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اإلهداء
إلى روح والدي العزٌز رحمة هللا علٌه
إلى والدتً الغالٌة أمد هللا فً عمرها
إلى من شجعنً على مواصلة مسٌرتً العلمٌة رفٌك دربً دمحم الصبحً
إلى رٌاحٌن حٌاتً أولدي األوفٌاء ضحى وبشار وجلنار
إلى عناوٌن األمل إخوانً وأخواتً
إلى كل نفس محبة للعمل وطموحة للتعلم
أهدي ثمرة هذا الجهد.
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الشكروالحمدهللتعالىعلىفضلهوكرمهأنحمكلًماأصبوإلٌهفًاستكمالالحصولعلى
درجةالماجستٌرفًاْدارةالتعلٌمٌة،وأتمدمبعظٌمالشكروالتمدٌرإلىزوجً العزٌز الذيكانمنبع
شكرا ؼٌر منمطع الدكتورة رنا طلعت الصمادي على حسن
ً
عطاء فً مسٌرتً الدراسٌة ،وأشكر
تعاونها،ودعمهاالمستمرالذيكانلهاِثرالكبٌرفًإنجازهذاالعمل.ثمأزجًالشكرفابمه والثناء
أجله إلى المابمٌن على مكتبة حصن الشموخ بسلطنة عمان لتمدٌمهم المساعدة للحصول على مصادر
الدراسةومراجعها،والشكرالموفورللرفمةالصالحةفًجامعةنزوى،أخواتًطالباتالماجستٌرفً
تخصص اْدارة التعلٌمٌة ،فلهن الشكر والعرفان على كل ما لدمنه لً من مساعدات وتسهٌٕت فً
رحلتًالدراسٌة .
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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى الكشؾ عن ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً
وعٕلته بتطوٌر اِداء التدرٌسً للمعلمٌن ،حٌث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً ذو البٌانات
النوعٌة (دراسةحالة)،ولتحمٌكأهداؾالدراسةاستخدمتالباحثةالممابلةأداةلجمعالبٌاناتالنوعٌة،
وتكونت الممابلة من أربعةأسبلة ربٌسٌة ،استهدفت عٌنة مكونة من ستة مشاركٌن ،ولدتمثلت الفبات
المشاركة فً المشرفٌن التربوٌٌن العاملٌن بمسم اْشراؾ التربوي بالمدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم
بمحافظةالداخلٌة،ومعلمًمدارسالتعلٌماِساسً()12-5بمحافظةالداخلٌةبسلطنةعمان،وخلصت
النتابج أن هنان عٕلة اٌجابٌة بٌن ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً
وتطوٌر اِداء التدرٌسً للمعلمٌن ،كما خلصت الدراسة إلى أن ممارسة المشرؾ التربوي للدروس
التطبٌمٌة ٌعد من باب التنوع فً اِسالٌب اْشرافٌة التً تساهم بشكل كبٌر فً تحمٌك النمو المهنً
للمعلمٌن ،كما خلصت الدراسة إلى أن اِداء التدرٌسً للمعلمٌن لد تطور بفعل ممارسة المشرؾ
التربويللدروسالتطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة،وشملهذاالتطورمهاراتالتخطٌطللدروس،واْدارة
الصفٌة،وطرقالتدرٌسوأسالٌبالتموٌم.وتوصلتالدراسةأنهنانبعضالتحدٌاتوالصعوباتالتً
تواجهاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌة،وتمللمنفاعلٌة ممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةفً
العملٌة اْشرافٌة .وأوصت الدراسة بضرورة معالجة الصعوبات والتحدٌات التً تواجه المعلمون
والمشرفونالتربوٌون،وتمللمنفاعلٌةالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي.كماأوصتالدراسة
بتصمٌم دلٌٕ متكامٕ َلٌة تطبٌك الدروس التطبٌمٌة فً اْشراؾ التربوي ،باْضافة إلى إلحاق
المشرفٌن التربوٌٌن ببرامج تدرٌبٌة متخصصة ،واستمرارٌة رفد المشرفٌن التربوٌٌن إلى المركز
التخصصً للتدرٌب المهنً للمعلمٌن؛ للحصول على دورات تدرٌبٌة فً هذا المجال .كما أوصت
الدراسةالمشرؾالتربويبضرورةتطوٌرأسلوباْشراؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌةبشكلأكبرمما
هوعلٌهحالٌا،وتضمٌنهضمنخطةاْنماءالمهنًللموادالدراسٌةللمدارسمنذبداٌةالعامالدراسً .
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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
ٌعتبرالتؽٌرالمستمرفًكافةمجأتالحٌاة منأبرزسماتعالمناالمعاصر،ولدامتدهذاالتؽٌر
إلىالنظمالتربوٌةبكلمدخٕتها،ممادفعالمهتمٌنبالتربٌةوالتعلٌمإلىالتركٌزعلىالمعلمباعتباره
حجر الزاوٌة فً العملٌة التربوٌة .ؤ ٌمكن للمعلمٌن بشكل عام تحمٌك أهداؾ العملٌة التعلٌمٌة بكل
كفاءة وفاعلٌ ة دون وجود مشرفٌن تربوٌٌن لادرٌن على النهوض بمستوى أداء المعلمٌن وتطوٌر
كبٌرافًتعرٌؾالمعلم
للمشرؾدورا ً
ً
).وٌتضحمنذلنأن
ّ
مهاراتهمالمهنٌةالمختلفة(عطوي2224،
بالطرقالتربوٌةالحدٌثة،حٌثٌفتحأمامهآفالًاجدٌدةوٌدفعهنحوالتجدٌد؛لٌؤديرسالتهالتعلٌمٌة،حٌث
إناْشراؾالتربويٌعنىبالدرجةاِولىبالعناصرالبشرٌةالمكونةللمؤسسةالتربوٌة،إذتعتبركفاءة
المعلمعل ًماومهارةهًالعمودالفمريلكلعملٌةتطوٌرٌةفًالعملالتربوي .
أن العملٌة اْشرافٌة" :عملٌة لٌادٌة دٌممراطٌة تعاونٌة منظمة تعنى
وتشٌر أمرهللا (ّ )2212
بالمولؾالتعلٌمًبجمٌععناصره(".ص.)15والمشرؾ التربويهوأحدالوسابطالمهمةالتًٌمكنأن
)أن المشرؾالتربويلابدعملٌة
فاعٕ فًالعملٌةالتربوٌة.حٌثٌشٌرالعبٌدي (ّ 2213
تسهمإسها ًما  ً
التطوٌر والتؽٌٌر التربوي ،فهو بحكم خبرته ومركزه لادر على أطٕع على المستجدات التربوٌة
لادرا على تطبٌمها ،وإطٕع المعلمٌن علٌها ،ومساعدتهم على ممارسة
ً
وخٕصة اِبحاث؛ مما ٌجعله
اِسالٌبالجدٌدة .
أن اِسالٌب اْشرافٌة تطورت بحٌث أصبحت ألدر على النهوض
وٌؤكد الدعٌلج ( ّ )2215
بالعملٌة التربوٌة ،وتحسٌن عملٌتً التعلٌم والتعلم .وٌعتمد المشرؾ التربوي فً عمله اْشرافً على
أسالٌب إشرافٌة متعددة حسب المولؾ التربوي ،فهنان المراءات الموجهةوالنشرة اْشرافٌة ،والبحث
اْجرابً والدورة التدرٌبٌة ،والمؤتمر التربوي ،والندوة التربوٌة والزٌارات الصفٌة ،وأجتماعات
الفردٌة والجماعٌة .وكذلن اِسالٌب اْشرافٌة العملٌة مثل :المشؽل التربوي ،وتبادل الزٌارات بٌن
المعلمٌن ،والدروس التطبٌمٌة .فمن مهام المشرؾ التربوي البحث عن السبل التً من شأنها تطوٌر
مهاراتالمعلمٌن،وزٌادةكفاٌاتهمالمهنٌة؛حتىٌتمكنوامنمواجهةمتطلباتأنفجارالمعرفً .
وحتىٌتمكنالمشرؾالتربويمنأداء الوظابؾ والمسؤولٌاتالموجهةنحوترجمةاِهداؾالتً
ٌنشدها ،إلى نتاجات والعٌة تتطابك مع معاٌٌر اِداء الممبولٔ ،بد من السعً والبحث عن أفضل
2

أستراتٌجٌاتواِسالٌباْشرافٌةالتًتساعدهعلىأداءوظٌفتهبشكلف عّال .وهذاماأكدتهدراسات
عدة كدراسة أبو هاشم( ،)2211الخمٌس( ،)2212الروٌشد( ،)2211السرهٌد ( ،)2213السعاٌدة
والسعاٌدةوالكاٌد(،)2212الشرلاويوالخزاعلة(،)2211الفدا(،)2211فرج(،)2211اللوح()2212
ومفرج( )2212حٌث أوصت الدراسات بضرورة أهتمام بالتدرٌب المستمر للمشرؾ  الذي ٌمثل
وسٌلةهامةلتطوٌراِداء .
وتشٌر الدراسات والبحوث التربوٌة كدراسة البلوي( ،)2211السعدٌة( ،)2214الشدٌفات (
 ،)2214الشرلاوي( ،)2211الطٌطً وأبو سمرة وعبٌد هللا( )2212والراسبً والفهدي والعرٌمً
والمحرزي( )2214إلى ضرورة تطوٌر عملٌة اْشراؾ التربوي من خٕل أستفادة من أتجاهات
الحدٌثةلٓشراؾالتربوي.حٌثتهتمهذهأتجاهاتباِسالٌب اْشرافٌةالحدٌثة ،ومن هذه اِسالٌب:
طا إشرافًٌّا أساسًٌّا
الدروس التطبٌمٌة ،حٌث تشكل الدروس التطبٌمٌة التً ٌنفذها المشرؾ التربوي نشا ً
ٌتكاملمعبمٌةاِنشطةاْشرافٌةاِخرى.وهًتهدؾ إلى حفزالتمدمالمهنًللمعلم،وتطوٌركفاٌاته
لىأن الدروسالتطبٌمٌةللمشرؾتعد" :تمنٌةإشرافٌةتطوٌرٌة" فً
ّ
الصفٌة.وٌشٌر نبهان ( )2227إ
مٌداناْشراؾالتربوي .
أن أسلوب الدروس التطبٌمٌة ٌهدؾ إلى تنمٌة المعلمٌن مهنًٌّا وحفز التمدم المهنً
وبالرؼم من ّ
للمعلم ،إٔ أنه أسلوب ؼٌر شابع فً أستخدام ممارنة ببمٌة اِسالٌب اْشرافٌة ،بالرؼم من حاجة
المعلمٌن إلى التدرٌب والتطبٌك (اْبراهٌم .)2212 ،وهذا ما أكدت علٌه دراسة (العمري2213 ،؛
والماسم )2212،حٌثكانمننتابجهاأنالزٌارةالصفٌةأكثراِسالٌباستخدا ًمامنلبلالمشرفٌن
التربوٌٌن،حٌثجاءتفًالمرتبةاِولىفًحٌنأناِسالٌبالتطبٌمٌةأخذتوزنًانسبًٌّاألل،بمافٌها
الدروس التطبٌمٌة .كما أظهرت دراسة الطحاٌنة وعودات ( )2214أن درجة ممارسة اِسالٌب
اْشرافٌةمنلبلالمشرؾالتربويتراوحتبٌنالمتوسطةوالمتدنٌة ،وجاءأسلوبالدروسالتطبٌمٌة
فًالمرتبةلبلاِخٌرةوكانتدرجةممارستهامتدنٌةممارنةببمٌةاِسالٌباْشرافٌة .
ونتٌجةللتطورالذيتشهدهوزارةالتربٌةوالتعلٌمبسلطنةعمانفًالعملٌةالتربوٌةعملتالوزارة
متمثلةفًالمدٌرٌةالعامةلتنمٌةالمواردالبشرٌةبوزارةالتربٌةوالتعلٌمإلىالتأكٌدعلىتفعٌلأسلوب
الدروس التطبٌمٌة خٕل العام الدراسً  2215/2214وذلن فً إطار السعً الدابم لتفعٌل لطاع
اْشراؾ التربوي ،وتعزٌزحضورهالفنًفًالساحةالتربوٌة ترجمتالوزارةهذاأهتمام بصدور
التعمٌم الوزاري رلم()15214996فً العام الدراسً 2216/2215م والذي ٌؤكد على التركٌز على
أسلوبالدروسالتطبٌمٌةوآلٌةتطبٌمهامنلبلالمشرؾالتربوي؛وذلنمنأجلتطوٌراستراتٌجٌات
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نظرا لما
ً
التدرٌس المختلفة ،والتملٌل من اِسالٌب التملٌدٌة التً ٌتبعها المعلمون فً التدرٌس ،وذلن
ٌشكله أسلوب الدروس التطبٌمٌة للمشرؾ التربوي من دور مهم فً أرتماء بمستوى المعلم ،والمعلم
اِول،وٌعززمنمستوىأنسجامالمهنً،والتكاملبٌنالمشرؾوالمعلم .
وتشكل ممارسة الدروس التطبٌمٌة من لبل المشرؾ التربوي بابًا من أبواب التنوع فً أسالٌب
اْشراؾالتربويالفعال،اِمرالذيأكدتعلٌهالدراساتالتربوٌةكدراسةأبوسمرةومعمر(،)2212
حلس( ،)2212شاهٌن( ،)2214الؽامدي( )2213وفرج(.)2211كماأكدتبعضالدراساتالتربوٌة
فاعلٌةهذااِسلوبفًتطوٌركفاٌاتالمعلمالمهنٌةكدراسة البلوي()2212والخمٌس( .)2212ومن
منطلكعملالباحثةكمساعدةمدٌرةوتنفٌذهاالعدٌدمنالزٌاراتاْشرافٌةللمعلماتوممابلةالعدٌدمن
تبٌنلهاأن معظمالمشرفٌنالتربوٌٌنٌركزونعلىأسلوبالزٌاراتالصفٌةمع
ّ
المشرفٌن التربوٌٌن 
وجودالعدٌدمناِسالٌباْشرافٌةاِخرىالتًتعملعلىالتطورالمهنًللمعلمٌن،وللعملٌةالتعلٌمٌة
وخاصة اِسالٌب العملٌة كالدروس التطبٌمٌة .من أجل ذلن عمدت الباحثة إلى إجراء هذه الدراسة
للولوؾ على عٕلة ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة بتطوٌر اِداء التدرٌسً للمعلمٌن،
والولوؾ بشكل أوسع على دور الدروس التطبٌمٌة للمشرؾ التربوي فً حركة التجدٌد ،والتطوٌر
التربويفًمدارسالتعلٌماِساسً ( )12-5بمحافظةالداخلٌةبسلطنةعمان ،تمشًٌامعنهجالوزارة
فًتطوٌرلطاعاْشراؾالتربويالذيٌنعكستطورهعلىالمعلموالطالبم عًا .
مشكلة الدراسة وأسئلتها 
إن مرحلة جدٌدة من اْشراؾ التربوي ضمن رؤٌة معاصرة متنوعة متجددة لادرة على تنمٌة
أمرا بالػ اِهمٌة تسعى إلٌه
العنصر البشري ،وتفعٌل دوره ،وتجدٌد أدواته وممارساته العملٌة ٌعد ً
وزارةالتربٌةوالتعلٌمفًسلطنةعمان،وهًرؤٌةتسهمبشكلأوآخرفًتجوٌدالعملٌاتالتعلٌمٌة
التعلمٌة (وزارةالتربٌةوالتعلٌم .)2215،ومنهذاالمنطلكسعتالوزارةمتمثلةفًالمدٌرٌةالعامة
لتنمٌة الموارد البشرٌة إلى إصدار توصٌؾ مهام المشرؾ التربوي لعام   .2215وكان من بنود
التوصٌؾ تنفٌذ المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة فً المدارس تب عًا لٕحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن،
دعما من الوزارة لتعزٌز الدور المهنً للمشرؾ التربوي فً الساحة التربوٌة ،كما أصدرت المدٌرٌة
صا لدروس
العامةلتنمٌةالمواردالبشرٌةتعمٌ ًما وزارًٌّا ٌحثجمٌعالمشرفٌنالتربوٌٌنعلىتنفٌذحص ً
تطبٌمٌةمنالمنهجالدراسًفًالمدارسالتًٌشرفونعلٌها.كماأكدتتمارٌرجودةاِداءالتابعةلنظام
تطوٌراِداءالمدرسًوالذيتطبمهوزارةالتربٌةوالتعلٌمفًسلطنةعمان،علىوجودأولوٌاتتطوٌر
فً اِداء التدرٌسً للمعلمٌن فً المدارس وهذه التمارٌر مثبتة فً المولع اْلكترونً لوزارة التربٌة
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ونظراِهمٌةهذااِسلوب
ً
والتعلٌم،مولعالبوابةالتعلٌمٌةبسلطنةعمان ( .)www.moe.gov.om
اْشرافً فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة بشكلعامواِداء التدرٌسًبشكل خاص ،جاءت هذه الدراسة
لتبحث فً ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً ،وعٕلته بتطوٌر اِداء
التدرٌسًللمعلمٌن.وٌمكنتحدٌدمشكلةالدراسةبالسؤالالتالً :
 ماعٕلةممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًبتطوٌراِداءالتدرٌسً
للمعلمٌن؟

أهداف الدراسة
تهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على مدى مساهمة ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة فً
تطوٌر اِداءالتدرٌسًللمعلمٌنفًمحافظةالداخلٌةبسلطنةعمان،وكذلنالولوؾعلىهذااِسلوب
تمدٌمممترحاتوأفكارا تعزز
ً
اْشرافًومساهمته فًتحمٌكالنموالمهنً للمعلمٌن.وتهدؾكذلنإلى
مناستخدامالدروسالتطبٌمٌةمنلبلالمشرؾالتربويكأسلوبتدرٌبًللمعلمٌن.باْضافةإلىالتأكٌد
على تنوٌع اِسالٌب اْشرافٌة فً العملٌة التعلٌمٌة ،ومواكبة حركة التجدٌد والتطوٌر فً العملٌة
اْشرافٌة .
أهمٌة الدراسة 
تستمد هذه الدراسة أهمٌتها من الدور الذي ٌتولع من المشرؾ التربوي المٌام به فً تطوٌر أداء
المعلمٌنفًالحملالتربوي،وهوماسٌنعكسبصورةإٌجابٌةعلىمستوىالتعلٌمفًالمٌدانالتربوي
بالسلطنة،وكذلنمستوىالتعلم لدىالطلبة،مماٌعززالمستوىالتحصٌلًللطلبة.وٌمكنلهذهالدراسة
أنتسهمفًتمدٌمتموٌ ًماذاتًٌّاللمشرفٌنالتربوٌٌنلاب ًماعلىأسسعلمٌةمماٌسهمفًتحدٌداحتٌاجاتهم
التدرٌبٌة ،وتطوٌر كفاءاتهم اْشرافٌة .لد تساعد هذه الدراسة فً تحسٌن اِسالٌب اْشرافٌة التً
ٌستخدمها المشرفون التربوٌون ،وباعث ًا لهم نحو التجدٌد والتنوٌع فً اِسالٌب اْشرافٌة وأهتمام
بالممارساتالعملٌةالتطبٌمٌةفًالعملاْشرافً،تزامنامعالجهودالتًتمومبهاوزارةالتربٌةوالتعلٌم
متمثلةفًدابرةاْشراؾالتربويلتطوٌرالعملٌةاْشرافٌة .
ومنالمتولعأنتفٌدنتابجهذهالدراسةوتوصٌاتهاالمسؤولٌنفًوزارةالتربٌةوالتعلٌموخاصة
فً دابرة اْشراؾ التربويمن خٕل معرفة اِسالٌب اْشرافٌة المٕبمة فً تطوٌر اِداء التدرٌسً
للمعلمٌن ،وكذلن المابمٌن على برامج التنمٌة المهنٌة فً الوزارة فً رسم خطط التدرٌب المٕبمة
للمشرؾالتربويوالمعلم.ومنالمؤملأنتثرينتابجالدراسةالحملالتربويوالباحثٌنبأمورتفتحلهم
آفالًالدراساتلادمةوتفتحلهممجالالخوضفًهذاالمٌدان .
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حدود الدراسة 
تتحددالدراسةبالحدودالتالٌة :
الحدود الموضوعٌة
تتناول الدراسة موضوع ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً ،وعٕلته
بتطوٌراِداءالتدرٌسًللمعلمٌن.إذأنممارسةالدروسالتطبٌمٌةتتمعنطرٌكمعلممتمٌزأومعلم
أول ،وأصبحت توجهات وزارة التربٌة والتعلٌم فً سلطنة عمان نحو إشران المشرؾ التربوي فً
الممارسة فً المدارس التً ٌشرؾ علٌها ،وذلن سعًٌا منها نحو تنوٌع اِسالٌب اْشرافٌة ،وتدعٌم
الحضور الفنً للمشرؾ التربوي فً المٌدان .وتمتصر الدراسة الحالٌة على مهارات اِداء التدرٌسً
(التخطٌطللدروسالتعلٌمٌة،وطرقالتدرٌس،واْدارةالصفٌة،وأسالٌبالتموٌم) .
الحدود البشرٌة
التصرت هذه الدراسة على المشرفٌن التربوٌٌن بمسمً العلوم التطبٌمٌة والعلوم اْنسانٌة بدابرة
تنمٌة الموارد البشرٌة ،بالمدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة الداخلٌة فً سلطنة عمان ،ومعلمً
ومعلمات مدارس التعلٌم اِساسً للصفوؾ ( )12-5بمحافظة الداخلٌة .وبلػعددهم ستة أفراد (ثٕثة
مشرفٌنوثٕثةمعلمٌن)وهوعددمناسبلطبٌعةالبحثالكٌفًوأسلوبدراسةحالة.
الحدود المكانٌة
تحددتالدراسةبمسماْشراؾالتربويالتابعلدابرةتنمٌةالمواردالبشرٌةبالمدٌرٌةالعامةللتربٌة
والتعلٌمبمحافظةالداخلٌة،ومدارسالتعلٌماِساسً()12-5بمحافظةالداخلٌةبسلطنةعمان .
الحدود الزمانٌة
تحددتالدراسةبالعامالدراسً2216/2215موالفصلاِولمنالعامالدراسً2217/2216م .
مصطلحات الدراسة 
 ممارسة وٌعرفهاالكسبانً()2212فًموسوعةمصطلحاتفًالمناهجوطرقالتدرٌس
بأنها "عملٌةتنفٌذمعطٌاتنظرٌة،ونملهاإلىأرضالوالع"،وتشتملعلىالمستوىالتربوي
عملٌةممارسةالمبادئوالتمنٌاتالتربوٌةالمتطورة.
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وتتبنىالباحثةالتعرٌؾالتالًإجرابٌاً :
مجموعةاِعمالاْجرابٌةالتًٌمومبهاالمشرؾالتربوي؛لتحسٌنعملٌتًالتعلٌموالتعلممن
خٕلمساعدةالمعلمٌنعلىالنموالمهنًوتحسٌنأدابهموتدرٌسهم.



الدروس التطبٌمٌة وتعرفهاأمرهللا( )2212بأنها" :نشاطعملًٌهدؾإلىتوضٌحفكرةأو
طرٌمةأووسٌلةأوأسلوبًا تعلٌمًٌّا ٌرؼبالمشرؾالتربويفًإلناعالمعلمٌنبفعالٌته،وأهمٌة
استخدامهفٌمومالمشرؾبتطبٌكالفكرةأمامعددمنالمعلمٌنأولدٌكلؾأحدالمعلمٌنبتطبٌك
الفكرةأمامزمٕبه(".ص.)126

وتتبنىالباحثةالتعرٌؾالتالًإجرابًٌّا :
الدرسالتطبٌمًكأسلوبفًاْشراؾالتربويهوذلنالمولؾالتدرٌبًالمخططوالمنظم 
ضاأدابًٌّاعملًٌّالمهاراتتعلٌمٌةمحددة 
والهادؾالذيتتاحفٌهالفرصةأمامالمعلملمشاهدةعر ً
منلبلالمشرؾالتربويلٌتدربعلىأدابهابماٌساعدهعلىتطوٌركفاٌاتهالتدرٌسٌة،وأسالٌب 
تعلمطلبته .
 المشرف التربوي
وردفًمعجمالمصطلحاتالتربوٌةوالنفسٌةتعرٌؾالمشرؾالتربوي،حٌثٌعرفه(شحاته
والنجار)2223،بأنه"الفردالذيلهالمدرةعلىإحداثتؽٌٌرفًالعملٌةالتعلٌمٌةفًالمدرسة،
عنطرٌكممارستهللسلطةالمخولةله،وهوٌمضًولتاًفًأداءوظابؾمعٌنةداخلالمدارس،
وٌمدمخدماتلُخرٌن"(.ص.)242
وتعرؾالسعدٌة()2214المشرؾالتربويفًسلطنةعمانبأنه":منتسندإلٌهمسؤولٌة 
اْشراؾعلىالمدارس،ومتابعةأداءالمعلمٌنلتحمٌكالنموالتربوي،والمهنً،والذاتًلدٌهم 
والتعاونمعجمٌعاِطراؾذاتالصلةبعملٌةاْشراؾمنأجلالنهوضبالعملٌةالتعلٌمٌة 
فًسلطنةعمان".وتتبنىالباحثةهذاالتعرٌؾبوصفهتعرٌفًاإجرابًٌّاٌحمكهدؾالدراسة .


األداء التدرٌسً
ٌعرؾشحاتةوالنجار()2223اِداءالتدرٌسًللمعلمبأنهٌشٌرإلى"سلونالمعلمأثناءموالؾ
للتدرٌسسواءداخلالصؾأوخارجه،وهوالترجمةاْجرابٌةلماٌمومبهالمعلممنأفعالأو
استراتٌجٌة فً التدرٌس أو إدارته للصؾ ،أو مساهمته فً اِنشطة الصفٌة أو ؼٌرها من
اِعمالأواِفعالالتًٌمكنأنتسهمفًتحمٌكتمدمفًتعلمالطٕب"(ص .)29
وتتبنىالباحثةهذاالتعرٌؾبوصفهتعرٌفاًإجرابٌاًٌحمكهدؾالدراسة .
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الفصل

الثانً 

اإلطار النظري والدراسات السابمة
أؤ:اِدبٌات 
ً

 اْشراؾالتربوي(مفهومه-أهدافه-أهمٌته). أسالٌباْشراؾالتربوي. الدروسالتطبٌمٌة(مفهومها–أهدافها-أهمٌتها). المبادئالتًتمومعلٌهاالدروسالتطبٌمٌة. آلٌةتنظٌمالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي. اِداءالتدرٌسً حاجةالمعلمللمشرؾالتربويلتطوٌرأدابهالتدرٌسً. ثانًٌا:الدراساتالسابمة 
 الدراساتالعربٌة . الدراساتاِجنبٌة .
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الفصل الثانً
اإلطار النظري والدراسات السابمة
ٌحتوي هذا الفصل على اْطار النظري للدراسة الحالٌة وٌنمسم إلى لسمٌن ،تم تخصٌص المسم
اِول ِدبٌات اْشراؾ التربوي ،وٌضم اْشراؾ التربوي مفهومه وأهمٌته وأهدافه ،وكذلن أسالٌب
اْشراؾ التربوي وألسامها ،وٌتضمن أٌضا الدروس التطبٌمٌة والمبادئ التً تموم علٌها وآلٌة تنظٌم
الدروسالتطبٌمٌة،كماٌشملأٌضااْشراؾالتربويفًسلطنةعمان،المعلمالمهنٌة.أماالمسمالثانً
فٌحتويعلىالدراساتالسابمةالعربٌةواِجنبٌةالمتعلمةبموضوعالدراسة .

ا
أول :اإلطار النظري
اإلشراف التربوي مفهومه -أهدافه  -أهمٌته
ٌعداْشراؾالتربويعملٌةتربوٌةمتعددةالجوانبتهدؾإلىتوجٌهدفةالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة
إلىالوجهةالسلٌمةمنأجلتحمٌكاِهداؾالتربوٌةالمنشودة.وٌركزاْشراؾالتربويعلىالمعلمٌن
ًاوتطوٌراوتموٌ ًماوتوجٌ ًهاكماٌركزعلىالمناهجالدراسٌةوالعملٌاتالتربوٌةواْدارة
والطٕبتدرٌب
ً
المدرسٌة (خلٌل.)2212،وٌجمع التربوٌون على أناْشراؾ التربوي خدمة فنٌة متخصصة ٌمدمها
المشرؾ التربوي المختص إلى المعلمٌن الذٌن ٌعملون معه بمصد تحسٌن عملٌة التعلم والتعلٌم .ولمد
تعددتمفاهٌماْشراؾالتربويفًالعملٌةالتربوٌة،حٌثٌشٌرعامرودمحم()2228أنهذاالتعددكان
تبعا لتعدد الفلسفات اْشرافٌة والتطورات التً مر بها اْشراؾ من التفتٌش إلى اْشراؾ كفعالٌة
ً
اجتماعٌة،ومنثمإلىاْشراؾالدٌممراطًوالعلمًوصؤإلىالنماذجالحدٌثةفًاْشراؾ .
ومن ضمن التعرٌفات الواردة فً بٌان مفهوم اْشراؾ التربوي ما أورده خضر( )2211أنه:
"نشاطعلمًمنظمٌهدؾإلىتحسٌنالعملٌةالتعلٌمٌةوٌساعدفًالنموالمهنًللمعلمٌنتمومبهسلطات
إشرافٌةذاتمستوىعالمنالخبرةمنخٕلماتمومبههذهالسلطاتمنالزٌاراتالمستمرةللمعلمٌن
وإعطابهمالنصابحوالتوجٌهاتالتًتساعدهمعلىتحسٌنأدابهم( ".ص،)15وٌعرفهسبٌتان()2215
بأنه":عملتربويتمومبهمؤسسةتربوٌة،لهأرضٌةومساراتونتابج،أماأرضٌتهفوجهةالنظرفً
الحٌاة ،والتً تشمل عمٌدة اِمة وأنظمتها وحضارتها ،أما مساراته فهو بناء الطالب تربٌة وعل ًما
وتصمٌ ًما،ومرالبةالمنهاجوتطوٌرهوتحدٌثه،وإكسابالمعلمٌنالطرقالصحٌحةفًالتدرٌسوالتموٌم
واِنشطة الٕمنهجٌة ،أما نتابجه فهو تحمٌك اِهداؾ المرصودة فً فلسفة التربٌة( ".ص .)9وكذلن
ٌعرؾ أبو السمٌد وعبٌدات ( )2227بأن":اْشراؾالتربوي هو العمل مع المعلمٌن بأسالٌب مختلفة
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لتطوٌر التعلٌممنخٕلإٌجادبٌبةصفٌةمثٌرةللتعلمالممتع(".ص.)27منخٕلهذاالمفهومٌمكن
مٕحظة أن اْشراؾ ٌهدؾ إلى تمدٌم تعلٌم ممتع ونشط وٌستخدم فً ذلن مجموعة من اِسالٌب
واِنشطةاْشرافٌةؤٌمتصرعلىأسلوبالزٌارةالصفٌة .
ٌمكنمٕحظةأناْشراؾالتربوينظاملهمدخٕتوعملٌاتومخرجاتتتفاعلمعبعضهامن
ك أفضل ِهداؾ التعلم والتعلٌم ،وأنه مهما تعددت مفاهٌم اْشراؾ التربوي واختلفت آراء
أجل تحمٌ ٍ
وأفكار التربوٌٌن والمختصٌن نحوه من حٌث الصٌاؼة وتفاوت فلسفاتهم إلى أن ؼاٌتها تموٌم وتطوٌر
العملٌةالتعلٌمٌةوالتربوٌةبكافةمحاورهاضمناْطارالعاملّهداؾالتربوٌة،والتًتركزعلىتجوٌد
العملالتربويوأرتماءبالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة .
ٌعتبراْشراؾالتربويأحدالروافدذاتاِهمٌةالكبٌرةفًتطوٌرأداءالمعلمٌنورفعكفاءتهم
وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،وٌمثل اْشراؾ الطالة الموجهة والدافعة للعملٌة التربوٌة من أجل
خدمةاِهداؾالتربوٌة،وتحمٌكمستوىعالمنالجودةفًالعملالتربوي(السعدٌة.)2214،وحتى
ٌتمتحمٌكذلنٔبدأنٌكونهنانأهداؾمنشودةمنالعملاْشرافًحٌثٌذكرعثمان()2211أن
عملٌةاْشراؾالتربويتهدؾإلى":تحمٌكأعلىمعدٔتالكفاءةفًظلأهداؾاْشراؾبوجهعام
إذاماتمتطبٌمهابصورةعلمٌةتضمنتحمٌكالتطورالمنشود،بماٌضمنتحسنًاملحو ً
ظافًمستوٌات
أداءالمعلمٌنوٌنعكسبدورهعلىمخرجاتالتعلم(".ص.)584ؼٌرأناْشراؾالتربويٌهدؾإلى
تطوٌرالمنهاجالمدرسًوهذاماٌشٌرإلٌهالبستانوالجوادوبولس()2212أنمنأهداؾاْشراؾ
التربويتطوٌرالمنهاجالمدرسًوالتعرٌؾبالطرقالتربوٌةالجدٌدة،وأتجاهاتالحدٌثةفًالمناهج
الدراسٌةوالوسابلالتعلٌمٌة .
وهنانأهدافا أخرىتتعلكبالمٌادةالمهنٌةلمدٌريالمدارسومعلمٌهاحٌثٌشٌرإبراهٌمواِسدي
( ) 2227أن اْشراؾ التربوي ٌهدؾ إلى تحسٌن العملٌة التربوٌة من خٕل المٌادة المهنٌة لكل من
مدٌري المدارس ومعلمٌها ،وكذلن تطوٌر النمو المهنً للمعلمٌن وتحسٌن مستوى أدابهم والعمل على
حسن توجٌه اْمكانات المادٌة والبشرٌة وحسن استخدامها فً المٌدان التربوي ،وٌعزز ذلن الراسبً
والفهدي والعرٌمً والمحرزي ( )2212أن اْشراؾ ٌهدؾ إلى أرتماء بالعملٌة التعلٌمٌة من خٕل
تطوٌرأداءالمعلمٌنوتطوٌرمعارفهمومهاراتهم.وٌهدؾاْشراؾالتربويكذلنإلىمساعدةالمعلمٌن
علىتتبعالبحوثالنفسٌةوالتربوٌةومعرفةنتابجها،وٌضٌؾلاسم()2212أنهعلىالمشرؾالتربوي
أن ٌولد لدى المعلم أطٕع والدراسة والتجرٌب لؽرض تطوٌر أسالٌب التدرٌس وسد الفجوات فً
المٌدانالمهنً.كماٌهدؾاْشراؾالتربويإلىتحمٌكمستوىأعلىفًالتعلم،وهذاماأوردهالشرٌؾ
( )2212أن اْشراؾ التربوي ٌهدؾ إلى" :التوظٌؾ الفعال ْدارة التعلٌم والتعلم( ".ص ،)277بما
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ٌخدم مصلحة الطٕب والعمل علىتلبٌة احتٌاجاتهم،وتحمٌك أعلى مستوى فً التعلم.وٌضٌؾ الفرح
)أناْشراؾالتربويٌهدؾإلىإٌجادجوامٕب ًماللمعلمالجدٌد،مناسبًالمهنةالتدرٌس،
ودبابنة(2215
ًّ
كماٌساعدالمعلمفًتشخٌصماٌلماهفًعملٌةالتعلٌم،وفًرسمخطةللتؽلبعلىالصعوبات .
اْشراؾ التربوي عملٌة تربوٌة ،لٌادٌة ،إنسانٌة ،تعاونٌة ،توجٌهٌة لها أهمٌة كبٌرة فً المٌدان
التربوي،وتبرزأهمٌتهامنخٕلالخدماتالتًٌمدمهاجهازاْشراؾفًالحملالتربوي؛حٌثتشٌر
البلوشٌة()2211أناْشراؾالتربويلهأهمٌةفًتوطٌدعٕلةالمدرسةبالبٌبةالمحلٌةوذلنبالتعاون
معالمعلمٌنوباستخدامآلٌاتمتعددةكأجتماعاتواللماءاتالتربوٌة،كماأنجهازاْشراؾالتربوي
لهأهمٌةفًالمتابعةالمٌدانٌةللعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة،وتؤكدعلىذلنالمرموري()2212أنأهمٌة
اْشراؾالتربويتنبعمنأهمٌةالتربٌةذاتها؛إذٌتولىهذاالجهازمسؤولٌةالمتابعةالمٌدانٌةللتأكدمن
تحمٌك ؼاٌات التعلٌم وأهدافه .ولٓشراؾ التربوي أهمٌة فً تحمٌك النمو المهنً للمعلمٌن ،وذلن من
خٕلتنمٌةلدراتهمومهاراتهم،وٌرىالحاتمًوالهادي()2212أنلٓشراؾالتربويأهمٌةكبٌرةفً
التعاونمعالمعلمٌنفًتحدٌدمشكٕتالمتعلمٌنوالتراحالحلولالمناسبةلهاكمالهأهمٌةفًمساعدة
المعلمٌنفًالكشؾعننواحًالضعؾفًأدابهموتمدٌمالحلولالمناسبة لهم.وتبرزأهمٌةاْشراؾ
التربويفًرفعكفاءةالمخرجاتفًالنظامالتعلٌمًوٌؤكدعلىذلنالعوٌسً(":)2211أنلٓشراؾ
اكبٌرافًتعزٌزعملٌاتالتعلٌموالتعلموكفاءةمخرجاتالنظامالتعلٌمًإذٌتولؾ
التربويأهمٌةودور
ً
ً
على جودة اْشراؾ التربوي فاعلٌة الممارسات اٌْجابٌة للمعلمٌن داخل بٌبة التعلم وضمان أرتماء
بمستوى نواتج تعلم الطٕب( ".ص .)53كما أن لٓشراؾ التربوي أهمٌة كبٌرة فً تحمٌك العٕلات
اْنسانٌة الفاعلة وتنمٌتها فً مختلؾ الموالؾ التربوٌة لما فً ذلن من أثر طٌب فً تحسٌن اِداء،
وٌضٌؾعبدالرسول()2213أنأهمٌةاْشراؾالتربويتكمنفً":إٌجادمناخللعٕلاتاْنسانٌة
التًتظهرلٌمةكلفردودورهورأٌه،ومشاركةجمٌعالعاملٌنفًالبرامجالتربوٌة(".ص،)97مما
ٌؤديإلىأرتماءبالعملٌةالتربوٌةوتحمٌكالتنمٌةالمستمرةلجمٌعكفاٌاتالعملالتربوي .


