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  ملخص

ة                      ة التربي ة بكلي ة العملي وي في التربي ع اإلشراف الترب تناولت هذه الدراسة التعرف إلى واق
تبياناً     . الرياضية بجامعة األقصى بغزة    ى    وقد طرح البحث اس ذه           ٦٠عل روا به ذين م ا من ال  طالب

رة   ا األخي ى مرحلته ة حت ى  . التجرب تبانة عل تملت االس راف   ٦واش داف اإلش ق بأه اور تتعل  مح
شرفين     ات الم ة، ودور وواجب اليب المتبع ائل واألس ا، والوس وم عليه ي يق وي، واألسس الت الترب

ع  تهم م البوعالق ضيفة الط ة الم دير المدرس ام م ين، ومه ام وأظه.  المعلم ائج اهتم رت النت
د، و        ارات التخطيط الجي ين مه ة     المشرفين بإآساب الطالب المعلم ين بأهمي ة الطالب المعلم توعي

رم    . ويالحظ المشرف النواحي الفنية المتعلقة بأجزاء الدرس      ،  التربية العملية  آما أن المشرف يحت
ة   افه، و رأي ودور معلمي ومديري المدارس المضيفة، ويراعي مبدأ المرونة في إشر           يوضح آيفي

ى أداء     ين عل شجع الطالب المعلم ه ي ى أن درس، باإلضافة إل ذ خالل ال اء للتالمي إصالح األخط
ذ ام التالمي سهم أم وذج بأنف رين ، والنم آراء اآلخ أثر ب ين دون الت وم الطالب المعلم ة . يّق ن عين لك

دد      شرف ال يح د، وأن الم يم الجي ى أسس التعل دريب عل ادت ضعف الت ة أف ات الدراس االجتماع
سانية                        ات إن وين عالق ى تك دم والقصور، وال يحرص عل شة أوجه التق م لمناق بصورة دورية معه

م       شاهدة، حيث أن            .معهم، وال يعلمهم بموعد زيارته له ة الم ام بمرحل ائج عدم االهتم وأآدت النت
اء درو    سجيلها أثن اموا بت ي ق ات الت ي المالحظ ين ف الب المعلم شون الط شرفين ال يناق س الم

ه ال   ين، لكن ه حضور الطالب المعلم ع وآيل ابع م دير المدرسة يت ائج أن م شاهدة، وبينت النت الم
  .يخصص مكانا مناسبا لهم عند حضور المشرف من أجل راحتهم وتسهيل مهمة اللقاء بمشرفهم
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Abstract 

This study aims at identifying the educational supervision status in 
the practical education training at the Department of physical education 
at Al- Aqsa University of Gaza. The study introduced a questionnaire to 
60 male students who have experienced the training experience till its 
final phase. The questionnaire included six domains which were related 
to the aims of the educational supervision and the bases on which it 
relies, the teaching aids and the adopted techniques, the role and duties 
and their relation with the teacher students and the tasks of the hosting 
school headmaster. The results showed that Educational supervisors do 
care to provide the teacher students with the proper planning skills while 
emphasizing to them the importance of the practical education and he 
respects the points of view of the teachers and the hosting schools 
headmasters and takes into account the principle of flexibility in his 
supervision, moreover, he evaluates the teacher students without being 
influenced by the opinions of others. The study result showed weakness 
on the basics of good teaching it also showed that educational supervisors 
do not have scheduled periodical meetings with their student teachers for 
discussing the positive and negative aspects of the lessons; moreover, 
Educational Supervisors do not care for building good human relations 
with their teacher students and do not inform them about the time of their 
visits. The results also emphasized that educational supervisors pay no 
attention to the observation phase and they do not discuss the 
observations they recorded within the lesson with their students. The 
results also indicated that the headmaster do not allocate a suitable and 
comfortable place for them when the educational supervisor pays them a 
visit so as to ease the task of the educational supervisor and the students. 

  
   النظريةا وخلفيتهاسةالدرمقدمة 

ة                     و عملي ستقبل، فه رامج إعداد معلمي الم رًا في نجاح ب وي دورًا آبي يلعب اإلشراف الترب
درات         ن ق ه م ا لدي م، بم ب المعل و الطال ر ه شرف واآلخ دهما الم رفين أح ين ط ة ب ل قيادي تفاع

د     فاإل. واستعدادات، وما يتوفر في البيئة من إمكانات وفرص وآيفية االستفادة منها           شراف هو جه
وا                     أفراد وأعضاء في جماعة ليتمكن وهم آ ه نم يبذل بهدف إثارة اهتمام الطالب المعلمين، وتوجي
ي      ة ف شارآة الفعال ى الم ادرين عل وا ق ر ليكون ة أآث الهم بفاعلي يم وأداء أعم ة التعل م وظيف ن فه م

  .)١٠٣ ص٢٠٠١حجي، (مجتمع ديمقراطي يعيشون فيه 

م، حيث أن          وتعتبر آليات التربية هي المؤ     ل المعل سسات التربوية المسئولة عن إعداد وتأهي
ك             نجاحه  اإلعداد لمعلم المستقبل يتوقف      اه ومستوى ذل ذي تلق بالدرجة األولى على نوع اإلعداد ال



  ٢٤٣١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــعبد العليم فارس

 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م           باعتباره اإلعداد دور المه ه ال يم، ول  حجر الزاوية في صرح البناء التربوي وعصب عملية التعل
ع     في رسم المعالم األساسية لمد     رسة المستقبل لمسايرة ومواآبة العصر واستشراف المستقبل وتوق

لذا يجب على هذه الكليات ترآيز جهودها على التكامل ) Singer, and Dick, 1998 (.تحدياته
ين مع الجوانب                         ا إلعداد المعلم ة في برامجه ة والثقافي والتوازن في آن واحد للجوانب األآاديمي

مثل في علوم التربية وعلم النفس وطرق التدريس وغيرها من المواد           التربوية بشقيها النظري المت   
شكل                     ة ب ارف النظري ق المع وفر فرصة تطبي ي ت ة الت األخرى، والعملي المعروف بالتربية العملي

  .تطبيقي واٍع ومبدع

رى   وي   أن المشرف  (Gibbs, 1995)وي م        الترب ى عل ة يكون عل ة العملي رة التربي اء فت أثن
ات ط  م باحتياج ه، وفه ى  الب افة إل ذا باإلض ل     ه ي ح ه ف أوا إلي ن أن يلج ذي يمك شخص ال ه ال أن

  .مشكالتهم التدريسية والتربوية

ويم،           قد  واإلعداد الجيد للمعلم يسد الفجوة التي        دريس والتق تكون في المناهج أو في طرق الت
ة  وبقدر ما يبذل من جهد في أداء رسالته بقدر ما ينهض مجتمعه ووطنه، ويحقق النهضة ا                 لتربوي

ب ة الجوان ي آاف ع ف ى نهضة المجتم ؤدي إل ي ت شودة الت ان وآخرون، ( المن ). ٣١٠، ٢٠٠٩علي
دريس في                             ة الت رد يعمل في مجال مهن ضمان نجاح آل ف ه من الواجب ل وعليه يرى الباحث أن

  . أن يمر بمراحل اإلعداد المهني التي تؤهله للعمل في هذا التخصصالميدان التربوي 

ة        م  والطالب المعل  ة العملي رة التربي يم،           يكتسب خالل فت ة التعل ة نحو مهن االتجاهات االيجابي
آما يكتسب مهارات التدريس األساسية، ويتعرف على المشكالت التي قد يواجهها وآيفية التعامل          

ة                ا المختلف ا وبيئاته  ،معها ومواجهتها مما يساعد على التكيف مع متطلبات مهنة المستقبل بظروفه
ين                          وهي المعيا  ربط ب ا ال تم من خالله امج اإلعداد، حيث ي ى مدى نجاح برن م عل ر الحقيقي للحك

ساب   ق، واآت ة والتطبي ية النظري ة الرياض م التربي ات معل ة الكفاي رتبط  المهني ي ت ة و الت  الالزم
صفوف،     ة، وإدارة ال ائل التعليمي ف الوس ويم، وتوظي اس والتق ة، والقي دريس المختلف اليب الت بأس

ذ ). ١٧، ص٢٠٠٠سعد،   (التالميذ والمعلمين واإلدارة المدرسية والمجتمع   والتعامل مع    ان  ل لك آ
ع    ستمرة لجمي ة الم ويم والمتابع ن خالل التق ة، م ة العملي ام بتطوير التربي ضروري االهتم ن ال م
 العناصر المكونة لإلشراف التربوي، عبر دراسة واقعها الحالي، بغية تجنب السلبيات التي تظهر             

  .مواآبة آل ما هو حديث في هذا المجالمع ، خالل التطبيق، وتعزيز اإليجابياتفي الميدان 

شاملة  التنمية عملية نجاح يتوقفو دول  في  سواء  ال ة  ال دول  أو المتقدم ة  ال ى  النامي اءة  عل  آف
ق  عند الدول في االقتصادية التنمية تفشل ما وآثيرا البشرية، مواردها دافها  تحقي سبب  بنجاح  أه  ب

سابه  المعلم إعداد فإن وعليه الدول، تلك في البشرية القوي وميول وممارسات داءأ آفاءة عدم  وإآ
اً  إشرافاً  يتطلب المجتمع في بدوره لقيامه الالزمة الكفايات اديمي  إعداده  مراحل  خالل  واعي  األآ
   .والمهني

ا  الفعال وبدوره التعليمية، العملية تنمية أساس العملية التربية مشرفيعد  و وم  وم ه  يق اء ل ب  بن
شار   المميز الذي  المستقبلمعلم   ه  ي ان  إلي ك     و ،بالبن ذي يمتل اءات ال ة  آف  الجوانب  مختلف  في  أدائي
ارف  يمتلك المستقبل معلم أن أي،  )والتقويم ،التنفيذ التخطيط، (منها ارات  واالتجاهات  المع  والمه
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ا  يمكنه نحو على بها سيكلف آثيرة مهام ألداء الضرورية ل  إنجازه د  بأق اليف    وقت و جه  من وتك
ر أ شخص  من النصح إسداء مجرد ليس فاإلشراف ولهذا. المشرف وإرشادات توجيهات خالل  آب
ددة  عملية هذا ويلي ،وخبرة سنًا أصغر شخص إلى خبرة وأآثر سنًا  آن في  تحقق  األغراض  متع
ة  خالل من لألفضل وتوجيهه التدريس وتقويم لقياس حداو دوي وآخرون   ( .والمالحظة  المراقب ، ب

  .)٣٠، ص٢٠٠٥

تم فاإلشراف التعرف يه يإ ب ة ل شطة آفاي ة األن ية التربوي ا المدرس ى وتوجيهه ضل إل  ،األف
ة ة ومالحظ دريس ومراقب اس ،الت يم وقي ه وتقي م آفايت ه ث ويره توجيه و. وتط ق وه يم، طري  التعل
ه رف ال وبدون د نع دم ىم ذي التق ه ال ة، أحرزت ذي المدرس ه وال م حقق ذ المعل واء والتالمي  يف س
ه  خارجه، أو الفصل ا  أسباب  نعرف  ال وبدون ه  م ق  من  يقابل ه  صعوبات،  أو توفي ذلك  وبدون  ال آ
  .)١٥٨، ص٢٠٠٠غانم والسويرآي،  (العمل نستطيع

ا                  زج فيه دًا، يمت اج لمواصفات خاصة ج ويرى الباحث أن اإلشراف التربوي هو عملية تحت
وي    اع    قدرة المشرف الترب ى اإلقن ه من مقومات         ،عل ا لدي اٍل،       بم ى مستوى ع ة عل شخصية وفني

ة صاحبة االختصاص وهي  م الجه ى دع ادل، باإلضافة إل شكل علمي وع ويم ب ى التق ادر عل وق
ضرورية     ية وال ائل األساس ل الوس وفير آ الل ت ن خ ى الخصوص، م ة عل ة التربي ة وآلي الجامع

  .إلنجاح البرنامج لتحقيق أهدافه المرسومة مسبقًا

سطين  بجامعاتالرياضية   التربيةوأقسام   آليات في العملية يةالترب في العمل نظام يعتبرو  فل
دادا ام امت ول للنظ ه المعم ي ب ون حيث ومصر، األردن ف رة تتك ة فت ة التربي ب العملي اء للطال  أثن
رة  تسمى األولى،  قسمين من الدراسة صلة  الفت ارة  وهي  المنف وم  الطالب  دوام عن  عب  في  واحد  ي
بوع رة األس د لفت صل تمت ريطة ي،دراس لف ون أن ش ب يك د الطال از ق دة اجت ساقات ع ة م  تربوي
ررة  ضرورية رة  خالل  مق ة،  الدراسة  فت ه  أي الجامعي د  أن از  بع ين  ساعات  عدد  الطالب  اجتي  مع
 آامل  دراسي  فصل  خالل  المنفصلة العملية التربية فترة يبدأ أن للطالب يسمح محددة، ومقررات

ا،  لجَهوُي غالبًا، محددة غير طلشرو طبقًا تختارها التي المدارس إحدى في ي  واألسس  طبيعته  الت
ا          مدرسة اختيار عندبها ؤخذي ة  أو أساسية دنيا أو أساسية علي ا . ثانوي رة  أم ة  الفت سمى  فهي  الثاني  ت

