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 :حثبال ملخص

 الكليطاصتضطلل  بتدديتاطا وتحقيقاطا العامعطاص  ايطة  طي  لتيا برامجهو أحد ال لعمليةا التربية برنامج إن
المامططة التططي يتكططون   وتدهيله.ويعططد التلبيططد أحططد المراحطط مسططتقب معلططا ال إ ططداد نالمسططلولة  طط التربويططةو  اإلنسططانية

من معلوماص وماطاراص و بطراص  هما تعلمو  لبيدلتللللبة الملبقين  فريةمناا هذا البرنامج  إذ من  الله تتاح ال
العامعططة  ىالتططي تسططع األهططدا مطد  تحقيططد   ر ططةالفعلططي  ططي المططدار  لمع ريسطاا مليططا   ططي أ نططا  تد بيقططا  نظريطة تل

التدريسططية  لرائططدحتططى تططتمكن مططن معر ططة مططد  بططدرط اللالططم الملبططد  لططى ممارسططة ال عياططا ططي  ري اططاتحقيق إلططى
والطدرو  النظريطة  لمحاضطراصأن الللبطة الملبقطين بطد اسطتو بوها  طي ا تطر يف لتيتعليمية اوالوسائ  ال واألساليم

 ططططي سططططماص  بقططططينالللبططططة المل ا,  ضططططال   ططططن تقططططوي معططططةالدراسططططة  ططططي العا اص ططططي سططططنو  ااالتططططي كانططططص تلقططططى  لططططي
هططذه  تاد ص. وبططد اسططار الللبططة  ططي المططد إلططى  بططراص ططي نقطط  ال ااومططد  نعططاح بابليططاتااش يططياتاا وبططدراتاا و 

.وبد ا تمد الباح طان المطناج األساسية ربيةالتي تواعه الللبة الملبقين  ي كلية الت وباصالدراسة التعر   لى المع
اسطتبانة وذلطب بعطد اعلطال   بإ طدادباا الباح طان  ثهد  البح لتحقيدو  لبح امايعد المناج المالئا  ونهالويفي ك

معمو ططة مططن الم تيططين  إلططىاعسططتلال ية التططي بططدماها  ةاعسططتبان ن طط ضططال   السططابقة دراسططاصوال األدبيططاص لططى 
 لطى  مط   موز طة قطرط(  51البحطث بشطكلاا الناطائي بعطد  اسطت راد اليطدد وال بطاص لاطا مطن   أداطوبذلب تكونص 

المدرسططة,المعوباص تتعلططد  بططإدارطالملبططد, المعوبططاص التططي تتعلططد  للالططمالتططي تتعلططد با وبططاصمعططاعص وهططي  المع
التربيططة العمليططة  ططي  بططإعرا اص دالتططي تتعلطط اصتتعلططد بمعلططا المدرسططة, المعوبطط لتططي,المعوبططاص ااألكاديميمشططر  بال

 ين/عامعططة ديططالى الططذ األساسططيةالعامعططة(, وبططد تكططون معتمطط  البحططث مططن للبططة المرحلططة الرابعططة  ططي كليططة التربيططة 
والبطططالد  طططددها  2011/2012 يالدراسططط ي ضطططعون للتلبيطططد الفعلطططي  طططي المطططدار  للفيططط  الدراسطططي ال طططاني للعطططاا

 التربيطةالرابعطة  طي كليطة  مرحلطةال للبطة( لالبا  ولالبة  .أما  ينة البحث  قد تا ا تيارها بشك   شوائي مطن 565 
 ( لالبطا  20, و  اإلنسطانية األبسطااولالبة  من  البا  ( ل30  اب , وبو  البة  ول با  ( لال50وبد تكونص من   األساسية

 العلمية . األبسااولالبة  من 

  اي: حثالمستعملة  ي الب اإلحيائيةأها الوسائ   أما

 ستبانةلقيا  مد  تحقد ك   قرط من  قراص اع ذلبو  لمئويوالوزن ا رعحالوسل الم-

 لمعر ة معام  ال باص يرسونمعام  ارتبال ب-

اعاص الللبة الملبقين  ي كليطة البحث الحالي  اي  وعود معوباص  علية بد و  يااأها النتائج التي توي  إل ومن
 ل مط اعسطتبانة ا معطاعصتفاوتطص هطذه المعوبطاص ضطمن  بطدالفعلطي  طي المطدار  و  يقاا نطد تلبط األساسية لتربيةا

المئططوي ,ومططن نتططائج  والططوزنالمططرعح  وسططلوالعلميططة وبنسططم متفاوتططة كطط  حسططم ال اإلنسططانية األبسططااو نططد كطط  مططن 
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حطين وعطد ان هنطاب معوبططاص   ططي طي الكليطة  ةوالعلميط اإلنسططانية األبسطااوعطود معوبططاص مشطتركة بطين  ضطا  أي ثالبحط
 .اإلنسانية األبسااالعلمية حيرا  دون  األبسااتعلقص بللبة 

 أهماا: ومنمن التويياص   دد الباح انبدا  وبد 

 لمشطاهدطدرو  ا أعطر لكليطة بعطد أن الرابعطة  طي ا ةيتا تلبيد اللالم الملبد  ي الكور  ال اني من السن أن-1
 درو  المشاهدط  ي التلبيد الفعلي  يما بعد. منمن السنة نفساا لغر  اعستفادط  األو  ي الكور  

 والمشطططر  لبطططد(  وتعريفاطططا لكططط  مطططن اللالطططم المالتلبيطططدلبرنطططامج التربيطططة العمليطططة   وأهطططدا وضططط  معطططايير -2
داراص األكاديمي  . البرنامجن المدار  لتوضيح الغر  م وا 

 مطن أكطاديميمطن ببط  العامعطة أو كطادر  معلمياطاو  مطدار ال إلداراصدوراص تدريبيطة وت قيفيطة  إعطرا العم   لى -3
 لللالم الملبد. نسبةبال وأهميتهالتلبيد  ماهيةمن اع  تبيان  بيةمديرياص التر 

 المقترحاص التي ابترحاا الباح ان  اي: أها نم أما

 .األ ر كلياص التربية  لى  اليةمما لة للدراسة الح راسةد إعرا  -1

 دراسة تقّوا برنامج التربية العملية  ي العامعة. إعرا  -2
 أو المعلماص. نالمعلمي إ دادوللبة  كليةدراسة موازنة بين االتلبيد لد  للبة ال إعرا  -3
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 البحث مشكلة
مطن  انتقطا العامعيطة  اطي مرحلطة  دراسطتهالتلبيد العانم العملي التلبيقي لما يكتسبه اللالم  طال   يعد 

المعلومططاص وال بططراص.  مططن  هلاططذ لططيالمعلططا المع يططاطح إلططىوالحقططائد   بططراصحيططاط اللالططم المتلقططي للمعلومططاص وال
 العانطم النظططري(  ططي  األكاديميططةعميطط  مططا تعلمطه  ططي حياتطه العامعيططة  ملبطدهططذه العمليطة يلبططد اللالططم ال ال  ط

مانطة التعلطيا  إزا التطي تنتابطه  و  ملي حتى يتسنى له التغلم  لطى الك يطر مطن الم طا  عليحياته الوابعية بشك  
 و لوبطمطا تعلمطه أو  طدا العطرأط ل لبيد لى ت رته لى ضبل الي  م ال  أو  دا بد تهومناا ت و ه من  دا بدر 

هطذه الم طاو  وميرهطا يسطتلي    من الللبطة أو بطد يعطد نفسطه ميطر مطتمكن مطن مادتطه العلميطة , كط كبيرأماا  دد 
 مناا  ن لريد التلبيد العملي الميداني  ي المدار . لت لصا دالملب لماللا
يما التلبيطد مناطا ألن العمليطة وأهميتاطا وعسط يةالمعلا  لى ضرورط الترب دادبد  ماتمونوب اية ال مربونال ويتفد

تططنعك   لططى  التططاليوب لبيةاللالططم وسططتكون نتائعططه سطط إ ططدادهططذا العانططم سططيل ر  لططى   ططيأي  لطط  أو ضططع  
تطتا وتعطرم مطن  طال   يةالتدريسط ياتطهح ييمطر باطا اللالطم  ط يالتدريسية التط  برطوالمانية ألن ال تدريسيةكفايته ال

 (274:1981التلبيد الفعلي. زين العابدين,
التعلططيا  يططالحالمدونططة حططو  أ العططرادالعلمططي  ططي  بحططث مطط  وزارط التعلططيا العططالي وال وربططةمططا أكدتططه  ذاوهطط
هطذا  مالعملي والتربوي الذي يعطد أحطد أسطبا التوعيه ي  مدرسينكفاية العديد من ال  يوعود ضع   إلىالعامعي 

 ططي  ةالبططرامج التقليديطط أتبططا ومدرسططي المسططتقب  مططن  ططال   معلمططيالنظططري والمانططي ل األ ططداد ضططع  الضططع  هططو
و طططدا تلطططوير هطططذه البطططرامج بمطططا يتماشطططى مططط  اللموحطططاص المسطططتقبلية والتلطططوراص المسطططتمرط  لطططى اليطططعيد  إ طططدادها

 (28:2011,وآ رون . زايرعليميوالت بويالتر 
 طي  مليطة تقطديا  إشطكاليةأن هنطاب  ااعلال  الميداني  لى واب  التلبيد من ببط  البطاح ين  قطد عحظط   ال ومن

 شططاهدطالم ان ططي مططادتي المشططاهدط والتلبيططد كططون  وبططاأل ص وادوتوبيتاتاططا و ططدا الططربل بططين المطط يةالمنططاهج الدراسطط
 ريسطاماوان يكون هناب تكام  وترابل  يما بينامطا مطن  طال  تد اآل رأن يكم  ك  مناما  إلىيحتاعان  لبيدوالت

ان هططاتين المططادتين تقططدمان  ططي سططنتين م تلفتططين و ططي مططرحلتين دراسططيتين  لبططاح ينا وعططدبشططك  تكططاملي  ططي حططين 
 األو أو  طي الكورسطين  األبسطاا طي بعط   ال ال طة  طي الكطور  ال طاني مطن السطنة اهدطم تلفتين إذ تقطدا مطادط المشط

 لرابعطةا راسطيةالد نةال اني من السط  ر و بينما يكون التلبيد  ي الك األبساا من اآل رللبع   ال ال ةوال اني للسنة 
تقطدا المطادتين  طي المرحلطة الرابعطة إذ تكطون  نحين من الضروري عدا  أ  ي األساسية ي كلية التربية  األبساالك  

التكامط  بطين المشطاهدط والتلبيطد  مليطة لطى   للحيطو والتلبيطد  طي الكطور  ال طاني  األو   ر الكطو المشاهدط  ي 
 األمططورالقيططو  مططن المشططاهدط  ططي مرحلططة التلبيططد الفعلططي لططه  ططي المططدار  , ومططن  فادطتكططي يتسططنى لللالططم اعسطط

والتلبيطططد ولطططي  هنالطططب  اهدطلطططي  هنالطططب مطططادط محطططددط تطططدّر   طططي المشططط هالتطططي عحظاطططا الباح طططان هطططو أنططط األ طططر 
 شططر ن ببطط  الم لياططا اللالططم ببطط  المشططاهدط والتلبيططد  ضططال   ططن أن الزيططاراص الميدانيططة مطط يللطط  عينططةتعليمططاص م
المشطاهدط مطن  طدا  إ نطا شكو  بع  الللبة  ي  األ ر  األمور قل ومن  معينةتقتير  لى مدار   األكاديمي

ببطط  الللبططة  مططن لمشططاهدطا ر بعططد اعنتاططا  مططن د دانيميطط لططي ططي وابطط   م ةوعططود تلبيططد  ملططي للمشططاهدط النظريطط
والللبطة  المشطر ينبطين  األسطئلةالحطوار والنقطاو ولطرح  اد كذلب  دا وعود علساص يتا  ياا تبط أنفسااالمشاهدين 
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 يفااالراععطة الفوريطة لاطا  ضطال   طن  طدا تكلط لتغذيطةلمنابشطة مطا دار  طي در  المشطاهدط وذلطب لتقطديا ا المشاهدين
 كطذلبمطن در  المشطاهدط و  فادتاا لى مد  اسطت عر للت دطه ي در  المشا هبكتابة تقارير ومل ياص لما شاهدو 

 ةالمامة التي تعع  الللبط األ ر  األمور. ومن لمادطمن هذه ا قيقااالمراد تح األهدا مد  تحقيد  لى للتعر  
أا تحريطري ممطا  بشطك  شطفاي انالمطادط سطوا  أكط لاطذهدر  المشطاهدط هطو  طدا وعطود ا تبطار ناطائي  من ت فونيس
 ي المدار   الفعلياسه  لى تلبيقاا منه وانعك عستفادط دا ا بالتالييتغيبون  ن در  المشاهدط و  للبةال عع ي

 لياا بب  مرحلة  عر ويواعاون الك ير من المشاك  التي لا يتسن لاا الت لم او ا بع مما يععلاا يشعرون ب
 التلبيد.