أسالٌب اإلشراف التربوي
تماشًٌا مع مفهوم اْشراؾ التربوي الحدٌث ،أولى التربوٌون أسالٌب اْشراؾ التربوي اهتما ًما
كبٌرا وانتمل اهتمامهم للعناٌة بما تحممه هذه اِسالٌب من أهداؾ تربوٌة تساعد المعلمٌن على النمو
ً
المهنً .وٌشٌرالراسبً والفهدي والعرٌمً والمحرزي( )2214أن اِسالٌب اْشرافٌة تتصؾ بالتنوع
والتعدد نتٌجة للتطورات التً طرأت على مفهوم اْشراؾ التربوي ووظابفه وأهدافه ،وكذلن التوسع
الكبٌرفًمجأته.وٌعدكلأسلوبمنتلناِسالٌبذاأهمٌةوفابدةإذاتماستخدامهبصورةصحٌحة،
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وتم تطبٌك اِسلوب المناسب فً المولؾ المٕبم .وٌرى الشاعر (  )2212أن اْشراؾ التربوي
بمفهومهالحدٌثأحدثلفزةنوعٌةفًاِسالٌباْشرافٌة،إذتنوعتاِسالٌباْشرافٌةبٌناِسالٌب
الفردٌة واِسالٌب الجماعٌة ،بعد أن كان ٌعتمد على الزٌارات المفاجبة فً مرحلة التفتٌش والتوجٌه.
ونتٌجةلهذاالتطورالذيطرأعلىاْشراؾالتربويوأسالٌبه،أصبحتالعملٌةاْشرافٌة،عملٌةفنٌة
تعاونٌةهدفهاتطوٌرالعملٌةالتربوٌة.
وٌعرؾالسلمً()2211اِسالٌباْشرافٌةبأنها":مجموعةمنالنشاطاتالمختلفةالتًٌمومبها
المشرؾ التربوي لتنمٌة كفاٌات المعلمٌن ،وتحسٌن أدابهم المهنً( ".ص .)762وهنان تعرٌؾ آخر
لّسالٌباْشرافٌةحٌثٌعرؾعبدالهادي()2226اِسالٌباْشرافٌةأنها":أنشطةتعاونٌة،منسمة
ومنظمة ومرتبطة بطبٌعة المولؾ التعلٌمً ومتؽٌرة بتؽٌره فً اتجاه اِهداؾ التربوٌة المنشودة".
(ص .)62وٌتضح من هذه المفاهٌم أن اِسالٌب اْشرافٌة تعتمد على التفاعل اٌْجابً بٌن المشرؾ
التربوي والمعلم وتتجه نحو تحمٌك اِهداؾ التربوٌة ،والمحور اِساسً الذي تدور حوله اِسالٌب
اْشرافٌةهوالمشكٕتالتًتواجهالمعلمٌنواْسهامفًحلهامنأجلتحسٌنأداءالمعلمٌنفًالحمل
التربوي .
ّ
بالتًٌتبعهاالمشرؾالتربويمتعددةومتنوعة،ؤٌمكنالمولإنأسلوبًاواحدًامنهاهو
واِسالٌ
أفضلاِسالٌب،فكلمنهالهاستخداماتهوممٌزاته.وٌذكرالشرٌؾ()2212أنلكلأسلوبمنهذه
اِسالٌب شرو ً
طا وضوابط ٔ بد من أخذها بعٌن أعتبار؛ لٌؤدي اِسلوب نتابج مثمرة فً المٌدان
التربوي .وهذا ما ٌؤكد علٌه عطاري وعٌسان ومحمود (  )2225أنه من أجل ممارسة مجأت
اْشراؾالتربويعلىالمشرؾالتخطٌطٔستخدامأسالٌبإشرافٌةتسهمبفعالٌةفًالنموالمهنًللهٌبة
التدرٌسٌةالتًٌعمللمساعدتها؛وأنتكونهذهاِسالٌبلابلةللمٕحظةوالتموٌم.كماأنهنانعوامل
مؤثرةفًتحدٌدنوعٌةاِسلوباْشرافًالمستخدمفًالعملٌةاْشرافٌة،حٌثٌذكرالدلٌمً()2216
أنهذهالعواملتتمثلفًطبٌعةالهدؾاْشرافًوطبٌعةحاجاتالمعلمٌنالمهنٌةوالشخصٌة،وكذلن
طبٌعةاْمكاناتالمادٌةوالبشرٌةالمتوفرةفًالمٌدانالتربويوكفاٌةالمشرؾوإمكاناته.ولذلنٌجب
علىالمشرؾالتربويأنٌختاراِسلوباْشرافًالمٕبملممتضٌاتوظروؾالمولؾالتربوي،وهذا
تؤكدهسوال()Sewall، 2007أنهعلىالمشرؾالتربويالتأكدمنالطرقاْشرافٌةالمناسبةوأن
تكونمٕبمةللمعلمٌنوذاتكفاءةوعٕلةبماٌحتاجهالمعلمٌنفًالمٌدان .
إن من اِمور اِساسٌة التً ٌعتمدها المشرؾ التربوي أو مدٌر المدرسة فً اختٌاره لّسلوب
اْشرافً المستخدم مدى مساهمة اِسلوب فً نمو وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة ومدى مناسبة اِسلوب
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ً
لبؤ من المعلمٌن ،كما
للهدؾ المراد تحمٌمه ،وكذلن ارتباطه بمشكٕت المعلمٌن وحاجاتهم ،وٌلمى
ٌنبؽً أن ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن المعلمٌن وأن ٌكون هذا اِسلوب مرنًا ٌراعً ظروؾ المعلم
والمشرؾ وكذلن ظروؾ مدٌر المدرسة والبٌبة المحلٌة ،ومن المناسب إشران بعض العاملٌن فً
المٌدان التربوي من خبراء وإدارٌٌن فً اختٌار اِسلوب اْشرافً وتخطٌطه وتنفٌذه .كماٌجب على
المشرؾ أن ٌكون مدر ًكا لكافة اِسالٌب اْشرافٌة  وحسن اختٌار اِسلوب اْشرافً حسب المولؾ
التربوي،كمٌجبعلٌهالتنوٌعفًاِسالٌباْشرافٌةوعدمألتصارعلىأسلوبواحد .
ولبنتنوعتاِسالٌباْشرافٌةوتعددتفإنهٌظللكلأسلوبمٌزاتهوأهدافهوعواملتساعدعلى
نجاحه .وٌورد الخطٌب والخطٌب ( )2211أن هذه اِسالٌب تصنؾ إلى لسمٌن حسب تنفٌذها على
المتدربٌنوهً:أسالٌبفردٌةوأسالٌبجماعٌة،حٌثتهدؾاِسالٌبالفردٌةإلىتدرٌبالمعلمٌنعلى
مهاراتخاصةأمااِسالٌبالجماعٌةفتهدؾإلىالعملبروحالفرٌكوتحمٌكالتعاونبٌناِفرادمن
خٕلتنفٌذهاعلىجماعةمنالمعلمٌن.وٌشملهذاالتصنٌؾمجموعةمناِسالٌبٌمكنإٌجازهاكما
ٌلً :
ً
أؤ:اِسالٌبالفردٌة 
إن استخدام اِسالٌب الفردٌة ٌحمك فوابدونتابج إٌجابٌة فً المجال التربوي .فهذه اِسالٌب تتٌح
للمعلم فرصة للولوؾ على الصعوبات التً ٌواجهها وخاصة الصعوبات الشخصٌة والمهنٌة التً ٔ
ٌستطٌعالتعرؾعلٌهاعندمشاركتهفًاِسالٌبالجماعٌة(الدلٌمً.)2216،ولّسالٌبالفردٌةعدة
مٌزات حٌث ٌشٌر الدعٌلٌج ( )2229أنها" :دعامة توجه المعلم" عن طرٌك إتاحة الفرصة للمشرؾ
التربوي أو مدٌر المدرسة مشاهدة ما ٌجري داخل الصؾ من أنشطة وفعالٌات تربوٌة متنوعة على
طبٌعتها(".ص.)252مماٌساعدهعلىالتعرؾعنكثبعلىالجوانبالتًتحتاجإلىمساعدتهوتمكنه
من معرفة بعض العوامل المادٌة وأجتماعٌة التً تؤثر فً العملٌة التعلٌمٌة ،إضافة إلى إسهامها
المباشرفًتحسٌنعملٌتًالتعلٌموالتعلم .
وتتضمنهذهاِسالٌباِشكالالتالٌة :
 الدروس التطبٌمٌة :وٌشٌر مفهومها كأسلوب إشرافً كما ٌورده الزهٌري ( )2215أنها نشاطعلمًٌمومبهالمشرؾالتربويأوأحدالمعلمٌنالمتمٌزٌنداخلالصفوؾالعادٌةوبحضورعددمن
المعلمٌن ،لمعرفة مٕءمة اِفكار النظرٌة المطروحة للتطبٌك العملً فً المٌدان أو تجرٌب طرٌمة
تعلٌمٌة وشرح أسالٌب تمنٌة ،أو توضٌح فكرة ٌرؼب المشرؾ فً إلناع المعلمٌن بفعالٌتها .وتهدؾ
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الدروس التطبٌمٌة إلى إثارة دافعٌة المعلمٌن لتجرٌب استراتٌجٌات وطرق تدرٌس جدٌدة ،وإكسابهم
مهاراتتدرٌسمبتكرة،وكذلنتطبٌكاِفكارواِسالٌبالتًٌتحدثعنهاالمشرؾالتربويوٌترجمها
إلى والع عملً ،كما تفتح المجال للمعلمٌن لمنالشة اِفكار والصعوبات التً تعترضهم فً مختلؾ
ً
متمٌزا
الموالؾ التربوٌة .ولد ٌموم المشرؾ التربوي بنفسه بتمدٌم الدرس التطبٌمً أو ٌكلؾ معل ًما
لتطبٌكالدرسأمامزمٕبهفًبٌبةصفٌةعادٌة .
 الزٌاراتالصفٌة:وٌشٌرمفهومهاكماوردفًدلٌلاْشراؾالتربويبسلطنةعمان()2227إلىأنها":تلنالعملٌةالمخططةوالمنظمةوالهادفةالتًٌمومبهاالمشرؾالتربوي،أثناءمتابعتهللتفاعل
ً
تحلٌٕ تعاونًٌّا ،ومن ثم
بٌن المعلم وطٕبه فً المولؾ التعلٌمً التعلمً بهدؾ تحلٌل المولؾ الصفً
تزوٌدالمعلمبتؽذٌةراجعةتطوٌرٌة(".ص.)47وهًأكثراِسالٌباْشرافٌةشٌوعاواستخداما،التً
تمنح المشرؾ التربوي الفرصة لٌرى على الطبٌعة سٌر عملٌتً التعلٌم والتعلم .وٌشٌر عبد الهادي
( )2226أن الزٌارة الصفٌة أكثر اِسالٌب اْشرافٌة فاعلٌة ِنها تسمح للمشرؾ التربوي رؤٌة
التحدٌاتالتًتواجهالمعلمٌنفًتدرٌسهم،وتمكنهمنوضعخطةعلىضوءالحاجاتالوالعٌةالتً
شاهدها،ومعرفتهبالذٌنٌحتاجونإلىمساعدته،وفًأيالنواحًتكونالمساعدةوكٌفٌةتمدٌمها .
 أجتماعالفرديبٌنالمشرؾالتربويوالمعلم:حٌثٌشٌرالعٌاصرة()2228أنهذااِسلوبمنأعظمالوسابللمعاونةالمعلمٌن،ورفعمعنوٌاتهم،وأكثرهافاعلٌةلتحسٌنالتدرٌس.وحتىٌكونهذا
اِسلوبإٌجابًٌّأبدمنرجوعالمشرؾإلىالسجلالتراكمًللمعلملٌعرؾمعلوماتعنأحوالالمعلم
المهنٌةوالشخصٌةوأجتماعٌة،لٌتسنىللمشرؾالتربوياختٌاراِسلوبالمناسبللتعاملمعالمعلم،
كما ٌجب على المشرؾ إظهار أحترام والتمدٌر لشخص المعلم ،مع وجود أحترام المتبادل بٌن
الطرفٌن .وهذا اِسلوب ٌتٌح الفرصة لتبادل الخبرات بٌن المعلم والمشرؾ ،وتوفٌر عامل التشوٌك
والدافعٌة ،وإتاحة الدعم والتشجٌع النفسً (وزارة التربٌة والتعلٌم ،)2227 ،اِمر الذي ٌؤدي إلى
التفاعلالسلٌمبٌناِطراؾالمشاركة .
 المراءة الموجهة :وتعرفها صلٌوو ( )2225بأنها" :أسلوب إشرافً ٌهدؾ إلى تنمٌة كفاٌاتالمعلمٌنأثناءالخدمةمنخٕلإثارةاهتمامهمبالمراءةالخارجٌةوتبادلالكتبوالتنابهاوتوجٌههمإلٌها
سا(".ص.)85والمشرؾالتربويٌستطٌعأنٌوصًالمعلمٌنبمراءةكتبتربوٌة
توجٌ ًهامنظ ًمامدرو ً
وممأتمهنٌة،وكذلنأطٕععلىالموالعاْلكترونٌةالمتخصصة،ومنالشةهذهالمراءاتفًحصة
اجتماعالمادة.ولدٌستخدمالمشرؾالتربويالنشراتالتربوٌةْعٕمالمعلمٌنباْصداراتالجدٌدةمن
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الكتب والمجٕت التربوٌة مع اْشارة إلى محتواها وأهمٌتها ،وٌسعى المشرؾ التربوي إلى مساعدة
المعلمٌنفًاْفادةممالرأوهبتطبٌكنتابجلراءاتهمفًعملهمالمٌدانً .
أمااستخداماِسالٌبالجماعٌةفٌحمكفوابدكثٌرةفًالمجالالتربويالعاموفًالنموالمهنًلكل
من المشرؾ والمدٌر ،وٌشٌر الدلٌمً ( )2216أنها توفر للمعلم خبرات ؼنٌة تساعده على التمدم فً
العملوتحسٌنعٕلاتهاْنسانٌة،كماتكونعونً
المعالجةكثٌرامنالمشكٕتالتًلدٔتتمكناِسالٌب
ً
سا
الفردٌة من معالجتها ،كما توفر للمعلم
شعورا بأنتماء وترفع روحه المعنوٌة وتجعله أكثر حما ً
ً
لّهداؾالتًٌشارنفًتحدٌدها؛وبذلنٌكونعضواإٌجابًٌّاناش ً
طافًالعملٌةالتعلٌمٌة،وتتضمنهذه
ً
اِسالٌب :
-المشؽلالتربوي:حٌثٌعرفهالمٌسً()2212بأنه":نشاطتعاونًعملًٌ،مومبهمجموعةمن
المعلمٌنتحتإشراؾلٌاداتتربوٌةذاتخبرةمهنٌةواسعة،بهدؾدراسةمشكلةتربوٌةمهمة،أو
إنجاز واجب أو منالشة نموذج تربوي محدد( ".ص ،)37وٌعتبر المشؽل التربوي من اِسالٌب
اْشرافٌةالمكثفة،والتًٌعملالمشرؾالتربويمنخٕلهاعلىإٌجادحلولعلمٌةلمشكٕتمعلمٌه
الفعلٌة،وذلنبأستعانةبنخبةمنذويالكفاءاتالعالٌةوالخبرةالكافٌة،وٌؤكدعامرودمحم()2228أنه
حتىٌكونالمشؽلالتدرٌبًناج ًحاٌجبعلىالمشرؾالتربويتحدٌدالخبرةالتًٌودإكسابهاللمعلمٌن،
وكذلن أستعانة بنخبة من ذوي الكفاءات العالٌةوالخبرة الكافٌة فً الموضوعات المطروحة للبحث،
وكذلن إعداد المشرؾ التربوي نفسه إعدادًا جٌدًا بشكل ٌرؼب المعلمٌن فً أستمرار فً حضور
المشاؼلالتربوٌة،وأنٌعملالمشرؾالتربويبالتعاونمعالمشتركٌنأنفسهمعلىرسمخطةمعٌنة
تضمناْفادةمماتوصلإلٌهالجمٌعمنالمشؽلالتدرٌبً.وٌعدالمشؽلالتربويبٌبةمناسبةللتواصل
اْنسانًوالمهنًحٌثٌشٌرالسلمً()2211أنالمشؽلالتربويٌساهمفًإٌجادعٕلاتإنسانٌةبٌن
المشاركٌن ،وذلن من خٕل المنالشات والتفاعل الجماعً المنظم ،وٌوفر الفرص لتبادل الرؤى
والخبراتوتحمٌكالتوافكوالرضا .
 النشراتالتربوٌة:والتًٌعرفهازاٌد()2228بأنهاوسٌلةمكتوبةتعملعلىأتصالالمستمربٌنالمشرؾوالمعلمٌ،ساهمالمشرؾفًإعدادهاوتوزٌعهاعلىالمعلمٌنالذٌنٌشرؾعلٌهم،وتتضمن
مجموعة من التعلٌمات والمعلومات والمرارات وأتجاهات ذات العٕلة بتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة
التعلمٌة.وتعدالنشراتالتربوٌةرسالةعلمٌةومهنٌة،وٌرىالسلمً()2211أنهاأسلوبمكتوبٌعتمد
على الجهد الذاتً للمشرؾ التربوي بالتعاون مع المعلمٌن لزٌادة رصٌدهم المعرفً ونموهم المهنً.
وتهدؾ النشرة التربوٌة إلى إطٕع المعلمٌن على ما ٌستجد من أسالٌب وأفكار تربوٌة ،وكذلن تعمٌم
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الخبرات المجربة التً ثبت نجاحها فً الحمل التربوي ،كما تهدؾ النشرة التربوٌة إلى نشر نتابج
البحوث والدراسات التً أعدها المشرؾ التربوي والمعلمون فً الحمل التربوي (الدعٌلج.)2215 ،
والنشرة التربوٌة تعمل على تعزٌز العٕلات أجتماعٌة والثمافٌة بٌن المشرؾ التربوي والمعلم،
وٌستطٌعالمشرؾالتربويإثراءالنشراتالتربوٌةعنطرٌكالدورٌاتوالمجٕتالمتخصصةونتابج
المؤتمراتواللماءاتالتربوٌة .
 البحوث اْجرابٌة :وٌعرفها الطعانً ( )2225بأنها" :مجموعة من اْجراءات المنظمة التًٌتخذها المدٌر والمعلم فً مواجهة الصعوبات التً تؤثر على عمله( ".ص .)146ولد ٌكون البحث
اْجرابً فردًٌّا ٌتؤه شخص واحد كالمعلم أو المشرؾ التربوي أو مدٌر المدرسة ،أو ٌكون جماعًٌا
ٌتؤهاثنانأوأكثر.وتشٌرصلٌوو()2225أنالبحوثاْجرابٌةتمثلنشا ً
طاإشرافًٌّاتشاركًٌّاٌهدؾ
إلى تطوٌر العملٌة التربوٌة وتلبٌة الحاجات المختلفة ِطراؾ هذه العملٌة من خٕل المعالجة العلمٌة
والموضوعٌةللمشكٕتالمباشرةالتًٌواجهونها.والنمطالتشاركًفًهذااِسلوبٌساعدعلىإثارة
دافعٌة المعلمٌن للتجرٌب والبحث العلمً ،وٌشجع المعلمٌن على أستجابة للتؽٌر فً أسالٌبهم
وممارساتهم .
 التعلٌم المصؽر :وتعرفه صلٌوو ( )2225بأنه" :استراتٌجٌة من استراتٌجٌات التدرٌب علىالمهاراتالتدرٌسٌةٌ،مومعلىتحلٌلالعملٌةالتعلٌمٌة،وتحلٌلأداءالمعلمإلىمجموعةمنالمهارات
والسلوكٌاتوالعملعلىتموٌتهاحتىٌصٌرلادراعلىتأدٌةعملهعلىأحسنوجه(".ص،)95كما
ً
ٌورد زاٌد ( )2228تعرٌفًا آخر بأنه أسلوبتدرٌبًٌستهدؾ المعلمٌن لتدرٌبهمعلى مهارات تعلٌمٌة
محددةفًمولؾصفًمصؽر( 6-4طٕب)فًفترةزمنٌة( 12-5دلابك)،معإخضاعأداةالمتدرب
للتموٌمالمضبوطثمتكراراِداءالمتبوعبالتموٌممرةأخرىحتىٌصلالمتدربإلىالمستوىالمرضً
عنه من حٌث اكتساب المهارة .واْشراؾ التربوي بالتدرٌس المصؽر ٌوجه أنتباه إلى السلون
التعلٌمً ،وٌوضح ذلن خضر ( )2211أن التعلٌم المصؽر ٌساهم فً معالجة مشكٕت المعلمٌن،
والولوؾعلىاهتماماتهمومراعاةمٌولهم،كماٌسعىإلىمساعدتهملفهمأنفسهمواكتشاؾذاتهموتموٌم
إمكاناتهم،وٌتٌحلهمالفرصةللمٌامبتدرٌبمركزوموجهوفكأهداؾمحددة .
 أجتماعات العامة أو اللماءات اْشرافٌة للمعلمٌن :حٌث ٌشٌر العٌاصرة ( )2228أنها وسٌلةلتحسٌنالعملٌةالتربوٌة،وهًأكثرتوفٌراللولتمنأجتماعاتالفردٌة،وتساهمفًتحمٌكبعضالمٌم
اِخرى منها تمدٌر المسؤولٌة المشتركة ،واٌْمان بمٌمة العمل الجماعً ،وتبادل اَراء والممترحات.
وهذااِسلوبٌتٌحالفرصةلتبادلالخبراتبٌنالمعلمٌن،وإتاحةالدعموالتشجٌعالنفسًللفردوالعمل
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ضمن الفرٌك ،وٌضٌؾ السلمً ( )2213أن أجتماعات العامة للمعلمٌن تساهم فً تزوٌدهم ببعض
المفاهٌمالتربوٌة،وتتٌحالفرصةلهمفًمنالشةالمشكٕتالتربوٌةبصورةعامة،واْسهامفًالتراح
الحلول ال مناسبة لها .وٌتوفر فً هذا اِسلوب الجو الدٌممراطً المشبع بالعٕلات اْنسانٌة التً تثٌر
لابلٌةالمعلمٌنللنموالمهنً،كماٌعملهذااِسلوبعلىزٌادةالتفاعلبٌنالمعلمٌنوزمٕبهموكذلن
بٌنالمعلمٌنوالمشرؾالتربوي .
الندوةالتربوٌة:والتًٌعرفهاعبدالهادي()2226بأنها":نشاطجمعًهادؾٌتولىفٌهعددمنالمختصٌنأوالخبراء(ثٕثةإلىستة)عرضالجوانبالمختلفةلمشكلةأوموضوعمحددعلىمجموعة
منالمعلمٌنوٌتبعالعرضعادةنماشهادؾحولماتمعرضهمنأفكاروآراء(".ص،)92ؤبدمن
مراعاةالتخطٌطالمنظمللندوات التربوٌة،وتحدٌداِهداؾوالموضوعاتالمرادطرحهابحٌثتكون
ً
متصلةاتصأوثٌمًابالعملٌةالتعلٌمٌة،وكذلنتحدٌدالزمانوالمكانلعمدها.وٌرىالسلمً()2213أن
أسلوب الندوة التربوٌة له دور كبٌر فً عرض الجوانب النظرٌة والفكرٌة ،ومنالشتها منالشة هادفة
ومثمرة .
الزٌاراتالمتبادلة:حٌثٌمومالمعلمبزٌارةزمٌلهفًالفصلفًنفسالمدرسةأومدرسةأخرىلتحمٌك أهدافًا تعلٌمٌة معٌنة ،وٌرى العٌاصرة ( )2228أنها" :أسلوب ٌتٌح للمعلمٌن الفرصة لتبادل
الرأي فً مشكٕتهم كزمٕء ٌبحثون عن حلول لمشاكلهم التربوٌة وكذلن فرصة لتبادل الخبرات
المتنوعة( ".ص ،)71وهذا اِسلوب ٌؤكد أن المعلم هو عامل أساسً فً عملٌة اْشراؾ التربوي،
ً
زمٌٕ له لمنالشة هذه المشكٕت ومحاولة الوصول إلى حل سلٌم لهذه
حٌث ٌحدد مشكٕته وٌزور
المشكٕت،وهذااِسلوبٌساهمفًتعرٌؾالمعلمبالمتطلباتاِساسٌةللنجاحفًمهنةالتدرٌس،وذلن
بإطٕعهعلىأسالٌبزمٕبه،ومنالشتهللمولؾالتعلٌمًأثناءالزٌارة،كماٌعطًالمعلمأبعادًاجدٌدة
فً العمل والتخطٌط نتٌجة إطٕع المعلم على أسالٌب تدرٌس متنوعة فً مدارس ومراحل مختلفة
(وزارةالتربٌةوالتعلٌم .)2227،
 المؤتمرالتربوي:وهومناِسالٌباْشرافٌةالتًتسهمفًحلكثٌرمنالمشكٕتالتربوٌة،وٌورد الجبوريوالجبوريوالعجرشوالعرنوسً()2213أنالمؤتمرالتربويٌجتمعفٌهالمهتمون
بالعملٌةالتربوٌةمنمشرفٌنومدٌرٌنومعلمٌنلتبادلالخبراتومنالشةالمضاٌاالتًٌطرحهاالمؤتمر؛
بؽٌةالتوصلإلىحلولتربوٌةناجحةلماٌعانٌهالمعلمونوالعاملوناَخرونمنمشكٕتتربوٌةفً
صا
حٌاتهمالعملٌة،وٌهدؾهذااِسلوباْشرافًإلىعرضخبراتمجموعةمنالتربوٌٌنوتوفٌرفر ً
ممتازة لتبادل الرأي وتحسٌن التواصل بٌن المشتركٌن .وتضٌؾ الحمدان ( )2226أنه لضمان نجاح
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المؤتمرالتربويٌجبمراعاةالتخطٌطواْعدادالجٌدللمؤتمر،وٌشملدلةاختٌارالمواضٌعوالحرص
علىضبطالزمنالممررلكلمتحدثوالزمنالمخصصللنماش .
 ومن خٕل عرض اِسالٌب اْشرافٌة السابمة ٌتبٌن أن هذه اِسالٌب تتكامل مع بعضها،
وتوصؾهذهاِسالٌببكونهامتداخلةومتكاملةومطروحةللمعلمكًٌختاربمساعدةالمشرؾاِسلوب
اْشرافً الذي ٌناسب المولؾ التعلٌمً الذي ٌواجهه ،وكل أسلوب هو جزء من برنامج متكامل
لٓشراؾ التربوي ٌعمل على تدعٌم العملٌة التعلٌمٌة وٌطورها ،وله لٌمة تربوٌة عظٌمة إذا أحسن
المشرؾالتربوياستخدامهبمشاركةالمعلمٌناٌْجابٌة .

اإلشراف التربوي بالدروس التطبٌمٌة فً سلطنة عمان
تسعىوزارةالتربٌةوالتعلٌمفًسلطنةعمانداب ًمانحوالتطوٌروالتحدٌث؛وذلنمنأجلمواكبة
التطورالعالمًفًمجالالتعلٌم،وٌشٌرعٌسى()2212أنوزارةالتربٌةوالتعلٌموضعتفًجدول
أولوٌاتها تطوٌر الخدمات التربوٌة وأرتماء بالكوادر البشرٌة ،فسعت إلى أهتمام بعملٌة اْشراؾ
التربوي ،انطٕلًا من مرامً الفلسفة التربوٌة للسلطنة وتحمٌمًا ِهدافها .ولد نال اْشراؾ التربوي
زارةالتربٌةوالتعلٌم،وشهدتطوراواسعًا
بسلطنةعمانكؽٌرهمنالمجأتأهتمامالكبٌرمنلبلو
ً
فًمفهومهوأسالٌبه،ومهامالمابمٌنبهمتأثرافًذلنبالتطوراتالنوعٌةالتًتشهدهاالعملٌةالتعلٌمٌة
ً
التعلمٌة بالسلطنة .ولذلن سعت وزارة التربٌة والتعلٌم بسلطنة عمان متمثلة فً المدٌرٌة العامة لتنمٌة
متطورا باستمرار ،ومساعدة الفبات اْشرافٌة على المٌام
الموارد البشرٌة إلى تطبٌك إشرافًا تربوًٌّا
ً
بالدورالمأمولمنهاوفكالتوجهاتالتربوٌةالحدٌثة .
ترتكز العملٌة اْشرافٌة فً سلطنة عمان على لاعدة متٌنة تهتم بالنمو المهنً للمعلم ،من أجل
تطوٌرمكوناتالمنظومةالتربوٌةفًضوءالمتؽٌراتالتًتشهدهاالعملٌةالتعلٌمٌة،ومنهذاالمنطلك
اهتمتوزارةالتربٌةوالتعلٌممتمثلةفًدابرةاْشراؾالتربويبسلطنةعمانبرفعكفاءةالمعلمٌنفً
الجوانب التطوٌرٌة المختلفة عن طرٌك حث المشرفٌن التربوٌٌن على استخدام اِسالٌب اْشرافٌة
المتنوعة،لمواكبةالتطوراتالتربوٌةوتمشٌامعأتجاهاتالحدٌثةفًالعملٌةاْشرافٌة،وٌظهرذلن
واضحا فً التوصٌؾ الوظٌفً للمشرؾ التربوي ملحك رلم (( ،)1وزارة التربٌة والتعلٌم.)2227 ،
وفً ضوء حرص الوزارة على إحداث هذا التنوع والتأكٌد على تحمٌك الحضور الفنً للمشرؾ
التربوي،كانمنضمنتوجهاتهاأهتمامبأسلوبالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي،والتأكٌد
ً
علىممارسةالمشرؾالتربويلهذااِسلوبفًالعملٌةاْشرافٌة،متكامٕمعبمٌةاِسالٌباْشرافٌة .
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الدروس التطبٌمٌة (مفهومها ـ أهدافها  -أهمٌتها)
تعد الدروس التطبٌمٌة من أبرز اِسالٌب اْشرافٌة التً تمنح المعلمٌن الفرصة للمشاهدة الحٌة
للموالؾالتعلٌمٌةمماٌهٌِّاالجولتبادلالخبراتبٌنهم،ولدتضمنتأدبٌاتاْشراؾالتربويتعرٌفات
عدةللدروسالتطبٌمٌة،حٌثٌعرفهاالعبٌدي()2213أنهاأسلوبمناِسالٌبالحدٌثةالمستخدمةفً
اْشراؾالتربويوٌستخدمهاالمشرؾالتربويمنأجلتطبٌكأسالٌبتربوٌةجدٌدةوتوضٌحبعض
ألوان وأصناؾ من التعلٌم أو شرح أسالٌب تمنٌة فنٌة حدٌثة .وهنان تعرٌؾ آخر ٌركز على الجانب
التطبٌمً حٌث تعرفها صلٌوو ( )2225أنه نشاط علمً ٌموم به المشرؾ التربوي أو أحد المعلمٌن
المتمٌزٌنوٌحضرهعددمنالمعلمٌنوٌتمتنفٌذهداخلالصفوؾالعادٌةبهدؾمعرفةمٕءمةاِفكار
النظرٌةالمطروحةللتطبٌكالعملًفًالمٌدانالتربوي،وٌوردالسحنًوالخزاعةوالزؼبً()2212أن
الدروسالتطبٌمٌةهً":نشاطعملًٌهدؾلتوضٌحفكرةأوطرٌمةأووسٌلةأوأسلوبتعلٌمًٌرؼب
المشرؾ التربوي فً إلناع المعلمٌن بفعالٌته وأهمٌة استخدامه( ".ص ،)132فٌموم المشرؾ بتطبٌك
الفكرةأمامعددمنالمعلمٌن .
إنالدروسالتطبٌمٌةهًأسلوبإشرافًٌنفذهالمشرؾالتربويأوأحدالمعلمٌنالمتمٌزٌنلمولؾ
تدرٌبًٌتمتنفٌذهفًالبٌبةالصفٌةالعادٌةوبحضورعددمحددمنالمعلمٌنفًنفسالتخصص،وٌكون
هذا اِسلوب مخط ً
طا له ومنظ ًما وهادفًا تتاح فٌه الفرصة أمام المعلم لمشاهدة مولؾ تعلٌمً عملً
لتطبٌكمهاراتمحددةلٌتمكنالمعلممنتطبٌكهذهالمهاراتفٌمابعدمماٌساعدهعلىتطوٌركفاٌاته
المهنٌة و أسالٌب تعلم طلبته .وفً ضوء ما سبك ٌمكن استنتاج  بعض اِمور منها أن نجاح الدرس
التطبٌمً ٌعتمد على بلوؼه لّهداؾ التً نظم من أجلها ،وكذلن اِثر الذي ٌترتب على من ٌشاهد
الدرسباْضافةإلىالشروطالتًٌنبؽًتوافرهافًالدرسكالتخطٌطوالتنظٌموالتنفٌذوالتموٌمٌ ،عمد
الدرسالتطبٌمًلتلبٌةحاجةتدرٌبٌةلدىالمعلموٌنظممنأجلعرضأسلوبًاتعلٌمًٌّامحددًاأوعرض
مهارةتعلٌمٌةمحددة،وهذهالمهارةٌتمعرضهاوتطبٌمهامنلبلمعلمٌمتلنمهارةاِداءأومنلبل
المشرؾالتربويعلىأنٌتمالتركٌزعلىالمهارةوأدابهابصورةمتمنة .
للدروسالتطبٌمٌةالعدٌدمناِهداؾالتًٌسعىالمنفذلهامنأجلتحمٌمهافًالمٌدانالتربوي،
ومنهذهاِهداؾماأشارتإلٌهأمرهللا()2213أنها":تهدؾإلىدراسةمولفًاتعلٌمًٌّاتعلمًٌّاووضع
أسالٌببدٌلةأمامالمعلمٌن(".ص،)126كماأنهاتسعىإلىتملٌلالفجوةبٌنالنظرٌةوالتطبٌكوتعمل
على إكساب المعلمٌن مهارة استخدام أسالٌب مبتكرة مما ٌساعد على تطوٌر أدابهم المهنً .وٌضٌؾ
السحنًوآخرون ( )2212أنها تعطً الدلٌل على إمكانٌة تطبٌك اِسالٌب واِفكار والصعوبات التً
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تعترض عملٌة التطبٌك فً مختلؾ الظروؾ ،وتهدؾ أٌضا إلى إتاحة الفرصة للمشرؾ التربوي إلى
اختبار مدى فاعلٌة أفكاره وأسالٌبه وإمكانٌة تطبٌمها فً المٌدان التربوي ،ومن جانب آخر فالدرس
التطبٌمًٌوثكالصلةوالروابطبٌنالمعلمٌنوالمشرفٌنوٌظهرذلنمنخٕلالتعاونالمشترنبٌنهم
فًالتخطٌطوالتنفٌذوالتموٌم،مماٌتٌحالفرصةللتواصلوالتفاعلاٌْجابًبٌنالمشرؾوالمعلم.وٌرى
خلٌل() 2212أنهاتنمًثمةالمعلمٌنبأنفسهم،فبعدأنٌٕحظواالدرسالتطبٌمًٌنتملواإلىصفوفهم
للتطبٌك ،وهذا ٌبعث الثمة فً نفوسهم بمدرتهم على استخدام اِسالٌب الحدٌثة وٌرفع الروح المعنوٌة
لل معلمٌن،وتشجعهمعلىالنموالمهنًالمستمر.كماأنالدروسالتطبٌمٌةتستهدؾتطوٌركفاٌاتالمعلم
التدرٌسٌةوتحفزالتمدمالمهنًله،وٌعززذلنالعبٌدي()2213أنهاتهدؾإلى":تنمٌةالمعلمٌنمهنًٌّا
وإكسابهمخبراتجدٌدةفًالمجأتالعلمٌة(".ص،)188وهنانهدؾآخرللدروسالتطبٌمٌةٌتعلك
بتدرٌب المعلمٌن علىتوظٌؾ الوسٌلة التعلٌمٌة ،حٌث ٌشٌر اْبراهٌم ( )2211أن الدروس التطبٌمٌة
تهدؾ إلى تحمٌك ؼرضٌن هما :طرٌمةتدرٌسٌة محددة ،وكذلن توضٌح طرٌمةعمل وسٌلةجدٌدة أو
استخدامهاأستخدامالصحٌح.وٌمكنإضافةأنالدرسالتطبٌمًأسلوبٌهدؾإلىتسهٌلالتدربعلى
المهارةالواحدة،ثمأنتمالإلىمهارةأومولؾأكثرتعمٌدًاأوٌتضمنمهاراتمترابطة .
ٌعتبرأسلوبالدروسالتطبٌمٌةمناِسالٌباْشرافٌةالتًلهاأهمٌةكبٌرةفًالعملٌةالتربوٌة
اْشرافٌةاِخرىحٌثإنلهادوراإٌجابًٌّافًتحسٌن
فهًتمثلأنشطةتدرٌبٌةتتكاملمعبمٌةاِنشطة
ً
العملٌةالتعلٌمٌةوتنمٌةالمهاراتالتدرٌسٌةللمعلم،وتشٌرأمرهللا()2213أنالدروسالتطبٌمٌةتعتبر
مٌدانًا فسٌ ًحا لتجرٌب اِفكار النظرٌة حٌث  تترجم اِفكار النظرٌة بطرٌمة عملٌة ،كما أنها تخدم
المعلمٌن المستجدٌنحٌثٌنطلمون منها لبدء حٌاتهم العملٌة بطرٌمة سلٌمة ،كما أنها تتفك معحاجات
المعلمٌنالمدامىوذلنمنأجلتطبٌكأسالٌبجدٌدةوتجرٌبأفكارمبتكرة.وللدروسالتطبٌمٌةلٌمة
تربوٌةكبٌرة،حٌثٌذكرخلٌل()2212أنها":تتٌحالفرصةأمامالمعلمٌنلممارنةطرلهم وتطبٌماتهم
بطرق منفذ الدرس التطبٌمً مما ٌساعدهم على تموٌم أنفسهم ذاتًٌّا( ".ص .)135كما أن الدروس
التطبٌمٌةتساهمفًتبصٌرالمعلمبنماطالموةوالضعؾفًعمله،وٌرىالخزاعةوآخرون()2212أنها
ً
تعتبرعامٕ أساسًٌّافًتشجٌعالمعلمٌنالمشاهدٌنأوالمابمٌنبالدرسالتطبٌمًعلىاْبداعوأبتكار
فًالعملٌةالتعلٌمٌة .
منخٕلذلنتتجلىأهمٌةالدروسالتطبٌمٌةفًأنهاتزٌدمنالثمةبالنفسبإمكانٌةتطبٌكاِفكار
واِسالٌبالحدٌثةوتثٌررؼبةالمعلمٌنفًمعرفةالطرقالحدٌثةفًالتدرٌسوتحفزهمعلىاستخدام
اِسالٌبالمع روضةأمامهمفًالمولؾالصفًوأستفادةمنتموٌمالدرسالتطبٌمًومناَراءالتً
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تطرحأثناءالمنالشة،كماأنهاتثٌراهتمامالمعلمٌنبتبادلالخبراتالتعلٌمٌةوتنمٌةالمهاراتالتدرٌسٌة
فٌمابٌنهم .

المبادئ التً تموم علٌها الدروس التطبٌمٌة
تمومالدروسالتطبٌم ٌةفًاْشراؾالتربويعلىعدةمبادئوٌمكنتمسٌمهذهالمبادئإلى:مبادئ
تتعلك بالدرس المنفذ ،ومبادئ تتعلك بالبٌبة الصفٌة ،ومبادئ تتعلك بالمعلم المشاهد وأخرى تتعلك
بالمشرؾالتربوي .
أؤً:البٌبةالصفٌة 
ٔبدمنإعطاءالدرسالتطبٌمًفًبٌبةتعلٌمٌةعادٌةؼٌرمصطنعةبحٌثٌكونمستوىالطلبة
عادًٌّاوؼٌرمتمٌز،وٌشٌرالخزاعةوآخرون()2212أنهٌجباختٌارالصؾالمناسبالذيٌستوعب
الطٕبوالمعلمٌنالذٌنسٌحضرونالدرس،وتتوفرفًالصؾالدراسًجمٌعاْمكانٌاتالٕزمةمن
تهوٌةوإضاءةوٌكونمهٌَّأًٔستخدامالوسابلالتعلٌمٌةالمختلفة .
ثانًٌا:الدرسالمنفذ 
ذكرالطعانً()2225أنهٔبدمنالتخطٌطالجٌدللدرس؛ِنهجزءمنبرنامجمخططومصمم
للنموالمهنًللمعلم،كماٌجبتموٌمالدرستموٌ ًماتعاونًٌّاٌشترنفٌهالمعلموالمشرؾوكذلنالمدٌر.
والدرس التطبٌمً ٌتم اختٌاره وفك الخطة المنهجٌة للمعلم وبما ٌتناسب مع اِهداؾ التً ٌضعها
المشرؾ التربوي ،وكذلن مع أحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن .وٌمكن الوصول لٕحتٌاجات التدرٌبٌة
للمعلمٌن كما ٌشٌر الزدجالً والكعبً ( )2213من خٕل الممابٕت والزٌارات اْشرافٌة ،كما ٌمكن
التعرؾ علٌها من خٕل حلمات الحوار والمنالشة مع المعلمٌن وكذلن من خٕل أستبانات أو
سامرنًا
ساعشوابًٌّابلدر ً
استطٕعاتالرأي.وتضٌؾأمرهللا()2212أنالدرسالتطبٌمًلٌسدر ً
ً
لابٕللتؽٌٌرلٌتناسبمعمستوٌاتوخبراتالمعلمٌنالمشاهدٌن .
ثالثًا:المعلمالمشاهد 
ٌجب إلناع المعلمٌن بأهمٌة هذه الدروس ؤ تفرض علٌهم حتى تحمك هذه الدروس اِهداؾ
والؽاٌاتالمنشودةمنها،وكذلنعدمالتركٌزعلىمعلمواحدللمٌامبتطبٌكاِفكاروإنماتتاحالفرصة
للجمٌعبالمشاركة،وعلىالمعلمأنٌعدنفسهللزٌارةلٌستطٌعمنالشةاِفكاربفعالٌة كماٌجبعلٌهأن
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ٌشارنفًالتخطٌطوالتموٌملهذهالنشاطاتالتربوٌة؛لمالهذهالطرٌمةمنفابدةومردودتربويعلى
).فالمعلمبهذاٌصبحعنصرافعّ ً
فًالعملٌةاْشرافٌةولادراعلى
أ
المعلمٌن(علٌانوآخرون2229،
ً
ً
إبداءمٕحظاتهوطرحأفكارهفًجوٌسودهأحترامالمتبادلمناِطراؾالمشاركةفًتنفٌذاِسلوب
اْشرافً .
رابعًا:المشرؾالتربوي 
ٌشٌرعطوي()2212أنهمنالمبادئالتًتمومعلٌهاالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربويهو
لٌامالمشرؾبتنفٌذالدرسبنفسه،أوتكلٌؾمعلممتمٌزوكؾءللتطبٌك.وٌجبعلىالمشرؾالتربوي
تمدٌمخلفٌةكاملةعنالدرسالتطبٌمًللمعلمٌنالمشاركٌنفًالحصة،حٌثٌؤكدالعبٌدي()2213
أنالمشرؾالتربويعلٌهتوضٌحالفكرةالمطلوبالتركٌزعلٌهافًالحصةللمعلمٌن،وٌوضحلهم
الؽرضمنالدرسوأهدافهوخطةسٌرالحصةفًاجتماعلبلًٌعمدهالمشرؾمعالمعلمٌنلبلتنفٌذ
َّ
عابعدًٌّاٌعمدهالمشرؾالتربويمعجمٌعاِطراؾالمشاركةوذلنمنأجل
الدرس.كماأنهناناجتما ً
تمٌٌم ما تم طرحه فً الحصة ،وٌضٌؾ اْبراهٌم ( )2212وصلٌوو ( )2225أن بعد أنتهاء من
الدرس ٌموم المشرؾ التربوي بإدارة منالشات المعلمٌن المشاهدٌن حول الدرس واِفكار المطروحة
وتمدٌم التؽذٌة الراجعة لهذا اِسلوب ،حٌث ٌتم تموٌم الدرس تموٌ ًما تعاونًٌّا مشتر ًكا بٌن المعلمٌن
والمشرؾالتربويوالخروجبممترحاتمحددةواتفاقمشترنعلىالوسابلالتًٌنبؽًاتباعهافًحل
مشكٕتالمعلمأومساعدتهعلىتحسٌنعمله،وٌتعٌنعلىالمشرؾالتربويالمٌامبعملٌةمتابعةلنتابج
الدروس التطبٌمٌة للولوؾ على مدى تأثٌر هذا اِسلوب اْشرافً على اِداء الفعلً للمعلمٌن فً
المولؾالصفً .
والمشرؾالتربويبوصفهلابدًاتربوًٌّاٌترتبعلٌهاحترامآراءالمعلمٌنوإفساحالمجالللمعلمٌن
ْبداءآرا بهمبكلحرٌةوتوجٌهالمنالشاتحولالدرسوالهدؾمنه،وأنتكونالممترحاتالتًٌمدمها
المشرؾالتربويللمعلمواضحةوصرٌحةحتىٌدرنالمعلملٌمتهاوفابدتهاالتربوٌة،وٌسودجوالنماش
أحترام المتبادل وروح الشفافٌة ،والثمة المتبادلة بٌن الطرفٌن ،وكذلن التأكٌد على مبادئ العٕلات
اْنسانٌة وتوظٌفها فً العمل اْشرافً   .وٌستطٌع المشرؾ التربوي استخدام الدروس التطبٌمٌة
كأسلوبإشرافًفًعدةمجأت،وٌشٌرأبوعابد()2225أنهذهالمجأتتتضمنتوظٌؾنماذج
من الوسابل السمعٌة والبصرٌة عملًٌّا داخل ؼرفة الصؾ ،وكذلن تبصٌر المعلمٌن بأسالٌب توظٌؾ
مهارات أتصال اللفظًوؼٌر اللفظً أثناء المولؾ التعلٌمً التعلمً ،وكذلنتعرٌؾ المعلمٌن عملًٌّا
كٌفٌة تطبٌك مهارة أو طرٌمة تعلٌمٌة فً التدرٌس الصفً ،وتوظٌؾ استراتٌجٌات معٌنة ذات صلة
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بالتدرٌس ،كتعدٌل سلون الطلبة وإثارة دافعٌتهم وتعزٌز تعلمهم وإدارة الصؾ وحفظ النظام وكذلن
التموٌمبمستوٌاتهالمختلفة .

آلٌة تنظٌم الدروس التطبٌمٌة
الدروس التطبٌمٌة لٌست كٌانات لابمة بذاتها بل تعد جز ًءا من برنامج تدرٌبً متكامل مخطط له
ومصمم للنمو المهنً لدى المعلم ،وهنان خطوات لتنظٌم الدروس التطبٌمٌة تتعلك بمراحل التخطٌط
والتنفٌذوالتموٌموٌمكناستعراضهذهالمراحلبشًءمناٌْجازكالتالً :
ً
أؤ:مرحلةالتخطٌطللدرسالتطبٌمً 
 ٌعتبرالتخطٌطالجٌدللدروسالتطبٌمٌةمنالركابزاِساسٌةلنجاحه،فنجاحتلنالدروسٌتولؾ
على مدى والعٌة التخطٌط ودلة وضوحه وٌتطلب اْعداد الجٌد للدرس الفهم الجٌد للمولؾ الذي
سٌواجههالمشرؾالتربوي.وٌذكراْبراهٌم()2211أنه":بعدبدءالسنةالدراسٌةأوخٕلهاتتبلور
لدى المشرؾ التربوي مجموعة من اِفكار حولبعض المشكٕت والمعولاتالتًٌعانً منهابعض
المعلمٌن فً موضوعات معٌنة ،أوعدم لدرةبعضهم على استخدام وسٌلة معٌنة أو حاجتهم إلى تعلم
استراتٌجٌاتحدٌثةفًالعملالتربويثمٌضعالمشرؾخطةجٌدةلتطبٌكالدروسوفمًالٕحتٌاجات
التدرٌبٌة للمعلمٌن ".وٌؤكد خلٌل ( )2212أنه ٌجب على المشرؾ فً مرحلة اْعداد والتخطٌط أن
ٌحرص على ارتباط الدرس التطبٌمً بما ٌدرس فً الصؾ ،من أجل إزالة الفجوة بٌن النظرٌة
والتطبٌك ،وٌعد الدرس إعدادًا جٌدًا فٌضع له خطة تشمل اِهداؾ والمحتوى والوسابل واِسالٌب
واِنشطةالمختلفةوطرقالتموٌم،وٌنظمالدرسمنأجلتوضٌحفكرةمحددةواضحة.وتضٌؾصلٌوو
()2225أنالمشرؾالتربويٌحددموضوعالدرسوفكخطةالمنهجالمعدةمسبمًاوٌتمتوزٌعخطة
الدرسعلىالمعلمٌنالمشاهدٌنلمنالشتهاومعرفةأهدافهاالتدرٌبٌةوالتعلٌمٌةومعرفةماتتضمنهمن
مبادئومفاهٌمٌرادتوضٌحها .
وحتىٌستفٌدالمعلممنالدرسالتطبٌمًٔبدمنإعدادالمعلملبلمٕحظةالدرسعملًٌّا،وٌذكر
سلٌم()2229أنهذااْعدادٌعدمه ًّماحتىٌتكونلدىالمعلمأهتمامبالمٕحظة،كماٌوجههالمشرؾ
التربويإلىأهداؾمٕحظةالدرسوإلىالنواحًالتًٌجبالتركٌزعلٌهاأثناءالمٕحظة،واْعداد
للدرس التطبٌمً ٌتضمن تنظٌم المولؾ التعلٌمً عن طرٌك اختٌار الصؾ الدراسً المناسب وتحدٌده
للمعلمٌنالمشاهدٌنوٌكونالموضوعالمرادشرحهمتناسبًامعزمنالحصةفًضوءاِهداؾالتعلٌمٌة
المحددة.وٌضٌؾعبدالحً()2213أنهٌتمتنسٌكبرنامجالمشاهدةبٌنالمدارسبالتعاونمعالمشرؾ
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بٌرا،حتىٌٔكونالبرنامجأداةللفوضىفًالمدارس،
التربويوخاصةعندماٌكونالمطاعالتعلٌمًك ً
وهذاالتنسٌكٌساعدعلىتحمٌكاِهداؾالتربوٌةالتًوضعمنأجلهاالدرسالتطبٌمً .
ومن اِفضل إعطاء المعلمٌن المشاهدٌن بطالة صؽٌرة ٌدون فٌها الٌوم والتارٌخ ورلم الحصة
والزمنوعنوانالدرسوالمهارةواسمالمنفذوالصؾ،وتسلمللمعلمٌنمعالخطةالتفصٌلٌةللدرسلبل
تنفٌذالدرسبفترةزمنٌةمناسبة،كماٌجبعلىالمشرؾالتربويالتنسٌكمعإدارةالمدرسةفٌماٌتعلك
بتنفٌذالدرسالتطبٌمً،والتنسٌكمعالمعلماِولفًمعرفةأعدادالمعلمٌنالمشاهدٌنبمأٌخلبالبٌبة
الصفٌة  ،كماٌجبعلٌهالتنسٌكمعإدارةالمدرسةفًتنظٌمالبٌبةالتعلٌمٌةوتهٌبةالمناخالدراسًفً
الصؾ،وتوفٌرالوسابلالتعلٌمٌةوجمٌعالموادالمطلوبةوالتعاونمعمعلمالفصلعلىتهٌبةالطٕب
للحصةالدراسٌةالتًسٌنفذهاالمشرؾالتربوي .
ثانًٌا:مرحلةتنفٌذالدرسالتطبٌمً 
تتمهذهالمرحلةداخلؼرفةالصؾوبحضورعددمنالمعلمٌن،وهمالفبةالمستهدفة،حٌثٌموم
المشرؾالتربويأومنٌكلفهبإلماءالدرسالتطبٌمًوذلنبتنفٌذمااتخذمنترتٌباتواستعداداتفً
المرحلةالسابمةوهًمرحلةاْعدادوالتخطٌط.وٌرىعبدالحً()2213أنهٌنبؽًأنٌكونالمنفذ
لادراعلىتمدٌمالمادةوإثارةاهتمامالتٕمٌذ،واستخدامالتمهٌدالمناسبوتطبٌكاستراتٌجٌاتحدٌثةفً
ً
التدرٌس متناسبة مع المولؾ التعلٌمً ،محممة ِهداؾ الدرس التطبٌمً ،واْلمام بمهارات عرض
الدرس وتنوٌع المثٌرات والمرونة فً تنوٌع طرق التدرٌس ،واْلمام الكامل بطرق التموٌم التكوٌنً
والختامً ولدٌه المدرة على إدارة النماش داخل الصؾ بفعالٌة ،وعلى إدارة البرنامج الزمنً للدرس
َّ
هنانأموراأخرىٌنبؽًمراعاتهاعندتنفٌذالدروسالتطبٌمٌة،حٌثٌبٌنسلٌم()2229
المنفذ.كماأن
ً
أنتنفٌذهذهالدروسٌتطلب إتمانمهارةاستخدامالوسٌلةالتعلٌمٌة،وتوظٌؾالكتابالمدرسًوإجادة
تنظٌم البٌبة المٕبمة للتعلٌم ،ومٕحظة التٕمٌذ ومتابعة تمدمهم وإدارة الصؾ وضبطه بأسلوب ٌعتمد
علىمبادئالعملالتعاونًوالجماعًبٌنمنفذالدرسوالتٕمٌذ،وأهتمامبمعالجةمشكٕتالتٕمٌذ
بأسلوب تربوي مناسب ،وٌنبؽً علٌه تزوٌد التٕمٌذ باِنشطة التعلٌمٌة التً تشبع حاجاتهم وتنمً
مهاراتهممعالتركٌزعلىالفروقالفردٌةبٌنهم.وكلهاعملٌاتأساسٌةٔبدأنٌمومبهامنٌلمًالدرس؛
حتىٌتمكنمننملماتمفًمرحلةالتخطٌطإلىالممارسةالمٌدانٌة .
وٌشٌرأبوعابد() 2225أنالدرسالتطبٌمًعندتنفٌذهٌحتاجإلىلدركبٌرمنأهتماملدىالفبة
المستهدفة ،حٌث ٌتطلب ذلن عمد لماء لبلً بٌن المشرؾ التربوي أو منفذ الدرس ،والفبة المستهدفة
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لتهٌبتهم لمشاهدة المولؾ التدرٌبً وتزوٌدهم بالتوجٌهات المرتبطة بإجراءات الدرس وآداب المشاهدة
والنماش.وتضٌؾالباحثةأننجاحالدرسالتطبٌمًٌرتبطارتبا ً
طاوثٌمًابنجاحالطرٌمةالتًٌستخدمها
المشرؾالتربويأوالمعلمالمنفذللدرسوهًالطرٌمةاْبداعٌةالتًتتناسبمعالمولؾالتعلٌمً،ومع
أهداؾ الدرس التطبٌمً وطبٌعة المادة الدراسٌة والموضوع ،وكذلن طبٌعة الطٕب والبٌبة المدرسٌة
لٌكونالمنفذلدوةٌحتذىبهمنٌشاهدهعندتنفٌذهللمولؾالتعلٌمً .
ثالثًا:تموٌمالدرسالتطبٌمً 
ٌجبعلىالمشرؾأوالمعلمالتركٌزعلىتموٌمالدرسالتطبٌمًبعدانتهاءتنفٌذهباعتبارهعملٌة
لٌاس لمدى تحمك الهدؾ من ذلن الدرس ،ومدى فعالٌة طرٌمة التدرٌس المستخدمة ،ومدى مناسبة
المحتوى وؼٌر ذلن من اِمور التً تعتبر عناصر أساسٌة فً تموٌم المولؾ التعلٌمً ،ولٌس هنان
طرٌمةأوأسلوبمحددلتموٌمالدرسالتطبٌمً،وإنماتكونبأسلوبالمنالشةالهادفةالبناءةبعدأنتهاء
منتنفٌذالدرس.وٌرىخلٌل()2212أنهٌعمبالدرسالتطبٌمًاجتماعٌلتمًفٌهالمعلمونوالمشرؾ
التربوي ،حٌث تتم منالشة المولؾ من جمٌع جوانبه والخروج بممترحات محددة ،وٌشٌر أبو عابد
()2225أن":إتاحةالفرصةلمشاركةكلمنلهعٕلةفًالتموٌمالشاملللدرسالتطبٌمًٌفضًإلى
تمدٌم تؽذٌة راجعة تطوٌرٌة فاعلة( ".ص .)84وبهذا فإن عملٌة التموٌم عملٌة تشاركٌة ٌشترن فٌها
المعلمونوالمشرؾالتربويومدٌرالمدرسة،ومناِمورالمهمةفًعملٌةالتموٌمماذكرهالمعاٌطة
( ) 2212بإعداد بطالة لتموٌم الدرس توزع على المعلمٌن المشاهدٌن للدرس ،وتتضمن جمٌع النماط
المتعلمة بالدرس ،وٌموم المعلمون بتعببتها أثناء مشاهدتهم لذلن الدرس؛ حتى تكون عملٌة التموٌم
موضوعٌةوشاملةلجمٌعالجوانبالتًٌنبؽًتموٌمها .
ٌؤدىالمشرؾالتربويالدورالمٌاديفًعملٌةالمنالشةالتًتتمحورحولتموٌمالدرسالتطبٌمً،
حٌث ٌذكر اْبراهٌم ( )2211أن المشرؾ التربوي ٌموم بإدارة منالشات المعلمٌن المشاهدٌن حول
الدرس ومجرٌاته ومدى تحمٌمه ِهدافه ،وعلٌه أن ٌوجه المنالشات تجاه الدرس .وهذا ما ٌؤكد علٌه
خلٌل ( )2212أن النماش ٔبد أن ٌدور حول أهداؾ الدرس وأؼراضه وعدم أنسٌاق إلى تصٌد
اِخطاء الواردة ومحاولة الدفاع عنها ،وٌستحسن إجراء تموٌ ًما ذاتًٌّا للدرس التطبٌمً لبل تنفٌذه من
خٕل اللماء المبلً مع الفبة المستهدفة ٔلتراح تعدٌٕت أو إجراءات بدٌلة لد ٌرؼب منفذ الدرس فً
إدخالهاعلىخطتهالنهابٌة .
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ٔبدمنإضفاءجواإنسانًٌّافًاللماءالبعديمنأجلمنالشةماتمفًالدرسالتطبٌمًبكلوضوح
ًّ
وشفافٌة،وكذلنأعتمادعلىمعاٌٌرموضوعٌةفًالتموٌمدونالتعرضالشخصًلمنفذالدرس،وذلن
للوصولإلىنتابجوممترحاتبناءةتساهمفًتطوٌرالعملالتربويوالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة.ومن
صافًنهاٌةمرحلةتموٌمالدرس،حٌثٌشٌرالمعاٌطة()2212أنهٔبدمن
اِفضلأنٌتموضعملخ ً
"الخروجبخٕصةكتابٌةبعدالمنالشةتجمعجمٌعالمٕحظاتوالتوصٌاتوالممترحاتالتًتمطرحها
والتوصلإلٌها،وٌتمتوزٌعهاعلىالمعلمٌنلٕستفادةمنها(".ص.)122ومنالمهممٕزمةالمشرؾ
التربويجمٌعخطواتالدرسالتطبٌمً،وتضٌؾأمرهللا()2212أنهٌجبالتأكٌدعلىأهمٌةحضور
المشرؾكافةخطواتالدرسالتطبٌمًابتداءمناْعدادوانتهاءبالتموٌم،كماٌتعٌنعلٌهمتابعةنتابج
الدروسالتطبٌمٌةللولوؾعلىمدىتحمكأستفادةمنهذاالبرنامجالتدرٌبًفًالمٌدانالتربوي .

