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المشكالت التدريسيـة التي تواجـه طلبـة قسم اللغـة الكرديـة في كليـة
التربيـة – كـالرـ في أثناء مــدة التطبيـق
عمر عادل عباس

كلية التربية كالر

ملخص البحث
يهدف البحث الى التعرف على المشكالت التدريسية التي تواجه طلبة الصف
الرابع في قسم اللغة الكردية في أثناء مدة التطبيق.ولتحقيق هذا الهدف أختار الباحث
طلبة الصف الرابع في قسم اللغة الكردية للسنة الدراسية
(  9002ـ  ) 9000مجتمعا وعينة للبحث وبواقع (  ) 48طالباُ وطالبـة .وبعـد أعـداد
أســتبانة أداة للبحــث ،تــم عراــها علــى مجموعــة م ـ الخب ـراء والمختصــي فــي مجــا
ط ارئــق التــدري

للتأكــد م ـ صــدقها وقــد حصــلت علــى نســبة ات ــاق (  ، ) %48وتــم

أياــا التحق ــق مـ ـ ثب ــات اذس ــتبانة وذلـ ـ بتطبيقه ــا عل ــى الطلب ــة .وباس ــتخدام معامـ ـ
ارتب ــاط

) )Pearsonوت ــم الحص ــو عل ــى نس ــبة أرتب ــاط ( )0،40وت ــم تص ــحيحها

بمعادلـة ( سـبيرما

ـرو ) فكــا الثبـات (  ) 0،20وبـذل تـم تطبيـق اذداة علــى
ـبا

عينة البحث وبعد تحلي النتـائ ههـر أ أهـم المشـكالت التدريسـية التـي تواجـه طلبـة
قس ــم اللغـ ـه الكردي ــة أثن ــاء م ــدة التطبي ــق ه ــي قص ــر الم ــدة المح ــددة لل ــدر  ،وأفتق ــار
المدار للوسائ التعليمية الالزمة  ،وكثرة عدد الطلبة في الصف .
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Abstract
The study aims at introducing the teaching problems that
the fourth year students in Kurdish department face during
the application period. To achieve this aim the researcher
has chosen the fourth year students in Kurdish department
for the academic year 2009-2010 as a sample for the
study constituting (84)male and female students. After
preparing a questionnaire as a tool (method, means) for
the study, it has been presented to (submitted) a group of
experts and specialists in the field of education to make
sure of its validity and it has gained a 83% of their
agreement .Also the stability of the questionnaire has
been verified through applying it to the students using
(correlation factor)Pearson and a rate of association (0,81)
has been gained , also it has been corrected by (spermanBrown)formula , the stability was (0,96)and thus the
method has been applied to the sample of the study . After
analyzing (concluding) the results, it was clear that the
main problems that the students of Kurdish department
face during the application period are the limited time of
the lesson, the schools lack of the necessary educational
tools, and the great number of the students in each class.

الفصل األول
) ( مشكلة البحث وأهميته
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 -1مشكلة البحث :

ته ــدف التطبيق ــات التربويـ ـة التـ ــي يم ــر به ــا الطلبـ ــة ف ــي المعاه ــد والكليـ ــات
التربوية الى أفساح المجا أمامهم لكي يتعرفوا على واقـع العمليـة التعليميـة ( عبـد ا
 ، 9008 ،ص ) 77وه ــي تش ــك أيا ــا ج ــزءا أساس ــيا مـ ـ بـ ـرام أع ــداد  ،نتيج ــة
لتوفيرها فرصةُ للطالب المطبق لتطبيق ما درسه نهرياُ تحت اشراف متخصص وفي
زم محدد  ( .الثبيتي  ، 9009 ،ص  ) 800لك ال ريب فيـه وحسـب أر الباحـث
 ،أ هذ المـدة ( أ مـدة التطبيق ) ال تخلو مـ مشـاك ومعوقـات خاصـة مـا يتعلـق
منهــا بعمليــة التــدري

وهــذا مــا تلكــد بعــي الد ارســات التــي أشــارت الــى وجــود العديــد

م ـ ـ المشـ ــاك التـ ــي تواجـ ــه الطلبـ ــة المطبقـ ــي فـ ــي م ـ ــدة التطبيـ ــق  ،ومنهـ ــا ( د ارسـ ــة
المشــهداني ) التــي الحهــت وجــود العديــد م ـ المشــكالت التــي تعيــق عمليــة تطبيــق
المعلم ــي ( المشـ ــهداني  ، 0222 ،ص ) 99فا ــال ع ـ ـ د ارس ــة ( عبـ ــد ا ) التـ ــي
الحهــت اياــا وجــود العديــد م ـ المشــكالت أثنــاء فت ـرة التطبيــق (عبــد ا ، 9000 ،
ص ) 080كم ــا ال ــتم

الباح ــث ه ــذ المش ــكلة خ ــال أشـ ـرافه المباش ــر عل ــى عملي ــة

التطبيقـات المدرســية فـي كليــة التربية ـ كـالر للعــاميي الد ارســيي (  9007ـ ) 9004
و( 9004

ـ  ) 9002اذ الح ــه وج ــود مش ــاك تدريس ــية تواج ــه الطلب ــة أثن ــاء مـ ــدة

التطبيــق  .وم ـ خــال التتبــع لهــذ المشــاك  ،وجــد الباحــث أ هــذ المشــاك عديــدة
ومتنوعة فمنها ما يتعلق بإدارة المدرسة  ،ومنهـا مـا يتعلـق بأسـتخدام أسـاليب وط ارئـق
التــدري

و  ....ال ـ  .وخــال مــا تقــدم  ،تتجلــى مشــكلة البحــث الحــالي بوجــود حاجــة

ذجراء بحث يعال المشاك التدريسية لدى الطلبـة المطبقـي فـي كليـة التربيـة ـ كـالر،
وذلـ ـ أس ــهاما مـ ـ الباح ــث ف ــي تط ــوير العملي ــة التعليمي ــة وتحدي ــد مس ــاراتها بالش ــك
الصحيح م خال ايجاد الحلو المناسبة لمشاكلها.
-2أهمية البحث :
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أصــالح البش ـرية  ،وهــي قــوة هائلــة تســتطيع ا تُزكــي الن ــو

وترشــدها الــى عبــادة الخــالق َّ
عزوج ـ  ،كمــا تســتطيع أ تُنمــي اذف ـراد وتش ـد عقــولهم

وأفكارهم  ،وتدفع المجتمع الى العم واالجتهـاد  ،وتـدفع أفـراد ُ إلـى التماسـ والـتالحم

 .فالتربيـ ـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ـ ــي وسـ ـ ـ ـ ـ ــيلة لح ـ ـ ـ ـ ـ ـ المشـ ـ ـ ـ ـ ــكالت والنهـ ـ ـ ـ ـ ــوي بـ ـ ـ ـ ـ ــاذفراد والرقـ ـ ـ ـ ـ ــي
اذمم(.الحيلـة،0222،ص )02والتربيـة عمليـة اساسـية تبـدأ منـذ الـوالدة وتسـتمر طـوا

حيـاة ال ــرد.فهــي تهــتم بـال رد والمجتمــع،وتــرى ا ال ــرد يشـك عنصـ ار اساســيا فــي بنــاء
المجتمع  (.الرحيم  ، 0270 ،ص .) 7ويرى( الباحث ) أ التربيـة والتعلـيم ُمرادفتـا

واســعتا الم هــوم وتمتــا بعاــهما بصــلة قويــة ومكملتــا لآخــر ،ولهمــا تــأثير ملحــوه
ويجـدر بنـا
على أعداد ال ـرد مـ الناحيـة الثقافيـة واذجتماعيـة والصـحية و ......الـ ُ .

