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ات والذي سيصبح مدرس  يمارس مهنة التعليم ويؤدي المسؤولي, ببرامج إعداد المدرسين 
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مي التعلي–في الموقف التعليمي مايجريالمدرس كل / ويقصد بالمشاهدة مالحظة الطالب

, ويرها مالحظة دقيقة باستخدام طرائق كثيرة منها تدوين المالحظات وتسجيل المواقف أو تص

الل وتحصل المشاهدة من خ, وتليها عملية التقويم مباشرة التي تعد ضرورية من جهة أخرى 

مشاهدة حصة لمدرس الصف األصلي أو مشاهدة درس ألحد الطلبة المدرسين أو مشاهدة درس 

0يلقيه المشرف أو مشاهدة  بعض المواقف التدريسية على فيديو 

لتربية كليات اعماداتإن نجاح عملية المشاهدة بزيارتها الميدانية إلى المدارس تقع على عاتق 

وذلك , ية وضمن مسؤوليات تدريسي الكلية والبحث العلمي ووزارة الترب, والمدارس الثانوية 

0لمشاهدة بإعطاء التطبيقات التدريسية تقالً متميزاً من طريق إبراز المدرس والمدير في ا



هم ذبها يتمكن من االطالع على أعمار الطلبة وقدراتا, وعلى الطالب المطبق إن يستفيد من مدة المشاهدة 

طاء المتوقع ليتجاوز بذلك الكثير من األخ, العقلية قبل إن يتولى مهمة التدريس في  الفصل الدراسي الثاني 

سيمه على الدرس واقعيا  في داخل  غرفة الصف  بتقتفضيالتفضال  عن التمكن من رؤية , الوقوع فيها 

تاجه وتعميمه مقدمة تثير دافعية الطلبة المتعلمين لتعلم الدرس الجديد واالندماج فيه وعرضه وربطه ثم استن
0

و والمشاهدة عمل ينصب أساسا على فحص عملية التعليم الجارية في الصف من طريق المالحظة أ

الصف أو لغرض تقويم عمل المدرس والطلبة في, المشاهدة الشخصية بقصد  الحصول على معلومات معينة 

عة أو في أو لتحليل فعاليات الصف وتشخيص الصعوبات التي تواجه المدرس والطالب ودراستها على الطبي
0إطار الواقع بقصد الحصول على فهم أكثر واقعية وفائدة للمشكالت التربوية 

م الطالب إذن هي نشاط تربوي هادف يسبق عملية التطبيق العملي أو الفعلي للتدريس ومصدر مهم تعل

لة بمهنة المتصوالبيناتبعض المعلومات ( الطالب  المشاهدة ) وفيها يجمع       , لفن التعليم أو التدريس 

سها في التعليم لدراستها وتحليلها في ضوء ما تعلمه من مبادئ ومفاهيم  في الموضوعات المهنية  التي در
0مدة اإلعداد لكي يصل إلى تفهم واضح للمشكالت التربوية 

ا تتوثق كم, ويجد الفرصة في تعرف المشرف وأسلوبه في النقد والتقويم وتقديم المساعدات واإلرشادات 

فقها الصلة بينه وبين زمالئه للتعاون ولإلفادة منهم وحتى تبلغ مرحلة المشاهدة أهدافها البد من إن يرا
وتساعد , االهتمام والتنظيم والجدية في التنظيم المالحظات في إثناء مشاهدة الدروس 

شطة مرحلة المشاهدة على التعرف بيئة المدرسة وجوها العام في ما تعلق بالمدرسين وإدارة المدرسة واألن
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:حينما يقوم بعملية المشاهدة وهي بهاوفيما يأتي بعض اإلجراءات التي يجب على المتدرب األخذ 

0سبقا  تحضير موضوع الدرس الذي سيتم مشاهدته من قبل المتدرب بالتنسيق مع مدرس الصف األصلي م

تحديد ما يراد مالحظة من طرائق تدريس وأنماط سلوكية وغيرها على نحو دقيق وذلك بالتنسيق مع
المشرف االختصاصي
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لعمليةافيودورهاالمدرسةالبيئةبعناصر(المشاهدالطالب)تعريف
0التربوية