األداء التدرٌسً للمعلم
تزامنًامعبدءتطوٌرالتعلٌم،والتركٌزعلىالنهوضبمستوىالتعلٌم،وتموٌةأسالٌبهللحصولعلى
أفضلنتاجللتربٌة والتعلٌمٌ،أتًأهتمامبتطوٌرالمهاراتالعلمٌةوالعملٌةلدىالعاملٌنفًالمٌدان
التربوي ،واْشراؾ التربوي ٌعد ركٌزة أساسٌة فً إحداث التنمٌة المهنٌة للمعلمٌن .وٌشٌر أحمد
واِبشر()2211أنهعندمانتحدثعناْشراؾالتربويفإنناننظرإلٌهعلى":أنهعاملمنعوامل
نموالكفاٌاتوالمهاراتالمهنٌةللمعلم،وفًنفسالولتوسٌلة وأداة لتطوٌراِداءالتدرٌسًللمعلم".
(ص .)328
ووردتعدةتعرٌفاتلمفهوماِداءالتدرٌسًوتوردموسوعةالمصطلحاتالتربوٌةتعرٌفالّداء
التدرٌسًحٌثٌعرفهعلً(":)2211بأنه مجموع اِفعالوالمهارات الصفٌةالتًٌمومبهاالمعلمفً
المولؾ الصفً والتً من شأنها أن تٌسر للعملٌة التعلٌمٌة تحمٌك أهدافها المختلفة( ".ص .)38كما
تتعرضبعضاِدبٌاتإلىتعرٌؾاِداءالتدرٌسًبأنهسلسلةمناِعمالواِنشطةالمابلةللمٕحظة،
وٌوضح العلٌمات ( )2212أنه فً ضوء هذا المفهوم فإن التركٌز ٌكون على مجالٌن هما التدرٌب
المهنً ،والمهارات المتعلمة بنموذج التدرٌس بواسطة اِهداؾ  .وعلى الرؼم من التعرٌفات المتعددة
لّداءالتدرٌسًللمعلمفإنه فًمجملهاتشٌرإلىلدرةالمعلمعلىالمٌامبمهنةالتدرٌسبفعالٌةوصؤ
إلىتحمٌكاِهداؾالتربوٌةالمنشودة .
وتمٌزاِدبٌاتبٌنأنواعمختلفةمنمهاراتالتدرٌس،وٌشٌررمضان وحمزة ()2211أنمن
هذه اِنواع المهارات المهنٌة العامة مثل التخطٌط للدرس ،وإدارة الصؾ وشخصٌة المعلم وعٕلته
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بالتٕمٌذ ،واستخدام وسابل المٌاس والتموٌم المختلفة .والنوع اَخرهو مهارات اِداء الخاصة بالمادة
العلمٌةكالتمكنمنالمادةالعلمٌة،والمدرةعلىإٌصالهاإلىالطلبةبالطرٌمةالصحٌحة.وٌصنؾراشد
( )2225مهارات اِداء التدرٌسً إلى مهارة التعلٌم المباشر ،ومهارة إدارة المواد التعلٌمٌة ومهارة
الممارسةالموجهة،ومهارةالمحادثةالبناءة،ومهارة التوجٌه،ومهارة التنظٌمالصفً،ومهارة التموٌم
المكتوب .،بٌنما هنان تصنٌؾ آخر حٌث تصنؾ إلى ثٕث مهارات ربٌسة :هً التخطٌط والتنفٌذ
والتموٌم،وٌندرجتحتكلمنهامجموعهمنمهاراتاِداءالفرعٌة.حٌثٌذكرالكسبانً()2212أن
مهارات اِداء التدرٌسً للمعلم تصنؾ إلى مهارات التخطٌط للدرس وأهدافه ،ومهارة تنفٌذ الدرس،
ومهارةالتموٌم،ومهارةإدارةالصؾوالتواصلمعالطلبة.وفًالفكراْسٕمًٌوردعبٌد()2226أن
مهاراتاِداءالتدرٌسًتنمسمإلى:مهاراتعلمٌة،ومهنٌة،وأخٕلٌة،وجسدٌة .
ؤٌوجدإجماعحولعددالمهاراتالتدرٌسٌةاِساسٌةوالفرعٌة؛نتٌجةٔختٕفاتوتنوعالرؤى
والفلسفاتالتربوٌةللتعلٌممنبلدَخر،ومهماكانهذاأختٕؾفإنمستوىامتٕنالمعلمللمهارات
التدرٌسٌةومستوىالممارسةلهاٌظٕنمنالعواملالمؤثرةفًفاعلٌةالعملٌةالتعلٌمٌة.وٌعدامتٕن
المهنٌةأمراضرورًٌّاحتىٌمومبمهمتهعلىأكملوجه ،وخاصةالمهارات
المعلمللكفاٌات والمهارات 
ً
الٕزمةللتدرٌسحٌثٌساهمذلنفًتأهٌلهللوصولإلىالمستوىالمطلوبللنجاحفًعملهالتدرٌسً،
ومن المناسب التطرق لمهارات اِداء التدرٌسً المتعلمة بالتخطٌط واْدارة الصفٌة وطرق التدرٌس
وأسالٌبالتموٌمالواردةفًالدراسة .
التخطٌط
التعلٌم لٌس عملٌة ارتجالٌة أو عشوابٌة ،وإنما عملٌة تحتاج إلى تخطٌط وإعداد .فإعداد الدرس
ضروريلكلمعلموفًكلالمراحل،وٌعرؾاِمٌن()2225التخطٌطبأنه"النظامالذيٌسٌرعلٌه
المعلمفٌماٌلمٌهعلىالتٕمٌذمندروس،وماٌبعثهمإلىتحصٌلهمنمهارةونشاطحتىٌكتسبواالخبرة
النافعةوالمهارةالٕزمة،والمعلوماتالمختلفةمنؼٌرإسراؾفًالولتوالجهد"(.ص.)168وعلى
المعلمأنٌعددرسهوٌخططلهلبلالخوضفٌهمعطلبته،والمٌامبتدرٌسهلهم،فالمعلمالحاذقهوالذي
ٌعرؾ هدفه من درسه ،وٌعرؾ كٌؾ ٌنمله إلى الطلبة وكٌؾ ٌحممه معهم بكل وضوح ،وٌعزز ذلن
عدس()1998أنالمعلمالجٌدهوالذيٌكونواثما ًمنكلخطوةٌخطوهافًالدرس،وٌربطهامعما
سبمهاوبالخطوةالتًستلحمها؛لتحافظعلىوحدةالموضوعوتكامله،وٌكونمنذلنفكرةشاملةعنه
لدىالطالب .
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إن الخطة التدرٌسٌة خطة مرشدة وموجهه لعمل المعلم ،وهنان أنواع للخطط التدرٌسٌة ٌوردها
البكريوالكسوانً()2225حٌثتتضمنثٕثةأنواعمنالخطط،أولهاالخطةالٌومٌةوالتًتتضمن
المعلومات اِولٌة ،واِهداؾ التربوٌة والسلوكٌة ،واِسالٌب والوسابل واِنشطة التً تشمل التمهٌد
للدرس ،والعرض والوسابل التعلٌمٌة ،واِنشطة المناسبة لّهداؾ والمحتوى العلمً ،والتموٌم الذي
ٌستهدؾ الحصولعلىمعلوماتعنالنتاجاتالتعلٌمٌةالتًحممهاالطالب.وهًبهذاتهدؾإلىرسم
صورةواضحةلماٌمكنأنٌمومبهالمعلموتٕمٌذهمنخٕلحصةواحدة،أوبضعحصص .
والنوعالثانًمنالخططهوالخطةالفصلٌة،حٌثٌشٌرمخلؾوربٌع()2229أنهاخطةطوٌلة
المدىزمنٌا ً،وتبدألبلبدءالدراسةبولتكاؾ،وتستندهذهالخطةعلىتصورمسبكللمعلمللنشاطات
التعلٌمٌةوالتجاربوالموالؾالتعلٌمٌة،التًسٌمومبهاالمعلموالتٕمٌذفًعامدراسًأوفصلدراسً
كامل .وتتضمن عناوٌن الوحدات التدرٌسٌة واِهداؾ العامة والخاصة لتدرٌس الموضوع ،وتحلٌل
مختصر للمحتوى ،واستراتٌجٌات التدرٌس والوسابل التعلٌمٌة المناسبة لتحمٌك اِهداؾ ،وتصور عام
ِدوات التموٌم المناسبةوالمراجع اِساسٌة المعتمدة.أما النوع الثالث من الخطط الدراسٌة فهو خطة
الوحدةالدراسٌة،وٌشٌرالبكريوالكسوانً()2225أنهذهالخطةمتوسطةالمدىزمنٌاً،وتستندعلى
تصورالمعلمالمسبكللمادةالدراسٌةوالزمنالٕزملتنفٌذها،وتحدٌداِهداؾالعامةوالخاصةللوحدة
الدراسٌة وتحلٌل المحتوى إلى مفاهٌم ومبادئ ،كما تتضمن على التوزٌع التتابعً الزمنً لوحدات
المنهاج،وتحدٌدعددالحصصلكلموضوع،وتحدٌدالنشاطاتالعلمٌةوالوسابلواِدواتالتعلٌمٌة.
وبهذافإنجمٌعاِنواعالسابمةللخططالتدرٌسٌةترتكزعلىعملٌةالتفكٌرفًكٌفٌةالنجاحفًإحداث
التعلمالمنشود .
طرق التدرٌس
طرق التدرٌس لٌست ؼاٌة فً حد ذاتها ،وإنما نهج ٌساعد على بلوغ هدؾ معٌن .وهً العامل
المساعدللحصولعلىالتعلمالحمٌمً،وٌعرؾخضر()2226طرقالتدرٌسبأنها"عملٌةعملٌةمنظمة
هادفة تؤدي إلى بلوغ اِهداؾ المرسومة بفعالٌة ،وهً تمثل الرؤٌة الواعٌة الشاملة لجمٌع عناصر
عملٌة التدرٌس وأبعادها ،وتمثل الخطة التً ٌضعها المعلم لنفسه ،وهً أٌسر السبل للتعلٌم
والتعلم"(.ص .)116وٌجدر بالمعلم أٔ ٌمتصر فً تدرٌسه على طرٌمة واحدة ،وإنما علٌه التجدٌد
والتؽٌٌرفًطرقتدرٌسه؛لٌزٌدمندافعٌةطٕبهنحوالتعلم،فالمعلمالناجحهوالذيٌستطٌعأنٌكٌؾ
الطرقالمختلفةوٌطوعهالتٕبممختلؾالصفوؾالدراسٌة.
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وٌشٌرمخلؾوربٌع( )2229أنهتوجدمجموعةمنالعواملالتًتؤثرفًعملٌةاختٌارالمعلم
لطرٌمةالتدرٌسومنأهمها:طبٌعةالمتعلمأوالطالبمنحٌثالعمرأوالخبراتأوالمرحلةالدراسٌة،
وكذلنشخصٌةالمعلم،فشخصٌةالمعلموإمكاناتهوخبراتهومهاراتهالتًٌمتلكهاأثرعلىاختٌارطرٌمة
التدرٌسالمناسبة،وكذلنأهداؾتدرٌسالمادةالدراسٌة،فكلعلملهطبٌعتهوخصابصهووسابله،وذلن
ٌستدعًاختٌارطرلا ًتدرٌسٌةمناسبةلتحمٌكاِهداؾ.فبعضالمواضٌعتستدعًطرقتدرٌس معٌنة
لد ٔ تتٕبم مع مواضٌع أخرى ،ومن العوامل أٌضا ً الوسابل التعلٌمٌة ،فالوسٌلة التعلٌمٌة تؤثر على
نوعٌة الطرٌمة التً ٌختارها المعلم فً تدرٌسه .وتعد المكتبة المدرسٌة من العوامل التً تؤثر على
اختٌار طرٌمة التدرٌس ،فالمعلمٌعتمد فً معظم اِحٌان فً اختٌار طرٌمة تدرٌسهعلى ما ٌتوفر فً
المكتبةالمدرسٌةمنمصادرومراجعلتدرٌسالمادة .
وٌضٌؾ محمود( )2225عوامل أخرى ،تتضمن اْدارة المدرسٌة ،وهً التً تشجع المعلم على
إشباع كل جدٌد فً التدرٌس ،وتوفٌر اْمكانات والوسابل التعلٌمٌة والماعات الدراسٌة .وكذلن عدد
الطلبةٌعتبرأحدالعواملالمؤثرةفًاختٌارالمعلملطرٌمةالتدرٌسالمناسبة.وتعدطرقالتدرٌسأساس
عملٌةالتعلٌمللحصولعلىاِهداؾالمنشودة،فمهماٌكنمنلوةالمنهجوتنوعهٌٔمكنأستفادةمنه
بدونطرٌمةتدرٌسمناسبة .
اإلدارة الصفٌة
ٌعرؾ شحاته والنجار( )223إدارة الصؾ بأنها " مجموعة من اِنماط السلوكٌة المتعددة التً
ٌستخدمهاالمعلملكًٌوفربٌبةتعلٌمٌةمناسبة،وٌحافظعلىاستمرارهابماٌمكنهمنتحمٌكاِهداؾ
التعلٌمٌةالمنشودة ،وتعزٌزتعاونالطٕبومشاركتهمفًالمهامالتًتؤدىداخلالفصل؛بؽٌةتجوٌد
الخدمةالتعلٌمٌة".)136(.وإدارةالصؾالناجحةهًالتًترتكزعلىاٌْجابٌاتوتشرنالطٕبفً
اْدارة الصفٌة وعملٌاتها ومتطلباتها ،إذ تعد إدارة الصؾ وضبطه علما ً وفنا ً موجها ً لتحمٌك اِهداؾ
التربوٌة .
وْدارةالصؾعدةمظاهرٌوردهاخطاب()2227حٌثتشملالتخطٌطالٌومًواختٌارالدرس
وتحدٌدالمهام،ومٕحظةالحركةفًالصؾوالمدرسة،ومتابعةانفعأتالطٕب،وكذلنبناءاِنشطة
التعلٌمٌة المتنوعة والتً تراعً الفروق الفردٌة .كما تشمل أٌضا ً تعزٌز العمل الجٌد وتوجٌه الطٕب
نحوالعملالصحٌح،وتوفٌرالوسابلالتعلٌمٌةوالمراجعالٕزمةللتعلٌم،وكذلنمٕحظةسلونالطٕب
والعٕلة بٌن اِفراد ،وجمع المؤشرات والمواد واِنشطة التً ٌمدمها الطٕب ،كما تتضمن رصد
29

سلوكٌاتالطلبةوتحصٌلهموتمدٌمالعونالمناسبلهمفًالولتالمناسب .كماتتضمنتفعٌلمصادر
التعلموتدرٌبالطلبةعلىاستخدامها،وإدارةالعملفًالمجموعاتوتفعٌلدوركلفردفًالمجموعة،
وتتضمن كذلن إثارة دافعٌة الطٕب وتنوٌع اِسالٌب واِنشطة التعلٌمٌة ،كما تشمل إدارة الصؾ
المحافظة على النظام وتنظٌم الطٕب ومتابعة سلوكهم ،وتٌسٌر التفاعل بٌن الطٕب بعضهم والبعض
اَخر.فالمعلممسؤولعنتوفٌرجواجتماعًفعالومنتجفًالفصل،وعلٌهأنٌنمًالسلونالمناسب
وٌعززه،وٌعدلالسلونالؽٌرمرؼوب .
أسالٌب التموٌم
تعتبر عملٌة التموٌم أحد الجوانب اِساسٌة فً أي عملٌةتربوٌة،وتحظى أسالٌب التموٌمبإهتمام
كبٌر من لبل المعلمٌن وإدارات المدارس .وٌعرؾ العتوم ( )2227التموٌم فً العملٌة التربوٌة بأنه
العملٌةالتًتساعدفًالحصولعلىمعلوماتوبٌاناتتمكنمنإصدارحكمعلىمدىالتمدموالنجاح
فً بلوغ النتاجات التعلٌمٌة .وٌهتم المختصون فً التربٌة بثٕثة أنواع ربٌسة من التموٌم من حٌث
أؼراضها ،وهً التموٌم المبلً والتموٌم التكوٌنً والتموٌم الختامً .وٌذكر(مخلؾ وربٌع )2229 ،أن
التموٌمالمبلًٌهدؾإلىتحدٌدمستوىاستعدادالطلبةلبدءتعلمموضوععلمًجدٌدأووحدةتعلٌمٌة
جدٌدة،أولمعرفةمستوىامتٕنالطلبةمهاراتمعٌنةتلزملتطبٌكطرقالعلموعملٌاته،وكذلنٌهدؾ
التموٌمالمبلًإلىكشؾجوانبالضعؾوالموةفًتعلمالطلبة .
وٌشٌر نشوان وجبران ( )2228إلى التموٌم التكوٌنً ،حٌث أن هذا التموٌم ٌموم على مبدأ تموٌم
العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة أثناء مسارها ،وٌستخدم فً تحدٌد مدى تمدم الطلبة نحو اِهداؾ التعلٌمٌة
المنشودة،وكذلنتحدٌدمدىاستٌعابهموفهممواضٌعمحددةفًالمنهج،وتوفٌرالمعلوماتالٕزمةلبناء
المنهجوتموٌمه،وتحدٌدالخللفًتعلمالطلبة؛تمهٌدا ًْعادةالتعلممنجدٌد.وإثارةدافعٌةالطلبةلبذل
الجهدفًالولتالمناسبوتمدٌمالتؽذٌةالراجعةللمعلمحتىٌتمكنمنتحسٌنمسارعملٌةالتدرٌس،
ومنأدواتالتموٌمالتكوٌنًاِسبلةالتًٌطرحهاالمعلمأثناءالدرسوأختباراتالمصٌرةواِنشطة
الصفٌة ،والواجبات المنزلٌة .ؤ ٌمصد بأدوات التموٌم التكوٌنً أن تكون جزءا من عملٌات إعطاء
الدرجات،وإنماهًجزءمنالعملٌاتالتعلٌمٌةووسٌلةلضبطنوعٌةالتعلم .
وٌوردمحمود()2225النوعالثالثِسالٌبالتموٌموهوالتموٌمالختامً،وهذاالنوعٌعتمدعلى
مبدأتموٌمالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌةبعدانتهابهابهدؾمعرفةممدارماتمتحمٌمهمناِهداؾالتعلٌمٌة
المنشودة ،وتموٌم مستوى تحصٌل الطلبة للمعرفة العلمٌة بأشكالها المختلفة بعد اْنتهاء من تدرٌس
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موضوع معٌن أووحدة دراسٌة،وٌعطى فً نهاٌةتعلم الممرر .ومن أدوات التموٌم الختامً أختبار
الشفوي وأختبار الكتابً واْختبارات الفترٌة .وٌعد التموٌم بجمٌع أنواعه أحد اِركان اِساسٌة فً
العملٌة التربوٌة ،وكلما كان التموٌم فاعًٕ كلما دل ذلن على أن العملٌة التربوٌة سابرة فً الطرٌك
المرسوملها؛بؽٌةتحمٌكأهدافهاالمنشودة .
حاجة المعلم للمشرف التربوي لتطوٌر أدائه التدرٌسً 
لمٌعدالمعلمفًالعملٌةالتعلٌمٌةالحدٌثةلهدورالناللللمعلوماتوالخبراتمنجٌلإلىجٌل،
وتوضحأبوؼربٌة()2229أنالمعلمأصبحلهدورفعالفًتنشبةأبناءالمجتمععنطرٌكإحداث
التؽٌرات المنشودة فً التفكٌر والعٕلات والعادات ،وٌعتبر المعلم العامل الربٌس فً فاعلٌة العملٌة
التعلٌمٌة باعتباره أحد أطراؾ عملٌة أتصال البشري؛ ولذلن تهتم الدول المتمدمة بالمعلم وتبدي
اهتمامهابتشجٌعهعلىتحسٌننموهالعملًوالعلمًبصفةمستمرةلٌمؾعلىأحدثتطوراتالمعرفة
فً مجال تخصصه .وٌعزز ذلن أبو ؼزلة ( )2212أن المعلم هو العمود الفمري فً إنجاح العملٌة
التربوٌةوهواللبنةاِولىوالركٌزةاِساسٌةفًبناءالتعلٌموتطوٌرهوالعاملالربٌسالذيٌتولؾعلٌه
نجاحالتربٌةفًبلوغأهدافها .
ٌذكرخضر(":)2211مهماكانإعدادالمعلمجٌدًافلنٌكفللهذلنأستمرارفًعملهطوال
حٌاتهدونإشراؾأوتوجٌه(".ص.)37وٌعودالسببفًذلنأنهٌتعاملمعمجتمعمتطوروتٕمٌذ
ٌعٌشونفًهذاالمجتمعالمتؽٌرمعاتجاهاتجدٌدةمستحدثةوطرابكتدرٌسمتجددة.وٌؤكد كٌاجلو
) )Kayaoglu، 2012أنجمٌعالمعلمٌنبحاجةإلىدعمفنًوتربوي،فهمبحاجةإلىالتعرؾعلى
احتٌاجاتهم المهنٌة ونماط التطوٌر لدٌهم التً تستدعً المتابعة المباشرة من جهاز اْشراؾ التربوي.

وٌهتم المابم بعملٌة اْشراؾ التربوي بالمعلم ،والعمل على توفٌر كافة الخدمات لمساعدته على المٌام
بدورهعلىأكملوجه.وتؤكدذلنخلوة()2213أنالمشرؾالتربويٌعدبمنزلةالموجهلمسارالعمل
التربويوعمودًامنأعمدةالعملٌةالتربوٌة،وهوالمسؤولعنتطوٌراِداءالتربويداخلالمدرسة،
وكذلنهوالمسؤولعنإكسابالمعلمٌنالكفاٌاتالٕزمةللنهوضبعملٌتًالتعلٌموالتعلمٔسٌمافً
ظلالتطوراتالسرٌعةالتًتظهرفًمجالالمعرفةعامةومجالالتدرٌسخاصة .
وتضٌؾصلٌوو()2225أنالمشرؾالتربويهوخبٌرفنًوظٌفتهمساعدةالمعلمٌنعلىالنمو
المهنً وحل المشكٕت التعلٌمٌة التً تواجههم ،فمدرات المعلمٌن ومعارفهم تحتاج إلى تنمٌة وتدرٌب
بشكل متواصل من لبل المشرؾ التربوي .والمشرؾالتربوي هو المابد المهنً للمعلمٌن ،حٌث ٌشٌر
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خضر ( )2211أن المشرؾ التربوي ٌعتبر بالنسبة للمعلمٌن المابد المهنً المسؤول عن نجاحهم فً
عملهم وتحمٌك اِمن وأستمرار لهم ،وإكسابهم بعض المهارات التً تساعدهم للتؽلب على بعض
الموالؾالتربوٌة.وٌوردتشٌرل()Cheryl،2013أنالمشرؾٌعتبر ً
زمٌٕللمعلمٌ،ستمعإلٌهوٌمدم
له المساعدةوالدعموالتطوٌر ،كما أن المشرؾ التربويٌمثل الموة الدافعة نحو التطوٌر ،حٌث ٌشٌر
)أن":الدعمالفعالالذيٌمدمهالمشرؾٌعدأمراحٌوًٌّالنجاحأيجهودنحو
حسنٌنوسعود(2216
ً
التؽٌٌروالتطوٌر(".ص.)231وهذاٌتطلبمن المشرؾالتربويأنٌؤديدورهالمٌاديبجدٌةوٌمدم
اْرشاداتالمطلوبةْشرانالمعلمفًالممارساتالتربوٌةالجدٌدة .
لمداهتمتاِنظمةالتربوٌةبمسألةالمعلموإعدادهوتدرٌبه؛إٌمانًامنهابالدورالجوهريللمعلمفً
العملٌةالتربوٌة،فزٌادةعطاءالمعلموتحسٌنوتطوٌرأداءهالتعلٌمًأمربالػاِهمٌة،وفًذلنتشٌر
أمورا
جان ( )2211أن عطاء المعلم ٌتولؾ على اهتمام المابمٌن بشؤون المعلمٌن وتدرٌبهم ،وتنفٌذ
ً
كثٌرةفًهذاالجانب،منخٕلاْشراؾالتربويكإدارةتربوٌةلٌادٌةفاعلةتسهمبشكلواضحوبنّاء
فًرفعمستوىالعملٌةالتعلٌمٌة.وٌعدأهتمامبالتنمٌةالمهنٌةللمعلمٌنمناِموراِساسٌةفًالتعلٌم،
حٌثتذكررزق(ّ 2213
)أن التنمٌةالمهنٌةللمعلممنأساسٌاتتحسٌنالتعلٌموتطوٌرهوذلنلمالها
من أهمٌة بالؽة فً تطوٌر اِداء التدرٌسً ورفع كفاٌات المعلم .فالتدرٌب ركٌزة أساسٌة ْحداث
التطوٌر فً العمل التربوي .وتؤكد لهلوب ()2215على ّ
أن التدرٌبٌعدُّوسٌلة مهمة لتطوٌر نوعٌة
التعلٌموذلنبالعملعلىرفعكفاٌةالمعلمالمهنٌة،واِخذبٌدهنحوالنموالمستمربوصفهأحدالعناصر
اِساسٌةفًالمولؾالتعلٌمًالتعلمً .
وتضٌؾ رزق (ّ  )2213
أن الحاجة إلى النمو المهنً حاجة لابمة باستمرار؛ وذلن ِن المعلم ٔ
ٌمكن أن ٌعٌش مدى حٌاته بمجموعة محددة من المعارؾ والمهارات ،وخاصة أننا نعٌش فً عصر
أنفجار المعرفً ،وهذا ٌتطلب أن ٌحافظ المعلم على مستوى متجدد من المعلومات والمهارات
وأتجاهات الحدٌثة فً طرابك التعلٌم وتمنٌاته ،وبهذا ٌكون التعلٌم عملٌة مستمرة ومتواصلة بالنسبة
للمعلم ،والمعلم المبدع هو طالب علم طوال حٌاته فً مجتمع دابم التطور فً ظل التكنولوجٌا
والمستجداتالتربوٌةوثورةالمعلومات.وٌشٌربنجر(")2211إنعالمالتدرٌبفًالولتالحاضرهو
الفرصة العظٌمةللتؽٌرنحواِفضلوالسمةالممٌزةلهأنهٌرفعمستوىاِداءوٌجددالدماءوٌكسب
الخبرة للنهوض باِداء وزٌادة العطاء( ".ص .)23كما أن التدرٌب ٌكسب مهارات ومعارؾ جدٌدة
تؤديإلىاْبداعوالتجدٌدوزٌادةالثمةلتحمٌكإنتاجٌةأفضل .
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ثانٌاا :الدراسات السابمة
تعددت الدراسات التربوٌة حول موضوع اْشراؾ التربوي ،ونالت أسالٌب اْشراؾ التربوي
اهتمام الكثٌر من الباحثٌن ،فأجرٌت دراسات عربٌة وأجنبٌة وثٌمة الصلة بهذه اِسالٌب بشكل عام،
ولبعضاِسالٌبالمحددةبشكلخاص،وكانمنبٌنهذهاِسالٌباْشرافٌةأسلوبالدروسالتطبٌمٌة
فًالعملٌةاْشرافٌة.تعتمدالباحثةفًعرضالدراساتالسابمةحسبأهمٌةالموضوعوتسلسلهمن
العام إلى الخاص بشكل ٌتناسب مع الدراسة الحالٌة ،وبطرٌمة تفٌد فً معرفة الفجوة المعرفٌة بشكل
دلٌك .
أولا :الدراسات العربٌة
لامالطعانً()2212بدراسةحول"والعالممارساتاْشرافٌةللمشرفٌنالتربوٌٌنمنوجهةنظر
معلمًالتعلٌمالثانويفًمحافظةالكرن"،وتعتبرهذهالدراسةدراسةتحلٌلٌةركزتعلى ﻤعرفةوالع
الﻤﻤارﺴات اْﺸرافٍة للﻤﺸرفٍن الﺘرﺒوٍٍن ﻤن وﺠهة ﻨظر ﻤعلﻤً الﺘعلٍم الﺜاﻨوي فً محافظة الكرن،
واستخدمالباحثأستبانةكأداةلمعرفةوالعالممارساتاْشرافٌةللمشرفٌنالتربوٌٌن،تكونتأستبانة
من 42فمرةموزعةعلىستةمجأت،وتمتطبٌمهاعلىعٌنةعشوابٌةمكونةمن 212معل ًماومعلمة
فًمحافظةالكرن.وأظهرتنتابجالدراسةإلىأنهٔتوجدفروقذاتدٔلةإحصابٌةعندمستوىدٔلة
()α = 0.05لجمٌعالمتؽٌرات(النوعأجتماعً،سنواتالخبرة،المؤهلالتعلٌمً،والتفاعلبٌنهم)،
ّ
كماأظهرتنتابجالدراسةأن درجةممارسةالمشرؾالتربويِسالٌبإشرافٌةمتنوعةكانتضعٌفة،
وفًمجالالنموالمهنًكانتدرجةممارسةالمشرؾالتربويِسالٌبتطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة
ضعٌفة،وماٌمكنمٕحظتهأننتابجهذهالدراسةأكدتعلىضعؾتنوٌعالمشرؾالتربويلّسالٌب
اْشرافٌة فً عمله اْشرافً ،وأكدت على ضعؾ إكساب المعلم مهارات تطبٌمٌة فً المهارات
التدرٌسٌةمنلبلالمشرؾالتربوي،إذٌتبٌنأنالمشرؾالتربويللٌلالممارسةلّسالٌبالتطبٌمٌةفً
العملٌةاْشرافٌة .
ٌعد رضا المعلمٌن عن اِسالٌب اْشرافٌة المطبمة من المشرؾ التربوي من اِمور التً نالت
اهتما ًماواض ًحامنالباحثٌن،فمدلامتالحوالً()2214بدراسةحول"رضاالمعلماتعناِسالٌب
اْشرافٌةالممارسةلدىالمشرفاتالتربوٌاتبمحافظةالمخواة"،هدفتالدراسةإلىالتعرؾعلىدرجة
رضاالمعلماتعناِسالٌباْشرافٌةالتربوٌةالممارسةلدىالمشرفاتالتربوٌاتبمحافظةالمخواة
فًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،واستخدمتالباحثةالمنهجالوصفًالمسحًفًالدراسة،كمااستخدمت
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أستبانة أداة لجمع البٌانات والمعلومات ،وطبمت اِداة على  232معلمة من معلمات التعلٌم العام
الحكومًالتابعاتْدارةالتربٌةوالتعلٌمفًلطاعالمخواة،وخلصتالدراسةإلىأنرضاالمعلمات
عناِسالٌباْشرافٌة(الزٌاراتالصفٌة،وتبادلالزٌاراتوالمداؤتاْشرافٌة،والدروسالتطبٌمٌة،
والمراءة الموجهة ،واللماءات التربوٌة وأجتماعات) الممارسة من المشرفات التربوٌات كانت بدرجة
كبٌرة ،أما رضا المعلمات عن اِسالٌب اْشرافٌة (المشؽل التدرٌبً ،والبحث التربوي ،والزٌارات
المدرسٌة)كانتبدرجةمتوسطة.وكشفتالدراسةعنوجودفروقذاتدٔلةإحصابٌةبٌنمتوسطات
استجابةأفرادالدراسةحولرضاالمعلماتعناِسالٌباْشرافٌةالممارسةمنالمشرفاتالتربوٌات
بمحافظةالمخواةتعزىلمتؽٌرالمرحلةالدراسٌةلصالحمعلماتالمرحلةأبتدابٌة،بٌنمأتوجدفروق
ذاتدٔلةإحصابٌةبٌنمتوسطاتاستجاباتأفرادالدراسةتعزىلمتؽٌراتسنواتالخبرةوالدورات
التدرٌبٌةٌ.تبٌنمنهذهالدراسةأنرضاالمعلماتفًمحافظةالمخواةبالمملكةالعربٌةالسعودٌةعن
أسلوبممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًكانبدرجةكبٌرة .
تعدمعرفةاِسالٌباْشرافٌةاِكثرفاعلٌةفًالعملٌةالتربوٌةمنأهمالجوانبالتًٌسعىإلٌها
التطوٌرالتربوي،وفًهذاالجانبجاءتدراسةالخمٌس()2213بعنوان"اِسالٌباْشرافٌةاِكثر
فاعلٌةمنوجهةنظرمدٌريالمدارسالمتماعدٌنفًوزارةالتربٌةوالتعلٌمبدولةالكوٌت"،ولدهدفت
هذه الدراسة إلى التعرؾ على اِسالٌب اْشرافٌة اِكثر فاعلٌة من وجهة نظر مدٌري المدارس
المتماعدٌن فً وزارة التربٌة والتعلٌم بدولة الكوٌت .ولد اتبع الباحث المنهج الوصفً ،حٌث استخدم
مدٌرا متماعدًا تم اختٌارهم بالطرٌمة العشوابٌة.
أستبانة أداة لجمع البٌانات ،وبلػ عدد العٌنة ً  122
وكشفت هذه الدراسة ّ
أن أكثر اِسالٌب اْشرافٌة فاعلٌة من وجهة نظرهم هً أسلوب الدروس
التطبٌمٌة ،ومن ثم أسلوب تبادل الزٌارات ،والنشرة اْشرافٌة ،وأسلوب الزٌارات الصفٌة ،ثم أسلوب
المشاؼلالتربوٌةوالتدرٌسالمصؽرٌ.تبٌنمننتابجهذهالدراسةأنأسلوبالدروسالتطبٌمٌةٌحتل
المرتبةاِولىفًالفاعلٌةمنبٌناِسالٌباْشرافٌةاِخرى .
ومن بٌن الدراسات التً أجرٌت لمعرفة درجة ممارسة المشرفٌن التربوٌٌن ِسالٌب اْشراؾ
التربوي ،دراسة الزٌان ولٌطة ( )2214حول"درجة ممارسة المشرفٌن التربوٌٌنِسالٌب اْشراؾ
التربوي فً ؼزة من وجهة نظر المعلمٌن والمعلمات" ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على درجة
ممارسةالمشرفٌنالتربوٌٌنِسالٌباْشراؾالتربويفًؼزةمنوجهةنظرالمعلمٌنوالمعلمات،
واعتمدتالباحثتانعلىأستبانةكأداةلجمعالبٌاناتمكونةمنأربعةمجأتهً(:التنمٌةالمهنٌة،
المتابعة،المعرفة،والعٕلاتاْنسانٌة).ولدكانتالعٌنةعشوابٌةطبمٌةمكونةمن 145معل ًماومعلمة
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من المدارس الحكومٌة فً ؼزة ،واعتمدت الباحثتان فً تحلٌل النتابج على المنهج الوصفً .أظهرت
نتابج الدراسة أن هنان فرولًا ذات دٔلة إحصابٌة عند مستوى دٔلة ( ) α = 0.05فً متوسطات
تمدٌراتالعٌنةلدرجةممارسةأسالٌباْشراؾتعزىلمتؽٌرسنواتالخبرةوالفروقلصالحسنوات
الخبرةاِعلى.وكذلنعدموجودفروقذاتدٔلةإحصابٌةعندمستوىدٔلة() α = 0.05بٌن
متوسطاتتمدٌراتأفرادالعٌنةلدرجةممارسةأسالٌباْشراؾالتربويتعزىلمتؽٌرالمؤهلالعلمً.
كما خلصت الدراسة إلى أن ممارسة المشرفٌن التربوٌٌن ِسلوب الدروس التطبٌمٌة من وجهة نظر
المعلمٌنبمنطمةتبونكانتبدرجةمتوسطة،وكانمننتابجالدراسةأنأهمالصعوباتالتًتحدمن
ممارسةالمشرفٌنالتربوٌٌنِسلوبالدروسالتطبٌمٌةمنوجهةنظرالمعلمٌنبمنطمةتبونهوتزاٌد
اِعباء الفنٌة واْدارٌة على عاتك المشرؾ التربوي وانعدام الحوافز التً تسهم فً زٌادة فاعلٌة
الدروسالتطبٌمٌة .
ومن بٌن الدراسات التً أجرٌت حول والع ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة فً
اْشراؾالتربوي،دراسةالبلوي()2212بعنوان"والعممارسةالمشرفٌنالتربوٌٌنللدروسالتطبٌمٌة
كأسلوبإشرافًمنوجهةنظرالمعلمٌن"،هدفتهذهالدراسةإلىالكشؾعنوالعممارسةالمشرفٌن
التربوٌٌنللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًمنوجهةنظرالمعلمٌنفًمنطمةتبونبالمملكةالعربٌة
السعودٌة ،استخدم الباحث أستبانة أداة لجمع البٌانات ،وتضمنت  48فمرة موزعة على محورٌن،
ومطبمةعلىعٌنةعشوابٌةبلػعددها227معل ًمامنمعلمًمنطمةتبون،وأوضحتنتابجالدراسةإلى
أن ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة من وجهة نظر المعلمٌن بمنطمة تبون كانت بدرجة
متوسطة.كماخلصتالدراسةأنمنأهمالصعوباتالتًتحد ُّمنممارسةالمشرؾالتربويللدروس
التطبٌمٌة من وجهة نظر المعلمٌن بمنطمة تبون هو تزاٌد اِعباء الفنٌة واْدارٌة للمشرؾ التربوي،
وانعدامالحوافزالتًتسهمفًفاعلٌةالدروسالتطبٌمٌة.وتوصلتالدراسةإلىعدموجودفروقذات
دٔلةإحصابٌةعندمستوىدٔلة()α = 0.05فًدرجةممارسةالمشرفٌنالتربوٌٌنِسلوبالدروس
التطبٌمٌةوفمًاللمتؽٌراتالنوع،والتخصصوسنواتالخدمةفًالتعلٌم .
وعلىصعٌدالدراساتالمنفذةفًمعولاتالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربويجاءتدراسة
الحارثً()2211بعنوان"المعولاتالتًتواجهالمشرؾالتربويعندتنفٌذالدروسالتطبٌمٌةبمحافظة
جدة"،هدفتالدراسةإلىتحدٌدبعضالمعولاتبإدارةاْشراؾالتربويالتًتواجهالمشرؾعندتنفٌذ
أسلوبالدروسالتطبٌمٌة،وكذلنالمعولاتالمتعلمةبالمعلم،والمعولاتالمتعلمةبالمشرؾالتربويعند
تنفٌذالدروسالتطبٌمٌة.اتبعالباحثالمنهجالوصفًالتحلٌلًلتحمٌكأهداؾالدراسة،واستخدمالباحث
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أستبانةكأداةلجمعالبٌاناتوبلػعددالعٌنة217مشرفًامنالمشرفٌنالتربوٌٌنبمحافظةجدةبالمملكة
العربٌة السعودٌة ،وكان من أهم نتابج الدراسة أن هنان معولات تواجه المشرؾ عند تنفٌذ الدروس
ضا
التطبٌمٌة من أهمها هٌمنة المهام اْدارٌة على حساب الجوانب الفنٌة لعمل المشرؾ التربوي ،وأٌ ً
ضعؾأهتمامبالنموالمهنًوالمعرفًلدىبعضالمعلمٌن .
ثانٌاا :الدراسات األجنبٌة
كمالامتدراساتأجنبٌةمتعددةحولموضوعالدراسة،فمدلامهوفمانوتٌسفوا & Hofman
)))Tesfaw, 2014بدراسةألٌمتفًأدٌسأباباوهدفتإلىلٌاسوجهةنظرالمعلمٌنفًاْشراؾ
التعلٌمًفًالمدارسالثانوٌةبأدٌسأبابابأثٌوبٌا.كذلنهدفتإلىالتعرؾفٌماإذاكانهناناختٕؾ
فً اتجاهات المعلمٌن الجدد وأصحاب الخبرة ومدى  رضاهم  فً الممارسات اْشرافٌة و عٕلتها
باْنماءالمهنً،وكانتعٌنةالدراسةمكونةمن222معل ًما،واستخدمالباحثالمنهجالوصفًالتحلٌلً
وكانتأداةجمعالبٌاناتهًأستبانةوخلصتالدراسةإلىعدمتكرارالممارساتاْشرافٌةماعدا
التعلمباِلرانوملؾالمعلمفًالمدارسالحكومٌةوالخاصة،لمتظهرالدراسةأٌةفروقفًالدٔٔت
اْحصابٌةبٌنالمعلمٌنالجددوذويالخبرةفًمدىرضاهمواتجاهاتهمحولالممارساتاْشرافٌة
فًمدارسهم،وجوددٔٔتإحصابٌةضعٌفةفًالعٕلةالمتوازنةبٌنأسالٌبأشراؾالمتبعةوالنمو
المهنًللمعلم .
لامانٌكاوإٌانومٌرسً()Anike &Gyiene& Mercy, 2015بدراسةهدفتإلىالتحمكمن
العٕلةبٌنممارسةاْشراؾالتعلٌمًوتأثٌرهعلىدورالمعلمفًالمدارسالحكومٌةفًنٌجٌرٌا.تكون
مجتمع الدراسة من المدراء والمعلمٌن ،حٌث شارن فً عٌنة الدراسة ستة مدراء و433معلم ،تم
اختٌارهم بطرٌمة عشوابٌة ،طبمت الدراسة اْستبانة أداة لجمع البٌانات ،وخلصت الدراسة إلى وجود
عٕلةطردٌة(اٌجابٌة)بٌنممارسةاْشراؾالتعلٌمًوأداءالمعلمٌنفًالحصة،كذلنأظهرتالدراسة
عنوجودعٕلةطردٌةبٌنالدوراْشرافًفًمتابعةالمعلمٌنوبٌنالتحسنفًأداءالمعلمٌنواتضح
ذلنمنخٕلالتحضٌرالكتابًوكتابةالمٕحظات.وأوضحتالدراسةإلىوجودحاجةتتعلكبتوفٌر
فرصتدرٌبٌةللمعلمٌنؾالمدارسمنلبلوزارةالتربٌة .
كمالامؼافٌكروإبراهٌم))Ghavifekr& Ibrahim, 2014بدراسةهدفتإلىاختبارمدىتأثٌر
الدوراْشرافًالتعلٌمًالذيٌنفذهرؤساءاِلسامعلىاِداء الوظٌفًللمعلمٌنفًالمدارسالثانوٌة
الخاصةفًالعاصمةالمالٌزٌةكوألمبور،حٌثتمتطبٌكأداةالدراسةوهًاستبانة،وتمتوزٌعهاعلى
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122معلممنمعلمًالمدارسالثانوٌةفًكؤلمبور،وأظهرتنتابجالدراسةعلىوجودعٕلةطردٌة
بٌن إدران المعلمٌن للدور اْشرافً الذي ٌموم به رؤساء اِلسام وتطور أداء المعلمٌن الوظٌفً من
خٕل عدة مجأت تشمل ممارسات المعلمٌن ،وكفاٌتهم المهنٌة ،ودافعٌتهم نحو العمل .كذلن أظهرت
نتابجالدراسةإلىوجودعٕلةإٌجابٌةفًجودةاِداءودوررؤساءاِلسامفًإحداثتؽٌراتإٌجابٌة
فًأداءالمعلمٌنبالمدارس،كمابٌنتالدراسةإلىأهمٌةدوررؤساءاِلساممنمشرفٌنوؼٌرهمفً
تعزٌزالتعلٌموالتعلمبالمدارس .
لامكورثجانوهوكسترا( )Hoekstra & Korthagen, 2011بعنوان"تعلمالمعلمفًإطار
المتؽٌرات التربوٌة بٌن التعلم الممنهج  والؽٌر ممنهج"،وكان الهدؾ من الدراسة هو التأكد من مدى
تطبٌك المعلمٌن للمهارات و اِسالٌب التً ٌكتسبونها من خٕل اْنماء المهنً الممدم لهم بطرٌمة لم
ٌشرن فٌها المعلم بل كانت عن طرٌك إعطابهم مجموعة من المشاؼل والورش التدرٌبٌة الممنهجة
والدروسالعملٌة،ولدتمإعدادهذهالدراسةعنطرٌكاْشراؾالمباشرعلىمجموعةمنالمعلمٌن.
وكذلنهدفتالدراسةإلىمعرفةمدىتطورالمعلممهنًٌّامنخٕلالتدرٌبوالمشاؼلالرسمٌةممارنة
بالتدرٌبالؽٌررسمًداخلبٌبةالعملفًالمدرسةوتمتطبٌكالدراسةفًهولنداعلىعٌنةمكونةمن
32معل ًماواستخدمالباحثاستبانةلبلٌةوبعدٌة،إضافةإلىالمٕحظةوالمتابعةواستخدمالباحثالمنهج
التحلٌلً للوصول إلى النتابج ،خلصت الدراسة بنتابج منهاِ :جل تؽٌٌر أداء المعلم ٌجب التركٌز فً
الجوانبالسلوكٌةوالمعرفٌةمعا.كماأظهرتالدراسةأنهناندراسةسابمةأخرىكانتنتٌجتهاتشٌر
إلىأنؼالبٌةالمعلمٌنٌٔحدثلدٌهمأيتطوٌرأوتؽٌٌرفًأدابهممنخٕلاْنماءالمهنًالممنهج،
وجاءتهذهالدراسةلتوضحأناتباعاْشراؾالمباشرمعتطبٌكأسالٌبإشرافٌةتربوٌةحدٌثةأُشرن
فٌها المعلم عن طرٌك التعلم التشاركً و تحلٌل الدروس وتنفٌذها أدى إلى تؽٌر جذري فً سلوكٌات
المعلموطورتمنمهاراته .
وجاءتدراسةويوحمزة)) Wei&Hamzah, 2013بعنوان"الممارساتاْشرافٌةورضا
المعلمٌن فً المدارس الثانوٌة العامة( :مالٌزٌا – الصٌن)" .هدفت الدراسة إلى دراسة الممارسات
اْشرافٌةومدىرضا اْدارةوالمعلمٌنفًالمدارسالثانوٌةبمالٌزٌاوالصٌنوصممالباحث استبانة
مدٌرا 367،معل ًمامنكؤلمبوربمالٌزٌاو175
لجمعالبٌاناتوكانتعٌنةالدراسةمكونةمنً  248
مدٌرا و  346معل ًما من هاي فً بالصٌن ،وهً دراسة كمٌة اعتمدت على اختٌار العٌنة عن طرٌك
ً
أسلوبالعٌنةالعنمودٌةمتعددةالمراحلوتمفٌهااختٌارالعٌنةمنعدةمناطكبمالٌزٌاوالصٌن.أظهرت
الدراسةأنمستوىالممارساتاْشرافٌةفًكؤلمبوركانتمرتفعةمنوجهةنظرالمدراءممارنة
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بوجهةنظرالمعلمٌنفًالممابللمتظهرالدراسةأٌةفرولاتبٌنالمدراءوالمعلمٌنفًالممارسات
اْشرافٌة فً مدٌنة هاي فً بالصٌن .أظهرت الدراسة وجود عٕلة إٌجابٌة بدرجة متوسطة بٌن
الممارسات اْشرافٌة ورضا المعلمٌن فً كؤلمبور بٌنما كانت بدرجة كبٌرة فً مدٌنة هاي فً
الصٌنٌة.توصًالدراسةالمدارسالثانوٌةواْداراتالتعلٌمٌةتحسٌنممارساتهماْشرافٌةوالرضا
الوظٌفًلدىالمعلمٌنبناءعلىالبٌاناتالتًحصلتعلٌهاالدراسة .
ومنالدراساتاِجنبٌةالتًأجرٌتحولالدروسالتطبٌمٌةدراسةتشٌرلوٌاهشو Chery Wei
) ) &Yuh-show Cheng, 2013بعنوان "خطوات اْشراؾ لمعلمً اللؽة اْنجلٌزٌة "دراسة
حالة،هدفتهذهالدراسةالىتحلٌلالخطواتالتًاتبعتهامشرفةتربوٌةلؽتهااِماللؽةأنجلٌزٌةمع
معلمةلؽةإنجلٌزٌةعنطرٌكتطبٌكدروستشاركٌةبٌنالمشرفةوالمعلمةفًالبٌبةالصفٌة،حٌث
ٌكونأحٌانًاتشاركًٌّاوأحٌانًاتطبمهاالمشرفةبٌنماتكونالمعلمةمشاهدةللحصةوكانمننتابجهذه
الدراسةازدٌاددافعٌةالمعلمةونشاطهاأثناءالتدرٌسالتشاركًوتحسنواضحفًمهاراتهاالتدرٌسٌة
ضااستبانةمفتوحةواستخدمت
،ألٌمتهذهالدراسةفًتاٌوانوكانتاِداةالمستخدمةالممابلةوأٌ ً
الدراسةأسالٌبالممابٕتالمنهجٌةوتصوٌربالفٌدٌووزٌاراتإشرافٌة.

