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 الرتبوي بني الواقع واملأأمولاال رشاف 

 دراسة ميدانية مبعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 جامعة املس يةل                             الأس تاذ : منجحي خملوف 

 جامعة املس يةل                                     الأس تاذ: بوصالح النذير                                

 اال شاكلية:  -1

الاقتصادية و الس ياس ية والاجامتعية والثقافية و اكن ذكل بعد  ومعيقة مست مجيع البنياتيعرف العامل تطورات وتغريات جذرية 

نتاج  العديد من الظواهر واملفاهمي احلديثة كظاهرة العوملة  وثورة االتصاالت  واليت تعد فرتة احلرب الباردة حيث شهد العامل تسارعا كبريا يف ا 

فرازات التطورات التقنية واملعلوماتية الرسيعة ، وقد واكبت ا صالحات شامةل مست مجيع من ا  عالهنا حلركة ا  دلول هذا التطور من خالل ا 

 تعمل القطاعات ، ولعل قطاع التعلمي العايل من أأمه القطاعات اليت  مشلهتا اال صالحات كونه اخلزان الأسايس اذلي ميد اجملمتع ابلكفاءات اليت

 عىل حتريك دواليب التمنية يف هذه ادلول .

صالحات جعلت من اجلامعة تعيش انفتاحا عىل اجملمتع  وقد شهد قطاع التعلمي ال عايل والبحث العلمي يف اجلزائر يف الآونة الأخرية عدة ا 

ىل توطني مفاهميه الأساس ية اليت ختدم هذا القطاع ، وقد قدمت  -م  –معمتدة يف ذكل عىل نظام ) ل  د ( ، واليت تسعى من خالهل ا 

ىل حتسني نوعية التكوين وتوجيه الطالب بزايدة جحم مشاركته  اال صالحات حتديثات هامة ومفاهمي جديدة يف التعلمي العايل ، ويه هتدف ا 

عطائه الكفاءات الالزمة وهمارات التأأقمل مع الوضعيات ، وم ن أأمه يف بناء املسار التكويين ويف اجنازه وذكل بزايدة جحم العمل الفردي بل واب 

اال رشاف الرتبوي واذلي يعترب فضاء حوار بني الطلبة من شأأنه أأن يقدم جوااب خشصيا وفرداي عن  املفاهمي اليت س نتناولها يف هذه ادلراسة

ل موضوعات عديدة مثل املساعدة عىل الاندماج يف حميط جديد و املساعدة عىل تنظمي العمل الفردي و كذا التحمك يف املناجه اخلاصة ابلأعام

 .ن للطالب أأن حيدد مرشوعه املهين وهذا مكقاربة أأوىل يف جمال التوجيه حيث ميك

نشاء خلية مكونة من الأساتذة اذلين مت رفع جحمهم الساعي الأس بوعي للتكفل مبهام التعلمي  حيث يعمتد يف معلية اال رشاف الرتبوي عىل ا 

طوري املاسرت وادلكتوراه ويشرتك يف ذكل طلبة املاسرت وادلكتوراه  من أأجل التنس يق بني فرق البحث وطلبة   والتكوين العاليني

واملساعدة عىل التوجيه يف خمتلف التخصصات والشعب املوجودة يف املعاهد واللكيات من خالل تقدمي املعلومات و الرشوحات للطلبة 

دماج الطلبة يف احلياة اجلامعية عن ط ريق اجلدد حول حمتوايت برامج خمتلف التخصصات وحول نظام التقيمي ومالمح التخرج ، وكذا ا 

ز معرفة جيدة للفضاءات ) املكتبات ، اخملابر ، ....( ، ضامنا بذكل متابعة للطالب يف مساره التكويين عن طريق التكفل ابلنقائص أأو العج

  املمكن وذكل عن طريق دروس ادلمع قصد اكتساب مهنجيات معل رضورية للنجاح .

درااك منا لأمهية اال رشاف الرتبوي املفاهمي الأساس ية يف جراء دراسة ميدانية مبعهد علوم وتقنيات  -م  – نظام ) ل وا  د (  فقد ارتأأينا ا 

 النشاطات البدنية والرايضية جبامعة املس يةل ملعرفة مدى فعالية حصص اال رشاف الرتبوي عىل مس توى املعهد ،

 

 وعليه فقد متت صياغة التساؤل العام اكلتايل : 

 الرتبوي مبعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة املس يةل  ؟هل هناك صعوابت تواجه معلية اال رشاف  -

 وعليه ميكن طرح التساؤالت اجلزئية التالية :

                                                            
  69، املادة  ، حيدد مهمة اإلشراف وحيدد كيفيات تنفيذها 9662جانفي  60املؤرخ يف  60-60املرسوم التنفيذي رقم 

  68املادة ، واملتضمن الرتخيص برفع سقف احلجم الساعي لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليني  9686جوان  80املؤرخ يف  811القرار الوزاري رقم. 
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هل هناك صعوابت تواجه الأساتذة املرشفني لزايدة فعالية اال رشاف الرتبوي مبعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة  -

 املس يةل  ؟

هل هناك صعوابت تواجه طلبة اجلذع املشرتك لالس تفادة من حصص اال رشاف الرتبوي مبعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية  -

 والرايضية جبامعة املس يةل .؟

 فرضيات ادلراسة : -1-2

 ة املس يةل  . هناك صعوابت تواجه معلية اال رشاف الرتبوي مبعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامع -

 الفرضيات اجلزئية : -

هناك صعوابت تواجه الأساتذة املرشفني لزايدة فعالية اال رشاف الرتبوي مبعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة  - 

 املس يةل  .

