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تيدف التربية الى احداث تغير مرغوب في سموك الطالب عن طريق ما يقدم ليم من المناىج الدراسية من خبرات

تعميمية وتنمية شخصياتيم في جميع مكوناتيا الفكرية والخمقية والمادية ليكونوا مواطنين صالحين لمجتمعيم.
ييدف البحث الحالي الى:
 -1ىل تسيم التربية العممية في تنمية قدرة الطالب – المعمم عمى التوجيو االخالقي والسموكي؟
 -2ىل يساعد المشرفون التربويين طمبتيم في استناط القيم االخالقية والسموكية؟

ويقتصر البحث الحالي عمى عينة عشوائية من طمبة المرحمة الرابعة –قسم الجغرافية -كمية التربية االساسية الذين باشرو

بالتطبيق في المدارس االبتدائية تكونت من(  )111طالب ,وعينة عشوائية لعدد من المشرفين التربويين الذين يقومون
باالشراف عمى طمبتيم اثناء التطبيق وعددىم ( )21مشرفا" تربويا"
وتم عرض نتائج االستبانة الخاصة بالطالب -المعمم واالستبانة الخاصة بالمشرف التربوي وتفسير النتائج والخروج
بالتوصيات والمقترحات.
الكممات المفتاحية -1 :التربية العممية :ىو ذلك الميدان الذي يتيح لمطالب – المعمم تطبيق ما تم تعممو خالل اربع سنوات
دراسية من نظريات ومفاىيم وحقائق واداءىا بشكل صحيح ضمن مرحمة التطبيق الميداني.

 -2القيم االخالقية :المعيار االساس لمسموك االنساني فبقدر ما تتوفر االخالق الكريمة في نفس االنسان بقدر ما
يكون سموكو منضبطا" ضمن االطر الصحيحة لمسموك االنساني.

Abstract
The aim of education is to make a desired change in the behavior of students by providing
them in the curriculum of educational experiences and developing their personalities in all
their intellectual moral and material components to be good citizens of their society.
The current research aims at:
1-Does practical education contribute to the development of a student- teacher ability to
? instruct moral and behavioral guidance
2-Do educational supervisors help their students in devising moral and behavioral values.
The current research is limited to a random sample , which is requested by the fourth stage
of the geography department , Faculty of Basic Education those who started application to
apply in the primary schools were formed from 100 students and random sample of a
number at educational supervisors , supervise –their students during the application and the
number of them was twenty supervisors educational, The results of student-teacher and
supervisors questionnaires were presented and interpreted as well as recommendations
were suggested
Key words : Practical Education. Moral Values.
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مشكمة البحث:

شكمت القيم عمى مر العصور اطا ار مرجعيا يحكم سموك االفراد ويوجو تصرفاتيم ,كما انيا تحفظ لممجتمع تجانسو

وتماسكو وترابطو ,ولعل من ابرز دواعي االىتمام بالقيم ما يتعرض لو المجتمع من عولمة ثقافية ,وصار ام ار ممحا ان

تؤسس لتربية قائمة عمى القيم لنكون قادرين عمى تحديد القيم التي يجب ان تفرز وتدعم

(خميفة عبد المطيف,

,1992ص.)52
وقد حرصت المجتمعات عبر التاريخ ا لى نقل ىذا التراث القيمي من جيل الى اخر باعتباره من اىم المعالم التي تميز
شخصيتيا القومية .
والقيم ميمة في حياة المجتمع فيي تعطي توازنا وثباتا لمحياة االجتماعية وتعزز االحساس الذي يساعدنا في التنبؤ عن

سير الحياة االجتماعية (الكربولي )2111,

وتحتل القيم االخالقية مكانو كبيرة في كافة الميادين العممية والحياتية ,حيث انيا احدى االسس العامة لعمميات التعميم
والتكيف االنساني بل تؤدي القيم دو ار ميما في حياة الفرد والمجتمع حيث انيا الموجو والضابط لمسموك االنساني كما تمعب
دو ار ميما في تحقيق التوافق النفسي.

