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STAGES OF PRACTICAL TRAINING AND ITS ROLE IN
TEACHER TRAINING AND IN FORCING HIS EFFICIENCY
Abdelrahman Ahmed Elfaki Abdalla1
ABSTRACT
The aim of the research is to be acknowledged with the three
phases of teaching practice and its role in preparing the student
teacher up grading professional qualifications. The researcher has
chosen the descriptive methodology as it is suitable due to the
nature of this research. The research tool is represented by
interviewing ten experts because of their awareness and they are
well acquainted with the teaching practice phases, acknowledged
with their long experience in the phases of the teaching practice.
After analyzing the interviews, the researcher reached the
following results: The observation period available to the student
teacher gains him more skills professional qualifications. The
participation period is not sufficient; the student teacher acquires
a lot of teaching competencies during the teaching practice. The
researcher recommended the following: Giving the phases of
teaching practice sufficient time or a full academic year.
Establishment of training schools within the colleges of
Education. Motivating collaborators in the teaching practice
phases. Follow the latest method of training and focus on microteaching.
Key word: Observation, participation, practicing, professional
qualifications.
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مراحل التربية العملية ودورها في إعداد الطالب المعلم ورفع كفاياته
المهنية

2

د .عبدالرحمن أحمد الفكي
الملخص

هدف هذا البحث إىل التعرف على مراحل الرتبية العملية الثالث ودورها يف إعداد الطالب املعلم ورفع كفاايته املهنية .وقد اختار
الباحث املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة هذه البحث .متثلت أداة البحث يف مقابلة للخرباء وكان عددهم عشرة ( )10خرباء نسبة
إلدراكهم واملامهم مبرحل الرتبية العملية خلربهتم الطويلة يف هذا اجملال وبعد حتليل املقابلة خرج الباحث بعدة نتائج أمهها:
أن فرتة املشاهدة املتاحة للطالب املعلم تكسبه مزيدا من املهارات والكفاايت املهنية وان فرتة املشاركة غري كافية وأن الطالب املعلم
يكتسب كثريا من الكناايت التدريسية يف مراحل الرتبية العملية .ويف ضوء هذه النتائج توجه الباحث ببعض التوصيات منها :إعطاء
مراحل الرتبية العملية زمنا كاف أو عاما دراسيا كامال ،وانشاء مدارس لتدريب داخل كليات الرتبية مع حتفيز املتعاونني يف مراحل
الرتبية العملية واتباع احدث وسائل التدريب والرتكيز على التدريس املصغر.
الكلمات املفتاحية  :املشاهدة–املشاركة –املمارسة–الكفاايت املهنية

مقدمة:
ان العملية التعليمية عملية متعددة اجلوانب يعترب املعلم أهم أركاهنا ،فهو املخطط واملنفذ واملقوم هلا ،فكلما زاد االهتمام ابملعلم واعداده ورفع
كفاايته املهنية وتدريبه وتوفرت اإلمكاانت والوسائل واألساليب املتنوعة واحلديثة هلذا االعداد فإن ذلك يساعد على اعداد معلم قادر على تربية
األجيال وحتقيق اهداف الرتبية العملية.
ومن أفضل السبل لرفع كفاءة الطالب املعلم الرتكيز على العناصر الرئيسية اآلتية:
 .1االعداد النظري األكادميي ويشمل كل مواد التخصص ومتطلبات اجلامعة.
 .2االعداد النظري الوظيفي ويشمل مواد وخربات ضرورية لبناء شخصية املعلم.
 .3الرتبية العملية وهي تعترب مرحلة مهمة يف عملية اعداد املعلم وهي أتيت يف املرحلة األخرية من مراحل االعداد هلا وهلا أمهية قصوى وأتثري
أقوى يف حياة الطالب املعلم ورفع كفاايته املهنية.
وتتعدد املصطلحات واملفاهيم ،وقد أطلق عليها الرتبية العملية والرتبية امليدانية أو التدريب العملي .وابلنظر لألمر بدقة جند مصطلح الرتبية العملية
ال يعادله وال حيمل مضمونه مصطلح الرتبية امليدانية ،فالرتبية امليدانية جزء من الرتبية العملية.
ك ذلك جند ان الرتبية العملية ليس املقصود منها فرتة التدريب اليت يقضيها الطالب املعلم حتت اشراف املشرف يف املدرسة بل املقصود منها كافة
الربامج والنشاطات والتدريبات اليت تتضمنها مقررات االعداد يف مؤسسات اعداد املعلم وهي اليت تضيف الصفة التطبيقية أو الوظيفية للمقررات
الرتبوية وجتعل جمال اعداد املعلمني جماال عمليا ،لذلك جند أن الفرتة القصرية اليت يقضيها الطالب املعلم يف احدى املدارس تسمي الرتبية امليدانية
وهي تتم داخل ميدان املدرسة وجزء من برانمج الرتبية العملية.
مشكلة البحث:
من خالل العمل يف جمال التدريس والتدري ب يف كليات الرتبية يرى الباحث أن هنالك خلل يف برامج مراحل الرتبية العملية وبناء على ذلك برز
السؤال الرئيس اآليت:
ما دور مراحل الرتبية العملية يف إعداد الطالب املعلم ورفع كفاايته املهنية؟
2جامعة إفريقيا العاملية كلية الرتبية
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أمهية البحث:
 .1رمبا يفيد طالب الرتبية العملية يف كليات الرتبية.
 .2رمبا يفيد مشريف الرتبية العملية يف كليات الرتبية.
 .3قد يكون البحث إضافة للمكتبة.
 .4رمبا يفيد كل من يعمل يف حقل التعليم.
أهداف البحث:
 .1التعرف على دور مرحلة املشاهدة يف إعداد الطالب املعلم ورفع كفاايته املهنية.
 .2االملام بدور مرحلة املشاركة يف إعداد الطالب املعلم ورفع كفاايته املهنية.
 .3التعرف على دور مرحلة املشاركة وحتمل املسؤولية يف إعداد الطالب املعلم ورفع كفاايته املهنية.
 .4التعرف على الكفاايت املهنية اليت يكتسبها الطالب املعلم خالل مراحل الرتبية العملية.
 .5الوقوف على واجبات وحقوق الطالب املعلم خالل مراحل الرتبية العملية اليت تؤدي إىل رفع كفاايته املهنية.
أسئلة البحث:
 .1ما دور مرحلة املشاهدة يف إعداد الطالب املعلم ورفع كفاايته املهنية.
 .2ما دور مرحلة املشاركة يف إعداد الطالب املعلم ورفع كفاايته املهنية.
 .3ما دور مرحلة املمارسة وحتمل املسؤولية يف إعداد الطالب املعلم ورفع كفاايته املهنية.
 .4ما الكفاايت املهنية اليت يكتسبها الطالب املعلم خالل مراحل الرتبية العملية.
 .5ما واجبات وحقوق الطالب املعلم أثناء مراحل الرتبية العملية اليت تؤدي إىل رفع كفاايته املهنية.

أداة البحث:
املقابلة.

منهج البحث:
اتبع الباحث املنهج الوصفي ألنه مناسب هذا النوع من الدراسات الرتبوية.
مصطلحات البحث:
 .1مراحل مفردها مرحلة وهي املسافة اليت يقطعها السائر يف حنو يوم أو ما بني املنزلني ،اجنز عمله على مراحل أي تدرجييا ،فرتة بعد فرتة.

 .2الرتبية العملية :هي فرتة التدريب العملي (احلقيقي) اليت يقضيها الطالب يف كلية الرتبية ملدة فصل دراسي كامل حيث تتاح له الفرصة
للتطبيق العملي بعد دراسة نظرية يف مقررات خمتلفة يف مرحلة تعليمة معينة حتت اشراف أساتذة متخصصني يف جمال الرتبية العملية(.)3

اجرائيا :هو الربانمج التدرييب املتصل الذي يقوم به الطالب يف كلية الرتب ية لفرتة حمددة حبيث يتاح له تطبيق ما اكتسبه يف الكلية من مقررات
ختصصية وتربوية ثقافية حتت اشراف أساتذة الكلية وغريهم حىت يصل الطالب املعلم إىل تطبيق ما تعلمه من نظرايت ومعارف وأفكار وحتويل
ذلك إىل مهارات وخربات تربوية.

