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هللا الرمحن الرحيمبسم ا  

 خالصة الدراسة
غـرض التعـرف علـى        ـة والسـمأجرت هذه الدراسـة  ـة العمل ـة التر ـارزة لهـا وأثرهـا أهم ات ال

ة  ستقبلمعلم المفي إعداد  األسئلة اآلت لة الدراسة    :وقد حددت مش
قها؟ .1 ة لتحق ة العمل   ما األهداف التي ترمي التر
ة؟ما األسس التي ترتكز عليه .2 ة العمل   ا التر
م الطالب المتدرب؟ذما النمو  .3   ج األمثل لتقو
ة؟ .4 ة العمل م للتر ة التعل     ما الدور الداعم لوزارة التر
مــا يخــتص وألغــراض الدراســة تــم        ــو ومراجعتــه ف جمــع المعلومــات مــن خــالل النظــر فــي األدب التر

احـــث لعـــدد مـــن ال مـــا تعـــرض ال ـــة،  ـــة العمل ـــات ببرنـــامج التر عـــض المـــؤتمرات واجتماع ات  تقـــارر وتوصـــ
ة وأنواعها ة العمل ما يخص أنما التر   .الخبراء ف

ــة أن وقــد أظهــرت نتــائج   ــة العمل الدراســة وتحليــل مــا جمــع مــن معلومــات ذات الصــلة ببرنــامج التر
ــم  ــؤد إلــى إعــداد معل ــة فقــد ي عنا ــ  احــث إذا طب ــه ال حق النمــوذج التــي توصــل إل م العــام أهــدافســ ــ  التعل

  .المنشودة
ات  . م عدد من التوص احث بتقد وفي ختام الدراسة قام ال  
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مالرحيبسم اهللا الرمحن   
ة ودورها  ة العمل   في إعداد المعلم المرتقب التر

  :المقدمة
 ما أن.  .. . الطالبوشخصيته أقو عامل في نفس .  إن المعلم هو نقطة االنطالق وخاتمة المطاف     

حق إغراضه المعلم هو الخبير الذ أ ة،قامه المجتمع ل م األمينفهو من جهة  الترو  الثقافي،على تراثه  الق
مثله المعلم  .وتعززهومن جهة أخر العامل األكبر على تجديد هذا التراث  هذا بوجه عام  الدور الخطير الذ 

اة  ان لمجتمعنا بوجه خاص أ.  على مسرح الح اته من مختلف نواحيها وٕايجاد وٕاذا  منيته في رفع مستو ح
ة  ةمجتمع الطهر والنقاء، فإن للمعلم اليد الطولي في بلوغ هذه األمن المعلم ولهذا وذاك، . العال ة   ،فيجب العنا

ه  ة ف ة روح المسؤول ه لتنم اره وحسن تدر   .  لتعزز شأنه في المجتمعحسن اخت
ـ إصال     ـان نـجاح أ ليها فـي انـجاز ولما  عهد إـ لتي  لهيئة اـ إلـى درـجة قـصو على نـوع اـ حـ يتوقـف ، 

تنا  نا ة أبنائنا و لذين نأتمنهم على تر . اإلصالح ، فإن إصالح مجتمعنا رهبن بنوع المعلمين والمعلمات ا
ق عون أن  ستط ا واف مواو وهؤالء المعلمين والمعلمات ال  ا من ر مهمتهم على أحسن وجه إال إذا نالوا نصي

ة  . اإلعداد الثقافي والمسلكي ة والمسلك يته الثقاف ات ( فأ إصالح يرتجى من معلم محدود في تر إن شخص
اشرة ، إلى التدابير الفعالة الت صورة م يتهم وحسن إعدادهمالمعلمين وصفاتهم تعود  رشد ( ). ي تتخذ لتر

مة   )م2006: طع
م ،ــ وـتـ ة اــلـمعلمين فـهو تــحسين اـلـتعل م هـو تـحسين اــلـمداــرـسـ وـتــحسين اـلـمداــرـسـفـتحسين تـرـ    هــو حسين اــلـتعل

ة الجيل الطالع هو واجب اجتماعي وديني من الطراز األول ة الجيل الطالع ، وتقو    .تقو
ة ناشئة ،في أساسها عن افتقار المدارس إلى معلمين قديرن  وقد اجمع المرون على إن معظم المشاكل الترو

س.  ع فالمعلم القدير المدرب  ع المعدات واألدوات والوسائل .المشاكليتالفى هذه  أنتط أضف إلى ذلك إن جم
اة  نفخ فيها روح الح سبها معناها الترو و بيرا بدونه ، فهو الذ  ة ال تجد نفعا  م   .التعل

س لهم فهم واسع للفلسفة التي  قها ول ن إن ينهض بها معلمون لم يهيئوا لتطب م ذلك المناهج ال  تنطو و
غني عن هذه الروح .  عليها  ع أن  ستط ة  . فالمعلمون المدرون هم روح المناهج ، وال شيء في البيئة الترو

اقة  ه من خل وعقيدة ومهارة ول التالميذ مع ما يتصفون  اتصالهم الحيو الوثي  يتوقف           والمعلمون 
ة ة التر عيد نجاح عمل فما تكن تر. إلى حد  النا و   . يتنا للمعلمين تكن تريتنا ألج

ة هـو افتقارـ مداـرسنا بـوجه    لمعلمين أـهم ب اـ ـيز على تدرـ لتر د اـ ة  اـإلجمالـ،ومما يـز بن  صالـحة،أـ أـ
ة،وتجهيزات  ةووسائل  واف ته الشيء الكثير مما ينقص  . مجد عوض بدرته وحن ع أن  ستط فالمعلم المدرب 

م الماد   .ة المدرسة من وسائل التعل
تم   شتمل على  المعلمإعداد و سة وهي  خمسةمن خالل برنامج إعداد    : جوانب رئ
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. إعداد ثقافي اجتماعي ـ إعداد نفسي شخصي ــ  يمسلكي أخالقإعداد إعداد تخصصي ـ إعداد مهني ـ      
ح تفالمؤهال حتاج إليها المعلم في السودان ال تختلف في أساسها عن المؤهالت التي  تاج إليها سائر التي 
  .المعلمين

ين الصفات التي يجب إن يتحلى بها        إن الوطن في حاجة (   . حين قال  المعلمون ولقد أجمل احد الترو
قدرون المسؤول همهم أمر المجتمع ، ولهم القدرة على ا ةإلى معلمين  وهو في حاجة .  لتعاون مع إفراده ، و

ة ال إلى التر ة معلمين أنميت مواهبهم  ة،موالثقاف ح ع سلك ا متسع ملوأص وهو في حاجة إلى  . األفاقهم مجد
حبهم التالميذ  ما  حبون تالميذهم  يف ينمون و . معلمين  فهمون  ما  ينشئون و علمون تعل يف يوجهون و ، و

مواطنين .  مثمرا  عملون  ورة في المدرسة وفي خارجها، و شة مش شون ع ع وهو في حاجة إلى معلمين 
ل األحوال صا حذقون ما .  لحين في  حبون مهنتهم و من جليل الخدمات  هيؤدبونوهو في حاجة إلى معلمين 
أشخاص ومواطنين وأراب مهن فتئون وما ,    ) على تحسين أوضاعهم 

          )American Council on Education , Commission on Teacher Education."The 
Improvement Of Teacher Education "1966, p.247.(    

ه إن أ برنامج إلعداد المعلم  لن تك     قة ـ مهما بلغت درجة جودته ـ ما لم و ومن المسلم  مة حق ن له ق
ا عل ه تدرب للطالب المعلمين عمل ط ىصاح ة  ةالتدرس والمهارات الالزمة له والمرت ه ، ولذا تمثل التر

ا في برنامج إ  ة جزءا أساس م  الفعلي والموضوعي العمل قي للح ة ، فهي المحك الحق ات التر ل عداد المعلم 
الجانب  ان يتصل منها  ه الطالب المعلمون من جوانب تعلم مختلفة إثناء إعدادهم ـ سواء ما  على ما اكتس

مي أو المهني من خالل أو الثقافي أو االجتماعي أو الشخصي النفسي ، وذلك  األخالقي  مسلكيالأو  األكاد
ة  ة العمل معلمين إثناء فترة التر ة . تدرب هؤالء الطالب على أداء دورهم  عض في التأكيد على أهم الغ ال و

ة مجتمعة ة والنفس متها المواد الترو قول أنها تساو في ق ة ف ة العمل   . التر
ات  أشارتلقد    ةثير من الدراسات واألدب ة العم إلى أهم ة وما لها وما عليهابرامج التر منها ما تناولت . ل

ات المعاصرة  ة في ضوء التحد ة العمل ة للتر عض الدراسات إلى  أشارتما ).  2008:حمود(الرؤ المستقبل
ــلــتي تــعد  ــ ا ادــ ــلــم ــيز عــلى اــألــسس ـوـا ــتر ة اــلــطالــب أــضرـوــرـةــ اــل ة فــي شخص ــألــدــاــئــ ة اــلــمهاـرـاــتــ ا ساسا لــتنم

