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 Abstract 

     In all stages, teaching process has recently required the teacher to have various skills to 

cope with the quick developments  which the world witnesses in all fields including the 

educational one. Preparing students by supplying them with knowledge and methods of 

teaching is insufficient if it is not accompanied by performing skills because a teacher with a 

defect in performance is unable to achieve the educational aims regardless of his knowledge. 

This what the modern approaches have focused on in preparing students. Many studies in the 

educational application have proved that the student teacher is poor in his specialty, plan-

making, and treatment of situations inside the class. 
 مشكمة البحث:

لقػد اصػػبحت عمميػػة التػػدريس فػػي الكقػػت الحاضػػر فػػي المراحػػؿ كافػة تتطمػػب مػػف المعمػػـ امػػتبلؾ ميػػارات متعػػددة لكػػي تكاكػػب 
 (2، ص2001التطكرات السريعة التي يشيدىا العالـ في المجاالت كافة كمنيا المجاؿ التربكم.  )الخالدم، 

مى تزكيدىـ بالمعػارؼ كطرائػؽ التػدريس تكػكف كافيػة لتييئػة الطالػب النػاجح اف عممية إعداد الطمبة إذا ما اقتصرت ع       
الف لمينػػػة التعمػػػيـ كفايتيػػػا المعرفيػػػة كاألدائيػػػة، كاذا مػػػا حصػػػؿ خمػػػؿ فػػػي الكفايػػػات األدائيػػػة فانػػػو المعمػػػـ ال يسػػػتطيع تحقيػػػؽ 

ثػػػة فػػػي إعػػػداد الطمبػػػة، الف االكتفػػػاء األىػػػداؼ التعميميػػػة ميمػػػا تفػػػكؽ فػػػي كفاياتػػػو المعرفيػػػة، كىػػػذا مػػػا أكدتػػػو االتجاىػػػات الحدي
بإلمػػاميـ بالمػػادة التعميميػػة غيػػر كػػاؼ، بػػؿ عميػػو اف يمتمػػؾ الميػػارة كالفعاليػػة البلزمػػة ألداء الميمػػات التعميميػػة فػػي المكاقػػؼ 

 (7، ص1994التعميمية. )عطية، 
ىيؿ العممي لممطبؽ في مادة كقد اثبتت العديد مف الدراسات التي اجريت في مجاؿ التطبيقات التعميمية ضعؼ التأ     

تخصصو، كاف قدرة المطبقيف في كضع خطط لمدركس ضعيفة، كضعؼ قدراتيـ في معالجة المكاقؼ التعميمية داخؿ 
( اف مكانة الدركس التطبيقية مازالت ضئيمة الحجـ محدكدة الزمف قصيرة االمد 1987الصؼ كىذا ما اكدتو )دراسة عبس 

اسيـ في ضعؼ الحجـ محدكدة الزمف قصيرة االمد قميمة الشأف في البرامج، مما اسيـ في قميمة الشأف في البرامج، مما 
 (42، ص1987ضعؼ اثرىا في تمكيف الطالب، كفي تغيير ارائو حكؿ مينتو كعممو.)عبس، 

التربيػة االساسػية   مف ىذا كمو ارتأت الباحثة اعداد دراسة لتقكيـ اداء الطمبة المطبقيف في قسـ المغػة العربيػة /كميػة          
 مف كجية نظر المشرفيف التربكييف.

 أىمية البحث :
، كىػػي مػػف  العكامػػؿ الميمػػة التػػي تػػؤثر فػػي حيػػاة اإلنسػػاف العقميػػةتعػػد المغػػة  أداة ميمػػة مػػف أدكات التعمػػيـ كالػػتعمـ           

ف كما تميز األمة الكاحدة عػف األمػـ كاالجتماعية كالقكمية، فضبل عف انيا مف أىـ الخصائص التي تميز اإلنساف مف الحيكا
 (15، ص1974، )العكاـخاص. األخرل بكجو

طريػؽ النقػؿ، كحفظيػا لنػا  مػفاما المغة العربية : فيي الكممات التي يعبر بيػا العػرب عػف أغراضػيـ، كقػد كصػمت إلينػا      
 ( 4صعكض، د.ت، )القرآف الكريـ كاألحاديث الشريفة، كما ركاه الثقات مف منثكر العرب، كمنظكميـ. 
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إذ  -يرجع ذلؾ االىتماـ البالو بالمغة العربية في حقيقة األمر، إلى تمؾ المكانة التي صارت إلييا بعػد ظيػكر اإلسػبلـ       
إنيا لغة القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ، كلغة الديف بكجو عاـ، كصار اىتماـ العممػاء بيػا عػف رغبػة قكيػة فػي معرفػة 

مغة التي نزؿ بيا القرآف؛ فسعكا إلى حفظ تراثيا المغكم كالدفاع عنو، ككاف الناس عمى عيد الرسكؿ ػ صػمى ا أسرار تمؾ ال
عميو كسمـ ػ يسألكف فيما صعب عمييـ فيمو مف ألفاظ القرآف، كبعد كفاتو كانكا يرجعكف إلى أىؿ العمـ بحثا عف تفسير كممة 

 (10ص، 2001)بحيرم، أك فيـ معنى مستغمؽ. 
كتعد التربية أساس البناء الحضارم في العصر الحديث، كحقبل الستثمار القػكل البشػرية كتكجيييػا نحػك البنػاء كالتعميػر،     

 (.64، ص1984ككسيمة تحقؽ بيا األمـ أىدافيا العميا عمى كفؽ مقتضيات فمسفتيا في الحياة )داكد، 
ظيمة فاقت أية مرحمة مف مراحؿ التطكر الحضارم لمجنس كتبكأت التربية في عالمنا المعاصر مكانة رفيعة كمنزلة ع 

البشرم، كذلؾ ألف العصر الذم نعيش فيو اختمؼ بشكؿ جكىرم، عف العصكر السابقة مف حيث سرعة التطكر كالتغير في 
فيو،  المجاالت المختمفة مما أدل إلى أف يحتاج معاصركه مف البشر إلى تربية خاصة تتبلءـ كطبيعة التغيرات التي تحدث

كالتربية احدل الكسائؿ الميمة التي يمكف بكساطتيا تنشئة األجياؿ كتكيفيـ مع البيئة فالتربية بمفيكميا الشامؿ تعني إعادة 
 (.7،  ص1971بناء الشخصية االنسانية بما يتفؽ كالتطكرات التي تمر بيا المجتمعات المختمفة. )صبيح، 

ات أىميػػة بالغػػة فػػي الكصػػكؿ بالعمميػػة التربكيػػة إلػػى اليػػدؼ المنشػػكد، كأكلػػت الػػدكؿ فمينػػة التعمػػيـ بأبعادىػػا المختمفػػة ذ       
قديمان كحديثان مينة التعميـ العناية الفائقة ؛ فيي رسالة مقدسة ال مينة عادية، كىي تتميز عف غيرىا مف الميف األخرل ؛ذلؾ 

ما تسبؽ مينة التعميـ الميف األخرل في تككيف شخصػية بأف الميف تعد األفراد لمقياـ بمياـ محددة في نطاؽ مينة بذاتيا، بين
ىؤالء األفراد قبؿ أف يصمكا إلى سف التخصص في أم مينػة، كلعػؿ ىػذا مػا دفػع الكثيػريف إلػى أف يصػفكا مينػة التعمػيـ بأنيػا 

ف المعمػـ ىػك المينة األـ، كمف ىنا فإف نجػاح ىػذه المينػة أك فشػميا إنمػا يػنعكس عمػى الميػف األخػرل فػي المجتمػع ؛ ذلػؾ أل
 0أداة التغيير في المجتمع

كيعد المعمـ مفتاح العممية التعميمية، كالرائد االجتماعي الذم  يعتمد عميو المجتمع فػي تنشػئة أبنائػو النشػأة القكيػة، فقػد       
نمػػا عميػػو  تقػػع ميمػػة تربيػػة شػػغمت مسػػألة إعػػداده كتأىيمػػو أذىػػاف الكثيػػر مػػف التربػػكييف، فػػالمعمـ لػػـ يعػػد نػػاقبل لممعرفػػة فقػػط، كا 

