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  -:مقدمة

يعتبر اإلشراف التربوي عنصراً مهماً من عناصر البرنامج التربوي، وبقدر مـا            

يكون اإلشراف فاعالً تكون الفرصة أفضل لتحسين كميـة ونوعيـة مخرجـات العمليـة               

  .التربوية

تـدريس  واإلشـراف في التربية المعاصرة هو مراقبة أو مالحظـة التعلـيم واإلدارة وال            

وقياس وتقويم كفاياتهـا أو أهليـة منتجيهـا، ومـن ثـم تـوجيههم وتطـويرهم جميعـاً              

  ).1991حمدان، .(لألفضل

وقد تعددت وجهات النظر حول اإلشراف التربـوي، فـالبعض يعتبـره خدمـة تربويـة                

متخصصة لالرتقاء بنوعية التعليم من خالل توفير أفضل الظروف التي تمكـن المعلمـين              

التعلمية من القيام بأدوارهم بشكل فعال، ومنهم مـن         /طراف العملية التعليمية  وغيرهم من أ  

يعتبر اإلشراف كنظام له مدخالته وعملياته التي تتداخل وتتفاعل من أجل تحقيق األهـداف    

المنشودة ضمن معايير ومستويات أداء محددة، ومنهم من يعتبر اإلشراف كعمـل تعليمـي       

ويين حقائق ومعلومات ومفاهيم وأسـاليب جديـدة، وكعمـل          ألنه يضع أمام العاملين الترب    

تنسيقي ألنه ينفذ ضمن خطة منظمة منسقة، وكعمل تغييري ألنه يستهدف إحـداث تغييـر           

مرغوب فيه في ممارسات العاملين التربويين، وكعمل استشاري ألنـه يقـدم اقتراحـات              

عملية مخططة منظمة هادفة    وأبداالً مناسبة وحلوالً للمشكالت، ومنهم من يعتبر اإلشراف ك        

تسعى إلى مساعدة العاملين التربويين على امتالك مهارات تنظـيم وإدارة تعلّـم الطـالب          

  ).1988دقاق،.( بشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية والتربوية

وفي إطار هذه النظرة لم تعد العملية اإلشرافية مقتـصرة علـى جانـب أو مـدخل مـن                  

ية أو نشاط من العمليات واألنشطة اإلشرافية التـي تتـشكل منهـا             المدخالت أو على عمل   

العملية التربوية باعتبارها نظاماً متكامالً، وإنما أصبحت عملية تتصف بالشمول والوحـدة            

والتكامل موجهة نحو رعاية وتحسين وضبط وتوجيه هذه المدخالت والعمليات بالرغم من            

متــوازنة بهـدف تحقيـق النتاجـات        تعددها وتنوعها بـصـورة شـاملة ومتكاملـة و        

  ).1986عبد اللطيف،.(المنشودة

ولما كان المعلم أهم مدخالت النظام التربوي باعتباره قائداً لعمليـة التعلـيم وأن تحـسينه                

وتطويره تربوياً هو الهدف األساسي لإلشراف، لذا فإن المعلم الذي نعـده لمهنـة التعلـيم               

ه ويشرف عليه حتى يتقن أسـاليب التعامـل مـع           يحتاج دون شك إلى من يوجهه ويرشد      

ولهذا تشكل التربية العملية إحدى الفعاليات التربويـة        . الطالب وتزداد خبرته بمهنة التعليم    

المهمة في مجال إعداد المعلمين وتدريبهم باعتبارها تسعى إلى مساعدة الطلبـة المعلمـين              
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ويجـيء  .  أدوارهم المهنية في التعلـيم على امتالك الكفايات التعليمية التي تستلزمها طبيعة 

االهتمام ببرنامج التربية العملية للطلبة في كليات التربية وبرامجها واعتباره حجر الزاويـة     

في هذه البرامج ألنه يتيح الفرصة لهم الختبار قدراتهم وإمكاناتهم الذاتية عملياً في الميدان               

ح الفرصة أمامهم أيضاً لتطبيق وتجريب      الحقيقي لظهور هذه القدرات واإلمكانات، وهو يتي      

الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات األكاديمية التي يدرسونها في كلياتهم تحت إشـراف       

  .الموجهين التربويين المتخصصين في هذا المجال

ويتوقف نجاح برنامج التربية العملية في بلوغ أهدافه وتحقيقها على مجموعة من العوامـل            

لمتفاعلة فيما بينها، وخاصة تلـك العوامـل المرتبطـة بـالتخطيط والتنظـيم              المتداخلة وا 

واإلشراف والتوجيه والتنفيذ والتقويم والمتابعة، كما تتوقف فاعلية البرنامج على كفـاءات            

المشرفين التربويين وحرصهم وتفاعلهم من أجل رفع الكفايات المهنية للطلبـة المعلمـين             

  .لتربوية بشكل هادف وفعالوعلى مدى ممارستهم لألدوار ا

وإدراكاً من الباحث ألهمية الدور الذي يقوم به مشرف التربية العملية في اإلعداد المهنـي               

للطالب المعلم فقد قام الباحث بهذه الدراسة التقويمية للوقوف على مدى ممارسة المـشرفين   

جة أهمية هـذه األدوار  التربويين في برنامج التربية العملية ألدوارهم ومهماتهم، وتحديد در  

من وجهة نظر المشرفين، لعل ذلك يفيد من يقوم بدور اإلشراف وفي الوقت نفسه يتعرف               

المعلم الكثير من األمور والقضايا التربوية التي تسهم في تحسين كفايتـه المهنيـة      / الطالب

  .وتطويرها

بوكالة الغـوث   وقد الحظ الباحث من خالل عمله السابق كرئيس لمركز التطوير التربوي            

الدولية بقطاع غزة أثناء عملية التنسيق مع المسؤولين على برامج التربيـة العمليـة فـي                

الجامعات المحلية وتوزيع الطلبة على مدارس القطاع التابعة للوكالة، وكذلك مـن خـالل              

عمله الحالي كمشرف أكاديمي في جامعة القدس المفتوحة في برنامج التربية حيـث وجـد      

الكثير من المآخذ وجوانب القصور في تنفيذ هذه البرامج، والتي يـرى الباحـث              أن هناك   

ذكرها وااللتفات إليها من أجل المساهمة في النهوض واالرتقاء بمستوى هذه العملية نحـو              

  -:األفضل واألحسن، ومنها ما يلي

ختلـف   إسناد مهمة اإلشراف التربوي على برامج التربية العملية لعدد من المشرفين ت            -1

خبراتهم وتخصصاتهم، فمنهم من لم يزاول العمل اإلشرافي من قبل، ومنهم من هو حديث              

العهد باإلشراف وخاصة عند توليه مهمة العمل والتدريس في الكلية، ومنهم مـن تنقـصه               

  .الكفايات اإلشرافية والتي تنعكس سلباً على أدائه وعمله اإلشرافي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
3  

تربويين في عدد من التخصصات مما يؤدي إلى         عدم وجود عدد كاف من المشرفين ال       -2

قيام المشرف باإلشراف على عدد من الطلبة المعلمين من ذوي التخصـصات المختلفـة،              

وبالرغم من أن هناك أموراً عديدة يتفق عليها في عملية اإلشـراف بغـض النظـر عـن              

هـذا  التخصص إال أن لكل مادة دراسية طبيعتها وصنوف معرفتها ومبـادئ تدريـسها و             

  .يتطلب أن يقوم باإلشراف عليها مشرف تربوي متخصص

 تقوم بعض الكليات بندب أناس خارجين من الذين عملوا في حقل التعليم ووصلوا إلى                -3

سن التقاعد، والبعض منهم لم يتوفر لديه الخلفية العملية التربوية لإلشراف التربوي وعـدم          

ة وعدم مواكبتهم المستجدات التربويـة فـي        متابعتهم لألساليب التربوية والنظريات الحديث    

  .مجال التعليم واإلشراف

 اختالف مستوى تقدير الدرجات والتقويم في هذه البرامج من مشرف إلى آخر وذلـك               -4

لغياب األسس العامة المتفق عليها رغم وجود بطاقة مالحظة يستخدمها المشرف التربـوي         

  .المعلم/ في تقويمه للطالب

ال تقل أهمية عما ذكر، وعلى سبيل المثال ال الحصر عدد الزيـارات             وهناك أمور أخرى    

المعلم فالبعض يقوم بزيارة واحدة أو زيارتين على األكثر         / التي يقوم بها المشرف للطالب    

المعلم دون أن يكون هناك توجيه مستمر له، كمـا أن اإلجـراءات التـي               / لتقويم الطالب 

 تكون قاصرة، فمعظمهم ينفـذون الزيـارة الـصفية          يستخدمها في عملية التوجيه كثيراً ما     

بشكل يتنافى مع الطريقة الصحيحة، حيث يقومون بها دون تنظيم ودون عقد لقاء قبلي مع               

الطالب المعلم يتم فيه تهيئة الجو المناسب وخلق عالقة الود واالحترام بينهما، كما يكـون               

يمي بشكل فاعل وال يتم فيه سوى إبـداء         اللقاء البعدي شكلياً ال يتم فيه تحليل الموقف التعل        

  .المالحظات واالنتقادات

وبناء على ما تقدم فإن الحاجة تبدو ملحة لمزيد من الدراسة والبحث في هذا المجال، وهذا                

ما دفع الباحث إلى القيام بدراسته لعله يتعرف على درجة أهمية كل مهمـة مـن مهمـات      

درجة األهمية ودرجة الممارسة لكـل مهمـة   المشرف ودرجة ممارسته ومدى االتفاق بين  

  .من المهمات اإلشرافية

  

  -:تحديد مشكلة الدراسة

  :في ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي

إلى أي مدى يقوم مشرف التربية العملية بدوره في أداء مهماته المنوطة به لرفـع الكفايـة       

  المعلمين؟/ المهنية للطلبة
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  -:يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التاليةو

 ما درجة أهمية كل مهمة من مهمات مشرف التربية العملية من وجهة نظر المشرفين                -1

  التربويين؟

 ما درجـة ممارسة المشرف التربـوي لهذه المهمات اإلشرافية مـن وجهـة نظـر               -2

  المعلمين؟/ الطلبة

 مهمة من مهمات المشرف ودرجة ممارستها كما         ما مدى االتفاق بين درجة أهمية كل       -3

  تحددها استجابات المشرفين والطلبة المعلمين؟

  

  -:هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة للتعرف على دور مشرف التربية العملية وذلـك مـن خـالل تحديـد             

للمهمات التي يجب أن يمارسها أثناء قيامه باإلشراف على الطلبة المعلمين فـي برنـامج               

ية، والتوصل إلى معرفة درجة أهمية كل مهمة من وجهة نظـر المـشرفين وكـذلك                الترب