ر 2003:األدغم (المتدرب عض الدراسات برامج تطورة في ضوء ). ،1998:، ب القائم على  االتجاهواقترحت 
م  س2000: فولكان( التكامل في عناصر التقو ومنها ما تناول ).  2008: ، شنان ، عبد الغني2000:  ، دو

ة التدرب على ف حلقاته الثالث و م األساس  ة لمرحلة تعل ة العمل ). 2008: سنادة( حلقة على حدة  ل التر
هوم يز على تدر ة المعلمين ـ واد ( نها ما اقترحت تبني تخصص معلم الحلقة األولى لوحدها والتر ل تجرة 

أسس  أشارتوقد  ). 2008: نهر النيل مها إلى ضرورة التقيد  ة وتقو ة العمل ة التر الدراسات التي تناولت أهم
ة في ذلك ش ودمحم1979: مخايل( موضوع عض الدراسا  ) 1995: ، الها عة  اهتمتت و م والمتا استمارات التقو

بيرا الها مج وأفسحت ا( ال  ة ـ جامعة السودان والتكنولوج ة التر ل عضها على ). 2008: تجرة  زت  ما ر
م أداء الطالب المتدرب  م( ضرورة تدرب األساتذة المشرفين على أساليب تقو ، العماس، 1998: عبد الرح
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عض الدر  ). 2008: الطيب ة والكشف عن ما قامت  ة العمل اسات بتسل الضوء على مخرجات برامج التر
مستو تلك المخرجات  ة  ة العمل زت ). 2008: قسم السيد، الشرف( مد رضا القائمين على أمر التر بينما ر

ات  االتجاهدراسات أخر على تعزز  ة الكفا ر( القائم على أساس تنم عضها إلى تما ).  1973: و طرقت 
ة دور  ة العمل م العام في تنفيذ برامج التر ة( إدارات التعل عض  .   ) 2008: ، العازة2008: فتح ما نشطت 

ةالدراسات  ة العمل ة لتر مة، زن العابدين(في تناول المعوقات اإلدارة والمال   ). 2008:فه
ة الدراسة   :أهم

م برنامج للتر   ة هذه الدراسة في أنها محاولة لتقد ون له المردود تتلخص أهم ة  في  اإليجابية العمل
ن أن تكون النتائج التي تتوصل إليها .  وذلك من خالل المعلومات التي تقدمها  إعداد المعلم المرتقب، م ما  و

م العام وذلك عند وضع الخط لتدرب المعلمين أثناء الخدمة ضا قد . الدراسة مفيدة للقائمين على أمر التعل وأ
م األساس أو تكون مفيدة لكل م العام سواء في مرحلة تعل ة القائمة على أمر إعداد وتأهيل معلم التعل ات التر

ة ة التعلم الذاتي لديهم. المرحلة الثانو ادة دافع ة .  وقد تفيد المعلمين أنفسهم لز ة العمل وقد تفيد طالب التر
الوقوف على  ه المعلم المرتقب وذلك     .التدرب ةأثناء فتر األدوار المنوطة 

لة الدراسة   :مش
ــة وأثرهــا فــي إعــداد المعلــم المرتقب،   ــة العمل ــى تحــاول هــذه الدراســة أن تقــدم تصــورا للتر ــة عل واإلجا

س ــة؟ ومــا دورهــا فــي إعــداد معلــم المســتقبل؟: الســؤال الــرئ ــة العمل حــاول توعلــى وجــه التحديــد  مــا هــي التر
ةالدراسة  ة األسئلةعن  اإلجا   :التال
قها؟ ـ ما   ة لتحق ة العمل   األهداف التي ترمي التر
ة؟   ة العمل   ـ ما األسس التي ترتكز عليها التر
م الطالب المتدرب؟ذما النمو ـ      ج األمثل لتقو
ة؟   ة العمل م للتر ة التعل     ـ ما الدور الداعم لوزارة التر

  :الدراسة  منهج 
ة تقوم هذه الدراسة     لومات مـن خـالل النظـر فـي األدب الترـو ومراجعتـه على جمع المعنظرة تحليل

ال ة، وتفص ة العمل ما يختص ببرنامج التر سة للدراسة في أنها ف   :تتلخص المالمح الرئ
ــة 1 ق مــا يخــص أنمــا : ـــ توث ــات الخبــراء ف عــض المــؤتمرات واجتماع ات  تعــرض عــددا مــن التقــارر وتوصــ

ة  ة العمل   .وأنواعهاالتر
ـ إذ تقدم تصورا: ةـ مستقبل2  ـن أن  م ة التي  ة العمل ثـر الفاعـل فـي إعـداد معمـل المسـتقبل ون لهـا األللتر
احث( اق) من وجهة نظر ال مه في ضوء هذا الس ن تقد م   .أفضل ما 
ة3 اره دون أن تكون ذات :  ـ شخص احث وأف ة في هذه الدراسة عن آراء ال ار والرؤ المستقبل إذ تعبر األف

ع رس حث.. مي مسئولطا   .إنه مجرد 
  :حدود الدراسة 



 6

طـرح نفسـه لعمـل ميـداني أمـام : ـ من حيث الجانب الميداني 1 م تصـور نظـر  تقتصر هذه الدراسة على تقـد
ة للتأكد من صالحيته  حاث المستقبل   .األ

ة ا: ـ من حيث المواصفات المقترحة 2 ة العمل ثرها قي ة وألجيدمن أهداف هذه الدراسة عرض مواصفات التر
  .أداء المعلم المرتقب

ة؟ ة العمل التر قصد    :ماذا 
ة ة العمل   :تعرف مصطلح التر

التنسي مع المدارس      إنها مجموعة برامج ومواقف منظمة تخط لها مؤسسات إعداد المعلمين 
حيث يتم من خالل هذه البرامج تفاعل الطالب ـ المعلم مع عدد من المواقف المن ة  ظمة والمخططة المعن

معلم  مجموعة من المعارف واالتجاهات والمهارات التي تساعده على أداء عمله  ده  والموجهة من أجل تزو
عة لسلوك  م ومتا ه وتقو م وٕارشاد وتوج ام بدوره الترو الشامل من تنظ مسئول عن إدارة الصف وتوجيهه والق

  ). 1999: حسان(التالميذ 
ر حسن ران (  عرف  أنها )  2004: ف ة  ة العمل ة ( التر ات التر ل قوم بها طالب  مجموعة األنشطة التي 

التالميذ في المدارس التي يت اشر  تكسبوا وغيرهم من معاهد إعداد المعلمين من خالل احتكاكهم الم دروا فيها و
  ).ة التدرسنهالمهارات الالزمة لم

عرفها    مر بها الطالب المعلم في فترة أنها الخب)  2002: سعيد إسماعيل ( ما  ة التي  ق ة والحق رة الواقع
ة محددة ـ فترة ا قوم فيها بجمزمن قوم بها المعلم األساسي وهذه لتدرب الميداني، و ة التي  م ع األنشطة التعل

عملهساب العديد من جوانب التعلم التي األنشطة تساعد الطالب المعلم عل اكتس قوم  صورة  حتاجها المعلم ل
ة مزرعة للتدرس في المستقبل ة العمل   .جيدة ، فالتر

ة منظمة تهدف إلى إ)  2003:  الطوشي(  ما ير    ة ترو ة عمل ة العمل تاحة الفرص المتعددة أن التر
المدارس،  بهم  ة أثناء تدر ة ونفس اد ونظرات ترو م وم أمام الطالب المعلمين لتطبي ما تعلموه من مفاه

معلمين مما ات المتعددة التي تتطلبها مهنتهم    .ساعد هؤالء الطالب على اكتساب الكفا
ة تعرف     ة العمل أن التر ن القول  م ات إعداد المعلمين لطالبها قبل :  و ل أنها برنامج ترو تقدمه 

قوم ف ة محددة  ستمر هذا البرنامج فترة زمن ة للتدرس قبل الخدمة و التدرب ممارستهم الفعل يها الطالب المعلم 
ه من أنشطة مختلفة، تحت أشراف ترو وفني متخصص من قبل المؤسسة  الفعلي على التدرس وما يتصل 

ة التي تعد هؤالء الطالب  م   ..التعل
ة ، المنفصلة والمتصلة     ة العمل ان من التر وجد نوعان أساس اآلتي و   : تفاصيلها 
ة المن   ة العمل ام األسبوعالمدارس مرة أو مرتين في  ليإ‘ وهي خروج الطالب المعلم :  فصلة أ ـ التر ، والق

امل   .المشاهدة والتدرس لمدة فصل دراسي 
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ة المتصلة    ة العمل المدرسة لفترة مستمرة تتراوح بين :  ب ـ التر إلى عدة  أسبوعوهي عمل الطالب المعلم 
ع مارس خاللأساب امل ، و ل  ، أو فصل دراسي  عمل المعلم األدوارذلك    .المتعلقة 

