أثر اإلشراف التربوي في تطوير أداء مطبقي التربية الرياضية (اإلشراف العيادي أنموذجا")
م.م .محمد ضايع محمد

م.م .زياد سالم عبد

أثر اإلشراف الرتبوي يف تطوير أداء مطبقي الرتبية الرياضية
(اإلشراف العيادي أمنوذجا")

م.م .محمد ضايع محمد

م.م .زياد سالم عبد

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملخص
تهدف ىذه الدراسة إلى بناء برنامج ( إشرافي عيادي ) و التعرف على اثر البرنامج في

تطوير أداء الطلبة المطبقين في كلية التربية الرياضية جامعة تكريت.وقد استخدم الباحثان
المنهج التجريبي لمالئمتو وطبيعة البحث.حيث تكون مجتمع البحث من طالب السنة

الدراسية الرابعة في كلية التربية الرياضية جامعة تكريت للعام الدراسي -8002

.8003والبالغ عددىم ( )13طالبا ،اما عينة البحث فقد تكونت من ثالثة طالب من مجتمع
البحث.

واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمتو وطبيعة البحث وتصميم ألمجموعة

الواحدة ذات المالحظة القبلية والبعدية .و تم إجراء عملية التجانس بين إفراد المجموعة

التجريبية في متغيرات العمر( بالشهر لغاية  )8003/3/3والمعدل العام ودرجة مادة طرائق

التدريس واستعان الباحثان باالستمارة المعدة في كلية التربية الرياضية جامعة تكريت لتقييم

أداء الطلبة المطبقين وتم بناء البرنامج اإلشرافي مستعينا بالمراجع والمصادر ذات العالقة

واخذ آراء الخبراء.

واستنتج الباحثان فاعلية البرنامج اإلشررافي المقتررح فري تحسرين أداء الطالر المطبرق

وقررد أوصرروا باسررتخدام البرنررامج اإلشرررافي المقترررح فرري تطرروير أداء الطلبررة المطبقررين بمررا يتفررق

ونت ررائج البح ررث .وزي ررادة الفت رررة الزمني ررة المخصص ررة للبرن ررامج اإلش رررافي لتحقي ررق اكب ررر ق رردر م ررن
األىداف باإلضافة الى تدري العاملين عليو بشكل جيد لتحقيق أفضل النتائج.
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الباب األول  :التعريف بالبحث
 : 3-3المقدمة وأىمية البحث :
ان المتتبع التاريخي لإلشراف يجد انو ابتدأ اول االمر على مستوى التفتيش ،أي تلك

العملية التي يقوم بها الشخص (المفتش ) بزيارة الطلبة المعلمرين لالطرالع علرى جانر القصرور

ونقاط الضعف لديهم ومن ثم محاسبتهم على األخطاء والنواقص ،وتعتمد في ضوء ىذا المفهوم
مهمررة المشرررف فرري تصرريد األخطرراء مررن خررالل زيررارة خاطفررة ال تسررتغرر سرروى فترررة زمنيررة قصرريرة
تجري مرة او مرتين وفي ختام الزيارة يعد المشرف التقرير ألتقييمي عن الطالر المعلرم يعكرس

فيرو انطباعررو الشخصرري دون االعتمرراد علررى أسررس موضرروعية ،لررذلك تكررون نظرررة الطالر المعلررم
للمشرف نظرة سلبية تتمثل بالرفض والخوف وعدم الثقة.
إن التط ررور الح ررديث للفك ررر الترب رروي ف رررم تص ررورا جدي رردا لمفه رروم اإلش ررراف ومبادئ ررو

وأىدافو  ،حيث تطور من اىتمامو بالفرد ( المعلم ) الرى اىتمامرو برالموقف التعليمري والتعلمري ،
لررذلك أصرربش اإلشررراف إحرردى الوسررائل المسررتخدمة لتحسررين العمليررة التعليميررة وتطويرىررا( .

حطاب ومهدي ) 381 ، 8002،
واإلشررراف العيررادي (االكلينيكرري) نظررام يهرردف الررى ترردري المعلمررين الررذين تنقصررهم

الكفاءة في أداء مهارة تعليمية او أكثر وفق برنامج خاص يعد مسبقا لهذا الغرم وىو يقوم على
أسرراس تبص ررير الطالر ر المعل ررم (المطب ررق) بم ررواطن ض ررعفو وط رررح الب رردائل الص ررالحة إمام ررو الت رري

تساعده على تعديل سلوكو التدريسي وذلك بتحليل الموقف الصفي .ثم إيجاد الحلول والبدائل
للمشكالت التي تواجهو ( .طافش )310 ، 8001 ،
ان ضرعف الطالر المعلررم (المطبرق) مرررده لالبرا الرى عرردم اإلعرداد السررليم ذلرك ان فرري