وتيدف التربية الى احداث تغير مرغوب في سموك الطالب عن طريق ما يقدم ليم في المناىج الدراسية من خبرات تعميمية

وتنمية شخصياتيم في جميع مكوناتيا الفكرية والخمقية والمادية ليكونوا مواطنين صالحين لمجتمعيم (فيد ,2118,ص)17
والتربية العممية ىي مرحمة بناء لتييئة الطمبة – المعممين نفسيا ووظيفيا لمقيام بميماتيم المدرسية المتنوعة لموصول الى
جودة التعميم في المستقبل (كنعان,2111,ص)8
ويمكن صياغة مشكمة البحث الحالي من خالل السؤال االتي:

 -1ما دور التربية العممية في اكساب الطالب  -المعمم قسم الجغرافية القدرة عمى التوجيو االخالقي .
اهمية البحث :

تستمزم تنمية القيم االخالقية وغرسيا في الوسط المدرسي تنشئة طمبتنا لممشاركة الفاعمة في الحياة العامة ,وتمكينيم

ليصبحوا مواطنين مدركين لمسؤولياتيم وحقوقيم ممتزمين بالقيم والمبادئ االساسية لممجتمع والدولة .
كما ان ادراج وغرس ثقافة وقيم المجتمع في المنظومة التعميمية يتطمب افقا زمنيا طويل االمد ,وان تحقيق االىداف ال يتم
بمجرد تسطيرىا وادراجيا بل ان تحقيق االىداف يتطمب ترجمتيا الى اجراءات عممية ( .فرج عبد المطيف )2118,

وتحتل القيم االخالقية مكانة كبيرة في كافة المجاالت العممية والحياتية  ,حيث انيا احدى االسس العامة لعمميات التعميم

والتكيف االنساني والتي تؤدي القيم دو ار ميما في حياة الفرد والمجتمع حيث انيا الموجو والضابط لمسموك االنساني  ,كما
تمعب دو ار ميما في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي .
وتأتي اىمية البحث الحالي من اىمية التربية العممية ودورىا القيادي في صقل شخصية الطالب – المعمم لبيان دوره

الحقيقي في ممارسة التعميم  ,كما تأتي من اىمية الطالب – المعمم والذي يشكل محورا" ميما" من جوانب العممية التعميمية
ويعد توجيو الناشئة ضرورة تربوية يجب عمى المعمم ان يجيدىا ويحسن اختيار موضوعتيا .
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والمعممون ىم نماذج يقدميا التالميذ ,ودورىم يتعدى ذلك الى كونيم ليم دور فاعل في تنمية القيم االخالقية  ,فدور المعمم
ليس تعميميا" فقط بل اخالقي ايضا ,وىو يتولى مسؤولية اتخاذ القرار باختبار القيم التي يجب ان يعمميا لمتالميذ وعمى
المعمم اتباع اساليب واستيراتجيات تربوية يجب غرسيا في تالميذه مبنية عمى االخالق الحسنة (سنقر ,صالحة )2111,

ويمثل المعمم دورا" حاسما" في تنمية القيم السموكية واالخالقية وتشكيل ىوية المجتمع فيو الذي يتحمل مسؤولية تربية
وتعميم الجيل  ,ويقف كل يوم امام طالبو يتمقون منو العمم والخمق والسموك السوي وال بد ان يعتمد الطالب – المعمم في
بداية اداءه عمى مجموعة من الطرائق واالستراتيجيات التي تؤدي دو ار ميما في تحقيق ىذا اليدف ( .جرادات )2118,

وتتجمى اىمية البحث الحالي من خالل -:

 -1تعزيز القيم االخالقية والسموكية داخل المدرسة
 -2تكثيف االنشطة المتنوعة التي يقوم بيا المعمم
 -3اىمية درس التربية العممية باعتباره الميدان الذي يمارس فيو الطالب – المعمم تخصصو بعد اربع مراحل دراسية تناول
فييا الخبرات والميارات الالزمة لمقيام بالتطبيق .

هدف البحث:

ييدف البحث الحالي الى

 -1ىل تسيم التربية العممية في تنمية قدرة الطالب المعمم عمى التوجيو االخالقي والسموكي
 -2ىل يساعد المشرفون التربويون طمبتيم في استنباط القيم االخالقية والسموكية
 -3ىل يقوم الطالب – المعمم بعرض قيم اخالقية وسموكية ضمن تحضيرىم اليومي .
حدود البحث :

يقتصر البحث الحالي عمى
 -1عينة عشوائية من طمبة المرحمة الرابعة – قسم الجغرافية كمية التربية االساسية الذين باشروا بالتطبيق في المدارس
تكونت العينة من( )111طالب.