تقنيات النشاطات البدنية والرايضية هناك صعوابت تواجه طلبة اجلذع املشرتك لالس تفادة من حصص اال رشاف الرتبوي مبعهد العلوم و  -

 جبامعة املس يةل .

 أأهداف ادلراسة : -1-3

 من خالل الفرضيات السابقة فقد مقنا برمس أأهداف لدلراسة واليت تمتثل يف النقاط التالية: 

   من خالل:الوقوف عىل واقع معلية اال رشاف الرتبوي مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة املس يةل -

 التعرف عىل وهجت نظر الأساتذة املرشفني جتاه حصص اال رشاف الرتبوي ابملعهد . -

 التعرف عىل وهجت نظر طلبة اجلذع املشرتك ابملعهد حول معلية اال رشاف الرتبوي  -

 حماوةل التعرف عىل أأمه الصعوابت اليت حتد من فعالية اال رشاف الرتبوي ابملعهد   -

  لول لزايدة فعالية معلية اال رشاف الرتبوي ابملعهد .اقرتاح بعض احل -

 

 اللكامت املفتاحية :  1-4

 اال رشاف الرتبوي :  -

 لغة : مصطلح مكون من لكمتني اال رشاف والرتبية 

 اال رشاف : –أأ 

 . أأرشفت اليشء : علوته ، وأأرشفت عليه : اطلعت عليه من فوق ، واال رشاف : احلرص والشفقة 

 

 : الرتبية -ب

مبعىن رابه تربية. اكلقول مثال نعمة ترهبا أأي حتفظها وتراعهيا وتربهيا كام يريب  ، عن اللحياين رب ودله والصيب يربه راب ، ورببه تربيبا وتربة 

ذ يقول  ه وحتديدالرجل ودل  .": رابه، يربته ، تربيتا : رابه تربية  ربت الصيب، وربته:” الرتبية انطالقا من فعل ربت ا 

 اصطالحا : 

لقد حدث تطور يف مفهوم اال رشاف الرتبوي يف العقدين الأخريين نتيجة الأحباث وادلراسات واملامرسات الرتبوية حيث حاول العديد من 

 العلامء حتديد مفاهمي هل ، ونذكر مهنا :

ىل حتسني املواقف التعلميية عن طريق ختطيط املناجه والطرق التعلميية ال - يت تساعد التالميذ عىل التعمل بأأسهل الطرق هو معلية هتدف ا 

 . 3وأأفضلها تتفق وحاجاهتم وهبذا يصبح املرشف قائد تربوي

                                                            
  ..8601ص،  8210،  مؤسسة الرسالة القاموس المحيط.الفيروز آبادي, مجد الدين 

 800، دار المعارف ، القاهرة  ، ص    لسان العرب جمال الدين بن مكرم بن منظور 
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 4العملية اليت يمت فهيا تقومي وتطوير العملية التعلميية ومتابعة تنفيذ معل لك ما يتعلق هبا لتحقيق الأهداف الرتبوية -

 التعريف اال جرايئ : -

منط من ادلمع الفردي ، مينح بغرض مرافقة طلبة اجلذع املشرتك مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية اال رشاف الرتبوي هو  - 

ضايف أأو عن بعد فهو متابعة ومرافقة للطالب لمتكينه من الاندماج واحلصول عىل املعلومات .  جبامعة املس يةل ،  لتقدمي تكوين حمدد ، ا 

 

 رتبطة :ادلراسات السابقة وامل - 1-5

 من خالل حبثنا عن ادلراسات السابقة واملشاهبة وجدان بعض ادلراسات املشاهبة مهنا :

دراك املرشفني الرتبويني يف مديرايت الرتبية لتأأثري العوملة يف العمليات  - ادلراسة الأوىل : أأسعد حسن أأسعد حبايب ، بعنوان : درجة ا 

 .  2118التعلميية التعلمية يف شامل الضفة الغربية ووسطها ، رساةل ماجس تري، جامعة النجاح الوطنية ، انبلس ،فلسطني ، 

ىل   دراك املرشفني الرتبويني يف مديرايت الرتبية لتأأثري العوملة يف العمليات التعلميية التعلمية وبيان أأثر هدفت ادلراسة ا  حتديد درجة ا 

 املتغريات املس تقةل اكلسن واملس توى التعلميي .

رشاف والتأأهيل الرتبوي يف الفص 432حيث تكون جممتع البحث من  حصائيات اال دارة العامة لال  ل ادلرايس مرشف ومرشفة وفق ا 

 مرشف ومرشفة . 218حيث اكنت العينة قصدية مكونة من  2117/2118

دراك املرشفني الرتبويني لتأأثري العوملة يف العمليات التعلميية التعلمية عىل مجمل الأداة اكنت كبرية تبعا للك من  –من نتاجئها :  ن درجة ا  ا 

 ابملائة  71طرق التدريس ، جمال اجملمتع احمليل حيث بلغت درجة  –نشطة والوسائل جمال الأ  –املهناج  –املتعمل  –اجملاالت التالية :املعمل 

حصائية عند مس توى ادلالةل أألفا تساوي  - دراك املرشفني الرتبويني يف مديرايت الرتبية لتأأثري  1.15ال توجد فروق ذات دالةل ا  ، يف درجة ا 