ة ة العمل   :صور أو نماذج التر
ة   ن أن نلمح منها النماذج التال م ة  ة العمل   :توجد صور أو نماذج متعددة للتر

ةخالل عدد من الساعات  األسبوعيالتدرب  .1 ة  الدراس ـ حيث يذهب الطالب إلى مدارس  األسبوع
اأسبالتدرب يوما أو يومين ـ  تدرون تحت .  أو الفصل الدراسي ألدارسيـ على مد العام  وع  إشرافو

ة  . مشرف تحدده الكل
ة إلى  .2 ل ة تختلف من  قضي الطالب المتدرين في مدارس التدرب فترة زمن التدرب المتصل حيث 

ـ  ـون أـثـناء هـذهـ الـفترةـ تحت  درـاـسيإلـى فـصل  أـسبوعــ من  أخـر ـتدرـ مـعلم اـلـصف  إـشراـفامـل،ـ و
ة ـ أو االثنين معا) الفصل( ة العمل  .أو مشرف التر

ا تحت  .3 عمل فيها معلما متدر مدرسة التدرب و ة حيث يلتح الطالب المتدرب  عثة الداخل نموذج ال
ة  إشراف التعاون مع المعلم المشرف من الكل  .أحد معلميها 

ة إلى جزئين ،  .4 ة العمل م التر ا األولتقس ة التي ينتسب إليها الطالب، يتم عن فترة تدرب مصغر  لكل
ارة  إكسابخاللها  ة، والثاني ع ة  عنالطالب المعلمين عديدا من المهارات التدرس فترة تدرب فعل

قة النماذجالمدارس من خالل أحد الصور أو   .الثالثة السا
قة ل ل نظام من األنظمة السا الح أن  ا هو عض الكل ه، وتحاول  ت الجمع بين أكثر مميزاته وعيو

  .من نظام منها
ة العمل التي األهداف قهاتسعى التر   :هي ة إلى تحق

قاتهاتحقي المزاوجة بين المعرفة النظرة  .1 ن للطالب المعلم أن يجرب ما  .وتطب م ة  ة العمل في أثناء التر
تأكد من مد جدواها ة، و ة ونفس اد ونظرات ترو م وم ميفي المو  درسه من مفاه  .قف التعل

ة المختلفة .2 ة مجاال لتدرب الطالب المعلمين على المهارات التدرس ة العمل ، وما يتصل بها  تعتبر التر
ة وتنفيذها من مهارات أخر  م ة وغير ذلك أو  . مثل التخط لمرحلة تعل قات العلم م المسا فأ دراسة .  تنظ

مة حق مهمة التدرس لن تكون لها ق صاحبها نظرة تتعل  ة في إعداد المعلم ما لم  لتدرس ل العملى بالتدرق
 .والمهارات والمهام المتصلة بذلك

ة فرصة للمزاوجة بين الجانب المهني في إعداد الطالب والجانب التخصص .3 ة العمل أثناء   . يتعتبر التر
ة و نه االستفادة مما درسه من علوم تر م ة لمهمة التدرس  م المادة  مزولة الطالب الفعل ة في تنظ ونفس

طة س طرقة سهلة و مها للتالميذ  ة للدرس وتقد  .العلم
عاد .4 امل أ شة المناخ المدرسي  ة إدارة الفصل المدرسي ومعا ة للطالب مسئول ة العمل ح التر ه ، تت

ل والتفاعل مع عناصره المختلفة نهم ا سهم في تكو سب هؤالء الطالب جوانب تعلم عديدة و شخصي مما 
ال ة مستق فايتهم التدرس زد من   .والمهني و
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ة أن تنمي اتجاهات  .5 ة العمل ن للتر ة م ة إيجاب للطالب نحو مهنة التدرس ، أو تنمي لديهم ميوال مرغو
مهنة التدرس  ا على   تتصل  س أثره إيجا ات  أدائهممما ينع ل عض الطالب يلتحقون  معلمين ف المستقبلي 

ة وهم س  سالتدرغير راغبين في ذلك ومن ثم تكون اتجاهاتهم نحو مهنة  التر ذا ينع ة ولو استمروا ه سلب
مدرسين في المستقبل ا على عملهم      .هذا سلب

أكمله على أرض  .6 مي  شة الموقف التعل ة ـ من خالل فترة التدرب المتصلة للطالب ـ معا ة العمل ح التر تت
الته وتوثيالواقع، ودراسة هذا الموقف و  م النشا المناسب لتحقي أهدافه وحل مش الصلة بين  تحليله وتصم

ة في االمتحانات أو  المشار ات اإلدارة  عض مسئول المدارس وتحمل هؤالء الطالب ل الطالب والمعلمين 
اتهم ا شة ح ح للطالب معا المدرسة مما يت ة  ة واالجتماع و ة والتر ة اإلسهام في األنشطة الثقاف لمستقبل

املة شة    .معا
ثناء عملهم المستقبلي  .7 ن أن تواجههم أ م لتي  عض المشاكل ا ب الطالب المعلمين على مواجهة  تدر

ة :  مثل  معلمين م الكتاب  واألجهزة  واألدواتنقص الوسائل التعل م  عض المفاه ة   أو  ألدرسيأو صعو
عض السلوك غير السو   .الخ...لتالميذا ل

سهم في إكسابهم عددا إتاحة الفرص .8 شة الجو االجتماعي في المدرسة ـ مما  ة للطالب المعلمين على معا
ة ة المرغو طة بها من المهارات االجتماع ح لهم معرفة دور المدرسة في خدمة البيئة المح ت  . و

م من خالله القائمون على  .9 ح قي الذ  ار الحق ة المع ة العمل ة على عداد المعلم إ تعتبر التر ات التر ل
معلمين ات في إعداد الطالب  عادهدرن على أداء دورهم المستقبلي اق مد نجاح هذه الكل  .المختلفة ا

ونات برنامج إعداد معلم المستقبل فمن خاللها يتعرف على أهم  اعتبرو  .10 ة من أهم م ة العمل عض التر ال
ات مهنة التدرس وخصائص المعلم الجيد وسماته ا ة واستخدامها متطل م ات التعل ار التقن ة اخت ف ة و لمرغو

متغيراته العديدة وهذا  مي المدرسي  ش النظام التعل عا مي وتوقيت تعلم تالميذه و ة إدارة الموقف التعل ف و
معلم ة  ه الشخص  .ساعد على نمو جوان

ة ة العمل     :أسس التر
غي أنلكي تحق    ة أهدافها ين ة العمل ما   التر صها ف ن تلخ م تتوافر فيها مجموعة من األسس والتي 
  :يلي

صورة جيدة في ضوء  .1 ة  ة العمل اتالتخط للتر ان ة المتاحة ـ سواء ما  اإلم ة وغير الماد الماد
مدرسة التدرب ة أو المشرفين أو  الكل  .يتصل بها 

ة جمأ .2 ة التر ل ة ـ بجانب  ة العمل شترك في التخط للتر ين فيها من معلمين ن  ع المشتر
ة دراسات ولقاءات تحدد  ة العمل سب التر حيث  ومشرفين ومدير المدارس بل والطالب أنفسهم 

ات هفي حدث تعارضا أو تضارا في نظرة الطر  حتىا األدوار والمسئول المختلفة إلى الطالب  ق ال 
اطا وحرصا على التعلم  .المعلم مما يجعله أكثر انض
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ات  توفير .3 ان المشرفين  اإلم ة سواء ما يتصل منها  ة العمل ة الالزمة لنجاح التر شر ة وال الماد
الطالب ـ سواء في  إمامالمتاحة  واألجهزة  األدواتالالزمين ، والشرو الواجب توافرها فيهم، أو 

ات  المدارس التي يتدرون فيها إعدادهمل  .أو 
ة على أنها .4 ة العمل من برنامج إعداد المعلم، سواء ما يتصل من هذا  اليتجزءجزء  النظر إلى التر

ع  الجانبالبرنامج  لبوتقة التي تنصر خاللها جم ة هي ا ة العمل المهني أو التخصص، التر
 .جوانب المعلم مجتمعة

ون  .5 ة  اإلشرافيجب أن  ة العمل ه أعضاء هيئة التدرس  إشرافاعلى التر ا، يتعاون ف تعاون
ات ا م، ل ة والتعل ة مع الموجهين والفنيين بوزارة التر ومعلمي المدرسة  إدارةإلى  اإلضافةلتر

اته وتوجيهه  ل هؤالء يتحملون تدرب الطالب المعلم، وتحيد مسئول التي يتدرب فيها الطالب و
ه  .وتدر

ة ، وأنها  عييجب أن  .6 ة العمل فق على  الختصرالطالب المتدرين جيدا األهداف المتعددة للتر
ل ما يتعل بدورهم  ثرت ولكن عليهم ممارسة وفهم  امهم بتدرس عدد من الحصص ـ قلت أو  ق