للبططة الكليططة  ططي  ن لططى  ططدد مطط إشططرا اما ططال  ممارسططة التططدري  العططامعي مططن ببطط  البططاح ين  ضططال   ططن  ومططن
يواعااططا الللبططة الملبقططين  ططي المططدار  والتططي  تططي ططددا  مططن المعوبططاص ال لتمسططاا  قططدالمشططاهدط والتلبيططد  يمرحلتطط

والعانم العملي التلبيقطي وبعط  هطذه المعوبطاص  األكاديمي ظريتحو  دون ربل اللالم الملبد بين العانم الن
 إلطططىأو  األكطططاديميالمشطططر   إلطططىة أو المدرسططط معلطططا إلطططىالمدرسطططة أو  إدارط إلطططىاللالطططم الملبطططد أو  إلطططىبطططد يعطططود 
 الباح طان ارتطد للمشطاهدط والتلبيطد  قطد  لميطدانيا  , لذا ومن  ال  دراستاما للواب مليةالع ربيةبرنامج الت إعرا اص

الحلطو  والمقترحطاص لمعالعطة هطذه المعوبطاص وذلطب مطن  طال  لطرح التسطال   إيعادلمحاولة  سةهذه الدرا إعرا  إلى
 لتلبيد؟ ترط ا إ نا  ي  األساسيةتواعه الللبة الملبقين  ي كلية التربية  يلمعوباص الت, ما هي ا اآلتي
 البحث: أهمية

 هتمطططااواع لر ايطططةل مسطططتمرط وهطططو بحاعطططة التعليميطططة– ميطططةالتعلي العمليطططة طططي  األساسطططيالمعلطططا العنيطططر  إن 
للعمليططة  األو  هيططلدي دوره كمعلططا  لططى أكمطط  وعططه,  اططو الموعطط كططيللتعلططيا ل األساسططيةوالقوا ططد  المبططاد لتعليمططه 

 مقتنعطا   ندما يكطون  بواعبتكار لد  الللبة وذل اإلبدا   اتد ةنقية و ري ميةبيئة تعلي شك التعليمية ومن  الله تت
 (154-153:1998, شحاتة. فيةويكون بادرا   لى ممارسة ما تعلمه  ي مواب  تعليمية وظي ليابدهمية التع

لطذا  لتعلطياالتعليمي كنظاا وهو يعطد أحطد مد التطه  اطو الميسطر والمطنظا لعمليطة ا وب  ي الم مايعد المعلا أها  لذا
 لعملطططهالضطططرورية  األدائيطططة صمطططن  طططال  تسطططليحه بالكفايطططا ليطططة طططي تلطططب العم ا ططط للقيطططاا بالطططدور الف تدهيلطططهعبطططد مطططن 

 (48:1993نته سالة وممكنة. مر ي وآ رون,واتيا ه بعدد من اليفاص التي تعع  ما
 بطدالحايلة  ي معتمعاتنا  قد تغيرص النظرط للمعلطا و  السريعةالتلوراص والتغيراص  عةأنه نتي إلى اإلشارطمن  وعبد
تماشططيا  مطط  اعتعاهططاص  يططا  وروح ا يططا  ومانيططا  و ق  لميططا   وتدريبططه إ ططداده عطط ا مططن فقططاصالك يططر مططن العاططود والن ذلصبطط

وروح معنويططة  اليططة ,  قطة   والحياتيططة بكطط نيطة ططي مواعاطة الموابطط  الما سططهبمططا يكفط  لططه اع تمططاد  لطى نف  طةديالح
نمططاالمتعلمططين  إلططىوظيفططة ومامططة المعلططا اليططوا لططي   قططل نقطط  ال بططراص والمعلومططاص  يططبحص ايططة  وبططد أ بنططا   وا 

ومسطططا دته  لطططى القيطططادط  ا يطططةوال ق الحركيطططةو  ةالعقليطططة واعنفعاليططط يعاطططاعم لمعطططاعصش يطططية المطططتعلا السطططوية  طططي ا
 (493:2011والتوعيه.  ال زا لة وآ رون, اإلرشادوالبحث والتقيي وممارسة 

 امط يتع ألنطهبرمتاطا  اإلنسانية لمعتمعاصا ناا  نيغتست ُ ّد التعليا من أ ظا الينا اص وأشر اا التي ع دوب    
ناعحا   البطد مطن أ طداده  لميطا  وتربويطا  إلطى  معلما  ييبح  لكي اإلنسان, وهذا  اإلنسان وهوم  أشر  الم لوباص 

 (521:2009, 2وآ رون,د ليانالفلرية.   هبهامو  انمع
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 إ طدادُأسندص مامة تعليمه إلى العامعة التي تعد من أربى وأها الملسسطاص التعليميطة والتربويطة المسطلولة  طن  لذا
, لطططذا  طططإن الحاعطططة الماسطططة تبطططرز  طططي دراسطططة بطططرامج تلطططب والمت ييطططة  طططي م تلططط  المعطططاعص  ةالمانيططط رالكطططواد

وتططدهيلاا ببطط   سططتقب الم معلمططي إ ططداد ن طط ةالمسططلول واإلنسططانيةالعامعططاص و ايططة   يمططا يتعلططد بالكليططاص التربويططة 
 األساسيةالتربية والتربية  لياصيتسنى لاا ممارسة حياتاا المانية  لى أكم  وعه , لذا نر  اهتماا ك لكيال دمة 

 طططي الكليطططة ,  ضطططال   طططن  لنظريطططةال بطططراص التربويطططة العيطططدط مطططن  طططال  الدراسطططة ا كتسطططام لطططى ا الطططمبمسطططا دط الل
 مطنوضطرورية  مطةما ةهطي مرحلط دوذلب ألن مرحلطة التلبيط ر العملي  ي المدا ري والتد المشاهدطاعستفادط من 

النظطري ,  األ طداد  استفادط اللالطم مطن مد ن ن أناا مرحلة يمكن بواسلتاا التحقد م  ضال  المعلا  إ دادأع  
وشططرلا  مامططا  لت ططرعاا , وهططي التططي تبلططور ش يططياتاا  إ ططدادها منططاهج ططي  أساسططيايمكططن  ططدها  نيططرا   وكططذلب

حتطى يتغلطم  لطى  الطه مطن اكتسطابا بطدع لبطدعديطدط لطد  اللالطم الم  بطرط كوناطا إلطى باإلضطا ة رديةالتدريسية الف
 المانية. ياتهح  ي هتواعا لتياليعوباص ا

 اللطه يلبطد للبطة الكليطاص مطا  نالطذي مط عامعطةممطا سطبد ان التلبيطد هطو أحطد عوانطم التربيطة العمليطة  طي ال نعد
 ومن.  مت يص ني  إشرا درسوه من المقرراص الت ييية والتربوية والنفسية  ي مواب  تعليمية وابعية تحص 

 ومبطططاد المتعلقطططة بعمليطططة التطططدري  م ططط   يطططائص  صاألساسطططيا لطططى الك يطططر مطططن  الملبطططداللالطططم  تعطططر  اللطططه ي
التعططر   لططى  كططذلبالمسططتعملة وكيفيططة تلبيقاططا و  تدريسططيةال واألسططاليممططا هططي أهططا اللرائططد  كططذلبالتعلططيا النططاعح و 
المدرسططة ومسططلولياتاا  ا طن التعططر   لططى نظطا ,  ضططال   يةللمطواد الدراسطط مططةالتعليميططة المالئ واألنشطلةأهطا الوسططائ  
 .األكاديميلى مستواه العلمي والتعر   

 ططي العامعططة  لبيططد لططى وابطط   مليططة الت للتعططر هططذا البحططث  أعططرا  إلططىالتلبيططد  قططد  مططد الباح ططان  يططةألهم ونظططرا  
يعطططاد الحلطططو   قااالملبقطططين  طططي أ نطططا  تلبطططي لبطططةالل ريطططدتعتطططر  ل يالتططط المعوبطططاص ضطططال   طططن اكتشطططا  أهطططا  وا 

 . صالممكنة من أع  التغلم  لى هذه المعوبا لعاصوالمعا
 :اآلتيةالبحث الحالي  ي النقال  ميةسبد تتعلى أه ما لى  وبنا ا

وهطططو الطططذي تقططط   لطططى  اتقطططه مسطططلولية نقططط  ال بطططراص  التعليميطططةالعمليطططة  يطططرأهميطططة المعلطططا الطططذي يعطططد أحطططد  نا-1
 .لبةالل إلىوالمعار  

 ساص التعليمية والتربوية.الملس ربىأهمية العامعة بعدها أها وأ-2
 .ملهلةال سيةالتدري ر ن أ داد الكواد لولةالمس أحد  الكلياص كوناا األساسيةأهمية كلية التربية -3
أحطططد  لعمليططةأهميططة التعططر   لططى بططرامج العامعطططة المتعلقططة بإ ططداد معلططا المسططتقب  والطططذي يعططد برنططامج التربيططة ا-4

 برامعاا.
 و مليا  كي يتسنى له النعاح  ي مانته مستقبال . ا  انة نظريبب  الم علاأهمية إ داد الم-5
العانطم  لبداللالم الم يلبد من  اللاا لذيا لعمليةا ربيةمن أها مراح  الت تعدأهمية مرحلة التلبيد التي -6

 .دار النظري بشك  وابعي  ي الم
 :لبحثا أهداف
 :إلى اليالبحث الح ياد 
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 /عامعة ديالى. األساسيةواب  التلبيد  ي كلية التربية  ى ل الكش  -1
 إدارط, ملبططد اللالططم ال اآلتيططة ططي المعططاعص  لبقططينالم لللبططةا عططهالتططي توا المعوبططاصأهططا  لططى  التعططر  -2

 (امعةالتربية العملية  ي الع إعرا اص, معلا المدرسة, األكاديمي ر المدرسة, المش
 .صالحلو  والمقترحاص لمعالعة تلب المعوبا وض  -3
 البحث: حدود

عامعططة ديططالى للعططاا   ططي األساسططيةكليططة التربيططة   ططي عططة لططى للبططة المرحلططة الراب حاليططةالدراسططة ال تقتيططر
 ا. 2012-2011الدراسي 

 المصطلحات: تحديد
 اإلعرائي ي أكتفى بالتعر  يه لى أي تعري  للمعوباص و ل الباح انلا يع ر  :المعوقات:أولا 

 امهتددية ما منالملبد  لالم: هي المشكالص واليعوباص التي تحو  دون تمكن الللمعوقات اإلجرائي التعريف
 الفعلي  ي المدار . لبيد ي أ نا   ترط الت

 اإلعرائي تعري  لى أي تعري  للمعوباص و ليه أكتفى بال اح انلا يع ر الب :: الطالب المطبقثانياا 
 اتقه   لى تق  والتربوية الذي اإلنسانية اص:هو لالم المرحلة الرابعة  ي الكليللطالب المطبق اإلجرائي لتعريفا

مدرسططة مططن المططدار  ولمططدط معينططة  ةاكتسططبه  ططي العامعططة  لططى للبطط لططذيا لنظططريا لإللططار مليططة التلبيططد الفعلططي 
تلهلططه لحيططاط  لتططيالضططرورية ا مانيططةالكفايططاص ال إكسططابهباططد   لكليططةالُمعططد مططن ببطط  العامعططة أو ا لبرنططامجحسططم ا

 .ستقب  ي الم عحا  نا لما  مع ه ملية وتععل
 :التطبيق:ثالثاا 
المعلمططين والمدرسططين يلبططد  ياططا اللالططم مططا  إ ططداد بططرامج(بدنططه: الفتططرط الم ييططة مططن 1981 ون ر ططه الحسطط-1

 إدارط إشطرا المسطلولياص تحطص  عميط وا بيق علادوره كم ممارسةويعلى الفرص الكا ية ل ريةدرسه من مقرراص نظ
 (3:1981المدرسة. الحسون,