 املس توى التعلميي .....(  . –اجلنس  –ات املس تقةل ) السكن العوملة يف العمليات التعلميية التعلمية تعزى للمتغري 

كومية ادلراسة الثانية : فراس فواز فايز لهلبت ، بعنوان : دور املرشفني الرتبويني يف تطوير اال دارة املدرس ية كام يراها مديرو املدارس احل 

 . 2111العليا ، جامعة النجاح الوطنية يف انبلس فلسطني ، يف احملافظات الشاملية لوسط فلسطني ، رساةل ماجس تري ، لكية ادلراسات 

ىل التعرف عىل درجة ممارسة املرشفني الرتبويني لأدوارمه يف تطوير أأداء مديري املدارس .   هدفت ادلراسة ا 

الرتبويني لأدوارمه يف التعرف عىل أأثر متغريات لك من اجلنس ونوع املدرسة واملؤهل العلمي وس نوات اخلربة عىل درجة ممارسة املرشفني 

مدير يف مديرايت الرتبية يف حمافظات الشاملية لوسط فلسطني ، ومن نتاجئ  311تطوير أأداء مديري املدارس . وتكونت العينة من 

حصائية بني متوسطات أأراء املديرين حول دور املرشفني الرتبويني يف تطوير اال دارة املدرس ي ة تعزى ادلراسة : ال توجد فروق ذات دالةل ا 

 للمتغريات التالية ، اجلنس ، نوع املدرسة ، متغري اخلربة ، املؤهل العلمي .

 

 

 ادلراسة الثالثة :

بية للبنات دراسة غادة محزة الرشبيىن ، بعنوان : دور اال رشاف الرتبوي يف حتقيق اجلودة يف التعلمي العام ابململكة العربية السعودية ، لكية الرت 

 2119، السعودية ،  جامعة املكل خادل ، بأأهبا

دارة اجلودة ابلتعلمي العام ابململكة العربية السعودية ، ودور اال رشاف  ىل تطبيق ا  ىل التعرف عىل الأس باب اليت تدعو ا  هيدف البحث ا 

اال رشاف الرتبوي اليت حتول دون الرتبوي يف حتقيق اجلودة الشامةل يف التعلمي العام ابململكة العربية السعودية ، الكشف عن معوقات دور 

                                                                                                                                                                                                
3  9680/ 80/60بتاريخ  81:66ياسر فتحي الهنداوي ، محاضرات في االشراف التربوي ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، الساعة  

www.yasserhidawy.net 
4 ، 14م ، ص8220السعودية ،  مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج : اإلشراف الرتبوي بدول اخلليج واقعه وتطويره 
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دارة اجلودة يف التعلمي العام ابململكة العربية  حتقيق اجلودة وخلصت ادلراسة اىل وضع تصور مقرتح لتفعيل دور اال رشاف الرتبوي يف ا 

 السعودية.

 ادلراسة الرابعة : 

آخرون بعنوان : دور املرشف يف حتسني أأداء معلامت راي ض الأطفال يف تمنية همارات الأطفال اللغوية من وهجة دراسة فتحي محمود محيدة وأ

    . 2111نظر املعلامت ، لكية امللكة رانيا للطفوةل ، اجلامعة الهامشية ، الأردن  

ىل معرفة دور املرشف يف حتسني أأداء معلامت رايض الأطفال يف تمنية همارات الأطفال اللغوية حيث تكونت العينة من  هدفت ادلراسة ا 

 لمة من مديرايت التعلمي اخلاص مبحافظات عامن ، املفرق ، اربد  حيث مت توزيع اس امترة اس تبيان عىل العينة ، ومن نتاجئها : مع 213

درجة قيام املرشف الرتبوي بدوره يف حتسني أأداء  معلامت رايض الأطفال يف تمنية همارات الأطفال اللغوية جاءت متدنية عىل معظم 

حصائية بني رأأي املعلامت يف دور املرشف الرتبوي تعزى اجملاالت وعىل اجملاال ت جممتعة ، كام أأظهرت النتاجئ عدم وجود فروق ذات دالةل ا 

 للمؤهل العلمي وس نوات اخلربة واملوقع .

 

 اجلانب التطبيقي لدلراسة : -2

 املهنج املس تخدم :اس تخدم يف ادلراسة  املهنج الوصفي  -2-1 

 يف دراستنا هذه عىل عينة حوت مجموعتني : وكيفية اختيارها : وقد اعمتدانعينة ادلراسة    -2-2

 

 مجموعة ختص ) الأساتذة املرشفني عىل معلية اال رشاف الرتبوي مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة املس يةل ( : -  

أأساتذة مرشفني  واكن عدد الاس تبياانت  11 توزيع الاس تبيان عىل وقد اعمتدان يف اختيار العينة عىل أأسلوب احلرص الشامل ، حيث مت 

 اس امترة صاحلة للتحليل اال حصايئ  11املسرتجعة 

 و مجموعة ختص )طلبة اجلذع املشرتك مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة املس يةل ( -

اس امترة ومت   85طالب ، حيث مت توزيع  85حيث اكن عدد الطلبة املبحوثني  وقد اعمتدان يف اختيار العينة عىل العينة العشوائية ، 

 اس امترة واكنت صاحلة للتحليل اال حصايئ  72اسرتجاع 

 

