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ملخ�ص البحث
هيدف البحث إىل تعرف املشكالت التي يعاين منها طلبة املرحلة الرابعة أثناء فرتة التطبيق

امليداين بجامعة زاخو من وجهة نظرهم ،باإلضافة إىل تقيص أثر متغريي جنس الطالب ،وختصصه
تم إعداد استبانة مؤلفة
ملجاالت االستبانة .واستخدم هلذا الغرض املنهج الوصفي التحلييل ،كام َّ

من ( )54فقرة موزعة عىل سبعة حماور ،وطبق البحث عىل عينة مؤلفة من ( )103طالب ًا يف املرحلة

الرابعة يف فاكولتيي العلوم والعلوم اإلنسانية ،وبنسبة مئوية تقدر بـنحو ( )%20من املجتمع
األصيل .وتوصل البحث إىل وجود العديد من املشكالت ،كانت من أمهها وأعظمها شأن ًا :وجود
فجوة كبرية بني الدراسة النظرية يف اجلامعة والتطبيق العميل يف املدرسة ،وقرص الفرتة الزمنية
املخصصة للتطبيق ،والتأخري يف إجراءات توزيع الطلبة عىل املدارس ،وكثرة أعداد الطلبة يف

القاعات الدراسية.

كام أثبتت الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية يف املشكالت التي تواجه الطلبة املدرسني

أثناء فرتة التطبيق امليداين يعزى إىل اجلنس ،وعدم وجود فرق يعزى إىل التخصص.

ويف النهاية وضع الباحثان جمموعة من املقرتحات والتوصيات يف ضوء نتائج البحث لتجاوز

هذه املشكالت بشكل أنسب.
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مشكالت مرحلة التطبيق امليداين يف جامعة زاخو
Abstract

The research’s aim is to identify the problems faced by students in the fourth stage during the period of field application at the
University of Zakho from their point of view, as well as to investigate
the impact of the variables gender of the student and the specialty of
the questionnaire’s domains. And used for this purpose descriptive
analytical method, questionnaire was also prepared consisting of (54)
items distributed on seven axes, and the research applied on sample
consisted of (103) students in the fourth stage in Faculty of sciences,
and Humanities, and the percentage estimated (20%) of the original
community. The research found that there are many problems, was
one of the most important and the greatest affair: a large gap between
the theoretical study at the university and practical application in the
school, and the short period of time allocated to the application, and
the delay in the procedures for the allocation of students to schools,
and the large number of students in classrooms.
The study also demonstrated a statistically significant difference in the problems faced by student’s teachers during field application due to sex, there is no difference due to the specialization.
At the end, the researchers developed a set of suggestions and
recommendations in the light of the results of research to overcome
these problems more appropriately.
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 – 1املقدمة :Preface

تعد صناعة التعليم منذ القدم من أهم الصناعات ،ومهنة التعليم من أقدس املهن شان ًا ،والتي

ال يمكن أن تستغني عنها املجتمعات اإلنسانية كافة ،ولقد اهتمت الدول املتقدمة بشكل خاص

بنظمها التعليمية ،وأعطت االهتامم األكرب للمدرس من حيث إعداده وتدريبه إيامن ًا منها بمسؤوليته

عن إنجاح ،أو فشل أي نظام أو برنامج تعليمي ،فمهام قدمنا من نظم تعليمية حديثة بام تشتمل

عليه من مناهج حديثة ،وأبنية مناسبة ،ووسائل تقنية متطورة؛ فإهنا لن حتقق األهداف املرجوة منها
إال بوجود املدرس الكفء املعد إعداد ًا جيد ًا؛ ألنه العنرص األساس للعملية التعليمية ،وعليه تقع
مسؤولية نجاحها يف حتقيق أهدافها؛ ومن ثم حتقيق أهداف الرتبية.

وتعد الرتبية العملية امليدانية من أهم العنارص يف برنامج تربية املعلمني ،ذلك لكوهنا متثل اجلانب

العميل التطبيقي يف هذا الربنامج ،حيث تتاح الفرص للطالب كي يطبق بصورة عملية ما تلقاه من
دراسات نظرية يف كلية الرتبية ،ومن خالل هذه التجربة يتوقع ان يكتسب الطالب املتدرب خربات
تربوية بالغة األمهية ،مما يمهد له الطريق لالنخراط يف مهنة الرتبية والتعليم بثقة وفعالية وقناعة ،إذا

ما تم التخطيط هلذه التجربة بصورة حمكمة (عيل.)226 ،1992 ،

ومهنة التدريس –كسائر املهن االخرى -حتتاج اىل إعداد خاص يؤهل املعلم ويعده؛ ألداء عمله

عىل أكمل وجه ،فبجانب الصفات العامة واخلاصة التي جيب أن تتوافر يف املعلم ،فإنه حيتاج اىل ان

يطبق النظريات واملعارف والعلوم النظرية يف مواقف عملية واقعية ،حتت إرشاف فنيني ،أي بمعنى
آخر أن يمر بفرتة التطبيق العميل أو الرتبية العملية (الفوزان.)2 ،2002 ،

ومن هذا املنطلق نقول :إن اختيار وإعداد املدرس جيب أن خيضع لربامج وأساليب حديثة؛ لذا

أيقن القائمون عىل العملية التعليمية أمهية دور املدرس ،فحرصوا عىل توفري مجيع االمكانات الالزمة
إلعداده وتأهيله ،ألنه ينبغي يف هذه املهنة إتقان مجيع القواعد واألساليب الفنية الالزمة والقائمة عىل

أسس علمية سليمة ومستمدة من النظريات الرتبوية والنفسية التي جهد العلامء عىل انتاجها.

هذا وقد فرضت التطورات الكثرية التي حدثت يف اآلونة األخرية ،وخاصة تلك املتعلقة

بالتكنولوجيا واالتصاالت احلديثة والثورة املعرفية الغزيرة ،أدوار ًا ومهام ًا جديدة ألقيت عىل عاتق
املدرس البد من تكيفه معها واإلحاطة هبا ،فلم يعد دور املدرس تقليدي ًا ناق ً
ال للمعرفة فقط ،بل
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تعدى ذلك ليشمل جماالت جديدة ومتطورة« ،فمعلم القرن احلادي والعرشين ،البد أن يكون

قادر ًا عىل ممارسة األدوار واملهام اجلديدة امللقاة عىل عاتقه ،ومنها دور اخلبري واملستشار التعليمي،
واملوجه لطالبه ،ودور املرشف واملرشد ،ودور الباحث واملحلل العلمي ،ودور املختص واملتمرس
بامدته التعليمية ،ودور املساعد والقادر عىل إحداث التأثريات يف التغيري والتطور االجتامعي ،ودور
املختص التكنولوجي ،ودور املدرس الفعال الذي يتفاعل مع طالبه ملساعدهتم عىل النمو املتكامل

ودور املجدد الذي يساعد طالبه عىل االبداع واالبتكار ودور املواكب لتطورات العرص احلديث»

(برش.)93 ،2005 ،

تدرس يف جامعة زاخو ،األساس الذي يبنى عليه إعداد
وتعد مادة املشاهدة والتطبيق التي َّ

املدرس أكاديمي ًا ومهني ًا ،ألهنا تتيح الفرصة للطالب املدرس يف تطبيق ما تعلمه نظري ً ,ا ويكتسب

أثناءها املهارات التدريسية الفعلية ،كام ويكتسب فكرة عامة عن مقومات التدريس الناجح ،وعن
أهم طرائق التدريس ،وأنواع الوسائل التعليمية ،وأساليب التقويم اجليد ،وذلك من خالل املواقف

احلقيقية التي يتعرض هلا يف املوقف الصفي.

وكذلك نتوقع أن تسهم مادة املشاهدة والتطبيق يف تنمية شخصية الطالب املدرس بكل

جوانبها ،حيث يتخلص من رهبة التدريس واخلوف منه ،وتعوده كيفية اإلدارة الصفية الناجحة،
وكيفية ممارسة األنشطة الالصفية ،إضافة إىل أهنا تكسبه مهارة التعامل مع زمالئه املدرسني ومع
اإلدارة املدرسية والرتبوية وأولياء األمور.

وتعد مرحلة التطبيق مهمة جد ًا يف حياة الطالب املدرس ألن «هناك عدد من اخلربات والكفايات

يمكن أن تكتسب يف تلك املرحلة ،مثل األهداف التعليمية والتعامل معها وإجراءات التحقق منها،

ومهارات التخطيط والتحضري للدروس ،وكيفية التعامل مع الطلبة وإدارة الصف وحفظ النظام،
واستخدام األنشطة التعليمية والوسائل املساعدة عىل تنفيذها ،والتدرب عىل عمليات التقويم
ووضع الدرجة للطلبة» (مسامر.)19 ،2002 ،

يظهر مما سبق األمهية الكبرية ملقرر املشاهدة والتطبيق بشكل عام ،ومرحلة التطبيق بشكل

خاص يف إعداد الطلبة املدرسني ،ألهنا بيئة مناسبة لتطبيق اجلانب النظري لتعلم الطالب املدرس

عىل مجيع األعامل واملهام املوكلة إليه ،فتساعده عىل تعرف جوانب العملية الرتبوية يف املدرسة
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وداخل غرف الصف ،والتكيف مع املواقف الرتبوية والتعليمية ،مما يساعدهم عىل إزالة كثري من
املخاوف وتنمية قدراهتم الذاتية وكفاياهتم التدريسية وتنمية احلس املهني لدهيم.
 - 2مشكلة البحث :Research Problem

تعد مرحلة التطبيق املحور احلقيقي لنجاح الطالب املدرس يف مهنة التدريس ،إذ من خالهلا

يكتسب العديد من املهارات واملامرسات التدريسية أثناء فرتة إعداده املهني ،وهي مهمة جد ًا يف

إعداده بام تتيحه من فرص املامرسة الفعلية لعملية التدريس داخل الصف الدرايس .وبالرغم من

أمهيتها إال أنه الحظ الباحثان ومن خالل عملهام يف قسم علم النفس والرتبية ،وخربهتام يف جمال
التعليم ،وإرشافهام عىل الطلبة أثناء تدريبهم باملدارس ،أن مرحلة التطبيق العميل للطلبة ال تتم

بصورة مناسبة ،وثمة شكوى مستمرة من الطلبة عن وجود بعض الصعوبات واملشكالت التي
تواجههم أثناء مرحلة التطبيق العميل ،فارتأى الباحثان كشف هذه املشكالت التي تقف حجر عثرة
أمام مرحلة التطبيق ،ألجل تالفيها بطرق سليمة ،ولتجاوز السلبيات التي قد تفاجئ طلبتنا أثناء
هذه املرحلة ،والتي هي بحاجة اىل ضوابط ومعايري لتوضيح الواجبات األساسية للقائمني عليها،

سواء كانوا من الطلبة أو املدرسني أو املرشفني أو إدارات املدارس أو حتى اجلامعة نفسها ،األمر
الذي دفع بالباحثني لتناول هذه املشكلة بالبحث والدراسة للتعرف عليها عن كثب ،وذلك من
خالل حتديد مشكلة البحث بالسؤال اآليت:

«ما املشكالت التي تواجه طلبة جامعة زاخو يف مرحلة التطبيق امليداين من وجهة نظرهم؟»

 – 3أهداف البحث :Research Objectives
يسعى البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 – 1 – 3حتديد أهم املشكالت التي تواجه طلبة جامعة زاخو يف مرحلة التطبيق امليداين.
 – 2 – 3تعرف درجة حدة املشكالت جمال البحث.

