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٢٢/١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٦/١٠/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
الحالي إلى التعرف إلى المهـارات الالزمـة لمشـرفي التربیـة العملیـة فـي كلیـة یهدف البحث

التربیــة األساســیة مــن وجهــة نظــر تدریســيِّ المــواد التربویــة والنفســیة فــي الكلیــة نفســها  تألفــت عینــة 

) تدریسیة من الذین یدرسون ٢٢) تدریسیًا و(٢١) تدریسیًا وتدریسیة وبواقع(٤٣البحث الحالي من(

ـــــــة التربیـــــــة األساســـــــیة/ جامعـــــــة الموصـــــــل للعـــــــام الدراســـــــي المـــــــواد ـــــــي كلی ـــــــة والنفســـــــیة ف التربوی

فقـرة تـم التأكـد  )٢٣()  وقد تمثلت أداة البحث باستبانة أعـدها الباحـث تألفـت مـن ٢٠٠٧/٢٠٠٨(

مــن صــدقها وثباتهــا وعنــد تحلیــل البیانــات باســتخدام الوســط المــرجح كشــفت النتــائج علــى أن عینــة 

ابات جیــدة لفقــرات األداة جمیعهــا الســیما المهــارات التــي تــنص علــى مســاعدة البحـث أعطــت اســتج

ـــائج البحـــث قـــدم الباحـــث مجموعـــة مـــن  الطالـــب/المعلم فـــي إعـــداد الخطـــة الیومیـــة وفـــي ضـــوء نت

التوصیات كان منها التأكید علـى امـتالك مشـرف التربیـة العملیـة للمهـارات الالزمـة لألشـراف علـى 

یــة العملیــة،واقترح إجــراء دراســة للتعــرف إلــى مــدى تمكــن مشــرفي التربیــة الطلبــة/المعلمین فــي الترب

العملیة في كلیة التربیة األساسیة من تطبیق المهارات الالزمة لألشراف علـى الطلبـة/المعلمین فـي 

التربیة العملیة.

The Necessary Skills of Practical Education Supervisors at
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the Teachers of Psychological and Educational Subjects
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Abstract:
The present research aims at investigating the necessary skills

needed by the supervisors of practical education at the College of Basic
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Education according to the viewpoint of Psychological and educational

Subjects. The sample consisted of 43 teachers, 21 females and 22 males

among those Who teach psychological and educational subjects,

University of Mosul for the academic Year 2007 -2008. The tool of the

study is represented by a questionnaire prepared by the researcher and

consisted of 23 items . The validity and reliabity were confirmed . The

data were analyzed using the estimated mean . The results show that the

Sample gave good responses for all the instruments items specially the

skills which emphasizes the student / teacher cooperation in the

preparation of daily plan. On the bases of the research results, the

researcher provided a number of recommendations, Of these

recommendations is the emphasis that the supervisor of practical

education should possess the necessary skills to supervise student teacher

and the recomended conducting of a study to know the extent of those to

which those supervisors are able to apply the necessary skills to supervise

student teachers in practical education .

مشكلة البحث :
شــهدت الســنوات األخیــرة زیــادة مطــردة فــي أعــداد طلبــة كلیــات التربیــة األساســیة أدت إلــى 

إتباع شروط متساهلة في اختیار المشرفین لإلشراف على طلبة التربیة العملیة (التطبیق العملـي)، 

الـنفس وذلك من خالل االسـتعانة بتدریسـیین وتدریسـیات مـن غیـر المتخصصـین فـي التربیـة وعلـم

وطرائـــق التـــدریس ممـــن ال یمتلكـــون معلومـــات كافیـــة فـــي المجـــال التربـــوي تـــؤهلهم لإلشـــراف علـــى 

الطلبة/المعلمین في برنامج التربیة العملیة.

ولمـا كانـت التربیـة العملیـة (التطبیـق العملـي) مكونـًا أساسـیًا مـن مكونـات اإلعـداد التربـوي 

ت األساسیة في نجاح برنامج إعـداد المعلمـین لـذا فقـد والمهني للمعلم واإلشراف علیها احد المكونا

أكــد العدیــد مــن التربــویین علــى أهمیــة امــتالك المشــرف علــى الطلبــة/المعلمین فــي التربیــة العملیــة 

تســاعدهم علــى للمهــارات التــي تؤهلــه لإلشــراف علــیهم ممــا یكفــل لهــم التغذیــة الراجعــة الســلیمة التــي 

إذ تشـیر االتجاهـات المناسـبة،سـاعدهم علـى اختیـار طرائـق التـدریس تعدیل أدائهم التعلیمي وتطـویره وت
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التربویة الحدیثة إلى ضرورة إحداث تغیرات في النظـام التربـوي مـن خـالل دور المشـرفین القـائمین 

  )١٧٢/ص٢٠٠٦على التربیة العملیة. (المصطفى وأبو صالح :

ورغبـــة لتربیـــة العملیـــةمشـــرف افـــي ضـــوء هـــذه المؤشـــرات وٕایمانـــًا بالـــدور الـــذي یقـــوم بـــه و 

فقـد انبثقـت مشــكلة البحـث فــي للطلبـة / المعلمــینالباحـث فـي االرتقــاء بالمسـتوى المهنـي واألدائــي 

ذلـك  لمشرف التربیـة العملیـة فـي كلیـة التربیـة األساسـیةالسعي لصیاغة عدد من المهارات الالزمة 

ینبغــي أن ال تتــرك ة العملیــةالمشــرف علــى التربیــأن المهــارات والمتطلبــات المطلــوب توافرهــا فــي 

للمصــادفة أو مــن خــالل الخبــرة غیــر الموجهــة ألنهــا مهــارات مكتســبة ممــا یتطلــب اســتخدام آلیــات 

.المشرفینالبحث العلمي في تحدید المهارات والقدرات التي یحتاج إلیها هذا النوع الخاص من 

أھمیة البحث :
مــن أهــم العوامــل المســؤولة عــن نجــاح و  أهــم مــدخالت العملیــة التعلیمیــةأحــد یعــد المعلــم 

المدرســة فــي أداء وظیفتهــا وتحقیــق رســالتها ، واإلســالم یبــین أهمیــة المعلــم ومــا لهــذه المهنــة مــن 

مكانــة ســامیة فقــد أرســل اهللا ســبحانه وتعــالى النبیــین معلمــین للبشــریة علــى مــر العصــور والقــرآن 

الكریم یبین أهمیة المعلم في قوله تعالى:

ـــَو الَّـــ( ـــاَب ُه ـــْم اْلِكَت ـــَزكِّیِهْم َوُیَعلُِّمُه ـــِه َوُی ـــْیِهْم آَیاِت ـــو َعَل ـــْنُهْم َیْتُل ـــیَن َرُســـوًال ِم یِّ ـــي األمِّ ـــَث ِف ِذي َبَع

   )٢اآلیة(الجمعة:)َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبینٍ 

باعتبارات مهمة توضح وقد وصف التربویون المعلم بصفات كثیرة ودللوا على دوره المهم 

فـي  عنصر مهـم فهو ، مكانته في العملیة التربویة بصفته كان وما زال مسؤوًال عن بناء اإلنسان 

التالمـذةبأقوالـه وأفعالـه ومظهـره وسـائر تصـرفاته التـي ینقلهـا تـهالعملیة التعلیمیـة یـؤثر علـى تالمذ

  )٣٠ /ص١٩٩٩ :(أحمد.شعوریة العنه بطریقة شعوریة أو 

صف المعلم بأنه وسیلة التطویر ومفتاح التجدید، ومهما طورت من مقررات دراسـیة وقد و 

، وأدخلت من جهود اإلصـالح والتطـویر سـرعان مـا تكـون أقـل فاعلیـة دون إصـالح وضـع المعلـم

لقـد تغیــرت وظیفـة المعلــم ولـم تعــد مجـرد إیصــال المعلومـات إلــى المـتعلم كمــا یظـن بعــض النــاس و 

دائــرة التربیــة بمفهومهــا الواســع، فهــو أوًال وقبــل كــل شــيء مــرٍب. والتعلــیم ولكــن تعــدت وظیفتــه إلــى

بمعناه المحدود جزء من التربیة التي تؤكد التفاعل الحـي بـین الفـرد وعـالم الطبیعـة وعـالم المجتمـع 

ویواجـــه المعلـــم الیـــوم مشـــكالت متعـــددة ومتباینـــة فـــي عـــالم تتبـــدل فیـــه معالمـــه المادیـــة وظـــواهره ، 

ومكوناته الثقافیة تحت تأثیر مستحدثات تكنولوجیـة ضـخمة تفـوق دینامیكیتهـا مـا كـان االجتماعیة

.یحلــــــــم بــــــــه المفكــــــــرون ممــــــــا أحــــــــدث اضــــــــطرابًا خطیــــــــرًا فــــــــي نظــــــــم القــــــــیم وأســــــــالیب التفكیــــــــر

  )١٤ /ص٢٠٠٢:(الجعفري
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إن مخرجــات النظــام التربــوي تعتمــد اعتمــادًا كبیــرًا علــى مهــارة المعلــم ومــدى فعالیتــه ســواء 

تلــك المخرجــات فــي عــدد التالمیــذ أم فــي مســتواهم النــوعي أم فــي التــأثیرات االجتماعیــة تجســدت

فالمعلم هو مدیر لمشـروع الـتعلم فهـو للمجتمع ،والثقافیة ومستقبل الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة 

یحــدد األهــداف ویختــار المحتــوى، ویخطــط المواقــف، ویرســم االســتراتیجیات ویتعــرف إلــى قــدرات 

قادرًا على توفیر البیئة المناسبة التي تمكنهم لمین وخصائص نموهم ومراحل نضجهم لیكونالمتع

  )٩٠/ص١٩٩٩ :(الحیلة .األهدافالتعلم واكتساب المهارات وٕانجاز من

إن مختلف النظم التعلیمیة تولي اهتمامًا فائقـًا وملحوظـًا لقضـیة إعـداد المعلمـین وتـدریبهم 

ان الصـدارة مـن بـین العوامـل التـي یتوقـف علیهـا نجـاح التربیـة فـي من منطلق أن المعلم یحتـل مكـ

  )١٣٤/ص٢٠٠١:(عطیوي.بلوغ غایتها

ویتفق غالبیة المربین على ضرورة أن یكون إعداد المعلم مرتبطًا بما ینبغي له عملـه بعـد 

.تخرجــه، ومــا تتطلبــه مهنتــه مــن كفایــات ومهــارات ومســؤولیات ومعلومــات وأنمــاط ســلوك متباینــة

  )١٩٣/ص١٩٨٩:لبزاز(ا

إذ یشیر "فینیكس" إلى أن كل من ینتمي إلى مهنة معینة البد وأن تتوافر لدیه مهـارات ال 

إذ البــد أن تــرتبط عملیــة  )١١/ص١٩٨٣:(الشــرقاوي.تتــوافر لــدى شــخص ال ینتمــي لتلــك المهنــة

إعداد المعلم باألعمال واألدوار التي سینفذها في المستقبل.