ده  تكون أن على األسبوع، في أيام ثالثة بواقع آامل دراسي لفصل وتمتد المتصلة الفترة رة  ه  الفت
ي رةا تل صلة لفت شكل المنف اري،إ وب ل جب رج وقب رة التخ د أي مباش از بع دد اجتي ساعات ع  ال

ة ي المطلوب ة ف اك .الكلي ات بعض وهن دّرس الجامع ين للطالب ت ساق المعلم وي م وان ترب  بعن
ة  التربية فترة مع بالتوازي تدريسه يتم العملية، التربية ذا          العملي ، وتختلف بعض الجامعات مع ه

الل    ب خ ام دوام الطال دد أي ي ع ام ف ساق   النظ ررة لم ساعات المق ابيع، وال دد األس بوع، وع األس
  .التربية العملية

ة متخصصة داخل                          وقد ى جه ة إل ة العملي ى التربي ادة أن يوآل أمر اإلشراف عل جرت الع
ة أو       .  الرياضية التربيةوأقسام  آليات   ة العملي آأن يكون مثًال مكتب التربية العملية أو مرآز التربي

ال التخطيط              . الخ. ..وحدة التربية العملية     ة بأعم ة العملي امج التربي وتقوم هيئة اإلشراف على برن
ذ يم والتنفي سية    . والتنظ رة تدري ع بخب ذي يتمت ة، وال ي الكلي دريس ف ة الت د أعضاء هيئ ين أح ويع
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ام مجلس             . مناسبة، آمشرف أو مسئول عن التربية العملية       ذا المشرف هو المسؤول أم ويكون ه
  .ير وتنفيذ أمور هذا المكتب من الناحيتين اإلدارية والفنيةالكلية عن اإلشراف وتسي

ة  التربية فترة خالل التربوي المشرف بها يقوم التي اإلشرافية األساليب وتعد  للطالب  العملي
التربية الرياضية   قسم تأسيس مند متبعة تقليدية معظمها أساليب والمتصلة المنفصلة بشقيها المعلم

 .الكليات التربوية األخرىبرامج داد لما يحصل في وهي امت بجامعة األقصى،

ارتين              و يعتمد األسلوب التقليدي الممارس من قبل المشرف التربوي على زيارته للطالب زي
صلة                    صلة أو المت ة المنف ة العملي رة التربي . أو ثالثة زيارات على األآثر طوال الفصل سواء في فت

اتر تحضيره والخطط          يبدأ بعدها المشرف بإعطاء توجيهاته للطالب        ى دف د االطالع عل م بع المعل
  .المطلوبة منه وباقي العمل اإلداري المتعلق بإدارة المدرسة

اقي         قاط ب ى إس د عل صفية يؤآ ارة ال ى الزي شرف عل ل الم صار عم ث أن اقت رى الباح وي
ة الممارسات اإلشرافية األخرى المطلوبة، وهو ما يعزز الضرورة للتغيير في طريقة عمل العملي            

  .اإلشرافية بشكل عام والمشرف التربوي بشكل خاص باعتباره العمود الفقري لها
  

  أهداف الدراسة

  :يهدف البحث الحالي إلى ما يلي

   ة  /التعرف إلى واقع اإلشراف التربوي في مجال التربية العملية لطلبة آلية التربية قسم التربي
  :غزة من حيثب جامعة األقصى في الرياضية

 اف اإلشراف التربويمدى تحقق أهد. 

 األسس والخطط الموحدة لعمل المشرفين التربويين. 

 واجبات المشرفين التربويين خالل فترة التربية العملية. 

 األساليب والوسائل المتبعة من المشرفين التربويين. 

 العالقة بين المشرف والطالب المعلم. 

 األدوار التي يقوم بها مدير المدرسة المضيفة. 
  

  دراسةأهمية ال

دف ة   يه ة العملي ع التربي ة واق ذا البحث دراس ع   - ه ن جمي ية، م ة الرياض  تخصص التربي
زة                   اره الرآي ى أدوار المشرف باعتب ز عل ة، والترآي الجوانب والعناصر العاملة في التربية العملي

ي التطوير ا ف ة وأداته ة العملي ي التربي ة اإلشراف ف ية لتطوير عملي ذآر. األساس دير بال  أن والج
اده                           ى اجته بعض عل د ال تهم، ويعتم وه خالل دراس ا تعلم د حدود م وا عن الكثير من المشرفين وقف

ي          ستواه المهن ه            . الشخصي في تطوير وتحديث معلوماته وتنمية م ذي تتطلب في ذا في الوقت ال ه
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ادين التخصص واإلعداد                       م أن مي ستمرا بحك ديثا م ة تح ة العملي ة التربي ى طلب مهمة اإلشراف عل
ه من الضروري                . ي تطور مستمر مع الزمن    المهني ف  ي فإن ذهل في المجال العمل دم الم ومع التق

  . تزويد المشرفين بأحدث ما وصل إليه البحث العلمي والتجريب التربوي في مجال اإلشراف

غزة ب ة األقصىبجامعالرياضية  التربية قسم ومن خالل مراجعة واقع اإلشراف التربوي في      
الرغم من أن        ه ب سم اإلشراف                     يتضح أن ين عمل ق ى التكامل ب د عل دريب تعتم رامج الت  تخطيط ب

دارس       ار الم ه، واختي د أيام ث تحدي ن حي ة م ة العملي امج التربي التخطيط لبرن وط ب وي المن الترب
سلبيات         اك بعض ال المضيفة، وتوزيع الطلبة على المناطق المختلفة، وانتقاء المشرفين، إال أن هن

امج اإلشراف من حيث صياغة                  التي يمكن تلخيصها في تقلي     ة التخطيط لبرن دية النظرة في عملي
ي  ة ف راف، والروتيني اليب اإلش داف، وأس ة    األه ة التخطيطي اب الرؤي ع غي ة، م ويم والمتابع التق

  .الخاصة بتقدير االحتياجات اإلشرافية المستمرة ونوعيتها

ع العن      ة    وترجع أهمية هذه الدراسة آونها تهدف إلى وضع اليد على واق ة والفاعل اصر المهم
امج                   ق برن ا خالل تطبي ق واجباته واألساسية المكونة للعملية اإلشرافية بشكل مباشر، ومدى تحقي

د تكون          داً التربية العملية، وهي بذلك ق ة في وضع إطار                 مرش ة العملي ي للتربي سم المعن  لعمل الق
رافية ب   تهم اإلش ي سياس راف ف ؤون اإلش ى ش ائمون عل ه الق دي ب داف منهجي يهت تالءم وأه ا ي م

ة                       تم بموضوع التربي ي ته ى الت م الباحث الدراسة األول برامج التدريب العملي، وهي على حد عل
  .العملية في تخصص التربية الرياضية في محافظات غزة

ة،                  ات الحالي ة في ضوء المعطي إن دراسة الواقع العملي والفعلي الممارس في التربية العملي
واردة            يمكن أن يساعد ويسهم في       ائج ال ى النت د االطالع عل تنفيذ التربية العملية بصورة أحسن بع

ة، لتضع                         ة العملي شؤون التربي ة ب سام المعني ة واألق ات التربي د يرشد آلي من الميدان، وهو بذلك ق
ة،    ر فعالي رافية أآث ة اإلش ون العملي ى أن تك ساعد عل ا ي ام، مم ؤرة االهتم ي ب ضية اإلشراف ف ق

  .وة، مما يجعل فترة التربية العملية ذات قيمة مؤثرةوتحقق أهدافها المرج
  

  الدراسةمشكلة 

المي، خاصة             ي والع صعيدين المحل ى ال إن التنمية البشرية هدف ومطلب لرقي المجتمع عل
ا طال     اقي في ظل التغير السريع والمذهل لكافة مناحي الحياة، والذي طال المجال التربوي مثلم   ب

ر المسئول األول عن            من هنا آان لزاماً   . المجاالت ذي يعتب م، ال  علينا االهتمام بقضية إعداد المعل
ة               ًال بالمقول ه، عم ذي نعيش في رات العصر ال م    "تربية أجيال تربية تتناسب مع تغي وا أوالدآ علم

  ". لزمان غير زمانكم

زة،              الحظوقد    الباحث من خالل عمله مشرفًا للتربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم بغ
ثم مشرفًا على طالب التربية العملية بالجامعات الفلسطينية المختلفة،  وبعد االحتكاك المباشر مع               
فئة معلمي التربية الرياضية الجدد الخريجين من جامعاتنا ومعاهدنا، وآذلك مع الطالب المعلمين             

 في   ًا وتقليدي خالل تواجدهم بالمدارس في فترة التربية العملية المطلوبة، أن هناك قصورا واضحا           
ى  دوره عل ذي انعكس ب ة، وال ة العملي رة التربي رافية خالل فت ة اإلش بعض جوانب العملي األداء ل
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ين، م    ستوى أداء الطالب المعلم ى م الي عل ا، وبالت راف ومخرجاته ة اإلش ستوى عملي ع مم ا دف
  : الباحث إلى إجراء هذا البحث و دراسة واقع عناصر اإلشراف التربوي، وذلك للكشف عنب

ستخدمونها،        ي ي اليب الت ة، واألس ة العملي رة التربي الل فت ويين خ شرفين الترب ات الم واجب
ات           ىومد ى واجب ين، باإلضافة إل الطالب المعلم تهم ب وي، وعالق  التزامهم بأسس اإلشراف الترب

 .ودور مدير المدرسة المضيفة

دة         حة وموح ة واض اك رؤي ون هن ي أن تك صور ينبغ ذا الق ي ه تم تالف ي ي راف ولك لإلش
التربوي خاصة في مجال التربية الرياضية، وتدريب الطالب المعلمين من أجل إآسابهم الكفايات             

  . األساسية الالزم توافرها فيهم

  : وبذلك يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي

ة   قس /ما واقع اإلشراف في التربية العملية لطلبة التربية الرياضية في آلية التربية            م التربي
  غزة ؟ ب بجامعة األقصى الرياضية

  :وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ة الرياضية في                  .١ ما مدى تحقق أهداف اإلشراف التربوي في التربية العملية لطلبة قسم التربي
  جامعة األقصى؟

 ما األسس التي يقوم عليها نظام اإلشراف التربوي في التربية العملية؟ .٢

 وسائل وأساليب اإلشراف المتبعة في التربية العملية؟ما  .٣

  المعلمين؟والطالبما طبيعة العالقة بين المشرفين  .٤

  ؟)أثناء، وفي نهاية التربية العملية  وقبل،( ما دور وواجبات المشرف في التربية العملية .٥

 ما مهام مدير المدرسة المضيفة؟ .٦
  

  مصطلحات الدراسة

اٍل من                  هو نشاط عل  : اإلشراف التربوي  ى مستوى ع ه سلطات إشرافية عل وم ب مي منظم تق
الخبرة في مجال اإلشراف، يهدف إلى تحسين العملية التعليمية، ويساعد في النمو المهني للطالب               

  .)١٣، ص٢٠٠٠اللقاني والجمل، (المعلم 

ة ة العملي ي  ":  التربي ة ف ات التربوي ة بالكلي ل النهائي ستويات قب دء انخراط طالب الم هي ب
د دريست ة الت ى مهن دارس عل داني حي بالم شة ،ريب مي ع التعليمي  من خالل معاي الطالب للواق

ا    مما يكفل له التدريب العملي الواقعي على المهام والوظائف التي   " بالمدرسة ام به ه القي يرجى من
  ).١٠٤ص: ٢٠٠٦. طعيمة، رشدي (في المستقبل
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ة     ر أو ا       : المشرف على التربية العملي شرف        هو الشخص الخبي ذي ي وي ال لمتخصص الترب
  .)٤٠، ص٢٠٠٧الكرداني والسائح، (ويوجه الطالب المعلمين أثناء فترة التربية العملية 

اون م المتع صل :المعل م األساسي للف و المعل ذي و ،ه وم بتخصيصال دوًاليق يًا ج ن  دراس  م
ية محصصه األساس ب المعل م األسا  للطال ى المعل اون عل م المتع ق مصطلح المعل ي ، ويطل سي ف

رة                 م خالل فت ى الطالب المعل المدرسة عندما يقوم بالتعاون مع مشرف الكلية بعملية اإلشراف عل
 .)تعريف إجرائي(تدريبه 

ة            :المدرسة المضيفة ة العملي رة التربي ين فت ا الطالب المعلم ي يقضي فيه هي المدرسة الت
  .)تعريف إجرائي(بالتنسيق مع الكليات التربوية التي يدرسون فيها 

  
  الدراسات السابقة

ل                       ين قب دريب الطالب المعلم ه ت ذي يجري في ع ال اهتمت الكثير من الدراسات بدراسة الواق
ة                      ة العملي ويم مناسبة لمراحل التربي ا بعمل أدوات تق ام إم ة     ،الخدمة، من أجل القي   أو الرصد بدق

بل، والعمل على تكامل    لبعض السلبيات الناتجة في الميدان عند التطبيق لكي يتم تالفيها في المستق           
ق      ل الوصول للتطبي ن أج رافية، م ة اإلش ي العملي شارآة ف راف الم ع األط ات جمي أدوار وواجب

سابقة         . الناجح لما تعلمه الطالب نظريا خالل دراستهم       د حرص الباحث أن تكون الدراسات ال وق
ر                    شكل آبي ا ب تفادة منه ة، من أجل االس ات مختلف د اطالع     .مرتبطة بنفس الموضوع وفي بيئ وبع

