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 شكر وتمدٌر

 

الحصولعلىاستكمالًماأصبوإلٌهفًالشكروالحمدهللتعالىعلىفضلهوكرمهأنحمكل

الذيكانمنبعالعزٌزوالتمدٌرإلىزوجًعظٌمالشكردرجةالماجستٌرفًاْدارةالتعلٌمٌة،وأتمدمب

 فً عطاء شكرًمسٌرتً وأشكر حسناالدراسٌة، على الصمادي طلعت رنا الدكتورة منمطع ؼٌر

العمل.ثمأزجًالشكرفابم المستمرالذيكانلهاِثرالكبٌرفًإنجازهذا والثناءهتعاونها،ودعمها

إلىالمابمٌن عمانعلىأجله الشموخبسلطنة حصن لمكتبة المساعدة لحصولعلىمصادرلتمدٌمهم

الدراسةومراجعها،والشكرالموفورللرفمةالصالحةفًجامعةنزوى،أخواتًطالباتالماجستٌرفً

مساعداتوتسهٌٕتفً لًمن لدمنه ما والعرفانعلىكل الشكر فلهن التعلٌمٌة، تخصصاْدارة

رحلتًالدراسٌة.
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 ملخص الدراسة

إشرافً كأسلوب التطبٌمٌة للدروس التربوي المشرؾ ممارسة عن الكشؾ إلى الدراسة هدفت

 بتطوٌر للمعلمٌنوعٕلته التدرٌسً البٌاناتاِداء ذو الوصفً المنهج على الدراسة حٌثاعتمدت ،

لجمعالبٌاناتالنوعٌة،،ولتحمٌك)دراسةحالة(النوعٌة الممابلةأداة أهداؾالدراسةاستخدمتالباحثة

تمثلتالفبات ولد استهدفتعٌنةمكونةمنستةمشاركٌن، وتكونتالممابلةمنأربعةأسبلةربٌسٌة،

والتعلٌم للتربٌة العامة بالمدٌرٌة التربوي اْشراؾ بمسم العاملٌن التربوٌٌن المشرفٌن فً المشاركة

(بمحافظةالداخلٌةبسلطنةعمان،وخلصت12-5ومعلمًمدارسالتعلٌماِساسً)افظةالداخلٌة،بمح

إشرافً كأسلوب التطبٌمٌة للدروس التربوي المشرؾ ممارسة بٌن اٌجابٌة عٕلة هنان أن النتابج

 وتطوٌر التدرٌسً للداِداء المشرؾالتربوي ممارسة أن إلى الدراسة خلصت كما روسللمعلمٌن،

المهنً النمو فًتحمٌك كبٌر بشكل التًتساهم فًاِسالٌباْشرافٌة بابالتنوع من ٌعد التطبٌمٌة

الدراسة خلصت كما إلىللمعلمٌن، أن تطور لد للمعلمٌن التدرٌسً المشرؾاِداء ممارسة بفعل

للدروس،واْدارةخطٌطمهاراتالتوشملهذاالتطور،التربويللدروسالتطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة

وتوصلتالدراسةأنهنانبعضالتحدٌاتوالصعوباتالتًالصفٌة،وطرقالتدرٌسوأسالٌبالتموٌم.

ممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةفً،وتمللمنفاعلٌةتواجهاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌة

الدراسة وأوصت اْشرافٌة. الصعوباالعملٌة معالجة المعلمونبضرورة تواجه التً والتحدٌات ت

والمشرفونالتربوٌون،وتمللمنفاعلٌةالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي.كماأوصتالدراسة

إلحاق إلى باْضافة التربوي، اْشراؾ فً التطبٌمٌة الدروس تطبٌك َلٌة متكامٕ دلٌٕ بتصمٌم

وا متخصصة، تدرٌبٌة ببرامج التربوٌٌن المركزالمشرفٌن إلى التربوٌٌن المشرفٌن رفد ستمرارٌة

للالتخصصً المهنً أوصتللتدرٌب كما المجال. هذا فً تدرٌبٌة دورات على للحصول معلمٌن؛

الدراسةالمشرؾالتربويبضرورةتطوٌرأسلوباْشراؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌةبشكلأكبرمما

مهنًللموادالدراسٌةللمدارسمنذبداٌةالعامالدراسً.هوعلٌهحالٌا،وتضمٌنهضمنخطةاْنماءال
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the practice of educational 

supervisors of practical lessons as a supervisory approach and its relation to 

improve teachers' professional performance in schools in the Sultanate of 

Oman. The study relied on the descriptive approach using a qualitative data ( 

A case Study). To achieve the study's aims, the researcher used interviews as 

the main qualitative tool in collecting her data. The interview consisted of four 

main questions and targeted a sample of 6 participants who were mainly 

educational supervisors and teachers in (5-10) schools in Al Dakheliya 

Governorate.  

The study results showed a positive relation between supervisors 

practicing practical lessons in their supervision and the improvement of 

teachers' professional performance. Another result revealed the importance of 

using practical lessons by supervisors in their supervision as a way to diversify 

supervisory methods, and how it could have a great impact on the teachers' 

professional growth. This growth was indicated in the lesson preparation, 

classroom management, teaching methods and assessment tools and 

techniques. Moreover, the study revealed that supervisors might face some 

challenges and difficulties when using practical lessons. It recommended the 

necessity of handling these challenges and difficulties to reach their high 

expectations. It also recommended to design a complete guide of how to apply 

practical lessons and encouraged supervisors to join professional training 

programs. It suggested enrolling supervisors continuously at "The Specialised 

Centre for Professional Training of Teachers" to take similar courses. Finally, 

the study recommended supervisors to include practical lessons in their 

professional development plan. It suggested that supervisors should consider 

practical lessons as an essential supervisory approach and they should plan 

for them by the beginning of the Academic year. 
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 مشكلة الدراسة وأهمٌتها

 الممدمة

منأبرزسماتعالمناالمعاصر،ولدامتدهذاالتؽٌرٌعتبرالتؽٌرالمستمرفًكافةمجأتالحٌاة

دفعالمهتمٌنبالتربٌةوالتعلٌمإلىالتركٌزعلىالمعلمباعتباره إلىالنظمالتربوٌةبكلمدخٕتها،مما

بكل التعلٌمٌة أهداؾالعملٌة تحمٌك بشكلعام للمعلمٌن ٌمكن ؤ التربوٌة. العملٌة فً الزاوٌة حجر

وفاعلٌ وتطوٌركفاءة المعلمٌن أداء بمستوى النهوض على لادرٌن تربوٌٌن مشرفٌن وجود دون ة

فًتعرٌؾالمعلماكبٌرًاللمشرؾدورً(.وٌتضحمنذلنأن2224ّمهاراتهمالمهنٌةالمختلفة)عطوي،

جدٌدةوٌدفعهنحوالتجدٌد؛لٌؤديرسالتهالتعلٌمٌة،حٌثابالطرقالتربوٌةالحدٌثة،حٌثٌفتحأمامهآفالً

ناْشراؾالتربويٌعنىبالدرجةاِولىبالعناصرالبشرٌةالمكونةللمؤسسةالتربوٌة،إذتعتبركفاءةإ

ومهارةهًالعمودالفمريلكلعملٌةتطوٌرٌةفًالعملالتربوي.االمعلمعلمً

تو شٌر أن2212ّ)أمرهللا اْشرافٌةالعملٌ( تعنى:ة منظمة تعاونٌة دٌممراطٌة لٌادٌة "عملٌة

هوأحدالوسابطالمهمةالتًٌمكنأنالتربوي(.والمشرؾ15ص").بالمولؾالتعلٌمًبجمٌععناصره

ًٕاسهامًإتسهم لابدعملٌةالمشرؾالتربوي(أن2213ّ).حٌثٌشٌرالعبٌديفًالعملٌةالتربوٌةفاع

والتؽٌٌر التربوي،التطوٌر ومركزه خبرته بحكم فهو التربوٌةلادر المستجدات على أطٕع على

اِبحاث؛ لادرًوخٕصة ٌجعله علىممارسةطٕعالمعلمٌنعلٌها،إوعلىتطبٌمها،امما ومساعدتهم

.اِسالٌبالجدٌدة

الدع ٌلوٌؤكد ( أن2215ّج تطورت( اْشرافٌة النهاِسالٌب على ألدر أصبحت وضبحٌث

والتعلم التعلٌم وتحسٌنعملٌتً التربوٌة، بالعملٌة اْشرافًعلىالتربويالمشرؾٌعتمدو. فًعمله

حسبالمولؾالتربوي، متعددة اْشرافٌة،أسالٌبإشرافٌة والبحثفهنانالمراءاتالموجهةوالنشرة

التدرٌبٌة والدورة اْجرابً التربوي،، والزٌاوالمؤتمر التربوٌة الصفٌةوالندوة وأجتماعات،رات

والجماعٌة مثل.الفردٌة العملٌة اْشرافٌة اِسالٌب التربوي،:وكذلن بٌنالمشؽل الزٌارات وتبادل

والدروسالتطبٌمٌة،المعلمٌن تطوٌر. شأنها من التً السبل البحثعن المشرؾالتربوي مهام فمن

.المعرفًنفجارأتهمالمهنٌة؛حتىٌتمكنوامنمواجهةمتطلباتٌاوزٌادةكفا،مهاراتالمعلمٌن

والمسؤولٌاتالموجهةنحوترجمةاِهداؾالتًالوظابؾأداءوحتىٌتمكنالمشرؾالتربويمن

،ٌنشدها معاٌٌر مع تتطابك والعٌة نتاجات أفضل،الممبولاِداءإلى عن والبحث السعً من ٔبد
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اتوهذاماأكدتهدراس.الداءوظٌفتهبشكلفعّأٌباْشرافٌةالتًتساعدهعلىأستراتٌجٌاتواِسال

كدراسة هاشمعدة ا2211)أبو 2211)الروٌشد(،2212)لخمٌس(، ،) السعاٌدة(،2213)السرهٌد

(2212)اللوح(،2211)فرج(،2211)الفدا(،2211)الشرلاويوالخزاعلة(،2212)والكاٌدوالسعاٌدة

2212)مفرجو أ( بضرورة الدراسات أوصت ٌمثلحٌث الذي  للمشرؾ المستمر بالتدرٌب هتمام

.اِداءوسٌلةهامةلتطوٌر

الدراساتوتشٌر كدراسة التربوٌة 2211)البلويوالبحوث )لشدٌفاتا(،2214)السعدٌة(،

وعبٌد(،2211)الشرلاوي(،2214 سمرة وأبو و(2212)هللاالطٌطً والفهدي والعرٌمًالراسبً

اْشراؾإ(2214)والمحرزي عملٌة تطوٌر أتجاهاتالتربويلىضرورة من أستفادة منخٕل

:اِسالٌبهذهومناْشرافٌةالحدٌثة،.حٌثتهتمهذهأتجاهاتباِسالٌبالحدٌثةلٓشراؾالتربوي

المشرؾالدروسالتطبٌمٌة، التًٌنفذها التربوينشاطًحٌثتشكلالدروسالتطبٌمٌة أساسًٌّاإشرافًٌّاا

حفزالتمدمالمهنًللمعلم،وتطوٌركفاٌاتهإلىٌتكاملمعبمٌةاِنشطةاْشرافٌةاِخرى.وهًتهدؾ

فً"تمنٌةإشرافٌةتطوٌرٌة":الدروسالتطبٌمٌةللمشرؾتعدلىأنّإ(2227)نبهانالصفٌة.وٌشٌر

مٌداناْشراؾالتربوي.

 أنّوبالرؼم من ٌهدؾ التطبٌمٌة الدروس مهنًٌّإأسلوب المعلمٌن تنمٌة المهنًالى التمدم وحفز

للمعلم ، اْشرافٌة،أإٔ اِسالٌب ببمٌة ممارنة أستخدام فً شابع ؼٌر أسلوب حاجةنه من بالرؼم

 التدرٌب إلى 2212)اْبراهٌم،والتطبٌكالمعلمٌن .)( دراسة علٌه أكدت ما وهذا ؛2213العمري،

 الصفٌةأكثراِسالٌباستخدامً(2212والماسم، أنالزٌارة حٌثكانمننتابجها منلبلالمشرفٌنا

بمافٌها،أللانسبًٌّاأخذتوزنًلتطبٌمٌةحٌثجاءتفًالمرتبةاِولىفًحٌنأناِسالٌباالتربوٌٌن،

التطبٌمٌة. الطحاٌنةالدروس دراسة أظهرت اِسالٌبأن(2214)وعوداتكما ممارسة درجة

وجاءأسلوبالدروسالتطبٌمٌةاْشرافٌةمنلبلالمشرؾالتربويتراوحتبٌنالمتوسطةوالمتدنٌة،

فًالمرتبةلبلاِخٌرةوكانتدرجةممارستهامتدنٌةممارنةببمٌةاِسالٌباْشرافٌة.

فًالعملٌةالتربوٌةعملتالوزارةالذيتشهدهوزارةالتربٌةوالتعلٌمبسلطنةعمانونتٌجةللتطور

متمثلةفًالمدٌرٌةالعامةلتنمٌةالمواردالبشرٌةبوزارةالتربٌةوالتعلٌمإلىالتأكٌدعلىتفعٌلأسلوب

 الدراسً العام خٕل التطبٌمٌة لطاع2214/2215الدروس لتفعٌل الدابم السعً إطار فً وذلن

أهتمامًالساحةالتربوٌةوتعزٌزحضورهالفنًف،التربوياْشراؾ بصدورترجمتالوزارةهذا

الوزاري الدراسً(15214996)رلمالتعمٌم علىالتركٌزعلى2215/2216فًالعام والذيٌؤكد م

أسلوبالدروسالتطبٌمٌةوآلٌةتطبٌمهامنلبلالمشرؾالتربوي؛وذلنمنأجلتطوٌراستراتٌجٌات
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التدرٌسالمختلفة، من التدرٌسوالتملٌل فً المعلمون ٌتبعها التً التملٌدٌة نظرً،اِسالٌب لمااوذلن

بمستوىالمعلم، فًأرتماء للمشرؾالتربويمندورمهم أسلوبالدروسالتطبٌمٌة والمعلمٌشكله

.والتكاملبٌنالمشرؾوالمعلم،عززمنمستوىأنسجامالمهنًوٌ،اِول

تو شكل ممارسة التطبٌمٌة باالدروس التربوي المشرؾ لبل أسالٌببًامن فً التنوع أبواب من

،(2212)ومعمرأبوسمرةاِمرالذيأكدتعلٌهالدراساتالتربوٌةكدراسةاْشراؾالتربويالفعال،

أكدتبعضالدراساتالتربوٌة(.2211)فرجو(2213)الؽامدي(،2214)شاهٌن(،2212)حلس كما

اِسلوبفًتطوٌر ومن.(2212)الخمٌسو(2212)البلويكفاٌاتالمعلمالمهنٌةكدراسةفاعلٌةهذا

منطلكعملالباحثةكمساعدةمدٌرةوتنفٌذهاالعدٌدمنالزٌاراتاْشرافٌةللمعلماتوممابلةالعدٌدمن

أنّالتربوٌٌنالمشرفٌن ٌنالتربوٌٌنٌركزونعلىأسلوبالزٌاراتالصفٌةمعالمشرفمعظمتبٌنلها

ٌةالتعلٌمٌةعملولل،لعدٌدمناِسالٌباْشرافٌةاِخرىالتًتعملعلىالتطورالمهنًللمعلمٌنوجودا

 ذلن أجل من التطبٌمٌة. كالدروس العملٌة اِسالٌب وخاصة الدراسةإلىالباحثةعمدت هذه إجراء

 لللولوؾعلى المشرؾالتربوي ممارسة عٕلة بلدروسالتطبٌمٌة تطوٌر التدرٌسً ،معلمٌنللاِداء

التجدٌد حركة فً التربوي للمشرؾ التطبٌمٌة الدروس دور على أوسع بشكل والولوؾ والتطوٌر،

تمشًٌ،بمحافظةالداخلٌةبسلطنةعمان(12-5)التربويفًمدارسالتعلٌماِساسً معنهجالوزارةا

.اعلموالطالبمعًفًتطوٌرلطاعاْشراؾالتربويالذيٌنعكستطورهعلىالم

وأسئلتها مشكلة الدراسة

تنمٌة على لادرة متجددة متنوعة معاصرة رؤٌة اْشراؾالتربويضمن من جدٌدة مرحلة إن

أمرً ٌعد العملٌة وممارساته أدواته وتجدٌد دوره، وتفعٌل البشري، إلٌهالعنصر تسعى اِهمٌة بالػ ا

التربٌةوالتعلٌمفًسلط العملٌاتالتعلٌمٌةنةعمان،وهًرؤٌةتسهمبشكلأووزارة آخرفًتجوٌد

التعلمٌة التربٌةوالتعلٌم، العامة.(2215)وزارة متمثلةفًالمدٌرٌة المنطلكسعتالوزارة ومنهذا

 البشرٌة الموارد إلتنمٌة لعام التربوي المشرؾ مهام توصٌؾ إصدار بنود2215لى من وكان  .

 فًالمدارستبعًالتوصٌؾتنفٌذ للمعلمٌن،االمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌة لٕحتٌاجاتالتدرٌبٌة

 منالوزارة أصدرتالمدٌرٌةلدعما كما التربوٌة، تعزٌزالدورالمهنًللمشرؾالتربويفًالساحة

لدروساصصًٌحثجمٌعالمشرفٌنالتربوٌٌنعلىتنفٌذحاوزارًٌّاالعامةلتنمٌةالمواردالبشرٌةتعمٌمً

كماأكدتتمارٌرجودةاِداءالتابعةلنظامتطبٌمٌةمنالمنهجالدراسًفًالمدارسالتًٌشرفونعلٌها.

تطوٌراِداءالمدرسًوالذيتطبمهوزارةالتربٌةوالتعلٌمفًسلطنةعمان،علىوجودأولوٌاتتطوٌر

المدارس فً للمعلمٌن التدرٌسً فًاِداء التمارٌر التربٌةوهذه اْلكترونًلوزارة المولع فً مثبتة
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اِهمٌةهذااِسلوبونظرً.(www.moe.gov.om)مولعالبوابةالتعلٌمٌةبسلطنةعمان،والتعلٌم

التعلمٌة التعلٌمٌة التدرٌسًبشكلخاصاْشرافًفًالعملٌة الدراسةبشكلعامواِداء جاءتهذه ،

 التطبٌمٌفًلتبحث للدروس التربوي المشرؾ اِداءممارسة بتطوٌر وعٕلته إشرافً، كأسلوب ة

.وٌمكنتحدٌدمشكلةالدراسةبالسؤالالتالً:التدرٌسًللمعلمٌن

 اِداءالتدرٌسًعٕلةممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًبتطوٌرما

 ؟ٌنللمعلم

  أهداف الدراسة

التعرؾتهدؾ إلى المشرؾالتربويللمدىمساهمةعلىالدراسة فًممارسة دروسالتطبٌمٌة

اِسلوبهذالولوؾعلى،وكذلنافًمحافظةالداخلٌةبسلطنةعماناِداءالتدرٌسًللمعلمٌنتطوٌر

تعززاتمدٌمممترحاتوأفكارً.وتهدؾكذلنإلىللمعلمٌنتحمٌكالنموالمهنًفًاْشرافًومساهمته

التأكٌد.باْضافةإلىالدروسالتطبٌمٌةمنلبلالمشرؾالتربويكأسلوبتدرٌبًللمعلمٌناستخداممن

 اْشرافٌةعلى اِسالٌب التعلٌمٌةتنوٌع العملٌة التجدٌدفً حركة ومواكبة العملٌةوالتطوٌر، فً

اْشرافٌة.

أهمٌة الدراسة

فًتطوٌرأداء به الذيٌتولعمنالمشرؾالتربويالمٌام منالدور أهمٌتها الدراسة هذه تستمد

ٌجابٌةعلىمستوىالتعلٌمفًالمٌدانالتربويإالمعلمٌنفًالحملالتربوي،وهوماسٌنعكسبصورة

ٌمكنلهذهالدراسةلدىالطلبة،مماٌعززالمستوىالتحصٌلًللطلبة.وبالسلطنة،وكذلنمستوىالتعلم

علىأسسعلمٌةمماٌسهمفًتحدٌداحتٌاجاتهماللمشرفٌنالتربوٌٌنلابمًاذاتًٌّاأنتسهمفًتمدٌمتموٌمً

التً اْشرافٌة اِسالٌب تحسٌن فً الدراسة هذه تساعد لد اْشرافٌة. كفاءاتهم وتطوٌر التدرٌبٌة،

وباعثً التربوٌون، المشرفون نحوٌستخدمها لهم وأهتماما اْشرافٌة اِسالٌب فً والتنوٌع التجدٌد

بالممارساتالعملٌةالتطبٌمٌةفًالعملاْشرافً،تزامنامعالجهودالتًتمومبهاوزارةالتربٌةوالتعلٌم

متمثلةفًدابرةاْشراؾالتربويلتطوٌرالعملٌةاْشرافٌة.

المسؤولومنالمتولعأنتفٌدنتابجهذهالدراسةوتوصٌا نفًوزارةالتربٌةوالتعلٌموخاصةٌتها

اْشراؾالتربويفً اِسالٌباْدابرة فًتطوٌرمنخٕلمعرفة المٕبمة التدرٌسًشرافٌة اِداء

المابم،للمعلمٌن المٕبمةٌوكذلن التدرٌب خطط رسم فً الوزارة فً المهنٌة التنمٌة برامج على ن

المؤملأنتثرينتابجالدراسةالحملالتربويوالباحثٌنبأمورتفتحلهم.ومنوالمعلمالتربويللمشرؾ

الدراساتلادمةوتفتحلهممجالالخوضفًهذاالمٌدان.آفالً
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حدود الدراسة 

تتحددالدراسةبالحدودالتالٌة:

 الحدود الموضوعٌة 

وعٕلته المشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافً، تتناولالدراسةموضوعممارسة

نممارسةالدروسالتطبٌمٌةتتمعنطرٌكمعلممتمٌزأومعلمأللمعلمٌن.إذاِداءالتدرٌسًبتطوٌر

 عمان سلطنة فً والتعلٌم التربٌة وأصبحتتوجهاتوزارة المشرؾالتربونحوأول، فًإشران ي

سعًٌ وذلن ٌشرؾعلٌها، التً المدارس فً وتدعٌمالممارسة اْشرافٌة، اِسالٌب تنوٌع نحو منها ا

الفنًللمشرؾالتربويفًالمٌدان. الحضور الحالٌة الدراسة التدرٌسًوتمتصر علىمهاراتاِداء

ٌم(.)التخطٌطللدروسالتعلٌمٌة،وطرقالتدرٌس،واْدارةالصفٌة،وأسالٌبالتمو

 الحدود البشرٌة 

التصرت بمسمعلىالدراسةهذه التربوٌٌن ًالمشرفٌن التطبٌمٌة بدابرةوالعلوم اْنسانٌة العلوم

البشرٌة الموارد والتعلٌمتنمٌة للتربٌة العامة بالمدٌرٌة ومعلمً، عمان، فًسلطنة الداخلٌة بمحافظة

اِساسً بم12-5)للصفوؾومعلماتمدارسالتعلٌم الداخلٌة.( )ثٕثةحافظة أفراد ستة وبلػعددهم

 مشرفٌنوثٕثةمعلمٌن(وهوعددمناسبلطبٌعةالبحثالكٌفًوأسلوبدراسةحالة.

 الحدود المكانٌة 

تحددتالدراسةبمسماْشراؾالتربويالتابعلدابرةتنمٌةالمواردالبشرٌةبالمدٌرٌةالعامةللتربٌة

ان.(بمحافظةالداخلٌةبسلطنةعم12-5الداخلٌة،ومدارسالتعلٌماِساسً)والتعلٌمبمحافظة

 الحدود الزمانٌة 

م.2216/2217لمنالعامالدراسًوالفصلاِوم2215/2216دراسةبالعامالدراسًالتتحدد

 مصطلحات الدراسة 

  التدرٌسمصطلحاتفًالمناهجوطرق(فًموسوعة2212وٌعرفهاالكسبانً)ممارسة 

إلىأرضالوالع"،وتشتملعلىالمستبأنها ونملها وىالتربوي"عملٌةتنفٌذمعطٌاتنظرٌة،

  والتمنٌاتالتربوٌةالمتطورة.عملٌةممارسةالمبادئ
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وتتبنىالباحثةالتعرٌؾالتالًإجرابٌاً:

مجموعةاِعمالاْجرابٌةالتًٌمومبهاالمشرؾالتربوي؛لتحسٌنعملٌتًالتعلٌموالتعلممن

 خٕلمساعدةالمعلمٌنعلىالنموالمهنًوتحسٌنأدابهموتدرٌسهم.

  توضٌحفكرةأوإلى"نشاطعملًٌهدؾ:بأنها(2212)أمرهللاتعرفهاوالدروس التطبٌمٌة

ٌرؼبالمشرؾالتربويفًإلناعالمعلمٌنبفعالٌته،وأهمٌةاتعلٌمًٌّاأسلوبًطرٌمةأووسٌلةأو

استخدامهفٌمومالمشرؾبتطبٌكالفكرةأمامعددمنالمعلمٌنأولدٌكلؾأحدالمعلمٌنبتطبٌك

 (.126)ص".الفكرةأمامزمٕبه

:اوتتبنىالباحثةالتعرٌؾالتالًإجرابًٌّ

ذلنالمولؾالتدرٌبًالمخططوالمنظمالتربويهوالتطبٌمًكأسلوبفًاْشراؾالدرس

لمهاراتتعلٌمٌةمحددةاعملًٌّاأدابًٌّاوالهادؾالذيتتاحفٌهالفرصةأمامالمعلملمشاهدةعرضً

هابماٌساعدهعلىتطوٌركفاٌاتهالتدرٌسٌة،وأسالٌببمنلبلالمشرؾالتربويلٌتدربعلىأدا

تعلمطلبته.

 المشرف التربوي  

المصطلحاتالتربوٌةوالنفسٌةتعرٌؾالمشرؾالتربوي،حٌثٌعرفه)شحاته وردفًمعجم

الفردالذيلهالمدرةعلىإحداثتؽٌٌرفًالعملٌةالتعلٌمٌةفًالمدرسة،بأنه"(2223والنجار،

عنطرٌكممارستهللسلطةالمخولةله،وهوٌمضًولتاًفًأداءوظابؾمعٌنةداخلالمدارس،

 (.242وٌمدمخدماتلُخرٌن".)ص

منتسندإلٌهمسؤولٌة":شرؾالتربويفًسلطنةعمانبأنه(الم2214)تعرؾالسعدٌةو

اْشراؾعلىالمدارس،ومتابعةأداءالمعلمٌنلتحمٌكالنموالتربوي،والمهنً،والذاتًلدٌهم

والتعاونمعجمٌعاِطراؾذاتالصلةبعملٌةاْشراؾمنأجلالنهوضبالعملٌةالتعلٌمٌة

ٌحمكهدؾالدراسة.اإجرابًٌّاهذاالتعرٌؾبوصفهتعرٌفًوتتبنىالباحثة."فًسلطنةعمان

 

  ًاألداء التدرٌس 

(اِداءالتدرٌسًللمعلمبأنهٌشٌرإلى"سلونالمعلمأثناءموالؾ2223ٌعرؾشحاتةوالنجار)

للتدرٌسسواءداخلالصؾأوخارجه،وهوالترجمةاْجرابٌةلماٌمومبهالمعلممنأفعالأو

من ؼٌرها أو الصفٌة اِنشطة فً مساهمته أو للصؾ، إدارته أو التدرٌس فً استراتٌجٌة

(.29عمالأواِفعالالتًٌمكنأنتسهمفًتحمٌكتمدمفًتعلمالطٕب")صاِ

وتتبنىالباحثةهذاالتعرٌؾبوصفهتعرٌفاًإجرابٌاًٌحمكهدؾالدراسة.
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الفصل الثانً

 اإلطار النظري والدراسات السابمة

 ًٔ :اِدبٌاتأو

 أهمٌته(.-أهدافه-ْشراؾالتربوي)مفهومها -

 أسالٌباْشراؾالتربوي. -

 أهمٌتها(.-أهدافها–لدروسالتطبٌمٌة)مفهومهاا -

 المبادئالتًتمومعلٌهاالدروسالتطبٌمٌة. -

 آلٌةتنظٌمالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي. -

 اِداءالتدرٌسً -

 .حاجةالمعلمللمشرؾالتربويلتطوٌرأدابهالتدرٌسً -

 ًٌالدراساتالسابمةاثان:

لدراساتالعربٌة.ا -

الدراساتاِجنبٌة. -
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 الفصل الثانً

 اإلطار النظري والدراسات السابمة

تخصٌصالمسم تم إلىلسمٌن، وٌنمسم الحالٌة النظريللدراسة الفصلعلىاْطار ٌحتويهذا

وكذلنأسالٌب وأهدافه، وأهمٌته اْشراؾالتربويمفهومه وٌضم ِدبٌاتاْشراؾالتربوي، اِول

وآلٌ علٌها والمبادئالتًتموم الدروسالتطبٌمٌة أٌضا وٌتضمن تنظٌماْشراؾالتربويوألسامها، ة

المعلمالمهنٌة.أماالمسمالثانًاْشراؾالتربويفًسلطنةعمان،الدروسالتطبٌمٌة،كماٌشملأٌضا

فٌحتويعلىالدراساتالسابمةالعربٌةواِجنبٌةالمتعلمةبموضوعالدراسة.

: اإلطار النظري  أولا

 أهمٌته  -أهدافه  -اإلشراف التربوي مفهومه

عملٌةتربوٌةمتعددةالجوانبتهدؾإلىتوجٌهدفةالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌةٌعداْشراؾالتربوي

إلىالوجهةالسلٌمةمنأجلتحمٌكاِهداؾالتربوٌةالمنشودة.وٌركزاْشراؾالتربويعلىالمعلمٌن

بوٌةواْدارةوالطٕبتدرٌبًاوتطوًٌراوتموًٌماوتوجًٌهاكماٌركزعلىالمناهجالدراسٌةوالعملٌاتالتر

 )خلٌل، ٌمدمها2212المدرسٌة فنٌةمتخصصة وٌجمعالتربوٌونعلىأناْشراؾالتربويخدمة .)

ولمد والتعلٌم. التعلم تحسٌنعملٌة بمصد معه ٌعملون الذٌن المعلمٌن المشرؾالتربويالمختصإلى

(أنهذاالتعددكان2228ودمحم)تعددتمفاهٌماْشراؾالتربويفًالعملٌةالتربوٌة،حٌثٌشٌرعامر

كفعالٌة اْشراؾ إلى التفتٌش من اْشراؾ بها مر التً والتطورات اْشرافٌة الفلسفات لتعدد تبعا

إلىالنماذجالحدٌثةفًاْشراؾ. ًٔ اجتماعٌة،ومنثمإلىاْشراؾالدٌممراطًوالعلمًوصو

اْشراؾ مفهوم بٌان فً الواردة التعرٌفات ضمن خضر)ومن أورده ما أنه:2211التربوي )

"نشاطعلمًمنظمٌهدؾإلىتحسٌنالعملٌةالتعلٌمٌةوٌساعدفًالنموالمهنًللمعلمٌنتمومبهسلطات

إشرافٌةذاتمستوىعالمنالخبرةمنخٕلماتمومبههذهالسلطاتمنالزٌاراتالمستمرةللمعلمٌن

(2215(،وٌعرفهسبٌتان)15)ص اعدهمعلىتحسٌنأدابهم."وإعطابهمالنصابحوالتوجٌهاتالتًتس

بأنه:"عملتربويتمومبهمؤسسةتربوٌة،لهأرضٌةومساراتونتابج،أماأرضٌتهفوجهةالنظرفً

وعلًما تربٌة الطالب بناء فهو مساراته أما وحضارتها، وأنظمتها اِمة عمٌدة تشمل والتً الحٌاة،

هاجوتطوٌرهوتحدٌثه،وإكسابالمعلمٌنالطرقالصحٌحةفًالتدرٌسوالتموٌموتصمًٌما،ومرالبةالمن

)ص التربٌة." فلسفة فً تحمٌكاِهداؾالمرصودة فهو نتابجه أما الٕمنهجٌة، وكذلن9واِنشطة .)

وعبٌدات) العملمعالمعلمٌنبأسالٌبمختلفة2227ٌعرؾأبوالسمٌد "اْشراؾالتربويهو بأن: )
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(.منخٕلهذاالمفهومٌمكن27التعلٌممنخٕلإٌجادبٌبةصفٌةمثٌرةللتعلمالممتع.")صلتطوٌر

اِسالٌب من مجموعة ذلن فً وٌستخدم ونشط ممتع تعلٌم تمدٌم إلى ٌهدؾ اْشراؾ أن مٕحظة

واِنشطةاْشرافٌةؤٌمتصرعلىأسلوبالزٌارةالصفٌة.

نظاملهمدخٕتوعملٌاتومخرجاتتتفاعلمعبعضهامنٌمكنمٕحظةأناْشراؾالتربوي

اْشراؾالتربويواختلفتآراء تعددتمفاهٌم مهما وأنه والتعلٌم، أفضلِهداؾالتعلم تحمٌٍك أجل

وتطوٌر تموٌم إلىأنؼاٌتها وتفاوتفلسفاتهم منحٌثالصٌاؼة التربوٌٌنوالمختصٌننحوه وأفكار

وٌةبكافةمحاورهاضمناْطارالعاملّهداؾالتربوٌة،والتًتركزعلىتجوٌدالعملٌةالتعلٌمٌةوالترب

العملالتربويوأرتماءبالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة.

ٌعتبراْشراؾالتربويأحدالروافدذاتاِهمٌةالكبٌرةفًتطوٌرأداءالمعلمٌنورفعكفاءتهم

و التعلمٌة، التعلٌمٌة العملٌة منأجلوتطوٌر التربوٌة للعملٌة والدافعة الموجهة ٌمثلاْشراؾالطالة

(.وحتى2214خدمةاِهداؾالتربوٌة،وتحمٌكمستوىعالمنالجودةفًالعملالتربوي)السعدٌة،

(أن2211ٌتمتحمٌكذلنٔبدأنٌكونهنانأهداؾمنشودةمنالعملاْشرافًحٌثٌذكرعثمان)

بويتهدؾإلى:"تحمٌكأعلىمعدٔتالكفاءةفًظلأهداؾاْشراؾبوجهعامعملٌةاْشراؾالتر

إذاماتمتطبٌمهابصورةعلمٌةتضمنتحمٌكالتطورالمنشود،بماٌضمنتحسنًاملحوًظافًمستوٌات

(.ؼٌرأناْشراؾالتربويٌهدؾإلى584أداءالمعلمٌنوٌنعكسبدورهعلىمخرجاتالتعلم.")ص

ماٌشٌرإلٌهالبستانوالجوادوبولس)تطوٌرا (أنمنأهداؾاْشراؾ2212لمنهاجالمدرسًوهذا

التربويتطوٌرالمنهاجالمدرسًوالتعرٌؾبالطرقالتربوٌةالجدٌدة،وأتجاهاتالحدٌثةفًالمناهج

الدراسٌةوالوسابلالتعلٌمٌة.

مدارسومعلمٌهاحٌثٌشٌرإبراهٌمواِسديأخرىتتعلكبالمٌادةالمهنٌةلمدٌريالاوهنانأهداف

من2227) لكل المهنٌة المٌادة خٕل من التربوٌة العملٌة تحسٌن اْشراؾالتربويٌهدؾإلى أن )

والعملعلى المهنًللمعلمٌنوتحسٌنمستوىأدابهم النمو وكذلنتطوٌر مدٌريالمدارسومعلمٌها،

و والبشرٌة اْمكاناتالمادٌة ذلنالراسبًحسنتوجٌه وٌعزز التربوي، فًالمٌدان حسناستخدامها

منخٕل2212والفهديوالعرٌمًوالمحرزي) التعلٌمٌة بالعملٌة أناْشراؾٌهدؾإلىأرتماء )

تطوٌرأداءالمعلمٌنوتطوٌرمعارفهمومهاراتهم.وٌهدؾاْشراؾالتربويكذلنإلىمساعدةالمعلمٌن

(أنهعلىالمشرؾالتربوي2212ةوالتربوٌةومعرفةنتابجها،وٌضٌؾلاسم)علىتتبعالبحوثالنفسٌ

فً الفجوات التدرٌسوسد أسالٌب لؽرضتطوٌر والتجرٌب والدراسة أطٕع المعلم لدى ٌولد أن

المٌدانالمهنً.كماٌهدؾاْشراؾالتربويإلىتحمٌكمستوىأعلىفًالتعلم،وهذاماأوردهالشرٌؾ

(2212 )ص( والتعلم." التعلٌم ْدارة "التوظٌؾالفعال اْشراؾالتربويٌهدؾإلى: بما277أن ،)
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وٌضٌؾالفرح احتٌاجاتهم،وتحمٌكأعلىمستوىفًالتعلم. الطٕبوالعملعلىتلبٌة ٌخدممصلحة

امٕبًماللمعلمالجدٌد،مناسبًا2215ودبابنة) لمهنةالتدرٌس،(أناْشراؾالتربويٌهدؾإلىإٌجادجوًّ

كماٌساعدالمعلمفًتشخٌصماٌلماهفًعملٌةالتعلٌم،وفًرسمخطةللتؽلبعلىالصعوبات.

المٌدان فً كبٌرة أهمٌة لها توجٌهٌة تعاونٌة، إنسانٌة، لٌادٌة، تربوٌة، اْشراؾالتربويعملٌة

ؾفًالحملالتربوي؛حٌثتشٌرالتربوي،وتبرزأهمٌتهامنخٕلالخدماتالتًٌمدمهاجهازاْشرا

(أناْشراؾالتربويلهأهمٌةفًتوطٌدعٕلةالمدرسةبالبٌبةالمحلٌةوذلنبالتعاون2211البلوشٌة)

معالمعلمٌنوباستخدامآلٌاتمتعددةكأجتماعاتواللماءاتالتربوٌة،كماأنجهازاْشراؾالتربوي

(أنأهمٌة2212لٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة،وتؤكدعلىذلنالمرموري)لهأهمٌةفًالمتابعةالمٌدانٌةللعم

اْشراؾالتربويتنبعمنأهمٌةالتربٌةذاتها؛إذٌتولىهذاالجهازمسؤولٌةالمتابعةالمٌدانٌةللتأكدمن

وذلنمن المهنًللمعلمٌن، فًتحمٌكالنمو ولٓشراؾالتربويأهمٌة وأهدافه. تحمٌكؼاٌاتالتعلٌم

(أنلٓشراؾالتربويأهمٌةكبٌرةف2212ًخٕلتنمٌةلدراتهمومهاراتهم،وٌرىالحاتمًوالهادي)

التعاونمعالمعلمٌنفًتحدٌدمشكٕتالمتعلمٌنوالتراحالحلولالمناسبةلهاكمالهأهمٌةفًمساعدة

لهم.وتبرزأهمٌةاْشراؾالمعلمٌنفًالكشؾعننواحًالضعؾفًأدابهموتمدٌمالحلولالمناسبة

(:"أنلٓشراؾ2211التربويفًرفعكفاءةالمخرجاتفًالنظامالتعلٌمًوٌؤكدعلىذلنالعوٌسً)

التربويأهمٌةودوًراكبًٌرافًتعزٌزعملٌاتالتعلٌموالتعلموكفاءةمخرجاتالنظامالتعلٌمًإذٌتولؾ

الممارسا اْشراؾالتربويفاعلٌة وضمانأرتماءعلىجودة التعلم بٌبة للمعلمٌنداخل تاٌْجابٌة

)ص الطٕب." تعلم العٕلات53بمستوىنواتج فًتحمٌك كبٌرة أهمٌة لٓشراؾالتربوي أن كما .)

اِداء، تحسٌن أثرطٌبفً ذلنمن فً لما فًمختلؾالموالؾالتربوٌة وتنمٌتها الفاعلة اْنسانٌة

أنأهمٌةاْشراؾالتربويتكمنفً:"إٌجادمناخللعٕلاتاْنسانٌة(2213وٌضٌؾعبدالرسول)

(،مما97التًتظهرلٌمةكلفردودورهورأٌه،ومشاركةجمٌعالعاملٌنفًالبرامجالتربوٌة.")ص

ٌؤديإلىأرتماءبالعملٌةالتربوٌةوتحمٌكالتنمٌةالمستمرةلجمٌعكفاٌاتالعملالتربوي.



  أسالٌب اإلشراف التربوي  

اهتماًما أسالٌباْشراؾالتربوي التربوٌون أولى الحدٌث، اْشراؾالتربوي مفهوم مع تماشًٌا

النمو على المعلمٌن تساعد أهداؾتربوٌة اِسالٌبمن هذه تحممه بما للعناٌة اهتمامهم وانتمل كبًٌرا

وٌشٌرالراسبًوالفهديوالعرٌمًوالمحرزي) تتصؾبالتنوع2214المهنً. أناِسالٌباْشرافٌة )

وكذلنالتوسع وأهدافه، اْشراؾالتربويووظابفه للتطوراتالتًطرأتعلىمفهوم نتٌجة والتعدد

الكبٌرفًمجأته.وٌعدكلأسلوبمنتلناِسالٌبذاأهمٌةوفابدةإذاتماستخدامهبصورةصحٌحة،
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الم فً المناسب اِسلوب تطبٌك وتم ( الشاعر وٌرى المٕبم. التربوي2212ولؾ اْشراؾ أن )

بمفهومهالحدٌثأحدثلفزةنوعٌةفًاِسالٌباْشرافٌة،إذتنوعتاِسالٌباْشرافٌةبٌناِسالٌب

التفتٌشوالتوجٌه. فًمرحلة علىالزٌاراتالمفاجبة أنكانٌعتمد بعد واِسالٌبالجماعٌة، الفردٌة

طورالذيطرأعلىاْشراؾالتربويوأسالٌبه،أصبحتالعملٌةاْشرافٌة،عملٌةفنٌةونتٌجةلهذاالت

 تعاونٌةهدفهاتطوٌرالعملٌةالتربوٌة.

(اِسالٌباْشرافٌةبأنها:"مجموعةمنالنشاطاتالمختلفةالتًٌمومبها2211وٌعرؾالسلمً)

أدا وتحسٌن المعلمٌن، كفاٌات لتنمٌة )صالمشرؾالتربوي المهنً." تعرٌؾآخر762بهم وهنان .)

(اِسالٌباْشرافٌةأنها:"أنشطةتعاونٌة،منسمة2226لّسالٌباْشرافٌةحٌثٌعرؾعبدالهادي)

المنشودة." التربوٌة اِهداؾ اتجاه فً بتؽٌره ومتؽٌرة التعلٌمً المولؾ بطبٌعة ومرتبطة ومنظمة

أناِس62)ص المفاهٌم وٌتضحمنهذه علىالتفاعلاٌْجابًبٌنالمشرؾ(. تعتمد الٌباْشرافٌة

اِسالٌب حوله تدور الذي اِساسً والمحور اِهداؾالتربوٌة، تحمٌك نحو وتتجه التربويوالمعلم

اْشرافٌةهوالمشكٕتالتًتواجهالمعلمٌنواْسهامفًحلهامنأجلتحسٌنأداءالمعلمٌنفًالحمل

التربوي.

بالتًٌتبعهاالمشرؾالتربويمتعددةومتنوعة،ؤٌمكنالمولإّنأسلوبًاواحدًامنهاهوواِسالٌ

وٌذكرالشرٌؾ) لهاستخداماتهوممٌزاته. فكلمنها أنلكلأسلوبمنهذه2212أفضلاِسالٌب، )

فً مثمرة نتابج اِسلوب لٌؤدي أعتبار؛ بعٌن أخذها من بد ٔ وضوابط المٌداناِسالٌبشروًطا

 ( ومحمود وعٌسان عطاري علٌه ٌؤكد ما وهذا مجأت2225التربوي. ممارسة أجل من أنه )

اْشراؾالتربويعلىالمشرؾالتخطٌطٔستخدامأسالٌبإشرافٌةتسهمبفعالٌةفًالنموالمهنًللهٌبة

موٌم.كماأنهنانعواملالتدرٌسٌةالتًٌعمللمساعدتها؛وأنتكونهذهاِسالٌبلابلةللمٕحظةوالت

(2216مؤثرةفًتحدٌدنوعٌةاِسلوباْشرافًالمستخدمفًالعملٌةاْشرافٌة،حٌثٌذكرالدلٌمً)

أنهذهالعواملتتمثلفًطبٌعةالهدؾاْشرافًوطبٌعةحاجاتالمعلمٌنالمهنٌةوالشخصٌة،وكذلن

ٌدانالتربويوكفاٌةالمشرؾوإمكاناته.ولذلنٌجبطبٌعةاْمكاناتالمادٌةوالبشرٌةالمتوفرةفًالم

علىالمشرؾالتربويأنٌختاراِسلوباْشرافًالمٕبملممتضٌاتوظروؾالمولؾالتربوي،وهذا

(أنهعلىالمشرؾالتربويالتأكدمنالطرقاْشرافٌةالمناسبةوأنSewall،2007تؤكدهسوال)

ةوعٕلةبماٌحتاجهالمعلمٌنفًالمٌدان.تكونمٕبمةللمعلمٌنوذاتكفاء

لّسلوب اختٌاره فً المدرسة مدٌر أو المشرؾالتربوي ٌعتمدها التً اِساسٌة اِمور من إن

اِسلوب مناسبة ومدى التعلٌمٌة العملٌة وتطوٌر نمو اِسلوبفً مساهمة مدى المستخدم اْشرافً
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 ارتباطه وكذلن تحمٌمه، المراد كماللهدؾ المعلمٌن، من ًٔ لبو وٌلمى وحاجاتهم، المعلمٌن بمشكٕت

المعلم ظروؾ ٌراعً مرنًا اِسلوب هذا ٌكون وأن المعلمٌن بٌن الفردٌة الفروق ٌراعً أن ٌنبؽً

فً بعضالعاملٌن إشران المناسب ومن المحلٌة، والبٌبة المدرسة مدٌر ظروؾ وكذلن والمشرؾ

ٌجبعلىالمٌدانالتربويمنخبراءوإد كما وتنفٌذه. ارٌٌنفًاختٌاراِسلوباْشرافًوتخطٌطه

وحسناختٌاراِسلوباْشرافًحسبالمولؾ  اِسالٌباْشرافٌة لكافة المشرؾأنٌكونمدرًكا

التربوي،كمٌجبعلٌهالتنوٌعفًاِسالٌباْشرافٌةوعدمألتصارعلىأسلوبواحد.

افٌةوتعددتفإنهٌظللكلأسلوبمٌزاتهوأهدافهوعواملتساعدعلىولبنتنوعتاِسالٌباْشر

الخطٌبوالخطٌب) وٌورد على2211نجاحه. حسبتنفٌذها لسمٌن اِسالٌبتصنؾإلى هذه أن )

المتدربٌنوهً:أسالٌبفردٌةوأسالٌبجماعٌة،حٌثتهدؾاِسالٌبالفردٌةإلىتدرٌبالمعلمٌنعلى

سالٌبالجماعٌةفتهدؾإلىالعملبروحالفرٌكوتحمٌكالتعاونبٌناِفرادمنمهاراتخاصةأمااِ

خٕلتنفٌذهاعلىجماعةمنالمعلمٌن.وٌشملهذاالتصنٌؾمجموعةمناِسالٌبٌمكنإٌجازهاكما

ٌلً:

:اِسالٌبالفردٌة ًٔ أو

فًالمجا ٌحمكفوابدونتابجإٌجابٌة اِسالٌبالفردٌة اِسالٌبتتٌحإناستخدام فهذه لالتربوي.

ٔ التً والمهنٌة الشخصٌة الصعوبات وخاصة ٌواجهها التً الصعوبات للولوؾعلى فرصة للمعلم

(.ولّسالٌبالفردٌةعدة2216ٌستطٌعالتعرؾعلٌهاعندمشاركتهفًاِسالٌبالجماعٌة)الدلٌمً،

( الدعٌلٌج 2229مٌزاتحٌثٌشٌر توجه "دعامة أنها: للمشرؾ( الفرصة إتاحة عنطرٌك المعلم"

على متنوعة وفعالٌاتتربوٌة أنشطة الصؾمن ٌجريداخل ما مشاهدة المدرسة مدٌر التربويأو

(.مماٌساعدهعلىالتعرؾعنكثبعلىالجوانبالتًتحتاجإلىمساعدتهوتمكنه252طبٌعتها.")ص

 التً وأجتماعٌة المادٌة بعضالعوامل معرفة إسهامهامن إلى إضافة التعلٌمٌة، العملٌة فً تؤثر

المباشرفًتحسٌنعملٌتًالتعلٌموالتعلم.

