
١

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  متطلبات األداء اإلبداعي للطالب المعلم

  

  

  ورقة مقدمة للیوم الدراسي

  

  

التدریب المیداني بین أداء الطالب المعلم وتوجیهات المشرف التربوي واإلدارة 

المدرسیة

  

  م٢٠٠٩\٦\٢الذي تعقده الجامعة اإلسالمیة بتاریخ 

  

  :اعداد

  سمیة مصطفى صایمة. أ

  قسم أصول التربیة-ربیةكلیة الت

  الجامعة االسالمیة
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  :مقدمة

علم والنهوض المرهن باالرتقاء بمستوىإن مستقبل التربیة في العالم عامًة والوطن العربي خاصةً 

هذه الخطوات تبدأ في اإلعداد المناسب للمعلم عبر برامج التدریب أو ما وأولى، بمهنة التعلیم

وتعتبر قضیة إعداد المعلم من أكثر القضایا التربویة التي دار ،"الخدمةإعداد المعلم قبل "یسمى 

إعداد أكدت أنمنظمة الیونسكوأن ) ١٩ص،٢٠٠٥األحمد (وضح،حولها البحث والدارسة

ذلك أن أمور التعلیم ،ة أزمة التعلیم في عالمنا المعاصرإستراتیجیة مهمة لمواجهیعتبرالمعلم

إذا فقد المعلم الكفء، بل إن محدودة الفائدةتبقىفق ومناهج ووسائلمن أبنیة مدرسیة و مرا

مع منهج متمیز ومادة تعلیمیة حسنة ج قاصر خیر من معلم قلیل الكفاءةمعلمًا كفؤًا مع منه

الحر المؤهل تأهیًال حقیقیًا نظریًا و عملیًا و المتمتع المعلم ) ٣٧، ص٢٠٠٤طافش(ویعتبر،اإلعداد

  .و محرك التغییر و قائد المسیرة التربویةبحقوقه كاملة ه

و العشرین أصبح واضحًا أن إعداد معلم هذا القرن الجدید في هذا الحاديو مع بدایة القرن 

العصر المتسارع التغیرات یتطلب أسالیب ووسائل خاصة ومختلفة عن العصور السابقة، ومن 

الطالب المعلم هو محور االهتمام في أجل تحسین مخرجات العملیة التعلیمیة البد من اعتبار أن

، خر جمیع الطاقاتوٕالیه تتجه كل الجهود ونحوه تس،وأحد أهم مدخالتها، برامج التدریب المیداني

حیث أن بناء معلم المستقبل المبدع وتزویده بمعارف وخبرات متنوعة أمر مهم وضروري لبدایة 

  .انطالقة تربویة شاملة في عصر العلم واإلبداع

ل مرحلة التدریب المیداني مرحلة انتقالیة خاصة في حیاة طالب كلیة التربیة تختلف عن وتمث

حمل الكثیر من النظریات التربویة وقلیل من الخبرة فهو یلتحق بالتدریب ی، ل السابقةالمراح

فلیس المطلوب فقط ،دةتعدجهة واقع ذي مهمات مالیكون في مو المثالیةالعملیة وبعض األحالم 

،مثل إدارة الصف.. بل إن هناك مسئولیات أخرى یجب التدرب علیها ،ة التدریسهو مهم

  .وغیرها،العالقة مع الطالب،العالقة مع اإلدارة المدرسیة والمدرسین

یتطلب أداًء متمیزًا و مبدعًا في جمیع المیادین للتخلص من مخلفات إن الواقع الفلسطیني الیوم

كنا نعتبر أن مهنة التعلیم هي أساس جمیع المهن األخرى، فهذا التبعیة و الجمود الفكري، و إن

یحتم علینا البحث عن شخصیة المعلم المبدع الذي یصنع اإلبداع في شتى مجاالت حیاتنا، 

من الخطوات األولى في مرحلة ) Wright (2008) p. 32(وتبدأ رحلة اإلبداع كما یؤكد 

ب معلمًا مبدعًا في بدایة تدریبه فإنه یستطیع أن التدریب، فإن كان من الصعب أن یكون الطال

.یكون متدربًا مبدعاً 
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و تهدف الدراسة الحالیة إلى تحدید متطلبات األداء اإلبداعي للطالب المعلم، وهذا یستلزم في 

ویأتي االهتمام بدراسة البدایة دراسة المعوقات التي تؤثر على اإلبداع فتحد منه أو تضعفه، 

اب أن السؤال عن الشر مهم كالسؤال عن الخیر وتحدید الصعوبات هو الخطوة المعوقات من ب

إلعداد معلمي المستقبل المزودین نحو إیجاد أفضل الحلول، و تأمین الجهود المبذولةىولاأل

