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التدريس ،وأيضا الرؤية ادلستقبلية دلعاىد علوـ الرياضة لغرض تكوين وإكساب طالهبا ألعلى
الكفاءات التدريسية.
واعتمدنا يف مجع البيانات على استمارة استبياف وقد دتت صياغتها على فرضية الدراسة وىدفها،
حيث اعتمدنا يف بنائها على صدؽ احملكمُت ،وعلى ثباهتا اعتمدنا على االختبار واعادة االختبار
وبطريقة موضوعية ،وقد تبنت دراستنا ادلنهج الوصفي الذي نراه مناسبا والذي يعتمد أساسا على
وصف الظواىر وحتليلها ،وذلك لدى عينة قوامها  38طالبا وطالبة ،حيث قمنا باختيارىا بطريقة
عشوائية عن طريق أخذ  %40من اجملتمع الذي يقدر ب 96 :طالب وطالبة.
وتتمثل األساليب االحصائية ادلنتهجة دلعاجلة النتائج على احلزمة االحصائية  SPSSوذلك عن
طريق تفريغ البيانات يف احلزمة ،وقد أسفرت النتائج النهائية على أف للًتبية العملية دور فعاؿ يف
تنمية الكفاءات التدريسية لدى طلبة علوـ الرياضة وهتيئتهم للممارسة الًتبوية مستقبال ،حيث
فسرت النتائج ونوقشت يف ضوء الفرضيات واخللفية النظرية للدراسة ودتثلت أىم التوصيات يف أنو
غلب اف يعرؼ الطالب – حىت ال يًتدد ويفقد ثقتو بنفسو -أنو قد تعًتيو حالة من اخلوؼ والقلق
يف بداية شلارستو للًتبية العملية وعند مواجهتو للتالميذ أثناء احلصة .كما غلب أف يعرؼ الطالب
ادلعلم مسبقا حىت ال يفاجئ أنو قد يالحظ وجود فجوة بُت ما درسو من نظريات ومبادئ
ومعارؼ يف الكلية وما ػلدث بالفعل داخل ساحة ادلؤسسة وأف ػلرص الطالب على إقامة نوع
من العالقة الطيبة مع ادلعلم ادلتعاوف.
الكلمات الدالة :الًتبية العملية ،الكفاءات التدريسية ،الطالب اجلامعي ،اجلامعة.
Abstract:
)The current study dealt with practical education (applied pedagogy
and its role in developing the competencies of planning,
implementation and evaluation among student, students of the
sciences and techniques of physical and sports activities, so that the
subject of practical education is one of the topics related to the
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 العلوي عبد الحفيظ-د

 هنوس عماد:المؤلفون

formation of the student today and the teacher of tomorrow in all
respects, and practical education It has a direct relationship with the
teaching profession, where students acquire a level of teaching
competencies, so does practical education of all kinds have an
effective role in developing these teaching competencies among
students who teach sports science?
Thus, it aims to high light the role of practical education in providing
students with teaching competencies, in addition to developing
practical education, as well as high lighting that practical education
is the student's first experience in the field of teaching, and also the
future vision of sports science institutes for the purpose of training
and equipping its students with the highest teaching competencies.
In collecting data, we relied on a questionnaire form that was
formulated based on the hypothesis and purpose of the study, as we
relied in its construction on the validity of the arbitrators, and on its
consistency, we relied on testing and retesting in an objective manner,
and our study adopted the descriptive approach that we deem
appropriate, which mainly relies on describing and analyzing
phenomena. With a sample of 38 male and female students, we
selected them randomly by taking 40% of the population that is
estimated: 96 male and female students.
The statistical methods adopted for processing the results are
represented by the SPSS statistical package by unpacking the data
into the package, and the final results have resulted in practical
education having an effective role in developing the teaching
competencies of students of sport sciences and preparing them for
future educational practice. The results were interpreted and
discussed in light of the hypotheses and theoretical background. For
the study, the most important recommendations were that the student
should know - so as not to hesitate and lose his self-confidence - that
he may experience a state of fear and anxiety at the beginning of his
practical education and when he encounters students during the class.
The student must also know the teacher in advance so as not to be
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surprised that he may notice a gap between what he studied in terms
of theories, principles and knowledge in the college and what is
actually happening within the institution’s arena, and that the student
should be keen to establish a kind of good relationship with the
cooperating teacher.

-key words: Practical education, teaching competencies, university
student, university.