وتتضمنهذهاِسالٌباِشكالالتالٌة:

الزهٌري)- ٌورده كما كأسلوبإشرافً مفهومها وٌشٌر نشاط2215الدروسالتطبٌمٌة: أنها )

زٌنداخلالصفوؾالعادٌةوبحضورعددمنعلمًٌمومبهالمشرؾالتربويأوأحدالمعلمٌنالمتمٌ

طرٌمة تجرٌب أو المٌدان فً العملً للتطبٌك المطروحة النظرٌة اِفكار مٕءمة لمعرفة المعلمٌن،

وتهدؾ بفعالٌتها. المعلمٌن إلناع المشرؾفً ٌرؼب فكرة توضٌح أو تمنٌة، أسالٌب وشرح تعلٌمٌة
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المعلم دافعٌة إثارة إلى التطبٌمٌة وإكسابهمالدروس جدٌدة، تدرٌس وطرق استراتٌجٌات لتجرٌب ٌن

مهاراتتدرٌسمبتكرة،وكذلنتطبٌكاِفكارواِسالٌبالتًٌتحدثعنهاالمشرؾالتربويوٌترجمها

مختلؾ فً تعترضهم التً والصعوبات اِفكار لمنالشة للمعلمٌن المجال تفتح كما عملً، والع إلى

ا ٌموم ولد التربوٌة. متمًٌزاالموالؾ معلًما ٌكلؾ أو التطبٌمً الدرس بتمدٌم بنفسه التربوي لمشرؾ

لتطبٌكالدرسأمامزمٕبهفًبٌبةصفٌةعادٌة.

(2227الزٌاراتالصفٌة:وٌشٌرمفهومهاكماوردفًدلٌلاْشراؾالتربويبسلطنةعمان)-

هاالمشرؾالتربوي،أثناءمتابعتهللتفاعلإلىأنها:"تلنالعملٌةالمخططةوالمنظمةوالهادفةالتًٌمومب

ومنثم تعاونًٌّا، ًٕ المولؾالصفًتحلٌ فًالمولؾالتعلٌمًالتعلمًبهدؾتحلٌل وطٕبه المعلم بٌن

(.وهًأكثراِسالٌباْشرافٌةشٌوعاواستخداما،الت47ًتزوٌدالمعلمبتؽذٌةراجعةتطوٌرٌة.")ص

 الفرصة التربوي المشرؾ الهاديتمنح عبد وٌشٌر والتعلم. التعلٌم عملٌتً سٌر الطبٌعة على لٌرى

رؤٌة2226) التربوي للمشرؾ تسمح ِنها فاعلٌة اْشرافٌة اِسالٌب أكثر الصفٌة الزٌارة أن )

التحدٌاتالتًتواجهالمعلمٌنفًتدرٌسهم،وتمكنهمنوضعخطةعلىضوءالحاجاتالوالعٌةالتً

لذٌنٌحتاجونإلىمساعدته،وفًأيالنواحًتكونالمساعدةوكٌفٌةتمدٌمها.شاهدها،ومعرفتهبا

(أنهذااِسلوب2228أجتماعالفرديبٌنالمشرؾالتربويوالمعلم:حٌثٌشٌرالعٌاصرة)-

منأعظمالوسابللمعاونةالمعلمٌن،ورفعمعنوٌاتهم،وأكثرهافاعلٌةلتحسٌنالتدرٌس.وحتىٌكونهذا

لوبإٌجابًٌّأبدمنرجوعالمشرؾإلىالسجلالتراكمًللمعلملٌعرؾمعلوماتعنأحوالالمعلماِس

المهنٌةوالشخصٌةوأجتماعٌة،لٌتسنىللمشرؾالتربوياختٌاراِسلوبالمناسبللتعاملمعالمعلم،

أحترام وجود مع لشخصالمعلم، والتمدٌر أحترام إظهار المشرؾ على ٌجب بٌنكما المتبادل

التشوٌك عامل وتوفٌر والمشرؾ، المعلم بٌن الخبرات لتبادل الفرصة ٌتٌح اِسلوب وهذا الطرفٌن.

 والتعلٌم، التربٌة )وزارة النفسً والتشجٌع الدعم وإتاحة إلى2227والدافعٌة، ٌؤدي الذي اِمر ،)

التفاعلالسلٌمبٌناِطراؾالمشاركة.

وتعر- الموجهة: )المراءة صلٌوو كفاٌات2225فها تنمٌة إلى ٌهدؾ إشرافً "أسلوب بأنها: )

المعلمٌنأثناءالخدمةمنخٕلإثارةاهتمامهمبالمراءةالخارجٌةوتبادلالكتبوالتنابهاوتوجٌههمإلٌها

(.والمشرؾالتربويٌستطٌعأنٌوصًالمعلمٌنبمراءةكتبتربوٌة85توجًٌهامنظًمامدروًسا.")ص

تمهنٌة،وكذلنأطٕععلىالموالعاْلكترونٌةالمتخصصة،ومنالشةهذهالمراءاتفًحصةوممأ

الجدٌدةمناجتماعالمادة.ولدٌستخدمالمشرؾالتربويالنشراتالتربوٌةْعٕمالمعلمٌنباْصدارات
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المشرؾالتر وٌسعى وأهمٌتها، محتواها إلى اْشارة مع إلىمساعدةالكتبوالمجٕتالتربوٌة بوي

المعلمٌنفًاْفادةممالرأوهبتطبٌكنتابجلراءاتهمفًعملهمالمٌدانً.

أمااستخداماِسالٌبالجماعٌةفٌحمكفوابدكثٌرةفًالمجالالتربويالعاموفًالنموالمهنًلكل

الدلٌمً) وٌشٌر المشرؾوالمدٌر، 2216من تساعده خبراتؼنٌة للمعلم توفر أنها فً( علىالتمدم

العملوتحسٌنعٕلاتهاْنسانٌة،كماتكونعونًالمعالجةكثًٌرامنالمشكٕتالتًلدٔتتمكناِسالٌب

حماًسا أكثر وتجعله المعنوٌة روحه وترفع بأنتماء شعوًرا للمعلم توفر كما معالجتها، من الفردٌة

ٌجابًٌّاناشًطافًالعملٌةالتعلٌمٌة،وتتضمنهذهلّهداؾالتًٌشارنفًتحدٌدها؛وبذلنٌكونعضًواإ

اِسالٌب:

(بأنه:"نشاطتعاونًعملً،ٌمومبهمجموعةمن2212المشؽلالتربوي:حٌثٌعرفهالمٌسً)-

أو بهدؾدراسةمشكلةتربوٌةمهمة، مهنٌةواسعة، المعلمٌنتحتإشراؾلٌاداتتربوٌةذاتخبرة

 منالشة أو واجب )صإنجاز محدد." تربوي اِسالٌب37نموذج من التربوي المشؽل وٌعتبر ،)

علىإٌجادحلولعلمٌةلمشكٕتمعلمٌه اْشرافٌةالمكثفة،والتًٌعملالمشرؾالتربويمنخٕلها

(أنه2228الفعلٌة،وذلنبأستعانةبنخبةمنذويالكفاءاتالعالٌةوالخبرةالكافٌة،وٌؤكدعامرودمحم)

كونالمشؽلالتدرٌبًناجًحاٌجبعلىالمشرؾالتربويتحدٌدالخبرةالتًٌودإكسابهاللمعلمٌن،حتىٌ

للبحث، فًالموضوعاتالمطروحة الكافٌة بنخبةمنذويالكفاءاتالعالٌةوالخبرة وكذلنأستعانة

أستمر فً المعلمٌن ٌرؼب بشكل جٌدًا إعدادًا نفسه التربوي المشرؾ إعداد حضوروكذلن فً ار

المشاؼلالتربوٌة،وأنٌعملالمشرؾالتربويبالتعاونمعالمشتركٌنأنفسهمعلىرسمخطةمعٌنة

تضمناْفادةمماتوصلإلٌهالجمٌعمنالمشؽلالتدرٌبً.وٌعدالمشؽلالتربويبٌبةمناسبةللتواصل

مفًإٌجادعٕلاتإنسانٌةبٌن(أنالمشؽلالتربويٌساه2211اْنسانًوالمهنًحٌثٌشٌرالسلمً)

الرؤى لتبادل الفرص وٌوفر المنظم، الجماعً والتفاعل المنالشات خٕل من وذلن المشاركٌن،

والخبراتوتحمٌكالتوافكوالرضا.

(بأنهاوسٌلةمكتوبةتعملعلىأتصالالمستمر2228النشراتالتربوٌة:والتًٌعرفهازاٌد)-

،ٌساهمالمشرؾفًإعدادهاوتوزٌعهاعلىالمعلمٌنالذٌنٌشرؾعلٌهم،وتتضمنبٌنالمشرؾوالمعلم

التعلٌمٌة العملٌة بتحسٌن العٕلة ذات وأتجاهات والمرارات والمعلومات التعلٌمات من مجموعة

(أنهاأسلوبمكتوبٌعتمد2211التعلمٌة.وتعدالنشراتالتربوٌةرسالةعلمٌةومهنٌة،وٌرىالسلمً)

المهنً. ونموهم المعرفً رصٌدهم لزٌادة المعلمٌن مع للمشرؾالتربويبالتعاون الذاتً الجهد على

وكذلنتعمٌم منأسالٌبوأفكارتربوٌة، ٌستجد إلىإطٕعالمعلمٌنعلىما التربوٌة وتهدؾالنشرة
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التربوٌة النشرة تهدؾ كما التربوي، الحمل فً نجاحها ثبت التً المجربة نتابجالخبرات نشر إلى

 )الدعٌلج، التربوي الحمل فً والمعلمون المشرؾالتربوي أعدها التً (.2215البحوثوالدراسات

والمعلم، التربوي المشرؾ بٌن والثمافٌة أجتماعٌة العٕلات تعزٌز على تعمل التربوٌة والنشرة

المجٕتالمتخصصةونتابجوٌستطٌعالمشرؾالتربويإثراءالنشراتالتربوٌةعنطرٌكالدورٌاتو

المؤتمراتواللماءاتالتربوٌة.

-( الطعانً وٌعرفها اْجرابٌة: الت2225ًالبحوث المنظمة اْجراءات من "مجموعة بأنها: )

)ص عمله." على تؤثر التً الصعوبات مواجهة فً والمعلم المدٌر البحث146ٌتخذها ٌكون ولد .)

شخصواح ٌتؤه أوٌكونجماعًٌااْجرابًفردًٌّا المشرؾالتربويأومدٌرالمدرسة، أو كالمعلم د

(أنالبحوثاْجرابٌةتمثلنشاًطاإشرافًٌّاتشاركًٌّاٌهدؾ2225ٌتؤهاثنانأوأكثر.وتشٌرصلٌوو)

العلمٌة المعالجة منخٕل العملٌة ِطراؾهذه الحاجاتالمختلفة وتلبٌة التربوٌة العملٌة إلىتطوٌر

لموضوعٌةللمشكٕتالمباشرةالتًٌواجهونها.والنمطالتشاركًفًهذااِسلوبٌساعدعلىإثارةوا

أسالٌبهم فً للتؽٌر أستجابة على المعلمٌن وٌشجع العلمً، والبحث للتجرٌب المعلمٌن دافعٌة

وممارساتهم.

-( صلٌوو وتعرفه المصؽر: استرا2225التعلٌم من "استراتٌجٌة بأنه: على( التدرٌب تٌجٌات

المهاراتالتدرٌسٌة،ٌمومعلىتحلٌلالعملٌةالتعلٌمٌة،وتحلٌلأداءالمعلمإلىمجموعةمنالمهارات

حتىٌصٌرلادًراعلىتأدٌةعملهعلىأحسنوجه.")ص (،كما95والسلوكٌاتوالعملعلىتموٌتها

( زاٌد أسلوبتدرٌبًٌستهدؾ2228ٌورد آخربأنه تعرٌفًا المعلمٌنلتدرٌبهمعلىمهاراتتعلٌمٌة(

دلابك(،معإخضاعأداةالمتدرب12-5)زمنٌةطٕب(فًفترة6-4محددةفًمولؾصفًمصؽر)

للتموٌمالمضبوطثمتكراراِداءالمتبوعبالتموٌممرةأخرىحتىٌصلالمتدربإلىالمستوىالمرضً

السلون إلى أنتباه ٌوجه المصؽر بالتدرٌس التربوي واْشراؾ المهارة. اكتساب حٌث من عنه

( خضر ذلن وٌوضح 2211التعلٌمً، التعلٌم أن المعلمٌن،( مشكٕت معالجة فً ٌساهم المصؽر

والولوؾعلىاهتماماتهمومراعاةمٌولهم،كماٌسعىإلىمساعدتهملفهمأنفسهمواكتشاؾذاتهموتموٌم

إمكاناتهم،وٌتٌحلهمالفرصةللمٌامبتدرٌبمركزوموجهوفكأهداؾمحددة.

للمعلمٌن- اللماءاتاْشرافٌة أو )أجتماعاتالعامة العٌاصرة حٌثٌشٌر وسٌلة2228: أنها )

لتحسٌنالعملٌةالتربوٌة،وهًأكثرتوفٌراللولتمنأجتماعاتالفردٌة،وتساهمفًتحمٌكبعضالمٌم

والممترحات. وتبادلاَراء العملالجماعً، واٌْمانبمٌمة المشتركة، تمدٌرالمسؤولٌة اِخرىمنها

ادلالخبراتبٌنالمعلمٌن،وإتاحةالدعموالتشجٌعالنفسًللفردوالعملوهذااِسلوبٌتٌحالفرصةلتب
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( وٌضٌؾالسلمً الفرٌك، ببعض2213ضمن فًتزوٌدهم تساهم للمعلمٌن أجتماعاتالعامة أن )

المفاهٌمالتربوٌة،وتتٌحالفرصةلهمفًمنالشةالمشكٕتالتربوٌةبصورةعامة،واْسهامفًالتراح

ال تثٌرالحلول التً بالعٕلاتاْنسانٌة المشبع الدٌممراطً اِسلوبالجو فًهذا وٌتوفر لها. مناسبة

لابلٌةالمعلمٌنللنموالمهنً،كماٌعملهذااِسلوبعلىزٌادةالتفاعلبٌنالمعلمٌنوزمٕبهموكذلن

بٌنالمعلمٌنوالمشرؾالتربوي.

(بأنها:"نشاطجمعًهادؾٌتولىفٌهعددمن2226ادي)الندوةالتربوٌة:والتًٌعرفهاعبداله-

المختصٌنأوالخبراء)ثٕثةإلىستة(عرضالجوانبالمختلفةلمشكلةأوموضوعمحددعلىمجموعة

(،ؤبدمن92منالمعلمٌنوٌتبعالعرضعادةنماشهادؾحولماتمعرضهمنأفكاروآراء.")ص

للندوات التخطٌطالمنظم بحٌثتكونمراعاة اِهداؾوالموضوعاتالمرادطرحها التربوٌة،وتحدٌد

وثٌمًابالعملٌةالتعلٌمٌة،وكذلنتحدٌدالزمانوالمكانلعمدها.وٌرىالسلمً) ًٔ (أن2213متصلةاتصا

هادفة منالشة ومنالشتها والفكرٌة، النظرٌة فًعرضالجوانب كبٌر دور له التربوٌة الندوة أسلوب

ومثمرة.

الزٌاراتالمتبادلة:حٌثٌمومالمعلمبزٌارةزمٌلهفًالفصلفًنفسالمدرسةأومدرسةأخرى-

( العٌاصرة وٌرى معٌنة، تعلٌمٌة أهدافًا لتبادل2228لتحمٌك الفرصة للمعلمٌن ٌتٌح "أسلوب أنها: )

لتباد فرصة وكذلن التربوٌة لمشاكلهم حلول عن ٌبحثون كزمٕء مشكٕتهم فً الخبراتالرأي ل

)ص اْشراؾالتربوي،71المتنوعة." أساسًفًعملٌة عامل هو المعلم أن اِسلوبٌؤكد وهذا ،)

لهذه سلٌم حل إلى الوصول ومحاولة المشكٕت هذه لمنالشة له ًٕ زمٌ وٌزور مشكٕته ٌحدد حٌث

مهنةالتدرٌس،وذلنالمشكٕت،وهذااِسلوبٌساهمفًتعرٌؾالمعلمبالمتطلباتاِساسٌةللنجاحفً

جدٌدة ٌعطًالمعلمأبعادًا بإطٕعهعلىأسالٌبزمٕبه،ومنالشتهللمولؾالتعلٌمًأثناءالزٌارة،كما

مختلفة ومراحل مدارس فً متنوعة تدرٌس أسالٌب على المعلم إطٕع نتٌجة والتخطٌط العمل فً

(.2227)وزارةالتربٌةوالتعلٌم،

وهومناِسالٌباْشرافٌةالتًتسهمفًحلكثٌرمنالمشكٕتالتربوٌة،المؤتمرالتربوي:-

أنالمؤتمرالتربويٌجتمعفٌهالمهتمون2213الجبوريوالجبوريوالعجرشوالعرنوسً)وٌورد )

بالعملٌةالتربوٌةمنمشرفٌنومدٌرٌنومعلمٌنلتبادلالخبراتومنالشةالمضاٌاالتًٌطرحهاالمؤتمر؛

التوصلإلىحلولتربوٌةناجحةلماٌعانٌهالمعلمونوالعاملوناَخرونمنمشكٕتتربوٌةفًبؽٌة

حٌاتهمالعملٌة،وٌهدؾهذااِسلوباْشرافًإلىعرضخبراتمجموعةمنالتربوٌٌنوتوفٌرفرًصا

( وتضٌؾالحمدان المشتركٌن. بٌن التواصل الرأيوتحسٌن لتبادل لضما2226ممتازة أنه ننجاح(
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المؤتمرالتربويٌجبمراعاةالتخطٌطواْعدادالجٌدللمؤتمر،وٌشملدلةاختٌارالمواضٌعوالحرص

علىضبطالزمنالممررلكلمتحدثوالزمنالمخصصللنماش.

بعضها، مع تتكامل اِسالٌب هذه أن ٌتبٌن السابمة اْشرافٌة اِسالٌب عرض خٕل ومن

كونهامتداخلةومتكاملةومطروحةللمعلمكًٌختاربمساعدةالمشرؾاِسلوبوتوصؾهذهاِسالٌبب

متكامل برنامج من جزء هو أسلوب وكل ٌواجهه، الذي التعلٌمً المولؾ ٌناسب الذي اْشرافً

أحسن إذا عظٌمة تربوٌة لٌمة وله وٌطورها، التعلٌمٌة العملٌة تدعٌم على ٌعمل التربوي لٓشراؾ

استخدامهبمشاركةالمعلمٌناٌْجابٌة.المشرؾالتربوي

   فً سلطنة عمان  بالدروس التطبٌمٌة التربوي اإلشراف

تسعىوزارةالتربٌةوالتعلٌمفًسلطنةعماندابًمانحوالتطوٌروالتحدٌث؛وذلنمنأجلمواكبة

وضعتفًجدول(أنوزارةالتربٌةوالتعلٌم2212التطورالعالمًفًمجالالتعلٌم،وٌشٌرعٌسى)

اْشراؾ بعملٌة أهتمام إلى فسعت البشرٌة، بالكوادر وأرتماء التربوٌة الخدمات تطوٌر أولوٌاتها

التربوي اْشراؾ نال ولد ِهدافها. وتحمٌمًا للسلطنة التربوٌة الفلسفة مرامً من انطٕلًا التربوي،

التربٌةوالتعلٌم،وشهدتطوًراواسعًابسلطنةعمانكؽٌرهمنالمجأتأهتمامالكبٌرمنلبلو زارة

فًمفهومهوأسالٌبه،ومهامالمابمٌنبهمتأثًرافًذلنبالتطوراتالنوعٌةالتًتشهدهاالعملٌةالتعلٌمٌة

لتنمٌة العامة فًالمدٌرٌة بسلطنةعمانمتمثلة والتعلٌم التربٌة ولذلنسعتوزارة بالسلطنة. التعلمٌة

 البشرٌة المٌامالموارد على اْشرافٌة الفبات ومساعدة باستمرار، متطوًرا تربوًٌّا إشرافًا تطبٌك إلى

بالدورالمأمولمنهاوفكالتوجهاتالتربوٌةالحدٌثة.

أجل من للمعلم، المهنً بالنمو تهتم متٌنة لاعدة على عمان سلطنة فً اْشرافٌة العملٌة ترتكز

ضوءالمتؽٌراتالتًتشهدهاالعملٌةالتعلٌمٌة،ومنهذاالمنطلكتطوٌرمكوناتالمنظومةالتربوٌةفً

اهتمتوزارةالتربٌةوالتعلٌممتمثلةفًدابرةاْشراؾالتربويبسلطنةعمانبرفعكفاءةالمعلمٌنفً

اْشرافٌة اِسالٌب استخدام على التربوٌٌن المشرفٌن حث طرٌك عن المختلفة التطوٌرٌة الجوانب

مواكبةالتطوراتالتربوٌةوتمشٌامعأتجاهاتالحدٌثةفًالعملٌةاْشرافٌة،وٌظهرذلنالمتنوعة،ل

( للمشرؾالتربويملحكرلم التوصٌؾالوظٌفً فً 1واضحا والتعلٌم، التربٌة )وزارة ،)2227.)

للمشرؾ الفنً الحضور تحمٌك على والتأكٌد التنوع هذا إحداث على الوزارة حرص ضوء وفً

والتأكٌدالترب أهتمامبأسلوبالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي، وي،كانمنضمنتوجهاتها

معبمٌةاِسالٌباْشرافٌة. ًٕ علىممارسةالمشرؾالتربويلهذااِسلوبفًالعملٌةاْشرافٌة،متكام
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 أهمٌتها(  -الدروس التطبٌمٌة )مفهومها ـ أهدافها  

 الدروسالتطبٌمٌة الحٌةتعد للمشاهدة الفرصة المعلمٌن تمنح التً اِسالٌباْشرافٌة أبرز من

للموالؾالتعلٌمٌةمماٌهٌِّاالجولتبادلالخبراتبٌنهم،ولدتضمنتأدبٌاتاْشراؾالتربويتعرٌفات

العبٌدي) أسلوبمناِسالٌبالحدٌثةالمستخدمةف2213ًعدةللدروسالتطبٌمٌة،حٌثٌعرفها (أنها

المشرؾالتربويمنأجلتطبٌكأسالٌبتربوٌةجدٌدةوتوضٌحبعض اْشراؾالتربويوٌستخدمها

الجانب على ٌركز وهنانتعرٌؾآخر حدٌثة. فنٌة أسالٌبتمنٌة شرح أو التعلٌم وأصناؾمن ألوان

( صلٌوو تعرفها حٌث المعلم2225التطبٌمً أحد أو المشرؾالتربوي به ٌموم علمً نشاط أنه ٌن(

داخلالصفوؾالعادٌةبهدؾمعرفةمٕءمةاِفكار المتمٌزٌنوٌحضرهعددمنالمعلمٌنوٌتمتنفٌذه

(أن2212النظرٌةالمطروحةللتطبٌكالعملًفًالمٌدانالتربوي،وٌوردالسحنًوالخزاعةوالزؼبً)

أسلوبتعلٌمًٌرؼبالدروسالتطبٌمٌةهً:"نشاطعملًٌهدؾلتوضٌحفكرةأوطرٌمةأووسٌلةأو

)ص استخدامه." وأهمٌة بفعالٌته المعلمٌن إلناع فً المشرؾبتطبٌك132المشرؾالتربوي فٌموم ،)

الفكرةأمامعددمنالمعلمٌن.

إنالدروسالتطبٌمٌةهًأسلوبإشرافًٌنفذهالمشرؾالتربويأوأحدالمعلمٌنالمتمٌزٌنلمولؾ

صفٌةالعادٌةوبحضورعددمحددمنالمعلمٌنفًنفسالتخصص،وٌكونتدرٌبًٌتمتنفٌذهفًالبٌبةال

عملً مولؾتعلٌمً لمشاهدة المعلم أمام الفرصة فٌه تتاح وهادفًا ومنظًما له اِسلوبمخطًطا هذا

لتطبٌكمهاراتمحددةلٌتمكنالمعلممنتطبٌكهذهالمهاراتفٌمابعدمماٌساعدهعلىتطوٌركفاٌاته

و الدرسالمهنٌة أننجاح منها بعضاِمور استنتاج سبكٌمكن ما وفًضوء طلبته. أسالٌبتعلم

ٌشاهد من ٌترتبعلى الذي اِثر وكذلن أجلها، من نظم لّهداؾالتً بلوؼه على ٌعتمد التطبٌمً

ٌعمدالدرسباْضافةإلىالشروطالتًٌنبؽًتوافرهافًالدرسكالتخطٌطوالتنظٌموالتنفٌذوالتموٌم،

الدرسالتطبٌمًلتلبٌةحاجةتدرٌبٌةلدىالمعلموٌنظممنأجلعرضأسلوبًاتعلٌمًٌّامحددًاأوعرض

مهارةتعلٌمٌةمحددة،وهذهالمهارةٌتمعرضهاوتطبٌمهامنلبلمعلمٌمتلنمهارةاِداءأومنلبل

تمنة.المشرؾالتربويعلىأنٌتمالتركٌزعلىالمهارةوأدابهابصورةم

للدروسالتطبٌمٌةالعدٌدمناِهداؾالتًٌسعىالمنفذلهامنأجلتحمٌمهافًالمٌدانالتربوي،

(أنها:"تهدؾإلىدراسةمولفًاتعلٌمًٌّاتعلمًٌّاووضع2213ومنهذهاِهداؾماأشارتإلٌهأمرهللا)

لٌلالفجوةبٌنالنظرٌةوالتطبٌكوتعمل(،كماأنهاتسعىإلىتم126أسالٌببدٌلةأمامالمعلمٌن.")ص

وٌضٌؾ المهنً. أدابهم علىتطوٌر ٌساعد مما أسالٌبمبتكرة استخدام مهارة علىإكسابالمعلمٌن

تطبٌكاِسالٌبواِفكاروالصعوباتالت2212ًالسحنًوآخرون) تعطًالدلٌلعلىإمكانٌة أنها )
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وتهد التطبٌكفًمختلؾالظروؾ، للمشرؾالتربويإلىتعترضعملٌة الفرصة إلىإتاحة ؾأٌضا

فالدرس آخر جانب ومن التربوي، المٌدان فً تطبٌمها وإمكانٌة وأسالٌبه أفكاره فاعلٌة مدى اختبار

التطبٌمًٌوثكالصلةوالروابطبٌنالمعلمٌنوالمشرفٌنوٌظهرذلنمنخٕلالتعاونالمشترنبٌنهم

مماٌتٌحالفرصةللتواصلوالتفاعلاٌْجابًبٌنالمشرؾوالمعلم.وٌرىفًالتخطٌطوالتنفٌذوالتموٌم،

إلىصفوفهم2212خلٌل) الدرسالتطبٌمًٌنتملوا (أنهاتنمًثمةالمعلمٌنبأنفسهم،فبعدأنٌٕحظوا

المعنوٌة الروح وٌرفع اِسالٌبالحدٌثة علىاستخدام بمدرتهم فًنفوسهم ٌبعثالثمة وهذا للتطبٌك،

معلمٌن،وتشجعهمعلىالنموالمهنًالمستمر.كماأنالدروسالتطبٌمٌةتستهدؾتطوٌركفاٌاتالمعلملل

(أنهاتهدؾإلى:"تنمٌةالمعلمٌنمهنًٌّا2213التدرٌسٌةوتحفزالتمدمالمهنًله،وٌعززذلنالعبٌدي)

للدروسالتطبٌمٌةٌتعلك(،وهنانهدؾآخر188وإكسابهمخبراتجدٌدةفًالمجأتالعلمٌة.")ص

( حٌثٌشٌراْبراهٌم التعلٌمٌة، أنالدروسالتطبٌمٌة2211بتدرٌبالمعلمٌنعلىتوظٌؾالوسٌلة )

أو وكذلنتوضٌحطرٌمةعملوسٌلةجدٌدة طرٌمةتدرٌسٌةمحددة، تهدؾإلىتحمٌكؼرضٌنهما:

أسلوبٌهدؾإلىتسهٌلالتدربعلىاستخدامهاأستخدامالصحٌح.وٌمكنإضافةأنالدرسالتطبٌمً

المهارةالواحدة،ثمأنتمالإلىمهارةأومولؾأكثرتعمٌدًاأوٌتضمنمهاراتمترابطة.

التربوٌة فًالعملٌة أهمٌةكبٌرة التًلها ٌعتبرأسلوبالدروسالتطبٌمٌةمناِسالٌباْشرافٌة

اْشرافٌةاِخرىحٌثإنلهادوًراإٌجابًٌّافًتحسٌنفهًتمثلأنشطةتدرٌبٌةتتكاملمعبمٌةاِنشطة

(أنالدروسالتطبٌمٌةتعتبر2213العملٌةالتعلٌمٌةوتنمٌةالمهاراتالتدرٌسٌةللمعلم،وتشٌرأمرهللا)

تخدم أنها كما عملٌة، بطرٌمة النظرٌة اِفكار تترجم  حٌث النظرٌة اِفكار لتجرٌب فسًٌحا مٌدانًا

تتفكمعحاجاتالمعلمٌنا أنها كما بطرٌمةسلٌمة، العملٌة لبدءحٌاتهم لمستجدٌنحٌثٌنطلمونمنها

وللدروسالتطبٌمٌةلٌمة المعلمٌنالمدامىوذلنمنأجلتطبٌكأسالٌبجدٌدةوتجرٌبأفكارمبتكرة.

وتطبٌماتهم(أنها:"تتٌحالفرصةأمامالمعلمٌنلممارنةطرلهم2212تربوٌةكبٌرة،حٌثٌذكرخلٌل)

)ص ذاتًٌّا." أنفسهم تموٌم على ٌساعدهم مما التطبٌمً الدرس منفذ الدروس135بطرق أن كما .)

(أنها2212التطبٌمٌةتساهمفًتبصٌرالمعلمبنماطالموةوالضعؾفًعمله،وٌرىالخزاعةوآخرون)

أساسًٌّافًتشجٌعالمعلمٌنالمشاهدٌنأوالمابمٌنبالد ًٕ رسالتطبٌمًعلىاْبداعوأبتكارتعتبرعام

فًالعملٌةالتعلٌمٌة.

منخٕلذلنتتجلىأهمٌةالدروسالتطبٌمٌةفًأنهاتزٌدمنالثمةبالنفسبإمكانٌةتطبٌكاِفكار

واِسالٌبالحدٌثةوتثٌررؼبةالمعلمٌنفًمعرفةالطرقالحدٌثةفًالتدرٌسوتحفزهمعلىاستخدام

روضةأمامهمفًالمولؾالصفًوأستفادةمنتموٌمالدرسالتطبٌمًومناَراءالتًاِسالٌبالمع
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تطرحأثناءالمنالشة،كماأنهاتثٌراهتمامالمعلمٌنبتبادلالخبراتالتعلٌمٌةوتنمٌةالمهاراتالتدرٌسٌة

فٌمابٌنهم.

 المبادئ التً تموم علٌها الدروس التطبٌمٌة 

ٌةفًاْشراؾالتربويعلىعدةمبادئوٌمكنتمسٌمهذهالمبادئإلى:مبادئتمومالدروسالتطبٌم

تتعلك وأخرى المشاهد بالمعلم تتعلك ومبادئ الصفٌة، بالبٌبة تتعلك ومبادئ المنفذ، بالدرس تتعلك

بالمشرؾالتربوي.

أؤً:البٌبةالصفٌة

ٔبدمنإعطاءالدرسالتطبٌمًفًبٌبةتعلٌمٌةعادٌةؼٌرمصطنعةبحٌثٌكونمستوىالطلبة

(أنهٌجباختٌارالصؾالمناسبالذيٌستوعب2212عادًٌّاوؼٌرمتمٌز،وٌشٌرالخزاعةوآخرون)

ةمنالطٕبوالمعلمٌنالذٌنسٌحضرونالدرس،وتتوفرفًالصؾالدراسًجمٌعاْمكانٌاتالٕزم

تهوٌةوإضاءةوٌكونمهٌَّأًٔستخدامالوسابلالتعلٌمٌةالمختلفة.

ثانًٌا:الدرسالمنفذ

(أنهٔبدمنالتخطٌطالجٌدللدرس؛ِنهجزءمنبرنامجمخططومصمم2225ذكرالطعانً)

ٌشترنفٌهالمعلموالمش رؾوكذلنالمدٌر.للنموالمهنًللمعلم،كماٌجبتموٌمالدرستموًٌماتعاونًٌّا

ٌضعها التً اِهداؾ مع ٌتناسب وبما للمعلم المنهجٌة الخطة وفك اختٌاره ٌتم التطبٌمً والدرس

التدرٌبٌة لٕحتٌاجات الوصول وٌمكن للمعلمٌن. التدرٌبٌة أحتٌاجات مع وكذلن التربوي، المشرؾ

الزدجالًوالكعبً) ٌشٌر كما الممابٕتو2213للمعلمٌن منخٕل ٌمكن( كما الزٌاراتاْشرافٌة،

أو أستبانات خٕل من وكذلن المعلمٌن مع والمنالشة الحوار حلمات خٕل من علٌها التعرؾ

مرنًا2212استطٕعاتالرأي.وتضٌؾأمرهللا) بلدرًسا أنالدرسالتطبٌمًلٌسدرًساعشوابًٌّا )

للتؽٌٌرلٌتناسبمعمستوٌاتوخبراتالمعلمٌنا ًٕ لمشاهدٌن.لاب

ثالثًا:المعلمالمشاهد

اِهداؾ الدروس هذه تحمك حتى تفرضعلٌهم ؤ الدروس هذه بأهمٌة المعلمٌن إلناع ٌجب

والؽاٌاتالمنشودةمنها،وكذلنعدمالتركٌزعلىمعلمواحدللمٌامبتطبٌكاِفكاروإنماتتاحالفرصة

كماٌجبعلٌهأنللجمٌعبالمشاركة،وعلىالمعلمأنٌعدنفسهللزٌارةلٌستطٌعمنالشةاِفكاربفعالٌة
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الطرٌمةمنفابدةومردودتربويعلى لهذه النشاطاتالتربوٌة؛لما ٌشارنفًالتخطٌطوالتموٌملهذه

فًالعملٌةاْشرافٌةولادًراعلى2229المعلمٌن)علٌانوآخرون، ًٔ (.فالمعلمبهذاٌصبحعنصًرافعّا

المتبادلمناِطراؾالمشاركةفًتنفٌذاِسلوبإبداءمٕحظاتهوطرحأفكارهفًجوٌسودهأحترام

اْشرافً.

رابعًا:المشرؾالتربوي

(أنهمنالمبادئالتًتمومعلٌهاالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربويهو2212ٌشٌرعطوي)

ويلٌامالمشرؾبتنفٌذالدرسبنفسه،أوتكلٌؾمعلممتمٌزوكؾءللتطبٌك.وٌجبعلىالمشرؾالترب

(2213تمدٌمخلفٌةكاملةعنالدرسالتطبٌمًللمعلمٌنالمشاركٌنفًالحصة،حٌثٌؤكدالعبٌدي)

فًالحصةللمعلمٌن،وٌوضحلهم المطلوبالتركٌزعلٌها أنالمشرؾالتربويعلٌهتوضٌحالفكرة

مٌنلبلتنفٌذالؽرضمنالدرسوأهدافهوخطةسٌرالحصةفًاجتماعلبلًٌعمدهالمشرؾمعالمعل

هناناجتماًعابعدًٌّاٌعمدهالمشرؾالتربويمعجمٌعاِطراؾالمشاركةوذلنمنأجل الدرس.كماأنَّ

( اْبراهٌم وٌضٌؾ الحصة، فً طرحه تم ما )2212تمٌٌم وصلٌوو من2225( أنتهاء بعد أن )

حول المشاهدٌن منالشاتالمعلمٌن بإدارة المشرؾالتربوي المطروحةالدرسٌموم الدرسواِفكار

المعلمٌن بٌن مشترًكا تعاونًٌّا تموًٌما الدرس تموٌم ٌتم حٌث اِسلوب، لهذا الراجعة التؽذٌة وتمدٌم

والمشرؾالتربويوالخروجبممترحاتمحددةواتفاقمشترنعلىالوسابلالتًٌنبؽًاتباعهافًحل

نعلىالمشرؾالتربويالمٌامبعملٌةمتابعةلنتابجمشكٕتالمعلمأومساعدتهعلىتحسٌنعمله،وٌتعٌ

فً للمعلمٌن الفعلً اِداء على اْشرافً اِسلوب هذا تأثٌر مدى على للولوؾ التطبٌمٌة الدروس

المولؾالصفً.

والمشرؾالتربويبوصفهلابدًاتربوًٌّاٌترتبعلٌهاحترامآراءالمعلمٌنوإفساحالمجالللمعلمٌن

بهمبكلحرٌةوتوجٌهالمنالشاتحولالدرسوالهدؾمنه،وأنتكونالممترحاتالتًٌمدمهاْبداءآرا

المشرؾالتربويللمعلمواضحةوصرٌحةحتىٌدرنالمعلملٌمتهاوفابدتهاالتربوٌة،وٌسودجوالنماش

على التأكٌد وكذلن الطرفٌن، بٌن المتبادلة والثمة الشفافٌة، وروح المتبادل العٕلاتأحترام مبادئ

التطبٌمٌة الدروس استخدام التربوي المشرؾ وٌستطٌع   اْشرافً. العمل فً وتوظٌفها اْنسانٌة

(أنهذهالمجأتتتضمنتوظٌؾنماذج2225كأسلوبإشرافًفًعدةمجأت،وٌشٌرأبوعابد)

الم تبصٌر وكذلن الصؾ، ؼرفة داخل عملًٌّا والبصرٌة السمعٌة الوسابل توظٌؾمن بأسالٌب علمٌن

مهاراتأتصالاللفظًوؼٌراللفظً المولؾالتعلٌمًالتعلمً، وكذلنتعرٌؾالمعلمٌنعملًٌّاأثناء

ذاتصلة معٌنة استراتٌجٌات وتوظٌؾ التدرٌسالصفً، فً تعلٌمٌة طرٌمة أو مهارة تطبٌك كٌفٌة
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تعلم وتعزٌز دافعٌتهم وإثارة الطلبة سلون كتعدٌل وكذلنبالتدرٌس، النظام وحفظ الصؾ وإدارة هم

التموٌمبمستوٌاتهالمختلفة.

 آلٌة تنظٌم الدروس التطبٌمٌة 

منبرنامجتدرٌبًمتكاملمخططله جزًءا بلتعد بذاتها لٌستكٌاناتلابمة الدروسالتطبٌمٌة

بمراح تتعلك الدروسالتطبٌمٌة لتنظٌم خطوات وهنان المعلم، لدى المهنً للنمو التخطٌطومصمم ل

والتنفٌذوالتموٌموٌمكناستعراضهذهالمراحلبشًءمناٌْجازكالتالً:

:مرحلةالتخطٌطللدرسالتطبٌمً ًٔ أو

ٌعتبرالتخطٌطالجٌدللدروسالتطبٌمٌةمنالركابزاِساسٌةلنجاحه،فنجاحتلنالدروسٌتولؾ

اْعداد وٌتطلب وضوحه ودلة التخطٌط والعٌة مدى الذيعلى للمولؾ الجٌد الفهم للدرس الجٌد

( وٌذكراْبراهٌم تتبلور2211سٌواجههالمشرؾالتربوي. الدراسٌةأوخٕلها بدءالسنة "بعد أنه: )

بعض لدىالمشرؾالتربويمجموعةمناِفكارحولبعضالمشكٕتوالمعولاتالتًٌعانًمنها

بعض لدرة أوعدم إلىتعلمالمعلمٌنفًموضوعاتمعٌنة، أوحاجتهم معٌنة وسٌلة علىاستخدام هم

لٕحتٌاجات لتطبٌكالدروسوفمًا استراتٌجٌاتحدٌثةفًالعملالتربويثمٌضعالمشرؾخطةجٌدة

( خلٌل وٌؤكد للمعلمٌن." أن2212التدرٌبٌة والتخطٌط اْعداد مرحلة المشرؾفً ٌجبعلى أنه )

بما التطبٌمً الدرس ارتباط على النظرٌةٌحرص بٌن الفجوة إزالة أجل من الصؾ، فً ٌدرس

واِسالٌب والوسابل والمحتوى اِهداؾ تشمل خطة له فٌضع جٌدًا إعدادًا الدرس وٌعد والتطبٌك،

واِنشطةالمختلفةوطرقالتموٌم،وٌنظمالدرسمنأجلتوضٌحفكرةمحددةواضحة.وتضٌؾصلٌوو

عالدرسوفكخطةالمنهجالمعدةمسبمًاوٌتمتوزٌعخطة(أنالمشرؾالتربويٌحددموضو2225)

تتضمنهمن التدرٌبٌةوالتعلٌمٌةومعرفةما الدرسعلىالمعلمٌنالمشاهدٌنلمنالشتهاومعرفةأهدافها

مبادئومفاهٌمٌرادتوضٌحها.

ا،وٌذكروحتىٌستفٌدالمعلممنالدرسالتطبٌمًٔبدمنإعدادالمعلملبلمٕحظةالدرسعملًٌّ

احتىٌتكونلدىالمعلمأهتمامبالمٕحظة،كماٌوجههالمشرؾ2229سلٌم) (أنهذااْعدادٌعدمهمًّ

أثناءالمٕحظة،واْعداد الدرسوإلىالنواحًالتًٌجبالتركٌزعلٌها التربويإلىأهداؾمٕحظة

المولؾالتعلٌمًعنطرٌكاختٌار الصؾالدراسًالمناسبوتحدٌدهللدرسالتطبٌمًٌتضمنتنظٌم

للمعلمٌنالمشاهدٌنوٌكونالموضوعالمرادشرحهمتناسبًامعزمنالحصةفًضوءاِهداؾالتعلٌمٌة

(أنهٌتمتنسٌكبرنامجالمشاهدةبٌنالمدارسبالتعاونمعالمشرؾ2213المحددة.وٌضٌؾعبدالحً)
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بًٌرا،حتىٌٔكونالبرنامجأداةللفوضىفًالمدارس،التربويوخاصةعندماٌكونالمطاعالتعلٌمًك

وهذاالتنسٌكٌساعدعلىتحمٌكاِهداؾالتربوٌةالتًوضعمنأجلهاالدرسالتطبٌمً.

الحصة ورلم والتارٌخ الٌوم فٌها ٌدون صؽٌرة بطالة المشاهدٌن المعلمٌن إعطاء اِفضل ومن

ذوالصؾ،وتسلمللمعلمٌنمعالخطةالتفصٌلٌةللدرسلبلوالزمنوعنوانالدرسوالمهارةواسمالمنف

تنفٌذالدرسبفترةزمنٌةمناسبة،كماٌجبعلىالمشرؾالتربويالتنسٌكمعإدارةالمدرسةفٌماٌتعلك

بتنفٌذالدرسالتطبٌمً،والتنسٌكمعالمعلماِولفًمعرفةأعدادالمعلمٌنالمشاهدٌنبمأٌخلبالبٌبة

كماٌجبعلٌهالتنسٌكمعإدارةالمدرسةفًتنظٌمالبٌبةالتعلٌمٌةوتهٌبةالمناخالدراسًفًالصفٌة،

الصؾ،وتوفٌرالوسابلالتعلٌمٌةوجمٌعالموادالمطلوبةوالتعاونمعمعلمالفصلعلىتهٌبةالطٕب

للحصةالدراسٌةالتًسٌنفذهاالمشرؾالتربوي.

طبٌمًثانًٌا:مرحلةتنفٌذالدرسالت

تتمهذهالمرحلةداخلؼرفةالصؾوبحضورعددمنالمعلمٌن،وهمالفبةالمستهدفة،حٌثٌموم

المشرؾالتربويأومنٌكلفهبإلماءالدرسالتطبٌمًوذلنبتنفٌذمااتخذمنترتٌباتواستعداداتفً

الحً) والتخطٌط.وٌرىعبد السابمةوهًمرحلةاْعداد أنه2213ٌالمرحلة نبؽًأنٌكونالمنفذ(

لادًراعلىتمدٌمالمادةوإثارةاهتمامالتٕمٌذ،واستخدامالتمهٌدالمناسبوتطبٌكاستراتٌجٌاتحدٌثةفً

عرض بمهارات واْلمام التطبٌمً، الدرس ِهداؾ محممة التعلٌمً، المولؾ مع متناسبة التدرٌس

التدر طرق تنوٌع فً المثٌراتوالمرونة التكوٌنًالدرسوتنوٌع التموٌم بطرق الكامل واْلمام ٌس،

للدرس الزمنً البرنامج إدارة وعلى الصؾبفعالٌة، النماشداخل إدارة على المدرة ولدٌه والختامً

هنانأموًراأخرىٌنبؽًمراعاتهاعندتنفٌذالدروسالتطبٌمٌة،حٌثٌبٌنسلٌم) (2229المنفذ.كماأنَّ

إتمانمهارةاستخدامالوسٌلةالتعلٌمٌة،وتوظٌؾالكتابالمدرسًوإجادةأنتنفٌذهذهالدروسٌتطلب

بأسلوبٌعتمد الصؾوضبطه وإدارة تمدمهم ومتابعة التٕمٌذ ومٕحظة للتعلٌم، المٕبمة البٌبة تنظٌم

بمعالجةمشكٕتالتٕمٌذ الدرسوالتٕمٌذ،وأهتمام علىمبادئالعملالتعاونًوالجماعًبٌنمنفذ

وتنمً حاجاتهم تشبع التً التعلٌمٌة باِنشطة التٕمٌذ تزوٌد علٌه وٌنبؽً مناسب، تربوي بأسلوب

مهاراتهممعالتركٌزعلىالفروقالفردٌةبٌنهم.وكلهاعملٌاتأساسٌةٔبدأنٌمومبهامنٌلمًالدرس؛

حتىٌتمكنمننملماتمفًمرحلةالتخطٌطإلىالممارسةالمٌدانٌة.

(أنالدرسالتطبٌمًعندتنفٌذهٌحتاجإلىلدركبٌرمنأهتماملدىالفبة2225شٌرأبوعابد)وٌ

المستهدفة والفبة الدرس، منفذ أو المشرؾالتربوي بٌن لبلً لماء عمد حٌثٌتطلبذلن المستهدفة،
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بإجراءاتالدرس بالتوجٌهاتالمرتبطة المولؾالتدرٌبًوتزوٌدهم لمشاهدة وآدابالمشاهدةلتهٌبتهم

بنجاحالطرٌمةالتًٌستخدمها والنماش.وتضٌؾالباحثةأننجاحالدرسالتطبٌمًٌرتبطارتباًطاوثٌمًا

المشرؾالتربويأوالمعلمالمنفذللدرسوهًالطرٌمةاْبداعٌةالتًتتناسبمعالمولؾالتعلٌمً،ومع

والم الدراسٌة المادة المدرسٌةأهداؾالدرسالتطبٌمًوطبٌعة الطٕبوالبٌبة وكذلنطبٌعة وضوع،

لٌكونالمنفذلدوةٌحتذىبهمنٌشاهدهعندتنفٌذهللمولؾالتعلٌمً.

الثًا:تموٌمالدرسالتطبٌمًث

ٌجبعلىالمشرؾأوالمعلمالتركٌزعلىتموٌمالدرسالتطبٌمًبعدانتهاءتنفٌذهباعتبارهعملٌة

ذ من الهدؾ تحمك لمدى مناسبةلٌاس ومدى المستخدمة، التدرٌس طرٌمة فعالٌة ومدى الدرس، لن

ولٌسهنان المولؾالتعلٌمً، تموٌم فً أساسٌة عناصر تعتبر التً اِمور من ذلن المحتوىوؼٌر

طرٌمةأوأسلوبمحددلتموٌمالدرسالتطبٌمً،وإنماتكونبأسلوبالمنالشةالهادفةالبناءةبعدأنتهاء

(أنهٌعمبالدرسالتطبٌمًاجتماعٌلتمًفٌهالمعلمونوالمشرؾ2212درس.وٌرىخلٌل)منتنفٌذال

عابد أبو وٌشٌر محددة، بممترحات والخروج جوانبه جمٌع من المولؾ منالشة تتم حٌث التربوي،

(أن:"إتاحةالفرصةلمشاركةكلمنلهعٕلةفًالتموٌمالشاملللدرسالتطبٌمًٌفضًإلى2225)

)صت فاعلة." تطوٌرٌة راجعة تؽذٌة فٌها84مدٌم ٌشترن تشاركٌة عملٌة التموٌم عملٌة فإن وبهذا .)

المعاٌطة ذكره المعلمونوالمشرؾالتربويومدٌرالمدرسة،ومناِمورالمهمةفًعملٌةالتموٌمما

(2212 وتتضمن للدرس، المشاهدٌن المعلمٌن على الدرستوزع لتموٌم بطالة بإعداد النماط( جمٌع

التموٌم عملٌة تكون حتى الدرس؛ لذلن مشاهدتهم أثناء بتعببتها المعلمون وٌموم بالدرس، المتعلمة

موضوعٌةوشاملةلجمٌعالجوانبالتًٌنبؽًتموٌمها.