عند التحدث ع التربية والتعليم  ،ا نتطرق المعلم أو المدر  ،الذ تههر أهميتـه
ومكانتــه فــي عطائــهُ ومــا يقدمــه للطلبــة الــذي يقــوم بتعلــيمهم ( نصــر ا ، 9008 ،

ص . ) 008ورغم تطور العملية التعليمية نتيجة ما توصلت إليه م مبتكـرات حديثـة

 ،إال أ المـ ــدر ال ي ـ ـ از يشـ ــك عنص ـ ـ ار رئيسـ ــا فـ ــي العمليـ ــة التعليميـ ــة  ،وال يمك ـ ـ
اذستغناء عنهُ في أى شك مـ أشـكا التجديـد التربـو  ،فهـو الـذ ُيصـمم لدرسـه ،

وهو الذ ُينمي القيم واذتجاهات  ،ويكسب العادات والمهارات والمعـارف ( .السـك ار

 ، 9000 ،ص ) 84وقــد نالــت عمليــة أعــداد المــدر وتأهيلــه ك ـ عنايــة م ـ خــال
تـوفير ال ـرص والهــروف والخبـرات التربويــة بهـدف مسـاعدته وتمكينــه مـ اذاــطال

بدور على ٍ
نحو فعا ( هـافر  ، 0240 ،ص )0وهـذا مـا تسـعى إليـه الـدو المتقدمـة
التـي تـلم بـأ المـدر يشـك عصـب العمليـة التعليميـة  ،لـذل حرصـت علـى تهيئــة
كافــة اإمكانــات إعــداد إعــدادا مهنيــا متكــامال  ،ثــم يتبــع هــذا اذعــداد بتدريبــه أثنــاء
الخدمة وتزويد بالمسـتحدث فـي مجـا تخصصـه علميـا ومهنيـا  ( .أحمـد ، 0272 ،
ص )0ومهنــة التعلــيم مـ المه ـ ال نيــة الدقيقــة التــي تحتــا ،الــى أعــداد خــاص  ،فهــي
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ليست مجرد أداء آلي يمارسه فرد معي  ،ب هي مهنة لها أصـولها ومقوماتهـا  ،وفـ
ل ــه مواهب ــه ( الـ ــداهر  .) 48 ،0240 ،وم ــا ذك ــر ينسـ ــجم م ــع رلى الباح ــث حـ ــو
المــدر وأعــداد  .فالمــدر ( حســب أر الباحــث ) هــولي

بشــخص عــاد يمــار

مهنــة معينــة فــي مجتمــع معــي  ،ولك ـ هــو شــخص فعــا ومــلثر وعنصــر إيج ـابي فــي
المجتم ـ ــع  .ذ تربي ـ ــة اذجي ـ ــا وتعل ـ ــيمهم وأع ـ ــدادهم للحي ـ ــاة ه ـ ــي مـ ـ ـ مس ـ ــلولياته
وواجباتــه،ال ســيما أنــه يمــار مهنـه أساســية فــي المجتمــع تحم ـ كـ معــاني اذنســانية
وهي (التدري ) ويرى الباحث اياا أ التربية العملية تشكال جزءا أساسـيا مـ عمليـة
أع ــداد الم ــدر .وه ــذا م ــا اك ــد ُ ( المش ــهداني ) إذ ع ــد التربي ــة العملي ــة مـ ـ اذنش ــطة
المهمة التي تقدمها كليات المعلمي أو التربية لطلبتها في المـدة اذخيرة م اذعداد ،

وهــي تمث ـ جــزءا مهمــا م ـ متطلبــات برنــام إعــداد المعلمــي  ،يــتم خاللهــا مشــاهدة
عملي ــة الت ــدري

والمش ــاركة ف ــي أدائه ــا ث ــم اذس ــتقال بقي ــادة الص ــف المدرس ــي تح ــت

إشراف الكلية وتوجيهها ( المشهداني،0222 ،ص . )99والتربيه العملية خبرة هادفـة
يمــر بهــا الط ــالب والطالبــات فــي المعاه ــد والكليــات التربويــة  ،و ته ــدف الــى إفس ــاح
المجا أمامهم لكي يتعرفوا على واقع العملية التعليمية  ،ويختبروا قدراتهم التدريسية .
وبمــا أ التربيــة العمليــة تشــك جــزءا مهمــا م ـ المنهــا ،التربــو الــذ تقدمــه المعاهــد
والكليـات التربويـة  ،لــذا فمـ الاــرور تبصـير الطلبــة بطبيعـة التربيــة العمليـة  ،فهــي
ليســت مجموعــة م ـ المهــارات المتنــاثرة  ،ب ـ إنهــا نشــاط هــادف ي ـرتبط أرتباطــا وثيقــا
باذط ـ ــار النه ـ ــر ال ـ ــذ تقدم ـ ــهُ المعاه ـ ــد والكلي ـ ــات التربوي ـ ــة ( عب ـ ــد ا ، 9008 ،

ص77ـ ) 74وتعد التربية العملية اختبا ار حقيقيا لك اية الطالـب الـذ يعـد ن سـه لمهنـة
التــدري ،فهي تعم ـ علــى تهيئــة فرص ـة عمليــة مباش ـرة ل ـه  ،لــدم المبــادو والم ــاهيم
التربويـ ــة والن س ـ ــية مـ ــع الخبـ ـ ـرات والمتطلبـ ــات الواقعي ـ ــة للتربيـ ــة الصـ ـ ـ ية ( .حم ـ ــدا
 ،0240،ص. ) 92وم المناسب عند الحديث ع أهميـة التربيـة العمليـة فـي أعـداد
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المــدر أ نتط ــرق ال ــى م ــدر اللغ ــه وأعــداد  .فق ــد أهتم ــت اذم ــم الحديث ــة بأع ــداد
مدر اللغه وتثقي ه وتزويـد بأحـدث المعلومـات والنهريـات بـي حـي وآخـر  ،خاصـة
بع ــد تط ــور أس ــاليب التربيـ ـة والتعل ــيم وص ــار عل ــم ال ــن

أساس ــا قوي ــا لهم ــا.

(

الجـومرد ،0209 ،ص 09ـ )08فاللغـه هـي مـ أهـم وسـائ التعبيـر والت ـاهم اذنســاني
التــي ي ـربط النــا

بــروابط فكريــة واجتماعيــة فوانســانية وعاط يــة توارثتهــا البش ـرية ع ـ

طريــق خب ـرة اذجيــا الســابقة م ـ معــارف وأكتشــافات وأخت ارعــات ( هرمــز، 0220 ،
ص )008وال ريب فيه أ اللغة القومية تقوم بدور أساسي فـي التربيـة والتعلـيم  ،فهـي
تس ــاعد الطال ــب عل ــى عملي ــة الت كي ــر والنش ــاط العقل ــي وفه ــم المـ ـواد الد ارس ــية  ،وه ــي
الوســيلة التــي تســاعد ُ علــى اذتصــا بــالمجتمع ( يــون

 ، 0240 ،ص.) 92وتعــد

اللغة الكردية م الروابط والمقومات المهمة التي تربط أفراد القومية بعاهم بـبعي ،

فاــال ع ـ أنهــا حلقــة الوص ـ بــي ثقافتهــا الحاا ـرة وتراثهــا الســالف وهــي مســتود
تأري الشعب الكرد ومآثر وثقافته ورمز وحدتـه  ،وهـي الوسـيلة التـي تصـو التـراث
وتح هــهُ م ـ النس ــيا واالنــدثار( الحيــالي  ، 9000 ،ص ) 8وق ــد بحــث العديــد مـ ـ

اللغويي والمستشرقي في هذ اللغه  ،وقد أكد اغلبيتهم بـأ اللغـه الكرديـة لغـة تمتـاز
بخصائصـها المسـتقلة  ،وال تمـت بصـلة ذيـة لغـة  ،ولهـا تطوراتهـا التاريخيـة الحقيقيـة

 (.حمـه خورشــيد  ، 0248 ،ص 00ـ ) 00واللغـة الكرديــة شــأنها شـأ أيــة لغــة أخــرى
الب ـ َّـد أ تتـ ـوافر فيه ــا عناص ــر ع ــدة  ،كالم ــدر
لك ــي ت ــلد وهي ته ــا بش ــك ص ــحيح ُ

النـ ــاجح  ،والمـ ــنه الجيـ ــد  ،واذسـ ــاليب والط ارئـ ــق التدريسـ ــية  ،فاـ ــال ع ـ ـ الوسـ ــائ

التعليميـ ـ ـة  (.البي ـ ــاتي  ، 0228 ،ص ) 08وحس ـ ــب أر الباح ـ ــث أ م ـ ــدر اللغ ـ ــة
الكرديــة كبــاقي مدرســي الم ـواد الد ارســية اذخــرى  ،ل ـه خصائصــه التدريســية المتعلقــة
بمادته  ،كما له اذعداد المهني الخاص به  .وال شـ إنـهُ واجـه مشـاك تدريسـية عـد

أثناء فترة أعداد ُ وخاصة في فترة التطبيق  .وهذا مـا أكـد الباحـث فـي مشـكلة البحـث
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 .وأنسـ ــجاما مـ ــع اذتجاهـ ــات التربويـ ــة الحديثـ ــة التـ ــي تلكـ ــد علـ ــى أهميـ ــة التطبيقـ ــات
التدريسية للطلبة في فترة اذعداد الجامعي  ،ذنها تتُيح فرص أستخدام مـا تعلمـوُ مـ

المبادو والنهريات والطرائق الحديثة خال دراستهم في السـنوات اذربـع ( عبـد ا ،

 ، 9008ص ) 98لذا أرتأى الباحـث إجـراء د ارسـة تتنـاو المشـكالت التدريسـية التـي
تواجـه طلبـة الصـف ال اربـع فـي قسـم اللغـة الكرديـة أثنـاء مــدة التطبيـق  .وتتمثـ أهميــة
البحث الحالي م خال ما يأتي:
-0أهمية عمليـة التـدري