 -1مقدمة:
يعد إعداد ادلعلم وهتيئتو دلطالب ادلهنة ودلقتضيات العصر من األمور اليت حتظى باىتماـ
مستمر يف مجيع النظم التعليمية ،فادلعلم حجر األساس يف العملية التعليمية ولو دوره القيادي يف
العملية الًتبوية فهو مصدر ادلعرفة العلمية والذي يزودىم بادلهارات واخلربات الًتبوية داخل
الصفوؼ وخارجها( .أبو دلوح ،2009 ،ص )235
إف أساس صلاح الًتبية والتعليم يعتمد أساسا على الدور الذي يلعبو ادلعلم هبا ألنو أىم
ادلكونة
العناصر
للعملية التعليمية إف مل يكن أعلها ذلذا وجب االىتماـ بتكوين األساتذة وادلربُت من أجل صلاعة
أكرب للعملية التعليمية والًتبوية( .حشاين ،20148 ،ص  )16حيث يقوؿ زلاسن ابراىيم مشو:
يعترب ادلعلم الكفء ركيزة اساسية لتطوير العملية التعليمية واداة التقدـ احلضاري يف اجملتمع.
ودلا كانت الًتبية البدنية والرياضية أحد عناصر الًتبية العامة فإف الوصوؿ إىل ادلستويات
العادلية فيها من مظاىر التقدـ احلضاري للدولة ومؤشر الرقي االجتماعي واالقتصادي فيها فالًتبية
البدنية والرياضية حتدث تغَتات انفعالية واجتماعية يف الشخصية إىل جانب التغَتات اجلسمية
اليت تنشأ عن التمرين البدين وشلارسة األلعاب الرياضية.
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ويف ظل ىذه النظرة السامية دلوقع الًتبية البدنية والرياضية يف النظاـ التعليمي فاف
ىناؾ اعلية بالغة يف إعداد معلم الًتبية البدنية والرياضية اعدادا تربويا واجتماعيا وفنيا بالقدر
الذي غلعلو فعاال يف اداء العملية التدريسية ولديو االىتماـ اجلدي دلهنة التعليم وخلق شخصية
قادرة على التفاعل مع سلتلف القضايا وادلواقف االجتماعية اليت يوجد هبا لتحقيق اىداؼ الًتبية
الرياضية ،وىذا االمر يتطلب امداده بالربامج واخلربات وتقدمي الفرص اليت البد واف هتيء لو
من خالؿ برامج موضوعة على أسس علمية ذات اىداؼ تعليمية واضحة وزلددة واف تتاح لو
الفرصة الستغالؿ كل قدراتو وامكاناتو لكي ػلقق اىدافو حىت يصل اىل نتائج مثمرة ومرضية( .
أبو دلوح ،ص .)235
واستجابة ذلذا ادلطلب سعى ادلختصوف يف ميداف علوـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية إىل
إدراج الًتبية العملية ضمن برارلو لتطوير مستوى الكفاءة التدريسية لدى الطالب ،فضال عن أف
الًتبية العملية ىي اجملاؿ الوحيد الذي يًتجم فيو الطالب ما تعلمو من معلومات و نظريات
ومعارؼ إىل واقع فعلي فطبيعة الكفاءات اليت ؽلتلكها وادلهارات اليت يقتضيها اداؤه التعليمي
تنمو وتكتسب قوة وعمق يف الًتبية العملية وتكرار ادلمارسة  ،كما اف زلتوى االعداد النظري وما
يتضمنو من معلومات واجتاىات ومبادئ تربوية ونفسية وتعليمات وتوجيهات البد اف ختضع ىي
االخرى لتجربة الفحص واالختبار من خالؿ شلارسات التدريس أو الًتبية العملية ،وذلذا تناولت
دراستنا ىذه جانب من اجلوانب اليت يكتسبها الطالب ادلعلم من خالؿ الًتبية العملية أال وىي
الكفاءة التدريسية،
التساؤل العام :ىل للًتبية العملية دور يف تنمية الكفاءات التدريسية لدى الطلبة ادلعلمُت؟
تساؤالت فرعية:
ىل الطالب يكتسب مهارات من خالؿ الًتبية العملية.
ىل الًتبية العملية ذات فاعلية يف إكساب الطلبة كفاءات تدريسية.
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ىل الطلبة ادلعلمُت يتحصلوف على فائدة الكفاءات التدريسية من خالؿ الًتبية العملية.

 -2فرضيات الدراسة:
فرضية عامة :للًتبية العملية دور يف تنمية الكفاءات التدريسية لدى الطلبة ادلعلمُت
فرضيات الفرعية:
الطالب يكتسب مهارات من خالؿ الًتبية العملية.
الًتبية العملية ذات فاعلية يف إكساب الطلبة كفاءات تدريسية.
الطلبة ادلعلمُت يتحصلوف على فائدة الكفاءات التدريسية من خالؿ الًتبية العملية.

