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ل أ ن أ تقدم رلشكر والعرفان والتقادير اإىل  لتعاوهناا وحامساها  ، ملاا اكناملعلماة املشااركة هيااول يسعين اإ
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 الملخص

 المشاركة مة معل  لر المهني لطو  فاعلية اإلشراف اإلكلينيكي على الت  
  دراسة حالة -في مديرية القدسكنولوجيا مبحث الت  في 

 مبحددددثتدددددرس  لمعل مددددة الت طددددور المهنددددي علددددى اإلكلينيكددددي اإلشددددراف فاعليددددة مددددن الت حقددددق إلددددى راسددددةالد   هدددددفت

ددلال عددن أجابددت حيددث القدددس  مديريددة فددي كنولوجيدداالت   علددى  اإلكلينيكددي اإلشددراف فاعليددة مددا: اآلتددي الددرئيس الس 

  ؟في مديرية القدس مبحث الت كنولوجياالمشاركة في لمعل مة لر المهني الت طو  

راسدة مدنهج راسدةالد   اسدتخدمت  دراسدة وهدي  البحدث الكيفدي بتصدميم وصدفي تحليلدي بمدا يتناسدب مدع طبيعدة الد 

 تددريس علدى تعمدلوال تي  الث معل مات ن خالل استطالع تم  توزيعه على ثم اختيارها تم   لمعل مة مشاركة حالة

 وهدي – الباحثدة قامدت ذلد  علدى وبنداء  األساسدي اني عشدرالث د وحتدى الخدامس الصدف مدن كنولوجيداالت   مبحث

 (Gall & Acheson, 2011)لجول وآتشيسدون  وفقاً  اإلشراف من النوع هذا بتطبيق -للمبحث تربوية مشرفة

ددجلسددة الت   :بمراحلدده الثالثددة وهددي غذيددة الراجعددة  للعمددل علددى تغييددر نظددرة فية وجلسددة الت  خطدديط والمالحظددة الص 

وتحديدد احتياجدات  نهايتهدا  وفدي راسدةالد   بدايدة فدي معهدا مقابلة إجراء خالل من ربوي مة نحو اإلشراف الت  المعل  

يوميات المعل مدة  تتبعوالمالحظة  إضافة إلى  شخيصالت   أدواتالمقابالت و  استخدام من خاللالمعلمة وتلبيتها 

مالدة ضدمن عالقدة مدن الز   الت المعل مدةوتم  تركيز الباحثة على أساليب الت واصل الت ي تدعم تدمم    هانجاز إ ملفو 

دددوالث   دورات إشدددرافية بشدددكل بندددائي ومسدددتمر بنددداء لمددددى تلبيدددة تلددد     حيدددث تدددم  تطبيدددق أربدددعةيدددراكة الحقيققدددة والش 

وصدل إليهدا خدالل الت   طويريدة ال تدي تدم  اجعة فتدرة تنفيدذ للممارسدات الت  غذية الر  االحتياجات  وتلت مرحلة جلسة الت  

 .وعيالن   حليلالت   اعتماد تم  و   الجلسة  ووضع ملشرات للتعرف إلى مستوى الت قدم والت غيير



 ص
 

راسدددة إلدددى أن  نمدددوذج اإلشدددراف اإلكلينيكدددي الت قندددي سددداهم  المعل مدددة تطدددوير بشدددكل فعدددال فدددي توصدددلت نتدددائج الد 

ددل والت قيدديم   والممارسددات الت دريسددية  مددن خددالل تطددوير مهددارة االتصددال والت واصددل المشدداركة مهنيدداً  ومهددارة الت مم 

راسدددةوفدددي ضدددوء  .الدددذ اتي ربدددوي ذات العالقدددة لتطدددوير نظدددام اإلشدددراف الت    قددددمت الت وصددديات للجهدددات نتدددائج الد 

 الفلسطيني.
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Abstract 

The Effectiveness of Clinical Supervision on Technology Teacher‘s 

Professional Development in Jerusalem  

A Case Study 

This study aims to investigate the effectiveness of Clinical Supervision on Technology teacher’s 

professional development in Jerusalem by attempting to answer the following key research 

question: What is the effectiveness of clinical supervision on technology teacher’s professional 

development in Jerusalem? 

The study utilized a Qualitative Research Methodology with an analytical descriptive design. The 

case study consists of a participant teacher who was chosen via a diagnostic survey distributed to 

three teachers who taught technology from 5th to 12th grade. The researcher, who is an 

educational supervisor herself, implemented this type of supervision that consists of a cycle of 

three stages: a planning session, classroom observation and a feedback session (Gall & Acheson, 

2011). The aim of the study was to change the teacher’s viewpoint and perspective towards 

supervision with the aid of the following instruments: an interview with her, at the beginning and 

the end of the study; to determine her needs, and to meet these needs by using interviews and 

diagnostic and observation tools as well as following upon her portfolio and Teacher’s Journal. 

The researcher focused on communication methods that supports teacher’s reflections within a 

relationship of fellowship, trust and partnership.  

The study used four consecutive applications of the clinical supervisory cycle following a 

constructivist approach to meet the teacher’s needs. Following the feedback session, an 

implementation period for the developmental practices that have been reached during the meeting 



 ط
 

was provided along with the indicators developed qualitatively to identify the level of progress 

and change.  

The results of the study revealed that the technical clinical supervision model contributed 

effectively to the professional development of the participant teacher. This development included 

communication skills, and teaching practices as well as reflection and self-assessment skills. In 

light of the study findings, relevant recommendations foe policy making bodies were offered to 

improve the educational supervision in the Palestinian education system. 
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 األّولالفصل 

طار و  الّدراسة خلفية  ري الّنظها ا 

خالل  تحقيق أ دافه  وتطلع ته  المساااااااتق لية م في في المجتمع ت الحديثة  الّتربويّ    الّنظيسااااااا    

 لذا إ ّ  ؛يةمالّتعلية الّتعليمأحد أساااااااااااااا  العملية  كونه  لمعّل اال تم   ب: تي في مقدمته توفير عدة عوامل يأ

ع  وتقدي  الدّ  اوتل ية احتي ج ته اومت بعتها  ساااااااااااادا ونوعية إعداد وانتق ي أساااااااااااا ليد تدر بهالمن المعّل اختي ر 

ة على مسااتوا اال تم    تطو رم مهني  ا وبن ي على ذل   ي مؤشاارات دالّ ا الموضااوعي المتن    مم متطلب ته

  نسد في تحقيق ذل .األ ب عتب رم الّتربويّ   إلشراف   بج ي اال تم

ةعن ية بو و  الّتر عطى وقد أ  إلى  افتيش وأسااااااااا ليبهم  خالل تطو ر مفهو  التّ  ا إلشااااااااارافب خ صاااااااااّ

سااااااااا نية اإلن ا و تخذ م  العالق تالّتعل و  الّتعلي عمليتي يهدف إلى تحساااااااااي   اّلذي الّتربويّ  اإلشااااااااارافمفهو  

ي  )حساااااااااااااا مةوتنمية قدراته أثن ي الخد اللسااااااااااااااعي قدم   نحو تطو رم ؛المعّل الع   للعمل المهني مم  ط راإل

 .(2006وعوض هللاا 

ع تق  قم علىلم  ت ؛ةالّتربويّ    م  أرك   المنظومة مهمّ ركن    الّتربويّ  اإلشااااااااااااااراف يعت روم   ن  

ة الّتربويّ تحقيق األ داف ل ؛ك فةحيثي ته  بة يّ الّتعلمية الّتعليمي سة مت بعة تنفيذ السّ مهمة  م  الّتربويّ المشرف 

 ميةالع لمواكبة االتج   ت يسااااااااااااااعى إلى  ية عمل المشاااااااااااااارف بأ   كيد م  واقم أ مّ أم  التّ   دّ وال المتوقعةا 

ممنهج يتصااااااااااا  ب لمرونة  إط رفي  امةوتقني ت متسااااااااااالسااااااااااالة منظّ  اتعتمد نظر ة علمية اّلتي االمع صااااااااااارة

 .ةم  الف عليّ  ع ل  حتى يحقق ذل  على مستوا  ايمومةوالدّ 

 الّتقنينيكي اإلكلي اإلشرافالحديث ب عتم د نموذج  الّتربويّ  اإلشراففي  ذا الفصل  ي   نظ    يت ّ 

كم  كإط ر نظري للّدراسااااةا  (Pajak, 2002)وب ج    (Gall & Acheson, 2011)لجول وآتشاااايسااااو  

 .الّدراسةيته ا ومصطلح ت وأ مّ  اوأ دافه  اأسئلته و ا الّدراسةسيتن ول الفصل خلفية 
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 ري الّنظ طاراإل

نظرة   مضة فيم  يتعلق بموقم المشرفا فهو لي  ادار    ولي   فاإلشرارة نحو مفهو  الّنظبقيت 

نّ  ا إلى ظهور دّ   أممّ  ؛م  في موقم متوسطا فأث ر ذل  عد  رضى بعض المربي  حتى السبعين تتدر سي   وا 

 ,Ryan, & Gottfried) (. وقد عّرف ر    وجوتفر د2007ا )ع يدات وأ و السااميد اإلكلينيكي اإلشااراف

ود  ا   يقاّلذيويشاارف على مجموعة م  األفراد  اهو وجّ  او رشااد ايساا عد    شااخصاا كونه :المشاارف( 2012

 ّنهإف ايشاارف على م  يقو  به األفراد م  أعم لا وحتى يكو  المشاارف ن جح    والمشاارف أكثر م  مجرد أ   

ةيفه  معتقداته ال م  الضاااااروري لي  فقط أ    والجم عيا  يا واتج   ته نحو العمل الفردالّتعلي نحو  خ صاااااّ

ت ن     ياّلذ الّنم ذجاإلكلينيكي أحد  اإلشاااااااااااااارافعّد يفه  معتقدات واتج   ت مرؤوساااااااااااااايه. لذا ي    ل عليه أ   

 عل المن سد فية م  خالل توفير التّ اإلشرافالحديثا فهو يهدف إلى ز  دة ف علية العملية  الّتربويّ  اإلشراف

 (.2012ا )وصوص والجوارنة المعّل و  الّتربويّ  ي  المشرف 

 ات ر خه تشاااااااااملمح ور  ضااااااااام  عدة الّتربويّ  اإلشااااااااارافنظ   الحديث ع   يت ّ وم   ذا المنطلقا 

 إلشااااااااااااارافاونم ذجه المختلفةا مرورا  ب لحديث ع  واقم  اوأسااااااااااااا ليبه اومج الته اووظ ئفه اوأ دافه امتطّور و 

ا كذل  لحديثةية ااإلشاااااااااراف م ذجالنّ أحد  لكونهاإلكلينيكي  اإلشااااااااارافطرق إلى التّ  ث ّ في فلساااااااااطي ا  الّتربويّ 

في  ذا المبحث على وجه الخصاااااوص انطالق   م   اإلشااااارافونساااااتعرض واقم  الّتكنولوجي مبحث  وضاااااّ ن

الهدف  لكونهي  مالمهني للمعلّ  طّورتّ النتن ول الحديث ع   ث ّ كو  الب حثة مشرفة تربوية في المبحثا وم  

 اإلكلينيكي. اإلشرافالمنشود م  توظي  

 (Gall & Acheson, 2011جول وآتشاااااايسااااااو  )لقني اعتمد نموذج اإلشااااااراف اإلكلينيكي التّ وقد 

راسةا ب عتب رم أحد نم ذج اإلشراف الحديثة اّلذي يتميز  دورته كإط ر نظري للدّ ( Pajak, 2002)وب ج   

غذية جلسة التّ و فية خطيط والمالحظة الّص   ثالث مراحل م  جلسة التّ اإلشرافية المنظمة والمتت بعةا وتتضمّ 
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لى عالقة ز ع ا كم  يركّ ع  المسااااااااااااااتند إلى احتي ج ت المعلّ لتقدي  الدّ متعددة اجعةا ويقد  تقني ت وأدوات الرّ 

ا وسيتّ  (Gall & Acheson, 2011)   والمشرف اإلكلينيكيراكة الحقيقية  ي  المعلّ ع و  والشّ م لة والتّ الزّ 

   الفصل بعد الّتطرق إلى نم ذج اإلشراف الّتربوي.توضي  تف صيل  ذا الّنموذج في  ذا الجزي م

 الّتربويّ  اإلشرافتاريخ تطّور 

ك مل مم مهم ت تت ينجز ّنهأل ؛الّتربويّ    الّنظ   م  عن صااااااار عنصااااااارا  مهمّ  الّتربويّ  اإلشااااااارافيعّد 

ة إلى والمؤسااااساااا تا إضاااا ف اوالمجتمم المحلي اواألساااار ا لدوالطّ  االمعّل و  اكل م  مدير المدرسااااةمهم ت 

للعمل نحو ة ق ل وزارة الّتربية والّتعلي  الع لي الفلسااااطينيوضااااعه  م   يت    اّلتية الّتربويّ ظمة ي ساااا ت واألنّ السااااّ 

  .اإلتق  م  الجودة و  ة على مستوا ع ل  ة المتوقعة والمرجوّ يّ الّتعليمة الّتربويّ تحقيق أ دافه 

عك  ين اّلذيالعلمي والتكنولوجي و  تطّور لب  األمة مرتبط تقدّ  ( أ ّ 2007) و را األسااااااادي وا  را ي 

 لذا ؛  الّنظ ذا  عنصر م  عن صر أ  ّ  المعّل  يعت ر أ ّ ةا و يّ الّتعليمي س ت والسّ  اةالّتربويّ   الّنظورم على  د

ثاال مّ يلي ا وبناا ي على ذلاا  وجيااه السااااااااااااااّ و وجههااه التّ  اإلى م  يااأخااذ  ياادم الّتربويّ خالل عملااه فهو بحاا جااة 

  ة.الّتربويّ ظمة ركزا  مهم   في األنّ م و  ربو ّ التّ المشرفو  

 ةالّتربويّ واإلدارة  ا مزة وصااااااااااال  ي  إدارات المدار  الّتربويّ  اإلشاااااااااااراف( 2006) تعت ر الحر ري و 

ذات  يصاااااا له  إلى الجه تا  ةا و ة البشاااااار ّ والم ديّ  اةالعلي ا بحيث يعمل على رصااااااد احتي ج ت المدار  الفنيّ 

ية عليمالتّ ته  على أكمل وجها إضااااااا فة إلى مت بعته للعملية ساااااااة في أداي مهمّ العالقة  هدف مسااااااا عدة المدر 

واالرتق ي  ه  إلى مسااااااااااااااتوا م  الف علية والكف ية م  خالل تقوي  المنهج  اوالعمل على تطو ر   ايةالّتعلم

 وم ديةا وعالق ت مجتمعيةا ومدا قدرة المدرسااااااااااااااة على اككل م  محتوا وم  يرتبط به م  موارد معرفية

( في  ذا 2007واتفق معه  األسااااااااااااادي وا  را ي  ) ية في ال لد.الّتعليمالساااااااااااااي ساااااااااااااة  إط رتحقيق أ دافه  في 

تش ر   ومتخصصي  ي  خ راي ومسالّتربو ّ يعت رو  المشرفي   الّتربويّ    الّنظا بحيث أ  الع ملي  في الّسي ق
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توجيه ة م  خالل مسااااااااااااااا عدة و لّتربويّ االعملية  تطو رالحديثةا وعليه ينبغي  الّتدر  وطرق  افي المن  ج

 ل.أفضتعليمية تز د فع ليته  وتنمي كف يته  لتحقيق مخرج ت  اّلتيي  نحو الس ل المعّلم

ا الحديث ّتربويّ ال اإلشرافطرحت لتحديد مفهو   اّلتي عر ف تالتّ  ن   الكثير م   ا نجد أ ّ  لّت ليوب

  أّنهفهن   م  عّرفه على 

ة بكل م  تشاااامله يالّتعلمية الّتعليمالعملية وتطو ر تنمية هدف إلى تع ونيةا ت قي ديةا إنساااا نيةاعملية 

ا مختص وتحضاااااااااااير وم  إلى ذل ا م  خالل تربويّ  اتدر   وطرق  اةووسااااااااااا ئل تعليميّ  امنهج م 

وتزو د    امشااكالته  تطو ر مسااتوا األداي لديه ا وحلّ ل ؛ي  لمعّلمواصاال المسااتمر بالتّ  وع  طر ق

ع  والمسااااااااا ندة له ا وتزو د   بم  يتوقم منه  تحقيقه م  ح ج ت ةا وتقدي  الدّ ربويّ التّ  ب لمساااااااااتجدات

 .(14ا ص.2006)الحر ريا   نيةوالذّ  اواالجتم عية اةخصيّ الح ج ت الشّ   تتضمّ  اّلتي الّطلبة

 امة وشاااااااااا ملة ومسااااااااااتمرةةا قي ديةا إنساااااااااا نيةا منظّ عملية ديمقراطيةا فنيّ " أّنه( ب2015) كذل  عّرفه ع يش

 ل  ي  فعّ ف عل الم  خالل التّ  ايةالّتعلمة يّ الّتعليمك فة بغية تطو ر العملية  االتصااااااااااااااا ل  وسااااااااااااااا ئل وتوظّ 

 المحورار لذل  كميسااااّ  المعّل و محور  ا  لكونه لد ومدير المدرسااااة كمشاااارف مقي ا والطّ  االّتربويّ المشاااارف 

 .(30" )ص.ةالّتدر سذ الخطة ومنفّ 

ة ذات و ي كلم والتزامه ب ألصلا اتهجعة نص م  لمعرفة مدا دقّ مت بعة ومرا اإلشرافتعني كلمة 

خ تؤرّ و  اوذل  كمفهو  إداري  اوالمراقبة اوالتوجيه اع  الضاااااااااااااابطر ليع ّ  ؛ل المعنىوّ تح ث ّ أصااااااااااااااال التينيا 

والية  وسااااااااااط ا إذ تشااااااااااكلت  يئة تعمل على مت بعة سااااااااااير في  1709ى لهذم الوظيفة ع   األّولاي ت  دال

 و المح فظة على مسااااتوا المدار   اإلشاااارافم  سااااالمته  وفع لية مدرساااايه . وبقي  دف د أكّ المدار  للتّ 

أشخ ص و  ا سم عشر م  وزرايوذل  حتى منتص  القر  التّ  ؛ومت بعة مدا التزامه  ب لمع يير الموضوعة

ع يدات ) ومدير   متميز  ا إذ ك نوا يم رساااو  ضااابط   وتفتيشااا   محكم   على المدار  اومواطني  امخت ر  

 (.2007وأ و السميدا 
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حوالت لتّ ةا ونتيجة لة عوامل اجتم عية وعلميّ  ذا المفهو  في القر  العشااااااااار   نتيجة لعدّ  تطّوروقد 

 ة.ة متنوعّ فتيشيا حيث ظهرت عدة نم ذج إشرافيّ التّ  اإلشرافرفضت مفهو   اّلتييمقراطية الدّ 

ردر   ى ب لتزام  مم أفك ر فاألّوللصاااااااااان عية منذ الثورة اكفع لية اجتم عية  الّتربويّ  اإلشااااااااااراف  رز

        شر   بم  م  القر  الع األّولة في الربم طرح م  أفك رم اإلدار ّ  اّلذياإلدارة العلمية( و  )أ ي اااااااااات يلر الملقد 

ر م  الكثية اسااااااااتمدت الّتربويّ اإلدارة  وأل ّ  ؛وّظ  على فئة العم ل اّلذيو  التفتيش اإلداري()  اااااااااااااااااااااا يساااااااامى

م  نّ بمفهومه الح ليا وا   اإلشرافيظهر  لذا ل  ؛م  اإلدارة الع مةا حيث ج يت بعد فترة م  الزم   يمه  مف

 علىش ا تنحصاااااااار مهمته  في التفتيالّتعلي ظهر على شااااااااكل تفتيش يقو  به أفراد ع ديو  م  خ رج مهنة 

حيث  دف إلى  ي المعّلمز على ليركّ فتيش التّ  تطّور ث ّ ا الّطلبةوانتظ   دوا   اواألجهزة المدرساااااااااااااية ااأل نية

بعنوا  أسااااا   1911ا وقد نشااااار كت د ت يلر ع   (2006)الحر ريا  ومح سااااا ته  عليه  اتصااااايد األخط ي

وفق  شااااارافاإلة في لذا ح ول المشااااارفو  تط يق األسااااا ليد العلميّ  ؛ة والفع لية في موقم العملاإلدارة العلميّ 

: ا ولك  ظهرت اعتراضاااااااااااااا ت عدةا م  أ رز  معة شاااااااااااااايك  و ج  1913مثل فرانكلي  ع    مب دئ ت يلور

 تدار ال يمك  للمدرسة أ    أّنه وّض حيث في كولوم ي   الّتربيةبكلية ( Hosic)  وس اعتراض ال روفيسور 

يفرض أوامرم فهو لي  ضااااا بط   عساااااكر    أو مديرا  لمصااااانما  ل  و     ك لمصااااانما وال يساااااتطيم المشااااارف أ

 (.2007ميدا )ع يدات وأ و الس مستش ر

ي  حيث عّلمالمالب حث ع  الف علية إلى نقد واعتراض ت م   اإلشرافو  افتيشيالتّ  اإلشرافتعّرض 

ي  م لمشاارفو و يخضاا او لةحساا ساا   في ظل خ رته الطّ  ك   المعّل ( بأّ  Sallie Hill)ساا لي  يل  وضااحت

يد لألساااااااا ل تيجة لتزايد الرفضنتيش فل م  التّ حوّ أ التّ  دقويمية منخفضااااااااةا و كذا ومه رات ت ا رواتد ع لية

ذل  إلى مشرف ديمقراطي و مشرف متلصص ت صورة المشرف تتغير م  أبدا و اإلشرافاألوتوقراطية في 

 (.2007)كم  ورد في ع يدات وأ و السميدا  1920ع   
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يير يعتمد أسااااااااا  ومع  اّلذيالعلمي و  اإلشاااااااااراف ت ظهر نموذج ي ت واألربعينياي ت الثالثين دومم 

ي قا وبهذا المعّل داي أة خالل مالحظة مهني ف الّز  رةترسااايس أسااالود  ت ّ  الساااّ حظة أو ّية وفق بط قة مالالصاااّ

 إلشااااارافاتوسااااام  ث ّ ا  تيوالديمقراطي حتى الخمساااااين االعلمي اإلشااااارافوقد اساااااتمر مفهو  تقر ر وصااااافي. 

 ا ت ّ  اّلذي ةب لقي د رافاإلشاااااليظهر في مفهو  جديد و و  ؛ ت م  القر  العشااااار  يالديمقراطي حتى الساااااتين

 افتيشاايالتّ  شاارافاإلوبهذا انتهى مفهو   ة مهنيةايج د قي دات تربويّ إوالعمل على  اشاا ركية ترساايس مفهو  التّ 

ع يدات وأ و الساااااااميدا ؛ 2007األسااااااادي وا  را ي ا ) واإلنت جية االمرتكز على الفع لية اإلشااااااارافو  اوالعلمي

2007). 

 تا وترجم حتى السااااابعيني اإلشااااارافرة في ات المساااااتمّ تطّور نتيجة للاإلكلينيكي ك اإلشااااارافظهر  ث ّ 

لى عا وقد رّكز اإلشاااااارافلعد  الرضااااااى ع  فكرته إلى كو    وجولد  مرا حيث ظهر  ذا النموذج نتيجة 

وفي ّية. فالصااااااااّ  الّز  رةركيز على والتّ  اوتطو ر أ داف مشااااااااتركة اوبن ي الثقة اي المعّلمالعمل المب شاااااااار مم 

وكيل رف والمشاااااااااااا اةي لحو والقي دة التّ  اي طّور تّ ال اإلشاااااااااااارافي ت م  القر  العشاااااااااااار   ظهرت مف  ي   نينّثمال

شااااااااااااراف األقرا ا و المعّل ومفهو  تمكي  ا للتغيير د في )كم  ور  المعرفيا كم  طلد جليكم   اإلشاااااااااااارافا وا 

شراف اال كلمة مشرف د( است2007ع يدات وأ و السميدا  أو  اةيالّتعليم دة القي: واستخدا  كلم ت مثل اوا 

 .المهني اإلشرافعندم  طرح مفهو   و ذا م  قصدم سيرجيوف ني ايالّتعليمالق ئد 

( مراحل تطّور اإلشااااااااااااااراف الّتربوّي في ثالث مراحل تتمثل في مرحلة 2010) وقد لخّص الطع ني

الكالساااااااايكية في   تالّتفتيشا والّتوجيها وم  ثّ  اإلشااااااااراف الّتربوّيا حيث ع صاااااااارت مرحلة الّتفتيش الّنظر 

اإلدارةا وركزت ا تم مه  على تحصاااااااايل الّطلبةا ومدا التزا  المعل  ب لقواني  والّتعليم تا واعتم د عنصاااااااار 

لطة العلي . أّم  الّتوجيه الّتربوّي فقد تطورت  ذم  المف جأة وتصااااااايد األخط يا وأّ  المفتش  و صااااااا حد الساااااااّ

لوكية اإلجتم عيةا وتّميزت المرحلة مم تطّور نظر  ت اإلدارة مثل حركة ال عالق ت اإلنساا نيةا والمدرسااة السااّ

 توطيد عالقة الّتع و   ي  المعل  والموّجها وتأكيد احترا  شااااااااااااااخصااااااااااااااية المعل ا واعتم د القي دة الرشاااااااااااااايدة 
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الديمقراطيةا ولكّنه  ب لغت في ط يعة العالق ت  ي  المعّل  والموّجها حيث اعت رت المعّل  إنساااااااااااااا ن   متفردا ا 

أصاااااااااابحت عملية الّتوجيه مجرد عملية إرشاااااااااا دا وتوجيها ونصاااااااااا  للمعّل ا مم  انعك  ساااااااااالب   على تحمل و 

هو  اإلشاااااراف مفطّور في الفكر الّتربوّيا أخذ ومم اساااااتمرار التّ  المساااااؤولي ت والواجب ت الملق ة على المعّل .

تقل اإلشاااراف علميةا وانليمية التّ ع ملة للمنظومة التّ وساااما حتى يل ي النظرة الشاااّ ر ليأخذ معنى أشااامل وأيتطوّ 

حداث الّتغيير االيج  ي المتوقم ضاااااام  عالقة  م  اال تم   ب لمعّل  إلى اال تم   ب لموق  الّتعليمي ككلا وا 

 مة.ديمقراطية تع ونية منظّ 

 الّتربويّ  اإلشرافأهمية 

  في كل مج ل ليالع م م  منطلق أ ّ  الّتربويّ  اإلشراف( إلى أ مية 2007تطرق األسدي إ را ي  ) 

   بح جة إلى ا راعة أو المك تد أو المؤسااساا تج رة أو الصاان عة أو الزّ قط ع التّ  :مثلم  مج الت الحي ة 

 المعّل  فإ ّ  ّت لي لوبإلى أفضل مستوا ممك ا نج زاته  و رتفم مستوا   إ تطّورحتى تم  يرشد   و وجهه  

بااه مهنااة  زلماا  تتميّ  ؛وجيااه كغيرم م  األفرادوالتّ  اد و بحاا جااة إلى مثاال  ااذا اإلرشاااااااااااااااا نعااّدم للتاادر    الااّذي

 شاااااااااااااارافاإل  مختلفة تم م   ع  بقية الوظ ئ ا و ذا االختالف يجعله  أكثر ح جة إلى أّنهحيث  الّتدر  

  في كيفية تواجهها كذل اّلتيومع لجة التحدي ت  الّطلبةفي تطو ر عالق ته مم  المعّل ا فيسااااااااااااااا عد الّتربويّ 

  وكل م  يتعلق ب لمهنة وصوال  لأل داف المتوقعة.ة المختلفةا الّتربويّ اق  التصرف في المو 

مدارسااه  و  انظر  ته  واجته دات عشااوائيةا  ل  ي عملية منظمة وله  امح والت الّتربيةكم  ل  تعد 

( 2015 يش )عيعتقد مم اآلخر  ا و  الّتع و  و  انساااا   بط يعته يحت ج إلى المساااا عدةاإل الفكر ةا كذل  فإ ّ 

در  الملتحقي  بمهناااة  باااأ ّ  يق في الميااادا  والتط  ار اااةالّنظ نااا   فجوة  ي    ير مؤ لي  تربويااا  ا وأ ّ  التاااّ

على  دل  يتدرّ  اّلذيالمختص  المعّل ا و الم تدئ المعّل إضااااااااااااااا فة إلى خصااااااااااااااوصااااااااااااااية يا الّتعلمي الّتعليم

در  ثاااة في والطرق الحااادي ااالتجااا  ااا ت المعااا صاااااااااااااارة  م  مواكباااةكااا فاااة ي  لمعّلمليهياااة  ااادا والحااا جاااة الالتاااّ
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في النهوض ب لعملية و  يةالّتعليمأداة لتطو ر ال يئة  الّتربويّ  اإلشرافّ  فإ لذاالمستجدات والنهوض بقدراته ا 

ومطلب    ا   مّ مها  أمر  الّتربويّ جعلت الح جة لإلشاااراف قد مور مجتمعة كل  ذم األن  نجد فإنّ   لّت ليوب ة.الّتربويّ 

ويساااا عد  الّتعلي ي مهنة يغذّ  اّلذي ي المصاااادر األساااا سااااي  الّتربويّ  اإلشاااارافة عمليّ  ر أ ّ   ا على اعتب ملحّ 

 (.2006)الحر ريا  على إحداث التغيير المتوقم لمواجهة متطلب ت العصر في  ذا المج ل

 الّتربويّ  اإلشرافأهداف 

ل خ ص بشاااك فاإلشااارامج ل وفي  ابشاااكل ع   الّتربيةأشااا ر العديد م  الب حثي  والمختصاااي  في 

تضعه   اّلتي ة في ضوي األ دافيليّ تفص خ ّصة    ولكنه  أس سيةا وأ داف اع مة    أ داف الّتربويّ لإلشراف  بأ ّ 

 ن   اتف ق    ي  الكثير  ا كم  أ ّ ة الس ئدةالّتربويّ و في ضوي الفلسفة أ الفلسطينيةوزارة الّتربية والّتعلي  الع لي 

 الّتعل و  لّتعلي اص في تحسي  عملية له أ داف ش ملة تتلخّ  اإلشراف على أ ّ  الّتربيةم  الب حثي  في مج ل 

 . (2006حسي  وعوض هللاا  ؛2008ريا  دال؛ 2007األسدي وا  را ي ا )

حتو  شااك ل بأ الّتربويّ  اإلشاارافي  م  صااّن  أ داف الّتربو ّ  ن   م   ( بأ ّ 2006الحر ري ) وضااّ

 ؛بويّ الّتر  اإلشاااااااااااارافنظ    يحتويه اّلذي  الع   والمضاااااااااااامو  ط رةا ولك  في مجمله  ل  تخرج ع  اإلمتب ين

؛ حسااااي  2006الحر ريا  ؛2008ريا  د)ال على واقعه الح لي  ن ي الّتربويّ  اإلشاااارافأ داف  وب لّت لي فإ ّ 

 اةفلساااااااااافمو المهني م  خالل دعمه  في فه  ي  على النّ المعّلممساااااااااا عدة يتمّثل في ( 2006وعوض هللاا 

  صاااااااااااارمعنب أ داف المدرسااااااااااااةا وأ داف المنه ج في ةلالمتمثّ  الّتربويّ    الّنظأ داف  ث ّ وم   ايةالّتربأ داف و 

ا ونقل ةالّتدر  ي الّدوراتم  خالل عقد  الّتربويّ و  اعلى المسااااااااااااااتوا األك ديمي تمكينه والعمل على  اك فة

في عمليااة  يواجهونهاا  اّلتيحاادياا ت ةا وتعز ز نقاا ا القوةا والوقوف على التّ الّتربويااّ الخ رات والمسااااااااااااااتجاادات 

ا و ير   م  علميجر د الوالتّ  افكيرا وبي   طرق التقيي  المن سااااااابة والمتنوعةا وتشاااااااجيعه  على التّ الّتدر  

طو ر ر والتّ غييإحداث التّ ا إلى ج ند وتحساااااااااي  مساااااااااتوا األداي اتحقق تطو ر نمو   المهني اّلتي ت الّتقني
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 اي  عليه مالمعلّ طالع ا وخالصاااة األبح ث في الميدا ا واةلّتربويّ ام  خالل توظي  المساااتحدث ت  الّتربويّ 

تحساااااااي  و  ا  لروح التغيير والتجديدأّنهواألفك ر الجديدةا وتهيئة أذ  اومساااااااا عدته  في مم رسااااااااة األساااااااا ليد

  هومم اإلدارات المدرسيةا وتشجيع بعض   ي  مم بعضه  المعّلمظروف المدرسة م  خالل تحسي  عالقة 

بطر قة  اتخطيط  رامج ثق فية واجتم عية في ت اإلدار ةا ومسااا عدته  الّنشااا طواالنخراا في  اةفي المشااا رك

  ية والمدرسية.الّتعليما وتعز ز الصلة  ي  اإلدارة الّنش اب لحيوية و  تجعل جو المدرسة مفعم   

لعمل وا ايج  يف عل اإل ن ي ق عدة أخالقية  ي  المدرسااااااااي  م  خالل التّ كم  يهدف اإلشااااااااراف إلى 

على االحترا   ةالق ئم الّتدر  ل  ذم العالقة أصااوال  لمهنة شااكّ ا لت  الّطلبةالجم عي  ي  المشاارف والمدرسااي  و 

الع مة  ّية وفق   لأل دافالّتعلمية الّتعليما لمواجهة أي مشااااااااااااااكالت قد تعترض المساااااااااااااايرة الّتع و  المتب دل و 

راتا كم  دوالق اوتفجير الط ق ت ااسااااتنه ض الهم والمشاااا ركة إلى  الّتع و  ز مسااااتوا المنشااااودةا بحث يحفّ 

 ت تقيي  أداي المؤساااااااااساااااااااو   ي مساااااااااؤولية جم عية. الّتعلي المساااااااااؤولية تج م  يعزز العمل  روح الفر قا وأ ّ 

ا لمعّل اي م  تقوي  عمل المديرا وتقوي  عمل اإلشرافخالل العمل  الّتدر  ية م  خالل تقوي  نت ئج الّتعليم

والمن قشاااة واعتم د االختب رات الموضاااوعية لقي   تحصااايل  اك لمالحظة :وسااا ئل مختلفةو  اذل  بطرق  و ت ّ 

ية في طو ر في ضاااااااااوي األ داف الع مة للتربوالتّ  اوجيهوالتّ  اعديلا وذل  للعمل على اقتراح خطط التّ الّطلبة

 .(2006)حسي  وعوض هللاا  المجتمم

 الّتربويّ  اإلشرافوظائف 

عد بحيث ل  ي االّتربويّ  اإلشاااااااااااااارافنظ    تطّورية م  منطلق إلشاااااااااااااارافاالوظ ئ   تدوتعدّ  تعتنوّ  

ففي الغرفة  الّتدر  م  حيث الوساا ئل وطرق مهني    المعّل مقتصاارا  على دع   ب  يعني في ل أصااّيةا  الصااّ

أش ر   لّت ليوب(. 2007)األسدي وا  را ي ا  ي  جميم عن صرم بشكل شموليالّتعلمي الّتعليمتطو ر الموق  

حقيق لت ا  تعّد م  الخطوات األسااا سااايةّنهألا م  الضاااروري تحديد  ذم الوظ ئ  أّنهعلى ( 2008) ري  دال
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ة الّتربيةأ داف  ة حساااد خالل العقود الثالثة األخير  اإلشااارافلمفهو  نظ    الّتربويّ  تطّورالفي ضاااوي  خ صاااّ

المشاااااااااااااارفي  ع ته  م  رح تل  الوظ ئ  ليت  مرا أ مية طعلى ( 2006ووافقه حسااااااااااااااي  وعوض هللا ) قوله.

عه  يعتمد نوّ د تل  الوظ ئ  وتكم  ساااا ق ذكرما ولك  تعدّ  اإلشاااارافأ داف نظ   ي  في ساااا يل تحقيق الّتربو ّ 

ساا ساية ي  والطالد  ي الوظيفة األالمعّلمتقوي   على موقم كل مشاارف في الهيكل التنظيميا وقد اعت را أ ّ 

طو ر المن  جا ت :يمك  إجم له  في أّنهف اةيّ اإلشرافظ ئ  في طرح الو  الّتربويّ لإلشرافا ومم تم يز األدد 

ية الّتعليمداد المواد يةا وا عالّتعليمي ا وتوفير التساااااااااهيالت المعّلميا واختي ر الّتعلمي الّتعليموتنظي  الموق  

رات  ي  الجاادد وا عااداد   لعمله ا واإلفاا دة م  خالمعّلما وتهيئااة الااّدوراتوالتعر   باا لموجود منهاا ا وتنظي  

)األساااااااااااااااادي  يااةالّتعليموتطو ر العالقاا ت العاا مااة الجياادةا وتقوي  العمليااة ا الّتعل و  الّتعلي ال يئااة في عمليااة 

 (.2007وا  را ي ا 

 الّتربويّ  اإلشرافمجاالت 

فه على نحو يقو   وظ ئ ا وال يمك  أ      شاااامولي    تك ملي    إشاااارافي    الحديث نظ م الّتربويّ  اإلشاااارافيعّد     

 اعطي ته يجد أ  تنعك  م اّلتيو  الّتعل و  الّتعلي  إذا ك   كذل ا إذ يعت ر عملية تنموية لح لة ساااااااااااااالي  إالّ 

له م   دّ  ال  أّنهالمنشااااااااود ف ذا الهدف  اإلشاااااااارافق حتى يحقّ   على تنمية الط لد تنمية شاااااااا ملةا ومتغيرا 

ته وعملي ته ي بمدخالالّتعلمي عليمالتّ يهت   جميم مكون ت الموق   ودع  أدائه المهنيا أي أ    المعّل تنمية 

    ه  وأ   ي اال تم اإلشرافدة ينبغي للنظ   ومخرج تها وبي  المدخالت والعملي ت والمخرج ت عن صر متعدّ 

فتكو  داخل الغرفة  ينبغي أ    اإلشاارافمج الت   ا أي أ ّ أّنهيقد  خدم ته بشاا المدرسااةا  إط رّيةا وفي الصااّ

ف  ي  في  رفهالمعّلممقتصاااارا  على تقيي  أعم ل لمدرسااااة ذاته ا فل  يعد إلى خ رج حدود ا كم  ويمتدّ  ّية الصااااّ

والعوامل المؤثرة فيه ا كم  تضاااااااااا  كل  ادة ك ل يئة المدرساااااااااايةفقطا  ل امتد ليشاااااااااامل مج الت وجواند متعدّ 

 داف م  المدرساااااااااااي  واإلدار ي ا وتتجه بمجمله  لتحقيق األ الّتربويّ سااااااااااالو  يقو  به الع ملو  في المج ل 
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 ع يشوقد أشاااااااااااااا ر (ا 2015ع يشا ؛ 2006حسااااااااااااااي  وعوض هللاا  ؛2006الحر ريا ) ةة المرجوّ الّتربويّ 

تشع ه  إلى وتداخله  و  بس د اتس ع مج الته  الّتربويّ  اإلشرافتواجه عملية  اّلتيإلى الصعوب ت ( 2015)

وي م  ا ولك  في ضاااااااي ربو ّ التّ تصااااااانيف ت عت دة أمرا  صاااااااعب  ا وقد تنوّ تف ق على مج الت محدّ حد جعل اال

 :كم  يأتي مج التال  ذم طرح يمك  عرض أ  

 و  المعّل  يا ذل  أ ّ اإلشاااااااااااااارافلوي ت العمل حيث يعت ر  ذا المج ل م  أوّ  مين:مو المهني للمعلّ النّ  -1

ي ت النت ج الجيد م  المتعلمي  يعتمد على كف  فإ ّ   لّت ليا وب لد والمنه جالوساااااااااااااايط المعرفي  ي  الطّ 

لي  و المهني الساااّ مك ملي الموجه نحو تحقيق النّ ي التّ اإلشااارافب لعمل  تل  الكف ي ت إالّ  تطّورا وال تعّل الم

ا و تخذ المشاااارف الّتربوّي دورا  في اختي ر المعّل  في ضااااوي العمل الذي ساااايقو  بها م  خالل مي للمعلّ 

 ااألسادي وا  را ي ) ةربوية واألك ديميالّتنسايق  ي  ال يئة المدرسايةا وبي  شاخصايته وخ راته ومؤ الته التّ 

 اّلتيعة   األساا ليد المنوّ  ذا المج ل يتضاامّ  ( أ ّ 2006) واعت رت الحر ري  (.2015ع يشا  ؛2007

 عيةا أك نت أساااااا ليد فردية أ  جمية سااااااواي اإلشاااااارافمراع ته  في ز  راته  الّتربويّ يفترض م  المشاااااارف 

م   المعّل ي م  ن حيةا وخصااااااااا ئص وخ رات الّتعليم   ير مب شااااااااارة بم  يتالئ  مم الموقمب شااااااااارة أو 

 ن حية أخرا.

عن صاااااااارم ومكون ته أساااااااا ساااااااا   و  ية رئيسااااااااة في ميدا  العمل بجميم يعّد  ذا المج ل و  :الّتعلمو  الّتعليم -2

طه ل مجتمعة مربع   تعليمي   يتوساااااااااااّ ة تشاااااااااااكّ الّتربويّ واأل داف  اوالمنه ج اوالط لد ا لمعّل يا فاإلشاااااااااااراف

يث تغير دور حا ك فة بمساااتوي ته  الّطلبةةا ودع  الّتربويّ م  خالل بحث المشاااكالت  ّتربويّ الالمشااارف 

 ؛ي قيمناا قشاااااااااااااااة طرق التّ الطااّ لااد م  المتلقي للمعرفااة إلى دور الباا حااث والمناا قشا كااذلاا  العماال على 

لمنهج في افةا ومدا فع لية عرف إلى مدا كف ية الوساااا ئل واألساااا ليد واسااااتراتيجي ت الّتدر   الموظّ للتّ 

 خ ّصةجيه ت الو وا عداد التّ  اونت ئج االختب رات ومدا مراع ته  للفروق الفرديةتحقيق األ داف الّتربويةا 

كشااافت  ّلتيالتقويمه  وطرح كيفية مع لجة نق ا الضاااع   ؛ة لألسااائلةا ودراساااة النت ئجب لمواصاااف ت الفنيّ 
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الطع نيا ) ييمالّتعلوظيفه  بم  يخد  الموق  يةا وكيفية تالّتعليما ومت بعة الوسااااااااااااا ئل الّطلبةعنه  لدا 

 (.2015 ع يشا؛ 2010

للنظ    المفهو  الحديث إط رفي  الّتربويّ ل  ذا المج ل ج نب   جديدا  للمشاااااارف يشااااااكّ  :الّتخطيطالقيادة و  -3

 ا  على ساااااااااااير األمور  نظ   يؤثرّ ممّ  الّتخطيطعلى أ مية روح القي دة وكف ية  يؤكدّ  اّلذييا و اإلشاااااااااااراف

ي ا المعّلمي  اع والمب درة   د ر الط ق ت وتنمية روح اإلثمّ ي اسااااااااااااااتل فأثيرا و تمثّ وفر القدرة على التّ وبت

  ة ذات العالقة ب لعمل الوظيفيا وم  يتطلد منه مالّتربويّ شاااااااااااااار ع ت  ت والتّ الّتعليمو  اوطرح القواني 

 ّلتياأثيرم في حاال المشااااااااااااااكالت مي ا وتاامهاا رات إدار ااة لتنظي  جاادول ز اا راتااه ودوراتااه ومتاا بعتااه للمعلّ 

 اف ي  األطر  الّتع و  و  اوالمساااااااااااااا واة اوالعدل اوالجدية اد م  الحز تواجهه  المدار  المزارةا وم  يتطلّ 

 (.2015)ع يشا  ك فة

  مهتقدّ  اّلتي األّنشااااطةجميم الخ رات و  أّنه( ب2006)   وعوض هللا المنه جيعّرف حساااا إثراء المنهاج: -4

ى حدوث ورم إل دليؤدي  اذل  بطر قة فردية أو جم عيةا وبطر قة تف علية  ّ المدرساااااااااة للط لد ساااااااااواي ت

 شااااااااااارافاإلتحساااااااااااي  وتطو ر المنه ج م  أ   مج الت  أ ّ  تعلي  وتغيير وتعديل في السااااااااااالو . واعت را

د وم  يتطلّ  اوأنشااااطة في المنه ج اوأ داف ابساااا د االرتب ا الوثيق  ي  م  يعرض م  محتوا  الّتربويّ 

ةا وبي  النمو المهني والشاااااااااااخصاااااااااااي الّتربويّ لتحقيق األ داف  اوطرق تدر   اوسااااااااااا ئلل طرحم  ذل  

أسلود تقييمها و اال تم   في صي  ة المنه ج وتطو رم وطرق تنفيذما  اإلشرافعلى   لّت ليا وبمي للمعلّ 

 والمجتمم. الّطلبةومدا قدرته على تل ية احتي ج ت 

يمك  أ  يقو   ه  المشااااااارف  اّلتي( أ   المه   2015) ع يش وضاااااااّ  راكة مع المجتمع المحلي:الش     ّ  -5

 اساااااااة ي  المدر  يج  يتقدي  الدع  المن ساااااااد إلحداث التف عل اإل لتشااااااامل ؛ضااااااام   ذا المج ل الّتربويّ 

ل مم  واصااااال الفعّ التّ ساااااتف دة م  خدم ت المدرساااااةا و ت حة الفرص للمجتمم المحلي م  االوالمجتمما وا  

( إلى 2006) . وأشااااااااااا رت الحر ري ة نحو المدرساااااااااااةيج  يتج   ت اإلأفراد المجتمم المحليا و ر  اال
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 اإلشاااارافمه    ضاااام  و ير   م  نشاااا ط ت تربوية والندوات وورش العمل اوالمع رض اإق مة الحفالت

  ذا المج ل للعمل على توثيق العالقة  ي  المدرسة والمجتمم المحلي. في الّتربويّ 

 الّتربويّ  اإلشرافأساليب 

يا ذل  شرافاإلتدع  العمل  اّلتيم  األس سي ت الضرور ة  الّتربويّ  اإلشرافس ليد تعت ر طرق وأ

 الّتربويّ شااااارف على الم  لّت ليوب اة المتوقعة تعتمد على عدة متغيراتالّتربويّ أ  النج ح في تحقيق األ داف 

 .(2015ع يشا  ;2006)الحر ريا  يالّتعليمأ  ينتقي منه  م  يرام من سب   للموق  

ا جم عيةا خر أو  ايمك  تقسااااايمه  إلى أسااااا ليد فرديةو ة وتتداخلتا يّ اإلشااااارافعت األسااااا ليد د تنوّ وق

ر الّنظغض وبوقد تكو  أساا ليد زوجية أو ذاتيةا و ير مب شاارةا  اكذل  يمك  تقساايمه  إلى أساا ليد مب شاارة

ولك   .له ه  وتحلي  الهدف م   ذم التقسااايم ت  ي لساااهولة دراساااتأل ايمك  اعتم دم اّلذيع  نوع التقساااي  

ة لّتربويّ اي ال يمك  الفصااااااااال بحدود واضاااااااااحة للتفر ق  ينه  ففي ح ل اعت رت النشااااااااارات الّتعليموق  مفي ال

نفيذ مض مينه  في قرايته  وت المعّل ة إيج  يتحققت ف عليته  على مدا  وذاتي إ    ا ير مب شر    فردي    أسلوب

 ا  مب شر     أسلوبو  اي  في يو  دراسيالمعّلملمجموعة م      اية ونق شك نت قر  إ       جم عي    ب لمق  ل تعت ر أسلوب

 نجد حدودا  ال  لّت ليوب اي المعّلماعتمد نج حه  على جهد المشاااارف التروي في مت بعته  ومن قشااااته  مم  إ   

 ادام تهلكل أسلود استخ م  منطلق أ ّ  ذم األس ليد  الّسي قفي  ذا  وّض لذا سن ؛واضحة  ي  األس ليد

جااة ا وقاادرتااه في معاا لالّتربويّ متااه للموق  وفاا عليتااها م  حيااث ماليتحاادد ماادا نجاا حااه  اّلتيومقوماا تااه 

 فه ب لمرونة صي  م  حيث خ راته ا إض فة إلى اتّ المعّلممته لنوعية تهمه ا ومالي اّلتيي  المعّلممشكالت 

ع يدات وأ و الساااااااااااميدا ؛ 2015 ع يشا) الّتربويّ ي  في المج ل المعّلموالشااااااااااامولية ومدا اشااااااااااارا  بعض 

2007.) 
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ف الّز  رة ي  ي الّتربو ّ ية شااااااايوع   عند المشااااااارفي  اإلشااااااارافوم  أكثر األسااااااا ليد  ةا واللق يات يّ الصاااااااّ

القرايات الموجهاةا و  اةالّتربوياّ شاااااااااااااارات  ا رات التبا دلياةا والنّ ا والزّ التّادر  ياة الاّدوراتة واالجتما عا تا و الّتربوياّ 

ع يشا  ؛2006يا )الحر ر  المصااااااّغر الّتعلي ةا و الّتربويّ يةا والبحوث الّتعليم رض ط يقيةا والمعرو  التّ والدّ 

 :وفيم  يأتي وص  لكل منه ( 2015

ية المب شرة في م  األس ليد الفردية و ي اإلشرافم  أقد  األس ليد  ّيةالّصف الّز  رة تعدّ  ّية:الّصف الّزيارة -1

كم  تسير  اعلى م  يدور فيه  م  مواق  تعليمية تعلمّية ّية للوقوفالّصفذ في الغرفة ا حيث تنفّ اإلشراف

الجديد  المعّل  عدة سا فقد يكو   هدف مالّتربويّ المشرف م   الّز  رةة. و ت  تحديد أ داف بصورته  الفعليّ 

و االسااااااتف دة م  أساااااا ليد معل  متميزا وقد يكو   دفه  للتعرف ا أدع أو مساااااا عدة إلى  يحت ج اّلذيو أ

وساااااااا ئل أو اسااااااااتخدامه لل الّطلبةب لمنه ج أو كيفية إدارته للحصااااااااةا أو تف عله مم  المعّل زا  إلى مدا الت

ع يشا  ؛2006 )الحر ريا يعملو  فيه  اّلتيومسااتوي ته  وال يئة  الّطلبةف على عمل و للتعرّ المختلفةا أ

نتهي له ا حيث ترة الواساااااعة لكل تل  العن صااااار بمجمالّنظ  و الّز  رة. وفي الشااااا ئم يكو   دف (2015

ةبكت بة تقر ر إشاااارافي يصاااا  م  دار في  الّز  رة زارة الّتربية و معتمد م   كم   و ك فة بعن صاااار   الحصااااّ

يقدمه  المشاااارف  اّلتيوصااااي ت   مجموعة م  التّ كم  يتضاااامّ  ا(1 )ملحق رق  الفلسااااطينيةالع لي والّتعلي  

ف  رات والزّ  للمعل  المزار. الّتربويّ  الم رمجة في خطة  ةالّز  ر  ا و المف جئة للمعلّ  الّز  رةمنه  ف :ّية أنواعالصااااّ

ف الّز  رةا و الّتربويّ  اإلشااااااراف أو  المعّل وبة م  المطل الّز  رةوالمشاااااارفا و  المعّل فق عليه   ي  ّية المتّ الصااااااّ

   ع يشهّضحو ّية كم  الّصف الّز  رةيمك  تسمية   لّت ليالمشرفا وبالمطلوبة م   الّز  رةر المدرسةا و مدي

 قويمية.التّ  ّز ا رة لوجيهياةا فاالتّ  الّز ا رة ث ّ ىا لاألو ة تي با لمرتباتاأ اّلتياالسااااااااااااااتطالعياة و   لّز ا رة( با2015)

ف الّز  رة ( أ ّ 2006و ؤكد حسااااي  وعوض هللا ) و لطة أ راز السااااّ إسااااتعالي أو ّية ليساااات م  دافم االالصااااّ

نّ  المعّل قليل م  شاااااااااااااااأ  تّ ال تحقيق ل الّطلبةعلى خدمة  المعّل مم للتع و   م   ي وساااااااااااااايلةأم   طل تها وا 

 ة.الّتربويّ األ داف 
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طة ي   ن ي لخالمعّلمو ي اجتم ع ت يقو   ه  المشاااااااااااااارف بمق  لة  ة واالجتماعات:الّتربويّ اللقاءات  -2

ي  أو لح جة المبحثا فقد المعّلمحيث تنفذ  ذم اللق يات  ن ي لح ج ت موضااااااااااااااوعة وأ داف محددةا 

 النق ش  ن ي لهدف ي  الجددا و ت ّ المعّلممي م دة معينة أو صاااااااااااااافوف معينة أو علّ يجري االجتم ع لم

 لة فعّ ال الّتدر  أو من قشااااااة طرق  افقد يكو  حول طرق تطو ر المنهج في مج ل تخصااااااصااااااه  االلق ي

والوقوف على أساااب د الرساااود أو تدني  الّطلبةلتحقيق أ داف الم دة الدراسااايةا أو من قشاااة طرق تقوي  

رف ة. ولي  ب لضاااااارورة أ  يكو  المشااااااالّتربويّ و ير   م  القضاااااا ي   الّطلبةالتحصاااااايل لبعض  مسااااااتوا 

نسيق بشكل الت   يت ّ ي  اآلخر   على أالمعّلم ل يجد مش ركة  و المصدر الوحيد للمعلوم ت  الّتربويّ 

بالغ  اوالمك   اوتحديد الزم   اجيد لهذا اللق ي م  حيث جدول األعم ل قت اللق ي  و  ي  ق لالمعّلموا 

  بعته التوصاال له  للعمل على مت ت ّ  اّلتيا ويكتد ع دة محضاار ب الجتم ع لتوثيق أ   القرارت من سااد

ندوة  إط روقد يكو  اللق ي في  ا(2007؛ ع يدات وأ و السااااااااااااااميدا 2015ع يشا  ؛2006الحر ريا )

وية لتب دل  قش قض ي  تربحيث تن الّتربيةة يقو   ه  مختص أو مجموعة م  المختصي  في مج ل تربويّ 

ثراي حصاااااااااايلة   اصاااااااااال  ينه و والتّ  االتصاااااااااا لز ي  حول فكرة معينةا مم  يعزّ الّتربو ّ ي  و المعّلماألفك ر وا 

 (.2006)الحر ريا 

داد لمع لجة بعض جواند القصور في بعض  رامج إع    إشرافي    أسلوب الّدوراتتعّد  :الّتدريبية الّدورات -3

ري في مياادا  عمله  أو لتوجيهه  الّنظدعمه  في ترجمااة اإلعااداد العلمي ي  ق اال الخاادمااة أو لااالمعّلم

ة لبعض صااااااالتكو  مخصاااااااّ  افي الصاااااااي  رتيد له التّ  ويمك  أ  يت ّ ا الّتربيةلمت بعة المساااااااتجدات في 

األس ليد  إحدا فهي  لّت ليوب ادخلت عليه  تعديالت جو ر ة على من  جه  اّلتيمي أحد المب حث معلّ 

مداد   ب لجديد والم تكر المعّلم ل في إ ن ي خ رات له  م  أثر فعّ لم   ؛ةمّ مهال ي  في مج ل مهنته ا وا 

  مي  في تحقيق النمو المهني م  خالل انخراطهالفرصة للمعلّ  الّدوراتا حيث تمن  الّتدر  في مج ل 

 .(2015ع يشا ؛ 2006الحر ريا ) ي احتي ج ته تل ّ  اّلتيالمختلفة و  الّدوراتفي 
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ي  المعّلم الز  رات المتب دلة  ي   ّ ( إلى أ2008) ري  دأشاااااا ر ال بادلية )إش    راف األ(ران :ات التّ الزيار  -4

  م   ذل يالمعّلمويعمل على تشاااجيم  اسااالود إشااارافي إلى ز  دة النمو المهني له تؤدي ب لضااارورة كأ

دار  وع دة  .الصاااااّ ة جهود قيّمة عندم  تت ح له  فرصاااااة مالحظة م  يقو  به معل  آخر  توجيه العمل وا 

تب دل األفك ر  عه  علىأل  العالق ت فيم   ينه  تشجّ  ارةثمّ بطر قة مبعض  و  م  بعضه  المعّلميتعل  

 لّت لي د م  الجرأة والصااااراحة. وبعلى مسااااتوا جيّ يواجهونه   اّلتيوالخ رات م  خالل طرح مشااااكالته  

أو   ذ م  خالل ز  رة معلّ ي ا حيث ينفّ المعّلمأسالود حديث ومح د لدا  أّنه( 2010) اعت رم الطع ني

لذا  ة لديهالحضااور حصااّ أو خ رجه في مدرسااته  أو مدرسااة مج ورة   لصااّ   زميل له  بعدد منه  معلّ 

أو  اأو وساااااااااااا ئل تعليمية ا  رات لمعلمي  مميز   بأساااااااااااا ليد تدر  فم  الضااااااااااااروري أ  تكو   ذم الزّ 

 نفيذ  .ومت بعة ت الّز  رةلهذم   لّتخطيطب يّ الّتربو أو الصفّيةا ويقو  المشرف  انش ط ت صفّية

ي  بحيث معّلمالو  الّتربويّ مكتوبة  ي  المشااارف  اتصااا لوسااايلة  ت الموجهة:اة والقراءالّتربويّ النش  رات  -5

رح ته ة ومقتالّتربويّ يمك  للمشاااااااااارف أ  يقد  له  م  خالل  ذم النشاااااااااارات والقرايات خالصااااااااااة معرفته 

رفة وربط المع االّتدر  ا وقد تتضاااااام  عدة مواضاااااايم كأساااااا ليد ومشاااااا  داته وذل   جهد ووقت معقول

ي قب  ير   م  و . ومراع ة الفروق الفردية.. اوالتقوي  االّتخطيطو  اوالعصااااااااااااا  الذ ني ا ت الحي تية لساااااااااااااّ

د توضااااااااي  الفرق  ي  النشاااااااارات والقرايات وم  الجيّ (. 2010)عطويا  ي المعّلمته   اّلتي المواضاااااااايم

  م  تلخيص مقدز في نشااااااااااارات إحدا أشاااااااااااك ل القرايات الموجهة ولكنه  تتميّ الموجهةا حيث تعت ر ال

نم    على شاااااااااكل نشااااااااارة أو مق لةا  يةا فتقدّ الّتربويّ لمجموعة م  القرايات واألبح ث  الّتربويّ المشااااااااارف 

وال يمك  تحقيق أ داف  (.2010)الطع نيا  ةالّتربويّ هة  ي المصاادر األصاالي للمعرفة القرايات الموجّ 

ث يجدر والمهنيةا حي اواقتن عه ب لمنفعة الشاااخصاااية انفساااه المعّل ي دو  تع و  اإلشااارافألسااالود  ذا ا

لمعرفية بشااكل ذاتي لز  دة خ رته  او  االمسااتمرو  نحو االطالع توّجهي  يالمعّلمالكثير م   ب لذكر بأ ّ 

 ة المختلفة.الّتربويّ األك ديمية وللتوصل إلى حل مشكالته  
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م   لّتربويّ اير د المشرف     عملي    ط يقي نش طالتّ  الّدر  يعدّ  نموذج حصص :الدروس التطبيقية ) -6

قن ع  اأو أسااالود تعليمي اأو وسااايلة اخالله توضاااي  فكرة أو طر قة تدر   ليته بشاااكل ي  بف عالمعّلموا 

ي  المعّلم ي  أو قد يكّل  أحدالمعّلم تط يق الفكرة أم   عدد م   الّتربويّ تط يقي حيث يقو  المشاااااااااااارف 

 داف د لأللجيّ ا الّتخطيطم  مراع ة   دّ  ط يقي الالتّ  الّدر أو طل ته. وعند إعط ي  تط يقه  أم   زمالئه 

أو م  خالل اختي ر معل  ك يا كذل   الّتنفيذوالوساا ئل والمشاا ركة المب شاارة م  المشاارف في اإلعداد و 

يث ك  من ساب   م  ح الّدر و  العمل على تقديمه في  يئة صافّية  ير مصاطنعة قدر اإلمك  ا وأ  يك

و مختصااارا ا وم  الضاااروري عقد اجتم ع إشااارافي بعدي أراساااية المشاااروحة فال يكو  موساااع   الم دة الدّ 

ال دريا )    ينه ي فيمالّتع ونتحقيق   للتقوي   ؛مي  المشااااااااااااا  دي  للدر  لمن قشاااااااااااااته وتب دل الخ راتللمعلّ 

 (.2010عطويا ؛ 2010؛ الطع نيا 2008

 اوبحوث ودراسااااااااااااااااا ت اتعرض فيهااا  أعمااا ل تربوياااة اّلتي ي تلااا  المعااا رض  ي  ة:الّتعليمالمع  ار   -7

ا أو م  خالل مةبحيث تتي  للمعلمي  االطالع عليه  م  خالل ز  رات منظّ  اومط وع ت ونشاااااااااااااارات

السعي ة و ج  ييه  على المن فسة اإلورم يحثّ  دوالمش ركة لعرض منتج ته  وأعم له ا و ذا  اسه   فيه اإل

 - كم   و في الميدا -ض أيضاااااااااااااا  (. ويقصااااااااااااااد ب لمعر  2006)الحر ريا  نحو االرتق ي المهني دوم   

 إشاااراف ومشااا ركة معلميه ا وقد يخصاااص  الّطلبة إنج ز  ومشااا ر م ق    يجمم منتج تا  اّلذيالمك   

و يت  دمج عدة مب حثا بحيث يحدد موعدم  وقت من ساااد للعمل على إعداد لمبحث معي ا أ ضالمعر  

مم  المعّل ت نج زاإض عرض ا فيتي   ذا المعر  الّتربويّ ية وبتنساااايق م  المشاااارف الّتعليمعروضاااا ت الم

 ي  على ثقته وتقديرم الذاتي م  ن حيةا وم  ن حية أخرا   لمم  يؤثر بشااااااكل فعّ    إيج  ي مز طالبه فيعزّ 

نحو  ث  رموالعمل ال  و دفعه نحو التقدّ  افيتب دل الخ رات معه  ؛نج زات زمالئهإفرصاااااااة لالطالع على 

 األفضل.
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  البحوث إلى بحوث أساا سااية نظر ة  هدف الوصااول إلى المعرفة والحقيقةا تصاانّ  ة:الّتربويّ البحوث  -8

 مثااا ل للبحوثأ رز البحاااث اإلجرائي ويعاااّد كالت معيناااةا ة  هااادف حااال مشااااااااااااااة تط يقياااّ وبحوث علمياااّ 

 المعّل لى ع على البحث م  واقم أ ّ  ي المعّلمم  خالل تشااااااجيم  الّتربويّ و هدف المشاااااارف  اط يقيةالتّ 

ي  يواصل مجهودم للتوصل إلى طرق مختلفة لتحس    المسل   ه  كنظر  تا وأ يةاألّول يق ل األفك ر أالّ 

 لبحث  نفسه ب الّتربويّ م  خالل حل المشكالتا و ذا ال يعني عد  قي   المشرف  الّتعلي و  الّتعل عملية 

إث رة  ربويّ التّ كم  يستطيم المشرف  مشكالته . بحوث تمّ   إجرايي   المعّلمأو م  خالل االشترا  مم 

 ينه   ة أخرا فيخلق روح المب دأةأنجزت في من طق تعليميّ  اّلتي الّدراسااااااااااا تي  ب لبحوث و المعّلما تم   

 (.2010عطويا  ؛2010)الطع نيا     على القي   ب ألبح ثويحفزّ 

دة في موق  صاااافّي مصااااّغر ي  على مه رات تعليمية محدّ مالمعلّ أساااالود في تدر د  المص   ّ:ر: الّتعليم -9

 تعلي   ؤالي  المعّل والمه رات المسااااااااااااااتخدمةا وذل  م  خالل قي    االّدر ومدة  االّطلبةم  حيث عدد 

د على رّ المتد المعّل خضااااااااا ع أداة إ يت ّ  ا على أ   الّتربويّ لفترة قصااااااااايرة تحت مالحظة المشااااااااارف  الّطلبة

المتااادرد  المعّل ي لغ  تكرار األداي المت وع بااا لتقوي  مرة أخرا إلى أ    ث ّ ضاااااااااااااا واا المهااا رة للتقوي  الم

مساااااااااتحدث  مفهو  تدر  ي :المصاااااااااّغر  و الّتعلي  فإ ّ   لّت ليتق   تل  المه رةا وبإالمساااااااااتوا المتوقم م  

 أّنهبز يّ  تمو  ا ليعتمد على االسااااااااااااااتخدا  المنطقي اله دف لموق  تعليمي فعّ  مي للتطو ر المهني للمعلّ 

لى مه رة واحدة ركيز ع  التّ علّ يتي  للم أّنهيا حيث الّتعليمط العوامل المعقدة والمتداخلة في الموق  يبساااااااّ 

حك  في المم رساااااااةا كم  يفسااااااا  المج ل لتغذية راجعة فور ة و مه رتي  على األكثرا ويسااااااام   ز  دة التّ أ

  .(2015؛ ع يشا 2006)حسي  وعوض هللاا  حول  دف محدد
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 الّتربويّ  اإلشرافأنواع 

د ات على الصااااااااااعيتطّور الحديث وأشااااااااااك له  ن ي لم  حدث م   الّتربويّ  اإلشاااااااااارافدت اتج   ت تعدّ 

 ّلتياي ت ذات مدلول يعّ ر ع  المظ  ر الجديدة ا لتأتي  ذم االتج   ت على شااااكل أنم ا أو مساااامّ الّتربويّ 

يد العو   لمد اإلشااااارافو  ابمعنى التفتيش اإلشااااارافأربعة أنم ا و ي:  بعضاااااه فه  يتصااااا   ه ا وقد صااااانّ 

 النت ئجل القي دي الديمقراطيا  ينم  ذ د آخرو  لتصاانيفه  وفق    اإلشاارافو  ايالّتع ون اإلشاارافو  اوالمساا عدة

 ااعي دإلوا اوال ن ئي اوالوق ئي اوالد لوم ساااااااي ال يالساااااااّ  اإلشااااااارافوالمخرج ت المتوقعة و ذم األنم ا  ي: 

(ا 2006الحر ريا ؛ 2007األساااادي وا  را ي ا ) ب أل داف اإلشاااارافو  ااإلكلينيكيو  اصااااحيحيوالتّ  اوالعلمي

ي قن  في  ذا ولكنّ  وبي  نم ذج  ااإلشااارافق  ي  أنم ا وسااانفرّ  االفع ل الّتربويّ  اإلشااارافث ع  سااانتحدّ  الساااّ

  في  ذا الفصل. ه  الحق   وّضحسن اّلتي ي الّتربو ّ تعتمد نظر ة معينة م  أحد  اّلتي اإلشراف

ة أنواع ل في أربعتتمثّ  اّلتيالحديث و  الّتربويّ  اإلشاااااااارافأو أنم ا  اأو أشااااااااك ل ا  أ   اتج   تنقدّ و 

 اعيا وفيم  يأتي وص  لكل نوع: دواإل اوال ن ئي اوالوق ئي اصحيحيالتّ  اإلشراف ي: 

ر ميساااااّ ك الّتربويّ تنظر للمشااااارف  اّلتي صاااااحيحي م  األنم االتّ  اإلشااااارافيعّد  ص   حيحي:التّ  اإلش   راف -1

الشاا  في أو  ابطر قة إنساا نية دو  التساا د بأي إساا ية إليه المعّل وق ئد يوجه  اووساايط إشاارافي اتربوي 

  لتصحي  تل  علّ للم نص ئحه الّتربويّ   المشرف قة واالحترا  المتب دلا بحيث يقدّ م  الثّ  قدرتها في جوّ 

فة ي الغر ف المعّل مت بعة عمل  ودقته في اوتركيزم االحظه  المشرف م  خالل مالحظته اّلذياألخط ي 

ف الحر ريا ؛ 2007األسااااادي وا  را ي ا )  ة في تقدي  إرشااااا دم للمعلّ يج  يالموضاااااوعية واإل ّية مراعي   الصاااااّ

ل في وقوف م   و بساااااااااااايط يتمثّ  :(. وتتف وت األخط ي فمنه 2010عطويا ؛ 2015ع يشا  ؛2006

  ال يم  صااامي  عملية م  إلى ذل ا ممّ  ير صاااحيا و  أو وضاااع   جسااامي    ابشاااكل  ير مساااتقي  المعّل 

ا ومنه  لمعّل ا  ب لصااااااااااااغ ئر حتى ال يعيق نمو وتقدّ  عنى ي  بأالّ  الّتربويّ و ذا يدعو المشاااااااااااارف  االّتدر  
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أو  ار على شااااااااااااخصااااااااااااي ته تؤثّ  اّلتيأو تل   اتوجيه    ير ساااااااااااالي  الّطلبةة كتوجيه نمو األخط ي المهمّ 

 المعّل اومق ولة م   اورم اإلرشاااا دي بطر قة ساااالسااااة دإلى القي      يدعو المشاااارفممّ  اةالّتربويّ األ داف 

؛ 2006الحر ريا  ؛2007األسااااااااااااااادي وا  را ي ا ) ص في النق شوالتركيز على األداي ولي  الشااااااااااااااخو 

ر يمك  أ  تكو  من سبة أكث اّلتيائل  دب ل المعّل يعّرف المشرف  وم  الضروري أ   ا (2010عطويا 

  مّ في ظل  ذا النمط يتضااا الّتربويّ لة العمر ةا وم   ن  م  يم رساااه المشااارف راساااية أو المرحللم دة الدّ 

 علىالعمل و  المعّل و مم مدير المدرسااااةا   لّتع و  لمشااااكلة بمي ا وتحديد وا  راز اة للمعلّ المت بعة المسااااتمرّ 

كمية ت تراصحي ا وتوظي  سجالمه  في عملية التّ  إجرايتنفيذ ال رامج التصحيحيةا واعتم د التوثيق ك

 (.2015)ع يشا  ع  األداي

يسااااتبصااار     أل ت قي دية تجعله مؤ ال  لهذا النمط ساااام  وفق    الّتربويّ المشاااارف  يمتل  الو(ائي: اإلش  راف -2

ن ي ز  راته وأث ا لّتدر  دة أثن ي انشااااااااااااااغ له باكتساااااااااااااااد خ رة جيّ  أّنهوذل  م  منطلق  اةالّتربويّ الظ  رة 

يل واكتش ف يتنبأ ب لصعوب ت والعراق يصب  ق درا  على أ       أل ؛للمعلمي  ووقوفه على أس ليد تدر سه 

ي قةا و ذا الضااااا رّ  اآلث رالخلل ق ل وقوعه  قدر اإلمك   ويقلل م   يكو  ضااااام  معرفة المشااااارف  الساااااّ

مك ن ته وأساااااااالوبه وطر قة تدر سااااااااها فيقو  المشاااااااارف بطرح ال المعّل بقدرات  الّتربويّ  ائل الممكنة م  د وا 

 المهّمةة ربويّ التّ والمب دئ  او زودم ب لخ رات ا ذاته المعّل الوقت يعمد إلى تعز ز ثقة  ن حيةا وفي ذات

خط ي عند مواجهة أي موق  مم  يساااااااااااااا عدم في االحتف    تقدير تعينه على تجند الوقوع في األ اّلتي

شاارف أ  لمحيث يمك  لطل ته واحترامه  إي ما وعلى مواصاالة النمو المهني ومواجهة المواق  الجديدةا 

حراجه أو المعّل ؤدي تراكمه  إلى ازع ج ي اّلتيم األسااااااااااب د وأ  يدر  تجمّ  االّطلبةيالحظ روح  خلق  وا 

المشاااااااارف  فإ ّ   لّت ليوب ا(2010عطويا ؛ 2006الحر ريا  ؛2007)األساااااااادي وا  را ي ا  المت عد له

ا عداد خيصااااااااا   دقيق  ا و في تشاااااااااخيص الظ  رة تشااااااااا :لفي ظل  ذا النمط يم ر  مه   عدة تتمثّ  الّتربويّ 
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ى الوق ئم واالطالع علالتطو ر ةا  الّتغذية الّراجعةيا وتوظي  اإلشرافالخطط العالجيةا وتوثيق العمل 

 (.2015 )ع يشا حي  حدوثه 

مل ع صااحي  إلى مرحلة ال ن يا ذل  أل ّ م  مرحلة التّ  الّتربويّ  اإلشاارافينتقل  ن   البنائي: اإلش  راف -3

نّ  لي  مجرد أ    اإلشاااااااااااراف ائل له  أو وضااااااااااام خطة  دم  طرح يعثر على األخط ي أو تصاااااااااااحيحه ا وا 

كل م   زيكو  أفضاال منها حيث يركّ  ال  م  القدي  بشاارا أ    دم  خالله  إحالل الجديد  عالجيةا يت ّ 

 :  ية ال ن ئي وساااايلة ولي  اإلشااااراف أل ّ  ؛قد على المسااااتق ل والعمل على النمو والتّ  المعّل المشاااارف و 

م  تطو ر نفسااااااااااه واالرتق ي بأدائه نحو األفضاااااااااال بعيدا  ع  الخوف م  تساااااااااالط  المعّل ّك  وساااااااااايلة تم

ه على ويشاااااااااجع اةالّتربويّ ب لخ رات والمساااااااااتجدات  المعّل يزود  على المشااااااااارف أ     لّت ليالمشااااااااارفا وب

ذا  ا و يالمعّلممم  يج  يةا وعلى التن ف  اإلالّتربويّ االطالع المسااااااااااااااتمر على المف  ي  واألسااااااااااااااا ليد 

جل ال ن ئي م  أ اإلشااااراف هليم ر  مع االمعّل يتطلد م  المشاااارف تكو   معلوم ت تراكمية ع  أداي 

مه   المشاااااااااااارف ال ن ئي في اتب ع المنهج العلمي لتحديد احتي ج ت  لوتتمثّ تطو رم اسااااااااااااتن دا  لسااااااااااااجله. 

شاااارا   ر اإلمك ني ت المدرسااااية وال يئيةا ثمّ تحداث سااااجالت مت بعةا واسااااتاسااااي ا و المعّلم ي  في ّلمالمعوا 

؛ ع يشا 2006الحر ريا  ؛2007)األسااااااااااااااادي وا  را ي ا  دالجيّ  الّتدر  رؤية م  يجد أ  يكو  عليه 

  .(2010عطويا ؛ 2015

اع م  د أحوج إلى اإل الّتربويّ  اإلشااارافاع م  متطلب ت العصااار الجديدا و  داإل دّ عي اعي:بداإل اإلش  راف -4

 ساااليم   نحو    هني    واساااطة تنمية قدراته ومه راته وتوجيهه توجيه  كي ينمو مخالل إت حة الفرصاااة للمعلّ 

 ل مم اآلخر   ال على اآلخر  ا فهومشاااااااااااااارف نظمي يعم :اعي داال تك ر والتجديد. والمشاااااااااااااارف اإل

اعي  داإل اإلشااااااااارافا و (2015)ع يشا  اع در ط ق ت الجم عة في تحقيق اإلثمّ أ يسااااااااات دتشااااااااا ركي الم

واالسااتف دة  اجر دوالتّ  ايعتمد على البحث أّنهالديمقراطي حيث  اإلشاارافو  االعلمي اإلشاارافيجمم  ي  

احترا  و  اق ش الجمعيمك نية توظيفه ا إضااااااااااااااا فة إلى النّ ث ت صااااااااااااااحته  وا  ت اّلتيم  األفك ر الجديدة 
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مل على فهو يعا يذ د إليه اّلذياعي ع  ال ن ئي في المدا  داإل اإلشااااارافو ختل  شاااااخصاااااية الفردا 

 ر موا  ه  إلى أقصااااااااااى حد ثمي  السااااااااااتالمعّلموالقدرات عند  اواطالق الط ق ت ااإلرادةو  اتحر ر الفكر

فكير مرونة التّ صاااااا  بد ب لحرفي تا  ل يتّ ع ال يتقيّ  دة. والمشاااااارف المالّتربويّ ممك  في تحقيق األ داف 

والر باة في  اواضااااااااااااااموالتّ  اواحترا  وفه  قادرات اآلخر   اوالثقاة بقادراتاه المهنياة ارالّنظوبعاد  اواللبا قاة

 ت يحصاااال على أك ر المخرج    لي  انته ز  أّنهكم   الم على المسااااتجداتم  اآلخر  ا و و مطّ  الّتعل 

نّ   ؛2006الحر ريا  ؛2007)األساادي وا  را ي ا  قة في العملوالدّ  ام  الصاا ر على المشااقةبأقل جهدا وا 

 (.2010عطويا  ؛2015ع يشا 

 الّتربويّ  اإلشرافنماذج 

  ن   جهودا  ك يرة  ذلت وم  زالت ت ذل في سااااا يل حل التحدي أ ّ  الّتربويّ  اإلشاااااراف س  ّي  لن  ت ر 

ر والوظيفة الداعمة وذل  م  خالل تطو  اقويميةوالدائر  ي  الوظيفية التّ  ااإلشاااااااااااااارافيواجه  اّلذيالك ير 

 يرا دواني  لّت ليوب(ا 2003)دوانيا  ي ال يروقراطياإلشرافص م  آث ر الموروث والتخلّ  اياإلشراف   الّنظ

ة عق ئدية ية إلى ق عداإلشااارافالمشااارفي  في القر  الواحد والعشااار   بح جة إلى االساااتن د في مم رسااا ته   أ ّ 

ا ةوااللتزا  بااأخالقياا ت المهناا االتشااااااااااااااا ركي الّتعاا و  يمنحوا عمله  أولويااة المباا درة والمرونااة و  وأخالقيااةا وأ   

راطي ال يروق افتيشاااااااااايج يت من  ضااااااااااة لإلشااااااااااراف التّ  اّلتييثة ية الحداإلشاااااااااارافواالطالع على االتج   ت 

 امي للمعلّ  طو ر المهنيقويميا وذل  لمسااااااا عدته  في فت  آف ق المساااااااتق ل إلشاااااااراف فّع ل ق در على التّ التّ 

 . ج ود مم متطلب ت مدار  الغد وعلى مواجهة تحدي ت المستق لوعلى التّ 

ر ظالنّ ية وفق عدد م  الفلسااااااااااااف ت ووجه ت إلشاااااااااااارافا الّنم ذجي عددا  م  وم   ن  نعرض فيم  يل

اإلداريا واإلكلينيكيا   إلشاااااااااااااارافا ك(2007)ع يدات وأ و السااااااااااااااميدا  المختلفة للتربو ي  في  ذا المج ل

 :  نم ذج س ئدةكونهي بشكل مفصل لتطّور الدر  يا و التّ  االتص لو 
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ية اإلشرافذج اإلداري م  الرواسد مو ( النّ 2007) ع يدات وأ و السميداعت ر  اإلداري: اإلشرافنموذج  -1

 بااة العاا ملي  بحاا جااة إلى رقاا أ ّ  هاا فتيش القاادي ا حيااث يفترض عاادة نظر اا ت إدار ااة منالموروثااة م  التّ 

ه حاا جااة إلى توجياا   ير طموحي  وبحاا جااة إلى مكاا فااات وعقوباا تا و    ير مؤ لي  وبأّنهومتاا بعااةا و 

موذج . ويقو  المشااااارف وفق  ذا النّ مؤساااااساااااةنت ج في العمل  و أسااااا   عمل أي اإل مساااااتمرا كم  أ ّ 

صااااااادر حكم   ي ث ّ للتأكد م  مساااااااتوي ته ا  الّطلبةث مم م و تحدّ ا ويالحظ أدايالصاااااااّ في  المعّل  ز  رة 

بساااااااااا د ط يعة العالقة  ي   اإلشاااااااااارافتقويمي  . وقد أدا  ذا النموذج إلى خلق اتج   ت ساااااااااال ية نحو 

ع يدات   وضااااّ و . الّتربيةلديمقراطية في اإلدارة و أنصاااا ر اض لنقد شااااديد م  ي ا وتعرّ المعّلمالمشاااارف و 

ال  داست ث ّ  ا 1963ى موجه كم  في األرد  ع   معظ  األنظمة  ّيرت اس  المفتش إل وأ و السميد أ ّ 

   والمملكة السعودية الحق  .در   في األ1975ب لمشرف ع    الموجهلفظة 

   أدا ذل  إلىممّ  مم رساااا ته مسااااتمرا   وع  شاااارافاإلي عد  الرضاااا  ع  مفهو  بق النموذج اإلكلينيكي: -2

اإلكلينيكيا وترجم فكرة  ذا النموذج إلى كو    و ولد  مرا حيث رّكزت فكرته على  اإلشااارافظهور 

ع يدات  ؛2003)دوانيا الّتعلي  ي عملية تش ركيةا رف قيةا تع ونية  هدف تحسي   اإلشرافعملية  أ ّ 

 اإلشرافحلق ت  ( أ ّ 2007ع يدات وأ و السميدا  في)كم  ورد  ب ج   وّض و  .(2007وأ و السميدا 

ر  ا الديمقراطي في العشر ن ت م  القر  العش اإلشرافاإلكلينيكي ليست جديدةا  ل س ق ورّكز عليه  

 و كم  طرحه كو    في الساااااااتين ت م  القر  العشااااااار    المفهو  الحقيقي لإلشاااااااراف اإلكلينيكي ولك ّ 

 عل مم ف  مهني مسااااااااااااااؤولا لديه القدرة لتحليل أدائه وانج زاتها منفت  على التّ معلّ وساااااااااااااايلة ل ن ي  :أّنهب

يل أكثر في عرضه  تفص سيت ّ حيث  الّدراسةاعتمد في  ذم  اّلذيموذج غييرا و و النّ اآلخر   وعلى التّ 

 ة.الّت ليح ت الّصف

وعيته وتدر بها وت المعّل اد موذج على إعديرّكز  ذا النّ  النش  ط: اإلش  رافالتدريبي أو  االتص  النموذج  -3

 به بشاااااااااكل ك ف  ا وتدر المعّل م  الضاااااااااروري توجيه  ط يقا حيث يفترض أ ّ بم  عليه القي   به ق ل التّ 
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ا لمعّل اب تف ق ك مل  ي  المشااارف و  اإلشااارافأ عملية  دت يةا وأ   الّتدر ساااي بمالحظة مم رسااا ته  دق ل ال

: يشمل عدة خطوات و يو ولي  إصدار األحك  .  اسي ح ن ي خطة مشتركة  ينهم   هدف التّ  ث ّ وم  

ز يتميّ  لذا فهو ؛الّتغذية الّراجعة ث ّ قوي ا التّ و حليلا التّ و المالحظةا و ط يقا التّ و در دا التّ و اجتم ع ق ليا 

 المعّل  مع   المساااؤوليةا ولي   فيتحمال المعّل ق خطة مشاااتركة اتفق عليه  كل م  المشااارف و يط ّ  أّنهب

ح ج ت ومؤمن   ب إلعداد المس ق ل ادر دق درا  على وضم الخطط والتّ  د مشرف   مؤ ال  ه يتطلّ وحدما ولكنّ 

 (.2007)ع يدات وأ و السميدا  ي المعّلم

  م  يالمعّلمموذج إلى جليكم  ا حيث قد  أربعة اتج   ت للعمل مم يعود  ذا النّ  :ي تطّور الالنموذج  -4

ية والمهنيةا وخلفيته  المعرف اوقدراته  االختالف مسااااااااااااااتوي ته  منطلق مراع ة الفروق الفردية  ينه   ن ي

 رافاإلشااااااي المب شاااااارا و الّتعليم اإلشاااااارافالق ئ  على الضاااااابطا و  اإلشااااااراف   ذم االتج   ت: وتتضاااااامّ 

)كم   سااوليف   وجالنزا وقد اعت ر (2007)ع يدات وأ و السااميدا   ير المب شاار اإلشاارافالتشاا ركيا و 

الحااديااث ع   لااذا يت ّ  ؛إشااااااااااااااراف مرفوض األّولاالتجاا م   ّ إ( 2007ياادا ع ياادات وأ و الساااااااااااااام فيورد 

 شااااااااااارافاإلارتقين  به نحو  المعّل كلم  ارتفم مساااااااااااتوا االتج   ت الثالثة ضااااااااااام   ذا النموذجا بحيث 

  ير المب شر.  إلشرافالتش ركي ف

تعك   اّلتيو  يةمث لوقد حدد جليكم    ذم االتج   ت  ن ي على فلسف ت نظر ة  ي: الفلسفة التقليدية ال

ا والفلساافة شاا ركيالت اإلشاارافتعك   اّلتيا ا والفلساافة ال رجم تية التجر  يةالتوجيهي المب شاار اإلشااراف

ي يقود تطّور ال اإلشاااااراف فإ ّ   لّت ليوب (.2003)دوانيا  ير المب شااااار اإلشااااارافتعك   ةالوجودية الحرّ 

لدور األك ر للمشااارفا إلى االساااتقالل م  خالل يكو  فيه ا اّلتيالمب شااار و  اإلشااارافم  مرحلة  المعّل 

ي التشااااا رك  إلشااااارافوصااااا حد القرار مرورا  با  و المحور المعّل  ير المب شااااار حيث يكو   اإلشاااااراف

 (.2007)ع يدات وأ و السميدا  حيث يتع دل الدورا 
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 المالزمةنموذج ا :الساااااااااااااا بقة مثل  لّنم ذجك ةه   ير ساااااااااااااا ئدولكنّ  اةتطّور ة نم ذج مقد طرحت عدّ  ذا و 

شااراف الرّ   إلشاارافاع  بعد و  اإلشاارافو  االمهني اإلشاارافو يا أّملتّ الاتي أو الذّ  اإلشاارافنموذج ف قا و وا 

 .(2007)ع يدات وأ و السميدا  المعرفي اإلشرافا و الق ئ  على الح ج ت اإلشرافو ا تالسّ  ب لقبع ت

 اإلكلينيكي اإلشراف

 اإلشاارافا ويعت ر 1960   ع      ولد  مر وكو م الّتربويّ  اإلشاارافتطو ر  ذا المنحى م   ت ّ 

 وا مسااااااتواالرتق ي ب لا الّتعلي مم  لديه  الر بة في تطو ر عملية  ي المعّلممب شاااااار مم  اتصاااااا ل اإلكلينيكي

 االمعّل  ي   و  الّتع م  خالل الشراكة و  تت ّ  مستمرةاو  افهو عملية اشرافية منظمة متت بعة  لّت ليالمهنيا وب

نحو  ي معّلمالدرات تطو ر قإضااا فة إلى ا الصاااّ ية للمعل  في  رفة الّتعليم ر المم رسااا ت والمشااارف لتطو 

 (.Tesfaw & Hofman, 2014) الذاتي اإلشرافتوظي  

( Perera-Diltz & Mason, n.dاإلكلينيكي ) اإلشاارافديلتز وم سااو   -وعّرف الب حث    ير را

فم الخ رة لر  الّتغذية الّراجعة تا و الّتعليمالمن ساااااااااااااادا و ع  يقد  الدّ  عملية يقو   ه  مسااااااااااااااتشاااااااااااااا ر خ ير أّنهب

 كم  عّرفه الب حث   حساااااااي  وعوض هللار   اآلخر   ق ل خضاااااااوعه  للتقيي . والمساااااااتوا المهني للمساااااااتشااااااا 

 تقوي   ي عنىيةا و الّتعليمومم رس ته   اي المعّلمه نحو تحسي  سلو  أسلود إشرافي موجّ  أّنه( على 2006)

يكي إلى اإلكلين اإلشرافومشكالت واقعية ملموسة في الميدا ا وال يهدف  ا الت حقيقيةوتحليل ومع لجة ح

ية على مالّتعليورم في العملية  دفحساادا  ل يساا عد المشاارف أيضاا   للقي    في حل مشااكالته المعّل مساا عدة 

 أكمل وجه.

