrement au sein de l’unité est énéxistant et 

cette unité a besoin d’être organisée et planifiée dans sa gestion. Les 

résultats obtenus montrent que 68% des effectifs de l’échantillon ont 
exprimés qu’il n’ont pas eu plus de 21 séances du stage au cours de l’année 

(y compris stage bloqué et ouvert) distribués sur les éléments de groupe de 

05 individus, à cause du manque des enseignents encadreurs dans les 
lycées. Les éléments de l’échantillon ne sont pas satisfait au l’objectivité sur 

le processus de l’évaluation et sur non précision, et qu’une partie de 

l’échantillon a affirmée qu’elle n’obéit pas aux critères précis et constants. 
Pour ce, les résultats de la recherche ont montré que cette unité est noyée 

dans des problèmes qui ont limité son efficacité; et diminué au son 

opportunité, et pour cela elle n’a pas permis aux élèves–professeurs 

d’acquérir les compétences d’enseignements et les capacités pédagogiques 
(éducative) liée aux exigences de leur profession d’avenir.  

 