-3أهمية الدراسة:
األهمية العلمية:
إثراء ادلكتبة اجلزائرية مثل ىكذا مراجع.
تزويد الطلبة ادلقبلُت على التخرج مبعلومات حوؿ ىذا اجملاؿ.
األهمية العملية:




اكساب الطلبة ادلعلمُت دلختلف ادلهارات التدريسية
القيمة ادلهارية دلختلف الكفاءات التدريسية لدى الطلبة ادلعممُت
فعالية الًتبية العلمية
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الفائدة اليت ػلصل عليها الطلبة ادلعممُت من خالؿ شلارسة الًتبية العملية.

-4أهداف الدراسة:
تستمد دراستنا أىدافها من ادلنظور احلديث دلطالب الطالب ادلعلم كونو زلور العملية التعليمية
وبرارلها النظرية العملية لذا فاف دراستنا توجو أىدافها إلكساب الطلبة ادلعلمُت دلختلف الكفاءات
التدريسية ونتوقع لدراستنا احلالية أف تسهم نتائجها يف تنمية كفاءات التدريس لدى الطلبة عن
طريق دور الًتبية العملية وتطوير برارلها ومناىجها.... .
وتأٌب دراستنا أيضا يف إطار تطوير العملية التعليمية على مستوى ميادين علوـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية من خالؿ إدراج الًتبية العملية ضمن مناىجها.
كما تنسجم دراستنا مع الرؤية ادلستقبلية للقسم ،ىذا لغرض تكوين و إكساب أعلى
الكفاءات التدريسية لطالبنا شلا شجعنا القياـ هبا العتبارات أعلها.



دور الًتبية العملية يف إعداد ادلعلم الكفؤ يف الًتبية البدنية الرياضية
تعد دراستنا تقوؽلا لدور الًتبية العملية يف القسم

تقدـ تغذية راجعة للطلبة شلا يسهم يف رفع كفاءهتم وتطويرىا

كما ؽلكن لدراستنا أف تسهم يف تطوير القسم ضلو األفضل مبا ستقدمو من نتائج

وتوصيات.

-5مصطلحات البحث:
التربية :وتعٍت إصالح الشيء و تقوؽلو و ىي من رىب ،يريب ،ويقصد منو تبليغ الشيء و إىل كمالو
شيئا فشيئا.
"جون ميلتن "الًتبية الصحيحة الكاملة ىي ما تؤىل ادلرء للقياـ بأي عمل خاصا كاف أو عاما
دلهارة فائقة وإخالص تاـ.
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هاربيرت "إف الغرض األساسي للًتبية ىو إعداد الفرد للحياة الكاملة.
" جون ستيوارت ميل " الًتبية تشمل على كل ما يفعلو ادلرء لنفسو أو يفعلو غَته لو يهدؼ اىل
اكتماؿ جوانب ظلوه.
"كانط" إف أعظم سر يف بلوغ الطبيعة اإلنسانية درجة الكماؿ ينحصر يف الًتبية.
التربية العملية  :الًتبية العملية ىي فًتة من التدريب والتدريس ادلوجو الذي ؼلرج فيو الطالب
ادلعلم إىل اجملاؿ التطبيقي ويقوـ من خالذلا بالتدريب على مادة الًتبية الرياضية وكل ما يتعلق هبا
من وظائف إشرافية وإدارية ويتم ذلك حتت إشراؼ عضو ىيئة تدريس وموجو تربية رياضية ،و
ذلك من خالؿ فًتات متفرقة أو متتالية كما حتددىا لوائح كميات الًتبية الرياضية
التدريس :لغويا :يقاؿ :درس الشيء يدرسو درسا ودراسة ،كأنو عانده انقاد حلفظو وقيل :درست
أي قرأت كتب أىل الكتاب و دراستهم :ذاكرهتم و منو درست و درست و يقاؿ :درست
السورة أو الكتاب أي ذللتو بكثرة القراءة حىت حفظتو (كماؿ عبد اجمليد زيتوف ،3004 ،ص
)35
اصطالحا :التدريس عملية اتصاؿ بُت معلم و متعلم ،ػلرص خالليا ادلعلم على نقل رسالة معينة
إىل ادلتعلم يف أحسن صورة شلكنة.
التدريس عملية يتوسط فيها شخص ىو ادلعلم بُت شخص آخر ىو ادلتعلم و مادة علمية أو
جانب معريف ما يتيسر عملو.
التدريس مهنة خالقة ،ختتلف األساليب فيها و تعتمد اعتمادا كبَتا على كل من ادلدرس و ادلتعلم
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الطالب المعلم  :الطالب الذي يقوـ بالتدريب على التدريس أثناء وجوده يف صف التطبيق حتت
إشراؼ
أساتذة سلتصُت ذوي كفاءة ،دتهيدا لالطلراط يف سلك التدريس وعليو واجبات ومسؤوليات
(فتحي الكرداين ،3004/3003 ،ص )23