 أأدوات ادلراسة :   -2-3

 

 ويف حبثنا هذا اعمتدان عىل اس امتريت اس تبيان :

ىل الأساتذة املرشفني عىل معلية  - اال رشاف الرتبوي مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية اس امترة اس تبيان أأوىل ويه موهجة ا 

 والرايضية جبامعة املس يةل وحتوي حمور واحد :

 عبارة تتعلق ابلصعوابت اليت تواجه معلية اال رشاف الرتبوي من وهجة نظر أأساتذة املعهد  12واملنضوية عىل 

ىل طلبة اجلذع املشرتك مبعهد علو  - م وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة املس يةل وحتوي و اس امترة اس تبيان اثنية موهجة ا 

  عبارة تتعلق ابلصعوابت اليت تواجه طلبة اجلذع املشرتك لالس تفادة من معلية اال رشاف الرتبوي . 14حمور واحد منضوي عىل 

 

جراءات التطبيق امليداين :  - 2-4  ا 

، ومت اسرتجاعها  2113ماي  15بعد الصياغة الهنائية الس امترات الاس تبيان انطلقنا يف توزيعها، حيث بدأأان يف توزيع الاس امترات بتارخي :  

خضاع البياانت املتحصل علهيا من اس امترات الاس تبيان املوزعة عىل املعاجلة اال حصائي  2113مارس  18بتارخي   ة.مث بدأأان بعملية التفريغ و ا 
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 حتليل و مناقشة النتاجئ يف ظل حماور ادلراسة : -

 

العلوم وتقنيات النشاطات البدنية احملور الأول : واملتعلق ابلصعوابت اليت تواجه الأساتذة املرشفني لزايدة فعالية اال رشاف الرتبوي مبعهد  3-1

 والرايضية جبامعة املس يةل  

 : يوحض أأراء أأفراد العينة ابلنس بة للمحور الأول  .11جدول رمق 

 النس بة التكرارات الاس تجابة العبارة

 70 17 نعم - هل لمك اطالع عىل اجلانب القانوين اخلاص بعملية اال رشاف الرتبوي   -11

 30 13 ال -

 40 14 نعم - هل أأنمت مقتنعون جبدوى معلية اال رشاف الرتبوي عىل ارض الواقع  -12

 60 06 ال -

 10 11 نعم - هل هناك اس تجابة للطلبة حلضور حصص اال رشاف الرتبوي  -13

 90 09 ال -

هل تواهجون صعوبة يف اال جابة عن تساؤالت الطلبة أأثناء حصص   -14

 اال رشاف الرتبوي

 30 03 نعم -

 70 07 ال -

 70 17 نعم - هل تساؤالت الطلبة خترج عن اال طار البيداغويج هل  -15

 30 03 ال -

هل مقابالتمك مع الطلبة حيقق رىض الطلبة عىل حصص اال رشاف   -11

 الرتبوي  

 60 11 نعم -

 40 04 ال -

 60 11 نعم - هل هناك متابعة للطالب خارج حصص اال رشاف الرتبوي   -17

 40 04 ال -

 10 01 نعم - هل جتدون الطالب واع بأأمهية حصص اال رشاف الرتبوي -18

 90 09 ال -

 20 02 نعم - هل جتدون صعوبة يف احلوار مع الطالب أأثناء حصص اال رشاف   -19

 80 08 ال -

 80 08 نعم - هل تعتقدون بوجود حاجز بني الطالب والأس تاذ اذلي ال يدرسه    -11

 20 02 ال -

 90 09 نعم - هل تلزتمون حبضور حصص اال رشاف الرتبوي  -11

 10 01 ال -
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من خالل اجلدول السابق  واملمثل ال جاابت  أأساتذة معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة املس يةل  حول الصعوابت 

 اليت حتد من فعالية حصص اال رشاف الرتبوي وقد جاءت اال جاابت اكلتايل :

 العبارة الأوىل : هل لمك اطالع عىل اجلانب القانوين اخلاص بعملية اال رشاف الرتبوي 

( ويه 71تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   11تكرارات من بني  17يتضح لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة  31تكرارات  ، أأي بنس بة )  11من مجموع  13ت فهيا نس بة مرتفعة  ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارا

سوم ضعيفة ، ونس تنتج من ذكل أأن أأفراد العينة يرون بأأهنم عىل اطالع عىل اجلانب القانوين اخلاص بعملية اال رشاف الرتبوي واملمتثل يف املر 

 وكذا القانوين ادلاخيل للجامعة . 2111جوان  11ملؤرخ يف ا 189والقرار الوزاري رمق  2119جانفي  13املؤرخ يف  13-11التنفيذي : 

 العبارة الثانية : هل أأنمت مقتنعون جبدوى معلية اال رشاف الرتبوي عىل ارض الواقع 

( ويه 41تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   11تكرارات من بني  14يتبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت  

( ، ويه نس بة متثل  11تكرارات  ، أأي بنس بة )  11من مجموع  11معتربة  ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا نس بة 

 الأغلبية ، ومن هذا نس تنتج أأن غالبية أأساتذة املعهد يرون أأنه ال جدوى من معلية اال رشاف الرتبوي معليا .

