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ُممخص البحث -:
ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى اىمية التطبيق لطمبة الصفوف الرابعة
المطبقين .
من وجية نظر الطمبة ُ
وقد أقتصر البحث عمى طمبة كمية التربية /جامعة ديالى ولكافة األقسام,
المطبقين في المدارس المتوسطة والثانوية في محافظة ديالى لمعام الدراسي -2003
 . 2004وكانت عينة البحث مؤلفة من (  )112طالباً وطالبة وبنسبة  %23من
مجتمع البحث موزعة عمى األقسام الدراسية ( المغة العربية ,التأريخ ,الجغرافية ,المغة

اإلنكميزية ,عموم الحياة ,العموم التربوية والنفسية ) .
وكانت أداة البحث ىي االستبانة والتي عدد فقراتيا (

 )22فقرة ,وقد استخدم

الباحثون الوسط المرجح والوزن المئوي الستخراج نتائج البحث ومن أىم النتائج ىو
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أن التطبيق ميم جداً لطمبة الصفوف الرابعة لكمية التربية ومن ىذه األىمية ىو ربط

تطبيق الجانب النظري والجانب العممي واختيار طريقة التدريس المناسبة لغرض
استخداميا في المستقبل واكتشاف المطبق لنقاط الضعف في تدريسو ,والتطبيق

فرصة تجعل المطبق ينظر إلى نفسو بوصفو طالباً ومعمماً ,والتطبيق يساعد في
التعرف عمى الفروق الفردية ومراعتيا .

وقد ختم البحث بالتوصيات والمقترحات المناسبة
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 أهمية البحث والحاجة إليه -:أصبحت مينة التدريس من المين الميمة جداً في جميع المجتمعات والسيما

المتناىية وليذه المينة طبيعتيا الخاصة وأىدافيا وأساليبيا وتستمد أىميتيا من
مصادر كثيرة أىميا محتواىا التربوي ,وأثر نتائجيا في الفرد والمجتمع ,ومينة

التدريس من المين التي تستطيع أن تطبع أُمة وشعباً بأسره بطابع معين عمى وفق

قيم وأىداف معينة ,وىي (( بحق أُم المين األخرى نظ اًر لما تتركو من اآلثار في
أصحاب تمك المينة)) ( الحسون 1997 ,ص. ) 1

إن ىذه المينة ىي أم المين وأرقاىا ألنيا تتعامل مع كائنات بشرية في مجتمع
معين ,إذ ضاعف أىميتيا لمسؤوليتيا الكبيرة في تطوير الفرد والمجتمع  ,بل لوجود
العديد من المؤثرات التي يجب مراعاتيا خالل النشاطات التعميمية ,إذ تنبثق النظرة
الحديثة إلى التعميم من خالل كونو عممية انتاجية ترتبط بالمشاريع التنموية في
المجتمع لمواجية االنفجار السكاني والتراكمات العممية والتطور التكنموجي ,إال إن
الكائنات البشرية تمر بمراحل تتميز بطبيعة خاصة تحتاج إلى مواصفات معينة ( ,
الحسون 1997 ,ص. ) 2
وتتحمل التربية مسؤوليات كبيرة وخطيرة وفي مقدمة ىذه المسؤوليات تنمية
الثروة البشرية التي ال يمكن االستغناء عنيا في التربية الشاممة والحفاظ عمى األُمة
وسالمتيا ,ومن متطمبات التربية في مواجية التحديات التي تواجييا ,وضع الخطط
التي تحدد مساراتيا ولعل ما يؤيد ذلك المقولة اآلتية (( إن التربية يمكن أن تكون
قاطرة لمتقدم )) ( فرجاني ,1998 ,ص) 3
تتمتع مينة التدريس بمنزلة كبيرة في حضارتنا اإلسالمية تنطمق من تقدير الدور
المعمم .فقد كرم رسول اهلل  ىذه المينة عندما عد نفسو معمماً
الميم الذي يقوم بو ُ
عثت ُمعمماً )) ( النيسابوري ,ج  ,3ص  ,) 381إن التدريس ىو عمم
بقولو (( إنما ُب ُ
فني متقدم لم يعد يكفي النجاح فيو أن يكون المدرس متمكناً من مادة تخصصو

العممية ,بل يكون دارساً لمموقف التعميمي بعناصره المختمفة ,فيناك طالب لو

خصائص معينة ,ودرجة معينة من االستعداد ,ثم ىو في فصمو يجمس مع أقران لو
بينيم أوجو اختالف ,وبينيم عالقات معينة ليا أثرىا في استعداد المتعمم لمتعميم,
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فيناك أيضا بيئة منزلية يأتي منيا المتعمم متأث اًر بظروفيا التي تؤثر في درجة

استعداده وغيرىا من األمور التي تحتاج إلى دراسة جادة( ريان ,1984 ,ص ) 6-5

.
إن اليدف من الدراسة النظرية في ال ُكمية ىو تزويد الطالب بالمعمومات
والخبرات في الجوانب العممية الدقيقة حسب الموضوع الذي يتخصص بو فضالً عن

المواد التربوية والنفسية المختمفة عن طريق برامج دراسية تُدرس خالل مقررات دراسية
مترابطة ومتكاممة بوحدات مختمفة لتُعينو عمى أدائو التدريسي في كيفية تعاممو مع
طمبتو بصفتيم أفراد متباينين بقدراتيم العقمية وأنماطيم السموكية .ويتمثل الجزء

العممي من الدراسة بالجانب العممي وىو ما يطمق عميو بالتطبيقات التي تُشكل ركناً
أساسياً في برنامج إعداد المدرس إذ تُتيح الفرصة لو,ألن يتصل بالحياة الواقعية

ُمباشرةً وممارسة فعمية محاوالً تطبيق ما درسو في مجال تخصصو في ال ُكمية .
إن مؤسسات أعداد المعممين والمدرسين في قطرنا ىي من المؤسسات التي
تحرص عمى منيج يتضمن محو اًر نظرياً يشمل دروساً نظرية في الثقافة العامة

والتخصصية والمينية ومحو ار عممياً يشمل المشاىدة والتطبيق الميداني الفردي

والمحورين النظري والعممي يسيران جنباً إلى جنب ,إذ ليس من الممكن التخمي عن
أحدىما لحساب اآلخر ,أو تأخير أحدىما ,إذ إن الطالب يتمقى المعرفة النظرية

ويجمع المعمومات بصددىا ويسعى إلى تفسيرىا في ضوء ما تمقاه من معرفة نظرية
في مواد التربية وعمم النفس ,وبما يحققو أسموب التعمم وتقميد األمور النافعة بعد
مناقشتيا واستيعابيا ( آل ياسين ,ب.ت ,ص . ) 182
وانطالقاً من الدور الذي يقوم بو المدرس في المؤسسات التربوية من حيث

التكوين الثقافي والعممي لفكر الطمبة الذين يدرسيم ,فإن الدول عمى اختالف فمسفتيا
وأىدافيا ونظميا االجتماعية واالقتصادية تولي عممية إعداد المدرس وتأىيمو كل
العناية ,وتوفر كل الفرص والظروف والخبرات التربوية لمساعدتو بيدف تمكينو من
األضطالع بدوره عمى نمو فعال ( المشيداني,1999 ,ص.) 21
يؤكد المربون أىمية التربية العممية في نمو بناء شخصية الطمبة وتحسين أدائيم
المستقبمي لمميارات التدريسية ,وحاجتنا اليوم ماسة إلى تربية عممية تتميز
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بالتخصص وتتسم بالعمق وتتجو بأىدافيا ووسائميا وطرائقيا ال إلى مجرد نقل
المعمومات وايصاليا لممتعممين بل بحاجة عمى تربية متكاممة تدفع أولئك إلى
االستفادة من المعمومات في عصر يتمثل بالتجديد والتطوير( حمدي ,