-6الدراسات السابقة والمشابهة:
الدراسات العربية:
الدراسة األولى  :دراسة الدكتور موسى عبد الكرمي أبو دلبوح بكلية الًتبية جامعة الَتموؾ بعنواف:
دور برنامج الًتبية العملية يف إعداد الطالب ادلعلم يف كلية الًتبية الرياضية جامعة الَتموؾ ،حيث
ىدفت الدراسة إىل الكشف عن آراء الطلبة ادلعلمُت لدور برامج الًتبية العملية يف إعداد الطالب
ادلعلم يف كلية الًتبية الرياضية يف جامعة الَتموؾ وقد استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي
يف ىذه الدراسة ،كما استخدـ االستبياف كأداة جتمع البيانات من عينة الدراسة اليت اختَتت
بالطريقة ادلتيسرة  ،و بلغ عددىا  70حيث أشارت نتائج الدراسة إىل ضرورة إشراؾ الطالب
ادلعلم يف صيانة ادلالعب و األجهزة الرياضية ،وضرورة إدراؾ ادلعلم ادلتعاوف بدوره جتاه طالب
الًتبية العملية يف اطالعو على ما يستفيد يف رلاؿ الًتبية الرياضية ،وإشراكو يف اختيار أعضاء
الفرؽ الرياضية ،والتأكد من مناسبة ادلادة الدراسية قبل تقدؽلها للطلبة واالشًتاؾ يف النشاطات
اخلارجية للمدرسة ،أما فيما يتعلق مشرؼ الًتبية العملية بدوره
وجتاه طالب الًتبية العملية فينبغي الًتكيز على عدد الزيارات اإلشرافية ،و حتديدىا مبوعد مسبق.
كما أشارت نتائج التحليالت االحصائية إىل عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند ادلستوى
 0006تعزى للجنس ومكاف اإلقامة يف حُت أظهرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
تعزى إىل مستوى التحصيلي و لصاحل الطلبة ادلعلمُت الذين تقم مستوياهتم التحصيلية ضمن الفئة
 75.9 -68مع اإلشارة إىل أف أىم تساؤالت الدراسة دتثلت يف :ما تقديرات الطلبة دلدى
الفائدة اليت حتصلوا عليها من برنامج الًتبية العملية.
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ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  0.05بُت األوساط احلسابية لتقديرات الطلبة ادلعلمُت
على أداة القياس تعزى للجنس ومكاف اإلقامة وادلستوى التحصيلي.
الدراسة الثانية  :دراسة الدكتورة خضراء أرشود اجلعافرة و الدكتور سامي سليماف كمية العلوـ
الًتبوية جامعة مؤتة األردف بعنواف  :واقع الًتبية العملية يف جامعة مؤتة من وجهة نظر طلبة معلم
الصف ادلتوقع خترجهم .حيث ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على واقع الًتبية العملية يف جامعة مؤتة
من وجهة نظر الطلبة معلمي الصف اخلرجُت ،ولتحقيق ىدؼ الدراسة قاـ الباحثاف بإعداد
استبانة تكونت من  74فقرة موزعة على أربع رلاالت.
دراسة فروؽ ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر الطلبة حوؿ واقع الًتبية العملية تعزى للمعدؿ
الًتاكمي ولصاحل فئة ادلمتاز وقد خلصت الدراسة جملموعة من التوصيات يف ضوء نتائجها
:وكانت أىم تساؤالهتا ما يلي :ما مدى فاعلية برنامج الًتبية العملية يف جامعة مؤتة من وجهة
نظر طلبة معلم الصف اخلرغلُت يف اجملاالت التالية ( ادلشرؼ ،ادلعلم ادلتعاوف ،اإلدارة ادلدرسية،
اكتساب الطلبة للمهارات التعليميةىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

بُت تقديرات الطلبة ادلعلمُت حوؿ واقع الًتبية العملية يف جامعة مؤتة.