، 1991األجياؿ تربية عقميػة كخمقيػة كجسػمية، كىػك القػادر عمػى تحقيػؽ أىػداؼ التعمػيـ كترجمتيػا إلػى كاقػع مممػكس. )عبيػد، 
 (48ص

كعنيػت االتجاىػػات الحديثػػة لبػرامج إعػػداد المعممػػيف  أيمػػا عنايػة بالكفايػػة األدائيػػة التػػي تمكػف المعمػػـ مػػف أداء متطمبػػات       
يار تحقيؽ ىذه الكفاية ىي قدرة المعمـ عمى القياـ باداءات سمككية متعددة تشمؿ إبعاد المكقؼ التعميمي كمو. العمؿ، الف مع
 (52)جرادات :ص

اف نجػػاح العمميػػة التعميميػػة مػػرتبط بإعػػداد المعمػػـ اك المػػدرس فاحسػػف الكتػػب كالمنػػاىج كالمقػػررات كالنشػػاطات المدرسػػية قػػد ال 
اك المعمـ اعدادا جيدا ليمتمؾ ميارات تدريسية يترجميا الى سمكؾ كخبرات تعممية لدل طمبتو  تحقؽ اىدافيا مالـ يعد المدرس

فيتفاعػػػػػػؿ معيػػػػػػـ كييػػػػػػذب شخصػػػػػػياتيـ كيصػػػػػػقؿ خبػػػػػػراتيـ كيكسػػػػػػع مفػػػػػػاىيميـ كمػػػػػػداركيـ كينمػػػػػػي انمػػػػػػاط تفكيػػػػػػرىـ كقػػػػػػدراتيـ 
 (221، ص1996)عايش، العقمية.
المعمميف اذ يتعمؽ بأنو يقضي الطمبة المعممكف فترة زمنية محػددة فػي  كيعد التطبيؽ المدرسي احد مككنات برنامج تأىيؿ    

المػػػػدارس متكاصػػػػمة أك منقطعػػػػة كجػػػػزء مػػػػف تػػػػأىيميـ لتحقيػػػػؽ بعػػػػض مػػػػف أىػػػػداؼ تػػػػأىيميـ األكػػػػاديمي كالمينػػػػي، كمػػػػف ىػػػػذه 
تدريسػية، كيسػتعمؿ المصطمحات، التربية العممية الذم يستعمؿ في عدد مف كميات التربية في كالػكطف العربػي، كالتطبيقػات ال

، 2001في كميات التربية في الجامعات العراقية، ككذا التطبيػؽ التعميمػي كيسػتعمؿ فػي جامعػات المغػرب العربػي. )كػكيراف، 
 (303ص

 كمف األىداؼ التي ينبغي اف يحققيا التطبيؽ المدرسي :     
ميمية كالتربكية كالتأثير المشترؾ لمقكانيف التربكيػة تكجيو المطبؽ الستيعاب مياـ المعمـ كقيادتو إلدراؾ شمكلية العممية التع -1
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 كالنفسية تشكيؿ العممية التعميمية.
تطبيػؽ معػارؼ المطبػؽ فػي التربيػة كعمػـ الػنفس كطرائػؽ التعمػيـ كتعريفػو بإمكانيػات الدراسػة النظريػة ليػذه العمػـك فػي حػؿ  -2

 مياـ الكاقع المدرسي.
 ىا كتقكيميا.تدريب المطبؽ عمى كيفية تخطيط الدركس كتنفيذ -3
تعريػػؼ المطبػػؽ عمػػى مكاقػػؼ تعميميػػة كتربكيػػة محػػددة كالعمػػؿ عمػػى تحميميػػا كمعالجتيػػا فػػي ارتبػػاط كثيػػؽ بمعارفػػو النظريػػة  -4

 المكتسبة خبلؿ دراستو الكمية.
 تعريؼ المطبؽ عمى كاجبات المعمـ كحقكقو كتطكير مكقفو االيجابي تجاه مينة المستقبؿ كتجاه التمميذ. -5
دراؾ مككناتيا كالعكامؿ المؤثرة فييا.المشاىدة اليادف -6  ة لسير العممية التعميمية كا 
تطكير المكقؼ االيجابي لممطبؽ مف خبلؿ اطبلعو عمى عمـ النفس كطرائؽ التعميـ كالتأثير في مستكل تحصيمو العممي  -7

 ( 309-308، ص2001بصكرة عامة. )ككيراف، 
مجػاؿ التطبيقػات التعميميػة عمػى ضػعؼ التأىيػؿ العممػي لممطبػؽ فػي كقد أثبتت العديػد مػف الدراسػات التػي أجريػت فػي       

مػػادة تخصصػػو، كاف قػػدرات المطبقػػيف عمػػى كضػػع خطػػط لمػػدركس، كضػػعؼ قػػدراتيـ فػػي معالجػػة المكاقػػؼ التعميميػػة داخػػؿ 
مػد ( مكانػة الػدركس التطبيقيػة مازالػت ضػئيمة الحجػـ محػدكدة الػزمف قصػيرة األ1987الصؼ ، كىذا ما أكدتو دراسػة )عػبس 

قميمػػة الشػػأف فػػي البػػرامج، ممػػا أسػػيـ فػػي إضػػعاؼ أثرىػػا فػػي تكػػكيف الطالػػب، كفػػي تغييػػر آرائػػو حػػكؿ مينتػػو كعممػػو.)عبس، 
 ( 42، ص1987
كلمتطبيػػؽ فػػي كميػػة التربيػػة األساسػػية أثرىػػا االيجػػابي، فالطمبػػة فػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػف المرحمػػة الثالثػػة يبػػدؤكف بزيػػارات       

( سػػاعات أسػػبكعيا 4بتدائيػػة، بصػػحبة المشػػرؼ التربػػكم المتخصػػص بمػػادة طرائػػؽ التػػدريس كمػػدتيا )ميدانيػػة الػػى المػػدارس اال
كسػػاب الطمبػػة الخبػػرات المياريػػة مػػف خػػبلؿ المبلحظػػة  لمػػدة فصػػؿ كامػػؿ لمشػػاىدة عمميػػة التػػدريس الكاقعيػػة داخػػؿ الصػػؼ، كا 

ي فػػي المػػدارس االبتدائيػػة إذ يتفػػرغ الطمبػػة لمػػدة المباشػػرة فػػي قاعػػات الػػدرس، أمػػا الفصػػؿ الدراسػػي الثػػامف فيبػػدأ التطبيػػؽ الفعمػػ
ثبلثػػػة أشػػػير يقضػػػكنيا فػػػي تمػػػؾ المػػػدارس يطبقػػػكف فييػػػا مػػػا تعممػػػكه مػػػف نظريػػػات فػػػي الػػػدركس األكاديميػػػة كالمينيػػػة، ككػػػذلؾ 
يمارسػػػكف التطبيػػػؽ الفعمػػػي فػػػي الصػػػفكؼ لتطػػػكير قػػػدراتيـ الذاتيػػػة، كتػػػتـ زيػػػارتيـ مػػػف المشػػػرؼ التربػػػكم المتخصػػػص بطرائػػػؽ 

 يس كالمشرؼ االختصاص، كالتطبيؽ يساعد عمى تأىيؿ الطمبة لمينة التعميـ.التدر 
اف التطبيقات العممية بكصػفيا مرحمػة ميمػة كضػركرية مػف مراحػؿ إعػداد المعممػيف ىػي تمػؾ المػدة الزمنيػة التػي يسػمح       

مػا تتطمبػو الغػرؼ الدراسػية الحقيقيػة فييا لطمبة التربية بالتحقؽ مف صػبلحية عمميػة إعػدادىـ النظػرم نفسػيا كتعميميػا لخبػرات 
 (Crow, 1949, p73)0تحت إشراؼ متخصصيف مؤىميف كتكجيييـ 

، لػػذلؾ ارتػػأت الباحثػػة اف يكػػكف بحثيػػا تقػػكيـ أداء مطبقػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة فػػي كميػػة التربيػػة األساسػػية فػػي جامعػػة بابػػؿ    
 انطبلقان مف أمكر عدة ىي :

