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Abstract: 

This research aims to reveal the mechanism of applying clinical supervision in depth 

in all three stages, in the schools in its supervisory system of the (Islamic Awqaf 

Committee) under the supervision of the Jerusalem Directorate of Palestinian 

Education, through the participation of a new teacher who specializes in computer 

engineering and works to teach the research of technological education from the 

fifth to eighth grade basic, which is in fact a teacher supervised by the Department 

of Educational Supervision in the Directorate of Jerusalem, which follows the 

instructions of the Department of Supervision and Educational Rehabilitation in the 

Ministry of Education, where it applies the procedures of traditional specialized 

supervision, which differs in the mechanism of its implementation from the clinical 

supervision that has spread its reputation and called on all educational studies to 

adopt it in the process of supervision of its valuable benefits at the level of teacher 

and student and educational process, and accordingly the researcher applied this 

type of supervision and work to compare the two methods through the discussion 

of the teacher and obtain a detailed feedback for each stage and what 

characterized it from the supervision that currently exists. 

 The research try to answer the questions, the most important of which is: is clinical 

supervision significantly distinct from the supervision currently applied in 

Palestinian schools so that it is worth applying at all stages? What developments 

does clinical supervision provide to the teacher and student? The results of the 

study found the effectiveness of the observation tools used during the second 

phase because they provided the supervisor with a variety of tools to make the 

observation, and also directed his focus towards one problem agreed in advance 

with the teacher, he observes objectively and with a high level of focus and 

accuracy, ignoring all teaching behaviors currently and retaining them during the 

preliminary session of another planning meeting, providing educational and 

academic support to the teacher in a professional and professional manner. 
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 One of the results of the study is that clinical supervision requires a much more 

time than what is actually implemented, although the educational supervision 

currently applied includes three stages: tribal meeting, classroom attendance, and 

distance meeting.  

However, the procedures and techniques of these three stages are totally different 

from those of clinical supervision, especially with regard to taking a prior 

appointment in coordination with the teacher before attending by the educational 

supervisor, which is not applied in the current supervision. 

Although clinical supervision is important based on this field trial and feedback 

provided by the teacher, this does not make it ideal given the responsibilities of the 

educational supervisor with the very large time it takes more than five hours per 

week, and with the number of teachers distributed to each supervisor, but the 

supervisor can identify some new and distinguished teachers or those who do not 

readily recognize their weaknesses from the practice of clinical supervision with 

them, and can benefit from the benefit of One of his techniques with other 

teachers without including all stages in detail such as classroom observation tools 

and data analysis because arming the supervisor with these tools lends credibility 

and ability to diagnose and analyze and then provide effective professional 

support, while emphasizing the need to avoid the element of surprise during the 

implementation of supervisory visits because of their vital impact on the 

performance of the teacher and gain his trust and respect to serve the entire 

learning educational process. 

Key words: Clinical, Educational, Methods. 
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ا الإ إالواقعإوالمأمول:إدراسةإمقارنةإرشا ن إماإبي   الكلينيكي

 

إ2إإإروانإوائلإسياج
إ

 الملخص

ي الكشف عن آلية تطبيق ال 
 
افيهدف هذا البحث ف ي نظامها  رشا

 
ي المدراس التابعة ف

 
االكلينيكي بعمق بكافة مراحله الثالثة، وذلك ف

ي ال 
 
اف بية والتعليم الفلسطينية؛ من خالل مشاركة معلمة جديدة  للنةة اوأوااف اللالمية تح  راابة مدييةة الددس رشا للتر

، وهي بالوااع  بية التكةولوجية من الصف الخامس وحتر الثامن اوألاسي تخصص هةدلة حالوب وتعمل عىل تدريس مبحث التر
افمعلمة يتم ال  افعليها من ابل اسم ال  رشا ي تتبع تعليمات دائرة ال  رشا

ي مدييةة الددس والتر
 
بوي ف افالتر ي  رشا

 
بوي ف والتأهيل التر

بق فيه 
ّ
بية والتعليم، حيث يط افات ال إجراءوزارة التر افالتدليدي التخصصي والذي يختلف بآلية تةفيذه عن ال  رشا االكلينيكي  رشا

ي عملية ال 
 
بوةة إىل تبةيه ف افالذي نشا صيته ودع  كافة الدرالات التر ة  رشا لفؤائده الديمة عىل مستوى المعلم والطالب والمستر

افالتعليمية التعلمية، وبةاء عىل ذلك اام  الباحثة بتطبيق هذا الةوع من ال  والعمل عىل المدارنة بير  اوأللوبير  من خالل  رشا
ت به عن ال  افمةااشة المعلمة والحصول عىل تغذية راجعة تفصيلية لكل مرحلة وما تمتر   الدائم ح رشا

 
 .اليا

افة عن اوألئلة ومن أهمها: هل يتمتر  ال جابوحاول البحث ال   افاالكلينيكي بشكل ملموس عن ال  رشا ي المدارس  رشا
 
 ف
 
المطّبق حاليا

ي يددمها ال 
افالفلسطينية بحيث يستحق التطبيق بكافة مراحله؟ ما هي المستندات التر  االكلينيكي للمعلم والطالب؟ رشا

ف أدوات متةوعة  توصل  نتائج الدرالة عىل فاعلية أدوات المالحظة المستخدمة خالل المرحلة الثانية وأنها أتاح  للمشا
 مع المعلم، فيالحظ بموضوعية  جراءومتعددة ل 

 
ه نحو مشكلة واحدة تم االتفاق عليها مسبدا المالحظة، وكما وجه  تركتر 

 كافة السلوكيات التدر 
ً
كتر  والداة، متناهال

 والحتفاظ بها خالل النلسة التمهيدية للداء تخطيطي وبمستوى عاىلي من التر
 
يسية حاليا

ي للغاية
ف ومهت   .آخر، فيددم دعم تيبوي وأكاديمي للمعلم بشكل محتر

افتطلب ال  ي الوااع، وبالرغم من  رشا
 أكتر بكثتر مدارنة لما يةفذ ف 

 
ف واتا افن ال إالكلينيكي من المشا   رشا

 
بوي المطبق حاليا التر

، وحضور الحصة الصفية، واللداء البعدييتضمن ثالث  : اللداء الدبىلي  .مراحل وهي
 عن مراحل ال إجراءولكن 

 
افات وتدةيات هذه المراحل الثالث تختلف كليا الكلينيكي خاصة فيما يتعلق بأخذ موعد مسبق  رشا

بوي وهذا ال  ف التر ي ال  جراءبالتنسيق مع المعلم ابل الحضور من ابل المشا
اغتر مطبق ف   .الحاىلي  فرشا

ي البحث حول شعورها حيال ال 
ي شارك  ف 

افاهتم  الباحثة بأخذ تغذية راجعة من المعلمة التر افالكلينيكي مدارنة لل  رشا ي  رشا
التر

ي كافة المراحل مما 
زت عىل الموعد المسبق ف 

ّ
بية والتعليم، إذ الحظةا أن المعلمة رك ي الوااع والمعتمد من ابل وزارة التر

تخضع له ف 
افلمعلم الشعور بالراحة وةؤكد عىل أن عملية ال يمةج ا ليس بهدف المراابة وتصيد اوأخطاء وإنما الدعم والتطوةر والتحسير   رشا

، وهذا اوأمر غتر مطبق كما نوهةا إليه أعاله
 
 .لةداط متفق عليها مسبدا

افوبالرغم من أهمية ال   راجعة المددمة من ابل المعلمة إال أن ذلك ال الكلينيكي بةاء عىل هذه التنيبة الميدانية والتغذية ال رشا
بوي بما يتطلبه من وا  كبتر للغاية تفوق الخمس لاعات  ف التر ي ظل المسؤوليات الملداة عىل عاتق المشا

 ف 
 
ينعله مثاليا

ف أن يحدد بعض المعلمير  الن ف، ولكن يمكن للمشا ي ظل عدد المعلمير  والمعلمات الموزعير  عىل كل مشا
، وف 

 
دد ألبوعيا

فون بسهولة بةداط ضعف لديهم من ممارلة ال  ةن أو أولئك الذين ال يعتر افوالممتر  الكلينيكي معهم، كما يمكن اللتفادة من  رشا
ف  تدةياته مع معلمير  آخيةن دون أن يخوص كافة المراحل بتفاصيلها كأدوات المالحظة الصفية وتحليل البيانات وأن تسلح المشا

ي المصد
ورة بهذه اوأدوات يضف  ي الفعال، مع التأكيد عىل ض 

ااية والتمكن من التشخيص والتحليل ومن ثم تدديم الدعم المهت 
افتنةب عةرص المفاجأة أثةاء تةفيذ الزةارات ال  امه بما يخدم العملية رشا ية لما لها من أثر حيوي عىل أداء المعلم وكسب ثدته واحتر

 .التعليمية التعلمّية برمتها
بوي :الكلماتإالمفتاحية افال ، التأهيل التر بوةة، الكلينيكي  رشا   .الدرالات التر

 

إ

إ

إ

إ

إ

إ

 

إ
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إالمقدمة:إ

ا عمليةإالإ إإرشا إاالكلينيكي

 المرحلةإاألوىل:إأهدا إوتخطيطإالمالحظة:إ

ام والمهةية والتعاون   ي عىل االحتر
يهدف االجتماع المخطط إىل كسب ثدة المعلم وبةاء لياق من التواصل الفعال المبت 

بوي والمعلم  ف التر ي عملية التعليم بما يخدم الطالب بإعتباره هو محور  لحداثالمتبادل بير  المشا
 
التطوةر والتحسير  المتواع ف

، كما  ّ بوي والذي يؤكد فيه عىل  العملية التعليمية التعلمي ف التر أن التخطيط لهذا االجتماع يتضمن أخذ موعد مسبق من ابل المشا

ام وا  المعلم و  اف بمهةته كمعلم وكمسؤول عن طالبه وحصته. إنساناحتر  يته واالعتر

عدد االجتماع، وبةاًء عىل ذلك تم التواصل مع مديرة المدرلة وأخذ موافدتها عىل التنسيق مع المعلمة لتحديد موعد ل 

ات ما ابل االجتماع المخطط من حيث تةفيذ زةارة إىل المدرلة للداء مديرتها وتوضيح هدف البحث، وأخذ إجراءهذا واد اتخذت 

الموافدة حول تةفيذه مع معلمة جديدة من المدرلة، وبعد موافدة المديرة تلتها خطوة مدابلة المعلمة الممارلة لمهةة التعليم 

 حيث تدوم يتدريس طالبات الصف الخامس بعدد ثالث شعب، والصف السادس بعدد  24ط بوااع لمدة لنتير  فد
 
حصة ألبوعيا

ثالث شعب، والصف السابع بعدد أرب  ع شعب، وشعبة واحدة للصف الثامن، واد تم توضيح هدف وخطوات البحث، وطلب 

ة جيدة  بفائدة وختر
ي المشاركة لكونها معلمة جديدة ولتحط 

 
ي ليحصل عليها االلتئذان ف

، كذلك وأهمية التغذية الراجعة التر

افات ال إجراءالفيةق من ابلها حول  افاالكلينيكي مدارنة بال  رشا بوي الدائم، واد وافد  المعلمة عىل المشاركة.  رشا  التر

ء بأنفسهم، ومن ثم تم توجه الفيةق يوم اوأحد عةد الساعة السابعة وخمسون دايدة إىل المدرلة، وتم زةارة الدارة وتعيةف اوأعضا 

 االتصال مع المعلمة لتحديد مكان عدد االجتماع، وتم االتفاق عىل المكتبة. 

ي 
عّرف أعضاء الفيةق بأنفسهم للمعلمة وتم تأكيد هدف الدرالة، وتوضيح ماهية طبيعة االجتماع وهدفه، والخطوات التر

 تليه. 

: اللداء اوأول وال   ي مةها، يتطلب هذا االجتماع إىل عدد لدائير 
ي تعان 

ذي يهدف إىل تحديد اهتمامات المعلمة والمشاكل التر

ي فيتضمن 
ف بهدف تطوةرها. أما اللداء الثان  ي تحتاج لمساعدة المشا

ومن ثم االتفاق عىل المشكلة اوأكتر أولوةة بالنسبة إليها والتر

ي التخطيط لكيفية التعامل مع اهتمامات
ف والمعلمة ف  ي تم  تحديد الخطوات لتعاون المشا

المعلمة والمشكلة التعليمية التر

 عىل 
 
تحديدها ومن ثم اختيار أدوات المالحظة المةالبة لتلك المشكلة، وتنميع المعلومات حول حصة التدريس للعمل معا

ك بيةهما.   تحسير  التعليم من خالل تحديد مكان وزمان الحصة المراد مالحظتها باتفاق مشتر

افمدارنة بال  جراءعلومات خالل االجتماع ومن ثم مةااشة الفرق بير  هذا ال يتطلب العمل عىل توثيق كافة الم التدليدي  رشا

 للحصول عىل تغذية راجعة من ابل المعلمة حول شعورها بهذا الخصوص. 

 

:إ إتنفيذإاالجتماعإالتخطيطي

إاللقاءإاألول:إ

ي اللداء اوأول حيث كان  تهدف التدةية اوأوىل للتعرف عىل اهتمامات المعلمة عن  
تةفذ التدةيات اوأوىل والثانية ف 

( مع 4( والثانية) الملحق 3التدريس، ولتحديق هذا الهدف تم تةفيذ عدة طرق متةوعة مةها طيح اوألئلة والدائمة اوأوىل) الملحق 

ي الخطوات الالحدة. ات المعلمة بداإجابتوثيق وتحليل 
 ة لتوظيفها ف 

 واد طيح الفيةق اوألئلة اآلتية:  

إعمليةإالتدريسإمنإوجهةإنظرك؟إ ن إالسؤالإاألول:إكيفإتقييمي 

  المعلمة أن عملية التدريس بالنسبة لها واجب ومهمة ينب أن يتمتع صاحبها باوأمانة وهي لعيدة حتر اآلن كونها إجاب

ي وجدت من نفسها معلمة مادة تكةول
ة كتدييم لةفسها ومدى كفائتها ف  وجيا ناجحة حيث أعط  لةفسها نسبة تسعة من عشا

خيةنة جامعة الددس تخصص هةدلة حالوب وهي تعشق هذا التخصص وتحب أن تعلمة  التعليم. وأرشدت واال  أنها

ي حياتهم ا
حها للطالبات بطيةدة تفيدهم ف  ي عرصنا هذا بطيةدتها وعةدها أللوب  ها الخاص لثراء المادة ورشا

ليومية والعملية كون أن ف 

ها. وهي تعمل عىل تدديم المادة للطالبات بأخذ المعرفة مةهم  ي جميع تفاصيل حياتةا عىل حد تعبتر
ي وتدخل ف 

التكةولوجيا كل سا

بحاجة  ثم العمل عىل إرجاعها لهم  ولكن بمصطلحات علمية ،ووصف  أن جيل اليوم متفتح بالنسبة وأمور التكةولوجيا ولكن هم

ء جميل.  ات وهذا شتر ي المختتر
ي ف 
 للتوجية والعمل معهم بشكل تطبيفر
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إمنإمواطنإأخرى؟إ إبهاإأكثر ن :إهلإتشعرينإبأنإهناكإمواطنإتنجحي  ي
ن
إالسؤالإالثان

تها وحددتها المعلمة أنها هي بالغالب ترى متعة وإنناز أكتر بإعطاء المادة عىل شكل عمىلي إجابنعم بالطبع. هذه كان  

 عىل التخدام الولائل والفعاليات المتعددة المنهزة من ابلها ليخدم وليس نظ
 
ري وهي بمعظم اوأحيان تفعل ذلك وتعمل أيضا

الغرض حيث بررت ذلك كون أن هةالك مواضيع يكون تدديمها أفضل بالعمىلي وليس الةظري فدط مثل ما يتعلق )بالكهيباء، برامج 