كثيررر مررن كليررات التربيررة بفروعهررا تهررتم اىتمامررا زائرردا بالمعررارف دون اىتمررام كبيررر بالسررلو  ،أي
ينص التركيز على الناحية النظرية دون االىتمام الكافي في الناحية العملية.
ومن ىنا انطلق الباحثان في محاولة علمية تجريبية في ىذا المجرال بعرد االعتمراد علرى

آراء الخب ررراء المختص ررين لتق ررديم أس ررلوب إش رررافي جدي ررد ونت رراج علم رري يرف ررد المس رريرة العلمي ررة
ويضيف الى المكتبة الرياضية مجهودا متواضعا يكون لبنة في بناء حركة رياضية متطورة.
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 : 8- 3مشكلة البحث :
تحترراج العمليررة التعليميررة الررى إجررراءات التحليررل والتشررخيص بررين الحررين وا خررر فرري

مكوناتها المختلفة من طالب ومعلمين ومشرفين  ،ومن ىذا المنطلق يتجو الباحثون المختصرون
بالعملية التعليمية الى إيجاد أفضل الوسائل والسبل للوصول الى األىداف المنشودة فيها.
وقد الحظ الباحثان من خالل متابعتهما للطلبرة والتدريسريين فري كليرة التربيرة الرياضرية

ان األسلوب اإلشرافي المتبع يميل في معظم األحيان الى اإلشراف التفتيشري الرذي يخلرق حالرة

من عدم االنسجام بين المشرف والمطبق ومن ىنا كانت مشكلة البحث في الحاجة الى أسلوب
إشرافي جديد يحقق في ثناياه األىرداف المرسرومة مرن الزيرارة اإلشررافية التري يقروم بهرا المشررف

الى الطال المعلم( المطبق).
 : 1-3أىداف البحث :
-

بناء برنامج ( إشرافي عيادي ).

-

التعرف على اثر البرنامج في تطوير أداء الطلبة المطبقين في كليرة التربيرة الرياضرية جامعرة
تكريت.

 : 1-3فرم البحث :
وجود فرور ذات داللة إحصائية لصالش نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية.
 : 5 -3مجاالت البحث :
 : 3-5-3المجال البشري :

طالب السنة الرابعة في كلية التربية الرياضية جامعة تكريت.

 : 8-5-3المجال ألزماني :

.8003 \ 1 \ 82 – 8003 \ 1 \ 1

 : 1-5-3المجال المكاني :

الساحة الرياضية لمتوسطة الفرقان في مدينة تكريت.
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الباب لثاني  :الدراسات النظرية
 : 3-8مفهوم اإلشراف التربوي :
ان التطررورات الكبيرررة الترري تحققررت فرري مجررال الفكررر التربرروي ومررا تضررمنو مررن فلسررفة

وأىداف تربوية وتطوير النظرة الشراملة للعمليرة التعليميرة فررم تطرويرا جديردا لمفهروم اإلشرراف
التربوي ومبادئ تحقيق أىدافو من حيث الهردف الرئيسري لإلشرراف وىرو تطروير عمليرات الرتعلم

والتعليم ،وفي ضروء المفهروم الجديرد يعتبرر اإلشرراف قيرادة تربويرة ىردفها تهي رة الفررص المناسربة
لنم ررو المعلم ررين وتط ررويرىم مهني ررا بغي ررة االرتق رراء بمس ررتوى التعل رريم ع ررن طري ررق األس ررالي التربوي ررة

المالئمة.
وتميز اإلشراف الحديث عن اإلشراف القديم بخصائص أىمها -:
 انو عملية ديمقراطية تعاونية منظمة نقدم على أساس التخطيط انو يشمل جميع عناصر العملية التعليمية ويعمل على تحسينها. يراعي الفرور الفردية القائمة بين العاملين في الحقل التربوي. يؤكد على أىمية مساعدة المعلمين والعاملين التربويين على النمو المهني والمستمروأىمية تحسين مستوى أدائهم( .حطاب ومهدي ) 385 ، 8002 ،
 : 8-8أنواع اإلشراف التربوي :
كان من نتيجة التطورات التي تمت في ميدان اإلشراف التربوي ظهور أنواع متعددة منو

خدمة للعملية التربوية وتقديم البحوث المساعدة للمعلمين في مجال التعليم ومن ىذه األنواع
-:
 -3-8-8اإلشراف الديمقراطي -:
وىو اإلشراف القائم على أساس التعاون والتفكير المشتر البناء في حل المشكالت

التعليمية وبذلك يقضى على مشكالت العالقة بين الرئيس والمرؤوسين وبين المفتش والمعلم،

ويعتمد ىذا النوع على القيادة الحكيمة التي تدرس وتحسن العملية التعليمية وتدعو إلى إشرا

214

أثر اإلشراف التربوي في تطوير أداء مطبقي التربية الرياضية (اإلشراف العيادي أنموذجا")
م.م .محمد ضايع محمد