 – 3 – 3حتديد الفرق الدال إحصائي ًا بني آراء الطلبة عينة البحث يف جمال املشكالت التي

يعانون منها يف مرحلة التطبيق يعزى إىل اجلنس.

 – 4 – 3حتديد الفرق الدال إحصائي ًا بني آراء الطلبة عينة البحث يف جمال املشكالت التي

يعانون منها يف مرحلة التطبيق يعزى إىل التخصص.
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 – 5 – 3تقديم مجلة من املقرتحات يف ضوء نتائج البحث ،والتي قد تساعد يف التغلب عىل

املشكالت التي يعاين منها الطلبة يف مرحلة التطبيق امليداين يف جامعة زاخو.
 – 4أمهية البحث :Importance of the Research

تكمن أمهية هذا البحث يف حماولة حتديد الصعوبات التي يواجهها طلبة املرحلة الرابعة بجامعة

زاخو يف مرحلة التطبيق امليداين ،ووضع مقرتحات مناسبة قد تساعد أصحاب القرار يف كل من
اجلامعة واملدرسة ومجيع القائمني عىل هذه املرحلة يف معاجلة هذه املشكالت وفق ًا للنتائج التي

توصل إليها البحث ،لتكون بذلك خطوة مهمة نحو السعي لتطوير أداء وكفاءة املقرر بشكل عام
ومرحلة التطبيق بشكل خاص.

كام تأيت أمهية هذا البحث يف أنه األول من نوعه يف جامعة زاخو– ضمن حدود علم الباحثني-

ليكون بداية ألبحاث متواصلة هتدف إىل االرتقاء بأداء الطلبة املدرسني أثناء مرحلة التطبيق امليداين
يف املدارس.

ويتوقع من نتائج البحث احلايل أن تفتح املجال ألبحاث ودراسات جديدة أخرى فيام يتعلق

بإعداد املدرس ،واإلرشاف ،وواقع الطالب املدرس ومشكالته ،وغريها من املواضيع املرتبطة

بالعملية التعليمية.

 – 5أسئلة البحثResearch Questions :
حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 – 1 – 5ما املشكالت التي تواجه طلبة جامعة زاخو يف مرحلة التطبيق امليداين؟
 – 2 – 5ما أكثر هذه املشكالت حدة؟

 – 3 – 5أهيم يواجه مشكالت أكثر؛ الطلبة الذكور أم الطلبة اإلناث؟

 – 4 – 5ما الفاكولتي الذي يعاين من مشكالت أكثر؛ العلوم اإلنسانية أم العلوم؟

 – 5 – 5ما املقرتحات التي يمكن أن يقدّ مها البحث يف ضوء نتائجه ،والتي قد تساعد يف

التغلب عىل املشكالت التي يعاين منها الطلبة يف مرحلة التطبيق امليداين؟
 – 6متغريات البحث:Variables Research
يمكن تقسيم متغريات البحث إىل قسمني مها:
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 – 1 – 6املتغريات املستقلة  ،Independent Variablesوتشمل:
 -اجلنس :الذكور– اإلناث.

 -الفاكولتي :العلوم اإلنسانية – العلوم.

 – 2 – 6املتغريات التابعة ،Dependent Variablesوتشمل :مشكالت مرحلة التطبيق

امليداين لدى طلبة املرحلة الرابعة بجامعة زاخو.

 – 7فرضيات البحث: Research hypotheses

ولغرض التحقق من أهداف البحث ّمتت صياغة الفرضيتني اآلتيتني:

 – 1 – 7ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات آراء طلبة املرحلة الرابعة يف جامعة

زاخو نحو املشكالت التي يعانون منها يف مرحلة التطبيق امليداين يعزى إىل اجلنس عند مستوى
الداللة (.)0.05

 – 2 – 7ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات آراء طلبة املرحلة الرابعة يف جامعة

زاخو نحو املشكالت التي يعانون منها يف مرحلة التطبيق امليداين يعزى إىل التخصص عند مستوى

الداللة (.)0.05

 – 8حدود البحث :Limitations of the Research
التزم البحث باحلدود اآلتية:

 –1–8املكانية :جامعة زاخو يف مركز قضاء زاخو.

 –2–8الزمانية :طبق البحث يف العام الدرايس 2013/2012م.

 –3–8البرشية :عينة عشوائية من طلبة املرحلة الرابعة يف فاكولتي العلوم والعلوم اإلنسانية.
 –4–8العلمية :املشكالت التي يعاين منها الطلبة يف مرحلة التطبيق امليداين.
 – 9مصطلحات البحث : Definition of Research

 – 1 – 9مشكالت :مفردها مشكلة ،وهي «أية صعوبة حمرية ،يتطلب حلها إعامل الفكر»

(شحاتة ،النجار ،)306 ، 2003 ،ويعرفها (مراد )2005 ،بأهنا «حالة شك وارتباك يرافقها حرية
وتردد يسيطر عىل عقل اإلنسان ونشاطه ويدفعه إىل التفكري إلجياد احلل الذي يمكنه من إزالة الرتدد
وإعادة حالة التوازن إليه» (مراد.)46 ، 2005 ،
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يقصد الباحثان باملشكالت يف هذا البحث ،الصعوبات والعوائق التي تواجه طلبة املرحلة

الرابعة يف فاكليتي العلوم والعلوم اإلنسانية بجامعة زاخو يف مرحلة التطبيق امليداين ،والتي قد تؤثر
يف إمكانية حتقيق األهداف املرجوة منها بالشكل املرغوب فيه.

 – 2 – 9مرحلة التطبيق امليداين« :هي فرتة من التدريس املوجه يقضيها الطالب املدرس يف

مدرسة معينة حتددها الكلية ،أو خيتارها الطالب نفسه» (عبد اهلل.)80 ،2004 ،

كام يعرفها (سعد« ،)24 ،2000 ،بأهنا تلك املرحلة من برنامج تربية املعلمني التي تركز عىل

اجلانب التطبيقي امليداين».

ويعرفها أيض ًا (محاد )159 ،2005 ،عىل أهنا «فرتة من اإلعداد موجهة للطلبة الدارسني بكليات

الرتبية هبدف إعطائهم الفرصة لتطبيق املبادئ واملفاهيم والنظريات الرتبوية تطبيق ًا أدائي ًا عىل نحو
سلوكي يف امليدان إلكساهبم املهارات التدريسية من خالل املشاهدة واملشاركة واملامرسة».

أو هي مرحلة يقوم فيها الطالب املدرس بأداء املهام التعليمية كاملة يف مدة حمددة ،ليكتسب من

خالهلا الكفايات األدائية الالزمة ليطور ما سبق وتعلمه أو امتلكه من الكفايات يف مراحل السابقة

(شاهني.)8 ،2009 ،

التعريف اإلجرائي:

يعرف الباحثان التطبيق امليداين إجرائي ًا ،بأنه الفرتة التي يقضيها طلبة املرحلة الرابعة بجامعة

زاخو يف مدارس التعليم احلكومية ،هبدف تطبيق النظريات الرتبوية ،واكتساب املهارات التدريسية

الالزمة لعملهم كمدرسني يف املستقبل.

 – 10الدراسات السابقة :Previous Studies

ّ
اطلع الباحثان عىل العديد من البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع ،والتي

أجريت يف املجتمعات العربية واألجنبية ومن أمهها:

 – 1 – 10الدراسات العربية :Arabic studies
 – 1 – 1 – 10دراسة شاهني ( )2009بعنوان:

«مشكالت التطبيق امليداين ملقرر الرتبية العملية يف جامعة القدس املفتوحة من وجهة نظر
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الدارسني»

هدفت هذه الدراسة إىل تعرف مشكالت التطبيق امليداين التي يواجهها الدارسون يف جامعة

القدس املفتوحة أثناء فرتة التدريب وعالقتها ببعض املتغريات النوعية (اجلنس ،والتخصص)،

والتفاعل بينهم .وحتقيق ًا لذلك طورت أداة للدراسة تضمنت ( )40فقرة موزعة عىل أربعة جماالت،

طبقت عىل عينة عشوائية حجمها( )246دارس ًا ،أخذت من مخس مناطق.

وأظهرت النتائج أن ترتيب املشكالت التي يواجهها الدارسون يف املجاالت األربعة التي

اشتملت عليها أداة الدراسة ،من وجهة نظرهم هي اآليت :جمال دور املرشف األكاديمي ،فمجال
املدرسة املتعاونة ،ثم جمال خطة التدريس ،وأخري ًا طلبة املدرسة املتعاونة.

كام أظهرت النتائج أن هناك فروق ًا دالة إحصائي ًا بني اجلنسني من حيث املشكالت التي تواجههم

يف التطبيق العميل؛ إذ تعاين اإلناث من هذه املشكالت بدرجة أعىل من الذكور يف كافة املجاالت.
وكانت معاناة الدارسني ضمن ختصيص الرياضيات واللغة العربية أعمق منها يف التخصصات
األخرى ،ومل تظهر النتائج أثر ًا دا ً
ال للتفاعل بني اجلنس والتخصص عىل املشكالت التي يواجهها

الدارسون أثناء التطبيق امليداين.

 – 2– 1 – 10دراسة خوالدة ،وآخرين ( )2007بعنوان:

«مشكالت الرتبية العملية التي تواجه الطلبة املعلمني يف ختصص تربية طفل يف كلية امللكة رانيا

للطفولة باجلامعة اهلاشمية»

هدفت الدراسة إىل تعرف املشكالت التي تواجه الطلبة املعلمني يف ختصص تربية الطفل يف

كلية امللكة رانيا للطفولة باجلامعة اهلاشمية أثناء فرتة الرتبية العملية .ولتحقيق هدف الدراسة تم

بناء استبانة اشتملت عىل ( )52فقرة موزعة عىل ست جماالت ،وتم تطبيق االستبانة عىل عينة بلغت

( )100طالب معلم.

أظهرت النتائج أن مشكالت الرتبية العملية التي تواجه الطلبة املعلمني هي بالرتتيب :املتعلقة

بالروضة املتعاونة ،وبرنامج الرتبية العملية ،وشخصية الطالب املعلم ،واإلرشاف عىل الرتبية

العملية ،واملعلمة املتعاونة ،وختطيط وتنفيذ الدروس .كام أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطات مشكالت الرتبية العملية تعزى للجنس ،يف حني مل يوجد أثر يعزى للمعدل
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الرتاكمي للطلبة.