  كفيلة بولائلها كةماذج تعدها لتدديم المادة وخاصة بما يتعلق بوحدة الكهيباء. الكمبيوتر، والةظام الداخىلي للحالوب(. وهي 

إيجبإأنإننظرإإليهاإبعمق؟إ ي
إطريقةإتدريسكإوالت  ي

ن
إاالعتباراتإوالشواهدإف إالسؤالإالثالث:إماإهي

ي تدوم بها مع الطالبات وهي بالنسبة لها الطيةدة المثىل المتبعة حيث 
تعمل عىل فرض تحضتر أشارت المعلمة للمشارة    ع التر

ي اليوم التاىلي وبذلك 
 
ح المادة ف ي المنموعة بالطبع بعد تحديدها لشا

الدرس عىل جميع الطالبات والعمل عىل انتداء بشكل عشوان 

% وبذلك هي تعمل بهذه الطيةدة عىل تحفتر  الطالبات للمشاركة وكش حاجز 100تضمن المعلمة نسبة تحضتر من ابل الطالبات 

 ول عةد الطالبات. الخنل والخم

إالمبحث؟إ ي
ن
إطريقةإالتدريسإاألفضلإلديكإوتجدينإأنهإيمكنإتعميمهاإعىلإزمالئكإف إالسؤالإالرابع:إماإهي

 إىل التخدام اللوب اللعب واللوحات المتعددة 
 
ترى المعلمة أن اتباعها طيةدة المنموعات رائعة ومفيدة جدا إضافتا

ل( إضافة إىل عرض   اوأفالم والعرض المحولب. واللوحات المتدطعة)التر 

ولكن خصص  كل أللوب بفئة عميةة محددة حيث فضل  التخدام طيةدة البطااات )البداية والةهاية( وهي بطااات تحوي 

اتها الصحيحة إجابألئلة علمية فيها ألئلة ومن بيةها بطااات تحوي اوأجوبة وعىل طالبات المنموعة الواحدة تطبيق اوألئلة مع 

ي تناوب جميع اوألئلة 
 ة صحيحة وبوا  أال هي المنموعة الفائزة. إجابوالمنموعة التر

ة )خامس، ل( فهي لفئة اوأعمار الصغتر لابع( حيث اال  المعلمة أنها تنعل  لادس، أما بالنسبة لولائل البطااات المتدطعة)التر 

ي التعلم بالضافة أن هةالك داخل
ي تنيب أجوبة   هةالك نوع من الميح ف 

ة تؤخذ هدية للطالبة التر كل علبة لعبة رمزةة صغتر

 صحيحة. 

إالخامس:إ إعددإ السؤال إكون إواألساليبإالمتبعة إالوسائل إالطالباتإعىل إجميع إوتأقلم إاندماج إعدم إتخو إمن إعندك هل

إالصفإالواحد؟ ي
ن
إف إالطالباتإكبث 

كون منموعات غتر متنانسة وعشوائية ليس  اائمة عىل   المعلمة أنها تعمل جاهدة عىل تصميم الفرق التعاونية لتإجاب

 لتأكدها أن كل منموعة تضم طالبة متفواة واائدة وةوزع دور  ترتبهم اوأبندي أو حتر حسب مواع جلولهم بالصف. 
ً
اضافة

ي الحصة الواحدة وتثتر النشاط ورو 
تيب عليهم وهذه الطيةدة برأيها تنعل التفاعل اائم ف  ح المةافسة ايادة المنموعة بالتر

ي يعانون من خنل أو من مشاكل اجتماعية أخرى. 
 والتحدي بير  الطالبات وتمس بالطالبات اللوانر

 لفكرة أن مادة 
 
ي كل شعبة من الصفوف بها طالبات مؤمةات مسبدا

 
أضاف  المعلمة أن هةالك منموعة من الطالبات ال بأس ف

 ى. وهي بهذه الفعاليات تعمل عىل كسب انتباههم وحبهم لتعلم المادة. التكةولوجيا هي مادة غتر مهمة مدارنتها اللمواد اوأخر 

ها؟ إالسؤالإالسادس:إماذاإعنإوراءإاختياركإمهنةإالتعليمإعنإغث 

كة أو بمؤلسة هي إجاب ي فرصة أفضل بشا
  المعلمة )من الة الحيلة( اصدت بذلك أي من الة الفرص وبأي وا  تأنر

ك مهةة التعليم.  دد بتر  لوف لن تتر

ة عليها من ابل المعلمة بطيةدة ميةحة بنو من اوألفة والزمالة والثدة أنتدلةا بعرض لها اائمة جابعد االنتهاء من طيح اوألئلة وال وب

ي الدائمة اوأوىل )الملحق 
ي تواجهها ف 

( وهي ترتيب أولوةات 4( والديام بتعبئتها وثم عرض الدائمة الثانية ) الملحق 3التحديات التر

ي تواجهها. التحديات ال
 تر

إنتائجإالقائمةإاألوىل:إ

 وجود ندص بةوعية الولائل التعليمية.  .1

ي ادرة المعلمة عىل تحفتر  الطالبات.  .2
 وجود ضعف ف 

ات كافية لنميع أعداد الطالبات.  حيث أنها اال  أن المدرلة ال توفر المواد واالمكانات الالزمة من ولائل تعليمية ومختتر

ي تحفتر  
ي وأن هةالك مشكلة ف 

الطالبات حتر بالتعمالها ولائل تعليمية متعددة ومتةوعة حيث أنها ترى صعوبة وتعب شديد ف 

ي للعمل 
ذلك بسبب زةادة عدد الطالبات إضافة أن داخل المنموعات يكشف لها عن ادرات متفاوتة يتطلب مةها ذلك جهد إضاف 

 مع الطالبات. 
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 نتائجإالقائمةإالثانية:إ

:  10-9عىل عالمة حصل  الةداط التالية  ي
 
ة ف  أي تواجه مشكلة كبتر

ي الصف الواحد.  .1
 
 العدد المكتظ للطالبات ف

 اوأدوات غتر الكافية.  .2

 عبء عدد الحصص الهائل للمعلمة.  .3

 تحفتر  الطلبة.  .4

 لكل ندطة حيث اال  أن ما يزعنها وةعيق عملية التعلم لديها هي الخلفية السابدة للطالبات عن مادة 
 
ا كان للمعلمة تفستر

ي المدارس اوأخرى حيث أن ا
 
لتكةولوجيا كونها مادة غتر مهمة كما يدعون وعمل الطالبات عىل مدارنة أنفسهم بأاارب  هم وأخوتهم ف

ليس جميع المدارس تددم مادة التكةولوجيا لطالبها كمادة إجبارةة مما يخلق عةد الطالبات عدم الرغبة والشعور بالثدل كونها مادة 

 اضا
 
. إضافية ولها عبئا

 
 فيا

ي الددرات والمهارات والمعرفة عىل أجهزة الحالوب وهةالك الدليل من الطالبات 
 
 أن هةالك تفاوت ف

ً
ة رشدت المعلمة مشتر

ح وتدديم معرفة أولية لكيفية تشغيل الحالوب والتخدامة وخطواط  ي البي  واتها المعلمة مضطرة لشا
 
ليس لديهن أجهزة ف

امج.   الدخول للتر

هةلك من الطالبات من يعانون من من الخنل وعدم ادرتهم عىل االنخراط بالمنموعات ولكةها وأضاف  المعلمة أن 

ي وااللتمرار به. 
 بتحدي لنناح العمل التعاون 

ي الصف وهو ما يدارب ال
 لمساحة الصف  32إن للعدد الهائل للطالبات ف 

 
ي جميع الصفوف يشكل عائق كبتر اضافتا

ف 

 أمام ف
 
ي تدف عائدا

ة التر أما بما يخص الدوانير  الدارةة فأشارت المعلمة  .عاليات ممتعة وأكتر فعالية وتخدم الوحدة الدراليةالصغتر

ي مادة 
ح درلها كما يحلو لها وهذا عائد لمالحظتهم بتددم مستوى الطالبات لةة تلو لةة ف  أها أعط  الحيةة الكاملة بتطبيق رشا

 التكةولوجيا. 

ي أضاف  المعلمة أن ليس لزمن الحصة عا
ئق عليها حيث أنها مستعدة وتتدبل أي لؤال من الطالبات أثةاء الدوام أو ف 

ي الصف وأي فكرة جديدة هي مستعدة التباعها تتةالب مع زمن 
احات تزةد من فاعلية المنموعات ف  احة ولكن هي تيةد ااتر االلتر

فير  معجابالحصة وهذا ما لوف نسىع لل   نحن فيةق المشا
 
 المعلمة النديدة لتحسير  أدائها.  ة عةه والوصول له لوةا

 

 التقنيةإالثانية:إ

ف،  ي تم تحديدها إىل للوك مالحظ من خالل التعاون بير  المعلم والمشا
أما التدةية الثانية فتعمل عىل ترجمة المشكلة والتر

واضح بالنسبة وق تم مالحظة حديث المعلمة حول مشكلتها، كذلك تم طيح هذه اوألئلة لمساعدتها عىل ترجمة ذلك بشكل 

 : ي
 للطرفير  كاآلنر

ي لدارتها؟السؤالإاألول
 : إذن أن  تؤمةير  بفاعلية المنموعات، ولكةك عىل ما يبدو تواجهير  مشكلة الوا  الكاف 

إ ي
 طيلة الفصل الدراسي اوأول لسهولة التكيف لدى بعض السؤالإالثانن

 
: ماذا لو عمل  عىل تةظيم المنموعات بحيث تعمل معا

 الطالبات؟

ي أنه إذا توفرت الدافعية نحو التعلم خاصة فيما يتعلق بالمبحث لكان العمل مع المنموعات الإالثالثالسؤإ
: هل توافدينةا الرأي ف 

 ألهل؟

إالرابعإ : يبدو أن تواجهير  تحدي من ابل أولياء اوأمور حول مستوى وعيهم بأهمية المبحث وأثر ذلك عىل اتناهات السؤال

 الطلبة؟

وري لؤ  ، وبةاًء عىل ذلك التفش هذا ومن الرص 
 
ف ذاته إن كان اد جمع معلومات كافية عن المشكلة وفهمها جيدا ال المشا

 الفيةق من المعلمة حول مضامير  المشكلة من خالل طيح اوألئلة اآلتية: 

 عىل دافعية السؤالإاألول
 
الطالبات نحو التفاعل : إذن يمكن الدول أن مستوى الوعي لدى أولياء اوأمور والدارة والطلبة يؤثر للبا

 الفعال مع أنشطة المبحث؟

إ ي
ي كونه منرد نشاط ال يكاف   أهمية المباحث اوأخرى  السؤالإالثانن

: يبدو أنك تلتمسير  خلفية لابدة لدى الطالبات نحو المبحث ف 

امهن باوأنشطة؟  كاليةاضيات مما يؤثر عىل التر 
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ى منموعات غتر متنانسة لمراعاة الفروق الفردية  ولمات بعض اد تعملير  عىل تةظيم الطالبات عىل مستو  السؤالإالثالث:إ

 الطالبات كالشعور بالخنل وعدم الثدة بالةفس والددرات العدلية المتولطة؟

كتر  عىل أي 
فة للكشف عما تواجهه المعلمة من تحديات، تم التر

ّ
وبةاء عىل ما توصلةا إليه من نداشات ونتائج لألدوات الموظ

وعليه فدد تم االتفاق مع المعلمة  -كما تم ذكره أعاله  –ةة من وجهة نظر المعلمة إضافة إىل ما تم التوصل إليه التحديات أكتر أولو 

ي مشكلة تحفتر  الطالبات عىل التعلم. 
 
 عىل دعمها ف

ي للوك المعلمة التدريسي 
 
ات الممكةة ف ي لمةااشة التغيتر

ومن ثم تحديد ومن ثم تم بيان أنه يتطلب تحديد موعد لعدد اللداء الثان 

 الخطوات التطوةيةة لتحديق ذلك. 

:إ ي
ن
إاللقاءإالثان

ي وكان يوم الثةير  بتارة    خ 
بوي فإنه يتطلب 8/12/2014تم التواصل مع المعلمة لتحديد اللداء الثان  م، وبةاء عىل اوأدب التر

ي هذا اللداء تطبيق التدةيات الثالثة والرابعة والخامسة والسادلة، أما السابعة فتطبق 
 
ي النلسة الدبلية للحصة الصفية المراد ف

 
ف

 مالحظتها من ابل الفيةق. 

ي للوكه 
 
ات الممكةة ف ي طيح ما هي التغيتر

 
ف ف ي التدةية الثالثة فسيتم مةااشة ماذا بعد؟ حيث ليتعاون كل من المعلم والمشا

 
ف

؟  التدريسي

:إ  ي
 
إوقدإتمإمناقشةإاآلن

ي المنموعات بحيث
 
ة الفصل الدراسي مع  يمكن العمل عىل تةظيم الطالبات ف تتةاول كل منموعة درس محدد طيلة الفتر

ي المنموعات لمراعاة الددرة عىل التكيف ومعالنة 
ر
ي توزة    ع الطالبات واندماجها بباف

 
تعدد مضامير  اوأنشطة المتتالية دون تغيتر ف

اتينية ال ن من اللتر
ّ
نديدة عىل الطالبات وبالتاىلي الوصول إىل الخنل والثدة بالةفس وتعزةز الددرة عىل االنناز رةثما يتم التمك

 نتائج مرضية أكتر للمعلمة وللطالبات. 

ي عىل مستوى تحصيل الطالبات  ها االينانر االجتماع مع الدارة وأولياء اوأمور لنشا أهمية ثدافة التكةولوجيا ومدى تأثتر

 خاصة إذا تم توجيهها بطيةدة مةهنية مةظمة. 

ي االذا
عة الصباحية أو معرض المدييةة ليؤثر عىل دافعية الطالبات ورفع مستوى الوعي لدى عرض اننازات الطالبات ف 

ي والمهارات لدى بةاتهن. 
 أولياء اوأمور والدارة المدرلية لروعة وايمة االننازات التكةولوجية وفائدتها عىل الكم المعرف 

ف عىل وضع اوأهداف   التطوةيةة، واد تم وضع عدة أهداف ضمن خطة أما التدةية الرابعة ليتعاون كل من المعلم والمشا

ة الزمةية ضمن ) الملحق  حة مع بيان آلية التةفيذ والفتر  (. 5مدتر

ي تطبيق التدةية الخامسة فسيتم العمل عىل تةظيم وا  المشاهدة لحصة صفية، إذ تم االتفاق عىل رفع تحفتر  
وف 

ي مع المعلمة ومع بعضهن البعض. الطالبات نحو التعلم من خالل مالحظة للوكهن أثةاء تةفيذ 
 المهام ومستوى تفاعلهن اللفط 

ي تم اختيارها من ابل  
ي التدةية السادلة وأخذ موافدة المعلمة عىل ذلك، وأدوات المالحظة التر

لذا تم اختيار أدوات المالحظة ف 

 :  الفيةق هي

: التغذية الراجع  :1األداةإ ي
ي لةوع الحوار اللفط 

ي االنتدان 
 ة. التسنيل الحرف 

ي يستخدمها المعلم.  :2األداةإ
: عبارات التةظيم التر ي

ي لةوع الحوار اللفط 
ي االنتدان 

 التسنيل الحرف 

فير  والمدراء: السؤال عن للوك المعلم.  :3األداةإ  التخدام اوائم التدايق من ابل المشا

كتر  حول السلوك أثةاء  :4األداةإ
 المهام. لنالت المراابة بةاء عىل مخططات المداعد ونخص بالتر

أما فيما يتعلق بكيفية المالحظة فسيتم اعتماد آلية التسنيل من خالل التخدام الفيديو والكتابة الوراية وتعبئة الةماذج  

ي تمام الساعة 9/12/2014المخصصة لكل أداة، وموعد المالحظة الصفية لتكون يوم الثالثاء الموافق 
م، الحصة اوأوىل أي ف 

 .
 
