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امللخ�ص

ُيعد التطبيق مرحلة بالغة االمهية يف برامج كليات الرتبية ،فهو املحك الذي خيترب مدى نجاح هذه الكليات

يف اعداد الطالب املعلم كي يصبح معلام ،وتعرضه لبعض املشكالت يف اثناء هذه املدة ،يقلل اإلفادة من هذه
الربامج وجيعل عملية التطبيق بالشكل الذي ال يوازي الطموح ،وقد ملس الباحثان من خالل خربهتام يف

التدريس تعرض الطالبات املطبقات ملجموعة من املشكالت كمواجهة االدارة ،واملعلمني ،والطلبة انفسهم،
وكتابة اخلطة الدراسية ،والزيارات امليدانية التي يقوم هبا املرشفون عىل عملية التطبيق ،كاإلرشاد والتوجيه

والتقويم ،مما دعامها اىل اجراء دراسة للتعرف عىل مشكالت التطبيق عند طالبات كلية الرتبية للبنات يف اجلامعة

العراقية السيام واهنا التجربة االوىل للكلية.

اختار الباحثان بالطريقة الطبقية العشوائية ( )101مطبقة عينة للبحث من املجتمع البالغ عدده ()699

مطبقة للمرحلة الرابعة يف كلية الرتبية للبنات  /اجلامعة العراقية لألقسام العلمية (علوم القرآن ،والرتبية
االسالمية ،واللغة العربية ،والتاريخ) للعام الدرايس (2014-2013م) ولتحقيق هدف البحث اعد الباحثان
استبانة تكونت من اربعة جماالت هي (مشاكل الطلبة املطبقني ،ومشاكل ادارة املدرسة ،والتخطيط للدرس
والوسائل التعليمية ،واالرشاف وتقويم الطلبة املطبقني) وقد حتقق الباحثان من صدق االداة وثباهتا ،وباستعامل

الوسائل اإلحصائية املناسبة توصال اىل العديد من النتائج من ابرزها:

 .1ان ترتيب املشكالت التي تواجهها الطالبات يف اثناء التطبيق امليداين يف املجاالت االربعة التي اشتملت

عليها اداة الدراسة مرتبة بحسب امهيتها من وجهة نظرهن كااليت:

جمال مشكال الطلبة املطبقني ،فمجال االرشاف وتقويم املطبقني ،ثم جمال مشكال ادارة املدرسة واخريا جمال

التخطيط للدرس والوسائل التعليمية.

 .2حصلت اعىل فقرة يف املجاالت االربعة عىل تقدير (متوسط ًا) يف جمال (مشاكل الطلبة املطبقني) بوسط

مرجح ووزن مئوي ( ،)%68،32-3،461يف حني ادنى فقرة جاءت يف جمال (مشاكل ادارة املدرسة) بوسط

مرجح ووزن مئوي ( )%38،22-1،911عىل التتايل.

كام استنتجا ان هناك جهود ًا تبذل لتطبيق برنامج الرتبية العملية وتوظيفه بشكل مالئم غري اهنا بحاجة اىل

بذل املزيد بام خيدم فعالية اعداد املعلم واكسابه الكفايات الالزمة.

ويف ضوء النتائج ،سجل الباحثان جمموعة من التوصيات منها ،اعداد دليل عمل مفصل ينري درب الطالب

املعلم ،فضال عن االطراف التي تساهم عمليا بتوجيهه واالرشاف عليه وتقويمه .واقرتحا اجراء دراسات عدة.
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مشكالت التطبيق عند طالبات كلية الرتبية للبنات
Abstract

Training is considered an immensely important phase in the educational program of the colleges
of education where it represents the touchstone that tests the success of the training of a student to
become a teacher. In it, a student faces some problems that may reduce the benefits of these programs
and render the training fall short of the expectations from it. From their teaching experience, the
researchers discovered that the trainee teachers suffer from a set of problems such as confrontations
with the school’s administration, teachers and students as well. The trainees also have troubles with
writing the teaching plan, and with the training supervisors’ field visits. The researchers, moreover,
found out problems related to guidance and assessment. Consequently, they have conducted this
study to isentify the problems the trainee teachers of the College of Education for Women of the Iraqi
University face, especially because that training represents the first experience for the new college.
The researchers chose 1.1 trainee teachers in a stratified random way from the a community of
699 trainees from the fourth-year students of the departments of Quran Disciplines, Islamic Educcation, Arabic Language and History in the College of Education for Women of the Iraqi University in
the academic year 2013 – 2014. To achieve the aims of the study, the researchers designed a questionnaire that covered four fields: trainee teachers’ problems, school’s administration problems, phanning
for the lesson and teaching aids, and supervision and assessment of trainees. The researchers verified
the tool and checked its consistency. By using statistical means, the researchers have achieved a
number of results, the most prominent of which are the following:
1. In the trainees’ viewpoint, the order of importance of problems during the field training of the
tool’s four fields was: trainees’ problems, problems of supervision and assessment, school administration, and finally planning the lesson and teaching aids.
2. The item that ranked highest in the four fields by getting “medium” was in the field of “trainees” problems” with weighted average and percentage weight of (1.911 – 38.22%) respectively.
The researchers have also found out that efforts are exerted to use the applied education program
properly, but it is in need of more efforts that serve the effectiveness of training the teacher-to-be and
provide her with the necessary efficiencies.
Based on the results, the researchers have stated a number of recommendations, such as preparing a detailed guide for the trainees and the parties that practically participate in the trainee’s supervision and assessment.
They have also suggested conducting a number of studies.
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او ً
ال :مشكلة البحث:

الف�صل االول
التعريف بالبحث

تعد الرتبية العملية ركن ًا اساسي ًا من اركان برنامج اعداد املعلمني ،وتدريبهم ،وهو يوازي يف

امهيته برنامج الدراسة النظرية يف الكلية (بابكر ،واخران2007 ،م )1 ،اذ حياول الطالب من خالهلا

ان يطبق ما درسه من نظريات واصول تربوية بشكل عميل ،غري انه قد يصطدم ببعض املشكالت
واملعوقات التي حتد من اندفاعه ،وجتعل عملية التطبيق بالشكل الذي ال يلبي الطموح ،وقد اكد

ذلك (اليف 2012م) بقوله( :يواجه الطالب املعلمون اثناء قيامهم بالتدريس بعض املشكالت التي

تقلل من استفادهتم من برنامج الرتبية امليدانية) (اليف2012 ،م ،)295 ،فض ً
ال عام ملسه الباحثان

من خالل عملهام اذ وجدا ان هناك مشكالت ،ومعوقات واجهت الطالبات يف اثناء التطبيق ،كام ان

التقارير التي قدمتها الطالبات املطبقات بعد انتهائه ،تضمنت جمموعة من املشكالت التي واجهتهن
يف اثناء التطبيق سوا ًء منها ما يتعلق بإدارة املدرسة ،او ادارة الصف او االمكانات املادية .ومن هنا

جاءت مشكلة البحث للتعرف عىل مشكالت التطبيق عند طالبات كلية الرتبية للبنات يف اجلامعة
العراقية ،ال سيام واهنا التجربة االوىل للكلية كوهنا خترج اول دفعة متارس عملية التطبيق يف املدارس.
ثاني ًا :أمهية البحث واحلاجة اليه:

يتوقف نجاح عملية التعليم والتعلم عىل جمموعة من العوامل املختلفة واملتنوعة ،ويعد وجود

معلم كفء حجر الزاوية هلذا النجاح ،فافضل الكتب ،واملقررات الدراسية ،والوسائل التعليمية،
واالنشطة ،واملباين املدرسية ،رغم امهيتها ال حتقق االهداف الرتبوية املنشودة ،ما مل يكن هناك معلم

ذو كفايات تعليمية وسامت شخصية متميزة ،يستطيع هبا اكساب طلبته اخلربات املتنوعة ،ويعمل

عىل هتذيب شخصياهتم ،وتوسيع مفاهيمهم ومداركهم ،وينمي أساليب تفكريهم ،وقدراهتم
العقلية (احليلة )27 ،2009 ،وملا كان للتعليم مستلزمات ال يستطيع بدوهنا ان يكون فعا ً
ال ،فان
املعلم هو من ابرز تلك املستلزمات فهو أحد أهم أركان املثلث الرتبوي الذي تستند عليه العملية

التعليمية اذ ال يمكن هلذه العملية ان تتطور ،وتؤدي دورها املطلوب مهام تقدمت ووضعت
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الفلسفات وترمجت اىل مناهج وطرائق واساليب من دون االعتامد عىل نوع املعلم ا ُملعد اعداد ًا علمي ًا
ومهني ًا بمستوى ٍ
عال من الكفاءة تؤهله وتساعده عىل القيام باألدوار امللقاة عىل عاتقه مربي ًا ومعل ًام
وموجه ًا وقائد ًا( .التميمي ،وماجد2008 ،م.)2 ،

ورغم اجلهود والنفقات التي تبذل يف اعداد املعلم وتدريبه ،اال اهنا حتتاج اىل املزيد ،وال سيام بعد

تغري النظرة اىل وظيفة املعلم ومسؤولياته بتغري متطلبات احلياة العرصية .فبينام كانت وظيفة املعلم

نقل املعلومات الثابتة اىل املتعلمني ،اصبحت اآلن تتطلب منه بناء الشخصية االنسانية االقرب اىل
السواء يف جوانبها كا ّفة ،وممارسة القيادة ،والبحث والتقيص ،وممارسة اإلرشاد والتوجيه ،وهذا كله
يتطلب اعداده علمي ًا ومهني ًا وثقافي ًا وشخصي ًا( .احليلة)28-27 ،2009 ،

ان اعداد املعلم اعداد ًا اكاديمي ًا يعد نقطة البداية ومن ثم فان الرتبية العملية جزء اساس من هذا

االعداد من خالل برنامج متكامل خمطط له ،وهادف ،يمر الطالب/املعلم بجميع مراحله بشكل منتظم

ودقيق ،اذ يتدرب من خالله عىل مهارات عملية حمددة ال يمكن اتقاهنا اال من خالل ممارسة عملية،

تبتدئ باملشاهدة ،وتنتهي باملشاركة الكلية يف عملية التعليم  ,ويتلمس الطالب/املعلم خالهلا مدى صلة
املواد النظرية يف مرحلة االعداد بالكفايات العملية التدريسية (بابكر ،وآخران 2007 ،م.)2 ،