ٌؤدىالمشرؾالتربويالدورالمٌاديفًعملٌةالمنالشةالتًتتمحورحولتموٌمالدرسالتطبٌمً،

( اْبراهٌم ٌذكر حول2211حٌث المشاهدٌن المعلمٌن منالشات بإدارة ٌموم التربوي المشرؾ أن )

ما وهذا الدرس. المنالشاتتجاه أنٌوجه وعلٌه ِهدافه، ومدىتحمٌمه علٌهالدرسومجرٌاته ٌؤكد

( تصٌد2212خلٌل إلى أنسٌاق وعدم وأؼراضه الدرس أهداؾ حول ٌدور أن ٔبد النماش أن )

من تنفٌذه لبل للدرسالتطبٌمً ذاتًٌّا تموًٌما إجراء وٌستحسن عنها، الدفاع ومحاولة الواردة اِخطاء

إجراءاتبد ٔلتراحتعدٌٕتأو المستهدفة الفبة المبلًمع اللماء الدرسفًخٕل ٌرؼبمنفذ لد ٌلة

إدخالهاعلىخطتهالنهابٌة.
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اإنسانًٌّافًاللماءالبعديمنأجلمنالشةماتمفًالدرسالتطبٌمًبكلوضوح ٔبدمنإضفاءجوًّ

وشفافٌة،وكذلنأعتمادعلىمعاٌٌرموضوعٌةفًالتموٌمدونالتعرضالشخصًلمنفذالدرس،وذلن

تساهمفًتطوٌرالعملالتربويوالعملٌةال ومنللوصولإلىنتابجوممترحاتبناءة تعلٌمٌةالتعلمٌة.

(أنهٔبدمن2212اِفضلأنٌتموضعملخًصافًنهاٌةمرحلةتموٌمالدرس،حٌثٌشٌرالمعاٌطة)

"الخروجبخٕصةكتابٌةبعدالمنالشةتجمعجمٌعالمٕحظاتوالتوصٌاتوالممترحاتالتًتمطرحها

علىالمعلمٌنلٕستفادةمنه (.ومنالمهممٕزمةالمشرؾ122ا.")صوالتوصلإلٌها،وٌتمتوزٌعها

(أنهٌجبالتأكٌدعلىأهمٌةحضور2212التربويجمٌعخطواتالدرسالتطبٌمً،وتضٌؾأمرهللا)

المشرؾكافةخطواتالدرسالتطبٌمًابتداءمناْعدادوانتهاءبالتموٌم،كماٌتعٌنعلٌهمتابعةنتابج

كأستفادةمنهذاالبرنامجالتدرٌبًفًالمٌدانالتربوي.الدروسالتطبٌمٌةللولوؾعلىمدىتحم

  األداء التدرٌسً للمعلم 

تزامنًامعبدءتطوٌرالتعلٌم،والتركٌزعلىالنهوضبمستوىالتعلٌم،وتموٌةأسالٌبهللحصولعلى

ٌأتًأهتمامبتطوٌرالمهاراتأفضلنتاجللتربٌة لعاملٌنفًالمٌدانالعلمٌةوالعملٌةلدىاوالتعلٌم،

أحمد وٌشٌر للمعلمٌن. المهنٌة التنمٌة إحداث فً أساسٌة ركٌزة ٌعد التربوي واْشراؾ التربوي،

(أنهعندمانتحدثعناْشراؾالتربويفإنناننظرإلٌهعلى:"أنهعاملمنعوامل2211واِبشر)

."ٌراِداءالتدرٌسًللمعلملتطووأداةالمهنٌةللمعلم،وفًنفسالولتوسٌلةوالمهاراتنموالكفاٌات

(.328)ص

لّداءوتوردموسوعةالمصطلحاتالتربوٌةتعرٌفالمفهوماِداءالتدرٌسًووردتعدةتعرٌفات

الصفٌةالتًٌمومبهاالمعلمفًالمهاراتاِفعالومجموعه(:"بأن2211علً)هحٌثٌعرفالتدرٌسً

و الصفً شأنهاالمولؾ من أهدافهاالتً تحمٌك التعلٌمٌة للعملٌة تٌسر )صالمختلفةأن كما38." .)

ٕحظة،سلسلةمناِعمالواِنشطةالمابلةللماِداءالتدرٌسًبأنهتتعرضبعضاِدبٌاتإلىتعرٌؾ

العلٌمات) 2212وٌوضح أنه المفهوم( هذا ضوء التدرٌبفً هما مجالٌن على ٌكون التركٌز فإن

والمهارات اِهداؾالمهنً، بنموذجالتدرٌسبواسطة المتعلمة منالتعرٌفاتالمتعددة. وعلىالرؼم

فًمجملهاتشٌرإلىلدرةالمعلمعلىالمٌامبمهنةالتدرٌسبفعالٌةوصؤهللمعلمفإنلّداءالتدرٌسً

ةالمنشودة.إلىتحمٌكاِهداؾالتربوٌ

(أنمن2211)وحمزة،وٌشٌررمضانزاِدبٌاتبٌنأنواعمختلفةمنمهاراتالتدرٌسوتمٌ

 اِنواع هذه وعٕلتهالمهارات المعلم الصؾوشخصٌة وإدارة للدرس، التخطٌط مثل العامة المهنٌة
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 اَخرهو والنوع المختلفة. المٌاسوالتموٌم وسابل واستخدام مهابالتٕمٌذ، بالمادةراتاِداء الخاصة

العلمٌةكالتمكنمنالمادةالعلمٌة،والمدرةعلىإٌصالهاإلىالطلبةبالطرٌمةالصحٌحة.وٌصنؾراشد

(2225 ) مهارة إلى التدرٌسً مهاراتاِداء المباشر، التعلٌم وومهارة التعلٌمٌة المواد مهارةإدارة

التموٌممهارةالتنظٌمالصفً،ومهارةالتوجٌه،ومهارة،والمحادثةالبناءةمهارةالممارسةالموجهة،و

 ثٕث إلى تصنؾ حٌث آخر تصنٌؾ هنان بٌنما المكتوب،. والتنفٌذمهارات التخطٌط هً ربٌسة:

(أن2212.حٌثٌذكرالكسبانً)مهاراتاِداءالفرعٌةوالتموٌم،وٌندرجتحتكلمنهامجموعهمن

التدرٌسً للمعمهاراتاِداء تصنؾإلى ومهاراتلم للدرسوأهدافه، الدرس،مهارةالتخطٌط تنفٌذ

(أن2226إدارةالصؾوالتواصلمعالطلبة.وفًالفكراْسٕمًٌوردعبٌد)مهارةالتموٌم،وومهارة

علمٌة،ومهنٌة،وأخٕلٌة،وجسدٌة.مهاراتتنمسمإلى:مهاراتاِداءالتدرٌسً

التدرٌسٌةاِساسٌةوالفرعٌة؛نتٌجةٔختٕفاتوتنوعالرؤىالمهاراتؤٌوجدإجماعحولعدد

للمهاراتوالفلسفاتالتربوٌةللتعلٌممنبلدَخر،ومهماكانهذاأختٕؾفإنمستوىامتٕنالمعلم

نالتدرٌسٌةومستوىالممارسةلهاٌظٕنمنالعواملالمؤثرةفًفاعلٌةالعملٌةالتعلٌمٌة.وٌعدامتٕ

المهاراتوخاصة،المهنٌةأمًراضرورًٌّاحتىٌمومبمهمتهعلىأكملوجهوالمهاراتالمعلمللكفاٌات

،الٕزمةللتدرٌسحٌثٌساهمذلنفًتأهٌلهللوصولإلىالمستوىالمطلوبللنجاحفًعملهالتدرٌسً

بالتخطٌطواْدار المتعلمة التدرٌسً لمهاراتاِداء المناسبالتطرق التدرٌسومن وطرق الصفٌة ة

وأسالٌبالتموٌمالواردةفًالدراسة.

 التخطٌط  

الدرس فإعداد إلىتخطٌطوإعداد. تحتاج عملٌة وإنما عشوابٌة، أو ارتجالٌة لٌسعملٌة التعلٌم

(التخطٌطبأنه"النظامالذيٌسٌرعلٌه2225ضروريلكلمعلموفًكلالمراحل،وٌعرؾاِمٌن)

ٌبعثهمإلىتحصٌلهمنمهارةونشاطحتىٌكتسبواالخبرةٌلمٌهعلىالتٕمٌذمندروس،وماالمعلمفٌما

الٕ (.وعلى168سراؾفًالولتوالجهد".)صإزمة،والمعلوماتالمختلفةمنؼٌرالنافعةوالمهارة

المعلمأنٌعددرسهوٌخططلهلبلالخوضفٌهمعطلبته،والمٌامبتدرٌسهلهم،فالمعلمالحاذقهوالذي

ذلن وٌعزز بكلوضوح، معهم وكٌؾٌحممه الطلبة إلى وٌعرؾكٌؾٌنمله درسه، من ٌعرؾهدفه

اًمنكلخطوةٌخطوهافًالدرس،وٌربطهامعما(أنالمعلمالجٌدهوالذيٌكونواثم1998عدس)

سبمهاوبالخطوةالتًستلحمها؛لتحافظعلىوحدةالموضوعوتكامله،وٌكونمنذلنفكرةشاملةعنه

لدىالطالب.
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ٌوردها التدرٌسٌة للخطط أنواع وهنان المعلم، لعمل وموجهه مرشدة خطة التدرٌسٌة الخطة إن

والتًتتضمنالخطةالٌومٌةأولهاحٌثتتضمنثٕثةأنواعمنالخطط،(2225البكريوالكسوانً)

التمهٌد تشمل التً واِنشطة والوسابل واِسالٌب والسلوكٌة، التربوٌة واِهداؾ اِولٌة، المعلومات

الذي والتموٌم العلمً، والمحتوى لّهداؾ المناسبة واِنشطة التعلٌمٌة، والعرضوالوسابل للدرس،

الحصولعلىمعلوماتعنالنتاجاتالتعلٌمٌةالتًحممهاالطالب.وهًبهذاتهدؾإلىرسمٌستهدؾ

صورةواضحةلماٌمكنأنٌمومبهالمعلموتٕمٌذهمنخٕلحصةواحدة،أوبضعحصص.

(أنهاخطةطوٌلة2229والنوعالثانًمنالخططهوالخطةالفصلٌة،حٌثٌشٌرمخلؾوربٌع)

ً ،وتبدألبلبدءالدراسةبولتكاؾ،وتستندهذهالخطةعلىتصورمسبكللمعلمللنشاطاتالمدىزمنٌا

التعلٌمٌةوالتجاربوالموالؾالتعلٌمٌة،التًسٌمومبهاالمعلموالتٕمٌذفًعامدراسًأوفصلدراسً

الت الوحدات عناوٌن وتتضمن الموضوع،كامل. لتدرٌس والخاصة العامة واِهداؾ وتحلٌلدرٌسٌة

وتصورعام لتحمٌكاِهداؾ، المناسبة التعلٌمٌة واستراتٌجٌاتالتدرٌسوالوسابل للمحتوى، مختصر

فهوخطة النوعالثالثمنالخططالدراسٌة أما المعتمدة. المناسبةوالمراجعاِساسٌة ِدواتالتموٌم

طةالمدىزمنٌاً،وتستندعلى(أنهذهالخطةمتوس2225الوحدةالدراسٌة،وٌشٌرالبكريوالكسوانً)

تصورالمعلمالمسبكللمادةالدراسٌةوالزمنالٕزملتنفٌذها،وتحدٌداِهداؾالعامةوالخاصةللوحدة

لوحدات الزمنً التتابعً التوزٌع على تتضمن كما ومبادئ، مفاهٌم إلى المحتوى وتحلٌل الدراسٌة

النشاطاتالعلمٌةوالوسابلواِدواتالتعلٌمٌة.المنهاج،وتحدٌدعددالحصصلكلموضوع،وتحدٌد

وبهذافإنجمٌعاِنواعالسابمةللخططالتدرٌسٌةترتكزعلىعملٌةالتفكٌرفًكٌفٌةالنجاحفًإحداث

التعلمالمنشود.

  طرق التدرٌس

 العاملطرق وهً بلوغهدؾمعٌن. على نهجٌساعد وإنما ذاتها، فًحد التدرٌسلٌستؼاٌة

(طرقالتدرٌسبأنها"عملٌةعملٌةمنظمة2226المساعدللحصولعلىالتعلمالحمٌمً،وٌعرؾخضر)

عناصر لجمٌع الشاملة الواعٌة الرؤٌة تمثل وهً بفعالٌة، اِهداؾالمرسومة بلوغ إلى تؤدي هادفة

للتعلٌمع السبل أٌسر وهً لنفسه، المعلم ٌضعها التً الخطة وتمثل وأبعادها، التدرٌس ملٌة

التجدٌد116والتعلم".)ص علٌه وإنما واحدة، طرٌمة على تدرٌسه فً ٌمتصر أٔ بالمعلم وٌجدر .)

عأنٌكٌؾفًطرقتدرٌسه؛لٌزٌدمندافعٌةطٕبهنحوالتعلم،فالمعلمالناجحهوالذيٌستطٌوالتؽٌٌر

 الطرقالمختلفةوٌطوعهالتٕبممختلؾالصفوؾالدراسٌة.
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أنهتوجدمجموعةمنالعواملالتًتؤثرفًعملٌةاختٌارالمعلم2229وٌشٌرمخلؾوربٌع) )

لطرٌمةالتدرٌسومنأهمها:طبٌعةالمتعلمأوالطالبمنحٌثالعمرأوالخبراتأوالمرحلةالدراسٌة،

لمعلم،فشخصٌةالمعلموإمكاناتهوخبراتهومهاراتهالتًٌمتلكهاأثرعلىاختٌارطرٌمةوكذلنشخصٌةا

التدرٌسالمناسبة،وكذلنأهداؾتدرٌسالمادةالدراسٌة،فكلعلملهطبٌعتهوخصابصهووسابله،وذلن

معٌنةفبعضالمواضٌعتستدعًطرقتدرٌسلتحمٌكاِهداؾ.ٌستدعًاختٌارطرلاًتدرٌسٌةمناسبة

 تؤثر التعلٌمٌة فالوسٌلة التعلٌمٌة، الوسابل ً أٌضا العوامل ومن أخرى، مواضٌع مع تتٕبم ٔ علىلد

تدرٌسه فً المعلم ٌختارها التً الطرٌمة على.نوعٌة تؤثر التً العوامل من المدرسٌة المكتبة وتعد

اِحٌانفًاختٌارط فًمعظم ٌعتمد فالمعلم التدرٌس، ٌتوفرفًاختٌارطرٌمة تدرٌسهعلىما رٌمة

المكتبةالمدرسٌةمنمصادرومراجعلتدرٌسالمادة.

على2225وٌضٌؾمحمود) المعلم وهًالتًتشجع المدرسٌة، تتضمناْدارة عواملأخرى، )

عدد وكذلن الدراسٌة. والماعات التعلٌمٌة والوسابل اْمكانات وتوفٌر التدرٌس، فً جدٌد كل إشباع

ٌعتبرأحدالعواملالمؤثرةفًاختٌارالمعلملطرٌمةالتدرٌسالمناسبة.وتعدطرقالتدرٌسأساسالطلبة

عملٌةالتعلٌمللحصولعلىاِهداؾالمنشودة،فمهماٌكنمنلوةالمنهجوتنوعهٌٔمكنأستفادةمنه

بدونطرٌمةتدرٌسمناسبة.

 إلدارة الصفٌة ا

والنجار) إدار223ٌعرؾشحاته التً( المتعددة السلوكٌة اِنماط من مجموعة " الصؾبأنها ة

ٌستخدمهاالمعلملكًٌوفربٌبةتعلٌمٌةمناسبة،وٌحافظعلىاستمرارهابماٌمكنهمنتحمٌكاِهداؾ

وتعزٌزتعاونالطٕبومشاركتهمفًالمهامالتًتؤدىداخلالفصل؛بؽٌةتجوٌدالتعلٌمٌةالمنشودة،

(.وإدارةالصؾالناجحةهًالتًترتكزعلىاٌْجابٌاتوتشرنالطٕبف136ًمٌة".)الخدمةالتعلٌ

لتحمٌكاِهداؾ ً ًموجها ًوفنا علما الصؾوضبطه إدارة تعد إذ ومتطلباتها، وعملٌاتها الصفٌة اْدارة

التربوٌة.

الدرس(حٌثتشملالتخطٌطالٌومًواختٌار2227وْدارةالصؾعدةمظاهرٌوردهاخطاب)

وتحدٌدالمهام،ومٕحظةالحركةفًالصؾوالمدرسة،ومتابعةانفعأتالطٕب،وكذلنبناءاِنشطة

الطٕب وتوجٌه العملالجٌد ًتعزٌز تشملأٌضا كما والتًتراعًالفروقالفردٌة. المتنوعة التعلٌمٌة

لٌم،وكذلنمٕحظةسلونالطٕبنحوالعملالصحٌح،وتوفٌرالوسابلالتعلٌمٌةوالمراجعالٕزمةللتع

رصد تتضمن كما الطٕب، ٌمدمها التً واِنشطة والمواد المؤشرات وجمع اِفراد، بٌن والعٕلة
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العونالمناسبلهمفًالولتالمناسب. تتضمنتفعٌلمصادرسلوكٌاتالطلبةوتحصٌلهموتمدٌم كما

ًالمجموعاتوتفعٌلدوركلفردفًالمجموعة،التعلموتدرٌبالطلبةعلىاستخدامها،وإدارةالعملف

الصؾ إدارة تشمل كما التعلٌمٌة، واِنشطة اِسالٌب وتنوٌع الطٕب دافعٌة إثارة كذلن وتتضمن

والبعض التفاعلبٌنالطٕببعضهم وتٌسٌر سلوكهم، الطٕبومتابعة وتنظٌم المحافظةعلىالنظام

ماعًفعالومنتجفًالفصل،وعلٌهأنٌنمًالسلونالمناسباَخر.فالمعلممسؤولعنتوفٌرجواجت

وٌعززه،وٌعدلالسلونالؽٌرمرؼوب.

 أسالٌب التموٌم 

برتعتب فًأيعملٌةتربوٌة،وتحظىأسالٌبالتموٌم الجوانباِساسٌة أحد التموٌم هتمامإعملٌة

 المدارس. وإدارات المعلمٌن لبل من )كبٌر العتوم 2227وٌعرؾ بأنه( التربوٌة العملٌة فً التموٌم

العملٌةالتًتساعدفًالحصولعلىمعلوماتوبٌاناتتمكنمنإصدارحكمعلىمدىالتمدموالنجاح

حٌث من التموٌم من ربٌسة أنواع بثٕثة التربٌة فً المختصون وٌهتم التعلٌمٌة. النتاجات بلوغ فً

التكو،أؼراضها المبلًوالتموٌم التموٌم الختامً.وهً والتموٌم ٌنً أن2229وٌذكر)مخلؾوربٌع، )

تعلٌمٌة التموٌمالمبلًٌهدؾإلىتحدٌدمستوىاستعدادالطلبةلبدءتعلمموضوععلمًجدٌدأووحدة

،أولمعرفةمستوىامتٕنالطلبةمهاراتمعٌنةتلزملتطبٌكطرقالعلموعملٌاته،وكذلنٌهدؾجدٌدة

ؾجوانبالضعؾوالموةفًتعلمالطلبة.التموٌمالمبلًإلىكش

نشوانوجبران) التكوٌن2228ًوٌشٌر إلىالتموٌم تموٌم،( علىمبدأ ٌموم التموٌم حٌثأنهذا

التعلٌمٌة اِهداؾ نحو الطلبة تمدم مدى تحدٌد فً وٌستخدم مسارها، أثناء التعلمٌة التعلٌمٌة العملٌة

وتوفٌرالمعلوماتالٕزمةلبناءمواضٌعمحددةفًالمنهج،المنشودة،وكذلنتحدٌدمدىاستٌعابهموفهم

لخللفًتعلمالطلبة؛تمهٌداًْعادةالتعلممنجدٌد.وإثارةدافعٌةالطلبةلبذلالمنهجوتموٌمه،وتحدٌدا

تحسٌنمسارعملٌةالتدرٌس،الجهدفًالولتالمناسبوتمدٌمالتؽذٌةالراجعةللمعلمحتىٌتمكنمن

أثناءالدرسوأختباراتالمصٌرة المعلم واِنشطةومنأدواتالتموٌمالتكوٌنًاِسبلةالتًٌطرحها

إعطاء عملٌات من جزءا تكون أن التكوٌنً التموٌم بأدوات ٌمصد ؤ المنزلٌة. والواجبات الصفٌة،

الدرجات،وإنماهًجزءمنالعملٌاتالتعلٌمٌةووسٌلةلضبطنوعٌةالتعلم.

مدعلى(النوعالثالثِسالٌبالتموٌموهوالتموٌمالختامً،وهذاالنوعٌعت2225وٌوردمحمود)

مبدأتموٌمالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌةبعدانتهابهابهدؾمعرفةممدارماتمتحمٌمهمناِهداؾالتعلٌمٌة

تدرٌس من اْنتهاء بعد المختلفة بأشكالها العلمٌة للمعرفة الطلبة تحصٌل مستوى وتموٌم المنشودة،
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موضوعمعٌن الممرر. دراسٌة،وٌعطىفًنهاٌةتعلم الختامًأختبارأووحدة ومنأدواتالتموٌم

فً اِركاناِساسٌة أحد أنواعه بجمٌع التموٌم وٌعد الكتابًواْختباراتالفترٌة. الشفويوأختبار

الطرٌك فً سابرة التربوٌة العملٌة أن على ذلن دل كلما فاعًٕ التموٌم كان وكلما التربوٌة، العملٌة

االمنشودة.المرسوملها؛بؽٌةتحمٌكأهدافه

حاجة المعلم للمشرف التربوي لتطوٌر أدائه التدرٌسً 

لمٌعدالمعلمفًالعملٌةالتعلٌمٌةالحدٌثةلهدورالناللللمعلوماتوالخبراتمنجٌلإلىجٌل،

(أنالمعلمأصبحلهدورفعالفًتنشبةأبناءالمجتمععنطرٌكإحداث2229وتوضحأبوؼربٌة)

الربٌس العامل المعلم وٌعتبر والعادات، والعٕلات التفكٌر فً المنشودة العملٌةالتؽٌرات فاعلٌة فً

وتبدي بالمعلم المتمدمة الدول تهتم ولذلن البشري؛ أتصال عملٌة أطراؾ أحد باعتباره التعلٌمٌة

اهتمامهابتشجٌعهعلىتحسٌننموهالعملًوالعلمًبصفةمستمرةلٌمؾعلىأحدثتطوراتالمعرفة

( ؼزلة أبو ذلن وٌعزز تخصصه. العم2212فًمجال هو المعلم أن العملٌة( إنجاح الفمريفً ود

التربوٌةوهواللبنةاِولىوالركٌزةاِساسٌةفًبناءالتعلٌموتطوٌرهوالعاملالربٌسالذيٌتولؾعلٌه

نجاحالتربٌةفًبلوغأهدافها.

فلنٌكفللهذلنأستمرارفًعملهطوال2211ٌذكرخضر) المعلمجٌدًا كانإعداد "مهما :)

(.وٌعودالسببفًذلنأنهٌتعاملمعمجتمعمتطوروتٕمٌذ37اؾأوتوجٌه.")صحٌاتهدونإشر

 المجتمعالمتؽٌرمعاتجاهاتجدٌدةمستحدثةوطرابكتدرٌسمتجددة. كٌاجلووٌؤكدٌعٌشونفًهذا

2012)،Kayaoglu)أنجمٌعالمعلمٌنبحاجةإلىدعمفنًوتربوي،فهمبحاجةإلىالتعرؾعلى

منجهازاْشراؾالتربوي.احتٌاجات المباشرة التًتستدعًالمتابعة لدٌهم ونماطالتطوٌر المهنٌة هم

علىالمٌام الخدماتلمساعدته كافة والعملعلىتوفٌر اْشراؾالتربويبالمعلم، بعملٌة المابم وٌهتم

جهلمسارالعمل(أنالمشرؾالتربويٌعدبمنزلةالمو2213بدورهعلىأكملوجه.وتؤكدذلنخلوة)

منأعمدةالعملٌةالتربوٌة،وهوالمسؤولعنتطوٌراِداءالتربويداخلالمدرسة، التربويوعمودًا

وكذلنهوالمسؤولعنإكسابالمعلمٌنالكفاٌاتالٕزمةللنهوضبعملٌتًالتعلٌموالتعلمٔسٌمافً

الالتدرٌسخاصة.ظلالتطوراتالسرٌعةالتًتظهرفًمجالالمعرفةعامةومج

(أنالمشرؾالتربويهوخبٌرفنًوظٌفتهمساعدةالمعلمٌنعلىالنمو2225وتضٌؾصلٌوو)

وتدرٌب تحتاجإلىتنمٌة فمدراتالمعلمٌنومعارفهم التًتواجههم، المهنًوحلالمشكٕتالتعلٌمٌة

ال المابد والمشرؾالتربويهو حٌثٌشٌربشكلمتواصلمنلبلالمشرؾالتربوي. مهنًللمعلمٌن،
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( ف2211ًخضر نجاحهم المسؤولعن المهنً المابد للمعلمٌن بالنسبة المشرؾالتربويٌعتبر أن )

بعض على للتؽلب تساعدهم التً بعضالمهارات وإكسابهم لهم، وأستمرار اِمن وتحمٌك عملهم

للمعلم،ٌستمعإلٌهوٌمدم(أنالمشرؾٌعتبرCheryl،2013الموالؾالتربوٌة.وٌوردتشٌرل) ًٕ زمٌ

حٌثٌشٌر التطوٌر، نحو الدافعة أنالمشرؾالتربويٌمثلالموة كما والتطوٌر، والدعم المساعدة له

( لنجاحأيجهودنحو2216حسنٌنوسعود حٌوًٌّا أمًرا المشرؾٌعد الفعالالذيٌمدمه "الدعم أن: )

المشرؾالتربويأنٌؤديدورهالمٌاديبجدٌةوٌمدم(.وهذاٌتطلبمن231التؽٌٌروالتطوٌر.")ص

  اْرشاداتالمطلوبةْشرانالمعلمفًالممارساتالتربوٌةالجدٌدة.

لمداهتمتاِنظمةالتربوٌةبمسألةالمعلموإعدادهوتدرٌبه؛إٌمانًامنهابالدورالجوهريللمعلمفً

نوتطوٌرأداءهالتعلٌمًأمربالػاِهمٌة،وفًذلنتشٌرالعملٌةالتربوٌة،فزٌادةعطاءالمعلموتحسٌ

( أموًرا2211جان وتنفٌذ وتدرٌبهم، المعلمٌن بشؤون المابمٌن اهتمام ٌتولؾعلى المعلم أنعطاء )

كثٌرةفًهذاالجانب،منخٕلاْشراؾالتربويكإدارةتربوٌةلٌادٌةفاعلةتسهمبشكلواضحوبنّاء

ملٌةالتعلٌمٌة.وٌعدأهتمامبالتنمٌةالمهنٌةللمعلمٌنمناِموراِساسٌةفًالتعلٌم،فًرفعمستوىالع

(أّنالتنمٌةالمهنٌةللمعلممنأساسٌاتتحسٌنالتعلٌموتطوٌرهوذلنلمالها2213حٌثتذكررزق)

أ ركٌزة فالتدرٌب المعلم. كفاٌات ورفع التدرٌسً اِداء تطوٌر فً بالؽة أهمٌة ْحداثمن ساسٌة

لهلوب) وتؤكد لتطوٌرنوعٌة2215التطوٌرفًالعملالتربوي. مهمة وسٌلة التدرٌبٌعدُّ (علىأّن

التعلٌموذلنبالعملعلىرفعكفاٌةالمعلمالمهنٌة،واِخذبٌدهنحوالنموالمستمربوصفهأحدالعناصر

اِساسٌةفًالمولؾالتعلٌمًالتعلمً.

ٔ(2213وتضٌؾرزق) وذلنِنالمعلم باستمرار؛ لابمة المهنًحاجة إلىالنمو الحاجة أّن

نعٌشفًعصر أننا وخاصة المعارؾوالمهارات، من محددة بمجموعة أنٌعٌشمدىحٌاته ٌمكن

والمهارات المعلومات من متجدد مستوى على المعلم ٌحافظ أن ٌتطلب وهذا المعرفً، أنفجار

فً بالنسبةوأتجاهاتالحدٌثة ومتواصلة مستمرة عملٌة التعلٌم ٌكون وبهذا وتمنٌاته، التعلٌم طرابك

التكنولوجٌا ظل فً التطور دابم مجتمع فً حٌاته طوال علم طالب هو المبدع والمعلم للمعلم،

("إنعالمالتدرٌبفًالولتالحاضرهو2211والمستجداتالتربوٌةوثورةالمعلومات.وٌشٌربنجر)

العظٌمةللتؽٌرنحواِفضلوالسمةالممٌزةلهأنهٌرفعمستوىاِداءوٌجددالدماءوٌكسبالفرصة

)ص العطاء." وزٌادة للنهوضباِداء ومعارؾجدٌدة23الخبرة ٌكسبمهارات التدرٌب أن كما .)

تؤديإلىاْبداعوالتجدٌدوزٌادةالثمةلتحمٌكإنتاجٌةأفضل.
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  ثانٌاا: الدراسات السابمة

التربوي اْشراؾ أسالٌب ونالت التربوي، اْشراؾ موضوع حول التربوٌة الدراسات تعددت

عام، اِسالٌببشكل بهذه الصلة وثٌمة وأجنبٌة فأجرٌتدراساتعربٌة الباحثٌن، من الكثٌر اهتمام

تطبٌمٌةولبعضاِسالٌبالمحددةبشكلخاص،وكانمنبٌنهذهاِسالٌباْشرافٌةأسلوبالدروسال

الباحثةفًعرضالدراساتالسابمةحسبأهمٌةالموضوعوتسلسلهمن تعتمد فًالعملٌةاْشرافٌة.

بشكل المعرفٌة الفجوة فًمعرفة تفٌد وبطرٌمة الحالٌة، الدراسة ٌتناسبمع إلىالخاصبشكل العام

دلٌك.

 أولا: الدراسات العربٌة 

الممارساتاْشرافٌةللمشرفٌنالتربوٌٌنمنوجهةنظر(بدراسةحول"والع2212لامالطعانً)

معرفةوالعمعلمًالتعلٌمالثانويفًمحافظةالكرن"،وتعتبرهذهالدراسةدراسةتحلٌلٌةركزتعلى

الممارسات الثانويفً التعلٍم معلمً نظر وجهة من التربوٍٍن للمشرفٍن الكرن،اْشرافٍة محافظة

ةكأداةلمعرفةوالعالممارساتاْشرافٌةللمشرفٌنالتربوٌٌن،تكونتأستبانةواستخدمالباحثأستبان

معلًماومعلمة212فمرةموزعةعلىستةمجأت،وتمتطبٌمهاعلىعٌنةعشوابٌةمكونةمن42من

ةٔتوجدفروقذاتدٔلةإحصابٌةعندمستوىدٔلفًمحافظةالكرن.وأظهرتنتابجالدراسةإلىأنه

(α = 0.05،)(لجمٌعالمتؽٌرات)النوعأجتماعً،سنواتالخبرة،المؤهلالتعلٌمً،والتفاعلبٌنهم

كماأظهرتنتابجالدراسةأّندرجةممارسةالمشرؾالتربويِسالٌبإشرافٌةمتنوعةكانتضعٌفة،

فًالعملٌةاْشرافٌةوفًمجالالنموالمهنًكانتدرجةممارسةالمشرؾالتربويِسالٌبتطبٌمٌة

ضعٌفة،وماٌمكنمٕحظتهأننتابجهذهالدراسةأكدتعلىضعؾتنوٌعالمشرؾالتربويلّسالٌب

المهارات فً تطبٌمٌة مهارات المعلم إكساب ضعؾ على وأكدت اْشرافً، عمله فً اْشرافٌة

الممارسةلّسالٌبالتطبٌمٌةفًالتدرٌسٌةمنلبلالمشرؾالتربوي،إذٌتبٌنأنالمشرؾالتربويللٌل

العملٌةاْشرافٌة.

التًنالت اِمور المشرؾالتربويمن من المطبمة اِسالٌباْشرافٌة المعلمٌنعن رضا ٌعد

المعلماتعناِسالٌب2214اهتماًماواضًحامنالباحثٌن،فمدلامتالحوالً) (بدراسةحول"رضا

اتالتربوٌاتبمحافظةالمخواة"،هدفتالدراسةإلىالتعرؾعلىدرجةاْشرافٌةالممارسةلدىالمشرف

المخواة التربوٌةالممارسةلدىالمشرفاتالتربوٌاتبمحافظة المعلماتعناِسالٌباْشرافٌة رضا

فًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،واستخدمتالباحثةالمنهجالوصفًالمسحًفًالدراسة،كمااستخدمت
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أستبانة على اِداة وطبمت والمعلومات، البٌانات لجمع العام232أداة التعلٌم معلمات من معلمة

المعلمات التربٌةوالتعلٌمفًلطاعالمخواة،وخلصتالدراسةإلىأنرضا الحكومًالتابعاتْدارة

دروسالتطبٌمٌة،عناِسالٌباْشرافٌة)الزٌاراتالصفٌة،وتبادلالزٌاراتوالمداؤتاْشرافٌة،وال

المشرفاتالتربوٌاتكانتبدرجة من الممارسة وأجتماعات( واللماءاتالتربوٌة الموجهة، والمراءة

والزٌارات التربوي، والبحث التدرٌبً، )المشؽل اْشرافٌة اِسالٌب عن المعلمات رضا أما كبٌرة،

تدٔلةإحصابٌةبٌنمتوسطاتالمدرسٌة(كانتبدرجةمتوسطة.وكشفتالدراسةعنوجودفروقذا

استجابةأفرادالدراسةحولرضاالمعلماتعناِسالٌباْشرافٌةالممارسةمنالمشرفاتالتربوٌات

بمحافظةالمخواةتعزىلمتؽٌرالمرحلةالدراسٌةلصالحمعلماتالمرحلةأبتدابٌة،بٌنمأتوجدفروق

أفرادالدراسةتعزىلمتؽٌراتسنواتالخبرةوالدوراتذاتدٔلةإحصابٌةبٌنمتوسطاتاستجابات

التدرٌبٌة.ٌتبٌنمنهذهالدراسةأنرضاالمعلماتفًمحافظةالمخواةبالمملكةالعربٌةالسعودٌةعن

أسلوبممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًكانبدرجةكبٌرة.

رفاعلٌةفًالعملٌةالتربوٌةمنأهمالجوانبالتًٌسعىإلٌهاتعدمعرفةاِسالٌباْشرافٌةاِكث

(بعنوان"اِسالٌباْشرافٌةاِكثر2213التطوٌرالتربوي،وفًهذاالجانبجاءتدراسةالخمٌس)

فاعلٌةمنوجهةنظرمدٌريالمدارسالمتماعدٌنفًوزارةالتربٌةوالتعلٌمبدولةالكوٌت"،ولدهدفت

الدراسة علىهذه التعرؾ المدارسإلى مدٌري نظر وجهة من فاعلٌة اِكثر اْشرافٌة اِسالٌب

حٌثاستخدم الوصفً، الباحثالمنهج اتبع ولد الكوٌت. بدولة والتعلٌم التربٌة فًوزارة المتماعدٌن

 العٌنة عدد وبلػ البٌانات، لجمع أداة ا122أستبانة بالطرٌمة اختٌارهم تم متماعدًا لعشوابٌة.مدًٌرا

الدروس أسلوب هً نظرهم وجهة من فاعلٌة اْشرافٌة اِسالٌب أكثر أّن الدراسة هذه وكشفت

أسلوب ثم وأسلوبالزٌاراتالصفٌة، اْشرافٌة، والنشرة الزٌارات، أسلوبتبادل ومنثم التطبٌمٌة،

الدراسةأنأسلوبا ٌتبٌنمننتابجهذه لدروسالتطبٌمٌةٌحتلالمشاؼلالتربوٌةوالتدرٌسالمصؽر.

المرتبةاِولىفًالفاعلٌةمنبٌناِسالٌباْشرافٌةاِخرى.

اْشراؾ ِسالٌب التربوٌٌن المشرفٌن ممارسة درجة لمعرفة أجرٌت التً الدراسات بٌن ومن

( الزٌانولٌطة دراسة المشرفٌنالتربوٌٌنِسالٌباْشراؾ2214التربوي، (حول"درجةممارسة

درجة التعرؾعلى إلى الدراسة هدفتهذه والمعلمات"، المعلمٌن نظر وجهة من التربويفًؼزة

ممارسةالمشرفٌنالتربوٌٌنِسالٌباْشراؾالتربويفًؼزةمنوجهةنظرالمعلمٌنوالمعلمات،

)ال لجمعالبٌاناتمكونةمنأربعةمجأتهً: تنمٌةالمهنٌة،واعتمدتالباحثتانعلىأستبانةكأداة

معلًماومعلمة145المتابعة،المعرفة،والعٕلاتاْنسانٌة(.ولدكانتالعٌنةعشوابٌةطبمٌةمكونةمن
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أظهرت واعتمدتالباحثتانفًتحلٌلالنتابجعلىالمنهجالوصفً. فًؼزة، منالمدارسالحكومٌة

مستو عند إحصابٌة ذاتدٔلة فرولًا هنان أن الدراسة )نتابج متوسطاتα = 0.05ىدٔلة فً )

تمدٌراتالعٌنةلدرجةممارسةأسالٌباْشراؾتعزىلمتؽٌرسنواتالخبرةوالفروقلصالحسنوات

(بٌنα = 0.05الخبرةاِعلى.وكذلنعدموجودفروقذاتدٔلةإحصابٌةعندمستوىدٔلة)

ْشراؾالتربويتعزىلمتؽٌرالمؤهلالعلمً.متوسطاتتمدٌراتأفرادالعٌنةلدرجةممارسةأسالٌبا

نظر وجهة من التربوٌٌنِسلوبالدروسالتطبٌمٌة المشرفٌن ممارسة أن إلى خلصتالدراسة كما

المعلمٌنبمنطمةتبونكانتبدرجةمتوسطة،وكانمننتابجالدراسةأنأهمالصعوباتالتًتحدمن

سالتطبٌمٌةمنوجهةنظرالمعلمٌنبمنطمةتبونهوتزاٌدممارسةالمشرفٌنالتربوٌٌنِسلوبالدرو

فاعلٌة زٌادة فً تسهم التً الحوافز وانعدام التربوي المشرؾ عاتك على واْدارٌة الفنٌة اِعباء

الدروسالتطبٌمٌة.

فً التطبٌمٌة للدروس التربوي المشرؾ ممارسة والع حول أجرٌت التً الدراسات بٌن ومن

بعنوان"والعممارسةالمشرفٌنالتربوٌٌنللدروسالتطبٌمٌة(2212بوي،دراسةالبلوي)اْشراؾالتر

كأسلوبإشرافًمنوجهةنظرالمعلمٌن"،هدفتهذهالدراسةإلىالكشؾعنوالعممارسةالمشرفٌن

عربٌةالتربوٌٌنللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًمنوجهةنظرالمعلمٌنفًمنطمةتبونبالمملكةال

 وتضمنت البٌانات، لجمع أداة أستبانة الباحث استخدم محورٌن،48السعودٌة، على موزعة فمرة

معلًمامنمعلمًمنطمةتبون،وأوضحتنتابجالدراسةإلى227ومطبمةعلىعٌنةعشوابٌةبلػعددها

تب بمنطمة المعلمٌن نظر وجهة من للدروسالتطبٌمٌة المشرؾالتربوي كانتبدرجةأنممارسة ون

متوسطة.كماخلصتالدراسةأنمنأهمالصعوباتالتًتحدُّمنممارسةالمشرؾالتربويللدروس

للمشرؾالتربوي، واْدارٌة الفنٌة اِعباء تزاٌد تبونهو بمنطمة المعلمٌن نظر منوجهة التطبٌمٌة

لدراسةإلىعدموجودفروقذاتوانعدامالحوافزالتًتسهمفًفاعلٌةالدروسالتطبٌمٌة.وتوصلتا

(فًدرجةممارسةالمشرفٌنالتربوٌٌنِسلوبالدروسα = 0.05دٔلةإحصابٌةعندمستوىدٔلة)

التطبٌمٌةوفمًاللمتؽٌراتالنوع،والتخصصوسنواتالخدمةفًالتعلٌم.

ويجاءتدراسةوعلىصعٌدالدراساتالمنفذةفًمعولاتالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالترب

بعنوان"المعولاتالتًتواجهالمشرؾالتربويعندتنفٌذالدروسالتطبٌمٌةبمحافظة(2211الحارثً)

جدة"،هدفتالدراسةإلىتحدٌدبعضالمعولاتبإدارةاْشراؾالتربويالتًتواجهالمشرؾعندتنفٌذ

والمعولاتالمتعلمةبالمشرؾالتربويعندأسلوبالدروسالتطبٌمٌة،وكذلنالمعولاتالمتعلمةبالمعلم،

تنفٌذالدروسالتطبٌمٌة.اتبعالباحثالمنهجالوصفًالتحلٌلًلتحمٌكأهداؾالدراسة،واستخدمالباحث
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مشرفًامنالمشرفٌنالتربوٌٌنبمحافظةجدةبالمملكة217أستبانةكأداةلجمعالبٌاناتوبلػعددالعٌنة

وك السعودٌة، الدروسالعربٌة تنفٌذ المشرؾعند هنانمعولاتتواجه أن الدراسة نتابج أهم من ان

وأًٌضا لعملالمشرؾالتربوي، علىحسابالجوانبالفنٌة اْدارٌة المهام هٌمنة منأهمها التطبٌمٌة

ضعؾأهتمامبالنموالمهنًوالمعرفًلدىبعضالمعلمٌن.

 األجنبٌة  ثانٌاا: الدراسات 

 & Hofmanكمالامتدراساتأجنبٌةمتعددةحولموضوعالدراسة،فمدلامهوفمانوتٌسفوا

Tesfaw, 2014)بدراسةألٌمتفًأدٌسأباباوهدفتإلىلٌاسوجهةنظرالمعلمٌنفًاْشراؾ))

اناختٕؾالتعلٌمًفًالمدارسالثانوٌةبأدٌسأبابابأثٌوبٌا.كذلنهدفتإلىالتعرؾفٌماإذاكانهن

عٕلتها و الممارساتاْشرافٌة فً  رضاهم ومدى وأصحابالخبرة الجدد اتجاهاتالمعلمٌن فً

معلًما،واستخدمالباحثالمنهجالوصفًالتحلٌل222ًباْنماءالمهنً،وكانتعٌنةالدراسةمكونةمن

الممارساتاْشرافٌةماعداوكانتأداةجمعالبٌاناتهًأستبانةوخلصتالدراسةإلىعدمتكرار

التعلمباِلرانوملؾالمعلمفًالمدارسالحكومٌةوالخاصة،لمتظهرالدراسةأٌةفروقفًالدٔٔت

اْحصابٌةبٌنالمعلمٌنالجددوذويالخبرةفًمدىرضاهمواتجاهاتهمحولالممارساتاْشرافٌة

ٕلةالمتوازنةبٌنأسالٌبأشراؾالمتبعةوالنموفًمدارسهم،وجوددٔٔتإحصابٌةضعٌفةفًالع

.المهنًللمعلم

بدراسةهدفتإلىالتحمكمن(Anike &Gyiene& Mercy, 2015لامانٌكاوإٌانومٌرسً)

العٕلةبٌنممارسةاْشراؾالتعلٌمًوتأثٌرهعلىدورالمعلمفًالمدارسالحكومٌةفًنٌجٌرٌا.تكون

و مدراء ستة الدراسة عٌنة فً شارن حٌث والمعلمٌن، المدراء من الدراسة تم433مجتمع معلم،

أ اْستبانة طبمتالدراسة عشوابٌة، بطرٌمة إلىوجوداختٌارهم وخلصتالدراسة البٌانات، لجمع داة

عٕلةطردٌة)اٌجابٌة(بٌنممارسةاْشراؾالتعلٌمًوأداءالمعلمٌنفًالحصة،كذلنأظهرتالدراسة

عنوجودعٕلةطردٌةبٌنالدوراْشرافًفًمتابعةالمعلمٌنوبٌنالتحسنفًأداءالمعلمٌنواتضح

وكتابةالمٕحظات.وأوضحتالدراسةإلىوجودحاجةتتعلكبتوفٌرذلنمنخٕلالتحضٌرالكتابً

فرصتدرٌبٌةللمعلمٌنؾالمدارسمنلبلوزارةالتربٌة.

بدراسةهدفتإلىاختبارمدىتأثٌر((Ghavifekr& Ibrahim, 2014لامؼافٌكروإبراهٌمكما

الوظٌفًللمعلمٌنفًالمدارسالثانوٌةرؤساءاِلسامعلىاِداءالدوراْشرافًالتعلٌمًالذيٌنفذه

الخاصةفًالعاصمةالمالٌزٌةكوألمبور،حٌثتمتطبٌكأداةالدراسةوهًاستبانة،وتمتوزٌعهاعلى
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معلممنمعلمًالمدارسالثانوٌةفًكؤلمبور،وأظهرتنتابجالدراسةعلىوجودعٕلةطردٌة122

للدوراْشراف الوظٌفًمنبٌنإدرانالمعلمٌن المعلمٌن أداء وتطور اِلسام رؤساء به ًالذيٌموم

كذلنأظهرت العمل. نحو ودافعٌتهم المهنٌة، وكفاٌتهم مجأتتشملممارساتالمعلمٌن، خٕلعدة

نتابجالدراسةإلىوجودعٕلةإٌجابٌةفًجودةاِداءودوررؤساءاِلسامفًإحداثتؽٌراتإٌجابٌة

لمٌنبالمدارس،كمابٌنتالدراسةإلىأهمٌةدوررؤساءاِلساممنمشرفٌنوؼٌرهمفًفًأداءالمع

تعزٌزالتعلٌموالتعلمبالمدارس.

( بعنوان"تعلمالمعلمفًإطار(,2011Hoekstra & Korthagenلامكورثجانوهوكسترا

 الممنهج التعلم بٌن مدىالمتؽٌراتالتربوٌة من التأكد هو الدراسة الهدؾمن ممنهج"،وكان والؽٌر

لم بطرٌمة لهم المهنًالممدم اْنماء منخٕل اِسالٌبالتًٌكتسبونها للمهاراتو المعلمٌن تطبٌك

الممنهجة التدرٌبٌة والورش المشاؼل من مجموعة إعطابهم طرٌك عن كانت بل المعلم فٌها ٌشرن

إعدادهذهالدراسةعنطرٌكاْشراؾالمباشرعلىمجموعةمنالمعلمٌن.والدروسالعملٌة،ولدتم

وكذلنهدفتالدراسةإلىمعرفةمدىتطورالمعلممهنًٌّامنخٕلالتدرٌبوالمشاؼلالرسمٌةممارنة

بالتدرٌبالؽٌررسمًداخلبٌبةالعملفًالمدرسةوتمتطبٌكالدراسةفًهولنداعلىعٌنةمكونةمن

معلًماواستخدمالباحثاستبانةلبلٌةوبعدٌة،إضافةإلىالمٕحظةوالمتابعةواستخدمالباحثالمنهج32

ٌجبالتركٌزفً المعلم ِجلتؽٌٌرأداء بنتابجمنها: خلصتالدراسة التحلٌلًللوصولإلىالنتابج،

ةأخرىكانتنتٌجتهاتشٌرأظهرتالدراسةأنهناندراسةسابمالجوانبالسلوكٌةوالمعرفٌةمعا.كما

إلىأنؼالبٌةالمعلمٌنٌٔحدثلدٌهمأيتطوٌرأوتؽٌٌرفًأدابهممنخٕلاْنماءالمهنًالممنهج،

وجاءتهذهالدراسةلتوضحأناتباعاْشراؾالمباشرمعتطبٌكأسالٌبإشرافٌةتربوٌةحدٌثةأُشرن

التشاركًوتحلٌ المعلمعنطرٌكالتعلم أدىإلىتؽٌرجذريفًسلوكٌاتفٌها لالدروسوتنفٌذها

المعلموطورتمنمهاراته.

(بعنوان"الممارساتاْشرافٌةورضاHamzah, 2013)& Weiوجاءتدراسةويوحمزة

 )مالٌزٌا العامة: الثانوٌة المدارس فً الممارسات–المعلمٌن دراسة إلى الدراسة هدفت الصٌن(".