 -2عينة عشوائية لعدد من المشرفين التربويين الذين يقومون باالشراف عمى طمبتيم اثناء التطبيق وعددىم ( )21مشرفا
تربويا
 -3العام الدراسي 2117-2116م
تحديد وتعريف المصطمحات :

التربية العممية  :ىو نظام في تدريب الطالب (المرحمة الجامعية ,السنة الرابعة) في كميات التربية ييدف الى تقوية الميارات
العممية التدريسية (.كنعان,2111,ص)8

التربية العممية  :تمك العممية التربوية المنظمة اليادفة الى اتاحة الفرص امام (الطمبة – المعممين) لتطبيق معظم المفاىيم
والمبادئ والنظريات التي تتمثل في المدرسة بشكل يؤدي الى اكتساب الطالب – المعمم الكفايات التربوية
(عبيس,2115,ص)21
التعريف االجرائي لمتربية العممية

ىو ذلك الميدان الذي يتيح لمطالب – المعمم تطبيق ما تم تعممو خالل اربع سنوات دراسية من نظريات ومفاىيم

وحقائق واداءىا بشكل صحيح ضمن مرحمة التطبيق الميداني .
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القيم االخالقية :ويقصد بيا القيم التي ترتبط عما في الصواب والخطأ والخير والشر في ضوء المعتقدات الدينية واالعراف
االجتماعية الموروثة في كل المجتمعات بغض النظر عن الدين او الجنس مثل الصدق واالمانة والنزاىة والمساواة والعدالة

والتسامح ( .الميندي ,2117,ص)121
التعريف االجرائي لمقيم االخالقية

تعد القيم االخالقية المعيار االساس لمسموك االنساني فبقدر ما تتوفر االخالق الكريمة والرفيعة في نفس االنسان بقدر ما
يكون سموكو منضبطا ضمن االطر الصحيحة لمسموك االنساني ( .جون ىوسبرس ,2117,ص)69
تعريف قدرة الطالب المعمم عمى التوجيو االخالقي:

وتعني امكانية الطالب – المعمم عمى غرس مجموعة القيم االخالقية لدى الناشئة في مدارسيم من خالل كل حصة دراسية
يقوم بأدائيا .
الطالب – المعمم  :ىو الطالب الممتحق بكمية التربية االساسية والذي يتوقع منو ان يعمل معمما بعد االنتياء من متطمبات
البرنامج الدراسي المطروح في الكمية بما فيو برنامج التربية العممية .
الفصل الثاني
اوال :دراسات عربية

دراسات سابقة

 -1دراسة اسماعيل الجميمي وسعادة سويدان الدراجي . 2111

(اثر استعمال اسموب الندوة لتنمية القيم لمادة االجتماعيات لدى طالبات معيد اعداد المعممات) اجريت ىذه الدراسة في
العراق  ,جامعة االنبار – كمية التربية

ىدفت الدراسة الى بيان اثر استعمال اسموب الندوة في تنمية بعض القيم لمنيج التاريخ العربي االسالمي  ,واظيرت نتائج
البحث تفوق المجموعة التي درست باسموب الندوة عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية
(.الجميمي,الدراجي)2111,
 -2دراسة محمد عمي احمد الشيري2119,
اجريت ىذه الدراسة بالسعودية ,جامعة ام القرى ,كمية التربية  ,قسم التربية االسالمية (التربية الوجدانية لمطفل وتطبيقاتو
التربوية في المرحمة االبتدائية)

ىدفت الدراسة الى بيان التربية الوجدانية واىميتيا بالنسبة لمطفل واالسس التربوية لبنائيا لمطفل في االسالم وبعض العوامل
المؤثرة فييا وتوضيح بعض التطبيقات التربوية في المرحمة االبتدائية (الشيري )2119,
ثانيا :دراسات اجنبية

 -1دراسة 2118, Canille – markeyم
Supervision in Education
اجريت ىذه الدراسة في امريكا  ,كمية بوسطن مدرسة كمية ليتش لمتعميم .
تقوم ىذه الدراسة باعداد وتقديم الدعم لممعممين المتعاونين ,والذي ىم اعضاء ىيئة التدريس في المناطق التعميمية المحمية,

وكل شخص من المسجمين في ىذه الدراسة لديو طالب – معمم في كمية ليتش لمتعميم يراقب المعممين المشرفين الطالب –
المعممين في الفصول الدراسية ويدرسون المشاكل والقضايا التي تواجو الطالب – المعممين في بداية عمميم .
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 -2دراسة ديني بوديل (Deanne Boy dell)2000.
Practice supervision Research , teaching and teacher Education , An international of
Research and studies Volume 2,No,2000.
اظيرت الدراسة اىم القضايا في بحوث االشراف التربوي من خالل التربية العممية والشك في العالقة بين المشرف والطالب
والمعمم المتعاون .