وقد اجريت دراسات عدّ ة حول تدريب وتقييم اداء املعلمني يف الرتبية العملية ووضع

لذلك برامج خاصة من عدد من اجلامعات وعىل الرغم من اختالف هذه الدراسات يف براجمها
واساليبها ومنهجيتها ،اال اهنا اكدت عىل رضورة تدريب املعلمني قبل واثناء العمل( .العيارصة،

 2010م)491 ،

وقد يعرتضهم يف اثناء التدريب بعض املشكالت واملعوقات التي يصطدمون هبا يف الواقع،

وهذا ما اكدته دراسة (مصطفى ،واحالم1989 ،م) فقد حددا عدد ًا من املشكالت التي يواجهها

الطلبة املطبقون يف اثناء تنفيذ برنامج الرتبية العملية (مصطفى ،واحالم 1989 ،م )52 -22 ،و
(اخلوالدة ،واخران2010 ،م)776-768 ،

واشار (حممد) يف دراسة له سنة (2001م) اىل ان عمل الطلبة املطبقني يف املدارس املتوسطة

واالعدادية ال بد وان يكون مصحوب ًا بعدة معوقات ومشكالت متنع ان تكون عملية التطبيق

بالشكل الذي يوازي الطموح (حممد2001 ،م)101 ،
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ومن هنا جاءت امهية البحث واحلاجة اليه للتعرف عىل املشكالت التي تواجه الطالبات

املطبقات يف كلية الرتبية للبنات  /اجلامعة العراقية والتي قد تعرقل بصورة او بأخرى سري عملية

التطبيق ،ال سيام وان الرتبية العملية هي املحك الذي خيترب مدى نجاح املعهد او الكلية يف اعداد

الطالب املعلم كي يصبح معل ًام ،وهي وحدها القادرة عىل معرفة مقدار ماجناه الطالب املعلم من
دراسته النظرية والعملية يف اثناء مدة اعداده (عبداهلل1975 ،م.)98 ،
ثالث ًا :هدف البحث:

هيدف البحث احلايل اىل:

 -تعرف مشكالت التطبيق عند طالبات كلية الرتبية للبنات يف اجلامعة العراقية.

رابع ًا :حدود البحث:

يتحدد البحث احلايل بام يأيت:

 .1طالبات الصفوف املنتهية (الرابعة) ألقسام (علوم القران ،والرتبية االسالمية ،واللغة العربية,

والرشيعة ،والتاريخ) يف كلية الرتبية للبنات /اجلامعة العراقية.

 .2الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس (2014-2013م) بعد انتهاء مدة التطبيق.
خامس ًا :حتديد املصطلحات:

املشكلة:

 -عرفها (حممد ،وجميد1991 ،م) :باهنا (موقف جديد ومميز يواجه الفرد وال يكون له عنده

صل جاهز يف حينها)( .حممد ،وجميد1991 ،م)142 ،

 -وعرفها (العمري2009 ،م) :باهنا (مسألة او موقف صعب يتحدى بنية املتعلم الثقافية

وخرباته املرتاكمة وحيتاج اىل حل) .

 -ويعرف الباحثان املشكلة بأهنا( :موقف صعب أو حمري ال يستطيع الطالب املطبق التغلب عليه

يؤثر سلب ًا عىل برنامج التطبيق ويتطلب حال).
التطبيق:

 -عرفه (بابكر ،واخران2007 ،م) :بأنه «التطبيق امليداين للخربات الرتبوية بام يتضمنه من

معارف ومهارات واجتاهات وقيم واهتاممات واساليب عمل بام تشمله من وسائل وطرائق
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تدريس ،وانشطة بام تتضمنه من ادوات تقويم بطرائقه املختلفة»(.بابكر ،واخران2007 ،م)5 ،

 -عرفه (اليف2012 ،م) :بأنه “الربنامج الذي يتيح للطالب املعلم معايشة املوقف التعليمي منذ

بداية اليوم الدرايس وحتى هنايته إلكسابه مهارات التدريس حتت ارشاف وتوجيه مبارش ومشرتك

من قبل املرشف الرتبوي واالدارة املدرسية») اليف2012 ،م)287 ،

ويعرف الباحثان التطبيق بأنه :انقطاع طالبات كلية الرتبية للبنات يف اجلامعة العراقية عن

دوامهن يف الكلية مدة ( )45يوم ًا ،والتحاقهن باملدارس االعدادية والثانوية ملامرسة التدريس الفعيل

(التطبيق) بإرشاف مبارش من قبل املرشفني العلمي والرتبوي ،وادارة املدرسة.

*
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الف�صل الثاين
جوانب نظرية ودرا�سات �سابقة
تناول الباحثان يف هذا الفصل جوانب نظرية حول الرتبية العملية ثم الدراسات السابقة

واملوازنة بينها ،وما افاده البحث احلايل منها- :
او ً
ال :جوانب نظرية:
أ -الرتبية العملية

تعددت املسميات حول مفهوم الرتبية العملية ،فبعضهم أشار اليه بالرتبية امليدانية ،أو التطبيق،

أو التدريب عىل التدريس ،أو الرتبية امليدانية العملية ..ورغم تعدد املسميات فاهلدف واحد هو

إتاحة الفرص للطلبة املعلمني لتطبيق املفاهيم واملبادئ والنظريات التي يتلقوهنا بشكل ادائي فعيل

يف امليدان احلقيقي (مدارس التدريب)؛ إلكساهبم املهارات التدريسية التي تتطلبها طبيعة العملية

التعليمية التعلمية الرتبوية بحيث يصبح الطالب املعلم قادر ًا عىل ممارستها بكفاية عالية( .حلس ،

2011م .)4 ،

وترتبط بعملية التطبيق جمموعة من املصطلحات من املفيد ان حيدد الباحثان معانيها وعىل النحو اآليت:
1

 :Student TeacherSطالب يف كلية الرتبية – أو معهد اعداد املعلمني –

يذهب اىل مدرسة معينة يف اثناء مدة التطبيق.

 -2الرتبية العملية  :Student Teachingالنشاطات املختلفة التي يتعرف الطالب املعلم

من خالهلا عىل مجيع جوانب العملية التعليمية بالتدريج بحيث يبدأ باملشاهدة ثم يرشع يف حتمل

الواجبات التي يقوم هبا املعلم اىل ان يصل يف هناية املطاف اىل ممارسة اعامل املعلم ممارسة كاملة.

 -3املشاهدة  :Observationهي املرحلة االوىل من الرتبية العملية ،وفيها يقوم الطالب

املعلم بمالحظة اخلربات( .عبد اهلل 1975 ،م )97 ،

 -4املدرسة املتعاونة  :Cooperative schoolهي املدرسة التي يلتحق هبا الطالب املعلم

هبدف التدريس والتعرف اىل الوظائف التي يقوم هبا املعلم ،وذلك يف اثناء تنفيذ برنامج الرتبية

العملية.
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البحوث املحكمة

 -5املعلم املتعاون  :Cooperative Teacherمعلم يف املدرسة املتعاونة يرشف عىل طالب

معلم أو اكثر ،ويقدم هلم العون واملساعدة ،ويرافقهم يف تدريسهم ،ويبدي توجيهات تربوية مناسبة

ويقوم اداءهم.
تتعلق بام يقومون به من أعامل يف املدرسةِّ ،

 -املعلم (االستاذ) املرشف  :Supervising Teacherأحد اعضاء هيئة التدريس يف املعهد

أو الكلية الرتبوية التي يدرس هبا الطالب  /املعلم ،ويتوىل االرشاف عىل عدد من الطالب /
ويقوم اداءهم( .بابكر  ،وآخران 2007 ،م )3 ،
املعلمنيّ ،

 -املرشف (االستاذ) الرتبوي  :Educationl Supervisorمعلم يف الكلية أو املعهد يتوىل

وضع خطة الرتبية العملية يف كليته أو معهده كام يتوىل االرشاف عىل حسن تنفيذها وذلك بالتعاون
مع املعلمني املرشفني واملدارس املتعاونة والطالب املعلمني( .عبد اهلل 1975 ،م )98 ،
ب -اهداف الرتبية العملية:

 -1إعداد الطالب املعلم نفسي ًا وتربوي ًا للقيام بمسؤولياته املهنية بعد التخرج.
 -2اكساب الطالب املعلم املهارات الالزمة للتدريس.

 -3اتاحة الفرصة للتطبيق العميل للمبادئ واالسس النظرية التي درسها الطالب املعلم يف

مقررات االعداد الرتبوي يف امليدان الواقعي( .حلس 2011 ،م )3 ،

 -4اكساب الطالب املعلم مهارات وخربات واجتاهات اجيابية نحو العمل ومهنة التعليم.

 -5تدريب الطالب املعلم عىل الصرب ،وحتمل املسؤوليات ،ومواجهة املشكالت واملواقف

الصعبة بطريقة علمية منطقية.

 -6اكساب الطالب املعلم القدرة عىل فهم سلوك الطلبة وكيفية التعامل معهم (بقيعي،

2010م)47 ،

 -7اكساب الطالب املعلم القدرة عىل تقويم العملية التعليمية تقوي ًام دقيق ًا( .عبد اهلل ،

1975م. )99 ،

جـ -مراحل الرتبية العملية:

تتمثل مراحل الرتبية العملية يف االعداد االكاديمي والرتبوي للطالب ،والتمهيد ،واملشاهدة،

واملشاركة ،والتطبيق الفعيل ،وفيام يأيت عرض لكل مرحلة من هذه املراحل:
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 -1مرحلة االعداد االكاديمي والرتبوي:

تبدأ هذه املرحلة منذ التحاق الطالب بالكلية ،وحتى قبيل بدء برنامج الرتبية العملية ،ويف هذه

املرحلة تقدم للطالب مقررات اكاديمية هتدف اىل اعداده ثقافي ًا يف جمال ختصصه ،وأخرى تربوية

تسهم يف اعداده املهني للحياة.

