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واقع التربية العملية لطلبة معلم الصف في كلية التربية 
  بجامعة دمشق وآفاق تطويرها 

   ) معلم صف-ميدانية على طلبة السنة الرابعة دراسة (

  

  رح سليمان المطلقالدكتور ف

  كلية التربية 

    جامعة دمشق
  

  الملخص
س وتنفيذها وفق   التربية العملية تطبيق فعلي للمهارات التدريسية كمهارة تخطيط الدرو        

استخدام طرائق متعددة ومتنوعة تساعد على تحقيق األهـداف التربويـة المرسـومة             
 وقـد جاء هذا البحث ليبين أهمية التربيـة العمليـة           ،بمساعدة وسائل تعليمية متنوعة   

 ويرصد آراء المشرفين التربـويين      ،ومكانتها في إعداد الطالب المعلم لمهنة المستقبل      
ذلك آراء الطلبة الدارسين في السنة الرابعة ـ تخصص معلم صف   وك،على برامجها

 ويحاول البحث تبيان أوجه القوة والضعف في هذه         ،ـ في كلية التربية بجامعة دمشق     
 والـصعوبات   ، وكذلك دراسة واقع تطبيق برامج التربية العملية في المدارس         ،البرامج

 ، أم بالطالب  ،علقة بالبرنامج نفسه  التي يواجهها كل من الطالب و المعلم سواء تلك المت         
 أم في كيفية تصميم الدروس  ، أم بإدارة المدرسة التي يجري التطبيق فيها       ،أم بالمشرف 

 وكذلك تم عرض العديد مـن الدراسـات         ،وتنفيذها باستخدام مختلف التقنيات التربوية    
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إلى العديـد    وقد توصل البحث     ،العربية واألجنبية التي استطاع الباحث االطالع عليها      
 ثم انتهى الباحث إلى عرض مجموعة من المقترحات التي يراهـا            ،من النتائج المفيدة  

       .مناسبة لتطوير مسـتوى التربية العملية في كليات التربية
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  :مقدمة
 الجمهورية العربيـة الـسورية بخاصـة         ي الوطن العربي بعامة وف    يكليات التربية ف  

دريبهم وتأهيلهم حيث يقومون بعد تخرجهم بتنفيذ البـرامج         محطات إعداد المعلمين وت   
والمناهج التربوية في المدارس كافة  ويتلقى الطلبة المعلمون التعليم الـذي يحتـاجون        

م إالّ في ميدان التطبيـق      ـت ت  ولكن المهارات الحقيقية ال    ،مإليه في عملية التعليم والتعلّ    
   .العملي في المدارس

 تلقاها الطالب المعلم قبل الخدمة،    م إلى حد كبير على البرامج التي ي       وتعتمد نوعية المعل  
 نظـراّ   ، التربية العملية تكون بمنزلة حجر الزاوية في برامج إعـداد المعلمين          لذا فإن 

 ،ألنها تمثل التطبيق العملي لجميع العمليات التي تلقاها نظرياً على مقاعـد الدراسـة              
بيق الفعلي للمهارات التدريسية المختلفة كمهارة تخطيط       فالتربية العملية تركز على التط    

الدرس وتنفيذه وفق استخدام طرائق متعددة ومتنوعة تساعد علـى تحقيـق األهـداف      
 حيث تركز على الجانب     ،التربوية المرسومة بمساعدة وسائل تعليمية متعددة ومتنوعة      

 المتعلم للوقـوف    ىا لد  ثم على تقويم هذه األهداف ومدى تحقيقه       ،الحسي الواقعي أوالً  
 ،خـالل الوقـت المخـصص     في  ة والسلبية في فعاليات الدرس      يجابيعلى الجوانب اإل  

وكيفية إدارته الصف بالشكل الذي يسهم إسهاماً حقيقياً في تنمية قدرة الطالب المعلـم              
  .على أداء واجباته التدريسية بشكل أكثر فاعلية

ة نحـو مهنـة     يجابيلمستقبل االتجاهات اإل  فالتربية العملية تساعد على إكساب معلمي ا      
 ف  المشكالت والصعوبات التي تواجههم عن قـرب ومحاولـة إيجـاد     التدريس وتعر
  .الحلول المناسبة
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  :) أغراضها و أهدافها ، أسسها، أهميتها،مفهومها( ـ التربية العملية 

    :أ ـ مفهوم التربية العملية
التربيـة الميدانيـة أو التـدريب الميـداني أو          يطلق بعضهم على التربية العملية اسم       

 ومهما كانت التسمية فإن مفهوم التربية العملية ينحصر في كونها           ،التطبيقات المسلكية 
عملية تربوية منظمة هادفة تتيح للطلبة المعلمين من خالل مجموعـة مـن األنـشطة         

بيقاً سلوكياً  بالشكل    والفعاليات تطبيق معظم المفاهيم والمبادئ والنظريات التربوية تط       
 وذلـك  ،الذي يؤدي إلى اكتساب الطالب المعلم الكفايات التربوية المطلوبة بعد التخرج          

 ،من خالل الخبرة الواقعية والحقيقية التي تتأتى من خالل التـدريب علـى التـدريس              
  .واالحتكاك المباشر بالبيئة المدرسية ومكوناتها في خالل مدة زمنية محددة

    :ربية العمليةب ـ أسس الت
ـ وضوح أهداف التربية العملية لدى القسم المختص في كلية التربيـة والمـشرفين              

  .) ومعلمين متعاونين ،إدارة(  والطلبة المعلمين والمدرسة ،عليها

ـ التخطيط العلمي التربوي والتعاون المستمر بين القائمين على إدارة هـذه العمليـة              
  .طر البشرية والمادية الكفية مما يقتضي توافر األ،وتنفيذها

ـ شمول برنامج التربية العملية مختلف خبرات التعليم من تصميم للدروس وتطبيـق             
   .األنشطة واستخدام تقنيات التعليم من أجل تحقيق األهداف التربوية

   :ج ـ أهمية التربية العملية
  .عملياًـ إتاحة الفرصة للطلبة المعلمين لتطبيق ما تعلموه نظرياً تطبيقاً 

ـ إقدار الطلبة المعلمين على اكتساب مهارة تصميم الدروس وتنفيذها وضبط البيئـة             
             . وذلك من خالل تعرف جو المدرسة ومكوناته تعرفاً مباشراً،الصفية
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   :د ـ أغراض التربية العملية وأهدافها
م قدراته على القيام        من األغراض األساسية للتربية العملية أن يكتشف الطالب المعل        

 مما يساعده على التكيـف     ،بالتدريـس من خالل التجربة الواقعية في البيئة المدرسية       
 وكذلك التدرب على أخذ الطالب المعلم دوره في  ،مع مهنـة المستقبل واالستمرار فيها    

    .قيادة العملية التربوية

   :ا فيويفصل الشهراني في تعداد أهداف التربية العملية ويحدده

 والتدرج  ،ـ إكساب الطالب المعلم المهارات الالزمة التي تتطلبها طبيعة عمل المعلم          ((
  . ابتداء من المهارات السهلة إلى األكثر تعقيداً من خالل الممارسة،في اكتسابها

ـ تطبيق ما تعلمه الطالب من مبادئ ونظريات تربوية في أثناء الدراسة النظرية فـي        
  .الميدان الواقعي

  .ـ إتاحة الفرصة للطالب المعلم لتعرف عناصر الموقف التعليمي في الواقع المدرسي

     .ـ إتاحة الفرصة للطالب المعلم الكتشاف قدراته وإمكاناته التدريسية

  .ـ تعرف البيئة المدرسية عن قرب

   .ـ إكساب الطالب المعلم مهارات التقويم الذاتي

  .حلة التي يتدرب فيهاـ تعرف المناهج الدراسية في المر

   .ـ إتاحة الفرصة للطالب المعلم للتعامل مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة

 ، الصبر :ة نحو مهنة التدريس مثل    يجابيـ اكتساب الطالب المعلم لبعض االتجاهات اإل      
 وغيرهـا مـن االتجاهـات       ، الصدق ، اإلخالص ، القدرة على اتخاذ القرار    ،التحمل

  .ة األخرىيجابياإل
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 وإبداء نقاط القـوة    ، إتاحة الفرصة للمشرف وللمعلم المتعاون لتقويم الطالب المعلم        ـ
  .والضعف والعمل على تعزيز جوانب القوة وتالفي جوانب الضعف

ـ توفيـر أو تهيئة المناخ الذي يبدأ فيـه اإلحساس بالمسؤولية الكاملة نحـو مهنـة               
  )     10ـ9 ص 1994 ،الشهراني))  ( التدريس 

  :الً ـ اإلحساس بالمشكلة وتحديدهاأو
 حيث  ، المنظومة الفرعية ضمن المنظومة الكلية إلعداد المعلمين       العمليةتمثل التربية     

 ،عـداد الموجه في إحـدى المدارس التي يختارهـا       يقضي الطالب المعلم فترة من اإل     
دة معينـة   لى البيئة المدرسية والتدريب على تدريس مـا      إويقـوم في أثنائها بالتعرف     

ـ     اتلتالميذ صف أو أكثر من صفوف المدرسة خـالل فتر          ،ةـ متفرقــة أو متتالي
 مـدير   ـ   المتعـاون علـم  المـمشرف الكليـة   (اختصاصي إشراف تربوي بوذلك 

الفرصة أمام الطالب المعلم لتطبيق ما درسـه ومـا          عملية   وتتيح التربية ال   ،)المدرسة
 ويتم تقويمه في هذه المواقف من خالل        ،واقعيةبته إياه الكلية في مواقف تعليمية       ـأكس

تحقيـق  إلى   على التربية العملية     ونشرفميسعى ال  و ،استمارة تقويم معدة لهذا الغرض    
خر المستجدات التربوية لتحقيق التطـوير والتحـسين        آجودة اإلعداد الميداني بإدخال     

المستمرمتابعة والتقويم التخطيط والتنفيذ والاتذا اإلعداد والقيام بمهمـن لهي.  

