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عالقة مستىي حتصيل طلبة قسم الرتبية وعلم

النفس يف الرتبية العملية مبستىي حتصيلهم يف
املىاد الدراسية االخري

جامعة كرمٌان /كلٌة التربٌة /كالر

د .مناضل عباس قاسم

مقدمة :
تعد كلٌات التربٌة محطات إعداد المدرسٌن وتدرٌبهم وتأهٌلهم إذ ٌقومون بعد
تخرجهم بتنفٌذ البرامج والمناهج التربوٌة فً المدارس كافة وٌتلقى الطلبة المدرسون
التعلٌم الذي ٌحتاجون إلٌه فً عملٌة التعلٌم والتعّلم ،ولكن المهارات الحقٌقٌة ال تتم إال
فً مٌدان التطبٌق العملً فً المدارس.
وتعتمد نوعٌة المدرس إلى حد كبٌر على البرامج التً ٌتلقاها الطالب المدرس
قبل الخدمة ،فالتربٌة العملٌة تركز على التطبٌق الفعلً للمهارات التدرٌسٌة المختلفة
كمهارة تخطٌط الدرس وتنفٌذه وفق استخدام طرائق متعددة ومتنوعة تساعد على
تحقٌق األهداف التربوٌة المرسومة بمساعدة وسائل تعلٌمٌة متعددة ومتنوعة ،حٌث
تركز على الجانب الحسً الواقعً أوالً ،ثم على تقوٌم هذه األهداف ومدى تحقٌقها
لدى المتعلم للوقوف على الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة فً فعالٌات الدرس فً خالل
الوقت المخصص ،وكٌفٌة إدارته الصف بالشكل الذي ٌسهم إسهاما ً حقٌقٌا ً فً تنمٌة
قدرة الطالب المعلم على أداء واجباته التدرٌسٌة بشكل أكثر فاعلٌة.
وٌسعى برنامج التربٌة العملٌة إلى تحقٌق أهدداف ثالثدة  ،أولهدا تعرٌدف الطالدب
المعلم بماهٌة المجال المهنً التربوي ،الذي سوف ٌعمل به عقب تخرجه ،بما ٌشدتمل
علٌدده هددذا المجددال مددن قٌددادات ،وطددالب ،وأدوار ،ومسددلولٌات ،ممددا ٌترتددب علٌده أن
ٌكتسب ألفة لما ٌنتظر منه القٌام به كمعلم فٌمدا بعدد ،أمدا الهددف الثدانً فٌتمثدل ب تاحدة
الفرصددة أمددام الطالددب المعلددم كددً ٌضدد مددا درسدده مددن مبددادع وقواعددد ونظرٌددات
تعلٌمٌة،وتربوٌدة خدالل مراحدل إعدداده األكددادٌمً فدً الكلٌدة موضد التطبٌدق العملددً
والفعلددً ،حتددى ٌمكددن أن تكتسددب عملٌددة إعددداده لمهنددة التدددرٌس ،أبعادهددا النظرٌددة
والتطبٌقٌة ،مما ٌزٌد من كفاءته وفعالٌتده كمعلدم ،أمدا الهددف الثالدث فٌتمثدل فدً تهٌئدة
الطالددب المعلددم لالنتقددال مددن دور الدددارس ،وهددو مددا ألفدده وتعددود علٌدده فددً دراسددته
الجامعٌة إلى دور المعلم ،وهو ما ٌنتظر منه القٌام به بعد التخرج،مما ٌكفل له انتقداال
طبٌعًٌا متدر ًجا  ،أي أن فترةالتربٌة العملٌة تعد بمثابة فترة انتقال ما بٌن دورٌدن .وال
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شك أن برامج التربٌدة تسدتطٌ بتندو تخصصدات أعضداء هٌئدات التددرٌس ،فٌهدا أن
تعاون دارسٌها على االنتقال الناجح من طور الدارسٌن ،إلى طور المعلمٌن الفاعلٌن.
فقدد كثددرت الشددكاوى مدن البدداحثٌن والقددائمٌن علددى العملٌدة التربوٌددة ،مددن ضددعف
إعداد المعلم الذي انعكس دوره على التالمٌذ ،والمجتمد  ،ومدن هندا تمدت الددعوة إلدى
دراسة أسدباب الضدعف لمعرفدة العوامدل التدً تدلثر فٌده ،ومدن هدذه الشدكاوي ضدعف
صلة المقررات األكادٌمٌة التخصصٌة المقررة فً البرنامج ،وبٌن ما ٌقوم به الدارس
المعلم بتدرٌسه فً المدارس) ٌاسٌن , 2002,ص)7
مشكلة البحث:
تتجلى مشكلة البحث فً:
السلال الرئٌس األول:
ما عالقة مستوى تحصٌل طلبة المرحلة الرابعة فً قسم التربٌة وعلم النفس فً
التربٌة العملٌة بمستوى تحصٌلهم بالمواد الدراسٌة األخرى ؟
السلال الرئٌس الثانً:
ما عالقة مستوى تحصٌل الطلبة فً التربٌة العملٌة بمستوى تحصٌلهم فً المواد
األخرى لدى الجنسٌن؟
اهمية البحث واحلاخة اليه :
ٌعد التعلٌم العالً فً اي بلد مدن بلددان العدالم دلٌدل علدى مسدتوى النهضدة العلمٌدة
واالجتماعٌة والثقافٌة التً بلغها ذلك البلد  ،وهو عنوان للرقً الحضاري الذي ٌطمح
له المجتم  ،الذي تسعى الٌه القوى الحٌة فٌده وذلدك النده ٌمثدل نهاٌدة السدلم التعلٌمدً
العدام وٌنبددث عددن قددرات البلددد فددً تأهٌدل مواردهددا البشددرٌة فدً شددتى التخصصددات ،
وملسسات التعلٌم العدالً تمدد المجتمد بالعناصدر الملهلدة لتحولده الدى األفضدل وسدد
حاجاتدده الضددرورٌة ومعالجددة مشددكالته وتخددرٌج ابندداءه الددذٌن ٌتحمسددون لخدمتدده .
(االنصاري, 2000 ،ص)00
وتعد الجامعات األساس الذي تنمو فً اطاره العدٌد من السمات الشخصدٌة للطلبدة
 ،بل النبالغ اذا قلنا ان الدور الذي تلدٌه فلسفة الجامعدة وطرائقهدا واسدالٌبها مدن اهدم