 القرآف الكريـ، كأداة التفاىـ بيف أبناء األمة العربية. أىمية المغة العربية، بكصفيا لغة -1
أىمية تقكيـ أداء مطبقػي قسػـ المغػة العربيػة مػف كجيػة نظػر المشػرفيف التربػكييف، ألف تقػكيـ ىػذا األداء، يػؤدم بالضػركرة  -2

يجاد حمكؿ مناسبة بما يؤدم إلى تحسيف مستكل أدائيـ.  إلى تشخيص نقاط الضعؼ كا 
 االساسية  مف نتائج ىذا البحث، لتحسيف مستكل اداء طمبتيا. إفادة كميات التربية -3

 ىدؼ البحث:
كميػػة التربيػػة مػػف كجيػػة نظػػر المشػػرفيف التربػػكييف فػػي  تقػػكيـ أداء مطبقػػي قسػػـ المغػػة العربيػػةييػػدؼ البحػػث الحػػالي إلػػى      

 .جامعة بابؿ األساسية/
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 حدود البحث:
عة )المطبقيف( في قسـ المغة العربية في كميػة التربيػة األساسػية فػي محافظػة يقتصر البحث الحالي عمى طمبة السنة الراب    

 .2007-2006بابؿ لمعاـ الدراسي 
 تحديد المصطمحات: 

 التقويـ:  -1
 ( 195-192قكمت الشيء، فيك قكيـ أم مستقيـ، كقاـ الشيء، كاستقاـ اعتدؿ. )ابف منظكر : التقويـ لغة :  -ا 
 كؿ مف : عرفوالتقويـ اصطبلحا :  -ب
:بانو عممية الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات البلزمػة بقصػد اسػتعماليا فػي اصػدار احكػاـ حػكؿ جكانػب القػكة الجبكرم  -1

 ( 34، ص1987كجكانب الضعؼ.)الجبكرم، 
عمميػة إصػدار حكػـ عمػى قيمػػة األشػياء، أك األشػخاص، أك المكضػكعات بمػا يفيػػد ضػركرة اسػتخداـ المعػايير لتقػدير ىػػذه  -2

 ( 1، ص1970ة. )ابك حطب، القيم
عممية إصدار حكـ عمى أداء طمبة قسػـ المغػة العربيػة فػي كميػات التربيػة األساسػية  أما التعريؼ اإلجرائي لمتقويـ فيي:     

فػػي ضػػكء آراء المشػػرفيف التربػػكييف، عمػػى كفػػؽ االسػػتبانة المرافقػػة لمبحػػث لمتعػػرؼ عمػػى مػػدل كفػػايتيـ كفػػاعميتيـ فػػي مجػػاؿ 
 التعميـ.

 عرفو كؿ مف:اء :االد -3
عبيدات:ىك العممية التي يقاس بيا مستكل اداء اعضاء المنظمة كتقكيميـ كمعرفة معدالت االنجاز الحقيقية لمعامميف في -1

 (17، ص1995مدة زمنية معينة.)عبيدات، 
داء عػادة عمػى مايصدر عف الفرد مػف سػمكؾ لفظػي اك ميػارم كىػك يسػتند الػى خمفيػة معرفيػة معينػة كىػذا اال ىك المقاني:-2

 (10، ص1996مستكل معيف يظير منو قدرتو اك عدـ قدرتو عمى اداء عمؿ معيف.)المقاني، 
قدرة مطبقي قسـ المغة العربية في كمية التربية األساسية عمػى انجػاز الميػارات كالفعاليػات أما التعريؼ اإلجرائي لؤلداء فيو: 

 0فة، حيث تككف قابمة لمقياس كالمبلحظةكالمعارؼ البلزمة لتعميـ المغة العربية بفركعيا كا
عرفػو منصػكر بانػو الحصػكؿ عمػى حقػائؽ اك بيانػات محػددة مػف شػأنيا اف تسػاعد عمػى تحميػؿ كفيػـ كتقػكيـ تقويـ االداء:-3

اداء الفػػرد لعممػػو كمسػػمكو فيػػو فػػي مػػدة محػػددة، كتقػػدير مػػدل كفايتيػػا الفنيػػة كالعمميػػة لمنيػػكض بأعبػػاء المسػػؤكليات كالكجبػػات 
 (125، ص1975عمقة بعممو الحاضر كالمستقبؿ.)منصكر، المت
اما التعريؼ االجرائي لتقكيـ االداء فيعني العممية التي يتـ مف خبلليا تحديد مدل كفاية مطبقي قسـ المغة العربية في     

 كمية التربية االساسية في اداء المياـ المككمة الييـ في ضكء الفقرات في استمارة المبلحظة.
 عرفو كؿ مفطبؽ: الم -4
:انػو طالػب اك طالبػة مػف طمبػة المرحمػة الرابعػة فػي كميػة التربيػة، يقػـك بػالتعميـ فػي المػدارس االبتدائيػة، طيمػة زيف العابديف  

عػداده لمينػة التػدريس. )زيػف العابػديف،  ، 1987مدة التطبيؽ بإشراؼ تدريسييف متخصصيف في كمية التربيػة بيػدؼ تدريبػو كا 
 (279ص
(:مرحمػػة انتقػػاؿ مػػف حالػػة التممػػذه اك طمػػب العمػػـ الػػى حالػػة التعمػػيـ أم باعتبػػاره فػػي منزلػػة بػػيف منػػزلتيف 1985ف)انانػػاكك  -2

 (79، ص 1985)جابر كسبلـ، التعمـ كالتعميـ.
  اما التعريؼ اإلجرائي:

ة، كيػػؤدم عمميػػػة كػػؿ طالػػػب كطالبػػة أكمػػػؿ الفصػػكؿ السػػػبعة النظريػػة فػػػي كميػػة التربيػػػة األساسػػية/ قسػػػـ المغػػة العربيػػػ        
التطبيػػؽ العممػػي  فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة، كيخضػػع طيمػػة مػػدة التطبيػػؽ إلػػى إشػػراؼ أسػػتاذيف متخصصػػيف احػػدىما فػػي مجػػاؿ 
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عػػداده لمينػػػة  اختصػػاص المغػػة العربيػػة، كالمشػػرؼ اآلخػػر تربػػكم متخصػػص بطرائػػؽ تػػدريس المغػػة العربيػػة لغػػرض تدريبػػو كا 
 التعميـ. 

 الفصؿ الثاني
 : سابقة دراسات

تناكلػػت  الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ عرضػػا لػػبعض الدراسػػات العربيػػة التػػي ليػػا صػػمة بمكضػػكع الدراسػػة الحاليػػة مػػف            
 أك أىدافيا، كقد راعت الباحثة التسمسؿ الزمني، كىي كما يأتي :، أك أدكاتيا، حيث طبيعتيا

 ـ: 1994دراسة عطية / -1
 (نشاء والقواعد واإلمبلء)تقويـ أداء مدرسي المغة العربية في تدريس اإل 

أجريػػت الدراسػػة فػػي جامعػػة بغػػداد ككانػػت ترمػػي إلػػى تقػػكيـ أداء مدرسػػي المغػػة العربيػػة فػػي تػػدريس اإلنشػػاء كالقكاعػػد          
( 90كاإلمػبلء، اسػػتعمؿ الباحػػث االسػػتبانة المغمقػػة كالمفتكحػػة لتحقيػػؽ ىدفػػو، أمػػا اختيػػاره لمعينػػة فكػػاف عشػػكائيا، بمغػػت عينتػػو )

درسػػػة، طبػػػؽ الباحػػػث األداة بنفسػػػو عػػػف طريػػػؽ المبلحظػػػة المباشػػػرة، اسػػػتخدـ الباحػػػث الكسػػػط المػػػرجح كاالنحػػػراؼ مدرسػػػا كم
المعيارم كالكزف المئػكم كالنسػبة المئكيػة كسػائؿ إحصػائية، أمػا النتػائج التػي تكصػؿ إلييػا الباحػث ىػي أف أداء المدرسػيف فػي 