التدريبي الذي يقطدا مطن الملسسطاص التطي تشطر   لطى  لتعليمي( بدنه:ذلب البرنامج ا2011 ر ه زاير وآ رون -2
 ينالملبقط للللبطةاتاحطة الفطرص  اعط مطن  معينطةالملسسطة ال إشطرا  وتحطصمحددط  نيةو ي مدط زم سينالمدر  إ داد

 (52:2011, وآ رون المدار . زاير ينظرية بشك   ملي   ماصمن معلو  لموهلتلبيد ما تع
 : ساسية: كلية التربية األرابعاا 

 تربويطا  المسطتقب   علطاوتدهي  م إ دادالتي يق   لى  اتقاا  لكلية: هي ا األساسيةلكلية التربية  اإلجرائي التعريف
ومططدط  والعلميطة اإلنسططانية األبسطاا تضطالطه, وهططي  يططةالم ي لدراسطيةا المقطرراصونفسطيا  و قا يطا  مططن  طال  تدريسططه 

 .سنواص عةالدراسة  ياا أرب
 

 سابقة دراساتالثاني :  الفصل
 (1986وغازي) العبيدي دراسة -1
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 ظطرالتلبيطد مطن وعاطة ن طمطد ال  ط ةللبطة اليطفو  الرابعط تقطويا إلطىوهطد ص  رادهذه الدراسة  ي الع أعريص
 : ال من   وال انوية لمتوسلةا لمدار ا اصمديري ومدير 

التربيطططة بعامعطططة بغطططداد  طططي ضطططو   ةكليططط ي ططط بعطططةالتلبيطططد لللبطططة اليطططفو  الرا ليطططةتقطططويا وابططط   م-1
 .تلبيدحو  ال ار استمارط مدرا  المد  يالمعايير المتضمنة 

 .واإلنسانيةالعلمية  األبساا لبةالتلبيد لل ية مل ب وا ر ةمع-2
 .واإلناثمعر ة واب   ملية التلبيد للذكور -3

من بب  لعنة  موضو ةمغلقة  طالمناج الويفي من  ال  استمار  اتبا  إلىأهدا  البحث  مد الباح ان  ولتحقيد
( لالبططا  949البالغططة   البحططث ينططةالمططدار , وبططد لبقططص  لططى   مططدرا ببطط   مططنالتلبيططد لتقططويا الللبططة الملبقططين 

للمطططدار   يرط  ( مطططديرا  ومططد150(لالبططا  ولالبطططة   ططن لريططد  1305البطططالد   األيططليالمعتمطط  ولالبططة  مططن معمطططو  
الضطرورية للبحطث تويط   اإلحيطائيةو باتاا , وبعطد اسطتعما  الوسطائ   دبااالتدكد من ي عدالمتوسلة وال انوية ب

نحطططو الللبطططة  ااومطططديراتنظطططر مطططدرا  المطططدار   وعاطططة قطططد كانطططص  األو بالاطططد   تعلطططدي يمطططا:  اآلتطططي إلطططىالباح طططان 
 ةالعلميطط األبسططاا ططدن هنالططب ا ططتال  بسططيل بططين للبططة  ي, و يمططا يتعلططد بالاططد  ال ططانامططةالملبقططين عيططدط بيططورط  

  الطثال   يمطا يتعلطد بالاطد أمطامط ال  ,  يميطةالتعل األنشطلةومناا بلة است داا  األمور ي بع   نيةااإلنس واألبساا
بطالتلبيد بعضطاا  متعلقةبع  القضايا ال ي  واإلناثالللبة الملبقين من الذكور  ن دن هناب تفاوص بسيل ما بي

 . للذكوريرع   اآل ر  عوالب لإلناث  يرع
 (2001)لجبوريدراسة ا-2

وبططد شططم  معتمطط   الملبقططينالللبططة  مشططكالصالتعططر   لططى  إلططىالعططراد وهططد ص  يهططذه الدراسططة  طط أعريططص
 سطيسطابقا   طي عامعطة بابط  للعطاا الدر  ن( لالبا  ولالبة  من اليفو  الرابعة  ي كليطة المعلمطي80  األيلي البحث
 ا. 1999-2000
(% مططن 50( لالبططا  ولالبططة  وهططي تم طط  نسططبة 40  غططص ينططة البحططث بيططورط  شططوائية وبططد بل الباحططث  تططارأ وبططد
 ر وا طد اسطتبانة  ايطة لاطذا الغط يلويفا اجالبحث  قد الباحث المن هد , ولتحقيد  لبحثل األيلي لمعتم ا

 لى  باحثال عر ت اإلحيائية   لى  ينة البحث , وبعد استعما  الوسائ صمن يدباا و باتاا لبق لتدكدوبعد ا
  ييهاعستبانة  قد عا ص المشكلة  تكلي  اللالم الملبد بتدري  مادط لي  ضمن ت قراصالنتائج  ي ضو   

 بعدد من التويياص مناا : احث رد الب وبد,  حدتاا ةدرع سمك  ح األ ر  تلتاا الفقراص األو بالترتيم 
,  يطهت ي  طارد طي مطادط  التلبيد سح المعا  لللالم الملبد  ي مادط ت ييه و دا تكليفطه بط ضرورط -1
 المدرسة التي يلبد  ياا بنفسه. ي تار نوأ

اع مطططا   أدا التطططي تسطططا دها  لطططى  بويطططةوالتر  لميطططةالع واإلرشطططاداصالملبقطططين بالتوعياطططاص  الللبطططةتزويطططد  ضطططرورط
 .  تمرارالموكلة الياا بنعاح ومتابعتاا باس

 (2003دراسة العمايرة )-3
مطن  نالملبقطي  ةتواعه الللب لتيالتعر   لى المشكالص ا إلىبلر وهد ص  دولة ي  اسةهذه الدر  أعريص

ه  هناب  رود  ةالعملي , ومعر  التلبيد العلوا التربوية العامعية /اعونرا  ي أ نا  كلية للبة الفي  ال امن  ي
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حيطث حطدط المشطكالص  ن, معطا  اللغطة العربيطة( مط ليط متغير الت يص  معلطا ا إلىتعود  إحيائيةذاص دعلة 
لبططد الباحططث  بططدو  ولالبططة   ا  بطط( لال96التلبيططد العملططي ,وبططد تدلفططص  ينططة الدراسططة مططن   إ نططا التططي تططواعااا  ططي 

 اإلحيططائية لططى  ينططة الدراسططة وبعططد اسططتعما  الوسططائ   و باتاططا يططدباالبح ططه بعططد أن تدكططد مططن  كططدداط سططتبانةاع
تشططك   لططا مسططاد التربيطة العمليططة /نظطري(  األو  المحور:إن المشطكالص المتعلقططة بط اآلتيططةللنتطائج  الباحططثوتويط  
 دعلطططة طططرود ذاص  ودالنتطططائج وعططط ظاطططرص, كطططذلب أ يالعملططط يطططدتلبالملبقطططين مشطططكالص حطططادط  طططي أ نطططا  ال للللبطططة

العملي , وكذلب  دا وعود  رود  بيد لى المشكالص التي تواعااا  ي أ نا   التل واإلناث رالذكو  ينب إحيائية
العربيططة مططن حيططث المشططكالص التططي  غططةالل ا يطط  وللبططة ت يططص معلططا معطط ادالططة أحيططائيا  بططين ت يططص معلطط

  ي أ نا  التلبيد العملي.. عاااتوا
 (2004دراسة عبادي )-4

الللبطة المعلمطين مطن  اعااطايو  لتطيالتعطر   لطى المشطكالص ا إلطىوهد ص   األردنالدراسة  ي  هذه أعريص
العمليططة, و البططة هططذه المشططكالص نحططو مانططة التططدري , كمططا هططد ص  لتربيططةت يططص معلططا اليطط   ططال  برنططامج ا

د  ططططي اعتعاهططططاص نحططططو مانططططة التططططدري  بططططين الللبططططة الملبقططططين  تبعططططا  لعامطططط   ططططن الفططططرو   الكشطططط إلططططىالدراسططططة 
مشطططكالص التربيطططة العمليطططة ,   طططنالعن .ولحقيطططد أهطططدا  الدراسطططة اسطططتعم  الباحطططث اسطططتبانتين أحطططداهما للكشططط  

ى بعد التدكد من يدباا و باتاا  ل اسةالدر  أداطللكش   ن اعتعاهاص نحو مانة التدري  , وبد لبقص  واأل ر 
الدراسطي ال طاني للعطاا  الفيط  طال   األردنيطةللبة التربية العملية  طي ت يطص معلطا اليط   طي عامعطة اليرمطوب 

( لالبا  83و  ( لالبا  ولالبة  45( لالبا  ولالبة  بواب    128.وبد كانص  ينة الدراسة مكونة من  2001/2002
 اإلحيططائيةولالبططة  , وباسططتعما  الوسططائ   لالبططا  ( 158الدراسططة المكططون مططن  لمعتمطط الكلططي  المعمططو ولالبططة  مططن 

تعتر  اللالم الملبد  ي  ملطه التلبيقطي وهطي   وعود  م  مشاك إلىالنتائج التي تشير  إلىتوي  الباحث 
المطططدار  المتعاونطططة , و ططدا تفطططرم الللبطططة الملبقططين كليطططا  للتلبيطططد ,  يبلططة الوسطططائ  التعليميططة ويطططعوبة تو يرهطططا  طط

 لطى  المتعاونين نالحيص واتكا  بع  المعلمي ع الملبد بواعباص مير التدري  كدشغا  ب المواشغا  الل
 ن, ومشكلة ك رط  دد الللبة  ي الي  الواحد.  , وكذلب كشفص الدراسة   يااالملبقين  ي تنفيذ حي بةاللل

نحطو مانطة التطدري   هاتااعاالتربية العملية وبين ات  يارتبال  كسية بين مشكالص الللبة الملبقين   البةوعود 
 .ورليالح الذك المدرسة ي اعتعاهاص نحو  إحيائيا الةالدراسة  ن وعود  رود د كشفص, وكذلب 

 (2007دراسة العميريين)-5
اليطط   لططاالتططي تواعططه للبططة مع اإلداريططةتحديططد المشططكالص  إلططىوهططد ص   األردنهططذه الدراسططة  ططي  أعريططص

الويططفي وبططد  األسططلومالباح ططة  سططتعملصملتططة ولتحقيططد الاططد  ا عططة ططي عامالتلبيططد الميططداني  ططي العامعططة  أ نططا 
الالزمطططة  اإلحيطططائيةوباسطططتعما  الوسطططائ   بطططة  ولال لالبطططا  ( 162الدراسطططة المكونطططة مطططن    ينطططة لطططى  اسطططتبانةلبقطططص 

 ائقططا  أمططاا التلبيططد الميططداني للملبططد ,   تقطط إداريططة شططكالصوعططود م إلططىنتططائج الدراسططة  اططرصللدراسططة , وبططد أظ
النتطائج  أظاطرصبينمطا  ععتمطا يللنطو  ا  تعز  إحيائيةوعود  رود ذاص دعلة  اوكذلب أظارص نتائج الدراسة  د

المططدار   اصبعطط  ادار  ةلنططو  المدرسططة ,وتركططزص المشططكالص  ططي  ططدا  قطط عططز ت إحيططائيةدعلططة  ذاصوعططود  ططرود 
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زيططاراص  عططودلططه و ططدا و  األكططاديميزيططارط المشططر   إ نططا وارتبططاب اللالططم الملبططد  ططي بقططدراص الللبططة  الملبقططين( 
 .ميدانية مبرمعة
 السابقة: اساتالدر  مناقشة

,  مططن حيططث المناعيططة األمططورمنابشططتاا  ططي  ططدد مططن  إلططى ططر  الدراسططاص السططابقة سططيعمد الباح ططان  بعططد
نعد أن الدراساص السابقة عميعاا كانص تتب  المناج الويفي التحليلي للتعر   لى أهدا  دراساتاا,و من حيطث 

 ططن المشططكالص واليططعوباص التططي بططد تواعططه الللبططة الملبقططين  كشطط تشططاباص الدراسططاص عميعاططا  ططي ال  قططدالاططد  
( قطد كطان هطد اا تقطويا الللبطة الملبقطين مطن 1986زيعبيدي ومطا ال   ترط التلبيد  ي المدار  ما  دا دراسطة ال