وتعد مرحلة االعداد رضورية للطالب املعلم اذ تسهم يف تكوين االجتاهات االجيابية لديه نحو

مهنة التدريس ،واكسابه املهارات الالزمة هلذه املهنة ،فض ً
ال عن اعداده املعريف الذي يستهدف
إثراء اجلوانب املعرفية لديه يف جمال ختصصه ،كام اهنا رضورية لبدء مدة الرتبية العملية ،وال يمكن

للطالب املعلم االلتحاق هبا مامل ينجز دراسة املقررات الدراسية يف هذه املرحلة( .اليف 2012 ،م ،
)292 – 291

 -2مرحلة التمهيد :هتدف هذه املرحلة اىل إعداد الطالب املعلم إعداد ًا ذهني ًا وهتيئته لاللتحاق

بربنامج الرتبية العملية ،وتعقد يف هذه املرحلة اجتامعات للطالب املعلمني مع مرشفيهم الطالعهم
عىل اهداف الرتبية العملية ،وأسسها ،واملهارات التي ينبغي هلم اكتساهبا ،كام يتم الرد عىل
استفساراهتم واسئلتهم ،كام يتم توزيعهم عىل املدارس التي سيتدربون هبا( .اليف 2012 ،م )292 ،

 -3مرحلة املشاهدة :وتعد اخلطوة االوىل من خطوات الطالب املعلم يف ميدان التطبيق العميل،

فهي تكون هادفة و خمططة ،ومراقبة ،ومتابعة بأسلوب علمي (بقيعي2010 ،م )116 ،واملشاهدة
هلا ميادينها العديدة ،وهي:

 -1مشاهدة حصة معينة يف صف معني ،وخيطئ من يعتقد ان املشاهدة البد وان تتم عند افضل

املعلمني الن اهلدف منها هو التعرف عىل املواقف واملشاكل التي يواجهها املعلم العادي ،فاملشاهدة
جيب ان حتدث عند معلمني خمتلفني ويف مواضيع دراسية خمتلفة.

 -2مشاهدة الطالب املعلمني درس ًا يلقيه عليهم احد زمالئهم ،وتعود فائدة هذه الطريقة اىل

اهنا تتيح جلميع الطالب املعلمني ان يبقوا سوية ملشاهدة حصة معينة بينام ال يمكنهم البقاء جمتمعني
اذا ما ذهبوا اىل احد الصفوف.

 -3مشاهدة االفالم الرتبوية التي تصور مواقف تعليمية حقيقية.

 -4مشاهدة الطالب املعلمني للمعلم املرشف وهو يعلم( .عبد اهلل 1975 ،م )105 ،
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البحوث املحكمة

 -5مشاهدة البيئة املدرسية عىل نحو كيل ،وعىل سبيل املثال :عمل مدير املدرسة ،عمل معلمي

املدرسة ،وتالميذ املدرسة ،وكذلك البيئة املدرسية بصورة عامة ،وأهم ما يميز هذه املرحلة للطالب

 /املعلم هو مشاهدة البيئة املدرسية عىل طبيعتها ،والبيئة الصفية يف واقعها( .بابكر ،وآخران ،

2007م)181 ،

 -4مرحلة املشاركة( :وتأيت هذه املرحلة بعد مرحلة املشاهدة ،وهي بداية ملرحلة التطبيق الفعيل

املتصل أي اهنا تعد اخلطوة االوىل يف تطبيق املعلومات النظرية بشكل فعيل)( .بابكر وآخران ،

2007م)184 ،

ويقوم الطالب املعلم يف هذه املرحلة بمشاركة زمالئه من معلمي املدرسة يف بعض املهام

التطبيقية ،مثل (املشاركة يف حفظ النظام داخل الفصول ،واملشاركة يف االذاعة املدرسية ،واملشاركة

يف اعداد الوسائل التعليمية ،واملشاركة يف تنفيذ االنشطة املدرسية ،واملشاركة يف اجتامعات املدرسة،

واملشاركة يف تصحيح اوراق املتعلمني)( .اليف 2012 ،م )294 ،

ومن الرضوري يف هذه املرحلة ان هييئ الطالب  /املعلم نفسه جيدا للموقف الذي يرغب

بتقديمه ،ويستشري املعلمني املتعاونني ذوي االختصاص من اجل مساعدته وتقديم العون الذي

حيتاجه (بقيعي2010 ،م)51 ،
 -5مرحلة التطبيق الفعيل:

وفيها يبدأ الطالب املعلم بالتدريس داخل الصفوف ،بعد ان يوزع عليه نصابه من احلصص،

ويف هذه املرحلة يكون الطالب  /املعلم قد بدأ التخطيط والتنفيذ ملهام هذه املرحلة بمفرده ودون
تدخل من املعلم املتعاون أو املرشد ،ويرشف هؤالء فقط عىل ما يقوم به من ختطيط وحتضري واعداد
مسبق ويعملون عىل توجيهه وتصحيح االخصاء ان وجدت لذا يطلق عىل هذه املرحلة من الرتبية

العملية مرحلة املامرسة العملية.

تعطي هذه املرحلة للطالب  /املعلم الثقة بالنفس والقدرة عىل اختاذ القرارات الرتبوية

والتشخيصية ،وتنمي اجتاهاته نحو العملية التعليمية وما يتصل هبا وتكسبه الكفايات االدائية
الالزمة والرضورية له يف عمله وتطوير ما سبق ان امتلكه من هذه الكفايات( .بابكر ،وآخران ،

2007م )186 ،
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ثاني ًا :الدراسات السابقة:

 -1دراسة اخلالدي 2000 ،م( :تقويم اداء مطبقي اقسام اللغة العربية يف ضوء اراء اساتذهتم

يف كليات الرتبية يف بغداد) عنوان الدراسة التي اجراها (اخلالدي) يف كلية الرتبية  /ابن رشد –

جامعة بغداد ،هدف كشف الفروقات بني اداء املطبقات واملطبقني خالل مدة التطبيق العميل يف
املدارس املتوسطة والثانوية ملادة اللغة العربية ،فض ً
ال عن حتديد مستوى اداء مطبقي اقسام اللغة

العربية ،وتقويم هذا االداء وفق ًا ملجاالت حمددة ،واستعمل الباحث املالحظة اداة لبحثه بعد ان
اعد استامرة لتقويم اداء مطبقي اللغة العربية مستخدم ًا املقياس الرباعي املتدرج الذي تضمن اربعة
بدائل ينتقى أحدها عند مالحظة اداء املطبقني وهذه التقديرات البدائل هي (متحققة بدرجة كبرية
 ،ومتحققة بدرجة متوسطة  ،ومتحققة بدرجة ضعيفة  ،وغري متحققة) بلغت عينة البحث ()30

مطبق ًا ومطبق ًة ،وهي تشكل نسبة ( )4،61من جمموع املجتمع االصيل للبحث مستخدم ًا الوسائل

االتية يف حتليل النتائج (مربع كاي  ،ومعامل ارتباط بريسون  ،واالختبار ( ، )Z – Testومعادلة
الوسط املرجح والوزن املئوي)  ،وقد توصلت الدراسة اىل نتائج عدّ ة امهها:

 -ان اداء الطلبة املطبقني واملطبقات يف املجاالت (املادة العلمية  ،التخطيط للدرس  ،وعرض

مادة الدرس  ،والفوائد العلمية  ،والوسائل والنشاطات املصاحبة وجمال التقويم النهائي للدرس)

كان دون املستوى املقبول  ،واقرتح الباحث اجراء دراسات عدّ ة منها تقويم الربامج واملواد الرتبوية
يف كليات الرتبية واملعلمني يف ضوء اراء الطلبة واساتذهتم( .اخلالدي 2000 ،م )90 -1 ،

 -2دراسة السامرائي  ،وميادة 2005 ،م( :مشكالت الطلبة املطبقني يف اثناء التطبيق اجلمعي

لدى طلبة كلية الرتبية  /ابن هيثم) عنوان الدراسة التي اجراها (السامرائي وميادة) يف كلية الرتبية/

ابن اهليثم – جامعة بغداد ،هدفا تعرف مشكالت الطبلة املطبقني يف اثناء التطبيق اجلمعي ،وحتديد
النسب املئوية ملشكالت طلبة الصفوف املنتهية (الرابعة) ألقسام الرياضيات والفيزياء والكيمياء

وعلوم احلياة يف الكلية املذكورة يف الفصل الثاين للعام الدرايس (2001 / 2000م)  ،واستعمال

االستبانة اداة لبحثهام.

بلغ حجم عينة البحث ( )633طالب ًا وطالبة شكلوا نسبة ( % )4،71من جمتمع البحث

مستخدمني الوسائل االحصائية املناسبة يف حتليل اجابة الطلبة ومعاجلة نتائج البحث ،وقد توصلت
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الدراسة اىل مشكالت عدّ ة أمهها:

البحوث املحكمة

 -1ان املرشف الرتبوي يقوم بزيارة املطبق من دون مشاهدته داخل الصف.

 -2ان املرشف الرتبوي ال يطلع عىل دفاتر حتضري اخلطط الدراسية( .السامرائي  ،وميادة ،

2005م )407 – 379 ،

 -3دراسة شاهني 2009 ،م( :مشكالت التطبيق امليداين ملقرر الرتبية العملية يف جامعة القدس

املفتوحة من وجهة نظر الدارسني) عنوان الدراسة التي اجراها (شاهني) يف جامعة القدس املفتوحة

 ،هدفت تعرف مشكالت التطبيق امليداين التي يواجهها الدارسون يف جامعة القدس املفتوحة يف
اثناء مدة التدريب وعالقتها ببعض املتغريات النوعية (اجلنس  ،والتخصص)  ،والتفاعل بينهام

خالل الفصل االول للعام الدرايس (2009 / 2008م) مستعم ً
ال االستبانة اداة لبحثه.

بلغ حجم عينة البحث ( )246دارس ًا ودارسة مستخدم ًا الوسائل االحصائية املناسبة واملتمثلة

بـ (اختبار ( ) tلعينتني مستقلتني ،واختبار كروسكال واليس “  ”Kruskal Wallisفضال عن

حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية) يف معاجلة نتائج البحث ،وقد
اظهرت النتائج ان ترتيب املشكالت التي يواجهها الدارسون يف اثناء التطبيق امليداين كاآليت:

جمال دور املرشف االكاديمي ،فمجال املدرسة املتعاونة ،ثم جمال خطة التدريس ،واخري ًا طلبة

املدرسة املتعاونة.

كام اظهرت الدراسة ان هناك فروق ًا دالة احصائي ًا بني اجلنسني من حيث املشكالت التي

تواجههم يف التطبيق العميل ،وكانت معاناة الدارسني ضمن ختصيص الرياضيات واللغة العربية
اعمق منها يف التخصصات االخرى( .شاهني 2009 ،م )24 – 1 ،

 -4دراسة أمني 2010 ،م( :املشكالت التي تواجه مطبقي قسم اللغة الكردية ومطبقاته يف كلية

الرتبية – ابن رشد) عنوان الدراسة التي اجرهتا (أمني) يف كلية الرتبية  /ابن رشد – جامعة بغداد،

هدفت تعرف املشكالت التي تواجه مطبقي قسم اللغة الكردية ومطبقاته للمرحلة الرابعة يف الكلية

املذكورة للعام الدرايس (2009 – 2008م) مستعملة االستبانة اداة لبحثها.

