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 ملخص البحث
الباحث   ، واستعملمعايير جودة التعليمقسم التاريخ وفق  -تقويم أداء الطلبة المطبقين في كلية التربية األساسيةهدفت الدراسة الحالية الى 

  جرى ، و ( طالبًا وطالبة 60معايير، وبلغت عينة الدراسة )  خمسة( فقرة موزعة بين 34كأداة للدراسة الحالية وتكونت من )استمارة المالحظة 
.تحليل نتائج الدراسة باستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة

بينما بلغت عدد   للفقرات ،( من المجموع الكلي %52.94وهي تشكل نسبة مقدارها )فقرة ( 18)التي ُعدت جوانب قوة عدد الفقرات بلغ  -1
 .  للفقراتمن المجموع الكلي %( 47.0.6مقدارها )( فقرة وهي تشكل نسبة 16)التي ُعدت جوانب ضعف الفقرات 

 بلغ عدد المعايير التي ُعدت جوانب قوة أربعة معايير ، وبلغ عدد المحاور التي ُعدت جوانب ضعف محور واحد فقط.   -2
( بينما حاز معيار 70.4( ووزن مئوي )3.52حاز معيار )الخصائص الشخصية والمهنية( على المرتبة األولى بوسط مرجح ) -3

( وحاز معيار )االستراتيجيات والتقنيات التعليمية( على  67( ووزن مئوي )3.35للدرس( الثانية بوسط مرجح قدره ) واالعداد )التخطيط
(  3.15( وحاز معيار )تنفيذ الدرس( على المرتبة الرابعة بوسط مرجح قدره )63.8( ووزن مئوي )3.19المرتبة الثالثة بوسط مرجح قدره )

 . (  58.6( ووزن مئوي )2.93ويم( على المرتبة األخيرة بوسط مرجح )( وحاز معيار )التق63ووزن مئوي )
 الفصل االول

بالرغم من أّن كليات التربية في العراق تؤدي دورها في عملية اإلعداد للكوادر التربوية اال أن هناك الكثير من النقد  : أواًل : مشكلة البحث
ة وعدم مواءمة الخريجين مع متطلبات المجتمع وقصور برامج اإلعداد عن مواكبة  الموجه اليها في تدني جودة ونوعية المخرجات التعليمي

 التربوي  القطاع تواجه التي والتحديات المشكالت جوانب أحد ان الى 2004 التربية وزارة تقرير ويشير( 2010التطورات العالمية )االسدي، 
، فضاًل عن ضعف اعداد المعلمين  التدريس وطرائق التعلم مجال في الحاصلة والتطورات المستجدات على المعلمين اطالع عدم العراق في

يعتمد قبول وتأهيلهم وقلة المامهم بالمهارات التربوية الالزمة لعملية التعليم ، واذا اخذنا بنظر االعتبار نظام القبول في كليات التربية الذي 
غبة الطلبة او اجراء اختبارات القبول للطلبة حسب قدراتهم المختلفة والذي يسمح بقبول الطلبة  الخريجين من المرحلة االعدادية دون االخذ بر 

الذين ال يرغبون في االلتحاق بالكليات التربوية بمختلف أنواعها والعمل بمهنة التدريس ونالحظ من جانب اخر تدني المستوى التحصيلي  
ت االخرى , اذا ما اعتبرنا التحصيل الدراسي كمؤشر للمستوى العلمي والمهني لدى الطلبة.  لطلبة كليات التربية قياسًا بزمالئهم في الكليا

ان المؤسسة التعليمية تحقق الجودة في مجال اإلدارة  Richard 1999 (Rebecca and( ويشير )7، ص 2017)العزاوي واخرون ، 
تعليم في عملية التدريس التي تتطلب استعمال استراتيجيات تعليمية ومجال الخدمات ومجاالت أخرى ويبقى التحدي الحقيقي لتحقيق جودة ال

 Rebecca and)جيدة وتصميم اهداف سلوكية قابلة للمالحظة والقياس والعمل الجماعي داخل القاعة الدراسية..الخ 
Richard,p2,1999)ية لمهنة التعليم واكسابهم الكفايات . ولتحقيق جودة التعليم في عملية التدريس يتطلب اعداد طلبة كلية التربية األساس

ة للوصول  والمهارات الالزمة للتفاعل مع المواقف الصفية المختلفة اثناء ممارستهم لمهنة التعليم فضاًل عن تعريف الطلبة بأدوار المعلم المتعدد 
ُيمّكن المؤسسة التعليمية من الكشف عن   الى مستوى أداء يتناسب مع خطورة مهنة التعليم ، ويرى الباحث ان تقويم اداء الطلبة المطبقين

جوانب الضعف ومعالجتها قبل مزاولتهم لمهنة التعليم فضاًل عن الكشف عن جوانب القوة وتدعيمها مما ينعكس ايجابًا على مستوى أداء  
اء الطلبة المطبقين في كلية التربية  المعلم وتحقيق جودة التعليم داخل غرفة الصف ، وبناًء على ما تقدم ارتأى الباحث اجراء دراسة لتقويم أد

 قسم التاريخ وفق معايير جودة التعليم. –األساسية 
تعد التربية من أبرز مظاهر التقدم الحضاري بنوعيه االجتمااعي والثقاافي ومان أكثرهاا تاأثيرا فاي تنمياة االفاراد والمجتماع ,  ثانيًا: أهمية البحث

العلااام والمعرفاااة وسااايلة فاعلاااة لبنااااء الفااارد ورحاااداق عملياااة التغييااار الحقيقياااة داخااال الااانفس والمجتماااع             وذلااان ألنهاااا عملياااة مقصاااودة غايتهاااا جعااال 
اذ ان الفرد يعيش ضمن مجتمع له اعتباراته وأعرافه فواجب التربية ان تعمل على تنمية الفرد والكشاف عان قدراتاه  (.71ص1985) االلوسي ,

وان اختياار  في كافة المجاالت بمختلف الوسائل المتاحة لكي يتمكن مان اخاذ دوره بشاكل فاعال فاي المجتماع .واالرتقاء به الى مستوى االبداع 
ة الفارد أليااة مهناة يااأتي تعبيارًا عاان اتجاهااات اجتماعياة عدياادة فهاي علااى جاناب كبياار ماان االهمياة بالنساابة للفارد والمجتمااع فالمهناة وساايلة لخدماا 

يلة لخدمااة الااذات ماان خااالل شااعور الفاارد امااام نفسااه بأنااه شااخص لااه قيمااة ويمكنااه ان يساادي نفعااًا لماان المجتمااع , ووساايلة لكسااب العاايش , ووساا 
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حولااه , فتقاادير الفاارد لنفسااه قااد يرجااع للااى حااد كبياار لتقاادير ماان حولااه وعلااى هااذا االساااس صااار هاادف كليااات التربيااة االساسااية بحكاام و يفتهااا 
ئته علميًا واجتماعيًا وتربويًا , وفكريًا ليمكن من اداء مهنته ) معلماًا ومربياًا ومفكارًا (أضاافة للاى التربوية هو اعداد معلم المرحلة االبتدائية , وتهي

تزويااااد الطلبااااة بالمعلومااااات العلميااااة والتربويااااة واالجتماعيااااة والفكريااااة بمااااا يساااااعد علااااى تحقيااااق اهااااداف التربيااااة المنشااااودة )الركااااابي  محمااااد ، 
ة على التعليم وبدوره التعليم يعتمد على المعلام الاذي ُيعاد الشخصاية المركزياة فاي العملياة التعليمياة، ويعتمد لعداد األجيال القادم(.3،ص2008

بما ينقل من قيم، وينمي من قدرات. وال يمكن تطوير العملية التعليمياة لال عان طرياق ترجماة الخطاط النظرياة للاى سالوكيات صافية وممارساات 
ماساة الاى اعاداد خااص  ةحاجا لذا فانحن الياوم ب ( من بحث البرامج االكاديمية.4،ص2015ي واخرون ، تعليمية وهذه أحد أدوار المعلم )العزاو 