م.م .زياد سالم عبد

جميع المعنيين بأمر تحسين التعليم كما يؤكد على احترام شخصية المعلم ومنحو حرية التفكير
بطريقة خاصة.
 -8-8-8اإلشراف العلمي :
يعد اإلشراف العلمي امتدادا للحركة العلمية في التربية ويمتاز ىذا النوع من اإلشراف

باستخدامو الطريقة العلمية وتطبيق طرر القياس على وظائف المدرسة ونتائجها وإحالل البيانات
الدقيقة المحققة بدال من ا راء الخاصة بالنشاط التربوي وكذلك القياس الموضوعي للنشاطات

والممارسات والفعاليات  ،وبالتالي ضرورة تزويد المرشد التربوي بالمهارات والخبرات والمعارف
العلمية الالزمة التي تمكنو من القيام بمهمتو على أحسن وجو من خالل اإلعداد والتفاصيل

والتدري

ليكون على اطالع واسع بما يجري من تغيير وتطوير في حقل اختصاصو ومجال

عملو( .حطاب ومهدي )311 ، 8002 ،

 -1-8-8اإلشراف العيادي ( االكلينكي ) :
ان مفهوم اإلشراف العيادي ( االكلينكي) مشتق من كلمة أجنبية ) )clinicوتعني

بالعربية ( العيادة ) والعيادة تدل على المكان الذي يتخذه الطبي

مركزا الستقبال مريضو ثم

فحص حالتو ،لتشخيص علتو ووصف العالج الذي يراه مناسبا .ويتضمن معنى زيارة الطبي

للعليل من اجل االطم نان على حالتو وتقديم العون المستطاع لو  ،ومن ىنا جاء إطالر ىذه
الكلمة على الزيارة اإلشرافية العالجية  ،واإلشراف العيادي ( االكلينكي ) نظام يهدف الى

تدري

المعلمين الذين تنقصهم الكفاءة في أداء المهارة التعليمية او أكثر وفق برنامج خاص

يعد مسبقا لهذا الغرم.
وقد ابتكر ىذا النظام الباحث التربوي ( موريس كوجان ) وبدا استخدامو على نطار ضيق

في جامعة ىارفورد في اواخر الخمسينات ثم شاع استخدامو بعد ذلك على نطار واسع في

الثمانينات من القرن المنصرم  ،وقد عرفو كوجان بأنو  -:ذلك النمط من العمل اإلشرافي

الموجو نحو تحسين سلو المعلمين وممارساتهم التعليمية الصفية بتسجيل كل ما يحدث في
لرفة الصف من أقوال وأفعال تصدر من المعلم والتالميذ إثناء تفاعلهم في عملية التدريس
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وبتحليل أنماط ىذا التفاعل في ضوء عالقة الزمالة القائمة بين المشروع التربوي والمعلم بهدف
تحسين تعليم التالميذ عن طريق تحسين تعليم المعلم ( .طافش )313 ، 8001 ،
 3-1-8-8مراحل االشراف العيادي :
تتم عملية اإلشراف العيادي (االكلينيكي) كما أوضحها مبتكرىا ( موريس كوجان ) في
أربع مراحل ىي -:
أوال  :المرحلة ماقبل المالحظة :
وفي ىذه المرحلة يجري التخطيط للقيام بالخطوات االتية :
 .1بناء عالقة وطيدة من الزمالة قائمة على الود واالحترام المتبادل بين المعلم والمشرف
التربوي.
 .2تخطيط الدرس ،وتحديد األىداف السلوكية التي ينبغي ان تتحقق خالل الحصة،

حيث يتعاون المشرف التربوي مع المعلم على وضع خطة دراسية مفصلة ،وذات

أىداف متكاملة.
 .3طمأنة المعلم بان الهدف من العملية ىو تطوير مهاراتو ،وتحسين أدائو وتقديم العون
الفني لو ،وليس تسجيل نقاط ضعف وتقصير عليو.
 .4يقوم المشرف بتحديد العناصر البشرية التي ستساعده في عملو ،كالمصور وفني

القياس ،والتقنيات التي سيوظفها كآلة التصوير ،وذلك لتصوير أداء المعلم المتدرب
في الموقف الصفي.

ثانياً  :مرحلة المشاىدة :
وفيها تجري الخطوات ا تية :
 .1يقوم المعلم بتنفيذ الحصة حس الخطة المدرسية التي تم إعدادىا واالتفار عليها
بعد تحليل المادة الدراسية.
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 .2المشرف التربوي يقوم بعملية جمع مالحظات تتعلق بالمهارات التي يقوم بها المعلم.
 .3فني التصوير يقوم بتسجيل العملية التعليمية التعلمية بالصوت والصورة.
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ثالثاً  :اجتماع التحليل :
بعد االنتهاء من الحصة وتسجليها ،وقياس التفاعل التي يجري من خاللها ،يجتمع
المشرف التربوي مع المعلم ،ويشاىدان معا الشريط الذي تم تسجيلو ،وذلك من اجل :
 .1تحليل أداء المعلم للتعرف على نقاط القوة وتعزيزىا وعلى نقاط الضعف لعالجها وتالفيها
في الحصص القادمة.
 .2مناقشة لمظاىر الضعف لدى المعلم والبحث معو عن أفضل السبل لتخليصو منها.
 .3إعادة تخطيط الدرس من اجل االحتفاظ بااليجابيات التي تم إحرازىا ،ومعالجة السلبيات
التي تم تحديدىا ورصدىا ،ولتحقيق النقاط التي تم االتفار على إدخالها في سلو المعلم

