


مدة فهي ال, التربية العملية مرحلة مهمة وضرورية من مراحل اعداد المدرسين

راءاتها الزمنية التي يسمح فيها للطلبة بالتحقق من صالحية الخبرات وإج

ا بإشراف وأعدادهم نفسيا وتعليميا وإداري, ومتطلبات الغرف الدراسية الحقيقة

.وتوجيه مربين مؤهلين من كلية او معهد االعداد 

بل الخدمة اذا يطلق عليها عملية االعداد ق, وتتبوأ التربية العملية مكانة متميزة

والنظريات فهي تمثل مختبرا تربويا يقوم فيه الطالب بتطبيق معظم المبادئ

من ثم و( وهو المدرسة )التربوية بنحو ادائي وعملي في الميدان الحقيقي لها 

ى وقيمة تصبح عملية اعداد المدرسين  عملية تتصف بالواقعية وانها ذات معن

ملي في وظيفية ويعزز هذا مايدركه الطلبة المتدربون وهم يؤدون التدريب الع

تعاملوا مع المدارس ويحققون اكبر فائدة في ضوء برامج التربية العملية النهم

الطلبة والمناهج واالدارة المدرسية وتمكنوا من اكتشاف الصعوبات 

والمشكالت الميدانية بنحو واقعي 



وها في وانهم حاولوا تجريب بعض المبادئ والمفاهيم والنظريات التي درس

مات وخبرات كلياتهم يتلقى طلبة كلية التربية في اثناء اعدادهم المهني معلو

اتهم منهجية نظرية وتطبيقية متنوعة تتفق غالبا مع طبيعة تخصص

لى ووظائفهم العملية اذ يقوم المربون باختبار مناهج االعداد وتطويرها ع

ماعتهم من وفق معايير فلسفية ودينية وعلمية واقتصادية والتي تميز مجت

المجتمعات االخرى لذا تختلف مناهج اعداد المدرسين من حيث الشكل

وتعد عملية التطبيق مرحلة مهمه , والمحتوى واالنشطة من بلد الخر 

وضرورية من مراحل اعداد المدرسين وتركز برامج اعداد المدرس من 

ية التي جانب االعداد النظري في المواد العلمية والتربو, جانبين متكاملين

ي الميداني تشكل االطار المعرفي الالزم لهم في المستقبل والجانب التطبيق

م والمهارات فالنظريات والمفاهي( التربية العملية )الذي يطلق عليه مصطلح 

د اساسا نظريا التدريسية الالزمة  التي يكتسبها الطلبة قبل مدة التطبيق تع

ي ضوء يمرون به بصورة عملية كي يربطوا العالقة النظرية والتطبيق ف

على وفيها يتعرفون, التطبيق الجمعي في مواقف فعلية داخل الصف 

.  خصائص مهنة التدريس



ونات تعد التربية العملية مكونا رئيسا من مك: اهميتها

س برامج االعداد المهني للطلبة الذين اختاروا التدري

مدرس اذ التخلو برامج االعداد المهني لل,مهنة مستقبلية 

نظم قبل الخدمة من التربية العملية سواء اكان ذلك في

انها و, التعليم في الدول المتقدمة ام في الدول النامية

ريب المختبر الميداني لتطبيق مبادئ التدريس وتد

ا ممارسة مدرسي المستقبل وتعرف التربية العملية بانه

_ لبة التعليم الصفي واالنشطة المدرسية من قبل الط

المدرسين في مواقف مدرسية طبيعية وتعد هذه 

بية الممارسة جوهر االعداد التربوي وهدفه وتشكل التر

اد العملية عنصرا رئيسيا ال غنى عنه في مناهج اعد

ها العامة المدرسين وبدونها تفقد هذه فاعليتها وصالحيت

النها وتعد من الوجهة التربوية ناقصة غير بناءة وذلك, 

.تعد ركنا اساسيا من جوانب اعداد المدرس 



لمدرس من وتعرف التربية العملية انها النشاطات المختلفة التي يتعرف الطالب ا

دة ثم يسرع في طريقها جميع جوانب العملية التعليمية بالتدريج بحيث يبدا بالمشاه

ى تطبيق الواجبات التي يقوم بها المدرس الى ان يصل في نهاية المطاف ال

ممارسة اعمال المدرس ممارسة كاملة ومن ثم نالحظ ان التربية العملية تعد 

ة مرحلة من مراحل التدريس الموجه التي يمر خاللها الطالب بخبرات تربوي

مخططة في مدرسة معينة تحددها كلية االعداد وباشراف اعضاء مؤهلين 

ت وتوجيههم سواء اكانوا من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ام من ادارا