ة، توصل            ة واألبحاث والدراسات والمجالت التربوي دوريات العلمي  الباحث على مجموعة من ال
ة       إلى مجموعة من الدراسات     الباحث ا الدراسات األجنبي ة ومنه ا الدراسات العربي يقوم  ،  منه وس

  .جرائها، ثم يقوم بالتعليق عليهاإالباحث باستعراضها وفقًا لزمن 

ي وقت    : "بعنوان )David Smith, 1991(دراسة  ة عل تأثير أنواع مختلفة للتغذية الراجع
دريس    ي الت دريب عل اء الت ة الرياضية أثن ي التربي م ف ب المعل ى  " اإلدارة للطال دف إل ت ته وآان

ي وقت إدارة               ائج عل م بالنت ة الطالب المعل ة في صورة معرف ة الراجع أثير التغذي ي ت التعرف عل
ي       ى                  ) ١٢(الفصل، واشتملت العينة عل سيمهم إل م تق ة ت ة الرياضية العملي َا من طالب التربي طالب

  .طالب لكل مجموعة) ٤(ثالث مجموعات بواقع 

  : وقد أظهرت النتائج التجريبية ما يلي

ك من حيث                  قللت التغذية الراجعة الوقت المستغرق في إدارة الفصل بعد معرفة النتائج، وذل
يم الفصل، وآانت           ي              تقليل الوقت المحدد لتعل ة الت ة هي المجموعة الثاني ر المجموعات فاعلي أآث

  .تلقت معرفة بالنتائج آل يومين، يليها المجموعة الثالثة والتي تلقت معرفة بالنتائج آل أربعة أيام

ة الرياضية       : " بعنوان )١٩٩٥بدوي،  (دراسة   تقويم مهام مشرفي التربية العملية بقسم التربي
ك      إلىوالتي تهدف إلى التعرف     " لتطبيقفي آليات المعلمين بين األهمية وا       مدى أهمية وتطبيق تل

ة              .المهام في المرحلة االبتدائية    نهج الوصفي، و شملت العين عضو  ) ٩٥( وقد استخدم الباحث الم
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سعودية                  ة ال ة العربي ين بالمملك ات المعلم ة الرياضية بكلي  واستخدم   ،هيئة تدريس من أقسام التربي
  : البيانات، وآان من أهم النتائجالباحث االستبيان آأداة لجمع

ع            ة م ي المدرس دير ومدرس تراك الم ويم، واش ة التق ول عملي ام ح دة مه ى ع ول إل الوص
ام                    ى حد سواء، والقي ي والنظري عل د المشرف في الخدمة، اهتمام المشرف بالجانب العمل  بتوحي

  .الفكر بين المشرفين في الطرق واألساليب المستخدمة في عملية التقويم

وان  )١٩٩٥المطوع،  (سة  درا ـة           : " بعن ة العملي ات التربي دى دراسة حول معوق سم     ل ة ق  طلب
  ."التربية البدنية والرياضية بكلية التربية األساسية بدولة الكويت

ة  ة البدني سم التربي ة ق ة العملي ة التربي ي تواجه طلب ات الت ى المعوق ى التعرف عل وتهدف إل
ت   ة الكوي ية بدول ت عين  و ،والرياض د بلغ ث ق نهج    ) ٤٢(ة البح تخدام الم م اس ة وت ًا وطالب طالب

  :عّما يليوقد أسفرت النتائج . الوصفي

                          ة ام الطالب في التربي ي تقف أم م العوائق الت ل أه ة يمث اديمي بصورته الحالي اإلعداد األآ
  .العملية

                ة ام الطالب في التربي ي تقف أم م العوائق الت ل أه  االتجاهات السلبية لإلدارة المدرسية يمث
 العملية

  زيادة عدد الحصص االحتياطية عن حصص التربية البدنية. 

  بعد المدرسة عن سكن طالب التربية العملية. 

  في الحضورالمشرفعدم انتظام . 

  ضعف التنسيق بين اإلدارة المدرسية والطالبات. 

وان  (Robinson & Sylvia, 1998)دراسة  و      : بعن وع اإلشراف للوصول ألقصي نم تن
د ؟                مهني، هل     د هو مدرس جي ع تحت اإلشراف الجي ى         "المدرس الواق ذه الدراسة إل وتهدف ه

م،                  وظيفي للمعل ددة لنموذج اإلشراف اإلآلينيكي والرضا ال ين الخصائص المتع ة ب معرفة العالق
وآان من  . معلم) ٢٠٠(مشرف،  ) ٦٠٠(وقد تم استخدام المنهج الوصفي، وتضمنت عينة البحث         

  :إليها الدراسة ما يليأهم النتائج التي توصلت 

    ل  – المالحظة  –التخطيط  :  مراحل لنموذج اإلشراف اإلآلينيكي       ٥استخلص الباحث  تحلي
  . االختبارات الفردية والجماعية للمشرفين والطالب المعلمين–البيانات 

 ضرورة الترآيز علي تحليل دور المشرف. 

  تخالص سين       ٤اس راف لتح وذج اإلش وير لنم ة تط ل حرآ اذج تمث ي  نم األداء التعليم
 .والممارسة التدريسية، وتحسين الرضا الوظيفي للمعلم بطريقة غير مباشرة
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ة  ود، (دراس وان)١٩٩٩محم ة    : " بعن ة التربي ة لطالب آلي ة العملي ات التربي ة معوق دراس
  :والتي تهدف إلى" الرياضية للمعلمين بالرياض

رف  ىالتع ة،  عل ة العملي ه طالب التربي ي تواج ات الت نهج   المعوق تخدم الباحث الم د اس  وق
من طالب آلية التربية الرياضية للمعلمين بالرياض        ) ١٠٤ (علىالوصفي واشتملت عينة البحث     

ات             –المستوي الثالث     طالب التربية العملية، وتم تصميم استمارة استطالع الرأي آأداة لجمع بيان
  :ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي. الدراسة 

ك في عدة               يمثل اإلشراف أهم ا    ل ذل ة، وتمث ة العملي ة التربي لمعوقات التي تواجه طالب آلي
  :نقاط أهمها

  .عدم انتظام المشرف في الحضور للمدرسة لتوجيه وإرشاد الطالب .١

  .عدم اهتمام المشرف بتحديد الخطأ وعدم تحديد طرق العالج في توجيهاته للطالب .٢

 .فعدم وضوح نقاط تقييم طالب التربية العملية من المشر .٣

 .عدم االهتمام باألنشطة الداخلية والخارجية .٤

ة           : " بعنوان )٢٠٠٤حجازي،  (دراسة   ة العملي إستراتيجية لتطوير نظام اإلشراف في التربي
  ."في مجال التربية الرياضية

ة في مجال                 هدفت الدراسة إلى وضع    ة العملي  إستراتيجية لتطوير نظام اإلشراف في التربي
  .التربية الرياضية

) ٣٥٠(طالبة من الفرقة الثالثة،   ) ٢٥٧( وشملت العينة    ، المنهج الوصفي  ة الباحث واستخدمت
راء     ) ١٠(عينة الخبراء وآان عددها      : وقسمت العينة آاآلتي   ،طالبة بالفرقة الرابعة   أساتذة من خب
ة الرياضية ددها ، التربي دريس وع ة الت ة هيئ ة  ) ٩٤(عين دريس بكلي ة الت ن أعضاء هيئ تاذًا م أس

م  .عينة الطالبات المعلمات   ، و لرياضية للبنات بالجزيرة  التربية ا  تعانة   وت ة الشخصية     االس بالمقابل
ا       ،وتحليل الوثائق واالستبيان لجمع البيانات     م نتائجه اك بعض أوجه القصور           وآان من أه أن هن

  :في النواحي اآلتية

ا  ، وعدم وجود دورات صقل لتوضيح وتعميق مفهوم اإلشراف   هو  عدم االطالع علي آل م
اليب اإلشراف      ة        ، وحديث من وسائل وأس ة العملي ات التربي يم طالب ار محدد لتقي ، عدم وجود معي

ى  يم وتوضيح  باإلضافة إل تمارة التقي ردات اس ي مف ات ف ات المعلم شة الطالب ام بمناق دم االهتم ع
  .بنودها

ة، (دراسة   وان)٢٠٠٧خليف ة الر : " بعن ة التربي ات آلي داني لطالب دريب المي ع الت ياضية واق
داني           الدراسة  هدفت" بجامعة السابع من أبريل بالجماهيرية الليبية      دريب المي ع الت ة واق ى معرف  إل

 فقد الدراسةلطالبات آلية التربية الرياضية بجامعة السابع من ابريل بالجماهيرية الليبية، أما عينة       
هج الوصفي لمناسبته مشرفًا ومشرفة، مستخدمة المن) ٢١(طالبة و) ١٢٠(تمثلت في عينة قوامها  
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ذه          د توصلت ه ة الشخصية، وق تبيان والمقابل ات االس لطبيعة الدراسة وآان من وسائل جمع البيان
  :هاالدراسة لنتائج آان من أهم

   ذ داني والتالمي دريب المي ات الت ين طالب ربط ب ة ت ات ودي اك عالق م ،هن ن أه ر م ي تعتب  وه
  .بات التالميذجوانب التطوير للمادة العلمية وفق احتياجات ورغ

 المواد العلمية والنظرية التي تدرسها الطالبة في الكلية آافية إلعدادها آمدربة للمستقبل. 

           شطة دريس واألن رق الت س ط ى أس رف عل ة للتع ة للطالب يح الفرص داني يت دريب المي الت
 .والمهارات المختلفة ومدي مناسبتها للمراحل السنية المختلفة

     ًا من خالل               يعمل بعض المشرفين علي الن داني إلعدادهم مهني دريب المي ات الت هوض بطالب
 .تقديم النصائح واإلرشادات وتوجيههم لالرتقاء بمستواهم

 عدم توافر المالعب واألدوات واألجهزة بالمدارس.  

 عدم استخدام الطرق واألساليب الحديثة التي تساعد في تنفيذ درس التربية الرياضية. 

 لتدريب الميدانيعدم آفاية الفترة الزمنية ل. 

 عدم عقد لقاءات دورية بين المشرفين لالتفاق علي أسس التدريب الميداني. 

        داني المنفصل دريب المي اء الت هناك قصور في واجبات المشرفين في الحضور للمدرسة أثن
 .والمتصل

 عدم االتفاق علي خطة موحدة لإلشراف والتوجيه. 

 س والكليةال يوجد تنسيق بين الهيكل اإلداري بالمدار .  

ة د،  (دراس وان )٢٠٠٩أحم ال   " بعن ي مج وي ف راف الترب ام اإلش وير نظ تراتيجية لتط إس
  .التربية العملية لطالب التربية الرياضية بالسودان

ع                   إلىهدفت الدراسة    ى واق وضع إستراتيجية لتطوير نظام اإلشراف من خالل التعرف إل
ث  ن حي وي م راف الترب داف، واأل: اإلش ق األه دى تحق اليب، ودور م ائل واألس س والوس س

دير   ام م شرفين، ومه ار الم ضيفة، وأسس اختي دارس الم ار الم ه، وأسس اختي المشرف وواجبات
  .المدرسة

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

                   ة ى التربي قسم اإلشراف يرشح المشرفين بناء على خبراتهم السابقة في مجال اإلشراف عل
  .عهم على مدى قرب المدرسة من سكنهمالعملية، ويستند في توزي
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    ة وعيتهم بأهمي م، وت وس طالبه ي نف ة ف سمات اإلرادي ة وال يم الروحي شرفون الق يغرس الم
  .رسالة التعليم

                     د اجتماعات ا، وال يعق ساعد في حله المشرف ال يهتم بالمشكالت الشخصية للطالب، وال ي
  .دورية

 معلمين حتى أثناء اللقاء بمشرفهممديرو المدارس ال يهتمون بتخصيص مكان للطالب ال. 
  