البحوث املحكمة

ويف ضوء النتائج اقرتح الباحث بتطوير برنامج الرتبية العملية يف ضوء املعايري العاملية ووضع

اسرتاتيجيات للتغلب عىل املشكالت التي تواجه الطلبة املعلمني وخاصة فيام يتعلق بدور الروضة،
وإجراء املزيد من البحوث املتصلة بجوانب هذه املشكالت.
 – 3– 1 – 10دراسة القاسم ( )2006بعنوان:

«مشكالت اجلانب العميل ملقر الرتبية العملية باملناطق التعليمية بجامعة القدس املفتوحة يف

حمافظات شامل فلسطني من وجهة نظر الطلبة املعلمني».

أجريت هذه الدراسة ملعرفة املشكالت التي تقف حائ ً
ال يمنع تدريب الطلبة املعلمني يف برنامج

الرتبية بجامعة القدس املفتوحة ،ث موضع التوصيات الالزمة للتغلب عىل هذه املشكالت.

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أعد الباحث استبانة مكونة من ( )67فقرة موزعة عىل سبعة جماالت

هي :ختطيط الدرس وإعداده ،وتنفيذ الدرس داخل الفصل ،وإدارة الصف ،وتوفري االمكانات،
واإلرشاف والتوجيه ،والتعاون من جانب مدير/مديرة املدرسة املتعاونة ،والتعاون من جانب
املعلم (املعلمة) املتعاون .وطبقت هذه االستبانة عىل عينة قوامها ( )438من الطلبة املعلمني يف هناية
الفصل الدرايس األول للعام اجلامعي  2006/2005وبعد معاجلة البيانات إحصائي ًا وحتليلها،

أظهرت النتائج أن جمال (توفري االمكانات) حصل عىل املرتبة األوىل بني املجاالت األخرى من
حيث ظهور املشكالت يف حني أن جمال (التعاون من جانب املعلم/ة املتعاون/ة) حصل عىل
املرتبة األخرية ،كام توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس،

إال أنه ثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتخصص الطالب املعلم ولصالح ختصص
الرتبية االبتدائية واللغة العربية ،وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمنطقة التعليمية

ولصالح منطقة نابلس.

وقد أوصت الدراسة برضورة تطوير برنامج الرتبية العملية يف ضوء املعايري العاملية ،إضافة إىل

مراعاة اجلوانب التي من خالهلا يمكن التغلب عىل املشكالت التي تواجه الطلبة.
 – 4– 1 – 10دراسة محاد ( )2003بعنوان:

“واقع الرتبية العملية يف جامعة القدس املفتوحة بمحافظات غزة من وجهة نظر الدارسني”
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هدفت الدراسة إىل تعرف واقع الرتبية العملية يف مناطق جامعة القدس املفتوحة بمحافظات

غزة ،واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ،وتكونت العينة من ( )134طالب ًا من املسجلني

ملساق الرتبية العملية ،ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبيان يتكون من  87فقرة توزعت يف

سبعة جماالت رئيسة ،وقد استخدم الباحث الوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي
ألغراض التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة ،وقد توصلت الدراسة للنتائج اآلتية:

* حمور املرشف األكاديمي حصل عىل املرتبة األوىل يف استجابات عينة الدراسة ،وذلك بعد

حصول هذا املحور عىل أعىل وزن نسبي.

* حمور مدرسة التدريب حصل عىل املرتبة األخرية يف استجابات عينة الدراسة.

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أمهها وضع تصور مقرتح لتطوير برنامج الرتبية

العملية يف جامعة القدس املفتوحة.

 – 5– 1 – 10دراسة ياسني ( )2002بعنوان:

“مشكالت الرتبية العملية امليدانية لدى طلبة كلية الرتبية احلكومية بغزة”

هدفت الدراسة إىل تعرف مشكالت الرتبية العملية امليدانية لدى طلبة كلية الرتبية احلكومية

بغزة ،واستخدم الباحث استبيان ًا من إعداده ،طبقت عىل عينة مكونة من ( )313طالب وطالبة ،كام

استخدم مقياس االجتاه نحو الرتبية العملية ،وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحلييل للكشف
عن طبيعة الظاهرة .وتوصلت الدراسة للنتائج اآلتية:

* احتلت املشكالت اخلاصة بالطالب املعلم املرتبة األوىل ،ومن أهم تلك املشكالت :كثرة

احلواجز عىل الطرقات ،ونقص املواصالت ،وبعد مدارس التدريب عن سكن الطالب املعلم.

* احتلت املشكالت املتعلقة بمدير مدرسة التدريب املرتبة الثانية ،ومن أهم تلك املشكالت

عدم اطالع الطالب املعلم عىل النظم والقوانني املدرسية ،وعدم مشاركة الطالب املعلم يف النشاط
املدريس ،وإحباطه عند التجديد الرتبوي.

* واحتلت املشكالت املتعلقة باملرشف الرتبوي املرتبة األخرية وأمهها :االستهانة برأي الطالب،

والتدخل أثناء تنفيذ الدرس.

وأوىص الباحث برضورة تبصري مدراء املدارس بدور الطلبة يف تلك املدارس ،كام أوىص بعقد
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ورش عمل للمعلمني املتعاونني ،ورضورة اختيار املرشفني األكفاء.

البحوث املحكمة

 – 2 – 10الدراسات األجنبية :Foreign studies

 )2006 Wبعنوان:
 -1 – 2 – 10دراسة واليلني ،وفانتون (, alelign & Fantahun

«Assessment on problems of the new pre-service teachers training

.»program in Jimma University

سعت هذه الدراسة إىل استقصاء املشكالت التي تواجه معلمي الصف املتدربني أثناء فرتة

التطبيق امليداين التي تنفذ خالل العام اجلامعي األخري للطلبة ،ووضع بعض املقرتحات والتوصيات

التي قد تساعد يف حتسني عملية التطبيق للطلبة املتدربني يف إثيوبيا .وقد تكونت عينة الدراسة من
( )285طالب ًا وطالبة من كافة التخصصات ،إضافة إىل ( )7مرشفني من الطاقم األكاديمي الذي
يتابع تدريب هؤالء الطلبة يف جامعة جيام ،استطلعت آراءهم من خالل االستبانة للطلبة واملقابلة

املبارشة مع املرشفني جلمع بيانات الدراسة.

أظهرت النتائج أن الربنامج التدريبي ينفذ بدرجة مالئمة ،لكن النقص يف التسهيالت الرضورية

واخلدمات هو أكثر مشكلة جدية يواجهها الطلبة أثناء التطبيق العميل ،وأن نظام اإلدارة للربنامج

التدريبي ال يعطي اهتامم ًا كافي ًا لتحقيق االحتياجات للمتدربني ،وال يراعي اهتامماهتم .وأشارت
النتائج إىل أن ( )% 58.3من الطلبة راضون عن سياسة التدريب العميل ،وأن اجتاهاهتم نحو مهنة

التعليم تتأثر بدرجة عالية بالنظرة املجتمعية العامة جتاه هذه املهنة.

 )1995 Bبعنوان:
 -2– 2 – 10دراسة بوركو ،ومايفيلد (, orko & Mayfield

“The role of the Cooperating teacher and university supervisor in
.”learning to teach

هدفت الدراسة إىل معرفة العالقات والتفاعل بني الطلبة املعلمني وبني املرشفني اجلامعيني،

ومدى تأثري هذه العالقات عىل طبيعة اكتساب الطلبة املعلمني ملهارات التدريس.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املعلمني املتعاونني واملرشفني اجلامعيني قاموا بأدوار حمدودة يف

عملية إكساب الطلبة املعلمني املهارات الالزمة للتعليم ،كام أظهرت نتائج الدراسة رىض املعلمني

املتعاونني عن العالقة بينهم وبني الطلبة املتعلمني ،واعترب املرشفون اجلامعيون الرتبية العملية مكون ًا
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مركزياً إلكساب الطلبة املعلمني مهارات التدريس ،وتذمروا من عدم توفر الوقت هلم ملتابعة الطلبة

املعلمني ،ورأى الطلبة املعلمون أن أفضل طريقة الكتساب مهارات التدريس هي العمل باملامرسة
ومشاهدة املعلمني اآلخرين ،كام اشتكى الطلبة املعلمون من قلة الوقت الذي يتاح هلم لالجتامع

باملرشفني اجلامعيني.

 )1986 Lبعنوان:
 -3–2– 10دراسة السيل ،وآبليت (, asley, Appellate

“”Problem’s of early field experience student of teaching fourna
«مشكالت الرتبية العملية املبكرة للطالب املعلمني».

هدفت الدراسة إىل تعرف مشكالت الرتبية العملية املبكرة للطالب املعلمني ،وبينت الدراسة

وجود أنامط وأنواع خمتلفة من هذه املشكالت ،منها ما يرتبط بالكثافة الصفية والقدرة عىل ضبط

الصف وحفظ النظام ،والعمل مع املعلم املتعاون ،والفروق الفردية بني التالميذ ،وكيفية تقويم
أعامهلم الصفية ،وكيفية استغالل واستثامر الوقت ،وختطيط أنشطة التعليم ،وعبء حجم العمل

أثناء التدريب ،ومدى وضوح االتصال بني الطالب ومرشف الكلية واملعلم املتعاون ،وأشارت
الدراسة إىل بعض التوصيات التي تقلل من حجم املشكالت التي يتعرض هلا أو يواجهها الطالب
املتدرب منها تعويده عىل كيفية اإلدارة الناجحة للصف ،وتعليمه أساليب املعاملة اإلنسانية،
وطرائق التدريس العملية ،وبيان أمهية الوقت وكيفية استثامره ،ورضورة االتصال الدائم مع

املرشف لتذليل العقبات التي تواجه الطالب املعلم.

وأخري ًا يمكن القول بأن رجوع الباحثان واطالعهام عىل العديد من الدراسات والبحوث

السابقة أمكنهام االستفادة منها يف جماالت عدة من أمهها:

* االطالع عىل منهجيات البحث املتبعة ،واالستفادة منها ضمن احلدود التي تتناسب

وخصوصية البحث احلايل.

* رسم اإلطار العام ملخطط البحث احلايل ،ووضع األسئلة التي أجاب عنها ،والفرضيات

التي تتمحور حوهلا ،واألدوات التي استخدمت يف البحث ،ومعرفة األساليب اإلحصائية املناسبة

ملعاجلة نتائج البحث.