 ،كونهـا مهنـة أساسـية ووسـيلة لوعـداد وتثقيـف اذجيـا

في المجتمع.
-9أهمية التطبيقات التدريسية في أعـداد المـدر  .ذنهـا تتـيح فرصـة للطالـب أ
يترجم ما تعلمه م مبادو ومواد
نهرية في فترة اذعداد الى مواقف عملية قب مزاولته المهنة بصورة دائمية .
-8أختــار الباحــث الصــف ال اربــع فــي كليــة التربيــة  ،ذ الطالــب يشــر بعمليــة
التطبيق في هذا الصف حص ار دو
الص وف اذخرى .
 -8تحديد أهم المشاك التي تواجه الطلبة الصـف ال اربـع فـي قسـم اللغـة الكرديـة
أثناء مـدة التطبيق .
ٍ -8ا ف ــادت الجه ــات المعني ــة المختص ــة مـ ـ نت ــائ البح ــث الح ــالي ف ــي معالج ــة
مشاك الطلبة أثناء فترة التطبيق .
 -3هدف البحث :
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يرمي البحث الحالي الى .:

التعــرف علــى المشــكالت التدريســية التــي تواجــه طلبــة الصــف ال اربــع فــي قســم اللغــة
الكردية أثناء مـدة التطبيق.
 -4حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي بما يأتي :
أ .طلبة الصف الرابع ( المطبقو ) في قسم اللغة الكردية  ،كلية التربية ـ كالر .
ب .العام الدراسي (  9002ـ . ) 9000
 -5تحديد المصطلحات :
أ.المشكلة .:
 -0عرفها ( وبستر  ) 0280 ، Webster ،في قاموسه بأنها :
(( قاـ ـ ــية مطروحـ ـ ــة للح ـ ـ ـ  ،كـ ـ ــأ تكـ ـ ــو قاـ ـ ــية أو حالـ ـ ــة ُمحي ـ ـ ـرة للشـ ـ ــخص ))

( )p72، 1951 ، Webster

 -9وعرفها ( ليتر ـ  litterـ  ) 0279بأنها .:
(( عــائق يقــف مانعــا ع ـ تحقيــق هــدف معــي وباعــث لنزعــة التحــد ))( ، litter
) P54 ، 1987
 -8كما عرفها ( المشهداني ومولى  ) 0222 ،على أنها .:
(( ك ما ُيعيق عملية التطبيق أو ُيعرق عم الطالب ـ المعلم أثناء فتـرة التطبيـق فـي
المدرسة اذبتدائية ))

( المشهداني  ، 0222 ،ص) 98
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أمــا التعريــف اإج ارئــي  .:هــي موقــف أو حالــة صــعبة تواجــه طلبــة الصــف ال اربــع فــي
قسم اللغة الكردية أثناء فترة التطبيق  ،تولد لديهم حالة عدم إت از في مواجهتها .
ب .التدري

.:

 -0عرفها ( حمدا  ) 0244 ،بأنه .:
(( عملية تربوية هادفة وشـاملة  ،تأخـذ فـي أعتبارهـا العوامـ المكونـة للـتعلم والتعلـيم .
ويتعاو خاللها ك مـ المـدر وطالبـه واذدارة المدرسـية واذسـرة لتحقيـق مـا يسـمى
باذهداف التربوية )) (حمدا  ،0244 ،ص)008
 -9وعرفها ( الحيلة  ) 0222بأنهُ .:

(( عمليــة تواصـ بــي المــدر والمــتعلم  ،واذنتقــا مـ حالــة عقليــة الــى حالــة عقليــة
أُخ ــرى  ،حي ــث ينم ــو الم ــتعلم ب ــي لحه ــة واُخ ــرى  ،نتيج ــة ت اعل ــه م ــع مجموع ــة مـ ـ
الحوادث التعليمية التعلمية التي تلثر فيه )) ( الحيلة  ، 0222 ،ص ) 008
أمــا التعريــف اإج ارئــي  -:عمليــة تربويــة يمارســها طلبــة الصــف ال اربــع فــي قســم اللغــة
الكردية أثناء فترة التطبيق  ،بغية أكتساب خبرة ومهارة فنية ومهنية .
 .،التطبيق .:
 -0عرفهُ ( زاير  ) 9009 ،على أنهُ .:

(( م ــدة د ارس ــية عملي ــة يم ــار فيه ــا طلب ــة المرحل ــة الرابع ــة ف ــي كلي ــات التربي ــة مهن ــة
التــدري

ممارســة عمليــة فــي المــدار  ،وتكــو عــادة فــي النصــف الثــاني م ـ الس ـنة

الدراسية الرابعة ))

( زاير 9009 ،

ص) 84

 -9كما عرفهُ ( عبد ا  ) 9000 ،بأنهُ .:

(( الجانب العملـي للمقـررات التربويـة والن سـية والتقنيـة  ،وفيهـا يعمـ الطالـب ـ المعلـم
بمعايشة اذجواء التربوية الحقيقة فـي الصـف المدرسـي لمـدة تمتـد طيلـة فصـ د ارسـي
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تحت إشراف وتوجيه المختصي فـي كليـة التربيـة قبـ أ يصـبح الطالـب معلمـا )) (
عبد ا  ، 9000 ،ص) 080
أمــا التعريــف اإج ارئــي  .:هــو الجانــب العملــي أو التطبيقــي م ـ ب ـرام إعــداد مدرســي
اللغ ــة الكردي ــة ومدرس ــاتها ف ــي كلي ــة التربي ــة  ،تح ــت إشـ ـراف الكلي ــة وبالتع ــاو م ــع
المد ار

المعنية .

الفصل الثـــــاني
( الداراسات السابقة )
 -1دراسة ( داون ـ  Dauneـ ) 1551
هدفت هذ الدراسة الى التعرف على أثر مدة تطبيـق طلبـة كليـات إعـداد المعلمـي
ال ــذي سيص ــبحو معلم ــي  ،عل ــى أتجاه ــاتهم نح ــو الت ــدري
النتائ وتحليلها  ،توص الباحث الى أ

 .ومـ ـ خ ــال ع ــري

أتجاهـات طلبـة كليـات المعلمـي تتطـور أو
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تتحس ـ نحــو التــدري

خــال مــدة التطبيــق  .فوا الطالبــات يمــتلك إتجاهــا أعلــى م ـ

الطالب نحو التدري

 679 ( .ـ ) Daune ، 1956 ، p:673

 -2دراسة ( المشهداني ومولى ) 1555 ،
هدفت هذ الدراسة الى التعرف على أثر مدة التطبيق التي تواجه الطلبة المطبقي
أثنـاء مــدة التطبيــق.وأختــار الباحثـا طلبــة الصــف ال اربــع ـ كليــة المعلمــي

ـ الجامعــة

المستنص ـرية مجتمعــا لبحثهمــا والــذ بلــع عــددهم ( )02طالبــا .وبعــد عــري النتــائ
وت سيرها  ،ههر أ أهم المشكالت هي تدني المستوى العلمي لمعهم التالميذ  ،قلة
وج ــود درو

التطبي ــق ال ــرد قبـ ـ الب ــدء ب ــالتطبيق  ،وا ــعف ق ــدرة بع ــي الطلب ــة

المطبقي في التخطيط للتدري ،
فاــال ع ـ اــعف الحصــيلة التربويــة لــبعي تالميــذ المدرســة (.المشــهداني ومــولى
 ،0222،ص  90ـ )88

 -3دراسة ( الثبيتي ) 2002 ،
هــدفت الد ارســة الــى تحديــد درجــة مس ـاهمة ك ـ عام ـ م ـ عوام ـ نمــو مهــارات
طالــب التربيــة العمليــة التدريســية التــي شــملتها الد ارســة وعــددها (  ) 87عــامال  ،فــي
نمــو مهــارات طالــب التربيــة العمليــة فــي حق ـ اذجتماعيــات .وتكونــت العينــة م ـ (
 ) 008طالب ــا مـ ـ المتخصص ــي ف ــي حقـ ـ اذجتماعي ــات والمطبق ــي خ ــال ال صـ ـ
الدراسي اذو لعام (  ) 0800الهجر  ،والمشرفي عليهم والمدرسي المتعاوني في
تدريبهم ومدير المـدار التـي تـم فيهـا تطبيـق التربيـة العمليـة  .ومـ أهـم نتـائ التـي
توصـلت اليهــا الد ارســة  ،أ (  ) 88عـامال مـ العوامـ التـي شــملتها الد ارســة تســهم
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بدرجــة عاليــة فــي نمــو مهــارات طالــب التربيــة العمليــة ،منهــا إتاحــة ال رصــة للطالــب
لكي يختار المدرسة التي يطبـق فيهـا  ،وقلـة خبـرة المـدر المتعـاو فـي التـدريب ( .
الثبيتي  ، 9009 ،ص  808ـ ) 802
 -4دراسة ( زاير ) 2002 ،
هدفت الدراسة الى التعرف على المشـكالت التـي تواجـه الطلبـة المطبقـي فـي قسـم
اللغه العربية أثناء تطبيقهم في المـدار وأتجاهـاتهم نحـو مهنـة التـدري