ة تعد المجال ويجمع رجال التربية على ان التربية العملي. المدارس الي يطبيق فيها

هم الحقيقي الذي يكشف عن مدى وعي الطلبة المدرسين ومعرفتهم وممارسات

ظريا بكلية لالستراتيجيات التعليمية المختلفة التي يتعلمها الطلبة المدرسون ن

لبة المدرسين ولقد اثبتت نتائج البحوث المرتبطة بالتربية العملية ان الط, االعداد 

ان وتشير , ة يرجعون كفاءتهم في التدريس لخبراتهم المباشرة في التربية العملي

لية في اعقاب ايضا الى ان الطلبة المدرسين غالبا مايحتفظون بخبرات التربية العم

تخرجهم وان هذه الخبرات تؤثر في سلوكهم بوصفهم مدرسين



عمل كليات تعد التربية العملية حلقة الوصل بين الجانبين االساسيين في-1

ن عند التربية وهما الجانب االكاديمي والجانب التربوي والحقيقة انه ال يمك

مل خطة اعداد مدرس الغد الفصل بين الجانبين السابقين، اذ ينبغي ان تش

ة تبعا االعداد الجانب التربوي الذي يساعد المدرس على تطويع المادة العلمي

قيم لحاجات نماء المتعلمين وخصائصهم ومطالبهم زمن ناحية اخرى ال يست

رس في الجانب التربوي واليكون له معنى من دون مادة علمية يستند اليها المد

عمله لذا يجب ان تشمل خطة االعداد  ايضا الجانب العلمي الذي يجعل 

افة في المدرس متمكنا من المادة التي يقوم بتدريسها ومسيطرا على جوانبها ك

احد هو ضوء ما تقدم يجب ان يندمج الجانبان السابقان ليلتقيا في ثوب و

ة اللقاء الموقف التدريسي ويتحقق ذلك من التربية العملية التي تعد نقط

عاد المناسبة لربط الجانبين السابقين ودمجهما في كل واحد متكامل االب

ربوي ومترابط االطراف وباختصار يجب ان يتناغم الجانبان االكاديمي والت

ويتوافقا في سيمفونية رائعة هي التربية العملية 



وءه ينشأ تعد التربية العملية الميدان الحقيقي الذي في ض

ا وهي ايض, االتجاه الفعلي للطالب نحو مهنة التدريس

درس المجال المناسب الذي في طريقه يكتسب الطالب الم

كما ف, المهارات الالزمة لتدريس المادة التي تخصص فيها

ان الالعب يكتسب المهارة في اللعبة التي يمارسها

ا ان وكم, بواسطة التدريب المستمر والجاد على الحلبة 

الطبيب الجراح يكتسب المهارة في اجراء الجراحات 

ل المختلفة من طريق الممارسة المستمرة والجادة الصو

فهكذا يكتسب الطالب المدرس اصول مهنة , مهنته 

دريب التدريس وقواعدها كما ينبغي ان تكون بواسطة الت

تعد المستمر والجاد والشاق في مرحلة التربية العملية و

س ويمر التربية العملية الطريق الذي يسلكه الطالب المدر

اليب ثم يعرف اس, به ليعرف مشكالت الميدان التربوي 

زه هي المسلك الذي يجتا, حل تلك المشكالت وطرائقها 

ين الطالب المدرس ليقف على انماط العالقات السائدة ب

جميع اطراف المجتمع التربوي ونوعيتها 











ل

رس لذا فان التربية العملية هي الميدان الذي من خالله يستطيع الطالب المد

لكشف الكشف عن مدى تفوقه في المواد االكاديمية سواء كانت علمية ام ادبية وا

وتتجلى اهمية . ةعن توظيفه للمواد التربوية المختلفة بكفاءة في المواقف التدريسي

لتي التربية العملية اذ ما توافرت اسباب نجاحها في اطالق القدرات المهنية ا

لمتعلمين في وتوضيفها في تقوية الدافع التعليمي لدى ا,المدرس/اكتسبها الطالب

الناجح البحث والعمل وايصال المعرفة وخالصة القول اليستطيع الطالب المدرس

التربية االستغناء عن اي من الجانبين االكاديمي والتربوي اذ ان ألداء الممتاز في

ية مع مراعاة ان ذلك االداء يكشف عن القدرات التدريس,العملية يعتمد عليهما

الحقيقية المستقبلية للطالب المدرس 



اهداف التربية العملية 

استخدامها كجسر بناء صلب يصل حياة الكلية -1

ن مرور بالمسئوليات الواقعية لغرف الدراسة الصفية فا

هم مدرس المستقبل عبر هذا الجسر وتطبيقهم لخبرات