بلغ حجم العينة االساسية ( )60طالب ًا وطالبة مستخدمة الوسائل االحصائية االتية يف حتليل

اجابة الطلبة ومعاجلة نتائج بحثها وهي( :معامل ارتباط  ، personمعادلة سبريمان براون  ،معادلة
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فيرش) .وقد توصلت الدارسة اىل مشكالت عدّ ة أمهها:

 -1قلة احلصص املخصصة ملادة القراءة الكردية التي يقوم هبا ا ُملطبق.
 -2نفور اغلبية الطلبة وقلة اهتاممهم بامدة القراءة الكردية.

واقرتحت القيام بدراسة ميدانية ملعرفة املشكالت التي تواجه املطبقني وأثرها عىل التطبيق يف

اثناء فرتة االعداد( .أمني 2010 ،م )637 – 604 ،
ثالث ًا :موازنة الدراسات السابقة:

 -1جاءت الدراسات منسجمة يف اهدافها ،اذ ان معظمها تناولت املشكالت التي تواجه الطلبة

املطبقني مثل دراسة (السامرائي  ،وميادة 2005 ،م)  ،و (شاهني 2009 ،م)  ،و (وامني 2010 ،م)
 ،واخرى تناولت تقويم اداء املطبقني يف ضوء اراء اساتذهتم مثل دراسة (اخلالدي 2000 ،م).

اما الدراسة احلالية فقد حاولت تعرف املشكالت التي تواجه الطالبات املطبقات يف كلية الرتبية

للبنات/اجلامعة العراقية.

 -2ان حجم العينة يف أية دراسة حيدده اىل حد كبري أهداف الدراسة ،وطبيعة املجتمع ،اذ

تراوحت احجام العينات بني اصغر عدد ( )30مطبق ًا ومطبقة يف دراسة (اخلالدي 2000 ،م) واكرب

عدد ( )633مطبقة ومطبق ًا يف دراسة (السامرائي  ،وميادة 2005 ،م) اما الدراسة احلالية فقد بلغ
عدد افرادها ( )101مطبقة.

 -3تراوحت اداة البحث املستعملة يف الدراسات السابقة بني االستبانة كام يف دراسة (السامرائي

 ،وميادة 2005،م)  ،و (شاهني 2009 ،م) و (امني 2010 ،م)  ،واملالحظة كام يف دراسة (اخلالدي
2000 ،م)  ،ويرجع هذا اىل تنوع اهلدف من الدراسة اما الدراسة احلالية فقد التقت مع الدراسات
(السامرائي  ،وميادة) و (شاهني)  ،و (امني) يف اعتامد االستبانة اداة لبحثها.

 -4بالنسبة لنتائج الدراسات السابقة ،فقد اظهرت مشكالت متعددة ومتنوعة تواجه الطلبة

املعلمني يف اثناء مدة تطبيقهم والتي البد من وضع احللول املناسبة هلا.

ويف ضوء النتائج السابقة للدراسات اعاله يتساءل الباحثان هل تواجه طالبات كلية الرتبية

للبنات يف اجلامعة العراقية مشكالت يف اثناء مدة التطبيق السيام واهنا التجربة االوىل للكلية.
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البحوث املحكمة

رابع ًا :ما أفاده البحث احلايل من الدراسات السابقة- :

 -عمقت هذه الدراسات مشكلة البحث ،وكشفت احلاجة اليه ،واىل رضورة اجرائه.

 -حتديد منهجية البحث واجراءاته.

 تبصري الباحثني بالوسائل االحصائية املناسبة للبحث. -اختيار مصادر الدراسة.

*
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الف�صل الثالث
منهجية البحث واجراءاته
اعتمد الباحثان املنهج الوصفي ملالءمته وطبيعة الدراسة واهدافها ،فضال عن االجراءات

التي حتقق هدف البحث.
اجراءات البحث:
او ً
ال :جمتمع البحث:

تألف جمتمع البحث من طالبات الصف الرابع (املطبقات) يف االقسام (علوم القرآن،

اللغة العربية ،الرشيعة ،التاريخ ،الرتبية االسالمية) يف كلية الرتبية للبنات  /اجلامعة العراقية للعام

الدرايس 2014 – 2013م والبالغ عددهن ( )699مطبقة ،وبحسب ما مبني يف اجلدول رقم ()1
اجلدول رقم ( )1يمثل جمتمع البحث
القسم

اعداد الطالبات

اللغة العربية

110

الرشيعة

109

علوم القرآن

145

الرتبية االسالمية

219

املجموع

699

التاريخ

116

ثاني ًا :عينة البحث

أ – العينة االستطالعية:

اختار الباحثان بالطريقة العشوائية البسيطة ( )36طالبة كعينة استطالعية من جمتمع البحث

البالغ ( )699طالبة.
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ب – العينة االساسية:

البحوث املحكمة

بعد ان استبعد الباحثان العينة االستطالعية من جمتمع البحث والبالغة ( )36طالبة،

سحب الباحثان عينة البحث االساسية بالطريقة الطبقية العشوائية الطالبات املطبقات لألقسام
العلمية اخلمسة بنسبة ( )%15لكل قسم فبلغت العينة االساسية للطالبات الاليت سيتم تطبيق االداة

عليهن ( )101طالبة وكام مبني باجلدول(.)2

اجلدول رقم ()2
القسم

العدد املتبقي بعد استبعاد العينة
االستطالعية

العينة االساسية
بنسبة %15

138

21

اللغة العربية

104

التاريخ

110

علوم القرآن
الرشيعة

الرتبية االسالمية
املجموع

103

208

663

16

17
16
31

101

اداة البحث:

بنى الباحثان اداة البحث من خالل االستبانة التي وجهها الباحثان اىل عينة استطالعية من

الطالبات املطبقات يف االقسام العلمية اخلمسة والبالغ عددهن ( )36طالبة بعد أن أهنني مدة
التطبيق كوهنا من الوسائل الشائعة يف مجع البيانات يف البحوث الرتبوية ،وتستخدم للحصول عىل
حقائق عن الظروف واالساليب القائمة بالفعل واجراء البحوث التي تتعلق باالجتاهات( .ابو

جاللة1999 ،م)62 ،

وقد تضمنت االستبانة سؤا ً
ال مفتوح ًا هو (ما املشكالت التي واجهتكن يف اثناء مدة التطبيق) بعد

اجابة الطالبات املطبقات فض ً
ال عن االطالع عىل عدد من الدراسات السابقة واالدبيات ذات العالقة
بموضوع البحث وخربة الباحثان يف جمال التدريس تم صياغة فقرات االستبانة بصيغتها االولية.
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صدق االداة:

اعتمد الباحثان الصدق الظاهري للتأكد من صدق االداة ،وهو ان يقوم عدد من اخلرباء

املختصني بتقرير صالحية الفقرات او العبارات للعينة املراد قياسها ( ،)Eble ،555 ، 1972اذ

تم عرض االستبانة بصيغتها االولية والتي تم صياغتها من خالل االستبانة االستطالعية ومصادر
بناء االداة سالفة الذكر عىل جمموعة من اخلرباء املحكمني يف جمال طرائق التدريس وعلم النفس

فض ً
ال عن الذين اضطلعوا بمهنة االرشاف عىل املطبقات اذ بلغ عددهم ( )10حمكمني وذلك

لتعرف مدى صالحية كل فقرة من فقراهتا بعد ان تم وضع معيار لقياس كل فقرة وهو (صاحلة،

غري صاحلة ،حتتاج اىل تعديل) وتم اعتامد مدى صالحية الفقرة بنسبة اتفاق ( )%75فاكثر من اراء

اخلرباء (العفون1991 ،م ،)49،وبعد االخذ بمالحظات اخلرباء واملحكمني تكونت االستبانة

بصيغتها النهائية (ينظر امللحق رقم ( ) )1وألجل التحقق من وضوح فقرات االستبانة قبل التطبيق
النهائي فقد طبقها الباحثان عىل العينة االستطالعية البالغة ( )36طالبة ،وقد تبني من ذلك ان مجيع
فقراهتا واضحة لدهين.
ثبات االداة:

يعني دقة القياس ،والثبات يعد من اخلصائص املهمة التي ينبغي توافرها يف االختبار او اداة

القياس( ،عودة1998 ،م )345 ،وقد حتقق الباحثان من ثبات اداة الدراسة باستخدام معامل
الثبات كرونباخ الفا ( ،)Cronbach Alphaاذ بلغت قيمة الثبات ( ،)0،924وبذلك حظت
االستبانة بدرجة عالية من الثبات
تطبيق االداة:

بعد ان حتقق الباحثان من صدق االداة تم توزيع االستبانة عىل الطالبات املطبقات (افراد

العينة االساسية) والبالغ عددهن ( )101طالبة ،واعطيت هلن مخس درجات إلجابة (دائ ًام) وأربع

درجات إلجابة (غالب ًا) وثالث درجات إلجابة (احيان ًا) ودرجتان إلجابة (نادر ًا) ودرجة إلجابة

(أبد ًا).