التعلٌك على الدراسات السابمة
ٌمكن مٕحظة أن الدراسات السابمة اتفمت فً أداة جمع البٌانات ،فجمٌع الدراسات استخدمت
أستبانة لجمع البٌانات من أفراد عٌنة الدراسة وهً عٌنة عشوابٌة ما عدا دراسة  Chery Wei
))&Yuh-show Cheng, 2013التً استخدمت الممابلة مع اْستبانة مع عٌنة لصدٌة  .واتفمت
جمٌعها فً المنهج المتبع فً الدراسة وهو المنهج الوصفً باستثناء دراسة & Hoekstra
))Korthagen, 2011التًاستخدمفٌهاالمنهجالتحلٌلًودراسة Cheryl Wei &Yuh-show
))Cheng, 2013التً استخدم فٌها المنهج دراسةحالةدراسة(حالةمعلم).وكذلناتفمتالدراسات
فًنوعالعٌنةفكانتالعٌنةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنأوالمعلمٌنباستثناءدراسة)Hamzah, 2013
&) Weiحٌثكانتالعٌنةمنالمدراءوالمعلمٌن.وتباٌنتأحجامالعٌناتاذتراوحتبٌن()713-32
حٌثبلؽتأصؽرعٌنةفًدراس)) Hoekstra & Korthagen, 2013وكانت 32معلماً .
تنوعت الدراسات السابمة التً تم عرضها من حٌث أماكنها عربٌا ً وعالمٌا ً فمد أجرٌت دراسة
(البلوي )2212،و(الحارثً )2211،فً المملكة العربٌة السعودٌة ودراسة (الزٌان ولٌطة،
)2214ودراسة (الطعانً )2212 ،فً دولة فلسطٌن ،ودراسة (الخمٌس )2213 ،فً دولة الكوٌت.
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بٌنما أجرٌت دراسة حمزة ووي( )Hamzah & We , 2013فً مالٌزٌا والصٌن ،أما دراسة
تٌسوفواوهوفمان)))Hofman & Tesfaw, 2014فمدطبمتفًأدٌسابابابأثٌوبٌا،وفًمملكة
هولنداطبمت دراسة هوكستراوكورثجان ( ،)Hoekstra & Korthagen, 2011أمافًتاٌوان
فمد طبمت دراسة ٌن وتشٌرل )  .)Cheryl Wei &Yuh-show Cheng, 2013كما طبمت
دراسةانٌكاوإٌان ومٌرسً()Anike &Gyiene& Mercy, 2015فًنٌجٌرٌا.ركزتالدراسات
السابمة حول موضوع اِسالٌب اْشرافٌة فً العملٌة التربوٌة ،وكذلن أسلوب الدروس التطبٌمٌة فً
اْشراؾالتربوي .
تتفكالدراسةالحالٌةمعالدراساتالسابمةحولموضوعالدراسةوهوأسلوبالدروسالتطبٌمٌة
للمشرؾالتربويكماوردفً بعضالدراسات دراسة(البلوي)2212،ودراسة(الحارثً،)2211،
كماتتفك مع الدراسات السابمة فًنوع العٌنة ،حٌثكانتعٌنة الدراسة من فبة المعلمٌن والمشرفٌن
التربوٌٌنوذلنكمافًمعظمالدراساتالسابمة .
وتتمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابمة فً تركٌزها على الدروس التطبٌمٌة فً اْشراؾ
التربويمنزاوٌةأخرىوهًممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًوعٕلته
بتطوٌر اِداء التدرٌسً للمعلمٌن .المنهج المتبع فً الدراسة هو المنهج الوصفً باستخدام البٌانات
النوعٌة -أسلوب دراسة حالة .واِداة المعتمدة فً الدراسة هً الممابلة ،أما مجتمع الدراسة فٌمثل
المشرفٌٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌنالعاملٌنبالمدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمبمحافظةالداخلٌةبسلطنةعمان،
وعٌنةالدراسةعٌنةلصدٌة .
وتلخصت استفادة الباحثة من الدراسات السابمة فً إعداد أداة الدراسة ،كما ساهمت الدراسات
السابمة فً معرفة الفجوة المعرفٌة بدلة ،واستفادت أٌضا فً معالجة وتحلٌل مشكلة الدراسة ،كما أن
الدراسات السابمة تعزز من ثمة الباحثة فً البحث والتحلٌل وذلن لتفادي اِخطاء التً تضمنتها
الدراساتالسابمةلمحاولةتجنبهالدرالمستطاع.كماأنالنظاماْشرافًالمتبعفًالعملٌةاْشرافٌةفً
السلطنةهونظامموحد،ولذلنفإنالتنوعبٌنمحافظاتالسلطنةوالؤٌاتفًكلمحافظة،والمواد
الدراسٌة وعٌنات الدراسة .لد ٔ ٌعنً تحدٌد نتابج الدراسة بتلن الحدود المكانٌة ،حٌث أن العملٌة
اْشرافٌة فً السلطنة لها نظام مركزي موحد لجمٌع المحافظات ،وبالتالً فإنه ٌمكن اْستفادة من
الدراساتالسابمة .
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الفصل

الثالث 

منهجٌة الدراسة وإجراءاتها 
تناولت الباحثة فًهذا الفصل وصفا للمنهج المتبع فً الدراسة ،ومجتمع الدراسة وعٌنته واِداة
المستخدمةفٌها.وكذلنالخطواتالٕزمةللتحمكمنصدق وثبات اِداة.كماتضمنهذاالفصلوصفًا
ْجراءاتوطرقجمعالبٌاناتوتحلٌلهاواستخٕصالنتابج .

منهج الدراسة
انطٕلا من اِهداؾ الربٌسة للدراسة تم تطبٌك المنهج الوصفً كأسلوب دراسة حالة  باستخدام
البٌاناتالنوعٌة؛علىاعتبارأنهٌركزعلىاكتشاؾالظاهرةووصفها،وتحمٌكالفهماِعمكلها.إذ
ٌعرفه رضوان ( )2228بأنه :منهج "ٌهتم بالعملٌة والمعنى أكثر من اهتمامه بالسبب والنتٌجة".
(ص،)49ووفكهذاالتعرٌؾفإنهذاالمنهجٌسعىللحصولعلىفهمأعمكللصورةالكبرىللظاهرة،
بخٕؾ البحث الكمً الذي ٌركز على التجرٌب والكشؾ عن السبب والنتٌجة .وٌتخذ بحث البٌانات
النوعٌةعدةأسماء،وٌذكرأبوعٕم()2213أنمنهذهالمسمٌاتالبحثالكٌفًوالطبٌعًوالتفسٌري،
وأن البحوث الكٌفٌة مصطلح شامل ٌحتوي على أنواع مختلفة من البحوث التربوٌة ،منها :البحوث
المٌدانٌة،والطبٌعٌة،وأثنوجرافٌة.وٌتمٌزالبحثالنوعًبأنهٌصؾالظاهرةكماتحدثطبٌعٌا،كما
أنهٌتمفهمالوضعمنخٕلالمنظورالشاملللموضوع،وهذاماأكدهالبٕدي()2215بأنالدراسةفً
البحثالنوعًٌمكنإجراؤهافًالسٌاقأوالمولؾالطبٌعً.حٌثٌمومالباحثبجمعالبٌاناتثمٌحللها
بطرٌمة استمرابٌة مع التركٌز على المعانً التً ٌذكرها المشاركون .فنجد أن البحث النوعً ٌهتم
بالصورةالكلٌةللموضوعبٌنماٌعتمدالبحثالكمًعلىعددمنالمتؽٌرات.
استخدمتالباحثةالبٌاناتالنوعٌةفًالدراسةالحالٌةلمبرراتعدة،منهاالحصولعلىوجهات
نظروآراءمتعددة،وكذلنللحصولعلىمعلوماتمعممةمنالصعبالتعبٌرعنهابطرٌمةكمٌة.كما
أن البٌانات النوعٌة تهتم بوضع شرح مفصل للظاهرة؛ فٌهتم باَراء ووجهات النظر والتجارب
والخبرات وأحاسٌس وشعور اِفراد فهً تمدم بٌانات ذاتٌة ،وكذلن لما تتمٌز به البٌانات النوعٌة من
المرونةوأنفتاحوالتفاعل.واعتمدتالباحثةفًدراستهاالحالٌةعلىأسلوبدراسةحالة،وهًأحد
استراتٌجٌاتالبحثالكٌفًالذيٌعرفهالشافعًواسماعٌل()2229بأنه" :تلنالدراساتالتًتتناول
بدلة وعمك وصؾ وتحلٌل وتفسٌر ظاهرة أو حالة معٌنة أو مولؾ محدد ،وتجمع كل المعلومات
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والبٌانات المتعلمة بها ،وذلن بؽرض معرفة وتحدٌد الظروؾ التً أدت إلى وجود تلن الظاهرة".
(ص )134وهنان تعرٌؾ آخر ِسلوب دراسة حالة ٌهتم بالتحلٌل الدلٌك للمولؾ العام للفرد أورده
ؼباريوأبوشنديوأبوشعٌرة()2211علىأنه":منهجلتنسٌكوتحلٌلالمعلوماتالتًٌتمجمعهاعن
الفرد وعن البٌبة التً ٌعٌش فٌها ".ص ( )132وهذا اِسلوب ٌتمٌز بالجمع بٌن السعة والعمك فً
المعلومات.وهذاماأكدهرجبوطه()2228أنأسلوبدراسةحالةوسٌلةلجمعالمعلوماتوالبٌانات
فٌعتمد الباحث فٌها على كل مصدر ٌمكن أن ٌستمً منه كل مفٌد ،فهً تشبه المسح ولكنها أضٌك
وأعمك.كماأنهاوسٌلةللحصولعلىمعلوماتٌمكنأنتوجهأنتباهإلىمٌدانالبحث،وٌؤكدذلن
الجبوري ( )2212أن أسلوب دراسة حالة ٌستطٌع فٌه الباحث تمدٌم دراسة متكاملة للحالة المطلوب
حاللمعطٌاتالخاصة
بحثهاومعرفةخصابصهاوسماتهابشكلمفصل؛حٌثإنهٌعدأسلوبًاتنظٌمًٌاواض ً
بالحالة.كماٌتمٌزأسلوبدراسةحالةبأنهمنهجوالعً،وٌؤكدذلنكوهٌنومانٌون( Cohen and
)Manion, 1985أنالبٌاناتالتًنحصلعلٌهامنأسلوبدراسةحالةلوٌةولرٌبةمنالحمٌمة؛
وذلنِنأسلوبدراسةحالةوالعًوٌثٌرأنتباه،وهوٌمثلخطوةنشطةِنهٌبدأفًعالمالحركة
وهومجالخصبلدراساتأخرىفًالمستمبل .
وٌنتهج أسلوب دراسة حالة خطوات محددة ٌشٌر إلٌها النعٌمً( )2212بأنها تتلخص فً تحدٌد
أهداؾ الدراسة ،وتتطلب هذه الخطوة تحدٌد موضوع الدراسة أو الظاهرة ،والخطوة الثانٌة تتضمن
أعدادمخططالبحث،وهذهالخطوةضرورٌةِنهاتساعدالباحثفًتحدٌدمساره،وتمكنهمنتحدٌد
أنواع البٌاناتوالمعلوماتوالطرق المناسبة لجمعهاوأسالٌب تحلٌلها،والخطوة الثالثة تتمثل فً جمع
البٌاناتالضرورٌةلفهمالحالةأوالمشكلةبمعنىتوسٌعلاعدةالمعرفةعنالحالةالمطلوبدراستها.
والخطوةالرابعةصٌاؼةالفرضٌاتالتًتعطًالتفسٌراتالمنطمٌةوالمحتملةلمشكلةالبحث،والخطوة
الخامسةتتضمنتنظٌموعرضوتحلٌلالبٌاناتباِسالٌبالتًٌرىالباحثأنهاتخدمأهداؾدراسته،
وأخٌراًٌتمعرضالنتابجوالتوصٌاتالتًتوصلإلٌهاالباحثلٕستفادةمنهافًدراساتأخرى .

مجتمع الدراسة-:
تكون مجتمع الدراسة من جمٌع المشرفٌن التربوٌٌن العاملٌن فً المدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم
بمحافظةالداخلٌة،بمسمًالعلومالتطبٌمٌةوالعلوماْنسانٌة،والبالػعددهم 128مشرفًاومشرفةوفك
الكتابالسنويلٓحصاءاتالتعلٌمٌةحسبإحصابٌة( 2216/2215وزارةالتربٌةوالتعلٌم.)2216،
باْضافة إلى جمٌع معلمً ومعلمات مدارس التعلٌم اِساسً للصفوؾ ( )12-5بمحافظة الداخلٌة،
والبالػعددهم2226معل ًماومعلمةوفكإحصابٌة2216/2215الصادرةمندابرةتخطٌطأحتٌاجات
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التعلٌمٌة بالمدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة الداخلٌة .وٌبٌن الجدول ( )1توزٌع أفراد مجتمع
الدراسةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنحسبالنوعوالتخصص.
جدول( )1
توزٌعأفرادمجتمعالدراسةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنحسبالتخصصوالنوعأجتماعً 1
لسمالعلوماْنسانٌة 

التخصص 
ذكور 

إناث 

المجموع 

التربٌةاْسٕمٌة 

 11

3

 14

اللؽةالعربٌة 

 12

6

 18

الجؽرافٌا 

7

2

9

التارٌخ 

4

3

7

اللؽةاْنجلٌزٌة 

 11

 11

 22

 72

المجموع 

لسمالعلومالتطبٌمٌة 

التخصص 
ذكور 

إناث 

المجموع 

كٌمٌاء 

3

4

7

فٌزٌاء 

8

2

 12

أحٌاء 

5

1

6

رٌاضٌات 

 12

5

 15
 38

المجموع 





1

(وزارةالتربٌةوالتعلٌم )2216/2215،
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جدول( )2
توزٌعأفرادمجتمعالدراسةمنالمعلمٌنوالمعلماتحسبالمطاعالتعلٌمًوالنوع 2
عددالمعلمٌنوالمعلمات 

المطاعالتعلٌمً 
ذكور 

اْجمالً 

إناث 

نزوى 

 334

 195

 529

بهٕء 

 166

 172

 336

الحمراء 

 82

 71

 151

أدم 

 66

 63

 129

منح 

 91

 71

 162

بدبد 

 123

2

 123

إزكً 

 152

 116

 266

سمابل 

 226

 124

 332

اْجمالً 

 1216

 812

 2226



عند أطٕع على اِدب النظري ومراجعة الدراسات السابمة التً تحدثت عن موضوع الدراسة
الحالٌة،كانمجتمعالدراسة-علىاِؼلبٌ -تكونمنالمشرفٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌن.وتماشًٌامعهذا
أتجاهعمدتالباحثةعلىأنٌكونمجتمعالدراسةمنالمجتمعنفسه؛ِنهذاالمجتمعفًالدراسات
السابمةأعطىمصدالٌةفًالموضوع؛فهمأكثرالفباتالتًخاضتالتجربةوتعاٌشتمعها .

عٌنة الدراسة - :
استخدمتالباحثةفًدراستهاالحالٌةأسلوبدراسةالحالة الذيٌركزعلىفهمالظاهرة،وبالتالً
ركزت فً دراستها على أن تكون عٌنة الدراسة عٌنة لصدٌة .وٌعرؾ الخرابشة ( )2212العٌنة
المصدٌةبأنها":العٌنةالتًٌتماختٌارعناصرهابشكلممصودمنلبلالباحث؛لتوافربعضالخصابص
فًهؤٔءاِفراددونؼٌرهم(".ص.)124وتسمىأٌضاالعٌنةالعمدٌةأوالتحكمٌةأوالهادفة؛ِنه
لصدمنهاإجراءالدراسةلهدؾوؼرضمعٌن.وٌشٌرفًذلنالخٌاط()2211أنفًالعٌنةالمصدٌة
2

(وزارةالتربٌةوالتعلٌم )2216/2215،
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ٌختار الباحث اِفراد اِؼنٌاء بالبٌانات والمعلومات بشكل ممصود ،فهً عٌنة لٌست عشوابٌة وؼٌر
احتمالٌة.وبالتالًركزتالباحثة علىأنتكونعٌنةدراستهامنالمشرفٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌنلكونهم
أكثر الفبات المعنٌة بموضوع الدروس التطبٌمٌة؛ حٌث إن المشرفٌن التربوٌٌن ٌمثلون الفبة المنفذة
لّسلوباْشرافً ،والمعلمٌنهمالفبةالمستهدفةمنتطبٌكهذااِسلوب.وتتوفرلدىالفبتٌنالبٌانات
الٕزمةللدراسةمنالمجتمعدونؼٌرها،وهذاماٌؤكدهاْمام()2211أنالعٌنةالمصدٌةتستخدمفً
حالة اعتماد الباحث أن مفردات معٌنة ٌجب أن تكون ضمن العٌنة؛ وذلن ِهمٌتها الكبٌرة وارتباطها
بمجالالبحث.وبحكمعملالباحثةكمساعدةمدٌرةمدرسةوذاتمولعإشرافً،فهًترىأنموضوع
الدراسةٌتناسببشكلأكبرمعالمشرفٌنوالمعلمٌن؛فهمٌمثلونمنوجهةنظرهامجتمعالدراسةتمثٌٕ
ً
جٌ دًافًالموضوعالذيٌتمجمعالبٌاناتعنه.وٌعززذلنالنعٌمً()2212بأنهٌتعٌنعلىالباحث
معرفة المجتمع والوحدات التً ٌرؼب فً توجٌه اِسبلة إلٌها؛ وذلن حتى ٌتمكن من تحمٌك أهداؾ
البحث .
اهتمتالباحثةبوضعمعاٌٌرفًاختٌارعٌنةالدراسة،وتتمثلهذهالمعاٌٌرفًتنوعالتخصصبٌن
مواد العلوم اْنسانٌة ومواد العلوم التطبٌمٌة ،واختٕؾ النوع أجتماعً والمطاع الجؽرافً بالنسبة
للمعلمٌن،ووضعتالباحثةمعٌارالّفراداِكثرتنفٌ ذًاللدروسالتطبٌمٌةبالنسبةللمشرفٌنالتربوٌٌن.
ً
وللمعلمٌنوضعتمعٌارالمشاركةالفعلٌةفًالدروسالتطبٌمٌة.حٌثاعتمدتالباحثة-بعدالرجوعإلى
دابرة تنمٌة الموارد البشرٌة بالمدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة الداخلٌة -على ثٕثة مشرفٌن
تربوٌٌنللمشاركةفًعٌنةالدراسة،هماِكثرتوظٌفًاللدروسالتطبٌمٌةفًعملهماْشرافً.وبالتعاون
معالمشرفٌناِوابلوالمشرفٌنالتربوٌٌنبمسماْشراؾالتربويتمترشٌحثٕثة معلمٌنٔختٌارهم
ضمنعٌنة الدراسة؛ وذلن لمشاركتهم الفعلٌة فً الدروس التطبٌمٌة التًٌنفذها المشرؾ التربوي فً
مدارسهم.وبذلنتكونتعٌنةالدراسةمنستةمشاركٌن.وهوعددمناسبْجراءبحثدراسةحالة
حسبطبٌعةالبحثالنوعًومٕبمتهلطبٌعةموضوعالدراسة.إذٌركزبحثدراسةالحالةعلىنوعٌة
البٌاناتواِفرادالذٌنٌمتلكونهاؤٌهتمكثٌرابحجمالعٌنة،وهذاماٌؤكدهالخٌاط()2211بأنالباحث
ً
فًدراسةحالةٌختارحجمالعٌنةحسبالؽرضمنالدراسةوالتًتحمكأكبرلدرممكنمنأهداؾ
الدراسة،وبأللتكلفةممكنة .
اعتمدتالباحثةعلىعٌنةالدراسةالحالٌةالمكونةمنثٕثةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنالعاملٌنبدابرة
تنمٌةالمواردالبشرٌةبالمدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمبمحافظةالداخلٌة،وثٕثة منالمعلمٌنالعاملٌن
بمدارس التعلٌم اِساسً للصفوؾ ( )12-5التابعة للمدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم بمحافظة الداخلٌة،
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وعندالبحثفًهذهالعٌنةفإنهٌمكنمٕحظةأنالعٌنةتتصؾبتنوعالتخصصاتوالمؤهلالدراسً
والنوع أجتماعً وسنوات الخبرة والمولع الجؽرافً ،وعمدت الدراسة على التنوع فً النوع
أجتماعً (ذكر ،أنثى) ،والتنوع فً المؤهل الدراسً (بكالورٌوس ،ماجستٌر) والتنوع فً سنوات
الخبرة(أللمن12سنوات-أكثرمن12سنوات)وكذلنالتنوعفًالتخصص(موادالعلوماْنسانٌة،
موادالعلومالتطبٌمٌة)؛وذلنلضمانالتعددفًوجهاتالنظربالنسبةِسبلةالممابٕتوأٌضالتحمٌك
عا للموضوع .وكذلن عمدت الباحثة على أختٕؾ فً إعداد المدارس
وجود نظرة شاملةوأكثر اتسا ً
التًٌشرؾعلٌهاالمشرؾالتربويبالنسبةللمشرفٌنالتربوٌٌن؛وذلنلتأثٌرهعلىعملالمشرؾحسب
وجهةنظرالباحثةوارتباطهبموضوعالدراسة.وٌوضحالجدولالتالًخصابصالمشاركٌنفًعٌنة
الدراسةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌن :
جدول( )3
خصابصعٌنةالدراسةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنالمطبكعلٌهمأداةالدراسة:
المؤهل

رلم

النوع

المستجٌب 

أجتماعً  العلمً 

1

أنثى 

ماجستٌر 

2

أنثى 

بكالورٌوس 

3

ذكر 

ماجستٌر 

التخصص 

سنوات عددالمدارسالتً
الخبرة  ٌشرؾعلٌها .

العلوماْنسانٌة–اللؽة

 16

8مدارس 

العربٌة 
العلومالتطبٌمٌة–رٌاضٌات   17
العلوماْنسانٌة-اللؽة

 18

9مدارس 
11مدرسة 

اْنجلٌزٌة 

أمابالنسبةللمعلمٌنفمدحرصتالباحثةعلىأنتكونعٌنةالدراسةمنالمعلمٌنالعاملٌنبمدارس
التعلٌم اِساسً من الصفوؾ ( )12-5بمحافظة الداخلٌة؛ والسبب فً اختٌار هذه الفبة ،أن مرحلة
صفوؾالحلمةالثانٌةمنالتعلٌماِساسًهًمرحلةانتمالٌةوتحتاجإلىتنمٌةمهاراتالمعلموكفاٌاته
بصورةأكبرمنالحلمةاِولى،لٌتمتأهٌلالطالبلمرحلةمابعدالتعلٌماِساسً.وكذلنمناهجالحلمة
الثانٌ ةتحتاجإلىتنوعمهاراتالطالببشكلأكبر،فكانٔبدمنإعطاءالمعلمبرامجتدرٌبٌةتكسبه
مهاراتمختلفة؛لٌستطٌعفٌمابعدمنإكسابالطٕبالمهاراتالمطلوبةفًهذهالمرحلة.وكانمن
بٌنهذهالبرامجالتدرٌبٌةاستخدامالمشرؾللدروسالتطبٌمٌةفًالمدارسالتًٌشرؾعلٌها .
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جدولرلم( )4
خصابصعٌنةالدراسةمنالمعلمٌنالمطبكعلٌهمأداةالدراسة 
رلم

النوع

التخصص 

المستجٌب  أجتماعً 

سنوات المؤهل

مكانالعمل 

المولعالجؽرافً 

الخبرة  العلمً 

4

أنثى 

اللؽةالعربٌة   9

بكالورٌوس  مدرسةمرفعدارس  نزوى 

5

ذكر 

8

بكالورٌوس  مدرسة مصعب بن بهٕء 

6

ذكر 

الدراسات
أجتماعٌة 
رٌاضٌات 

عمٌر 
 13

بكالورٌوس  أوسبنثابت 

سمابل 


وعند تفرٌػ بٌانات الممابٕت للمشاركٌن فً الدراسة فمد اعتمدت الباحثة عند إشارتها لبٌان
المشارنعلىاِرلام،بحٌثٌكون()3-2-1للمشرفٌنالتربوٌٌنو()6-5-4للمعلمٌن.وكذلناعتمدت
علىالترمٌزلٌدل(ش)علىالمشرؾالتربويو(م)علىالمعلم،بحٌثٌكونمثٕ(شٌ)1.شٌرإلى
المشرؾاِولوهكذا .
لامتالباحثةبالتنسٌكمعأفرادالعٌنةوأخذموافمتهمعلى إجراءالممابلةسواءعنطرٌكالهاتؾ
أوالذهابإلٌهمإلىمولععملهم،واهتمتالباحثةلبلإجراءالممابلةبالتأكدمنشروطالعٌنةوانطبالها
علىاِفراد.وبعدذلنزودتالباحثةالمشاركٌنمنأفرادالعٌنةبمعلوماتكافٌةعنالباحثةوموضوع
الدراسة وأهدافها  .ولد تم إعطاء كل مشارن استمارة الممابلة التً تحتوي على البٌانات الشخصٌة
للمشارن.كماتمأخذموافمةالمشاركٌنعلىالتسجٌلالصوتًللممابلةملحكرلم(،)2وتمتحدٌدموعد
ظاعلىحموقالمشارنلامت
الممابلةوالمكانمنلبلالمشارننفسهوحسبماٌراهمناسبًاله.وحفا ً
الباحثة بتمدٌم تعهد للمشاركٌن فً الدراسة ومولع من الطرفٌن لضمان حموق اِفراد وحماٌة
خصوصٌتهمملحكرلم( .)3
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أداة الدراسة 
لامت الباحثة بتحدٌد أداة الدراسة التً تٕبم الدراسة الحالٌة ،وهً عبارة عن ممابٕت مع الفبة
المستهدفة.وٌعرؾالكسبانً()2212الممابلةبأنها":تفاعللفظًٌتمبٌنشخصٌنفًموالؾمواجهة،
حٌثٌحاولأحدهما-وهوالمابمبالممابلة-أنٌستثٌربعضالمعلوماتأوالتؽٌراتلدىالمبحوثوالتً
حوارا
ً
تدور حول آرابه ومعتمداته(".ص .)167وٌتبٌن منهذا التعرٌؾ أن الممابلةتهدؾ إلى إلامة
فعأ بٌنالباحثوالمبحوثللحصولعلىبٌاناتمباشرةوثٌمةالصلةبمشكلةالدراسة.وٌرىرضوان
ً
()2228أنالممابلةتعتبرمنالطرقالربٌسةلجمعالمعلوماتفًالبحثالنوعً،فعنطرٌمهاٌستطٌع
الباحث أن ٌتعرؾ على أفكار ومشاعر ووجهات نظر اَخرٌن .ولذلن اعتمدت الباحثة الممابلة كأداة
ةللدراسةالحالٌة؛نظراِنالممابلةتتٌحالحصولعلىمعلوماتؼزٌرة،وأفكارجدٌدة،كماأنها
ً
ربٌس
تتٌح فرصة التعمك فً الحدٌث مع المشارن للحصول على إجابات حمٌمٌة ولٌست سطحٌة ،كما أن
فرصة المنالشة فً الممابلة تكون بحرٌة وعمك؛ وذلن من أجل الخروج بأكبر لدر من المعلومات.
والممابلة تمنح المشارن الحرٌة فً التعبٌر عن الرأي فٌدخل المشارن فً محادثات ذات هدؾ مع
الباحثفًجوتسودهاِلفةوالثمةالمتبادلة.وٌؤكدذلنعطٌة()2212بأنالممابلةتعدمٌدانًامٕب ًما
للتعبٌرعنالمشاعروأنفعأتوأتجاهات،وتمكنالباحثمنإلامةعٕلةمودةوثمةمعالمشارن،
اِمرالذيٌساعدهفًالكشؾعنالمعلوماتالمطلوبالحصولعلٌها .
وترىالباحثةأنالممابلةتوفرالحصولعلىمعلوماتمهمة تفوقفًأهمٌتهاماٌمكنأنتحصل
علٌهمنخٕلاستخدامأدواتأخرى.مثل:المٕحظةأوأستبانة.وٌدعم ذلنالكسبانً()2212بأن
الممابلة تمكن الباحث من دراسة وفهم التعبٌرات النفسٌة للمبحوث ،وأطٕع على انفعأته وتأثره
بالمعلوماتالتًٌمدمها.كماأنالممابلةطرٌمةمرنةللحصولعلىالمعلوماتوٌؤكدذلنؼباريوأبو
شندي وأبو شعٌرة ( )2211بأن الممابلة تتٌح فرصة جٌدة للمابم بها لتفسٌر أسبلته ،وشرح ما ٌكون
ضامنها،وإعادةطرحهاإذالمٌفهمهاالمشارن،وبالتالًٌساعدذلنعلىالحصولعلىالبٌانات
ؼام ً
المطلوبة.وترىالباحثةأنمعدلأستجابةالكبٌرفًالممابلةٌمثلمزٌةلهذهاِداة،حٌثٌؤكدذلن
آري وجاكوبز ورازفٌه ) (Ary& Jacobs& Razavieh, 1996بأن الممابلة تعتبر أكثر ضمانًا
ْ جابةالمشاركٌنعنجمٌعاِسبلة،وعدمترنبعضهاكماهوالحالفًأستبانة.كماأنالممابلةتتٌح
فرصةالرجوعللمشاركٌنمرةأخرىعندالرؼبةفًأستفسارومعرفةالمزٌدمنالبٌانات،وهذاما
ٌشٌرإلٌهالمادريوالبوالٌز()2224بأنالمابمبالممابلةٌستطٌعأنٌتصلبالمشاركٌنثانٌةلٌحصلعلى
المعلوماتالنالصة .
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تتنوع الممابٕت كأداة لبحث دراسة حالة وتصنؾ بطرق عدٌدة ،ففً الدراسة الحالٌة تصنؾ
الممابٕتوفمالطبٌعةاِسبلةإلى :الممابٕتذاتاِسبلةالمفتوحة؛ ِنهأتحتويعلىإجاباتمحددة
سلفًاوتحتاجإلىالشرحوالتعبٌرعنالرأيدونلٌود.وٌؤكدذلنعطٌة()2212بأنفًهذاالنوعمن
الممابٕت ٌعطى المشارن أو المستجٌب الحرٌة فً الكٕم من دون محددات للزمن أو اِسلوب .أما
بالنسبةلتصنٌفهاوفمًالعاملالتنظٌم،فهًتصنؾإلى :ممابلةحرةمرنة ،وبممدورالمشارنالتحدثفً
أٌةجزبٌةتتعلكبمشكلةالدراسة.وٌشٌراْمام()2211أنفًهذاالنوعمنالممابٕتٌمكنللباحث
أن ٌطرح اِسبلة على مشارن بطرٌمة ،وعلى مشارن آخر بطرٌمة أخرى أثناء الممابلة .أما بالنسبة
لتصنٌفهاتب عًالعدداِشخاص :فهًممابلةفردٌة ،إذا تمت ممابلةكلفردعلىحدةوفًولتمختلؾ،
وهواِسلوبالذياعتمدتهالباحثةفًتطبٌكأداةالدراسة.وتصنؾتب عًاللؽرضإلى ممابلةاستكشافٌة
حٌثإنهدؾالممابلةجمعبٌاناتمتعلمةبموضوعالدراسة،والتعرؾعلىأهمالحمابكالمتعلمةبمشكلة
الدراسة .
لامت الباحثة ببناء أداة الدراسة من أجل اْجابة عن السؤال الربٌس للدراسة الحالٌة  ،ولؽرض
تحمٌكأهدافهاوللوصولإلىمعلوماتثرٌةوتفاصٌلدلٌمةلابلةللتحلٌل،وتمإعدادأسبلتهابأعتماد
على اِدب النظري والدراسات السابمة كدراسة البلوي( )2212ودراسة الحارثً ( )2211ودراسة
الزٌانولٌطة ( ،)2214ودراسة ) )Chery Wei & Yuh-show Cheng, 2013وؼٌرها من
الدراساتذاتالعٕلةبالموضوع،وكذلنإجراءلماءاتمعبعضالمسؤولٌنفًوزارةالتربٌةوالتعلٌم
والمشرفٌن التربوٌٌن .حٌث تمت اْفادة منهم فً معرفة آلٌة تطبٌك المشرفٌن التربوٌٌن للدروس
التطبٌمٌة فً العمل اْشرافً فً مدارس السلطنة ،وكذلن أطٕع على اِدلة والنشرات والتعمٌمات
التًأصدرتهاوزارةالتربٌةوالتعلٌمخٕلالعامالدراسً.2216/2215وبأعتمادعلىهذهالمصادر
تم إعداد أسبلة الممابٕت فً صورتها اِولٌة ملحكرلم ( )4إذ تكونت أداة الدراسة من أربعة أسبلة
ربٌسة ،وتندرجتحتها أسبلة فرعٌة متتابعة ومتدرجةبالموضوع ،وتتركز هذه اِسبلة حول اِسالٌب
اْشرافٌة والتنوع فٌها ،وكذلن الدروس التطبٌمٌة ،والنتابج المترتبة على ممارسة المشرؾ التربوي
للدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي.وتعتبرأسبلةالدراسةمننوعاِسبلةالمفتوحة،وتمتصمٌمها
بطرٌمة متسلسلة بالموضوع وتسٌر من العام إلى الخاص ،وتحتوي الممابٕت على البٌانات اِولٌة
للمستجٌب حٌث تتضمن أسم ،المسمى الوظٌفً ،سنوات الخبرة ،التخصص ،وعدد المدارس التً
ٌشرؾعلٌهاالمشرؾ(بالنسبةللمشرفٌنالتربوٌٌن)،ومكانالعمل(بالنسبةللمعلمٌن) .
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صدق أداة الدراسة:
ٌعرؾعٕم()2212الصدقفًبحوثذاتالبٌاناتالنوعٌةبأنه":الدرجةالتًتمدربهاالبٌانات
النوعٌةبدلةمانحاوللٌاسه(".ص،)585ولدتباٌنتاَراءحولاستخداممفهومالصدقفًالبحث
الكٌفً ،ولكن الكثٌرٌن ٌشٌرون عادة إلى أن الصدق فً البٌانات النوعٌة تشٌر إلى أن البحث ٌتمتع
بالوالعٌة والمنطمٌة والثمة .وهنان الكثٌر من المصطلحات المستخدمة فً وصؾ الصدق فً بحوث
البٌاناتالنوعٌة،ومنالمصطلحاتالشابعةالمستخدمةماذكرهعبدالكرٌم()2212بأنمنهاالمصدالٌة
والفهموأعتمادٌةوالتوكٌدٌة.وتشٌربعضاِدبٌاتإلىوصؾأنواعمختلفةمنالصدقالتًتناسب
الدراساتذاتالبٌاناتالنوعٌةحٌثٌشٌرهٌندرٌكس()Hendricks, 2013إلىأنهنانعد دًا من
الباحثٌنالمختصٌنبالبحثالكٌفًتحدثواعنأنواعالصدقمثلماكسوٌل)،) Maxwellحٌثأشار
إلىالصدقالنظريوالصدقالتفسٌريوالصدقالوصفً.وٌمكنللباحثأنٌساهمفًمصدالٌةبحثه
بتناول هذه اِنواع من الصدق فً دراسته .حٌث ٌعرؾ ماكسوٌل) )Maxwell, 2009الصدق
الوصفًبأنه":الدلةالحمابمٌةلماهومكتوب،".والصدقالتفسٌري":هوأهتمامبمنظورالمشاركٌن،".
والصدقالنظري":هولدرةتمرٌرالبحثعلىتفسٌرالظاهرةالتًتمتدراستهاووصفها(".ص-297
)322
لامتالباحثةبتنفٌذبعضأستراتٌجٌاتفًدراستهاللتأكدمنمصدالٌةالبٌانات،إذتناولتأنواع
الصدقالتًتحدثعنهاماكسوٌلوترجمتهاإلىإجراءاتعملٌةفًدراستها.واعتمدتلتحمٌكالصدق
الوصفً إلى ترجمة ما لاله المشاركون فً الممابٕت دون تدخل أو تحرٌؾ وتوخً الدلة فً ذلن،
وللحصول على الصدق التفسٌري لامت الباحثة بعد تفرٌػ الممابٕت وتحوٌلها إلى نصوص مكتوبة
بإعطاءكلمشارننسخةمننصالممابلةالتًأجرٌتمعهلٕطٕععلىالبٌانات،ولمعرفةهلهذه
البٌاناتتعطًصورةحمٌمٌةِفكارهواستجاباتهحولالموضوع،كماجعلتالباحثةالمشاركٌنٌطلعون
على النتابج اِولٌة للدراسة ،وحصلت على التؽذٌة الراجعة منهم؛ للتأكد من أن هذه النتابج تعكس
استجاباتهم فً الممابلة،وكذلن رجوع الباحثة لعٌنة الدراسة للتحمك من موافمتهم لما توصلت إلٌه من
تفسٌرات.ولتحمٌكالصدقالنظريحرصتالباحثةعلىتناسبالتفسٌرالنظريمعالوالعالمٌدانً .
ضامننسخنصوصالممابٕتِشخاصمنؼٌر
ولتعزٌزالصدقفًالدراسةالحالٌةتمإعطاءبع ً
العٌنة لٕطٕععلٌهاوسؤالهم :هل تحمكهذه الممابٕت أو البٌانات موضوع الدراسة وأهدافها أم ٔ؟
وهذاماأكدعلٌهلٌنكولنوجوبا))lincoln &Guba, 1985بأنهٌمكنزٌادةالصدقفًالبحوث
ذات البٌانات النوعٌة بأستفادة من مراجعة الرفاق الؽٌر مشاركٌن فً الدراسة وذلن أثناء جلسة
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مراجعة ومنالشة للبٌانات التً جمعت وكذلن تفسٌرات البٌانات ،وكذلن استخدام فحص اِعضاء
المشاركٌن فً الدراسة لتملٌل أنحٌاز وزٌادة المصدالٌة ،وٌشمل فحص اِعضاء منالشة تفسٌرات
البٌانات مع المشاركٌن فً الدراسة ،وهذا ٌتٌح معرفة وتحدٌد فٌما إذا كانت النتابج تمثل بدلة إجابة
المشاركٌن .وهذا ما ٌعرؾ بالتحمك من صحة المجٌب ،إذ ٌشٌر ساٌمون ) )Simons, 2009أن
التحمكمنصحةالمجٌبٌتضمنإعطاءالمشاركٌنالفرصةلٌمولواإذاكانتإجاباتهموخبراتهملدتم
أخذهاوتسجٌلهابدلةوبصدقوعدالة .
كما عمدت الباحثة لتعزٌز صدق البٌانات على تنفٌذ الممابٕت فً الولت الذي ٌتناسب مع
المشاركٌن ،بحٌث تم أتفاق على الولت الذي ٌخلو من ضؽط العمل وتزاحم المهام وهو نهاٌة شهر
ٌونٌو وكذلن شهر ٌولٌو حٌث إن المعلمٌن والمشرفٌن لد أنهوا معظم مهامهم فً التموٌم والتصحٌح
واستخراجنتابجالطلبة،وأصبحتأذهانهمصافٌةلتمدٌمالمعلوماتبكلارتٌاحوطمأنٌنة.كماتمأتفاق
علىمكانإجراءالممابلةلٌكونبعٌ دًاعنمكانالعمل؛خوفًامنالفوضىأوالمماطعة،فتماختٌارمكانًا
مهٌأ ًذابٌبةمناسبةْجراءالممابلةوتسجٌلهادونحدوثأيتشوٌشعلىالتسجٌل .

ولتحمٌكالصدقالظاهريتمالتحمكمنصدقاِداةعنطرٌكعرضهافًصورتهااِولٌةعلى
مجموعة من المحكمٌن ذوي الخبرة وأختصاص ،وبلػ عددهم ( )11محك ًما من جامعة السلطان
لابوس،وجامعةنزوى،والجامعةالعربٌةالمفتوحة،وكلٌتًالعلومالتطبٌمٌةبصحارونزوى،ووزارة
التربٌةوالتعلٌم،والمدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمبمحافظةالداخلٌةكماهوموضحبالملحكرلم(،)5
وعندتحكٌمأسبلةالممابٕتكانهنانمٕحظاتمنالبعضحولعنوانالدراسة،فًأنلفظة"عٕلة"
تعبر عن المنهج الكمً بشكل مباشر .ولكن كانت الباحثة متٌمظة لهذه المٕحظات من لبل ،ولامت
بالبحثفًاِدبٌاتوالدراساتالتًتتحدثفًمناهجالبحثواستخداماتها،وتمالبحثعنالدراسات
التًتحدثتعنالعٕلةبٌنالمتؽٌراتفًالبحثالنوعً .
ووجدتالباحثةمنخٕلاطٕعهاعلىاِدبٌاتاِجنبٌةأنهباْمكاناستخدامالمنهجالنوعًفً
دراسةالعٕلةبٌنمتؽٌرٌن،وذلنبعدرجوعهاإلىبحثٌتحدثعن(هلٌجبأنٌؤخذبالدراسات
النوعٌة ا لتً تبحث فً دراسة العٕلات بٌن متؽٌرٌن؟) وخلصت الباحثة إلى أنه ٌمكن ذلن لوجود
مبررات عدٌدة ،وٌؤكد ذلن ماننج ( )Manning, 2014بأن الدراسات النوعٌة توفر معنى لّداة،
و ٌعطًالمعنىدٔلةإجرابٌة،وكذلنالدراساتالنوعٌةالتًتبحثفًالعٕلاتتتٌحللباحثٌنفرصة
ا ٔطٕععلىالعناصرالتًلدتكونمتنالضة،وتعطًكٌفٌةبناءاِفكارواِفعالالمختلفةالتًتبنى
علىالمولؾوالمضمون.فهًتسمحللباحثٌنأطٕعالفعلًوالتلمسالفعلًللممارسات(تعطًمعنى
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للعٕلات)،كماأنالدراساتالنوعٌةالتًتبحثفًالعٕلاتتسمحلّصواتالمهمشةبالظهور،حٌث
تعتبروسٌلةممتازةلفهمالعٕلاتوفهماِفرادوأدابهمضمنها،كماأنالدراساتالنوعٌةالتًتبحثفً
العٕلاتتهتمبفهمالمشاعروالعواطؾوالخبراتوالسلوكٌات،وهذهاِمورتعطًدٔلةومفاهٌمٌمكن
أنتفسرمحاورالدراسةوالتًٌٔمكنللدراساتالكمٌةأنتظهرفٌها.
كما لام المحكمون بتدوٌن مٕحظاتهم وآرابهم حول أسبلة اِداة من حٌث مدى وضوح وسٕمة
صٌاؼة اِسبلة ،ولٌاسها لما ٌنبؽً لٌاسه ،وارتباط اِسبلة وانتمابها لموضوع الدراسة ،وممترحاتهم
بشأنالتعدٌلوالحذؾواْضافة.وعلىضوءماوردمنالمحكمٌنمنآراءومٕحظاتوممترحاتتم
إجراءالتعدٌٕتالمناسبةلتتناسبمعهدؾالدراسة،ثمتمعرضاِداةعلىمشرفةالرسالة،وإلرارها
وإخراجهافًصورتهاالنهابٌة.ملحكرلم()6إذاحتوتعلى 4أسبلةأساسٌةٌ،ندرجتحتكلسؤال
ربٌسأسبلةفرعٌةموضحةفًالملحك .