درجة ممارستها من وجهة نظر الطلبة المعلمين، ومن ثم تحديد مدى االتفاق بـين درجـة              

األهمية ودرجة الممارسة كما تحددها استجابات مجموعة المـشرفين ومجموعـة الطلبـة             

  .المعلمين

  

  -:مسلمات الدراسة

  -:دراسة من المسلمات التاليةتنطلق ال

  . تتفاوت درجة أهمية كل مهمة من المهمات المنوطة بالمشرف التربوي-1

  . تتفاوت درجة ممارسة كل مهمة من المهمات المنوطة بالمشرف التربوي-2

  . تدريب الطالب المعلم فبل الخدمة من خالل التربية العملية متطلب أساسي وضروري-3

  

  -:فرضيات الدراسة

  -:ي ضوء تساؤالت الدراسة وأهدافها يمكن صياغة الفرضيات التاليةف

فـي  )  α 〈 0.05( ال توجد عالقة ارتباطية دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى الداللـة      ) 1(

االستجابات لدرجة أهمية وممارسة مهمات المشرف التربوي في كل من المجاالت الثالثـة   

بين مجموعـة   )  تقويم الموقف التعليمي   -عليمي تنفيذ الموقف الت   -اإلعداد للموقف التعليمي  (

  .من المشرفين ومجموعة الطلبة المعلمين
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في االسـتجابات  )  α 〈 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 2(

لدرجة أهمية ودرجة ممارسة مهمات مشرف التربية العملية في كل من المجاالت الثالثـة              

بين مجموعـة   )  تقويم الموقف التعليمي   - تنفيذ الموقف التعليمي   -ليمياإلعداد للموقف التع  (

  .من المشرفين ومجموعة الطلبة المعلمين

  

  -:أهمية الدراسة

  -:تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها

 من أوائل الدراسات في حدود علم الباحث واطالعه التي تناولت هذه المشكلة، لعلهـا               -1

  .الحالي لإلشراف التربوي في برامج التربيةتقدم مقترحات لتحسين الوضع 

  . قد تسهم في تطوير برنامج اإلعداد المهني للطلبة المعلمين-2

 وسيلة قد تفيد القائمين على برامج التربية في اختيار مشرفي التربية العملية في ظـل                -3

  .معايير وأسس محددة

بية للدور اإلشـرافي الـذي       قد تسهم في تعريف المشرفين التربويين وطلبة كليات التر         -4

يقوم به المشرف وتزودهم بصحيفة مالحظة يمكن االستعانة بها في تقويم عمل المـشرف              

تقويماً ذاتياً وفي الوقت نفسه توجه الطالب المعلم للمهارات التعليمية المطلـوب اكتـسابها              

  .وأدائها بشكل فعال

  

  -:مصطلحات الدراسة

  -:اإلشراف التربوي

اللغوي هو الرؤية الحادة أو النافذة للسلوك واألشياء والقادرة على تحديـد            اإلشراف بمعناه   

   ).1991حمدان،. (مظاهر القوة والضعف فيها، ثم اقتراح الحلول العالجية المناسبة لذلك

وهو جميع الجهود المبذولة للتأثير على أداء المعلم من أجل تحسين عملية التعليم والـتعلّم،               

يبي وتنسيقي وتغييري واستشاري من أجل مساعدة المعلمين علـى          فهو عمل تعليمي وتدر   

   ).1988دقاق و خليل، . ( أداء مهماتهم التعليمية بشكل فعال

  -:وقد تبنّى الباحث التعريف اإلجرائي التالي

اإلشراف التربوي عملية مخططة منظمة هادفة إلى مساعدة المعلمين والطلبـة المعلمـين             

م تعلّم التالميذ بشكل يؤدي إلـى تحقيـق األهـداف التعليميـة             على امتالك مهارات تنظي   

  .والتربوية
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  -: حدد الباحث هذا التعريف اإلجرائي-:مشرف التربية العملية

هو الذي يقوم بعملية اإلشراف على الطلبة المعلمين من أجل تطوير مهـاراتهم التدريـسية     

اً في مادة إشرافه إلـى جانـب        خالل الفترة المحددة للتربية العملية، بحيث يكون متخصص       

  .امتالكه الكفايات اإلشرافية الالزمة

  

  -:التربية العملية

هي إحدى الفعاليات التربوية المهمة في مجال إعداد المعلمين وتدريبهم باعتبارهـا تـسعى     

إلى مساعدة الطلبة المعلمين على امتالك الكفايات التعليمية التي تستلزمها طبيعة أدوارهـم             

   ).1986عبد اللطيف، . (في التعليمالمهنية 

وهي ممارسة التدريس في مواقف طبيعية من أجل اإلعداد التربوي الذي يترجم الطالـب               

المعلم معرفته النظرية إلى سلوك وممارسة عملية لكي يتحقـق ويتأكـد مـن صـالحية                

   ).1991السويدي، . (ومالءمة ما تعلمه ويقوم باستخدامه وتجريبه أثناء تدريسه

  :بنى الباحث التعريف اإلجرائي التاليوت

التربية العملية فترة من التدريب الموجه يقضيها الطالب المعلم بمدرسة معينة محددة يقـوم          

أثناءها بالتدريب على تدريس مادة تخصصه لتالميذ فصل أو أكثر خالل أيـام متفرقـة أو        

التـدريس  متصلة تحت إشراف مشرف متخصص، حيث يمارس فيها الطالـب مهـارات            

  .ويوجه خاللها من أجل إتقان المهارات التي تمكنه من أداء عمله بشكل فعال

  

  -:المعلم/الطالب

هو طالب يدرس بكلية التربية في السنوات األخيرة أو أنهى، ويقوم بالتدرب على التدريس              

  .تحت إشراف موجه متخصص وذلك تمهيداً لالنخراط في مهنة التدريس بعد تخرجه

  

  -:التقـويم

عملية جمع البيانات بطرق القياس المختلفة، ثم استخدامها في التوصل إلـى أحكـام عـن               

فاعلية العمل التربوي سواء كان تدريساً أو غيره، وتستند هذه األحكام إلى معاير الفاعليـة               

  ).1994الكيالني، . ( بداللة مدى تحقق األهداف

 األهداف التربوية، وهو العمليـة التـي   وهو العملية التي يحدد فيها إلى أي مدى يتم إدراك    

  ).1990بلقيس، . ( تزودنا بمعلومات من أجل اتخاذ القرار
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  -:وقد تبنّى الباحث التعريف اإلجرائي التالي

التقويم عملية منهجية مخططة ومنظمة بقصد جمع بيانات ومعلومات حول ظاهرة مـا أو              

و صالحية هذا اإلجـراء، وبنـاء   إجراء معين بهدف إصدار حكم على قيمة هذه الظاهرة أ        

  :على ذلك حدد الباحث مفهوم

الدراسة التقويمية بأنها عملية بحثية يقوم بها الباحث لجمع بيانات ومعلومـات حـول دور               

مشرف التربية العملية من أجل إصدار حكم حول مدى فاعلية هذا الدور ومدى ممارسـة               

  .المشرف له

  

  -:حدود الدراسة

  -:ية على ما يليتقتصر الدراسة الحال

 استطالع رأي مشرفي التربية العملية في برنامج التربية بجامعـة القـدس المفتوحـة               -1

وكذلك في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة حول دور المشرف التربوي في برنـامج              

  .التربية العملية وذلك لتحديد درجة أهمية هذا الدور

برنامج التربية العملية في كل من جامعـة القـدس           استطالع رأي الطلبة المعلمين في       -2

  .المفتوحة بغزة والجامعة اإلسالمية

 تطبيق أداة الدراسـة على عينـة الدراسة في الفـصل الدراسـي األول مـن العـام                 -3

  . م 2001 / 2000الدراسي 

  

  -:اإلطار النظري والدراسات السابقة

  -:اإلطار النظري: أوالً

  .هوم التربية العملية وأهدافها وأهميتها وطريقة تنفيذهايتناول اإلطار النظري مف

  -: مفهوم التربية العملية-أ

هي عملية تربوية تهدف إلى إتاحة الفرص للطلبة المتدربين لتطبيـق المفـاهيم والمبـادئ        

والنظريات التربوية بشكل أدائي في الميدان الفعلـي الحقيقـي للتـدريب وذلـك لكـسب                

ي تتطلبها طبيعة العملية التعليمية، بحيث يصبح الطالب المعلم قادراً          المهارات التدريسية الت  

  .على ممارستها بكفاية وفعالية
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والتربية العملية هي عملية تهدف إلى تطبيق المفاهيم والنظريات في المـساقات التربويـة              

التي درسها المتدرب في ميدانها التخصصي وهو المدرسة وتعمل على مساعدة المتدربين             

   ).1990األغا، . (  اكتساب المهارات التدريسيةعلى

  -: أهداف التربية العملية-ب

  -:تهدف إلى تحقيق ما يلي

 تطبيق المفاهيم والنظريات التي درسها المتدرب في المساقات المختلفـة فـي مجالـه               -1

  .الحقيقي والعملي وهو المدرسة

لب يواجه أثنـاء التـدريب       المساعدة على التكيف ومواجهة المشكالت الطارئة، فالطا       -2

العملي المشكالت الصفية والتي تحتاج إلى الدراسة والتصرف في حلها والسعي إلى إيجاد             

  .الحلول المناسبة لها من خالل توجيهات المشرف

 مساعدة المتدرب على إزالة الكثير من المخاوف التي تراوده قبـل قيامـه بالتـدريس               -3

 ثقة، فبعد ممارسة المتـدرب لعـدد مـن الـدروس          فيتحول التردد إلى حزم والخوف إلى     

  .التدريبية تزول معظم تلك المخاوف ويتحمس لمهنة التعليم

 غرس اتجاهات نحو المهنة مرغوب فيها تتيح مجاالً مناسـباً لفهـم طبيعـة عمليـة                 -4

  .التدريس بطريقة أكثر جدية وفاعلية

طويرهـا مثـل تحديـد       مساعدة المتدرب على اكتساب بعض الخبرات والمهارات وت        -5

متطلبات التعلم واشتقاق األهداف السلوكية وانتقاء األنشطة واألساليب المناسبة واكتـساب           

  .مهارات إدارة الصف وتنظيمه

 مساعدة المتدرب على معرفة نقاط الضعف والقوة في تدريسه، فبعد فترة من التدريب              -6

  .يمكن للمتدرب أن يحكم على نفسه

ى االستفادة من خبرات غيره وذلك مـن خـالل مالحظـة ألداء              مساعدة المتدرب عل   -7

المدرسين القدامى أثناء تدريسهم ومن خالل تعاونه معهم ومن خالل توجيهـات المـشرف     

  .عليه خالل فترة التربية العملية

والتـدريب العملي بهذا مهم وحيـوي بالنسبة للطالب المعلـم وال يمكــن االستغنــاء              

   ).1983 جرادات وآخرون،.( عنه

  