, 1985

وص. ) 285
((إن الممارسة والعمل منيل من مناىل التعمم ,وقد نادى وما زال ينادي المربون
المقولة المأثورة ( التعمم بالعمل ) ,حتى أن المتأخرين من المربين والمنشغمين بالتعميم
أخذوا يضعون األىمية العظمى عمى الناحية العممية ,وما المدارس التجريبية أو
المدارس النموذجية التي نسمع عنيا إال مؤسسات أعدت لتطبيق ىذه الفكرة )) (.آل
ياسين ,ب.ت,ص . ) 273ولعل أفضل دليل عمى ذلك االلتحاق بمعاىد اإلعداد
ومدارس ثانوية وابتدائية سميت بالمدارس التطبيقية وجيزت ىذه المدارس بأحدث
وعين ليا من المعممين والمدرسين ذوي الكفاية لكي يشاىد من يستعد
التجييزات ُ
لمتدريس أجود أنواع التعميم  ( .آل ياسين ,ب.ت,ص .) 273
يتضح مما سبق أىمية الدور الذي يقوم بو المدرس في عممية بناء الجيل
والدور الحيوي واألطر التي تتطمبيا عممية التنمية وتحديث المجتمع ويسيم في
تحقيق التوازن في مسيرة المجتمع وعمى الرغم من أن العممية التربوية تشمل الكثير
من العوامل .منيا األىداف والطمبة والمدرسون والوسائل التعميمية وأي عمل آخر
يتوقف نجاحو بالدرجة األولى عمى إخالص العاممين وكفايتيم ألن العاممين في
العممية التربوية (المدرسين) ىم عنصر أساسي وجوىري في تمك العممية فالمدرس
يمعب دو اًر كبي اًر وفاعالً في تحقيق األىداف المرسومة .أُريد في ىذا البحث الجانب

المعاكس وىو الفوائد التي يحصل عمييا الطمبة خالل مدة التطبيق ,وذلك ألن ليس
ُ
المشكالت .
لمتطبيق ُمشكالت فقط بل فوائد قد تفوق ُ

مرمى البحث -:
يرمي البحث إلى معرفة أىمية التطبيق الفردي لطمبة الصف الرابع في ُكمية

المطبقين .
التربية من وجية نظر ُ
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حدود البحث -:
يقتصر البحث عمى طمبة المرحمة الرابعة الدراسة الصباحية في ُكمية التربية /
جامعة ديالى الذين يطبقون في المدارس المتوسطة والثانوية الدراسة الصباحية في
المديرية العامة لتربية ديالى ,لمعام الدراسي .2004-2003
ُ
المصطمحات -:
تحديد ُ

ذلك البرنامج التعميمي التدريسي الذي يقدم في المؤسسات التي تشرف عمى

اعداد المدرسين في مدة زمنية التاحة الفرصة لمطمبة المطبقين لتطبيق ما تعمموه من
معمومات نظرية تطبيقاً عممياً في اثناء تدريبيم الفعمي في المدرس  ( .زاير واخرون

 , 2011 ,ص. ) 52-51
أوال :التطبيق الفردي -:

عرفتو نادية (( فترة التدريس العممي التي يمارسيا طمبة الصفوف الرابعة في
ُكميات التربية في المدارس المتوسطة والتي تمتد مدتيا ستة أسابيع خالل الفصل
الثاني ))( .مصطفى ,1989 ,ص. )242
التعريف اإلجرائي -:

ىو المدة الزمنية التي تبدأ في بداية الفصل الثاني والتي يمارس فييا الطمبة

المباشر من خالل تطبيق ما درسوه في الجانب النظري في الحياة
الدور العممي ُ
العممية .
ثانياً :المطبقون -:

ىم طمبة المرحمة الرابعة في ُكمية التربية /جامعة ديالى الذين ُيمارسون عممية
التطبيق الفردي في المدارس المتوسطة والثانوية .

أوالً :دراسة زكي وآخرون 1978 – 1977

المشكالت التي تواجو
أُجريت ىذه الدراسة في العراق واستيدفت التعرف عمى ُ
طمبة ُكمية التربية إثناء التطبيقات التدريسية وكذلك التعرف عمى آراء إدارات المدارس
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الثانوية واساتذة ُكمية التربية الذين أسيموا في األشراف الطمبة أثناء التطبيقات
التدريسية واستطمع البحث آراءىم في بعض جوانب التطبيق وقد اُعد ليذا الغرض

استفتاء إن احدىما لمتعرف عمى مشكالت الطمبة واآلخر لمتعرف عمى آراء إدارات

المدارس ومدرسييا واساتذة ال ُكمية بشأن التطبيقات التدريسية وكان حجم العينة
( )502طالب وطالبة منيم (  )280بالفروع األدبية و(  )222من الفروع العممية كما
طُبق االستفتاء الثاني عمى عينة من إدارات المدارس الثانوية الذين اشتركوا في تقييم
الطمبة أثناء الموضوعات التربوية وطرائق التدريس وقد تم استخدام النسبة المئوية

المشكالت التي
واألختبار التائي كوسائل إحصائية لمتوصل إلى النتائج وفيما يمي أم ُ
توصمت إلييا الدراسة التي تواجو الطمبة أثناء مدة التطبيق -:
- 1قصر ُمدة التطبيق .
- 2ضعف المستوى العممي لطمبة المدارس .
ِ- 3قمة إمكانيات المدارس.
- 4وجود فجوة بين ما َيدرسو الطالب في ال ُكمية وبين ما يدرسو في التطبيق في
المدارس الثانوية .
المطبق (زكي
المشرف لتقويم ُ
- 5وكذلك قمة كفاية زيارة واحدة من قبل ُ
ص. ) 253 – 252

, 1977

ثانياً :دراسة العبيدي ,صالح عبد المطيف وغازي خميس حسين 1984 – 1983
أُجريت ىذه الدراسة في العراق وكانت ترمي إلى -:

- 1تقويم واقع عممية التطبيق لطمبة الصفوف الرابعة في ُكمية التربية بجامعة بغداد

المطبقين .
المتضمنة في استمارة مدراء المدارس حول ُ
في ضوء المعايير ُ
- 2معرفة واقع عممية التطبيق لطمبة األقسام العممية وطمبة األقسام اإلنسانية .
- 3معرفة واقع عممية التطبيق لمذكور واإلناث .
ولتحقيق أىداف البحث طبق الباحثون استمارة وضعتيا لجنة التطبيق لتقويم

المغمق وتألفت من
الطمبة المطبقين من قبل مدير المدرسة وكانت االستمارة من النوع ُ
عشر فقرات ولكل فقرة أربع درجات تقويم ( ضعيف ,وسط ,جيد ,جيد جداً ) وكانت

المستخدمة في ىذه الدراسة ىي األقسام الدراسية ( الكيمياء,
عينة البحث ُ
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الرياضيات ,الفيزياء,عموم الحياة ,التأريخ ,المغة العربية ,المغة اإلن َكميزية ) وبمغت
( )1305طالب وطالبة وىم ُيمثمون المجتمع األصمي إال أن االستمارات التي
استممت والتي تمثل عينة الدراسة بمغت (

 )949طالباً وطالبة ,واستخدم الباحثان

المرجح لتحديد قوة كل فقرة وقد أظيرت نتائج
معادلة بيرسون إليجاد الثبات والوسط ُ
الدراسة ما يمي :
- 1إن نتائج الدراسة من وجية نظر مدراء المدارس كانت جيدة نحو الطمبة
المطبقين بصورة عامة وذلك ألن جميع فقرات االستمارة قد حصمت عمى تقدير مابين
( )2,38و ( )2,79حيث إن أعمى تقدير ىو ( . )3
- 2حصمت الفقرة  6األلتزام بالدوام عمى وسط مرجح مقداره (  )2,70ويل ىذا عمى
أن المطبقين كانوا ممتزمين بالدوام .
- 3أستخدام الوسائل التعميمية كان أقل تقدي اًر حيث حصل عمى وسط مرجح

( ( )2,38صالح ,1983ص. ) 53 ,48
ثالثاً :دراسة مصطفى 1987

أُجريت ىذه الدراسة في العراق وكانت ترمي إلى -:

المشكالت التي تواجو طمبة الصفوف الرابعة بقسمي
أ  -التعريف عمى اىم ُ
الرياضيات والفيزياء ُ /كمية التربية  /الجامعة المستنصرية في أثناء التطبيقات
التدريسية .