ثبات أداة الدراسة:
ٌعرؾ حٌدر ( )2224الثبات بموله" :أن الباحث جمع البٌانات بدلة" أي مدى دلة الطرق التً
ٌستخدمها الباحث فً جمع البٌانات وتفسٌرها وتحلٌلها .وفً الدراسة الحالٌة استخدمت الباحثة
استراتٌجٌاتمحددةلتأكٌدالثباتفًالدراسةفمداهتمتالباحثةبوصؾتطبٌكاِداةمنحٌثالمكان
والزمنالمستؽرق،وأداةالممابلةوتارٌختنفٌذالممابلة.والجدول(ٌ)5وضحذلن .
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جدول()5تطبٌكأداةالدراسة 
رلم

الفبة  تارٌخالممابلة  الزمن

المستجٌب 
1

المكان 

المستؽرق 

أداةالممابلة  المابمبالممابلة 
والتفرٌػ 

مشرفة    1:32:58  2216/6/22مركزالتدرٌب جهازتسجٌل  الباحثة 
التربوي 
مشرفة    1:29:56  2216/6/23مركزالتدرٌب جهازتسجٌل  الباحثة 

2

التربوي 
مشرؾ    1:12:23  2216/7/6منزل

3

جهازتسجٌل  الباحثة 

المستجٌب 
معلمة    1:29:55  2216/6/28مركزالتدرٌب جهازتسجٌل  الباحثة 

4

التربوي 
5

معلم 

 45:13  2216/7/3

6

معلم 

 55:14  2216/7/11

مركزالتدرٌب جهازتسجٌل  الباحثة 
التربوي 
مركزالتدرٌب جهازتسجٌل  الباحثة 
التربوي 




ٌوضحالجدولرلم()5أنفترةالممابٕتكانتمن2216/6/22إلى،2216/7/11وأنمعظم

الممابٕت كانت فً المكان نفسه ،وهو مركز التدرٌب التربوي التابع للمدٌرٌة العامة للتربٌة والتعلٌم
بمحافظة الداخلٌة ،وكانت المدة الزمنٌة المستؽرلة فً الممابٕت تتراوح بٌن  45دلٌمة و  92دلٌمة،
وكانتالباحثةتنويإجراءأكثرمنممابلةلكلمشارنإٔأنالممابلةالواحدةبطولفترتهاالزمنٌةالتً
استمرت ساعة ونصؾ فً معظم الممابٕت ولؽنى هذه الممابٕت بالبٌانات؛ فمد اكتفت الباحثة بممابلة
واحدةلكلمشارن .
ولتحمٌك الثبات فً الدراسة الحالٌة لامت مشرفة الرسالة بتدرٌب الباحثة على أداة الممابلة وذلن
بتنفٌذ ورشة تدرٌبٌة بممر جامعة نزوى بتارٌخ  2216/1/24بعنوان "الممابلة أداة البحث النوعً"
وهدفتهذهالورشةإلىتدرٌبالباحثٌنعلىأنواعالممابٕتوالؽرضمنها،وكذلنإعدادأسبلةالممابلة
وصٌاؼتها بطرٌمة صحٌحة ،وتضمنت الورشة أٌضا واجبات الممابل وطرق اختٌار العٌنة ،وطرٌمة
تنسٌكوتنفٌذالممابلةوخطواتالحصولعلىممابلةعلمٌةناجحة،وكذلنالصدقوالثباتفًاِداة.
52

وتعرضتالمشرفةأٌضاإلىتنظٌمبٌاناتالممابٕتوتصنٌفهاوتحلٌلها،مماساهمفًإكسابالباحثة
العدٌدمنالخبراتالمتعلمةبأداةالممابلة .
كمااطلعتالباحثةعلىالعدٌدمنالدوراتفًمجالالبحثالنوعًعبرموالعالشبكةالعنكبوتٌة،
ومن أمثلة هذه الدورات ،الدورة التدرٌبٌة فً البحث الكٌفً من المكتبة الرلمٌة السعودٌةعبر الرابط
https://www.youtube.com/watch?v=E79Xu79KO6Y&rdm=1ia1473vz&client=mv-

،google&app=desktopوحرصتالباحثةعلىحضورورشةتدرٌبٌةبعنوان"البحثالنوعً"بتارٌخ
  2216/12/29وكانت من تنظٌم الجمعٌة العمانٌة للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع مكتبة حصن
الشموخ التابعة لدٌوان البٕط السلطانً ،وكانت محاورها عن منهجٌة البحث النوعً وطرٌمة تحلٌل
البٌانات .
كذلندرستالباحثةمساقمناهجالبحثفًالتربٌةوعلمالنفسضمنمسالاتدرجةالماجستٌر
مماساعدذلنعلىأطٕععلىالعدٌدمنالمواضٌعالتًتحتاجهافًالدراسةالحالٌة،وكذلنالبحث
وأطٕع على المصادر والمراجع والموالع اْلكترونٌة المختلفة المتعلمة بمنهج البحث العلمً،
وأستماعإلىالعدٌدمنالتسجٌٕتالصوتٌةوالمربٌةحولالبحثالنوعًوخصابصه.ولتأكٌدالثبات
فً الدراسة اعتمدت الباحثة على التسجٌل الصوتً للممابلة باستخدام جهاز خاص للتسجٌل وٌتمٌز
الجهازبمدرتهالتخزٌنٌةالعالٌةوكذلنوضوحالكٕمالمسجلبدلةكبٌرة،وتمنسخالتسجٌلفًألراص
مضؽوطةبحٌثتكونكلممابلةفًلرصخاصمعكتابةالبٌاناتعلىاِلراصوأحتفاظباِلراص
فًمكتبرلم 11C5بمسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌةبكلٌةالعلومواَداببجامعةنزوى؛وذلنللرجوع
إلٌهاولتالحاجةإلىحٌنأنتهاءالكلًمنمنالشةالرسالةومنثمسٌتمإتٕفها،واهتمتالباحثةبكتابة
المٕحظاتالتًتحتاجهاأثناءإجراءالممابٕت .
وبعدتفرٌػالممابٕتتمالحصولعلىمحاورربٌسةمشتركةبٌناستجاباتالمشاركٌن.ووجدت
الباحثةاتفاقوتماثلفًالحأتوهذاٌؤكدالثبات،كمالامتالباحثةبإعادةترمٌزالبٌاناتمرةأخرى
فًولتآخرلمعرفةأتساقبٌنالترمٌزٌنللحصولعلىثباتالبٌانات.ولتأكٌدالثباتفًالدراسة
الحالٌةلامتالباحثةبمراجعةالدراساتالسابمة،وممارنةالبٌاناتالتًحصلتعلٌهامعنتابجالدراسات
السابمة.كمالامتالباحثة-لتأكٌدثباتالبٌانات -بإرسالنسخةمنهابعدتفرٌػالممابٕتوتحلٌلهاإلى
بعضالمشاركٌنفًالدراسةللتأكدمنأنماذكرتهالباحثةفًالتحلٌلهومالصدهالمشاركونأثناء
الممابلة.ولدأبدىالمشاركونموافمتهمعلىالبٌاناتالمحللةوالمفرؼةملحكرلم( .)7
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إجراءات الدراسة :
 بعدأنتهاءمناعتمادالمخططاِساسًللدراسةوتحمٌكصدقاِداة وإخراجهافًصورتها
النهابٌة ،تم الحصول على كتاب تسهٌل مهمة من لسم التربٌة والعلوم اْنسانٌة بكلٌة اَداب والعلوم
بجامعةنزوى،ملحك()8حتىٌتممخاطبةالمكتبالفنًللدراساتوالتطوٌربوزارةالتربٌةوالتعلٌم؛
وذلنلمخاطبةالمدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمبمحافظةالداخلٌةالتًلامتبدورهابمخاطبةدابرةتنمٌة
المواردالبشرٌةوالمدارسالمختلفةلتسهٌلمهمةباحثملحك(.)9ثملامتالباحثةبتحدٌدعٌنةالدراسة
التًٌرادإجراءالممابلةمعهاوأخذموافمةأفرادالعٌنةعلىالمشاركةفًالدراسةكعٌنةتطوعٌة.وتم
توضٌحموضوعالممابلةوتحدٌدأهدافهاللمشاركٌن،ثمتمتحدٌدالمكانوالزمانالمٕبمللممابلةبأتفاق
معالمشاركٌنوأخذموافمتهمعلىالتسجٌلالصوتًللممابلة.اهتمتالباحثةباتخاذكلماٌلزممنأجل
توفٌر بٌبة ٌسودها المودة والصراحة والثمة بٌن الباحث والمشارن لضمان نجاح الممابلة .وحرصت
الباحثةفًمرحلةالتنفٌذعلىإثارةدافعٌةالمشاركٌنللمشاركةوإلناعهمبأناستجابتهمستكونسرٌة
ولن تستخدم إٔ لؽرض البحث العلمً ،وأنها ستستخدم اِرلام عند اْشارة للمشارن ولٌس أسم

الحمٌمً .
بعدتطبٌكأداةالدراسةوجمعالمعلوماتلامتالباحثة بتفرٌػكلممابلةصوتٌةإلىنصمكتوب
بأعتماد على برنامج مٌكروسوفت ورد  Microsoft  Wordوكان تحوٌل الممابٕت إلى نص
مكتوبٌتمبشكلمباشربعدكلممابلةدونتأجٌل.ومنثملامتالباحثةبمراءةالنصبشكلمتكرر
وبدلةكبٌرةلتحدٌداِفكارالربٌسةوالعناصرالمهمةمنالممابلة،منأجلتنظٌمالبٌاناتوالتعاملمعها
بشكل ٌٌسر تحلٌلها وذلن باستخدام التظلٌل .ثم لامت الباحثة بتجزبة البٌانات الخام إلى وحدات ذات
معنى لتسهٌل عملٌة الترمٌز ( ،)codingوٌعرؾ حٌدر ( )2224الترمٌز بأنه" :عملٌة وضع رمز
للممطعأوجزءمنالنصالمكتوبالذيتمتجزبته".ص(.)172ولدٌكونالرمزكلمةأوحروفًا أو
طا،والهدؾمنالترمٌزتحدٌداتجاهاتالبٌاناتوالعٕلاتبٌناِفكارالربٌسة
أرلا ًما أومحاورأوأنما ً
والعواملالتًتربطبٌنها،وكذلنإعطاءالبٌاناتمعنىوإعادةتمثٌل.ثملامتالباحثةبمراجعةالبٌانات
بعدترمٌزهاِنذلنلدٌؤديإلىرؤٌةجدٌدةومهمة،أوٌساعدفًالوصولإلىتعلٌكعمٌكوشامل
لّفكار.بعدمراجعةالترمٌزلامتالباحثةبتحدٌدالعٕلاتبٌنالبٌاناتالمرمزة()Relataionships
لتصنٌفها إلى فبات أو أنماط ،واستخٕص المحاور التً تدور حول الفبات (.)categoriesوٌشٌر
جٕسر وستراوس ( )Glaser& Strauss, 1979إلى أن هذه العملٌة تتضمن مراجعة التصنٌفات
بعمكوكٌؾ ترتبط هذه التصنٌفاتبالسؤال الربٌس للدراسة ،وكذلن التفسٌرات الجدٌدة واِفكار التً
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استخلصت من البٌانات.ثم لامت الباحثةبدمج التصنٌفات المفاهٌمٌةوالعوامل المرتبطة بها ،وربطها
باْطارالعامللدراسةثملامتالباحثةبمراجعةالبٌاناتلتدعٌمماتوصلتإلٌهثمربطتذلنبالسؤال
الربٌس للبحث.وٌدعمذلنعبدالكرٌم()2225بأنهبعدتكوناِنماطٌحتاجالباحثإلىالترلًللٌٕ
فًالتجرٌد؛حتىٌصوغاِنماطعلىشكلنتابجللبحث.ثملامتالباحثةبعرضالنتابجالتًتوصلت
إلٌهامنالعامإلىالخاصحسبالمحاورالربٌسةللوصولإلىإجابةالسؤالالربٌسللدراسة.
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الفصل الرابع
تحلٌل النتائج
تناولت الباحثة فً هذا الفصل تحلٌل النتابج التً توصلت إلٌها من خٕل إجابات المشرفٌن
التربوٌٌنوالمعلمٌنعنأسبلةالممابٕت؛بهدؾالوصولإلىإجابةعنالسؤالالربٌسللدراسةوالذي
ٌنص على "ما عٕلة ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً بتطوٌر الكفاٌات
المهنٌةللمعلم؟" .
ومنخٕلتحلٌلالبٌاناتالتًتمالحصولعلٌهامنالممابٕت،استطاعتالباحثةاستنباطعدة
محاورربٌسة()themesاجتمععلٌهاجمٌعالمشاركٌن،حٌثتمحصرهذهالمحاورفًاِسالٌب
اْشرافٌة،وأهمٌةالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌة،والدروسالتطبٌمٌة،والكفاٌاتالمهنٌةللمعلمٌن،وتم
فًهذاالفصلعرضتلنالمحاوربهدؾبٌانمحتواها،وبٌانماتمذكرهعلىلسانالمشاركٌن؛بهدؾ
الوصولإلىاْجابةعنالسؤالالربٌسللدراسة .

المحور األول :األسالٌب اإلشرافٌَّة
ابتدأ المشاركون حدٌثهم حول أهمٌة اْشراؾ التربوي ،إذ إنه ٌعد ركٌزة أساسٌة فً العملٌة
التعلٌمٌة التعلمٌة ،وٌذكر (ش" )3.اْشراؾ التربوي هو حجر اِساس فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة،
وٌعدمفتاحالتمدمفٌها،وهوعملٌةفنٌةتعاونٌةتمومعلىتخطٌطسلٌم،وأساسنجاحهاالتعاونالمثمر
بٌنالمشرؾالتربويوالمعلم،والخدماتاْشرافٌةتعملعلىتمكٌنالمعلممنالمعرفةالعلمٌةوكذلن
إكسابه المهارات الٕزمة للعمل التربوي" .وٌضٌؾ (م" )5.اْشراؾ التربوي خدمة فنٌة ،تهدؾ إلى
تحسٌنعملٌةالتعلٌموالتعلم،منخٕلتمدٌمخبراتوبرامجتحمكالنموالمهنًالمستمرللمعلمٌن".فمد
كاناْجماعمنالمشاركٌنأنأسلوبالزٌارةالصفٌةهوأكثراِسالٌباستخداماثمتلٌهبمٌةاِسالٌب
اْشرافٌة بنوعٌها النظرٌة والعملٌة .وتذكر (ش" )1.الزٌارة الصفٌة بأنواعها المختلفة هً أكثر
اِسالٌباستخداماوالتًتتبعبمداولةإشرافٌة؛لكونهامطلباأساسٌافًمهاموظٌفةالمشرؾالتربوي
بوزارةالتربٌةوالتعلٌمبسلطنةعمان،فالمشرؾمطالببعددمعٌنمنالزٌاراتوعلٌهتعببةاستمارة
المٕحظةالصفٌةإلكترونٌافًمولعوزارةالتربٌةوالتعلٌم(البوابةالتعلٌمٌة).حٌثإنالمشرؾمطالب
بزٌارتٌنلكلمعلمفًالفصلالواحد،أماالمعلمالمستجدوالمعلمالذيلدٌهأولوٌاتتطوٌرفٌتمالتركٌز
علٌهمافًالزٌاراتالصفٌةبشكلمكثؾ".اتضحلدىالباحثةأناستحداثبعضاِنظمةفًالوزارة
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عامل من عوامل التركٌز على أسلوب الزٌارة الصفٌة وٌوضح ذلن (ش )3.بموله" :استحداث نظام
المؤشراتفًوزارةالتربٌةوالتعلٌمٌمتضًمنالمشرؾالتربويالتركٌزعلىالزٌارةالصفٌةبوالع
أربعزٌاراتصفٌةلكلمعلمخٕلالعامالدراسًعندعدموجودمعلمأولللمادةالدراسٌةبالمدرسة،
وكذلنتنفٌذأربعزٌاراتإشرافٌةللمعلماِول".ولهذهاِسبابكانالتركٌزعلىالزٌاراتالصفٌةفً
العملٌةاْشرافٌة .
وٌتضحلدىالباحثةأنالهدؾفًالزٌاراتالصفٌةٌختلؾتبعالظروؾالمدرسةوالمعلمٌنحٌث
ٌؤدي تنوع اِهداؾ إلى زٌادة استخدام الزٌارة الصفٌة فً اْشراؾ التربوي .حٌث تذكر (ش)2.
"أحٌانا أحضر حصص كزٌارات صفٌة لهدؾ تمٌٌم المعلمة اِولى ومعرفة الطرٌمة التً تعطً بها
المعلماتالتؽذٌةالراجعةوللولوؾعلىنوعٌةالزٌاراتالتًتمومبها،وطرٌمةتمٌٌمهالمعلمةالمادة
والتأكدمنمدىمطابمةأدابهامعاِدلةوالنشراتالصادرةمنوزارةالتربٌةوالتعلٌم".وتشٌر(ش)2.
"إنالهدؾمنالزٌاراتالصفٌةهوتبادلالخبراتعنطرٌكالمشرؾالتربوي،إذإنناننفذالزٌارات
الصفٌةبؽرضاكتسابالخبراتونملاِثرمنمدرسةإلىأخرى،وأحٌاناتنسٌكتبادلالزٌاراتمع
مدارس أخرى وجدت أن معلماتها متمٌزات فً جوانب معٌنة فً التدرٌس ولمست ذلن من خٕل
زٌاراتًالصفٌةفًالعملاْشرافً".وبماٌحمكالنموالمهنًللمعلمٌنفًالمٌدانالتربوي .
ذكرأؼلبالمشاركٌنأنممارسةأسلوبالزٌاراتالصفٌةٌمودإلىممارسةأسالٌبأخرىحٌث
ٌرى أؼلب المشاركٌن أن هنان أسالٌب أخرى ٌتم استخدامها كالمشاؼل التربوٌة ،وحلمات النماش،
وأجتماعات الفردٌة والجماعٌة ،والتدرٌس المصؽر ،والنشرات التربوٌة وورش العمل ،والمراءات
الموجهة،وتبادلالزٌارات.حٌثإنماٌتضحللمشرؾالتربويمنأولوٌاتتطوٌرللمعلمٌ،كونبناء
على ما ٔحظه فً الزٌارات الصفٌة ،فٌتجه المشرؾ التربوي إلى استخدام أسالٌب إشرافٌة أخرى؛
لمعالجةجوانبالضعؾورفعكفاٌاتالمعلم.وتؤكدعلىذلن(ش)2.منوالععملهاكمشرفةتربوٌة
"لمتبتنفٌذدرسباستخدامأسلوبالتدرٌسالمصؽرنتٌجةمٕحظاتًفًالزٌاراتالصفٌةالمتمثلةفً
عدم وجود تجدٌد فً استراتٌجٌات التدرٌس ،وكذلن اِسالٌب واِنشطة المستخدمة ٌسودها الروتٌن
وعدم التجدٌد فعملت تدرٌسا مصؽرا لتحمٌك هدفٌن ،إثراء المادة العلمٌة وكذلن إثراء أسالٌب
واستراتٌجٌات التدرٌس فممت بتطبٌك استراتٌجٌات التعلم النشط حٌث طبمت خمس استراتٌجٌات فً
حصتٌن ".والزٌارة الصفٌة تعد منطلما ِسالٌب إشرافٌة عملٌة حسب ما أوضحته (م )1.من والع
تجربتها"مشرفتًالتربوٌةفًالمدرسةالتًأعملبهاتحاولالموازنةبٌنالزٌاراتالصفٌةواِسالٌب
اْشرافٌة اِخرى وخاصة اِسالٌب العملٌة إذ إن حضورها للزٌارات الصفٌة لمعلمات المادة ٌعتبر
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منطلما ْعطابنا أسلوب الدروس التطبٌمٌة فً زٌاراتها للمدرسة .وأحٌانا ٔ تتمكن من تمدٌم الدروس
التطبٌمٌةفتنفذأسلوبالتدرٌسالمصؽروهًتبذلجهداكبٌرافًذلنإذٌعمبهذهاِسالٌبحلمات
نماشواجتماعاتدورٌةوورشتدرٌبٌة،".وهذاٌحمكوجودتنوعفًاِسالٌباْشرافٌة .

المحور الثانً :أهمٌة التنوع فً األسالٌب اإلشرافٌة
والمحورالثانًالمنبثكمنالمحوراِساسًهوأهمٌةالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌة،فعندالحدٌث
عنهذاالمحوراتضحلدىالباحثةأنأعتمادعلىأسلوبواحدوهوالزٌارةالصفٌة،وألتصارعلى
اِسالٌبالنظرٌةفًاْشراؾالتربويٌؤديإلىفمداناٌْجابٌةوالثمةبٌنالمشرؾوالمعلمفمدأظهر
بعضالمشاركٌنذلنفًاستجاباتهم.حٌثٌذكر(ش")3.أنألتصارعلىأسلوبواحدٌؤديإلى
انعدامالجوانبالعملٌةبٌنالمشرؾوالمعلم".وٌضٌؾ(مٌ")6.صبحلدىالمعلمتكلؾونوعمنالملل
فنجدالمعلمٌنٌٔحبونالز ٌاراتاْشرافٌةعنداعتمادالمشرؾعلٌها،فهًٔتسمحبنوعمنالتفاعل
بٌنالمعلموالمشرؾوبالتالًتكونهنانعٕلةؼٌرمحببةبٌنالطرفٌن".وتعلك(م")4.أنألتصار
علىالزٌارةالصفٌةٌؤديإلىتخوؾالمعلممنالمشرؾوٌستثملوجودهبالمدرسةوٌفمداٌْجابٌةنحو
ا لتدرٌس ؤ سٌما إذا كان المشرؾ ٌتصٌد أخطاء المعلم وٌنتهج اِسلوب التملٌدي فً عمله ،".وهذه
النمطةلمٌتطرقإلٌهاالبمٌةفًحدٌثهمالصرٌح،حٌثإنأعتمادالمطلكعلىالزٌارةالصفٌةكأسلوب
إشرافً،جعلالمشاركٌنٌٔنظرونإلىالجوانبالسلبٌةالتًتحدثنتٌجةأعتمادعلىأسلوبواحد
وهوالزٌارةالصفٌة.
اتفكالمشاركونمنالمشرفٌنالتربوٌٌنأنالتنوعفًاِسالٌبٌؤديإلىتطوٌرالمعلمومعرفة
نماط الموةوأولوٌات التطوٌر لدٌه ،وٌعلل (ش )3.ذلن "أن التنوٌعٌعطً المعلمالفرصة فً اكتشاؾ
الصعوباتالتًٌواجههاأوالمهاراتالتًهوفعٕبحاجةإلٌها،".ومناِسبابأٌضاماتذكره(ش)2.
"أناأتعاملمعشخصٌاتمختلفةمنالمعلمٌن،ومعمستوٌاتمختلفةأٌضا،وأتعاملمعمناهجدراسٌة
وبٌبةتعلٌمٌةومعطلبةمختلفٌنلدٌهمفروقفردٌةفًالمهارات،وبالتالًفإنالمعلمالمتمٌزلهأسالٌب
إشرافٌ ة معٌنة كإشراكه فً إعداد أوراق عمل أو تنفٌذ دروس تطبٌمٌة أو ورشة تدرٌبٌة ،كما ٌوجد
معلمونٌحتاجونإلىتطوٌرباستخدامأسالٌبإشرافٌةأخرىكالزٌاراتالصفٌةأوالتدرٌسالمصؽرأو
تبادلالزٌاراتسواءداخلالمدرسةأوخارجها،".وتماشٌامعذلنفإنالمعلمٌنٌؤكدونهذهالفابدةمن
خٕلماذكروهفًمساهمةالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةفًتطوٌرالمعلمٌنوزٌادةنموهمالمهنً .
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من خٕل تحلٌل استجابات المشاركٌن ٌمكن استخٕص أن هنان اتفالا بٌن جمٌع المشاركٌن فً
الدراسة ،على أن التنوع فً اِسالٌب اْشرافٌة ٌؤدي إلى إكساب الخبرات المتنوعة فً المٌدان
التربوي.وٌذكرذلن(م")5.تثريمعارؾالمعلموتصملمهاراتهوتطورأدابه".وٌضٌؾ(م")6.زٌادة
معلومات جدٌدة ٌكتسبها المعلم من المشرؾ ،وٌكتسب المعلم مهارات متنوعة عند تنوع اِسالٌب
اْشرافٌة ".وتذكر(م )4.من والع عملها "اكتسبت خبرات كثٌرة فً طرق التدرٌس وطرق التموٌم
وإعداد اِنشطة المختلفة،وتنورتبصٌرتً بطرق التهٌبة للدروسوؼٌرها من اِمور التًٌحتاجها
المعلم،فالمشرؾفًتنوٌعهلّسالٌباْشرافٌةٌهدؾإلىتحمٌكمصلحةللمعلموإنكانهذاالمعلم
لدٌه الخبرة فً مجال العمل ".وٌعول (ش )3.ذلن بموله" :المشرؾ نالل للخبرة نتٌجة حضوره
المؤتمراتوالندواتوالملتمٌاتوكذلنزٌارةمدارسالذكورواْناث،عكسالمعلمٌكونمحصورفً
مدرسةواحدة،فالمشرؾلدٌهخبراتأكثرفٌنملالخبراتوالمستجداتللمعلمٌن،والتنوعفًاِسالٌب
هو الطرٌك لنمل هذه الخبرات عن طرٌك ورشة تدرٌبٌة أو درس تطبٌمً أو زٌارة صفٌة أو لراءة
موجههأوؼٌرهامناِسالٌب ".
ٌعتبر موضوع التنوع فً اِسالٌب اْشرافٌة ،وما ٌنتج عنه من التطوٌر المهنً ،نمطة لم ٌتفك
علٌها جمٌع المشاركٌن .حٌث تباٌنت اَراء حول أهمٌة التنوع فً اِسالٌب اْشرافٌة حسب خبرة
المعلم .حٌثاتفككثٌرمنالمشاركٌن،أنالمعلمالمستجدوالمعلمذاالخبرةبحاجةإلىاكتسابالخبرات
عنطرٌكاِسالٌباْشرافٌةالمتنوعةعلىحدسواء.وتعللذلن(م")4.نٕحظوجودمعلمٌنلدٌهم
خبرة ولكنهم ٌتكبون على أسلوب واحد فً التدرٌس وهذا طبعا ٌضر بالعملٌة التعلٌمٌةِ ،نهم بهذه
الطرٌمة لم ٌراعوا الطلبة من حٌث الفروق الفردٌة ومن ناحٌة تطور الفكر لدٌهم  وكذلن الرؼبات
والهواٌات .كما إن المعلم المستجد بحاجة إلى أن ٌنهل من مهارات وخبرات المشرؾ التربوي".
وتضٌؾ(ش)2.منوالعتجربتها"لدٌنافًمدارسنامعلممستجدومعلمذوخبرة،فالمستجدٌحتاجإلى
التنوع فً اِسالٌب اْشرافٌة فنبدأ معه بأسلوب أجتماعات والمشاؼل التربوٌة التً تنصب حول
التخطٌطللمنهجوالتحضٌرالٌومًوشرحوثٌمةالتموٌمونستخدممعهالنشراتالتوجٌهٌة،وكذلنحلمات
النماشثمالزٌاراتالصفٌة،وفًالممابلٌوجدمعلمذوخبرةوأحٌاناٌكونمندولأخرىونطلكعلٌه
معلماوافدالدٌهالخبرةولكنبعضاِسالٌبوالممارساتتختلؾبٌندولتهوبٌنالممارساتالتعلٌمٌة
فًسلطنةعمانفننوعفًاِسالٌباْشرافٌةْكسابهاِنشطةواِسالٌبالمطبمةفًالسلطنة".كما
تضٌؾ(ش)1.منخبرتهافًالعملاْشرافً"تعملالممارساتالمختلفةللمشرؾالتربويعلىتمدٌم
الفابدة للمعلم المستجد وخاصة فً المدارس التً لم ٌثبت لها معلم أول للمادة بشكل رسمً ،فالمعلم
المستجد جاء من الجانب النظري إلى الجانب العملً التطبٌمً ،وأحٌانا ٌأتً إلى المٌدان ولدٌه أفكار
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وأسالٌب جدٌدة وٌحتاج إلى تدرٌب لتطبٌمها ،وحٌن ٌمارس المشرؾ معه أسالٌب متنوعة فهو بذلن
ٌكسبهمهاراتوخبراتفنٌةوعملٌة.كماإننًمنوالععملًكمشرفةتربوٌةأرىأنبعضالمعلمٌن
أصحابالخبرةلدتكونخبرتهملدٌمةوتعودواعلىأنماطمعٌنةفًاستراتٌجٌاتالتدرٌسوأسالٌب
التموٌموالتعاملمعالطٕبوؼٌرهامنالمهارات،فهوبحاجةإلىخبراتجدٌدةتواكبعصرالتطور
المعرفً،فالمشرؾهوناللللخبرات،وٌنملهابأسالٌبهاْشرافٌةالمتنوعة ".
كما أن الهدؾ من نمل الخبرة ٌختلؾ من المعلم المستجد والمعلم صاحب الخبرة وٌوضح ذلن
(ش" )3.لدٌن ا جوانب تدرٌبٌة وتطوٌرٌة للمعلم المستجد لبل دخوله للمٌدان ،عن طرٌك المشاؼل
التربوٌةوالورشالتدرٌبٌةوالتدرٌسالمصؽر،وتمتدهذهالبرامجإلىأسبوعٌنوفكبرنامجمعدمن
المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌمبالمحافظةمنأجلصملالجوانبالعملٌةلدىالمعلمالمستجد،أماالمعلم
صاحب الخبرة فٌتم النظر فً أحتٌاجات التدرٌبٌة والمهارات المفمودة لدٌه وٌتم ممارسة أسالٌب
إشرافٌةمتنوعةمعهمنأجلالتحسٌنوالتطوٌروالعٕجوكسبالمهاراتالمفمودة" .
فًحٌنأشاربعضالمشاركٌنإلىأنهٌجبالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةعلىالمعلمالمستجد،
وٌذكر(م") 5.المعلمالمستجدتكوناِهمٌةلهأكبرِنهلٌسلدٌهتعددفًالمهاراتوالخبرات"،وفً
الممابلهنانرأيثالثٌعطًاِهمٌةالكبرىللمعلمالذيلدٌهالخبرة،وٌذكر(م")6.المعلمذوالخبرة
بحاجة إلى معرفة اِسالٌب الجدٌدة والتمنٌات الحدٌثة فً التدرٌس وبالتالً هو بحاجة إلى خبرات
بأسالٌبإشرافٌةمتنوعةحتىٌحدثالتؽٌٌرلدٌه.أماالمعلمالمستجدفلدٌهمهاراتجدٌدةومتنوعةعلى
سبٌل المثال تصمٌم برامج جدٌدة تخدم العملٌة التعلٌمٌة ،فهو بهذا لٌس بحاجة كبٌرة إلى التنوع فً
اِسالٌب اْشرافٌة وٌمكن ألتصار معه على أسالٌب محددة" .وٌستطرد حدٌثه "إن المعلم المستجد
حدٌثالتخرجوبالتالًفإنالمهاراتوالمستجداتواِسالٌبالجدٌدةلدمرتعلٌهفًدراسته ".
إ نالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةٌسمحبتبادلالخبراتالمختلفةمنالمعلمللمشرؾالتربوي،ومن
المشرؾالتربويللمعلم،حٌثٌؤكد(ش")3.لدٌكونهنانمعلملدٌهمهاراتوخبراتكثٌرةربماؼٌر
موجودةلدىالمشرؾالتربوي،وعندماألومبالتنوٌعفًاِسالٌباْشرافٌةلدأكتشؾأنالمعلملدٌه
خبرةفًطرقالتدرٌسأومهاراتمعٌنة،فكلمازادالتنوعكلمااستطعتأكتشاؾأكثروكلماتبادلت
الخبراتمعالمعلمكلمازادالمربواستطعتأنأفٌدهوٌفٌدنً.فتكونالجوانبتبادلٌةبٌنًوبٌنالمعلم
فٌصبح هنان نوعمنتبادل الخبرات".وتضٌؾ (ش")1.المشرؾ لدٌه خبرات متعددة (فنٌةوإدارٌة
وعملٌةوعلمٌة)وأٌضاالمعلملدٌهخبراتمتعددةفتنوعاِسالٌباْشرافٌةٌؤديإلى 
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تبادلالخبرات".حٌثإنالعملٌةاْشرافٌةعملٌةتبادلٌةومتوازنة؛ِنهاتهدؾإلىتحسٌنالعملٌة
التعلٌمٌةالتعلمٌة،بؽضالنظرعنالمرسلوالمستمبللهذهالخبرات .
ٌعملالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةإلىإلؽاءالنظرةالتملٌدٌةلوظٌفةاْشراؾالتربويفًتصٌد
اِخطاءخٕلالزٌاراتالصفٌةإلىوظٌفةتعاونٌةتشاركٌة،وهذاٌعملعلىإٌجادالمناخاٌْجابً،
وكسرالفجوةبٌنالمشرؾالتربويوالمعلم.كماأوضح(م")4.نظرةالمعلمللمشرؾتتحسنفٌٕنظر
إلٌهأنهأتىللمدرسةلٌنتمدهوإنمالٌوجههوٌعطٌهالمفتاحلكٌفٌةانطٕلهفًالعملالتدرٌسً،فٌنتظر
المعلم مشرفه التربوي بشوق لعطٌه المزٌد من اِسالٌب".وتتولد لدى المعلم مشاعر المبول للمشرؾ
التربوي "المشرؾ سٌحظى بنظرة إٌجابٌة ورضا ولبول من لبل المعلمٌن" (ش.)1.وٌساهم ذلن فً
إٌجادعٕلةإٌجابٌةبٌنالمعلموالمشرؾكماٌمول(ش")3.كلماتنوعتاِسالٌباْشرافٌةكلماساعد
ذلن على وجود عٕلة تبادلٌة بٌن المعلم والمشرؾ ،وٌصبح هنان تمارب بٌنهما ،وبذلن ٌستطٌع
المشرؾ التربوي اكتشاؾاِمور الموجودة لدى المعلم ،فإذا كانت الفجوة كبٌرةلنٌستطٌع المشرؾ
معرفة مكنونات المعلم ".وتعلك (ش" )1.إن هذا التفاعل ٌثري العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة بالعدٌد من
المهاراتوالخبرات".وٌعملهذاالتفاعلعلىتحمٌكمناخمهنًصحًبٌنالطرفٌن .
إن استخدام أسالٌب إشرافٌة متنوعة ٌؤدي إلى كسر الروتٌن وٌفتح باب التفاعل بٌن المشرؾ
والمعلم وهو ما اتفكعلٌهالمشاركون من المعلمٌن.حٌث ٌؤكد (م" )6.أن التنوع فً اِسالٌب ٌزٌل
الحواجز وٌدعو للتؽٌٌر ".وتضٌؾ (م" )4.تتولد ثمة متبادلة بٌن المشرؾ والمعلم وتفتح باب التفاعل
بٌنهما ".وٌعلك (م )5.و(م" )6.أنه ٌزٌل روتٌن ٌمكن أن ٌكون علٌه المشرؾ فً العمل كالروتٌن
المستخدم فً الزٌارة الصفٌة ".وتضٌؾ (م" )4.على المشرؾ التربوي عند تنفٌذه ِسالٌب إشرافٌة
متنوعة أنٌبحثعنمكامن اٌْجابٌة لدى المعلم وٌوجهه وٌرشدهوكذلنٌعززه حتىٌكتشؾ المعلم
بنفسهمواطنالموةوالضعؾفًأدابهوهذاٌعززثمةالمعلمبنفسهوٌزٌدمنتفاعله،فأيمعلمٌكتشؾ
مواطناٌْجابٌةلدٌهٌرتمًأكثرفًمستوىأدابهوٌؽٌرمننظرتهالسلبٌةنحوالتدرٌس،ومناتجاهاته
نحوالعملٌةاْشرافٌة".وهذاٌحمكالتجدٌدفًالعملٌةاْشرافٌة .
ٌٔمتصرالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةعلىالنموالمهنًللمعلمٌنوتبادلالخبرات،بلٌتعدىذلن
إلىرفعالمستوىالتحصٌلًللطٕبولدانفردت(ش)1.بذلنبمولها"التنوعفًاِسالٌباْشرافٌة
ٌؤدي إلى رفع المستوى التحصٌلً للطٕبِ ،ن المشرؾ ٌتعامل مع المعلمٌن والطٕب معا وإذا
استطاعالمشرؾتدرٌبالمعلموتأهٌلهوإطٕعهعلىكلماهوجدٌد؛فذلنٌؤديإلىرفعالمستوى
التحصٌلً للطٕب لكون المعلم هو المتصل المباشر مع الطٕب ،وبالتالً وجود أثر طٌب فً
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المخرجات".وبهذافإنوجهةنظرهاتتمحورحولماٌمدمهالمعلمللطالبمنأسالٌبومهاراتاكتسبها
المعلم من الممارسات اْشرافٌة المتنوعة والتً لام بها المشرؾ ضمن برنامجه اْشرافً على
المعلمٌن .والمشرفة(ش)1.مشرفةذاتمؤهلعلمً(ماجستٌر)،وخبرتهاونظرتهاتتمشىمعأتجاه
العالمًحولالنظرةإلىاْشراؾالتربوي،إنالهدؾمنهأؤوأخٌراالمستوىالتحصٌلًللطٕب.إن
عدمالحدٌثعنالربطالمباشربٌنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةوالتحصٌلالدراسًلحصرموضوع
اْشراؾبٌنالمشرؾالتربويوالمعلم،حٌثإنالطالبكنتٌجةٔتنالشبٌنالمعلموالمشرؾالتربوي
فً العملٌة اْشرافٌة ،حٌث ٌمتصر اِمر على المنهج واستراتٌجٌات التدرٌس حسب نظرة بمٌة
المشاركٌنفًالدراسة .
إنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةجعلاْشراؾالتربوي مزٌجامناِسالٌبالنظرٌةواِسالٌب
العملٌةفمداتضحمنخٕلالبٌاناتوجودأسالٌبإشرافٌةعملٌةبجانباِسالٌبالنظرٌة،حٌثذكر
المشاركون أن اِسالٌب اْشرافٌة العملٌة تتمثل فً المشاؼل التربوٌة وحلمات النماش ،والورش
التدرٌبٌة،والتدرٌسالمصؽر،والمشاؼلالتربوٌةوالمراءاتالموجهة،والدروسالتطبٌمٌة.حٌثٌؤكد
(ش")3.أنالجوانبالعملٌةمداهاأطولمنالجوانبالنظرٌة".وتعتبرالدروسالتطبٌمٌةجانبًاعملًٌّا
مه ًما فً العملٌة اْشرافٌة وخاصة إذا طبك من لبل المشرؾ التربوي للمادة .حٌث ٌؤكد معظم
سا ومن أكثر اِسالٌب العملٌة نجا ًحا.
المشاركٌن أن أسلوب الدروس التطبٌمٌة ٌمثل مولفًا حًٌّا ملمو ً
وٌذكر(م")5.أنالمشرؾٌكونمطبمًاللحصةبشكلعملًولٌسفًمولؾاِسلوبالنظري،ولذلن
أعتبرهأكثراِسالٌبنجاحا".وتعلل(ش)1.كونالدروسالتطبٌمٌةمنأكثراِسالٌبنجا ًحابمولها:
"ِنهاتٕمسالجانبالعملًالمباشرفًالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة،فالمشرؾٌتعاملمعالمعلموالطالب
فً مولؾ عملً مشاهدٌ ،وظؾ فٌه استراتٌجٌات وأدوات ووسابل تعلٌمٌة متعددة وٌستخدم أسالٌب
مختلفة للتعامل مع الطلبة ،ولد ٌوظؾ الجوانب النظرٌة التً اطلع علٌها من مصادر مختلفة كالكتب
والموالعاْلكترونٌةوالندواتوالمؤتمرات،فًبٌبةصفٌةوالعٌة".ومنجمٌعماذكراتضحأنأسلوب
الدروسالتطبٌمٌةٌمربالجانبالنظريللمعلمبطرٌمةعملٌةفًبٌبةحٌةمشاهدة .