علوماتالمواكتسابهمالطلبةتعلمبطبيعة(المشاهدالطالب)تعريف



:فوائد المشاهدة 
هذهنميستفيديدرسونوهمآخرينمدرسينيشاهدالذيالميدانيةالتربيةطالبإن

:متعددةفوائدالمشاهدة

يشاهدهمينالذالمدرسينفييراهاالتيااليجابيةالجوانبمنالمشاهد/الطالبيستفيد

تدريسهإثناءفيالجوانبتلكفيفيقلدهم,

,يالحظهمنالذيالمدرسينفييراهاالتيالسلبيةالجوانبمنالمشاهد/الطالبيستفيد

0تدرسهفيالجوانبتلكعنفيبتعد

0والطلبةالمدرسبينالجاريالتفاعلسيرالمشاهدة/الطالبيراقب

تواجههالتيالمشكالتيحلوكيفطلبتهالمدرسيعاملكيفالمشاهد/الطالبيراقب

0االختبارإلجراءطريقأفضلالمشاهد/الطالبيتعلم

0طلبتهعلىالمدرستشجيعاثرالمشاهد/الطالبيراقب

0المدرسبسلوكويربطهاوانفعاالتهمالطلبةمالمحالمشاهد/الطالبيراقب

هل؟يشتمهل؟يشجعهل؟يهددهل:اللفظيالمدرسسلوكالمشاهد/الطالبيراقب

الخ00يغضب

المعينةالتعليميةللوسائلالمدرساستعمالالمشاهد/الطالبيراقب

تيالوالعواملناجحاشخصاالمدرسمنتجعلالتيالعواملالمشاهد/الطالبيراقب

نجاحااقلشخصامنهتجعل



آداب المشاهدة 
بك يحسن, ولهم لكلكي تكون مشاهدتك زميالتك أو للمدرسين المنتظمين  مريحة 
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زيارتك 

اجعل زياراتك ثابتة ومجدولة في جدول المالحظة . 20

التزعج. وإذا 0الن ذلك يربك سير درسه , زميلك بقدومك المتأخر إلى حصته 3

ق كان لدى المدرس عدة مالحظين فتصور كيف يكون الحال إذا طرق الباب طار

كل بضع دقائق 

إذا كان هناك أكثر من مشاهد . فيحسن إن يدخل المشاهدون معا لتقليل عدد , 4

المرات التي ينقطع فيها سير الدرس

من األفضل إن تدخل إلى الصف مع المدرس أو بعده مباشرة كي ال ينقطع ال. درس 5

مطلقا 

ألتخرج في إثناء الدرس . ,بل انتظر إلى نهاية الحصة , 6

تذكر انك ضيف فقط . لى المدرس معلومات إوالتقديم, فال تتدخل في سير الدرس , 7

والى طلبته ا

اجلس في المكان الذي يخصصه . وهو عادة في الجزء الخلفي من, المدرس لك8

غرفة الصف 

ألتبد . فإي سلوك يفهم منك انك تستهزئ بأحد في غرفة الصا9



واقع المشاهدة في مؤسسات اإلعداد 
قداتالمؤسسهذهبعضإنإذ,المختلفةالمدرسينإعدادبرامجفيالمشاهدةواقعتباين

نمالحصصهذهانعدمتحينفيالمشاهدةإلغراضمستقلةأسبوعيةحصصاأفردت

فييومينأويومتخصيصخاللمنالمشاهدةتحقيقوأصبح0األخربعضهابرامج
0التطبيقعمليةيسبقالذيالدراسيالفصل