  تعليق على الدراسات السابقة

  :من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي

ة لتطوير         ،هناك بعض الدراسات اهتمت بدراسة الواقع      .١  وأخرى وضعت إستراتيجية متكامل
 .نظام اإلشراف التربوي للتربية العملية

 .دان مختلفة مما يؤآد أهمية الموضوعدراسة واقع التربية العملية تم في بل .٢

ا                          .٣ ي له ة الرياضية الت م تتطرق للتربي سطين ل ة في فل ة العملي ي اهتمت بالتربي الدراسات الت
 .خصوصية تطبيقية تنفرد بها

 .استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وهو نفس منهج هذا البحث .٤

شترآة للمشرفين              .٥ ة م د في            أآدت الدراسات على ضرورة وضع آلي ا هو جدي ة آل م لمتابع
 .أساليب وطرق اإلشراف

ة                .٦ ة والوسائل واألدوات الخاصة بالتربي ات المادي هناك نقص واضح في المالعب واإلمكان
 .الرياضية في المدارس

 .فترة التربية العملية بحاجة إلى مزيد من الوقت .٧
  

  إجراءات الدراسة الميدانية

  منهج الدراسة

ته ال  ي دراس د الباحث ف ه اعتم رف بأن ذي يع ي ال نهج الوصفي التحليل صف موضوع  "م ي
ويتم ذلك من خالل دراسة ماضي     . الدراسة ويحلل ويقارن ويقّيم، أمًال في التوصل إلى تعميمات        

ة     (موضوع الدراسة    ة التربي ما واقع اإلشراف في التربية العملية لطالب التربية الرياضية في آلي
م دراسة حاضر الموضوع                دون استغراق ف   ) ؟غزةببجامعة األقصى    رة، ث ه، ألخذ العظة والعب ي

ؤ          وتعزيزها من أجل مواجهة      لتشخيص جوانب القوة لتدعيمها    م التنب جوانب القصور وعالجه، ث
  . بما قد يتخذ بشأنه في المستقبل
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  مجتمع الدراسة

ع           ة          طالب يتكون مجتمع الدراسة من جمي ة الرياضية بجامع سم التربي ة في ق سنة الرابع  ال
الغ عددهم      ٢٠١٠/٢٠١١ لعام الدراسي  من ا لفصل األول   لغزة  بقصى  األ ا ) ٩٤( والب  حسب   طالب

  .إحصائيات عمادة القبول والتسجيل في الجامعة

  عينة الدراسة

ددها    شوائية ع ة ع ار الباحث عين ا) ٦٠(اخت ن  طالب البم ةط سنة الرابع ة ب  ال سم التربي ق
ية  ي الرياض صى ف ة األق ي  جامع ام الدراس ل  ٢٠١٠/٢٠١١ للع ي تمث ع  % ٦٣، وه ن مجتم م

  . األصليلدراسةا

  أداة الدراسة

الع    الل اط ن خ ث م سابقة      الباح ات ال وء الدراس ي ض ديث، وف وي الح ى األدب الترب عل
ن           ة م تطالع رأي عين وء اس ي ض ا، وف الع عليه م االط ي ت ة الت شكلة الدراس ة بم المتعلق

تبانة،        المتخصصين في التربية الرياضية عن طريق المقابالت الشخص         اء االس ام الباحث ببن ية، ق
ر   ث تعتب ات        "حي ى المعلوم صول عل ة للح ة الميداني ة للدراس سية المالئم تبانة األداة الرئي االس

  :، وقد استخدم الباحث سلم ليكرت الثالثي التاليوالبيانات

  ال  إلى حد ما  نعم

" ال"ما االستجابة   درجة واحدة، أ  " إلى حد ما  "درجتان، واالستجابة   " نعم"ونالت االستجابة   
  .فلم تنل أي درجة

  صدق االستبانة

ا وضعت لقياسه           : ويقصد بصدق االستبانة   ام أن تقيس فقرات االستبانة م د   الباحث  وق  بالتأآ
  :من صدق االستبانة بطريقتين

  صدق المحكمين .١

ن     ة م ى مجموع ة عل ورتها األولي ي ص تبانة ف رض االس م ع اتذة األت ن الس امعيين م ج
داء           المتخصصين في ال    اموا بإب سطينية ، حيث ق ون في الجامعات الفل ة الرياضية ممن يعمل تربي

ن      ال م ل مج ى آ رات إل اء الفق دى انتم تبانة، وم رات االس بة فق ول مناس اتهم ح م ومالحظ آرائه
تبعاد بعض                       م اس ك اآلراء ت ة، وفي ضوء تل مجاالت االستبانة، وآذلك وضوح صياغاتها اللغوي

   .الفقرات وتعديل بعضها اآلخر

  صدق االتساق الداخلي  .٢

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية             
تبانة                      ) ٣٠(مكونة من    رات االس رة من فق ين آل فق اط بيرسون ب فردًا، وتم حساب معامل ارتب
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اط بي    ل ارتب ساب معام م ح ذلك ت ه، وآ ي إلي ذي تنتم اس ال ة للمقي ة الكلي ك والدرج ون، وذل رس
  .)SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 

ا هو      معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المقياس والدرجة الكلية لفقراته آم
  ):١(مبين بالجدول رقم 

  .معامل ارتباط آل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس:  )١(جدول 

 م
معامل 
 االرتباط

 ممستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 ممستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

مستوى الداللة

٠.٠٥دالة عند  ٠.٠١٤١٠.٤٤١دالة عند  ٠.٥٧٦ ٠.٠١٢١دالة عند  ٠.٥٣٥  ١
٠.٠١دالة عند  ٠.٠١٤٢٠.٧٧٧دالة عند  ٠.٥٠٧ ٠.٠١٢٢دالة عند  ٠.٧٢٣ ٢
٠.٠٥دالة عند  ٠.٠١٤٣٠.٤٤٦دالة عند  ٠.٤٨٢ ٠.٠٥٢٣دالة عند  ٠.٣٩٣ ٣
٠.٠١دالة عند  ٠.٠١٤٤٠.٥٢٠دالة عند  ٠.٧٥١ ٠.٠٥٢٤دالة عند  ٠.٤٠٤ ٤
٠.٠٥دالة عند  ٠.٠١٤٥٠.٤٥١دالة عند  ٠.٧٤٢ ٠.٠٥٢٥دالة عند  ٠.٤٥٣ ٥
٠.٠١دالة عند  ٠.٠٥٤٦٠.٦٣٨دالة عند  ٠.٤٢٤ ٠.٠١٢٦دالة عند  ٠.٦٠٦ ٦
٠.٠١دالة عند  ٠.٠٥٤٧٠.٥٨٠ة عند دال ٠.٣٩٣ ٠.٠٥٢٧دالة عند  ٠.٤٤٩ ٧
٠.٠٥دالة عند  ٠.٠٥٤٨٠.٣٩٥دالة عند  ٠.٤٣٥ ٠.٠١٢٨دالة عند  ٠.٥٧٩ ٨
٠.٠١دالة عند  ٠.٠٥٤٩٠.٥٩٣دالة عند  ٠.٤١٤ ٠.٠٥٢٩دالة عند  ٠.٣٨٠ ٩
٠.٠١دالة عند  ٠.٠١٥٠٠.٥٩١دالة عند  ٠.٧٣١ ٠.٠١٣٠دالة عند  ٠.٤٦٨ ١٠
٠.٠٥دالة عند  ٠.٠١٥١٠.٤٣٦دالة عند  ٠.٦٣٤ ٠.٠٥٣١ عند دالة ٠.٤٥١ ١١
٠.٠٥دالة عند  ٠.٠١٥٢٠.٣٨٨دالة عند  ٠.٧٤٢ ٠.٠١٣٢دالة عند  ٠.٥٤٧ ١٢
٠.٠١دالة عند  ٠.٠١٥٣٠.٥٩٤دالة عند  ٠.٦٧٦ ٠.٠١٣٣دالة عند  ٠.٦١٧ ١٣
٠.٠٥ عند دالة ٠.٠١٥٤٠.٤٢٩دالة عند  ٠.٦٧٣ ٠.٠١٣٤دالة عند  ٠.٥٤٤ ١٤
٠.٠٥دالة عند  ٠.٠١٥٥٠.٤٠٦دالة عند  ٠.٤٦٦ ٠.٠١٣٥دالة عند  ٠.٦٢٩ ١٥
٠.٠٥دالة عند  ٠.٠٥٥٦٠.٤٥٩دالة عند  ٠.٤٥٤ ٠.٠١٣٦دالة عند  ٠.٦٠٢ ١٦
٠.٠١دالة عند  ٠.٠١٥٧٠.٥٩٠دالة عند  ٠.٦٩٧ ٠.٠٥٣٧دالة عند  ٠.٤٠١  ١٧
٠.٠٥دالة عند  ٠.٠١٥٨٠.٣٩٥ة عند دال ٠.٤٩٣ ٠.٠٥٣٨دالة عند  ٠.٤٤٩ ١٨
٠.٠٥دالة عند  ٠.٠٥٥٩٠.٤٦٢دالة عند  ٠.٣٨٥ ٠.٠٥٣٩دالة عند  ٠.٣٩٢ ١٩
٠.٠١دالة عند  ٠.٠١٦٠٠.٤٩٣دالة عند  ٠.٥٨٤ ٠.٠١٤٠دالة عند  ٠.٦٨٩ ٢٠

  ٠.٤٦٣) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٨(ر الجدولية عند درجة حرية 

    ٠.٣٦١) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨( حرية ر الجدولية عند درجة
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 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن  ضح م دول يت ة  أن ) ١(ج اس والدرج رات المقي ن فق رة م ل فق ين آ اط ب امالت االرتب مع
ة          د مستوى دالل ، )٠.٠١، ٠.٠٥(الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عن

ر من         )٠.٧٧٧-٠.٣٨٠(ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى       ، وآذلك قيمة ر المحسوبة أآب
ة      ستوى دالل د م ة عن ة ر الجدولي ة   )٠.٠٥(قيم ة حري ساوي  ) ٢٨( ودرج ي ت ، )٠.٣٦١(والت

  .وبذلك تعتبر فقرات المقياس  صادقة لما وضعت لقياسه

  Reliabilityثبات المقياس 

راد الع           ى أف ا عل د تطبيقه ك بع اس وذل ات المقي ن ثب د م وات التأآ ث خط رى الباح ة أج ين
  .  ألفا آرونباخبطريقةاالستطالعية 

   Cronbach Alfa: طريقة ألفا آرونباخ

ى             ألفا آرونباخ استخدم الباحث طريقة     اس، حيث حصل عل ، وذلك إليجاد معامل ثبات المقي
ا  ة معامل ألف ئن ،)٠.٨٢٣(قيم ات تطم ة من الثب ع بدرجة عالي اس يتمت ى أن المقي دل عل ذا ي  وه

  . عينة الدراسة الباحث إلى تطبيقها على

   اإلحصائية المستخدمة في الدراسةالمعالجات

   اد معامل          : معامل ارتباط بيرسون ك بإيج تبانة، وذل داخلي لالس ساق ال د من صدق االت التأآ
 .بين آل مجال والدرجة الكلية لالستبانة" ارتباط بيرسون"

 للتأآد من ثبات أداة الدراسة: معامل ارتباط ألفا آرونباخ. 

 ئوية والمتوسطات الحسابيةالنسب الم. 
  

  ومناقشتها الدراسة نتائج

  ؤل األولاستالالنتائج المتعلقة ب :أوًال

ة الرياضية    لطالب ما مدى تحقق أهداف اإلشراف التربوي في التربية العملية       سم التربي  ق
  ؟في جامعة األقصى

ن ال  ة ع سب ال  استلإلجاب طات والن رارات والمتوس تخدام التك ث باس ام الباح ة، ؤل ق مئوي
  :وضح ذلكت )٢(الجدول نتائج و، للمحوروالدرجة الكلية 
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دول  ن      :  )٢(ج رة م ل فق سبي لك وزن الن ة وال ات المعياري طات واالنحراف رارات والمتوس التك
  .)٦٠= ن( وآذلك ترتيبها المحورفقرات 

 الفقرة م
  مجموع
الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

الترتيب

١
طالب المعلمين بأهمية التربية    توعية ال 

دريب     رة الت ن فت دف م ة واله العملي
 .الميداني

١ ٩٦.٦٧  ٠.٢٥٢ ١.٩٣٣ ١١٦ 

٢
الب     صل للط ارات إدارة الف ة مه تنمي

 .المعلمين
٤ ٧٧.٥٠ ٠.٥٠٢ ١.٥٥٠ ٩٣ 

٣
ارات   ين المه الب المعلم ساب الط إآ

 .الخاصة بالتخطيط للدروس
٢ ٨٤.١٧ ٠.٤٦٩ ١.٦٨٣ ١٠١ 

٤
دريب الط س ت اة أس ى مراع الب عل

 .التعليم الجيد وفقًا لطرق علمية حديثة
٥ ٧١.٦٧ ٠.٥٠٠ ١.٤٣٣ ٨٦ 

٥
قلها      ة وص صية القيادي ة الشخ تنمي

 بالخبرات المتنوعة
٣ ٧٩.١٧ ٠.٦٤٥ ١.٥٨٣ ٩٥ 

٦
ايير  ا لمع دريس وفق اتج الت ويم ن تق

 محددة تحقق أهداف الدرس
٦ ٦٥.٨٣ ٠.٦٢٤ ١.٣١٧ ٧٩ 

 ٧٩.١٧ ١.٢٠٠ ٩.٥٠٠ ٥٧٠ الدرجة الكلية للبعد

  : آانتالمحورأن أعلى فقرتين في  )٢ (يتضح من الجدول

   ة والهدف من              " والتي نصت على  ) ١(الفقرة ة العملي ة التربي ين بأهمي توعية الطالب المعلم
  %).٩٦.٦٧(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " فترة التدريب الميداني

 رة ى  ) ٣ (الفق صت عل ي ن ساب " والت التخطيط    إآ ة ب ارات الخاص ين المه الب المعلم الط
  %).٨٤.١٧(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " للدروس

  : آانتالمحوروأن أدنى فقرتين في 

   ًا لطرق       " والتي نصت على ) ٤(الفقرة د وفق يم الجي اة أسس التعل تدريب الطالب على مراع
  %).٧١.٦٧(احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره " علمية حديثة

  رة ى  ) ٦(الفق صت عل ي ن داف      " والت ق أه ددة تحق ايير مح ا لمع دريس وفق اتج الت ويم ن تق
  %).٦٥.٨٣(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره " الدرس