تصور شامل عن املشكالت التي قد يعاين منها الطلبة يف مقرر املشاهدة والتطبيق.
* تكوين ّ
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البحوث املحكمة

هذا وتتشابه دراسة الباحثان يف بعض جوانبها مع عدد من الدراسات السابقة كاملنهجية

العلمية ،واألدوات املستخدمة ،وختتلف يف نقاط عدة كمجتمع البحث وعينته ،وأهدافه ،واملادة

واملواضيع املختارة ،حيث مل تتطرق أية دراسة إىل طلبة جامعة زاخو ويف املواضيع نفسها ،واملرحلة

ذاهتا ،مما يعطي أمهية خاصة للبحث.
 – 11اخللفية النظرية للبحث:

 – 1 – 11مفهوم التطبيق امليداين:

عرف مصطلح التطبيق امليداين تعريفات متعددة ،منها ما تقول بأنه «مرحلة من برنامج تربية

املعلمني والتي تركز عىل اجلانب التطبيقي امليداين» (سعد ،)24 ،2000 ،ومنها ما تعرف هذا
املصطلح عىل أنه« ،اجلانب التطبيقي من برنامج تربية املعلمني الذي يقدمه معهد أو كلية تربوية،

وتنفذ يف فرتة زمنية حمددة يف إحدى املدارس املتعاونة حتت إرشاف املعهد أو الكلية ،بالتعاون مع
املدارس املتعاونة؛ وذلك هبدف إكساب الطالب املعلم مهارات التدريس ،ومتكينه من ممارسة

الوظائف املتعددة التي يقوم هبا املعلم يف املدرسة وخارجها ،وتنمية تقديره ملهنة التعليم ،واألخالق

1, 994 D
التي تقوم هبا» (عبد اهلل .)81 ،2004 ،ويذهب دريكسول وناجيل (, ricsoll & Nagel

 )28إىل أهنا الفرتة الزمنية التي توفر الفرص للرتمجة الفعلية للتعليم األكاديمي من خالل أنشطة
خمططة يامرسها الطالب املعلم يف األجواء املدرسية ،والتي هتدف إىل حتسني أدائه املهني وتساعده
عىل رفع كفايته اإلنتاجية يف إعداده ملهنة التدريس.

وينبغي اإلشارة هنا إىل أن مجيع التعاريف التي تم الرجوع إليها كانت تركز عىل أمور مهمة

ضمن سياق هذا املفهوم وهي:

* هذه املرحلة هي إحدى مكونات برنامج تدريب الطالب املدرس.
* فرتة زمنية حمددة يلتحق فيها الطالب املدرس بمدرسة ما.

* اهلدف هو إكساب الطالب املدرس مهارات التدريس ،وتوظيف ما سبق تعلمه يف اجلانب

النظري.

 –2– 11أمهية التطبيق امليداين:

يكاد املربون جيمعون عىل أمهية التطبيق امليداين يف برامج تربية املدرسني ،فال شك أن أول يوم
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يقف فيه الطالب املدرس أمام الطلبة يف الصف من الصفوف يعلموهم بد ً
ال من معلمهم ،ال يقل

إثارة عن اليوم األول الذي التحق فيه الطالب املدرس باملدرسة عندما كان طف ً
ال صغري ًا .وأمهية
هذه املرحلة ال تأيت من جمرد اإلثارة ،بل تنبع من اآلثار الطيبة التي ترتكها عىل الطلبة املدرسني (عبد

اهلل.)84 ،2004 ،

واألمهية التي يعلقها املربون عىل التطبيق امليداين نابعة من اقتناعهم بأن له فوائد عديدة ،فهي

متكن الطالب املدرس من التدريب عىل مهارات عملية ال يمكن إتقاهنا إال من خالل املامرسة

العملية ،كام أهنا متكنه من إجياد تكامل بني عنارص برنامج تربية املدرسني؛ ألهنا تربط املواقف التي
يمر هبا يف املدرسة املتعاونة باملفاهيم النظرية التي تعلمها يف املعهد أو الكلية (سعد.)25 ،2000 ،

وترجع أمهية الرتبية العملية امليدانية إىل مدى أمهية األهداف التي تسعى لتحقيقها ،كام أهنا تسد

الفجوة بني النظرية والتطبيق ،فض ً
ال عىل أهنا تنسجم مع التوجهات الرتبوية املعارصة يف عملية إعداد
املعلمني وتدريبهم .وال تعد مؤرش ًا كافي ًا يمكن احلكم من خالله عىل نجاح الطالب املعلم يف مهنة

املستقبل فحسب ،وإنام البد من التأكد من قدرته عىل ممارسة وتطبيق هذه املعارف واملبادئ بطريقه
علمية وأسلوب أدائي ،وبذلك يمكن القول إن الطالب املعلم قد اكتسب الكفايات التدريسية التي

ستمكنه من أداء عمله (خوالدة ،وآخرون.)742 ،2007 ،
 –3– 11أهداف التطبيق امليداين:

للتطبيق امليداين العديد من األهداف يذكر (عبد اهلل )98 ،2004 ،هنا أمهها:

* معرفة األعباء التي يقوم هبا املدرس عن طريق اخلربة املبارشة ،ومعرفة كيفية تذليل الصعوبات

التي تعرتض أداء الوظائف املطلوبة منه.

* فهم املبادئ واحلقائق التي يدرسها الطالب املدرس يف املواد النظرية يف برنامج تربية املدرسني

بصورة أفضل ،ألنه يتعلم يف املقررات النظرية -عىل سبيل املثال -الفروق الفردية بني الطلبة ،وهذه
املرحلة جتعله يلمس هذه احلقيقة ،فيزداد فهمه هلا.

* تنمية القدرة عىل املالحظة اهلادفة ،ذلك أن عمل املدرس يقتيض منه أن يكون فطن ًا مدرك ًا

ملا جيري حوله ،وبخاصة يف املوقف التعليمي داخل حجرة الصف ،ومرحلة التطبيق العميل ختطط

للوصول إىل هذا اهلدف عندما جتعل مالحظة خمتلف جوانب املوقف التعليمي املرحلة األوىل التي

العدد الثاين  -ال�سنة الأوىل2015 -م

455

مشكالت مرحلة التطبيق امليداين يف جامعة زاخو
يمر هبا الطالب املدرس.

البحوث املحكمة

* تطبيق ما تعلمه الطالب املدرس من مبادئ تتعلق بالعملية التعليمية التعلمية ،فاجلانب

النظري الذي يسبق مرحلة التطبيق امليداين يمكن أن يتحول إىل ممارسات واقعية يف املدارس ،ومن
هنا ينظر إىل هذه املرحلة عىل أهنا جرس يصل مؤسسات اإلعداد الرتبوي باملدارس املتعاونة.

* إتقان مهارات التدريس ،مثل :التخطيط ،التمهيد للدرس ،اختيار الوسائل التعليمية املناسبة،

التعزيز املناسب ،طرح األسئلة الصفية ،اإلجابة عن أسئلة الطلبة...الخ.

* اختبار مدى مالءمة املبادئ النظرية واألساليب التعليمية التعلمية التي يتعلمها الطالب

املدرس يف الكلية الرتبوية.

* تطوير العملية التعليمية من خالل تبادل املعلومات واخلربات بني الكلية من جهة واملدارس

املتعاونة من جهة أخرى.

* إكساب الطالب املدرس القدرة عىل التعامل مع الطلبة ،ومع مدريس املدرسة ،وجهازها

اإلداري ،وأولياء أمور الطلبة ،وغريهم من أفراد املجتمع.

* تشكيل اجتاهات إجيابية مالئمة نحو مهنة التعليم ،من خالل تبادل اآلراء بني الطلبة املدرسني

واملدرسني املتعاونني ومديري املدارس ،والتفاعل بني الطلبة املدرسني وطلبة املدرسة ،مما جيعل

الطلبة املدرسني أكثر وعي ًا بواجبات املدرس.

 –4– 11واجبات الطالب املدرس يف التطبيق امليداين:

يلزم الطالب املدرس بأداء عدة واجبات ،حيددها (دندش )289-288 ،2003 ،باآليت:

 حضور مجيع ما يعد من برامج هتيئة ونشاطات خمتلفة خالل برنامج الرتبية العملية. يعترب مسؤو ًال مسؤولية كاملة ومبارشة عن تدريس مادة ختصصه يف مدرسة التطبيق وكذلك

بالنسبة جلميع األنشطة املتعلقة بامدته كالواجبات املنزلية وإعداد االختبارات وغريها.

 -القيام بجميع األنشطة التي يكلف هبا من قبل إدارة املدرسة سواء كانت صفية أو ال صفية.

 -االلتزام بمواعيد العمل الرسمي باملدرسة وبجدول التدريس ،وعدم التغيب إال بأسباب

اضطرارية وباستئذان مسبق.

 -احرتام مجيع اللوائح اإلدارية والتنظيمية يف املدرسة ومراعاهتا والتقيد هبا.
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 -التعاون مع املسؤولني عن الرتبية العملية بالكلية واملرشف وإدارة املدرسة واملعلم املتعاون،

وذلك لالستفادة من توجيهاهتم والعمل عىل حتقيق أهداف برنامج الرتبية العملية.

 -احلرص عىل إبراز الصور احلسنة لطالب الكلية وإبداء روح املشاركة والتعاون.

 – 12منهج البحث :Research methodology

اقتضت طبيعة البحث االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييلDescriptive Analytical

Method؛ وذلك لقدرته عىل تزويد البحث باملعلومات الرضورية ،لتقرير وضع الظاهرة
ثم حتليل هذه املعلومات وتفسريها ،للوصول إىل النتائج التي
املدروسة تقرير ًا موضوعي ًا ،ومن ّ

يمكن أن تسهم يف حتقيق أهداف البحث املرجوة.

 – 13جمتمع البحث وعينته :Population of the Research & its Sample

يتكون جمتمع البحث من مجيع الطلبة املسجلني يف املرحلة الرابعة بجامعة زاخو للعام الدرايس
ّ

 ،2013/2012والبالغ عددهم ( )524طالب ًا بحسب إحصائيات اجلامعة.

