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أثر التطبيق امليداين يف اجتاهات الطلبة املطبقني
يف جامعة كرميان حنو همنة التدريس
شوان فرج سعيد
لكية الرتبية ،جامعة گرميان ،السلامينيه ،اقلمي کوردس تان ،عراق

املس تخلص -اس هتدف البحث التعرف عىل اجتاهات طلبة لكية الرتبية جامعة كرميان
حنو همنة التدريس بعد اخضاعهم لتطبيق امليداين ،وقد تكونت عينة ادلراسة من ()166
طالب َا وطالبة من طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية ،ولغرض حتقيق أهداف
ادلراسة اس تخدم الباحث مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس املكون من ( )31فقرة،
ومت التحقق من الصدق والثبات للداة ،وتوصلت ادلراسة اىل النتاجئ التية:
 وجود اجتاهات اجيابية حنو همنة التدريس دلى الطلبة املطبقني نتيجة التطبيق
امليداين يف املدارس ،وعربوا ابجاابهتم بأن التطبيق امليداين س تغري من خشصيهتم
حنو الفضل.
 وجود فروق ذات دلةل احصائية بني متوسط درجات الطلبة ملقياس الاجتاه حنو
همنة التدريس بني قسمي الكميياء والرايضيات ولصاحل قسم الكميياء ،ومل تظهر
فروق ذات دلةل احصائية بني بقية القسام الاخرى.
وقد خلص الباحث اىل عدد من املقرتحات والتوصيات يف ضوء نتاجئ البحث ،واليت
تسهم يف الارتقاء مبختلف جوانب الاعداد ملنتس يب هذه املهنة.
اللكامت ادلاةل -تطبيق ميداين،اجتاه ،املطبق.

مشلكة ادلراسة :

ما نالحظ يف ٍاقلمي كوردس تان العراق بشلك خاص والعراق بشلك عام ان نظام
القبول يف معظم لكيات الرتبية يعمتد عىل حمك معدل الطالب يف املرحةل الاعدادية دون
النظر اىل اجتاهه حنو همنة التدريس ،مما يسمح بقبول فئات من الطلبة ل يرغبون يف
الالتحاق هبذه اللكيات ،وامنا اضطرهتم ظروف اقتصادية أو اجامتعية أو يئسوا من
الالتحاق بلكيات اخرى ،مما يؤدي اىل خلق اجتاهات سلبية دلى هؤلء الطالب حنو
همنة التدريس ،وما قد ينعكس من أاثر سلبية عىل حتصيلهم العلمي وأداهئم العميل يف
املس تقبل.
أولت العديد من ادلول املتقدمة اهامتم َا مزتايد َا يف رفع كفاية املعمل من خالل الارتقاء
ابملس توى التعلميي هل وذكل بهتيئة الظروف الرتبوية – التعلميية املناس بة لتدريبه واعداده

ومهنا العمل عىل تطوير وحتسني الربامج واملناجه اخلاصة ابعداد املعلمني ،وتزايد احلاجة
امللحة اىل اعداد كبرية من املعلمني قد برز بقوة ووضوح الاجتاه ادلاعي اىل رضورة العناية
بنوع املعمل والاهامتم برفع مس تواه اذلي ينعكس صداه يف زايدة الاهامتم يف تطوير
وحتسني مرتكزات العملية الرتبوية واملسؤوةل عن اعداد املعلمني وعىل مس توى حيقق
الغاية الرئيسة من تفعيل دور املعمل يف العملية الرتبوية (مريس ،1994 ،ص.)260:
لكيات الرتبية ليست معنية ابلعداد التخصيص حفسب ،بل بهتيئة الطالب املعمل
للتكيف مع همنته من خالل تزويده ابلجتاهات ا ٍلجيابية حنو املهنة ،ولس امي وان
الاجتاهات رمغ ثباهتا النس يب ٍال أن تغيريها وتعديلها أمر قابل للتحقيق ،كام ان النجاح
املس تقبيل للمعمل يف همنته مرتبط أساس َا ابلجتاهات اليت حيملها حنو همنة املس تقبل .ويف
ضوء هذه املعطيات تسعى ادلراسة احلالية اىل الكشف عن مدى أثر التطبيق امليداين
للطالب (املطبق) يف املدارس يف تمنية اجتاهاهتم حنو همنة التدريس بشلك اجيايب او
سليب.

أمهية ادلراسة :