لمعااارف للمعلام للوصاول الاى تربياة تتمياز بالتكامال والتجدياد، وتتسام بالمرونااة والتركياز ، وتتجاه بأهادافها ووساائلها وطرائقهاا ال الاى مجارد نقال ا
جة الى تربية متكاملاة تادفع هاؤالء المتعلماين الاى تمثال المعاارف العلمياة والتكنولوجياة واالفاادة منهاا فاي وايصالها الى المتعلمين، وانما نحن بحا

(.وتتضاح اهمياة االعاداد المهنااي واكتسااا المهاارات فاي انهااا 285، ص1985عصار الثاورة التكنولوجياة التااي تتمياز بالتجدياد والتطاوير )الفاارا، 
الماااهر يمتاااز بالكفايااة والجااودة، ويسااتطيع المعلاام ان يالحااظ تطااور ادائااه ومااا يطاارأ عليااه ماان تغياار نحااو  تزيااد ماان مسااتوى اتقااان االداء، فاااألداء

(.ويتوقاف نجااا التعلايم علاى ماا يبذلاه المعلام مان جهاد فاي سابيل تحقياق غاياات 2، ص2011االفضل من خالل التادريب والممارساة )ساديل، 
اساس معرفته باسااليب اختياار األنشاطة وتوجيههاا مان خاالل فهماه لطرائاق التعلايم وماا  التربية بصفة عامة , واهداف مادته بصفة خاصة على

 ( .287، ص 2001يتطلبه من اوجه النشاط الذي يوصله الى تحقيق اهدافه اذ يعد هذا من اول مقومات النجاا في مهنة التعليم ) الكرخي،  
جازء االكثار اهمياة وفاعلياة فاي برناامج اعاداد المعلماين , الن الطالاب يأخاذ ( ان التطبياق هاو ال   Ebel , 1972وبهاذا الصادد يشاير ايبال ) 

(، مما يانعكس بشاكل ليجاابي علاى مساتوى أداء الطلباة المعلماون اثنااء    Ebel, p 78الفرصة الكافية ليختبر قدراته وممارسته لمهنه التعليم )
لاذا ينبغاي لناا تقاويم اداء المطبقاين معوقات التي تواجههم داخال غرفاة الصاف. مزاولتهم مهنة التعليم واختيار انجع األساليب لحل المشكالت وال

فساه من حيث فاعليتاه فاي التعلايم وانتاجاه العلماي , وخدمتاه للمجتماع تقويماا شاامال متكاامال, وحتاى يساتفيد مان هاذه العملياة التقويمياة المطباق ن
لم , ورفع مستواه , وبالتالي تحقيق اهدافه المنشودة وغايته المرسومة على حاد ساواء والتالميذ وادارة المدرسة , بهدف تحسين عملية التعليم والتع

( ويعد تقويم اداء الطلبة المطبقين مان مياادين التقاويم المهماة , فهاو يساهم فاي تنمياة وتطاوير االداء الفعلاي ,  164،  ص 2001) السالمي، 
لقوة والضاعف فاي مساتوى األداء مماا يناتج عناه الحاد مان هادر الماوارد البشارية فضااًل النه عملية تشخيصية وقائية وعالجية , تبين لنا نواحي ا

لاى عن تقليل الخسائر المادية على المستوى البعيد .لاذا أوصات نتاائج الدارساات والنادوات والماؤتمرات التاي عنيات بتطاوير المؤسساة التعليمياة ل
لبيااة لحاجااات المجتمعااات ماان الكفاااءات القااادرة لمواكبااة التغياارات المحليااة والعالميااة تبنااي اتجاااه جااودة التعلاايم وكفاءتااه، وقااد جاااء هااذا المطلااب ت

( .ويرى الباحث من خالل مشاركته وحضاوره واطالعاه علاى بعام الماؤتمرات العلمياة المنعقادة فاي مختلاف كلياات 3، ص2010)لسماعيل ، 
لمشاركين في هذه المؤتمرات للتركيز على جانب الجودة الشاملة بشكل عام التربية والتربية األساسية ان هناك اهتمام ملحوظ من قبل الباحثين ا

وجاااودة التعلااايم بشاااكل خااااص، ويااارتبط اهتماااام البااااحثين بجاناااب الجاااودة فاااي الكلياااات التربوياااة بأهمياااة مخرجاتهاااا التعليمياااة التاااي تأهااال المعلماااين 
رباوي للااى مجموعاة مان المعااايير واإلجاراءات يهادف تنفيااذها للاى التحسااين وتشاير جااودة التعلايم فاي المجااال التوالمدرساين لمزاولاة مهنااة التعلايم. 

المسااتمر فااي المنااتج التعليمااي، وتشااير للااى المواصاافات والخصااائص المتوقعااة فااي الخدمااة التعليميااة وفااي العمليااات واألنشااطة التااي تتحقااق ماان 
، 2006ت التعليميااة علااى تحقياااق نتااائج مرضااية )الورثاااان، خاللهااا تلاان المواصااافات، والجااودة تااوفر أدوات وأسااااليب متكاملااة تساااعد المؤسساااا

 ( هي:1التعليم شكل ) في الجودةثالثة جوانب تميز معنى ( 2007(.ويحدد )احمد ،5ص
 

 

 الباحث بتصرف من ( جوانب الجودة في التعليم1شكل )

 

 للعمل.  التخطيط أن تراعى في  ينبغي التي والخصائص المواصفات : وتعني تحديدجودة التصميم -1

 المعايير المحددة.  وفق باألعمال جودة االداء: وتعني القيام -2

جوانب الجودة في 
التعليم

جودة المخرجات جودة االداء جودة التصميم
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،  2007المتوقعة.  )احمد،  والمواصفات تعليمية وفق الخصائص وخدمات تعليمي منتج على  جودة المخرجات: وتعني الحصول -3

الطلبة المعلمون  ة والموضوعية في عملية تقويم ضعف الدقويرى الباحث ان جودة المعلمون تتأثر بعدد من العوامل الرئيسية منها (154ص
فضاًل عن نوعية الخدمات التي توفرها المؤسسة الجامعية لطلبتها  جودة التعليم اثناء مدة التطبيق ، حيث ُيعد التقويم العنصر األساسي في

لمطبقين إلنجاز المهام الموكلة لليهم أحد وبرامج االعداد ومن جانب اخر تمثل السمات الشخصية والحالة االجتماعية واستعداد الطلبة ا
تساعد على تحقيق مجموعة من االهداف من بينها الكشف عن  الطلبة المعلمون ان عملية تقويم اداء الجوانب المؤثرة في جودة ادائهم ، 

تدريس والوسائل التعليمية والمفردات وتطوير برامج االعداد وما تتضمنه من المنهاج وطرائق النواحي القوة لتعزيزها ونواحي الضعف لتعديلها 
لذلن اشارت  .داء وتطويرهالمما يمكن المؤسسات التعليمية من اتخاذ االجراءات التي تكفل تحسين مستوى االدراسية في ضوء نتائج التقويم ، 

, يالزمها ويتابعها من المدخالت الى  الكثير من األدبيات التربوية الى اهمية التقويم بوصفه احد المفاصل االساسية في العملية التربوية 
المخرجات لالرتقاء بمستواها وتحسينها بشكل دائم , فهو يؤدي دورا اساسيا في توجيه العملية التربوية ورفع نوعية  وصواًل الىالعمليات 

لتحقيق الجودة داخل المؤسسات  المتقدمللمؤسسات التربوية في العالم  مخرجاتها فالتقويم اصبح مركز االهتمام وملتقى الجهود المكثفة
 ( .  156، ص   1983)مكتب التربية العربي،  التربوية

 -في االتي :وفي ضوء ما تقدم يمكن أن تظهر أهمية البحث الحالي  
 كانت لذا  ما او سليمة اختيارهم مصادر كانت لذا ما يوضح الطلبة المطبقين اداء تقويم ان المعلمون، اختيار ومصادر سياسات تقويم -1

 .السياسات ومنها لجراءات قبول الكليات التربوية تلن على التغيير او التعديل يمكن وبالتالي مناسبة، وفقها اختيارهم تم التي الطرائق
 معايير وفق الطلبة المطبقون  أداء لتقويم المالحظة  بطاقة فيه استعملت الذي(  الباحث علم حسب)   المحلية البحوق اوائل من يعد -2