 .3دور :الدور هو ما يقوم به كل فرد من وظائف و مهام مناطة به(.)4
 .4إعداد :االعداد هو صياغة أوليه للمعلم ليكون قادرا على مزاولة مهنة التعليم وتقوم له مؤسسات تربوية متخصصة مثل معاهد إعداد
املعلمني وكليات الرتبية أو غريها من املؤسسات ذات العالقة وهبذا املعىن يتم إعداد املعلم ثقافيا وعلميا وتربواي يف مؤسسته التعليمية قبل
اخلدمة.
 .5الطالب املعلم :هو الطالب امللتحق بكلية العلوم الرتبوية والذي يتوقع له أن يعمل معلماً بعد االنتهاء من متطلبات الربانمج املدرسي
املطروح يف الكلية مبا فيه برانمج الرتبية العملية.

( )3الطيب حممد عبدالباسط ،الرتبية العملية ،جامعة إفريقيا العاملية2007 ،م ،ص5 :
( )4الشبكة العنكبوتية ،ساعة  7مساء2020/8/21 ،
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 .6الكفاايت املهنية :هي قدرة املعلم على القيام بعمله كمعلم مبهارة وسرعة واتقان والكفاية املهنية هي عبارة عن جمموعة من املهارات
املتداخلة معا حبيث تشكل له القدرة على القيام بواجبه الوطين على أفضل وجه.
الرتبية العملية :

أهداف الرتبية العملية:
الرتبية العملية هلا أهداف ينبغي أن تسعى لتحقيقها ،وحتقيقها حيقق جناحا لربانمج الرتبية العملية ،ومن هذه
ان يتعرف الطالب املعلم على عناصر املواقف التعليمية بشكل حقيقي ويدرك العالقة بني هذه العناصر بشكل مباشر وأن يوظف الطالب املعلم
املبادئ واملفاهيم والنظرايت اليت درسها على حنو عملي تطبيقي يف ميداهنا احلقيقي (املدرسة).
ومن أهداف الرتبية العملية أن يكسب الطالب املعلم معلومات حول طبيعة البيئة املدرسية وقواعد العمل فيها واملشكالت اليت يتوقع حدوثها
وكيفية التعامل معها.
ومن أهداف الرتبية العملية( : )6تنمية القدرة على املالحظة اهلادفة وذلك ألن عمل املعلم يقتضي منه أن يكون فطنا مدركا ملا جيري حوله،
وكذلك على الطالب املعلم اتقان مهارات التدريس مثل التخطيط والتمهيد للدرس واختيار الوسائل التعليمية املناسبة والتفريد املناسب ،وطرح
األسئلة الصفية واالجابة عن أسئلة الطالب واكساب الطالب املعلم القدرة على التعامل مع الطالب ومع معلمي املدرسة وجهازها اإلداري
وتنمية القدرة على النقد.
ومن أهداف الرتبية العملية ااتحة الفرصة للطالب/املعلم ليشارك بفعالية يف املسؤوليات األكادميية واإلدارية والنشاط املدرسي والعمل االجتماعي
األهداف(:)5

ابإلضافة إىل كسر احلاجز النفسي وزايدة الثقة ابلنفس يف جمال العمل الرتبوي وذلك بتفاعل الطالب/املعلم مع اجلماعات التدريسية املختلفة من
تالميذ ومعلمني وموجهني وأولياء أمور.
مراحل الرتبية العملية:
متر الرتبية العملية يف برانمج اعداد معلم املستقبل مبراحل ثالث هي:
 .1مرحلة املشاهدة.
 .2مرحلة املشاركة.
 .3مرحلة املمارسة وحتمل املسؤولية.
ولكل مرحلة من هذه املراحل أهدافها وشروطها وأساليبها.
أوال :مرحلة املشاهدة (.)7( )observation periods

تعد املشاهدة املرحلة األوىل من اكتساب املهارات التدريسية بعد أن يكتسب الطالب املعلومات النظرية حول فعاليات التدريس ومهاراته .املقصود
ابملشاهدة هي قيام الطالب املعلم مبشاهدة كل ما جيري داخل غرفة املدرسة وخارجها مما له صلة مبهنة التعليم وعمل املعلم مبا يف ذلك أوجه
النشاط التعليمي.
أمهية املشاهدة(:)8

 .1مساعدة الطلبة املعلمني على التكيف مع واقع عمل جديد مل أيلفوا ممارسته من قبل ،والتفاعل معه بشكل إجيايب.
 .2توفري فرص الطلبة املعلمني لتعلم املهارات اليت يؤديها الدرس يف جمال العمل امليداين.
 .3متكني الطلبة املعلمني من اإلطالع على مشكالت البيئة املدرسية والصفية وسبل معاجلتها.

( ) 5حمسن علي عطية وعبد الرمحن اهلامشي ،الرتبية العملية وتطبيقاهتا يف اعداد معلم املستقبل ،عمان ،الناشر ،دار املناهج2008 ،م ،ص .210
( )6عبد الرمحن صاحل عبد هللا ،الرتبية العملية ومكانتها يف برامج املعلمني ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع2004 ،م ،ص 98
( )7حمسن علي عطية وعبد الرمحن اهلامشي ،مرجع سابق ،ص215 :
( )8حمسن علي عطية وعبد الرمحن اهلامشي ،مرجع سابق ،ص216 :
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 .4متكني الطلبة املعلمني من اكتساب املعلومات املهمة عن اجملتمع املدرسي الذي سيعملون به يف املستقبل وطبيعة العمل فيه والعالقات
االجتماعية.
أهداف مرحلة املشاهدة(:)9
 .1أن يشاهد الطالب املعلم موقف تعليمية حقيقية جترى أمامه.
 .2أن يكتسب الطالب القدرة على املالحظة املنظمة املقصودة.
 .3أن يكتسب الطالب مهارات املناقشة.
 .4أن يكتسب الطالب املعلم القدرة على النقد والتقومي.
 .5أن يتعرف الطالب املعلم كيفية تطبيق املبادئ الرتبوية النظرية عمليا.

 .6أن يتعرف الطالب املعلم أساليب استعمال الوسائل التعليمية وتقنيات التدريس.

اثنيا :مرحلة املشاركة(.)10
تعد مرحلة املشاركة هي اخلطوة األوىل لتطبيق املعلومات النظرية اليت تلقاها الطلبة املعلمون يف اإلطار النظري بشكل فعلي يف جمال التدريس،
ويقصد مبرحلة املشاركة املرحلة اليت يقوم فيها الطلبة املعلمون بتنفيذ املهمات التعليمية أو بعضها بشكل أدائي عملي يف املواقف التعليمي
وللمشاركة مستواين:
 .1املشاركة اجلزئية.
 .2املشاركة الكلية املمارسة.
املشاركة اجلزئية :تعين أن يشارك الطالب يف أداء مهمات التدريس أو بعضها مشاركة جزئية مبعىن أنه ال يتحمل املسؤولية كاملة عن أداء تلك
املهمة أو املوقف ويكون أداؤه حتت إشراف مدرس الكلية الذي ميكن أن يتدخل لصيانة ذلك األداء وتصحيحه وميكن أن يقوم هبذا الدور املوجه
الفين.
ما حتققه مرحلة املشاركة من أهداف:
 .1تدريب الطلبة املعلمني على الطرائق واألساليب التدريسية ممارسة أدائية عملية.
 .2تدريب الطلبة املعلمني على حتضري الدروس وإعدادها.
 .3تدريب الطلبة املعلمني على تشخيص العناصر الرئيسة يف الدرس اليت تستحق االنتباه والرتكيز.
 .4تنمية قدرات الطلبة املعلمني على االستنباط والتنبؤ.
 .5تدريب الطلبة املعلمني على أساليب املناقشة واحلوار والنقد البناء.
 .6تدريب الطلبة املعلمني على املالحظة الدقيقة ومعرفة اجتاهات الطلبة وحتركاهتم.
 .7هتيئة الطلبة املعلمني نفسيا وأدائيا للقيام مبهمات التدريس يف ميدان العمل املدرسي.
اثلثا :مرحلة املمارسة أو املشاركة الكلية(full practical period :)11

أتيت هذه املرحلة بعد أن ينهي الطالب املعلم مرحلة املشاهدة مبستوايهتا املختلفة ومرحلة املشاركة اجلزئية أبساليبها  ,وأن هذه املرحلة هي مرحلة
التدريس الفعلي الذي يؤديه الطالب املعلم يف املدرسة حتت متابعة مدرس الكلية أو املوجه الفين ومدرس املدرسة ومديرها وتوجيهاهتم ملدة ال تقل
عن ستة أسابيع ليمارس التدريس ممارسة معلنة.
أهداف مرحلة املشاركة الكلية(:)12
 .1دمج الطالب املعلم يف العملية التعليمية والتعايش مع مجيع عناصرها ومكوانهتا.