همنة التدريس من أكرث املهن وأمهها يف اجملمتع لهنا متثل ادلميومة والاس مترارية يف
احلياة ،ويه اليت حترك املدرسة وجتعلها تدور يف فكل تقدم وتطور اجملمتعات ،اذ من أمه
املشالكت اليت تواجه احلياة الاقتصادية والاجامتعية يف جممتعات ادلول النامية يه
مشلكة توجيه الافراد حنو املهن ،فاجتاهات املدرس حنو همنته من أمه العوامل اليت
تساعده عىل اجناز كثري من الاهداف ،وهذا يدعو اىل حسن اختيار الطلبة امللتحقني
بلكيات الرتبية بناء عىل رغباهتم واجتاهاهتم حنو همنة التدريس من انحية وتمنية هذه
الاجتاهات من انحية اخرى،ومن دون الرغبة يف التدريس والاس مترارية الكيدة يف هذه
الرغبة فان املهنة تكون معرضة لخطار كبرية ،ولكن الخطر من ذكل أل تنتبه وزارة
التعلمي العايل والبحث العلمي اىل الس باب اليت تؤدي اىل عزوف املعلمني أو الطالب
املتدربني (املطبقني) يف لكيات الرتبية عن همنة التدريس وتعاجل هذه الس باب قبل
اس تفحالها .فاملدرس اذلي يكون اجتاهاته اجيابية حنو همنته حمب َا لها متفهم لدلور املنوط
به مدرك لواجبه ،يكون هل دور فعال يف العملية التعلميية ذلا فان معرفة اجتاهات املدرسني
حنو همنهتم يعد من مظاهر اهامتم اجملمتع ابلعملية الرتبوية ابعتبار املدرس اجليد هو القلب
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جمةل جامعة التمنية البرشية
النابض يف املوقف التعلميي( .يخيت وادمد ،2003 ،ص.)24 :
ويعترب املعمل مفتاح العملية التعلميية والرائد الاجامتعي اذلي يعمتد عليه اجملمتع يف تنش ئة
أبنائه النشأة القوية ،فقد شغلت مسأةل اعداده وتأهيهل اذهان الكثري من الرتبويني ،فاملعمل
مل يعد انق َال للمعرفة فقط وامنا عليه تقع هممة تربية الاجيال تربية عقلية وخلقية وجسمية،
وهو القادر عىل حتقيق أهداف التعلمي وترمجهتا اىل واقع ملموس( .عبيد ،1991 ،ص:
.)48
لتعل
ذلكل فان أي معلية تطوير للعملية ا ميية تتطلب الاهامتم ابعداد املعلمني قبل
اخلدمة مث متابعهتم ابس مترار يف أثناء اخلدمة ،ولميكن لي معمل ان يقوم بدوره عىل
الوجه المكل ٍال اذا اكن عىل وعي ابلفلسفة الرتبوية اليت توجه النظام الرتبوي اذلي يعمل
داخهل ،وان يكون واعي َا أهداف املؤسسة التعلميية اليت يعترب عضو َا هام َا فهيا ،اذ جتعهل
هيمت ابلنشاط املدريس املصاحب للمواد التعلميية لمهيهتا يف تشكيل خشصيات التالميذ،
ويعترب نفسه مث َال أعىل وقدوة للتالميذ يف سلوكه وقميه واجتاهاته ،ويف تنظمي براجمها
الرتبوية داخل املدرسة وخارهجا (امام ،2000 ،ص.)9 :
ان اجملمتع احلديث ،واملهنج املعارص حيتاج اىل معلمني قادرين عىل تعمل انجض وفاعل
للطلبة اذلين يكونون عىل مس توايت خمتلفة من املعرفة السابقة واهنم يتعلمون بطرائق
خمتلفة بناء عىل الفروق الفردية بيهنم ،ذلا يكون املعلمون هبم حاجة اىل ان يكونوا مدربني
بصورة جيدة ليكونوا خمططني يعرفون قدر َا كبري َا من املعرفة عن معلية التعمل ودلهيم
حصيةل كبرية من اسرتاتيجيات التدريس( .أيوب ،1997 ،ص ص.)111-106 :
ترتكز معلية الاعداد املهين للطالب/املعمل عىل جانبني متاكملني هام :جانب الاعداد
النظري املتعلق ابلتطبيق امليداين (الرتبية العملية) اذلي يضع الطالب /املعمل يف مواهجة
مبارشة مع الواقع التعلميي ،ويضع قدراته وهماراته عىل حمل التجربة (راشد ،1996 ،ص:
.)79
والتطبيق املدريس يعترب أحد مكوانت برانمج تأهيل املعلمني اذ يتعلق بأنه يقيض
الطلبة املعلمون فرتة زمنية حمددة يف املدارس متواصةل أو منقطعة كجزء من تأهيلهم
لتحقيق بعض من أهداف تأهيلهم الاكدميي واملهين( .كويران ،2001 ،ص)303:
ومن الهداف اليت ينبغي أن حيققها التطبيق املدريس (امليداين):
 .1توجيه املطبق لستيعاب همام املعمل وقيادته لدراك مشولية العملية التعلميية
والرتبوية والتأثري املشرتك للقوانني الرتبوية والنفس ية تشكيل العملية التعلميية.
 .2تطبيق معارف املطبق يف الرتبية وعمل النفس وطرائق التعلمي وتعريفه ابماكنيات
ادلراسة النظرية لهذه العلوم يف حل همام الواقع املدريس.
 .3تدريب املطبق عىل كيفية ختطيط ادلرس وتنفيذها وتقوميها.
 .4تعريف املطبق عىل مواقف تعلميية وتربوية حمددة والعمل عىل حتليلها ومعاجلهتا
يف ارتباط وثيق مبعارفه النظرية املكتس بة خالل دراس ته اللكية.
 .5تعريف املطبق عىل واجبات املعمل وحقوقه وتطوير موقفه الاجيايب جتاه همنة
املس تقبل وجتاه التلميذ.
 .6املشاهدة الهادفة لسري العملية التعلميية وادراك مكوانهتا والعوامل املؤثرة فهيا.
 .7تطوير املوقف الاجيايب للمطبق من خالل اطالعه عىل عمل النفس وطرائق
التعلمي والتأثري يف مس توى حتصيهل العلمي بصورة عامة( .كويران ،2001 ،ص
ص.)309-308:
ذلا يعترب التطبيق امليداين مرحةل هممة من حياة املطبق (الطالب/املدرس) يتدرب
يف أثناهئا عىل التدريس ،وعىل تطبيق معظم ما تعلمه من الاسرتاتيجيات والنظرايت
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والاساليب يف مرحةل ادلراسة .اذ تمكن أمهية البحث من خالل:
 أمهية همنة التعلمي يف بناء الانسان. أمهية الاجتاهات يف جناح املدرس يف همنته وأدائه دلوره حبب وحامس ورغبةترفعه لفاق من الابداع والاجهتاد.