لمــؤتمرات والنــدوات والحلقــات الدراســیة التــي ناقشــت قضــیة إعــداد وقــد عقــدت العدیــد مــن ا

المعلـــم وٕاصـــالح وضـــعه وتحســـین أدائـــه وحـــل مشـــكالته علـــى الصـــعیدین العـــالمي والعربـــي فعلـــى 

الصعید العالمي عقدت عدة مؤتمرات وحلقات وندوات منها: المؤتمر التربوي الـدولي الـذي نظمتـه 

)، إذ تــم التأكیــد علــى أن ١٩٧٥) أیلــول عــام (١٤( –) أب ٢٧الیونســكو فــي جنیــف للمــدة مــن (

ـــم یعـــد أحـــد العوامـــل األساســـیة فـــي تنمیـــة التربیـــة وشـــرطًا ألي تجدیـــد فیهـــا :(حمـــود.إعـــداد المعل

  )٣/ص١٩٨٨

كمـــا دعـــا المـــؤتمر العـــام للیونســـكو فـــي دورتـــه الحادیـــة والعشـــرین المنعقـــد فـــي بلغـــراد بـــین 

إلــى دعــم وتأهیــل المعلمــین قبــل الخدمــة وأوصــى  )١٩٨٠شــهري أیلــول وتشــربن األول فــي عــام (

بإیجاد سیاسة شاملة إلعداد المعلمین وتدریبهم وتشجیع برامج اإلعداد المبتكرة التي تنمي كفایاتهم 

  )١٠/ص١٩٨٦:(الیونسكو.المهنیة

أمــا علــى الصـــعید العربــي فقــد أولـــت الكثیــر مـــن الــدول العربیــة اهتمامـــًا كبیــرًا بموضـــوع 

) حـول ١٩٩٣عقد المؤتمر الفكري الخـامس التحـاد التربـویین العـرب فـي بغـداد عـام (تم إذ  المعلم

مستقبل التربیة في الوطن العربي في بدایات القرن الحادي والعشـرین وقـد تركـز اهتمـام المـؤتمرین 

في المحور الثاني فیه على تقدیم بحوث ودراسـات اسـتهدفت التأهیـل التربـوي للمعلـم، وواقـع إعـداد 

ین فــي بعــض األقطــار العربیــة فضــًال عــن بعــض التجــارب العالمیــة المعاصــرة فــي تطــویر المعلمــ
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.أســـــــــــالیب إعـــــــــــداد المعلمـــــــــــین وبـــــــــــرامج تأهیـــــــــــل المعلمـــــــــــین وتـــــــــــدریبهم فـــــــــــي أثنـــــــــــاء الخدمـــــــــــة

  ).٤٦-٢٦/ص١٩٩٣:(وزارة التربیة

معلمــین فــي البلــدان العربیــة وأهــم مــا ) عقــد فــي بیــروت مــؤتمر إعــداد ال٢٠٠١وفــي عــام (

جاء في المؤتمر هـو تحسـین مسـتوى التعلـیم فـي البلـدان العربیـة مـن خـالل تحسـین أداء المعلمـین 

الـذي هــو رهــن مســتوى إعــدادهم، وكــان ضــمن أهدافــه دراســة مقاربــات اإلعــداد فــي البلــدان العربیــة 

ـــیم فـــي القـــر  ن الواحـــد والعشـــرین علـــى ضـــوء فـــي ضـــوء المهـــارات الضـــروریة لممارســـة مهنـــة التعل

  )٢٢/ص٢٠٠١:(الهیئة اللبنانیة للعلوم التربویة.االتجاهات والتوصیات والمقترحات العالمیة

مـن هنـا فــان إعـداد المعلـم المؤهــل علمیـا وعملیـا باتــت حاجـة ملحـة فــي عصـرنا الحاضــر

ائمین علــى بــرامج لمــا لنوعیــة المعلــم مــن اثــر بــالغ فــي حیــاة األمــة ومســتقبل أجیالهــا ممــا دفــع القــ

إعداد المعلمین في تبني االتجاهات الحدیثة في إعداد المعلمین منطلقین من الـدور الجدیـد للمعلـم 

كفـاءة عامـة الكتسـابه والذي یتطلب برامج إعداد تتسـم بالمعاصـرة وبمقـدرتها علـى مسـاعدة المعلـم

ألهداف التعلـیم بشـكل تهابمالءموأخرى نوعیة خاصة تتناسب مع متطلبات التقدم العلمي وتتمیز

  )٣١/ ص ١٩٩علیمات : ا ( عام .

ویوجد اتفاق عـام بـین التربـویین علـى ان البرنـامج النـاجح العـداد المعلمـین  یشـمل اربعـة 

اذ یشـــمل اإلعـــداد )االكـــادیمي ، الثقـــافي ، الشخصـــي ، المهنـــي(جوانـــب رئیســـة تتمثـــل باإلعـــداد 

اد المســـاندة لهـــا والتـــي ینبغـــي للمعلـــم ان یدرســـها فـــي االكـــادیمي المـــواد العلمیـــة التخصصـــیة والمـــو 

دراسته النظریـة ، فیمـا یشـمل اإلعـداد الثقـافي اعـداد المعلـم المـزود بثقافـة عامـة وثقافـة تخصصـیة 

بالمادة الدراسیة التي تخصص فیهـا الطالـب / المعلـم ، فـي حـین یتمثـل اإلعـداد الشخصـي للمعلـم 

لسلوك الشخصي المتمیز واالتجاهات والقیم المرغوب فیها بتهیئته  الكتساب السمات الشخصیة وا

، بینمــــا یعمــــل اإلعــــداد المهنــــي علــــى اكتســــاب المعلــــم المعرفــــة الصــــحیحة والمهــــارة العالیــــة التــــي 

ــیم لیحقــق اهــدافها المنشــودة مــن خــالل تنظــیم المواقــف والخبــرات  یحتاجهــا فــي اصــول مهنــة التعل

داد الجانب العملي في برنامج إعداد المعلم وهو ما یطلق التعلیمیة ومواجهتها اذ یتضمن هذا اإلع

الــذي یضــع الطالــب / المعلــم فــي مواجهــة الواقــع )التربیــة العملیــة(علیــه التــدریب العملــي المیــداني 

  ) ٣٢/ ص ٢. . ٢الحیلة : (التعلیمي بشكل مباشر . 

وضــرورة )لعملیــةالتربیــة ا(وهــو مــا زاد مــن اهتمــام المــربین و المنظــرین التربــویین باهمیــة 

تدریب المعلم علـى الخدمـة كونـه یسـهم فـي تحقیـق تعلـم فعـال مسـهال و میسـرا السـبل واإلمكانیـات 

لتحقیــــق فاعلیــــة اكبــــر أثنــــاء عملیــــة  التعلــــیم ، إذ َیــــرفض االتجــــاه العــــالمي فــــي  إعــــداد المعلمــــین 

ـــذي یكتســـب المعرفـــة والمعلومـــات یكـــون(الفرضـــیة القائمـــة علـــى أســـاس  ـــم ال ـــى  إن المعل ـــادرا عل ق

تطبیقهــا فــي المواقــف التعلیمیــة مــن دون اكتســاب مهــارات وأســالیب تعلیمهــا) ممــا زاد مــن ضــرورة 
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االهتمـام بالتربیــة العملیـة للطلبــة / المعلمـین فــي المـدارس كونهــا تسـهم فــي تنمیـة كفایــاتهم المهنیــة 

   )٤٢٤/ ص ٢٠٠١الحیلة : (والمهارات التعلیمیة لدیهم .

لتربیـة العملیــة احـد المنعطفـات الرئیســة فـي الحیـاة المهنیــة للطالـب / المعلــم ، إذ وأصـبحت ا

هي المرحلة التي یتم فیها التحقـق مـن مـدى صـالحیة إعـداده النظـري والعملـي فـي المقـررات التـي 

ـــم أن فضـــال عـــنأنهاهـــا فـــي قســـمه التخصصـــي  الخبـــرات والكفایـــات التـــي یمكـــن للطالـــب / المعل

الصـف والتـدریب علـى مرحلـة مثـل مهـارات التخطـیط والتحضـیر للـدرس وٕادارةیكتسبها في هـذه ال

)١٩/ ص ٢٠٠٢مسمار : (عملیات التقویم واستخدام األنشطة التعلیمیة .

ونظـــرا ألهمیـــة التربیـــة العملیـــة وموقعهـــا المتمیـــز فـــي بـــرامج إعـــداد المعلمـــین فقـــد تناولهـــا 

إلـــى أن التربیـــة العملیـــة تزیـــل أو  )١٩٩٣عبـــد الـــرزاق ، (البـــاحثون بالبحـــث والدراســـة ، إذ یشـــیر

، النهــار وزمــالؤه(، فیمــا یؤكــدلمعلمــین ورهبــتهم مــن مهنــة التعلــیمتخفــف كثیــرا مــن مخــاوف الطلبــة ا

إن التربیة العملیة تساعد في تكوین االتجاهات األساسیة نحو مهنة  )١٩٩٥صقر ، (و  )١٩٩٥

  )٩٧/ص ١٩٩٩ :الموسوي (التعلیم . 