قبـ التطبيـق

وبعــد .وأختــار الباحــث طلبــة الصــف ال اربــع الــذي طبقــوا فــي المــدار الواقعــة اــم
حدود أمانة بغداد بواقـع (  ) 80طالبـا و(  ) 80طالبـة  .وبعـد تحليـ النتـائ  ،ههـر
أ أه ــم المش ــكالت ه ــي ،قل ــة تع ــاو اإدارة م ــع المطب ــق  ،وقص ــر م ــدة التطبي ــق ،
وص ــعوبة المواص ــالت  ،وقل ــة اللق ــاءات ب ــي المطب ــق والمدرس ــي  ،وش ــعور المطب ــق
باــعف تأهيلــه التربــو  .ومــا يتعلــق باالتجاهــات  ،ههــر أ اتجاهــات الطلبــة قب ـ
التطبي ــق وبع ــد ل ــم تتغي ــر ول ــم تكـ ـ ذو ف ــروق أحص ــائية  .وأ اذتج ــا نح ــو مهن ــة
التدري

لدى الطالبات أعلى مما هو لدى الطالب  ( .زاير  ، 9009 ،ص) 8

 -5دراسة ( عبداهلل ) 2001 ،
هدفت الدراسة الى التعرف على المشكالت التي تواجه الطلبـة المطبقـي فـي قسـم
العلوم العامة أثناء تطبيقهم في المدار وأتجاهـاتهم نحـو مهنـة التـدري

قبـ التطبيـق

وبعد  ،وأختارت الباحثة طلبة الصف الرابع الذي طبقـوا فـي المـدار الواقعـة اـم
حدود مدينة بعقوبة بواقع طالب واحد و(  ) 00طالبة  ،وبعد تحلي النتـائ  ،ههـر
أ أهم المشكالت هي  ،عدم توفر الوسائ التعليمية  ،وكثرة عدد الطلبة فـي الصـف
 ،وقلـة تعــاو اإدارة مـع المطبــق وتـدني المســتوى العلمـي لمعهــم الطلبـة  ،وههــر أ

752

مجلة ديالى 2010 /

العدد السادس و االربعون

اتجاهــات الطلبــة بعــد التطبيــق أفا ـ م ـ أتجاهــاتهم قبلهــا  ( .عبــد ا

9000 ،

ص) 8
الفصل الثالث
( إجراءات البحث )
أو َال  :مجتمع البحث وعينته .:
يتكو مجتمع البحث الحالي م طلبة الصف الرابع في قسـم اللغـه الكرديـة  /كليـة
التربيـة ـ ـ كـالر  ،وللسـنة الد ارسـية (  9002ـ  ) 9000والبـالع عـددهم (  ) 48طالبـا
وطالبة  ،وبواقع (  ) 98طالبا و(  ) 82طالبـة علمـا إنهـم يمثلـو أياـا عينـة البحـث
الحالي .

ثانياَ  :أداة البحث .:
بما أ البحث الحالي يعتمد على جمع المعلومات وتصني ها وتحليلها  ،لذل
أستخدم الباحث ( اذستبانة )
وســيلة لتحقيــق هــدف البحــث .لــذا شــر فــي أعــدادها م ـ خــال توجي ـه أســتبانة لعينــة
أستطالعية تحتو سلاال
م توحا إلى (  ) 08طالبا وطالبة م طلبة قسم اللغه الكردية فـي كليـة التربيـة ـ كـالر
للسنة الدراسيه ( 9002
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ـ  ) 9000مـ الــذي أنهــوا مــدة التطبيــق  ،وبعــد عــودتهم مـ عمليــة التطبيــق بصــورة
مباشرة  .والسلا هو .:
( ما هي أهم المشاك التدريسية التي واجهت أثناء مـدة التطبيق ؟ )
وفي اوء إجابات المطبقي ع السلا الم توح  ،فاال ع مراجعة الباحـث لـبعي
المصادر والدراسات السابقة  ،أُعدت اذستبانة ( أداة للبحث ) وقد شملت على ( 98
) فقرة  ،تمث أهم المشاك التدريسية التي تواجه ُمطبقي قسم اللغه الكردية ومطبقاتها
أثناء مـدة التطبيق .
ثالثاً  :صدق األداة .:
ُيقصــد بصــدق اذداة ،مــدى الك اي ـة التــي تتصــف بهــا اذداة فــي قيــا

مــا واــعت

لقياسه(.جابر ، 0278 ،ص) 97

لــذل عــري الباحــث اذســتبانة ( اذداة )علــى مجموعــة م ـ الخب ـراء والمختصــي فــي
مجا طرائق التدري

لمعرفة صـدقها ومـدى أنسـجامها مـع هـدف البحـث ( .ملحـق 0

) وبعــد اذخــذ بــآرائهم ومقترحــاتهم  ،تــم تعــدي عــدد م ـ فق ـرات اذســتبانة ورفــي ()0
واحدة فقط منها  ،وبذل أصـبحت اذسـتبانة تتاـم ( )98فقـرة فقـط (ملحـق )9علمـا
أ اذداة حصلت على نسبة أت اق ( )%48وهي نسبة تجعلهُ محققا لهذا المح .
رابعاً :ثبات األداة .:
بعــد أعــداد اذداة بصــيغتها النهائيــة  ،ثــم التحقــق م ـ صــدقها ،فــال ُبـ َّـد التأكــد م ـ

ثباتهــا  .فــاذداة الثابتــة هــي التــي تعطــي نتــائ ثابتــة بدرج ـة تك ــي ذ تعطــي للقيــا

المكانة العددية ن سها للشيء أو الشخص أو الهاهرة المقاسة  ( .أبو عالم0242 ،
 ،ص ) 089ولتحقيــق هــذا الغــري  ،أعتمــد الباحــث فــي ثبــات اذداة طريقــة التجزئــة
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النص ية  ،وذل بعز ال قرات ال ردية الترتيب ع ال قرات الزوجية الترتيب  ،وحساب
معامـ اذرتبــاط بينهمــا عـ طريــق معادلــة بيرســو  ،وقــد حصــلت علــى نســبة أرتبــاط
( .)%40ثم تم تصحيحها بأستدام معادلة ( سبيرما ـ براو ) وحصلت على نسبة (
 ) % 20وقــد أكــد( الغريــب ) بأنهــا معام ـ أرتبــاط جيــدة ( .الغريــب  ،0209 ،ص
) 800
خامساً  :تطبيق األداة .:
بعد التحقق م

ثبات اذداة  ،تم تطبيقها على أفراد عينـة البحـث الحـالي مـ طلبـة

الصف الرابع فـي قسـم اللغـه الكرديـة بعـد االنتهـاء مـ عمليـة التطبيـق مباشـرة ،والـذ
صادف اذسبو الثاني م شهر نيسا للعام الدراسي (  ) 9000 - 9002وفي يوم
ـاعة واحـ ٍ
واحــد وسـ ٍ
ـدة اياــا  .علم ــا أ

( )8ثالثــة درجــات أُعطيــت لوجابــة (مواف ــق

بشدة ) و ( )9درجات لوجابة ( موافق )  ()0( ،درجة واحدة لوجابة (ال أوافق ).
سادساً  :الوسائل األحصائية .:
أستخدم الباحث الوسائ اذحصائية التالية .:
 .0الوز المئو ( النسبي ) .
ـ الوسط المرجح = ت + 8 × 0ت+ 9× 9ت / 0 × 8م ت ( عد ، 0240،
ص) 040
ـ الوز المئو

= الوسط المرجح  /الدرجة القصوى ×  (000المالكي،0242،

ص) 004
 .9معادلة أرتباط بيرسو .:
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الفصل الرابـــع
(عرض النتائــج وتفســيرهـا )
أوال :عرض النتائج :
يتام هذا ال ص التحليـ االحصـائي لوسـتبانات التـي تـم تطبيقهـا علـى عينـة
البح ــث والب ــالع ع ــددها ( )48اس ــتبانة  .ولتحقي ــق ه ــدف البح ــث ال ــذ يرم ــي ال ــى (
التعــرف علــى المشــكالت التدريســية التــي تواجــه طلبــة الصــف ال اربــع فــي قســم اللغــة
الكرديــة اثنــاء التطبيــق )  ،تــم اســتخرا ،الوســط المــرجح والنســبة المئويــة لكـ فقـرة مـ
فقرات االستبانة  .وقد تمخي عنه الجدو التالي :
جدول ( ) 1
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المشكالت التدريسية التي تواجه طلبة الصف الرابع في قسم اللغة الكردية
ت