أهداف البحث :
هتدف البحث اىل حتديد الاجتاهات حنو همنة التدريس دلى طلبة املرحةل الرابعة
(املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة طرميان قبل التطبيق امليداين يف املدارس وبعده.
فرضيات ادلراسة : Research Hypotheses
 ل توجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى ادللةل (()=0.05بني
متوسط درجات طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة گرميان
يف مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس قبل التطبيق امليداين يف املدارس وبعده.
 لتوجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى ادللةل (()=0.05بني
متوسط درجات طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة گرميان
يف مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس حسب متغري القسم العلمي.

حدود ادلراسة :
احلدود املوضوعية :دراسة الكشف عن مدى أثر التطبيق امليداين لطلبة املرحةل
الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة طرميان يف مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس.
احلدود الزمانية :مطبقي لكية الرتبية جامعة طرميان للعام ادلرايس .2019-2018
احلدود املاكنية :أثر التطبيق امليداين لطلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية.

حتديد املصطلحات :
الاجتاه : Attitude
عرفه ادلغيش ( )2003بأنه( :عبارة عن مجموعة منسقة من السلوك الاجيايب أو
السليب الصادر عن الفرد ٍازاء موضوع ما تنشأ عن تركيب معقد من املشاعر واملعلومات
املكتس بة من خالل تفاعل البيئة للفرد أو من خالل التعامل املبارش وموضوع الاجتاه)
(ادلغيش.)20 ،2003 ،
كام عرفه  (Brock, 2005):بأنه تعبري عن قمي الفرد ،وتوجه سلوكه وتساعد عىل
احداث التوافق الاجامتعي مع احمليطني). (Brock et al, 2005, p:20
التعريف الاجرايئ :هو عبارة عن موقف طلبة عينة البحث من همنة التدريس ابلقبول
أو الرفض بعد اخضاعهم لعملية التطبيق امليداين مقارنة مبوقفه قبل التطبيق ،ويقاس
ابدلرجة اليت حيصل علهيا الطالب من خالل اس تجاابته عىل فقرات الاس تبيان.
الاجتاه حنو همنة التدريس:
عرفه عبدالكرمي ( :)1990ابنه مجموع اس تجاابت القبول أو الرفض حنو التدريس
مكهنة (عبدالكرمي.)17 :1990 ،
ويعرفه الباحث اجرائي َا :بأنه حمصةل اس تجاابت طلبة لكية الرتبية جامعة گرميان
ابلقبول أو الرفض عىل مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس املس تخدم يف ادلراسة احلالية
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مبا تعكسه مضامني فقراته.
التطبيق:
يعرف اجرائي َا :يه املدة اليت ميارس فهيا الطالب/املعمل ختصصه معلي َا يف التدريس
خالل الفصل ادلرايس الثاين من الس نة الرابعة (الخرية) يف لكيات الرتبية.
املطبق :
عرفه زين العابدين ( :)1987بأنه طالب أو طالبة من طلبة املرحةل الرابعة يف لكية
الرتبية ،يقوم ابلتعلمي يف املدارس الابتدائية طيةل مدة التطبيق ابرشاف تدريس يني
متخصصني يف لكية الرتبية هبدف تدريبه واعداده ملهنة التدريس (زين العابدين،1987 ،
ص.)279 :