المحور الثالث الدروس التطبٌمٌة (مفهومها – أهدافها)
تعتبر الدروس التطبٌمٌة من اِسالٌب اْشرافٌة العملٌةوالذيٌمصد به بٌبةتعلٌمٌة حٌة مشاهدة
تنفذلتحمٌكأهداؾمحددة،بحٌثتكونعملٌةمخططةومنظمة،حٌثٌذكر(م")6.أنالمشرؾٌختار
درسمعٌنتبعالخطةالمعلمالمنهجٌة،وٌمومباْنابةعنهفًالشرحوالمعلمأحٌانا ٌشاركهفًالشرح
وأحٌانا ٌكون متلمًٌا ،وٌتم تطبٌك هذا الدرس فً الفصل الذي ٌدرسه ذلن المعلم ،مع حضور بمٌة
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المعلمٌنمننفسالتخصص".وتعبر(ش)2.عنمفهومهاللدرسالتطبٌمً"هوتوصٌلمهارةمعٌنةأو
معلومة معٌنة ،وتطبٌمها عملٌا فً مولؾ حً بٌن المشرؾ والمعلمٌن والطٕب ،وبٌبة صفٌة طبٌعٌة
تشمل اتصال مباشر بٌن اِطراؾ المشاركة ".بحٌث ٌسمح هذا أتصال بحدوث تفاعل بٌن المرسل
والمستمبل.
وٌوضح(ش)3.تؽٌرالمفهوممندرسنموذجًإلىدرستطبٌمً"فًالبداٌةكنانعتمدأنالدرس
التطبٌمً هو درس نموذجً باعتبار أننا نعد درسا كنموذج ،وٌتم استدعاء المعلمٌن لحضور الدرس،
سامحددًاوصفًّامحددًا،ؤٌهتمبالمعلمواحتٌاجاتهوٌمومبتنفٌذالدرس.أمااَنفمد
فٌختارالمشرؾدر ً
تؽٌرالمفهومإلىأنالدرسالتطبٌمًٌركزفٌهالمشرؾعلىمهارةمنالمهاراتبناءعلىمٕحظاته
التًسجلهافًالزٌاراتالصفٌةللمعلمٌن".وتوضح(م)4.أنمفهومالدرسالتطبٌمً"هودرسٌنفذ
فً حصة ماوفً مولؾؼٌر مصطنع ،وٌطبك منلبل معلم متمٌز أو معلم أول أو مشرؾ تربوي،
وٌركز فٌهعلى مهارة أوكفاٌة معٌنة،تنصب تلن المهارة لخدمة المعلمٌنوٌستنتج المشرؾ الحاجة
لهذهالمهارةمنالزٌاراتالصفٌةالسابمةللمعلمٌن".وٌمكنمٕحظةأنجمٌعالمشاركٌنفًالدراسة
سا
كانلدٌهمرؤٌةواضحةوصورةمتكاملةحولالدروسالتطبٌمٌةوماٌمصدبها،وهذاكانسببًاربٌ ً
ٔختٌارالعٌنةحتىتعطًصورةمتكاملةوشاملةحولأهمٌةالدروسالتطبٌمٌةوعٕلتهابتطوٌراِداء
التدرٌسًللمعلمٌن .
تتنوعأهداؾالدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًللمشرؾالتربوي،فمدذكرالمشاركونأنالهدؾ
من الدروس التطبٌمٌة هو الولوؾعلى أحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن،والتً ٌمكن التوصل إلٌها من
مصادرمعٌنةكالزٌاراتالصفٌةوالسجٕتونتابجالطلبة،ونتابجنظامتطوٌراِداءالمدرسً،وأعمال
يمدرسةأشرؾعلٌهاوبهاعددمنالمعلمٌن،ووجدت
الطٕبالمتنوعة.وٌدلل(ش)3.منتجربته"لد َّ
أحد المعلمٌن ٌعانً من ضعؾ اْدارة الصفٌة ،فالدرس التطبٌمً الذي لمت بتنفٌذه كان ٌتركز حول
ضبطالصؾوتحمٌكاْدارةالصفٌةالسلٌمةفًالمولؾالتعلٌمً،وأثناءتنفٌذيللحصةركزتعلىما
ٌفٌدالمعلمفًهذهالمهارة،بمعنىأننًأرٌدتطوٌرالمعلموتؽطٌةاحتٌاجاتهالتدرٌسٌةبالتركٌزعلى
المهارة المفمودة ".وتوضح (ش )2.من والع عملها فً تجربة الدروس التطبٌمٌة التً تستهدؾ تلمس
للمعلّمٌن المعلَّمٌن ".وجدت أن إحدى المعلمات تحتاج إلى تدرٌب على مهارة
أحتٌاجات التدرٌبٌة
ِ
صٌاؼةاِسبلة،وذلنعندمااستنتجتمنعدةمصادرأنهاتركزعلىاِسبلةالممالٌّةوتهملاِسبلة
الموضوعٌّةوأحٌاناتركزعلىاِسبلةالمعرفٌّة،ؤٌوجدتنوعفًمستوٌاتاِسبلةحٌثتبعدعن
اِسبلة ذات المدرات العلٌا ،فممت بتنفٌذ حصة تطبٌمٌة حول هذه المهارة ،ففً تخصص الرٌاضٌات
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توجدرسوماتوأشكالولوانٌنولواعدٌمكنللمعلمأنٌنوعفًاِسبلةالممدمةللطالبؤبدمنتعوٌد
الطالبعلىالتفكٌروأستنتاجوعدمحصرهفًنوعمعٌنمناِسبلة،فكانهدفًمنالدرسالتطبٌمً
ٌتمحورنحوهذاالهدؾونحوهذهالمهارةالمفمودة".بحٌثتساهمهذهالمهاراتفًتطوٌرأداءالمعلم .
وٌضٌؾالمشاركونمنالمشرفٌنالتربوٌٌنأهدافاأخرىمتنوعةحٌثتوضح(ش")1.أنالدرس
التطبٌمً أحد اِسالٌب اْشرافٌة العملٌة الهادفة والمخططة والمنظمة ،ولد تستهدؾ أحتٌاجات
التدرٌبٌة للمعلمٌن ،ونهجت وزارة التربٌة والتعلٌم منه ًجا فً تطبٌك الدروس التطبٌمٌة فً العمل
اْشرافًوحثتالمشرفٌنالتربوٌٌنعلىاستخدامهذااِسلوبفًعملهماْشرافً،ولدكانتركٌز
الوزارةٌستهدؾالمعلمٌنمادونالمستوى،إٔأنهٌمكنأننمدمالدروسالتطبٌمٌةللمعلمٌنالمجٌدٌن
وخاصة المدرسة التً لٌس بها معلمون ما دون المستوى أو معلمون لدٌهم نماط تحتاج إلى تطوٌر،
فالمشرؾ ٌرٌد أن ٌرفع من أداء المعلمٌن بشكل أكبر وأفضل وٌفتح اَفاق إلى أمور جدٌدة وٌعزز
المهارات".وتعطًمثأمنوالعتجربتهاعلىذلنفتستطردلابلة":طبمتفًإحدىالمدارسالمتمٌزة
حصةتطبٌمٌةفًفرعالصرؾبمادةاللؽةالعربٌة،وكانالهدؾمنالحصةتطبٌكاستراتٌجٌةعادات
العملفًمادةاللؽةالعربٌة،المعلملدٌعلمأستراتٌجٌةكجانبنظري،ولكن المشكلةتكمنفًكٌفٌة
ترجمةوتطبٌكهذهأستراتٌجٌةكجانبعملًفًالمادة؛ِنهذهالطرٌمةتطبكعلىمستوىالشركات
والمؤسسات فكٌؾ أطبمها فً مادة دراسٌة؟ فكان هدفً من الحصة إعطاء المعلمات اَلٌة والطرٌمة
لتطبٌكهذهأستراتٌجٌةفًالعمل".وهذاٌثٌردافعٌةالمعلمنحوالتجدٌدواْبداعفًالمهنة .
ٌسعىالمشرف ونالتربوٌونلتحمٌكهدؾآخرمنتنفٌذهمللدروسالتطبٌمٌةوهوصملالمهارات
وتعزٌزجوانبمعٌنةلدىالمعلم،وهمبهذاٌمدمونالدرسلمعلمًالمادةككل،أولنسبةكبٌرةمن
معلمًالمدرسة.ومنوالعالعملاْشرافًتدلل(ش)2.علىهذاالهدؾ"تستخدمالمعلمةالتمانةفً
تدرٌسالرٌاضٌاتولكنهاتعتمدعلىتكرارنفسالبرامج،فممتبعملحصةتطبٌمٌةفًمنهجصؾ
ثامن أساسً عن هندسة المثلثات ،واستخدمت برنامج محوسب (جوجبرا) فً تدرٌس الحصة؛ لٌكون
هنانجانبعملًفًالحصةمتٕزممعالجانبالنظريللموانٌنوالمواعد،فنفذتالحصةلتعزٌزمهارة
المعلمةفًاستخدامالتمانةولكنببرنامججدٌد".وتجربةأخرىتمدمهاالمشاركة(ش")1.لدٌكونلدى
المشرؾ هدؾ من تنفٌذه للدرس التطبٌمً وهو توظٌؾ استراتٌجٌة معٌنة لتعزٌز مهارة معٌنة لدى
المعلم،والمعلملٌسلدٌهالخبرةالكافٌةفًهذهأستراتٌجٌة،ومنوالععملًلمتبتنفٌذحصةتطبٌمٌة
لصؾ خامس وسادس فً مادة اللؽة العربٌة فرع التعبٌر ،وطبمت استراتٌجٌة التدرٌس فً التعبٌر
الوصفً من خٕل مهارتً اْكساب واْنتاج وذلن بالتركٌز على مهارة الوصؾ ،ومن اِمور التً
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استهدفتها فً الحصة هو توضٌح الطرٌمة للمعلمات المتضمنة التخطٌط والتنفٌذ والتموٌم واِنشطة
المستخدمة،وكٌؾألومبعملٌةاْكسابأؤثمأنتملإلىعملٌةاْنتاج،".وهذاٌثريالحصٌلةالمهنٌة
للمعلمفًالمٌدانالتربوي .
وٌذكر المشاركون من المعلمٌن أن أجتماعات الفردٌة أو الجماعٌة تتٌح لهم فرصة التعبٌرعن
احتٌاجاتهم المهنٌة والتً ٌمكن أن ٌستهدفها المشرؾ التربوي فً تنفٌذه للدروس التطبٌمٌة فً عمله
اْشرافً .وٌذكر (م )6.أن التواصل بٌن المشرؾ والمعلم سبٌل للتعبٌر عن النوالص التً ٌحتاجها
المعلم".أجتماعاتمعالمشرؾالتربويوعمدحلماتالنماشوكذلنالتواصلالمستمربٌنالمشرؾ
والمعلم؛تمكنالمعلممناْفصاحعننمصمعٌنلدٌه،فالعٕلةبٌنهماٌجبأنتكونصادلةِ،نهافً
النهاٌةتخدمالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة،والمشرؾٔبدأنٌكونموج ًهاللمعلمومعال ًجاِينمصٌراهفً
أداءالمعلم ".
أثناءحدٌثالمشاركٌنكانٔبدمنولوؾالمشاركٌنعلىمدىوجودلناعةفًممارسةالمشرؾ
التربويللدروسالتطبٌمٌة،وأثناءتطرقالمعلمٌنفًالحدٌثعنالدروسالتطبٌمٌةاتضحأنجمٌع
المعلمٌن ٌمتلكون لناعة تامة بأهمٌة ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة بجانب اِسالٌب
اْشرافٌةاِخرى.حٌثوضح(م")5.أنهأسلوبرابعفًاستخدامالوسابلالعصرٌةوالتمانةالحدٌثة
وتطبٌمهاأمامالمعلمٌن،والمعلمممتنعالتناعاتامافًهذااِسلوب،ولهأهمٌةكبٌرةفًتحمٌكمصلحة
الطالب والمعلم ،والمعلم ٔبد أن ٌطور فً أسالٌبه التدرٌسٌة والمشرؾ خٌر معٌن له فً إحداث هذا
التطور ".وتذكر (م" )4.أنا ممتنعة جدا بممارسة المشرؾ لهذا اِسلوب ،وخصوصا أن المشرؾ
التربويذوخبرةعالٌةولدمر بتجاربوخبراتمتعددة،فأناممتنعةبأنالمشرؾٌمدماِفضل،ؤ
ّ
ننسىأنالمشرؾالتربويٌحضردوراتوورشتدرٌبٌةأكثرمنالمعلم،فلدٌهالمدرةعلىاِداء.ولد
ٌكون للدرس التطبٌمً ولع أكثر من الزٌارة الصفٌة ِن الزٌارة الصفٌة تتمثل فً التؽذٌة الراجعة
النظرٌة".وٌضٌؾ(م")6.المعلمونلٌسلدٌهمإشكالٌةفًتنفٌذالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌة،
بلبالعكسٌعتبرأسلوباجدٌدالدٌهموخاصةأنهماعتادواعلىتطبٌكالمعلماِولأومعلممتمٌزلهذه
الدروس.والشًءالممٌزأنالمشرؾالتربويٌخرجمنالجانبالنظريإلىجانبعملًفًمولؾ
طبٌعً،".وهذااِمرٌعودبالفابدةالمنسجمةمعأهداؾالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة .
أما حٌنما تحدث المشرفون التربوٌون عن المناعة بتنفٌذ الدروس التطبٌمٌة فمد اتضح أن المناعة
موجودةلدٌهمولكنهالٌستتامة،وأنبمرورالولتومعوجودتعمٌماتمنوزارةالتربٌةوالتعلٌمبهذا
الخصوص،وكذلنالتحاقبعضهمبالمركزالتخصصًللمعلمٌنتؽٌرتلناعاتهمإلىاِفضل،فأصبحوا
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ٌمتلكونلناعةتامةإلىحدمابتنفٌذهذااِسلوبفًالعملاْشرافً،وتوضح(ش)2.وجهةنظرها
"أناممتنعةفمدكنتأطبمهسابماضمنممارساتًاْشرافٌةفًالمٌدانالتربوي،فمدعملتحصةثنابٌة
بٌنًوبٌنمعلمةوأحٌاناأنفذهبطرٌمةتشاركٌة،فالمشرؾٌٔلؽًدورهمنالدروسالتطبٌمٌة،فكان
سابماٌشارنفًالتخطٌطلتنفٌذالدروسوٌكونالمنفذالمعلماِولأومعلممتمٌز،أمااَنفهومطالب
بالتنفٌذ والممارسة أمام المعلمٌن فً بٌبة حٌة ؼٌر مصطنعة ،فالمناعة نتٌجة هذه المطالب تسٌر
لّفضل،".وهذاٌدعمالحضورالفنًللمشرؾالتربويفًالحملالتربوي .
ذكربعضالمشرفٌنالتربوٌٌنأنلناعتهمبممارسةالدروسالتطبٌمٌةاكتملتنتٌجةوجودتوجهات
تربوٌةمنوزارةالتربٌةوالتعلٌمنحوالدروسالتطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة،حٌثٌذكر(ش")3.فً
البداٌةلمتكنهنانلناعةبدرجةكبٌرةفًممارسةالمشرؾللدروسالتطبٌمٌةولمٌكنهنانتشددمن
لسماْشراؾٌلزمالمشرؾبضرورةالتنفٌذفكانهناننوعمنالتحفظلدىالمشرؾالتربوي،ولكن
خٕلالعامالدراسً2216/2215موالعامالدراسً2217/2216مومعصدورتعمٌماتونشراتبهذا
الخصوص ومع التوجهات التربوٌة نحو التنوٌع فً اِسالٌب اْشرافٌة؛ ازدادت لناعة المشرفٌن
التربوٌٌننحوممارسةالدروسالتطبٌمٌةوأصبحهنانتمبللها،وبخاصةأنالمشرؾالتربويمطالب
بحضور برنامج تدرٌبً ٌسمى (خبراء اْشراؾ) بالمركز التخصصً للمعلمٌن وذلن للحصول على
شهادةالدبلوم.ومنضمنالموادالتًٌدرسهاأسلوبالدروسالتطبٌمٌة،ومطالبكلمشرؾبحضور
البرنامج ،فأصبحت الممارسة نوع من متطلبات الدراسة ،وكذلن من متطلبات العمل نتٌجة وجود بند
لتطبٌك المشرؾ للدروس التطبٌمٌة فً أستمارة التمٌٌمٌة للمشرفٌن التربوٌٌن".وهذا اِمر ساهم فً
وجودبرامجداعمةللمعلمتسعًلتطوٌرهمهنٌا .
وٌٕحظأنهنانإجماعمنلبلالمشاركٌن علىوجوداستجابةجٌدةلهذااِسلوبفًالمدارس
سواء فً التنفٌذ أو المشاركة ،إٔ أن بعض المعلمٌن وهم جزء بسٌط لٌس لدٌهم هذا التوجه وؼٌر
متحمسٌن لهذا اِسلوب ،وتعلك (شٌ" )2.وجد استجابة وترحٌب وكذلن تعاون من جمٌع اِطراؾ،
والمعلمأبدىاستعدادهللمشاركةومساعدةالمشرؾالتربويفًتهٌبةالطٕبللحصة".وتوضح(م)4.
مشاعرالمعلماتعندتطبٌكالمشرفةالتربوٌةهذااِسلوب"جمٌعالمعلماتانتابهنالفرحعندصدور
النشرات التً تمضً بممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة ،لٌس من باب أن ٌكون للمشرؾ
التربوي دور ،وإنما من جانب عملً ورؼبتهن فً اكتساب الخبرات ،وجدت تسابما من المعلمات
وحماسا لتبادل الحصص وتنظٌم جدولهن لٌتناسب مع موعد الحصة التطبٌمٌة ،ومعلمات التخصص
ٌشجعن معلمات التخصصات اِخرى على الحضور ،فكان هنان إلبال كبٌر ورؼبة شدٌدة فً
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أستفادة ".وٌعلك (م" )5.المعلم ٌرحب بالدروس التطبٌمٌة فً اْشراؾ التربوي ،وأستجابة كانت
بأرٌحٌةتامةِ،نالمعلمٌبحثعنكلشًءٌطوربهنفسه،وٌحرصعلىالتعلممناَخرٌن،فأرى
أنالمعلمٌنلدٌهماستجابةعالٌةولكنحسبظروفهم،فإذاسمحتظروفهمبالمشاركةنجدهمٌشاركون
وٌخططونمعالمشرؾالتربوي،وإذالمتسمحفٌكونوامنالحضور،فٌعتمدذلنعلىضؽطالعمل ".
وعند الحدٌث عن العناصر الملٌلة من المعلمٌن الذٌن لٌس لدٌهم الرؼبة فً اْشراؾ بالدروس
التطبٌمٌة،تذكر(ش")2.توجداستجابةعالٌةولكنبعضالمعلماتوهًفبةللٌلةجدالدٌهاحساسٌةمن
أنالمشرفةتشرحلطالباتهاالدرس،اعتمادامنهاأنالطالبةستمارنبٌنأداءمعلمةالصؾوبٌنأداء
المشرفة ،".وٌضٌؾ (م" )6.إن بعض المعلمٌن ٌعتمدون أن تنفٌذ الدروس التطبٌمٌة من لبل المشرؾ
التربوي تستهلن ولتا كبٌرا من المعلم والمشرؾ فً جمٌع مراحل التطبٌك الفعلً بد ًءا من عملٌة
التخطٌطوانتهاءبعملٌةالتموٌم،وهذاٌؤثرعلىسٌرالمنهجالدراسًوفكالخطةالتًوضعهاالمعلم
حسبالفترةالزمنٌةفًالفصلالدراسً،وٌذكر(ش")2.وجودعناصرللٌلةمنالمعلمٌنؼٌرممتنعٌن
بممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة ضمن برامج اْنماء المهنً للمادة لعدم تضمٌن هذه
الدروسفًخطةالمعلماِولأوخطةاْنماءالمهنًللمادةالدراسٌةمنذبداٌةالفصلالدراسً،وهذا
من اِسباب الربٌسة التً جعلت جز ًءا من المعلمٌن فً المدارس ؼٌر ممتنعٌن باْشراؾ بالدروس
التطبٌمٌة .

المحور الرابع :اإلشراف التربوي بالدروس التطبٌمٌة
ذكر المشاركون فً هذه الدراسة من المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن أن عملٌة اْشراؾ التربوي
بالدروسالتطبٌمٌةتتضمنأربعمراحلهً(التخطٌطوالتنسٌكوالتنفٌذوالتموٌم).وأجمعالمشاركون
أنهذهالمراحلتتمبصفةتشاركٌةبٌنالمعلموالمشرؾالتربوي،حٌثٌشٌر(ش")3.استخدامأسلوب
الدروس التطبٌمٌة فً اْشراؾ التربوي ٌكون بصفة تشاركٌة بٌن المشرؾ التربوي والمعلم ،فالمعلم
ٌفتحبابالتعاونمعمشرفهالتربويفًجمٌعخطواتتطبٌكالدرس،سواءفًالتخطٌطأوالتنفٌذأو
التموٌمأوالتنسٌك،حتىٌستطٌعالمشرؾتأدٌةالدرسوفكماخططله ،وٌستطٌعتمدٌمالفابدةللمعلم
علىأكملوجه،".وتضٌؾ(ش")1.جمٌعمراحلاْشراؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌةٔبدأنتكون
بشراكةبٌنًوبٌنالمعلمةالتًسأنفذالدرسفًصفها،أوبٌنًوبٌنمعلماتالمادةبشكلعام،".وهذا
ٌعمكأوجهالتعاونالمهنًبٌنالمشرؾالتربويوالمعلم.
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وعندحدٌثالمشاركٌنعنمرحلةالتخطٌطفًاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌةذكرواأنالتخطٌط
ٌشملالفبةالمستهدفةمنالمعلمٌنوكذلنالهدؾمنتنفٌذالحصةالتطبٌمٌةواختٌارالدرسوفكالخطة
المنهجٌة للمعلم وتحدٌد أهدافه ،وكذلن اختٌار اِسالٌب واِنشطة والوسابل التعلٌمٌة ،واختٌار المكان
المناسب والولت ،واْحاطة بمستوٌات الطلبة وأنماط تعلمهم وكذلن البٌبة الصفٌة ،وعدد الحصص
وأستراتٌجٌات المنفذة وطرق التموٌم ،وٌتم ذلن فً اجتماع لبلً حٌث ٌجتمع المشرؾ التربوي
بالمعلمٌنالمشاركٌن،حٌثٌشٌر(شٌ")3.تمتحدٌدالفبةالمستهدفةللمشاركةفًالدروسالتطبٌمٌةلبل
تخطٌطالدرس،حٌثٌتمتحدٌدالمهارةالمطلوبتطوٌرهالهذهالفبةبناءعلىالتمارٌرالسابمة،ثمٌتم
إدراجالحصةالتطبٌمٌةفًخطةالمشرؾالتربويالفصلٌة،والتخطٌطٌتمبزٌارةالمدرسةوالجلوسمع
المعلمالمستهدؾوبحضورالمعلماِولللمادة،وٌتمالتخطٌطباختٌارالدرسوتحدٌداِهداؾوتحدٌد
الصؾوزمنالحصة،ومتطلباتالبٌبةالصفٌة،واِسالٌبواِنشطة،وطرقالتموٌم،".وٌضٌؾ(م)6.
"ٌكونالتخطٌطبٌنالمعلموالمشرؾوتحدٌدالمهارةالتًٌتمالتركٌزعلٌها،وكذلنالدرسالمناسب
لل مهارة،وٌشملالتخطٌطالبٌبةالصفٌةالطبٌعٌة،فأحٌاناٌتمتطبٌكالدرسفًالمختبرالمدرسًوأحٌانا
فً مركز مصادر التعلم،وأحٌانا الؽرفة الصفٌة العادٌة ،وفً مرحلة التخطٌطٌعطً المعلم للمشرؾ
التربويصورةواضحةومتكاملةعنمستوٌاتالطلبة،وكذلنالفترةالزمنٌةهل تكفًحصةواحدةأم
أكثر للتطبٌك ،وٌتم أتفاق على اِدوار فً كل خطوة من خطوات سٌر الدرس ،وتحدٌد اِسبلة
ونوعٌتها والوسابل التعلٌمٌة ،والتخطٌط لّنشطة واِسالٌب التً تتناسب مع أنماط التعلم ،وكذلن
التخطٌطلٕستراتٌجٌاتالتًتحمكاِهداؾالمتفكعلٌهابٌنالمشرؾالتربويوالمعلم،".اِمرالذي
ٌجعلعملٌةالتخطٌطتسٌروفكمنهجٌةواضحةبٌنالمشرؾالتربويوالمعلم .
ذكربعضالمشاركٌنأنمرحلةالتخطٌطللدرسالتطبٌمًتصاحبهابعضالتحدٌاتالمتمثلةفً
ضعؾ التواصل بٌن المشرؾ التربوي والمعلم ،حٌث ٌذكر (ش" )2.فً مرحلة التخطٌط للدرس
التطبٌمًٌكونهنانتأخٌرمنلبلالمعلمفًالتواصلمعالمشرؾالتربوي،فالدرسٌحتاجإلىتخطٌط
لّنشطةواِسالٌبوأستراتٌجٌات ،والوسابل التعلٌمٌةواحتٌاجات تدرٌسٌة،وكذلن معرفة مستوٌات
الطلبة وؼٌرها من اِمور ،فالمعلم أحٌانا ٌتأخر فً الرد على المشرؾ التربوي فً عملٌة تحدٌد
الدرس،".اِمرالذيٌجعلعملٌةالتخطٌطتسٌربشكلبطًءفًضوءهذهالتحدٌات .
وذكربعضالمشاركٌنأنمنالتحدٌاتالتًتواجههمللةتوفرالوسابلالتعلٌمٌةالحدٌثةوكذلن
حاجة مرحلة التخطٌط لولت كبٌر .حٌث ٌشٌر إلى ذلن ( ش )1.و (م"     )5.من التحدٌات التً
نواجههافًالمدرسةهوعدمتوفرالوسابلالتعلٌمٌةالحدٌثة،مماٌجعلنانستعٌرهذهالوسابلمنمدرسة
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أخرى،وأحٌاناأجهزةالعروضالمربٌةٔتتعرؾعلىنوعٌةالكمبٌوترالمستخدم،وبعضاِجهزةفً
المدرسةلٌسبهاأنظمةتشؽٌلمناسبة،وهذاٌجعلنانبحثعنوسابلأخرى،مماٌجعلالعملٌةتأخذ
ولتاوجهداكبٌرامنالمعلموالمشرؾالتربوي،".وهذابدورهٌؤثرفًسٌرعملٌةالتخطٌطللدروس
التطبٌمٌة .
ذكر المشاركون أن مرحلة التنسٌك فً اْشراؾ بالدروس التطبٌمٌة تتضمن التنسٌك مع معلم
الفصللتهٌبةالبٌبةالصفٌةوتحدٌدولتالحصة،وكذلنتهٌبةالطلبةلتنفٌذالحصةالتطبٌمٌةمعالمشرؾ
التربوي،حٌثٌوضحذلن(ش")3.المشرؾالتربويٌنسكمعالمعلمالذيسٌدرسالحصةفًفصله،
فٌنسكمعهالدرسوجمٌعمتطلباتالتنفٌذ،وكذلنعددالمعلمٌنالذٌنسٌحضرونالحصة.والمعلمهو
الوسٌطبٌنالمشرؾالتربويوالطٕبفٌهٌاأذهانالطلبةأنهنانمشرفاتربوٌاسٌشرحلهمالدرس،
وٌعطٌهمنصابحفًأنضباطوالسلونحتىٌحمكالمشرؾهدفهمنتمدٌمالحصة،وٌنسكمعالمعلم
طرٌمةجلوسهؤٔءالطلبةوتوزٌعهمحسبالمستوٌاتالتحصٌلٌة".وٌذكرالمشاركونأنهذهالمرحلة
تشملأٌضاالتنسٌكمعإدارةالمدرسةلتمدٌمالدعمالٕزموإمدادالمشرؾالتربويبالوسابلالتعلٌمٌة
وتمدٌم خدمات الطباعة والنسخ ،وترتٌب الجدول المدرسً للمعلمٌن المشاركٌن فً الحصة ،وٌذكر
(م")5.التنسٌكفًالدروسالتطبٌمٌةٌكونمشتركابٌنالمعلموالمشرؾالتربويواْدارةالمدرسٌة،
حٌثتشارناْدارةالمدرسٌةفًتنسٌكالمكانالمناسبلتنفٌذالدرس،فإذاكانالدرسٌنفذفً مركز
مصادر التعلم ٌكون التنسٌك مع أخصابً المصادر ،لتوفٌر الحصة المطلوبة ضمن جدول مركز
المصادر ،وكذلن اْدارة المدرسٌة متعاونة فً توفٌر الوسابل التعلٌمٌة ،وتنسٌك الجدول وترتٌب
حصصالفبةالمستهدفة،".وهذهالمرحلةتساهمفًإٌجادتسهٌٕتللمشرؾالتربويوالمعلمفًعملٌة
تنفٌذالدرسالتطبٌمً .
وٌشٌربعضالمشاركٌنمنالمشرفٌنالتربوٌٌنأنهنانتحدٌاتتصاحبمرحلةالتنسٌك،تتركز
فًكثرةاِعباءالمهنٌةللمشرؾالتربوي،وتوضحذلن(ش")2.التنسٌكللدروسالتطبٌمٌةٌحتاجإلى
تواجدالمشرؾالتربويبصفةمستمرةفًالمدرسةالتًسٌنفذالدرسفٌها،ولكنالمشرؾمثملبالكثٌر
مناِعباءفلدٌهمهامإعداداختبارات،وكذلنأسندإلٌهأعماللجانمتنوعة،وبرامجالتنمٌةالمعرفٌة،
وكذلنإعدادأسبلةللصؾالثانًعشر،فالمشرؾالتربويمطالببتنفٌذتسعةدروستطبٌمٌةفًكل
فصل دراسً ،وله أن ٌزٌد عدد الدروس حسب أحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن ،فٌا حبذا لو تملل هذه
المهام اْدارٌة؛ حتى ٌتمكن المشرؾ التربوي من تأدٌة هذا اِسلوب على أكمل وجه ،".وٌضٌؾ
(ش")3.كثرةاِعباءاْدارٌةللمشرؾالتربويتعدعابمًافًعملٌةالتنسٌك،فهومثملبعددكبٌرمن
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المدارس  والمعلمٌن الذٌن ٌشرؾ علٌهم ،وكذلن كثرة المهام اْدارٌة كتنفٌذ الزٌارات التشاركٌة بٌن
المشرفٌن التربوٌٌن ،والمشاركة فً اللجان ،وتنفٌذ المشاؼل والورش والزٌارات الصفٌة بالمدارس
وتكثٌفهافًالمدارسالتًلٌسبهامعلمأولمثبتبصفةرسمٌة،فٕبدمنتملٌلالعبءعلىالمشرؾ
التربوي وزٌادة عدد المشرفٌن التربوٌٌن ،وتعٌٌن معلمٌن أوابل بصفة رسمٌة حتى ٌؤدي المشرؾ
التربويعملهبكلحماس،".وهذاٌجعلالمشرؾالتربويٌتفرغلممارسةاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌة
بجمٌعمراحلهبشكلمتكاملوبناء .
باْضافة إلى هذا التحدي ٌواجه المعلمون إشكالٌة فً عملٌة التنسٌك للدروس التطبٌمٌةٌ ،تعلك
بضؽطالعملوكثرةاِعباء،فكثرةالمهامالفنٌةواْشرافٌةللمعلمجعلتهٌعانًمنضؽوطاتمستمرة
فًعمله ،حٌثٌذكر (م")6.من الصعبتنسٌك الجدول المدرسًحسب الٌوم الذيٌختاره المشرؾ
التربويومعلمالفصل،للمعلمٌنالمشاركٌنفًالحضور،وخاصةفًالمدارسالتًبهاعددكبٌرمن
الشعب والطٕب ،فالمعلم مثمل بكثرة الحصص وارتفاع النصاب ،وهذا ٌجعل التنسٌك صعبا للمعلم،
إضافةإلىأعمالالمناوبةواِنشطةالمدرسٌةواللجانالفرعٌة،والمتابعةالٌومٌةِعمالالطٕب"،كما
أشارت(م) 4.أنالتنسٌكبٌنلسماْشراؾالتربويوإدارةالمدرسةحولآلٌةتنفٌذالدروسالتطبٌمٌة
ؼٌرمحددةمنذبداٌةالفصلالدراسً،وؼٌرمدرجةضمنخطةالمدرسةوخطةاْنماءالمهنًللمادة
منذ البداٌة حتى ٌتم التنسٌك فً ضوبها ،حٌث تذكر "من المناسب أن ٌكون هنان تنسٌك بٌن لسم
اْشراؾالتربويوإداراتالمدارسبوضعخطةمنذبداٌةالفصلالدراسًللدروسالتطبٌمٌة،حتىٌتم
تهٌبة الجدول المدرسً بولت مبكر ،".وهذا ٌساهم فً إٌجاد تنسٌك أفضل وأسرع لتنفٌذ الدروس
التطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة .
وعندحدٌثالمشاركٌنعنمرحلةالتنفٌذكانهناناختٕؾفًوجهاتنظرالمشاركٌنحٌثذكر
البعضأنهاعملٌةفردٌةٌمومبهاالمشرؾبنفسه،والبعضاَخرذكرأنهاعملٌةتشاركٌةبٌنالمعلم
والمشرؾ التربوي .وتذكر (ش" )1.عند استخدامً ِسلوب الدروس التطبٌمٌة أركز على تحمٌك
الشراكةبٌنًوبٌنالمعلمةالتًسأدرسفًصفهاأوبٌنمعلماتالمادةبشكلعام،وهذهالشراكةتمتد
من بداٌة التخطٌط وانتهاء بتموٌم الدرس التطبٌمً ،فالتخطٌط ٌتم بٌن الطرفٌن وكذلن التنسٌك ٌكون
مشتركابٌنالمشرؾوالمعلموإدارةالمدرسة،والتنفٌذٌكونتشاركٌا،فأناأحرصعلىإشرانالمعلم
فًتنفٌذجزءمنالحصةكالتمهٌدأحٌاناأوعرضفكرةمنالدرس،وأحٌاناأشرنالحضورفًتمدٌم
تعزٌزللطٕبكالتولٌععلىالنشاطالمكتملأوتوزٌعتعزٌزمادي،وأحٌاناأشركهمفًمتابعةالعمل
الجماعًلكلمجموعةوتمٌٌمعملالمجموعات".وٌضٌؾ(ش")3.أحرصعلىإشرانالمعلمالفالد
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للمهارةفًعملٌةالتنفٌذ،لٌعززمنثمتهبنفسه،وٌمللمنخوفهوللمه،".وهذاٌعززمنعٕلةالمشرؾ
التربويبالمعلمفًالمٌدانالتربوي .
وذكربعضالمشاركٌنأنعملٌةتنفٌذالدروسالتطبٌمٌةتكونفردٌةٌنفذالمشرؾالتربويالحصة
بنفسه،حٌثٌذكر(م")6.إنمراحلاْشراؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌةتكونبصفةمشتركةٌسودها
التعاونمنذبداٌتهاحتىنهاٌتها،وعندتنفٌذالمشرؾللدرسفإنهٌنفذهبنفسهوٌمتصردورالمعلمٌنفً
هذهالمرحلةعلىالحضوروالمتابعةفمط،وذلنْتاحةالفرصةللمشرؾالتربويلتمدٌمالدرسبأرٌحٌة
وسطجومنالتفاعلالصف ًبٌنهوبٌنالتٕمٌذ،ولكًٌٔؤثروجودالمعلمعلىأداءالطٕب،فتكون
المناةمفتوحةبٌنالطٕبوالمشرؾالتربوي،".وٌضٌؾ(م")5.أحٌانارؼبةالمعلمفًأنٌستفٌدمن
المشاهدةوٌسجلمٕحظاتهفًجمٌعمراحلالحصة،فًحٌنأنمشاركتهفًالتنفٌذٔتتٌحلهفرصة
المتابعةوتسجٌلالمٕحظاتبشكلمتكامل،كماأنالمشرؾالتربويفًبعضاِحٌانٌحبأنٌشرح
أستراتٌجٌةالتًٌستخدمهاكماٌرٌدهو،ولعلدخولالمعلممعهفًالتنفٌذلدٌٔصلإلىالمستوى
الذيٌطمحإلٌهفًشرحالمهارة".وهذامناِسبابالتًجعلتالمعلمٌٔشارنالمشرؾفًمرحلة
تنفٌذالدروسالتطبٌمٌةمنوجهةنظربعضالمشاركٌن .
كماأشارالمشرفونالتربوٌونإلىوجودبعضالتحدٌاتالتًواجهتهمأثناءمرحلةالتنفٌذ،تتمثل
فً وجود أعمال إدارٌة للمشرؾ التربوي متزامنة مع الٌوم المحدد لتنفٌذ الدرس التطبٌمً بالمدرسة،
وٌوضحذلن(ش")3.أحٌانانخططوننسكللدرسالتطبٌمًمعالمعلمٌنوإدارةالمدرسة،وعندمانحدد
تارٌخالتنفٌذنخبرٔحمابوجوداجتماعأوطلبالمشاركةفًلجنةإشرافٌة،أوعمدبرنامجتدرٌبً،
فمسألةالولتبهانوعمنالتحدي".كماأشاربعضالمشاركٌنمنالمعلمٌنإلىتح ٍّد آخرٌتمثلفً
صعوبة تبادل الحصص بٌنهم وبٌن المعلمٌن اَخرٌن وهذا ٌحول بٌنهم وبٌن حضور تنفٌذ الحصة
التطبٌمٌة،وٌمترحونتسجٌلالحصةالتطبٌمٌةبالصوتوالصورةوإنتاجفٌلممتكاملعنهاٌحتفظبهلدى
إدارةالمدرسة،بعدالتنسٌكمعالمشرؾالتربوي،حٌثٌذكر(م")6.وهذاٌسهلعملٌةالرجوعإلى
الحصة المنفذة فً السنوات الٕحمة أٌضا ،".اِمر الذي ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة وٌساهم فً الحصٌلة
المهنٌةللمعلم .
واختتمالمشاركونحدٌثهمحولمراحلاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌةبمرحلةالتموٌم،حٌثأجمع
المشاركون على وجود اجتماع بعدي لجمٌع المشاركٌن فً الدرس التطبٌمً وبحضور المشرؾ
التربويٌ،تمفًهذاأجتماعمنالشةخطةالدرسوعملٌةالتنفٌذ،وتمدٌمالممترحاتوالمٕحظاتحول
متعلمات الدرس ،وٌسود النماش أحترام المتبادل بٌن اِطراؾ لتوضٌح اِمور المستفادة وتمدٌم
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الممترحات والسبل التً ٌطور بها المعلم نفسه ،وٌذكر (ش" )3.المنالشة فً أجتماع البعدي تكون
لؽرض تموٌم الدرس التطبٌمً من جمٌع النواحً ،والمنالشة تموم على اِخذ والعطاء بٌن اِطراؾ
المشاركةوبكلشفافٌة،ومعرفةآراءالمعلمٌنومدىأستفادةالتًخرجوابهامنممارسةالمشرؾ
التربويللدرسالتطبٌمً،".وهذاٌعطًالمعلمفرصةكبٌرةللتفاعلمعالمشرؾالتربوي،كماٌعطً
المشرؾالتربويفرصةلمعرفةآراءوتطلعاتالمعلمٌنحولاِسلوبالمستخدم .
ومن ضمن التحدٌات التً تواجه عملٌة التموٌم فً اْشراؾ بالدروس التطبٌمٌة من وجهة نظر
المشاركٌن من المعلمٌن ،عدم وجود خٕصة كتابٌة ٌمدمها المشرؾ التربوي للمعلمٌن بعد أجتماع
البعدي،حٌثٌشٌرإلىذلن(مٌٔ")6.تمتسلٌمالمعلمملخصاشامٕللحصةالتطبٌمٌةمنناحٌةالمهارة
المكتسبة وطرٌمة ترجمتها فً الحصة ،وٌكتفً المشرؾ بتمدٌم نسخة من التحضٌر الكتابً  فمط فً
بعضاِحٌان"،والمعلمبحاجةإلىهذهالخٕصةلٌسهلعلٌهعملٌةالرجوعإلٌهاولتالحاجة .
كما أشار المشرفون التربوٌون بدورهم إلى وجود تح ٍّد ٌواجههم فً عملٌة التموٌم ،وٌذكر ذلن
(ش" )3.من التحدٌات التً واجهتها فً مرحلة تموٌم الدرس التطبٌمً ،عدم حضور جمٌع المعلمٌن
أجتماعالبعدي،بعدتنفٌذالحصةالتطبٌمٌة،وذلنلكثرةارتفاعنصابالمعلممنالحصصالدراسٌة
وعدم تفرؼه لجلسة النماش التً تعمب الدرس التطبٌمً ،".فالمعلم ٌحضر حصة وحصتٌن تطبٌمٌتٌن
للمشرؾ التربوي ،ؤ ٌجد بعدها متسعا فً جدوله لٌحضر جلسة النماش بعد الحصة ،مما ٌستدعً
النظرفًتخفٌؾأنصبةالمعلمٌنلٌتمكنوامنحضورجمٌعمراحلاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌة .

المحور الخامس :انعكاس ممارسة المشرف التربوي للدروس التطبٌمٌة على األداء
التدرٌسً للمعلمٌن.
بعدانتهاءحدٌثالمشاركٌنعنمراحلاْشراؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌة،تطرقالمشاركون
إلىأنهنانالعدٌدمنالفوابدالتربوٌةلّسلوباْشرافً،حٌثاتفكجمٌعالمشاركونعلىأنعكاس
اٌْجابًلهذااِسلوبعلىالمعلمٌنبصفةخاصةوالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌةبصفةعامة،حٌثٌؤكد
المعلمون التطور الجٌد الذي أحدثه هذا اِسلوب على أدابهم .وٌؤكد ذلن (م" )5.من وجهة نظري
تطورت فً كل الجوانب ،فمشاركتً للمشرؾ التربوي فً أسلوب الدروس التطبٌمٌة ساعدتنً على
تنمٌة مهارة التعامل مع الطٕب ،وكذلن تنظٌم الدرس والتخطٌط الجٌد للدرس فً جمٌع مراحله،
واستراتٌجٌاتمتنوعةفًالتدرٌس،وطرقإٌصالالمعلومةللطٕبِ،نالمشرؾالتربوينملإلٌنا
كلماهوجدٌد،وزودنابالمستجداتالتًأثرتمعارفنافًمجالالعمل.كماتمكنتمنمعرفةأسالٌب
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التموٌمالمختلفة ،وحضوريللحصةالتطبٌمٌةأعطانًدافعْنتاجأسبلةمتنوعةتراعًالفروقالفردٌة
بٌنالطٕب"وٌضٌؾ(م")6.كانللدروسالتطبٌمٌةأثرفًإٌضاحالؽموضلبعضاِسالٌبالتدرٌسٌة
ي ،والتً كانت تصلنا فً النشرات التوجٌهٌة بطرٌمة نظرٌة .كما
واِنشطة الصفٌة والٕصفٌة لد َّ
استفدتمنممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةفًالمولؾالتعلٌمًفًمعرفةالمستجداتفً
طرق التدرٌس والتً نملها المشرؾ التربوي إلٌنا نتٌجة حضوره للمؤتمرات والدورات التدرٌبٌة فً
المجالالتربوي".وهذاٌعطًللمشرؾالتربويمجأكبٌرافًنملالخبرةوتمدٌمالفابدةللمعلمٌن .
ذكرالمشاركونباستفاضةوكلعلىحدةأنالحصٌلةالتربوٌةللدروسالتطبٌمٌةمتنوعةومتعددة،
حٌثٌذكر(م")5.الدرسالتطبٌمًللمشرؾالتربويأعطىالمعلممجأللبحثوأطٕع،وأطٕع
بدورهساهمفًاكتسابخبراتجدٌدة،كماأنممارسةهذااِسلوبمن المشرؾالتربويٌعتبرإثراء
للمعلم،حٌثتفتحتلدٌناالمدارنلكٌفٌةتأدٌةالمهاراتالتدرٌسٌة .والتًتتركزفًأدارة الصفٌةمن
ناحٌةاستثمارالولت  وحفظالنظاموتوظٌؾالبٌبةالصفٌةللتعلم،وكذلنتطبٌكأسالٌبالتموٌمالبنابً
والختامً ،كما اكتسبت العدٌد منطرق التدرٌس المتنوعةوالمتركزة نحو التعلم النشط " كماٌوضح
المشارنأنهاستفادمهاراتأخرىكمهارةطرحاِسبلةبحٌثتكوناِسبلةمتنوعة،وتراعًمستوٌات
الطلبةوتتسمبالتجدٌدمنخٕلحضورهحصةتطبٌمٌةللمشرؾالتربويفًمادةالدراساتأجتماعٌة،
وذكرالمشارناكتسابهمهارةإدارةالولتسواءللتمهٌدأوالتموٌمالختامً،حٌثٌمول":كنتأعانًمن
استهٕنالتمهٌدلولتأكثرمنخمسدلابكوأٌضاعدمكفاٌةالحصةْجراءالتموٌمالختامًللدرس،
ومن خٕل مشاهدتً للحصة التطبٌمٌة وكذلن الحوار الذي دار بعد الحصة مع المشرفة التربوٌة
استطعتأنأدرنفعلٌاتدبٌرالولتفًالمولؾالتعلٌمًبطرٌمةصحٌحة".وٌضٌؾالمشارناستفادته
من الدروس التطبٌمٌة للمشرؾ التربوي فً اكتسابه مهارات تدرٌسٌة أخرى ٌستخدمها فً الحصة
التدرٌسٌة ،حٌث ٌمول" :كما كان للدروس التطبٌمٌة أثر فً اكتسابً مهارة توظٌؾ الوسٌلة التعلٌمٌة
حسبالهدؾالمحددوكذلنمهاراتفًالتعلمالنشط،كماتعلمتاستراتٌجٌاتجدٌدةفًالتعزٌزبجمٌع
أنواعهوهوٌدخلضمناْدارةالصفٌةالجٌدة،وكذلنطرقإثارةالدافعٌةلدىالطٕببطرقمتعددة،
وطرق تمدٌم التعلم الذاتً وتوظٌؾ المراجع المدعمة للدرس .أٌضا فً الجانب المعرفً ترسخت
ي،فأحٌانانتٌجةضؽوطاتالحٌاةوالعملتؽٌبعنًبعضالمعلوماتولكنمشاركتًمع
معلوماتلد َّ
المشرؾالتربويفًالحصةالتطبٌمٌةساعدتفًاستحضارالمعلوماتوترسٌخهافًذهنًبطرٌمة
ممتعة".وهذابدورهٌطورالمعلممهنٌاوٌزٌدمنإنتاجالمخرجاتالتربوٌة .
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وكذلن أشارت (م )4.عند حدٌثها بإسهاب عن تجربتها فً المشاركة بتنفٌذ حصة تطبٌمٌة مع
مشرفتها التربوٌة "لم أكن أطبك أسالٌب وأنشطة تراعً أنماط التعلم فً جمٌع حصصً التدرٌسٌة،
وكنتأفتمدهذاالجانب،فحضرتحصةتطبٌمٌةلمشرفتًالتربوٌةفًفرعالنحوفًمادةاللؽةالعربٌة
ولمتبمشاركتهافًالتنفٌذ،وهذاساعدنًعلىاكتسابمهارةمراعاةأنماطالتعلمفًالتدرٌس.فهنان
طٕبلدٌهمأنماطمختلفة،بعضهمبصري والبعضحسً،وبعضهمسمعً،ؤبدمنتصمٌمأنشطة
تناسب أنماطهم فأدركت أن البصري ٔبد من وضع صور ورسومات وأشكال ملونة لتمرٌب الماعدة
النحوٌة لٌفهمها .أما السمعً فأعطٌناه لصصا وتسجٌٕت وملفات صوتٌةِ ،نه لو أعطً صورا أو
أنشطةحركٌةلنٌستوعبالماعدةبشكلكبٌرِ،نهٌعتمدفًاستٌعابهبشكلكبٌرعلىحاسةالسمع،أما
الطالب الحركً فالمشرفة التربوٌة فً الحصة وضعت ألعابا تعلٌمٌة تتضمن حركة وصممت أنشطة
حركٌةكالخروجإلىالسبورةأوالولوؾأمامالصؾللحدٌثعماتعلمه،بالفعلازددتخبرةمنهذه
الحصةوتعلمتكٌؾأراعًهذهاِنماطفًكلحصةتدرٌسٌة،وأصبحتلادرةعلىمشاركةمشرفتً
فًتنفٌذحصةتطبٌمٌةأخرىتراعًهذهأتجاهاتفًالتعلم.كمااستفدتمهارةتدرٌسفرعالخط
بطرٌمة متسلسلة وجاذبة للطالب ،".واتضح من هذه التجارب أن ممارسة المشرؾ التربوي ِسلوب
الدروس التطبٌمٌة لد سلط الضوء على أمور مفمودة لدى المعلم ،أو لد ٌطبمها المعلم ولكن فً حدود
ضٌمةممافتحالمجالْحداثتركٌزأفضللدىالطلبةعندتطبٌكالمعلملهذهاِسالٌب .
وعندما تحدث المشرفون التربوٌون عن درجة أستفادة من تنفٌذ الدروس التطبٌمٌة فً العملٌة
اْشرافٌة ،أوضحوا أن لدٌهم اٌْمان الكبٌر باِثر اٌْجابً الذي تتركه حصصهم التطبٌمٌة ،إٔ أنهم
ٌؤكدونأنتلمسمدىأستفادةلدىالمعلمتحتاجإلىمتابعةمستمرة،حٌثتذكر(ش")1.عندتنفٌذي
لحصصتطبٌمٌةٌحتاجأنأكونمتابعةبشكلمستمرِداءالمعلم،فلذلنألومبالمتابعةبنفسًوأحٌانا
أفوض المعلمة اِولى بالمتابعة بوصفها مشرفة ممٌمة فً مدرستها ،بٌنما أكثؾ زٌاراتً ومتابعتً
للمدارسالتًلٌسبهامعلمةأولىبشكلرسمً.ومنخٕلممارستًللدروسالتطبٌمٌةفًالمدارس
التًأشرؾعلٌهاتبٌنلًبالمتابعةالمستمرةأنهناننتابجإٌجابٌة،لٌسمنالشرطأنتكونبشكل
مباشرفًالطرٌمةأواِنشطة،وإنمافًأسلوبالمعلمةفمدٔحظتمنمتابعتًأنالمعلمةتتممص
شخصٌةالمشرفةفًالجوانبالتًشعرتأنهابحاجةإلٌها.وأٌضاظهرفًمنالشاتهامعًفًالمشاؼل
والورشالتدرٌبٌة،وبالتأكٌدأنهنانتأثٌرااٌجابٌافًاكتسابهنطرقمعاملةالطٕب،وطرقؼرس
المٌموأتجاهاتلدىالطلبة،وأشعرأنالمعلماتبشكلعاممعجباتبوجودالمشرؾالمطبكللدروس
التطبٌمٌة بدلٌل أن المعلمة بعد منالشة الحصة التطبٌمٌة تأتً إلً مرة أخرى وتطلب تنفٌذ حصة فً
مهارة أخرى أو طرٌمة تطبٌك نفس المهارة فً فرع آخر من فروع المادة ،وأدركت استفادتهن من
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تنفٌذيللدروسالتطبٌمٌةمنخٕلالسجٕتوأعمالالطٕبالتًاتضحفٌهاأستراتٌجٌةالمنفذةفً
حصتًالتطبٌمٌة ".
وأكدالمشاركونعلىهذهاَثارحٌثذكر(ش")3.بعدتنفٌذيبعضالحصصالتطبٌمٌةومشاركة
المعلمٌنفٌها،جاءنً المعلمونأنفسهملٌشكرونًِنهممنخٕلالحدٌثالذيداربٌننااستفادوافً
مهارات مختلفة كمهارة توظٌؾ الوسٌلة التعلٌمٌة ومهارة توظٌؾ التمانة بشكل جدٌد وؼٌر تملٌدي،
بالرؼم من أنهم أصحاب خبرة وأوضحوا لً أن تفاعل الطٕب بعد تطبٌمهم لهذه المهارات لد ازداد
بشكل ملحوظومشاركتهم فً الحصة التدرٌسٌة ازدادت فعالٌة ،كما أنهذا المولؾ من المعلمٌن فتح
مجألتطوركفاٌاتالمعلمووجودجوتفاعلًبٌنًوبٌنالمعلمٌنوأصبحتبٌنًوبٌنهمعٕلاتمهنٌة
تسودهااِلفةوأحترامالمتبادل".ومنهذاٌتضحأنالمشرؾمعالمعلمللباولالبا وٌسعىإلىتنمٌة
مهاراتهوتطوٌرهاوزٌادةنموهالمهنً .
وأشارالمشاركونأنممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةبالمدرسةوحضورمعلمٌنؼٌر
مستهدفٌنكنوعمنتبادلالخبرات،فتحمجأللتواصلالمهنًبٌنالمعلمٌن،حٌثتوضح(ش)1.ما
حدثلهافًتجاربهاعندتطبٌمهالهذااِسلوب،حٌثفتحمجأللتواصلالمهنًبٌنمعلماتالحلمة
الثانٌةوالحلمةاِولى".أثناءتنفٌذيحصةتطبٌمٌةفًفرعالتعبٌرركزتعلىمهارةالتعبٌرالوصفً،
وكانت الحصة ممدمة للصؾ الخامس اِساسً ،حضرت معلمة من الحلمة اِولى مع المعلمات
المستهدفات.أعجبتهاالطرٌمةورأتأنهاتصلحلبعضصفوؾالحلمةاِولىكصؾرابعأساسً.فبعد
فترةعلمتأنالمعلمةلامتبنملأثرالتدرٌبلزمٌٕتهاوترٌدأفكارلتطبٌكأستراتٌجٌةبشكلمتمن
لصؾرابعأساسً،فطلبتمنًمشرفتهاإعادةالحصةفًمدرسةأخرىولمتبإعادةالحصةالتطبٌمٌة
بأ فكارجدٌدةتتناسبمعالحلمةاِولىمعأحتفاظبنفسأستراتٌجٌةالتًطبمتهامعصؾخامس".
وبهذاٌتضحأنللدروسالتطبٌمٌةجسوراونتاجاتعلىأداءالمعلمعلىاختٕؾالمراحلالتعلٌمٌة .
ذكرالمشاركونأنممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًلمتمتصرنتابجه
على أداء المعلم فحسب بل امتد إلى المشرؾ التربوي .حٌث ٌؤكد بعض المشاركٌن أن أنعكاس
اٌْجابًلهذااِسلوبوإشادةالمعلمٌنبجهودالمشرؾالتربوي،كانلهأثرعمٌكفًتشجٌعالمشرؾ
التربويعلىممارسةهذااِسلوبمعاِسالٌباْشرافٌةاِخرى.وتشٌر(ش)1.فًذلن"ممارستً
للدروس التطبٌمٌة فً اْشراؾ التربوي ،أعطتنً فرصة ٔسترجاع المهارات التدرٌسٌة ،وأٌضا
شجعتنً على العطاء واْبداع فً العملٌة التدرٌسٌة ".وتشٌر (م" )4.وجود الوجوه المتشولة للحصة
التطبٌمٌةالتًٌطبمهاالمشرؾسواءمنمعلمًالمادةأواْدارة المدرسٌة،ساعدالمشرؾعلىتطبٌك
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حصصأكثر،سواءفًمدرستناأومدارسأخرى،وكسرتالحاجزالذيبٌنالمشرؾوالطٕبحٌث
إنهلمٌدرسمنذفترةطوٌلة،فممارستهللعملٌةالتدرٌسٌةزادتمندافعٌتهللتفاعلمعالطٕب،وأٌضا
حفزتالمعلمٌنعلىتنفٌذحصصتطبٌمٌةتشاركٌةمعالمشرؾالتربوي".وٌتضحمنهذاأنالجوانب
التدرٌسٌةللمشرؾالتربويتعززتوزادتثمتهفًالممارسةوالتطبٌك .
إنأستفادةمنالدروسالتطبٌمٌةلمتمتصرعلىأداءالمعلموالمشرؾبلامتدتإلىالمستوى
التحصٌلً للطٕب ،حٌث ٌتفك ؼالبٌة المشاركٌن على وجود أثر إٌجابً لهذا اِسلوب على المستوى
التحصٌلًللطلبةفًمجأتمعٌنة،وأنذلنٌعتمدعلىعددونوعالمهاراتالمطبمة.وتشٌر(م)4.
"فتحت ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة مجأ فً تحسن مستوٌات الطلبة .فأذكر أن
المشرفةالتربوٌةفًإحدىحصصهاالتطبٌمٌةركزتعلىمهارةأسبلةالمدراتالعلٌا،وطرحتأسبلة
مثٌرةللتفكٌر،فًالحصةالتًتلتالحصةالتطبٌمٌةطبمتأناكمعلمةهذهالمهارةعلىنفسالفصل،
فلمستتفاعٕمنالطالباتوأننوعٌةاِسبلةجذبتالطالباتوأثارتتفكٌرهنوأثناءالمشاركةالصفٌة
لمستتعددافًاْجاباتفكانهنانتحسنفًاْجاباتوتفاعلومشاركةللطالباتفًالحصة،".وهذا
ٌعطًالمولؾالصفًفعالٌةإنتاجٌةأفضل .
عندحدٌثالمشاركٌنحولتأثٌرالدروسالتطبٌمٌةعلىالمستوىالتحصٌلًللطٕبفمدأشاروا
كذلنإلىالمشاركةالصفٌة.وٌؤكد(م)5.علىوجودتحسنلدىالطٕبفًنوعٌةالمشاركةالصفٌة
حٌث ٌمول" :أصبح لدى الطٕب مشاركة فاعلة معً فً الحصة ،فالتجاوب والمشاركة اختلفت بعد
تطبٌمًماتعلمتهمنالمشرؾالتربويعندماشاركتفًحضورحصصتطبٌمٌةلهفًمهارةطرح
اِسبلة،حٌثكنتأطرحأسبلةبطرٌمةتملٌدٌةوكانتالحصةٌنتابهاالهدوءوالروتٌنوالمشاركاتمن
الطٕب محدودة وؼٌر متنوعة ؤ تعبر عن أنماط تفكٌرهم ،ولكن بعد تطبٌمً ِمور استفدتها من
المشرؾالتربويلمستالتؽٌرالكبٌر،حٌثازدادحجمالمشاركةالصفٌةوتنوعتاْجاباتوارتفعت
معنوٌات الطلبة نحو التفاعل والتجاوب فً كل خطوات الحصة ،ولد نشأ هذا نتٌجة التنوع فً طرح
اِسبلة وكذلن تطبٌمً ِنشطة ورلٌة وأسبلة فردٌة وثنابٌة وجماعٌة وأٌضا أسبلة شفوٌة وكتابٌة،
وأدخلت أسبلة لدرات علٌا لم أكن أطبمها سابما ،فلمست التجاوب من الطٕب الؽٌر معهود وأصبح
الطالبٌنتجأسبلةوأنشطةبنفسه.حٌنهاأدركتأنالفهموأستٌعابصاراأفضلولمتصعبعلٌهم
أسبلةالمدراتالعلٌاِنهافتحتلهممجأللتفكٌر،أٌضأحظتذلنفًالتموٌمالختامًللحصةحٌنما
بعدتعنالنمطٌةفًطرحاِسبلةمماجعلجوالحصةملًءبالحٌوٌةوالتنافسبٌنالطٕب،".وهذا
ٌساهمفًتجوٌدالعملالتدرٌسًوأرتماءبهنحواِفضل .
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وذكر المشاركونوجود تحسن فً التفاعل الصفًعلى اختٕؾ المواد الدراسٌة ،ففً مادة اللؽة
أنجلٌزٌة ٌشٌر (ش" )3.عندما نطبك درسا تطبٌمٌا فً مادة اللؽة اْنجلٌزٌة ،وٌكون تركٌزنا على
استراتٌجٌات المحادثة ،نكسب المعلم مهارات فً تمٌٌم الطالب فً المحادثة الجماعٌة أثناء جلوس
الطٕبفًمجموعاتوٌستؽلالمعلموجودالمجموعةللتمٌٌمولتحمٌكتفاعٕأكثربٌنالطٕب،أفضل
منالمحادثةالفردٌةأوالثنابٌة،فممارسةالمشرؾللدروسالتطبٌمٌةتزٌدإلىحدمامنمستوىالطٕب
التحصٌلً،".وتذكر(ش")2.عندماطبمتحصةتطبٌمٌةللصؾالتاسعاِساسًفًمادةالرٌاضٌات،
اكتسبتالمعلماتمنالحصةبعضاستراتٌجٌاتالتعلمالنشط،وحاولتالمعلمةتطبٌمهافًحصةٔحمة
لها ،وحٌنما حضرت مع المعلمة زٌارة صفٌة تفاجأت بالتفاعل الكبٌر من الطالبات والتنافس فً حل
المسابلوكذلنالحماسفًتمدٌماِنشطة،".وهذاٌعتمدعلىنوعالمهاراتالتًٌكتسبهاالمعلموكذلن
عددالدروسالمطبمةمنلبلالمشرؾالتربوي .
أكدجمٌعالمشاركٌنعلىأستفادةالكبٌرةلممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةفًالعملٌة
اْشرافٌة،وكانهناندوربارزلهذااِسلوبفًتحمٌكالنموالمهنًللمعلموزٌادةكفاٌاتهالمهنٌة،إذا
طبك من لبل المشرؾ التربوي ،حٌثٌتفك المشاركون على وجود تطور فً اِداء التدرٌسً والذي
ٌتركزفًالمهاراتاِدابٌةبشكلكبٌر.وٌؤكدذلن(م")6.التطورٌكونفًأداءالمعلم،مثلمهارة
التخطٌطالمتضمنةعلىنماطمنهاوضعأهداؾالدرسبطرٌمةصحٌحةوتهٌبةالدرسوطرٌمةعرض
الدرس ،ومعرفة أسالٌب وطرق جدٌدة فً التدرٌس ،وطرق التعامل مع الطلبة ،وتوظٌؾ الوسٌلة
التعلٌمٌة،وانتاجأسبلةالمدراتالعلٌاوتوظٌفهافًالتموٌمالمستمر.فالنظريلمٌكسبنًالمهاراتبشكل
واؾٍ ،فبالتطبٌكاك تسبتالعدٌدمنالمهاراتالتًطورتأدابًفًالحصةفٌمابعد،".وبهذاٌعدتطبٌك
المشرؾللدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربويوسٌلةهامةلرفعأداءالمعلمالمهنً .
إنالتحسنفًأداءالمعلمالمهنًصاحبهالتحسنفًالعدٌدمناالمهارات،حٌثذكر(م)5.هذه
الكفاٌات فمال" :تطورت لدي الكفاٌات اِدابٌة فً المولؾ التعلٌمً كاستثمار الولت ،وتمسٌم الدرس
حسبالهدؾوالفترةالزمنٌة،وأستراتٌجٌةالمناسبةلكلدرسوكٌفٌةتطبٌمها،وتطورتلديأسالٌب
التموٌمبشكلكبٌرفأصبحتاستخدمأسبلةالعصؾالذهنًوكذلنتوظٌؾالجداولوالرسوماتفًمادة
الدراسات أجتماعٌة ،كما استفدت فً إنتاج أسبلة ذات مستوٌات مختلفة وكنت سابما أركز على
المستوىالمعرفًفمط.وبعدحضوريمعالمشرؾالتربويتطورتكفاٌاتًاْنتاجٌةفأصبحتلادرا
علىإنتاجأسبلةذاتلدراتعلٌاواستخدامهافًالمولؾالمناسبولدعززهذاثمتًبنفسًوأعطانً
حافزامعنوٌاعلىاْنتاجوالحرصعلىتمدٌمبرامجوأنشطةتزٌدمنالمستوىالتحصٌلًللطٕب.
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وأٌضا الكفاٌات المعرفٌة تفتحت لدي ملكات البحث وأطٕع واستكمال أستراتٌجٌات التً لدمها
المشرؾالتربوي،والرجوعللكتبوالمراجعالتًتساعدعلىتنمٌةالمادةالعلمٌةفًالمفاهٌموالحمابك
وطرٌمة تحلٌل هذه المفاهٌم .وكنت سابما أؼفل عن طرق تحلٌل المفاهٌم وأشرح هذه المفاهٌم شرحا
سرٌعا فً مادة الدراسات أجتماعٌة ،فحدث لدي تحول فً طرٌمة التحلٌل فأصبحت أحلل كل كلمة
وأصٌػأسبلةمتنوعةحولالنصوصوالمفاهٌملتصلالمعلومةبشكلأفضلللطٕب".وتطورالمعلم
فًهذهالجوانبٌسٌرجنباإلىجنبمعالتطوٌرالتربويالذيتسعىإلٌهالمنظومةالتربوٌة .
إنممارسةالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربويكانتعامًٕ مهمافًتطوٌراِداءالتدرٌسً
حٌثتشٌر(م")4.فًدراستنااِكادٌمٌةلمنع َ
ط استراتٌجٌاتجمٌعالفروعمثلتدرٌسالخطالعربً
وتدرٌس التعبٌر بأنواعه ،فممارسة المشرفة التربوٌة للدروس التطبٌمٌة فً هذه الفروع طورت من
كفاٌاتً اِدابٌة ،فأصبحت لادرة على تنفٌذ حصص بخطوات متسلسلة وأفكار جدٌدة وكذلن مع بمٌة
فروعمادةاللؽةالعربٌة،أٌضامنناحٌةالكفاٌاتفًاْنجازفأصبحتأنتجأنشطةصفٌةتراعًجمٌع
المستوٌاتوكذلنأنماطالتعلموأصبحتأستخدمالبرامجالمحوسبةفًذلن،وأٌضاأتاحتلًالمشرفة
باستخدامهالهذااِسلوبمجأفًإنتاجكتٌباتمهنٌةخاصةبالمادةالدراسٌةفممتبإنتاجكتٌبحول
طرقتدرٌسفرعالتعبٌر،ولمتبعملبننلّسبلةٌتضمنأسبلةمتنوعةومثٌرةللتفكٌر".وبالتالًفإن
تطبٌكأسلوبالدروسالتطبٌمٌةكاننمطةتحولاٌجابٌةبالنسبةللمعلمٌن .
إنالمعلمعندماٌتخرجمنالجامعةلدٌهمهاراتمهنٌةاكتسبهامندراستهاِكادٌمٌةولكنهٌحتاج
إلىتطوٌرهذه الكفاٌات والمهارات والنظرإلىخبراتمختلفة،وتوضحذلن(ش")1.إنالعملعلى
تدرٌبالمعلمعلىمهاراتمختلفةبطرٌمةعملٌةبعدالتحالهبالسلنالتدرٌسًٌ،عدواجبامهنٌاعلى
المشرؾالتربوي،فتنفٌذالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةٌطورالمعلممهنٌا،وخاصةفًالجوانب
اِدابٌة والمعرفٌة  ،فمثٕ فً االمهارات المعرفٌة تطور لدى المعلمة هذا الجانب عند تمدٌمً لحصة
تطبٌمٌةفًتحلٌلالنصاِدبً،ركزتعلىإكسابالمعلماتمهارةتحلٌلالنصاِدبًبطرٌمةمتعممة
بحٌث ٔ تكتفً بتحلٌل المصٌدة فمط وإنما علٌها زٌادة المعرفة بثمافة الشاعر واتجاهه الفكري،
وخصابصه الفنٌة وكل ما ٌؤثر فً العمل اِدبً ،حاولت إٌصال هذه المهارات للمعلمات ووجهتهن
لكتبمعٌنةومعارؾمتنوعة،وكنتفًالحصةأشٌرإلىالموضعالذياستخدمفٌهالمعلومةوأوظفها
لخدمةالنص.أمامهاراتاْنجاز فًاِداء فلمستهالدىالمعلماتبعدتطبٌمًلحصةتشاركٌةلمهارة
تحلٌلالنصللوصولإلىفهمالممروء.بعدالحصةشاركتنًالمعلماتفًإنتاجمجموعةمنالنصوص
المرابٌةمنخارجالمنهجالدراسًولمنابصٌاؼةأسبلةمتنوعةومتضمنةلدراتعلٌالتطبمهاالمعلمة
78