الباحثاْشرافٌةومدىرضا والصٌنوصمم والمعلمٌنفًالمدارسالثانوٌةبمالٌزٌا استبانةاْدارة

175معلًمامنكؤلمبوربمالٌزٌاو367مدًٌرا،248لجمعالبٌاناتوكانتعٌنةالدراسةمكونةمن

و العٌنةعنطرٌك346مدًٌرا اعتمدتعلىاختٌار كمٌة وهًدراسة منهايفًبالصٌن، معلًما

الٌزٌاوالصٌن.أظهرتأسلوبالعٌنةالعنمودٌةمتعددةالمراحلوتمفٌهااختٌارالعٌنةمنعدةمناطكبم

الدراسةأنمستوىالممارساتاْشرافٌةفًكؤلمبوركانتمرتفعةمنوجهةنظرالمدراءممارنة
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بوجهةنظرالمعلمٌنفًالممابللمتظهرالدراسةأٌةفرولاتبٌنالمدراءوالمعلمٌنفًالممارسات

ع وجود الدراسة أظهرت بالصٌن. فً هاي مدٌنة فً بٌناْشرافٌة متوسطة بدرجة إٌجابٌة ٕلة

فً هاي مدٌنة فً كبٌرة بدرجة كانت بٌنما كؤلمبور فً المعلمٌن ورضا اْشرافٌة الممارسات

الصٌنٌة.توصًالدراسةالمدارسالثانوٌةواْداراتالتعلٌمٌةتحسٌنممارساتهماْشرافٌةوالرضا

لتعلٌهاالدراسة.الوظٌفًلدىالمعلمٌنبناءعلىالبٌاناتالتًحص

 Chery Wei ومنالدراساتاِجنبٌةالتًأجرٌتحولالدروسالتطبٌمٌةدراسةتشٌرلوٌاهشو

 &Yuh-show Cheng, 2013)دراسة" اْنجلٌزٌة اللؽة لمعلمً اْشراؾ "خطوات بعنوان )

ماللؽةأنجلٌزٌةمعحالة،هدفتهذهالدراسةالىتحلٌلالخطواتالتًاتبعتهامشرفةتربوٌةلؽتهااِ

معلمةلؽةإنجلٌزٌةعنطرٌكتطبٌكدروستشاركٌةبٌنالمشرفةوالمعلمةفًالبٌبةالصفٌة،حٌث

للحصةوكانمننتابجهذه تكونالمعلمةمشاهدة المشرفةبٌنما تطبمها وأحٌانًا تشاركًٌّا ٌكونأحٌانًا

تدرٌسالتشاركًوتحسنواضحفًمهاراتهاالتدرٌسٌةالدراسةازدٌاددافعٌةالمعلمةونشاطهاأثناءال

،ألٌمتهذهالدراسةفًتاٌوانوكانتاِداةالمستخدمةالممابلةوأًٌضااستبانةمفتوحةواستخدمت

 الدراسةأسالٌبالممابٕتالمنهجٌةوتصوٌربالفٌدٌووزٌاراتإشرافٌة.

 التعلٌك على الدراسات السابمة  

مٕحظة ٌمكن السابمة الدراسات البٌاناتأن جمع أداة فً استخدمت،اتفمت الدراسات فجمٌع

البٌاناتأستبانة الدراسةلجمع عٌنة وهًعٌنةعشوابٌةمنأفراد دراسة عدا   Chery Weiما

&Yuh-show Cheng, 2013)اْستبانة مع الممابلة استخدمت لصدٌة(التً عٌنة مع واتفمت.

دراسة باستثناء الوصفً المنهج وهو الدراسة فً المتبع المنهج فً  & Hoekstra جمٌعها

Korthagen, 2011) )ًالمنهجالتحلٌلًودراسةفٌهااستخدمالتCheryl Wei  &Yuh-show 

Cheng, 2013)توكذلناتفمتالدراسا(.لمحالةمع)دراسةدراسةحالةالمنهجفٌهااستخدمتً(ال

(Hamzah, 2013فًنوعالعٌنةفكانتالعٌنةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنأوالمعلمٌنباستثناءدراسة

& Wei(حٌثكانتالعٌنةمنالمدراءوالمعلمٌن.وتباٌنتأحجامالعٌناتاذتراوحتبٌن)713-32)

.معلما32ً (وكانت(Hoekstra & Korthagen, 2013 فًدراسحٌثبلؽتأصؽرعٌنة

دراسة أجرٌت فمد ً وعالمٌا ً عربٌا أماكنها حٌث من عرضها تم التً السابمة الدراسات تنوعت

و)الحارثً،2212)البلوي، ولٌطة،2211( )الزٌان ودراسة السعودٌة العربٌة المملكة فً )

(و2214 دراسة فلسطٌن2212)الطعانً، دولة فً )، )الخمٌس، الكوٌت.2213ودراسة دولة فً )
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بٌنما دراسة وويأجرٌت والصٌنHamzah & We , 2013)حمزة مالٌزٌا فً دراسة،( أما

فًمملكة،و((فمدطبمتفًأدٌسابابابأثٌوبٌا(Hofman & Tesfaw, 2014تٌسوفواوهوفمان

أمافًتاٌوان(،Hoekstra & Korthagen, 2011)هوكستراوكورثجاندراسةطبمتهولندا

 طبمت فمد دراسة وتشٌرل طبمت(.( Cheryl Wei  &Yuh-show Cheng, 2013ٌن كما

ركزتالدراسات(فًنٌجٌرٌا.Anike &Gyiene& Mercy, 2015)ومٌرسًوإٌانانٌكادراسة

فً أسلوبالدروسالتطبٌمٌة وكذلن التربوٌة، العملٌة فً اِسالٌباْشرافٌة موضوع حول السابمة

.اْشراؾالتربوي

موضوعالدراسةوهوأسلوبالدروسالتطبٌمٌةحولتتفكالدراسةالحالٌةمعالدراساتالسابمة

(،2211(ودراسة)الحارثً،2212وي،دراسة)البلبعضالدراساتللمشرؾالتربويكماوردفً

حٌثكانت فًنوعالعٌنة، تتفكمعالدراساتالسابمة المعلمٌنوالمكما الدراسةمنفبة شرفٌنعٌنة

.وذلنكمافًمعظمالدراساتالسابمةالتربوٌٌن

 وتتمٌز السابمة الدراسات عن الدراسة اْشراؾهذه فً التطبٌمٌة الدروس على تركٌزها فً

ٌةكأسلوبإشرافًوعٕلتهالتربويمنزاوٌةأخرىوهًممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌم

 التدرٌسً اِداء بتطوٌر البٌاناتللمعلمٌن. باستخدام الوصفً المنهج هو الدراسة فً المتبع المنهج

حالة.-النوعٌة دراسة اوأسلوب الممابلةلمعتمدةاِداة هً الدراسة فٌمثلفً الدراسة مجتمع أما ،

،العاملٌنبالمدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمبمحافظةالداخلٌةبسلطنةعمانالمشرفٌٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌن

.عٌنةالدراسةعٌنةلصدٌةو

الدراسات ساهمت كما الدراسة، أداة إعداد فً السابمة الدراسات من الباحثة استفادة وتلخصت

أن كما الدراسة، وتحلٌلمشكلة فًمعالجة واستفادتأٌضا بدلة، المعرفٌة الفجوة فًمعرفة السابمة

والتحلٌل البحث فً الباحثة ثمة من تعزز السابمة تضمنتهاالدراسات التً اِخطاء لتفادي وذلن

كماأنالنظاماْشرافًالمتبعفًالعملٌةاْشرافٌةفًةلمحاولةتجنبهالدرالمستطاع.الدراساتالسابم

السلطنةهونظامموحد،ولذلنفإنالتنوعبٌنمحافظاتالسلطنةوالؤٌاتفًكلمحافظة،والمواد

 ٔ لد الدراسة. وعٌنات الدراسٌة المكانٌة، الحدود بتلن الدراسة نتابج تحدٌد العملٌةٌعنً أن حٌث

من اْستفادة ٌمكن فإنه وبالتالً المحافظات، لجمٌع موحد مركزي نظام لها السلطنة فً اْشرافٌة

الدراساتالسابمة.
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الفصل الثالث

منهجٌة الدراسة وإجراءاتها 

للمنهج الفصلوصفا واِداةتناولتالباحثةفًهذا ومجتمعالدراسةوعٌنته المتبعفًالدراسة،

ااِداة.كماتضمنهذاالفصلوصفًوثباتالمستخدمةفٌها.وكذلنالخطواتالٕزمةللتحمكمنصدق

ْجراءاتوطرقجمعالبٌاناتوتحلٌلهاواستخٕصالنتابج.

 منهج الدراسة 

تطبٌكالمنهجالوصفً تم للدراسة مناِهداؾالربٌسة باستخدامكانطٕلا  حالة أسلوبدراسة

إذ البٌاناتالنوعٌة؛علىاعتبارأنهٌركزعلىاكتشاؾالظاهرةووصفها،وتحمٌكالفهماِعمكلها.

رضوان و2228)ٌعرفه بالسبب اهتمامه من أكثر والمعنى بالعملٌة "ٌهتم منهج بأنه: ".النتٌجة(

(،ووفكهذاالتعرٌؾفإنهذاالمنهجٌسعىللحصولعلىفهمأعمكللصورةالكبرىللظاهرة،49)ص

البٌانات بحث وٌتخذ والنتٌجة. السبب والكشؾعن التجرٌب على ٌركز الذي الكمً البحث بخٕؾ

لطبٌعًوالتفسٌري،(أنمنهذهالمسمٌاتالبحثالكٌفًوا2213النوعٌةعدةأسماء،وٌذكرأبوعٕم)

منها التربوٌة، البحوث من مختلفة أنواع على ٌحتوي شامل مصطلح الكٌفٌة البحوث البحوث:وأن

المٌدانٌة،والطبٌعٌة،وأثنوجرافٌة.وٌتمٌزالبحثالنوعًبأنهٌصؾالظاهرةكماتحدثطبٌعٌا،كما

(بأنالدراسةف2215ًأكدهالبٕدي)أنهٌتمفهمالوضعمنخٕلالمنظورالشاملللموضوع،وهذاما

البحثالنوعًٌمكنإجراؤهافًالسٌاقأوالمولؾالطبٌعً.حٌثٌمومالباحثبجمعالبٌاناتثمٌحللها

ٌهتم النوعً البحث أن فنجد المشاركون. ٌذكرها التً المعانً على التركٌز مع استمرابٌة بطرٌمة

 لبحثالكمًعلىعددمنالمتؽٌرات.بالصورةالكلٌةللموضوعبٌنماٌعتمدا

الحصولعلىوجهات استخدمتالباحثةالبٌاناتالنوعٌةفًالدراسةالحالٌةلمبرراتعدة،منها

نظروآراءمتعددة،وكذلنللحصولعلىمعلوماتمعممةمنالصعبالتعبٌرعنهابطرٌمةكمٌة.كما

للظاهرة؛ مفصل شرح بوضع تهتم النوعٌة البٌانات والتجاربأن النظر ووجهات باَراء فٌهتم

من البٌاناتالنوعٌة تتمٌزبه وكذلنلما بٌاناتذاتٌة، فهًتمدم والخبراتوأحاسٌسوشعوراِفراد

الحالٌةعلىأسلوبدراسةحالة،وهًأحد المرونةوأنفتاحوالتفاعل.واعتمدتالباحثةفًدراستها

الشافعًواسماعٌل)استراتٌجٌاتالبحثالكٌفًالذيٌعر بأنه2229فه "تلنالدراساتالتًتتناول:(

المعلومات كل وتجمع محدد، مولؾ أو معٌنة حالة أو ظاهرة وتفسٌر وتحلٌل وصؾ وعمك بدلة
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الظاهرة." تلن وجود إلى أدت التً الظروؾ وتحدٌد بؽرضمعرفة وذلن بها، المتعلمة والبٌانات

ِسلوب134)ص تعرٌؾآخر وهنان أورده( للفرد للمولؾالعام الدلٌك بالتحلٌل ٌهتم حالة دراسة

"منهجلتنسٌكوتحلٌلالمعلوماتالتًٌتمجمعهاعن:(علىأنه2211ؼباريوأبوشنديوأبوشعٌرة)

ص) ٌعٌشفٌها." التً البٌبة وعن ف132ًالفرد والعمك السعة بٌن بالجمع اِسلوبٌتمٌز وهذا )

(أنأسلوبدراسةحالةوسٌلةلجمعالمعلوماتوالبٌانات2228كدهرجبوطه)المعلومات.وهذاماأ

أضٌك ولكنها المسح تشبه فهً مفٌد، كل منه ٌستمً أن ٌمكن مصدر كل على فٌها الباحث فٌعتمد

إلىمٌدانالبحث،وٌؤكدذلن أنهاوسٌلةللحصولعلىمعلوماتٌمكنأنتوجهأنتباه وأعمك.كما

المطلوب2212الجبوري) للحالة متكاملة دراسة الباحثتمدٌم فٌه ٌستطٌع حالة أسلوبدراسة أن )

اللمعطٌاتالخاصةاواضحًاتنظٌمًٌنهٌعدأسلوبًإبحثهاومعرفةخصابصهاوسماتهابشكلمفصل؛حٌث

 Cohen andبالحالة.كماٌتمٌزأسلوبدراسةحالةبأنهمنهجوالعً،وٌؤكدذلنكوهٌنومانٌون)

Manion, 1985منأسلوبدراسةحالةلوٌةولرٌبةمنالحمٌمة؛ أنالبٌاناتالتًنحصلعلٌها )

فًعالمالحركة وذلنِنأسلوبدراسةحالةوالعًوٌثٌرأنتباه،وهوٌمثلخطوةنشطةِنهٌبدأ

وهومجالخصبلدراساتأخرىفًالمستمبل.

النعٌمً) إلٌها ٌشٌر خطواتمحددة حالة أسلوبدراسة تحدٌد2212وٌنتهج تتلخصفً بأنها )

تتضمن الثانٌة والخطوة الظاهرة، أو الدراسة موضوع تحدٌد الخطوة وتتطلبهذه أهداؾالدراسة،

أعدادمخططالبحث،وهذهالخطوةضرورٌةِنهاتساعدالباحثفًتحدٌدمساره،وتمكنهمنتحدٌد

تتمثلفًجمع الثالثة والخطوة وأسالٌبتحلٌلها، لجمعها أنواعالبٌاناتوالمعلوماتوالطرقالمناسبة

 الحالةأوالمشكلة لفهم المطلوبدراستها.البٌاناتالضرورٌة المعرفةعنالحالة بمعنىتوسٌعلاعدة

ملةلمشكلةالبحث،والخطوةوالخطوةالرابعةصٌاؼةالفرضٌاتالتًتعطًالتفسٌراتالمنطمٌةوالمحت

الخامسةتتضمنتنظٌموعرضوتحلٌلالبٌاناتباِسالٌبالتًٌرىالباحثأنهاتخدمأهداؾدراسته،

خٌراًٌتمعرضالنتابجوالتوصٌاتالتًتوصلإلٌهاالباحثلٕستفادةمنهافًدراساتأخرى.وأ

  -مجتمع الدراسة:

ت منجمٌع الدراسة والتعلٌمكونمجتمع للتربٌة العامة العاملٌنفًالمدٌرٌة التربوٌٌن المشرفٌن

ومشرفةوفكمشرف128ًبمحافظةالداخلٌة،بمسمًالعلومالتطبٌمٌةوالعلوماْنسانٌة،والبالػعددهم ا

(.2216)وزارةالتربٌةوالتعلٌم،2215/2216حصابٌةإالكتابالسنويلٓحصاءاتالتعلٌمٌةحسب

)باْضاف للصفوؾ اِساسً التعلٌم مدارس ومعلمات معلمً جمٌع إلى الداخلٌة،12-5ة بمحافظة )

الصادرةمندابرةتخطٌطأحتٌاجات2215/2216اومعلمةوفكإحصابٌةمعلم2226ًوالبالػعددهم
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( الجدول وٌبٌن الداخلٌة. بمحافظة والتعلٌم للتربٌة العامة بالمدٌرٌة توز1ٌالتعلٌمٌة أفر( مجتمعع اد

 .التربوٌٌنحسبالنوعوالتخصصٌنالدراسةمنالمشرف

(1جدول)

1توزٌعأفرادمجتمعالدراسةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنحسبالتخصصوالنوعأجتماعً

نسانٌةلسمالعلوماْالتخصص

المجموعإناثذكور

11314التربٌةاْسٕمٌة

12618اللؽةالعربٌة

729الجؽرافٌا

437التارٌخ

111122اللؽةاْنجلٌزٌة

72المجموع

لسمالعلومالتطبٌمٌةالتخصص

المجموعإناثذكور

347كٌمٌاء

8212فٌزٌاء

516أحٌاء

12515رٌاضٌات

38المجموع











                                                           
1
(2215/2216والتعلٌم،التربٌةوزارة)
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(2جدول)

2مجتمعالدراسةمنالمعلمٌنوالمعلماتحسبالمطاعالتعلٌمًوالنوعتوزٌعأفراد

عددالمعلمٌنوالمعلماتالمطاعالتعلٌمً

اْجمالًناثإذكور

334195529نزوى

166172336بهٕء

8271151الحمراء

6663129أدم

9171162منح

1232123بدبد

152116266إزكً

226124332سمابل

اْجمالً



12168122226



التًتحدثتعنموضوعالدراسة الدراساتالسابمة أطٕععلىاِدبالنظريومراجعة عند

امعهذاٌتكونمنالمشرفٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌن.وتماشًٌ-علىاِؼلب-الٌة،كانمجتمعالدراسةالح

أتجاهعمدتالباحثةعلىأنٌكونمجتمعالدراسةمنالمجتمعنفسه؛ِنهذاالمجتمعفًالدراسات

السابمةأعطىمصدالٌةفًالموضوع؛فهمأكثرالفباتالتًخاضتالتجربةوتعاٌشتمعها.

  -عٌنة الدراسة : 

الذيٌركزعلىفهمالظاهرة،وبالتالًاستخدمتالباحثةفًدراستهاالحالٌةأسلوبدراسةالحالة

( الخرابشة وٌعرؾ لصدٌة. عٌنة الدراسة عٌنة تكون أن على دراستها فً العٌنة2212ركزت )

"العٌنةالتًٌتماختٌارعناصرهابشكلممصودمنلبلالباحث؛لتوافربعضالخصابص:المصدٌةبأنها

العٌنةالعمدٌةأوالتحكمٌةأوالهادفة؛ِنه(.وتسمىأ124ٌ")ص.فًهؤٔءاِفراددونؼٌرهم ضا

(أنفًالعٌنةالمصدٌة2211لصدمنهاإجراءالدراسةلهدؾوؼرضمعٌن.وٌشٌرفًذلنالخٌاط)
                                                           

2
(2215/2216والتعلٌم،التربٌةوزارة)
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اِ الباحثاِفراد وؼٌرؼنٌاءٌختار لٌستعشوابٌة فهًعٌنة ممصود، بالبٌاناتوالمعلوماتبشكل

علىأنتكونعٌنةدراستهامنالمشرفٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌنلكونهماحتمالٌة.وبالتالًركزتالباحثة

 حٌث التطبٌمٌة؛ الدروس بموضوع المعنٌة الفبات المنفذةإأكثر الفبة ٌمثلون التربوٌٌن المشرفٌن ن

نهمالفبةالمستهدفةمنتطبٌكهذااِسلوب.وتتوفرلدىالفبتٌنالبٌاناتٌوالمعلمً،لّسلوباْشراف

(أنالعٌنةالمصدٌةتستخدمف2211ًزمةللدراسةمنالمجتمعدونؼٌرها،وهذاماٌؤكدهاْمام)الٕ

وارتباطها الكبٌرة وذلنِهمٌتها العٌنة؛ ٌجبأنتكونضمن الباحثأنمفرداتمعٌنة اعتماد حالة

رىأنموضوعبمجالالبحث.وبحكمعملالباحثةكمساعدةمدٌرةمدرسةوذاتمولعإشرافً،فهًت

ًٕ الدراسةٌتناسببشكلأكبرمعالمشرفٌنوالمعلمٌن؛فهمٌمثلونمنوجهةنظرهامجتمعالدراسةتمثٌ

فًالموضوعالذيٌتمجمعالبٌاناتعنه.وٌعززذلنالنعٌمً)جٌدً (بأنهٌتعٌنعلىالباحث2212ا

و إلٌها؛ اِسبلة ٌرؼبفًتوجٌه والوحداتالتً المجتمع أهداؾمعرفة تحمٌك من ٌتمكن ذلنحتى

البحث.

اهتمتالباحثةبوضعمعاٌٌرفًاختٌارعٌنةالدراسة،وتتمثلهذهالمعاٌٌرفًتنوعالتخصصبٌن

بالنسبة الجؽرافً والمطاع أجتماعً النوع واختٕؾ التطبٌمٌة، العلوم ومواد اْنسانٌة العلوم مواد

لّفللمعلمٌن،ووضعتالباحثةمعٌارً للدروسالتطبٌمٌةبالنسبةللمشرفٌنالتربوٌٌن.راداِكثرتنفٌذًا ا

بعدالرجوعإلى-وللمعلمٌنوضعتمعٌارالمشاركةالفعلٌةفًالدروسالتطبٌمٌة.حٌثاعتمدتالباحثة

الداخلٌة بمحافظة والتعلٌم للتربٌة العامة بالمدٌرٌة البشرٌة الموارد تنمٌة -دابرة مشرفٌنثٕثةعلى

اللدروسالتطبٌمٌةفًعملهماْشرافً.وبالتعاونربوٌٌنللمشاركةفًعٌنةالدراسة،هماِكثرتوظٌفًت

ترشٌح معلمٌنٔختٌارهمثٕثةمعالمشرفٌناِوابلوالمشرفٌنالتربوٌٌنبمسماْشراؾالتربويتم

التً فًالدروسالتطبٌمٌة الفعلٌة وذلنلمشاركتهم الدراسة؛ المشرؾالتربويفًضمنعٌنة ٌنفذها

مدارسهم.وبذلنتكونتعٌنةالدراسةمنستةمشاركٌن.وهوعددمناسبْجراءبحثدراسةحالة

حسبطبٌعةالبحثالنوعًومٕبمتهلطبٌعةموضوعالدراسة.إذٌركزبحثدراسةالحالةعلىنوعٌة

(بأنالباحث2211لعٌنة،وهذاماٌؤكدهالخٌاط)ابحجماالبٌاناتواِفرادالذٌنٌمتلكونهاؤٌهتمكثٌرً

فًدراسةحالةٌختارحجمالعٌنةحسبالؽرضمنالدراسةوالتًتحمكأكبرلدرممكنمنأهداؾ

الدراسة،وبأللتكلفةممكنة.

اعتمدتالباحثةعلىعٌنةالدراسةالحالٌةالمكونةمنثٕثةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنالعاملٌنبدابرة

البشرٌةبالمدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمبمحافظةالداخلٌة،و الموارد منالمعلمٌنالعاملٌنثٕثةتنمٌة

اِساسًللصفوؾ) الداخلٌة،12-5بمدارسالتعلٌم بمحافظة والتعلٌم للتربٌة العامة للمدٌرٌة التابعة )
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تنوعالتخصصاتوالمؤهلالدراسًوعندالبحثفًهذهالعٌنةفإنهٌمكنمٕحظةأنالعٌنةتتصؾب

النوع فً التنوع على الدراسة وعمدت الجؽرافً، والمولع الخبرة وسنوات أجتماعً والنوع

سنوات فً والتنوع ماجستٌر( )بكالورٌوس، الدراسً المؤهل فً والتنوع أنثى(، )ذكر، أجتماعً

فًالتخصص)موادالعلوماْنسانٌة،سنوات(وكذلنالتنوع12أكثرمن-سنوات12الخبرة)أللمن

لتحمٌك موادالعلومالتطبٌمٌة(؛وذلنلضمانالتعددفًوجهاتالنظربالنسبةِسبلةالممابٕتوأٌضا

شاملةوأكثراتساعً نظرة المدارسوجود وكذلنعمدتالباحثةعلىأختٕؾفًإعداد للموضوع. ا

للمشرفٌنالتربوٌٌن؛وذلنلتأثٌرهعلىعملالمشرؾحسبالتًٌشرؾعلٌهاالمشرؾالتربويبالنسبة

وجهةنظرالباحثةوارتباطهبموضوعالدراسة.وٌوضحالجدولالتالًخصابصالمشاركٌنفًعٌنة

الدراسةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌن:

(3جدول)

 الدراسة:خصابصعٌنةالدراسةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنالمطبكعلٌهمأداة

رلم

المستجٌب

النوع

أجتماعً

المؤهل

العلمً

سنواتالتخصص

الخبرة

عددالمدارسالتً

ٌشرؾعلٌها.

اللؽة–العلوماْنسانٌةماجستٌرأنثى1

العربٌة

مدارس168

مدارس179رٌاضٌات–العلومالتطبٌمٌةبكالورٌوسأنثى2

اللؽة-العلوماْنسانٌةماجستٌرذكر3

نجلٌزٌةاْ

مدرسة1811



أمابالنسبةللمعلمٌنفمدحرصتالباحثةعلىأنتكونعٌنةالدراسةمنالمعلمٌنالعاملٌنبمدارس

 الصفوؾ من اِساسً 12-5)التعلٌم مرحلة( أن الفبة، هذه اختٌار فً والسبب الداخلٌة؛ بمحافظة

صفوؾالحلمةالثانٌةمنالتعلٌماِساسًهًمرحلةانتمالٌةوتحتاجإلىتنمٌةمهاراتالمعلموكفاٌاته

بصورةأكبرمنالحلمةاِولى،لٌتمتأهٌلالطالبلمرحلةمابعدالتعلٌماِساسً.وكذلنمناهجالحلمة

ةتحتاجإلىتنوعمهاراتالطالببشكلأكبر،فكانٔبدمنإعطاءالمعلمبرامجتدرٌبٌةتكسبهالثانٌ

المرحلة.وكانمن بعدمنإكسابالطٕبالمهاراتالمطلوبةفًهذه مهاراتمختلفة؛لٌستطٌعفٌما

علٌها.بٌنهذهالبرامجالتدرٌبٌةاستخدامالمشرؾللدروسالتطبٌمٌةفًالمدارسالتًٌشرؾ
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(4جدولرلم)

خصابصعٌنةالدراسةمنالمعلمٌنالمطبكعلٌهمأداةالدراسة

رلم

المستجٌب

النوع

أجتماعً

سنواتالتخصص

الخبرة

المؤهل

العلمً

المولعالجؽرافًمكانالعمل

نزوىمدرسةمرفعدارسبكالورٌوس9اللؽةالعربٌةأنثى4

الدراساتذكر5

أجتماعٌة

بنبكالورٌوس8 مصعب مدرسة

عمٌر

بهٕء

سمابلأوسبنثابتبكالورٌوس13رٌاضٌاتذكر6



 عند الباحثة اعتمدت فمد الدراسة فً للمشاركٌن الممابٕت بٌانات تفرٌػ لبٌانإوعند شارتها

(للمعلمٌن.وكذلناعتمدت6-5-4(للمشرفٌنالتربوٌٌنو)3-2-1المشارنعلىاِرلام،بحٌثٌكون)

(ٌشٌرإلى1علىالترمٌزلٌدل)ش(علىالمشرؾالتربويو)م(علىالمعلم،بحٌثٌكونمثٕ)ش.

المشرؾاِولوهكذا.

إجراءالممابلةسواءعنطرٌكالهاتؾعلىافمتهملامتالباحثةبالتنسٌكمعأفرادالعٌنةوأخذمو

أوالذهابإلٌهمإلىمولععملهم،واهتمتالباحثةلبلإجراءالممابلةبالتأكدمنشروطالعٌنةوانطبالها

علىاِفراد.وبعدذلنزودتالباحثةالمشاركٌنمنأفرادالعٌنةبمعلوماتكافٌةعنالباحثةوموضوع

وأهدافها الشخصٌةالدراسة البٌانات على تحتوي التً الممابلة استمارة مشارن كل إعطاء تم ولد .

وتمتحدٌدموعد(،2ملحكرلم)للمشارن.كماتمأخذموافمةالمشاركٌنعلىالتسجٌلالصوتًللممابلة

مناسبً ٌراه له.وحفاظًالممابلةوالمكانمنلبلالمشارننفسهوحسبما ا لامتحموقالمشارنعلىا

وحماٌة اِفراد حموق لضمان الطرفٌن من ومولع الدراسة فً للمشاركٌن تعهد بتمدٌم الباحثة

(.3خصوصٌتهمملحكرلم)
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أداة الدراسة  

الفبة ممابٕتمع عن وهًعبارة الحالٌة، الدراسة التًتٕبم الدراسة أداة بتحدٌد لامتالباحثة

والؾمواجهة،"تفاعللفظًٌتمبٌنشخصٌنفًم:لممابلةبأنها(ا2212المستهدفة.وٌعرؾالكسبانً)

أنٌستثٌربعضالمعلوماتأوالتؽٌراتلدىالمبحوثوالتً-وهوالمابمبالممابلة-حٌثٌحاولأحدهما

.تدورحولآرابهومعتمداته التعرٌؾأنالممابلةتهدؾإلىإلامةحوارً(.167)ص" اوٌتبٌنمنهذا

ًٔ بٌنالباحثوالمبحوثللحصولعلىبٌاناتمباشرةوثٌمةالصلةبمشكلةالدراسة.وٌرىرضوانفعا

ةلجمعالمعلوماتفًالبحثالنوعً،فعنطرٌمهاٌستطٌعالممابلةتعتبرمنالطرقالربٌس(أن2228)

ولذلناعت اَخرٌن. ٌتعرؾعلىأفكارومشاعرووجهاتنظر المماالباحثأن كأداةمدتالباحثة بلة

اِنالممابلةتتٌحالحصولعلىمعلوماتؼزٌرة،وأفكارجدٌدة،كماأنهاةللدراسةالحالٌة؛نظرًربٌس

أن كما ولٌستسطحٌة، إجاباتحمٌمٌة على للحصول المشارن الحدٌثمع فً التعمك فرصة تتٌح

بأكبر الخروج أجل من وذلن وعمك؛ بحرٌة تكون الممابلة فً المنالشة المعلومات.فرصة من لدر

مع هدؾ ذات محادثات فً المشارن فٌدخل الرأي عن التعبٌر فً الحرٌة المشارن تمنح والممابلة

اِلفةوالثمةالمتبادلة.وٌؤكدذلنعطٌة) مٕبمً(بأنالممابلةتعدمٌدان2212ًالباحثفًجوتسوده اا

احثمنإلامةعٕلةمودةوثمةمعالمشارن،للتعبٌرعنالمشاعروأنفعأتوأتجاهات،وتمكنالب

اِمرالذيٌساعدهفًالكشؾعنالمعلوماتالمطلوبالحصولعلٌها.

تفوقفًأهمٌتهاماٌمكنأنتحصلمهمةوترىالباحثةأنالممابلةتوفرالحصولعلىمعلومات

(بأن2212ذلنالكسبانً)علٌهمنخٕلاستخدامأدواتأخرى.مثل:المٕحظةأوأستبانة.وٌدعم

وتأثره انفعأته على وأطٕع للمبحوث، النفسٌة التعبٌرات وفهم دراسة من الباحث تمكن الممابلة

بالمعلوماتالتًٌمدمها.كماأنالممابلةطرٌمةمرنةللحصولعلىالمعلوماتوٌؤكدذلنؼباريوأبو

( شعٌرة 2211شنديوأبو فرصة تتٌح الممابلة بأن ٌكون( ما وشرح أسبلته، لتفسٌر بها للمابم جٌدة

المشارن،وبالتالًٌساعدذلنعلىالحصولعلىالبٌاناتؼامضً لمٌفهمها إذا منها،وإعادةطرحها ا

ذلن اِداة،حٌثٌؤكد الكبٌرفًالممابلةٌمثلمزٌةلهذه وترىالباحثةأنمعدلأستجابة المطلوبة.

 أكثرضمانً(Ary& Jacobs& Razavieh, 1996)آريوجاكوبزورازفٌه تعتبر الممابلة ابأن

جابةالمشاركٌنعنجمٌعاِسبلة،وعدمترنبعضهاكماهوالحالفًأستبانة.كماأنالممابلةتتٌحْ

فرصةالرجوعللمشاركٌنمرةأخرىعندالرؼبةفًأستفسارومعرفةالمزٌدمنالبٌانات،وهذاما

(بأنالمابمبالممابلةٌستطٌعأنٌتصلبالمشاركٌنثانٌةلٌحصلعلى2224مادريوالبوالٌز)ٌشٌرإلٌهال

المعلوماتالنالصة.
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تصنؾ الحالٌة الدراسة ففً عدٌدة، بطرق وتصنؾ حالة دراسة لبحث كأداة الممابٕت تتنوع

ِنهأتحتويعلىإجاباتمحددةالممابٕتذاتاِسبلةالمفتوحة؛:الممابٕتوفمالطبٌعةاِسبلةإلى

(بأنفًهذاالنوعمن2212وتحتاجإلىالشرحوالتعبٌرعنالرأيدونلٌود.وٌؤكدذلنعطٌة)اسلفً

أما اِسلوب. أو محدداتللزمن دون من الكٕم فً المستجٌبالحرٌة أو المشارن الممابٕتٌعطى

وبممدورالمشارنالتحدثفً،ممابلةحرةمرنة:تصنؾإلىالعاملالتنظٌم،فهًبالنسبةلتصنٌفهاوفمً

النوعمنالممابٕتٌمكنللباحثهذا(أنف2211ًأٌةجزبٌةتتعلكبمشكلةالدراسة.وٌشٌراْمام)

 وعأنٌطرحاِسبلة بالنسبةعللىمشارنبطرٌمة، أما الممابلة. أخرىأثناء بطرٌمة ىمشارنآخر

ممابلةكلفردعلىحدةوفًولتمختلؾ،تتماإذ،فهًممابلةفردٌة:ِشخاصالعددالتصنٌفهاتبعً

ممابلةاستكشافٌةاللؽرضإلىوهواِسلوبالذياعتمدتهالباحثةفًتطبٌكأداةالدراسة.وتصنؾتبعً

نهدؾالممابلةجمعبٌاناتمتعلمةبموضوعالدراسة،والتعرؾعلىأهمالحمابكالمتعلمةبمشكلةإحٌث

الدراسة.

 الدراسة أداة ببناء الربٌسلامتالباحثة السؤال عن اْجابة ولؽرضمنأجل  الحالٌة، للدراسة

للتح لابلة وللوصولإلىمعلوماتثرٌةوتفاصٌلدلٌمة بأعتمادتحمٌكأهدافها أسبلتها إعداد وتم لٌل،

السابمة والدراسات النظري اِدب البلوي)على )2212كدراسة الحارثً ودراسة ودراسة2211( )

(2214)الزٌانولٌطة من((Chery Wei & Yuh-show Cheng, 2013دراسةو، وؼٌرها

ذاتالعٕلةبالموضوع،وكذلنإجراءلماءاتمعبعضالمسؤولٌنفًوزارةالتربٌةوالتعلٌمالدراسات

للدروس التربوٌٌن المشرفٌن تطبٌك آلٌة معرفة فً منهم اْفادة تمت حٌث التربوٌٌن. والمشرفٌن

والنشراتوال وكذلنأطٕععلىاِدلة فًالعملاْشرافًفًمدارسالسلطنة، تعمٌماتالتطبٌمٌة

.وبأعتمادعلىهذهالمصادر2215/2216التًأصدرتهاوزارةالتربٌةوالتعلٌمخٕلالعامالدراسً

 إتم اِولٌة الممابٕتفًصورتها أسبلة )عداد 4ملحكرلم أسبلة( الدراسةمنأربعة تكونتأداة إذ

وتتر بالموضوع، متتابعةومتدرجة فرعٌة أسبلة وتندرجتحتها اِسبلةحولاِسالٌبربٌسة، كزهذه

التربوي المشرؾ ممارسة على المترتبة والنتابج التطبٌمٌة، الدروس وكذلن فٌها، والتنوع اْشرافٌة

للدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي.وتعتبرأسبلةالدراسةمننوعاِسبلةالمفتوحة،وتمتصمٌمها

إل العام من وتسٌر بالموضوع متسلسلة اِولٌةبطرٌمة البٌانات على الممابٕت وتحتوي الخاص، ى

التً المدارس وعدد التخصص، الخبرة، سنوات الوظٌفً، المسمى أسم، تتضمن حٌث للمستجٌب

ٌشرؾعلٌهاالمشرؾ)بالنسبةللمشرفٌنالتربوٌٌن(،ومكانالعمل)بالنسبةللمعلمٌن(.
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 صدق أداة الدراسة:

"الدرجةالتًتمدربهاالبٌانات:بحوثذاتالبٌاناتالنوعٌةبأنه(الصدقف2212ًٌعرؾعٕم)

(،ولدتباٌنتاَراءحولاستخداممفهومالصدقفًالبحث585")ص.النوعٌةبدلةمانحاوللٌاسه

البحثٌتمتع أن إلى تشٌر البٌاناتالنوعٌة فً الصدق أن إلى عادة ٌشٌرون الكثٌرٌن ولكن الكٌفً،

وا بحوثبالوالعٌة فً وصؾالصدق فً المستخدمة المصطلحات من الكثٌر وهنان والثمة. لمنطمٌة

(بأنمنهاالمصدالٌة2212البٌاناتالنوعٌة،ومنالمصطلحاتالشابعةالمستخدمةماذكرهعبدالكرٌم)

سبوالفهموأعتمادٌةوالتوكٌدٌة.وتشٌربعضاِدبٌاتإلىوصؾأنواعمختلفةمنالصدقالتًتنا

منا(إلىأنهنانعددHendricks, 2013ًالدراساتذاتالبٌاناتالنوعٌةحٌثٌشٌرهٌندرٌكس)

(،حٌثأشار(Maxwell الباحثٌنالمختصٌنبالبحثالكٌفًتحدثواعنأنواعالصدقمثلماكسوٌل

ةبحثهإلىالصدقالنظريوالصدقالتفسٌريوالصدقالوصفً.وٌمكنللباحثأنٌساهمفًمصدالٌ

ماكسوٌل ٌعرؾ حٌث دراسته. فً الصدق من اِنواع هذه الصدق(Maxwell, 2009بتناول )

"،."هوأهتمامبمنظورالمشاركٌن:"،والصدقالتفسٌري."الدلةالحمابمٌةلماهومكتوب:الوصفًبأنه

-297")ص.ا"هولدرةتمرٌرالبحثعلىتفسٌرالظاهرةالتًتمتدراستهاووصفه:والصدقالنظري

322) 

لامتالباحثةبتنفٌذبعضأستراتٌجٌاتفًدراستهاللتأكدمنمصدالٌةالبٌانات،إذتناولتأنواع

الصدقالتًتحدثعنهاماكسوٌلوترجمتهاإلىإجراءاتعملٌةفًدراستها.واعتمدتلتحمٌكالصدق

أ تدخل الممابٕتدون فً المشاركون لاله ما ترجمة إلى ذلن،الوصفً فً الدلة تحرٌؾوتوخً و

نصوصمكتوبة إلى وتحوٌلها الممابٕت تفرٌػ بعد الباحثة لامت التفسٌري الصدق على وللحصول

بإعطاءكلمشارننسخةمننصالممابلةالتًأجرٌتمعهلٕطٕععلىالبٌانات،ولمعرفةهلهذه

ماجعلتالباحثةالمشاركٌنٌطلعونع،كالبٌاناتتعطًصورةحمٌمٌةِفكارهواستجاباتهحولالموضو

تعكس النتابج هذه أن من للتأكد منهم؛ الراجعة التؽذٌة على وحصلت للدراسة، اِولٌة النتابج على

توصلتإلٌهمن لما للتحمكمنموافمتهم الدراسة لعٌنة فًالممابلة،وكذلنرجوعالباحثة استجاباتهم

الباحثةعلىتناسبالتفسٌرالنظريمعالوالعالمٌدانً.تفسٌرات.ولتحمٌكالصدقالنظريحرصت

مننسخنصوصالممابٕتِشخاصمنؼٌراعطاءبعضًإولتعزٌزالصدقفًالدراسةالحالٌةتم

وسؤالهم البٌان:العٌنةلٕطٕععلٌها الممابٕتأو أمٔ؟هلتحمكهذه وأهدافها اتموضوعالدراسة

 أكدعلٌهلٌنكولنوجوبا ما الصدقفًالبحوث(lincoln &Guba, 1985وهذا بأنهٌمكنزٌادة )

جلسة أثناء وذلن الدراسة فً مشاركٌن الؽٌر الرفاق مراجعة من بأستفادة النوعٌة البٌانات ذات



 52 
 

اِع فحص استخدام وكذلن البٌانات، تفسٌرات وكذلن جمعت التً للبٌانات ومنالشة ضاءمراجعة

تفسٌرات منالشة فحصاِعضاء وٌشمل المصدالٌة، وزٌادة أنحٌاز لتملٌل الدراسة فً المشاركٌن

إجابة بدلة تمثل كانتالنتابج إذا فٌما وتحدٌد معرفة ٌتٌح وهذا الدراسة، فً المشاركٌن البٌاناتمع

 ساٌمون ٌشٌر إذ المجٌب، صحة من بالتحمك ٌعرؾ ما وهذا أن(Simons, 2009المشاركٌن. )

ذاكانتإجاباتهموخبراتهملدتمإالتحمكمنصحةالمجٌبٌتضمنإعطاءالمشاركٌنالفرصةلٌمولوا

ذهاوتسجٌلهابدلةوبصدقوعدالة.أخ

مع ٌتناسب الذي الولت فً الممابٕت تنفٌذ على البٌانات صدق لتعزٌز الباحثة عمدت كما

أتفاقعلىالولتال بحٌثتم شهرالمشاركٌن، نهاٌة وهو المهام ذيٌخلومنضؽطالعملوتزاحم

حٌث ٌولٌو وكذلنشهر والتصحٌحإٌونٌو التموٌم فً مهامهم معظم أنهوا لد والمشرفٌن المعلمٌن ن

واستخراجنتابجالطلبة،وأصبحتأذهانهمصافٌةلتمدٌمالمعلوماتبكلارتٌاحوطمأنٌنة.كماتمأتفاق

اامنالفوضىأوالمماطعة،فتماختٌارمكانًاعنمكانالعمل؛خوفًلةلٌكونبعٌدًعلىمكانإجراءالمماب

ً بٌبةمناسبةْجراءالممابلةوتسجٌلهادونحدوثأيتشوٌشعلىالتسجٌل.اذمهٌأ

ولتحمٌكالصدقالظاهريتمالتحمكمنصدقاِداةعنطرٌكعرضهافًصورتهااِولٌةعلى

 المحكمٌن من )مجموعة عددهم وبلػ وأختصاص، الخبرة محكم11ًذوي السلطان( جامعة من ا

لابوس،وجامعةنزوى،والجامعةالعربٌةالمفتوحة،وكلٌتًالعلومالتطبٌمٌةبصحارونزوى،ووزارة

هوموضحبالملحكرلم) (،5التربٌةوالتعلٌم،والمدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمبمحافظةالداخلٌةكما

وعندتحكٌمأسبلةالممابٕتكانهنانمٕحظاتمنالبعضحولعنوانالدراسة،فًأنلفظة"عٕلة"

ولامت لبل، من المٕحظات لهذه متٌمظة الباحثة كانت ولكن مباشر. بشكل الكمً المنهج عن تعبر

بحثعنالدراساتبالبحثفًاِدبٌاتوالدراساتالتًتتحدثفًمناهجالبحثواستخداماتها،وتمال

التًتحدثتعنالعٕلةبٌنالمتؽٌراتفًالبحثالنوعً.

ووجدتالباحثةمنخٕلاطٕعهاعلىاِدبٌاتاِجنبٌةأنهباْمكاناستخدامالمنهجالنوعًفً

دراسةالعٕلةبٌنمتؽٌرٌن،وذلنبعدرجوعهاإلىبحثٌتحدثعن)هلٌجبأنٌؤخذبالدراسات

ا لوجودالنوعٌة ذلن ٌمكن أنه إلى الباحثة وخلصت متؽٌرٌن؟( بٌن العٕلات دراسة فً تبحث لتً

( ماننج ذلن وٌؤكد لّداةManning, 2014مبرراتعدٌدة، معنى توفر الدراساتالنوعٌة بأن )،

التًتبحثفًالعٕلاتتتٌحللباحثٌنفرصةو ٌعطًالمعنىدٔلةإجرابٌة،وكذلنالدراساتالنوعٌة

ٔطٕععلىالعناصرالتًلدتكونمتنالضة،وتعطًكٌفٌةبناءاِفكارواِفعالالمختلفةالتًتبنىا

علىالمولؾوالمضمون.فهًتسمحللباحثٌنأطٕعالفعلًوالتلمسالفعلًللممارسات)تعطًمعنى
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مهمشةبالظهور،حٌثللعٕلات(،كماأنالدراساتالنوعٌةالتًتبحثفًالعٕلاتتسمحلّصواتال

تعتبروسٌلةممتازةلفهمالعٕلاتوفهماِفرادوأدابهمضمنها،كماأنالدراساتالنوعٌةالتًتبحثفً

العٕلاتتهتمبفهمالمشاعروالعواطؾوالخبراتوالسلوكٌات،وهذهاِمورتعطًدٔلةومفاهٌمٌمكن

 لكمٌةأنتظهرفٌها.أنتفسرمحاورالدراسةوالتًٌٔمكنللدراساتا

 وآرابهم بتدوٌنمٕحظاتهم المحكمون لام منحٌثمدىوضوحوسٕمةحولكما اِداة أسبلة

وممترحاتهم الدراسة، لموضوع وانتمابها اِسبلة وارتباط لٌاسه، ٌنبؽً لما ولٌاسها اِسبلة، صٌاؼة

آراءومٕحظاتوممترحاتتمبشأنالتعدٌلوالحذؾواْضافة.وعلىضوءماوردمنالمحكمٌنمن

إجراءالتعدٌٕتالمناسبةلتتناسبمعهدؾالدراسة،ثمتمعرضاِداةعلىمشرفةالرسالة،وإلرارها

أسبلةأساسٌة،ٌندرجتحتكلسؤال4إذاحتوتعلى(6ملحكرلم)وإخراجهافًصورتهاالنهابٌة.

أسبلةفرعٌةموضحةفًالملحك.ربٌس

 الدراسة:ثبات أداة 

( الت2224ًٌعرؾحٌدر الطرق مدىدلة أي البٌاناتبدلة" الباحثجمع "أن الثباتبموله: )

الباحثة استخدمت الحالٌة الدراسة وفً وتحلٌلها. وتفسٌرها البٌانات جمع فً الباحث ٌستخدمها

المكاناستراتٌجٌاتمحددةلتأكٌدالثباتفًالدراسةفمداهتمتالباحثةبوصؾتطبٌكاِداةمنحٌث

(ٌوضحذلن.5والزمنالمستؽرق،وأداةالممابلةوتارٌختنفٌذالممابلة.والجدول)
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(تطبٌكأداةالدراسة5جدول)

رلم

المستجٌب

الزمنتارٌخالممابلةالفبة

المستؽرق

المابمبالممابلةأداةالممابلةالمكان

والتفرٌػ

مركزالتدرٌب22/6/22161:32:58مشرفة1

التربوي

الباحثةجهازتسجٌل

مركزالتدرٌب23/6/22161:29:56مشرفة2

التربوي

الباحثةجهازتسجٌل

منزل6/7/22161:12:23مشرؾ3

المستجٌب

الباحثةجهازتسجٌل

مركزالتدرٌب28/6/22161:29:55معلمة4

التربوي

الباحثةجهازتسجٌل

مركزالتدرٌب3/7/221645:13معلم5

التربوي

الباحثةجهازتسجٌل

مركزالتدرٌب11/7/221655:14معلم6

التربوي

الباحثةجهازتسجٌل



،وأنمعظم11/7/2216إلى22/6/2216(أنفترةالممابٕتكانتمن5ٌوضحالجدولرلم)

 التدرٌبالتربويالتابع مركز وهو نفسه، المكان والتعلٌمالممابٕتكانتفً للتربٌة العامة للمدٌرٌة

بٌن الممابٕتتتراوح فً المستؽرلة الزمنٌة وكانتالمدة الداخلٌة، د45بمحافظة و دلٌمة،92لٌمة

وكانتالباحثةتنويإجراءأكثرمنممابلةلكلمشارنإٔأنالممابلةالواحدةبطولفترتهاالزمنٌةالتً

المماب ونصؾفًمعظم بممابلةاستمرتساعة اكتفتالباحثة فمد الممابٕتبالبٌانات؛ ٕتولؽنىهذه

واحدةلكلمشارن.

وذلن الممابلة علىأداة بتدرٌبالباحثة الرسالة لامتمشرفة الحالٌة ولتحمٌكالثباتفًالدراسة

 بتارٌخ نزوى جامعة بممر تدرٌبٌة ورشة النوع24/1/2216بتنفٌذ البحث أداة "الممابلة ً"بعنوان

وهدفتهذهالورشةإلىتدرٌبالباحثٌنعلىأنواعالممابٕتوالؽرضمنها،وكذلنإعدادأسبلةالممابلة

وطر الممابل واجبات أٌضا الورشة وتضمنت صحٌحة، بطرٌمة وطرٌمةوصٌاؼتها العٌنة، اختٌار ق

الممابلةوخطواتالحصولعلىممابلةعلمٌةناجحة،وكذلنالصدقوتنسٌكو الثباتفًاِداة.تنفٌذ
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إلىتنظٌمبٌاناتالممابٕتوتصنٌفهاوتحلٌلها،مماساهمفًإكسابالباحثة وتعرضتالمشرفةأٌضا

العدٌدمنالخبراتالمتعلمةبأداةالممابلة.

العنكبوتٌة،الشبكةموالعالعدٌدمنالدوراتفًمجالالبحثالنوعًعبرعلىالباحثةاطلعتكما

 الدورات، هذه الومنأمثلة تدرالدورة السعودٌةعبرالرابطمنالمكتبةالكٌفًالبحثفًٌبٌة الرلمٌة

-dm=1ia1473vz&client=mvhttps://www.youtube.com/watch?v=E79Xu79KO6Y&r

google&app=desktop،وحرصتالباحثةعلىحضورورشةتدرٌبٌةبعنوان"البحثالنوعً"بتارٌخ

حصن29/12/2216 مكتبة مع بالتعاون والمعلومات للمكتبات العمانٌة الجمعٌة تنظٌم من وكانت

منهجٌة عن وكانتمحاورها السلطانً، البٕط لدٌوان التابعة تحلٌلالشموخ البحثالنوعًوطرٌمة

البٌانات.