د،  (تائج مع دراسة  وتتفق هذه الن   ة،  (و) ٢٠٠٩أحم ة الطالب    ) ٢٠٠٧خليف بخصوص توعي
ا ال تتفق مع دراسة                   دروس، بينم ارات التخطيط لل سابهم مه المعلمين بأهمية التربية العملية، وإآ
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ازي، ( ا ). ٢٠٠٤حج ذه اآم ق ه ة تتف ع دراس ائج م ود، (لنت ازي، (و) ١٩٩٩محم ، )٢٠٠٤حج
يم، وعدم وضوح    ب المعلمين على الطرق الحديثة      حين أظهرت النتائج ضعف تدريب الطال      للتعل

  .نقاط التقييم

ه        يالحظ من خالل استجابات الطالب أن     و م وتوجيه اد الطالب المعل اك قصورًا في إرش هن
لبا                   طرق علمية حديثة  الستخدام   ؤثر س ة اإلشراف، ت ، وهذا يمثل نقطة ضعف واضحة في عملي

ر            بالتأآيد على نتائج برنامج التربية الع      ا، حيث تعتب راد تحقيقه ملية واألهداف الموضوعة له والم
  .أسس التعليم الحديثة، وتقويم نتائج التدريس العمود الفقري لعملية التدريس

  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني :ثانيًا

  ؟ما األسس التي يقوم عليها نظام اإلشراف في التربية العملية 

ث ب   ام الباح ساؤل ق ن الت ة ع ة، لإلجاب سب المئوي طات والن رارات والمتوس تخدام التك  اس
 :توضح ذلك) ٣( ونتائج الجدول ،للمحوروالدرجة الكلية 

دول  ن      :  )٣(ج رة م ل فق سبي لك وزن الن ة وال ات المعياري طات واالنحراف رارات والمتوس التك
  .)٦٠=ن ( وآذلك ترتيبها المحورفقرات 

 الفقرة م
  مجموع
الدرجات

 المتوسط
  االنحراف

 ياريالمع
  الوزن
 النسبي

الترتيب

١ 
ي  ة ف دأ المرون شرف مب ي الم يراع

 ٨٢.٥٠٢ ٠.٤٨١ ١.٦٥٠ ٩٩ .إشرافه على الطالب المعلمين

٢ 
لوآه     ي س االتزان ف شرف ب سم الم يت
االت     ن االنفع دًا ع ه بعي ومعامالت

 .الفجائية
٧٠.٠٠٥ ٠.٤٩٤ ١.٤٠٠ ٨٤ 

٣ 
ة     اح التربي شرف نج ستهدف الم ي

ا   ع مردوده ة ورف ل   العملي ن أج  م
 .تحقيق الهدف على أآمل وجه

٦٥.٠٠٦ ٠.٦١٩ ١.٣٠٠ ٧٨ 

٤ 
الب    ى أداء الط شرف عل ز الم يرآ

 ٧٦.٦٧٣ ٠.٦٥٠ ١.٥٣٣ ٩٢ المعلمين ومدى تقدمهم

٥ 
يعمل المشرف على النقد البناء وعدم       

 ٧٢.٥٠٤ ٠.٦٤٩ ١.٤٥٠ ٨٧ تصيد األخطاء

٦ 
ي   شرف رأي ودور معلم رم الم يحت

 ٩٠.٨٣١ ٠.٣٩٠ ١.٨١٧ ١٠٩ فة ومديري المدارس المضي

٧ 
لوآه     ي س االتزان ف شرف ب سم الم يت
االت     ن االنفع دًا ع ه بعي ومعامالت

 .الفجائية
٧٠.٠٠٥ ٠.٤٩٤ ١.٤٠٠ ٨٤ 

 ٧٦.٢٥ ١.٦٢٤ ٩.١٥٠ ٥٤٩ الدرجة الكلية للبعد
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  : آانتالمحورأن أعلى فقرتين في  )٣(يتضح من الجدول 

  رة ى) ٦(الفق صت عل ي ن رم الم" والت دارس شرف رأي وديحت ديري الم ي وم ور معلم
  %).٩٠.٨٣(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " المضيفة

  رة ى ) ١(الفق صت عل ي ن ى الطالب   " والت رافه عل ي إش ة ف دأ المرون شرف مب يراعي الم
  %).٨٢.٥٠(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " معلمينال

  :آانتالمحور وأن أدنى فقرتين في 

 ر ى) ٢(ة الفق صت عل ي ن ن   " والت دًا ع ه بعي لوآه ومعامالت ي س االتزان ف شرف ب سم الم يت
  %).٧٠.٠٠(احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره " االنفعاالت الفجائية

   ا من        " والتي نصت على  ) ٣(الفقرة ع مردوده ة ورف ة العملي يستهدف المشرف نجاح التربي
  %).٦٥.٠٠(تبة األخيرة بوزن نسبي قدره احتلت المر" أجل تحقيق الهدف على أآمل وجه

ا           ) ٢٠٠٩أحمد،  (وتتفق هذه النتائج مع دراسة       دير المدرسة، بينم رام دور م بخصوص احت
ة، مع           ) ٢٠٠٧خليفة،  (تختلف معها نفس الدراسة وآذلك دراسة        ة العملي ردود التربي ع م حول رف

زن في                ه مت ة، لكن ة الكافي رون أن المشرف ال يراعي المرون ذا ال يتفق مع     أنهم ي ه، وه معامالت
  . نتائج الدراسة

ا                   وهذا ُيظهر  ا، مم  أن دور المشرف في رفع مردود التربية العملية ينقصه العمق  إلى حد م
ة           رئيس للعملي دف ال د اله ق بالتأآي ي ال تحق شكلية الت النواحي ال شرفين ب ام الم ى اهتم دلل عل ي

أس    سبة ال ب أن ن ادت ب ة أف ا أن العين رافية، آم ي   اإلش االتزان ف سمون ب شرفين ال يت ن الم ا م به
دربين             ردود المت ى م افي      . سلوآهم ومعامالتهم بعيدا عن االنفعاالت، مما يؤثر عل سلوك ين ذا ال وه

ساني                  ي الجانب اإلن  األساليب التربوية التي نادى بها آل خبراء التربية الذين طالبوا بضرورة تبن
  .)٢٠٠١حمدان، ( في التعامل مع الطالب المعلمين 

  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث: ثالثًا

   ؟ما وسائل وأساليب اإلشراف المتبعة في التربية العملية

ة،     سب المئوي طات والن رارات والمتوس تخدام التك ث باس ام الباح ساؤل ق ن الت ة ع لإلجاب
 :توضح ذلك) ٤(ونتائج الجدول ، للمحوروالدرجة الكلية 



  ٢٤٤٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــعبد العليم فارس

 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  رارات والمتوس :  )٤(ج ن     التك رة م ل فق سبي لك وزن الن ة وال ات المعياري طات واالنحراف
  .)٦٠=ن (وآذلك ترتيبها المحور فقرات 

 الفقرة م
  مجموع
الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

الترتيب

١ 
صية   سمات الشخ شرف ال ظ الم يالح

 .للطالب المعلمين أثناء األداء
٤ ٧٥.٠٠ ٠.٥٠٤ ١.٥٠٠ ٩٠ 

٢ 
ة      يالحظ المشر  ة المتعلق ف النواحي الفني

 .بأجزاء الدرس 
١ ٨٦.٦٧ ٠.٤٤٦ ١.٧٣٣ ١٠٤ 

٣ 
الب  د الط ة وجه شرف فاعلي ابع الم يت
.المعلمين في النشاط الداخلي والخارجي

٥ ٦٩.١٧ ٠.٤٩٠ ١.٣٨٣ ٨٣ 

٤ 
صورة     ات ب شرف االجتماع دد الم يح
شة  ين لمناق الب المعلم ع الط ة م دوري

 أوجه التقدم والقصور
٦ ٥٧.٥٠ ٠.٩١٧ ١.١٥٠ ٦٩ 

٥ 
الب   ى أداء الط شرف عل ز الم يرآ

 المعلمين ومدى تقدمهم
٣ ٧٩.١٧ ٠.٤٩٧ ١.٥٨٣ ٩٥ 

٦ 
وي المدرسين في         يشرك المشرف الترب

 عملية اإلشراف
٢ ٨٠.٨٣ ٠.٤٩٠ ١.٦١٧ ٩٧ 

٧ 
صية   سمات الشخ شرف ال ظ الم يالح

 .للطالب المعلمين أثناء األداء
٤ ٧٥.٠٠ ٠.٥٠٤ ١.٥٠٠ ٩٠ 

 ٧٤.٧٢ ١.٨٤١ ٨.٩٦٧ ٥٣٨ ة للبعدالدرجة الكلي

  آانتالمحور أن أعلى فقرتين في  )٤(يتضح من الجدول 

 -  ى     ) ٢(الفقرة وا     " والتي نصت عل درس     يالحظ المشرف الن أجزاء ال ة ب ة المتعلق " حي الفني
  %).٨٦.٦٧(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

   ى     ) ٦(الفقرة شرك المشرف ال    " والتي نصت عل وي المدر  ي ة اإلشراف       ترب " سين في عملي
  %).٨٠.٨٣(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 

  :آانتالمحور وأن أدنى فقرتين في 

   ى     ) ٣(الفقرة شاط                " والتي نصت عل ين في الن د الطالب المعلم ة وجه ابع المشرف فاعلي يت
  %).٦٩.١٧(احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره " الداخلي والخارجي

  رة ى وا) ٤(الفق صت عل ي ن ع الطالب    " لت ة م صورة دوري ات ب شرف االجتماع دد الم يح
صور  دم والق ه التق شة أوج ين لمناق دره  " المعلم سبي ق وزن ن رة ب ة األخي ت المرتب احتل

)٥٧.٥٠.(%  
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ود، (آل من    وتتفق هذه النتائج مع دراسة       ة، (و) ١٩٩٩محم ة    ) ٢٠٠٧خليف بخصوص متابع
ة  ع دراس ة، وتختلف م شطة الداخلي د،(األن ائج الخاصة ) ٢٠٠٩أحم ي النت ا ف ق معه ا تتف ع أنه م

ات    د اجتماع دم عق ا بخصوص ع ق معه ا تتف ا أنه درس، آم زاء ال ة ألج واحي الفني ة الن بمالحظ
  .)٢٠٠٧خليفة، (دورية، وهو ما ينسجم أيضًا مع نتائج دراسة 

ة مع الطالب                        اب االجتماعات الدوري ا أظهرت غي ائج نالحظ أنه ى النت من خالل نظرة عل
شكل    الم ويم ب ة والتق ة الراجع ع أن التغذي ا، م سية بأآمله ة التدري ور العملي ي أم شاور ف ين للت علم

مستمر يعتبران من صلب عمل هذه اللقاءات، والتي تعمل بشكل أو بآخر على تفادي األخطاء في   
ى   ) ٢٠٠٥األحمد،  (وقد أآد   . والبناء عليها المراحل الالحقة، وتعزيز النقاط اإليجابية والعمل        عل

  .أهمية عقد االجتماعات الدورية مع أفراد المجموعة ليتم من خاللها تخطيط العمل وتقويمه

  النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع: رابعًا

   ؟ المعلمينوالطالبما طبيعة العالقة بين المشرفين 

ة،    سب المئوي طات والن رارات والمتوس تخدام التك ث باس ام الباح ساؤل ق ن الت ة ع  لإلجاب
 :توضح ذلك) ٥( ونتائج الجدول ،للمحوردرجة الكلية وال

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات          : )٥(جدول  
  .)٦٠=ن (وآذلك ترتيبها المحور 

 الفقرة م
  مجموع
الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

الترتيب

١ 
الرأي  زم المشرف ب الموضوعي يلت

ًا      ين وفق الب المعلم ده للط د نق عن
 .لمستوياتهم وقدراتهم الحالية

٥ ٧٤.١٧ ٠.٥٠٤ ١.٤٨٣  ٨٩ 

٢ 
وين   ى تك شرف عل رص الم يح
الب    ع الط سانية م ات إن عالق

 . المعلمين
٩ ٤٩.١٧ ٠.٧٢٥ ٠.٩٨٣ ٥٩ 

٣ 
القيم    زام ب ى االلت شرف عل د الم يؤآ

 .والسمات الخلقية واإلرادية
١ ٨٤.١٧ ٠.٤٦٩ ١.٦٨٣ ١٠١ 

٤ 
غاء     ارات إص شرف مه ك الم يمتل
تشجع الطالب المعلمين على التعبير     

 .عن آرائهم بحرية
٧ ٧٠.٨٣ ٠.٤٩٧ ١.٤١٧ ٨٥ 

٥ 
ين    الب المعلم شرف الط ز الم يحف

  .على التنافس الشريف
٣ ٧.٦٧ ٠.٥٠٣ ١.٥٣٣ ٩٢ 
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 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة م
  مجموع
 الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  وزنال
 النسبي

 الترتيب

٦
ًا     ًا آافي شرف وقت صص الم يخ
ين  الب المعلم ة الط لمالحظ
 .لمناقشتهم بأسلوب متحضر وعلمي