مقبكال، أما في تػدريس القكاعػد فقػد كػاف أداء المدرسػيف بشػكؿ عػاـ تدريس اإلنشاء دكف الحد األدنى كفي مجاؿ الحديث كاف 
ضػػػعيفا، كفػػػي مجػػػاؿ العػػػرض ككػػػاف مقبػػػكال، كفػػػي تػػػدريس اإلمػػػبلء كػػػاف أداؤىػػػـ ضػػػعيفا كأكصػػػى الباحػػػث إلػػػى االسػػػتفادة مػػػف 

لتركيػػز عمػػى بػػرامج الكفايػػات المػػذككرة فػػي االسػػتبانة فػػي إعػػداد الطمبػػة الػػذيف يعػػدكف لمينػػة التػػدريس  المغػػة العربيػػة كزيػػادة ا
، 1994اإلعػػداد عمػػى تػػدريس اإلنشػػاء كالقكاعػػد كاإلمػػبلء كتنميػػة القػػدرات التدريسػػية األدائيػػة لػػدل أكلئػػؾ الطمبػػة.  )عطيػػة، 

 ( 1342-2ص
 1998دراسة السبيعي/  -2

 )تقويـ أداء معممي المغة العربية في ضوء الكفايات التعميمية في المرحمة االبتدائية(
جامعػػة بغػػداد /كميػة التربيػػة /ابػف رشػػد عػػاـ، كترمػي الػػى تقػكيـ أداء معممػػي المغػػة العربيػة فػػي ضػػكء اجريػت الدراسػػة فػي  

 الكفايات التعميمية في المرحمة االبتدائية.
(  معممػػان  كمعممػػا اختيػػركا عشػػكائيا بمعػػدؿ كاحػػدان  مػػف كػػؿ مدرسػػة لتعمػػيـ كػػؿ مػػف القكاعػػد، 30بمغػػت عينػػة الدراسػػة )        

بلء، كالقراءة.اسػػتعمؿ الباحػػث االسػػتبانة اداة لبحثػػو، كتكصػػؿ الباحػػث الػػى اف أداء معممػػي المغػػة العربيػػة فػػي كاإلنشػػاء، كاإلمػػ
تعميـ القكاعد بشكؿ عاـ دكف الحػد األدنػى مػف المسػتكل المطمػكب، ككػاف أدائيػـ  فػي تعمػيـ مػادة اإلنشػاء بشػكؿ عػاـ ضػعيفان 

ي تعميـ مادة اإلمبلء كتعميـ مادة القراءة بشكؿ عاـ دكف الحد أألدنػى بمكجب المقياس الذم أعده الباحث.كذلؾ كاف أدائيـ ف
 (168-54، 1998مف المستكل المطمكب.)السبيعي، 

  2002دراسة الشمري/ -3
االبتدائية( المرحمة في المحادثة مادة تعميـ في  العربية المغة معممي أداء )تقكيـ  

)المعمميف سابقا(، كترمي الى تعرؼ مستكل أداء معممي المغة العربية  اجريت الدراسة في جامعة بابؿ/كمية التربية االساسية
في تعميـ مادة المحادثة في الصفيف األخيريف مف المرحمة االبتدائية، في ضكء الكفايات األدائية البلزمة، بمغت عينة البحث 

حثو، كاستعمؿ  الكسط الحسابي، ( فقرة اداة لب38( معممان كمعممة، استعمؿ الباحث االستبانة المغمقة تضمنت )134)
كالكسط المرجح، كالكزف المئكم، كمعامؿ ارتباط بيرسكف كسائؿ إحصائية لتحميؿ نتائج البحث، تكصؿ الباحث الى اف  أداء 
معممي المغة العربية في تعميـ مادة المحادثة  بشكؿ عاـ دكف الحد األدنى مف المستكل المطمكب كفي كؿ المجاالت، 

اعتماد الكفايات التعميمية التي تـ تحديدىا في ىذه الدراسة كاإلفادة منيا في تقكيـ أداء معممي المغة العربية  كاكصى الباحث
 . في تعميـ مادة المحادثة في المرحمة االبتدائية
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 )تقويـ المدرسيف المشرفيف لمطمبة المطبقيف( : 1982/دراسة ىاتي وآخروف -4
ي جامعػػة نيكانكبلنػػد، ككػػاف ترمػػي الػػى  تقػػكيـ الكفايػػة المينيػػة لمطمبػػة المطبقػػيف فػػي أجريػػت ىػػذه الدراسػػة فػػي اسػػتراليا فػػ 

مسػػتكل التعمػػيـ االبتػػدائي كالثػػانكم فػػي تمػػؾ الجامعػػة، مػػف خػػبلؿ  عػػامميف رئيسػػيف ىمػػا التحضػػير كاإلعػػداد لمػػدرس، كالعػػرض 
( فقػرة بصػيغة 20عمػى التطبيػؽ، كتضػمنت )كتقديـ الدرس. استعمؿ الباحثكف اسػتمارة معياريػة أداة لمبحػث أعػٌدىا المشػرفكف 

أسػئمة، تمثمػت عينػػة الدراسػة الطمبػة الػػذيف يحصػمكف عمػى دبمػػـك تربيػة، بعػد إكمػػاليـ التطبيػؽ العممػي لسػػنتيف دراسػيتيف، كبمػػو 
كف ( يعػد425( يعػدكف لمرحمػة التعمػيـ االبتػدائي ك)304( طالبان منيـ )756عدد الطمبة )عينة البحث( المشمكليف بالدراسة )

 لمرحمة التعميـ الثانكم. 
تكصؿ الباحثكف الى كجكد فركؽ بػيف سػنتي التطبيػؽ ككجػكد فػركؽ بػيف المطبقػيف لممرحمػة االبتدائيػة كالمرحمػة الثانكيػة،  

إذ تميز المطبقكف في المرحمة االبتدائية بأنيـ أكثػر مركنػة كلػدييـ قػدرة أكسػع عمػى إدارة الصػؼ، أمػا المطبقػكف فػي المرحمػة 
ة فقد تميزكا بحسف اإلعداد لمدرس كالتييئة لو ألنيـ يمتمككف ميارات جيدة في مجاؿ اختيار المادة التي تناسب قدرات الثانكي

ثارة انتباىيـ.  )  ( P.778-785 Hattie and Othersالمتعمميف كا 
 موازنة الدراسات السابقة:

 أداة لجمع المعمكمات، كلتحقيؽ أىدافيا. اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استعماؿ  االستبانة -1
اسػػتعممت الدراسػػات السػػابقة  طرقػػا إحصػػائية متنكعػػة لمعالجػػة النتػػائج، أمػػا البحػػث الحػػالي فقػػد اتفػػؽ مػػع الدراسػػات التػػي   -2

 استعممت الكسط المرجح كالكزف المئكم كسائؿ إحصائية كأداة لجمع البيانات.
 أداء المطبقػيف لػـ يكػف بالمسػتكل المطمػكب  عػدا دراسػة  ىػاتي كاخػركف اذ  كما اتفقت  الدراسات السػابقة جميعيػا فػي إف -3

تكصمكا الى تميز المطبقكف في المرحمة االبتدائية بأنيـ أكثر مركنة كلدييـ قػدرة أكسػع عمػى إدارة الصػؼ، أمػا المطبقػكف 
رات جيػدة فػي مجػاؿ اختيػار المػادة في المرحمة الثانكية فقػد تميػزكا بحسػف اإلعػداد لمػدرس كالتييئػة لػو ألنيػـ يمتمكػكف ميػا

ثارة انتباىيـ  .التي تناسب قدرات المتعمميف كا 
(مطبقػا كمطبقػة، 90( قػد بمػو عػدد أفػراد عينتيػا )1994تباينت الدراسات السابقة في عدد أفراد عينتيػا، فدراسػة )عطيػة / -4

(معممػا كمعممػة، 134دد أفػراد عينتيػا)(بمو  عدد أفراد عينتيا معمما كمعممة، كدراسة )الشػمرم(بمو عػ30كدراسة السبيعي)
 ( طالبا كطالبة، كىذا التبايف يرجع الى ظركؼ البحث التي اقتضتيا كؿ دراسة.756كدراسة ىاتي كاخركف )

تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة عطية كدراسة ىاتي كاخركف في اف تقكيميا يخص طمبة المغة العربية اما دراستي  -5
 معممي المغة العربية كمعمماتيا السبيعي كالشمرم فانو يخص 

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استعماليا المنيج الكصفي لتحقيؽ اغراض بحثيا. -6
تباينت اماكف اجراء الدراسة فقد اجريت دراسة عطية كدراسة السبيعي في جامعة بغداد كمية التربية ابف رشد كاجريت  -7

، اما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع دراسة الشمرم حيث تـ اجرائيا في جامعة نيكانكبلندفي استراليا دراسة ىاتي كاخركف 
 في جامعة بابؿ/كمية التربية االساسية.