تباينص الدراسطاص السطابقة مطن حيطث مكطان أعرائاطا  مناطا مطا  وبدالمتوسلة وال انوية, دار الم يراصبب  مديري ومد
مطططا أعطططري  طططي دولططططة  اططططا( ,ومن2001( ,ودراسطططة العبوري1986أعطططري  طططي العطططراد م طططط  دراسطططة العبيدي ومطططازي 

(و دراسططططططططططة 2004 ططططططططططي األردن م طططططططططط  دراسططططططططططة العبادي ري( ومناططططططططططا مططططططططططا أعطططططططططط2003سططططططططططة العمايرطبلرم طططططططططط  درا
(,أما المرحلة التي أعريص  لياا الدراساص السطابقة  قطد لبقطص تلطب الدراسطاص عميعاطا  لطى الللبطة 2007العمريين

يططططططدي العب دراسططططططة, وبططططططد تباينططططططص الدراسططططططاص السططططططابقة  ططططططي حعططططططا العينططططططة  قططططططد بلططططططد حعططططططا العينططططططة  ططططططي  بقططططططينالمل
 دراسةولالبة  , وبلد حعا العينة  ي  لبا  ( لا40 لعبوريا دراسةولالبة  ,وبلد حعا العينة  ي  البا  (ل949ومازي 
ولالبطة  , وبلطد حعطا العينطة  طي  لبطا  (لا128 بادي  دراسة  ي, بينما بلد حعا العينة  ولالبة  ( لالبا  96العمايرط 
ن حيث األداط  قد استعملص عمي  الدراساص اعسطتبانة كطدداط لدراسطتاا, ( لالبا  ولالبة ,أما م162  لعمريينا دراسة

نتائعاا, وبد تويلص ك  دراسة  وعست رادالتي رأتاا مناسبة لبح اا  اإلحيائيةوبد استعملص ك  دراسة الوسائ  
 التي وضعتاا مسبقا .  األهدا  ي ضو   نةنتائج معي إلى
 

 الثالث الفصل

جراءاتها دراسةال منهجية  وا 

كليطة   طيالملبقطين  بطةالمناج الويفي التحليلي للتعر   لى المعوباص التي تواعه اللل ح انالبا استعم  
 .راساصلم   هكذا نو  من الد مةمالئ لمناهجا أ ض هو من  لمناج,كون هذا ا األساسيةالتربية 

 :ينتهاالدراسة وع مجتمع

/ عامعة ديالى الذين ي ضطعون  األساسية لتربيةالرابعة  ي كلية ا حلةالدراسة من للبة المر  معتم  تكّون
 لبطا  ( لا565 طددها    لبطالد, وا 2011/2012راسيدللفي  الدراسي ال اني للعاا ال دار  ي الم عليللتلبيد الف

 اآلتيوكما هو مبين  ي العدو   لبة  ولا
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 (1  عدو 

 االموعودط  يا األبساا سم/ح األساسيةالرابعة  ي كلية التربية  رحلةللبة الم أ داد يبين

 الللبة  دد القسا التسلس 

 40 التربوي والتوعيه النفسي اإلرشاد بسا 1

 80 اعنكليزية اللغة بسا 2

 46 العربية اللغة بسا 3

 73 الرياضية التربية بسا 4

 76 الحاسباص بسا 5

 64 العلوا بسا 6

 49 الرياضياص بسا 7

 47 العغرا ية بسا 8

 41 التاريخ بسا 9

 49 الفنية التربية بسا 10

 565 الكلي المعمو 

 ياا أل تباراص  دط مناا إن هذه الكلية هي من الكلياص التي  راسةألعرا  الد األساسية ربيةتا ا تيار كلية الت وبد
المدار , وكون هذه الكلية  يمانة التدري  الفعلي   ةوتربويا  لممارس فسيا  ن ملهلينيق   لى  اتقاا ت ريج للبة 

 ولاطاهطي أو  كليطة  تحطص  طي العامعطة  كليطةأن هطذا ال كمطا,  واإلنسطانيةالعلميطة  األبساا نتتضم يمن الكلياص الت
 طططن أن البطططاح ين مطططن   ضطططال   ياطططا  لتطططدري باطططا أ ضطططا  هيطططدط ا يتمتططط التطططي  ويلطططةريطططانة  لميطططة نتيعطططة ال بطططرط الل

 الكلية. ذهه تدريسي

 عططة/عام األساسططية ططي كليططة التربيططة  الرابعططةمططن للبططة المرحلططة  وائيبشططك   شطط ا تيارهططااسططة  قططد تططا  ينططة الدر  أمططا
 لالبطططا  ( 20و  اإلنسطططانية األبسطططاا( لالبطططا  ولالبطططة  مطططن 30, بوابططط    ( لالبطططا  ولالبطططة  50تكونطططص مطططن   بطططد, و ىديطططال
 (2  دو وكما هو مبين  ي الع يةالعلم األبساامن  بة  ولال

 (2  عدو 

 التي ينتمون الياا واألبسااالعينة  أ رادأ داد  يبين

 العدد اإلنسانية األقسام العدد العلمية األقسام

 14 والتربوي النفسي اإلرشاد 11 العلوا
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 8  العربية اللغة 5 الرياضياص

 2 الفنية التربية 4 الحاسباص

 4 التاريخ - -

 2 اعنكليزية اللغة - -

 30 - 20 المعمو 

  - 50 الكلي المعمو 

 بعطد  نسطبتاا قطد بلغطص  كليطةبليلطة  طي ال األبسطااالعلميطة كطون هطذه  األبسطاامن  بة  ( لالبا  ولال20   تيارتا ا وبد
تططططا  مططططا(, بين189 ططططددها   الد ططططي الكليططططة والبطططط بعططططةالمرحلططططة الرا لللبططططةالمعمططططو  الكلططططي  مططططن ( %11  تقريططططمال

(% مطططن 8 قطططد بلغطططص نسطططبتاا   ة طططي الكليططط األبسطططااهطططذه  طلك طططر  اإلنسطططانية األبسطططاا( لالبطططا  ولالبطططة  مطططن 30ا تيطططار 
 .لالبة  و  ا  ( للب376 ددها   لبالدا اإلنسانية األبساالللبة المرحلة الرابعة  ي  لكليالمعمو  ا

 الدراسة أداة

التعططر   لططى المعوبططاص التططي تواعططه الللبططة الملبقططين  ططي كليططة  والاططد  مططن الدراسططة وهطط دتحقيطط لغططر 
 التربيطةبطد تواعطه الللبطة الملبقطين  طي كليطة  تطيتتضطمن المعوبطاص ال انة,  قطد ا طد الباح طان اسطتب األساسطيةالتربية 
يطادر الدراسطاص النظريطة والم إلطى تطرط التلبيطد الفعلطي  طي المطدار , وذلطب مطن  طال  الرعطو   إ نطا  ي  األساسية

 نالدراسطططة,  ضطططال   طططن اعسطططتفادط مططط بموضطططو ذاص العالبطططة, وكطططذلب اعلطططال   لطططى الدراسطططاص السطططابقة المتعلقطططة 
(  قطرط 51 طي الكليطة نفسطاا. وبطد تكونطص اعسطتبانة مطن   األكطاديمي ري التطد معا  ي  اح يناعلال  الميداني للب

, ومعلططا األكططاديميالمدرسططية, والمشططر   واإلدارطد,   اللالططم الملبططططططططمعططاعص . والمتعلقططة بط  مسططة  لططى ةموز طط
عرا اص, درسةالم  اآلتي هو مبين  ي العدو  كماالعملية  ي العامعة و  ةالتربي وا 

 (3  عدو 

 ونسباا المئوية ستبانةيبين  دد الفقراص  ي ك  معا  من معاعص اع 

 المئوية النسبة الفقراص  دد  المعاعص التسلس 

 19,60 10 المطبق بالطالب تتعلق التي المعوقات 1

 23,52 12 المدرسة بإدارط تتعلد التي المعوباص 2

 21,56 11 األكاديمي بالمشر  تتعلد التي المعوباص 3

 17,64 9  المدرسة بمعلم تتعلق التي الصعوبات 4

 17,64 9 الجامعة في العملية التربية بإجراءات تتعلق التي الصعوبات 5
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 %100 51  المجموع

 :الصدق

(,وللتحقطد مطن 121:2002الاطادي, دمطن أعط  بياسطه  ب صمطا وضطع بالفع يادبة إذا باسص  األداط تعد
التطدري   هيئطةمطن ال بطرا  مطن أ ضطا    طة لطى معمو  األولطيالدراسطة تطا  رضطاا بشطكلاا  ألداطاليدد الظاهري 

للتدكطد مطن  وذلطب(       1هو مبين  ي الملحطد   اوكم األساسية يةبرنامج التلبيد  ي كلية الترب لىوالمشر ين  
,وبعطد حتهك   قرط للمعا  المنلويطة ت نتما السمة ووضوح اللغة المست دمة , ومد  ا ا لقي الفقراصمالئمة  مد 
 لإلبقطا (%  طدك ر 80وتطا ا تمطاد مطا اتفطد  ليطه بنسطبة   اتاااسطتعاب نحلط  الباح طا (1 ملحطد ال برا  ا بطرر  األ ذ

, كمطا تطا  األداطضطو  التحليط  تطا حطذ    م ( قطراص مطن  و طيمعا  آ ر ,  إلىط أو تعديلاا أو نقلاا  لى الفقر 
موز طة   قطرط (51مطن   ائيبشطكلاا الناط األداطبع  الفقراص ونق  البع  اآل ر من معا  آل ر. وتكونص  تعدي 

 (2 ملحد ذكرها    لى المعاعص ال م  السال

  األداة ثبات

مطن  دوللتحقط( 248:2000القيطا  ملحا, أداط ي بيطا  الشطي  الطذي تقيسطه  تساد: اعنهال باص بد  ر 
 شطوائية  لال يةاسطت ة ينط  لطى,وذلطب بتوزيط  اعسطتبانة  اع تبطار إ طادطلريقطة  باح طان قد است دا ال األداط باص 

تطططا   طططانيال تلبيطططدوال األو بطططين التلبيطططد  أسطططبو ينوبفطططارد  دراسطططة ينطططة ال  طططارد( لالبطططا  وللبطططة   30مكونطططة مطططن  
( 0,81ال بطاص    اعستبانة عميعاا  بلد معام لمعاعصبيرسون   لال باص باست داا معام  ارتبا  احتسام معام

 للتلبيد الناائي. الحةي األداط أيبحص وبذلب باص عيد  معام وهو 

 ألداة الدراسة: نهائيال التطبيق

( 50بشك   علي  لطى  ينطة الدراسطة البطالد  طددها   لبيقااالدراسة و باتاا تا ت أداطالتدكد من يدد  بعد
 فيطط  طي ناايطة ال ار لاطا  ططي المطد فعلطيال يطدبعطد انتاطا   تططرط التلب واإلنسطانية لميططةالع األبسطااولالبطة  مطن  لالبطا

 اصوبعطد التماسطاا للمعوبط عطيبشطك  واب  التطدري ةال اني من دراستاا  طي المرحلطة الرابعطة , وبعطد أن مارسطو  مليط
مططن ببطط   اإلعابططة انتاططا و ملططي , وبطط   ضططو ي لططى  قططراص اعسططتبانة بشططك  مو  اإلعابططةبشططك   علططي ليتسططنى لاططا 

 إلططى يطط وتحليلاططا ومنابشططتاا والتو   لياططا اإلحيططائيةالمعالعططاص  إعططرا  أعطط مططناا مططن  األداطالملبقططين تططا عمطط  
 للدراسة. يةالناائ النتائج

 راسة:  المستعملة في الد اإلحصائية الوسائل
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(Ferguson,1981:113)                                                     

 الرابع الفصل

 النتائج وتفسيرها عرض

التعططر   إلططىهططد ص  لتططي ناططا الدراسططة الحاليططة وا أسططفرص تططيالفيطط  النتططائج ال ا ططي هططذ ح ططانالبا سططيعر 
, وذلب من  ال   طر  الفقطراص المتحققطة األساسية تربيةال لية لى المعوباص التي تواعه الللبة الملبقين  ي ك

الملبقططين  لبططةبططد واعاططص الل ة عليطط وبططاص ططي اسططتبانة الدراسططة والتططي تعططد مع منةالمتضطط اعصوتفسططيرها  ططي المعطط
 ر  طط األو المحططور  ضططمن ططر  هططذه الفقططراص  لططى محططورين , يت سططيتا, و دار اا  ططي المطط ططال   تططرط تلبططيق