 . التعليم جودة
 .التعلمية التعليمية  للعملية التعليم جودة فلسفة اهمية -3
 المطبقين.الطلبة الكشف عن جوانب القوة والضعف في اداء  -4
 .في كلية التربية االساسية يمكن ان تسهم نتائج الدراسة في تطوير برنامج اعداد المعلمون  -5
 لطلبة المطبقين .توفير معلومات للجهات المختصة عن مستوى أداء ا -6

 .وفق معايير جودة التعليم  كلية التربية االساسيةتقويم أداء الطلبة المطبقين في يهدف البحث الحالي الى البحث  هدفثالثًا: 
 رابعًا: حدود البحث

 .الحالية في الدراسة  ستحددالتي محاور وفقرات استمارة المالحظة :  العلميةالحدود  -1
 .الطلبة المطبقون في كلية التربية االساسيةالحدود البشرية :  -2
 .جامعة ديالى –كلية التربية االساسية -قسم التاريخ الحدود المكانية :  -3
 . 2019-2018الدراسي  للعامتطبيق اداة الدراسة  سيجري الحدود الزمانية :  -4

 البحث خامسًا: مصطلحات
هاو عمليااة ياتم بموجبهااا تقادير جهااد العاااملين وذلان بالسااتناد الاى عناصاار ياتم علااى أساسااها ( 1989عرفااه ) العقيلااي ، - :تقووم  االداء / أوالً 

 ( .21ص 1989مقارنة ادائهم بها لتحديد مستوى كفاياتهم )العقيلي،
قسام التااريخ وفاق بطاقاة المالحظاة  –أداء الطلباة المطبقاون فاي كلياة التربياة األساساية تحدياد مساتوى  بها العملية التي يتم: التعرمف االجرائي

 .التي سُتعد في الدراسة الحالية
عرفااه )زيان العاباادين( : اناه طالااب او طالباة ماان طلبااة المرحلاة الرابعااة فاي كليااة التربياة األساسااية يقاوم بااالتعليم فااي -ثانيوًا: الطالوول المط:وو  :

يااة طيلااة ماادة التطبيااق برشااراف تدريساايين متخصصااين فااي كليااة التربيااة األساسااية بهاادف تدريبااه واعااداده لمهنااة التاادريس)زين الماادارس االبتدائ
 (.279،ص1987العابدين ،

: الطالااب المطبااق الااذي اكماال الفصااول الدراسااية الساابعة فااي كليااة التربيااة األساسااية ويمااارس عمليااة التطبيااق فااي الماادارس التعرمووف االجرائووي
 دائية ويشرف عليه استاذين متخصصين في المجال االكاديمي والمجال المهني لغرض تدريبه واعداده لمهنة التعليم . االبت
 جودة التعليم ":ثالثا
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هي جملة الجهود المبذولة من قبل العاملين في مجال التعليم لرفع المنتج التعليمي وتحسينه بما يالئم رغبات  (2008عرفها ) عطية  -1
 ( . 111، ص 2008المستفيدين وقدراتهم وسماتهم المختلفة )عطية ،  

األولى   المرة العمل من لتقان أجل من وقادته التعليمي النظام يهيئها التي  والظروف مجموعة العوامل (  2007وقران، )العارفة وعرفها -2
 وبناء ، الصالحة المواطنة تحقيق للى المالئم للوصول التربوي  المناخ ، وتهيئة التعلمية التعليمية البيئة تحسين على والعمل ، مرة كل وفي

 . (   23ص  ، 2007أمته )العارفة وقران ،  حضارة صنع في منها واالستفادة الحضارة  ركب مواكبة على جيل قادر
 على  مبه المنوطة التعليمبمهام  موقيامه التدريسي مألدائه الطلبة المطبقون  اجرائيًا بأنها لتقان التعليم جودة الباحث  يعرف: اإلجرائي  التعرمف

 .الموضوعة للمعايير وفقا وجه أكمل
 الفصل الثاني

اهداف البحث لإلفادة منها في اجراءات البحث والموازنة  حاول الباحث الحصول على بعم الدراسات السابقة تتالءم مع -دراسات سابقة:
 مع ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج وفيما يأتي عرض ملخص لهذه الدراسات: 

اجريت الدراساة فاي  ( تقوم  أداء الطلبة المطبقين في ضوء الكفايات التدرمسية الجغرافية وبناء برنامج لتنميته: 2006دراسة )جاس   -1
ه ، العراق، هدفت الى التعرف على مستوى أداء الطلبة المطبقاين فاي ضاوء الكفاياات التعليمياة الالزماة لتادريس الجغرافياة وبنااء برناامج لتنميتا 

( مطبقاًا ومطبقاة ، اساتخدمت الباحثاة اساتبانة المالحظاة كاأداة  30اساتخدمت الباحثاة المانهج الوصافي التحليلاي ، تكونات عيناة البحاث مان ) 
( مجاالت، ومان نتاائج الدراساة كاان اداء المطبقاين والمطبقاات بشاكل عاام دون المساتوى المطلاوا ، 8( فقرة ضمن )30ث وتكونت من )للبح

  هر ضعف في اداء المطبقين والمطبقات بشكل عام في مجال الوسائل التعليمية ومجال التقويم.
 طبقوين فوي قسو  التوارمال وع قتوه بتحصويله  فوي الموواد التربوموةمستوى السلوك التدرمسي للطلبة الم (:2011دراسة )المكصوصي،  -2

وية اجريت الدراسة في العراق، هدفت الى تحديد مستوى السلوك التدريسي للطلبة المطبقين في قسم التاريخ وعالقته بتحصيلهم في المواد الترب
قااة ، اسااتخدم الباحااث اسااتمارة المالحظااة المعياريااة كاااداة ( مطبقااًا ومطب 35، اسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي ، تكوناات عينااة البحااث ماان ) 

( فقرة ، ومان نتاائج الدراساة : ان مساتوى السالوك التدريساي للطلباة المطبقاين كاان متوساطًا بشاكا عاام ، وجاود عالقاة 60للبحث وتكونت من )
 ة.ارتباطية موجبة بين مستوى السلوك التدريسي للطلبة المطبقين وتحصيلهم بالمواد التربوي

( : تقوووم  أداء الطلبووة المطبقووين فووي قسوو  اللغووة العربيووة ألليووة التربيووة ا ساسووية موون وجهووة نظوور المشوورفين 2014دراسووة )اليومنووي،  -3
اجرياات الدراسااة فااي العااراق، هاادفت الااى تقااويم اداء طلبااة قساام اللغااة العربيااة ماان وجهااة نظاار المشاارفين، تكوناات عينااة  التربووومين جامعووة بابوو  

( فقرة، ومن توصيات الدراسة ان أداء الطلباة  22مطبقًا ومطبقة ، استخدمت الباحثة االستبانة كاداة للدراسة مكونة من )  ( 60البحث من ) 
 (. 2014المطبقين كان متوسطًا بشكل عام. )الزويني، 

تحدياد معاايير جاودة لاى هادفت الدراساة ا معوايير جوودا التعلوي : فوي ضووءتقوم  اداء اعضواء هيةوة التودرم  (  2016دراسة )العياوي  -4
اسااتمارة كليااة التربيااة االساسااية وتقااويم اداءهاام فااي ضااوء تلاان المعااايير ، اسااتخدم الباحااث  –التعلاايم ألعضاااء هيئااة التاادريس فااي قساام التاااريخ 

التدريس في معياار  أن اداء اعضاء هيئة( معايير ومن نتائج الدراسة ، 4( فقرة موزعة بين )30المالحظة كأداة للدراسة الحالية وتكونت من )
)الخصااائص الشخصااية( كااان اداء مقبااوال  اذ حقااق المعيااار المتبنااى فااي الدراسااة الحاليااة وأن اداء اعضاااء هيئااة التاادريس فااي معيااار )تصااميم 

المعيااار المتبناااى كااان اداء ضاااعيفا  بشااكل عاااام اذ لاام يتجااااوز و)االساااتراتيجيات والتقنيااات التعليمياااة( و)التقااويم(  (وتخطاايط المواقااف التعليمياااة
 للدراسة.