 لطلبة حلضور حصص اال رشاف الرتبويالعبارة الثالثة :  هل هناك اس تجابة ل 

( ويه نس بة 11تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   11تكرارات من بني  11يبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة كبرية ، 91تكرارات  ، أأي بنس بة )  11من مجموع  19ضعيفة جدا ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

ومن هذا نس تنتج أأنه ال توجد اس تجابة من طرف الطلبة حلضور حصص اال رشاف الرتبوي وهذا ما يفرس عدم فاعلية معلية اال رشاف 

 ميدانيا .

 العبارة الرابعة : هل تواهجون صعوبة يف اال جابة عن تساؤالت الطلبة أأثناء حصص اال رشاف الرتبوي 

( ويه 31تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   11تكرارات من بني  13بـ )نعم (  قد أأخذت  ويظهر لنا أأن اال جابة

( ، ويه نس بة عالية 71تكرارات  ، أأي بنس بة )  11من مجموع  17نس بة ضعيفة ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 يف اال جابة عن تساؤالت الطلبة ابلنس بة للأساتذة  .، ومن هذا نس تنتج أأنه ال توجد صعوبة 

 العبارة اخلامسة : هل تساؤالت الطلبة خترج عن اال طار البيداغويج هل

( ويه نس بة 71تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   11تكرارات من بني  17يتبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة ضعيفة ، ومن 31تكرارات  ، أأي بنس بة )  11من مجموع  13ال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا عالية ، أأما نتاجئ ا

هذا نس تنتج أأن أأساتذة املعهد يرون أأن تساؤالت الطلبة عادة ما خترج عن اال طار البيداغويج للطالب وهذا يويح بوجود جوانب أأخرى 

 قت ابجلانب الاجامتعي أأو ما تعلق خبدمات اجلامعة .متثل صعوابت أأمام الطلبة سواء تعل

 العبارة السادسة : هل مقابالتمك مع الطلبة حيقق رىض الطلبة عىل حصص اال رشاف الرتبوي  

( ويه 11تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   11تكرارات من بني  11يتضح لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، 41تكرارات  ، أأي بنس بة )  11من مجموع  41متثل أأغلبية أأفراد العينة ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا نس بة 

 ويه نس بة معتربة ، ومن هذا نس تنتج

وهذا عامل حمفز للطلبة  أأن أأساتذة املعهد يرون أأن املقابالت اليت جترى مع الطلبة أأثناء حصص اال رشاف الرتبويب حتصل عىل رىض الطلبة

 حلضور احلصص .

 العبارة السابعة : هل هناك متابعة للطالب خارج حصص اال رشاف الرتبوي  
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( ويه نس بة 11تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   11تكرارات من بني  11يظهر لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه 41تكرارات  ، أأي بنس بة )  11من مجموع  14نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا  متثل أأغلبية أأفراد العينة ، أأما

 نس بة معتربة ، ومن هذا نس تنتج

 أأن أأراء الأساتذة متقاربة حيال وجود متابعة من عدهما للطالب خارج حصص اال رشاف .

 اف الرتبويالعبارة الثامنة : هل جتدون الطالب واع بأأمهية حصص اال رش 

( ويه 11تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   11تكرارات من بني  11يتجىل لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 91تكرارات  ، أأي بنس بة )  11من مجموع  19نس بة ضعيفة جدا ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 ، ومن هذا نس تنتج أأن أأساتذة املعهد يرون أأن الطلبة غري واعني بأأمهية اال رشاف الرتبوي .كبرية 

 العبارة التاسعة : هل جتدون صعوبة يف احلوار مع الطالب أأثناء حصص اال رشاف

( ويه 21بـ )   تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت 11تكرارات من بني  12يتضح لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة كبرية 81تكرارات  ، أأي بنس بة )  11من مجموع  18نس بة ضعيفة  ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 ، ومن هذا نس تنتج أأنه وحسب رأأي الأساتذة أأنه ال توجد صعوبة يف احلوار مع الطلبة أأثناء حصص اال رشاف .

 ل تعتقدون بوجود حاجز بني الطالب والأس تاذ اذلي ال يدرسه .العبارة العارشة : ه

( ويه نس بة 81تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   11تكرارات من بني  18يتبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة ضعيفة ، ومن 21رارات  ، أأي بنس بة ) تك 11من مجموع  12عالية ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 هذا نس تنتج أأن أأساتذة املعهد يرون أأن هناك صعوبة يف التواصل مع الطالب اذلي ال يدرسه الأس تاذ املرشف .

 العبارة احلادية عرش : هل تلزتمون حبضور حصص اال رشاف الرتبوي

( ويه نس بة 91تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   11من بني تكرارات  19يظهر لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة ضعيفة 11تكرارات  ، أأي بنس بة )  11من مجموع  11عالية جدا ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 لرتبوي رمغ قةل اس تجابة الطلبة لهذه احلصص .جدا ، ومن هذا نس تنتج أأساتذة املعهد ملزتمون حبضور حصص اال رشاف ا

 العبارة الثانية عرش : ويه سؤال مفتوح  ماذا تقرتحون لزايدة فعالية حصص اال رشاف الرتبوي

طار تنظميي حلصص اال رشاف الرتبوي ومهنا :  وقد أأجاب فهيا أأفراد العينة جبمةل من الاقرتاحات واليت تندرج مضن ا 