الوسائل االحصائية:

استعمل الباحثان الوسائل االحصائية االتية:
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معادلة كرونباخ الفا حلساب معامل الثبات:

البحوث املحكمة

اذ متثل:
 :Kعدد الفقرات التي يتضمنها االختبار

 :Si2تباين الدرجات عىل مجيع الفقرات

 :Sx2تباين الدرجات عىل االختبار ككل

(اجلادري ،ويعقوب2009 ،م)171 ،

الوسط املرجح :لوصف كل فقرة من فقرات االستبيان ومعرفة قيمتها وترتيبها بالنسبة للفقرات

االخرى ضمن املجال الواحد لغرض تفسري النتائج وفقا لاليت
الوسط املرجح = (هيكل1996،م)220،
اذ ان:

ت :1تكرار االختيار (دائ ًام)

ت :2تكرار االختيار (غالب ًا)

ت :3تكرار االختيار (احيان ًا)
ت :4تكرار االختيار (نادر ًا)
ت :5تكرار االختيار (ابد ًا)

الوزن املئوي :لبيان القيمة النسبية لكل فقرة من فقرات االستبانة واالفادة منها يف تفسري النتائج

وفقا لاليت:

الوزن املئوي = × ( 100الغريب1977 ،م)76 ،

* (يقصد بالدرجة القصوى اعىل درجة يف املقياس اخلاميس البعد ،أي يف هذا البحث تكون .)5
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الف�صل الرابع
عر�ض النتائج و تف�سريها
يتضمن هذا الفصل عرضا وتفسريا للنتائج التي توصل اليها البحث من خالل االيت:

-1احتساب تكرارات اداءات كل مشكلة يف ضوء البدائل اخلمسة التي تبناها الباحثان يف

البحث وهي كااليت( ::دائام ،غالبا ،احيانا ،نادرا ،ابدا)

-2اعطيت مخسة اوزان للبدائل املتبناة ،فكان وزن البديل االول دائام=،5والبديل الثاين غالب ًا

=،4والبديل الثالث احيانا=، 3والبديل الرابع نادرا=، 2والبديل اخلامس ابدا = .1

-3حسبت االوساط املرجحة واالوزان املئوية للمشكالت وتم ترتيبها تنازليا لكل جمال

وللمجاالت كافة.

 -4عد متوسط درجات املقياس اخلاميس البعد هو ( ((( )2،5معيار ًا للحكم عىل املشكلة.

-5اعداد تقديرات للفقرات ،استناد ُا اىل الدراسات السابقة مثل (اجلالد2007،م )21 ،وكام يأيت:
يكون تقدير استجابة الطالبة عىل املقياس(عاليا جدا) اذا كان وسطه املرجح من (،)5-4،5

و(عاليا) اذا كان وسطه املرجح ما بني ( ، )4،49-3،5و(متوسطا) اذا كان وسطه املرجح ما
بني( ،)3،49-2،5و(ضعيف ًا) اذا كان وسطه املرجح ما بني ( ، )2،49-1،5و(ضعيفا جدا) اذا
كان وسطه املرجح ما بني(. )1،49-1

 -6تفسري املشكالت التي تقع ضمن الثلث االعىل لكل جمال والتي ال يقل وسطها املرجح

عن( )2،5ووزهنا املئوي ( )%50ألهنا متثل اهم املشكالت التي ارشهتا عينة البحث.

((( بنا ًء عىل رأي اخلبري االحصائي أ.د .صفاء طارق حبيب  /كلية الرتبية – ابن الرشد اذ ان التقويم املعياري يصدر

فيه احلكم عىل اداء االفراد عن طريق مقارنته بمتوسط اداء اآلخرين عىل نفس املقياس املستعمل ،فهو قائم عىل اساس
نظرية التوزيع الطبيعي االحتاميل للسامت أو القدرات االنسانية( .االمام ،وآخران1990 ،م )30 ،لذا اعتمدت
الباحثة ( )5،2معيار ًا للتمييز بني القوة والضعف يف الفقرات فاالفرتاض النظري اخلاص بالقياس معياري املرجع
هو افرتاض التـوزيـع االعـتدايل (املنحنى اجلريس) الذي يفرتض ان توزيع اي خاصية بني االفراد تتباين بينهم،
فهناك قلة من االفراد يمتلكون حد ادنى من اخلاصية وقلة من االفراد يمتلكون حد اعىل من اخلاصية ،واالكثرية يف

الوسط ،لذلك تقارن مستويات االفراد مع احلالة الوسطية والتي متاثل  %50من الدرجات.
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البحوث املحكمة

ويف ضوء ما تقدم يعرض الباحثان النتائج بعد تطبيق اداة البحث وتفريغ البيانات ،حيث يبني اجلدول

رقم( )3تقديرات استجابات الطالبات ملشكالت التطبيق عىل كل جمال من جماالت الدراسة االربعة،
واملجاالت جمتمعة مرتبة تنازليا ،وكام يتضح من اجلدول فقد تراوحت االوساط املرجحة ملجاالت

الدراسة ما بني(.)2،624-2،455

اجلدول رقم ()3

تدرج جماالت الدراسة مرتبة تنازليا بحسب الوسط املرجح والوزن املئوي
التسلسل يف

التسلسل بحسب الوسط

1

1

4

2

2

3

3

4

االستبانة

املرجح والوزن املئوي

املجال

الوسط املرجح

الوزن املئوي

مشاكل الطلبة املطبقني

2،624

%52،48

2،585

%51،7

2،566

%51،32

2،455

%49،1

االرشاف وتقويم الطلبة
املطبقني

مشاكل ادارة املدرسة
التخطيط للدرس والوسائل
التعليمية

يتبني من اجلدول رقم( )3ان ثالثة جماالت قد حصلت عىل اوساط مرجحة اعىل من املتوسط

الفريض البالغ( )2،500ووزن مئوي (، )%50مما يدل عىل ان ثالثة جماالت متحققة بمستوى
(احيانا) ،وهي(مشاكل الطلبة املطبقني ،واالرشاف وتقويم الطلبة املطبقني ،ومشاكل ادارة

املدرسة) وجمال حصل عىل وسط مرجح ادنى من املتوسط الفريض مما يدل بان مستواه نادرا
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(التخطيط للدرس والوسائل التعليمية) .ولكي تتضح الصورة كاملة الستجابات الطالبات عىل

فقرات االستبانة ،سيتم عرض النتائج التفصيلية لكل جمال من جماالت الدراسة معتمدين عىل

ترتيب املجاالت بحسب الوسط املرجع والوزن املئوي.
 .1جمال مشاكل الطلبة املطبقني:

اجلدول رقم()4

االوساط املرجحة واالوزان املئوية لتقديرات الطالبات عىل جمال
(مشاكل الطلبة املطبقني) مرتبة تنازليا.

التسلسل يف

التسلسل بحسب الوسط

12

1

7

2

10

3

6

4

4

5

14

6

9

7

االستبانة

املرجح والوزن املئوي

الفقـــرات
تغيري جدول الدروس بني
احلني واالخر

الشعور بالقلق من عدم

احلصول عىل تقدير عال
املعاناة يف ضعف املستوى
العلمي للطلبة

قرص املدة املحددة للتطبيق
ندرة زيارة املدارس لغرض
املشاهدة

الشعور بالرهبة من التدريس
امام املرشف االكاديمي

صعوبة التعامل مع االعداد
الكبرية من الطلبة
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الوسط

املرجح

الوزن املئوي

3،416

%68،32

3،406

%68،12

3،188

%63 ،76

3،089

%61،78

3،069

%61،38

2،871

%57،42

2،634

%52،68
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5

8

16

9

3

10

11

11

1

12

13

13

15

14

2

15

8

16

البحوث املحكمة

اختيار مدرسة التطبيق غري
متوافق مع رغبة املطبقة

عدم تدريبنا عىل االعداد اجليد
لألسئلة االمتحانية

ضعف اجلانب التطبيقي يف
مرحلة االعداد

ضعف العالقة والتعاون بيننا
وبني مدرسة املادة

الشعور بالرهبة عند مواجهة
الطلبة يف اثناء التدريس

الشعور بعدم االحرتام من قبل
الطلبة

عدم تفاعل الطلبة معنا
عدم امتالك املهارات املناسبة
للتعامل مع املواقف الصعبة

ضعف القدرة عىل شد انتباه
الطلبة

2،574

%51،48

2،465

%49،3

2،307

%46،14

2،287

%45،74

2،277

%45،54

2،218

%44،36

2،148

%42،96

2،119

%42،38

2،009

40،18
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يبني اجلدول رقم( )4تقدير استجابات الطالبات لفقرات املجال االول املتعلق بمشاكل الطلبة

املطبقني ،والبالغة ( )16فقرة اذ حصلت الفقرات الثامن االوىل عىل اوساط مرجحة اعىل من

املتوسط الفريض( )2،500ووزن مئوي ( )%50مما يدل عىل ان هذه الفقرات متحققة بمستوى
احيانا ،كام شغلت الفقرة التي تنص عىل (تغيري جدول الدروس بني احلني واآلخر) عىل املرتبة

االوىل بوسط مرجح ووزن مئوي( )%68،32-3،416عىل التتايل.

ويرى الباحثان ان تغيري جدول الدروس بني احلني واالخر وعدم انتظامه قد شكل مشكلة

لعينة البحث وذلك الن من واجبات الطلبة/املعلمني تزويد املرشفني العلمي والرتبوي بجدول
الدروس االسبوعي ،وتغيريه بني احلني واالخر يسبب ارباكا هلم.

 -وتبوأت فقرة (الشعور بالقلق من عدم احلصول عىل تقدير عال) املرتبة الثانية بوسط مرجح

ووزن مئوي ( )%68،12-3،406عىل التتايل.

ويعزى هذا بسبب تواجدهم يف بيئة جديدة ،فهي التجربة االوىل هلم بعد ان امضوا اكثر من

ثالث سنوات ونصف يف التحصيل النظري ،وقد يكون ايضا ناجتا من قلة خربهتم بعملية التدريس
وشعورهم بعدم كفاية قدراهتم مع ما تتطلبه عملية التدريس.

لذا ينبغي عىل القائمني عىل الرتبية العملية مساعدة الطالب/املعلم عىل بناء الثقة بالنفس من

خالل تشجيعه  ،فبالود و التعاون يقللون من درجة القلق وعدم الثقة لديه  ،فض ً
ال عن اتاحة
الفرص له لالعتامد عىل نفسه ،واظهار الرسور بام ينجزه من مهامت(غانم  ،واخر2010،م)107 ،

و (زاير ،واخرون 2011،م.)86،

 -اما الفقرة التي تنص عىل (املعاناة من ضعف املستوى العلمي للطلبة) فقد حصلت عىل املرتبة

الثالثة بوسط مرجح ووزن مئوي( )%63،76-3،188عىل التتايل.

وربام يعود سبب ذلك لعدم متابعة البيت واملدرسة معا يف هذا اجلانب يف التوجيه و االرشاد و

املحاسبة ملن يقرص يف حتضري دروسه اليومية ،والتساهل يف حماسبة الطلبة املقرصين يف حتضري الواجب
اليومي واملتابعة للدروس ،او نتيجة للطرائق واالساليب التي توظف والتي ال تثري دافعية الطلبة.