  .بالمعرفة النظریة والخبرة الغنیة الفعالة

بما یسمح له المجال في ثم تستعرض الورقة كذلك أهم المبادئ و اإلرشادات للمتدربین الجدد 

.هذه الورقة بهدف إذكاء روح التجدید و التمیز في تطبیق المهارات التدریبیة

  

  :وتتحدد مشكلة الدراسة من خالل األسئلة التالیة

  :أسئلة الدراسة

ما معوقات اإلبداع التي تواجه الطالب المعلم من وجهة نظر طالبات كلیة التربیة في -١

  ؟الجامعة اإلسالمیة

كیف یحقق الطالب المعلم اإلبداع أثناء مرحلة التدریب المیداني؟-٢

  

  السؤال الثاني األسئلة التالیةمنویتفرع

  كیف یحقق المتدرب اإلبداع في الكفایات الشخصیة؟- 

  میة والعملیة؟لكیف یحقق المتدرب اإلبداع في الكفایات الع- 

  :إجراءات الدراسة

معوقات اإلبداع التي یواجهها الطالب المعلم في تطبیق المهارات للحصول على رؤیة واقعیة ل

التربویة الخاصة بمرحلة التدریب المیداني قامت الباحثة بإجراء مقابالت مع خمس مجموعات 

طالبات تم " ١٠- ٨"مركزة من الطالبات المتدربات بالجامعة اإلسالمیة، وضمت كل مجموعة من 

ف التخصصات و شملت مقر الجامعة في غزة و خانیونس اختیارهن بشكل عشوائي و من مختل

  .كذلك
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الدراسة قامت الباحثة بتسجیل و تجمیع بمن اللقاء و شرح السؤال الخاص وبعد توضیح الهدف

و تعتبر طریقة المجموعات المركزة من أنسب طرق البحث . المعلومات ثم تحلیلها تحلیًال كیفیاً 

  ).Cohen, et.al (2000)(ة عمیقة لواقع المشكلة للتزود بمعلومات غنیة وافرة و رؤی

  

  إجابة السؤال األول: أوالً 

:معوقات اإلبداع

واهللا سبحانه وتعالي وصف نفسه في القرآن الكریم بأنه ،اإلبداع في اللغة یعني الخلق واإلنشاء

فهوم حول م) ١٦، ص٢٠٠٤طافش (وقد تباینت آراء العلماء كما یرى ،"بدیع السموات واألرض"

،ه التمیز في العملنوالبعض یعرفه أ،ابتكار شئ جدیدىفهناك من یقصد به القدرة عل" اإلبداع"

واإلبداع من وجهات نظر أخرى هو عبارة عن قدرات ،أو انجازه بأعلى درجة من الكفاءة واإلتقان

رات وصفات خاصة تمكن اإلنسان المبدع من االستفادة من المعطیات العلمیة إلضافة ابتكا

  .نافعة تساهم في إحداث التغیرات المرغوبة

، اإلبداع ال یحدث صدفة بل البد من توافر المجال المناسب للطاقات اإلبداعیة كي تنمو وتتألق

وقد الحظت الباحثة من خالل عملها ،وٕان لم یتوفر المناخ المناسب فإنها ستضمر وتموت

ل المهمة في تعزیز روح اإلبداع لدى الطالبات كمشرفة في دائرة التدریب المیداني أنه من العوام

المتدربات هو توفر المناخ التعلیمي المناسب، مع األخذ بعین االعتبار أهمیة العوامل األخرى 

.مثل الصفات و المواهب الموروثة

اختالف المفاهیم وعدم تحدید ) ٢٠٠٦الخطیب (ومن معوقات التدریب الفعال كما یذكر 

، وضعف الروح المعنویة للعاملین،للعملةوغیاب السیاسات المرشد،رادالمسئولیات بین األف

ویرجع " ة الواقعمصد"أن المتدرب قد یواجه صدمة أطلق علیها في الكتابات التربویة ویضیف

كون المتدرب ال یرغب في ممارسة مهنة التدریس أو عدم مناسبة ظروف التدریب من لذلك 

أو هیئة تدریسیة غیر متعاونة مع وجود نقص في تجهیزاتناحیة وجود إدارة مدرسیة متسلطة

أن أهم عوامل هدم اإلبداع هي القیود و ) ٣٨، ص٢٠٠٤طافش (یوضحالمدرسة و إمكانیاتها، و 

  .الروتین في العمل المدرسي
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التي حصلت علیها من خالل لقاء المجموعات المركزة بالتحلیل الكیفي للمعلومات قامت الباحثة 

أثناء فترة التدریب الطالب المعلمما هي معوقات اإلبداع التي تواجه"لى السؤال لإلجابة ع