س ناد عدد معني من الطلبة للك أأس تاذ.تقس مي الطلبة عىل الأساتذ -  ة اب 

 القيام بأأايم دراس ية ال عالم الطلبة بأأمهية حصص اال رشاف الرتبوي . -

آلية متنحهم احلق يف الاستشارة  - جبار الطلبة عىل حضور حصص اال رشاف من خالل خلق أ  ا 

 جديد يتعلق بذكل .توفري املعلومة للأس تاذ من طرف اال داري واملسؤول حول منظومة التعلمي العايل ولك  -

 توفري القوانني املتعلقة جبانب اال رشاف الرتبوي يف مطوايت توزع عىل الطلبة والأساتذة . -

ومن خالل هذه املعطيات جند أأن من أأبرز الصعوابت اليت تواجه الأساتذة يف تفعيلهم حلصص اال رشاف الرتبوي هو ابدلرجة الأوىل يعود 

ىل نقص يف املعلومة اليت يفرتض أأن يزوده هبا املسؤول للطالب وذكل لقةل الاس تجابة ملثل ه ذه احلصص وقةل وعهيم بأأمهيهتا ، ابال ضافة ا 

 العملية .ابال دارة واليت تتعلق أأساسا ابلقوانني املتعلقة جبانب اال رشاف الرتبوي  وكذا اجلانب التنظميي للعملية وهتيئة املناخ املناسب لسري 

 

لق ابلصعوابت اليت تواجه طلبة اجلذع املشرتك لالس تفادة من حصص اال رشاف الرتبوي مبعهد العلوم وتقنيات احملور الثاين : واملتع -2 -3

 النشاطات البدنية والرايضية جبامعة املس يةل
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 النس بة التكرارات الاس تجابة العبارة

 73.61 53 نعم - هل أأنت عىل دراية بوجود معلية اال رشاف الرتبوي    -11

 26.38 19 ال -

 90.27 15 نعم - هل دليك خلط بني اال رشاف عىل املذكرة واال رشاف الرتبوي .  -12

 09.72 17 ال -

 29.16 21 نعم - هل مت تأأطريك من طرف الأس تاذ املرشف يف حصص اال رشاف الرتبوي   -13

 70.83 51 ال -

 41.66 11 نعم - هل أأنت مواظب عىل احلضور حلصص اال رشاف الرتبوي   -14

 84.62 61 ال -

 2.77 02 نعم - مقت بطرح تساؤالت حول مرشوعك املهين   -15

 97.22 70 ال -

 73.11 53 نعم - هل يمت اجابتك عن مجيع الاس تفسارات دليك   -11

 26.38 19 ال -

 40.27 29 نعم - هل برانجمك البيداغويج يسمح كل حبضور حصص اال رشاف الرتبوي  -17

 59.72 43 ال -

جراء حصص اال رشاف الرتبوي  -18  48.61 35 نعم - التوزيع احلايل للطلبة عىل الأفواج يسمح لمك اب 

 51.38 37 ال -

 2.77 02 نعم - زمن املقابةل مع الأس تاذ املرشف اكف    -19

 97.22 70 ال -

 11.11 08 نعم - حصص اال رشاف الرتبويهل هناك متابعة من طرف الأس تاذ كل خارج      -11

 88.88 64 ال -

آراءك أأثناء حصص اال رشاف الرتبوي   -11  27.77 20 نعم - هل جتد صعوبة يف التعبري عن لك أ

 72.22 52 ال -

 9.72 07 نعم - هل الأس تاذ القامئ بعملية اال رشاف هو من يدرسك     -12

 90.27 65 ال -

ىل الأس تاذ املرشف واذلي ال يدرسكدليك    -13  87.5 63 نعم - صعوبة يف التوجه ا 

 12.5 09 ال -

جراء حصص اال رشاف الرتبوي هل تس تطيع مواهجة الصعوابت     -14 بعد ا 

 والعراقيل اليت تواهجك

 88.88 64 نعم -

 11.11 08 ال -
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 د العينة ابلنس بة للمحور الثاين ( : يوحض أأراء أأفرا12جدول رمق )

 

 من خالل اجلدول السابق  واملمثل ال جاابت  طلبة اجلذع املشرتك معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية جبامعة املس يةل  حول

 الصعوابت اليت تواهجهم لالس تفادة من حصص اال رشاف الرتبوي وقد جاءت اال جاابت اكلتايل :

 : هل أأنت عىل دراية بوجود معلية اال رشاف الرتبوي العبارة الأوىل

( ويه .73تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  53يتبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة  21.38، أأي بنس بة ) تكرارات   72من مجموع  19نس بة كبرية  ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 ضعيفة ، ومن هذا نس تنتج أأن الطلبة يرون أأهنم عىل دراية بوجود معلية اال رشاف الرتبوي ابملعهد .

 العبارة الثانية : هل دليك خلط بني اال رشاف عىل املذكرة واال رشاف الرتبوي

( ويه 91.27تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  65يبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت  

( ، ويه نس بة 19.72تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  17نس بة عالية ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 ي واال رشاف عىل مذكرة التخرج  .ضعيفة ، ومن هذا نس تنتج أأن هناك خلط يف املفاهمي دلى الطلبة بني اال رشاف الرتبو 

 العبارة الثالثة :  هل مت تأأطريك من طرف الأس تاذ املرشف

( ويه 29.11تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  21ويظهر لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 71.83تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  51لتكرارات فهيا نس بة ضعيفة ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد ا

 عالية ، وهذا يعين أأن الطلبة مل خيضعوا لتأأطري الأس تاذ املرشف مضن حصص اال رشاف الرتبوي.