يؤهليكنولممحدداً كانالعمليةالمادةهذهمنالطالبانتفاعفانالحالتينكلتاوفي

خاللمنبةالمكتسفالمعلومات(التطبيق)وهيالعمليةالتربيةفيالمهمةالالحقةللمرحلة

داخليفمايجريومالحظةفحصفيالعلمياألسلوبإتباعإنكماقليلةكانتالمشاهدة

ً األخرهوكانالصف شاهدينالمالطلبةبينالمعلوماتجمعأدواتانعدامبسببضعيفا

ً ,المشاهدةمناالنتهاءعقبأهميةأيةوتوليالمصاحبينومدرسيهم ماتذهبوغالبا

بصورةيتمكانالمشاهدةإلغراضالمدرساختيارإنكماالرياحإدراجالتوجيهات

علىداليوضعإلىالتصنيفهذامننهدفوإذمستوياتهاحيثمنومتفاوتةعشوائية

حاولنفإنناالمشاهدةموضوعفيالمختلفةاإلعدادأنماطمنهاعانتالتيالمهمةالمعوقات

عليهونتكإنينبغيالذيالصحيحللنمطمستقبليةرؤيةنستشرفإنالورقةهذهفي
المشاهدة



:ميادين الشاهدة فهي متعددة منها 

ومن الخطأ االعتقاد إن المشاهدة ال, مشاهدة حصة معينة في صف معين √ 

ف الن الهدف منها هو تعرف المواق, بد إن تتم فقط عند أفضل المدرسين 

فالمشاهدة يجب إن تتم عند , والمشكالت التي تواجهها المدرس العادي 
0مدرسين عاديين  وفي موضوعات دراسية عادية 

0المدرسين درساً يلقيه احد زمالئهم / مشاهدة  الطالب √ 

0تعلميه  حقيقية –مشاهدة أفالم فيديو تعرض مواقف تعليمية √ 

0المدرسين المشرف وهو يعلم / مشاهدة الطالب √ 

مور وهو يتعامل مع أولياء أ, مشاهدة مدير المدرسة في بداية العام الدراسي √ 

مدرسين ويوزع الجدول األسبوعي  على ال, الطلبة ويوزع الطلبة على الشعب 

ة  ويبين لهم في اجتماعات مجلس المدرسين المدرسية القوانين واألنظم

رس وكذلك مشاهدة المد, في العام الدراسي بهاوالتعليمات الواجب االلتزام 
0وهو يقوم بمختلف الواجبات اإلدارية المطلوبة منه 



: المدرس إن يشاهد ويتعرف األمور اآلتية / كما يستحسن للطالب 
بهاواألنشطة التي يقوم , كل ما يتعلق باإلدارة المدرسية 

والتعليمات الخاصة بقبول الطلبة وغيرها , تعرف سجالت الطلبة 

0اإلجراءات التي تتم قبل الطلبة صفوفهم 

0عة كل ما تقوم به المدرسة بالمناسبات الوطنية واالجتماعات واألنشطة المتنو

0ه عام مدى توظيف اإلمكانات المتوفرة في المدرسة لتحقيق أهداف التدريس بوج

0وفي الصف الواحد , توزيع الطلبة على الصفوف 

,  االطالع على أوراق المذكرات واالمتحانات وسجل العالمات ودفاتر التحضير
0ومعالجة أنماط السلوكيات التي تصدر من الطلبة , واستخدام الكتاب 

حضور المدرسين إلى المدرسة على نحو عام ودخولهم إلى الصفوف على نحو

ئل مشاهدة المختبرات المدرسية وكيفية تنظيمها وحفظ األدوات والوسا0خاص 
ومدى مشاركة الطلبة في تصميم بعض الوسائل التعليمية 

المكتبة ومحاورة المشرف فيما يتعلق ب, االطالع على المكتبة والمسرح المدرسي 

ومالحظة مدة صلة كتب المكتبة  بمقررات المنهج, وفي طريقة إعارة الكتب 

ة المدرس عمله في إثناء زيارته ومشاهد/ وإما ما ينبغي على الطالب 0المدرسي 
الدروس بحضور المشرف فيمكن إن



:في بطاقة المشاهدة انيتضمن 
المدرس في مرحلتي المشاهدة واإللقاء والواردة  / نموذج بطاقة مشاهدة للطالب 