  -: أهمية التربية العملية-ج

تعتبر التربية العملية العمود الفقري لبرامج كليات التربية، فهي التطبيق العملي لما اكتـسبه     

الطالب من خبرات في دراسته، وتنبع أهمية التربية العملية لكونها عملية حيويـة تكـسب               
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احتكاكه المباشر وتفاعله في    المتدرب خبرات واقعية وملموسة في مجال مهنته ومن خالل          

  .مواقف تعليمية بينه وبين تالميذه

وتعتبر التربية العملية من الخبرات التي تهيئ للمتدرب الفرص لتنظيم معلوماته وتطبيقاتـه    

وهي تكشف عن مدى قدرته على التكيف في المدرسة والبيئة الصفية ومدى مهارتـه فـي     

  .تطبيق ما تعلمه من خبرات نظرية

 اإلعداد التربوي ألنها في الواقع مواجهة معلم المـستقبل لوظيفتـه األساسـية     فهي عصب 

واالنتقال به بالتدريج إلى حيث يتعرف على مشكالت مهنته واألخذ بيده للتـأقلم والتكيـف           

  .معها

ولكي تنفذ التربية العملية بطريقة فاعلة تحقق األهداف المنشودة منهـا البـد مـن تقـديم                 

  -:للطالب المعلمالتوجيهات التالية 

 البد أن يكون الطالب المعلم على فهم ودراية لخصائص نمو التالميذ في المرحلة التي               -1

  .يتعلمون فيها

 البد أن يكون واثقاً من نفسه، ألن الثقة بالنفس تساعده على تخطـي حـاجز الخـوف        -2

  .والتردد، وتبعد عنه االرتباك

التالميذ الذين سيقوم بتعلـيمهم، ويجـب        البد أن يتعرف على ميول وحاجات وقدرات         -3

  .مراعاة تلك الميول والحاجات

 البد أن يكون ملماً بالمقررات الدراسية في مادة تخصصه واالطـالع علـى الكتـب                -4

  .الدراسية المقررة والمراجع المختلفة التي تخدم المقرر الدراسي

ديرها ومعلميها وإمكانياتها    البد أن يتعرف على المدرسة التي سيقوم بالتدريس فيها، م          -5

  .وأنظمة الدوام فيها

 البد أن يكون على دراية كافية بكيفية إعداد الدروس واالهتمام باإلعداد واالستعانة بـه       -6

  .في أثناء تنفيذه لعملية التدريس

 البد أن يكون مقتنعاً بأهمية التربية العملية باعتبارها الميدان العملي الخـصب الـذي               -7

  ).1981حمدان، . (  على مهارات التدريسيتدرب فيه

  

  -:الدراسات السابقة: ثانياً

ال أحد يستطيع أن ينكر أن اإلشراف التربوي عنصر قيادي مهـم فـي عمليـة التطـوير           

واإلصالح، وذلك ألنه يشكل حلقة الوصل بين مـستوى التخطـيط النظـري والتطبيـق               
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ى تنمية نفسه وتدريبـه مهنيـاً مـن         والممارسة العملية من أجل مساعدة الطالب المعلم عل       

  .خالل تمكينه من امتالك الكفايات التربوية الالزمة له

ويشارك في القيام بعملية اإلشراف التربوي على برنامج التربية العمليـة مجموعـة مـن               

األطراف، فالمعلم المتعاون وهو أكثر األطراف تماساً واتصاالً مع الطلبة المتـدربين تقـع       

 ومهمات إشرافية متعددة، كما أن مدرس الكليـة تقـع عليـه مـسؤولية               عليه مسؤوليات 

اإلشراف على المعلم المتعاون والمتدرب معاً وفق أساليب إشرافية مختلفة، وكذلك مـدير             

المدرسة تقع عليه مسؤوليات ومهمات إشرافية للطلبة المتدربين باعتباره مـشرفاً تربويـاً             

تفات إلى الدور الذي يقوم به المشرف التربـوي لهـذا           مقيماً في مدرسته، والبد أيضاً االل     

البرنامج، ولكن لكي يكون اإلشراف قادراً على القيام بدوره القيادي المهم البـد لـه مـن                 

  .توافر الخطط والبرامج المناسبة القادرة على إحداث التغيير المرغوب فيه

دور مهـم لمـساعدة     وتؤكد معظم الدراسات على أن المشرف التربوي يستطيع أن يقوم ب          

الطالب المعلمين وتدريبهم الكتساب الخبرات والكفايات التعليميـة الـضرورية لقيـامهم            

بعملية التدريس وما يرافقها من مسؤوليات وأعمال إضافية داخل المدرسة وخارجها مـن             

خالل أساليب اإلشراف المتعددة، كما تؤكد على أهمية اختيار المـشرف الجـامعي الـذي        

كفاءة ألن ذلك ضروري لمساعدة الطالب المعلم على تنميـة مهاراتـه وقدراتـه              يتمتع بال 

التدريسية، وكذلك ضرورة التنسيق والتخطيط الفعال من أجـل تخـريج معلمـين أكفـاء               

  .مدربين تدريباً عالياً

ومن هنا نرى أن المشرف التربوي لبرنـامج التربيـة العمليـة بخصائـصه الشخـصية                

ل عنصراً مؤثراً للغاية في تحقيق أهـداف التربيـة العمليـة، وأن             والمعرفية والعملية يشك  

تحديد مسؤولياته وأدواره يصبح أمراً ضرورياً، ولهذا قام الباحثون بدراسات عديدة لتحديد            

دور المشرف التربوي ومسؤولياته واألساليب التي يستطيع أن يؤدي عملـه مـن خاللهـا     

ث أن يحصل على عدد من هـذه الدراسـات          لتحقيق إشراف تربوي فعال، واستطاع الباح     

  -:حيث رتبها تنازلياً بحسب تواريخ تنفيذها كما يلي

   )1990المليجي، (دراسة ) 1(

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر إدراك الطالب المعلمين لبعض مهارات التدريس علـى   

عملية، حيـث   اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس وعلى أدائهم التدريسي خالل برنامج التربية ال          

طالباً في السنة الرابعـة     ) 40(قام بتدريس بعض المهارات التدريسية لمجموعة مكونة من         

بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وأعد الباحث اختباراً موضوعياً في مقـرر التربيـة          

العملية، ومقياساً لالتجاه نحو مهنة التدريس، وطبقهما على عينة الدراسة، كما طبق علـى              
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فس العينة بطاقة مالحظة ألداء الطالب المعلم أثناء قيامه في التربية العمليـة، وتوصـلت           ن

  -:الدراسة للنتائج التالية

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلبة المعلمين الذين حصلوا على درجات مرتفعة في              

هنـة  االختبار وزمالئهم الذين حصلوا على درجات منخفضة وذلك فـي االتجـاه نحـو م          

التدريس في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين فـي األداء التدريـسي     

  .أثناء التربية العملية

  

  )1987الكثيري، (دراسة ) 2(

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مشرف الكلية في التربية الميدانية وذلك مـن أجـل                

ها المشرف، وقد طبقت الدراسة علـى       إعداد قائمة لألدوار واألنشطة التي يجب أن يقوم ب        

جامعة الملك سعود، وذلك لمعرفـة وجهـات نظـرهم       -طلبة التربية الميدانية بكلية التربية    

  .على هذه المسؤوليات المنوطة بمشرف التربية الميدانية

وأكدت الدراسة علة الدور الكبير والبارز في طبع شخصية الطالب المعلم وتحديد سـماته              

ت المطالب بها وتنميتها، وتوصل الباحث إلى قائمة مفـصلة أكثـر شـموالً             وإعداد الكفايا 

لألدوار واألنشطة التي يجب أن يقوم بها مشرف التربية الميدانية والتي تركزت في النقاط              

  -:التالية

 مقابلة طلبة التربية العملية قبل توجههم للمدارس لكي يختاروا معـاً المـدارس التـي                 -أ

  .باتهمتناسب ميولهم ورغ

  . تحديد األنشطة والواجبات والعبء الدراسي الذي سيتحمله الطالب المعلم-ب

  . مساعدة الطلبة المعلمين على فهم الواجب المطلوب منهم-ج

  .  إرشاد الطلبة المعلمين إلى أفضل الطرق التصالهم بمدارس التطبيق-د

 يقـوم بـه كـل منهمـا         االتفاق مع المعلم المتعاون ومدير المدرسة على الدور الذي        -هـ

  .لمساعدته في إنجاز عمله

  . مساعدة الطلبة المعلمين على اختيار األنشطة المناسبة لكل موضوع-و

  . مساعدة الطلبة المعلمين على حل المشكالت التي تعترضهم أثناء التطبيق-ز

  . تقديم التوجيهات واإلرشادات لتحقيق النمو المستمر في التدريس-ح

  . المعلمين أثناء تدريسهم في فصول متعددة مشاهدة الطلبة-ط

  . عقد حلقات نقاش فردية وجماعية لتزويد الطلبة المعلمين باالقتراحات واإلرشادات-ى
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 القيام باإلشراف اإلكلينيكي حيث يقوم بتوجيه الطالب المعلم لتحسين أدائه في التدريس             -ك

طالـب المعلـم داخـل      حيث يقوم بتشخيص المشكالت والصعوبات التي تعترض سبيل ال        

  .الصف أو المدرسة، ثم يقدم العالج والحلول لهذه المشكالت معتمداً على خبرته وتجاربه

  )1986شمس الدين، (دراسة ) 3(

استهدفت الدراسة تقويم نتائج تقديرات طلبة كلية التربية بجامعـة األزهـر فـي التربيـة                

 التربية العملية فـي المـستوى       العملية، حيث أعد الباحث استبياناً الستطالع رأي مشرف       

م، كمـا   1985 مشرفاً عـام     117المرتفع لدرجات الطلبة في التربية العملية، وطبقه على         

 طالباً من طلبة التربية العملية بالفرقـة الثالثـة فـي عـام              300حلل نتائج تقدير درجات     

  :م وتوصل في دراسته إلى مجموعة من النتائج من أهمها85/1986

  . أداء الطلبة في التربية العملية  سوء تقدير-أ

  . وجود ارتباط ضعيف بين درجات مواد التربية العملية وطرق التدريس-ب

 حصول نسبة كبيرة من الطلبة على تقدير ممتاز في التربية العملية بينما لـم يحـصل               -ج

  .أحد منهم على تقدير ممتاز في التقدير العام

  

   )1984زيتون و عبيدات، (دراسة ) 4(

ستهدفت هذه الدراسة التحليلية والتقويمية لبرنامج التربية العملية فـي الجامعـة األردنيـة     ا

استقصاء وجهة نظر الطلبة المعلمين المشاركين في برنامج التربية العملية للتعرف علـى             

مشكالتهم من حيث التدريب والمشاركة والمشاهدة واإلشراف والتنظـيم، حيـث اسـتخدم         

  . طبقاه على طلبة الكلية المشاركين في برنامج التربية العمليةالباحثان استبياناً

وقد وجد الباحثان أن هناك عالقة ارتباط إيجابية بين نتائج التربية العملية ونتائج المساقات              