برنــامج التربیــة العملیــة فــي تأهیــل المعلــم وٕاعــداده المهنــي ال ینفصــل حــدیثنا عــن دور إن

عــن دور القــائمین علــى اإلشــراف علــى هــذه المرحلــة لمــا تتطلبــه هــذه المرحلــة مــن إشــراف یــتم مــن 

خــالل أفــراد یمتلكــون مهــارات تــأهلهم لإلشــراف علــى الطلبــة المعلمــین أثنــاء فتــرة اإلعــداد إذ یحتــل 

علــى التربیــة العملیــة موقعــا مهمــا فــي عملیــة إعــداد المعلمــین كونــه یعــد مــن المكونــات اإلشــراف

الرئیسة لنجاح التربیة العملیة لما له من تأثیر في عملیة إعداد المعلمین وتطورها فهو یسـعى إلـى 

تحســین مخرجــات اإلعــداد بأبعــاده المختلفــة إذ یتفــق التربویــون علــى أن الهــدف األساســَي لمشــرف 

بیـــة العملیـــة یتمثـــل فـــي تحســـین الممارســـات والمهـــارات التدریســـیة للطلبـــة / المعلمـــین لتحقیـــق التر 

  )٢٥/ص١٩٨٤(ملحم : األهداف التربویة للتربیة العملیة بشكل فعال.

واإلشــــراف علــــى التربیــــة العملیــــة یشــــكل عملیــــة تربویــــة متكاملــــة تهــــتم بالمنــــاهج وطرائــــق 

ــتعلم والتعلــیم والت قــویم كمــا یســعى مشــرف التربیــة العملیــة بشــكل مســتمر إلــى التــدریس وأســالیب ال

التوفیق بین الدراسات التربویة وأسسها النفسیة واالجتماعیة وبین أحوال النظام التعلیمي ومتطلباته 

وسـبل تحسـینه مــن خـالل توجیـه الطلبــة / المعلمـین لتطـویر مهــاراتهم وممارسـاتهم التدریسـیة ســعیا 

  ) ٣/ص١٩٩٥یمي.(سلیمان : إلى رفع كفاءة النظام التعل

التربیــة العملیــة بشــكل عــام ولمشــرفیها ممــا تقــدم ذكــرُه یتبــین لنــا المكانــة المتمیــزة لبرنــامج 

قبل الخدمة. ألنه مـن أهـم األسـس التـي تبنـى علیهـا مهنـة علمینفي برامج إعداد المبشكل خاص

ـــیم ــــقى بإعـــداد المالتعل ـــًا لمهنـــة المســـتقبلالناشـــئین وتأثیرهـــا فـــي تـــأهعلمـــینولصـــلته الوث ،یلهم فنی

وٕانمـا -األكادیمیـة–بالدراسات النظریـة / المعلمین الطلبة ال ینتهي بتزوید التعلیمفاإلعداد لمهنة 

البـــد مـــن االرتقـــاء بالمســـتوى المهنـــي لـــدیهم، بحیـــث یرفـــع مـــن مســـتوى أدائهـــم مســـتقبًال فـــي أثنـــاء 
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ب أهمیته من كونه یتناول جانبًا مهمًا منمن هنا فإن البحث الحالي یكتسالتعلیم ،ممارسة عملیة 

التعلــیم أال وهــو التعــرف إلــى المهــارات الالزمــة لمشــرف قبــل الخدمــة لمهنــة المعلمینإعــداد جوانــب

علــى فلســفة وأســالیب ونظریــات تتطلــب فــي مقدمــة مــا تتطلبــه ترتكــز بــدورهاالتــيالتربیــة العملیــة و 

فیمـا أهمیة البحث الحالي وتتجلى .ربین تدریبًا عالیاً أكفاء ومعدین إعدادًا جیدًا ومدإعداد معلمین

:یأتي

و الــذي یتوقــف علیــه نجــاح التربیــة فــي التعلیمیــةالعملیــةاحــد عناصــر المعلــم فــي كونــهأهمیــة-

.وتحقیق أهدافها التربویةبلوغ غایاتها

قبــل المعلـم ي إعــدادالتربویـة المهمــة فـالمقــرراتمــن بـین یعـد، إذ العملیــةأهمیـة برنــامج التربیـة -

-األكادیمیة–ال ینتهي بتزویدهم بالدراسات النظریة إعداد المعلمین قبل الخدمةالخدمة، إذ إن

ممارستهم فقط، وٕانما البد من االرتقاء بالمستوى المهني بما یكفل لهم النجاح مستقبًال في أثناء 

.مهنة التعلیم

مهـارات التعلـیماكتسـابعلـى المعلـم/الطالـبةمسـاعدودوره فـي  مشرف التربیة العملیـةأهمیة -

المجاالت التربویةفيالنظريإعدادهمكوناتمناإلفادةباستطاعتهكفاءً معلمالیكوناألساسیة

العملیة.التربیةأثناءوتطبیقهاواألكادیمیة

ھدف البحث :
ـــة فـــي كتحدیـــد المهـــارات الالزمـــة إلـــى یهـــدف البحـــث لیـــة التربیـــة لمشـــرفي التربیـــة العملی

:السـؤال األتـي. وذلـك باإلجابـة علـى األساسیة مـن وجهـة نظـر تدریسـیي المـواد التربویـة والنفسـیة 

الالزمة لمشرفي التربیة العملیة في كلیة التربیـة األساسـیة والـذین یشـرفون علـى ما هي المهارات((

  ) )؟تدریسيِّ المواد التربویة والنفسیةمن وجهة نظرالطلبة / المعلمین 

حدود البحث :
التدریســـیین والتدریســـیات فـــي االختصاصـــات التربویـــة والنفســـیة والـــذین یقتصـــر البحـــث علـــى

للعــــام الدراســــي وصــــلجامعــــة المكلیــــة التربیــــة األساســــیة  فــــيیدرســــون المــــواد التربویــــة والنفســــیة 

  . م)٢٠٠٧/٢٠٠٨(

تحدید المصطلحات :

المهارة: 

(سـعادة .نها القدرة على إنجاز عمل ما بسـرعة وٕاتقـان): بأ١٩٨٦عرفها (سعادة وآخرون،

  )١٢/ص١٩٨٦:وآخرون
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ــــــــد، ــــــــد الحمی ــــــــة وســــــــرعة١٩٨٨عرفهــــــــا (عب ــــــــة أداء عمــــــــل معــــــــین بدق ــــــــد .): إمكانی (عب

  )٢٩٩/ص١٩٨٨:الحمید

): ضــــرب مـــن األداء تعلــــم الفـــرد أن یقــــوم بـــه بســــهولة ودقـــة مــــع ١٩٩٢عرفهـــا (األمـــین،

  )٥٩/ص١٩٩٢:(األمین.األداء عقلیًا أو اجتماعیاً اقتصاد في الوقت والجهد سواء أكان هذا

أداء مشــرف التربیــة العملیــة مــن خــالل:للمهــارة فــي هــذا البحــث هــيالتعریــف اإلجرائــي

الطرائــق واألســالیب التربویــة فــي توجیــه و مســاعدة الطالــب / المعلــم فــي التربیــة اســتخدام أفضــل 

  .دقةتأدیة عمله بكفایة و العملیة (التطبیق العملي) على 

عضــو هیئــة التــدریس فــي كلیــة التربیــة األساســیة والــذي یشــرف :مشــرف التربیــة العملیــة -

على طلبة الصف الرابع أثناء التربیـة العملیـة (التطبیـق العملـي) فـي المـدارس التـي یطبـق فیهـا 

الطلبة.  

دراسات سابقة :
)١٩٩٢دراسة السویدي (- ١

بیـة العملیـة مـن خـالل المهـام التـي یجـب هدف البحث إلـى التعـرف إلـى أدوار مشـرف التر 

أن یمارســها أثنــاء قیامــه بعملیــة اإلشــراف ، وذلــك مــن وجهــة نظــر المشــرفین والطلبــة/ المعلمــین ، 

أعدت الباحثة استبانة لتمثل أداة البحث ، تم التأكد من صدقها وثباتهـا وقـد أوضـحت النتـائج إلـى 

لكفـاءة المهنیـة للطلبـة/ المعلمـین مازالـت دون أن جهود المشرفین والمشرفات في العمل على رفع ا

  ) ١٥/ص١٩٩٢المستوى المطلوب. (السویدي : 

  )١٩٩٨دراسة الحدیثي (- ٢

هــدف البحــث إلــى التعــرف إلــى ماهیــة وطبیعــة واقــع الممارســات اإلشــرافیة علــى الطلبــة / 

) مشرفا من ٣٤المعلمین أثناء تدریسهم في المدارس المتوسطة والثانویة، تألفت عینة البحث من (

أعضــاء هیئــة التــدریس بقســم المنــاهج وطرائــق التــدریس بجامعــة الملــك ســعود،أعد الباحــث اســتبانة 

مكونة من أسئلة مفتوحة اإلجابة بهدف التعرف إلـى واقـع اإلشـراف وأسـالیب التقـویم ونـواحي القـوة 

ن أهـداف برنـامج والضعف في برنامج التربیـة المیدانیـة ، ومـن النتـائج التـي توصـل إلیهـا البحـث أ

التربیة المیدانیة كانت واضحة لدى معظم المشرفین.