  ".المیداني؟

  :إلى وجود معوقات متنوعة صنفتها الباحثة على النحو التاليالكیفيو أشارت نتائج التحلیل 

  : معوقات شخصیة-١

.ضعف الثقة بالنفس و الخوف من الفشل- 

عن مهنة التدریس و اعتبارها مهنة شاقة وال تحظى باالحترام طأاالنطباعات السلبیة الخ- 

  .المطلوب من المجتمع

ریب المیداني، وهذا یحد من بذل الضغط بین متطلبات الدراسة الجامعیة وأعباء التدالشعور ب- 

.الطالبات المتدربات المزید من الجهد و الطاقة في الممارسة الفعالة و المتمیزة

  :المدرسةإدارة بمعوقات تتعلق -٢

نقص في الوسائط التربویة و التقنیات الحدیثة خاصة في مادتي العلوم و التكنولوجیا التي - 

تتطلب وجود معامل حاسوب و مختبرات مجهزة، و إن وجدت هذه الوسائل فإن الطالبات 

  .المعلمات تمنع من استخدامها بحجة المحافظة علیها

ي إلدارة المدرسة مما یؤثر سلبًا على تنفیذ مراحل التدریب عدم وضوح سیاسة التدریب المیدان- 

.و هذا بدوره ینعكس على دقة أداء الطالبات

مما یترتب علیه شعور الطالبات أنهن ال یجدن المعاملة علماتالنظرة الدونیة للطالبات الم- 

  .اون أثناء التدریباإلنسانیة الالئقة من حیث الترحیب في بدایة فترة التدریب، أو التشجیع و التع

االلتزام بالروتین المدرسي التقلیدي و عدم التفاعل مع األنشطة الالمنهجیة التي تطرحها - 

ات مثل المسابقات و الرحالت المدرسیة بحجة إهدار الوقت و تحمل المدرسة علمالطالبات الم

  .تكالیف مادیة

مؤهل مع مدرسة تسیر على أیضًا إلى خطورة وجود مدیر غیر)٣٨، ص٢٠٠١حمدان (و یشیر 

نمط تقلیدي و قوانین روتینیة قد یحول العملیة التربویة في مدرسته إلى مهمة ثقیلة، و هو كذلك 

العامل الحاسم لیس فقط لنجاح أو فشل العملیة التربویة، بل أیضًا لنجاح أو فشل المتدربین و "

  "برامج التربیة العملیة
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  :قیممعوقات تتعلق بالمعلم الم-٣

التزام المعلم بالمنهج التقلیدي في طرق التدریس والذي یقوم علي الحفظ والتلقین مما قد یسبب - 

  .انعكاسًا سلبیًا للمتدرب خاصة في الفترة االولى من التدریب

التقید الحرفي بالمناهج الدراسیة ومحاولة إنهاء كمیة كبیرة من محتوى المنهج في وقت زمني - 

  .قصیر

  .ي بالتنافس مع الطالبات المبدعاتالشعور السلب- 

تأثیر المعلم المقیم على المتدربین أثناء الخدمة، فهو إن كان ) ٣١، ص٢٠٠١حمدان (ویوضح 

متعاونًا و متفاعًال سوف یفتح لهم مجال التمرس و االبتكار، و إن كان سلبیًا فقد یعمل على نقل 

  .عادات سلبیة للمتدرب تؤثر على أدائه المهني

  

:وقات تتعلق بالكلیةمع-٤

  .نقص التحفیز المادي والمعنوي للمتدربات المبدعات في التدریب المیداني من قبل القسم- 

وقد تكون ، ضعف المتابعة والتواصل من قبل المشرف حیث تقتصر المتابعة على زیارة واحدة- 

  .هذه الزیارة متأخرة في نهایة الفصل

مما یؤثر علي دقة ، اتعلمرف وتخصص الطالبات  المعدم التوافق أحیانًا بین تخصص المش- 

  .وفعالیة توجیهات المشرف

سلبیة المشرف و یتضح ذلك من ضآلة اإلرشادات و التوجیهات البناءة المفترض تقدیمها - 

  .لتطویر أداء الطالب المعلم

  .التناقض بین توجیهات المشرف وتوجیهات المعلم المقیم- 

  

  معوقات أخرى-٥

وضع االقتصادي الحالي في قطاع غزة مما یترتب علیه عدم تمكن الطلبة المعلمین تدني ال- 

  .المبدعین من تنفیذ مشاریعهم المتمیزة من خالل مصادر تمویل ذاتیة

.عدم توفر الدعم المادي من الجهات المسئولة لتغطیة احتیاجات مشاریع الطلبة المعلمین- 