التربوية النظرية، وعدم وجود عالقة بين نتائج التربية العملية والمعدل التراكمي للطالـب             

  .المعلم

لى ضرورة التكامل بين الجانب النظـري والجانـب العملـي للتربيـة           وأوصت الدراسة إ  

العملية، وأن إشراف أساتذة الجامعة على الطلبة أثناء التدريب في برامج التربيـة العمليـة      

أفضل من اإلرشادات المكتوبة في األدلة، كما أوصت بضرورة التـدرج مـن التـدريس               

  .المصغر إلى التدريس في الفصل

  

   )1980ألحمد، ا(دراسة ) 5(
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استهدفت هذه الدراسة الوصفية التحليلية التعرف لدور مشرف التربية العملية وتأثيره فـي             

إعداد المدرسين، والوصول إلى قائمة بالدور المقترح لمشرف التربية العمليـة فـي كليـة       

  .التربية المزمع إنشاؤها في جامعة الكويت

  .لقائمة التالية لدور المشرفوتوصل الباحث من هذه الدراسة إلى تحديد ا

  . التخطيط لمشاركة الطلبة بشكل تدريجي في التربية العملية-أ

 التوجيه والمشاهدة والتقويم المستمر لما يقوم به الطالب المعلم لمساعدته على النمـو              -ب

  .المهني

  . إيجاد نظام للتقويم المستمر ومساعدة الطلبة على تقويم أنفسهم-ج

  .طلبة لكي يتمكنوا من مشاهدة دروس زمالئهم لتحقيق الفائدة ترتيب جدول ال-د

  . االضطالع بدور قيادي في تطوير برنامج التربية العملية-هـ

وأوصت الدراسة بضرورة إجراء البحوث والدراسات التي قد تؤدي إلـى تحقيـق فائـدة               

  .أشمل وأكمل، وتزيد من فعالية برنامج إعداد المعلمين بكلية التربية

  

  :ق على الدراسات السابقةتعلي

  -:باستعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي

 اهتمت بعض الدراسات على تحديد وتقويم المهـارات التدريـسية للطلبـة المعلمـين               -1

وتقديرات أدائهم في التربية العملية، كما اهتم البعض اآلخر منها على تقويم دور مـشرف               

  .التربية العملية

اسات استبياناً الستطالع وجهات نظر المشرفين علـى برنـامج           استخدمت معظم الدر   -2

  .التربية العملية وكذلك وجهات نظر الطلبة المتدربين للتعرف على اتجاهاتهم نحوها

 توصلت هذه الدراسات إلى إعداد قوائم لألدوار واألنشطة التي يجـب أن يقـوم بهـا                 -3

  .المشرف التربوي في برنامج التربية العملية

بهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الهدف العام وهـو تطـوير بـرامج       وقد تشا 

التربية العملية في كليات التربية وكذلك في األداة المستخدمة، ولكن تميزت عنها في أنهـا               

ال تسعى فقط إلى تحديد أدوار مشرف التربية العملية بل تحديد درجة أهمية كل دور منها                 

ي الواقع الفعلي للتربية العملية، والوصـول إلـى معرفـة مـدى         وكذلك درجة ممارسته ف   

  .االتفاق أو االختالف بين درجة األهمية ودرجة الممارسة لهذه األدوار
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كما تميزت بأنها طبقت على مجموعة من المشرفين لتحديد درجة األهمية وعلى مجموعة             

 للوصول إلى قائمة تتضمن     من الطلبة المعلمين لتحديد درجة الممارسة لهذه األدوار، وذلك        

  .األدوار التي يجب على مشرف التربية العملية القيام بها مرتبة بحسب درجة أهميتها

  

*  *  *  

  

  -:خطوات الدراسة وإجراءاتها

  -:عينة الدراسة) 1(

مـشرفاً للتربيـة    ) 40(تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، شملت المجموعـة األولـى           

مشرفاً علـى   ) 25(برنامج في جامعة القدس المفتوحة بغزة و        مشرفاً على ال  ) 15: (العملية

  .التربية العملية في الجامعة اإلسالمية بغزة

طالباً متدرباً في برنـامج     ) 45(من الطلبة المعلمين منهم     ) 125(وشملت المجموعة الثانية    

بية العمليـة  طالباً متدرباً في برنامج التر  ) 80(التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة و        

  .في الجامعة اإلسالمية بغزة

وجميعهم من طلبـة المستوى الرابـع بكليـة التربيـة في الفـصـل الدراســي األول             

   .2000/2001للعام 

  -:أداة الدراسة

أعد الباحث استبانة تضم عدداً من المهمات التي تم تحديدها في ضـوء تحليـل واجبـات              

ما يحقق أهدافها ووظائفهـا، وفـي ضـوء تجربتـه     ومسئوليات مشرف التربية العملية وب    

وخبرته الشخصية التي اكتسبها خالل فترة عمله الطويلة في اإلشراف والتطوير التربـوي             

  .وتدريب المعلمين، وكذلك إطالعه على العديد من البحوث والدراسات

  -:وقد مرت عملية إعداد األداة المستخدمة في هذه الدراسة في الخطوات التالية

  . تحديد مجاالت عمل المشرف التربوي في ضوء تحليل واجبات مشرف التربية العملية-

  -: وضع تصور مبدئي لألداة تضمنت ثالثة مجاالت رئيسية لدور المشرف وهي-

  .مجال اإلعداد أي قبل حضور الموقف التعليمي للطالب المعلم

  .مجال التنفيذ أي مشاهدة الموقف التعليمي للطالب المعلم

  .ل التقويم والمتابعة أي اللقاء البعدي للموقف التعليمي الذي ينفذه الطالب المعلممجا

  . وضع الفقرات وتصنيفها بحسب األبعاد السابقة-
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 عرض األداة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجـال          -

 حول مدى مالءمـة     التدريس واإلشراف، وطلب الباحث من هؤالء المحكمين إبداء الرأي        

األداة لهدف الدراسة، ومدى شمولية أبعادها ووضوح عباراتهـا وانتمـاء هـذه الفقـرات           

للمحاور، ثم اقتـراح أي إضافـات أو تعديـالت يمكن إدخالها على األداة كـي تـصبح               

  .أكثر فعالية

  دراسة اآلراء والمالحظات والمقترحات التي تجمعت من المحكمين، وإعادة النظر فـي            -

  .األداة وإخراجها في ضوء ما أسفرت عليه عملية التحكيم

  -:صورتينونتيجة لما تقدم تم إعداد األداة وترتيبها في 

  للتعرف على درجة أهمية كل دور وكل مهمة من مهمات المشرف مـن               الصورة األولى 

  .وجهة نظر مشرف التربية العملية

 وكل مهمة من مهمات المشرف من         للتعرف على درجة ممارسة كل دور       الصورة الثانية 

  .وجهة نظر الطالب المعلم المشارك في برنامج التربية العملية

فقرة شملت المحاور الثالثة السابق اإلشارة إليها حيـث شـمل          ) 53(وتضمنت األداة ككل    

  .فقرة) 18(فقرة والمحور الثالث ) 15(فقرة وشمل المحور الثاني ) 20(المحور األول 

ق االتساق الداخلي لالستبانة، فقد تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونـة            وللتأكد من صد  

مشرفاً من الذين يشرفون على برنامج التربية العملية بجامعـة األزهـر وكليـة           ) 20(من  

التربية بغزة، حيث تم استخراج صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط             

 الثالثة حيث تعتبر هذه المعامالت مؤشراً لما تتمتـع بـه            لكل مجال من مجاالت االستبانة    

  .من صدق

يبين معامالت االرتباط بين كل مجال واالستبانة ككل وقد حسبت          ) 1(والجدول التالي رقم    

  -:باستخدام طريقة بيرسون

  الثالث  الثاني  األول  المجال

معمل االرتباط بين المجـال     

  واالستبانة ككل

0.88  0.82  0.76  

  )1 (  جدول

ويتضح من الجدول أن هناك اتساقاً داخلياً بين كل مجال من مجـاالت االسـتبانة وبـين                 

االستبانة ككل، وهذا يدل على مدى ما تتمتع به االستبانة من صدق يتيح استخدامها كـأداة                

  .بحثية
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 أما ثبات االستبانة فقد تم التأكد منه وذلك باستخدام طريقة التجزئة النصفية وإيجاد معامـل             

وهو معامل ثبات مرتفـع     ) 0.80(براون، وقد بلغ هذا المعامل      _ الثبات بطريقة سبيرمان    

  .يفي بأغراض الدراسة

  :تطبيق أداة الدراسة

طبقت الصورة األولى من األداة والتي تهدف إلى تحديد درجة األهمية على جميع أفـراد               

امعة اإلسالمية بغزة وكذلك    العينة من مشرفي التربية العملية بجامعة القدس المفتوحة والج        

طبقت الصورة الثانية والتي تهدف إلى تحديد درجة الممارسة على جميع أفراد العينة مـن          

طالب التربية العملية المشاركين في هذا البرنامج في الفصل األول مـن العـام الدراسـي     

 ، وقد جرى توضيح كيفيـة االسـتجابة لـألداة مـن خـالل التوجيهـات                 2000/2001

  .رشادات المرفقة باألداة ومن خالل التوضيح المباشر من قبل الباحثواإل

من عينـة  % 100أي بنسبة  ) 40(وقد حصل الباحث على استجابات من المشرفين عددها         

مـن  % 84أي بنسبة   ) 105(المشرفين وكذلك على استجابات من الطلبة المعلمين عددها         

  )2 (كما هو مبين في الجدول التالي رقم. عينة الطلبة

مجموع االستجابات       

  من

  

جامعة   الفئة

  القدس

الجامعة 

  اإلسالمية

ــة  جامعـ

  القدس

الجامعـة  

  اإلسالمية
النسبة المئوية 

  لالستجابات

ــدد  عـــ

  المشرفين

15  25  15  25  100%  

  %84  60  45  80  45  عدد الطلبة

  يوضح توزيع أفراد العينة) 2(جدول 

  

  -:المعالجة اإلحصائية

  -:لجات اإلحصائية التاليةاستخدم الباحث المعا

 لتحديد درجة أهمية كل مهمة من مهمات مشرف التربية العملية فقد استخدم الباحـث                -1

  :المعادلة التالية

   2 ن4 + 1 ن5= درجة أهمية البند 

  )مهم جداً (عدد أفراد العينة من المشرفين الذين أجابوا على البند بـ   1حيث  ن
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  )مهم (ن المشرفين الذين أجابوا على البند بـ عدد أفراد العينة م  2      ن