  )١٠٣/ص١٩٩٨(الحدیثي : 
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  )٢٠٠٠دراسة المطاوعة (- ٣

هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن واقــع اإلشــراف فــي التربیــة المیدانیــة بكلیــة التربیــة بجامعــة 

یـة، أعـد الباحـث ) مشرفا  من مشرفي ومشرفات التربیة المیدان٥٠قطر ، تألفت عینة البحث من (

استبانة ركزت فقراتها على واقع الممارسات اإلشرافیة والتقویمیة التي یقوم بها المشرف في التربیـة 

المیدانیة، وكشفت النتائج عن الممارسات والنواحي االیجابیة في برنامج التربیة المیدانیة في حـین 

والتطــویر. (المطاوعــة : رصــدت مــن جهــة أخــرى بعــض الظــواهر الســلبیة التــي تقتضــي المعالجــة

  )٤٨٧/ص٢٠٠٠

  )٢٠٠٦دراسة المصطفى وأبو صالح (- ٤

هــدف البحــث إلــى معرفــة واقــع اإلشــراف فــي التربیــة العملیــة بكلیــة التربیــة بجامعــة الملــك 

فیصل في المملكة العربیة السعودیة، وكیفیة تقـویم المشـرفین للطلبـة/ المعلمـین مـن خـالل اسـتمارة 

) مشـرفا ومشــرفة مـن أعضـاء هیئــة التـدریس بقسـم المنــاهج ٣٢لبحــث مـن (التقـویم ، تألفـت عینـة ا

ـــة التربیـــة ،أعـــد الباحثـــان اســـتبانة تـــم التأكـــد مـــن صـــدقها وثباتهـــا وتكونـــت  وطرائـــق التـــدریس بكلی

) ٢) فقرة موزعة على أربعة مجاالت ، وبعـد تحلیـل البیانـات باسـتخدام الـوزن المئـوي و(كـا٤٦من(

ائج عــن أهمیــة التوجیهــات التــي یركــز علیهــا المشــرفون مــع طالبهــم وســائل إحصــائیة، كشــفت النتــ

ة تتحقــق قبــل الزیــارة وفــي أثنائهــا وبعــدها، كمــا أوضــحت النتــائج أن أهــداف برنــامج التربیــة العملیــ

  )١٦٩/ص٢٠٠٦(المصطفى وأبو صالح : بدرجة متوسطة. 

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة 
:یأتيمانستخلصبینهافیماالسابقةالدراساتموازنةعند

تعاملـت مـع اإلشـراف جمیعهـاإنإذ،إلـى حـد مـا أهـدافهاحیـثمـنجمیعهـاالدراسـاتاتفقـت -١

.على الطلبة / المعلمین في برنامج التربیة العملیة (التطبیق العملي)

تطلـق دراساتتسمیتها للتطبیق العملي للطلبة / المعلمین فهناكفيالسابقةالدراساتتباینت -٢

بینمـــا أجمعـــت الدراســـات األخـــرى علـــى   )٢٠٠٠دراســـة المطاوعـــة (علیـــه (التربیـــة المیدانیـــة)

اســتخدام مصــطلح (التربیــة العملیــة) ویــرى الباحــث أنــه مــن الضــروري االتفــاق علــى مصــطلح 

واحد یتم استخدامه من الجمیع والباحث یفضل استخدام مصطلح (التربیة العملیة) كونه أكثر 

.وال في میدان التربیة قب

دراسـة السـویدي بعض الدراسات السابقة لم تذكر في الملخص حجم العینة التي طبقت علیهـا -٣

)١٩٩٢.(  
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التي اسـتخدمتها لمعالجـة معظم الدراسات السابقة لم تذكر في ملخصاتها الوسائل اإلحصائیة -٤

) ، ١٩٩٨، دراسـة الحـدیثي () ١٩٩٢البیانات إحصـائیا السـتخراج نتائجهـا دراسـة السـویدي (

  ) .٢٠٠٠دراسة المطاوعة (

وقــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي جوانــب متعــددة منهــا إجــراءات البحــث 

ومناقشـة نتـائج البحـث الحـالي بنتـائج الدراسـات السـابقة والتـي سـیرد ذكرهـا فـي عـرض النتــائج 

ومناقشتها .

إجراءات البحث ومنھجیتھ
مجتمع البحث :

عـــــرف المجتمــــــع بأنــــــه جمیـــــع مفــــــردات الظــــــاهرة تحـــــت الدراســــــة أو البحــــــث(داود وعبــــــد ی

ـــرحمن: ) ویتمثـــل مجتمـــع البحـــث بتدریســـيِّ وتدریســـیات المـــواد التربویـــة والنفســـیة ٦٦/ص١٩٩٠ال

ضـــمن األقســـام العلمیـــة واإلنســـانیة فـــي كلیـــة التربیـــة األساســـیة/ جامعـــة الموصـــل للعـــام الدراســـي 

) أقســـام ١٠) تدریســـیًا وتدریســـیة مـــوزعین علـــى (٥٧هم الكلـــي () حیـــث بلـــغ عـــدد٢٠٠٨-٢٠٠٧(

) یوضح ذلك .١علمیة وٕانسانیة  ، والجدول (

  )١الجدول (

مجتمع البحث

المجموعإناثذكورالعلميالتحصیل

١٣٥١٨دكتوراه

١٥٢٤٣٩ماجستیر

٢٨٢٩٥٧المجموع 

عینة البحث :
علـى  الباحثحرصًا منو ، تدریسیًا وتدریسیة )٥٧(البالغ لبحثمجتمع انظرا لقلة إعداد

إذا كانت ممثلة للمجتمـع یحقـق هـذه الغایـة  ةتحقیق نتائج دقیقة ، قابلة للتعمیم ، إذ إن حجم العین

) تدریســیًا ٤٣البحــث لــذا فقــد تألفــت عینــة البحــث الحــالي مــن(ویوصــل إلــى الهــدف المنشــود مــن 

ریسیة من الذین یدرسون المواد التربویة والنفسیة في كلیة ) تد٢٢) تدریسیًا و(٢١وتدریسیة وبواقع(

) ، ولقــــد تــــم اســــتبعاد العــــدد ٢٠٠٧/٢٠٠٨التربیــــة األساســــیة/ جامعــــة الموصــــل للعــــام الدراســــي (

) تدریسیًا وتدریسیة لیمثلـوا العینـة االسـتطالعیة فـي ١٤المتبقي من مجتمع البحث والبالغ عددهم (

المجتمع جمیعهم.بحث األساسیة واالستطالعیة أفراد الالبحث الحالي، وبذلك شملت عینة 
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أداة البحث :
، الكشــف عــن المهــارات الالزمــة لمشــرفي التربیــة العملیــةبمــا أن هــذا البحــث یهــدف إلــى

تكــون أداًة لمشــرفي التربیـة العملیــةالالزمـة ولعـدم تــوافر اسـتمارة لهــذا الغـرض ، تتضــمن المهــارات

بالمهارات الالزمة لذلك ، معتمدًا اإلجراءات اآلتیة : للبحث ، أعّد الباحث قائمة

التدریسـیین والتدریسـیات ممـن یدرسـون    المـواد التربویـة توجیه استبانة مفتوحة إلى عینة من .١

والنفســـیة فـــي كلیـــة التربیـــة األساســـیة /جامعـــة الموصـــل ، تتضـــمن االستفســـار عـــن المهـــارات 

.الالزمة لمشرف التربیة العملیة

الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي .و  ع على األدبیاتاإلطال.٢

الخاصة بالمشرفین .طلبة التطبیق في الصف الرابعاستمارة تقویمطالع على اإل.٣

الالزمــــة لمشــــرف التربیــــة العملیــــة بلغــــت     وتمكــــن الباحــــث مــــن جمــــع عــــدد مــــن المهــــارات 

أشــرافهم عنــد العملیــة فـي كلیــة التربیــة األساسـیة مشـرفو التربیــة مهـارة ، یفتــرض أن یؤدیهــا  )٣٧(

) ١ملحق (في كلیة التربیة األساسیة.-طلبة التطبیق في الصف الرابع-على الطلبة/ المعلمین 

صدق األداة :  
واألداة الصـادقة هـي یعد الصدق من الشروط األساسیة الواجب توافرهـا فـي أداة البحـث ،

  )١١٠ص /١٩٨٩سمارة:(.یاسهالتي تستطیع قیاس ما وضعت لق

مـنمجموعـة عـددعلـىبعرضـهاوذلـكلـألداةالصـدق الظـاهرياالعتمـاد علـىتـم  وقـد

Best(بیسـت یشـیرإذ*الـنفسوعلـمالتربیـةفـيوالمختصـینالخبـراء , "معیـار  أنإلـى )1981

م علـىحكمهـیصـدرونوالـذینالمیـدانيفـالخبـراءجماعـةخـاللمـنیقـیممـاغالباالمحتوىصدق

Best(.كفایته "مدى : 1981 / 97(

ــــدارها وقــــد  ــــى نســــبة اتفــــاق مق ــــي حصــــلت عل ــــرت المهــــارات الت فصــــاعدًا ،  )%٨٠(اختی

واستبعدت المهـارات غیـر الصـالحة ، وأعیـدت صـیاغة بعـض المهـارات التـي تحتـاج إلـى تعـدیل ،

التربیة األساسیة .كلیةطرائق تدریس / /إبراهیمخلیلفاضلأ.د.   -١ *

التربیة األساسیة .كلیة/التربويالنفسعلم/علىحسنخثسان.د..مأ -٢

التربیة األساسیة .كلیة/التربويالنفسعلم/. ثابت محمد خضیر د..مأ -٣

التربیة األساسیة .كلیة/التربويالنفسعلم/محمد نورياحمد.د.م.أ-٤

التربیة األساسیة .كلیة/تدریسطرائق/أحالم أدیب.د.م أ.-٥

.التربیة األساسیةكلیة/التربويالنفسعلم/أنور قاسم یحیى .د.م -٦

.التربیة األساسیةكلیة/التربويالنفسعلم/ذكرى یوسف جمیل .د.م -٧
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) فقـرة ٢٣علـى (النهائیـةتهابصیغالبحثأداةاحتوتإذ  ) فقرة١٤تم حذف (الخبراءألراءوفقاو 