أما عينة البحث فقد اختريت بشكل عشوائي من املجتمع األصيل ،وقد تكونت من ()103

طالب ًا ،بنسبة متثل ( )%20تقريب ًا من جمتمع الدراسة ،واجلدول اآليت يوضح عدد أفراد جمتمع البحث
وعينته بالتفصيل:

اجلدول ( )1يبني عدد أفراد املجتمع األصيل وعينته
عدد أفراد املجتمع األصيل

املتغري
عينة الدراسة
النسبة املئوية

الذكور
60

58.3

اجلنس

524

الكلية

اإلناث

العلوم

العلوم اإلنسانية

41.7

41.7

58.3

43

43

60

املجموع
103

%100

 – 14بناء أداة البحث وتطبيقها :Tools of Research

ملا كان موضوع البحث يتمحور حول مشكالت مرحلة التطبيق امليداين يف جامعة زاخو،
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رأى الباحثان رضورة إعداد وتطوير أداة للكشف عن هذه املشكالت وحتديدها ،فتقرر االعتامد

عىل االستبانة ( )Questionnaireلرصد املشكالت التي تواجه الطالب املدرس أثناء التدريب

امليداين ،وقد تألفت هذه االستبانة من ( )54فقرة موزعة عىل سبعة حماور ،وفيام يأيت تفصيل بنائها:
 – 1 – 14تصميم األداة:

قام الباحثان باالطالع عىل عدد من البحوث والدراسات السابقة ،واالستبانات املتعلقة

بموضوع البحث ،لتكوين فكرة عامة عن الظاهرة ،والتوصل إىل حتديد املحاور التي تضمنتها

االستبانة بام تتفق مع مشكلة البحث .كام الحظ الباحثان الظاهرة ميداني ًا ،من خالل اجتامعاهتام
املتكررة مع الطلبة املدرسني ،عند تدريسهام هلذه املادة ،والتحدث إليهم واحلوار معهم حول هذه

فتكونت لدهيام فكرة ومسودة فقرات مناسبة إلعداد
املشكالت ،ثم قاما بإعداد استبانة استطالعيةّ ،
األداة من خالل حتديد حماورها األساسية بأفضل ترتيب ،وأحسن صياغة ممكنة ،فجاءت متضمنة

املحاور اآلتية:

 -املقدمة :حدّ د فيها عنوان البحث ،واهلدف منه ،ومالحظات عامة تبني كيفية اإلجابة عن

املدرس عىل أهنا ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي.
االستبانة ،وعبارات تطمئن الطالب ّ

 البيانات الشخصية :كاالسم (اختياري) ،واجلنس (ذكر ،أنثى) ،والكلية (اإلنسانية ،العلوم). -حماور االستبانة وفقراهتا :توضح املشكالت التي قد تواجه الطلبة املدرسني وقد توزعت وفق

املحاور اآلتية:

اجلدول ( )2حماور االستبانة وعدد بنودها
املحور

املشكالت املتعلقة بـــ

الثاين

اجلامعة وإجراءاهتا اإلدارية

4

الطلبة يف الصف

5

األول

الثالث

ختطيط الدروس وتنفيذها

اخلامس

املرشف

الرابع

السادس
السابع
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املدرس املتعاون
اإلدارة املدرسية

املجموع

عدد البنود
6

10
12
8
9
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املدرس
وتم حتويل استجابة الطالب ّ
وقد بنيت هذه الفقرات وفق مقياس ليكرت اخلاميسّ ،

لكل فقرة إىل أوزان نسبية تقديرية ترتاوح بني ( )5-1بحيث تستحق االستجابة عىل كل فقرة كام
يأيت :مشكلة بدرجة كبرية جد ًا ( )5درجات ،ومشكلة بدرجة كبرية ( )4درجات ،ومشكلة بدرجة

متوسطة ( )3درجات ،ومشكلة بدرجة صغرية ( )2درجتان ،وليست مشكلة ( )1درجة.

املدرس من خالله مقرتحاته لكيفية جتاوز مثل هذه املشكالت.
 -سؤال مفتوح :يقدم الطالب ّ

 - 2 – 14صدق األداة:

اعتمد الباحثان يف اختبار الصدق عىل صدق اخلرباء ،إذ قاما بعرض مسودة االستبانة عىل

عدد من السادة املختصني من أعضاء اهليئة التدريسية يف قسم علم النفس يف كلية العلوم اإلنسانية

بجامعتي زاخو ودهوك ،وذلك من أجل:

* الكشف عن مدى مناسبة وأمهية هذه املشكالت بالنسبة للبحث.
* حتديد مدى مناسبة الصياغة واألسلوب وطريقة العرض.

* الكشف عن مدى ارتباط الفقرات بمحاورها.

* بيان دقة العبارات يف قياس ما وضعت لقياسه.
* إضافة وحذف وتعديل ما يرونه مناسب ًا.

وبعد ذلك ّمتت دراسة املالحظات واآلراء املختلفة ،واملقدّ مة من السادة اخلرباء ،فقام الباحثان

بإجراء التعديالت التي أوىص هبا غالبية اخلرباء ،بحيث أصبح عدد فقراهتا ( )54فقرة ،وبذلك

عدت االستبانة صادقة (.)Validity
 -3– 14ثبات األداة:

عينة عشوائية من خارج عينة
ولدراسة ثبات األداة قام الباحثان بإجراء جتربة استطالعية عىل ّ

وتم تفريغ البيانات ،وإعطاء
البحث بلغت ( )15طالب ًا
ّ
/مدرس ًا يف املرحلة الرابعة بجامعة زاخوّ ،

ثم قسمت الفقرات إىل نصفني متساويني ،نصف حيمل األرقام الزوجية
قيم جلميع العبارات ،ومن ّ
للفقرات ،والنصف اآلخر حيمل األرقام الفردية هلا ،وبتطبيق قانون معامل االرتباط لبريسون

( ،)pearsonوجد أن معامل الثبات للنصفني هو ( ،)0.79وبمعادلته بقانون سبريمان براون
( )sperman braonلألداة ككل كان معامل الثبات ( ،)0.88وعدَّ هذا معيار ًا مقبو ً
ال للرتابط
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الدال عىل الثبات .وبذلك أصبحت األداة مستوفية لرشوط الثبات ( ،)Reliabilityوجاهزة
للتطبيق يف صيغتها النهائية.

-4– 14التطبيق النهائي لألداة:

بعد أن توافرت كافة املعطيات التي تسمح بجعل التطبيق النهائي ممكن ًا ،وزعت االستبانة عىل

عينة البحث من طلبة املرحلة الرابعة يف جامعة زاخو حني انتهائهم من التطبيق امليداين ،وذلك بعد

أن قام الباحثان برشح اهلدف من البحث ،وإعطاء بعض املالحظات حول كيفية ملء االستبانة،
وتم ذلك ،فأصبحت األداة جاهزة للتفريغ والتحليل.
وطلب راجي ًا منهم إعادهتا يف اليوم التايلّ ،
 –15املعاجلة اإلحصائية:

من أجل استخراج النتائج ،أدخلت إجابات الطلبة املدرسني إىل احلاسوب ،واستخدمت

جمموعة من العمليات والقوانني اإلحصائية بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية (،)SPSS
منها النسبة املئوية ،واملتوسط احلسايب ،واالنحراف املعياري ،ومعامل االرتباط لبريسون ،والوسط
املرجح ،والوزن النسبي ،وت -ستيودنت ( ،)T. testوغري ذلك ،مما يفي بأغراض اإلجابة عن

أسئلة البحث والتحقق من فرضياته ،واستخراج النتائج ،وعرضها ،والوصول إىل استنتاجات،
واخلروج بمقرتحات ،اعتامد ًا عىل نتائج البحث.
 – 16عرض النتائج وتفسريها :Results

 – 1 – 16لإلجابة عن السؤالني األول والثاين ،حسب الباحثان الوسط املرجح والوزن

النسبي ودرجة ظهور املشكلة ورتبتها ،وذلك لكل فقرة من فقرات االستبانة ،وضمن كل حمور

من حماورها.

وسوف تعرض هذه النتائج أو ً
ال حسب املحاور ككل ،ثم وفق كل حمور من حماور االستبانة،

وفيام يأيت عرض للنتائج التي توصل إليها البحث وفق اجلدول اآليت:
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اجلدول ( )3الوسط املرجح والوزن النسبي والدرجة والرتبة لكل فقرة من فقرات االستبانة
الرقم

الوسط املرجح

الوزن النسبي

الدرجة

الرتبة

املشكلة

1.446602

28.93204

ليست

52

1.942308

38.84615

صغرية

25

1.742857

34.85714

ليست

43

1.396226

27.92453

ليست

53

1.813084

36.26168

صغرية

38

قلة إتقانه لعملية التدريس.

1.601852

32.03704

ليست

47

قرص الفرتة الزمنية املخصصة للتطبيق.

3.302752

66.05505

جد ًا

3

3.036364

60.72727

كبرية

4

3.612613

72.25225

جد ًا

1

2.616071

52.32143

متوسطة

7

 - 1املشكالت املتعلقة بشخصية الطالب املدرس

املظهر الشخيص يسبب احلرج للطالب
املدرس.

كثرة االنتقادات للطالب املدرس.
صعوبة احلضور إىل دروس املشاهدة
والتطبيق بانتظام.

ضعف الثقة بالنفس أثناء تقديم املادة
الطلبة.

االحساس بعدم مرغوبية الطالب املدرس
يف املدرسة.

 - 2املشكالت املتعلقة باجلامعة وإجراءاهتا اإلدارية

التأخري يف إجراءات توزيع الطلبة عىل
املدارس.

وجود فجوة بني الدراسة النظرية يف
اجلامعة والتطبيق يف املدرسة.

عدم مراعاة املوقع اجلغرايف لسكن
الطالب أثناء التوزيع.

 - 3املشكالت املتعلقة بتخطيط الدروس وتنفيذها

صعوبة حتضري الدروس اليومية.

صعوبة إنتاج الوسيلة التعليمية التي
حيتاجها الدرس.

1.902655

38.0531

صغرية

28

2.166667

43.33333

صغرية

14
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الرقم

املشكلة

صعوبة ختصيص الوقت املناسب لكل
نشاط تعليمي.

قلة أعداد ما يتوفر من املصادر ذات
العالقة باملادة.

صعوبة صياغة األهداف عىل شكل
نتاجات تعلمية.

صعوبة املنهاج وعدم مناسبته لقدرات
الطلبة.

طرائق التدريس التقليدية التي تعود عليها
الطلبة.

صعوبة توظيف أدوات وأساليب تقويم
مناسبة.

نقص األجهزة والوسائل التعليمية
املتوفرة يف املدرسة.

عدم املقدرة عىل استثامر وقت الدرس
بشكل مناسب.

الوسط املرجح

الوزن النسبي

الدرجة

الرتبة

2.495652

49.91304

صغرية

8

2.344828

46.89655

متوسطة

10

1.948718

38.97436

صغرية

23

2.415254

48.30508

متوسطة

9

2.672269

53.44538

متوسطة

6

2.191667

43.83333

صغرية

13

3.347107

66.94215

جد ًا

2

2.344262

46.88525

متوسطة

11

 - 4املشكالت املتعلقة بالطلبة يف الصف

الشعور بالرهبة عند مواجهة الطلبة.

1.560976

31.21951

ليست

48

صعوبة حفظ النظام يف الصف.

1.516129

30.32258

ليست

50

1.344

26.88

ليست

54

كثرة أعداد الطلبة يف الشعب الدراسية.

2.793651

55.87302

كبرية

5

التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة

1.637795

32.75591

ليست

45

صعوبة هتيئة بيئة صفية مناسبة تثري اهتامم
الطلبة.
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الرقم

املشكلة

الوسط املرجح

الوزن النسبي

الدرجة

الرتبة

1.546875

30.9375

ليست

49

1.883721

37.67442

صغرية

30

1.892308

37.84615

صغرية

29

1.618321

32.36641

ليست

46

1.931818

38.63636

صغرية

26

1.849624

36.99248

صغرية

35

1.485075

29.70149

ليست

51

1.874074

37.48148

صغرية

33

2.022059

40.44118

صغرية

19

2

40

صغرية

20

2.115942

42.31884

صغرية

15

 - 5املشكالت املتعلقة باملرشف

األسلوب غري الرتبوي يف النقد من قبل
املرشف.