 الثامةة صباحا

 : عملية المالحظةالثانيةالمرحلةإ

ي 
ي الموعد المحدد ابل الحصة الصفية بةصف لاعة، حيث تم توظيف التدةية السابعة التر

توجه الفيةق إىل المدرلة ف 

المالحظة، من حيث عةوان الدرس وما هي اوألاليب  جراءتتعلق بتسنيل البيانات حول لياق الحصة ابل دخول الفيةق ل 

اتينيات المةوي تو  ي الحصة، وآلية التدوةم المعتمدة من ابل المعلمة. وااللتر
 ظيفها ف 

ونااش الفيةق المعلمة حول تلك البةود، فوضح  المعلمة أن محتوى الدرس عن اوأمان وترشيد االلتهالك وهذا الدرس 

ي لياق الوحدة الثانية للمبحث للصف السابع اوألاسي وعدد الطالبات فيه 
ات لحل وراة طالبة، وأنها لتوظف المنموع 32ف 
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، كما لتستخدم بطااات للتعزةز، أما آلية التدوةم لتكون من خالل اوألئلة الشفوةة واتاحة المنال لكل طالبة 
 
ة مسبدا

ّ
عمل معد

ي وراة العمل، كما أنها لتوزع عليهن فاتورة كهيباء للتعرف عىل 
 
من كل منموعة مشاركة الحل عىل السبورة لفدرات اوألئلة ف

 مية التهالك الطااة الكهيبائية. طيةدة احتساب ك

ي 
نا أعاله  -اام أحد أعضاء الفيةق بالتسنيل المرن  واام أخر بالمالحظة الصفية، وبعد توزة    ع الفيديو عىل كافة  -كما أرشا

ع أعضاء الفيةق اام كل واحد مةهم بالطالع عليه عدة مرات بهدف التحليل وجمع البيانات الخاصة بأداة المالحظة المختارة، ليض

 م التوصيات ذات العالاة بالمشكلةالةتائج ومن ث

إ ي
 
 :وكانإالتحليلإكاآلن

إ(:إ1األداةإرقمإ)

ي يددمها المعلم للطالب: 
؛ بتسنيل التغذية الراجعة التر ي

ي االنتدان 
 
 التسنيل الحرف

إتعريفإاألداة:إ

ي تركز عىل تسنيل المشا 
ي هي احدى أدوات المالحظة الصفية والتر

ي االنتدان 
 
ف للحديث الذي يدور داخل التسنيل الحرف

ي الغرفة الصفية وهذا ما 
 
ح المعلم ف ف بتدوةن التسنيالت أثةاء رشا الغرفة الصفية كلمة بكلمة. عادة ما يتم التسنيل بديام المشا

)الفيديو( للحصة الصفية.  ي
 فعلةاه بالضبط بالضافة إىل الرجوع للتسنيل المرن 

ي 
 
ي من مزايا متعددة، ومةها لف  انتباه المعلمير  للحديث الذي داربيةهم لدد تم اختيار هذه اوأداة لما للتسنيل الحرف

 االنتدان 

ي لوف 
وبير  الطلبة. ونركز عىل أهمية لف  انتباه الطلبة والعمل عىل زةادة الدافعية والحماس لديهم  كونها المشكلة الرئيسة التر

ي نود ال 
افنسلط الضوء عليها مع معلمتةا التر ي هذا الب رشا

 
 حث. عليها ف

ي من اوأدوات المهمة التر تركز انتباه المعلمير  عىل للوكيات لفظية محددة، فالمعلمون 
ي االنتدان 

وتعتتر أداة التسنيل الحرف 

ي 
ي ف 

 إذا عملوا عىل تغيتر خصائص عديدة  مع تعديل عىل للوكهم اللفط 
 
الذين يحاولون تطوةر طرق تدريسهم يكونون أكتر نناحا

وةد آن واحد. بالضافة لما  تددمه هذه اوأداة من تسنيل موضوعي غتر تديمي وال يتضمةه أحكام عىل للوك المعلم، وذلك بتر 

 المعلم بمرآة لفظية ومن ثم يدوم المعلم بفحص للوكياته اللفظية بالطيةدة المةالبة. 

ي يددمها المعلم للطالب مهمة لما لها عالاة م
ة بزةادة دافعية الطالب إن التخدامةا آللية مراابة التغذية الراجعة التر بارشا

هم وحمالهم للتعلم أثةاء الحصة الصفية لذلك امةا بتسنيل التغذية الراجعة من ابل المعلم بالضافة .للتعلم والعمل عىل تحفتر 

ي تحليل اوأداة عىل التغذية الراجعة المددمة من ابل المعلم هل هي حما
كتر  ف 

لية أم لردود اوأفعال من ابل الطالب. ولوف يتم التر

 :  عادية أم عدائية. بالضافة لفحص النوانب اوألالية لهذه العملية بالنسبة للتكرار، التةوع، والداة وهي عىل الةحو التاىلي

  التكرار:إ

العمل عىل التأكد من أن التغذية الراجعة من ابل المعلمة ال ترتكز فدط عىل ندل المعلومات مةها فحسب بل يعتمدون عىل 

 للوب بشكل كبتر ومتكرر خالل الحصة الصفية لتشنيع عملية التفاعل بير  الطالب والمعلم. التخدام هذا اوأ 

 : التنوع

 عىل إعادة ال 
 
ي يددمه الطالب، بل العمل عىل جابينب أن تمتاز ردود أفعال أو أاوال المعلم للطالب بالتةوع وال تدترص أبدا

ة التر

 ة الطالب: إجابزةد من دافعية الطالب للمشاركة الفعالة. وهةالك عدة طرق للبةاء عىل تدبل أفكار الطلبة من خالل البةاء عليها مما ي

: العمل عىل تعديل الفكرة من الطالب من خالل إعادة صياغتها بلغة وكلمات المعلم. إ
ً
 أوال

: العمل عىل تطبيق الفكرة من خالل التخدامها للوصول إىل التةتاج معير  أو النتدال للخطوة ال
 
. ثانيا ي

ي التحليل المةطفر
 ثانية ف 

 .  من ابل الطلبة والمعلمير 
 
ي طرح  مسبدا

: العمل عىل مدارنة الفكرة مع اوأفكار اوأخرى التر
 
 ثالثا

:العمل عىل تلخيص ما ايل من ابل طالب أو منموعة من الطلبة. وأن يأخذ المعلم بعير  االعتبار المشاعر المددمة من ابل 
 
رابعا

ي عملية التغذي
ة الراجعة ولما لها أثر كبتر لضمان عملية التواصل والتحفتر  للطالب كون أن االهتمام بالمشاعر والمنال الطلبة ف 

ي للغرفة الصفية. 
ي عىل دافعية الطالب للتعلم وخلق مةاخ عاطف  ي العملية التعليمية ولها تأثتر اينانر

 ف 
 
ي مهم جدا

 العاطف 

 :الدقة

 وعدم االاتصار عىل اعطاء أنماط تغذية راجعة بسيطة وهي التأكيد عىل عملية المدح بنعلها عملي 
 
ة فعالة، أو الةدد أكتر تحديدا

ء الذي تم اننازه وهةا يدل ترصف المعلم  ي
وط ومخصص للسا وغتر محددة مثل) جيد، خطأ، اه، ممتاز( بل يددم المدح بشكل مشا

 ا وةظهر االنتباه الواضح لنناز الطالب الذي حدده. للطلبة عىل الددر الكبتر من المصدااية والعدالة بالتعامل مع الطلبة كم
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باالضافة العمل عىل تفعيل المدح الفعال من ابل المعلم وهو الذي يرتكز عىل توجيه الطلبة نحو تددير أفضل لمددرتهم 

هم المتعلق بحل المشكالت. وعىل المع ي ينب أن يحددوها وكذلك تددير لتفكتر
اف المرتبطة بالمهام التعليمية التر لم أن يددم اعتر

بالنهد الذي يبذله الطالب والذي يستحق التددير عليه وبذلك يكون المعلم اد عزى نناح الطالب للنهد والمددرة وأن الطالب 

 بالمستدبل. 
ً
 مماثال

 
 بلغ الهدف صاحب المعيار المحدد وةرّصح له المعلم بأن الطالب لوف يحدق نناحا

 يتوجب عىل الم
 
ي أو غتر المةظم وأنه يعمل عىل تشويش صحة وعىل العكس تماما

علم البعد عن تدديم المدح العشوان 

المعلومات المددمة للطالب وال تكون ردود االفعال مديدة بردود أفعال اينابية فدط أو حتر عدم تدديم المعلم أي معلومات عىل 

ض مما يزةد من روح الكراهية والمةافسة غتر االطالق. فإن عىل المعلم عدم التوجه لمدارنة الطالب أنفسهم ببعضهم البع

ي وكل جاباوأكاديمية، كما وةنب عىل المعلم عدم ربط نناح الطالب وتوصله لل 
ة بالحظ أو عن طيةق الصدفة أو لكون المهمة التر

 بها طالب لهلة، وهذا اوأللوب ال يعتتر من التواصل والمدح الفعال وله عوااب للبية عىل الطالب. 

ي لتسنيل التغذية الراجعة من ابل المعلم وهةا من خال
ي االنتدان 

 
ان عملية التسنيل الحرف ي لألداة يتضح لةا ااتر

ل تعيةف 

للطالب بعملية زةادة الدافعية للطالب للتعليم كونها تعت  بالتواصل والمدح الفعال للطالب وهذا إما من شأنه تحفتر  الطالب 

ط والتهميش من ابل المعلم وبذلك لن تتم عملة التعليم بالشكل الصحيح كونه أن وزةادة دافعيتهم للتعلم أو شعورهم باالحبا

ي 
 
ي البداية لم يتلق اوأللوب الذي يدفعة للتعلم والهتمام بتذوة  المعرفة والعمل عىل اكتسابها لاللتفادة مةها ف

 
الطالب ف

ي الطالب عىل شكل منموعات تفاعلية. 
ر
 مع تطبيدات الحياة أو حتر العمل مع باف

ً
وكما أوردت لةا المعلمة أنها تواجه مشكلة

ي عملية تحليل البيانات. 
 
 طالباتها بعدم شعورهم بالرغبة أو الدافعية الكافية للحصة الصفية والتاىلي لوف نبير  الخلل أو السبب ف

إ

إلعباراتإالتغذيةإالراجعةإمنإقبلإالمعلمةإللطالبات:إ ي
 
إاالنتقان ي

ن
إتحليلإأداةإالتسجيلإالحرف

ي 
ي النلسة التخطيطية وأخذ الموافدة مةها ف 

 بحديث لةا معها ف 
 
البداية أود أن أشتر أنه تم االتفاق مع المعلمة مسبدا

ي بداية جلسة التخطيط عمل  المعلمة عىل اطالعةا عىل نمط لتر 
بالتخدام الفيديو لتسنيل التغذية الراجعة. وأود أن أاول أن ف 

ي عملية التعليم أال وهي طلب من الطالبات للتحضتر للدرس الدادم وذلك بدرائته الحصص الصفية لديها واتباعها كداعد
ة لها ف 

ي بداية الحصة الصفية وبعد دخولها للصف طلب  المعلمة من الطالبات اراءة 
ح، ولكن ف  بالبي  ودرالته دراله أولية ابل الشا

شيد وااللتهالك( اراءة صامتة وحددت ذل ك بخمس داائق وواف  المعلمة بنانب طاولتها تطالع الدرس بعةوان )اوأمان والتر

 الكتاب دون الةظر كون الطالبات يدرأن أم ال. 

ي خمس داائق طلب  المعلمة من الطالبات بإغالق الكتب والنتباه لها ولأل  ما هو عةوان الدرس فأخذت 
وبعد مص 

ة جابمدت المعلمة عىل كتابة عةوان الدرس ابل أخذ ال ة جماعية من طالبات الشعبة جميعها ووافد  عليها بيةما عإجابالمعلمة 

ة خالل إعطائهم لها جابة بل كان  تكتب ال جابمن الطالبات وكتابته عىل اللوح أي عدم مواجهة المعلمة ببرصها للطالبات عةد ال 

النواب له بطيةدة جماعية وأنه إياها. وبما يخص التغذية الراجعة لم تددم المعلمة أي معلومة عىل جواب لؤالها كونه لؤال ادم 

ة جماعية وأن السؤال من المستوى جابة عليها فهو أللوب غتر محبذ اتباعة لسببير  أن ال جاببالنسبة لعملية طيح اوألئلة وأخذ ال 

ي البسيط. 
 
 المعرف

ة مةها واكتف  بدول لها برافو جابثم بعد ذلك لأل  المعلمة ما معت  كلمة)أمآن( فاختارت الطالبة )آيات( وتلد  ال 

ي اعطاء التغذية الراجعة للطالبة 
وعمل  عىل كتابة النواب الخاص بها عىل اللوح. وهةا أود الشارة أن المعلمة لم تكن دايدة ف 

تها إجابان  )آيات( وعىل ماذا التحد  كلمة برافو بالذات أن المعلمة كتب  التعرف عىل اللوح بحدود الثالث كلمات بيةما الطالبة ك

 أطول من ذلك. 

ي تنلس بالصف اوأمامي وأخذت مةها ال 
شيد فاختارت المعلمة الطالبة التر ة جابوبعد ذلك لأل  المعلمة ما الذي نعةيه بالتر

 برافو. وكما يتضح لديةا جابوهي تتنه بوجهها إىل اللوح وتكتب ال 
 
ي لمح  لها بذلك، واال  لها أيضا

 ة ابل أخذها من الطالبة التر

ي من ادرتها عىل لماع 
اكم المعرفة إجابأن المعلمة تعان  ات الطالبات والعمل عىل البةاء عليها أو حتر التخدامها كمعلومة أولية لتر

من الطالبات ومن ثم التوصل للمعرفة الكاملة. وهذا يدل عىل ضعف المعلمة بالتواصل مع طالباتها بخصوص ربط المعارف 

ة جاباتهم أو العمل عىل ترتيبها بعبارات علمية ثم البةاء عليها فهي تعمل بالتمرار بالسماع ل إجاب المتعددة من الطالبات وتدبل

ي الحصة والتأثتر 
والرد عليها بتغذية راجعة غتر دايدة متمثلة بكلمة )برافو(وفدط. وهذا من شأنه أن يؤدي إىل المدح الغتر فعال ف 

ي بير  المعلمة والطالبا ي ادم  ال عىل التواصل الينانر
 ة. جابت ومعرفة الطالبات اوأخيةات لبب المدح للطالبة التر

ي بالنسبة للدوة وأخذت المعلمة ال 
ة من جميع طالبات الصف بشكل جابوبعد ذلك لأل  المعلمة عن الدانون اليةاض 

ي عجابة بل إنها تدبل ال جابجماعي دون أن تبدي أي انزعاج بعدم طلب الذن بال 
ليها بكلمة )أحستةم( فدط. هةا ات النماعية وتثت 

 بالطالبات جابأود الشارة أن المعلمة ترى الصف برؤةا شاملة أي ال تداق بمن ادم ال 
 
ة بل تسمعها من النميع وهذا يؤثر للبا
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ي لديهم صعوبة باالندماج مع الحصة فإن ال 
ي ليس لديهم الدافعية الكافجاباللوانر

ية لرفع ة النماعية تغطي عىل الطالبات اللوانر

 أيدهم والمشاركة بالحصة. 