احل الجلساااة ب لر   م  وجود مر  أّنه( Sullivan & Glanz, 2005) ساااوليف   وجالنزأشااا ر قد و 

فالق لية والمالحظة   الديمقراطيا إال أ ّ  اإلشااارافخالل فترة  1920جلساااة البعدية المتت بعة ع   وال اّيةالصاااّ
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عت ر جو ر ا  اّلذياإلكلينيكي و  اإلشاااااااااااااارافدورة فة في  ت الموظّ الّتقنيو  الّتع و  ر مف  ي  طوّ مور   كو    

 .1960ع    الّتربويّ  اإلشراف

اإلكلينيكي كحلقة في تطو ر  اإلشااااااااارافأ  كو    عرض  (Pajak, 2002ب ج   ) وضاااااااااّ كم  

 صاااابحو  ية بحيث يالّتدر سااااه  ومم رساااا ت ام  خالل تمكينه  م  تحليل أدائه  اي  المهنيةالمعّلممسااااؤولية 

 نحو التوجيه الذاتي. توّجهكثر انفت ح   للتغيير وتق ل الدع  م  اآلخر  ا إض فة إلى الأ

رة ه توساااااااام ليشاااااااامل ذوي الخ ي  ق ل الخدمةا ولكنّ المعّلمكي كطر قة إلعداد اإلكليني اإلشاااااااارافأ  د

اتساااااعت  ث ّ  ا وتحليل أدائه اي المعّلمأيضااااا  ا ففي السااااابعين ت انتشااااار في الوالي ت المتحدة كطر قة لتدر د 

  نين تثمّ ذ النا واسااترالي  موكندا احوله في الوالي ت المتحدة الّدراساا تالق عدة المعرفية لها ون شاار العديد م  

 (.2012)وصوص والجوارنةا 

 ني عليه   ّلتياتختل  ع  تل   اّلتياإلكلينيكي على عدد م  االفتراض ت  اإلشرافيقو    لّت ليبو 

يقو  على الدع  المتب دل بم  يعرف ب لزم لةا إضاا فة  االتقليدي وتشاامل  ن ي من خ إشاارافي صااحي اإلشااراف

فا والمالحظة الّتخطيطجلسااااااة  تشاااااامل اّلتيية اإلشااااااراف الّدورةإلى  الّتغذية سااااااة جل ث ّ ة وتحليله ا وم  يّ الصااااااّ

 (.2003)دوانيا  الجلسةوالتحليل م  بعد  الّراجعة

اإلكلينيكي تعتمد على عدة عوامل منه : ساااااااااي ق اإلعدادا ومساااااااااتوا خ رة  اإلشااااااااارافولك  ف علية 

كلينيكي اإل اإلشااااارافأخرا م  مراحل  والفرص للتخطيط لدورة اا كذل  مدا توفر الوقتالّتربويّ المشااااارف 

 اإلشاارافم  إضاا فة ضاام ن ت ليحقق   دّ ال   لّت ليوب (.Zepeda, 2002) ة الحقةلتنفيذ مالحظ ت صاافيّ 

  يا والضاااااااااااااام ن ت (Portfolioمل  اإلنج ز ) تطّور ته على أكمل وجه مم اإلكلينيكي  دفها ويقد  خدم

البحث  :المهني مثل تطّورالط يق ت أخرا تؤدي إلى وعملي ت م  خالل ربط جهود المشااااااااااااارف  ت اتقني ت

 ثال  م تأّمل لكب ألخرا ع ر أدوات ل ن ي المه رات  اإلشاااااارافاإلجرائيا وربط أنشااااااطة كل مرحلة م  مراحل 

(Zepeda, 2002.) 
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اإلكلينيكي بطر قااة خطيااةا  اال بطر قااة مترابطااة ومتكاا ملااة  اإلشااااااااااااااراف  وبهااذم الطر قااة ال يوظّ 

ا حيث  ي أداة التسجيل )الفيديو( تأّملتستخد  إلت حة الفرصة المالئمة لل اّلتياألدوات  ومستمرةا وم  أ  

شاارف ذاته في الم تأّمليةا إضاا فة إلى الّتدر ساافي مم رساا ته  تأّملالإلى  المعّل يشااجم المشاارف اإلكلينيكي 

رفا بساااا د نية مم المشاااا  لتقيي  درسااااه في مح دثة تع و تل  المم رساااا ت. والفيديو يوفر  ذم الفرصااااة للمعلّ 

ةمك نية مشااااااا  دة إ والمشااااااارف أثن ي  المعّل أكثر م  مرةا وكشااااااا  مالحظ ت قد ال يدركه  كل م   الحصاااااااّ

ة  تأّملاللى ع المعّل  ر  ذم األداة لتحقيق الهدفا و و تشااجيم ومساا عدة ثمّ ا مم اال تم   بكيفية اسااتالحصااّ

ي   أو ل تحدّ تشااك اّلتيظة بعض التف صاايل الجديدة ومع لجة نق ا الضااع ا ومالح ا هدف تمكي  نق ا القوة

 (.Baecher, McCormack & Kung, 2014) المعّل ع ئق   أم   

حاإلكلينيكي الرئيساااااااة كم   اإلشااااااارافوم  خصااااااا ئص   & Sullivan) ه  ساااااااوليف   وجالنزوضاااااااّ

Glanz, 2005 ) يعّد يةا و عليمتّ الد في العملية متعمّ بشاااااااااكل دخل  تا و الّتعلي تقني ت لتطو ر  أّنه يتضااااااااام

ي عالقة نمّ يا كم  طو ر ة لألطراف ذات العالقةيراعي احتي ج ت المدرسة  ن ي لالحتي ج ت التّ بحيث    دف   

 تطّورل نعك  على الوعي والدع  وااللتزا  بلي ؛الثقةم   د مساااتوا ع ل   تطلّ والمشااارفا و  المعّل ة  ي  مهنيّ 

لتقليل الفجوة  ا  ر ثمّ م ا   خلق توتر تمرار ة في تغيير المنهجيةا و واالسااا منظ ا إضااا فة إلى المرونةالمهنيا و و 

ا كذل  الّتعلي و   الّتعليساا    في تطو ر خ رة المشاارف في تحليل عملية الحقيقي والمث ليا كم  الوضاام  ي  

على ّيةا والقدرة الّصف  تطلد مه رة ع لية م  المشرف فيم  يتعلق ب لمالحظة لةا و في تقني ت التواصل الفعّ 

  لة. ت الفعّ الّتقنيفي  تأّملال

 اإلكلينيكي اإلشرافنماذج 

  ن ي لم قس  إلى أربم مجموع ت اإلكلينيكي ت اإلشرافنم ذج  أ ّ  (Pajak, 2002) ب ج   وّض    

اإلكلينيكي  اإلشاااااااااارافاإلكلينيكي األصاااااااااايلا ونموذج  اإلشاااااااااارافنموذج  :يتميز كل منه  م  ساااااااااام ت و ي

 .يأّملتّ الاإلكلينيكي  اإلشرافا ونموذج الّتقنياإلكلينيكي  اإلشراف اإلنس ني الفنيا ونموذج
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 يعرض حيث اوكوج   موشاااااااااارو    مرلجولد    مقترح اإلكلينيكي األصاااااااااايل اإلشاااااااااارافنموذج  ويعدّ 

بحيث  المعّل او  ام لة  ي  المشاااااااارفقة الزّ د على عالو و يؤكّ ا ساااااااالوكية وتطو ر ة ميدانيةو  ت انتق ئية توّجه

  أمّ  . لتحساااااي  وتطو ر القدرات الفردية ألسااااا ليد التعل  والتعليفيم   ينهم  م نية على التع و   كو  العالقةت

يسااااااااااانر :هوف اإلكلينيكي اإلنسااااااااااا ني الفني اإلشااااااااااارافنموذج  جم لي يقو  على الم دأ الا إذ توجه  لوم يرغ وا 

لى وع اشاااخصاااية المفتوحةعلى العالق ت ال موذج يتخلى ع  منهج الخطوة  خطوة و ركز ذا النّ و  االوجودي

شجيعه  مي  وتيعمل المشرفو  على مس عدة المعلّ ا فوعلى الخصوصيةا خصياإلدرا  الحدسي الفني الشّ 

جول منتج  : و لّتقنيااإلكلينيكي  اإلشرافنموذج  ينم   .علي فه  الصورة الفنية الغنية المع رة لعملية التّ  في

 االّتعلي  ةلتحقيق فع ليم على البحث نت جية تشاااااجّ إملية يقو  على عو  اشااااا ورزجوي  و و   نترو  وآتشااااايساااااو  

ا  لة ت الفعّ يتعزز بعض الساااالوكور    د اّلتيو  االّتغذية الّراجعةو  اي ت المالحظةد على أساااا ليد وتقنؤكّ يكم  

ينيكي اإلكل رافاإلشنموذج وأخيرا  .و  التأكيد عليه المعّلميح ول  اّلتيو  ية المحددة سلف   الّتعليماألس ليد  وأ

 ا لي ساااميث ور ت اج رم   اسااايخنر وليساااتو   اساااكو   اكوسااات  وج رمساااتو   اليكم  جنموذج : و و يأّملتّ ال

ي سية السّ و  ا عيةاالجتم  تالّسي قو  ايعت ر شديد الحس سية نحو الفروق ت الفردية اّلذيو  اوو ت اوفلندرز  ور

و مطور والنّ عز ز التّ وت اب دلية  ي  المعلمي المشااااااااااااارفي  لتشاااااااااااااجيم العملي ت الت دعوي بحيث اق فية للتعلي الثّ 

 . (Pajak, 2002) وتعز ز العدل والمس واة اواكتش ف سي ق ت ومب دئ محددة للتط يق االمهني

ؤالو  ي إشااااارافه ف األربم الّنم ذجمجموع ت يخت ر م   ي   أ    الّتربويّ يطرح نفساااااه كي  للمشااااارف  اّلذي الساااااّ

 أ ّ  وضااااّ اّلذي ( Pajak, 2002) ب ج  ساااا ؤل المه  قد أج د ع   ذا التّ و ؟ مي مو المهني للمعلّ لدع  النّ 

وظ ئ   بأربعةاألربم لإلشااااااراف اإلكلينيكي يمك  ربطه   نموذج ك رل جونغ اّلذي حددم  الّنم ذجمجموع ت 

 محور  ن     إلى أ ّ ب ج   حيث أش ر  الجمم ال ي ن ت والحك  عليه  اإلنس   توّجهع  كيفية نفسية تع ر 

درا  الواقم ويشاااامل  طر قة جمم ال ي ن تلنموذج جونغا األول يمّثل  ملية ع سااااتشااااع را فيم  أ ّ الحد  واالوا 

 الحك  على الواقم.المحور الّث ني و و التقيي  و ل عور تمثّ فكير والشّ التّ 



29   

 

 
 

وربطه   ا( اآلتي1كم  في الشااااااكل)بعة على ال وصاااااالة األر فسااااااية النّ ونغ بمق  لة الوظ ئ  جق   لقد 

عرض  حياث افا عال  ينها  ال  نى عناهالتّ  واقترح أ ّ االكلينيكيا  اإلشاااااااااااااارافم   األربم الّنما ذجمجموعاة ب

صاااادا ال ي ن تجمم اا  ينفساااايال المحور  تف عل خالله  م  الوظ ئ  على  يئة  وصاااالة ي رز  ر األحك  ا وا 

ا فكيرالتّ  –د الحالشااعورا  -االسااتشااع ر افكيرالتّ  –سااتشااع راال :على  يئة أزواج وظ ئ تنتج أربعة  اّلتيو 

ظهر  م  تا ك لع ل باألفراد  اتصااااااااااا لزة على كيفية األربعة تأثيرات مميّ الوظ ئ  هذم ول اعورالشاااااااااااّ  –الحد 

   (.Pajak, 2002) نف   آالمذكورة االكلينيكي  الّتربويّ لإلشراف  األربم الّنم ذجمجموعة توافقه  الت   مم 

 االستشع ر
 

 التفكير
   نياإلنس الّتقني

 الشعور
 التأملي األصيل

 الحد 

 بوصلة جونغ : 1شكل)

ي أ أتبااااا ع جولاااااد ااااا مر وكوجااااا   (رفكيالتّ  –الحاااااد )بااااا لزوج الوظيفي المتميزو   األفراد ويعت ر

    (شااعورال –سااتشااع راالااااااااااااااااا) زو    يتميّ اّلذياألفراد  فإ ّ  اب لمق  ل ايلاإلكلينيكي األصاا  ذجالنممجموعة 

يساااانرنساااا نية الممثّ اإل لمجموعة النم ذجمثلو  الحقيقيو  مال د وظ ئ    ب لنساااابة ألصااااح أمّ  الة   لوم يرغ وا 

م  ا وأخيرا   اآتشاااااااااايسااااااااااو  جول و تب ع أة الّتربويّ  ةالّتقني فتتعلق بمجموعة النم ذج (فكيرلتّ ا -السااااااااااتشااااااااااع را)

 .   (Pajak, 2002) يأّملتّ ال طّورتّ ال مجموعة نم ذج   م   (شعورال –الحد  )يمتلكو  وظيفتي 

جول وآتشاااايسااااو  ل الّتقنياإلكلينيكي  اإلشاااارافنموذج في بحثه  الب حثة ت ّنت   ّ فإوبن ي لم  ساااا قا 

(Gall & Acheson, 2011) حسااااااااااااد تجربته  في اإلشااااااااااااراف الّتربوي تدر  أّ  أعدادا  ك يرة م   ّنهأل؛

رفة ل ودالئلا ر   أّ  معع مل مم م  يطرح م  معلوم ت وحق ئق وتف صاااااااااااااايالمعّلمي  يهتمو  و تق لو  التّ 

تمّك  المشااااارف م  معرفة ميوله  و ب لنسااااابة لجمم ال ي ن ت والحك  عليه ا فإّنه   الّنم ذج وتوجه ته  جميع   
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أيضاا   تمّكنه م  معرفة ميول المعّل ا وبذل  يسااتطيم اسااتخدا  األساا ليد اإلشاارافية المالئمةا حيث أّ  على 

ذل  يوفر ك  بشاااكل أفضااال ب تج م تحقيق ذاتها عل  م  خالله المعلّ المشااارف أ   يساااتخد  األسااالود اّلذي يت

 ي.عليميمك  اختي ر منه  م  يالئ  الموق  التّ الّنموذج قيد البحث أس ليد وتقني ت وأدوات عديدة 

 ّورتطط يقا إذ يعت ر مدخال  ساااااااااااااالسااااااااااااااا   للوم  ن حية أخرا فهو األقرد إلى الواقم م  حيث التّ 

توفرة يا فتكو  المه رات والخ رات المن سااااااابة متأّملال  فيم  بعد النموذج يث يوظّ ي المساااااااتق لي بحاإلشاااااااراف

ذا أ دافه المرجوة بف علية في حينها وسااااااااانوضاااااااااّ  تف صااااااااايل  ي  ليحقق المعّلمو  اي الّتربو ّ لدا المشااااااااارفي  

 الّنموذج في الجزي اآلتي م  الفصل.

 الّتقنياإلكلينيكي  اإلشراف

واصاال كل إنساا   له طر قته في التّ  إلى أ ّ  (Gall & Acheson, 2011) آتشاايسااو  جول و  أشاا ر

على  ًر كثيراثّ ساايؤ  ّنهأل ؛ي المعّلممم في أساالود تواصااله  تأّملي وعلى المشاارف اإلكلينيكي أ   مم اآلخر  ا 

   ليصااااااابحوا ع  جهود دقو  ي أّنهب ويشاااااااعر   تعزز الثقة  ينه اواصااااااال بطر قة تي ه ا بحيثنج ح عمله مع

جلسااااااااااة  : يو  اآلتي( 2)  في الشااااااااااكلكممراحل ثالث  م  اإلكلينيكي اإلشااااااااااراف وتتكو  دورة ة.أكثر كف ي

 .الّتغذية الّراجعة جلسةّيةا و الّصفمالحظة الا و الّتخطيط

 
  : مراحل دورة اإلشراف اإلكلينيكي2شكل)

جلسة التّخطيط 

Planning 
conference

ة المالحظة الّصفيّ 

Observation

جلسة التّغذية الّراجعة 

Feedback conference 



31   

 

 
 

 تليرابعة  مرحلةالّس بقة إلى تل  المراحل   ( أض فSullivan & Glanz, 2005) ولك  سوليف   وجالنز

وقد أطلق على  اطو ر ة المشااتركةالمتفق عليه  ضاام  الخطة التّ  وصااي تالتّ  لتنفيذ االّتغذية الّراجعةجلسااة 

 :اآلتي (3)المهني كم  في الشكل طّورتّ  لتل  المرحلة ب

 
  : مرحلة الّتطور المهني3شكل)

 تطرق إلى عدة تقني توق ل الحديث ع  ساااااااين ر و كل مرحلة م  المراحل الثالث آنفة الذكرا سااااااان

ة (Gall & Acheson, 2011) جول وآتشااايساااو  كم  ن قشاااه   اي المعّلم  للتواصااال مم توظّ  في  خ صاااّ

لزم لة نج ح   تي  المرحلتي ا للتأكيد على عالقة اإبطر قة تسااااا    في  الّتغذية الّراجعةو  الّتخطيطجلساااااتي 

ي عرض م  الضااارور  أّنهينيكي. وم   ن  وجدن  اإلكل اإلشااارافوفق أ داف  المعّل و  الّتربويّ  ي  المشااارف 

  ت ليكو  المشرف اإلكلينيكي على دراية فيه .الّتقني ذم 

 الّتقني كلينيكياإل  اإلشرافأساليب التواصل في 

واصاال  ي  المشاارف ( أداة مهمة للغ ية لكشاا  ط يعة التّ (Johari Windowتعت ر ن فذة جو  ري 

عاااا    (Ingham)( وانغهاااا   Luftر اااا  كاااال م  لوفاااات )طوّ  اّلتيا و (Zepeda, 2007) المعّل و  الّتربويّ 

أربعة جواند  ة ضم الّتربويّ  ت الّسي قا حيث تص   ذم الن فذة المعرفة الشخصية وتف عالته  مم  1955

جلسة التّخطيط 

Planning conference

( Professional Development)

المالحظة 
الّصفيّة 

Observation

جلسة التّغذية الّراجعة 

Feedback conference with 
Collaborative Reflection

تطّور مهني

Professional Development
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ة ر الّنظ  فذةا فإ ّ ا وبن ي لهذم النّ ا والعمي يا و ير المكتشفةالمخفّيةرة المنفتحةا و الّنظتتضمنه  الن فذة و ي: 

الجواند  ل  العمي ي و ير المكتشاااااااااااااافة تمثّ ل جواند الفرد حول م  يعرفه ع  ذاتها أمّ تمثّ  المخفّيةالمنفتحة و 

ّينمااا   ل جواناااد معروفاااة ل خر  ا رة المنفتحاااة والعميااا ي تمثاااّ الّنظ  ير المعروفاااة للفرد ع  ذاتاااه. كمااا  أ ّ 

 ري في تساااا    أساااا سااااي ت ن فذة جو   لّت ليل جواند  ير معروفة ل خر  . وبو ير المكتشاااافة تمثّ  المخفّية

 ( اآلتي:4)في الشكل وّض توفير الوعي بأنم ا التواصل كم   و م

  ير معروف للذات  معروف للذات 
 تسأل ) تغذية راجعة( منفتحة معروف ل خر  

 
 عمي ي

 تتحدث  
 ) افص ح(

  

  ير مكتشفة  ةمخفيّ   ير معروف ل خر  
 صل وفقًا لنافذة جوهاري أنماط التوا : 4شكل)

( إلى إمك نية أ  يساااتخد  المشااارفو  ن فذة جو  ري للتعرف إلى Zepeda, 2007أشااا رت زبيدة )و 

ا ة الّراجعةالّتغذيو  الّتخطيطو  أو م  ال يقولونه في جلساااااااااتي المعّلمتفساااااااااير م  يقوله و ا ي المعّلممشااااااااا عر 

  م  في جلساااااااااااااااة ن ي لم  يتوصااااااااااااااال إليه كالمالحظته  ي  عند تحديد م  يتوجدالمعّلموخالل عمله  مم 

رة لّنظاقد تكو  ضاااااااااام   اّلتيللحديث ع  نق ا الضااااااااااع  لديه و  المعّل م المشاااااااااارف يشااااااااااجّ  ا بأ ّ الّتخطيط

 اّلتيو  الّراجعة الّتغذيةمة للمعل  في جلساااااااة المقدّ  الّتغذية الّراجعةا ب لمق  ل ليخت ر المشااااااارف ط يعة المخفّية

 .يةالّتدر سو  ع  مم رس ته  المعّلمم  يعرفه  على مقدارفي تركيز   تعتمد 

لى تشاااااااجيم ة بح جة إالّتربويّ ته  ل منصاااااااّ تشاااااااكّ  اّلتي  يشاااااااعرو   راحة مم ن فذته  و اّلذيو  المعّلمو 

فبساااااااايط لتحديد م  يتوجد مالحظته في الغرفة  ه  عد  الخ رة القليلة أو م  لدي و  ذووالمعّلم  أمّ  ّيةاالصااااااااّ

 الّتربويّ المشرف  فم  واجد  لّت ليدا ا وبكثر تردّ في  ذم الح لة أ فيكونو   الّتربويّ  اإلشراف ت توّجهمعرفة  

 .(Zepeda, 2007) المهني تطّورالتدر  ه  في  ذا الج ند م  
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 م في كت  ه (Gall & Acheson, 2011) جول وآتشااااايساااااو  ن قشاااااه   اّلتيواصااااال تقني ت التّ   أمّ 

 في لمب شااااارا  ير األسااااالود تأكيد  ضااااارورة فهي تتضااااامّ  لّتربويّ ايعيه  المشااااارف  م  الضاااااروري أ    اّلتيو 

 صاااااااي  ة ع دةإ  طر ق ع  االمعّل  يقوله م  على التأكيدو ، ث قليال  ا واالساااااااتم ع كثيرا  والتحدّ المعّل  مخ طبة

 ألداي ًددامح ًمدح   يوظّ  ا وأ   ةتوضيحيّ  أسئلة يسأل المشرف    أا و به خ ّصةال األفك ر واستخدا  اهكالم

    أا و يةاالنفع ل المواق  في الدع  يوفر ا وعليه أ   مب شاااااااااااااارة نصاااااااااااااا ئ  إعط ي ديتجنّ  ا وأ   متطّور و  لمعّل ا

يستخد   ليه أ   ا وأخيرا  عواصلالتّ  عملية خالل الثق فية القي ا ويحتر  اللفظي  ير التواصل أسلوديستخد  

 .الضرورة عند التوجيه أسلود

 الّتخطيطجلسة 

 المسا ق الّتحضاير  أّنهب الّتخطيطجلساة  (Gall & Acheson, 2011) وآتشايساو   جول وضاّ           

 أسب د ع  صر حيةالت للموافقة الوقت ليتي  لهم  مع    المعّل و  ااإلكلينيكي المشرف  ي ّية الّصف للمش  دات

 المعّل و  رفشااااالما يعطي امسااااابق    له المخطط االجتم ع ذل  أل ّ  .اإلكلينيكي اإلشاااااراف بعملية القي   وكيفية

 أثن ي لقلقا له تسااااااااا د اّلتي مورواأل المعّل  ا تم م ت معرفة ا تداي  م لتوظي  تقني ت الجلساااااااااة الفرصاااااااااة 

 أو يلّتعليما ساااااااااااااالوكااه في الممكنااة راتالتغيّ  في والتفكير معاا   ا مالحظ لساااااااااااااالو  ترجمتهاا  ث ّ م  و  االّتعلي 

 وال ي ن ت ااتاألدو   نوع قرار ذل  ع  و نتج اتدر سااه في تطو ر ة أ داف وضاام فيمساا عدته و  ياالّتدر ساا

ف المشااا  دات خالل جمعه  سااايت ّ  اّلتي  الشاااعورلمعّل  افيتخطى ا هم  ين واصااالتّ ال فرصاااة يمن كم   اةيّ الصاااّ

ف الغرفة داخل وحدم عمله عند تنتج اّلتي واالنطواي اب لعزلة  مدا على ةالعملي  ذم نج ح يعتمدو  .ةيّ الصاااااااااااااّ

 المعّل  ثقة دحسااااااااااا تعود اّلتيو  االمعّل و  المشااااااااااارف  ي  ت نى اّلتي والثقةا له ت بممال ب لمشااااااااااارف المعّل  ثقة

 المشاااااااارف ه يمتلك اّلتي الكف ية ك نت ومهم  االمعّل  وقدرات ا تم م ت في المشاااااااارف مه يقدّ  اّلتيو  ا نفسااااااااه

 .ف عليته  اإلشراف عملية فقدت الا  و   ينهم  المتب دلة للثقة الح جة تبقى
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 دقيقااة 30 لىإ 20 م  تتراوح ماادتااه  اال طويال   يكو   الّ أ يجااد لااه المخطط االجتماا ع  ّ فااإ عليااهو          

 التمشااااااااااااااك لوجود أطول لوقاات بحاا جااة المعّل  كاا   ذاإ الّ إ األّول االجتماا ع لتخطيط كاا فيااة تعااد اّلتيو فقط 

 .لّتربويّ ا لمشاارفب  مساابقة معرفة على المعّل  يكو   ال عندم  أو االمشاارف مم لمن قشااته  بح جة  و صااعبة

ةا فقط دق ئق 10 لىإ 5 م  اللق ي يكو  ف الق دمة المرحلة  أمّ   أ داف في تغيير  ن   يك  ل  ذاإ خ صاااااااااااااااّ

 .Gall & Acheson, 2011; Zepeda, 2007)) لق ي آخر بعد رتتغيّ  ول  طو ر ةالتّ  المعّل 

 لداخ أو االمدرساااااااااااااااة ك فتير   أو اي المعّلم كغرفة مر حة أم ك  في االجتم ع يعقد    أ و جد كم        

 ايشعر تجعلهس الّتربويّ  المشرف أو االمدير غرفةك خ ّصة لغرفة المعّل  استدع ي إذا ت ّ   ينم ا المعّل  ص 

لجلسااة دو  ا   تقني تيوظّ  على المشاارف أ   و  المك   رساامي مه  يحت ج فيه  لتحضااير مساا ق طلد أّنهك

يه  يدخل ف  ل على المشااااارف أ    اأو بحساااااد خطوات محددة ايبشاااااكل ترتي  حداثه أتكو  قد ساااااردت  أ   

عديد م   ت مم الالّتقنيوكيفية العمل على تط يق  ذم  اوحكمه كمشاااااااااااااارف أثن ي الكت بة أساااااااااااااالوبه الخ ص

له في أجندة ق م  عليه عمت   لهذم الجلسااة وموثّ  اسااتعدادكو  على يوعليه أ   ةاالّتربويّ ية اإلشاارافالمواق  

 .(Gall & Acheson, 2011) خ ّصة

حتكذل   ز العالقة المهنية  ي    تعزّ كونه( أ مية  ذم الجلساااة في Zepeda, 2007) زبيدة وضاااّ

فسااا عة ق ل المالحظة  48إلى  24  جلساااة تعقد  وقت يتراوح  ي  أّنها و المعّل و  االّتربويّ المشااارف  ّيةا الصاااّ

ف  في الغرفة أّنه  تأخذ مكأّنهو  حظة  ن ي المال جرايد  دف واضاااااا  إلظةا وتحدّ ذ المالحّية حيث سااااااتنفّ الصااااااّ

ع  طر قة  الفرصاااة للحديث المعّل  ذم الجلساااة  وتمن   فيه قرار واضااا ا لتع و  مشاااتر   ينهم  ك   للمعلّ 

فومن خ الغرفة  اوثق فة اوخصاا ئص اد سااي قتعليمها إضاا فة إلى ذل  فهي تحدّ  جلسااة  فإ ّ   لي لتّ ّيةا وبالصااّ

 .ك فة الالحقة لمراحلسي ق العمل ل   ي مرحلة تؤسّ  الّتخطيط

د   م  ي  حول س د تردّ المعّلم( إذا سأل المشرف مجموعة م  Zepeda, 2007) وتقول زبيدة

و  لد ساااااااايكو  الساااااااا د  د م  ا تم م ته ا ففي األيطل وا م  مشاااااااارفيه  في التركيز حول مج ل محدّ  أ   
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حتالخوفا وقد   لمعّل ار يكو  م  خالل  ن ي جساااااور الثقة  ي  اآللية في مع لجة  ذا األم زبيدة أ ّ  وضاااااّ

التقيي  م   ن بم م  خ رته  باليةد في الحديث ع  نق ا الضاااع  لديه  التردّ  . كذل  فإ ّ الّتربويّ والمشااارف 

عيدة ع  وبموضوعية ب اق ش بطر قة منفتحةوالنّ  االمشرفا إض فة إلى عد  إت حة الفرصة له  في الحديث

شعروا     ي  يطل و  المس عدة إالمعّلمب لمق  ل فهن   بعض  ديد موقعه  الوظيفي.أي مظ  ر للتسلط أو ته

 فيدة.المخ رة ع  والمشرفه  لديه القدرة في تقدي  الدّ  قة بأ ّ ك   لديه  الثّ  إذا خ ّصةو  ابأ ميته 

 ّيةالّصفالمالحظة 

فالمالحظة  تعدّ  وفق موعد   ّ تت اّلتينيكيا و اإلكلي اإلشااااارافة م  مراحل دورة الّث نيّية المرحلة الصاااااّ

ي  م  فات مالحظة  ن ي لم  توصااااااال إليه كالساااااااتخدا  أدو ب  المعّل و  افق عليه كل م  المشااااااارفمسااااااا ق ات

ل ي ن ت االمشااااااارف اإلكلينيكي يقو   تنفيذ  ذم الخطوة ولديه  ا وم  الجدير التأكيد عليه أ ّ الّتخطيطجلساااااااة 

لديه م  ا و وجد مالحظتها وفي الموعد المحددحديدم لم  يتا إضاا فة إلى تالّدر حول سااير  ك فةالمطلوبة 

ق يحقّ و ا ي واضااا  ب لنسااابة إليهاإلشااارافالهدف  فإ ّ   لّت ليا وبالّتخطيطتقني ت جلساااة أدوات المالحظة وفق 

ج من قشاااة م  يحت  ت ّ  ّنهألذل   الّز  رةب لقلق م   المعّل ا وال يشاااعر الّطلبةو  المعّل التهيئة المن سااابة لكل م  

 ذاته م  دع  وتوجيه حوله.  المعّل إليه 

ساااااجيل الحرفي اإلنتق ئي وتشااااامل تساااااجيل   التّ ة أسااااا ليد تتضااااامّ ونّظمت أدوات المالحظة إلى عدّ  

يساااااتخدمه   ّلتياوعب رات التنظي   المعّل مة للطلبة م  المقدّ  الّتغذية الّراجعةو  اوالحوار ال ن ئي المعّل أسااااائلة 

فة وعب رات اإلدار  االمعّل  لى  ا(Transcribing classroom management statements) ةيّ الصاااااّ وا 

وتساااااجيل أنم ا  الو  أثن ي المه  وتشااااامل تساااااجيل الساااااّ ا ساااااجالت المالحظة  ن ي على مخطط ت المق عد

لى أس ليد العدس ت الموسّ  ايةالّصفوتسجيل أنم ا الحرك ت  ادفق اللفظيالتّ  جالت ش ي السّ نإعة وتشمل وا 

سااااجيالت والتّ  ا(Creating anecdotal records and script taps) ةاألشاااارطة النصاااايّ القصااااصااااية و 



36   

 

 
 

لى  ا(Portfolioمل  اإلنجاا ز )و  ا(Teacher’s Journal ومياا ت المعّلمااة )و  اوالمرئيااة االصااااااااااااااوتيااة وا 

ر قر  ق ت التّ وتشاااااامل بط اوقيتصااااااني  وترميز التّ دقيق وجداول التّ حصاااااايل وقوائ  التّ أساااااا ليد اختب رات التّ 

 احةونموذج االج ب ت المفتو  االّطلبةوجداول ومق يي  تصااني   اوتحديد درجة الموايمة للمنه ج االمدرسااية

 مة لإلشااراف )اإلدارة الع ا ومق يي  التقيي ونموذج فالندر االمشاارفي  والمدير  ق م  دقيواسااتخدا  قوائ  الت

 ,Gall & Acheson, 2011; Sullivan & Glanz, 2005; Zepeda ;2012ا الّتربويّ والتأ يل 

 (.2)ملحق رق  المالحق  بشكل موجز فيك فة توضي   ذم األدوات  وقد ت ّ ا (2007

رف فية  ن ي لم  تّ  االتف ق حوله  ي  المشااايتّ  اختي ر أداة المالحظة لتساااجيل  ي ن ت الحصاااة الصاااّ 

لتقدي   ؛ظته والّتركيز عليهالّتربوي والمعّل  في جلساااااااااااة الّتخطيط حول م  ير د المعّل  م  المشااااااااااارف مالح

الّدع  اّلذي يتوافق و نسج  مم احتي ج ت المعّل  في سعيه نحو مع لجة م  يواجهه م  تحدي تا وم  ير د 

 في تطو ر مح ور تربوية محددة.

 Transcribing teacher) ل م  أداة العب رات الّتنظيميةكاسااااااااااااااتخدا    ّ توبن ي على ذل ا فقد 

structuring statements) وعباااااا رات التغااااااذيااااااة الراجعااااااة (Transcribing teacher feedback 

statements)  فية األولىا وأداة  Transcribing teacher) العب رات الّتنظيميةفي المالحظة الصااااااااااااااّ

structuring statements ) جالت القصاااااصاااااية فية الثّ نيةا وأداة الساااااّ  Creating) في المالحظة الصاااااّ

anecdotal records) فياااة الثااا لثاااةا وأداة عبااا رات اإلدارة الصااااااااااااااّ  في(Transcribing classroom 

management statements)  في المالحظة الرابعةا بحيث تّ  تسااااااااااااجيل العب رات ذات العالقة ب ألداة

المحددة وفق   للنموذج المعتمد؛ لتحليل ال ي ن ت اّلتي جمعت والّتعرف إلى أساااااااااااااب د اع قة أو دع  قضاااااااااااااية 

لبة نحو الّتعل "ا حيث ك   البحث في كل مالحظة ع  محور يتّ  من قشته وتسليط الضوي عليه "تحفيز الط

  لدراسته بعمقا وم  ثّ  الّتوصل إلى خطوات تطو ر ة لدع  الموق  الّتعليمي.
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 وص  موجز لكل أداة تّ  توظيفه  في الّدراسة: وفيم  يأتي

أداة م  أدوات  : Transcribing teacher feedback statements) الّت:ذية الّراجعةعبارات  -

ه رتيد  ي  المشااااااااارف والمعّل  على حضاااااااااور در  يكو  فيالتّ  بحيث يت ّ الّتساااااااااجيل الحرفي االنتق ئيا 

ب رات الّتغذية عا ليعمل المشرف على تسجيل رميحدث بشكل مست الّطلبةواصل اللفظي  ي  المعّل  و التّ 

 االّطلبة واسااااتج ب ت م  ق ل المعّل  (Transcribing teacher feedback statements) الّراجعة

إذ  اع دية أ  عدائيةأ  حم ساايةا إ   ك نت المقدمة م  المعّل   الّتغذية الّراجعة ط يعةالمشاارف  الحظيو 

  تغذية أّنه الد علىكو  مالحظ ت المعّل  ساااااااوف تفه  م  الطّ  فياتي يعتمد على حكمه الذّ  عليه أ   

 قةوالدّ  اعنوّ التّ و  اكرارعملية التّ  :جواند أساااا سااااية و ي ةم  ن حية ثالثا وفحصااااه  راجعة ألفع له  أ  ال

Gall & Acheson, 2011)).  

الّتغذية الّراجعة اّلتي  حولدراساااة  (Gall & Acheson, 2011 )كم  ورد في أجرا جو  زا ور وقد    

 و  المعّلم ة الّراجعة اّلتي يسااااااااااااااتخدمه ذيغلتّ أكثر أنم ا ا أ ّ ا و عنوّ التّ  تفتقد  وجد أّنه حيثيقدمه  المعّل  

 & Gall )كماا  ورد في   فالناادرزأمااّ  الد.يقاادمهاا  الطّ  اّلتي اإلجاا بااة ي  بساااااااااااااااا طااة القياا    ااإعاا دة 

Acheson, 2011) ل  ر الّطلبة م  خالية  ي تق ل أفكلع فأكثر أشاااااااااااك ل الّتغذية الّراجعة  أ ّ  فوجد

  امهتط يق الفكرة م  خالل اسااااااااااتخدا أو كلم ت المعّل ب ته  ع دة صااااااااااي  إتعديل الفكرة ا و ال ن ي عليه 

رة مم فكمق رنة الا أو حليل المنطقيخطوة الّث نية في التّ نتق ل للللوصااااااااااااااول إلى اسااااااااااااااتنت ج معي  أو اال

تلخيص م  قيل م  ط لد أو مجموعة ا أو مساااااااااابق   م  الّطلبة والمعّلمي  األفك ر األخرا اّلتي طرحت

يهمه  ل ا  الدللطّ الّتغذية الّراجعة إعط ي  ال يهتمو  اّلذي  ي  المعّلمالعديد م   ن   و  االّطلبةم  

عي أكثر ا ولديه  و بشااااااااااااكل ك ير الّتغذية الّراجعة يسااااااااااااتخد له ا ب لمق  ل ثّمة م  فقط نقل المعلوم ت 

 .(12)ملحق رق  خالل تج وبه  الفّع ل مم الّطلبة بأ مية الّتغذية الّراجعة م  
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أداة م  أدوات  : Transcribing teacher structuring statements) الّتنظيميةالعبارات  -

الّتساااااااجيل الحرفي االنتق ئيا بحيث تهدف إلى لفت نظر المعّل  لخصااااااا ئص محددة للحوار اللفظي مم 

االنتب م إلى ساااااااااااااالوكي ت لفظية محددة لدعمه  في تطو ر طرق الّتدر   لتكو  أكثر نج ح   و الّطلبةا أ

 .(Gall & Acheson, 2011) ل تغيير خص ئص الّسلوكي ت اللفظيةم  خال

 Transcribing)تنوع العب رات الّتنظيمية  (Gall & Acheson, 2011) جول وآتشاااايسااااو    ووضااااّ 

teacher structuring statements )  ا الاااّدر في  الّطلباااةمعااا ينااا ت لمااا  ساااااااااااااايتعلماااه فقاااد تكو

ي  اساااااااتخدامه  عند االنتق ل   ت ّ  اّلتييق ت حول اإلشااااااا رات تعلا و الّدر تعلمه في  ملخصااااااا ت لم  ت ّ و 

فتوجيه ت متعلقاة با لوظا ئ  ا و الاّدر المهما ت خالل   ت ّ ي يجاد أ   لاذا  اياة والمهما ت األخرا الصااااااااااااااّ

حيث ؛ ّل يستخدمه  المع اّلتي عب رات ذم الروع بمالحظة عند الشّ  ة بشكل ك مليّ الّصف الحّصةحضور 

ةاية أو نه ية  دع دة تحدث في  معظ   ذم العب رات  ّ إ ه لهذم ينتب المشااارف أ    مم  يتطلد م  الحصاااّ

 .ر على المحتوا األك ديمي للدّ ترّكز   أّنهأكيد والتّ  ااألوق ت بشكل خ ص

د م  "تأك. و"تقرأ قصة بشكل ص مت "عندم  تنتهي م  حل مس ئل الكت دا  إمك ن  أ    مثلة:وم  األ

فإدراج رق    ول و" اليو  ساااااااااانتن ."قمت به اّلذيقر ر حول المشااااااااااروع قو  بطب عة التّ ح ت عندم  تالصااااااااااّ

و" فعال  سااااا  مت تكنولوجي  الن نو في تطو ر .....". 2..... 1وسااااانتحدث فيه ع   ..اآلتيالموضاااااوع 

 .(13ملحق رق   ) الت الحي ة لتصب  أكثر رف  ية"الكثير م  مج

 Gall) جول وآتشيسو  وّض  :  Creating anecdotal records) السجالت القصصيةإنشاء  -

& Acheson, 2011)  ّ جالت القصااصااية السااّ  أ(Creating anecdotal records ) تعت ر أسااهل

فف عالت طر قة لتسااااجيل التّ  ود في ل  ذا األساااالية ب سااااتخدا  أساااالود العدساااا ت الموسااااعةا و تمثّ الصااااّ

 ت تشبه في المالحظ ي ا . وفي الواقماّلتي تحدث في الحصصتدو   مذكرات موجزة حول األحداث 

 فةا أي قم  ينطوي   على مالحظة الثّ ّنهإإلى حد ك يرا إذ الوصاافّية ثنو رافية اإلشاارافية المالحظ ت اإل
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 Creating anecdotal) جالت القصااااااصاااااايةراسااااااية. ويسااااااتخد  مصااااااطل  السااااااّ ثق فة الحصااااااص الدّ 

records)  ّ يةا و ذّكر المعّل  والمشرف بأ ّ  ذا األسلود يشير إلى األمور  ير الرسم لإلش رة إلى أ 

ساااااابم  ثّمة  ّ إ (Gall & Acheson, 2011 )كم  ورد في  نتر قول م دلي وتسااااااجيل لي  ك مال . التّ 

يمك  وأّنه  االمواد الوحيدة المطلوبة  ي الورقة والقل تتمثل في أّ   اإلشرافستخدامه في عملية مزاي  ال

لسال ساتساجيل األحداث حساد التّ   ت ّ ا و راسايةالدّ اساتخدامه في تساجيل أي شايي يحدث في الحصاص 

ا وفي الد والعك  ب لعك سلو  الطّ  فيمني مم  يجعل م  السهل تحديد كي  يؤثر سلو  المعّل  الزّ 

صااااي ط النّ ر يمك  إع دة تشااااغيل الشااااّ ا كم  حيز تقر ب   اسااااتخدمه مشاااارف خ ير يكو  خ لي   م  التّ ح ل 

ر ط النصاااي بسااارعة إليج د أي جزي اساااتعراض الشاااّ ا و ك   أو زم  عد المالحظة في أي مأم   المعّل  ب

 .صية بسهولةتخز   األشرطة النّ   ت ّ ا و م  الّدر 

المعّل  على تفساااااير ( Creating anecdotal records)جالت القصاااااصاااااية تسااااا عد الساااااّ  يمك  أ   و 

 ه  تي يكتجالت م  المالحظ ت الّ تتكو  الساااااااّ  الد أثن ي الحصاااااااصا ويمك  أ   بعض سااااااالوكي ت الطّ 

ّل  على ليدوية الجيدة المعوتس عد الكت بة ا اسه بشكل خفي في مك   م  في الّص المشرف أثن ي جلو 

لذل  يجد عليه طب عة المالحظ ت على الح سااود ا (Gall & Acheson, 2011) ه وتحليلته  قراي

ليدوية   ب لنسااابة للكت بة اأمّ جتم ع تا إلعط ي المعّل  نساااخة مط وعة يفكر فيه  ملي   أثن ي اال ؛أمك  إ   

 .(14)ملحق رق   ختص رات اّلتي تسهل مت بعة تسلسل األحداثّنه  تس عد على تدو   االإف

فيةعبار  - أداة : (Transcribing classroom management statements) ات اإلدارة الص   ّ

عليه  تكز اّلتي تر ة ربويّ المنظومة التّ وأساااا  أحد عن صاااار  م  أدوات الّتسااااجيل الحرفي االنتق ئيا وتعدّ 

ة عملية الّتعلي ا فعندم  يكو  المعّل  مدرك   للموق   خ صاااااااااااّ وفه   اروفي ويساااااااااااعى لتحليل الظّ الصاااااااااااّ

سااااااااااااااتوا الّتربيةا ومعلى ذل . فهي مز ج  ي  اإلدارة و ع مل معه   ن ي وكيفية التّ  الّطلبةاخصاااااااااااااا ئص 

فإلدارة ة فع لة. ولرة صااافيّ م   و إال مؤشااار على وجود إدا الّتعل نخراا في عملية اال     صااايتة خيّ الصاااّ
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ف جراياتيتعلمو  و تبعو  القواعد واإل الّطلبة ضااام   أ ّ  : م    أسااا سااايت يطرة الساااّ  ي  ةالّث نيا و ةيّ الصاااّ

ف جراياتب لقواعد واإل الّطلبةل في عد  التزا  تتمثّ  اّلتيا و الّطلبةعلى سااااوي ساااالو   وم  إحدا  .ةيّ الصااااّ

فالداخل الغرفة  جراياتيلتزمو  ب لقواعد واإل الّطلبة  المعّلمو  لجعل يسااااااااااااااتخدمه اّلتيالطرق  ة يّ صااااااااااااااّ

 & Gall 2012)اإلدارة الع مة لإلشااااااااااااااراف والتأ يل التربويا  الّدر لبة أثن ي  ت للطّ الّتعليمإعط ي 

Acheson, 2011;.)  فيّ 2012) وقد عّرفت اإلدارة الع مة لإلشاااااراف والّتأ يل التربوي ة ( اإلدارة الصاااااّ

بااأّنهاا  مجموعااة م  اإلجرايات اّلتي يقو   هاا  المعّل  لتحقيق األ ااداف المتوقعااةا و ي إسااااااااااااااتراتيجياا ت 

 ووسااااااا ئل   مة م  أجل تحقيق  يئة تعل  صاااااااحية تخلو م  الّتحدي ت اّلتي تعيق تحقيق أ داف الّتعل .

قة بأ داف يمية ذات عالأّم  مج الته  فهي تتمّثل في ال يئة الم ديةا م  حيث توفير أدوات ووس ئل تعل

ةا واال تم   ب إلن رة والّتهوية والّنظ فةا كذل  تحساااي  ال يئة م  حيث تنظي  وترتيد المق عد بم   الحصاااّ

يتالي  مم المهماا ت الّتعليميااة. وفي مجاا ل المناا خ الّنفسااااااااااااااي واالجتماا عي و و يتعلق  ااإدارة العالقاا ت 

يحقق المحبة واإلخ ي والّتع و  فيم   ينه . وفي البشااااااااار ة في الصاااااااااّ  م  حيث مع ملته  بعدالة؛ مم  

مج ل المهم ت اإلدار ة اّلتي تتعلق بقدرة المعّل  على مت بعة حضااور الّطلبة والعمل على  ن ي تعليم ت 

صاافّية مدرساايةا وم  ثّ  اال تم   بمج ل مهم ت الّتف عل سااواي أك   على مسااتوا المعّل  مم الّطلبة أو 

مم  يؤدي إلى تعل  أفضااااااال. وم  المج الت أيضااااااا   إدارة الوقت اّلتي تتعلق بقدرة  ي  الّطلبة أنفساااااااه ؛ 

سااتراتيجي تها وأنشااطته وفق الوقت المحدد. ثّ  مج ل إدارة ساالو   المعّل  على تنظي  خططها وأ دافها وا 

لو  الحساااااااااااا  لدا الّطلبة.  وعند قي   المشاااااااااااارف بعمل الّطلبة م  حيث قدرة المعّل  على تحقيق السااااااااااااّ

فيّ حظة صااااااااااافيّ مال ة اّلتي يقو   ه  المعّل ا يجد عليه تحديد نموذج اإلدارة ة لمم رسااااااااااا ت اإلدارة الصاااااااااااّ

فيّ  وأكثر (ا (Gall & Acheson, 2011 همع ة اّلذي يطبقه المعّل  وذل  أثن ي اللق ي الّتحضاااايري الصااااّ

لبة ت للطّ عقوب وتوضاااي   ذم ال ايئلو  الساااّ خ صاااية شااا ئعة لمعظ   ذم الّنم ذج  ي تحديد عواقد الساااّ 

 .(15)ملحق رق   ه منه عند حدوثه  وتط يق
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 (Teacher’s Journalيومي ت المعّلمة )تّ  توظي  :  Teacher’s Journalيوميات المعّلمة ) -

 & Gall) جول وآتشااااايساااااو  أّكد لتتبم مالحظ ته  وتأّمالته  خالل الدورات اإلشااااارافية بمجمله ا حيث 

Acheson, 2011)  ّ في  فكيرأّمل والتّ مسااا عدة المدرساااي  على التّ  شاااراف اإلكلينيكيم  أ داف اإل أ

قدات إدرا  المعضااالت الك منة في عملية الّتدر  ا وفي المعت على فكيرةا و نطوي التّ ربويّ أساا لي ه  التّ 

ة وتقيي  بويّ ر وآث ر   على أساا ليد الّتدر  ا والّنظر في اختي ر اإلسااتراتيجي ت التّ  اخصاايةوالمشاا عر الشااّ 

  ر  . آث

ذا فكيرا و نطوي  أّمل والتّ  ل في تطو ر التّ أسلود فعّ ( Teacher’s Journalيومي ت المعّلمة )تعد و 

   م  خالله   تب دل الخ رات الّتدر سااااااااية ب نتظ  . وكم  أ ّ و يقو  المعّلم مذكرةعلى إنشاااااااا ي  األساااااااالود

 م الداخلي له.تعك  الواق ليومي تا در   فإ ّ الواقم الخ رجي للتّ  سااااجيالت المرئية والصااااوتية تعك التّ 

 اقفه ع  مو  ع يرمي  كاا ماال الحر ااة في التّ للمعلّ  فااإ ّ  اهاا في المطروحااة األفكاا ر وباا لر   م  محاادوديااة

 ا ولهاااذا فاااإ ّ (;Gall & Acheson, 2011 2012)اإلدارة العااا ماااة لإلشااااااااااااااراف والتاااأ يااال التربويا 

ي  مدمت في اإلشاااااااراف اإلكلينيكي للمعلّ وقد اساااااااتخ اتعت ر أحد أسااااااا ليد العدساااااااة الموساااااااعة اليومي ت

 ع نهج تبافكير بشاااااااااااكل عميقا وعد  المتدربي  بشاااااااااااكل ع  ا ووجد الب حثو  أّنه  تسااااااااااا عد   على التّ 

له  آث ر إيج  ية مم ثلة في اإلشااااااااااراف اإلكلينيكي على المعّلمي   . كم  أ ّ ه ع مل معالوصاااااااااا ية في التّ 

 .(17)ملحق رق   أثن ي الخدمة

  م  الوث ئق المهمة كمرجم أس سي للمعلّ ( Portfolioمل  اإلنج ز )عّد ي:  Portfolio) ملف اإلنجاز -

ةا واتج   ته نحو المهنةا ومدا امتالكه للكف ي ت الّتدر سااااااااااااااي اوفلساااااااااااااافته الّتعليمية ال نموم المهنيلتمثّ 

ا  األقر واصاااااااال مم ع مل مم ظروف الّطلبة وخصاااااااا ئصااااااااه ا وآلي ت التّ والتّ  اوقدرته على إدارة الصااااااااّ 

 ااتيّمل الذّ أوالتّ  اتوظي  الّتكنولوجي  علىوقدرته  ااعيةلمحليا إضااااااا فة إلى مسااااااا  م ته اإل دوالمجتمم ا

 (.;Gall & Acheson, 2011 2012)اإلدارة الع مة لإلشراف والتأ يل التربويا  وتقيي  أدائه



42   

 

 
 

بشكل مشتر  مم المشرفا أو يمكنه إنش ؤ    اوحدم (Portfolio) مل  اإلنج زيقو  المعّل   إنش ي 

ذا كااا  عااا   أو تقو  مجموعاااة م  المعّلمي   اااإنشاااااااااااااااا ئهااا  م م   جزي   (Portfolio) مل  اإلنجااا ز . وا 

ومع يير  اوطرق تنظيمه  ايهد المواد اّلتي ير د في رؤ ته  ففيجد على المشاااارف تحدي ااإلشااااراف

 الوم ت ع مة ع  المعّل مع :عدة مج الت منه  مل ال  تضااااااااااااامّ يوب لّت لي فقد  الحك  على جودته .

 ا ة المدا للمعلّ و لة وقصااااااااااااااير واأل داف الّتعليمية الطّ  اوخلفية ال يئة الّتعليميةا والفلساااااااااااااافة الّتعليمية

فّيةا والعالق ت المهنيةا والمسااااااااؤولية المهنيةوالّتخطيط للتّ  واإل داع  ادر   وتحضاااااااايرما وال يئة الصااااااااّ

مط بقة م  و  اقييمه م  حيث شااااااااااااااموليته للمج الت ك فةوت مل اليمك  تن ول تحليل  ذا و زا ميّ والتّ 

 اكل الع  والشاااااا اوالمب درة واإل داع في العمل اوالكف ية في اإلنج ز اورد فيه مم الّتعليم ت الرساااااامية

 ,Gall & Acheson 2012)اإلدارة العاااا مااااة لإلشااااااااااااااراف والتااااأ ياااال التربويا  واإلخراج الفني

 .(18()ملحق رق  ;2011

 لّراجعةالّت:ذية اجلسة 

 الثقة عدّ ا وتالمتطلب ت حيث م  مكتملة تخطيط لمرحلة لةمكمّ  مرحلة الّتغذية الّراجعة مرحلة دّ تع

 لهدفا كو   على ركيزالتّ  مم ن جحة راجعة تغذية إعط ي ضاام   عوامل م  المعّل و  المشاارف  ي  المتب دلة

 المعّل و  لمشاااااااارفا  ي  المساااااااا ق االتف ق ويعدّ  .قيي التّ  ولي  ا للمعلّ  المهني طّورتّ ال  و الّتغذية الّراجعة م 

ي المم رساااااااااا ت الّتدر سااااااااااية ف تسااااااااااجيلكذل  فإّ   ااتيالذّ  طو رالتّ  أ داف م  المعّل  احتي ج ت تحديد على

فيةا وم  ثّ   المالحظةمرحلة  ي ق من قشاااااةالصاااااّ  رحلةلم ضااااارور ة أمور  ي المالحظ  لّدر ب المقتر   الساااااّ

 .((Gall & Acheson, 2011 الّراجعةالّتغذية 

 من ساابة لتسااجي أداة خالل م  ال ي ن ت بمشاا  دة المعّل و  المشاارف بقي   الّتغذية الّراجعة مرحلة أ دت

 الطالدا على   ألثر  تحليل وعمل االمعّل  يتبعه  تعلي  نم ذج ع  والبحث اال ي ن ت  ذم  تفسااااااير  وقي مهم
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 بشااكل المعّل   يم رسااه يلة د وتج رد امسااتق لية كي تساالو   تحديد والمشاارف المعّل  م  كل قي   خطوة تليه 

 تكو   ميكيةودين  مساااتمرة عمليةو ي  .مشااا  دته  رادي   أخرا  سااالوكي ت م  احتي ج ته  وتحديد فع ليةا أكثر

ةو  المنقوصااااااةا يةاإلشااااااراف الح الت م  العديد  وجدو ا أخرا  تخطيط لمرحلة تمهيدية مرحلة    ك إذا خ صااااااّ

 المعّل  إلى المشااارف م  واحد ب تج م اإلشاااراف فيه  فيكو   م ا مشااارف إلشاااراف يخضااام الخدمة ق ل المعّل 

 المشاارفا  ت تعليم االلتزا  إال المعّل  على وم  ومقترح تا ائل د وتحديد رأيه اي دإ في إشااراكه وعد  فقطا

 إيج د ليةعم  كم  أ .دقيقة 20-10 م  مدته تتراوح ا  قصااااااااااااير  يكو   لإلشااااااااااااراف دالمحدّ  الوقت  ّ فإ وكذل 

 جمم نحو المعّل   جهود توفيرم و ت ّ  أولوية يكو   أ  يجد ولك  السهلةا ةب لمهمّ  لي  الّراجعة للتغذية وقت

ةخ تقني ت اسااااتخدا م    دّ فال   لّت ليوب .الطالد م  لتع ئته( Check list) عمل أو  نفسااااه ال ي ن ت   صااااّ

 على ك ينع ممااّ  ي المعّلم لاادا المهني تطّورالو  اد التقاا م  مز ااد إلى تاادفم االّتغااذيااة الّراجعااة مرحلااة في

 .((Gall & Acheson, 2011 اإلشراف ليةع ف

حتوقد   الّتربويّ والمشاااارف  اللمعل  الّتغذية الّراجعة( أ داف جلسااااة Zepeda, 2007زبيدة ) وضااااّ

 وبشكل تع وني ضم  اآلتي:

 .خطيطالتّ في جلسة  عليه ق االتف  دة ت ّ جمعت نحو قض ي  محدّ  اّلتيعرض وتحليل ال ي ن ت  -1

مالحظته في الغرفة  المهني المسااااااااااااااتمرا مسااااااااااااااتندة إلى م  ت ّ  تطّورالو  اتطو ر خطة عمل للنمو -2

 .الّتغذية الّراجعةفي جلسة  من قشته وم  ت ّ  اّيةالّصف

 الالحقة. الّتخطيطفي تحديد م  يمك  العمل عليه في جلسة  المعّل استعداد  -3

 تقتر   اّلتيو  - ((Gall & Acheson, 2011 الّتغذية الّراجعة جلسة في ة ت الموظفّ الّتقني تتعددو   

 المستهدفة لمش  دةا ال ي ن ت بعرض  لّتغذية الّراجعةب المعّل  تزو د  وتتضمّ   –مسبق    له الّتخطيط ت ّ  م  مم

 لح لةا نق ش ث ّ  يحدثا م  وص  المعّل  م  الطلد ث ّ  وم  احرفي    المنقولة أ  المسجلة أ  المصورة سواي

 المشااارف رأي ايد إ ق ل وعواطفه واساااتنت ج ته رأيه ي دي بأ     للمعلّ  المج ل تر و  اوتعديله  فحصاااه  المراد
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 واختي ر ا الّتدر  عملية لتحسااااااي  وتفساااااايرات ومقترح ت ائل د إلى الوصااااااول على المعّل  تشااااااجيمو  ا ذل 

م  خالل   معل  زميل أ  ك   المشااارف ذاته أ ساااواي معي  لنموذج التط يق بفرص المعّل  تزو دو  اأفضاااله 

 .وكف ية فع لية ثرأك تعلي  إلى للوصول ائل دال  ي  والمق رنةةا الّتربويّ والكتد  ادرو  المواقم اإللكترونية

خيةا  ر ظ   اإلشااااااااارافي م  حيث مراحله التّ وفي الخالصاااااااااةا فقد تن ول  ذا الجزي م  الفصااااااااال النّ 

ميا وأ دافها ووظ ئفها ومج التها وأسااااااااااااااا ليبها وأنواعها ونم ذجه كخلفية نظر ة عليظ   التّ وأ ميته في النّ 

ينيكي نم ذج اإلشااراف اإلكلمجموعة للدراسااة. وفي سااي ق توضااي  نم ذج اإلشااراف الّتربويا تّ  الّتطرق إلى 

اإلشاااراف  موذجوقد اعتمد ن(ا (Pajak, 2002 و ي: األصااايلا والفني اإلنسااا نيا والّتقنيا والّتأّملي األربم

وب ج    (Gall & Acheson, 2011)لجول وآتشاااااايسااااااو  اإلكلينيكي الّتقني كإط ر نظري للدراسااااااة  ن ي 

Pajak, 2002))  فيةا ا واّلذي تتكو دورته م  ثالث مراحل و ي: جلسااااااااااااة الّتخطيطا والمالحظة الصااااااااااااّ

إلى  ا والمق بالت للتعرفشااااااخيصا يتّ  اسااااااتخدا  أدوات التّ المرحلة األولىوجلسااااااة الّتغذية الراجعة. وخالل 

مرحلة أّمل المشااااااااتر  في ال نيةا وتوظي  التّ  ا وأدوات المالحظة في المرحلة الثّ ا تم م ت واحتي ج ت المعلّ 

 ن فذة جو  ري ل   وفق    نية مم مراع ة ن فذة المعلّ واصاااااااااااااال في المرحلة األولى والثّ  لثةا وتوظي  تقني ت التّ الثّ 

(Zepeda, 2007 ا)در ساااااااااااااية تنفذ خالل فترة تنفيذ متفق عليه  تطو ر ة للمم رسااااااااااااا ت التّ  للخروج  خطة

وبن ي على ذل ا ساااايتّ  الحديث ع  الّنظ   اإلشاااارافي في فلسااااطي  تحديدا  م   تمهيدا  لدورة إشاااارافية جديدة.

 امنطلق تط يق الّدراسااااااااااة في مدرسااااااااااة م  مدار  القد  الت بعة لوزارة الّتربية والّتعلي  الع لي الفلسااااااااااطينية

 في مح فظ ت الوط ؛ كخطوة تشخيصية للواقم. المعتمدللتعرف إلى نموذج اإلشرافي 

 في فلسطين الّتربويّ  اإلشراف

ية اإلشاارافة في األنظم والتجديد كم  ت ّ  طّورتّ الفي فلسااطي  بعدة مراحل نحو  الّتربويّ  اإلشاارافمّر 

ات والمساتجدات ّور طتّ الب لتزام  مم  يةهّ ي دة الوط  العربي والع لمي وذل  كنتيجعلى مساتوا ك فة ة الّتربويّ 
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 ا  ر نحو تعز ز العالق ت اإلنساااااااا نية واعتب ر   عنصاااااااا توّجهجتم عيةا كذل  بم  يتن    مم نمو الا واالةالّتربويّ 

 كل ع  .كنولوجية واالنفت ح الفكري بشوالتواصل  ي  األفرادا وفي ظل الثورة التّ  االتص ل   لنج ح أس سي

بقة ب لر   م   نوات الساااااّ ع ر الساااااّ  طّورتّ الفي فلساااااطي   هذا  الّتربويّ  اإلشااااارافحظي د فق  لّت ليوب

 ظروف اقتص دية صعبة.   ق بعة تحت االحتاللا وفي ظلّ أّنهخصوصية فلسطي  ب

  دّ ا فال سااااااطينيةالع لي الفلية والّتعلي  وزارة الّتربفي مدير ة القد  الت بعة ل طّبقت الّدراسااااااة وبم  أ ّ 

ة للنظ   الّتربويّ ية اإلشاارافللتعرف أكثر على الخلفية  الّتربويّ  اإلشااراف فيت تمّ  اّلتيات تطّور ال  أ   م   ي 

 الق ئ .

ا ( 1994)ب لتفتيش وذل  في مرحلة م  ق ل الساااالطة الفلسااااطينية ع    الّتربويّ  اإلشااااراف ساااا اتّ فقد 

   المم رسااااااااااااا ت أّ ا إالّ بويّ رف ترّ مشااااااااااااا ث ّ ى في ذا  الوقت م  مفتش إلى موجه ب لر   م  تغير المسااااااااااااامّ 

لسااالطة الوطنية مرحلة اشاااّكلت  ث ّ  خط ي.على الز  رات المف جئة وتصاااّيد األية ك نت تفتيشاااية تعتمد اإلشاااراف

 ا ا ليصااااااب  أكثر دعم   ومساااااا ندة للمعلّ اإلشااااااراف ( نقطة تحول في 1996-1994الفلسااااااطينية م  ع   )

 والمشاااااااااااااارف شاااااااااااااار كي  لتحقيق الهدف المعّل يا وأصااااااااااااااب  يمالّتعلحداث التغيير في الموق  إو هدف إلى 

ةعد  كف ية  :ي ت مثليا ولك  واجهت تل  المرحلة تحدّ اإلشاااااااااااراف ف الحصاااااااااااّ مم  قد ا  المعلّ ّية لتقيي  الصاااااااااااّ

العمل  تطّور ( فقد 2005-1996  مرحلة ). أمّ إرضاااا ي المشاااارفي  وتنفيذ القواني ي  المعّلمبعض يضااااطر 

ومشاااااارف المرحلةا كذل   االع    إلشاااااارافك الّتربويّ ث أدوار جديدة للمشاااااارف ي م  خالل اسااااااتحدااإلشااااااراف

 ت اإلحتالل مخلف : مه ي ت م  أ ه  واجهت تحدّ يا ولكنّ الكمّ  المقّدمةا وب لتدر د  لّتغذية الّراجعةاال تم   ب

 : ( مثل2008-2005اسااااااااتحداث أنم ا إشاااااااارافية جديدة في مرحلة ) ت ّ  ث ّ  .المعّل  ئدةا وكثرة أعب ي السااااااااّ 

ربوّيا التّ اإلدارة الع مة لإلشاااااراف والتأ يل ) الع   اإلشااااارافو  اأو المقي  الداع  اإلشااااارافو  االشاااااّ ملةالمت بعة 

2013).  
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 يا حيث ت ّ اإلشااااااااااااااراف   الّنظا  في تطّور حتى الوقت الح لي فقد شااااااااااااااهدت  ( 2008) وفي مرحلة

ي المدرساااة ف المشااارف يمكث حيثفلساااطي ا  كنمط إشااارافي معتمد في االمقي  الّتربويّ اساااتحداث المشااارف 

 الّث نيط ا وب لتوازي مم النمأدائه تقيي  يتّ   ث ّ وم   امي والمسااااااااااااااا ندة للمعلّ  ا  الدع أطول فترة ممكنة ليقدّ 

جه يتّ  ّنهأل اتقيي  المدرساااة بشاااكل شااا مل ث ّ يعمل على المت بعة والمسااا يلة وم   اّلذي الشاااّ ملةو و المت بعة 

العنقود  اساااااتحداث كم  ت ّ  ي .الّتربو ّ ا وم  خالل النمطي  تتك مل أدوار المشااااارفي  ار نحو تصاااااني  المد

 ةا ولكل عنقود مشاااااااااااارفوالعن قيد إلى من طق تعليميّ  االمدار  إلى عن قيدوحدة تطو ر م  خالل تقسااااااااااااي  

راف طكذل  لكل منطقة تعليمية مشاااااااارف تربوي كمنسااااااااق نوعيةا و هدف  ذا العمل للتع و   ي  األا خ ير

 هادف إحاداث حرا  تعليمي تربوي  ا دف  ي  المادار  المجا ورة لتبا دل الخ راتا ومعا لجاة المشااااااااااااااكالت 

 لمختلفةوالمساااا بق ت ا االّدراساااا تو  ااألبح ث جرايوورش العملا كذل  إل االّدوراتة المختلفةا وعقد يّ الّتعليم

 .(2013ا الّتربويّ اإلدارة الع مة لإلشراف والتأ يل )

 في فلسطي : الّتربويّ  اإلشرافوص  لط يعة كل نمط م  أنم ا  وفيم  يأتي

زارة الّتربية و في المدار  الفلسطينية الت بعة ل الّتربويّ  اإلشراف و نمط معتمد في  المقيم: الّتربويّ  اإلشراف

 اشطته وأن ا واحتي ج ته اعرف إلى مشكالت المدار ا و هدف  ذا النمط إلى التّ الع لي الفلسطينيةوالّتعلي  

 المعّل شاااااااا ركة تتي  له م افيه  فترة ك فية الّتربويّ واالجتم عي م  خالل مكوث المشاااااااارف ا الّتربويّ وواقعه  

ليقو   ؛لّتنفيذاومرحلة  ا ةالّتحضااااااااااااااير المقي  ب لمرحلة  الّتربويّ  اإلشااااااااااااااراف ي. ويمرّ الّتعليمللنهوض ب لواقم 

ار  كإعداد أسااام ي مد إجرايات ة م  خالل عدة لّتحضاااير االمرحلة  تت ّ ا و العديدةبمه مه  الّتربويّ المشااارف 

ية للمعلمي  ق ل الذ  د إلى العنقودا ويعمل اإلشاااااارافمجموع ت العن قيدا واطالع المشاااااارف على البط ق ت 

 ي لمعّلماواألي   الدراساااية وبن ي عالق ت مهنية مم  االّدوراتوالتنسااايق لعقد  اعلى مت بعة اجتم ع ت اللج  

 (.2013ا الّتربويّ  مة لإلشراف والتأ يل اإلدارة الع)
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اإلدارة الع مة لإلشاااااراف كم  أشااااا رت إلى ذل   اإلشاااااراففهي تعّد م  أ   مراحل  الّتنفيذ  مرحلة أمّ 

ف  رةالّز  إجراياتل في تنفيذ ز  رات إشااااااارافية للمعلمي ا وتأخذ تتمثّ  اّلتي( 2013) الّتربويّ والتأ يل  ّية الصاااااااّ

على البط قة جعة الموضاااااااااااوع ت المقررةا و ومرا اه  م  حيث االطالع على المن  جمهمة اإلعداد الك في ل

التنسيق  ث ّ وم   االّتربويّ وي ت كم  يرا   المشرف األّولوفق   للح ج ت و  الّز  رةيةا كذل  تحديد أ داف اإلشراف

ق ل  ّل المعرف مم ر على ال رن مج المدرساااااايا فيجتمم المشاااااادو  أ  يؤثّ  الّز  رةمم مدير المدرسااااااة لتحديد 

ة المشاااارف إلى  توّجهي ث ّ  ولمدة معقولة. ام  الطمأنينة ا  ليوفر جو  ابم  يطلق عليه ب الجتم ع الق لي الحصااااّ

ة تحليل و  الّتغذية الّراجعةوبوجود المدير لتقدي   المعّل ه  اجتم ع مم يأتيا المعّل لحضااااااااااااااور   مم  الحصااااااااااااااّ

دقيقة وال ( 20-15على أال تز د مدته  ع  )الف علةا  لحّصةافي ضوي مع يير  المعّل ي مم الّصفالموق  

ق سااااااااّ في دع  المدار  كمن الّتربويّ عمل المشاااااااارف  الّتنفيذ  مرحلة كم  تتضاااااااامّ  يرب  ال رن مج المدرسااااااااي.

ا ومت بعة المشا ر م ةة والم ديّ ع  للمدرساة لتل ية الح ج ت الفنيّ   الدّ ا ويقدّ الّطلبةحيث يت بم تحصايل  انوعية

 .الّدراس ت دية و الر 

ي  الجدد  واقم المعّلمز  رة  ( يت ّ 2013) الّتربويّ اإلدارة الع مة لإلشااااااااااراف والتأ يل وبن ي لتعليم ت 

تقيي  األداي و  اومدير المدرساااااة ب لتن ود  هدف الدع  االّتربويّ راساااااي م  المشااااارف ز  رتي  في الفصااااال الدّ 

اي مم     م  تقدير )ممت ز( م  خالل ز  رة إشااااارافية واحدة تقيي  أد   القدامىا فيت ّ و المعّلم  السااااانويا أمّ 

  ز  رة إشاااااارافية واحدةا )جيد جدا ( فيزارو  التقدير  ذوو خالل الع   الدراسااااااي أو م  خالل االجتم ع تا أمّ 

يل لجنة تشااااااااااااااك   م  ذوي التقدير)المتدني( يت ّ التقدير )جيد( ز  رتي  خالل الع   الدراسااااااااااااااي. أمّ  و زار ذوو

تقدير    المسااااتجد عدد الز  رات  ن ي على المعّل ا و نط ق على األّولته في فترة شااااهر أيلول وتشاااار   لز  ر 

   ق.السّ 

املةالمتابعة  :  أّنهعلى  الشااااااّ ملة( المت بعة 2013) الّتربويّ اإلدارة الع مة لإلشااااااراف والتأ يل عّرفت  :الش    ّ

  يعّلمالمة و الّتربويّ ة في مج الت القي دة عملية مخططة ومنظمة تهدف إلى تشااااخيص شاااا مل لواقم المدرساااا
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ذل  م   و ت ّ لسااااااطينيةا الع لي الف الّتعلي و  الّتربيةوزارة  إسااااااتراتيجيةة بم  ينسااااااج  مم يّ الّتعليموال يئة  الّطلبةو 

 لّز  رةاا وتمن  المدرسااااة تصاااانيف   في الّز  رةفي مدة   بعضااااث ز  رات رئيسااااة تختل  ع  بعضااااه  خالل ثال

ا الّتربويّ  اإلشاراف  م  رئي  قسا الشاّ ملة بقتي . و تكو  فر ق المت بعة   رتي  الساّ  العتم د على الزّ ة بالّث لث

والعلو   اوالر  ضااااي ت اواللغة االنجليز ة االلغة العربية :خصااااصاااا ت الرئيسااااة و يوخمسااااة مشاااارفي  م  التّ 

 .(4-1ى )لاألو والمرحلة األس سية  االع مة

على نوعي  م  الز  رات  ي: ز  رات قصااااااايرة تكو  مدته   الشاااااااّ ملة كم  تشاااااااتمل ز  رات المت بعة 

لة ية في المدرساااة بشاااكل ع  ا وز  رات طو الّتعليمإلى يومي   هدف الوقوف على ساااير العملية  ا  واحد    يوم

 و ي عملية مسااااااااحية للعمل داخل ا  على األقلا ومدته  يوم تتضاااااااام  مرحلتي : المت بعة القصاااااااايرة اّلتيو 

إلعط ي   فةك المدار ا حيث يعني الفر ق ب لتفصااااااايالتجميم في  ومرحلة المت بعة الطو لة تت ّ  المدرساااااااةا

ةا الّث ني الّز  رةفي  (%35)ىا واألّول الّز  رةفي  (%20)   المدار   نساااااابةوتصاااااانّ ا التصااااااني  للمدرسااااااة

  ت بأقل محظي اّلتيةا ويكو  إجم ل التصااااااااااااااني  بغير مرضااااااااااااااي للمدرسااااااااااااااة الّث لث الّز  رةفي  (%45)و

ا ومرتفم  نسااااااااابة أكثر م  (%84 -%75)ا وجيد  نسااااااااابة (%74 -%60)ا ومتوساااااااااط لنسااااااااابة (60%)

  كل مدرسااااااااة بعد كل ز  رة رئيسااااااااة تصاااااااانيف   إجم لي   وفق   لتصااااااااني  المج الت األربعة . وتصاااااااانّ (85%)

رساااية  نسااابة ا ومج ل ال يئة المد(%30)  نسااابة يالمعّلما ومج ل (%40)نسااابة  الّطلبةك آلتي: في مج ل 

ر في أداي الّنظحيث يهدف التصاااااااااني  إلى إع دة  .(%20)  مج ل القي دة المدرساااااااااية نسااااااااابة ا أمّ (10%)

في  تطّورنج زم ع ر تل  المراحل م  إ   ت ّ وب لر   ممّ  طو ر ة.المدرساااااااااااااااةا والعمل على إعداد الخطط التّ 

ب لنمط و  متمسااااااك بعض المشاااااارفي   د أ ّ حدي ت ال زالت ق ئمةا بسااااااالتّ  ا إال أ ّ الّتربويّ  اإلشاااااارافمف  ي  

شراف والتأ يل اإلدارة الع مة لإلد وتؤكّ  عز ز المن سد.سيراته ا و ي د التّ وتف اوسوي فه  الرس ئل االتقليدي

عن صاااااار  ل  ي  فعّ واصاااااال الوالتّ  االتصاااااا لعلى أ مية ربية والّتعلي  الع لي الفلسااااااطينية الّتربوّي في وزارة التّ 

لى مدير المدرسة وواجب ته بالّنظمم تغير ك فة ية الّتعلمة يّ الّتعليمالعملية  صفته رة إلى المدرسة ووظيفته ا وا 
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لى المتعل  وجعله محور العملية  لتحقيق  مم ال يئة المحلية وذل  الّتع و  ةا وأ مية الّتربويّ مشاااااااااااارف مقي ا وا 

 .(2013الّتربوّيا التأ يل اإلدارة الع مة لإلشراف و ) المأمولة الّتربويّ  اإلشراف  ي ت وأ داف 

ا فقد ت ي  أّ  الّنظ   اإلشرافي في فلسطي  حظي كغيرم م  الّنظ  اإلشرافية بمراحل وفي الخالصة

نوات الساااّ بقةا ا تداي  م  الّتفتيش ف لتوجيه وم  ثّ  اإلشاااراف الّتربوي.  متعددة م  الّتطور والّتجديد ع ر الساااّ

فة ك لمت بعة الشااااااا ملةا واإلشاااااااراف الداع  المقي ا واإلشاااااااراف الع  ا وقد تّ  اساااااااتحداث أنم ا إشااااااارافية مختل

والمدرسااااة وحدة تطو ر. وانطالق   م  خصااااوصااااية  اواسااااتمر الّتطو ر واالسااااتحداث في طرح منسااااق نوعية

قد ك   ت المبحثا فوتشاااارف على معّلمي ومعّلم  -كو  الب حثة مشاااارفة في مبحث التكنولوجي  -راسااااة الدّ 

حوله  لحديثا كنولوجي  تحديدا ا و ذا م  سيت ّ ظ   اإلشرافي في مبحث التّ طرق إلى ط يعة النّ م  ال ديهي التّ 

 طور الالحقة.في السّ 

 الّتكنولوجيافي مبحث  الّتربويّ  اإلشراف

 داف األ ته  موضوع تطو ر المن  ج كأحدمنذ نشأ الع لي الفلسطينيةوزارة الّتربية والّتعلي  وضعت 

زةا  توحيد المن  ج  ي  جن حي الوط  في الضفة الغربية و  أت فعال   د ا فهي م  جهة لعمله ستراتيجيةاإل

 جي.كنولو قد  العلمي التّ وم  جهة أخرا أحدثت نقلة نوعية في المن  ج م  حيث محتوا   لتراعي التّ 

والوزارة تعمل على  ا( 1998) ع   المجل  التشاااااااار عي اقرار خطة المنه ج الفلسااااااااطيني م  ومنذ

شاارا  إي ة الوزارة فسااوفق سااي  اقرارواإل ا ليأالتّ و  اعر ضااةيذ   على مراحل شااملت صااي  ة الخطوا التنف

م ت والمنظ امم المؤساااااااسااااااا ت  لّتع و  والمؤلفي  م  معظ  قط ع ت المجتمم وب ي الّتربو قط ع واسااااااام م  

 هوع في مراحلللمشر  اوالم لي االفني لدعمه  ؛وبلجيك  ايط لي إوحكومة  اول العربيةوالدّ  اواليونسكو اوليةالدّ 

 .(2015ا اإلدارة الع مة للمب حث العلمية) ىلاألو 
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والعلو   لوجي الّتكنو دخ ل مبحث إفقد قررت الوزارة  ااألّوللخطة المنه ج الفلساااااااطيني  وفق     لّت ليوب

قم حصتي   وا عشر الّث ني الّص لى س سي إالخ م  األ الّص م  ا لزاميةإة كم دّ ط يقية إلى مدارسه  التّ 

واساااااااتيع د  ا مية ب لغة في تمكي  طل تن  م  مواكبة عصااااااار  أ لم  لذل  م   ؛ ن ي لخ رة الب حثة أسااااااا وعي   

 نمية المنشودة.في نظ   التّ  ودعمه  ليكونوا عنصرا   اكنولوجينت جه التّ 

يق ط تاألسااا سااايا تالم  د  الساااّ  لصاااّ ل مبحث الّتكنولوجي تط يق  ت ّ  ( 2000/2001) ع   وفي

الخ م  والث م  تّ  اختي ر مبحث الصاااا   ث ّ ا ( 2001/2002) الّت ليفي الع   الساااا بم المبحث للصاااا  

في  وذل  ( 2004/2005)ع   ف لع شاار  الت سااممبحث  ث ّ  ( 2002/2003) ع  للتط يق في األساا سااي 

 ته  قتراحيدا   رفم ا  في المو المعّلم  و و يقو  المشااااارف    أ على الع مه األوّ جر  ية في التّ صاااااورة النساااااخة 

تضااااااام الوزارة فخالل تط يق المبحث لكل مرحلة دراسااااااايةا جر  ية نساااااااس التّ لتطو ر وتعديل ال ؛وتوصاااااااي ته 

لميدا   ت في االمعّلمي  و المعّلملتدر د  ؛والورش الّدوراتعتمدةا وقد وازا ذل  عقد النسااااااااااااااس المنقحة والم

 .(2009)فر ح ت وع وشيا  مم أ داف الوزارة راسية بم  يتوافقكينه  على توظي  المواد الدّ ملت

يتداخل  حيثبحسااااااااد خ رة الب حثة ى لاألو ط يقية في مرحلته والعلو  التّ  الّتكنولوجي وضاااااااام منه ج 

ط يقاا ت العلميااة المختلفااة والمهاا رات الفنيااة: فهو يتقاا طم مم كاال م  التّ  اة مجاا الت في آ  واحاادمم عاادّ 

 ختي ر ب المعّل و ير  ا والمج ل مفتوح أم    ...والح سود اوالزراعة اةوال يئ اواآلآلت اوالصن عة االهندسة

لوقت وفي ذات ا اثراي م دة الكت د بأنشااااطة ذات صاااالة وثيقة مم محتوا الم دةا  المن ساااابة و  الّتدر  طر قة 

  ني عليه  المنه ج. اّلتيتخد  األ داف 

يطة م  المم رسااااااااة العملية لمواضاااااااايم بسااااااااآف ق  جديدة يفت  كنولوجي الكت د التّ  وتعتقد الب حثة أ ّ 

الجم عيا مم  يزرع في نفو   الّتعل على منهجية حل المشاااكالت م  خالل  بأسااالود علمي يعتمد أسااا سااا   

 مرو   ه .ي اّلتيعت المواق  ة يتسلحو   ه  طيلة حي ته  مهم  تنوّ إيج  يطل تن  اتج   ت وسلوكي ت 
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اعي الخصااااااوصااااااية الفلسااااااطينية لتحقيق طموح ت ك نت رؤية الوزارة في ضاااااارورة وضاااااام منه ج ير 

ل ن ي  هم   م  ن ي منه ج فلسااااااطيني أساااااا ساااااا    يعدّ حيث  ا ي  الشااااااعود ه نالشااااااعد الفلسااااااطيني حتى يأخذ مك

تنمية للموارد  نساا ني وأداةإو و حق  الترساايس القي  والديمقراطية ساا ساا   أسااي دة الوطنية للشااعد الفلسااطيني و ال

 رالمنه ج م  وجهة نظة  ميّ أ وتكم  ا خته  مب دئ الخطة الخمسااااااية للوزارةرساااااا اّلتيالبشاااااار ة المسااااااتدامة و 

ف ئقة  م  خالله  تتحقق أ داف المجتمما لذا تولي الوزارة عن ية اّلتيالوساايلة الرئيسااة للتعلي   أّنهالوزارة في 

والط لدا  ا المعلّ  ى  يدلاألو داة واأل ا المصدر الوسيط للتعلّ  ّنهأل ؛ب لكت د المدرسي كأحد عن صر المنه ج

ير   م  و  ...األسااااااااري  الّتعل و  اق فة المحليةوالثّ  اوالح سااااااااود اوساااااااا ئل ك النترنتالضاااااااا فة إلى  يرم م  إ

 .(2015ا اإلدارة الع مة للمب حث العلمية) الوس ئط المس عدة

تط يق المرحلة الساااااا دسااااااة م  خطته  للمنه ج الفلسااااااطيني  ( 2005/2006)ت الوزارة ع   أقرّ  ث ّ 

كم  ذكرن   –د المرحلة األس سية ب الض فة إلى تطو ر بعض كتا ك فةبفروعه  الح دي عشر الّص كتد ل

الع لي   وزارة الّتربية والّتعليعشاااااااااار في الع   الالحقا وبهذا تكو   الّث ني الصااااااااااّ وتبم ذل  كت د  -عالمأ 

ي العمل على مم  يواز  لّتكنولوجي اعداد جميم الكتد المدرساااااية للتعلي  الع   لمبحث أ قد أكملت  الفلساااااطينية

ة لمن  ج لييااللكترونيا وعمل دراساااااااااا ت تقويمية وتحل الّتعلي بك ت و ة في مج ل الشااااااااااّ حتيّ توساااااااااايم ال نية التّ 

 لّتعلي اوتحسااااااااااااااي  نوعيااة  الّتربويّ طو ر لمواصاااااااااااااالااة التّ  وعمودياا    فقياا   أفي جميم المباا حااث  ةالمراحاال الثالثاا

 .(2015ا ب حث العلميةاإلدارة الع مة للم) الفلسطيني

ي  وتربو ي  معلمبمشاا ركة الميدا  م   وتنقيحه  ساانوي    ا ن ي لعمل الب حثة مراجعة  ذم الكتد وتت ّ 

 ام تعشر بم  سمي  تكنولوجي  المعلو  الّث نيو  اعشر الح دي الّص تخصيص كل م   ا وقد ت ّ ومشرفيي 

 االمعلوم ت تكنولوجي مة ومقدّ  اودفي مج ل الح سااااااااود م  مب دئ تصاااااااامي  الح ساااااااا صاااااااا   ليكو  متخصااااااااّ 

وتحديث الح سااود الشااخصاايا وقد ج ي اختي ر  ذم  اصااي نةالوأساا سااي ت  اومب دئ ال رمجة اوالخوارزمي ت
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وليعك   االخطوا العر ضة للمنه ج مم  بقة ومنسجم   وف السّ الّصف لد في لم  درسه الطّ  المواضيم مكمال  

 مه رات األس سية للتع مل بشكل مسؤول مم تكنولوجي  المعلوم ت. لد المعرفة والكس د الطّ إيته  في  مّ أ 

م  بحت أصاااااااااااااا الّتكنولوجي  تعتقد الب حثة أ ّ ا فيه نعيش اّلذيوبساااااااااااااا د عصاااااااااااااار الثورة المعرفية 

لوقت مج ل عملها وفي ذات ا في ع    دأو م ايل   ه  الفردا ليكو  منتج    أ     دّ ال  اّلتية مّ همالمواضاااااااااااايم ال

ةدة في  ذا المج ل ات المسااااااااااتجطّور تّ البة مواك   ّ م  األ  لوجي الّتكنو  أل ّ  ؛ب لتحديد ط رفي  ذا اإل خ صااااااااااّ

 ر م.السّ  طّورتّ  لز بتتميّ 

م  خالل وضاااام الخطوا العر ضااااة للمنه ج  الّتكنولوجي لذا حرصاااات الوزارة على تحديث مقررات 

الخ م   الصاااااااااااّ ل م  ليشااااااااااام ؛حساااااااااااد عمل الب حثة الفر ق الوطنيم   ( 2012/ 2011)الجديد ع   

لخ م  ا الصاااّ أ العمل على تألي  كل م  كت د  د ث ّ ا وم  ك فة عشااار بفروعه الّث نياألسااا ساااي وحتى 

 اجر  يةفي نسخته التّ   (2013/2014)ليط ق في الميدا  ع     (2012/2013)والس د  األس سي ع   

  م الثّ  بم و السااااااااااااااّ  الصااااااااااااااّ منه جي تألي   وقد ت ّ  ا تالمعّلمو  امي ش للمعلّ ر والو  االّدوراتبم  يوازي عقد 

 الخ م  الصااااااااّ منه جي   ينقتو  ر طو ت ت ّ و  ا (2014/2015)ط ق في الميدا  ع   األساااااااا سااااااااي حيث 

ساااام والع شاااار  التّ  الصااااّ تط يق م دة  وح لي   يت ّ  االمراحلجميم من  ج ي  لتأ إنه ي و كذا ليت ّ  ا د والسااااّ 

 والث م  األس سي.  بمالسّ  الّص  ةشرا وتطو ر وتنقي  م دالح دي ع الّص تألي  م دة و األس سيا 

ل مقرر بحيث اشااااااااااااااتمل ك ن ي لخ رة الب حثة لول ي في تألي  المنه ج الجديد موذج الّ اعتمد النّ  وقد

 ع ريه  راكمي فتالعمل على ال ن ي ال دراساااااااااي على أربم وحدات دراسااااااااايةا ث تت وحدتي  أسااااااااا سااااااااايتي  يت ّ 

   تا ودمج الوحدتيونظ  المعلوم تاالتصااااااااااااا الووحدة  ا لّتكنولوجي وحدة نفكر ب :و م  راسااااااااااااايةالمراحل الدّ 

ووحدة  اةلط يّ ا الّتكنولوجي ووحدة  اووحدة ال ن ي ا: وحدة الزراعةتيةحدا اآلإي  بشااااكل لول ي لتكو  خر تاأل

 حك .التّ 
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 ت حاا  المبحااث الحجر األسااااااااااااااا   في تاادر   مبحااث الّتكنولوجياا ا حيااث وضاااااااااااااا  فر معلّ يعت ر و 

كو  ا وحتى يحقق ذل  ال  ّد أ   يالمنه جوتنفيذ األ داف ( بأّنه يعول على المعّل  تحقيق 2009) وع وشي

ف عال  م  خالل توفر الر بة واالسااااااااااااااتعداد للعمل كمعّل  تكنولوجي ا وأ   يمتل  مه رات حي تية ع مة  معّلم   

 ه رة ومنهجية علميةا وأ   يصاااااااااال مم الّطلبة إلىع مل مم المشااااااااااكالت بممثل الّتفكير الن قد واال تك را والتّ 

مراحااال عليااا  م  الّتفكير ليكونوا م ااادعي  في المسااااااااااااااتق ااالا وأ   يخلق لاااديه  احترا  آراي اآلخر   والثقاااة 

  إنج زاته  وال ن ي عليه .