الصفي .ويتكرر التخطيط والتنفيذ والتحليل حتى يطم ن المشرف التربوي الى ان المعلم
قد أصبش قادرا على تنفيذ حصة دراسية بكفاءة عالية.
رابعاً  :مرحلة التقويم.
يلع التقويم دورا مهما في تطوير العملية التعليمية التعلمية ،ويمكن إجراؤه بأكثر من

وسيلة ،والمشرف التربوي المبدع ىو الذي ينوع في أدوات التقويم لتحقيق أفضل النتائج .ومن
أىم وسائل التقويم التي يستطيع المشرف التربوي ان يستعين بها في عملية اإلشراف العيادي

ما يأتي :
ر المالحظة المباشرة.
ر المؤتمرات.
ر التسجيل المرئي المسموع.
ر أنظمة التحليل التفاعل الصفي.
ر المهارة المجزأة والتعليم المصغر.
( طافش )315 ، 8001 ،

ر نموذج تقويم الشخصية التدريسية.
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 8-1-8-8مميزات األشراف العيادي (االكلينيكي) :
يتميز ىذا األسلوب اإلشرافي بأنو :
 يقوم على الثقة والتعاون وحسن الظن بين أطراف العملية اإلشرافية. يقوم على المشاركة العملية في جميع المراحل سير الدرس ابتداء من التخطيطالمشتر وانتهاء بالتقويم المشتر .

 يزود المعلم بتغذية راجعة في جميع مراحل تمكنو من تالفي جميع نقاط الضعف التيكان يعاني منها ،وتحصنو من الوقوع فيها مستقبالً .
 ينتهي بعملية تقويم حقيقة ذات نتائج ملموسة.وتواجو ىذه العملية اإلشرافية بعض الصعوبات من أىمها :
 نفقاتو الباىضة  :اذ أن ىذا النمط العيادي يتطل اذا أريد تطبيقو على نطار واسععددا كبيراً من المشرفين التربويين يعاونهم عدد من السيكولوجيين والمصورين
باإلضافة الى المعدات واألجهزة الالزمة لتنفيذ العملية.

 الوقت الطويل  :اذ ان المشرف التربوي الذي يقوم بزيارة المعلم زيارة عالجية يحتاجالى وقت قد يصل الى خمس ساعات أسبوعيا لكل معلم يريد النهوم بمستواه.
 عدم تفهم كثير من اإلداريين للتجديدات التربوية التي يقترحها اإلشراف الحديثوعدم موافقة ىؤالء اإلداريين على منش ىذه العملية اإلشرافية فرصة كاملة للتجري

والنجاح ( .طافش)312، 8001،

الباب الثالث  :إجراءات البحث
 3-1منهج البحث  :استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمتو وطبيعة البحث.
 8-1مجتمع البحث وعينتو  :تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسية الرابعة في كلية
التربية الرياضية جامعة تكريت للعام الدراسي .8003 -8002والبالغ عددىم ( )13طالبا.
اما عينة البحث فقد تكونت من ثالثة طالب من مجتمع البحث.
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()31

آذار ()8030

العدد ()1

 1-1التصميم التجريبي  :تصميم ألمجموعة الواحدة ذات المالحظة القبلية والبعدية.
 1-1تجانس العينة  :تم إجراء عملية التجانس بين إفراد المجموعة التجريبية في متغيرات
العمر( بالشهر لغاية  )8003/3/3والمعدل العام ودرجة مادة طرائق التدريس و كما مبين في

الجدول التالي :
الجدول ()3
يبين تجانس العينة في متغيرات العمر والمعدل العام ومادة طرائق التدريس
المعامالت

اإلحصائية الوسط
الحسابي
المتغيرات

االنحراف الوسيط
المعياري

821

81,88

821

8,80

52,13

3,11

55,22

3,53

83,22

3,58

10

0,21

العمر

(الشهر)

المعدل العام
()300
طرائق التدريس ()50

معامل
االلتواء

يتبين من الجدول ( )3ان قيم معامل االلتواء تنحصر بين ( 1+و )1-مما يدل على
تجانس العينة في ىذه المتغيرات
 5-1استمارة تقييم األداء  :استعان الباحثان باالستمارة المعدة في كلية التربية الرياضية جامعة
تكريت لتقييم أداء الطلبة المطبقين وقاما بإجراء بعض التعديالت عليها وتم عرضها على السادة