ة من الطالبة )رناد( عىل جاببعد ذلك وبعد مرور رب  ع لاعة عىل الحصة كان  المعلمة اد طرح  لؤال آخر وأخذت ال 

ي جابالعلم أن هذه الطالبة اام  المعلمة بإختيارها لل 
( ة الطالبة بهز رألها واال )أيوهإجابة للمرة الثالثة واكتف  المعلمة بتلفر

ة الطالبة. وهةا أود أن أشتر أن إجابة الطالبة عىل الرغم من اعنابها بإجابة عىل اللوح ولكن الخاصة بها وليس جابومن ثم كتب  ال 

ي فهم كيفية تدديم التغذية الراجعة للطالب 
 
المعلمة بعد تكرار عملية التغذية الراجعة للطالبات يتضح أن لدى المعلمة ندص كبتر ف

 بالخل
ً
ي جابل الكبتر وهو تدبل ال بداية

 
ة ف  من ورائها الطالبات غتر المشاركات وهذا يخلق مشكلة كبتر

ي يتخف 
ات النماعية والتر

الددرة عىل التواصل الفعال والمدح الفعال للطالبات مما يؤدي إىل شعور بعض الطالبات غتر المشاركات بالحباط لتفوق زميالتهن 

 بجابعليهن بال 
 
ة جابة عىل اوألئلة وأن المعلمة تكتب وتعمم ال جابعدم الثدة من ابل الطالبة لةفسها عةد ال ة ومما يؤدي أيضا

 الخاصة لديها. 

ح عمدت المعلمة عىل التخدام  ة الطالبة)مةال( واال  لدد ذكرتةا مةال بعمل إجاببعد لتر الحصة الصفية وخالل الشا

 من ة الطالبة وعمل  عىل التمرار الشا إجابالددرة وأكمل  
 
ي عملية إجابح انطالاا

 
ة الطالبة )مةال( وهةا كان  المعلمة رائعة ف

تدديم التغذية الراجعة حيث أنها  كان  حيةصة عىل تكرار عملية التغذية الراجعة بشكل فعال والتةوع به من حيث إعادة الصياغة 

 المدح الذي تلدته الطإجابوالبةاء عىل 
 
ي وكل  إليها بالشكل ة الطالبة حيث أنها بذلك ربط  أيضا

البة)مةال( بإنناز المهمة التر

ي وكل  لها. أي مدح مدابل مهارة تعليمية وجهد مبذول يستحق التددير. 
 الصحيح وأنها مدح  بسبب أدائها واننازها للمهمة التر

لطالبات بعد ذلك طلب  المعلمة من الطالبات التشكل عىل شكل منموعات ولضيق المكان تتم المنموعات بدون تةدل ا

من أماكةهم بل بإلتفاف الطالبتان عىل الطالبتان الخلفيتان لتتكون المنموعة من أرب  ع طالبات ومنموعات أخرى مكونه من 

خمس طالبات كون أن هةالك ثالث طالبات بنانب بعض عىل الدرج الواحد. عمل  المعلمة عىل توزة    ع أوراق عمل لحل وتطبيق 

ات وال الدوانير  بوحدة الكهيباء ولكل ط ي جابالبة وراتها الخاصة وبدأ لتر عمل المنموعات بتبادل الختر
ات من ابل الطالبات ف 

المنموعة الواحدة. وبعد مرور لبع داائق من العمل النماعي أنه  المعلمة عمل المنموعات وطلب  بخروج كل طالبة واحدة 

. ومن خالل حل الطالبات لأللئلة عىل اللوح كان  المعلمة ممثلة عن منموعتها بحل فيع من السؤال وتطبيق الدوانير  عىل اللوح

ي تدوم بحل السؤال لوحدها عىل الرغم من مشاركة بعض الطالبات من المنموعة نفسها لعملية كيف 
بالتواصل مع الطالبة التر

لسيطرة عىل لتر الحصة ة ولكن كان  المعلمة تأخذ الطيةدة والحل من الطالبة فدط. وباعتدادي أنها فددت هةا اجابتوصلو لل 

ات النماعية والتداخالت المتكررة. أما بما يخص تدديم المعلمة للتغذية الراجعة عىل حل السؤال فكان  جابلداائق بسبب ال 

( وال تعمل عىل تحليل كيفية الوصول لل  ، أكمىلي ي بكلمة ) أيوه، أكمىلي
ة من ابل الطالبات اوأخيةات أو حتر الطالبة جابالمعلمة تكتف 

نفسها. وهةا أرى أن للوك المعلمة تناه حل اوألئلة عىل اللوح من ابل الطالبات هو للوك يتمثل بالةمطية وعدم التشنيع 

والتحفتر  اللنتباط اوأفكار من الطالبات أو حتر معرفة فلسفتهم الخاصة تناه الحل المددم، مما يؤدي إىل اطع التواصل بيةها 

 ت للمشاركة الصفية. وبير  الطالبات وعدم رغبة الطالبا

ي المنموعات وهو توزة    ع بطااات مرلوم عليها وجه إما لعيد أو 
 
ي أللوب لنأت المعلمة عىل اتباعه مع الطالبات ف

وف 

ي تدوم بحل النواب عىل اللوح كل حسب أدائه. 
، بحيث تستعمل الطالبات هذه البطااات لعطائها للطالبة التر

 
حزةن أو مشور جدا

ة صحيحة يرفع لها البطااة صاحبة الوجه العيد وهكذا. ولكن لم يكن للبطااات أي إجاباام  الطالبة بتدديم فعىل ليبل المثال 

فاعلية أو حماس من ابل الطالبات وذلك إما بسبب عدم معرفة الطالبات ماهيتها أو عدم شعورهم بأهمية رفع البطااة لزميالتهن، 

ي كثتر من اوأ 
دوار. وهةا أود أن أاول بالنسبة للتغذية الراجعة أن المعلمة لنأت اللتخدام عملية فالبطااات كان  تنس وال ترفع ف 

ي جيد ولكن هذه 
التغذية الراجعة من ابل الطالبات بعضهم لبعض وتديم الطالبات أداء زميلتهن عن طيةق البطااات وهذا سا

تعمل بالغالب. وهةا أرةد أن أاول أن المعلمة لم البطااات لم تلفر اهتمام أو حتر دافعية اللتخدامها حيث أنها كان  ال تس

تستطيع جذب اهتمام الطالبات لزميلتهن ولم تكتمل مهمة البطااات فكان  وليلة غتر فعالة ولم تمثل أي من المدح للطالبة 

 للطالبة صاحبة ال جابصاحبة ال 
 
 أي ذما

 
طالبات عىل تغذية ة الخاطئة، وبذلك لم تحصل أي من الجابة الصحيحة، ولم تمثل أيضا

كتر  عليه وتحديده عىل 
ي الحل والتر

( دون تحديد الصحيح ف  راجعة من زميالتها بل كان  فدط من المعلمة بدولها )صح...صح أكمىلي

 وجه الخصوص. 

اث لمداخالت  ي تحل المسألة عىل اللوح دون الكتر
 مع الطالبة التر

 
بالضافة إىل ذلك كان  المعلمة دائمة التواصل لفظيا

 تعليدات الطالبات اوأخيةات وهةا أدى إىل اطع التواصل بيةهن وبير  المعلمة وعدم تدديم لهم أي ردود وأاوالهن وآدائهن. و 

ي الختام اام  المعلمة بتكوةن منموعات للمرة الثانية شبيهة بالتشكيلة اوأوىل ووزع  عليهم بطااات تحتوي عىل 
وف 

وراة خارجية ولكن بعد مرور أال من دايدة ايع النرس، فكان ذلك كفيل لدول  ألئلة وطلب  من الطالبات كتابة النواب عىل

 الطالب أن هذا النشاط يتم تأجيلة للحصة الدادمة وأنه  المعلمة الحصة. 
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إ(:إ2األداةإرقمإ)

: العبارات التةظيمة.  ي
ي لةوع الحوار اللفط 

ي االنتدان 
 
 التسنيل الحرف

هن نحو التعلم، بما أن التحدي الذي يواجه المعلمة كما  ي االجتماع التخطيطي هو رفع دافعية الطالبات وتحفتر 
 
تم بيانه ف

ي تستخدمها 
ي العبارات التةظيمية التر

ي بما يتعلق بةوع الحوار اللفط 
ي االنتدان 

 
فدد وجد الفيةق أن أداة المالحظة التسنيل الحرف

ي تركتر  انتباه الطلبة عىل أهداف الحصة وآ
 
لية إدارة الحصة وتةظيم المهام من أجل تحديق اوأهداف المعلم هي عبارات تسهم ف

ي الدرس وتوجيه انتباههم للتعلم من خالل ربط أفكار الدرس مع بعضها 
 
كتر  عىل تحديد ما ليتعلمه الطلبة ف

المتواعة، وةتم التر

ملخص لمنيةات البعض واالنتدال من هدف آلخر بطيةدة متسلسلة وتوجيه اوأنشطة لتحديق اوأهداف المرصودة وإعداد 

 ، بية والتعليم العاىلي
 (.2012الحصة) وزارة التر

ي العملية التعليمية 
 
ي انخراطهم ف

 
 عىل فهم الطلبة ومن ثم يساهم ف

 
 اينابيا

 
ا يؤثر مدى وضوح العبارات التةظيمية تأثتر

 .  التعلمية، حيث تركز العبارات التةظيمية عىل المحتوى اوأكاديمي

وري للغاية ايام ال ي الحصة ومدى تكرارها ونوعها إن كان  تركز عىل ومن الرص 
 
بوي بفحص عبارات المعلم ف ف التر مشا

ي نهاية الحصة، كذلك طبيعة الرشادات المستخدمة 
 
ي بداية الحصة، وملخص الدرس وةطيح ف

 
ليتعلمه الطلبة حيث تعرض ف

ي ينب أن تتمتر  بالوضوح وأن تكون محددة مما يزةد انتباه 
كتر  لتحديق اوأهداف والتر

ة طوةلة. والتر الطلبة واالحتفاظ بالمعلومة لفتر

ورة التسلسل عةد طيح المعلومات واالنتدال من فكرة إىل أخرى، وعليه فحص نوع العبارة إن كان  تلخيصية، توضيحية،  عىل ض 

 توجيهية، أو ارشادية. 

هم عالي ، وعةد عرض المعلومة بطيةدة هذا واد أثبت  الدرالات أن الطلبة يتعلمون بشكل أفضل عةدما يكون تركتر 
 
ا

بية  ي تةفيذ الحصة) وزارة التر
 العشوائية ف 

 
مبسطة بةاء عىل ادراتهم ومستوةاتها، حيث يوجه المعلم طااته نحو التعلم متنةبا

 ،  (.2012والتعليم العاىلي

  :منإاألمثلةإعىلإبعضإالعباراتإالتنظيمية

 لنتحدث اليوم عن موضوع اوأمان وترشيد االلتهالك.  -

 إذن درلةا اليوم عن مفهوم الطااة والددرة وكيفية احتساب كل مةهما.  -

-  . ي تحول من طااة إىل أخرى تستهلك طااة كهيبائية أكتر
 نعم، إن اوأجهزة التر

 يتطلب مةكم اآلن اراءة الدرس اراءة صامتة لمدة خمس داائق.  -

ةط الفيديو المسنل لرصد المالحظات المطلوبة ضمن هذه  : واد تم مالحظة رشا ي الةموذج التاىلي
 اوأداة، ورصدها ف 

 نموذج المالحظة الصفية / العبارات التةظيمية

ةإالمؤهلإالتخصصإرقمإالهويةإاسمإالمعلمة إرقمإالزيارةإتاري    خإالزيارةإالخثر

 1 2014/12/9 معلمة جديدة بكالورةوس هةدلة حالوب  

 

إالموضوعإالمبحثإمكانإالتطبيقإعددإالطلبةإالصف

إالسابعإ  اوأمان وترشيد االلتهالك التكةولوجيا غرف الصف 32إاألساسي

 

 نوعها التكرار العبارة المنال

إ  وضح  هدف الحصة وهو عن اوأمان وترشيد االلتهالك. إالمحتوىإالتعليمي

 تثب  المعلمة المعلومة الصحيحة عىل السبورة. 

 

1 

18 

 توضيحية

 تلخيصية
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اتيجياتإالتدريس  بطيةدة متسلسلة وبطيةدة مةطدية. طرح  المعلومات إاسث 

شيد وعالاة ذلك  عرض  مفاهيم الدرس من مفهوم االمان والتر

 بالطااة والددرة وارتباطها بمفاهيم التيار والنهد والمداومة. 

ربط  المعلمة المفاهيم السابدة بالالحدة عةد مراجعة مثلث التيار 

 والنهد والمداومة. 

 ات بعض الطالبات. إجابعززت 

 داائق أخرى.  3لدراءة خمس داائق تلتها اعط  ا

 أعط  لبع داائق لتةفيذ النشاط اوأول. 

 . ي
 أعط  خمس داائق لتةفيذ النشاط الثان 

أعط  وا  التاحة المنال لبعض الطالبات من حل المسائل عىل 

 السبورة. 

 . ي توظيف اوألاليب من لبورة وكتاب مدرسي
 
 نوع  المعلمة ف

 هيباء. البطااات ووراة عمل وفاتورة ك 

 

1 

 

 

1 

 

7 

 

 

1 

1 

5 

 

5 

 

1 

 توضيحية

 توضيحية

 

 تلخيصية

 

 

 ارشادية

 ارشادية

 ارشادية

 

 توضيحية

 توجيهية

اتيجياتإالتقويم شيدإاسث   اعط مثال لكل من مفهوم االمان والتر

ي من خالل وراة العمل. 
 وظف  المعلمة التدوةم التكوةت 

 طرح  المعلمة ألئلة متةوعة. 

3 

27 

 

 توجيهية

 توجيهية

 حددت المعلمة خمس داائق لالطالع عىل الدرس. إاألنشطةإالتعليمية

 نظم  المعلمة الصف عىل مستوى منموعات. 

2 

2 

 توجيهية

 ارشادية

 اراءة صامتة لمدة خمس داائق.  35اارؤا الدرس صفحة إالرشاداتإوالتوجيهات

ي النشاط اوأول. 
 
 وضح  المعلمة للطالبات آلية العمل ف

. وضح  تعليمات  ي
 النشاط الثان 

ي حل 
 
وجه  المعلمة الطالبة إىل تدوةن المعطيات كخطوة أوىل ف

 المسألة، ومن ثم تحديد المطلوب. 

ي المنموعات لتدديم التغذية الراجعة 
 
تابع  المعلمة أداء الطالبات ف

 المةالبة. 

2 

1 

1 

 توجيهية

 توضيحية

 توضيحية

 ارشادية

 

 ارشادية

 ارشادية/ تلخيصية  ات الطالبات. إجابالتمع  المعلمة إىل إاالتجاهاتإوالقيم

ي توضيح هدف الحصة، 
ي التخدمتها المعلمة تشتر وبشكل واضح إىل مراعاتها ف 

نالحظ من خالل العبارات التةظيمية التر

ي الحوار مع الطالبات لواء  
ي عرض مفاهيم المادة الدرالية، كذلك اللغة الواضحة ف 

ي ف 
كان ذلك عىل مستوى والتسلسل المةطفر

ات المددمة جابطيح السؤال أو اعطاء ارشادات وتوجيهات، وتةوة    ع صياغة السؤال وإعادة توجيهه، كما اام  بتلخيص إحدى ال 

من الطالبات، ووضح  تعليمات النشاط المةفذ عىل مستوى المنموعات، وتابع  أداء الطالبات عىل مستوى المنموعات أثةاء 

ي الولائل التعليمية الموظفة.  تةفيذ المهام لتددم
 الرشادات المةالبة، ونوع  ف 

إ

إ

إ

إ



Rawan Wael SIAJ 
 

 
 
 

 
139 

 
Volume 3,  Issue 2,  June 2022 

 

إالشكالياتإالمالحظة:إ

لم تعط المعلمة المساحة للمشاركة الفردية للطالبات مما أعاق التعرف وبشكل دايق عىل ادراتهن ودوافعهن والخصائص  -

ة لكل شخصية.   الممتر 

ات الص -  لتحفتر  الطالبات عىل االنناز وشحن الهمم. اد تحتاج المعلمة إىل االهتمام بتوظيف الةتر
 وتية بفاعلية أكتر

اب انتهاء وا  تةفيذ النشاط.  -  اد تحتاج المعلمة إىل توظيف لغة النسد أثةاء طيح السؤال أو التنبيه إىل ااتر

وعات كافة الفعاليات الموظفة ضمن النشاط كان عىل مستوى منموعات، دون أن تتةوع المنموعة ، كما اعتمدت المنم -

 الطالبات المتناورات دون اوأخذ بعير  االعتبار اعتماد المنموعات غتر المتنانسة. 

