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  سامية عادل األنصارى ثـــــاسم الباح
 وضـع برنـامج     فـي يل النظم   استخدام منهج تحل   ثــــعنوان البح

 معهـد   فـي  العلميللتربية العملية لطالبات القسم     
   الكويتفيالتربية للمعلمات 

  عين شمس ةـــــــجامع
  التربية ةــــــــكلي
  المناهج وطرق التدريس م ــــــــقس

  )م١٩٨٥ (دكتوراه ةـــــــالدرج

   البحث مستخلص
  هدف الدراسة

 تتطلبها التيهوماً واسعاً شمل جميع األعمال اتخذت التربية العملية مف
فهم الطالبة المعلمة في  بل ،التدريب على التدريسفي  ليس فقط ،مهنة التعليم

 وقدرتها على تنمية عالقات دائمة ،لتالميذها ولظروف المدارس المتعاونة
 وتحديد مكانها من تلك العالقات ،ومباشرة مع جميع األطراف المعنية

  .والتفاعالت
 إال عملية إعداد وتدريب هيوتشير الباحثة إلى أن التربية العملية ما 

  .للطالبة لوظيفة معينة لها مهمات محددة
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وهذا يعنى أن أية دراسة تربوية نظرية تتعلق بالتدريس لن يكون لها قيمة 
 على التدريس العملي ما لم يصاحبها التدريب ،إعداد المعلمفي حقيقية 

  .هوالمهارات الخاصة ب
معاهد في  أساس العمل والمهنيفي  والثقااألكاديميوإذا كان اإلعداد 

 ينظمه المعهد لتدريب الطلبة على المبادئ الذي العملي المجال نالتربية فإ
  .واألساليب التدريسية ال يقل عنه أهمية

 يمكن أن يختبر فيه الذي المحك هي) التربية العملية(والخبرة العملية 
 يكونوا قادرين على المزاوجة بين كيإعداد الطلبة في  مدى نجاح المعهد

 تعتبر أساسية لتربية الطلبة والتي ،المعرفة النظرية والممارسة العملية
وإعدادهم للمهنة وتبقى قضية اإلبقاء على التوازن بين النظرية والممارسة 

  .الدراسة المهنية أمراً له أهميتهفي 
ية شعرت الباحثة من موقع عملها وانطالقاً من أهمية التربية العمل

 ومن مسئولياتها ،معهد التربية للمعلماتفي هيئة التدريس في كعضو 
في ها بحاجة للتعرف على مدى النجاح بكمشرفة على طالبات شعبة العلوم 

 للتربية العملية والوقوف على الجوانب السلبية يتطبيق البرنامج الحال
  .يقعملية التطبفي ب اإليجابية نوالجوا

كما أن برنامج التربية العملية يحتاج إلى إعادة نظر من حيث أهدافه 
 ووسائل تقويمه حتى يؤدى إلى تحقيق التعليم الجيد ونجاح نظام –محتواه و

  .اإلعداد
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  منهج الدراسة
 كمنهج system analysisاعتمد البحث على أسلوب تحليل النظم 

تطوير البرنامج  في مكاناته  بقصد االستفادة من إوالتربوي العلميللبحث 
 حيث أن الباحث يستطيع عندما يتبع هذا المنهج أن يحلل النظام الحالي

 ويبين ما يتضمن من متغيرات وعوامل وأنشطة متداخلة ومتشابكة ،التعليمي
النظم المجاورة وتأثير كل منها  (أيالعالقات وعالقة ذلك بالوسط المحيط 

ضوء معايير معينة منها الكفاءة في بدائل وأن يختار أفضل ال)  على اآلخر
ضوء في والفاعلية لبناء نظم بديلة لتحقيق األهداف وتقويم هذه البدائل 

 ولقد قامت الباحثة في هذه الدراسة ،عليتها ثم تعاد العملية مرة أخرىفا
ق الوحدة والوصول إلى نتائج يبتجريب وحدة تدريسية، وراعت قواعد تطب

  . حيث تم قياس فاعليتها وكفاءتهااييس التقويم ووضعت له مق،محددة
  استنتاجات الدراسة

  :الحالي فيما يتعلق بالنظام :أوالً
 :المقررات التخصصية والمهنية -١

 يتوقف أساساً على برامج الدراسة وعلى األعداد أن نوع الطبيعيمن 
أسلوب تدريسها والتدرب عليها وقد دل البحث على أن الغرض من 

المعهد هو تنمية وتكوين شخصية في  النظرية العملية برامج الدراسة
الطالبة تكويناً متكامالً وتكوين عادات واتجاهات بما يضمن لها نمواً نفسياً 

  . واجتماعياً سليماً،وجسمياً
 :من حيث التربية العملية -٢
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  :يليمجال التربية العملية وعناصرها المتعددة ما في أوضح البحث 
 تشمل والتي بين النظم الفرعية المختلفة الفعليعدم التخطيط والتنسيق  -١

 قسم التربية وعلم – واألقسام العلمية كقسم العلوم ،مكتب التربية العملية
النفس وبين المدارس االبتدائية وهذا يؤخر من تدفق وتكامل المعلومات 