 
 الفصؿ الثالث

جراءاتو:        منيج البحث وا 
حػػػث، كتشػػػمؿ سػػػتتناكؿ الباحثػػػة فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ اإلجػػػراءات التػػػي اتبعتيػػػا  لتحقيػػػؽ أغػػػراض بحثيػػػا مبتدئػػػة بمػػػنيج الب       

اإلجػػػراءات مجتمػػػع البحػػػث، كعينتػػػو، كاألداة المسػػػتعممة لجمػػػع البيانػػػات، كصػػػدؽ األداة، كثبػػػات التحميػػػؿ، كخطػػػكات تطبيػػػؽ 
 ذلؾ : لالتي استعممت في معالجة النتائج، كفيما يأتي تفصيؿ  0البحث، كالكسائؿ اإلحصائية 

 اوال: منيج البحث: 
نػػو أكثػػر مبلءمػػة مػػع ىػذا النػػكع مػػف البحػػكث التربكيػػة، كانػػو المػػنيج المناسػػب، كقػػد أل،  فيالمػػنيج الكصػػالباحثػػة  اتبعػت      
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 (.2002( ، كدراسة )الشمرم /ـ 1998السبيعي/(، كدراسة )1994اعتمدتو دراسات عدة، كدراسة  )عطية /
 ثانيا:مجتمع البحث

باحية فػػي كميػػة التربيػػة االساسػػية /جامعػػة تمثػػؿ مجتمػػع البحػػث طمبػػة قسػػـ المغػػة العربيػػة المرحمػػة الرابعػػة لمدراسػػات الصػػ     
 ـ.2007-2006بابؿ، لمعاـ الدراسي 
 ثالثا:عينة البحث

( مطبقػػا كمطبقػػة السػػتخراج 20مطبقػػا كمطبقػػة تػػـ اختيػػارىـ بصػػكرة عشػػكائية، بعػػد اسػػتبعاد ) (60) بمػػو عػػدد أفػػراد العينػػة  
 الثبات.

 ثالثا: أداة البحث 
 (4(فقػػرة مكزعػػة عمػػى )22مغمقػة، أداة لبحثيػػا حيػػث كزعػػت الباحثػة اسػػتبانو مؤلفػػة مػف )اسػتعممت الباحثػػة االسػػتبانة ال       

( مشػػرفا تربكيػػا مسػػئكال عػػف عػػدد مػػف المطبقػػيف كالمطبقػػات فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة/ كميػػة 15مجػػاالت الػػى عينػػة مؤلفػػة مػػف )
ؿ )جيػػد، متكسػػط، ضػػعيؼ(، اذ أعطػػى ثػػـ حممػػت الباحثػػة اإلجابػػات عمػػى مقيػػاس ثبلثػػي تضػػمف ثبلثػػة بػػدائالتربيػػة االساسػػية، 

 ( درجتيف، كالبديؿ الضعيؼ درجة كاحدة.2درجات، كالبديؿ المتكسط ) (3لمبديؿ الجيد )
 رابعا:صدؽ األداة :

 :"أك كاضػػعو التأكػػد منػػو، كصػػدؽ المقيػػاس ىػػك، يعػػد الصػػدؽ مػػف العكامػػؿ األساسػػية التػػي ينبغػػي لمسػػتعمؿ االختبػػار        
 (118ص:1971السيد ) "0 أك السمة المراد قياسيامف اجمو  مقدرتو عمى قياس ما كضع

كشػمكليا لمجكانػب ، كتعد الكسيمة الفضمى لتقدير صدؽ األداة، أف يقػرر عػدد مػف المتخصصػيف مػدل اسػتيفاء فقراتيػا       
 (  55ص:1971السيد) 0قياسيا   المراد

 عمػى عػدد مػف فقػد تػـ عرضػيا فػي صػكرتيا األكليػة  كلغرض التأكػد مػف سػمة الفقػرات الخاصػة باالسػتبانة كصػحتيا،       
المتخصصيف بالمغة العربية، كطرائؽ تدريسيا، كالمتخصصيف بالقياس كالتقكيـ، كقد قابمت الباحثة كؿ محكـ عمى  المحكميف

يػػاس مػػا بنائيػػا كمػػدل مبلئمتيػػا لق بشػػأف فقػػرات االسػػتبانة، مػػف حيػػث سػػبلمة، كطمبػػت منػػو إبػػداء مبلحظاتػػو كتكجيياتػػو، انفػػراد
، ككذلؾ طمبت منيـ إبداء آرائيـ  فػي تعػديؿ بعػض الفقػرات اك حػذفيا اف كانػت ال تصػمح فػي االسػتبيانة 0كضعت مف اجمو

( لتحديد صبلحية الفقرة، فكجدت إف الفقرة التػي تحصػؿ عمػى 293:ص1977بشكميا، كاستعممت الباحثة مربع كام )البياتي
%(  مػػف تأييػػد الحكػػاـ تعػػد صػػالحة، كبػػذلؾ قبمػػت فقػػرات 82اف كػػؿ فقػػرة تنػػاؿ  )تأييػػد المحكمػػيف تعػػد مقبكلػػة، ، كىػػذا يعنػػي 

 االستبانة.
 ثبات األداة : 

إف مػػػف سػػػمات االختبػػػار الجيػػػد أف يتصػػػؼ بالثبػػػات،  مػػػف الشػػػركط األساسػػػية اف تتصػػػؼ اداة البحػػػث بالثبػػػات الف         
 (413اتصافيا بالثبات يجعؿ باإلمكاف االعتماد عمييا. )السيد: ص

( مطبقػا كمطبقػة، 15كالستخراج ثبات األداة طبقت الباحثة  االستبانة عمى عدد مػف المطبقػيف كالمطبقػات بمػو عػددىـ )     
اختيركا بطريقة عشكائية كاستبعدتيـ الباحثة مف العينة االساسية ، كبعد مضي أسبكعيف تـ تطبيقيا عمى العينػة نفسػيا، كتعػد 

 ( 277)جابر:ص .يؽ األداةمدة أسبكعيف مدة مبلئمة إلعادة تطب
(، 0.80الثبػات باسػتعماؿ معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف، ككجػدت انػو يسػاكم )قيػاس حممت  الباحثة  فقرات االستبانة  بيػدؼ      

 ( 1كبذلؾ اتخذ ت االستبانة شكميا النيائي، كأصبحت جاىزة  لمتطبيؽ، كما مبيف في جدكؿ )0كىك معامؿ ثبات جيد 
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 (1جدوؿ )
  رتباط بحسب المجاالتمعامؿ اال 

 معامؿ االرتباط الفقرة ت
 0.85 مجاؿ مظير المطبؽ العاـ كشخصيتو أكال 
 83، 0 مجاؿ المادة العممية ثانيا
 83، 0 مجاؿ طرائؽ التدريس ثالثا
 82، 0 التخطيط لمدرس -ا

 85، 0 التمييد لمدرس كاستثارة الدافعية  -ب
 88، 0 عرض المادة -ج

 83، 0 تقكيـ النيائيمجاؿ ال رابعا
 82، 0 المتكسط العاـ 

 تطبيؽ األداة:  
كزعػت الباحثػة االسػتبانة عمػى جميػع أفػراد العينػة، كمػا تػـ بعد أف أتضح لمباحثة صدؽ فقرات االستبانة، كثباتيا،            

 تكجيييـ الى قراءة جميع الفقرات كاإلجابة عنيا.
 تحميؿ النتائج: 

نتػػػائج البحػػػث، كذلػػػؾ بحسػػػاب التكػػػرارات، كاسػػػتخراج الكسػػػط المػػػرجح كالػػػكزف المئػػػكم لجميػػػع الفقػػػرات حممػػػت الباحثػػػة         
 الخاصة باالستبانة، الكزف المئكم لممقترحات، كاستعممت الباحثة مربع كام لتحديد مدل صبلحية الفقرة.