( )9املرجع السابق ،ص236 :
( )10نفس املرجع السابق ،ص236 :
( )11حمسن علي عطية وعبد الرمحن اهلامشي ،مرجع سابق ،ص237 :
( )12حمسن علي عطية وعبد الرمحن اهلامشي ،مرجع سابق ،ص238 :
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 .2تنمية الثقة ابلنفس لدى الطالب املعلم عن طريق اخلربات احلسية والعملية اليت يتعرف هلا.
 .3تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى الطالب املعلم حنو مهنة التدريس واملعملية التعليمية وعناصرها ملخلتفة.
 .4متكني الطالب املعلم من الكفاايت واملهارات الالزمة ألداء املعلم يف التدريس.
 .5ترسيخ املبادئ النظرية اليت تلقاها يف برانمج اإلعداد مبمارستها عمليا يف ميدان العمل.
 .6منح الطالب املعلم الفرص الالزمة لتجريب ما اكتسبه من مهارات وقدرات تعليمية.
 .7منح الطالب املعلم فرصة ممارسة أخالقيات التدريس والتحلي هبا يف جمال العمل التعليمي.
ويالحظ الباحث أن بعض كليات الرتبية رغم االتفاق يف اخلطوات إال أنه يوجد اختالف يف املسميات ،وعموما متر الرتبية العملية بثالث مراحل
لإلعداد معلم املستقبل ،وهي مرحلة املشاهد واملرحلة الثانية مرحلة املشاركة مث املرحلة األخرية وهي مرحلة املمارسة ،وحتمل املسؤولية ولكل مرحلة
أهداف وشروط وأساليب وأويل هذه املراحل مرحلة املشاهدة وهي تساعد الطالب املعلمني للتكيف مع واقع عملهم اجلديد ،وتوفر هلم فرص
لتعليم املهارات واستخدام الوسائل التعليمية .وأما املرحلة الثانية وهي مرحلة املشاركة بنوعيها اجلزئية والكلية وهي اليت تدرب الطالب املعلمني
على استخدام طرائق التدريس عمليا وتعلم أساليب املناقشة مث تظهر املرحلة األخرية وهي املمارسة أو املشاركة الكلية حيث تقوم الطالب املعلم
ابلتدريس الفعلي ،حيث تعمل هذه املرحلة على زايدة ثقة الطالب بنفسه وتنمية االجتاهات اإلجيابية وإاتحة الفرصة لتطبيق ما درسه الطالب
املعلم نظراي يف برامج اإلعداد.
الكفاايت املهنية:
امتالك الطالب املعلم للكفاايت املهنية أمراً ضرورايً ومهماً ،حىت يستطيع أن يقوم بدوره كمعلم ،والبد للكفاايت أن تتكامل مع بعضها البعض
حىت تسهم يف إعداد الطالب املعلم ورفع كفاايته املهنية.
املعلم الناجح هو الذي ميتلك الكفاايت األساسية للتعليم مثل كفاايت التخطيط الدرس وأهدافه ،وكفاايت تنفيذه وكفاايت التقومي ،وكفاايت
العالقات اإلنسانية اليت تؤدي إىل بناء عالقات إنسانية وإجيابية بني املعلم والطالب وبني الطالب أنفسهم يف العملية التعليمية.
توجد جمموعة من الكفاايت واملهارات األساسية للمعلم تتمثل يف اآليت-:
 .1الكفاايت العامة.
 .2كفاايت التخطيط.
 .3كفاايت التدريس.
 .4كفاايت إدارة الصف.
 .5كفاايت التقومي.
 .6كفاايت اتقان التخصص.
أوال :الكفاايت العامة.
من الكفاايت العامة االلتزام ابخالق املهنة يف رعاية التالميذ والعدل واملساواة بينهم ،مع التزامه بتنمية االجتاهات اإلجيابية حنو الوطن والعامل

اإلس المي واالنساين ،مع إميانه بدور املعلم ووظيفته وأمهيته والتزامه يقيم اجملتمع داخل املدرسة وخارجها والتزامه مبراعاة ضبط النفس واالنضباط
الشخصي واإلملام ابملسؤولية اإلشرافية والتعليمية واإلدارية ،وعليه التعاون مع زمالئه املعلمني والعمل على تنمية قدرات التالميذ وتنمية كفاايت
املتعلمني يف استخدام احلاسوب.
اثنيا :كفاايت التخطيط :

تنفيذ خمطط إعداد الدرس من النظرة العامة إىل التقومي:

التدريب على حتضري الدروس:
التخطيط هو أول الوظائف يف علم اإلدارة ويعين حتديد األهداف الرئيسية للمؤسسة واألهداف الفرعية وحتديد طرق حتقيق هذه األهداف وابلتايل
اخلطة هي عمل حدد مسبقا بقصد بيان األهداف وطرق ختطيطها(.)13
( )13عبد الغين ابراهيم حممد ،أساليب التدريس ،منشورات جامعة السودان ،اخلرطوم2004،م ،ص.69 :
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أمهية التخطيط(:)14

 .1حتدد للمعلم مقدار املادة اليت جيب أن يدرسها واخلطوات اليت جيب أن يتبعها ملساعدة الطالب على التعلم ،مما حيول دون العشوائية
يف عملية التعليم واالضطراب الذي يسيطر على الكثري من الطالب املعلمني املبتدئني.
 .2تقضي على الشعور ابلقلق.
 .3يزيد الثقة ابلنفس وجينب املعلم النسيان.
 .4يساعد املعلم على التحسني والنمو املستمر يف املهنة.
للتخطيط مستوايت ثالثة هي(:)15
 .1التخطيط للعام الدراسي (ختطيط بعيد املدى).
 .2التخطيط للوحدات الدراسية.
 .3التخطيط للدروس اليومية.

التخطيط للدروس اليومية:
ان حتضري الدروس عملية عقلية منظمة هادفة ،تؤدي إىل وضع خطة مفصلة للدرس يتم اعدادها قبل التدريس بوقت مناسب ،وهتدف إىل رسم
صورة واضحة ملا سيقوم املعلم وطالبه خالل املدة اليت سيقضيها معهم يف الفصل أو خارجه أثناء احلصة وتشمل اآليت(:)16
 .1حتديد حدود املادة الدراسية.
 .2ترتيب احلقائق اليت يتضمنها املوضوع.
 .3رسم طريقة واضحة حمددة ميكن هبا توصيل املعلومات إىل أذهان التالميذ والطالب ابلشكل الذي يناسب قدراهتم العقلية واجلسمية.
أنواع التحضري:
التحضري املكتوب والتحضري الذهين()17
ميكن أن يكون التحضري ذهنيا مبعىن أن خيطط املعلم درسه ويعين ما خططه دون أن يكتب ذلك لعل اإلجابة تتفق مع ما يرغب به معلمون
كثريون للتحضري الذهين فوائد كثرية ،فهو حتضري أوال ،وحتضري ال يتطلب جهود كتابية ويزيل توترات املعلمني ويف نفس الوقت يسمح ابالبتكار
واالبداع على أن هذه املزااي جيب أن ال تقلل من االخطار التالية:
يصعب اسرتجاع كل خطة ذهنية ويصعب عرض الدرس بتسلسل وترتيب دون خطة مكتوبة مما يؤدي على صعوبة معرفة من حضر ذهنيا ومن
مل حيضر ويصعب تنظيم وقت احلصة ورمبا يهبط مستوى التدريس إىل مستوى األعمال غري الفنية وغري املهنية.
لذلك البد من حتضري مكتوب وخطة مرسومة مسبقا وميكن إعداد التحضري بواسطة احدى الطرق اآلتية:
كوضع إدارة املناهج بوزارة الرتبية والتعليم دليال للمعلم حبيث حيتوي خططا لكل الوحدات وكل الدروس بشكل متكامل ،ويف حالة عدم توفر
الدليل والذي ال يكفي حسب راي الباحث يعد املعلمون حتضريهم وفق الوحدة لدراسية فالوحدة الدراسية تشمل عدة دروس ميكن حتضريها
معا ويشتمل التحضري على العناصر األساسية وقبول حتضري بشكل مقتضب حبيث يسجل املعلم أهدافه وأساليب حتقيقها تقوميها(.)18
عناصر خطة الدرس:
ميكن تفصيل عناصر خطة الدرس يف