واكدت ضرورة االنسجام بين المشرف الجامعي والمشرف المحمي والطالب – المعمم وفق معايير معينة
جوانب االفادة من الدراسات السابقة:

افادت الباحثة من الدراسات السابقة  ,ويمكن تحديد ىذه االفادة بالنقاط االتية :

 -1تحديد مشكمة الدراسة الحالية وىدفيا
 -2االطالع عمى المصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية

 -3اختبار الوسائل االحصائية المناسبة الجراءات الدراسة الحالية
 -4تحميل نتائج الدراسة الحالية وتفسيرىا .
الفصل الثالث

اوال  :منهج البحث

اجراءات البحث

اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة منيج البحث الوصفي النو يتناسب وطبيعة البحث الحالي اذ ان البحوث الوصفية

تيدف الى وصف الظواىر واحداث معينة وجمع معمومات عنيا .
ثانيا  :مجتمع البحث

يشمل مجتمع البحث عينة من طمبة المرحمة الرابعة في مرحمة التطبيق الفعمي  ,وبمغ عدد الطمبة  111طالب موزعين

عمى عدد من المدراس وكذلك عينة من المشرفين التربويين الذين يقومون بزيارة الطمبة في مدراسيم وعددىم ( )21مشرفا
تربويا .
اداة البحث :

تعتمد الباحثة في ىذه الدراسة بناء استبانتين محكمتين من مجموعة من االختصاصيين.
االستبانة االولى توزع عمى عينة من الطالب – المعممين في مرحمة التطبيق من كمية التربية االساسية تقدر ب111
طالب ,االستبانة الثانية توزع عمى  21مشرفا تربويا في مجال التربية العممية .
صدق االداة  :يعد االستبيان صادقا اذا كان يقيس ما اعد لقياسو بالفعل ,لذلك اعتمدت الباحثة الصدق الظاىري الذي

يتحقق من صدق االداة من خالل عرض فقرات االستبانة عمى مجموعة من المحكمين في مجال الجغرافية وطرائق

تدريسيا ,بمغ عددىم ( )11محكمين ,وبعد ان اكممت الباحثة جمع االستبانة اعتمدت معيا ار قدره ( )%81من نسبة الخبراء
والمحكمين وباستعمال مربع كاي ) (k2تم قبول الفقرات جميعيا التي كانت ( )kالمحسوبة ليا دالة عند مستوى 1015
ثبات االستبانة :
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يعد الثبات من الصفات والخصائص االساسية التي ينبغي ان تتوافر في االداة لكي يكون صالحا الفراد الدراسة
ويقصد بالثبات اذا تكرر استخدامو واعطى نفس النتائج في كل مرة وىذا يستمزم تماثل الظروف المحيطة بالتطبيق في كل

مرة .

لذا استخدمت الباحثة اسموب اعادة االستبانة بتوزيع االستبانة مرتين عمى عينة مكونة من( )21طالب – معمم بتاريخ
 ,2117/2/25ثم اعيد تطبيق االستبانو بتأريخ  2117 /3 /12اي بعد مرور اسبوعين من تطبيق االستبانة االولى.
طبق معامل ارتباط بيرسون ,وقد وجد ان معامل الثبات قد بمغ  %87وىذا يعني ان الثبات عاليا .
اما االستبانة الخاصة بالمشرفين التربويين فقد تم توزيعيا عمى عينة من المشرفين بمغ عددىم ( )11مشرفين بتاريخ