الدراسة الثالثة  :دراسة آدـ عاـ 2000ـ حيث ىدفت الدراسة على التعرؼ على اىتمامات
طلبة التطبيق ادليداين ختصص الًتبية البدنية بكمية الًتبية جبامعة ادللك سعود الرياض وترتيبها و فقا
لشدهتا ،حيث طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من  31طالب ،و أفاد حتميل البيانات بأف
احلصوؿ على تقدير متميز يف مقرر التطبيق ادليداين ،و الكفاءة الشخصية يف التدريس و السيطرة
على سلرجات الدروس وكرب عدد التالميذ يف الدرس :واحلصوؿ على احًتاـ الزمالء دتثل قمة
اىتمامات طالب الًتبية العملية.
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الدراسات األجنبية:
الدراسة األولى  :دراسة ساند ىولًت و شانو  2000ـ  ،حيث ىدفت الدراسة إىل استقصاء
مدى فاعلية ظلوذج من اإلشراؼ العملي استخدـ من قبل جامعة كاليفورنيا حيث وزع الطلبة
ادلتدربوف إىل رلموعات تًتاوح عدد أفراد كل رلموعة ما بُت 12 – 6طالبا ،وخصص لكل
رلموعة مدرسة متعاونة ،وقد كاف دور مشرؼ الًتبية العملية تواصليا بُت اجلامعة و ادلدرسة خالؿ
عاـ دراسي كامل وخصص يف كل مدرسة مكتب مشرؼ الًتبية العملية لتسهيل مهمتو يف عقد
الكاملة
ولإلقامة
ادلدرسة،
داخل
ميدانية
عمل
ورش
داخل ادلدرسة لطيلة اليوـ الدراسي ،وقد وفر ىذا النموذج دلشريف الًتبية العملية و الطلبة ادلتدربُت
التعلم فقط وإظلا يتعدى ذلك الف يكوف قائدا و ظلوذجا للطلبة ادلتدربُت كما يرياف ضرورة مشاركة
الطالب ادلعلم و ادلعلم يف ورش عمل تتنافس فيها مع ادلشرؼ زلتوى برنامج التدريب وضرورة
تدريب الطالب ادلعلم على يد أكثر من معلم متعاوف واحد من أجل تنوع اخلَتات وزيادة فرص
التواصل مع كل معلمي التخصص الواحد.
الدراسة الثانية  :دراسة مورجاف وكينحستوف وسربوؿ عاـ  2005،حيث ىدفت الدراسة إىل
استقصاء أثر أظلاط سلتلفة يف التدريس على السلك التعليمي واليت تؤثر يف دافعية واستجابات
الطلبة االنفعالية وادلعرفية يف الًتبية الرياضية ،تكونت عينة الدراسة من أربعة معلمُت متدربُت و
 92طالبا وطالبة من مدرستُت يف بريطانيا ،و قد درس ادلعلمُت ادلتدربُت ثالث حصص
مستخدما واحدا ظلط تعميمها سلتلفا عن اآلخر وأظهرت نتائج الدراسة أف ظلط التعليم
باالكتشاؼ ادلوجو كأف يشرؼ عليو من ظلط التعليم الذي يستخدـ األوامر والتمرينات يف خلق
اجلو التعليمي ادلراد حتقيقو ويف قسمُت استجابات الطلبة االنفعالية وادلعرفية.
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-7االجراءات الميدانية للدراسة:
 -1-7المنهج المتبع
نظرا لطبيعة ادلوضوع ومن أجل تشخيص الظاىرة وكشف جوانب الدراسة وتقصي العالقة بُت
عناصرىا كاف ادلنهج العلمي ادلناسب ذلذه الدراسة ىو ادلنهج الوصفي ،حيث يهدؼ البحث
الوصفي إىل مجع البيانات حملاولة اختيار الفروض أو اإلجابات عن تساؤالت تتعلق باحلالة اجلارية
أو الراىنة ألفراد عينة البحث ،والدراسة الوصفية حتدد وتقرر الشيء كما ىو عليو أي تصف ما
ىو كائن أو تصف ما ىو حادث( .بوداود ،2010 ،ص  )91واختيار ادلنهج الوصفي مكننا
من التعرؼ على حجم ونوع العالقات القائمة بُت متغَتات مشكلة البحث وحتديدىا وكذلك
مجع البيانات وإعدادىا ووضع األسس لتصنيفها والوصوؿ إىل حتميل النتائج وتفسَتىا وىذا بعد
اختيار رلتمع الدراسة وعينة البحث وبعد ذلك اخلروج بنتائج هنائية ؽلكن تعميمها ( .ياىي وعبد
احلفيظ ،2000 ،ص )83

 -2-7مجتمع الدراسة
اجملتمػػع الػػذي دتػػت عليػػو الدراسػػة احلاليػػة يتمثػػل يف طلبػػة السػػنة الثالثػػة علػػوـ وتقنيػػات النشػػاطات
البدني ػػة والرياض ػػية ختص ػػص تربي ػػة حركي ػػة وت ػػدريب رياض ػػي وؽلثل ػػوف مجي ػػع الطلب ػػة ادللتحق ػػُت بالًتبي ػػة
العملية خالؿ السداسي الثاين وعددىم  96طالب وطالبة.