 بالتالي . تلعب دوراً أساسياً عبر مراحل التنفيذ المختلفةالتيواالتصاالت 
 . على اتخاذ القرارات من االختيارات البديلة المتوافرةكذليؤثر 

عدم وجود األهداف والخطوط العريضة للكفايات المرجو تحقيقها بصورة  -٢
واضحة ودقيقة وموضوعية لجميع من يعنيهم األمر من مشرفين طالبات 

 طرق التدريس ناظرات المدارس المتعاونة ومدرساتها مما ومدرسي
 . وأساليبهاإلشرافمجاالت يؤدى إلى عدم وضوح 

 المقدمة للطالبة من خالل مقررات ،عدم تحديد وتكامل لألنشطة التعليمية -٣
التربية العملية األربعة فال يعطى للطالبات مادة علمية وخبرة عملية 
يراعى فيها التدرج من السهولة إلى الصعوبة النسبية كما هو مفروض 

 .تدرج تلك المقرراتفي 
إعداد وتهيئة طالبة العلوم في  ١٤١,٠ت  ية مقررعدم صالحية وكفا -٤

 المشاهدة والتدريس داخل بعمليتيللخروج إلى التربية العملية والقيام 
 .المدارس

 وخاصة عندما يتم على فترات ،التدريسفي  ةلصالمتعدم المتابعة  -٥
 بانتظام ، ال تتوافر تغذية راجعةوبالتالي) تربية عملية منفصلة(متباعدة 
 وتجنب الخطأ بدال من التعايش ،لطالبة االستفادة من نتائجهاا وال يتاح

 .معه فترة طويلة
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عدم كفاية الزمن المخصص للتربية العملية خالل التدريب المتصل  -٦
 بكامل المدرسية للجو ب عدم معايشة الطاليعنىوالتدريب المنفصل وهذا 

تربوية أبعاده فترة كافية إلكسابها الكفايات والخبرات التعليمية ال
وال تطلع على الظروف العملية والميدانية المختلفة ، الضرورية لمهنتها 

 .ة المختلفةسي تواجهها المدارس وكذلك النشاطات والفعاليات المدرالتي
في اإلمكانات المتاحة لطالبات التربية العملية في نقص إلى حد كبير  -٧

لتقنيات  وا، المكانية والبشريةاإلمكاناتمدارس التدريب من حيث 
 .التربوية األساسية

عدم وجود بطاقة مالحظة تتبعية تسجل فيها مسار نمو كل طالبة خالل  -٨
عملية في المقررات األربعة للتربية العملية بحيث يمكن اإلفادة منها 

 فورية إذا اقتضى األمر ةبرامج عالجيالتعزيز والتغذية الراجعة وتنظيم 
 .ذلك

  :قترح فيما يتعلق بالنظام الم:ثانياً
  :النظام الجديدفي  حصلت عليها الباحثة التيتتلخص النتائج 

 :من حيث الوحدة التجريبية -
 :قامت الباحثة ببناء وحدة للتهيؤ اشتملت على خمسة لقاءات تضمنت -١

  :اللقاء األول
  . ومراحلها واألهداف الخاصة بكل مرحلةوأهدافهاالتربية العملية أهميتها 

  :الثانياللقاء 
المرحلة االبتدائية في التعليم العام عامة وفي لية لمناهج العلوم دراسة تحلي

  .خاصة
  :اللقاء الثالث
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  .األهداف التعليمية تحديدها صياغتها تصنيفها ومستوياتها
  :اللقاء الرابع

  تدريس العلومفي الوسائل التعليمية وأهميتها -أ
  .التقويم ووظائفه-ب

  :اللقاء الخامس
 .ت التدريسإعداد الدرس وتحليل مهارا -١
تم تجريب هذه الوحدة وثبت كفاءتها وكانت بدرجات فوق المتوسط حيث  -٢

حين كانت أعلى في  ٨٨/٧٧كانت نسبة مستوى النظام المقترح هو 
 .٩٠/٥٢ الحاليالنظام في درجة حصلت عليه الطالبات 

 :ثبتت فاعلية النظام المقترح حيث تبين أنه -٣
 بين التحصيل واألداء ٠,٩٩٩> ل (توجد فروق إحصائية ذات داللة  •

 ).البعدية وبين نظائرها القبلية عند طالبات المجموعة التجريبية
بين متوسطات درجات ) ٠,٩٩٩> ل (توجد فروق إحصائية  ذات داللة  •

كل من المجموعتين في التحصيل واألداء البعدية وبين نظائرها القبلية 
 .التجريبية والضابطة علما بأنهما بدأتا متكافئتان

بين متوسطات الكسب ) ٠,٩٩ل     (وجد فروق إحصائية ذات داللة ت •
 .التحصيل الكلى بين المجموعتين التجريبية والضابطةفي الخام والمعدل 

كانت نسبة الكسب المعدل نسبة مقبولة وذلك عند استخدام معادلة بالك 
 .للدرجات البعدية لطالبات المجموعة التجريبية

  
  
 