جتاهله لألخطاء التي يقع فيها الطالب
املدرس.

امهاله لدفرت التحضري اليومي للطالب
املدرس.

تركيز نقد املرشف عىل مساوئ الدرس
وجتاهل إجيابياته.

امهال املرشف اجلوانب النفسية للطالب
املدرس.

جتاهله ملشكالت الطالب الفردية.
نقده للطالب املدرس أمام الطلبة أثناء
تقديم الدرس.

ابتعاده عن تقبل وجهات نظر الطالب
املدرس.

عدم اجتامعه مع الطالب املدرس بعد

املوقف الصفي لتوضيح املطلوب منه.
تقويم املرشف للطالب املدرس دون
احلضور للصف ملشاهدته.

الزيارة املفاجئة للمرشف دون إبالغ
مسبق.

العدد الثاين  -ال�سنة الأوىل2015 -م

463
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الرقم

املشكلة
تأثره بوجهة نظر املدير واملدرس املتعاون
يف تقويم الطالب املدرس.

البحوث املحكمة
الوسط املرجح

الوزن النسبي

الدرجة

الرتبة

1.964029

39.28058

صغرية

22

 - 6املشكالت املتعلقة باملدرس املتعاون

التدخل املستمر للمدرس املتعاون يف

1.75

35

ليست

42

1.879433

37.58865

صغرية

32

ضعف كفاءته عىل التوجيه الرتبوي.

1.795775

35.91549

ليست

39

ضعف كفاءة املدرس املتعاون علمي ًا.

2.076923

41.53846

صغرية

17

1.972222

39.44444

صغرية

21

1.882759

37.65517

صغرية

31

1.835616

36.71233

صغرية

37

1.707483

34.14966

ليست

44

عمل الطالب املدرس.

ضعف متابعته للطالب املدرس،
واالكتفاء باإلرشاف الشكيل.

التقليل من قدرات الطالب املدرس
باستمرار.

بخله يف إعطاء خرباته الرتبوية للطالب
املدرس.

جتاهله اجللوس مع الطالب املدرس
وتقديم النصح واملشورة له.

ثقته الضعيفة بقدرات الطالب املدرس
العلمية والرتبوية.

 - 7املشكالت املتعلقة باإلدارة املدرسية

عدم مناسبة ساعات مادة التدريس ضمن
اجلدول املدريس.

قلة متابعة املدير حضور أو غياب الطالب
املدرس عن املدرسة.
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2.040541

40.81081

صغرية

18

1.946309

38.92617

صغرية
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الرقم

املشكلة

الوسط املرجح

الوزن النسبي

الدرجة

الرتبة

كثرة احلصص اإلضافية املخصصة له.

1.846667

36.93333

صغرية

36

1.754967

35.09934

ليست

41

1.868421

37.36842

صغرية

34

1.771242

35.42484

ليست

40

2.194805

43.8961

صغرية

12

2.090323

41.80645

صغرية

16

1.910256

38.20513

صغرية

27

موقف االدارة السلبي عند حدوث
شكوى من الطلبة.

عدم تعاون املدير مع الطالب املدرس يف
املدرسة.

عدم املبادرة يف عقد لقاء بني الطالب
املدرس وبني مدريس املدرسة.

تكليف الطالب املدرس بدروس من غري
ختصصه.

عدم االعرتاف بالتقويم الذي جيريه
للطلبة.

تسلط إدارة املدرسة يف تعاملها مع
الطالب املدرس.

من خالل البيانات الواردة يف اجلدول السابق نالحظ أن املشكالت الكبرية جد ًا((( ،والتي

تواجه الطالب املدرس يف مرحلة التطبيق امليداين بجامعة زاخو هي املشكالت الثالث اآلتية:

« .1وجود فجوة بني الدراسة النظرية يف اجلامعة والتطبيق يف املدرسة» ،وقد احتلت هذه

املشكلة املرتبة األوىل من بني مجيع املشكالت التي تواجه الطالب املدرس ،وربام تشري هذه املشكلة

إىل وجود ضعف يف اإلعداد النظري الذي يتلقاه يف اجلامعة.

« .2نقص األجهزة والوسائل التعليمية املتوفرة يف املدرسة» ،وجاءت هذه املشكلة يف املرتبة

الثانية ،وهنا يؤكد العديد من املدرسني واملرشفني نقص هذه الوسائل التعليمية يف مدارس مركز
قضاء زاخو ،ويمكن تاليف هذه املشكلة من خالل إمكانية إنتاجها من قبل الطلبة املدرسني

((( وهي التي ترتاوح قيمة أوساطها املرجحة بني (.)3.613-3.16
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البحوث املحكمة

وبمشاركة الطلبة من اخلامات املحلية البسيطة والرخيصة الثمن .وقد اتفقت هذه النتيجة مع
.)2006 W
دراسة واليلني ،وفانتون (, alelign & Fantahun

« .3قرص الفرتة الزمنية املخصصة للتطبيق» ،وقد جاءت هذه املشكلة يف املرتبة الثالثة ،وهذا ربام

يدل عىل أن الطلبة املدرسني يرغبون يف التدريب العميل لفرتة أطول ،وذلك إدراك ًا منهم بأمهية هذه
.)1995 B
املرحلة .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بوركو ،ومايفيلد (, orko & Mayfield

كام يمكن أن نالحظ من اجلدول السابق أن هناك مشكلتني من املشكالت الكبرية((( التي تواجه

الطالب املدرس يف مرحلة التطبيق امليداين ،مها مشكلة:

* «التأخري يف إجراءات توزيع الطلبة عىل املدارس» ،وتأيت يف املرتبة األوىل ،وربام يعود سبب

هذه املشكلة إىل مجلة من اإلجراءات اإلدارية وربام الروتينية ،التي تسبب تأخري توزيع الطلبة عىل
املدارس؛ مثل احلصول عىل موافقة مديرية الرتبية عىل التطبيق امليداين يف مدارسها ،وكذلك حتديد

املدارس التي تدخل ضمن خطة التطبيق .ويمكن تاليف هذه املشكلة من خالل القيام ببعض من
هذه اإلجراءات اإلدارية يف مرحلة مسبقة ملرحلة التطبيق امليداين.

* “كثرة أعداد الطلبة يف الشعب الدراسية” ،وقد جاءت يف املرتبة الثانية ،وقد تبني من خالل

مالحظات الباحثني وإرشافهام عىل هذه املدارس أن الكثري منها مكتظة بالطلبة ،وقد يفوق عدد
الطلبة يف بعض الشعب الدراسية عن ( )50طالب ًا ،مما يعيق الطالب املدرس من حتقيق األهداف

املطلوبة منه.

أما عىل صعيد املشكالت ككل فقد احتلت هاتني املشكلتني املرتبتني الرابعة واخلامسة.

أما بالنسبة للمشكالت املتوسطة((( التي واجهت الطلبة املدرسني حسب وجهة نظرهم ،فقد

كانت ذوات األرقام ( ،)20 ،17 ،16 ،14 ،10والتي جاءت يف املراتب ( )11 ،6 ،9 ،10 ،7عىل

التوايل.

أما فيام يتعلق بالفقرات التي وصفت بأهنا ليست مشكلة((( بالنسبة للطلبة املدرسني أثناء مرحلة

((( وهي التي ترتاوح قيمة أوساطها املرجحة بني (.)3.16 – 2.706

((( وهي التي ترتاوح قيمة أوساطها املرجحة بني (.)2.706 – 2.252
((( وهي التي ترتاوح قيمة أوساطها املرجحة بني (.)1.798-1.344
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التطبيق امليداين يف جامعة زاخو ،ومن وجهة نظرهم ،فقد كانت الفقرات ذوات األرقام اآلتية،1( :

 ،)51 ،49 ،45 ،40 ،38 ،32 ،29 ،26 ،25 ،23 ،22 ،21 ،6 ،4 ،3ويالحظ أن هذه الفقرات
تتمحور حول األمور الشخصية للطالب املدرس ،وإدارته للطلبة يف القاعة ،والتي ال يرى الطلبة

املدرسون أهنا تسبب هلم مشاكل يف تطبيقهم امليداين ،وهذا مؤرش عىل ثقتهم بأنفسهم ،ودافعيتهم

وحبهم ملهنة التدريس ،وكذلك إمكانيتهم يف إدارة القاعة ،وسهولة حضورهم املستمر إىل دروس
املشاهدة والتطبيق ،وقدرهتم عىل هتيئة بيئة صفية مناسبة تثري اهتامم الطلبة ،وإمكانية حفظ النظام

ضمن القاعة ،باإلضافة إىل إتقاهنم لعملية التدريس.

كام أنه ثمة فقرات تتعلق بكل من املرشف ،واملدرس املتعاون ،وأساليب النقد والتوجيه لدهيم،
وهذا يوضح مدى نجاح هؤالء املرشفني واملدرسني وإدراكهم للمهام املوكلة إليهم إىل ٍ
حد ما ،من
خالل تأكيد الطالب املدرس عىل أساليب النقد الرتبوية ،والرتكيز عىل إجيابيات الدرس أكثر من

الغوص يف تفاصيل املساوئ ،باإلضافة إىل احرتام الطالب املدرس وتقديره من خالل عدم مناقشته
أمام الطلبة يف القاعة الدراسية ،وعدم التدخل يف عمله بشكل مستمر.