 :  الوسائؿ اإلحصائية -ثالثا:
 اعتمدت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية آالتية:

 .الستخراج الثبات ارتباط بيرسكفمعامؿ  -1
 .صبلحية الفقرةمربع كام لتحديد مدل  -2
 .كسط المرجح لتحميؿ النتائجال -3
  .الكزف المئكم لتحميؿ النتائج -4

 
 الفصؿ الرابع

تضمف ىذا الفصػؿ عرضػا لنتػائج البحػث التػي تكصػمت إلييػا الباحثػة فػي ضػكء ىػدؼ البحػث  عرض النتائج وتفسيرىا: -ا 
 .كمية التربية األساسية/جامعة بابؿمف كجية نظر المشرفيف التربكييف في  اء مطبقي قسـ المغة العربيةتقكيـ أد المتضمف
حممػػت الباحثػػة نتػػائج البحػػث بشػػكؿ إحصػػائي إذ تػػـ ترتيػػب نتػػائج االسػػتبانة بصػػكرة تنازليػػة حسػػب الكسػػط المػػرجح          

رض الفقػرات مرتبػة ترتيبػا تنازليػا بحسػب أكسػاطيا المرجحػة كالكزف المئكم لكػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت األسػتبانة، كفيمػا يػأتي عػ
 كأكزانيا المئكية عمى النحك اآلتي:

 المجاؿ االوؿ :مظير المطبؽ العاـ وشخصيتو: 
( فقػرات، تصػدرت فقػػرة )لديػو شخصػية قكيػػة قػادرة عمػى ضػػبط الصػؼ( المرتبػة األكلػػى، فبمػو الكسػػط 5تضػمف ىػذا المجػػاؿ )

(، كحصمت فقرة )يتمتع بحيكية كنشاط( المرتبة الثانية، إذ بمو كسطيا المرجح 67، 85المئكم )( ككزنيا 2.57المرجح ليا )
(، أمػا المرتبػة الثالثػة فقػد نالتيػا فقرة)يتحػدث الػى تبلمذتػو بصػكت كاضػح كمسػمكع(  حيػث بمػو 76( ككزنيا المئكم )26، 2)

ؿ المغػػة العربيػػة الفصػػحى( المرتبػػة الرابعػػة، فقػػد (، كحصػػمت فقػػرة )يسػػتعم73.34(، ككزنيػػا المػػرجح )2.20كسػػطيا المػػرجح )
(، كالمرتبػة الخامسػة نالتيػا فقػرة )يتقبػؿ اراء تبلمذتػو برحابػة صػدر(، اذ بمػو 62( ككزنيا المئػكم )1.75بمو كسطيا المرجح )

سػػف أداء المطبقػػيف فػػي ىػػذا المجػػاؿ ، كاف إعػػدادى59(، ككزنيػػا المئػػكم )76، 1كسػػطيا المػػرجح ) ـ كػػاف (، كىػػذا يعنػػي  حي
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جيػػدا، كلػػدييـ القػػدرات المياريػػة التػػي تمكػػنيـ مػػف ممارسػػة ىػػذه المينػػة كقػػدرتيـ عمػػى تقبػػؿ اراء تبلمػػذتيـ برحابػػة صػػدر، كمػػا 
 (.2مبيف في جدكؿ )

 (2جدوؿ )
 جدوؿ يبيف تدرج فقرات المجاؿ االوؿ )مظير المطبؽ العاـ وشخصيتو( بحسب الوسط المرجح والوزف المئوي

 الرتبة الوزف المئوي جحالوسط المر  الفقرة ت
 1 85.67 2.57 لديو شخصية قكية قادرة عمى ضبط الصؼ  .1
 2 76 2.26 يتمتع بحيكية كنشاط  .2
 3 73.34 2.20 يتحدث الى تبلمذتو بصكت كاضح كمسمكع  .3
 4 62 1.85 يستعمؿ المغة العربية الفصيحة  .4
 5 59 1.76 يتقبؿ آراء تبلمذتو برحابة صدر   .5

 مادة العممية: المجاؿ الثاني: ال
(، 57، 2( فقرات، اذ حصمت فقرة عمى)يمـ بمادة تخصصو الماما تامػا( عمػى كسػط مػرجح )3تضمف ىذا المجاؿ )        

(، أما فقػرة )لديػو القػدرة عمػى التكسػع بمادتػو العمميػة بمػا يثػرم الػدرس( فقػد نالػت المرتبػة الثانيػة، كبمػو 67، 75ككزف مئكم )
(  امػػا المرتبػػة الثالثػػة فحصػػمت عمييػػا فقػػرة )قػػادر عمػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ 34، 73زنيػػا المئػػكم )( كك 20، 2كسػػطيا المػػرجح )

( كىذا يعني اف مستكل أداء المطبقيف في ىذا المجاؿ أعمػى مػف 59( كالكزف المئكم)76، 1اذ بمو الكسط المرجح) .الدرس(
ذلؾ إلمػاميـ بمػادة تخصصػيـ، كأنيػـ قػادركف عمػى الكسط، كاف لدييـ القدرة عؿ التكسع بمادتيـ العممية بمػا يثػرم الػدرس، كػ
 .(3تحقيؽ األىداؼ التربكية التي نسعى إلى تحقيقيا، كما مبيف في جدكؿ )

 (3جدوؿ )
 جدوؿ يبيف تدرج فقرات المجاؿ الثاني )مجاؿ المادة العممية( بحسب الوسط المرجح والوزف المئوي

 الرتبة الوزف المئوي الوسط المرجح الفقرة ت
 1 67، 85 57، 2 ـ بمادة تخصصو الماما تامايم 1
 2 34، 73 20، 2 لديو القدرة عمى التكسع بمادتو العممية بما يثرم الدرس 2
 3 59 76، 1 قادر عمى تحقيؽ أىداؼ الدرس 3

 المجاؿ الثالث :مجاؿ طرائؽ التدريس : 
 تضمف ىذا المجاؿ االتي :

 التخطيط لمدرس :  - أ
( فقػػػرات تصػػػدرت فقػػرة )يحسػػػف تكزيػػػع الكقػػػت عمػػػى فعاليػػات الػػػدرس( المرتبػػػة االكلػػػى اذ بمػػػو 4) تضػػمف ىػػػذا المجػػػاؿ         

(، كحصػمت  فقػرة ػ)يكمؼ التبلميػذ بالكاجبػات البيتيػة( المرتبػة الثانيػة كبمػو 67، 85( ككزنيػا المئػكم )57، 2كسػطيا المػرجح )
نالتيػا  فقرة)يسػػتعمؿ الخطػة اليكميػة كمػػا كضػعيا( اذ بمػػو  (، أمػا المرتبػػة الثالثػة ف76( ككزنيػػا المئػكم )26، 2كسػطيا المػرجح )
(، كنالت فقرة )يستعمؿ الكسائؿ التعميمية في الكقت المناسب في اثناء الدرس( 74(، ككزنيا المرجح )22، 2كسطيا المرجح )

بقػي قسػـ المغػة العربيػة (، كىػذا يعنػي اف مسػتكل أداء مط60( ككزنيػا المئػكم )79، 1المرتبة الرابعة، اذ بمو كسطيا المػرجح )
أعمى مف الكسط كىذا يدؿ عمى اف الطمبة يكلكف اىتماما كبيرا لمتخطػيط لمػدرس، كأنيػـ قػد اسػتفادكا مػف الػدركس النظريػة التػي 

 ( 4يتـ تدريسيا في الكمية التي تخص طرائؽ التدريس العامة كالخاصة كدركس المشاىدة، كما مبيف في جدكؿ )
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 (4جدوؿ ) 
 التخطيط لمدرس( بحسب الوسط المرجح والوزف المئوي-تدرج فقرات المجاؿ الثالث )مجاؿ طرائؽ التدريس ا جدوؿ يبيف