اآليت(.:)19

( )14املرجع السابق ،ص72 :
( )15املرجع السابق نفسه ،ص.73 :
()16عبد الغين ابراهيم حممد ،مرجع سابق ،ص.73 :
( )17سهيلة ابو السيد ،وذوقان عيدات ،اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرين ،ط ،2عمان ،دار الفكر2001 ،م ،ص.21 :
( )18سهيلة ابو السيد ،وذوقان عيدات ،مرجع سابق ،ص.22 :
( )19عبدالغين إبراهيم حممد ،مرجع سابق ،ص.74 :
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 .1معلومات تكتب أوال يف بداية كل خطة حلطة:
أ) اسم الفصل ،الفصل الدراسي ،التاريخ ،زمن احلصة ،مكان تدريس احلصة ،ترتيب احلصة يف اجلدول الدراسي.
ب) موضوع الوحدة الدراسية وهو أساس ينبغي أن تستهل به خطة الدرس.
ج) موضوع الدرس ،حتديد املوضوع الذي يتم تدريسه خالل زمن احلصة.
 .2أهداف الدرس :الغرض منها حتديد ما يريد املعلم أن يساعد طالبه على تعلمه يف الوقت املتاح للدرس .وهنالك ثالثة مستوايت لألهداف
هي:
األهداف العامة للمقرر الدراسي واألهداف املتعلقة ابلوحدة الدراسية .وكذلك األهداف اخلاصة ابلدرس اليومي.
وتقسم األهداف التعليمية إىل ثالث أنواع:
أهداف معرفية وأهداف وجدانية انفعالية ،وأهداف نفس حركية (مهارية).

األهداف املعرفية :الغرض منها تزويد الطالب بقدر مناسب من املعلومات املعرفية وتتكون هذا النوع من ستة مستوايت تبدأ ابلتذكر والفهم مث
التطبيق مث التحليل مث التقومي مث االبتكار.
األهداف االنفعالية (الوجدانية) :الغرض منها تكوين اجتاهات وميول إجيابية حنو موضوع ما تلعب فيه العاطفة والوجدان دورا ابرزا.

األهداف النفس حركية :الغرض منها تغيري سلوك الطالب ألداء عمل ما إبتقان اتم ويف أقل وقت ممكن وأبيسر جهد.
وينبغي مراعاة اآليت عند حتديد أهداف الدرس(.)20
 )1أن تكون األهداف انبعة من املادة الدراسية.
 )2أن تكتب بصورة سلوكية ميكن قياسها.
 )3أن تصاغ بوضوح اتم.
 )4أن تكون من املمكن حتقيقها يف حدود قدرات الطالب والزمن املخصص للدرس واإلمكاانت املتاحة.
ومن شروط صياغة األهداف السلوكية(( .)21عمران جاسم احلبوري ومحزة هاشم السلطاين2013 ،م ،ص .)80 – 79
 )1أن يكون اهلدف حمددا بدقة مثل (أن حيدد الطالب أدوات النعت).
 )2أن يبدأ كل هدف بفعل سلوكي مثل (أن يذكر -مييز -يشرح – يرسم).
 )3أن يكون اهلدف مصوغا مبا يوضح سلوك الطالب مثل (أن يذكر الطالب أن يرسم الطالب) أي ان يصف سلوك املتعلم وليس سلوك
املعلم.
 )4أن نصف نتاج التعليم النهائي وليس عملية التعليم.
 )5أن حيدد نتاج التعليم وليس موضوعات التعليم.
 )6أن يقتصر على نتاج واحد من نتاج املتعلم يف عبارة اهلدف.
 )7أن حتدد سلوكا ميكن قياسه ومالحظته.
 )8تنويع األهداف حبيث تشتمل جوانب النمو املتكامل لدى املتعلم أي األهداف املعرفية والوجدانية واملهارية.

بقية عناصر الدرس:
 .1األدوات والوسائل التعليمية :تدون األدوات والوسائل التعليمية اليت تستخدم من خالل احلصة من قبل املعلم والطالب.
)
22
(
 .2التمهيد :يتضمن مفهوم التمهيد ربط الدرس ابخلربات السابقة للطالب وااثرة دافعيتهم وانتباههم للموضوع وتسمي املقدمة .
وهي هتيئة عقول املتعلمني لتلقي املادة اجلديدة عن طريق ما توفره من ااثرة وحتفيز ،وللمقدمة أساليب منها:

( )20املرجع السابق ،ص.76 :
( ) 21عمران جاسم احلبوري ومحزة هاشم السلطاين ، ،املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية ،عمان ،دار الرضوان للنشر والتوزيع ،العبديل2013 ،م ،ص.80 - 79:
( )22املرجع السابق ،ص. 179:
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طرح أسئلة متكن اجابتها يف موضوع احلصة.
أ.
ب .تذكري املتعلمني ابلدرس السابق.
ج .سرد قصة تتصل مبوضوع احلصة.
عرض حادث يومي أو اترخيي أو عملي يتصل مبوضوع احلصة.
د.
هـ .سؤال املتعلمني عن احلاجات واملشكالت اليت يشعرون أهنم حباجة إىل حلها.
 .3خطة سري الدرس :تعترب اخلطة تصورا ملا يتم خالل الدرس منذ بداية احلصة إىل هنايتها وابلرتتيب الذي تعرف به املادة.
 .4ملخص الدرس :يفضل كثري من الرتبويني أن ينتهي الدرس بتلخيص سواء كان شفواي أو حتريراي وجيب أن يكتب على السبورة بواسطة
أسئلة توجه للتالميذ وتشمل اجاابهتم يف شكل خملص مع املادة وصياغة اإلجابة بواسطة املعلم اذا دعت الضرورة لذلك وأن تكون الكتابة
خبط مجيل منسق واضح ابلوان خمتلفة.
 .5تقومي الدرس :جيب اشتمال خطة الدرس لطريقة تقومي واضحة املعامل ملعرفة ،هل حقق الدرس أهدافه املوضوعية ويكون التقومي من شقني:
أ) قياس النتائج املباشرة كاملعارف واملهارات واالجتاهات.
ب) قياس مدى قدرة الطالب على اإلفادة مما تعلموه من هذا الدرس يف مواقف جديدة.
 .6حتديد الواجبات املدرسية :على املعلم أن يكلف الطالب ابلقيام ببعض الواجبات املنزلية وتدوين ذلك يف كراسه التحضري؛ ألن زمن
احلصة ال يكفي أحياان الستعراض كل النشاطات داخل الفصل.
 .7مراجع الدرس يستحب أن تنتهي خطة الدرس بذكر مجيع املراجع اليت أعانت املعلم على حتضري الدرس مع توضيح اسم الكتاب واملؤلف
والطبعة والصفة ،مع ذكر املصادر اليت استفادة منها؛ وذلك يف مراحل أخرى غري مرحلة األساس ألن تلميذ األساس ال ميكن عرض هذه
األشياء عليه نسبة خلصوصية املرحلة وضعف ادراك التالميذ للنقطة السابقة.
 .8مالحظات عامة عن الدرس :تكتب هذه املالحظات بعد اإلنتهاء من تدريس الطالب وتشتمل على تقومي املعلم للدرس بصفة عامة
واالجابة عن األسئلة اآلتية(:)23
أ .هل حقق الدرس أهدافه؟
ب .هل جتاوب الطالب مع املعلم؟
ج .هل حتتاج بعض أجزاء الدرس إىل مراجعة مرة أخرى؟
د .هل املادة مناسبة للتالميذ؟
هـ .هل الطريقة اليت استخدمت مناسبة؟
يالحظ أن للتخطيط أمهية قصوى يف اجناح العملية التعليمية عرب طالهبا وعملياهتا وخمرجاهتا وخصوصا التخطيط للدروس ألن املعلم أو الطالب
املعلم يكون قد حضر درسه ذهنيا وكتابة حبيث ال ميكن االستغناء عن واحد دون اآلخر .وبعد حتديد االهداف املراد تدريسه للزمن املتاح للحصة
حتدد األهداف املراد حتقيقها سواء كانت معرفية أو مهارية أو وجدانية مع حتديد الوسائل التعليمية واألدوات اليت تساعد على حتقيق هذه
األهداف وبعد اتباع أنسب طرائق التدريس ،حيب على املعلم او الطالب املعلم أن تقوم درسه تقوميا خالل احلصة بتوجيه أسئلة قصرية تقوميية
توضح للمعلم هل مت حتقيق أهداف الدرس ويظهر ذلك من خالل جتاوب الطالب ويكون ذلك مؤشرا لالستمرار أو الرجوع لتجويد العمل
ويكون ذلك مبثابة التغذية الراجعة اليت توضح جناح العملية التعليمية يف مراحلها الثالث من مدخالت وعمليات وخمرجات.
أمهية تقنيات التعليم للطالب املعلم:
لبيان دور الوسائل التعليمية يف التعليم والتعلم البد من معرفة الكيفية اليت يتعلم هبا اإلنسان وأدوات التعلم عنده ولعل ذلك يف قوله تعاىل( :وهللا
أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واالبصار واألفئدة لعلكم تشكرون) (.)24