 

 العبارة الرابعة : هل أأنت مواظب عىل احلضور حلصص اال رشاف الرتبوي

( ويه 41.11تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  11ذت ويظهر لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخ

( ، ويه نس بة 84.12تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  11نس بة ضعيفة ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 حضور حصص اال رشاف الرتبوي  . عالية ، وهذا يدل عىل أأن غالبية الطلبة ال يواظبون عىل

 العبارة اخلامسة : مقت بطرح تساؤالت حول مرشوعك املهين

( ويه 2.77تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  12يتبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 97.2تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  71التكرارات فهيا نس بة عالية ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد 

 ضعيفة ، ومن هذا نس تنتج أأن طلبة املعهد ال يطرحون أأس ئةل تتعلق مبرشوعهم املهين .

 العبارة السادسة : هل يمت اجابتك عن مجيع الاس تفسارات دليك

( ويه 73.11تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72من بني تكرارات  53يتبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 21.38تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  19نس بة عالية ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 عن معظم اس تفساراهتم  .ضعيفة ، ومن هذا نس تنتج الطلبة يرون بأأن الأس تاذ املرشف جييب الطلبة 

 العبارة السابعة : هل برانجمك البيداغويج يسمح كل حبضور حصص اال رشاف الرتبوي

( ويه 41.27تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  29يظهر لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 59.72تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  43( فاكن عدد التكرارات فهيا نس بة معتربة ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال 

 فاقت النس بة املتوسطة ، ومن هذا نس تنتج أأن حصص اال رشاف الرتبوي ال يتالءم مع برانمج الطلبة البيداغويج .
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جراء حصص ا  ال رشافالعبارة الثامنة : التوزيع احلايل للطلبة عىل الأفواج يسمح لمك اب 

( ويه 48.11تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  35يتجىل لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 51.38تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  37نس بة متوسطة ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

جراء حصص اال رشافمتوسطة   ، وهذا يبني أأن الطلبة خمتلفوا الآراء حول التوزيع احلايل هلم عىل الأفواج اذا اكن يسمح هلم اب 

 العبارة التاسعة : زمن املقابةل مع الأس تاذ املرشف اكف

( ويه 2.77ة قدرت بـ )  تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس ب 72تكرارات من بني  12يتضح لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 97.22تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  71نس بة ضعيفة  ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 عالية جدا ، ومن هذا نس تنتج أأن الطلبة يرون أأن احلجم الساعي حلصص اال رشاف الرتبوي اكف  .

 متابعة من طرف الأس تاذ كل خارج حصص اال رشاف الرتبوي. العبارة العارشة : هل هناك

( ويه 11.11تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  18يتبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 88.88رات  ، أأي بنس بة ) تكرا 72من مجموع  14نس بة ضعيفة ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 عالية ، وهذا يعين أأن الطلبة يرون أأنه ال توجد متابعة من طرف الأساتذة خارج حصص اال رشاف الرتبوي .

 العبارة احلادية عرش : هل جتد صعوبة يف التعبري عن لك أأراءك أأثناء حصص اال رشاف الرتبوي

( ويه 27.77تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  21يتبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 72.22تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  52نس بة ضعيفة ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 التعبري عن لك أأراهئم وذكل أأثناء حصص اال رشاف الرتبوي  . عالية ، ومن هذا نس تنتج أأن معظم الطلبة ال جيدون صعوبة يف

 العبارة الثانية عرش : هل الأس تاذ القامئ بعملية اال رشاف هو من يدرسك

( ويه 9.72تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  17يتضح لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 91.27تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  15أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا نس بة ضعيفة  ، 

 عالية ، ومن هذا نس تنتج أأن الأساتذة املرشفني عىل الطلبة ليسوا لكهم ممن يرشفون عىل التكوين البيداغويج للطلبة  .

ىل الأس تاذ املرشف واذلي ال يدرسك.العبارة الثالثة عرش : هل دليك صعوبة يف   التوجه ا 

( ويه 87.5تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  13يتبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد أأخذت 

( ، ويه نس بة 12.5نس بة ) تكرارات  ، أأي ب  72من مجموع  19نس بة عالية ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

 ضعيفة ، ومن هذا نس تنتج أأن الطالب جيد يف الغالب صعوبة للتوجه للأس تاذ املرشف واذلي ال يدرسه .

جراء حصص اال رشاف الرتبوي هل تس تطيع مواهجة الصعوابت والعراقيل اليت تواهجك   العبارة الرابعة عرش : بعد ا 

( ويه 88.88تكرارات من مجموع أأفراد العينة وبنس بة قدرت بـ )   72تكرارات من بني  14أأخذت يتبني لنا أأن اال جابة بـ )نعم (  قد 

( ، ويه نس بة 11.11تكرارات  ، أأي بنس بة )  72من مجموع  18نس بة عالية ، أأما نتاجئ اال جابة بـ )ال ( فاكن عدد التكرارات فهيا 

جراهئم حلصص اال رشاف الرتبوي .ضعيفة ، ومن هذا نس تنتج أأن الطلبة يرون أأهنم يس تطيعو  ن مواهجة الصعوابت بعد ا 

ومن خالل هذه املعطيات جند أأن من أأبرز الصعوابت اليت تواجه الطلبة لالس تفادة من حصص اال رشاف الرتبوي هو أأن هناك خلط بني  