٤ ٧٥.٠٠ ٠.٥٠٤ ١.٥٠٠ ٩٠ 

٧ 
الب     ة الط دعيم ثق شرف بت وم الم يق
ن  الرغم م سهم ب ين بأنف المعلم

 .اختالف قدراتهم وأدائهم
٥ ٧٤.١٧ ٠.٥٠٤ ١.٤٨٣ ٨٩ 

٨ 
صيات وآ   شرف شخ رم الم راء يحت

 اآلخرين 
١ ٨٤.١٧ ٠.٤٦٩ ١.٦٨٣ ١٠١ 

٩
وين   ى تك ه عل شرف طالب شجع الم ي

 .عالقات طيبة مع أسرة المدرسة
٨ ٦٥.٨٣ ٠.٤٦٩ ١.٣١٧ ٧٩ 

 ٧٢.٦٩ ١٣.٠٨٣١.٨٨٠ ٧٨٥ الدرجة الكلية للبعد

  :آانتالمحور أن أعلى فقرتين في  )٥(يتضح من الجدول 

  رة ى) ٣(الفق صت عل ي ن شرف عل" والت د الم ة  يؤآ سمات الخلقي القيم وال زام ب ى االلت
  %).٨٤.١٧(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " واإلرادية

   ة    " ترم المشرف شخصيات وآراء اآلخرين       يح" والتي نصت على  ) ٨(الفقرة احتلت المرتب
  %).٨٤.١٧(األولى بوزن نسبي قدره 

  آانتالمحور وأن أدنى فقرتين في 

   ى تك        ي" والتي نصت على  ) ٩(الفقرة ه عل ة مع أسرة      شجع المشرف طالب ات طيب وين عالق
  %).٦٥.٨٣( بوزن نسبي قدره قبل األخيرةاحتلت المرتبة " المدرسة

   سانية مع الطالب               "  والتي نصت على   )٢(الفقرة ات إن وين عالق ى تك يحرص المشرف عل
  %).٤٩.١٧(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره " المعلمين

د،   (ج مع دراسة      نتائوال تتفق هذه ال    ا      )٢٠٠٩أحم رام شخصيات اآلخرين، لكنه ، حول احت
  .تتفق معها بخصوص ضعف عالقات المشرف مع الطالب المعلمين والمدرسة

رى                وقد اتض  ين، وي ح من النتائج أن المشرف ال يهتم بالعالقات اإلنسانية مع الطالب المعلم
وي      ائج في اإلشراف الترب ادئ      الباحث أن الوصول إلى أفضل النت ى مب اد عل ا يتحقق باالعتم  إنم

علم النفس االجتماعي والعالقات اإلنسانية، ومساعدة الطالب المعلمين في حل مشكالتهم، وتهيئة            
  .المناخ المدرسي لهم ليتمكنوا من التكيف مع بيئة مدارسهم
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  النتائج المتعلقة بالتساؤل الخامس: خامسًا

  ؟ )أثناء، وفي نهاية التربية العمليةقبل، و (ما دور وواجبات المشرف في التربية العملية

ة،     سب المئوي طات والن رارات والمتوس تخدام التك ث باس ام الباح ساؤل ق ن الت ة ع لإلجاب
 :توضح ذلك) ٦،٧،٨(ول اونتائج الجد، للمحوروالدرجة الكلية 

  قبل بداية التطبيق  .أ

دول  وز   :  )٦(ج ة وال ات المعياري طات واالنحراف رارات والمتوس ن   التك رة م ل فق سبي لك ن الن
  .)٦٠=ن (وآذلك ترتيبها المحور فقرات 

 الفقرة م
  مجموع
الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

الترتيب

١ 
ى    وي عل شرف الترب رص الم يح
ات الخاصة  ات والمعلوم ة البيان معرف

 .بالطالب المعلمين
١ ٩٦.٦٧ ٠.٢٥٢ ١.٩٣٣ ١١٦ 

٢ 
اع ى االجتم ع يحرص المشرف عل  م

ة   ريفهم بطبيع ين لتع الب المعلم الط
 .التربية العملية وأهدافها

٢ ٩١.٦٧ ٠.٣٧٦ ١.٨٣٣ ١١٠ 

٣ 
شاهد الطالب   شرف أن ي يحرص الم
ة         ة في التربي المعلمين دروس نموذجي

 ).دروس مشاهدة(الرياضية 
٧ ٧٥.٠٠ ٠.٥٠٤ ١.٥٠٠ ٩٠ 

٤ 
ين         ين الطالب المعلم ينسق المشرف ب

ذ   ومعلمي المدرسة في إجراءا       ت تنفي
 .دروس المشاهدة

٨ ٦٩.١٧ ٠.٨٨٥ ١.٣٨٣ ٨٣ 

٥ 
ين في        يناقش المشرف الطالب المعلم
اء        سجيلها أثن المالحظات التي قاموا بت

 .دروس المشاهدة
٩ ٤٨.٣٣ ٠.٨٢٣ ٠.٩٦٧ ٥٨ 

٦ 
ين   الب المعلم شرف الط ف الم يكل
صغر  يم الم تراتيجية التعل اع إس إتب

 .لتطوير الكفايات التدريسية
٦ ٨٠.٠٠ ٠.٤٩٤ ١.٦٠٠ ٩٦ 

٧  
ى       يطلع المشرف الطالب المعلمين عل

 .بنود التقويم
٣ ٩٠.٠٠ ٠.٤٠٣ ١.٨٠٠ ١٠٨ 

٨  
دريس     رق الت شرف ط ح الم يوض
ي درس  ارات ف يم المه ة بتعل الخاص

 .التربية الرياضية
٥ ٨٣.٣٣ ٠.٤٧٥ ١.٦٦٧ ١٠٠ 
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 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة م
  مجموع
الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

الترتيب

٩ 
يوضح المشرف آيفية اإلعداد للدرس     

زة –األدوات "  ساحة – األجه "  الم
 .تماشيًا مع إمكانات المدرسة

٤ ٨٨.٣٣ ٠.٤٢٧ ١.٧٦٧ ١٠٦ 

 ٨٠.٢٨ ١٤.٤٥٠٢.٤٣٩ ٨٦٧ الدرجة الكلية للبعد

  آانتالمحور أن أعلى فقرتين في  )٦(يتضح من الجدول 

   ات والمعلومات     "  على والتي نصت ) ١(الفقرة ة البيان يحرص المشرف التربوي على معرف
  %).٩٦.٦٧(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " الخاصة بالطالب المعلمين

  رة ى  ) ٢(الفق صت عل ي ن ين     " والت الب المعلم ع الط اع م ى االجتم شرف عل رص الم يح
دافها  ة وأه ة العملي ة التربي ريفهم بطبيع ة الث" لتع ت المرتب دره  احتل سبي ق وزن ن ة ب اني

)٩١.٦٧.(%  

  :آانتالمحور وأن أدنى فقرتين في 

   ين ومعلمي المدرسة في              " والتي نصت على  ) ٤(الفقرة ين الطالب المعلم ينسق المشرف ب
شاهدة ذ دروس الم راءات تنفي ة " إج ت المرتب رةاحتل ل األخي دره قب سبي ق وزن ن  ب

)٦٩.١٧.(%  

   اموا         يناقش المشرف " والتي نصت على  ) ٥(الفقرة ي ق  الطالب المعلمين في المالحظات الت
  %).٤٨.٣٣(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره " بتسجيلها أثناء دروس المشاهدة

ن        ل م ة آ ع دراس ين م ع الطالب المعلم اع م ا يخص االجتم ة فيم ائج الدراس ق نت وال تتف
وع، ( ود، (و) ١٩٩٥المط د، (و) ١٩٩٩محم ي  ، )٢٠٠٩أحم رت ف رة أظه دم واألخي ا ع نتائجه

ات الطالب المع           ة بيان ى معرف ذا   حرص المشرف عل ين، وه ائج الدراسة،       ال لم ا لكن يتفق مع نت  ه
 المعلمين لمشاهدة ومتابعة مالحظات الطالبتتفق مع نتائج الدراسة فيما يتعلق بالتنسيق لدروس ا     

  .حولها

ين، لك  و ي للطالب المعلم اع قبل ل اجتم شرفين بعم ام الم ائج اهتم ين النت ن تب ون ع نهم يغفل
ا أآدت              دربين، بينم ي،   ( متابعة مرحلة المشاهدة سواء بالتنسيق أو المناقشة مع المت ) ٢٠٠٣البنعل

تها   ي دراس ف          ف ة التكي ا عملي دأ فيه ة، إذ تب ل الهام ن المراح د م شاهدة تع ة الم ى أن مرحل عل
طلبة والمعلمين، مما   التدريجي مع البيئة المدرسية ومعايشة عملية التدريس وتقوية الروابط بين ال          

دريس            ى        .  يساعد في تخطي المعوقات وتقوية الثقة بالنفس والرغبة في الت ك إل ويعزو الباحث ذل
سم             أن المشرف ال يهتم بهذه الفترة نظراً       ديمها لق  لعدم وجود تقارير تقييمية في هذه الفترة يمكن تق

ا مع          آما أن المعلمين األساسيين بالمدرسة ال يبد      ،  اإلشراف بالكلية  ان تعاون ون في آثير من األحي
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سيق  صوص التن شرف بخ ات      . الم شة المالحظ اٍف لمناق شكل آ شرف ب ام الم دم اهتم ا أن ع آم
ا           المشاهدةالمسجلة من الطالب المعلمين في دروس         يقلل من مصداقية هذه الفترة في نظرهم، مم

  .ليةيعود بالسلب على التربية العملية، ويجعل مرحلة المشاهدة تتسم بالشك

 أثناء تطبيق التربية العملية  .ب

دول  ن      :  )٧(ج رة م ل فق سبي لك وزن الن ة وال ات المعياري طات واالنحراف رارات والمتوس التك
  .)٦٠=ن (وآذلك ترتيبها المحور فقرات 

 الفقرة م
  مجموع
الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

الترتيب

١ 
ين    الب المعلم شرف الط م الم يعل

 . اعيد زيارته لهمبمو
١٠ ٦١.٦٧ ٠.٩٢٧ ١.٢٣٣ ٧٤ 

٢ 
ى أداء   ين عل الب المعلم شجع الط ي
الل     ذ خ ام التالمي سهم أم وذج بأنف النم

 .الدرس
٢ ٨٤.١٧ ٠.٤٦٩ ١.٦٨٣ ١٠١  

٣ 
ذ  ى تنفي ين عل الب المعلم ساعد الط ي
ق    صورة تحق ية ب شطة المدرس األن

 استثمار وقت التالميذ 
٦ ٧٩.١٧ ٠.٦٤٥ ١.٥٨٣ ٩٥ 

٤ 
اق ح ين سلبيات ويوض شرف ال ش الم

 .آيفية إصالحها
٩ ٦٩.١٧ ٠.٤٩٠ ١.٣٨٣ ٨٣ 

٥ 
الب     ة للط ة الراجع ي التغذي يعط

 المعلمين 
٢ ٨٤.١٧ ٠.٤٦٩ ١.٦٨٣ ١٠١ 

٦ 
ين في       اقش المشرف الطالب المعلم ين

 مفردات استمارة التقويم
٧ ٧١.٦٧ ٠.٥٠٠ ١.٤٣٣ ٨٦ 

٧  
ين في          يشرك المشرف الطالب المعلم

  .تقويم زمالئهم
٥ ٨٠.٠٠ ٠.٦١٦ ١.٦٠٠ ٩٦ 

٨  
دى الطالب        يشجع االيجابيات ويثبتها ل

 .المعلمين
١٠ ٦١.٦٧ ٠.٨١٠ ١.٢٣٣ ٧٤ 

٩ 
ذ        يوضح آيفية إصالح األخطاء للتالمي

 .خالل الدرس
١ ٩٦.٦٧ ٠.٢٥٢ ١.٩٣٣ ١١٦ 

١٠ 
ألدوات          ار ل يساعد المشرف في االبتك

 .البديلة
٧ ٧١.٦٧ ٠.٥٠٠ ١.٤٣٣ ٨٦ 

١١ 
شرف اون الم ة  يتع سم التربي ع ق  م

ر   ي تظه صعوبات الت ذليل ال ة لت العملي
 .أثناء تنفيذ التربية العملية

٤ ٨١.٦٧ ٠.٤٨٦ ١.٦٣٣ ٩٨ 

 ٧٦.٥٢ ١٦.٨٣٣٣.٠٢٦ ١٠١٠ الدرجة الكلية للبعد
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  آانتالمحور أن أعلى فقرتين في  )٧(يتضح من الجدول 

   احتلت  " ذ خالل الدرس  يوضح آيفية إصالح األخطاء للتالمي    " والتي نصت على  ) ٩(الفقرة
  %).٩٦.٦٧(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

  رة ى ) ٢(الفق صت عل ي ن ام   " والت سهم أم وذج بأنف ى أداء النم ين عل شجع الطالب المعلم ي
دره        " التالميذ خالل الدرس   رة     %)٨٤.١٧(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي ق ذلك الفق ، وآ

  ."ة للطالب المعلمينيعطي التغذية الراجع"والتي نصت على ) ٥(

  :آانتالمحور وأن أدنى فقرتين في 

   م       ُي" والتي نصت على  ) ١(الفقرة احتلت  " علم المشرف الطالب المعلمين بمواعيد زيارته له
  %).٦١.٦٧( بوزن نسبي قدره  واألخيرةالمرتبة العاشرة

  رة ى) ٨(الفق ي نصت عل ين " والت دى الطالب المعلم ا ل ات ويثبته شجع االيجابي ت اح" ي تل
  %).٦١.٦٧(المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

ائج دراسة            ائج مع نت د،   (وتتفق هذه النت ق بإصالح األخطاء، وعمل          ) ٢٠٠٩أحم ا يتعل فيم
  .نموذج من الطالب المعلم أمام التالميذ، وآذلك فيما يخص عدم تشجيعه لإليجابيات