()23عبدالغين إبراهيم حممد ،مرجع سابق ،ص.80 :
( )24سورة النمل اآلية 78
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ان هللا تعاىل خلق االنسان وجعل له املنافذ على من حوله ليدرك ما حييط هبا حسيا وقد حدد هللا سبحانه وتعاىل هذه املنافذ ابلسمع والبصر
واللمس والذوق ومن خالل اآلايت جند أن التعلم مكتسب وليس مورواث وأن االكتساب يتم عن طريق احلواس وذلك يتضح أن اإلنسان يتعلم،
والتعلم يتم وحيصل أبحد أسلوبني أو كليهما ،ومها ابحلواس واإلدراك وهذا اهتدت إله أغلب نظرايت التعلم(.)25
جند ان دور الوسيلة التعليمية ميثل يف اآليت(:)26
 .1تسهم يف زايدة التفاعل بني املعلم واملتعلم وجتعل التعليم إجيابيا.
 .2تقوي اإلدراك احلسي وحتقق الفهم.
 .3تساعد على التذكر ألن التذكر مرتبط بنوع احلاسة املستخدمة يف عملية التعلم ،فقد اثبتت التجارب أن اإلنسان يتذكر  ،%15مما قرأ
و %20مما مسع و %30مما شاهد و %50مما مسع و  %70مما قال و %90مما قال وفعل .وهذا يعين أن نسبة التذكر تتوقف على
طريقة التعلم واحلاسة اليت تستخدم يف استقبال الرسالة التعليمية وكلما زادت احلواس املشرتكة يف عملية التعلم كان التعلم أقوى وأدى إىل
نسبة تذكر أعلى.
 .4تساعد على تنظيم املادة التعليمية وتقوميها أبسلوب مشوق يبعث على ااثرة رغبة املتعلم يف التعلم واهتمامه به فيؤدي إىل سهولة التعلم.
 .5جتعل املعلم مصمما لبيئة التعلم خمططا ألسلوب التعلم مرشدا موجها ال ملقنا.
 .6وتسهم يف احضار زمن التعلم تساعد على ابقاء أثر التعلم وتثبيت املعلومات يف الذهن ،وبذلك تسهم يف زايدة حتصيل املتعلم.
 .7توفري اجلهد للمعلم واملتعلم وختتصر كلفة التعلم.
 .8تزيد بني فاعلية طرائق التدريس وأساليبها.
 .9تنمي حب االستطالع يف التعلم.
 .10تربط بني األفكار واخلربات احلسية.
 .11تؤدي إىل تبسيط املعلومات وتوضحيها.
يعترب التعلم مكتسبا وليس مورواث وان اكتسابه يتم عن طريق احلواس ولذلك جند أن للوسائل التعليمية دور مهم وفعاال يف الرتبية العملية وحتقيق
أهدافها هم يف زايدة التفاعل بني املشرف والطالب املعلم وتقوي ادراكه احلسي وتوفر اجلهد للطالب املعلم واملشرف وجتعل العملية التعليمية أكثر
نشاطا وحيوية مع معاجلة املشكلة اللفظية وتؤدي إىل املتعة يف التعلم أثناء أداء الطالب املعلم حلصته وتقدم له خربات عملية ولذلك جند أن
للوسائل التعليمية دورا كبريا يف برانمج الرتبية العملية فيجب على االطراف ذات العالقة ابلرتبية العملية االهتمام بذلك.
ولذلك جيب أن نسعى لتطوير التقنيات الرتبوية وادخاهلا إعداد املعلم وبذلك نصل إىل التطوير املنشود واستخدام مداخل متعددة ومتطورة تواكب
التطورات املتالحقة يف املعرفة العلمية التكنولوجية وذلك إلعداد معلم املستقبل حىت يكون على علم ابلتطورات يف جمال الرتبية العملية واملعارف
واملعلومات العلمية والتكنولوجية والثقافات املتنوعة واملتعددة ولذلك العادات واخلربات احلياتية.
هناك عوامل عديدة ومتداخلة تؤثر يف اختيار الوسيلة يف أي عملية تعليم وتعلم وهي:

األهداف التعلمية احملددة وخصائص ميزات الدارسني وكذلك موضوع الدرس والتكلفة املالية.
كل هذه البد أن توضع يف االعتبار عند اختيار الوسيلة التعليمية ،اضافة للخصائص االساسية ابلوسيلة ،مما جيعل مهمة االختيار ألي وسيلة
أمرا فريدا ومقصودا وليس عشوائيا وقائما على الصدفة .فاألهداف التعليمية وهي موضوع الدرس ،تؤثر بشكل مباشر يف طريقة التدريس .فإذا
كان املعلم يود أن يقارن بني صورتني مثال فهو بال شك حيتاج إىل قناة مسعية وإذا أراد أن يدرس شيئا عن تركيب الزهرة وأجزائها فالبد من
احتياجه إىل قناة مرئية ويف كل االحوال فإن الوسيلة ثالثية االبعاد تكون أفضل الوسائل لو أحسن استخدامها وميكن للوسيلة أن تتعدد وتدرج
من اجملردة إىل احملسوس كما يلي:

( )25حمسن علي عبدالرمحن اهلامشي ،مرجع سابق ،ص 100
( )26املرجع السابق ،ص103 :
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شكل رقم ( )1تدرج الوسيلة التعليمية للزهرة من اجملرد للمحسوس(.)27
رموز
تجريدية
للزهرة

رسوم
إيضاحية

صور
فتغرافية

صور حية
شريط
فيديو

زهرة
بالستيك

زهور
طبيعية

أما ابلنسبة للخصائص الدراسية فإن العدد يعترب عنصرا مهما الختيار الوسيلة ،فإذا أراد املعلم أن يقوم بتدريس كيفية توصيل كهرابء خط التيار
الناقل فإن الدرس العملي التطبيقي يكون أفضل الوسائل حني يكون عدد الدارسني ثالثة أو مخسة ولكن يكون أسواها عندما يكون العدد زائدا
عن الثالثني مثال ،وبقدر ما يعرف العلم عن الدارسني بقدر ما تزداد قدرته على التوصيل بشكل جيد ،فمعرفة األعمار واالهتمامات وامليول
واملعلومات السابقة لدى الدارسني تكون عامال اجيابيا مساعدا يف عملية التعليم والتعلم(.)28

اثلثا :كفاايت التدريس

من كفاايت التدريس استتثارة دافعية التالميذ للتعلم واحملافظة عليها ،واستخدام األنشطة الصفية والالصفية لتنمية قدرات التالميذ يطرق فردية
ومجاعية مع استخدام مصادر التعلم واتقان مهارات التواصل ،وتفعيل التعاون مع الوالدين والزمالء وأعضاء اجملتمع احمللي وفيما يلي نورد عددا
من مهارات كفاايت التدريس ابلتفصيل-:

مهارات كفاايت أثناء التدريس:
مرحلة التقومي ابداء ما يرى عليه من مالحظات اجيابية وسلبية(:)29
 .1مهارة االتصال وهي عملية تقتضي التفاعل املباشرة بني بني املعلم واملتعلم حيث ينقل املعلم خرباته من معلومات أفكار ومهارات واجتاهات
إىل املتعلم مع الشراكة فيما يقوم به.
.2
.3
.4
.5
.6

استعدادا ملا فيه
مهارة جذب االنتباه :هو توجيه شعور الفرد أو إدراكه الذهين إىل موقف سلوكي جديد عن طريق بعض املثريات املتنوعة
ً
متهيدا للدرس.
من سلوكيات حتتاج إىل تدبر ،ولذلك جيب على الطالب املعلم أن يسعى لكي جيعل املتعلمني يف حالة التهيؤ الذهين ً
مهارة إاثرة الدافعية يف التعليم :تعين رغبة املتعلم وميوله إىل رفع مستوى حتصيله الدراسي حبيث يؤدي هذا إىل بذل املزيد من اجلهد.
مهارة التعزيز :حيث كل نظرايت التعلم دعت للتعزيز وأكدت على أمهيته يف عملية التعلم.
مهارة طرح األسئلة :ولطرح األسئلة فن ال يدركه إال من له خربة يف جمال التدريس من حيث كيفية السؤال وكيفية توجيهه ومىت يتم توجيهه
وكيف.
مهارة إدارة الصف :وهي من مهارات التدريس والكفاايت اليت جيب أن يلم ويتصف هبا كل من يعمل يف حقل التعليم وهي تشمل
اإلجراءات واألنشطة والعالقات اإلنسانية اليت يتخذها املدرس لتوفري جو تعليمي فاعل لتنمية األمناط السلوكية املناسبة لدى املتعلمني
وحذف األمناط غري املناسبة ومهارة إدارة الصف تضمن حفظ النظام داخل الصف مع توفري املناخ الوجداين واالجتماعي.