هدفت الدراسة الى  للعلوم اإلنسانية من وجهة نظر المشرفينتقوم  أداء الطلبة المطبقين في أللية التربية ( 2019دراسة )حسن ،  -5
للدراسة الحالية  االستبانة كأداة ، واستعملت الباحثة تقويم أداء الطلبة المطبقين في كلية التربية للعلوم االنسانية من وجهة نظر المشرفين

( تدريسي وتدريسية ، وتوصلت الدراسة الى النتائج االتية :  158( فقرة موزعة بين خمسة محاور، وبلغت عينة الدراسة ) 42وتكونت من )
( من المجموع الكلي للفقرات ، بينما بلغت عدد %71.43( فقرة وهي تشكل نسبة مقدارها )30بلغ عدد الفقرات التي ُعدت جوانب قوة )

ُعدت جميع المحاور  من المجموع الكلي للفقرات ، %( 28.57( فقرة وهي تشكل نسبة مقدارها )12الفقرات التي ُعدت جوانب ضعف )
 ( وزنًا مئويًا.66.4( وسط مرجح و)3.32جوانب قوة مع االختالف بالنسب بين المحاور والفقرات ، بلغ المعدل العام للمحاور ككل ) 
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اجريات الدراساة فاي ممارسة معلمي موادا االجتماييوات لمعوايير الجوودا الشواملة فوي المرحلوة االبتدائيوة( مدى  2019دراسة )خماس  -6
حثاة العراق، هدفت الدراسة للتعرف الى مدى ممارسة معلمي مادة االجتماعيات لمعايير الجودة الشاملة في المرحلة االبتدائية ، استخدمت البا

( فقارة ضامن 31( معلماا ومعلماة ، اساتخدمت الباحثاة االساتبانة كاأداة للبحاث وتكونات مان ) 67) المنهج الوصفي ، تكونت عينة البحث من 
( مجااالت، ومان نتاائج الدراساة لمكانياة ممارسااة معلماي الماواد االجتماعياة لمعاايير الجاودة الشاااملة بدرجاة عالياة لمعاايير )الاتمكن مان فهاام 6)

نفيااذ عمليتااي الااتعلم والتعلاايم( فضاااًل عاان لمكانيااة ممارسااتهم لمعااايير )النمااو المهنااي( )تقااويم المااادة العلميااة ( )تخطاايط األهااداف التعليميااة( )ت
 التالميذ( )استراتيجيات التعلم والتعليم( بدرجة متوسطة.

 جوانل اإلفادا من الدراسات السابقة 
 الحالية.التعرف على منهجية الدراسات السابقة واإلفادة منها في منهجية الدراسة  -1
 تحديد مجتمع البحث والعينة . -2
 تحديد أداة الدراسة الحالية وبنائها. -3
 التعرف على الوسائل االحصائية المستخدمة وأسلوا تحليل النتائج. -4

 الفصل الثالث
 منهج البحث وإجراءاته
ة القائمة مثلماا هاي علياه يسااعد علاى أن وصف المشكل بحثه. لذألنه يتالءم وطبيعة  الوصفي،اختار الباحث المنهج أواًل : منهج البحث 
بااين هااذه  والموازنااةتفسااير الباال يتضاامن قاادرًا ماان  وتبويبهااا،وال يقتصاار البحااث الوصاافي علااى جمااع البيانااات لعالجهااا.اتخاااذ الخطااوات الالزمااة 

 وناااهي،الحفاايظ  )عباادوهااذا يتطلااب تصاانيف البيانااات وتحليلهااا تحلااياًل دقيقااًا وصااواًل للااى تعميمااات بشااأن الظاااهرة موضااوع البحااث  البيانااات،
 (.83ص  ،2000

 –بهدف تحديد مجتمع البحث فقد قام الباحث بجمع المعلومات والبيانات من جامعة ديالى /كلية التربية االساسية : ثانيًا : مجتمع البحث 
 ( طالب وطالبة الذين يمثلون الطلبة المطبقين من المرحلة الرابعة :64التاريخ وبلغ مجتمع البحث ) قسم

طالاب وطالباة  (64اختياار مجتماع البحاث بأكملاه بواقاع )تم تحديد مجتمع البحث تام تحدياد عيناة البحاث، وقاد تام أن بعد : ثالثًا: عينة البحث
 قسم التاريخ . –في كلية التربية األساسية 

اساتمارة مالحظااة ، وهااذا يتطلاب الااى تقاويم اداء الطلباة المطبقاين وفااق معاايير جاودة التعلايم بمااا أن البحاث الحاالي يهادف  البحوث:رابعوًا: أداا 
معتماادًا بطاقااة مالحظااة أعااّد الباحااث  لااذا ،الحااالي  للبحااثلهااذا الغاارض، تكااون أداةً بطاقااة مالحظااة ولعاادم تااوافر  للدراسااة الحاليااة،تكااون أداًة 

 اإلجراءات اآلتية:
قسم التاريخ وفق   –تهدف االستمارة الى تقويم أداء الطلبة المطبقين في كلية التربية األساسية تحديد الهدف من استمارا الم حظة:  -1

 معايير جودة التعليم.
   ا س  النظرمة الستمارا الم حظة : -2
االطالع على بعم الدراسات والبحوق المحلية والعربية واالجنبية السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، ولمختلف مستويات التعلم والمواد   -أ

 لدراسة الحالية. لوضم قسم منها في الجزء الخاص بالدراسات السابقة )الفصل الثاني( ،  الدراسية
 .تقويم األداء وجودة التعليممراجعة عدد من االدبيات المحلية والعربية واالجنبية التي تناولت موضوع  -ا
الي الذي قامت به الهيئة القومية لضمان جودة تمت االستفادة من   وثيقة المستويات المعيارية لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم الع -ج

 . لمرحلة التعليم االساس التعليم واالعتماد في مصر 
التواصل مع عدد من المختصين في المجال التربوي والنفسي ومجال الجودة الشاملة لصياغة بعم الفقرات التي تتطلبها اداة الدراسة   -د

 الحالية . 
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لعدم توافر استمارة لتقويم أداء الطلبة المطبقين وفق معايير جودة التعليم وبناًء على ما قام به   الم حظة :تحديد مجاالت استمارا  -3
( فقرة فرعية موزعة على المعايير 35( معايير رئيسية و)5الباحث من لجراءات ألعداد استمارة المالحظة ، اعد الباحث قائمة مكونة من )

 الرئيسية الستمارة المالحظة .
اعتمد الباحث على خمسة بدائل لإلشارة امام كل سلوك يؤديها المطبقون اثناء التدريس او من خالل دفتر الخطة اليومية تحديد ال:دائ : -4

 (. 1-2-3-4-5ضعيف جدا( تقابلها الدرجات االتية وعلى التوالي ) -ضعيف –متوسط  –مرتفع  –وهي )مرتفع جدا 
 خامسًا : صدق ا داا 

يعد الصدق من الشروط األساسية الواجب توافرها في أداة البحث ، وتكون األداة صادقة لذا حققت الغرض الذي أعّدت من اجله . واألداة 
 ( .   27، ص 1974, )عيسوي الصادقة هي التي تستطيع قياس ما وضعت لقياسه 

دد من المحكمين لمعرفة صالحية كل فقرة من فقرات االستمارة أو التي أعّدها أداة لبحثه على ع استمارة المالحظةوقد عرض الباحث فقرات 
ألنها لم تحصل على  وحذفت فقرة واحدة فقط وبعد ان حصل الباحث على مالحظات الخبراء وآرائهم عدلت بعم الفقرات عدم صالحيتها، 

رة ثالثة بدائل هي )تصلح، ال تصلح، بحاجة الى  ووضع الباحث بعد كل فق ( ،1ملحق ) ( %80نسبة الموافقة التي حددها الخبراء والبالغة )
 تعديل(.