( بأّنه يقم على ع تق المشااااااااارف الّتربوي عدة أدوار؛ 2008وبن ي على ذل ا فقد وضاااااااااحت العكر)

 لتط يق ت ظر ة بة المبحث م  حيث ط يعة المحتوا وتنوع مج التها وربط المف  ي  النّ بساااااا د خصااااااوصااااااي

واألجهزة  ل في توفير الوساااااااااااا ئلالعمليةا ومتطلب ت توظي  األدوات والوساااااااااااا ئل الّتكنولوجية المتعددةا تتمثّ 

 يات الفنية في مج ل فالّتكنولوجيةا وتدر د المعّل  على إنت ج الوس ئل الّتعليميةا وتوفير المتخصصي  والك

الوسااااااااااااااا ئلا وتزو د الدورات التدر  يةا والّتخفي  م  جدول المعّل  ودعمه م  خالل تقليل األعب ي الملق ة 

عليها واال تم   ب لكي  ال ب لك  عند تقدي  الم دة الّدراساااااايةا وب لتطو ر والمت بعة المسااااااتمرة لمسااااااتوا النمو 

على المشااارف الّتربوي تحقيق الّتع و  واالنساااج   المساااتمر مم معّلمي المهني للمعّل . وعليه تجد العكر أّ  

على مت بعة  كنولوجيةا والحرصالمبحثا والعمل على تطو ر   وتثقيفه  بم  ينسااااااااج  مم الثورة المعرفية التّ 

 المستجداتا وحل مشكالت المعّلمي  بشكل عملي وفع ل.

 المقي  اإلشرافالمعتمد في فلسطي   اإلشراففهو يأخذ نمط  افي  ذا المبحث اإلشرافط يعة أّم  

مي  م  ذوي والمسااااااااااااااا ندة للمعلّ  اع (ا حيث يقد  الدّ 2013ا الّتربويّ اإلدارة الع مة لإلشااااااااااااااراف والتأ يل )

زارة الّتربية و وفق تعليم ت  المب حث األخرا ذم مشرفو ينفّ  اّلذي الّسي قخصص والمستجدي  منه ا  ذات التّ 

يقو  في المبحث مشااااارف متخصاااااصا و  الّتربويّ المشااااارف  ا مم اإلشااااا رة إلى أ ّ ساااااطينيةالع لي الفلوالّتعلي  

ةال ةالوصافيّ ق ر ر وكت بة التّ  اميه م  ز  رة صافّيةفيم  يتعلق بمعلّ  ك فة اإلشاراف وظ ئ    ث ّ  ه  وم   خ صاّ
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ق ومنساااااااّ ق نوعيةا ا وعقد ورش عمل ودوراتا واجتم ع ت للج   المب حثا ومنساااااااّ نوي قيي  الساااااااّ وضااااااام التّ 

وقسااا   ا ت طالّنشاااقسااا   :مم األقسااا   ذات العالقة مثل  لّتع و  كنولوجية بوالمسااا بق ت التّ وال رامج للمشااا ر م 

حيث  ا إض فة إلى المش ركة في المنه ج م الّتربيةفي مكتد  الّتخطيطوقس   اوقس  االمتح ن ت ا تالّتقني

  اد امتح   التوظي  الخ ص بمتقدمي لوظيفة معلّ إعدوالمشاااااااااااا ركة في ا طو روالتّ  اواإلثراي الّتنفيذعداد و اإل

جرايو ا للمبحث  لّث ني متح   الوزاري العملي الخ ص بوا عداد االوظي  على مسااتوا المدير ةا مق بالت التّ  ا 

 ألخرا اواالجتم ع ت  الّدوراتالوزار ة كأولم ي د المعلوم تيةا والمشااا ركة في عقد  عشااارا وا عداد المسااا بق ت

تنمية المهنية وال اوبرن مج انتل اال ن  الوطنيمشاااروع و  اديد  جكتهيئة معلّ  الوزارةلمدير ة أو على مساااتوا ا

 .ةالّتربويّ   تالّنش طو  الّدوراتو ير   م  مي  للمعلّ 

كنولوجي  ة التّ  ميأ ظ   اإلشرافي في مبحث الّتكنولوجي  تنطلق م  أ مية النّ  ت ي  أ ّ  وفي الخالصةا

ّتطور والّتقد  لتحقيق ال ؛الّثورة المعرفية الّتكنولوجيةا وأسااااااا   للتنمية المنشاااااااودة ذاته  كعنصااااااار جو ري في

لي  الع لي عربية والتّ جتم عية. لذا توجهت وزارة التّ ساااااااتوا جميم المج الت الحي تية واإلقتصااااااا دية واإلعلى م

 ا مواكبة عصاااااااااااار قرار إدخ ل المبحث كم دة إلزامية إلى مدارسااااااااااااه  لتمكي  طل ته  م  إالفلسااااااااااااطينية في 

ر م في  ئل والساااّ طور الهكنولوجية. و تميز المبحث  تطورم المساااتمر ليجساااد التّ ع يش مم المساااتجدات التّ والتّ 

نولوجي  كطور م  خالل إع دة تألي  منه ج التّ تكنولوجي  المعلوم تا لذا عملت الوزارة على مواكبة  ذا التّ 

شرا  العلى مستوا المراحل الدّ   خ راي والتربو ي  والمعلمي  والمؤسس ت ذات العالقة.راسية ك فةا وا 

لمنه جا ربوي مساااااااؤولية ك يرة في تنفيذ ا  والمشااااااارف التّ ه يقم على ع تق المعلّ وبن ي على ذل ا فإنّ 

مك  العلمي م  المحتوا المعرفي مو المهني المسااااااااااااااتمر بم  ينسااااااااااااااج  مم تطور المبحث م  خالل التّ والنّ 

طور تّ إلى طرق وآلياا ت تحقيق  ااذا ال عرفكاا ماال التّ فكاا   م  التّ  تحقيق أ اادافااهاوالقاادرة على كنولوجيا التّ 

 . ذا الجزي م  الفصلمي  خالل المهني للمعلّ 
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 مين أثناء الخدمةطوير المهني للمعلّ التّ 

 الّتخطيطه رات لم المعّل   عملية تحسي  األداي ع ر اكتس د أّنهطو ر المهني للمعلمي  بيقصد ب لتّ 

دارة السلي  لل ا وتنويم لّتعلي االمن سبة والمتنوعةا وتوظي  تقني ت  الّتدر  ا واختي ر طرق الّص درو ا وا 

 دة هو كل جهد   دف يحقق اسااااااااااااااتفف اوكف ية ع لية يقو  بأداي واجب ت المهنة بف عليةقوي ا حتى طرق التّ 

)أ و  ل الدائ  على ز  دة تعلمهم  الفرص المت حة لالرتق ي بم  يقو  به م  أعم ل في مهنتها والعم المعّل 

 .(2011ش  ي ا 

في أ داف  -توضيحه كم  س ق وت ّ  -ياإلشرافمي  أحد أولوي ت العمل النمو المهني للمعلّ  ليشكّ و 

ة يّ لّتعليماوتأثيرم في العملية  االمعّل ة  ذا المج ل م  منطلق أ مية دور ومج التها وأ ميّ  الّتربويّ  اإلشااااااراف

ق نه م  تحقيذل  ساااااااااااااايمكّ  فإ ّ  االكف ي ت المطلوبة المعّل إذا امتل   أّنه( 2015) ع يش لذا يجد ؛يةالّتعلم

ا مه رات  ذل  م  اتج   ت ومع رف و ي وتنفيذم وتقويمه بكل م  يتضمّ الّتعليمالنج ح في تخطيط الموق  

 اإلنج زفهو يعت ر   لّت ليوبا اكتس  ه م  الضروري للمتعل   اّلتيية الّتعلمية الّتعليمتعت ر نت ج الخ رة  اّلتيو 

  خالل العمل م  تطو ر   م  دّ ال  اّلتيو  المعّل يعتمد على كف ي ت  الّطلبةيمك  تحقيقه على مستوا  اّلذي

 اية عمليةإشاااااارافه نحو تحقيق النمو المهني للمعلمي ا وقد طرح ع يش سااااااي ق ت ي التك ملي الموجّ اإلشااااااراف

ومساااتمرة  اتجددةلتنمية مهنية م  لّتخطيطب الّتربويّ يقو  المشااارف  يثحم  خالله  كيفية تنفيذ ذل   وضاااّ لي

 اه الخا ص   الّتحضاااااااااااااايرا ومتا بعة ماذكرات وتنفياذ ز ا رات إشاااااااااااااارافياة م رمجاة ومجادولاة زمنيا    امي للمعلّ 

 ناا ي  وراتالاادّ ي ا وعقااد الورش و المعّلموتنساااااااااااااايق الز اا رات التباا دليااة  ي   يةا وتزو ااد    تغااذيااة راجعااة  نااّ 

 اة المن سااابةيّ لّتعليماوالوسااا ئل  االّتدر  وأسااا ليد  إساااتراتيجي تيحثه  على تنويم  ي ج ته  المهنيةا وأ   الحت

جرايو  ز عزّ ي يبصاااااااااار   بأساااااااااا ليد لتحديد احتي ج ت طل ته   هدف التحسااااااااااي ا وأ    وأ   ا ةالّتربويّ األبح ث  ا 

 نميته .  ويعمل على تية للمعلّ الّتدر سالمشرف جواند القوة في المم رس ت 
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يسااااااااااااا    في تنمية  يمك  أ    الّتربويّ  اإلشاااااااااااااراف ( فقد طرح بأ ّ 2006)   حساااااااااااااي  وعوض هللاأمّ 

ث رة و  اواألبح ث اواألسااااااااا ليد افي األفك ر الّتربيةنقل مساااااااااتجدات  :ي  م  خالل عدة مج الت مثلالمعّلم ا 

راساااية دّ ته  في تحليل المواد الدةا ومسااا عدترفم مساااتوا   في مه رات محدّ  اّلتي الّدوراتا تم مه   ه ا وعقد 

المن ساااااابة لتنفيذ  ا كذل  دعمه  فيم  يتعلق ب لوسااااا ئل  سااااااتراتيجي تووضاااااام اإل ا داف ساااااالوكيةأ لصااااااي  ة 

ركيز ليلا والتّ حا والتّ الّتنفيذو  اقيي  م  حيث اإلعدادوطرق التّ  اواالسااااااااااااااتف دة م  ال يئة المحيطة اةيّ الّتعليم

نه  م  ة تمكّ بطر ق الّطلبةو و نمو  الة لتوجيه المهنة نحو الهدف األسااامىوالوساااي ام يز  ي  الغ يةعلى التّ 

جيم والمه راتا وتشاااااااااااااا اك مل  ي  المف  ي راسااااااااااااااية إلحداث التّ ع يش مم المجتمما والربط  ي  المواد الدّ التّ 

  علمية.    يعتمد أسس اّلذيجر د المهني والتّ  اري  على التفكّ المعّلم

ساااااية وت ني ل في مم رسااااا ته  التدر أمّ تحفيز   على التّ في  مي لّدع  للمعلّ وعليه تكم  أ مية تقدي  ا

ويمك  ا (Vasumathi, 2010معرفة ومعتقدات جديدة حول  يئته  التعليمية كم  وضاااااااااااح  ف ساااااااااااوم ثي )

 ل عندم  يت  تط يق  ذم المعرفة والمه رات الجديدة ضم  سي سة تعليمية داعمة تحقيق الّتطور المهني الفعّ 

ط يق في إت حة فرص المالحظة والتقيي  والتأّمل للمم رسااااااااااااااا ت الجديدةا وتب دل عّلمي ا و تمثل  ذا التّ للم

 الخ راتا واالتص ل والتواصل مم الزمالي  هدف من قشة معيق ت الّتغيير وطرح ال دائل الممكنة.

و ن ر نموذج   للتطو ر المهني بحيث يسااااير وفق سااااي (Zascerinska, 2010زاساااايرنسااااك  ) وطرح

ر يوفتمم  يؤدي إلى  منطقي يتضااام  عدة خطوات و ي: أّ  الّتعل  المهني خطوة أسااا ساااية للتطو ر المهني

 تصمي   يئة مهنية.م  ثّ  ا و طورفرص للمعّلمي  لتحقيق  ذا التّ 

 ,Hollandوال يقل دور مدير المدرساااااااااااة أ مية ع  دور المشااااااااااارف الّتربويا فقد أشااااااااااا ر  والند )

ّ  المهني للمعّلمي  الجدد تحديدا  و ي: أطو ر ح ور مهمة تتعلق  دور المدير تج م التّ ( إلى ثالثة م2009

لدا مديرو المدار  وعي   ب حتي ج ت المعّلمي ا وتتوجه جهود   نحو تل ية  ذم االحتي ج تا أّم  المحور 
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ا وا عداد  رامج رة له الّث لث يتعلق بأّنه  يتحملو  مساااااااااؤوليته  في تطو ر المعّلمي  م  خالل تقدي  المشاااااااااو 

 المعّلمي  الجدد.ا وعلى مستوا در سيةطو ر على مستوا الهيئة التّ التّ 

 اّلذيي و اإلشااارافالعمل ومعتمد بشاااكل أسااا ساااي على  مرتبطمي  المهني للمعلّ  طّورتّ ال  ّ إفوم   ن  

على  طالعاال الّتربويّ د م  المشاااااااااااااارف ي ذاتها مم  يتطلّ اإلشاااااااااااااارافالعمل  م  خالل تطو ريمك  تحقيقه 

تنويم ذل   و بصااددما ك اّلذيي الّتعلمي الّتعليموالموق   المعّل ليخت ر م  ين سااد الحديثة  اإلشاارافنم ذج 

 عمل منظ  ومستمر وبن ي. ضم  المعّل فة  ن ي الحتي ج ت موظّ ية الاإلشرافاألس ليد 

 الّدراسةمشكلة 

 شاارة ة مح ور ذات عالقة مبنحو عدّ  عّل المم  منطلق عمله المهني  توجيه  الّتربويّ يقو  المشاارف 

 لمعّل اوممنهج إلى دع   وبشااااااااااااااكل منظ  االعملتهدف في مضاااااااااااااامونه   اّلتييةا و الّتعلمة يّ الّتعليمب لعملية 

 ذم القضااااااا ي   ي التأكيد على أ رز المهنيا وم   أ  ك   على المساااااااتوا األك ديميأوتطو ر أدائه ساااااااواي 

أو  الّتدر   سلودأجّسد ذل  في حق للجميما و ت الّتعلي أ  دق محتى يحقّ  بةالّطلمراع ة الفروق الفردية  ي  

ي ف وأوراق العملا وحتى اا أو م  خالل آلية تصاااااااااااااامي  االختب راتالّتعلي فة في الموظّ  سااااااااااااااتراتيجي تاإل

را األدوا وتوز م ايالّتع وننحو العمل  ا وتوجيهه عند تنظي  المجموع توط يعة توز عه ا أو  االمشاااااااااااااا ر م

إليه   عّل الم الّتربويّ إلى ذل  م  طرق يلفت المشاارف هةا وم  و ير الموجّ  اهةوعند صااي  ة األساائلة الموجّ 

ّت ليوبللجميم.  الّتعلي  أ ّ : و و اتحقيق   للهدف الع   ية  ن ي على خ رته  الشاااااااااااااا –ترا الب حثة   ل خصاااااااااااااا

  ّ أل ؛وملمو  ية بشااااااااااااكل حقيقيالّتعلمة يّ عليمالتّ  مية  ذا المحور في تأثيرم العميق في العملية أ  -والمهنية

 اواألك ديمي امسااااااااااتوا   العقليو  اوميوله  ور ب ته  االّطلبةت احتي ج  فيه  يراعي بطر قة إذا وّظ  الّتعلي 

تواصااااااااااال يالئمه  ليساااااااااااّهل عملية ال اّلذيوح لته  النفسااااااااااايةا وتقدي  المحتوا المعرفي  اوبيئته  االجتم عية
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يؤدي ذل  فقةا المستمر بكل ث الّتعل المعرفة لدا الط لدا وتحفزم على  نميةس    في تواالنسج   بطر قة ت

 المتوقعة والمأمولة. الّتربويّ    الّنظتحقيق أ داف  إلىورم  د

وجيه التّ و  اع يساااااااااااعى إلى تقدي  الدّ  اّلذي الّتربويّ على المشااااااااااارف الب حثة أّ   جدتوبن ي على ذل ا 

ا ةلّتربويّ اة المختلفةا والمسااااااااااااااتجدات يّ الّتعليمب سااااااااااااااتمرار  ن ي على المواق  مسااااااااااااااتوا    لتطو رمي  للمعلّ 

لفي ته  وخ اواختالف خصااااااا ئصاااااااه  بعضااااااا ي  ع  بعضاااااااه  المعّلمز األخذ بعي  االعتب ر تميّ واألك ديميةا 

 التغييروتق له  ل اومسااااااااااااااتوا تفاا عله  اوالمعرفيااةا إضااااااااااااااا فااة إلى ميوله  ور باا ته  اواالجتماا عيااة االثقاا فيااة

 . وم  إلى ذل  م  أمور االّتدر  وطرق  االّتعلي نحو مهنة  خ ّصةوفلسفته  ال االتجديدا ونظرته و 

ل في ة تتمثّ بطر قة واحد م  زال يم ر  -تغيرت مسمي ته وا     -الّتربويّ  اإلشراف أ ّ  وتعتقد الب حثة

شااااااا ركة ت مم  ي د متمّ    رةالزّ  و ذا يشاااااااير إلى أ ّ ركيز على نق ا الضاااااااع ا المف جئةا وفي التّ   رات الزّ 

فية اّلتي تتن سااااد مم احتي ج ته المهنية المعّل  تّ  ي ذات الوقت وف افي الّتخطيط والّتحضااااير للحصااااة الصااااّ

المشاااااارف   يعملكم  الالمتوقم  ينهم ا  الّتع و  أم   نفسااااااي   ل ح جزا  شااااااكّ تفي ا فسااااااية للمعلّ هيئة النّ لتّ  م ل اإ 

ن ي عليه  يقو    اّلتيو  اليحدد  دف الّز  رة المعّل ص تكشاااا  احتي ج ت على توظي  أدوات تشااااخي الّتربويّ 

  في الجلسااة والنصاا ئ  للمعلّ  اوجيه تالتّ  الّتربويّ المشاارف   يقدّ  د مالحظته. كم وجّ يتالمشاارف  تحديد م  

فإثر المالحظة  االبعدية المن سااد  تسااواي م  أخذ الوق   والمشاارف على حدّ يت ح للمعلّ  فورا  دو  أ    ةيّ الصااّ

ة إلى ذل  إضااااااا ف ا ة اعتمدت على تحليل علمي وبّن يمالحظته حتى تطرح توصاااااااي ت جو رّ  لتحليل م  ت ّ 

 اه دو  مراع ة للفروق ت فيم   ينك فة ي  المعّلم   مم الّنظالمم ر   و ذات  الّتربويّ  اإلشاااااااااااارافنظ    فإ ّ 

ا ا طّور توجد طرح أسااا ليد اشااارافية أكثر يسااات ّنهإف  لّت ليوم  حيث االحتي ج تا وب ام  حيث الخصااا ئص

نية م  ن حية المه الّتربويّ ي قدرات المشااااااااارف م  ن حيةا وتنمّ  المعّل و  الّتربويّ ز العالقة  ي  المشااااااااارف تعزّ 

ي  مالمعلّ  جميمي مم اإلشاااااااراف سااااااالودذات األ الّتربويّ   المشااااااارف ة أ  يوظّ فلي  م  الموضاااااااوعيّ أخرا. 
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  المعّلمو يط لد  ه   اّلتيحساااي ا وال يراعي الفروق الفردية تل  والتّ  طو رم  التّ  اقةم ذات النت ئج ال رّ و توقّ 

 أنفسه .

 إلكلينيكيا اإلشااااااارافإلى عقد ورشااااااا ت حول  الع لي الفلساااااااطينيةعلي  وزارة الّتربية والتّ ت توّجه وقد

والعمل  االحظةبأ مية أدوات الم المشرفي لتوعية ا  2012في مح فظ ت الوط  في ع    المشرفي لجميم 

ط يق التّ ولكّ  ا عند بعض المشاااااااااااااارفي  مة  هذا الخصااااااااااااااوصة اجته دات قيّ وقد ظهرت عدّ . على توظيفه 

أو ضام  دورات متالحقة وفق  اتكو  ضام  دورة إشارافية ك ملة توظي   ذم األدوات دو  أ    اقتصار على

ية أ مّ ( إلى 2012الب حث ز د )صاية دراساة و ذا م  ج يت به تو اإلكلينيكيا  اإلشارافآلية توظي  نموذج 

ساااااتخدا  على اتقتصااااار خ رة المشااااارفي  م  زالت  ا وأ ّ في توظي  أدوات المالحظة تنمية قدرات المشااااارفي 

 االختب رات كأداة للتقوي .

ية ر و دع  عملي   يطوّ محديث متفق عليه ع ل أسااااااااااااالودنحو البحث ع   الّدراساااااااااااااة اتجهت لذا فقد

ة نسااااااا نيالعالق ت اإل زي  م  جهةا ويعزّ المعّلم   ين ساااااااد فئ ت معينة م  لوبأسااااااا لكونها الّتربويّ  اإلشاااااااراف

 شااااااااااارافاإل و و نموذج االّتربويّ    الّنظنحو تحقيق أ داف  لوصاااااااااااول مع   ل المعّل المتوقعة  ي  المشااااااااااارف و 

فقد إضا فة إلى ذل  (ا (Gall & Acheson, 2011; Pajak, 2002جول وآتشايساو  ل الّتقنياإلكلينيكي 

اتج   ت  مسااااتوا حول  في الفصاااال الّث ني أتيساااايإلى م  توصاااال إليه األدد التربوي كم   الّدراسااااة دتاسااااتن

ضااارورة حو ن توّجهالطرح توصاااي ته في و  ا ير المرضاااية الّتربويّ  اإلشااارافالمدار  نحو  ومديري  ي المعّلم

 المشرفي .تنمية قدرات 

 طّورتّ اللى ع اإلكلينيكي اإلشاااااااااراف علية ق م  فالتحقّ في ص تتلخّ  الّدراساااااااااةمشاااااااااكلة  فإ ّ   لّت ليوب

ج بة على لإل الّدراساااااة ساااااعتفي مدير ة القد . وم   ن   الّتكنولوجي مبحث  فيالمشااااا ركة مة للمعلّ  المهني

ؤال مبحث  يفالمشاااااااا ركة مة للمعلّ  المهني طّورتّ العلى  اإلكلينيكي اإلشاااااااارافم  ف علية : اآلتي الرئي  السااااااااّ

 ؟قد في مدير ة ال الّتكنولوجي 
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 وأسئلتها الّدراسةأهداف 

المشااا ركة مة للمعلّ المهني  طّورتّ العلى  اإلكلينيكي اإلشااارافق م  ف علية حقّ التّ إلى  الّدراساااة  دفت

 تعتماااد على تشااااااااااااااخيصوأدوات مختلفاااة  ام  خالل متااا بعاااة أثر توظي  تقنيااا ت الّتكنولوجيااا مبحاااث  في

ية اإلشااااراف لّدورةاخالل  المعّلمةفع ال  بمشاااا ركة  ا   موضااااوعيّ  دعم    ة الب حثةالّتربويّ  ة  المشاااارفقدّ لت ه احتي ج ت

الل الع   خ إشاااارافي  ن ئي ومسااااتمر ضاااام  سااااي قور   إلى عقد دورة اشاااارافية أخرا  دتؤدي  اّلتيته ا  رمّ 

 الدراسي.

ؤالب الّدراساااااة تحددت مشاااااكلةوأ دافه ا  الّدراساااااة خلفيةانطالق   م  و  فاعلية  ماالرئي  اآلتي:   لساااااّ

  ؟لقدسفي مديرية ا الّتكنولوجيامبحث في المشاركة مة للمعلّ المهني  طّورتّ العلى  اإلكلينيكي شرافاإل

 األسئلة الفرعية اآلتية: إج بةم  خالل الرئي   الّسؤالعلى  اإلج بة يت ّ 

 اإلشرافة يبعد عمل الّتربويّ  اإلشرافالمش ركة نحو  المعّلمةطرأ في نظرة  اّلذيغير التّ م   :األّول الّسؤال

 اإلكلينيكي؟

 ؟المش ركة المعّلمةفي تحديد احتي ج ت اإلكلينيكي  اإلشراف يس    كي  :الّثاني الّسؤال

 م  مدا تل ية اإلشراف اإلكلينيكي الحتي ج ت المعّلمة المش ركة؟: الّثالث الّسؤال

  الّدراسةة أهميّ 

د ب لمساااااتوا المطلود انطالق   م  األدليسااااات  الّتربويّ  اإلشااااارافي  نحو المعّلماتج   ت  أ ّ   ت يّ 

 ,Sharma & Kannan) كم  في دراساااااااة الب حثي  شااااااا رم  وكن   ع مةعلى المساااااااتوا الع لمي  الّتربويّ 

ة كم  في دراساااة الب حث ز د2012  االّث نيفي الفصااال  سااايأتيكم  (ا 2012) (ا ومساااتوا فلساااطي  خ صاااّ

خ طئ للمهنة الا والفه  الّتربويّ المشااارف ية م  إلشااارافاعد  تنويم األسااا ليد  :لعدة أساااب د منه ويعزا ذل  

ة ر   ي  المشاااااااات الّتع و  م لة و يعتمد على عالقة الزّ  اّلذيالحديث لإلشااااااااراف و  توّجهال بم  يتن    مم خ صااااااااّ
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 على أداي دورم كم   و مأمول ربويّ عد  مقدرة المشااارف التّ بمحصااالته إلى وسااايؤدي ذل  ا المعّل المشااارف و 

طر قة فة في دول أخرا بشاارافية حديثة موظّ إي الح جة للبحث ع  ف علية توظي  أساا ليد ا مم  يسااتدعمنه

المطلوبة بم   ب لطر قةتوظيفه  مم الفئة المساااااااتهدفة  يت ّ ف علة ون جحةا وتن ساااااااد الواقم الفلساااااااطيني عندم  

 المن سبةمالحظة اوالقدرة على توظي  أدوات ال اةوالمالحظة الموضوعيّ  ايتطلبه ذل  م  كف ية في التحليل

 ة.يّ الّصفمم رس ته  تأّملعلى  المعّل وتشجيم 

تدع  ل الّتربويّ  اإلشااااااااااااارافكمح ولة إلى البحث ع  آلي ت حديثة في  الّدراساااااااااااااةتأتي  ذم وم   ن  

كطر قة  ياإلكلينيك اإلشاااااراف أسااااالودة العربية م  خالل تساااااليط الضاااااوي على الّتربويّ   الّنظاالصاااااالح في 

وم   كةاللمعّلمة المشاااااااا ر المهني  طّورتّ الف عليته على  إلىعرف يا وم  خالل التّ إلشاااااااارافاحديثة في العمل 

 ي.اإلشرافا وعلى األداي الّتربويّ  اإلشرافنحو  نظرته ورم على  دسينعك  

 الفئ ت اآلتية: ستفيد الّدراسة ذم  لذا فإ ّ 

بصاااااااااااافته   يةالع لي الفلسااااااااااااطينّتعلي  وزارة الّتربية والفي  الّتربويّ  اإلشاااااااااااارافو  اإلدارة الع مة للتأ يل -1

الل لفت م  خك فة  ت الموجهة للمشرفي  في مدير  ت الوط  الّتعليمص حبة القرار الرسمي حول 

 تطّورو  انظر   إلى أسااااااالود اشااااااارافي جديد يضاااااااي  إلى المشااااااارفي  أدوات مالحظة متعددة تخد 

تعتمد  تيالّ ة لمت بعة الموضاااوعيّ وا ابحد ذاته  ضااام  دورة إشااارافية تتسااا  ب لديمومة اإلشااارافعملية 

 ي  أنفسه .المعّلمعلى احتي ج ت 

ساااتسااالط  راساااةالدّ  أل ّ  ؛بحيث ساااتضاااي  له  خ رة إشااارافية جديدة الّتربيةالمشااارفو  والمشااارف ت في  -2

 اياإلشاااااااااارافية الموّظفةا وم  أثر ذل  على أدائه  اإلشاااااااااارافالضااااااااااوي على أ مية تنويم األساااااااااا ليد 

بمم رس ته   وترتقي اي خ رته حفز   لإلطالع على أس ليد أخرا تنمّ ستو ي ا المعّلموعالقته  مم 

 ي.الّتعليمع ر اختي ر األسلود المن سد مم الموق  
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ية لّتدر ساااااا إذ يتطلد منه  تنفيذ ز  رات إشاااارافية للهيئة ي مقيم ي مشاااارف بصاااافته مديرو المدار   -3

 ية.اإلشرافمه راته  ستس    في تطو ر  الّدراسةفإ   ذم   لّت ليفي مدارسه ا وب

جهود التظ فر ز م ويحفّ عرف إلى نموذج إشاااااااااارافي حديث يشااااااااااجّ م  خالل التّ  ت المعّلمو  و المعّلم -4

 ية.الّتعلمة يّ الّتعليمبشكل تع وني لتحقيق أ داف العملية 

حول  اااذا  الاااّدراسااااااااااااااااا تالمز اااد م   إجراي تحفيز   على خاللم   الّتربويّ في المجااا ل  البااا حثو   -5

قليمي    اتوّظ  ع لمي    افة إلى طرح أسااا ليد إشااارافية أخرا الموضاااوعا إضااا  طو ر وتسااا    في ت اوا 

 ي.اإلشراف   الّنظ

  الّدراسةمصطلحات 

فيذ " العملية اّلتي يت  فيه  تقوي  وتطو ر للعملية الّتعليمّية الّتعلميةا ومت بعة مدا تن و  :الّتربويّ  اإلش  راف

واي أك نت تدر سااية أ  إدار ة أ  أنشااطة داخلية وخ رجية والعالق ت المم رساا ت لتحقيق األ داف الّتربوّية ساا

 (.19ا ص.2007 والتف عالت فيم   ينه " )األسدي وا  را ي ا

النموذج الاّذي يهادف إلى تنمياة المعّل  مهنياّ  ع  باأناّه " ( 2010)عّرفاه الطعا ني :اإلكلينيكي اإلش         راف

معّل  يتف عل  إيج  ية مم المشااااااااارف اّلذي يتج ود مم طر ق الّتركيز على األداي الصااااااااافيا ويفترض أّ  ال

 تكو  و ا    وديمقراطي    تف علياإلرشاا دي مشااكالت وموضااوع ت ا تم مها كم  يهدف إلى أ  يكو  األساالود 

ة ة وجلسااااااااااااة الّتغذيجلسااااااااااااة الّتخطيطا والمالحظة الصاااااااااااافيّ : م  ثالث مراحل متكررة الحدوث تتلخص في

 .(105-104)ص ص.  الراجعة"

 و " نشااا ا رسااامي أو  ير رسااامي مصااام  للتنمية المعرفية والمهنية والشاااخصاااية لألطر  :وير المهنيطالتّ 

المدرساااااااايةا بحيث يتضاااااااام  حصاااااااار وتحديد وتقوي  ح ج ت المربي ا وترتيد األولوي ت فيه  ثّ  تحديد م  

 .(134-133ا ص ص.2008ينبغي تقديمه م  مع رف ومه رات" )ال دريا 
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 سيا الخ م  وحتى الع شر األس الّص   م   و مبحث فلسطيني يدرّ : اإلجرائيبالمفهوم  جياالّتكنولو 

تي   واقم حصاااا عشاااار الّث نيالح دي عشاااار و  الصااااّ   لكل م  يدرّ فهو مبحث تكنولوجي  المعلوم ت  أّم 

 اوال رمجة اةالط يّ  الّتكنولوجي و  اوال ن ي االزراعة :ضااااااااااا  عدة مح ور منه ي الّتكنولوجي مبحث . و أسااااااااااا وعي   

 حك .والتّ  اوالوس ئط المتعددة اواإللكتروني ت اوالروبوت

  دراسة الحالة:

صغيرة محددة ذات الخص ئص راسة مجموعة  ديعني  اّلذي نمط م  أنم ا البحث النوعي التف علي

في  لبةالطّ عي  في مدرساة معينة أو مرحلة دراساية م ا أو جميم  دالم الّطلبةجميم  :مثل المتشا  هة

 أحد ال رامج في مؤسسة...حيث يشيرا أو دراسة مخت رةا أو مدير مدرسة لسنة دراسية  رفة صفّية

في صاااا  واحدا إحدا المدار ا  الّطلبةإلى ظ  رة واحدةا إداري واحدا مجموعة م   (الرق  واحد)

مفهو  واحاااد. وفي بعض الحااا الت يكو  التركيز على مجموعااا ت مختلفاااة في  رنااا مج مااا ا ولك  

   اذم المجموعا ت ظا  رة واحادة دو  اال تما   با لوحادات الفرعياةا بحياث تقادّ  دراساااااااااااااااة و  الهادف

 (.94ا ص.2007)أ و ز نةا اإل را ي ا قنديلجيا عد  وعلي  ا  معلوم ت مفيدة للبحث

  الّدراسةحدود 

لخ م  ا الصااّ م   الّتكنولوجي ث مبح  تدرّ مة مشاا ركة لمعلّ ة ح لة على دراساا الّدراسااة اقتصاارت

 .علي  الع لي الفلسطينية في مدينة القد ربية والتّ وزارة التّ األس سي في مدار  ر وحتى الع ش
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 لملخص الفصل األوّ 

ر خيةا ث   ربوي ومراحله التّ راساااة م  خالل عرض ط يعة اإلشاااراف التّ تن ول  ذا الفصااال خلفية الدّ 

وضااااااااااي  أحد تّ  ت ونم ذجها وم  ث ّ طرق إلى أ ميتها وأ دافها ووظ ئفها ومج التها وأساااااااااا ليبها وأنواعها التّ 

و و نموذج اإلشااااااااراف راسااااااااة كإط ر نظري للدراسااااااااة ربوي الحديثة واّلذي اعتمد في الدّ نم ذج اإلشااااااااراف التّ 

وعرض مراحل (ا (Gall & Acheson, 2011; Pajak, 2002اإلكلينيكي الّتقني لجول وآتشاااااااايسااااااااو  

ّ  الحديث كم  ت  ق ل المشاااارف اإلكلينيكي. خدمة مقني ت واألدوات المسااااتدورته اإلشاااارافيةا إضاااا فة إلى التّ 

ثن ي الخدمة مي  أطو ر المهني للمعلّ كنولوجي ا والتّ ربوي في فلسااااااااااااااطي ا وفي مبحث التّ ع  اإلشااااااااااااااراف التّ 

اساااااااة ر راساااااااة وأ دافه ا وأسااااااائلته ا وأ ميته ا كذل  مصاااااااطلح ت الدّ كق عدة معرفية انطلقت منه  مشاااااااكلة الدّ 

قة بكل  براسااااااا ت الساااااااّ طرق إلى الدّ وجه عند التّ قة ب لدراساااااااةا وتّ  دع   ذا التّ وحدود   لتوضاااااااي  م  له عال

  ني.راسة كم  سيتّ  توضيحه في الفصل الثّ محور له عالقة بمشكلة الدّ 
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 الّثانيالفصل 

 ابقةالسّ  الّدراسات

   الّنظن ت   مكو    ممهمّ عنصااااااارا   ب عتب رم الّتربويّ  اإلشااااااارافلقد أخذ اال تم   يتزايد بط يعة عمل 

ضاااااامو  بحثن  مأل ميته  فيم  يدع   الّدراساااااا ت بعض  سااااااتعراضبفي  ذا الجزي الب حثة قو  تسااااااا و الّتربويّ 

 ا ضم  المح ور الرئيسة اآلتية: ذا

 .الّتربويّ  اإلشرافدراس ت تن ولت واقم أوال : 

  .اإلكلينيكي اإلشراف تط يقدراس ت تن ولت مفهو  وأ مية ث ني  : 

 . الّتكنولوجي في مبحث  الّتربويّ  اإلشرافدراس ت تن ولت : ث لث   

 مي  أثن ي الخدمة.ر المهني للمعلّ  طو دراس ت تن ولت التّ رابع  : 

 الّتربويّ  اإلشرافوا(ع  أواًل:

ا األّولفصااااال ر ة في الالّنظوفق   لم  ورد في الخلفية  الّتربويّ  اإلشاااااراف مية أ   وبشاااااكل واضااااا  ت يّ 

ني مو المهتعاا وني نحو النّ  إطاا رضاااااااااااااام  ي ا واألخااذ  يااد   المعّلميااة في دع  وتوجيااه عمليااة حيو  لكونااه

م    دّ ن  ال ة. وم   يّ الّتعلمة يّ الّتعليممساااااااااااايرته  خالل المعّل يواجهه   اّلتيحدي ت ومع لجة التّ ا المسااااااااااااتمر

م   الّتربويّ  افاإلشار إليه  م  وصال إلىللوقوف ومحلي    اعربي   و  اع لمي    الّتربويّ  اإلشارافعرف إلى واقم التّ 

ة اات أو تحدي تتطّور   اإلشاااااااااااااارافي  نحو المعّلماتج   ت  أ ّ ا الب حثة تلتم  م  واقم عمله  أ ّ  خ صااااااااااااااّ

ا لمساااااتمرا طو روالتّ ا غييريدعو المشااااارفي  للمز د م  اال تم   والساااااعي نحو التّ  افي   ية األ ميةمؤشااااار 

قيق إلى تح -بشاااااااكل دؤود-مساااااااتوا عمله كمشااااااارف يساااااااعى لط يعة و  ع مل معه  كتغذية راجعة ن قدةوالتّ 

 ية المتوقعة بف علية.اإلشرافأ دافه 
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 أّنهإلى  اب لقي دة اإلشراف( في دراسته حول Glanz, 2005) دع  جالنز فعلى المستوا الع لميا

رتب ا ى انبقى عل وأ    انحدد  دفن     رفي  في ضاااااااوي المع يير الق ئمةا وأنجد أنفسااااااان  كمشااااااا يتطلد من  أ   

ا الّطلبةعل  في ت وتتر  أثرا   اي المعّلمكرامة كد الجيدا وذل  م  خالل تطو ر رؤا إشاااااااااااااارافية تؤ   لّتعلي ب

ود إلى كع  إلى إمك ني تا والرّ يا إضااااا فة إلى تطو ر المدار  بحيث يتحول الضاااااّ اإلشااااارافعمله   تطّورو 

 & Glanz, Shulman  )ونجد م ررات  ذم الدعوة في دراساااااااااااااة جالنز وشاااااااااااااولم   وساااااااااااااوليف حرا . 

Sullivan, 2006 )ار  دفي م الّتربويّ  اإلشااااااااااااااراف دفت ع ر ثالث ساااااااااااااانوات للتعرف إلى ط يعة  اّلتي

وجيه  بقة م  التّ الساااااااااااااااّ  الّنم ذجم  زال يم ر  كم  ك نت  اإلشااااااااااااااراف أ ّ نيو ور  الحكوميةا إذ كشاااااااااااااافت 

واد يم رسااااااااااااااو  مديري المدار  والنّ   أ ّ إالّ ا ة إلى اإلصااااااااااااااالحالّتربويّ   الّنظوالمالحظةا ب لر   م  دعوة 

وقد . مي لمعلّ ل در د  ير ك فية رامج التّ  أظهرت النت ئج أ ّ كم  قييمية في الغ لدا واجب ته  ووظ ئفه  التّ 

ي قخف ق في  ذا يكو  جو ر اإل تقدي   -يه  ن ي عل -اّلتي يتّ    المعّل له عالقة بم  يحدد احتي ج ت  السااااّ

حول ( Barham & Winston, 2006) ب ر    وو نساااااتو  ق    ه  الب حث   في دراساااااة ع  المطلودا فالدّ 

ليل فت النت ئج بعد تحاعمة له ا فقد كشااااااااااااااالدّ  اإلشاااااااااااااارافي  م  ق ل جهة المعّلمتقيي  وتحديد احتي ج ت 

وبة في ي  صاااااعّلمالمعيواجه  ؤالي   لّت لييخت رونه    ا وب اّلتيالمشااااارفي  يشااااارفو  ب لطر قة  أ ّ المق بالت 

يه  المشااارف المحن   و المفضااال لد أ ّ ا كم  أظهرت النت ئج الّتربويّ تحديد م  يحت جو  إليه م  المشااارف 

فيز واصاااااااال والحوار لتحفي مه رات التّ     لدا بعض المشاااااااارفي  نقصاااااااا  ّ إمق رنة ب لمشاااااااارف الم تدئا حيث 

 ي  ر إلى وجود رابط مب شااا ّدراساااةالي  على تحديد احتي ج ته ا ومم أ مية  ذا المحور فقد توصااالت المعّلم

  المهني. طّورتّ النحو  وّجهتّ وبي  ال اي المعّلمتحديد احتي ج ت 

طو ر تّ أداة لل كونهأداة للعق د أكثر م  م  زال المطّ ق في م ليز    اإلشاااراف ذل ا فإ ّ  إضااا فة إلى

أّكد الب حث    ( في دراسااااااتهم ا حيثSharma & Kannan, 2012) أشاااااا ر الب حث   شاااااا رم  وكن  كم  

ي ق نظمي م  خالل مشااااااااااااااا ركة  اإلشاااااااااااااارافح جة  ومعلمي المب حث  المدير  ي  و المعّلمليكو  في ساااااااااااااا
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لى لتطو ر أنفسااه  ع ر االطالع ع المدير  والمتخصااصااي  ليكو  أكثر ف علية ومغزاا إضاا فة إلى ح جة 

 إلشرافاقصور واض  في   توصلوا إلى نتيجة ّنهإ   مشرفي  في مدارسه ا حيثلكونه ؛اإلشرافمه رات 

و  معّلمالو ير   دفا فيم  يأمل  او ير مسااااااااااااتمر ا ير تع وني أّنهمف د   المطّ ق في المدار  الم ليز ة 

 تكو  مقتصرة على تع ئة األوراقا وأ  تكو  العالقة على مستوا وأالّ ا طو رة في عملية التّ يمش ركة حقيق

 ,Sharma, Yusoff) دراسة ش رم  و وس  وكن   وبنت  ب ب كم  توصلت نت ئج  قة واالحترا .م  الثّ  ع ل  

Kannan & Binti Baba, 2011)  ّ إلشرافا يتخذو  ي  ال الّتربو ّ المشرفي   ي  يجدو  أ ّ المعّلم إلى أ 

نّ  مو المهني له اطو ر والنّ منصة للتّ  الّتربويّ  ي  أكثر المعّلم  نة ا  و  اوتث يط المعنوي ت ام  يشرفو  للعق دوا 

 لّت لي عمل تع وني وتشاااااا ركي ومسااااااتمرا وب إط رتكو  في   تم مه   تطو ر األدايا فهي أبعد م  أ   م  ا 

 ,Saddhono) كذل  توصاااااالت نت ئج دراسااااااة ساااااا د ونو ية.اإلشاااااارافو  ال يسااااااتفيدو  م  العملية  لمعّلمف

ي  إلدارة المعّلمف ية وكبف علية قليلة لتحسااااي  قدرة  في الي ب   يت ّ  الّتربويّ  اإلشاااارافتط يق  ( إلى أ ّ 2013

ي  في لمعّلماالمشرفي  ال يش ركو   أ ّ  :عدة أسب د لهذم النت ئج منه  الّدراسةةا وقد ذكرت يّ الّتعليمالعملية 

مي ا طو ر المهني للمعلّ على المه   اإلدار ة أكثر م  التّ  اإلشااارافز يةا كم  يركّ اإلشااارافخططه  وبرامجه  

ف  رات  ل    ال يأ هو  كثيرا  ب لزّ    لديه  م  مّ و  في اجتم ع ته  على اإلعال  عالمشاااااااارفّيةا و رّكز الصااااااااّ

إلى  ي د تقيي  المم رساااااا ت  الّدراسااااااةي ا وأخيرا  أشاااااا رت المعّلمأفك ر دو  إعط ي فرصااااااة ك فية لمشاااااا ركة 

ي  لمعّلما م  الّتغذية الّراجعةية حول مدا ف عليته  أو تحقيقه  لأل داف م  خالل اال تم   بطلد اإلشاااااااراف

معظ  مديري المدار  يوجهو   ( بأ ّ Ayeni, 2012وذوي العالقة. وقد اتفقت معه  نت ئج دراساااااااااة آيني )

تتعلق  اّلتي  المه   برن مجه  اليوميا أمّ و  اوتحضااااااااااير   للدرو  اي المعّلما تم مه  في مت بعة حضااااااااااور 

ذية راجعة وتقدي  تغ األّنشااااااطةمراجعة أو  اعمةاوالكتد والمراجم الدّ  اةيّ الّتعليم توفير الوساااااا ئل والمصاااااا در 

ذت فهي في أقل مسااااااااتوي ته ا وذل  في دراسااااااااة  دفت لتقيي  األدوار نفّ  ذا وا     ذم المه   ال تنفّ  معه ا فإ ّ 

  نوية لتحقيق الجودة.ية لمديري المدار  الثّ اإلشراف
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وظ  ال ي كنهليا الّتعليم   الّنظيعّد م  أ   الوظ ئ  في  الّتربويّ  اإلشرافتطو ر وب لر   م  أّ  

ي فيم  يتعلق اإلشااااارافطو ر التّ محور يت نى المشااااارفو   أ   وب لّت لي فم  الضاااااروري ا بشاااااكل ك ف  في تركي 

سااااااااا    في تطو ر ذاته  ي المهني لوظ ئفه  لتكو  أكثر ف عليةا أل ّ  طّورتّ اللتحقيق ؛ بأدوار   األسااااااااا ساااااااااية

زود بفرص التّ و  اافعيةفي تركي  تنقصااااااااااااااه الدّ  الّتربويّ  شاااااااااااااارافاإل أ ّ أظهرت النت ئج  طو ر معلميه ا حيثت

 ,Memduhoglu, Aydin, Yilmax, Gungor & Oguz ةالّتربويااااااّ يااااااة و اإلشاااااااااااااارافتطو ر الخ رات 

( فيم  توصلت إليه م  نت ئجا حيث 2011) ع  في تركي  ر ت وقد اتفقت معه  دراسة أخرا أج (.(2007

حقق أ دافه في  أّنهمنه   (%34)قق أ دافها  ينم  يعتقد ح اإلشراف نظ   م  المشرفي  أ ّ ( %30) يعتقد

هفه  يعتقاادو  باا (%36)   نساااااااااااااابااةبعض المجاا التا أمااّ  ل  يحقق أ اادافااه المتوقعااةا وفيماا  يتعلق  جهود  أنااّ

 ل  يحقق األ داف المطلوبة أّنهيعتقدو   (%86)الخدمةا ك نت نسااااااابة  في محور التدر د أثن ي اإلشاااااااراف

(Sahin, Cek & Zeytin, 2011 وبن ي .) ي اإلشااااااااااااراف   الّنظشااااااااااااك لي ت في نط ق إعلى ذل  ظهرت

عد  حل  طو ر المهنيا وأ ّ وجيه والتّ المشاااااااااارفي   ير فع لي  في بعض المح ور ك لتّ   ّ أاتضاااااااااا  ركيا و التّ 

 شاااا رتأومسااااتوا ف عليته  في المدار ا وقد  اوز  راته المشاااارفي  وظ ئ  نحو  بة  ذم اإلشااااك لي ت زاد الرّ 

 ,Ekinci & Karakus) ي المعّلمي المشاااتر  مم الّتع ون ي د العمل يتمّثل في أساااب د ذل  أّ   الّدراساااة

2011.) 

ل في المدار  م  ق  الّتربويّ  اإلشااااااااااارافتحديد ف علية دراساااااااااااة في نيجير    دفت إلى  وصاااااااااااممت

رد في  ذم و  على م وذل   ن ي ال تعطى بف عليةا  الّدورات مت أدلة تث ت أ ّ ي ا وقدّ الّتربو ّ المشاااااااااااااارفي  

 ثّمة ة إلى أ ّ ا إضاااا فالّتربويّ  اإلشاااارافي  نحو المعّلماتج   ت في  ذا التراخي أّثر  تعتقد أ ّ  اّلتي الّدراسااااة

موضاااااااوع مساااااااتمد م  ( 300على ) الّدراساااااااةقت  ذم لذا طبّ  ؛اتج   ته  فيمتغيرات وعوامل تف علية تؤثر 

 لى أ ّ توصالت إ اّلتي االسا د  األسا ساي في  لدية واري  إلى الصاّ  األّول الصاّ المدار  األسا ساية م  

ا تعزا إلى الخ رة والمؤ ل العلمي اإلشاااارافي  نحو المعّلمعلى اتج   ت  إحصاااا ئيةذات داللة     فروق يوجد
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إلى  ي  تعزا المعّلمفي اتج   ت  إحصااااااااااااااا ئيةفرق يعزا إلى الجن ا و وجد فروق ذات داللة  ثّمةولي  

 ,Igwebuike, Okandeji & Onwuegbu)  رة والمؤ اااالا وبي  المؤ اااال والجن   الخفاااا عاااال  يالتّ 

2013.) 

 & Tesfaw) : تساااااااااااااف و و وفم  دراساااااااااااااة أجر ت في أدي  أب ب  في إثيوبي  للب حثي  كشااااااااااااافتو 

Hofman, 2014 ةا  نويفي المدار  الثّ  الّتربويّ  اإلشااااااااااااارافي  نحو أسااااااااااااا ليد المعّلم( ع  وجه ت نظر

 اي  الجدد والخ راي في اتج   ته المعّلم ي   إحصااااااااا ئيةفروق ذات داللة  ثّمةك    حقق إ   إضااااااااا فة إلى التّ 

قد و لمسااااااااتوا المهني المتوقم م  ق له . ب يةا وعالقة ذل  اإلشاااااااارافومسااااااااتوا رضاااااااا    حول المم رساااااااا ت 

حتأو   ةخ صااااااّ ل در توظيفه  في المدار  ام  النّ  الّدراسااااااةالمحددة في  اإلشاااااارافأساااااا ليد  أ ّ  الّدراسااااااة ضااااااّ

  ي  إحص ئيةي. وال يوجد فروق ذات داللة تأّملال اإلشرافو  (Portfolioمل  اإلنج ز )م  عدا  اوالحكومية

مدارساااه .  قة فيية المطبّ اإلشااارافومساااتوا رضااا    نحو األسااا ليد  اي  الجدد والخ راي في اتج   ته المعّلم

مهني فقد ال طّورتّ اليةا وبي  اإلشااااارافد أم  متوساااااط العالقة  ي  اتج   ته  ومساااااتوا رضااااا    نحو األسااااا لي

   و أ   ي  ومستوا رض  المعّلماتج   ت  تراوح  ي  الضعي  والمتوسط.  ينم  أظهر تحليل االنحدار أ ّ 

 المهني. طّورتّ الع مل مؤثر في 

وسوليف    ا فقد  دفت دراسة جالنز وشولم  الّطلبةحول تعل   الّتربويّ  اإلشرافوفيم  يتعلق  تأثير 

(Glanz, Shulman & Sullivan, 2007 إلى )إلى أبعد م  دع   الّتربويّ  اإلشاااااااارافر إلى تأثير الّنظ

د يؤكّ  إلشااااارافانظ    وب لر   م  أ ّ  االّطلبةحقق م  تأثيرم على مساااااتوا تحصااااايل ا و و التّ المعّل وتوجيه 

ة ة لتأكيد جودّتربويّ الصااااااااااااااالح ت أّنه حظي بساااااااااااااالطة تنظيمية لتحقيق اإلو (ا Coaching) أ مية الّتدر د

 الّتربويّ  شاااارافاإلعرف إلى ط يعة يتعلق ب لتّ  اّلذيو  الّدراسااااةم   األّولت ئج ضاااام  الجزي النّ   أ ّ إالّ  االّتعلي 

لي  أّنه   مممه   إض فيةا مديري المدار  يكّلفو  معلميه   الكثير   م  في المدار  الف علةا كشفت أ ّ 

 شاارافاإل أ ّ م  و  في الكثير م  الح الت المعّلمأعرد و ف ومسااتمرا لتقدي  إشااراف   د ك ف   لديه  وقت
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ة وب لر   م  ال يروقراطي - أّنهفي دراسااااااته   جالنز وشااااااولم   وسااااااوليف   وضااااااّ ا كم  سااااااطحي وارتج لي

فت وظّ  ادراسااااة ح لة لمدرسااااة ن جحة دفت إلى دراسااااته    أ ّ إالّ  -والقيود المفروضااااة على بعض المدار 

حيث أّكدت  االّطلبةومستوا تحصيل  ايةاإلشراف  مت في كش  العالقة  ي  المم رس ت منهجية عميقة س

الي  رن مج تعليمي مّك   ؤ  إط رإذ رّكز في توجيه ته لهذم المدرسااااااااااااااة في  ؛فيه  ك     دف    اإلشااااااااااااااراف أ ّ 

م  كشاااااااااااااافت  هوجّ تّ ا الودع   ذ متح ن ت المعي ر ة للوالية.و ذا م  أظهرته اال اليعةوا في الطّ يكونأ    الّطلبة

ية له  تأثير واضااااااا  فيم  يتعلق  جودة اإلشااااااارافالعملية  و و أ ّ (ا Treslan, n.dعنه دراساااااااة تر ساااااااال  )

وتأكيد  لّتحو ليةااتطو ر مفهو  القي دة  اقترح تر ساااااااال   لّت ليالقي ديةا وبألدوار ا وتحمل مساااااااؤولية االّتعلي 

ا الّطلبةي تعل   ل فأثير الفعّ في دورم القي دي ب لتّ  المعّل ساااااااااااا    ي ا ليالمعّلمم لة  ي  المشاااااااااااارف و عالقة الزّ 

  ل كقوة داعمة للمدار  كم   و مأمول.بشكل فعّ  اإلشرافويس    

 دفت إلى تحديد كيفية  اّلتي( في دراساااااااااته  ,2008Glanz) تقد ا فقد طرح جالنز على م وبن ي 

ق ليةا ية الح لية والمسااااتاإلشاااارافالمم رساااا ت  فيذل   م  آراي ديوي حول العل ا وكي  يمك  أ  يؤثر الّتعل 

ن  نّ يج د ذاتها بسااااا د أإإع دة إع دة تعر  ا وا ع دة تثقي ا  ل  بح جة إلى اإلشااااارافمج ل  فيرا جالنز أ ّ 

لوقت دت نت ئج بحثه ضااااااااااارورة ا. وأكّ الّتعلي يج د تواز  من ساااااااااااد ومنطقي  ي  العل  والف  في إبح جة إلى 

ي قوفرم في اإلضااا في الواجد ت ساابة ةا كذل  ب لنّ يالّتدر سااالنؤسااا  ق عدة صااالبة للمم رسااا ت  اةالّتربويّ  ت الساااّ

 ة للتدر   ر الّنظانطالق   م  الق عدة  ابعمق أكثر اإلشرافيفيد  مك   أ   ب إل أّنهو لجالنز  دلإلشراف كم  ي

ذا ت ّ المعّلمإلى تنفيااذ العماال مم   الّتعلي ا تماا   بمصاااااااااااااااا در العل  و د االتؤكااّ  اّلتيتوظي  آراي ديوي  ي ا وا 

ب  عملية يصاااااا يمك  لإلشااااااراف أ     لّت ليقة وبشااااااكل عمليا دو  توجيه وحدية ك يرة. وب دساااااانؤدي عملن  ف

 ّية.الّصفجذد للمعلمي  في حوار عميق ومستمر حول م  يحدث في الغرف 

 بعااد تحااديااد  اادف الّتغااذيااة الّراجعااةتبط باا لمالحظااة و ماا  ير  اإلشاااااااااااااارافة في الثااّ نيااوتااأتي األ ميااة 

 و نغاحتياا جاا ته ا فقااد جاا يت دراسااااااااااااااااة ماا رشاااااااااااااااا ل مطلود  ناا ي على ع  الالمالحظااة وتحااديااد ط يعااة الاادّ 
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(Marshall & Young, 2009)  ّو  يزود   المشاااااارف اّلتي الّتغذية الّراجعةعرف إلى ط يعة المالحظة و للت

ى عدة   علالي المشااااااااااااارفي  مطلعو  ؤ  لمعلمي اللغة اإلنجليز ة في المرحلة العلي ا حيث توصااااااااااااالت إلى أ ّ 

وظي   ذم طلوبة لتلديه  الكف ي ت الم يا وأ ّ الّتعليمنم ذج إشاااااااارافيةا يخت ر م   ينه  م  ين سااااااااد الموق  

مل  كذل  ا (Quick classroom walk throughs) : الجوالت الّسر عة داخل الصفوفه وأ مّ  الّنم ذج

شااااااااااااااراف األقرا  ا(Portfolioاإلنج ز )  وضااااااااااااااّ و  .الّتغذية الّراجعةو  االّطلبةاتيةا وعمل حظة الذّ والمال اوا 

قليدي في مالحظة محور محدد لحصااة ك ملة على موذج التّ يوظ  النّ  يمك  للمشاارف أ    أّنهم رشاا ل و نغ 

من قشاااااااة  د م  المشااااااارفورم يتطلّ  دا و ذا الّتغذية الّراجعةفي جلساااااااة  المعّل مشاااااااتر  مم  تأّمليتبعه    أ   

ةق ل  المعّل  ةمالحظته في  المعّل لتحديد م  يود  االحصاااااااااااّ  ّراجعة لّتغذية الم  المشااااااااااارف ليزودم ب الحصاااااااااااّ

ر عةنموذج  أ ّ  الّدراساااااااةالمطلوبة. واعت رت  زود حيث ي اإلشااااااارافموذج الرسااااااامي في  و النّ  الجوالت الساااااااّ

سااااااااااااااتراتيجيااا تا و الّطلباااةمعلومااا ت  نياااة وعميقاااة ع  تعل   المعّل  در   ا     طيطالّتخه ممااا  يتطلاااد منااا التاااّ

       م   ي المشاااااااتر ا إضااااااا فة إلىالّتع ون تأّملالا و المعّل  ل بم  ينساااااااج  مم توقع ت واصااااااال الفعّ والتّ  االمدرو 

ومم   اوتدعمه ي المعّلمتعّزز  اّلتيية الّتدر ساااااااألخرا م  نظرة واسااااااعة حول المم رساااااا ت   الّنم ذجتقدمه 

وسكرو ر  م ي وبين آنست نت ئج دراسة   أ ّ ا إالّ فع ال   اإلشراف ليكو   جراياتذم اإل   أل مية  ف ق التّ االتّ 

توصلت  اّلتي( ل  تكش  ذات النت ئج (Anast-May, Penick, Schroyer & Howell, 2011و و ل 

حت إذا دراسااة م رشاا ل و نغ له  يم  في  ال يتلقو  في الغ لد خ رة مسااتمرة ومتكررة المعّلم أ ّ  نت ئجه  وضااّ

           أّنه الّدراسااة رت . واعتتأّملالز   نحو ح لة بحيث تحفّ المنظمة وال ن ئية  الّتغذية الّراجعةو  اظةيتعلق ب لمالح

 اتيالذّ  راكه إدي  نحو  ن ي المعّلموتغذية راجعة تقود  ا ا  حوار تتضااااااامّ  أ   قيي  عملية التّ  م  الضاااااااروري في

(own understanding) الّطلبة  ع دة ضم  مج الت تعل  تق  اّلتيا كذل  أ دافه  المهنية. 

وي أكثر على أسااب د قصااور ( لتساالط الضااّ Memduhoglu, 2012) وج يت دراسااة ميمديو و لو

ساااااااااااااا تذة ا والمح ضاااااااااااااار   األوالمشاااااااااااااارفي  اومديري المدار  اي المعّلمآراي ي  ن ي على اإلشااااااااااااااراف   الّنظ
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   ن ي على يالمعّلم كلتقيي   فو  أ ّ المشااارفي  ال يعر  أ ّ  ا وكشااافت الّدراساااةالمتخصاااصاااي  في  ذا المج ل

في   ي  المشاااااار  وثقة مفقودي  تواصااااااال   ثّمة  ّ أا و الّدراسااااااةخ طئ م  وجهة نظر عينة  إجرايذات المع يير 

للمشااااااا كل بسااااااا د نقص المشااااااارفي ا وأوق ت  ا  مصااااااادر  اإلشااااااارافي  ومديري المدار ا ويعت ر نظ   المعّلمو 

فالمالحظة  ة إلى وقت طو ر المهني بح جالتّ   ّ أي ا ذل  المعّلمك فية لتقيي  لامن ساااااابة و ير الّية  ير الصااااااّ

 أكثر مم   و عليه.

ية  رمته  م  اإلشااارافتتبم العملية  ( Chen & Cheng, 2013)تشااا  وتشااانغ دراساااة  ا تمتكم  

( NES) ةمي  المتحدثي  للغللمعلّ  الّز  رةا وبعد الّز  رةم  ق ل ز  رة المشااارفا وأثن ي  إجراياتحيث وصااا  

( في ص  اللغة Co- Taught) الّتدر  المش ركي  في  رن مج مش ركة  (NNES) و ير المتحدثي  للغة

ل مم  مالحظ ت المشاارفة لقيت أثر   الفعّ  إلى أ ّ  الّدراسااةوتوصاالت  اإلنجليز ة لمدرسااة أساا سااية في ت يوا .

خضااااام للعملية ت اّلتير كة مة الشاااااّ   للمعلّ عاعمة ليصاااااب  دور   أكثر حيوية عند تقدي  الدّ ميلة الدّ الزّ  المعّلمة

طو ر   إلى اعمة وكيفية تفي مم رسااااا ته  الدّ  أّملتّ الا  ل دفعته  تل  المالحظ ت إلى ال رن مجية في اإلشاااااراف

 ر كة م  أجل تطو رمة الشااااااااّ   تل  المالحظ ت م  إحداث األثر المسااااااااتمر للمعلّ األفضاااااااالا ولك  ل  تتمكّ 

 اّلتي ا بقةالسّ  تعود إلى المم رس ت حتىغيير تجربة التّ  فيتل ث  إّنه  الةا حيث مستوا   المهني لفترة طو ل

فخضااوعه  لتجربة مرافقة األقرا  للمالحظة  ا إضاا فة إلى أ ّ الّتدر     في تطّور تعيق  ة ل  تشااكل له  يّ الصااّ

أدقا     د تخطيطتطلات ي  رات  هدف تب دل الخ ر تنفيذ الزّ  ذل  بأ ّ  الّدراسااااااااااااااةتيجة المتوقعة. وقد  ّررت النّ 

 التص لاتكو  قنوات  ا وأ   وبعد   الحّصةمم الزميالت ق ل مالحظة  الحّصةكذل  اال تم   بمن قشة سير 

  به لم  يقم  تالمعّلمماليا واال تم    ز  دة االنتب م والوعي لدا مفتوحة أكثر مم الزّ  المعّل  ي  المشاارف و 

 -المث ل على سااا يل -ساااجيل المرئيساااتخدا  التّ اتي ب الذّ  أّملتّ لام  خالل توظي   ام  مم رسااا ت تدر ساااية

إضاا فة إلى  اعة م  تتوقعه مم م  تم رسااه فعلي   ومراج امة الفرصااة م  مشاا  دة ذاته  و ي تدر ليتي  للمعلّ 
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ف يشااكل المشاار  اعمة أل ّ مة الدّ توجيه ت المشاارفة ك نت ذات قيمة ب لنساابة للمعلّ  نو ت إلى أ ّ  الّدراسااة أ ّ 

 ر كة.هة رسمية ب لنسبة له  على عك  م  حدث مم الشّ ج

في  الّتربويّ دور المشاااارف  ( إلى أ ّ 2011) فقد أشاااا رت دراسااااة ال لوي العربيا    على المسااااتوا أمّ 

( في كل األبع دا حيث ك   بعد المنه ج 3.17)  درجة متوسااااااطة مم مسااااااتوا ي  الجدد ك نت المعّلمتنمية 

  أظهرت ا كمااالّتخطيطقوي ا وأخيرا  بعااد ا فمجاا ل التّ التااّدر  مهاا رات  ث ّ ا الصااااااااااااااّ أوال ا تالم مهاا رة إدارة 

لمشرف ي  الجدد نحو دور االمعّلم ي  متوسط ت استج ب ت  إحص ئيةال يوجد فروق ذات داللة  أّنهت ئج النّ 

رجة دراساااااة لدّ واتفق في  ذم ا .رجةوالدّ  اخصاااااصوالتّ  اوع االجتم عيفي تنميته  المهنية تعزا لمتغيرات النّ 

ب لعالق ت اإلنسااااااااااا نية  الّتربويّ مساااااااااااتوا ا تم   المشااااااااااارف  إذ أظهرت نت ئج دراساااااااااااته أ ّ  ؛(2006) الحميد

االساااااتم ع ق ش و مساااااتوا قدرته على إدارة الحوار والنّ  رجة متوساااااطةا وأ ّ  دي  المعّلم ينه وبي   االتصااااا لو 

نمية قدرات  مته في تويمها ومدا مساااااااا درة على تطو رم وتقي  في تخطيط المنهج والقالمعّلملوجه ت نظر 

ية واقتراح الحلول الّتعليموبعدما كذل  البحث في أسااااب د قصااااور العملية  الّتنفيذوتقوي  الخطط أثن ي  المعّل 

حم( 2008) دراسااة الحسااي  ولخضاار ج يتوقد  رجة متوسااطة. دك نت   اّلتيرجة المتوسااطة  ذم الدّ  ةوضااّ

ي  آراي   إحصاا ئيةحيث توصاالت دراسااتهم  إلى وجود فروق ذات داللة  كراآنفة الذّ  الّدراساا تكشاافت عنه  

ضاااع     يرو  أ ّ ّلذيااال تدائي لصااا ل   الّتعلي المطّبقة في  الّتربويّ  اإلشااارافي  في تقييمه  لعملية المعّلم

ومج ل  ايةخصاااااااي  في المج الت المعرفية والشاااااااّ الّتربو ّ رجم إلى ضاااااااع  كف ي ت المشااااااارفي   ذم العملية ي

ي  آراي   إحصااااااا ئية ينم  ال توجد فروق ذات داللة  اقوي ومج ل التّ  االّتربويّ  اإلشااااااارافأسااااااا ليد ساااااااتخدا  ا

ورد فيم   واتفقت في  ذم النت ئج غرافي للمدرسااااة أو ألساااا   األقدمية في المهنة.لموقم الجّ ي  تعزا لالمعّلم

ي   ّ الّتربو درجة مم رسااة المشاارفي   ( حيث كشاافت نت ئج دراسااتهم  أ ّ 2007) في دراسااة العم يرة وأ و مغلي

  درجة تل  ككل ج يت متوساااااااطةا أمّ  الّدراساااااااةية م  وجهة نظر المدير   على مج الت اإلشااااااارافلمه مه  

مد قدير اللفظي للمتوسااط االفتراضااي المعتي  فقد ج يت ضااعيفة حسااد التّ المعّلمالمم رسااة م  وجهة نظر 
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  ل فيم ت ر  ض األطفورم في تحسااااي  أداي معلّ  د الّتربويّ  كذل  ج يت درجة قي   المشاااارف. الّدراسااااةفي 

ية على معظ  المج الت وعلى رجة متدنّ  د( 2011) دراساااااااااااااااة احميدة وجميع   والخوالدةاألرد  ضاااااااااااااام  

 ت في دور المعّلماا ي  رأي  إحصااااااااااااااا ئيااةالمجاا الت مجتمعااةا كماا  أظهرت النتاا ئج وجود فروق ذات داللااة 

 والموقم. اوسنوات الخ رة ار المؤ ل العلميتعزا لمتغي الّتربويّ المشرف 

م  وجهة نظر المشرفي  أنفسه  في ع م  ا توصلت دراسة  اإلشرافوفي سي ق الكش  ع  واقم 

ك نت في محوري  الّدراسااااةأقل المتوسااااط ت الحساااا  ية السااااتج ب ت عينة  ( إلى أ ّ 2005) عيساااا   والع ني

 رافاإلشاااااااعال   فك نت لصااااااا ل  محوري خصااااااا ئص أ   ما أمّ تطّور تواجه المشااااااارف وتعيق  اّلتيالمشاااااااكالت 

  ي  متوسااااااااط ت اسااااااااتج ب ت العينة في إحصاااااااا ئيةذات داللة     فروق ثّمة ت ئج أ ّ ومب دئها حيث أظهرت النّ 

 بك لور و ا وفياألعلى م  درجة الالمشاااااااارفي  ذوي المؤ ل العلمي فئة لصاااااااا ل   اإلشاااااااارافمحور مب دئ 

وفي محوري مشاااااااااكالت  اخم  سااااااااانوات  رته  ع خ تز د اّلتية فئالمحور ا تم م ت المشااااااااارفي  لصااااااااا ل  

في  و ذا م  ج ي. فم  دو  خم  ساااااااانوات اّلتي لديه  خ رة فئة الم ك نت لصاااااااا ل  تطّور ومعيق ت  اإلشااااااااراف

 اإلشاااااارافتواجه  اّلتيعوب ت )د.ت( حيث كشاااااافت دراسااااااته مجموعة م  المعوق ت والصااااااّ  دراسااااااة األ  ري 

يئة المن سااااااابة هي  في صااااااافوفه  دو  إحداث التّ المعّلمعمل المشااااااارف  ز  رات  إذ ارتبط ؛في اليم  الّتربويّ 

حساااااي  قدرات ال  م  ت دواد فتيش كوسااااايلة للعق د أو الثّ ا حيث م  زال يغلد عليه  صااااافة التّ الّز  رةلنج ح 

 المف جئةا وأ ّ ية الّصف  رات  ئد في اليم   و الزّ ي السّ اإلشرافاألسلود  يرا الب حث أ ّ   لّت ليي ا وبالمعّلم

ا كم  بويّ الّتر  اإلشااااارافانحسااااا را  شاااااديدا  في مم رساااااة األسااااا ليد الحديثة لقلة الكف ية والخ رة في مج ل  ثّمة

 :مثل لّتربويّ اث ع  األس ليد الحديثة لإلشراف قد أ فل الحدي الّتربويّ  اإلشرافدليل  أش ر الب حث إلى أ ّ 

ميم دراسااة العنزي واللوقد أوصاات و ير  .  اب أل داف إلشاارافاو  ا ملالشااّ  اإلشاارافو  ااإلكلينيكي اإلشااراف

الع على ي  لالطّ المعّلمهي  و ساااااااااااااانوية لجميم الموجّ ة أو ( إلى إق مة لق يات فصااااااااااااااليّ 2010) والحساااااااااااااايني

 ق معظ  وب لر   م  اتف أّنهتوصااااااااالت إلى  الّدراساااااااااةنت ئج  وجيها وذل  أل ّ ر  ت الحديثة في مج ل التّ الّنظ
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رجة د مم االختالف  إيج  يية بشااااااااااكل اإلشاااااااااارافهي  الفنيي  يم رسااااااااااو  المه رات الموجّ  أ ّ  ت على المعّلم

 ت لمعّلمافيم  يتعلق  تشااجيم  اهي قصااورا  لدا الموجّ  ثّمة أ ّ  شاار   ت أالمعّلم  أ ّ االسااتخدا  م  ق له ا إالّ 

راكه  ه  إشااااااايقو  الموجّ  ةا كم  الالّتربويّ طالعه  على المساااااااتجدات إلتكو   عالق ت مم أولي ي األمور أو 

 راسي.في تعديل أو تطو ر مض مي  المحتوا الدّ 

 بعيد الّتربويّ  اإلشااارافواقم  ( أ ّ 2011) دراساااة  ي ا ذل  في محصااالته كم  ورد في أّكد  لّت ليوب

 يرة وعد  مس اع  الحداثةا و ير ش مل لمكون ته وأبع دما وعليه ج يت المحصلة عب رة ع  تقلص وجمود

 الّتربيةقل والمتغيرات الح صااااالة في ح احداثةة تحديدا  للة الجزائر يّ الّتعليمفي المؤساااااساااااة  الّتربويّ  اإلشاااااراف

  اإلداري والقي دي. الفكرا ومدار  الّتربويّ ر ة لإلشراف الّنظمم األس  ا فهو ال ينسج  بشكل ك ير الّتعلي و 

 إلى واقم تط يق مب دئ الجودة عرفتهدف إلى التّ  اّلتي الّدراسااااااااااااااا تب لمق  ل أجر ت العديد م  و 

        قد كشفت دراسة ط يقا فتواجهه  عند التّ  يمك  أ    اّلتيم  ق له ا والمعوق ت  الّتربويّ  اإلشراففي  الّش ملة

 لّتربويّ ا اإلشااراففي  الشااّ ملةلمب دئ الجودة  الّتربويّ رجة الكلية لمم رسااة المشاارف الدّ  ( أ ّ 2011) ييلالغف

وقت رجة متوسطةا وفي ذات ال دط يق يواجهه  عند التّ  اّلتيسطةا كذل  ك نت المعوق ت رجة متو  دك نت 

 ي  متوساااط ت اساااتج ب ت العينة حول درجة مم رساااته لمب دئ  إحصااا ئيةل  تظهر النت ئج فروق ذات داللة 

تاا ئج النفي مجاا ل الجودةا  ينماا  أظهرت  الااّدوراتو  اوالمؤ اال العلمي االجودة تعزا لمتغير ط يعااة العماال

ي ق ي  متوسااااط ت اسااااتج ب ته  تعزا لمتغير الخ رة. وفي  ذا  إحصاااا ئيةذات داللة     فروق ب لر   م  و  السااااّ

 ي فياإلشااارافتفصااايل دور    فيطموح المشااارفي   علىدلت ( 2009) الق سااا  والزبيدي دراساااة الب حثي  أ ّ 

 مية العالق توتن ااإلشااارافوتنوع أسااا ليد  االشاااّ ملةضااارورة تحقيق إدارة الجودة ا و ةالّتربويّ تحقيق األ داف 

 اإلشاااراف :رة مثلة المع صاااالّتربويّ تج   ت  ر االثمّ يةا واساااتالّتدر ساااية و الّتعليماإلنسااا نية  ي  أعضااا ي الهيئة 

وبشاااااااااكل  يةالّتربب لر   م  ا تم   وزارة  -كشااااااااافت الّدراساااااااااة  ّ أ واإلكلينيكيا إالّ  ايمقراطيوالدّ  اشااااااااا ركيالتّ 

مر م  حيث ل المسااات دللت تتعرضااا اإلشااارافمسااايرة   ّ أ - إلشااارافل اسااامه ب داسااات اّلذيش فتيلتّ ملمو  ب 
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 ية إلى أ ّ يمالّتعلالعملية في ورم  در أو األس ليدا و ذا أثّ  اأو الوظ ئ  اأو الهيكلية اأو األ داف االتسمية

   ن   دفت وم ي .ممو المهني للمعلّ والتفتيش بم  يحقق النّ  اإلشاااااااارافاسااااااااتقر وأصااااااااب  ركيزة على ج ن ي 

 إلشاااارافاي   توظي  خصاااا ئص الّتربو ّ عرف إلى درجة التزا  المشاااارفي  ( إلى التّ 2009) دراسااااة أ و شاااارار

  أّنهجه  ي ا لتكشا  نت ئالمعّلمولية في األرد  م  وجهة نظر الحديث في مدار  وك لة الغوث الدّ  الّتربويّ 

قي دة ال: تة و يوالمتوساااااطة على مج الت األداة الساااااّ رجة متوساااااطة على األداة ككلا وبي  الع لية  دك نت 

ثراي المنه ج امو المهنيوالنّ  االّتخطيطو  . كم  أظهرت ويّ الّتربوالبحث  االّطلبةوشااااؤو   اقوي  والقي  والتّ  اوا 

ي  خص ئص ي   توظالّتربو ّ في درجة التزا  المشرفي   إحص ئيةعد  وجود فروق ذات داللة  الّدراسةنت ئج 

على  العلمي والمؤ ل ايةالّتعليمي  تعزا لمتغيري المرحلة المعّلمالحديث م  وجهة نظر  الّتربويّ  اإلشاااااراف

تعزا لمتغير الجن   إحصااااااا ئيةوجود فروق اة وعلى األداة ككلا  ينم  كشااااااافت كل مج ل م  مج الت األد

تعزا  ةإحصااااا ئيوفروق   تاالمعّلملصااااا ل   الّتربويّ على األداة ككل وعلى مج الت األداة ب ساااااتثن ي البحث 

 او المهنيموالنّ  االّتخطيطراسااية على األداة ككل وعلى مج الت القي دة و وط يعة الم دة الدّ  المتغيري الجن 

و  المواد   يدرساااااااّلذيي  المعّلمي  ذوي الخ رة األقل م  خم  ساااااانواتا و المعّلملصاااااا ل   اقوي والقي   والتّ 

 اإلشااااااارافص ي  حول خصااااااا ئالّتربو ّ ي   رامج تدر  ية للمشااااااارفي  تنظ  الّدراساااااااةأوصااااااات   لّت ليوب االعلمية

ه  تن ولت الحديث ع  أسااااااااااا ليد تع مل مضااااااااااامو  الجودة ولكنّ  ع وفي دراساااااااااااة مختلفة  الحديث. الّتربويّ 

مهني للمشااااارفي  ال طّورتّ النظيمي لتعطي مؤشااااارا  مهم   حول ي  في األرد  في الصاااااراع التّ الّتربو ّ المشااااارفي  

رتبة تن زلي   ي  يساتخدمو  جميم األسا ليد مالّتربو ّ المشارفي   توصالت إلى أ ّ  الّدراساةنت ئج  أ ّ  أنفساه ا إالّ 

كشاااا  لطةا ول  تواسااااتخدا  السااااّ  اجندوالتّ  االمج ملةم  واإلح لة لمسااااتوا أعلى  اسااااويةوالتّ  االّتع و   :و ي

ه  كنّ والمؤ ل العلميا ل اخ رةفي درجة المم رساااااااة تعزا لمتغيري ال إحصااااااا ئيةالنت ئج ع  فروق ذات داللة 

 اويةساااااقلي  في درجة مم رساااااة المشااااارفي  ألسااااا ليد التّ لمتغير اإلتعزا  إحصااااا ئيةأظهرت فروق ذات داللة 

 (.2007لطة )الطع ني والضمورا واستخدا  السّ  اوالتجند
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ةا المع صاااااااار  اإلشااااااااراف ر نم ذج ثمّ وتوصااااااااي ته نحو اساااااااات الّتربويّ وفي ضااااااااوي طموح نت ئج األدد 

ي أكثر ف علية في تحساااااي  طّور تّ ال الّتربويّ  اإلشاااااراف ( إلى أ ّ 2005) ت دراساااااة شاااااديف ت والق دري توصااااال

قليدي على األداة ككلا وعلى مستوا خمسة مج الت التّ  اإلشرافمي العلو  م  ية لمعلّ الّتدر سالمم رس ت 

مرتفعة.  ئيةإحصااااااا اللة  دل  قوي ا وذوالتّ  االّتدر  وطرق  ااألّنشاااااااطةو  اوالمحتوا  االّتدر  تتعلق بأ داف 

مشااااااارفي  عقد دورات للبت ئج وصااااااات  ن ي على النّ أجر  ي لمدة ع   ك ملا و المنهج التّ  الّدراساااااااةقت حيث طبّ 

ا وتضااااااامي  يةاإلشااااااارافي في مم رسااااااا ته  طّور تّ ال اإلشااااااارافي  لتطو ر مه راته  في مج ل اساااااااتخدا  الّتربو ّ 

 الّدج ني فق ذل  مم دراساةله  في مم رسا ته  العملية. وات دامه لرفم مساتوا اساتخ ؛ ذم األسا ليد رامجه  

ركي في مح فظة  شالتّ  اإلشرافي  لسلو  الّتربو ّ عرف إلى درجة مم رسة المشرفي   دفت للتّ  اّلتي( 2013)

مة م   نوية في الع صاي  في المدار  الثّ المعّلممساتوا ف علية  إلى أ ّ  الّدراساةتوصالت الع صامة عم  ا و 

هرت رجة متوساااااطةا وأظ د تشااااا ركي ك نالتّ  اإلشااااارافي  لسااااالو  الّتربو ّ    ومم رساااااة المشااااارفي  وجهة نظر 

 اش ركيالتّ  اإلشرافي  لسلو  الّتربو ّ  ي  درجة مم رسة المشرفي   إحص ئيةة ذات داللة إيج  يوجود عالقة 

  ل يعزا لمتغيرفي  ذا المج إحصاااااااااااا ئيةتظهر أي فروق ذات داللة  ي ا دو  أ   المعّلمومسااااااااااااتوا فع لية 

ةخضااااااااارورة عقد دورات تدر  ية بوقد أوصااااااااات الب حثة  اوالمؤ ل العلمي االجن  دو  متغيري الخ رة   صاااااااااّ

 .الّتربويّ ا  ش ركي وآلي ت عملها وتفعيله في الميدالتّ  اإلشرافي  تتن ول فيه  مف  ي  الّتربو ّ ب لمشرفي  

ا الّتربويّ  رافاإلشااي  نحو المعّلمى اتج   ت عرف إلوفيم  يتعلق ب لتّ ا   على الصااعيد الفلسااطينيأمّ 

 اإلشاااااااارافنحو  الّتربيةة لدا مديري إيج  يإلى ظهور اتج   ت ( 2012) فقد أشاااااااا رت دراسااااااااة الب حث ز د

 لّتربويّ ا اإلشاااااااااااااارافي  نحو المعّلماتج   ت   تمتوسااااااااااااااط ت ينم  تراوحالمقي  في المج الت ك فةا  الّتربويّ 

دو  وجود ألي فروق على مساااااااااااتوا سااااااااااانوات الخ رة في جميم المج الت  االمقي   ي  المتوساااااااااااط والمرتفم

  لصااااااااالتّ مو المهنيا كذل  على مساااااااتوا المؤ ل العلمي في جميم المج الت ساااااااوا مج لي ب ساااااااتثن ي النّ 

 ات ئج عد  وجود فروق تعزا إلى المبحث في جميم المج التوآلي ت العملا كم  أظهرت النّ  اواصاااااااااااااالوالتّ 
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وصاال التّ  ت ّ   لّت ليوبا رجة الكليةوالدّ  اقوي والتّ  االّتدر   سااتراتيجي تإل الّتربويّ المشاارف  سااوا درجة امتال 

 أّنه لّدراساااةاأظهرت نت ئج و واقتصااا ر خ راته  على االختب راتا  اط يقإلى ظهور ضاااع  المشااارفي  في التّ 

تا غرافياااة في جميم المجااا الوالمنطقاااة الجّ  اوع االجتمااا عيوالنّ  االّتربويّ ال يوجاااد فروق تعزا إلى المؤ ااال 

يثة وتنمية قدراته  في االتج   ت الحد اي الّتربو ّ وبن ي على ذل  أوصاااااااااااااى الب حث  ز  دة عدد المشااااااااااااارفي  

فوأسااا ليد المالحظة ا الّتربويّ لإلشاااراف  ت دراساااة نشاااوا  وقد اتفق للمعلمي . الّتغذية الّراجعةوتقدي  ا ةيّ الصاااّ

كتسااا د ي  نحو االّتربو ّ أ مية ز  دة وعي المشااارفي   م  حيثتقد  ( في توصاااي ته  مم م  2003) ونشاااوا 

لى ضااااااارورة إعداد مشااااااارفي العلو  خطة لز  راته  اإلشااااااارافاالتج   ت الحديثة في  فا وا  الع    ية أثن يالصاااااااّ

وصاااالت إلى ت اّلتي الّدراسااااةوصااااي ت  ن ي على نت ئج ا وقد ج يت  ذم التّ ي  عليه المعّلمطالع ا  راساااايا و الدّ 

ف الّز  رةية ق ل وأثن ي وبعد انته ي اإلشااراففي المم رساا ت قصااور وجود  ي  نحو لمعّلمااتج   ت  ةا وأ ّ يّ الصااّ

ل العلمي على والمؤ  اال يوجد أثر لمتغيري الجن  أّنهو ا يج  يتراوحت  ي  المح يد واإل الّتربويّ  اإلشاااااراف

ي  لمعّلمالصااااا ل   الّتعلي خ رة في مج ل مم وجود  ذا األثر في متغير ال اإلشااااارافي  نحو المعّلماتج   ت 

عرف إلى درجة رضاااااا  معلمي ( للتّ 2006) دراسااااااة أ و ساااااامرة وز دا  والعواودةج يت   لّت ليوب األقل خ رة.

منهم   ومدير المدرسةا وم  عالقة تقيي  كل الّتربويّ  نوية في مح فظة الخليل ع  تقوي  المشرف المرحلة الثّ 

هرت نت ئج وأظا المعّل ي  و تقيي  أداي قليدالهدف الجو ري لإلشااااااااااااااراف التّ  افم أ ّ  دي ا وذل  المعّلمأداي ب

إلى   فةإضاااومدير المدرساااة ك نت متوساااطةا  الّتربويّ ع  تقوي  المشااارف ي  المعّلمدرجة رضااا   أ ّ  الّدراساااة

ة تقيي  مدير جودر  االّتربويّ وجود عالقة ارتب طية موجبة ومرتفعة ودالة احصاااا ئي    ي  درجة تقيي  المشاااارف 

 بضااااااارورة تدر د المشااااااارفي  الّدراساااااااةا وأوصااااااات في مدينة الخليل نوية معلمي المرحلة الثّ المدرساااااااة ألداي 

ف    ة والتّ قي  تؤدي إلى الثّ المعّلما ل ن ي عالق ت إنسااااااااا نية مم صااااااااا لاالتّ ي  والمدير   على مه رات الّتربو ّ 

لى تدر  ه  على اسااااااتخدا  نم ذج التّ  ي  المعّلم   ت د ر لتغيير اتجغيير مثل نموذج حلق ت التّ فيم   ينه ا وا 
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 ته  نحو    على اتج  إيج  يقيي  بشاااااااكل خ ص مم  ينعك  بشاااااااكل ع  ا وعملية التّ  الّتربويّ  اإلشااااااارافنحو 

 .الّتدر  مهنة 

راسااااااة ا فقد توصاااااالت دالّتربويّ  اإلشاااااارافعرف إلى واقم نظ   للتّ  الّدراساااااا تالعديد م   تتوّجهكم  

رجة بدا و (%71.1)  نسبة الّتربويّ  اإلشرافج ل مدخالت نظ   درجة ع لية لم ثّمة إلى أ ّ  (2000) زامل

ا  ينم  حصاااااال مج ل مخرج ت نظ   (%69.8)  نساااااابة الّتربويّ  اإلشاااااارافمتوسااااااطة لمج ل عملي ت نظ   

 (ا%71)سااابة رجة الكلية ك نت ع لية  نو ي درجة ع ليةا كذل  الدّ  (%74)على نسااابة  الّتربويّ  اإلشاااراف

لصاااااااا ل  اإلن ثا وحملة  الّدراسااااااااةتعزا لمتغيرات  إحصاااااااا ئيةت ئج إلى وجود فروق ذات داللة وأشاااااااا رت النّ 

ذل  في و  ا وذوي الخ رة األقل م  ساااات ساااانواتالّتربويّ ه دة األقل م  بك لور و ا ولصاااا ل  المشاااارف الشااااّ 

   ة أخرا ا تمت  ترتيد مج الت نظوفي دراساا فة الغربية.ولية في مح فظ ت الضااّ مدار  وك لة الغوث الدّ 

ومدير   في  اومشاارفي  تربو ي  ام  معلمي  الّدراسااةتن زلي   حسااد األ مية  ن ي على نت ئج عينة  اإلشااراف

ا الّتربويّ  اإلشاااااااااااااارافولية في منطقة القد ا فقد ج يت ك آلتي: أ داف و  ي ت مدار  وك لة الغوث الدّ 

(ا 2004رّم نةا ) الّتربويّ  اإلشاارافا وأخيرا  أساا ليد الّتربويّ المشاارف  ا ودورالّتربويّ  اإلشاارافوتقوي  نظ   

فوف في صااااا الّتربويّ  اإلشاااااراففي متوساااااط ت واقم  إحصااااا ئيةكم  أظهرت نت ئجه  وجود فروق ذات داللة 

لى متغير المؤ ل األّولالمرحلة األسااااااا ساااااااية  ى تعزا إلى المسااااااامى الوظيفي لصااااااا ل  المدير   والمديراتا وا 

لى عد  وجود فروق لصااااااااااااا ل  حملة البك لور و  والدّ العلمي  ري تعزا لمتغي ذات داللة إحصااااااااااااا ئية لو ا وا 

 أظهرت نت ئجه  أ ّ  فقدت ئجا ( في النّ 2008) فت معه  دراساااااااة الجرج وي والّنخ لةوقد اختلالجن  والخ رة. 