ب  -الكشف فيما إذا كان ىناك فروق ذات داللة بين ُمشكالت التطبيقات التدريسية
لدى طمبة الصفوف الرابعة في قسمي الرياضيات والفيزياء (ذكو اًر واناثاً ) لمعام
الدراسي (  ,)1987 - 1986المطبقين في المدارس المتوسطة والثانوية في مدينة

المنتيية لتمك األقسام والبالغ
بغداد ,وقد تكون مجتمع الدراسة من طمبة الصفوف ُ
عددىم (  )310طالب موزعين بين (  )207طالب وطالبة وقسم الفيزياء بمجموع
صممت لغرض الوصول
( )103طالب وطالبة ,وقد استخدم الباحثان استبانة خاصة ُ
إلى نتائج دراسية إذ استخدمتا االستبانة االستطالعية والنيائية,كما كان الوزن المئوي
ومربع كاي ىما الوسيمتان اإلحصائيتان المتان تم استخداميما لمتوصل إلى نتائج
البحث والتي كان من أىميا _:
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- 1وجود طمبة دون المستوى المطموب في الصف مما يجعل عممية التطبيق ُمرىقة

لممطبق .
بالنسبة ُ
- 2عدم النظر بعين االعتبار لمدرجات التي يقدميا المطبق .

- 3عدم وجود انسجام بينما يعطى في الجامعة وبين ما ُيدرس في الثانوية من
مفردات االختصاص مما يقمل كفاية المطبق في التدريس .
المقرر .
- 4أىتمام المطبق في الجانب الكمي وليس النوعي إلكمال المنيج ُ
- 5عدم اىتمام الطمبة بالواجبات البيتية التي يكمفيم بيا المطبق .
- 6ال يعطي مدرس المادة فرصة كافية لممطبق الستخدام المختبرات واألجيزة
العممية في التدريس (.مصطفى  ,1987ص. ) 260 – 254
ثانياً :مقارنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية

بعد عرض الدراسات السابقة تم بيان أوجو الشبو واالختالف بين الدراسات

السابقة والدراسة الحالية من جية أُخرى من خالل ما يأتي -:
- 1المرمى :
ىناك اختالف من حيث اليدف بالنسبة لمدراسات السابقة والدراسة الحالية فقد
رمت دراسة العبيدي إلى تقويم أداء الطمبة المطبقين من خالل بناء معايير خاصة
بإدارة الصف وتقويم واقع التربية العممية في ضوء مالحظة أداء الطمبة المطبقين
عمى وفق ليذه المعايير واجراء التعديالت وتقديم التوصيات ,أما دراسة (زكي)

و(مصطفى) و (المشيداني) و (الفتمي) فِإنيا رمت جميعاً إلى التعرف عمى مشكالت
الطمبة المطبقين خالل مدة التطبيق ,أما الدراسة الحالية فقد رمت إلى معرفة أىمية

التطبيق لطمبة الصفوف الرابعة في ُكمية التربية  /جامعة ديالى .
عينة البحث :
- 2
اختمفت الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية من ناحية عينة البحث فقد بمغت عينة
الدراسة األولى (زكي) (  )502طالب وطالبة والدراسة الثانية (ألعبيدي) ( )1305
طالب وطالبة ,والدراسة الرابعة (المشيداني) بمغت (
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عينة الدراسة الخامسة (الفتمي) (  )88طالباً وطالبة ,أما الدراسة الحالية فكانت

عينتيا مؤلفة من ( )112طالباً وطالبة .
- 3أداة البحث :

اختمفت الدراسات السابقة في استخداميا ألداة البحث فقد استخدمت االستبانة
كأداة في الدراسة األولى ,أما الدراسة فقد استخدمت المقابمة مع االستبانة كأداة
لمبحث واستخدمتا الدراستين الثانية والخامسة استمارة المالحظة ,أما الدراسة الحالية
فسيتم التعرف عمى أداة البحث في الفصل الثالث .
- 4الوسيمة اإلحصائية :
اختمفت الدراسة السابقة في استخداميا لموسائل اإلحصائية لغرض التوصل إلى
نتائج البحث فقد كانت الوسيمة االحصائية لمدراسة األولى ىي النسبة المئوية ,أما
الدراسة الثانية والخامسة فقد استخدمتا الوسط المرجح واستخدمت الدراسة الثالثة
الوزن المئوي ومربع كاي ,أما الدراسة الرابعة فقد استخدمت التك اررات النسبية والنسب
المئوية .أما الدراسة الحالية فسيتم عرضيا في الفصل الثالث .
والدراسة الحالية اختمفت في نتائجيا عن الدراسات السابقة ألنيا تناولت أىمية
التطبيق وتوصمت إلى النتائج التالية :
أ -ربط الجانب النظري بالجانب العممي .
ب -إختيار طريقة التدريس المناسبة لغرض استخداميا في المستقبل .
ج -إكتشاف المطبق نقاط الضعف في تدريسو .
د -التطبيق فرصة تجعل المطبق ينظر إلى نفسو بوصفو طالباً ومعمماً .

ىـ -تدريب المطبق عمى تقديم تغذية راجعة متنوعة .

و -التطبيق يساعد في التعرف عمى الفروق الفردية بين الطمبة ومراعاتيا .
منهجية البحث واجراءاته
منهج البحث واجراءاته
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يتضمن ىذا الفصل اإلجراءات التي اعتمدت من اجل التوصل إلى تحقيق
مرمى البحث ويتضمن توضيح لمجتمع البحث ولألداة المستخدمة وكيفية تطبيق
المقياس كما يتضمن ىذا الفصل الوسائل اإلحصائية التي اعتمدت في تجميل النتائج
وفيما يمي عرض تفصيمي لتمك اإلجراءات -:
أوالً :مجتمع البحث:

يشمل مجتمع البحث الحالي طمبة الصف الرابع كمية التربية  /جامعة ديالى,

باستثناء طمبة الدراسات المسائية وبذلك تكون المجتمع (مجتمع البحث) من ( )486
طالباً وطالبة والجدول ( )1يوضح ذلك .
الجدول ()1

مجتمع البحث موزع حسب األقسام في كمية التربية /جامعة ديالى
ت

األقسام الدراسية

أعداد الطمبة في

النسبة المئوية

الصف الرابع
1

قسم المغة العربية

125

%26

2

قسم التاريخ

120

%24

3

قسم الجغرافية

80

%17

4
5

قسم المغة اإلن َكميزية

80

%17

قسم عموم الحياة

50

%10

6

قسم العموم التربوية والنفسية

31

%6

المجموع

486

%100

ثانياً :عينة البحث :
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 )112طالباً وطالبة وبنسبة  %23من مجتمع أختيروا