  :إجابة السؤال الثاني: ثانیاً 

PixelPlanet PdfPrinter Demoversion - http://pdfprinter.pixelplanet.com

http://pdfprinter.pixelplanet.com


٧

:المتدرب المبدعكفایات 

هو الذي یتمتع بمجموعة من الكفایات التي "اإلنسان المبدع بأنه ) ١٨١، ص٢٠٠٤طافش (یعرف 

و الكفایة أشمل من المهارة و تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه و بمستوى رفیع من اإلتقان، 

  "هي القدرة المنظورة على أداء مهمات التعلیم

الشخصیة للفرد قدراتالیعتمد على رغم أنهو ،وعة خاصة من البشرو اإلبداع لیس حكرًا لمجم

ویمكن القول أن اإلبداع ، فإن لألجواء المحیطة دورها الكبیر في إظهار هذا اإلبداع أو طمسه

وٕان ، ینتج من محصلة التفاعل بین العوامل الشخصیة للطالب و المناخ التعلیمي المحیط

الروتین لقویة و العمل الجاد المتواصل و التحرر من قیودمن خالل اإلرادة اتحصیله ممكناً 

  .لنمطیة التقلیدیةاو 

  

المعلم المبدع كي یتمكن من ممارسة عمله تختلف اآلراء حول المهارات و القدرات التي یحتاجها "

فإن المجتمع بأعلى درجات اإلتقان و ذلك بسبب تعقیدات مهنة التعلیم التي تزداد یومًا بعد یوم،

و مطالبون أن یكونوا ،على أغلى ثروات األمةقع الكثیر من المعلمین و یعتبرهم مؤتمنون یتو 

في ل مع المنهاج الدراسي، و كذلك بارعینبارعین في استخدام الوسائل التربویة الحدیثة و التعام

  .)٥٢، ص٢٠٠٥باركي " (التعامل مع الطالب و متابعة تطورهم

اإلبداع یبدأ منذ مراحل التدریب األولى، و من لم یستطع أن یكون وكما تقدم في بدایة الورقة فإن

المبادئ و اإلرشادات بعضالباحثةدربًا مبدعًا، و قد أجملتمعلمًا مبدعًا یستطیع أن یكون مت

  :المبدع حسب التصنیف التاليطالب المعلمالعامة التي تساعد في توجیه ال

  

  الكفایات الشخصیة: أوالً 

الممارسات التربویة أداء قدرات و المهارات التي تمیز الطالب المعلم و تدفعه نحو و یقصد بها ال

  :ومنها، بأعلى درجة من اإلتقان

  :حب المهنة و اإلنتماء الصادق لها-١
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یوجد العدید من األسباب التي تدفع الطالب في بدایة مرحلة الدراسة الجامعیة إلى اختیار مهنة 

أو ،تأثیر المعلمین السابقین،حب األطفال،سباب حبهم لمادة التخصصومن هذه األ، التعلیم

  ).Wright (2008) p.40(الرغبة في خدمة اآلخرین 

فالبد للمتدرب في بدایة فترة التدریب من وقفة جادة مع ،مع اعترافنا بأهمیة األسباب السابقة

  معلمًا؟لماذا أرید أن أصبح: واالجابة عن السؤال،نفسه الختبار دوافعه

) Holmes (2006) p.52(فالمعلم كما یؤكد ،إن التعلیم لیس رحلة سهلة أو مهنة بسیطة

تفاعالت المعلم یقوم بقیادة وتوجیه مجموعة كبیرة من ال، یواجه الكثیر من التحدیات أثناء عمله

من ویؤدي كذلك مهمات متنوعة وشاقة في وقت واحد ،التي تتم بینه وبین الطالب وجهًا لوجه

أن ) Glickman (2002) p.18(ویضیف ،تحصیل معرفة وٕادارة صف ثم متابعة وتقویم

بل إنها عملیة دقیقة وصعبة ،مهنة التدریس لیس مجرد الوقوف أمام الطالب وتمریر المعلومات

  .التقییم وال یمكن التنبؤ بنتائجها وردود أفعال الطالب فیها

فهي مهنة شیقة ،ابیة نحو مهنة التعلیمیجدوافع اإلعلي الرغم من ذلك فإن هناك الكثیر من ال

وعبر الممارسات الحیة في عملیة التعلیم فإن المعلم یكتسب ،ومثیرة تدفع لالبتكار والتحدي

التعلیم كذلك أساس جمیع المهن ومن أكثر ،خبرات ومهارات ال تتوفر له في أي مهنة أخرى

  .المهن المطلوبة عالمیاً 

یات البد لمعلم المستقبل أن ُیلم المامًا شامًال بواقع مهنة التعلیم وماهیتها مما بین الدوافع والتحد

التعامل مع ىویثق كل الثقة بقدرته عل،یمكنه من أن یصبح مؤهًال تأهیًال حقیقیًا لممارسة المهنة