ونظراً للدور الذي تقوم به التربية العملية في توظيف المعلومات النظرية التي تلقاهـا              
 وتطبيق المبادئ التربوية والنفسية واكتساب      ،الطالب المعلم في أثناء دراسته الجامعية     

 فهي تعمل على تضييق الفجوة بـين اإلعـداد النظـري    ،المهارات التدريسية المختلفة  
 كمـا أنهـا     ،تطبيق العملي  وتتيح الممارسة الفعلية والواقعية في الميدان الحقيقـي          وال
ق مع طبيعة اختصاصه والمهمـات      ـل اإلعداد الوظيفي للطالب المعلم بشكل يتف      ـتمث

 وللمربين اختيار مناهج اإلعداد والتـدريب وتطويرهـا علـى    ، فيما بعد هالمترتبة علي 
 ومن هنا يتم إعداد مناهج التربية العملية      ،اقتصاديةاس معايير فلسفية واجتماعية و    ـأس
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 ومـن  ،من حيث الشكل والمحتوى واألنشطة والمدة بأساليب تختلف من قطر إلى آخر    
  .أمة إلى أخرى

 ومن خالل   ،ونظراً لكون الباحث قد أشرف على التربية العملية أكثر من عشرين عاماً           
ن مشكالت متنوعة تواجـه التربيـة       مالحظاته ومناقشاته مع زمالئه المشرفين يرى أ      

ن الذين ينفذون هـذه البـرامج       و الطلبة المعلم  الحظ وكذلك   ،العملية من حيث التطبيق   
ـ           ،نياًميدا هم في إعداد  قصوراًً  ة ومن هنا يرى الباحث ضرورة القيـام بدراسـة علمي

موضوعية للوقوف على آراء العناصر المختلفة للتربية العملية من طالـب ومعلـم و              
واقع " ف للوقوف على المشكالت التي تعوق تنفيذ هذا الجانب المهم تحت عنوان             مشر

التربية لطلبة معلم الصف في كلية التربية بجامعة دمشق و آفاق تطويرها ـ دراسـة   
  ."ميدانية على طلبة السنة الرابعة ـ معلم الصف ـ 

   :ثانياً ـ أهمية البحث
  :يأت تتمثل أهمية البحث الحالي بما ي

 مكانة التربية العملية في مناهج إعداد المعلمين ودورهـا فـي بلـورة الكفايـات            ـ1
   .ريسية لديهمدالت

ـ            2  ،ةــ تقويم التربية العملية الميدانية بقسم المناهج وأصول التـدريس بـصفة عام
 .واإلشراف والتوجيه بصفة خاصة 

لبرنامج التربيـة  ـ الكشف عن الصعوبات التي تواجه الطالب المعلم في أثناء تنفيذه            3
  .العملية

 التطبيـق وكليـة التربيـة    سـ الكشف عن المشكالت اإلداريـة المتعلقـة بمـدار 4
 .وتصميم الدروس وتنفيذها
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ـ تطوير برامج إعداد المعلم في الحلقة األولى من التعليم األساسي بحيـث تـساعد               5
ية التي تواجـه     رفع مستوى األداء التربوي وتذليل الصعوبات اإلدارية والعمل        ىعل

 .المشرف والطالب المعلم

اعدة ـ نتائج هذا البحث في الكشف عن المزيد من الجوانـب المـس   نـ االستفادة م   6
  .لمعلم الصف على أداء مهماته بصورة أكثر فاعلية

  :ثالثاً ـ أهداف البحث
  :تعرفإلى يهدف البحث 

  .آراء المشرفين التربويين في برامج التربية العملية -1

 .طلبة المعلمين في برامج التربية العمليةآراء ال -2

لتطوير والمقترحات المناسبة  ،ـ جوانب القوة والضعف في برامج التربية العملية3
 . التربية العملية في كليات التربية وفق نتائج البحثىمستو

   : يجيب عنها البحثيرابعاً ـ األسئلة الت
  :يحاول البحث أن يجيب عن األسئلة اآلتية

   ؟واقع تطبيق برامج التربية العملية وفق آراء المشرفين على تطبيقها ـ ما1

واقع تطبيق التربية العملية وفق آراء الطلبة المعلمين في تنفيذ برامج التربيـة              ـ ما 2
   ؟العملية

 وما المقترحـات المناسـبة      ،ـ ما جوانب القوة والضعف في برامج التربية العملية        3
  ؟ ية في كليات التربية وفق نتائج البحث التربية العملىلتطوير مستو
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المقترحات المناسبة لتطوير مستوى األداء لدى الطلبة المعلمين فـي كليـات             ـ ما 4
 ؟ التربية وفق نتائج البحث

  :خامساً ـ حدود البحث
  :يأتي تقتصر هذه الدراسة على ما

 ،يسـ موضوع التربية العملية بشكل عام التابع لقـسم المنـاهج وأصـول التـدر              1
  .واإلشراف على الطلبة المعلمين بشكل خاص كونهما أهم جوانب إعداد المعلم

 برامج التربية العملية في كلية التربية بجامعـة         ذن على تنفي  ين القائم يـ عدد المشرف  2
  .دمشق

الذين يخضعون لبرنامج في التربية العملية فـي        " معلم صف "ـ طلبة السنة الرابعة     3
 لمـصطلحات البحـث وبعـض        من عـرضٍ    وال بد  ،شقكلية التربية بجامعة دم   

  .الدراسات السابقة التي توصل إليها الباحث

   : ـ مصطلحات البحث4
 برنامج تربوي يتدرب فيه الطالب المعلـم عمليـاً علـى مهنـة     :التربية العمليةـ أ  

وما يرتبط بها من عمليات تربوية وتعليمية مختلفة تؤدي إلـى إكـسابه              ،التدريس
  .والخبرات المهنية واالجتماعية الالزمة لممارسة التعليمالمهارات 

أصول  المحاضرين في قسم المناهج ووالمشرف هو أحد أعضاء هيئة التدريس أب ـ  
 ويـسند   ، ويكون متخصصاً في طرائق التدريس     ،)فهم القسم أو ممن يكلّ   (التدريس  

صه ومتـابعتهم   إليه القسم مهمة اإلشراف على طلبة التربية العملية في مجال تخص          
 ثم  ، على أن يؤدي دوره في الزيارات الصفية       ،وتقويمهم طوال فترة التربية العملية    

 .يقدم في نهاية الفصل الدراسي تقريراً عن كل طالب متضمناً تقويمـه و درجتـه              
 .)112 ،1998 ،الحديثي(
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معة هو طالب السنة الرابعة في كلية التربية في جا        :)معلم الصف (الطالب المعلم   ـ   ج
 فـي التربيـة     لياًموالذي يتلقى برنامجاً ع    ،دمشق الذي يدرس في قسم معلم الصف      

ين الفـصل   من كلٍّ ساعات في    يبمعدل ثمان و   ،العملية على مدى عام دراسي كامل     
 .الدراسيين

  :ب ـ الدراسات السابقة
 .0) 2001 (  عوامل نمو المهارات التدريسية :يـالثبيتة ـدراسـ 1

 عامل من عوامل نمو مهارات طالب التربية م كّلاسهإ ى تحديد درجةهدفت الدراسة إل
 في نمو مهـارات طالـب    عامال37ًوعددها  ،الدراسة العملية التدريسية التي شملتها

ـ     التربية العملية المتخصص في حقل م ـاالجتماعيات  كما هـدفت إلـى تحديـد أه
لك من وجهة نظـر مـشرف       وذ ،العملية المشكالت التي تواجه تطبيق الطالب للتربية     

وتكونت عينتها من    ، وطالب التربية العملية   ،المدرسة ومدير   ، والمعلم المتعاون  ،الكلية
خـالل  في المطبقين لمادة التربية العملية  الطالب المتخصصين في حقل االجتماعيات

 علـى عليهم والمعلمين المتعاونين   والمشرفين،هـ1416الفصل الدراسي األول لعام 
 تـم اختيـارهم    وقـد ،العملية ها تطبيق التربيةفيري المدارس التي تم ـم ومديتدريبه

 ووصل ،هـ1416لعام  بطريقة عشوائية أجريت بين الفصلين الدراسيين األول والثاني
وعند تحليل  ، المخصصة لذلكتبانةـاالسأجابوا عن    فردا113ًعدد أفراد العينة إلى 

 والمتوسطات الحـسابية واالنحرافـات      ، المئوية البيانات استخدمت التكرارات والنسب   
توصلت إليهـا   ي   ومن أهم النتائج الت    ،تحليل التباين األحادي  ل) ف( واختبار   ،المعيارية

عالية في نمـو    من العوامل التي شملتها الدراسة تسهم بدرجة أربعة وثالثين عامالًأن
يختـار   رصة للطالـب لكـي  منها إتاحة الف ،مهارات طالب التربية العملية التدريسية

التي  كالتـأما المش ،اون في التدريبع وخبرة المعلم المت،اـالمدرسة التي يتدرب به
خالل تطبيقـه للتربيـة العمليـة       في  تواجه الطالب المتخصص في حقل االجتماعيات       
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ـ  : واألخـرى  ،ة االهتمام بطالب التربية العمليـة     ـ قل :أوالهما ،اثنتان فأهمها وف  تخّ
 في وجهات نظـر      كما اتضح أن هناك فروقاً     ،تدرب من مواجهـة الطالب   الم الطالب

م العوامل التي شملتها الدراسة في نمو مهـارات طالـب   اسهإدرجة  أفراد العينة حول
 :وأهم التوصـيات هـي     ، ذات داللة إحصائية لمستوى التعليم والخبرة      التربية العملية 
 ووضــع  ،ب التربيـة العمليــة  المناسبة للمشاركة في تدريب طال تحديد المدارس

 . من له عالقة بالتربية العمليـةؤوليات كّلـمس هفيـدد ـنظـام متكامل تح

 واقع اإلشراف التربوي في التربية الميدانية بكلية التربية         :يـة الحديث ـدراسـ  2
)1998(.  