كذلندرستالباحثةمساقمناهجالبحثفًالتربٌةوعلمالنفسضمنمسالاتدرجةالماجستٌر

مماساعدذلنعلىأطٕععلىالعدٌدمنالمواضٌعالتًتحتاجهافًالدراسةالحالٌة،وكذلنالبحث

اْل والموالع والمراجع المصادر على العلمً،وأطٕع البحث بمنهج المتعلمة المختلفة كترونٌة

ولتأكٌدالثباتوأستماعإلىالعدٌدمنالتسجٌٕتالصوتٌةوالمربٌةحولالبحثالنوعًوخصابصه.

وٌتمٌز خاصللتسجٌل جهاز باستخدام للممابلة الصوتً التسجٌل على الباحثة اعتمدت الدراسة فً

الجهازبمدرتهالتخزٌنٌةالعالٌةوكذلنوضوحالكٕمالمسجلبدلةكبٌرة،وتمنسخالتسجٌلفًألراص

اِلراصوأحتفاظباِلراصمضؽوطةبحٌثتكونكلممابلةفًلرصخاصمعكتابةالبٌاناتعلى

بمسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌةبكلٌةالعلومواَداببجامعةنزوى؛وذلنللرجوع11C5فًمكتبرلم

إلٌهاولتالحاجةإلىحٌنأنتهاءالكلًمنمنالشةالرسالةومنثمسٌتمإتٕفها،واهتمتالباحثةبكتابة

ءالممابٕت.المٕحظاتالتًتحتاجهاأثناءإجرا

وبعدتفرٌػالممابٕتتمالحصولعلىمحاورربٌسةمشتركةبٌناستجاباتالمشاركٌن.ووجدت

الباحثةاتفاقوتماثلفًالحأتوهذاٌؤكدالثبات،كمالامتالباحثةبإعادةترمٌزالبٌاناتمرةأخرى

الثباتفًالدراسةفًولتآخرلمعرفةأتساقبٌنالترمٌزٌنللحصولعلىثباتال ولتأكٌد بٌانات.

ساتالحالٌةلامتالباحثةبمراجعةالدراساتالسابمة،وممارنةالبٌاناتالتًحصلتعلٌهامعنتابجالدرا

لامتالباحثة إلى-لتأكٌدثباتالبٌانات-السابمة.كما بعدتفرٌػالممابٕتوتحلٌلها بإرسالنسخةمنها

للتأكدمنأنماذكرتهالباحثةفًالتحلٌلهومالصدهالمشاركونأثناءبعضالمشاركٌنفًالدراسة

(.7رلم)الممابلة.ولدأبدىالمشاركونموافمتهمعلىالبٌاناتالمحللةوالمفرؼةملحك

https://www.youtube.com/watch?v=E79Xu79KO6Y&rdm=1ia1473vz&client=mv-google&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=E79Xu79KO6Y&rdm=1ia1473vz&client=mv-google&app=desktop
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إجراءات الدراسة: 

وإخراجهافًصورتهابعدأنتهاءمناعتمادالمخططاِساسًللدراسةوتحمٌكصدقاِداة

اَدابوالعلوم بكلٌة اْنسانٌة والعلوم التربٌة لسم من مهمة الحصولعلىكتابتسهٌل تم النهابٌة،

حتىٌتممخاطبةالمكتبالفنًللدراساتوالتطوٌربوزارةالتربٌةوالتعلٌم؛(8ملحك)بجامعةنزوى،

فظةالداخلٌةالتًلامتبدورهابمخاطبةدابرةتنمٌةوذلنلمخاطبةالمدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمبمحا

ثملامتالباحثةبتحدٌدعٌنةالدراسة.(9)المواردالبشرٌةوالمدارسالمختلفةلتسهٌلمهمةباحثملحك

التًٌرادإجراءالممابلةمعهاوأخذموافمةأفرادالعٌنةعلىالمشاركةفًالدراسةكعٌنةتطوعٌة.وتم

ثمتمتحدٌدالمكانوالزمانالمٕبمللممابلةبأتفاقممابلةوتحدٌدأهدافهاللمشاركٌن،لتوضٌحموضوعا

معالمشاركٌنوأخذموافمتهمعلىالتسجٌلالصوتًللممابلة.اهتمتالباحثةباتخاذكلماٌلزممنأجل

ال نجاح لضمان الباحثوالمشارن بٌن والثمة والصراحة المودة ٌسودها بٌبة وحرصتتوفٌر ممابلة.

دافعٌةالمشاركٌنللمشاركةوإلناعهمبأناستجابتهم ستكونسرٌةالباحثةفًمرحلةالتنفٌذعلىإثارة

لؽرضا إٔ تستخدم أسمولن ولٌس للمشارن اْشارة عند اِرلام ستستخدم وأنها العلمً، لبحث

الحمٌمً.

بتفرٌػكلممابلةصوتٌةإلىنصمكتوببعدتطبٌكأداةالدراسةوجمعالمعلوماتلامتالباحثة

 ورد مٌكروسوفت برنامج على Wordبأعتماد  Microsoftنص إلى الممابٕت تحوٌل وكان

النصبشكلمتكرر لامتالباحثةبمراءة مكتوبٌتمبشكلمباشربعدكلممابلةدونتأجٌل.ومنثم

منالممابلة،منأجلتنظٌمالبٌاناتوالتعاملمعهاوبدلةكبٌرةلتحدٌداِفكارالربٌسةوالعناصرالمهمة

إلىوحداتذات البٌاناتالخام بتجزبة لامتالباحثة ثم التظلٌل. باستخدام وذلن تحلٌلها ٌٌسر بشكل

( الترمٌز عملٌة لتسهٌل )codingمعنى وٌعرؾحٌدر بأنه2224(، الترمٌز رمز:( وضع "عملٌة

ٌكونالرمزكلمةأوحروف172ً"ص).الذيتمتجزبتهللممطعأوجزءمنالنصالمكتوب أوا(.ولد

ةالربٌس،والهدؾمنالترمٌزتحدٌداتجاهاتالبٌاناتوالعٕلاتبٌناِفكاراأومحاورأوأنماطًاأرلامً

والعواملالتًتربطبٌنها،وكذلنإعطاءالبٌاناتمعنىوإعادةتمثٌل.ثملامتالباحثةبمراجعةالبٌانات

بعدترمٌزهاِنذلنلدٌؤديإلىرؤٌةجدٌدةومهمة،أوٌساعدفًالوصولإلىتعلٌكعمٌكوشامل

(Relataionshipsلّفكار.بعدمراجعةالترمٌزلامتالباحثةبتحدٌدالعٕلاتبٌنالبٌاناتالمرمزة)

( واستخٕصالمحاورالتًتدورحولالفبات إلىفباتأوأنماط، وٌشٌرcategoriesلتصنٌفها .)

التصنٌفاتGlaser& Strauss, 1979جٕسروستراوس) تتضمنمراجعة العملٌة إلىأنهذه )

واِفكارالتً وكذلنالتفسٌراتالجدٌدة التصنٌفاتبالسؤالالربٌسللدراسة، بعمكوكٌؾترتبطهذه
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لامتالباحثةبدمجالتصنٌفاتالمفاهٌمٌةوالعو ثم وربطهااستخلصتمنالبٌانات. بها، املالمرتبطة

إلٌهثمربطتذلنبالسؤالباْطارالعامللدراسةثملامتالباحثةبمراجعةالبٌاناتلتدعٌمماتوصلت

(بأنهبعدتكوناِنماطٌحتاجالباحثإلىالترلًلل2225ٌٕللبحث.وٌدعمذلنعبدالكرٌم)الربٌس

بعرضالنتابجالتًتوصلتجللبحث.ثملامتالباحثةغاِنماطعلىشكلنتابفًالتجرٌد؛حتىٌصو

 للدراسة.للوصولإلىإجابةالسؤالالربٌسإلٌهامنالعامإلىالخاصحسبالمحاورالربٌسة
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 الفصل الرابع

 تحلٌل النتائج 

 خٕل من إلٌها توصلت التً النتابج تحلٌل الفصل هذا فً الباحثة المشرفٌنتناولت إجابات

التربوٌٌنوالمعلمٌنعنأسبلةالممابٕت؛بهدؾالوصولإلىإجابةعنالسؤالالربٌسللدراسةوالذي

الكفاٌات كأسلوبإشرافًبتطوٌر المشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌة ممارسة عٕلة ٌنصعلى"ما

المهنٌةللمعلم؟".

الحصولعل استطاعتالباحثةاستنباطعدةومنخٕلتحلٌلالبٌاناتالتًتم منالممابٕت، ٌها

المحاورفًاِسالٌبthemesمحاورربٌسة) جمٌعالمشاركٌن،حٌثتمحصرهذه اجتمععلٌها )

اْشرافٌة،وأهمٌةالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌة،والدروسالتطبٌمٌة،والكفاٌاتالمهنٌةللمعلمٌن،وتم

ربهدؾبٌانمحتواها،وبٌانماتمذكرهعلىلسانالمشاركٌن؛بهدؾفًهذاالفصلعرضتلنالمحاو

الوصولإلىاْجابةعنالسؤالالربٌسللدراسة.

 المحور األول: األسالٌب اإلشرافٌَّة

العملٌة فً أساسٌة ركٌزة ٌعد إنه إذ التربوي، اْشراؾ أهمٌة حول حدٌثهم المشاركون ابتدأ

وٌذكر)ش. التعلمٌة، التعلمٌة،3التعلٌمٌة التعلٌمٌة اِساسفًالعملٌة "اْشراؾالتربويهوحجر )

حهاالتعاونالمثمروٌعدمفتاحالتمدمفٌها،وهوعملٌةفنٌةتعاونٌةتمومعلىتخطٌطسلٌم،وأساسنجا

بٌنالمشرؾالتربويوالمعلم،والخدماتاْشرافٌةتعملعلىتمكٌنالمعلممنالمعرفةالعلمٌةوكذلن

وٌضٌؾ)م. للعملالتربوي". المهاراتالٕزمة تهدؾإلى5إكسابه فنٌة، "اْشراؾالتربويخدمة )

جتحمكالنموالمهنًالمستمرللمعلمٌن".فمدتحسٌنعملٌةالتعلٌموالتعلم،منخٕلتمدٌمخبراتوبرام

كاناْجماعمنالمشاركٌنأنأسلوبالزٌارةالصفٌةهوأكثراِسالٌباستخداماثمتلٌهبمٌةاِسالٌب

)ش. وتذكر والعملٌة. النظرٌة بنوعٌها أكثر1اْشرافٌة هً المختلفة بأنواعها الصفٌة "الزٌارة )

أساسٌافًمهاموظٌفةالمشرؾالتربوياِسالٌباستخداماوالتًتت بعبمداولةإشرافٌة؛لكونهامطلبا

بوزارةالتربٌةوالتعلٌمبسلطنةعمان،فالمشرؾمطالببعددمعٌنمنالزٌاراتوعلٌهتعببةاستمارة

البالمٕحظةالصفٌةإلكترونٌافًمولعوزارةالتربٌةوالتعلٌم)البوابةالتعلٌمٌة(.حٌثإنالمشرؾمط

بزٌارتٌنلكلمعلمفًالفصلالواحد،أماالمعلمالمستجدوالمعلمالذيلدٌهأولوٌاتتطوٌرفٌتمالتركٌز

علٌهمافًالزٌاراتالصفٌةبشكلمكثؾ".اتضحلدىالباحثةأناستحداثبعضاِنظمةفًالوزارة
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)ش. ذلن وٌوضح الصفٌة الزٌارة أسلوب على التركٌز عوامل من ب3عامل "استحداثنظام( موله:

المؤشراتفًوزارةالتربٌةوالتعلٌمٌمتضًمنالمشرؾالتربويالتركٌزعلىالزٌارةالصفٌةبوالع

أربعزٌاراتصفٌةلكلمعلمخٕلالعامالدراسًعندعدموجودمعلمأولللمادةالدراسٌةبالمدرسة،

هاِسبابكانالتركٌزعلىالزٌاراتالصفٌةفًوكذلنتنفٌذأربعزٌاراتإشرافٌةللمعلماِول".ولهذ

العملٌةاْشرافٌة.

وٌتضحلدىالباحثةأنالهدؾفًالزٌاراتالصفٌةٌختلؾتبعالظروؾالمدرسةوالمعلمٌنحٌث

)ش. تذكر حٌث التربوي. اْشراؾ فً الصفٌة الزٌارة استخدام زٌادة إلى اِهداؾ تنوع (2ٌؤدي

أحضرحصصكز بها"أحٌانا تعطً التً الطرٌمة اِولىومعرفة المعلمة لهدؾتمٌٌم ٌاراتصفٌة

لمعلمةالمادة الراجعةوللولوؾعلىنوعٌةالزٌاراتالتًتمومبها،وطرٌمةتمٌٌمها المعلماتالتؽذٌة

(2والتأكدمنمدىمطابمةأدابهامعاِدلةوالنشراتالصادرةمنوزارةالتربٌةوالتعلٌم."وتشٌر)ش.

"إنالهدؾمنالزٌاراتالصفٌةهوتبادلالخبراتعنطرٌكالمشرؾالتربوي،إذإنناننفذالزٌارات

الصفٌةبؽرضاكتسابالخبراتونملاِثرمنمدرسةإلىأخرى،وأحٌاناتنسٌكتبادلالزٌاراتمع

 ذلن ولمست التدرٌس فً معٌنة جوانب فً متمٌزات معلماتها أن وجدت أخرى خٕلمدارس من

زٌاراتًالصفٌةفًالعملاْشرافً."وبماٌحمكالنموالمهنًللمعلمٌنفًالمٌدانالتربوي.

ذكرأؼلبالمشاركٌنأنممارسةأسلوبالزٌاراتالصفٌةٌمودإلىممارسةأسالٌبأخرىحٌث

و التربوٌة، كالمشاؼل استخدامها ٌتم أخرى أسالٌب هنان أن المشاركٌن أؼلب النماش،ٌرى حلمات

والمراءات العمل، وورش التربوٌة والنشرات المصؽر، والتدرٌس والجماعٌة، الفردٌة وأجتماعات

الموجهة،وتبادلالزٌارات.حٌثإنماٌتضحللمشرؾالتربويمنأولوٌاتتطوٌرللمعلم،ٌكونبناء

استخ إلى المشرؾالتربوي فٌتجه الزٌاراتالصفٌة، فً ٔحظه ما أخرى؛على أسالٌبإشرافٌة دام

(منوالععملهاكمشرفةتربوٌة2لمعالجةجوانبالضعؾورفعكفاٌاتالمعلم.وتؤكدعلىذلن)ش.

"لمتبتنفٌذدرسباستخدامأسلوبالتدرٌسالمصؽرنتٌجةمٕحظاتًفًالزٌاراتالصفٌةالمتمثلةفً

اِسال وكذلن التدرٌس، استراتٌجٌات فً تجدٌد وجود الروتٌنعدم ٌسودها المستخدمة واِنشطة ٌب

أسالٌب إثراء وكذلن العلمٌة المادة إثراء هدفٌن، لتحمٌك مصؽرا تدرٌسا فعملت التجدٌد وعدم

فً حٌثطبمتخمساستراتٌجٌات النشط التعلم استراتٌجٌات بتطبٌك التدرٌسفممت واستراتٌجٌات

إشرا ِسالٌب منطلما تعد الصفٌة والزٌارة )م.حصتٌن." أوضحته ما حسب عملٌة والع1فٌة من )

تجربتها"مشرفتًالتربوٌةفًالمدرسةالتًأعملبهاتحاولالموازنةبٌنالزٌاراتالصفٌةواِسالٌب

ٌعتبر لمعلماتالمادة للزٌاراتالصفٌة إنحضورها إذ اِسالٌبالعملٌة اِخرىوخاصة اْشرافٌة
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أسلوبالدروسالتط ْعطابنا الدروسمنطلما ٔتتمكنمنتمدٌم وأحٌانا للمدرسة. فًزٌاراتها بٌمٌة

اِسالٌبحلمات فًذلنإذٌعمبهذه كبٌرا أسلوبالتدرٌسالمصؽروهًتبذلجهدا فتنفذ التطبٌمٌة

نماشواجتماعاتدورٌةوورشتدرٌبٌة."،وهذاٌحمكوجودتنوعفًاِسالٌباْشرافٌة.

 التنوع فً األسالٌب اإلشرافٌةالمحور الثانً: أهمٌة 

والمحورالثانًالمنبثكمنالمحوراِساسًهوأهمٌةالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌة،فعندالحدٌث

عنهذاالمحوراتضحلدىالباحثةأنأعتمادعلىأسلوبواحدوهوالزٌارةالصفٌة،وألتصارعلى

ىفمداناٌْجابٌةوالثمةبٌنالمشرؾوالمعلمفمدأظهراِسالٌبالنظرٌةفًاْشراؾالتربويٌؤديإل

حٌثٌذكر)ش. ("أنألتصارعلىأسلوبواحدٌؤديإلى3بعضالمشاركٌنذلنفًاستجاباتهم.

("ٌصبحلدىالمعلمتكلؾونوعمنالملل6انعدامالجوانبالعملٌةبٌنالمشرؾوالمعلم."وٌضٌؾ)م.

ٌاراتاْشرافٌةعنداعتمادالمشرؾعلٌها،فهًٔتسمحبنوعمنالتفاعلفنجدالمعلمٌنٌٔحبونالز

("أنألتصار4بٌنالمعلموالمشرؾوبالتالًتكونهنانعٕلةؼٌرمحببةبٌنالطرفٌن."وتعلك)م.

علىالزٌارةالصفٌةٌؤديإلىتخوؾالمعلممنالمشرؾوٌستثملوجودهبالمدرسةوٌفمداٌْجابٌةنحو

وهذها وٌنتهجاِسلوبالتملٌديفًعمله."، المعلم أخطاء كانالمشرؾٌتصٌد إذا لتدرٌسؤسٌما

النمطةلمٌتطرقإلٌهاالبمٌةفًحدٌثهمالصرٌح،حٌثإنأعتمادالمطلكعلىالزٌارةالصفٌةكأسلوب

عتمادعلىأسلوبواحدإشرافً،جعلالمشاركٌنٌٔنظرونإلىالجوانبالسلبٌةالتًتحدثنتٌجةأ

 وهوالزٌارةالصفٌة.

اتفكالمشاركونمنالمشرفٌنالتربوٌٌنأنالتنوعفًاِسالٌبٌؤديإلىتطوٌرالمعلمومعرفة

وٌعلل)ش. وأولوٌاتالتطوٌرلدٌه، فًاكتشاؾ3نماطالموة الفرصة ذلن"أنالتنوٌعٌعطًالمعلم )

(2التًهوفعٕبحاجةإلٌها."،ومناِسبابأٌضاماتذكره)ش.الصعوباتالتًٌواجههاأوالمهارات

"أناأتعاملمعشخصٌاتمختلفةمنالمعلمٌن،ومعمستوٌاتمختلفةأٌضا،وأتعاملمعمناهجدراسٌة

وبٌبةتعلٌمٌةومعطلبةمختلفٌنلدٌهمفروقفردٌةفًالمهارات،وبالتالًفإنالمعلمالمتمٌزلهأسالٌب

ٌوجدإشرافٌ كما تدرٌبٌة، ورشة أو دروستطبٌمٌة تنفٌذ أو أوراقعمل إعداد فً كإشراكه معٌنة ة

معلمونٌحتاجونإلىتطوٌرباستخدامأسالٌبإشرافٌةأخرىكالزٌاراتالصفٌةأوالتدرٌسالمصؽرأو

هذهالفابدةمنتبادلالزٌاراتسواءداخلالمدرسةأوخارجها."،وتماشٌامعذلنفإنالمعلمٌنٌؤكدون

خٕلماذكروهفًمساهمةالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةفًتطوٌرالمعلمٌنوزٌادةنموهمالمهنً.
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فً المشاركٌن بٌنجمٌع اتفالا هنان استخٕصأن ٌمكن استجاباتالمشاركٌن تحلٌل منخٕل

الخبرا إكساب إلى ٌؤدي اْشرافٌة اِسالٌب فً التنوع أن على المٌدانالدراسة، فً المتنوعة ت

("زٌادة6("تثريمعارؾالمعلموتصملمهاراتهوتطورأدابه."وٌضٌؾ)م.5التربوي.وٌذكرذلن)م.

اِسالٌب تنوع عند متنوعة مهارات المعلم وٌكتسب المشرؾ، من المعلم ٌكتسبها جدٌدة معلومات

وتذكر)م. 4اْشرافٌة." كثٌرة خبرات "اكتسبت عملها والع من التموٌم( وطرق التدرٌس طرق فً

مناِمورالتًٌحتاجها للدروسوؼٌرها وتنورتبصٌرتًبطرقالتهٌبة المختلفة، اِنشطة وإعداد

المعلم للمعلموإنكانهذا فالمشرؾفًتنوٌعهلّسالٌباْشرافٌةٌهدؾإلىتحمٌكمصلحة المعلم،

)ش. وٌعول العمل." مجال فً الخبرة بمو3لدٌه ذلن حضوره( نتٌجة للخبرة نالل "المشرؾ له:

المؤتمراتوالندواتوالملتمٌاتوكذلنزٌارةمدارسالذكورواْناث،عكسالمعلمٌكونمحصورفً

مدرسةواحدة،فالمشرؾلدٌهخبراتأكثرفٌنملالخبراتوالمستجداتللمعلمٌن،والتنوعفًاِسالٌب

الخبراتعنطرٌكورشة هذه لنمل الطرٌك لراءةهو أو صفٌة زٌارة درستطبٌمًأو أو تدرٌبٌة

موجههأوؼٌرهامناِسالٌب."

ٌتفك لم نمطة المهنً، التطوٌر من ٌنتجعنه وما التنوعفًاِسالٌباْشرافٌة، ٌعتبرموضوع

خبرة حسب اْشرافٌة اِسالٌب فً التنوع أهمٌة حول اَراء تباٌنت حٌث المشاركٌن. جمٌع علٌها

.حٌثاتفككثٌرمنالمشاركٌن،أنالمعلمالمستجدوالمعلمذاالخبرةبحاجةإلىاكتسابالخبراتالمعلم

("نٕحظوجودمعلمٌنلدٌهم4عنطرٌكاِسالٌباْشرافٌةالمتنوعةعلىحدسواء.وتعللذلن)م.

التعلٌم بالعملٌة ٌضر طبعا التدرٌسوهذا فً واحد أسلوب على ٌتكبون ولكنهم بهذهخبرة ِنهم ٌة،

الرؼبات وكذلن  لدٌهم الفكر تطور ناحٌة ومن الفردٌة الفروق حٌث من الطلبة ٌراعوا لم الطرٌمة

التربوي." المشرؾ وخبرات مهارات من ٌنهل أن إلى بحاجة المستجد المعلم إن كما والهواٌات.

برة،فالمستجدٌحتاجإلى(منوالعتجربتها"لدٌنافًمدارسنامعلممستجدومعلمذوخ2وتضٌؾ)ش.

حول تنصب التً التربوٌة والمشاؼل أجتماعات بأسلوب معه فنبدأ اْشرافٌة اِسالٌب فً التنوع

التخطٌطللمنهجوالتحضٌرالٌومًوشرحوثٌمةالتموٌمونستخدممعهالنشراتالتوجٌهٌة،وكذلنحلمات

وخبرةوأحٌاناٌكونمندولأخرىونطلكعلٌهالنماشثمالزٌاراتالصفٌة،وفًالممابلٌوجدمعلمذ

معلماوافدالدٌهالخبرةولكنبعضاِسالٌبوالممارساتتختلؾبٌندولتهوبٌنالممارساتالتعلٌمٌة

فًسلطنةعمانفننوعفًاِسالٌباْشرافٌةْكسابهاِنشطةواِسالٌبالمطبمةفًالسلطنة."كما

عملاْشرافً"تعملالممارساتالمختلفةللمشرؾالتربويعلىتمدٌم(منخبرتهافًال1تضٌؾ)ش.

فالمعلم رسمً، بشكل للمادة أول معلم ٌثبتلها لم المدارسالتً فً وخاصة المستجد للمعلم الفابدة

أفكار ٌأتًإلىالمٌدانولدٌه وأحٌانا الجانبالنظريإلىالجانبالعملًالتطبٌمً، من جاء المستجد
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بذلنوأسالٌب فهو متنوعة أسالٌب ٌمارسالمشرؾمعه وحٌن لتطبٌمها، تدرٌب إلى وٌحتاج جدٌدة

ٌكسبهمهاراتوخبراتفنٌةوعملٌة.كماإننًمنوالععملًكمشرفةتربوٌةأرىأنبعضالمعلمٌن

علىأنماطمعٌنةفًاستراتٌجٌاتالتدرٌسوأسالٌب لدٌمةوتعودوا تكونخبرتهم لد أصحابالخبرة

التموٌموالتعاملمعالطٕبوؼٌرهامنالمهارات،فهوبحاجةإلىخبراتجدٌدةتواكبعصرالتطور

المعرفً،فالمشرؾهوناللللخبرات،وٌنملهابأسالٌبهاْشرافٌةالمتنوعة."

ذلن وٌوضح الخبرة صاحب والمعلم المستجد المعلم ٌختلؾمن الخبرة نمل الهدؾمن أن كما

"لدٌن3)ش. المشاؼل( طرٌك عن للمٌدان، دخوله لبل المستجد للمعلم وتطوٌرٌة تدرٌبٌة جوانب ا

البرامجإلىأسبوعٌنوفكبرنامجمعدمن التربوٌةوالورشالتدرٌبٌةوالتدرٌسالمصؽر،وتمتدهذه

أماالمعلمالمدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمبالمحافظةمنأجلصملالجوانبالعملٌةلدىالمعلمالمستجد،

أسالٌب ممارسة وٌتم لدٌه المفمودة والمهارات التدرٌبٌة أحتٌاجات فً النظر فٌتم الخبرة صاحب

إشرافٌةمتنوعةمعهمنأجلالتحسٌنوالتطوٌروالعٕجوكسبالمهاراتالمفمودة".

المستجد،فًحٌنأشاربعضالمشاركٌنإلىأنهٌجبالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةعلىالمعلم

("المعلمالمستجدتكوناِهمٌةلهأكبرِنهلٌسلدٌهتعددفًالمهاراتوالخبرات"،وف5ًوٌذكر)م.

("المعلمذوالخبرة6الممابلهنانرأيثالثٌعطًاِهمٌةالكبرىللمعلمالذيلدٌهالخبرة،وٌذكر)م.

الت فً الحدٌثة والتمنٌات الجدٌدة اِسالٌب معرفة إلى خبراتبحاجة إلى بحاجة هو وبالتالً درٌس

بأسالٌبإشرافٌةمتنوعةحتىٌحدثالتؽٌٌرلدٌه.أماالمعلمالمستجدفلدٌهمهاراتجدٌدةومتنوعةعلى

فً التنوع إلى كبٌرة لٌسبحاجة بهذا فهو التعلٌمٌة، العملٌة تخدم جدٌدة برامج تصمٌم المثال سبٌل

 ألتصار وٌمكن أسالٌبمحددة".اِسالٌباْشرافٌة على المستجدمعه المعلم "إن حدٌثه وٌستطرد

حدٌثالتخرجوبالتالًفإنالمهاراتوالمستجداتواِسالٌبالجدٌدةلدمرتعلٌهفًدراسته."

نالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةٌسمحبتبادلالخبراتالمختلفةمنالمعلمللمشرؾالتربوي،ومنإ

("لدٌكونهنانمعلملدٌهمهاراتوخبراتكثٌرةربماؼٌر3،حٌثٌؤكد)ش.المشرؾالتربويللمعلم

موجودةلدىالمشرؾالتربوي،وعندماألومبالتنوٌعفًاِسالٌباْشرافٌةلدأكتشؾأنالمعلملدٌه

خبرةفًطرقالتدرٌسأومهاراتمعٌنة،فكلمازادالتنوعكلمااستطعتأكتشاؾأكثروكلماتبادلت

الخبراتمعالمعلمكلمازادالمربواستطعتأنأفٌدهوٌفٌدنً.فتكونالجوانبتبادلٌةبٌنًوبٌنالمعلم

)فنٌةوإدارٌة1فٌصبحهناننوعمنتبادلالخبرات."وتضٌؾ)ش. "المشرؾلدٌهخبراتمتعددة )

ٌؤديإلىوعملٌةوعلمٌة(وأٌضاالمعلملدٌهخبراتمتعددةفتنوعاِسالٌباْشرافٌة
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تبادلالخبرات."حٌثإنالعملٌةاْشرافٌةعملٌةتبادلٌةومتوازنة؛ِنهاتهدؾإلىتحسٌنالعملٌة

التعلٌمٌةالتعلمٌة،بؽضالنظرعنالمرسلوالمستمبللهذهالخبرات.

ٌدٌعملالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةإلىإلؽاءالنظرةالتملٌدٌةلوظٌفةاْشراؾالتربويفًتص

المناخاٌْجابً، ٌعملعلىإٌجاد اِخطاءخٕلالزٌاراتالصفٌةإلىوظٌفةتعاونٌةتشاركٌة،وهذا

("نظرةالمعلمللمشرؾتتحسنفٌٕنظر4وكسرالفجوةبٌنالمشرؾالتربويوالمعلم.كماأوضح)م.

المفتاحلكٌفٌةانطٕل لٌوجههوٌعطٌه وإنما لٌنتمده فٌنتظرإلٌهأنهأتىللمدرسة هفًالعملالتدرٌسً،

مشاعرالمبولللمشرؾ لدىالمعلم مناِسالٌب."وتتولد المزٌد التربويبشوقلعطٌه مشرفه المعلم

)ش. المعلمٌن" لبل من ولبول ورضا إٌجابٌة بنظرة "المشرؾسٌحظى ف1ًالتربوي ذلن (.وٌساهم

"كلماتنوعتاِسالٌباْشرافٌةكلماساعد(3إٌجادعٕلةإٌجابٌةبٌنالمعلموالمشرؾكماٌمول)ش.

ٌستطٌع وبذلن بٌنهما، تمارب هنان وٌصبح والمشرؾ، المعلم بٌن تبادلٌة عٕلة وجود على ذلن

لنٌستطٌعالمشرؾ كبٌرة كانتالفجوة فإذا لدىالمعلم، المشرؾالتربوياكتشاؾاِمورالموجودة

)ش. وتعلك المعلم." مكنونات ه1معرفة "إن من( بالعدٌد التعلمٌة التعلٌمٌة العملٌة ٌثري التفاعل ذا

المهاراتوالخبرات."وٌعملهذاالتفاعلعلىتحمٌكمناخمهنًصحًبٌنالطرفٌن.

المشرؾ بٌن التفاعل باب وٌفتح الروتٌن كسر إلى ٌؤدي متنوعة إشرافٌة أسالٌب استخدام إن

اتفكعلٌهالمشاركونمنالمعلم وهوما )م.والمعلم حٌثٌؤكد "أنالتنوعفًاِسالٌبٌزٌل6ٌن. )

وتضٌؾ)م. للتؽٌٌر." وتفتحبابالتفاعل4الحواجزوٌدعو المشرؾوالمعلم بٌن متبادلة ثمة "تتولد )

)م. وٌعلك و)م.5بٌنهما." كالروتٌن6( العمل فً المشرؾ علٌه ٌكون أن ٌمكن روتٌن ٌزٌل "أنه )

و الصفٌة." الزٌارة فً إشرافٌة4تضٌؾ)م.المستخدم ِسالٌب تنفٌذه عند المشرؾالتربوي "على )

حتىٌكتشؾالمعلم وكذلنٌعززه وٌوجههوٌرشده لدىالمعلم أنٌبحثعنمكامناٌْجابٌة متنوعة

بنفسهمواطنالموةوالضعؾفًأدابهوهذاٌعززثمةالمعلمبنفسهوٌزٌدمنتفاعله،فأيمعلمٌكتشؾ

دٌهٌرتمًأكثرفًمستوىأدابهوٌؽٌرمننظرتهالسلبٌةنحوالتدرٌس،ومناتجاهاتهمواطناٌْجابٌةل

نحوالعملٌةاْشرافٌة."وهذاٌحمكالتجدٌدفًالعملٌةاْشرافٌة.

ٌٔمتصرالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةعلىالنموالمهنًللمعلمٌنوتبادلالخبرات،بلٌتعدىذلن

"التنوعفًاِسالٌباْشرافٌة1صٌلًللطٕبولدانفردت)ش.إلىرفعالمستوىالتح (بذلنبمولها

وإذا معا والطٕب المعلمٌن مع ٌتعامل المشرؾ ِن للطٕب، التحصٌلً المستوى رفع إلى ٌؤدي

استطاعالمشرؾتدرٌبالمعلموتأهٌلهوإطٕعهعلىكلماهوجدٌد؛فذلنٌؤديإلىرفعالمستوى

للط فًالتحصٌلً طٌب أثر وجود وبالتالً الطٕب، مع المباشر المتصل هو المعلم لكون ٕب
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المخرجات."وبهذافإنوجهةنظرهاتتمحورحولماٌمدمهالمعلمللطالبمنأسالٌبومهاراتاكتسبها

على اْشرافً برنامجه ضمن المشرؾ بها لام والتً المتنوعة اْشرافٌة الممارسات من المعلم

(مشرفةذاتمؤهلعلمً)ماجستٌر(،وخبرتهاونظرتهاتتمشىمعأتجاه1والمشرفة)ش.المعلمٌن.

العالمًحولالنظرةإلىاْشراؾالتربوي،إنالهدؾمنهأؤوأخٌراالمستوىالتحصٌلًللطٕب.إن

موضوععدمالحدٌثعنالربطالمباشربٌنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةوالتحصٌلالدراسًلحصر

اْشراؾبٌنالمشرؾالتربويوالمعلم،حٌثإنالطالبكنتٌجةٔتنالشبٌنالمعلموالمشرؾالتربوي

بمٌة نظرة حسب التدرٌس واستراتٌجٌات المنهج على اِمر ٌمتصر حٌث اْشرافٌة، العملٌة فً

المشاركٌنفًالدراسة.

مزٌجامناِسالٌبالنظرٌةواِسالٌبإنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةجعلاْشراؾالتربوي

العملٌةفمداتضحمنخٕلالبٌاناتوجودأسالٌبإشرافٌةعملٌةبجانباِسالٌبالنظرٌة،حٌثذكر

والورش النماش، وحلمات التربوٌة المشاؼل فً تتمثل العملٌة اْشرافٌة اِسالٌب أن المشاركون

تربوٌةوالمراءاتالموجهة،والدروسالتطبٌمٌة.حٌثٌؤكدالتدرٌبٌة،والتدرٌسالمصؽر،والمشاؼلال

("أنالجوانبالعملٌةمداهاأطولمنالجوانبالنظرٌة."وتعتبرالدروسالتطبٌمٌةجانبًاعملًٌّا3)ش.

معظم ٌؤكد حٌث للمادة. التربوي المشرؾ لبل من طبك إذا وخاصة اْشرافٌة العملٌة فً مهًما

ا أسلوب أن نجاًحا.المشاركٌن العملٌة اِسالٌب أكثر ومن ملموًسا حًٌّا مولفًا ٌمثل لدروسالتطبٌمٌة

("أنالمشرؾٌكونمطبمًاللحصةبشكلعملًولٌسفًمولؾاِسلوبالنظري،ولذلن5وٌذكر)م.

أكثراِسالٌبنجاحا."وتعلل)ش. بمولها:1أعتبره (كونالدروسالتطبٌمٌةمنأكثراِسالٌبنجاًحا

"ِنهاتٕمسالجانبالعملًالمباشرفًالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة،فالمشرؾٌتعاملمعالمعلموالطالب

أسالٌب وٌستخدم متعددة تعلٌمٌة ووسابل وأدوات استراتٌجٌات فٌه ٌوظؾ مشاهد، مولؾعملً فً

منمص التًاطلععلٌها ٌوظؾالجوانبالنظرٌة ولد الطلبة، للتعاملمع كالكتبمختلفة ادرمختلفة

والموالعاْلكترونٌةوالندواتوالمؤتمرات،فًبٌبةصفٌةوالعٌة."ومنجمٌعماذكراتضحأنأسلوب

الدروسالتطبٌمٌةٌمربالجانبالنظريللمعلمبطرٌمةعملٌةفًبٌبةحٌةمشاهدة.

 أهدافها(  –المحور الثالث الدروس التطبٌمٌة )مفهومها 

بٌبةتعلٌمٌةحٌةمشاهدة به العملٌةوالذيٌمصد تعتبرالدروسالتطبٌمٌةمناِسالٌباْشرافٌة

("أنالمشرؾٌختار6تنفذلتحمٌكأهداؾمحددة،بحٌثتكونعملٌةمخططةومنظمة،حٌثٌذكر)م.

ٌشاركهفًالشرحدرسمعٌنتبعالخطةالمعلمالمنهجٌة،وٌمومباْنابةعنهفًالشرحوالمعلمأحٌانا

بمٌة حضور مع المعلم، ذلن ٌدرسه الذي الفصل فً الدرس هذا تطبٌك وٌتم متلمًٌا، ٌكون وأحٌانا
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(عنمفهومهاللدرسالتطبٌمً"هوتوصٌلمهارةمعٌنةأو2المعلمٌنمننفسالتخصص."وتعبر)ش.

فًمولؾحًبٌنالمشرؾوالمعلمٌنوا عملٌا وتطبٌمها معٌنة، طبٌعٌةمعلومة وبٌبةصفٌة لطٕب،

المرسل أتصالبحدوثتفاعلبٌن بحٌثٌسمحهذا بٌناِطراؾالمشاركة." مباشر اتصال تشمل

 والمستمبل.

(تؽٌرالمفهوممندرسنموذجًإلىدرستطبٌمً"فًالبداٌةكنانعتمدأنالدرس3وٌوضح)ش.

كنموذ درسا نعد أننا درسنموذجًباعتبار الدرس،التطبٌمًهو المعلمٌنلحضور استدعاء وٌتم ج،

فٌختارالمشرؾدرًسامحددًاوصفًّامحددًا،ؤٌهتمبالمعلمواحتٌاجاتهوٌمومبتنفٌذالدرس.أمااَنفمد

تؽٌرالمفهومإلىأنالدرسالتطبٌمًٌركزفٌهالمشرؾعلىمهارةمنالمهاراتبناءعلىمٕحظاته

(أنمفهومالدرسالتطبٌمً"هودرسٌنفذ4لصفٌةللمعلمٌن."وتوضح)م.التًسجلهافًالزٌاراتا

أولأومشرؾتربوي، متمٌزأومعلم وٌطبكمنلبلمعلم وفًمولؾؼٌرمصطنع، ما فًحصة

المعلمٌنوٌستنتجالمشرؾالحاجة لخدمة تنصبتلنالمهارة معٌنة، أوكفاٌة وٌركزفٌهعلىمهارة

ٌاراتالصفٌةالسابمةللمعلمٌن."وٌمكنمٕحظةأنجمٌعالمشاركٌنفًالدراسةلهذهالمهارةمنالز

كانلدٌهمرؤٌةواضحةوصورةمتكاملةحولالدروسالتطبٌمٌةوماٌمصدبها،وهذاكانسببًاربًٌسا

داءأِختٌارالعٌنةحتىتعطًصورةمتكاملةوشاملةحولأهمٌةالدروسالتطبٌمٌةوعٕلتهابتطوٌر

للمعلمٌن.التدرٌسً

تتنوعأهداؾالدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًللمشرؾالتربوي،فمدذكرالمشاركونأنالهدؾ

من والتًٌمكنالتوصلإلٌها للمعلمٌن، الولوؾعلىأحتٌاجاتالتدرٌبٌة منالدروسالتطبٌمٌةهو

المدرسً،وأعمالمصادرمعٌنةكالزٌاراتالصفٌةوالسجٕتونتابجالطلبة،ونتابجنظامتطوٌراِداء

مدرسةأشرؾعلٌهاوبهاعددمنالمعلمٌن،ووجدت3الطٕبالمتنوعة.وٌدلل)ش. (منتجربته"لديَّ

ٌتركزحول كان فالدرسالتطبٌمًالذيلمتبتنفٌذه الصفٌة، المعلمٌنٌعانًمنضعؾاْدارة أحد

أثناءتنفٌذيللحصةركزتعلىماضبطالصؾوتحمٌكاْدارةالصفٌةالسلٌمةفًالمولؾالتعلٌمً،و

المهارة،بمعنىأننًأرٌدتطوٌرالمعلموتؽطٌةاحتٌاجاتهالتدرٌسٌةبالتركٌزعلى ٌفٌدالمعلمفًهذه

وتوضح)ش. المفمودة." التًتستهدؾتلمس2المهارة الدروسالتطبٌمٌة فًتجربة منوالععملها )

المعلَّم للمعلِّمٌن التدرٌبٌة مهارةأحتٌاجات على تدرٌب إلى تحتاج المعلمات إحدى أن وجدت ٌن."

وتهملاِسبلة تركزعلىاِسبلةالممالٌّة استنتجتمنعدةمصادرأنها صٌاؼةاِسبلة،وذلنعندما

تنوعفًمستوٌاتاِسبلةحٌثتبعدعن المعرفٌّة،ؤٌوجد تركزعلىاِسبلة وأحٌانا الموضوعٌّة

ذاتالمدرا ففًتخصصالرٌاضٌاتاِسبلة المهارة، هذه حول تطبٌمٌة حصة فممتبتنفٌذ تالعلٌا،
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توجدرسوماتوأشكالولوانٌنولواعدٌمكنللمعلمأنٌنوعفًاِسبلةالممدمةللطالبؤبدمنتعوٌد

الطالبعلىالتفكٌروأستنتاجوعدمحصرهفًنوعمعٌنمناِسبلة،فكانهدفًمنالدرسالتطبٌمً

ٌتمحورنحوهذاالهدؾونحوهذهالمهارةالمفمودة."بحٌثتساهمهذهالمهاراتفًتطوٌرأداءالمعلم.

("أنالدرس1وٌضٌؾالمشاركونمنالمشرفٌنالتربوٌٌنأهدافاأخرىمتنوعةحٌثتوضح)ش.

تستهدؾ ولد والمنظمة، والمخططة الهادفة العملٌة اْشرافٌة اِسالٌب أحد أحتٌاجاتالتطبٌمً

العمل فً التطبٌمٌة الدروس تطبٌك فً منهًجا والتعلٌم التربٌة وزارة ونهجت للمعلمٌن، التدرٌبٌة

اِسلوبفًعملهماْشرافً،ولدكانتركٌز اْشرافًوحثتالمشرفٌنالتربوٌٌنعلىاستخدامهذا

دروسالتطبٌمٌةللمعلمٌنالمجٌدٌنالوزارةٌستهدؾالمعلمٌنمادونالمستوى،إٔأنهٌمكنأننمدمال

تطوٌر، إلى نماطتحتاج لدٌهم معلمون المستوىأو دون ما معلمون لٌسبها التً المدرسة وخاصة

وٌعزز جدٌدة أمور إلى اَفاق وٌفتح وأفضل أكبر بشكل المعلمٌن أداء من ٌرفع أن فالمشرؾٌرٌد

تستطردلابلة:"طبمتفًإحدىالمدارسالمتمٌزةالمهارات."وتعطًمثأمنوالعتجربتهاعلىذلنف

حصةتطبٌمٌةفًفرعالصرؾبمادةاللؽةالعربٌة،وكانالهدؾمنالحصةتطبٌكاستراتٌجٌةعادات

المشكلةتكمنفًكٌفٌة العملفًمادةاللؽةالعربٌة،المعلملدٌعلمأستراتٌجٌةكجانبنظري،ولكن

جٌةكجانبعملًفًالمادة؛ِنهذهالطرٌمةتطبكعلىمستوىالشركاتترجمةوتطبٌكهذهأستراتٌ

والطرٌمة المعلماتاَلٌة إعطاء الحصة هدفًمن فكان دراسٌة؟ فًمادة والمؤسساتفكٌؾأطبمها

لتطبٌكهذهأستراتٌجٌةفًالعمل."وهذاٌثٌردافعٌةالمعلمنحوالتجدٌدواْبداعفًالمهنة.

ونالتربوٌونلتحمٌكهدؾآخرمنتنفٌذهمللدروسالتطبٌمٌةوهوصملالمهاراتٌسعىالمشرف

وتعزٌزجوانبمعٌنةلدىالمعلم،وهمبهذاٌمدمونالدرسلمعلمًالمادةككل،أولنسبةكبٌرةمن

الهدؾ"تستخدمالمعلمةالتمانة2معلمًالمدرسة.ومنوالعالعملاْشرافًتدلل)ش. فً(علىهذا

تعتمدعلىتكرارنفسالبرامج،فممتبعملحصةتطبٌمٌةفًمنهجصؾ تدرٌسالرٌاضٌاتولكنها

لٌكون فًتدرٌسالحصة؛ واستخدمتبرنامجمحوسب)جوجبرا( المثلثات، ثامنأساسًعنهندسة

مهارةهنانجانبعملًفًالحصةمتٕزممعالجانبالنظريللموانٌنوالمواعد،فنفذتالحصةلتعزٌز

("لدٌكونلدى1المعلمةفًاستخدامالتمانةولكنببرنامججدٌد."وتجربةأخرىتمدمهاالمشاركة)ش.

لدى معٌنة مهارة لتعزٌز معٌنة توظٌؾاستراتٌجٌة وهو التطبٌمً للدرس تنفٌذه المشرؾهدؾمن

عملًلمتبتنفٌذحصةتطبٌمٌةالمعلم،والمعلملٌسلدٌهالخبرةالكافٌةفًهذهأستراتٌجٌة،ومنوالع

التعبٌر فً التدرٌس استراتٌجٌة وطبمت التعبٌر، فرع العربٌة اللؽة مادة فً خامسوسادس لصؾ

التً ومناِمور الوصؾ، الوصفًمنخٕلمهارتًاْكسابواْنتاجوذلنبالتركٌزعلىمهارة
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ا المتضمنة للمعلمات الطرٌمة توضٌح هو الحصة فً واِنشطةاستهدفتها والتموٌم والتنفٌذ لتخطٌط

المستخدمة،وكٌؾألومبعملٌةاْكسابأؤثمأنتملإلىعملٌةاْنتاج."،وهذاٌثريالحصٌلةالمهنٌة

للمعلمفًالمٌدانالتربوي.

التعبٌرعن فرصة تتٌحلهم الجماعٌة أو وٌذكرالمشاركونمنالمعلمٌنأنأجتماعاتالفردٌة

 فًعملهاحتٌاجاتهم للدروسالتطبٌمٌة تنفٌذه فً المشرؾالتربوي ٌستهدفها أن ٌمكن والتً المهنٌة

)م. وٌذكر ٌحتاجها6اْشرافً. النوالصالتً عن للتعبٌر سبٌل المشرؾوالمعلم بٌن التواصل أن )

رؾالمعلم."أجتماعاتمعالمشرؾالتربويوعمدحلماتالنماشوكذلنالتواصلالمستمربٌنالمش

والمعلم؛تمكنالمعلممناْفصاحعننمصمعٌنلدٌه،فالعٕلةبٌنهماٌجبأنتكونصادلة،ِنهافً

النهاٌةتخدمالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة،والمشرؾٔبدأنٌكونموجًهاللمعلمومعالًجاِينمصٌراهفً

أداءالمعلم."

اركٌنعلىمدىوجودلناعةفًممارسةالمشرؾأثناءحدٌثالمشاركٌنكانٔبدمنولوؾالمش

وأثناءتطرقالمعلمٌنفًالحدٌثعنالدروسالتطبٌمٌةاتضحأنجمٌع التربويللدروسالتطبٌمٌة،

اِسالٌب بجانب التطبٌمٌة للدروس التربوي المشرؾ ممارسة بأهمٌة تامة لناعة ٌمتلكون المعلمٌن

هأسلوبرابعفًاستخدامالوسابلالعصرٌةوالتمانةالحدٌثة("أن5اْشرافٌةاِخرى.حٌثوضح)م.

وتطبٌمهاأمامالمعلمٌن،والمعلمممتنعالتناعاتامافًهذااِسلوب،ولهأهمٌةكبٌرةفًتحمٌكمصلحة

فًإحداثهذا والمشرؾخٌرمعٌنله التدرٌسٌة أنٌطورفًأسالٌبه ٔبد والمعلم الطالبوالمعلم،

و )م.التطور." المشرؾ4تذكر أن وخصوصا اِسلوب، لهذا المشرؾ بممارسة جدا ممتنعة "أنا )

ممتنعةبأنالمشرؾٌمدماِفضل،ؤ فأنا بتجاربوخبراتمتعددة، التربويذوخبرةعالٌةولدمّر

ننسىأنالمشرؾالتربويٌحضردوراتوورشتدرٌبٌةأكثرمنالمعلم،فلدٌهالمدرةعلىاِداء.ولد

الراجعة التؽذٌة فً تتمثل الصفٌة الزٌارة ِن الصفٌة الزٌارة من أكثر ولع التطبٌمً للدرس ٌكون

("المعلمونلٌسلدٌهمإشكالٌةفًتنفٌذالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌة،6النظرٌة."وٌضٌؾ)م.