رابعا :مكوانت إدارة الصـف:
 .1سلوك التلميذ.
 .2هتيئة املناخ داخل الفصل جملاهبة حاجات التالميذ.
 .3التخطيط قبل بدء التدريس يف الفصل.
 .4املهارات التعليمية.
 .5تنظيم وترتيب الفصل.

( ) 27عبدالرمحن حممد أمحد كدوك ،تكنولوجيا التعليم املاهية واالسس والتطبيقات العملية ،الرايض ،دار املفردات للنشر والتوزيع2000 ،م ،ص74 :
( )28عبدالرمحن حممد أمحد كدوك ،مرجع سابق ص75 :
( )29عمران جاسم اجلبوري ومحزة هاشم السلطاين ،املناهج وطرائق التدريس اللغة ،دار الرضوان للنشر والتوزيع – العبديل ،عمان2013 ،م ،ص162 :
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التخطيط قبل بدء التدريس يف الفصل:
 .1جتهيز املواد األدوات الالزمة للتدريس.
 .2التأكيد من جلوس التالميذ يف أماكن مناسبة.
 .3أخذ الغياب بدقة.
 .4توزيع املسؤوليات بني التالميذ للقيام أبنشطة صفية وال صفية.
 .5القيام أبنشطة مناسبة يف اليوم األول من البحث.
املهارات التعليمية:

 .1تفسري األمور الغامضة املتعلقة ابلدرس.
 .2التسلسل يف عرض املادة أثناء شرح الدرس.
 .3التنويع يف استخدام الوسائل التعليمية.
 .4التقومي املستمر أثناء عملية التعليم.
 .5توضيح األهداف التعليمية للتالميذ يف بداية الدرس.
تنظيم وترتيب الفصل:
 .1الرؤية اجلدية لدى التالميذ.
 .2مراعاة وجود ممرات مناسبة بني املقاعد.
 .3التهوية اجليدة.
 .4اإلضاءة اجليدة.
 .5توزيع مسؤوليات نظام ونظافة الفصل على التالميذ.
حيث متثل البيئة الدراسية عامال هاما ورئيسيا من عوامل الرتبية الصفية ،حيث يتوقف على مناسبتها الفرقة واجيابياهتا جناح عمليات التعلم والتعليم
و فشلها.
طريقة التعامل مع الفروق الفردية.
ميكن مراعاة الفروق الفردية بني الطالب املعلمني يف فرتة الرتبية العملية من خالل اإلجراءات
 .1ااتحة الفرصة امام الطالب الختيار املدرسة املتعاونة اليت يدرس هبا.
 .2إعطاء مزيدا من العناية والتوصية للطالب املعلمني ذوي األداء الضعيف.
 .3ترك الطالب املعلم خيتار الصفوف اليت يرغب يف تدريسها.
 .4ختفيف عدد احلصص األسبوعية اليت يدرسها الطالب املعلم الضعيف أو الذي يشك يف قدرته على إدارة الصف إدارة سليمة.
 .5عدم اجبار الطالب املعلم على تدريس موضوعات ال يرغب يف تدريسها.
اآلتية(:)30

.6

مشاركة الطالب املعلمني يف األنشطة املدرسية كل حسب رغباته وميوله.

خامسا :كفاايت التقومي

من كفاايت التقومي استخدام أساليبه املتنوعة شفوية وحتريرية وعملية وتقارير حبثية وسجالت تراكمية ومتابعة مع صياغة فقرات االختبار يف ضوء
األهداف التعليمية ،وكشف نواحي القوة والضعف ،وحتليل النتائج وتفسريها واستخدام أساليب التقومي الذايت واملسامهة يف كتابة التقارير املدرسية.
التقومي هو األداة اليت متكن املدرس من الوقوف على مدى حتقيق األهداف السلوكية اليت توصل عن طريقها إىل احلكم على مدى ما اكتسبه
املتعلم من معارف وتغري وسلوك.

( )30عبدالرمحن صاحل عبدهللا ،مرجع سابق ،ص 115
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بواي على أنه العملية اليت يتم بناءً عليها إصدار حكم موضوعي على مدى حتقيق األهداف املنشودة(.)31
يعرف التقومي تر ً
وللتقومي وظائف عدة تتمثل يف الكشف عن حاجات املتعلمني ومشكالهتم وقدراهتم وميوهلم ،ومن أهم أهداف التقومي:
 .1متكني صانعي القرار من اختاذ قرارات مناسبة يف ضوء األحكام والتوصيات املنبثقة من عملية التقومي.
 .2تزويد املتعلمني مبعلومات حمددة عن مدى تقدم اإلجناز الدراسي.
 .3التعرف على نواحي القوة والضعف يف حتصيل املتعلمني(.)32
 .4يساعد املدرس على تصنيف املتعلمني حبسب قدراهتم ومستوايهتم املعرفية وميوهلم واستعداداهتم ومن مث اختاذ القرار الصائب.
 .5يساعد املدرس على احلكم على مدى كفاية اسرتاتيجيات التدريس وطرائقه وأساليبه اليت يستعملها.

اجتاهات التقومي(:)33
املوجه هو الشخص الذي تقع على عاتقه مهمة حتسني أداء الطالب املعلم وعند قيامه هبذه املهمة يستخدم سلوكيات معينة تعرف سلوكيات

التوجيه إلحداث التغيري املطلوب وتتضمن هذه السلوكيات اآليت:
 .1االستماع ملا يقوله املعلم.
 .2التوضيح :وهو الرد على الطالب املعلم أبسئلة يقصد منها جالء املشكلة بدرجة أكرب.
 .3التشجيع :وهو دفع املعلم للكالم عن العوامل األخرى اليت ميكن أن تكون جزءًا من حل املشكلة.
 .4العرض :وهو عرض املوجه لرؤاه وأفكاره حلل املشكلة.
 .5حل املشكلة :وهو املناقشة اليت تتضمن حماوالت احلل السابق وما ميكن عمله بعد ذلك.
 .6التطبيق العملي :وهو بيان املوجه ملا ميكن أن يعمله عمليًا.
 .7التوجيه :وهو تفعيل ما ميكن أن يفعل املعلم "اخلطة".
 .8حتديد املستوى املطلوب.
 .9التدعيم :وهو حتديد الظروف الالزمة لتحسني أداء املعلم والنتائج املرتتبة عليها.
ومبا أن املوجه معلم متمرس يف املهنة لسنوات عديدة ،ومن هذ ا املنظور ميتلك خربات متنوعة يف خمتلف جماالت العمل الرتبوي ،وأبرز هذه
اجملاالت كونه خربة تربوية قيمة أي خربة جيدة قريبة الصلة جبميع املعلمني الذين يشرف على أعماهلم ويراقب مستوايت أدائهم(.)34
واملوجه يتم تقييمه للطالب املعلم بدخول احلصة كاملة منذ البداية وحىت هناية احلصة مع كتابة ملحوظات يتم مناقشتها يف هناية احلصة ،وتعطى
وإجيااب ويتم ذلك بواسطة استمارة
وإجيااب مث مناقشته يف كل ما ورد يف حصته سلبًا ً
الفرصة أوال للطالب املعلم إلبداء الرأي حول حصته سلبًا ً
خاصة معدة لذلك.
سادسا :كفاايت اتقان التخصص
من كفاايت اتقان التخصص استيعاب املفاهيم واتقان احملتوى يف جمال ختصصه مع اتقان املادة الدراسية واستخدام مصادر التعلم وتنمية امليول
العلمي واالطالع على كل جديد يف جمال التخصص ،واالستفادة من احملتوى لتوظيفه يف مهارات حياتية واتقان اسرتاتيجيات التدريس واإلملام
أبسس وخصائص بناء املناهج وسبل تطويرها.