      ف ماهية واقع الممارسات اإلشـرافية علـى الطـالب          هدفت هذه الدراسة إلى تعر
 ومـن أجـل     ،في أثناء تدريبهم في المدارس المتوسطة والثانوية      و طبيعتها     ين  المعلم

م أداة مكونة من أسئلة مفتوحة الجـواب بهـدف   ـ تصمي مـ ت ،ةـتحقيق هدف الدراس  
 كمـا تـضمنت األداة      ، وماهية اإلشراف فيها وواقعه    ،تعرف أهداف التربية الميدانية   

 إضافة إلى السؤال عن نواحي القـوة        ،دمةأسئلة حول أساليب التقويم والتقدير المستخ     
 وقد وجهت إلـى     ،ونواحي القصور في برنامج التربية الميدانية والمقترحات لتحسينها       

ق التدريس بجامعة الملك سعود بالريـاض        ائعينة من المشرفين من قسم المناهج وطر      
  .عضواً) 34(وعددهم 

 كمـا   ،مطبق في القـسم   بية  وأسفرت الدراسة عن نتائج تصف واقع تنفيذ برنامج التر        
  . تمخضت الدراسة عن توصيات ومقترحات أخرى في هذا المجال

إعداد الطالب المتدربين   في  دور المعلم المتعاون وتأثيره     : ـ دراسـة القحطـاني  3
  .)1994(خالل فترة التربية العملية  في 

ـ                الب هدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور المعلم المتعاون وتـأثيره فـي إعـداد الط
 دور المعلـم   وتوصلت هذه الدراسة إلـى أن   ،خالل فترة التربية العملية   في  المتدربين  
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 والترحيب به في    ، خاصة في إعداد الطالب المعلم     ،المتعاون ضعيف  ويشوبه القصور    
 من تعريفه بدوره الحقيقي تجاه الطالب المعلمين وإعداده          ولذا البـد  ،المرحلة األولى 
  .لإلشراف مسبقاً

ـ  ـ تقويم المهارات التدريس   :انـانين والميم ـة حس ــ دراس 4 دى الطـالب   ـية ل
  .)1993(رس ـالمعلمين بكلية المعلمين بال

  هدفت هذه الدراسة إلى تقويم مهارات التدريس للطالب المعلمين في كلية المعلمـين             
 وأسفرت الدراسة  ، واستخدم لذلك استبانة وجهت للمشرفين والطالب المعلمين       ،بالرس
 الطالب المعلمين ال يلمون بالمهارات التدريـسـية الكافيـة بـصفة عامـة             عن أن ، 

     على أن يكون قبل     سعنى بمهارات التدري  وأوصـت الدراسة بضرورة تدريس مقرر ي 
 وتكثيف استخدام التعليم المـصغر فـي تـدريب الطـالب            ،التطبيق الميداني مباشرة  

  .المعلمين على المهارات التدريسية

 تقويم اكتساب الكفايات التعليمية في ضوء مبادئ الـتعلم  :بارةـة شـاس ـ  در 5
  .)1993(للمعلمات بمسقط لكلية المتوسطة اطالب اإلتقاني لدى 

تعليم المتقن  هدفت هذه الدراسة إلى تقويم اكتساب الكفايات التعليمية في ضوء مبادئ ال           
  :توصيات وتوصلت الدراسة إلى عدد من ال،بمسقطللطالبات المعلمات 

 ضرورة تقديم دروس نموذجية من قبل المشرفين تساعد الطالبات المعلمات علـى         - أ
  .اكتساب المهارات المنشودة

  .ق التدريسائ أن يتولى اإلشراف والتوجيه متخصصون في المناهج وطر-ب

  . يراعي مستوى اإلتقان المطلوب، أن تتم عملية التقويم في ضوء محك مرجعي-ج
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في جامعة الملـك سـعود    كلية التربية ب تقويم إعداد المعلم :رـبلجة اـ دراس ـ  6
)1992(.  
 وأفـادت عينـة     ، "تقويم إعداد المعلم بجامعة الملك سعود     "  ىهدفت هذه الدراسة إل    

       التربية الميدانية هـي أهـم       الدراسة من الطالب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس أن 
وأنها في   ،مها في إعداد المعلم التربوي    اهسإث  من حي ن من مكونات إعداد المعلم      مكو 

جامعة الملك سعود تحقق أهدافها بدرجة كبيرة أو متوسـطة فـي تـدريب الطـالب              
قلل من عدد الطالب المعلمـين  وأوصت الدراسة بأن ي،المعلمين على مهارات التدريس   

  . الواحدفلمشرإلى افي التربية الميدانية بالنسبة 
راسـة مقارنـة لمـدركات    دـ ر مشرف التربية العملية   دو:ـ دراسة السويدي 7

  .) 1992(  _ول هذا الدورن حالمشرفين والطالب المعلمي
    واعتمدت لـذلك اسـتبانة      ،ف دور مشرف التربية العملية    هدفت هذه الدراسة إلى تعر

واألستاذ المشرف للوقـوف علـى آرائهـم فـي دور      ،وجهت لكل من الطالب المعلم   
    :ما يأتي التربية العملية في جامعة قطر  وتوصلت الدراسة إلى المشرف على برنامج

وذلك لنقص اإلمكانات الماديـة المـساعدة    ، اإلشراف قاصر عن أداء دورهنإ  أ ـ  
   . أو التشبث بفلسفة التربية التقليدية،على تحقيق أهدافه  أو نقص اإلعداد المهني

لتربويين إعـداداً مهنيـاً مناسـباً     المشرفين اد  ب ـ أوصت الدراسة بضرورة إعدا 
 مـع ضـرورة إشـعارهم بأهميـة     ،واعتماد ضوابط وأسس علمية الختيـارهم  
  .مسؤولياتهم ودورهم في إعداد الطالب المعلم

  .)1991( واقع التربية العملية بالبحرين :الجنيد  دراسة حسن و  ـ 8

واستخدمت استبانة   ،لبحرينتناولت هذه الدراسة واقع التربية العملية في كلية التربية با         
وجهت إلى طلبة التربية العملية والمشرفين على تنفيــذ برنـامج التربيـة العمليـة               

  : نتائج منهانوأسفرت الدراسة ع
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 ع اإلشراف في التربية العملية يعتمد على أسلوب الزيارات الـصفية واالجتمـا            نإ -أ
  .ويغفل مداخل متعددة لتطوير التعلم ،بالطالب المعلمين

 الصعوبات التي يواجههـا      يفتقر نظام اإلشراف إلى وجود خطط تساعد على حلِّ         -ب
  الطالب المعلم  

  . قصور استمارة تقويم الطالب المعلم-ج

   . اختالف تقويم الطالب المعلم من مشرف آلخر-د

  :األجنبيةثانياً ـ الدراسات 
 Zahorik, J, a,(1988): The Opserving –Conferencing Role -)  :كـ دراسة زاهوري1

of     University supervisors. jornal of Teacher  Education  )                                  
         

ـ  المشرفين   ةتركز هذه الدراسة على كيفية مشاهد      للطـالب  تهم   ومناقـش  تهمومالحظ
اك طرقـاً متعـددة     المعلمين في أثناء التدريب  الميداني  وخلصت الدراسة إلى أن هن           

   :يأتلإلشراف يمكن دمجها تحت ثالثة نماذج أو اتجاهات كما ي

إذ يقوم المشرف بأحد أربعـة أدوار تجـاه الطالـب    :  السلوكىأ ـ أسلوب يركز عل 
 أو ، أو دور الناصـح ، أو بدور العالم المتفهم، أن يقوم بدور الباحث  ا فهو إم  ،المعلم

  .دور الناقد

 حيث يحلـل  ،اًويكون دور المشرف إصالحي:سير األفكار تفىب ـ أسلوب يركز عل 
عمل الطالب المعلم ويناقشه فيه ويرشده إلى الممارسات الصحيحة واالبتعـاد عـن     

 .الممارسات الخاطئة

 ويكون دور المشرف إما معالجاً أو معارضاً أو مستقصياً لعمل الطالـب          :أسلوب داعم -ج
   .سب ومتغيرات العصر الذي يعيش فيه وإعداده اإلعداد األفضل بما يتنا،المعلم
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  رـ دراسة كوهلـ 2
  (-Koehler,Virginia(1984): University Supervision of Student Teaching 

Research and Development Center for Teacher Education، The  University of 
Texas at Austin,Texas, U,S,A)                                                   

تناولت هذه الدراسة الكيفية التي يعمل بها تسعة مشرفين من مشرفي الجامعـة عـن               
 المـشرف يـساعد     وتوصلت الدراسة إلـى أن    ،طريق المقابالت وتسجيل المالحظات   

الطالب المعلم على النمو من خالل مايقوم به من تذليل الصعوبات التي تعترض سبيله              
 ومن خالل ما يقدمه المشرف من نـصائح ومالحظـات للطالـب             ،أثناء التطبيق في  
  . وتخطي فترة التدريب بنجاحه بنفسيزيد ثقته  مما ،المعلم

  :ـ  دراسة زيخر وتاباخنيك3
 (Zeichner, K.M.&Tabachink, R. (1982):The Belief Systemms of universiors in 
an Elementary Student Teaching Program.Jornal of Education for Teaching.)                                                      
 ،هدفت هذه الدراسة إلى تعرف تعامل المشرف على التربيـة العمليـة مـع طالبـه               

  جميع المشرفين يتفقون على األهداف العامة      وتوصلت إلى أن ،  قيامهم بأدوارهم    ِإال أن 
  :يختلف من واحد آلخر

   .بعضهم يركز على أساليب التدريس ووسائلهأ ـ ف

 .ب ـ وبعضهم اآلخر يركز على نمو أهداف الطالب المعلم

 والمالحظة في الـصف وفـي   ،يركز الفريق الثالث على التغييرات المطلوبةوج ـ  
  .المدرسة

  