  .صعوباتها وتحدیاتها

  الثقة بالنفس-٢

عندما تكون في المدرسة یجب أن أن تكون متدربًا فال یعني ذلك أنك في مرتبة أدنى من معلم، "

تعلم أنك معلم و لست طالب، فاعتبر نفسك معلمًا منذ الیوم األول، و هذا سوف ینعكس على 

  ا سوف یدعم وضعك في عیون الطالب، سلوكك و یعطیك الروح المهنیة العالمیة، كم

لثقة ألن لدیك من الصفات ما تتفوق به على طالب المدرسة فأنت أكثر خبرة یجب أن تتحلى با

  )Wright (2008) p.56("و حكمة

قد تسبب للمتدرب الشعور بالضغط وكثرة مطالب التدریس ولكن تغییر المكان و األجواء الجدیدة 

لمعلمین و األفضل للمتدرب أن یستحضر دائمًا أن كل من یراهم من او الخوف من المجهول، 
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ولیس ، وقد اجتازوا مرحلة التدریب بنجاحاألكفاء قد مروا بنفس ظروفه و عایشوا مواقف مشابهة

بل إن التطبیق التدریجي للمهمات له دور المطلوب من المتدرب أداء المتطلبات دفعة واحدة

، و عند مواجهة أي مشكلة مهما كانت صغیرةكبیر في التخفیف من الشعور بالضغط المهني

  . فعلى المتدرب أن یناقشها مع مشرفه أو مع زمالءه الطالب المتدربین

من الظواهر الغیر طبیعیة في فترة التدریب المیداني أن تمر دون صعوبات تواجه المتدرب، بل 

و من العوامل التي تساعد إن المتدرب الذي ال یبدي شعورًا بالتوتر و اإلثارة فهو في مشكلة،

المدرسة ال نظام، فإن بقوانین المدرسة و لوائحهابالنفس االلتزام و الجدیةكذلك على رفع الثقة

) Holmes (2006) p.92(یخضع لألعذار مهما كانت 

  

  الذاتيلتقییما-٣

الذاتي، و تنمیة قدرته على التأمل و التفكیر التحلیلي فإن تقییملتعزیز قدرة الطالب المعلم على ال

أن یكون للمتدرب سجل لألداء الیومي حیث یقوم في هذا ینصح ب) ٩٢، ص٢٠٠٥باركي (

تطویرتي تحتاج إلىالسجل بوصف الفعالیات الیومیة و تحلیلها و تحدید نقاط القوة و النقاط ال

األداء و كیف یمكن اكتساب المعلومات و المهارات المطلوبة، و بهذا یتم تقییم األداء ذاتیًا في 

و المفترض أن كل درس یطور قدرات فرص النمو المهني، كخطوة أولى نحو االستفادة من

  .و للطالب أیضاً لمعلمحیث أن التقییم لالطالبكما یطور المعلم 

  

  اللغة-٤

كیف یمكن أن تتأكد أن كل الطالب بمختلف قدراتهم و كفاءاتهم یمكن أن یتفاعلوا مع حدیثك، "

خدم نبرات صوت و نغمات مختلفة، لذلك یجب أن تتواصل معهم عبر الدرس بطرق متنوعة، است

  )Wright (2008) p.63(."و بدرجات متنوعة

أن اللغة لیست هي الكلمات فقط بل هي الرموز و اإلشارات ) Holmes (2006)(ویضیف 

من حركات الرأس و الیدین و العینین، و استخدام المرادفات بهدف توصیل المعلومات بطرق 

أن تستخدم ألفاظًا الئقة ) Glickman (2002)(یوصي ا جذابة و متنوعة، و لكن ال تنس كم

على النقاط السابقة أن تكرار بعض ) ٢٠٠٥األحمد (مهما كان الموقف ألنك معلم، و یضیف 

الكلمات و تغییر نبرات الصوت یؤكد على أهمیة الموضوع، و یرشد األحمد كذلك إلى ضرورة 

.التخصصمهما كاناستخدام اللغة العربیة الفصحى المبسطة
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الكفایات العلمیة والعملیة: ثانیاً 

وهي القدرات التي تتصل بأداء الجانب المهني المبني على المعرفة واألسس العلمیة ، ویمكن 

  : إجمالها على النحو التالي 

  المالحظة -١

راحل التدریب األولى هو مالحظة أداء المعلمین ذوي في مالعامل األهم في بناء شخصیة المعلم

لخبرة وفي بعض برامج التدریب یخصص فصًال كامًال للمشاهدات الصفیة قبل الشروع ا

، وتستمر كمصدر قوة حتى للمتدربین تبر هذه فترة إجباریة في التدریب، ولذلك تعبالتدریس