 -3-7عينة الدراسة:
ىػػي اجلػػزء الػػذي غلػػري عليػػو البحػػث مػػن الطلبػػة ادلعلمػػُت علػػى مسػػتوى القسػػم مػػن رلتمػػع البحػػث
كلػػو .ويػػتم اختيارىػػا بطريقػػة عش ػوائية مػػع العلػػم أف رلتمػػع الدراسػػة ؼلضػػع لعامػػل التجػػانس والػػيت
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تتمثػػل ىػػذه العينػػة مػػن  38طالبػػا يف كػػال التخصصػػُت س ػواء تربيػػة حركيػػة أو تػػدريب رياضػػي علػػى
مستوى القسم ،وقد اعتمدنا على النسبة ادلئوية يف استخراج عدد الطلبة يف عينة دراستنا ومنو فإف
عينػػة دراسػػتنا متمثلػػة يف  38طالػػب وطالبػػة وقػػد اسػػتغنينا علػػى اسػػتبانة واحػػدة لعػػدـ أخػػذىا بعػػُت
االعتبار من أحد طلبة عينتنا فأصبحت .37

 -4-7متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :الًتبية العملية وتعترب من أىم عناصر إعداد ادلعلم إف مل تكن أعلها مجيعا فهي
حبق أخصب الفًتات يف حياة معلم الغد ففيها يتعرؼ الطالب على أىم متطلبات مهنة التدريس
ويكتسب فكرة عامة عن خصائص التعليم الناجح وعلى أبرز طرؽ التدريس واستخداـ بعض
الوسائل التعليمية وكيفية تقومي التالميذ.
وتعرؼ أيضا :برنامج علمي يقوـ على أساس اخلربة العلمية ادلباشرة من قبل الطلبة ادلعلمُت،
وبفًتة زمنية كافية يف الكلية ،وادلدرسة ادلتعاونة بإشراؼ ىيئة متخصصة يتدرب خالذلا الطلبة
ادلعلموف على سلتلف ادلواقف التدريسية ،التعامل مع التالميذ يف ادلدرسة واالدارة الصفية  ...واليت
تكسبو الكفاءات الًتبوية من اجلانب ادلهاري والوجداين قصد إعداده معلما ذو كفاءة تدريسية
عالية ( .زلمد ماجد اخلطابية ،2002 ،ص )14
المتغير التابع :كفاءات التدريس وتعترب مستوى من مستويات الفاعلية يظهر يف سلوؾ ادلعلم
وػلققو يف رلاؿ التدريس بقياس األداء الفعلي واحلصوؿ على أكرب عائد شلكن بأقل وقت وجهد
شلكنُت ومدى معرفة ادلعلم بكل عبارة مفردة يقوذلا وما ذلا من أعلية.
الممارسات التعليمية :عملية تفاعل تتم داخل الصف الدراسي أو خارجو بُت ادلعلم والتالميذ
وادلادة الدراسية من خالؿ مصادر ادلعرفة ومن خالؿ األنشطة ادلختلفة ( .صاحل نصار وآخروف،
 ،2002ص )12
112

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2502

العنوان :التربية العملية (البيداغوجيا التطبيقية والتربص الميداني) ودورها في تنمية كفاءات التدريس
(التخطيط ،التنفيذ والتقويم) لدى الطالب المعلم

 -5-7مجاالت الدراسة:
أ-المجال الزماني :وىنا نقوـ بتحديد الوقت الذي استغرقتو مراحل حبثنا وىي:
حيث ًب تقدمي البحث إىل األستاذ من شهر أفريل يف الدراسة النظرية وكذا إعداد الفصوؿ
الدراسية وصياغتها بعد عرضها على األستاذ ادلشرؼ وتغطية مالحظاتو أما الدراسة التطبيقية من
شهر أفريل اىل هناية البحث.
ب-المجال المكاني :يقصد بو النطاؽ ادلكاين إلجراء الدراسة وقد قمنا بإجراء حبثنا على
مستوى قسم علوـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية على مستوى كلية العلوـ اإلنسانية
واالجتماعية جبامعة زلمد دلُت دباغُت سطيف  2بوالية سطيف.
ج-المجال البشري :طلبة السنة الثالثة ليسانس علوـ وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

 -6-7أدوات الدراسة :
خط وووات إع ووداد وبن وواء أدوات البحو وث :م ػػن األدوات ادلس ػػتعملة كث ػَتا يف ادل ػػنهج الوص ػػفي صل ػػد
االستبياف ،وحبكم معرفة طبيعة الدراسة ادلتناولة اليت تدخل ضمن ىذا اإلطار فقد اقًتحنا اسػتبيانا
موزعا على عينة الدراسة.