 وإدارة  لقد ركزت الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية على دور المشرف والمعلم          
 نجاح أي برنامج للتربية      وعالقة كل منهما باآلخر وبينت أن      ة والطالب المعلم    المدرس
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 ، به  عناصره للدور والمسؤولية المنوطين    من عنصر   الميدانية يتوقف على معرفة كلِّ    
 وتكثيف اللقاءات لتدارس    ،والحرص على تطوير ذاته والتواصل مع العناصر األخرى       

هيل المشرف وإعداده بما يتناسـب والـدور         وضرورة تأ  ،أوضاع اإلشراف ووسائله  
  .المنوط به

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة من حيث إعداد االستبانة والوقـوف             
لرصدها وتطبيق مـا يتناسـب و        ، في هذه الدراسـات   بعلى جوانب السلب واإليجا   

ال خطوة من أجـل      وما هذه الدراسة إ    ،مشقالواقع التربوي في كلية التربية بجامعة د      
تقويم واقـع اإلشراف في التربية الميدانية بجامعة دمشق من خـالل آراء المـشرفين        

 ، وذلك للوقوف على جوانب اإليجاب وتعزيزها وجوانب الـسلب لتالفيهـا           ،والطالب
 النهوض بالعملية التربوية من خالل رفع سوية الطالب المعلم وإعداده اإلعداد            ومن ثم 

  .اسب ومتغيرات العصر الذي نعيش فيهاألفضل بما يتن

  :سادساً ـ ِإجراءات البحث
  :أ ـ منهج البحث

 هذا البحث يهدف إلى تعرف آراء المشرفين والطلبـة المعلمـين ببـرامج               نظراً ألن 
التربية العملية المطبقة في كلية التربية بجامعة دمشق ومعرفة جوانب السلب واإليجاب      

 هذا البحث اعتمـد المـنهج الوصـفي         فإن ،الفي السلبيات ات وت يجابيلتعزيز اإل  ،فيها
  ورصد نتائجه وتحليلها ومناقـشتها تمهيـداً       ، لتالؤمه مع طبيعة هذا البحث     ،التحليلي

 من الطالـب   تطوير مستوى األداء لكلّ    علىللوصول إلى توصيات ومقترحات تساعد      
  .المعلم والمشرف على إعداده

  :ب ـ عينة البحث
مشرفاً تربوياً من القائمين على تنفيذ برنـامج التربيـة          ) 60(حث من   تكونت عينة الب  

 الـذين قـاموا    /معلم صـف / طالباً وطالبة من طلبة السنة الرابعة  ) 180( و ،العملية



                 فرح سليمان المطلق                           2010 )2+1( العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 77 

معلم /  اختيروا بطريقة عشوائية من طلبة السنة األخيرة         ،بتنفيذ برنامج التربية العملية   
    . /صف

   :ج ـ أداة البحث
 توجـه إلـى   قام الباحث بإعـداد اسـتبانة   ،أسئلتهداف البحث واإلجابة عن    لتحقيق أه 

المشرفين القائمين على تنفيذ برامج التربية العملية والطلبة المعلمين الخاضعين لهـذه            
للوقوف على آرائهم في تنفيذ هذه البرامج وبيان أوجه الشبه واالختالف فـي             ،البرامج

  .لميناآلراء بين المشرفين والطلبة المع
 ذا صـلة بالبرنـامج       منها رأياً  وتتألف هذه االستبانة من عدد من البنود التي يمثل كلّ         

 بند من ثالث إجابات علـى غـرار مقيـاس           ويتكون كلُّ   المطبق في التربية العملية   
 في برنـامج    همء وآرا رفين والطلبة المعلمين  ـن اتجاهات المش  ـتبي ،الثيـكرت الث يل

 جوانب من   ةمل االستبانة على دراسة أربع    تمع مراعاة أن تش    ،التربية العملية المطبق  
  :المشكالت هي

  .أ ـ مشكالت تتعلق بالطلبة المعلمين
 .ب ـ مشكالت تتعلق بالمدرسة وإدارتها

  .ج ـ  مشكالت تتعلق بالكلية وإدارتها
     .د ـ مشكالت تتعلق بتصميم الدروس وتنفيذها

عه على العديـد مـن البحـوث والدراسـات          وقام الباحث بتطوير االستبانة بعد اطال     
ومـن خبـرات     ، من عمله في مجال اإلشراف على التربية العملية         مستفيداً ،المشابهة

سالمة ما تتضمنه   صدقها و للوقوف على    ؛زمالئه الذين ناقشهم في بنود هذه االستبانة      
ا تـم    كم ،لهوارتباطها بالبعد الذي تمث    ،اق مفرداتها مع األهداف   ـومدى اتس  ،من معلومات 

 ،التحقق من ثبات االستبانة بالتطبيق على مجموعتين مـن المـشرفين والطلبـة أصـوالً              
  :عبارة موزعة على النحو التالي)46(رتها النهائية تشتمل على ووأصبحت االستبانة بص

  .عبارة تهتم بالمشكالت التي تتعلق بالطلبة المعلمين) 17(أ ـ 
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 .ي تتعلق بالمدرسة وإدارتهاعبارات تهتم بالمشكالت الت) 9(ب ـ 

  عبارات تهتم بالمشكالت التي تتعلق بالكلية وإدارتها ) 10(ج ـ  
    .عبارات تهتم بالمشكالت التي تتعلق بتصميم الدروس وتنفيذها) 10(د ـ  

  :د ـ المعالجات اإلحصائية
   ين  استخراج النسب المئوية إلجابات عينة البحث مـن المـشرف          لإلجابة عن األسئلة تم

التربويين والطلبة المعلمين  ومناقشتها وفق كل قسم من أقسام الدراسة وحسب طبيعة             
  .المشكالت المتعلقة بكل جانب

  :هـ نتائج الدراسة
   :يـت أسئلة البحث على النحو اآلنعرض النتائج في ضوء

ق واقع تطبيق برامج التربية العملية وف      ما "السؤال األول الذي نصه   عن  جابة  لإل: ًأوال
                           ؟"آراء المشرفين على تطبيقها

  ) 1(جدول 
  )60= ن( المعلمين/ن في المشكالت التي تواجه الطلبةالنسب المئوية آلراء المشرفي

ال رأي   موافق  العبـارة  الرقم
  لي

غير 
  موافق

1   عدم توافق طرائق التدريس الخاصة والتربية العملية يقلل         أرى أن 
  ة من المادةمن الفائد

70%  10%  20%  

2  تأخر التحاق الطلبة بالتربية العملية ينعكس سلباً على أدائهم أرى أن 
  وإتقانهم لإللقاء

78%  2%  20%  

3   عدد طلبة الزمرة الواحدة يقلل من فـرص تـدرب      زيادة   أرى أن
  المعلم على التربية العملية/الطالب 

78%    22%  

4  40  %4  %56  ام العام بالتربية العملية هناك ضعفاً بااللتزأرى أن%  
5   المعلم في  / حضور الطالب بعد بدء الدرس يربك الطالب         أرى أن

  األداء
76%  2%  22%  

6   النفسية والضغوطات (المعلم الشخصية   /  مشكالت الطالب    أرى أن
  تؤثر في أدائه) االجتماعية

78%  2%  20%  

7  35  %4  %61  يسبب قلقاً لدى المتدرب الوجود المشرف في أثناء اإللقاء  أرى أن%  
8   إصرار المتدربين على اختيار المدارس يسبب صـعوبة         أرى أن 

  ق دروس التربية العمليةوويع
58%  14%  28%  

9  22    %78   ضعف الثقافة العامة للمتدرب يؤثر سلباً في أدائهأرى أن%  
10  20    %80  ء ي في ضعف األداس عدم بذل جهود كافية سبب أساأرى أن%  
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11  أرى أن قص30    %70  ضعف الكفاية العامة إلى  مرحلة االنفراد بالتدريس يؤدي ر%  
12  28  %14  %58   هناك ضرورة الستخدام اللغة العربية الفصيحة بالدرسأرى أن%  
13   المعلم يجد صعوبة ومعاناة في الدرس األول أكثر        / الطالب أرى أن

  من غيره
73%  4%  23%  

 مشكلة المواصالت وعدم معرفة الطالب  ألحياء دمـشق          رى أن أ  14
  ينعكس سلبا على حضوره

58%  7%  35%  

15   المعلم ينعكس إيجابا علـى     / المظهر العام الالئق للطالب      أرى أن
  نفسية التالميذ

75%  13%  12%  

16   المعلم على التمسك بالطرائق التقليديـة      / إصرار الطالب    أرى أن
  ى أدائهينعكس سلبا عل

65%  10%  25%  

17  15  %8  %76   األنسب و استخدام طريقة األهداف السلوكية هأرى أن%  

/  في آراء المشرفين في المشكالت التي تتعلق بالطلبـة           فنالحظ من الجدول االختال   
  :المعلمين

من المشرفين عدم توافق زمن إعطاء طرائق التدريس الخاصة والتربية         % 70 رىي •
مـن  % 20بينمـا عـارض هـذا األمـر      ،قلل من الفائدة من المادة    يمما   ،العملية

مـن  المعلـم    استفادة الطالب وهذا يرجع إلى قناعة بعض المشرفين بأن      ،المشرفين
 .نحصر بوقت إعطائهاتمادة ما يجب أالّ 

 تأخر الطالب المعلم بالتربية العمليـة يـنعكس     من المشرفين بأن  %  78  رىيفيما   •
 .اءـلقوإتقانه لإل على أدائه سلباً

•   لل مـن  ـدة يقـة الزمرة الواحـادة عـدد طلبـ زيو توافـق النسبة ذاتها على أن
 .درب الطالب المعلم على التربية العمليةـفرص ت

روس التربيـة   ود ضعف بالتزام الطلبة المعلمـين د      من المشرفين وج  % 56رى  يو •
الحكم على التزام الطالب  ي  وهذا التفاوت ف   ،منهم % 40بينما عارض ذلك     ،العملية