 لتحديد درجة ممارسة المشرف لكل مهمة من المهمات من وجهة نظر الطالب المعلـم               -2

  :فقد استخدم الباحث المعادلة السابقة وهي

   2 ن4 + 1 ن5=  درجة ممارسة البند 

درجـة  ( البنـد بــ   عدد أفراد العينة من الطلبـة المعلمين الذيـن أجابوا على     1حيث  ن  

  )كبيرة جداً 

  )درجة كبيرة(عدد أفراد العينة من الطلبـة المعلمين  الذين أجابوا على البند بـ   2     ن

 لتحديد مدى االتفاق أو االختالف بين درجة أهمية الدور ودرجة ممارسته فقد اسـتخدم    -3

  .الباحث معامل ارتباط سبيرمان

  .تجابات استخدم الباحث الدرجة التائية والختبار داللة الفروق في االس-4

  

  -:نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مشرف التربية العملية لبرامج التربية في جامعة              

القدس والجامعة اإلسالمية بغزة من خالل تحديد المهمـات اإلشـرافية التـي يجـب أن                

لى طلبة التربية العملية بمراحلها الـثالث المختلفـة    يمارسها أثناء قيامه بعملية اإلشراف ع     

وهي مرحلة اإلعداد للموقف التعليمي ومرحلة مالحظة الموقف التعليمـي أثنـاء تنفيـذه              

ومرحلة تقويم الموقف التعليمي ومتابعته وذلك من وجهـة نظـر المـشرفين علـى هـذا        

  .البرنامج

ثة، وفي ضوء ذلـك يـتم عـرض         ولذلك ركزت هذه الدراسة على اإلجابة عن أسئلة ثال        

  .النتائج وفقاً لترتيب هذه األسئلة

  -:السؤال األول

ما درجة أهمية كل مهمة من مهمات مشرف التربية العملية من وجهـة نظـر المـشرفين        

التربويين؟ أي كما تحددها استجابة المشرفين على هذا البرنامج لبنود االستبانة المعدة لهذا             

  .الغرض

  -:السؤال الثاني

ما درجة ممارسة مشرف التربية العملية لكل مهمة من مهماته اإلشرافية من وجهة نظـر               

  .الطلبة المعلمين؟ أي كما تحددها استجابة الطلبة المعلمين

وفيما يلي عرض لهذه النتائـج موزعة طبقاً لمجاالت األدوار التي يقـوم بهـا مـشرف                

  .التربية العملية
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  -:للموقف التعليمي أي قبل التدريسبالنسبة لمرحلة اإلعداد : أوالً

  )3(جدول رقم 

  درجة أهمية كل مهمة من مهمات مشرف التربية العملية كما تحددها استجابة المشرفين

ودرجة ممارسة كل مهمة من مهمات مشرف التربية العملية كما تحددها استجابة الطلبـة              

  المعلمين

  

درجة   )المهمة في صورة إجراء(البند   الرقم
  ةاألهمي

درجة   الترتيب
  الممارسة

  الترتيب

ينظم لقاءات توجيهية للطلبة المعلمين لمناقـشة         1
  .مفهوم التربية العملية وأهميتها

190  3  410  4  

يوفر للطلبة المعلمين الكتب المدرسية واألدلـة         2
  .الالزمة لتدريسها

45  18  145  19  

يوجه الطلبة المعلمين نحو المراجـع المفيـدة           3
  .تدريسلموضوع ال

125  10  160  18  

يناقش مع الطلبة المعلمين أهـداف تدريـسهم          4
للمادة الدراسية من خـالل لقـاءات فرديـة أو        

  .زمرية

195  2  260  14  

يوفر الجو النفسي والمناخ المناسب الذي يساعد         5
  .على تكوين عالقة طيبة

200  1  120  20  

يوضح للطلبـة المعلمـين أهميـة التخطـيط           6
  .للتدريس

125  10  420  2  

يبين للطلبة المعلمين عناصر الخطة الدرسـية          7
  .ونموذج إعدادها

80  15  415  3  

ينظم لقاءات فردية وزمرية للطلبـة المعلمـين          8
  .لتوضيح طريقة التخطيط وبناء الخطة

100  14  435  1  

يوضح للطلبة المعلمين كيفية صوغ األهـداف         9
  .على شكل نتاجات تعلمية سلوكية

165  5  402  5  

يطلع على الخطة الدرسية التي يعدها الطالـب          10
  .المعلم ويناقشه فيها قبل البدء في تنفيذها

160  6  315  7  

يوضح للطلبة المعلمين مفهـوم الـتعلم القبلـي       11
والخبرات السابقة الالزمـة لـتعلم الموضـوع        

  .الجديد

80  15  265  12  

يناقش الطلبة المعلمين فـي كيفيـة تحديـدهم           12
  .ات األساسية وطريقة اختبارهاللمتطلب

100  14  280  10  

يناقش الطلبة المعلمـين فـي األنـشطة التـي            13
  .يختارونها لتحقيق األهداف المنشودة

65  17  310  8  

يناقش الطلبة المعلمين في كيفية توظيف أدوات         14
  .التقويم التي يحددونها في مذكرات دروسهم

45  18  240  15  

ن نحو كيفيـة إدارة وقـت       يوجه الطلبة المعلمي    15
  .الحصة الدرسية واستثماره

155  7  180  17  

  7  305  10  125يوجه الطلبة المعلمين نحـو اختيـار التقنيـات           16
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  .التعليمية الالزمة
يشجع الطلبة المعلمين على توظيـف الوسـائل          17

  .ويرشدهم إلى حسن استخدامها
170  4  360  6  

ة البيئة الـصفية    يبين للطلبة المعلمين كيفية تهيئ      18
  .التي تساعد التالميذ على التعلم

130  9  265  12  

يناقش مع الطلبة المعلمين كيفية حفز التالميـذ          19
وإثارة انتبـاههم والحفـاظ علـى اسـتمرارية         

  .داافعيتهم

150  8  280  10  

يحدد مع الطالب المعلم المـراد زيارتـه دوره           20
ودور المعلم المتعاون قبل حـضور الموقـف        

  .فيذهوتن

45  18  210  16  

  

  -:ويتضح من الجدول السابق ما يأتي

تمثل أهم األدوار التي يجـب      ) 5،4،1،17،9،10،19(أن عينة المشرفين يرون أن البنود       

أن يقوم بها المشرف في مرحلة اإلعداد للموقف التعليمي أي قبل تنفيذه، حيـث حـصلت                

) 13، 20، 14، 2(رون أن البنـود     هذه البنود على أعلى الدرجات في األهمية، في حين ي         

  .هي أقلها أهمية حيث حصلت هذه البنود على أقل الدرجات في األهمية

ومن مناقشة محتوى البنود التي حصلت على أعلى الدرجات في األهمية يتـضح لنـا أن                

  -:مشرفي التربية العملية يرون

 هـي تـوفير الجـو    أن من أهم المهمات التي يجب أن يقوم بها المشرف في هذه المرحلة        

النفسي والمناخ المناسب الذي يساعد على تكوين عالقة طيبة وكذلك تنظيم لقاءات للطلبـة              

المعلمين لمناقشة مفهوم التربية العملية وأهميتها، ألن ذلك يساعد الطلبـة المعلمـين فـي               

  .تعريفهم ألهمية التربية العملية وطرق تنفيذها 

لزمرية لمناقشة وتوضيح طريقة التخطيط وبنـاء الخطـة        كذلك تنظيم اللقاءات الفردية أو ا     

الدرسية يعد من أهم األدوار لما لهذه اللقاءات من أثر في رفـع مـستوى كفايـة الطلبـة                   

المعلمين المهنية ولما يحدث فيها من إرشادات وتوجيهات لها أهميتها وفائـدتها وخاصـة              

ة اإلعداد والتدريس، ولهـذا فـإن مـن    للطلبة المعلمين على اعتبار أنهم حديثو العهد بعملي   

الضروري أن يقوم المشرف باإلطالع ومناقشة مذكرة اإلعداد ليطمئن على ما سيقوم بـه              

الطالب المعلم من تدريس لهذا الموضوع الذي قام بالتحضير واإلعداد لـه مـن ناحيـة،                

ألنـشطة  وحرصاً على تكوين صورة شاملة عن طريقة التدريس من ناحية ثانية والختيار ا        

وأدوات التقويم من ناحية ثالثة، وليطمئن الطالب المعلم ويثق بنفسه وقدراته قبـل دخولـه               

  .للصف الدراسي وتنفيذه الموقف التعليمي من ناحية رابعة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
20  

 يقع في الترتيب الثامن من هذه البنود وهـذا يبـين أهميـة مـساعدة     19كما أن البند رقم     

ة التدريس في كيفية حفز تالميذه وإثـارة انتبـاههم          الطالب المعلم لكونه حديث العهد بمهن     

والحفاظ على استمرارية دافعيتهم للتعلم، من خالل ما يقدمه المشرف للطالب المعلـم مـن         

  .إرشادات وتوجيهات وأساليب متعددة في هذا المجال

  :ومن مناقشة محتوى البنود التي حصلت على أقل الدرجات في األهمية يتضح لنا ما يأتي

من أقل البنود أهمية وذلك العتقاد المشرفين أن توفير الكتـب واألدلـة               2ي البند رقم يأت

ليست من المهمات الضرورية ألن الطالب المعلم يستطيع أن يقوم بتسلمها مـن المدرسـة             

  .التي يقوم بالتطبيق فيها، وهذه المهمة ينظر لها على أنها إجراء روتيني أكثر منه تربوي

 من البنود األقل أهمية من وجهة نظر المـشرفين، ويرجـع ذلـك              20رقم  كما يأتي البند    

لنظرة المشرفين لمفهوم اإلشراف التقليدي وعدم االهتمام بتحديد مسبق لدوره ودور المعلم            

  .المتعاون قبل حضور الموقف وتنفيذه

  -:كما يتضح من الجدول نفسه ما يلي

الدرجات من حيث ممارسة مـشرف  حصلت على أعلى   ) 9 ،   1 ،   7 ،   6 ،   8(أن البنود   

  .التربية العملية ألدواره المختلفة في هذه المرحلة لدى أفراد العينة من الطلبة المعلمين

وأن البنود التي حصلت على أقل الدرجات من حيث ممارسة المشرف لها في اسـتجابات               

   ).15 ، 3 ، 2 ، 5(أفراد العينة من الطلبة المعلمين هي 

  -: تلك البنود يتضح لنا ما يليومن مناقشة محتوى

 يوضح للطلبة المعلمين أهمية التخطيط للتدريس وطريقة إعداد الخطط الدرسـية مـن              -1

خالل اللقاءات واالجتماعات التوجيهية مع الطلبة يأتي في الترتيب األول، حيث يتبين مـن        

  .استجابات الطلبة المعلمين حرص المشرفين على ممارسة هذا الدور

نظيم لقاءات توجيهية للطلبة المعلمين لمناقشة مفهوم التربية العملية وأهميتها يـأتي  كما أن ت 