الخبراء الملحق(  )3لغرم إعادة تقويم الفقرات وإعطاء الدرجات بما يتناس

وأىداف

البحث  ،وبعد جمعها من الخبراء وتحليل بياناتها ظهرت بالصيغة النهائية الملحق(  )8التي تم
اعتمادىا في تقييم الطلبة المطبقين (عينة البحث).
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أثر اإلشراف التربوي في تطوير أداء مطبقي التربية الرياضية (اإلشراف العيادي أنموذجا")
م.م .محمد ضايع محمد

م.م .زياد سالم عبد

 2-1البرنامج اإلشرافي  :تم إعداد البرنامج المقترح بالخطوات التالية :
 قراءة مستفيضة لبعض المصادر والمراجع ذات العالقة (العكيلي( )3333،جمعو)8003،(ألشمري) 8001،
(طافش)8001،
 صمم الباحثان البرنامج اإلشرافي المقترح والذي يحتوي ستة وحدات إشرافية وبزمن (380دقيقو ) لكل وحده وتم عرضو على السادة الخبراء(الملحق  )3لتعديلو بما يناس

أىداف

البحث وبعد جمع البيانات واخذ أراء الخبراء تم وضع البرنامج بالصيغة النهائية (الملحق )1

العتماده بالبحث.
 -محتوى البرنامج  :اشتمل البرنامج على المهارات التي يحتاج اليها الطال

المطبق من

خالل تحليل العملية التدريسية ووزعت على ستة وحدات بواقع وحده واحده كل أسبوع وبزمن

( 380دقيقة) لكل وحدة حيث يقوم الطال

المطبق بأداء درس كامل للتربية الرياضية مدتو

( 10دقيقو) بينما يقوم أخصائي التصوير* بتصوير الدرس بينما يقوم المشرف (الباحثان )
بتسجيل نقاط القوة والضعف لدى المطبق لالستعانة بها في الجلسة اإلشرافية وبعد االنتهاء

تكون الجلسة اإلشرافية التي مدتها ( 10دقيقو) يقوم فيها الباحثان بإعطاء التغذية الراجعة
والتوجيهات لما تم رصده من سلوكيات داخل الدرس مع مشاىده لمقاطع من الدرس السابق
الذي تم تسجيلو لتثبيت االيجابيات ومحاولة تالفي السلبيات في الدرس التالي بعدىا يقوم

الطال

المطبق بأداء درس كامل للتربية الرياضية مستعينا بالتوجيهات التي أعطيت لو في

الجلسة اإلشرافية بينما يقوم أخصائي التصوير بتصوير الدرس لالستعانة بو في تقويم الجلسة

اإلشرافية وتقديم التغذية الراجعة للدروس الالحقة.

* أخصائي التصوير  :مصور مكت ضوء القمر في تكريت
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()31

العدد ()1

آذار ()8030

 1-1اإلجراءات الميدانية :
 3-1-1التجربة االستطالعية  :قام الباحثان بإجراء تجربة استطالعية على عينة من مجتمع
البحث من خارج عينة التجربة األساسية بتاريخ  8003/1/1وذلك بهدف :
 التعرف على األجهزة واألدوات الالزمة ومدى صالحيتها. التعرف على الزمن الالزم لألداء. التعرف على الصعوبات التي تواجو الدراسة إثناء إجراء التجربة األساسية. 8-1-1المالحظة القبلية  :تم إجراء اختبار المالحظة القبلية بتاريخ  ، 8003/1/30حيث
تم تصوير أداء الطلبة المطبقين ثم تحويلو على قرص ليزري وعرضو على السادة الخبراء

الملحق ( )3إلعطاء الدرجات قبل تطبيق البرنامج.
 1-1-1التجربة الرئيسة  :كانت التجربة الرئيسة تتكون من (ستة) وحدات إشرافية ابتدأت

بتاريخ  8003/30/30وانتهت بتاريخ  8003/1/83تخلل التجربة انقطاع يوم /1/31
 8003الحتفالية يوم الجامعة مع المهرجان السنوي للكلية.

 1-1-1المالحظة البعدية  :تم إجراء المالحظة البعدية بتاريخ  ، 8003/1/82حيث تم
تصوير أداء الطلبة المطبقين ثم تحويلو على قرص ليزري وعرضو على السادة الخبراء الملحق

( )3إلعطاء الدرجات النهائية
 2-1الوسائل اإلحصائية :
تم استخدام أسلوب التحليل اإلحصائي للبيانات  ،وباستخدام برامج التحليالت

اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )spssوتضمن ا تي :
 -الوسط الحسابي

 االنحراف المعياري -اختبار (ت) للعينة الواحدة

244

أثر اإلشراف التربوي في تطوير أداء مطبقي التربية الرياضية (اإلشراف العيادي أنموذجا")
م.م .محمد ضايع محمد