 الرتبة الوزف المئوي الوسط المرجح الفقرة ت
    مجاؿ طرائؽ التدريس ثالثا
    التخطيط لمدرس -ا
 1 67، 85 57، 2 يحسف تكزيع الكقت عمى فعاليات الدرس 1
 2 76 26، 2 بالكاجبات البيتية يكمؼ التبلميذ 2
 3 74 22، 2 يستعمؿ الخطة اليكمية كما كضعيا 3
 4 60 79، 1 يستعمؿ الكسائؿ التعميمية في الكقت المناسب في أثناء الدرس 4
 التمييد لمدرس واستثارة الدافعية: - ب
رتبػة االكلػى اذ بمػو كسػطيا المػرجح ( فقرات اذ حصمت فقرة )يبػدم حماسػا فػي أدائػو التػدريس( الم3تككف ىذ المجاؿ مف )  
(، أما فقرة )خطو كاضح عمى السػبكرة( فقػد حصػمت عمػى المرتبػة الثانيػة  اذ بمػو كسػطيا 67، 85( ككزنيا المئكم )57، 2)

( ، كحصمت فقرة )يميد لمػدرس بمػا يثيػر انتبػاه التبلميػذ( المرتبػة الثالثػة، اذ بمػو 34، 74( ككزنيما المئكم )23، 2المرجح )
( كىذا يعني اف مستكل أداء المطبقيف فػي ىػذا المجػاؿ كػاف جيػدا، كأنيػـ 34، 73( ككزنيا المئكم )21، 2يا المرجح )كسط

قػػادركف عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ التربكيػػة التػػي نسػػعى إلػػى تحقيقيػػا، كأنيػػـ يبػػدكف حماسػػيـ فػػي أدائيػػـ لمينػػة التػػدريس، كقػػدرتيـ 
 .( يكضح ذلؾ5لممادة التي يدرسيا، كاف خطيـ كاضح عمى السبكرة، كالجدكؿ )عمى التمييد لمدرس بما يثير انتباه التبلميذ 

 (5الجدوؿ )
 التمييد لمدرس( بحسب الوسط المرجح والوزف المئوي-جدوؿ يبيف تدرج فقرات المجاؿ الثالث )مجاؿ طرائؽ التدريس، ب

 الرتبة الوزف المئوي الوسط المرجح الفقرة ت
    دافعية التمييد لمدرس واستثارة ال -ب
 1 67، 85 57، 2 يبدم حماسا في أدائو التدريس 1
 2 34، 74 23، 2 خطو كاضح عمى السبكرة 2
 3 34، 73 21، 2 يميد لمدرس بما يثير انتباه التبلميذ 3

 عرض المادة : -ج
المرتبػة االكلػى اذ بمػو ( فقرات، اذ تصدرت فقػرة )يشػجع التبلميػذ عمػى تكظيػؼ المػادة العمميػة( 5ضـ ىذا المجاؿ )         

(، امػا فقػرة )يسػتعمؿ الطريقػة الصػحيحة فػي عػرض المػادة( فقػد نالػت المرتبػة 74( ككزنيػا المئػكم )22، 2كسطيا المػرجح )
(، اما فقػرة )يشػجع تبلمذتػو عمػى المناقشػة كطػرح االسػئمة 34، 73( ككزنيا المئكم )220، 2الثانية اذ بمو كسطيا المرجح )

(، كحصػػمت 67، 67( ككزنيػػا المئػكم )03، 2د حصػمت عمػػى المرتبػة الثالثػة، اذ بمػػو كسػطيا المػرجح )فػي اثنػاء الػػدرس( فقػ
( ككزنيػا 85، 1فقرة )لديو الميارة في صياغة االسػئمة المثيػرة لتفكيػر تبلمذتػو( عمػى المرتبػة الرابعػة اذ بمػو كسػطيا المػرجح )

( ككزنيػػا 79، 1يػػذ(، المرتبػػة الخامسػػة اذ بمػػو كسػػطيا المػػرجح )(، كنالػػت فقرة)يراعػػي الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف التبلم62المئػػكم )
(، كىذا يعني  اف أداء المطبقػيف فػي ىػذا المجػاؿ، كقػدرتيـ عمػى اسػتخداـ الطريقػة الصػحيحة فػي عػرض المػادة 60المئكم )

ء الدرس مما يثير كانت متكسطة القبكؿ، كأنيـ قادركف عمى تشجيع التبلميذ عمى المناقشة كطرح األسئمة كصياغتيا في أثنا
ككمػا مبػيف  0تفكير تبلمذتو، كأنيـ يراعكف الفركؽ الفردية بيف التبلميذ، كيشػجعكنيـ ليػـ عمػى تكظيػؼ المػادة العمميػة عمميػا 

 (.6في جدكؿ )
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 (6) دوؿج
 عرض المادة( بحسب الوسط المرجح والوزف المئوي-يبيف تدرج فقرات المجاؿ الثالث )مجاؿ طرائؽ التدريس، ج 

 رابعا : مجاؿ التقويـ 
تضمف ىذا المجاؿ فقرتاف، تصدرت فقرة )يجيد استعماؿ التقكيـ لمكشؼ عػف مػكاطف القػكة كالضػعؼ لػدل تبلمذتػو(،          

( المرتبة األكلى، أما المرتبة الثانية فحصمت عمييا فقرة )أسئمتو تكشؼ 60( اما الكزف المئكم)79، 1بمو  الكسط المرجح  )
(، كىػذا يعنػي اف مسػتكل أداء 59( ككزنيما المئػكم )76، 1عف تحقيؽ األىداؼ السمككية لمدرس( فقد بمو كسطيا المرجح )

ئمة تكشػؼ عػف تحقيػؽ األىػداؼ السػمككية، كانيػـ يجيػدكف  المطبقيف في ىذا المجاؿ متكسػط، كأنيػـ قػادركف عمػى صػياغة أسػ
 .( يكضح ذلؾ7استخداـ التككيف لمكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ لدل تبلمذتيـ، كالجدكؿ )

 (7) جدوؿ
 يبيف تدرج فقرات المجاؿ الرابع )مجاؿ التقويـ( بحسب الوسط المرجح والوزف المئوي

 ةالرتب الوزف المئوي الوسط المرجح الفقرة ت
    مجاؿ التقويـ  رابعا
 1 60 79، 1 يجيد استعماؿ التقكيـ لمكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ لدل تبلمذتو 1
 2 59 76، 1 أسئمتو تكشؼ عف تحقيؽ األىداؼ السمككية لمدرس 2

 
  الفصؿ الخامس 

 الييا في ضكء الدراسة.تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ االستنتاجات التي كالتكصيات كالمقترحات التي تكصمت    
 االستنتاجات :  -1
 تكصمت الباحثة الى استنتاجات عدة منيا:    
 اف اداء مطبقي اقساـ المغة العربية كمطبقاتيا )عينة البحث( كاف متكسطا بشكؿ عاـ. -1
 اف المدة الزمنية المقررة لمتطبيؽ كافية. -2
 ة البلزمة لمعمؿ في مجاؿ التعميـ اف الطمبة المطبقيف في كمية التربية االساسية لدييـ الميار  -3
 اف اغمب الطمبة المطبقيف يتمتعكف بشخصية قكية تمكنيـ مف ضبط الصؼ. -4
 قدرة الطمبة المطبقيف عمى استعماؿ المغة العربية الفصيحة اثناء القياـ بعممية التعميـ. -5

 التوصيات:
 في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة اكصت الباحثة بما يأتي :  
كسػاب  -1 االستمرار عؿ تأكيد دركس عمـ النفس كمبادئ التربيػة كطرائػؽ تػدريس المغػة العربيػة كطرائػؽ التػدريس العامػة، كا 

 المطبؽ الميارة  في كيفية االستفادة مف نظريات التعمـ كتطبيقيا عمميا في أثناء ممارستو لمينة التعميـ داخؿ الصؼ.
 تساعدىـ في تعميـ المغة العربية، كتدريب الطمبة عمى استعماليا. االىتماـ باستعماؿ الكسائؿ التعميمية التي -2
تشجيع المشرفيف التربكييف عمى استخداـ االسػتمارة المعػدة فػي البحػث الحػالي فػي تقػكيـ أداء مطبقػي قسػـ المغػة العربيػة  -3

 في كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ.