  وجهة ب نة حساد األ مية مرجة المطلوبةا وقد رت ت مج الت االساتإلى الدّ  ل  يرق   الّتربويّ  اإلشارافواقم 

 ث ّ  الّتدر  اطرائق وأسااااااااااا ليد  ث ّ  االمنه جا ف لعالق ت اإلنسااااااااااا نية ث ّ  اكي  الوظيفيي  إلى التّ المعّلمنظر 

 االمنه ج  ّ ث اقوي   م  وجهة نظر المشاااااااااااااارفي  فقد ج يت ا تداي م  التّ الميذا أمّ وأخيرا  ح ج ت التّ  اقوي التّ 

ودّلت  نية. وأخيرا  العالق ت اإلنسااااااااا االّتدر  طرائق وأسااااااااا ليد  ث ّ  االميذت التّ تليه ح ج  اكي  الوظيفيف لتّ 
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 إلشااااااارافاي  والمشااااااارفي  في اساااااااتب نة واقم المعّلم ي  آراي  إحصااااااا ئيةوجود فروق ذات داللة  علىت ئج النّ 

ك لور و  بتعزا لمتغير الوظيفة لصاا ل  المشاارفي ا ولمتغير المؤ ل العلمي لصاا ل  حملة شااه دة ال الّتربويّ 

لى عد  وجود فروق ذات داللة 10-5والم جساااااااااتيرا ومتغير سااااااااانوات الخ رة لصااااااااا ل  فئة ) ( سااااااااانواتا وا 

 لّتعلي اوذل  في مدار   ايري المؤ ل العلمي وسااااااااااانوات الخ رة ي  آراي المشااااااااااارفي  تعزا لمتغ إحصااااااااااا ئية

عرف إلى واقم نظاا   لتّ ( فقااد  اادفاات ل2008)   الباا حثااة الحالقأمااّ   نوي الحكومي في محاا فظاا ت  زة.الثااّ 

مدار  ي  ومديري الالّتربو ّ في ضاااااااوي االتج   ت المع صااااااارة م  وجهة نظر المشااااااارفي   الّتربويّ  اإلشاااااااراف

 راساااةالدّ لكل مج ل م  مج الت درجة اساااتج بة جيدة  ثّمة في مح فظ ت  زةا وقد توصااالت إلى أ ّ  الث نوية

ا لّتربويّ ا اإلشااااااارافوأسااااااا ليد  االّتربويّ  اإلشاااااااراف ومه   االّتربويّ اختي ر وتعيي  المشااااااارف  :و ي االخم 

م   (% 70.3-78.6) األوزا   ي ا حيث تراوحت الّتربويّ  اإلشاااااارافا وأ داف الّتربويّ  اإلشاااااارافوتدر د 

لب ت رجة الكلية لمج الت اساااااااااات ي   متط  الدّ أمّ   نويةاي  ومديري المدار  الثّ الّتربو ّ وجهة نظر المشاااااااااارفي  

كم  وجدت فروق ذات ا (%72.7) نسبة  ة استج بة جيدةالخم ا فقد حصلت على درج الّتربويّ  اإلشراف

تعزا لمتغير الجن  لصاااا ل  اإلن ثا  ينم  ال  الّدراسااااة ي  متوسااااط ت وجه ت نظر عينة  إحصاااا ئيةداللة 

الع لي   ي وزارة الّتربية والّتعلقي   ب الّدراساااااةوقد أوصااااات  الب قي المتغيراتذات داللة إحصااااا ئية توجد فروق 

  في مج ل لالطالع على تجربته اي  لدول أخرا الّتربو ّ  ترتيد ز  رات لبعض المشاااااااااااااارفي   الفلسااااااااااااااطينية

 االخ رج ي  على أيدي خ راي متخصااصااي  م الّتربو ّ واالسااتف دة منه ا وتدر د المشاارفي   الّتربويّ  اإلشااراف

( 2010) وقد اتفقت معه  دراسة حل  وتدر  ه  على أس ليد إشرافية مع صرة. اوم  الج مع ت الفلسطينية

ي  نولك  م  وجهة نظر معلمي المرحلة األساااا سااااية الدّ  اأجر ت أيضاااا  في مح فظ ت  زة اّلتيو ت ئجا في النّ 

المم رسااااااااااااا ت  تت ئج اساااااااااااااتج بة جيدة لكل مج ل م  مج الوفي ضاااااااااااااوي مع يير الجودةا حيث أظهرت النّ 

 اربويّ التّ  اإلشاااااااارافوأساااااااا ليد  االعالق ت اإلنساااااااا نية :و يا الّدراسااااااااةاعتمدت في  اّلتيية األربعة اإلشااااااااراف

رجة الكلية لمج الت اسات ي     الدّ ا أمّ (%70.31 -64.81) ا حيث تراوحت األوزا   ي قوي والتّ  اوالمنه ج
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 اساااتج بة مق ولة ثّمة ت ئج أ ّ ا  ينم  أظهرت النّ (%67.35) ية فقد حصااالت على درجةاإلشااارافالمم رسااا ت 

وتطو ر األداي ا واألعمااااا ل اإلدار اااااة االّتخطيط :و ي امو المهني الثالث الت النّ لكااااال مجااااا ل م  مجااااا

مو المهني لمج الت اسااااااات ي   النّ رجة الكلية   الدّ ا أمّ (%63.72 -67.05)يا حيث تراوحت  ي  الّتدر سااااااا

متوساااااااط ت اساااااااتج ب ت   ي  إحصااااااا ئيةوجود فروق ذات داللة  ت ئج عد ا وأظهرت النّ (%65.79) ك نتف

 .الّدراسةتعزا لمتغيرات  الّدراسةة عين

 و  و ديفي دراسااااة أ  ج يفقد  ايةاإلشاااارافي  لكف ي ته  الّتربو ّ محور درجة مم رسااااة المشاااارفي    أمّ 

جهة م  و رجة قليلة  دية على مجمل األداة ك نت اإلشااااارافدرجة مم رساااااة المشااااارفي  لكف ي ته   أ ّ ( 2000)

راسااااااة رجة م  توصاااااالت إليه د ربت في  ذم الدّ ق. وقد فة الغربيةضااااااّ نظر معلمي وك لة الغوث الدولية في ال

لمديرو  اي  كم  يرا   الّتربو ّ تحديدا  لدا المشاااااااااااااارفي   الّتخطيطإلى تقوي   ت دفاّلتي ( 2005) صااااااااااااااب 

ة لقي   رجة الكليالدّ  أ ّ  الّدراساااااة كشااااافت نوية في مح فظ ت شااااام ل فلساااااطي ا إذ المدار  الثّ  والمعّلمو  في

لّتغذية الة ب لمدخالت والعملي ت والمخرج ت و المتمثّ  الّدراساااااااااااااااةوفق   لمج الت  -ورم د لّتربويّ االمشاااااااااااااارف 

 ئج عد  تا وأظهرت النّ الّتغذية الّراجعةرجة ك يرة لمج ل  دا  ينم  ك نت رجة متوسااااااااااااااطة دك نت  -الّراجعة

 .لّدراسااااااااااةاعزا لمتغيرات ت الّتربويّ لإلشااااااااااراف  الّتخطيطفي درجة تقوي  ذات داللة إحصاااااااااا ئية وجود فروق 

درجة امتال  المشااااارفي   إلى أ ّ  (2008) اساااااة عالونة وأ و سااااامرة وع يد هللادر ذل  توصااااالت إضااااا فة إلى 

رجة المتوسااااااااااااطة وفق مقي   ليكرت ك نت ضاااااااااااام  الدّ  اإلشااااااااااااراففة الغربية لمه رات ي الضااااااااااااّ ي  فالّتربو ّ 

 إلشارافادرجة امتال  المشارفي  لمه رات  في إحصا ئيةت ئج وجود فروق ذات داللة الخم سايا وأظهرت النّ 

خصص لص ل  األد يا والمؤ ل العلمي لص ل  األقل م لا والتّ تعزا لمتغيرات المنطقة لص ل  منطقة الشّ 

في درجة  ةإحصااااااااا ئي و  فقطا في حي  ل  تظهر النت ئج وجود فروق ذات داللة ر  و  والبك لو ر م  البك لو 

ول ح الّدراسااااااااااااا تطرحته معظ   على م وبن ي  والخ رة. اي الجن تعزا لمتغير  اإلشااااااااااااارافامتال  مه رات 

مه رات ي  للالّتربو ّ ا كذل  درجة مم رسااااااااااااة المشاااااااااااارفي  الّتربويّ  اإلشاااااااااااارافي ا وطرح واقم المعّلماتج   ت 
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عرف إلى مساااااتوا تحديد الح ج ت ( التّ 2011) رعيية الحديثةا فك    دف دراساااااة الزّ اإلشااااارافواألسااااا ليد 

فة الغربية م  وجهة نظر   وم  وجهة نظر ي  في مح فظ ت شاااااااااااااام ل الضااااااااااااااّ الّتربو ّ شاااااااااااااارفي  ة للمالّتربويّ 

ي  كم  لّتربو ّ اة للمشاااااارفي  الّتربويّ للح ج ت  ي   مسااااااتوا تحديد ع ل ثّمة إلى أ ّ  الّدراسااااااةالمدير  ا وتوصاااااالت 

ي    إحصااااا ئيةلة ت ئج عد  وجود فروق ذات داليرا   المشااااارفو  أنفساااااه  ومديرو المدار ا كم  أظهرت النّ 

 االعلمي والمؤ ل ام  حيث الجن  الّدراساااةمتوساااط ت اساااتج ب ت المشااارفي  والمدير   تعزا إلى متغيرات 

 والوظيفة. اخصصوالتّ  اوالخ رة

ر في تطو  الّتربويّ  اإلشااارافعرف إلى دور أسااا ليد ( إلى التّ 2007) ب لمق  ل  دفت دراساااة صاااي  

ي  ّلمالمعمم رسااااة  إذ توصاااالت إلى أ ّ  افي مح فظة  زة الّدراسااااة ذم  مي ا وقد أجر تاألداي المهني للمعلّ 

 الّتدر  ا ومه رات تنفيذ (%66.6)رجة متوسااااااااااااطة  وز  نساااااااااااا ي  لغ  دة يّ الّتعليمللعملية  الّتخطيطلمه رة 

فا ومه رات اإلدارة (%67.7)رجة متوساااااطة  وز  نسااااا ي  لغ  د رجة متوساااااطة  وز  نسااااا ي  لغ  دية الصاااااّ

ذات داللة وال توجد فروق  (ا%68.9)رجة متوسااااااااااااااطة  وز  نساااااااااااااا ي  لغ  دقوي  ه رات التّ ا وم(68.6%)

المهني  تساااااا    في تطو ر األداي اّلتيا الّتربويّ  اإلشاااااارافقديرات المتوقعة لدور أساااااا ليد في التّ إحصاااااا ئية 

فارة اإلدو  االّتدر  وتنفيذ  االّتخطيطخصااص في مج ل والتّ  اوالمؤ ل العلمي اتعزا لمتغير الجن   ايةالصااّ

نم  أظهرت النت ئج قوي ا  يوالتّ  االّتدر  وتنفيذ  االّتخطيطقوي ا كذل  لمتغير ساااااااااااانوات الخ رة في مج ل والتّ 

فلساااانوات الخ رة في مج ل اإلدارة ذات داللة إحصاااا ئية وجود فروق  ية لصاااا ل  الفئة األكثر م  عشااار الصااااّ

لى  اي مالمعلّ ا وتنمية قدرات الّتربويّ  اإلشااااارافظ   ز  دة ا تم   الوزارة  ن  الّدراساااااةوقد أوصااااات  سااااانوات. وا 

ذل  دراساااة ك واالتج م نحو االتج   ت الحديثة تربوي  . ايم رساااه  المشااارف اّلتيية اإلشااارافتطو ر األسااا ليد 

 تقو  ب لمم رساااا ت المطلوبة  نساااابة مئوية الّتربويّ  اإلشاااارافعن صاااار  توصاااالت إلى أ ّ  اّلتي( 2008) األ  

  نت ئج االسااااااااتج بة لمدا مم رسااااااااة ا أمّ -كم  اعت ر   الب حث –نساااااااابة جيدة إلى حد م   و ي (64.97%)

ولية األس سي العلي  بمدار  وك لة الغوث الدّ  الّتعلي في مرحلة  الّدراسةلمج الت  الّتربويّ  اإلشرافعن صر 
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الميذا   التّ شاااااااااااؤو و قوي ا التّ و القي دةا و ج يت مرتبة تن زلي   ك آلتي: العالق ت اإلنسااااااااااا نيةا ف فظ ت  زةا بمح

وجود  لّدراسةاالمدرسي. كم  أظهرت نت ئج  الّنش اوأخيرا   ايةاإلشرافاألس ليد و الم دة العلميةا و ا الّتخطيطو 

تعزا إلى متغير  المعّل لتحقيق فع لية  اإلشاااااااارافلمدا مم رساااااااا ت عن صاااااااار  إحصاااااااا ئيةفروق ذات داللة 

  أمّ   ت.لمعّلماية لصاا ل  اإلشاارافواألساا ليد  الّتخطيطلقي دة و ب سااتثن ي مج الت اك فةا الجن  في المج الت 

( تحديدا ا ولك  2008) مم دراسااة األ   الّدراسااةوعينة تشاا  هت في  دف  اّلتي( 2009) دراسااة أ و شااملة

  أداي ية اتساااااامت ب لفع لية في تحسااااااياإلشاااااارافاألساااااا ليد   ّ توصاااااالت إلى أ فقدا الّدراسااااااةي نت ئج اختلفت ف

متف وتة في  وك نتو ي نساااااابة ع ليةا  (%75) حيث  لغ الوز  النساااااا ي اولية بغزةالغوث الدّ  معلمي وك لة

حصاااااال ا و (%76) وز  نساااااا ي  لغ  األّولالمركز على  الّتخطيطحيث حصاااااال مج ل  االمعّل مح ور أداي 

 وز   ّث لثالقوي  المركز مج ل التّ ا واحتل (%75)  وز  نس ي  لغ الّث نيالمركز على رو  مج ل تنفيذ الدّ 

ا كم  (%72) ابم  وز  نس ي  لغالمركز الرّ فقد حصل على ية الّصفمج ل اإلدارة أّم  ا (%74) نس ي  لغ

ية تعزا فاإلشاااااااراي  حول فع لية بعض األسااااااا ليد المعّلم ي  متوساااااااط ت اساااااااتج ب ت     أظهرت النت ئج فروق

ي  ذوي الخ رة مالمعلّ رة تعزا لصاا ل  خصااص لصاا ل  معلمي اللغة العربيةا ولمتغير ساانوات الخ لمتغير التّ 

تعزا لمتغير الجن . ومم ذل  فقد أوصاااااى الب حث     األقل م  خم  سااااانواتا  ينم  ل  تظهر النت ئج فروق

 ا وأ   ربويّ التّ  اإلشاااارافيةا وعد  اعتم د أساااالود واحد في اإلشاااارافبضاااارورة تنويم المشاااارفي  في األساااا ليد 

ية إلى شرافاإلخض ع األس ليد إاأل داف المراد تحقيقه ا وضرورة يكو  تنويم  ذم األس ليد حسد ط يعة 

رّكزت في  اّلتي( 2009) مرتجىقوي  المسااااااااااااااتمر والتطو ر كلم  دعت الح جة إلى ذل . وفي دراساااااااااااااااة التّ 

في تنمية المه رات القي دية لدا معلمي المرحلة اإلعدادية في مدار   الّتربويّ دور المشاااارف  علىدراسااااته  

ورم  د بويّ الّتر درجة قي   المشااااارف  ولية بمح فظة  زةا وقد توصااااالت نت ئج دراساااااته  إلى أ ّ ث الدّ وك لة الغو 

وقد احتل مج ل دور ا (%63.97) وز  نسااااا ي  لغ  تج ي الّدراساااااةفي تنمية المه رات القي دية لدا عينة 

في  لّتربويّ ادور المشااااااااااااارف ا ومج ل األّولرتيد أثير في اآلخر   التّ في تنمية مه رة التّ  الّتربويّ المشااااااااااااارف 
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. وقد الّث لثتيد ر اع التّ في تنمية اإل د الّتربويّ ا ومج ل دور المشاااااااااااااارف الّث نيرتيد طو ر التّ تنمية مه رة التّ 

ش ركيا التّ  رافاإلشو  ااإلكلينيكي  إلشرافك االحديثة اإلشرافنويم في استخدا  أس ليد  لتّ أوصت الب حثة ب

وكم   و  ي.الّتع ون اإلشرافب ستخدا  المنحنى التك ملي متعدد األوس اا و  اإلشرافب أل دافا و  اإلشرافو 

( 2013) ا تمت ب لمه رات القي ديةا ج يت دراساااااااة أ و سااااااامرة ومعمر اّلتي( 2009) في دراساااااااة المرتجى

 دور أ ّ  لّدراسةاحيث أظهرت نت ئج  الجديد في فلسطي ا المعّل في دع   الّتربويّ  اإلشرافلتتعرف إلى دور 

رجة لدّ رجة متوساااطة على ا دك نت الجديد م  وجهة نظر    المعّل في فلساااطي  في دع   الّتربويّ  اإلشاااراف

على م  دع  األقرا ا كم  أظهرت   أ   الجديد ك ومدير المدرسااااااة للمعلّ  الّتربويّ دع  المشاااااارف  الكليةا وأ ّ 

 لّتربويّ ا اإلشااااارافاد العينة لدور  ي  متوساااااط ت تقديرات أفر داللة إحصااااا ئية النت ئج عد  وجود فروق ذات 

ات ذخصااااااااااااااصا في حي  أظهرت النت ئج وجود فروق ي  الجدد تعزا لمتغيري الجن  والتّ المعّلمفي دع  

وصاااااى وقد أ ام لم ل وأقصاااااى الشاااااّ تعزا لمتغير المنطقة الجغرافية لصااااا ل  منطقتي الشاااااّ  داللة إحصااااا ئية

لدع   ؛في فلسااااااطي  الّتربويّ  اإلشاااااارافواألدوار لعملية  اجراياتواإل اتطو ر نظ   محدد األ دافالب حث    

 وفي دراساااااااااتي   . الّنظ  يتطلبه واألقرا  بم اومديري المدار  اي الّتربو ّ الجديدا وتأ يل المشااااااااارفي   المعّل 

في  الّتربويّ ( حول دور المشارف 2014)  م  دراساة الب حثة ام يضا حدا إ2014حديثتي  ت  تنفيذ م  ع   

 ي  والماادير  ا فقاادالمعّلمم  وجهااة نظر  نويااة الثااّ ي  في ماادار  القااد  الحكوميااة المعّلمتحسااااااااااااااي  أداي 

اي المدير   آر متوسط  ا وبأ ّ الّدراسةأفراد عينة مرتفعة لدا و متوسطة  ي  إلى وجود آراي  الّدراسةتوصلت 

نى المتوساااط ت حصااال على أد الّتخطيطمج ل  وأ ّ  االمج الت في كلي  المعّلمأعلى م  متوساااط ت آراي 

ير تعزا لمتغذات داللة إحصاااااااا ئية ي ا إضاااااااا فة إلى عد  وجود فروق المعّلمالحساااااااا  ية لكل م  المدير   و 

تعزا لمتغير المؤ ل العلمي لصااااااااااا ل  حملة البك لور و  ذات داللة إحصااااااااااا ئية الجن ا  ينم  توجد فروق 

 دراسااااااة قيطة والز   ألخرا فك نت ا  أمّ  ( ساااااانوات.10-6والد لو ا ومتغير ساااااانوات الخ رة لصاااااا ل  الفئة )

ي درجة   الّتربويّ  اإلشاااارافي  ألساااا ليد الّتربو ّ درجة مم رسااااة المشاااارفي   توصاااالت إلى أ ّ  حيث( 2014)
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ا وح ز مج ل العالق ت اإلنس نية على المرتبة (%52.67)مق ولةا حيث وصلت النسبة الكلية للدرجة إلى 

ي  مهني   في المرتبة األخيرةا وأظهرت النت ئج وجود فروق ّلمالمعمج ل أساااااااااااااا ليد تنمية  ج يىا  ينم  لاألو 

تعزا  الّتربويّ  اإلشااارافلدرجة مم رساااة أسااا ليد  الّدراساااةفي متوساااط ت تقديرات عينة ذات داللة إحصااا ئية 

كورا ومتغير ساااانوات الخ رة لصاااا ل  أصااااح د ساااانوات الخ رة األعلىا وال توجد لمتغير الجن  لصاااا ل  الذّ 

ي  لّتربو ّ اخض ع المشرفي   إ الّدراسةوقد أوصت  اتعزا لمتغير المؤ ل العلمي إحص ئية فروق ذات داللة

في الدول ه  وأسااا لي  اإلشااارافطالعه  على وسااا ئل الحديثةا وا   الّتربويّ  اإلشاااراففة في أسااا ليد لدورات مكثّ 

وبم   ايلّتعليماالموق  بم  يخد   الّتربويّ  اإلشرافتنويم مم رسة أس ليد  علىالمتقدمةا وتشجيم المشرفي  

  يتن سد مم ح ج ت الفئة المستهدفة الحقيقية.

كم  في  عالمتنوّ   إلشااااارافك الّتربويّ ة لإلشاااااراف تطّور رحت نم ذج مط   وفي ضاااااوي  ذم التوصاااااي تا

ع في نوّ المت اإلشرافي  لدور المعّلمالمشرفي  و عرف إلى درجة تقدير ( للتّ 2012) دراسة الب حثة أ و الك  

 إلشارافارجة الكلية لدور الدّ  إلى أ ّ  الّدراساة زةا وتوصالت ني  في علمي المرحلة األسا ساية الدّ أداي متنمية 

م  وجهة نظر المشااارفي ا وبوز  نسااا ي  (%77.1)ي  جيدة  وز  نسااا ي  لغ المعّلمع في تنمية أداي المتنوّ 

 ي  متوسااااااط ت  إحصاااااا ئية ي . وأظهرت النت ئج وجود فروق ذات داللةالمعّلمم  وجهة نظر  (%72) لغ 

زا لمتغير ع تعالمتنوّ  اإلشاااااارافتحد م  ف علية  اّلتي اعوب ت المتوقعةي  في مج ل الصااااااّ المعّلماسااااااتج ب ت 

 ومتغير جهة العمل لصاااااااا ل  اولمتغير المؤ ل العلمي لصاااااااا ل  حملة البك لو و  اكورالجن  لصاااااااا ل  الذّ 

خ رة ع لمتغير سااااااانوات الالمتنوّ  اإلشااااااارافة تط يق ي  الع ملي  في مدار  الحكومةا وفي مج ل أ ميالمعّلم

صاات وأو  ا ل  المشاارفي وفي معظ  المج الت تعزا لمتغير الوظيفة لصاا ( ساانواتا10-5لصاا ل  فئة م  )

 أل ّ  ؛ي نع في مدار  المرحلة األسااااااا ساااااااية الدّ المتنوّ  اإلشااااااارافتفعيل جه ت االختصااااااا ص لنموذج الب حثة  

لى مش ركة اإلشرافس ليد ي  يحت  اختالف األالمعّلماختالف  د ح ج ته  ي  في تحديالمعّلمية المستخدمةا وا 

ي للمم رسااااا ت ر طوّ تّ ال اإلشااااارافعرف إلى درجة تحساااااي  ( للتّ 2012) هنية. ب لمق  ل  دفت دراساااااة اللوحالم
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 إلى أ ّ  ةالّدراسااااااااولية في  زةا وقد توصاااااااالت مي اللغة العربية في مدار  وك لة الغوث الدّ ية لمعلّ الّتدر ساااااااا

داللة  رجة ك يرة جدا ا وال توجد فروق ذات د الّدراسااةية لعينة الّتدر سااي ي حساا  المم رساا ت طّور تّ ال اإلشااراف

ات داللاة ذياةا  ينما  توجاد فروق الّتعليمحسااااااااااااااي  تعزا لمتغير الجن  والمرحلاة في درجاة التّ  إحصااااااااااااااا ئياة

  لتطو ر مه راته  يالّتربو ّ لمشرفي  عقد دورات لوقد أوصى الب حث ب اوات الخ رةتعزا لمتغير سن إحص ئية

 ي  لتحسي  أدائه .المعّلمية على اإلشرافي في مم رس ته  طّور تّ ال اإلشراففي مج ل توظي  

ل  ا فقد  دفت دراساااة الب حثة مصاااالّتربويّ  اإلشااارافوكنظرة مساااتق لية وطموحة لتطو ر واقم نظ   

وصاااااااااالت ولا وقد تي  في ضااااااااااوي تج رد بعض الدّ الّتربو ّ ( إلى تطو ر مع يير اختي ر المشاااااااااارفي  2011)

 فظ ت بمح لفلساااطينيةاوزارة الّتربية والّتعلي  الع لي ي  لدا الّتربو ّ مع يير اختي ر المشااارفي   إلى أ ّ  الّدراساااة

  المعاا يير اإلنتاا جيااة فهي أمااّ  ا(%21.72)إذ  لغ وزنهاا  النساااااااااااااا ي  ؛المهنيااة جياادة زة  ناا ي على المعاا يير 

نق ا  ا وأ ّ (%32.77) خصاااية جيدة  وز  نسااا ي  لغا والمع يير الشاااّ (%58.66)  لغ مق ولة  وز  نسااا ي

ا كم  (%72.67) رجة مق ولة  وز  نسااااااااااا ي  لغ دي  ج يت الّتربو ّ القوة في أسااااااااااا ليد اختي ر المشااااااااااارفي  

يشاااااااااا ر  أو  انجز  ي اّلتية الّتربويّ ي  ال تهت  ب لبحوث الّتربو ّ مع يير اختي ر المشاااااااااارفي   توصاااااااااالت إلى أ ّ 

 و و أقل م  الوز  النساااااااااااااا ي المح يد (%55.54) حيث ج يت  وز  نساااااااااااااا ي  لغ إنج ز  المرشاااااااااااااا  في 

ة في متوسط تقديرات أفراد العين إحص ئيةعد  وجود فروق ذات داللة  الّدراسةا كم  أظهرت نت ئج (60%)

يم  عدا متغير ا فراساااااااااةالدّ ي  تعزا لمتغيرات الّتربو ّ ألوجه القوة والضاااااااااع  في مع يير اختي ر المشااااااااارفي  

 إلشااااااارافافي واقم  تأّمال  تتطلد من  وقفة و  اّلتيوب لر   م   ذم المؤشااااااارات  المدير ة لصااااااا ل  شااااااارق  زة.

الجودة ى وجود درجة تط يق ع لية لمع يير ( توصاااااااااااااالت إل2014) دراسااااااااااااااة الب حثة ي مي   أ ّ إالّ  االّتربويّ 

ي  لّتربو ّ ام  وجهة نظر المشاارفي   مية في الضاافة الغربيةفي المدار  الحكو  الّتربويّ  اإلشااراففي  الشااّ ملة

ير في درجة تط يق مع ي إحصاااااااا ئيةال توجد فروق ذات داللة  أّنهيم المج التا كم  أظهرت النت ئج في جم
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 اث الجن م  حي االّدراسااااااااااااةي  فيه  تبع   للمتغيرات المحددة في الّتربو ّ لدا المشاااااااااااارفي   الشااااااااااااّ ملةالجودة 

 ية.الّتعليموالمنطقة  اوسنوات الخ رة اخصصوالتّ  اميوالمؤ ل العل

 ملخص المحور األّول

أظهرت النت ئج في  ذا المحور بم  يتوافق مم توّجه الّدراسة بضرورة تطو ر المم رس ت اإلشرافيةا 

 ا يذل  ألّنه م  زال المشاارفو  يم رسااو  ذات النموذج اإلشاارافي السااّ  ق م  الّتوجيه والمالحظة  هدف الّتقي

لى المه   ع و رّكزو  دو  إعط ي أ مية للمشااااااااااا ركة الحقيقيةا  وأّنه  يشااااااااااارفو  ب لطر قة اّلتي يخت رونه    

لى  اإلدار ة أكثر م  الّتطو ر المهني للمعّلمي ا مم  أدا إلى إخف ق اإلشاراف الّتربوّي م  تحقيق أ دافها وا 

والعمل  إضااا فة إلى  ي د الّثقةا والّتواصااال الفّع لاالقصاااور في تطو ر الخ رات اإلشااارافية والّتربوّية ذاته ا 

الّتع وني  ي  المشاااااااارف والمعّل ا و ذا  دورم انعك  على اتج   ت المعّلمي  نحو اإلشااااااااراف الّتربوّيا حيث 

كشفت نت ئج الّدراس ت أّ  متوسط اتج   ته  تراوح  ي  الضعي  والمتوسطا فتوجهت الدعوات إلى تطو ر 

لّتغذية الّراجعة ضااااااااااام  إط ر م  التأّمل المشاااااااااااتر  لتحقيق الّنظ   اإلشااااااااااارافي أل دافه ط يعة المالحظة وا

 المتوقعةا وتحفيز المعّلمي  نحو  ن ي إدراكه  الّذاتي وأ دافه  المهنّية.

أّم  على المساااااااتوا العربيا فقد تن ولت الّدراسااااااا ت دور المشااااااارف الّتربوّي في تنمية المعّلمي ا وقد 

ه  ك نت  درجة متوساااطةا وفي بعض الّدراسااا ت ج يت  درجة ضاااعيفة ومتدّنيةا وأّ  واقم أظهرت النت ئج أنّ 

عت داإلشااراف الّتربوّي بعيد ع  الحداثة. وفي ضااوي الّتوصااي ت نحو اسااتثم ر نم ذج اإلشااراف المع صاارةا 

 .ضرورة اطالع المشرفي  على الّنظر  ت الحديثة في الّتوجيهإلى 

لدا  تّ  الّتوصال إلى ظهور ضاع حيث الّدراسا ت عم  سا ق طرحها  وفلساطيني   ل  تختل  نت ئج 

ول أ مية ز  دة ح وب لت لي ك نت التوصااااااااي تالمشاااااااارفي  في الّتط يقا واقتصاااااااا ر خ راته  على االختب رات. 

  .وعي المشرفي  نحو اكتس د االتج   ت الحديثة في اإلشراف
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مع يير اختي ر المشاااااااااارفي  كخطوة في  ذا تطو ر و  ورم يدعو إلى تطو ر الّنظ   اإلشاااااااااارافيو ذا  د

 البحوث الّتربوّية اّلتي ينجز   المرش  أو يش ر  في إنج ز  .  وتشجيمالّتوجها 

 اإلكلينيكي اإلشرافتطبيق مفهوم وأهمية ثانيًا: 

مة ي للمعلّ المهن طّورتّ العلى  اإلكلينيكي اإلشااااااارافحقق م  ف علية التّ  دفت إلى  الّدراساااااااة وبم  أ ّ 

ولت  ذا اّلتي تن  بقة السااااااااّ  الّدراساااااااا تطرق إلى التّ  جدا  ا فم  الضااااااااروري الّتكنولوجي ركة في مبحث المشاااااااا 

لحديث موذج اعرف إلى مدا توظي   ذا النّ ا للتّ كل م  المستوا الع لميا والعربيا والمحليعلى المحور 

مك  تطو ر ةا و ل ييّ الّتعلم يةالّتعليمضااا ف إلى العملية م  ن حيةا وع  مميزاته ومساااتوا ف عليتها وم ذا أ

   ك    ا  ا و إضاااااااااا ف تكثر ف عليةا أ  يتطلد م  المشاااااااااارف األخذ بسااااااااااي قه دو  تطو ر أو أموذج ليكو  النّ 

صااالة منطقية محك   البحث فيه    لّت ليوفي فلساااطي  على وجه الخصاااوصا وب اعربيةول اليوظ  في الدّ 

 .به راسةلدّ   يمك  إثراي االتا ولالطالع على مس ؤ للحصول على إج ب ت لهذم التّ 

ي ق ذا وفي  ط يق في العل  والتّ الربط  ي  أ مية ( Ellis, 2010) لي إ دراساااااااااااااااةتن ولت  االسااااااااااااااّ

شاااااااافت ك يةا حيثاإلشااااااااراف  ع م   م  البحث والخ رات  نية وعشاااااااار ثمّ اإلكلينيكي ع ر تلخيص  اإلشااااااااراف

قلقه  في وم  ي ي المعّلمه يراعي ا تم م ت نّ أية دقيقةا و إشااااااارافر ة نظاإلشاااااااراف اإلكلينيكي ذو  أ ّ  الّدراساااااااة

ي  في جلسة عّلمالموال يحت ج المشرفو  إلى مراقبة المواق  الّتعليمية م  خالل توظي  الّتقني ت المن سبةا 

بحث  ن ي جسااااااار متي   ي  ال الّدراساااااااةواقترحت ا مي الحم ية للمعلّ و ع  الدّ  ؛ ألّ   دفه   و تقدي المالحظة

 لى مسااااتوا ع ل  ع أ دافهوتحقيق  لرفم جودة اإلشااااراف اإلكلينيكي ؛في الميدا  ط يقوالتّ ري الّنظي اإلشااااراف

 & ,Milne, Aylott, Fitzpatrick) لي راساااااااااااة ميل  وآيلوت وفيتزب تر   وا  دكذل   دفت  م  الف علية.

Ellis, 2008 ة   دراسااااإلى أدلة مسااااتمدة م  أربم وعشاااار  مسااااتندا  اإلكلينيكي  اإلشااااراف( إلى طرح نموذج

الكثير م    ية نشااا ا معقد يتضااامّ اإلشااارافالعملية  إلى أ ّ  الّدراساااةن جحة لإلشاااراف اإلكلينيكيا وتوصااالت 

ي قالمف  ي  والمتغيرات خالل   ؛ذية الّراجعةالّتغالمشااارفي  خالل جلساااة  إضااا ف تط يقا وم  أ مه  والتّ  الساااّ
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 إضااااااااااااا ف تم  خالل  الّدراساااااااااااااةقد ط ور نموذج . و المعّل المساااااااااااااتمر لدا  الّتعل تحفيز تعمل على  إذ إّنه 

في ظروف ط يعيةا كذل  وفر  عمله يةوكيفحيث م  يتها  م  اإلشاااااااااااااارافمف  يمية أكثر وضااااااااااااااوح   ع  

 إط ره في يسااهل عملية تعل  معلمي ثب ته ا واقترح كي  يمك  للمشاارف أ    مك نية طرح الفرضااي ت وا ت  بإ

 .ب لّتع و  معه  وضم فرضية وفحصه 

 ت والمم رسااااااا ت توّجهإلى توفر عدة خي رات لل (Prosper, 2006) دراساااااااة  روسااااااا ير وأشااااااا رت

ية بحيث يتي  فرصاااة أم   المشااارف لالختي ر. وال يوجد  ن   أي آراي واضاااحة حول أفضااال نموذج اإلشاااراف

 لّدراسةا ذا القرار مترو  للمشرف ذاته. وقد اعت رت   ّ أو أي م  المم رس ت  ي األنسدا حيث إ إشرافي

ةعلى  زا  مركّ  المعّل واصاااال الوج  ي  ي  المشاااارف و ي م نّي على التّ الّتع وناإلكلينيكي  اإلشااااراف أ ّ   الحصااااّ

ف ا  مهني   تطّور حقق موذج لي و جو ر  ذا النّ  هّتوجا بحيث يعت ر  ذا الالمعّل أداة  ن ئية لتعل   أّنهّيةا و الصااااااااااّ

لعالقة  يؤسااااااااااا  ا وعليه أ   ك فة   في القراراتللمعلّ     حقيقي    يكو  مشااااااااااا رك  ا لذا على المشااااااااااارف أ   للمعلّ 

 تش ركية ومسؤولة.

أربعة نم ذج لإلشااااااااراف ضاااااااام   دفه  لتخد   فيه عرضاااااااات وفي دراسااااااااة أجر ت في والية أندي ن ا 

تحقيق ل ؛والعمل على توظيفه  الّنم ذجاعرف إلى  ذم م  خالل التّ  والمدار  اوالمشااااااارفي  االمساااااااتشااااااا ر  

 إلشااارافاانخف ض توظي   ت ئج ب إلشااا رة إلى أ ّ   اساااتهلت النّ أّنهلمطلود لإلشااارافا ذل  المهني ا طّورتّ ال

راس ت  د راسةالدّ اإلكلينيكي المستمر تس د في مشكلة رئيسة في مدار  تدر د المستش ر  ا وقد دعمت 

على   ّ أإلى خالق ( حيث أشاا رت في وثيقة األ2005) ع  ساا بقة أجرته  مؤسااسااة المسااتشاا ر   األمير كية 

طرحت فك نت  اّلتياألربعة  الّنم ذج  ا أمّ اإلشاارافيتدربوا على تقني ت وأساا ليد  المسااتشاا ر   المشاارفي  أ   

شااااااااااااااراف الزّ  اال ن ئي اإلشااااااااااااااراف شااااااااااااااراف األقرا  المنظ  اونموذج عرض الح لة ام لةوا   & Linton) وا 

Deuschle, n.d.) 
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 ةار  والية أو  يوا فقد توصااالت دراساااية االساااتشااا ر ة في مداإلشااارافوفي مسااا  وطني للمم رسااا ت 

م  المدار   (%41.1) ( إلى نساااابةPerera-Diltz & Mason, n.d) ديلتز وم سااااو   -الب حثي   ير را

 ا إالّ اإلشااارافمتعددة م      م  المدار  تتلقى أنواع (%89)شاااراف تربوي. وب لر   م  إاالساااتشااا ر ة توفر 

م  مدار  اسااااااتشاااااا ر ة أخراا ومعظ      اساااااا وعي    شاااااارافإفقط مم  تتلقى  (%10.3)م  يساااااا وي نساااااابة  أ ّ 

 اإلشااااراففي  واانخرط (%32) م  يقرد م  ثّمةو  (ا%62.8)  نساااابة المدير  م      شاااارافإالمدار  تتلقى 

 ةالّدراساااوقد أوصااات  االّتكنولوجي طة  سااا و  اإلشاااراففي  وافقط انخرط (%5.1) ونسااابة امم مهنيي  آخر  

 كلينيكي لإلستف دة م  فوائدم الجّمة. اإل اإلشرافضرورة رفم جودة ب

 اإلشاااااااااااراف( أسااااااااااا سااااااااااا   منطقي   لتطو ر مراحل Zepeda, 2002) دراساااااااااااة الب حثة زبيدة وقدمت

الّتغذية ة جلس ث ّ وم   اةيّ الّصفوالمالحظة  ام  خالل تك مل تل  المراحل م  اجتم ع تخطيطي اإلكلينيكي

 اإلكلينيكي اإلشااااااراف ا وذل  للمشاااااا ركة في نموذج معلّ لل (Portfolioمل  اإلنج ز )ا مم تصاااااامي  الّراجعة

ص ئص ليراعي الخالمل   هم  يحتويطو ر عدة خطوات أوله  العمل على فحص    ذا التّ . و تضمّ األصيل

مت الب حثة نموذج   قد ث ّ . اإلشاارافوتنوع  تطّورتعود إلى أساا   اّلتير ة ال ن ئيةا و الّنظم ئية للمتعلمي  و النّ 

مسااتمد م   ي ن ت لمدة ساانتي   -(Portfolio)يقصااد به بمل  اإلنج ز  – المحفظة"شااراف إ" أطلقت عليه 

 اّلتي تعر   المه رات ث ّ موذجا وم   ذا النّ  تطّوروحتى الوصاااول إلى أربعة اقتراح ت تقود  اكدراساااة ح لة

ي  القدرة مالمعلّ  لدا أ ّ إلى ضاام  ال ي ن ت الواردة فيه. وقد توصاالت الب حثة  اإلشاارافسااتدمج في محفظة 

يحقق  يّ الّتربو  اإلشاااااااراف ا فإ ّ اإلنج زونمو عملية  تطّوراتيا وم  خالل الذّ  الّتعل في حث أنفساااااااه  على 

 ّنهإف  لّت ليوب اع  م  الزماليمي  م  خالل جعل مم رساااااااااااا ته  ذات معنىا وتوفير الدّ الفرص اله مة للمعلّ 

كجزي م   (Portfolioمل  اإلنج ز )ل تطو ر م  خال اب إلمك   حل القضااااااااا ي  الشااااااااا ئكة دو  أي شااااااااا 

 المهني المتوقم. طّورتّ اللى تحقيق ورم إ ديؤدي  اّلذيا الّتربويّ  اإلشرافعملية 
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 يا فقد  دفت دراساااااااااااااااة ك نكو م ركوي اإلكلينيك اإلشاااااااااااااارافوفيم  يتعلق بأدوات وتقني ت نموذج 

(Kaneko-Marques, 2015إلى عرض مختصااااااااااااار لألدوار المختلفة إل ) ي   ن ي على المعّلمشاااااااااااااراف

و ي  مرئي.سجيل الي م  خالل االستع نة ب لتّ الّتع ونم ذج المتعددةا وتسليط الضوي على أ مية الحوار لنّ ا

 اإلشاااااااراف أ ّ  الّدراساااااااةنجليز ة في ال راز لا حيث كشااااااافت نت ئج ساااااااة نوعية اساااااااتهدفت معلمي اللغة اإلدرا

ي قفي  المعّل تواجه  اّلتيحدي ت تّ ي عب رة ع  أداة فع لة في تحديد الالّتع ون ا كذل  يتي  يالّتعليم السااااااااااااااّ

قيي  وتوظي  التّ  احليل العميق في مم رسااا ته والتّ  أّملتّ المي  الفرصاااة لخوض تجربة ساااجيل المرئي للمعلّ التّ 

 جليز ةن ت وتحدي ت تعل  وتعلي  اللغة اإلأصااااااااااااااب  لديه  القدرة على فه  صااااااااااااااعوب  لّت ليا وباتي ألدائه الذّ 

ع ر تزو د   الّتعلي تطّور إط رجلساااااة شااااا ئعة في  تعت ر الجلساااااة البعدية  لذا ووعي  . بطر قة أكثر وضاااااوح   

 اوق وله  اي مالمعلّ يدع  فه   اّلتي لة  ت الفعّ الّتقنيو  سااااااااااااااتراتيجي تضاااااااااااااام  اإل  لّتغذية الّراجعةي  بالمعّلم

ة د إلى  ضاااا ه  واسااااتي ئه ا وقد ا تمت دراساااايةا أو قد تقو الّتدر سااااواتف قه  حول أ مية تطو ر المم رساااا ت 

  ّ أعت ر ا حيث يالّتغذية الّراجعةفة في جلسة  لة الموظّ الفعّ  ستراتيجي ت( ب إلKnoll, 2014) الب حث كنول

لمشااا ركي  ا  و القلد الن بض للعمل المدرساااي والقي دي. وتوصااالت نت ئج دراساااته إلى أ ّ  الّتربويّ  اإلشاااراف

ق في ط يطوروا  ذم المم رسااااا ت م  خالل التّ  ث ّ در د المصاااااغرا محددة ضااااام  التّ  تعلموا وطّبقوا مه رات

فللخ رات والمم رساااا ت  تأّملتبعه  جلسااااة من قشااااة و  احصااااة صاااافّية حقيقية سااااجيل ّيةا حيث عرض التّ الصااااّ

وا عداد خطة تطو ر ة لمم رسااا ته  ا نتج  ن ي على ذل  وضااام مجموعة م  المع ييرو المرئي أثن ي الجلساااةا 

 ية.ّتدر سال

مي ا فقد لّ المهني للمع طّورتّ الاإلكلينيكي على  اإلشااااااااارافتحديد ف علية ت دراسااااااااا ت إلى توّجهكم  

 األصيل اإلشرافف علية نموذج  إلىعرف ( للتّ Okorji & Ogbo, 2013)  و دفت دراسة أوكورجي وأوج

لى أداي ذا المنحى ف علية ك يرة عله أ ّ  الّدراسااااااااااااااةمي ا وقد أث تت نت ئج المهني للمعلّ  طّورتّ اللكو    على 

لمدار  ية في االّتنفيذشاااااااجعت اإلدارة  الّدراساااااااة  أ ّ ي  دو   ي   أساااااااب د ذل ا إالّ  لمعّلم ت مق رنة بالمعّلم
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نت ئج دت كذل  أف اإلكلينيكي.  اإلشرافنموذج  إط رمي  في مة للمعلّ تنسيق جلس ت منظّ العمل على  على

اإلكلينيكي  اإلشاااااااااارافنموذج  أ ّ  (Veloo, Komuji & Khalid, 2013) دراسااااااااااة فيلو وكميوجي وخ لد

عليمه  يةا كم  ساا عد   في تطو ر تالّتدر سااي  في تحديد نق ا الضااع  والقوة في مم رساا ته  المعّلمساا عد 

ملية للع    تطو ر  وذج دليال  مفقد شّكل النّ   لّت ليا وبالّطلبةمه  ليكو  أكثر ف علية فيم  يتعلق  تعز ز فه  وتعلّ 

حتو  للمدرساااااااااة م  خالل توظي  أدوات المالحظة. ةيّ الّتعلمية الّتعليم  ّنهأدراساااااااااة أجر ت في تركي   وضاااااااااّ

 الّدراسااا ت في    واضاااح    نقصااا ثّمة  أ ّ اإلكلينيكي لي  جديدا  كنموذج إشااارافيا إالّ  اإلشاااراف وب لر   م  أ ّ 

أظهرت نت ئج  م كاألخراا   لّنم ذجمق رنة ب  ميالمهني للمعلّ  طّورتّ الحقق م  ف عليته على تسااااااعى للتّ  اّلتي

ة اإلكلينيكي حصاااالت على نساااابة مرتفع اإلشاااارافوظ  معه  نموذج  اّلتيجر  ية المجموعة التّ  أ ّ  الّدراسااااة

موذج فع ل لنّ ا ت ئج تظهر دعم   جزئي   لفكرة أ ّ النّ  فإ ّ   لّت ليمجموعة الضااااا بطةا وبوبشاااااكل ث  ت مق رنة ب ل

ليحقق  در مصوقت   و توظي  النموذج يتطلد  أ ّ إلى أش رت  الّدراسة ولك ّ ا ي المعّلم في تطو ر مم رس ت

توصلت  ذا وقد  المساتق لية إلى أخذ ذل  بعي  االعتب ر. الّدراسا ت تي ا ودعالمعّلمأ دافه في رفم كف ية 

لى عالقة الطالمؤثر األك ر في التّ  الّتغذية الّراجعةو  أّملتّ الإلى كو  محور  الّدراسااااةنت ئج   اّلتيم لة زّ و را وا 

قيي  فرص التّ  في توفير المعّل راكة  ي  المشااااااااااااارف و حيث أت حت الشاااااااااااااّ  ؛ط يقر ة والتّ الّنظقللت الفجوة  ي  

لتااّ الو  ااتيالااذّ   ,Bulunuz, Gursoy, Kesner, Goktalay & Salihoglu) يالّتعاا ون الّتخطيطو  اأمااّ

2014.)   

المشاااارفي      وب لر   م  أ ّ  أّنه أشاااا رت( Willis, 2010)  ليزو  دراسااااة  أ ّ إالّ ا هوجتّ ومم  ذا ال

 أ ّ  إلىشاااكلة ا وقد عزت  ذم الماإلكلينيكي اإلشااارافالكثير منه  ليساااوا خ راي في   أ ّ إالّ  و  خ راي إكلينيكي

له   اإلكلينيكي نشااااا ا مه  للمشااااارفي  كتدر د اإلشاااااراف  ّ إحيث در دا وجيه والتّ في  بح جة إلى التّ المشااااار 

مساااؤوليته   وفي تحّملا اإلشااارافكف ية في  ي يكونوا ذو  األ   أ    أ يل المن سااادا ولك ّ ليمتلكوا الكف ية والتّ 
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 يطوروا له  أ    يمك   لّت ليوباإلكلينيكي مم معلميه ا  اإلشااااااااااارافوتوظي   اقيي  المساااااااااااتمرقوي  والتّ في التّ 

 العالق ت المزدوجة. وا يتجن ا وأ   ي  ب متالكه  لهذم المه راتالمعّلم عالق ته  مم

درجة مم رساااااة  ( أ ّ 2005) دراساااااة وشااااا ح واليون  فقد كشااااافت نت ئج اعلى المساااااتوا العربي  أمّ 

م   ّتدر  الاإلكلينيكي ك نت مرتفعة نسااااااااا ي   على مرحلتي مالحظة وتحليل  اإلشااااااااارافالمشااااااااارفي  لمراحل 

لمم رسة ا فك نت درجة اوالتغذية الراجعة جلسة التخطيط  مرحلة ي  ومشرفيه ا أمّ المعّلم الّطلبةوجهة نظر 

ا قد   لب   تع خطيطجلساااااة التّ درجة مم رساااااة مشااااارفيه  لمرحلة  و  أ ّ المعّلم الّطلبةمنخفضاااااة نسااااا ي  ا وقّدر 

ة درجة مم رساااااا إلى أ ّ  الّدراسااااااةا وتوصاااااالت تعقد دائم   درجة المم رسااااااة   ينم  يرا المشاااااارفو  أنفسااااااه  أ ّ 

وصي ت عض التّ ب الّدراسةخصصا واقترحت اإلكلينيكي تختل  ب ختالف التّ  اإلشرافمراحل  المشرفي  لكل

في مس ق ت  و تقيي  مم رسة مشر  الّدراسة دف  أل ّ  ؛العملية الّتربيةلتحسي  مم رسة المشرفي  في  رن مج 

 اإلكلينيكي. اإلشرافال رن مج في الج معة األردنية لمراحل 

 ملخص المحور الّثاني

إلشراف اإلكلينيكي يستند إلى نظر ة دقيقةا وتقني ت من سبةا ويقد  المشرفو  م  ت ّي  أّ  نموذج ا

خالله دعم   لم  يواجهه المعّلمو  م  قلق وتحدي ت في القضاااااااااااااا ي  الّتربوّية اّلتي تشااااااااااااااّكل  دف المالحظة 

فّيةا إضااااااااا فة إلى مالحظ ت المشااااااااارف أثن ي جلساااااااااة الّتغذية الّراجعة اّلتي تعت ر ع مال  محف ا  للّتعل  ز الصاااااااااّ

  المستمر للمعّلمي .

إلى أّ  لدا المعّلمي  القدرة على حّث أنفساااااااااه  على الّتعل  الّذاتيا وأّ  الّدراسااااااااا ت توصااااااااالت فقد 

تجربة الّتأّملا والّتحليل العميق في مم رسااااااااا ته  الّتدر سااااااااايةا م  خالل توظي  أدوات  يوفر له اإلشاااااااااراف 

ه المعّلمي  نحو الّتقيي  الااّذاتي يا وباا لتااّ لي سااااااااااااااجياال المرئيالتّ و  (Portfolioمل  اإلنجاا ز )المالحظااة و  وجااّ

 ا فهو م نّي على الّتواصااال الوج  ي  ي  المشااارف والمعّل ا و رّكز علىيةألدائه ا وتطو ر خ راته  الّتدر سااا

 الحّصة الّصفّيةا كم   و أداة  ن ئية مستمرة لتعل  المعّل  واّلذي يحقق م  خالله تطّورا  مهني   له. 
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 الّتكنولوجيافي مبحث  الّتربويّ  اإلشرافثالثًا: 

وق ف المعتمد في مدار  األ الّتكنولوجي ي في مبحث اإلشااااارافموذج إلى تطو ر النّ  الّدراساااااةتساااااعى 

 م ت المبحثا لذا يتطلدمي ومعلّ مشاااااااااااااارفة تربوية لمعلّ  الب حثة الع مة في مدير ة القد ا م  منطلق أ ّ 

عرف على لتّ ل الّتكنولوجي في مبحث  الّتربويّ  اإلشااااااااارافتن ولت الحديث ع   اّلتي الّدراسااااااااا تاالطالع على 

في  إلشرافاتواجه تدر    ذا المبحث م  ن حيةا كذل  لالستنئ   بمستوا م  توصل إليه  اّلتيالمعيق ت 

  ذا المبحث تحديدا .

 اكمحور يّ ّتربو ال اإلشرافإشك لية ك يرة في الوصول إلى دراس ت تجمم  ي  المحور  :  ن    ك  

ةنحو المبحث     موجهيكو   وفي ذات الوقت أ    ذج  ن   نمو  لي  ذل  أ ّ على المساااااتوا الع لميا  خ صاااااّ

موذج المعتمااد كبقيااة زمالئااها   النّ ا فمشاااااااااااااارف المبحااث يوظّ الّتكنولوجياا في مبحااث   إلشاااااااااااااارافبااخاا ص 

 م عية.ية الفردية أو الجفاإلشراوالخصوصية تنطلق م  ط يعة المبحث ذاته م  حيث توظي  األس ليد 

فلسااااطي ا  كم   و في الّتكنولوجي تعتمد تدر   مبحث  اّلتيتحديد الدول  في األّولحدي التّ وظهر 

ة في م دة العلو  ك لي ب   على ساااااااااا يل المث لا  الّتكنولوجي بعض الدول تعمل على دمج مبحث  أ ّ  خ صااااااااااّ

ي م  ط يعة المبحث على المستوا الع لمي والعرب عرف إلىلتّ للب حثة اوفي  ذا الج ند ك نت فرصة ك يرة 

  .البحث فيه وأي الجواند ت ّ  انجزت على مستوا فلسطي أ   اّلتي الّدراس تعرف إلى ن حيةا والتّ 

توصاااااالت ا لنداز دراسااااااة في نيو ( Jones, n.d) وم  منطلق أ مية المبحثا أجرا الب حث جون 

المرحلة م   يملزامي لمعلّ إا و و الّطلبةلجميم م  المنه ج  أصااااااااااااااب  جزي   الّتكنولوجي تعلي   نت ئجه  إلى أ ّ 

في المدار    الّتكنولوجيتطو ر كف ي ت المدار  الحكوميةا بحيث اسااااااااااااااتمر تدر    ت ّ  أّنهق ل اال تدائيةا و 

مو مم ازدي د عدد الب حثي  سااااااااااااااواي على لين ف  بقية المب حثا وفي ضااااااااااااااوي ذل  ازدادت األبح ث في النّ 

 فردي أو الجم عي.المستوا ال
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( Hamilton, Middleton, 2001) ن قش الب حث    ميلتو  وميدلتو  فقد سااااااااااااااترالي ا أفي   أمّ 

المنهج  ّدراسااااااااةالفي مدرسااااااااة كو   الند الث نويةا حيث اعتمدت  الّتكنولوجي تعلي   تطّورتؤكد  اّلتيالعوامل 

ساااترالي  أة ذاته  الموّظفة في بقية مدار  خ رات  ذم المدرسااا وعي و ي دراساااة ح لة. وكشااافت النت ئج أ ّ النّ 

  هي تتضاااااااامّ العوامل ف    ذمأمّ  يتعلق  تطو ر تعلي  المبحث في مدارسااااااااه . اّلذيو  وّجهتّ مم  يت نو   ذا ال

وماادا توفير تسااااااااااااااهيالت وأدوات ي  أثناا ي الخاادمااةا المعّلممسااااااااااااااتوا االنخراا في تاادر ااد نوعي م  ق اال 

ديري المدار ا وتخصاااااااااااايص ميزانية من ساااااااااااابة لديمومة شااااااااااااراي وتوفير ع  م  ق ل متكنولوجيةا وتقدي  الدّ 

لمدار  ية ولمديري االّتدر سااااااللهيئة  الّطلبةنج زات ومشاااااا ر م إاألدوات الالزمةا والعمل على ترو ج ونشاااااار 

لمساااااا  مة في تطو ر المن  ج. إضاااااا فة إلى ضاااااارورة اال تم   على اي  المعّلموالمجتمم المحليا وتشااااااجيم 

 قوية داعمة. طو را وبن ي قي داتليكونوا ف علي  في  ذا التّ  ؛مي  أنفسااااه خصااااية للمعلّ ت الشااااّ  ج ند الكف ي 

ة والعرضي حدي ت الجو ر ةعرف إلى التّ إلى التّ   دفت( Finger & Houguet, n.d) وق مت دراسة أخرا 

حدي ت التّ  إلى أ ّ  ةالّدراسااسااترالي ا حيث توصاالت نت ئج أفي  الّتكنولوجي مبحث  تطّورمي  المصاا حبة لللمعلّ 

حثا كذل   تدر   المب المعّل ومسااااااااااااتوا فه  المحتوا الدراساااااااااااايا وثقة  االجو ر ة تتعلق ب لمعرفة المهنية

ا وطرق ترتبط  نقص الموارد والوقتفحدي ت العرضاااااااااية   التّ  ت نحو تدر ساااااااااه. أمّ توّجهاالتج   ت والقي  وال

 لمهني.طو ر اومستوا جودة  رامج التّ  امنه ج الجديدط يق العملي لللبةا والتّ قيي  المتعددة للطّ التّ 

ا فحص فيه  الب حثو  فول  و د دراسااااااااااااااة في  ونغ جونغ ق مت وفي دع  وتأكيد أ مية المبحثا

حتا حيث الّتكنولوجي نحو مبحث  الّطلبةاتج   ت ( Volk, Yip, & Lo, 2003) ولو  المبحث أ ّ  وضااااااااّ

صااار كور دو  اإلن ثا واقتلبة الذّ للطّ      ا إذ ك   المبحث موجهر بعدة عوامل ع ر السااانوات في مدارساااهتأثّ 

 كل المبحثا ولك  لي  الّط لب تأت بعض المدار  تدر   بداالقتصاااااااااااااا د المنزلي. و على ن ث تدر   اإل

  مدرسااة م   ختلفمحتوا وطر قة تدر   المبحث ي  ّ أدا إلى تف وت الخ رات  ينه . كم  أالمدار ا مم  

حتكم   اسااااااهيالت المتوفرةومسااااااتوا التّ  اهج المتبملنّ اعلى ألخرا  ن ي  لت بعض م  زا أّنه الّدراسااااااة وضااااااّ
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اتج   ت  إلى أ ّ  الّدراساااااااةوم   ن  أشااااااا رت  مبحث مطلق   للجنساااااااي  على حد ساااااااواياالمدار  ال تدر  ال

 ن ئية قة راساااااااااية بطر المراحل الدّ جميم    بفرصاااااااااة دراساااااااااته على مساااااااااتوا إيج  ينحو المبحث تتأثر  الّطلبة

 مستمرة. 

عرف إلى ( ب لتّ 2004) ساااة معمر وساااالمة وع وشاااي  على المساااتوا الفلساااطينيا فقد ا تمت دراأمّ 

قصاااااد به يفي المدار  الفلساااااطينيةا و  الّتكنولوجي واقم وح ج ت تدر   المنه ج الفلساااااطيني الجديد لمبحث 

ت النّ األّولكنولوجي التّ المنهااا ج    يالمعّلمعناااد نسااااااااااااااباااة معيناااة م   وجود درجاااة قوة علىتااا ئج ا حياااث دلاااّ

لمه راتا ل إتق نه ووجود درجة ضع  أخرا في  االّتكنولوجي   لمه رات مح ور منه ج ه نتقإ ت في المعّلمو 

 اتق   بعض المه رات تعزا لمتغير الجن إفي ذات داللة إحصااااااااااااااا ئية ت ئج وجود فروق كم  كشاااااااااااااافت النّ 

ا بحوث ذات عالقة ب لمبحث إجرايبضااارورة االساااتمرار في  الّدراساااةوالمؤ ل العلميا وقد أوصااات  اوالخ رة

 (2008) م عيلسإدراسة  أجر ت كذل . الّتدر  ية الّدوراتعند تخطيط وتنظي   الّدراسةواالستف دة م  نت ئج 

ي ضااااااااااااااوي سااااااااااااااالمية في  ب لج معة اإلالمعّلم الّطلبةلدا  الّتكنولوجي  دفت إلى تقوي  مه رات تدر    اّلتي

 ال يصاال مسااتوا المه رات م  تخطيط وتنفيذ وتقوي  لدا أّنه لمية لألدايا بحيث توصاالت إلى لعالمع يير ا

تواجه  ياّلتفي ضاااااااوي تل  المع يير. وقد يفسااااااار ذل  ظهور المعوق ت  اإلتق  إلى مساااااااتوا  الّدراساااااااةعينة 

 اّلتيلمعوق ت ثر اأك ( إلى أ ّ 2008) النج ر واسلي حيث كشفت نت ئج دراسة تط يق المبحث في الميدا ا 

(ا وتال ذل  %78رجة متوساااااطة  لغت نسااااابة ) دجهيزات والمواد   تل  المتعلقة بمحور التّ و المعّلميواجهه  

 المعّل محور  ث ّ ( %62راسي )محور محتوا المنه ج الدّ  ث ّ (ا %72واحي الفنية واإلدار ة  نسبة )محور النّ 

جهيزات والمواد ك نت ب ساااااااااتثن ي محور التّ  ئية ذات داللة إحصاااااااااتظهر أي فروق  ( دو  أ   %59وا عدادم )

هدف شاااااا يهة في النت ئج دراسااااااة  كذل  أظهرت مق  ل اختصاااااا ص العلو . الّتكنولوجي اختصاااااا ص لصاااااا ل  

 اّلتيتشااااااااااامل المعوق ت و  ارجة مرتفعة على جميم المح ور د( وجود معوق ت 2009) فر ح ت وع وشااااااااااايل

دار ااااةا ومعوقاااا ت تتعلق وا عاااادادما ومعوقاااا ت تتعلق بمحت  لمعّل تتعلق باااا وا المنهاااا جا ومعوقاااا ت فنيااااة وا 
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دار ةا ة واإلواحي الفنيل  المتعلقة ب لنّ أ    ذم المعيق ت و ي ت الّدراساااااااااااةجهيزات والمواد. كم  كشااااااااااافت ب لتّ 

 يليعساااااااااااااإضااااااااااااا فة إلى دراساااااااااااااة ال وا عدادم.  لمعّل تعلق بجهيزاتا وأخيرا  م  يالتّ  ث ّ تليه  المتعلقة ب لمنه جا 

 تتعلق  تط يق المنه جا إذ كشااااافت اّلتيتن ولت ذات الهدف أيضاااااأ حول المعوق ت  اّلتي( 2011) والكركي

ئية ذات داللة إحص النت ئج ع  درجة متوسطة للدرجة الكلية للمعوق ت ولجميم المج الت مم ظهور فروق 

غير المرحلة را ومتكو تعزا لمتغير الجن  لصااااااااااااااا ل  الذّ  المعّل إعداد   ترتبط اّلتيالمعوق ت  تعلق بمج لت

 ل  تتعلق ب لجواند الفنية واإلدار ة تعزا للمرحلة لصا اّلتيوق ت مج ل المعيدرساه ا و  اّلتيلصا ل  المرحلة 

 ئة تخصصخصص لص ل  فجهيزات والمواد تعزا لمتغير التّ تتعلق ب لتّ  اّلتي(ا والمعوق ت 10ا 9ا 8فئة )

 . (أخرا )

غلد على في التّ  الّتربويّ  اإلشااااااااااااارافكشااااااااااااا  ع  دور ( لت2008) ج يت دراساااااااااااااة العكر  لّت ليوب

 ط يقية في مدار  مح فظ ت  زةا حيث  لغ الوز  والعلو  التّ  الّتكنولوجي تواجه معلمي  اّلتيالمشااااااااااااااكالت 

تواجهه  في  تيالّ غلد على المشااااااااكالت في التّ  الّتربويّ  اإلشاااااااارافلدور  الّتكنولوجي ساااااااا ي لتقدير معلمي النّ 

ا كماا  ال توجااد فروق ذات داللااة (%60( و و أعلى قليال  م  الوز  المحاا يااد )%62.7تاادر   المبحااث )

 الّدراساااةنة تواجه عي اّلتيغلد على المشاااكالت لدورم في التّ  الّتربويّ  اإلشاااراففي درجة مم رساااة  إحصااا ئية

دمة ت الختعزا لمتغير سنوا إحص ئيةتعزا لمتغيري الجن  والمؤ ل العلميا  ينم  توجد فروق ذات داللة 

 في مج ل مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنتها ومتغير جهة العمل لص ل  معلمي الحكومة.

 ملخص المحور الّثالث

ا تمت الّدراساااااااااا ت السااااااااااّ بقة  تطو ر الّنظ   اإلشاااااااااارافي في  ذا المبحث م  واقم األ مية الع لمية 

مي لجميم الّتكنولوجي  جزي إلزا وتوصاااااااااالت نت ئجه  إلى أّ  تعلي بشااااااااااكل خ صا  المتوّجهة نحو الّتكنولوجي 

 الّطلبةا وعليه تّ  تطو ر كف ي ت المدار  الحكومية م  ن حيةا كم  زادت عدد األبح ث. 
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وب لّت لي م  الجيد البحث في العوامل اّلتي تساااااااااا    في تطو ر تعلي  المبحثا م  حيث مسااااااااااتوا 

ير م  حيااث توفير ميزانيااة لااديمومااة توفتوفير تاادر ااد نوعي للمعّلمي ا وتقاادي  الااّدع  م  مااديري الماادار  

األدوات الّتكنولوجيةا ونشااااار المشااااا ر م الّطال ية. وب لمق  ل فقد تّ  الّتعرف إلى أ   الّتحدي ت اّلتي قد تواجه 

المعّلمي  في تطو ر تعلي  المبحثا فأشااااا رت الّنت ئج إلى وجود تحدي ت جو ر ة تتمّثل في معرفة المحتواا 

لى عرضااااااااية تتمّثل في نقص الموارد والوقتا وطرق الّتقيي ا والّتط يق العملي ومسااااااااتوا الّتمك  الع لميا وا 

 للمنه ج.

ؤال اّلذي يطرح نفساااااااها م  دور اإلشاااااااراف في التغلد على  ذم المشاااااااكالت و  فقد  ؟الّتحدي توالساااااااّ

  إلى ذل مم  يدعوإلى أّ  دورم ج ي  نسااااااااااابة أعلى قليال  م  الوز  المح يدا في مجمله  نت ئج التوصااااااااااالت 

 .المز د م  الجهود الّتربوية في  ذا الخصوص

 طوير المهني للمعلمين أثناء الخدمةالتّ رابعًا: 

 اإلشااااااااارافمة المشااااااااا ركة م  خالل توظي  نموذج تحقيق تطو ر مهني للمعلّ  إلى الّدراساااااااااة دفت 

ساااعى لتحقيق  ذا تك فة ة الّتربويّ الجهود  ية الحديثةا م  منطلق أ ّ اإلشاااراف الّنم ذجاإلكلينيكي بصااافته أحد 

الع على طم  الضااااااااروري اال  لّت ليوب ام  زال متعثرا  في جهودم أّنهالج ندا ولك  م  يكشاااااااافه لن  الميدا  

 الّدراس ت م  وصلت إليه إلىعرف م  ن حيةا وللتّ  الّدراسةتن ولت  ذا المحور لدع  حيثي ت  اّلتي الّدراس ت

 والفلسطيني. اوالعربي ايم  نت ئج وتوصي ت على المستوا الع لم

نتي  ا فقد اقترحت دراسااااااااااااااة ديمو المهني للمعلّ  طّورتّ الوحول تب دل الخ رات كع مل مه  في تحقيق 

(Demonte, 2013 )لى إ توّجهي المعّل لي  م  الجيد تر   أّنهتوصااااااااااااااي ت في  ذا الج ند مؤكدة  عدة

 جميم عمه دا لذا فم  الضاااروري لية بأكمله ا حيث نحمله المساااؤو وحدمية الّتعليمق في العملية ه ويحلّ صااافّ 

ت حة ا وا  در د المصااااااااغرالمسااااااااتمر م  خالل التّ  تطّورالو  االّتعل تحثه على  اّلتي سااااااااتراتيجي تاألدوات واإل

 ة ك ين دراسمعه   واتفقت على أدائه .  ذل المج ل لمالحظة ومش ركة الخ راي في ذات التخصص ليعك  
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(Caena, 2011 ) ّامشااا ركةوال اواصااالت حة الوقت للتّ إ توصااالت إلى أ ّ مي ا حيث   للمعلّ عفي توفير الد 

تطو ر و  الّتغااذيااة الّراجعااةيا كااذلاا  الّتعاا ونوتقيي  األداي  اشااااااااااااااطالنّ  الّتعل و  اماا لااة ياادع  تعل  المحتوا والزّ 

ة م  يتعلمه ن قشاااااااوم احليلوالتّ  افكير  للتّ م  توفير المسااااااا حة للمعلّ   دّ ال   لّت لييةا وبالّتدر ساااااااالمم رسااااااا ت 

قدير   المهني ومسااااااااااااااتوا ت طّورتّ الي  حول الّتربو ّ طل ته وم ذا ينجزو ا وطرح توقع ت مديري المدار  و 

ورم  ديحقق  ياّلذمي ا و ية للمعلّ الّتدر ساااااالمم رسااااا ت  فيا ليؤدي ذل  إلى مخرج ت فع لة تؤثر المعّل لتعل  

  المهني المطلود. طّورتّ المستوا م  

طو ر المهني يشااااااااااامل ثالث مراحل مؤكدة للتّ     (  رن مجBorko, 2004) وركواقترحت دراساااااااااااة  و 

 بكل ى م  اال تم  لاألو   المرحلة   متداخلة وتراكميةا وتتضاااااااااااااامّ ّنهأل ؛ط يقتكو  مرنة في التّ  أ    أ مية

 NCLB: No) أّ  الّتعلي  حق للجميم ك فة م  منطلقراساااااية وعلى مساااااتوا المراحل الدّ  اخصاااااصااااا تالتّ 

Child Left Behind) اال تم   ب لمواد األساااا سااااية وببعض نحو الع    و  وّجهتّ ال أ ّ  الّدراسااااةحيث تجد ا

مة لل رامج والمواد الالز  اأكيد على ف علية المصااااا در  التّ تتضااااامّ فهي ة الّث ني  المرحلة مّ أراساااااية. المراحل الدّ 

شاااااار م ل رامج ة ساااااا  تالّث لث  المرحلة والمشاااااا ر م. وتتضاااااامّ  األّنشااااااطة ل في وظي  الفعّ ك مل والتّ لتحقيق التّ 

  لد.والطّ  المعّل ز على تعل  يركّ  اّلذيالمهني  طّورتّ ال

( 2007) في الكو ت أظهرت نت ئج دراساااة المفرج والمطيري وحم دةوعلى مساااتوا الوط  العربيا 

نيا   في وتنميتاه مه االمعّل اال تما   المتزاياد للادول المتقادماة والنا مياة با التجا  ا ت الحاديثاة في مجا ل إعاداد 

 اعملية مساااتمرة تشااامل اإلعداد ق ل الخدمة المعّل إعداد   ّ أإلى  الّدراساااةتوصااالت  كم  الع  ا الّتعلي مراحل 

عند تخرج    عملية تتصااااا  ب لديمومة وال تنتهينمية المهنية للمعلّ التّ  در د في أثن ي الخدمةا وعليه فإ ّ والتّ 

 الشاااّ ملةدارة الجودة إ( الساااتقصااا ي أثر 2010) دراساااة الشااال ي ق كشااافتوفي  ذا الساااي  الكلية. م  لد الطّ 

 م  وجهاااة نظر   في بعاااديولياااة في األرد  مي  في وكااا لاااة الغوث الااادّ نمياااة المهنياااة للمعلّ في  رامج التّ 

الحسااااااااا  ي  ساااااااااطالمتو  في  ذا المج لا أ ّ     حديث   ع لمي    اتج   ب عتب رموالمم رساااااااااة والبعد الكلي  الّتخطيط
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  يشاااااير إلى وجود أثر واضااااامم   اي  على  نود االساااااتب نة ك   مرتفع   المعّلمج ب ت نحراف المعي ري إلواال

 ئج فروق   ذات توفي البعد الكليا كم  أظهرت النّ  الّتنفيذو  الّتخطيطإلدارة الجودة في  ذم ال رامج في بعدي 

ات داللة ذن ث دو  وجود فروق ص ل  اإلير الجن  في كل البعدي  لألثر الجودة تبع   لمتغ إحص ئيةداللة 

ع في نوّ المت اإلشااارافساااه   إوفي دراساااة أخرا حول درجة  تبع   لمتغيري المؤ ل العلمي والخ رة.إحصااا ئية 

ع المتنوّ  اإلشاااااااااااااراف فقد أظهرت نت ئجه  أ ّ ( 2014) نجليز ة للب حثة السااااااااااااالميتطو ر أداي معلمة اللغة اإل

ا الّتعلي ت رو ا وتقني رجة ع لية في مج ل تخطيط وتنفيذ الدّ  دمة لمعلّ يسااااااااا    في تطو ر األداي المهني ل

دارة  العمل  تعزا لمتغيرات إحصااا ئيةمو المهنيا كم  ل  تظهر أي فروق ذات داللة قوي  والنّ ا والتّ الصاااّ وا 

 الح لي والمؤ ل العلمي والخ رة.

ي ا فقد ممو المهني للمعلّ م النّ تج     مقيم    الحديث ع  دور مدير المدرساااة بصااافته مشااارف إط روفي 

 ي  متوسااااط درج ت كل م   إحصاااا ئيةال توجد فروق ذات داللة  أّنه( إلى 2012) توصاااالت دراسااااة محمد

 ااالجتم عيةو  اةالّتربويّ ي  على آرائه  ب لنساااااابة لدور مدير المدرسااااااة في الجواند المعّلممجموعة المدير   و 

ضااارورة إلم   وا دأفراد العينة أكّ  وأ ّ  امية ك يرة لهذم الجواند الثالثةأ  ثّمة تشاااير إلى أ ّ  اّلتيواإلنسااا نيةا و 

( 2011)  دفت دراسااة أ و شاا  ي كم   ورم بكف ية وف علية. دحتى يقو   امدير المدرسااة  هذم الجواند مع   

ساااااا ساااااي األ ي لالّتعى م  مرحلة لاألو مي الحلقة مو المهني لمعلّ في النّ  الّتربويّ ه عرف إلى دور الموجّ إلى التّ 

كل درجة متوسااااااطة ك  في مح فظة القنيطرةا وكشاااااافت النت ئج أّ  متوسااااااط ت إج ب ت عينة الّدراسااااااة ج يت

حمل أ لية ت اّلتيمتوسااط ت لصاا ل  الفئة الا  ينم  أظهرت تل  الفروق  ي  إحصاا ئيةدو  فروق ذات داللة 

 جميمساااااانوات فأكثر( في  10الفئة )ا وفيم  يتعلق بمتغير الخ رة ك نت الفروق لصاااااا ل  األساااااا سااااااي الّتعلي 

سااااتخدا  هي  على اأ مية تدر د الموجّ ب الّدراسااااةأوصاااات   لّت ليوب االصااااّ المج الت ب سااااتثن ي مه رة إدارة 

رامج تدر  ية ةا وا عداد  الّتربويّ الحديثة في مج ل عمله ا وتزو د   بأحدث المسااتجدات العلمية و  الّتكنولوجي 

 قت معه  دراساااااااااااااااةواتف وتطو ر كف ي ته  المهنية. التنمية مه راته  ؛ةته  المهنيمي   ن ي على احتي ج للمعلّ 
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ية الّتعليملوس ئل ي  على االّتربو ّ تركيز المشرفي   أ ّ  و يتوصلت إليه ا  اّلتيفي النت ئج ( 2008) القرشي

 ياّلت ليد األساااااااااا رجة متوسااااااااااطةا وأ ّ  ديسااااااااااتخدمه  معلمو المواد االجتم عية م  وجهة نظر   ك نت  اّلتي

أوصت  ي لّت لرجة متوسطةا وب دي  في ذات المج ل ج يت المعّلميستخدمه  المشرفو  لتطو ر أداي  ؤالي 

ر ق   طية عالّتعليمبضااااارورة تطو ر أداي معلمي المواد االجتم عية في مج ل اساااااتخدا  الوسااااا ئل  الّدراساااااة

 ديثة.ية الحاإلشرافاألس ليد 

ي ت مي الر  ضااااتي لمعلّ المهني الذّ طو ر للتّ     مقترح ا  ( تصاااور 2010) العلي  طرحت دراساااة كذل   

لى ع الّدراساااااةفي المرحلة المتوساااااطة م  وجهة نظر المختصاااااي  والمم رساااااي ا توصااااالت إلى موافقة عينة 

في ضااااااااااااااوي عد  توفر   م  وجهة تأكيد أ مية معظ   ذم األبع د اتيا مم طو ر المهني الذّ جميم أبع د التّ 

العلي    ذا التصاااااور الم نّي على الواقم والمأمول لتحساااااي  المم رسااااا ت المهنية م  خالل  نظر  ا وقد قد 

مم رسااة أساا ليد الّتقوي  والّتطو ر المهني بمب درة ذاتية م  معّلمي الر  ضااي تا وبمساا عدة أطراف المجتمم 

 المدرسيا واّلتي يتفق عليه  المختصو  في المن  ج وطرق التدر  .

 خصااااااصاااااايةوالتّ  االمختلفة الع مة الّدوراتإلى عقد  الفلسااااااطينيةبية والّتعلي  الع لي وزارة الّتر تسااااااعى 

 دراساااااة  رك تأّ   إالّ  مي  أثن ي الخدمةانمية المهنية للمعلّ في التّ  ل ة لتسااااا    بشاااااكل فعّ الّتربويّ و  ااألك ديمية

وزارة نظمه  ت اّلتي در  يةالتّ  الّدوراتي  في المعّلمإلى عد  وجود تأثير جو ري اللتح ق أشااااااااااا رت ( 2005)

نت نت ئج كذل   يّ ةا يالّتدر ساااااااااأثن ي الخدمة في مدا امتالكه  للكف ي ت  الع لي الفلساااااااااطينيةالّتربية والّتعلي  

 ذم  إلى التح قه  في تعزا  الّتدر  ي  نحو مهنة المعّلمعد  وجود فروق جو ر ة في اتج   ت  الّدراسااااااااااااااة

 ال توجد فروق جو ر ة لمدا امتال  أّنهت ئج ا م  جهة أخرا أظهرت النّ أثن ي الخدمة الّتدر  ية الّدورات

 رر  ذم . وقد يالّتدر  إلى اتج   ته  نحو مهنة  تعزا در   ي  للكف ي ت الالزمة للتّ المعّلمومم رساااااااااااااااة 

( في دراسااااااااااااااته إلى وجود 2008) صاااااااااااااال الب حث أ و عطوا در دا فقد تو ت ئج وجود معوق ت تواجه التّ النّ 

ا الّدراساااااااااااااااة( م  مجتمم عينة %69.9)ي  أثن ي الخدمة في مح فظ ت  زة أقر   المعّلملتدر د  معوق ت
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تعلق  توقيت ا وم  يالّتدر  يةوب الحتي ج ت  اوالمعنوية انت  ذم المعوق ت م  يتعلق ب لحوافز الم ديةوتضاااامّ 

يت  نساااااابة ع لية   ج أّنهت ئج يةا حيث أظهرت النّ الّتعليموبتوظي  األساااااا ليد والوساااااا ئل  االّتدر  يةال رامج 

 م  المعوق ت في  ذم المج الت.

 نمية( دراسااااة حول ف علية  رن مج المدرسااااة كوحدة تطو ر في التّ 2007) وقد أجرت الب حثة نصاااار

مسااااااااتوا ف علية ال رن مج في مدار  وك لة الغوث في مح فظ ت  زة  مي ا وتوصاااااااالت إلى أ ّ المهنية للمعلّ 

تااا ئج إلى وجود عالقاااة ذات داللاااة (ا وأظهرت النّ %60تز اااد ع  حاااد الكفااا ياااة )ي  المعّلمم  وجهاااة نظر 

ت ئج وي ا و ذم النّ قومج ل التّ  االّتعل و  الّتعلي ومج ل  االّتدر   ي  ال رن مج وبي  مج الت كف ي ت  إحصاا ئية

 مي .نمية المهنية للمعلّ  ت الحديثة في التّ وّجهتّ تؤكد أ مية وف علية ال

 ابعملخص المحور الرّ 

بم  أّ  الجهود الّتربوّية تساااااااعى للوصاااااااول إلى جودة الّتعلي ا فعلى الّنظ  أ   تدر  أ   جودة الّتعلي  

ي للمعّل ا ا لذا ال  ّد م  تقدي  الّدع  الضرور تتأّثر بط يعة وجودة مستوا الّتطو ر المهني الموّجه للمعّلمي 

ل توفير كل األدوات واإلسااااااااتراتيجي ت اّلتي تحثه دو  أ   نحمله مسااااااااؤولية تعل  الّطلبة وحدم وذل  م  خال

ت حة المج ل لمالحظة ومشااااااااااااااا ركة الّزمالي الخ راي في ذات  على الّتعل  المسااااااااااااااتمرا والّتفكيرا والّتأّملا وا 

 الّتخصصا وتوفير الّتغذية الّراجعةا وتطو ر المم رس ت الّتدر سية. 

 مية تتجه على حد سااااااااااااااواي نحو االتج   ت وبن ي على ذل ا نجد أّ  معظ  الّدول المتقدمة والن

ة المرجّوةا كماا  تّ   ؛الحااديثااة في مجاا ل إعااداد المعّل ا وتنميتااه مهنياا    الرتباا ا ذلاا   تحقيق األ ااداف الّتربويااّ

 ي نه في الّدراسااا ت الساااّ بقة على المساااتوا الع لميا إضااا فة إلى م  ورد ضااام  الخلفية الّنظر ة في الفصااال 

راس ت إلى أّ  إعداد المعّل  عملية مستمرة تتص  ب لديمومةا وال تنتهي عند تخرج األّول. حيث توصلت الد

 الّط لد م  الكلية. 
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وتّ  التأكيد على أ مية إلم   مدير المدرساااااااااااااة والمشااااااااااااارف الّتربوي للجواند الّتربوّيةا واالجتم عيةا 

لت كف ية والف عليةا حيث توصااااااانحو الّنمو المهني للمعّلمي  على مساااااااتوا م  ال م دور   واإلنسااااااا نية ليؤدي

الّدراس ت إلى أّ  دور المشرف الّتربوّي في الّنمو المهني لعينة الّدراسة ج يت  درجة متوسطةا وب لّت لي تّ  

الّتوصاااااية بأ مية تدر د المشااااارفي  على اساااااتخدا  الّتكنولوجي  الحديثةا واالطالع على أحدث المساااااتجدات 

 اإلشرافية الحديثة.العلمّية والّتربوّيةا واألس ليد 

 ابقةالسّ  الّدراسات تعقيب على

ت في أربعة مح ور تن ول صااااانفت اّلتيا  بقةالساااااّ  الّدراسااااا تم  خالل مراجعة األد ي ت الواردة في  

  ر المهنيطو ا والتّ الّتكنولوجي في مبحث  اإلشااااااااارافاإلكلينيكيا و  اإلشااااااااارافا و الّتربويّ  اإلشاااااااااراففيه  واقم 

ك    لّتربويّ ا اإلشاااارافتن ولت محور واقم  اّلتي الّدراساااا تتوصااااي ت معظ     أ ّ ةا ت يّ مي  أثن ي الخدمللمعلّ 

ز دا ) لحديثةية ااإلشااااراف الّنم ذجا وتدر د المشاااارفي  على الّتربويّ  اإلشاااارافعوة إلى تطو ر في مجمله  الدّ 

 ,2006Glanz, 2005; Glanz؛ نشااااااااااااااوا  ونشااااااااااااااوا ا 2010 العنزي واللميم والحسااااااااااااااينيا ؛2012

Shulman & Sullivan, 2006; Barham & Winston, 2006;).  

ي  لمعّلماحيث أشاا رت نت ئجه  إلى مسااتوا اتج   ت  الّدراساا تبمختل  أ داف  وّجهتّ رت  ذا الوبرّ 

شاااااااارفي  حتي ج ت المالمتوقم له ا كذل  فيم  يتعلق ب  ع لى دور المشاااااااارف في تقدي  الدّ ا  و  ااإلشاااااااارافنحو 

أ و  ؛2008األ  ا ) بعيد ع  الحداثة ول  يرتق إلى المسااتوا المطلود أّنهو فةا موظّ ية الاإلشاارافواألساا ليد 

أ و  ؛2009أ و شاااارارا  ؛2006أ و ساااامرة وز دا  والعواودةا  ؛2013أ و ساااامرة ومعمرا ؛ 2009شااااملةا 

الحسااااااااااااااي   ؛2011ال لويا  ؛2014ام يضا  ؛2011احمياااادة وجميعاااا   والخوالاااادةا  ؛2000 و ااااديا 

صاااااي  ا  ؛2005صاااااب ا  ؛2004؛ رّم نةا 2008الجرج وي ونخ لةا ؛ 2006الحميدا  ؛2008ولخضااااارا 

 ؛2008عالونة وأ و سااامرة وع يد هللاا ؛ 2007العم يرة وأ و مغليا ؛ 2007الطع ني والضااامورا  ؛2007
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؛ 2009؛ مرتجىا 2014قيطااة والز اا  ا  ؛2009القاا ساااااااااااااا  والزبيااديا ؛ 2011؛  ياا اا 2011الغفيليا 

Igwebuike, Okandeji & Onwuegbu, 2013; Tesfaw & Hofman, 2014 .)  

 اإلشاااااارافالحديثة و و نموذج  اإلشاااااارافنحو توظي  أحد نم ذج  الّدراسااااااةورم يعزز  دف  دو ذا 

حت اّلذياإلكلينيكي   إط ر ضااااام  ا ج تهحتي  وفق   الع  للمعلّ أ ميته وف عليته في تقدي  الدّ  الّدراسااااا ت وضاااااّ

 اتأّملالو  ااكةر والمشرفا وأّكدت أ مية الشّ  المعّل قة  ي  واالحترا  والثّ  ا لواصل الفعّ والتّ  ام لةم  عالقة الزّ 

 ,Bulunuz, Gursoy ;2005 وش ح واليون ا) بشكل  ن ئي منظ  ومستمر ي فيم   ينهم الّتع ونوالعمل 

Kesner, Goktalay & Salihoglu, 2014; Ellis, 2010; Kaneko-Marques, 2015;  Knoll, 

2014; Linton & Deuschle, n.d; Milne, Aylott, Fitzpatrick, & Ellis, 2008; Okorji & 

Ogbo, 2013; Perera-Diltz & Mason, n.d; Prosper, 2006; Veloo, Komuji & Khalid, 

2013; Zepeda, 2002;.) 

لب حثة مشرفة ا  ّ م أتحديدا  م  واق الّتكنولوجي اإلكلينيكي في مبحث  اإلشرافتوظي   فإ ّ   لّت ليوب

 يلااسااااام عدت أ مية المبحث م  ن حية )أكّ  الّدراسااااا ت ذل  أ ّ  ادراساااااة أصااااايلةكتقد  تربوية في المبحث 

 ,Finger & Houguet, n.d; Hamilton & Middleton ;2004 معمر وسااالمة وع وشاايا؛ 2008

2001; Jones, n.d; Volk, Yip, & Lo, 2003 المبحث تواجه معلّ  اّلتيأ   المعيق ت  طرحت(ا و  

 ؛ النج ر واساالي ا2009؛ فر ح ت وع وشاايا 2008؛ العكرا 2011 والكركيا ييلالعساا) م  عدة جواند

ذات  فيو  االمبحثط يعة اال تم   ب و و الّدراسااااااااااااااة ذم  دف  ل  تتن ول ه ولكنّ ا م  ن حية أخرا  (2008

  ه .ذات اإلشرافم  خالل تطو ر آلية  خ ّصةمواجهة تحدي ته الالوقت 

ا لّدراساااااةامة المشااااا ركة في طو ر المهني للمعلّ  و العمل على التّ  وّجهتّ الهدف الع   لهذا ال وبم  أ ّ 

تسعى ك فة  ةالّتربويّ الجهود  إلى أ ّ حيث توصلت  ابحثت في  ذا المحور اّلتي الّدراس تاالطالع على  ت ّ 

ألدوات امي ا م  خالل توفير لمعلّ طو ر المهني لالمرتبط  جودة مساااااااااااااااتوا التّ  الّتعلي لتحقيق جودة 



105   

 

 
 

لالو  الّتعل تحثااه على  اّلتي سااااااااااااااتراتيجياا تواإل المسااااااااااااااتمرا وتقاادي  الحوافز المعنويااة والماا ديااةا وتل يااة  تااأمااّ

؛ الساااااااااااااالميا 2005؛  رك تا 2008 أ و عطوا ا) في ضااااااااااااااوي االتج   ت الحديثة الّتدر  يةاالحتي ج ت 

ا Caena, 2011; Demonte, 2013) ; 2007ةا المفرج والمطيري وحم د ؛2010الشااااال يا ؛ 2014

ة لّتربويّ اومدير المدرسااااااة االطالع على أحدث المسااااااتجدات العلمية و  الّتربويّ فم  واجد المشاااااارف   لّت ليوب

 محمدا؛ 2008 ؛ القرشاااااايا2011 أ و شاااااا  ي ا) مي  بكف ية وف عليةمو المهني للمعلّ تج م النّ ليؤدي دورم 

2012.) 