0فيما بعد 

راته المدرس في الدرس مهارته وخب–إن مرحلة المشاهدة في ضوئها يطبق الطالب 

االنفعالية ويجربها ما يساعده في اكتساب مزيد من الثقة بنفسه وتخلصه من المواقف
0السلبية التي من الممكن مواجهتها في المستقبل 

س فعلياً المدرس بنفسه أحيانا تنفيذ الدر/ وترجع أهمية هذا النشاط لمزاولة الطالب 

ية تحضير وينبغي إن يتم تدريبه وتعميق خبراته في كيف, والمشاهدة أحيانا أخرى 

نفذ من وصوغ اإلغراض السلوكية واألساليب والطرائق التي ي, الدروس وتصميمها 

ام كذلك إن يكون الطالب على اطالع وإلمويجدرخاللها إغراض دروسه وتحقيقها 

دراية بوضع بالوسائل التعليمية المتوفرة في المدرسة فضالً عن حسن استخدامها و
0أسئلة التقديم المناسبة التي تسهم في تحقيق إغراض الدروس 

المدرس لمشاهدة المواقف/ ومما تجدر اإلشارة إليه هو إن تتاح الفرصة للطالب 
ين أم متميزين التعليمة لدى أنماط متعددة من المدرسين سوء أكانوا  تقليدي–التعليمية 

لك المدرس مالحظة ذ/ ويستطيع الطالب , العالية والكفاياتأم من ذوي المهارات 
0أو باستخدام التصوير أو أية وسيلة ممكنة , بتسجيل مالحظة مباشرة 



:مرحلة اإللقاء

–تعليمية المدرس بمهمة التدريس وقيادة العملية ال/ قيام الطالب بهاويقصد 
0ألتعليمه بنفسه وإمام زمالئه ومشرفه في الكلية 

المدرس بتدريس حصة كاملة إمام زمالئه ومشرفه / وهنا يقوم الطالب 

ويعقب ذلك مباشرة 0وبحضور مدرس الصف والمدير إذا رغبا في ذلك 

ضر المدرس  نفسه وزمالئه ومشرفه ومن ح/ تقويم الدرس من قبل الطالب 

المدرس / وهي مرحلة مهمة جداً للطالب , من مرسي الصفوف واإلدارة 

ضالً عن الذي يمارس كثيراً من الخبرات والمهارات التي اكتسبها سابقاً ف

المواقف اكتسابه الثقة بنفسه وتعزيز االيجابيات والتخلص  من بعض

ة وتستمر هذه المرحلة نحو ثالثة أشهر بداي0السلبية من الصف وغير ذلك 
0في التدريس / االنفراد / المرحلة األخيرة 



رصة ويرمي إلى إتاحة الف, واإللقاء هو النشاط الثاني في التربية العملية 

خبرة في واكتسابه ال, كي يواجه الموقف التعليمي بكامله / المدرس / للطالب 

/  ب وتنمية المهارات التدريسية ويزاول الطال, التطبيق المعرفة المهنية 

ألقل المدرس في هذا النشاط تدريس مواقف تعليمية  متكاملة مرتين على ا

اط في الوقت الذي يفترض انه قد بدأ  مع النش, ولكل من إفراد المجموعة 

حليل بما فيه ت, األول السابق التدريب على تصميم الدروس وتحضيرها 

واألساليب واألنشطة والطرائق, النصوص وصوغ اإلغراض السلوكية 
0والتقويم 

ه ويقوم الطالب المدرس في هذا النشاط بالدور المهني نفسه الذي يمارس

دءاً من ب( المشاهدة )المدرس األصيل إمام زمالئه مستفيداً من المحلة السابقة 

جربته هذه فضالً عن تقويم ت, تصميم الدروس وتحضيرها وانتهاء بتنفيذها 
مستفيداً من مالحظات مشرفة وإفراد المجموعة ومدرس الصف أيضا 

سبة وتعد هذه المرحلة فرصة للطالب المدرس ليطبق مهارته وخبراته المكت

المواقف ويجربها مما يساعده على اكتساب مزيد من الثقة بنفسه وتخلصه من
0االنفعالية السلبية التي من الممكن مواجهتها في المستقبل 