 المحطور منبشطك   طاا, بينمطا يتضط تبانة طي اعسط لموعطودطضطمن المعطاعص ال مط  ا اوتفسطيره المتحققطة فقراصال
 عططاعصبشططك   ططاص  ططي ضططو  م ميططةوالعل اإلنسططانية لألبسططاا لنسططبةالمتحققططة وتفسططيرها با الفقططراصال ططاني  ططر  

 وكاعتي: ابينام زنةالموا إعرا  لغر اعستبانة 

الللبطة الملبقطين  طال   صبطد واعاط  عليطةتم   معوبطاص  التيو  قة ر  الفقراص المتحق ن: ويتضماألول المحور
( 18كا طة   لمعطاعصاعستبانة ككط ,  قطد بلطد  طدد الفقطراص المتحققطة ل لمعاعصتلبيقاا  ي المدار  بشك   اا 

 ي( وا لطططى وزن مئطططو 2,42وسطططل مطططرعح وهطططو   ىبطططين ا لططط لفقطططراصلاطططذه ا حطططةالمرع األوسطططال اوحطططصتر  وبطططد قطططرط, 
 للمطدار  لعامعطاصاعيعطابي المطادي أو المعنطوي مطن ببط  ا يطزالتعز  وعطود   طدا  تان ليه الفقر  يلص( ح80,6 

( وادنططى وزن مئططوي 2  مططرعحادنططى وسططل مططن الللبططة  ططي اليطط  الواحططد(, وبططين  يططرالمتعاونططة( و وعططود  ططدد كب
الميدانيططة  الزيططاراصالاليططفية ك األنشططلة   ططدا السططماح لططي بتلبيططد بعطط  اآلتيططة( حيططلص  ليططه الفقططراص 66,6 
 االيوميططة( و  ططد و للططدر  الت لططيل( و  ططدا مسططا دط معلططا المدرسططة لللالططم الملبططد  ططي كيفيططة المحليططة ورووالطط

وبطططين اللالطططم الملبطططد  وكمطططا هطططو مبطططين  طططي  ينطططهب ائقطططا  يدرسطططاا يقططط   تمكطططن معلطططا المدرسطططة مطططن المطططادط التطططي 
 (4 عدو ال

 (4 عدو 

 الفقراص المتحققة إليهوالمعا  الذي تنتمي  والرتبة المئويوالوزن  مرعحالوسل ال يبين

 الوسطططططططل المتحققة الفقراص الرتبة ص
  المرعح

 الططططططططوزن
 المئوي

 المعططططططططططططططططططططططططططططا 
 إليططه المنتميططة

 الفقطططططططططططططططططططططططططططططططططططططرط
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 المتحققة

 كالزياراص الاليفية األنشلة بع  بتلبيد لي السماح  دا 16 1
 المحلية والورو الميدانية

 األو  66,6 2

 لططططي األكططططاديمي المشططططر  زيططططارط  نططططد وال ططططو  بططططالقلد اشططططعر 5,12 2
 الي  مر ة دا  

 األو  68,6 2,06

  ططططططي التعليميططططططة والتقنيططططططاص واألنشططططططلة الوسططططططائ  تططططططوا ر  ططططططدا 7, 5 3
 المدرسة

 ال اني 75,3 2,26

 المشر  للقا  المدرسة دا    ي م يص مكان وعود  دا 18 4
رشادها لتوعيااا الملبقين بالللبة األكاديمي   وا 

 ال اني 65,3 1,96

 ال اني 80,6 2,42 الواحد الي   ي الللبة من كبير  دد وعود 1, 5 5

 للملبقطططين األكططاديمي المشططر  باططا يقطططوا التططي الزيططاراص  ططدد 12, 5 6
 كا  مير

 ال الث 68,6 2,06

 اللالططططم مطططط  األكططططاديمي المشططططر  يقضططططيه الططططذي الوبططططص بلططططة 10 7
 الدراسية القا ة  ي تدريسه إ نا   ي الملبد

 ال الث 71,3 2,14

  لطى الملبقطين الللبطة تقطويا  طي األكطاديمي المشر  يقتير 6 8
 زيارتين أو واحدط زيارط

 ال الث 76 2,28

 الملبد اللالم أدا  سلبياص  لى األكاديمي المشر  تركيز 14 9
  التقييا  ند  قل

 ال الث 67,3 2,02

 إ لائططه  ططال  مططن الملبططد لللالططم المدرسططة معلططا اسططتغال  11 10
 كاهله ي ق  مما الدرو  من كبير  دد

 الراب  70 2,1

 كيفيططططة  ططططي الملبططططد لللالططططم المدرسططططة معلططططا مسططططا دط  ططططدا 16 11
  اليومية للدرو  الت ليل

 الراب  66,6 2

  ائقطا   يقط  يدرسطاا التطي المادط من المدرسة معلا تمكن  دا 16 12
 الملبد اللالم وبين بينه

 الراب  66,6 2

  طي والمسلولين المدار  مدرا  بين دورية لقا اص وعود  دا 9 13
 للبططططة ببطططط  مططططن التلبيططططد موضططططو  تفعيطططط  أعطططط  مططططن التربيططططة

 العامعاص

 ال ام  74 2,22

 ببططط  مطططن المعنطططوي أو المطططادي اعيعطططابي التعزيطططز وعطططود  طططدا 1, 5 14
 المتعاونة للمدار  العامعاص

 ال ام  80,6 2,42

 ال ام  77,3 2,32 مطططدط انتاطططا  بعطططد معينطططة أل تبطططاراص الملبقطططين ا ضطططا   طططدا 3, 5 15
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  الدرو  كبابي التلبيد

 ال ام  75,3 2,26 الملبقين الللبة بتقويا اعستاانة 7, 5 16

 ال ام  77,3 2,32  الملبد لللالم اليفية للزياراص منظا برنامج وعود  دا 3, 5 17
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 لتطططو يتاا المطططدار   طططي للمعلمطططين ت قيفيطططة دوراص إعطططرا   طططدا 5
 الللبة بب  من التلبيد  ملية إلى

 ال ام  76,6 2.3

 

كا ة والتطي تم ط  معوبطاص  عليطة بطد وبفطص  عاعصالسابد الفقراص المتحققة للم دو من  ال  الع لنا يتبين
 لللبططةهططو  ططدا السططماح ل بططاص, ومططن بططين هططذه المعو  المططدار تلبططيقاا  ططي  د ائقططا  بوعططه الللبططة الملبقططين  نطط

 ائقطا   شطك ي اممط رسطةللللبطة  طي المد لمدروسطةا دطالمطا تحتاعااميدانية لمواب   وزياراصرحالص  إلعرا  ينالملبق
 كططذلب( مططن العططدو  السططابد , و 1الفقططرط ربططا    ططيبططد  نططد تدديططة  ملططه كمططا مشططار إليططه يقطط  بوعططه اللالططم المل

هو من بين المعوباص التي اشتكى مناا الللبة الملبقين ألن ك رط  الواحدالي    يوعود  دد كبير من الللبة 
مانطة  ر الملبطد يمطا اللالم لى الي   اية وان  رتهارتباب اللالم الملبد و قدان سيل إلىيلدي  للبةال

  بالللبطة ,  ضطال   طن إن  طدا أو بلطة تطوا ر الوسطائ ممتلئالتدري   ي ي   ليه  ليعمالتدري  ألو   من ا
بشطك  عيططد  لللبطةا إلطىالملبططد  لالطم طدا تويطي  المططادط مطن ببط  ال إلطىاليطفية يسطبم  ائقطا  يططلدي  واألنشطلة

 األمططورمططن  أناططا  ططن ضططال   در الللبططة لموضططو  الطط هتبططاالتعليميططة لاططا أهميططة كبيططرط  ططي حيططر ان لوسططائ ألن ا
, وكططذلب شططعور الللبططة واإل ططارطالتشططويد  رلمططا تمتلكططه مططن  نيطط دطإييططا  المططا  ططيتسططا د المعلططا  لتططيا المامططة

باا الللبة الملبقين  قطد  رشع التيمن المعوباص المامة  األكاديميزيارط المشر    ندبال و  والقلد  لملبقينا
 طدا بدرتطه  نأو بسطبم ت و طه مط اايدرسط التطيالملبطد مطن المطادط  للالطم طي ذلطب أمطا  طدا تمكطن ا ميكون السطب

 النططو نفسطه  قططد يكطون مطن  األكطاديميأو بططد يرعط  السطبم للمشططر   األكطاديمي مشطر  لطى ضطبل اليط  أمططاا ال
الملبد يشعر بال و  وال ع  منه  ند زيارته لطه  طي المدرسطة وهطذا  المالتسللي أو الدكتاتوري مما يعع  الل

الملبقطططين  طططي  لللبطططةالتطططي واعااطططا ا األ طططر المعوبطططاص  ومطططن, أ طططالهالعطططدو   نالفقطططرط ال انيطططة مططط يطططهإل أشطططارص امططط
 لطه ليتسطنىمط  اللالطم الملبطد  األكطاديمي يطه المشطر   قطييلت المدرسطة طي  نوعود مكان معي  دا هوالمدار  

مطن   ويقل أ لائهالفورية ليغلم  لى  اععةويحي   لى التغذية الر   مله يةعر   لى نواحي بيوره  ي تددالت
هطططي مطططن  الملبطططد الطططمللل األكطططاديميباطططا المشطططر   ابلطططة الزيطططاراص التطططي يقطططو  ن,  ضطططال   طططيطططةالوبطططو  باطططا مطططرط  ان

الملبططد ألنططه يعططد نفسططه لططا يد ططذ حقططه  نططد التقيططيا مططن  ططال  زيططارط  للالططما ناططام يعططانيالمعوبططاص المامططة التططي 
تقييمه يتا من  ال  المشاهدط العينية  قل أو مطن  طال  التركيطز  لطى السطلبياص الموعطودط  دن  يارتينز  أوواحدط 
 الملبطططد وهطططذا مطططا اللالطططم لطططى ايعابيطططاص , أي اعسطططتاانة بتقطططويا  التركيطططزاللالطططم الملبطططد  قطططل دون  أدا  طططي 

هطو  طدا مسطا دط  الملبقطين( ,وكطذلب مطن المعوبطاص التطي  طانى مناطا الللبطة 6,9,15,16إليه الفقراص   أشارص
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كاهلطه بدشطغا  أكبطر  طدد مطن الطدرو   طي المدرسطة  ضطال   وا  قطا لاا  ي كيفية الت ليل للدرو   لمدرسةمعلا ا
 هضططع  همتطط إلططىاللالططم الملبططد تططلدي ب لاططايططفه , ك ي طط مادتططهلالططم ملبططد ل دديططةمططن ت لططا ططن انز ططاد المع

 راصإليه الفق أشارصوهذا ما  هقهوتر  عبهضغول كبيرط تت إمااتددية  مله ألنه يعد نفسه  ي  مبتهر  داونشاله و 
برنطامج التربيطة العمليطة  طي العامعطة  قطد وعطد الللبطة  إلعطرا اص, اما بالنسطبة  بدالسا دو ( من الع10,11,12 

وبالتطالي  أهدا طه طدا وضطوح  إلطى ديالمعوباص التي تتعلد باذا البرنامج والتطي تطل الك ير من  بالملبقين ان هنا
  طيما هو موعطود  صالمعوبا ذهبشك  عيد ومن ه أهدا ه حقيد لى ت ا  التقلي  من بيمته مما يل ر سلب إلى تلدي

 سططابقةال األربط  قططراصومطن  ططال  بطرا ط الف لعامعطة( ال ايططة ببرنطامج التلبيططد با13,14,17,18  اآلتيطةالفقطراص 
يرعط  السطبم  طي ذلطب  وربمطا ومعلمياطا لمطدار للللبطة الملبقطين ومطدرا  ا النسطبةالبرنطامج ب هطذا وضطوحنعد  دا 

دارط لمدرسطة دا وعود معايير  ابتطة وواضطحة لكط  مطن الملبطد ومعلطا ا إلى التلبيطد لاللتطزاا  برنطامجالمدرسطة ل وا 
 لالططمتنفيططذ هططذا البرنططامج بسالسططة و فويططة ووضططوح ولكططيال يعططد ال يططتا كططي  تططرط التلبيططد إ نططا   ططيباططا مططن بططبلاا 