 .المعلم ربما يرجع إلى التفاوت في االلتزام بين الزمر نفسها

ربـك  دء الحصة ي  ـبعد ب  المعلم   ر الطالب  حضو من المشرفين أن  %  76 يرىو   •
 .زميله القائم على األداء
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 مشكالت الطالب المعلـم الشخـصية       من المشرفين على أن   %  78وافق    يوكذلك   •
 .هـأدائ في تؤثر سلباً) تماعيةالنفسية واالج(

 من المشرفين أنـه ال    % 61رى  يف ،أما فيما يتعلق بوجود المشرف في أثناء اإللقاء        •
 وجود المـشرف يربـك      منهم أن % 35يرى  حين  في   ،بب قلقاً لدى المتدرب   ـيس

 جسور الثقة بينه    دـوربما يعود ذلك إلى عدم قدرة المشرف على م         ،الطالب المعلم 
  .وبين الطالب

  :وفيما يتعلق بآراء المشرفين في المشكالت التي تتعلق بالمدرسة وإدارتها

  )  2 (جدول 

المعلمين مع /ن في المشكالت التي تواجه الطلبةالنسب المئوية آلراء المشرفي
  )60(  ن: االمدرسة وإدارته

  الرقم
  العبـــــــارة 

غير   الرأي لي  موافق
  موافق

1   باستقبال الطلبة ينعكس سـلباً علـى         عدم رغبة المديرين   أرى أن 
  نفسياتهم

66%  12%  22%  

2   كثرة عدد التالميذ في صفوف المدارس ينعكس سـلباً على أرى أن 
  أداء الطالب المعلم

68%  8%  24%  

3   تعاون المديرين مع مشرفين بعينهم قد يؤثر فـي تعامـل            أرى أن 
  المشرف مع طلبته

60%  13%  27%  

  %24  %8  %68  ر أماكن للمناقشة في المدارس يربك المشرفعدم تواف  أنأرى  4
5   عدم رغبة المديرين باستخدام الوسائل مـن قبـل الطلبـة         أرى أن 

  المعلمين يثبط من عزيمتهم
63%  8%  29%  

6   ضعف انضباطية بعض المـدارس يثيـر التـشاؤم لـدى        أرى أن 
  المشرف وطلبته

  %24  ــ  76%

7  ارات المدارس وكلية التربية يسهل عمل  وجود تعاون بين إدأرى أن
  المشرف

73%  9%  18%  

8   حصر التربية العملية في أيام محددة يشكل ضـغطاً علـى   أرى أن 
  المدارس

75%  5%  20%  

9   التصرفات غير المنطقية للمشرف وطالبه يـنعكس علـى       أرى أن 
  تعامل اإلدارة

66%  10%  24%  



                 فرح سليمان المطلق                           2010 )2+1( العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 81 

 عدم رغبة المديرين   أن ونري المشرفين   من% 66 هناك   :يلي ما) 2(نرى من الجدول    
وهذا يجعلنا نؤكد أهمية توفير المناخـات        ،باستقبال الطلبة ينعكس سلباً على نفسياتهم     

ـ تكيفه واسـتقراره النفـسي ال  في لما لذلك من أثر    ،المالئمة لعمل الطالب المعلم     نذيل
 . عطاء في غرفة الصف مع تالمذتهانينعكس

 كثرة عدد التالميذ فـي صـفوف المـدارس          شرفين أن من الم %  68 رى كذلك يو •
وهذا يدلل علـى   ،منهم%  24رض اعيفيما  ،ينعكس سلبا على أداء الطالب  المعلم     

 أثر  لما لذلك من   ،التالميذ لحجم الغرفة وطبيعة المرحلة الدراسية     عدد  أهمية مناسبة   
 .مثللشكل األواستثمار الوقت با ،التعامل مع الفروق الفردية بين التالميذفي 

قد يؤثر فـي تعامـل       ، تعاون المديرين مع مشرفين بعينهم     أنعلى  %  60وافق  يو •
وذلك عائد لـشيء مـن       ،ظهر بعض السلبية في تعامله    تكأن   ،المشرف مع طلبته  

 .اإلحباط نتيجة تصرف المديرين

 من المشرفين أن  %  68رى    يف ،أما فيما يتعلق بتوافر أماكن للمناقشة في المدارس        •
 .ذلك يربك المشرف

ـ  ـ ع من المشرفين على أن   % 63ق  ـكما واف  • ـ    ـدم رغب تخدام ـة المـديرين باس
عارض ذلك  ي فيما   ،المعلمين يثبط من عزيمتهم    /ل الطلبة   ـالوسائل التعليمية من قب   

فـي  يرغبـون     بعض المدارس وأمناء المخـابر ال      نإإذ   ،من المشرفين  %  29
 ذلك يأخذ   نأالعتقادهم ب  ،ير تقنيات التعليم والوسائل   التعاون الحقيقي مع المعلم بتوف    

 .ي المدرسةعلممن وقتهم لغير م

 ضعف انضباطية بعـض المـدارس يثيـر         من المشرفين أن  %  76 رىيوكذلك   •
 .التشاؤم لدى المشرف وطلبته
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ل عمـل   وجود تعاون بين إدارات المدارس وكلية التربية يـسه    أن  % 73رى  ي و •
 .المشرف

ـ  حصر التربية العملية في أيام محـددة ي    من المشرفين على أن   %  75 وافقيو • ل مث
وهذا يضعف من تفاعـل المـدارس بإداراتهـا ومعلميهـا            ،ضغطاً على المدارس  

 .من النتاجات التربوية المأمولةمن ثم خفض يو ،وتالمذتها مع المشرف وطلبته

نعكس تشرف وطالبه    التصرفات غير المنطقية للم    من المشرفين أن  % 66  ويرى •
 .دارةعلى تعامل اإل

  :و فيما يتعلق بآراء المشرفين في المشكالت التي تتعلق بالكلية وإدارتها
  ) 3(دول ج

المعلمين مع / النسب المئوية آلراء المشرفين في المشكالت التي تواجه الطلبة 
  )60=ن ( االكلية وإدارته

الرأي   موافق  العبـــــــارة  الرقم
  لي

غير 
  قمواف

1   قلة وجود قاعات الجتماعات المشرفين مع طلبتهم يـصعب       أرى أن 
  مهمة المشرف 

70%  8%  22%  

2  22  %10  %78  المعلم ورقة تسهيل المهمة يربك الطالب  عدم اعتماد المدارسأرى أن%  
3  33  %16  %51   تناسب األجر المادي مع جهود المشرفين ينعكس سلباً على أدائهمأرى أن%  
 تضارب الدروس النظرية في الكلية مع دوام التربية العملية           أنَ أرى  4

  ينعكس على حضور الطالب
65%  10%  25%  

5  27  %12  %61   لديهماً عدم توحيد التوجيهات للمتدربين يسبب فوضى وقلقأرى أن%  
6  أرى أن25  %14  %61  ب مهمة المشرف ضعف التواصل بين إدارة الكلية والمدارس يصع%  
7   عدم وضع إعـالن اجتماع الزمـرة في مكان محدد يضلل        أرى أن 

  الطالب المعلم
60%  10%  30%  

8  20  %12  %68  يهمف تأخر التحاق الطلبة بالتربية العملية يؤثر سلباً أرى أن%  
9  30  %17  %53   تحميل المشرفين مشكالت المتدربين الخاصة يربك المشرفأرى أن%  

10  32  %8  %60  ل أثناء فترة االنفراد تقلل من فرص المتدربين كثرة العطأرى أن%  
  

 آراء المشرفين تتفاوت في نسبها بين مشكلة وأخـرى فيمـا            أن) 3(نرى من الجدول    
  :يتعلق بالكلية وإدارتها
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• مـن    نكوـشيمن المشرفين     %68  إنـ  ق أن ة وجـود قاعـات الجتماعـات       ل
 .فب مهمة المشريصع ،رفين مع طلبتهمـالمش

 عدم اعتماد المدارس ورقة تسهيل المهمـة       من المشرفين على أن   %  68 قـوافيو •
 .يربك الطالب المعلم

 ، األجر الذي يحصل عليه المشرف ال يتناسب والجهـد المبـذول         أن%  51رى  يو •
 .المتباعدةمدارس الوهذا يضعف من قدرة المشرف على المتابعة في 

تضارب الدروس النظرية في الكليـة مـع         من المشرفين على أن   % 65كما وافق    •
 .دوام التربية العملية ينعكس سلباً على حضور الطالب

 ضعف التواصل بين إدارة الكلية ومدارس التطبيق        من المشرفين أن  %  61رى  يو •
عرقـل مهمـة التربيـة      ي بعض إدارات المدارس     نإحيث   ،يصعب مهمة المشرف  

قد يؤدي إلى عدم تفاعـل     القائم على العمل ر غي علم دخول م   أن اظناً منه  ،العملية
 . التربية للتعليمهدافالتأخر في تحقيق األومن ثم  ،الطلبة

جتماع الزمرة في مكـان  ال عدم وضع إعالن من المشرفين على أن  %  60 وافقيو •
مما يوحي بأهمية وجود لوحة إعالنات       ،المعلمين/ يؤدي إلى تضليل الطلبة      ،محدد

 . التربية العملية للزمر كافةمادةمخصصة ل

تربية العملية يـؤثر     تأخر التحاق الطلبة بال    من المشرفين على أن   %  68 وافقما  ك •
 .همدريبسلباً في مدة ت

 تحميل المشرف مشكالت المتدربين الخاصة يربـك  من المشرفين أن  %  53رى  يو •
 إلى طول مدة    وربما يعود ذلك   ،ونالحظ من هذه النسبة أنها ليست عالية       ،المشرف

 .جعله أكثر قدرة على التغلب على الكثير من هذه المشكالت  مما،عمل المشرف

تقلـل  عليم  أثناء مرحلة االنفراد بالت   في   كثرة العطل    من المشرفين أن  %  60رى  يو •
  .من فرص المتدربين
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  :و فيما يتعلق بآراء المشرفين في المشكالت التي تتعلق بتصميم الدروس وتنفيذها
  ) 4(ل جدو