 -وتبوأت فقرة (قرص املدة املحددة للتطبيق) املرتبة الرابعة بوسط مرجح ووزن مئوي

( )%61،78-3،089عىل التتايل.
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وقد يعود سبب ذلك اىل ان الطالب املعلم خالل مدة التطبيق حيتاج اىل الوقت الكايف لتطبيق ما

تعلمه من مبادئ واسس تربوية حصل عليها خالل سني الدراسة فضال عن احلاجة اىل االندماج

مع جمتمع املدرسة.

وربام يكون السبب الحتياجه اىل مدة اطول ليتعود فيها عىل اجلو التدرييس اجلديد وعىل املرتبة

التي يشغلها ،وهي حتوله من طالب متلق للمعلومات اىل مدرس يلقي املعلومات ،وهي هبذا حتمله

الكثري من املسؤوليات.

 -اما فقرة (ندرة زيادة املدارس لغرض املشاهدة) فقد تبوأت املرتبة اخلامسة بوسط مرجح

ووزن مئوي ( )%61،38-3،069عىل التتايل.

ويعزى هذا اىل الظرف األمني الذي حيول دون امكانية اصطحاب الطالبات اىل مدارس متعددة

لغرض املشاهدة قبل مدة التطبيق او االقتصار عىل املدارس القريبة من الكلية .وربام يعزى لعدم
اهتامم بعض تدريسيي املادة باصطحاب الطالبات اىل املدارس لغرض املشاهدة لعدم ادراكهم
ألمهيتها .وهنا البد من االشارة اىل ان املشاهدة متطلب مهم يزود الطلبة /املعلمني باملهارات
التدريسية املهمة مثل ادارة الصف وطرح االسئلة والتفاعل اللفظي وغريها ،وهي تقع ضمن

مسؤوليات تدريسيي املادة ،فالبد من االهتامم هبا وتفعيلها ألمهيتها يف برنامج اعداد املدرسني،

وعليهم ان يعملوا جاهدين من اجل استثامر اية مناسبة لالتصال باملدارس واالفادة من خربة
مدرسيها باإلجابة عن تساؤالهتم واستفساراهتم (زاير ،واخرون 2011 ،م)32-31،
 .2جمال االرشاف وتقويم الطلبة املطبقني:

لقد حصل هذا املجال عىل املرتبة الثانية بوسط مرجح ووزن مئوي ( )%51،7-2،585عىل

التتايل  ،ولتعرف مستوى حتقق فقرات املجال فقد حسبت االوساط املرجحة واالوزان املئوية

لفقرات املجال البالغة ( )10فقرات ورتبت تنازليا فكانت النتائج مبينة كام يف اجلدول ()5
اجلدول ()5

االوساط املرجحة واالوزان املئوية لتقديرات الطالبات عىل جمال االرشاف وتقديم الطلبة

املطبقني مرتبة تنازليا
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التسلسل يف
االستبانة

التسلسل بحسب

الوسط املرجح والوزن
املئوي

6

1

1

2

10

3

2

4

7

5

4

6

3

7

5

8

9

9

8

10

الفقرات
قلة زيارات املرشفني اىل مدارس
التطبيق

عدم تقديم املرشف االكاديمي
التغذية الراجعة

الرتكيز عىل اجلانب النظري يف مادة
املشاهدة والتطبيق

عدم امتالك ادارة املدرسة للمعرفة
التقويمية اخلاصة بأدائي

اعتامد املرشف الرتبوي يف التقويم
عىل تقويم املرشف العلمي
وبالعكس

عدم تواصل املرشف االكاديمي مع
ادارة املدرسة

وجود تعارض بني مالحظات

املرشف الرتبوي واملرشف العلمي
انعدام توجيهات املرشف الرتبوية يف
اثناء الزيارة

الشعور بان بعض تدريسيي املشاهدة
والتطبيق ال هيتمون باملادة

قيام بعض املرشفني برشح موضوع
الدرس
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الوسط

املرجح

الوزن املئوي

3،000

%60

2،832

%56،64

2،713

%54،26

2،634

%52،68

2،604

%52،08

2،594

%51،88

2،535

%50،7

2،228

%44،56

2،079

%41،58

2،009

%40،18
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يتبني من اجلدول رقم( )5ان الفقرات السبع االوىل قد حصلت عىل اوساط مرجحة اعىل من املتوسط
الفريض البالغ ( )2،500ووزن مئوي ( )%50مما يدل عىل ان هذه الفقرات متحققة بمستوى احيانا

والفقرات الثالث االخرية قد حصلت عىل اوساط مرجحة ادنى من املتوسط الفريض والوزن

املئوي ،كام شغلت الفقرة التي تنص عىل (قلة زيارات املرشفني اىل مدارس التطبيق) املرتبة االوىل
بوسط مرجح ووزن مئوي ( )%60 – 3،000عىل التتايل.

ويعزى هذا اىل كثرة اعداد الطالبات املطبقات املنسبات لكل مرشف مع حمدودية املدة املخصصة

للتطبيق ،وربام يعزى اىل تأخر بعض الطالبات املطبقات يف مراجعة املرشفني واعالمهم بجدول
الدروس فضال عن بعد املدارس عن سكن االستاذ املرشف او مقر عمله وصعوبة النقل والوصول

اىل مدارس التطبيق بيرس وسهولة.

وهنا البد من االشارة اىل ان من واجبات املرشف التواصل املستمر مع الطلبة املعلمني يف اثناء

مدة التطبيق ،اذ ان هذا التواصل جيعله قادر ًا عىل معرفة حاجات الطلبة املختلفة وحماولة اجياد
احللول للعقبات واملشاكل التي تواجههم ،فضال عن تشجيعهم ،وبث الثقة يف انفسهم وحثهم عىل

االطالع ودفعهم للتجديد واالبداع( .بقيعي 2010م)64-63 ،

 -اما فقرة (عدم تقديم املرشف االكاديمي التغذية الراجعة) فقد حصلت عىل املرتبة الثانية

بوسط مرجح ووزن مئوي ( )%56،64 -2،832عىل التتايل

وربام يعود سبب ذلك اىل قلة جلوء بعض املرشفني االكاديميني اىل التقويم املستمر ،وما يرتتب

عىل ذلك من ضعف يف تنمية مهارات الطلبة .علام ان التغذية الراجعة وسيلة مهمة من وسائل
التفاعل االجتامعي ،ويعد توظيفها كفاية اساسية ينبغي ان هيتم هبا املرشفون االكاديميون ،الن

الطالب يتعلم من خالهلا الكثري من املعلومات واملهارات والقيم ،فضال عن زيادة حتصيل الطلبة

يف املهامت الالحقة ،لذا فان العمل عىل تزويده هبا وعىل نحو مستمر امر رضوري لتحسني تقدمه
نحو حتقيق النتاجات املطلوبة يف مراحل الربنامج املختلفة (العمري ،واخرون2009 ،م )118 ،و

(غانم ،واخر2010 ،م)100 ،

 -وتنبؤات فقرة (الرتكيز عىل اجلانب النظري يف مادة املشاهدة والتطبيق) املرتبة الثالثة بوسط

مرجح ووزن مئوي ( )%54،26 -2،713عىل التتايل.
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وربام يعزى هذا العتقاد البعض ان االهتامم االساس جيب ان يكون منصبا عىل اجلانب النظري،

َو َعدْ اجلانب التطبيقي امرا ثانويا ،او لضيق الوقت املخصص للامدة ،او لعدم ادراك البعض ألمهية
اجلانب التطبيقي.

وهنا نود االشارة اىل ان اجلانب العميل له امهية كبرية يف حياة الطالب املعلم ألنه يعد االساس

الذي يكتسب من خالله اخلربات املهنية ،كام انه يعطيه الثقة بالنفس واجلرأة يف اختاذ القرار ،وتنمي

اجتاهاته نحو العملية التعليمية وما يتصل هبا ،وتكسبه الكفايات االدائية الالزمة والرضورية
وتطوير ما سبق من هذه الكفايات ،لذا البد من االهتامم به ،واعطائه االمهية املناسبة( .بقيعي،

2010م) 51،44 ،

 -3جمال مشاكل ادارة املدرسة:

لقد حصل هذا املجال عىل املرتبة الثالثة بوسط مرجح ووزن مئوي ()%51،32 -2،566

عىل التتايل ،ولتعرف مستوى حتقق فقرات املجال فقد حسبت االوساط املرجحة واالوزان املئوية

لفقرات املجال البالغة ( )13فقرة ورتبت تنازليا فكانت النتائج مبينة كام يف اجلدول رقم ()6
اجلدول رقم ()6

االوساط املرجحة واالوزان املئوية لتقديرات الطالبات عىل جمال
(مشاكل ادارة املدرسة) مرتبة تنازليا

التسلسل

التسلسل بحسب

االستبانة

والوزن املئوي

يف

الوسط املرجح

الفقـــــــرات

الوسط

الوزن

املرجح

املئوي

7

1

ادارة املدرسة تكلفنا بإشغال الدروس الشاغرة

3،792

%84 ،75

4

2

ادارة املدرسة ال تسمح لنا باملشاركة يف االجتامعات

3،406

%68،12

5

3

ادارة املدرسة ال تعقد لقاءات معنا

3،188

%63،76

2

4

2،772

%44 ،55

ادارة املدرسة ال تعطينا الفرصة للتعبري عن افكارنا
وآرائنا
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هتاون ادارة املدرسة مع بعض الطلبة
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8

5

11

6

6

7

9

8

ادارة املدرسة ال متتلك القناعة يف برنامج التطبيق

1

9

تعامل ادارة املدرسة معنا كطلبة وليس كمدرسني

2،446

3

10

ادارة املدرسة تكلفنا بمهام ادارية

2،416

%48،32

10

11

2،267

%45،34

12

12

2،149

%42،98

13

13

1،911

%38،22

ادارة املدرسة تفرض علينا نظاما يف التدريس ال

يتوافق مع برنامج اعدادنا
عدم اعتامد ادارة املدرسة لدرجة االمتحان الفصيل
التي نضعها

ادارة املدرسة متنع الطالبة املطبقة من اللقاء بأولياء

امور الطلبة
ادارة املدرسة ال تسمح لنا بالتدريس اال بمصاحبة
املدرسة االختصاص

ادارة املدرسة حترجني امام الطلبة

2،604

%52،08

2،584

%51،68

2،505

%50،1

2،475

%49،5
%48،92

 -يتبني من اجلدول اعاله ان الفقرات الثامن االوىل قد حصلت عىل اوساط مرجحة اعىل من

املتوسط الفريض البالغ ( )2،500ووزن مئوي ( )%50مما يدل عىل ان هذه الفقرة متحققة بمستوى
(احيانا) اما الفقرات اخلمس املتبقية فقد حصلت عىل اوساط مرجحة ادنى من املتوسط الفريض

والوزن املئوي ،كام شغلت الفقرة التي تنص عىل (إدارة املدرسة تكلفنا بإشغال الدروس الشاغرة)
املرتبة االوىل بوسط مرجح ووزن مئوي ( )%84 ،75 -3،792عىل التتايل.