داراصوذلططب مططن  ططال  ت قيطط  المعلمططين  امجتنفيططذ هططذا البرنطط ديططعوبة  نطط أيططةومعلمياططا  لمدرسططةا إدارطالملبططد   وا 
داراصلمعلمططي  يططةالترب ديرياصمط  ططيدوراص تدريبيططة  إعطرا التلبيطد مططن  ططال   رنططامجب مفاططواالمطدر  ب المططدار   وا 

 ططي  ميينياألكططاد نالمططدار  ومعلمياططا والمشططر ي اراصاد بططين ريططةلقططا اص دو  إعططرا حططو  هططذا الموضططو   ضططال   ططن 
مطن السطنة الرابعطة  األو الكطور   ولطيكن دالعامعة من اع  شرح القيد من هذا البرنامج بب  البطد  بفتطرط التلبيط

داراصالملبطد  الطم, حتى يتسنى لكط  مطن الل بقينالتي يتدرم  لياا الللبة المل المشاهدطم  مادط   المطدار  وا 
 اصيواعاوا يعوبة وبذلب تق  المعوباص واليطعوب أن ونبشك  عيد م  بد   ترط التلبيد من د  ملاا دديةمن ت

 المدار .  ي  لتدري ا  مليةالتي بد تواعه الللبة الملبقين  ند ممارسة 
 و والعلميطة  طي ضط اإلنسطانية لألبسطاابالنسطبة  متحققطةفقطراص ال: وبطد تضطمن هطذا المحطور  طر  الالثاني المحور

 عليطة  اصوالتي تشطك  معوبط قةالمتحق صالموازنة  يما بيناما .  قد بلد  دد الفقرا إعرا لغر   بانةتمعاعص اعس
المتحققة  ص(  قرط ,وبد بلد ا لى وسل مرعح للفقرا30معا    واإلنسانية لعلميةا األبساالد  الللبة الملبقين  ي 

 تحققطةللفقطراص الم عحوسطل مطر  ادنطى(, بينمطا بلطد 85( وا لى وزن مئوي  2,55والعلمية معا    اإلنسانية لألبساا
إن  لباح طان(, ومطن  طال   طر  النتطائج اكتشط  ا66,6  مئطوي( وادنطى وزن 2معا    العلميةو  اإلنسانية لألبساا

 عليطة  وبطاصتشك  مع أناامعا  ,أي  العلميةو   اإلنسانية ألبسااا ياا  شتركصا دب ققةهناب  ددا  من الفقراص المتح
 (5وكما هو موضح  ي العدو      قراص( 10والعلمية وبد بلد  ددها   اإلنسانية األبساامشتركة بين 

 (5  عدو 
والتي تعد يعوباص  واإلنسانية لعلميةا األبساامن  ك لك   قرط  ي  بةالوسل المرعح والوزن المئوي والرت يبين

 كليامال
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 المتحققررررررة الفقرررررررات ت
 كليهما القسمين في

 المرجح الوسط الرتبة
 لدى للفقرات
 اإلنسانية األقسام

 الوزن
 المئوي
 لها

 الوسط الرتبة
 المرجح
 لدى للفقرات

 األقسام
 العلمية

 الوزن
 لها المئوي

 المجال

 الوسررائل ترروافر عرردم 1
 والتقنيررات واألنشررطة

 فرررررررررررري التعليميررررررررررررة
 المدرسة

 الثاني 85 2،55 4، 5 68،6 2،06 9، 5

 مرن كبيرر عدد وجود 2
 الصرررف فررري الطلبرررة
 الواحد

 الثاني 80 2،4 8 80 2،4 1

 التررري الزيرررارات عررردد 3
 المشررررف بهرررا يقررروم

 للمطبقررين األكرراديمي
 كاف غير

 الثالث 71،6 2،15 10 68،6 2،06 9، 5

 المشررررررررف يقتصرررررررر 4
 تقرويم فري األكاديمي
 المطبقرررررررين الطلبرررررررة

 أو واحردة زيرارة على
 زيارتين

 الثالث 85 2،55 4، 5 70 2،1 5

 معلررررررررررم اسررررررررررت  ل 5
 للطالرررررررب المدرسرررررررة
 خررر ل مرررن المطبرررق
 كبيرررر عررردد إعطائررره

 ممررررا الرررردرو  مررررن
  كاهله يثقل

 الرابع 78،3 2،35 9 70 2،1 5

 لقررراءات وجرررود عررردم 6
 المردار  بين دورية

 فررررررري والمسررررررر ولين
 اجرررررل مرررررن التربيرررررة
 موضرررررررررروع تفعيررررررررررل
 قبرررررل مرررررن التطبيرررررق

 الجامعات طلبة

 الخام  85 2،55 4، 5 66،6 2 8

 التعزيرررز وجرررود عررردم 7
 أو المررادي اليجررابي
 قبررررل مررررن المعنرررروي
 للمررردار  الجامعرررات
  المتعاونة

 الخام  86،6 2،6 2 76،6 2،3 2
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 اخضرررررررررررراع عرررررررررررردم 8
 لختبررارات المطبقررين
 انتهرررراء بعررررد معينررررة
 كبرراقي التطبيررق مرردة

  الدرو 

 الخام  86،6 2،6 2 70 2،1 5
 

 برنرررامج وجرررود عررردم 9
 للزيررررررررررارات مررررررررررن م

 للطالررررررررب الصررررررررفية
 المطبق

 الخام  86،6 2،6 2 70 2،1 5

 دورات وجرررررود عررررردم 10
 في للمعلمين تثقيفية

 لترررروعيتهم المرررردار 
 التطبيررق عمليررة إلررى
 الطلبة قبل من

 الخام  85 2،55 4، 5 70 2،1 5

معططا   لميطةوالع اإلنسطانية األبسطاا عليطة لطد   بطاص طال   طر  العطدو  السطابد تبطين لنطا ان هنططاب معو  مطن
مططن حيططث  اتفقططا  قططدكطط  بسططا  نططدلتلططب الفقططراص   ويالمططرعح والططوزن المئطط سططل ططي الو  واضططحا    ططا  وان هنططاب ا تال

ومطططن هطططذه  ,لسطططابدالترتيطططم نفسطططه وكمطططا واضطططح  طططي العطططدو  ا ابعططط  الفقطططراص  قطططد أ طططذص بعضطططا لطططىاعهميطططة  
 طي  يطةوالتقنيطاص التعليم واألنشطلة( من العطدو  السطابد وهي  طدا تطوا ر الوسطائ  1  قرطعا   ي الف ام باصالمعو 

الوسططائ   تططوا روالعلميططة  ططال   تططرط تلبططيقاا  ططي المططدار  أنططه  ططدا  اإلنسططانية األبسططااالمططدار (   قططد وعططد للبططة 
 اططي  ليميططةمططن أهميططة بالغططة  ططي العمليططة التع وسططائ لمططا لل لاططاالمامططة بالنسططبة  المعوبططاصوهططي تعططد مططن  نشططلةواأل

 النسطيانوبليلطة  رالتدري  ومن  اللاا يحي  الللبة  لطى  بطراص حيطة وبويطة التطد ي مستو  سينتسا د  لى تح
, وزي لطططططه ورعطططططم احمطططططد هياراالمدروسطططططة اب لمطططططادطألناطططططا ت طططططري  قططططط  المطططططتعلا وتسطططططا د  لطططططى حيطططططر انتباهطططططه ل

هطو  لميطةوالع اإلنسطانية األبسطااالتطي واعااطا للبطة  األ طر مطن المعوبطاص  ب( , وكطذل170-169: 2000الكازط,
يطعوبة كبيطرط  ينوعطد الللبطة الملبقط  قطد(2  فقطرطمبطين  طي ال مطا طي اليط  الواحطد ك بطةوعود  دد كبير من اللل

دارية ي لب ان موضو  ضبل البالللبة ولع  مرع  ذ الممتلئ ي ضبل الي   والسيلرط  ليطه هطي بضطية  وا 
يمططار  التططدري  مطط   ملبططدأن اللالططم ال وبمططاالمعلططا , ونططو  العالبططة التططي تربلططه بللبتططه , وملبدسططتتعلططد  يطة رد

  اللاططا ان معلططابيططيرط ع يسططتلي  ال رطوهططي  تطط سططيةمططن السططنة الدرا  ططانيال لنيطط  ططي ا طمططر  ألو  الللبططةهططلع  
 دنطه يعطد يطعوبة  لللبةومريم بالنسبة ل يدللبته بشك  عيد وكذلب كون ان المعلا هو ش ص عد لى  يتعر 

 لطططططططي  عد لطططططططياا وهطططططططا بعطططططططدد كبيطططططططر  طططططططي يططططططط  واحد زاير,سططططططط والسطططططططيلرط طططططططي اعنسطططططططعاا معاطططططططا وضطططططططبلاا  
 بططاصضططمن المعو  مططنللملبقططين  المشططر  اباطط يقططواكططان موضططو  بلططة الزيططاراص التططي  كططذلب(,43:2011وآ ططرون,

( من العطدو  السطابد ألن زيطارط واحطدط 9-8-4-3  لفقراصالللبة الملبقين والموعودط ضمن ا ااتي اشتكى منال
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 ي  لموضو ية دا ا إلىمير كا ية وتلدي  مفاعئبشك   تاوالتي ت الملبدمن بب  المشر  للللم  تينأو زيار 
رشطادهاسطلوكاا واععتمطا  باطا   طيألن المشر  يقط   اتقطه مالحظطة الملبقطين  لملبدا أدا الحكا  لى   اطو  وا 

 مليططة  هططي وياالتقطط يططةالوسططيل بططين المدرسططة والكليططة وبالتططالي  اططو المقططوا الفعططا  لللالططم الملبططد وبمططا ان  مل
 من دد كبير  إلىتحتاد   دنااالتربوية  األهدا تحقد   مد لتحديدمنظمة   مليةتش يص و الد ووباية وهي 

اليطادبة  اإلحكطاا إيطداريقط   لطى  اتقاطا  حتطىود ا تباراص تلبد  لى الملبد  ضال   ن أهمية وع ال ياراص
 بطد  حمنر (و  عام , بد الط490:2009ميلفى وآ رون,د, ربحيمبن   ليان, ونك  لالم ملبد بد بحد

( مطن العطدو  السطابد وهطو اسطتغال  5إليطه الفقطرط   أشطارصمن المعوباص المامطة مطا  لب( , كذ69:2000السالا,
,  مسطتعد دد كبيطر مطن الطدرو  با تبطاره معلطا  بإ لائه ذلبالمدار  ومعلمياا لللالم الملبد و  اصار بع  اد
وهطذا  واإلدارط مدرسطةمطن معلطا ال  جالمرحلة التي يلدياا مما يعع  الملبد ينطز  أهميةبنظر اع تبار  األ ذدون 

والمعلمططين  لمططدار اسططت فا  اداراص ا األ ططر مانططة التططدري . ومططن المعوبططاص  نحططو أدائططهسططينعك  سططلبا   لططى 
 اطا طي ذلطب  طدا وضطوح هطذا المفاطوا بالنسطبة ل لسطبمالتلبيطد بشطك   طاا وبطد يكطون ا بموضطو  ياطا  لموعطودينا

الموكلطة  بالمسطلولياصلمنتسطبياا وبلطة اعهتمطاا  ةمطديرياص التربيط إدارط طي  ضطع وعطود  هطو لطب ي ذ اويرع  اللو 
بيطططناا وبطططين كليطططاص  البطططةدوراص ت قيفيطططة لاطططا حطططو  توضطططيح الع إعطططرا ومناطططا  طططدا  نالطططياا اتعطططاه هطططلع  المنتسطططبي

العامعطة التطي  لطببعيدين ك  البعد  ن بطرامج ت اامما ععل أيالالمرتبلة باا و دا اتيالاا بالعامعة  لعامعةا
 وح طدا وضط إلطى أد  مطاهذه البرامج هو برنامج التربية العمليطة  التلبيطد( م نوم ابا  تعد برامج و يقة اعتيا

إليططه  أشططارصوهططذا مططا  لملبقططينالعامعططة وهططا الللبططة ا بططة لططى لل سططلبا  التربيططة ممططا انعكطط   سططبيهططذا البرنططامج لمنت
 نالتعزيز المادي أو المعنطوي الطذي مط عود دا و  إلى( من العدو  السابد , وربما يعود السبم 10-6  انالفقرت