المستو

الفقرات

ى

الوسط

النسبة

المرجح

المئوية

04

0

قصر المدة المحددة للدر

9،88

77،0

09

9

أفتقار المدرسة للوسائ التعليمية اللالزمة

9،90

78،8

7

8

كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد

9،90

78،8

08

8

صعوبة أستعما الوسائ التعليمية المتوفرة

9،07

79،8

98

8

اعف مستوى الطلبة في الصف

9،07

02

9

0

أختالف أسلوب تدري

9،08

04،8

98

7

تباي وجهات نهر المشرف الجامعي مع

0840

09

08

4

تكليف الطالب المطبق بأعما ونشاطات

0،77

82

90

2

صعوبة تقويم مستويات الطلبة بشك صحيح

0،78

84،8

2

00

صعوبة اذنسجام مع الجو الدراسي

0،07

88،0

02

00

صعوبة أعداد خطة الدر اليومية

0،07

88،0

00

09

التدري

مهنة صعبة ال تتناسب مع القدرات

0،08

88

8

09

تكليف الطالب المطبق بتدري

مواد تدريسية

0،08

88

07

08

صعوبة التعام واذنسجام مع الطلبة في

0،00

88،8

في المدرسة

أسلوب مدر المادة

الطالب المطبق ع

مدير المدرسة في تقويم أداء الطالب المطبق
ليست م مسلولياته

الشخصية للطالب المطبق
ليست م اختصاصه
المواقف التعليمية
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08

عدم تعاو ادارة المدرسة مع الطالب المطبق

0،84

89،0

90

08

أجبار الطالب المطبق على تقليد اسلوب

0،87

89،8

00

00

صعوبة تدري

0،88

80،0

08

00

اعف إعداد الطالب المطبق لمهنة التدريـ

0،88

80،0

0

07

الشعور بالخج اثناء عملية التدري

0،8

80

00

04

كثرة الحصص التدريسية اليومية

0،84

80

99

02

اعف تجاوب الطلبة مع الطالب المطبق

0،80

88،8

8

90

عدم قدرة الطالب المطبق على ابط الصف

0،08

84،8

0

90

صعوبة مراعاة ال روق ال ردية بي الطلبة

0،08

84

4

99

الشعور بالمل أثناء مدة التطبيق

0،04

80

تدري

مدر المادة

التطبيق

المنه المحدد في مدة

اثناء التدري

ثانيا :تفسير النتائج -:
* الفقرة االولى  ( :قصر المدة المحددة للدرس )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح ( )9،88وبنسـبة مئويـة (  )77،00وبـذل
نالت المرتبة اذولى .
م الطبيعي ا قلة عـدد المـدار وزيـادة عـدد الطلبـة ُيجبـ ار مـديريات التربيـة علـى

تقلــيص مــدة الــدوام وتقس ــيمها الــى وجبــات عــدة  ،اس ــهاما منهــا ذســتعابة اكبــر ع ــدد
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ممك ـ م ـ الطلبــة  .وبــال ش ـ ا قصــر مــدة الــدوام يــلد الــى قصــر وتقلــيص وقــت
ال ـدر  ،وهــذا اليعــي المــدر وخاصــة (الطالــب المطبــق) علــى تحقيــق اهدافــه م ـ
الدر وشرح المادة بصورة دقيقة .
* الفقرة الثانية  ( :افتقار المدرسة للوسائل التعليمية الالزمة )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح ( )9،90وبنسـبة مئويـة ( )78،8وبـذل نالـت
المرتبـة الثانيــة  .تعــد افتقـار المــدار فــي قاـاء كــالر للوســائ التعليميـة مشــكلة بحــد
ذاتها تواجه الطالـب المطبـق .ذنـه أدر خـال سـنوات االعـداد فـي الكليـة اهميـة هـذ
الوسائ ودورها في ايصا المادة للطالب .وبـذل نـ ار يرغـب فـي اسـتخدامها مسـتثم ار
خالله ــا طاقات ــه و مها ارت ــه .ولكن ــه ق ــد يص ــطدم ب ــالواقع عن ــدما يج ــد ع ــدم توفره ــا ف ــي
المدار ! مما تولد لديه مشكلة في عملية التدري

.

* الفقرة الثالثة  ( :كثرة عدد الطلبة في الصف الواحد )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح ( )9،90وبنسبة مئوية ( )78،8وبذل نالت
المرتبة الثالثة .بال ش ا زيادة عدد الطلبة في المدرسة يلثر سـلبا علـى عـددهم فـي
الصـف الواحــد  .ممـا يشــك عامـ اربــا للطالــب المطبـق كونــه ال يملـ خبـرة عمليــة
تلهله ذدارة الصف ومواجهة اعداد كبيرة م الطلبة قد يبلـع اعـدادهم مـ ()80-80
طالبا في الصف الواحد .وربما يلثر ذل سلبا على تدريسه وحتى تقويمه للطلبة أثناء
التطبيق .
* الفقرة الرابعة ( صعوبة استعمال الوسائل التعليمية المتوفرة في المدرسة )
حصـلت هــذ ال قـرة علــى وســط مــرجح ( ) 9،07وبنســبة مئويــة (  ) 79،8وبــذل
نالــت المرتب ــة الرابعــة  .وه ــي م ـ المش ــاك التدريســية الت ــي تواجــه الطال ــب المطب ــق.
فأحيانا نرى هذ الوسائ متوفرة في المدار إال أ الطالب المطبق يجهـ أسـتعمالها
725

مجلة ديالى 2010 /

العدد السادس و االربعون

! وهــذا يعــزو ذســباب عــدة منهــا عــدم أمتالكــه معلومــات وافيــة حــو اســتعماالتها أو
ربمــا تكــو الوســيلة حديثــة وتحتــا ،إلــى تــدريب أو مهــارة معينــة  ،أو  ......ال ـ م ـ
اذسباب .
* الفقرة الخامسة  ( .:ضعف مستوى الطلبة في الصف )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح (  ) 9،07وبنسبة مئويـة (  ) 02وبـذل نالـت
المرتبة الخامسة .
ال شـ فيــه ا هنــا أســباب كثيـرة وراء اــعف مســتوى الطلبــة منهــا اهمــا الجانــب
العقلــي للطالــب أو قلــة وقــت الــدر أو عــدم اســتعما وســائ تعليميــة معينــة ،وغيرهــا
م اذسباب التي تُالزم الطالب المطبق أثناء التطبيق

ونجد ُ ال يستطيع أ يجد حلوال لتل المشكالت بسبب قلة مـدة التطبيق  ،فاال عـدم
أمتالكه خبرة واسعة في مجا التدري

.

* الفقرة السادسة  ( .:أختالف أسلوب تدريس الطالب المطبق عن أسلوب تدريس
مدرس المادة )
حصــلت هــذ ال ق ـرة علــى وســط مــرجح (  ) 9،08وبنســبة مئويــة (  ) 04،8وبــذل
نالت المرتبة السادسة .
المتبع م مدر المادة مع طلبته لعدم تقب ال كرة
ربما م الصعوبه تغير اذسلوب ُ
احيانا مـ الجانبـا  .لـذل يواجـه الطالـب المطبـق مشـكلة فـي أسـتخدام أسـلوب جديـد
لتدري

المادة .فربما يواجه حالة عدم راا مـ المـدر أو الطلبـة .ذنهـم لـم يتعـودوا

على هذا اذسلوب سابقا .
* الفقرة السابعة  ( .:تباين وجهات نظر المشرف الجامعي مع مدير المدرسة في
تقويم أداء الطلبة )
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حص ــلت ه ــذ ال قـ ـرة عل ــى وس ــط م ــرجح (  ) 0،40وبنس ــبة مئوي ــة (  ) 09وب ــذل
نالــت المرتبــة الســابعة  .يقــع الطالــب المطبــق احيانــا فــي حي ـرة مـ أراــاء الجــانبي .
بأسـلوب

فالمشرف الجامعي يوجهـهُ ُ الـى طريقـة معينـه فـي أعـداد الخطـة او التـدري
معــي  ،ربمــا يجــد مــدير المدرســة جهــد مكلــف وأاــافي لــهُ  .أو قــد ال ينســجم مــع
النهــام المدرســي أواحيانــا اخــرى يرشــد مــدير المدرســة الطالــب المطبــق الــى أختصــار
الخطــة الد ارســية  .وربمــا قــد يرغــب المشــرف الجــامعي الــى صــياغته بشــك ت صــيلي
وهنا يقع الطالب المطبق في مشكلة ترااي الطرفا .
* الفقرة الثامنة  ( .:تكليف الطالب المطبق بأعمال ونشاطات ليست من
مسؤولياته )
حص ــلت ه ــذ ال قـ ـرة عل ــى وس ــط مـ ـرجح (  ) 0،77وبنس ــبة مئوي ــة (  ) 82وب ــذل
نالــت المرتب ــة الثامنــة إ تواج ــد الطالــب المطب ــق خــال الي ــوم الد ارســي ف ــي المدرس ــة
خاصة بعد اتمام حصصه اليومية  ،قد ُيكلف في أوقات فراغه بسد شـواغر الـدرو
أو مزاولـ ــة بعـ ــي اذمـ ــور اذداريـ ــة التـ ــي تكـ ــو بعيـ ــدة ع ـ ـ واجبـ ــه ال ـ ـرئي

بالتدري

المتمث ـ ـ

 .مما يشك عبئا واغطا إاافيا عليه.