المحددات ذات اآلثر على نمدو شخصدٌة الطلبدة ومهداراتهم المختلفدة  ،لدذلك فالجامعدة
فددً وقتنددا الحاضددر البددد ان ننظددر الٌهددا علددى انهددا اكثددر مددن مجددرد تعلددم المهددارات
االكادٌمة واكتساب المادة الدراسٌة ( .شرٌف ،0991 ،ص)061
والجامعة لٌسدت عملٌدة عشدوائٌة  ،بدل هدً عملٌدة مخططدة مقصدودة تهددف الدى
احددداث تغٌددرات اٌجابٌددة مر وبددة فددً سددلوك الطالددب الجددامعً وتفكٌددره ووجداندده .
(خطابٌة  ،0991 ،ص)10
وٌتوقددف نجددا اي عمددل علددى العدداملٌن فٌدده وعلددى مدددى كفدداءتهم  ،وان نجددا
العملٌددة التربوٌددة ٌعتمددد علددى المدرسددٌن ألنهددم ٌعدددون عنصددر اساس دا ً وجوهرٌ دا ف فددً
العملٌة التربوٌة  ،فالمدرس وما ٌلدٌه من دور فاعل فدً تحقٌدق االهدداف المرسدومة
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ٌعد من اهم العناصدر التدً تزٌدد مدن كفداءة وفاعلٌدة اي نظدام تربدوي  ( .الجعفدري ،
 ،0979ص)09
وتلكد التطورات الحدٌثدة فدً االنظمدة التربوٌدة علدى دور الملسسدات التعلٌمٌدة
فددً االهتمددام بتطددوٌر بددرامج اعددداد المعلددم وتدرٌبدده لتةدٌددة مهددام جدٌدددة وحتددى تددلدي
عملٌة التدرٌس هدفها المنشود ٌنبغً االهتمدام باعدداد المعلدم وفدق التوجهدات العالمٌدة
المعاصرة التً تجعل من هذا االعداد اعدادا تخصٌصا ً ومهنٌا ً وعلمٌا ً من خالل ابعاد
متكاملة تهدف الى تطوٌر واصال مخرجات التعلٌم ( .عٌسى وعبد العزٌدز0997 ،
،ص)061
ومهنة ا لتعلٌم مدن المهدن الفنٌدة التدً تحتداج الدى اعدداد جٌدد لمدن ٌقدوم بهدا ،فهدً
لٌست مجرد عمل مٌكانٌكً ٌمارسده اي فدرد لدٌده المعرفدة ولكنهدا مهندة لهدا اصدولها
ومقوماتها  ،فضالً عن انها ممارسة تربوٌة تقوم على اسس وقواعد ونظرٌات وعلٌه
ٌنبغً ان ٌعد المدرس اعداد علمٌا ً ومهنٌا ً خاصدا ً تسداعده علدى القٌدام بمهنتده بطرٌقدة
تجعله قادرا على تبسٌط وتوصٌل المعرفة الى طالبه .
(قطب ،0976،ص)001
وٌعدددد المعلدددم الكدددفء ركٌدددزة اساسدددٌة لتطدددوٌر العملٌدددة التعلٌمٌدددة واداة التقددددم
الحضاري فً المجتم  ،ولذا فأن اعداد الكوادر المتمٌزة من المعلمٌن ٌحتل االولوٌة
فً المجتمعدات المتقدمدة  ،فللمعلدم اهمٌدة خاصدة فدً اي نظدام تعلٌمدً النده الشدخص
المنوط به تصمٌم وصن المواقف التعلٌمٌة التً تدف الطلبدة الدى التفاعدل والمشداركة
فددً عملٌددة الددتعلم والتربٌددة العملٌددة هددً الخطددوة االولددى للمعلددم فددً التطبٌددق العملددً
للتدرٌس بمدارس التعلٌم العام وهً عبارة عن برنامج تدرٌبً ٌعرف احٌاندا ً بالتربٌدة
(الخولً ،0992،ص)10
العملٌة المٌدانٌة .
لددذا لٌكددون المدددرس تربوٌ دا ً فاندده ٌحتدداج الددى ثقافددة معمقددة فددً العلددوم التربوٌددة
والنفسٌة وطرائق التدرٌس والى الخبرة الفنٌة العملٌة فً تربٌة وتعلٌم الطلبة  ،فالقٌمة
العلٌا للمعلم النجدها فً المعلومات التً ٌوصلها لتالمذته حسب ،بل نجدها فً سمات
شخصددٌة االجتماعٌددة التددً تتددرك يثارهددا فددً التالمٌددذ  ،فتأخددذ طرٌقهددا الددى عقددولهم
وسلوكهم  ،وتق على كلٌات التربٌة مسلولٌة اعداد الكوادر التربوٌة التً ٌعتمد علٌها
فددً المدددارس المتوسددطة والثانوٌددة فددً العددرا  ،ورفدددها بالتخصصددات بشددكل ٌفددً
متطلباتها وفق خطط واحتٌاجدات القطدر ،وٌدتم اعدداد الكدادر المتخصدص وفدق مدنهج
علمددً مددنظم ٌضددم جددانبٌن رئٌسددٌن همددا الجانددب النظددري والجانددب العملددً  ،وٌعددد
التطبٌددق الجمعددً الثم درة الحقٌقٌددة لالعددداد النظددري  ،فاعددداد المطبددق اعدددادا نظرٌددا
وعملٌا جٌدا ً سٌجعل منه مدرسا ً قادرا ً على اداء عمله بصورة مرضٌة .
وٌلكددد تقرٌددر (مجموعددة هددولمز) ان المعلددم الٌسددتطٌ ان ٌمددارس عملدده بشددكل
مرضددً مددا لددم ٌقددك وقت دا ً كافٌ دا ً فددً التدددرٌب علددى التدددرٌس تمددت االشددراف الدددقٌق
والمباشر ( .مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج،0917 ،ص)27
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وٌلكددد ٌددتس ( ) Yatesان التربٌددة العملٌددة عنصددر اساسددً مددن عناصددر اعددداد
المعلمددددٌن وهددددً اختبددددار حقٌقددددً لفاعلٌددددة المقددددررات النظرٌددددة االكادٌمٌددددة منهددددا
والمهنٌة) Yates,1981,p:43(.
ولهذا اهتمت كلٌات التربٌة باعطاء الفرصة لطلبتها فً اكتسداب خبدرات تربوٌدة