( )31عماد امحد حسن علي ،القياس النفسي والتقومي الرتبوي للمعلمني بني النظرية والتطبيق ،ط ،1القاهرة ،دار السحاب للنشر والتوزيع2010 ،م ،ص .28
( )32املرجع السابق ،ص .28
()33عبد الغين إبراهيم حممد ،مرجع سابق ،ص 109
( )34أمحد حسن اللقاين ،فارعة حسن حممد سليمان ،مناهج التعليم بني الواقع واملستقبل ،القاهرة ،عامل الكتب2001 ،م ،ص.279 :
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حقوق وواجبات الطالب املعلم:

أ /واجبات الطالب املعلم:
واجبات الطالب املعلم هي موجهات الرتبية العملية اليت تصدر من إدارة الرتبية العملية ورغم االختالف بني كليات الرتبية يف بعض التفاصيل
حمكوما أبسس ونظم
ولكنها تصب كليا يف اجتاه واحد وهو االرتقاء مبستوى الطالب املعلم وتدريبه على تطبيق ما درسه نظرًاي تطبي ًقا عمليًا
ً
وقواعد توضح يف شكل موجهات تعترب كواجبات جيب على الطالب املعلم االلتزام هبا ومنها(:)35
 .1إكمال فرتة التدريب.
 .2أايم التدريب يومني يف األسبوع.
 .3جمال التدريب يف الصف الثالث إىل السابع جلميع املواد مبرحلة األساس.
صباحا وحضور الطابور الصباحي وأن يظلوا مبدارسهم حىت هناية الدوام احملدد من
 .4على مجيع الطالب والطالبات احلضور ملدارس التدريب ً

إدارة الرتبية العملية.
 .5عند احلضور للمدرسة يف أايم التدريب على كل طالب وطالبة تسجيل امسه والتوقيع على دفرت املواظبة لدى وكيل املدرسة.
 .6ال جمال للغياب أو التأخري من التدريب إال بعذر شرعي وذلك بعد احلصول على إذن مسبق من إدارة املدرسة وإخطار إدارة الرتبية العملية.
موقعا عليه من طبيب مستشفى عمومي ويسلم
 .7يف حالة املرض ال بد من احلصول على أرونيك مرضي من إدارة املدرسة وإعادته للمدرسة ً
األرونيك يف هناية فرتة التدريب إىل إدارة الرتبية العملية ابجلامعة.
 .8يف حالة الغياب ألسبوع وأكثر يوقف الطالب املعلم عن التدريب وختطر إدارة الرتبية العملية ابجلامعة بذلك.
 .9مشاهدة أكرب عدد ن احلصص يف جمال ماديت التخصص على أال تقل عدد احلصص عن عشر ( )10حصص يف كل مادة من املادتني.
 .10على الطالب تدريس مخس ( )5حصص على األقل يف جمال التخصص األساسي خالل الستة أسابيع األخرية من فرتة التدريب ويتم تقومي
الطالب عادة يف مادة التخصص األساسي وذلك مبلء استمارة التقومي الصادرة من كلية الرتبية ويتم ذلك عادة بواسطة املوجه الفين بوزارة
الرتبية والتعليم.
 .11ميكن مشاهدة حصص ابلصف الثامن يف املواد املختلفة وال جمال للتدريس يف هذا الصف.
 .12املشاركة يف األنشطة الالصفية (الرايضية /الثقافية /االجتماعية).
 .13املشاركة الفاعلة يف حتسني البيئة املدرسية.
 .14االنضباط واالهتمام ابملظهر العام واحرتام مجيع أسرة املدرسة من معلمني وتالميذ وموظفني وعمال وأولياء األمور من اآلابء واألمهات وأن
ومثاال حيتذى به.
يكون الطالب املعلم قدوة حسنة ً

ب /حقوق الطالب املتدرب(:)36
 .1من حق الطالب امل علم أن حيصل على التوجيهات واإلرشادات الالزمة لنجاح عمله من إدارة الرتبية العملية.
 .2من حق الطالب املعلم أن يعامل من قبل اجلميع سواء كانت إدارة اجلامعة أو إدارة الرتبية العملية أو مدرسة التدريب معاملة إجيابية واحرتام
.3
.4
.5
.6

بعيدا عن التعايل واالزدراء ألن ما وجده أمامه سوق يؤثر عليه ويطبق ذلك يف طالبه.
ً
تزويد الطالب املعلم عن خصائص الطالب وخلفياهتم املعرفية والنفسية.
جيب أن يعامل الطالب املعلم من مدرس الكلية معاملة عادلة كبقية الزمالء من غري حتيز أو متييز بينهم ألن هذا يؤثر على نفسيته وينعكس
على أدائه التدريسي.
جيب على مدير املدرسة أن يعرف الطالب املعلم ابملدرسني والعاملني ابملدرسة.
على مدير املدرسة تزويد الطالب املعلم بنظام املدرسة حىت يعرف ما عليه من حقوق وواجبات.

( ) 35موجهات الرتبية العملية ،الندوات واملفردات ،إدارة الرتبية العملية ،جامعة افريقيا العاملية2014 ،م ،ص.45 :
( )36أمحد حسن اللقاين ،فارعة حسن حممد ،مرجع سابق ،ص280 :
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 .7اإلملام بتوقيت الدوام والفعاليات غري الصفية اليت ميكن أن يكلفوا هبا.
إجراءات البحث امليدانية:

 العينة ) 10( :خرباء يف الرتبية من كليات الرتبية ووزارة الرتبية والتعليم بوالية اخلرطوم ،استجاب منهم ( )9خرباء.
 األداة :استبيان مقابلة مكون من مخسة أسئلة.
 تطبيق األداة:

متت مقابلة اخلرباء كل واحد علي انفراد وأخذ إفاداته شفاهةً وكتابةً.
▪
مت حتليل آراء اخلرباء بتجميع االفادات املشرتكة وتكميمها.
▪
مت استخالص النسب املئوية لآلراء املكممة يف جداول حسب أسئلة البحث.
▪
 التحليل واملناقشة :مت حتليل جداول النسب املئوية ومناقشتها.
السؤال األول :ما دور مرحلة املشاهدة يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية؟
جدول رقم ( :)1يوضح دور مرحلة املشاهدة يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية
العبارات

م

النسبة املئوية

التكرار

الوزن النسب

3

13.0%

33%

8.7%

22%
33%

.1

يكتسب اخلربة املهنية عن طريق املالحظة املنظمة

.2

يكتسب مهارات املناقشة

2

.3

الثقة ابلنفس

3

13.0%

.4

استخدام اساليب الوسائل التعليمية

3

13.0%

33%

.5

مالحظ االجيابيات والسلبيات

2

8.7%

22%

.6

معرفة اساليب التقومي

1

4.3%

11%

.7

تساعد يف تطبيق املبادي الرتبوية النظرية عملياً

7

30.4%

78%

.8

يتعرف على ختطيط الدرس (املدخل ،وتوزيع الزمن)

1

4.3%

11%

.9

التعرف عن قرب على تفاصيل األخطاء

1

4.3%

11%

اجملموع الكلي

23

100.0%

اتضـ ـ ــح من آراء اخلرباء املسـ ـ ــتطلعني أن ملرحلة املشـ ـ ــاهدة دور كبري يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية ،حيث كانت أعلى نسـ ـ ــبة إفادة
( )%78من اخلرباء أن مرحلة املش ــاهد تس ــاعد يف تطبيق املبادي الرتبوية النظرية عملياً ،وكانت أد نس ــبة إفادة ( )%11للخرباء عن (ختطيط
الدرس وتقوميه).
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السؤال الثاين :ما دور مرحلة املشاركة يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية؟

جدول رقم ( :)2يوضح دور فرتة املشاركة يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية
التكرار

الوزن النسب

النسبة املئوية

م

استخدام الوسائل التعليمية وأساليب التقومي املستمر

3

15.0%

33%

.2

يتدرب على املناقشة واحلوار وتبادل االفكار

3

15.0%

33%

.3

تصحيح األخطاء وحتسني األداء

2

10.0%

22%

اكتساب خربة من املرشد ومراقبة التفاصيل

2

10.0%

22%

املشاركة تكسب املتدرب اخلربة واالحاطة والثقة ابلنفس

2

10.0%

22%

اساليب ادارة الصف

2

10.0%

22%

استخدام أساليب التقومي املستمر

2

10.0%

22%

التدريب على وضع خطة للدرس.