اساااااااتخدامه  األسااااااالود الكيفي في البحثا والعمل على محور   بقةسااااااا ت الساااااااّ راع  الدّ زت تميّ  كم 

مل ية  لّدراساااااااااةاتأتي  ذم   لّت ليا وتوظي  نموذج إشااااااااارافي حديث. وبالّتكنولوجي طو ر المهنيا ومبحث التّ 

 مةلّ مع طو رتوأ مه   التحقيق أ دافه المتوقعةي اإلشراف   الّنظلتطو ر  اة في الوقت الح ضرحّ للح جة المل

  في مدير ة القد .مهني    -المش ركة في الّدراسة -الّتكنولوجي مبحث 
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 الّثالثالفصل 

 الّدراسةمنهجية 

 & Gallالّتقني لجول وآتشيسو  ) اإلكلينيكي اإلشرافف علية  حقق م التّ  إلى الّدراسة ذم  دفت 

Acheson, 2011(   وب ج )Pajak, 2002 ) ي ف الّتكنولوجي مبحث تدر  مة لّ لمع المهني طّورتّ العلى

ة م  مم المشاارفة الب حث الّدراسااةمشاا ركة في المة لمعلّ اا وذل  ع  طر ق تحليل ودراسااة ح لة مدير ة القد 

 ةفية الموظّ اإلشاااااااااااراف الّدوراتخالل  مالحظةأدوات و  اخالل القي   بمق بالتا واساااااااااااتخدا  أدوات تشاااااااااااخيص

مل  و  (Teacher’s Journalيومي ت المعّلمة )عة مالحظ ت ا ومت بوتوظي  تقني ت الّتواصاااااااااااااال الفع لة

 ا وتأّمالت الب حثة. مةللمعلّ  (Portfolio) اإلنج ز

وطرق  اموثوقية الّدراسااااةوتوضااااي  ا ه اتا وأدو الّدراسااااةسااااي ق منهج و لفي  ذا الفصاااال وصاااا  يتّ  

  ي ن تا وخطة تنفيذ إجراياته .تحليل ال

 منهج البحث

ة ربويّ التّ ية الموّظفة م  ق ل المشاااااااارفة اإلشااااااااراف الّدوراتمة مشاااااااا ركة في علّ ح لة م الّدراسااااااااةتن ولت 

 ;Gall & Acheson, 2011)جول وآتشااااااايساااااااو  ل الّتقنياإلكلينيكي  اإلشااااااارافنموذج  ضاااااااويالب حثة في 

Pajak, 2002) لةم  خالل دراسااااة ح  حليلي تصاااامي  وصاااافي ت ا وقد اسااااتخدمت منهجية البحث الكيفي 

راحل يشااااااامل ثالث م اّلذيالّتقني اإلكلينيكي  اإلشاااااااراف نموذج واعتمدت االّدراساااااااةعة بم  يتن ساااااااد مم ط ي

  لّتع و  يوظ  فيه أدوات تشاااااخيص ب حيثا (Gall & Acheson, 2011)  يةاإلشااااارافتراكمية في دورته 

ل   هأنّ ل  ذا نمية المهنيةم لة  هدف تطو ر وتحسااااااااااااااي  األداي لتحقيق التّ م  الزّ  إط رللعمل في  المعّل مم 

ضاا ية جديدة قد إ الّدراسااةا لذا سااتقد  على حد عل  الب حثة دراسااة  هذا الموضااوع في فلسااطي  م  ق ل تجر  

 أساااالودليه كع الّتربويّ ي المم ر ا بحيث يطلم المشاااارف اإلشااااراف   على مسااااتوا األداي إيج  يتحدث تغييرا  
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ألس ليد  دفعه لالطالع على المز د م  امها و المن سد لمعلّ  سلوديضيفه إلى معرفته ومه راتها فيوظ  األ

يقد  ا لالّتعلي و  الّتعل لتطو ر عملية  يدعمه و تع و  معه اّلذي  م   و مالئ  للمعلّ يةا ينتقي منه  اإلشااااااااااااااراف

خيص في شت  تشخيصه  بعمق  ن ي على أدوات التّ  اّلتي المعّل دعم   مهني   موضوعي   واقعي   مم احتي ج ت 

تن ساااااااد   نتك إ    اّلتيع مةا و  رشااااااا دات تربويةإتقدي  و  نظيرا بعيدا  ع  الفلسااااااافة والتّ كياإلكليني اإلشاااااااراف

 .ك فة ن سد المواق ت فلي  ب لضرورة أ   موق  م  

 اإلشاااااااااااااارافوبعااد توظي   الااّدراساااااااااااااااةايااة  اادذت في نفاا اّلتيجمعاات ال ياا ناا ت م  خالل المقاا بالت 

خيص شاااااى أدوات التّ يةا إضااااا فة إلاإلشاااااراف ّدوراتالضااااام   الّتخطيطا كذل  خالل مرحلة جلساااااة اإلكلينيكي

فوالمالحظة  الّتخطيطوالمالحظة في جلسااااااااااة  مل  و  (Teacher’s Journal ومي ت المعّلمة )و يةا الصااااااااااّ

 . وتأّمالت الب حثةمة المش ركةا للمعلّ  (Portfolioاإلنج ز )

 والمشاركات الّدراسةسياق 

ّرساااااااااااو  م    ي داّلذي الّتكنولوجي م ت مبحث معلّ مي و لمعلّ بصااااااااااافته  مشااااااااااارفة تربوية الب حثة  ق مت

ي راسااااااألسااااا ساااااي في مح فظة القد  في المدار  الحكوميةا للع   الدّ الث ني عشااااار الخ م  حتى  الصاااااّ 

 ا ن ي على عين ت الفروق القصااااااااااااااوا كم  تتطلبه دراساااااااااااااااة الح لةب ختي ر ثالث معلم ت  2016/ 2015

 إلشااااااارافاتوظي  نوع جديد وحديث م   تساااااااتدعي اّلتي خصااااااايةاالمهنية والشاااااااّ   احتي ج ته ب العتم د على

  المشاااااااااارف  ي م لةالزّ  عالقةو ؤكد  از على البعد اإلنساااااااااا نييركّ  اّلذيا اإلكلينيكي اإلشاااااااااارافو و  الّتربويّ 

  عين ت أّنه . ويقصد بعين ت الفروق القصوا غييروتق ل التّ   لّتع و  ب  ا إض فة إلى مستوا استعداد المعّل و 

تي ر   م  مجموعة م  األفراد  ير المتج نسااااااااااااااي  في الخصاااااااااااااا ئصا  هدف تمثيل الوحدات الفرعية يت  اخ

ختلفة للمع ني الم ييلعط ي وصااااا  تفصاااااإ لمجرد  ساااااتراتيجية ذم اإل م لمشاااااكلة البحثا إذ يهدف الب حث 

وم ت لاألداي ب لنسااااااااابة ألفراد يختلفو  في سااااااااانوات الخدمةا وفي نف  الوقت    مصااااااااادر  نّي للمع تطّورل

 (. 2007)أ و ز نةا اإل را ي ا قنديلجيا عد  وعلي  ا  الّدراسةلص ل  
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األسااااااااااااااما ي الموجودة في الجادول اآلتي  مم العل  أ ّ  (ا1)في جادول معلوما ت بساااااااااااااايطاة عنه  ياأتيوفيما  

 زت أسم ي المدار  بحرف م  الحروف األ جدية.رمّ و مستع رةا 
 

 سنوات الخبرة اهتعمل ب اّلتيالمدرسة  التخصص الد(يق االسم
 ست سنوات  .ح إدارة أعم ل سال 
 سنواتتسم  ش . ح سود عل  رني 
 سنوات تسم  .ر عل  ح سود  ي 

  : وصف المعّلمات الّثالث المشاركات في االستطالع في بداية الّدراسة1جدول)

 يعمل  به. اّلذي ت المش رك ت وللسي ق المعّلموفيم  يأتي وص  لكل م  

وا على مسااااات اإلنج ز  تحقق أّنهفي مدرساااااة ذكورا نشااااايطةا و ي مقتنعة ب المعّلمةتدر   س   الم:

ةتقو   ه   اّلتي ت الّنشاا طم  الف علية  ن ي على ك   ع ل   ز ميّ ت   أنشااطة مختلفة ومتعددةا دو  أ   أّنه خ صااّ

ذات   ي فيا و األّنشااااااطةحقق م  جودة مخرج ت  ذم التّ  ذم األّنشااااااطة ب لنساااااابة للمبحثا أو   ي  أولوي ت

محتواا وفي ل في الوال تعترف  وجود نق ا ضااااع  لديه  تتمثّ  اصاااا  المب شاااارالوقت حساااا سااااة وال تتق ل النّ 

 حصيل.رفم مستوا التّ   لّت ليوب االّطلبةا وجذد انتب م وا تم   الّص ضبط 

 تع ني م  بعضه  ا ولكنّ إلى حد م  ن ثا متمكنة م  المحتوا إفي مدرسااااااااة  المعّلمةتدر   :رنين

  ة إلى افتق ر حديا إض فوتشعر بضغط مم ر  عليه  بس د  ذا التّ ا حدي ت فيه بس د المنه ج الجديدالتّ 

ئمةا تدر   ووسااااا ئل مال إساااااتراتيجي تيتطلد م   المحتواا وم  المن ساااااد بم  يتن ساااااد مم خططآللية التّ 

ب م   يسااااااااااا    في تشاااااااااااتت انتمم نوع  م ا و ير ق درة على تنظي  المهم ت وجدولته  فهي مشاااااااااااتتة  لّت ليوب

 االمساااااتمر طّورتّ وتساااااعى لتوظيفه ا وتب در لل الّتغذية الّراجعةا ومم ذل  فهي نشااااايطة جدا  وتتق ل الّط لب ت

 ة.الالصفيّ  األّنشطةعلى كل م   و جديدا وتش ر  في واالطالع 

جة جدا  لدر في مدرساااااة مختلطةا مخلصاااااة متف نية في العملا معط يةا مث لية  المعّلمةتدر   :هيا

ة مر قة لتصل إلى ك ير  ا  ب لوقت والجهد المن سدا فت ذل جهود اإلنج زيؤثر على ثقته   نفسه  وقدرته  على 



109   

 

 
 

في رار تر د ب سااتمو قد يشااعر   ب لرضااى ومم ذل  ال تصاال إلى  ذا المسااتوا م  الرضااىا  اّلذيالمسااتوا 

م  ا كمب شااااار . وتتحسااااا  ألي نصااااا ق  اإلتتصااااال إلى مساااااتوا  واالطالع على المساااااتجداتا وأ    الّتطّور

  ّنهأل ؛ل واصاااااال مم زميالته  في المبحث بشااااااكل فعّ التّ  إلىالمدرسااااااة فال تب در  إط رتقتصاااااار جهود   في 

لخجلا وال على مش عر ا    ميالت نوع  م  م نيّ ا وتخلق ح جزا   ينه  وبي  الزّ إنج ز  تشك  دائم  في مستوا 

 تعّ ر ع  احتي ج ته  بسهولة.

المشاااااااا ركة م   ي  العينةا  المعّلمة اختي ر ت ّ ( 3)ملحق رق   سااااااااتطالعاال اسااااااااتنت ج تي على بن و 

ة أسااائلة حول دوافم  نيثمّ تن ول  ث ّ  لخ رات المهنيةا ت الديمغرافية كمرحلة تعر فية بتمحور حول ال ي ن حيث 

ساااتوا اإليم   ماقم حول المهنةا و  بقة وبي  الو وقع ت الساااّ ط  ق  ي  التّ ا ومساااتوا التّ الّتعلي العمل في مهنة 

رف ك نت مالحظ ت المش ا وكيفية تحقيق ذل  في عدة مح ورا وا    المعّلمةقد تواجهه  حدّ  إيج د حل لكل ت

اتي قدير الذّ ز به ع   ير   أك ديمي   ومهني  ا ومسااااااااااااااتوا التّ و اإلدارة مصااااااااااااااادر قلق لديه ا وحول م  تتميّ أ

 المهني واألك ديمي المستمر. طّورتّ المك نية ك   لديه  اعتق د  إ مةا وا    كمعلّ 

بعت ج يت كخطوة ت اّلتياإللكترونية رسااااااااا ئل الع ر   ت الّثالثالمعّلمساااااااااتطالع على اال وّزعوقد 

حتا وقد المشااااااا ركةلطلد اإلذ  في  وقت سااااااا  ق كل معّلمة على حدة مق  لته  بشاااااااكل وج  ي في  وضاااااااّ

 آللية  ن ي على نت ئجها وبعد الموافقة ت  توز عه ب الّدراسااااةة في المشاااا رك المعّلمة سااااتخت ر الب حثة لهّ  أّنه 

 ذكرت.  اّلتي

 إلشرافاحقق م  مدا توافق  ذم االستج ب ت مم أ داف ج ب ته  للعمل على التّ إنت ئج تحليل  وت ّ 

عليه   شاااارافيإفي سااااي ق  ا إضاااا فة النطب ع ت وخ رة الب حثةربويّ كم  ورد في األدد التّ  الّتقنياإلكلينيكي 

 الست سنوات الم ضية ولهذم اللحظة.خالل 
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 وفق اآلتي: الّدراسةفي  هيا المعّلمةاختي ر   ذا المنطلق ت ّ  وم  

يحقق  اإلكلينيكي ال يمك  أ    اإلشااراف أ ّ إلى  (Gall & Acheson, 2011) جول وآتشاايسااو   أشاا ر -

م لة زّ تعزز عالقة ال اّلتيقة الثّ  على مساااااااااااتوا م  المعّل تكو  العالقة  ي  المشااااااااااارف و  أ دافه دو  أ   

إلى ط يعة  نينر   نظرة سل يةا  ينم  ل  تشر أّنهإلى نظرة اآلخر   إليه  بسالم  ينهم ا وم   ن  أش رت 

تتحقق  ة ااذم الجزئياا أ ّ الباا حثااة  وجاادت  لتااّ لي  عالقااة تقااديرا وبااأّنهاادت فقااد أكااّ  هيا   ااذم العالقااةا أمااّ 

 ن بعة م  ثقة الفرد  ذاته.  قة في اآلخر  الثّ  أل ّ  ؛لديه 

را انفت ح وتق ل ل خ ثّمةذا ك    إإالّ  المعّل تتحقق  ي  المشاااااااااااااارف و  ال يمك  أ   فم لة عالقة الزّ   أمّ  -

 المعّل الحقيقي  ي   ل و الفعّ  الّتع و  راكة و اتي الجيدا حتى يمك  تحقيق الشّ قدير الذّ قة والتّ إض فة إلى الثّ 

 إلشاارافاا وتطو ر قدراته نحو توظي  الصااّ   في  رفة ية للمعلّ لّتعليماوالمشاارف لتطو ر المم رساا ت 

ع األسااااا ليد إليج د ع  تنوّ  س   الم(ا وفي  ذا المج ل عّ رت Tesfaw & Hofman, 2014) اتيالذّ 

 أ ّ  ياه فقد أشااااااااااااااا رت إلى المث  رة وتب دل الخ راتا  ينم  اعت رت رنين  قد تواجهها أمّ  حل ألي تحدّ 

 ي األكثر وضاااااااااوح   في تحديد م  يمك  تحقيقه بشاااااااااكل  رنينفيلة لتحقيق ذل ا وك نت اإلرادة  ي الك

 نت الجه ت ذات العالقةا كم   الّتغذية الّراجعةك   لديه  قلق في تق ل  عملي. وعند االسااااتفساااا ر إ   

 حي  أ ّ    بشااااااكل مطلقا فيفقد اعت رته  مفيدة للمعلّ  رنين  مّ ع مل معه ا أ  يمك  التّ أّنهب س    المج بة إ

 هيا لدا  ّ أ عتقدف لب حثة ت  لّت ليتكو  م  جه ت على دار ة وفه ا وب أ   اشااااااااااااااترطت في ق وله   هيا

  كم   يا ه  نظرة شكو ا كذل  ال تتق لهيفهي ال ترفضه  بشكل مطلق وال تنظر إل ؛ربّص م  التّ     نوع

نّ  قة الثّ  توفر  ينهم  مسااااااااااااااتوا م  إ    يمك  تحقيقه اّلذيو  الّتغذية الّراجعةم   ن ي على م  يقد   ذم وا 

  عل معه.فعلى تق ل توصي ت المشرفا ويحفزم لالستم ع والتّ  المعّل تشجم  اّلتيم لة وتعز ز الزّ 

ا الّتعلي مم  لديه  الر بة في تطو ر عملية  ي المعّلممم  ا  مب شاااااار  اتصاااااا ال   اإلكلينيكي اإلشاااااارافيعت ر  -

 الّتعلي  ةلتحقيق فع لينت جية تشاااااااااااجم على البحث إلى عملية يقو  عكم  المهنيا  مساااااااااااتوا واالرتق ي ب ل
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(Tesfaw & Hofman, 2014; Pajak, 2002)عند االساااااتفسااااا ر ع  كيفية الوصاااااول   لّت ليا وب

وطرق  اةالّطلبع مل مم والتّ  اوط يعة المحتوا  االّتدر  وطرق  االّتخطيطإليج د الحلول مم تحدي ت 

حتقيي ا التّ   لّطلبةاع في الوسااااااااااا ئلا وأوراق العملا وتحفيز نوّ ل اإلثرايا والتّ م  خال أّنه س       الم وضاااااااااااّ

 االّدوراتو  افم  خالل االطالع رنين  قيي ا أمّ ف فية في مع يير التّ ب لعالم تا وكسااااااااااااااد ثقته ا والشااااااااااااااّ 

 ينم  لدا والمجسم تا  اوالفيديو  ت اواالختب رات اوأوراق العمل االّطلبةق ش مم والنّ  اوتب دل الخ رات

 الّتعل اواأل ل بأ مية  الّطلبةوتوعية  اوالمش ر م اوأوراق العمل اواإلثراي اخالل االطالعفك   م   اهي

 ه ّ م مم  زال أ ك   ع  إ   ع األدوات. وعند االسااااااااااتفساااااااااا ر وتنوّ  اوتب دل الخ رات اقيي وتنويم طرق التّ 

مئة " قوله بالمسااااااااااااااتمر  طّورتّ ال إمك نية بموافقته   س         الم عّ رتا طو ر المهني واألك ديميالمج ل للتّ 

كلمة سااااااااااااتمر بالم طّورتّ الدت اعتق د    إمك نية فقد أكّ  رنين  اتيةا أمّ وبررت ذل  بساااااااااااايرته  الذّ  ا"ب لمئة

" وربطت بع طالمسااااااااااااااتمر بقوله  " طّورتّ ال إمك نية  هيازا وتعتقد ميّ ا وربطت ذل   ر  ته  في التّ "نع "

  ته إج ب  ّ فإ  لّت ليع يش مم الواقما وبوم  منطلق التّ  اد له مج الت العل  واسااااااااااااااعة ال حدو  أ ّ بذل  

نت جية اإل    فيتوّجهلديه   م  منطلق مج الت العل  الواسااااااااااااعةا وأ ّ  طّورتّ التتوافق أكثر مم الر بة في 

واصاااااااااااااال مم األطراف ذات والتّ  اوتب دل الخ رات اته  إلى االطالعم  خالل اإلشاااااااااااااا رة أكثر م  زميال

 العالقة.

نالحظ بأّ  العينة من سااااااابة ومنساااااااجمة مم مع يير توظي  نموذج اإلشاااااااراف  فإنن ن ي على ذل ا وب

ل ا طو ر والّنمو واإلرتق يا ولك   إلى ج ند ذة وأّ  لدا المعّلم ت الر بة الواضحة في التّ اإلكلينيكي خ ّص 

م تا وتواجه را   ني   للمعلو أكثر تف وت   م  حيث كونه  مصااااااااااااااد هياوبخ رة الب حثة فهي تعتقد بأّ  المعّلمة 

مدا  موذج بحيث يظهرتحدي ت يتطلد م  الب حثة توظي  تقني ت اإلتصاااااااااا ل والّتواصاااااااااال في سااااااااااي ق النّ 

 ركة في مة مشااااااااااااااكمعلّ الب حثة  ه رت وم   ذا المنطلق اختفي المح ور آنفة الّذكرا المرجوة تحقيقه أل دافه 

 تر  شااام  تع و  كم  أ ز بهق م  تتميّ على موافقته  م  منطلالمعّلمة وأّكدت  اطلعته  على ذل ا وأالّدراساااة



112   

 

 
 

ا لّدراسةااستخدا  اس  مستع ر له  في  ت ّ  أّنهرت له   ا وأشمع يير االختي رالب حثة له   وّضحتس بق  ا كم  

نّ مشاااااااا ركته  ال عالقة له  ب لتّ  كم  أ ّ  لى عرف إة التّ لعقد جلساااااااا نساااااااايقالتّ  ت ّ  ث ّ م   هدف البحث فقط. قيي  وا 

لى خلفيته  ع   ااإلشرافنظرته  نحو   ى.لاألو  الّتخطيطاإلكلينيكيا كذل  عقد جلسة  اإلشرافوا 

  الّدراسةأدوات 

مة للمعلّ  نيالمه طّورتّ العلى الّتقني  اإلكلينيكي اإلشااااااااااارافحقق م  ف علية إلى التّ  الّدراساااااااااااة  دفت

 :ك آلتيمة المستخددوات األ ك نتالهدف  ير ة القد . ولتحقيق  ذافي مد الّتكنولوجي مبحث  المش ركة في

 لمعّلماةامم  الاّدراساااااااااااااااةاياة  ادفي تمات  امقنناة ى فهيلاألو   عي  م  المقا بالتا أماّ نو  تنفياذ ت ّ : المقابالت

مدا حقق م  تّ لل وذل ت ئجا ومق رنة النّ  إج ب ته لتحليل  الّدراساااااة ذم المق  لة في نه ية  أعيدتا و المشااااا ركة

 وت ّ . الب حثة  وبي   ينه الّتع و  ا وعالقة الّدراسةعد المش ركة في ب الّتربويّ  اإلشرافنحو  غير في نظرته التّ 

ةاالساااااتئن   بمق بالت    مم تاليبم  ي  ي م ا للعمل على تطو ر شااااارافإ أسااااالودحقق م  ف علية ب لتّ  خ صاااااّ

اية  دمق  لة في ال نتتضاااااامّ كذل  . (4)ملحق رق   عضاااااا ي اللجنةأ على   عرضااااااه ث ّ وم   الّدراسااااااةأ راض 

فيه لمدة     تعر في ي  لق عقد ا حيث اإلكلينيكي اإلشااااارافع   خلفيته  إلىعرف يتعلق ب لتّ  ي   ث ن ا  ور مح الّدراساااااة

 .(5)ملحق رق   نص  س عة

واشااااااتملت المق  لة على سااااااتة أساااااائلةا تن ولت االسااااااتفساااااا ر ع  عدد الساااااانوات اّلتي خضااااااعت فيه  المعّلمة 

مسااااااا  مة تل  الز  رات اإلشااااااارافية في تطور   المهنيا ومساااااااتوا تقييمه  الّذاتي لإلشاااااااراف الّتربويا ومدا 

لجواند التخطيطا والّتمك  العلميا وطرق الّتدر  ا وتوظي  األس ليد والوس ئل التعليميةا وطرق الّتقيي ا 

وجيه ت توآلية الّتواصااااااااال مم الطلبة. كم  تن ول الساااااااااؤال الرابم ع  أ   خ رة معرفية اكتسااااااااا ته  م  خالل 

ور ملساااا د  ب السااااتفساااا ر ع  األالنظ   اإلشاااارافيا وكي  يمك  تطو رم م  وجهة نظر  ا واختت  السااااؤال ا

فيه   أّم  المحور الث ني فقد تضااام  ساااتة أسااائلةا تن ول اّلتي ساااتوليه  اال تم   فيم  لو ك نت مشااارفة تربوية.

ي   ية مراحلها وط يعة أدوات المالحظة اّلتاالستفس ر ع  معرفته  ع  نموذج اإلشراف الّتربوي الق ئ ا وم
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 توظفه  المشاااااارفة معه  وفق   للنظ  ا وا   ك   لديه  خلفية مساااااابقة ع  نموذج اإلشااااااراف اإلكلينيكي. كم  ت ّ 

ساااااااااجيل لتخ ص توفر لديه  دفتر       ع  كيفية تنظي  مل  اإلنج زا وا  االساااااااااتفسااااااااا ر في الساااااااااؤال الخ م

 ه  الّتدر سية.مالحظ ته  وتأّمالته  في مم رس ت

م  كل ضتخطيط جلسة كل خالل  ذتنفّ  منظمةشبه  م  المق بالت فهو مق بالت الّث نيوع   النّ أمّ 

 Gall)  تواجهه  اّلتيحدي ت والتّ  يةالّتعليمفي المم رس ت  المعّلمةنق ا القوة لدا  إلىعرف للتّ  دورة إشرافية

& Acheson, 2011)ا 7ا 6)ملحق رق  ة له ا وطرح توصي ت داعمة  بقالسّ  الّدورةت بعة توصي ت ولم ا

  .(9ا 8

ية تن ولت االسااااتفساااا ر ع  تقييمه  الّذاتي لعملخطيط األولى على سااااتة أساااائلةا وتضاااامنت مق  لة جلسااااة التّ 

ات  ني لتحديد نق ا القوة في مم رسااا ته  التدر سااايةا واالعتب ر ؤال الثّ التدر   بشاااكل ع  ا ث  وجهت في الساااّ 

ال الرابم ع  ؤ أّمل فيه  بعمقا كم  تّ  االستفس ر في السّ قة تدر سيه  واّلتي تتطلد منه  التّ والشوا د في طر 

 االستفس ر إ    ؤال الخ م در سية المفضلة لديه  واّلتي تصل إلى مستوا التعمي ا وتن ول السّ أي الطرق التّ 

لحصةا خطيط لوقت في التّ و م  جهد  تقدمهك   للمعّلمة أي قلق حول اندم ج الطلبة في الحصة مق  ل م  

 مهنة التدر  .اختي ر ؤال ع  دوافعه  في  د  المق  لة في السّ ؤال السّ وخت  السّ 

ل ع  تقييمه  ؤال األو خطيط الّث نية فقد تضااامنت تساااعة أسااائلةا تّ  االساااتفسااا ر في الساااّ أّم  مق  لة جلساااة التّ 

 لي تن ول غذية الراجعة األولىا وب لتّ  شااااا ت جلساااااة التّ الّذاتي لفترة تنفيذ المم رسااااا ت التدر ساااااية في ضاااااوي نق

 لث االساااااتفسااااا ر ع  ط يعة الجهود والفترة الزمنية اّلتي اساااااتثمرت خالل تل  الفترةا كم   ني والثّ ؤال الثّ الساااااّ 

 ؤال الرابم والخ م  االستفس ر ع  المؤشرات اّلتي تشير إلى حدوث الّتغيير في المم رس تا وا    تن ول السّ 

ع    د  لالسااااااتفساااااا رعل ا وبن ي على ذل ا طرح السااااااؤال السااااااّ  لب ت نحو التّ موجهة نحو تحفيز الطّ  ك نت

ك   تحديد   بم لمن قشااة إ   عل . وج ي السااؤال السااّ  لب ت نحو التّ طو ر ة الالحقة نحو تحفيز الطّ الخطوات التّ 

جواند اّلتي ة فترة التنفيذا وم  الحفيز  و المحور األكثر أ مية ب لنسااابة للمعّلمة بعد خضاااوع تجربمحور التّ 
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ة سااااااااجيل المرئي في تحقيق ذل . واختتمت المق  لجربة انتب م المعّلمة نحو  ا ومدا مساااااااا  مة التّ وجهت التّ 

 ة الالحقة.بسؤاله  الت سم م  خالل استيض ح جواند المالحظة الصفيّ 

غذية الراجعة خيص توصي ت جلسة التّ  لثة ستة أسئلةا  دأت سؤاله   تلخطيط الثّ وتضمنت مق  لة جلسة التّ 

تفس ر ع  المخرج ت وصي تا واالساتي لفترة التنفيذ  ن ي لتل  التّ  بقةا واالستفس ر ع  تقيي  المعّلمة الذّ السّ 

ا تّ  االستفس ر  لثا وبن ي لذل ؤال الثّ واإلض يات اّلتي توصلت إليه  المعّلمة في فترة التنفيذ عند طرح السّ 

فساا ر ع  آلية عل ا واالساات لب ت نحو التّ طو ر ة ومسااتوا رفم دافعية الطّ تل  المم رساا ت التّ  ع  العالقة  ي 

د  في   لب تا واختتمت المق  لة ساااؤاله  الساااّ تطو ر تل  المم رسااا ت بصاااورة أفضااال تج م محور تحفيز الطّ 

 ة الالحقة.تحديد جواند المالحظة الصفيّ 

اتي يي  الذّ قؤال األول التّ اشااااااااتملت على ثم نية أساااااااائلةا تن ول السااااااااّ خطيط الرابعةا فقد أّم  مق  لة جلسااااااااة التّ 

طر قة  يج  ية  ي وتّ  االسااااااااااااااتفسااااااااااااااا ر حول وجود عالقة إ خطيط للدر اللمعّلمة لطر قته  الجديدة في التّ 

وا لث والرابم ع  مسااات ؤال الثّ ا تّ  االساااتفسااا ر في الساااّ وب لّت ليعل ا  لب ت نحو التّ خطيط وبي  تحفيز الطّ التّ 

الخ رة اّلتي حصاااااالت عليه  المعّلمة في تخطيط وتنفيذ الحصااااااةا وتحديد نوعية األنشااااااطة المنفذةا كذل  تّ  

دي ت اّلتي ح لب ت أنفسااه . وفي اط ر تسااليط الضااوي أكثر على أ   التّ االسااتفساا ر حول أثر ذل  على الطّ 

 د ا ال السّ للتوز م الزمني ضم  السؤ اتي واجهت المعّلمة في تنفيذ الحصةا تّ  االستفس ر ع  تقييمه  الذّ 

.  بمخالل طرح الساااؤال الساااّ  وط يعة الخطوات التطو ر ة تج م  ذا المحورا ودعمه  بأمثلة ومواق  تعليمية

 ة الالحقة. م  م  خالل االستيض ح ع  جواند المالحظة الصفيّ واختتمت المق  لة بسؤاله  الثّ 

ة على المشااااا رك المعّلمةي قوائ  رصاااااد وساااااالل  تقدير تسااااا عد ل فعب رة ع  أدوات تتمثّ  :ش   خيصأدوات التّ 

كثر الجواند أ ركيز على ا كذل  تسااااااااااااااا    في التّ يواجهه  كل معلّ  اّلتيحدي ت المهنية ترتيد أولوي ت التّ 

  ساااواي ك نت عحدود مشاااكلته كخطوة تمهيدية في تحديد مصااا در الدّ  إلىفيتعرف  المعّل تقلق  اّلتيالمهنية 
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 ط رشااااااخيص  ي ضاااااام  اإلوأدوات التّ  ا(Gall & Acheson, 2011)  عرفي أو تربوي على مسااااااتوا م

 .(11 ا10 رق  ملحق)الّتقني  اإلكلينيكيري لإلشراف الّنظ

لى أسااا ليد أسااا ليد التّ مت أدوات المالحظة إلى نظّ أدوات المالحظة:  دسااا ت العساااجيل الحرفي االنتق ئي وا 

ل دقيق وجداو حصااااااايل وقوائ  التّ المق عد واختب رات التّ   ن ي على مخطط ت المالحظةالموساااااااعة وساااااااجالت 

 اختي ر األداة المن سااااااابةا  ن ي على مخرج ت وت ّ  .األّولفي الفصااااااال  وردكم  وقيتا صاااااااني  وترميز التّ التّ 

فم  تحدي ت مهنّيةا بم  يتوافق مم  دف المالحظة  الّتخطيطجلسااااة  ي اإلشااااراف  عّية لتقد  الب حثة الدّ الصااااّ

 .األداة المحددة ت مشتركةا  ن ي لتحليل  ي ن تتأّمال  مة ضمللمعلّ 

فدوات في مرحلة المالحظة لكيفية اساتخدا   ذم األتوضاي  موجز  يأتيوفيم   ات الّتغذية و ي: عب ر  ّيةالصاّ

 Transcribing) ا والعب رات الّتنظيمية(Transcribing teacher feedback statements) الراجعة

teacher structuring statements)جالت القصاااصاااية ا (Creating anecdotal records) ا والساااّ

 :(Transcribing classroom management statements) وعب رات اإلدارة الّصفية

اسااااااااتخدا   ت ّ  : Transcribing teacher feedback statements) الّت:ذية الّراجعةعبارات  -

ةيث ك    دف ح ؛ىلاألو ية اإلشااااااااااااااراف الّدورة ذم األداة في   ّتعل النحو  الّط لب تحول تحفيز  الحصااااااااااااااّ

ا واساااااااااااااتخد  القل  والنموذج الورقي لألداة؛ لتساااااااااااااجيل العب رات المراد مالحظته  واّلتي (12 ملحق رق )

ي  أفك ر عب رات المق رنة  و توظي  أفك ر الّطلبةا عب رات تأكيد م  يقوله الّط لدا وعب رات تضاااااامنت: 

يص أحاا ديااث الّطلبااةا وعباا رات الماادح إلجاا باا ت الّطلبااةا وعباا رات النقااد إلجاا با ت عباا رات تلخو الّطلبااةا 

 .) تصو  ه  أو تحو ل الّسؤال( رفض اإلج بةعب رات الّطلبةا و 

اسااتخدا   ذم  ت ّ  : Transcribing teacher structuring statements) الّتنظيميةالعبارات  -

ف دف المالحظة  أل ّ  ؛ةالّث نيى و األّولية اإلشااااااراف الّدورةفي كل م  األداة  حول  ّية في كليهم  ك  الصااااااّ

ا واسااااااااااااااتخد  القل  والّنموذج الورقي لألداةا حيث تّ  تدو   (13)ملحق رق   الّتعل نحو  الّط لب تتحفيز 
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ستراتيجي ت الّتدر   ستر ا عب رات المعّلمة في المج الت اآلتية: المحتوا الّتعليميا وا  اتيجي ت التقوي ا وا 

 ا واالتج   ت والقي .شطة الّتعليميةا واإلرش دات والتوجيه تواألنّ 

تّ  استخدا   ذم األداة في الّدورة :  Creating anecdotal records) السجالت القصصيةإنشاء  -

فّية ك   حول البحث ع  عوامل داعمة لتحفيز الّط لب ت  اإلشااااااارافية الّث لثة؛ ألّ   دف المالحظة الصاااااااّ

المالحظ ت بطر قة يدوية ضاااام  ساااارد وصاااافي  تساااالساااال منطقي  ودونتا (14 رق )ملحق  نحو الّتعل 

ذي ساااااااااايت  والّ  -لمجر  ت الحصااااااااااةا بحيث تّ  الّتركيز على مدا توظي  المعّلمة لنموذج الّتعل  الفع ل

 م  حيث توظي  المص در واألنشطة وطرق التقوي . -توضيحه خالل  ذا الفصل

فعبارات اإلدارة  - تّ  :  Transcribing classroom management statements) يةالص     ّ

فّية ك   حول البحث في  اساااااااتخدا   ذم األداة في الّدورة اإلشااااااارافية الّرابعة؛ ألّ   دف المالحظة الصاااااااّ

ة وأّنه  تشاااااكل ع ئق   أم   الجهود الم ذولة في تحفيز الّط لب ت مة في إدارة الوقتا خ صاااااّ تحدي ت المعلّ 

لذا تّ  الّتركيز على مج ل إدارة الوقت بشاااااكل خ صا والمج الت األخرا ا (15)ملحق رق   نحو الّتعل 

دارة الّتعل  والّتعلي ا والتّ بشااااااااااااااكل ع   و ي:  فيا والمن خ النفسااااااااااااااإدارة ال يئة اإلدار ةا وا  ي ف عل الصااااااااااااااّ

الفترة الّزمنية بطر قة يدوية لكل عنصااااااااار م  عن صااااااااار الحصاااااااااة م  حيث تّ  تدو   حيث  والع طفي.

 والخ تمة.  اوعرض المحتوا  االتمهيد

: تّ  تطو ر تصااامي  الّدر  المتفق عليه في جلساااة الّتخطيط للّدورة اإلشااارافية نموذج تص  ميم الّتعلم الفّعال

الّث لثةا لتوظي  عدة أس ليد تدر سية لدع  المعّلمة في  ذا المحورا وبن ي عليه تّ  اعتم د نموذج تصمي  

(ا حيااث تّ   ياا   آليااة تنفيااذ 2015) العاا لي الفلسااااااااااااااطينيااةالّتربيااة والّتعلي   وزارةالّتعل  الفعااّ ل المعتمااد م  

فّية المحددة في تل  المرحلةا م   دف  ة في الّنموذج لتحقيق أ داف الّدر  في المالحظة الصااااااااااّ الحصااااااااااّ

ع  ا وأ داف فرعيةا وم  ثّ  تحديد األ داف اإلجرائيةا ومصاااااااااااااا در وأنشااااااااااااااطة الّدر  لتحقيق األ دافا 

إلى الوقت الّزمني لكل نشااااااااااااااا اا وبي   الّتك مل األفقي والعمودي في المف  ي  والمه رات. وتّ  إضااااااااااااااا فة 
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ة الّت لية وفق  ذا الّنموذج م  ق ل المعّلمة خالل فترة تنفيذ توصاااااي ت جلساااااة  اساااااتكم ل الّدر  في الحصاااااّ

 (.16)ملحق رق   الّتغذية الّراجعة ضم  الّدورة اإلشرافية الّث لثة

 المشاااااااااااا ركة المعّلمةتدو   مالحظ ت  ت ّ عب رة ع  نموذج :  Teacher’s Journalعّلمة )يوميات الم

ةال  لغته  رد القصاااااصااااايالساااااّ  إط رفيه في  ل توظي  قد  خالتتبم مساااااتوا التّ ساااااتخد  في ا اّلذيا و خ صاااااّ

في  خطرعلى تدو   م  ي المعّلمةالب حثة  شااااجعتفي دوراته المتت بعةا حيث  اإلكلينيكي اإلشاااارافاحل مر 

غذية تّ لكل جلسااااااة لثر إ ا كذل  مالحظ ته ةإثر كل حصااااااة صاااااافيّ  ته تأّمالب له  إثر كل جلسااااااة تخطيطا و 

 و و  الّدراسااااااااااة إجرايمالحظ ته  في نه ية  ث ّ ك ملةا إشاااااااااارافية دورة كل حول  مالحظ ته  ث ّ ا وم  الّراجعة

أدوات المالحظة ضاااااااااام  أساااااااااا ليد ت  و أحد تأّمالالونموذج  اراساااااااااايخالل الع   الدّ ك فة  الّدوراتتم   إ

 (.17)ملحق رق  العدس ت الموسعة 

ات على المسااااتوا المهني اإلنج ز  لم  خالله جمم ك عب رة ع  مل  يت ّ : المش  اركة المعّلمةملف انجاز 

ا و و أحد أدوات المالحظة ضااااااام  أسااااااا ليد العدسااااااا ت المب درات الفردية المميزة جميما ورصاااااااد الّتربويّ و 

ا (18)ملحق رق   "(Portfolioمل  اإلنج ز )أو"  اوعين ت العمل" المحفظة" طلق عليهي اّلذي االموسااااعة

  ضم  مجلدات منظمة. إلكتروني   وقد أعدت المعّلمة ملفه  

د ر م  خالل الساااااااااااااّ فيه تدو   مالحظ ت الب حثة  عب رة ع  نموذج يت ّ  ت الباحثة المش        رفة:تأّمالنموذج 

ةالقصاااصاااي  لغته  ال ذاتية  أّملتفي جلساااة ه  وتوظفّ  اتشاااعر  ه  اّلتيظ ت واإلضااا يات المالح لا لكخ صاااّ

 وت ّ  اك فة تم   كل دورة إشاااااااااااااارافية بمراحله إفور  المعّلمةمم  ياإلكلينيك اإلشاااااااااااااارافخالل توظي  نموذج 

غيير في التّ  ومداي المهني للب حثةا اإلشاااااراف طّورتّ الرف إلى مساااااتوا عت في التّ أّمالتّ الاالساااااتف دة م   ذم 

 جربة. ات خالل التّ اإلنج ز و  احدي تإلى أ   التّ  يةا إض فةاإلشرافي  األس ليد توظ
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 الّدراسةموثو(ية 

يجية العمل م  خالل إسااااااااااااااترات حليل المؤقت وتث يتهالتّ   ن ي على طر قةوثيق طر قة التّ تّ  اعتم د 

نفيذ أربم دورات لإلشااااااااااااااراف (ا وتّ  ت2007الميداني المطول )أ و ز نةا اإل را ي ا قنديلجيا عد  وعلي  ا 

حتى تّ  الحصااااااااول على ال ي ن ت المطلوبة م  ن حيةا ومم انته ي الع   ا اإلكلينيكي مم المعّلمة المشاااااااا ركة

 الدراسي م  ن حية أخرا. 

ثن ي أ الصااوتية المسااجالت تمالمعّلمة المشاا ركةا واسااتخدحرفية م   إف دات كم  تّ  الحصااول على

أشاارطة الفيديو ا و طيط وجلسااة الّتغذية الّراجعة ا تداي م  الّدورة اإلشاارافية الّث نيةخالل جلسااة الّتخ المق بالت

عة م  دّو  م  كم  تّ  مراجا المعّلمة في اليومي تتصااااورات  في فترة الّتنفيذ. وتّ  تدو   لتسااااجيل الحصااااص

 استج ب ت المعّلمة في المق بالت م  ق له  ع ر إرس ل المل  مط وع   فور كل جلسة. 

ّزمني اإلكلينيكي اّلذي وثقت فيه الّتسااااجيل ال اإلشاااارافمراحل جل الميداني لب لسااااّ  واحتفظت الب حثة

في الميدا ا ومدة م  قضااااااااااااااته م  وقت في المواق  المختلفة ومم المعّلمة المشاااااااااااااا ركة )أ و ز نة وآخرو ا 

 اإلشاااااااااااااارافوّظفة في الم الّنم ذجدارة ال ي ن ت  ن ي على إألسااااااااااااااا ليد  سااااااااااااااجال  (. واعتمدت الب حثة 2007

 . اإلكلينيكي

وفي ساااي ق مرحلة تحليل م  بعد جلساااة الّتغذية الّراجعة أعّدت الب حثة نموذج   خ صاااّ    تأّمالته  في 

 األس ليد اإلشرافية الموّظفة إثر كل دورة مم المعّلمة المش ركة.

  تحليل البيانات

 تخدمتاسااااا  دراساااااة ح لةا حيث لكونهي  و كيف الّدراساااااةذ في  ذم نفّ  اّلذيحليل األسااااا ساااااي التّ  إ ّ 

ج ب ته  إ  عع ير ا كذل  للتّ م ت المشااااااااااااااا رك تللمعلّ  رميز للداللة على الح الت الثالثالب حثة طر قة التّ 

ع ير ع  لتّ توظيفه في ا ث ّ المشاا ركة م   ينه ا  المعّلمةوبي   م ررات اختي ر  ااالسااتطالعالمختلفة خالل 

ه م  تحليل نوم  يتضمّ ا اإلشرافية األربعة الّدورات في اإلكلينيكي اإلشرافاحل مر ته  خالل تأّمالو  إج ب ته 
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دول منظ  ال ي ن ت في ج كلتلخيص  ث ّ وم   اشخيص والمالحظة بطر قة السرد القصصينت ئج أدوات التّ 

  .عن و   مشتركة إط رترتي ه  وتلخيصه  في  ث ّ وم ودا 

 النحو اآلتي:ال ي ن ت على  تحليل وت ّ 

ا وتحليل ىلو األية اإلشاااااراف الّدورةضااااام   ىاألولشاااااخيص في المرحلة وعي لنت ئج أدوات التّ حليل النّ التّ  واًل:أ

ل جلساااااااااااااة ي كونت ئج المق بالت الموّظفة فا لكل دورة إشاااااااااااااارافية ةالّث نيحلة دوات المالحظة في المر نت ئج أ

 .الّدورات لتخطيط في ك

 .الّدراسة نه يإا وذاته  بعد الّدراسةاية  دضم  المق بالت المنفذة في  المش ركة المعّلمةتحليل إج ب ت  ثانيًا:

ثًا: ل م  خال االااّدورات جميمالمشاااااااااااااااا ركااة إثر كاال دورةا ومم  المعّلمااةت تااأّمالوعي لنموذج حلياال النّ التّ  ثال

 رةا وتنظيمه  في جدول منظ  وم ود.استخدا  آلية المق رن ت المستم

ةا  بقنوات الساااااّ جالت في الساااااّ ة مم الساااااّ ا ب لمق رنمة المشااااا ركةللمعلّ  (Portfolioمل  اإلنج ز )تحليل  رابعًا:

 اّلذيو  ايبهترت ليةجلا وطر قة تنظيمها و يكلوضااام مؤشااارات وصااافية حول ساااير االختالف في محتوا الساااّ 

تحقق  ذا االختالفا إضااا فة إلى محتوا ومضااامو  م  وثق   ركةا وذل  إ   المشااا المعّلمةيعك  ا تم م ت 

 مو المهني.ي المل  م  انعك س ت ومؤشرات للنّ ف

 الّدراسة إجراءات

 طّورتّ لااإلكلينيكي على  اإلشرافما فاعلية الرئي  اآلتي:  الّسؤالعلى  اإلج بةإلى  الّدراسة سعت

 ؟في مديرية القدس الّتكنولوجيامبحث  مة المشاركة فيللمعلّ المهني 

 األسئلة الفرعية اآلتية: إج بة الرئي  م  خالل الّسؤالعلى  اإلج بةت وتمّ 

 إلشرافابعد عملية  الّتربويّ  اإلشرافالمش ركة نحو  المعّلمةطرأ في نظرة  اّلذيغير التّ م   :األّول الّسؤال

 اإلكلينيكي؟

 ؟المش ركة المعّلمةفي تحديد احتي ج ت اإلكلينيكي  اإلشراف يس    كي  :الّثاني الّسؤال
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 ية اإلشراف اإلكلينيكي الحتي ج ت المعّلمة المش ركة؟م  مدا تل : الّثالث الّسؤال

ظرته  نعرف إلى مة المش ركة للتّ مق  لة مقننة للمعلّ  إجرايم  خالل  األّول الّسؤالع   اإلج بة تتمّ 

خالل  ا كذل  م الّدراساااااااااةالمق  لة مم نه ية  إجراي وأعيدا الّدراساااااااااةاية  دفي الق ئ   الّتربويّ  اإلشااااااااارافنحو 

ية م  أخذ الموعد المساااااااااا ق لكل مرحلةا إضاااااااااا فة إلى اإلشااااااااااراف الّدورةخالل مراحل  ر مشاااااااااا ركته مت بعة أث

 Teacher’s) يومي ت المعّلمةت والمالحظ ت في أّمالتّ الا ورصااااد  ذم هم المشااااتر   ين أّملتّ الالمن قشااااة و 

Journalالّدراسةخالل سير  (ا وتأّمالت الب حثة. 

ؤالع   اإلج بة توتمّ   طيطالّتخأجر ت في جلساااااااة  اّلتيشاااااااخيص أدوات التّ م  خالل  الّث ني الساااااااّ

أو  ارو للدّ  طيطالّتخيةا مثل: الّتعليمتواجهه  في مم رساااااااااااا ته   اّلتيحدي ت المهنّية عرف إلى التّ للتّ ىا األّول

لود المن سااااابةا أو اختي ر األسااااا ساااااتراتيجي تالقدرة على توظي  اإلا أو منيوز م الزّ أو التّ  االصاااااّ ضااااابط 

لى المق بالت إض فة إ اومستوا القلق وترتي ه  حسد درجة األ مية احدي تي المالئ  و ير   م  التّ در سالتّ 

 ية األربعة. اإلشرافورات للدّ  الّتخطيط المش ركة في جلس ت المعّلمةت مم تمّ  اّلتي منظمةالشبه 

ؤالع   اإلج بةت وتمّ  ل االتف ق عليه  خال ت ّ  اّلتيم  خالل تحليل أدوات المالحظة  الّث لث السااااااااااّ

ف دف المالحظة  ن ي على  تحديد  ذم األدوات وت ّ  االّتخطيطجلسااااة  كشاااافت  ّلتياّية وفق   لالحتي ج ت الصااااّ

 اي تل في توصااااااااااااااتتمثّ  اّلتيحليل مالحظة مخرج ت التّ  ث ّ شااااااااااااااخيصا وم  عنه  نت ئج المق  لة وأدوات التّ 

 ات على مساااااتوا تطّور رة إشااااارافية الحقةا ورصاااااد أي عقد دو  ث ّ وخطط تطو ر ة للمم رسااااا ت الالحقةا وم  

فالمم رساااا ت  نفيذ أربم دورات ت   قا وعقد دورة إشاااارافية أخرا ت لية حتى ت ّ حليل السااااّ ّيةا ومق رنته  ب لتّ الصااااّ

 تتبم نه ية اّلتي يذالّتنفلمن قشة فترة  ؛للدورة الّتغذية الّراجعةالمشتر  في جلسة  أّملتّ ال م  إط رإشرافيةا في 

 . ن ئيةوم  يتبعه م  ديمومة لدورة إشرافية ت ليةا  الّتخطيطد جلسة يوتحد اكل دورة إشرافية

 (Portfolioمل  اإلنج ز )واالطالع على  بقة بمجمله ا ع  األسااااااااااااائلة الساااااااااااااّ  اإلج بةوم  خالل 

ذل  م  خالل ك ااتاإلنج ز وكيفية رصااااد  انظي  بقة م  حيث التّ نوات السااااّ ومق رنته ب لسااااّ مة المشاااا ركة للمعلّ 
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المشااارفة  ونموذج تأّمالت مت بعة نموذج الّتأّمالت الخ ص ب لمعّلمة في صاااورته الّتراكمية لكل دورة إشااارافيةا

  .الّدراسةفي  الرئي  الّسؤالع   اإلج بة يكو  قد ت ّ  الب حثةا

 اآلتية: جراياتضم  اإل الّدراسة س رتو 

الحديثا واالطالع على  الّتربويّ  اإلشاااااااااااااارافع تن ول موضااااااااااااااو  اّلذي الّتربويّ بعد مراجعة األدد   -1

 اّلتيدي ت حشاااااك لي ت والتّ بطر قة تسااااا    وبشاااااكل فع ل لحل اإل االتج   ت الحديثة في  ذا الج ند

ل  اإلكلينيكيا مم ربط ذ اإلشاااااااااااااارافوتحديدا  فيم  يتحدث ع   االق ئ  الّتربويّ  اإلشاااااااااااااارافيواجهه  

في  بويّ الّتر  اإلشااااااراففي محور  الّدراساااااا تو  الّتربويّ ا اإلشاااااارافتكشاااااا  ع  واقم  اّلتي  لّدراساااااا تب

ي  ة صاااااااااااااا ت ّ طو ر المهني. وم   ن  رّكزت الحديث ع  التّ  اّلتي الّدراساااااااااااااا تا و الّتكنولوجي مبحث 

 وأ دافه . اوأسئلته  االّدراسةمشكلة 

 ماإلكلينيكي ودراسااااته ا للعمل على توظيفه  كأدوات لجم اإلشاااارافتحضااااير أدوات  الب حثة  ق مت -2

راي على خ  وعرضااااه ا وترجمة األدوات الّدراسااااةع  أساااائلة  اإلج بةا و الّدراسااااةال ي ن ت المحددة في 

 .الّتربويّ  اإلشراففي مج ل 

خضاااااااااوعه   ت ّ  الثالثا حيث ت المعّلمق ل م   الّدراساااااااااةالمشااااااااا ركة في الحصاااااااااول على موافقة  -3

إلكلينيكي ا اإلشاااااارافظي  نموذج ب السااااااتع نة بم ررات تو و ج ب ته  عليها إتحليل  السااااااتطالعا وت ّ 

 المش ركة. المعّلمةاختي ر   تا ت ّ المعّلموخلفية وانطب ع ت المشرفة الب حثة ع   االّتقني

ؤالالب حثة المق بالت حول  نفذت -4 بالت تحليل المق  ث ّ مة المشاااااا ركةا للمعلّ  الّدراسااااااةم   األّول السااااااّ

 .لّدراسةابعد  ا وأعيد تنفيذ  الّدراسةية ا دنفذت المق  لة في ا حيث اإلشرافنظرته  نحو حول 

 لمعّلمااةامم  الّتقنينيكي اإلكلي اإلشاااااااااااااارافنفااذت الباا حثااة مقاا  لااة مقننااة حول خلفيتهاا  ع  نموذج  -5

م   لعلى ك  على اطالع و لق ي تعر في لمدة نصاااااا  ساااااا عة حوله لتكالمشاااااا ركةا وبن ي عليه عقد 

فته ا وتحليل المشاااا  دة التأمّ م  حيث كت بة  ايترتد عليه  إثر  ذم المشاااا ركة مل  وا عداد  ّيةاالصااااّ
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المرئي ةا و وتي للمق بالت المنفذّ ساااااجيل الصاااااّ . وموافقته  في ح ل اساااااتخدا  التّ (Portfolioاإلنج ز )

فعند الح جة إليه أثن ي المالحظة   طالعه  على أخالقي ت البحثا وا  الّتنفيذوخالل فترة  ّيةالصااااااااااااااّ

 نوي الخ ّص قيي  الساّ وال عالقة له  ب لتّ  الّدراساةال ي ن ت  هدف  وأ ّ  االعلمي م  حيث سار ة ال ي ن ت

ا واحترا  ر  ته  في ح ل أرادت االنساااااح د عليه المشااااارفة الب حثة  ي ذات المشااااارفة  ذل  أ ّ  ؛ ه 

 .الّدراسةم  المش ركة في 

 ت خالله نفذمة المشاااااا ركةا للمعلّ ى لاألو ية اإلشااااااراف الّدورةفي  الّتخطيطعقد جلسااااااة بالب حثة  ق مت -6

 ؛خطيطالتّ في جلساااة  المعّلمةج ب ت إ حللت ث ّ شاااخيصا ا إضااا فة إلى أدوات التّ به منظمةمق  لة شااا

 .الحّصةالمالحظة المن سبة لحضور  لتخت ر أدوات

مخرج ت  لتحلّ  ث ّ ا ىاألّولية اإلشراف الّدورةفي  ب ستخدا  أدوات المالحظة الحّصةالب حثة  الحظت -7

 وات. ن ي على األد الحّصة

ة م  دورة  لثالثّ عّد المرحلة اّلتي ت الّتغذية الّراجعةالمش ركة لعقد جلسة  المعّلمةالب حثة مم  خططت -8

 اتأّمالتطرح م  توصااالت إليه م   علىالمشااا ركة  المعّلمةالب حثة  شاااجعتاإلكلينيكيا و  اإلشاااراف

ةا لمن قشااااااااة سااااااااير مالحظ ته تليه  الب حثة في طرح  ت التأمّ اللمالحظة و  ن ي على أدوات ا الحصااااااااّ

وصااااااااااي ت ت المعّلمةخالله   وّظفت اّلتي الّتنفيذحول فترة للوصااااااااااول إلى توصااااااااااي تا كذل  لالتف ق 

 ل ي   ؛فترة متنوعة في كلواالتف ق حول مؤشرات  ايةالّتدر سمم رس ته  الجلسة فيم  يتعلق  تطو ر 

تف ق اال ث ّ دورة أخراا  لجلساااااة تخطيط جديدة ضااااام في خطوة تحضاااااير ة  ا وذل رغيّ مدا  ذا التّ 

 موعد الجلسة.على 

ي قورابعة  ذات  الب حثة دورة إشاااارافية ث نية وث لثة نفذت -9  ت ّ حتى  ا(8ا 7ا 6  ق م   ند )السااااّ  السااااّ

اقتصاار و  اا وب لّتزام  مم انته ي الع   الّدراسااايالّدراساااةال ي ن ت الضااارور ة أل راض الحصاااول على 

م  ك   شخيص كدو  أدوات التّ  الّدوراتفي  ذم  الّتخطيط ت في جلس عقد المق بالت شبه المنظمة
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ية لّتدر ساااااقد  في المم رساااا ت ىا حيث ك   الهدف  و مت بعة مسااااتوا التّ لاألو ية اإلشااااراف الّدورةفي 

ي قوفي  ذا . الّتعل نحو  الّط لب تفيم  يتعلق  تحفيز  ؤالع    بةاإلج أعالم ت ّ م  ال نود  السااااااّ  السااااااّ

 .الّدراسةلة م  أسئ الّث لث

 .(Portfolioمل  اإلنج ز )و المش ركةا   لمعّلمةب خ ّصةت الأّمالتّ الالب حثة نموذج  ت بعت -10

تم   إت الب حثة المشاارفة في نموذج خ ص  ه  فور كل دورة إشاارافية ك ملةا ومم تأّمالتدو    ت ّ  -11

 .ك فة الّدورات

 ت ّ  بقة ة السااااّ األساااائل إج  ته  ع في ا و الّدراسااااةتقر ر  تأعدّ وصااااي تا و ت ئج والتّ الب حثة النّ  وثقت -12

 .الّدراسةم  أسئلة  الرئي  الّسؤالع   اإلج بة

 ملخص الفصل الّثالث

ي راساااااااة و ي المنهج الكيفتن ول  ذا الفصااااااال الحديث ع  منهجية البحث اّلتي اساااااااتخدمت في الدّ 

ر ة القد ا وجي  في مديكنولمة تدر  مبحث التّ  تصمي  وصفي تحليلي م  خالل دراسة ح لة بمش ركة معلّ 

وب ج    (Gall & Acheson, 2011جول وآتشاااايسااااو  )لحيث اعتمد نموذج اإلشااااراف اإلكلينيكي الّتقني 

(Pajak, 2002 ا و) ّركة في مة المشختي ر المعلّ التوضي  آلية  ؛راسة والمش رك تطرق إلى سي ق الدّ تّ  الت 

جراياته .النت ئجا وموثوقية الدّ راسةا وتحليل راسةا إض فة إلى توضي  أدوات الدّ الدّ   راسةا وا 
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 الفصل الرابع والخامس

 عر  النتائج ومنا(شتها

مة المهني للمعلّ  طّورتّ العلى  الّتقني اإلكلينيكي اإلشرافق م  ف علية حقّ التّ إلى  الّدراسة ذم  دفت 

ظي  الل مت بعة أثر تو ا م  خالّدراساااااااااااة واّلتي تدر  مبحث الّتكنولوجي  في مدير ة القد المشااااااااااا ركة في 

تقد  الب حثة دعم   ف ؛لتحديد احتي ج ت المعّلمةوالمق بالت  التشااااخيصوأدوات  ااالتصاااا ل والّتواصاااال تقني ت

ته ا ية  رمّ رافاإلشاا الّدورةخالل  لمعّلمةحقيقة لمشاا ركة في إط ر  التل ية  ذم االحتي ج ت  ال  فعّ و  ا   موضااوعيّ 

 راسي.شرافية أخرا ضم  سي ق إشرافي مستمر خالل الع   الدّ ور   إلى عقد دورة ا دتؤدي  اّلتي

تحديد   في  ت ّ  ّلتياة الّتربويّ غيير الح دث في القضااااااااااااا ي  التّ  أّنهمة بالمهني للمعلّ  طّورتّ التعر    ت ّ 

نحو   لب تالطّ وصاااااااال إلى تحدي يتعلق  تحفيز التّ  يةا حيث ت ّ اإلشااااااااراف الّدوراتضاااااااام   الّتخطيطجلساااااااا ت 

بشاااااااكل حديا و حظة المن سااااااابة ألحد األساااااااب د ذات العالقة  هذا التّ اختي ر أداة المال بن ي عليها ت ّ و  .الّتعل 

م  تطو ر لغة الجسااااااااااد ون رة الصااااااااااوتا  :ت ئجوصاااااااااال إلى جملة م  النّ التّ  وم  ث ّ ا الّدراسااااااااااةخالل  ن ئي 

كيز للتر  ألّنشاااااطةاوتنويم ا الّتدر  نويم في أسااااا ليد ا والتّ الّتدر  وتوظي  المدح الفّع لا وتطو ر تصااااامي  

وفق    االّتعل و نح الّط لب تورم إلى رفم دافعية  ديؤدي  اّلذيةا يّ الّتعليم ي محور العملية  الّط لبة على أ ّ 

 .ك فة الّدوراتا في مراحل م  العمل المشتر  إط رفي  المعّلمةالحتي ج ت 

ؤالعلى  سااة اإلج بةيتّ  في  ذم الّدراوأ دافه ا  الّدراسااةوانطالق   م  مشااكلة  ما آلتي: الرئي  ا السااّ

ي مديرية ف الّتكنولوجيامة المش       اركة في مبحث المهني للمعلّ  طّورتّ الاإلكلينيكي على  اإلش       راففاعلية 

ي قاألسااااائلة الفرعية ب ج بةام  خالل  ؟القدس  طّورتّ ال  وصاااااا و الّث لثفي الفصااااال  توصااااايفه ت ّ  اّلذي  لساااااّ

 ب به.وتحليل أس امةالمهني للمعلّ 
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 أثر اإلشراف اإلكلينيكي على ت:يير نظرة المعّلمة المشاركة نحو اإلشراف الّتربوي 

ؤالوقد طرح   ليه م بم  توصااال إ االّتربويّ دد األ اساااتندت إلى اّلتي الّدراساااةية أ مّ م  منطلق  الساااّ

نفيذ في آلية ت المعّل الق ئ ا ومسااااااااااااااتوا مشاااااااااااااا ركة  ربويّ التّ  اإلشاااااااااااااارافي  نحو المعّلمحول اتج   ت نت ئج 

ات المشااااااااارفو  يم رساااااااااو  ذ ذل  أل ّ     الق ئ االّنظز   يعزّ  اّلتيم لة قة والزّ ا كذل  لمساااااااااتوا الثّ اإلشاااااااااراف

يخت رونه    ا  اّلتييشااااارفو  ب لطر قة و قيي ا والمالحظة  هدف التّ  اوجيه  ق م  التّ ي الساااااّ اإلشااااارافموذج النّ 

 ;Barham & Winston, 2006; Glanz, 2005) حة إلى اإلصااااااااااااااالالّتربويّ   الّنظب لر   م  دعوة 

Glanz, Shulman & Sullivan, 2006 .) ّ أداة للتطو ر كونهأداة للعق د أكثر م  م  زال  اإلشراف وأ 

(Sharma & Kannan, 2012; Sharma, Yusoff, Kannan & Binti Baba, 2011 ا فهو)

مي ا كم  يعل  المشاااااااااااااارفو  م  لديه  م  أفك ر لمعلّ طو ر المهني لأكثر م  التّ  از على المه   اإلدار ةيركّ 

خف ق إ  أدا إلى ممّ ا ( Ayeni, 2012; Saddhono, 2013) ية للمشاااااااااااا ركة الحقيقيةدو  إعط ي أ مّ 

لى القصور في تطو ر الخ رات  الّتربويّ  اإلشراف ذاته ا إض فة إلى  ةالّتربويّ ية اإلشرافم  تحقيق أ دافها وا 

 ;Ekinci & Karakus, 2011) المعّل ي  ي  المشااااارف و الّتع ونوالعمل  ا لالفعّ  واصااااالوالتّ  اقة ي د الثّ 

Memduhoglu, Aydin, Yilmax, Gungor & Oguz, 2007; Sahin, Cek & Zeytin, 2011.) 

  نحو يالمعّلمعك  ذل  على اتج   ت ني تيجة المنطقية أ   النّ  وفي مجمل  ذم المؤشااااااااااااااراتا فإ ّ 

)أ و  والمتوسااط امتوسااط اتج   ته  تراوح  ي  الضااعي  أ ّ  الّدراساا تكشاافت نت ئج  ا حيثالّتربويّ  اإلشااراف

 & Igwebuike, Okandeji ;2006نشاااااوا  ونشاااااوا ا ؛ 2012ز دا  ؛2006سااااامرة وز دا  والعواودةا 

Onwuegbu, 2013; Tesfaw & Hofman, 2014 و  اي  ومسااتوا رضاا   المعّلماتج   ت  أ ّ (ا و 

 المهني. طّورتّ الر في أ   ع مل مؤثّ 

ا الّتربويّ  افاإلشر مش ركة نحو ال المعّلمةنظرة  ر فيغيّ عرف إلى مدا التّ ب لتّ ك   اال تم     لّت ليوب

للوصاااول  حللت اّلتيمصااا در المعلوم ت    قا فإ ّ وكم  ذكر في الفصااال الساااّ  بعد التجربة. الّتع و  عالقة و 



126   

 

 
 

المق  لة   نت:ك ينه  وبي  الب حثةا  الّتع و  عالقة  وط يعة االح صل في نظرته ر غيّ التّ إلى وص  وتفسير 

 Teacher’s) يوميااا تهااا في المااادوناااة  المعّلماااةت تاااأّمالو  (ا4رق   ملحق) المعّلماااةوالبعااادياااة مم  االق لياااة

Journal  (ا و 17رق   ملحق)ت الب حثة.تأّمال 

ة م  خالل مق رن اياإلشااااااااااراف   الّنظفروق   واضااااااااااحة في آلية توظي   الّدراسااااااااااةوقد أظهرت نت ئج 

  .نحوم المعّلمةورم على نظرة  دا وانعك  جربةوالبعدية للتّ  افي المق  لة الق لية إج ب ته 

الّتجربةا  إج ب ت المعّلمة ق ل م  خالل عرض وتفسيرا راتغيّ توضي   ذم التّ في  ذا الفصل  يت ّ 

وط يعة عالقة  انحو اإلشااااااراف الّتربويّ وم  ثّ  إج ب ته  بعد الّتجربةا للّتعرف على مدا الّتغير في نظرته  

 الّتع و   ينهم .

 نظرة المعّلمة نحو اإلشراف الّتربوّي (بل الّتجربة

عّ رت المعّلمة ع  مخرج ت اإلشااراف الّتربوّي ب لنساابة له  ق ل الّتجربةا بعد مضااي ساابم ساانوات  

م  تعّدد الخ رات اإلشاااارافية م  اإلشاااارافا ب إلشاااا رة إلى عد  خضااااوعه  لتجربة مسااااتمرةا ومنظمةا ب لر   

 اّلتي مّرت  ه ا ويظهر ذل  واضح   م  خالل قوله :

  ّ ثل  أخضم لإلشراف التربوي لمدة سنتي  تقر ب  ا حيث أشرفت عليّ مشرفة لمرة واحدة وم   أنّهسبم سنوات ب عتب ر " 
ي شارفة مبحث يعت ر ب لنسابة لم ث ّ تق عدتا فمضاى ع مي  كنت خالله  أخضام لإلشاراف م  ق ل مدير المدرساة وم  

 "ك نت عدد السنوات الفعلية سبم سنوات.  لتّ ليمبحث الستكم ل نص  ي م  الحصص وبعد ذل  إشراف  انتا وب

وب لر   م   ذم الخ رات اإلشاااارافية المتنّوعةا إاّل أّنه  ل  تشااااّكل جزي مهّم   في ذاكرته ا فهي ل  تتر  األثر 

  رات اإلشرافية خالل تل  السنواتا وقد عّ رت ع  ذل  بقوله :الفّع ل لتتحّدث ع  ك  الّز 

ال أعرف بشكل دقيقا ولك  كم  قلت مشرفتي الس بقة أشرفت علّي مرة واحدةا وأنت أشرفت علّي مرتي  في السنة وفي " 
ية لمعرفة رافاإلشر أدرسه. ولك  يمك  الرجوع إلى التق ر  اّلذيأخرا مرة في السنةا كذل  المشرفة للمبحث األخر  سنوات

 "العدد  دقة.
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وتعّد  ذم الّز  رات  ير ك فية له ا خ ّصة عندم  ك نت معّلمة جديدةا فقد ك نت تواجه إشك لي ت  خصوص 

مصااااطلح ت تّربوّية ضاااام  سااااي ق الّتوصااااي ت اإلشاااارافيةا دو  أ   تفهمه ا إضاااا فة إلى اإلشاااا رة بعد  عدالة 

تأكيد على أّ   دف اإلشااااااااااااراف م  وجهة نظر    و للّتقيي  لي   اعتم د حصااااااااااااة واحدة فقط للّتقيي ا وبهذا

 أكثرا وع رت ع  ذل  بقوله :

ة  ك فية أنّهال أعتقد " في  داية تعييني كمعلمة جديدةا فك نت تطرح مصااطلح ت تربوية كثيرة ل  أك  أفهمه ا كم   خ صااّ
   خ رة وتوجيه ت المديرا وأيضااااااا  زميالتيكنت أساااااااتفيد جدا  م  لتّ ليأ  حضاااااااور حصاااااااة واحدة للتقيي   ير ك فيا وب

 "المعلم ت.
نوات إ   ك نت م  حيث الخ رةا أ  م  حيث الّتقيي ا فأّكدت بقوله   وعند االساااااااتفسااااااا ر ع  كف ية  ذم الساااااااّ

ةا  بأّنه   ير ك فية و ير منصاااااااااافةا أّم  فيم  يتعلق ب لخ رةا فقد وجدت المعّلمة لذاته  مصاااااااااا در   الخ صااااااااااّ

  يطرح أم مه  م  مف  ي  تّربوّيةا ومم  يطلد منه  للعمل على تنفيذما إثر  ذم الّز  رات لتتمّك  م  فه  م

 اإلشرافيةا وظهر ذل  في قوله :

ط يعة  يمك  تج وز ذل  بس د أنّهالا ألنني كم  ذكرت أ  حضور حصة للتقيي  ال يعت ر منص ا ام  كخ رة ف عتقد "
ة أحت ج إليه  م  خالل االنترنتا كم  أ  ساااااا ل التواصاااااال مع  ومم المبحثا حيث يمكنني الحصااااااول على أي معلوم

 "زميالتي في المبحث سهل ومفتوح و ذا  ير متوفر لزميالتي األخر  ت في المدرسة في المب حث األخرا.

وبن ي على ذل ا فإّ  اإلشراف ل  يض  إليه  الكثيرا فعند تقيي  عدة جواند تّربوّية لديه ا ل  تشر 

هني ملمو  على مسااااااتوا ع ل  م  الكف يةا  ل اكتفت ب إلشاااااا رة إلى عمومية الّتطّورا ك لقدرة إلى تطّور م

على الّتحضااير للحصااةا ومعرفة أكثر بعن صاار  ا مم  ي د واضاا  لدور المشاارفة الّتربوّية في تقدي  الدع  

حت أّنه  ك نت تواجه  ؛المتوقم ي  داية تحدي   فذل  عند من قشااااااااااااااة تقييمه  الذاتي لمحور الّتخطيطا وضااااااااااااااّ

تعيينه  كمعّلمةا ولكّنه   ذلت جهود   في تج وز  ذا الّتحديا م  خالل اّطالعه  على نم ذج تحضااااااااااااااير 

 مختلفة ع ر شبكة اإلنترنت. 
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أّم  مسااااااااتوا الّتمّك  م  المحتواا فقد أظهرت خصااااااااوصااااااااية المبحث ألّنه متجددا مم  يتطلد منه  العمل 

 :قوله وأس ليدا وظهر ذل  في  المستمرا وم  يرتبط به م  وس ئل

الع على ولك  عند االط التّحضااايرللحصاااصا في ال داية كنت  ير  متمكنة م   التّخطيطحدث تطو ر في  أنّهأعت ر "
ير بصاااراحة أشاااعر أنني   ام  المحتوا  يمساااتوا تمكنا أمّ  نم ذج للتحضاااير أصاااب  األمر أكثر وضاااوح   ب لنسااابة لي

ل ساااااااااااااانة يتجدد كت  ي  مع   و ذم األمر خ ص بط يعة مبحثن  المتجددا كذل  الوساااااااااااااا ئل "ملحقة" أل  المنه ج جديد وك
 "واألس ليد.

طرح تقييمه  الّذاتي حول طر قته  في الّتدر  ا فيم  يتعلق ب لّتمهيدا و  ينم  تجد أّ   ن   تحسن   في محور 

ةا وا  القه . ولكّنه  ال تجد  ذا الّتطّور ف زالت  ي طرق الّتقيي ا حيث أّنه  م األسااائلةا ومفهو  وساااط الحصاااّ

فوي كطر قة تقيي ا إضااااااا فة إلى  توّظ  االختب راتا واالمتح   العمليا وأظهرت عد  قن عته  ب لّتع ير الشاااااااّ

 :عب رته مستوا تواصله  مم الّطلبةا فل  يحظ بأي تغييرا مع رة  ذل  في 

تح   العمليا وقد جربت مرة في توظي  االمتح   الشفوي ذات المستوا فأن  م  زلت أوظ  االختب رات واالم أنّهأعتقد "
  و الّطلبة مم يتواصاااالو ا ولكنه ل  يعج يا أرا أ   ن   ضاااارورة في ات حة المج ل للط لد للكت بة فهذا يساااا عدم أكثر

 ذات المستوا أي كم   و "

 –رساااااااااته  إشاااااااااراف مدير مدوب لّت ليا فإّ  تقييمه  الّذاتي ألدائه   ن ي لهذم الخ رة اإلشااااااااارافيةا انحصااااااااارت  

 وصّرحت  ذل  في قوله : -المتق عد ح لي   

س عدني المدير كثيرا  في  داية تعييني كمعلمة وخالل السنوات الس بقة م  خالل ارش دي لتوظي  اللغة المن سبة أثن ي "
 "الشرحا وكيفية تنفيذ التقوي ا وأيض  فيم  يتعلق ب لوقت الزمني.

أ ّمية تطو ر الّنظ   اإلشرافيا حيث أّكدت ث نية على أ   حصة واحدة ال تكفيا  وعليه اتفقت المعّلمة على

وربطت ذل  ب لّتقيي  ولي  ب لّتطّور المهني المتوقم م  عملية اإلشاااااارافا حيث أظهرت اسااااااتي ي   م   ذا 

 األمرا وظهر جلي   في اج  ته  ع  كيفية تطو ر اإلشراف بقوله :

 يتطلد التطو را يمك  أ  يكو  م  خالل ز  دة الحصص المراد حضور  ." أنّه" ال أعرفا ولك  أعتقد      
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حت المعّلمة أ ّ  االمور اّلتي تتطّلد  ذا الّتطو ر م  وجهة نظر  ا لو أتيحت له  الفرصاااااااااةا حيث  ووضاااااااااّ

ة فيم  يتعلق ب ألوق ت  ي  رتحدثت ع  الّتحدي ت اّلتي ك نت تواجهه  كمعّلمة بسااا د آلية اإلشااارافا خ صاااّ

 المن سبةا فك   قوله :

ة" لو كنت مشاارفة سااأعمل على حضااور  قد يساا د ارب   للمعلمةا بمعنى عد  تحديد  نّهموعد مساا قا أل دو   الحصااّ
نم  اإلش رة إلى انن  سأحضر   خالل  ذا األس وع. -على س يل المث ل –يو  بحد ذاته وا 

م   موعد  ير من ساااادا فأن  أرا الكثير نّهر الساااانة ألفي فترة االمتح ن ت ك لشااااهر   وآخ الّز  رةكذل  سااااأمتنم ع  
  ت."المعّلمالمشرفي  يأتو  للز  رة في فترة االمتح ن ت مم  يس د انزع ج 

حت المعّلمة أثر اعتم د الّنظ   اإلشاااارافي لوعندم  تّ  من قشااااة  لز  رات المف جئة ولي  الموعد المساااا قا وضااااّ

بحضااااور حصااااة محددةا فتشااااعر بأّ  حصااااته  قد فشاااالتا وب لّت لي  أّنه  ك نت ترتب ا عندم  تخ ر   المديرة

فهي تفّضل لو ق مت المديرة ب إلش رة أّنه  تود الحضور خالل األس وعا فسيكو  أقل توترا  ب لنسبة له . وقد 

 يعود ذل  إلى مستوا الّثقة والّشراكة  ينهم ا على عك  م  ظهر في حديثه  ع  مدير   الّس  ق.

 اإلش         رافنحو  ّلمة بخبرة اإلش         راف اإلكلينيكي على ت:يير نظرتهاأثر مرور المع

  ربويّ التّ 

ي في قناإلكلينيكي التّ  اإلشاااااااارافمة في مراحل نموذج مشاااااااا ركة المعلّ   ّ أراسااااااااةا   م  خالل الدّ ت يّ 

شاااااافت بشااااااكل إيج  يا حيث كي اإلشاااااارافظ   نظرته  نحو النّ ر ساااااا    في تغيي اية األربعةاإلشاااااارافرات و الدّ 

ي اإلشااااراف  ظ ذت خالل ع   دراسااااي مق رنة بساااابم ساااانوات م  الخضااااوع للنّ تي نفّ والّ  اجربةبعد التّ  ته إج ب 

  دة وعيه  نحو ربويةا وز جربةا وتوسااااايم أفقه  نحو المف  ي  التّ الق ئ ا ع  خ رات جديدة اكتسااااا ته  خالل التّ 

ع ونيا لتّ ذي يتن سااد مم العمل الّ عليمي اواختي ر الموق  التّ  اوكيفية تنظي  المجموع ت اخصاا ئص طل ته 

در سيةا تّ رو ا وتوظي  األس ليد الوتحضير الدّ : لغة الجسدا در سية م كذل  فيم  يتعلق بمم رس ته  التّ 

ة التي أتيحت له  فساااايهيئة النّ يةا والتّ اإلشاااارافورات خالل الدّ ك فة ت اإضاااا فة إلى مشاااا ركته  الفعلية في القرار 
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وبشااااكل  ا ة في مت بعة تنفيذ توصااااي ت كل جلسااااة تغذية راجعةواالسااااتمرار  ةافيّ ق ل حضااااور الحصااااة الصااااّ 

على اسااتثم ر  عور ب لقدرةفساايا والشااّ قة واالرتي ح النّ والثّ  ار في محصاالته ع  مسااتوا م  الرضااىأثّ  ن ئيا 

ة يإلشرافاورات طلد استكم ل الدّ لز   حفّ  مم جو ر عمله  المهنيا  مم  انعك  على اوقته  ب لشكل المثمر

 راسي الجديد.مم  داية الع   الدّ خالل المق  لة البعدية  ام  المشرفة الب حثة

نفيذ ته ي فترة التّ مم ان تّمتتي والّ  االمسجلة صوتي   من قشة أسئلة المق  لة البعدية  ت ّ في  ذا الّسي ق 

حول عدد  ؤال ذاتهساااااّ ا وعند االساااااتفسااااا ر ع  الابعةية الرّ اإلشااااارافورة اجعة للدّ غذية الرّ لتوصاااااي ت جلساااااة التّ 

الل  ذم ت خية التي تمّ اإلشاااااااااراف  رات يا وعدد الزّ اإلشااااااااارافظ   مة فيه  للنّ تي خضاااااااااعت المعلّ نوات الّ الساااااااااّ 

اسااااااةا حيث ر تي ع رت عنه  في  داية الدّ الّ  اإلج بةحت  ذات وضااااااّ  .  الأك نت تعت ر ك فية  نوات وا    السااااااّ 

يينه  ة مم  داية تعخ صااااااّ  اجة فعلية إلى دع  إشاااااارافيه  ك نت بح نّ أنواتا و أظهرت تحفظه  ع  تل  السااااااّ 

 وظهر ذل  في إج  ته :ي وقتذا ا اإلشرافع  مة جديدةا ومم ذل  ل  يتوفر الدّ كمعلّ 

 ت عني لفترة عا حيث أشرفت علي مشرفتي الس بقة في اول تعييني ب الس وع األول ث  انقطفي الخدمة تسم سنوات "

 شرفة الر  ضي ت على م  اعتقد مرةا ث  أشرفت انت مرة فيرفا واشرفت علي من   مشيك    حيث ل   سنتي ا   

 السنة فقطا وفي بعض األحي   مرتي  في السنة"   

مم  دفعه  إلى  اتدر  مضاااااااااااااامونه     أك نت تتلقى عدة مف  ي  تربوية دو  كم  وضااااااااااااااحت بأنه  

نة ه  متمكّ نّ أفهي ل  تشاااعر ب اذل  ومم .نترنتاإلشااابكة ا و ميالتم ت الزّ والمعلّ  ااالساااتع نة بمدير المدرساااة

ت   أي مساا ق ت تربويةا لذا اقترحال يتضاامّ اّلذي تخصااصااه  عل  الح سااود  ة وأ ّ م  تل  المف  ي ا خ صااّ 

 حيث ظهر ذل  في قوله :ا ذل  بعي  االعتب ر في الج مع ت يؤخذ أ   مة المعلّ 

ول   اأني ل  ادر  في الج معة اي مسااااا ق ت تربوية خ صاااااة ل  يك  لدي خلفية تربوية ع  األسااااا ليد وطرق التدر   "
لى مدير المدرسةا واالنترنت لو يدرسوا  اا لك  ل  احصل على الكثيراك  افهمه  فكنت ألجأ إلى المعلم ت الخ يراتا وا 

 في تخصصن  بكو  افضل" التّربية
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يا ل  ذا الع   الدراسااااااية التي حظيت  ه  خالاإلشااااااراف  رات االسااااااتفساااااا ر ع  عدد الزّ  ت ّ  اوبن ي على ذل 

 تي تختل  كلي   لّ ا وامسبق    هذا العدد  تزاره  ل  ه جزي م  المب لغةا ولكنّ نّ ه قد يفه  وكأا تسمت موضحة بأنّ 

م   ليه س بق   حصل ع  ل  تبم ضه يعو إذ تّ  تجربةا حظوظة للغ ية  هذم التّ ت ما فقد ك ن بقةع  الخ رة السّ 

 لي وب لتّ  االواقم  و حضور حصة بشكل مف جىي يف م  يت ّ  أ ّ ة خ ّص  ةاة ق ل حضور الحّص تهيئة نفسيّ 

 لت ّ  اربةجخطيط كم  في التّ تي لو طرحت خالل جلساااااااة التّ يقترح المشااااااارف توصاااااااي ته ب ل دائل الممكنةا والّ 

  المعلّ  كد المشااارف م  تنفيذ  نظر ةا إضااا فة إلى عد  تأكونهإلى تي ك نت أقرد وصاااي ت الّ تج وز  ذم التّ 

خالل الع    ايعود  ز  رة مت بعة    أويغ در دو   اة محددةتي يقترحه  حول حصاااااة صااااافيّ الّ تل   اتوصاااااي تهل

 :عب راته راسي بأكملها وظهر ذل  في الدّ 

ك نت التوصاااااااي ت ال تنفذا الني ل  اك  اعرف ا و محددة ولي  لموضاااااااوع وا الواحد لفكرة معينة أو مالحظةك نوا يوجه "
قت ال يتبعه   ز  رة اخراا فمثال ان  بقول لم ذا ال يعمل المشاااااااااااارفو  متل م  عملن  سااااااااااااواا أ  كي  ذل  وفي نف  الو 

نحدد م  نر د مالحظته نحو موضاااااااوع محددا ق ل حضاااااااور الحصاااااااةا النه  كتير بقولوا ليش م  عملت  ي ا طيد ان  
 بقول ليش م  ت  تحضير الحصة ق ل حتى نتجند  ذم المالحظ ت"

ي الق ئ  شااارافاإلظ   تي تختل  ع  النّ الّ    رات المتت بعةشاااّكلت  ذم الزّ    إذافيموفي ساااي ق من قشاااة 

وعد   اعور ب لقلق  بشاااااااااكل ع    و الشاااااااااّ عرف ع  المعلّ م  ي    ّ أة و ا خ صاااااااااّ ضاااااااااغوط ت على المعّلمة أي

 جربةاالتّ   ذمالمشااا ركة في ع ت ت نفساااه  على  اه  في لحظة م حت بأنّ االرتي ح م  ز  رة المشااارفا فوضاااّ 

ة لم  تواجهه م   وجدت بأ ّ  اوراتولك  بعد اسااااااااااااتكم ل الدّ   ا لذاعب ي أخرا أ األمر مختل  تم م  ا خ صااااااااااااّ

م  و جو ر عمله  المهنيا  علىلمحور يعود ب لف ئدة  تسااااااااتثمر ط قته  أ    األفضااااااااله م  أنّ توصاااااااالت إلى 

وم  ث   اساااااا تي  ذم المم ر قد  فوصااااااي ت محددةا تليه  جلسااااااة تقيي  مسااااااتوا التّ فترة تنفيذ لتّ : توفر ه  مّ أ 

 :قوله خرا داعمةا وع رت ع  ذل  في أال ن ي عليه  لمح ور 

ان  نو ت ا  اخوض  ذم التجربة لالستف دة والحمد هلل اني استفدتا فكم  أخ رت  انه ل  يك  لدي خلفية تربويةا وفي "
لز  رات يجعل المعل  على ا بة التخطيط المساااااااااااااا ق ك   يوجهن  الى اتج م محددا ولي  بشااااااااااااااكل ع  ا كم  ا  عدد ا

االسااااتعداد دائم  و ذا اجدم مؤثر ايج  يا كم  ك    ن   مم رسااااةا يعني نتفق على تطو ر معي  ونعمل على تط يقه 
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فأجد انني في طر قي للتمك  والتغيير على عك  م  ك   س بق  ك نت تطرح التوصي ت دو  مم رسةا فعلى الف ضيا 
ق تبقى مجرد نظر  تا وان  كمعلمة ح سااود مضااغوطة بكل الح الت بساا د المساا عدة ونساامم ع  مف  ي   دو  تط ي

لن  و و دني احس  تعود على اس   شغب شي يفيوانضغط  استثمر وقتي وط قتي  لالدارة والمعلم ت والط لب تا فقلت
 "الم دة"

ا وطرق المحتوا   م  مكّ ومساااااااااااتوا التّ  اخطيطك لتّ  ارطوّ تي وجدت  ذا التّ الّ من قشاااااااااااة تل  المح ور  ت ّ ثّ  

محور  ة بأ ّ محت المعلّ ا فوضااااّ الّطلبةواصاااال مم ومسااااتوا التّ  اقيي در  ا واسااااتخدا  الوساااا ئلا وطرق التّ التّ 

جربة يعت ر ذي اعتمد في التّ موذج الّ النّ  ة أ ّ خ صاااااااااااّ  اتعت رم  داية الّتغيير خطيط تغير إلى مساااااااااااتوا جيدالتّ 

دو  اال تم    ارالّتحضير لمجرد حيث ك نت تحّض  ام تكبقية المعلّ سبة له ا و ي تعت ر نفسه  ب لنّ  ا  جديد

غ ية في ز  دة ساا عد   لل حيث رت نظرته ؛  فقد تغيّ   اآلمّ أةا ذ في الحصااّ وم  ينفّ  اقبأي توافق  ي  م  يوثّ 

ي قد نيكاإلكلي اإلشااااااااااراف  ّ أل  تجد ف م  المحتواا  مكّ   مسااااااااااتوا التّ أمّ  .دارة الوقتإوعيه  لكيفية مع لجة 

ر ه  تلتز  بحضااااااااااو نّ وأ ذا المحور ل  يشااااااااااكل له  أي قلقا   د أل ّ وقد يعود السااااااااااّ  دعمه  في  ذا الج ندا

 راسية ذات العالقة ب لمبحثا وج ي ذل  في قوله :   الدّ واأليّ  اوراتالدّ 

 تا أم  المحتوا ع"اعت ر نفسااي اني في  داية التغيير فيم  يتعلق ب لتخطيطا وتحديد االنشااطةا وتوز م وتنظي  المجمو 

 "يستفيد م  النموذج في  ذا الج ند الم دةا ممك  مم  يري فم  خالل الدورات ك   يغطي 

 االمن سااااااااااد شاااااااااا اربت على اختي ر النّ تدّ  حيث أّنه  اكثرأفقد زاد وعيه   ه   ا  فيم  يتعلق ب ألساااااااااا ليدأمّ  

مك نية توظي   ذم إ   إلى لفت نظر  كم شاااااااااااااا اا وحددت الوساااااااااااااا ئل المن ساااااااااااااابة للنّ  ار لتحقيق  دف الدّ 

ى عك  م  ك   عل اوامتلكت المه رة اربت عليه ه  تدّ ألنّ  ؛ةعليميّ و ذم الخ رات على المواق  التّ  االمف  ي 

ا قطة التي حضااار   المشااارف فذي ك   له عالقة مب شااارة ب لحصاااّ والّ  اظ   الق ئ يطرح م  توصاااي ت في النّ 

 ووضحت ذل  بقوله :

ر قة التدر  ا أصااااب  لدي منظور جديدا ولكنه م  زال سااااي  جي  ولك  اختل  ل  تعد مب شاااارة  ن   تغيير في ط"نع  

وانم  م  خالل المجموع ت واالنشااطة والتركيز ا  الط لب ت    م  يجي   على االساائلةا وعرفت أكثر ع  العصاا  
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لى ا وأصاااب  لدي القدرة عسااا عدني على تحديد االسااا ليد وعرض الم دة بطر قة منظمة اكثر التّحضااايرالذ نيا وفي 

 "راحة ك   من سد ليموق  التعليميا وفي المم رسة وبالربط  ي  االسلود وال

  فهي توظّ   بقةاك ير ك لمح ور الساااااااااّ   تغّيرفل  تشاااااااااعر  االّطلبةع مل مم ومساااااااااتوا التّ  اقيي   طرق التّ مّ أ 