بطريقة االختيار العشوائي البسيط ,وقد توزعت عينة البحث بواقع (

 )29طالباً

وطالبة ,من قسم المغة العربية و(  )28من قسم التاريخ و(  )18من قسمي الجغرافية
والمغة اإلن َكميزية و(  )12من قسم عموم الحياة و (  )7طالب وطالبات من قسم العموم
التربوية والنفسية وقد كانت نسبة الطالب إلى الطالبات كنسبتيا في المجتمع األصمي
والجدول ( )2يوضح ذلك -:
الجدول ()2
عينة البحث موزعة حسب الجنس والقسم
األقسام الدراسية

ت

المجموع

الجنس
ذكور

إناث

1

قسم المغة العربية

12

17

29

2

قسم التاريخ

12

16

28

3

قسم الجغرافية

6

12

18

4

قسم المغة االنكميزية

5

13

18

5

قسم عموم الحياة

2

10

12

6

قسم العموم التربوية والنفسية

3

4

7

40

72

112

المجموع
ثالثاً :أداة البحث

لغرض بناء أداة البحث تم االطالع عمى -:
- 1الدراسة السابقة في ىذا المجال .
- 2خبرات أساتذة قسم العموم التربوية والنفسية في ُكمية التربية  /جامعة ديالى .
- 3إعداد استبانة مفتوحة إذ إن االستبانة ىي وسيمة لتحقيق مرمى البحث وتُعد

وسيمة مناسبة في إجراء البحوث التي تتعمق باالتجاىات واآلراء .إذ تضمنت
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االستبانة سؤاالً مفتوحاً وكما ىو موضح في الجدول ممحق (  )1تم توجييو إلى عينة
من طمبة قسم المغة العربية وقسم التاريخ وقسم الجغرافية وقسم عموم الحياة وقسم

العموم التربوية والنفسية وبواقع (  )70طالباً وطالبة .والغرض من ىذا السؤال ىو
الحصول عمى البيانات الخاصة في موضوع البحث .

- 4بعد تفريغ أجوبة السؤال المفتوح واعتمادا عمى آراء المتخصصين وعمى األدبيات
ذات العالقة تم إعداد االستبانة المغمقة التي بمغ عدد فقراتيا (

 )24فقرة بصيغتيا

األولية .
- 5صدق األداة :لقد تم توزيع الصيغة األولية لالستبانة عمى عدد من المتخصصين
في ميدان التربية وعمم النفس وبمغ عددىم (  )6محكمين والممحق (  )2يوضح ذلك إذ
تمت مناقشة ىذه الفقرات مرات عديدة مع ىؤالء المتخصصين واعتمدت نسبة اتفاق
 %80عمى كل فقرة ,وقد تم حذف بعض الفقرات تغيير صياغة البعض اآلخر منيا
واضافة فقرات جديدة  ,واليدف من ىذا كمو ىو الحصول عمى الصدق الظاىري
( )7فقرات لم تنل تمك النسبة والجدول (  )3يوضح ذلك  :فقراتو أنو يقيس ما وضع
من أجمو كما أكد ( الزوبعي ,1982ص ) 39ولقد تم التوصل إلى أن (  )17فقرة
نالت نسبة اتفاق  . %100أما تحديد قوة اإلجابة عمى فقرات االستبانة النيائية فتم
وضع ميزان لتقييم قوة اإلجابة عن كل فقرة من فقراتو عمى فقرات االستبانة حسب
الجدول ()4

الجدول ()4
يوضح قوة اإلجابة لبدائل االستبانة


الفقرات المضافة:

 - 1تدريب المطبق عمى كيفية استخدام الوسائل التعميمية .
 - 2تدريب المطبق عمى تقديم تغذية راجعة متنوعة .
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البدائل

موافق

موافق إلى ٍ
حد ما

غير موافق

قوة اإلجابة

3

2

1

تصحيح األداة :
- 6
لقد تم حساب الدرجة التي يحصل عمييا الطالب من خالل إجابتو عن
المقاسة لكل فقرة موزعة عمى البدائل الثالثة
استمارة االستبانة فقد وضعت الدرجات ُ
وتحسب الدرجة الكمية لممفحوصين عن طريق جمع الدرجات عمى جميع فقرات األداة
كما تم إعداد تعميمات اإلجابة عن االستبانة والتي تضمنت اإلشارة إلى ما يحصل
عميو ىو ألغراض البحث العممي ,إضافة إلى مالحظات عامة باإلجابة بصراحة
ودقة عمى ُكل الفقرات وعدم ترك أي فقرة دون إجابة وأىمية التعاون مع الباحثين

والممحق ( )3يوضح ذلك .
- 7ثبات األداة :

من الشروط األساسية الجيد أن يمتاز بالثبات الذي يعني أن يتمتع المقياس
بدرجة عالية من الدقة واالتساق فيما يزودنا بو من بيانات عن سموك الطالب ( أبو
حطب ,1976ص ,) 78وقد تم استخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار والذي يعني
تطبيق األداة أو المقاس عمى عينة من األفراد ثم إعادة تطبيق االختبار عمى
المجموع نفسيا مرة أُخرى بعد مرور مدة مناسبة من الوقت ثم يستخرج معامل
االرتباط بين درجات التطبيقين ولغرض تحقيق الثبات بيذه الطريقة طبقت األداة
عمى عينة عشوائية مسحوبة من المجتمع األصمي مكونة من (

 )25طالباً وطالبة

بواقع (  )10طالب و(  )15طالبة اختيروا عشوائياً من طمبة قسم العموم التربوية

والنفسية /الصف الرابع ,وتم إعادة تطبيق األداة عمييم مرة ثانية بعد مرور أسبوعين
من التطبيق األول’ إذ أشار آدم (  )Adamsإلى أن ( الفترة بين التطبيق األول
والثاني لالختبار يجب أن ال تتجاوز أسبوعين أو ثالثة أسابيع ) (مصطفى

,1980ص  ,)85بعد تصحيح الفقرات وتسجيل الدرجة الكمية لكل استمارة من
استمارات عينة الثبات تم إيجاد معامل االرتباط بين درجات االختبار األول ودرجات

617

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

االختبار الثاني باستخدام معادلة بيرسون (  )Pearsonفوجدت أن معامل الثبات

ليذه األداة ىو ( )0,82وىو ثبات ٍ
عال .
رابعاً :تطبيق األداة:

تم توزيع استمارات اإلستبانة بصيغتيا النيائية وأبعادىا ( موافق ,موافق إلى
ٍ
حد ما ,غير موافق ) عمى عينة البحث بشكل مباشر تم بتطبيق االستبانة عمى عينة
البحث األساسية واستغرقت المدة الزمنية من (  )2003/3/30إلى ( )2004/4/10
وتم جمع االستمارات كافة من أفراد عينة البحث ,وعند توزيع االستبانة عمى الطمبة
تم الحديث عن أىمية البحث ومن الضرورة أن تكون إجاباتيم دقيقة وواضحة .
خامساً :الوسائل اإلحصائية :

تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية -:

معادلة بيرسون (  :)Pearsonإليجاد معامل االرتباط بين درجات االختبارين األول
والثاني لمحصول عمى ثبات األداة .