* الفقرة التاسعة  ( .:صعوبة تقويم مستويات الطلبة بشكل صحيح )
حصــلت هــذ ال ق ـرة علــى وســط مــرجح (  ) 0،78وبنســبة مئويــة ( ) 84،8وبــذل
نال ــت المرتب ــة التاس ــعة .إ التق ــويم عملي ــة ته ــدف ال ــى أص ــدار قـ ـ اررات مناس ــبة عل ــى
الطالــب م ـ الناحيــة العلميــة أو العمليــة  .ولعــدم خب ـرة الطالــب المطبــق فــي صــياغة
االسئلة اذمتحانية بشك مناسب  ،نجد ُ أحيانا يلجأ الى االعتمـاد علـى مـدر المـادة

ف ــي ص ــياغتها أو ص ــياغة أس ــئلة تقليدي ــة ال تق ــي

مس ــتويات الطلب ــة بش ــك ص ــحيح.

وبذل يجد صعوبة في تقويم مستويات الطلبة بصورة مناسبة .
* الفقرة العاشرة  ( .:صعوبة األنسجام مع الجو الدراسي )
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حصــلت هــذ ال ق ـرة علــى وســط مــرجح ( ) 0،07وبنســبة مئويــة (  ) 88،0وبــذل
نالت المرتبة العاشرة .كما هو
معل ــوم أ الطال ــب المطب ــق خ ــال س ــنوات الكلي ــة ق ــد أنس ــجم م ــع بيئ ــة تعليمي ــة وم ــع
أشخاص ذو أعمار متساوية  .ولك في مدة التطبيق سياـطر الـى تغييـر تلـ البيئـة
واذنسـجام اذجبـار مـع بيئـة تعليميــة تختلـف عـ بيئتـه التعلميــة وربمـا قـد يحـو ذلـ
دو إبداع ــه ف ــي عملي ــة الت ــدري

بس ــبب ص ــعوبة انس ــجامه م ــع الج ــو الد ارس ــي ف ــي

المدرسة .
* الفقرة الحادية عشرة  ( .:صعوبة أعداد خطة الدرس اليومية )
حصــلت هــذ ال ق ـرة علــى وســط مــرجح (  ) 0،07وبنســبة مئويــة (  ) 88،0وبــذل
نالت المرتبة الحادية عشرة .تعد صياغة خطة الدر اليوميـة إحـدى متطلبـات عمليـة
التدري

 .ولك صياغتها قـد تشـك احيانـا مشـكلة لـدى الطالـب المطبـق  ،نهـ ار لدقـة

ت اصــيلها أو عــدم معرفــة صــياغتها بالشــك الصــحيح  ،وربمــا التكاس ـ فــي صــياغتها
أحيانا أخرى .
* الفقرة الثانية عشرة  ( .:التدريس مهنة صعبة ال تتناسب مع القدرات الشخصية
للطالب المطبق )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح (  )0،08وبنسبة مئويـة (  )88وبـذل نالـت
المرتبة الثانية عشرة .التدري

مهنة أنسانية تحتا ،الـى قـدرات عقليـة وفكريـة وجسـمية

محددة  .لذل قد يتولد لدى الطالب المطبق أثناء مدة التطبيـق انطباعـات خياليـة مـ
ع ــدم امكانيت ــه مـ ـ أنج ــاز ه ــذا اذداء بالص ــورة المناس ــبة وربم ــا أي ــة مش ــكلة تدريس ــية
تواجههُ أثناء التطبيق ستلثر سلبا على ميوله وأتجاهاته المهنية .

* الفقرة الثالثة عشرة  ( .:تكليف الطالب المطبق بتدريس مواداً تدريسية ليست
من اختصاصه )
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حصـلت هــذ ال قـرة علــى وســط مـرجح (  )0،08وبنســبة مئويــة ( )88وبــذل نالــت
المرتبة الثالثة عشرة .إ كثرة عدد الطلبة المطبقي مقارنة بأعداد المـدار فـي مركـز
قاــاء كــالر ُيجبــر مــدير المدرســة أحيانــا الــى تكليــف الطالــب المطبــق بتــدري

م ـوادا

دراسية ليست مـ أختصاصـه  .فمـثال ُيـدر مـادة التربيـة اإسـالمية أو االجتماعيـات

أحيانـا بـدال مـ اللغـة الكرديـة وهـذ مشـكله بحـد ذاتهـا  .فمـ المحتمـ أ ي قـد ذلـ
الرغبة واذبدا في التدري

ب ُيحتم أ ي قد الرغبة في اختصاصه اياا .

* الفقرة الرابعة عشرة  ( .:صعوبة التعامل واألنسجام مع الطلبة في المواقف
التعليمية )
حصلت هذة ال قرة على وسط مرجح (  )0800وبنسبة مئوية ( )88،8وبذل نالـت
المرتبة الرابعة عشرة .يواجه الطالب المطبق خـال فتـرة التطبيـق مواقـف تعليميـة عـدة
 ،م ــثال كي ي ــة التعامـ ـ م ــع الطلب ــة أو اـ ـبط النه ــام الصـ ـ ي أو أس ــتخدام الوس ــائ
التعلمية و .....ال كلها مواقف تعليمية تواجههُ وعليه معالجتها والتعامـ معهـا بشـك

مقبو  .ونه ار لعـدم أمتالكـه الخبـرة الكافيـة فـي التـدري

 .نجـد بعـي اذحيـا يقـع

فــي موقــف تعليمــي محــر ،يصــعب عليــه معالجتهــا بصــورة مباش ـرة  .خاصــة إ كــا
الطالب المطبق ال يتمتع بشخصيه متوازنة وملثرة .
* الفقرة الخامسة عشرة  ( .:عدم تعاون إدارة المدرسة مع الطالب المطبق )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح (  )0،84وبنسـبة مئويـة ( )89،0وبـذل نالـت
المرتبة الخامسة عشرة.
إ بع ــي إدارات الم ــدار والمدرس ــي ينه ــرو للطال ــب المطب ــق أحيان ــا بأن ــه ل ــي
بالك ــاءة المطلوب ـة فــي التــدري
تكلي ه بتدري

 .وأحيانــا أُخــرى تتجنــب بعــي إدارات المــدار م ـ

موادا دراسية معينة خشية م انخ ـاي المسـتوى التحصـيلي للطلبـة .
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وهـذا اذجـراء يــلد الـى فقــدا الطالــب المطبـق الثقــة بإمكاناتــه التدريسـية وربمــا يـلثر
اياا على أتجاهاته وميوله المهنية .
* الفقرة السادسة عشرة  (.:أجبار الطالب المطبق على تقليد اسلوب تدريس
مدرس المادة )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح (  )0،87وبنسبة مئوية (  )89،8وبذل نالت
المرتبة السادسة عشرة .بال ش عندما يأتي الطالب المطبق سيدر بأسلوب مختلف
ع أسلوب مدر المادة  .وهذا ربما ما ال يحبذ مدر المـادة أوالطلبـة وحتـى مـدير
المدرســة فــي بعــي اذحيــا  .وبالتــالي ُيطلــب م ـ الطالــب المطبــق أ يقلــد أســلوب

تدري

مدر المادة وبذل يتم الغاء شخصيته وتحجيم قدراته وامكانياته .

* الفقرة السابعة عشرة  (.:صعوبة تدريس المنهج المحدد في مـدة التطبيق )
حصـلت هــذ ال قـرة علــى وســط مــرجح (  )0،88وبنســبة مئويــة (  ) 80،0وبــذل
نالت المرتبـة السـابعة عشـرة .إ كثافـة المـنه الد ارسـي والهـروف التـي تحـيط بـبعي
المدار م قلة وقت الدر أو أخذ المدرسي والمدرسات أجازات ل ترة طويلة بسبب
هروف خاصة و ...ال

يلد الى تراكم المادة الد ارسـية احيانـا .لـذل تحـاو بعـي

إدارات المدار أ تستغ فترة وجـود الطالـب المطبـق فـي تـدري

المـنه خـال مـدة

التطبيق  .وذل بال ش يولد لديه اغط جسديا وفكريا .
* الفقرة الثامنة عشرة  (.:ضعف أعداد الطالب المطبق لمهنة التدريس )
حصـلت هــذ ال قـرة علــى وســط مــرجح (  )0،88وبنســبة مئويــة (  ) 80،0وبــذل
نال ــت المرتب ــة الثامن ــة عش ــرة .ال ري ــب في ــه إ خبـ ـرات ومعلوم ــات ومه ــارات الطال ــب
المطبق التدريسية يكتسبها جميعها خال فترة اذعداد الجامعي فوا حص اـعف أو
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قصــور فــي هــذا اذعــداد ،فأنــه ســيلثر بصــورة مباش ـرة علــى أدائــه المهنــي أثنــاء مــدة
التطبيق .
* الفقرة التاسعة عشرة  (.:الشعور بالخجل أثناء عملية التدريس )
حصـلت هـذ ال قـرة علـى وسـط مـرجح (  )0،8وبنسـبة مئويـة (  ) 80وبـذل نالــت
المرتبة التاسـعة عشـرة .إ شـعور بالخجـ لـدى أغلـب الطلبـة المطبقـي  ،تعـد مشـكلة
لديــه خاصــة فــي اذســبو اذو م ـ التطبيــق وهــذا اذمــر ربمــا يكــو طبيعيــا  :ذنــه
لـ ــوو م ـ ـرة يقـ ــف أمـ ــام مجموعـ ــة م ـ ـ الطلبـ ــة ينتهـ ــرو منـ ــه الكثيـ ــر م ـ ـ المعـ ــارف
والمعلومــات لــذل قــد ينتابــه الخج ـ كونــه ال يمتل ـ الخب ـرة الالزمــة فــي التعام ـ م ــع
المواقف التعليمية .