والرمبططة  ططي  ادللبتاططا حتططى يتكططون لططدياا اعسططتعد ا ياطط ديلبطط التططي ر للمططدا معططةان تقدمططه كليططاص العا الممكططن
 ( من العدو  السابد. 7 ي ك   اا , وهذا ما وعدناه  ي الفقرط  الكلياصتلب  ةاستقبا  للب
و ططدص   قططل العلميططة األبسططاا  ططي ططدد مططن الفقططراص ضططمن معططاعص اعسططتبانة ال مطط   حققططصحططين ت  ططي

 :اآلتي لعدو هي مبينة  ي ا اإلنسانية األبسااالعلمية حيرا  دون  لألبساامعوباص 
 (6  عدو 

 والوزن المئوي للفقراص المتحققة  ند األبساا العلمية مرعحالوسل ال يبين
 الوسررررررررط العلمية األبساا للبة  ند المتحققة الفقراص الرتبة ص

  المرجح

 الطططططططططططططوزن
  المئوي

  المعا 

 التلبيقططي الوابطط   ططي النظططري العانططم ترعمططة يططعوبة 18, 5 1
 العملي

 األو  66,6 2
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 الاليطفية األنشطلة بعط  بتلبيطد لطي  السطماح  طدا 2, 5 2
 المحلية والورو الميدانية كالزياراص

 األو  81,6 2,45

 للمططططططادط اليوميططططططة ال لطططططل وضطططططط   طططططي يططططططعوبة أعطططططد 18, 5 3
 الدراسية

 األو  66,6 2

 األكططاديمي المشطر  زيططارط  نطد وال ططو  بطالقلد اشطعر 9 4
 الي  مر ة دا   لي

 األو  73,3 2,2

  لططى سططلبا   يططل ر ممططا السططلوكية لألهططدا   امططي  ططدا 14, 5 5
 العامة التربوية األهدا  تحقيد

 األو  68,3 2,05

 التطططي الميدانيطططة المشطططاهدط درو  مطططن اسطططتفادتي  طططدا 11, 5 6
 التلبيد مرحلة سبقص

 األو  71,6 2,15

  ططططططي التلبيططططططد  نططططططد منططططططتظا بشططططططك  حضططططططوري  طططططدا 9 7
   المدار 

 األو  73,3 2,2

 للقطا  المدرسطة دا ط   طي م يطص مكطان وعود  دا 4 8
 لتططططططوعيااا الملبقططططططين بالللبططططططة األكططططططاديمي المشططططططر 
رشادها   وا 

 ال اني 80 2,4

 الملبقطططططين الللبطططططة بقطططططدراص المدرسطططططة إدارط  قطططططة  طططططدا 18, 5 9
 وبابلياتاا

 ال اني 66,6 2

 مطططط  األكططططاديمي المشططططر  يقضططططيه الططططذي الوبططططص بلططططة 2, 5 10
 القا ططططططة  ططططططي تدريسططططططه  إ نططططططا   ططططططي الملبططططططد اللالططططططم
   الدراسية

 ال الث 81,6 2,45

 اللالطم أدا  سطلبياص  لى األكاديمي المشر  تركيز 7 11
  التقييا  ند  قل الملبد

 ال الث 76,6 2,3

 بططين الفرديططة للفططرود األكططاديمي المشططر  مرا ططاط  ططد 14, 5 12
  الملبقين

 ال الث 68,3 2,05

 الملبططططططد اللالططططططم بقطططططدراص المدرسططططططة معلططططططا اسطططططتازا  18, 5 13
مكانياته  التدري   ي وا 

 الراب  66,6 2

  ططططي الملبططططد لللالططططم المدرسططططة معلططططا مسططططا دط  ططططدا 5,5 14
  اليومية للدرو  الت ليل كيفية

 الراب  78,3 2,35

  طي الملبطد اللالطم وعطود من المدرسة معلا انز اد 14, 5 15
 يفه

 الراب  68,3 2,05
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 توعياططططططاص مطططططط  المدرسططططططة معلططططططا توعياططططططاص تعططططططار  14, 5 16
 األكاديمي المشر 

 الراب  68,3 2,05

 كنمططططاذد تعليميططططة موابطططط  المدرسططططة معلططططا تقططططديا  ططططدا 9 17
 الملبقين الللبة أماا تلبيقية

 الراب  73,3 2,2

 يدرسطططاا التطططي المطططادط مطططن المدرسطططة معلطططا تمكطططن  طططدا 5,5 18
 الملبد اللالم وبين بينه  ائقا   يق 

 الراب  78,3 2,35

 مططن باطا لاللتطزاا بطالتلبيد  ايططة معطايير وعطود  طدا 11, 5 19
 الملبد واللالم األكاديمي المشر  بب 

ال طططططططططططام 71,6 2,15
  

ال طططططططططططام 90 2,7  الملبقين الللبة بتقويا اعستاانة 1 20
  

العلمية  قل ,  األبسااالمتحققة لد  للبة  قراصتضمن الف الذي ابد ر  العدو  الس  لنا من  ال تبين
 يمئططو  زن( وا لططى و 2,7  رعحبططين ا لططى وسططل مطط اصالمئويططة لاططذه الفقططر  واألوزانالمرعحططة  األوسططالوبططد تراوحططص 

(, بينمططا 13-9-3-1 راص( وادنططى وزن مئططوي للفقطط2السططابد, وادنططى وسططل مططرعح   و ( مططن العططد20( للفقططرط 90 
ووزناا المئوي.وبد بين العدو  ان  المرعحمابين هذه الفقراص ك  حسم وسلاا  األ ر المتحققة  راصتفاوتص الفق

ا تبطاراص  إلطىوبد يعود ذلب  اإلنسانية األبسااالعلمية دون للبة  األبساامناا للبة  ىهناب معوباص ك يرط بد  ان
( مططن العططدو  4-1الفقرتططان   تمكططناا مناططا وهططذا مططا أكدتططه  ططداو  ااالعلميططة التططي يدرسططون مططوادال وبة ططدط أمططا ليططع

وال ايطة وانشطغالاا بدراسطة  عامطةالتطدري  ال دالسابد, وأما لعدا تمكن الللبة الملبقين من المواد ال اية بلرائط
مطا(, 5-3الفقرتطان  أكدتطهالمواد العلميطة  قطل وهطذا مطا   لمنلقطة طي ا األمنيطة األوضطا   سطو  إلطىبطد يعطود السطبم  وا 

بطد  أ طر  صمعوبطا ب( من العدو  السبد , وهنطا7-2 لفقرتانا أكدتهما  المدا  وهذ ي ا أدائاامما انعك   لى 
المدرسطططة ومعلمياطططا م ططط   طططدا اع تطططرا   إدارطمططط   نأكطططا  العلميطططة  طططي دا ططط  المدرسطططة سطططوا األبسطططااواعااطططا للبطططة 

مكانياتاا بابلياتاابقدراص الملبقين و   والملبقطين سطةلطا المدر المتبطاد  بطين مع اون ي التدري  وكذلب انعداا التعط وا 
الفعلطي  تطدري بب  معلا المدرسة بب  بد  الملبقين بال نم لملبدا اللالم إماا عليةمن حيث  دا تقديا درو   

مطن  علطاالم  ت طو  ن ط ال  الملبقطين بت لطيل الطدرو  اليوميطة  ضط لللبطة ي دا ط  اليط  وكطذلب  طدا مسطا دط ا
-16-15-14-13-9  فقطراصال أكدتطهوهطذا مطا  للبتطهيدرسطاا ل التطيالملبد ضعفه  طي المطادط  اللالماكتشا  

العلميططة  نطد التلبيططد وهطي  ايططة  األبسطااواعااطا للبططة  عوبططاصم هنطابكانططص  وبطد لسططابدا عطدو ال مطن(17-18
للقطططا   المطططدار   طططي  يطططصومناطططا  طططدا وعطططود مكطططان م  الموكططط  إليطططه زيطططارتاا  طططي المطططدار  األكطططاديميبالمشطططر  

لتيطططحيح  ةالفوريططط ععطططةالرا ةويحيططط   لطططى التغذيططط أ لائطططهليتعطططر   لطططى  بطططدالمل ملالطططبال األكطططاديمي ر المشططط
  قططد بططدالمل ىالمشططر   لطط  يططهأو يشططر   ظالوبططص الططذي يالحطط لططةبعططد , وكططذلب ب مططا ياططا  ي وبططو و ططدا ال أ لططا ه



 24 

المشطططر   لطططى  يطططهيعطططده الللبطططة الملبقطططين ميطططر كطططا  ليتعطططر    لوبطططصدبيقطططة( وهطططذا ا 20دبطططائد( أو   10يكطططون  
حتمطا   لطى  وسطيلكدسطيقيا هطذا الملبطد  طال  هطذا الوبطص  ليوبالتطا لتطدري ممارسطة ا مطناللالطم الملبطد  إمكانيطة
لطو كطان  يمطامطن الممكطن ان يلتمسطاا المشطر    انكط يالتط ابياص قل مد دوا مرا اط اعيع لملبدا اللالمسلبياص 

 تازا وهططذا يعططد اسطط ابططين الملبقططين  نططد تقططويما دطيططة الموعططو الوبططص ألططو  , وبالتططالي  اططو ع يرا ططي الفططرود الفرد
 ود. لططذا عبططد مططن وعطط رديقطط   لططى  اتقاططا وضطط  درعططة اللالططم الملبططد ضططمن شططاادط الت طط يالتقططويا التطط عمليططةب

داراص األكاديميوالمشر   الملبدباا ك  من اللالم  لتزامعايير  اية ي مطناا  طي  دالمطدار  كطي ع يقط  أحط وا 
 .سابدال عدو ( من ال20-19-12-11-10  صوهذا ما أكدته الفقرا  لد التير 

 :كاآلتيوهي  اصوالمقترح التويياصمن  ا   دد ن ال   ر  النتائج وتفسيرها  قد ذكر الباح ا ومن

 :التوصيات

درو  المشطاهدط  أعطر من السنة الرابعطة  طي الكليطة بعطد أن  يتلبيد اللالم الملبد  ي الكور  ال ان تاأن ي-1
 الفعلي  يما بعد. لتلبيد ي ا هدطاعستفادط من درو  المشا  من السنة نفساا لغر  األو  ي الكور  

 مشطططر لكططط  مطططن اللالطططم الملبطططد وال وتعريفاطططا(  يطططدلبرنطططامج التربيطططة العمليطططة  التلب وأهطططدا وضططط  معطططايير -2
داراص األكاديمي  . نامجالمدار  لتوضيح الغر  من البر  وا 

مطن  أكطاديمي رأو كطاد عامعطةالمطدار  ومعلمياطا مطن ببط  ال إلداراص  قيفيطةتدريبيطة وت اصدور  إعطرا  لى  عم ال-3
 الملبد. للالمل النسبةب وأهميتهماهية التلبيد  تبيانالتربية من اع   ديرياصم

تحقيطد  وسطائ  ووعاطاص النظطر حطو  اآلرا الكليطاص لتبطاد    ي األكاديميينمشتركة بين المشر ين  قا اص قد ل-4
 التربية العملية لللبتاا. برنامج

ساامااالمدار  لزيادط دا عيتاا  إلداراص ويةأو معن ةحوا ز مادي تقديا-5  .عمليةتحقيد برنامج التربية ال ي  وا 

 ربيةالت اصوالتقنياص التربوية  ي المدار  من بب  مديري يفيةال واألنشلة لتعليميةالوسائ  ا رالعم   لى تو ي-6
 التربوية بساولة ويسر. األهدا  تحقيدعم   لى لل

البططرامج المشططتركة  أهططا لططى  لتعططر ل اصالعامعطط وأسططاتذطمسططتمرط بططين مططدرا  المططدار   قططا اصالعمطط   لططى  قططد ل-7
  يما بيناا.

 :المقترحات
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 األ ر للدراسة الحالية  لى كلياص التربية  لةدراسة مما  أعرا  -1
 العامعة. يالعملية   لتربيةبرنامج ا قّوات ةدراس أعرا  -2
 المعلمين أو المعلماص. إ دادلد  للبة الكلية وللبة  التلبيدموازنة بين ا اسةدر  إعرا  -3
 لطططى  األساسطططيةللبطططة المرحلطططة الرابعطططة  ططي كلطططي التربيطططة  لبيطططدتعريبيطططة للتعطططر   لطططى أ ططر ت راسطططةد إعططرا  -4

 تحيي  الللبة  ي المدار .
 