ادلراسات السابقة:
دراسة البريقدار ()2012
هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل اجتاهات طلبة لكية الرتبية حنو همنة التدريس
وعالقته ابملرحةل ادلراس ية والتخصص واجلنس ،بلغت عينة ادلراسة ( )1702طالب َا
وطالبة ،واس تخدمت مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس كداة لدلراسة ،وتوصلت الباحثة
اىل عدة نتاجئ:
 مس توى اجتاه الطلبة حنو همنة التدريس بلغت (%).82.54
 ل توجد فروق ذات دلةل احصائية بني متوسطات اجتاه طالب الصف الاول
والرابع حنو همنة التدريس.
 وجود فروق ذات دلةل احصائية بني متوسطات اجتاه طالب التخصصات
الادبية وطالب التخصصات العلمية ولصاحل التخصصات العلمية.
 وجود فروق ذات دلةل احصائية بني متوسطات اجتاه طالب تبع َا ملتغري اجلنس
ولصاحل اذلكور.
أوصت الباحثة برضورة التأكيد عىل رضورة توفري مناجه ذات عالقة بتعزيز الاجتاهات
دلهيم وتدعميها بشلك أفضل من خالل التقيمي الس نوي ملناجه لكية الرتبية.
دراسة اجمليدل وسعد ()2012
هدفت اىل تقيص اجتاهات الطلبة املعلمني يف لكية الرتبية جامعة الكويت ويف لكية
الرتبية ابحلسكة-جامعة الفرات حنو همهنمت املس تقبلية ،وتوصلت اىل عدد من النتاجئ أمهها:
ان ملتغري اجلنس تأثري عىل اجتاهات الطلبة املعلمني حنو همنة التعلمي ولصاحل الاانث،
ومل يكن ملتغري التخصص تأثري عىل اجتاهات الطلبة املعلمني حنو همنة التعلمي يف الك
عينيت البحث ،كام مل يتبني ملتغري الس نة ادلراس ية أي تأثري عىل اجتاهات الطلبة املعلمني
يف لكية الرتبية جامعة الكويت بيامن اكن هل تأثري عىل عينة الطلبة املعلمني يف لكية الرتبية
ابحلسكة -جامعة الفرات ،وأوىص الباحثان اىل عدد من التوصيات مهنا :العمل عىل
اختيار املرحشني الكفاء من الراغبني يف الانتساب للكيات الرتبية من خالل تطبيق
مباديء التوجيه املهين مبراعاة ميول الش باب ورغباهتم يف همنة املس تقبل ،والاعداد
السلمي للمعلمني ل يقترص عىل بناء اجلوانب املعرفية واملهارية ،وامنا يتعداها اىل بناء
الاجتاهات الاجيابية حنو املهنة.
دراسة الزعيب ()2010
هدفت ادلراسة اىل قياس اجتاهات طالب لكيات املعلمني يف اململكة العربية
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السعودية حنو همنة التدريس وعالقهتا ابتزاهنم الانفعايل وحتصيلهم ادلرايس ،تكونت عينة
ادلراسة من ( )396طالب َا من ست لكيات ،واس تخدم الباحث مقياس اجتاهات طالب
لكيات املعلمني ،ومقياس الاتزان الانفعايل ،وتوصل الباحث اىل عدة نتاجئ من أمهها:
وجود اجتاهات موجبة ومرتفعة نسبي َا عند طالب لكيات املعلمني حنو همنة التدريس،
كام وجدت عالقة موجبة ذات دلةل احصائية بني اجتاهات طالب لكيات املعلمني حنو
همنة التدريس وبني حتصيلهم ادلرايس ،وأوىص الباحث ان هتمت لكيات املعلمني ابلصحة
النفس ية لطالهبا والعمل عىل حتسيهنا ابس مترار وذكل من خالل وحدات التوجيه
والارشاد الطاليب يف اللكيات ،والاهامتم بقياس اجتاهات الطالب حنو همنة التدريس
عند تقدمي طلباهتم اىل لكيات املعلمني.
دراسة عبداللطيف ()2008
هدفت ادلراسة اىل أثر التطبيق امليداين يف الاجتاهات حنو تدريس العلوم دلى
طالبات معهد اعداد املعلامت ،بلغت عينة ادلراسة ( )62طالبة ،اس تخدمت الباحثة
)(T-testلتحليل النتاجئ ،توصلت اىل تفوق متوسط درجات التطبيق البعدي ملقياس
الاجتاه حنو تدريس العلوم دلى الطالبات بعد الانهتاء من التطبيق امليداين يف املدارس،
وأوصت الباحثة اىل الاهامتم بربامج الرتبية العملية ومناجه طرائق تدريس العلوم ،وتطوير
نظام تقومي برانمج اعداد املعلامت مع رضورة الاهامتم بتقومي اجلوانب الوجدانية.
دراسة ) 2006( Osunde & Izeribugie
هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل اجتاه املعلمني حنو همنة التدريس من انجيرياي ،وقد
تكونت عينة ادلراسة من ( )400من معلمي املدارس الابتدائية اذلين مت اختيارمه
بطريقة عشوائية من مدرسة ابتدائية واكنت استبانة اجتاه املعمل يه الداة الرئيس ية
املس تخدمة مجلع البياانت ،واكنت نتاجئ ادلراسة أشارت اىل اخنفاض اجتاه املعلمني حنو
همنهتم وتدين نظرهتم لها بسبب تردي الوضع املايل للمعلمني نظر َا لتأخري دفع الرواتب
والعالوات مما يفقدمه الشعور ابلنامتء للمهنة ،وكذكل تدين نظرة اجملمتع حنو همنة التدريس
وقد كشفت النتاجئ أيض َا ان الظروف السيئة يف حميط العمل لها تأثري سليب واسع عىل
املعمل يف سلوكه الشخيص واملهين فلكها عوامل هممة مس ئوةل عن تدين ماكنة املعلمني
وقد أعطت ادلراسة بعض التوصيات لتحسني صورة وضع املعلمني الناجيرييني والعمل
مبهنة التدريس.
دراسة الشمري ()2002
اجريت ادلراسة يف جامعة اببل/لكية الرتبية الاساس ية (املعلمني سابقا) ،وتريم اىل
تعرف مس توى أداء معلمي اللغة العربية يف تعلمي مادة احملادثة يف الصفني الخريين من
املرحةل الابتدائية ،يف ضوء الكفاايت الدائية الالزمة ،بلغت عينة البحث ( )134معلامً
ومعلمة ،اس تعمل الباحث الاستبانة املغلقة تضمنت ( )38فقرة اداة لبحثه ،واس تعمل
الوسط احلسايب ،والوسط املرحج ،والوزن املئوي ،ومعامل ارتباط بريسون وسائل
اإحصائية لتحليل نتاجئ البحث ،توصل الباحث اىل ان أداء معلمي اللغة العربية يف تعلمي
مادة احملادثة بشلك عام دون احلد الدىن من املس توى املطلوب ويف لك اجملالت،
واوىص الباحث اعامتد الكفاايت التعلميية اليت مت حتديدها يف هذه ادلراسة والإفادة مهنا
يف تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تعلمي مادة احملادثة يف املرحةل الابتدائية .
موازنة ادلراسات السابقة:
 أتفقت ادلراسة احلالية مع ادلراسات السابقة يف اس تعامل الاستبانة أداة مجلع