  .المتمرسین 

وتأتي أهمیة المالحظة أنها تعطي الفرصة للطالب المعلم أن یطلع على عالم التدریس عن طریق 

شاهدة وتساعده في اتخاذ قرار نهائي بشأن التدریس وٕان كانت هذه المهنة المناسبة أم ال ،الم

أن المالحظة یجب أن ) Wright (2008)(ولكن كیف تكون المالحظة فّعالة ومنتجة، یوضح 

تسیر وفق تخطیط مسبق وأهداف محددة، فالتعلیم لیس مثل بعض المهن التي تكون مركزة أي 

الحظة على المحاكاة و تنفیذ الخطوات حرفیًا، إن المالحظة في مهنة التعلیم تقتصر فیها الم

لیست هي المقصودة بحد ذاتها و لكن ما ینتج عنها من تطویر للتفكیر التأملي و التفكیر الناقد 

  . المركزةو تنمیة مهارة التحلیل و التقییم، و بذلك تتحقق أهم مخرجات المالحظة

  

  :أهم الخطوات التي تسیر علیها المالحظة المركزة) Glickman (2002) p.85(ویحدد 

مناقشة أهداف المالحظة ووسائلها و آلیاتها من خالل اجتماع مسبق بین المشرف والطالب - 

  .المعلم قبل البدء بعملیة التدریب

إدارة الصف، تخطیط (تحدید مجاالت التركیز أي التوزیع الزمني للمهارات المراد مالحظتها - 

، ویتم التركیز على واحدة منها فقط ثم )لدرس، نوعیة األسئلة، التفاعل مع التالمیذ و غیرهاا

  .االنتقال لمهارة أخرى

األفضل مالحظة نفس المهارة عند معلم آخر أو متدرب سابق بهدف المقارنة بین أطراف - 

  .مختلفة

  .النتائجبعد جمع المعلومات یقوم الطالب بتحلیلها و تقییمها ثم استخالص- 
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مناقشة المعلم المتعاون و المشرف في نتائج المالحظة الصفیة، و هذه تعتبر أهم الخطوات و - 

.بدونها فإن مجهود المالحظة قد یتبدد و یذهب هدراً 

  :التخطیط للدرس -٢

، حیث یتم من خالل التحضیر وضع التدریس بمدى ونوعیة التحضیر لهیرتبط نجاح عملیة

المدة الزمنیة –حركة التالمیذ : ، مثل اقع سیحدث من إجراءات خالل الدرسلو التصور المبدئي

  .األنشطة المطلوبة–للدرس 

أساسي في ، وتتضح أهمیة التخطیط كونه شرط هو أهم شيء ُیطلب من المعلم فعلهوالتخطیط 

، لتالمیذقیر وسلوك غیر مرغوب من ا، والتخطیط السیئ یؤدي إلى تعلم فنجاح العملیة التعلیمیة

أن التخطیط الجید یتطلب وقتًا طویًال مما یدفع بعض المتدربین )Wright (2008)(ویشیر 

إلى اقتباس بعض الدروس الجاهزة من معلم سابق مثًال ، أو اإلنترنت ، وهذا لن یكون مثمرًا 

ستعانة للمتدرب الذي یسعى إلى التمیز ، ألن التقلید الكامل ال یؤدي إلى التعلم ورغم ذلك فاال

  .بأفكار معلمین خبراء لها انعكاس إیجابي على التطور المهني للمتدرب 

وتبدو عملیة التحضیر صعبة للمتدرب في أیام التدریب األولى ، ولكن هناك بعض اإلشارات 

لتنظیم آلیة التحضیر وأول هذه الخطوات تكون ) Holmes (2006)(المفیدة التي یقدمها 

كون األهداف صغیرة ت، ویفضل أن منهمًال لیسهل استخالص األهداف بتحلیل الدرس تحلیًال كا

، ومن أروع نصائحه أیضًا هي أن یستعین لیها یتم تحدید األنشطة المرافقةومحدودة وبناًء ع

حیة خالل الدرس من مواقفالمتدرب بخیاله في عملیة التخطیط للدرس، فیتخیل ماذا سیحدث

ما هو الجدید الذي قد یكتسبه الطالب في نهایة ؟البتعلم الطسیماذا كیف تبدأ الحصة؟

كیف سیكون تفاعل ؟ ، كیف ستكون نوعیة األسئلة؟ وما هي األنشطة التي سیمارسونهاالدرس

  وهكذا... ؟الطالب

الطالب كذلك إلى مراعاة التحضیر بأن یكون الدرس طبیعیًا ویتحلى ) ٢٠٠٥األحمد ( ویوجه 

المفاجآت إما من المعلم أو الطالب أو البیئة الخارجیة ، وهذا ما التحضیر بالمرونة خوفًا من 