 2117/2/25وتم اعادة تطبيقيا ثابتة بتاريخ  . 2117/3/12وطبق معامل ارتباط بيرسون  ,وقد وجد ان معامل الثبات
كان  %85وىذا يعني ان الثبات عاليا .
بعد ان اصبحت ادوات البحث جاىزة قامت الباحثة بتطبيق ادوات بحثيا عمى طمبة المرحمة الرابعة قسم الجغرافية (عينة
البحث) والمشرفين التربويين (عينة البحث) اثناء فترة التطبيق الفعمي لمعام الدراسي 2117-2116
الوسائل االحصائية

 -1اختبار مربع كاي الستخراج صدق االداة
2

كا = 2مج

ل ق
ق

مج = المجموع
(ابو حتمة,2115,ص)31

ل = التكرار المالحظ
ق = التكرار المتوقع
-2
ر=

معامل ارتباط بيرسون لثبات االداة
ن مج س ص )مج س()مج ص(
ن مج س

مج س

ن مج ص

)مج ص(√

 -3النسبة المئوية :

اليجاد نسبة عينة البحث ونسبة متغيرات العينة الى العينة كميا

النسبة =

الجزئي العدد
الكمي العدد

111 x
(عيسوي ,2117,ص)42
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الفصل الرابع

 -1تحميل االستبانة الخاصة بالطالب – المعمم

عرض النتائج وتفسيرها

ابرز دور المشرف في ترسيخ القيم االخالقية في
 لالجابة عمى السؤال االول من اسئمة االستبانة والذي ينص عمى (( انفوس الطمبة – المعممين))
اجاب عمى ىذا السؤال ( )81طالب بنعم وبنسبة  , % 7905وىذا دليل عمى ادراك المشرف التربوي بأىمية دور القيم
االخالقية اثناء تطبيق طالبو  .بينما اجابت نسبة ضئيمة ب(ال) تقدر  , %4والباقي منيم اجابوا نوعا ما وبنسبة %16

 ولالجابة عن السؤال الثاني :((ميول الطالب – المعمم لالىتمام بالتوجيو االخالقي)) اجاب ( )61طالبا" بنعم وكانت نسبتيم ( )%61وىذا يدل عمى
وجود اىتمام بالتوجيو االخالقي وتحقيقو لدى الناشئة .

بينما اجابت نسبة ( )%5ب ال ونسبة %15ب نوعا" ما .
 ولالجابة عمى السؤال الثالث:((توظيف الوسائل التعميمية في غرس القيم االخالقية)) اجاب عمى ىذا السؤال  45طالبا" وبنسبة  %45بنعم وىذا يؤكد
ضعف االىتمام باستخدام والتنوع في الوسائل التعميمية المستخدمة,
واجاب  %21بـ ال و  %35ب نوعا" ما .
 -ولالجابة عمى السؤال الرابع:

((استخدام اسموب الحوار في التدريس ينمي القيم االخالقية لمتمميذ))
اجاب عمى ىذا السؤال ()65طالبا" وبنسبة %65بـ نعم
وىذا يؤكد اىمية الطريقة الحوارية في تنمية القيم الخمقية لمتالميذ ووعي طمبتنا بضرورة ترسيخيا واستخداميا بشكل

صحيح وفي الوقت الصحيح .

واجاب %25بـ ال ,بينما اجابت نسبة ضئيمة وتشكل  %11بـ نوعا" ما .
 ولالجابة عمى السؤال الخامس:((يتابع المشرف التربوي الطالب – المعمم عمى القيم التي تتضمنيا كل حصة))

اجاب( )%41طالب بنعم وكانت نسبتيم  %41وىذا يؤكد ضعف االىتمام بيذا الجانب من االداء بينما اجاب ()25
طالبا" بـ ال وكانت نسبتيم  %25بينما  %35منيم اجابوا نوعا" ما .
 ولالجابة عمى السؤال السادس:((ىل لمثقافة الشخصية دور في اظيار القيم االخالقية)) اجاب ( )35طالبا بنعم وبنسبة  %35وىذا يدل عمى انو ليس
لمثقافة الشخصية لمطالب المعمم الدور الكبير في تنمية المفاىيم االخالقية واجاب ( )%35طالبا" ب ال ونسبة %35
بينما اجاب ( )%31منيم بـ نوعا" ما .
 ولالجابو عمى السؤال السابع:((ضرب االمثال التي تشير الى تنمية القيم االخالقية)) اجاب عمى ىذا السؤال %55
.