جٌدة ٌمرون بها عن طرٌق الدراسة النظرٌة فدً الكلٌدة والمشداهدة والتددرٌب العلمدً
فً المدارس  ،حٌث ان التربٌة العملٌة مرحلة ضرورٌة من مراحل اعدداد المدرسدٌن
فضالً عن انها مرحلة ٌمكن بواسدطتها التحقدق مدن صدالحٌة االعدداد النظدري للطلبدة
كونه عنصرا ً اساسا ً فً مناهج اعدادهم وشرطا ً مهما ً لتخرجهم فضالً عن ان التدرٌب
جدٌدددددة ( .هرمددددز،
العملددددً لدددددى الكثٌددددر مددددن الطلبددددة المطبقددددٌن ٌعددددد خبددددرة
،0911ص)0
وتعتمد نوعٌة المعلم الى حد كبٌر على البرامج والتً ٌتلقاهدا الطالدب المعلدم قبدل
الخدمة  ،لذا فان التربٌة العملٌة تكون بمنزلة حجر الزاوٌة فً برامج اعداد المعلمدٌن
 ،نظددرا ً النهددا تمثددل التطبٌددق العملددً لجمٌد العملٌددات التددً تلقاهددا نظرٌدا ً علددى مقاعددد
الدراسددة  ،فالتربٌددة العملٌددة تركددز عددن التطبٌددق الفعلددً للمهددارات التدرٌسددٌة المختلفددة
كمهددارة تخطددٌط الدددرس وتنفٌددذه وفددق اسددتخدام طرائددق متعددددة تسدداعد علددى تحقٌددق
االهداف التربوٌة المرسومة  ،حٌث تركز على الجانب الحسدً الدواقعً اوالً ثدم علدى
تقدددددددددددددوٌم هددددددددددددددذه االهدددددددددددددداف ومدددددددددددددددى تحقٌقهدددددددددددددا لدددددددددددددددى المددددددددددددددتعلم .
(المطلق  ،2000 ،ص)61
ونظددرا ً الهمٌددة التربٌددة العملٌددة ودورهددا فددً اعددداد المعلددم  ،فقددد اهتمددت البحددوث
والدراسددات بتندداول وتحلٌددل طبٌعتهددا وابعادهددا والمشددكالت التددً تواجههددا  ،وترج د
اهمٌة التربٌة العملٌة المٌدانٌة الى مدى اهمٌة االهداف التً تسدعى لتحقٌقهدا كمدا انهدا
تسد الفجوة بدٌن النظرٌدة والتطبٌدق  ،فضدالً عدن انهدا تنسدجم مد التوجهدات التربوٌدة
المعاصرة فً عملٌة اعداد المعلمٌن وتدرٌبهم  ،والتعد ملشرا ً كافٌا ً ٌمكدن الحكدم مدن
خالله على نجا الطالب المطبق فً مهنة المستقبل حسب  ،وانما البد من التأكدد مدن
قدرته على ممارسة وتطبٌق هذه المعدارف والمفداهٌم والمبدادىء والنظرٌدات بطرٌقدة
علمٌة واسلوب ادائً ( .ابو جابر  ، 0999 ،ص)10
لذا ٌمكن ان ٌلخص الباحث اهمٌة الدارسة الحالٌة فً النقاط اآلتٌة :
 -0ان التطددور الكمددً الددذي حصددل فددً اعددداد الطلبددة فددً كلٌددة التربٌددة الددذي البددد ان
ٌصاحبه تطور نوعً بالوقت ذاته.
-2هذا البحث محاولة للكشف عن التغٌرات التً تحدثها المنداهج لددى الطلبدة بصدورة
عامة بعد مرورهم بالخبرات التً ٌوفرها المنهج الحدٌث .
 -1مكانددة التربٌددة العملٌددة فددً مندداهج اعددداد المعلمددٌن ودورهددا فددً بلددورة الكفاٌددات
التدرٌسٌة لهم .
-1قد تفٌد نتائج هذه الدراسة فً تطوٌر البرامج التدرٌسٌة وتخطٌطها  .بشكل ٌضدمن
توافر عوامل النجا وتحقٌق اهدافها بصورة افضل .
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ٌ -5مكن أن ٌفٌد هذا البحث كلٌات التربٌة بعامة وقسم التربٌة وعلم النفس بخاصة
فً االنتباه إلى أهمٌة التقوٌم الحقٌقً والعلمً .
-6ندرة الدراسات السابقة فً هذا المجال فً اقلٌم كردستان.
فرضيات البحث :
 - 0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة عند مستوى (  ) 0.00بٌن مستوى التحصٌل
فً التربٌة العملٌة ومستوى التحصٌل فً المواد الدراسٌة األخرى لدى أفراد العٌنة
الكلٌة (الذكور واإلناث).
 -2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة عند مستوى (  ) 0.00بٌن مستوى التحصٌل
فً التربٌة العملٌة ومستوى التحصٌل فً المواد األخرى لدى الطلبة الذكور.
 -1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة عند مستوى (  ) 0.00بٌن مستوى التحصٌل
فً التربٌة العملٌة ومستوى التحصٌل فً المواد األخرى لدى الطلبة اإلناث.
 -1ال ٌوجد فر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى (  ) 0.00بٌن متوسطات درجات
الطلبة فً التربٌة العملٌة وفق متغٌر الجنس.
أهداف البحث :
استهدف البحث التعرف األتً:
 - 0مستوى تحصٌل طلبة المرحلة الرابعة فً قسم التربٌة وعلم النفس فً برنامج
التربٌة العملٌة .
 - 2الفر فً تحصٌل الطلبة حسب متغٌرالجنس فً التربٌة العملٌة.
- 1العالقة بٌن مستوى تحصٌل الطلبة فً التربٌة العملٌة ومستوى تحصٌلهم فً
المواد الدراسٌة األخرى .
حدود البحث :
ٌقتصر البحث على دراسة العالقة فً مستوى التحصٌل لدى طلبة المرحلة الرابعة
فً قسم التربٌة وعلم النفس للعام الدراسً 2000-2009