م.م .زياد سالم عبد

(رضوان ) 881 ، 8008،

الباب الرابع  :عرض النتائج ومناقشتها
الجدول ()8
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير األداء في المالحظة القبلية لعينة
البحث
المعالجات الحصائية

س

ع

ارتداءه الزي الرياضي والقيافو

2,11

0,00

تصرفاتو وسلوكو العام

2,11

0,22

وضوح صونو وسالمة اللغة

8,33

0,11

أسلوبو مع التالميذ

1,30

0,12

استخدامو ألسالي التدريس

2,33

0,11

تنظيمو للصف وإدارتو

3,11

0,50

قابليتو على الشرح وعرم الحركة

3,30

0,23

اكتشافو الخطأ وإصالحو

2,22

0,23

المتغيرات

يتبين من الجدول ( )8أن قيم األوساط الحسابية كانت كما يلي (ارتداءه الزي الرياضي والقيافو

( )2,11تصرفاتو وسلوكو العام  ( ) 2,11وضوح صونو وسالمة اللغة  ( )8,33أسلوبو مع
التالميذ  ( )1,30استخدامو ألسالي

التدريس  ( ) 2,33تنظيمو للصف وإدارتو )3,11
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()31

آذار ()8030

العدد ()1

(قابليتو على الشرح وعرم الحركة ( ) 3,30اكتشافو الخطأ وإصالحو  ) 2.22في حين

كانت االنحرافات المعيارية كالتالي (ارتداءه الزي الرياضي والقيافو ( )0,00تصرفاتو وسلوكو

العام ( )0,22وضوح صونو وسالمة اللغة ( )0,11أسلوبو مع التالميذ ( )0,12استخدامو
ألسالي التدريس ( )0,11تنظيمو للصف وإدارتو ( )0,50قابليتو على الشرح وعرم الحركة

( )0,23اكتشافو الخطأ وإصالحو .)0,23

الجدول ()1
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير األداء في المالحظة البعدية لعينة البحث
المعالجات اإلحصائية

س

ع

ارتداءه الزي الرياضي والقيافو

2,11

0,11

تصرفاتو وسلوكو العام

1,22

0,33

وضوح صونو وسالمة اللغة

1,55

0,33

أسلوبو مع التالميذ

1,11

0,33

استخدامو ألسالي التدريس

31,11

0,23

تنظيمو للصف وإدارتو

38,55

0,50

قابليتو على الشرح وعرم الحركة

33,11

0,11

اكتشافو الخطأ وإصالحو

2,22

0,33

المتغيرات

يتبين من الجدول ( )8ان قيم األوساط الحسابية كانت كما يلي (ارتداءه الزي الرياضي

والقيافو ( )2,11تصرفاتو وسلوكو العام  ()1,22وضوح صونو وسالمة اللغة  ( )1,55أسلوبو
مع التالميذ  ( )1,11استخدامو ألسالي

التدريس  ( )31,11تنظيمو للصف وإدارتو
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أثر اإلشراف التربوي في تطوير أداء مطبقي التربية الرياضية (اإلشراف العيادي أنموذجا")
م.م .محمد ضايع محمد

م.م .زياد سالم عبد

( )38,55قابليتو على الشرح وعرم الحركة  ( ) 33,11اكتشافو الخطأ وإصالحو )2,22

في حين كانت االنحرافات المعيارية كالتالي (ارتداءه الزي الرياضي والقيافو ( )0,11تصرفاتو

وسلوكو العام ( )0,33وضوح صونو وسالمة اللغة ( )0,33أسلوبو مع التالميذ )0,33
(استخدامو ألسالي

التدريس ( )0,23تنظيمو للصف وإدارتو ( )0,50قابليتو على الشرح

وعرم الحركة ( )0,11اكتشافو الخطأ وإصالحو .)0,33
الجدول ()1

يبين األوساط الحسابية وقيمة (ت) لمعايير األداء في المالحظة القبلية والبعدية لعينة البحث
المعالجات اإلحصائية

المالحظة المالحظة قيمة
البعدية (ت)
القبلية
س

س

ارتداءه الزي الرياضي والقيافو

2,11

2,11

المتغيرات

0,00

مستوى
الداللة
عشوائية

تصرفاتو وسلوكو العام

2,11

1,22

1,33

عشوائية

وضوح صونو وسالمة اللغة

8,33

1,55

3,22

عشوائية

أسلوبو مع التالميذ

1,30

1,11

3,18

عشوائية

استخدامو ألسالي التدريس

2,33

31,11

1,38

عشوائية

تنظيمو للصف وإدارتو

3,11

38,55

5,83

معنوية

قابليتو على الشرح وعرم الحركة

3,30

33,11

1,23

معنوية

اكتشافو الخطأ وإصالحو

2,22

2,22

2,01

معنوية

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( )0,05تساوي ()1,10
يتبررين مررن الجرردول ( ) 1ان قيمررة (ت) المحسرروبة كانررت اكبررر مررن الجدوليررة فرري معررايير

