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ما یراها  ة  اض ة والر ة البدن س مترصي التر م تدر تقو
ة المترصون - الموجهون  "التالمیذ- الطل

بن قناب الحاج: ألستاذا
الدروس لف  أستاذ مساعد م
ة اض ة والر ة البدن -جامعة مستغانم-معهد التر

ال الكثیر من الدول  ة إعداد مدرس المستقبل، من بین أكبر االهتمامات التي تشغل  تعتبر عمل
ومات صفة خاصة مهنة من- والح صفة عامة والتدرس  م  ة التعل حت عمل المهن فمنذ أن أص

ة الشغل الشاغل لكثیر  حت هذه العمل عد لها في المدارس والمعاهد والجامعات، أص المتخصصة التي 
ة م ات التعل ع المستو ة، على جم احثین عن التر وقت الإن إعداد المدرس في . من المسؤولین وال

عة ونالحاضر  ة نفسها، حیث أنها تحدد طب ة التر ة ألنها قض ال القادمة الذین حتل األولو ة األج وع
فة المدرس في عالمنا المعاصر لم تعد مجرد نقل المعلومات  یتوقف علیهم مستقبل األمة، وخاصة أن وظ
ة،  ة السو ناء الشخص حث والتقصي، و ادة، وال إلى المتعلمین، بل صارت تتطلب منه قدرات ومهارات الق

ه وفن التدرسما تتطلب منه قدرات ومهارات في اإلرشاد والت .وج
ة  ة التر ة التي یدرس بها طل ف ة الك صالح احث والتي تهدف إلى معرفة مد والدراسة التي قام بها ال

بیرة، وعموما تساو ة الوقت الضائع خالل الدرس  ة المترصین قد خلصت إلى أن نس ة والراض البدن
ي قلی. وقت االستفادة ة الوقت األداء الحر ة استخلص ما أن نس لة جدا، ومن خالل المواصفات الشخص

ة التكیف والتصرف ة من خالل قابل الطل احث أن هناك ضعف لد إخراج - الصوت والحدیث- ال
ة أثناء تحضیر -التدرس المؤثر- الدرس والمؤلفات العلم ة المترصون على وثائ مع عدم اعتماد الطل

ة التي. الدروس ف استخالص عام، فإن الك ة و ة، تعوق المشار ة المترصون سلب یدرس بها الطل
ة للتالمیذ خالل الدرس . الحماس

ع  ستط س من األمور التي  صفة خاصة، ل ة  ة والراض ة البدن صفة عامة، وتدرس التر إن التدرس 
عد مقاومة لصعاب عدة مهنة إال  الصبر واإلرادة، وحب المه،ل واحد منا اتخاذها  نة، والجروالتحلي 

ن وراء اكتساب خبرات اهضة من أجل تكو اغ تصرف الدولة أمواال  ة، وفي هذا الص نظرة ومیدان
ة في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات، لكي یتخرجوا  أداء مهنة التدرس الطل ة التكفل  غ أساتذة 

ة، حیث ی ة والراض ة البدن ة بهذه المدارس دروسا في مختلف العلوم والفنون ومنها التر تلقى هؤالء الطل
عد ما  ن وذلك  فیها ما تعلمه خالل مدة التكو طب حیث  ة،  ة، وترصات میدان قات عمل نظرة وتطب

ة الترص ة والتي تختار من أجل إجراء عمل .یتم توزعهم على المؤسسات الترو
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ة الت الت الشخص احث، والمقا ة لل ة (ي أجراها مع األساتذة ومن خالل الخبرة الشخص الموجهین والطل
ة في هذه المؤسسات ق األقسام التطب احث )المترصین والتالمیذ المتواجدین  ام ال ، أضف إلى ذلك ق

ة ر منها. بزارات میدان عض النقائص نذ فیها  ة للتالمیذ أثناء الدروس، : الح ة غیر الحماس المشار
ا ف ل ة وعدم إشغال وقت التالمیذ  هناك نقص في المواصفات الشخص ما لوح ي،  ي األداء الحر

ة مثل .التكیف والتصرف، الصوت والحدیث، إخراج التدرس: البیداغوج
ة المترصین، ومن هذا المنطل ة التي یدرس بها الطل ف بنا إلى طرح التساؤل عن الك وهذا مما أد

سنحاول اإلج سي والذ اغة السؤال الرئ ننا ص حثنا هذام ة عنه في  .ا
ة المترصون ؟-1 ة والراض ة البدن ة التر ة التي یدرس بها الطل ف ة الك صالح ما مد

حث من :تتكون عینة ال
ل درس مالح53-  معدل تلمیذ واحد من  ة خالل الدروس المالحظة،  .تلمیذ أجرت علیهم المراق
.طالب مترص64طالب مترصا من مجموعة 53- 
ة المترصین11-  .أستاذ موجها للطل
هذا وصل عددهم إلى 15-  ل قسم وزعت علیهم االستمارة، و طرقة 795تلمیذ من  تلمیذ اختیروا 

ة .عشوائ
حث ووسائله-  :أدوات ال
:حقول للمشاهدة وهي6استمارة المالحظة الندرسون مقسمة إلى -1

ي*  .األداء الحر
.استالم المعلومات* 
.عطاء المعلوماتإ * 
.االنتظار* 
ات تغیر الموقع*  .حر
الدرس*  ال صلة لها  ات أخر .سلو
م الطالب المترص-2 ة األساتذة الموجهین، وذلك لتقی .استمارة موجهة إلى الطل
ة الترصاستمارة موجهة-3 م عمل ة المترصین لتقی .إلى الطل
م عم-4 .ل المترصاستمارة موجهة إلى التالمیذ لتقی
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عد جمعها :عرض وتحلیل نتائج استمارة المشاهدة 
ة للوقت جمع الحقول ار)%(النس )ع(االنحراف المع