عرض النتائج ومناقشتها

لتحقيق مرمى البحث تم استعراض النتائج التي توصل إلييا البحث بعد

استخدام وسيمتين إحصائيتين ىما الوسط المرجح لتحديد قوة كل فقرة وترتيبيا من
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األعمى إلى األدنى والوزن المئوي لمحصول عمى النسب المئوية لألىمية ,وسنتناول
مناقشة الفقرات وحسب الوسط المرجح الذي يتراوح بين (  )2,72و (  )2,05والوزن
المئوي الذي يتراوح ما بين (  )%9,67و (  )%68,33ولقد ُعدت الفقرة التي تحصل
عمى وسط مرجح (  )2فأكثر أىمية ويجب العناية بيا وتعزيزىا لذلك فإن جميع
الفقرات تُشكل أىمية كبيرة في رأي أغمبية المطبقين لذلك ستتم مناقشة جميع تمك
الفقرات والتي تم الحصول عمى وسطيا المرجح ووزنيا المئوي بعد أن تم حصر
إجابات أفراد العينة الكمية عمى فقرات االستبيان وترتيبيا تنازلياً حسب أىمية كل

فقرة ,وكما ىو موضح في الجدول ( . )5

الجدول رقم ()5
قيم الوسط المرجح والوكن المئوي لفقرات أداة البحث
ّ
الوسط
الفقرات
التسمسل التسمسل
الجديد

القديم

1

1

ربط الجانب العممي بالجانب النظري

2

15

اختيار طريقة التدريس المناسبة لغرض

3

3

4

4

المطبق نقاط الضعف في تدريسو
اكتشاف ُ
التطبيق فُرصة تجعل المطبق ينظر إلى

5

22

تدريب المطبق عمى تقديم تغذية راجعة

الوزن

المرجح

المئوي

2,73

90,67

2,67

98

استخداميا في المستقبل

نفسو بوصفو طالباً ومعمماً

2,63

87,67

2,61

87

2,60

86,67

متنوعة
6

5

تدريب المطبق عمى ضبط الصف

2,60

85

7

8

شعور المطبق بالمسؤولية وتحمميا

2,55

84

8

21

تدريب المطبق عمى كيفية استخدام

2,25

83,7

الوسائل التعميمية
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9

19

ُيساعد المطبق عمى اكتشاف األخطاء
لتجنبيا خالل التدريس

2,1

83,3

10

10

زيادة حماس المطبق لمتدريس

11

17

تطبيق خطط التدريس التي ُد ِرب عمييا
المطبق أثناء فترة الدراسة النظرية

2,0

83,3

2,7

83,3

12

9

اكتشاف المطبق نقاط القوة في شخصيتو

2,5

81,67

13

4

اإلطالع عمى مناىج الدراسة المتوسطة

2,3

81

والثانوية ومعاىد إعداد المعممين
14

12

التطبيق فُرصة لمتعرف عمى كيفية تعامل
المعمم مع المتعمم

2,0

80

15

18

زيادة المعمومات اإلدارية والفنية

2,40

80

16

20

اإلطالع عمى مصادر خارجية لغرض

2,37

79

17

13

18

6

19

7

20

2

21

16

االستعداد لمناقشة الطمبة
التطبيق يساعد عمى بناء عالقات

2,35

78,33

اجتماعية جيدة مع الطمبة
المساىمة في الفعاليات واألنشطة المدرسية
ُ
اكتشاف المطبق نقاط الضعف في

2,34

75,76

2,30

76,67

شخصيتو
المدرسين
فرصة لالحتكاك باإلدارة و ُ

المشكالت التربوية والنفسية
التعرف عمى ُ
التي تواجو الطمبة

2,20

73,33

2,05

68,33

وفي ضوء نتائج البحث يتضح ما يأتي :
حصمت الفقرة األولى في االستبانة النيائية والتي تنص عمى ( ربط الجانب
النظري بالجانب العممي ) عمى المرتبة األولى بحصوليا عمى وسط مرجح ( )2,72
وكان الوزن المئوي ليا (  )90,67وكما ىو موضح في الجدول (  ,)5وىذه النتيجة
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تُشير إلى أىمية التطبيق الكبيرة بالنسبة لطمبة الصفوف الرابعة والمتمثمة بربط
الطالب لمجانب النظري الذي درسو أو تعممو في السنوات الثالث األولى بالجانب
العممي أي تطبيق تمك المعمومات وتوضيحيا خالل مدة التطبيق وىذه نتيجة جيدة
ألنيا قدمت خدمة كبيرة لمطالب المطبق إذ استطاع أن يحول المعمومة النظرية إلى
عمل ميداني حقيقي .
وأوضحت نتائج البحث إلى أن الفقرة (

 )15في ممحق االستبانة النيائية

(

المستقبل ) قد احتمت المرتبة
المناسبة لغرض استخداميا في ُ
اختيار طريقة التدريس ُ
الثانية إذ حصمت عل وسط مرجح (  )2,67وعمى وزن مئوي (  )%89وىذه إشارة
جيدة تؤكد أىمية ركن أساسي من أركان العممية التعميمية وىو الطريقة التدريسية
ساقي التربية إذ يتضح من ىذه النتيجة ما لطريقة التدريس من
التي تعد ساقاً من
ّ
أىمية كبيرة وتبمور ىذه األىمية من خالل تطبيق طمبة ُكمية التربية ُكل خطوات

الطريقة الجيدة في ميدان التدريس .

كما أوضحت نتائج البحث في الجدول (

 )5أن الفقرة ( اكتشاف المطبق نقاط

الضعف في تدريسو ) فقد احتمت المرتبة الثالثة بحصوليا عمى وسط مرجح ( )2,63
ووزن مئوي (  )87,67وىذه من النتائج العالية أيضاً إذ تُشير أىمية التطبيق لمطالب
المطبق إذ من خالل ما تعممو في الجانب النظري وفي الميدان العممي تتضح لو
بعض نقاط الضعف في تدريسو فيعمل عمى تصحيحيا وعالجيا لكي تُضاف إلى
جوانب القوة ,إن ىذه النتيجة تُعزز مكانة التطبيق التي تعد نياية مطاف طالب عمم
ُكمية التربية .

وحصمت الفقرة (  )11في االستبانة والتي تنص عمى أن ( التطبيق يجعل

المطبق ينظر إلى نفسو بوصفو طالباً ومعمماً ) عمى المرتبة الرابعة بحصوليا عمى

وسط مرجح (  )2,61ووزن مئوي (  )%87وىذه نتيجة جيد مفادىا أن لمتطبيق
الفردي أىمية كبيرة لطمبة الصفوف الرابعة لكمية التربية إذ تجعل الطالب يمر

بمرحمتين في ٍ
بالتميز عن الصفوف
ويشعرىم
ّ
آن واحد وىذا ما قد ُيسعد الطمبة ُ
األُخرى .
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كما حصمت الفقرتان ( )14 , 22في االستبانة النيائية والمتان تنصان عمى (
تدريب المطبق عمى تقديم تغذية راجعة ) و ( التطبيق ُيساعد في التعرف عمى
الفروق الفردية بين الطمبة ومراعاتيا ) قد احتمت المرتبة الخامسة بحصوليا عمى
الوسط المرجح نفسو وىو (  )2,60ووزن مئوي (  )86,67وىاتان الفقرتان تشيران إلى
أىمية التطبيق الفردي لطمبة الصفوف الرابعة في كمية التربية إذ َّ
إن ىذه الفترة

التطبيقية تدرب المطبقين عمى كيفية التعامل في ضوء الفروق الفردية إذ ىناك مقولة
عمى لسان الناس تقول وجو السؤال المناسب لمطالب المناسب أي مراعياً الفروق

الفردية فيما يقدمو من تغذية راجعة فينوع بيا مبتدءاً بسؤال سيل ثم يتدرج صعوداً

إلى ما ىم أصعب .