(تنظيمررو للصررف وإدارتررو) و(قابليتررو علررى الشرررح وعرررم الحركررة) و(اكتشررافو الخطررأ وإصررالحو)
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()31

العدد ()1

آذار ()8030

وبالتررالي يرردل علررى معنويررة الفرررور بررين المالحظررة القبليررة والبعديررة فرري حررين لررم يرتررق مسررتوى

الفررور الررى المعنويررة فرري المعررايير االخرررى ،ويرجررع الباحثرران ظهررور قيمررة (ت) المحسرروبة لفقرررة

(ارتررداءه الررزي الرياضرري والقيافررو) ( )0,00الررى ان قيمررة االنحررراف المعيرراري كانررت صررفر وان
نت ررائج المالحظ ررة القبلي ررة والبعدي ررة ك رران واح رردة ذل ررك ان الكلي ررة قام ررت قب ررل الب رردء بالت رردري

الميداني بتوزيع زي رياضي موحد لكل الطالب وبالتالي كان الزي نفسرو فري المالحظترين القبليرة

والبعدية.
ويعزو الباحثان معنوية الفرور الرى الترأثير االيجرابي للبرنرامج اإلشررافي العيرادي المقتررح

ودوره فرري تنميررة المهررارات التدريسررية لرردى الطلبررة المطبقررين .مررن خررالل تقررديم التغذيررة الراجعررة
الفورية للطال المطبق في الدرس وكذلك ما امتاز بو البرنامج اإلشرافي مرن تسرجيل للمحاضررة
وتحليلها ثم مشاىدتها مع المطبق وبالتالي إشرا أكثر مرن حاسرة فري تقرديم التغذيرة الراجعرة لرو

ويؤكررد ذلررك مررا ذكررره (خفاجررة والسررايش  )8001،فرري ان اشررترا حاسررتان فرري اسررتقبال المعرفررة
يؤدي الى زيادة فاعلية التعلم حيث تؤدي كل حاسة الى تعزيز التعلم الذي تم عن طريق الحاسة

الثانية (.خفاجة والسايش )32 .8001،
كما ويرجع الباحثان التطور الى االثر االيجابي لتخطيط البرنامج الذي احاط بكرل فقررات

العملية التدريسي ة وإيجاد أفضل السبل للوصول الى تحقيق أىداف البحث حيث ان ( التخطيط
بعناية إليجاد النمط األمثل في تنظيم الفصل يؤدي بالتأكيد الرى وجرود نترائج مثمررة وان التنظريم
الماىر للدرس سروف يؤكرد علرى ان كرل لحظرة مرن لحظرات الرتعلم لهرا معنرى تربروي ومثمرر لردى

المتعلم ) (االطوي والزبيدي ) 821 ، 8003 ،
وأخيرا يعزي الباحثان ظهور فرور إحصائية ولكنها لم تتعد لمستوى المعنوية فري قسرم مرن

فقرات معايير التقويم الى ان البرنامج جديد علرى المشررف والمطبرق ويحتراج الرى التردري علرى

تطبيقو لزيادة عملية التفاعرل بينهمرا  ،وكرذلك الرى قصرر الفتررة الزمنيرة للبرنرامج حيرث ان الفتررة
كانت قليلة لتحقيق كل األىداف المرجوة من البرنامج اإلشرافي.
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أثر اإلشراف التربوي في تطوير أداء مطبقي التربية الرياضية (اإلشراف العيادي أنموذجا")
م.م .محمد ضايع محمد

م.م .زياد سالم عبد

الباب الخامس  :االستنتاجات والتوصيات.
 : 3-5االستنتاجات :
 فاعلية البرنامج اإلشرافي المقترح في تحسين أداء الطال المطبق. : 8-5التوصيات :
 استخدام البرنامج اإلشرافي المقترح في تطوير أداء الطلبة المطبقين بما يتفق ونتائجالبحث.
 زيادة الفترة الزمنية المخصصة للبرنامج اإلشرافي لتحقيق اكبر قدر من األىداف.-

تدري العاملين عليو بشكل جيد لتحقيق أفضل النتائج.

المصادر :
.1

االسدي  ،سعيد جاسم وإبراىيم ،مروان عبد المجيد ( )8001اإلشراف التربوي  ،دار
الثقافة  ،عمان  ،األردن.

.2

االطوي  ،وليد عبد اهلل والزبيري  ،قصي حازم ( )8003طرائق تدريس التربية الرياضية ،
دار ابن األثير للطباعة والنشر جامعة الموصل  ،العرار.

.3

جمعو  ،حموده ابن فرج ( )8003اثر برنامج إرشادي في تنمية المهارات االستقاللية
لدى األطفال  ،رسالة ماجستير لير منشوره  ،كلية التربية ألجامعو ألمستنصريو.

.4

حطاب  ،حسن ومهدي  ،عباس عبد ( )8002اإلدارة واإلشراف التربوي  ،دار الفكر
،عمان  ،األردن.