 لم تبد المعلمة انتباه نحو توزة    ع اوأدوار عىل المنموعة.  -

 لم توظف البطااات بشكل فعال عةد تدديم التعزةز المتواع.  -

 ل من اوأفضل متابعة كل طالبة تتاح لها المشاركة بالحل عىل السبورة من اب -
 
ي  جراءل المعلمة بشكل أكتر ايبا

التواصل اللفط 

 فاعلية مع تدبل المشاعر وتعزةز االتناهات وعىل التفكتر والمبادرة، ومعاملة الطالبة عىل نحو شخصي ومةفرد. 
 بشكل أكتر

وري إعادة خطوات الحل لتثبي  ال  - ها لمراعاة الفروق الفردية ولتحديق التمكير  جابمن الرص  . ة وتفستر ي
 
 المعرف

ي مع  -
ي العملية التعليمية التعلمية. إجابالتفاعل اللفط 

 
 ات الطالبات يرفع من دافعيتهن وانخراطهن ف

 مما يستحق خاصة وأن المعلمة أكدت عىل تشنيع الطالبات عىل التحضتر المسبق،  -
 أكتر

 
التغرق نشاط الدراءة الصامتة واتا

ي ال
م فكان بالمكان التثمار الوا  للتفاعل اللفط  ي التحضتر المسبق من ابلهن وأن المعلمة تحتر

 
ذي يعزز النهد المبذول ف

هن عىل التعلم.  ي تحفتر 
 
 اهتمامهن وحرصهن عىل التعلم، وأنها مؤمةة بهن وبمثابرتهن مما يساهم ف

اء عليها عةد ة والبةجاب  عليه من حيث تلخيص ال إجابمن النيد للغاية تدديم عبارات المدح بشكل دايق وتعزةز الطالبة لما  -

 طيح المفاهيم ذات العالاة. 

ي نهاية الحصة.  -
ي الدرس ف 

 لم تغلق المعلمة الحصة فتلخص لما تم تعلمة ف 

-  

إ(:إ3األداةإرقمإ)

فير  والمدراء: السؤال عن للوك المعلم.   التخدام اوائم التدايق من ابل المشا

فير  من أجل التخدام  . هةاك الكثتر من الدوائم المتوفرة للمشا ي مالحظة ومراابة أداء الطلبة والمعلمير 
ي بداخلها ف 

البيانات التر

فير  عمل اوائم مختلفة بما يةالب خصائص الطلبة والمعلمير  والمدرلة ومستوى الكفاءة ( 1يوضح الشكل ) .وةمكن للمشا

ي تم من خاللها تدييم أداء المعلمة داخل غرفة الصف لحصة التكةولوجيا لل
صف السابع، وذلك من خالل منموعة من الةداط التر

ي الشخصية: 
 مالحظتر

إمطبق،إ1معيارإالتقييم:إ ،إ2:إغث  ن إ:إمطبقإبشكلإواضح5:إجيد،إ4:إمقبول،إ3:إيحتاجإاىلإتحسي 

إ5إ4إ3إ2إ1إمالحظاتإفريقإالبحثإالشخصيةإبشكلإعام

.إ إإإ√إإإتعرضإالمعلوماتإبشكلإمثث 

إإإإ√إإللحقائقإوالمفاهيم.إتستخدامإمجموعةإمنإاأللعابإمنإأجلإتعميقإفهمإالطلبةإ

.إ
ً
إإإ√إإإتجعلإالتعليمإممتعا

إإ√إإإإتستخدمإأساليبإوموادإوأنشطةإتدريسيةإمختلفة.إ

يدإمنإفهمهنإللمادة.إ ن إإ√إإإإتشجعإالطالباتإعىلإالقراءةإلث 

إإإإ√إإالحصةإلهاإتنظيمإوترتيبإواضحإومتسلسل.إإ

إإ√إإإإوتنظيمإالحصة.إتستخدمإالسبورة/أوراقإعمل/...الخإعندإعرضإالدرسإ

إالطالباتإبماإتريدهإمنهمإأنإيتذكرواإبعدإانتهاءإالحصة.إإإإإ إإ√إإإإتخثر

إإإ√إإإإعادةإتكرارإالنقاطإاألساسيةإللدرس.إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إإإإإ√إاالنحرا إعنإالموضوعإ"التشتت".إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إوللتعر إعىلإسلوكإالمعلمةإوقدرتها،إمنإخاللسلوكإالمعلمة:إ

إسلوكياتإتزيدإمنإمشاركةإالطالبات
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إالإ ي
ن
إالمتطوعاتإف إإإإإ√إة.إجابتسألإالطالباتإغث 

إإإإ√إإإعادةإتوجيهإالسؤال.إ

إإ√إإإإاتإالطالبات.إإجابالثناءإعىلإ

إاألسئلة.إ ي
ن
إإإإ√إإتدعوإالطالباتإأنإيكنإمبادراتإف

عإ ن /تنث  :إإجابسلوكياتإتثث  إاتإتنمإعنإتفكث 

إعاٍل.إ إإإإ√إإتوجيهإأسئلةإتحتاجإإىلإمستوىإتفكث 

إعندإطرحإالسؤال.إ5-3االنتظارإمنإ) ي
ن
إإ√إإإإ(إثوان

إإإإإ√إاتإأولية.إإجابطرحإأسئلةإمتتابعةإللحصولإعىلإ

إ5إ4إ3إ2إ1إج(إسلوكياتإسلبية:إ

إإإإإ√إاتإالطالبات.إإجابردةإفعلإسلبيةإعىلإ

إ√إإإإإمرات.إتكرارإنفسإالسؤالإلعدةإ

إآنإواحد ي
ن
إإإإإ√إ.طرحإأسئلةإمتعددةإف

.إجابالإ
ً
إإإإ√إإةإعىلإاألسئلةإتلقائيا

إإإإ√إإةإالطالبات.إإجابإعادة/تكرارإ

:إ إيتمإإحصاؤها(إمحتوىإذوإمعتن ي
إد(إسلوكياتإتوضيحية:إمنإخاللهاإالتعر إعىلإقدرةإالمعلمةإوالمدونةإ)الت 

إإإإإإللطالبات.إربطإمحتوىإالدرسإبماإهوإمألو إ

إإ√إإإإعرضإأمثلةإلتوضيحإالمفهوم.إ

إإإإ√إإإعطاءإتوضيحإعندإالتعميمإأوإإبداءإالرأي.إ

إه(إمشاركةإالطالبات:إ

إإإإ√إإتسألإالطالباتإإذاإكانإعندهنإأسئلة.إ

ةإعىلإالطالبات.إ إ√إإإإإطرحإأسئلةإمبارشا

إأنشطةإمختلفة.إ ي
ن
اكإالطالباتإف إ√إإإإإإرشا

إو(إطريقةإاللقاء:إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إإ√إإإإالتكلمإببطءإووضوح.إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إإ√إإإإتخلقإجوإمنإالحماسة.إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إتعلمنإ)تجنبإبعضإالعباراتإ ن إإإ√إإإ(.إإإإإإإإإإإإإإإإإYou knowمثل:إأني 

إإىلإالعصبية إتشث  ي
إإإ√إإإتجنبإاليماءاتإالت 

إإإإ√إإالحفاظإعىلإالتواصلإمنإالنظرإعىلإكلإالطالبات.إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إإإإإ√إاستخدامإالمزحإأثناءإالحصة.إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إ(:إ4األداةإرقمإ)

كتر  حول السلوك أثةاء المهام. )أنماط الحركات(: 
 لنالت المراابة بةاء عىل مخططات المداعد ونخص بالتر

يمكن التخدام مخططات المداعد لتسنيل تحركات المعلمير  والطالب أثةاء الدرس، ويسم هذا اوأللوب "أنماط  -

ة زمةية معيةة. تتطلب العديد من الموااف الحركات"، وفيه يسنل المرااب تةدالت المعلم والطال  ب من مكان آلخر خالل فتر

احة يدرر المعلم  ي الصف. مثال عةدما يدخل الطالب اىل الصف بعد االلتر
التعليمية اتخاذ ارارات حول مكان واوف المعلم ف 

ي ا
ي أي مكان آخر ف 

ي عليه الواوف إىل جانب الباب أو بنانب طاولته أو ف 
ي عمل ما إذا كان ينبىع 

لغرفة. وعةدما يةهمك الطالب ف 

وع جماعي ينب عليه أن يدرر ما إذا كان يود النلوس عىل طاولته أو التةدل بير  الطالب لتصحيح أعمالهم الكتابية.    أو مشا

ي المعلومات  -
وةمكن أن تؤثر أنماط حركات المعلم عىل انتباه الطالب وأداءهم وادرتهم عىل التطبيق والبحث عن معت  ف 

ي االعمال أكتر ال
ي انخراط الطالب ف 

" دوما خلف طاولته يكون معرضا لمشاكل االنضباط وتدن  ي
نديدة. فالمعلم الذي "يختف 
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ي الصف أثةاء 
 
ي مكان محدد ف

 
ي العمل. كما ان المعلم الذي يدف دوما ف

 
من المعلم الذي يدور بير  الطالب وهم مةهمكير  ف

ح اد ال ينذب انتباه الطالب كالمعلم ال  بشكل درامي لثارة االنتباه أو لتوضيح فكرة عىل السبورة. الشا
 
 ذي يتحرك دوما

. فبعض المعلمير  يفضلون مكان معير  من الصف، ربما وأن بعض  - ي الصفوف عن التحتر 
 
واد تكشف أنماط حركات المعلمير  ف

ح مما اد يسبب الطالب ينلسون هةاك. والبعض اآلخر يميل إىل الواوف عىل مسافة بعيدة عن مداعد الطالب خ الل الشا

صعوبات للطالب الذين ال يرون أو يسمعون جيدا، واد يستغله بعض الطالب للديام بأعمال ال عالاة لها بالدرس )"ال 

 يستطيع المعلم أن أرى ما أفعله"(. 

ي نشاطات لها عالاة بالدرس.  -
 
 وةمكن أن تكشف أنماط حركات الطالب عن مدى انخراطهم ف

إالمعلمإأثناءإالحصةإ)إأنماطإالحركاتإ(إمالحظاتإحولإإسلوك

ح الدرس(  أن المعلمة فدط  خالل مشاهدتةا للحصة الدرالية وجدنا أن المعلمة خالل النزء اوأول من الحصة )أثةاء رشا

ي النهة اوأمامية،
 
 اللوح مع تكتيف اوأيادي والةظر إىل السدف مرة  أو إىل اوأرض أثةاء تةدلها بير   تتحرك بير  اللوح وطاولتها، ف

ي الكتاب، بالرغم أن هةاك أكتر من أرب  ع طالبات لم يةفذن النشاط المطلوب وحتر أن طالبة لم تفتح 
 
والطاولة، والةظر مره واحدة ف

ي 
 
ي الساعة بعد الدايدة الثالثة من بداية الحصة، وف

 
الكتاب عىل الصفحة المطلوبة، كمان الحظةا  أن المعلمة اد بدأت بالةظر ف

ة وتكتبها عىل جابة أو أنها تسمع ال جاببعة من بداية الحصة، كما الحظةا أن المعلمة تدف خلف الطاولة لتسمع ال الدايدة السا

ي النهة اليشى 
 
ي تنيب عن اوألئلة أو تةفذ التعليمات، ولم تةظر إىل الطالبات ف

ي مع الطالبة التر
 
ي كاف

اللوح دون وجود تواصل عيت 

ي للمعلمة 
وال مرة أثةاء تةفيذهن لنشاط الدراءة الصامتة، بالرغم من أن هةاك أكتر من ثالث طالبات لم يدرأن الدرس، االتصال العيت 

أهمل بشكل واضح النهة اليشى، مما زاد من انشغال بعض الطالبات بأمور أخرى، فدط انشغل  الطالبة رنا باللعب بأوراق أخرى 

ي مبارشا مع طالبة مع  20تح  الطاولة وفوق الطاولة. مرة واحدة أثةاء الدراءة الصامتة ولمدة 
ثانية تواصل  المعلمة باتصال عيت 

ي مبارشا بير  المعلمة وطالبة. ابتسامة من ابل المعلمة. 
ي الحظةا فيها اتصال عيت 

 وهي المرة الوحيدة التر

كما لوحظ أن تنول المعلمة بير  المنموعات كان  رشةعة ودون وجود تدخل واضح، وأنها تنول  بير  المنموعات 

ي النهة اليشى، ثم عادت  لتدف خل
ي الولط واليمير  أكتر من المنموعات الموجودة ف 

ف الطاولة مرة  أخرى مع الموجودة ف 

، بالرغم من أن هةاك منموعتير  كان  الطالبات يناوبن عىل الوراة بشكل فردي كامل.  ي الساعة للمرة الثالثة عىل التواىلي
 الةظر ف 

ي النهة اوأمامية من الخلف، واد نظرت 
أثةاء حل الطالبات لبعض اوألئلة عىل اللوح كان  المعلمة معظم واتها تنلس ف 

، وأهمل  بشكل ملحوظ الةظر إىل الطالبات من 
 
ي بناورها أيضا

حيث انشغل جزء مةهن بأحاديث  –الشباك مما شت  الطالبة التر

ي كامل. والةظر إىل الساعة للمرة الخامسة.  –جانبية 
ي دون تواصل عيت 

ي تحل بشكل لفط 
ثم عادت المعلمة  للتواصل مع الطالبة التر

ي 
ي وزعتها وهي عبارة عن بطااة وجوه مبتسمة وأكتر من  بالرغم من انشغال الطالبة التر

. إال أنها لم .داائق 4أمامها بوليلة التعزةز التر

. ثم انتدل  المعلة للنهة اوأمامية خلف الطاولة لتعطي الطالبات مهمة أخرى وتوزع البطااات، رغم أن هةاك ثالث .تنتبه لها

. وأثةاء توزة    ع .ر من ابل المعلمة أو نظر إذا ما أنه الطالبات الكتابة أم الطالبات ينسخن عن اللوح. حيث لم يكن هةاك التفسا

 البطااات انته  الحصة. 

إإ:مالحظاتإمنإخاللإنقاط

ح.  - ي النهة اوأمامية من الصف أثةاء الشا
 الحظةا تفضيل المعلمة للواوف ف 

ي مع الطالبات أثةاء الحوار.  -
 الة تواصلها العيت 

 للمشاركة من النهة اليمت  والولط.  اختيارها لمعظم الطالبات -

 الةظر إىل الساعة وأكتر من أرب  ع مرات.  -

 الةظر إىل السدف مرتير  مما كان يشت  الطالبات.  -

 الةظر إىل اوأرض والتةدل بير  اللوح والطاولة دون التأكد من أن الطالبات يدمن بالنشاط المطلوب  -

-  .  الةظر إىل الخارج من الةافذة مرتير 

. تنولها الش  - ي النهة اليمت 
ها عىل المنموعات ف   ة    ع بير  المنموعات وتركتر 

ي ينلسن عىل  -
ي الطالبات اللوانر

ي تكتب وليس عىل بافر
نظرها أثةاء تةفيذ الفعاليات عىل اللوح وهو فدط عىل الطالبة التر

 المداعد. 