حتديد املصطلحات :
اوال ً  :التحصٌل الدراسً
 مقدار ما ٌكتسبه الطالب من معلومات ومهارات فً مادة دراسٌة أو مجموعة موادمقدرا ً بالدرجات التً ٌحصل علٌها نتٌجة ألدائه االختبارات التحصٌلٌة (فطٌم،
,0919ص.)001
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 عرفه (العٌسوي) بأنه حصٌلة ما توصل الٌه الطالب من تعلمه من معلوماتوخبرات فً مواد دراسٌة خالل فترة محدودة او نهاٌة العام الدراسً التً تعكس عدة
تقدٌرات ادائها وهً عبارة عن مجموعة الدرجات التً ٌحصل علٌها الطالب ( .
االنصاري , 2000،ص)06
 وعرفها (الشٌبانً) بانها ما ٌظهره الطلبة من استٌعاب للمعارف والمفاهٌم االساسٌةفً مادة مقررة وما ٌوفقون من نجا فً االمتحان وما ٌتحصلون علٌه من درجات.
(االنصاري , 2000،ص)06
 عرفها (خٌر هللا) بانه المجمو العام لدرجات الطالب فً جمٌ الموادالدراسٌة(.الطٌبة ,2000,ص)1
 عرفه (صال عالم) بانه درجة االكتساب التً ٌحققها الشخص ومستوى النجاالذي ٌصل الٌه فً مادة دراسٌة او مجال تعلمه (.الطٌبة ,2000,ص)1
 وفً (المعجم النفسً) عرف بانه المستوى المحدد من االنجاز او الكفاءة واالداءالمدرسً واالكادٌمً وٌجري تقٌٌمه من قبل المدرسٌن بواسطة االختبارات المقننة
 (.االنصاري, 2000،ص)07
وٌعرف الباحث التحصٌل الدراسً بانه كل ما ٌحصل علٌه الطالب وما ٌحققه
من انجازات وتغٌرات مر وبة فً معارفه ومهاراته واتجاهاته نتٌجة لالنشطة
والخبرات العملٌة التً ٌمر بها وهو مجمو الدرجات ما ٌتوق من الطالب ان
ٌحصل علٌه وتٌقنه لدراسة سنة او مرحلة دراسٌة معٌنة .
ثانٌا ً  :التربٌة العملٌة (التطبٌق) Practical Teaching
برنامج تربوي ٌتدرب فٌه الطالب المعلم عملٌا ً على مهنة التدرٌس ،وما
ٌرتبط بها من عملٌات تربوٌة وتعلٌمٌة مختلفة تلدي إلى إكسابه المهارات والخبرات
المهنٌة واالجتماعٌة الالزمة لممارسة التعلٌم .
(المطلق  ,2000,ص) 01
برنامج تدرٌبً تقدمه ملسسات اعداد المعلمٌن بفترة زمنٌة محددة  ،تحت
اشرافها وٌهدف الى اتاحة الفرصة للطالب المعلمٌن لتطبٌق ما تعلموه من معلومات
نظرٌة تطبٌقا ف عملٌا ً اثناء قٌامهم بمهام التدرٌس الفعلٌة فً المدرسة  ،االمر الذي
ٌعمل على تحقٌق األلفة بٌنهم وبٌن العناصر البشرٌة المادٌة للعملٌة التعلٌمٌة من جهة
ن كما ٌعمل على اكسابهم الكفاٌات التربوٌة فً جوانب المهارٌة واالنفعالٌة من جهة
اخرى ( .عبدهللا ، 0916 ،ص)00
التربٌة العملٌة :برنامج تربوي ٌتدرب فٌه الطالب المعلم عملٌا على مهنة
التدرٌس,وما ٌرتبط بها من عملٌات تربوٌة وتعلٌمٌة مختلفة تلدي الى اكتساب
المهارات والخبرات المهنٌة واالجتماعٌة الالزمة لممارسة التعلٌم
(الحدٌثً,0991,ص.)002
عرفها حسان"برنامج تدرٌبً تقدمه ملسسات اعداد المعلمٌن على مدى فترة
زمنٌة محددة ,تحت اشرافها وٌهدف هذا البرنامج الى اتاحة الفرصة للطالب
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المعلمٌن لتطبٌق ما تعلموه من معلومات نظرٌىة,تطبٌقا عملٌا اثناء قٌامهم بمهام
التدرٌس الفعلٌة فً المدرسة,االمرالذي ٌعمل على تحقٌق األلفة بٌنهم وبٌن العناصر
البشرٌة والمادٌة للعملٌة التعلٌمٌة من جهة,كما ٌعمل على اكسابهم الكفاٌات التربوٌة
فً الجوانب المهارٌة واألنفعالٌة من جهة اخرى"(حسان,0992,ص)12
ٌعرفها الباحث بانها اي التطبٌق ما ٌجري فً النصف الثانً من المرحلة
الرابعة حٌث ٌوز الطلبة على المدارس المتوسطة والثانوٌة لغرك تدرٌبهم
واعدادهم لمهنة التعلٌم وٌستمر هذا التطبٌق لمدة ستة اسابٌ تحت اشراف اعضاء
الهٌئة التدرٌسٌة فً االختصاص وفً موضوعات الدرس المهنٌة ومدراء المدارس.
الفصل الثاني