ضمن البنود التي حظيت بترتيب أعلى وذلك يؤكد أن مثل هذه االجتماعات في بداية فتـرة    

التربية العملية وما يتطرق فيها المشرف من موضوعات تهم الطلبة المعلمين فـي بدايـة               

يم من األساليب التوجيهية التي يسهل استخدامها وال تتطلب جهداً كبيراً           إعدادهم لمهنة التعل  

  .أو إمكانيات فنية وعلمية

 أما البند الذي يركز على دور المشرف في توفير الجو النفسي والمناخ المناسب الـذي           -2

يساعد على تكوين عالقة طيبة والبند الذي يركز على تحديد دوره ودور المعلم المتعـاون               

ل حضور الموقف التعليمي وتنفيذه فإنها لم تحظ على ترتيب عال وهذا يـدل علـى أن                 قب

مشرفي التربية العملية لم يهتموا بعقد لقاء قبلي للزيارة الصفية، ويرجع ذلك لعدة أسـباب               
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منها أن معظمهم يذهبون لمكان التربية العملية لمشاهدة طريقة التدريس وتنفيذها من قبـل              

قويم هذا الطالب المعلم دون االلتفات ألهمية هذا الدور وهذا اللقاء القبلي،            الطالب المعلم وت  

كما أن ضيق الوقت لدى المشرف يضطره لحضور الموقف التعليمي فقط وذلـك بـسبب               

  .كثرة الطلبة المعلمين المطلوب منه اإلشراف عليهم

جع واألدلـة لـم   كذلك يتضح من استجابة الطلبة المعلمين أن توفير المشرف للكتب والمرا          

تحظ باهتمام كثير ولم تمارس بشكل كبير اعتقاداً أنها ليست من مهماتهم الرئيسة ولكـون               

  .الطالب المعلم يستطيع الحصول عليها من مكان التدريب أو من زمالئه في المدرسة

ويمكن للباحث أن يتوصل من هذا الجدول إلى ضرورة العناية بالمراحـل األولـى مـن                

ية تشكل األساس الذي ينطلق منه الطالب المعلم األمـر الـذي يحـتم علـى                التربية العمل 

  .المشرفين وضع ذلك في مقدمة نشاطاته عند بداية برنامج التربية العملية

  

  :بالنسبة لمرحلة مالحظة الموقف التعليمي أثناء تنفيذه: ثانياً

  )4(جدول رقم 

  ما تحددها استجابة المشرفيندرجة أهمية كل مهمة من مهمات مشرف التربية العملية ك

ودرجة ممارسة كل مهمة من مهمات مشرف التربية العملية كما تحددها استجابة الطلبـة              

  المعلمين

درجة   )المهمة في صورة إجراء(البند   الرقم
  األهمية

درجة   الترتيب
  الممارسة

  الترتيب

يقوم بمالحظة موقف تعليمي كامل ينفـذه الطالـب          21
طريقة تدريسه وإدارته للصف    المعلم للتعرف على    

  .من أجل توجيهه

160  2  378  3  

يدون مالحظات عن الموقف التعليمي الذي ينفـذه          22
  .الطالب المعلم في بطاقة مالحظة معدة من قبل

165  1  386  1  

يدون مالحظاته بموضوعية أثناء مشاهدته الموقف        23
  .التعليمي الذي ينفذه الطالب المعلم

155  3  380  2  

يجلس في الفصل أثناء تنفيذ الطالب المعلم لدرسـه           24
  .دون تدخل في مجريات األمور

130  6  375  4  

يالحظ كيفية متابعة الطالب المعلم ألعمال تالميـذه          25
  .الكتابية وتصحيحها

105  9  250  7  

يالحظ كيفية توجيه الطالب المعلم األسئلة لتالميـذ          26
  .فصله

130  6  240  9  

رة الطالب المعلم الهتمام تالميـذه      يالحظ كيفي إثا    27
  .لموضوع درسه وحفزهم لتعلمه

155  3  212  11  

يالحظ كيفية تعامل الطالب المعلم مـع مـستويات           28
  .التالميذ المختلفة ومعالجته للفروق الفردية

110  8  220  10  

يالحظ كيفية قيام الطالب المعلـم بغلـق الموقـف            29
  التعليمي

135  5  210  12  

  5  305  9  105لنشاط البيتي الذي يكلف الطالـب المعلـم        يالحظ ا   30
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  .تالميذه للقيام به وتنفيذه وطريقة تقديمه لهم
يساعد الطالب المعلم في كيفيـة مواجهـة موقـف           31

  .محرج قد يتعرض له أثناء التدريس
85  11  205  14  

يشارك الطالب المعلم في الشرح والتوضيح عنـد          32
  .كالضرورة إذا تطلب الموقف ذل

45  13  210  12  

يوفر الفرص للطلبة المعلمـين عـرض تجـاربهم           33
وخبراتهم لبعضهم البعض من خالل تنظيمه مواقف       

  .للتعليم المصغر

20  15  245  8  

ينفذ زياراته في مناخ طبيعي بعيداً عـن التكلـف            34
  .والتصنع وبحسب ما هو مخطط لها

80  12  260  6  

دريسهم في توضيح يساعد الطلبة المعلمين في أثناء ت  35
فكرة جديدة أو توظيف وسـيلة تعليميـة أو تقـويم      

  .التالميذ

40  14  180  15  

  -:ويتضح من الجدول السابق ما يأتي

تمثل أهم األدوار في حين ) 29 ،  17 ،   23 ،   21 ،   22( أن عينة المشرفين يرون أن البنود رقم        

  .هي أقلها أهمية) 34 ، 32 ، 35 ، 33(يرون أن البنود 

 مناقشة محتوى البنود التي حصلت على أعلى الدرجات في األهمية يتضح لنـا أن مـشرفي         ومن

التربية العملية ينظرون لعملية تدوين المالحظات بموضوعية أثناء تنفيذ الموقف التعليمـي فـي               

بطاقة معدة مسبقاً من أهم المهمات المنوطة بالمشرف التربوي اعتقاداً مـنهم وإدراكـاً ألهميـة                

 مجريات الموقف وتدوينها بموضوعية من أجل مناقشة هذه المالحظات في اللقاء البعدي             مالحظة

المقرر عقده بين المشرف والطالب المعلم، وهذا يبين اهتمام مشرف التربيـة العمليـة بالزيـارة              

الصفية ومشاهدة الموقف التعليمي كامالً، كذلك نالحظ اهتمام المشرف بمالحظة كيفيـة إغـالق              

تعليمي، وهذا يؤكد اهتمام مشرفي التربية العملية بضرورة مالحظة الموقف التعليمي من            الوقف ال 

  .بدايته وحتى نهايته

ويتبين من مناقشة البنود التي حصلت على أقل الدرجات في األهمية يتضح لنا أنهـا تـدور فـي      

ولـيس أثنـاء   إطار مهمات المشرف التربوي وقيامه بها أثناء الدراسة لمساق التربيـة العمليـة              

  .التدريب الميداني في المدارس

قد حصلت على أعلى الدرجات مـن  ) 24 ،  21 ،   23 ،   22(ويتضح من الجدول نفسه أن البنود       

حيث ممارسة مشرف التربية العملية ألدواره المختلفة في هذه المرحلة لدى أفـراد العينـة مـن                 

ى أقل الدرجات من حيث الممارسـة  قد حصلت عل) 32 ، 31 ،   35(الطلبة المعلمين، وأن البنود     

  .وذلك طبقاً الستجابات الطلبة المعلمين من عينة الدراسة

ومن مناقشة محتوى تلك البنود يتضح أنها جميعاً تدور في إطار عمل المشرف التربوي التقليدي               

ن  في الترتيب األول والثاني والثالث إدراكـاً منـه أ  21 ، رقم 23 ، رقم 22حيث يأتي البند رقم   

ذلك هو العمل الرئيس المكلف به من أجل تقويم الطالب المعلم دون قيامه بأي جهـد تعليمـي أو             

  .توجيهي آخر
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 ضمن البنود التي يمارسها المشرف، وهذا يشير إلى احتـرام المـشرف            24كذلك يأتي البند رقم     

ام المـشرف  لقواعد وآلية تنفيذ الزيارة الصفية بطريقة غير الفتة للنظر وهذا يـدل علـى احتـر       

  .وتقديره آلدمية الطالب المعلم وإنسانيته وإعطائـه الثقـة الالزمة للقيـام بمهمات عمله

ومن مناقشة البنود التي حصلت على أقل الدرجات من حيث ممارسة المشرف ألدواره المختلفـة               

  -:في مرحلة تنفيذ الموقف التعليمي فإنه يتضح لنا

 فـي أن ممارسـة      31، رقـم    32 ، رقم    35ين في البند رقم     اتفاق استجابات عينة الطلبة المعلم    

المشرف لكل منها ضئيلة، فهو ال يتدخل في تنفيذ الموقف إال حينما يفلت زمام األمر اعتقاداً منهم               

أن مهمة المشرف في أثناء الموقف مالحظة ما يدور فيه من أجل تقويم الطالب المعلم ومناقـشته            

  .فيما الحظه بعد انتهاء الموقف

  -:بالنسبة لمرحلة تقويم الموقف التعليمي ومتابعته: ثالثاً 

  )5(جدول رقم 

  درجة أهمية كل مهمة من مهمات مشرف التربية العملية كما تحددها استجابة المشرفين

ودرجة ممارسة كل مهمة من مهمات مشرف التربية العملية كما تحددها استجابة الطلبـة              

  .المعلمين

درجة   )ي صورة إجراءالمهمة ف(البند   الرقم
  األهمية

درجة   الترتيب
  الممارسة

  الترتيب

يناقش مع الطلبة المعلمين أسـس تقـويمهم فـي        36
  .التربية العملية وكيفية تطبيقها

155  5  215  13  

يمارس عملية تقويم الطلبة المعلمين بعيـداً عـن           37
  .أسلوب التفتيش وتصيد األخطاء

130  8  305  4  

ي سـلوك يمكـن أن يبعـث      يبتعد عن ممارسة أ     38
  .التوتر لدى الطالب المعلم

125  11  310  2  

يحرص على مشاعر الطلبة المعلمين أثناء تحليله         39
  .ومناقشته للموقف الذي شاهده

155  5  260  10  

يحلل الموقف التعليمي بموضوعية بغرض تقديم        40
  .النصح والتوجيه للطلبة المعلمين

175  1  310  2  

إرشاداته للطلبة المعلمين بطريقة    يقدم توجيهاته و    41
  .ودية

160  2  280  8  

يساعد الطالب المعلم على ممارسة التقويم الذاتي         42
  .من خالل حرصه على استخدامه

85  16  205  15  

يعرض مالحظاته عن شخصية الطالـب المعلـم          43
  .أثناء تدريسه على انفراد وحرصاً على مشاعره