* الفقرة العشرون  (.:كثرة الحصص التدريسية اليومية )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح (  )0،84وبنسبة مئويـة (  ) 80وبـذل نالـت
المرتب ــة العش ــرو  .إ كثـ ـرة ع ــدد الحص ــص التدريس ــية المخصص ــة للطال ــب المطب ــق
فاــال عـ تكلي ــه فــي بعــي اذحيــا بواجبــات إاــافية مث ـ ســد شـواغر الــدرو
تدري

أو

مواد دراسية أُخرى أو ......ال كلها تشك عبئا علـى الطالـب المطبـق وتـلثر

سلبا على أداء العملي في التدري

.

* الفقــرة الحاديــة والعشــرون  (.:ضــعف تجــاوب الطلبــة مــع الطالــب المطبــق فــي
أثناء التدريس )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح ( )0،80وبنسبة مئوية ( )88،8وبذل نالت
المرتبــة الحاديــة والعشــرو  .نه ـ ار لمحدوديــة مــدة التطبيــق وتحديــد صــالحية الطالــب
المطبــق مـ قب ـ إدارات بعــي المــدار م ـ ناحيــة ،ومعرفــة الطلبــة بــذل مـ ناحيــة
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أُخ ــرى ُ ،يقل ـ ـ م ـ ـ تج ــاوب الطلبـ ــة وأنسـ ــجامهم مـ ــع الطال ــب المطبـ ــق  .وربمـ ــا عـ ــدم

االكتراث بدرسه وتقويمه وحتى عدم االنصيا ذوامر في بعي اذحيا .

* الفقرة الثانية والعشرون  (.:عدم قدرة الطالب المطبق على ضبط الصف )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح ( )0،08وبنسبة مئوية ( )84،8وبذل نالت
المرتبة الثانية والعشرو .
تُعد مسألة ابط الصف بمثابة سلاال ذو إيجابـة مجهولـة لـدى الكثيـر مـ الطلبـة قبـ

شــروعهم ب ــالتطبيق  .ويع ــزو ذلـ ـ إلــى أس ــباب ع ــدة  ،منه ــا عــدم ال ــتمك مـ ـ الم ــادة

الد ارســية  ،أو كثـرة عــدد الطلبــة فــي الصــف الواحــد أو ربمــا اــعف شخصــية الطالــب
المطب ــق  ،أوغيره ــا مـ ـ اذس ــباب الت ــي ت ــلد ال ــى فق ــدا الطال ــب المطب ــق التـ ـواز
المطلوب داخ الصف الدراسي.
* الفقرة الثالثة والعشرون  (.:صعوبة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة )
حصلت هذ ال قرة علـى وسـط مـرجح (  )0،08وبنسـبة مئويـة (  )84وبـذل نالـت
المرتبة الثالثة والعشرو .إ مراعاة ال روق ال رديـة مـ المبـادو المهمـة فـي التـدري
 .ولك لمحدودية مدة التطبيق وقلة وقت الدر وكثرة عدد الطلبة في الصـف الواحـد
 ،كلهــا عوام ـ تــلد الــى صــعوبة التعــرف علــى مســتويات الطلبــة الد ارســية الحقيقيــة
حتى التميز بينهم في بعي اذحيا .
* الفقرة الرابعة والعشرون  (.:الشعور بالملل أثناء مدة التطبيق )
حصلت هذ ال قرة على وسط مرجح (  )0،04وبنسـبة مئويـة ( )80وبـذل نالـت هـذ
ال قـرة علــى المرتبــة الرابعــة والعشــري  .إ الطالــب المطبــق الــذ أمســى طالبــا جامعيــا
وأاــحى فــي مــدة التطبيــق مدرســا ي ـزاو مهنــة التــدري

وين ــذ اذوامــر
ويلتــزم بالــدوام ُ

اإدارية  ،لذل قد يتولد لديه نو م المل أثناء التطبيق  ،نه ار الختالف البيئتي .
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ـ التوصيات .:
 -0ا ــرورة العمـ ـ عل ــى تمدي ــد وق ــت ال ــدرو

ف ــي م ــدار قا ــاء (ك ــالر) إتاح ــة

ال رصة الكاملة للطالب
المطبق أو المدر لتحقيق أهدافه التدريسية .
 -9التأكيد على و ازرة التربية بارورة تزويد مدار قااء (كالر) بالوسائ التعليمية
الالزمة .ذهميتها
في تطوير العملية التعليمية .
 -8العم ـ علــى فــتح ص ـ وف د ارســية أاــافية فــي مــدار قاــاء (كــالر) الســتيعاب
اذعداد المتزايدة م الطلبة .
 -8ارورة توعية الطالب المطبق فواشعار بالوسائ التعليميـة الموجـودة فـي المـدار
وتقديم جميع
التسهيالت الممكنة ُبغية أستعمالها أثناء التدري .
ـ المقترحات .:
 -0إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية للتعرف على المشكالت التدريسية التي تواجه
طلبة قسم اللغة
الكردية في كليات التربية اذخرى في أقليم كوردستا .
 -9إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية للتعرف على المشكالت التدريسية التي تواجه
الطلبة المطبقي في
اذقسام اذخرى م كلية التربية ـ كالر .
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 -8إج ـ ـراء د ارسـ ــة مماثلـ ــة للد ارسـ ــة الحاليـ ــة للتعـ ــرف علـ ــى المشـ ــكالت التـ ــي تواجـ ــه
المشرفي الجامعيي فوادارات
المدار في تقويم الطلبة المطبقي في كلية التربية ـ كالر .

المصـــــادر
المصادر العربية :
 .0ابـ ـ ـ ـ ـو ع ـ ـ ـ ــالم  ،رجـ ـ ـ ـ ــاء محم ـ ـ ـ ــود :مـ ـ ـ ـ ــدخ إل ـ ـ ـ ــى منـ ـ ـ ـ ــاه البح ـ ـ ـ ــث التربـ ـ ـ ـ ــو

،مكتبةفالح،ط،0الكويت.0242،

 .9احمـ ــد  ،محمـ ــد عبـ ــد القـ ــادر:طـ ــرق تعلـ ــيم اللغـ ــة العربيـ ــة ،ط،0مكتبـ ــة النهاـ ــة
المصرية ،القاهرة. 0272،

 .8البيــاتي  ،داود عبــد الســالم :مشــكالت تــدري

اللغــة الكرديــة لغيــر النــاطقي بهــا

ومقترحــات حلوله ـا فــي معاهــد اعــداد المعلمــي والمعلمــات م ـ وجهــة نهــر المدرســي

والطلبة (،رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة بغداد،كلية التربية-اب رشد. 0228،

 .8البيـ ــاتي  ،عبـ ــد الجبـ ــار توفيـ ــق وزكريـ ــا زكـ ــي اثناسـ ــيو  :اإحصـ ــاء الوص ـ ـ ي
واالستداللي في التربية وعلم الن

 ،بغداد ،الجامعة المستنصرية . 0277،
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 .8الثبيتي  ،ايف ا ب عواي :عوام نمـو المهـارات التدريسـية لطالـب التربيـة
العملية في حق االجتماعيات ،مجلة المل سعود  ،الرياي . 9009 ،

 .0جابر ،جابر عبد الحميد واحمد خير  :مناه البحـث فـي التربيـة وعلمـة الـن

 ،دار النهاة العربية  ،القاهرة . 0278 ،

اللغــة العربيــة  ،مطبعــة الهــدف ،

 .7الج ـومرد  ،محمــود  :الطــرق العلميــة لتــدري
الموص . 0209 ،

 .4حم ـ ـ ــدا  ،محم ـ ـ ــد زي ـ ـ ــاد  :التربي ـ ـ ــة العملي ـ ـ ــة الميداني ـ ـ ــة –م اهيمه ـ ـ ــا وغاياته ـ ـ ــا
وممارساتها -ملسسة الرسالة ،بيروت . 0240،