المعلمين في / النسب المئوية آلراء المشرفين في المشكالت التي تواجه الطلبة 
  ) 60= ن   (:تصميم الدروس وتنفيذها

  غير موافق  الرأي لي  موافق  العبـــــــارة  الرقم
1   عدم استيعاب المتدربين مـسألة صـوغ األهـداف          أرى أن 

  السلوكية ينعكس سلباً على تحضيرهم للدرس
  %19   ــ  81%

2   الطرائق الخاصة مع التربية  مقرر عدم توافق دروس  أرى أن 
  الدروس ولى في تحضيرالعملية يقلل من فائدة المادة األ

70%  10%  20%  

3   القدرة على استخدام التقنيات في التدريس يؤدي إلى         أرى أن 
  )يفقد الدرس حيويته(جمود الدرس 

37%  12%  51%  

4   فياالستيعاب للتصميم واإللقاء يؤثر      في    هناك ضعفاً  أرى أن 
  أداء الطالب المعلم

  %35  ـ  ـ  65%

5  33  %9  %58   عدم تفرغ المشرفين للتربية العملية يؤثر سلبا في أدائهمأرى أن%  
6  صعوبة توافر الوسائل التعليمية المناسبة يؤثر سلبا في أرى أن 

  نفسية الطالب المعلم
63%  10%  27%  

7   ة المتدرب على توزيع الوقت بشكل مناسب        عدم قدر  أرى أن
   نفسيته في أثناء اإللقاء في يؤثر

71%  12%  17%  

8  عدم تشكيل لجان لزيارة المتدربين في مرحلة االنفراد أرى أن 
  المعلمين بأهمية عملهم/ يقلل من شعور الطلبة 

56%  16%  28%  

9   ضيق وقت التربية العملية سبب كاف لعدم وصـول          أرى أن 
  لب المعلم لمرحلة اإلتقانالطا

73%    27%  

10  28  %11  %61  ق تنفيذ الدروس بالشكل المطلوبو ازدحام الصفوف يعأرى أن%  

فيما  ،رىـ آراء المشرفين تتفاوت في نسبها بين مشكلة وأخ        أن) 4(نرى من الجدول    
  :يتعلق بتصميم الدروس وتنفيذها

 المتـدربين مـسألة صـوغ      أن عدم استيعاب   ونريمن المشرفين   %  81 نإحيث   •
 .الدروس) تصميمهم( على تحضيرهم األهداف السلوكية ينعكس سلباً

الطرائق مقرر   عدم توافق دروس     أنعلى  من المشرفين   % 70وافق  يوكذلك األمر    •
 ) تـصميم  (الخاصة مع التربية العملية يقلل من فائدة المادة األولـى فـي تحـضير    

 .الدروس
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أنه يكسب الدرس حيوية    %  51 رىيلتقنيات في التدريس    ق باستخدام ا  أما فيما يتعل   •
 .تثير حافزية التالميذ

ـ  ،من المشرفين أن هناك ضعفاً في االستيعاب للتـصميم        %  65رى  يو • اء ـواإللق
 . أداء الطالب المعلمفييؤثر 

غ المشرفين للتربية العملية يؤثر سـلبياً        عدم تفر  من المشرفين أن  %  58رى  يفيما   •
وقد يعود هذا االختالف إلى      ،من المشرفين %  33 عارض هذا األمر  وي ،في أدائهم 

 مشرف بصرف النظر عـن انـشغاله بأعمـال    ة لدى كلَّـتفاوت النشاط والحافزي  
 ..أخرى

 صعوبة توافر الوسائل التعليميـة المناسـبة       من المشرفين على أن   % 63كما وافق    •
 . أدائهفيلك يؤثر فإن ذومن ثم  ،يؤثر سلباً في نفسية الطالب المعلم

 عدم قدرة المتدرب على توزيـع       من المشرفين على أن   %  71وافق  يوكذلك األمر    •
 ارتفاع هذه النـسبة     وقد يدلّ  ،نفسيته في أثناء اإللقاء   في  الوقت بشكل مناسب يؤثر     

اءـلق أساسياً أمام الطالب وإتقانه لإل توزيع الوقت قد يسبب عائقاًعلى أن. 

 عدم تشكيل لجان لزيارة المتدربين في مرحلـة  لمشرفين أنمن ا%  56ى  يرما  ك •
%  16 فيما أحجـم     ،لل من شعور الطالب المعلم بأهمية عمله      ـ يق عليم  االنفراد بالت 

 .رأيإبداء العن 

ـ      أنعلى  من المشرفين    % 73 وكذلك وافق    • بب ـ ضيق وقت التربية العملية س
 .انـكاف لعدم وصول الطالب المعلم لمرحلة اإلتق

 بالـشكل  سق تنفيـذ الـدرو  و ازدحام الصفوف يع من المشرفين أن  % 61ويرى   •
  .المطلوب

  :جابة عن السؤال الثاني الذي نصهلإلو :ثانياً
ماواقع تطبيق التربية العملية وفق آراء الطلبة المعلمين فـي تنفيـذ بـرامج التربيـة                

  ؟العملية
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  :ي تواجههمالمعلمين في المشكالت الت/ فيما يتعلق بآراء الطلبةف  
  ) 5(جدول 

 المعلمين/المعلمين في المشكالت التي تواجه الطلبة/النسب المئوية آلراء الطلبة
  )180=ن(

  غير موافق  الرأي لي  موافق  العبـارة  الرقم
1   طرائق التدريس الخاصـة والتربيـة   إعطاء   عدم توافق    أرى أن

  العملية يقلل من الفائدة من المادة
81%  7%  12%  

2   تأخر التحاق الطلبة بالتربية العملية ينعكس سلباً علـى          أرى أن 
       أدائهم وإتقانهم لإللقاء

92%  
  

  8%  

3   أرى أن        رب الطالب   عدد طلبة الزمرة الواحدة يقلل من فرص تد
  المعلم على التربية العملية

79%  4%  17%  

4  63  %14  %23   هناك ضعفاً بااللتزام العام بالتربية العمليةأرى أن%  
  %31  %10  %59  أرى أن حضور الطالب بعد بدء الدرس يربك الطالب المعلم في األداء  5
6  ــب أرى أن ــشكالت الطال ــصية /  م ــم الشخ ــسية (المعل النف

  تؤثر في أدائه) والضغوطات االجتماعية
82%  4%  14%  

7  57  %6  %37  يسبب قلقاً لدى المتدرب  وجود المشرف في أثناء اإللقاء الأرى أن%  
 ، إصرار المتدربين على اختيار المدارس يسبب صعوبة       رى أن أ  8

  ق دروس التربية العمليةوويع
55%  12%  33%  

9  17  %5  %78  سلباً في أدائه  ضعف الثقافة العامة للمتدرب يؤثرأرى أن%  
10  13  %6  %81  ي في ضعف األداء س عدم بذل جهود كافية سبب أساأرى أن%  
11   ضعف الكفاية إلى راد بالتدريس يؤدي   قصر مرحلة االنف   أرى أن

  العامة 
81%  6%  13%  

12  22  %19  %59   هناك ضرورة الستخدام اللغة العربية الفصيحة بالدرسأرى أن%  
13   المعلم يجد صعوبة ومعاناة فـي الـدرس األول      الطالب أرى أن

  أكثر من غيره
64%  7%  29%  

14   حياء دمـشق  أل  مشكلة المواصالت وعدم معرفة الطالب   أرى أن
  على حضورهينعكس سلباً 

86%  2%  12%  

15   المظهر العام الالئق للطالب المعلم ينعكس إيجابا علـى          أرى أن 
  نفسية التالميذ

78%  8%  14%  

16   إصرار الطالب المعلم على التمسك بالطرائق التقليديـة         أرى أن 
  ينعكس سلبا على أدائه

78%  5%  17%  

17  24  %12  %46   األنسبوهداف السلوكية ه استخدام طريقة األأرى أن%  
فيمـا   ،ن بين مشكلة وأخـرى    ـالمعلمين تتباي / آراء الطلبة  أن) 5 (نالحظ من الجدول  

  :المعلمين/يتعلق بهم أي بالطلبة
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•  من الطلبة وهي نسبة مرتفعة    %  81 فنرى أن،  عدم توافق زمن إعطاء     ترى أن 
  .قـررادة من المـة يقلل من اإلف طرائق التدريس الخاصة والتربية العمليقررم

 تأخر التحاق الطلبة بالتربية العملية يـنعكس سـلباً   من الطلبة أن% 92فيما يرى    •
 .على أدائهم وإتقانهم لإللقاء وهذا يتطلب ضرورة االلتزام المبكر بالدوام

يقلـل مـن    ، زيادة عدد طلبة الزمرة الواحدةمن الطلبة على أن%  79كما وافق    •
 .رب الطالب المعلم على التربية العمليةفرص تد

ـ     هناك سيمن الطلبة أنه ل   %  63رى  ي و • ام بالـدروس   ـ ضعف في االلتزام الع
وربما يعود االختالف إلـى اخـتالف        ،على ذلك %  23وافق  يفي حين    ،العملية

 .ةـالطلبإلى إلى المشرف أو  في معظمه د يعودـااللتزام بين الزمر الذي ق
 ، حضور الطالب بعد بدء الحصة يربك الطالب المعلم        ة أن من الطلب % 59 ويرى •

 على عدم قدرة الطالب المعلم على التعامل        وهذا قد يدلَّ   ،وينعكس سلباً على أدائه   
 .مع المواقف الطارئة أو ضعف التكيف لديه

 . هـ أدائفيمن الطلبة أن مشكالت الطالب الشخصية تؤثر %  82رى يو •
  هذا ال  من الطلبة أن  % 37رىيف ،رف في أثناء اإللقاء   وجود المش ى  لإأما بالنسبة    •

ويثير لديـه   ، وجود المشرف يربك الطالبأن% 57رىيبينما  ،يسبب قلقاً للطالب 
 . الخوف والقلق