105  13  300  6  

حظات اإليجابية التي شاهدها في    يبدأ بعرض المال    44
  .الموقف التعليمي للطالب المعلم

160  2  290  7  

يرصد مالحظاته بعد مناقشة الموقف التعليمي في         45
  .تقرير خاص بالزيارة الصفية

130  8  320  1  

يناقش مع الطلبة المعلمين نتائج تقويمهم ألدائهـم          46
  .وممارستهم

120  12  260  10  

 الطلبة المعلمـين فـي سـجل      يرصد نتائج تقويم    47
  .خاص لتحديد تقديراتهم في التربية العملية

85  16  250  12  
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يشرك مدير المدرسة في إبداء رأيه ومالحظاتـه          48
  .حول الموقف التعليمي الذي نفذ

100  15  180  17  

يزود الطلبة المعلمين بمقترحات لتحسين أدائهـم         49
وممارستهم الصفية من خـالل لقـاءات فرديـة         

  .مريةوز

160  2  305  4  

يحرص على إقناع الطلبة المعلمـين بأهميـة أن           50
  .تكون لديهم طموحات للنمو المهني كمعلمين

60  18  166  18  

يسهم في تطوير برنامج التربية العملية بما يقدمه          51
  .من مقترحات

105  13  190  16  

يسهم في حل المشكالت المتصلة ببرنامج التربية         52
  .المعلمالعملية للطالب 

135  7  210  14  

يهتم بتوثيق العالقة بين كلية اإلعـداد التربـوي           53
وبين مدارس التطبيق التي تـتم فيهـا التربيـة          

  .العملية

130  8  280  8  

 ) 39 ،49،36 ، 40،44(ويتضح من الجدول السابق أن عينة المشرفين يرون أن البنـود           

لتربوي في مرحلـة بعـد التـدريس       تمثـل أهم األدوار التي يجب أن يقوم بها المشرف ا         

حيث حصلـت هــذه البنود على أعلى الدرجات في األهميــة، فـي حـين حـصلت        

  .على أقل الدرجات في األهمية) 48 ، 47 ، 42 ، 50( البنـود 

ومن مناقشة محتوى تلك البنود يتضح لنا أنها تدور في إطار تقويم الطلبة المعلمين بهـدف          

ي القوة لكل متدرب من أجل مساعدته على معرفة نواحي          تشخيص مواطن الضعف ونواح   

  .القوة ومواطن الضعف والتغلب عليها

كذلك يتبين أن الطريقة التي تتم فيها مناقشة الموقف البد أن تكون طريقة ودية قائمة علـى     

العالقة الطيبة لما فيها من حرص المشرف على ضرورة توفير الجو النفسي واالجتمـاعي     

  .يق أكبر قدر ممكن من الفائدة المرجوة من عملية اإلشرافالمطلوب لتحق

ومن مناقشة محتوى البنود التي حصلت على أقل درجة في األهمية فإن الباحث يـرى أن                

هذه األدوار التي لم تؤكد استجابات أفراد العينة على أهميتها هي أدوار في غاية األهميـة                

هنية كما أنها تعتبر مـن األنـشطة المميـزة          ألن من شأنها رفع كفاية الطلبة المعلمين الم       

للمشرفين، وقد يرجع السبب في عدم تأكيد المشرفين التربويين على هذه األدوار أن الوقت              

  .ال يتسع لديهم لممارستها وبالتالي ال يهتمون فيها

كذلك يتضح لنا أن اهتمام المشرف بمشاركة مدير المدرسة في إبداء رأيه ومالحظاته لـم               

 درجة من األهمية اعتقاداً منهم أن الطالب المعلم سيقوم بالتدرب فـي مدرسـته               تحظ على 

لفترة محدودة ولذلك يركز اهتمامه فقط على المعلمين الدائمين عنده، وأن مهمـة توجيـه               

الطالب المعلم من اختصاص المشرف فقط، وهذا بالطبع اعتقاد خاطئ لدى الكثيـر مـن               

شرفاً تربوياً مقيماً في مدرسته، وال تمييز بـين المعلـم           المشرفين، فمدير المدرسة يعتبر م    
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الدائم والطالب المعلم المتدرب ألن الحصيلة النهائية تنعكس على مـستويات الطلبـة فـي          

  .المدرسة

قد حصلت علـى أعلـى    ) 49، 37 ، 40، 38 ، 45(ويتضح من الجدول نفسه أن البنود  

 المرحلة لدى أفراد الطلبة المعلمـين،  الدرجات من حيث ممارسة المشرف ألدواره في هذه   

قد حصلت على أقل الدرجات من حيـث الممارسـة طبقـاً            ) 51 ،   48،  50( وأن البنود   

  .الستجابات الطلبة المعلمين من عينة الدراسة

ومن مناقشة محتوى تلك البنود يتضح أنها جميعاً تدور في إطـار عمليـة التقـويم التـي               

 وذلك يدل على أن تقويم الطلبة المعلمين في مجال التربيـة  يمارسها مشرف التربية العملية   

العملية يعتبر أحد األدوار المهمة لمشرف التربية العملية، وتركز بطاقة المالحظـة علـى              

هذه البنود وخاصة أن بنود هذه البطاقة معدة مسبقاً من مجموعة من المختصين فـي هـذا      

أما البنود األقل ممارسة فهي تلك البنود       . هاالمجال، لذلك يلتزم بها المشرف ويحاول تطبيق      

التي تتعلق بمفهوم وممارسات المشرف التقليدي، وعدم اهتمامه وحرصه علـى مـشاركة             

مدير المدرسة في عملية توجيه وتقويم الطالب المعلم العتقـاد المـشرف أن ذلـك مـن                 

  .اختصاصه هو وأنه المكلف بتوجيه وتقويم الطالب المتدرب

ور المشرف في تطوير برنامج التربية العملية ودوره فـي تطـوير بـرامج              كما نجد أن د   

للنمو المهني للطلبة المعلمين لم يمارس بالشكل المطلوب ويعتقد الباحث أن السبب الرئيس             

في ذلك نظرة المشرف التربوي التقليدية لمهمة اإلشراف فال تزال نظرته لإلشراف علـى              

الطالب المعلمين داخل فصول الدراسة لتقدير درجـة  أنه يقتصر وينحصر في تقييم أعمال      

  .المعلم فقط/ على أداء الطالب

ويشعر الطلبة المعلمون بأن المشرفين يمارسون سلوكاً انتقاديـاً مباشـراً بدرجـة عاليـة               

ويمارسون السلوك التشاركي بدرجة منخفضة، كما أن التفاعل بـين المـشرفين والطلبـة              

سطحية، حيث أن السلبية تعني انفراد المشرف بتوجيـه النقـد   المعلمين يتصف بالسلبية وال   

وتقديم المعلومات دون إتاحة الفرصة للطالب المعلم بالمشاركة، والسطحية تعنـي تركيـز             

  . المشرف على أهداف تربوية دنيا

  

  -:السؤال الثالث

ما مدى االتفاق بين درجة أهمية كل دور من أدوار المشرف التربوي ودرجـة ممارسـته              

لهذا الدور كما يحدد ذلك مدى االتفاق بين اسـتجابات عينـة المـشرفين وعينـة الطلبـة        

  المعلمين للبنود نفسها في االستبانة المستخدمة؟
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ولإلجابة عن هذا السؤال جدولت النتائج بالنسبة لكل عينة ورتبت البنود كما في الـسؤالين               

  :ن وباستخدام المعادلة التاليةالسابقين، ثم استخدمت قيم معامل ارتباط الرتب لسبيرما

      

            2 مجـ ف6   -  1=  ر 

  حيث  ر   معامل االرتباط           )  1  - 2ن(      ن 

            ف   الفرق بين الترتيب

            ن    عدد المتغيرات أو الفقرات          

عينة المـشرفين وعينـة      يبين قيم معامالت االرتباط بين استجابات        6والجدول التالي رقم    

  .الطلبة المعلمين موزعة طبقاً للمجاالت الثالثة لدور مشرف التربية العملية

  بين استجابة المشرفين واستجابة الطلبة المعلمين) ر (  المجال

ــف  : األول ــداد للموق اإلع
  0.23  )قبل التدريس(التعليمي 

ــاني ــف : الث ــذ الموق تنفي
  0.28  )أثناء التدريس(التعليمي 

ــثال ــف : ثال ــويم الموق تق
  0.72  )بعد التدريس(التعليمي 

  

ويتضح من الجدول السابق أن قيمـة معـامالت االرتبـاط بـين اسـتجابات المـشرفين                 

واستجابات الطلبة المعلمين منخفضة بشكل خاص في كل من المجالين األول والثـاني أي              

ي المجال الثالث أي في     في مرحلة اإلعداد للموقف التعليمي وفي مرحلة تنفيذه، ومرتفعة ف         

  .مرحلة تقويم الموقف التعليمي

وقد يرجع ذلك إلى أن الفرصة المتاحة للمشرف قبل حضور الموقف التعليمي قليلـة إمـا               

بسبب جدول الدراسة وعدم إمكانية عقد اللقاء القبلي بينه وبين الطالب المعلم وإما بـسبب               

وقـد يكـون   . له لتنفيذ دوره بشكل تقليدي عدم إدراك المشرف ألهمية هذا اللقاء القبلي ومي       

السبب في هذه النتيجة كثرة عدد الطلبة المعلمين الموكل إليه اإلشـراف علـيهم وتباعـد                

أماكنهم وضيق الوقت المخصص للمشرف لمتابعة عملية اإلشراف على هـؤالء الطلبـة             

  .المتدربين

رفين واستجابات الطلبة فـي   أما بالنسبة النخفاض قيمة معامل االرتباط بين استجابات المش        

المجال الثاني فإن الباحث يعزو ذلك للممارسات التقليدية للمشرفين التي يمارسـونها فـي              

عملية اإلشراف على الطلبة المتدربين، فالغالبية منهم لم يمارس عملية اإلشراف التربـوي             

للـدور  وينظرون لها أنها عملية تصيد وبحث عن األخطاء ونقاط الضعف وغير مدركين             
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التعليمي البنائي والدور التغييري واالستشاري والتنسيقي الذي يجب أن يقوم به المـشرف             

  .لمساعدة الطالب المعلم وتوجيهه ووقايته والعمل على تحسين ممارساته وأداءاته الصفية

وقد ظهر ذلك جلياً للباحث من خالل مقابلته لعدد من الطلبة المعلمين المتدربين فـي هـذا             

مج والتعرف منهم على طريقة تنفيذ الدور اإلشرافي وآليته، حيث أجمع معظم الطلبة             البرنا

من عينة الدراسة أن الزيارات الصفية تنفذ دون تنظيم ودون عقد لقاء قبلي مـع الطالـب                 

المعلم لتهيئة الجو المناسب، وتركيز المشرف على البحث عن األخطاء ونقاط الـضعف،              

ء حضوره الموقف التعليمي بالتحدث مع التالميذ أو البحـث فـي           وانشغال الكثير منهم أثنا   