 .2حمدا  ،محمد زياد :طرق منهجية التدري

الحديث – انواعها واسـتخدامها فـي

التربية  ، -دار التربية الحديثة  ،عما . 0244 ،

 .00حمة خورشيد  ،فلاد  :اللغة واللهجات الكردية (د ارسـة جغرافيـة) ،بغـداد ،مطبعـة
دار الشلو الثقافية . 9008 ،

 .00الحيــالي  ،شــذى عــاد فرمــا  :بنــاء وحــدات لتعلــيم الكرديــة لغيــر النــاطقي بهــا
وقيــا

فاعليته ــا  ،جامع ــة بغ ــداد  ،كليـ ـة التربيــة -ابـ ـ رش ــد (اطروح ــة دكت ــوراة غي ــر

منشورة) . 9000،

 .09الحيلــة  ،محمــد محمــود :التصــميم التعليمــي  -نهريــة وممارســة  -دار المســيرة
للنشر  ،عما . 0222،

 .08الـ ــداهر  ،د.صـ ــالح  :دور المـ ــدر فـ ــي عمليـ ــة التطبيـ ــع الجتمـ ــاعي -مجلـ ــة
التربو  ،جامعة بغداد ،كلية التربية ،العدد . 0240، 8

 .08الــرحيم  ،احمــد حس ـ  :أصــو تــدري

مطبعة االداب  ،النجف االشرف . 0270 ،

اللغــة العربيــة والتربيــة الدينيــة  ،ط، 9

 .08ازيــر ،ســعد علــي  :المشــكالت التــي تواجــه مطبقــي قســم اللغــة العربيــة ومطبقاتــه
فـ ــي كليـ ــة التربيـ ــة – اب ـ ـ رشـ ــد واتجاهـ ــاتهم نحـ ــو مهنـ ــة التـ ــدري

العدد(. 9009، )08
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الد ارســات االجتماعيــة  ،ط ، 0دار الشــروق

 .00السـك ار  ،محمــد  :اســاليب تـدري
للنشر والتوزيع  ،عما . 9000 ،

 .07هــافر  ،محمــد أســماعي ويوســف الحمــاد  :التــدري
المري للنشر  ،الرياي . 0248 ،

فــي اللغــة العربيــة  ،دار

 .04عبد ا  ،سماء ابراهيم  :المشكالت التي تواخـه مطبقـي قسـم العلـوم العامـة فـي
جامعة ديالى  ⁄كلية التربيـة اذساسـية واتجاهـاتهم نحـو مهنـة التـدري

جامعة ديالى  ،العدد . 9000، 90

 ،مجلـة ال ـتح ،

 .02عبـ ــد ا  ،عبـ ــد الـ ــرحم صـ ــالح  :التربيـ ــة العمليـ ــة ومكانتهـ ــا فـ ــي ب ـ ـرام تربيـ ــة
المعلمي  ،داروائ للنشر  ،ط ، 0عما . 9008 ،

 .90عد

. 0240 ،

 ،عبد الرحم  :مبادو اذحصاء في التربيـة وعلـم الـن

 .90العمــر  ،بــدر عمــر  :المــتعلم فــي علــم الــن
. 0220

 .99الغري ـ ــب  ،رمزي ـ ــة  :التقـ ـ ــويم والقي ـ ــا
المصرية ،القاهرة . 0209 ،

 ،ط ، 9عمـا

التربــو  ،تايمزكويــت  ،الكويــت ،

ف ـ ــي المدرسـ ـ ــة الحديث ـ ــة  ،دار النهاـ ـ ــة

 .98المـالكي  ،جـواد كـاهم مهنـد  :بنـاء معيـار لوعـداد مدرسـي المرحلـة الثانويـة فــي
كليات التربية في الجامعات العراقيـة – رسـالة ماجسـتير غيرمنشـورة  ،جامعـة بغـداد ،

كلية التربية-اب رشد . 0242،

 .98المشــهداني  ،عبــا

نــاجي وحميــد مجيــد مــولى  :المشــكالت التــي تواجــه الطلبــة

المطبق ــي ف ــي اثن ــاء فتـ ـرة التطبيـ ـق  ،مجل ــة كلي ــة المعلم ــي ،الجامع ــة المستنصـ ـرية ،

العدد. 0222 ، 07

 .98نصر ا  ،عمرعبد الرحيم  :تـدني مسـتوى التحصـي واذنجازالمدرسـي -اسـبابه
وعالجـ ــه  ،دار وائ ـ ـ للنشـ ــر والتوزيـ ــع  ،عمـ ــا  . 9008 ،حنـ ــا  :سـ ــيكولوجية لغـ ــة
اذط ا  ،دار الشلو للثقافة العامة ،بغداد . 0220 ،
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 ،فتحي علي  ،وآخرو  :اساسيات تعلـيم اللغـة العربيـة والتربيـة الدينيـة ،

دار الثقافة للطباعة والنشر  ،القاهرة . 0240 ،
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29. Webster "New collecqiate Dictionary " G.Bell and sons
L.T.D Spring field .Mass , G and C.Mattiara Co, London ,
1951 .

المالحــــــق
ملحـــق ( ) 1

أسماء الخبراء والمحكمـين في مجال طرائق التدريس
ت
0

أسم الخبــير

مكـا العم ـ

االختصاص

أ.د .عـ ـ ـ ـ ــالء شاك ـ ـ ـ ـ ــر ط ارئـق تدريـ

كليـ ــة التربي ــة اذساس ــية -جامع ــة

 9أ.م.د .جـ ـ ـ ـ ـواد نعم ـ ـ ـ ـت ط ارئـق تدريـ

كليـ ــة التربي ــة اذساس ــية -جامع ــة

محمـود
حسـي
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 8أ.م.د .س ـ ـ ـوالف فائ ـ ـ ــق ط ارئـق تدريـ
محمـد

كليـ ــة التربي ــة اذساس ــية -جامع ــة
السليمانيـة

 8أ.م.د .عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ط ارئـق تدريـ

كليـ ــة التربي ــة اذساس ــية -جامع ــة

 8م.د .نه ــام عبدالجبـ ــار ط ارئـق تدريـ

كليـ ــة التربي ــة اذساس ــية -جامع ــة

طرائـق تدريـ

كليـ ـ ــة التربي ـ ــة  /ك ـ ــالر -جامع ـ ــة

 7م .سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراهيم ط ارئـق تدريـ

كليـ ـ ــة التربي ـ ــة  /ك ـ ــالر -جامع ـ ــة

عبدالرحم زنكنـه

حسـي

 0م.د .منااـ ـ ـ عب ـ ـ ــا
قاسـم

عبدا

السليمانيـة
السليمانيـة
السليمانيـة
السليمانيـة

ملحـــق ( ) 2
استبيانة حول المشكالت التدريسية التي تواجه الطلبة المطبقين

ال ـق ـرات

0
9

الشعور بالخج ـ أثناء عملية التدريـ ـ
أختالف أسلوب تدريـ

المطبق ع أسلوب تدري ـ

مدر المـادة
8

تكليف المطبـق بتدري

مواد تدريسيــة ليست م

أختصاصــه
8

عدم تعاو ادارة المدرسـ ــة مع الطالب المطبق
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صالح ـة

غيرصا
لحة

يحتا،
الـى

تعدي ـ
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8

عدم قــدرة الطالب المطبق على ابط الصف

0

صعوبـة مراعاة ال روق ال رديــة بي الطلبــة

7

كثرة عدد الطلبــة في الصف الواحــد

4

الشعور بالمل اثناء مدة التطبيق

2

صعوبة اذنسجام مع الجـو الدراسي

 00كثرة الحصص التدريسيــة اليوميــة
 00صعوبة تدري ـ

المنه المحــدد في مدة التطبيق

 09أفتقـار المدرس ـة للوسائ التعليميــة الالزمــة
 08صعوبة أستعما الوسائـ التعليميــة المتوفـرة في
المدرســة

 08تكليف الطالب المطبق بأعما ونشاطات ليست م
مسلولياتــه

 08اعف أعـداد الطالب المطبق لمهنة التدريـ ـ
 00التدريـ

مهنة صعبة التتناسب مع القدرات الشخصـية

للطالب المطبق

 07صعوبـة التعام واذنسجـام مع الطلبة في المواقف
التعليمـية

 04قصر المدة المحددة للدر
 02صعوبـة أعداد خطـة الدر اليومــية
 90أجبار الطالب المطبق على تقلـيد أسلوب تدري ـ
المـادة
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مدر
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 90صعوبـة تقويــم مستويات الطلبــة بشك صحيــح
 99اعف تجاوب الطلبة مع الطالب المطبق اثناء التدري
 98اعف مستوى الطلبة في الصف
 98تباي وجهات نهر المشرف الجامعي مع مدير المدرسة
في تقويم أداء الطالب المطبق
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