خلفية نظرية الرتبية العملية (مفهومها ،أهمٌتها ،أسسها ،أ راضها وأهدافها):
أ -مفهوم التربٌة العملٌة:
ٌطلق بعضهم على التربٌة العملٌة اسم التربٌة المٌدانٌة أو التدرٌب المٌدانً
أو التطبٌقات المسلكٌة ،ومهما كانت التسمٌة ف ن مفهوم التربٌة العملٌة ٌنحصر فً
كونها عملٌة تربوٌة منظمة هادفة تتٌح للطلبة المعلمٌن من خالل مجموعة من
األنشطة والفعالٌات تطبٌق معظم المفاهٌم والمبادع والنظرٌات التربوٌة تطبٌقا ً
سلوكٌا ً بالشكل الذي ٌلدي إلى اكتساب الطالب المعلم الكفاٌات التربوٌة المطلوبة بعد
التخرج ،وذلك من خالل الخبرة الواقعٌة والحقٌقٌة التً تتأتى من خالل التدرٌب على
التدرٌس ،واالحتكاك المباشر بالبٌئة المدرسٌة ومكوناتها فً خالل مدة زمنٌة محددة.
ب -أهمٌة التربٌة العملٌة:
ً
ً
ً
إتاحة الفرصة للطلبة المعلمٌن لتطبٌق ما تعلموه نظرٌا تطبٌقا عملٌا .إقدار
الطلبة المعلمٌن على اكتساب مهارة تصمٌم الدروس وتنفٌذها وضبط البٌئة الصفٌة،
وذلك من خالل تعرف جو المدرسة ومكوناته تعرفا ً مباشراً.
ج -أسس التربٌة العملٌة :
وضو أهداف التربٌة العملٌة لدى القسم المختص فً كلٌة التربٌة
والمشرفٌن علٌها ،والطلبة المعلمٌن والمدرسة ( إدارة ،ومعلمٌن متعاونٌن ).
التخطٌط العلمً التربوي والتعاون المستمر بٌن القائمٌن على إدارة هذه العملٌة
وتنفٌذها ،مما ٌقتضً توافر األطر البشرٌة والمادٌة الكفٌة .شمول برنامج التربٌة
العملٌة مختلف خبرات التعلٌم من تصمٌم للدروس وتطبٌق األنشطة واستخدام تقنٌات
التعلٌم من أجل تحقٌق األهداف التربوٌة(.المطلق,2000,ص)61
د  -أغراض التربٌة العملٌة وأهدافها:
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من األ راك األساسٌة للتربٌة العملٌة أن ٌكتشف الطالب المعلم قدراته على
القٌام بالتدرٌس من خالل التجربة الواقعٌة فً البٌئة المدرسٌة ،مما ٌساعده على
التكٌف م مهنة المستقبل واالستمرار فٌها ،وكذلك التدرب على أخذ الطالب المعلم
دوره فً قٌادة العملٌة التربوٌة.
وٌفصل الشهرانً فً تعداد أهداف التربٌة العملٌة وٌحددها فً:
“إكساب الطالب المعلم المهارات الالزمة التً تتطلبها طبٌعة عمل المعلم ،والتدرجفً اكتسابها ،ابتدا ًء من المهارات السهلة إلى األكثر تعقٌدا ً من خالل الممارسة.
تطبٌق ما تعلمه الطالب من مبادع ونظرٌات تربوٌة فً أثناء الدراسة النظرٌة فًالمٌدان الواقعً.
إتاحة الفرصة للطالب المعلم لتعرف عناصر الموقف التعلٌمً فً الواق المدرسً.إتاحة الفرصة للطالب المعلم الكتشاف قدراته وإمكاناته التدرٌسٌة.تعرف البٌئة المدرسٌة عن قرب. إكساب الطالب المعلم مهارات التقوٌم الذاتً. تعرف المناهج الدراسٌة فً المرحلة التً ٌتدرب فٌها. إتاحة الفرصة للطالب المعلم للتعامل م أعضاء هٌئة التدرٌس بالمدرسة. اكتساب الطالب المعلم لبعك االتجاهات اإلٌجابٌة نحو مهنة التدرٌس مثل:الصبر ،التحمل ،القدرة على اتخاذ القرار ،اإلخالص ،الصد  ،و ٌرها من
االتجاهات اإلٌجابٌة األخرى.
 إتاحة الفرصة للمشرف وللمعلم المتعاون لتقوٌم الطالب المعلم ،وإبداء نقاط القوةوالضعف والعمل على تعزٌز جوانب القوة وتالفً جوانب الضعف.
 توفٌر أو تهٌئة المناخ الذي ٌبدأ فٌه اإلحساس بالمسلولٌة الكاملة نحو مهنةالتدرٌس”(.الشهرانً,0991,ص)9
الدراسات السابقة :
 -0دراسة (عبد الرضا عبد الزهرة باقر)9191،
"تقددوٌم الكفدداءة المهنٌددة للطلبددة المطبقددٌن فددً كلٌددة التربٌددة جامعددة بغددداد وعالقتهددا
ببعك لمتغٌرات"
هدفت الدراسة الى تقوٌم الكفاءة المهنٌة للطلبة المطبقٌن وقدد شدملت الدراسدة
( )16طالب دا ً مطبق دا ً ( العٌنددة االولددى) تمددت زٌددارتهم وفق دا ً السددتمارة مالحظددة اعدددها
الباحث اشتملت على ( )6مجاالت رئسدٌة تضدمنت ( )5كفاٌدة تدرٌسدٌة  ،كمدا شدملت
( )110طالب دا ً مطبق دا ً (العٌنددة الثانٌددة) تددم اسددتنتالهم بعددد انتهدداء فتددرة التطبٌددق حددول
الحاجددات المهنٌددة التددً ٌشددعرون بأهمٌددة وجودهددا وفددق (اسددتمارة الحاجددات المهنٌددة)