املعلومات ،ولتحقيق أهدافها.
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 تباينت ادلراسات السابقة يف عدد أفراد عينهتا ،فدراسة (البريقدار )2012 ،قد
بلغ عدد أفراد عينهتا ( )1702طالب َا وطالبة ،ودراسة (اجمليدل وسعد)2012 ،
بلغت أفراد عينهتا ( )792طا َابوطالبة ،ودراسة لك من (الزعيب،)2009 ،
(عبداللطيف(Osunde & Izeribugie, 2006) ،)2008 ،و (الشمري،
 )2002قد بلغت أفراد عينتة لك واحدة مهنا ( 396طا َاب) 62( ،طالبة)400( ،
معمل) و ( 134معمل ومعلمة) عىل التوايل ،وهذا التباين يرجع اىل ظروف البحث
اليت أقتضهتا لك دراسة.
 أتفقت ادلراسة احلالية مع ادلراسات السابقة يف اس تعاملها املهنج الوصفي لتحقيق
أغراض حبهثا.
 تباينت أماكن اجراء ادلراسة ،فقد اجريت دراسة (البريقدار )2012،يف جامعة
املوصل (لكية الرتبية) ،واجريت دراسة (اجمليدل وسعد )2012 ،يف جامعة
الكويت وجامعة الفرات (سوراي) ،ودراسة (الزعيب )2009 ،يف اململكة العربية
السعودية ،ودراسة ) (Osunde & Izeribugie, 2006يف انجيرياي ،فامي
اجريت دراسة لك من (عبداللطيف )2008 ،و (الشمري )2002 ،يف العراق،
أما ادلراسة احلالية فقد اجريت يف جامعة طرميان ( اقلمي كوردس تان العراق)
مهنجية البحث واجراءاهتا:
اس تخدم الباحث املهنج الوصفي التحلييل يف هذا البحث لنه يناسب طبيعة املشلكة
وهدف البحث.
جممتع ادلراسة:
تكون جممتع ادلراسة من مجيع طلبة املرحةل الرابعة يف لكية الرتبية جامعة گرميان للعام
ادلرايس  2019-2018والبالغ عددمه (  )477طالب وطالبة.
عينة ادلراسة:
تكونت عينة ادلراسة من ( )166طالب وطالبة من املرحةل الرابعة يف لكية الرتبية
جامعة گرميان مت اختيارمه بطريقة عشوائية.
أداة ادلراسة:
بعد الطالع عىل الدب الرتبوي وادلراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الاستبانة مثل
دراسة (مشكور ،)2012 ،دراسة (اجمليدل وسعد ،)2012 ،دراسة (الزعيب،)2010 ،
ودراسة (عبداللطيف )2008 ،قام الباحث ابعداد أداة ادلراسة وفق اخلطوات التية:
 .1اعداد الاستبانة ابلصورة الولية ،حيث تضمنت (  )33فقرة.
 .2عرض الاستبانة عىل مجموعة من احملمكني ،ملحق رمق ( ،)1وقد مت الخذ ابراء
الاساتذة احملمكني ،حيث مت تعديل بعض الفقرات وازاةل اخرى واضافة فقرات
جديدة ،واعادة صياغة ملعظم الفقرات ،وقد اصبح عدد فقرات الاستبانة بعد
اجراء التعديالت ( )31فقرة ،امام لك مهنا مخسة مس توايت يه :دامئ َا ،غالب َا،
أحيا َان ،اندر َا ،أبد َا ،وأعطي للك مس توى من هذه املس توايت ادلرجات (،5
 )1 ،2 ،3 ،4عىل التوايل لالس تجاابت املوجبة ،وعكست ادلرجات (،2 ،1
 )5 ،4 ،3لالس تجاابت املعكوسة ،ملحق رمق (.)2
الصدق:
صدق الاختبار من اخلصائص املهمة اليت جيب التأكد مهنا مصمم املقياس عندما
يريد بناء مقياس للحمك عىل صالحية الداء وقدرهتا عىل قياس الظاهرة اليت يراد دراس هتا
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(عبدالردمن ،1998 ،ص ،)123:ويعترب من املؤرشات السايكومرتية املهمة يف اعداد
املقياس اذ يعرب عن قدرة املقياس عىل قياس السمة اليت أعد لقياسها (Maloney,
1980, P: 366).وأن أفضل وس يةل لس تخراج الصدق الظاهري يه تقدير عدد من
اخلرباء واخملتصني ملدى متثيل فقرات الداء للصفة املراد قياسها (عودة ،1998 ،ص:
 ،)37حيث مت عرض املقياس من قبل الباحث عىل مجموعة من اخلرباء واخملتصني يف
جمال الرتبية وعمل النفس وطرائق التدريس ،وقد أعمتدت الفقرة اليت حصلت عىل نس بة
( )%80فأكرث ويه نس بة التفاق اليت مت حتديدها حماكَ لصالحية الفقرة واهامل الفقرة
اليت دون ذكل ،حيث أشار بلوم ) (Bloomان الفقرة اليت حتصل عىل نس بة اتفاق
( )%75فأكرث بني احملمكني ،ميكن عدها فقرة صاحلة لتحقيق صدق لها (بلوم،1983 ،
ص.)126 :
الثبات:
ٍ
نقصد ابلثبات احلصول عىل نفس النتاجئ تقريب َا عند اعادة تطبيق الداة عىل العينة
نفسها أو عينة أخرى ماكفئة (أبو جالةل.)108 :1999 ،
ولس تخراج ثبات الداة طبق الباحث الاستبانة عىل عدد من املطبقني واملطبقات
بلغ عددمه ( )15مطبقا ومطبقة ،اختريوا بطريقة عشوائية ومن غري العينة الاساس ية ،
وبعد ميض أس بوعني مت تطبيقها عىل العينة نفسها ،وتعد مدة أس بوعني مدة مالمئة لإعادة
تطبيق الداة( .جابر ،1996 ،ص)277 :
حلل الباحث فقرات الاستبانة هبدف قياس الثبات ابس تعامل معامل ارتباط
بريسون ،ووجد انه يساوي ( ،)0.80وهو معامل ثبات جيد ،وبذكل اختذت الاستبانة
شلكها الهنايئ ،وأصبحت جاهزة للتطبيق ،ملحق رمق (. )2
التطبيق :مت تطبيق الاستبانة عىل افراد عينة البحث قبل التطبيق امليداين يف شهر
 12س نة  2018ومت تطبيقها اثنية بعد التطبيق امليداين يف شهر  4س نة .2019
الوسائل الحصائية:
 معامل أرتباط بريسون لس تخراج ثبات مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس. اختبارT-test اختبارOne Way ANOVAنتاجئ البحث ومناقش هتا:
أو َل :عرض النتاجئ عىل وفق أهداف ادلراسة :حتديد الاجتاهات حنو همنة التدريس
دلى طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة طرميان قبل التطبيق امليداين
يف املدارس وبعده.
سيمت عرض النتاجئ عىل النحو اليت :
أ -الاجتاهات حنو همنة التدريس دلى طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية
جامعة گرميان قبل التطبيق امليداين يف املدارس كام موحضة يف اجلدول (.)1
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جدول ( )1
الاجتاهات حنو همنة التدريس دلى طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية الرتبية جامعة گرميان
قبل التطبيق امليداين يف املدارس.
أشعر بالفخر عندما يعرف األخرون ٍاني مدرس