أما الفقرة (  )5في استمارة االستبانة النيائية وىي ( تدريب المطبق عمى
ضبط الصف) فقد احتمت المرتبة السادسة بحصوليا عمى وسط مرجح (

)2,55

ووزن مئوي (  )%85وىي فائدة أُخرى من فوائد التطبيق ألن التربية تشير إلى أن
المدرس ال يبدأ درسو قبل أن يسود النظام  ,إذاً ضبط الصف من مقومات المدرس
الناجح وىو ما يدرسو أو يتدرب عميو المطبق خالل فترة التطبيق الفردي .

من فوائد التطبيق األُخرى التي أشارت إلييا نتائج البحث ىي ( شعور
المطبق بالمسؤولية وتحمميا ) حيث إن التطبيق يجعل المطبق يشعر بالمسؤولية
الممقاة عمى عاتقو ,فضالً عن تدريب المطبق عمى تحمل تمك المسؤولية ونجد ذلك
ُ
واضحاً في الفقرة الثامنة عند تحميل النتائج إذ حافظت تمك الفقرة عمى مرتبتيا

بحصوليا عمى وسط مرجح (  )2,52ووزن مئوي (  )%84وىذه نتيجة أُخرى تُشير
إلى أىمية التطبيق لطمبة الصفوف الرابعة .
كما احتمت الفقرة (  )21في استمارة االستبانة النيائية وىي (تدرب المطبق
عمى كيفية استخدام الوسائل التعميمية ) المرتبة السابعة في جدول (

 )5بحصوليا

عمى وسط مرجح (  )2,51ووزن مئوي (  )67,83إن ىذه االنتقالة الكبيرة التي
تسمسميا في االستبانة النيائية ومرتبتيا في الجدول تشير إلى نتيجة جيدة تؤكد أىمية
التطبيق الفردي وعمى الدور الكبير لموسيمة التعميمية تزيد من تركيز المادة العممية
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وتؤدي إلى ترسيخيا في أذىان الطمبة وان الوسائل التعميمية تقدم لمطمبة معمومة
باقية األثر .
أما الفقرة (  )19في استمارة االستبانة النيائية التي تنص عمى أن التطبيق (
ُيساعد المطبق عمى اكتشاف األخطاء التي تحدث لتجنبيا خالل التدريس ) احتمت
المرتبة العاشرة بحصوليا عمى وسط مرجح (  )2,50ووزن مئوي (  )83,33وىذه
إشارة أخرى إلى أىمية التطبيق إذ في حالة تطبيق الطالب ما تعممو من معمومة
نظرية في الميدان العممي قد يتعرض الطالب المطبق لمخطأ وذلك من يعمل خطأً
في ىذه الحالة يتعرف الطالب عمى األخطاء التي يقع فييا ويعمل عمى تصحيحيا
واالبتعاد عنيا عند ممارسة ميمة التعميم بشكل وظيفي .
والفقرة العاشرة من فقرات االستبانة النيائية التي تنص عمى أن ( زيادة حماس
المطبق لمينة التدريس ) فقد احتمت المرتبة الحادية عشرة بحصوليا عمى وسط
مرجح (  )2,47ووزن مئوي (  )83,33وىذه النتيجة تُشير إلى أن تطبيق الطمبة يزيد
ويعزز رغبتيم واتجاىيم نحو مينة التدريس ألن التدريس فن وميارة واليجيد ىذا الفن
ُ
إال من رغب فيو وكان لديو اتجاه إيجابي نحو تمك ِ
المينة .
َ
أما الفقرة (  )17والتي تشير إلى أن التطبيق ميم في ( تطبيق خطط التدريس
التي يتدرب عمييا أثناء فترة الدراسة النظرية ) فقد احتمت المرتبة الثاني عشرة في
الجدول ( )5وذلك من خالل درجة الوسط المرجح (  )2,45والوزن المئوي ( )81,67
وىذه النتيجة تُشير أيضاً إلى الدور الكبير لممادة التطبيقية لطمبة الصفوف الرابعة من
تطبيق الجانب النظري في الميدان العممي إذ ُكل معمل نظري ال يتم معناه وال تتقن
أصولو إال من خالل التجريب .

أما الفقرة (  )9في استمارة االستبانة النيائية فقد احتمت المرتبة الثالثة عشرة
بوسط مرجح (  )2,43ووزن مئوي (  )%81تُشير ىذه الفقرة إلى أىمية التطبيق
المطبق عمى ما في جوانب
تظير أيضاً خالل ُمدة التطبيق إذ يتعرف الطالب ُ

شخصيتو من نقاط ضعف وقوة عندما يدخل الميدان ليكشف ىل بإمكانو أن يوظف

ما قرأه في اإلطار النظري عممياً .
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التقت الفقرة الرابعة مع الفقرة الثانية عشرة في استمارة االستبانة النيائية في
مصاحبة لطيفة من خالل أىمية التطبيق حيث احتمت المرتبة الثالثة عشرة إذ حازت
عمى وسط مرجح (  )2,40ووزن مئوي (  )%80في الجدول (  ,)5وىذا يشير إلى
أىمية التطبيق من خالل اإلطالع عمى مناىج المرحمة المتوسطة والثانوية ومعاىد
إعداد المعممين وان التطبيق فرصة تجعل المطبق ينظر إلى نفسو كونو طالباً ومعمماً
فِإ ّن العممية التعميمية تتألف من أركمن أربعة ىي المنيج والمتعمم والمعمم وطريقة

التدريس ,إن ىاتين الفقرتين جمعتا ثالثة أركان من األركان العممية عززت مكانة
الركن الرابع وىو (طريقة التدريس) .
أما الفقرة (

 )18في االستبانة النيائية التي تنص عمى ( زيادة المعمومات

اإلدارية والفنية) قد حازت عمى المرتبة الرابعة عشرة وذلك من خالل وسط مرجح
( )2,37ووزن مئوي (  )%79في الجدول (  ,)5وىذه النتيجة تُشير إلى أن من فوائد
ت
التطبيق الفردي إطالع الطالب المطبق عمى الجوانب اإلدارية والفنية وىذه حقيقة ُب َ
في أمرىا من خالل فقرات استمارة التقويم لألستاذ التربوي واالستمارة الخاصة بإدارة

المدرسة التي تُشير إلى تعاون المطبق مع إدارة المدرسة ومدى استفادة المطبق من
المدير اإلدارية وقد ُخصصت األيام األخيرة من التطبيق إلطالع الطالب
خبرات ُ
المطبق عمى الجوانب اإلدارية وكيفية العمل فييا .
أما الفقرة (

 )20في استمارة االستبانة النيائية فقد احتمت المرتبة الثامنة عشرة

والتي نصت عمى أن من فوائد التطبيق ( إطالع المطبق عمى المصادر الخارجية
لغرض االستعداد لمناقشة الطمبة ) فقد احتمت المرتبة السابعة عشرة بحصوليا عمى
وسط مرجح (  )2,35وبوزن مئوي (  )78,33وىذه إشارة تؤكد أىمية التطبيق في
المطالعة الخارجية فيما لو عالقة باختصاصيم ألن
شحذ ىمم الطمبة وتوجيييم إلى ُ
الميدان العممي يتطمب االستعداد والتييؤ التام وبدون ذلك االستعداد يصبح الدرس
عشوائياً كما إن المطبق قد يتعرض إلى بعض األسئمة من