لبات وشعورهن باالهتمام، كما أن للوك وما نود التأكيد عليه أن للوك المعلمة وتعابتر وجهها لها تأثتر كبتر عىل دافعية الطا

المعلمة المدروس والوالع والذي تحاول الةظر بطيةدة شمولية، يزةد من مددرتها عىل المالحظة الشاملة لستر الحصة وتفاعل 
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ي مع الطالبات، اد يكون عامل مساعد لتشت  الطالبات أو انشغال
هن الطالبات، وإن أهمال هذه النانب وخاصة االتصال العيت 

هن بالحصة وةدلل الدافعية لديهن.   بأمور أخرى مما يدلل من تركتر 

 المرحلةإالثالثة:إالتغذيةإالراجعة

افتعتتر التغذية الراجعة هي المرحلة الثالثة من عملية ال  ي تتطلب التنسيق لموعد مع المعلم لعدد هذا  رشا
االكلينيكي والتر

 عه من بيانات والواوف عىل نتائج تحليلها. المؤتمر لمةااشة الحصة الصفية بةاء عىل ما تم جم

م، وعدد المؤتمر  31/12/2014وبةاء عىل ذلك تم أخذ موعد مسبق يةالب كل من المعلمة والفيةق يوم اوأربعاء الموافق 

ي المكتبة مع الشارة إىل أنه تم ارلال الفيديو للمعلمة ابل الموعد بألبوع لتتمكن من مشاهدته ومالحظة للوكها الت
 
دريسي ف

 . ي االجتماع التخطيطي
 
ي طرح  ف

 للعمل عىل تطوةره بما يدعم مشكلتها التر

 

:إ ي
 
إالحصةإوكانتإكاآلن إقدمتإالمعلمةإملحوظاتهاإحولإسث 

تم أخذ أفكار جديدة للمنموعات بحيث يمكن اعطاء كل منموعة موضوع يختلف عن المنموعات اوأخرى ومةااشته من  -

من كل منموعة إىل منموعة أخرى اوأمر الذي يؤدي إىل معرفة الطالبات وأكتر من ابل المنموعة ومن ثم توزة    ع طالبة 

ي المعرفة والمةااشة والمةافسة وتكافؤ الفرص. 
 
 موضوع وهذا يؤدي إىل زةادة دافعية الطالبات ف

ي من أجل -
 
ي عرض أفكار جديدة وجهد اضاف

 
ي فرصة ف

 أرحب بفكرة تدريس عدد أال من الشعب الصفية من أجل اعطان 

 السيطرة عىل تحصيل الطالبات خالل العام الدراسي ورفع مستواههن. 

ي التعليم، وتطوةر تعلم الطالبات وللوكهن داخل الصف ورفع  -
 
ي ف ي اوأداء وترك أثر اينانر

 
أتواع أن انتدل إىل مستوى أعىل ف

بوي لهن.   المستوى التحصيىلي والتر

ي وكسب الثدة والمو  -
فتر ي وبير  مشا

ي فرصة لمراابة نفسي من أجل تنيبة أنواع جديدة من تكوةن عالاة زمالة بيت 
دة، واعطان 

 السلوك التعليمي داخل الصف. 

وكما نالحظ من ملحوظات المعلمة حول للوكها التدريسي بعد مشاهدة الفيديو أنها ادم  ملحوظات عامة وليس  دايدة  -

، واد يعود ذلك ي حددت خالل االجتماع التخطيطي
  -كونها معلمة جديدة  -إىل عدم امتالك المعلمة  بما يرتبط مع المشكلة التر

إىل مهارة التحليل واراءة البيانات والتخالص الةتائج وربطها باحتياجات المعلمة، واد يحتمل بسياق آخر أنه ما زال لدى 

ي توصل إليها الفيةق فأضاف  صفة العمومية لتحافظ 
اف ببعض اوأخطاء خاصة تلك التر ي االعتر

عىل صورتها المعلمة صعوبة ف 

ي عن الخلفية 
ف خاصة وأن عالاة الثدة وبالتغاض  واعتبارها وأن معظم المعلمير  الندد ما زال لديهم التخوف من المشا

ر الشكالية  ي مرحلة الةمو، واد يكون هذا إشارة واضحة إىل افتدارها للتواصل الفعال وهذا يتر
السابدة لديهم ما زال  ف 

 لمالحظة من ابل الفيةق. المستخلصة من كافة البيانات ا

 لمةااشته مرة أخرى. 
 
ي لياق مةااشة الفيةق لمالحظات المعلمة، عرض الفيةق عىل المعلمة إعادة مشاهدة الفيديو معا

 وف 

ي اد 
ي المراحل التر

ة ف  بدأت التغذية الراجعة من خالل مددمة بسيطة أحد الزمالء، أكدت فيها أن هذه التنيبة كان  تنيبة ممتر 

افمراحل ال نفذت من  ، لما نرى من المعلمة من دافعية للعمل وحب للعطاء  رشا
 
 جدا

 
، وأن اختيار المعلمة كان مةالبا الكلينيكي

ح زميل آخر للمعلمة أن هذه المرحلة هي أهم مرحلة وهي تعتمد بشكل كبتر عىل  ومددرة عىل التدييم والتنديد. ومن ثم رشا

ها.  لحداثالطالب واوأعرف بالمشاكل وا مالحظات المعلمة وأنها اوأكتر تواصال مع ي تواجهها وهي اوأادر عىل تفستر
بوةة التر التر

ت المعلمة عن ارتياحها بالمرحلة السابدة من ال  افوعتر ، وأنها أصبح  تشعر أنها مرتبة اوأفكار بشكل تسلسىلي علمي واضح، رشا

 حة الطالبات باوألاس. وأنها ترحب بأخذ اوأفكار النديدة والبةاء عليها، وكله من أجل مصل

بدأت التغذية الراجعة من خالل لؤال المعلمة عن شعورها بالحصة، وبدأ زميل بسؤال عام عن انطباعها العام من الحصة، من 

 
 
خالل ما شاهدته ومن خالل تواجدها داخل الحصة. فدال  المعلمة أنها وبعد انتهاء الحصة، كان تدييمها للحصة بأنها جيدة جدا

ي لم تالحظها أثةاء وأنها اد
. ولكن بعد مشاهدتها للحصة شعرت أنه هةاك بعض اوأمور التر ي

م  كل ما لديها دون نسيان أي سا

ي بشكل عام حسي  أن هةاك بعض 
الحصة.  وتدخل  زميلة أخرى لتسألها مثل ما هي هذه الةداط. فردت المعلمة بالدول يعت 

 ومن اوأمور بحاجة لتطوةر. وهةا لم تحدد المعلمة ما ه
 
ذه اوأمور بشكل واضح وضة    ح، وهذا اد يرجع إىل ألباب اد ذكرناها لابدا

 ووزعةاها بير  الطاام ال 
 
ناها مسبدا ي هةا، حاولةا توظيف ألئلة اد حرص 

اف   وذلك من أجل مساعدة المعلمة عىل التفكتر بعمق رشا

 وأك
 
ي من الممكن أن تنعل الحصة أكتر إبداعا

 نحو تحديق اوأهداف. وكان  اوألئلة عىل وبطيةدة تحليلية للعوامل التر
 
تر انسناما

 :  الةحو التاىلي
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ي بداية الحصة عةدما بدأت بالكتابة عىل اللوح؟ مع مالحظتةا 
 
*فيما يتعلق بطيةدة عرض المددمة، إذا ما الحظةا للوك الطالبات ف

 لسلوك الطالبات أثةاء المددمة؟ 

 يكن مةتبهات كما ينب، وأنها لم تتلفظ بعبارات واضحة عن المهمة المطلوبة. اال  المعلمة أنها تالحظ أن بعض الطالبات لم 

ي المرة الدادمة، فدال  المعلمة أن 
 
ح من وجهة نظرها من أجل تنةب هذا ف وهةا تدخل أحد الزمالء بالسؤال عن البديل المدتر

حصة،  فأضاف أحد الزمالء وأعتدد أنه ال دايدة من الصم  وتأمل الطالبات ابل بدأ الحصة كفيل بنذب انتباه الطالبات لل

ي بداية الحصة، وعبارة ضةحة تدعو الطالبات لالنتباه وتعلن بداية الحصة. 
 
 مشكلة لو كان هةاك تبادل لعبارات المزح المدبول ف

طالبة لم تكن تدرأ ثم لأل أحد الزمالء برأي المعلمة بدورها أثةاء ايام الطالبات بالدراءة الصامة، مع الشارة لوجود أكتر من 

ي الكتاب! 
 
 أصال ف

ي 
فردت المعلمة مبتسمة اائلة أنها هذه أول مرة تالحظ فيها أنها تةظر إىل السدف مرة وإىل اوأرض مرة دون الةظر إىل الطالبات اللوانر

ي من المعلمة. 
 ال يشاركن! وهةا وصل  الفكرة من التةتاج ذانر

 أمام التواصل الفعال؟جابكن أن تشكل ال وتدخل زميل آخر ليسأل المعلمة هل برأيك يم 
 
 ات النماعية عائدا

 لمشاركة كل الطالبات، وهةا تدخل أحد الزمالء بااللتفسار اذا ما  جابفردت المعلمة بالدول أن ال 
ً
ات النماعية تعطي مناال

ي وا  محدد، ف
 
 تستطيع، ثم أضافة اائلة اد أتفق   أنها بالطبع ال إجابكان  المعلمة اادرة عىل عمل تغذية راجعة لكل الطالبات ف

ي الطالبات بالتفكتر بال جابأن ال 
ر
 للمعلمة ولباف

ً
  ة المطروحة من ابل طالبة معيةة.  جابة بشكل فردي أفضل، وتعطي مناال

ي مىعي أن 
 ة رناد؟ إجابة آيات تختلف عن إجابهل تعتددين أن " كلمة اه، برافو" كافية لتدديم التعزةز، الحط 

ي الطالبات! إجابفدال  المعلمة أنها برصاحة أن ردود فعلها عىل 
ات الطالبات بالتعزةز، تكون تلدائية وهدفها جذب انتباه بافر

ي غتر دايق، ووجود 
ة أخرى تختلف، وطيح السؤال هل برأيك إجابوهةا توافةا عةد مدطع يعرض اول المعلمة لطالبة برافو عىل سا

ي ال  لها ب
ي لم تحصل عىل برافو لماذا كان  فهم  الطالبة التر

 تها خاطئة؟إجابرافو عىل ماذا عززت بالضبط، وفهم  الطالبة التر

ي اولك "أحسنتم " ليعط الطالبة المعلومات حول 
وط وليس عام ف  ح أحد الزمالء أن يكون من اوأفضل تدديم مدح مشا وهةا ااتر

 ايمة النناز الذي حددوه خالل الحصة؟

ي بإلمي وعةدما أحسن ومداخلة هةا من الزم
، وتةاديت 

 
ي الصف الثامن حةونة جدا

ي ف 
ي كان  معلمتر

يالت اال  فيها أذكر اللحظة التر

ي بإلمي المدلل، هل حدث معك مثل هذا المواف؟جابال 
 ة كان  تةاديت 

ي رفع دافعيتهن ن
حو التعلم والتفاعل فابتسم  المعلمة وأماءت برألها، واد فهم  أهمية التواصل الشخصي مع الطالبات وأثره ف 

 خالل االنشطة. 

ي مىعي أن التعرف أو التدرةب عىل كيفية إعادة صياغة 
ات الطالبات والعمل إجابثم أضاف  إحدى الزميالت بدولها الحط 

لمعلم. اتهن وتلخيصها وهذا ما يسم بتةوع التغذية الراجعة من ابل اإجابعىل البةاء عليها وكيفية مدارنة اوأفكار من الطالبات بأخذ 

ي العملية التعليمية. 
هن عىل المشاركة ف   وما له من أثر كبتر عىل زةادة ثدة الطالبات بأنفسهن وتشنيعهن وتحفتر 

فردت المعلمة بالدول أنها إذا أرادت أن تدارن ما ينب فعله مع ما هي تعمله مع الطالبات، تند أنها ينب أن تةوع التغذية 

ي الراجعة، ولكةا أشارت أنها بحاجة ل
ي كل سا

.  فرد أحد الزمالء بالدول أنةا بحاجة لتدرةب ف 
 
تدرةب، وأن تعزةزها الحاىلي يحدث تلدائيا

 من أجل التعلم. فابتسم  المعلمة وابتسم الزمالء. 

مداخلة من أحد الزمالء بعد مشاهدة مدطع: معظم اوأطفال يةنذبون إىل الرلوم المتحركة بسبب اليداع الحماسي وتةوع 

 لمدرجة، أليس كذلك؟الموليفر ا

ثم أضاف أعتدد أنك ادم  تغذية راجعة أثةاء مرورك بكافة المنموعات، ووزع  عليهن بطااات تعزةز، هل يمكةك أيضا 

ب  من إنهاء المهمة أو اوأكتر منموعة  إثارة الدافعية والحماس أثةاء تةفيذ النشاط من خالل الشارة إىل أكتر منموعة اد ااتر

  متعاونة. للتحفتر  
 
ورفع الهمم. ) فابتسم  المعلمة بالدول أنها لم تالحظ الحماس الذي تالحظه دائما، وةمكن أن يكون ذلك عائدا

ي كان  تساعدك عىل زةادة دافعية 
لوجود ضيوف داخل الصف ؟؟  فتدخل أحد الزمالء بالسؤال ولكن ما هي هذه العوامل التر

ي هذه الحصة، فدال  أنها اد 
تكون ضمةية واد تكون من حب الطالبات للمعلمة، ولكةها اال  أنها ال تستخدم الطالبات، أين هي ف 

ي المرات الدادمة. 
ي لأحرص عىل اتباعه ف 

ي عىل ما أعتدد، ولكةت 
 عبارات مدح وزةادة تفاعل واضحة، وهذا ما كان يةدصت 

توزة    ع اوأدوار عليهن، أو إن   ثم تم مشاهدة مدطع آخر، ومن ثم لؤال المعلمة: خالل مرورك بالمنموعات هل تأكدت من

، وهةا تم عرض   بفاعلية وانسنام؟ فدال  المعلمة أن الطالبات متعودات عىل عمل المنموعات بشكل جماعي
 
كان يعملن معا

ي نفس المنموعة كل طالبة تحل عىل حدى؟ فدال  
الفيديو مرة أخرى مع تعليق أحد الزمالء بإنةا نرى منموعة من الطالبات ف 
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بتسمة أنها لم تالحظ هذه المنموعة رغم أنها شاهدت الفيديو أكتر من مرة! وأكدت أنها لوف تدوم بالمرة الدادمة المعلمة م

 . ي للتأكدأن كل الطالبات يدمن بالحل بشكل جماعي
ي واللفط 

 بالتواصل العيت 

ن السبب هو صغر المكان؟ مشاهدة فيديو ومداخلة: أالحظ أن تةظيم المنموعات يتم بةاء عىل اوأدراج الديةبة، اد يكو 

فدال  المعلمة أن هذه مشكلة تحاول حلها من خالل تةوع اوألئلة داخل المنموعة فمةها السهل ومةها الصعب. وهةا أثت  أحد 

. وتدخل زميل  ي
الزمالء عىل مددرة المعلمة عىل مراعاة الفروق الفردية رغم كل الصعوبات وهذا يعتتر جزء من عمل المعلم المهت 

ي المداعد بةاء عىل الخصائص المتةوعة لتكون المنموعة غتر متنانسة. فوافد  آخر ل
 
اح وهو ترتيب الطالبات ف يضيف ااتر

 المعلمة عىل الفكرة واال  أنها فكرة جيدة، ولكةها تود التنسيق مع ميبية الصف. 