ِولأومعلممتمٌزلهذهبلبالعكسٌعتبرأسلوباجدٌدالدٌهموخاصةأنهماعتادواعلىتطبٌكالمعلما

الدروس.والشًءالممٌزأنالمشرؾالتربويٌخرجمنالجانبالنظريإلىجانبعملًفًمولؾ

طبٌعً."،وهذااِمرٌعودبالفابدةالمنسجمةمعأهداؾالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة.

الدروسالتطبٌمٌة بتنفٌذ المناعة التربوٌونعن تحدثالمشرفون حٌنما المناعةأما أن اتضح فمد

موجودةلدٌهمولكنهالٌستتامة،وأنبمرورالولتومعوجودتعمٌماتمنوزارةالتربٌةوالتعلٌمبهذا

الخصوص،وكذلنالتحاقبعضهمبالمركزالتخصصًللمعلمٌنتؽٌرتلناعاتهمإلىاِفضل،فأصبحوا
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(وجهةنظرها2عملاْشرافً،وتوضح)ش.ٌمتلكونلناعةتامةإلىحدمابتنفٌذهذااِسلوبفًال

"أناممتنعةفمدكنتأطبمهسابماضمنممارساتًاْشرافٌةفًالمٌدانالتربوي،فمدعملتحصةثنابٌة

فكان منالدروسالتطبٌمٌة، فالمشرؾٌٔلؽًدوره بطرٌمةتشاركٌة، أنفذه بٌنًوبٌنمعلمةوأحٌانا

لدروسوٌكونالمنفذالمعلماِولأومعلممتمٌز،أمااَنفهومطالبسابماٌشارنفًالتخطٌطلتنفٌذا

تسٌر المطالب هذه نتٌجة فالمناعة مصطنعة، ؼٌر حٌة بٌبة فً المعلمٌن أمام والممارسة بالتنفٌذ

لّفضل."،وهذاٌدعمالحضورالفنًللمشرؾالتربويفًالحملالتربوي.

تهمبممارسةالدروسالتطبٌمٌةاكتملتنتٌجةوجودتوجهاتذكربعضالمشرفٌنالتربوٌٌنأنلناع

("ف3ًتربوٌةمنوزارةالتربٌةوالتعلٌمنحوالدروسالتطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة،حٌثٌذكر)ش.

البداٌةلمتكنهنانلناعةبدرجةكبٌرةفًممارسةالمشرؾللدروسالتطبٌمٌةولمٌكنهنانتشددمن

لزمالمشرؾبضرورةالتنفٌذفكانهناننوعمنالتحفظلدىالمشرؾالتربوي،ولكنلسماْشراؾٌ

مومعصدورتعمٌماتونشراتبهذا2216/2217موالعامالدراس2215/2216ًخٕلالعامالدراسً

المشرفٌن لناعة ازدادت اْشرافٌة؛ اِسالٌب فً التنوٌع نحو التربوٌة التوجهات ومع الخصوص

حوممارسةالدروسالتطبٌمٌةوأصبحهنانتمبللها،وبخاصةأنالمشرؾالتربويمطالبالتربوٌٌنن

التخصصًللمعلمٌنوذلنللحصولعلى بالمركز اْشراؾ( برنامجتدرٌبًٌسمى)خبراء بحضور

شهادةالدبلوم.ومنضمنالموادالتًٌدرسهاأسلوبالدروسالتطبٌمٌة،ومطالبكلمشرؾبحضور

بندالبرنامج وكذلنمنمتطلباتالعملنتٌجةوجود نوعمنمتطلباتالدراسة، فأصبحتالممارسة ،

فً اِمرساهم للمشرفٌنالتربوٌٌن."وهذا التمٌٌمٌة فًأستمارة لتطبٌكالمشرؾللدروسالتطبٌمٌة

وجودبرامجداعمةللمعلمتسعًلتطوٌرهمهنٌا.

علىوجوداستجابةجٌدةلهذااِسلوبفًالمدارسوٌٕحظأنهنانإجماعمنلبلالمشاركٌن

وؼٌر التوجه هذا لٌسلدٌهم بسٌط جزء وهم بعضالمعلمٌن أن إٔ المشاركة، أو التنفٌذ فً سواء

وتعلك)ش. اِسلوب، لهذا اِطراؾ،2متحمسٌن وترحٌبوكذلنتعاونمنجمٌع استجابة "ٌوجد )

(4ةالمشرؾالتربويفًتهٌبةالطٕبللحصة."وتوضح)م.والمعلمأبدىاستعدادهللمشاركةومساعد

مشاعرالمعلماتعندتطبٌكالمشرفةالتربوٌةهذااِسلوب"جمٌعالمعلماتانتابهنالفرحعندصدور

للمشرؾ لٌسمنبابأنٌكون المشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌة، النشراتالتًتمضًبممارسة

جانب من وإنما دور، المعلماتالتربوي من تسابما وجدت الخبرات، اكتساب فً ورؼبتهن عملً

التخصص ومعلمات التطبٌمٌة، الحصة موعد مع لٌتناسب جدولهن الحصصوتنظٌم لتبادل وحماسا

فً شدٌدة ورؼبة كبٌر إلبال هنان فكان الحضور، على اِخرى التخصصات معلمات ٌشجعن
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)م.أستفادة." بال5وٌعلك ٌرحب "المعلم كانت( وأستجابة اْشراؾالتربوي، فً دروسالتطبٌمٌة

بأرٌحٌةتامة،ِنالمعلمٌبحثعنكلشًءٌطوربهنفسه،وٌحرصعلىالتعلممناَخرٌن،فأرى

أنالمعلمٌنلدٌهماستجابةعالٌةولكنحسبظروفهم،فإذاسمحتظروفهمبالمشاركةنجدهمٌشاركون

وإذالمتسمحفٌكونوامنالحضور،فٌعتمدذلنعلىضؽطالعمل."وٌخططونمعالمشرؾالتربوي،

اْشراؾبالدروس فً الرؼبة لٌسلدٌهم الذٌن المعلمٌن من الملٌلة العناصر الحدٌثعن وعند

("توجداستجابةعالٌةولكنبعضالمعلماتوهًفبةللٌلةجدالدٌهاحساسٌةمن2التطبٌمٌة،تذكر)ش.

أنالطالبةستمارنبٌنأداءمعلمةالصؾوبٌنأداءأنالمشرفةتشرحل منها الدرس،اعتمادا طالباتها

وٌضٌؾ)م. منلبلالمشرؾ6المشرفة."، الدروسالتطبٌمٌة "إنبعضالمعلمٌنٌعتمدونأنتنفٌذ )

عملٌة من بدًءا الفعلً التطبٌك مراحل جمٌع فً والمشرؾ المعلم من كبٌرا ولتا تستهلن التربوي

المعلمالت ٌؤثرعلىسٌرالمنهجالدراسًوفكالخطةالتًوضعها خطٌطوانتهاءبعملٌةالتموٌم،وهذا

("وجودعناصرللٌلةمنالمعلمٌنؼٌرممتنعٌن2حسبالفترةالزمنٌةفًالفصلالدراسً،وٌذكر)ش.

لعد للمادة المهنً اْنماء برامج ضمن التطبٌمٌة للدروس التربوي المشرؾ هذهبممارسة تضمٌن م

الدروسفًخطةالمعلماِولأوخطةاْنماءالمهنًللمادةالدراسٌةمنذبداٌةالفصلالدراسً،وهذا

باْشراؾبالدروس ممتنعٌن المدارسؼٌر فً المعلمٌن من جعلتجزًءا التً الربٌسة اِسباب من

التطبٌمٌة.

 لمحور الرابع: اإلشراف التربوي بالدروس التطبٌمٌةا

اْشراؾالتربويذ منالمعلمٌنوالمشرفٌنالتربوٌٌنأنعملٌة الدراسة كرالمشاركونفًهذه

بالدروسالتطبٌمٌةتتضمنأربعمراحلهً)التخطٌطوالتنسٌكوالتنفٌذوالتموٌم(.وأجمعالمشاركون

خدامأسلوب("است3أنهذهالمراحلتتمبصفةتشاركٌةبٌنالمعلموالمشرؾالتربوي،حٌثٌشٌر)ش.

فالمعلم المشرؾالتربويوالمعلم، بٌن تشاركٌة فًاْشراؾالتربويٌكونبصفة الدروسالتطبٌمٌة

ٌفتحبابالتعاونمعمشرفهالتربويفًجمٌعخطواتتطبٌكالدرس،سواءفًالتخطٌطأوالتنفٌذأو

وٌستطٌعتمدٌمالفابدةللمعلمالتموٌمأوالتنسٌك،حتىٌستطٌعالمشرؾتأدٌةالدرسوفكماخططله،

("جمٌعمراحلاْشراؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌةٔبدأنتكون1علىأكملوجه."،وتضٌؾ)ش.

بشراكةبٌنًوبٌنالمعلمةالتًسأنفذالدرسفًصفها،أوبٌنًوبٌنمعلماتالمادةبشكلعام."،وهذا

 والمعلم.ٌعمكأوجهالتعاونالمهنًبٌنالمشرؾالتربوي
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أنالتخطٌط وعندحدٌثالمشاركٌنعنمرحلةالتخطٌطفًاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌةذكروا

ٌشملالفبةالمستهدفةمنالمعلمٌنوكذلنالهدؾمنتنفٌذالحصةالتطبٌمٌةواختٌارالدرسوفكالخطة

والوساب وكذلناختٌاراِسالٌبواِنشطة أهدافه، وتحدٌد للمعلم المكانالمنهجٌة واختٌار لالتعلٌمٌة،

الحصص وعدد الصفٌة، البٌبة وكذلن تعلمهم وأنماط الطلبة بمستوٌات واْحاطة والولت، المناسب

التربوي المشرؾ ٌجتمع حٌث لبلً اجتماع فً ذلن وٌتم التموٌم، وطرق المنفذة وأستراتٌجٌات

مستهدفةللمشاركةفًالدروسالتطبٌمٌةلبل("ٌتمتحدٌدالفبةال3بالمعلمٌنالمشاركٌن،حٌثٌشٌر)ش.

تخطٌطالدرس،حٌثٌتمتحدٌدالمهارةالمطلوبتطوٌرهالهذهالفبةبناءعلىالتمارٌرالسابمة،ثمٌتم

إدراجالحصةالتطبٌمٌةفًخطةالمشرؾالتربويالفصلٌة،والتخطٌطٌتمبزٌارةالمدرسةوالجلوسمع

لماِولللمادة،وٌتمالتخطٌطباختٌارالدرسوتحدٌداِهداؾوتحدٌدالمعلمالمستهدؾوبحضورالمع

(6الصؾوزمنالحصة،ومتطلباتالبٌبةالصفٌة،واِسالٌبواِنشطة،وطرقالتموٌم."،وٌضٌؾ)م.

التركٌزعلٌها،وكذلنالدرسالمناسب التًٌتم المهارة والمشرؾوتحدٌد "ٌكونالتخطٌطبٌنالمعلم

مهارة،وٌشملالتخطٌطالبٌبةالصفٌةالطبٌعٌة،فأحٌاناٌتمتطبٌكالدرسفًالمختبرالمدرسًوأحٌانالل

للمشرؾ التخطٌطٌعطًالمعلم وفًمرحلة العادٌة، الصفٌة الؽرفة وأحٌانا فًمركزمصادرالتعلم،

تكفًحصةواحدةأمالتربويصورةواضحةومتكاملةعنمستوٌاتالطلبة،وكذلنالفترةالزمنٌةهل

اِسبلة وتحدٌد الدرس، سٌر خطوات من خطوة كل فً اِدوار على أتفاق وٌتم للتطبٌك، أكثر

وكذلن التعلم، أنماط مع تتناسب التً واِسالٌب لّنشطة والتخطٌط التعلٌمٌة، والوسابل ونوعٌتها

رؾالتربويوالمعلم."،اِمرالذيالتخطٌطلٕستراتٌجٌاتالتًتحمكاِهداؾالمتفكعلٌهابٌنالمش

ٌجعلعملٌةالتخطٌطتسٌروفكمنهجٌةواضحةبٌنالمشرؾالتربويوالمعلم.

بعضالتحدٌاتالمتمثلةفً التخطٌطللدرسالتطبٌمًتصاحبها ذكربعضالمشاركٌنأنمرحلة

)ش. ٌذكر حٌث والمعلم، التربوي المشرؾ بٌن التواصل التخط2ضعؾ مرحلة "فً للدرس( ٌط

التطبٌمًٌكونهنانتأخٌرمنلبلالمعلمفًالتواصلمعالمشرؾالتربوي،فالدرسٌحتاجإلىتخطٌط

والوسابلالتعلٌمٌةواحتٌاجاتتدرٌسٌة،وكذلنمعرفةمستوٌات لّنشطةواِسالٌبوأستراتٌجٌات،

المشر على الرد فً ٌتأخر أحٌانا فالمعلم اِمور، من وؼٌرها تحدٌدالطلبة عملٌة فً التربوي ؾ

الدرس."،اِمرالذيٌجعلعملٌةالتخطٌطتسٌربشكلبطًءفًضوءهذهالتحدٌات.

الحدٌثةوكذلن للةتوفرالوسابلالتعلٌمٌة وذكربعضالمشاركٌنأنمنالتحدٌاتالتًتواجههم

ش. ( إلىذلن حٌثٌشٌر لولتكبٌر. التخطٌط مرحلة )م.1حاجة و التحدٌاتالت5ً( "من     )

ابلمنمدرسةنواجههافًالمدرسةهوعدمتوفرالوسابلالتعلٌمٌةالحدٌثة،مماٌجعلنانستعٌرهذهالوس
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أخرى،وأحٌاناأجهزةالعروضالمربٌةٔتتعرؾعلىنوعٌةالكمبٌوترالمستخدم،وبعضاِجهزةفً

ٌجعلالعملٌةتأخذ نبحثعنوسابلأخرى،مما ٌجعلنا أنظمةتشؽٌلمناسبة،وهذا المدرسةلٌسبها

ٌؤثرف بدوره منالمعلموالمشرؾالتربوي."،وهذا كبٌرا ًسٌرعملٌةالتخطٌطللدروسولتاوجهدا

التطبٌمٌة.

معلم مع التنسٌك تتضمن التطبٌمٌة بالدروس اْشراؾ فً التنسٌك مرحلة أن المشاركون ذكر

الفصللتهٌبةالبٌبةالصفٌةوتحدٌدولتالحصة،وكذلنتهٌبةالطلبةلتنفٌذالحصةالتطبٌمٌةمعالمشرؾ

تربويٌنسكمعالمعلمالذيسٌدرسالحصةفًفصله،("المشرؾال3التربوي،حٌثٌوضحذلن)ش.

فٌنسكمعهالدرسوجمٌعمتطلباتالتنفٌذ،وكذلنعددالمعلمٌنالذٌنسٌحضرونالحصة.والمعلمهو

الوسٌطبٌنالمشرؾالتربويوالطٕبفٌهٌاأذهانالطلبةأنهنانمشرفاتربوٌاسٌشرحلهمالدرس،

السلونحتىٌحمكالمشرؾهدفهمنتمدٌمالحصة،وٌنسكمعالمعلموٌعطٌهمنصابحفًأنضباطو

طرٌمةجلوسهؤٔءالطلبةوتوزٌعهمحسبالمستوٌاتالتحصٌلٌة."وٌذكرالمشاركونأنهذهالمرحلة

المشرؾالتربويبالوسابلالتعلٌمٌة الٕزموإمداد الدعم لتمدٌم المدرسة التنسٌكمعإدارة تشملأٌضا

خدم وٌذكروتمدٌم الحصة، فً المشاركٌن للمعلمٌن المدرسً الجدول وترتٌب والنسخ، الطباعة ات

("التنسٌكفًالدروسالتطبٌمٌةٌكونمشتركابٌنالمعلموالمشرؾالتربويواْدارةالمدرسٌة،5)م.

مركزحٌثتشارناْدارةالمدرسٌةفًتنسٌكالمكانالمناسبلتنفٌذالدرس،فإذاكانالدرسٌنفذفً

مركز جدول ضمن المطلوبة الحصة لتوفٌر المصادر، أخصابً مع التنسٌك ٌكون التعلم مصادر

وترتٌب الجدول وتنسٌك التعلٌمٌة، الوسابل توفٌر فً متعاونة المدرسٌة اْدارة وكذلن المصادر،

مفًعملٌةحصصالفبةالمستهدفة."،وهذهالمرحلةتساهمفًإٌجادتسهٌٕتللمشرؾالتربويوالمعل

تنفٌذالدرسالتطبٌمً.

وٌشٌربعضالمشاركٌنمنالمشرفٌنالتربوٌٌنأنهنانتحدٌاتتصاحبمرحلةالتنسٌك،تتركز

("التنسٌكللدروسالتطبٌمٌةٌحتاجإلى2فًكثرةاِعباءالمهنٌةللمشرؾالتربوي،وتوضحذلن)ش.

التًسٌنفذالدرسفٌها،ولكنالمشرؾمثملبالكثٌرتواجدالمشرؾالتربويبصفةمستمرةفًالمدرسة

مناِعباءفلدٌهمهامإعداداختبارات،وكذلنأسندإلٌهأعماللجانمتنوعة،وبرامجالتنمٌةالمعرفٌة،

وكذلنإعدادأسبلةللصؾالثانًعشر،فالمشرؾالتربويمطالببتنفٌذتسعةدروستطبٌمٌةفًكل

أنٌزٌ وله تمللهذهفصلدراسً، لو حبذا فٌا للمعلمٌن، الدروسحسبأحتٌاجاتالتدرٌبٌة عدد د

وٌضٌؾ وجه."، أكمل على اِسلوب هذا تأدٌة من التربوي المشرؾ ٌتمكن حتى اْدارٌة؛ المهام

("كثرةاِعباءاْدارٌةللمشرؾالتربويتعدعابمًافًعملٌةالتنسٌك،فهومثملبعددكبٌرمن3)ش.
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بٌنالمدارس التشاركٌة الزٌارات كتنفٌذ اْدارٌة المهام كثرة وكذلن ٌشرؾعلٌهم، الذٌن والمعلمٌن

بالمدارس الصفٌة والزٌارات والورش المشاؼل وتنفٌذ اللجان، فً والمشاركة التربوٌٌن، المشرفٌن

لىالمشرؾوتكثٌفهافًالمدارسالتًلٌسبهامعلمأولمثبتبصفةرسمٌة،فٕبدمنتملٌلالعبءع

المشرؾ ٌؤدي حتى رسمٌة بصفة أوابل معلمٌن وتعٌٌن التربوٌٌن، المشرفٌن عدد وزٌادة التربوي

التربويعملهبكلحماس."،وهذاٌجعلالمشرؾالتربويٌتفرغلممارسةاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌة

بجمٌعمراحلهبشكلمتكاملوبناء.

المعلمو ٌواجه التحدي هذا إلى ٌتعلكباْضافة التطبٌمٌة، للدروس التنسٌك عملٌة فً إشكالٌة ن

بضؽطالعملوكثرةاِعباء،فكثرةالمهامالفنٌةواْشرافٌةللمعلمجعلتهٌعانًمنضؽوطاتمستمرة

حٌثٌذكر)م. المشرؾ6فًعمله، الذيٌختاره ("منالصعبتنسٌكالجدولالمدرسًحسبالٌوم

نالمشاركٌنفًالحضور،وخاصةفًالمدارسالتًبهاعددكبٌرمنالتربويومعلمالفصل،للمعلمٌ

للمعلم، التنسٌكصعبا ٌجعل وهذا النصاب، الحصصوارتفاع بكثرة مثمل فالمعلم الشعبوالطٕب،

إضافةإلىأعمالالمناوبةواِنشطةالمدرسٌةواللجانالفرعٌة،والمتابعةالٌومٌةِعمالالطٕب"،كما

(أنالتنسٌكبٌنلسماْشراؾالتربويوإدارةالمدرسةحولآلٌةتنفٌذالدروسالتطبٌمٌة4أشارت)م.

ؼٌرمحددةمنذبداٌةالفصلالدراسً،وؼٌرمدرجةضمنخطةالمدرسةوخطةاْنماءالمهنًللمادة

ل بٌن تنسٌك هنان ٌكون أن المناسب "من تذكر حٌث ضوبها، فً التنسٌك ٌتم حتى البداٌة سممنذ

اْشراؾالتربويوإداراتالمدارسبوضعخطةمنذبداٌةالفصلالدراسًللدروسالتطبٌمٌة،حتىٌتم

الدروس لتنفٌذ وأسرع أفضل تنسٌك إٌجاد فً ٌساهم وهذا مبكر."، بولت المدرسً الجدول تهٌبة

التطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة.

اختٕؾفًوجهاتنظرالمشاركٌنحٌثذكروعندحدٌثالمشاركٌنعنمرحلةالتنفٌذكانهنان

المشرؾبنفسه،والبعضاَخرذكرأنهاعملٌةتشاركٌةبٌنالمعلم البعضأنهاعملٌةفردٌةٌمومبها

)ش. وتذكر التربوي. تحمٌك1والمشرؾ على أركز التطبٌمٌة الدروس ِسلوب استخدامً "عند )

هاأوبٌنمعلماتالمادةبشكلعام،وهذهالشراكةتمتدالشراكةبٌنًوبٌنالمعلمةالتًسأدرسفًصف

ٌكون التنسٌك وكذلن الطرفٌن بٌن ٌتم فالتخطٌط الدرسالتطبٌمً، بتموٌم وانتهاء التخطٌط بداٌة من

مشتركابٌنالمشرؾوالمعلموإدارةالمدرسة،والتنفٌذٌكونتشاركٌا،فأناأحرصعلىإشرانالمعلم

ةكالتمهٌدأحٌاناأوعرضفكرةمنالدرس،وأحٌاناأشرنالحضورفًتمدٌمفًتنفٌذجزءمنالحص

تعزٌزللطٕبكالتولٌععلىالنشاطالمكتملأوتوزٌعتعزٌزمادي،وأحٌاناأشركهمفًمتابعةالعمل

الفالد3الجماعًلكلمجموعةوتمٌٌمعملالمجموعات."وٌضٌؾ)ش. ("أحرصعلىإشرانالمعلم
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عملٌةالتنفٌذ،لٌعززمنثمتهبنفسه،وٌمللمنخوفهوللمه."،وهذاٌعززمنعٕلةالمشرؾللمهارةفً

التربويبالمعلمفًالمٌدانالتربوي.

وذكربعضالمشاركٌنأنعملٌةتنفٌذالدروسالتطبٌمٌةتكونفردٌةٌنفذالمشرؾالتربويالحصة

يبالدروسالتطبٌمٌةتكونبصفةمشتركةٌسودها("إنمراحلاْشراؾالتربو6بنفسه،حٌثٌذكر)م.

التعاونمنذبداٌتهاحتىنهاٌتها،وعندتنفٌذالمشرؾللدرسفإنهٌنفذهبنفسهوٌمتصردورالمعلمٌنفً

هذهالمرحلةعلىالحضوروالمتابعةفمط،وذلنْتاحةالفرصةللمشرؾالتربويلتمدٌمالدرسبأرٌحٌة

ًبٌنهوبٌنالتٕمٌذ،ولكًٌٔؤثروجودالمعلمعلىأداءالطٕب،فتكونوسطجومنالتفاعلالصف

("أحٌانارؼبةالمعلمفًأنٌستفٌدمن5المناةمفتوحةبٌنالطٕبوالمشرؾالتربوي."،وٌضٌؾ)م.

المشاهدةوٌسجلمٕحظاتهفًجمٌعمراحلالحصة،فًحٌنأنمشاركتهفًالتنفٌذٔتتٌحلهفرصة

ابعةوتسجٌلالمٕحظاتبشكلمتكامل،كماأنالمشرؾالتربويفًبعضاِحٌانٌحبأنٌشرحالمت

أستراتٌجٌةالتًٌستخدمهاكماٌرٌدهو،ولعلدخولالمعلممعهفًالتنفٌذلدٌٔصلإلىالمستوى

رؾفًمرحلةالذيٌطمحإلٌهفًشرحالمهارة."وهذامناِسبابالتًجعلتالمعلمٌٔشارنالمش

تنفٌذالدروسالتطبٌمٌةمنوجهةنظربعضالمشاركٌن.

كماأشارالمشرفونالتربوٌونإلىوجودبعضالتحدٌاتالتًواجهتهمأثناءمرحلةالتنفٌذ،تتمثل

الدرسالتطبٌمًبالمدرسة، لتنفٌذ المحدد الٌوم مع للمشرؾالتربويمتزامنة أعمالإدارٌة فًوجود

("أحٌانانخططوننسكللدرسالتطبٌمًمعالمعلمٌنوإدارةالمدرسة،وعندمانحدد3)ش.وٌوضحذلن

برنامجتدرٌبً، أوعمد اجتماعأوطلبالمشاركةفًلجنةإشرافٌة، بوجود نخبرٔحما تارٌخالتنفٌذ

آخر أشاربعضالمشاركٌنمنالمعلمٌنإلىتحدٍّ ٌتمثلفًفمسألةالولتبهانوعمنالتحدي."كما

الحصة تنفٌذ حضور وبٌن بٌنهم ٌحول وهذا اَخرٌن المعلمٌن وبٌن الحصصبٌنهم تبادل صعوبة

التطبٌمٌة،وٌمترحونتسجٌلالحصةالتطبٌمٌةبالصوتوالصورةوإنتاجفٌلممتكاملعنهاٌحتفظبهلدى

التنسٌكمعالمشرؾالتربوي،حٌثٌذكر)م. بعد المدرسة، ٌس6إدارة هلعملٌةالرجوعإلى("وهذا

الحصٌلة فً وٌساهم التعلٌمٌة العملٌة الذيٌخدم اِمر أٌضا."، السنواتالٕحمة فً المنفذة الحصة

المهنٌةللمعلم.

التموٌم،حٌثأجمع المشاركونحدٌثهمحولمراحلاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌةبمرحلة واختتم

المشرؾ وبحضور التطبٌمً الدرس فً المشاركٌن لجمٌع بعدي اجتماع وجود على المشاركون

لالتربوي،ٌتمفًهذاأجتماعمنالشةخطةالدرسوعملٌةالتنفٌذ،وتمدٌمالممترحاتوالمٕحظاتحو

وتمدٌم المستفادة اِمور لتوضٌح اِطراؾ بٌن المتبادل أحترام النماش وٌسود الدرس، متعلمات
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)ش. وٌذكر نفسه، المعلم بها ٌطور التً البعديتكون3الممترحاتوالسبل أجتماع فً "المنالشة )

والعطاء اِخذ على تموم والمنالشة النواحً، جمٌع الدرسالتطبٌمًمن اِطراؾلؽرضتموٌم بٌن

منممارسةالمشرؾ بها التًخرجوا المشاركةوبكلشفافٌة،ومعرفةآراءالمعلمٌنومدىأستفادة

التربويللدرسالتطبٌمً."،وهذاٌعطًالمعلمفرصةكبٌرةللتفاعلمعالمشرؾالتربوي،كماٌعطً

مستخدم.المشرؾالتربويفرصةلمعرفةآراءوتطلعاتالمعلمٌنحولاِسلوبال

نظر منوجهة اْشراؾبالدروسالتطبٌمٌة فً التموٌم عملٌة التحدٌاتالتًتواجه ومنضمن

أجتماع بعد للمعلمٌن المشرؾالتربوي ٌمدمها كتابٌة خٕصة وجود عدم المعلمٌن، من المشاركٌن

ٌمٌةمنناحٌةالمهارة("ٌٔتمتسلٌمالمعلمملخصاشامٕللحصةالتطب6البعدي،حٌثٌشٌرإلىذلن)م.

فمطفً الكتابً التحضٌر من نسخة وٌكتفًالمشرؾبتمدٌم فًالحصة، ترجمتها وطرٌمة المكتسبة

بعضاِحٌان"،والمعلمبحاجةإلىهذهالخٕصةلٌسهلعلٌهعملٌةالرجوعإلٌهاولتالحاجة.

ف ٌواجههم تحدٍّ وجود إلى بدورهم التربوٌون المشرفون أشار ذلنكما وٌذكر التموٌم، عملٌة ً

المعلمٌن3)ش. جمٌع حضور عدم الدرسالتطبٌمً، تموٌم فًمرحلة واجهتها التحدٌاتالتً "من )

أجتماعالبعدي،بعدتنفٌذالحصةالتطبٌمٌة،وذلنلكثرةارتفاعنصابالمعلممنالحصصالدراسٌة

الدرسالتطبٌمً."، تعمب النماشالتً لجلسة تفرؼه تطبٌمٌتٌنوعدم وحصتٌن حصة ٌحضر فالمعلم

ٌستدعً مما الحصة، النماشبعد جلسة لٌحضر فًجدوله متسعا بعدها ٌجد ؤ للمشرؾالتربوي،

النظرفًتخفٌؾأنصبةالمعلمٌنلٌتمكنوامنحضورجمٌعمراحلاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌة.

التطبٌمٌة على األداء  انعكاس ممارسة المشرف التربوي للدروسالمحور الخامس :

 . التدرٌسً للمعلمٌن

بعدانتهاءحدٌثالمشاركٌنعنمراحلاْشراؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌة،تطرقالمشاركون

إلىأنهنانالعدٌدمنالفوابدالتربوٌةلّسلوباْشرافً،حٌثاتفكجمٌعالمشاركونعلىأنعكاس

اِسلوبعلىالمعلمٌن بصفةخاصةوالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌةبصفةعامة،حٌثٌؤكداٌْجابًلهذا

)م. ذلن وٌؤكد أدابهم. اِسلوبعلى هذا أحدثه الذي الجٌد التطور نظري5المعلمون وجهة "من )

ساعدتنًعلى أسلوبالدروسالتطبٌمٌة فً للمشرؾالتربوي فمشاركتً الجوانب، كل تطورتفً

الطٕ مع التعامل مهارة الدرستنمٌة تنظٌم وكذلن مراحلهب، جمٌع فً للدرس الجٌد ،والتخطٌط

واستراتٌجٌاتمتنوعةفًالتدرٌس،وطرقإٌصالالمعلومةللطٕب،ِنالمشرؾالتربوينملإلٌنا

كماتمكنتمنمعرفةأسالٌبكلماهوجدٌد،وزودنابالمستجداتالتًأثرتمعارفنافًمجالالعمل.
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وحضوريللحصةالتطبٌمٌةأعطانًدافعْنتاجأسبلةمتنوعةتراعًالفروقالفردٌةالتموٌمالمختلفة،

("كانللدروسالتطبٌمٌةأثرفًإٌضاحالؽموضلبعضاِسالٌبالتدرٌسٌة6"وٌضٌؾ)م.بٌنالطٕب

كما نظرٌة. بطرٌمة التوجٌهٌة النشرات فً تصلنا كانت والتً ، لديَّ والٕصفٌة الصفٌة واِنشطة

استفدتمنممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةفًالمولؾالتعلٌمًفًمعرفةالمستجداتفً

فً للمؤتمراتوالدوراتالتدرٌبٌة حضوره نتٌجة إلٌنا المشرؾالتربوي نملها التدرٌسوالتً طرق

لفابدةللمعلمٌن.المجالالتربوي".وهذاٌعطًللمشرؾالتربويمجأكبٌرافًنملالخبرةوتمدٌما

ذكرالمشاركونباستفاضةوكلعلىحدةأنالحصٌلةالتربوٌةللدروسالتطبٌمٌةمتنوعةومتعددة،

("الدرسالتطبٌمًللمشرؾالتربويأعطىالمعلممجأللبحثوأطٕع،وأطٕع5حٌثٌذكر)م.

المشرؾالتربويٌعتبرإثراءبدورهساهمفًاكتسابخبراتجدٌدة،كماأنممارسةهذااِسلوبمن

الصفٌةمنةوالتًتتركزفًأدارللمعلم،حٌثتفتحتلدٌناالمدارنلكٌفٌةتأدٌةالمهاراتالتدرٌسٌة.

البنابًناحٌةاستثمارالولت للتعلم،وكذلنتطبٌكأسالٌبالتموٌم وحفظالنظاموتوظٌؾالبٌبةالصفٌة

النشط التعلم نحو منطرقالتدرٌسالمتنوعةوالمتركزة اكتسبتالعدٌد كما ٌوضحوالختامً، كما "

تالمشارنأنهاستفادمهاراتأخرىكمهارةطرحاِسبلةبحٌثتكوناِسبلةمتنوعة،وتراعًمستوٌا

الطلبةوتتسمبالتجدٌدمنخٕلحضورهحصةتطبٌمٌةللمشرؾالتربويفًمادةالدراساتأجتماعٌة،

وذكرالمشارناكتسابهمهارةإدارةالولتسواءللتمهٌدأوالتموٌمالختامً،حٌثٌمول:"كنتأعانًمن

ءالتموٌمالختامًللدرس،استهٕنالتمهٌدلولتأكثرمنخمسدلابكوأٌضاعدمكفاٌةالحصةْجرا

التربوٌة المشرفة مع الحصة بعد دار الذي الحوار وكذلن التطبٌمٌة للحصة مشاهدتً خٕل ومن

استطعتأنأدرنفعلٌاتدبٌرالولتفًالمولؾالتعلٌمًبطرٌمةصحٌحة."وٌضٌؾالمشارناستفادته

تدر مهارات اكتسابه فً التربوي للمشرؾ التطبٌمٌة الدروس الحصةمن فً ٌستخدمها أخرى ٌسٌة

التعلٌمٌة توظٌؾالوسٌلة فًاكتسابًمهارة أثر للدروسالتطبٌمٌة كان "كما حٌثٌمول: التدرٌسٌة،

حسبالهدؾالمحددوكذلنمهاراتفًالتعلمالنشط،كماتعلمتاستراتٌجٌاتجدٌدةفًالتعزٌزبجمٌع

كذلنطرقإثارةالدافعٌةلدىالطٕببطرقمتعددة،،ووهوٌدخلضمناْدارةالصفٌةالجٌدةأنواعه

ترسخت المعرفً الجانب فً أٌضا للدرس. المدعمة المراجع وتوظٌؾ الذاتً التعلم تمدٌم وطرق

،فأحٌانانتٌجةضؽوطاتالحٌاةوالعملتؽٌبعنًبعضالمعلوماتولكنمشاركتًمع معلوماتلديَّ

التطبٌمٌةس فًذهنًبطرٌمةالمشرؾالتربويفًالحصة اعدتفًاستحضارالمعلوماتوترسٌخها

ممتعة."وهذابدورهٌطورالمعلممهنٌاوٌزٌدمنإنتاجالمخرجاتالتربوٌة.
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)م. أشارت مع4وكذلن تطبٌمٌة حصة بتنفٌذ المشاركة فً تجربتها عن بإسهاب حدٌثها عند )

أنم تراعً أسالٌبوأنشطة أطبك أكن "لم التربوٌة التدرٌسٌة،مشرفتها حصصً جمٌع فً التعلم اط

وكنتأفتمدهذاالجانب،فحضرتحصةتطبٌمٌةلمشرفتًالتربوٌةفًفرعالنحوفًمادةاللؽةالعربٌة

ولمتبمشاركتهافًالتنفٌذ،وهذاساعدنًعلىاكتسابمهارةمراعاةأنماطالتعلمفًالتدرٌس.فهنان

والبعضحسً،وبعضهمسمعً،ؤبدمنتصمٌمأنشطةطٕبلدٌهمأنماطمختلفة،بعضهمبصري

لتمرٌبالماعدة منوضعصورورسوماتوأشكالملونة البصرئبد فأدركتأن تناسبأنماطهم

أو أعطًصورا لو ِنه وتسجٌٕتوملفاتصوتٌة، لصصا فأعطٌناه السمعً أما لٌفهمها. النحوٌة

ِنهٌعتمدفًاستٌعابهبشكلكبٌرعلىحاسةالسمع،أماأنشطةحركٌةلنٌستوعبالماعدةبشكلكبٌر،

وصممتأنشطة تتضمنحركة تعلٌمٌة وضعتألعابا فًالحصة التربوٌة فالمشرفة الطالبالحركً

حركٌةكالخروجإلىالسبورةأوالولوؾأمامالصؾللحدٌثعماتعلمه،بالفعلازددتخبرةمنهذه

نماطفًكلحصةتدرٌسٌة،وأصبحتلادرةعلىمشاركةمشرفتًالحصةوتعلمتكٌؾأراعًهذهاِ

فًتنفٌذحصةتطبٌمٌةأخرىتراعًهذهأتجاهاتفًالتعلم.كمااستفدتمهارةتدرٌسفرعالخط

المشرؾالتربويِسلوب ممارسة التجاربأن هذه من واتضح للطالب."، وجاذبة متسلسلة بطرٌمة

سلطال لد ولكنفًحدودالدروسالتطبٌمٌة المعلم ٌطبمها لد أو لدىالمعلم، ضوءعلىأمورمفمودة

ضٌمةممافتحالمجالْحداثتركٌزأفضللدىالطلبةعندتطبٌكالمعلملهذهاِسالٌب.

العملٌة فً الدروسالتطبٌمٌة تنفٌذ من أستفادة درجة عن التربوٌون المشرفون تحدث وعندما

أنلد أوضحوا إٔأنهماْشرافٌة، التطبٌمٌة، اٌْمانالكبٌرباِثراٌْجابًالذيتتركهحصصهم ٌهم

("عندتنفٌذي1ٌؤكدونأنتلمسمدىأستفادةلدىالمعلمتحتاجإلىمتابعةمستمرة،حٌثتذكر)ش.

الحصصتطبٌمٌةٌحتاجأنأكونمتابعةبشكلمستمرِداءالمعلم،فلذلنألومبالمتابعةبنفسًوأحٌان

ومتابعتً زٌاراتً أكثؾ بٌنما مدرستها، فً ممٌمة مشرفة بوصفها بالمتابعة اِولى أفوضالمعلمة

للمدارسالتًلٌسبهامعلمةأولىبشكلرسمً.ومنخٕلممارستًللدروسالتطبٌمٌةفًالمدارس

أنهناننتابجإٌجابٌة،لٌسمنالشر تبٌنلًبالمتابعةالمستمرة طأنتكونبشكلالتًأشرؾعلٌها

فًأسلوبالمعلمةفمدٔحظتمنمتابعتًأنالمعلمةتتممص مباشرفًالطرٌمةأواِنشطة،وإنما

شخصٌةالمشرفةفًالجوانبالتًشعرتأنهابحاجةإلٌها.وأٌضاظهرفًمنالشاتهامعًفًالمشاؼل

اٌجابٌافًاكتساب هنطرقمعاملةالطٕب،وطرقؼرسوالورشالتدرٌبٌة،وبالتأكٌدأنهنانتأثٌرا

المٌموأتجاهاتلدىالطلبة،وأشعرأنالمعلماتبشكلعاممعجباتبوجودالمشرؾالمطبكللدروس

فً حصة أخرىوتطلبتنفٌذ إلًمرة تأتً التطبٌمٌة الحصة منالشة بعد المعلمة أن بدلٌل التطبٌمٌة

فرع فً نفسالمهارة تطبٌك طرٌمة أخرىأو منمهارة وأدركتاستفادتهن المادة، فروع من آخر
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تنفٌذيللدروسالتطبٌمٌةمنخٕلالسجٕتوأعمالالطٕبالتًاتضحفٌهاأستراتٌجٌةالمنفذةفً

حصتًالتطبٌمٌة."

("بعدتنفٌذيبعضالحصصالتطبٌمٌةومشاركة3وأكدالمشاركونعلىهذهاَثارحٌثذكر)ش.

فًالمعلمٌنفٌها،جاءنً استفادوا لٌشكرونًِنهممنخٕلالحدٌثالذيداربٌننا المعلمونأنفسهم

تملٌدي، وؼٌر جدٌد بشكل التمانة توظٌؾ ومهارة التعلٌمٌة الوسٌلة توظٌؾ كمهارة مختلفة مهارات

ازداد المهاراتلد لهذه تطبٌمهم الطٕببعد لًأنتفاعل وأوضحوا أصحابخبرة أنهم من بالرؼم

المولؾمنالمعلمٌنفتحبشكل أنهذا كما ازدادتفعالٌة، التدرٌسٌة فًالحصة ملحوظومشاركتهم

مجألتطوركفاٌاتالمعلمووجودجوتفاعلًبٌنًوبٌنالمعلمٌنوأصبحتبٌنًوبٌنهمعٕلاتمهنٌة

وٌسعىإلىتنمٌةتسودهااِلفةوأحترامالمتبادل."ومنهذاٌتضحأنالمشرؾمعالمعلمللباولالبا

مهاراتهوتطوٌرهاوزٌادةنموهالمهنً.

وأشارالمشاركونأنممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةبالمدرسةوحضورمعلمٌنؼٌر

(ما1مستهدفٌنكنوعمنتبادلالخبرات،فتحمجأللتواصلالمهنًبٌنالمعلمٌن،حٌثتوضح)ش.

اِسلوب،حٌثفتحمجأللتواصلالمهنًبٌنمعلماتالحلمةحدثلهافًتجاربهاعندتطبٌم لهذا ها

الثانٌةوالحلمةاِولى."أثناءتنفٌذيحصةتطبٌمٌةفًفرعالتعبٌرركزتعلىمهارةالتعبٌرالوصفً،

المعلمات مع اِولى الحلمة من معلمة حضرت اِساسً، الخامس للصؾ ممدمة الحصة وكانت

هاالطرٌمةورأتأنهاتصلحلبعضصفوؾالحلمةاِولىكصؾرابعأساسً.فبعدالمستهدفات.أعجبت

فترةعلمتأنالمعلمةلامتبنملأثرالتدرٌبلزمٌٕتهاوترٌدأفكارلتطبٌكأستراتٌجٌةبشكلمتمن

لصؾرابعأساسً،فطلبتمنًمشرفتهاإعادةالحصةفًمدرسةأخرىولمتبإعادةالحصةالتطبٌمٌة

فكارجدٌدةتتناسبمعالحلمةاِولىمعأحتفاظبنفسأستراتٌجٌةالتًطبمتهامعصؾخامس."بأ

وبهذاٌتضحأنللدروسالتطبٌمٌةجسوراونتاجاتعلىأداءالمعلمعلىاختٕؾالمراحلالتعلٌمٌة.

متصرنتابجهذكرالمشاركونأنممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًلمت

أنعكاس أن بعضالمشاركٌن ٌؤكد حٌث التربوي. المشرؾ إلى امتد بل فحسب المعلم أداء على

اٌْجابًلهذااِسلوبوإشادةالمعلمٌنبجهودالمشرؾالتربوي،كانلهأثرعمٌكفًتشجٌعالمشرؾ

(فًذلن"ممارست1ًش.التربويعلىممارسةهذااِسلوبمعاِسالٌباْشرافٌةاِخرى.وتشٌر)

وأٌضا التدرٌسٌة، المهارات ٔسترجاع فرصة أعطتنً التربوي، اْشراؾ فً التطبٌمٌة للدروس

)م. وتشٌر التدرٌسٌة." العملٌة فً واْبداع العطاء للحصة4شجعتنًعلى المتشولة الوجوه "وجود )

المدرسٌة،ساعدالمشرؾعلىتطبٌكالتطبٌمٌةالتًٌطبمهاالمشرؾسواءمنمعلمًالمادةأواْدارة
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حصصأكثر،سواءفًمدرستناأومدارسأخرى،وكسرتالحاجزالذيبٌنالمشرؾوالطٕبحٌث

إنهلمٌدرسمنذفترةطوٌلة،فممارستهللعملٌةالتدرٌسٌةزادتمندافعٌتهللتفاعلمعالطٕب،وأٌضا

عالمشرؾالتربوي."وٌتضحمنهذاأنالجوانبحفزتالمعلمٌنعلىتنفٌذحصصتطبٌمٌةتشاركٌةم

التدرٌسٌةللمشرؾالتربويتعززتوزادتثمتهفًالممارسةوالتطبٌك.

والمشرؾبلامتدتإلىالمستوى منالدروسالتطبٌمٌةلمتمتصرعلىأداءالمعلم إنأستفادة

أثرإٌجا المشاركٌنعلىوجود حٌثٌتفكؼالبٌة اِسلوبعلىالمستوىالتحصٌلًللطٕب، بًلهذا

(4التحصٌلًللطلبةفًمجأتمعٌنة،وأنذلنٌعتمدعلىعددونوعالمهاراتالمطبمة.وتشٌر)م.

أن فأذكر الطلبة. مستوٌات تحسن فً مجأ التطبٌمٌة للدروس التربوي المشرؾ ممارسة "فتحت

ةأسبلةالمدراتالعلٌا،وطرحتأسبلةالمشرفةالتربوٌةفًإحدىحصصهاالتطبٌمٌةركزتعلىمهار

مثٌرةللتفكٌر،فًالحصةالتًتلتالحصةالتطبٌمٌةطبمتأناكمعلمةهذهالمهارةعلىنفسالفصل،

فلمستتفاعٕمنالطالباتوأننوعٌةاِسبلةجذبتالطالباتوأثارتتفكٌرهنوأثناءالمشاركةالصفٌة

تحسنفًاْجاباتوتفاعلومشاركةللطالباتفًالحصة."،وهذالمستتعددافًاْجاباتفكانهنان

ٌعطًالمولؾالصفًفعالٌةإنتاجٌةأفضل.

عندحدٌثالمشاركٌنحولتأثٌرالدروسالتطبٌمٌةعلىالمستوىالتحصٌلًللطٕبفمدأشاروا

لمشاركةالصفٌة(علىوجودتحسنلدىالطٕبفًنوعٌةا5كذلنإلىالمشاركةالصفٌة.وٌؤكد)م.

اختلفتبعد فالتجاوبوالمشاركة الحصة، فً معً فاعلة الطٕبمشاركة لدى "أصبح حٌثٌمول:

تطبٌمًماتعلمتهمنالمشرؾالتربويعندماشاركتفًحضورحصصتطبٌمٌةلهفًمهارةطرح

وتٌنوالمشاركاتمناِسبلة،حٌثكنتأطرحأسبلةبطرٌمةتملٌدٌةوكانتالحصةٌنتابهاالهدوءوالر

من استفدتها ِمور تطبٌمً بعد ولكن تفكٌرهم، أنماط عن تعبر ؤ متنوعة وؼٌر محدودة الطٕب

المشرؾالتربويلمستالتؽٌرالكبٌر،حٌثازدادحجمالمشاركةالصفٌةوتنوعتاْجاباتوارتفعت

نش ولد التفاعلوالتجاوبفًكلخطواتالحصة، نحو التنوعفًطرحمعنوٌاتالطلبة نتٌجة هذا أ

وكتابٌة، شفوٌة أسبلة وأٌضا وجماعٌة وثنابٌة فردٌة وأسبلة ورلٌة ِنشطة تطبٌمً وكذلن اِسبلة

وأصبح معهود الؽٌر الطٕب من التجاوب فلمست سابما، أطبمها أكن لم علٌا لدرات أسبلة وأدخلت

أدركتأنالفهم حٌنها أفضلولمتصعبعلٌهمالطالبٌنتجأسبلةوأنشطةبنفسه. وأستٌعابصارا

أسبلةالمدراتالعلٌاِنهافتحتلهممجأللتفكٌر،أٌضأحظتذلنفًالتموٌمالختامًللحصةحٌنما

بعدتعنالنمطٌةفًطرحاِسبلةمماجعلجوالحصةملًءبالحٌوٌةوالتنافسبٌنالطٕب."،وهذا

رتماءبهنحواِفضل.ٌساهمفًتجوٌدالعملالتدرٌسًوأ
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اللؽة ففًمادة الدراسٌة، تحسنفًالتفاعلالصفًعلىاختٕؾالمواد وذكرالمشاركونوجود

)ش. ٌشٌر على3أنجلٌزٌة تركٌزنا وٌكون اْنجلٌزٌة، اللؽة مادة فً تطبٌمٌا درسا نطبك "عندما )

 الطالب تمٌٌم فً مهارات المعلم نكسب المحادثة، جلوساستراتٌجٌات أثناء الجماعٌة المحادثة فً

الطٕبفًمجموعاتوٌستؽلالمعلموجودالمجموعةللتمٌٌمولتحمٌكتفاعٕأكثربٌنالطٕب،أفضل

منالمحادثةالفردٌةأوالثنابٌة،فممارسةالمشرؾللدروسالتطبٌمٌةتزٌدإلىحدمامنمستوىالطٕب

صةتطبٌمٌةللصؾالتاسعاِساسًفًمادةالرٌاضٌات،("عندماطبمتح2التحصٌلً."،وتذكر)ش.

اكتسبتالمعلماتمنالحصةبعضاستراتٌجٌاتالتعلمالنشط،وحاولتالمعلمةتطبٌمهافًحصةٔحمة

الطالباتوالتنافسفًحل الكبٌرمن تفاجأتبالتفاعل صفٌة زٌارة المعلمة حضرتمع وحٌنما لها،

دٌماِنشطة."،وهذاٌعتمدعلىنوعالمهاراتالتًٌكتسبهاالمعلموكذلنالمسابلوكذلنالحماسفًتم

عددالدروسالمطبمةمنلبلالمشرؾالتربوي.