 الرتبة الوزف المئوي الوسط المرجح الفقرة ت
    عرض المادة -ج
 1 74 22، 2 يشجع التبلميذ عمى تكظيؼ المادة العممية عمميا 1
 2 34، 73 220، 2 يستعمؿ الطريقة الصحيحة في عرض المادة 2
 3 67، 67 03، 2 يشجع تبلمذتو عمى المناقشة كطرح األسئمة في أثناء الدرس 3
 4 62 85، 1 لديو الميارة في صياغة االسئمة المثيرة لتفكير تبلمذتو 4
 5 60 79، 1 يراعي الفركؽ الفردية بيف التبلميذ 5
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 المقترحات
 الباحثة ما يمي :استكماال لمتطمبات البحث الحالي اقترحت 

 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مطبقي األقساـ األخرل في كمية التربية األساسية. -1
 تقكيـ البرامج كالمكاد التربكية في كميات التربية األساسية مف كجية نظر الطمبة كأساتذتيـ في كميات التربية األساسية. -2
 المصادر 
،  ابػػف منظػػكر، أبػػك الفضػػؿ جمػػاؿ الػػديف .1 ، عػػداد كتصػػنيؼ يكسػػؼ خيػػاط، دار لسػػاف 3، جلسػػاف العػػربمحمػػد بػػف مكػػـر

 العرب، بيركت، د.ت.
 .1970، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة، مشكبلت في التقكيـ النفسيأبك حطب، فؤاد، كاحمد عثماف،  .2
 .ـ2001، مؤسسة المختار لمنشر، القاىرة، ، مدخؿ إلى مصادر المغة العربيةبحيرم، سعيد حسف .3
، مطبعػة مؤسسػة اإلحصػاء الكصػفي كاالسػتداللي فػي التربيػة كعمػـ الػنفسالبياتي، عبد الجبار تكفيؽ كزكريا اثناسػيكس.  .4

 ـ.1977الثقافة العمالية، بغداد، 
 ـ.1996، دار النيضة العربية، القاىرة، مناىج البحث في التربية كعمـ النفسجابر، جابر عبد الحميد.  .5
، حكلية كميػة التربيػة جامعػة قطػرحميد، عبد الحميد  ماذا يتعمـ الطبلب مف التربية  العممية، جابر كسبلـ، جابر عبد ال .6

 ـ1985، 4السنة  4ع 
 ، د.ت.2، مكتبة دار الفكر، عماف، طالتدريس الفعاؿجرادات، عزة كاخركف،  .7
االبتػػدائي فػػي القػػراءة بنػػاء برنػػامج لعػػبلج الضػػعؼ القرائػػي لػػدل تبلمػػذة الصػػؼ الرابػػع الخالػػدم , سػػندس عبػػد القػػادر.  .8

 .1998جامعة بغداد،  -، )إطركحة دكتكراه غير منشكرة(، كمية التربية / ًابف رشد الجيرية
اثػػػر برنػػػامج لمميػػػارات التدريسػػػية فػػػي تطػػػكير اداء معممػػػي مػػػادة التػػػاريخ فػػػي المرحمػػػة الخالػػػدم، جػػػبلؿ خميفػػػة حجػػػي، ) .9

 ـ(. 2001منشكرة  كمية (، كمية المعمميف ديالى )رسالة ماجستير غير االبتدائية
 ـ.2008، دار الكتاب العالمي لمنشر كالتكزيع، عماف، اعداد المعمـ العربي، نماذج كاستراتيجياتالخطيب، احمد.  .10
 .1984المصرية، القاىرة،  -، مكتبة األنجمك 1، ج دراسات كقراءات نفسية كتربكيةداكد، عزيز حنا. .11
 .1990بغداد، ، مناىج البحث التربكم، ػػػػػػػػػ، كأنكر حسيف عبد الرحمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .12
 ـ1971، مطبعة اآلداب، النجؼ االشرؼ، 2، طأصكؿ تدريس المغة العربية كالتربية الدينيةالرحيـ، احمد حسف،  .13
ممػي، دار الكتػب لمطباعػة ، كزارة التعميـ العالي كالبحث العاالختبارات كالمقاييس النفسيةالزكبعي، عبد الجميؿ كآخركف،  .14

 .1981كالنشر، جامعة المكصؿ، 
 ـ.1987، تكنس، الشركة التكنسية لمتكزيع، في التدريس األصيؿزيف العابديف، محمد الياشمي،  .15
السبيعي، عبد العزيز عبد القػادر. تقػكيـ أداء معممػي المغػة العربيػة فػي ضػكء الكفايػات التعميميػة فػي المرحمػة االبتدائيػة،  .16

 )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(.ـ  1998ربية ابف رشد، جامعة بغداد، كمية الت
 .1971، دار التأليؼ، القاىرة، 2طعمـ النفس اإلحصائي كقياس العقؿ البشرم، السيد فؤاد البيي،  .17
عة بابػؿ، ، جامتقكيـ أداء معممي المغة العربية  في تعميـ مادة المحادثة في المرحمة االبتدائية الشمرم، ثامر نجـ عبكد. .18

 .)رسالة ماجستير غير منشكرة(.ـ2002كمية التربية االساسية )كمية المعمميف سابقا(، 
 .1971، المكتبة العصرية، كزارة الثقافة، القاىرة، التعميـ الثانكم في الببلد العربيةصبيح، نبيؿ أحمد عامر :  .19
 .1996، دار الشركؽ، عماف، 2، طاساليب تدريس العمـكعايش، محمد زيتكف،  .20
 ـ.1987، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاىرة، 3، طفصكؿ في فقو العربيةعبد التكاب، رمضاف،  .21
 -بيػركت، العػدد–الجامعة المبنانية  –مجمة تربكية، كمية التربية إشكالية اإلعداد بيف النظرية كالخطاب، عبس، ابراىيـ،  .22

18 ،1987. 
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 ـ.1995( عماف، 36(، المجمد )2ة المعمـ، العدد)عبيدات، محمد صايؿ.تقكيـ االداء، مجمة رسال .23
 ـ.1991مجمة الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد االكؿ، في فمسفة إعداد المعمميف كتنظيمو، عبيد، احمد حسف، " .24
 عطية، محسف عمي، تقكيـ أداء مدرسي المغة العربية في تدريس اإلنشاء كالقكاعد كاإلمبلء، جامعة بغداد، كمية التربيػة، .25

 )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(.ـ. 1994
 ـ.1974، مطبعة اآلداب، النجؼ، أساليب النثر الفنيالعكاـ، لطيؼ محمد،  .26
 . 1964، سرس المياف، مركز تنمية المجتمع العربي، في اقتصاديات التعميـعمار، حامد.  .27
 اف، د.ت.، دار القمـ، بيركت، لبنالمقكمات اإلسبلمية لمثقافة العربيةعكض، يكسؼ نكر،  .28
، 3، دار الكتاب الجامعي العيف، االمارات العربية المتحدة، طمدخؿ الى طرائؽ التدريسككيراف، عبد الكىاب عكض،  .29

2000-2001. 
، عػػالـ الكتػػب، معجػػـ المصػػطمحات التربكيػػة المعرفػػة فػػي المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريسالمقػػاني، احمػػد حسػػيف، عمػػي الجمػػؿ،  .30

 ـ.1996القاىرة، 
، مجمة رسالة آراء معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية عمى برامج التدريب أثناء الخدمةالحميـ. منسي، محمكد عبد  .31

 ـ. 1984التربية، العدد الثالث، السنة الرابعة، كمية التربية، جامعة الممؾ عبد العزيز، 
32. Crow,l.andcrow ,A "The student Teacher in the Secondary School'. New York. David 

Mckay Co, 1949, Devor, J. the Experience of student teaching. New York and 
Macmillan, Co,1964, and Mcguir,V.Myers, p and Durance, (your student teaching in the 
Secondary School. Bosten: Allyn and Bacon. Co. 1959.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