معلمين   .المستقبلي 
ل  مراعاةيجب  .7 ة أثناء تدربهم، وتختلف فترات تدرب  ما بين الطالب المعلمين من فروق فرد

قومون بها وتتنوع الخبرا مرون بها أثناء تدربهم ما يتناسب  إلىت منهم، واألنشطة المختلفة التي 
ة ة العمل م أدائهم للتر ما يراعى هذا أثناء تقو  .وقدراتهم المختلفة 

لما زادت الفائدة  .8 لما تنوعت هذه الخبرات  مر بها الطالب المعلمون،  تنوع وتعدد الخبرات التي 
تسبونه من جوانب تعلم مختلفة،  مدرسين ، م سواءمن تدربهم وازداد ما  عملهم  اشرة  ا يتصل م

اشرة صورة غير م عملهم   .أو ما يتصل 
حيث  .9 م اـلطالب،ـ  ة لتقو ج الـشخصي  ال تـتركاالتفاقـ على أسس مـوضوع م للمزاـ ة الـتقو عمل

مهم في  ين معرفة األسس التي يتم تقو للمشرفين، أو مدير المدارس، وأن يتاح للطالب المتدر
 .ضوئها

م الجوانب خضاع برنامج التإ .10 استمرار تقو ر المستمرن، فيجب أن يتم  م والتطو ة للتقو ة العلم ر
ة  ة العمل ة وتعرف جوانب القوة المختلفة لبرنامج التر ة ترو ل القصور لهذا  وجوانبفي أ 

ره فيالبرنامج، ومن ثم   .ضوء ذلك تطو
ة  ة العمل   :مراحل التر
ةتتميز ا  ة العمل ة الفاعلة لتر   :المراحل اآلت

  :مرحلة اإلعداد :أوال
  :المرحلة بدرس الطالب  هذه في
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شتمل على فلسفة مادة التخصص ين معتمدتيساعت زن و ق التدرس الخاصة في مادة تخصصه بمقرر طر ـ 1 ن 
م ة والتخط لتدرسها وطرق التنفيذ والعرض وٕادارة الصف وأساليب التقو اة اليوم الح ة رطها  ف لي.  و  و

الكفاءة في طرق التدرس ة من معلمين مشهود لهم  ي دور التدرس أتثم .  ذلك مشاهدة حصص نموذج
ح لـلطالب اـلـمعلم تحسين الـمصغر  ر ذـلـك وهـو نـظام مـمارـسة يت مـهارـاتـه فـي تطبي أـسلوب مـعين،ـ أوـ تـطو

ة ل   .األسلوب 
لدارـس و ـ   2 مادةـ تخصص الطالـب ا ـم المناهج اـلخاصة  عطى وزـن مقررـ تحليل وتقو ن أـن   ساعـتين  م

ة ونقد المنهج وف معايير مواصفات الكتاب .  معتمدتين يدرب هنا الطالب على تحليل محتو المادة الدراس
عد   .بها يزودأن  الجيد 

ا ات مرحلة:ثان ار الرغ ات واخت م الطل   :تقد
ة   راال  : البدا م الوالار ز بو  تصال الم ة والتعل  ، ) أبوابهاوأتوا البيوت من   ( أدب ، نم  األذنألخذ ة ئة التر

ات أل ه الخطا اتوهي بدورها تقوم بتوج محل ة صحاب الشأن  في التوزع مراعين  المهمةالمختلفة لتسهيل  الوال
ة و  .قرب المسافات اح والوقوف على مد مشار ه المتدربالضا هنا حضور المشرفين طابور الص وهذا .  ف

ة من أجل أن تتولى  اإلجراء عة بنفسها وتاإلالكل أولعشراف والمتا ون من المفيد .  الج أوجه القصور أول  و
ة أن تكون هنالك  ة بـرامج دعو و ـة وتـر اعة واألند ون واإلذـ لتلفز ة في المساجد واـ لعمل ة اـ ة للتر مصاح

  .  لمجتمعفي إطار خدمة ا ذ من قبل أعضاء هيئة التدرستنفوالمدارس 
  :  ئةمرحلة التهي :ثالثا
ة  عد     ات واالجتهاد لتلب اتفرز الطل ات لمد الطالب رغ ن ذلك، تعنون الخطا مدارس ر يما أم

مثالث استمارات  هامرفقا مع  ،التدرب ة من اختصاص المدير والثالثة  : للتقو األولى تخص المشرف والثان
ة التي سيلتح بها الطالب  س الشع لي ذلك اجتماع جام . المتدربلرئ املو ستمر لمدة يوم  تم في هذا .  ع  و

ة  اللقاء وضح لهم دور التر ة قبل خروجهم للمدارس، و ة العمل ا للتر ا وذهن تهيئة الطالب المعلمين نفس
ة في إعدادهم، ودور الطالب المعلم أث ا أو نالعمل عض األمور أو القضا عالج  يف  المدارس، و اء التدرب 

الت في مدرسة التد ة عن استفسارات الطالب وتساؤالتهمالمش ما تتم اإلجا وفي الختام توزع عليهم . رب، 
م أنفسهم ات والتوجه للمدارس لتسل   .الخطا

عة   :مرحلة المشاهدة :الرا
قوم الطالب المعلم ـ قبل ت   ة وفيها  ة العمل ا من برنامج التر عد مرحلة المشاهدة أو المالحظة جزءا أساس

عض المعلمين أث البدء في التدرس مالحظة  مالحظة أداء معلم الفصل  تدرسهم،اء نالفعلي ـ  تفي  وقد 
عد ذلك التدرس له  قوم الطالب  ه الطالب و .  الذ س عد توج ة  ة العمل ا يخصص لها أسبوعان من التر غال

  .إلى مدارس التدرب
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ا من الموف ال   عض المهارات الضرورة وتهدف المشاهدة إلى تقرب الطالب المعلم نفس ه  مي واكتسا تعل
م والنقد الموضوعي لد الطالب  ة القدرة على التقو ضا إلى تنم ما تهدف أ طه،  الخاصة بإدارة الفصل وض

شاهدونها مدرس المادةالمتدرين من خالل اشتراكهم مع    .في نفس الحصص التي 
  :ما يلي مراعاةيجب لكي تكون المشاهدة جيدة و  
اعدة أموق شاهد الطالب المتدربأن ـ 1 مي معين في فترات مت   .و مختلفةف تعل
الموضوع الذ سيدرس في حصة المشاهدة ومطلعا على المواد والـتي  أنـ  2 ون الطالب المعلم ملما 

   .تستخدم في الحصة
سجل الطالب المعلم مالحظاته أثنأـ 3   ناقش هذهن  مالحظات مع ال اء المشاهدة في دفتر خاص بذلك، و

  .المشرف وزمالئه المتدرين
ة متعددة للمعلمين وال تقتصر مالحظاته ومشاهداته  الح الطالبيجب أن ـ  4   م شاهد أنشطة تعل المعلم و

المدرسة   .على جانب واحد من أداء المعلمين 
  : مرحلة التدرس :خامسا

مارس األن   التدرس، و قوم الطالب المعلم  عمل المعلم، وفي هذه المرحلة  ة األخر المتعلقة  شطة الترو
ة  مهنة التدرس، ومن خالل المواقف الفعل تسب الطالب المعلم عديدا من الجوانب المتعلقة  وفي هذه المرحلة 

اس ات الس ثيرا من الكفا تسبوا  تحسن أداؤهم التدرسي ف الالزمة  ةللتدرس تنمو مهارات الطالب المعلمين و
مدرس   .ينلهم 

ما يليوت     :قسم هذه المرحلة إلى فترتين 
عض المهام 1   ة معلم الفصل في أداء  مشار قوم الطالب المعلم  عض :  ـ في الفترة األولى  مثل تحضير 

عض األ قوم الطالب ب ما  عضها ومناقشة المعلم وزمالئه المتدرين في ذلك،  ، الدروس وتنفيذ  نشطة األخر
عض الوسائل ال ةإعداد  م ات التالميذ، أو التخط لنشا .  تعل عض واج ح  قوم .  الخ....  . ماأو تصح ثم 

م أداء الطالب المعلم،  عد انتهاء الحصة تقي تم  الطالب المعلم بتدرس الحصص في وجود زمالئه والمشرف، و
  . نظره إلى مواطن القوة ونقا الضعف في أدائه ولفت 

ون  2   ة ـ  املة عن التدرسـ في الفترة الثان ة  قوم .  الطالب المعلم مسئوال مسئول في فصل ما أو أكثر، و
ة التي  ة األساس ات التدرس ا من الكفا ه هنا حدا مناس التالي يجب أن يتوافر لد ل األنشطة المتعلقة بهذا، و