يف حني اعترب الطلبة املدرسني بقية الفقرات هي مشكالت صغرية((( من وجهة نظرهم.
أما بالنسبة إىل حماور االستبانة ككل فيمكن عرضها وفق اجلدول اآليت:

اجلدول ( )4الوسط املرجح والوزن النسبي والدرجة والرتبة لكل حمور من حماور االستبانة
م

الوسط املرجح

الوزن النسبي

الدرجة

الرتبة

املحور

املشكالت املتعلقة باجلامعة وإجراءاهتا اإلدارية

3.142

62.839

كبرية

1

املشكالت املتعلقة بالطلبة يف الصف

1.771

املشكالت املتعلقة بشخصية الطالب املدرس

املشكالت املتعلقة بتخطيط الدروس وتنفيذها
املشكالت املتعلقة باملرشف

املشكالت املتعلقة باملدرس املتعاون
املشكالت املتعلقة باإلدارة املدرسية

1.657
2.383
1.849
1.863
1.936

33.143
47.658
35.410
36.973
37.251
38.719

ليست

7

متوسطة

2

صغرية

5

صغرية

3

ليست

صغرية

6
4

((( وهي التي ترتاوح قيمة أوساطها املرجحة بني (.)2.252 – 1.798
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البحوث املحكمة

يالحظ من اجلدول السابق أن املشكالت املتعلقة باجلامعة وإجراءاهتا اإلدارية احتلت املرتبة

األوىل ،وكانت درجتها (كبرية) ،وبوسط مرجح قدره ( ،)3.142وهذا يشري إىل التأخري يف

إجراءات توزيع الطلبة عىل املدارس ،ووجود فجوة بني الدراسة النظرية يف اجلامعة والتطبيق يف
املدرسة ،وعدم مراعاة املوقع اجلغرايف لسكن الطالب أثناء التوزيع ،أما املشكالت املتعلقة بتخطيط

الدروس وتنفيذها فقد احتلت املرتبة الثانية ،وكانت درجتها (متوسطة) ،وبوسط مرجح قدره

( ،)2.383وهذا ربام يشري إىل وجود صعوبة لدى عينة البحث يف حتضري الدروس ،وقلة أعداد
ما يتوفر من املصادر ذات العالقة باملادة ،وصعوبة صياغة األهداف عىل شكل نتاجات تعلمية،
وصعوبة املنهاج وعدم مناسبته لقدرات الطلبة ،وصعوبات أخرى قد تتعلق بطرائق التدريس،
وأدوات التقويم ،والوسائل التعليمية ،وعدم املقدرة عىل استثامر وقت الدرس بشكل مناسب.

بينام عدَّ ت عينة البحث املشكالت املتعلقة باملرشف ،واملدرس املتعاون ،واإلدارة املدرسية هي

مشكالت (صغرية) ،وبوسط مرجح ( )1.936( ،)1.863( ،)1.849عىل التوايل.

فيام اعتربت املحاور املتعلقة بشخصية الطالب املدرس ،واملتعلقة بالطلبة يف الصف عىل أهنا

(ليست مشكلة) ،وبوسط مرجح قدره ( )1.771( ،)1.657عىل التوايل ،من وجهة نظرهم،
وهذا ربام يشري إىل ثقة الطلبة املدرسني بأنفسهم أثناء تقديم املادة ،ومدى رضاهم عن مظهرهم

الشخيص ،وعدم وجود صعوبة يف احلضور إىل دروس املشاهدة والتطبيق ،وإتقاهنم لعملية
التدريس ،وعدم الشعور بالرهبة عند مواجهة الطلبة ،وإمكانيتهم لتهيئة بيئة صفية مناسبة تثري

اهتامم الطلبة.

 – 2 – 16التحقق من الفرضية األوىل التي تنص عىل ما يأيت:

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات آراء طلبة قسم علم النفس يف جامعة زاخو

نحو املشكالت التي يعانون منها يف مرحلة التطبيق امليداين تعزى إىل اجلنس عند مستوى الداللة

(.)0.05

للتحقق من هذه الفرضية جلأ الباحثان إىل حساب املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري،

وإجراء اختبار ( )T. Testملجموعتني مستقلتني لداللة الفرق بني املتوسطات ،ويظهر اجلدول
اآليت النتائج:

468

د .عبداملهيمن الديرشوي و د .ستار جبار حاجي

اجلدول ( )5قيمة ( )Tلداللة الفرق يف آراء العينة املختارة وفق ًا ملتغري اجلنس
املجموعة

عدد

الطلبة

املتوسط احلسايب

االنحراف
املعياري

الذكور

60

134.383

37.425

اإلناث

43

123

23.749

درجة

احلرية
101

قيمة T. Test
املحسوبة
1.756

اجلدولية
1.66

مستوى
الداللة

عند مستوى
0.05

يتضح من اجلدول السابق وجود فرق ذو داللة إحصائية يف املشكالت التي تواجه الطلبة

املدرسني أثناء فرتة التطبيق امليداين يعزى إىل اجلنس ،ولصالح الذكور ،أي أن املشكالت كانت

لدى الذكور أكثر حدة وأعىل درجة من املشكالت التي تواجه اإلناث ،ويمكن أن يعزى ذلك
إىل أن األنثى عادة ما تكون أكثر دافعية للتعلم ،وأكثر استجابة لألنظمة والقوانني ،والبعد عن
املشكالت وبالتايل مستوى االنضباط لدهيا أعىل منه عند الذكر ،وكذلك تبني أن اهتامم اإلناث

بالتطبيق امليداين ومبادئه أكثر ،وكذلك بالتحضري املسبق ،والرتكيز ،وشيوع املنافسة بينهن أعىل

مما لدى الذكور الذين كانوا أقل دافعية نحو هذه العملية ،كل هذا ربام جعلتها تتغلب عىل معظم
املشكالت التي ظهرت عند الذكور .ويذكر أن هذه النتيجة اتفقت مع ما ذهبت إليه دراسة شاهني

( ،)2009ودراسة خوالدة ،وآخرين ( ،)2007إال أهنا خالفت دراسة القاسم (.)2006
 – 3 – 16التحقق من الفرضية الثانية التي تنص عىل ما يأيت:

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات آراء طلبة قسم علم النفس يف جامعة زاخو نحو

املشكالت التي يعانون منها يف مرحلة التطبيق امليداين تعزى إىل التخصص عند مستوى الداللة

(.)0.05

للتحقق من هذه الفرضية جلأ الباحثان إىل استخدام اختبار ( )T. Testملجموعتني مستقلتني،

ويظهر اجلدول اآليت النتائج:
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البحوث املحكمة

اجلدول ( )11قيمة ( )Tلداللة الفرق يف آراء العينة املختارة وفق ًا ملتغري التخصص
املجموعة
العلوم

اإلنسانية

عدد

الطلبة
43
60

املتوسط احلسايب
126.558
131.833

االنحراف
املعياري

34.369
31.113

درجة

قيمة T. Test

احلرية

املحسوبة

اجلدولية

101

0.804

1.66

مستوى
الداللة

عند مستوى
0.05

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية يف املشكالت التي تواجه الطلبة

املدرسني أثناء التطبيق امليداين يعزى إىل التخصص ،وربام يعزى ذلك إىل ما يأيت:

* تشابه املدارس واألدوات واالجراءات املقدَّ مة ٍّ
لكل من التخصصني ،باإلضافة إىل عدم

وجود ما يلزم الطلبة باختيار املدارس التي يرغبون فيها وفق ختصصاهتم.

التعليمية
* تعرض الطلبة املدرسني للظروف واملتغريات واملادة العلمية نفسها ،وتشابه اخلربات
َّ

تقريب ًا ،برصف النظر عن ختصصاهتم.

التدريسية
واجتامعية واحدة ،ويقوم عىل تدريسهم الكوادر
جغرافية
* إن مجيع الطلبة من بيئة
َّ
َّ
َّ

نفسها.

وبالتحقق من الفرضيتني نكون قد أجبنا عن السؤالني الثالث والرابع من أسئلة البحث.

 – 4 – 16لإلجابة عن السؤال اخلامس قام الباحثان بحساب التكرارات والنسب املئوية

إلجابات أفراد عينة البحث حول املقرتحات التي يمكن من خالهلا التغلب عىل املشكالت التي
يعاين منها الطلبة يف مرحلة التطبيق امليداين ،وبالتايل العمل عىل تطويرها واالرتقاء هبا يف جامعة
زاخو .وفيام يأيت جدول بأهم هذه املقرتحات:
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اجلدول ( )12مقرتحات الطلبة املدرسني

الرقم

مقرتحات الطلبة املدرسني

التكرارات

زيادة فرتة التطبيق
مراعاة املوقع اجلغرايف لسكن الطالب

35
27

23.48993

تكليف املدرس بتخصصه وعدم تكليفه بدروس إضافية.

19

12.75168

3

اهتامم إدارة املدرسة بالطالب املدرس ومعاملته معاملة الئقة.

19

12.75168

3

ختصيص وقت مناسب لفرتة التطبيق

11

توفري الوسائل التعليمية يف املدارس لالستفادة منها.

10

رضورة اهتامم املرشف بالطالب املدرس بشكل أكرب.

8

زيادة وقت الدرس.

8

النسب املئوية

الرتتيب
1

18.12081

7.38255

2

4

6.711409

5

5.369128

6

5.369128

6

مراعاة رغبة الطالب املدرس يف اختياره ملدرسة التطبيق.

7

4.697987

7

تكثيف عدد زيارات املرشفني.

5

3.355705

8

149

100

8

املجموع

 –17مقرتحات البحث:

يف ضوء ما أشارت إليه النتائج ومقرتحات الطلبة املدرسني ،يقرتح الباحثان ما يأيت:

 .1االهتامم بعقد دورات تدريبية ملرشيف التطبيق امليداين الطالعهم باستمرار عىل كل ما هو جديد يف
الرتبية امليدانية بام ينعكس أثره عىل أسلوب ارشافهم عىل الطلبة املدرسني.

 .2عرض نامذج من الدروس املصغرة للطلبة املدرسني ليستفيدوا منها أثناء التدريب.
 .3إعطاء وقت أطول للتطبيق امليداين للطلبة املدرسني.

 .4توفري فرصة للطالب املدرس الختيار مدرسة التدريب بقدر اإلمكان.

 .5ختفيف أعداد الطلبة داخل املدرسة الواحدة ،بام يتيح متابعتهم من قبل املرشف الرتبوي ومدير
املدرسة بشكل أنسب.

 .6االهتامم بمرحلة اإلعداد والتهيئة للتطبيق امليداين التي تتم داخل الكلية وتنفيذ األنشطة واملهام
بدقة وكفاءة.

العدد الثاين  -ال�سنة الأوىل2015 -م

471

مشكالت مرحلة التطبيق امليداين يف جامعة زاخو

البحوث املحكمة

 .7رضورة مواظبة املرشفني األكاديميني عىل التواصل مع الطلبة املدرسني بصورة منتظمة قبل التدريب
وتقديم االستشارات الالزمة ،ومناقشة الطلبة يف جوانب القوة والضعف يف األداء أو ً
ال بأول.
 .8عقد لقاءات دورية بني املسؤولني عن التدريب امليداين بالكلية واملرشفني األكاديميني مع الطلبة
املدرسني لتعرف أهم املشكالت التي تواجههم ووضع احللول املناسبة هلا.

 .9تكثيف الزيارات للطالب املدرس داخل القاعة الدراسية من قبل املرشفني الرتبوي والعلمي،
واملدرس املتعاون ،ومديـر املدرسة ،وزمالء الطالب عىل أن يعقب الزيارة اجتامع مع الطالب توفر به

التغذية الراجعة املناسبـة.

 .10عقد ندوات وورش عمل ،وإعداد برنامج تدريبي لإلرشاف الفعال يقدم للمدرسني املتعاونني
يكون شام ً
ال وملدة أسبوعني عىل األقل ،وحتديد حوافز جيدة له ،ومراعاة نصابه.
 .11تقديم حوافز للمدارس املتعاونة سواء كانت مادية أو علمية أو تطويرية كنوع من تبادل اخلربات
وخدمة املجتمع املحيل.