دائما

غالبا

احيانا

ر
ناد ا

ابدا

28

31

33

34

40

2

أرى ان مهنة التدريس ممتعة ومشوقة

27

30

35

38

36

3

أشعر بالرضا عن مهنتي رغم الصعوبات التي

28

31

35

37

35

ت
1

الفقرات

تواجهني
4

أسعى الى النهوض بمهنة التدريس

29

31

35

36

36

5

أتمنى لو امتهنت مهنة أخرى غير مهنة التدريس

30

33

35

35

33

6

أع تقد أن التدريس مهنة ال تقل شأناَ عن باقي المهن

29

32

35

35

35

26

29

33

38

40

7

أشعر ان مهنة التدريس ستعمل على تطوير ذاتي
وقدراتي العلمية والعملية

8

ر يفوق
أشعر أن مهنة التدريس تحتاج الى جهداَ كبي اَ

37

39

28

30

32

9

س
أشعر بالسعادة عندما أحس انني سأكون مدر ا

26

31

34

36

37

24

28

30

40

44

23

32

36

33

42

 12لدي قدرة على تحمل المصاعب التي تسببها مهنة

23

28

32

36

47

 13أشعر ان المجتمع ال ينظر لمهنة التدريس بنفس

32

33

34

32

35

 14أشعر انني سوف اتكيف لمهنة التدريس في

30

29

37

35

35

 15أحب التعامل مع الطلبة بلطف واحترام

 16الزال الطلبة يؤمنون بالحكمة التي تقول (من علمني

32

30

33

34

37

31

29

31

37

38

 17التدريس يعني لي أن اتابع كل ما هو جديد في هذا

26

30

35

36

39

طاقتي

ز في المستقبل
متمي ا

 10ال يهمني ما يقال عن مهنة التدريس فانني أكتفي

بايجابياتها
 11ال أع تقد ٍان تعليم الطلبة سيسبب لي ٍازعاجاَ
التدريس

االحترام واالهتمام التي تتمتع به المهن االخرى
المستقبل

حرفاَ ملكني عبداَ)

يتضح من اجلدول ( )1النتاجئ التية حسب ما حصلت عليه من اس تجاابت:
حيث أن همنة التدريس حتتاج اىل هجد كبري فوق طاقة الطلبة حسب شعورمه حتتل
الفقرة الوىل يف العمود (دامئ َا) من بني اجاابت الطلبة حلصولها عىل ( )37اجابة من بني
الاجاابت ،وكذكل تأيت نفس الفقرة ابملرتبة الاوىل من العمود (غالب َا) حلصولها عىل
( )39اجابة ،ويف العمود (أحيا َان) حتتل فقريت (شعور الطلبة ابلتكيف مع همنة التدريس
يف املس تقبل) و ( سهوةل التعامل مع الادارة يف همنة التدريس) ابملرتبة الاوىل حلصوامام
عىل ( )37اجابة من بني اجاابت الطلبة.
أما يف العمود (اندر َا) حتتل فقرة (لهيمين ما يقال عن همنة التدريس فانين أكتفي
ابجيابياهتا) ابملرتبة الاوىل بـــ ( )40اجابة من بني الاجاابت ،وأخري َا ويف العمود (أبد َا)
حتتل فقرة (همنة التدريس يه الاساس يف اجملمتع) ابملرتبة الوىل بـــ ( )50اجابة من بني
الاجاابت .
ب -الاجتاهات حنو همنة التدريس دلى طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية
الرتبية جامعة گرميان بعد التطبيق امليداين يف املدارس.
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جدول ( )2
مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس
أشعر بالفخر عندما يعرف األخرون ٍاني مدرس