-7 -7األسس العلمية ألدوات الدراسة:
صدق المحكمين :لقد قمنا بعرض أداة البحث "استمارة استبيان "على عدد معُت من
احملكمُت وقد ًب ارفاؽ االستبياف باستمارة شاملة حتمل موضوع البحث وعنوانو واإلشكالية ادلراد
حلها والفرضية العامة ادلوضوعة كمشروع للبحث والفرضيات اجلزئية كحلوؿ مؤقتة ،وهتدؼ كل
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اخلطوات السابقة إلبراز واستطالع آراء احملكمُت حوؿ مدى وضوح صياغة كل عبارة من عبارات
االستبياف ومدى أعلية كل عبارة ومناسبتها للمحور الذي تنتمي إليو(.درجة مالئمة العبارات
للفرضيات اجلزئية ادلوضوعة ،ومدى مالئمة الفرضيات ادلصاغة للموضوع ادلدروس) وبالتايل إثبات
بأف االستبياف صاحل لدراسة ادلوضوع وموضوع البحث والدراسة.
ويف ضوء التوجيهات اليت أبداىا احملكموف فقد ًب تصحيح ما ينبغي تصحيحو حىت تزداد العبارات
وضوحا ومالئمة للفرضيات اليت وضعت من أجلها.
ثبات االستبيان :قمنا بتوزيع االسػتبياف علػى  10طلبػة وقػد اخًتنػا إعػادة توزيػع االسػتبياف علػى
نفس الطلبة دلعرفة الفروؽ بُت الطلبة وكاف الفاصل الزمٍت بُت التوزيعُت أسبوعا كامال وىذا حىت

يتسٌت للطلبة عدـ تذكر إجاباهتم األولية ،حيث ًب حساب الفروؽ باستعماؿ نظاـ  SPSSوىذا
ما يشػَت أف القػيم دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى الداللػة  0.05ودرجػة حريػة  1وهبػذا يػدؿ علػى أف
الدراسة تتميز بثبات.

-8عرض وتحليل النتائج في ضوء الفرضيات:
المحور

كاف تربيع

التخطيط

17.04

التنفيذ

13.98

التقويم

13.79

مستوى الداللة

0.01

الداللة

دال

من خالؿ اجلدوؿ أعاله نالحظ أف للًتبية العملية دور يف اكساب الطالب ادلعلم كفاءة
التخطيط ،وكذا مراعاة الفروؽ الفردية ،إضافة إىل تنمية الدافعية ضلو مهنة التدريس ،كما تزيد من
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قدرات الطالب على حتمل ادلسؤولية وصياغة النتائج العلمية واكتساب اسًتاتيجيات تدريس
فعال ة ،كذلك استخداـ وسائل تعليمية جديدة ومناسبة ،القدرة على اثارة دافعية التالميذ ،كما
تكسب الًتبية العملية الطالب ادلعلم مهارة تنفيذ احلصة من خالؿ مهارة حسن التصرؼ ،إدارة
ادلسابقات ،مهارات االختبار والقياس ،إدارة الزمن وحتليل ادلناىج كما تزيده ثقة بقدرتو على
التدريس ،كما دتكن الطالب ادلعلم من تطبيق طرائق تدريس حديثة ،االستفادة من مهارات أستاذ
الًتبية البدنية ،اشراكو يف صيانة األجهزة الرياضية والساحة ادلدرسية ،كذلك االطالع ادلسبق على
ادلناىج وادلستجدات احلديثة...

 -9مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات:
بعد ادلعاجلة اإلحصائية لالسػتبياف اخلػاص لطلبػة قسػم علػوـ وتقنيػات النشػاطات البدنيػة والرياضػية
ختصػػص تربيػػة حركيػػة وتػػدريب رياضػػي توصػػلنا اىل نتػػائج مػػن خالذلػػا ؽلكننػػا أف ضلػػدث مقارنػػة مػػع
الفرضيات ادلقًتحة يف بداية دراستنا ىذه وادلتمثلة يف دور الًتبية العملية يف تنمية كفاءات التدريس
لدى الطلبة.
تبُت لنا من خالؿ نتائج االستبياف وعند حتليل ومناقشة األشكاؿ واجلداوؿ أف الطالب يكتسب
مهارات من خالؿ الًتبية العملية.
الًتبية العملية ذات فاعلية يف إكساب الطلبة كفاءات تدريسية.
الطلبة ادلعلمُت يتحصلوف على فائدة الكفاءات التدريسية من خالؿ الًتبية العملية.
أما بالنسبة للدراسات السابقة وادلشاهبة اليت عاجلت ىذا ادلوضوع خرجت اىل أف ىناؾ فوائد
يتحصل عليها الطلبة من خالؿ الًتبية العملية تعمل على تنمية كفاءاهتم التدريسية.
وهبذا فاف الفرضيات الفرعية حتققت وبالتايل الفرضية العامة حتققت.
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-10خالصة:
ما نستطيع أف نقولو يف األخَت ىو إننا حاولنا قدر ادلستطاع اإلحاطة ببحثنا ومن أىم اجلوانب
وىذا إدراكا منا على أعلية ىذه الدراسة وسعينا إىل اإلفادة ولو بالشيء القليل لذا حاولنا أف
نعطي نظرة أكثر مشولية حوؿ دور الًتبية العملية يف تنمية كفاءات التدريس لدى الطلبة ادلعملُت.
لذلك سوؼ طللص لبعض اإلرشادات العامة وادلهمة اليت ؽلكن أف يستفيد منها الطلبة ادلعلمُت
والظهور بالصورة ادلشرفة أثناء شلارساهتم التدريسية ونعرضها فيما يلي:
تعد أياـ الًتبية العملية اياـ عمل كاملة تبدأ حبضور طابور الصباح بادلدرسة وتنتهي