ي الحل عىل  :فيديو ومن ثم مداخلة  
 
ي تشارك الطالبات ف

ء عن الطالبة التر ي
 مىعي أنك كة  بعيدة بعض السا

هل تالحظير 

ي اوأمام أو أن 
 
، اد أكون بحاجة إىل أن أجلس ف السبورة؟ فأكمل  المعلمة وكة  أنظر إىل خارج الةافذة، دون أن أنتبه إىل نفسي

، فابتسم  المعلمة وابت
 
سم النميع، ثم انتدلةا لمداخلة أخرى ومن ثم تعليق مع أحد أتنول؟ شكرا عىل هذه المالحظة أيضا

ي إحداها كمددمة أو لطيح 
الزمالء: بما أنك معلمة تكةولوجيا فأن  محظوظة بالفيديوهات ذات العالاة بالمادة الدرالية لتوظف 

ي 
 من هذا الدبيل ولكن لؤال ألاسي مشوق، واد يكون عن مشكلة زةادة التهالك الكهيباء؟  فدال  المعلمة أنها فكرت بسا

المشكلة أنه ليس من السهل توفره وا  ما نيةد. وهةا لأل أحد الزمالء عن إذا ما كان هةاك بديل غتر الفيديو، مثل أمثلة توضيحة 

ي مةالب للمرات الدادمة. 
 أو تنيبة معيةة، فدال  المعلمة أكيد يوجد ولكن تتطلب بعض التفكتر والبحث، ولكن لوف أفكر بسا

لة: يبدو أنه كان لديك موعد ما، فدد الحظ  أنك تةظيةن إىل لاعتك بإلتمرار، هل هةاك أمر يدلدك؟ فدال  المعلمة أنها مداخ

 لتكوةن فكرة لدى الطالبات بعدم حب 
 
تةظر إىل الساعة بشكل غتر مدصود، فرد أحد الزمالء بالدول اد يكون هذا السلوك لببا

ي الحصة برأيك أو بملل المعلمة، فدال
ي الساعة فإنت 

 
، وإذا لم أتمكن من ضبط نفسي من الةظر ف

 
  المعلمة اد يكون ذلك صحيحا

 لوف أضعها داخل الحديبة وا  الحصة. 

ي لعمل 
ومداخلة وفيديو ، هل تعتددين  أنك كة  مدركة للوا  المةالب وأنهاء الحصة، هل كان وا  الحصة مدسم بشكل يكف 

طالبات، فدال  أنها ركزت معظم الوا  عىل العمل داخل المنموعات، وكان من الممكن لو تغذية راجعة وتلخيص بما تعلمته ال

ي المرة الدادمة. .الل  وا  العمل داخل المنموعات لكان هةاك وا  لعمل خاتمة مةالبة للحصة
 . وهذا ما لوف تدوم به ف 

إنهايةإالجلسة:إ ي
ن
إثمإطرحإالفريقإعىلإالمعلمةإالتساؤالتإاآلتيةإف

ي ماذا لتط -
ي اد ذكرت اد لنلتها، وأشعر أنت 

ي للوكك التدريسي للمرات الدادمة؟ فدال  المعلمة أن معظم الةداط التر
ورةن ف 

 لوف أادم حصة المرة الدادمة وأول مرة بشكل مختلف. 

ي اد ال جراءلو أعيدت الحصة، هل لتتبعير  ذات ال  -
حظ  أمور ات ذات العالاة بالتغذية الراجعة والعبارات التةظيمية؟ ال، وأن 

 ال بد أن أكون حيةصة عىل تطوةرها. 

هن نحو التعلم؟  أعتدد أنه لوف يكون  - برأيك ما هي الننازات المتواعة لديك اآلن عىل مستوى دافعية الطالب  وتحفتر 

ة إن شاء هللا.  ة اصتر
ي وملموس بفتر

 هةاك تغتر حديفر

، نتواع موافاتةا بالةتائج لواء كان  من -  لةصل إىل المستوى هل أن  متحمسة للتغيتر
 
دية أم ال لةعمل عىل تطوةرها معا

 اوأفضل. فدال  المعلمة بالتأكيد إن شاء هللا. 

ي  -
ات أخرى ف  ، ولتكون مالحظاتك بعد التنيبة اضايا جديدة لنتعاون لوةة عىل تحسيةها خاصة إذا تداخل  مع متغيتر

 
حسةا

 لداء تخطيطي الحق. 

افحيال هذه الدورة ال ثم تم اللتفسار عن مشاعر المعلمة  افية مدارنة بال رشا :  رشا ي
بوي التدليدي، فكان  مالحظاتها كاآلنر  التر

بوةة والزمالء يوم اوأحد الموافق  فة التر ي يوم الثةير   16/11/2014من خالل عدد االجتماع بير  المشا
ي اللداء اوأول، واللداء الثان 

ف 

ي يوم الثالثا 8/12/2014الموافق 
اف، والتغذية الراجعة اليوم بخصوص ال 9/12/2014ء الموافق ، وحضور حصة صفية ف   رشا

 :  االكلينيكي توصل  لما يىلي

ح الديام  - ي تحضتر الولائل التعليمية المدتر
فة يعطي شعورا باالرتياح ولاللة أكتر ف  تحديد موعد لحصة صفية من ابل المشا

ي المدرلة محدود كالحواليب بها خالل الحصة بالوا  المةالب ابل بدء الحصة وخاصة أن عدد الول
ائل الموجودة ف 

 المحمولة وأجهزة العرض، اوأمر الذي يؤدي اىل لتر الحصة بالشكل المطلوب. 

فة  - فة مع المعلمة وتحديد موعد مسبق لحضور حصة صفية يعطي شعورا بالراحة وخاصة عةد معرفة المشا إن تواصل المشا

ات باوأحوال الصفية من حيث عدد الطالبات الكبتر و  وجود أكتر من شعبة للصف الواحد ) خاصة عةد التخدام مختتر
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الحالوب وعدم مددرة كل طالبة بالتخدام جهاز خاص بها ( اوأمر الذي يؤدي إىل الضغط الزائد عىل المعلمة واد يؤدي إىل 

ي بعض االحيان. 
 
 بعض التدصتر ف

ي عرض درس محو  -
 
لب جديد وبالتاىلي ال تضطر المعلمة إىل إن تحديد موعد لحضور حصة صفية يعطي المعلمة فرصة ف

ي التدديم. 
 
 تأجيل امتحان اد تم تعييةه من ابل والذي يمكن أن يؤدي إىل تأخر صف معير  عن الصفوف اوأخرى ف

ي فرصة لمراابة نفسي من أجل تنيبة أنواع جديدة من  -
ي وكسب الثدة والمودة، واعطان 

فتر ي وبير  مشا
تكوةن عالاة زمالة بيت 

 يمي داخل الصف. السلوك التعل

:إإاالطارإالنظري ي
ن
إالجزءإالثان

ة من خالل تفستر المفاهيم وتبسيطها للباحثير   ي تحسير  العملية التعلمية التعليمية بصورة مبارشا
 
تكمن أهمية اوأنشطة والدالئل ف

علمي 
ّ
عليمي الت

ّ
ي النشاط الت

 
ر ف

ّ
كتر  عىل جوانب تيبوةة تؤث

ي التر
ورة تدتص   من خالل تدديم برامج هادفة وذوي العالاة؛ لذا فإن الرص 

ي تحسير  أدوات 
 
بوةير  عىل العمل بطرق فاعلة تسهم ف

فير  التر  المعلمير  والمشا
ّ
ي بدورها تحث

لتطوةر أعضاء هيئة التدريس والتر

افال  ة، وأهمها مراعاة حاجا رشا بوي تدع المهمات والمسؤوليات الكبتر
ف التر ي العمل، وعىل المشا

 
ت وتطوةر الولائل المستخدمة ف

ي يعيشها 
بوي مهارات تمكةه من معرفة المراحل التر ف التر ، وامتالك المشا ي

ة وفق  اختالف مراحل تطورهم المهت  المعلم المتغترّ

 المعلم أثةاء ايامه بمهةته وإدراكها. 

ا مفهومإالإ بوي:إإرشا إالث 

افال  بوي بمفهومه العام اديم ادم ال  رشا متخصصة مدةةة تهدف لمالحظة عىل اوأرض إال أنه لم يظهر كعملية  نسانالتر

بوةون عىل أن ال  . وةنمع التر
 
بية واياس نتائنها وتوجيهها إال حديثا افعملية التر ف  رشا بوي خدمة فةية متخصصة يددمها المشا التر

بوي المختّص للمعلمير  الذين يعملون معه بدصد تحسير  عملية التعليم والتعلم.   التر

افلدد مّر مفهوم ال  بوي بآراء واتناهات متبايةة مما أدى إىل ظهور تعيةفات عدة، مةها:  رشا  التر

1- ، بوةة )متوىلي
ي تحديق اوأهداف التر

ي حتر يصبحوا أكتر فاعلية ف 
إنه منهود مةظم ومستمر لتشنيع المعلمير  عىل الةمو الذانر

 (.233: ص1983

افال  -2 بوي عملية تهدف إىل تحسير  أداء المعلمير  وتطوةر  رشا بوةة التر ألاليب وولائل عملهم، بدصد الرفع من مردود العملية التر

 ، ي
 (. 2003وتحديق أهدافها )دوان 

افال  -3 بوةير  هم أفراد  رشا
فير  التر  عليها. وبالتاىلي فإن المشا

بوي عملية متعددة الوجوه وإن اختلف  مسميات اوأفراد الدائمير  التر

افل تدديم أنشطة مختلفة مثل الزةارات ال يددمون خدمات متةوعة تهدف لتحسير  التدريس من خال ية، والتعليم المصغر، رشا

افوال  )فيفر، دنالب،  رشا ي والكلينيكي
 (1997التعاون 

افُيعت  ال  -4  عىل اوألاليب  رشا
 
ي العملية التعليمية التعلمّية فلم يعد ااضا

ي المرحلة الحالية بنميع العةاض المؤثرة ف 
بوي ف  التر

ي ال تتعدى الةظرة الداضة، والمالحظة اآلنية. التدليدية التفتيشية
 ، التر

بوي ذي الصلة بال  افومن خالل التدراء اوأدب التر بوي؛ فإنةا نند مفهوم ال  رشا افالتر  يتمحور حول المفاهيم اآلتية:  رشا

، وذلك لتحديق الةمو ا: عمليةإتعاونية فير  والمعلمير  لمتكامل للطلبة وتوجيه تعتمد عىل التفاعل الديمواراطي السليم بير  المشا

)وصوص، النوارنة،  ي
 (.2012المعلمير  ومساعدتهم عىل الةمو المهت 

، وإدارة ال  افعملية تهدف إىل تطوةر جميع العةاض للمواف التعليمي بوي الفاعل ينب أن تكون عىل ااعدة ديمواراطية  رشا التر

بوي آراءه عىل الهيئة التعليمية، وةفتر  ف التر ي صياغة اوأهداف، ووضع بحيث ال يفرض المشا
ف المعلم ف  ض أن مشاركة المشا

 ، ي
 (.2003اوألاليب لتحسير  العملية التعليمية، والوصول إىل اوأهداف )دوان 

إمتكاملة ، وتسىع إىل التوفيق بير  : عملية عت  باوأغراض والمةاهج وألاليب التعلم والتعليم والتدوةم وتطابق جهود المدرلير 
ُ
ت

ي دولة ما ومتطلبات إصالحه وتحسيةه، أصول الدرالات 
بوةة وألسها الةفسية واالجتماعية، وبير  أصول الةظام التعليمي ف 

التر

افوعادة ما تدل عملية ال  افعىل متابعة اآلخيةن أو مراابتهم أو توجيههم وإثارة نشاطهم بدصد تحسير  أدائهم، وعملية ال  رشا  رشا

ي وجود عالاة مهةية بير  المشا 
 تعت 

 
بية والتعليم، اصطالحا  (.2008ف وبير  من يدوم عليهم)منشورات وزارة التر

ي من ذلك كله فهو تحسير  تعلم 
عملية تفاعل تتم بير  فرد )أفراد(، وبير  معلمير  بدصد تحسير  أدائهم. أما الهدف الةهان 

ة التعليمية. وهذه الرابطة معددة التالميذ. واد يتضمن هذا الهدف تغيتر للوك المعلم، وتعديل المةهاج، و/ أو إعادة تشكيل البيئ

ي تعرف باالتصال ال 
ي بير  هؤالء اوأفراد والمعلمير  والتر

اف   إىل جةب. رشا
 
ي تستر جةبا

 ال تشكلها عالاة واحدة، بل جملة من العالاات التر

ي ت
حدث فعةدما يعمل شخص ما مع شخص آخر، أو أشخاص آخيةن، فإنه ينري بيةهما للسلة من االتصاالت البيشخصية التر

ي فيها أشياء يتعذر تحديدها. بيد أنه ينتج عن ذلك تغتر 
عع اوأفعال السلوكية أو إنسان  شَّر

ُ
. فدد تصدل الدراكات وتتوضح الدوافع وت
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ل. وتشكل هذه الةتائج، وعىل أي مستوى، ال  حوع
ُ
افت ، رشا ي

، لواء كان ذلك بير  الرئيس والمرؤوس، أم بير  الزميل والزميل )دوان 

2003.) 

ي ال وتؤكد 
 
افالمفاهيم الحديثة ف ي العمل ال  رشا

 
بوي أهمية التعاون ف ي التر

 
اف ي لهذا التعاون عىل تكامل اوأدوار، رشا ، والتأثتر الينانر

ات والكفايات الالزمة لممارلة العمل ال  ي وتوفتر الكثتر من الوا  والنهد، وتةوة    ع الختر
 
اف  .رشا

إعىلإأنإالإومنإخاللإاستعراضإالتعريفاتإالسابقةإنجدإأنهاإتتفقإ
ً
ا جميعا بوي:إإرشا إالث 

، وزةادة ادرتهم عىل تعليم الطلبة.  ، من أجل رفع كفاية العاملير  ليس الغاية مةه تصيد اوأخطاء بل هو للتطوةر والتحسير 

افالغاية مةه تحسير  تحصيل الطلبة، وعليه، فإن الممارلات ال   عةد الطلبة، من خالرشا
 
ي أن يظهر أثرها إينابيا

ل زةادة ية كافة، ينبىع 

، فإن أي جهود  افمستوى امتالكهم للمهارات التعليمية والسلوكية الحسةة، وبالتاىلي ية مهما بلغ أثرها لن تكون ذات شأن ما لم إرشا

بوةة، لذا فهو عمل مخطط ومةظم  تعمل عىل تطوةر أداء الطلبة.بالضافة أنه يستر وفق أصول مهةية، وةراعي نتائج الدرالات التر

ي وةركز عىل البعد ال وواضح الهدف. 
ام الةفس ال نسان  ية.وةدوم عىل ألاس تكامل اوأدوار، نسان، وةديم عالاات مهةية تدوم عىل احتر

ي العمل 
 
، ثم تكاملها ف

ً
ي تحسير  التحصيل أوال

 
 ف
 
ي التعليم متعددة، فال بد من إلهام هذه العةاض جميعا

 
وما دام  العةاض المؤثرة ف

.وهو بال شك: 
 
 ثانيا

إف تهدف إىل تحسير  التعليم والتعلم من خالل رعاية وتوجيه وتنشيط الةمو المستمر لكل من الطالب والمعلم  نية:إعملية

 .
 