دائما

غالبا

احيانا

ر
ناد ا

ابدا

39

38

34

30

25

2

أرى ان مهنة التدريس ممتعة ومشوقة

38

39

34

30

25

3

أشعر بالرضا عن مهنتي رغم الصعوبات التي

39

36

32

33

26

ت
1

الفقرات

تواجهني
40

38

36

32

20

35

35

31

30

37

34

30

26

39

36

35

29

27

4

أسعى الى النهوض بمهنة التدريس

5

أتمنى لو امتهنت مهنة أخرى غير مهنة التدريس

35

6

أع تقد أن التدريس مهنة ال تقل شأناَ عن باقي المهن

39

7

أشعر ان مهنة التدريس ستعمل على تطوير ذاتي
وقدراتي العلمية والعملية

8

ر يفوق
أشعر أن مهنة التدريس تحتاج الى جهداَ كبي اَ

34

34

32

35

31

9

س
أشعر بالسعادة عندما أحس انني سأكون مدر ا

42

38

34

32

20

 10ال يهمني ما يقال عن مهنة التدريس فانني أكتفي

43

36

35

30

22

 11ال أع تقد ٍان تعليم الطلبة سيسبب لي ٍازعاجاَ

38

37

34

31

26

 12لدي قدرة على تحمل المصاعب التي تسببها مهنة

40

42

33

29

22

 13أشعر ان المجتمع ال ينظر لمهنة التدريس بنفس

35

31

34

36

30

طاقتي

ز في المستقبل
متمي ا
بايجابياتها

التدريس

االحترام واالهتمام التي تتمتع به المهن االخرى

 14أشعر انني سوف اتكيف لمهنة التدريس في

38

37

34

31

26

المستقبل
 16الزال الطلبة يؤمنون بالحكمة التي تقول (من علمني

40

36

36

28

26

40

37

34

30

25

 17التدريس يعني لي أن اتابع كل ما هو جديد في هذا

38

37

35

31

25

 15أحب التعامل مع الطلبة بلطف واحترام
حرفاَ ملكني عبداَ)

يتضح من اجلدول ( ) 2أن أجاابت طلبة لكية الرتبية يف اجتاهاهتم الاجيابية حنو همنة
التدريس نتيجة التطبيق امليداين يف املدارس ،تراوحت بني ( )48اجابة ترى ابن همنة
التدريس يه الاساس يف اجملمتع و ( )47اجابة ترى ابنه يصفون املدرس قائد َا وموهج َا،
كام عربوا عدد من الطلبة ابجاابهتم بصيغة (غالب َا) لشعورمه ابن التدريس تعمل عىل
تطويرمه اذلايت وقدراهتم العلمية والعملية .وعربوا عدد من الطلبة ابجاابهتم ابن التطبيق
امليداين س تغري من خشصيهتم حنو الافضل .ان ظهور الفروق الفردية يف الهداف قد
يعود سبهبا اىل الطابع العلمي العميل واذلي جعل تأثري َا مبارش َا يف تمنية الاجتاهات.
اثني َا :نتاجئ فرضيات ادلراسة:
 -1النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الوىل :ل توجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى
ادللةل ( )= 0.05بني متوسط درجات طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية
الرتبية جامعة طرميان يف مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس قبل التطبيق امليداين يف
املدارس وبعده.
للتحق من هذه هذه الفرضية مت حساب متوسط درجات مقياس الاجتاه حنو همنة
التدريس قبل التطبيق امليداين يف املدارس وبعده ،واملقارنة بني نتاجئ الاختبارين القبيل
والبعدي ،كام موحض يف اجلدول (  ) 3أدانه:

جمةل جامعة التمنية البرشية

65

جدول ()3
املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية ) (T-testدلرجات طلبة لكية الرتبية جامعة گرميان يف
مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس قبل التطبيق امليداين يف املدارس وبعده.
العدد

الحسابي

المتوسط

االنحراف
المعياري

T-test

الحرية

درجات

االحصائية

نوع

قبلي

166

2.84

0.30

-11.518

330.000

0.000

بعدي

166

3.27

0.37

االختبار

الداللة

يتضح من اجلدول ( ) 3ان متوسط درجات طلبة لكية الرتبية جامعة گرميان يف
الاختبار القبيل ملقياس الاجتاه حنو همنة التدريس ،هو ( )2.84يف حني بلغ متوسط
درجات الطلبة يف الاختبار البعدي حنو همنة التدريس هو ( ،)3.27وعند اس تخدام
اختبار ) (T-testملعرفة دلةل الفرق بني الاختبارين القبيل والبعدي ،اكنت قمية(T-
test) 11.518عند مس توى ادللةل ( )0.05مما يعين ان هناك فرق َا ذو دلةل احصائيةمما يدل عىل تفوق نتاجئ التطبيق امليداين ملقياس الاجتاه حنو همنة التدريس يف املدارس،
وقد أتفقت هذه النتيجة مع ما جاء يف دراسة لك من ( البريقدار ،)2012 ،ودراسة
(عبداللطيف ،)2008 ،ودراسة (غوين ،)1994 ،ودراسة (اخلطيب ،)1990 ،وميكن
أن تعزى هذه النتاجئ اىل :تنوع اخلربات والنشطة اليت مرت هبا الطلبة (املطبقني) يف
اثناء مدة الاعداد وقدرهتم عىل تطبيق معظم ما تعلمه من النظرايت والساليب الرتبوية،
وهذه اخلربات تكشف للطالب (املطبق) قدرته عىل حتمل أعباء التدريس ومدى متكنه
من أفادة املطبقني من خالل توظيف مادته العلمية ،وبسد الفجوة بني النظرية والتطبيق،
وعليه لميكن للطالب (املطبق) من تطبيق املهارات الالزمة للتدريس بكفاءة ما مل ميتكل
املعرفة اخلاصة بتكل املهارات أو َل ،مث ترمجهتا اىل أمناط سلوكية اثني َا ،وابلتايل يمتكن
للطالب (املطبق) خالل معلية التعلمي خلق جو تعلميي فعال يسهم يف بناء اجتاهات
اجيابية حنو التدريس.
 -2النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الثانية :لتوجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى
ادللةل ( )=0.05بني متوسط درجات طلبة املرحةل الرابعة (املطبقني) يف لكية
الرتبية جامعة گرميان يف مقياس الاجتاه حنو همنة التدريس حسب متغري القسم العلمي.
ل ٍالجابة عن هذه الفرضية:
مت حساب املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري للك قسم من القسام الثالثة
حسب اجلدول رمق ( )4أدانه:
جدول ( )4
املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري للقسام الثالثة (الحياء ،الكميياء والرايضيات)
العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األحياء

51

3.311

0.309

الكيمياء

55

3.346

0.353

الرياضيات

60

3.174

0.426

الكلي

166

3.273

0.375

األقسام

حيث يظهر اجلدول أعاله ان الوسط احلسايب دلرجات طلبة قسم الكميياء ملقياس
الاجتاه حنو همنة التدريس أعىل بقليل من الك القسمني يلهيا قسم الحياء ،ولختبار
دلةل هذه الفروق أجري حتليل التباين الاحادي ) (One Way ANOVAوفق َا
ملتغري القسم العلمي.