وىذا يؤكد ان االستعانة باالمثال في ترسيخ القيم عند الناشئة تعطي فكرة لمتمميذ عن الدور الذي يمارسو ويعمق في ذاكرتو

دور التربية العملية في اكداب الطالب المعلم قدم الجغرافية القدرة على التوجيه االخالقي
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بينما اجاب  %25بال اما  %21منيم فاجاب نوعا" ما .
 -ولالجابة عمى السؤال الثامن:

((الربط بين القيم االخالقية المراد تدريسيا وواقع الحياة))
اجاب عمى ىذا السؤال  65طالبا" بنعم وبنسبة  %65وىذا يؤكد اىمية ربط تنمية القيم بالحياة العممية التي يعيشيا التمميذ
وربطيا بالبيئة واجاب  %5بـ ال وبينما اجاب  %31نوعا" ما .
 ولالجابة عمى السؤال التاسع:((ىل ىناك مواد دراسية ليا دور اكبر في تطبيق القيم االخالقية ))

اجاب عمى ىذا السؤال ( )41طالبا" وبنسبة %41وىذه نسبة ضئيمة مما يدل عمى قمة وجود مواد دراسية تنمي خبرة

الطالب – المعمم عمى التوجيو واجاب  %31ب ال وبينما اجاب  %31نوعا" ما .
 ولالجابة عمى السؤال العاشر:((مطالبة المشرف التربوي طمبتو بالمحافظة عمى السموك الصفي يحقق التوجو االخالقي))

اجاب عمى ىذا السؤال ( )71طالبا" وبنسبة  %71وىذه نسبة جيدة ودليل عمى اىتمام المشرف التربوي بيذا الجانب ,
بينما اجاب ( )31طالب بنسبة  %31بـ نوع ما .
 ولالجابة عمى السؤال الحادي عشر:((مساعدة المشرف التربوي طمبتو عمى حب العمل والتفاني بو يحقق التوجيو االخالقي .

اجاب عمى ىذا السؤال  45طالبا" وبنسبة  %45بنعم وىذه نسبة قميمة تدل عمى ضعف االىتمام بيذا الجانب .
واجاب  %25بـ ال بينما اجاب  %31نوعا ما
 ولالجابة عمى السؤال الثاني عشر:((مساعدة المشرف التربوي طمبتو عمى بناء ثقافة قوية لغرس القيم االخالقية))
اجاب عمى ىذا السؤال  48طالبا" وبنسبة  %48بـ نعم  ,وىي نسبة متوسطة تدل عمى وجود اىتمام من قبل المشرف
التربوي في ىذا المجال

واجاب  %22بـ ال بينما اجاب  %31ب نوعا ما
 ولالجابة عمى السؤال الثالث عشر:((تكميف التالميذ بانشطة الصفية تخدم غرض التوجيو االخالقي))

اجاب عمى ىذا السؤال ( )62طالبا" وبنسبة  %62بـ نعم  ,وىذه نسبة جيدة تدل عمى التواصل الفعمي بين الطالب – المعمم
وتالميذه .
بينما اجاب  %38بـ نوعا ما .
 ولالجابة عمى السؤال الرابع عشر:((ممارسة التربية العممية تزيد من فاعمية تحقيق اليدف االخالقي))

اجاب عمى ىذا السؤال  85طالبا" وبنسبة  %85وىذه نسبة جيدة تدل عمى اىمية التربية العممية في حياة الطالب – المعمم
بينما اجاب  %15بنوعا ما .
 -ولإلجابة عمى السؤال الخامس عشر:
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((اي مقترحات من الطالب – المعمم تفيد الغرض من الموضوع))
فقد اجاب اكثر الطالب عمى ضرورة االىتمام اكثر في تحقيق الجانب االخالقي باعتباره جانبا" ميما" يوازي تعمم الطالب
في المجاالت المعرفية والميارية والوجدانية ,وضرورة عقد لقاءات دورية مكثفة لمتأكيد عمى ىذا الجانب خصوصا في
الوقت الراىن الن االخالق عنصر ميم في تنشئة طمبتنا وتوجيييم التوجيو الصحيح .
 -2تحميل االستبانة الخاصة بالمشرف التربوي
-

لإلجابة عمى السؤال االول :

((التعاون التربوي االيجابي بين االسرة والمدرسة والتالميذ ))