  )٢.(ملحق )غیر الزمة،الزمة لحد ما الزمة لحد كبیر،(هيبدائللثالثةوفقااإلجابة علیهایتم

ثبات األداة : 
النتـائج ینبغي ألداة البحث أن تتصف بالثبات ، وال تتصـف األداة بالثبـات إّال إذا أعطـت

:(أبــو حطــب وآخــرون.نفســهافســهم وتحــت الظــروف علــى األفــراد أننفســها عنــد إعــادة تطبیقهــا

  )١٠١/ص١٩٨٧

األداةتطبیـقتـمإذاالختبـارإعـادةطریقـةعلـى اعتمـد الباحـث األداة ثبـاتیجادولغرض ا

تدریسـیي وتدریسـیات المـواد التربویـة والنفسـیة فـي كلیـة مـن  )٧(تمثلـت بــ اسـتطالعیةعینـةعلـى

الثبـاتمعامـلوبلـغاألولالتطبیـقمـنبعـد أسـبوعینعلـیهمالتطبیـقیـدإعوالتربیـة األساسـیة

  )١٢٠/ ص ١٩٨٩سمارة وآخرون : (یمكن االعتماد علیه .جیدثباتمعاملوهو )٠.٨٧(

تطبیق األداة : 
) تدریسـیًا ٤٣(المؤلفـة مـن البحـثعینةعلىوثباتهاصدقهامنالتأكدبعداألداةتطبیقتم

) تدریســیة مــن الــذین  یدرســون المــواد التربویــة والنفســیة فــي ٢٢ســیًا و() تدری٢١وتدریســیة وبواقــع(

.) ٢٠٠٧/٢٠٠٨كلیة التربیة األساسیة/ جامعة الموصل للعام الدراسي (

الوسائل اإلحصائیة : 
تم استخدام الوسائل اإلحصائیة آالتیة : 

معامل ارتباط بیرسون : لحساب ثبات األداة  -١

  ـــــــــــــــــــر = ــــــــــــــــ

   )١٧٣/ ص ١٩٧٧ألبیاتي : (

  ـــالوسط المرجح = ـــــــــــــــــــــ -٢

  )٣٢/ ص ١٩٨٨اإلمام : (

١×٣+ ت٢×٢+ ت٣×١ت

مجـ ت

(مجـ س) (مجـ ص)  –ن مجـ س ص 

]٢(مجـ ص)–٢][ ن مجـ ص٢(مجـ س)–٢[ ن مجـ س
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عرض النتائج وتفسیرھا : 
فـــي ضـــوء أهـــداف البحـــث المتمثلـــة فـــي تحدیـــد المهـــارات  هاوتفســـیر النتـــائج عـــرضســـیتم 

لمشرفي التربیة العملیة في كلیة التربیة األساسیة مـن وجهـة نظـر تدریسـیي المـواد التربویـة الالزمة

اآلتي: السؤالاإلجابة عن من خالل .والنفسیة

التربیـــة األساســـیة والـــذین الالزمـــة لمشـــرفي التربیـــة العملیـــة فـــي كلیـــة مـــا هـــي المهـــارات((

  ))؟تدریسیي المواد التربویة والنفسیةمن وجهة نظریشرفون على الطلبة / المعلمین 

حصـلت علیهـا تـيلاولغرض تحقیـق ذلـك یعـرض الباحـث جـدول النتـائج المتضـمن للرتبـة 

س الخمـ) وقد ارتأى الباحث مناقشة الفقرات ٢( كل فقرة في أداة البحث وكما موضح في الجدول

وبحســـب مـــا حصـــلت علیـــه تلـــك الفقـــرات مـــن أوســـاط  األداةاألخیـــرة مـــن فقـــرات خمـــس األولـــى وال

ت اتوضـح أعلـى اسـتجابة لعینـة البحـث فیمـا تشـیر الفقـر الخمس األولـىت امرجحة وذلك الن الفقر 

إلى أدنى استجابة لعینة البحث على مضمون فقرات األداة . الخمس األخیرة 

  )٢الجدول (

مرتبة بحسب الرتبة والوسط المرجح األداةفقرات 

 ت

الفقرة
الفقرات

الزمة إلى 

كبیرحد 

الزمة إلى 

حد ما

غیر 

الزمة
الرتبة

الوسط 

المرجح

٣
ــــة الخطــــة  ــــة كتاب ــــى كیفی ــــم إل ــــب / المعل یرشــــد الطال

الیومیة بشكل صحیح.
٣٢١٠١١٧٢,٢

٢
ــم بترتیــب یؤكــد علــى ضــرورة اهتمــام الطالــب /ال معل

السبورة وكتابة فقرات الدرس وتلخیصها.
٣٣٥٥٢٦٥,٢

١١
المتعلمینیحث الطالب/ المعلم على ضرورة إشراك 

جمیعهم بفاعلیة أثناء الدروس.
٣٠١٠٣٣٦٢,٢

١٢

ــــــم  ــــــب / المعل ــــــى اســــــتخدام الطال ــــــق لیؤكــــــد عل طرائ

تدریســــیة متنوعــــة مناســــبة للمواقــــف التعلیمیــــة أثنــــاء 

الدرس.

٢٩١٠٤٤٥٨,٢

١٩

توزیع یؤكد على ضرورة أن یحسن الطالب / المعلم

عرض، الوقـــــــت علـــــــى كـــــــل فقـــــــرات الدرس(مقدمـــــــة،

تقویم).

٢٨١٠٥٥٥٣,٢

١٦
یؤكـــد علـــى قـــدرات الطالــــب / المعلـــم ومهاراتـــه فــــي 

إدارة الصف وضبطه.
٢٦١٣٤٦٥١,٢

٢١

استخدام أسالیب التفاعل  إلى المعلمیوجه الطالب / 

ي التـي تشــجع مشـاركة المتعلمــین فـي الموقــف الصـف

التعلیمي.

٢١٢٠٢٧٤٨,٢
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 ت

الفقرة
الفقرات

الزمة إلى 

كبیرحد 

الزمة إلى 

حد ما

غیر 

الزمة
الرتبة

الوسط 

المرجح

٤
یرشــد الطالــب/المعلم إلـــى كیفیــة صــیاغة األغـــراض 

السلوكیة للدرس.
٢٤٧١٢٨٤٦,٢

١٠
یوجــه الطالــب / المعلــم إلــى أدوات التقــویم المناســبة 

وكیفیة استخدامها.
٢٥١٢٦٩٤٤,٢

٧
ورة االســتفادة مــن یرشــد الطالــب / المعلــم علــى ضــر 

خبرات المعلم / المصاحب .
٢٣١٥٥١٠٤١,٢

٦
یلفــت نظــر الطالــب / المعلــم علــى ضــرورة إكســـاب 

المتعلمین القیم واالتجاهات المرغوب فیها
٢٦٨٩١١٣٩,٢

٥
ـــــة لألنشـــــطة و  ـــــى تضـــــمین الخطـــــة الیومی یؤكـــــد عل

الفعالیات التي تحقق أهداف الدرس.
٢٠١٨٥١٢٣٤,٢

٨
الطالــــــب / المعلــــــم علــــــى ضــــــرورة اســــــتخدام یوجــــــه 

أسلوب التعزیز في الموقف التعلیمي.
١٩١٩٥١٣٣٢,٢

٢٢
المتعلمــــینإعــــداد أســــئلة امتحانیــــه مالئمــــة لمســــتوى 

ومالئمة لوقت الدرس.
٢٥٥١٣١٤٢٧,٢

٢٠
تهیئـة الوسـائل التعلیمیـة  إلـى المعلـمیوجه الطالـب / 

.التي لها عالقة بموضوع الدرس یومیاً 
٢١١١١١١٥٢٣,٢

١٨
التــيإلــى االعتنــاء باألســئلةالمعلــمیوجــه الطالــب / 

تدور حول األفكار األساسیة لموضوع الدرس.
١٨١٦٩١٦٢,٢

١٣
یرشــد الطالــب / المعلــم إلــى ضــرورة مراعــاة الفــروق 

الفردیة بین المتعلمین.
١٩١٣١١١٧١٨,٢

١٧
ـــــم بعـــــد إنهـــــاء ال ـــــب / المعل ـــــارة یجتمـــــع مـــــع الطال زی

الصفیة إلعطائه التغذیة الراجعة عن أدائه.
٢٠١٠١٣١٨١٦,٢

٢٣
تخصیص وقت لكل مـن  إلى المعلمیوجه الطالب / 

االختبارات الیومیة والشهریة والفصلیة.
١٦١٧١٠١٩١٣,٢

١٥
یعزز ثقـة الطالـب / المعلـم بقدرتـه علـى أداء مهامـه 

في التطبیق العملي.
١٨١٢١٣٢٠١١,٢

١
ســــاعد الطالـــــب / المعلـــــم علـــــى التكیـــــف مـــــع بیئـــــة ی

المدرسة التي یطبق فیها.
٢٠٧١٦٢١٠٩,٢

١٤
یتبــع المشــرف أســلوبا تربویــًا فــي توجیــه المالحظــات 

إلى الطالب / المعلم.
١٧١٠١٦٢٢٠٢,٢

٩
ــــة أمــــام  ــــدروس النموذجی ــــي تقــــدیم بعــــض ال یســــهم ف

الطالب / المعلم.
١١٢١١١٢٣٠٠,٢



…ملیة في كلیة التربیة األساسیة المهارات الالزمة لمشرفي التربیة الع

٨٠

مـــن الفقـــرات أعلـــى وســـط مـــرجححصـــلت علـــىة التـــي) أن الفقـــر ٢جـــدول (یتضـــح مـــن ال

تتعلق بجانب التخطیط إذ حصـلت الفقـرة (یرشـد الطالـب / المعلـم إلـى كیفیـة كتابـة الخمس األولى

وقــد یعـزى ســبب  )٢.٧٢(الخطـة الیومیـة بشــكل صـحیح.) علــى المرتبـة األولــى بوسـط مــرجح بلـغ 