 .12عقد اجتامعات قبل بداية التدريب العميل مع مديري املدارس املتعاونة؛ وذلك لتعزيزها وتوضيح
دور إدارة املدرسة يف برامج الرتبية العملية.
 –18توصيات البحث:

يف ضوء ما أشارت إليه النتائج يويص الباحثان بام يأيت:

 .1إجراء دراسة عن واقع مادة املشاهدة والتطبيق ،واملشكالت التي تعاين منها ،يف خمتلف كليات

وأقسام الرتبية وعلم النفس بجامعات إقليم كردستان.

 .2إجراء دراسة لقياس مدى فاعلية الرتبية العملية يف قسم علم النفس بجامعة زاخو.

 .3وضع تصور مقرتح لتطوير برنامج الرتبية العملية يف قسم علم النفس بجامعة زاخو.

 .4دراسة مشكالت الزيارات الصفية يف الرتبية العملية من وجهة نظر املرشفني الرتبويني.

 .5دراسة مدى إسهام القسم النظري يف مادة املشاهدة والتطبيق يف رفع كفاءة الطلبة املدرسني يف

برنامج الرتبية العملية.
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مالحق البحث
امللحق ( )1جدول ب�أ�سماء ال�سادة املحكمني
ت

االسم الثالثي

التخصص

الكلية واجلامعة

أ .د .مولد محد نبي

طرائق التدريس

سكول الرتبية وعلم النفس-جامعة دهوك

م .د .نرص الدين إبراهيم

علم النفس الرتبوي

سكول الرتبية وعلم النفس-جامعة زاخو

د .عبد الرمحن خالد رشو

علم النفس القضائي

كلية اآلداب-جامعة زاخو

م .د .فاتح أبلحد فتحوي

علم النفس النمو

سكول الرتبية وعلم النفس-جامعة زاخو

م .أ .عرب حسن حيدر

طرائق التدريس

سكول الرتبية وعلم النفس-جامعة دهوك

م .أدهم خديده إسامعيل

علم النفس الرتبوي

سكول الرتبية وعلم النفس-جامعة دهوك

م .أ .زاهد سامي حممد

علم النفس النمو

كلية اآلداب-جامعة زاخو

م .م .هناد عبيد

علم النفس الرتبوي

سكول الرتبية وعلم النفس-جامعة دهوك

م .م .هباء متي روفائيل

علم النفس النمو

سكول الرتبية وعلم النفس-جامعة دهوك
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مشكالت مرحلة التطبيق امليداين يف جامعة زاخو

البحوث املحكمة

امللحق ( )2اال�ستبانة
املدر�سة
املدر�س /الطالبة
الطالب
ّ
ّ

حتية طيبة ،وبعد.....

يقوم الباحثان بدراسة حتت عنوان «مشكالت مرحلة التطبيق امليداين يف جامعة زاخو من وجهة

نظر طلبتها» ،للكشف عن الصعوبات واملشكالت التي قد تقف عائق ًا أمام حتقيق هذه املرحلة
لألهداف املرجوة منها ،وذلك لوضع جمموعة من املقرتحات التي يمكن أن تسهم يف معاجلة هذه

املشكالت إن أمكن.

لذا نرغب االستفادة من رأيك ووجهة نظرك بأن تقرأ بعناية هذه االستبانة التي حتوي جمموعة

من املشكالت املتعلقة بمرحلة التطبيق امليداين ،وتضع بصدق وموضوعية عالمة (√) أمام العبارة

التي توافق حقيقة رأيك واجتاهك ،عل ًام أنه ال توجد إجابات خاطئة وأخرى صائبة وإنام اإلجابة
تطمئن إىل أن الغرض العلمي فقط
الصحيحة هي التي تعبرّ عن رأيك واجتاهاتك احلقيقية .ولكي
ّ
هو الغاية من هذه االستبانة ،يمكنك عدم كتابة اسمك ،فكافة اإلجابات لن تستخدم إال ألغراض

البحث العلمي.

كام يرجى عدم ترك أي بند منها بال إجابة ألن آلرائكم أمهية كبرية يف التوصل إىل النتائج

املرجوة من هذا البحث.
ّ

ويقصد بمرحلة التطبيق امليداين عىل أهنا :الفرصة التي هت ِّيئُها جامعة زاخو لطلبتها من أجل

وضع كل ما اكتسبوه من معارف ومهارات واجتاهات بشكل نظري ،موضع التنفيذ يف املدراس.

والباحثان يشكران لكم حسن تعاونكم معهام ،ويأمالن يف مساعدتكم لنا كل خري ،ويتقدمان

لكم بجزيل االحرتام والتقدير.
الباحثان
أو ً
ال – البيانات الشخصية:

االسم (اختياري). ............................ :
اجلنس - :ذكر  -أنثى
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الكلية - :العلوم اإلنسانية  -العلوم

ثاني ًا – حماور االستبانة وفقراهتا:
ت

املشكالت

مشكلة

كبرية جد ًا

مشكلة
كبرية

مشكلة

متوسطة

مشكلة
صغرية

ليست

مشكلة

 - 1مشكالت متعلقة بشخصية الطالب املدرس
املظهر الشخيص يسبب احلرج للطالب
املدرس.

كثرة االنتقادات للطالب املدرس.
صعوبة احلضور إىل دروس املشاهدة
والتطبيق بانتظام.

ضعف الثقة بالنفس أثناء تقديم املادة الطلبة.
االحساس بعدم مرغوبية الطالب املدرس
يف املدرسة.

قلة إتقانه لعملية التدريس.
 - 2مشكالت متعلقة باجلامعة وإجراءاهتا اإلدارية
قرص الفرتة الزمنية املخصصة للتطبيق.
التأخري يف إجراءات توزيع الطلبة عىل
املدارس.

وجود فجوة بني الدراسة النظرية يف اجلامعة
والتطبيق يف املدرسة.

عدم مراعاة املوقع اجلغرايف لسكن الطالب
أثناء التوزيع.
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مشكالت مرحلة التطبيق امليداين يف جامعة زاخو
ت

املشكالت

البحوث املحكمة
مشكلة

كبرية جد ًا

مشكلة
كبرية

متوسطة

 - 3مشكالت متعلقة بتخطيط الدروس وتنفيذها
صعوبة حتضري الدروس اليومية.
صعوبة إنتاج الوسيلة التعليمية التي حيتاجها
الدرس.

صعوبة ختصيص الوقت املناسب لكل نشاط
تعليمي.

قلة أعداد ما يتوفر من املصادر ذات العالقة
باملادة.

صعوبة صياغة األهداف عىل شكل نتاجات
تعلمية.

صعوبة املنهاج وعدم مناسبته لقدرات
الطلبة.

طرائق التدريس التقليدية التي تعود عليها
الطلبة.

صعوبة توظيف أدوات وأساليب تقويم
مناسبة.

نقص األجهزة والوسائل التعليمية املتوفرة
يف املدرسة.

عدم املقدرة عىل استثامر وقت الدرس بشكل
مناسب.
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مشكلة

مشكلة
صغرية

ليست

مشكلة
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ت

مشكلة

املشكالت

كبرية جد ًا

مشكلة
كبرية

مشكلة

متوسطة

مشكلة
صغرية

ليست

مشكلة

 – 4مشكالت متعلقة بالطلبة يف الصف
الشعور بالرهبة عند مواجهة الطلبة.
صعوبة حفظ النظام يف الصف.
صعوبة هتيئة بيئة صفية مناسبة تثري اهتامم
الطلبة.

كثرة أعداد الطلبة يف الشعب الدراسية.
التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة
 – 5مشكالت متعلقة باملرشف
األسلوب غري الرتبوي يف النقد من قبل
املرشف.

جتاهله لألخطاء التي يقع فيها الطالب
املدرس.

امهاله لدفرت التحضري اليومي للطالب
املدرس.

تركيز نقد املرشف عىل مساوئ الدرس
وجتاهل إجيابياته.

امهال املرشف اجلوانب النفسية للطالب
املدرس.

جتاهله ملشكالت الطالب الفردية.
نقده للطالب املدرس أمام الطلبة أثناء تقديم
الدرس.
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مشكالت مرحلة التطبيق امليداين يف جامعة زاخو
ت

البحوث املحكمة
مشكلة

املشكالت

كبرية جد ًا

مشكلة
كبرية

ابتعاده عن تقبل وجهات نظر الطالب
املدرس.

عدم اجتامعه مع الطالب املدرس بعد

املوقف الصفي لتوضيح املطلوب منه.
تقويم املرشف للطالب املدرس دون
احلضور للصف ملشاهدته.

الزيارة املفاجئة للمرشف دون إبالغ مسبق.
تأثره بوجهة نظر املدير واملدرس املتعاون يف
تقويم الطالب املدرس.

 - 6مشكالت متعلقة باملدرس املتعاون

التدخل املستمر للمدرس املتعاون يف عمل
الطالب املدرس.

ضعف متابعته للطالب املدرس ،واالكتفاء
باإلرشاف الشكيل.

ضعف كفاءته عىل التوجيه الرتبوي.
ضعف كفاءة املدرس املتعاون علمي ًا.
التقليل من قدرات الطالب املدرس
باستمرار.

بخله يف إعطاء خرباته الرتبوية للطالب
املدرس.

جتاهله اجللوس مع الطالب املدرس وتقديم
النصح واملشورة له.
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مشكلة

متوسطة

مشكلة
صغرية

ليست

مشكلة
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ت

مشكلة

املشكالت

كبرية جد ًا

مشكلة
كبرية

مشكلة

متوسطة

مشكلة
صغرية

ليست

مشكلة

ثقته الضعيفة بقدرات الطالب املدرس
العلمية والرتبوية.

 - 7مشكالت متعلقة باإلدارة املدرسية

عدم مناسبة ساعات مادة التدريس ضمن
اجلدول املدريس.

قلة متابعة املدير حضور أو غياب الطالب
املدرس عن املدرسة.

كثرة احلصص اإلضافية املخصصة له.

موقف االدارة السلبي عند حدوث شكوى
من الطلبة.
عدم تعاون املدير مع الطالب املدرس يف
املدرسة.

عدم املبادرة يف عقد لقاء بني الطالب املدرس
وبني مدريس املدرسة.

تكليف الطالب املدرس بدروس من غري
ختصصه.

عدم االعرتاف بالتقويم الذي جيريه للطلبة.
تسلط إدارة املدرسة يف تعاملها مع الطالب
املدرس.
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مشكالت مرحلة التطبيق امليداين يف جامعة زاخو

البحوث املحكمة

ثالث ًا – ما املقرتحات التي يمكن أن تذكرها لتحسني مرحلة التطبيق امليداين لدى طلبة املرحلة

الرابعة يف جامعة زاخو ،والتي يمكن من خالهلا جتاوز مثل هذه املشكالت؟
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........................................................................
واهلل ويل التوفيق
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