اجاب عمى ىذا السؤال ( )12مشرفا" وبنسبة  %61وىذا يدل عمى التعاون المستمر بين والمدرسة والتالميذ في تمقي القيم
واكتسابيا .
بينما اجاب ( )8مشرفين وبنسبة  %41بـ نوعا ما .
-

ولالجابة عمى السؤال الثاني :

((طرح االسئمة التي تثير التفكير وتنمي القيم االخالقية))
اجاب عمى ىذا السؤال ( )9مشرفين بنعم وبنسبة %45وىذه نسبة ضئيمة تدل عمى قمة االىتمام بيذا الجانب
بينما اجاب ( )5مشرفين بـ ال وبنسبة  %25وجاب ( )6مشرفين بـ نوعا ما وبنسبة %31
 -ولالجابة عمى السؤال الثالث :

((توظيف االحداث الجارية في غرس القيم االخالقية))

اجاب عمى ىذا السؤال ( )15مشرفا" وبنسبة  %75وىذا يدل عمى اىمية االحداث الجارية وذكرىا في كل حصة تعزز من
اىمية القيم االخالقية .
بينما اجاب ( )5مشرفين وبنسبة  %25بـ نوعا ما

 -ولالجابة عمى السؤال الرابع :

(( اعداد بطاقة لمتابعة نمو القيم االخالقية لدى التالميذ))
اجاب عمى ىذا السؤال ( )7مشرفين وبنسبة  %35وىذا يدل عمى اىمال ىذا الجانب من قبل المشرف التربوي في توعية
الطالب في ىذا المجال  ,كذلك عدم تنبيو الطالب – المعمم ليذا الجانب .

بينما اجاب ( )13مشرفا بـ ال وبنسبة %65
 -ولالجابة عمى السؤال الخامس :

((بيان االثر االيجابي لمتمسك بالقيم االخالقية))
اجاب عمى ىذا السؤال ( )11مشرفين بنعم وبنسبة  %51وىذه نسبة جيدة تؤكد عمى غرس القيم والمبادئ الخمقية تنمي
من ثقافة طمبتنا وكذلك تغرس في اذىان تالميذنا الناشئة بينما اجاب ( )5مشرفين بـ ال وبنسبة  %25واجاب( )5مشرفين

بـ نوعا ما وبنسبة %25

 ولالجابة عمى السؤال السادس((ىل يسأل الطالب المعمم مشرفو التربوي حول كيفية تطبيق الجانب االخالقي داخل الدرس))
اجاب عمى ىذا السؤال ( )16مشرفا" تربويا بنعم وبنسبة  %81وىذه نسبة مطمئنة ودليل عمى مدى وعي الطالب – المعمم
في تنفيذ القيم الخمقية داخل الدرس
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واجاب ( )4مشرفين تربويين بـ نوعا ما
 -ولالجابة عمى السؤال السابع :

((مساعدة الطالب في استنباط القيم االخالقية))

فقد اجاب ( )14مشرفا" بنعم وبنسبة  %71وىذا يؤكد التواصل الفعمي بين المشرف وطمبتو وليس جميع الطالب يرجعون
الى المشرف التربوي في استشارة او اخذ رأي
بينما اجاب ( )6مشرفين بـ نوعا ما
 -ولألجابة عمى السؤال الثامن :

(( ان بعض الطالب يجيدون التوجيو االخالقي))
فقد اجاب عمى ىذا السؤال ( )17مشرفا" بنعم وبنسبة  %85وىذا يدل عمى قدرة الطالب عمى التوجيو  ,بينما ذكر()3

مشرفين بـ نوعا ما
 -ولألجابة عمى السؤال التاسع

(( تحسين اداء الطالب يوما بعد يوم تزداد خبرة التوجيو لدييم))

فقد اجاب ( )18مشرفا" بنعم وبنسبة  %91وىذا يدل عمى نسبة كبيرة قد تحسنت خبرتيم مما يدل عمى فاعمية التربية
العممية ودورىا بالنسبة لمطالب – المعمم بينما اجاب ( )2منيم بنوعا ما .
 -ولالجابة عمى السؤال العاشر

((اي مقترحات من المشرف التربوي تفيد الغرض من الموضوع))