 ،سبب صـعوبة يار المدارس  إصرار المتدربين على اختي  على أن %  55 قـوافي •
 .ق دروس التربية العمليةوويع

• من الطل%  78  كما أنضعف الثقافة العامة يؤثر سلباً في أدائهم بة يرون أن . 
جهود الكـافي  م ضعف األداء عائد إلى عدم بل ال     من الطلبة على أن   %81وافقي و •

 .من الطالب المعلم
 قصر مرحلة االنفراد بالتدريس يـؤدي إلـى ضـعف           نفسها أن  السابقة   وترى النسبة  •

 .الكفاية العامة
فقد تفاوتت آراء    ،أثناء الدرس في  لغة العربية الفصيحة    استخدام ال ى  لإأما بالنسبة    •

 أهميـة   تـرى مـنهم   %  59أي  غلبيـتهم   أ  على الرغم مـن أن     كالطلبة في ذل  
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منهم عدم ضرورة ذلك وأحجـم البـاقي عـن          %  22 رىيفي حين    ،استخدامها
وربما يعود ذلك إلى االختالف والتفاوت في قدراتهم على استخدام اللغة             ،اإلجابة
 .يفها لخدمة الدرسوتوظ

 الطالب المعلم بأحياء دمشق يـنعكس سـلباً علـى            عدم معرفة  أن%  86رى  يو •
 .خرى من المحافظات األةبل معظم الطكونوقد يكون هذا نتيجة  ،الحضور

 للمظهر العام الالئق للطالب المعلم فـي  اًإيجابي أما نسبة الذين يرون أن هناك أثراً     •
 إصرار الطلبة   وهي النسبة نفسها التي ترى أن     %  78فقد بلغت      ،نفسية التالميذ 

 .على التمسك بالطرائق التقليدية ينعكس سلباً على أدائهم
 ، طريقة األهداف الـسلوكية هـي الطريقـة األنـسب       من الطلبة أن  %  64رى  يو •

 .ء رأيهمإبداعن % 12 بينما أحجم  منهم% 24األمر هذا ويرفض 

  :مين في المشكالت التي تواجههم مع المدرسة وإدارتهاالمعل/وفيما يتعلق بآراء الطلبة
  )6(جدول 

المعلمين في المشكالت التي تواجههم مع المدرسة /النسب المئوية آلراء الطلبة
  )180=ن(اوإدارته

غير   الرأي لي  موافق  العبـــــــارة  الرقم
  موافق

1  6  %3  %91  فسياتهم عدم رغبة المديرين باستقبال الطلبة ينعكس سلباً على نأرى أن%  
2   ـ  ـوف الم ـذ في صف  ـ كثرة عدد التالمي   أرى أن س ـدارس ينعك

  سلباً على أداء الطالب المعلم
75%  

  
5%  20%  

3   تعاون المديرين مع مشرفين بعينهم قد يؤثر فـي تعامـل            أرى أن 
  المشرف مع طلبته

61%  17%  22%  

  %14  %8  %78   المشرف عدم توافر أماكن للمناقشة في المدارس يربكأنأرى   4
5   عـدم رغبـة المديرين باستخدام الوسـائـل مـن قبـل         أرى أن  

  لطلبة المعلمين يثبط من عزيمتهما
78%  6%  16%  

6   ضعف انضباطية بعض المدارس يثيـر التـشاؤم لـدى           أرى أن 
  المشرف وطلبته

88%  5%  7%  

7   هل عمـل    وجود تعاون بين إدارات المدارس وكلية التربية يس        أرى أن
  المشرف

93%  3%  4%  

8  30  %13  %57   حصر التربية العملية في أيام محددة يشكل ضغطاً على المدارسأرى أن%  
9   التصرفات غير المنطقية للمشرف وطالبه ينعكس علـى         أرى أن 

  تعامل اإلدارة
69%  12%  19%  
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لتي تتعلـق   المعلمين بالمشكالت ا   /  في آراء الطلبة   فاالختال) 6(نالحظ من الجدول    
   :بالمدرسة وإدارتها

 علـى    عدم رغبة المديرين باستقبالهم ينعكس سلباً      من الطلبة أن  %  91رى  حيث ي  •
 . أدائهمفيفهو يؤثر ومن ثم  ،ياتهمـنفس

 ،لباً على أدائهم  ـس س ـنعكتف  ـ كثرة عدد التالميذ في الص     أن %  75رى  ي فيما •
 إلـى قـدرات     اًفي الرأي عائـد   وقد يكون االختالف     ،%21 بةـنس بينما تعارض 

  . المعلم على التكيف وعلى ثقته بنفسهالطالب

د يؤثر في تعامـل     ـق ، بعينهم ن تعاون المديرين مع مشرفي    على أن %  61وافق  يو •
 .رأيالء بداعن إ% 17المشرف مع طلبته بينما أحجمت نسبة 

رس يربـك    عدم توافر أماكن للمناقشة في المـدا       من الطلبة أن  % 78وترى نسبة    •
ـ    ب عدم رغبة المديرين     وتوافق النسبة ذاتها على أن     ،المشرف ل استخدام الوسائل من قب

 .دي إلى ضعف ثقة الطالب بإمكاناتهوهذا ربما يؤالطالب المعلم يثبط من عزيمته 

  ضعف انضباطية بعض المدارس يثير التشاؤم لـدى      على أن %  88 وتوافق نسبة    •
 .المشرف وطلبته

ل عمل   وجود تعاون بين إدارات المدارس وكلية التربية يسه        أن%  93وترى نسبة    •
 وجود تخطيط مشترك وتعاون بـين       ضرورةنسبة مرتفعة توحي ب   وهي   ،المشرف

  . في المستقبلإدارات المدارس والكليات

 .أن حصر التربية العملية في أيام محددة يشكل ضغطاً على المدارس% 57وترى نسبة  •

 التصرفات غير المنطقية للمشرف وطالبه ينعكس على        على أن  %69وتوافق نسبة    •
 يؤدي عـدم التـزام المـشرف والطـالب            فمن الطبيعي أن    ،تعامل اإلدارة معهم  

   .المواعيد المحددة إلى عدم تعاون اإلدارة أو سوء معاملتها
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  :المعلمين في المشكالت التي تتعلق بالكلية وإدارتها/وفيما يتعلق بآراء الطلبة
  ) 7(جدول 

المعلمين في المشكالت التي تواجههم مع الكلية / النسب المئوية آلراء الطلبة 
  )180=ن( اوإدارته

  الرقم
  العبـــــــارة

غير   الرأي لي  موافق
  موافق

1   أرى أن         ب مهمـة    قلة وجود قاعات الجتماعات المشرفين مع طلبتهم يـصع
  المشرف 

82%  8%  22%  

2  31  %12  %66  المعلم  المدارس ورقة تسهيل المهمة يربك الطالب عدم اعتمادأرى أن%  
3  6  %26  %43   تناسب األجر المادي مع جهود المشرفين ينعكس سلباً على أدائهمأرى أن%  
4   تضارب الدروس النظرية في الكلية مع دوام التربيـة العمليـة            أرى أن 

  ضور الطالب على ح سلباًينعكس
91%  3%  6%  

5  10  %6  %84   لديهماً عدم توحيد التوجيهات للمتدربين يسبب فوضى وقلقأرى أن%  
6  أرى أن14  %14  %72  ب مهمة المشرف ضعف التواصل بين إدارة الكلية والمدارس يصع%  
7  58  %3  %89   عدم وضع إعالن اجتماع الزمرة في مكان محدد يضلل الطالب المعلمأرى أن%  
8  10  %4  %86  فيهم سلباً لبة بالتربية العملية يؤثر  تأخر التحاق الطأرى أن%  
9  24  %18  %58   تحميل المشرفين مشكالت المتدربين الخاصة يربك المشرفأرى أن%  
10  23  %8  %69  أثناء فترة االنفراد تقلل من فرص المتدربينفي  كثرة العطل أرى أن%  

علمين في المشكالت التي تتعلـق   الم/ يبين الجدول السابق النسب المئوية آلراء الطلبة        
  :بالكلية وإدارتها

ب مهمـة    قلة وجود قاعات الجتماعات المشرفين مع طلبـتهم يـصع          أن %82رى  يف •
 .المشرف

 ،مع دوام التربيـة العمليـة       تضارب الدروس النظرية في الكلية     أن % 91 رىيو •
  .ينعكس سلباً على حضور الطلبة

 .المعلم دارس ورقة تسهيل المهمة يربك الطالب عدم اعتماد المأن %  66رى يو •
 ،المعطى للمشرف ينعكس سلباً على أدائـه      الزهيد  جر المادي   األ أن%  31رى  يو •

  .وهذا يضعف من عزيمته
 ، لـديهم  اًعدم توحيد توجيهات المشرفين لطلبتهم يسبب فوضى وقلق       %  84رى  يو •

 إلـى وبين ما يطلب     ،همإليويطلب   وذلك ناتج عن مقارنة الطلبة بين ما يوجه لهم          
 .زمالئهم في بقية الزمر

 .ب مهمة المشرفضعف التواصل بين إدارة الكلية والمدارس يصع% 72 ى ريو •
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ـ   ـ عدم وضع إعالن اجتماع الزم     أن على   % 89  وافقيو •  ،ان محـدد  ـرة في مك
 ،غلبيـة الطلبـة   ألدى  وهذا ما يحدث     ،المعلمين وإرباكهم  ى تضليل الطلبة  يؤدي إل 

 .أي قبل االجتماع األول مع المشرفخاصة في بداية العام الدراسي وب
وهذا أمـر بـديهي    ،يهمفالتحاق الطلبة بالتربية العملية يؤثر سلباً    تأخرأن  % 86رى  يو •

 .لقاء إتقانهم لإلفييؤثر ومن ثم  ،فتأخر التحاقهم يقلل من فرص التدريب أمامهم
 ،رفـت المتدربين الخاصة يربك المـش  تحميل المشرفين مشكالأن %  58رى  يو •