ويعزى هذا اىل قلة وعي ادارة املدرسة واملدرسني يف املدرسة املتعاونة بأمهية املطبق وامهية هذه

املدة يف حياته املهنية ،فاملطبق جيب ان ُيعامل معاملة املدرس االصيل مما يعزز ثقته بنفسه ،ومن ثم

يكون اكثر عطاء ،وحتقيقا لألهداف املنشودة.

 -وتبوأت فقرة (ادارة املدرسة ال تسمح لنا باملشاركة باالجتامعات) املرتبة الثانية بوسط مرجح

ووزن مئوي ( )%68،12 – 3،406عىل التتايل.
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وربام يعود سبب ذلك لعدم تفهم او قناعة ادارة املدرسة بأمهية التدريب ،ودوره بالنسبة للطلبة

املعلمني ،ومسؤوليتها يف املساعدة عىل تكيفهم مع جمتمع املدرسني واحلياة الرتبوية املدرسية،
وحثهم عىل املشاركة يف االنشطة املختلفة داخل املدرسة ،ودورها يف تعزيز اجلانب االجيايب نحو
مهنة التعليم (زاير ،واخرون)70 ،2011 ،

 -اما فقرة (ادارة املدرسة ال تعقد لقاءات معنا) فقد تبوأت املرتبة الثالثة بوسط مرجح ووزن

مئوي ( )%63،76 -3،188عىل التتايل.

ويعزى ذلك لعدم تفهم ادارة املدرسة للمسؤوليات التي تقع عىل عاتقها جتاه الطلبة املعلمني،

ودورها يف املساعدة عىل تكيفهم مع جمتمع املدرسني واحلياة املدرسية ،فضال عن قلة الوعي بأمهية
التطبيق واهدافه.

 -اما فقرة (ادارة املدرسة ال تعطينا الفرصة للتعبري عن افكارنا وآرائنا) فقد تبوأت املرتبة الرابعة

بوسط مرجح ووزن مئوي ( )%55،44 -2،772عىل التتايل

ويعزى ذلك اىل قلة الوعي لدى ادارة املدرسة بأمهية التطبيق واهدافه مما يؤدي اىل ضعف

التعاون .وهنا يود الباحثان االشارة اىل ان املطبق ينبغي ان حيرتم ويعامل كمدريس املدرسة ،وان
تعطى له الفرصة للتعبري عن افكاره وآرائه ،فاملدرسة واملعلم املتعاون ،هي املكان واجلهة الرئيسة
اللتان يتفاعل معهام الطالب املعلم يف اثناء مدة التدريب ،ومها يؤثران وبشكل مبارش يف مدى نجاح

او فشل جتربته التدريسية.

 -4جمال التخطيط للدرس والوسائل التعليمية:

لقد حصل هذا املجال عىل املرتبة الرابعة ،وعىل وسط مرجح ووزن مئوي ()%49،1—2،455

عىل التتايل ،ولتعرف مستوى حتقق فقرات املجال فقد حسبت االوساط املرجحة واالوزان املئوية

لفقرات املجال البالغة ( )8فقرات ،ورتبت تنازليا ،فكانت النتائج كام مبينة يف اجلدول رقم ()6
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اجلدول رقم ()6

البحوث املحكمة

االوساط املرجحة واالوزان املئوية لتقديرات الطالبات عىل جمال (التخطيط للدرس والوسائل
التعليمية) مرتبة تنازليا.

التسلسل يف
االستبانة

التسلسل بحسب
الوسط املرجح
والوزن املئوي

الفقــــرات
قلة الوسائل التعليمية املتوافرة يف املدرسة

الوسط

املرجح

الوزن املئوي

5

1

3

2

8

3

4

4،5

6

4،5

ضعف صياغة االهداف السلوكية

1

6

التهاون يف اعداد خطة درس متكاملة

2،327

2

7

عدم القدرة عىل استعامل الوسائل التعليمية

2،248

%44،96

7

8

ضعف يف القدرة عىل التمهيد للدرس

2،208

%44،16

االعتامد عىل اسلوب او طريقة واحدة يف
التدريس
ضعف القدرة عىل توزيع الوقت عىل
عنارص اخلطة
عدم انسجام الوسائل التعليمية مع
موضوع الدرس

3،129

%62،58

2،693

%53،86

2،515

%50،3

2،366

%47،32

2،366

%47،32
%46،54

يتبني من اجلدول رقم ( )6ان الفقرات الثالث االوىل قد حصلت عىل اوساط مرجحة اعىل

من املتوسط الفريض البالغ ( )2،500ووزن مئوي ( )%50مما يدل عىل ان هذه الفقرات متحققة
بمستوي (احيانا وان الفقرات اخلمس املتبقية قد حصلت عىل اوساط مرجحة ادنى يف املتوسط

الفريض والوزن املئوي ،كام تبوأت فقرة (قلة الوسائل التعليمية املتوافرة يف املدرسة) املرتبة االوىل

بوسط مرجح ووزن مئوي ( )62،58 – 3،129عىل التتايل.

ويعزى هذا اىل قلة التخصيصات املالية التي توفرها ،وربام لعدم ادراك البعض ألمهيتها يف زيادة
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فاعلية التعليم والتعلم.

 -اما الفقرة التي تنص عىل (االعتامد عىل اسلوب او طريقة واحدة يف التدريس) فقد تبوأت

املرتبة الثانية بوسط مرجح ووزن مئوي ( )%53،86 -2،693عىل التتايل.

ويعزى هذا اىل قلة خربة الطلبة املعلمني بالتدريس ،فضال عن عدم املامهم بطرائق التدريس

كون هذه املادة تدرس يف املرحلة الثالثة فقط

 -وتبوأت فقرة (ضعف القدرة عىل توزيع الوقت عىل عنارص اخلطة) املرتبة الثالثة بوسط

مرجح ووزن مئوي ( )%50،3 -2،515عىل التتايل

ويعزى هذا اىل ضعف املهارات التدريسية التي يمتلكها الطلبة املطبقني بسبب قلة عدد الدروس

املخصصة ملادة طرائق التدريس ،والرتكيز عىل اجلانب النظري اكثر من اجلانب العميل.

*

*
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البحوث املحكمة

الف�صل اخلام�س
اال�ستنتاجات والتو�صيات واملقرتحات
اوال :االستنتاجات:

 .1ان هناك جهود ًا تبذل لتطبيق برنامج التطبيق (الرتبية العملية) وتوظيفه بشكل مالئم غري اهنا

بحاجة اىل بذل املزيد بام خيدم فاعلية اعداد املعلم واكسابه الكفايات الالزمة.

 .2ان بعض ادارات املدارس مل تأخذ دورها يف التعاون مع الطلبة املطبقني ومساعدهتم.

 .3ان هناك حاجة إلعادة النظر يف دور ادارات املدارس يف توفري االمكانات الالزمة مجيعها التي

تزيد من فاعلية اداء الطلبة املعلمني يف اثناء التطبيق.

 .4ان بعض املرشفني عىل عملية التطبيق ال هيتمون بالتواصل مع الطلبة.
ثانيا :التوصيات:

 .1اعداد دليل عمل مفصل ينري درب الطالب املعلم ،فضال عن االطراف التي تساهم عمليا

بتوجيهه واالرشاف عليه وتقويمه.

 .2بذل املزيد من اجلهد لتطوير برنامج الرتبية العملية بام خيدم فاعلية اعداد الطالب املعلم.
 .3االهتامم بمرحلة املشاهدة واتاحة الفرصة لالطالع عىل الدروس االنموذجية.

 .4تبصري الطلبة املعلمني باملشكالت التي قد تواجههم يف اثناء مدة التطبيق من قبل تدريسيي

مادة املشاهدة والتطبيق.

 .5تطوير كفاءات وخربات املرشفني االكاديميني يف برنامج التطبيق من خالل الندوات وورش

العمل.

 .6توعية ادارات املدارس بأمهية عملية التقويم ،ورضورة تقديم املساعدات للطلبة املطبقني.

 .7عقد لقاءات مستمرة مع ادارات مدارس التدريب واملعلامت املتعاونات وبحث املشكالت

التي تواجه الطلبة.

 .8عقد ندوات وورش عمل ملدراء املدارس لتعريفهم بربنامج الرتبية العملية وطرائق تنفيذها

واملهام املناطة هبم.

 .9رضورة تواصل املرشفني العلمي والرتبوي مع الطلبة املطبقني وعقد لقاءات دورية للتعرف
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عىل اهم املشكالت التي تواجههم ووضع احللول املناسبة هلم.

 -10رضورة توفري االمكانات الالزمة يف املدارس من وسائل تعليمية وغريها والتي تزيد من

فاعلية اداء الطلبة املعلمني يف اثناء التطبيق.
ثالثا :املقرتحات:

 .1اجراء دراسة حتليلية ملناهج مادة املشاهدة والتطبيق ومدى ارتباطها باملناهج املدرسية.

 .2اجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية عىل كليات الرتبية يف اجلامعات العراقية كافة وقياس

اجتاهات الطلبة نحو مهنة التعليم وبحسب متغري اجلنس.

 .3اجراء دراسة ملعرفة وعي مدراء املدارس واملعلمني املتعاونني بأدوارهم يف االرشاف عىل

الطلبة املعلمني يف اثناء مدة التطبيق.
املصادر

 .1ابو جاللة ،صبحي محدان ،اجتاهات حديثة يف التقويم الرتبوي وبناء االختبارات وبنوك

األسئلة ،ط ،1الكويت مكتبة الفالح1999 ،م.

 .2امني ،فردوس عيل ،املشكالت التي تواجه مطبقي قسم اللغة الكردية ومطبقاته يف كليات

الرتبية –ابن رشد ،جملة كلية اآلداب ،العدد( ،)92جامعة بغداد  2010م.

 .3بابكر ،عبد الباقي عبد الغني ،وآخرون ،الرتبية العملية ( ،)1ط ،1الكويت ،اجلامعة العربية

املفتوحة 2007 ،م.