ىل اال رشاف عىل مذكرة التخرج واال رشاف الرتبوي وهذا يويح للطلبة اجلدد بأأهنم غري معنيني ابلع  ملية  ، وكذا صعوبة توجه الطلبة ا 

ىل عدم مناس بة توزيع الربانمج البيداغويج للطلبة مع  الأساتذة املرشفني اذلين ال يدرسون الطلبة مضن التكوين البيداغويج ابال ضافة ا 

 حصص اال رشاف الرتبوي 
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 خالصة عامة :

دماج الطلبة اجلدد يف احلياة اجلامعية من خالل تعريفهم بنظام ل   عطاهئم  -تلعب معلية اال رشاف الرتبوي أأمهية ابلغة يف ا  م د ، وكذا ا 

مقاربة حول طبيعة املناجه التعلميية اجلديدة يف ظل انفتاح اجلامعة عىل الوسط الاجامتعي والاقتصادي  و وضع تصور للمرشوع املهين 

رشاده و اال جابة عن لك اس تفساراته وربطه ابحلياة العملية انطالقا من مكتس باته النظرية ، وحيدث ذكل للطالب م ن خالل توجهيه وا 

مبشاركة مجيع الرشاكء الاقتصاديني والاجامتعيني للجامعة ، وللوقوف عىل أأمهية اال رشاف الرتبوي فقد مقنا هبذه ادلراسة اليت تبحث عن 

ىل عدة نتاجئ وذكل بعد عرضنا لتحليل نتاجئ الاس امترتني  الصعوابت اليت حتد من فعالية حصص اال رشاف الرتبوي واليت خلصنا من خاللها ا 

ىل النتاجئ التالية :  ومقارنهتا ابلفرضيات اليت صاغها الباحثان فانه قد مت التوصل ا 

ن من أأبرز الصعوابت اليت تواجه الأساتذة يف تفعيلهم حلصص اال رشاف الرتبو  -  ي يه :ا 

 * قةل الاس تجابة من طرف الطالبة حلصص اال رشاف الرتبوي وذكل لقةل وعهيم بأأمهيهتا

 * عدو وجود أأايم دراس ية تعمل عىل توعية الطلبة بأأمهية اال رشاف الرتبوي .

علق أأساسا ابلقوانني املتعلقة * نقص التنس يق بني اال دارة والأس تاذ من انحية املعلومة اليت يفرتض أأن يزوده هبا املسؤول ابال دارة واليت تت

 جبانب اال رشاف الرتبوي وكذا اجلانب التنظميي للعملية

 ومن أأبرز الصعوابت اليت تواجه الطلبة لالس تفادة من حصص اال رشاف الرتبوي يه : -

 * نظرة الطلبة الالكس يكية  للتكوين البيداغويج يف اجلامعة .

 ال رشاف الرتبوي دلى الطلبة .* هناك خلط بني اال رشاف عىل مذكرة التخرج وا

ىل الأساتذة املرشفني اذلين ال يدرسون الطلبة مضن التكوين البيداغويج  * صعوبة توجه الطلبة ا 

 * عدم مناس بة توزيع الربانمج البيداغويج للطلبة مع حصص اال رشاف الرتبوي

 

  

 اقرتاحات ادلراسة :

 بعض الاقرتاحات ومهنا ما ييل : وبعد ما مت عرض الاس تنتاجات ارتأأينا أأن نقوم بتقدمي

عالمية للتوعية بأأمهية اال رشاف الرتبوي   .   -1  القيام بأأايم دراس ية ا 

 د ( و نظام التقيمي ومالمح التخرج و ترشح العملية اال رشافية  –م  -اجناز مطوايت تعرف بنظام ) ل -2

 ة اال رشاف الرتبوي ، ابس تعامل الربيد الالكرتوين .رضورة توفري املعلومة للأساتذة حول لك اجلوانب املتعلقة بعملي -3

رشاف الرتبوي لتنظمي العملية   . -4  حماوةل وضع حماور أأساس ية لال 

عطاهئم أأولوية يف اختيار التخصصات ابملعهد -5 آلية حتفز الطلبة عىل حضور حصص اال رشاف الرتبوي اك  جياد أ  ا 

 

 املصادر واملراجع 

 الكتب :  -1

 لسان العرب   ، دار املعارف ، القاهرة   مكرم بن منظور جامل ادلين بن -1

آابدي, جمد ادلين.. القاموس احمليط. مؤسسة الرساةل -2  1981،  الفريوز أ

 م1991مكتب الرتبية العريب دلول اخلليج : اال رشاف الرتبوي بدول اخلليج واقعه وتطويره ، السعودية ،  -3

 القوانني واملراس مي : -3

 ، حيدد هممة اال رشاف وحيدد كيفيات تنفيذها  2119جانفي  13املؤرخ يف  13-11املرسوم التنفيذي رمق  -
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، واملتضمن الرتخيص برفع سقف احلجم الساعي لفائدة أأساتذة التعلمي والتكوين  2111جوان  11املؤرخ يف  188القرار الوزاري رمق  -

 العاليني .

 مواقع الانرتنت : -/4

  2113/ 13/11بتارخي  14:11ايرس فتحي الهنداوي ، حمارضات يف اال رشاف الرتبوي ، لكية الرتبية ، جامعة عني مشس ، الساعة   -1
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