 .رأيالء بداعن إ% 19بينما أحجمت نسبة 
 التي تتزامن مع الـشهور  ل في مرحلة االنفرادـ كثرة العطعلى أن %  60وافق  يو •

 أدائهـم   فييؤثر  من ثم   وهذا   ،تقلل من فرص المتدربين   األخيرة من العام الدراسي     
ا يعود ذلـك إلـى   م ورب،منهم% 23 ذلك  بينما يعارض ،سوإتقانهم ألساليب التدري  

 .لقاءمتدرب أكثر مما هو عائد لمرات اإلاإلمكانات الشخصية والثقة بالنفس لدى ال
  :المعلمين في المشكالت التي تتعلق بتصميم الدروس وتنفيذها/فيما يتعلق بآراء الطلبةو

  ) 8(جدول 
تواجههم في تصميم المعلمين في المشكالت التي / النسب المئوية آلراء الطلبة 

  ) 180= ن  (  الدروس وتنفيذها
  غير موافق  الرأي لي  موافق  العبـــــــارة  الرقم

1   عدم استيعاب المتدربين مسألة صوغ األهـداف الـسلوكية          أرى أن 
  ينعكس سلباً على تحضيرهم للدرس

90%  4%  6%  

2   ية الطرائق الخاصة مع التربية العملمقرر  عدم توافق دروس أرى أن
  الدروس دة المادة األولى في تحضيريقلل من فائ

73%  18%  9%  

3   القدرة على استخدام التقنيات في التدريس يؤدي إلى جمـود           أرى أن 
  )يفقد الدرس حيويته(الدرس 

27%  4%  69%  

4   فـي ر ـاء يؤثـ في االستيعاب للتصميم واإللقاًـ هناك ضعفأرى أن 
  أداء الطالب  المعلم

72%  11%  17%  

5  15  %13  %72   عدم تفرغ المشرفين للتربية العملية يؤثر سلبا في أدائهمأرى أن%  
6   فـي  ر سـلباً  ـ صعوبة توافر الوسائل التعليمية المناسبة يؤث      أرى أن 

  نفسية الطالب  المعلم
75%  5%  20%  

7  في  عدم قدرة المتدرب على توزيع الوقت بشكل مناسب يؤثر أرى أن 
  ناء اإللقاء في أثته ينفس

84%  10%  6%  

8   عدم تشكيل لجان لزيارة المتدربين في مرحلة االنفراد يقلل          أرى أن 
  من شعور الطلبة  المعلمين بأهمية عملهم

72%  8%  20%  

9   ضيق وقت التربية العملية سبب كاف لعدم وصول الطالـب          أرى أن 
  المعلم لمرحلة اإلتقان

59%  10%  31%  

10  18  %8  %74  ق تنفيذ الدروس بالشكل المطلوبوصفوف يع ازدحام الأرى أن%  
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ت التي تتعلـق  المعلمين في المشكال / يبين الجدول السابق النسب المئوية آلراء الطلبة        
    : ما يأتيذهابتصميم الدروس وتنفي

 ، عدم استيعاب المتدربين مسألة صـوغ األهـداف الـسلوكية          أنون  ري % 90 نإ •
     .هم للدروس تحضيرس سلباً علىـينعك

 عدم القدرة على استخدام تقنيات التعليم في عملية التدريس          على أن %  69وافق  يو •
 استعمال الوسائل يـضفي علـى     وذلك ألن  ، الدرس ويفقده حيويته   ديؤدي إلى جمو  
 .ر اهتمامهم ويحفز نشاطهمـويثي ، للتالميذ وجاذباًقاًئا شهويجعل ،الدرس الحيوية

تـصميم الـدروس    عمليـة    في االستيعاب ل    هناك ضعفاً  نأعلى   % 72ق  ـوافيو •
 . أداء الطالب المعلمفييؤثر سلباً  ،واإللقاء

ـ  عدم تفرغ المشرفين للتربية العملية  فق النسبة ذاتها على أن    اوتو • ؤثر سـلباً فـي   ي
د يؤدي انشغالهم بأمور وأعمال أخرى إلى ضعف التركيز ويقلل مـن             ـفق ،أدائهم

 .اهتمامهم

ؤثر سلباً فـي  ت صعوبة توافر الوسائل التعليمية المناسبة أنمنهم % 75بة  رى نس تو •
وهذه الصعوبة قد تكون عائدة لعدم تعاون        ، تنفيذ الدرس  ءأثنافي  ية المتدرب   ـنفس

 .المدرسة أو لعدم قدرة الطالب على تأمين الوسائل والتعامل معها

زيـع الوقـت بـشكل      درة المتدرب على تو   ـ عدم ق  أنم  همن%  84  نسبةرى  تو •
 مما ، ويسبب لديه القلقهويربك ،أثناء تنفيذه للدرس  في  يته  ـ نفس فييؤثر   ،بـمناس

 .أدائهعلى  ينعكس سلباً

  : المقترحاتـ
  :  يقدم الباحث المقترحات اآلتية،من خالل نتائج البحث السابقة

   .يةتدريس مقررات طرائق التدريس وتطبيقاتها قبل البدء بالتربية العملبالبدء  -1
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ليتسنى لهـم    ؛توزيع الطلبة إلى زمر وعلى مشرفيهم قبل بدء التدريس بأسبوع            -2
 . في عملية التطبيق ومنذ اليوم األولولمشرفيهم البدء مبكراً

أن يعطـي   ليتسنى لكل مـنهم      ؛ ثمانية أشخاص    لىيزيد عدد أفراد الزمرة ع     الَّأ -3
 . عدة في الفصل الواحداًدروس

 االستقرار النفسي والتربـوي    حتى يتوافر ربوية للتطبيق   توفير أنسب المناخات الت    -4
 .المعلم لدى الطالب

 .وزيادة فترة االنفراد بالتدريس ،أن تكون التربية العملية ألكثر من عام -5

 .التعاون الدائم والمثمر بين اإلدارات المدرسية وإدارة كلية التربيةتوافر  -6
 .ية للطالب عن طريق التشعيبلتربية العمللوقات الدوام النظري أالتوفيق بين  -7

اإلكثار من ورش العمل وتبادل الخبرات للمشرفين لتوحيـد أسـاليب التوجيـه              -8
 .وتطويرها

تدريب الطلبة على إعداد الدروس من حيث األهـداف ومـستوياتها وشـموليتها         -9
وتناسقها مع الطرائق والتقنيات التي تساعد على تحقيق هذه األهـداف بفاعليـة             

 .أكثر

ل التعليم في الكليـة     ـر األجهزة والوسائل التعليمية المناسبة لجميع مراح      ـ توفي -10
 .المعلمين االستفادة منها /ليتسنى للطلبة  ؛والمدرسة 

  .المقصرين متابعة المشرفين ومحاسبة -11
ـ اأو إعط ، توفير وسائل النقل للطالب والمشرف إلى المدارس  -12  بـدل  اء كل منهم

  .لاقتنا
  .لهذا العمللتربية الميدانية بشكل كامل على ا تفريغ المشرف -13
وم بعملية التوزيع واإلشراف واإلعـداد      ـيق ، مكتب خاص بالتربية العملية    قيام -14

 والتنسيق مع إدارات المدارس     ،لجوانب العملية التربوية في مجال التربية العملية      
  .ومعلميها
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 وبـين   ،بـه من جهـة  ن المشرف وطال  ـاءات الدائمة المتكررة بي   ـاللقد  ـعق -15
 ما يواجههم من مشكالت وتوحيـد   من جهة أخرى لتدارس أنفسهمالمشرفين مع   

    .اتجاهاتهم في عملية اإلشراف
يذ التربية العملية في    تخدام تقنية التعليم المصغر في عملية التدريب على تنف        ـاس -16

  . بعينها أو للتدريب على مهارات،دوام المدارس عدم : مثل الطارئةالحاالت
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  جعاالمر
 مجلة العلوم التربويـة     ، عوامل نمو المهارات التدريسية    :)2001(ضيف اهللا  ، الثبتي ـ

   . السعودية،مكة المكرمة،  جامعة أم القرى، كلية التربية،والدراسات اإلسالمية

 مركـز   ، دراسة ميدانيـة   ، تقويم إعداد المعلم بكلية التربية     :)1992(سليمان  ، الجبر ـ
  . الرياض،جامعة الملك سعود،ث التربوية  كلية التربيةالبحو

واقع اإلشراف التربوي في التربية الميدانية بكلية التربيـة   ): 1998( صالح ،الحديثيـ  
   السعودية ، الرياض،)67( العدد ، رسالة الخليج العربي،جامعة الملك سعود–

لتدريسية لدى الطالب   تقويم المهارات ا  ): 1993( سليمان ،والميمان - علي ، حسانين ـ  
-18 دراسات في المناهج وطرق التدريس العـدد         ،المعلمين بكلية المعلمين بالرس   

  . السعودية،الرس

 دراسة مقارنة لمدركات المشرفين  ،دور مشرف التربية  ): 1992( وضحى ، السويدي ـ
  . الرياض السعودية،24 المجلة التربوية العدد ،والطالب المعلمين حول هذا الدور

لتعليمية قي ضوء مبـادئ الـتعلم       تقويم اكتساب الكفايات ا   ): 1993( أحمد   ،بارة ش ـ
 العـدد   ، التربية المعاصرة  ،تقاني لدى طالبات الكلية المتوسطة للمعلمات بمسقط      اإل

  . عمان، مسقط،27

ـ   ـ مرش:)1994 (، عامر عبد اهللا سليم  ،ـ الشهراني  ة ـد الطالب المعلـم فـي التربي
  .جدة ، مطابع دار البالد،ألولى الطبعة ا،ةـالميداني

دور المعلم المتعاون وتـأثيره علـى إعـداد الطـالب       ): 1994( سالم   ، القحطاني ـ 
  .السعودية،51 العدد ، رسالة الخليج العربي،ربين خالل فترة التربية العمليةدالمت
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