كراساتهم أو مقاطعة المعلم المتدرب وتوجيه األسئلة للتالميذ والتدخل في سـير الموقـف              

  .التعليمي

كما تبين للباحث أن الكثير من المشرفين والذين توكل إليهم مهمة اإلشراف علـى الطلبـة               

م، أي أن توزيع المشرفين على الطلبة المتدربين لـم         المعلمين غير متخصصين في دراسته    

يكن بحسب التخصص، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفـاض قيمـة معامـل االرتبـاط بـين                

  .استجابات المشرفين واستجابات الطلبة المعلمين

فيمكن عزو ذلك إلـى أن  ) بعد التدريس(أما ارتفاع قيمة معامل االرتباط في المجال الثالث      

فين يركزون في توجيهاتهم بعد انتهاء الطالب المعلم من التدريس حيث يقـوم             غالبية المشر 

المشرف بنقده أو إبداء مالحظاته عن الموقف إما بـشكل منفـرد أو بـشكل زمـري أو                  

  .جماعي

وكذلك بسبب قيام المشرف بتدوين مالحظاته وتعبئة التقرير المطلوب حـول مـا شـاهده             

للموقف التعليمي، وهذه البنود مدونة فـي تقريـر معـد    المشرف أثناء تنفيذ الطالب المعلم    

  .مسبقاً والبد من توضيح ما جاء فيه للطالب المتدرب، قبل تسليمه إلدارة الكلية

والختيار داللة قيم معامالت االرتباط استخدمت المعادلة التالية لحساب قيمة الدرجة التائية            

  .المقابلة لكل معامل من معامالت االرتباط

  

  حيث  ت الدرجة التائية                                         ر      

         ر قيمة معامل االرتباط                              

         ن عدد المتغيرات أو الفقرات            

 يبين قيم الدرجة التائية المقابلة لمعامالت االرتبـاط فـي المحـاور         7والجدول التالي رقم    

  .الثالثة

   2 ر – 1

   2  -ن  
  = ت  
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بين اسـتجابة المـشرفين واسـتجابة الطلبـة         ) ت  (  لمجالا

  المعلمين

ــف  : األول ــداد للموق اإلع

  )قبل التدريس(التعليمي 

                    0.23   20 –2      

                       1 -)  0.23(2  

ــاني ــف : الث ــذ الموق تنفي

  )أثناء التدريس(التعليمي 

                    0.28   15 –2      

                       1 -)  0.28(2  

ــث ــف : الثال ــويم الموق تق

  )بعد التدريس(التعليمي 

                    0.72   18 –2      

                       1 -)  0.72(2  

ول ويتضح من الجدول السابق أن النتائج أكدت صدق الفرضية في كل مـن المحـور األ               

وهذا يعني أن االرتبـاط بـين آراء المـشرفين          . والثاني وعدم صدقها في المحور الثالث     

  .وأثناء التدريس) قبل التدريس(والطلبة المعلمين غير دال في حالة اإلعداد للموقف 

وقد يرجع ذلك لعدم قيام المشرف التربوي لدوره في اإلعداد للموقف وذلـك لقلـة تـوفير     

المعلم وعدم إدراك المشرف ألهمية هذا اللقاء وكذلك بسبب نظـرة           الفرص للقاء بالطالب    

المشرف لعملية اإلشراف من مفهومها التقليدي القائم على التقويم والبحث عـن األخطـاء              

  .وكتابة التقرير

بعـد  (أما االرتباط بين آراء المشرفين والطلبة المعلمين فـي حالـة تقـويم الموقـف أي                 

ك لتوفير وقت كاف لممارسة هذا الدور من جهـة والتركيـز      فهو دال ويرجع ذل   ) التدريس

  .على اهتمام المشرف بالنقد وتعبئة التقرير عن الموقف

وهكذا يتضح من هذه النتائج أن جهود مشرفي التربية العملية في العمل على رفـع كفايـة         

طلـوب،  الطلبة المعلمين من الناحية المهنية والناحية العلمية ال زالـت دون المـستوى الم             

وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن بعض المشرفين ال يهتمون كثيراً بأساليب اإلشـراف                

الحديثة بل يجهلونها لعدم ممارستهم لها فمعظمهم من األساتذة األكاديميين الـذين حـصلوا         

على المؤهل المطلوب للتدريس في الجامعة أو الكلية دون أن يزاولوا أي عمـل إشـرافي                

  .ظ عدد كبير منهم على تدريب ميداني في مجال اإلشراف والتوجيهمن قبل، ولم يح

ولذلك ال زال اإلشراف التربوي بوضعه الحالي يتحرك في أفق ضيق ومحدود سواء مـن              

حيث الوسيلة أو الهدف أو اإلجراء، ويرجع ذلك لنقص اإلعداد المهني لهذه الوظيفة لـدى               

  1.01=   = ت  

  = ت  

  = ت  

 =4.15  

 =1.05  
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ارسته، وأن الطلبة المعلمـين ال يتفقـون        البعض أو التشبت بفلسفة اإلشراف التقليدي ومم      

  .على هذا الدور التفتيشي، والذي يتمثل في دور المقدم والناقد والمفتش

  

  -:توصيات الدراسة

  -:في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

 أن يتم اختيار المشرفين في التربية العملية في ضوء أسس ومعايير محددة بحيـث ال                -1

  .مهمة اإلشرافية إال من كان مؤهالً لهذا العمليقوم بهذه ال

 أن تراعى في عملية توزيع اإلشراف على الطلبة المعلمين التخصص وقدرة المشرف             -2

  .على اإلشراف والتوجيه للطلبة في مجال تخصصه

 أن يتم إعداد المشرف التربوي إعداداً مهنياً مناسباً لمهام وظيفته بحيث يكـون ملمـاً                -3

  .االت وأساليب اإلشراف التربوي الحديثبأهداف ومج

 األخذ بأساليب اإلشراف الجماعية وعدم االقتصار على الزيارة الصفية مثل المـشاغل             -4

) العبـادي (التربوية واللقاءات الزمرية والجماعية والتعليم المصغر واإلشراف اإلكلينيكـي      

  .وإشراف األقران وغير ذلك

حاث والنشرات التي تساعدهم علـى النمـو المهنـي           تزويد المشرفين بالمصادر واألب    -5

  .وترفع من كفايتهم المهنية

 ضرورة إشعار المشرفين بخطورة دورهم ومسؤولياتهم وتعريفهم بالمهمـات واألدوار           -6

المنوطة بعمله من خالل تزويدهم بقائمة تتضمن مسؤولياتهم ومهماتهم في كل مرحلة مـن             

  .مراحل توجيههم للطلبة المعلمين

 ضرورة وجود قدر من التعاون والفهم المشترك بين جميع المـشاركين فـي عمليـة                -7

اإلشراف والتوجيه ونخص بالذكر المعلم المتعاون ومدير المدرسة باعتباره مشرفاً تربويـاً            

  .مقيماً

 ضرورة مواظبة المشرف على االتصال بأفراد مجموعته بصفة منتظمة قبل الـدرس             -8

هيئة النفسية للطالب المعلم وإرشاده قبل تنفيذ الموقـف التعليمـي،   وبعده وإتاحة الفرصة للت 

فالمشرف يقوم بدور بنائي ودور وقائي ودور عالجي للطالب المعلم في ظل وجود عالقة              

  .ودية قائمة بين الطرفين
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 تأثير مشرف التربية العملية فـي إعـداد المدرسـين           ،)1980( األحمد، عبد الرحمن     -1

  .24 جامعة الكويت، دراسـات الخليج، العدد -ه المقترح في كلية التربيةودور

الجامعة اإلسـالمية،   : ، غزة التربية العملية وطرق التدريس   ،  )1990( األغا، إحسان      -2

  .مكتبة اليازجي

، دراسة مقارنة لمدركات المشرفات والطلبـة المعلمـين       ،  )1991( السويدي، وضحى    -3

  .ة كلية التربي-جامعة قطر

 دور مشرف الكلية في التربية الميدانية مـن وجهـة نظـره    ،)1987( الكثيري، راشد  -4

  .13، جامعـة الملك سعود، مجلة كلية التربية، العدد ووجهة نظر الطالب المتدرب

، عمـان، معهـد   التقويم التربوي واختبارات التحصيل   ،  )1994( الكيالني، عبداهللا زيد     -5

  .اليونسكو/ التربية التابع لألونروا

  

أثر إدراك الطلبة المعلمين لبعض مهارات التـدريس علـى          ،  )1990( المليجي،رفعت   -6

، دراسة ميدانية   اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس وعلى أدائهم من خالل برنامج التربية العملية          

  .م1990مقدمة لمؤتمر إعداد المعلم باإلسكندرية يوليه 

معهـد التربيـة التـابع     : ، عمـان  بـوي والتقـويم   القائد التر ،  )1990( بلقيس، أحمد،    -7

  .اليونسكو/لألونروا

المطبعـة  : عمـان  -،األردن  التـدريس الفعـال     ،  )1983( جرادات،عزت وآخرون،    -8

  .األردنية

:  عمـان  -، األردن  اإلشراف في التربية المعاصرة    ،)1991( حمـدان، محمـد زياد،     -9

  .دار التربية الحديثة

مؤسـسة  :  بيـروت  -، لبنان   التربية العملية الميدانية  ،  )1981( حمدان، محمد زياد،     -10

  .الرسالة

ماهيتـه وبعـض   : اإلشـراف التربـوي   ،  )1988( دقاق، فهد و الحاج خليل، محمد،      -11

  .اليونسكو/ معهد التربية التابع لألونروا:  عمان-، األردنأساليبه
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قويمية لبرنامج التربيـة  دراسة تحليلية ت، )1984( زيتون، عايش و عبيدات، سليمان،  -12

مجلــة دراســات الجامعـة األردنيـة،     :  عمان-، األردن العملية في الجامعة األردنية 

   .6، العدد 11المجلد 

تقويم نتائج تقديرات طلبة كلية التربية جامعـة        ،  )1986( شمس الدين، هاشم فيصل،      -13

مجلــة التربيـة، العـدد       كليـة التربيـة،    -، جامعة األزهـر  األزهر في التربية العملية   

  .م1987الثامن 

، مالحظـات حول برنـامج التربيــة العمليـة       ،  )1986( عبد اللطيف، خيـري،     -14

  . معهد التربية–مجلة المعلم الطالب :  عمان-األردن 

  

، الجمعيـة  دراسة تحليلية لبعض قضايا التربية العملية ،  )1990( موسى، فؤاد محمد،     -15

  .م1990لتدريـس، المؤتمـر العلمي الثاني، المجلد الثاني المصرية للمناهج وطرق ا
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