و  لتك اعلى المجموع ت الّطلبة توز مة فيّ ياالختب رات الكت  ية والمشاااااااااااا ر ما ولك  م  أضااااااااااااي  إليه   و ك

 تل أم  طرق التقيي  اعتقد انه  نف  الشيي ل  يخ " في قوله : وع رت ع  ذل تف عال . ا و أكثر انضب ط   و  امةمنظّ 

 ."الّطلبةا كذل  مستوا التع مل مم كثيرا

ر ه  وجدت تغيّ أنّ بفوّضحت ر في  ذا الج ندا غيّ تّ ال ط يعةو في الحصصا  الّطلبةمستوا تف عل  ن قشن  ث ّ 

م  يتعلق ه  الحظت فيفوفا ولكنّ ة على مسااااااااتوا جميم الصااااااااّ في الحصااااااااّ  الّطلبةفقد زاد تف عل  اك ير جدا  

ه   لب ت زاد م  ن حيةا  ل وزاد ا تم متف عل الطّ  ا أ ّ واضااااح    ل له  قلق   ذي ك   يشااااكّ والّ  ا م   الثّ ب لصااااّ 

مق رنة    اإلتقأصب  على مستوا جيد م   م ر في المش مستوا انج ز     ّ أراسيةا كم  الحظت ب لم دة الدّ 

مة في لّ ه  يتوجه  للمعنّ أن ف  االيج  ي لتقدي  المشاااااااااااروع كمجموعة في وقت أسااااااااااارعا  ل   قا والتّ ب لساااااااااااّ 

غ  م  تلتم   ذا الشاااّ تك  ةا ول  ليساااتفسااار  ع  مه رات ح ساااوبية ل  تطرح في الحصاااّ  ؛حصاااص الفراغ

 ا المستواا مع رة ع  ذل  في قوله :وراضية ع   ذ اق لا فهي سعيدة

ج ئتني ط لبة مبساااااااوطة انه   د   تقد  المشاااااااروع وبد   لح له ا ف متعضااااااات مجموعته  م  ا أفضااااااالكتير " أصاااااااب  
الموضااوعا كم   في حصااة الموفي تعرضاان  لعدة عن صاار ل  نضاا  النصا ج ؤوا لي اليو  الث ني يسااألو  ع  كيفية 

 صاا  ساا د  وساا بم وت سااما ولك  الملفت الوضاام مم الصاافوفا  ن   تحساا  في ل ادراج النص إلى الفيديوا واخت
 ك   مم الص  الث م "

ت م  توظي  لغة نه  تعت ر نفسااااه  قد تمكّ حت بأنّ جربةا فوضااااّ    خ رة اكتساااا ته  خالل التّ أ تحدثت ع   ث ّ 

دارة الو   لّتحضااااااير  فيم  يتعلق بمّ أ لا وفعّ  ا بشااااااكل   دفالجسااااااد ربوية أكثرا ف  ي  تقتا فقد اكتساااااا ت موا 

كم  جعله   عليمياالمن سااااااد للموق  التّ  ة توظي  األساااااالود ه ا وتعي كيفي ووعي    اك   دراإكثر أوأصاااااابحت 

تي تعيق إدارة د الّ ب ألسااب  تجد نفسااه  أكثر وعي   كم  ةا في الحصااّ  اسااتج ب ته و  االّطلبةلتف عل  أكثر انتب     
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 اوالمح ولة ادر دلى المز د م  التّ إبح جة  اذم المم رساااااااااااااا ت   ّ أنه  مؤمنة ة بف عليةا ولكّ وقت الحصااااااااااااااّ 

 وج ي ذل  في قوله :واالستمرار ةا 

ص ر مس الواحد ينتبه اكثرا صرت انتبه اكثر للغة الجسد وعرض الدر ا واميز اكترا مثال عندم  اخفقت مم عمل "
المر ه للتف صاااااااايل اكتر مم انه الز    دا اةا القية نفسااااااااي  نتبي المجموعة الواحدالمجموعة وكيفية تف عل الط لب ت ف
ربه اكثرا  دي اج التّحضيرع ديةا ب   دم استمرار ة في المم رسة خ صة طر قة   يكو  م  زم  ا الني كنت اعت ر 

 ".رة م  حيث التمك واجد نفسي أكثر خ 
اسي الجديدا لذا ر لع   الدّ ورات مم  داية االستكم ل الدّ  ضم  الّنظ   الجديدتستمر   لي فهي تتوقم بأ   وب لتّ 

دارة الوقت اخطيطنه  االحترافي للتّ ة م  مسااااااااااتوا عد  تمكّ فهي  ير قلق لك  احن  م   " وعق ت في قوله : اوا 

 ".واتغلد على الوقت التّحضيرا لقن  الدورة الخ مسةا فأكيد  دن  نكمله  السنة الج ي حتى اتمك  م  

 نت تفكر ه  كحت بأنّ م  وجهة نظر  ا فوضااااااااّ  يكاإلكليني اإلشاااااااارافية تطو ر نموذج كيف ثّ  تّ  طرح

ز ميّ م  ي ه  وجدت أ ّ ألنّ  ؛ه  تراجعت ع  ذل ولكنّ  مع  ا اجعةغذية الرّ جلساااااااااااااة التّ و خطيط  دمج جلساااااااااااااة التّ 

 حت ذل  في قوله :ا ووّض نظي والتّ  اسلسل ذا التّ  إلكلينيكيا اإلشراف

 نفما النه ميزته  ب لتهيئة وتحديد اللي  دن  نالحظها الني متل  بفكر لو دمجن  جلسااااااة التخطيط والمالحظ ت ب  م "
م  قلتل  لو  يعمل المشاااااااااارف  ي  ك   تجن ن  كتير مالحظ ت م  خالل التخطيط الساااااااااال ا النه م  عندي شااااااااااعد 

 خليني أتمك ا ال  سااااااااا بق  ك   يمك  يت  تط يق مالحظ ت  ألجردا فمن قشاااااااااة الفكرة تليه  مم رساااااااااة أفضااااااااال بكتير
 ".رف للسنة الق دمة لنف  الدر المش

تسااعى إلى سااه  حة بأنّ مور التي سااتوليه  ا تم مه ا فأج  ت موضااّ سااؤاله  لو ك نت مشاارفة فم   ي األ وعند

مرتبطة و  اعميقة   م  ق عدة معرفيةحتى ينطلق المعلّ  ؛مم المعّلمي  الجدد ااإلكلينيكي اإلشااااااااارافتوظي  

" اوظفه للمعلمي  الجدد خ صاااااة اول سااااانتي ا بأساااااساااااوا ح له  وبعدي  : وظهر ذل  في قوله مساااااتمرا و بمنهج  ن ئي 

 ".بعد م  يكسد وقت ق ل م  يتعود على مم رس ت تتطلد التعديل خلص

ذي تحقق خالل  و  الّ عوالتّ  االمش ركة  ّ أكلينيكيا حيث اإل اإلشراففي  فسية كم  ت ّ هيئة النّ ستهت  ب لتّ كم  

فيذ بشااااااكل يراعي نتحديد فترة التّ كذل  فإّ  ا بشااااااف فيةالمشاااااارفة الب حثة  واصاااااال ممشااااااجعه  على التّ جربة التّ 

لى المشااااااااااارفة إرت نظرته  الحقيقيا وتغيّ  اإلنج زفسااااااااااايةا و احة النّ لى شاااااااااااعور   ب لرّ إدا  دورم أ ااحتي ج ته 
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الكثير  مر كساااارل المسااااتواصااااالتّ  ولك ّ  اراسااااةفي  داية الدّ  اة قليال  ه  ك نت متحفظّ الب حثةا فهي تعترف بأنّ 

د خوض ة بعتكو  المشااااااارفة مرجعية ب لنسااااااابة له ا خ صاااااااّ   بقةا وزادت ثقته   إمك نية أ   الساااااااّ م  الحواجز 

ل  يك  البحث  الهدف  ّ بأ لثةا فزادت قن عته  ية الثّ اإلشاااااارافورة في الدّ  ذي ت ّ المشااااااتر  الّ  الّتحضاااااايرج ند 

نّ ع  األ قد ا ار في التّ واالسااتمر  اوصااي ت لل ن ي عليه ذ التّ ع  الموضااوعيا ومت بعة تنفيم  تقدي  الدّ خط يا وا 

 وع رت ع  ذل  في قوله :

ا وشااجعني على االسااتفساا ر والسااؤال بأر حية وبدو  أي تردد في التّحضااير الني الحظت انه ك    ن   تع و  ك ير "

معي   كل لي تخوفول  اك  اشااااعر ا  سااااؤالي يشااااا أكثر مم  كنت عليه في ال داية خ صااااة بعدم  تعمقن  في التجربة

 ".وك   في ف ئدة م  خالل المم رسةب لعك  كنت اتوقم الدع  لفه  الموضوع اكثرا 

 - م  وجهة نظر  -م تبعض المعلّ  م تا أل ّ ين ساااااااااااااااد جميم المعلّ قد  ذا النموذج   ّ أنه  ال تعتقد بولكّ 

راساايةا نة الدّ    السااّ حة ب قي أيّ  لراشاا رة إلى الشااعور بو ي إ اربوي له عند ز  رة المشاارف التّ    ب لراحةيشااعر 

ولك  ال اعتقد ب   جميم المعلم ت راح يعج ه  النه  ع دة  رت حوا لم  يزور   المشاااارف  " حت ذل  في قوله :وقد وضااااّ 

 ".ويعود للسنة الق دمة

  ّ أ اديةوالبع امة في المق  لة الق لية  م  خالل المق رنة  ي  اج ب ت المعلّ ت يّ  وفي الخالصاااااااااااااااةا

ل  يك  دور  ا حيثاإلشاااارافمة نحو ر نظرة المعلّ في تغييساااا    بشااااكل ك ير  اقنياإلكلينيكي التّ  افاإلشاااار 

مةا مم  انعك  على مسااااااااتوا الخ رات المكتساااااااابة ع ر تل  ب لنساااااااابة للمعلّ  جربة واضااااااااح   المشاااااااارفة ق ل التّ 

ر م  المف  ي  اكس ه  الكثي اواحدا   دراسي    ذي مضى على تنفيذ   ع م   والّ  اجربةك نت التّ نواتا ب لمق  ل السّ 

ة ميّ يعلنحو العملية التّ منظور   تغّير و  اكه دراوا   اا وزاد وعيه الجديدة در ساااااااااااااايةربويةا والمم رساااااااااااااا ت التّ التّ 

لحل تل   ر ةالّتطو  جراياتوتحديد اإلا مةي مشااااااااااااااكلة تواجه المعلّ أكيفية تحديد أسااااااااااااااب د في و الّتعّلمّيةا 

ع و  والتّ  اراكةم  الشّ  إط ر ضم  حقيقياه  مصدر دع  نّ فة كمرجعية له ا وأقة ب لمشر ز الثّ المشكلةا فعزّ 

 حّفظه م  ت    بعضاااا تالشااااىو مرا والعمل المثّ  ااحةعور ب لرّ والشااااّ  امة ع  رضاااا   رت المعلّ ا حيث ع ّ الفّع ل
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طل ت  اعلى ذل  وبن ي  مشرف مجرد سلطة رسميةا يبحث ع  األخط ي. ال أ ّ ب حيث ك نت الّنظرة   قاالسّ 

راسيا دّ ية مم  داية الع   الاإلشرافورات استكم ل الدّ  ام  الب حثة المشرفة رومب ش امة وبشكل صر  المعلّ 

يم اقرار   لذا فإ ّ   فةا كطو ر ة في المح ور في توظي  المم رسااااااااااا ت التّ  المواظبة المساااااااااااتمرةية  مّ  نه  بأوا 

 .مكي والتّ  اتق  اإللى مستوا م   ه  إ ستصل اجربةتي نوقشت خالل التّ الّ 

  المشاركة المعّلمةاإلكلينيكي في تحديد احتياجات  اإلشراف مساهمةمدى 

ؤال لقد   لي ا  ( وميل  وآيلوت وفيتزب تر   و Ellis, 2010) م  منطلق نت ئج دراسااااة إلي طرح السااااّ

(Milne, Aylott, Fitzpatrick, & Ellis, 2008 )اساااااااااتندت إلى خ رات ودراسااااااااا ت ن جحة حول  اّلتي

 ا نش ا معقد يتضم  الكثير م  المف  ي أّنهاإلكلينيكي حيث قدمت مجموعة م  الحق ئق ب اإلشرافنموذج 

والمتغيراتا فهو يسااااااتند إلى نظر ة دقيقةا وتقني ت من ساااااابةا ويقد  المشاااااارفو  م  خالله دعم   لم  يواجهه 

فلمالحظة ل  دف اتشاااااااااكّ  اّلتيو  اةالّتربويّ و  م  قلق وتحدي ت في القضااااااااا ي  المعّلم  فة إلى ّيةا إضاااااااااالصاااااااااّ

 مي .عل  المستمر للمعلّ تعت ر ع مال  محفزا  للتّ  اّلتيا الّتغذية الّراجعةمالحظ ت المشرف أثن ي جلسة 

ساااااا  ه ا و تّ ي  أنفسااااااالمعّلمسااااااج  مم احتي ج ت ينّ  الّتقنياإلكلينيكي  اإلشاااااارافنموذج  فإ ّ   لّت ليوب

تساااا عد المشاااارف  ا(Gall & Acheson, 2011)  وأدوات اني ته م  تقبم  يقدم ب لديمومة واالسااااتمرار ة

توضاااااااااايحه ا كم  سااااااااااايتّ  (Pajak, 2002) المعّل مم مراع ة ن فذة  احتي ج ت ذم اال داإلكلينيكي في تحدي

 الحق  . 

 المعّل و  الينيكياإلك المشرف  ي  اّيةالّصف للمش  دات المس ق الّتحضير  أّنهب الّتخطيطجلسة  تعدّ 

ا  هدف يكياإلكلين اإلشاااااااااراف بعملية القي   وكيفية أساااااااااب د ع  صااااااااار حيةالتّ  للموافقة الوقت هم ليعطي مع   

)  مالحظ سااالو ل ترجمته  ث ّ م  و  االّتعلي  أثن ي القلق له تسااا د اّلتي مورواأل المعّل  ا تم م تعرف إلى التّ 

Gall & Acheson, 2011) ة ية األربعاإلشااااااراف وراتالدّ خالل  الّتخطيطتحديد مواعيد جلساااااا ت  ت ّ  وقدا

  عة.بشكل مس قا م  خالل االتف ق المشتر  حول يو  الجلسة والسّ 
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وتراكميا  بشكل  ن ئياألربعة الفصل سنعرض ونفسر نت ئج جلس ت الّتخطيط الجزي م  وفي  ذا 

 ل ي   أ   الّتطورات في مدا تحديد احتي ج ت المعّلمةا والكشاااااااااااااا  عنه  م  خالل اسااااااااااااااتخدا  المق بالت

 وأدوات الّتشخيص.

 ىلاألو في الّدورة اإلشرافية  الّتخطيطجلسة 

ضااااا ي    يقلقه  م  قمّ ا وعالمعّلمةواحتي ج ت عرف إلى ا تم م ت للتّ ى لاألو  الّتخطيطعقدت جلساااااة 

 (11ا 10)ملحق رق   شااااااااخيصدوات التّ أوّظفت  ث ّ وم  (ا 6رق   )ملحق مق  لةم  خالل إجراي التّربوّيةا 

ةا تواجهه  اّلتيحدي ت تل  التّ  لتكشا  أكثر ع  ا فقد ه شاخيص من سابة للغ ية مم ن فذتأّ  أدوات التّ  خ صاّ

ي ت  ذم ساااااااااا  مت في ترتيد أولو  اّلتيو حدي ت وفق   ألدوات التشااااااااااخيصا ك نت أكثر ارتي ح   في تحديد التّ 

على  مةالمعلّ ظت سااااااااااااااجيل اليدوي لتوثيق الجلساااااااااااااااةا حيث تحفّ اعتمد التّ قد و حدي تا ودرجة كال  منه . التّ 

 .وتيسجيل الّص التّ 

أج  ت حول تقييمه  لعملية تدر سه ا ف األّول الّسؤالت أسئلة المق  لة ستة أسئلةا حيث ك   نتضمّ 

ه   ر   بطيئةا ولكنّ البعض يعت تحقق نت ئج جيدةا ب لر   م  أ ّ ف اةز في قدرته  على تبسيط الم دّ   تتميّ أّنهب

ا وقد صااااااااّرحت  ذل  كم  يظهر في م  وجهة نظر   ساااااااابة له  أ   م  الك الكي  ب لن أل ّ  اراضااااااااية  ذل 

 عب رته :

ي الطالد يفهموا الم دة ويحفظوا أيضااا ا وال ا ت   إعط   لتّ ليأجد نفساااي أ  لدي القدرة في تبسااايط الم دة الدراساااية وب"

 "ك  ك ير م  الم دة الدراسيةا فأن  بطيئة مق رنة  زميالتي المعلم ت في المدرسة.

حتف  بطيئةا أّنهوصاال إلى  ذم المعلومة بحول كيفية التّ  وتّ  االسااتفساا ر نفسااه   رنةذل  م  خالل مق  وضااّ

  يتعااا مل  مم ذات أّنهبااا لر   م   اة دراسااااااااااااااياااة ك يرة ت الزميالتا فهي تجاااد   يقطع  مااا دّ المعّلمااامم 

 وفا وظهر ذل  في إج  ته  بقوله :الّصف
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فأن  مسااااااتغربة صااااااراحة م  قدرة   لتّ ليسااااااتوا ع ل خالل عملي في المدرسااااااة وب"مم انني ل  اتع مل مم طلبة ذو م

وأن  ال اساااااااتطيم ا  أقطم م دة كم  ينصاااااااحني زميالتي دو  ا  م دة ك يرة مق رنة مم م  أنجزما  زميالتي على قطم

 "أحقق  ذا التمكي  لطل تي ألنني  هذم الطر قة أكو  مرت حة نفسي .

ةز في تمهيد   تتميّ أّنها أج  ت بط  القوة لديه مواعند من قشاااااااة   لمق  لوب لعروض ا وفي تصااااااامي  االحصاااااااّ

تتمّثل في ط يعة الموضاااااااوعا وخصاااااااوصاااااااية المبحثا  الّتحدي ت وجود بعضأشااااااا رت إلى قديميةا لكّنه  التّ 

 ا وظهر ذل  في قوله :الّطلبةومستوا 

أجد ا  مواضااااااايم المبحث مشاااااااتتة لن    ن   موضاااااااوع أحسااااااا  م  موضاااااااوع آخر في الم دة الدراسااااااايةا ومم ذل  فأن "
 يؤثر في نج ح موق  أكثر م  موق  آخر. الّطلبةكمعلمي . أيض  أرا أ  مستوا 

يمك  القول أنني أجد نفسي م دعة في التمهيدا فهي أحس  جزئيةا كذل  ال أجد صعوبة في تنسيق أوراق العمل ولك  
 "واخراجه ا وتصمي  العروض التقديمية.

ة ف  أّنهب م تا أج  ت ب إليج دحول اعتب ر   مرجع   لزميالته  المعلّ  وعند االساااااااااااتفسااااااااااا ر ي كذل ا خ صاااااااااااّ

 قديمية.تصمي  العروض التّ 

حتا فر إليه  بعمقالّنظيمك   اّلتيوا د في طر قة تدر سااااه ا و تّ  من قشااااة االعتب رات والشااااّ  ث ّ           وضااااّ

م  حيث  اق   في ظل بعض المخ وف والقلقح  تفكر بعمق في عدة قضااااااااااااااا ي  لتعمل على تجربته  الأّنهب

تّ  وتلخيصه  في حصة واحدة. و  اراسيةمج  ي  شرح الم دة الدّ فترا والدّ اعتم د أوراق العمل عوض   ع  الدّ 

ة لى إمك نيا  و اد أوراق العملا عدإ سااااات ذله في  اّلذيضااااا في الجهد اإلتمّثلت في  اّلتيتل  المخ وف  من قشاااااة

اعتم د ص   ير ف  تفكّ أّنهب لذا وّضحت إض فية. م  ميزانيةذل  د م  يتطلبه رفض اإلدارة للموضوع بس 

 تتجند تل  المخ وف.حتى  اتجر  ي لتحقيق ذل 

  قد ّنهأه  ال تعتقد لكنّ ا م  تعتمدم في التدر  طر قة حل المشااااااااااااااكالت  ي  أ ّ  المعّلمةواعت رت 

طرح ند ع الّتدر  ع  مفهو  طرق السااااتفساااا ر تّ  اج  ته   ذم بعدم  إعمي ا وج يت وصاااالت إلى مرحلة التّ 

قد ا و ةيحيتوضااااااااّ أمثلة عدة  وتّ  طرح ا ذا المفهو  حيث نوقشا المفضاااااااالة لديه  الّتدر  سااااااااؤال أي طرق 

 رت ع  طر قته  المفضلة في قوله :ع ّ 
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ه عند م  االحظ   طر قة حل المشااكالت و و األساالود الساا ئد لديا و ذاأنّها أعتقد التّدر  حساان ا م  المقصااود بطرق "
ذات األسااااااالود في ك فة حصاااااااصاااااااه   أنّهمعظ  المعلم ت أ  لديه  طر قة او أسااااااالود واحد و و نمطي لديه ا بمعنى 

 "وعلى مدا السنواتا ال أرا أ   ن   تنوع وتغيير.
حت ث ّ  ةفي  الّطلبةي قلق م  اندم ج لي  لديه  أ بأ ّ  المعّلمة وضاااااااااّ ا لقليلا الّطلبة عدد بسااااااااا دا الحصاااااااااّ

نه  م م ل في ال يت وعد  مت بعة إ  الّطلبةلدا  بأ ّ  تجد إاّل أّنه ا حول  ذا الج ند لر   م  موافقته وب 

ة أتيحت  ي فرصاااااااااااااا" ا عّ رت ع  ذل  بقوله :الّتعلي دوافعه  في اختي ر مهنة  وفي الحديث ع ا وم  األ ل

 لي."

األداة  :هه قد تواج اّلتيحدي ت لتحديد التّ شااخيص أداتي التّ  نوقشااتا المعّلمةوبعد من قشااة ا تم م ت        

م عالمة علق  وضااة تتالّث نيواألداة رجةا ع   م  حيث الدّ  لترتيد القلق ب لنساابة للمعّل  بشااكى تتعلق  لاألو 

لقلق تتوافق معه  م  حيث درجة ا اّلتيش رة ص  في الخ نة إ المعّلمة وضعتع  مستوا القلق له . تعّ ر 

( في ق ئمة 10 -1رصاااااااااادت عالمة مسااااااااااتوا القلق له  م  ) ث ّ (ا وم  10رق   ملحق)ى األولفي الق ئمة 

 (. 11رق   ملحقة )الّث نيشخيص التّ 

 ك آلتي:( 2في جدول)ت ئج ك نت النّ ا فىاألولفي الق ئمة  المعّلمةج ب ت إ تصفّية وت ّ 

 البند رجةالدّ 
 الّطلبةعد  مالئمة المنهج لجميم  قلق جدا  

 لم  يجد تعلمه مدا تعل  الطالد
 الّتعل على  الّطلبةتحفيز 

 سرعة التغير في المنهج واألدوات رجة قصوا  دقلق 
 الشعور المستمر للضغط الك ير

  : إجابات المعّلمة في (ائمة أدوات التشخيص األولى2جدول)

 :ك لت لي( 3في جدول)ت ئج ك نت النّ فةا الّث نيعالم ته  في الق ئمة كذل  األمر في 
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 البند عالمةال
 عد  وجود الوقت الك في 10
 الّتحضيرتمنعه م   المعّل وجود حصص ز  دة على  8
 الّطلبةتحفيز  7

 المختلفة الّتدر  االستخدا  الفع ل لطرق 
 .الّتعل التع مل مم بطيي 

 التع مل مم الفروق الفردية 6
 يالّصفتنظي  العمل  5

 اال تم   بقواني  المدرسة
 ة والوس ئل  ير ك فية.أدوات المدرس

  : عالمات المعّلمة في (ائمة التشخيص الثانية3جدول)

ديه  في ومصاااا در القلق ل اإج ب ته في  عنهرت وافق  ي  م  ع ّ مدا التّ  في المعّلمة تّ  من قشااااة ث ّ  

نّ ك فة ال يمك  حل  ذم القض ي   أّنه االتف قمم تل  القض ي ا  معه  حسد  يع طالتّ  م  سيت ّ جملة واحدةا وا 

في م   تأّمللاوافق  ينهم ا وبعد النق ش و د التّ  عالم ت في الق ئمتي  لتقر  توضااااااااعفا وية ب لنساااااااابة له األّول

 ؛ لكل فعّ بشااااااااا الّتدر  طرق لق م  توظيفه  حقّ للتّ  ه االتف ق على مالحظة مم رسااااااااا ت عرض م  نت ئجا ت ّ 

ةد م  تمهي االمعّلمةتتمّيز  ه   اّلتيلتعز ز نق ا القوة  حو تحفيز نهة وجّ ك نت م وا    وا  القه ا  االحصاااااااااااااااّ

ع مال   لّطلبةامسااااتوا  لت قلق   ب لنساااابة له  عندم  أشاااا رت إلى أ ّ  ذم القضااااية شااااكّ  أل ّ  ؛الّتعل نحو  الّطلبة

المت بعةا و   لّدراساااااااةأظهرت شاااااااكوا   فيم  يتعلق بعد  ا تم مه  بفي إنج ح أي طر قة تدر سااااااايةا كم     مهمّ 

( في 7) ىا وعلى عالمةلاألو وقت حظيت  ذم القضااااااااااااااية على درجة )قلق جدا ( في الق ئمة وفي ذات ال

 تى يت ّ تسااااا د قلق  درجة قصاااااوا لديه ا ح اّلتياالتف ق على اساااااتثن ي القضااااا ي   ذا وقد تّ  ة. الّث نيالق ئمة 

 مل مم تل  علتّ ااالساااتمرار في  ث ّ ا وم   إلنج زالعمل ساااوية في قضااا ي   درجة متوساااطة لتعز ز الشاااعور ب

 (.الّتعل حو ن الّطلبةفي المق  لة كم  تّ  في قضية )تحفيز  إج ب ته   ل  تتق طم مم أّنهو  خ ّصةالحق  ا 
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 ةالّثانيفي الّدورة اإلشرافية  الّتخطيطجلسة 

ية اإلشااراف الّدورةي ف الّتغذية الّراجعةلتوصااي ت جلسااة  الّتنفيذبعد فترة  ةالّث ني الّتخطيطعقدت جلسااة 

يل ساااااااجا واعتمد التّ يةالّتدر ساااااااغّيرات في المم رسااااااا ت لمن قشاااااااة التّ  (7رق   )ملحق المق  لةوأجر ت ىا لاألو 

 اليدوي لتوثيق الجلسة.

 نت تصفه ك جربةا وحول شعور   إزاي ذل  إ   في فترة التّ  الّذاتي ه حول تقييم األّول الّسؤالوطرح 

حتفا الضاااااغط ا أ رب  االأ   اتأّملال  أ اب لراحة  ذم   ّ ب لعك  فإ ا  ل  تشاااااعر ب لضاااااغط مطلق   أّنهب وضاااااّ

ةالركيز على مه رات معينة في أت حت له  فرصااة التّ ا و مح ورنحو عدة  جربة وجهت إنتب  ه التّ  كم   احصااّ

 ".ّصةالح" ل  أح  بضغط ب لعك   ذم التجربة ن هتني على أشي يا وركزت على أمور محددة في  قوله :ظهر في 

ح"ا ماالنتب م ذلته  لتغيير المم رسااااااااا تا فأج  ت بقوله  " اّلتي لجهود ب علقوفيم  يت هت ذاته    وجّ ّنهأة وضاااااااااّ

ةفه في توظّ  اّلذيركيز أكثر على األساااالود والتّ  انحو االنتب م ة اراته وعب  اا كذل  إلى جمله الحصااااّ  خ صااااّ

كة نم ذج لحصااااااص تّ  رفعه  على شااااااب ةشاااااا  دت عدّ  ذا وقد  .الّط لب ته ألداي عز ز الموجّ فيم  يتعلق ب لتّ 

د تجربته في ر وعي   لم  تو لتصااااب  أكث اوتغيير في ن رة الصااااّ والتّ  اواألساااالود اوتلتالحظ الصااااّ  ؛نترنتاإل

 حصصه ا وع رت ع  ذل  في قوله :

ة دأت ب النتب م بصااااورة اك ر حول مم رساااا تي في " ا كم  شاااا  دت حصااااتي  على االنترنت حتى االحظ الصااااوت الحصااااّ
 "سلود ون رة الصوتا وركزت اكثر على أسلوبي والعب رات.واأل

حتى تشعر  اوالمم رسة اية االستمراردت على أ مّ اية لشيي جديدا وأكّ بدانطالقة و  الّتنفيذفترة  اعت رت أ ّ و 

مك  أ  ي اّلذيتم  االختالف ا وحتى تلالّط لب تعلى مة أو سااااااواي على مم رساااااا ته  كمعلّ  اأثيربظهور التّ 

 ي فترة جيدة ولك  على أ  اسااااااااااااااتمر حتى يظهر التأثيرا ف لموضااااااااااااااوع بح جة إلى " :ظهر ذل  في عب رته و يحدثا 

 "مم رسة حتى يت  االختالف.
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عندم   الّط لب تغييرا فع رت ع  رضاااا    حول م  الحظته على الملموسااااة للتّ  مؤشااااراته ع   وفي الحديث

ة صااااااّ لت حا كذل  فقد سااااااجّ الصااااااّ تحركه  في و  اوحركة جسااااااد   افة يديه موظّ  ايرا م رساااااات طر قة الطّ 

ةوشااااا  دت ا الّتنفيذم  فترة  الّث لثة له  خالل االسااااا وع صااااافيّ   االمساااااجلةا إذ الحظت لغة الجساااااد الحصاااااّ

    مهم ا  ؤشاااار ذل  م دت بأ ّ كّ أو  االّط لب تسااااتج ب ت إهة نحو الموجّ  الّتغذية الّراجعةوعب راته  في  اساااالودواأل

 لالستمرارا وظهر ذل  في قوله :يدعو    حيث النسبة له ب 

 . لّص اانت ه  بشكل واض  لي عندم  مثلت طر قة الطيرا  م  خالل حرك ت اليدي  والجسد وتحركي في  الّط لب ت"    

 "وش  دته ا فوجدت ا  االمر جيد ولكنه بح جة إلى استمرار ة. الثّ لثخالل االس وع  الحّصةسجلت  كم      

حت ا في لب تالّط  ذلته  ك   له  أثر بساااااااااايط في رفم انتب م  اّلتيم رساااااااااا ت والجهود تل  الم أ ّ  كم  وضااااااااااّ

ات طّور تّ ال وبن ي على ذل ا تّ  من قشة. الّط لب ت رس ت على تحفيز انتب م حول أثر تل  المم للسؤالج  ته  إ

حتضاااا فته  لتحقيق الهدفا فإيمك   اّلتي بح جة إلى جهد  اجعةالّتغذية الّراو  االّتنظيميةالعب رات  بأ ّ  وضااااّ

حققتها في  اّلذيفهي راضااية ع  المسااتوا   لغة الجسااد ا أمّ صااوته رة  أك ر ومم رسااةا كذل  فيم  يتعلق  ن

 ".غة الجسد فوجدت نفسي موفقة في ذل أرا أ  العب رات م  زالت بح جة إلى جهد منيا كذل  ن رة الصوتا ام  ل" قوله :

عند من قشة تجربة التسجيل المرئي لحصته ا وكي  رأت نفسه   أض فت موضحة أكثر مالحظ ته  تل  ث ّ 
 :الّط لب تبعي  
فم  الضااااااااااروري أ  ا ير الصااااااااااوتا ل  يعج ني الصااااااااااوتا ولكنه لفت نظري إلى ال يئة  أنّهوجدت ب" جلو  ية فالصااااااااااّ

ي الحظت كننمم عرض جه ز العرض ل  يك  مر ح . ان  لسااااات راضاااااية ع  تنظي  المخت ر  هذم الطر قة. ول الّط لب ت
م  توقعته ع  نفساي. كم  انني تأكدت بأ  مالمحي وتع  ير وجهي واضاحة جدا فيمك  للط لب ت أ  يعرف  بساهولة إذا 

 "فرحت او تض يقتا وأن   تجربتي ال اجد ذل  من سب   لي.
وت يتغير تلق ئي   بساااااا د الّتسااااااجيلا وقد ال يعّ ر ع  الحقي ة كثيرا ا قوفي  ذا الج ندا تّ  من قشااااااة أّ  الصااااااّ

ولكّ  م  الجيد الّتركيز على جو ر الّصوت م  حيث تغيير ن رته بم  يتن سد مم الموق  الّتعليمي بشكل 

 فّع ل ومؤثر.
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فوافقت  اذات أولوية خالل لهذم المرحلة الّتعل نحو  الّط لب تتحفيز  ك نت تجد أ ّ  ن قشاااااااااااااان  إ    ث ّ 

حعلى ذل  م   أساااا سااااي ورفم دافعيته الّط لب تموضااااوع تحفيز  أ  أن  اعت ر ئي نع  د"بشااااكل م في قوله :ذل   ةوضااااّ

 أكثر للّتحفيزا وقد ّصرحت  ذل  في قوله :   بح جة إلى عوامل داعمة أّنهنه  تشعر بولكّ ب لنسبة لي"ا 

واود ايضاااااااااا  دعمي فيم  يتعلق  ولك  م  ت   ير ك في. أشااااااااااعر بأنني بح جة إلى عوامل اخرا داعمة لتحقيق ذل . "

ةز م الزمنيا فأن  أتق  التمهيد بشااااااااكل جيدا ولكنني ال اوفق في معظ  االحي   في ا الق ب لتو  يث أجد ا  ح الحصااااااااّ

 انتهت دو  أ  اخت  م  طرح م  م دة." الحّصة

ا في  ذم المرحلة ب لنسااااابة له     أسااااا ساااااي الّتعل ورفم دافعيته  نحو  الّط لب تاتحفيز  بأ ّ وعليه تجد المعّلمة 

اعمة مثل د أخرا عوامل  وصاااااااااارحت بح جته  إلىلحل المشااااااااااكلةا     ك في ال يعدّ م  ز نجم  إ بأ ّ  نه  تعتقدولكّ 

 مني.وز م الزّ التّ 

 ةالّثالثفي الّدورة اإلشرافية  الّتخطيطجلسة 

فيذ وتحدي ت خالل تن اصااااااااال إليه م  إنج زاتو لمن قشاااااااااة م  تّ  التّ ة ث لالثّ  الّتخطيطعقدت جلساااااااااة 

 (8ق  ر  )ملحق م  خالل إجراي المق  لة ةالّث نيية اإلشاااااااااااااراف الّدورةفي  اجعةالّتغذية الرّ توصاااااااااااااي ت جلساااااااااااااة 

 .لتوثيق الجلسةالمسجلة صوتي   

د عليه  م  مم رس ت م  حضور ا وم  ترتّ حتى  ذم المرحلةحوله  تّ  االتف قم   المعّلمةلخصت 

 ا والعمل وزم لة جيدة  ينهم تشعر بكف يته  وبمستوا ثقة اة لدا معلمة زميلة له  في المدرسةنموذج حّص 

جرائيةا واال ا داف الفرعيةواأل االهدف الع   للدر  م  خالله   بطر قة ت يّ  اعلى تطو ر تصاااااااااااااامي  در 

م   ي معت دة مختل  ع المعّلمةوا تم مه ا وبي   أسااالود تدر   تخت رم  االّط لب تومساااتوا مراع ته ل يئة 

 عليها ولّخصت ذل  في قوله :

مل على م  اتفقن  عليه سا بق  م  ن حية لغة الجساد ومساتوا الصاوت والن رةا واتفقن  أنن  نود العمل موضاوع نساتمر ب لع"
رورة تنويم ضاااااااا  لتّ ليا أ  طر قتي  ي سااااااااي  جي ا وبالتّدر  التك فئ أي التزام  مم طرق داعمة وك نت تتعلق بطرق 

 " ذم الطرق.
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  أك نت ك فية  وا     اوصااي تهر لتوظي   ذم التّ قرابة الشااّ حول ساا د ح جته  لفترة زمنية  االسااتفساا روعند 

حتالا  وم ت   بح جة إلى معلأّنهم  ن حية المصاااااادرا فهي تشااااااعر ب ل  تك  ك فية أّ  الفترة المعّلمة وضااااااّ

نم  م  ن حية المصاادر. فأن  أود " يلا موضااحة ذل  في عب رته : دأكثر ع  ال ليساات ك فيةا لي  م  ن حية الوقت وا 

 "  أكثر كيفية تغيير وم   و ال ديل.أ  أفه

 ّضحتو ا فالّسي قفي  ذا له  أي إض يات  الحّصةحضور نموذج  ت تجربةأض ف إ   وفي نق شن  

ه د أساااااااااااااالو دو  أ   يكو   اميلااةالزّ  المعّلمااةأكثر مم  الطااّ لباا توباا لر   م  مالحظتهاا  لجااذد وتفاا عاال  أنااّ

منه ا ومم  فضااالأعز ز بطر قة والتّ  اكلغة الجساااد ااصااالو   مه رات التّ ك نت توظّ  أو إ ّ  امختل  الّتدر  

له   قد أضاااااا ف اةحضااااااور   للحصااااااّ  فهي ل  تشااااااعر بأ ّ   لّت ليأكثر. وب ومتف عالت امنضاااااابط ت ك ّ ذل  

تل  مم في وضاااااام مخ ك ّ لواتي ال يشاااااا رك  في حصااااااته ا الّ  الّط لب ت  متف جئة م  بعض أّنهمم  االكثير

 ل  في قوله :ميلةا وع رت ع  ذالزّ  المعّلمة

الزميلة منجذب ت للحصااااةا نف  ال ن ت اللواتي ال يشاااا رك  معي مثل ومثل...ا  المعّلمةمم  الّط لب تلقد أحسااااساااات أ  "
ب ت المرك معه  ك  مشاااا رك تا ب لر   م  صااااعوبة م دة العلو  فك نت تتحدث ع  المركب ت وطل ت منه  حفظ أساااام ي

كنني ل  أعرفا ووجدت أ  أساااااالوبه  ك   سااااااي  وجي  وك نت عب رة ع  فكرت ع  الساااااا د ولوتج وبوا معه  وحفظو  ا 
 ".  منضبط ت أكثرأنّهوظفت السي  وجي . والحظت  الحّصةتج ردا وفي نه ية 

ب لر   م   االّط لب تمم  دف رفم دافعية  الّتدر  عالقة وطيدة  ي  تنويم أسااا ليد  المعّلمةوتجد 

  الكثير م  نقصااااااهي أّنهتجد با فهي في ذات الوقت م  الضااااااب  يةبنوع و   تشااااااعر ب لراحة مم أساااااالوبه ا أّنه

قينيا األسلود المتبم ك   تل  ّ أ إالّ  الّتدر  المعلوم ت حول الموضوعا ب لر   م  حضور   لدورة أس ليد 

 تعرف   الّنهأة توظي  أي أساالود منه ا كم  يفال تعرف كيّ  نه  فعلي   لكّ  االّتدر  أساا ليد كم  ساامعت ع  

 ا وقد ع رت ع  ذل  بقوله :الحّصةالمحدد في  الّدر سد لموضوع تحدد األسلود المن كي  

األس ليد له  دورا ولكنني ال أشعر أ  لدّي المعرفة كي ا وكي  اخت ر األسلود المن سد لموضوع محدد. سمعت "
كل  ف كي  يت  توظي ع  الكثير وأخذت دورات ولكنه م  زال  ير واضاا ا ساامعت ع  األساا ليد لك  فعلي   ال أعر 

 ".أسلودا حتى أ  أسلود تدر  ه  عندم  خضت تدر د األس ليد ك   تلقيني
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ص حضور   لنم ذج حص  ّ أ  م  فه  الموضوعا وترا   بح جة إلى نموذج مح ك ة لتتمكّ أّنهب وّضحت ث ّ 

. كم  تجد    افر كثر خ رة واحتأ بقة ل  يضااااي  له  الكثيرا  ي تر د م  شااااخص كم  ق مت به في الفترة السااااّ 

 بة له ا فق لت:ب لنس الفكرة أصبحت أكثر وضوح     ّ أحتى تشعر ب الم أكثر ع  الموضوععليه  أ  تتطّ   ّ أ

أن  الز  أبحث أكثر ع  األسااا ليدا أشاااعر أني بح جة أل  ألجأ ألحد األشاااخ ص  خصاااوص األسااا ليدا وشاااعرت أ  "
اضاااا فة بساااايطةا أر د أ  أحضاااار لخ ير أكثر  حضااااوري للحصااااة  ير ك في وحتى إ  حضاااارت أكثر قد يضااااي  إليّ 

 "يكو  نموذج لي لمح ك ته.
 انحدد در  معي  أ   ة الق دمةا طل ت للحصااااااااااااااّ المتوقم   عالدّ  ط يعةحول  االسااااااااااااااتفساااااااااااااا روعند 

ت ئج ظ النّ لتالح اختل  ع  أساااالوبه ا ومفي اختي ر أساااالود تدر   من سااااد لهالمشاااارفة الب حثة ساااا عد   وت

أود أ  يكو   ي  يدي خي راتا أ  أحدد در  و ت  وضم عدة " ا وظهر ذل  في قوله :لّط لب تاافعية  دفيم  يتعلق 

 ".الث م  الّص ا وأحد أ  يكو  مم أس ليد يمك  توظي  إحدا  

ة  قادّ أ أ   با  قترحاتفا د ما  تر ادم في تحاديا دت علىأكاّ ا و ظاتتحفّ  ولكّ  المعّلماةنموذج محا كا ةا ك الحصاااااااااااااااّ

 م المرحلة ب لنسبة له .خ ّصة في  ذ األسلود فقط

 الّرابعةفي الّدورة اإلشرافية  الّتخطيطجلسة 

ي ت جلسة االتف ق عليه   ن ي لتوص تنفيذ الحّصة الّتي ت ّ عقدت يو   اّلتي الحّصةسير  تّ  من قشة

مالحظ ته  حول عرض ا و (9)ملحق رق   م  خالل إجراي مق  لة معه   بقةفي الدورة الساااااااااااّ  الّتغذية الّراجعة

حتا حيث الّتنفيذلية آ  إنه يم    حتى تتمكّ  ا  اضااطرت إلى أخذ خم  دق ئق م  فترة االسااتراحةأّنه وضااّ

أدت إلى عد  تحقيق األ داف م  حيث الوقت  اّلتياألساااااااااااااب د وتّ  اساااااااااااااتذك ر . الّدر الجزي المحدد م  

ّية لّصفافي يو  المالحظة م كم  ك   الوض الّط لب ت  ل  تواجه مشكلة دخول أّنهب المعّلمةالزمنيا فأش رت 

ة  ّنهأل  بقةالسااّ  لى المجموعة إ وّجهتّ ق شا وعد  الةا ولك  م  زال  ن   اسااه د في الحديث والنّ الّث لث الحصااّ

 ام  خالل العمل الفردي نج ز المجموع ت للنشاااااااا ا ك   يت ّ إمسااااااااتوا  ا وأ ّ الّط لب تمب شاااااااارة م  بعض 

  .الهدف  و العمل الجم عي ب لر   م  أ ّ 
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وقت   د تطلّ  لب تا و ب لنسااااااااااابة للطّ  ا  جديد أّنه يعدّ على اعتب ر  الّتعل  ذا النوع م   من قشاااااااااااةوقد تّ  

 رةا وأ   والمث   اوتوز م األدوار اوتعل  األقرا  احتى يحقق أ دافه م  العمل الجم عي للتدر د والمم رسااااااااااااة

ة ايالّتع ونية  ذا العمل أ مّ  الّط لب تتسااااتنبط  د العمل  روح تتطلك فة في المسااااتق ل  لوظ ئ ا وأ ّ  خ صااااّ

تالحظ وساااااااااوف  اهذم المه رة الجديدة له بح جة إلى الصااااااااا ر والمث  رةا فيم  يتعلق   فهو  لّت ليالفر قا وب

 در ج.قد  في  ذم المح ور ع ر الحصص الق دمة ب لتّ مستوا التّ 

حتمق رنة لم  ساااااااااااا قا  الّتدر  تقييمه  لطر قة  أّم   تا كذل   لبنت أكثر جذب   للطّ   ك أّنهب وضااااااااااااّ

كير بأنشااطة فاآل  صااعوبة في التّ ولكّنه  تجد ا تف عال   أكثر الّط لب تعرض الم دةا وك نت مشاا ركة طر قة 

هر وصل إلى المعلومة بأنفسه ا وظم  االستمرار في  ذا المستوا م  المش ركةا وم  التّ  الّط لب تتمّك  

 ذل  في قوله :

أكثرا لذا أن  أواجه اآل  صاااعوبة  الّط لب تط لب تا عرض الم دة ك نت ج ذبةا وك نت مشااا ركة أحسااا  وج ذد أكثر لل"
م  االسااااااااتمرار في  ذا المسااااااااتوا م  المشاااااااا ركةا وا  يتمكنوا م  التوصاااااااال إلى  الّط لب تفي التفكير بأنشااااااااطة تمك  

 "المعلومة بأنفسه .
ا الّتعل حو ن الّط لب توبي  تحفيز  ر قةة  ي   ذم الطإيج  يعالقة  ن    أ ّ وأضاااااااااااااا فت المعّلمة ب 

ا سيطوب في مستوا متواضم خ رته  م  زالت ومم ذل  فهي تعت ر أ ّ ا 5م   2ترصد له   حيث يمك  أ   

دور  على ركيز أكثروالتّ   ن   عدة أساااااااااا ليد متنوعة لتقديمه . أ ّ إلى جربة تعرفت م  خالل  ذم التّ حيث 

م  زالت خ رتي في مسااااااتوا متواضاااااام وبساااااايطا تعرفت م  خالل  ذم التجربة أ  " بقوله :ا وع رت ع  ذل  الّط لب ت

 ."أكثر وأ  يشتغلوا أكثر الّط لب ت ن   عدة أس ليد متنوعة لتقديمه . وأ  يكو  دور 

ؤالوعند   حتا الّط لب تاختيرت في تحفيز  اّلتي األّنشااااطةحول تأثير نوعية  السااااّ اضاااا فة   ّ أ وضااااّ

 الّط لب ت اكتساا ته  اّلتيالجديدة  ضاا ف تدت على اإلكم  أكّ  ق له  السااع دة والمتعة.واأللوا  حقّ  االبط ق ت

فرحة  مختل ا و يبمستوا حيث ش ركت ط لبة اسمه  "ي"  حول أنفسه  خالل  ذم الفترةا وطرحت مث ال  

ةومسااااااتمتعة ب قة   مشااااااتساااااا د لهوك نت  ا بقةا  في الحصااااااص السااااااّ  دل  تك  تشاااااا ر  أ  أّنها ب لر    لحصااااااّ
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فف عل والتّ  اوصااااااعوبة في المشاااااا ركة  .فتر  د تلتز   إحضاااااا رل  تك  كم   ااإلج بةول  تك  تعرف  ايالصااااااّ

ةلمف  ي   الّتغذية الّراجعةعند تقدي   هأنّ  المعّلمةوأضاااااااا فت  في   لب تالطّ  بقةا ك نت مشاااااااا ركة السااااااااّ  الحصااااااااّ

 قوله :ا معقبة في ذل  بفي ال يت ةراسي  ل  يذاكر  الم دة الدّ أّنه  متأكدة بأّنهمستوا رائما ب لر   م  

نع ا في تقد ا عندي ط لبة اسمه  "ي" انبسطت وج وبت بشكل صحي  وش ركت بمستوا ف جأني و ي ل  تك  تش ر  "
 ا  في الحصص الس بقة وك نت مغل تني وم  ك نت تعرف تج ود ول  تك  تحضر الدفتر. دأ

 "و  دراسة ومتذكر  . دة ك نوا ح فظي  للحصة الس بق التّغذية الرّاجعةوعندم  قدمت 
يا بح جة إلى جهد اضاااااا ف  أّنهبشااااااكل واضاااااا  مني مع رة وز م الزّ تحفظ حول التّ  المعّلمةولك  م  زال لدا 

 بعضإجراي  ب درت  ا لكّنه ولالحلتط يق في اّلتي تواجهه  تكم  األسااب د ولك  المشااكلة ذات و ي تدر  

خل   ةآخر واحدع دة  توّجهتك نت   ّنهألا في تجربة األم  أوال   صااااااااااااااّ الإلى  وّجهتّ الم  حيث غيير التّ 

  هذم المب درةا وظهر ذل  في قوله : أكثر نش ط   وسرعة الّط لب تفوجدت ا الّط لب ت

 ولك   ذم المرة نزلت أول واحدة وع دة كنت أنزل اخر م  زال  دو شغلا و ي نف  األسب د والمشكلة في الحل."     

 "احدةا القيته  أنشط أكثر وأسرعا اللي  د   تلحق تلحق.و        

حت ةكم  في  الّتحضاايرتنفيذ في   م  زالت تفكر وتح ول أّنه المعّلمة ووضااّ م  حيث كذل   ةا بقالسااّ  الحصااّ

وز م التّ و   لّتحضااااايرك    ن   مج ال  للتطو ر فيم  يتعلق ب حول إ   المن سااااابةا عند الحديث  األّنشاااااطةإعداد 

ةكم  في  التّحضااااايري افكر وأجرد في تنفيذ  د " كم  ك   في قوله : امنيالزّ   األّنشاااااطة السااااا بقةا كذل  بط يعة الحصاااااّ

 "المن سبة.

ةإلى مالحظة  تّ  الّتوصااال ث ّ  ةالق دمة فيم  يتعلق  تحضاااير  الحصاااّ مالحظة و  موذج الجديداوفق النّ  الحصاااّ

حتو مني. وز م الزّ التّ  م  في ا كالمن سااااااابة للحصاااااااة الق دمة األّنشاااااااطة تحديد تواجه صاااااااعوبة في  أّنه وضاااااااّ

ةتحضاااااااااااير " عب رته : وفق النموذج الجديدا والتوز م الزمني. وم  زلت مش ع رفة ب لضااااااااااابط كي  أحدد نشااااااااااا ا  الحصاااااااااااّ

 ".الّط لب ت

فائلا ومق رنة أيهم  أنسااااد لل يئة عدة  د تّ  من قشااااةوقد  على عدة   قوتّ  االتفا الّط لب تّيةا ومسااااتوا الصااااّ

 .رصدم له  الق دمةا مق  ل كل  دف ت ّ  الحّصةة ستنّفذ في سير أنشط
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اصاااااااال و تمّك  م  خالل تقني ت التّ  الّتقنياإلكلينيكي  اإلشااااااااارافنموذج   أ  يّ يت  اوفي الخالصاااااااااة

جرايو  شاااااااكل ب الّتدر  حول  المعّلمةيكشااااااا  ع  ا تم م ت  األربعةا أ    الّتخطيطفي جلسااااااا ت المق بالت  ا 

قوةا الق ا ن تحديدإضاااااااا فة إلى ةا الّتربويّ عرف إلى منصااااااااته  للتّ  المعّلمةنطلقت منه  كق عدة واسااااااااعة ا اع  

 المعّلمة  تتمّيز به مط يقيا عند الكشااااااااااا  عالمعرفي والتّ  ه  نحو العمق  وّجهتّ والوالتّمكي ا ا عز زالتّ  لتقدي 

مت م  تواجهه نظّ  اّلتي اشخيصأدوات التّ  ذا وتّ  توظي   قديمية.ا وتصمي  العروض التّ الحّصةم  تمهيد 

احدة ركيز في تن ول قضااااااااااية تّربوّية و م  تحدي ت ضاااااااااام  ترتيد أولوي ت ب لنساااااااااابة له ا مم  حّثه  على التّ 

 ت الالحقةا ت ّ مق بالت الجلسااااااااااااااا  في إج ب ته تتبم  ث ّ ا وم  الّتعل نحو  الّط لب تلت في كيفية تحفيز تمثّ 

ت ع  حاا جااة هاا  كشاااااااااااااافااا ولكنّ الّتعل نحو  الطااّ لباا تنحو تحفيز طو ر ااة تتجااه الخطوات التّ  ق في أ ّ حقّ التّ 

وات م  خط أ د طّورتّ ال أ ّ  وضاااااااااااّ عرف إلى طرق أخرا داعمة لتحقيق  ذا الهدفا و ذا يإلى التّ  المعّلمة

ا واوتوظي  المدح المشاااار  اايته  حول لغة الجسااااد دتمحورت في أكثر تعقيدا ا حيث بساااايطة إلى خطوات 

لود في توظي  أسا المعّلمةت المم رسا ت عند الكشا  إلى ح جة تطّور ت ث ّ ا لى األدايركيز عم  خالل التّ 

ة وبشااكل مب شاار ح جته  إلى دع  المشاارفة الب حث المعّلمةطل ت  الّرابعةمحددا وفي الجلسااة لدر  تدر سااي 

ود   الم ذولة   جهأم     أساا سااي    وع ئق ال مصاادر قلق ب لنساابة له   تشااكّ ّنهأل افيم  يتعلق بمه رة إدارة الوقت

صااااااااااا ئص يعت ر م  خ اّلذيا و را  ثمّ م ظهر في تل  المرحلة توترا  قد و ةا يّ الّتدر سااااااااااافي تطو ر المم رسااااااااااا ت 

يعمل على ( حيث Sullivan & Glanz, 2005) اإلكلينيكي كم  وضاااااااحه  ساااااااوليف   وجالنز اإلشاااااااراف

 .فجوة  ي  الوضم الحقيقي والمث ليتقليل ال

عرف إلى احتياا جاا تهاا  المهنيااةا والعماال معاا   لتطو ر في التّ  المعّلمااة دع  ىأّدا ذلاا  إل  لتااّ ليوباا 

 أخرا  لمه رات ه عّ ر ع  ح جتلت المعّلمةز عزّ لتل ي ذا  االحتي جا و  الّتنفيذفي فترة ية الّتدر سااالمم رساا ت 

ي قويأتي  ذا  اتك ملية فيلو و (ا Okorji & Ogbo, 2013) متوافق   مم نت ئج دراسااة أوكورجي وأوج و السااّ

(ا وبيوليونز و يورسااااااااااااو وكيساااااااااااانر وجوكت الي Veloo, Komuji & Khalid, 2013) وكميوجي وخ لد



149   

 

 
 

لهذا المنحى   ّ بأ( (Bulunuz, Gursoy, Kesner, Goktalay & Salihoglu, 2014 وسااااااا ليهو لو

يةا الّتدر ساا  ساا تهساا عد في تحديد نق ا الضااع  والقوة في مم ر  أّنها و الّدراسااةف علية ك يرة على أداي عينة 

 ,Zepeda) العالقة المهنية  ي  المعّل  والمشاااااااااااااارف الّتربويّ لهذم الجلسااااااااااااااا ت أ مية ك يرة في تعز ز  أ ّ و 

2007.) 

وقد تطلد  ذا الّتوجه الّتحضاااااير المسااااا ق للمق بالت المراد إجراؤ   خالل الجلسااااا تا إضااااا فة إلى 

مة ق ش لتشاجيم وتحفيز المعلّ خالل النّ  (Gall & Acheson, 2011) واصالتوظي  تقني ت االتصا ل والتّ 

  تشااااااعر بأي ضااااااغوط ت أو أع ير عم  يجول في خ طر   م  ا تم م ت واحتي ج ت دو  على الحوار والتّ 

 هدف  (2007ع يدات وأ و السااااااااااااميدا  ؛2003)دوانيامعيق ت معنويةا لتكو  العالقة تشاااااااااااا ركية تع ونية 

ضاااااااااااااام   ا م  يترتد على  ذم المرحلة المراحل المتت بعة األخر  دقةا ل ه  تتحقيق  دفه  و و تحديد احتي ج

 مة.لمعلّ تحسي  الّتعلي  بم  ينسج  مم احتي ج ت ا تس    فيلتقدي  توصي ت موضوعية  ؛الّدورات اإلشرافية

 المشاركة المعّلمةحتياجات الاإلكلينيكي  اإلشراف تلبيةمدى 

ؤال  كشاااا  ع  مدا تحقيق  ذا النموذج الحديث م  لي ؛الّث نيللسااااؤال  تكميليمنحى يعّد  ذا السااااّ

لينيكي م  اإلك اإلشاااااااارافز يتميّ إذ  الساااااااا بقة. الّتخطيطبعد تحديد   في جلساااااااا ت  االمعّلمةتل ية احتي ج ت 

 ن ي  اب ختي ر أداة المالحظة الّتربويّ عة ومختلفةا يقو  المشاااااااااارف حيث شااااااااااموله على أدوات مالحظة متنوّ 

كثر أو أة في مالحظة عنصاار ألّ  كل أداة متخصااصااّ ؛ مم المعّل  لّتع و   ب الّتخطيطعلى مخرج ت جلسااة 

المّتفق  تسااااااا عد في مع لجة التحّدي ت اّلتييتّ  تحديد األداة   لّت لييا وبالّتعلمي الّتعليمم  عن صااااااار األداي 

طور . وساااااااانأتي في السااااااااّ (Gall & Acheson, 2011) ىلاألو عليه   ي  المشاااااااارف والمعّل  في المرحلة 

 الّدوراتة ضااااااااااام  في كل مالحظة صااااااااااافيّ  اأدوات المالحظة توظيفه م تّ  عرض وتفساااااااااااير م   االحقةال

لّتغذية ات مشتركةا في جلس ت تأّمالية األربعةا كم  سيتّ  عرض وتفسير م  طرح م  مالحظ ت و اإلشراف
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 مه  مم دا انساااجّيةا ومالّتدر ساااتكشااا  ع  مدا موضاااوعّية الخطة الّتطو ر ة للمم رسااا ت  اّلتيا و الّراجعة

 .المعّلمةاحتي ج ت 

  األولىّية الّصفة لمالحظا

ةك   موضااوع  فية األولى  الحصااّ ا " Visual Basic جوال  يساا يالف"  ع  لغةفي المالحظة الصااّ

ةت إلى توّجه يل توظي  أداتي المالحظة: تساااااااج ت ّ وقد . المعّلمة ن ي لموعد مسااااااا ق ت  ترتيبه مم  الحصاااااااّ

ا وتسجيل (19)ملحق رق   (Transcribing teacher structuring statements) الّتنظيميةالعب رات 

ا وك   (20)ملحق رق   (Transcribing teacher feedback statements) الّتغذية الّراجعةعب رات 

  ّ ثضاااااااااام  الق ئمة ذات العالقةا م لتدو   كل عب رة دسااااااااااجيل بطر قة يدوية م  خالل نموذج قمت  إعداالتّ 

 . الّدراسةعب رة في نموذج األداة المعتمد في  صنفت كل

 Transcribing) الّتنظيمية( العب رات 2012) ربوي التّ  أ يلاإلدارة الع مة لإلشااااااااااااااراف والتّ عّرفت 

teacher structuring statements )كل م  يصااااااااادر ع  المعل  م  عب رات تسااااااااا    في تركيز أّنهب  

ةي  إدارة ا وتنظالّدر نحو أ داف  الّطلبةانتب م  لتحقيق األ داف المتوقعةا كذل  العمل على ربط  الحصااااااااااااّ

لتحقيق األ دافا وتلخيص مجر  ت  األّنشاااااطةا واإلنتق ل م   دف آلخر بساااااالساااااةا وتوجيه الّدر أفك ر 

ة  الّطلبةه     في فإيج  يالعب رات بحيث تتر  أثرا    وضااااااااوح تل  يراعي المعلّ  . وم  الضااااااااروري أ   الحصااااااااّ

 يركز في عب راته على المحتوا. يةا وأ   الّتعلمية الّتعليمطه  في العملية ومدا انخرا

معلمو  ويكو  تركيز   أعلى في ح ل قي   ال ايتعلمو  بشكل أفضل الّطلبة أ ّ  الّدراس توقد أث تت 

 االّتعل ق ط قة المعل  نحو تحقي توّجهومساااااااااااتوي ته ا فت اوميوله  ابم  ين ساااااااااااد قدراته  ا تبسااااااااااايط المحتوا 

ةوتجند العشااااااااااااااوائية في تنفيذ   & Gall 2012ربويا أ يل التّ )اإلدارة الع مة لإلشااااااااااااااراف والتّ  الحصاااااااااااااااّ

Acheson, 2011;). 
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م   دّ ز في التمهيدا فك   ال    تتميّ أّنها بالّتخطيطفي حديثه  خالل جلسااااااااااة  المعّلمةوقد أشاااااااااا رت 

نحو  الّط لب تمة لموضاااااااااوع تحفيز ع  األساااااااااب د الداع لقوة لديه ا وفي ذات الوقت الكشااااااااا تعز ز نق ا ا

سااااااااااااااهلة في ( Transcribing teacher structuring statements) الّتنظيميةالعب رات  ا وأل ّ الّتعل 

مة ل  للمعلّ سواي ك   ذ االتجربة في  دايته   ّ وأ خ ّصة ا ت سهلةطرق إلى مهمّ ط يقا ك   م  الجيد التّ التّ 

 و المشرفة الب حثة.أ

 Transcribing teacher feedback) الّتغذية الّراجعةداة تسااااااااااااجيل عب رات بأيم  يتعلق   فأمّ 

statements)لم  له  دور  ؛ةيالّتعلمية الّتعليمالمواق  بمختل   الّتعل ية ك يرة في عملية فهي ذات أ مّ  ا

يا كم  الّصف عل التّ و  اف علترافق وتعقد عملي ت التّ  اّلتي اعديلوالتّ  احك والتّ  اوالضبط افي عملي ت الرق بة

ل اكتشااااااا ف م  خال االّتعل نحو  الّطلبةوتطو رم إلى األفضااااااالا وتثير دافعية  الو تسااااااا    في تعديل الساااااااّ 

في تهيئة جو   ر قة يساااا    المعلّ سااااتج ب ت الخ طئةا وبهذم الطّ ث ته ا ويحذف اإلسااااتج ب ت الصااااحيحة فياإل

شاااااااااااااراف أنفساااااااااااااه  )اإلدارة الع مة لإل الّطلبةوبي   ابةالّطلقة واالحترا   ينه وبي  مي يساااااااااااااودم األم  والثّ تعلّ 

 (. 2012ربويا أ يل التّ والتّ 

تجاا  تاه سااااااااااااااإتقااد  للطاا لااد حول  اّلتيو  اإلى تغااذيااة راجعااة فور ااة شاااااااااااااافويااة الّتغااذيااة الّراجعااةع وتتنوّ 

لى تغذية راجعة مؤجلة مكتوبة تحتمل الصااااااااااااااواد اّلتي اةللمعلوم ت العلميّ   لد   للطّ تقد اّلتيو  اوالخطأا وا 

 ك نت ات إ   ستج  ته. لذا ك نت المالحظة للعب ر إفي  أّملتّ العند تكليفه بحل مشكلة م  كت  ي  ا فيتطلد منه 

 اراركعملية التّ  :و يجواند أساا سااية  ةم  ن حية ثالث لى فحصااه ضاا فة إا إةأ  عدائيّ  اع ديةأ  ةا حم ساايّ 

م  يتف علو  المعلمي  ن درا   إلى أ ّ  لّدراسااا تاتشاااير  حيث ا((Gall & Acheson, 2011 قةوالدّ  اعنوّ التّ و 

زي مه  في  ي ج اوالعواط  المش عر يتفقو  على أ ّ  ابشكل ع    ي ربو التّ  ر   أ ّ  لبا الّطلبةمش عر  مم

 الّطلبةاتولي ا تم م   بمشااااااااااااا عر  اّلتي االّتغذية الّراجعةز  دة بسااااااااااااايطة في  وجد فالندرز أ ّ ا و الّتعل عملية 
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فرفااة غوالمناا خ العاا طفي لل ا لاادطااّ على دافعيااة ال    إيجاا  يااا    لهاا  تااأثير يكو  يمك  أ     & Gall) يااةالصااااااااااااااّ

Acheson, 2011). 

( Transcribing teacher structuring statements) الّتنظيميةوك نت نت ئج تحليل العب رات         

يشاااااكل  لمفهو  سااااا  ق اتوجيهيم  خالل ساااااؤال اّلتي توصااااالت إليه  تتمّثل في أّ  المعّلمة  دأت حصاااااته  

ةأساااااا   و دف  عت تنوّ و  حيحةاالصااااااّ  اإلج بةت قةا تبعته  بعب رة توضاااااايحية لتث ّ والحصااااااص الالح الحصااااااّ

 اتوضااااااااايحيةو  ي  توجيهية  واالرشااااااااا دات والّتوجيه تاألّنشاااااااااطة الّتعليمية و  إساااااااااتراتيجي ت الّتدر  عب رات 

 ند في و  ك نت العب رات توجيهية في مجمله اف اقوي التّ  إسااااااااااااااتراتيجي ت  في أمّ وارشاااااااااااااا ديةا  اتلخيصاااااااااااااايةو 

 .واحدة وعب رة توجيهية ااالتج   ت والقي ا ك نت عب رة ارش دية

فكااا نااات  (Transcribing teacher feedback statements) الّتغاااذياااة الّراجعاااة  عبااا رات أماااّ        

ا لّط لب تاوعب رات المدح إلج ب ت أكيد لم  تقوله  للط لبةا عب رات التّ    في نت ئجه  تتمّثل في انحصااااااااااااااا ر 

ود عب رات ل  تتضااااام   ن  لّت ليا وباإلج بةقدا وعب رتي  ضااااام  عب رات رفض وعب رتي  ضااااام  عب رات النّ 

 وعباا رات تلخيص أحاا ديثه  على أي عباا رات تااذكر. اوعباا رات المقاا رنااة  ينهاا  االطااّ لباا تتوظي  أفكاا ر 

م يزت   تأّنه إالّ  اكرارإلمك   حصااااااار عب رات ضااااااام  التّ ا وتكررت أخراا وك   ب العب راتبعض  وتنوعت

دو  ذكر   مثل " أيوم"ا وفي موق  آخر ذكرت مم  اإلج بةبعضااااااااااااااه  ذكرت كعب رة تأكيد  بأ ّ  افيم   ينه 

ا اإلج بةمثل " أيوما الزر"ا وحرك ت جسااااااااااااااادية مثل " ام ية م  الرأ  ب اليج د" دو  اع دة  اإلج بةذكر 

 نااا   نسااااااااااااااباااة م   لوحظ أ ّ وقاااد  : مربم نص". اإلجااا باااةة م  الرأ  مم إعااا دة وفي موق  آخر " امااا ي

عندم  و ا حيث يمك  القول " بال تعليق"ا المعّلمةبعب رات تغذية راجعة م   ل  تحظى الّط لب تاسااااااااااتج ب ت 

ؤالطرحت   ىعلى سااؤال " م ذا سااأدخل عل اإلج بةعند " "  الّط لبةشاا  دن م في "تعزز  اّلذي" إذ ا م  السااّ

ول   اةى الساااا ور زز مق  ل م  أنجزته م  رساااا  المخطط االنسااااي  ي عل"ري" ل  تعّ  الّط لبةالنموذج؟"ا وكذل  

 وضاا   عنه .ة عة ادراج أداة تسااميةا واكتفت  إنج ز المهمّ   للط لبة "  " كيفية االسااتمرار في انج ز مهمّ تقدّ 
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 ية م  الرأ "ا وعب رات المدح " ممت زا أكيد بكلم ت " م شااااااايا أيوما طيدا امانحصااااااارت عب رات التّ كم  

للط لبة "ر" أكثر م  زميالته    المعّلمةأحساااااااانتا رائما حلو"ا مم مالحظة ك نت واضااااااااحة جدا  و و مدح 

ؤالأو تحو ل  اإلج  تي  دو  تصاااااو د المعّلمةم  ق ل  اإلج بةت  رفض و  وبشاااااكل ملفت.   خالل م االساااااّ

نّ  اعب رة تغذية راجعة ندم  " " لرس  المخطط ع الّط لبةرة العيني ا فقد لوحظ ذل  في حل م  م  خالل نظوا 

 له . رالّنظللط لب ت  إش رة م  العيني  عند توجيه  الّسؤالب لعيني ا وتحو ل  اإلج بةت  رفض 

االسااااااااااااااتمرار في تنويم العب رات الّتنظيمّية التي قمت  تحضااااااااااااااير  :  وصااااااااااااااي توم   ن  ك نت التّ  

(Transcribing teacher structuring statements ) ّلم  لذل  م  مساااااااا  مة  ؛تي وظفته  المعّلمةال

أفضااالا ويكو  تركيز   أعلىا م  خالل تبسااايط المحتواا وعرضاااه بطر قة  الّط لب تفّع لة في جعل تعّل  

مم  توافق م  لوحظ م  عب رات في الّحصاااةوالّتأكيد للمعّلمة   منظمةا ومتسااالسااالةا بم  ين ساااد مساااتوي ته .

تنفيذ  ذا من قشة و  ا بأّنه  تتميز في تبسيط الم دةا وتهت  ب لكي  ولي  الك .الّتخطيططرحته في جلسة  م 

في اعط ي الم دة الّدراسااايةا وفقّ  للخطة المعتمدةا و ل يؤكد    لتأخر  ا  مؤشااار  إ  ك  في  ذا الوقتا  الّدر 

ودعمه  في  اه ا و ذا م  سااااااايتّ  من قشاااااااته معه   أّنه  بطيئة مق رنة  زميالتلكونهم  عّ رت عنه المعّلمة في 

 ي محور العملية التعليميةا م  خالل ات حة المج ل للط لب تا  تلخيص م   الّط لبةالّتركيز أكثر على أّ  

ا ه ل تخصاااااااااااايص مه  ا ووظ ئ   يتّية هدف تث يت المفهو ا و  ؛أنجز م  مه  ا وتكرار اج ب ت زميالته 

 عّلمه .منه ا ولرفم التزامه  بمسؤولية ت الّط لب تلتمكي   ؛بمه رات ح سوبية خ ّصة عندم  يتعلق المحتوا 

ة وقااااد  في  ناااد ( Transcribing teacher structuring statements)لوحظ أّ  العباااا رات الّتنظيميااااّ

االرشااااااااااا دات والتوجيه تا ك نت العب رة ذاته  تتكرر أكثر م  مرةا و ذا األمر تسااااااااااا د في ار  ق المعّلمةا 

 ا  قنويه السااااااااااموذجيا و ذا يعود إلى التّ واضااااااااااطرار   لمت بعة كل ط لبة على حدما ب لر   م  عدد   النّ 

فر ق ك انج ز تعليم ت ع مةا إل  وارشااااااا د ه لتحمل جزي م  المساااااااؤوليةا وتوجيه الّط لب تو و تشاااااااجيم 

تكو   ركيز أكثر في أ   لتّ اوب لّت لي  الفروق الفردية تك د تكو  معدومة. ة أ ّ خ صاااااااااااّ  اواحد بشاااااااااااكل متزام 



154   

 

 
 

ةا م  عليميّ في العملية التّ  ا ومدا انخراطه الّط لب تلتتر  أثرا  ايج  ي   في فه   ؛العب رات أكثر وضااااااااااااااوح   

"  :مث ل اق ل ال دي في تنفيذم م  ق له ا الّنشاا اأكد م  فه  تعليم ت مة للتّ خالل طرح سااؤال تطرحه المعلّ 

 في تحقيق وضااااااوحيساااااا عد كم  ؟" األّولص نعمل بعد اضاااااا فة مربم النّ حساااااان ا م  تخ رني م ذا علين  أ  

 قر ب  .عة  ذات الن رة تظ بعب راته  المتنوّ المعّلمة ك نت تتلفّ  حيث لوحظ أ ّ  اوتن رة الّص العب رات 

 Transcribing teacher feedback) الّتغاذياة الّراجعاةعبا رات ب أماّ  الّتوصاااااااااااااايا ت المتعلقاة 

statements) يث تث ت ا بحالّط لبةز اسااااااااااااااتج بة تعزّ  اعةا دقيقةوجه نحو تقدي  عب رات متنوّ التّ : فك نت

نّ اإلج بةمة  إع دة الخ طئة. فال تكتفي المعلّ  اإلج بةوتحذف  اج  ته  الصااااااااااااااحيحةإ فكرة  م  يمك  تعديلا وا 

ا خرا أ رة ج مهمةا أو تط يق فكرته  للوصااااول إلى اسااااتنت م  خالل إع دة صااااي  ته  م  ق ل المعلّ  الّط لبة

 لية م  حل المسااااااااااااااألة )معدل عددي (ا أو أو الخطوة التّ  ام  تط يق المه رات ا ليةنتق ل للخطوة التّ أو اإل

الاادقيقااةا أو تلخيص ماا  قياال م  ق اال إحاادا  اإلجاا بااةللوصااااااااااااااول إلى  ؛المطروحااة الطااّ لباا تمقاا رنااة أفكاا ر 

الل م  خ الّط لبةوبشاااااااكل أك ر مم اساااااااتج بة  اتتف عل المعّلمة جسااااااادي    أ   و  ا أو مجموعة منه .الّط لب ت

ة لدا قبشااااااااكل يساااااااا    في تعز ز الثّ  حم سااااااااه ا وا عج  ه التعّ ر ع   ؛أو تغيير ن رة الصااااااااوت اصاااااااافيقالتّ 

  توظّ  أ   و  .  ا لم  لذل  م  أثر معنوي لهعلّ ز   نحو التّ ي لي تحفوب لتّ  اا وترفم دافعيته  للمشااااااااا ركةالّط لبة

ولي   لّط لبةاركيز على اسااتج بة وعد  االكتف ي بعب رات المدح البساايطةا والتّ  افع ال  ليكو   ؛مشااروط    مدح   

 نج ز  .إأو قيمة  بمعلوم ت حول كف يته ا الّط لب تذاته ا م  خالل تزو د  الّط لبة

 المالحظة الّصفّية الثانية

فية الّث نيةا تّ  اسااااااااااتخدا  أداة تسااااااااااجيل العب رات الّتنظيم  Transcribing) يةفي المالحظة الصااااااااااّ

teacher structuring statements)   للّتعرف إلى مسااااااااااتوا الّتطّور المهني المتوقما ( 21)ملحق رق

إضاااااااا فة للبحث ع  تقني ت داعمة لموضااااااااوع تحفيز الّط لب ت نحو الّتعل  ورفم دافعيته ا وذل   ن ي لنت ئج 

ة ع  "نظ   الّتشاااغيل "ا وطبقت في الغرفة Operating System جلساااة الّتخطيطا وك   موضاااوع الحصاااّ
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فّيةا  لى نموذج عكم  حصااااااالت الّنموذج المعتمد في الّدراساااااااةا  توثيق عب راته  بشاااااااكل يدوي على ت ّ و الصاااااااّ

 حتى أحقق الدع  المطلود كم  ذكرت س بق  . ؛الّتحضير للحصة لمس عدتي في تحليل ال ي ن ت

سااااتراتيجيتصااااني  العب رات  ن ي ل نود المحتوا الّتعليميا تّ   سااااتراتيجي ت الّتدر  ا وا   ت الّتقوي ا وا 

 واألّنشطة الّتعليميةا واإلرش داتا والّتوجيه تا واالّتج   ت والقي .

تنّوعةا  ي  م عدة عب راتالعب رات على تل  نت ئج تحليل قد اشااتمل  ند المحتوا الّتعليمي ضاام  و 

ّ  الّنساااااابة األك ر م  الحديثا ك   م  توضاااااايحيةا وتلخيصاااااايةا وارشاااااا ديةا وتوجيهّيةا و ي تشااااااير إلى أ

صاار على أّ  أساالود الّتدر   اقتب ولك  لوحظا إسااتراتيجي ت الّتدر  عب رات كم  تنوعت  نصاايد المعّلمة.

النق شا والحوارا واألسااائلة السااا  رةا ب الساااتع نة ب لفيديو  ت المعروضاااةا والّتّلقي  في المواق  اّلتي تتطلد 

ود كل نظ   تشاااااااااااااغيلا بحيث تعرض المعّلمة واجهة كل نظ  ا والمق رنة فيم  االساااااااااااااتنت ج مثل: مزاي  وعي

السااتنت ج م   و مطلودا دو  االكتف ي ب لعرض المتساالساال بطر قة تلقينةا واقتصاا ر العب رات على  ؛ ينهم 

ند األّنشااااطة اشااااتمل   ينم   عب رات توجيهية شاااافويةا اشااااتمل  ند إسااااتراتيجي ت التقوي  علىو  سااااؤال وجواد.

لإلج بة  ؛الّتعليمية على عب رتي  فقطا و ي ارش ديةا بحيث اقتصرت على مش  دة الفيديو األّول ومن قشته

ؤالي . ولكّ  الفيديو الّث ني  ثراي الساااااااااّ على ساااااااااؤالي  ت  توثيقهم  على السااااااااا ورةا ومشااااااااا  دة الفيديو الّث نيا وا 

وتا  قة أكثر وضااوح   ب لنصا والصاااّتصاا  بعد  الوضااوحا وك   يمك  اساات داله بعرض تقديمي معّد بطر 

 لم   ند اإلرشااااااااااا دات والتوجيه تا فقد اشاااااااااااتأمّ  ثّ  أت حت المعّلمة للط لب ت  تدو   االج ب ت أثن ي النق ش.

تصاااافت اوجيهيةا وارشاااا ديةا و ت عب رات ند االتج   ت والقي  على عةا  ينم  اقتصاااار متنوّ عدة عب رات  على

 ب لبس طة.

ة  ي الّتركيز أكثر على أّ  الّط لبتتمّثل في: التي قمت  تحضاااااااااااير    وصاااااااااااي توم   ن  ك نت التّ 

األ داف  لتحقيق ؛محور العملية التعليميةا م  حيث إت حة الفرصاااااااة الحقيقة الساااااااتنت ج المعلوم ت المقّدمة

المرصااااااااااودةا م  خالل عرض  يئة كل نظ  ا ومالحظة الفروق تا وم  ثّ  اسااااااااااتنت ج ميزاتا وعيود كل 
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 ذا األسااااااااالود ار  ق للّط لب تا وقد يبعث إلى  فيعدّ اقتصااااااااار الحوار على ساااااااااؤال وجوادا دم  وعن منهم .

الفتورا مّم  يتع رض مم  دف المعّلمةا و و السااااعي لتحفيز   نحو اّلتعّل ا فيتطلد الّتنويم في األساااا ليدا 

 " التشااااااااغيل  " على نظ open Fileم  خالل الّتط يق على جه ز الح سااااااااود م  إحدا الّط لب ت ألمر "

DOS"   التشاااااغيل "ا وأخرا تنفيذ ذات األمر على نظWindows" أسااااالود الّتعل  الّنشاااااطا م   وتوظي ا

خالل المجموعاة الّثنا ئياةا والبحاث م  خالل الكتا د ع  أحاد األنظماةا أو أحاد المزايا ا ثّ  عرض الّنتا ئج 

ّم  أ دا الذي يدع  تحقيق الهدف المحدد.أم   زميالته ا كذل  اال تم    تط يق الّنشاا ا المن سااد في الكت 

د على م  خالل تصاااااامي  بط ق ت صااااااغيرة ملّونةا تكتفقد يكو  تطو ر إسااااااتراتيجي ت التقوي ا فيم  يتعلق  

ؤال ب لقرعةا مّم  يثير حم سااااااااه ا والشااااااااعور  ةا و تّ  اختي ر السااااااااّ كل بط قة سااااااااؤال مرتبط بأ داف الحصااااااااّ

من قشااة أّ  و  ولي  تقوي ا على أ   ترصااد نجمة لكل إج بة صااحيحة. ب لمّتعةا وتصااب  اآللية كأنه  مساا بقة

لوكيا حيث رصااد  ّنم  نشاا ا ذ نيا أو تط يقي لتحقيق الهدف السااّ الّنشاا ا بحد ذاته لي   دف ساالوكيا وا 

ةا وب لّت لي م  الجيد  في تحضااير المعّلمة الّنشاا ط ت العملّية كأ دافا ومم ذل  فهي ل  تطبقه  في الحصااّ

ّتحضاااااااايرا بحيث توّجه المعّلمة نحو تصاااااااامي  فّع ل للدر ا م  خالل الّتركيز على الهدف الع  ا تطو ر ال

ةا ف أل داف الفرعية اإلجرائيةا وتحديد المصاا درا واألّنشااطةا وم  ثّ  آلية التقوي   وم  ثّ  األ داف الخ صااّ

ير ظهر في نموذج الّتحضاااا لتحقيق الهدف الع   م  الّدر  بطر قة اجم لية وليساااات مجزأةا كم  ؛المن ساااابة

تطو ر  ند االتج   ت والقي ا م  خالل اسااااااااااااااتثّم ر الّدر  في  فيالمعّلمة دع  مة. و المعتمد م  ق ل المعلّ 

تق لي والمساااااااااااااا   ا وأثر ذل  على المسااااااااااااااتوا المهنيأ   يكو  الفرد م رمجو   ي   أ ّمية ال رمجة في حي تن ا

 واجد  يتيا ولك  يمك  تطو ر حل أساااااااااااائلة الّدر  بطر قة تكلي  الّط لب ت وتوضااااااااااااي  أ ّمية  للّط لب ت.

ي ق مم أساااائلة الوحدةا  توازي شاااارح الّدر ا واإلج بة على كل سااااؤال عند الّتطرق إلى  دفها وفي ذات السااااّ

ة وأّنه تّ  تكليفه   واجد حل أساااااااااااااائلة  فيحقق الّتمكي  م  ن حيةا وتخفي  العدي على الّط لب تا خ صااااااااااااااّ

حتى يرفم مسااتوا  ؛توحيد المصااطلح تو  حول وظ ئ  أنظمة التشااغيل.( 53)حة الّدر ا وحل نشاا ا صااف
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سااد في تطورا  ملموساا   على توظي  لغة الج ذا وقد لوحظ  الفه  واالسااتيع دا ويعزز دافعيته  نحو الّتعّل .

لى حد متوساااااااااااااط تطو ر في ن رة  التع يرا وتوضاااااااااااااي  المف  ي  م  خالل حركة اليدي ا وتع يرات الوجها وا 

 صوت.ال

 المالحظة الّصفّية الثالثة

فية الّث لثةا  ةا حصاااااالوق ل تنفيذ المالحظة الصااااااّ ت خالل الفترة  ي  جلسااااااة الّتخطيط وتنفيذ الحصااااااّ

 ؛قديميا والفيديوا ون قشاااااان م سااااااوية ع ر الرساااااا ئل اإللكترونيةالمعّلمة على نموذج الّتحضاااااايرا والعرض التّ 

المشااااااااااااااتركةا واالّتف ق على م  يلز  تحضاااااااااااااايرم م  أدواتا  موذج  ن ي على المالحظ تلتعديل وتطو ر النّ 

 قال  الملونة لدر " أكتد لحن  ".ووس ئل ك لبط ق ت الّصغيرةا والك يرة الملّونةا واأل

للتّركيز على أسااا ليد الّتدر   الموّظفةا وفق   لنموذج الّتحضاااير  ؛وب لّت لي اساااتخدمت أداة العدساااة الموساااعة

 لب تا ذل  ألّ  أسلود العدسة الموسعةا تقد  افتراض   حول بعض األمور الفّع لة بم  يحّقق م  دافعية الطّ 

في عملية الّتدر  ا و ذا م  يتوافق مم  دف المالحظةا وك   األساااااااااااااالود المحدد في ذل   و: انشاااااااااااااا ي 

ا حيث يتمثل في تدو   (22)ملحق رق   (Creating anecdotal records)السااااااااااجالت القصااااااااااصااااااااااّية

 .(Gall & Acheson, 2011) حول األحداث في الغرفة الّصفّيةمذكرات موجزة 

لّط لب ت توز م أساااام ي اتتمثل في: حليل  ن ي لم  لوحظ ب سااااتخدا  العدسااااة الموسااااعة ك نت نت ئج التّ 

ةا دو  إعال  الّط لب ت ب لهدفا أحدث إرب    ينه ا كم  ك   توقيته  على المجموع ت في  داية الحصااااااااااااااّ

 اي()أكت ي وعّ ر  لد توز م الّط لب ت على مسااااااتوا مجموع ت مم عرض نشاااااا ا ير من ساااااادا بحيث تتط

التوقيتا  ا م  حيث   توز م أرق   المجموع ت اّلتي تتوافق مم أرق   الصااور في ذا  الّنشاا ا ل  يك  من ساابو 

بس د عد  وضوع الهدف م   ذم الخطوةا كم  أّنه تس د في حجد المف جأة كم  ك    ؛ألّنه أحدث ارب ك   

غيرةا والك يرة الملونة عليه ا أحدث ذات النت ئج كم  ت ّ و  امتوقع     ايحه أعالمتوضاااااااااا توز م البط ق ت الصااااااااااّ

 بط ق ت الّط لب ت كم  ك   متوقع  ا  ل تؤخذل  وقد لوحظ أّنه  دور المعّلمة عند عرض الفيديو. وتفعيل
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 للّتأكيد على ا تم   المعّلمة اسااااااااااااااترج عه ا وقد تساااااااااااااا د ذل  في عد  اسااااااااااااااتثّم ر م  ق له  االحتف    ه 

 ر   م وب ل  بقة لديه .ب ساااااتج ب ته ا والحصاااااول على مؤشااااار واضااااا ا حول مساااااتوا تحقق المف  ي  الساااااّ 

لضبط  ؛لوز م بشكل أفضيمك  استثّم ر التّ  إاّل أّنهتوثيق أسم ي الّط لب ت في كل مجموعة كم   و متفقا 

ف ق   في وقت سير الحّصةا وب لّت لي عد  إتم   أ دافه  ك    ن   اخو  الّص ا وضبط اإلج ب ت الجم عية.

. وقد يعود األمر لعدة أسااااااااب د: تأخر م  ن حية أخرا  جميم األّنشااااااااطة المتنّوعةوا  الق وتنفيذ  ام  ن حية

قدو  بعض الّط لب ت إلى المخت را وتوز م األدوات مساااابق   اسااااتثّمر وقت إضاااا فيا وعد  تحديد وقت زمني 

األّول والّث نيا وأخذ وقت إضاا في لمن قشااة خصاا ئص الّنص دو  تنويم طرح أساائلة النق شا لتنفيذ الّنشاا ا 

ولغة الجسااااااد بطيئة إلى حد م ا إضاااااا فة إلى ن رة الصااااااوت لتوضااااااي  تعليم ت الّنشاااااا اا والحز  في ضاااااابط 

الصااااااااااااااّ  واإلج ب تا وتوز م بعض الّط لب ت على المجموع ت أحدث بعض الفوضااااااااااااااىا واال تم   الزائد 

 .دو  ضبط أو الّتقيد  وقت محددض الّط لب تا وا عط ئه  فرصة للحديث  بع

توز م البط ق ت  :تتمّثل في وصاااي ت التي قمت  تحضاااير   لتوظي  التعل  الفع لوم   ن  ك نت التّ 

موعة في اعتم د إج بة م  كل مجو  وقت تنفيذ الّنشاااا ا المرتبط بها وبي   تعليم ت الّنشاااا ا في ذل  الوقت.

ةا ولي  اعتم د اإلج ب ت العشااااااااااوائية.النق ش ك الدعوة إلى ساااااااااارعة األداي لتجند و  نظ   ي عتمد في الحصااااااااااّ

ة. ضاااااااااااااافاا ي الحيويااةا واتماا   األ ااداف المتوقعااة في الحصااااااااااااااااّ ا عاا دة توز م بعض الطااّ لباا ت في و  الملاالا وا 

أمور ال شاااااااااغل بالمجموع تا ف لّط لبة التي تحدث شاااااااااغب  ا يت  دمجه  مم مجموعة قي ديةا والّط لبة التي تن

لصااا ق البط ق ت. لمعّلمة يتطلد م  اكم   عالقة له  بموضاااوع الّدر ا يت  مشااا ركته  في توز م األدواتا وا 

كي ال تضاااااااغى  ؛تدر د الّط لب ت على نظ   ح ز  في الصاااااااّ ا م  حيث اإلج ب تا وأسااااااالود المشااااااا ركة

ةا والسااااتثّم ر الوقت. رضا لتسااااهيل الع ؛لمحمولتغيير وضااااعية الح سااااود او  الفوضااااى على سااااير الحصااااّ

 وتنقل المعلمة  ي  الّط لب ت.
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 المالحظة الّصفّية الرابعة

فية الرابعة مالحظة التّمت  الساااااااتكم ل تحضاااااااير الجزي الّث ني م  الّدر ا وفق نموذج الّتعل  الصاااااااّ

ة حة بأّنه  تواجه تحدي تمم ذات الفئة الفّع لا وتّ  مت بعة حضاااور الحصاااّ عه  م ا ر بة م  المعّلمة موضاااّ

فوف األخراا في موضااااااااااااوع الدافعيةا واالنضااااااااااااب ا.  فّيةو مق رنة ب لصااااااااااااّ  تّ  اختي ر عب رات اإلدارة الصااااااااااااّ

(Transcribing classroom management statements)   لمالحظااااااة الّتوز م  (23)ملحق رق

أشااااااااااااا رت اإلدارة  حيثالّزمنيا والّتحقق م  ف علية الّتحضاااااااااااااير الجديد ب ّتج م تحفيز الّط لب ت نحو الّتعّل . 