الطمبة التي قد تكون حرجة فيما إذا لم يكن مستعداً أو مطمعاً .
احتمت الفقرة (

 )13في استمارة االستبانة النيائية المرتبة الخامسة عشرة والتي

نصت عمى أن ( التطبيق يساعد عمى بناء عالقات اجتماعية جيدة مع الطمبة )
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حيث حصمت ىذه الفقرة عمى وسط مرجح (  )2,34ووزن مئوي (  )%78إذ إِنو من
األسس الناجحة في التعميم ىو أن تكون ىنالك عالقة متينة قوية ودية قائمة عمى
االحترام بين جانبين ميمين من العممية التعميمية وىما صنوان ال يفترقان ووجيان
لعممة واحدة ال يمكن االستغناء ألحدىما عن اآلخر وىما المعمم المتعمم .
أما الفقرة (

 )16في استمارة االستبانة النيائية فقد احتمت المرتبة (  )22في

جدول (  )5بحصوليا عمى وسط مرجح (  )2,05ووزن مئوي (  )68,33وىذه الفقرة

تنص عمى َّ
المشكالت التربوية والنفسية التي
أن أىمية التطبيق ( التعرف عمى ُ
تواجو الطمبة) وبالرغم من أن ىذه الفقرة احتمت المرتبة األخيرة إال أ َّ
َن وسطيا المرجح
ووزنيا المئوي ُيشيران إلى نسبة جيدة أي أنيا أيضاً أىمية أُخرى لمتطبيق حيث إِنيا
تُساعد في التعرف عمى مشكالت الطمبة التربوية والنفسية إذ إِ َّن عمل المعمم ىو
عمل تربوي وليس تعميمياً فقط .

التوصيات والمقترحات
أوالً :التوصيات

المشاىدة في كل سنوات الدراسة في كميات التربية .
- 1أن تكون ُ
- 2أن تكون مدة التطبيق العممي سنةً كاممةً أو في األقل فصالً دراسياً كامالً .
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- 3إدخال التقنيات التربوية في منيج كمية التربية ولكافة األقسام وذلك لتدريب الطمبة
عمى كيفية استخدام الوسائل التعميمية واعطائيم الخبرة الكافية في طريقة اختيار
الوسيمة المناسبة لمموضوع أو لمواضع التي يقومون بتدريسيا .

- 4وجوب توجيو مدراء المدارس بأن عمييم أن ال ُيعامموا الطمبة عمى أََّنيم طالب

ُمطبقون بل ُمعاممتيم عمى أنيم تعيين ُجدد .
المطبقين أثناء إجراء االمتحانات
- 5توجيو مدراء المدارس بوجوب األخذ بدرجات الطمبة ُ
المطبق بالمسؤولية .
لطمبتيم ألن ذلك سيزيد من شعور ُ
المقترحات
ثانياًُ :

أقترح الباحثون ما يأتي-:

المعممين والتربية الرياضية
- 1توسيع الدراسة الحالية لتشمل ُكالً من طمبة ُكمية التربية و ُ
.
- 2إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى طمبة معاىد إعداد المعممين والمعممات .
المطبقون خالل ُمدة التطبيق من
- 3إجراء دراسة عن الصعوبات التي يواجييا الطمبة ُ
المطبقين والعمل عمى عالجيا .
وجية نظر الطمبة ُ
المطبقين من وجية نظر ُمديري المدارس .
- 4إجراء دراسة تقويم الطمبة ُ

Abstract- :
Current research aims to identify the importance of the
application of the fourth graders from the point of view of the
students applied.
The search was limited to the students of the Faculty of
Education / University of Diyala and Forums, applied to the
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middle school and high school in the Diyala province for the
academic year 2003-2004. The sample was composed of (112)
students and 23% of the research community school distributed
Forums (Arabic language, history, geography, English, life
sciences, educational sciences and psychological ) .
The search tool is the questionnaire and that the number of
paragraphs (22) paragraph, the researcher used the middle
percentage weight to extract search results and the most
important results is that the application is very important for
students grades fourth of the Faculty of Education and this
importance is linked to the application of the theoretical side and
the scientific side and choose the method of teaching appropriate
for the purpose of use in the future and discover applicable to
weaknesses in teaching, and the opportunity to make application
applicable to consider himself as a student and a teacher, and the
application helps in identifying individual differences and
Mraatha .
The research concluded the appropriate recommendations
and proposals .

: مصادر البحث
, مكتب اإلنجمو المصرية, القاىرة,  التقويم النفسي, فؤاد وسيد عثمان,أبو حطب- 1
. 1976 ,2ط
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مبادئ في طرق التدريس العامة  ,منشورات المكتبة

العصرية  ,صيدا ,لبنان ,الطبعة الرابعة ,د0ت .
- 3البياتي  ,عبد الجبار توفيق وزكريا إثناسيوس,

اإلحصاء الوصفي واالستداللي

في التربية وعمم النفس ,بغداد ,الجامعة المستنصرية. 1977 ,
- 4الجعفري ,ماىر إسماعيل ,اختيار معمم تعميم الكبار وتدريبو في العراق  ,رسالة
ماجستير غير منشورةُ ,كمية التربية  ,بغداد. 1979 ,
- 5الحسون ,عبد الرحمن وآخرون ,طرائق التدريس العامة  ,الطبعة السابعة ,بغداد,
دار الفكر . 1993
- 6حمدي ,فاروق ,اتجاىات الكفاءات المستقبمي لممعمم في الوطن العربي  ,مجمة
رسالة الخميج العربي ,العدد  400لسنة . 1985
- 7الحياني ,عاصم محمود  ,اإلرشاد التربوي والنفسي  ,مديرية دار ال ُكتب لمطباعة
والنشر ,جامعة الموصل. 1989 ,

- 8ريان ,فكري حسن ,التدريس _ أىدافو_ أُسسو_ تقويم نتائجو وتطبيقاتو  ,عالم
ال ُكتب ,القاىرة ,الطبعة الثالثة . 1984
لمشكالت التطبيقات التدريسية ل ُكمية
- 9زكي ,سعد ياس وآخرون ,دراسة تحميمية ُ
التربية ,جامعة بغداد  ,1978/1977مجمة األُستاذُ ,كمية التربية  /جامعة بغداد,
العدد ( )3مجمد (. )1
 - 10الزوبعي ,عبد الجميل وآخرون ,االختبارات والمقاييس النفسية ,العراق ,جامعة
الموصل. 1981 ,
 - 11العبيدي ,صالح عبد المطيف ,تقويم طمبة الصفوف الرابعة خالل مدة التطبيق
من وجية نظر مديري ومديرات المدارس المتوسطة  ,مجمد تربوي ,مجمة نصف
شيريةُ ,كمية التربية ,جامعة بغداد ,العدد الثالث. 1986 ,
المطبقين في قسم التاريخ ب ُكمية
 - 12الفتمي ,حسين ىاشم ىندول ,تقويم أداء الطمبة ُ
التربية  /جامعة القادسية في مادة التربية العممية ,مجمة القادسية ,تصدرىا جامعة
القادسية المجمد (. 2002 ,)1
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 - 13فرجاني ,قادر :تعميم قبل الجامعي في الوطن العربي اتجاىات الحاضر
المستقبل دراسة مرجعية لمشروع رؤية مستقبمية لمتعميم في الوطن العربي .
وبدائل ُ
المؤتمر األول لو ازرة التربية والتعميم والمعارف ,طرابمس. 1998 ,
المشكالت التي تواجو الطمبة
 - 14المشيداني ,عباس ناجي وحميد مرسي,
ُ
المعممين ,السنة السادسة ,العدد ( )17
المطبقين خالل ُمدة التطبيق  ,مجمة ُكمية ُ
ُ
1919ى ـ . 1999 /

 - 15مصطفى ,خميل إبراىيم ,أثر محو أمية العمال في اتجاىاتيم األجتماعية,
المعممين .بغداد مطبعة عالء . 1980
المكتبة الثقافية لنقابة ُ

 - 16النيسابوري ,اإلمام محمد بن الحسن ,صحيح ُمسمم  ,دار إحياء التراث العربي
.