تضددمنت ( )20حاجددة وأعددد اسددتارة ثالثددة هددً اسددتمارة درجددات الطلبددة فددً الدددروس
المهنٌددة) لتثبٌددت درجددات المطبقددٌن (العٌنددة االولددى) فددً الدددروس المهنٌددة التربوٌددة
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والنفسٌة الً درسها الطلبة خالل سنوات االرب فً الكلٌة من اجل اٌجاد العالقة بٌنها
وبدٌن الدرجدة التددً حصدلوا علٌهدا واسددتخدام الباحدث معادلدة ارتبدداط سدكوت ومعامددل
ارتباط بٌرسون واالختبار التائً والوسط المرجح والوسط الحسابً .
ظهددرت النتددائج ان تقددوٌم الكفاٌددة المهنٌددة للطلبددة المطبقددٌن فددً ضددوء فقددرات
اسددتمارة المالحظددة اذ بلددغ الوسددط الحددالً العددام للعٌنددة االولددى ( )10.55ولالقسددام
العلمٌة ( )11.10وان الكفاٌة المهنٌة للمطبقدٌن فدً االقسدام العلمٌدة افضدل منهدا عندد
الطلبدة المطبقددٌن مددن االقسددام االنسددانٌة واندده ال ٌوجددد فددر تبعددا لمتغٌددر الجددنس واندده
توجددد عالقددة موجبددة بددٌن تحصددٌل الطلبددة فددً المددواد المهنٌددة التددً درسددوها وادائهددم
التدرٌسً .
وقد حدد الطلبة المطبقون ( )09حاجة مهنٌة ونشاط مدرسً من بٌن ( )5بانها
ضرورٌة جدا ً لتكون فً مناهج االعداد المهنً فً الكلٌة (.الدٌوان ،2001 ،ص)5
 دراسة سعٌد جاسم االسدي وعامر عبد النبً العبادي ()3002" تقوٌم مادة التربٌة العملٌة لطلبة الصف الراب فً كلٌة التربٌة"
هدفت الدراسة الى تق وٌم مادة التربٌة العملٌدة سدواء مدن حٌدث اهددافها والتكامدل
بٌنهددا وبددٌن مددادة طرائددق التدددرٌس  ،وكددذلك مدددى فاعلٌتهددا فددً اعددداد الطالددب لمهنددة
التدرٌس وشملت عٌندة البحدث ( )65طالبدا ً وطالبدة اختٌدروا بشدكل عشدوائً مدن بدٌن
طلبة الصف الراب بكلٌة التربٌة جامعة البصدرة وبنسدبة ( )%06مدن افدراد المجتمد
االصلً للبحث  ،واعتمد الباحثان على االستبٌان كأداة لبحثهما  ،وتمت عملٌدة تحلٌدل
البٌانات باستخدام التكرارات والنسب المئوٌة .
اظهرت نتائج الدراسدة ان التربٌدة العملٌدة تحقدق هددفها فدً اعدداد الطلبدة التفدا
مهارات التدرٌس من وجهة نظر ( )%16من افراد العٌنة فً حٌن خالف هدذا الدرأي
( )%51منهم  ،كما اتفق ( )%15من أفراد العٌنة ان هذا الهدف تحققه المادة بدرجة
كبٌرة مما ٌدل على أن المادة لها دور كبٌر فً اعداد الطلبة ومساعدتهم على التدرٌب
على مهارات التدرٌس بمعنى ان اكبر نسبة من الطلبة قد شعروا بفائدة التربٌة العملٌة
فً عملٌة اعدادهم  ،وفً ضوء نتائج الدراسدة اوصدى الباحثدان بضدرورة تخصدٌص
وقت اطول لمادة التربٌة العملٌة (.الدٌوان،2001،ص)0
 دراسة كامل سلٌم وعادل رٌان ()3002"اتجاهدددات طلبدددة جامعدددة القددددس المفتوحدددة نحدددو االحصددداء وعالقتهدددا بالتحصدددٌل
الدراسً قً ضوء بعك المتغٌرات"
هدفت الدراسدة الحالٌدة الدى معرفدة اتجاهدات طلبدة جامعدة القددس المفتوحدة نحدو
االحصاء وعالقتها بالتحصٌل الدراسً فً ضدوء بعدك المتغٌدرات ولتحقٌدق اهدداف
الدراسة طبق مقٌاس االتجاه نحو االحصاء الذي طوره (هلٌتون وزمالءه) بعدد ان تدم
التحقق من صدقه وثباته علة عٌنة تألفدت مدن ( )052طالبدا وطالبدة اختٌدروا بطرٌقدة
العٌنة الطبقٌة من طلبة جامعة القدس المفتوحة فً منطقدة الخلٌدل التعلٌمٌدة المسدجلٌن
فً مقرر االحصاء خالل الفصل االول من العام الدراسً .2007-2006
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اظهرت نتائج الدراسة ان اتجاهات طلبة جامعدة القددس المفتوحدة نحدو االحصداء
اٌجابٌة منخفضة  ،كما بٌندت النتدائج وجدود فدرو ذات داللدة احصدائٌة فدً اتجاهدات
الطلبة نحو االحصاء على المقٌاس كله وعلى كل عامل من عوامدل تعدزى لمتغٌدرات
العمر والتخصص ومستوى السدنه الدراسدٌة وفدر الثانوٌدة العامدة وعالقدة االمتحدان
النصفً فً مقرر مادة االحصاء  ،فً حٌن لم تكن الفرو دالة تبعا لمتغٌر الجدنس ،
كما بٌنت النتائج عدم وجود عالقة دالة احصائٌا بدٌن اتجاهدات الطلبدة نحدو االحصداء
 (.سلٌم ,2006،ص)01
الفصل الثالث