بنهاية اليوـ الدراسي لكل مدرسة وعلى مجيع الطلبة ادلعلمُت االلتزاـ بذلك والتواجد يف ادلدرسة
خالؿ اليوـ الدراسي.
غلب أف يقيم الطالب ادلعلم عالقة طيبة مع مدير ادلدرسة وػلرص على اإلسهاـ يف

األنشطة ادلدرسية ادلختلفة والتفاعل مع أنظمة ادلدرسة كما أف عليو االلتزاـ بالتوقيع يف دفًت
احلضور واالنصراؼ ادلوجود لدى ادلدير ،ولدى ادلعلمُت ادلتعاونُت يف الزماف وادلكاف احملددين.
غلب أف ػلرص الطالب على إقامة نوع من العالقة الطيبة مع ادلعلم ادلتعاوف ،كي يفيد

من خربتو ومعرفتو بادلشكالت اليت يعاين منها طلبة ادلدرسة يف رلاؿ ختصصو ويفيد من درايتو
مبوضوعات الدروس اليت سيكلفو بتدريسها ودعوتو دلساعدتو يف تقدير الدرجات بأوراؽ
اإلمتحانات إذ رغب ادلعلم ادلتعاوف بذلك.
غلب على الطالب ادلعلم أف يعد خطة الدرس بدقة ويسلمها دلشرؼ الًتبية العملية قبل

قيامو بالتدريس حىت يتمكن من تصويبها وغلري التعديالت ادلطلوبة عليها كما غلب على الطالب
أف يعد الوسائل التعليمية اليت ػلتاج إليها يف درسو ذلك قبل بدء احلصة بوقت كايف.
غلب أف يعرؼ الطالب ادلعلم مسبقا حىت ال يفاجئ أنو قد يالحظ وجود فجوة بُت ما

درسو من نظريات ومبادئ ومعارؼ يف الكلية وما ػلدث بالفعل داخل ساحة ادلؤسسة وذلك أنو
خالؿ الًتبية العملية تظهر بدور جديد ترتبط بو أظلاط سلوكية معينة.
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غلب اف يعرؼ الطالب – حىت ال يًتدد ويفقد ثقتو بنفسو -أنو قد تعًتيو حالة من

اخلوؼ والقلق يف بداية شلارستو للًتبية العملية وعند مواجهتو للتالميذ أثناء احلصة.

 -11االستنتاجات العامة.
من خالؿ النتائج تبُت لنا:
تعمل الًتبية العملية على تنمية كفاءات التدريس لدى الطلبة

للًتبية العملية فعالية يف إكساب الطالب للكفاءات التدريسية ؾ :التخطيط للتدريس،

الدافعية ضلو شلارسة مهنة التدريس ،حتمل ادلسؤولية ،صياغة النتائج واكتساب اسًتاتيجيات
جديدة ،إثارة الدافعية واستخداـ وسائل تعليمية مناسبة.
الًتبية العملية تكسب الطلبة ادلعلمُت مهارات من خالؿ :التخطيط والتحضَت لتنفيذ

احلصص ،حسن التصرؼ وادارة ادلنافسات ،القياس والتقومي ،ادارة الزمن ،اعداد اخلطط وحتميل
ادلناىج الرياضية ادلقررة
تعود الًتبية العملية بفائدة اكتساب الكفاءات التدريسية على الطلبة من خالؿ :معرفة

قدرات التالميذ ،الثقة بالقدرات التدريسية ،تطبيق طرؽ التدريس احلديثة ،االطالع على ادلناىج
الًتبوية والرياضية.
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