فقد اقترح بعض المشرفين ضرورة االىتمام بوضع منياج مقرر في المرحمة الرابعة عن القيم االخالقية والسموكية والوجدانية
التي يوظفيا الطالب – المعمم من خالل تدريسو .
وان تتضمن استمارة تقويم الطالب – المعمم بندا خاصا يخص قدرة الطالب عمى التوجيو االخالقي وان يتم عقد لقاءات
وندوات ومحاضرات خاصة لتوجيو الطالب والمشرفين نحو التوجيو االخالقي .
الفصل الخامس
 -1التوصيات

(التوصيات والمقترحات)

 -1عق د ندوات ودورات خاصة بالتوجيو االخالقي لمطالب والمشرفين التربويين تعرفيم باالساليب واالستراتيجيات التدريسية
الحديثة واستخدام ىذه االساليب كادوات فاعمة في التوجيو االخالقي
 -2بحوث وتقارير ومقاالت يطمبيا المدرس من طالبو كأن يكتبوا موضوعا" معينا" يعالج او يصحح مفيوما"  ,خاطئا" او
سموكا" خاطئا" او يكتب بحثا حول مسألة اخالقية

 -3اعادة النظر في بطاقة تقويم الطالب -المعمم بحيث تتضمن مدى اىتمام الطالب بالتوجيو االخالقي
 -4ضرورة تضمين منياج التربية العممية اىدافا تربوية خاصة بالجانب االخالقي
 -5حث المشرفين التربويين عمى ضرورة توعية طمبتيم بأىمية الجانب االخالقي في مجال التعميم والتعمم .
 -2المقترحات

مـــجلــــة العلــــوم االندانية /كلية التربية للعلوم اإلندانية  /المجلد /52العدد الثالث ايلول 5102

 -1دراسة تتناول دور المعمم في التوجيو االخالقي في ظل ثورة التكنولوجيا والمعمومات التي يشيدىا العالم
 -2دراسة تتناول دور المدرسة والمجتمع في تنمية القيم االخالقية لمناشئة .
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دور التربية العملية في اكداب الطالب المعلم قدم الجغرافية القدرة على التوجيه االخالقي
م .د .جنان محمد عبد

4
ممحق(
)1

استخدام اسموب الحوار في التدريس ينمي القيم
االخالقية لمتمميذ

5

يتابع المشرف التربوي الطالب – المعمم عمى القيم التي
تتضمنيا كل حصة

6

ىل لمثقافة الشخصية دور في اظيار القيم االخالقية

7

ضرب االمثال التي تشير الى تنمية القيم االخالقية

8

الربط بين القيم االخالقية المراد تدريسيا وواقع الحياة

9

ىل ىناك مواد دراسية ليا دور اكبر في تنمية القيم
االخالقية

11

مطالبة المشرف التربوي طمبتو بالمحافظة عمى السموك
الصفي تحقق التوجيو االخالقي

االستبانة الخاصة بالطالب  -المعمم
ت
11

نعم

الفقرة
مساعدة المشرف التربوي طمبتو عمى حب العمل
والتفاني بو يحقق التوجيو االخالقي

12

مساعدة المشرف التربوي طمبتو عمى بناء ثقافة قوية
لغرس القيم االخالقية

13

تكميف التالميذ بانشطة الصفية تخدم غرض التوجيو
االخالقي

14

ممارسة التربية العممية تزيد من فاعمية اليدف
االخالقي

15

اي مقترحات من الطالب – المعمم تفيد الغرض من
الموضوع

ممحق ()2

ال

نوعا ما
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االستبانة الخاصة بالمشرف التربوي
الفقرة

ت
1

التعاون التربوي االيجابي بين االسرة والمدرسة والتالميذ

2

طرح االسئمة التي تثير التفكير وتنمي القيم االخالقية

3

توظيف االحداث الجارية في غرس القيم االخالقية

4

اعداد بطاقة لمتابعة نمو القيم االخالقية لدى التالميذ

5

بيان االثر االيجابي لمتمسك بالقيم االخالقية

6

ىل يسأل الطالب – المعمم مشرفو حول كيفية تطبيق الجانب
االخالقي

7

مساعدة الطالب في استنباط القيم االخالقية

8

ان بعض الطالب يجيدون التوجو االخالقي

9

تحسين اداء الطالب يوما بعد يوم تزداد خبرة التوجيو لدييم

11

اي مقترحات من المشرف التربوي تفيد الغرض من
الموضوع .

نعم

ال

نوعا ما