 :المصادر
 العربية: لميادر: اأوع  
 .ا2000, اإلسكندرية,  ر المعا شدط,منيرطابراهيا  وزي له ورعم احمد الكلزط. المناهج المعا-1
,دار 2التططدري ,ل ليططة م وت لططيل. لططرد التططدري  العامططة وماططاراص تنفيططذ لسططالا بططد ا حمن,  بططد الططر عامطط -2
  .ا2000,األردنللنشر والتوزي  , مان, ناهجالم
باب ,المعلططططططد  امعططططططة,معلة عشططططططورماططططططدي  بططططططا  .مشططططططكالص الللبططططططة الملبقين,بحططططططث من حمططططططدان,ريالعبططططططو -3
  .ا2001(,العراد,2(,العدد 6 
 . 1981,العراد,د,نقابة المعلمين,بغدادرسينالم إ داد ي  لتدريسية.التلبيقاص الرحمنالحسون. بد ا-4
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 (1  ملحد

 

 العم  مكان الت يص العلمي واعسا اللقم ص

 األساسيةديالى /كلية التربية  عامعة تدري  اللغة العربية لرائد .د.أسما  كاظا  نديأ 1

 األساسيةالتربية  ةديالى /كلي عامعة ويةترب أدارط . لي ابراهيا اعوسي د.أ 2

 األساسيةديالى /كلية التربية  عامعة نحو .محمد  لي مناويد.أ 3

 األساسيةديالى /كلية التربية  عامعة تدري  اللغة العربية لرائد .ا.د.ريا  حسينأ 4

 األساسيةديالى /كلية التربية  عامعة لوماتيةومع مكتباص . ععفر حسن عاسا ا 5

 

 (2  ملحد

 اللالم  زيزتي اللالبة   زيزي

الباح ططان أعططرا  دراسططة تاططد  الططى التعططر   لططى المعوبططاص التططي تواعططه للبططة المرحلططة المنتايططة  ططي  يططروا 
( التلبيططد العملططي ,ولكططونكا تم لططون  ينططة البحططث نرعططوا اععابططة  لططى الفقططراص بدبططة وموضططو ية بوضطط  اشططارط  

 واعمتنان الشكر م   ائد .....مناسبا   ترونهالذي  ي اماا البد

 ............ان ى                     ذكر.........   :      العن 

 

 موافق موافق الفقرة ت
الى حد 

 ما

 موافق غير
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 المطبق بتتعلق بالطال معوقات: اولا 

    العانم النظري  ي الواب  التلبيد العملي رعمةت يعوبة 1

الاليفية كالزياراص الميدانية  األنشلةلي بتلبيد بع   حالسما  دا 2
 والورو المحلية

   

التلبيطد الفعلطي للمطواد الدراسطية أمطاا  سطةال قة بنفسطي  نطد ممار  انعداا 3
 الللبة   

   

    يعوبة  ي وض  ال لل اليومية للمادط الدراسية أعد 4

بططالقلد وال ططو   نططد زيططارط المشططر  اعكططاديمي لططي دا طط  مر ططة  أشططعر 5
 الي 

   

     لى تد ري  مواد م تلفة  ن ت ييي  أعبر 6

السططلوكية ممططا يططل ر سططلبا   لططى تحقيططد اعهططدا   هططدا  امططي لال  ططدا 7
 التربوية العامة

   

أسططططتفادتي مططططن درو  المشططططاهدط الميدانيططططة التططططي سططططبقص مرحلططططة   ططططدا 8
 التلبيد

   

    حضوري بشك  منتظا  ند التلبيد  ي المدار   دا 9

    تعليماص التلبيد بالنسبة لي ممو  10

 المدرسة ة: معوقات تتعلق بأدار  ثانياا 

    اال اية بالمدار  التي ألبد  يا لتعليماصاعلتزاا با  دا 1

    اعسبو ي  ي المدرسة درو ال دو أستقرار ع  دا 2

    مدير المدرسة اعسلوم التسللي م  اللالم الملبد أتبا  3
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     درسةوالتقنياص التعليمية  ي الم ةتوا ر الوسائ  واعنشل  دا 4

    ادارط المدرسة للللبة الملبقين وكدناا للبة ولي  معلمين معاملة 5

وعطططططود مكطططططان م يطططططص  طططططي دا ططططط  المدرسطططططة للقطططططا  المشطططططر    طططططدا 6
 اعكاديمي بالللبة الملبقين لتوعيااا وأرشادها

   

    بقدراص الللبة الملبقين وبابلياتاا رسة قة أدارط المد  دا 7

     الواحد دد كبير من الللبة  ي الي   وعود 8

حيططو  اللالططم الملبططد  لططى موا قططة أدارط المدرسططة للتلبيططد  يطعوبة 9
  ياا

   

 لاططططامبططططادرط أدارط المدرسططططة  ططططي حطططط  المشططططكالص التططططي يتعططططر    ططططدا 10
 الملبد  ي المدرسة ماللال

   

    أدارط المدرسة حضور وميام الللبة الملبقين تتاب  ع 11

    أدارط المدرسة بالموضو ية بهيتسا التقييا الذي تقوا  ع 12

 الكاديميتتعلق بالمشرف  معوقات: ثالثاا 

    يقوا باا المشر  اعكاديمي للملبقين مير كا    تيالزياراص ال  دد 1

مرا طططاط المشطططر  اعكطططاديمي ألرا  ومالحظطططاص الملبقطططين بعططططين   طططدا 2
 اع تبار

   

     ي تقويا المشر  اعكاديمي لللالم الملبد                            ضو يةالمو   دا 3

لللالططططم  عكططططاديميتقططططديا التغذيططططة الراععططططة مططططن ببطططط  المشططططر  ا  ططططدا 4
 و ورية باشرطبيورط م لملبدا

   

    الملبد المالمشر  بد تر ال لل للل اااهتم  دا 5
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الوبططص الططذي يقضططيه المشططر  اعكططاديمي مطط  اللالططم الملبططد  ططي  بلططة 6
  ي القا ة الدراسية ريسهتد  نا أ

   

 اتدريسططه امططا  نططا المشططر  اعكططاديمي لللالططم الملبططد  ططي ا مقالعططة 7
 الللبة

   

المشطططر  اعكطططاديمي للعوانطططم النفسطططية للملبطططد والتركيطططز  قطططل  اهمطططا  8
  لى العانم العلمي

   

 رط طططي تقطططويا الللبطططة الملبقطططين  لطططى زيطططا ديميالمشطططر  اعكطططا يقتيطططر 9
 واحدط أو زيارتين

   

ادا  اللالطططم الملبطططد  قطططل  ياصالمشطططر  اعكطططاديمي  لطططى سطططلب تركيطططز 10
  ند التقييا

   

    مرا اط المشر  اعكاديمي للفرود الفردية بين الملبقين  دا 11

 تتعلق بمعلم المدرسة معوقات:  رابعااًا 

    ادتهالملبد  ي ا نا  تدريسه لم للالممتابعة معلا المدرسة ل  دا 1

    بقدراص اللالم الملبد وامكانياته  ي التدري   المدرسةمعلا  استازا  2

 طال  ا لائطه  طدد كبيطر  مطن لملبدمعلا المدرسة لللالم ا استغال  3
 من الدرو  مما ي ق  كاهله

   

معلططا المدرسطططة  لططى اللالطططم الملبططد لريقططة معينطططة  ططي تقطططديا   ططر  4
 الدر 

   

كيفيططططة الت لططططيل  يمسططططا دط معلططططا المدرسططططة لللالططططم الملبططططد  طططط  ططططدا 5
 اليومية درو لل

   

    معلا المدرسة من وعود اللالم الملبد  ي يفه انز اد 6
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    كاديميتوعيااص معلا المدرسة م  توعيااص المشر  اع تعار  7

كنمطاذد تلبيقيطة امطاا الللبطة  يطةتقديا معلا المدرسة موابط  تعليم  دا 8
 بقينالمل

   

يدرسطططاا يقططط   ائقطططا  بينطططه  لتطططيا طتمكطططن معلطططا المدرسطططة مطططن المطططاد  طططدا 9
 وبين اللالم الملبد  

   

 تتعلق باجراءات التربية العملية في الجامعة مشك ت:  خامساا 

    امعةللللبة  ي الع ر وعود مادط  لمية تتعلد بالتلبيد ُتد  دا 1

المشطططر   ببططط  ايطططة بطططالتلبيد لاللتطططزاا باطططا مطططن  اييروعطططود معططط  طططدا 2
 اعكاديمي واللالم الملبد

   

    للتلبيد  ي المدار  مير كا     يصالم الوبص 3

 طي التربيطة  سطلولينوعطود لقطا اص دوريطة بطين مطدرا  المطدار  والم  طدا 4
 من اع  تفعي  موضو  التلبيد من بب  للبة العامعاص

   

وعططود التعزيططز اعيعططابي المططادي او المعنططوي مططن ببطط  العامعططاص   ططدا 5
 للمدار  المتعاونه

   

 تلبيطططدأ ضطططا  الملبقطططين أل تبطططاراص معينطططة بعطططد أنتاطططا  مطططدط ال  طططدا 6
 كبابي الدرو 

   

    الملبقينبتقويا الللبة  اعستاانة 7

    الملبدوعود برنامج منظا للزياراص اليفية لللالم   دا 8

أعرا  دوراص ت قيفيطة للمعلمطين  طي المطدار  لتطو يتاا الطى  مليطة   دا 9
 التلبيد من بب  الللبة

   

Summary: 

The program of practical education is one of the programs undertaken performed and achieved 

universities especially in colleges humanitarian and educational responsible for preparing future 
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teachers and rehabilitation. The application One important stages that make up this program as of 

which the opportunity for students Almtbakan to apply what they have learned from the 

information, skills and experience theory application in practice during their teaching actual school 

to learn how to achieve the goals that the university is seeking to achieve in its graduates to be able 

to see how the student's ability applied to practice methods of teaching and methods and teaching 

aids that are supposed to students Almtbakan may Astoaboha in lectures and theoretical lessons that 

were received them in years study at the university, as well as a calendar of students applied to the 

attributes of their personalities and their abilities and their abilities and the extent of their success in 

the transfer of expertise to students in schools. The purpose of this study to identify the obstacles 

facing students applied to the College of Basic Education. Was adopted researchers descriptive 

approach being considered curriculum appropriate for consideration and to achieve the goal of 

research, the researchers prepared questionnaire and after taking note of the literature and previous 

studies as well as resolution reconnaissance feet to a group of specialists thus formed search tool in 

its final form after extracting validity and reliability of its (51) items distributed on five areas, 

namely (constraints that relate to the student applied, the constraints related to the management 

school, the constraints related to supervisor academic obstacles concerning teacher school, 

constraints on procedures Education process at the university), and may be the research community 

of students fourth stage in the College of Basic Education / University of Diyala who are subject to 

the application of the actual school for the second semester of the academic year 2011/2012 and 

numbered (565) students. The research sample was selected randomly students from the fourth 

stage in the College of Basic Education has consisted of (50) Tala and female students, and the rate 

of (30) male and female sections of humanity, and (20) students from academic departments. The 

most important statistical methods used in the research are: 

- The middle percentage weight and to measure the extent to which each paragraph of the resolution 

- Pearson's correlation coefficient to determine reliability coefficient 

Among the most important findings of the current research are (the obstacles that actual have had 

students applied to the College of Basic Education at their application actual school has varied these 

constraints within the areas of resolution five and when each of the sections humanitarian, scientific 

and to varying degrees, each according to the weighted average and weight percentile, and Search 

Results also the obstacles that cross-sections of humanitarian and scientific in college when he 

found that there are obstacles to students of Departments concerned exclusively without Forums 

humanity. 

 The researchers made a number of recommendations, including: 

1 - that the student is applying applicable in the second chorus of the fourth year in college after he 

held lessons seen in the first chorus of the same year for the purpose of benefiting from the lessons 

seen in the actual application later. 

2 - Develop standards and targets for practical education program (application) and defined for each 

of the applicable student and academic supervisor and school administrations to clarify the purpose 

of the program. 

3 - Work to conduct training and educational courses for school administrations and teachers from 

universities or academic staff of directorates of education in order to illustrate the nature of the 

application and its importance to the student applied. As one of the most important proposals 

suggested by the researchers are: 

1 - a similar study of the current study to other colleges of education. 

2 - a study based practical education program at the university. 

3 - Make a balance between Aalttbaiq study of college students and prepare students or teachers. 

 

 