بأهمیـة التخطـیط للموقـف التعلیمـي، باعتبـاره ركیـزة أساسـیة فـي ذلك إلى اقتناع جمیـع أفـراد العینـة 

كیفیــة التخطــیط للموقــف التعلیمــي وبإتقــان فــإن ذلــك الطالــب/المعلمفــإذا مــا عــرف،عملیــة التعلــیم

جوانبـها بویجعلـه متبصـر الطالـب/المعلمسوف یسهم في فاعلیة العملیة التعلیمیة ویسهل من عمل 

   .كافة

(یؤكـــد علـــى ضـــرورة اهتمـــام الطالـــب /المعلـــم بترتیـــب الســـبورة لفقرةوأظهـــرت النتـــائج أن ا

ممــا یعطــي فاعلیــة  )٢.٦٥(وكتابــة فقــرات الــدرس وتلخیصــها.) بالمرتبــة الثانیــة بوســط مــرجح بلــغ 

العملیــة التعلیمیــة باعتبارهــا مــن الممارســات التــي تعمــل علــى زیــادة فاعلیــة للموقــف التعلیمــيأكثــر

.داخل الصف

جمیعهم بفاعلیـة المتعلمینالفقرة (یحث الطالب/ المعلم على ضرورة إشراك بینما جاءت 

ویمكـــن أن یكـــون  ) ٢.٦٢(إذ حصـــلت علـــى وســـط مـــرجح بلـــغ الثالثـــة بالمرتبـــة )أثنـــاء الـــدروس.

إثارة الرغبة لدى المتعلمین في المشاركة في الموقف التعلیمي مما یزیدالسبب في ذلك إلى أهمیة 

.بة إلى تعلم المزیدفیهم االندفاع والرغ

، مـــتعلموال علـــمالفعـــال یتوقـــف علـــى التواصـــل واالتصـــال الجیـــد بـــین المالتعلـــیموذلـــك ألن 

.والمشاركون في التواصل یندمجون على نحو نشط كمرسلین ومستقبلین

   )٣٨٧/ص٢٠٠١:(هنلي وآخرون

طرائــق تدریســیة متنوعــة لؤكــد علــى اســتخدام الطالــب / المعلــم جــاءت الفقــرة (یفــي حــین 

) و قـد یرجـع ٢.٥٨الرابعة وبوسط مرجح بلغ(في المرتبة )مناسبة للمواقف التعلیمیة أثناء الدرس.

السـبب فـي ذلــك إلـى أهمیــة التنویـع فـي طریقــة عـرض المــادة التعلیمیـة مـن خــالل اسـتخدام طرائــق 

ن هنـاك معـاییر تتوقـف علیهـا اختیـار طریقـة التـدریس مـن بینهـا وأسالیب تدریسیة متنوعة وذلك أل

طبیعة المادة التعلیمیة وطبیعة المتعلمین. 

الفقرة (یؤكد على ضرورة أن یحسن الطالب / المعلم توزیع الوقت علـى وبینت النتائج أن

الخامســة إذ حصــلت علــى وســط فــي المرتبــة جــاءتكــل فقــرات الــدرس (مقدمــة، عــرض، تقــویم).)

ویمكن أن یكون السبب في ذلك إدراك أفراد عینة البحث بضرورة هذه المهـارة  )٢.٥٣رجح بلغ (م

وأهمیتهـــا ومـــا ینـــدرج تحتهـــا مـــن مهـــارات فرعیـــة، وذلـــك ألن تحقیـــق أهـــداف الـــدرس یتوقـــف علـــى 

تنفیذها بمهارة عالیة.

مــن وســط مــرجحأدنــىحصــلت علــىة التــي) أن الفقــر ٢الجــدول (وأوضــحت النتــائج فــي

الفقـــرة (یســـهم فـــي تقـــدیم بعـــض الـــدروس النموذجیـــة أمـــام الطالـــب / لفقـــرات الخمـــس األخیـــرة هـــيا
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وقـد یعـزى  )٢.٠٠(بوسـط مـرجح بلـغ  )٢٣األخیرة وهـي الرتبـة(على المرتبة إذ حصلت المعلم.) 

عــدم اقتنــاع أفــراد العینــة بإمكانیــة تطبیــق مشــرف التربیــة العملیــة  لمضــمون هــذه ســبب ذلــك إلــى 

بسبب كثرة األعباء والواجبات المكلف بها مشرف التربیـة العملیـة فضـال عـن قلـة الزیـارات الفقرة ،

.المقررة لمشرف التربیة العملیة للطالب/ المعلم التي ال تتجاوز ثالث زیارات 

إلى الطالـب   (یتبع المشرف أسلوبا تربویًا في توجیه المالحظاتوأظهرت النتائج أن الفقرة

وقــد  )٢.٠٢(     بوســط مــرجح بلــغ )٢٢مــا قبــل األخیــرة وهــي الرتبــة(المرتبــةبجــاءت/ المعلم.)

أن معظم أفراد عینة البحث أعطوا استجابات عالیة للفقـرات التـي تشـیر  ذلك إلى السبب فيیعزى 

فــي الفقــرات الــواردة فــي  إلــى كیفیــة تعزیــز مشــرف التربیــة العملیــة للجانــب العملــي للطالــب/ المعلــم

  . األداة

جــاءت الفقــرة (یســاعد الطالــب / المعلــم علــى التكیــف مــع بیئــة المدرســة التــي یطبــق بینمــا 

ویمكــن أن یكــون الســبب فــي  ) ٢.٠٩(إذ حصــلت علــى وســط مــرجح بلــغ ) ٢١(بالمرتبــة )فیهــا.

أن الطلبة/ المعلمین یتمكنون من التكیف مـع البیئـة الجدیـدة فـي التطبیـق العملـي السـیما ذلك إلى 

.س بالقلیل في حیاتهم الجامعیة وأنهم أمضوا وقت لی

جاءت الفقرة (یعزز ثقة الطالب / المعلم بقدرته على أداء مهامه في التطبیـق العملـي.) و  

وقــد یرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى قلــة   )٢.١١(إذ حصــلت علــى وســط مــرجح بلــغ ) ٢٠(بالمرتبــة 

مشـرف لنفس ویجـب علـى یعانون من قلـة االنـدفاع وضـعف الثقـة بـاأعداد الطلبة/ المعلمین الذین

 اتاركــالطالــب / المعلــمعلــى ابتكــار جــو مــن التواصــل بینهــا وبــین  اكــون قــادر یأن  التربیــة العملیــة

.طرحها علیهیمن خالل استجاباته للمثیرات التي نفسهالفرصة للتعبیر عن 

تخصـیص وقـت لكـل مـن االختبـارات  إلـى المعلـمیوجه الطالب / الفقرة ( وبینت النتائج أن

ویمكـن أن ) ٢.١١(إذ حصلت على وسط مرجح بلـغ ) ١٩(ومیة والشهریة والفصلیة.) بالمرتبة الی

تركیـز مشـرف التربیـة العملیـة علـى اهتمـام یكون السبب في ذلك إدراك أفراد عینة البحث بضرورة

ن الطالب/ المعلم بمواعید االختبارات على أنواعهـا الیومیـة والشـهریة والفصـلیة لمـا لهـذه المهـارة مـ

أهمیة في إعطاء مؤشرات للمعلم في معرفة مدى تقدم المتعلمین في اكتساب المادة التعلیمیة.
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االستنتاجات : 
یمكــن تقــدیم االســتنتاجات هــذا البحــثفــي ضــوء النتــائج واإلجــراءات التــي تمخــض عنهــا 

اآلتیة: 

المعـدة هـذه المهـاراتضـرورة اسـتخدام تدریسي وتدریسیات المواد التربویة والنفسـیة علـىتأكید. ١

زیـــادة فاعلیـــة یعـــد مؤشـــرًا علـــى أهمیـــة هـــذه المهـــارات فـــي إذ أن اســـتخدامها،فـــي هـــذا البحـــث

.برنامج التربیة العملیة في كلیة التربیة األساسیة

یعطــــي للمشــــرف القـــــدرة علــــى تقــــدیم أفضـــــل المســــاعدة والتوجیـــــه امــــتالك هــــذه المهـــــارات أن .٢

القیام بمهامه في التربیة العملیة.للطالب/المعلم مما یسهل علیه 

التوصیات : 
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحث بما یأتي:

بمهـــامهم إعـــدادا یمّكـــنهم مـــن القیـــام علمـــینبإعـــداد الماألساســـیةزیـــادة اهتمـــام كلیـــات التربیـــة -١

یـــة بشـــكل التعلیمیـــة مـــن خـــالل التأكیـــد علـــى اســـتفادة الطالـــب/المعلم مـــن برنـــامج التربیـــة العمل

.فعال

التأكید على ضرورة أن یكون الكادر المشرف على التربیة العملیة من المتخصصین  بـالعلوم  -٢

التربویة والنفسیة.

التأكید على امـتالك مشـرف التربیـة العملیـة للمهـارات الالزمـة لألشـراف علـى الطلبـة/المعلمین  -٣

في التربیة العملیة.

التربیة العملیة مـن غیـر المتخصصـین بـالعلوم التربویـة والنفسـیة إقامة دورات تدریبیة لمشرفي  -٤

لتنمیة قدراتهم وٕاكسابهم المهارات الالزمة لإلشراف على الطلبة/المعلمین في التربیة العملیة.

االستفادة من األداة المعدة فـي هـذا البحـث فـي صـیاغة فقـرات اسـتمارة تقـویم الطلبـة/المعلمین  -٥

في التربیة العملیة .