أكدجمٌعالمشاركٌنعلىأستفادةالكبٌرةلممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةفًالعملٌة

لنموالمهنًللمعلموزٌادةكفاٌاتهالمهنٌة،إذااْشرافٌة،وكانهناندوربارزلهذااِسلوبفًتحمٌكا

تطورفً حٌثٌتفكالمشاركونعلىوجود التدرٌسًوالذيطبكمنلبلالمشرؾالتربوي، اِداء

("التطورٌكونفًأداءالمعلم،مثلمهارة6بشكلكبٌر.وٌؤكدذلن)م.ٌتركزفًالمهاراتاِدابٌة

تهٌبةالدرسوطرٌمةعرضوضعأهداؾالدرسبطرٌمةصحٌحةوالتخطٌطالمتضمنةعلىنماطمنها

أسالٌب ومعرفة الوسٌلةوطرقالدرس، وتوظٌؾ الطلبة، مع التعامل وطرق التدرٌس، فً جدٌدة

فالنظريلمٌكسبنًالمهاراتبشكلوانتاجأسبلةالمدراتالعلٌاوتوظٌفهافًالتموٌمالمستمر.التعلٌمٌة،

تسبتالعدٌدمنالمهاراتالتًطورتأدابًفًالحصةفٌمابعد."،وبهذاٌعدتطبٌكواٍؾ،فبالتطبٌكاك

المشرؾللدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربويوسٌلةهامةلرفعأداءالمعلمالمهنً.

(هذه5،حٌثذكر)م.المهاراتإنالتحسنفًأداءالمعلمالمهنًصاحبهالتحسنفًالعدٌدمنا

الدرسالكفاٌاتفمال وتمسٌم الولت، كاستثمار المولؾالتعلٌمً فً الكفاٌاتاِدابٌة "تطورتلدي :

حسبالهدؾوالفترةالزمنٌة،وأستراتٌجٌةالمناسبةلكلدرسوكٌفٌةتطبٌمها،وتطورتلديأسالٌب

ادةالتموٌمبشكلكبٌرفأصبحتاستخدمأسبلةالعصؾالذهنًوكذلنتوظٌؾالجداولوالرسوماتفًم

على أركز سابما وكنت مختلفة مستوٌات ذات أسبلة إنتاج فً استفدت كما أجتماعٌة، الدراسات

المستوىالمعرفًفمط.وبعدحضوريمعالمشرؾالتربويتطورتكفاٌاتًاْنتاجٌةفأصبحتلادرا

فسًوأعطانًعلىإنتاجأسبلةذاتلدراتعلٌاواستخدامهافًالمولؾالمناسبولدعززهذاثمتًبن

علىاْنتاجوالحرصعلىتمدٌمبرامجوأنشطةتزٌدمنالمستوىالتحصٌلًللطٕب. معنوٌا حافزا
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لدمها التً أستراتٌجٌات واستكمال وأطٕع البحث ملكات لدي تفتحت المعرفٌة الكفاٌات وأٌضا

العلمٌةفًالمفاهٌموالحمابكالمشرؾالتربوي،والرجوعللكتبوالمراجعالتًتساعدعلىتنمٌةالمادة

شرحا المفاهٌم هذه وأشرح المفاهٌم أؼفلعنطرقتحلٌل وكنتسابما المفاهٌم. هذه تحلٌل وطرٌمة

كلمة فأصبحتأحللكل التحلٌل فحدثلديتحولفًطرٌمة الدراساتأجتماعٌة، فًمادة سرٌعا

ةبشكلأفضلللطٕب."وتطورالمعلموأصٌػأسبلةمتنوعةحولالنصوصوالمفاهٌملتصلالمعلوم

فًهذهالجوانبٌسٌرجنباإلىجنبمعالتطوٌرالتربويالذيتسعىإلٌهالمنظومةالتربوٌة.

كانتعامًٕمهمافًتطوٌراِداءالتدرٌسًإنممارسةالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي

استراتٌجٌاتجمٌعالفروعمثلتدرٌسالخطالعربً("فًدراستنااِكادٌمٌةلمنعَط4حٌثتشٌر)م.

من طورت الفروع هذه فً التطبٌمٌة للدروس التربوٌة المشرفة فممارسة بأنواعه، التعبٌر وتدرٌس

بمٌة وكذلنمع جدٌدة وأفكار حصصبخطواتمتسلسلة تنفٌذ على فأصبحتلادرة كفاٌاتًاِدابٌة،

حٌةالكفاٌاتفًاْنجازفأصبحتأنتجأنشطةصفٌةتراعًجمٌعفروعمادةاللؽةالعربٌة،أٌضامننا

المستوٌاتوكذلنأنماطالتعلموأصبحتأستخدمالبرامجالمحوسبةفًذلن،وأٌضاأتاحتلًالمشرفة

باستخدامهالهذااِسلوبمجأفًإنتاجكتٌباتمهنٌةخاصةبالمادةالدراسٌةفممتبإنتاجكتٌبحول

وبالتالًفإنعالتعبٌر،ولمتبعملبننلّسبلةٌتضمنأسبلةمتنوعةومثٌرةللتفكٌر."طرقتدرٌسفر

تطبٌكأسلوبالدروسالتطبٌمٌةكاننمطةتحولاٌجابٌةبالنسبةللمعلمٌن.

مهنٌةاكتسبهامندراستهاِكادٌمٌةولكنهٌحتاجمهاراتإنالمعلمعندماٌتخرجمنالجامعةلدٌه

("إنالعملعلى1والنظرإلىخبراتمختلفة،وتوضحذلن)ش.والمهاراتالكفاٌاتإلىتطوٌرهذه

على مهنٌا واجبا التحالهبالسلنالتدرٌسً،ٌعد تدرٌبالمعلمعلىمهاراتمختلفةبطرٌمةعملٌةبعد

نبالمشرؾالتربوي،فتنفٌذالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةٌطورالمعلممهنٌا،وخاصةفًالجوا

فمثٕفًا ، والمعرفٌة تمدٌمًلحصةالمهاراتاِدابٌة الجانبعند هذا لدىالمعلمة تطور المعرفٌة

تطبٌمٌةفًتحلٌلالنصاِدبً،ركزتعلىإكسابالمعلماتمهارةتحلٌلالنصاِدبًبطرٌمةمتعممة

ال بثمافة المعرفة زٌادة علٌها وإنما فمط المصٌدة بتحلٌل تكتفً ٔ الفكري،بحٌث واتجاهه شاعر

 هذه حاولتإٌصال اِدبً، العمل فً ٌؤثر ما وكل الفنٌة للمعلماتووجهتهنالمهاراتوخصابصه

لكتبمعٌنةومعارؾمتنوعة،وكنتفًالحصةأشٌرإلىالموضعالذياستخدمفٌهالمعلومةوأوظفها

تبعدتطبٌمًلحصةتشاركٌةلمهارةفلمستهالدىالمعلمافًاِداءاْنجازمهاراتلخدمةالنص.أما

تحلٌلالنصللوصولإلىفهمالممروء.بعدالحصةشاركتنًالمعلماتفًإنتاجمجموعةمنالنصوص

المعلمة لتطبمها المرابٌةمنخارجالمنهجالدراسًولمنابصٌاؼةأسبلةمتنوعةومتضمنةلدراتعلٌا
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بتحلٌل لمنا تطبٌمها وبعد بعد، فٌما الطلبةلطٕبها فًمستوى الطٕبووجدتمدىاْنجاز أعمال

بسببتؽٌرصٌاؼةاِسبلةووصولهمإلىمستوىفهممناسبلهذهالنصوص.فأصبحتالمعلمةتركز

الدرس أن هذا من اتضح المهنٌة."، وكفاٌاتها فتطورتمهاراتها المراءة الجانبفًحصة هذا على

أخرىٌمتلكهاالمعلموتحتاجإلىدعمومهاراتوٌعززكفاٌاتالمعلم،مهاراتالتطبٌمًللمشرؾٌطور

ومساندةمنالمشرؾالتربوي.

فًاِداء،مهاراتإنأداءالمعلمفًالمولؾالصفًٌختلؾمنشخصَخربحسبماٌمتلكهمن

(علىذلن2(و)ش.1تحتاجإلىتطوٌرومواكبةالمستجداتالتربوٌة،ولدأكدت)ش.المهاراتوهذه

التدرٌسًاِداءمهاراتبمولهما"إنالدروسالتطبٌمٌةللمشرؾالتربويتلعبدورابارزافًتطوٌر

خبرات إكسابه المستجداتوٌحرصعلى وفك المعلم بتطوٌر المشرؾاهتمامه ٌعطً حٌنما للمعلم،

،ومهاراتمتنوعةتواكبأنفجارالمعرفً،فمنبٌناِمورالتًنحرصعلىإكسابالمعلماتجدٌدة

التخطٌط ومهارات الذاتً التعلم ومهارات التعلم، وتوظٌؾمصادر التدرٌس، فً التمانة توظٌؾ لها

أ وانعكسعلى مهنٌا المعلم التًساهمتفًتطوٌر النشط، ومهاراتالتعلم مجأته، فًبجمٌع دابه

المولؾالتعلٌمً."،ولهذافإنالحرصعلىإعطاءالمعلمكلجدٌدوإحاطتهبالمستجداتالتربوٌةتساهم

فًأرتماءبالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة.

عندالتعمكفًجمٌعالبٌاناتالتًتمالحصولعلٌهامنالممابٕتمعالمشاركٌن،ٌمكناستنباط

لل الربٌس السؤال للدروسإجابة التربوي المشرؾ لممارسة جدا فعأ دورا هنان أن على دراسة،

مستوىالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافً؛حٌثٌعدهذااِسلوبمناِسالٌبالتطوٌرٌةالتًتعملعلىرفع

اِدابٌةالمهاراتللمعلمٌن،كمااتضحمناستجابةالمشاركٌنأنهذاالتطورظهرفًااِداءالتدرٌسً

الوسابلالتعلٌمٌةوطرقالتدرٌسو،وأسالٌبالتموٌم،كاْدارةالصفٌةثلةفً)المهاراتالتدرٌسٌةالمتم

 والتخطٌطالجٌد(، التعاملمعالطٕب، المتمثلةفً)التحصٌلالدراسً،والمهاراتالتعلٌمٌةوالتمانة،

 للمعلم(، تعلٌمٌة إنتاجمواد الوالمهاراتودافعٌةالطٕب، والتعلمالمعرفٌة العلمٌة، متمثلةفً)المادة

.وهذاإنوكلهاأمورتنصبفًاستراتٌجٌاتوطرقالتدرٌساِمثلةوالربطبالوالع(ضربالذاتً،و

دلفإنهٌدلعلىالعٕلةالوثٌمةبٌنممارسةهذااِسلوبفًاْشراؾالتربويوالنموالمهنًللمعلمٌن

التعل العملٌة تحسٌن إلى ٌهدؾ اِكادٌمًوالذي المستوى رفع إلى ٌؤدي الذي اِمر التعلمٌة؛ ٌمٌة

التعمٌم صدور بمرار للوزارة ثالبة رؤٌة هنان أن إلى تشٌر إٌجابٌة عٕلة وهذه للطلبة، والعلمً

( رلم من15214996الوزاري النوع هذا وتوظٌؾ استخدام التربوي المشرؾ على أوجب الذي )

حٌثأدرج استمارةاِسالٌباْشرافٌة، المشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةضمنبنود ممارسة بند
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(.وهذاماتماستنباطهمنآراءالمعلمٌنعلى12تمٌٌمالمشرؾاِولِداءالمشرفٌنالتربوٌٌنملحك)

أنالدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًٌعتبرتوجهاحدٌثاٌواكبالتطورفًالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة،

للبرامجوالذ بحٌثتواكبالتطلعاتالمستمبلٌة والتعلٌم، بمخرجاتالتربٌة منفرصأرتماء يٌزٌد

التطوٌرٌةفًسلطنةعمان.
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 الفصل الخامس

 النتائج منالشة 

جاءتهذهالدراسةلٓجابةعنالسؤالالربٌسًوهو:

 كأسلوبإشرافًبتطوٌر المشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌة ممارسة عٕلة التدرٌسًما اِداء

؟للمعلمٌن

اتضحمنخٕلالبٌاناتالتًتمالحصولعلٌهامنالممابٕتمعالمشرفٌٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌن

سةالمشرؾالتربويلهذاالذٌنتعرضوالهذاالنوعمناْشراؾالتربوي،وجودعٕلةاٌجابٌةبٌنممار

 وتطوٌر اِسلوب، التدرٌسً حدٌثاِداء من علٌه ومؤكدا جدا واضحا اِمر هذا وكان للمعلمٌن.

:الطرفٌن،إذاستنبطتالباحثةمحاورعدةمنهذهالبٌانات،تمثلتفً

األسالٌب اإلشرافٌة :المحور األول 

فٌةاستخدامافًالعملٌةاْشرافٌةهًالزٌاراتإذأوضحتنتابجالدراسةأنأكثراِسالٌباْشرا

الصفٌةبكافةأنواعها،ولداتضحمننتابجالدراسةأنالمشرؾالتربويٌكثؾمنالزٌاراتالصفٌةفً

عملهاْشرافًبهدؾالوصولإلىأحتٌاجاتالتدرٌبٌةللمعلمٌن،وكذلنتمٌٌمأداءالمعلمللولوؾعلى

ا وأولوٌات الموة المٕحظةنماط استمارة بإدخال التربوي المشرؾ مطالبة وكذلن اِداء، فً لتطوٌر

الصفٌةإلكترونٌافًمولعوزارةالتربٌةوالتعلٌم)البوابةالتعلٌمٌة(كجزءمنمهامهالوظٌفٌة.وهذاٌتفك

 )الماسم، دراسة 2212مع اِولى المرتبة فً تأتً الصفٌة الزٌارة أن نتابجها أوضحت التً فً(

الممارسةممارنةباِسالٌباْشرافٌةاِخرى.

من أكثر اْشرافٌة العملٌة فً التطبٌمٌة اِسالٌب ٌفضلون المعلمٌن أن الدراسة نتابج أوضحت

اِسالٌبالنظرٌة؛فممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةفًالمدرسةتمثللهموالعاحٌاملموسا

ب فً عملٌة وتجربة دراسةومشاهدا، مع ٌتفك وهذا طبٌعٌا تعلٌمٌا ومولفا مصطنعة، ؼٌر حٌة ٌبة

(التًأسفرتنتابجهاأنرضاالمعلماتعنأسالٌبالدروسالتطبٌمٌةوتبادلالزٌارات2214)الحوالً،

من أكثر المهنً نموه تحمٌك على التربوي المشرؾ التطبٌمٌة الدروس وتساعد كبٌرة. بدرجة كانت

واِسالٌبالنظرٌةفًاْشراؾالتربوي،وتعزيالباحثةذلنإلىوجودالبٌبةالطبٌعٌةالزٌاراتالصفٌة

فًتطبٌكاِسلوباْشرافً، المشرؾالتربويوالمعلمٌن بٌن الفعلٌة المشاركة وكذلن التنفٌذ، أثناء

 أكثرمنالمعلم وجودممارسةفعلٌةمنالمشرؾالتربوي،وهوصاحبخبراتمتعددة اِولوأٌضا



 82 
 

والمعلمالمتمٌز،فهؤٔءإعتادالمعلمونحضورحصصهمالتطبٌمٌةفًالمدرسةبٌنماالمشرؾالتربوي

ٌمثلوجهاجدٌدالهمفًعملٌةالتطبٌك.وهذاٌتفكمعاِدبالنظريالمتعلكباِسالٌباْشرافٌة.

وهو التنوع فً األسالٌب اإلشرافٌة :المحور الثانً 

الموة نماط ومعرفة المعلم، تطوٌر إلى ٌؤدى اِسالٌباْشرافٌة فً التنوع أن النتابج أوضحت

وأولوٌاتالتطوٌرلدٌه،وهوماأكدهالمشرفونالتربوٌون،فهمٌذكرونأنأعتمادعلىأسلوبواحد

ٌؤد أوالتصارالمشرؾالتربويعلىالزٌاراتالصفٌةتحدٌدا، يإلىضعؾفًاْشراؾالتربوي،

وبالتالًٔ تنصبفًلالبنظري، الراجعة التؽذٌة وٌجعل المشرؾالتربويوالمعلم، بٌن اٌْجابٌة

دراسة مع ٌتفك ٔ وهذا للمعلم، المهنً النمو تحمٌك فً اْشرافً العمل من المرجوة الفابدة ٌعطً

 تٌسفو و ال(Hofman & Tesfaw, 2014هوفمان أوضحتضعؾالعٕلة التً بٌن( متوازنة

أسالٌباْشراؾالتربويوالنموالمهنًللمعلم.

كماأوضحتنتابجالدراسةأنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةٌؤديإلىإكسابالخبراتالتًتطور

المعلم،وتمخضمنبٌانات الجانب،منمنظورخبرة تباٌنتآراءالمشاركٌنفًهذا إذ المعلممهنٌا،

ات ثٕثة لجمٌعالممابٕت التربوي اْشراؾ أسالٌب فً التنوع ٌجب أنه ٌري اِول أتجاه جاهات:

المعلمٌنبؽضالنظرعنسنواتالخبرة،وأتجاهالثانًٌرىأنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةٌجبأن

ٌتمحورٌنصبعلىالمعلمالمستجد،بٌنماأتجاهالثالثٌرىأنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةٌجبأن

 ذلن إلىأنالمعلم-حسبوجهةنظرالباحثة-حولالمعلمصاحبالخبرة،ومنالمحتملأنٌعود

متنوعة تجارب ومعرفة كثٌرة مهارات تعلم إلى بحاجة التربوي المٌدان فً وجوده لحداثة المستجد

ٌدٌةفًالتدرٌسبحاجةبأسالٌبإشرافٌةعدٌدة،وكذلنالمعلمصاحبالخبرةوالذياعتادعلىأنماطتمل

المشرؾِسلوبواحد، باستخدام التجدٌد ولنٌنالهذا المستجداتفًالتدرٌس، إلىالتجدٌدومواكبة

وٌأتًهذا التربوٌة، فًالعملٌة متنوعة إلىتفعٌلالمشرؾالتربويِسالٌبإشرافٌة لذلنهوبحاجة

نوعفًاِسالٌباْشرافٌة.متفمامعأدبٌاتاْشراؾالتربويالتًتحدثتعنالت

الدروس التطبٌمٌة )مفهومها_ أهدافها(: المحور الثالث 

لدىالمشاركٌنٌتركزفًالنماطالتالٌة: الدروسالتطبٌمٌة إلىأنمفهوم أوضحتنتابجالدراسة

)اتصالمباشربٌناِطراؾالمشاركة،وعملٌةهادفةومخططةومنظمة،ومولؾطبٌعًؼٌرمصطنع،

بالعملٌة الوثٌك وارتباطه المشاركٌن، لدى المفهوم شمولٌة ٌعكس وهذا مشاهدة( حٌة تعلٌمٌة وبٌبة



 83 
 

)الحارثً، فًدراسة وورد أدبٌاتاْشراؾالتربوي، أوضحته ما وهذا جوانبها. منكافة اْشرافٌة

(الذيتحدثعنالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي.2211

أ الباحثة اْشرافٌةاستخلصت العملٌة فً للدروسالتطبٌمٌة المشرؾالتربوي أهداؾممارسة ن

لدٌهوتعزٌز تتركزفًتوظٌؾأستراتٌجٌاتالحدٌثةفًالتدرٌس،وإكسابالمعلمالمهاراتالمفمودة

المهاراتالتًٌمتلكها،وكذلنالولوؾعلىأحتٌاجاتالتدرٌبٌةللمعلمٌن،والتًتوصلإلٌهاالمشرؾ

منتمارٌرالزٌاراتالصفٌةوتمارٌرنظامتطوٌراِداءالمدرسً،والسجٕتالمهنٌةللمعلم،وكذلنعن

طرٌكتحلٌلأعمالالطٕب.وتعزيالباحثةذلنإلىأستراتٌجٌاتالتربوٌةالتًتنتهجهاوزارةالتربٌة

تربوٌة أهداؾ تحمٌك على تركز والتً اْشرافٌة، العملٌة فً التربويوالتعلٌم المشرؾ لممارسة

رؤٌة مع اِهداؾمنسجمة علىأنتكونهذه وعلىحرصها اْشرافً، فًعمله للدروسالتطبٌمٌة

الوزارةفًإلزامالمشرؾالتربويبممارسةالدروسالتطبٌمٌةوفكخطةتنفٌذٌةواضحة،وتسٌرجنبا

تفعٌل على منها وحرصا اْشرافٌة، اِسالٌب بالً مع جنب وتعزٌزإلى التربوي، اْشراؾ لطاع

المشرؾ بٌن والتكامل المهنً اْنسجام مستوى وتعزٌز التربوٌة، الساحة عموم فً الفنً حضوره

التربويوالمعلم.

وأوضحتنتابجالدراسةأناْشراؾبالدروسالتطبٌمٌةكانلهاستجابةكبٌرةمنالمعلمٌنسواء

مًللمشرؾالتربوي،معوجودلناعةتامةبفاعلٌةهذااِسلوبفًالمشاركةأوحضورالمولؾالتعلٌ

فمد التربوٌٌن المشرفٌن جانب من وكذلن عملٌة. بطرٌمة لهم التعلٌمٌة الكفاٌات رفع فً اْشرافً

عملٌة حٌثٌدعم اِسلوباْشرافً، هذا بممارسة التامة المناعة البٌاناتإلىوجود أوضحتنتابج

باْشرافٌة،وٌعززالعٕلةالتشاركٌةبٌنالمعلموالمشرؾالتربوي،وٌحمكالهدؾالتنوٌعفًاِسالٌ

هذا تفعٌل إلى تدفعه المناعة وهذه التعلمٌة. التعلٌمٌة العملٌة تحسٌن وهو اْشرافٌة للعملٌة اِساسً

ال أستمارة وفك اِول المشرؾ من التنفٌذ فً متابع أنه حٌث اْشرافً عمله فً تمٌمٌةاِسلوب

 الحمدان، ( دراسة مع ٌتفك ٔ وهذا التربوي، المشرفة2226للمشرؾ أن نتابجها أوضحت التً )

كالدروس المعلمات بٌن التربوٌة الخبرات تنمل التً اْشرافٌة اِسالٌب من الكثٌر تفعل ٔ التربوٌة

التطبٌمٌة.

 اإلشراف التربوي بالدروس التطبٌمٌة  :المحور الرابع 

نتابجأناْشراؾبالدروسالتطبٌمٌةٌتمبعملٌةمنظمةتشملأربعمراحلهً)التخطٌطأوضحتال

وكذلن اْشرافٌة، العملٌة فً اِسلوب لهذا التربوٌة المٌمة ٌعكس وهذا والتموٌم( والتنفٌذ والتنسٌك
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(2211حارثً،المساهمةالفاعلةلهذااِسلوبفًتجوٌدالعملالتربوي،وهذاماأكدتعلٌهدراسة)ال

فمدذكرتآلٌةاْشراؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌةمتضمنةبعضمنهذهالمراحل.وتتفكمعدراسة

(التًأوضحتنتابجهافاعلٌةالدروسالتطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة.2212)الخمٌس،

تشاركً فًإطار تسٌر  اِربع المراحل أنجمٌع الحالٌة الدراسة بٌنتنتابج المشرؾكما بٌن

اٌْجابً التفاعل الشراكة هذه حممت حٌث الممابٕت، بٌانات أكدته ما وهذا والمعلمٌن، التربوي

والمشاركةالبناءةبٌنالمشرؾالتربويوالمعلمٌن،وعملتعلىتحمٌكأنسجامالمهنًبٌنالطرفٌن،

(التًأوضحتوجودنشاطتشارك2013Wei & Chengً ,وهذاٌتفكمعدراسةوًٌوتشنج)

بٌنالمشرؾالتربويوالمعلمفًممارسةاِسالٌباْشرافٌة.

المحور الخامس : انعكاس ممارسة المشرف التربوي للدروس التطبٌمٌة على األداء 

التدرٌسً للمعلمٌن. 

اِسلوباْشرافًبهذه المشرؾالتربويلهذا انعكاسممارسة الكٌفٌة،علىبٌنتنتابجالدراسة

تطوركبٌرفً إلىوجود ففًالمحورالخامسأسفرتنتابجالدراسة المعلمٌن، التدرٌسًأداء اِداء

المهاراتالتدرٌسٌةالمتعلمةبالتخطٌطوطرقالتدرٌس،واْدارةالصفٌةللمعلم،وٌتركزهذاالتطورفً

التموٌم. عوأسالٌب التربوي المشرؾ حرص إطار فً ٌأتً التدرٌبٌةوهذا أحتٌاجات تلمس لى

للمعلمٌن،والتًتوصلإلٌهامنمصادرمختلفةمثلاللماءاتالمباشرةمعالمعلمٌنواستماراتالزٌارات

ا وتمارٌرنظامتطوٌراِداءالمدرسًالمطبكعلىمدارسالسلطنة،وتطورهذه المهاراتاْشرافٌة،

 بالدىالمعلم بدوركبٌرفًأرتماء وساهم هوكسترا ٌتفكمعدراسة وهذا التعلمٌة، التعلٌمٌة لعملٌة

( مهاراته  (  Hoekstra & Korthagen, 2011 كورثاجن وتطور سلوكٌاتالمعلم ذكرتتؽٌر التً

المهنٌةبفعلاِسالٌبالتطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة،والتًكانمنضمنهاالدروسالتطبٌمٌةللمشرؾ

التربوي.

المستوى على المشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌة انعكاسممارسة أن الدراسة وأوضحتنتابج

لدىالطٕبفًبعضالجوانبكالتفاعل تحسن أنوجود حٌثأوضحتالنتابج التحصٌلًللطٕب،

على المختلفة المهارات وتطبٌك أستٌعاب فً وتحسن الكتابٌة، اِنشطة وأداء والمشاركة الصفً

المهاراتوأستراتٌجٌاتالتًاخت علىعدد وأوضحالمشاركونأنذلنٌعتمد الدراسٌة، ٕؾالمواد

الدروسالتطبٌمٌة المطبمةوعدد المعلم،وكذلنٌعتمدعلىنوعالمهارة المشرؾالتربويأمام ٌطبمها

إلىحرص–معٌنةوإنكانمحدودابجوانب-المنفذةمنالمشرؾالتربوي.وتعزوالباحثةهذاالتحسن
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المعلم إمداد على حرصه وكذلن التدرٌس، عالم فً جدٌد هو ما كل تمدٌم على التربوي المشرؾ

بالخبراتالتًاكتسبهاالمشرؾالتربوي،نتٌجةخضوعهللبرنامجالتدرٌبً)خبراءاْشراؾالتربوي(

مٌن،التابعلوزارةالتربٌةضمنالبرنامجالذيألحكبهالمشرؾالتربويفًالمركزالتخصصًللمعل

التدرٌبٌة اِسلوباْشرافًضمنالخطة هذا المعلمٌنفًوجود وكذلنإلىرؼبة بالسلطنة. والتعلٌم

للمعلمٌنفًمختلؾالموادالدراسٌة.

اِسلوبفًاْشراؾالتربوي المشرفٌنالتربوٌونلهذا أناستخدام أوضحتنتابجالدراسة كما

الفنًللمشرؾالتربوي،وفتحلناةجدٌدةلتدعٌمالعٕلةالمهنٌةبٌنالمشرؾالتربويعززمنالتواجد

الممارسات عن الرضا وتحمٌك اْشرافٌة، العملٌة إلى إٌجابٌة نظرة إحداث فً وساهم والمعلمٌن،

( حمزة و وًٌ دراسة مع ٌتفك وهذا عمان، بسلطنة التربوي المٌدان فً Hamzah, 2013اْشرافٌة

&Wei .التًذكرتالرضاعناِسالٌباْشرافٌةالمطبمةفًالمدارسالمالٌزٌة)

اْشراؾ فً التطبٌمٌة الدروس استخدام من تحد صعوبات وجود عن الدراسة نتابج وأسفرت

التربويمنلبلالمشرؾالتربوي،وكانتهذهالصعوباتمنوجهةنظرالمشرفٌنالتربوٌٌنتتمثلفً

الحدٌثةالمعٌنةعلىتنفٌذضعؾالتواصل وللةتوفرالوسابلالتعلٌمٌة والمشرؾالتربوي، بٌنالمعلم

التنسٌكوالتخطٌطللدروسالتطبٌمٌةلولتكبٌر، استنزاؾعملٌة وأٌضا بالمدارس، الدروسالتطبٌمٌة

(2211ارثً،وأٌضاكثرةاِعباءاْدارٌةالتًٌكلؾبهاالمشرؾالتربوي.وهذاٌتفكمعدراسة)الح

التربوي. المشرؾ تواجه التً والتحدٌات الصعوبات هذه عن تحدثت ولٌطة،التً )الزٌان ودراسة

اْشراؾ2214 فً التطبٌمٌة الدروس استخدام فً الصعوبات أهم من أن نتابجها أوضحت التً )

باْضافةإلىوجودتحدٌاتأخرىالتربويهوهٌمنةاِعمالاْدارٌةعلىمهامالمشرؾالتربوي،

تواجهالمعلمٌنفًعملٌةاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌةأوضحتهانتابجالدراسةالحالٌة،تتمثلفًضؽط

العملوصعوبةتنسٌكالجدولالمدرسًالناتجمنارتفاعنصابالمعلمٌن،وأٌضاكثرةاِعباءوالمهام

واضح خطة وجود عدم وأٌضا للمعلم، العامالموكلة بداٌة منذ للمشرؾالتربوي للدروسالتطبٌمٌة ة

التموٌم مرحلة بعد للمعلم المشرؾالتربوي ٌمدمها كتابٌة خٕصة وجود إلىعدم باْضافة الدراسً،

لّسلوباْشرافً.

وبناءعلىماسبكٌمكناستنتاجالعٕلةاٌْجابٌةالوثٌمةبٌنممارسةالمشرؾالتربويللدروس

التطبٌ كأسلوبإشرافًوبٌنتطوٌر التدرٌسًللمعلمٌنمٌة بتحمٌكاِداء الممارسة ارتبطتهذه فمد ،

أخرى ناحٌة ومن التعلمٌة، التعلٌمٌة بالعملٌة وأرتماء المهنٌة، كفاٌاته وتطوٌر للمعلم المهنً النمو
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كدتعلىتمكٌنالمشرؾحممتأنسجامالتربويبٌنالمشرؾالتربويوالمعلمفًالساحةالتربوٌة،وأ

التربويمنأدوارهاْشرافٌةفًالسلطنة.

ا: توصٌات الدراسة  ثانٌا

التوصٌاتالمتعلمةبالوزارة:

فاعلٌة - من وتملل التربوٌٌن، والمشرفٌن المعلمٌن تواجه التً والتحدٌات الصعوبات معالجة

 الدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي.

 لٌةتطبٌكالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي.وضعدلٌلمتكاملَ -

إلحاقالمشرفٌنالتربوٌٌنببرامجتدرٌبٌةمتخصصة،واستمرارٌةرفدالمشرفٌنالتربوٌٌنإلى -

 المركزالتخصصًللمعلمٌن؛للحصولعلىدوراتتدرٌبٌةفًهذاالمجال.

التوصٌاتالمتعلمةبالمشرؾالتربوي:

هوعلٌهحالٌا،وتضمٌنهتطوٌرأسلوباْشر - اؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌةبشكلأكبرمما

 ضمنخطةاْنماءالمهنًللموادالدراسٌةللمدارسمنذبداٌةالعامالدراسً.

التوصٌاتالبحثٌة:

 استخدامالمنهجالمختلطلدراسةموضوعالبحث. -

التر - المشرؾ ممارسة تواجه التً والصعوبات التحدٌات فًدراسة التطبٌمٌة للدروس بوي

 العملٌةاْشرافٌة.

ثالثاا: محددات الدراسة  

جاءتهذهالدراسةلتكشؾعنممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافً

،حٌثواجهتالدراسةالعدٌدمنالمحدداتأهمها:اِداءالتدرٌسًللمعلمٌنوعٕلتهبتطوٌر

عدمإمكانٌةتعمٌمالنتابج،فاستخدامالمنهجالنوعًٌفٌدفًدراسةالظاهرةبشكلمعمك،وٌتم -

 منخٕلهالوصولإلىفهمأعمكللظاهرة،ولكننتابجهٔتسمحبالتعمٌموفكمجتمعالدراسة.

 الدراسةالتصرتعلىأسلوبواحدمنأسالٌباْشراؾالتربوي. -

انحسبالثمافةوالفلسفةالتربوٌةفًالسلطنة،والتًلدتختلؾعنالدراسةتمتفًسلطنةعم -

 البٌباتالتعلٌمٌةاِخرى.
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لائمة المراجع

 أول: المراجع العربٌة 

.اِردن:دارالٌازوري.اإلشراف التربوي أنماط وأسالٌب(.2211اْبراهٌم،عدنانبدري.)

(.دوراْشراؾالتربويفًدعمالمعلمالجدٌدفًفلسطٌن.2213أبوسمرة،محمود،معمر،مجدي.)

.312-273(،2)27،فلسطٌن،مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم النسانٌة(

.اِردن:دارالكتابالثمافً.اإلشراف التربوي والعملٌة اإلشرافٌة(.2225)أبوعابد،محموددمحم.

محمود.أبو رجاء 2227)عٕم، دار6)طمناهج البحث فً العلوم النفسٌة والتربوٌة(. الماهرة: .)

النشرللجامعات.

.اِردن:دارالمسٌرةللنشرمناهج البحث الكمً والنوعً والمختلط(.2213)أبوعٕم،رجاءمحمود.

والتوزٌع.

رالبداٌةللنشروالتوزٌع..اِردن:دااإلشراف التربوي(.2229أبوؼربٌة،اٌمان.)

-المؤتمرالعلمًالثالث. اعداد المعلم وتأهٌله :الوالع والمأمول(.2213)فبراٌرأبوؼزلة،دمحمعملة.

.788-762اِردن،-كلٌةالعلومالتربوٌة-جامعةجرشالخاصة

 .نالتربوٌٌاتاْشرافٌةللمشرفٌنوالعالممارس(.2211أبوهاشم،مكًدمحم.)دٌسمبر

 المعاصرة. اِسالٌباْشرافٌة فًضوء السعودٌة العربٌة تبونبالمملكة -مجلة كلٌة التربٌةبمنطمة

.713-691(،146جامعةاِزهر،)

مجلة (.وسابللٌاسالكفاٌاتالتدرٌسٌةلدىالمدرسٌن.2211أحمد،لندوز،واِبشر،شٌخة.)دٌسمبر

.314-4،328الجزابر،-جامعةلاصديمرباحورللةالعلوم الجتماعٌة واإلنسانٌة. 

.اِردن:دارالثمافةاإلشراف التربوي(.2227اِسدي،سعٌدجاسم،وإبراهٌم،مروانعبدالمجٌد.)

للنشروالتوزٌع.

.مصر:المكتبةالعصرٌةللنشروالتوزٌع.البحث العلمً(.2211)اْمام،وفمًالسٌد.



 88 
 

.اِردن:دارأسامةللنشروالتوزٌع.الشامل فً تدرٌس المواد اإلجتماعٌة(.2225)اِمٌن،شاكر.

.اْسكندرٌة:مؤسسةحورسالدولٌةللنشروالتوزٌع.اإلشراف التربوي(.2212)أمرهللا،سهامدمحم.

لتربوي اإلدارة واإلشراف ا(.2212البستان،أحمدعبدالبالً،وعبدالجواد،عبدهللا،وبولس،وصفً.)

.الكوٌت:مكتبةالفٕحللنشروالتوزٌع.الممارسة -البحث -النظرٌة

( عفاؾ. والكسوانً، أمل، 2225البكري، الفكرأسالٌب تعلٌم العلوم والرٌاضٌات(. دار اِردن: .

للطباعةوالنشروالتوزٌع.

( الرحمن. 2215–4-16البٕدي،عبد المكتبةممدمة فً البحث النوعً( المكتبة ]ملؾفٌدٌو[.

الرلمٌةالسعودٌة.

https://www.youtube.com/watch?v=E79Xu79KO6Y&rdm=1ia1473vz&clie

nt=mv-google&app=desktop(.1/6/2216.)

أحمد. خدٌجة البلوشٌة، 2211)ٌونٌو متكاملة. كوحدة للمدرسة التربوي مجلة رسالة (.اْشراؾ

.37-28(،33سلطنةعمان،)-وزارةالتربٌةوالتعلٌمالتربٌة،

والع ممارسة المشرفٌن التربوٌٌن للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً (.2212البلوي،مبارنعلً.)

)رسالةماجستٌرمنشورة(.جامعةأمالمرى،المملكةالعربٌةالسعودٌة.من وجهة نظر المعلمٌن

( مرزولةحمود. 2211البلوي، ا فً منطمة (. دور المشرف التربوي فً تنمٌة المعلمٌن الجدد مهنٌا

)رسالةماجستٌرؼٌرمنشورة(.جامعةمؤته،أردن.تبون التعلٌمٌة من وجهة نظرهم

 )ابرٌل فوزي. 2211بنجر، المناهجاإلشراف التربوي الفعال محط التطلعات واآلمال(. نشرة .

.مسترجعمن23-4،22السعودٌة،-واْشراؾالتربوي

http://search.mandumah.com/Record/97719

-نشرةالمناهجوأشراؾالتربويوراء كل معلم عامل إشراف تربوي فاعل.(.2211جان،خدٌجة.)

.مسترجعمن21-22(،4السعودٌة،)

http://search.mandumah.com/Record/97718.

http://search.mandumah.com/Record/97719
http://search.mandumah.com/Record/97719
http://search.mandumah.com/Record/97718
http://search.mandumah.com/Record/97718
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حسٌندمحم. 2212)الجبوري، دارمنهجٌة البحث العلمً مدخل لبناء المهارات البحثٌة(. اِردن: .

صفاءللنشروالتوزٌع.

(.التكاملبٌتاْشراؾأداريواْشراؾالتربويف2212ً)ابرٌلالحاتمً،حمد،والهادي،أمٌنة.

-98(،29سلطنةعمان،)-،وزارةالتربٌةوالتعلٌممجلة رسالة التربٌةتطوٌراَداءالمدرسً.

127.

المعولات التً تواجه المشرف التربوي عند تنفٌذ الدروس التطبٌمٌة (.2211).الحارثً،صالحردة

بمحافظة جدة من .مسترجع السعودٌة العربٌة المملكة المرى، أم جامعة ماجستٌر(.  )رسالة

http://search.mandumah.com/Record/610488

( ٌوسؾ. ماجد 2212حلس، الممارسات اإلشرافٌة وعاللتها بالنمو المهنً لمعلمً المرحلة (.

)رسالةماجستٌرؼٌرمنشورة(.جامعةٌة الدنٌا فً محافظة غزة فً ضوء معاٌٌر الجودةاألساس

اِزهر،ؼزة.

( المجٌد. عبد ربٌعة 2226الحمدان، دور المشرفة التربوٌة فً تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة  عند (.

الرٌاض:مكتبةالملنفهدالوطنٌة.معلمات المرحلة الثانوٌة فً مدٌنة الرٌاض.

اللطٌؾحسٌن. عبد 2224)حٌدر، .البحث اإلجرائً بٌن التفكر فً الممارسة المهنٌة وتحسٌنها(.

دبً:دارالململلنشروالتوزٌع.

(.اِردن:داروابلللنشروالتوزٌع.2)طأسالٌب البحث العلمً(.2212)الخرابشة،عمردمحم.

.اِردن:دارؼٌداءللنشراإلشراف التربوي الحدٌث أساسٌات ومفاهٌم(.2211ؾ.)،رابدٌوسرخض

والتوزٌع.

( رشٌد. فخري 2226خضر، للنشرطرائك تدرٌس الدراسات اإلجتماعٌة(. المسٌرة دار اِردن: .

والتوزٌعوالطباعة.

.والتوزٌعللنشرالمسٌرةدار:اِردن.الفاعلٌن المعلمٌن صفات(.2227.)صالحدمحمخطاب،

.اِردن:عالمالكتب.اتجاهات حدٌثة فً التدرٌب(.2211الخطٌب،أحمد،والخطٌب،رداح.)

http://search.mandumah.com/Record/610488
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مدى استجابة مهام المشرف التربوي لالحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن فً ظل (.2212خلوة،زهرة.)

العلمًالدولًاِولالمماربة بالكفاءات. -المؤتمر فًمصررؤٌة التعلٌم لمستمبل إستشرافٌة

المعاصرة المجتمعٌة التؽٌرات ضوء فً العربً -والعالم التربٌة -كلٌة المنصورة -جامعة

المنصورة:كلٌةالتربٌة،جامعةالمنصورةومركزالدراساتالمعرفٌة،2مصر، ،1345-

 .http://search.mandumah.com/Record/479894.مسترجعمن1366

.اِردن:دارمجدٔويللنشروالتوزٌع.اإلشراف التربوي الحدٌث(.2212خلٌل،دمحمالحاج.)

األسالٌب اإلشرافٌة األكثر فاعلٌة من وجهة نظر مدٌري المدارس (.2212الخمٌس،أحمدابراهٌم.)

)رسالةماجستٌرؼٌرمنشورة(.جامعةالتربٌة والتعلٌم فً دولة الكوٌتالمتماعدٌن فً وزارة 

عمانالعربٌةللدراساتالعلٌا،اِردن.

.اِردن:دارالراٌةللنشروالتوزٌع.أسالٌب البحث العلمً(.2211الخٌاط،ماجد.)

ردن:داردجلة..اِاإلدارة العامة واإلدارة التربوٌة(.2229الدعٌلج،إبراهٌمعبدالعزٌز.)

العزٌز.) عبد إبراهٌم 2215الدعٌلج، اِردن:التخطٌط والشراف التربوي والتعلٌمً واإلداري(. .

الدارالمنهجٌةللنشروالتوزٌع.

إبراهٌم.) المنهجٌةالتخطٌط واإلشراف التربوي والتعلٌمً والداري (.2215الدعٌلج، الدار .عمان:

للنشروالتوزٌع.

ط )الدلٌمً، 2216ارقعبد. لتعلٌماإلشراف التربوي واتجاهاته المعاصرة(. مركزدٌبونو اِردن: .

التفكٌر.

.الماهرة:دارالفكرالعربً.كفاٌات األداء التدرٌسً(.2225راشد،علً.)

حسٌن.) وطه، مصطفى، 2212رجب، العلممناهج البحث التربوي بٌن النمد والتجدٌد(. سورٌا: .

والتوزٌع.واٌْمانللنشر

دمحم.) سمٌرة 2213فبراٌر21-22رزق، التجاهات الحدٌثة فً برامج إعداد المعلم فً ضوء (.

المتغٌرات المجتمعٌة المعاصرة وتكنولوجٌا المعلومات. اِول الدولً العلمً رؤٌة-المؤتمر

http://search.mandumah.com/Record/479894
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 التؽٌراتالمجتمعٌة العربًفًضوء فًمصروالعالم لمستمبلالتعلٌم إستشرافٌة -المعاصرة

.786-2،762مصر،-جامعةالمنصورة-كلٌةالتربٌة

.الماهرة:دارالكتابالحدٌث.منهجٌة البحث العلمً وتنظٌمه(.2228رضوان،فولٌهحسن.)

لالتدرٌسبالكفاٌات.فًظلمعلم(رؤٍةمستمبلٍةْعدادا2211رمضان،عمومن،حمزة،معمري.)

.283-4،271الجزابر،-جامعةلاصديمرباحورللة-واإلنسانٌةمجلة العلوم الجتماعٌة 

( فٌصلمدهللا. للمعلمٌنمن2211الروٌشد، دورالمشرؾالتربويفًتطوٌرالكفاٌاتالتدرٌسٌة .)

.مسترجع 355-329(،1)145مصر،-مجلة التربٌة ) جامعة األزهر ( .وجهةنظرالمعلمٌن

http://search.mandumah.com/Record/195943 من

.اِردن:داركنوزالمعرفةدور اإلرشاد واإلشراف فً العملٌة التربوٌة(.2228زاٌد،عطاؾعلً.)

العلمٌة.

نورعواض) 2211الزاٌدي، توطٌن اإلشراف التربوي فً المدرسة كمجتمع تعلم مهنً )تصور (.

رسالةدكتوراه.جامعةأمالمرى،المملكةالعربٌةالسعودٌة.ممترح(

 )ابرٌل سلٌمان. الكعبً، مٌمونة، أسٕمٌة2213الزدجالً، التربٌة لمعلمً التدرٌبٌة أحتٌاجات .)

 التربوٌٌن. المشرفٌن ونظر نظرهم وجهة من شمال الباطنة بمنطمة مؤتة للبحوث اِوابل

.492-19،461(2،)اِردن-والدراسات

.اِردن:دارالجودة الشاملة فً التخطٌط واإلشراف التربوي(.2215الزهٌري،حٌدرعبدالكرٌم.)

الٌازوريللنشروالتوزٌع.

( المادر. عبد نهلة ولٌطة، بشٌر؛ دالٌا ِسالٌب2214الزٌان، التربوٌٌن المشرفٌٌن ممارسة درجة .)

من إلكترونٌة(.اْشراؾالتربويفًؼزة المعلمٌنوالمعلمات)نسخة نظر مجلة جامعة وجهة

مسترجع36 -327(،6)2فلسطٌن،–المدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوٌة والنفسٌة 

http://search.mandumah.com/Record/509961

.اِردن:دارالخلٌجللنشروالتوزٌع.التدرٌب التربوي(.2215سبٌتان،فتحًذٌاب.)

http://search.mandumah.com/Record/195943
http://search.mandumah.com/Record/509961
http://search.mandumah.com/Record/509961
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( والخزاعلة. مٌسون، والزؼبً، حسٌن، 2212السخنً، اإلشراف التربوي لراءة معاصرة (.

.اِردن:دارصفاءللنشروالتوزٌع.ومستمبلٌة

( عارؾ. م2213السرهٌد، العربً الوطن فً للمعلم المهنٌة الكفاٌات وتصنٌؾ رصد خٕل(. ن

،األكادٌمٌة األمرٌكٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا –مجلة أماربان مراجعةالبحوثوالدراسات.

(12)4،1-26.

(.المعٌماتأجتماعٌة2212السعاٌدة،مهاحامد،والسعاٌدة،جهادعلً،والكاٌد،ركانعٌسى.)ٌونٌو

م تطوٌره وسبل التربوي اْشراؾ تواجه التً التربوٌٌنوالتربوٌة المشرفٌن نظر وجهة ن

 البلماء. محافظة فً والتعلٌم التربٌة بمدٌرٌات مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات العاملٌن

.274-237(،2)22التربوٌة والنفسٌة،

(.الكفاٌاتاِدابٌةالٕزمةلدىالمشرؾالتربويمنوجهةنظر2214السعدٌة،حمدةحمد.)مارس

مجلة العلوم ومساعدٌهمبؤٌةالسوٌكفًمحافظةشمالالباطنةبسلطنةعمان.مدٌريالمدارس

.412-382(،1)15التربوٌة والنفسٌة، 

( علً. ابراهٌم وحسنٌن، سٕمة، راتب 2216سعود، التنمٌة المهنٌة للمٌادات اإلدارٌة التربوٌة (.

اِردن:دارصفاءللنشروالتوزٌع.اتجاهات معاصرة، 

س )ٌولٌوالسلمً، حمود. المرحلة2211لٌمان فً الطبٌعٌة العلوم معلمً لدى اْشرافٌة اِسالٌب .)

ببعضالمتؽٌرات. -مجلة دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم النفسالثانوٌةبمدٌنةجدةوعٕلتها

.789-757(،3)5مصر،

مختار.) حسن 2229سلٌم، مكتبةاملةاإلشراف الفنً فً التعلٌم من منظور الجودة الش(. الماهرة: .

بٌروت.

مجلة البحث العلمً فً (.إدارةالمعرفةمدخللتطوٌراْشراؾالتربوي.2212الشاعر،عدلًداود.)

.1684-3،1657(13مصر،) -التربٌة

هاشم.) عمر وإسماعٌل، حسٌن، أحمد 2229الشافعً، اِردن:مناهج البحث النفسً والتربوي(. .

مكتبةالفٕحللنشروالتوزٌع.
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(.مطالبالتنمٌةالمهنٌةالمتولعةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنمنوجهة2214شاهٌن،عبدالرحمن.)ٌناٌر

 المدارس. ومدٌري المعلمٌن مجلة كلٌة التربٌةنظر ) اِزهر جامعة (-( (157مصر،

http://search.mandumah.com/Record/649387مسترجعمن .2،335-374

.الماهرة:الدارالمصرٌةمعجم المصطلحات التربوٌة والنفسٌة(.2223شحاته،حسن،والنجار،زٌنب.)

اللبنانٌة.

(.دورالمشرفٌنالتربوٌٌنفًتطوٌراِداءالمهنًلمعلمًالدراسات2214الشدٌفات،باسلحمدان.)

 الشمالٌةالؽربٌةفًمحافظةالمفرق. للواءالبادٌة التربٌةوالتعلٌم مجلة جامعة أجتماعٌةفًمدٌرٌة

.353-332(،32)2دمشك

( دمحم. الخزاعلة، عادل، معو2211الشرلاوي، المشرفٌن(. نظر وجهة من التربوي اْشراؾ لات

 وتبون. المرٌات محافظتً تربٌة مدٌرٌتً فً -مجلة البحث العلمً فً التربٌةالتربوٌٌن

.85-72(،12السعودٌة،)

(.تطوٌرالممارساتاْشرافٌةللمشرفٌٌنالتربوٌٌنف2212ًالشرٌؾ،عبدهللاعبدالعزٌز.)أؼسطس

.317-272(،132مصر،)–مجلة المراءة والمعرفةملة.ضوءمبادئالجودةالشا

.اِردن:دارصفاءللنشروالتوزٌع.اإلشراف والتنظٌم التربوي(.225صلٌوو،سهىنونا.)