 .4بقيعي ،نافز امحد ،الرتبية العملية الفاعلة ،ط ،1عامن –االردن ،دار املسرية2010 ،م.

 .5التميمي ،هناء عبد الكريم ،وماجد خليل مخيس ،دراسة حتليلية للمعوقات التي تواجه

الطلبة يف التطبيق العميل ،جمـــلة علوم الرياضــــة ،جامعة دياىل2008 ،م الرابط للمقال هو:
www.sportscien.oofreehost.com

 .1اجلادري ،عدنان حسني ،ويعقوب عبداهلل ابو حلو ،االسس املنهجية واالستخدامات

االحصائية يف بحوث العلوم الرتبوية واالنسانية ،ط ،1عامن – االردن ،دار اثراء2009 ،م.

 .2حلس ،داود درويش ،الرتبية امليدانية العملية يف اجلامعات الفلسطينية (مفهومها  -امهيتها

– اهدافها – ابعادها – مراحلها) اجلامعة االسالمية ،غزة2011 ،م ،الرابط للبحث هوwww. :
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google.iq/webhp?courceid=chrome-instant&ion
 .3احليلة ،حممد حممود ،مهارات التدريس الصفي ،ط ،3عامن –االردن ،دار املسرية2009 ،م

 .4اخلالدي ،حسن فخر الدين خالد ،تقويم اداء مطبقي اقسام اللغة العربية يف ضوء اراء

اساتذهتم يف كليات الرتبية يف بغداد ،كلية الرتبية ،ابن رشد /جامعة بغداد2000 ،م( .رسالة
ماجستري غري منشورة).

 .5خوالدة ،مصطفى فنخور ،واخران ،مشكالت الرتبية العملية التي تواجه الطلبة املعلمني

يف ختصص تربية طفل يف كلية امللكة رانيا للطفولة باجلامعة اهلاشمية ،جملة جامعة دمشق ،املجلد

( ،)26العدد (2010 ،)3م.

 .6زاير ،سعد عيل ،واخرون ،املشاهدة الصفية والتطبيق العميل لطلبة اقسام اللغة العربية،

مطبعة ثائر جعفر العصامي ،العراق – بغداد2011 ،م.

 .7السامرائي ،مهدي صالح ،وميادة طارق العزي ،مشكالت الطلبة املطبقني يف اثناء التطبيق

اجلمعي لدى طلبة كلية الرتبية  -ابن اهليثم ،جملة االستاذ ،العدد ( )51جامعة بغداد ،كلية الرتبية

– ابن رشد2005 ،م.

 .8شاهني ،حممد امحد ،مشكالت التطبيق امليداين ملقرر الرتبية العملية يف جامعة القدس املفتوح

من وجهة نظر الدارسني ،جامعة القدس املفتوحة ،الرابط للبحث هو:
pages/

program/researchers

www.qou.edu/arabic/research

.mohammad shaheen/ field.pdf

 .9عبداهلل ،عبدالرمحن صالح ،دور الرتبية العملية يف اعداد املعلمني ،ط ،1دار الفكر1975 ،م.

 .10العفون ،ناديه حسني يونس ،تقويم االسئلة االمتحانية للصف اخلامس العلمي ملادة

االحياء ،كلية الرتبية  /جامعة بغداد1991 ،م (رسالة ماجستري غري منشوره).

 .11العمري ،شوكت حممد ،واخرون ،املرجع يف تدريس الرتبية االسالمية ملرحلة التعليم

االسايس ،ط ،1عامن – االردن ،دار الفكر2009 ،م.

 .12عوده ،امحد سليامن ،القياس والتقويم يف العملية التدريسية ،ط ،2اربد –االردن ،دار

االمل 1998م.
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 .13العيارصة ،وليد توفيق ،الرتبية االسالمية واسرتاتيجيات تدريسها وتطبيقاهتا العملية،

ط ،1عامن – االردن ،دار امليرسة2010 ،م.

 .14غانم ،بسام عمر ،واخر ،الرتبية العملية الفاعلة بني النظرية والتطبيق يف صفوف احللقة

االوىل من املرحلة االساسية ،ط ،1عامن – االردن ،مكتبة املجتمع العريب2010 ،م.

 .15الغريب ،رمزيه ،التقويم والقياس النفيس والرتبوي ،مرص ،مكتبة انجلو املرصية1977 ،م
 .16اليف ،سعيد عبداهلل ،اساليب التدريس ط ،1القاهرة ،عامل الكتب2012 ،م.

 .17حممد ،داود ماهر ،وجميد مهدي حممد ،اساسيات يف طرائق التدريس العامة ،جامعة

املوصل ،دار احلكمة.1991 ،

 .18حممد ،عامر سعيد جاسم ،واقع التطبيق امليداين لطلبة كلية الرتبية الرياضة يف املدارس

الثانوية ،جملة الرتبية الرياضية ،املجلد ( ،)10العدد( ،)1جامعة بابل2001 ،م.

 .19مصطفى ،نادية شعبان ،وأحالم عبد عيل نارص ،املشكالت التي تواجه طلبة قسمي

الرياضيات والفيزياء يف كلية الرتبية  /اجلامعة املستنرصية خالل مدة التطبيق ،جملة العلوم الرتبوية
والنفسية ،العدد (1989 ،)13م.

 .20هيكل ،عبدالعزيز فهمي ،مبادئ االساليب االحصائية ،ط ،1بريوت ،دار النهضة العربية،

1996م.

2nd ed. ،Ebel، Robert L.،Essentials of Education and Measurement

.1972 ،New Jersey: Prentice Hall
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البحوث املحكمة

امللحق ()1
اجلامعة العراقية

كلية الرتبية للبنات
عزيزيت الطالبة...

م /استبانة استطالعية

يروم الباحثان اجراء دراسة للتعرف عىل املشكالت التي واجهتكن يف اثناء مدة التطبيق ،لذا

يرجى قراءة فقرات االستبانة بدقة ،واالجابة عنها بوضع عالمة (صح) امام كل فقرة حتت البديل

الذي ترونه مناسبا من وجهة نظركن.
مع الشكر واالمتنان
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اوال :جمال مشاكل الطلبة املطبقني
ت

الفقــــــــرات

1

الشعور بالرهبة عند مواجهة الطلبة يف اثناء
التدريس

2

عدم امتالك املهارات املناسبة للتعامل مع
املواقف الصعبة.

3

ضعف اجلانب التطبيقي يف مرحلة االعداد

4

ندرة زيارة املدارس لغرض املشاهدة

5

اختيار مدرسة التطبيق غري متوافق مع رغبة
املطبقة

6

قرص املدة املحددة للتطبيق

7

نادرا

ابدا

الشعور بالقلق من عدم احلصول عىل تقدير ٍ
عال.

8

ضعف القدرة عىل شد انتباه الطلبة

9

صعوبة التعامل مع االعداد الكبرية من الطلبة

10

املعاناة من ضعف املستوى العلمي للطلبة

11

ضعف العالقة والتعاون بيننا وبني مدرسة املادة

12

تغيري جدول الدروس بني احلني واالخر

13

الشعور بعدم االحرتام من قبل الطلبة

14

الشعور بالرهبة من التدريس امام املرشف
االكاديمي

15

عدم تفاعل الطلبة معنا

16

دائام

غالبا

البدائل
احيانا

عدم تدريبنا عىل االعداد اجليد لألسئلة
االمتحانية
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البحوث املحكمة

ثانيا :جمال مشاكل ادارة املدرسة
ت

الفقــــــــــرات

1

تعامل ادارة املدرسة معنا كطلبة وليس
كمدرسني

2

ادارة املدرسة ال تعطينا الفرصة للتعبري عن
افكارنا وآرائنا

3

ادارة املدرسة تكلفنا بمهام ادارية

4

ادارة املدرسة ال تسمح لنا باملشاركة
باالجتامعات

5

ادارة املدرسة ال تعقد لقاءات معنا

6

عدم اعتامد ادارة املدرسة لدرجة االمتحان
الفصيل التي نضعها

7

ادارة املدرسة تكلفنا بإشغال الدروس الشاغرة

8

هتاون ادارة املدرسة مع بعض الطلبة

9

ادارة املدرسة ال متتلك القناعة يف برنامج
التطبيق

10
11

ادارة املدرسة متنع الطالبة املطبقة من اللقاء
بأولياء امور الطلبة

ادارة املدرسة تفرض علينا نظاما يف التدريس
ال يتوافق مع برنامج اعدادنا

12

ادارة املدرسة ال تسمح لنا بالتدريس اال
بمصاحبة املدرسة االختصاص

13

ادارة املدرسة حترجني امام الطلبة
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دائام

البدائل
احيانا
غالبا

نادرا

ابدا
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ثالثا :جمال التخطيط للدرس والوسائل التعليمية:
ت

الفقـــــــــــــــــــرات

1

التهاون يف اعداد خطة درس متكاملة

2

عدم القدرة عىل استعامل الوسائل التعليمية

3

االعتامد عىل اسلوب او طريقة واحدة يف التدريس

4

عدم انسجام الوسائل التعليمية مع موضوع الدرس

6

ضعف صياغة االهداف السلوكية

7

ضعف يف القدرة عىل التمهيد للدرس

8

ضعف القدرة عىل توزيع الوقت عىل عنارص اخلطة

5

دائام

البدائل

غالبا احيانا

نادرا

ابدا

عدم توافر الوسائل التعليمية يف املدرسة

رابع :جمال االرشاف وتقويم الطلبة املطبقني
ت

الفقـــــــــــرات

1

عدم تقديم املرشف االكاديمي التغذية الراجعة

2

عدم امتالك ادارة املدرسة للمعرفة التقويمية اخلاصة بأدائي

3

وجود تعارض بني مالحظات املرشف الرتبوي واملرشف العلمي

4

عدم تواصل املرشف االكاديمي مع ادارة املدرسة

5

انعدام توجيهات املرشف الرتبوية يف اثناء الزيارة

6

قلة زيارة املرشفني اىل مدارس التطبيق

7
8

دائام

البدائل
غالبا احيانا نادرا ابدا

اعتامد املرشف الرتبوي يف التقويم عىل تقويم املرشف العلمي
وبالعكس.

قيام بعض املرشفني برشح موضوع الدرس
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مشكالت التطبيق عند طالبات كلية الرتبية للبنات
9

الشعور بان بعض تدريسيي املشاهدة والتطبيق ال هيتمون باملادة

10

الرتكيز عىل اجلانب النظري يف مادة املشاهدة والتطبيق
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البحوث املحكمة