بل وتق,يؤهلهم تلقائيا للتكيف مع الحياة المدرسية 

ثير متطلباتها وواجباتها بروح وعزيمة واثقة ومن دون ك

المفاجاة والتجربة والخطأ



الحية المبادى تهيى فرصا عملية حقيقية للطالب المتدربين الختبار ص

م الوظيفي والمفاهيم التربوية والنفسية التي تعلموها في اثناء اعداده

لى تضييق في الكلية ثم غربلتها لموافقة متطلبات الواقع مما يساعد ع

عملية تطبيقها نظريا بين الهوة بين معرفة المضامين 



فاهيم تهيى فرصا عملية مباشرة للمتدربين  لدمج المبادىء والم

اقعية التربوية والنفسية الصالحة مع الخبرات والمتطلبات الو

ب تعليمية ثم االستفادة من ذلك بتطويرهم السالي,للتربية الصفية

ا اكثر مالئمة وعطاء من االعداد النظري والممارسات الصفية مم

.يجعل تعلمهم ذا معنى



تهيىء فرصا واقعية ومباشرة 

قيقتهم للمتدربين لمعرفة الطلبة على ح

عد هذه نفسيا وسلوكيا وتربويا اذ تسا

اليب المعرفة المتدربين على تطوير اس

لجة سلوكية مالئمة لمعاملة الطلبة ومعا

وهناك.حاجاتهم ومشكالتهم فيما بعد 

اختالفات في االهداف من بيئة الى

محلية اخرى ينبع من فلسفة التربية ال

وهناك اهداف اخرى للتربية العملية

. وهي تتلخص



افها العامةمعرفة الطلبة المتدربين لمعنى التربية العملية وتطويرها واهد-1

ي مجال معرفة الطلبة المتدربين لعدد من النماذج التطبيقية المتعبة ف-2

.التدريب والتربية العملية

.ية الحديثةمعرفة الطلبة المتدربين لخصائص المدرس وواجباته في الترب-3

مدير معرفة الطلبة المتدربين لواجبات كل طالب متدرب ومسؤولياته و-4

والمدرس المدرب والمرشد التربوي عند التطبيق 

هم اليومية تطوير مهارة الطلبة المتدربين العملية الخاصة بتحضير دروس-5

لتربوية تطوير مهارة الطلبة المتدربين العملية الخاصة بصياغة االهداف ا-6

العامة واستعمالها واالهداف السلوكية في التدريس 

لة الصفية تطويرمهارة الطلبة المتدربين العملية الخاصة بتحضير االسئ-7

واستعمالها 



ية الميدانية تهيئة المتدربين عمليا لبدء خبراتهم التدريس-8

تطبيق العملي بصيغ تستجيب نفسيا وتربويا لمتطلبات ال

وظروفه التي سيواجهونها في المدارس

ة تطوير مهارة المتدربين العملية الخاصة بمالحض-9

باتهم طلبلتهم وبأساليب تعرف حاجاتهم ومشكالتهم ورغ

ير تطويرمهارةالمتدربين العملية الخاصة بتحض-10

الملفات والسجالت الصفية للطلبة وحفظها 

ير تطويرمهارة المتدربين العملية الخاصة بتحض-11

المواد والوسائل التعليمية 

ير تطويرمهارة المتدربين العملية الخاصة بتحض-12

البيئة الصفية للتعلم 

ير تطويرمهارة المتدربين العملية الخاصة بتحض-13

طلبتهم للتعلم وتحفيزهم 

بيئة تطويرمهارة المتدربين العملية الخاصة بادارة ال-14

الصفية وضبط السلوك الصفي 



ة تطوير مهارة المتدربين العملية الخاص-15

ساليبه باالستعمال الميداني لطرلئق التدريس وا

الالزمة لتعليمهم اليومي 

تطويرمهارةالمتدربين العملية الخاصة -16

ل طرائق بتقويم التحصيل عند طلبتهم باستعما

اليومي تقويم بديلة واالستفادة منها عند توجيههم

تطويرمهارة المتدربين العملية الخاصة-17

اتي ومدى بالتقويم الذاتي لقدراتهم وعلى النقد الذ

تقدمهم في التدريس 

ين او تكشف عن نقاط الضعف عند المتدرب-18

د عدم مالئمتهم لمهنة التدريس مبكرا ما يساع

على معالجة هذه النقاط ويوفر الجهد للمرشد

التربوي والطالب والمتدرب 



مبادئ التربية العملية 
قرر التدرج في تنفيذ انشطة م-1

ملية التربية العملية وخبراته الع

ومن , وخبراته خطوة خطوة

هذا و, البسيط الى المركب والمعقد

ما يظهر من خطوات تنفيذها في
–المشاهدة ) مراحلها الثالث

( االنفراد  –االلقاء  