ينبغي ألداة البحث أن تتصف بالثبات . وال تتصف األداة بالثبات لاّل لذا أعطت النتائج نفسها عند لعادة تطبيقها على :  سادسًا: ثبات ا داا
 استمارةولغرض التحقق من ثبات أداة البحث الحالي ، اعتمد الباحث  (.128ص ، 1984األفراد أنفسهم وتحت الظروف نفسها )عبيدات ،

، وقد دّرا الباحث أحد زمالئه على كيفية تطبيق األداة ،  الطلبة المطبقين الواجب توافرها لدى معايير جودة التعليم المالحظة التي تضمنت 
في قضاء بعقوبة ، وكان كل  عينة من الطلبة المطبقينحظ اآلخر بشكل جيد ، زار الباحث ، والمالاستعمالها وبعد التأكد من مقدرته على 

وبعد جمع البيانات وتحليلها للمالحظين ، كل على حدة  ( تحت المستوى المناسب من الباحث والمالحظ اآلخر يضع عالماة ) 
  اء هذا النوع من الثبات )ثبات المالحظة( . ( للمطابقة التي تعد احد الوسائل التي يتم اعتمادها في اجر Cooperمعادلة كوبر )وباستعمال 

( فهذا يعبر عن انخفاض الثبات، اما اذا كانت اكثر 0.70وتدل نسبة االتفاق على مدى ثبات المالحظة فاذا كانت نسبة االتفاق اقل من )
وبهذا  (. 0.89بين الباحث والمالحظ الثاني )  نسبة االتفاقوقد بلغت ،  (36,ص 2004( دل ذلن عن ارتفاع الثبات )الخشاا، 0.85من )

 الفقرات.وعدد  معيار( يبين النسب المئوية لكل 2جدول )( فقرة ، 34أصبحت األداة جاهزة للتطبيق بصيغتها النهائية وعدد فقراتها )
  المعاييرونسبتها المئوية موزعة بحسب  استمارة المالحظةعدد ِفقرات  ( 2جدول )

 تط:ي  ا داا  سابعًا:
 بعد أن جرى تحديد مجتمع البحث وعينته والتأكاد مان صادق األداة وثباتهاا, أصابحت األداة جااهزة للتطبياق ، وقاام الباحاث بتطبياق أداة البحاث

 معتمدًا اإلجراءات االتية :
 .التطبيق لعينة البحث وتم الحصول على الجدول من قسم التاريخاالطالع على جدول  .1

 نسبتها المئوية  ارقام الِفقرات  الِفقرات عدد  المحاور ت

1 
 23.52 8-1 8 واالعداد للدرس  التخطيط 

2 
 23.52 16-9 8 تنفيذ الدرس 

3 
 20.60 23-17 7 الوسائل والتقنيات التعليمية 

4 
 14.71 28-24 5 الخصائص الشخصية والمهنية 

5 
 17.65 34-29 6 التقويم 

 % 100  34  المجموع 
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التااي الفقاارات ماان  فقاارةلكاال  هااملماادة حصااة دراسااية كاملااة والتأشااير فااي الحقاال الااذي يناسااب اداءالمطبااق او المطبقااة قيااام الباحااث بزيااارة  .2
 تضمنتها استمارة المالحظة.

 داخل الصف في استمارة المالحظة الُمعدة لهذا الغرض .المطبقون ( تحت المستوى الذي يؤديه  وضع عالمة )  .3
وقااات الحصاااة  )خاااارجاطلااع الباحاااث علاااى ساااجل الخطااط اليومياااة وتأشاااير الفقااارات التاااي يمكاان قياساااها مااان خاااالل مالحظاااة دفاااتر الخطاااة  .4

 (الدراسية
 ( زيارة 60الباحث )وبلغ عدد الزيارات التي حققها  واحدة،زيارة مطبق كان نصيب كل  .5

 : الوسائ  اإلحصائية  ثامناً 
 ( .1( وبدرجة حرية )0,05ر صالحية الفقرات من استجابات المحكمين عند مستوى داللة )( الختبا Chi – squareمربع كاي ) -1

 2التكرارات المتوقعة(  –)التكرارات المشاهدة                        
 = مج   2كا

              التكرارات المتوقعة                                     
 :بين الباحث ومالحظ ثان  ( الستخراج ثبات المالحظةCooperمعادلة كوبر ) -2

 

 إذ ان:
NP= عدد مرات االتفاق 

NNP= عدد مرات عدم االتفاق 

 .المطبقينأداء الطلبة بحسب  الفقراتمعادلة الوسط المرجح لترتيب  -3

 1×  5+ ت 2×  4+ ت 3×  3+ت 4×  2+ ت 5×  1ت                       

 الوسط المرجح =     

 مج ت                                                

 (.5( مضروبا في وزنه )موافق بدرجة كبيرة جدا  = تكرار البديل االول )  5 1ك

 (.4( مضروبا في وزنه )موافق بدرجة كبيرة = تكرار البديل الثاني )  4 2ك

 (.3( مضروبا في وزنه )موافق بدرجة متوسطة= تكرار البديل الثالث )  3 3ك

 (.2با  في وزنه )رو( مضموافق بدرجة قليلة= تكرار البديل الرابع )  2 4ك

 (.1( مضروبا في وزنه )ا  موافق بدرجة قليلة جدالخامس ) ل= تكرار البدي  1 5ك

                              مج ت = مجموع التكرارات .

 الوسط المرجح                          

   100×         =                  الوزن المئوي -4

 الدرجة القصوى                           
 

 
 
 

100
+

=
NNPNP

NP
P
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 الرابعالفصل 
  -عرض النتائج ومناقشتها :

اسٌتخرجت األوساط قسم التاريخ وفق معايير جودة التعليم(  –البحث )تقويم أداء الطلبة المطبقين في كلية التربية األساسية لتحقيق هدف 
 معيار،ن المئوي لكل ثم استخرج الوسط المرجح والوز  معيار،المرجحة واألوزان المئوية لتقديرات أفراد عينة البحث عن كل فقرة من كل 

الفقرات التي ُعدت جانب قوة لدى الطلبة المطبقين وتحديد وذلن لتحديد  ككل، للمعاييروأيضًا جرى استخراج الوسط المرجح والوزن المئوي 
( محكًا 3( درجة ووسط مرجح قيمته )60الفقرات التي ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة المطبقين، واعتمد الباحث متوسط المقياس البالغ )

وكل أداء كان   نقاط قوة ، فأكثر عّد  (3ووسط مرجح )فأكثر ( درجة 60فكل أداء زاد وزنه المئوي )للفصل بين نقاط القوة ونقاط الضعف 
( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي للمعايير 3نقاط ضعف ، وجدول ) فُعد( 3)اقل من درجة ووسط مرجح  (60وزنه المئوي اقل من )

يبين معدل الوسط المرجح والوزن المئوي لكل معيار  (3جدول )( يبين توزيع المحاور بحسب الوزن المئوي:1ة تنازليًا ومخطط )ككل مرتب
 حسب التسلسل الجديد لكل معياربمعايير مرتبة ترتيبا  تنازليا  و المن 

 :كاالتي المحاور فكانتكل فقرة من فقرات بمعرفة نتائج اما فيما يتعلق 
-3-2-1)تسلسل الفقرات ، وان  ، وقد تباينت الفقرات في أوساطها المرجحة وأوزانها المئويةات( فقر 8يتضمن ) :اواًل: التخطيط واالعداد للدرس

ت اأما الفقر  ،المعيار( من فقرات هذا %50تشكل نسبة )هي و  ،ُعدت جانب قوة لدى الطلبة المطبقين مع االختالف بالنسب بين الفقرات  (4
 (: 4( ، حسب جدول )%50، وهي تشكل نسبة )( 8-7-6-5)التي ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة المطبقين فهي 

 مرتبة تنازلياً  التخطيط واالعداد للدرس معيارقرات ي:ين الوسط المرجح والوزن المةوي لف (4جدول )

التسلسل 
 السابق

التسلسل 
 الجديد

الوسط  المعايير
 المرجح

الوزن 
 المئوي

3 1 
 70.4 3.52 الشخصية والمهنية الخصائص

1 2 
 67 3.35 التخطيط واالعداد للدرس 

4 3 
 االستراتيجيات والتقنيات التعليمية

3.19 63.8 
2 4 

 63 3.15 تنفيذ الدرس 
5 5 

 التقويم
2.93 58.6 

 64.4 22 3 العام المعدل

 للدرس واالعداد التخطيط: االول المعيار ت
الوسط 
 المرجح

 الوزن المةوي 

1.   4.2 84 

70.4 67 63 60 63.8
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ةالخصائص الشخصية والمهني التخطيط واالعداد للدرس تنفيذ الدرس التقويم ةالوسائل والتقنيات التعليمي