اخراءات البحث :

جمتمع البحث وعينته :
ٌتكون مجتم البحث من طلبة المرحلة الرابعة فً قسدم التربٌدة وعلدم الدنفس فدً
كلٌة التربٌة كالر والبالغ عددهم ( ,)16وبسبب قلة عدد مجتم البحث فقد قام الباحث
بتطبٌق البحث على جمٌ أفراد المجتم .

مجع البيانات :
قام الباحث بجم بٌانات بحثه من سجالت درجات قسم التربٌة وعلم النفس للعدام
الدراسً 2000-2009
وحسب ماٌاتً -:
 استخراج معدل تحصٌل الطلبة فً مادة التربٌة العملٌة اسددتخراج معدددل تحصددٌل الطلبددة فددً المددواد الدراسددٌة للمرحلددة الرابعددة البالغددة( )1مادة .
الىسائل اإلحصائية :
اسددتخدم الباحددث االختبددار التددائً (  )t-testالسددتخراج الفددرو بددٌن مسددتوى
تحصددٌل الطلبددة فددً التربٌددة العملٌددة ومسددتوى تحص دٌل الطلبددة فددً المددواد الدراسددٌة
األخرى .
=t
2
1
Y2
Y0
Ͼ2
Ͼ0
(عالوي ورضوان ،2000،ص)210
الفصل الرابع
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عرض النتائح :
الفرضٌة األولى
" ال توجدددد عالقدددة ذات داللدددة إحصدددائٌة عندددد مسدددتوى (  ) 0.00بدددٌن مسدددتوى
التحصدٌل فددً التربٌدة العملٌددة ومسدتوى التحصددٌل فدً المددواد الدراسدٌة األخددرى لدددى
أفراد العٌندة الكلٌدة :الدذكور واإلنداث  ,بدالنظر فدً الجددول ( )0نالحدظ أن قٌمدة ت
المحسددوبة تبلددغ  0.506وهددً اقددل مددن القٌمددة الجدولٌددة البالغددة  2.02وبهددذا تقبددل
الفرضٌة اعاله بعدم وجود فدرو ذات داللدة احصدائٌة فدً مسدتوى التحصدٌل وربمدا
ٌرج ذلك الى ان الطلبة ٌخضعون لدنفس البرندامج فدً التددرٌس والتقدوٌم وٌدرسدون
من قبل نفس المدرسٌن
جدول ()0
المتوسط الحسابً وقٌمة التائٌة الفراد العٌنة

0
2

معدل
الموادالدراسٌة
التربٌة العملٌة

16

71.510

7.010

16

67.620

7.621

0.506

الجدولٌة

ت

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابً

التباٌن

القٌمة
التائٌة
المحسوبة

الداللة
االحصائٌة

2.02

ٌر دالة
احصائٌا

الجدولٌة

الفرضٌة الثانٌة :
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة عند مستوى (  ) 0.00بٌن مستوى التحصدٌل
فً التربٌة العملٌدة ومسدتوى التحصدٌل فدً المدواد األخدرى لددى الطلبدة الدذكور, .
ٌتبددٌن مددن الجدددول ( )2أن قٌمددة ت المحسددوبة تبلددغ  0.92وهددً اقددل مددن القٌمددة
الجدولٌددة البالغددة  2.00وبهددذا تقبددل الفرضددٌة أعدداله بعدددم وجددود فددرو ذات داللددة
إحصددائٌة فددً مسددتوى التحصددٌل وربمددا ٌرجد ذلددك إلددى أن الطلبددة الددذكور ٌتمتعددون
بنفس الفرص فً التعلم وٌخضعون لدنفس البرندامج فدً التددرٌس والتقدوٌم وٌدرسدون
من قبل نفس المدرسٌن
جدول رقم ()2
قٌمة الوسط الحسابً وقٌمة التائٌة لعٌنة الذكور
الداللة
العدد المتوسط التباٌن القٌمة
ت المجموعة
اإلحصائٌة
التائٌة
الحسابً
المحسوبة
 0معدل المواد
الدراسٌة