مي- ي(: وقت االشتراك األكاد - استالم المعلومات-األداء الحر
).إعطاء المعلومات

اشر- ي(: وقت االشتراك الم ).األداء الحر
اشر- إعطاء - استالم المعلومات(: وقت االشتراك غیر الم

).المعلومات
ات أخر-تغییر الموقع-االنتظار(: الوقت الضائع- ).حر

50.55

30.47
20.08

49.45

10.37

4.50
5.87

8.88

م الطالب المترص :عرض ومناقشة نتائج االستمارة الموجهة إلى األساتذة الموجهین لتقی
المتوسرمزهاالمواصفات

)َس (الحسابي
ة  ة المئو النس

)%(
االنحراف 

ار )ع(المع
این  )2ع(الت

32.9854.963.4311.79ش.مالمظهر الشخصي
ة 32.6054.332.8908.39ح.صالصحة والحیو

ة التكیف والتصرف 24.7541.253.2310.44ت.تقابل
32.4754.113.9415.66تعالتعاون 

24.3040.52.7607.62كالصوت والحدیث
ادة 30.6751.113.3811.48قالق

ة 30.8351.384.3118.59جاالجتماع
25.8143.012.8007.88د.إإخراج الدرس

24.2640.433.0709.43م.تالتدرس المؤثر
ار ): 4(الجدول رقم  این الخت والت ار ة واالنحراف المع الحسابي والنسب المئو االستمارة یبین المتوس

ة للطالب المترص ة والبیداغوج اس المواصفات الشخص .الموجهة إلى الموجهین لق
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:عرض ومناقشة نتائج استمارة المشاهدة للتالمیذ خالل الدرس- 1- 2- 8
الحسابي الرموزالحقل المتوس

)َس (للتكرار 
ة  ة المئو النس

)%(للوقت 
ار االنحراف المع

)ع(الحسابي 
ياأل 65.8130.474.50ح.دداء الحر

24.2111.212.57م.ساستالم المعلومات
19.1708.873.30م.عإعطاء المعلومات

75.9835.183.99ت.ناالنتظار
23.4310.852.86م.تتغییر الموقع
ات أخر 07.4003.422.03أ.ححر

الحسابي للتكرارات ): 2(الجدول رقم  اریبین المتوس ة لوقت االشتراك واالنحراف المع والنسب المئو
التالمیذ خالل الدروس حقول المشاهدة لد الحسابي الخاص  .للمتوس

ي: ح.د .االنتظار: ت.ن.                        األداء الحر
.تغییر الموقع: م.ت.                   استالم المعلومات: م.س
ات أخر: أ.ح.      إعطاء المعلومات: م.ع .حر
:االستنتاجات* 

احث هي :ومن بین االستنتاجات التي توصل إلیها ال
وقت االستفادة-1 بیرة وعموما تساو ة الوقت الضائع  .أن نس
ي قلیلة-2 ة األداء الحر .أن نس
ة-3 ة المترصین في المواصفات التال الطل :هناك ضعف لد

ة التكیف وا*  .لتصرفقابل
.الصوت والحدیث* 
.إخراج الدرس* 
.التدرس المؤثر* 
ة أثناء تحضیر الدروس-4 والمؤلفات العلم ة المترصون على الوثائ .عدم اعتماد الطل
ة أو النظرة-5 ة البدن ة المترصون ال من الناح .عدم استفادة التالمیذ من الطل
ة التي یدرس بها المترصون سل-6 ف ة للتالمیذ من خالل الدرسأن الك ة الحماس ة، تعوق المشار .ب
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ات*  :التوص
ما یلي احث  :یوصي ال

ة-1 م .احتكاك الطالب المترص ببرامج المراحل التعل
المادة-2 .معرفة الطالب المترص لطرق وأسالیب التدرس الحدیثة الخاصة 
.مبدأ األداء المستمر خالل الدروسترسیخ -3
ة الترصتخ-4 ة المترصون خالل إجراء عمل عة الطل طرق التدرس لمتا ص أستاذ خاص  .ص
ة الترص ومالءمتها للواقع-5 ر عمل حوث الخاصة بتطو .إجراء ال
ة-6 الخبرة العال ة المترصون على مؤسسات ومدارس بها أساتذة أكفاء ذو ه الطل .توج

:المصادر والمراجع
ة: عفاف عبد الكرم-1 ة والراض ة البدن .1989دار النشر للمعارف، . طرق التدرس في التر
وآخرون -2 ة: قاسم مندالو ة والراض قات المیدان م العالي، . دلیل الطالب في التطب ع التعل مطا

.1990الموصل، العراق 
ارم حلمي أبو هرجة-3 ة البدن: دمحم سعد زغلول وم ةالتر ز الكتاب للنشر، القاهرة، . ة والراض مر

1999.
صل الشاطئ-4 سیوني وف ة: دمحم عوض ال ة والراض ة البدن عة الثالثة، . نظرات والطرق التر الط

ة  .1992دیوان المطبوعات الجامع
ح دمحم-5 ة: مصطفى السا ة والراض ة البدن عة ا. اتجاهات حدیثة في تدرس التر ة ومط ت إلشعاع م

ة،  .1990، 1الفن