(1)مخطط 
بحسب الوزن المئويالمحاور يبين توزيع 
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 مرجحا وسطا نالت اذ( للدرس والتخطيط االعداد  عند التالميذ بين الفردية الفروق  يراعي) 5 تسلسل الفقرةما يأتي :( 4) يتضح من جدول
الطلبة المطبقين الى افتقارهم لمهارات التعامل  بعم اداء في  الضعف هذا  سبب يرجع وقد(. 57) مقداره مئويا ووزنا( 2.9) مقداره

ة االجتماعي والنفسي لتو يفها لمراعاة الفروق الفردية فضاًل عن استعمالهم ألسلوا االلقاء الذي يجعل المعلم هو محور العملية التعليمي
لمدارس بسبب قلة توافر البنايات التعلمية، فضال عن كثرة عدد التالمذة في الصف الدراسي وقلة الوقت المخصص للدرس في بعم ا

 مقداره مرجحا وسطا  نالت اذ(( النفسحركي – الوجداني – المعرفي) المجاالت حسب السلوكية االهداف  يصيغ) 6 تسلسل الفقرة.المدرسي
الطلبة المطبقين الى اعتقادهم ان مادة االجتماعيات ال  بعم اداء في الضعف هذا سبب يرجع وقد (. 57) مقداره مئويا ووزنا( 2.85)

تحتاج الى صياغة اهداف من ضمن المجاالت النفسحركية او الوجدانية واعتمادهم على الجانب المعرفي ، فضاًل عن افتقار محتوى مادة 
 التعلم على الطلبة تساعد تعليمية أنشطة يصمم) 7 تسلسل الفقرة.االجتماعيات الى الجانب النفسحركي والوجداني مقارنة مع الجانب المعرفي

الطلبة المطبقين الى  بعم اداء في الضعف هذا سبب يرجع وقد(. 56.6) مقداره مئويا ووزنا( 2.83) مقداره مرجحا وسطا نالت اذ( الذاتي
اتي الى تخصيص وقت أطول مقارنة مع مدة  ان متطلبات التعلم الذاتي ال تتناسب مع البيئة التعليمية للواقع العراقي حيث يحتاج التعلم الذ

( دقيقة ويحتاج الى معرفة كافية من قبل التالمذة بالبحث عن المعلومات في شبكة المعلومات فضاًل عن عدم  45الدرس التي ال تتعدى )
األسئلة والرد على   ( تلميذا في الصف الواحد ليفسح المجال امام المعلم الجراء المناقشات وطرا20-15تجاوز عدد التالمذة من )

  داخل  يواجهها ان  الممكن من التي  والمعوقات للمشكالت يخطط) 8 تسلسل الفقرة.استفسارات التالمذة عن المعلومات التي حصلوا عليها
الطلبة المطبقين  بعم اداء  في  الضعف هذا سبب يرجع وقد(. 55) مقداره مئويا ووزنا( 2.75) مقداره مرجحا وسطا نالت اذ( الصف غرفة 

الى افتقارهم للخبرة للتنبؤ بالمشاكل والمعوقات التي من الممكن ان تواجههم داخل غرفة الصف المدرسي فضاًل عن ضعف توجيه وارشاد  
 . الطلبة المطبقين اثناء مدة االعداد الى تعريفهم بالمشاكل والمعوقات التي من الممكن ان تواجههم في غرفة الصف  

-11-10-9) تسلسل الفقرات ، وان  ، وقد تباينت الفقرات في أوساطها المرجحة وأوزانها المئويةات( فقر 8يتضمن ) :الدرس ثانيًا: تنفيذ
  ، المحور( من فقرات هذا %62.5تشكل نسبة )هي و  ،ُعدت جانب قوة لدى الطلبة المطبقين مع االختالف بالنسب بين الفقرات  ( 12-13

 (:5( ، بحسب جدول )%37.5، وهي تشكل نسبة )( 16-15-14)التي ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة المطبقين فهي ت اأما الفقر 
 مرتبة تنازلياً  تنفيذ الدرس معياري:ين الوسط المرجح والوزن المةوي لفقرات  (5جدول )

 80 4 خالل الزمن المخصص له بفاعلية. الدرسيحقق اهداف   .2

 78 3.9 بطرا اسئلة تمهيدية متنوعة ألثارة دافعية الطلبة. للدرسيمهد   .3

4.   3.37 67.4 

5.   2.9 58 

6.  
 

2.85 57 

 56.6 2.83 يصمم أنشطة تعليمية تساعد الطلبة على التعلم الذاتي.  .7

التي من الممكن ان يواجهها داخل غرفة  للمشكالت والمعوقات يخطط  .8
 55 2.75 .الصف

 67 3.35 المعدل العام

 تنفيذ الدرس: الثاني المعيار ت
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المةوي 

9.  3.95 79 

10.  3.9 78 

11.  3.66 73.2 
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 ( ما يأتي : 5يتضح من جدول ) 
( ووزنا مئويا مقداره 2.85سلوك التالمذة نحو انجازات ناجحة وتعلم عالي الجودة( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره ) )يوجه 14الفقرة تسلسل 

(. وقد يرجع سبب هذا الضعف في اداء بعم الطلبة المطبقين الى ضعف امتالك الطلبة المطبقين لمفاهيم الجودة بسبب عدم 57)
ة التربية األساسية وعدم وجود مفردات دراسية تعرف الطلبة بمفهوم الجودة وآليات عملها مما استحداق مادة تختص بالجودة الشاملة في كلي

)يشجع المتعلمين على الحوار   15يؤدي الى عجز الطلبة عن تطبيق مفاهيم جودة التعليم بشكل عملي داخل غرفة الصف. الفقرة تسلسل 
(. وقد يرجع سبب هذا الضعف في اداء بعم الطلبة  50( ووزنا مئويا مقداره )2.5والنقاش وحرية التعبير( اذ نالت وسطا مرجحا مقداره )

المطبقين الى اعتقادهم ان ضبط الصف يحتاج الى الدور التسلطي من قبل المعلم مما يؤدي الى ممارستهم للدور التقليدي للمعلم بأعتباره 
ناقشات وحرية التعبير يمكن ان تؤدي الى عدم اكمال المنهج في الوقت  محور العملية التعليمية التعلمية فضاًل عن اعتقاد الطلبة ان الم

)تشجيع التالمذة على ممارسة مهارات التفكير لتكوين رؤية مستقبلية للوقائع واالحداق( اذ نالت وسطا مرجحا  16المحدد.الفقرة تسلسل 
بعم الطلبة المطبقين الى افتقار الطلبة المطبقين للمعرفة  (. وقد يرجع سبب هذا الضعف في اداء 44( ووزنا مئويا مقداره )2.2مقداره )

ة تسلسل  بمفاهيم التفكير وآليات تنمية مهارات التفكير واألساليب الفاعلة لتنمية مهارات التفكير داخل غرفة الصف وترتبط هذه الفقرة مع الفقر 
ؤدي الى عجز الطلبة المطبقين عن ترجمة المعرفة النظرية ( من حيث عدم وجود مادة مهارات التفكير في مرحلة اعداد الطلبة مما ي14)

 الى الجانب العملي. 
( فقرات، وقد تباينت الفقرات في أوساطها المرجحة وأوزانها المئوية ، وان الفقرات تسلسل 7يتضمن )ثالثًا: الوسائ  والتقنيات التعليمية: 

( من فقرات هذا  %42.86ف بالنسب بين الفقرات ، وهي تشكل نسبة )( ُعدت جانب قوة لدى الطلبة المطبقين مع االختال17-18-19)
( ، حسب %57.14( ، وهي تشكل نسبة )23-22-21-20المعيار، أما الفقرات التي ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة المطبقين فهي )

 مرتبة تنازليًا ( يبين الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات معيار االستراتيجيات والتقنيات التعليمية 6جدول )