لطٕبها فٌما بعد ،وبعد تطبٌمها لمنا بتحلٌل أعمال الطٕب ووجدت مدى اْنجاز فً مستوى الطلبة
بسببتؽٌرصٌاؼةاِسبلةووصولهمإلىمستوىفهممناسبلهذهالنصوص.فأصبحتالمعلمةتركز
على هذا الجانب فً حصة المراءة فتطورت مهاراتها وكفاٌاتها المهنٌة ،".اتضح من هذا أن الدرس
التطبٌمًللمشرؾٌطورمهاراتالمعلم،وٌعززكفاٌاتومهاراتأخرىٌمتلكهاالمعلموتحتاجإلىدعم
ومساندةمنالمشرؾالتربوي .
إنأداءالمعلمفًالمولؾالصفًٌختلؾمنشخصَخربحسبماٌمتلكهمنمهاراتفًاِداء،
وهذهالمهاراتتحتاجإلىتطوٌرومواكبةالمستجداتالتربوٌة،ولدأكدت(ش)1.و(ش)2.علىذلن
بمولهما"إنالدروسالتطبٌمٌةللمشرؾالتربويتلعبدورابارزافًتطوٌرمهاراتاِداء التدرٌسً
للمعلم ،حٌنما ٌعطً المشرؾ اهتمامه بتطوٌر المعلم وفك المستجدات وٌحرص على إكسابه خبرات
جدٌدة،ومهاراتمتنوعةتواكبأنفجارالمعرفً،فمنبٌناِمورالتًنحرصعلىإكسابالمعلمات
لها توظٌؾ التمانة فً التدرٌس ،وتوظٌؾ مصادر التعلم ،ومهارات التعلم الذاتً ومهارات التخطٌط
بجمٌع مجأته ،ومهارات التعلم النشط ،التً ساهمت فً تطوٌر المعلم مهنٌا وانعكس على أدابه فً
المولؾالتعلٌمً،".ولهذافإنالحرصعلىإعطاءالمعلمكلجدٌدوإحاطتهبالمستجداتالتربوٌةتساهم
فًأرتماءبالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة .
عندالتعمكفًجمٌعالبٌاناتالتًتمالحصولعلٌهامنالممابٕتمعالمشاركٌنٌ،مكناستنباط
إجابة السؤال الربٌس للدراسة ،على أن هنان دورا فعأ جدا لممارسة المشرؾ التربوي للدروس
التطبٌمٌةكأسلوبإشرافً؛حٌثٌعدهذااِسلوبمناِسالٌبالتطوٌرٌةالتًتعملعلىرفعمستوى
اِداءالتدرٌسًللمعلمٌن،كمااتضحمناستجابةالمشاركٌنأنهذاالتطورظهرفًاالمهاراتاِدابٌة
المتمثلةفً(المهاراتالتدرٌسٌةكاْدارةالصفٌة،وأسالٌبالتموٌم،وطرقالتدرٌسوالوسابلالتعلٌمٌة
والتمانة،التعاملمعالطٕب،والتخطٌطالجٌد)،والمهاراتالتعلٌمٌةالمتمثلةفً(التحصٌلالدراسً،
ودافعٌةالطٕب،إنتاجموادتعلٌمٌةللمعلم)،والمهاراتالمعرفٌةالمتمثلةفً(المادةالعلمٌة،والتعلم
الذاتً،وضرباِمثلةوالربطبالوالع) وكلهاأمورتنصبفًاستراتٌجٌاتوطرقالتدرٌس.وهذاإن
دلفإنهٌدلعلىالعٕلةالوثٌمةبٌنممارسةهذااِسلوبفًاْشراؾالتربويوالنموالمهنًللمعلمٌن
والذي ٌهدؾ إلى تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة؛ اِمر الذي ٌؤدي إلى رفع المستوى اِكادٌمً
والعلمً للطلبة ،وهذه عٕلة إٌجابٌة تشٌر إلى أن هنان رؤٌة ثالبة للوزارة بمرار صدور التعمٌم
الوزاري رلم ( )15214996الذي أوجب على المشرؾ التربوي استخدام وتوظٌؾ هذا النوع من
اِسالٌب اْشرافٌة ،حٌث أدرج بند ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة ضمن بنود استمارة
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تمٌٌمالمشرؾاِولِداءالمشرفٌنالتربوٌٌنملحك(.)12وهذاماتماستنباطهمنآراءالمعلمٌنعلى
أنالدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًٌعتبرتوجهاحدٌثاٌواكبالتطورفًالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة،
والذ ي ٌزٌد من فرص أرتماء بمخرجات التربٌة والتعلٌم ،بحٌث تواكب التطلعات المستمبلٌة للبرامج
التطوٌرٌةفًسلطنةعمان .
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الفصل الخامس
منالشة النتائج
جاءتهذهالدراسةلٓجابةعنالسؤالالربٌسًوهو :
ما عٕلة ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً بتطوٌر اِداء التدرٌسً
للمعلمٌن؟ 
اتضحمنخٕلالبٌاناتالتًتمالحصولعلٌهامنالممابٕتمعالمشرفٌٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌن
الذٌنتعرضوالهذاالنوعمناْشراؾالتربوي،وجودعٕلةاٌجابٌةبٌنممارسةالمشرؾالتربويلهذا
اِسلوب ،وتطوٌر اِداء التدرٌسً للمعلمٌن .وكان هذا اِمر واضحا جدا ومؤكدا علٌه من حدٌث
الطرفٌن،إذاستنبطتالباحثةمحاورعدةمنهذهالبٌانات،تمثلتفً :
المحور األول  :األسالٌب اإلشرافٌة 
إذأوضحتنتابجالدراسةأنأكثراِسالٌباْشرافٌةاستخدامافًالعملٌةاْشرافٌةهًالزٌارات
الصفٌةبكافةأنواعها،ولداتضحمننتابجالدراسةأنالمشرؾالتربويٌكثؾمنالزٌاراتالصفٌةفً
عملهاْشرافًبهدؾالوصولإلىأحتٌاجاتالتدرٌبٌةللمعلمٌن،وكذلنتمٌٌمأداءالمعلمللولوؾعلى
نماط الموة وأولوٌات التطوٌر فً اِداء ،وكذلن مطالبة المشرؾ التربوي بإدخال استمارة المٕحظة
الصفٌةإلكترونٌافًمولعوزارةالتربٌةوالتعلٌم(البوابةالتعلٌمٌة)كجزءمنمهامهالوظٌفٌة.وهذاٌتفك
مع دراسة (الماسم )2212 ،التً أوضحت نتابجها أن الزٌارة الصفٌة تأتً فً المرتبة اِولى فً
الممارسةممارنةباِسالٌباْشرافٌةاِخرى .
أوضحت نتابج الدراسة أن المعلمٌن ٌفضلون اِسالٌب التطبٌمٌة فً العملٌة اْشرافٌة أكثر من
اِسالٌبالنظرٌة؛فممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةفًالمدرسةتمثللهموالعاحٌاملموسا
ومشاهدا ،وتجربة عملٌة فً بٌبة حٌة ؼٌر مصطنعة ،ومولفا تعلٌمٌا طبٌعٌا وهذا ٌتفك مع دراسة
(الحوالً)2214،التًأسفرتنتابجهاأنرضاالمعلماتعنأسالٌبالدروسالتطبٌمٌةوتبادلالزٌارات
كانت بدرجة كبٌرة .وتساعد الدروس التطبٌمٌة المشرؾ التربوي على تحمٌك نموه المهنً أكثر من
الزٌاراتالصفٌةواِسالٌبالنظرٌةفًاْشراؾالتربوي،وتعزيالباحثةذلنإلىوجودالبٌبةالطبٌعٌة
أثناء التنفٌذ ،وكذلن المشاركة الفعلٌة بٌن المشرؾ التربوي والمعلمٌن فً تطبٌك اِسلوب اْشرافً،
وأٌضاوجودممارسةفعلٌةمنالمشرؾالتربوي،وهوصاحبخبراتمتعددةأكثرمنالمعلماِول
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والمعلمالمتمٌز،فهؤٔءإعتادالمعلمونحضورحصصهمالتطبٌمٌةفًالمدرسةبٌنماالمشرؾالتربوي
ٌمثلوجهاجدٌدالهمفًعملٌةالتطبٌك.وهذاٌتفكمعاِدبالنظريالمتعلكباِسالٌباْشرافٌة .
المحور الثانً  :وهو التنوع فً األسالٌب اإلشرافٌة 
أوضحت النتابج أن التنوع فً اِسالٌب اْشرافٌة ٌؤدى إلى تطوٌر المعلم ،ومعرفة نماط الموة
وأولوٌاتالتطوٌرلدٌه،وهوماأكدهالمشرفونالتربوٌون،فهمٌذكرونأنأعتمادعلىأسلوبواحد
فًاْشراؾالتربوي،أوالتصارالمشرؾالتربويعلىالزٌاراتالصفٌةتحدٌداٌ،ؤديإلىضعؾ
اٌْجابٌة بٌن المشرؾ التربوي والمعلم ،وٌجعل التؽذٌة الراجعة تنصب فً لالب نظري ،وبالتالً ٔ
ٌعطً الفابدة المرجوة من العمل اْشرافً فً تحمٌك النمو المهنً للمعلم ،وهذا ٔ ٌتفك مع دراسة
هوفمان و تٌسفو ) )Hofman & Tesfaw, 2014التً أوضحت ضعؾ العٕلة المتوازنة بٌن
أسالٌباْشراؾالتربويوالنموالمهنًللمعلم .
كماأوضحتنتابجالدراسةأنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةٌؤديإلىإكسابالخبراتالتًتطور
المعلممهنٌا،إذتباٌنتآراءالمشاركٌنفًهذاالجانب،منمنظورخبرةالمعلم،وتمخضمنبٌانات
الممابٕت ثٕثة اتجاهات :أتجاه اِول ٌري أنه ٌجب التنوع فً أسالٌب اْشراؾ التربوي لجمٌع
المعلمٌنبؽضالنظرعنسنواتالخبرة،وأتجاهالثانًٌرىأنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةٌجبأن
ٌنصبعلىالمعلمالمستجد،بٌنماأتجاهالثالثٌرىأنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌةٌجبأنٌتمحور
حولالمعلمصاحبالخبرة،ومنالمحتملأنٌعودذلن -حسبوجهةنظرالباحثة -إلىأنالمعلم
المستجد لحداثة وجوده فً المٌدان التربوي بحاجة إلى تعلم مهارات كثٌرة ومعرفة تجارب متنوعة
بأسالٌبإشرافٌةعدٌدة،وكذلنالمعلمصاحبالخبرةوالذياعتادعلىأنماطتملٌدٌةفًالتدرٌسبحاجة
إلى التجدٌدومواكبة المستجدات فً التدرٌس،ولنٌنالهذا التجدٌد باستخدامالمشرؾِسلوبواحد،
لذلن هوبحاجة إلى تفعٌلالمشرؾ التربوي ِسالٌبإشرافٌة متنوعة فً العملٌة التربوٌة ،وٌأتً هذا
متفمامعأدبٌاتاْشراؾالتربويالتًتحدثتعنالتنوعفًاِسالٌباْشرافٌة .
المحور الثالث  :الدروس التطبٌمٌة (مفهومها_ أهدافها) 
أوضحت نتابج الدراسة إلى أن مفهوم الدروس التطبٌمٌة لدى المشاركٌن ٌتركز فً النماط التالٌة:
(اتصالمباشربٌناِطراؾالمشاركة،وعملٌةهادفةومخططةومنظمة،ومولؾطبٌعًؼٌرمصطنع،
وبٌبة تعلٌمٌة حٌة مشاهدة) وهذا ٌعكس شمولٌة المفهوم لدى المشاركٌن ،وارتباطه الوثٌك بالعملٌة
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اْشرافٌة من كافة جوانبها .وهذا ما أوضحته أدبٌات اْشراؾ التربوي ،وورد فً دراسة (الحارثً،
)2211الذيتحدثعنالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي .
استخلصت الباحثة أن أهداؾ ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة فً العملٌة اْشرافٌة
تتركزفًتوظٌؾأستراتٌجٌاتالحدٌثةفًالتدرٌس،وإكسابالمعلمالمهاراتالمفمودةلدٌهوتعزٌز
المهاراتالتًٌمتلكها،وكذلنالولوؾعلىأحتٌاجاتالتدرٌبٌةللمعلمٌن،والتًتوصلإلٌهاالمشرؾ
منتمارٌرالزٌاراتالصفٌةوتمارٌرنظامتطوٌراِداءالمدرسً،والسجٕتالمهنٌةللمعلم،وكذلنعن
طرٌكتحلٌلأعمالالطٕب.وتعزيالباحثةذلنإلىأستراتٌجٌاتالتربوٌةالتًتنتهجهاوزارةالتربٌة
والتعلٌم فً العملٌة اْشرافٌة ،والتً تركز على تحمٌك أهداؾ تربوٌة لممارسة المشرؾ التربوي
للدروس التطبٌمٌة فً عمله اْشرافً ،وعلى حرصها على أن تكون هذه اِهداؾ منسجمة مع رؤٌة
الوزارةفًإلزامالمشرؾالتربويبممارسةالدروسالتطبٌمٌةوفكخطةتنفٌذٌةواضحة،وتسٌرجنبا
إلى جنب مع بالً اِسالٌب اْشرافٌة ،وحرصا منها على تفعٌل لطاع اْشراؾ التربوي ،وتعزٌز
حضوره الفنً فً عموم الساحة التربوٌة ،وتعزٌز مستوى اْنسجام المهنً والتكامل بٌن المشرؾ
التربويوالمعلم .
وأوضحتنتابجالدراسةأناْشراؾبالدروسالتطبٌمٌةكانلهاستجابةكبٌرةمنالمعلمٌنسواء
فًالمشاركةأوحضورالمولؾالتعلٌمًللمشرؾالتربوي،معوجودلناعةتامةبفاعلٌةهذااِسلوب
اْشرافً فً رفع الكفاٌات التعلٌمٌة لهم بطرٌمة عملٌة .وكذلن من جانب المشرفٌن التربوٌٌن فمد
أوضحت نتابج البٌانات إلى وجود المناعة التامة بممارسة هذا اِسلوب اْشرافً ،حٌث ٌدعم عملٌة
التنوٌعفًاِسالٌباْشرافٌة،وٌعززالعٕلةالتشاركٌةبٌنالمعلموالمشرؾالتربوي،وٌحمكالهدؾ
اِساسً للعملٌة اْشرافٌة وهو تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة .وهذه المناعة تدفعه إلى تفعٌل هذا
اِسلوب فً عمله اْشرافً حٌث أنه متابع فً التنفٌذ من المشرؾ اِول وفك أستمارة التمٌمٌة
للمشرؾ التربوي ،وهذا ٔ ٌتفك مع دراسة ( الحمدان )2226 ،التً أوضحت نتابجها أن المشرفة
التربوٌة ٔ تفعل الكثٌر من اِسالٌب اْشرافٌة التً تنمل الخبرات التربوٌة بٌن المعلمات كالدروس
التطبٌمٌة .

المحور الرابع  :اإلشراف التربوي بالدروس التطبٌمٌة
أوضحتالنتابجأناْشراؾبالدروسالتطبٌمٌةٌتمبعملٌةمنظمةتشملأربعمراحلهً(التخطٌط
والتنسٌك والتنفٌذ والتموٌم) وهذا ٌعكس المٌمة التربوٌة لهذا اِسلوب فً العملٌة اْشرافٌة ،وكذلن
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المساهمةالفاعلةلهذااِسلوبفًتجوٌدالعملالتربوي،وهذاماأكدتعلٌهدراسة(الحارثً)2211،
فمدذكرتآلٌةاْشراؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌةمتضمنةبعضمنهذهالمراحل.وتتفكمعدراسة
(الخمٌس)2212،التًأوضحتنتابجهافاعلٌةالدروسالتطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة .
كما بٌنت نتابج الدراسة الحالٌة أن جمٌع المراحل اِربع  تسٌر فً إطار تشاركً بٌن المشرؾ
التربوي والمعلمٌن ،وهذا ما أكدته بٌانات الممابٕت ،حٌث حممت هذه الشراكة التفاعل اٌْجابً
والمشاركةالبناءةبٌنالمشرؾالتربويوالمعلمٌن،وعملتعلىتحمٌكأنسجامالمهنًبٌنالطرفٌن،
وهذاٌتفكمعدراسةوًٌوتشنج()Wei & Cheng , 2013التًأوضحتوجودنشاطتشاركً
بٌنالمشرؾالتربويوالمعلمفًممارسةاِسالٌباْشرافٌة .

المحور الخامس  :انعكاس ممارسة المشرف التربوي للدروس التطبٌمٌة على األداء
التدرٌسً للمعلمٌن .
بٌنت نتابج الدراسة انعكاس ممارسة المشرؾ التربوي لهذا اِسلوب اْشرافً بهذه الكٌفٌة،على
أداء المعلمٌن ،ففً المحور الخامس أسفرت نتابج الدراسة إلى وجود تطور كبٌر فً اِداء التدرٌسً
للمعلم،وٌتركزهذاالتطورفًالمهاراتالتدرٌسٌةالمتعلمةبالتخطٌطوطرقالتدرٌس،واْدارةالصفٌة
وأسالٌب التموٌم .وهذا ٌأتً فً إطار حرص المشرؾ التربوي على تلمس أحتٌاجات التدرٌبٌة
للمعلمٌن،والتًتوصلإلٌهامنمصادرمختلفةمثلاللماءاتالمباشرةمعالمعلمٌنواستماراتالزٌارات
اْشرافٌة،وتمارٌرنظامتطوٌراِداءالمدرسًالمطبكعلىمدارسالسلطنة،وتطورهذهاالمهارات
لدى المعلم ساهم بدور كبٌر فً أرتماء بالعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،وهذا ٌتفك مع دراسة هوكسترا و
كورثاجن (

) Hoekstra & Korthagen, 2011

التً ذكرت تؽٌر سلوكٌات المعلم وتطور مهاراته

المهنٌةبفعلاِسالٌبالتطبٌمٌةفًالعملٌةاْشرافٌة،والتًكانمنضمنهاالدروسالتطبٌمٌةللمشرؾ
التربوي .
وأوضحت نتابج الدراسة أن انعكاس ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة على المستوى
التحصٌلً للطٕب ،حٌث أوضحت النتابج أن وجود تحسن لدى الطٕب فً بعض الجوانب كالتفاعل
الصفً والمشاركة وأداء اِنشطة الكتابٌة ،وتحسن فً أستٌعاب وتطبٌك المهارات المختلفة على
اختٕؾ المواد الدراسٌة ،وأوضح المشاركون أن ذلن ٌعتمد على عدد المهارات وأستراتٌجٌات التً
ٌطبمها المشرؾ التربوي أمام المعلم،وكذلن ٌعتمدعلى نوع المهارة المطبمة وعدد الدروس التطبٌمٌة
المنفذةمنالمشرؾالتربوي.وتعزوالباحثةهذاالتحسن-وإنكانمحدودابجوانبمعٌنة–إلىحرص
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المشرؾ التربوي على تمدٌم كل ما هو جدٌد فً عالم التدرٌس ،وكذلن حرصه على إمداد المعلم
بالخبراتالتًاكتسبهاالمشرؾالتربوي،نتٌجةخضوعهللبرنامجالتدرٌبً(خبراءاْشراؾالتربوي)
ضمنالبرنامجالذيألحكبهالمشرؾالتربويفًالمركزالتخصصًللمعلمٌن،التابعلوزارةالتربٌة
والتعلٌمبالسلطنة.وكذلن إلى رؼبة المعلمٌن فًوجود هذا اِسلوب اْشرافًضمن الخطة التدرٌبٌة
للمعلمٌنفًمختلؾالموادالدراسٌة .
كما أوضحتنتابج الدراسة أن استخدام المشرفٌن التربوٌون لهذا اِسلوب فً اْشراؾ التربوي
عززمنالتواجد الفنًللمشرؾالتربوي،وفتحلناةجدٌدةلتدعٌمالعٕلةالمهنٌةبٌنالمشرؾالتربوي
والمعلمٌن ،وساهم فً إحداث نظرة إٌجابٌة إلى العملٌة اْشرافٌة ،وتحمٌك الرضا عن الممارسات
اْشرافٌة فً المٌدان التربوي بسلطنة عمان ،وهذا ٌتفك مع دراسة وًٌ و حمزة (Hamzah, 2013

& )Weiالتًذكرتالرضاعناِسالٌباْشرافٌةالمطبمةفًالمدارسالمالٌزٌة .
وأسفرت نتابج الدراسة عن وجود صعوبات تحد من استخدام الدروس التطبٌمٌة فً اْشراؾ
التربويمنلبلالمشرؾالتربوي،وكانتهذهالصعوباتمنوجهةنظرالمشرفٌنالتربوٌٌنتتمثلفً
ضعؾالتواصل بٌنالمعلموالمشرؾالتربوي،وللةتوفرالوسابلالتعلٌمٌةالحدٌثةالمعٌنةعلىتنفٌذ
الدروسالتطبٌمٌةبالمدارس،وأٌضااستنزاؾعملٌةالتنسٌكوالتخطٌطللدروسالتطبٌمٌةلولتكبٌر،
وأٌضاكثرةاِعباءاْدارٌةالتًٌكلؾبهاالمشرؾالتربوي.وهذاٌتفكمعدراسة(الحارثً)2211،
التً تحدثت عن هذه الصعوبات والتحدٌات التً تواجه المشرؾ التربوي .ودراسة (الزٌان ولٌطة،
 )2214التً أوضحت نتابجها أن من أهم الصعوبات فً استخدام الدروس التطبٌمٌة فً اْشراؾ
التربويهوهٌمنةاِعمالاْدارٌةعلىمهامالمشرؾالتربوي،باْضافةإلىوجودتحدٌاتأخرى
تواجهالمعلمٌنفًعملٌةاْشراؾبالدروسالتطبٌمٌةأوضحتهانتابجالدراسةالحالٌة،تتمثلفًضؽط
العملوصعوبةتنسٌكالجدولالمدرسًالناتجمنارتفاعنصابالمعلمٌن،وأٌضاكثرةاِعباءوالمهام
الموكلة للمعلم ،وأٌضا عدم وجود خطة واضحة للدروس التطبٌمٌة للمشرؾ التربوي منذ بداٌة العام
الدراسً ،باْضافة إلى عدم وجود خٕصة كتابٌة ٌمدمها المشرؾ التربوي للمعلم بعد مرحلة التموٌم
لّسلوباْشرافً .
وبناءعلىماسبكٌمكناستنتاجالعٕلةاٌْجابٌةالوثٌمةبٌنممارسةالمشرؾالتربويللدروس
التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً وبٌن تطوٌر اِداء التدرٌسً للمعلمٌن ،فمد ارتبطت هذه الممارسة بتحمٌك
النمو المهنً للمعلم وتطوٌر كفاٌاته المهنٌة ،وأرتماء بالعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،ومن ناحٌة أخرى
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حممتأنسجامالتربويبٌنالمشرؾالتربويوالمعلمفًالساحةالتربوٌة،وأكدتعلىتمكٌنالمشرؾ
التربويمنأدوارهاْشرافٌةفًالسلطنة .
ثانٌاا :توصٌات الدراسة 
التوصٌاتالمتعلمةبالوزارة :
 معالجة الصعوبات والتحدٌات التً تواجه المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن ،وتملل من فاعلٌةالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي.
 وضعدلٌلمتكاملَلٌةتطبٌكالدروسالتطبٌمٌةفًاْشراؾالتربوي. إلحاقالمشرفٌنالتربوٌٌنببرامجتدرٌبٌةمتخصصة،واستمرارٌةرفدالمشرفٌنالتربوٌٌنإلىالمركزالتخصصًللمعلمٌن؛للحصولعلىدوراتتدرٌبٌةفًهذاالمجال.
التوصٌاتالمتعلمةبالمشرؾالتربوي :
 تطوٌرأسلوباْشراؾالتربويبالدروسالتطبٌمٌةبشكلأكبرمماهوعلٌهحالٌا،وتضمٌنهضمنخطةاْنماءالمهنًللموادالدراسٌةللمدارسمنذبداٌةالعامالدراسً.
التوصٌاتالبحثٌة :
 استخدامالمنهجالمختلطلدراسةموضوعالبحث. دراسة التحدٌات والصعوبات التً تواجه ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة فًالعملٌةاْشرافٌة.
ثالثاا :محددات الدراسة 
جاءتهذهالدراسةلتكشؾعنممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافً
وعٕلتهبتطوٌراِداءالتدرٌسًللمعلمٌن،حٌثواجهتالدراسةالعدٌدمنالمحدداتأهمها :
 عدمإمكانٌةتعمٌمالنتابج،فاستخدامالمنهجالنوعًٌفٌدفًدراسةالظاهرةبشكلمعمك،وٌتممنخٕلهالوصولإلىفهمأعمكللظاهرة،ولكننتابجهٔتسمحبالتعمٌموفكمجتمعالدراسة.
 الدراسةالتصرتعلىأسلوبواحدمنأسالٌباْشراؾالتربوي. الدراسةتمتفًسلطنةعمانحسبالثمافةوالفلسفةالتربوٌةفًالسلطنة،والتًلدتختلؾعنالبٌباتالتعلٌمٌةاِخرى.
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خلوة،زهرة.)2212(.مدى استجابة مهام المشرف التربوي لالحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن فً ظل
المماربة بالكفاءات .المؤتمر العلمً الدولً اِول  -رؤٌة إستشرافٌة لمستمبل التعلٌم فً مصر
والعالم العربً فً ضوء التؽٌرات المجتمعٌة المعاصرة  -كلٌة التربٌة  -جامعة المنصورة -
مصر، 2،المنصورة:كلٌةالتربٌة،جامعةالمنصورةومركزالدراساتالمعرفٌة- 1345،
.1366مسترجعمن.http://search.mandumah.com/Record/479894
خلٌل،دمحمالحاج.)2212(.اإلشراف التربوي الحدٌث.اِردن:دارمجدٔويللنشروالتوزٌع .
الخمٌس،أحمدابراهٌم.)2212(.األسالٌب اإلشرافٌة األكثر فاعلٌة من وجهة نظر مدٌري المدارس
المتماعدٌن فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً دولة الكوٌت (رسالةماجستٌرؼٌرمنشورة).جامعة
عمانالعربٌةللدراساتالعلٌا،اِردن .
الخٌاط،ماجد.)2211(.أسالٌب البحث العلمً.اِردن:دارالراٌةللنشروالتوزٌع .
الدعٌلج،إبراهٌمعبدالعزٌز.)2229(.اإلدارة العامة واإلدارة التربوٌة.اِردن:داردجلة .
الدعٌلج ،إبراهٌم عبد العزٌز .)2215(.التخطٌط والشراف التربوي والتعلٌمً واإلداري .اِردن:
الدارالمنهجٌةللنشروالتوزٌع .
الدعٌلج ،إبراهٌم .)2215(.التخطٌط واإلشراف التربوي والتعلٌمً والداري.عمان :الدار المنهجٌة
للنشروالتوزٌع .
الدلٌمً ،طارق عبد .)2216( .اإلشراف التربوي واتجاهاته المعاصرة .اِردن :مركز دٌبونو لتعلٌم
التفكٌر .
راشد،علً.)2225(.كفاٌات األداء التدرٌسً.الماهرة:دارالفكرالعربً .
رجب ،مصطفى ،وطه ،حسٌن .)2212(.مناهج البحث التربوي بٌن النمد والتجدٌد .سورٌا :العلم
واٌْمانللنشروالتوزٌع .
رزق ،سمٌرة دمحم 21 -22(.فبراٌر .)2213التجاهات الحدٌثة فً برامج إعداد المعلم فً ضوء
المتغٌرات المجتمعٌة المعاصرة وتكنولوجٌا المعلومات .المؤتمر العلمً الدولً اِول  -رؤٌة
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إستشرافٌة لمستمبل التعلٌم فً مصر والعالم العربً فً ضوء التؽٌرات المجتمعٌة المعاصرة -
كلٌةالتربٌة-جامعةالمنصورة-مصر .786-762،2،
رضوان،فولٌهحسن.)2228(.منهجٌة البحث العلمً وتنظٌمه.الماهرة:دارالكتابالحدٌث .
رمضان،عمومن،حمزة،معمري)2211(.رؤٍةﻤﺴﺘمﺒلٍةْعدادالمعلمفًظلالتدرٌسبالكفاٌات.
مجلة العلوم الجتماعٌة واإلنسانٌة-جامعةلاصديمرباحورللة-الجزابر .283-4،271،
الروٌشد،فٌصلمدهللا.)2211(.دورالمشرؾالتربويفًتطوٌرالكفاٌاتالتدرٌسٌةللمعلمٌنمن
وجهةنظرالمعلمٌن .مجلة التربٌة ( جامعة األزهر )  -مصر. 355-329،)1(145،مسترجع
من http://search.mandumah.com/Record/195943
زاٌد،عطاؾعلً.)2228(.دور اإلرشاد واإلشراف فً العملٌة التربوٌة.اِردن:داركنوزالمعرفة
العلمٌة .
الزاٌدي ،نور عواض ( .)2211توطٌن اإلشراف التربوي فً المدرسة كمجتمع تعلم مهنً (تصور
ممترح)رسالةدكتوراه.جامعةأمالمرى،المملكةالعربٌةالسعودٌة .
الزدجالً ،مٌمونة ،الكعبً ،سلٌمان( .ابرٌل  .)2213أحتٌاجات التدرٌبٌة لمعلمً التربٌة أسٕمٌة
اِوابل بمنطمة الباطنة شمال من وجهة نظرهم ونظر المشرفٌن التربوٌٌن .مؤتة للبحوث
والدراسات-اِردن .492-461،19)2(،
الزهٌري،حٌدرعبدالكرٌم.)2215(.الجودة الشاملة فً التخطٌط واإلشراف التربوي.اِردن:دار
الٌازوريللنشروالتوزٌع .
الزٌان ،دالٌا بشٌر؛ ولٌطة ،نهلة عبد المادر .)2214( .درجة ممارسة المشرفٌٌن التربوٌٌن ِسالٌب
اْشراؾ التربوي فً ؼزة من وجهة نظر المعلمٌن والمعلمات (نسخة إلكترونٌة).مجلة جامعة
المدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوٌة والنفسٌة – فلسطٌن36 -327،)6( 2،مسترجع
 http://search.mandumah.com/Record/509961
سبٌتان،فتحًذٌاب.)2215(.التدرٌب التربوي.اِردن:دارالخلٌجللنشروالتوزٌع .
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السخنً ،حسٌن ،والزؼبً ،مٌسون ،والخزاعلة .)2212( .اإلشراف التربوي لراءة معاصرة
ومستمبلٌة.اِردن:دارصفاءللنشروالتوزٌع .
السرهٌد ،عارؾ .)2213( .رصد وتصنٌؾ الكفاٌات المهنٌة للمعلم فً الوطن العربً من خٕل
مراجعةالبحوثوالدراسات.مجلة أماربان – األكادٌمٌة األمرٌكٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا،
( .26-1،4)12
السعاٌدة،مهاحامد،والسعاٌدة،جهادعلً،والكاٌد،ركانعٌسىٌ(.ونٌو.)2212المعٌماتأجتماعٌة
والتربوٌة التً تواجه اْشراؾ التربوي وسبل تطوٌره من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن
العاملٌن بمدٌرٌات التربٌة والتعلٌم فً محافظة البلماء .مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات
التربوٌة والنفسٌة .274-237،)2(22،
السعدٌة،حمدةحمد(.مارس.)2214الكفاٌاتاِدابٌةالٕزمةلدىالمشرؾالتربويمنوجهةنظر
مدٌريالمدارسومساعدٌهمبؤٌةالسوٌكفًمحافظةشمالالباطنةبسلطنةعمان.مجلة العلوم
التربوٌة والنفسٌة .412-382،)1(15 ،
سعود ،راتب سٕمة ،وحسنٌن ،ابراهٌم علً .)2216( .التنمٌة المهنٌة للمٌادات اإلدارٌة التربوٌة
اتجاهات معاصرة ،اِردن:دارصفاءللنشروالتوزٌع .
السلمً ،سلٌمان حمودٌ( .ولٌو .)2211اِسالٌب اْشرافٌة لدى معلمً العلوم الطبٌعٌة فً المرحلة
الثانوٌةبمدٌنةجدةوعٕلتهاببعضالمتؽٌرات.مجلة دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم النفس-
مصر .789-757،)3(5،
سلٌم ،حسن مختار .)2229(.اإلشراف الفنً فً التعلٌم من منظور الجودة الشاملة .الماهرة :مكتبة
بٌروت .
الشاعر،عدلًداود.)2212(.إدارةالمعرفةمدخللتطوٌراْشراؾالتربوي.مجلة البحث العلمً فً
التربٌة -مصر .1684-1657،3)13(،
الشافعً ،أحمد حسٌن ،وإسماعٌل ،عمر هاشم .)2229(.مناهج البحث النفسً والتربوي .اِردن:
مكتبةالفٕحللنشروالتوزٌع .
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شاهٌن،عبدالرحمنٌ(.ناٌر.)2214مطالبالتنمٌةالمهنٌةالمتولعةمنالمشرفٌنالتربوٌٌنمنوجهة
نظر المعلمٌن ومدٌري المدارس .مجلة كلٌة التربٌة ( جامعة اِزهر )  -مصر)157( ،
. 374-2،335مسترجعمن http://search.mandumah.com/Record/649387
شحاته،حسن،والنجار،زٌنب.)2223(.معجم المصطلحات التربوٌة والنفسٌة.الماهرة:الدارالمصرٌة
اللبنانٌة .
الشدٌفات،باسلحمدان.)2214(.دورالمشرفٌنالتربوٌٌنفًتطوٌراِداءالمهنًلمعلمًالدراسات
أجتماعٌةفًمدٌرٌةالتربٌةوالتعلٌمللواءالبادٌةالشمالٌةالؽربٌةفًمحافظةالمفرق.مجلة جامعة
دمشك .353-332،)32(2
الشرلاوي ،عادل ،الخزاعلة ،دمحم .)2211( .معولات اْشراؾ التربوي من وجهة نظر المشرفٌن
التربوٌٌن فً مدٌرٌتً تربٌة محافظتً المرٌات وتبون .مجلة البحث العلمً فً التربٌة-
السعودٌة .85-72،)12(،
الشرٌؾ،عبدهللاعبدالعزٌز(.أؼسطس.)2212تطوٌرالممارساتاْشرافٌةللمشرفٌٌنالتربوٌٌنفً
ضوءمبادئالجودةالشاملة.مجلة المراءة والمعرفة–مصر .317-272،)132(،
صلٌوو،سهىنونا.)225(.اإلشراف والتنظٌم التربوي.اِردن:دارصفاءللنشروالتوزٌع .
الضفٌري،فهد،والعٌدان،عاٌدة،والمحٌٕنً،جوهرة(.أكتوبر.)2214مدىامتٕنالموجهٌنالفنٌٌن
لمادة التربٌة اْسٕمٌة مهارات اْشراؾ التربوي من وجهة نظر معلمً المادة فً المرحلة
الثانوٌة بدولة الكوٌت .مجلة دراسات الخلٌج والجزٌرة العربٌة .مجلس النشر العلمً بجامعة
الكوٌت .81-19،)152(،
الطحاٌنة،زٌادلطفً؛وعودات،معٌنأحمد.)2214(.تأثٌرأسالٌباْشراؾالتربويعلىفاعلٌةأداء
معلمًالتربٌةالرٌاضٌةفًالمدارسالحكومٌةاِردنٌةمنوجهةنظرالمعلمٌنأنفسهم(نسخة
الكترونٌة) .مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة – اِردن .98-92 ،)15( 2 ،مسترجع من
 http://search.mandumah.com/Record/624176
الطعانً ،حسن أحمد .)2225( .اإلشراف التربوي -مفاهٌمه -أهدافه -أسسه -أسالٌبه .اِردن :دار
الشروقللنشروالتوزٌع .
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الطعانً ،حسن أحمد .)2212( .والع الممارسات اإلشرافٌة للمشرفٌٌن التربوٌٌن من وجهة نظر
معلمً التعلٌم الثانوي فً محافظة الكرن (رسالةماجستٌرمنشورة).جامعةمؤتة،اِردن .
الطٌطً،دمحم،أبوسمرة،محمود،عبٌدهللا،عصامٌ(.ونٌو.)2212مدىامتٕنالمشرفٌنالتربوٌٌنفً
الضفة الؽربٌة لمهارات اْشراؾ التربوي من وجهات نظر معلمً ومعلمات المرحلة الثانوٌة.
المجلة التربوٌة .523،574،24)95(،
عامر،طارق،ودمحم،ربٌع.)2228(.الصف المتماٌز.اِردن:الٌازوريللنشروالتوزٌع .
عبدالحً،رمزيأحمد.)2213(.اإلشراف التربوي مفهومه وأسالٌبه ووظائفه.اِردن :دارالوراق
للنشروالتوزٌع .
عبدالكرٌم،راشدحسٌن.)2212(.البحث النوعً فً التربٌة.السعودٌة:جامعةالملنسعود .
عبدالهادي،جودتعزت.)2226(.اإلشراف التربوي مفاهٌمه وأسالٌبه.اِردن:دارالثمافةللنشر .
عبٌد،جمانةدمحم.)2226(.المعلم إعداده -تدرٌبه -كفاٌاته.اِردن:دارصفاءللنشروالتوزٌع .
عبٌدات،ذولان،وأبوالسمٌد،سهٌلة.)2227(.استراتٌجٌات حدٌثة فً اإلشراف التربوي.اِردن:دار
الفكر .
العتوم،منذرسامح.)2227(.طرق تدرٌس التربٌة الفنٌة ومناهجها.اِردن:دارالمناهجللنشر
والتوزٌع .
عثمان،منىشعبانٌ(.ناٌر.)2211تطوٌرلابمعلىاستخداموسابلأتصالاْلكترونًِسالٌب
اْشراؾالتربوي.مجلة التربٌة بجامعة األزهر-مصر .625-573،1)145(،
عدس،دمحمعبدالرحٌم.)1998(.فن التدرٌس.اِردن:دارالفكرللطباعةوالنشروالطباعة 
العرنوسً ،ضٌاء عوٌد ،والعجرش ،حٌدر حاتم ،والجبوري ،عارؾ حاتم ،والجبوري ،مشرق دمحم
.)2213(.الدارة واإلشراف التربوي.اِردن:دارالرضوانللنشروالتوزٌع .
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العرٌمً ،حلٌس ،والمحرزي ،راشد ،والفهدي ،راشد ،والراسبً ،ناصر .)2212( .فاعلٌة اْشراؾ
التربويفًسلطنةعمانمنوجهةنظرالمعلمٌن.مجلة الدراسات التربوٌة والنفسٌة -جامعة
السلطانلابوس .342-318،)2(7،
العرٌمً ،حلٌس ،والمحرزي ،راشد ،والفهدي ،راشد ،والراسبً ،ناصرٌ( .ونٌو  .)2214درجة
الممارسات اْشرافٌة لدى المشرفٌٌن التربوٌٌن من وجهة نظر الهٌبة اْشرافٌة والتدرٌسٌة فً
سلطنةعمان.مؤتة للبحوث والدراسات،اِردن .242-225،)2(39،
عطاري،عارؾتوفٌك،عٌسان،صالحةعبدهللا،ومحمود،نارٌمانجمعة.)2225(.اإلشراف التربوي
نماذجه النظرٌة وتطبٌماته العملٌة.الكوٌت:مكتبةالفٕح .
عطوي ،جودت .)2211 (.أسالٌب البحث العلمً مفاهٌمه -أدواته -طرله اإلحصائٌة(ط .)4اِردن:
دارالثمافةللنشروالتوزٌع .
عطوي،جودت.)2212(.اإلدارة التعلٌمٌة واإلشراف التربوي أصولها وتطبٌماتها(ط)4.اِردن:دار
الثمافةللنشروالتوزٌع .
عطٌة،محسنعلً.)2212(.البحث العلمً فً التربٌة.اِردن:دارالمناهجللنشروالتوزٌع .
عٕم،صٕحالدٌن.)2212(.البحث التربوي كفاٌات التحلٌل والتطبٌمات.اِردن:دارالفكر .
علً ،دمحم السٌد .)2212(.مصطلحات فً المناهج وطرق التدرٌس .اْسكندرٌة  :مؤسسة حورس
الدولٌة .
علً،دمحمالسٌد.)2211(.موسوعة المصطلحات التربوٌة.اِردن:دارالمسٌرةللنشروالتوزٌع .
علٌان ،سلمان ،وأبو رٌش ،عالٌة ،وسنداوي ،خالد ،وزٌدان ،رابد .)2212(.اإلشراف التربوي بٌن
النظرٌة والتطبٌك.اِردن:دارزهرانللنشروالتوزٌع .
العلٌمات ،حمود دمحمٌ( .ونٌو  .)2212درجة ممارسة معلمً المرحلة اِساسٌة فً اِردن للكفاٌات
المهنٌةفًضوءالمعاٌٌرالوطنٌةالحدٌثةلتنمٌةالمعلمٌنمهنٌاً.مجلة الجامعة اإلسالمٌة،جامعة
آلالبٌت-اِردن .268-265،18)2(،
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العمري،حصةسعٌد(.ماٌو.)2213تفعٌلاِسالٌباْشرافٌةفًالتربٌةالعملٌةبجامعةأمالمرىمن
وجهة نظر مشرفً /مشرفات الجامعة ومشرفً /ومشرفات وزارة التربٌة والتعلٌم .دراسات
عربٌة فً التربٌة وعلم النفس .212-173،)37(،
العوٌسً ،رجب علً( .مارس  .)2211أهمٌة العٕلة اْنسانٌة للمشرؾ التربوي وأثرها فً تعزٌز
الممارساتاٌْجابٌةللمعلمٌن:دراسةتحلٌلٌة.رسالة التربٌة -سلطنةعمان.72 - 52،)32(،
مسترجعمن http://search.mandumah.com/Record/90088
العٌاصرة ،معن محمود .)2228(.اإلشراف التربوي والمٌادة التربوٌة وعاللتها بالحتراق النفسً.
اِردن:دارالحامدللنشروالتوزٌع .
عٌسى ،أحمد دمحم(.دٌسمبر .)2212التعلٌم فً عمان مسٌرة تطوٌرٌة متواصلة .مجلة رسالة التربٌة،
وزارةالتربٌةوالتعلٌم-سلطنةعمان .89-77،34،
الؽامدي،أحمدعبدهللاٌ(.ناٌر.)2213والعممارسةالمشرفٌنالتربوٌٌنلمهامهمالفنٌةبمنطمةالباحة
التعلٌمٌة.دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم النفس .142-99،)33(،
ؼباري ،ثابر ،وأبو شنديٌ ،وسؾ ،وأبو شعٌرة ،خالد .)2211( .البحث النوعً فً التربٌة وعلم
النفس.اِردن:مكتبةالمجتمعالعربًللنشروالتوزٌع .
الفدا،هندعبدالعزٌزٌ(.ناٌر.)2211تفعٌلاِنماطاْشرافٌةالتربوٌةفًالمدارسالثانوٌةالحكومٌة
للبنات بمحافظة اْحساء من وجهة نظر المشرفات التربوٌات ومعلمات اللؽة أنجلٌزٌة .مجلة
العلوم التربوٌة .313،225،)1(2،
فرج،فتحًعٌسى.)2211(.تموٌم أداء المشرفٌٌن التربوٌٌن بشعبة الجبل األخضر فً ضوء كفاٌتهم
المهنٌة(رسالةماجستٌرؼٌرمنشورة).جامعةعمرالمختار،لٌبٌا .
الفرح،وجٌه،ودبابنة،مٌشٌل.)2215(.مرشد المعلمٌن والمدٌرٌن والمشرفٌن التربوٌٌن.اِردن:دار
وابلللنشروالتوزٌع .
المادري ،ناجح رشٌد ،والبوالٌز ،دمحم عبد السٕم .)2224( .مناهج البحث الجتماعً .اِردن :دار
صفاءللنشروالتوزٌع .