(.مدىامتٕنالموجهٌنالفنٌٌن2214الضفٌري،فهد،والعٌدان،عاٌدة،والمحٌٕنً،جوهرة.)أكتوبر

مهارا اْسٕمٌة التربٌة المرحلةلمادة فً المادة معلمً نظر وجهة من التربوي اْشراؾ ت

 الكوٌت. بدولة بجامعةمجلة دراسات الخلٌج والجزٌرة العربٌةالثانوٌة العلمً النشر مجلس .

.81-19(،152الكوٌت،)

(.تأثٌرأسالٌباْشراؾالتربويعلىفاعلٌةأداء2214الطحاٌنة،زٌادلطفً؛وعودات،معٌنأحمد.)

لمًالتربٌةالرٌاضٌةفًالمدارسالحكومٌةاِردنٌةمنوجهةنظرالمعلمٌنأنفسهم)نسخةمع

 –مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌةالكترونٌة(. 15)2اِردن، من92-98(، مسترجع . 

http://search.mandumah.com/Record/624176

( حسنأحمد. 2225الطعانً، دارأسالٌبه -أسسه -أهدافه -مفاهٌمه -اإلشراف التربوي(. اِردن: .

الشروقللنشروالتوزٌع.

http://search.mandumah.com/Record/649387
http://search.mandumah.com/Record/624176
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( أحمد. حسن 2212الطعانً، والع الممارسات اإلشرافٌة للمشرفٌٌن التربوٌٌن من وجهة نظر (.

)رسالةماجستٌرمنشورة(.جامعةمؤتة،اِردن.معلمً التعلٌم الثانوي فً محافظة الكرن 

(.مدىامتٕنالمشرفٌنالتربوٌٌنف2212ًالطٌطً،دمحم،أبوسمرة،محمود،عبٌدهللا،عصام.)ٌونٌو

لمهارا الؽربٌة الثانوٌة.الضفة تاْشراؾالتربويمنوجهاتنظرمعلمًومعلماتالمرحلة

.24،523،574(95)،المجلة التربوٌة

.اِردن:الٌازوريللنشروالتوزٌع.الصف المتماٌز(.2228عامر،طارق،ودمحم،ربٌع.)

الحً،رمزيأحمد.) اِردن:اإلشراف التربوي مفهومه وأسالٌبه ووظائفه(.2213عبد دارالوراق.

للنشروالتوزٌع.

.السعودٌة:جامعةالملنسعود.البحث النوعً فً التربٌة(.2212عبدالكرٌم،راشدحسٌن.)

.اِردن:دارالثمافةللنشر.اإلشراف التربوي مفاهٌمه وأسالٌبه(.2226عبدالهادي،جودتعزت.)

.اِردن:دارصفاءللنشروالتوزٌع.ٌاتهكفا -تدرٌبه -المعلم إعداده(.2226عبٌد،جمانةدمحم.)

.اِردن:داراستراتٌجٌات حدٌثة فً اإلشراف التربوي(.2227عبٌدات،ذولان،وأبوالسمٌد،سهٌلة.)

الفكر.

للنشرالمناهجدار:اِردن.ومناهجها الفنٌة التربٌة تدرٌس طرق(.2227.)سامحمنذرالعتوم،

.والتوزٌع

ِسالٌباْلكترونًأتصالوسابلاستخدامعلىلابمتطوٌر(.2211ٌناٌر.)شعبانمنىعثمان،

.625-1،573(145)مصر،-األزهر بجامعة التربٌة مجلة.التربوياْشراؾ

والطباعةوالنشرللطباعةالفكردار:اِردن.التدرٌس فن(.1998.)الرحٌمعبددمحمعدس،

دمحم مشرق والجبوري، حاتم، عارؾ والجبوري، حاتم، حٌدر والعجرش، عوٌد، ضٌاء العرنوسً،

.اِردن:دارالرضوانللنشروالتوزٌع.الدارة واإلشراف التربوي(.2213.)
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( ناصر. والراسبً، راشد، والفهدي، راشد، والمحرزي، حلٌس، اْشراؾ2212العرٌمً، فاعلٌة .)

التربويفًسلطنةع جامعة-مجلة الدراسات التربوٌة والنفسٌةمانمنوجهةنظرالمعلمٌن.

.342-318(،2)7السلطانلابوس،

 )ٌونٌو ناصر. والراسبً، راشد، والفهدي، راشد، والمحرزي، حلٌس، درجة2214العرٌمً، .)

فً والتدرٌسٌة اْشرافٌة الهٌبة نظر لدىالمشرفٌٌنالتربوٌٌنمنوجهة الممارساتاْشرافٌة

.242-225(،2)39،اِردن،مؤتة للبحوث والدراساتسلطنةعمان.

اإلشراف التربوي (.2225صالحةعبدهللا،ومحمود،نارٌمانجمعة.)عطاري،عارؾتوفٌك،عٌسان،

.الكوٌت:مكتبةالفٕح.نماذجه النظرٌة وتطبٌماته العملٌة

 جودت.) 2211عطوي، اِردن:4)ططرله اإلحصائٌة -أدواته -أسالٌب البحث العلمً مفاهٌمه(. .)

دارالثمافةللنشروالتوزٌع.

(اِردن:دار4بٌماتها)ط.ارة التعلٌمٌة واإلشراف التربوي أصولها وتطاإلد(.2212عطوي،جودت.)

الثمافةللنشروالتوزٌع.

.اِردن:دارالمناهجللنشروالتوزٌع.البحث العلمً فً التربٌة(.2212عطٌة،محسنعلً.)

الفكر..اِردن:دارالبحث التربوي كفاٌات التحلٌل والتطبٌمات(.2212عٕم،صٕحالدٌن.)

السٌد.) دمحم 2212علً، حورسمصطلحات فً المناهج وطرق التدرٌس(. مؤسسة  اْسكندرٌة: .

الدولٌة.

.اِردن:دارالمسٌرةللنشروالتوزٌع.موسوعة المصطلحات التربوٌة(.2211علً،دمحمالسٌد.)

رابد.) وزٌدان، خالد، وسنداوي، عالٌة، رٌش، وأبو سلمان، 2212علٌان، اإلشراف التربوي بٌن (.

.اِردن:دارزهرانللنشروالتوزٌع.النظرٌة والتطبٌك

 )ٌونٌو دمحم. حمود للكفاٌات2212العلٌمات، اِردن فً اِساسٌة المرحلة معلمً ممارسة درجة .)

،جامعةمجلة الجامعة اإلسالمٌةالمهنٌةفًضوءالمعاٌٌرالوطنٌةالحدٌثةلتنمٌةالمعلمٌنمهنٌاً.

.268-18،265(2اِردن،)-آلالبٌت
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(.تفعٌلاِسالٌباْشرافٌةفًالتربٌةالعملٌةبجامعةأمالمرىمن2213العمري،حصةسعٌد.)ماٌو

 والتعلٌم. التربٌة وزارة ومشرفات ومشرفً/ الجامعة مشرفات مشرفً/ نظر دراسات وجهة

.212-173(،37،)عربٌة فً التربٌة وعلم النفس

)مارس رجبعلً. فًتعزٌز2211العوٌسً، للمشرؾالتربويوأثرها اْنسانٌة العٕلة أهمٌة .)

.72-52(،32سلطنةعمان،)-رسالة التربٌةالممارساتاٌْجابٌةللمعلمٌن:دراسةتحلٌلٌة.

http://search.mandumah.com/Record/90088مسترجعمن

محمود.) معن 2228العٌاصرة، .اإلشراف التربوي والمٌادة التربوٌة وعاللتها بالحتراق النفسً(.

اِردن:دارالحامدللنشروالتوزٌع.

أحمددمحم.)دٌسمبر 2212عٌسى، متواصلة. تطوٌرٌة فًعمانمسٌرة التعلٌم ،مجلة رسالة التربٌة(.

.89-34،77سلطنةعمان،-علٌموزارةالتربٌةوالت

(.والعممارسةالمشرفٌنالتربوٌٌنلمهامهمالفنٌةبمنطمةالباحة2213الؽامدي،أحمدعبدهللا.)ٌناٌر

.142-99(،33،)دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم النفسالتعلٌمٌة.

( خالد. شعٌرة، وأبو ٌوسؾ، شندي، وأبو ثابر، 2211ؼباري، ً فً التربٌة وعلم البحث النوع(.

.اِردن:مكتبةالمجتمعالعربًللنشروالتوزٌع.النفس

(.تفعٌلاِنماطاْشرافٌةالتربوٌةفًالمدارسالثانوٌةالحكومٌة2211الفدا،هندعبدالعزٌز.)ٌناٌر

 أنجلٌزٌة. المشرفاتالتربوٌاتومعلماتاللؽة نظر منوجهة اْحساء مجلة للبناتبمحافظة

.225،313(،1)2لعلوم التربوٌة،ا

تموٌم أداء المشرفٌٌن التربوٌٌن بشعبة الجبل األخضر فً ضوء كفاٌتهم (.2211فرج،فتحًعٌسى.)

)رسالةماجستٌرؼٌرمنشورة(.جامعةعمرالمختار،لٌبٌا.المهنٌة

.اِردن:دارالتربوٌٌنمرشد المعلمٌن والمدٌرٌن والمشرفٌن (.2215الفرح،وجٌه،ودبابنة،مٌشٌل.)

وابلللنشروالتوزٌع.

( السٕم. دمحمعبد والبوالٌز، رشٌد، ناجح 2224المادري، دارمناهج البحث الجتماعً(. اِردن: .

صفاءللنشروالتوزٌع.

http://search.mandumah.com/Record/90088
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)جوان بوسعدة. 2212لاسم، اْشراؾالتربويفًالجزابر. مجلة دراسات نفسٌة وتربوٌة(. ،4،

94-124.

(.درجةممارسةاِسالٌباْشرافٌةكماٌتصورهاالمشرفونالتربوٌونف2212ًلاسم،عبدالكرٌم.)

فلسطٌن فًمحافظاتشمال والتعلٌم مجلة جامعة المدس المفتوحة لألبحاث .مدٌرٌاتالتربٌة

.124-57(،2)26،فلسطٌن–والدراسات

http://search.mandumah.com/Record/145677مسترجع

إٌمان.) والسامرابً، 2229لندٌلجً،عامر، دارالٌازوريالبحث العلمً الكمً والنوعً(. اِردن: .

العلمٌةللنشروالتوزٌع.

.اِردن:دارأسامة.المعجم التربوي وعلم النفس(.2212المٌسً،ناٌؾنزار.)

:مؤسسةحورسللنشر.مصرمصطلحات فً المناهج وطرق التدرٌس(.2212الكسبانً،دمحمالسٌد.)

والتوزٌع.

.الماهرة:دارالفكرالعربً.البحث التربوي بٌن النظرٌة والتطبٌك(.2212الكسبانً،دمحمالسٌد.)

.اِردن:دارالخلٌجاإلشراف التربوي درجة فاعلٌته فً المدارس(.2215لهلوب،نارٌمانٌونس.)

للنشروالتوزٌع.

 )ٌناٌر حسن. أحمد للممارساتالتدرٌسٌة2212اللوح، التطوري اْشراؾالتربوي تحسٌن درجة .)

 الدولٌة. الؽوث وكالة مدارس فً العربٌة اللؽة مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات لمعلمً

.519-483(،1)22التربوٌة والنفسٌة،

:الماهرة.المعلومات عصر فً التدرٌس مهارات وتعلم تعلٌم(.2225.)عرفةالدٌنصٕحمحمود،

.الكتبعالم

)مشعانهاديوربٌع،أحمد،صبحًمخلؾ، .2229 اِردن.الجغرافٌة تدرٌس طرائك(. مكتبة:

.للنشرالعربًالمجتمع

هبةمروان.)تموز المنحىالتشاركًفًاْشراؾالتربوي.2212المرموري، ،مجلة رسالة المعلم(.

.أردن67-62ص3-2العدد52مجلد
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عطاهللا. العزٌز عبد 2212)المعاٌطة، وابلاتجاهات حدٌثة فً اإلشراف التربوي(. دار أردن: .

للنشروالتوزٌع.

مجلة (.دوراْشراؾالتربويفًتحمٌكالجودةفًالتعلٌمالعام.2212مفرج،دمحممحمود.)دٌسمبر

.515-495(،151جامعةاِزهر،) -كلٌة التربٌة

دارصفاءللنشراإلشراف التربوي بٌن المشرف ،المعلم، المدٌر(.2227نبهان،ٌحًدمحم.) .عمان:

والتوزٌع.

( وحٌد. وجبران، ٌعموب، 2228نشوان، المتحدةأسالٌب تدرٌس العلوم(. العربٌة الشركة مصر: .

للتسوٌكوالتورٌدات.

.اِردن:مؤسسةالوراقتصمٌم وتحلٌل التجارب فً البحث العلمً(.2212العال.)النعٌمً،دمحمعبد

للنشروالتوزٌع.

 ( والتعلٌم. التربٌة 2215وزارة مسمط،دلٌل شغل وظائف اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسٌة(. .

سلطنةعمان.

،سلطنةعمان.دلٌل اإلشراف التربوي(.2227وزارةالتربٌةوالتعلٌم.)

،سلطنةعمان.اإلحصاءات التعلٌمٌة(.2215/2216وزارةالتربٌةوالتعلٌم.)
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 (0ملحك رلم )

 التوصٌف الوظٌفً لوظٌفة مشرف تربوي 

 بالتنسٌكمعزمٕبه.إعدادخطةسنوٌةمعتمدةللزٌاراتاْشرافٌة -

مراجعةخططالمعلمٌناِوابل. -

 إعدادلاعدةبٌاناتالمعلمٌناِوابلوالمعلمٌن. -

 المشاركةفًمتابعةتوفراحتٌا -

جاتالمدارسالتًٌشرؾعلٌهامنالكوادرالتدرٌسٌةوالفنٌة. -

اِوابل/المعلمٌن،ووضعإعدادتمارٌرفنٌةبالتنسٌكمعالمعلماِوللتشخٌصاحتٌاجاتالمعلمٌن -

 خطةلتحسٌناِداء.

المشاركةفًترشٌحالمعلمٌناِوابلل/المعلملٌنلللدوراتالتخصصلٌةواللدوراتالتدرٌبٌلةبمجلال -

 عملهم.

 المشاركةفًلجانممابٕتاختٌارالمعلمٌناِوابل. -

اتالعلٌلللاعللللىمسلللتوىالمشلللاركةفلللًلجلللانترشلللٌحالمعلملللٌنوالمعلملللٌناِوابللللللدراسللل -

 المنطمة..

 أطٕععلىالمشكٕتالفنٌةواْدارٌةللمعلمٌناِوابلوالمساهمةفًحلها. -

إعدادالتمارٌرالفنٌةعنأداءالمعلمٌناِوابل. -

مشللاركةمشللرفًمادته/مجالللهفللًدراسللةوتحلٌلللالمنللاهجالدراسللٌةالخاصللةبالمادة/المجللالعلللى -

 نطمة.مستوىالم

 اْشراؾعلىإعدادلاعدةبٌاناتبمستوىأداءالطٕبفًالمادة/المجالعلىمستوىالمنطمة. -

عمللدلمللاءاتواجتماعللاتدورٌللةمللعالمعلمللٌناِوابللللتطللوٌراِداءودراسللةالمضللاٌاالمتعلمللة -

 بالمادة/المجال.

شرافٌةوالمعلمٌنوالمشلاركةفلًمشاركةمشرفًالمادةفًوضعالخططالٕزمةلتدرٌبالفباتاْ -

 تنفٌذهاوتمٌمها.

 متابعةأثرالتدرٌبفًالمدارس. -

متابعللةالمسللتجداتالتربوٌللةوتزوٌللدالمعلمللٌناِوابلللبالنشللراتالتربوٌللةالمتخصصللةوالنمللاذج -

 التعلٌمٌة.

ملنخبلراتاللذاتًوأسلتفادةبلأطٕعالعملعلىتطوٌرمعارفهالمهنٌلةوتعزٌلزخبراتلهالعملٌلة -

 زمٕبه.
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 اْشراؾعلىخططتنفٌذالمناهجالدراسٌة. -

 المٌامبتموٌمأدابهذاتٌاوالعملعلىرفعكفاءتهوٌشجعاَخرٌنعلىذلن. -

 المشاركةفًعملٌةتبادلالزٌاراتالمٌدانٌةعلىالمستوىالمحلًوالمركزي. -

البٌنمدارسهومدارسزمٕبهالمشرفٌنتنفٌذبرامجتبادلالزٌاراتالصفٌةبٌنمعلمًالمادة/المج -

 بالمناطكالتعلٌمٌة.

 أشترانمعزمٕبهالمشرفٌنأوالمعلمٌناِوابلفًإنتاجبحثإجرابً. -

تزوٌدالمشرؾاِولبصورةتفصٌلٌةبأهمنماطالموةوأهمجوانلبالتطلوٌرللملدارسالتلًٌشلرؾ -

 علٌها.
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 (7ملحك رلم )

 موافمة المشاركٌن على التسجٌل الصوتً 

 

جامعةنزوى

كلٌةالعلومواَداب

لسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌة

الموضوع/الموافمةعلىالتسجٌلالصوتًللممابلةالمتعلمةبدراسةالباحثة

السٕمعلٌكمورحمةهللاوبركاته

"ممارسة ب والمعنونة اْسحالٌة سٌؾ بن سلٌمان بنت رلٌة الباحثة دراسة موضوع منالشة بعد

بتطوٌر كأسلوبإشرافًوعٕلته التدرٌسًالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌة وبعداِداء " للمعلم

تمتضٌه لما ونظرا وأهدافها، التوضٌحٌةحولالدراسة فًالرسالة أطٕععلىالمعلوماتالمذكورة

طبٌعةدراسةالباحثةفًتحمٌكالصدقوالثباتفًدراستها؛فإنًأوافكطوعاعلىالتسجٌلالصوتً

للممابلةالتًتجرٌهاالباحثةمعًوفكمتطلباتدراستهاالحالٌة.

أسم:.......................................................................................

الوظٌفة:......................................................................................

.................................التولٌع:.....................................................

التارٌخ:......................................................................................



 وهللاالموفك،،،،
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 (3ملحك رلم )

 تعهد الباحثة

الجنسٌة عمانٌة ).............( المدنً الرلم صاحبة بنسٌؾأسحالٌة بنتسلٌمان رلٌة الباحثة أنا

،كلٌةالعلومواَدابلسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌةنخصصماجستٌرإدارةنزوىوالمنتسبةإلىجامعة

وسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًتعلٌمٌة.ألومبعملدراسةتربوٌةبعنوان"ممارسةالمشرؾالتربويللدر

للمعلمٌن"وذلناستكمألنٌلدرجةالماجستٌرفًأدارةالتعلٌمٌة.وعٕلتهبتطوٌراِداءالتدرٌسً

كأسلوب التطبٌمٌة للدروس التربوي المشرؾ ممارسة بٌن العٕلة معرفة إلً الدراسة هذه وتهدؾ

 بتطوٌر اشرافً للمعلم التدرٌسً وجهةاِداء فإنًمن وبذلن . والمعلمٌن التربوٌٌن المشرفٌن نظر

أتعهدلّستاذ............................................................................................

والمدعوللمشاركةفًالدراسةكأحدأفرادالعٌنةالتطوعٌةللدراسةالذٌنتنطبكعلٌهمشروطالممابلة.

امبحموقالمشارنفًالبحثالمتمثلةفًالتالً:بألتز

فً -1 المشاركة و الممابلة إجراء من للمشارن مهنٌة أو نفسٌة أو جسدٌة أيمخاطر توجد ٔ

 البحث.

سوىالفرٌكالبحثًأوِؼراضعلمٌة بٌاناتن على ٌطلع ولن كاملة بسرٌة معلوماتن تعامل -2

فمط.

 علٌن. سلبٌة عوالب أسبابودونأٌة إبداء ودونولت أي فً البحث من أنسحاب حمن من -3

 بموضوعالدراسة. تتعلك التً البحث بنتابج إبٕؼن سٌتم الدراسة انتهاء عند -4

 فًحالةرفضنأشترانفًهذاالبحثستتلمىالعناٌةالمعتادةإذالزماِمردونأيتمٌٌز. -5

وىبكلٌةالعلومواَدابلسمالتربٌةالتسجٌلالصوتًللممابلةسٌتمأحتفاظبهفًجامعةنز -6

 (لمدةعامٌنوبعدهاسٌتمإتٕفها.c11مكتبرلم)–والعلومأنسانٌة

 اسمالمشارنلنٌصرحبهفًالدراسةوٌكتفىبوضعرلملكلمشارن. -7

 منحمنأطٕععلىالوسابلالمستخدمةفًالممابلة. -8

 شاركةولنالحكفًالرفضأوأنسحاب.فلنحرٌةالمالمشاركةفًالبحثعملتطوعً -9

............التارٌخ:اسمالباحثوتولٌعه:...............................................

............التارٌخ:.اسمالمشارنوتولٌعه:............................................
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(4ملحك رلم)

  أسئلة الممابلة فً صورتها األولى

جامعةنزوى

كلٌةالعلومواَداب

لسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌة



لسٕمعلٌكمورحمةهللاوبركاته،،،،ا

درجة لنٌل استكمأ لؽرضالبحثالعلمً التًستستخدم الدراسة أسبلة أٌدٌكم بٌن أضع أن ٌسرنً

التعلٌمٌة.وأرجومنكمتحكٌمهذهاِسبلةوإبداءرأٌكموممترحاتكمحولها.علما الماجستٌرفًاْدارة

رافًوعٕلتهبتطوٌربأنعنوانالدراسةهو"ممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإش

الدراسةإلىالتعرؾعلىممارسةالمشرؾالتربويللدروساِداءالتدرٌسً للمعلمٌن".وتهدؾهذه

 اِسلوببتطوٌر هذا عٕلة وبٌان ٌشرؾعلٌها المدارسالتً فً كأسلوبإشرافً اِداءالتطبٌمٌة

للمعلم التدرٌسً الممابلة هً الدراسة فً المستخدمة واِداة والمشرفٌن، المعلمٌن من المشاركٌن مع

-التربوٌٌنوتتحددمشكلةالدراسةفًالسؤالالتالً:

كأسلوبإشرافًبتطوٌر - المشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌة ممارسة عٕلة التدرٌسًما اِداء

 للمعلم؟

شاكرةلكمحسنتعاونكمواهتمامكموتفضلوابمبولفابكأحتراموالتمدٌر،،،،،

الباحثة:رلٌةسلٌمانسٌؾاْسحالٌة









 تحكٌم أسئلة الممابلة لغرض البحث العلمً
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-رجوتعببةالجدولالتالًلّهمٌة:لطفاأ

أسم



الوظٌفة



مكانالعمل



المؤهلالعلمً



عددسنواتالخبرة



اْشراؾالتربويٌعدأمًرضروريللمعلمالجدٌدوالمعلمذيالخبرةوذلنمنأجلأرتماء -1

بالعملٌةالتعلٌمٌة.توافماًمعفلسفةالتؽٌٌرمارأٌنفًاستخدامالمشرؾالتربويوممارسته

 أسالٌبمتعددةفًالعملٌةاْشرافٌة.

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

كٌؾٌتمالتخطٌطللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًمنلبلالمشرؾالتربوي -2

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

شرافًعلىأداءالمعلمٌن؟ماانعكاساتممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإِ -3

...............................................................................................................

...............................................................................................................

ـمنخٕلتأكٌدوزارةالتربٌةوالتعلٌمفًسلطنةعمانعلىاستخدامالمشرؾِسلوب4

الدروسالتطبٌمٌةفًعملهاْشرافً،هلكانلذلنتأثٌرعلىالنموالمهنًللمعلمٌن؟وكٌؾ؟
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 (5ملحك رلم)

 لائمة المحكمٌن

 

 مكان العمل  التخصص المؤهل الوظٌفة اإلسم م

أستاذأحمدابراهٌمأحمدالكندي1

مشارن

كلٌةالعلومالتطبٌمٌةبنزوىمناهجوطرقالتدرٌسدكتوراه

ثرٌاسلٌمانالشبٌبٌة2



باحثة

تربوٌة

وزارةالتربٌةوالتعلٌممناهجوطرقالتدرٌسماجستٌر

حارثناصرخلفان3

ألبوسعٌدي

أستاذ

مساعد

كلٌةالعلومالتطبٌمٌةبصحارمناهجوطرقتدرٌسدكتوراه

مشرفةحمدانالتوبًرٌاناصر4

تربوٌة

المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمالتصادٌاتالتعلٌمدكتوراه

بمحافظةالداخلٌة

مشرؾسالمسعٌدمسعودالكندي5

تربوي

المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌماللؽةالعربٌةوآدابهاماجستٌر

بمحافظةالداخلٌة

عبدهللاخمٌس6

أمبوسعٌدي

عمٌد

الدراسات

العلٌا

كلٌة-جامعةالسلطانلابوسمناهجوطرقتدرٌسدكتوراه

التربٌة

دمحمبنًهان7ً



أستاذ

مساعد

الجامعةالعربٌةالمفتوحةلٌادةتربوٌةدكتوراه

المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌماللؽةاْنجلٌزٌةماجستٌرمشرؾأولدمحمعلًناصرالصبح8ً

الداخلٌةبمحافظة

دمحمعلًالعوف9ً



أستاذ

مساعد

كلٌةالعلومالتطبٌمٌةبصحارادارةتربوٌةدكتوراه

المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌماللؽةالعربٌةدكتوراهمشرؾأولمحمودٌحًأحمدالكندي12

بمحافظةالداخلٌة

عضومنىدمحمسٕمأمبوسعٌدي11

دراسات

تربوٌة

وزارةالتربٌةوالتعلٌمادارةتعلٌمٌةماجستٌر
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 (6ملحك رلم)

  أسئلة الممابلة فً صورتها النهائٌة

جامعةنزوى

كلٌةالعلومواَداب

لسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌة







الفاضل/هـ....................................................................المحترم/هـ

علٌكمورحمةهللاوبركاته،،،،السٕم

تمومالباحثةبعملدراسةاستكمألنٌلدرجةالماجستٌرفًاْدارةالتعلٌمٌةبجامعةنزوى

األداء ممارسة المشرف التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً وعاللته بتطوٌر تحتعنوان"

الفبةللمعلمٌن"،التدرٌسً  من والمعلومات البٌانات لجمع كأداة الفردٌة الممابلة الباحثة وتستخدم

إٔلؽرض ولنتستخدم تامة المعلوماتوالبٌاناتستعاملبسرٌة أنجمٌع الباحثة وتؤكد المستهدفة،

البحثالعلمً.شاكرةلكمحسنتعاونكمواهتمامكم.

الباحثة:رلٌةسلٌمانسٌؾاْسحالً











استمارة ممابلة مع المشرف التربوي ومعلم مادة حول موضوع الدراسة 

"ممارسة المشرف التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً وعاللته بتطوٌر 

 للمعلمٌن " األداء التدرٌسً 
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ٌرجىالتكرمبتعببةالجدولالتالًوذلنمنأجلتنظٌمالبٌاناتومعالجتهابأسلوبعلمً.لطفاً -

أسم)اختٌاري(



النوع



الوظٌفة



التخصص



المؤهلالعلمً



عددسنواتالخبرة

عددالمدارسالتًٌشرؾعلٌها)للمشرؾفمط(

 

 ما أهمٌة ممارسة المشرف التربوي ألسالٌب متعددة ومتنوعة فً العملٌة اإلشرافٌة ؟  -0

ـماأكثراِسالٌباْشرافٌةاستخدامامنلبلالمشرؾالتربويفًعملهاْشرافً؟

 ـوضحاِسالٌباْشرافٌةالعملٌةالتًٌستخدمهاالمشرؾوٌمارسهافًالمٌدانالتربوي.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 بالدروس التطبٌمٌة من لبل المشرف التربوي؟  كٌف تتم عملٌة اإلشراف-

ـكٌؾتتمعملٌةالتخطٌطلهذهالدروس؟

ـكٌؾتتمعملٌةالتنفٌذالفعلًفًالمدارس؟

كٌؾتتمعملٌةالتموٌملهذهالدروس؟

ـكٌؾتتمعملٌةالتنسٌكلتنفٌذهذهالدروس؟



 111 
 

لتطبٌمٌة كأسلوب إشرافً على أداء ما اآلثار الناتجة من ممارسة المشرف التربوي للدروس ا -3

 المعلمٌن من وجهة نظرن؟ 

 التًتطورتلدىالمعلمأكثرمنؼٌرهابفعلالدروسالتطبٌمٌة؟التدرٌسٌةماالمهارات -

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..........................................................................................................

 ما مدى استجابة المعلمٌن للدروس التطبٌمٌة فً اإلشراف التربوي؟  -4

كأسلوبمتمٌزفًتطوٌرالعملٌة الدروسالتطبٌمٌة بأهمٌة المعلم المشرؾالتربوي/ لناعة ما ـ

التعلٌمٌةالتعلمٌة؟

استخدامالدروسالتطبٌمٌةفًالمٌدانالتربويمنوجهةنظرنكمشرؾأومعلم؟ـمامعولات

ـماممترحاتنللتؽلبعلىهذهالمعولات؟

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................................. 
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 ( 2ملحك رلم  ) 

 البٌاناتموافمة  المشاركٌن على صحة 

جامعةنزوى

كلٌةالعلومواَداب

لسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌة

الموضوع/الموافمةعلىأشترانفًعٌنةدراسةالباحثة

السٕمعلٌكمورحمةهللاوبركاته

بعدإجراءالممابلةمعالباحثةرلٌةبنتسلٌمانبنسٌؾاْسحالٌة،حولموضوعدراستهاوالمعنونة

ب بتطوٌر وعٕلته كأسلوبإشرافً للدروسالتطبٌمٌة المشرؾالتربوي التدرٌسً"ممارسة اِداء

فإنًأوافكعلىالبٌاناتٌنللمعلم منالممابلة وتحلٌلها تفرٌؽها أطٕععلىالبٌاناتالتًتم "وبعد

التًتضمن تحلٌلها،وهًبالفعلتعكساستجابتًعلىاِسبلة والتًتم أننًالمفرؼة كما الممابلة، تها

أوافكعلىالمساهمةالتطوعٌةالمستمرةفًخدمةالباحثةفًكلماتحتاجإلٌهمنأمورتوضٌحٌةحول

موضوعدراستها.

أسم:.......................................................................................

.....................................................................الوظٌفة:.................

التولٌع:......................................................................................

....التارٌخ:..................................................................................



 وهللاالموفك،،،،
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 (8ملحك رلم)

  خطاب من جامعة نزوى لتسهٌل مهمة الباحثة
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 (9ملحك رلم)

 تسهٌل مهمة الباحثة
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 (01ملحك رلم)

 استمارة تموٌم مشرف تربوي

سلطنةعمان

وزارةالتربٌةوالتعلٌم

 م22/22العامالدراسً:

المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌملمحافظة...........

دابرةتنمٌةالمواردالبشرٌة

 استمارة تموٌم مشرف تربوي مجال/ مادة 

........التارٌخ:.......المادة/المجال:...............رلمالملؾ:................ؾ:اسمالمشر

الحمولالوصفٌةالدرجةالبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

جوانباْجادةوأدلتها:ألمامباختصاصاتالوظٌفة)الحموقوالواجبات(.1















أولوٌاتالتطوٌروأدلتها:













التوصٌات:

اْلتزامبأخٕلٌاتالمهنة.2

3
اعدادخطةسنوٌةإجرابٌةمكتملةالعناصروالعملعلى

تنفٌذها.


مراجعةخططالمعلمٌناِوابل/المعلمٌنومتابعةتنفٌذها.4

متابعةتنفٌذالمناهجالدراسٌةوفكالخططالمعتمدة.5

متابعةمستجداتالمناهج.6

المادةالعلمٌةفًتخصصه.التمكنمن7

متابعةتفعٌلأنماطالتعلمواستراتٌجٌاتالتدرٌسالمختلفة.8

متابعةتوظٌؾعناصرالمولؾالتعلٌمً.9

متابعةتوظٌؾالتعلمالنشط.12

تفعٌللنواتأتصالالمختلفة.11

التواصلمعالمشرؾاِول.12

تنمٌةمعارفهوخبراته.13

المشاركةفًإعدادوتنفٌذالبرامجالتدرٌبٌةالتربوٌة14
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الحمولالوصفٌةالدرجةالبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

والتخصصٌةحسباحتٌاجاتالفباتالتًٌشرؾعلٌها.

15
توظٌؾنتابجالتموٌمفًرفعالتحصٌلالدراسًوتحسٌن

تعلمالطلبة.


تموٌمأداءالمعلمٌناِوابل/المعلمٌنبفاعلٌةودلة.16

واِنماطاْشرافٌة.تنوٌعاِسالٌب17

توظٌؾالتماناتالحدٌثةالمتاحة.18

اعدادتمارٌرإجرابٌةلزٌاراتهاْشرافٌة.19

متابعةاثرزٌاراتهاْشرافٌة.22



اسمالممٌم)مشرؾأول(:............................التخصص:مشرؾأولمادة/مجال......

التربوي:...........................تولٌعالمشرؾاِول:..........تولٌعالمشرؾ
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 استمارة تموٌم مشرف تربوي مجال/ مادة توصٌف بنود 

المؤشراتالبنودالمجال

السمات

الشخصٌة

 واْدارٌة



ألمامباختصاصات .1

الوظٌفلللللة)الحملللللوق

والواجبات(

 وواجباتهالوظٌفٌة.ٌلمبمهامه -

 ٌلتزمبمواعٌدالحضوروأنصراؾ. -

 ٌتعاملوفكالحموقالممنوحةله. -

 ٌعدّلاعدةبٌاناتمتكاملة. -

ٌللؤديالواجبللاتواِعمللالالمسللندةإلٌللهبدلللةوفللًمواعٌللد -

محددة.

ألتلزامبأخٕلٌللات .2

المهنة.

 ٌتسمبالصدقوالجدٌةمعأخرٌن. -

 سٌمافًنملالمعلوماتوالتباسها.ٌلتزمباِمانةالعلمٌةٔ -

 ٌتمبلالتوجٌهواْرشادبموضوعٌة. -

 ٌحافظعلىسرٌةالمعلوماتالخاصةبالعمل. -

ٌحرصعلىتنمٌةلٌمالمواطنة. -

التخطٌط



اعللدادخطللةسللنوٌة .3

إجرابٌلللللللةمكتمللللللللة

العناصلللللروالعملللللل

علىتنفٌذها.

 ٌعدخطةشاملةلمهامعمله. -

للتنفٌذمعاعتبارالمرونة.ٌصممخطةوالعٌةلابلة -

 ٌضمنالخطةأسالٌبإشرافٌةفاعلةومتنوعة. -

 ٌحددالفترةالزمنٌةلتنفٌذفعالٌاتالخطة. -

.ٌنظمفعالٌاتالخطةحسبأولوٌات -

مراجعللللللللةخطللللللللط .4

المعلملللٌناِوابلللل/

المعلملللللٌنومتابعلللللة

تنفٌذها.

ٌراجلللعخطلللطالمعلملللٌناِوابلللل/المعلملللٌنوٌملللدمالتؽذٌلللة -

 الراجعةحولها.

 ٌعتمدخططالمعلمٌناِوابل/المعلمٌنلتطبٌكالمناهج. -

ٌتللابعتنفٌللذخطللطالمعلمللٌناِوابللل/المعلمللٌنوفللكالفتللرة -

 الزمنٌةالمحددة.

ٌنفلللذزٌلللاراتللمعلملللٌناِوابلللل/المعلملللٌنلمتابعلللةتنفٌلللذهم -

 لخططهمالمعتمدة.
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المؤشراتالبنودالمجال

متابعةتوزٌلعٌشارنإداراتالمدارسالتًٌشرؾعلٌهافً -

المناهجوالحصصالدراسٌةبٌنمعلمًمادته.

المناهج



متابعةتنفٌذالمنلاهج .5

الدراسلللللللللٌةوفلللللللللك

الخططالمعتمدة.

ٌتأكللدمللنتللوافرمسللتلزماتالمللادة)الكتللبالمدرسللٌةوأدلللة -

المعلمللللٌنحسللللبالطبعللللاتالمعتمللللدةوالوسللللابلالتعلٌمٌللللة

الٕزمة...(.

اِهللداؾالمرجللوةلمنللاهجٌركللزفللًمتابعتللهعلللىتحمٌللك -

مادته/مجاله.

ٌتابعتحضٌرالدروسوتوافمهمعاْجراءاتالسلٌمةلتطبٌك -

 المناهج.

 ٌؤكدعلىإكتسابالمهاراتالمرجوةمنتطبٌكالمناهج. -

ٌعدالتمارٌرنصؾالسنوٌةحولتطبٌكمناهجمادته/مجاله. -

متابعلللللةمسلللللتجدات .6

المناهج.

التوجٌهٌةحولمستجداتالمناهج.ٌتابعالنشرات -

ٌمترحالمراجعواللدورٌاتوالمواللعاْلكترونٌلةالتلًتثلري -

المناهج.

ٌشارنفًتنفٌذورشتدرٌبٌةحولمستجداتالمناهج. -

ٌتابعمستجداتمادته/مجالهفًالمختبراتومركلزمصلادر -

 التعلم.

ٌشارنفًتحلٌلمحتوىمناهجمادته/مجاله. -

المللللادةالللللتمكنمللللن .7

العلمٌلللللللللللللةفلللللللللللللً

تخصصه.

 ٌثريالمعلمٌناِوابل/المعلمٌنفًالمادةالعلمٌة. -

ٌتحرىالدلةفًتمدٌمالمادةالعلمٌةوالمدرةعلىتبسٌطها. -

ٌمتلللنالمللدرةعلللىاْجابللةالصللحٌحةعللنأستفسللاراتفللً -

المادةالعلمٌةالتخصصٌة.

أستفسللاراتفللًٌمتلللنالمللدرةعلللىاْجابللةالصللحٌحةعللن -

 طرقتدرٌسمادته/مجاله.

ٌعلدوٌشلارنفلًتصلمٌمنشلراتإثرابٌلةفلًالملادةالعلمٌللة -

والتربوٌة.
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التعلٌم

والتعلم



متابعللةتفعٌلللأنمللاط .8

واستراتٌجٌات التعلم

التدرٌسالمختلفة.

ٌتلابعتوظٌللؾاسللتراتٌجٌاتالتللدرٌسالمتوافمللةمللعمتطلبللات -

 المولؾالتعلٌمً.

مدىمراعاةالمهاراتالمضلمنةفلًالموللؾالتعلٌملًٌتابع -

 ِنماطالتعلم.

ٌتلللابعمراعلللاةاسلللتراتٌجٌاتالتلللدرٌسالمسلللتخدمةللفلللروق -

 الفردٌةللطلبة.

ٌتابعمراعاةاِنشطةالتطبٌمٌةِنماطالتعلمللفلروقالفردٌلة -

 للطلبة.

ٌتللللابعتوافللللكأنمللللاطالللللتعلمواسللللتراتٌجٌاتالتللللدرٌسمللللع -

تالمتاحة.اْمكانٌا

متابعللللللللةتوظٌللللللللؾ .9

عناصللللللرالمولللللللؾ

التعلٌمً.

 ٌعززالممارساتأٌجابٌة. -

 ٌصححالممارساتؼٌرأٌجابٌة. -

ٌتابعتوظٌؾأسالٌبتتوافكمععناصرعملٌةالتعلموتحملك -

 أهدافها.

ٌمترححلؤللصعوباتوالتحدٌاتالتًتواجهتنفٌلذالموللؾ -

 التعلٌمً.

المنفذةفًالمولؾالتعلٌمً.ٌمّومالفعالٌات -

متابعللللللةتوظٌللللللؾ .12

التعلمالنشط.

توجٌهالمعلمٌناِوابل/المعلمٌننحوالتركٌزعلىمسؤولٌة -

الطالللللبومبادراتللللهفللللًالحصللللولعلللللىالللللتعلمواكتسللللاب

 المهاراتالمختلفة.

ٌتابعالمعلمٌناِوابل/المعلمٌننحوأهتملامباسلتراتٌجٌات -

اللللتعلمذومعنلللى،والتفكٌلللروالتأمللللالتلللدرٌسالتلللًتوظلللؾ

 لمهاراتالتعلمفوقالمعرفٌة.

ٌتللللابعالمعلمللللٌناِوابللللل/المعلمللللٌنلّنشللللطةوالواجبللللات -

 والمشارٌعالهادفةالتًتركزعلىحلالمشكٕت.

متابعللةتفعٌلللالمعلمللٌناِوابللل/المعلمللٌنللللتعلمالمتمحللور -
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 حولالطالب.

لمٌنفًاسلتخدامأسلالٌبتملوٌممتابعةالمعلمٌناِوابل/المع -

معتمدةللحكمعلىالمهاراتالحمٌمٌةالمكتسبة.

البٌبة

المدرسٌة

والمجتمع

المحلً

)أتصال

والتواصل(



تفعٌللللللللللنللللللللوات .11

أتصالالمختلفة.

 ٌبنًعٕلاتإٌجابٌةمعالرؤساء. -

 ٌبنًعٕلاتإٌجابٌةمعزمٕبهالمشرفٌن. -

الفباتالتلًٌشلرؾعلٌهلاواْدارةٌبنًعٕلاتإٌجابٌةمع -

 المدرسٌة.

لدٌللهالمللدرةعلللىأتصللالوالتواصلللمللعأطللراؾالعملٌللة -

 التعلٌمٌةالتعلمٌة.

ٌوظؾوسابلولنواتأتصالالمتنوعة. -

التواصلللللللللمللللللللع .12

المشرؾاِول.

ٌطلعالمشرؾاِولبكلتطوراتالعمللاْشلرافًلمادتله/ -

 مجاله.

الدورٌللةللمشللرؾاِولوٌللزودهبالممترحللاتٌمللدمالتمللارٌر -

 التًمنشأنهاتطوٌرالعمل.

ٌنسلللكملللعالمشلللرؾاِولفلللًحاللللةتعلللدٌلخطلللةزٌاراتللله -

اْشرافٌة.

ٌمدمللمشرؾاِولمبادراتتطوٌرٌةللعملاْشرافً. -

ٌنسلللكملللعالمشلللرؾاِولحلللولالتواصللللملللعمؤسسلللات -

التعلٌمٌةالتعلمٌة.المجتمعالمحلًبماٌخدمالعملٌة

التنمٌة

المهنٌة



تنمٌللللللللةمعارفلللللللله .13

وخبراته.

 ٌعمدلماءاتعلمٌةوتربوٌةبصورةدورٌة. -

ٌحلللرصعللللىالمشلللاركةفلللًاللملللاءاتالعلمٌلللةوالتربوٌلللة -

 المركزٌةوالٕمركزٌة.

 ٌطلععلىالدورٌاتواْصداراتالتربوٌةوالتخصصٌة. -

 واْختصاص.ٌحرصعلىالتواصلمعذويالخبرة -

ٌعللدوٌشللارنفللًإجللراءالبحللوثاْجرابٌللةوأوراقالعمللل -

والنشراتوالممأتالعلمٌةوالتربوٌة.



 121 
 

المؤشراتالبنودالمجال

المشللللللللاركةفللللللللً .14

إعلللللللللدادوتنفٌلللللللللذ

البلللرامجالتدرٌبٌلللة

التربوٌلللللللللللللللللللللللللللة

والتخصصلللللللللللللللٌة

حسللللباحتٌاجللللات

الفباتالتًٌشرؾ

علٌها.

 ٌحددأحتٌاجاتالتدرٌبٌةللمعلمٌناِوابل/المعلمٌن. -

ٌصممبرامجتدرٌبٌةفاعلةوفكاْحتٌاجات. -

 ٌنفذالبرامجالتدرٌبٌةالتربوٌةوالعلمٌة. -

 ٌتابعأثرالتدرٌبعلىالفباتالتًٌشرؾعلٌها. -

.ٌربطبٌنالتدرٌبونتابجهلٕرتماءبالتحصٌلالدراسً -

التموٌم



توظٌلللللللؾنتلللللللابج .15

التمللللوٌمفللللًرفللللع

التحصٌلالدراسلً

وتعلمالطلبة.

دلةتنفٌذالمعلملٌناِوابلل/المعلملٌنِدواتتملوٌمتعللمٌتابع -

الطلبة.

ٌشللارنفللًإعللدادأختبللاراتومراجعتهللاوفمللاللمواصللفات -

المعتمدة.

ٌمدمالتؽذٌةالراجعةالمناسبةوٌمترحبرامجعٕجٌةوإثرابٌة -

منبثمةمننتابجالتحصٌلالدراسًللطلبة.

لتحصللٌلالدراسللًإلللىٌنملللخبللراتالمللدارسالمجٌللدةفللًا -

المدارسالتًتحتاجإلىتطوٌربرامجهاالتحصٌلٌة.

ٌحصللرمللدارسمتدنٌللةالتحصللٌلالدراسللًوٌضللعإجللراءات -

لابلةللتطبٌكتسهمفًرفعالمستوىالتحصٌلًللطلبة.

تموٌمأداءالمعلمٌن .16

اِوابل/المعلملٌن

بفاعلٌةودلة.

 ٌشرؾعلٌها.ٌطبكأدواتمتنوعةلتموٌمالفباتالتً -

ٌرصلللدجوانلللباْجلللادةوأولوٌلللاتالتطلللوٌرللللدىالمعلملللٌن -

اِوابل/المعلمٌنبموضوعٌة،فٌعلززجوانلباْجلادةوٌملدم

 الدعمالٕزملتطوٌرأدابهم.

ٌمتللللنالملللدرةعللللىإصلللدارأحكلللامواضلللحةومبلللررةعلللن -

 مستوٌاتأداءالمعلمٌناِوابل/المعلمٌن.

وابلللللل/المعلملللللٌنالمهنٌلللللةٌلبلللللًاحتٌاجلللللاتالمعلملللللٌناِ -

 والتخصصٌةوٌبادربتنفٌذها.
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ٌمدمللمعلمٌناِوابل/المعلمٌنتؽذٌةراجعةمناسلبةوٌمتلرح -

برامجترتمًبأدابهم.

الممارسات

اْشرافٌة



تنوٌلللللعاِسلللللالٌب .17

اْشرافٌة.

ٌوظللؾمختلللؾاِسللالٌبأشللرافٌةوفللكاحتٌاجللاتالفبللات -

 التًٌشرؾعلٌها.

أسلللوبأشللرافًالمٕبللملتحمٌللكاهللداؾالفعالٌللةٌختللار -

اْشرافٌة.

ٌبرزالبعدالتطبٌمًفًتنفٌذاِسلوبأشرافً. -

ٌحللاِسالٌباْشرافٌةالمنفلذةملنالمعلملٌناِوابللوٌملدم -

تؽذٌةراجعةحولها.

ٌربطبلٌنأسللوبأشلرافًالمسلتخدموعٕلتلهبالتحصلٌل -

الدراسًللطلبة.

توظٌللللؾالتمانللللات .18

الحدٌثةالمتاحة.

ٌمتلنالمدرةعلىإدارةالتماناتالتًتخدمالمادة. -

ٌوجللهالمعلمللٌناِوابللل/المعلمللٌنلكٌفٌللةتوظٌللؾالتمانللات -

الحدٌثة.

ٌتواصلمعالجهاتالمختصةلتوفٌرالتماناتالمطلوبة. -

ٌشللارنفللًتنفٌللذبللرامجتدرٌبٌللةحللولتوظٌللؾالتمانللاتفللً -

تعلٌموالتعلم.عملٌاتال

ٌتأكدمنأثرأٌجابًللتماناتالحدٌثةعلىتعلمالطلبة. -
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اعللللللللدادتمللللللللارٌر .19

إجرابٌلللللةلزٌاراتللللله

 اْشرافٌة.



ٌتمنإعدادالمراسٕتوالتمارٌر. -

ٌتضمنالتمرٌرأجرابًللزٌارةاْشرافٌةعلى: -

 .اهداؾالزٌارةاْشرافٌةوزمنتنفٌذها

 ًالزٌارةاْشرافٌة.الفعالٌاتالمتضمنةف

 .مدىتناسبالزمنمعالفعالٌاتالمنفذة 

 .النتابجوالتوصٌاتمنالزٌارة

متابعةأثرزٌاراتله .22

اْشرافٌة.

ٌمدمالدعموالتؽذٌةالراجعلةللفبلاتالتلًٌشلرؾعلٌهلاأثنلاء -

زٌاراته.

ٌتابعالمٕحظاتالمرصودةفًالزٌاراتالسابمة. -

فًالزٌارةاْشرافٌة.ٌنجزالفعالٌاتالمخططة -

ٌنملللمدارسأخرىالجوانبأٌجابٌةلزٌاراته. -

ٌزودزمٕءهالمشرفٌنبالبٌاناتالٕزمةلزٌاراتهم. -

   