نه من أداء عمله   .تم
جب  صفة عامة و   :مراعاة ما يلي أثناء فترة التدرس 

عد مشاهدته عداد أ ـ أال   التدرس إال    .من الدروس ومناقشتها مع المشرف اقوم الطالب المعلم 
ون الطالب المعلم فاهما تماما لعناصر التدرس الجيد     .ب ـ أن 
صورة جيدة   ة    .ج ـ التأكد على أن الطالب المعلم قادرا على التخط لدروسه اليوم
ة للدرس من المادةد ـ التأكد      .الذ سيدرسه العلم
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ةـ    ة العمل التدرس ـ خاصة في المراحل األولى من التر امه  هـ ـ أن يجتمع الطالب المعلم مع المشرف قبل ق
ن للطالب االستعانة  م صورة جيدة، فإذا لم يوجد المشرف  ة تنفيذ الدرس  ف علم الفصل في ملمساعدته في 

  . هذا
م   ة لمتدرين في الترالطالب ا تقو   :ة العمل

  :الزارات المخصصة لكل متدرب أرع زارات على هذا النحو
المدرسة وتذليل ما يواجهه من 1 اتـ زارة الهدف منها االطمئنان على وضع المتدرب    .عق
س 2 ه المتدرب فق ول ة معلنة الهدف منها توج   .الدرجات منحال لمه و تقيل تـ زارة توجيه
م المتدرب ومنحرة غير معلنة لتقـ زا 3   الدرجات ي
طلبها المتدرب لح4 مي مسـ زارة  لة أو معالجة موقف تعل   تعصيل مش

ة ما أن  حيث ال تترك عمل م الطالب ،  ة لتقو ة يجب أن يتم على أسس موضوع ة العمل م طالب التر تقو
م للمزاج الشخصي للمشرفين ، أو مدير المدارس ، وأن يتاح للطالب المت فة األسس التي يتم درين معر التقو

مهم في ضوئ ملء النمو .  هاتقو ه  قوم ف ارة  ان لزاما على المشرف من عقد لقاء قبل الز  ج أدناهذولهذا 
جيب على األسئلة أدناه   :و

  -------------: طالباسم ال   ------: اسم المدرسة 
  -----------:الزارةتارخ  --------:الموضوعاسم 

ةا البيئة .1    :لصف
ة ؟. أ     نت أنت وتالميذك تقومون بها في الدروس القليلة الماض اء التي    ما األش
ة للصف ؟.  ب    ع   ما البيئة الطب
  :خصائص التالميذ  .2

حققوا األهداف ؟. أ     حتاج إليها التالميذ لكي  ة في المهارات والمعرفة  ات أساس   هل هنالك متطل
ة خص. ب       ائص ينفرد بها تالميذ الصف ؟هل هنالك أ

  :األهداف  .3
  ما األهداف التي تتوخاها لهذا الدرس ؟. أ   
اء التيما . ب   قدر التلميذ على عملها نتيجة لتدرسك ؟ األش   س
م .4    :التقو

  يف ستعرف أن التالميذ حققوا أهداف الدرس أم ال ؟. أ    
ات والمواد اإل .5  ةستراتيج م   :التعل
  دورك في هذا الدرس ؟ ما. أ 

عضًا ؟. ب عضهم  انشغالهم معك أو مع  ما يتعل  ه التالميذ ف قوم    ما الذ تتوقع أن 
  ما المواد التي ستستعملها في الصف ؟. ج
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  :التوجيهيالدور  .6
ه أثناء زارة صفك ؟ الذ يجبما . أ     ز عل   أن أر
ة خطوة الزارة والمالحظة وهي     ارة عن أجراء لتسجيل مظاهر النشا الصفي، والخطوة التال قوم بهذه  ع و

ه مشرفالالخطورة  صاح رنا آنفا أعدت ثالث استماراتوقد  . إذا تطلب األمر مادةأستاذ ال وقد  إحداهما . ما ذ
المشرف مدير المدرسة %)80(خاصة  ة%) 10(وأخر  س الشع   .%)10( والثالثة برئ

قرر الم انات  ع الب انات أكثر  فشر عد تجم ته أ أجزاء الب ة للمدرسمستخدمًا تجرته وحن حتى ال  أهم
ثرة المعلومات اإلراك  عد . صاب المعلم  جب أن يتم اللقاء    ـ:ما يلي المالحظة لتحقيو

 .معلومات للمعلم عما حدث في غرفة الصف شرفيوفر الم -1
 .يوفر قاعدة لتحسين التدرس -2
ة ال -3 ة راجعة وصف ة محدده وال يوفر تغذ  . عامةنوع
م المهني الذاتي لد -4  .المعلمين الطالب شجع التقو
المواد الدراس شرفلمعلى ا   -5 ون ملمًا  اسات أن  ة والس م ة التعل ةة والعمل  .   المدرس
صورة متفائلة المشرفعلى  -6 ذلك نقا القوة  ح نقا الضعف و  .توض
عد يجب أن يتم اللقاء التوجيهي على أعجل ما  -7  .المالحظةون 
ـفرـ   ـين أــالـ صفي  ـم عـمل اــلـطالبـ اـلــمتدرـ ـلي ذـلــك تـقو ة تــجميل . وـ م ة مــجسماتـ تـعل مـن صحف حـائـط

ة جامعة القرآن الكرم نا على سبيل المثال ال الحصر أن دولقد وج.المدرسة ة التر ل ة  ة العمل من طالب التر
ة ومنهم من قام .  لمدرسةل  ببناء سورامال ومنهم من قام ة للدراسقام ببناء فصل  هم منمن: والعلوم اإلسالم

انة . ببناء مصلى ون واجهة لوالتشجير وعمل الممرات وتأما أعمال الص ي  تب المدير  لمدرسة فهذا جميل م
   .عامة الطالب المتدرين انجازسمة 
ه نشاطهم دارس التدرب إحد مب لقاء جامع لكل المتدرين في المدينة أو المنطقة البد من عقد      يبرزوا ف

امواكتشاف مواهب تالميذهم، المسرحي والثقافي والفني  ستحسن ق ة و ة تنظمها الكل و ضمن هذا  ندوة تر
المنطقة ومدير المدارس .  لقاءال م  وفي ختام هذا اللقاء يتم تكرم أصحاب اإلنجازات المتميزة ورجاالت التعل

فة للقاء   .والمدرسة المض
ة لهيئة التدرس       النس ة  ة العمل ة دؤوبفترة عمل   يجب أن تكون  فترة التر ه سحا  نهارهم في التوج

ة والمدارس ومتحدثين  واإلرشاد زوغ الفجر دعوة في المساجد ومحاضرن في األند ات و ووقت العصر واألمس
اعمحطة في وسائل اإلعالم من    .   وغيرها تلفاز ومذ

ق     المدارس عد أن  امال  ا  ون و (ضي الطالب فصا دراس عفضل أن  ستفاد الفصل الدراسي السا ، حتى 
ة راجعة ع المت عقد  ) .من الفصل الثامن في مناقشة األخطاء العامة مما يوفر تغذ حضره جم ين در لقاء جامع 

ةوالمشرفين وممثلين لمدير مدارس التدرب ورجاالت التر  الوال م  ي ة والتعل م التشار ة  وذلك للتقو والتغذ
د األ الالراجعة لتجو   .داء مستق



 14

ة ة العمل م في تنفيذ برنامج التر   :دور إدارات التعل
  :المعلمين / أسس توزع الطالب 

ة حمزة (تر       :، ضرورة مراعاة ما يلي عند توزع الطالب المتدرين على المدارس) 2008:فتح
  ة لكــل مدرســة حتــى ال المع/ يــتم توزــع الطــالب عاب ــات حســب الطاقــة االســت لمــين فــي مــدارس المحل

قلل من االستفادة من فترة التدرب   .حدث تكدس 
 مدرسته طيلة فترة التدرب ون معلم المادة األساس حضورا   .إن 
  ــد عــن قـل عــدد حصــص الطالـب المتــدرب مــن الجــدول األسـاس للمعلــم عــن سـت حصــص وال يز أال 

 .عشر 
 ـة فـي المدرسـة إلزا ـة الترو العمل ـل مـا يتعلـ  ة المعمول بهـا فـي  اللوائح المدرس م الطالب المتدرب 

،التكاليف اإلدارة(  ).الخ...األداء، الحضور، النشا
  ة ه بجانب إشراف الجامعة المعن عة الطالب المتدرب من قبل إدارة المدرسة والتوج  .إن تتم متا
  الغ الجامعة التي ـأول فـي حالـة إن يتم إ ـاب ، اسـتبدال موقـع (ينتمي إليها الطالب المتدرب أوال  الغ

ات في االلتزام الترو   ).الخ...التدرب ، أ سلب
  حضــور المعلــم األســاس للمــادة داخــل ــون الطالــب مســتمعا فــي األســبوع األول ثــم يبــدأ التــدرس  إن 

 .الصف 
 ةإن ال يتم توزع أ طالب أو إضافته إال عبر إخط الوال ة   .ار الشؤون الفن
  إن ال يتم توزع طالب متدرب لمدرسة بنات إال في مواد الندرة. 
 ة في مدرسة بنين مطلقًا عمًال األثرإن ال  . )بين أنفاس الرجال والنساءاعدوا  ( توزع طال
  الز الترو المحتشم  .على الطالب المتدرين االلتزام 