فعدة أ راض لإلدارة ( إلى توفر 2012) ربوي أ يل التّ الع مة لإلشااااراف والتّ  كسااااد المز د م  : ّية منه الصااااّ

ت حة الفرصة لجميم علّ الوقت للتّ  دارة علّ للتّ  الّطلبة ا وا  ة تستحوذ على قضيّ  أكثرتعّد  ي و  اتي.الذّ  الّتعل  ا وا 

  كل كلينيكيا وذل  ألّ اإل اإلشاااااارافز عليه  يركّ  افهي قضااااااية أساااااا سااااااية لذل ا ي المعّلما تم   العديد م  

قوي ا والّتحليلا والتّ  انظي والتّ  الّتخطيطاتستند إلى  ابح جة إلى إدارة واعية اومحتوا تعليمي انش ا إنس ني

 والّتنسيقا والّتوجيها وقد توافق ذل  مم  دف المالحظة الّصفّية.

ّلمة نّظمت أ داف المحتوا الدراسي بشكل واض ا وك نت خطوات لوحظ في سير الحّصة أّ  المع

الّتحضاااااااير فرصاااااااة له  للتأّمل في المحتوا  وضاااااااوحا وظهر جلي   م  خالل تواصاااااااله  لتحديد المصااااااا درا 

وب لّت ليا فقد ك نت عن صااار اإلساااتراتيجية اّلتي قدمت فيه  المحتوا الدراساااي منظمةا  واألّنشاااطة المن سااابة.

ّتغذية الّراجعةا وتنفيذ كيفية حفظ صااااااااااااااوت رقمي على جه ز الح سااااااااااااااود م  ق ل إحدا م  حيث تقدي  ال

وت ل ي   أنواعه المختلفةا وتوز م ورقة عمل  الّط لب تا وتوثيقه  م  ق ل الّط لب تا ثّ  عرض مصاادر الصااّ

ي قا وّظفت المعّلمة دورا  إي؛ عليه    ي   م  حيث جلتوثيق  ذم الفروق وفق المع يير المحددة. وفي  ذا السااّ

 ؛توضااااااي  تعليم ت الّنشاااااا اا وك نت تتأّمل في اسااااااتج ب ته ا وتشااااااّجعه  على الّتفكير في ال دائل المختلفة

حيحةا كم  تشااجعه  على طرح األساائلةا وتق ل وجه ت الّنظر. حت له  كم  أت  للّتوصاال إلى اإلج بة الصااّ
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ة أثن ي تقدي  ا ك   لّتغذية الّراجعةا وتن ديه  بأساااااام ئه ا و الفرصااااااة للتّفكير في األساااااائلة المطروحةا خ صااااااّ

 الجو ودي  ا بعيدا  ع  أي مظهر م  مظ  ر العن ا فك نت تحرص على تعز ز   إيج  ي  .

وبن ي على طلد المعّلمةا تّ  توساااااااااااااايم مالحظة محور إدارة الوقتا حيث وّثقت الفترة الزمنية لكل  ند م  

 ك آلتي:( 4جدول) النت ئج في نود إستراتيجية الّدر ا وك نت 

 الحدث الفترة الزمنية ر(م الفترة
 ال دي في الّدر  8:05  .1
 تعر   الّصوت الرقمي 8:07  .2
 Sound Recorderتحديد  8:12  .3
 ت بعت دف تر بعض الّط لب ت 8:16  .4
 (2عرض الّنش ا ) 8:17  .5
 وزعت ورقة العمل 8:18  .6
 عرض الّصوت المختل )اآلآلت الموسيقية( 8:21  .7
 بعرض الق ئمة 2ا ط لبة 1من قشة وعرض شكل مفّصلا واعط ي ط لبة  8:24  .8
 دور ط لبة الث لثة 8:25  .9

 Typeمن قشة النوع  8:27 -8:25  .10
 حل الورقة مم المعّلمة 8:27  .11
 من قشة الحج  8:29  .12
 من قشة الجودة 8:32  .13

 ابعة : الفترة الزمنية إلستراتيجيات التدريس في المالحظة الّصفية الرّ 4جدول)

فية   لمخرج ت جلسااااااااااا ت الّتخطيط اساااااااااااتكم ال  وبن ي لم  تقد ا فقد ك   الّتوجه في المالحظة الصاااااااااااّ

دفه ا إضااااااااا فة إلى العمل على تحليل بم  ينساااااااااج  مم  المحددة الساااااااااّ بقةا حيث تّ  اختي ر أداة المالحظة 

اّلتي تشاّكل نق شا   مشاترك   و  ا(Gall & Acheson, 2011)  اجعةغذية الرّ  ي ن ت األداة تحضايرا  لجلساة التّ 

إط ر  مشاااااتركة ضااااام لى توصاااااي ت للوصاااااول إ ؛الت كل منهم مّ فق   لتحليالت وتأالمشااااارفة و مة و  ي  المعلّ 

ي ق ع  تنوع  ذم األدوات وتطور تحليل  در سااااااااية.خطة تطو ر ة تنفيذية للمم رساااااااا ت التّ  وقد كشاااااااا  السااااااااّ

( Transcribing teacher structuring statements) نظيميةال ي ن تا حيث ك نت أداة العب رات التّ 

فية األولىا ( Transcribing teacher feedback statements)غذية الراجعة والتّ  في المالحظة الصاااّ
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ر  ا وتطور دعلى مالحظة طرق التّ نظيمية في المالحظة الّث نية للّتركيز أكثر ثّ  تّ  اسااااتخدا  العب رات التّ 

الت جي على م  يتوجد مالحظته في اسااااتخدا  العدسااااة الموسااااعة و ي السااااّ تسااااليط الضااااو  ذا الج ند في 

خيرا  ك   طو ر المشاااااااااتر  لدر  الحصاااااااااةا وأبعد التّ ( Creating anecdotal records)القصاااااااااصاااااااااية 

في ( Transcribing classroom management statements) فيةاساااااااتخدا  عب رات اإلدارة الصاااااااّ 

 م الّزمني  ن ي لطلد صر   ومب شر م  المعّلمة. وب لر   م  ف علية  ذم المالحظة الرابعة لمالحظة الّتوز 

األدوات م  منطلق كونه  تقني ت منظمة لجمم ال ي ن ت وتحليله  لمع لجة القضااااا ي  الّتربوية المطروحةا إاّل 

دوات األ ختي ر  ذمإاجعة  ي م  تكشااا  ع  مدا توافق النق ش المشاااتر  وتقني ت جلسااا ت الّتغذية الرّ  أ ّ 

فيةا وتقد  مؤشاااااااااارا  ملموساااااااااا   لمدا تل ية تل  االحتي ج تا كم  تقد كيفية    لمّ   مؤشاااااااااارا  مهللمالحظة الصااااااااااّ

ر يفسااّ  طرح وتساايتورات اإلشاارافية الموّظفة. لذا ا وب لّت لي نج ح الدّ م ل الدورة الت لية بم  ينسااج  معه اسااتك

 ؤال الّث لث.م  الفصل لإلج بة على السّ نق ش ت جلس ت الّتغذية الّراجعة الستكم ل  ذا الجزي 

 األولى الّت:ذية الّراجعةجلسة 

ر وقد استفسرت ع  مالحظ ته  الذاتية حول سيللمالحظة الّصفيةا  الّت ليعقدت الجلسة في اليو  

ة ةمهيد ت ةا فذكرت أ ّ أعج ته  خالل تنفيذ   للحصااااّ  اّلتيا وقد شااااجعته  للحديث ع  النق ا الحصااااّ  الحصااااّ

فق  ا وقد اسااااااتذكرت المف  ي  الساااااا بقة كتغذية راجعة لربطه  ب لمف  ي  الالحقةا كم  حددت المطلود ك   مو 

ةم   حتا وعرضاااات الفيديوا و الحصااااّ وكيفية  االرئيسااااة( Visual Basic)من طق لغة فيجوال  يساااا   وضااااّ

  أّنهله  ب أكدتا  لّت ليعلى أجهزة الحواساااااااااااايد. وبالفرصااااااااااااة للط لب ت للتط يق العملي  فتحه ا كم  أت حت

ةنحو  دف  الّط لب تراسااية عند توجيه ب رعة في التمهيدا كذل  في تبساايط الم دة الدّ  نتق ل  ي  واإل االحصااّ

تتعلق  ّلتياقرأت له  العب رات ا  حيث الّتنظيميةمة. و ذا م  أظهرته عب راته  بطر قة ساالسااة ومنظّ  األّنشااطة

ستراتيجي تو  ايالّتعليمبك فة ال نود م  حيث المحتوا  واالرش دات  اةيّ لّتعليما األّنشطةو  اقوي والتّ  االّتدر   ا 
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 ه امن ةالحصااّ م إلى م  قيل في   تتطلّ أّنهم  دقة م  ّدو  م  عب راتا و  إعج  ه والقي ا ف  تساامت وأظهرت 

 وتأثير ذل  على سير  ا وكي  أظهرت العب رات  دقة م  ارتبط م  نق ا قوة لديه .

ةم  األفضاااااااااال تحقيقه في  أّنهى م  ك نت تود طرحه حول م  تعتقد لفت نظر   إل ث ّ  حتا فالحصااااااااااّ  وضااااااااااّ

ةف سااااتفساااارت عم  تعنيه  ذل  "أن  ن وية عملي"ا بقوله :  حتو طبّق  بشااااكل عملي. ف الّط لب ت وأ ّ  خ صااااّ  ضااااّ

"فيديو ل  يأعتقد أ  الألنني  الّط لب ت" الا أقصد بأنني كنت أر د أ  اط ق عملي  نفسي ق ل تط يق ق ئلة:   ك  واضح . 

لى إله  لتوضاااي  الخطوات لكل ط لبة على حدما فوافقت ب إليج دا وأشااا رت  ك   ذل  دافع    إ    ساااألته  ث ّ 

ا وال أعرف كي  نساااااااااااايت  ذم " نع ا أعتقد ذل  أ  وجودي قد ساااااااااااا د له  بعض اإلرب  . وظهر ذل  في قوله :

 الخطوة."

 توّجه    أ دو   الخيصة التّ   م  تقو  بمهمّ أّنهإلى  المعّلمةت لخيصاااااااااااايةا وتوصاااااااااااالن قشاااااااااااان  العب رات التّ  ث ّ 

ص م  ت  لتلخي الّط لب ت"نع  ول  الا فأنت تقصاااااااااااااادي  أ  أحث  رت ع  ذل  في عب رته :ا وع ّ إلى ذل  الّط لب ت

 تعلمه!"

 استفسرت ع  تقييمه  النج ز الم دة الدراسية وفق الخطةا ف  تهجت في قوله : و 

ةفي مساااااتوا ممت ز جدا ا  ر الدّ توقيت  ذا " األخير م  م دة الفصااااال  الّدر ا فأن  أدر  اآل  الصاااااّ مم  ذا  خ صاااااّ

 "ا و تطلد مني حصتي  إلى أربعة إ  أردت طرح أمثلة أخرا.األّول

ةلفت نظر   إلى إ الق  ث ّ  ص  إع دة تل  المه رات في الحصاااااا الّط لب توأنني أعتقد أ مية تكلي   الحصااااااّ

ي أ  ف الّط لبةالح ساااااود اإلضااااا فية للحصاااااص األسااااا ساااااية لتث يت المه رات وتدر د المخصاااااصاااااة لمخت ر 

وافقتني ف  الجهد م  حيث التدر د المسااااااااااااااتمر. يتطلد منه   ذل المز د م أّنهتتحمل مسااااااااااااااؤولية تعلمه  و 

 في قوله : المعّلمة

مة في بأ  ينجز  المه  لب تالطّ "نع ا أعتقد ذل ا  ل تقصااادي  كواجد  يتي ولمع لجة عد  وجود األجهزة عند بعض 

 المدرسةا ممك ا ول  ال."
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ا (Transcribing teacher feedback statements) الّتغذية الّراجعةاطلعن  مع   على عب رات  ث ّ 

قتصاااااااااار وجدت أ  عب راته  تف كنت اعتقد أ  لغتي سااااااااااليمة وقوية."" وتف جأت م  ط يعة العب رات معّلقة بقوله :

"ال عب رات لتق ل األفك ر والمق رنة وال ن ي على أكيد وعب رات المدح. فق لت: ات التّ وبشااااااااكل واضاااااااا  ضاااااااام  عب ر 

 ." اإلج بةا أو أؤكد الّط لبةا أعتقد ا  ذل  صحي ا فأن  أعزز الّط لب تاستج ب ت 

ت ع  في اقتصااا ر   على عب رتي ا ف ساااتفسااار  ااإلج بةورفض  اقدإلى عب رات النّ  المعّلمةهت انتب م وجّ  وقد

ولك    لبة: " أداؤ  جيدتقول للطّ  قدا وطل ت مني طرح أمثلة على ذل ا فطرحت له  مث ال : كأ   فهو  النّ م

و ا م  رأي   لمسااا ت  الفنية لتكو  األحج   متن ساااقة"ا أالّت ليص ص ال يشااابه مربم النّ مربم النّ  الحظي أ ّ 

 عديله؟". يمك  ت اّلذيج فيه شيئ  ا إذ  م  يدر  تقول عب رة " م ذا يطلق على  ذاا  ل يمك  للمستخد  أ    أ   

أ    اقتصاااارت على ام ية الر أّنه تولغة الجساااادا حيث الحظ اوتن قشاااان  نمطية العب رات في ن رة الصااااّ  ث ّ 

 وافقتني بقوله :  ّ ثرت قليال  و ي تنظر إلى عب راته  ن رته    دئة للغ ية. ففكّ  والعيني ا ووافقت على أ ّ 

لعب رتي في  لّط لب تاتأثيرا فأن  أقي  بطر قت  معي على ط لب تي فساااااايكو  له  تأثير في توجيه  " نع ا أعتقد بأ  له

 انج ز المهمة  دقة أك ر."  لتّ ليبأ  يرفم م  تركيز   وب الّنش اتوضي  

حتف مه رة  إلى الّط لب تورفم انتب م وتوجيه  اف علوالتّ  اله  أثر ذل  على خلق جو م  الحم   وضااااااااااااااّ

 عوض   ع  ذل  م  توجيه كل ط لبة على حدم.  المعّلمةحيث اضطرت محددةا 

اي ولي  دتوجيه المدح يكو  مقتصااااااارا  على األ ن قشااااااان  مفهو  المدح المشاااااااروا ليكو  مدح   فع ال ا وأ ّ  ث ّ 

ة الّط لب تاسااتفساارت ع  تأثير ذل  على وقد هة للط لبة "ر"ا خوصا وبك  عب رات المدح الموجّ الشااّ   خ صااّ

حتف   ل  يطلع  على م  أنجزته م  مه  .أّنهو  حسان  ا " :   ك نت تعت رم أمرا  ط يعي   بقوله أّنهب المعّلمة وضاّ

 "سأح ول أ  أكو  اكثر ادراك   في ا  أعزز األداي.

حتفأو تصااااااااو  ه ا  ااإلج بةم  خالل تصااااااااحي   اإلج بةكيفية رفض  وتداولن  ل  تك    أّنهب المعّلمة وضااااااااّ

ي ذات الوقت أ  ية وفالّدرسالم دة  نه يكي  يمك  لي أ  أواز   ي  حرصي إل " سألت: ث ّ ف صيل. تّ تنتبه إلى  ذم ال

 "أعطي ذاتي مس حة اك ر في تحقيق كل م ذكر.
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حت دفعة واحدةا وطرحت مث ل م  توصااااااالن  إليه م  نت ئج م  قوائ   جميم المح ورننجز  أّنن  ل  له  وضاااااااّ

فقد ال نكو   اال ن دأ بقضاااااااية تحت ج إلى عمق ك ير وي تا وأ   األّول وكي  اتفقن  على مفهو  اشاااااااخيصالتّ 

 فتج وبت معي ق ئلة:  ج  ز   م  حيث الخ رة الضرور ة للتع مل معه .

نكمل مم  ث ّ   وتحقيق مسااااااااااااتوا جيد م  الخ رة أنّهإذ  ن دأ م  القضاااااااااااا ي  المنجزة ولكنه  بح جة إلى تطو ر وبعد اتق"

 ."العمق و كذاتليه  في  اّلتيالقض ي  

 ".لب تالّط م ذا وتق ل أفك ر  ث ّ م ذا ع  ا تم مي ب للغة لتكو  أكثر وضااااااااااااااوح   والعب رات أكثر تنوع  ا " :أضااااااااااااااا فت ث ّ  

حتو    سااهلة هنّ أل ؛وتقدي  المدح المشااروا اوتون رة الصااّ  از على لغة الجساادنركّ     أ له  أّ  ب إلمك   وضااّ

 ق لت: فوافقتني الرأي و  في  ذا الج ند. طو رب لتّ القن عة  لديه   ّ وأ خ ّصة اطو رالتّ 

نع   كذا تكو  األمور أسااااااهل ب لنساااااابة لي وبعد فترة عندم  أشااااااعر بأنني أتقنته  يمك  االنتق ل إلى مه رة أخرا مثل "

 ".التّغذية الرّاجعةتنويم عب رات 

 : حديثه  ق ئلة ت بعت ث ّ 

 ث ّ ا محددة وم  ية في نق التّدر سانت تتوقعي  مني تطو ر مم رسا تي  ذا االتف ق يجعلني أشاعر ب لمساؤولية أكثرا فأ"

تت بعينه  ق ل االنتق ل لمه رة أخراا أعتقد أ  األمر دقيق ب لنساااااااابة لط لب تي بأ  علّي أ  أحمله  جزي م  مسااااااااؤولية 

 تطو ر أنفسه ". 

 لتسااااااجيل المرئي ب المعّلمةقو  ا وسااااااتالّتنفيذواتفقن  في نه ية الجلسااااااة إلى توظي   ذم المه رات خالل فترة 

ق فلتحصل على مؤشرات حول تقدمه  في تطو ر  ذم المم رس ت المتّ  ؛لحصة له  بعد أس وع م  التدر د

 عليه .

 جلسة الّت:ذية الّراجعة الّثانية

ة صااااوتي  ا لسااااكنت أر د  تسااااجيل الجّ  إ    المعّلمةب درت حيث ا الّث نية الّتغذية الّراجعةجلسااااة  في

 .لي  لديه  أي م نم في ذل  حة أ ّ أرسله له  الحق  ا موّض  على أ   
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  وجدته  ّنهأا فأ دت الّسي قفكرت في مم رس ته  في ذا   وا     اته استفسرت ع  مالحظ ته  حول حّص ثّ  

حتو وفقت  ه  ع   ير   م  الحصااااصا ف اّلتية تحديد أي المح ور في مسااااتوا جيدا فب درته  بأ ميّ   ضااااّ

افا حققت معظ  اال د" جيدا وظهر ذل  في قوله : الّط لب تتحقيق معظمه ا وك   تف عل األ داف ت   بأ ّ 

حتدونته ا و  اّلتياطلعته  على العب رات  ث ّ  ."وتج وبوا   فهموا أنّهحسااايت و  ة العب رات سااا د اختي ري ألدا  وضاااّ

ه م  عب رات في م  تنطق منحته  الوقت لقرايته ا كم  ك نت فرصة له  لتتعرف ب لضبط على ث ّ ا الّتنظيمية

عق ت على ا و الّط لب ت  ك نت المتكلمة أكثر م  أّنهب وّضحتا فسألته  ع  مالحظته  حول ذل ا فالّص 

  ش يفة أنه أن  اللي بحكي."" ذل  في قوله :

حتن قشااان  مساااتوا توظيفه  لمه رة لغة الجسااادا و  ث ّ  ع   ر تعّ  و ي امرونته  وتحرر  ل مالحظتيله   وضاااّ

موضااااحة  اشااااغيلا وافقتني الرأي و ي تشااااعر ب لرضااااىال تعمل إال  نظ   التّ  اّلتيالقطم الفيز  ئية و زة األجه

ةالحفي  أكثر الّط لب تو و يلفت انتب م  ا  في تقد  في  ذا المحورأّنه  تجد نفساااااااه  بأّنهب ا وظهر ذل  صاااااااّ

 ".مم أنه  م   درسوا يدك   مستوا   ج التّغذية الرّاجعةالقيته  أنه  فهمواا وفي " في قوله :

 لّتدر  ا إسااااتراتيجي تطالع على  لا ولك  ك    دفن   و اإلعب رات المدح الفعّ ل مالحظتيكم  أشاااارت له  

حتلتعز ز م  لدين  م  نق ا قوةا والبحث ع  عوامل داعمة لم  اتفقن  حولها ف قتنعة   م  زالت مأّنهب وضاااااااااااااّ

نه  لذا يتطلد م اوأ  تكو  أكثر وعي    هذا الموضااااااااااااوع ا لبضاااااااااااارورة االسااااااااااااتمرار في توظي  المدح الفعّ 

 "أعتقد أنه في تحس ا ولك  م  زال األمر بح جة إلى استمرار ة." االستمرار ةا مع رة ع  ذل  في قوله :

ن  العب رات لتوضااااااااااااااي  الفرق  ي  ال نود ث ّ  ب رات ونةا وبقرايتي لعوتن ولن  عدة أمثلة مدّ  ان قشاااااااااااااا

ؤالإلى اعتم د   أساالود  المعّلمةوصاالت ت الّتدر   إسااتراتيجي ت أخرا  والجوادا ف سااتفساارت ع  طرق  السااّ

ية لّتعليمامحور العملية  الّط لبةالمحوري أي جعل  الّتعل محور توظي   فت  من قشااةا الّدر لتحقيق أ داف 

  قن  إلى محتوا كل نشااااا ا ورد في الكت دا ومدا توظي  االساااااتنت ج والعصااااا وتطرّ األّنشاااااطةم  خالل 
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م ت ربط ذل  ب  تم و  ا ند االتج   ت والقي ا وأ مية الّتحضااااااااااااايركم   و وارد في  ا ني بشاااااااااااااكل عمليالذّ 

 افعية.لرفم الدّ  الّط لب ت

البط ق ت  :رفم حم سه  للحصة مثل  لّت لين قشن  عدة طرق وآلي ت لتوظي  التقوي  لخلق روح المف جأة وب

ا ولكنه  يرالّتحضااااالمجرد توثيق       اعتمدت نموذجأّنهووافقتني  االّتحضااااايرنموذج  نةا كم  ن قشااااان  مع   الملوّ 

 االفرعية األ داف ث ّ وم   از على الهدف الع   ل حيث تركّ بشاااااكل فعّ  الّتحضااااايرأ دت اساااااتعداد   لتطو ر 

 وله :قلتحقيق الهدف المتوقما حيث ك    ؛المن سد الّنش ادرا و واال تم    توفير المص اجرائيةف إل

علمي  أ مية نظ   التشاااغيلا لك  ل  أق   تنفيذم النه حساااد الّط لبةو و ف  اله رد ديسااا  حتى تساااتنتج  الّنشااا ا"ل  أنفذ 

 ا فكت ته النه وارد في الكت دا وممك  أعمله إذا ج  ولي جه زا أو يسمحوا لي بف  جه ز".ممنوع اف  الجه ز

حت له  أّ  ذل  مسااااامو  ليه  ح بم  أّنه يخد  األ داف الّتعليمّيةا فعفطمأنته  أّنه  إمك نه  تحقيق ذل ا ووضاااااّ

ي نة لجميم معلميح لي    ت تنفذ الّتقني تقلق م   ذا الج ندا والدليل على ذل  أّ  قساااااااااااااا  أالّ   دورة صاااااااااااااا

 .الّتكنولوجي 

على تحمل   لب تالطّ  واجد  يتي ألنن  اتفقن  مسااااااااااابق   على أ مية تعلي   الّط لب تشاااااااااااكرته  على تكلي   ث ّ 

ئال يس د ل ؛تعلمه ا ولكنن  ن قشن  أ مية توافق المصطلح ت  ي  الكت د وم  يعرض م  مص در مسؤولية

 ارب   له .

 لسة اتفقن  على اآلتي:وفي نه ية الجّ 

 األ ااداف ث ّ وم   ام  خالل تحااديااد الهاادف العاا   اليكو  أكثر فاا عليااة الااّدر تطو ر تحضااااااااااااااير  -1

 الّط لبة  ّ أز على ف و ركّ ايحقق تل  األ دا اّلذي االّنشاااا و  اف إلجرائيةا وتحديد المصاااادر االفرعية

م   اواالساااااااااتنت ج اوالبحث اوحل المشاااااااااكالت ام  خالل توظي  العصااااااااا  الذ ني ا ي المحور

بشااااكل عمليا وعرض الم دة الدراسااااية بصااااورة اجم لية ولي  مجزأةا وتعز ز  األّنشااااطةخالل تنفيذ 

 االتج   ت نحو المبحث.
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 اب لمح ك ة والنمذجةا ومالحظة لغة الجسد الّتعل لتوظي   ؛لمدرسةحضور حصة لدا معلمة في ا -2

 راسية.ة الدّ مم الم د الّط لب تز دافعيته ا ومستوا تف عل وتحفّ  االّط لب تتعزز  اّلتيوالعب رات 

 تدر   وطرق تقوي ا وطل ت مني ات حة الفرصة له  إستراتيجي تتلخيص م  طرح م   المعّلمةطل ت مني 

ك   لتخصاااااااص مختل . واتفقن  على فترة ثالثة أسااااااا  يم  حتى وا     ام  خ رج المدرساااااااةلحضاااااااور حصاااااااة 

 ة. بقاالستمرار في المح ور السّ  يت ّ  ية في المح ور المحددةا على أ   الّتدر سلتطو ر المم رس ت 

 جلسة الّت:ذية الّراجعة الّثالثة

فحظة بعد يومي  م  موعد المالجلساااااااااة الّتغذية الّراجعة الّث لثة عقدت  آلية ه  فين قشااااااااان  يةا الصاااااااااّ

ديدةا فرصااة توظي  أساا ليد تدر   ج المعّلمةإلعط ي  ؛المشااتر  للحصااة الّتحضاايرالعمل فيم   يين  حول 

حت بقة. لسااااااة السااااااّ لتعمل م  طرح م  توصااااااي ت في الجّ  الت جأداة جمم ال ي ن ت ك نت السااااااّ  له  ا ّ  وضااااااّ

 ب ألسلود الجديد.ك فة  الحّصةعن صر  ل ي  ( Creating anecdotal records)ة القصصيّ 

  ك نت مختلفة أّنهرت في قوله  ع ّ  اّلتيو  ا هذم الطر قة الحّصةني الحظت سرور   م  تقدي  ّكدت له  أنّ وأ

 في قوله : حيث ظهر ذل م  اعت دت عليه في أسلوبه . ع

ودة على  ذا األساااالودا الني خفت نع ا ك   جديدا  عليا وقرأته أكتر م  مرة ألنه ك   صااااعد شااااوي الني مش متع "

 م  أقد  الحصة بشكل جيد."

ة  أت حت لي فرصاااة المشااا ركةا أّنهوشاااكرته  للغ ية  رافيا شاااإوب لر   م  مضاااي سااابم سااانوات على  خ صاااّ

  أ  المشاااااااااااااارف يطلد دو  أم ت يعتقد  معظ  المعلّ  حظ  هذم الفرصاااااااااااااااةا فوافقتي الرأي بأ ّ أني ل  لكنّ 

ةأو اعط ي  االّتحضااااايرلي  له القدرة على  أّنهل  بعلى ذ وقد يعّق   ايشااااا ر  خ رت أ . أم   ي فقدالحصاااااّ

 هذم  دا  و ي سااااعيدة ج اقديميالعرض الت وفي تصاااامي  االّتحضااااير في إعداد تع ونت معه المعلم ت بأنني 

 الخطوةا وظهر ذل  في قوله :
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  ست نور س عدتني ان  قلته ع لوا وقفوا محلن ا وبحكوا ت "المعلم ت بقولوا المشرفي  يفرجون  شغله  ويفرجون  تحضير  ا

 ."وفي ال وربو نت كم   التّحضيرفي 

ةمالحظ ته  حول سااااير ث  قّدمت  حتا الحصااااّ عم  اعت دت عليها واشااااتمل     األساااالود ك   مختلف بأ ّ  وضااااّ

 اندم جا سلسلا كم  الحظتوالتّ  ام  حيث المف  ي  اراسيةعلى أنشطة عديدةا وك   يتط  ق مم الم دة الدّ 

ةب الّط لب تواسااااااااتمت ع    م  وا . ولكلّ ا  ل  ي بط ق ت وأل  تك  معقدةبساااااااايطة دوات األ  ّ أر    ا لحصااااااااّ

تواجهه  ّلذياحدي و ي تعود  ذل  إلى التّ  اله الّتخطيط كم  ت ّ  الّدر كم ل إ  ل  تتمك  م  أّنهض يقه   و 

 ت م  لب ا ومم ذل   ي سمحت للطّ ق ئقه ثالث دحدد ل الّنش ا منيا بمعنى أ ّ وز م الزّ موضوع التّ  :و و

وضاااااابط  ذم  اكثرأيتطلد منه  الحز    لّت لي  الفكرة قد تحققتا وبأ  ترا أّنهمم  اسااااااه د في نق شااااااه اإل

 ذل  في قوله : وّضحتو  االستج ب ت لكسد الوقت.

اسااااتمتعوا   تالّط لبالحظت ا  ا والتساااالساااال االساااالود مختل  ع  اللي أن  بعرفها متل الكت د ب لضاااابط نف  الترتيد" 

 .كتيرة ي خدوا وقته  ويشرحوا ويسه وا" الّط لب تب لحصةا ك نت تعليق ت 

 ف ستفسرت  ل يعود ذل  إلى ك  النش ط ت مثال ا فأج  ت ب لنفي موّضحة في قوله :

بضلوا  ص فهموا الفكرة ليشاكثرا ولك  ل  انتبه ك  اخدوا وقتا خل الّط لب ت"ال ولك  مثال حددن  ثالث دا ولك  اخذوا 

وتض يقت اني م  خلصت كل المطلودا ب  فعال مشكلة عندي م  زم  ا اني بمشي يعلقواا فأن  أنجزت  وقت أكثرا 

 ب    دا اشي بعطل."ا اي نع   راحتي

ي ق هذا  الّتحضااايروعندم  اساااتفسااارت إ  تسااا د  ةا  إ  تع ت عند تقدي  أّنهجهد أك را أو  الساااّ  هذم  لحصاااّ

ل  يس د  يرالّتحضاختالف   لّت لي ي خطوة  ديهية لكل در ا وب الّتحضيربأ  موضوع  وّضحتيةا فاآلل

عض ب ت  الّتأكيد على أّ  التغيير ممك ا بعدم  ت  اسااتذك ر وب لّت لي ا و ار  ق معيّ أ اله  أي جهد اضاا في

ي ن. وافقتاآل  م  مالحظ تا مم م  ت ديه ومرت حة على أسااااااااالوبه  ا  معت دةأّنهمالحظ ته  السااااااااا بقة حول 

ظهر ذل  و   لب تا ويحقق م  تتوقعه م  أ داف.ومن سد للطّ  اعندم  يكو   ذا التغيير ممتم خ ّصةالرأي 

 في قوله :
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"ال أ دا مش مر قا النه جربن  اشااااااي جديدا ب   دو وقت وا  اسااااااتمرا وان  سااااااعدت  هذ الخطوة النه لدي  دف وبدن  

 ". دي أحضر للحصةو ي   ي   نوصل لنتيجة أفضل

فإّ    لّت ليقيي  الذاتيا وبوالتّ  ااتيالذّ  اإلشرافا و راكةك   ضم  محور الشّ  الهذ اللحظة ت ّ م   أ ّ  ن قشن  ث ّ 

 واالستمرار ة. اتوصلن  له  تحت ج الى الديمومة اّلتيالمه رات جميم 

م   عته  بأّ  لي  عليه  القلقشاااااجومم ذل   ي الوقتا  في  ذم المرحلةشاااااك لية اإل أ ّ  الّتوصااااال إلى وت ّ 

ةأ داف  إنه يتحرر نفساه  م  الخوف م  عد   أ   و ا ذل  حرر م  الخوف م  الحصاول على التّ و ا الحصاّ

لى إوتج وز   للوصااااااول  اوصاااااال إلى أسااااااب د  ذا التحديالهدف  و التّ   ّ ا ألالّط لب تاج ب ت خ طئة م  

  الحل.

 اي   ذم المعرفةوالربط   اة لديه ة المعرفيّ جوع إلى الخلفيّ ه  الرّ جربة تتطلد من ذم التّ  أ ّ  توصاااااالن  إلى كم 

 .الّتدر  عرف إلى أس ليد للتّ  ؛في الحّصةفته وبي  م  وظّ 

ةن قشااااته  سااااير  ث ّ  نقل يدا والتّ مهوالبط ق تا والتّ  اا وتوز م األدواتالّط لب تم  حيث طر قة دخول  الحصااااّ

أ    حديدت ت ّ  ث ّ ا وم  الّنشاا افي إدارة  المعّلمةا وطر قة شاا االنّ وتنفيذ  ا ي  األ داف م  عرض المصاادر

 لتج وز   في الحصص الالحقة.   لّت ليوب اأدت إلى إشك لية الوقت اّلتياألسب د 

ةاتفقن  على اساااااااتكم ل تنفيذ و  المرئي  ساااااااجيل  التّ   توظّ يو  الخمي   ذات األسااااااالودا وأ الحصاااااااّ

لجلسااة  تحضاايرا    لالفعّ  الّتعل وفق نموذج  الّتحضاايرعمل على اسااتكم ل اتيا والقيي  الذّ والتّ  اإلشااراف هدف 

 الالحقة. الّتخطيط

 جلسة الّت:ذية الّراجعة الّرابعة

ةساااااااير في  مع    تّمت المن قشاااااااةا حيث الّت ليفي اليو  جلساااااااتن  الّرابعة  عقدت  اضااااااايةالم  الحصاااااااّ

  إدارة الوقت.ركيز على والتّ 
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 ا  تساااامتا فالّتحضااااير ن ي لم  رصاااادته في  االّدر م  حل أساااائلة  المعّلمةنت تمكّ  اسااااتفساااارت إ   

حتو  هي تجد أ  مشااااااكلة ف  لّت ليا لذا فقد كلفته  بحله كواجد  يتيا وبالّث ني الّنشاااااا ا  ل  تنهي أّنهب وضااااااّ

لساااااااااة الل الجّ خ إليه توصااااااااالن   اّلتيتح ول تجند األساااااااااب د  ب لر   م  أّنه ومقلقةا  امني ك يرةوز م الزّ التّ 

د   في يعيق مجهو  اّلذي امت في تج وز  ذا المج له  لهذم اللحظة ال تجد نفساااااااااااه  قد تقدّ  بقةا ولكنّ ساااااااااااّ ال

  .األّنشطةوتنويم  االّتحضير

 ذل  في قوله : ووّضحت

ب لنشاا ا الذي ل  ينجز كواجد وسااأرصااد له عالم تا وأجد  الّط لب تال ل  نحل األساائلةا وبقي نشاا ا ل  أنهيها فكلفت "
 ولكنني الحظت أنه ك   فيه تلقي ." التّحضير  المشكلةا وح ولت في أنه  نف
ة   ل  تشااعر بأ ّ أّنهكم  أ دت  ورقة  حلّ   ق مت بّنهبشااكل أساا ساايا أل الّط لب تت بسااي ق مشاا ركة تمّ  الحصااّ

.  بةاإلجيق ساااااااوا توث الّط لب توم  على  اإلى تلقي  الّنشااااااا اتحول   لّت ليا وبالّط لب تزام  مم العمل ب لتّ 

ةوفي مق رنته  لهذم  ه  في    م  مح ولتساااااا بق  ا فهي  ير راضااااااية عنه  إلى حد م ا ب لرّ  مم م  ت ّ  الحصااااااّ

ه  ولكنّ  احضااااااااااايرالتّ كم  ك   في  الّتنفيذ يت ّ   لا توقعت أ   الفعّ  الّتعل وفق نموذج  الّدر تطو ر تحضاااااااااااير 

    صعد شوي وج مد."ك الّدر "  وظهر ذل  في قوله : .الّدر تعزو ذل  إلى صعوبة 

فتنفيذ  ى ت ّ األّولجربة و  م  صااااااافحتي ا وفي التّ تكّ  الّدر  أشااااااارت له  أ ّ  في حصاااااااته  ىا و األّولحة الصاااااااّ

ف  وافقتني بأ ّ  ا فموالفرق فيم   ينه افي كل حصاااااااااااااااة الّتنفيذلفت نظر   إلى خطوات  ث ّ ةا الّث نيحة الصااااااااااااااّ

ة  محددا   دواتها كذل  ك   الوقتا وأكل مصاادر  نشاا طه م  حيث تت بم اكثر تفصاايال  أى ك نت األّول الحصااّ

ت م  أخذ سي قه  نفقد تمكّ   لّت ليوب افقد ك نت العب رات أكثر عمومية االّث ني الّتحضير  في لكل نش اا أمّ 

ك نت داعمة  قة بة الساااااّ للحصاااااّ  فصااااايليةالخطوات التّ أّ  لقي ا في حي  سااااالود التّ أفع دت إلى  اتخت رم اّلذي

ة كم  يفالحظت مؤشرات في   ية األ مّ  اقةكم   ي موثّ  اذ كل خطوةوجدت نفسه  تنفّ حيث  اه ومس ندة ل

حت  اتف صاااايله  ك فةا ية  ي   الخطوات إلى أ مّ  المعّلمة بقة. وبهذم اآللية توصاااالت لسااااة السااااّ ه  في الجّ وضااااّ

ةا يّ عليمالتّ ر العملية  ي محو  الّط لبة يركز على أ ّ  اّلذي اي الحديثالّتدر سااااااااااا  م  األسااااااااااالود حتى تتمكّ 
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ة ل في ورفم مشااا ركته  بشاااكل فعّ  حتحيث  .األّنشاااطةم  خالل تطو ر تنفيذ  االحصاااّ  ي قوله :ذل  ف وضاااّ

 ر."ا ان  ح ولت ولك  كأنه  دم أكتالس  ق ك   مفصل اكتر التّحضير"حسيت أنه ل  يت  كم  يجد  ذم المرةا والحظت أ  

فات لهاااا  أداة عباااا رات اإلدارة عرضااااااااااااااااااّ  ث ّ  ةلصااااااااااااااّ  Transcribing classroom management) يااااّ

statements) تأّمللل مةا ومنحته  بعض الوقتمني لكل خطوة تنفيذية للمعلّ فيه  الوقت الزّ  تقوثّ  اّلتيا 

دي  ن   تأخر ملحو  عند ال  بأ ّ  وّضحتا وعندم  استفسرت ع  مالحظ ته . ا تسمت و الحّصةفي سير 

 الحّصة ربت ق  لّت ليف صيلا وب ن   وقت ك ير عند عرض ق ئمة التّ  كم  أ ّ قرابة سبم دق ئقا  الّدر في 

 عمل.نج ز ورقة الإا إضاااااااا فة إلى كيفية الّتحضاااااااايرق في ثّ كم  و  ا ك مال   الّنشاااااااا انج ز على االنته ي دو  إ

 وظهر ذل  في قوله :

  ق ل ا مم .. ورقة العمل ال نقدمهاألّول اللي اله عالقة ب لهدف األّول"تأخرت في ال دي في الحصةا وفي تنفيذ النش ا 
 ."الّط لب تتوضي  تعليم ت النش ا النه يشتت 

ةا وعالقته بأ داف (Sound Recorder) في  رن مج ية القوائ اسااااااتفساااااارت ع  أ مّ  ا وترتيبه م  الحصااااااّ

 لرجوع ب ةالحصااااّ  داف أ ا فن قشااااته  ك   يمك  اعتب رم  دف ث نوي  يةا فسااااألتني مسااااتوضااااحة إ   حيث األ مّ 

  نوي  نويا ويمك  تحقيق الهدف الثو دف ث ا ن    دف أس سي إلى  ي   أ ّ  ا وتوصلن  مع   الّتحضيرإلى 

  على حس د الهدف األس سيا حيث عق ت في قوله :   ااض في    ه وقتا دو  إعط ئالّسي قأثن ي 

 تب رم ث نويا كنت أعتقد أنه مه  جدااا لقد أخذ وقت  ير ضاااااروريا يمك  اعم  أ داف الوحدة " ال يعت ر القوائ   دف
 ".detailsوأ  كل ط لبة الز  أت كد انه   تعرف كي  تعرضه م  خالل 

ا الّنش ادوات أوق ل توز م  االّنش اية وضوحه  ق ل ال دي في  مّ أ ا و الّنش اكم  ن قشن  آلية اعط ي تعليم ت 

ندم ج والحظت اصااااااافّيةا ت عند   حصاااااااة حضااااااار  اّلتي از به زميلته م  تتميّ  فوضاااااااّحت بأّنه  عرفت اآل 

 أّنهب ات على كالمه دق ل ال دي بها فأكّ  الّنش اوتوضي  تعليم ت  از  تقدي   تتميّ أّنها بالّدر في  الّط لب ت

 .لحّصةا لب تا و ذا يستنزف م  وقت عنصر تشتيت للطّ  الّنش اة ستشكل أدوات الّث نيفي الح لة 
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 وعق ت على ذل  في قوله :

يها ومم حله  التعليم ت ق ل م  ي دؤا فا ك نت توضالّط لب ت أل عرفت ليش نجحت زميلتي في حصته  في اندم ج "أن  
معه ا  ليةيذل  ك نت تحكي و   بحفظواا و ردوا عليه ا وكم   واطلعت على تحضيرات معلم تا كنت أعتقد أني تفص

 ".ولك  ال اعرف توافق تحضير   مم الحصة الفعلية
ه معه ا  و جزي م  نظ مه  المعل  عن الّط لب ت  أّ  طر قة المعّلمة الّزميلة في ضبط تج ود فوّضحت له

ةا م  وضاااااااوح الّتعليم تا وقواني    لي  لتّ با و الصاااااااّ للّط لب ت م   داية الع  ا و ذا ضااااااام  إدارة الحصاااااااّ

ا التي الحصة األخر ا وعن صر األّنشطةعلى نظ   محددا لضبط تنفيذ  الّط لب تيحت ج األمر إلى تدر د 

 . تّ  من قشته  ضم  محور إدارة الوقت

حتاسااااااااات ث ّ  ةا المجموععلى المجموع تا وم   ي مع يير تغيير أعضااااااااا ي  الّط لب تع  آلية توز م  وضاااااااااّ

قرر ت  لّت لي و م  يحدد العمل الجم عي أ  الا وب الّنشاااااااا ا  ّ أمثلة توصاااااااالن  إلى وخالل النق ش وطرح األ

يعة العمل  ن ي لط  اأو الت ديل امر مرونة في التغييرحضاااايرا و تطلد األ ت  ن ي للتّ عمل مجموع المعّلمة

وع خالل الفصلا ومستوا انسج   األعض ي أ  و مشر أ اك   ضم  نش ا محدد في حصة الجم عيا إ   

ا  لب تالطّ ك   لألمر له عالقة بضبط العمل الجم عيا وتحفيز   دف سؤاله  حتى تقرر إ    وّضحتو ال. 

بمع يير  لقفيم  يتع اورة أصااابحت ب لنسااابة له  أوضااا  اآل الصاااّ  عق ت بأ ّ  ث ّ وتوظي  األسااالود الحديثا 

ة وأّنه  توّد توظي  الّتعل  ب لمشاااااااا ر ما اّلذي يتطلد العمل الجم عيا  أخذ القرار  هذا الخصااااااااوصا خ صااااااااّ

 لمجموعة.الستكم ل مشروع تط يق الوس ئط المتعددةا ورصد عالمة للمشروع على مستوا ا

 المعّلمة   ذل ا ومت بعة ساااا عة التوقيت لتتمكّ  الّط لب توا عال   االّنشاااا اة تحديد وقت تنفيذ  ميّ أ ن قشاااان   ث ّ 

ةيطرة على سااااااير السااااااّ  ث ّ وم   االّنشاااااا ام  ضاااااابط وقت  ي. كم  منوز م الزّ وتج وز قلقه  حول التّ  االحصااااااّ

إلى   تالّط لبحتى تحفز  ؛ةاته  الحم سااااااااايّ ورفم عب ر  اعته  على االساااااااااتمرار في توظي  لغة الجسااااااااادشاااااااااجّ 

مق رنة  ات بشااكل أك رالوق ر فيهثمّ ا تسااتإلى العمل بف علية فتتوّجه اةيج  يوالمن فسااة اإل اافعيةوالدّ  ارعةالسااّ 

 .الّط لب تم  ق ل  الّنش اعند تنفيذ ا وتروي ك ير الم  يحدث م   دوي
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 ا كذل  تحضااااااير   لورقة العمل في وقت قي ساااااايالّدر ا  لفت نظر   إلى مث  رته  المميزة عند تصاااااامي  مك

مر يتطلد األ لديه  القن عة بأ ّ  لتكو  في مساااتوا أفضااالا وأ ّ  ؛وبذل مجهود واضااا  في تغيير مم رسااا ته 

  در د.والتّ  اوالمح ولة المستمرة ااالستمرار ة

ر دروساااه  وفق تحضاااي على االساااتمرار في المعّلمةلتعمل  ؛لساااة إلى فترة تنفيذواتفقن  في نه ية الجّ 

محور إدارة  قد  فيوتنفيذ  ا لمالحظة التّ  ااألّنشااطة لا ومراع ة ضاابط الوقت عند تحديد الفعّ  الّتعل نموذج 

ةنج ز أ داف ا وا  الوقت في    المتوقعة. ف سااااتفساااارت ع  الهدف اإلجرائيا فطرحت له  مث ل م  دوّ  الحصااااّ

ة ا وسااااألته  ع  كيفية تحقيق الهدف الع  ا فأج  ت بالي داف الفرعيةا واألا ن قشاااان  الهدف الع  الّتحضااااير

 ام  خالله  المصدر نحدد االّتفصيليةخطوات  ل ي م  نطلق عليه  ب الّتنفيذآلية  دت عليه  بأ ّ ا فأكّ الّتنفيذ

  على ات حة عته داف اإلجرائية. وشااااااااجّ ية  ي األالّتنفيذلتحقيق الهدف الفرعيا و ذم الخطوات  ؛الّنشاااااااا او 

  م  أّنهه  بتع  المتوقم إ  احت جت إلى ذل ا وطمأنّ لتقدي  الدّ  ؛لم على تحضاااير   الالحقلي ألطّ  الفرصاااة

توا حتى تصاااااال إلى مساااااا االّتحضاااااايرفي كل تجربة م   مهني  ا ا  تطّور سااااااتجد  االمسااااااتمر الّتحضاااااايرخالل 

 .كثر وضوح   أو  ا داف بشكل أسهلا وتحديد األاالحترافية

وصل لتّ ا ّية كم  يت ّ الّصفتي ر أداة المالحظة ك    ن ي لهدف المالحظة اخ ت ّي  أ ّ وفي الخالصةا 

نحو  ّط لب تالل في تحفيز ك   يتمثّ  المعّلمةح جة  دوات بأ ّ ا حيث كشااااااافت األالّتخطيطإليه في جلسااااااا ت 

 Transcribing teacher structuring) ةالّتنظيميااّ داتي تسااااااااااااااجياال العباا رات أاسااااااااااااااتخاادا   ا فت ّ  الّتعلّ 

statements) الّتغاااذياااة الّراجعاااةا وعبااا رات (Transcribing teacher feedback statements)؛ 

ي ت حدي الرئي . وبعد توصااااااعلى التّ  إيج  يوله  تأثير  اوصاااااال إلى مم رساااااا ت تدر سااااااية ذات العالقةللتّ 

وتوظي   اسادة الجّ غية فيم  يتعلق  لالّتدر سا المعّلمةا كشافت مم رسا ت الّتنفيذوفترة  االّتغذية الّراجعةجلساة 

 ع كشاااااااااافت  اةالّث نيية اإلشااااااااااراف الّدورةفي  المعّلمةاسااااااااااتج ب ت  لبةا ولك ّ طّ ال ل أثرا  جيدا  على المدح الفعّ 

 Transcribing) ةالّتنظيميّ داة العب رات ألمع لجة  ذا الج ند. فك   اسااتخدا   ؛ح جته  إلى عوامل داعمة
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teacher structuring statements) فحظة في المال ارتقت إلى مساااتوا من قشاااة  اّلتيةا و الّث نيية الصاااّ

ظر ة في تطو ر ن الّتغذية الّراجعةوصي ت في جلسة ا فك نت التّ الّط لب توأثر   على تحفيز  االّتدر  طرق 

  لّت ليا وبلّدر اه صعوب ت في تطو ر تواجّ  المعّلمة كشفت أ ّ  الّتنفيذالمعطىا وخالل فترة  الّدر تصمي  

ا كم  الّدر طرح عدة أساااا ليد لتنفيذ  ث ّ وبشااااكل صاااار   ع  ح جته  إلى اختي ر در  محددا وم   ع رت

 نت ة للغ يةا حيث كمرحلة حيويّ  اا وك نت  ذم المرحلةلص  محددور حصة أش رت إلى ر  ته  في حض

 در وفق صااااوالم ااألّنشااااطةا في تحديد بشااااكل عملي المعّلمةدع  تّ  ا و الّدر الب حثة شاااار كة في تصاااامي  

 اغذية الّراجعةالتّ سااجيل القصااصاايا وبعد توصااي ت جلسااة داة التّ أاسااتخدا   ت ّ  ث ّ  لا وم  الفعّ  الّتعل نموذج 

صااة عملية ا وبحصااوله  على فر المعّلمةع رت عنه   اوالثقة اا كشاافت ع  مسااتوا م  الرضااىالّتنفيذوفترة 

ووسااااااااااااااا ئل  ااتدو أالمحوريا وفي توظي   عل التّ و  ايالّتع ون الّتعل لت في تمثّ  التوظي  أسااااااااااااااا ليد تدر  

م  ذا واتي ل  تشهد له  تف عل م  ق لا وشجاللّ  الّط لب تته ا كم  تف علت بعض عة إلى حّص أض فت المتّ 

وز م لق ب لتّ فيم  يتع اوقلق الديه  تخوف بأ ّ على مسااااااااتوا م  الشااااااااف فّيةا  ح تصاااااااارّ     أفي  المعّلمةقد  التّ 

وك   لذل   .الحّصةوتقد  في تنفيذ  ام   م  تحققه م  إنج زأحدي ع ئق   د  ذا التّ   تجأّنهو  خ ّصةمنيا الزّ 

فداة تسااااااجيل عب رات اإلدارة أدافع   السااااااتخدا    Transcribing classroom management) ّيةالصااااااّ

statements)مؤشاارا   نفيذالتّ وك   لفترة  والكشاا  ع  أسااب د االخف ق فيه. اا لتسااليط الضااوي على الوقت 

 لز  دة وعي المعّلمة بأ مية االستمرار والمح ولة في توظي   ذم المم رس ت. 

فية  ن ي لتحضااااااير مساااااا ق تّ  في جلسااااااة  ك  ا ي قوفي  ذا السااااااّ  توجهي لحضااااااور الحصااااااة الصااااااّ

الّتخطيط السااااااّ بقةا وحصااااااولي على ك فة ال ي ن ت المطلوبة حول سااااااير الّدر ا إضاااااا فة إلى تحضااااااير أداة 

وفق   لم  توجد مالحظتها وعليه ك   الهدف اإلشاااااارافي واضااااااح   في إط ر م  الّتهيئة  المالحظة المن ساااااابة

ا و ذا م  يتميز به نموذج اإلشاااااراف اإلكلينيكي (Gall & Acheson, 2011) المن سااااابة لجميم األطراف

(. وقد كشاااااافت نق شاااااا ت جلساااااا ت الّتغذية الّراجعة ع  توافق أدوات Sullivan & Glanz, 2005) الّتقني
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تتبم  ا إذ أ ّ لمالحظة مم م  تود المعّلمة مالحظته  ن ي الحتي ج ته ا والمح ور اّلتي تر د في تطو ر  ا

 شااااااااااجمالعالقة المهنية  ينهم ا واّلذي كشاااااااااا  ع  تطور الت المطروحة خالل الجلساااااااااا ت والتأمّ  اتالحوار 

ا تل ية و و مؤشااار ع  مساااتو المعّلمة في الّتع ير ع  ا تم م ته  ومساااتوا الرضاااى والّثقة الذي تشاااعر بها 

حيث  دأت م  خالل مشاااا  دة ال ي ن ت وتفسااااير   م  كال اإلكلينيكي الّتقني الحتي ج ته ا  نموذج اإلشااااراف

الطرفي ا والبحث ع  نم ذج تتبعه  المعّلمة للوصول إلى تحديد سلوكي ت مستق لية وتج رد  ديلة لتم رسه  

ا كاااذلااا  للعمااال على تحااادياااد احتيااا جااا تهااا  م  (Gall & Acheson, 2011) نفياااذالمعّلماااة خالل فترة التّ 

لى ركيز عخرا تود مالحظته  كم  تّ  في تطو ر مالحظة العب رات بشاااااااااااااكل ع  ا وم  ثّ  التّ أسااااااااااااالوكي ت 

د ظهورم مني بساااااااااااااا وز م الزّ در  ا فطرح نموذج جديد لتطبقه المعّلمةا تال   مالحظة التّ عب رات طرق التّ 

تنوع توظي  أدوات المالحظة ذات العالقة  فيت رج  ذل   إذا وتقدمه  ج زاته نإم   أبشاااااااكل ملحو  كع ئق 

ا ضااااااااااام  تطو ر خطة عمل للنمو لبة نحو التعل "بشاااااااااااكل  ن ئي؛ لدع  جميم جواند قضاااااااااااية " تحفيز الطّ 

  كالمستمر مستندا  لم  تّ  مالحظته في الغرفة الّصفيةا ومن قشته في جلسة الّتغذية الّراجعةا وتحديد م  يم

 (.Zepeda, 2007) عمله في جلسة الّتخطيط الالحقة

فاعلية اإلش         راف اإلكلينيكي الّتقني على الّتطور المهني للمعّلمة المش         اركة في مبحث 

 الّتكنولوجيا

مة للمعلّ  المهني طّورتّ على ال الّتقنياإلكلينيكي  اإلشاااااااااااااارافم  ف علية  حققب لتّ  الّدراساااااااااااااااة ا تمت

ؤالعلى  اإلج بة ت ّ ا وقد وجي الّتكنولالمشاااااااااا ركة في مبحث  على  ةاإلج بم  خالل راسااااااااااة الرئي  للدّ  السااااااااااّ

ا  ئج وتفسير  تم  خالل عرض النّ  افي  ذا الجزي م  الفصل توضيحه راسة كم  سيت ّ األسئلة الفرعية للدّ 

 .الّث نيعرضت في الفصل  اّلتي بقة السّ  الّدراس تومق رنته  مم 

في  تغّير احداثساا     في  الّتقنياإلكلينيكي  اإلشاارافظي  نموذج تو  أ ّ  الّدراسااة   م  خاللت يّ 

عز ز مه رة م  خالل ت اا وتغّير فكري في بعض قن ع ته  المهنيةالمشاااا ركة مةية للمعلّ الّتدر سااااالمم رساااا ت 
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ا   مسااااتو  مم  أظهر تأثيرم علىا اتي المسااااتمرالذّ  الّتعل حفيز نحو والتّ  اتأّملالومه رة  اواصاااالوالتّ  االتصاااا ل

ل تتبم وذل  م  خالا واالطالع على مف  ي  تربوية حديثةا الّتنفيذو  االّتخطيطو  االمهني م  حيث اإلعداد

ه م  إضااااااااا فة إلى م  دونت االّتنفيذا ومم رسااااااااا ته  خالل فترة ية األربعةاإلشاااااااااراف الّدوراتاساااااااااتج  ته  خالل 

في  إجااا بااا تهااا ا ومقااا رناااة (17 )ملحق رق  (Teacher’s Journalيوميااا تهااا  )ومالحظااا ت في  اتتاااأّمال

 دراساااااااااااااااة  روساااااااااااااا ير شااااااااااااااا رت إليهأو ذا يتوافق مم م   ا(4)ملحق رق   جربةالمق  لة الق لية والبعدية للتّ 

(Prosper, 2006 ّ إلى أ ) واصااااااال الوج  ي  ي  المشااااااارفي م نّي على التّ الّتع وناإلكلينيكي  اإلشاااااااراف 

ةمركزا  على  اوالمعّل  ف الحصااااّ  و جو ر  ذا  وّجهت  المعّل ا بحيث يعت ر  ذا الة  ن ئية لتعلّ أدا  أّنهّيةا و الصااااّ

القراراتا  ميمج  في للمعلّ     حقيقي    يكو  مشاااااا رك  ا لذا على المشاااااارف أ   ا  مهني   للمعلّ تطّور النموذج ليحقق 

 .ومسؤولة ايؤس  لعالقة تش ركية وعليه أ   

ة  نود  ي: ضاااام  عدمة المشاااا ركة ر الفكري للمعلّ يةا والتغيّ الّتدر سااااغّير في المم رساااا ت وساااانن قش  ذا التّ 

ا لّتدر  اا وط يعة المحتواا وطرق الّتخطيطتتمثل في  اّلتيية و الّتدر سااااااوالمه رات واصاااااالا والتّ  االتصاااااا ل

 اتي.قيي  الذّ والتّ  تأّملالقيي ا ومه رة ا وطرق التّ الّطلبةع مل مم التّ يةا و الّتعليموالوس ئل 

 واصلوالتّ  االتصال

  يتحدثو  ّنهأيتميز  ؤالي ب بحيث، جو  ري  لمش ركة  ي المخفّية وفق   لن فذةا المعّلمةت ن فذة ك ن 

قليال  عم  يجري في حصااااااصااااااه ا وقد يكو  ساااااا د تحفظه   و الخوف في أاّل تكو  مم رساااااا ته  كم   و 

ل في الحااااديااااث في نقاااا ش عاااا  ا حو  المعّلمااااة(. لااااذا تّ  العماااال على تحفيز Zepeda, 2007) متوقم

في  ةخ صاااااّ دا ا ية لدر  محددا م  خالل طرح أسااااائلة أكثر تحديالّتعليمّيةا واأل داف الّتدر ساااااالمم رسااااا ت 

لتعز ز  (Gall & Acheson, 2011) واصااااالوالتّ  االتصااااا لإضااااا فة إلى توظي  تقني ت ىا األّولالمراحل 

ته   تيالّ المشااااااا ركة أكثر ارتي ح   مم ن فذته ا  المعّلمةقة م  ن حيةا ولتصاااااااب  الثّ  ة م  لّتربويّ اتشاااااااكل منصاااااااّ

  ن حية أخرا.
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 بعد عقد جلسة الّتخطيط األولى: يومي ته وقد دونت المعّلمة مالحظ ته  في 

م دئي   مش به للنمط الس  ق م  ن حية الم دأ فهو تحديد للحصة و اإلتف ق على  لنسبة للق ي األول و  و التخطيطا ف" ب
مج ل لي  تحديد ر ب تي و مشاااااااااااااا عري و آرائي و إحتي ج تي بكل مح ور حضااااااااااااااور   لك  اإلختالف ظهر  إت حة ال

العملية التعليمية فشاااااعرت بأنه  "فضااااافضاااااة" للوق ئم و األ   أنه ت  تحديد  دف للز  رة بمعنى آخر أصاااااب  لدين    ية 
  أتحسااا  أو أ ب لنسااابة لي ساااأخوض التجربة و كلي أمل لتحقيقه  م  الز  رة لي  مجرد ز  رة لتوثيقه  في الساااجالت.

 ". -لنفسي لي  إال -أستفيد أن  شخصي   
لتوصاااي ت  مةالمعلّ ية األربعةا م  حيث اساااتج بة اإلشاااراف الّدوراتتحقق ع ر  اّلتي طّورتّ وم  خالل تتبم ال

نوع  معّلمةالك   لدا  أّنها أظهر بالّتنفيذا وم  ق مت به م  مم رسااااا ت خالل فترة الّتغذية الّراجعةجلسااااا ت 

ت به مم عرف إلى تق طع ت م  صرحنت م  التّ تمكّ  لكّنه  ع ير ع  احتي ج ته  المهنيةافظ عند التّ حم  التّ 

نق ا  لى تعز زإضااااا فة إا الّتعل نحو  الّط لب تقضاااااية تحفيز  تحديد شاااااخيص ليت ّ دوات التّ أ اساااااتج ب ته  في

 :يومي ته حيث دونت في . الحّصةالقوة لديه  م  تمهيد 

المن قشاة سا بق   و  الفرق  ي  ى نقطة بعينه  و  ي كيفية رفم دافعية الط لب ت لمنه ج التكنولوجي إرتكزت المن قشاة عل"
  م  ذم المن قشة  ي أ  المن قشة س بق  ك نت تشمل جميم اإلتج   ت التربوية لكنه  ح لي   إرتكزت على محور بعينه

نم  تعدا ذل  إلى توضااايالسااال ي ت و  ت و ن حية إخرا ل  يقتصااار الهدف م  المن قشاااة على ت ليغي ب إليج  ي   الخلل ا 
  إعتم د أدوات قي   من سااااابة و إعط ئي الحل أو األسااااالود األمثل إلتب عه وكذ  فترة تجر  ية إلتب ع  ذا األسااااالود.

 ."تعز ز السلو  ولي  الشخوصو اإليج  ي  النقدتوظي   النتيجة: اإلتف ق علىو 

فلحصاااص ساااجيل المرئي لاساااتخدا  التّ ظه  عندم  اساااتأذنته  في ظهرت تحفّ أكم   ةا فأشااا رت يالصاااّ

ساااااااااااااجيل التّ  ظت في اساااااااااااااتخدا كم  تحفّ د  ذل  في الفترة الح ليةا وك نت المرحلة في  دايته ا   ال تر أّنهب

تكم ل دورة ى أي بعد اسااااااألّول الّتنفيذ. ولك  خالل فترة الّتغذية الّراجعةو  الّتخطيطوتي خالل جلسااااا ت الصاااااّ 

ا وك    ذا الّط لب تسااااااااجيل المرئي لحصااااااااته  لترا ذاته  بعي   توظي  التّ  المعّلمةق مت  إشاااااااارافية ك ملةا

 له  بأ ّ  وّضحتة المشرف وأ ّ  خ ّصةإلى تق له  للتسجيلا  ا  جديد ب لنسبة لخ رته ا كم  يعطي مؤشر  توّجهال

  سجيل  و خ ص له  فقط.التّ 
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 :يومي ته وقد دونت في 

 لغة الجسد و التقيي  المن سد لالج بة أو الطر قة أو الحل و لي  لشخص الط لبة   :ح ولت العمل على نقطتي   م"
ب لنسااااابة الى التقيي  أنتبه الى ذل  لك  أعتقد أني يجد أ  أح ول ا ج  دة اإلنتب م على  ذم النق اع  نفساااااي ح ولت 

 ."  قر در التي ب لتأكيد سأنجز   عالمشكلة ليست ب لوقت ح لي   لك  اإلضراد أثر قليال  على عملية التصو ا أكثر

( إلى Knoll, 2014) كنولو  (Kaneko-Marques, 2015حيث كشااااااااااافت دراساااااااااااة ك نكو م ركوي  )

ة يواجهه  المعّل ا م  خالل إت حة الفرصاااااااااااااا اّلتيحدي ت  لة في تحديد التّ سااااااااااااااجيل المرئي كأداة فعّ أ مية التّ 

عة م  ينتج عنه  وضاااااااااام مجمو  اّلتييةا و الّتدر ساااااااااا حليل العميق في مم رساااااااااا تهوالتّ  اتأّملاللخوض تجربة 

 ا المعّلمي  نحو التقيي  الاذاتي ألدائه توّجه  لتّا ليوا عاداد خطاة تطو ر اة لتلا  المما رسااااااااااااااا تا وبا االمعا يير

تي حول لغة افي مساااااااااااااتوا تقييمه  الذّ  المعّلمةفك   لهذم التجربة أثر   على  ية.الّتدر ساااااااااااااوتطو ر خ راته  

 فة إلى لفت ا إضااااااالّط لب تا ومسااااااتوا تف عله  مم  لّتغذية الّراجعةالشاااااا ئعة فيم  يتعلق بالجساااااادا وعب رته  

ةنظر   إلى مشااااااااااااتت ت  والطلد منه  مساااااااااااا عدات  اكدخول اآلذ ا وبعض المعلم ت إلى المخت ر الحصااااااااااااّ

 م.م  تتوقك الحّصةفي كيفية مع لجة  ذم الجواندا وضبطه  لتسير  تأّملالتكنولوجيةا مم  حفز   إلى 

ا وخالل ىاألّولفي المرحلة  نم ذج حصااااص م  خالل االنترنتعدة لمشاااا  دة  المعّلمةب درت  كم 

جعه   ذا مة زميلة له  في المدرسااةا وشاانموذج حصااة لمعلّ  الحظتةا الّث نيية اإلشااراف الّدورةفي  الّتنفيذفترة 

  ك   خ رج محيط وا  حتى  الّنم ذجاألمر في أ  تطلد وبشاااااااااكل مب شااااااااار ر  ته  في حضاااااااااور المز د م  

أ  لدا المعّلمي  القدرة في حث أنفسه   (Zepeda, 2002) مدرسته ا و ذا م  توصلت إليه الب حثة زبيدة

 اتي. الذّ  الّتعل على 

جيل ساااااااةا ب درت بموافقته  الساااااااتخدا  التّ الّث نيية اإلشاااااااراف الّدورةفي  الّتغذية الّراجعةوخالل جلساااااااة 

المشااااتر   ّتحضاااايرالثن ي ألكترونية واصاااال ع ر الرساااا ئل اإلى تق له  للتّ إل إضاااا فة وتي لتوثيق الجلسااااة.الصااااّ 

 . الّرابعةة يالّصفخالل المالحظة  الّتحضيرةا واستكم ل الّث لثية الّصفلدر  لتنفيذم خالل المالحظة ل
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حتو  وتوظي  المدح  اسااااااااااااااادإلى عوامل داعمة أعمق م  مه رة لغة الجّ  احتي جه  المعّلمة وضااااااااااااااّ

تساااليط  طل ت وبشاااكل مب شااار ح جته  إلى ث ّ ةا الّث لثية اإلشااارافورة للدّ  الّتخطيطل  خالل جلساااة  لا وذالفعّ 

ةكثر على جزئية إدارة الوقت في أوي الضاااااااااااّ  ا واساااااااااااتكم ل الدورة ا ودعمه  في مع لجة  ذا المحورالحصاااااااااااّ

رم يشااااير و ذا  دو  .عديةفي المق  لة الب إج ب ته راساااايا كم  ظهر في ية الخ مسااااة مم  داية الع   الدّ اإلشااااراف

  الحذر إلى نفت حا ومحفظ إلى اإلمو م  التّ واصلا والنّ والتّ  االتص لملمو  فيم  يتعلق بمه رة  تطّورإلى 

 لّتربويّ ام لة  ي  المشاااااااااااارف يؤكد على عالقة الزّ  اّلذياإلكلينيكي  اإلشاااااااااااارافو ذا يتوافق مم أ داف  قةاالثّ 

 إالّ  المعّل ق  ي  المشرف و تتحقّ  ال يمك  أ     ذم العالقة ث أ ّ حي ا(Gall & Acheson, 2011) والمعّل 

 اراكةالشاااّ  اتي الجيدا حتى يمك  تحقيققدير الذّ والتّ  اقةل خرا إضااا فة إلى الثّ  وتقبال     ا ن   انفت حأذا ك   

ا الصاااااّ  رفة  ي  فية للمعلّ الّتعليملتطو ر المم رسااااا ت  ؛والمشااااارف المعّل  ي   اوالحقيقي ا لالفعّ  الّتع و  و 

 (.Tesfaw & Hofman, 2014) اتيالذّ  اإلشرافوتطو ر قدراته نحو توظي  

  يةالّتدريسالمهارات 

حت اجه   ال تو أّنهب -الّث لثفي الفصاااااااااال  توضاااااااااايحه ت ّ  اّلذي – االسااااااااااتطالع ع ر المعّلمة وضااااااااااّ

ا وطرق حتوا وخصاااااااااوصاااااااااية ط يعة الم اية م  تخطيطالّتدر سااااااااا لمه رات ب فيم  يتعلقإشاااااااااك لي ت حقيقية 

اجه اشااااااك لية   تو أّنهفقد أشاااااا رت إلى  قيي .وطرق التّ  االّطلبةع مل مم ا والوساااااا ئل واألساااااا ليدا والتّ الّتدر  

 الّدورةي ف الّتغذية الّراجعةحوساااااابة العملا وتب دل الخ راتا ولك  خالل جلسااااااة م  خالل   لّتخطيطترتبط ب

حتةا الّث نيية اإلشااراف ر أّنهب وضااّ عرض  ا وعند من قشااة تحضااير   وفق لم الّتحضاايرمجرد ل الّدر   تحضااّ

ةفي  مي  وصااااي ت العمل على تطو ر تصاااار ة ب لتط يقا فك نت التّ الّنظتوصاااالت إلى عد  انسااااج    االحصااااّ

في  لّتنفيذامن قشااااة المم رساااا ت خالل فترة  ةا عندم  ت ّ الّث لثية اإلشااااراف الّدورةعن صاااارم. وفي  وبي  ا الّدر 

 .الّتحضير  تواجه صعوبة في أّنه المعّلمةدت ا أ الّتخطيطجلسة 
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 :يومي ته وقد دونت مالحظ ته  في 

ت  خالل  ذم الجلسااة مراجعة المحور الساا  ق المتمثل  رفم دافعية الط لب ت ع  طر ق لغة الجسااد و التعز ز الموجه "
ديد ي .ب لتزام  مم االتج م الجااليج  ي و الح جة إلى االساااااااااااااتمرار على ذات المنوال حتى أتق    تي  االساااااااااااااتراتيجيت

لنف  الهدف ))رفم الدافعية(( ت  االتف ق على العمل  إتج م محور أساااااااااااااا ليد التدر   ف لتنوع يخلق الر بة والدافعية 
ب لنساابة للتحضااير ال أشااعر أ  أساالوبي تغير أ دا ف لتحضااير  نظري  و كيفية تساالساال المف  ي  . لدا الطلبة  إذ  هللا
نشااااااااطة المرافقة و مت بعة ذل  كله على المقرر المطلود وصااااااااوال إلى التقوي  أم  األساااااااالود فهو خالل الحصااااااااة واأل

مه رات مكتساااااابة لدرجة اندم جه  في الشااااااخصااااااية التي  دور   تلعد الدور األك ر في األساااااالود المتبم أو اتخ ذ أحد 
 ".األس ليد كق لد دائ 

  لّتعلّ االمن سااااااااابة لتوظي   األّنشاااااااااطةواختي ر جرائيةا ع  تحديد األ داف اإل الّتحضااااااااايرحيث كشااااااااا  له  

  لّتعلّ اة لتصاامي  در  محدد وفق نموذج الّث لثية اإلشااراف الّدورةالمحوريا وم   ن  ك   العمل المشااتر  في 

حيث  اة دع  م  المشاااااارفة الب حث المعّلمةم   الّتحضاااااايرالالحقة  و اسااااااتكم ل  الّتنفيذ لا وك نت فترة الفعّ 

على تحديد  يث تدربت بشااكل عمليا حالّتحضاايرخ رة جديدة في  المعّلمةأكساا ت قد جربة التّ  ت ي  بأ   ذم

نفيذم في مني لكل نشااااااا ا يت  تكثر على الوقت الزّ أكيز وطرق التقيي ا  ل دفعه  للترّ  ااألّنشاااااااطةو  ا دافاأل

 ا لتواجه اشك لية إدارة الوقتا وظهر ذل  في مالحظته :الحّصة

 اذت نصاااااا  األ داف المخطط له  فقط خالل الحصااااااة و ل  أسااااااتطم إنج ز جميم المطلودلك  المشااااااكلة بأنني نف"
المشااااكلة له  أسااااب د و م  أسااااب  ه  تأخر الط لب ت في الحضااااور و أعتقد أ  تع ير   في األنشااااطة ك   مطوال  فعلّي و 

يق ف النق ش عند نقطة معينة."  الحد م  التعليق ت و أخذ المن سد والمه  ا وا 
الجديد لفت  الّتحضااااااير ب لمشاااااا ر ما حيث أ ّ  الّتعل على توظي   المعّلمةجربة ب لنمو لتعمل التّ واسااااااتمرت  

    روعنشاااااااطة  ن ئية تراكميةا يكو  مخرجه  مشااااااابأ تكّلفه ّ ا و الّط لب تي  ي  الّتع ون مية العمل أ نظر   إلى 

ي قبمق رنة ذل  هت المجموعة الساااتكم ل المشاااروع ورصاااد عالمة لها و وجّ   لّت ليا وبمتك مال     قا لساااّ ا  لساااّ

حتحيث  لطلبة فهي أم  طرق تقيي  ا:" فك نت مالحظته    م  زالت تعتمد االختب رات الكت  يةا أّنه المعّلمة وضاّ

رات لديه  تجربة في تنفيذ االختب  أ ّ كم   ،"واإلج ب ت على األساااااااااااااائلة الشاااااااااااااافوية المالحظة أثن ي التط يق العملي في

ملية إضاااا فة إلى  ر م العت نحو المشااااتوّجهربة ف  بعد التجتسااااتمر لعد  قن عته   ذل ا أمّ ه  ل  الشاااافوية ولكنّ 
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وظهر  نة.ج بة المجموعة على بط ق ت ملوّ إفوية على مساااااااتوا مجموع تا مم توثيق ج ب ت الشاااااااّ تقيي  اإل

  ذا الّتقد  في مالحظته :

 مشارفة و إنه ي األنشاطة المقررة  تساجيل الصاوت وت  خالل الحصاة المذكورة إساتكم ل الساين ر و المتفق عليه مم ال“
إضاااا فته على  رن مج العروض التقديمية )ال وربو نت( و قد تمكنت المجموع ت م  ذل ا و تكليفه  ب لعمل الجم عي 

 ”ضم  المجموع ت إلنج ز المشروع الذي سترصد له عالمة على سجل العالم ت.
حتوفيم  يتعلق بط يعة المحتواا فقد  يتميز به  اّلذي اجديد المساااااتمر  تواجه اشاااااك لية التّ أّنه عّلمةالم وضاااااّ

 :ه يومي تالطالع على المص در ع ر االنترنتا كم  ع رت في م  خالل ا تحديدا   الّتكنولوجي مبحث 

يضاااااااااااااا  منه ج التكنولوجي  مح ور متعددة و ومتداخلة مم مج الت مختلفة و المحتوا التعليمي للمنه ج يتطور بم  "
ذا التداخل و أن  كمعلمة للم دة علي مواكبة  ذا التطور و إثراي معلوم تي و تطو ر مه راتي لتحقيق المقدرة يخد   

 "على إيص ل المحتوا التعليمي لطال ي على أكمل وجه.
إضاااااا فة إلى توفير المصاااااا در المن ساااااابة م   جربةاخضااااااعت لدورات المنه ج الجديد ب لتوازي مم التّ  ولكّنه 

ا كم  شاااااا ركت المشاااااارفة الب حثة ع ر موقم الّتواصاااااال االجتم عي علمي ومعلم ت المبحثخالل مجموعة م

حتفي تصاااااااااامي  عرض تقديمي لدر  محددا  المعّلمة م  خالله األساااااااااالود المن سااااااااااد في عرض  وضااااااااااّ

   ظر ن مةا ولفت داف الع مة للمنه جا وك نت لهذم الخ رة إضاااااااا فة جيدة للمعلّ م األالمحتوا بم  ينسااااااااج  م

ة ت في سا    في جذد الط لب اّلذيا إضا فة إلى جم لية العرض الّتحضايرة في يل مهمّ إلى تف صا ا الحصاّ

 ال أّنهمعظ  المعلم ت والمعلمي  ينظرو  إلى المشااااااارف على  أل ّ  نحو  ذا الج ندارضااااااا     ع  عّ رتو 

در  يمتلااا  مهااا رة  التهااا  في  اااذا يأثير في زمفي التاااّ  المعّلماااةلاااذا ر  ااات نظير فقطا ا فهو يكتفي بااا لتّ التاااّ

نسااااابة ا ومرجعية ب لتكو  المشااااارفة مصااااادر دع  حقيقي  ّ أ يمك  أّنهقة بالج ندا إضااااا فة إلى اساااااتع دة الثّ 

ةمةا للمعلّ  م  لفت ك. المعّلمةفي ظل  ي د دور المشاااااارفة في المق  لة الق لية كم  ظهر في اج ب ت  خ صااااااّ

كم   لّتدر  اجربة بعمومية طرق قد أشااا رت ق ل التّ عةا فالمتنوّ  الّتدر  نحو طرق  المعّلمةانتب م  الّتحضاااير

م  ال ديهي أ  يرت ح المعل  بأساالود معي  ف إلساالود الذي أجدم من سااب   لي في منه ج التكنولوجي  " ظهر في مالحظته :

حتو "،   و حل المشااااااكالت واألسااااااا ليد م  خالل االنترنتا  ا  اطلعت على الكثير م   ذم الطرق أّنهب وضاااااااّ
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 صااااارحت وبشاااااكل مب شااااار  لّت ليوبتلقينيا  الّدورةة حول الموضاااااوعا ومم ذل  ك   أسااااالود وخضاااااعت لدور 

 رةالّدو ح جته  إلى تحديد در ا وطرح عدة  دائل لطرق تدر   من ساااااااااااااابةا فك   العمل المشااااااااااااااتر  خالل 

 كم  ج ي في مالحظته :ةا الّث لثية اإلشراف

"أكتد لحن  " و ت  التحضير و العرض التقديمي مم  ت  خالل  ذم الجلسة اإلتف ق حصة للص  الث م  بعنوا  "
  ”المشرفة. م  خاللهم  تحديد األنشطة و أسلود العرض خالل الدر .

ة  في من قشاااة م  وظّ  ت ّ  ث ّ  توصااال إلى عدة جربةا لتر ة والعملية خالل التّ الّنظب لربط  ي  معرفته   الحصاااّ

الّتعّل  ا و المحوري   الّتعلّ ا و شااااااااااااااراف األقرا ا  دوارا و أليا والعصاااااااااااااا  الّذ نيا ولعد االّتع ون  لّتعل ك :طرق 

ةا الّطلبةع مل مم في حل اشااااك لية التّ  المعّلمة توّجهوك    .ب لمشاااا ر م شااااة في مّ  يئة مه ضاااام   أّنه خ صااااّ

 : ته يوميحيث دونت في يهت  األ ل بأ ن ئه ا أّ  القد ا م  خالل تع ير   ع  ذل  بأمنيته  في 

ي ف يمك  أ  يؤثر حدث أو موق  م  ا و تمنى أ  يتطور أولي ي األمور ب إل تم   أكثر بأ ن ئه بسيط و أ"التأثير 
ب لت لي ينعك  على مزاجيته طوال النه ر لك   ذم األحداث ر   إنزع جي ال تؤثر على أدائي أن  نفسية المدر  و 

 "شخصي  .

 جراياتوالعمل سااااااااااااااوية في البحث ع  اإل ا الّتعلّ نحو  الّطلبةتحديد تحدي تحفيز  وبعد اجربةوخالل التّ 

 :يومي ته لى ذل  كم  ع رت ع  ذل  في م  منطلق احتي جه  إحديا اعمة لهذا التّ الدّ 

 عب رة ع  رسو  كرتونية سهل ربطه  و حفظه  لمه   خصوص   أ  العرض األول ك  الحظت إستيع د الط لب ت ل“
 لب ت الى الحفظ و شعرت بصعوبة المعلوم ت  على بعض لك  عند عرض األنظمة زادت المعلوم ت و إتجهت الط

 ”الط لب ت.
ةا يج  يإ في الحصاااة أصاااب  أكثر الّطلبةتف عل  فقد وضاااحت أ  الّرابعةة و الّث لثية اإلشاااراف الّدورةخالل أّم  

 :كم  ظهر فيم  دونت م  مالحظ تا خالل تل  الفترةمش ركته   وازدادت

لتقدي  والعرض كم   و متفق داخل مخت ر الح سااود و الحظت  إسااتمت ع الط لب ت قمت خالل الحصااة  داية   تنفيذ ا“
خالل األنشاااااطة المنفذة ر    أنه  مجرد بط ق ت و أقال  ا ب لنسااااابة لألسااااالود ك   من ساااااب   جدا  لعرض المقرر و أدا 

   ”األ داف المطروحة ر    أتخ د أسلود مختل  قليال  عني.
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ةفي  تشااا ر  مطلق    لط لبة ل  تك  ال   طرحت مثو  ه م   رساااك نت تما إضااا فة إلى ز  دة انتب  ه  لم  الحصاااّ

 ا كم  ظهر في م  دونته م  مالحظة حول ذل :الّدر حرك ت جسدية عند التع ير ع  فكرة 

مثال  عند شااااااارح ف أوضااااااا  مم  كنت عليه سااااااا بق   د أو تقر د اإلج بة بشاااااااكل ملحو  و فعلي    دأت أوجه حرك تي للتأكي"
اإلقالع الشاااراعي تحركت م  أول الصااا  إلى آخرم مم اإلرتف ع ليميز الطلبة الفكرة ر   عرضاااه  ب لفيديو لك  عملية 

 ".معظ  الطلبة ت بعوا حركتي داخل الص 
ر األ ل بشاااااااااكل ملفتا ب المك   تطو ر  ذا الج ندا حتى وا     د دو  أّنهإلى المعّلمة وبهذا توصااااااااالت  

ل تف عل الط لب ت في تقدي  المش ر ما واالستفس ر ع  معلوم ت إثرائية إض فة إلى م  طرحته م  أمثلة حو 

 في المق  لة البعدية. إج ب ته للم دةا خ ّصة مم الّص  الّث م  كم  ظهر في 

 اتيقييم الذّ والتّ  أّملتّ المهارة 

لى و طيعّد المؤثر األك ر في التّ  االّتغذية الّراجعةو  أّملتّ راسااااااااااا ت إلى أّ  محور الالدّ  شااااااااااا رتأ را وا 

في  اوالمعّل  احيث أت حت الشاااااااراكة  ي  المشااااااارف اط يقوالتّ  ار ةالّنظم لة اّلتي قللت الفجوة  ي  عالقة الزّ 

 Bulunuz, Gursoy, Kesner, Goktalay) الّتع وني الّتخطيطو  اأّملتّ وال ااتيقيي  الذّ توفير فرص التّ 

& Salihoglu, 2014 وجد أ ّ  جربةار في الّدراسااااااااةا وم  خالل التّ (ا وم   ن  ك   اال تم    هذا المحو 

والوعي  در د المساااااااااااتمرا  مه رة تحت ج إلى التّ ّنهغييرا ألم  أكثر المه رات صاااااااااااعوبة في التّ  أّملتّ المه رة 

وقد  رةا امتالكه  لهذم المهع  جربة ق ل التّ  إج ب ته في  المعّلمة ل  تكشاااااااااااااا كم  وف عليته ا  ايته بأ مّ 

ةا ّملأتّ النحو  المعّلمةة في توجيه الّث نيو  اىلاألو ية اإلشااراف الّدورة ت خالل حديبعض التّ  واجهت ّ  أو  خ صااّ

مشاااااااااارفة  كو  إلى أ   تسااااااااااعى ا وتلهذم اللحظة قليديربوي التّ التّ  اإلشاااااااااارافنظ    وظ المشاااااااااارفة الب حثة ت

ي قكشاااا   ذا  اّلذيجربةا و إكلينيكية  هذم التّ  شاااارفة الب حثة الم وتيا حيث الحظتسااااجيل الصااااّ  و التّ  السااااّ

للب حثة  ع   و ذا ك   داف ة.الّث نيو  اىلاألو  الّتغذية الّراجعةو ا الّتخطيطفي جلسااااااااااة  ةالمتحدث ي لت ام  ز  أّنه 

لتعز ز مه رة ( Pajak, 2002) جول وآتشيسو  كم  وضحه  واصل والتّ  االتص لتقني ت   كثر وعي   لتكو  أ

كلينيكيا اإل اإلشاااااااارافوتقني ت  امه راتالمشاااااااارفة الب حثة متل  ت ا وفي ذات الوقت أ   المعّلمةلدا  أّملتّ ال
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  بعد كّ موالتّ  ام  االحتراف امتلكت  ذم المه رة على مسااااااااااااااتوا ع ل   المعّلمة ال يمك  الجز  بأ ّ   لّت ليوب

ر في كّ فا و ي تعي أ مية االساااااااااتمرار في التّ مساااااااااتوا جيد بم  يتالي  مم فترة تنفيذ  إلى  ولك ا الّدراساااااااااة

 اي ته يومعلى تدو   مالحظ ته  في  إلى العمل المعّلمة تّ  دع  وتوجيهيةا لذل  الّتدر ساااااااااااااا رسااااااااااااااا ته  مم

 .أّملتّ المه رة وعملي نحو  اكأسلود تدر  ي

عض بنقااا ش  أ ّ و ماااةا ومر حاااة في ذات الوقاااتا اتيا فكااا نااات تجرباااة جاااديااادة للمعلّ قيي  الاااذّ   التّ أماااّ 

د  في  ذم قخالل فترة تنفيذا وتوظي  أساااالود محدد كمؤشاااار للتّ  وصااااي ت المحددةا والعمل على تنفيذ  التّ 

 إج ب ته ل خالم  ا كشفت عنه   علة له ا وتدو   المالحظ تا خ رة مفيدة وفمرئيسجيل الالمم رس ت ك لتّ 

و ذا مؤشر  .(Teacher’s Journal) يومي ته ى مالحظ ته  في ا إض فة إلاألربعة الّتخطيطفي جلس ت 

رس ت بشكل  ن ئي رات في المم   م  االستمرار ة في استكم ل التغيّ ا والتمكّ الّتنفيذبفترة  معّلمةالعلى التزا  

 الالحقة. الّدوراتخالل 

ا فقد (Portfolio)مل  اإلنج ز وتزام   ذا الّتقد  أيضاااااا  فيم  أنجزته المعّلمة على مسااااااتوا إعداد 

ة ير تقيي  المش ر م إلى مجلداته  المحوسبة الّس بقأض فت إليه أوراق العمل واألنشطة وا عداد الدرو  ومع ي

ضاام  مجلد خ ص أطلقت عليه " اإلشااراف اإلكلينيكي"ا و ذا مؤشاار ال تم   المعّلمة بم  كساا ته م  خ رة 

جديدةا وم  يتضاااااااااامنه م  مالحظ ت وتأّمالت لكل مرحلة م  مراحل الّتجربةا إضاااااااااا فة إلى الّتسااااااااااجيالت 

 الّصوتية والمرئية.

مة لمعلّ ل مهني    اإلكلينيكي الّتقني سااااااااااااا    في إحداث تطورا   اإلشاااااااااااااراف صاااااااااااااةا ت ّي  أ ّ وفي الخال

حفظ مة م  التّ واصااااالا إذ انطلقت المعلّ والتّ  االتصااااا لطور في مه رة راساااااةا وظهر  ذا التّ المشااااا ركة في الدّ 

ا حيث جهد والوقتد ذل  المز د م  الومم رساااااااة م   و جديدا حتى وا   تطلّ  اغييروتق ل التّ  اإلى االنفت ح

در ساااااااااية ساااااااااواي ك   على مساااااااااتوا ربطت ذل   تحقيق  دف محدد ونت ئج أفضااااااااالا وفي المم رسااااااااا ت التّ 

ساااااتراتيجي تو  االّتخطيط  توا تف علا ومساااااالّطلبةع مل مم التّ ومساااااتوا  اواألسااااا ليد اوالوسااااا ئل ادر  التّ  ا 
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ي كل محور. مم تب ي  مستوا الّتغّير فا كنولوجي ع مل مم خصوصية مبحث التّ والتّ  اقيي ا وطرق التّ الّطلبة

 ذم   ّ مة أظهرت قن عته  في أالمعلّ   ّ أ اتي وبم  تضاااااااااااااامنت م  تحدي تا إالّ قيي  الذّ والتّ  أّملتّ وفي مه رة ال

 وا ع ل  توظيفه  على مست و ت ّ  اخصيةلتصب  جزي م  الشّ  الى استمرار ةإوالمم رس ت بح جة  االمه رات

 يت ئج كم  ج ي في دراسااااة ديمونتتوافقت  ذم النّ    عمل تع وني مشااااتر ا وقدضاااام اواالحتراف مك م  التّ 

(Demonte, 2013 ودراسة ك ين ) (Caena, 2011.) 