المشكالت التي تواجو طمبة
 - 17مصطفى ,نادية شعبان وأحالم عبد عمي ناصرُ ,
قسمي الرياضيات والفيزياء في ُكمية التربية /الجامعة المستنصرية خالل فترة
التطبيق لمعام الدراسي  ,1987 / 1986مجمة العموم التربوية والنفسية ,العدد

( ,)13السنة الخامسة  1409ىـ ـ 1989 /م .
 - 18ىيكل ,عبد العزيز فيمي ,مبادئ األساليب اإلحصائية ,ط ,1بيروت ,دار
النيضة العربية . 1966

الممحق ()1
ُ
َنموذج االستبانة المفتوحة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
إستمارة اإلستبانة المفتوحة
القسم/

عزيزي الطالب

الجنس/

عزيزتي الطالبة

إن التطبيق ىو من الممارسات التي يقوم بيا طمبة الصفوف الرابعة في ُكمية

التربية وبعد ُممارستكم لمتطبيق الفعمي يرجى اإلجابة عن السؤال اآلتي :
س /ما ىي أىمية التطبيق من وجية نظركم  ..........عددىا فقط .

مع التقدير .
ُممحق ()2
المحكمين
استبانة آراء ُ

جامعة ديالى
ُكمية التربية
قسم العموم التربوية والنفسية
األُستاذ الفاضل

تروم الباحثة إعداد استبانة لبحثيا الموسوم ((أىمية التطبيق لطمبة الصف
المطبقين))
الرابع في ُكمية التربية جامعة ديالى من وجية نظر الطمبة ُ
ونظ اًر لما تتمتعون بو من خبرة ودراية عممية تتشرف الباحثة أن تُقدم ىذه
) أمام الفقرة
القيمة بوضع عالمة (
االستبانة لسيادتكم إلبداء مالحظاتكم العممية ّ

المناسب مع إجراء التعديالت التي تقتحونيا ولكم جزيل ال ُشكر والتقدير
وتحت الحقل ُ
.
ت

صالحة

الفقرات

غير
صالحة
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التعديل
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1

إكتشاف المطبق لقدرتو عمى التدريس

2

ربط الجانب النظري بالجانب العممي

3

فرصة االحتكاك بإدارة المدرسة والمدرسين

4

اكتشاف المطبق نقاط الضعف في تدريسو

5

اإلطالع عمى مناىج المرحمة المتوسطة والثانوية

6
8

المطبق عمى ضبط الصف
تدريب ُ
المساىمة في الفعاليات واألنشطة المدرسية
ُ

اكتشاف المطبق نقاط الضعف في شخصيتو

9

تدريب المطبق عمى كيفية البدء بالدرس

7

 10الشعور بالمسؤولية وتحمميا
 11اكتشاف المطبق نقاط القوة في شخصيتو
 12زيادة حماس المطبق لمتدريس
 13يتيح التطبيق فرصة لممطبق لمتعرف عمى كيفية
اإلجابة عن األسئمة
 14التطبيق فرصة تُعين المطبق عمى كيفية مبدأ
العدالة في التصحيح
 15التطبيق فرصة تجعل المطبق ينظر إلى نفسو
في كونو طالباً ومعمماً

 16التطبيق فرصة لمتعرف عمى كيفية التعامل المعمم
من المتعمم
 17التطبيق يساعد عمى بناء عالقات اجتماعية جيدة
مع الطمبة
 18التطبيق يساعد في التعرف عمى الفروق الفردية
بين الطمبة ومراعاتيا
المناسبة لغرض
 19اختيار طريقة التدريس ُ
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استخداميا في المستقبل
 20التعرف عمى المشكالت التربوية والنفسية التي
تواجو الطمبة

 21تطبيق خطط التدريس التي ُد ِرب عمييا أثناء ُمدة
الدراسة النظرية
 22زيادة المعمومات اإلدارية والفنية
 23يساعد المطبق عمى كيفية اكتشاف األخطاء التي
تحدث لتجنبيا خالل التطبيق
 24اإلطالع عمى المصادر الخارجية لغرض
لمناقشة الطالب
االستعداد ُ

الممحق ()3
االستبانة بصيغتها النهائية
استبانة
عزيزي الطالب

القسم/

عزيزتي الطالبة

الجنس/
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بين يديك استبانة تكشف أىمية التطبيق لطمبة الصفوف الرابعة يرجى إجابتك

المناسب عمماً أ َّ
َن إجابتك ىي
عمى فقرات االستبانة بوضع عالمة ( ) أمام البديل ُ
ألغراض البحث العممي شاكرين تعاونكم .
ت

موافق موافق
إلى ٍ
حد

الفقرات

ما
 1ربط الجانب النظري بالجانب العممي
 2فرص األحتكاك باإلدارة المدرسية
 3اكتشاف المطبق نقاط الضعف في تدريسو
 4اإلطالع عمى مناىج المرحمة المتوسطة والثانوية
 5تدريب المطبق عمى ضبط الصف
 6المساىمة في الفعاليات واألنشطة المدرسية
 7اكتشاف المطبق نقاط الضعف في شخصيتو
 8الشعور بالمسؤولية وتحمميا
 9اكتشاف المطبق نقاط القوة في شخصيتو
 10زيادة حماس المطبق لمتدريس
 11التطبيق فرصة تجعل المطبق ينظر إلى نفسو
كونو طالباً ومعمماً

 12التطبيق فرصة لمتعرف عمى كيفية التعامل المعمم
من المتعمم
 13التطبيق يساعد المطبق عمى تكوين عالقات
اجتماعية جيدة مع الطمبة
 14التطبيق يساعد في التعرف عمى الفروق الفردية
بين الطمبة ومراعاتيا
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 15اختيار طريقة التدريس المناسبة لغرض استخداميا
في المستقبل
 16التعرف عمى المشكالت التربوية والنفسية التي
تواجو الطمبة
 17تطبيق خطط التدريس التي درب عمييا أثناء مدة
دراستو النظرية
 18زيادة المعمومات اإلدارية والفنية
 19يساعد المطبق عمى اكتشاف األخطاء التي
تحدث لتجنبيا خالل التطبيق
 20اإلطالع عمى مصادر خارجية لغرض األستعداد
لمناقشة الطمبة
ُ
 21تدريب المطبق عمى كيفية استخدام الوسائل
التعميمية
 22تدريب المطبق عمى تقديم تغذية راجعة متنوعة

الممحق ( ) 4
مجموعة المحكمين :
 1أ.-م.د .إحسان الدليمي  /قسم العموم التربوية والنفسية /كمية التربية /جامعة ديالى
 2أ.-م.د .سالم نوري صادق  /قسم العموم التربوية والنفسية /كمية التربية /جامعة ديالى
 3أ.-م.د .عبد الستار األسدي  /قسم العموم التربوية والنفسية /كمية التربية /جامعة ديالى
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 4أ.-م.د .عالء الدين كاظم  /قسم العموم التربوية والنفسية /كمية التربية /جامعة ديالى
 5أ.-م.د .عدنان محمود الميداوي /قسم العموم التربوية والنفسية/كمية التربية/جامعة ديالى
 6أ.-م.د .ماجد البياتي  /قسم العموم التربوية والنفسية /كمية التربية /جامعة ديالى .
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