12.  3.2 64 
13.   3 60 

14.  2.85 57 
15.  2.5 50 

16.  2.2 44 

 63 3.15 المعدل العام

الوسط  التعليمية والتقنيات االستراتيجيات:  الثالث المعيار ت
 المرجح

الوزن 
 80 4  .17 المةوي 

18.   3.75 75 

19.  3.7 74 

20.  2.95 59 

 57.6 2.88 يستعمل االستراتيجيات التدريسية الحديثة.  .21

 52 2.6 يستعمل طرائق تدريس تراعي الفروق الفردية بين الطلبة.  .22

 50 2.5 .المادة الدراسيةيستعمل امثلة وتشبيهات وادلة وبراهين تيسر استيعاا محتوى   .23
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 ( ما يأتي : 6) يتضح من جدول
 مئويا ووزنا( 2.95) مقداره مرجحا وسطا نالت اذ( المحلية البيئة خامات من التعليمية الوسائل صنع  على التالميذ يشجع) 20 تسلس  الفقرا
الطلبة المطبقين الى اعتقادهم برمكانية ان يلجأ بعم التالمذة الى ابتياع بعم  بعم اداء في الضعف هذا سبب يرجع وقد ،(59) مقداره

فضاًل عن  الوسائل المكلفين بصنعها مما يدفع التالمذة االخرين الى الشعور السلبي واالنزعاج بسبب عدم مقدرتهم على ابتياع تلن الوسائل ، 
 .تخصيص وقت التالمذة الى اكمال الواجب البيتي بسبب اتساع المناهج الدراسية وبشكل خاص بعد تحديثها بشكل مستمر

افتقار بعم المدارس الى الوسائل التعليمية الحديثة ومشكلة انقطاع التيار الى  الطلبة المطبقين بعم اداء في الضعف هذا سبب يرجع وقد
تمر تحول دون استعمال الكثير من التقنيات الحديثة في التعليم فضاًل عن ضعف منهاج التقنيات التربوية موازنة مع الكهربائي بشكل مس

 . دول العالم المتقدم في كلية التربية األساسية 
 مقداره مرجحا وسطا نالت اذ (( الخ ... النشط والتعلم المشكالت حل) مثل الحديثة التدريسية االستراتيجيات يستعمل) 21 تسلس  الفقرا

اعتماد الطلبة المطبقين على التدريس التقليدي من خالل استعمال  في الضعف هذا سبب يرجع وقد (. 57.6) مقداره مئويا ووزنا( 2.88)
فضاًل   أسلوا االلقاء مصحوبا باالستجواا والذي ُيمكن المعلم من استغالل وقت الدرس وضبط الصف دون لعطاء حرية التعبير للتالمذة

عن ان استراتيجيات التدريس الحديثة تحتاج الى وقت وجهد من قبل المعلم اكثر مما يحتاجه التدريس التقليدي والذي من الممكن ان ياثر 
ن على اكمال المنهج بالوقت المحدد ويعتقد الباحث ان كثرة العطل مع ازدواج الدوام المدرسي واتساع المنهج الدراسي يدفع الطلبة المطبقي

 . الى االبتعاد عن استعمال استراتيجيات التدريس الحديثة 
(.  52) مقداره مئويا ووزنا( 2.6) مقداره مرجحا وسطا نالت اذ( الطلبة بين الفردية الفروق  تراعي تدريس طرائق يستعمل) 22 تسلس  الفقرا

 . (21والفقرة تسلسل )( 5يرتبط سبب ضعف الطلبة المطبقين في هذه الفقرة مع الفقرة تسلسل )
تسلسل الفقرات ، وان  ، وقد تباينت الفقرات في أوساطها المرجحة وأوزانها المئويةات( فقر 5يتضمن ) :رابعًا: اخلصائص الشخصية واملهنية

هذا  ( من فقرات %80تشكل نسبة )هي و  ،ُعدت جانب قوة لدى الطلبة المطبقين مع االختالف بالنسب بين الفقرات  (24-25-26-27)
( ، حسب %20، وهي تشكل نسبة ) ( 28)ُعدت جانب ضعف لدى الطلبة المطبقين فهي فقرة واحدة وتسلسلها  التي تاأما الفقر  ،المحور
 (: 7جدول )

 معيار الخصائص الشخصية والمهنية مرتبة تنازلياً ي:ين الوسط المرجح والوزن المةوي لفقرات  (7جدول )

 ( ما يأتي : 7) يتضح من جدول
 يرجع وقد(. 50.4) مقداره مئويا ووزنا( 2.52) مقداره مرجحا وسطا نالت اذ( الصف غرفة داخل االرشادي دوره يستعمل) 24 تسلس  الفقرا
ضعف اعداد الطلبة المطبقين للتعامل مع الجانب النفسي للتالمذة فضاًل عن اعتقادهم  الى  الطلبة المطبقين بعم اداء في الضعف هذا سبب

الى ان دور المعلم يرتبط بالتعليم فقط وان التوجيه واإلرشاد هم من اختصاص المرشد التربوي ، وقد يرجع سبب هذا الضعف الى افتقار 
 الطلبة المطبقين الى المعرفة بادوار المعلم المختلفة .  

 63.8 3.19 المعدل العام

 والمهنية الشخصية الخصائص: الرابع المعيار ت
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المةوي 

 82 4.1 يتصف بشخصية متوازنة وثقة بالنفس داخل القاعة الدراسية.  .24

 80 4 يمتلك طبقات صوتية متنوعة ولغة سليمة.  .25

 72 3.6 يتميز باالتجاهات اإليجابية نحو تالمذته في تفاعله ومناقشاته معهم.  .26

 68.2 3.41 والديمقراطية وعدم التحيز.يتميز بالعدالة   .27
 50.4 2.52 .غرفة الصفيستعمل دوره االرشادي داخل   .28

 70.4 3.52 المعدل العام
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ُعدت   ( 30-29) تسلسل الفقرات ، وان  ، وقد تباينت الفقرات في أوساطها المرجحة وأوزانها المئويةات( فقر 6يتضمن )  : مسًا: التقويمخا
 التي  تاأما الفقر  ، المحور( من فقرات هذا %33.33تشكل نسبة ) هي و  ،جانب قوة لدى الطلبة المطبقين مع االختالف بالنسب بين الفقرات 

 (: 8( ، حسب جدول )%66.67، وهي تشكل نسبة )( 34-33-32-31)لدى الطلبة المطبقين فهي  ُعدت جانب ضعف
 مرتبة تنازلياً  التقوم  معياري:ين الوسط المرجح والوزن المةوي لفقرات  (8جدول )

 ( ما يأتي : 8) يتضح من جدول
 هذا سبب يرجع وقد(. 56) مقداره مئويا ووزنا( 2.8) مقداره مرجحا وسطا نالت اذ( فورية راجعة بتغذية التالمذة يزود) 31 تسلس  الفقرا

اعتمادهم على أسلوا االلقاء وآلية سرد المعلومات للتالمذة مع قلة األسئلة الموجهة لهم دون  الى  الطلبة المطبقين بعم اداء في الضعف
اعطائهم فرصة المناقشة والتحقق من المعلومات ، ويعتمد بعم الطلبة المطبقين على التغذية الراجعة المؤجلة التي من الممكن ان تتاخر  

 الى نهاية الدرس .  
 مئويا ووزنا( 2.6) مقداره مرجحا وسطا نالت اذ ( والوجدانية والمهارية المعرفية التعلم نواتج لتقويم متنوعة واتاد يستعمل) 32 تسلس  الفقرا
الطلبة المطبقين الى اعتمادهم على الجانب المعرفي واستعمال االختبار  بعم اداء في الضعف هذا سبب يرجع وقد(. 52) مقداره

 .( من حيث اعتماد المطبقين على الجانب المعرفي بشكل رئيسي6الفقرة مع الفقرة تسلسل )التحصيلي بشكل أساسي ، وترتبط هذه 
 مرجحا وسطا نالت اذ( الجودة معايير على وفق الدراسي المنهج مفردات لكل وشاملة متنوعة لالختبار أسئلة يصمم) 33 تسلس  الفقرا
عدم وجود مادة تختص بنشر الى  الطلبة المطبقين بعم اداء في الضعف هذا سبب يرجع وقد(. 51) مقداره مئويا ووزنا( 2.55) مقداره

 (.  14ثقافة الجودة الشاملة وتكسب الطلبة المطبقين آليات تطبيق معايير الجودة ، وترتبط هذه الفقرة مع الفقرة )
 االستنتاجات

وهذا يدل على كفاءة أعضاء هيئة التدريس في كلية  أ هرت نتائج الدراسة تفوق نقاط القوة على نقاط الضعف من خالل المعدل العام  -1
 التربية األساسية بتزويد الطلبة المطبقين بالمهارات األساسية الالزمة لعملية التعليم بشكل عام . 