  :المعلم / على الطالب دور إدارة المدرسة في اإلشراف 
يـل المدرسـة مـن أهـم المشـرفين علـى أداء الطالـب المعلـم إثنـاء فتـرة التـدرب وذلـك لمـ يلـيهم  اصنف مـدير وو

  :من مهام تؤثر على ذلك األداء ممثلة في 
  نمـي إحساسـه عث الطمأنينة في نفس الطالـب المعلـم و ال الطيب من قبل إدارة المدرسة مما ي االستق

الاالنتما ا ومستق س على أدائه حال را للمدرسة الشيء الذ ينع  .ء م
  ــة والنــدوات والمحاضــرات واجتماعــات / إشــراك الطالــب ــة واإلدار م ــل النشــاطات األكاد ــم فــي  المعل

ات  ة في المعارض والجمع ذلك المشار ة و م ة التعل ل مايدعم العمل   .الخ ...هيئة التدرس و
  عــــة ــــاب ، إعــــداد ملــــف خــــاص لمتا ــــة فــــي الحضــــور ،االســــتئذان ، الغ ــــة العمل انتظــــام طــــالب التر

ح  م . الـــخ...التحضـــير، التصـــح وعلـــى الجامعـــات الـــتفطن لضـــرورة هـــذا الملـــف فتعمـــل علـــى تصـــم
عة أداء الطالب  مدير المدرسة لمتا ـة فتـرة التـدرب / استمارة خاصة  المتدرب ورفعهـا لكليتـه عنـد نها

محور خاصمنفصلة عن االستمارة ال( ه أو مدمجة  التوج   ).خاصة 
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  يل المدرسة لكل طالب ـة التـي / إن يوزع و ـة العمل اسـة التر قا لس معلم جدول أسبوعي أو يومي ط
شـف جـدول المدرسـة العـام والمدرسـين  ـون ذلـك الجـدول فـي  ة مـع مراعـاة إن  ة التر ل تخط لها 

  .األساسين للمواد المختلفة المتدرب عليها
 عــة التحضــير اليــومي للطالـــب مراج يلهــا ومعلــم المـــادة / عــة ومتا المعلــم مــن قبــل مـــدير المدرســة وو

عــة  ا فــي تــدرس الطــالب المعلمــين، وذلــك يــتم مــن خــالل متا األســاس وذلــك للوقــوف علــى االنضــ
الحضـور الـدائم مـ ة وٕاسداء النصح ، وعلى اإلدارات أن تلزم المعلم األساس للمادة  ع األداء من الشع

  .المعلم داخل الصف في حالة ضعف أدائه/ الطالب 
  ــات ات وااليجاب ــة بواســطة مــدير المدرســة موضــحا الســلب ــة العمل ة عــن ســير التر ــة تقــارر ســنو تا

ة التدرب ومقترحات تحسين األداء  تب مدير المدرسة تقررا مفصال عن . والمشاكل أثناء عمل ما 
ة ل طالب وقدراته وصالحيته للتد ة العمل م النهائي لبرنامج التر ل ذلك في التقو ستفاد من  رس و

.  
  م الطالب ة مدير المدرسة ومعلم المادة في تقو ل درجـات قـد / مشار ته فـي شـ المعلم وترجمة مشـار

ــة% 20تصــل  ــة العمل ــا.مــن درجــات التر عض  ا وذلــك يتطلــب حضــورا فعل قــدمها لــ ــدروس التــي  ل
  .قبل مدير المدرسة  أو معلم المادة المعلم من / الطالب 

  :المعلمين المسلمة إلدارة المدرسة /اإلرشادات الخاصة بتدرب الطالب 
ص اإلرشادات التي تسلم من قبل الجامعات إلدارة مدرسة التدرب في األتي  ن تلخ   :م

  ة ة العمل ة لفترة التر ة والنها   .تارخ البدا
 ــــة التعامــــل مــــع الطالــــب ــــا المع/ ف احي ، ) الحضــــور، االنصــــراف(لــــم إدار حضــــور الطــــابور الصــــ

ل أنواع النشـا  ة في  عة والمشار ح والمتا عقـد . اإلشراف ، التصح التعامـل اإلدار  مـا يخـص  وف
ر الطالب  ـة التعامـل / مدير المدرسة اجتماعا لتنو ف ـات و ح الواج انـاتهم، توضـ المعلمين لمعرفة ب

لهم لشعبهممع التالميذ ومن ثم ت   .حو
  الز المناسب للمهنة   .إلزام الطالب المتدرب 
  ة للطالب، المعلم في مادته س الشع عة رئ   .متا
  حصص المشاهدة ، حصص التطبي العملي(عدد الحصص المقررة. (  
  عة التحضير وتتم من معلم المادة   .متا
 ــ ــة ب معلومــات  عــن المتــدرين ومــواظبتهم اإلدار ــل إعــداد صــفحة خاصــة  ــه طــرف إدارة  دفتر التوج

 . مدرسة
   :الخاتمة

ــارزة لهــا وأثرهــا فــي  ــة والســمات ال ــة العمل ــة التر غــرض التعــرف علــى أهم ــت هــذه الدراســة  أجر
ة  األسئلة اآلت لة الدراسة    :إعداد معلم المستقبل وقد حددت مش
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قها؟ .5 ة لتحق ة العمل   ما األهداف التي ترمي التر
ة؟ما األسس التي ترتك .6 ة العمل   ز عليها التر
م الطالب المتدرب؟ .7   ما النموذج األمثل لتقو
ة؟ .8 ة العمل م للتر ة التعل     ما الدور الداعم لوزارة التر
مــا يخــتص        ــو ومراجعتــه ف وألغــراض الدراســة تــم جمــع المعلومــات مــن خــالل النظــر فــي األدب التر

احـــث لعـــدد مـــا تعـــرض ال ـــة،  ـــة العمل ـــات  ببرنـــامج التر عـــض المـــؤتمرات واجتماع ات  مـــن التقـــارر وتوصـــ
ة وأنواعها ة العمل ما يخص أنما التر   .الخبراء ف

ــة أن   ــة العمل وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة وتحليــل مــا جمــع مــن معلومــات ذات الصــلة ببرنــامج التر
حق ــم ســ ــد يــؤد إلــى إعــداد معل ــة فق عنا ــ  احــث إذا طب ــه ال م العــام  النمــوذج التــي توصــل إل ــ أهــداف التعل

  .المنشودة
ات   :التوص

اموختاما  ة إلح ة العمل ة شأن التر ات التال احث بتبني التوص                                                                                    :يوصي ال
المدارس ،   .1 ة للطالب المتدرين  ة الفعل اجات المهن ة جيدا  تحديد االحت ة العمل لكي تخط التر

ة  ة العمل ة الطالب المعلمين للتعلم خالل التر ضمن دافع ما  اجات  وتنفذ في ضوء هذه االحت
ة  اجاتهم الفعل احت ا ما يتعلمونه   .وارت

عض الم .2 ةمراجعة نتائج الدراسات التي أشارت إلى وجود  ة الميدان الت  أثناء التر سواء ما يتعل  . ش
الطالب المعلمين أنفسهم  المشرفين أو  مدرسة التدرب أو   .منها 

ة  .3 ة الميدان الت  أثناء التر عض المش سواء ما يتعل . مراجعة نتائج الدراسات التي أشارت إلى وجود 
الطالب المعلمين أنفسهم المشرفين أو  مدرسة التدرب أو   .منها 

ة فـترة ته.  .4 ة العمل سب الـتر عض الـلقاءات مـع ضرورة أـن  ون  هـذا من خاللـ عقد  يئة ، وـقد 
يف  اتهم أثناء التدرب و ة في إعدادهم وواج ة العمل الطالب المتدرين يوضح من خاللها دور التر

مهم  .يتم تقو
ة في الفرقة  .5 ة األساس حيث يدروا على المهارات التدرس ة  ات التر ل ر برنامج إعداد الطالب  تطو

ة  المدارس الثان ة في التدرس  تهم الفعل ساعد على مشار ما  ، وذلك من خالل التدرس المصغر 
ة بوضعها الحالي . فور ذهابهم إليها  ة العمل عض جوانب القصور في التر عوض هذا   .ما 

ل فصل دراسي للتعرف على  .6 ات مع الطالب المتدرين مرة على األقل في  الكل عقد لقاءات دورة 
حتاجونه المش ة عن استفسارات الطالب وما قد  ذلك لإلجا الت ، و ات وحل هذه المش الت والصعو

ما من مشورة ة  أو رأ ف ة العمل التر  .يتصل 
ة وعقد لقاء أو أكثر معهم قبل توجههم  .7 ة موضوع ة في ضوء معايير علم ة العمل انتقاء مشرفي التر