2

10.0%

22%

تبادل اخلربات بني املتدربني

1

5.0%

11%

1

5.0%

11%

20

100.0%

.1

.4
.5
.6
.7
.8
.9

العبارات

 .10املشاركة تعترب تطبيق عملي ملا درسه نظرايً
اجملموع الكلي

اتض ـ ـ ــح من آراء اخلرباء املس ـ ـ ــتطلعني أن ملرحلة املش ـ ـ ــاركة دور كبري يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية ،حيث كانت أعلى نسـ ـ ــبة إفادة
( )% 33من اخلرباء أن مرحلة املشـ ــاركة حتتاج إىل اسـ ــتخدام الوسـ ــائل التعليمية وأسـ ــاليب التقومي املسـ ــتمر ،ويتدرب على املناقشـ ــة ،وكانت أد
نسبة إفادة ( )%11للخرباء عن (تبادل اخلربات بني املتدربني ،وأمهية املشاركة يف التطبيق العملي).
السؤال الثالث :ما دور مرحلة املمارسة وحتمل املسؤولية يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية؟

جدول رقم ( :) 3يوضح دور فرتة املمارسة وحتمل املسؤولية يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية
العبارات

م

 .1تعترب فرتة يظهر فيها الطالب /املعلم مهاراته وقدراته
 .2تعترب ربط بني املبادئ النظرية والتطبيق العملي
 .3يكتسب الطالب /املعلم الثقة بنفسه

 .4االقتداء ابملتميزين والعمل على تطوير األداء
 .5التدريب على فنيات املهنة
 .6تنمية اخلربة اإلدارية

 .7تعترب فرتة توجيه وتقومي الدائه

 .8اكتساب مهارات التخطيط وإدارة الصف

اجملموع الكلي

التكرار

الوزن النسب

النسبة املئوية

7

38.9%

78%

3

16.7%

33%

2

11.1%

22%

2

11.1%

22%

1

5.6%

11%

1

5.6%

11%

1

5.6%

11%

1

5.6%

11%

18

100.0%

اتض ـ ــح من آراء اخلرباء املس ـ ــتطلعني أن ملرحلة املمارس ـ ــة دور كبري يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية ،حيث كانت أعلى نس ـ ــبة إفادة
( )% 78من اخلرباء أن مرحلة املمارس ــة فرتة إلظهار مهارات وقدرات الطالب/املعلم ،وكانت أد نس ــبة إفادة ( )%11للخرباء عن (اكتس ــاب
مهارات التخطيط وإدارة الصف).
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السؤال الرابع :ما هي حقوق وواجبات الطالب /املعلم اثناء مرحلة الرتبية العملية اليت

تؤدي إىل رفع كفاايته املهنية؟

جدول رقم ( :)4يوضح حقوق وواجبات الطالب /املعلم اثناء مرحلة الرتبية العملية اليت تؤدي إىل رفع كفاايته املهنية
العبارات

م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

التكرار

الوزن النسب

النسبة املئوية

متليك الطالب /املعلم الوسائل واملعلومات الالزمة

4

16.7%

44%

االخالص وااللتزام ابملوجهات واملالحظات من املرشد

4

16.7%

44%

املتابعة الدقيقة لألنشطة وجتويد األداء

3

12.5%

33%

هتيئة البيئة اليت سيتدرب فيها (املدرسة)

3

12.5%

33%

حماولة القيام مبهام املعلم احملرتف

2

8.3%

22%

اتباع النظم واللوائح املدرسية

2

8.3%

22%

توجيه وارشاده ومتابعته ابحرتام وتقدير

2

8.3%

22%

االلتزام ابحلضور واالنصراف واالنضباط

2

8.3%

22%

مينح الفرصة يف املشاركة يف االعمال اإلدارية والفنية

1

4.2%

11%

احرتامه من جانب التالميذ واملعلميني لتزاد ثقته بنفسه

1

4.2%

11%

اجملموع الكلي

24

100.0%

اتضـ ـ ــح من آراء اخلرباء املسـ ـ ــتطلعني أن هلا دور كبري يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية ،حيث كانت أعلى نسـ ـ ــبة إفادة ( )%44من
اخلرباء أن احلقوق والواجبات متثلت يف متليك الطالب /املعلم الوسـ ـ ـ ــائل واملعلومات الالزمة ،واخالصـ ـ ـ ــه والتزامه ابملوجهات ،وكانت أد نسـ ـ ـ ــبة
إفادة ( )%11للخرباء عن (منحه الفرصة للمشاركة اإلدارية والفنية).
السؤال اخلامس :ما هي الكفاايت املهنية اليت يكتسبها الطالب/املعلم اثناء مراحل الرتبية العملية؟

جدول رقم ( :) 5يوضح الكفاايت املهنية اليت يكتسبها الطالب/املعلم اثناء مراحل الرتبية العملية

م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

التكرار

الوزن النسب

النسبة املئوية

العبارات
كفاايت مهنية وتربوية

5

15.2%

56%

كفاايت االجتماعية

4

12.1%

44%

كفاايت ختصصية (معرفة املواد الدراسية وأهدافها)

4

12.1%

44%

كفاية التقومي

4

12.1%

44%

كفاية إدارة الصف

4

12.1%

44%

كفاايت عامة (التكييف النفسي واالجتماعي)

3

9.1%

33%

كفاية حل املشكالت والعدالة يف حلها

2

6.1%

22%

كفاايت التخطيط

1

3.0%

11%

كفاايت التنمية الذاتية

1

3.0%

11%

كفاية طرح االسئلة واإلجابة عليها

1

3.0%

11%

مراعاة الفروق ،واالهتمام ابلتعليم النشط

1

3.0%

11%

كفاية نظم االدارة املدرسية

1

3.0%

11%

البيئة املدرسية اليت تدرب عليها

1

3.0%

11%

معرفة االخطاء اليت يقع فيها املعلم واالستفادة منها

1

3.0%

11%

اجملموع الكلي

33

100.0%
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اتضح من آراء اخلرباء املستطلعني أن الكفاايت املهنية هلا دور كبري يف إعداد الطالب /املعلم ورفع كفاايته املهنية ،حيث كانت أعلى نسبة إفادة
( )% 56من اخلرباء أن الكفاايت املهنية متثلت يف كفاايت مهنية وتربوية ،وكانت أد نسبة إفادة ( )%11للخرباء عن كفاايت (التخطيط،
والفروق الفردية).
النتائج:

من اهم النتائج اليت توصل اليها البحث:
.1
.2
.3
.4

فرتة املشاهدة املتاحة للطالب املعلم تكسبه مزيدا من املهارات املطلوبة ورفع كفاايته املهنية.
فرتة املشاركة غري كافية إلعداد الطالب املعلم لرفع كفاايته املهنية.
فرتة املمارسة وحتمل املسؤولية تكسب الطالب كثريا من املهارات املطلوبة رغم قلة زمنها.
للطالب املعلم واجبات وحقوق تتم مراعاهتا خالل فرتة الرتبية العملية.

.5
.6
.7
.8

ضعف التخطيط العام ملراحل الرتبية العملية.
ضعف اإلعداد النظري األكادميي ملهارات ختطيط وإعداد الدرس.
ضعف متابعة الطالب املعلم فنياً وإدارايً خالل مراحل الرتبية العملية.
الطالب املعلم يكتسب كثريا من الكفاايت املهنية خالل مراحل الرتبية العملية الثالث.

التوصيات:

من اهم التوصيات اليت توصل اليها الباحث:
 .1إعطاء مراحل الرتبية العملية زمناً ٍ
كاف أو عاماً دراسياً كامالً يشارك فيها عدداً مقدرا من اخلرباء واألساتذة ذوي اخلربة الدراسية يف اجملال
الرتبوي.
 .2انشاء مدارس للتدريب حىت تتم مراحل الرتبية العملية داخل كلية الرتبية.
 .3االهتمام مبدارس التطبيق وحتفيز كل املتعاونني يف مراحل الرتبية العلمية.
 .4حتسني الوضع املايل للمعلمني حىت تكون املهنة جاذبة.
 .5استحداث وسائل للتدريب تساهم يف حل مشكالت الرتبية العملية (التدريس املصغر) ( )Microteachingلرفع كفاايت الطالب
املعلم املهنية.
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