.5

خفاجة  ،ميرفت علي والسايش  ،مصطفى ( )8001المدخل الى طرائق التدريس التربية
الرياضية  ،ماىي للنشر والتوزيع االسكندريو  ،مصر.

.6

رضوان ،محمد نصر الدين (  )8008اإلحصاء الوصفي في علوم التربية الرياضية البدينة
 ،دار الفكر ،القاىرة.
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()31
.7

العدد ()1

آذار ()8030

ألشمري  ،سلمان جوده ( )8001اثر برنامج إرشادي في التخفيف من مستوى السلو

العدواني على ممتلكات المدرسة  ،رسالة ماجستير لير منشوره  ،كلية التربية ألجامعو
المستنصرية.
.8

طافش  ،محمود ( )8001االبداع في االشراف التربوي  ،دار الفرقان  ،عمان ،
األردن.

.9

عطوي  ،جودت عزت ( )8001االدارة التعليمية واالشراف التربوي  ،دار الثقافة ،
عمان  ،األردن.

 .11العكيلي  ،عباس حسن ( )3333برنامج عالجي سلوكي لتخفيف ا لوزن للمصابين
بالبدانة  ،رسالة ماجستير لير منشوره  ،كلية ا داب جامعة المستنصرية .
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أثر اإلشراف التربوي في تطوير أداء مطبقي التربية الرياضية (اإلشراف العيادي أنموذجا")
م.م .محمد ضايع محمد

م.م .زياد سالم عبد

الملحق ( ) 3
أسماء السادة الخبراء الذين تم استشارتهم
اللق العلمي

أسماء الخبراء

أستاذ

نزىان حسين العاصي

طرائق تدريس كلية التربية الرياضية

أستاذ

عدنان جواد الجبوري

جامعة تكريت

أستاذ

كامل طو الويس

أستاذ مساعد

رؤوف محمود القيسي

أستاذ مساعد

كاظم علي الدوري

أستاذ مساعد

صفاء ذنون اإلمام

أستاذ مساعد

عبد الودود احمد
خطاب

االختصاص ومحل العمل

طرائق تدريس كلية التربية الرياضية

جامعة تكريت

طبيعة االستشارة
3

8

*

*

*

علم النفس الرياضي كلية التربية

*

علم النفس التربوي كلية التربية

*

الرياضية جامعة تكريت

1

*

*

جامعة تكريت

علم النفس التربوي كلية التربية

*

طرائق تدريس كلية التربية الرياضية

*

جامعة تكريت

جامعة الموصل

علم النفس الرياضي كلية التربية

الرياضية جامعة تكريت

طبيعة االستشارة :
 .1تقويم استمارة األداء ووضع الدرجات المناسبة لها.
 .2تقويم األداء القبلي والبعدي.
 .3صالحية البرنامج.
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()31

آذار ()8030

العدد ()1
الملحق ()8

استمارة تقييم األداء الصفي للطال المطبق

( )300

مجموع الدرجة :
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أثر اإلشراف التربوي في تطوير أداء مطبقي التربية الرياضية (اإلشراف العيادي أنموذجا")
م.م .محمد ضايع محمد

م.م .زياد سالم عبد

الملحق ( ) 1
البرنامج اإلشرافي العيادي المقترح :
تسلسل الوحدة )3 ( :
الهدف من الوحدة  :تدري المطبق على إعطاء التشكيالت واإليعاز لها مع بيان فائدة كل

تشكيل ،وتعليمو كيفية تنظيم الصف.
زمن الوحدة  )380 ( :دقيقة

بواقع  ) 10 ( :دقيقة درس كامل قبل الجلسة.
(  ) 10دقيقة الجلسة اإلشرافية.
(  ) 10دقيقة درس كامل بعد الجلسة.

خطوات تنفيذ الوحدة :
 .3يقوم المطبق بأداء درس كامل للتربية الرياضية.
 .8يقوم أخصائي التصوير بتصوير الدرس بكاميرا فديو رقمية لالستعانة بو في الجلسة
اإلشرافية.

 .1الجلسة اإلشرافية  :الجلوس مع المطبق وتحليل الدرس في أجزاءه الثالثة مع مشاىدة
فلم الفديو وبيان السلبيات وااليجابيات في أداء المطبق وتقديم التغذية الراجعة

الالزمة لو مع تفصيل أنواع التشكيالت وكيفية إعطاء اإليعاز لها و بيان فائدة كل
تشكيل  ،تعليم المطبق كيفية تنظيم الصف وتدريبو على تقسيم الصف وفق

التشكيالت المناسبة للطالب
 .1يقوم المطبق بتطبيق درس ثان بعد الجلسة اإلشرافية
 .5تصوير الدرس بكاميرا فديو رقمية لالستعانة بو في -:
 تحليل سلو المطبق بعد الجلسة اإلشرافية. وبيان مدى التقدم الحاصل في األداء. تقييم الجلسة اإلشرافية.244