ة ا المدارس،إلى  ه دور التر مشرفين في يناقش ف ة في إعداد الطالب المعلم ودورهم   .هذالعمل
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م الطالب  .8 ة تقو ف ة يتناول جوانبها المختلفة و ة العمل تيب عن التر وزع هذا  المتدرب،إعداد  و
 .والمشرفينالكتيب مجانا على الطالب المتدرين 

م مسئو  .9 لتقو ح ا ص ة ، ل ة العمل م الحالي في التر ل من تعديل نظام التقو ة  ة والمشرف :  ل الكل
م  ة تقو ون لكل طالب متدرب حقي ما  ل انجازاته على مل تتش)  بورتفيليو( ومدير مدرسة التدرب ، 

اته وأنشطته وتفاعالته  ةومشار ة العمل   .المختلفة أثناء التر
ح فصلين دارسي .10 ة لن وخاصة يتمديد فترة التدرب حتى تص ة التر ل م رحلة برنامج م ،طالب  تعل

ض السمات المفقودة لد الطالب.األساس   . وذلك لتعو
م المشرف   :استمارة تقو

م                   م   5  4  3  2  1  عناصر التقو
ته داخل الفصل(المظهر العام    سه ،حر   ).مظهره ،مل

ة النفس، تقبل النقد(السمات الشخص   ).وضوح الصوت ،الثقة 
  .التحضيرأهداف الدرس في  ومالئمةوضوح 

  .صحة وتسلسل خطوات تحضير الدرس 
  .التمهيد المناسب للدرس 

ة    .استخدام طرق تدرس مناس
م الجيد لعرض الدرس    ).التسلسل وتوزع وقت الحصة(التنظ

ة في الحصة    .إتاحة الفرصة للتالميذ للمشار
ة للدرس والدقة في عرضها  ن من المادة العلم   .التم

ار الوسائل التعل ة اخت ة المناس   .م
ة  م   .االستخدام الجيد للوسائل التعل

البيئة  قاته    .ر الدرس وتطب
  .إدارة الفصل وحسن معاملة التالميذ 

الدرس  اهتمامإدارة النقاش وٕاثارة    .التالميذ 
ة للدرس  أساليباستخدام  م مناس   .تقو

م في تحسين علم التالميذ    .االستفادة من نتائج التقو
عة ا ة للتالميذ متا ات المنزل   .لواج

  .الدرس  أهدافمد تحقي 
  .التعاون مع المدرسة 

  .التعاون والتجاوب مع المشرف 

          

م مدير المدرسة   :استمارة تقو
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ــان  ـــ ــ ـــ                        البيـ
  ممتاز 

  ضعيـف  مقبـول      جيـــد      جيد جدا
ة  .1  .المواظ
ة  األنظمةاحترام  .2  المدرس
 عالقته بإدارة المدرسة وزمالئه .3
ة في  .4   المدرسة أنشطةالمشار

          

ة أو أستاذ المادة س الشع م رئ   :استمارة تقو
  ضعيف  مقبول   جيــد  جيد جدا  ممتاز  البيــــــــان           

  حرصه على حضور الحصص -1
ر  -2  أدائهرغبته في التعلم وتطو
 .تقبله للنقد  -3
 .المدرسي  أداؤه -4
ة في  -5 ة  ألنشطةاالمشار   .الصف

          

  
  :المراجع

ة   :المراجع العر
ي، .1 العرش  صالح علي ذ ة  ة التر ل عين شمس و ة  ة التر ل اد التدرس  أثر تدرس مقرر م

ة المصرة للمناهج  ة ، المؤتمر العلمي الثاني للجمع ة العمل على أداء طالب السنة الثالثة خالل التر
ات ، وطرق التدرس  إعداد ال ندرةمعلم ، التراكمات والتحد  . 1990يوليو  18ـ  15،  اإلس

شى ،  .2 سى الطو اتاحمد ع ة ، عمان  أساس ة المهن عة  األردنفي التر  األولىدار الشرق للتوزع الط
 .م2003

ة  108، دراسات في المناهج وطرق التدرس ، العدد "  األدوار الجديدة للمعلم"  .3 ة المصر ، الجمع
 . 2006هج وطرق التدرس القاهرة للمنا

ة المعلمين "  .4 ل ة بجامعة واد النيل تجرة  ة العمل ات " التر ل ة  ة العمل ، ورقة مقدمة لندوة التر
حث الترو ـ بخت الرضا، أغسطس  ز القومي لمناهج وال ة ، المشاكل والحلول، المر  .م 2008التر

لمإ الشيخ عمر، اتـجاهات جديدةـ في  .5 وـرقة عمل مقدمـة الى المؤتـمر العلمي األوـل .  علمين عدادـ ا
ة والتدرب في الفترة من  م من المعهد الدولي للتنم ر الترو في الوطن العري الذ عقد بتنظ للتطو

16  _17/7/2007. 
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ة  .6 ة العمل م العام في تنفيذ برنامج التر ة ودور إدارات التعل ة وال/  العازة خالد دمحم عبد الرحمن،، رؤ
ز القومي لمناهج  ة ، المشاكل والحلول، المر ات التر ل ة  ة العمل سال، ورقة مقدمة لندوة التر

حث الترو ـ بخت الرضا، أغسطس   .م 2008وال
ة وقل التدرس لد الطالب المعلم ، دراسات في  .7 ة الميدان الت التر إيزس محمود رضوان ، مش

 .2001رة المناهج وطرق التدرس ، القاه
س .8 ة للمعلمين . اكارد ، نايل ، فيل را حة ترو سى راشد علي . نص دار الفاروق .  القاهرة .  ترجمة ع

 .2001للنشر والتوزع 
ة  إعداداتجاهات حديثة في : بول وود درنج  .9 عة الثان مان فودة، الط  .1987المعلم ، ترجمة حسين سل

و الثالث لدولة  ورقةقبل ، دوار الجديدة لمعلم المستاأل بيومي دمحم ، .10 عمل قدمت في الملتقى التر
ة المتحدة  اإلمارات  .2003العر

ة "  .11 ة العمل ا في مجال التر ة جامعة السودان للعلوم والتكنولوج ة " تجر ، ورقة مقدمة لندوة التر
و ـ  حث التر ز القومي لمناهج وال ة ، المشاكل والحلول، المر ات التر ل ة  بخت الرضا، العمل

 .م 2008أغسطس 
م في مدارسنا ،  نموذجحسن حسين زتون،  .12 م والتعل ر طرق التعل ة جديدة لتطو رحلة التدرس ، رؤ

عة   .2003 األولىالقاهرة علم الكتب الط
م في الوطن العري بين الواقع والمستقبل  .13 ر التعل الدار المصرة .  القاهرة .  حسن شحاتة ، نحو تطو

ة ل  .2003لنشر اللبنان
ة حمود علي  .14 ة في الجامعات السودان ات التر ل ة  ة العمل حث مقدم الى .  ، اتجاهات حديثة للتر

ة بجامعة  ة التر ل ة  ة العمل ةدرمان  أمورشة عمل التر  .2007درمان  أم. اإلسالم
ن المعلمين من  .15 ة المتحدة العين دار الع اإلمارات 1الى التدرب ، اإلعدادخالد طه األحمد ، تكو ر

 .2005الكتاب الجامعي 
مة ،  .16 مرشد أحمد طع ة في "قشقوش ، دمحم احمد سالمة ،  إبراه ة التر ل اس تقدير أداء طالب  مق

ة ة العمل ر العري ، القاهرة ، " مادة التر ه ، دار الف اته  ـ إعداده  ـ تدر فا  .1999، المعلم ـ 
مة ، المعلم .17 اته ـ ف: رشد طع ه إعدادها ر العري .ـ تدر  .2006القاهرة دار الف
ة بجامعة الجزرة  .18 ة التر ة لكل ة العمل ر لبرامج التر ساب ، وآخرون،مقترح تطو م  . زنب إبراه

ة بجامعة الزرقاء الخاصة  ة العلوم الترو ل في الفترة  األردنحث مقدم الى المؤتمر العلمي الثالث 
 .م2008/ 27/3ـ 25من 

ة في ميدان تدرس اللغة االنجليزة ، رسالة  .19 ة العمل م اإلشراف على التر زنب دمحم الشريني ، تقو
ة ، جامعة عين شمس ،  ة التر ل  .1974ماجستير ، قدمت الى 
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اتـ الـقسم  .20 ة لطال ة الـعمل لنظم في وـضع برنـامج للترـ ـ ، اـستخدام مـنهج تحليل اـ ة األـنصار سام
ة ، جامعة عين شمس ، العلمي في  ة التر ل توراه ،  ت ، رسالة د ة للمعلمات في الكو معهد التر

1985. 
عة ،  .21 عة الرا ره ، القاهرة عالم الكتب ، الط ر الترو وتطو م 2002سعيد إسماعيل علي ، نشأة الف