لذي  عدد المدارس االبتدائية ال يتناسب مع عدد التالمذة مما أدى الى ازدواج الدوام المدرسي وتقليل وقت الدرس في بعم المدارس وا -2
 انعكس سلبًا على أداء الطلبة المطبقين وفق معايير جودة التعليم.

 كفاية المشرف التربوي بتزويد الطلبة المطبقين بمهارات اعداد وكتابة الخطة اليومية للدرس وآليات تنفيد الدرس.  -3
 كفاية الطلبة المطبقين باستغالل وقت الدرس بشكل فاعل.  -4
 .ودة الشاملة فضاًل عن افتقارهم آلليات تطبيق معاييرهاافتقار الطلبة المطبقين لمبادئ الج -5
 افتقار الطلبة المطبقين للمعرفة الكافية بمفهوم التفكير وآليات تنمية مهاراته. -6
 ضعف امتالك الطلبة المطبقين لمهارات التوجيه واالرشاد التربوي. -7

 التقوم : الخام  المعيار ت
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المةوي 

29.  3.7 74 

30.  3.5 70 

31.  2.8 56 

32.  2.6 52 

33.  2.55 51 

34.  2.45 49 
 58.6 2.93 المعدل العام
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االستفادة من نتائج التقويم في تحسين وتطوير المستوى العلمي استعمال الطلبة المطبقين لعملية التقويم لمعرفة تحصيل الطلبة دون  -8
 للطلبة. 
من   وغيرها التعلم النشط( – )التعلم المنعكسمثل الحديثة تدريس الاستراتيجيات  استعمالفي  الطلبة المطبقينأداء  ضعف -9

 . االستراتيجيات الحديثة التي من الممكن ان تقلل من الفروق الفردية بين الطلبة
 ياتالتوص

تطبيق معاييرها من خالل استحداق مادة دراسية ضمن المقررات الدراسية لكلية التربية  آلياتو  التعليم جودة ثقافة نشر -1
 .األساسية

 استحداق مادة دراسية تختص بمهارات التفكير وانواعه ضمن المقررات الدراسية لكلية التربية األساسية. -2
 ليتناسب عددها مع عدد التالمذة لينعكس ايجابًا على مستوى العملية التعليمية التعلمية.ضرورة استحداق مدارس لضافية  -3
عقد دورات وورش عمل لتعريف الطلبة المطبقين بأهمية دورهم االرشادي داخل الصف فضاًل عن تعريفهم بأهمية استعمال ادوات   -4

 التقويم المختلفة .
تجعل التالمذة محور العملية التعليمية والتي تساعد على بناء شخصية التالمذة المستقلة  االهتمام باستراتيجيات التعلم الحديثة والتي -5

 فضاًل عن اتاحة الفرصة للتالمذة للمناقشة وحرية التعبير.
 في هذه الدراسة بقصد االفادة منها في تقويم ادائهم ذاتيا. حددتتزويد الطلبة المطبقين بالمحاور التي  -6

 املقرتحات
 م أداء الطلبة المطبقين في ضوء مهارات التفكير االبتكاري.دراسة لتقوي -1
 دراسة لتقويم أداء الطلبة المطبقين من وجهة نظر المشرفين التربويين. -2
 دراسة مقارنة بين اداء الطلبة المطبقين في االقسام االنسانية والعلمية في كلية التربية االساسية .  -3
 لتربية االساسية نحو مهنة التدريس.معرفة اتجاهات الطلبة المطبقين في كلية ا -4

 املصادر
 .الكتب ، القاهرة عالم ،1ط ،التربومة المؤسات في الشاملة الجودا ، 2007حافظ، أحمد، -1
, رسالة ماجستير , كلية االدارة واالقتصاد ,   السمات القيادية وع قتها بأبعاد ازمة التعلي  العالي, 2003االسدي , افنان عبد علي ,  -2

 جامعة الكوفة . 
 , مطبعة وزارة التربية  , بغداد , العراق .  مبادئ عل  النف ,  1985االلوسي , جمال حسين ,   -3
، بحث  تقوم  أداء الطلبة المطبقين في ضوء الكفايات التدرمسية الجغرافية وبناء برنامج لتنميته،  2006جاسم ، اشواق نصيف،   -4

 .26منشور ، مجلة ديالى ، العدد 
 الحالي للتربية والتعلي  والرؤى الجديدا  ، تقرير، الوضع2004جمهورية العراق، وزارة التربية،  -5
، تقوم  اداء خرمجي مؤسسات اعداد المعلمين في ضوء ألفاياته  المهنية في مدينة الموص , 2004,  الخشاا , شذى شاكر احمد -6

 ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الموصل . رسالة 
بحث منشور، مدى ممارسة معلمي مادا االجتماييات لمعايير الجودا الشاملة في المرحلة االبتدائية ،  ،2019خماس ، نغم فالا،  -7

 (. 2العدد ) –مجلة الدراسات المستدامة 
هات طلبة قس  علوم الحياا في أللية التربية ابن الهيث  نحو مهنة اتجا،  2008الركابي ، رائد بايش ،  محمد ، حسين طالب ،  -8

 ، بحث منشور ، مجلة كلية التربية ، العدد الرابع.  التدرم 
تقوم  أداء مطبقي قس  اللغة العربية /كلية التربية ا ساسية من وجهة نظر المشرفين ،2014الزويني ، ابتسام صاحب موسى ،  -9

 . 17بحث منشور ، مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل ، العدد /،  التربومين في جامعة باب 
 ، الشركة التونسية للتوزيع ،تونس.التدرم  االصي ، 1987زين العابدين ، محمد الهاشمي، -10
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والقواعد ، تقوم  أداء مدرسي معاهد إعداد المعلمين والمعلمات في مادا أدب ا طفال 2001الس مي، جاس  محمد ع:د الكاظ    -11
 النحومة، أللية التربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، )اطروحة دألتوراه غير منشورا(  

، مجلة الجمعية السعودية  معوقات  تط:ي  الجودا في التعلي  العام،    2007العارفة، عبد اللطيف عبد هللا ، وقران ، أحمد عبد هللا ،  -12
 سعود ، اللقاء السنوي الرابع عشر . للعلوم التربوية والنفسية )جستن(،  جامعة الملن 

طرق البحث العلمي والتحلي  اإلحصائي في المجاالت التربومة ،  2000عبد الحفيظ ، لخالص محمد وناهي ، مصطفى حسين ، -13
 مركز الكتاا للنشر ، مصر، القاهرة . والنفسية والرماضية،

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان  . البحث التربوي مفهومه أدواته أساليبه،  1984عبيدات ، ذوقان ، وآخرون   -14
معايير جودا التعلي  ، بحث منشور ، مجلة  في ضوءتقوم  اداء اعضاء هيةة التدرم  ،  2016العياوي ، محمد عدنان محمد ،   -15

 ( 70العدد ) -ديالى 
اتجاهات طلبة كلية التربية األساسية ، 2017محمد ، وسام عماد عبد الغني الشمري ، نجاة حمدي عبد هللا ، العزاوي ، محمد عدنان  -16

 نحو مهنة التعليم ، بحث منشور ، مجلة نسق.
 ، دار المناهج للنشر، عمان . الجودا الشاملة والمنهج،  2008عطية ، محسن علي ،9

 ، مكتب حمدان الدباغ للطباعة ، بغداد .  مبادى القياس والتقوم  التربوي ,  1989العقيلي ، صباا حسن واخرون ,  -17
 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر . والتجرمل في التربية وعل  النف  , القياس1974عيسوي، عبد الرحمن محمد ,

(  47الالزمة لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية، بحث منشور ،مجلة الفتح ،العدد ) ،مهارات التدريس 2011فتاا ، سديل عادل، -18
 ، جامعة ديالى . 

,   14, مجلة رسالة الخليج العربي , العدد اتجاه الكفاءات والدور المستق:لي للمعل  في الوطن العربي  ,  1985الفرا, فاروق حمدي,  -19
 المملكة العربية السعودية . 
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