.والتأخیرأیجب أن یحسب المتدرب حسابه فیكون التحضیر قابًال للحذف أو اإلضافة والتقدیم 

  .وتحفل كتب التدریب المیداني بتفاصیل كثیرة ومفیدة خاصة بموضوع التخطیط للدرس 

  

  :طرق التدریس -٣
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نة للتدریس شيء روتیني وممل للمعلم والطالب ، فال بد من التنویع في طرق اختیار طریقة معی

التدریس واستخدام الطرق الحدیثة التي تعتمد على التفسیر والتحلیل وتشجیع التأمل والتفكیر، وقد 

إلى بعض أنواع طرق التدریس الحدیثة التي تنمي روح اإلبداع لدى ) ٢٠٠٥لخطیبا( أشار 

  :لتالمیذ كذلك ، ومنها الطالب المعلم وا

  

  استمطار األفكار وعصف التفكیر -

خالل فترة تساعد هذه الطریقة على تولید أكثر ما یمكن من األفكار واالقتراحات المبتكرة 

یع الطالب على المساهمة بأي ، ودور المعلم هنا لیس التلقین التقلیدي وٕانما تشجیع جمقصیرة

تجمیع األفكار تتم عملیة االنتهاء منالموضوع ، وبعد، على أال تكون بعیدة عن جوهرفكرة

  .ترتیبها وتقییمها

  

  المناقشة- 

تستخدم هذه الطریقة لتنمیة المهارات واالتجاهات ، وتكون باستخدام أسئلة متنوعة حسب الموقف 

، فمنها أسئلة مفتوحة تسمح باستقبال إجابات متعددة ، وقد تكون أسئلة محددة تتطلب إجابة 

  .أو أسئلة لتنقیة األفكار، و أسئلة تبریریة و كذلك أسئلة التمركز على نقطة معینةاحدةو 

الستثارة إبداع الطالب و تشجیع إن طرح األسئلة یتطلب مهارات إبداعیة من الطالب المعلم 

  .التفكیر لدیهم

عجز ومهما كانت طبیعة السؤال فال بد أن یكون واضحًا وبعیدًا عن الغموض ، وفي حالة 

  .الطالب عن اإلجابة یتم إعادة السؤال مرة أخرى ولكن بصیغ مختلفة 

  "الدراما " لعب األدوار - 

، وهذا النوع من أسالیب التدریس یثیر اهتمام المتعلمین م الطالب بتمثیل الموقف التعلیميتتم بقیا

  .ین ویدعم قنوات االتصال بین المتعلمویعمل على تنمیة المهارات اإلبداعیة 

  

  :تفرید التعلیم
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تعتمد على مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب، و التركیز على القضایا الحیة بالمناهج الدراسیة 

  .التي تساعد على تنشیط التفكیر اإلبداعي و التعرف على القدرات القیادیة للطالب

  .تاتومن الطرق الحدیثة كذلك طریقة حل المشكالت، اإلكتشاف، القصص، تألیف األش

  التواصل -٤

لعل من أعظم فوائد التدریب العملي هي اتصالك مع مجموعة من الناس مشرفین ومعلمین " 

Wright (2008)" (وطالب  p.102( ،ناء فترة التدریب مع جهات یتواصل المتدرب في أث

لمعلم ، وتؤدي العالقات الطیبة مع هذه الجهات إلى تهیئة المناخ المالئم لتنمیة قدرات امتعددة

  :أهم هذه الجهاتمن وتطویر مهاراته ، و 

  

  :المشرف -١

تمثل شخصیة المشرف أكثر الشخصیات أهمیًة في عملیة التدریب، و تعتبر عالقة المشرف 

بالطالب المعلم عالقة خاصة ألن المشرف یجمع بین دورین مختلفین، الدور األول یمثل الدعم و 

  .هبتقییمفیقوم فیه المشر ي، و الدور الثانمعلمالالرعایة للطالب

إن التواصل بین المتدرب و المشرف یحصل من خالل اجتماعات فردیة و دوریة، وفیها یستمع 

المتدرب إلى مشرفه و یسجل جمیع النقاط، ومن األخطاء التي یقع بها بعض المتدربین أن 

رب جیدًا أن نقاط النقد، یجب أن یعرف المتدینشغل بالدفاع عن نفسه أكثر من اإلصغاء ل

القوة و المشرف لدیه الخبرة و الكفاءة في مجال التدریس ما یجعله قادرًا على تحدید نقاط

  .الضعف جیداً 

  :"الطالب المعلمون"الزمالء -٢

دًا، ومن خالل االجتماعات معهم ضروریة و مهمة جالطالب المعلمینإن العالقة مع الزمالء