96

لاسم ،بو سعدة( .جوان  .)2212اْشراؾ التربوي فً الجزابر .مجلة دراسات نفسٌة وتربوٌة،4 ،
 .124-94
لاسم،عبدالكرٌم.)2212(.درجةممارسةاِسالٌباْشرافٌةكماٌتصورهاالمشرفونالتربوٌونفً

مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم فً محافظات شمال فلسطٌن .مجلة جامعة المدس المفتوحة لألبحاث
والدراسات–فلسطٌن .124-57،)2(26،
مسترجع http://search.mandumah.com/Record/145677
لندٌلجً،عامر،والسامرابً ،إٌمان .)2229(.البحث العلمً الكمً والنوعً .اِردن :دار الٌازوري
العلمٌةللنشروالتوزٌع .
المٌسً،ناٌؾنزار.)2212(.المعجم التربوي وعلم النفس.اِردن:دارأسامة .
الكسبانً،دمحمالسٌد.)2212(.مصطلحات فً المناهج وطرق التدرٌس.مصر:مؤسسةحورسللنشر
والتوزٌع .
الكسبانً،دمحمالسٌد.)2212(.البحث التربوي بٌن النظرٌة والتطبٌك.الماهرة:دارالفكرالعربً .
لهلوب،نارٌمانٌونس.)2215(.اإلشراف التربوي درجة فاعلٌته فً المدارس.اِردن:دارالخلٌج
للنشروالتوزٌع .
اللوح ،أحمد حسنٌ( .ناٌر  .)2212درجة تحسٌن اْشراؾ التربوي التطوري للممارسات التدرٌسٌة
لمعلمً اللؽة العربٌة فً مدارس وكالة الؽوث الدولٌة .مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات
التربوٌة والنفسٌة .519-483،)1(22،
محمود،صٕحالدٌنعرفة.)2225(.تعلٌم وتعلم مهارات التدرٌس فً عصر المعلومات.الماهرة:
عالمالكتب .
مخلؾ ،صبحً أحمد ،وربٌع ،هادي مشعان .)2229( .طرائك تدرٌس الجغرافٌة .اِردن :مكتبة
المجتمعالعربًللنشر .
المرموري،هبةمروان(.تموز.)2212المنحىالتشاركًفًاْشراؾالتربوي.مجلة رسالة المعلم،
مجلد52العدد3-2ص67-62أردن .
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ملحك رلم ()0
التوصٌف الوظٌفً لوظٌفة مشرف تربوي
 إعدادخطةسنوٌةمعتمدةللزٌاراتاْشرافٌةبالتنسٌكمعزمٕبه. مراجعةخططالمعلمٌناِوابل . إعدادلاعدةبٌاناتالمعلمٌناِوابلوالمعلمٌن. المشاركةفًمتابعةتوفراحتٌا جاتالمدارسالتًٌشرؾعلٌهامنالكوادرالتدرٌسٌةوالفنٌة . إعدادتمارٌرفنٌةبالتنسٌكمعالمعلماِوللتشخٌصاحتٌاجاتالمعلمٌناِوابل/المعلمٌن،ووضعخطةلتحسٌناِداء.
 المشاركةفًترشٌحالمعلمٌناِوابلل/المعلملٌنلللدوراتالتخصصلٌةواللدوراتالتدرٌبٌلةبمجلالعملهم.
 المشاركةفًلجانممابٕتاختٌارالمعلمٌناِوابل. المشلللاركةفلللًلجلللانترشلللٌحالمعلملللٌنوالمعلملللٌناِوابللللللدراسلللاتالعلٌلللاعللللىمسلللتوىالمنطمة..
 أطٕععلىالمشكٕتالفنٌةواْدارٌةللمعلمٌناِوابلوالمساهمةفًحلها. إعدادالتمارٌرالفنٌةعنأداءالمعلمٌناِوابل . مشللاركةمشللرفًمادته/مجالللهفللًدراسللةوتحلٌلللالمنللاهجالدراسللٌةالخاصللةبالمادة/المجللالعلللىمستوىالمنطمة.
 اْشراؾعلىإعدادلاعدةبٌاناتبمستوىأداءالطٕبفًالمادة/المجالعلىمستوىالمنطمة. عمللدلمللاءاتواجتماعللاتدورٌللةمللعالمعلمللٌناِوابللللتطللوٌراِداءودراسللةالمضللاٌاالمتعلمللةبالمادة/المجال.
 مشاركةمشرفًالمادةفًوضعالخططالٕزمةلتدرٌبالفباتاْشرافٌةوالمعلمٌنوالمشلاركةفلًتنفٌذهاوتمٌمها.
 متابعةأثرالتدرٌبفًالمدارس. متابعللةالمسللتجداتالتربوٌللةوتزوٌللدالمعلمللٌناِوابلللبالنشللراتالتربوٌللةالمتخصصللةوالنمللاذجالتعلٌمٌة.
 العملعلىتطوٌرمعارفهالمهنٌلةوتعزٌلزخبراتلهالعملٌلةبلأطٕعاللذاتًوأسلتفادةملنخبلراتزمٕبه.
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 اْشراؾعلىخططتنفٌذالمناهجالدراسٌة. المٌامبتموٌمأدابهذاتٌاوالعملعلىرفعكفاءتهوٌشجعاَخرٌنعلىذلن. المشاركةفًعملٌةتبادلالزٌاراتالمٌدانٌةعلىالمستوىالمحلًوالمركزي. تنفٌذبرامجتبادلالزٌاراتالصفٌةبٌنمعلمًالمادة/المجالبٌنمدارسهومدارسزمٕبهالمشرفٌنبالمناطكالتعلٌمٌة.
 أشترانمعزمٕبهالمشرفٌنأوالمعلمٌناِوابلفًإنتاجبحثإجرابً. تزوٌدالمشرؾاِولبصورةتفصٌلٌةبأهمنماطالموةوأهمجوانلبالتطلوٌرللملدارسالتلًٌشلرؾعلٌها.

123

ملحك رلم ()7
موافمة المشاركٌن على التسجٌل الصوتً

جامعةنزوى 
كلٌةالعلومواَداب 
لسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌة 
الموضوع/الموافمةعلىالتسجٌلالصوتًللممابلةالمتعلمةبدراسةالباحثة 
السٕمعلٌكمورحمةهللاوبركاته 
بعد منالشة موضوع دراسة الباحثة رلٌة بنت سلٌمان بن سٌؾ اْسحالٌة والمعنونة ب "ممارسة
المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً وعٕلته بتطوٌر اِداء التدرٌسً للمعلم " وبعد
أطٕععلى المعلومات المذكورة فً الرسالة التوضٌحٌةحول الدراسة وأهدافها ،ونظرا لماتمتضٌه
طبٌعةدراسةالباحثةفًتحمٌكالصدقوالثباتفًدراستها؛فإنًأوافكطوعاعلىالتسجٌلالصوتً
للممابلةالتًتجرٌهاالباحثةمعًوفكمتطلباتدراستهاالحالٌة .
أسم .......................................................................................:
الوظٌفة ......................................................................................:
التولٌع ......................................................................................:
التارٌخ ......................................................................................:


وهللاالموفك،،،،
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ملحك رلم ()3
تعهد الباحثة
أنا الباحثة رلٌة بنت سلٌمان بن سٌؾ أسحالٌة صاحبة الرلم المدنً ( ).............عمانٌة الجنسٌة
والمنتسبةإلىجامعةنزوى،كلٌةالعلومواَدابلسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌةنخصصماجستٌرإدارة
تعلٌمٌة.ألومبعملدراسةتربوٌةبعنوان"ممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافً
وعٕلتهبتطوٌراِداءالتدرٌسًللمعلمٌن"وذلناستكمألنٌلدرجةالماجستٌرفًأدارةالتعلٌمٌة.
وتهدؾ هذه الدراسة إلً معرفة العٕلة بٌن ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب
اشرافً بتطوٌر اِداء التدرٌسً للمعلم من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن  .وبذلن فإنً
أتعهدلّستاذ ............................................................................................
والمدعوللمشاركةفًالدراسةكأحدأفرادالعٌنةالتطوعٌةللدراسةالذٌنتنطبكعلٌهمشروطالممابلة.
بألتزامبحموقالمشارنفًالبحثالمتمثلةفًالتالً :
 ٔ -1توجد أي مخاطر جسدٌة أو نفسٌة أو مهنٌة للمشارن من إجراء الممابلة و المشاركة فً
البحث.
 -2تعامل معلوماتن بسرٌة كاملة ولن ٌطلع على بٌاناتن سوىالفرٌكالبحثًأوِؼراضعلمٌة
فمط .
 -3من حمن أنسحاب من البحث فً أي ولتودون إبداء أسبابودونأٌة عوالب سلبٌة علٌن.
 -4عند انتهاء الدراسة سٌتم إبٕؼن بنتابج البحث التً تتعلك بموضوعالدراسة.
 -5فًحالةرفضنأشترانفًهذاالبحثستتلمىالعناٌةالمعتادةإذالزماِمردونأيتمٌٌز.
 -6التسجٌلالصوتًللممابلةسٌتمأحتفاظبهفًجامعةنزوىبكلٌةالعلومواَدابلسمالتربٌة
والعلومأنسانٌة–مكتبرلم()c11لمدةعامٌنوبعدهاسٌتمإتٕفها.
 -7اسمالمشارنلنٌصرحبهفًالدراسةوٌكتفىبوضعرلملكلمشارن.
 -8منحمنأطٕععلىالوسابلالمستخدمةفًالممابلة.
 -9المشاركةفًالبحثعملتطوعًفلنحرٌةالمشاركةولنالحكفًالرفضأوأنسحاب.
اسمالباحثوتولٌعه...............................................:التارٌخ ............:
اسمالمشارنوتولٌعه............................................:التارٌخ .............:
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ملحك رلم( )4

أسئلة الممابلة فً صورتها األولى
جامعةنزوى 
كلٌةالعلومواَداب 
لسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌة 


تحكٌم أسئلة الممابلة لغرض البحث العلمً

السٕمعلٌكمورحمةهللاوبركاته ،،،،
ٌسرنً أن أضع بٌن أٌدٌكم أسبلة الدراسة التً ستستخدم لؽرض البحث العلمً استكمأ لنٌل درجة
الماجستٌرفًاْدارةالتعلٌمٌة.وأرجومنكمتحكٌمهذهاِسبلةوإبداءرأٌكموممترحاتكمحولها.علما
بأنعنوانالدراسةهو"ممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًوعٕلتهبتطوٌر
اِداءالتدرٌسًللمعلمٌن".وتهدؾهذهالدراسةإلىالتعرؾعلىممارسةالمشرؾالتربويللدروس
التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً فً المدارس التً ٌشرؾ علٌها وبٌان عٕلة هذا اِسلوب بتطوٌر اِداء
التدرٌسً للمعلم ،واِداة المستخدمة فً الدراسة هً الممابلة مع المشاركٌن من المعلمٌن والمشرفٌن
التربوٌٌنوتتحددمشكلةالدراسةفًالسؤالالتالً -:
 ما عٕلة ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً بتطوٌر اِداء التدرٌسًللمعلم؟
شاكرةلكمحسنتعاونكمواهتمامكموتفضلوابمبولفابكأحتراموالتمدٌر ،،،،،
الباحثة:رلٌةسلٌمانسٌؾاْسحالٌة 
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لطفاأرجوتعببةالجدولالتالًلّهمٌة -:


أسم 




الوظٌفة 




مكانالعمل 


المؤهلالعلمً 




عددسنواتالخبرة 




اْشراؾالتربويٌعدأمرضروريللمعلمالجدٌدوالمعلمذيالخبرةوذلنمنأجلأرتماء
-1
ً
بالعملٌةالتعلٌمٌة.توافماًمعفلسفةالتؽٌٌرمارأٌنفًاستخدامالمشرؾالتربويوممارسته
أسالٌبمتعددةفًالعملٌةاْشرافٌة.
...........................................................................................................
..........................................................................................................
 -2كٌؾٌتمالتخطٌطللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبإشرافًمنلبلالمشرؾالتربوي
...........................................................................................................
..........................................................................................................
 -3ماانعكاساتممارسةالمشرؾالتربويللدروسالتطبٌمٌةكأسلوبِإشرافًعلىأداءالمعلمٌن؟ 
...............................................................................................................
 ...............................................................................................................
4ـمنخٕلتأكٌدوزارةالتربٌةوالتعلٌمفًسلطنةعمانعلىاستخدامالمشرؾِسلوب
الدروسالتطبٌمٌةفًعملهاْشرافً،هلكانلذلنتأثٌرعلىالنموالمهنًللمعلمٌن؟وكٌؾ؟ 
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ملحك رلم()5
لائمة المحكمٌن
اإلسم

م

الوظٌفة
أستاذ

1

أحمدابراهٌمأحمدالكندي 

2

ثرٌاسلٌمانالشبٌبٌة 

باحثة



تربوٌة 

حارثناصرخلفان

أستاذ

ألبوسعٌدي 

مساعد 

4

رٌاناصرحمدانالتوبً 

مشرفة

5

سالمسعٌدمسعودالكندي 

6

عبدهللاخمٌس 

عمٌد

أمبوسعٌدي 

الدراسات

المؤهل
دكتوراه 

التخصص
مناهجوطرقالتدرٌس 

مكان العمل
كلٌةالعلومالتطبٌمٌةبنزوى 

مشارن 

3

ماجستٌر 
دكتوراه 

دكتوراه 

مناهجوطرقالتدرٌس 
مناهجوطرقتدرٌس 

التصادٌاتالتعلٌم 

تربوٌة 
مشرؾ

وزارةالتربٌةوالتعلٌم 
كلٌةالعلومالتطبٌمٌةبصحار 

المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌم
بمحافظةالداخلٌة 

ماجستٌر 

اللؽةالعربٌةوآدابها 

تربوي 

المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌم
بمحافظةالداخلٌة 

دكتوراه 

مناهجوطرقتدرٌس 

جامعةالسلطانلابوس-كلٌة
التربٌة 

العلٌا 
7

دكتوراه 

دمحمبنًهانً 

أستاذ



مساعد 

8

دمحمعلًناصرالصبحً 

مشرؾأول  ماجستٌر 

9

دمحمعلًالعوفً 

أستاذ



مساعد 

لٌادةتربوٌة 
اللؽةاْنجلٌزٌة 

الجامعةالعربٌةالمفتوحة 
المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌم
بمحافظةالداخلٌة 

  12محمودٌحًأحمدالكندي 

دكتوراه 

ادارةتربوٌة 

مشرؾأول  دكتوراه 

اللؽةالعربٌة 

ماجستٌر 

ادارةتعلٌمٌة 

كلٌةالعلومالتطبٌمٌةبصحار 
المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌم
بمحافظةالداخلٌة 

  11منىدمحمسٕمأمبوسعٌدي 

عضو
دراسات
تربوٌة 
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وزارةالتربٌةوالتعلٌم 

ملحك رلم()6
أسئلة الممابلة فً صورتها النهائٌة
جامعةنزوى 
كلٌةالعلومواَداب 
لسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌة 



استمارة ممابلة مع المشرف التربوي ومعلم مادة حول موضوع الدراسة
"ممارسة المشرف التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً وعاللته بتطوٌر
األداء التدرٌسً للمعلمٌن "


الفاضل/هـ....................................................................المحترم/هـ 
السٕمعلٌكمورحمةهللاوبركاته ،،،،
 تمومالباحثةبعملدراسةاستكمألنٌلدرجةالماجستٌرفًاْدارةالتعلٌمٌةبجامعةنزوى
تحت عنوان "ممارسة المشرف التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً وعاللته بتطوٌر األداء
التدرٌسً للمعلمٌن" ،وتستخدم الباحثة الممابلة الفردٌة كأداة لجمع البٌانات والمعلومات من الفبة
المستهدفة ،وتؤكد الباحثة أن جمٌع المعلومات والبٌانات ستعامل بسرٌة تامة ولن تستخدم إٔ لؽرض
البحثالعلمً.شاكرةلكمحسنتعاونكمواهتمامكم .
الباحثة:رلٌةسلٌمانسٌؾاْسحالً 
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 لطفاًٌرجىالتكرمبتعببةالجدولالتالًوذلنمنأجلتنظٌمالبٌاناتومعالجتهابأسلوبعلمً .

أسم(اختٌاري) 




النوع 




الوظٌفة 




التخصص 




المؤهلالعلمً 


عددسنواتالخبرة 



عددالمدارسالتًٌشرؾعلٌها(للمشرؾفمط) 



 -0ما أهمٌة ممارسة المشرف التربوي ألسالٌب متعددة ومتنوعة فً العملٌة اإلشرافٌة ؟
ـماأكثراِسالٌباْشرافٌةاستخدامامنلبلالمشرؾالتربويفًعملهاْشرافً؟ 
ـوضحاِسالٌباْشرافٌةالعملٌةالتًٌستخدمهاالمشرؾوٌمارسهافًالمٌدانالتربوي.
....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
كٌف تتم عملٌة اإلشراف بالدروس التطبٌمٌة من لبل المشرف التربوي؟ـكٌؾتتمعملٌةالتخطٌطلهذهالدروس؟ 
ـكٌؾتتمعملٌةالتنفٌذالفعلًفًالمدارس؟ 
كٌؾتتمعملٌةالتموٌملهذهالدروس؟ 
ـكٌؾتتمعملٌةالتنسٌكلتنفٌذهذهالدروس؟ 
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 -3ما اآلثار الناتجة من ممارسة المشرف التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً على أداء
المعلمٌن من وجهة نظرن؟
 ماالمهاراتالتدرٌسٌةالتًتطورتلدىالمعلمأكثرمنؼٌرهابفعلالدروسالتطبٌمٌة؟..............................................................................................................
..............................................................................................................
 ..........................................................................................................
 -4ما مدى استجابة المعلمٌن للدروس التطبٌمٌة فً اإلشراف التربوي؟
ـ ما لناعة المشرؾ التربوي /المعلم بأهمٌة الدروس التطبٌمٌة كأسلوب متمٌز فً تطوٌر العملٌة
التعلٌمٌةالتعلمٌة؟ 
ـمامعولاتاستخدامالدروسالتطبٌمٌةفًالمٌدانالتربويمنوجهةنظرنكمشرؾأومعلم؟ 
ـماممترحاتنللتؽلبعلىهذهالمعولات؟ 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................
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ملحك رلم ( ) 2
موافمة المشاركٌن على صحة البٌانات
جامعةنزوى 
كلٌةالعلومواَداب 
لسمالتربٌةوالعلوماْنسانٌة 
الموضوع/الموافمةعلىأشترانفًعٌنةدراسةالباحثة 
السٕمعلٌكمورحمةهللاوبركاته



بعدإجراءالممابلةمعالباحثةرلٌةبنتسلٌمانبنسٌؾاْسحالٌة،حولموضوعدراستهاوالمعنونة
ب  "ممارسة المشرؾ التربوي للدروس التطبٌمٌة كأسلوب إشرافً وعٕلته بتطوٌر اِداء التدرٌسً
للمعلمٌن "وبعد أطٕععلى البٌانات التً تمتفرٌؽهاوتحلٌلها من الممابلة فإنً أوافك على البٌانات
المفرؼة والتً تم تحلٌلها،وهًبالفعلتعكس استجابتًعلى اِسبلة التًتضمنتها الممابلة ،كما أننً
أوافكعلىالمساهمةالتطوعٌةالمستمرةفًخدمةالباحثةفًكلماتحتاجإلٌهمنأمورتوضٌحٌةحول
موضوعدراستها .
أسم .......................................................................................:
الوظٌفة ......................................................................................:
التولٌع ......................................................................................:
التارٌخ ......................................................................................:

وهللاالموفك،،،،
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ملحك رلم()8
خطاب من جامعة نزوى لتسهٌل مهمة الباحثة
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ملحك رلم()9
تسهٌل مهمة الباحثة
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ملحك رلم()01
استمارة تموٌم مشرف تربوي
سلطنةعمان 

وزارةالتربٌةوالتعلٌم
العامالدراسً22/22:م
المدٌرٌةالعامةللتربٌةوالتعلٌملمحافظة ...........
دابرةتنمٌةالمواردالبشرٌة 

استمارة تموٌم مشرف تربوي مجال /مادة

اسمالمشرؾ...............:رلمالملؾ................:المادة/المجال........:التارٌخ .......:

البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

م

الحمولالوصفٌة 

الدرجة 

  1ألمامباختصاصاتالوظٌفة(الحموقوالواجبات) .



جوانباْجادةوأدلتها :

  2اْلتزامبأخٕلٌاتالمهنة .





3

اعدادخطةسنوٌةإجرابٌةمكتملةالعناصروالعملعلى
تنفٌذها .








  4مراجعةخططالمعلمٌناِوابل/المعلمٌنومتابعةتنفٌذها .



  5متابعةتنفٌذالمناهجالدراسٌةوفكالخططالمعتمدة .



  6متابعةمستجداتالمناهج .





  7التمكنمنالمادةالعلمٌةفًتخصصه .



أولوٌاتالتطوٌروأدلتها :

  8متابعةتفعٌلأنماطالتعلمواستراتٌجٌاتالتدرٌسالمختلفة .





  9متابعةتوظٌؾعناصرالمولؾالتعلٌمً .





  12متابعةتوظٌؾالتعلمالنشط .



  11تفعٌللنواتأتصالالمختلفة .



  12التواصلمعالمشرؾاِول .



  13تنمٌةمعارفهوخبراته .

 التوصٌات :

  14المشاركةفًإعدادوتنفٌذالبرامجالتدرٌبٌةالتربوٌة
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م

الدرجة 

البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

الحمولالوصفٌة 

والتخصصٌةحسباحتٌاجاتالفباتالتًٌشرؾعلٌها .

 15

توظٌؾنتابجالتموٌمفًرفعالتحصٌلالدراسًوتحسٌن
تعلمالطلبة .



  16تموٌمأداءالمعلمٌناِوابل/المعلمٌنبفاعلٌةودلة .



  17تنوٌعاِسالٌبواِنماطاْشرافٌة .



  18توظٌؾالتماناتالحدٌثةالمتاحة .



  19اعدادتمارٌرإجرابٌةلزٌاراتهاْشرافٌة .



  22متابعةاثرزٌاراتهاْشرافٌة .





اسمالممٌم(مشرؾأول)............................:التخصص:مشرؾأولمادة/مجال ......
تولٌعالمشرؾالتربوي...........................:تولٌعالمشرؾاِول ..........:
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توصٌف بنود استمارة تموٌم مشرف تربوي مجال /مادة
المجال 
السمات
الشخصٌة
واْدارٌة

المؤشرات 

البنود 

 .1ألمامباختصاصات ٌ -لمبمهامهوواجباتهالوظٌفٌة.
الوظٌفلللللة(الحملللللوق ٌ -لتزمبمواعٌدالحضوروأنصراؾ.
والواجبات) 



 ٌتعاملوفكالحموقالممنوحةله. ٌعدّلاعدةبٌاناتمتكاملة. ٌللؤديالواجبللاتواِعمللالالمسللندةإلٌللهبدلللةوفللًمواعٌللدمحددة .

 .2ألتلزامبأخٕلٌللات ٌ -تسمبالصدقوالجدٌةمعأخرٌن.
المهنة .

 ٌلتزمباِمانةالعلمٌةٔسٌمافًنملالمعلوماتوالتباسها. ٌتمبلالتوجٌهواْرشادبموضوعٌة. ٌحافظعلىسرٌةالمعلوماتالخاصةبالعمل.ٌ -حرصعلىتنمٌةلٌمالمواطنة .

التخطٌط   .3اعللدادخطللةسللنوٌة ٌ -عدخطةشاملةلمهامعمله.


إجرابٌلللللللةمكتمللللللللة ٌ -صممخطةوالعٌةلابلةللتنفٌذمعاعتبارالمرونة .
العناصلللللروالعملللللل ٌ -ضمنالخطةأسالٌبإشرافٌةفاعلةومتنوعة.
علىتنفٌذها .

 ٌحددالفترةالزمنٌةلتنفٌذفعالٌاتالخطة.ٌ -نظمفعالٌاتالخطةحسبأولوٌات .

 .4مراجعللللللللةخطللللللللط ٌ -راجلللعخطلللطالمعلملللٌناِوابلللل/المعلملللٌنوٌملللدمالتؽذٌلللة
المعلملللٌناِوابلللل/

الراجعةحولها.

المعلملللللٌنومتابعلللللة ٌ -عتمدخططالمعلمٌناِوابل/المعلمٌنلتطبٌكالمناهج.
تنفٌذها .

 ٌتللابعتنفٌللذخطللطالمعلمللٌناِوابللل/المعلمللٌنوفللكالفتللرةالزمنٌةالمحددة.
 ٌنفلللذزٌلللاراتللمعلملللٌناِوابلللل/المعلملللٌنلمتابعلللةتنفٌلللذهملخططهمالمعتمدة.
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المجال 

المؤشرات 

البنود 

 ٌشارنإداراتالمدارسالتًٌشرؾعلٌهافًمتابعةتوزٌلعالمناهجوالحصصالدراسٌةبٌنمعلمًمادته .
المناهج   .5متابعةتنفٌذالمنلاهج ٌ -تأكللدمللنتللوافرمسللتلزماتالمللادة(الكتللبالمدرسللٌةوأدلللة


الدراسلللللللللٌةوفلللللللللك

المعلمللللٌنحسللللبالطبعللللاتالمعتمللللدةوالوسللللابلالتعلٌمٌللللة

الخططالمعتمدة .

الٕزمة .)...
 ٌركللزفللًمتابعتللهعلللىتحمٌللكاِهللداؾالمرجللوةلمنللاهجمادته/مجاله .
 ٌتابعتحضٌرالدروسوتوافمهمعاْجراءاتالسلٌمةلتطبٌكالمناهج.
 ٌؤكدعلىإكتسابالمهاراتالمرجوةمنتطبٌكالمناهج.ٌ -عدالتمارٌرنصؾالسنوٌةحولتطبٌكمناهجمادته/مجاله .

 .6متابعلللللةمسلللللتجدات ٌ -تابعالنشراتالتوجٌهٌةحولمستجداتالمناهج .
المناهج .

 ٌمترحالمراجعواللدورٌاتوالمواللعاْلكترونٌلةالتلًتثلريالمناهج .
 ٌشارنفًتنفٌذورشتدرٌبٌةحولمستجداتالمناهج . ٌتابعمستجداتمادته/مجالهفًالمختبراتومركلزمصلادرالتعلم.
ٌ -شارنفًتحلٌلمحتوىمناهجمادته/مجاله .

 .7الللللتمكنمللللنالمللللادة ٌ -ثريالمعلمٌناِوابل/المعلمٌنفًالمادةالعلمٌة.
العلمٌلللللللللللللةفلللللللللللللً ٌ -تحرىالدلةفًتمدٌمالمادةالعلمٌةوالمدرةعلىتبسٌطها .
تخصصه .

 ٌمتلللنالمللدرةعلللىاْجابللةالصللحٌحةعللنأستفسللاراتفللًالمادةالعلمٌةالتخصصٌة .
 ٌمتلللنالمللدرةعلللىاْجابللةالصللحٌحةعللنأستفسللاراتفللًطرقتدرٌسمادته/مجاله.
 ٌعلدوٌشلارنفلًتصلمٌمنشلراتإثرابٌلةفلًالملادةالعلمٌللةوالتربوٌة .
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المجال 
التعلٌم
والتعلم 


المؤشرات 

البنود 

 .8متابعللةتفعٌلللأنمللاط ٌ -تلابعتوظٌللؾاسللتراتٌجٌاتالتللدرٌسالمتوافمللةمللعمتطلبللات
التعلم واستراتٌجٌات

المولؾالتعلٌمً.

التدرٌسالمختلفةٌ -  .تابعمدىمراعاةالمهاراتالمضلمنةفلًالموللؾالتعلٌملً
ِنماطالتعلم.
 ٌتلللابعمراعلللاةاسلللتراتٌجٌاتالتلللدرٌسالمسلللتخدمةللفلللروقالفردٌةللطلبة.
 ٌتابعمراعاةاِنشطةالتطبٌمٌةِنماطالتعلمللفلروقالفردٌلةللطلبة.
 ٌتللللابعتوافللللكأنمللللاطالللللتعلمواسللللتراتٌجٌاتالتللللدرٌسمللللعاْمكانٌاتالمتاحة .
 .9متابعللللللللةتوظٌللللللللؾ ٌ -عززالممارساتأٌجابٌة.
عناصللللللرالمولللللللؾ ٌ -صححالممارساتؼٌرأٌجابٌة.
التعلٌمً .

 ٌتابعتوظٌؾأسالٌبتتوافكمععناصرعملٌةالتعلموتحملكأهدافها.
 ٌمترححلؤللصعوباتوالتحدٌاتالتًتواجهتنفٌلذالموللؾالتعلٌمً.
ٌ -مّومالفعالٌاتالمنفذةفًالمولؾالتعلٌمً .

 .12متابعللللللةتوظٌللللللؾ  -توجٌهالمعلمٌناِوابل/المعلمٌننحوالتركٌزعلىمسؤولٌة
التعلمالنشط .

الطالللللبومبادراتللللهفللللًالحصللللولعلللللىالللللتعلمواكتسللللاب
المهاراتالمختلفة.
 ٌتابعالمعلمٌناِوابل/المعلمٌننحوأهتملامباسلتراتٌجٌاتالتلللدرٌسالتلللًتوظلللؾاللللتعلمذومعنلللى،والتفكٌلللروالتأملللل
لمهاراتالتعلمفوقالمعرفٌة.
 ٌتللللابعالمعلمللللٌناِوابللللل/المعلمللللٌنلّنشللللطةوالواجبللللاتوالمشارٌعالهادفةالتًتركزعلىحلالمشكٕت.
 -متابعللةتفعٌلللالمعلمللٌناِوابللل/المعلمللٌنللللتعلمالمتمحللور
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المجال 

المؤشرات 

البنود 
حولالطالب.

 متابعةالمعلمٌناِوابل/المعلمٌنفًاسلتخدامأسلالٌبتملوٌممعتمدةللحكمعلىالمهاراتالحمٌمٌةالمكتسبة .
البٌبة
المدرسٌة

 .11تفعٌللللللللللنللللللللوات ٌ -بنًعٕلاتإٌجابٌةمعالرؤساء.
أتصالالمختلفةٌ -  .بنًعٕلاتإٌجابٌةمعزمٕبهالمشرفٌن.
ٌ -بنًعٕلاتإٌجابٌةمعالفباتالتلًٌشلرؾعلٌهلاواْدارة

والمجتمع

المدرسٌة.

المحلً

 -لدٌللهالمللدرةعلللىأتصللالوالتواصلللمللعأطللراؾالعملٌللة

(أتصال

التعلٌمٌةالتعلمٌة.

والتواصل) 

ٌ -وظؾوسابلولنواتأتصالالمتنوعة .



 .12التواصلللللللللمللللللللع ٌ -طلعالمشرؾاِولبكلتطوراتالعمللاْشلرافًلمادتله/
المشرؾاِول .

مجاله.
 ٌمللدمالتمللارٌرالدورٌللةللمشللرؾاِولوٌللزودهبالممترحللاتالتًمنشأنهاتطوٌرالعمل.
 ٌنسلللكملللعالمشلللرؾاِولفلللًحاللللةتعلللدٌلخطلللةزٌاراتلللهاْشرافٌة .
 ٌمدمللمشرؾاِولمبادراتتطوٌرٌةللعملاْشرافً . ٌنسلللكملللعالمشلللرؾاِولحلللولالتواصللللملللعمؤسسلللاتالمجتمعالمحلًبماٌخدمالعملٌةالتعلٌمٌةالتعلمٌة .

التنمٌة
المهنٌة 


 .13تنمٌللللللللةمعارفلللللللله ٌ -عمدلماءاتعلمٌةوتربوٌةبصورةدورٌة.
وخبراته .

 ٌحلللرصعللللىالمشلللاركةفلللًاللملللاءاتالعلمٌلللةوالتربوٌلللةالمركزٌةوالٕمركزٌة.
 ٌطلععلىالدورٌاتواْصداراتالتربوٌةوالتخصصٌة. ٌحرصعلىالتواصلمعذويالخبرةواْختصاص. ٌعللدوٌشللارنفللًإجللراءالبحللوثاْجرابٌللةوأوراقالعملللوالنشراتوالممأتالعلمٌةوالتربوٌة .
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المجال 

المؤشرات 

البنود 

 .14المشللللللللاركةفللللللللً ٌ -حددأحتٌاجاتالتدرٌبٌةللمعلمٌناِوابل/المعلمٌن.
إعلللللللللدادوتنفٌلللللللللذ ٌ -صممبرامجتدرٌبٌةفاعلةوفكاْحتٌاجات .
البلللرامجالتدرٌبٌلللة ٌ -نفذالبرامجالتدرٌبٌةالتربوٌةوالعلمٌة.
التربوٌلللللللللللللللللللللللللللة ٌ -تابعأثرالتدرٌبعلىالفباتالتًٌشرؾعلٌها.
والتخصصلللللللللللللللٌة ٌ -ربطبٌنالتدرٌبونتابجهلٕرتماءبالتحصٌلالدراسً .
حسللللباحتٌاجللللات
الفباتالتًٌشرؾ
علٌها .
التموٌم 


 .15توظٌلللللللؾنتلللللللابج ٌ -تابعدلةتنفٌذالمعلملٌناِوابلل/المعلملٌنِدواتتملوٌمتعللم
التمللللوٌمفللللًرفللللع

الطلبة .

التحصٌلالدراسلً ٌ -شللارنفللًإعللدادأختبللاراتومراجعتهللاوفمللاللمواصللفات
وتعلمالطلبة .

المعتمدة .
 ٌمدمالتؽذٌةالراجعةالمناسبةوٌمترحبرامجعٕجٌةوإثرابٌةمنبثمةمننتابجالتحصٌلالدراسًللطلبة .
 ٌنملللخبللراتالمللدارسالمجٌللدةفللًالتحصللٌلالدراسللًإلللىالمدارسالتًتحتاجإلىتطوٌربرامجهاالتحصٌلٌة .
 ٌحصللرمللدارسمتدنٌللةالتحصللٌلالدراسللًوٌضللعإجللراءاتلابلةللتطبٌكتسهمفًرفعالمستوىالتحصٌلًللطلبة .

 .16تموٌمأداءالمعلمٌن ٌ -طبكأدواتمتنوعةلتموٌمالفباتالتًٌشرؾعلٌها.
اِوابل/المعلملٌن ٌ -رصلللدجوانلللباْجلللادةوأولوٌلللاتالتطلللوٌرللللدىالمعلملللٌن
بفاعلٌةودلة .

اِوابل/المعلمٌنبموضوعٌة،فٌعلززجوانلباْجلادةوٌملدم
الدعمالٕزملتطوٌرأدابهم.
 ٌمتللللنالملللدرةعللللىإصلللدارأحكلللامواضلللحةومبلللررةعلللنمستوٌاتأداءالمعلمٌناِوابل/المعلمٌن.
 ٌلبلللللًاحتٌاجلللللاتالمعلملللللٌناِوابلللللل/المعلملللللٌنالمهنٌلللللةوالتخصصٌةوٌبادربتنفٌذها.
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المجال 

المؤشرات 

البنود 

 ٌمدمللمعلمٌناِوابل/المعلمٌنتؽذٌةراجعةمناسلبةوٌمتلرحبرامجترتمًبأدابهم .

الممارسات  .17تنوٌلللللعاِسلللللالٌب ٌ -وظللؾمختلللؾاِسللالٌبأشللرافٌةوفللكاحتٌاجللاتالفبللات
اْشرافٌة 

اْشرافٌة .



التًٌشرؾعلٌها.
 ٌختللارأسلللوبأشللرافًالمٕبللملتحمٌللكاهللداؾالفعالٌللةاْشرافٌة .
 ٌبرزالبعدالتطبٌمًفًتنفٌذاِسلوبأشرافً . ٌحللاِسالٌباْشرافٌةالمنفلذةملنالمعلملٌناِوابللوٌملدمتؽذٌةراجعةحولها .
 ٌربطبلٌنأسللوبأشلرافًالمسلتخدموعٕلتلهبالتحصلٌلالدراسًللطلبة .

 .18توظٌللللؾالتمانللللات ٌ -متلنالمدرةعلىإدارةالتماناتالتًتخدمالمادة .
الحدٌثةالمتاحة .

 ٌوجللهالمعلمللٌناِوابللل/المعلمللٌنلكٌفٌللةتوظٌللؾالتمانللاتالحدٌثة .
 ٌتواصلمعالجهاتالمختصةلتوفٌرالتماناتالمطلوبة . ٌشللارنفللًتنفٌللذبللرامجتدرٌبٌللةحللولتوظٌللؾالتمانللاتفللًعملٌاتالتعلٌموالتعلم .
ٌ -تأكدمنأثرأٌجابًللتماناتالحدٌثةعلىتعلمالطلبة .
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المجال 

المؤشرات 

البنود 

 .19اعللللللللدادتمللللللللارٌر ٌ -تمنإعدادالمراسٕتوالتمارٌر .
إجرابٌلللللةلزٌاراتللللله ٌ -تضمنالتمرٌرأجرابًللزٌارةاْشرافٌةعلى :
اْشرافٌة.


 اهداؾالزٌارةاْشرافٌةوزمنتنفٌذها .
 الفعالٌاتالمتضمنةفًالزٌارةاْشرافٌة .
 مدىتناسبالزمنمعالفعالٌاتالمنفذة.
 النتابجوالتوصٌاتمنالزٌارة .

 .22متابعةأثرزٌاراتله ٌ -مدمالدعموالتؽذٌةالراجعلةللفبلاتالتلًٌشلرؾعلٌهلاأثنلاء
اْشرافٌة .

زٌاراته .
 ٌتابعالمٕحظاتالمرصودةفًالزٌاراتالسابمة . ٌنجزالفعالٌاتالمخططةفًالزٌارةاْشرافٌة . ٌنملللمدارسأخرىالجوانبأٌجابٌةلزٌاراته .ٌ -زودزمٕءهالمشرفٌنبالبٌاناتالٕزمةلزٌاراتهم .
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