جدول ()5
َ
نتاجئ حتليل التباين الاحادي ) (One Way ANOVAوفقا ملتغري القسم العلمي
Sig.

F

0.032

Mean Square

Type III Sum of
Squares

df

a

3.518

0.480

2

13013.092
3.518

1774.734
0.480
0.136

1
2
163
166
165

0. 959

1774.734
0.959
22.230
1801.482
23.189

Source
Corrected
Model
Intercept
dept
Error
Total
Corrected
Total

يبني اجلدول أعاله أن هناك فروق َا ذات دلةل احصائية ( ))=0.05ملقياس
الاجتاه حنو همنة التدريس تعزى ملتغري القسم العلمي.
ولبيان اجتاه هذه الفروق أجريت املقارانت البعدية بطريقة شفيه ) (Scheffeويبني
اجلدول ( )6هذه النتاجئ.
جدول ()6
نتاجئ اختبار شفية ) ((Scheffeلجراء املقارانت البعدية بني متوسطات درجات الطلبة ملقياس
الاجتاه حنو همنة التدريس وفق َا ملتغري القسم العلمي
القسم العلمي

األحياء
الكيمياء
الرياضيات

فرق الوسط Mean Difference

الداللة االحصائية

الكيمياء

-0.035

0.889

الرياضيات

0.138

0.151

األحياء

0.035

0.889

الرياضيات

0.172

0.047

األحياء

-0.138

0.151

الكيمياء

-0.172

0.047

مقارنة األقسام

يبني اجلدول أعاله وبعد اجراء املقارانت البعدية ظهرت أن هناك فروق َا ذات دلةل
احصائية ( )=0.05بني قسمي الكميياء والرايضيات ولصاحل قسم الكميياء
وحبسب اجلدول ( )4ومل تظهر فروق ذات دلةل احصائية ( )=0.05بني بقية
القسام الاخرى.

الاس تنتاجات
فاعلية التطبيق والتدريب امليداين للطالب (املطبق) لكسابه املهارات التدريس ية
الالزمة للتدريس من حيث قدرته عىل اعداد ادلروس والكفاية العملية ،والمنو املهين،
والعالقات الاجامتعية والانسانية من خالل تطبيق ما تعلمه الطالب (املطبق) من
النظرايت والساليب الرتبوية يف مرحةل الاعداد النظري وابلتايل أسهاهما يف تكوين
اجتاهات اجيابية حنو همنة التدريس.

التوصيات
• الاهامتم بربامج الرتبية العملية ومناجه طرائق التدريس لتمتكن الطلبة من أداء
بعض النشطة الرتبوية اخملتلفة مهنا :التدريس املصغر ،طريقة التعلمي ابللعب ،العمل
اخملتربي.................اخل.
• الرتكزي عىل الاحباث وادلراسات اليت تؤكد الاجتاهات وتغريها اجيابي َا حنو همنة
التدريس من قبل املسؤولني يف لكيات الرتبية ملا لالجتاهات من أمهية وتأثري يف كفاية
املدرس.
جمل
• القيام بندوات ارشادية ختص همنة التدريس ابلتعاون مع منظامت ا متع املدين
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لبيان دور هذه املهنة يف اجملمتع.
• العمل عىل همنة التعلمي يف ماكهنا احلقيقي يف صدارة املهن ،لهنا حبق أم مجيع
املهن ،مفا من همنة ٍال وميكن أن نعد كوادرها من خمرجات همنة التعلمي.
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امللحقات
ملحق ()1
السادة اخلرباء اذلين متت الاس تعانة يخرباهتم
ت

أسماء المحكمين

االختصاص

مكان العمل

نظريات التعلم

جامعة بغداد -كلية التربية للعلوم

جامعة اليرموك-كلية التربية (االردن)
زرة التربية والتعليم  /االردن
وا

1

أ.د .اسماعيل ابراهيم علي

2

أ.د .أمال رضا ملكاوي

طرائق التدريس العلوم

3

أ.م.د .مسلم يوسف الطيطي

مناهج العلوم

4

د .احمد لعيبي التميمي

الصرفة ابن الهيثم

طرق تدريس الكيمياء

زرة التربية – المديرية العامة لتربية
وا

5

د .عقيل أمير جبر

طرق تدريس الفيزياء

زرة التربية -المديرية العامة لتربية
وا

6

د .ماجد صريف الشيباوي

طرق تدريس الفيزياء

زرة التربية -المديرية العامة لتربية
وا

7

د .عباس الشمري

طرق تدريس الكيمياء

زرة التربية -المديرية العامة لتربية
وا

8

د .علي ثامر الصفار

طرق تدريس الكيمياء

زرة التربية -المديرية العامة لتربية
وا

محافظة بغداد

محافظة القادسية

محافظة القادسية

محافظة كربالء المقدسة
محافظة بغداد

جمةل جامعة التمنية البرشية
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