، المجموعة في المدرسة أو الجامعة، ویمكن أن یتم لقاءتمیزةتبادل أفكار جدیدة وخبرات میتم 

وفي بعض الجامعات المتقدمة یلتقي الطالب المعلمون عبر منتدیات التدریب المیداني لتبادل 

  .األفكار والنقاش المثمر 

PixelPlanet PdfPrinter Demoversion - http://pdfprinter.pixelplanet.com

http://pdfprinter.pixelplanet.com


١٤

  :الطالب -٣

ون الطالب اللقاء األول بین الطالب المعلم والطالب یشكل منعطفًا مهمًا ، فمن األهمیة أن یك

  .المعلم واثقًا بنفسه ومتألقًا ، إذ أن االنطباع األول هو األهم 

تبدأ العالقة أوًال بتعریف الطالب المعلم بنفسه للطالب ، ومحاولة التعرف علیهم ومعرفة أسمائهم 

، وقد تواجه الطالب المعلم مشكلة في بدایة العالقة وهي االندفاع العاطفي من قبل الطالب نحوه 

المتدرب بأن یجعل مسافة ) Holmes (2006)(ونه شخصیة جدیدة لها جاذبیة ، وینصح ، ك

في العالقة بینه وبین الطالب منذ البدایة ، وتجنب الصداقات الشخصیة أو تفضیل طالب على 

  .آخر ، إن المطلوب هو تكوین بیئة تعلیمیة طبیعیة ولیس عالقات صداقة 

نمو من خالل التفاعل اللفظي معهم ، ویتم ذلك باستماع إن تحقیق عالقة فّعالة مع الطالب ت

یكون هو المتحدث الالطالب المعلم القتراحات وٕاجابات الطالب التي تتعلق بموضوع الدرس و 

  .الوحید 

  

  :التوصیات 

ر المختلفة توفیر أجواء مناسبة لرعایة الطالب المعلمین المبدعین بالتعاون والتنسیق بین الدوائ- 

  .ومدارسمن جامعات 

دعم الطالب المعلمین المتمیزین في التدریب المیداني وتكریمهم بمحفزات معنویة ومادیة من - 

  .خالل كل من الجامعة والمدرسة 

  .ي الخبرة المتمیزة لتدریب الطلبة المعلمین و المعلم المقیم ذالمشرف وانتقاء- 

تساب ساعة معتمدة للمالحظة فقط تعدیل برامج إعداد المعلمین بكلیات التربیة بحیث یتم اح- 

خالل فصل سابق للتدریب المیداني ، ویشمل التعدیل كذلك تفریغ الطالب بفصل التدریب األخیر 

  .المساقات األكادیمیة عددوتخفیف

تشكیل ورش عمل للطلبة المعلمین خالل فترة التدریب لالطالع على مشاكلهم والتعرف على - 

  .إنجازاتهم اإلبداعیة 

شاء منتدى إلكتروني خاص للتدریب المیداني لرعایة المواهب المبدعة ، وتسهیل التواصل إن- 

  . بین المتدربین والمشرفین المتمیزةالخبراتاألفكار و وتبادل 

التنسیق مع المؤسسات التربویة المعنیة ووسائل اإلعالم المحلیة لتكریم الطلبة المعلمین - 

  .اعیةالمتمیزین و رعایة أعمالهم اإلبد
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١٥

  

  :المراجع العربیة

  

تكوین المعلمین من اإلعداد إلى التدریب، دار الكتاب ): ٢٠٠٥(األحمد، خالد طه -١

  .الجامعي، اإلمارات العربیة المتحدة

  .التدریب الفعال، عالم الكتب الحدیثة، األردن): ٢٠٠٦) (أحمد، رداح(الخطیب، -٢
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١٦

مهنة التعلیم للمؤثرات على حیاة المعلمین المهنیة، دار الكتاب ): ٢٠٠٥(رست باركي، فو -٣

  .الجامعي، فلسطین

  .التربیة العملیة المیدانیة، دار التربیة الحدیثة، سوریا): ٢٠٠١(حمدان، محمد زیاد -٤

اإلبداع في اإلشراف التربوي و اإلدارة المدرسیة، دار الفرقان، ): ٢٠٠٤(طافش، محمود -٥

  .ألردنا

  

  

:المراجع اإلنجلیزیة

  

1- Cohen, L. Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research methods 
in education (5th Edt), London, Routledge Falmer Press.
2- Holmes, E. (2006). FAQ for NQTs: Practical advice and 
workable solutions for newly qualified teachers (1st Edt), USA, 
Routledge.
3- Glickman, Carl D. (2002), Leadership for Learning (2nd Edt), 
USA, Association for Supervision and Curriculum Development.
4- Wright, T. (2008). How to be a Brilliant Trainee Teacher (1st

Edt), London, Routledge.
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