ين،               وقد ز المشرفين للطالب المعلم م بموعد      أظهرت النتائج ضعف في تعزي وعدم إبالغه
م   م بموعد                . زيارته له الغ الطالب المعل ه ينبغي إب ات المشرف نجد أن ى واجب د االطالع عل وعن

  . ة والنفسية التربويالعلومزيارته، آما أن تعزيز وتشجيع المبدع هو من أساسيات 

  في نهاية التربية العملية  .ج

دول  ات المعيا :  )٨(ج طات واالنحراف رارات والمتوس ن    التك رة م ل فق سبي لك وزن الن ة وال ري
  .)٦٠=ن (وآذلك ترتيبها المحور فقرات 

 الفقرة م
  مجموع
الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

الترتيب

١ 
ة          يوفر المشرف جو من الود في عملي

 . التقويم
٥ ٧٩.١٧ ٠.٤٩٧ ١.٥٨٣ ٩٥ 

٢ 
يح   ى توض شرف عل رص الم يح
الب     ن الط درت م ي ص اء الت  األخط

 .المعلمين خالل التقييم النهائي
٣ ٨٠.٠٠ ٠.٤٩٤ ١.٦٠٠ ٩٦ 

٣ 
ين    شرف المعلم شرك الم ي
الب  ويم الط ي تق صين ف المتخص

  .المعلمين
٧ ٥٩.١٧ ٠.٧٤٨ ١.١٨٣ ٧١ 
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 )٨(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة م
  مجموع
 الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

الترتيب

٤ 
صحيح ى ت شرف عل رص الم  يح

الب      ا الط ع فيه ي يق اء الت األخط
 .المعلمين

٢ ٨١.٦٧ ٠.٤٨٦ ١.٦٣٣ ٩٨ 

٥ 
واب      دأ الث ى مب شرف عل ز الم يرآ

 .للطالب المعلمين
٦ ٦٠.٨٣ ٠.٤١٥ ١.٢١٧ ٧٣ 

٦ 
ويم     اليب التق شرف أس ستخدم الم ي
د     ستمرة عن صورة م وعية ب الموض

 .تقويمه للطالب المعلمين
٣ ٨٠.٠٠ ٠.٤٩٤ ١.٦٠٠ ٩٦ 

٧  
الب ا  وم الط أثر  يق ين دون الت لمعلم
 . بآراء اآلخرين

١ ٨٩.١٧ ٠.٤١٥ ١.٧٨٣ ١٠٧ 

 ٧٥.٧١ ١٠.٦٠٠١.٧٢٩ ٦٣٦ الدرجة الكلية للبعد

  :آانتالمحور أن أعلى فقرتين في  )٨(يتضح من الجدول 

   ى   ) ٧(الفقرة آراء اآلخرين      " والتي نصت عل أثر ب ين دون الت وم الطالب المعلم احتلت  " يّق
  %).٨٩.١٧(سبي قدره المرتبة األولى بوزن ن

  رة ى ) ٤(الفق صت عل ي ن ا    " والت ع فيه ي يق اء الت صحيح األخط ى ت شرف عل يحرص الم
  %).٨١.٦٧(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " الطالب المعلمين

  :آانتالمحور وأن أدنى فقرتين في 

   ين           يّر" والتي نصت على  ) ٥(الفقرة واب للطالب المعلم دأ الث ى مب  احتلت   "آز المشرف عل
  %).٦٠.٨٣(المرتبة السادسة بوزن نسبي قدره 

   ى    ) ٣(الفقرة ويم الطالب              " والتي نصت عل ين المتخصصين في تق شرك المشرف المعلم ي
  %).٥٩.١٧(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره " المعلمين

ائج مع دراسة           ذه النت د،   (تتفق ه ود،   (وتختلف مع دراسة       ) ٢٠٠٩أحم حول  ) ١٩٩٩محم
ين، وتتفق           إصالح دوي،    ( مع دراستي     المشرف لألخطاء التي يقع فيها الطالب المعلم ) ١٩٩٥ب

د، (و ين، ) ٢٠٠٩أحم ويم الطالب المعلم ي تق ين المتخصصين ف دم إشراك المعلم ق بع ا يتعل فيم
  .وعدم الترآيز على مبدأ الثواب

آراء اآل       زة    بينت النتائج أن المشرفين يّقومون الطالب المعلمين دون التأثر ب خرين، وهي مي
د،         ساب أح ى ح د عل ل أح ادال وال يجام وعيا وع ون موض شرف أن يك ي الم ة ف ة رائع وإيجابي
ة في عمل                 ذه نقطة مضيئة للغاي ين، وه ويصحح المشرف األخطاء التي يقع فيها الطالب المعلم
ويم     ة التق  المشرف، آما أظهرت النتائج أن المشرفين ال يشرآون المعلمين المتخصصين في عملي
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ين طوال               للطالب المعلمين، ويرى الباحث أنه من المفترض استشارتهم فيما قدمه الطالب المعلم
  . فترة التربية العملية سواء في الجانب اإلداري أو الفني أو السلوآي

  النتائج المتعلقة بالتساؤل السادس: سادسًا

   ؟ما مهام مدير المدرسة المضيفة

ث با   ام الباح ساؤل ق ن الت ة ع ة،  لإلجاب سب المئوي طات والن رارات والمتوس تخدام التك س
 :توضح ذلك) ٩(ونتائج الجدول ، للمحور والدرجة الكلية 

دول  ن      :  )٩(ج رة م ل فق سبي لك وزن الن ة وال ات المعياري طات واالنحراف رارات والمتوس التك
  .)٦٠=ن (وآذلك ترتيبها المحور فقرات 

 الفقرة م
  مجموع
الدرجات

 المتوسط
  االنحراف

 ياريالمع
  الوزن
 النسبي

الترتيب

١ 
ى  ين عل دير الطالب المعلم شجع الم ي
إقامة أنشطة واحتفاالت في المناسبات     

 .المختلفة
٥ ٧٠.٨٣ ٠.٤٩٧ ١.٤١٧ ٨٥ 

٢ 
يعقد اجتماعًا مع الطالب المعلمين في   
م   ب به ة للترحي ة العملي ة التربي بداي

 وتعريفهم بإمكانات المدرسة
٣ ٨٠.٠٠ ٠.٦١٦ ١.٦٠٠ ٩٦ 

٣ 
اون        يو ى التع املين بالمدرسة إل جه الع

 . مع الطالب المعلمين
٤ ٧٩.١٧ ٠.٤٩٧ ١.٥٨٣ ٩٥ 

٤ 
الب      ة الط ه مواظب ع نائب ابع م يت
المعلمين وحضورهم وانصرافهم من      

 .المدرسة
٢ ٨٤.١٧ ٠.٦٢٤ ١.٦٨٣ ١٠١ 

٥ 
ة     ي المدرس بًا ف ًا مناس يخصص مكان
ين  الب المعلم ة الط ل راح ن أج م

 .رفهملتسهيل مهمة اللقاء بمش
٦ ٦٥.٠٠ ٠.٦١٩ ١.٣٠٠ ٧٨ 

٦ 
ين       يتيح المدير الفرصة للطالب المعلم
ومي    راف الي ي اإلش شارآة ف للم

 .والمناوبة
١ ٩٠.٨٣ ٠.٣٩٠ ١.٨١٧ ١٠٩ 

 ٧٨.٣٣ ١.٣١٧ ٩.٤٠٠ ٥٦٤ الدرجة الكلية للبعد

  :آانتالمحور أن أعلى فقرتين في  )٩(يتضح من الجدول 

  رة ى) ٦(الفق صت عل ي ن يح ا" والت شايت ين للم الب المعلم ة للط دير الفرص ي لم رآة ف
  %).٩٠.٨٣(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " اإلشراف اليومي والمناوبة
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  رة ى ) ٤(الفق صت عل ي ن ضورهم    " والت ين وح الب المعلم ة الط ل مواظب ع الوآي ابع م يت
  %).٨٤.١٧(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " وانصرافهم من المدرسة

  :آانتالمحور أن أدنى فقرتين في و

   االت          " والتي نصت على  ) ١(الفقرة شطة واحتف يشجع المدير الطالب المعلمين على إقامة أن
  %).٧٠.٨٣(احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره " في المناسبات المختلفة

   بًا في المدرسة من أجل راحة الطالب               " والتي نصت على  ) ٥(الفقرة  يخصص مكانًا مناس
شرفهم   اء بم ة اللق سهيل مهم ين لت دره    " المعلم سبي ق وزن ن رة ب ة األخي ت المرتب احتل

)٦٥.٠٠.(%  

ق  ع  وتتف ائج م ة النت د، (دراس ين    ) ٢٠٠٩أحم الب المعلم ة للط ة الفرص ق بإتاح ا يتعل فيم
ا                   ه، وتتفق معه اء مع طالب بالمشارآة في المناوبة، وعدم تخصيص مكان مناسب للمشرف لإللتق

ا     ) ٢٠٠٩أحمد،  ( دراسة   بينما تختلف ) ٢٠٠٧خليفة،  (و) ١٩٩٥المطوع،  ( مع نتائج الدراسة فيم
  .يخص متابعة المدير لحضور وانصراف الطالب المعلمين

ابع حضور وانصراف الطالب                 و يالحظ من استجابات العينة أن مدير المدرسة المضيفة يت
بًا في ا      ًا مناس لمدرسة من أجل راحة الطالب      المعلمين بالتعاون مع نائبه، لكنه ال يخصص مكان

م للمدرسة،           اء الطالب المعل ى انتم ؤثر عل د ي ذا بالتأآي المعلمين لتسهيل مهمة اللقاء بمشرفهم، وه
شكل                  ة داخل المدرسة ب ة التعليمي ى العملي لبًا عل ويقلل من عطاءه داخل الحصص، مما ينعكس س

  . لمدرسيةعام، آما أنه يوجد فتور في العالقات اإلنسانية مع اإلدارة ا

سبي لكل             :  )١٠(جدول   وزن الن ة وال ات المعياري من  محور   التكرارات والمتوسطات واالنحراف
  .)٦٠=ن ( االستبانة وآذلك ترتيبها محاور

  المحور
عدد 
  الفقرات

  مجموع
 الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

الترتيب

ور داف :  األولالمح أه
ي    وي ف راف الترب اإلش

 ة العمليةالتربي
 الثاني ٧٩.١٧ ١.٢٠٠ ٩.٥٠٠ ٥٧٠ ٦

ور انيالمح س :  الث أس
ي    وي ف راف الترب اإلش

 التربية العملية
الخامس ٧٦.٢٥ ١.٦٢٤ ٩.١٥٠ ٥٤٩ ٦

ور ثالمح ائل :  الثال وس
وي  اليب اإلشراف الترب وأس

 في التربية العملية
 السابع  ٧٤.٧٢ ١.٨٤١ ٨.٩٦٧ ٥٣٨ ٦
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

  المحور
د عد

  الفقرات
  مجموع
 الدرجات

 المتوسط
  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

الترتيب

ور عالمح ة :  الراب عالق
الب شرفين بط ة الم  التربي

 العملية
  الثامن ٧٢.٦٩ ١.٨٨٠ ١٣.٠٨٣ ٧٨٥ ٩

ور امسالمح دور :  الخ
ة  شرف التربي ات م وواجب

  -:العملية
ة . أ شرف التربي دور م

ق   ة تطبي ل بداي ة قب العملي
 ية العمليةالترب

 األول ٨٠.٢٨ ٢.٤٣٩ ١٤.٤٥٠ ٨٦٧ ٩

اء . ب شرف أثن دور الم
 تطبيق التربية العملية

 الرابع  ٧٦.٥٢ ٣.٠٢٦ ١٦.٨٣٣ ١٠١٠ ١١

ة  . ج شرف التربي دور م
ة  ة التربي ي نهاي ة ف العملي

 العملية
السادس ٧٥.٧١ ١.٧٢٩ ١٠.٦٠٠ ٦٣٦ ٧

الدرجة الكلية للمحور 
  الخامس

٧٧.٥٠ ٤١.٨٨٣٧.١٩٤ ٢٥١٣ ٢٧  

دير    :  السادس المحور ام م مه
 المدرسة الًمضيفة

 الثالث ٧٨.٣٣ ١.٣١٧ ٩.٤٠٠ ٥٦٤  ٦

  ٧٦.٧٠ ٩١.٩٨٣١٥.٠٥٦ ٥٥١٩ ٦٠ الدرجة الكلية للمقياس

  :يتضح لنا أنه) ١٠(من خالل الجدول رقم 

سبة    سب الن تبانة ح اور االس ى مح ة عل ت آراء العين ةتفاوت ة   المئوي ائج مرتب اءت النت ، وج
  :ًا آما يليتنازلي

ة         "وهو ) أ( الخامس  المحور  ة العملي ق التربي ة تطبي ل بداي ة قب ة العملي " دور مشرف التربي
دره               سبي ق وزن ن ى ب ة األول ه    %)٨٠.٢٨(جاء في المرتب أهداف اإلشراف    " األول   المحور ، يلي

 لمحورا، بينما   %)٧٩.١٧(المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره      جاء في    "التربوي في التربية العملية   
دره           " مهام مدير المدرسة الًمضيفة   "السادس   سبي ق وزن ن ، %)٧٨.٣٣(أتى في المرتبة الثالثة وب