 التصااااا لافي توظي  تقني ت  مه رتي كمشااااارفة تربويةموذج في تطو ر وفي ذات الوقت سااااا    النّ 

   ي الحوار المتب دلا واال تع د قدر االمكأراع في أ   ا الّتغذية الّراجعةو  الّتخطيطواصاااال خالل جلساااا ت والتّ 

وتي للدورة اإلشاااارافية الّث نية.  ع  الّتلقي ا واسااااق ا األوامر كنت و والّتعليم تا كم  ظهر في الّتسااااجيل الصااااّ

ة ك فةا فقد كنت أقو  ب لّتحضاااير المسااا ق لكل دورة  ةا وفي جع تي معلوم ت الحصاااّ أتوّجه لحضاااور الحصاااّ

  أقو  به في توظي  اإلشااااااااااااااراف الّتربوي الق ئ ا سااااااااااااااوا االطالع على  رن مج إشاااااااااااااارافيةا مق  ل م  ل  أك

الحصاااااااااااص الّدراساااااااااااية للّتأكد م  توفر حصاااااااااااص للمعّل  المزار في ذل  اليو .  ينم  ك    دف المالحظة 

لى إةا إض فة يّ الّصفدوات المالحظة المن سبة في الغرف أ الّصفّية واض  ومحدد في الّتجربةا وتّ  توظي 

لتقدي  توصي ت موضوعيةا بعيدا  ع  العشوائيةا ووض  خطة تطو ر ةا تميزت ب لديمومةا حليلا ة التّ مه ر 

م مؤشااارات ا ووضاااك فة يةاإلشااارافورات مة في مراحل الدّ اكة الحقيقية مم المعلّ ر شاااّ وخوض تجربة الوال ن ئية 

ي خطوات وفي ضاااااااو  اة منظمةراساااااااة ضااااااام  تجربنفيذا لتكو  الدّ قد  خالل فترة التّ حقق م  مساااااااتوا التّ للتّ 

ة خالل مقةا كم  ظهر ذل  م  تتبم اساااتج ب ت المعلّ والثّ  ام لةز م  خالله  عالقة الزّ عزّ  اتطو ر ة تع ونية

ضااااااااااااااا فة إلى ا إيومي ته ومالحظ ته  في  في المق  لة البعديةا والق ليةا إج ب ته ا ومق رنة ورات األربعةالدّ 

 ع  الوضم المهنيا والتّربوي للمعّلمةا ل  أكشفه  خالل سنواتي حصولي على فرصة الّتعرف إلى تف صيل

 اإلشرافّية الم ضيةا مم  أفقد توصي تي الّس بقة قيمته ا في سي ق  ير واض  ب لّنسبة لي كمشرفة.
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لق ئ ا ا اإلشااااااارافراساااااااة مق رنة لعدد ز  رات ية التي تمت خالل الدّ اإلشاااااااراف  رات ومم تتبم عدد الزّ 

ف عليةا و توافق بحتى يحقق أ دافه  اوالجهد الكثير ااإلكلينيكي يحت ج م  الوقت اإلشااااراف يكشاااا  لن  بأ ّ 

أ دافه  والمص در ليحقق اتوظي  النموذج يتطلد م  الوقت ربوي إلى أ ّ دد التّ األإليه  ذل  مم م  توصل

 ,Bulunuz, Gursoy) ق لية إلى أخذ ذل  بعي  االعتب رفي رفم كف ية المعّلمي ا ودعت الّدراس ت المست

Kesner, Goktalay & Salihoglu, 2014) ّأصاابحت مشاارفة إكلينيكية ني ه ال يمك  الجز  بأنّ ا كم  أن

نّ بعد الدّ   اددر د المز د م  التّ حيث يتطلّ وعلى مسااااااااااااااتوا جيدا  ام  قد اكتساااااااااااااا ت خ رة جديدةراساااااااااااااااةا وا 

( Willis, 2010)  ليزدراساااااااة و في  اإلكلينيكي ك فةا كم  ج ي اإلشاااااااراف  م  مه رات مكّ لتّ ل اوالمم رساااااااة

 فه ا ذل كمنه  ليسااااااااوا الكثير   أ ّ إالّ  االمشاااااااارفي     خ راي إكلينيكيي  حيث صاااااااارحت أّنه وب لر   م  أ ّ 

الكه  لهااذم باا مت ايطوروا عالقاا ته  مم المعّلمي  أ   ا و قيي  المسااااااااااااااتمروالتّ  ادر اادوالتااّ  اوجيااهبحاا جااة إلى التّ 

  ت المزدوجة.يتجن وا العالق المه راتا وأ   

ّنم  ك   الّتوجه  ن ي الحتي ج ت وال  ّد م  اإلشاااااااااا رة إلى أّنه ل  يتّ  تحديد عدد الدّ  ورات مساااااااااابق  ا وا 

المعّلمة في الميدا ا ولكّ  المدرساااة أعلنت اإلضاااراد الجزئي في تل  الفترة كخطوة موّحدة مم بقية مدار  

ية إلشااااارافادرسااااايا وب لّت لي ج يت فترة الّتنفيذ للّدورة الوط ا مم  أحدث بعض اإلرب   في انتظ   الّدوا  الم

 .راسي الح ليالّرابعة مم انته ي الع   الدّ 
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 توصيات ال

المهني  طّورتّ حقق م  ف عليته على ال توظي  نموذج إشاااااااااااارافي حديثا والتّ  الّدراسااااااااااااة ذم ا تمت 

ة وأ ّ الّتكنولوجي مة المشاااا ركة في مبحث للمعلّ   اعلي ربوّية تسااااعى للوصااااول إلى جودة التّ الجهود التّ  ا خ صااااّ

 إلشاااااااااااااارافااختي ر نموذج  . وقد ت ّ اّلتي تتأّثر بط يعة وجودة مسااااااااااااااتوا الّتطو ر المهني الموّجه للمعّلمي 

   ذم ا أقدّ ةنت ئج الّدراسااااااااااااااوبن ي على  .ألّولفي الفصاااااااااااااال ا ت ر ر   ت ّ  اّلتيلألسااااااااااااااب د  الّتقنياإلكلينيكي 

 :وصي تالتّ 

 :بنتائج الّدراسة توصيات مرتبطة -أ

في تغيير نظرة المعّلمة سااااااااا    أشااااااااا رت نت ئج الّدراساااااااااة إلى أّ  نموذج اإلشاااااااااراف اإلكلينيكي  .1

ا وعزز عالقة الّتع و   ينه  وبي  الب حثة المشاااااارفةا بشااااااكل إيج  ي المشاااااا ركة نحو اإلشااااااراف

راكة الوبن ي  عليه أوصااي المشاارفي  الّتربو ي  إلى   لة؛ لتعز ز الّثقة فعتوطيد عالقة الّزم لة والشااّ

والّتعاا و   ي  المعّل  والمشاااااااااااااارف التربوي خالل العماال اإلشاااااااااااااارافي لتحقيق األ ااداف الّتربويااة 

 المرجوة.

أشااا رت نت ئج الّدراساااة إلى أّ  نموذج اإلشاااراف اإلكلينيكي سااا    في تحديد احتي ج ت المعّلمة  .2

ةا وعلية أوصاااي المشااارفي  م  خالل أدوات وتقني ت جلساااة الّتخطيط ضااام  الّدورات اإلشااارافي

تحديد احتي ج ت وا تم م ت المعّل  الّتربوية والمهنية كق عدة تأساااايسااااية في العمل الّتربو ي  إلى 

اإلشاااااارافي؛ لتشااااااكل ق عدة معرفية تتجه في تنمية المنصااااااة الّتربوية للمعّل  والمشاااااارف على حد 

إشاااااااارافي حديث سااااااااوايا م  خالل توظي  أدوات وتقني ت تشااااااااخيصااااااااية مسااااااااتندة إلى نموذج 

 ك لنموذج اإلكلينيكي.
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أشاااا رت نت ئج الّدراسااااة إلى أّ  نموذج اإلشااااراف اإلكلينيكي ساااا    في تل ية احتي ج ت المعّلمة  .3

عة ضااام  الّدورات المشااا ركة م  خالل اساااتخدا  أدوات المالحظة وتقني ت جلساااة الّتغذية الراج

لمهنية؛ تل ية تل  االحتي ج ت ا العمل علىأوصاااااي المشااااارفي  التربو ي  إلى  اإلشااااارافيةا وعليه

لتحقيق النمو المهني والّتربوي للمعّل  م  خالل وضاااااااااااااام خطة تطو ر ة مسااااااااااااااتندة إلى نق ش 

وتأّمالت مشاااتركة تعزز التقيي  الّذاتي لدا المعّل ا وتعتمد على  ي ن ت حقيقة قد جمعت خالل 

 المالحظة الّصفية ب ستخدا  أدوات تتن سد مم  دف المالحظة.

كة تطو ر المعّلمة المشااا ر  ت نت ئج الّدراساااة إلى أّ  نموذج اإلشاااراف اإلكلينيكي سااا    فيأشااا ر  .4

وظي  إجرايات فترة تنفيذية للمعّل  لتمهني  ا وبن ي  عليه أوصاااي المشااارفي  التربو ي  إلى تحديد 

ةا يالخطة الّتطو ر ة تتي  له اإلتج م المن سد في توجهه نحو تغيير وتطو ر مم رس ته الّتدر س

 ووضم مؤشرات تربوية للتعرف إلى مستوا الّتقد  المهني وتحقيق األ داف المتوقعة.

العمل وفق نموذج إشرافي حديث مستند إلى نظر ة تربوية يس    أش رت نت ئج الّدراسة إلى أّ   .5

م  خالل دع  أداي المشرف في أ   يقد  توصي ت موضوعية ذاته في تطو ر العمل اإلشرافي 

ئص  يا و راعي خص  ي ن ت محللة ضم  إط ر م  العمل الّتع وني والمستمر وال نتعتمد على 

المعّل  المزارا وبن ي  عليه أوصااااااي المشاااااارفي  التربو ي  إلى توظي  تقني ت الّتواصاااااالا وأدوات 

ليخت ر  ؛ا والسااااااااعي نحو االطالع واالسااااااااتزادةالتشااااااااخيص والمالحظة خالل عمله  اإلشاااااااارافي

 ذج المن سد اّلذي ينسج  مم احتي ج ت المعّل .المشرف التربوي الّنمو 

العمل اإلشارافي اّلذي يراعي ط يعة العالقة  ي  المشارف والمعّل  أشا رت نت ئج الّدراساة إلى أّ   .6

لتكو  عالقااة وطياادة م  الّزماا لااة والّثقااة والشااااااااااااااراكااةا ويسااااااااااااااعى إلى تحااديااد وتل يااة احتياا جاا ت 

  مم أ داف ينسااجق الّتطور المهني للمعّل  بم  وا تم م ت المعّل ا يساا    بشااكل فع ل في تحقي

 توظي  نموذج اإلشاااااااااااااارافربو ي  إلى الّنظاا   الّتربويا وبناا ي  عليااه أوصااااااااااااااي المشاااااااااااااارفي  التّ 
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دارة الع مة لإلشراف والّتأ يل الّتربوي إلى عقد دورات تدر  ية للمشرفي  وأوصي اإل اإلكلينيكيا

طو ر موذج أل ميتااه في ت  توظي   ااذا النّ لتوعيته  وتمكينه  م ؛في اإلشااااااااااااااراف اإلكلينيكي

 المعّل .

أش رت نت ئج الّدراسة إلى أّ  نموذج اإلشراف اإلكلينيكي بح جة إلى وقت وجهد ال يسته   به  .7

مطلق  ا م  تحضاااااايرا وتحليلا ومت بعة الّتوصااااااي تا والعمل المشااااااتر  في بعض المم رساااااا ت 

في مدرساااااااااااااااة المعّل  المزار وفق    ذا وقت الح جةا إضااااااااااااااا فة إلى الوقت اّلذي يتطلد مكوثه 

علي  بية والتّ ر ربوي في وزارة التّ أ يل التّ النموذجا وبن ي  عليه أوصاااي اإلدارة الع مة لإلشاااراف والتّ 

تحديد أدوار المشااااااارف التربوي بشاااااااكل واضااااااا ا وتحر رم م  األعم ل الع لي الفلساااااااطينية إلى 

هني   م مله األساا ساايا و و دع  المعّل األخرا اّلتي تشااتت جهدما ووقتها فينشااغل ع  جو ر ع

ترافي حتى يتمّك  م  العمل االح ؛تحر ر المشاارف التربوي م  ال روتوكالت اإلدار ةوتربوي  ا و 

في توظي  نم ذج إشااااااارافية حديثة مع صااااااارةا ومت بعة تبع ت  ذا التوّجه م  إطالعا وز  رات 

 ميدانية متكررة.

 :توصيات لدراسات مستقبلية -د

اساااااااة إلى قلة األبح ث الكيفية في األدد العربي تحديدا  فيم  يتعلق بمحور النظ   أشااااااا رت الّدر  -1

الب حثي  للعمل على المز د م  األبح ثا والّدراساااااااااااا ت  اإلشاااااااااااارافي الّتربوي الق ئ ا وعليه أدعو

 العملّية الّتعليمّية الّتعلمّيةا ويمك  اجم له  بم  يأتي:الكيفية في  ذا الّسي قا بم  يخد  

العملية اإلشاااااااااارافية  رمته  م  خالل توظي  نموذج إشاااااااااارافي حديث للتعرف أكثر  تتبم -1

 على مراحل العملية.

تقيي  العمل اإلشاااااااااااااارافي التربويا ومدا تحقيق أ دافه المنشااااااااااااااودة ذات العالقة  جودة  -2

 التعلي ا والتطو ر المهني للمعّلمي .
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لنظ   اإلشااااااارافي عرض نم ذج إشااااااارافية ن جحةا لتشاااااااكل نموذج  يمك  اساااااااتحداثه في ا -3

 التربوي.

ا وفي مبحث أشاااااااااا رت الّدراسااااااااااة إلى قلة األبح ث في محور النظ   اإلشاااااااااارافي في فلسااااااااااطي  -2

التكنولوجيااا  تحاااديااادا ا وعلياااه أدعو البااا حثي  للعمااال على المز اااد م  الاااّدراسااااااااااااااااا ت اّلتي تااادمج 

 :خصوصية اإلشراف التربوي بم  ينسج  مم مبحث التكنولوجي  ويمك  اجم له  كم  يأتي

تحليل المنه ج والتعرف إلى مدا مسااا  مة النظ   اإلشااارافي في تقدي  الدع  األك ديمي   -1

 لمعلمي ومعلم ت المبحث في ظل تنوع وتعدد مج الت المنه ج الجديد.

تقيي  العمل اإلشارافي ب ساتخدا  منهج كيفي يكشا  ع  احتي ج ت وا تم م ت ومظ  ر   -2

 طو رم.القلق لدا معلمي ومعلم ت المبحثا وس ل ت

ساا ت اّلتي تسااتخد  فيه  نم ذج إشاارافية حديثة ك لنموذج اإلكلينيكي اإعداد المز د م  الّدر  -3

 في مبحث التكنولوجي .
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 المتنوع في تنمية أداء معلمي المرحلة األساسية الدنيا من  اإلشرافدور (. 2012أ و الك  ا ف ت . )
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 .145-188(. B-1)10. مجلة جامعة األزهروك لة الغوث الدولية بمح فظ ت  زة.  بمدار        

 لّدراساتامجلة في الجمهور ة اليمنية واتج   ت تطو رم.  لّتربويّ ا اإلشرافر. )د.ت(. واقم  داأل  ريا 

 .172-135ا 22. ةالّتربويّ  والبحوث       

 ين في مدارس القدس الحكومية المعّلمفي تحسين أداء  الّتربويّ دور المشرف (. 2014ام يضا يسرا. )

 رز ت: ا ج معة  يالّتربيةرة. كلية . رس لة م جستير  ير منشو ين والمديرينالمعّلممن وجهة نظر         
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 . را  هللاا فلسطي : وزارة يةالّصفأدوات المالحظة (. 2012) .الّتربويّ اإلدارة الع مة لإلشراف والتأ يل 

 .الفلسطينية الع لي الّتعلي و  الّتربية    

  زارةو  :. را  هللاا فلسطي للصف التاسع األساسي الّتكنولوجيا (.2015اإلدارة الع مة للمب حث العلمية. )

 ا مركز المن  ج.الفلسطينية الع لي الّتعلي و  الّتربية        

 في تحسي  أداي  الّتربويّ (. دور المشرف 2011احميدةا فتحيا جميع  ا ا را ي ا والخوالدةا مصطفى. )
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 معلم ت ر  ض األطف ل في تنمية مه رات األطف ل اللغوية م  وجهة نظر معلم ت ر  ض األطف ل       

 .774-731(. 1)27. مجلة جامعة دمشقاألرد .  في       

 ة ين بالجامعة اإلسالميالمعّلم الّطلبةلدى  الّتكنولوجياتقويم مهارات تدريس . (2008اسم عيلا  هجت. )

 المية:ا الج معة اإلسالّتربية. رس لة م جستير  ير منشورة. كلية ضوء المعايير العالمية لألداء في       

  زةا فلسطي .       

 (. عم  ا االرد : دار الفكر.4ا.) الّتربويّ  اإلشرافتطبيقات ومفاهيم في (. 2008ريا ط رق. ) دال

 نة واتجاهاته نحو مه المعّلمأثناء الخدمة وعال(ة ذلك بفعالية  الّتدريبية الّدورات(. 2005 رك تا ز  د. )

 يةا ج معة القد  المفتوحة.الّتعليم. منطقة طولكر  الّتدريس       

 ين الجدد مهنيًا في منطقة تبوك مالمعلّ في تنمية  الّتربويّ دور المشرف (. 2011ال لويا مرزوقة. )

  :ةمؤتا ج معة العلي  الّدراس تعم دة رس لة م جستير  ير منشورة.  من وجهة نظرهم. يةالّتعليم       

 .األرد ا الكر        

 الثانوي الحكومي  الّتعليمفي مدارس  الّتربويّ  اإلشرافوا(ع (. 2008ا ز  دا النخ لةا سمية. )الجرج وي 

 وزارة الّتربية والّتعلي  الع لي الفلسطينية:  زةا فلسطي ا بحث  ير منشور. محافظات غزة. يف        

 ...وا(عه وآفا(ه المستقبلية مع دراسة مقارنة بين مملكتيالّتربويّ  اإلشراف (.2006الحر ريا رافدة. )

 م.. عم  ا األرد : دار المن  ج للنشر والتوز والعربية السعودية البحرين        

 . عم  ا الّتربويّ  اإلشرافإتجاهات حديثة في  (.2006حسي ا سالمةا عوض هللاا عوض هللا. )

 األرد : دار الفكر للنشر والتوز م.        

 ائياإلبتد الّتعليمفي مرحلة  الّتربويّ  اإلشرافتقييم عملية (. 2008قرس  ا لخضرا عزوز. ) الحسي ا

  ير  ير منشورة. كليةرس لة م جست. ميدانية بوالية المسيلة آراء المدرسين... دراسة حسب        

 .الجزائرا قسنطينة :منتوري قسنطينةا ج معة والعلو  اإلنس نية الجتم عيةاالعلو          
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 في المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في ضوء  الّتربويّ  اإلشرافمتطلبات تطوير (. 2008الحالقا دين . )

 .ا ج معة األز ر:  زةا فلسطي الّتربية. رس لة م جستير  ير منشورة. كلية لمعاصرةاالتجاهات ا        

 ية وعال(تها بالنمو المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا اإلشرافالممارسات (. 2010حل ا م جد. )

  معة جا الّتربيةرس لة م جستير  ير منشورة. كلية  .محافظة غزة في ضوء معايير الجودة في        

 فلسطي .، األز ر:  زة        

 ينمالمعلّ الفنية من وجهة نظر  الّتربيةفي  الّتربويّ  اإلشراففاعلية برنامج (. 2006) .الحميدا م جد

 .عوديةالسا الر  ض :المل  سعودا ج معة الّتربية ير  ير منشورة. كليةرس لة م جست. اتالمعّلمو         

 التشاركي في محافظة  اإلشرافين لسلوك الّتربويّ ممارسة المشرفين درجة . (2013)الدج نيا لين . 

 رس لة م جستير  ير . ين من وجهة نظرهمالمعّلمعمان وعال(ته بمستوى فعالية العاصمة         

 .األرد ا عم   :الشرق األوسط للدراس ت العلي ةا ج معة الّتربويّ العلو   منشورة. كلية        

 . عم  ا األرد : الج معة األردنية.مفاهيم ...وآفاق الّتربويّ  اإلشراف(. 2003) دوانيا كم ل.

 ى في مدارساألّوللصفوف المرحلة األساسية  الّتربويّ  اإلشرافوا(ع وتطلعات (. 2004رّم نةا ن يل. )

   لة. رسينالّتربويّ ين والمديرين والمشرفين المعّلمال:وث في منطقة القدس من وجهة نظر وكالة         

 ا ج معة  يرز ت: را  هللاا فلسطي .الّتربية ير منشورة. كلية  م جستير        

 ين في محافظات شمال الّتربويّ ة للمشرفين الّتربويّ تحديد درجة الحاجات (. 2011الزرعيا مأمو . )

  ة. رس لة م جستير  ير منشورة. كليال:ربية من وجهة نظرهم ووجهة نظر المديرين الضفة        

 ج معة النج ح الوطنية: ن  ل ا فلسطي . العلي ا الّدراس ت        

 للمرحلة األساسية في مدارس ال:وث الدولية في الّتربويّ  اإلشرافتقويم نظام (. 2000زاملا مجدي. )

 ير رس لة م جستير   .ينالّتربويّ محافظات الضفة ال:ربية من وجهة نظر المديرين والمشرفين         

 العلي ا ج معة النج ح الوطنية: ن  ل ا فلسطي . الّدراس تكلية  منشورة.        
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 ضفةين في الالمعّلمومديري المدارس الحكومية و  الّتعليمو  الّتربيةاتجاهات مديري  (.2012ز دا ثروت. )

 ج معة  االّتربية. رس لة م جستير  ير منشورة. كلية ) المقيم  الّتربويّ  اإلشرافال:ربية نحو         

 هللاا فلسطي . را   يرز ت:        

 المتنوع في تطوير األداء المهني لمعلمة الل:ة االنجليزية اإلشرافدرجة اسهام (. 2014السلميا مه . )

 ا يةالّترب  ير منشورة. كلية يررس لة م جست .اتالّتربويّ ات والمشرفات المعّلموجهة نظر  من        

 .السعوديةا مكة المكرمة :أ  القرا ج معة         

 يي فتطّور ال الّتربويّ  اإلشرافأثر استخدا  (. ك نو  الث نيا 2005شديف تا يحيىا الق دريا سليم  . )

 مجلة جامعة أم القرى للعلوم. ية لمعلمي العلو  في مح فظة المفرق الّتدر سالمم رس ت تحسي          

 .170-127(. 1)17. ة واالجتماعية واإلنسانيةالّتربويّ         

 في  رامج التنمية المهنية للمعلمي  )تجربة وك لة الغوث  الّش ملة(. أثر إدارة الجودة 2010الشل يا اله  . )

 .484-437(. 4)26. مجلة جامعة دمشقاألرد (.  -الدولية        

 ديرو ا يراها مين كمالّتربويّ لدى المشرفين  الّتربويّ لإلشراف  الّتخطيطتقويم (. 2005صب ا ب س . )

 رس لة م جستير  ير منشورة. كلية  .المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين ومعلمو         

 ج معة النج ح الوطنية: ن  ل ا فلسطي . العلي ا الّدراس ت         

 رس افي تطوير األداء المهني للمعلمين في المد الّتربويّ  اإلشرافدور أساليب (. 2007صي  ا محمد. )

 زةا ا الج معة اإلسالمية:  الّتربيةرس لة م جستير  ير منشورة. كلية  الثانوية في محافظة غزة.         

 فلسطي .         

 . عم  ا ... مفاهيمه، أهدافه، أسسه، أساليبهالّتربويّ  اإلشراف(. 2010الطع نيا حس . )

 دار الشروق للنشر والتوز م. األرد :         

 ألرد  ي  في االّتربو ّ (. أس ليد تع مل المشرفي  ك نو  الث نيا 2007حس ا الضمورا س مي. )الطع نيا 
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 .296-257ا 11. ةالّتربويّ مجلة العلوم التنظيمي.  الصراعفي          

 (. عم  ا األرد : دار المسيرة.4)ا. الّتربويّ  اإلشرافتطبيقات في (. 2015ع يشا أحمد. )

 . عم  ا   الّتربويّ  اإلشرافحديثة في  إستراتيجيات(. 2007سميدا سهيلة. )ع يداتا ذوق  ا أ و ال

 األرد : دار الفكر.         

 ي ف الّتكنولوجياتواجه تطبيق منهاج  اّلتيالمعو(ات (. 18ا أي ر 2011ا رج يا الكركيا كر . )يليالعس

 . ورقة بحثية ينالمعّلممنظور المدارس الحكومية للمرحلة األساسية في محافظة الخليل من          

شك لي ت التط يق. الّث ني الّتربويّ للمؤتمر  مقدمة           : المنه ج المدرسي الفلسطيني مف  ي  ال ن ي وا 

 فلسطي .         

 (. عم  ا 4)ا.: أصولها وتطبيقاتهاالّتربويّ  اإلشرافية و الّتعليماإلدارة (. 2010عطويا جودت. )

 الثق فة للنشر والتوز م. راألرد : دا        

 تواجه معلمي  اّلتيفي الت:لب على المشكالت  الّتربويّ  اإلشرافدور (. 2008العكرا نجالي. )

 الّتربيةا. رس لة م جستير  ير منشورة. كلية والعلوم التطبيقية بمدارس محافظات غزة الّتكنولوجيا        

 اإلسالمية:  زةا فلسطي . الج معة        

  ي الّتربو ّ (. قي   مدا امتال  المشرفي  2008نةا معزوزا أ و سمرةا محمودا وع يد هللاا عص  . )عالو 

 جلة مم  وجه ت نظر معلمي المرحلة الث نوية.  الّتربويّ  اإلشرافالضفة الغربية لمه رات  في        

 .71-106(. A-1)10. األزهر جامعة        

 ح للتطوير المهني الذاتي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطةتصور مقتر (. 2010العلي  ا فهد. )

  أا ج معة الّتربية  ير منشورة. كلية دكتوراةرس لة . وجهة نظر المختصين والممارسين من        

 .السعوديةا مكة المكرمة :القرا         

 ية في اإلشرافين لمهامهم يّ الّتربو درجة ممارسة المشرفين (. 2007العم يرةا محمدا أ و مغليا لين . )



197   

 

 
 

 . ينالمعّلمالمرحلة األساسية بوكالة ال:وث الدولية باألردن من وجهة نظر المديرين و  مدارس      

 .123-91منشورة. رس لة م جستير       

 ية للموجه الفني في اإلشرافالممارسات (. 2010العنزيا مد هللاا اللميما فهدا والحسينيا مش ري. )

 .55-23. المرحلة اإلبتدائية في دولة الكويت رسمدا      

 ومعيق ت أدائه م  وجهة نظر الّتربويّ (. دور المشرف 2005عيس  ا ص لحةا الع نيا وجيهة. )

 .106 امجلة رسالة الخليج العربيأنفسه  في ضوي بعض المتغيرات في سلطنة ع م  .  المشرفي       

 ن من (بل المشرفي الّتربويّ  اإلشراففي  الّشاملةالجودة  ئمباد وا(ع تطبيق(. 2011هللا. )  دا عييلالغف

 .سعوديةالا مكة المكرمة :أ  القرا ا ج معة الّتربية ير  ير منشورة. كليةرس لة م جست .ينالّتربويّ       

  دية الجزائرية، دراسة ميدانية بثانوية محمالّتعليمفي المؤسسة  الّتربويّ  اإلشراف(. 2011 ي اا فر د. )

  معة ا جاآلداد والعلو  اإلنس نية واالجتم عيةرس لة م جستير  ير منشورة. كلية  .بلخير، (المة       

 .الجزائرا عن بة :مخت ر ب جي       

 في  الّتكنولوجياتواجه تطبيق منهاج  اّلتيالمعو(ات (. 2009فر ح تا رائدا ع وشيا مصعد. )

 طي  . كلية فلسوعال(تها ببع  المت:يرات المديرينين و المعّلمالحكومية من وجهة نظر  المدارس       

 هللاا فلسطي . ة لل ن ت: را الّتقني       

 واالختص صي في  الّتربويّ  اإلشراف(. الّث نيا ك نو  2009يما الزبيديا محمود. ) دالق س ا 

 .68-7ا 5. دراسات تربويةواآلف ق.  العراق...الواقم       

 في تطوير أداء معلمي المواد االجتماعية في مجال  الّتربويّ دور المشرف (. 2008. )هللا  دالقرشيا ع

 كة ا ج معة أ  القرا: مالّتربيةرس لة م جستير  ير منشورة. كلية  ية.الّتعليماستخدام الوسائل        

 السعودية. االمكرمة       

 ّتربويّ ال اإلشرافي  ألس ليد الّتربو ّ المشرفي   ا نيس  (. درجة مم رسة2014قيطةا نهلةا الز   ا دالي . )
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  الّدراساتمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و  ت. المعّلمي  و المعّلم زة م  وجهة نظر  في       

 .364-327(. 6)2. والنفسية ةالّتربويّ        

 ية سالّتدر ي للمم رس ت تطّور ال الّتربويّ  اإلشراف(. درجة تحسي  ك نو  الث نيا 2012اللوحا أحمد. )

 مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات العربية في مدار  وك لة الغوث الدولية. لمعلمي اللغة        

 .519-483(. 1)20. ة والنفسيةالّتربويّ        

  .دور مدير المدرسة تجاه النمو المهني للمعلم في المدارس األساسية والثانوية(. 2012محمدا فرج. )

 اآلدادا ج معة عمر المخت ر: ال يض يا لي ي . كلية       

 في تنمية المهارات القيادية لدى معلمي المرحلة  الّتربويّ دور المشرف (. 2009مرتجىا ذكر  ت. )

 . رس لة م جستير  ير منشورة. في مدارس وكالة ال:وث بمحافظة غزة وسبل تفعيله االعدادية       

 اإلسالمية:  زةا فلسطي .  معةالج االّتربيةكلية        

  .ين في ضوء تجارب بع  الدولالّتربويّ تطوير معايير اختيار المشرفين (. 2011مصل ا ايم  . )

 ا الج معة اإلسالمية:  زةا فلسطي .الّتربيةم جستير  ير منشورة. كلية  رس لة       

 دريس المنهاج الفلسطينيوا(ع وحاجات ت(. 2004معمرا مجديا سالمةا محمدا وع وشيا مصعد. )

  : را  فلسطينيةالع لي ال وزارة الّتربية والّتعلي . في المدارس الفلسطينية الّتكنولوجياالجديد لمبحث        

  ير منشور. هللاا فلسطي ا بحث       

  المعّلماالتجاهات المعاصرة في إعداد (. 2007ر ةا المطيريا عف فا وحم دةا محمد. ) دالمفرجا 

 : الكو تا الكو ت.الّتربيةا وزارة الّتربويّ وحدة بحوث التجديد مهنيًا.  وتنميته       

 م  وجهة نظر  الّتكنولوجي (. معوق ت تط يق منه ج ك نو  الث نيا 2008النج را حس ا اسلي ا محمد. )

 . نسانية اإل  الّدراساتمجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة ضوي بعض المتغيرات.  ي  فيالمعّلم       

       16(1 .)505-539. 
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 ية المدرسية وعال(تها باتجاهات معلمي العلومالّصفالزيارات (. 2003نشوا ا تيسيرا نشوا ا جميل. )

 .230-187. بمحافظة غزة الّتربويّ  اإلشرافبالمرحلة األساسية نحو        

 المهنية لمعلمي المرحلة  دور برنامج المدرسة كوحدة تطوير في التنمية(. 2007نصرا سميحة. )

 ا يةالّترب. رس لة م جستير  ير منشورة. كلية بمدارس وكالة ال:وث في محافظات غزة األساسية       

  زةا فلسطي .مية: اإلسال الج معة       

  ال:الفعّ  الّتعلمو  الّتعليمالّدليل المرجعي في تصميم (. 2015. )الع لي الفلسطينيةوزارة الّتربية والّتعلي  

 وزارة الّتربية والّتعلي  الع لي. را  هللاا فلسطي : تاالتصاالالمعلومات و تكنولوجيا  توظيف       

 .الفلسطينية       

 العملية في الج معة الّتربية(. تقوي  مم رس ت مشرفي مس ق ت 2005وش حا   نيا اليون ا يون . )

 .273-258(. 2)32. ةالّتربويّ ات العلوم دراساإلكلينيكي.  اإلشرافلمراحل  األردنية       

  .أساليبه -أنواعه -هتطّور -ماهيته الّتربويّ  اإلشراف(. 2012وصوصا ديمةا الجوارنةا المعتص . )

 عم  ا األرد : دار الخليج.       

 في المدارس  الّتربويّ  اإلشراففي  الّشاملةدرجة تطبيق معايير الجودة (. 2014ي مي ا سهى. )

  جستير. رس لة مين فيهاالّتربويّ محافظات الضفة ال:ربية من وجهة نظر المشرفين  لحكومية فيا       

 العلي ا ج معة النج ح الوطنية: ن  ل ا فلسطي . الّدراس ت  ير منشورة. كلية       
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 أدوات المالحظةملخص  : 2)ملحق

 الهدف أسلوب المالحظة الر(م

غرفة يدور داخل ال ياّلذللحديث  الّتربويّ تسااجيل المشاارف  التسجيل الحرفي اإلنتق ئي 1

 ية كلمة بكلمة.الّصف

إ  ك نت م  المستوا المعرفيا أو  المعّل مالحظة أسئلة  المعّل أسئلة تسجيل  1.1

أسائلة أك ديمية وشاخصايةا وأسائلة موجهةا وأسائلة التحقق 

 .الّطلبةم  إج ب ت 

 منوعةا محفزةا س  رةا متسلسلة.

خذ مالحظ ت حول أي م دة تعليمية أو يقو  المشاااااااااارف بأ الحوار ال ن ئيتسجيل  1.2

أي وسااايلة إعالمية مثل الفيديوا أو أي وسااايلة اساااتخدمت 

أ  اااادحول مفهو  أو م الّطلبااااةخالل محاااا ولااااة تطو ر فه  

معي  ونم ذج لرسااااااوم ت الطالد ومالحظ ته ا وتسااااااجيل 

 وأجوبة الطالد. المعّل جميم أسئلة 

م  ة المقدمة للطلب الّتغذية الّراجعةتسجيل  1.3

 Transcribing teacher)المعّل ق ااااااال 

feedback statements) 

 ّل المعالمقدمة م  ق ل  الّتغذية الّراجعةإذا ك نت  مالحظة

حماا ساااااااااااااايااةا أ  عاا ديااة أ  عاادائيااةا وتراعي عمليااة التكرار 

 والتنوع والدقة.

دمه  يسااااااااتخ اّلتيعب رات التنظي  تسااااااااجيل  1.4

 Transcribing teacher) الاااااامااااااعاااااالااااااّ 

structuring statements) 

ما  فقااد تكو  معاا يناا ت ل الّتنظيميااةمالحظااة تنوع العباا رات 

ي ا وملخصاااا ت لم  ت  تعلمه فالّدر في  الّطلبةساااايتعلمه 

ند ت  اساااتخدامه  ع اّلتيا وتعليق ت حول اإلشااا رات الّدر 



208   

 

 
 

ا وتوجيهااا ت متعلقااة الاااّدر االنتقااا ل  ي  المهمااا ت خالل 

 ا.ية والمهم ت األخر الّصفب لوظ ئ  

فعبااااااا رات اإلدارة تسااااااااااااااجيااااااال  1.5  يااااااةالصااااااااااااااّ

(Transcribing classroom         

management statements)   

الحظاااااة مجااااا الت ال يئاااااة المااااا دياااااة والمنااااا خ النفسااااااااااااااي م

دارة  مهمااا ت التفااا عااالوواالجتمااا عي والمهمااا ت اإلدار اااة  وا 

 .الّطلبةإدارة سلو  والوقت 

ساااااااااااجالت المالحظة  ن ي على مخطط ت  2

 المق عد

ية ك يرة م  المعلوم ت حول ساااااااااالو  الطالد تلخيص كم

 على ورقة واحدة.

  م تسااااجيل ساااالو  الطالد المنخرطي  في أداي المهم ت تسجيل السلو  اثن ي المه   2.1

خالل احتسااااااااا د النسااااااااابة المئوية لتأدية المهمة م  خالل 

يقضااااااااااايه الطالد في القي    اّلذياحتسااااااااااا د معدل الوقت 

فزم  ب لمهمة مقساااااوم   على مقدار ال  جمعت اّلذيي الصاااااّ

 فيه ال ي ن ت.

ا ةالّطلباااو  المعّل مالحظاااة عمليااا ت التفااا عااال اللفظي  ي   تسجيل أنم ا التدفق اللفظي 2.2

لى مدا إت اّلتيللتعرف إلى نوعية األسئلة   حة يطرحه ا وا 

وا   ك نت مقتصاااااااااااااارة على فئة  الّطلبةالمج ل لمشاااااااااااااا ركة 

م  أو فئة م محددة سواي ك نوا م  مستوا تحصيل مرتفم

لى التأكد م   يجلساااااااو  على يمينه أو أم مه أو يسااااااا رما وا 

مااادا مراعااا تاااه للفروق الفردياااةا وا   كااا   يرّكز على أ  

لى الكشاااااااااااااا  ع  الّتعليمالط لد  و محور العملية  يةا وا 

 أو الط لد. المعّل جدوا لحظ ت الصمت م  ق ل 
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نقالت ا وتالّدر ي  والطالد أثن ي مالمعلّ تسجيل تحرك ت  يةالّصفتسجيل أنم ا الحرك ت  2.3

 والطالد م  مك   آلخر خالل فترة زمنية معينة. المعّل 

تتمتم  تركيز واساااااااااااااام ق در على تسااااااااااااااجيل األحداث في  أس ليد العدس ت الموسعة 3

 وف.الّصف

إنشااااا ي الساااااجالت القصاااااصاااااية واألشااااارطة  3.1

 Creating anecdotal) الااااانصاااااااااااااااااااياااااااة

records and script taps) 

تحاااادث في  اّلتي   مااااذكرات موجزة حول األحااااداث تاااادو 

تفسااااااااااااااير بعض ساااااااااااااالوكي ت الطالد أثن ي الحصااااااااااااااص ل

 الحصص.

ي  م  رؤياااة أنفسااااااااااااااه  كمااا  يرا   الطالدا المعّلمتمّك   التسجيالت الصوتية والمرئية 3.2

وتسجيل قدر ك ير م  أقوال و أفع ل المدرسي  والطالدا 

فوالتف عل  طفي المن خ الع يشااااامل الكثير م   اّلذيي الصاااااّ

 والسلو   ير اللفظي.

ماااااااة ) 3.3  Teacher’sياااااومااااايااااااا ت الاااااماااااعااااالاااااّ

Journal) 

ي  م  عّلمالمي ا ويقو  المعّلموالتفكير لدا  تأّملالتطو ر 

 ية ب نتظ  .الّتدر سخالله   تب دل الخ رات 

ته فتعّد مرجم أس سي للمعل  لتمثل نموم المهني وفلس ( Portfolioمل  اإلنج ز )نش ي ا 3.4

ية واتج   ته نحو المهنةا ومدا امتالكه للكف ي ت الّتعليم

ف والتع مل مم ظرو  الّص يةا وقدرته على إدارة الّتدر س

وخص ئصه ا وآلي ت التواصل مم األقرا   الّطلبة

رته اعية وقد دوالمجتمم المحليا إض فة إلى مس  م ته اإل

 ه.ئالذاتي وتقيي  أدا تأّملالو  الّتكنولوجي في توظي  
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 اختب رات التحصيل وقوائ  التدقيقأس ليد  4

 وجداول التصني  وترميز التوقيت

 أس ليد معّدة  هدف تقيي  األداي.

( عد  NCLBبط ق ت التقر ر المدرسااااااية ) 4.1

 إ م ل أي طفل

ي  المعّلمبطاا قااة تتضاااااااااااااام  معلوماا ت ع  عاادد الطالد و 

 ي .مالمعلّ وتحصيل الطالد في العلو  المختلفة وكف ية 

 تحديد درجة الموايمة للمنه ج 4.2

 

ة ييأتمالحظة الموايمة  ي  المنه ج واالختب رات التحصااااااااااااا

داي وقي   أ الّطلبةلقي   تحصااااااااااااايل  الّتدر  وأسااااااااااااا ليد 

 ي  بشكل دقيق.المعّلم

وذج ونم  الّطلبةجداول ومق يي  تصاااني   4.3

 اإلج ب ت المفتوحة

يي  قلساااااااااالو  معلميه   هدف ت الّطلبةتسااااااااااجيل مالحظ ت 

 ي .المعّلم

اساااااتخدا  قوائ  التدقيق م  ق ل المشااااارفي   4.4

 المدير  و 

ي  م  خالل قوائ  تتضاااااااااااام  المعّلمو  الّطلبةمالحظة أداي 

ا وأدائه المعّل وللتعرف إلى قدرة  المعّل ع  سلو   الّسؤال

شاااااااااااااارا   ةفي  الّطلبااةوا   الّتعلي ومالحظااة طرق  الحصااااااااااااااااّ

 ال ن ئية.

ناااااادر(  لتحلياااااال اسااااااااااااااتخاااااادا  نموذج )فال 4.5

 التواصل

فرصاااااد التف عل اللفظي داخل الغرفة  ي   ية كوحدة قالصاااااّ

ا ّل المعتساااتخد  لوصااا  جواند معينة م  سااالو  تدر   

ية  هدف ضاااااااابطه  وتنظيمه ا الّتعليم األّنشااااااااطةومالحظة 

 وبي  التااّدر  واكتشااااااااااااااا ف العالقااة  ي  جوانااد ساااااااااااااالو  

احي الكمية و والتعرف إلى الن الّطلبةمتغيرات تتعلق  تعلي  

 وطل ته. المعّل والنوعية للسلو  اللفظي  ي  
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وتصاااااااااارف ته  المعّل جمم  ي ن ت موضااااااااااوعية ع  ساااااااااالو   استخدا  مق يي  التقيي  4.6

 .الحّصةوأسلوبه في الشرح أثن ي 

 الّدراسةالمشاركة في  المعّلمة: نموذج االستطالع الختيار  3)ملحق

 الّتعليمول آفا(هن المستقبلية في مهنة ح الّتكنولوجيااستطالع آراء معلمات 

 ؟الّتعلي م  دوافع  للعمل في مهنة 

  ي  توقع ت  المسبقة وبي  م  التمسته في المهنة؟ تط  ق نس يوجود أي  م  مدا

 ؟الّتدر  تؤمني   إمك نية إيج د حل لكل تحدي قد يواجه  في  كي 

ا در  التّ ع مل مم ط يعة المحتواا طرق تواجهه  في الت اّلتيكي  يمكن  الوصول لحل المشكالت 

 ؟الّتخطيطا طرق التقوي ا الوس ئل واألس ليدا الّطلبةالتع مل مم 

أو زميل ل  في  اإلشرافتقلق  المالحظ ت المقدمة إلي  سواي ك نت م  اإلدارة أو م  جهة  كي 

 التخصص؟  ل يمكن  طرح موق  معي .

 ري ذل .بم ذا تتميز   ع   ير  م  وجهة نظر ؟ فسّ 

 م  تقدير  لذات  كمعلمة؟  ل تشعر   بأ  اآلخر   ينظرو  إلي   ذات التقدير؟

 وجهة نظر . وّض م  زال أم م  المج ل للتطو ر المهني واألك ديمي أو ال؟  أّنهتعتقدي  كي  
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 الّتربويّ  اإلشرافنحو  المعّلمة نظرة مقابلة التعرف إلى:  4)ملحق

 ؟الّتربويّ خضعت فيه  لإلشراف  اّلتيدد السنوات ك  ع: األّول الّسؤال

ؤال ك  ز  رة اشاااااااارافية تمت خالل  ذم الساااااااانوات؟  ل تعد ك فية ب لنساااااااابة ل ؟ ولم ذاا  ل : الّثاني الس     ّ

 يمكن  تفسير ذل ؟

 كي  تقّيمي  الجواند اآلتية م  أول سنة تدر   لهذم اللحظة:: الّثالث الّسؤال

 طرق التقيي  - الوس ئل واألس ليد - الّتدر  في  طر قت   -المحتوا  مستوا تمكن  م  -   الّتخطيط

 الّطلبةتواصل  مم  –

 ية؟الّتدر سلمم رس ت   اإلشرافم  أ   خ رة معرفية اكتس ته  م  توجيه الرابع:  الّسؤال

 م ذا؟ل ؟لتكو  أكثر ف علية ب لنسبة ل  اإلشراف رأي  كي  يمك  تطو ر آلية الخامس:  الّسؤال

 ستوليه  ا تم م ؟ أعطي تفسيرا. اّلتي: لو كنت مشرفة تربوية م   ي األمور السادس لّسؤالا

 اإلكلينيكي اإلشرافالمشاركة حول  المعّلمةلتعرف إلى خلفية مقابلة ا:  5)ملحق

ؤال  الّنم ذجالق ئ ؟ م ذا يسااااااااااامى؟  ل  و م   الّتربويّ  اإلشاااااااااااراف ل لدي  معرفة  نموذج : األّول الس       ّ

 ثة؟الحدي

 الق ئ ؟ الّتربويّ  اإلشرافحسن ا ك  مرحلة يشمل نظ   : الّثاني الّسؤال

ي   مختلفة فأّنهم  أدوات المالحظة الموّظفة ع دة مع  م  ق ل المشرفة؟  ل تجدي  : الّثالث الّسؤال

 كل موق  تعليمي؟

ؤال ي دي عند قصااااد به ب لعاإلكلينيكي؟  رأي  لم ذ قد ي اإلشااااراف ل لدي  خلفية ع  نموذج  الرابع: الس   ّ

 الترجمة؟

 لدي ؟ م ذا يضي  إلى خ رت ؟ (Portfolio)مل  اإلنج ز كي  تنظمي  الخامس:  الّسؤال



213   

 

 
 

ي نمو  ت ؟  ل يمك  أ  يس    فتأّمال ل لدي  دفتر ج ن ي لتوثقي فيه مالحظ ت  و السادس:  الّسؤال

 ي لي أكثر.وّضحالمهني؟ كي  

 ىلاألو ية اإلشراف ورةالدّ في  الّتخطيطجلسة :  6ملحق)

 م  وجهة نظر ؟ الّتدر  كي  تقييمي  عملية : األّول الّسؤال

 تشعر   بأ   ن   مواط  تنجحي   ه  أكثر م  مواط  أخرا؟ كي : الّثاني الّسؤال

 يجد أ  ننظر إليه  بعمق؟ اّلتيم  االعتب رات والشوا د في طر قة تدر س  و : الّثالث الّسؤال

 تعميمه  على زمالئ  في المبحث؟ ويمك لدي   المفضلة الّتدر    طر قة مالرابع:  الّسؤال

ز نه بكل م  تنج الحّصةفي  الّطلبةعد  اندم ج وتأقل   حول قلق لدي  وضحي إ  ك   الخامس: الّسؤال

 م  تحضير؟

 ع   ير  ؟ الّتعلي ع  وراي اختي ر  مهنة م ذا السادس:  الّسؤال

 ةالّثانيية اإلشراف الّدورةفي  الّتخطيطجلسة :  7)ملحق

ؤال    أ  ا ارتبتأّملكي  تجدي  ذات  كمعلمة في فترة التجربةا بم ذا تشااااااااااااااعر  : راحةا : األّول الس         ّ

 ضغط؟

 ية؟الّتدر س ذلت م  ق ل  لتغيير المم رس ت  اّلتيم  الجهود : الّثاني الّسؤال

ؤال ن سااااابةا  ير ا ك فية أ  مسااااا  يم( ب لنسااااابة ل الفترة الزمنية السااااا بقة )ثالثة أ كي  ك نت: الّثالث الس   ّ

 ؟ذل 

 تغيير؟ لزودت  ب ل ي ن ت بأن  فعال  قمت ب اّلتيم  مؤشرات   الرابع: الّسؤال

ؤال على  والحف   الّط لب توجدت إ  ك   لهذم المم رسااااا ت الجديدة أثر في تحفيز كي  الخامس:  الس   ّ

 انتب  ه ؟
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 يمك  اض فته  للحصص الالحقة إثر  ذم التجربة؟ اّلتيت اتطّور الحسن ا إذ  م  السادس:  الّسؤال

ؤال وية األّول لي   هذم أّنهك   موفق   أ  إ  تجدي  تحديد  ذا المحور  كي بعد التجربةا  الس    ابع: الس    ّ

 .م  وجهة نظر  إلى قض ي  أكثر أ مية ا   توجهتو 

 ؟الّط لب تت ذات  بعي  حسن ا م ذا أض ف إلي  التسجيل المرئي عندم  ش  د الثامن: الّسؤال

ل  ذا ا  الّط لب ت: فهمت من  بأن  بح جة إلى عوامل داعمة للعمل على تحدي دافعية التاسع الّسؤال

 الق دمة؟ الحّصةم  تر  ي  مني أ  أالحظه في 

 ةالّثالثية اإلشراف الّدورةفي  الّتخطيطجلسة :  8)ملحق

 لس بقة؟ا الّتغذية الّراجعة  اتفقن  عليه في جلسة يمكن  مس عدتي في تلخيص م كي  :األّول الّسؤال

ؤال  لم ذايةا  سااااالّتدر حساااان ا الفترة الزمنية ك نت قرابة شااااهر للعمل على تطو ر المم رساااا ت : الّثاني الس  ّ

 ؟وضحي لي وجهة نظر  ذم الفترةا  هيا احت جت م 

حضور  لنموذج حصة للمعلمة  توصلت إليه  خالل اّلتيم  أ   المخرج ت واإلض يات : الّثالث الّسؤال

 ؟الّدر الزميلة فيم  يتعلق  تصمي  

ؤال نحو   لب تالطّ  رأي ا كي  وجدت العالقة  ي   ذم المم رساا ت مم  دف  في رفم دافعية الرابع:  الس  ّ

 ؟الّتعل 

 ي لي وجهة نظر ؟وّضحيمك  تطو ر ذل  أكثرا  ل ل  أ  ت كي الخامس:  الّسؤال

 الق دمة ألدعم  في  ذا الج ند؟ الحّصةذا سأالحظ في إذ  م السادس:  الّسؤال
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  : جلسة التخطيط في الدورة اإلشرافية الرابعة9)ملحق

 م  تقييم  لطر قة التدر   وفق نموذج التحضير الجديد مق رنة بطر قت  الس بقة؟ السؤال األول:

 عل ؟حفيز الط لب ت نحو التوجدت عالقة ايج  ية  ي   ذم الطر قة وبي  ت وضحي إ السؤال الثاني: 

 م ذا ع  مستوا خ رت  في التحضير وتنفيذ الحصة؟السؤال الثالث: 

  رأي ا م  تأثير نوعية األنشطة التي اختيرت في تحفيز الط لب ت؟ السؤال الرابع:

 : م  االض ف ت الجديدة التي اكتس ته  الط لب ت أنفسه  خالل  ذم الفترة؟السؤال الخامس

 م  تقييم  للتوز م الزمني في ضوي من قشة بعض األسب د في الجلسة الس بقة؟ س:السؤال الساد

 يمك  تطو ر  ذم المم رس ت بصورة أفضلا وضحي لي بأمثلة؟ كي  السؤال السابع:

 : م ذا سأالحظ في الحصة الق دمة؟السؤال الثامن
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 ىلاألو  الّتخطيطلسة في ج المعّلمةتواجه  اّلتي(ائمة التحديات نموذج :  10ملحق)

 ى:لاألو لقائمة ا

 رجة قصوا  د: قلق 5: قلق جدا          4: قلق معتدل    3: قلق بعض الشي     2: لي  قلق   1

  5)  4)  3)  2)  1) المعّلميواجها  اّلتيالتحديات 

 .لة احترام من الطالب)           

 والضبط للمعلم مجموعة المبادئ.      

 .عدم مالئمة المنهج الرسمي لجميع الطالب      

 .مدى تعلم الطالب ما يجب تعلمه      

 .مدى حب الطالب لي كمعلمتهم      

 لحصول على زيادة لمشاعر الطالب.مدى ا      

  ية.الّتعليمطبيعة ونوعية الوسائل      

 .أين مكاني كمعلم أو كمعلمة      

  الّتعلمتحفيز الطالب على.      

  ين اآلخرين.المعّلمالعمل على زيادة االنتاج مع      

 .ضعف في استخدام األدوات      

 وات.سرعة معدل الت:يير في المنهج واألد      

 .الشعور المستمر للض:ط الكبير      

  مرن مدى الو(ت.الغير الروتين القاتل و      

  يتطلب منك العمل التواصل المستمر مع الطالب.أن      

 

 

file:///C:/Users/YT/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XXFMRQ2G/القائمة%20الأولى.docx
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 تواجه المعّلمة اّلتيترتيب أولويات التحديات نموذج  : 11ملحق)

 ة:الّثانيلقائمة ا

  المشكلة المعّلمذكر  اّلتيعدد المرات   المعّلمتواجه  اّلتيالمشكلة  

 الّص ضبط  
 تحفيز الطالد 
 التع مل مم الفروق الفردية 
 دتقيي  أعم ل الطال 
 التع مل مم أولي ي األمور 
 يالّصفتنظي  العمل  
 عد  كف ية األدوات والوس ئل المعينة 
 الفردية الّطلبةالتع مل مم مش كل  
 الّتحضيرتمنعه م   المعّل وجود حصص ز  دة على  
 مم الزمالي في العمل العالقة 
 المختلفة الّتدر  االستخدا  الفع ل لطرق  
 ني  المدرسة وسي سته اال تم   بقوا 
 يالّتعليمتحديد مستوا الطالد  
 يالّتدر سالمعرفة ب لمحتوا  
 دارةالعالقة مم اإل 
 أدوات المدرسة والوس ئل  ير ك فية 
 الّتعل يي التع مل مم بط 
 ثق ف ت مختلفة ي مشكلة التع مل مم طالد ذو  
 عد  وجود الوقت الك في  
 ك ف  ير دع  أو ارش د 
 لحج  المكتظ للص ا 

file:///C:/Users/YT/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XXFMRQ2G/القائمة%20الثانية.docx
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فنموذج المالحظ  ة  : 12ملحق)  Transcribing) الّت:  ذي  ة الّراجع  ةعب  ارات ي  ة  الص         ّ
teacher feedback statements  

 الّزيارةر(م  الّزيارةتاريخ  الخبرة المؤهل التخصص ر(م الهوية  ةالمعّلماسم 
       

 

 الموضوع المبحث مكان التطبيق الّطلبةعدد  الّصف
     

 

 النسبة عدد العبارات المستخدمة المعّلمعبارات  المحور
عب  ارات ت  أكي  د م  ا يقول  ه 

 الطالب
 
 

  

عب     ارات توظيف أفك     ار 
 الّطلبة

   

عبارات المقارنة بين أفكار 
 الّطلبة

 
 

  

عب  ارات تلخيص أح  ادي  ث 
 الّطلبة

 
 

  

عب   ارات الم   دح إلج   اب   ات 
 الّطلبة

 
 

  

عب    ارات النق    د إلج    اب    ات 
 الّطلبة

 
 

  

 )بتص     ويبها اإلجابةرف  
  الّسؤالأو تحويل 

 
 
 

  

   المجموع
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 Transcribing teacher) الّتنظيميةالعبارات ية  الّصفنموذج المالحظة   : 13ملحق)
structuring statements  

 الّزيارةر(م  الّزيارةتاريخ  الخبرة المؤهل التخصص ر(م الهوية  ةالمعّلماسم 
       

 

 الموضوع المبحث مكان التطبيق الّطلبةعدد  الّصف
     

 

)تلخيصية، توضيحية، توجيهية، نوعها التكرار العبارة المجال
 ارشادية 

 يالّتعليمالمحتوى 
 

 
 

-   

 إستراتيجيات
 الّتدريس
 
 
 
 
 

-    

 ويمالتق إستراتيجيات
 
 
 

-    

 ةيالّتعليم األّنشطة
 
 
 

-    

اإلرشادات 
 والتوجيهات

 
 

-    

    - اهات والقيماالتج
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فنموذج المالحظة  : 14ملحق) الس       جالت القص       ص       ية واألش       رطة إنش       اء  ية الص       ّ
  Creating anecdotal records and script taps)النصية

 الّزيارةر(م  الّزيارةتاريخ  الخبرة المؤهل التخصص ر(م الهوية  ةالمعّلماسم 
       

 وضوعالم المبحث مكان التطبيق الّطلبةعدد  الّصف
     

 
 

........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
....................................................................................................................... 

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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فة نموذج المالحظ  : 15ملحق) فاإلدارة ي ة  عب ارات الص         ّ  Transcribing) ي ةالص         ّ
classroom management statements  

 الّزيارةر(م  الّزيارةتاريخ  الخبرة المؤهل التخصص ر(م الهوية  ةالمعّلماسم 
       

 الموضوع المبحث مكان التطبيق الّطلبةعدد  الّصف
     

 المالحظة المجال
أواًل: إدارة البيئة 

 داريةاإل
 
 

 الّتعلمثانيًا: إدارة 
 الّتعليمو 

 
 
 

  يالّصفثالثًا: التفاعل 
 
 

رابعًا: المناخ النفسي 
 والعاطفي

 
 
 

  خامسًا: إدارة الو(ت
 
 

 أمور أخرى:
.............................................................................................................

.............................................................................................................
............................................................................................................. 
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  : نموذج تصميم الّتعلم الفعال16ملحق)

 عدد الحصص الموضوع الوحدة الصف حثالمب

 2 أكتب لحنا   الوسائط المتعددة الثامن تكنولوجيا
 

 الهدف العام للتصميم: 

 
 

 اإلهداف التعليمية: )حدد أهم خمسة أهداف(

 

 

 

 التكامل العمودي التكامل األفقي  21 الـ مهارات قرن المخرجات المتوقعة للتصميم

    

 
 

 لتنفيذ التصميم المتطلبات األساسية

)في الصف، وصف البيئة المطلوبة 

 المدرسة، البيت 

 كيفية التعامل مع الفروق الفردية المعرفة المسبقة للطلبة

   
 

 األهداف اإلجرائية حصة
)دور المعلم، دور وصف اإلجراءات 

 الطالب( 
  التقويم المصدر النشاط

    تمهيد:  

    عرض: 

 

 

    خاتمة:

    تمهيد:  

    عرض: 

    خاتمة: 
 

 مواد إثرائية 

 
 

 إرشادات عامة

 

 المراجع

 
 

 تاريخ النشر البريد اإللكتروني  / المديريةمكان العمل وظيفته اسم المصمم
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  Teacher’s Journalيوميات المعّلمة ) ية الّصف: نموذج المالحظة  17ملحق)

 الفترة الخبرة لمؤهلا التخصص ر(م الهوية  ةالمعّلماسم 
       

 

 المالحظة المجال
ي الّتعليمالمحتوى 
 والمنهاج

 
 
 
 

  الّتدريسأساليب 
 
 
 

  الّطلبةتعلم 
 
 
 

  الّطلبةتقييم تعلم 
 
 

  يةالّتعليمالوسائل 
 
 
 

  يةالّتعليمإدارة البيئة 
 
 

أولياء األمور وأحداث 
 المدرسة

 
 
 

 كما المعّلمأخرى ) يحدده 
 مناسبًا يراه 

 
 

 ويمكن تبويب المجاالت كل على حده
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فنموذج المالحظ    ة  : 18ملحق) ملف اإلنج    از ي    ة   محفظ    ة وعين    ات العم    ل )الص         ّ
(Portfolio   

 الفترة الخبرة المؤهل التخصص ر(م الهوية  ةالمعّلماسم 
       

 

 
 

 المجال
 

 
 

 العناصر

  مجاالت التقييم
 

 المجموع
متوفر 
نعم  

 ال

ة الشمولي
(1-5  

مطابقة 
 للتعليمات

(1-5  

الكفاءة 
في 

 اإلنجاز
(1-5  

وجود 
ت تأّمال

(1-
5  

التجديد 
والتطوير 

(1-5  

الشكل 
 العام 

(1-5  

معلومات 
عامة عن 

 وخلفية المعّلم
البيئة 
 يةالّتعليم

         سيرة ذاتية
يعمل بها من  اّلتيالمدرسة 

تشملها  اّلتيحيث المراحل 
 درسهاي اّلتيوف الّصفو 

        

         البيئات االجتماعية للطلبة

الفلسفة 
ية الّتعليم

 وأهدافها

معتقدات، اتجاهات، (يم 
 يسعى لتحقيقها

        

 
 
 

تخطيط 
وتحضير 
 للتدريس

         خطط سنوية
         دفاتر تحضير يومي

         أنشطة إثرائية
اختبارات يومية وفصلية 

 لبةالطّ لتقويم تعلم 
        

 في الّطلبةتحليل لنتائج 
 االختبارات اليومية

        

         جدول مواصفات
سجل العالمات الرسمي 

 والجانبي
        

 
 يةالّصفالبيئة 

         نشرات ارشادية للطلبة
         نشرات إثرائية

         نموذج لألحوال الشخصية
         (واعد سلوكية للصف

 
 الّتدريس

         يالّتعليمتحليل المحتوى 
         األسئلة اإلثرائية للمحتوى 

         يلةبدالمفاهيم الخاطئة وال
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         الربط األفقي والعمودي
         ICTو  الّتكنولوجياتوظيف 

 
 
 
 

العال(ات 
 المهنية

         اجتماعات لجان المباحث
         نيالمه الّتعلممجتمع 
         مع مدير المدرسة الّتعاون 
مع الزمالء في  الّتعاون 
 المدرسة

        

مع مؤسسات  الّتعاون 
 تعليمية

        

         اجتماعات مع أولياء األمور
احياء مناسبات وطنية 

 ودينية
        

 
 
 
 

المسؤولية 
 المهنية

         أنشطة على مستوى الوزارة
شطة على مستوى أن

 المديرية
        

اللجان على مستوى 
 المدرسة

        

عالجية لتحسين  إجراءات
 الّطلبةمستوى تعلم 

        

         تقارير اشرافية مشرف مدير
نماذج تقييم من (بل 

 المسؤولين
        

         تقييم ذاتي
         كتب شكر  انذار
 اّلتي اتالّدور سجل الورش و 

 يشارك فيها
        

اع بداإل
 والتميز

         مبادرات تربوية
         أبحاث ودراسات

المشاركة في مؤتمرات 
 بأوراق بحثية

        

  المجموع العام

 ملحوظ ت ع مة حول المل 
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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 نظيمية في المالحظة الصفّية األولى : العبارات التّ 19ملحق)

 ر(م الزيارة تاريخ الزيارة الخبرة المؤهل التخصص ر(م الهوية  ةاسم المعلم
 1 ***** سنوات B.A 9 ح سود  رمجة *********  ي 

 

 الموضوع المبحث مكان التطبيق عدد الطلبة الصف
 لغة الفيجوال  يس  تكنولوجي  مخت ر الح سود 6 الت سم
 

ية، توض         يحية، توجيهية، نوعها التكرار العبارة المجال )تلخيص         
 ارشادية 

ال   م   ح   ت   وى 
 التعليمي

 
 

 يةم  الذي  دأن م في الحصة الم ض -
 إذ   رن مجن  اسمه فيجوال  يس  -
 فيجوال  يس ا  ل تعرفو  أي رق  -
 6.0إذ  فيجوال  يس   -

1 
1 
1 
1 

 توجيهية
 توضيحية
 توجيهية
 توضيحية

 استراتيجيات
 التدريس

 
 
 
 
 

على الساااااااااااااار ما م ذا تحدثن  في الحصاااااااااااااااة  -
 الم ضية

 ولك  ق ل المث لا علين  أ  نقو  بمراجعة. -
 ف إلى من طقسااااااانراجم فت  ال رن مجا ونتعر  -

 ال رن مج
كمااااا  ورد في الفياااااديو لفت   رنااااا مجا عااااا دة  -

 نذ د إلى كبسة
  نروح ع دة إلى أول واحد -
انت هيا قد نكو  عملن  مل  مساااااااااااااابق  نفت   -

 Existingالن فذة الث نية 
 Openا Newاليو  أول مرة سنذ د إلى  -
 حسن ا عرض الفيديو النموذج -
ا منطقة الخصاااااااااا ئص Formتذكري نموذج  -

 دا  مهمة ج
 شغلن  ال رن مج وكل شيي تم  . -
 خطوات ال رمجة خمسة. -
إذ  سااااانساااااتخد  أداة زرا وأداة تساااااميةا وأداة  -

 مربم نص
إذ  أول خطوة ق ل مرحلة التصاااااااامي  مرحلة  -

 كت بة الخوارزمية ورس  المخطط

2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
2 
4 
 

 توجيهية
 

 توضيحية
 

 تلخيصية
 

 توضيحية
 

 توضيحية
 ارش دية

 
 تلخيصية

 
 تلخيصية

 
 ارش دية

 
 تلخيصية
 توضيحية
 تلخيصية
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اآل  نح  في مرحلة التصاااااااااااامي ا الحصااااااااااااة  -
 الق دمة سن دأ في ال رمجة

2 
 
2 

 تلخيصية
 

 تلخيصية
 استراتيجيات

 التقويم
 
 
 

اناات في  ااذم ال رمجااةا ماا ذا نساااااااااااااامي  ااذم  -
 المرحلة؟

 اليو  ع  م ذا سنتحدث؟ -
 م  اس   ذا الذي أش ر له الفيديو؟ -
    ذم المنطقةا و ي مهمة جدا ؟م  اس -
 إذ ا م  الذي ش  دن  في الفيديو -
 م   ي خطوات ال رمجة؟ -
 م  ستكتد الخوارزمية؟ -
 م  سترس  المخطط االنسي  ي؟ -
 م   ي الخطوة الت لية لل داية؟ -
 م ذا سأدخل على النموذج؟ -
 ك  عدد العالم ت؟ -
 أي  يسم  للمستخد  ب دخ ل العدد؟ -
 نصا ك  زر؟ك  أداة تسميةا ك  مربم  -

1 
 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

 توجيهية
 

 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية

األنش         ط  ة 
 التعليمية

 
 
 

 انت هوا لمش  دة الفيديو -
كم  شااااااااااااا  دن  اآل ا افتحي  رن مج الفيجوال  -

  يس 
أ  تعملي  رن مج  مث لن  اليو  ي  ت سااااااااااااام  و -

 يقو  ب يج د معدل عالمتي 
كااااال واحااااادة عليهااااا  أ  تنجز النموذج كمااااا   -

 رسمت على الس ورة.
 saveا حفظ Fileكلناااااا  نروح إلى مل   -

Project 

1 
2 
 
2 
 
2 
 
 
4 

 ارش دية
 توجيهية

 
 تلخيصية

 
 توجيهية

 
 

 توضيحية
اإلرش       ادات 
 والتوجيهات

 
 

 احكوا ل "ا" -
 نع ا سنتحدث ع  مث ل -
 الش شة ا لقوا -
 ا ومربم نصLabelاآل  صب ي ا ك   -
يلالا ا ااااااادؤاا نحااااااا ول أ  يكو  أحجااااااا مه   -

 منطقيي 
  دن  احسد أو اوجد المعدل -
اآل  انظروا إلى مساااااااتكشااااااا  المشاااااااروع م   -

 خالل االش رة ب لم و 

1 
1 
1 
2 
3 
 
2 
2 
 

 ارش دية
 تلخيصية
 ارش دية
 توجيهية
 ارش دية

 
 تلخيصية
 ارش دية
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 إذ  سنحفظ العمل مرتي   إسمي  -
 في القوائ  أول شيي -
- Save Project 
 أيوم بسألني مرتي  -
 تدادانت هي على االم -
 يفضل االس  ب إلنجليزي  -
 سميه  إسم  -

1 
2 
3 
2 
3 
4 
5 

 توجيهية
 توجيهية
 ارش دية
 تلخيصية
 ارش دية

 توضيحية
 توجيهية

االتج   اه   ات 
 والقيم

 انت  تقدري  -
 كي  عرفتي -

1 
2 

 ارش دية
 توجيهية

 ات الّت:ذية الّراجعة في المالحظة الصفّية األولى : عبار 20ملحق)

 ر(م الزيارة تاريخ الزيارة الخبرة المؤهل التخصص ر(م الهوية  ةاسم المعلم
 1 ***** سنوات B.A 9 ح سود  رمجة *********  ي 
 

 الموضوع المبحث مكان التطبيق عدد الطلبة الصف
 ال  يس لغة الفيجو  تكنولوجي  مخت ر الح سود 6 الت سم

 

 النسبة عدد العبارات عبارات المعلم المستخدمة المحور
 عبارات تأكيد ما يقوله الطالب

 
 ماشي 

 حكت كلمة مهمة، لماذا؟
 أيوه 

 أيوه  مع اعادة االجابة )الزر 
 نعم، )الزر 

   Captionأجل،) 
 طبعا

 ليش الء،  وين المشكلة
عادة االجابة ) مربع نص   اماءة من الرأس وا 

رأس         ها بااليجاب الجابة احدى الطالبات وكررت  هزأت
 االجابة )ا(رأ العالمة 

 طيب 
 اماءة من الرأس بااليجاب  

 اها 
Vbp 

 خلص، ها هو حفظ

3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
3 
2 
2 
1 
1 

 

  0 - عبارات توظيف أفكار الطلبة



229   

 

 
 

  0 - عبارات المقارنة بين أفكار الطلبة
  0 - عبارات تلخيص أحاديث الطلبة
 ممتاز  عبارات المدح إلجابات الطلبة

 حلو 
 رائعة "ر"

 هزت رأسها مبتسمة
 ابتسمت، الحمد هلل 

 رائع يا "ر" ممكن أعمل تسجيل دخول
 ممتازة يا "ر"  

 حركة من العينين ل "ر" بااليجاب
 أحسنت يا " ا" 

 ممتازة  ل "ر" بدها تفرجينا الجواب بعديها تعر 
 Bين اجت ممتازة يا "ر" افهمتيها من و 

أحس         نت يا "ن" مع حركة باليد بااليجاب وحركة من 
 العينين

 هيك، ما شاء هللا عليك
 صح، )المعدل 

 "ن" مرتبة
 كيف عرفتيها

 ممتازة مع ابتسامة
 حلو مرتب  ل "ر"

 انت هيك ممتاز يا "نو"
 ممتازة يا "ر" صار لدينا ملفين على سطح المكتب

 هللا يرضى عليك يا "ر" 

4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 ال عبارات النقد إلجابات الطلبة
 حركة من العينين بالتعجب

1 
1 

 

رف  اإلج  اب  ة )بتص         ويبه  ا أو 
 تحويل السؤال 

 يلال انجليزي من الشمال
 هاي بدي اياها، وهاي الء

2 
1 

 

  57 المجموع
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 يةنظيمية في المالحظة الصفّية الّثان : العبارات التّ 21ملحق)

 ر(م الزيارة تاريخ الزيارة الخبرة المؤهل التخصص ر(م الهوية  ةاسم المعلم
 2 **** سنوات B.A 9 ح سود  رمجة *********  ي 

 

 الموضوع المبحث مكان التطبيق عدد الطلبة الصف
 نظ   التشغيل تكنولوجي  الغرفة الصفّية 8 الس بم
 

ية، ضيح)تلخيصية، تو نوعها التكرار العبارة المجال
 توجيهية، ارشادية 

 المحتوى التعليمي
 
 

طيدا احن  خلصااان  الح ساااود يح كي عقل اإلنسااا   وبدأن  
 بموضوع جديد م   و

 إذ  درسن   و نظ   التشغيل
 م  سمعت بموضوع نظ   التشغيل مسبق 

 انت  تشوفي ولك   ل اخت  او اخو  يقول نظ   التشغيل
 اي  سمعت مصطل  نظ   التشغيل

 م   و مكتود Welcome ج ند 
 في المدرسة م ذا كن  نشوف

نم ؟ softwareا احن  م   نحكي software ي  تحكي   وا 
أتع مل مم نظ   التشااااااااااااااغيلا  و يتع مل  يني وبي  القطم 

 الم دية
 نظ   التشغيل ج ي ب لنص  يني وبي  القطم

  و الوسيط
 م  شركة ميكروسوفت Windowsنظ   

 ذا الروبوت األخضااااار  googleانت ج شاااااركة  Androidو
 و   شوفتوم!

  تشوفيه على الت  لت
 تشغيل الجه ز نظ   التشغيل

Windows  و نظ   تشغيل  
 حكت م  نشغل ولم  ن رمج

 نظ   التشغيل ينطلق أول شيي عند م  نضوي الجه ز
  رجم  نزل نظ   خ لي م  األخط ي والمش كل

 كل جه ز بح جة إلى نظ   التشغيل 
يعني  دي اساااااااتغل الموارد أح  اساااااااتخدا  مثل إدارة موارد 

 الحكومة  تسيطر على كل شيي
 نظ   التشغيل مثل الحكومة  و المسيطرا 

 توجيهية 
 توجيهية
 ارش دية
 ارش دية
 ارش دية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توضيحية

 
 توضيحية
 تلخيصية
 توضيحية
 توضيحية
 ارش دية
 توجيهية
 تلخيصية
 تلخيصية
 تلخيصية
 توضيحية

 
 توضيحية
 تلخيصية
 توضيحية
 توضيحية
 تلخيصية
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 إدارة األجهزة تشغيل الط بعة 
 إدارة الملف ت ع مل مثل الشرطي

 ثالثة إدارة شبك ت 
 أربعة إدارة الذاكرة

 بصير الكم يوتر أبطأ كلم  شغلت  رامج
 خمسة إدارة المع لج

 مثل السي راتا يرت ه  حسد األولوية CPUإدارة المع لج 
  ن   مهمة مهمة و ن   ا  

Mac  لي شوي   
  ذم الشبكة  دي أتواصل مم  يري 

 حلوا إدارة الشبكة أ  يتع مل مم الط بعة
 CPUالمع لج 

 المع لج يحسد أل  فيه وحدة الحس د والمنطق والتحك 
االولوية الع لية    ي السي رات مهم تا ت دأ ب لمهمة ذات

 ق ل ذات االولوية المنخفضة
OS نظ   تشغيل 

 نظ   بسيط يعني ال ينتج كتير اشي ي
 الخ رة الجيدة يعني مي  بفه  عليه

 اللي دار  دراسة ولي  الشخص الع دي
  ذم اوائل خص ئص نظ   التشغيل

 Windowsالنظ   الش ئم 
 3.1أول و ندوز  و 
 DOSالنظ   القدي  
 ةا سهل االستخدا ا واجهة رسوميةأكثر ف علي

 واجهة رسومية يعني  ن   رسوم ت وألوا 
  Windows 95بعدي  

 بعد  .... بعد   
 فيه تطور ولك   ن   م  ل  يستخدمه  الن   بكثرة

 ال تعتمد على الشركة المنتجة
 وجود تش به في التع مل مم جميم ال رامج

 توضيحية
 توضيحية
 توجيهية
 توجيهية
 توضيحية
 توجيهية
 توضيحية

 
 تلخيصية
 توضيحية
 تلخيصية
 تلخيصية
 تلخيصية
 يةتوضيح

 
 توجيهية

 
 توضيحية
 توضيحية
 توضيحية
 تلخيصية
 توجيهية
 تلخيصية
 توجيهية
 توجيهية
 توضيحية
 توضيحية
 توجيهية
 توجيهية
 تلخيصية
 توجيهية
 تلخيصية

اس           ت   رات   ي   ج   ي     ات 
 التدريس

 

 ااادأنااا  الحصاااااااااااااااااة المااا ضااااااااااااااياااة نتحااادث ع  ايش...ا ع  
 موضوع....

 م شيا الح سود يح كي عقل اإلنس  

 توجيهية 
 

 تلخيصية
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 شو م لهتحدثن  الح سود 
 الح سود يتكو  في األس   م  كي ني ا م   م 

 الكي   الم دي ي  ) (
 زي روح اإلنس   حلو

 )ص( كم   مرة
 طيد

 أيهم  أ   الم دة ا  الروحا )ه( م   و األ    رأي ؟
 لو في روح م  في جس   رأي  الطرفي  مهمي 

 أيوم  م  يتض منواا الكي   الم دي وال رمجي يتع ونوا مع 
مك  ا  استغني ع  جسدي أو روحي فأن  بح جة لهم  ال ي
 مع 

كم   مرةا أن   دي اتع مل مم القطم الفيز  ئية مب شاااااارة  ل 
 CPUأمس  

 Macعمرك  شوفتوا 
 انت شوفتي م  جوم
 عمر  تع ملت معه

 مثل إدارة المدرسة مسؤولة ع  المعلم ت والطالد
 اللي رس  الحرامي مي  فهمتوا

 ة فيديو أي اال    رأي !لو ج ي فيرو  ومش  د
 احن  أخدن   رن مج الوورد...  رن مج خدمة

  رن مج اكسل ...جداول
أول م   لش نظ   التشااااااغيل ك   أ يض وأسااااااود مي  بفهموا 

 عليه
 اللي ك نوا يدرسوا  رمجة

 وجدوا ا  التع مل معه صعد
 الز  يحفظوا األوامر وشكله  ير مألوف

  دن  نشوف انظمة تشغيل
DOS ومش ملو  القدي   

 أشي ي بسيطة
 سهل االستخدا ! نع  صعد االستخدا .

 3.1اول واحد  WinDows ينم  طلم بعديه 
 متل م  حكين  م  الفأرة بعطيه أوامر

 تسلسليا كم   مرة
 مزاي  استخدا  واجهة التط يق الرسومية

 الا  دن  نراجم

 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 تلخيصية
 توجيهية

 
 توجيهية

 
 توجيهية
 تلخيصية

 
 ارش دية

 
 تلخيصية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 ارش دية
 توجيهية
 توجيهية
 توضيحية
 توضيحية
 توجيهية

 
 تلخيصية
 توضيحية
 توضيحية
 ارش دية

 توضيحية
 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 ارش دية
 توجيهية
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 توجيهية
 ارش دية

 استراتيجيات التقويم
 
 
 

 تشغيل؟عددي أنظمة 
 م   ي مه   نظ   التشغيل؟
 حكت كلمة مهمة م   ي؟

 ؟RAMا CPUكي  نصل ل 
 كي  نصل إلى  ذم القطم دو  م  افتحه ؟

 م   ي أ   االنظمةا م  قصد !
 كم   مرةا مي  سمعت  ه ي األنظمة؟

 ا و   شوفتومMac OSمي  سمعت د 
 م ذا يعني ادارة شبك ت؟

 ت لي؟بكو  ف تحة اكثر م   رن مج مي   ر 
 م  يدير كل  ذم األشي ي مم بعض

 م  تعدد المه  
 م  تطرح امثلة على  ذم المه  ؟

 كم   مرةا مي  تذكر مه   نظ   التشغيل؟
 مي  تفهمن  إدارة المع لج؟

 ال رمجي تا أي كي    رمجي؟
 DOSشو عيوبه 

 مه مه؟
 م  مزاي م؟

 م ذا يعني رسومية؟
 مي  تعدد خم  مه   لنظ   التشغيل؟

 تعطيني أربعة انظمة تشغيل رسومية؟ مي 
 ثالثة أنظمة تشغيل مستخدمة ليومن   ذا.

 ب  ان   دي لجه ز ح سود Androidص ا 
 م  تعطين  ثالث مزاي  للواجهة الرسومية

 م  تعطين  سل يتي  ألنظمة تشغيل  ير ملونة
 م  تعطين  أقد  نظ   تشغيل

 توجيهية 

 و وعلي  اج بة سؤالي اآل  سنش  د فيدي األنشطة التعليمية
 عش   نخلصا نكمل مش  دة الفيديو الث ني

 ارش دية 
 ارش دية

اإلرش                              ادات 
 والتوجيهات

 
 

 جهزي دفتر 
 انت هوا ادارة موارد الكم يوتر

 حلو ركزي أكثر ي  )ي(
 إدارة المع لج مهمة جدا  

 توجيهية 
 ارش دية
 ارش دية
 توجيهية
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 م   ذم الخضراي
 رجعت لخصتلن  م  ت  طرحه
 على ظهر الح سود تف حة

   نظ   التشغيلسجلن  مه 
 انحذف أو تل 

انت سااااااااجلت المه   ولك  يجد ا  تفهمي كي  تمثلي كل 
 مهمة

 اسمعي لزميالت 
 احسنت ي  )ف( ايوم سمعيه 

 اسمه  إدارة الملف ت
   ي السي رات مه  

 يع لج يع لجه   ديتوا تخربطوا
 م  م   دوي  ديتوا تخربطوا

 ابحثي
 أيوم ص ر ملو  

  تسجلوا
 مش مركزة
 وم ي  سم

 أشك ل ورسوم ت وألوا  متل م  ق لت
 اكت ه  ان  واخلص
 ثواني خلصي كت بة

 علي  حل أسئلة الدر 
 53وحل وظ ئ  نظ   التشغيل صفحة 

 ش يفتيه  اتفقن 
 طيد  نراجم  ي   ثواني

 ص  )ي( يال دور 
 لسه مكتوبي 

 الحصة الج ي مم التفتيش بصل 

 توجيهية
 توجيهية
 توجيهية
 ارش دية
 ارش دية
 ارش دية

 
 ارش دية
 ارش دية
 توجيهية
 توجيهية
 ارش دية
 ارش دية
 توجيهية
 ارش دية
 توجيهية
 ارش دية
 ارش دية
 تلخيصية
 ارش دية
 ارش دية
 ارش دية
 ارش دية
 توجيهية
 ارش دية
 ارش دية
 توجيهية
 توضيحية

 Windows ل تفضلي  االتجاهات والقيم
 جميم جواني نظ   التشغيل إذ  مي  فهمت

 تم   وصلت األفك ر
 ليش اكت يه حتى ولو م  خذتيه في المدرسة

 استني شوي  دور 
 ال تج وبي بال دور 

 توجيهية 
 توجيهية
 ارش دية
 ارش دية
 ارش دية
 ارش دية
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  : الّسجالت القصصية في المالحظة الصفّية الّثالثة22ملحق)

 ر(م الزيارة تاريخ الزيارة الخبرة مؤهلال التخصص ر(م الهوية  ةاسم المعلم
 B.A 9 ***** 3 عل  الح سود ********  ي 

 

 الموضوع المبحث مكان التطبيق عدد الطلبة الصف
 أكتد لحن    تكنولوجي  مخت ر الح سود 12 الث م 

 

ة م  خالل توز م أسااااااام ي الّط لب ت على المجموع ت األربعةا وأرق مه ا  ثّ  وزعت عليه  البط ق ت  دأت المعّلمة الحصاااااااّ
الّصغيرةا ووّضحت بأّنه  ستعرض فيديو وستطرح سؤالي  حوله. وخالل عرض الفيديوا أش رت المعّلمة إلى طرح سؤالي  
بعد انته ي الفيديوا ثّ  طل ت م  الّط لب ت وبشكل فرديا اإلج بة على الّسؤالي  على البط ق ت الّصغيرة واالحتف    ه . ثّ  

ؤال الّث نيا وساااألت الّط لب ت حول  عرضااات شااار حة ؤال األّولا والشااار حة الّث نية لتجيد على الساااّ العنوا  لتجيد على الساااّ
 اج ب ته  ومدا الّتوافق مم م  طرح.

ثّ  عرضااات الشااار حة الّث لثة اّلتي تعرض عنوا  الّدر  وأ دافه. ثّ  عرضااات صاااورة واساااتفسااارت ع  مضااامونه ا واساااتق لت 
ورة كمضامو  عدة اج ب ت لتصال مم  بسا د نقص المعلوم ت حوله . ثّ  عرضات نص يعّرف  ؛الّط لب ت إلى ضاب  ية الصاّ

ورةا لتسااتنتج الّط لبة أّ  اّلنص عنصاار مه  ورةا والّتط يقا وب لّت لي ال يمك  االكتف ي ؛الصااّ فقط  للّتع ير ع  مضاامو  الصااّ
 رنة فيم   ينهم ا للمق ؛ع يرا ون قشت الّط لب ت حوله ب لّصورة. وأش رت إلى صورة مم نصي  مختلفي  في الحج ا ولغة الت

لتستنتج الّط لب ت أّ  الّنص الجيدا يتص  بمجموعة م  الخص ئص. وبن ي على ذل  عرضت  ؛وأيهم  أفضل في التع ير
ورة  ّلتي االّنشااااااااا ا )اكت ي وعّ ري( على مساااااااااتوا مجموع تا ثّ  وزعت األلوا  عليه . وحثت الّط لب ت للّتع ير ع  الصاااااااااّ

تك فئ رقمه   نص يتصااااااا   خصااااااا ئص الّنص الجيدا دو  أ   تحدد وقت زمني إلنج ز الّنشااااااا ا. وبعد وقت م  الزم ا 
و ي تح ول خالله  تشجيم الّط لب ت على تنفيذ الّنش ا والمح ولةا حيث ذكرت األمثلة اّلتي عرضت. ثّ  أخذت البط ق تا 

ورةا وكّلفت كل م جموعة بقراية م  كت تا واسااتفساارت إ   ك   الّنص يراعي الخصاا ئص أ  وألصااقت كل بط قة  جوار الصااّ
 الا داعية الّط لب ت إلى رفم أص بعه  كمؤشر على الموافقة.

ثّ  عرضاااات شاااار حة تعرض إحدا الصااااورا ونص للتع ير عنه ا وق رنته ب لّنص المكتود م  ق ل المجموعةا ثّ  ن قشاااات 
 ص المكتودا والمط وعا وب لّت لي إلى مفهو  الّنص الرقمي.لتؤكد على مفهو  النّ  ؛الفرق  ي  الّنصي 

ة مم عرض نشاااااااااااا ا )عّرفي(ا حيث يتطلد م  الّط لب ت تعر   النصا والّنص الرقمي تحديدا    ؛بعد ذل  انتهت الحصااااااااااااّ
 ق دمة.للدمجه في تط يق الوس ئط المتعددة. ولك  بس د انته ي الوقتا عرضت المعّلمة الواجد ال يتي تحضيرا  للحصة ا
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 ابعة : عبارات اإلدارة الصفّية في المالحظة الصفّية الرّ 23ملحق)

 ر(م الزيارة تاريخ الزيارة الخبرة المؤهل التخصص ر(م الهوية  ةاسم المعلم
 B.A 9 ***** 4 عل  الح سود ********  ي 
 

 الموضوع المبحث مكان التطبيق عدد الطلبة الصف
 أكتد لحن   استكم ل در   تكنولوجي  مخت ر الح سود 12 الث م 

 

 المالحظة المجال
ت  حل ورقة العمل كنش ا م  خالل من قشة كل  ند فيه ا وم  ث  حث الط لب ت على  - أواًل: إدارة البيئة اإلدارية

 توثيق االج بة.
نظ  الص  على مستوا مجموع تا م  خالل ترتيد جلو  الط لب ت على الط والتا  -

 شكل فردي.وت  حل األنشطة ب

 ت  حل  نود النش ا بمش ركة المعلمةا دو  اإلش رة إلى المدة الزمنية لتنفيذ النش ا. - ثانيًا: إدارة التعلم والتعليم
 ت  حل ورقة العمل دو   ي   وقت العمل الجم عي لحل الورقة. -

 تحدثت الط لب ت مم بعضه  البعض بشكل عشوائي. - ثالثًا: التفاعل الصفي

اخ النفسي رابعًا: المن
 والعاطفي

 
 : ال دي في الدر .8:05 -1 خامسًا: إدارة الو(ت

 : تعر   الصوت الرقمي.8:07 -2
 Sound Recorder: تحديد 8:12 -3
 : ت بعت دف تر بعض الط لب ت.8:16 -4
 (.2: عرض النش ا )8:17 -5
 : وزعت ورقة العمل.8:18 -6
 : عرض الصوت المختل )اآلآلت الموسيقية(.8:21 -7
 بعرض الق ئمة. 2ا ط لبة 1ل مفّصلا واعط ي ط لبة : من قشة وعرض شك8:24 -8
 .3: ط لبة 8:25 -9
 .Type: من قة النوع 8:27 -8:25 -10
 : حل الورقة مم المعلمة.8:27 -11
 : من قشة الحج .8:29 -12
 : من قشة الجودة.8:32 -13

 أمور أخرى:
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