المقترحات : 
:إجراء الدراسات اآلتیة استكماال لهذا البحث یقترح الباحث

الطلبة/ المعلمین في كلیة التربیة األساسیة من وجهة نظر مشرفي التربیة العملیة. تقویم -١

مشــرفي التربیــة العملیــة فــي كلیــة التربیــة األساســیة مــن تطبیــق المهــارات الالزمــة مــدى تمكــن  -٢

ى الطلبة/المعلمین في ضوء األداة التي توصل إلیها هذا البحث.لألشراف عل
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المصادر : 
القرآن الكریم

.مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة،٣" ، طالتقویم النفسي) "١٩٨٧(أبو حطب، فؤاد وآخرون.١

ـــــي، ،١" ،طاإلشـــــراف المدرســـــي والعیـــــادي) "١٩٩٩( أحمـــــد، إبـــــراهیم أحمـــــد.٢ دار الفكـــــر العرب

العربیة . رمصجمهوریة 

، دار الكتـب للطباعـة والنشـر  ٢ج" القیاس والتقـویم " ،  )١٩٨٨(اإلمام ، مصطفى وآخرون .٣

، جامعة بغداد ، كلیة التربیة .

دار الحكمة للطباعة ،١" ،طأصول تدریس المواد االجتماعیة) "١٩٩٢(األمین، شاكر محمود.٤

.والنشر، بغداد

مجلــة رســالة الخلــیج "دیثــة فــي إعــداد المعلمــین.اتجاهــات ح )١٩٨٩(، حكمــت عبــد اهللالبــزاز.٥

.)، المكتب العربي لدول الخلیج العربي، الریاض٩)، السنة (٢٨، العدد ("العربي

" اإلحصاء ألوصفي واالسـتداللي فـي  )١٩٧٧(ألبیاتي ، عبد الجبار توفیق وزكریا اثناسیوس .٦

  داد .التربیة وعلم النفس " مطبعة المؤسسة الثقافیة العمالیة ، بغ

)، وزارة ١، العــــدد ("مجلــــة المعلــــم الجدیــــد"فلســــفة المعلــــم التربویــــة.  )٢٠٠٢(الجعفــــري، مــــاهر.٧

، بغداد.التربیة

المـؤتمر الفكـري الخـامس التحـاد التربـویین ) "١٩٩٣(الجمعیة العراقیة للعلوم التربویـة والنفسـیة.٨

دي والعشـــرین)، ، (حـــول مســـتقبل التربیـــة فـــي الـــوطن العربـــي فـــي بـــدایات القـــرن الحـــا"العـــرب

.) آب، بغداد، وزارة التربیة٢٦-٢٤المنعقد في بغداد، من (

) واقـــع اإلشــراف فـــي التربیــة المیدانیـــة بكلیــة التربیـــة جامعــة الملـــك ١٩٩٨الحــدیثي ، صــالح (.٩

  .١٥٩-١٠٣)،ص٦٧سعود ، "رسالة الخلیج العربي" ، العدد(

قبـل الخدمـة وأثنائهـا "(سلسـلة ) "تكامل سیاسـات وبـرامج تـدریب المعلمـین ١٩٨٨حمود، رفیقه(.١٠

)، مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة في الدول العربیة. ٢٧دراسات ووثائق)، العدد (

، دار المسیرة للنشر ١) "التصمیم التعلیمي (نظریة وممارسة)"،ط١٩٩٩الحیلة، محمد محمود(.١١

والطباعة والتوزیع، عمان، األردن.

ـــ .١٢ ، دار الكتــاب الجــامعي ، العــین ، دولــة  ١واســتراتیجیاته " ط" طرائــق التــدریس  )٢٠٠١(ــــــــــ

اإلمارات العربیة المتحدة . 

ـــــ (.١٣ ــــدریس الصــــفي " ط )٢٠٠٢ــــــــــ ــــع ، عمــــان ،  ١" مهــــارات الت ، دار المســــیرة للنشــــر والتوزی

  األردن . 

) "منـــاهج البحـــث التربـــوي". دار الحكمـــة ١٩٩٠داود، عزیـــز حنـــا وأنـــور حســـین عبـــد الـــرحمن(.١٤

لطباعة والنشر،بغداد.ل
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) مســــتوى الطالــــب التعلیمــــي وجنســــه وأثرهمــــا علــــى ١٩٨٦ســــعادة، جــــودت أحمــــد وآخــــرون (.١٥

)، األردن.٣اكتساب المهارة، "المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة"، العدد (

) تقـــویم األشـــراف التربـــوي فـــي المرحلـــة األساســـیة الـــدنیا. الجامعـــة ١٩٩٥ســـلیمان ، محمـــد (.١٦

، األردن(رسالة ماجستیر غیر منشورة).األردنیة ، عمان

" مبـــادئ القیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة " دار الفكـــر للنشـــر  )١٩٨٩(ســـمارة ، عزیـــز وآخـــرون .١٧

والتوزیع ، عمان ، األردن . 

) دور مشــــــرف التربیــــــة : دراســــــة مقارنــــــة لمــــــدركات المشــــــرفین ١٩٩٢الســــــویدي ، وضــــــحة (.١٨

  .٦٤-١٥)،ص٢٤ة بجامعة قطر، العدد(والمعلمین حول هذا الدور ، المجلة التربوی

) "علــم الصــحة النفســیة"، مكتبــة النهضــة العربیــة، بیــروت، ١٩٨٣الشــرقاوي، مصــطفى خلیــل(.١٩

لبنان.

) أثر استخدام إجراءات التعلم حتى التمكن على تمكن ١٩٨٨عبد الحمید، محمد جمال الدین(.٢٠

ة كلیـة التربیـة"، العــدد الطالبـات المعلمـات فـي بعـض مهـارات تخطـیط الـدروس الیومیـة. "حولیـ

)، السنة السادسة، جامعة قطر.٦(

) "اإلدارة المدرســـــیة الحدیثـــــة مفاهیمهـــــا النظریـــــة وتطبیقاتهـــــا ٢٠٠١عطیـــــوي، جـــــودت عـــــزت(.٢١

، دار الفكر، عمان ،األردن.١العلمیة"،ط

) " الكفایــات الضــروریة لمعلمــي التعلــیم الثــانوي المهنــي كمــا یراهــا ١٩٩١علیمــات ، محمــد (.٢٢

) كلیــة ١١لتعلــیم المهنــي " مجلــة التربیــة والعلــم ، البحــوث اإلنســانیة والتربویــة العــدد (معلمــو ا

  . ٣٤٠-٣١٣التربیة ، جامعة الموصل ، ص

" دراســة تحلیلیــة لــدور معلــم التربیــة الریاضــیة المتعــاون فــي  )٢٠٠٢(مســمار ، بســام عبــد اهللا .٢٣

، ) ، قطـر١١م التربویـة، العـدد (لـو تسهیل مهام الطلبة المعلمین بمـدارس التطبیقـي " مجلـة الع

  . ٤٤-١٧ص 

) واقـع األشـراف فـي التربیـة العملیـة ٢٠٠٦المصطفى ،عبد العزیز وكـاظم محمـد أبـو صـالح (.٢٤

بكلیــة التربیــة بجامعــة الملــك فیصــل المملكــة العربیــة الســعودیة، المجلــة العلمیــة لجامعــة الملــك 

   ٢٠٧-١٦٩)،ص٢)،العدد(٢٧فیصل (العلوم اإلنسانیة واإلداریة) ،مجلد(

) واقــع االشــراف فــي التربیـــة العملیــة بكلیــة التربیــة بجامعــة قطـــر، ٢٠٠٠المطاوعــة، فاطمــة (.٢٥

  .٥٢٨ -٤٨٧) ، ص ١٦حولیة كلیة التربیة بجامعة قطر، العدد(

ــــة الثانویــــة نحــــو دور المشــــرف ١٩٨٤ملحــــم ، صــــادق (.٢٦ ) اتجاهــــات مــــدیري ومعلمــــي المرحل

دن(رسالة ماجستیر غیر منشورة).التربوي. جامعة الیرموك ، أربد ، األر 

" الزیارات الصفیة في التربیـة العملیـة لطلبـة برنـامج دبلـوم  )١٩٩٩(الموسوي ، ناصر حسین .٢٧

) ١٥التربیة / تخصص تاریخ بكلیة التربیة / جامعة البحرین " مجلـة جامعـة دمشـق ، مجلـة (
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. ١٤٤-٩٧) ، ص٣، العدد (

میـــذ ذوي الحاجـــات الخاصـــة واســـتراتیجیات ) "خصـــائص التال٢٠٠١هنلـــي، مـــارتن وآخـــرون (.٢٨

، تعریب جابر عبد الحمید جابر، دار الفكر العربي، القاهرة.١تدریسهم"،ط

)مـؤتمر إعـداد المعلمـین فـي البلـدان العربیـة المنعقـدة فـي ٢٠٠٢الهیئة اللبنانیة للعلوم التربویة(.٢٩

)، جامعة قطر.٢١) نوفمبر،" مجلة مركز البحوث التربویة"، العدد (١٠-٩بیروت، من (

) مــؤتمر مســتقبل التربیــة فــي الــوطن العربــي فــي بــدایات القــرن الحــادي ١٩٩٣وزارة التربیــة (.٣٠

والعشرین ، المؤتمر الفكري الخامس التحاد التربویین العرب ، بغداد. 

) "إعداد المعلمین في مجال التربیة السكانیة" (دلیل عملـي)، بـاریس، منظمـة ١٩٨٦الیونسكو(.٣١

حدة للتربیة والعلم والثقافة. األمم المت

32. Best, J. (1981). Research in Education 4th edition Englewood cliffs,
new. Jersey.



…ملیة في كلیة التربیة األساسیة المهارات الالزمة لمشرفي التربیة الع

٨٦

  )١( ملحقال

األداة بصیغتها األولیة

المالحظاتغیر صالحةصالحةالفقراتت

١
یســاعد الطالــب / المطبــق علــى التكیــف مــع بیئــة المدرســة 

التي یطبق فیها.

٢
یؤكد على ضرورة اهتمام الطالب /المطبق بترتیب السبورة 

وكتابة فقرات الدرس وتلخیصها

٣
یرشــد الطالــب / المطبــق إلــى كیفیــة كتابــة الخطــة الیومیــة 

بشكل صحیح. 