اء  ين ج ي ح ور ف امس المح ة ") ب(الخ ة العملي ق التربي اء تطبي شرف أثن ة  "دور الم ي المرتب ف
دره   سبي ق وزن ن ة ب ك  ، %)٧٦.٥٢(الرابع انيالمحور تال ذل ي   "الث وي ف أسس اإلشراف الترب

دور مشرف  ) "ج(الخامس  المحور   ، ثم يأتي بعده   %)٧٦.٢٥(بوزن نسبي قدره    " ية العملية الترب
ة   ة العملي ة التربي ي نهاي ة ف ة العملي دره  " التربي سبي ق وزن ن م %)٧٥.٧١(ب ور ، ث ث المح الثال

  %).٧٤.٧٢(بوزن نسبي قدره " وسائل وأساليب اإلشراف التربوي في التربية العملية"
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ر    وفي ة األخي ة         " محور ة جاء    المرتب ة العملي ة المشرفين بطالب التربي سبي    " عالق وزن ن ب
  %)٧٢.٦٩(قدره 

ة     "الخامس وهو   المحور  وبشكل عام جاء     ة   " دور وواجبات مشرف التربية العملي في المرتب
دره          الي ق سبي إجم وزن ن ع       ، %)٧٧.٥٠(الرابعة ب الي لجمي سبي اإلجم وزن الن ا بخصوص ال أم

  %).٧٦.٧٠(محاور االستبانة فهو 

م وإيجابي                   يتضح لنا مما سبق      ة مه ة العملي رة التربي ة فت وي في بداي  أن دور المشرف الترب
ة          ،واحتل مرتبة مميزة   ة العملي رة التربي اليب اإلشراف           لكنه يقل في نهاية فت ا أن وسائل وأس ، آم

ات    التربوي بحاجة إلى مر  ة، وأن عالق ر حداث ويين مع الطالب     اجعة لتصبح أآث  المشرفين الترب
ق  ن أجل تحقي سانية م ات اإلن ا العالق ين يعوزه ضل، المعلم شكل أف وي ب داف اإلشراف الترب أه

د  ي، (ويؤآ ن     ) ٢٠١٠بقيع ستمر م اون م ود تع ى ضرورة وج ه عل شرف وواجبات ي دور الم ف
، مما يعطي نتائج     ليشعره بالدعم المستمر طوال فترة التربية العملية       ،المشرف نحو الطالب المعلم   

  .المعلم والتلميذ، ولتحقيق مميز ألهداف برنامج التربية العمليةأفضل للطالب 
  

  االستنتاجات

ا                   وجز أهمه اط، ن ستنتج بعض النق من خالل استعراض النتائج التي توصلت إليها الدراسة ن
  :فيما يلي

ى     .١ ل عل وي تعم راف الترب داف اإلش ة    أه ة العملي ة التربي ين بأهمي الب المعلم ة الط ، توعي
 .ت الخاصة بالتخطيط للدروسوإآسابهم المهارا

ال يتم  تقويم ناتج التدريس    ، آما أن    تدريب الطالب وفقًا لطرق علمية حديثة      لم تراٍع    األهداف .٢
 .وفقا لمعايير محددة

دارس المضيفة        .٣ ديري الم ة في     ، ويحترم المشرف رأي ودور معلمي وم دأ المرون يراعي مب
 .إشرافه على الطالب المعلمين

 .نجاح التربية العملية ورفع مردودهاال يستهدف رف المشافادت العينة أن  .٤

 .فاعلية وجهد الطالب المعلمين في النشاط الداخلي والخارجييتابع المشرف ال  .٥

 .المشرف ال يحدد االجتماعات بصورة دورية مع الطالب المعلمين لمناقشة سير البرنامج .٦

 .رينيحترم شخصيات وآراء اآلخ، ويؤآد المشرف على االلتزام بالقيم .٧

ة مع أسرة المدرسة              ال يشجع   المشرف   .٨ ات طيب وين عالق ى تك ى    ، وال   طالبه عل يحرص عل
 .تكوين عالقات إنسانية مع الطالب المعلمين

ين           .٩ اع مع الطالب المعلم ة   ال في    يحرص المشرف على االجتم ة      بداي ة التربي ريفهم بطبيع لتع
 .العملية
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شرف  .١٠ سق الم ةال ين ي المدرس ين ومعلم الب المعلم ين الط ذ دروس ب راءات تنفي ي إج  ف
شاهدة اء دروس   ، وال الم سجيلها أثن اموا بت ي ق ي المالحظات الت ين ف اقش الطالب المعلم ين
 .المشاهدة

دى الطالب       ، وال   الطالب المعلمين بمواعيد زيارته لهم    م  ُيعِل  ال   المشرف .١١ ات ل يشجع االيجابي
 المعلمين

وم  .١٢ شرف يّق آراء اآل الم أثر ب ين دون الت رينالطالب المعلم ا خ ى  ، آم شرف عل يحرص الم
 .تصحيح األخطاء التي يقع فيها الطالب المعلمين

 .المعلمين المتخصصين في تقويم الطالب المعلمينيشرك   الالمشرف .١٣

ضيفة ال   .١٤ ة الُم دير المدرس الب      م ة الط ل راح ن أج ة م ي المدرس بًا ف ًا مناس يخصص مكان
  .المعلمين لتسهيل مهمة اللقاء بمشرفهم

  
  توصياتال

  :لدراسة يوصي الباحث بعدة توصيات هي آما يليا هاظهرتأ ضوء النتائج التي في

ق             .١ ا يخص طرائ ة فيم ة الحديث عقد دورات للمشرفين، لالطالع على آخر المستجدات التربوي
اتي                 ذا االنفجار المعلوم التدريس، وأسس التعليم ووسائل اإلشراف الحديثة، بحيث تواآب ه

 .وات التعليمية بل على جميع عناصر الدرسالذي يؤثر على الوسائل واألد

رة في                   .٢ ة آبي ا من أهمي االهتمام بعملية التقويم عند الطالب المعلمين عند إشرافه عليهم لما له
 .قياس مخرجات التدريس التي تتماشى مع أهداف الدرس

ان مستوى أدا                    .٣ ا آ االت مهم اد عن االنفع ين، واالبتع ء  مراعاة الحالة النفسية للطالب المعلم
ه               سه ومدى مالئمت ه بنف الطالب، ألن ذلك يؤثر على الطالب في المستقبل، وعلى قناعته وثقت

 .لمهنة التعليم

داخلي والخارجي  للمدرسة،         .٤ شاط الرياضي ال متابعة المشرف جهد الطالب المعلمين في الن
م ال    أن المعل ا ب ه مؤمن ار الحصة، ويجعل ارج إط ل خ ام بالعم ى االهتم شجعه عل ك ي ألن ذل
يقتصر دوره على أداء الحصة فقط، وإنما يمتد إلى لجان آثيرة نشاطها يكون داخل وخارج                 

 .المدرسة

دم،   .٥ ه التق شة أوج ين لمناق ع الطالب المعلم ة م صورة دوري ام المشرف باالجتماعات ب اهتم
 .والمشكالت التي تعترضهم، من أجل مساعدتهم في حلها، أو التقليل من آثارها ما أمكن

ى               إقامة المش  .٦ ًا عل نعكس إيجاب د ي ك بالتأآي ين، ألن ذل رف عالقات إنسانية مع الطالب المعلم
 .مردود الطالب المعلم سواء حاليًا أو في المستقبل
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ذ دروس        .٧ راءات تنفي ي إج ة ف ي المدرس ين ومعلم الب المعلم شرف و الط ين الم سيق ب التن
صداقية   ا يعطي م اهدوها، مم ي ش دروس الت ي ال شتهم ف شاهدة، ومناق شاهدة الم ة الم لمرحل

 .وفائدة آبيرة تحقق الهدف منها

سي              على المشرف أن ُيعلِ    .٨ م الطالب المعلمين بموعد زيارته لهم، لما لهذا اإلجراء من دور نف
 .إيجابي على الطالب المعلم

ين    .٩ ريفًا ب سًا ش ق تناف ك يخل ين، ألن ذل واب للطالب المعلم دأ الث ى مب شرف عل ز الم أن يرآ
 .فع مستوى أدائهم وجهدهمالطالب المعلمين، وير

ريح                      .١٠ ه في جو م تخصيص مكان مناسب للمشرف عند حضوره للمدرسة، ليجتمع مع طالب
 .وهادئ يساعده على تقديم مالحظاته وتوجيهاته بشكل دقيق ومفيد

  
   واألجنبيةالمراجع العربية

 د د،األحم دريب ).  ٢٠٠٥. ( خال ى الت داد إل ن اإلع م م وين المعل ا  .تك اب الج  .معيدار الكت
  . اإلمارات العربية المتحدة.العين

 د ادي،أحم ة  ".)٢٠٠٩. ( هن ال التربي ي مج وي ف ام اإلشراف الترب تراتيجية لتطوير نظ إس
سودان  ة الرياضية بال ة لطالب التربي شورة."العملي ر من وراه غي الة دآت ة  . رس ة التربي آلي

 . مصر. القاهرة.جامعة حلوان . للبناتالرياضية

 ة الرياضية في                   .)١٩٩٥. ( بدوي ،بدوي سم التربي ة الرياضية بق ام مشرف التربي ويم مه  تق
ق ة والتطبي ين النظري ين ب ات المعلم دولي  .آلي ي ال ؤتمر العلم شرية الت"الم ة الب نمي

 .٢٩-٢٧ .)٣( ."واقتصاديات الرياضة

 ي ذ،بقيع ة  .)٢٠١٠. ( ناف ة الفاعل ة العملي ة  .التربي ع والطباع شر والتوزي سيرة للن  . دار الم
 . األردن.ّمانع

 ة في خطة إعداد      " .)٢٠٠٣. ( مراد، و سمير . غدنانة ،البنعلي ة العملي تطوير برنامج التربي
 .٥٧-٣٢ .)٢٣(١٢ .مجلة مرآز البحوث التربوية ."المعلم بكلية التربية بجامعة قطر

 ة في                " .)٢٠٠٤( . الزهراء ،حجازي ة العملي إستراتيجية لتطوير نظام اإلشراف في التربي
ال ا ية مج ة الرياض وراه  ."لتربي الة دآت شورة رس ر من ات    . غي ية للبن ة الرياض ة التربي آلي
 . القاهرة.بالجزيرة

 القاهرة. دار الفكر العربي .اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية .)٢٠٠١. ( أحمد،حجي  . 

 ا ا           .)٢٠٠١. ( زياد ،حمدان ا وتطبيقاته ا وآفاياته   .لمدرسية التربية العملية الميدانية مفاهيمه
 . األردن. عّمان.دار التربية الحديثة للنشر واالستشارات والتدريب

 ة ى،خليف ة    ".)٢٠٠٧. ( ليل ة الرياضية بجامع ة التربي ات آلي داني لطالب دريب المي ع الت واق
ة    ة الليبي ل بالجماهيري ن أبري سابع م ستير ."ال الة ماج شورة  رس ر من وان . غي ة حل  . جامع

 .القاهرة
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 شر        .التربية العملية بين النظرية والتطبيق      .)٢٠٠٠. ( محمود ،سعد  دار الفكر للطباعة والن
 . األردن.عمان .والتوزيع

 القاهرة. دار الفكر العربي .تدريبه. إعداده. آفاياته: المعلم  .)٢٠٠٦. ( رشدي،طعيمة .  

 دات ان،عبي س . ذوق و ال هيلة،ميد وأب راف     .)٢٠٠٧. ( س ي اإلش ة ف تراتيجيات حديث اس
  . األردن. عّمان. دار الفكر.التربوي

 ة سن م،عطي مي.ح دالرحمن، والهاش داد    .)٢٠٠٨. ( عب ي إع ا ف ة وتطبيقاته ة العملي التربي
  . األردن. عّمان. دار المناهج للنشر والتوزيع .معلم المستقبل

 ان ي،علي ري. ربح وآت، والعم عيرة. ش و ش د، وأب ة   .)٢٠٠٩ (. خال ة العملي رؤى [التربي
 . األردن. عّمان. مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع .٢الجزء .]مستقبلية

 ة الرياضية        " .)٢٠٠٠. ( جليلة ، والسويرآي . سامية ،غانم ال في التربي ة   ."التدريس الفع  آلي
 . القاهرة.التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

 ة والتطبي        .)٢٠٠٣. ( مصطفى ، والسائح . محمد ،الكرداني ين النظري  دار  .قالتربية العملية ب
  . األردن. عّمان.الفكر العربي

 اني ل،اللق رق        .)٢٠٠٠. ( والجم اهج وط ي المن ة ف ة المعرف صطلحات التربوي م الم معج
 . القاهرة.دار الفكر العربي  .التدريس

 ود د،محم ة الرياضية  " .)١٩٩٩. ( خال ة التربي ة لطالب آلي ة العملي ات التربي ة معوق دراس
  .٦٧-٤٦ .)١١( .فنونمجلة علوم و ."للمعلمين بالرياض

 دور،المطوع ة   ".)١٩٩٥. ( ب سم التربي ة ق دى طلب ة ل ة العملي ات التربي ة حول معوق دراس
شورة ."الرياضية ر من ستير غي الة ماج الهرم  .رس ين ب ة الرياضية للبن ة التربي ة .آلي  جامع
 . القاهرة.حلوان
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