. 
لمتوسطة فـي اـ   .22 الـمرحـلة اـ الت اـلـتي تـواجـه مـعلم الـعلومـ  ة سعيد دمحم اـلـسعيد ، اـلـمش لمملكة اـلـعرـ

ة المصرة للمناهج وطرق التدرس ، أغسطس  ة ، المؤتمر العلمي السادس للجمع  .1994السعود
م  دمحم صابر شحاتة ، .23 . وتدرب المعلم العري إعدادحث مقدم الى مؤتمر .  عداد معلم العلومإ سل

ة والثقافة والعلوم القاهرة  إشراف ة للتر  .1972المنظمة العر
الدــ جــدة   دعــامــر عــب .24 ــع دــاــرــ اــلــ ة ،ــمــطا ة اــلــميداــنــ ــ هللاــ اــلــشهراــنــي ،ــ مــرشد اــلــطالــب اــلــمعلم فــي اــلــتر

ة(  .1994) السعود
اقي عبد الغني  .25 ة.  ، علي حمود عليالزند  ، وليد خضر.  عبد ال ة العمل عة األولى )  1( التر . الط

ة المفتوحة  ت الجامعة العر  .2007الكو
م دمحم، أحمد دمحم .26 ة، ورقة مقدمة عبد الغني إبراه ة العمل م الطالب في التر  الحسن شنان، أساليب تقو

حث الترو ـ بخت  ز القومي لمناهج وال ة ، المشاكل والحلول، المر ات التر ل ة  ة العمل لندوة التر
 .م 2008الرضا، أغسطس 

ة ال:  عبد هللا أبو ضفيرة .27 ل ة، تصور مقترح  لميدان ة ا ة العمل ردفان ، دليل التر ة ـ جامعة  تر
ر  .م2006 أكتو

ر للنشر والتوزع  1عزت جرادات  وآخرون ، التدرس الفعال ،  .28  ).ال(، بيروت ، دار الف
شيل ونوفل ، دمحم .29 ة .  عطا هللا ، م ة العلوم الترو ل ة  ات التي تواجه طل  أثناءفي )  االونروا( التحد

ة  ة العمل حوث والدراسات ، المجلد .  2004التحاقهم ببرنامج التر ) 9( العدد )  20( مجلة مؤتة لل
2005. 

أبها ، المؤتمر العلمي الثاني   .30 ة  ة التر ل ة  ة الميدان م برنامج التر علي بن علي الشعبي ، تقو
  ، ة ، جامعة أم القر ة التر ل رمة ،  ة الم ة ، م ة السعود المملكة العر م العام  إلعداد معلم التعل

1993. 
ات المعاصرة،  .31 ة في برنامج إعداد المعلمين في ضوء التحد ة العمل ة للتر ة مستقبل على حمود، رؤ

حث  ز القومي لمناهج وال ة ، المشاكل والحلول، المر ات التر ل ة  ة العمل ورقة مقدمة لندوة التر
 .م 2008الترو ـ بخت الرضا، أغسطس 
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ش .32 ة، ورقة مقدمة عمر دمحم العماس، الطيب دمحم ال ة العمل ير، دور اإلشراف الترو الميداني في التر
حث الترو ـ بخت  ز القومي لمناهج وال ة ، المشاكل والحلول، المر ات التر ل ة  ة العمل لندوة التر

 .م 2008الرضا، أغسطس 
ــ اـلــمدـرـسي ،ـ .33 ـانــ اــلـنشا ــ حـسن ـرـ ر قاتــه،ـ عــالـم اــلــكتب،ـ ـأـهــداـفــه،ـ  أــسسهعـواــطـف فــ عة  ،ـ تــطب اــلــط

 .م1995الخامسة، 
ة  .34 ة العمل م العام في تنفيذ برنامج التر ة ودور إدارات التعل فة، رؤ ة حمزة خل ة الخرطوم، /  فتح وال

حث  ز القومي لمناهج وال ة ، المشاكل والحلول، المر ات التر ل ة  ة العمل ورقة مقدمة لندوة التر
 .م 2008الترو ـ بخت الرضا، أغسطس 

تو  .35 م األساسي في الوطن العري ف م منذر المصر :  ر وآخرون ، التعل آفاق جديدة ، مراجعة وتقو
 .2002عمان األردن  1

ر حسن ران  .36 ه،  أهدافهالتدرس ، : ف عة  أسالي قاته، القاهرة عالم الكتب الط م نتائجه ، تطب ، تقو
ع   .م2004الرا

م يوسف، زن العابدين حسن محجو  .37 مة إبراه ة في فه ة العمل ة للتر ة وإلدار ب، المعوقات المال
ة ،ـ اـلـمشاكـل  اتـ اـلـترـ ل ـ ة  ة اـلـعمل ة،ـ وـرـقـة مقدمـة لـندوـةـ اـلـترـ ـالـجامـعاتـ اـلـسودـاـنـ ة  اتـ اـلـترـ ل

حث الترو ـ بخت الرضا، أغسطس  ز القومي لمناهج وال  .م 2008والحلول، المر
ة .38 ة العمل ة ، دليل التر ة العمل ة  لجنة التر ة العلوم الترو ل ة . في  الة الغوث الدول عمان .  و

2007 . 
ة ، العدد الحاد عشر ،السنة السادسة يناير  .39  .2005مجلة الدراسات الترو
الوروس  .40 م األساس لل ة في برنامج إعداد معلمي مرحلة التعل ة العمل دمحم الحسن أحمد سنادة، التر

ز بجامعة السودان المفتوحة، ورقة مقد ة ، المشاكل والحلول، المر ات التر ل ة  ة العمل مة لندوة التر
حث الترو ـ بخت الرضا، أغسطس   .م 2008القومي لمناهج وال

ة مؤسسة الخليج العري " سلوك التدرس "دمحم أمين المفتي،  .41  .1984معالم ترو
ة واقعها وسبل ت .42 ة في دول الخليج العر ة العمل رها دمحم حسان،التر ة . طو تب التر الراض ، م

 .1988العري لدول الخليج 
ة الحديثة ،  .43 تاب عملي للمتدرب ، سلسلة التر ة ، مرشد و ة الميدان ة العمل دمحم زاد حمدان ، التر

 . 1995الكتاب العاشر، مؤسسة الرسالة ،
فايتها وممارستها ، بي .44 مها و ة مفاه ة الميدان  .1981روت ، مؤسسة الرسالة دمحم زاد حمدان ، التر
ة :  دمحم علي الخولي  .45 ة الميدان ة العمل ع جامعة الراض .  التر ة ـ الراض مطا م ة تقو دراسة تحليل

عة االولى  .م1983الط
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ة المعلمين ـ جامعة الدلنج حول إنفاذ برنامج  .46 ل ة  شير، تجر دمحم قسم السيد دمحم ، الشرف حسن 
ة، ورقة م ة العمل ز القومي التر ة ، المشاكل والحلول، المر ات التر ل ة  ة العمل قدمة لندوة التر

حث الترو ـ بخت الرضا، أغسطس   .م 2008لمناهج وال
ح .47 ن المعلم في ضوء معايير الجودة الشاملةن .  دمحم و اعة  1منظومة تكو ر للط عمان ، دار الف

 .2003والنشر والتوزع 
عة .  مالك  دمحمود احمد ، سعيد محم .48 اض الط ة المعلم للقرن الحاد والعشرن ، الر  األولىتر

1995. 
عة  .49 لط ة والتطبي ، ا ة بين النظر ة العمل لتر اعة  األولىمحمود حسان سعد ، ا ر للط دار الف

 .م2000ردن عمان األ والنشر والتوزع ،
ة للمعلمين.  مدبولي دمحم عبد الخال .50 ة المهن ات،   التجاهات:  التنم المعاصرة المداخل ، االستراتيج

ة المتحدة  اإلماراتالعين   .2002العر
ة  .51 ة في أداء الطالب المعلم للمهارات التدرس ة العمل مي للتر ة برنامج تعل ة العطاب ، فاعل ناد

ة المصرة للمناهج وطرق التدرس  واتجاهه نحو مهنة التدرس ، المؤتمر العلمي السادس عشر للجمع
ن المعلم ، القاهرة ،   .2004يوليو  22ـ 21تكو

ــتوـرــاـ  .52 ة فــي  هــنــعماتــ حــسين اــلــحسن ،ــ ـرـسالــة دــ ــ اتــ اــلــتر ل ــ ة  ة اــلــعمل ــم بــرنــامــج اــلــترــ ــعنواــنــ تــقو
ة ،   .م2006الجامعات السودان

ة اإلهاشم عثمان خوجلي ،ال .53 : في العلم العري  (CREATIVE EDUCATION)بتكارةتر
ة ة مستقبل ات.رؤ ل ة .الراض.المعلمين مجلة  ة السعود ر) 1، م2(المملكة العر  2001.أكتو

ة  دخضر الزنوليد  .54 م م التعل عة األولى الراض منشورات .  ، التصام ةالط م ة الخاصة  أكاد التر
 .2004. جامعة الملك عبد العزز 
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