٤
یرشــــــد الطالــــــب/المطبق إلــــــى كیفیــــــة صــــــیاغة األغــــــراض 

السلوكیة للدرس.

٥
شــطة و الفعالیــات یؤكـد علــى تضــمین الخطـة الیومیــة لألن

التي تحقق أهداف الدرس.

٦
ـــــت نظـــــر الطالـــــب / المطبـــــق علـــــى ضـــــرورة إكســـــاب  یلف

المتعلمین القیم واالتجاهات المرغوب فیها

٧
یرشد الطالب / المطبق على ضرورة االستفادة من خبرات 

المعلم / المصاحب .

٨
یوجـــه الطالـــب / المطبـــق علـــى ضـــرورة اســـتخدام أســـلوب 

زیز في الموقف التعلیمي.التع

٩
یســهم فــي تقــدیم بعــض الــدروس النموذجیــة أمــام الطالــب / 

المطبق.

١٠
یوجه الطالب / المطبق إلى أدوات التقویم المناسبة وكیفیة 

استخدامها.

١١
یحـــــــث الطالــــــــب/المطبق علــــــــى ضــــــــرورة إشــــــــراك جمیــــــــع 

المتعلمین أثناء الدروس بفاعلیة.

١٢
میة اعتماد الطالب / المطبق على أكثـر مـن یؤكد على أه

طریقة تدریسیة والتنویع بینها أثناء الدرس.

١٣
یــــزور الطالــــب / المطبــــق زیــــارات كافیــــة لتحقیــــق أهــــداف 

التطبیق العملي.

١٤
یرشد الطالب / المطبق إلـى كیفیـة التعامـل مـع المشـكالت 

التي تواجهه في المدرسة.

١٥
مطبــق الفرصــة إلبــداء رأیــه بوضــوح عــن یتــیح للطالــب / ال

المالحظات على أدائه. 

١٦
یرشـــــد الطالـــــب / المطبـــــق إلـــــى ضـــــرورة مراعـــــاة الفـــــروق 

الفردیة بین المتعلمین.

١٧
یتبع المشرف اسلوبًا تربویًا توجیه المالحظات إلى الطالب 

/المطبق.
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٨٧

المالحظاتغیر صالحةصالحةالفقراتت

١٨
یعـــــزز ثقـــــة الطالـــــب / المطبـــــق بنفســـــه بقدرتـــــه علـــــى أداء 

هامه في التطبیق العملي.م

١٩
یؤكـــد علـــى قـــدرات الطالـــب / المطبـــق ومهاراتـــه فـــي إدارة 

الصف وضبطه. 

٢٠
یعطــــي الحریــــة للطالــــب / المطبــــق قــــي تقــــدیم درســــه دون 

مقاطعته أثناء الزیارة الصفیة.

٢١
یتعرف على رغبات الطالب / المطبق وما یطمح إلیـه فـي 

ي تحقیقها.التطبیق العملي ویساعده ف

یبین للطالب / المطبق األداء المتوقع منه وكیفیة تنفیذه.٢٢

التزام المشرف بمواعیده مع الطالب / المطبق.٢٣

٢٤
یوضـــح للطالـــب المطبـــق مالـــه مـــن حقـــوق ومـــا علیـــه مـــن 

واجبات في التطبیق العملي.

٢٥
یجتمـــع مـــع الطالـــب / المطبـــق بعـــد إنهـــاء الزیـــارة الصـــفیة

إلعطائه التغذیة الراجعة عن أدائه.

٢٦
یشــــــــــــــــجع الطالــــــــــــــــب / المطبــــــــــــــــق علــــــــــــــــى المســــــــــــــــاهمة          

والمشاركة في األنشطة التي تقیمها المدرسة.

٢٧
یوجــه الطالــب / المطبــق علــى ضــرورة الــربط بــین اإلعــداد 

النظري في الكلیة والتطبیق العملي في المدرسة.

٢٨
اعــــــات إدارة المدرســــــة عــــــن یتعــــــرف المشــــــرف علــــــى انطب

الطالب / المطبق.

٢٩
یوجه الطالب / المطبق إلى االعتنـاء باألسـئلة تـدور حـول 

األفكار األساسیة لموضوع الدرس.

٣٠
یؤكـــد علـــى ضـــرورة أن یحســـن الطالـــب / المطبـــق توزیـــع 

الوقت على كل فقرات الدرس (مقدمة، عرض، تقویم).

٣١
تهیئـة الوسـائل التعلیمیـة التـي إلـىیوجه الطالب / المطبق 

لها عالقة بموضوع الدرس یومیًا.

إعطاء أنشطة صفیة متنوعة.المطبق إلىیوجه الطالب/٣٢

٣٣
التعــرف علــى حاجــات المتعلمــین یوجــه الطالــب / المطبــق إلــى

ومشكالتهم والسعي إلى مساعدتهم على مواجهتها.

٣٤
تخدام أســالیب التفاعــل الصــفي اســیوجــه الطالــب / المطبــق إلــى

التي تشجع مشاركة المتعلمین في الموقف التعلیمي.

٣٥
اإلكثـــار مـــن األســـئلة التـــي یوجـــه الطالـــب / المطبـــق إلـــى

تتیح للطلبة ممارسة العملیات العقلیة.

٣٦
إعــــداد أســــئلة امتحانیــــه مالئمــــة لمســــتوى الطلبــــة ومالئمــــة 

لوقت الدرس.

٣٧
ـــب / ـــىیوجـــه الطال تخصـــیص وقـــت لكـــل مـــن المطبـــق إل

االختبارات الیومیة والشهریة والفصلیة.



…ملیة في كلیة التربیة األساسیة المهارات الالزمة لمشرفي التربیة الع

٨٨

  )٢ملحق(ال

األداة بصیغتها النهائیة

  الفقراتت
الزمة لحد 

كبیر
غیر الزمةازمة لحد ما

١
یســــــاعد الطالــــــب / المعلــــــم علــــــى التكیــــــف مــــــع بیئــــــة 

المدرسة التي یطبق فیها.

٢
المعلـــم بترتیـــب یؤكـــد علـــى ضـــرورة اهتمـــام الطالـــب /

السبورة وكتابة فقرات الدرس وتلخیصها.

٣
یرشد الطالب / المعلم إلى كیفیة كتابة الخطة الیومیـة 

بشكل صحیح.

٤
یرشــــد الطالــــب/المعلم إلــــى كیفیــــة صــــیاغة األغــــراض 

السلوكیة للدرس.

٥
ــــــة لألنشــــــطة و  یؤكــــــد علــــــى تضــــــمین الخطــــــة الیومی

لدرس.الفعالیات التي تحقق أهداف ا

٦
یلفـــت نظــــر الطالــــب / المعلـــم علــــى ضــــرورة إكســــاب 

المتعلمین القیم واالتجاهات المرغوب فیها

٧
یرشـــد الطالـــب / المعلـــم علـــى ضـــرورة االســـتفادة مـــن 

خبرات المعلم / المصاحب .

٨
یوجه الطالـب / المعلـم علـى ضـرورة اسـتخدام أسـلوب 

التعزیز في الموقف التعلیمي.

٩
ـــــة أمـــــام یســـــه ـــــدروس النموذجی ـــــدیم بعـــــض ال ـــــي تق م ف

الطالب / المعلم.

١٠
یوجـــه الطالـــب / المعلـــم إلـــى أدوات التقـــویم المناســـبة 

وكیفیة استخدامها.

١١
یحـــث الطالـــب/ المعلـــم علـــى ضـــرورة إشـــراك التالمـــذة 

جمیعهم بفاعلیة أثناء الدروس.

١٢

یؤكـــد علــــى اســــتخدام الطالـــب / المعلــــم علــــى طرائــــق

ـــــة أثنـــــاء  تدریســـــیة متنوعـــــة مناســـــبة للمواقـــــف التعلیمی

الدرس.

١٣
یرشـــد الطالـــب / المعلـــم إلـــى ضـــرورة مراعـــاة الفـــروق 

الفردیة بین المتعلمین.

١٤
یتبـــع المشـــرف أســـلوبا تربویـــًا فـــي توجیـــه المالحظـــات 

إلى الطالب / المعلم.
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٨٩

  الفقراتت
الزمة لحد 

كبیر
غیر الزمةازمة لحد ما

١٥
مـــه یعــزز ثقــة الطالــب / المعلــم بقدرتــه علــى أداء مها

في التطبیق العملي.

١٦
یؤكد على قـدرات الطالـب / المعلـم ومهاراتـه فـي إدارة 

الصف وضبطه.

١٧
یجتمع مع الطالب / المعلـم بعـد إنهـاء الزیـارة الصـفیة 

إلعطائه التغذیة الراجعة عن أدائه.

١٨
إلـــى االعتنـــاء باألســـئلة تـــدور المعلـــمیوجـــه الطالـــب / 

لموضوع الدرس.حول األفكار األساسیة

١٩

یؤكـد علـى ضـرورة أن یحســن الطالـب / المعلـم توزیــع 

الوقـــــت علـــــى كـــــل فقـــــرات الـــــدرس (مقدمـــــة، عـــــرض، 

تقویم).

٢٠
تهیئـــة الوســائل التعلیمیـــة  إلــى المعلـــمیوجــه الطالــب / 

التي لها عالقة بموضوع الدرس یومیًا.

٢١

لتفاعــل اســتخدام أســالیب ا إلــى المعلــمیوجــه الطالــب / 

الصـــفي التـــي تشـــجع مشـــاركة المتعلمـــین فـــي الموقـــف 

التعلیمي.

٢٢
إعداد أسئلة امتحانیه مالئمة لمستوى الطلبـة ومالئمـة 

لوقت الدرس.

٢٣
تخصــیص وقــت لكــل مــن  إلــى المعلــمیوجــه الطالــب / 

االختبارات الیومیة والشهریة والفصلیة.