16

7.010 71.510
0.506
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 2التربٌة
العملٌة

16
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7.621 67.620

الفرضٌة الثالثة :
ال توجدددد عالقدددة ذات داللدددة إحصدددائٌة عندددد مسدددتوى (  ) 0.00بدددٌن مسدددتوى
التحصٌل فً التربٌة العملٌة ومستوى التحصٌل فً المواد األخرى لدى الطلبة اإلناث
ٌ ,تبددٌن مددن الجدددول ( )1أن قٌمددة ت المحسددوبة تبلددغ 0.16وهددً اقددل مددن القٌمددة
الجدولٌددة البالغددة  2.00وبهددذا تقبددل الفرضددٌة أعدداله بعدددم وجددود فددرو ذات داللددة
إحصددائٌة فددً مسددتوى التحصددٌل وربمددا ٌرج د ذلددك إلددى أن الطلبددة االندداث ٌتمتعددون
بنفس الفرص فً التعلم وٌخضعون لدنفس البرندامج فدً التددرٌس والتقدوٌم وٌدرسدون
من قبل نفس المدرسٌن

الجدولٌة

جدول ()1
قٌمة المتوسط الحسابً والقٌمة التائٌة لعٌنة االناث
ت المجموعة العدد المتوسط التباٌن القٌمة
التائٌة
الحسابً
المحسوبة
0
2

المواد
الدراسٌة
التربٌة
العملٌة

01

1.702 66.555

01

9.017 72.277

0.16

الداللة
االحصائٌة

ٌ 2.00ر دالة
احصائٌا

الفرضٌة الرابعة :
ال ٌوجد فر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى (  ) 0.00بٌن متوسطات درجدات
الطلبددة فددً التربٌددة العملٌددة وفددق متغٌددر الجددنسٌ .تبددٌن مددن الجدددول ( )1أن قٌمددة ت
المحسدددوبة تبلدددغ 0.65وهدددً اقدددل مدددن القٌمدددة الجدولٌدددة البالغدددة  2.00وبهدددذا تقبدددل
الف رضٌة أعاله بعدم وجود فدرو ذات داللدة إحصدائٌة فدً مسدتوى التحصدٌل وربمدا
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ٌرجددد ذلدددك إلدددى أن الطلبدددة الدددذكور واإلنددداث ٌتمتعدددون بدددنفس الفدددرص فدددً الدددتعلم
وٌخضعون لنفس البرنامج فً التدرٌس والتقوٌم وٌدرسون من قبل نفس المدرسٌن .
جدول ()1
قٌمة المتوسط الحسابً والقٌمة التائٌة لكال الجنسٌن
الداللة
القٌمة التائٌة
المتوسط
التباٌن
ت المجموعة العدد
المحسوبة الجدولٌة االحصائٌة
الحسابً
المواد
1.202 65.555 01
0
الدراسٌة
ٌر دالة
2.00
0.65
التربٌة
احصائٌا
9.507 70.277 01
2
العملٌة
االستنتاج :
نجددد مددن تحلٌددل الفرضددٌات األرب د نجددد بددأن لٌسددت هندداك فددرو ذات داللددة
إحصدائٌة فدً مسدتوٌات التحصددٌل ممدا ٌددل علدى أن أسددالٌب التقدوٌم المسدتخدمة فددً
التربٌة العملٌة مشابهة من حٌث الندو والمسدتوى وٌعدد هدذا ملشدر اٌجدابً ٌثبدت ان
التربٌدددة العملٌدددة فدددً قسدددم التربٌدددة وعلدددم الدددنفس تخضددد ألسدددالٌب تقوٌمٌدددة علمٌدددة
وموضوعٌة .
التىصيات :
وفً ضوء نتائج البحث ٌوصً الباحث ب-:
-0تحسٌن طرائق التدرٌس العامة من خالل ربط الرس بالواق وبالحٌاة العلمٌة
وجعلها اكثر حٌوٌة .
 -2ضرورة اعادة النظر فً البرامج التربوٌة العداد المعلم وتطوٌرها بما ٌخدم
الكفاٌات االساسٌة الالزم للمعلم .
-1زٌادة عدد الساعات المقررة للتربٌة العملٌة بما ٌناسب واالعباء الملقاة على
الطالب وتوزٌعها على اكثر من فصل دراسً .
-1االهتمام بالعملٌات الممهدة للتربٌة العملٌة من خالل التدرٌس المصغر ودروس
المشاهدة واللقاءات م المعلمٌن االكفاء .
-5زٌادة الترابط بٌن المقررات التخصصٌة فً برامج اعداد المعلم من جانب وما
سٌتم تدرٌسه بمرحلة التعلٌم العام التً سٌقوم المعلم بتدرٌس فٌها بعد التخرج .
-6التركٌز فً مقررات االعداد التربوي المهنً بكلٌات التربٌة على ما ٌخدم الكفاٌات
المهنٌة للطالب على ان ٌتم التركٌز على الجانب التطبٌقً فً تلك المقررات .
املقرتحات :
وفً ضوء نتائج البحث ٌقدم الباحث المقتر االتً -:
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ضرورة اجراء دراسات على متغٌرات معرفٌة ونفسٌة ذات عالقة بتحصٌل الطلبة
فً التربٌة العملٌة .
املصادر :
-0
-2
-1
-1
-5
-6
-7
-1
-9
-00
-00
-02
-01
-01
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