 كان أم إدارةا

 
ي تحسير  العملية التعليمية فةيا

 
ف، وأي شخص آخر له أثر ف  والمشا

هم، ممن لهعمليةإقيادية ، والطلبة، وغتر ي المعلمير 
 
ي المددرة عىل التأثتر ف

 
م عالاة بالعملية التعليمية لتكامل جهودهم : تتمثل ف

 من أجل تحسير  تلك العملية أو تحديق أهدافها. 

اف بديمة الفرد بصفته يةإنسانعمليةإ ء إىل االعتر ي
ف من بةاء ضح الثدة المتبادلة بيةه إنسان: تهدف ابل كل سا ، لكي يتمكن المشا

 
ا

بية والتعليم، وبير  المعلم، وليتمكن من معرفة الطااات الموجودة لدى   ي ضوء ذلك)منشورات وزارة التر
كل فرد يتعامل معه ف 

2008.) 

ي تدابلها ومتابعة كل جديد. 
 عملية تفاعلية تتغتر ممارلتها بتغتر المواف والحاجات التر

ي 
ي مراحلها المختلفة )من تخطيط وتنسيق وتةفيذ وتدوةم ومتابعة( ترحب باختالف وجهات الةظر، مما يدص 

 عىل عملية تعاونية ف 

بوةة وإيناد الحلول المةالبة.  ف والمعلم، وةةظم العالاة بيةهما لمواجهة المشكالت التر  العالاة السلبية بير  المشا

ات النيدة والتنارب الةاجحة.   عملية مرنة متطورة تتحرر من الديود الروتيةية، وتشنع المبادرات الينابية، وتعمل عىل نشا الختر

ها نح ي لتر
ة عملية مستمرة ف  ف الالحق مستر ي باندضاء تلك الزةارة، بل يتمم المشا

ف وتةدص  و اوأفضل، ال تبدأ عةد زةارة مشا

ف السابق.   المشا

م الفروق الفردية بير  المعلمير  وةددرها، فيدبل المعلم الضعيف أو المتذمر، كما يدبل المعلم المبدع والنشيط. 
 يحتر

بوةة. عملية واائية عالجية: هدفها تبصتر المعلم بما ي ي أثةاء ممارلته العملية التر
 نةبه الخطأ ف 

بية والتعليم.  ي تحسير  العملية التعليمية وتطوةرها ضمن الطار العام وأهداف التر
 عملية شاملة: تعت  بنميع العوامل المؤثرة ف 

 

ا أهميةإالإ بوي:إإرشا إالث 

افأصبح  عملية ال         ي بال مةظمة ذات نظيةات ومدارس فكيةة متعددة، تسىع رشا
الذي يحتاج بطبيعته إىل  نسان للرفر

افالمساعدة والتعاون مع اآلخيةن، ولم تعد عملية عشوائية، ومن هةا تنبع أهمية ال  بوي. فالمعلم بحاجة  رشا ف التر والمشا

بوةة أشارت إىل أن  ؛ إضافة إىل أن تتابع  نتائج البحوث التر
 
 وداعما

 
 مشاركا

 
بوي باعتباره مستشارا ف التر ف للمشا المعلم بحاجة للمشا

ي الكثتر من جوانبه الفةية عمل المعلم وأداءه. وأن 
بوي يكّمل ف  ف التر لمساعدته ودعمه عىل تطوةر أدائه. بالضافة أن عمل المشا

، أو ضعف التأهيل، أوندص المعرفة أو بسبب االنفنار  ندص المعرفة واوألاليب عةد بعض المعلمير  إما بسبب حداثة التعيير 

ي 
بوةة. الحاجة إىل ندل المعرف  ي رفع كفاية المعلم، وتمكيةه من مواكبة التطورات العلمية والتر

ف ف  ؛ ومن هةا تظهر أهمية المشا

 . ات واوأفكار من مدرلة وأخرى، وتعميم الةناحات والتنارب بير  المعلمير   الختر

 ا
 
 غتر اليل من المعلمير  الددام المؤهلير  تيبوةا

 
ي صفاته وإمكاناته إضافة إىل ما لبق فإن عددا

د يصطدمون بوااع ربما يختلف ف 

بوي، وةمكن تفصيل حاجة  ف التر ي مؤلسات إعداد المعلمير  وهكذا، نرى أن المعلم، مهما كان  رتبته بحاجة للمشا
عما تعلموه ف 

افالمعلمير  بفئاتهم المختلفة لل  :  رشا ي
بوي كاآلنر  التر
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:إ
ً
افالمعلم النديد بحاجه لل  أوال ي ا رشا

 
بوي ف تةمية اتناهات وعالاات  -التكيف مع النو المدرسي النديد.  -لةواحي اآلتية: التر

ي العمل. إنسان
 
تعرف الصورة الكلية للمةهج الذي ليدرله، واوأهداف المطلوب مةه  -ية طيبة مع إدارة المدرلة، الطلبة، وزمالئه ف

هم عىل التغلب عىل مشكالت المحافظة عىل الةظام وضبط الطلبة وعالج -تحديدها.  ها، والعمل عىل التثارة اهتمامهم وتحفتر 

 الابال عىل الدرالة

:إ
ً
ي  ثانيا

ي التدريس وذلك لتوضيح فلسفة التطوةر اوأدان 
 
المعلم: وهو بحاجة إىل التدرب عىل االتناهات المعاضة والطرق الحديثة ف

ي عملية للتدريس، )فالمعلم الذي ما يزال يداوم كل
 
ي اعتاد عليها ف

 باوألاليب التدليدية التر
 
راته أمام المعلم الذي مازال متمسكا  ومتر

ي ا
 
بية والتعليم الفلسطينية، تغيتر وتطوةر ف راته وتدةياته( )منشورات وزارة التر  يىعي أهدافه ومتر

امج التعليمية حتر  (.2004لتر

إ
ً
ي بعض اوأحيان، إىل ال ثالثا

 
ي أدائه، الذي يحتاج، ف

 
" ف اف: المعلم "المتمتر   رشا

 
، ال ليما عةد تطبيق أفكار جديدة، حيث يرحب دائما

ف وبزةاراته الصفي حات المشا بوي التثمار كفاية بمدتر ف التر ة وأنه ال يخسا ندده، ويستطيع المشا  من المعلم اوأال ختر
ة أكتر

(، أو توضيح  ي ة، حيث  إجراءالمعلم المتمتر  بطرق مختلفة )إعطاء درس توضيحي نموذحر  أو ختر
 
عمىلي أمام المعلمير  اوأال ااتدارا

ي تعاونه مع يش هذا المعلم عادة بهذا التكليف الذي يهتر  له الفرصة لظ 
 
هار مددرته وفعاليته، وةؤدي درله بمتعة تظهر آثارها ف

 . ف ومع أارانه المعلمير   المشا

إ

ا أهدا إالإ بوي:إإرشا إالث 

افيهدف ال  ي التعليم والتعلم، والةهوض بمستوى التعليم وألاليبه للحصول عىل تعلم نوعي  رشا
بوي إىل تحسير  عمليتر

التر

ي ضوء من خالل االرتداء بالعوامل الم
 
ي تواجهها، وتطوةر العملية التعليمية ف

ؤثرة فيهما، ومحاولة التغلب عىل التحديات التر

ي الوزارة، ومن أهمها: 
 
ي تضمةتها ليالة التعليم وفلسفته ف

 اوأهداف التر

وربط المادة تطوةر المةهاج بأبعاده الثالثة )المحتوى، اوأللوب، التدوةم وآلياته( من خالل درالة وااع المةهاج التعليمي • 

ي يتعلمها الطلبة وتعديل ألاليب التدريس وطراه بما يةالب فئات الطلبة ومراعاة الفروق الفردية بيةهم. 
 الدرالية التر

بية والتعليم العاىلي وخططها ورؤةتها. • 
 من فلسفة وزارة التر

 
 انطالاا

 
 تةفيذ الخطط فعليا

،... تةظيم الموااف التعليمية التعلمية من خالل تةظيم ا•  ي
 لطلبة وتةظيم الصفوف وتشنيع التعلم التعاون 

 مساعدة المعلمير  عىل تةمية ادراتهم وكفاياتهم من خالل ندل اوأفكار وتدرةبهم عىل أداء مهارات تعليمية. • 

 ومساعدتهم عىل التخطيط وإعداد الو • 
 
لائل مساعدة المعلمير  عىل إيناد حلول للموااف الطارئة إضافة لتدوةم أنشطتهم ذاتيا

 واالختبارات وتحليل نتائنها. 

ي تخص • 
ي تحسير  البيئة المدرلية من خالل تحسير  عالاات المعلمير  والطلبة وتشنيعهم عىل اتخاذ الدرارات التر

المشاركة ف 

 إدارة المدرلة، والتخدام طرق وألاليب تيبوةة فاعلة وتنيةبها. 

از بها •  بية والتعليم واالعتر  ي المدرلة والمنتمع. تةمية االنتماء لمهةة التر
 ، وإبراز دورها ف 

 

ا الإ :إإرشا ن إفلسطي  ي
ن
بويإف إالث 

افإن ال  بوةير  واد مر ال  رشا
ي الكثتر من االهتمام من ابل التر

ي فلسطير  حط 
بوي ف  افالتر بوي بمراحل وصور عديدة ومةها:  رشا  التر

ومهامه تبتعد عن التخطيط وتتم  ( وكان  تتسم بالتفتيش حيث كان  للوكياته1994مرحلة ما ابل السلطة الفلسطينية:) .1

 .  بزةارات مفاجئة للمعلمير 

ت 1996-1994مرحلة السلطة الوطةية الفلسطينية:) .2 ( وهي مثل  ندطة تحول حيث اتسم  بالدعم والمساندة حيث تمتر 

ي واجه  هذه المر 
. ومن التحديات التر فير   باهتمام المعلمير  بتةفيذ الدوانير  وإرضاء المشا

 
حلة عدم كفاية هذه المرحلة عمليا

 الحصة الصفية للخكم عىل المعلم. 

ي ( وهي مرحلة التشارك لنناح االللوب ال 2005-1996مرحلة ) .3
اف  ف للتغذية الراجعة للمعلم رشا  واتسم بتدديم المشا

ة اوأعباء الملداه عىل عا تق واالهتمام بتدرةب المعلم. وواجه  هذه المرحلة تحديات أهمية مخلفات االحتالل السائد وكتر

 المعلم. 

 ( وهي مرحلة التطورات الملمولة حيث شهدت هذه المرحلة المتابعة الشاملة ومساندة المعلم. 2008-2005مرحلة ) .4

ي نظام ال -2008مرحلة ) .5
( شهدت هذه المرحلة تطور ف   واتةا الحاىلي

افحتر ، والتحداث منالس التعلم المهةية ومنالس رشا

 إىل ال 
 
افالتعليم العام،إضافتا ة ممكةة وتحيد  رشا العةدودي. والعمل عىل التواصل المستمر مع المعلم والمكوث معه أطول فتر

 المشاكل يوضوح والعمل عىل مساعدة المعلم. 
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ي المراحل ال تزال التحديات اائمة فهةاك تمسك بالتدليد ولوء فهم ماهية 
 
ي طرأت ف

وبالرغم من جميع التطورات التر

افال  اته. ومع تغتر ال رشا بوةة تطور مفهوم ال وتفستر افةظرة للمدير والمدرلة واتناهاتهم ومع تددم اوأبحاث التر وانعكس ذلك  رشا

ف والوزارة والمةاهج وكةتينة لهذا التفاعل يطرأ التحسير  عىل  ي فلسطير  ليصبح عملية تفاعلية بير  المعلم والمشا
 
 ف
ً
ولو اليال

افعةاض العملية التعليمية ككل. وهةالك نمطير  من ال  ي فلسطير  أحدهما يددم الدعم والمساندة بما يطلق عليه ال  رشا
 
افف  رشا

ي تحسير  التعلم إجراءالمديم أو الداعم واآلخر للمتابعة والمساءلة بما يطلق عليه بالمتابعة الشاملة وما يتبعها من 
 
ات تسهم ف

ات ال  ي اوأدوار)نشا
 
افوالسىعي للتكامل ف ،  رشا ي فلسطير 

 
بوي ف  (.2013التر

 

ا الإ :إاالإإرشا إكلينيكي

ا نشأةإالإ إإرشا إ:الكلينيكي

افظهر ال  ي أواخر الخمسيةات وأوائل الستيةات الميالدية عىل يد كل من: موريس كوجان وجولد هامر  رشا
 
( ف )الكلينيكي

ي جامعة هارفارد ابل التحااهم بالتدريس، وما لبث أن انتشا التخدامه ليشمل 
 
وروبرت اندرلن لتدرةب طلبة اسم الفةون ف

ي الثمانيةات اتسع  الداعدة المعرفية لهذا الةوع من ال المعل
 
ي الواليات المتحدة، وف

 
 ف
 
ة أيضا افمير  ذوي الختر ي  رشا

 
والتخدم ف

ها. وإن كلمة إكلينيكي تشتر إىل النوانب العملية والجرائية لل  اليا وكةدا وغتر
افبيةطانيا والتر داخل غرفة الصف؛ إذ  رشا

كتر  عىل  (clinical)أض)كوجان( عىل التعمال كلمة 
حتر ينذب االنتباه إىل ما ينري داخل غرفة الصف، وتحليل أحداثها، والتر

 التفاعل بير  المعلم والتالميذ. 

افوإن ال  ي السبعينيات  رشا
 
ة أيضا. وف الكلينيكي بدأ كطيةدة لعداد المعلمير  ابل الخدمة إال أنه تولع ليشمل ذوي الختر

ي الوةات المتحدة كطيةد
 
 .)2005 ة لتدرةب وتأهيل المعلمير  وتحليل أدائهم)عطاري، انتشا ف

ا الإإتعريف إإرشا ي تحليل واضح المعالم لعملية التدريس بهدف التحسير  والتطوةر وهو ذلك الةمط من العمل ال  :الكلينيكي
اف   رشا

ي وممارلتهم 
ي غرفة الصف من أاوال وأفعال الموجه نحو تحسير  للوك المعلمير  الصف 

التعليمية الصفية بتسنيل كل ما يحدث ف 

ي ضوء عالاة الزمالة الدائمة بير  
ي عملية التدريس وبتحليل أنماط هذا التفاعل ف 

تصدر عن المعلم وعن الطالب أثةاء تفاعلهم ف 

بوي والمعلم بهدف تحسير  تعلم الطالب عن طيةق تحسير  عملية تدريس المع ف التر لم وممارلاته التعليمية الصفية. وإن المشا

افال  ي إدارة مهارة أو أكتر تعليمية أو تيبوةة وفق  رشا
ة ف  ) الكلينيكي ( نظام يهدف إىل تدرةب المعلمير  الذين تةدصهم الكفاءة والختر

 وال يدترص هذا الةمط ال 
 
ي برنامج خاص يعد مسبدا

اف  كتر  عىل تدييم أداء المعلم وممارلته ارشا
 يتلفر  عىل التر

 
لصفية واعتباره طرفا

ي العملية ال 
 ف 
 
 مشاركا

 
ي جعل المعلم طرفا

افالمساعدة بل يسهم ف  بوي)الخياري،رشا ف التر  (.2005 ية مع المشا

اتإالإ ن ا ممث  :إإرشا إالكلينيكي

افمهمة ال  .1 كتر  عىل نداط الدوة عةده.   رشا
 هي مساعدة المعلم من خالل التر

 يركز عىل تطوةر المعلم ال عن البحث عن عيوبه.  .2

افتشنع عملية ال  .3 ف.  رشا  الكلينيكي عىل التفكتر التأمىلي وتدلل من مسؤوليات المشا

ف.   .4  تكون هةاك جسور من الثدة بير  المعلم والمشا

ي غرفة ا .5
ف عىل تكوةن صورة واضحة لما ينري ف  ي تساعد المشا

 لصف. من المهم وجود المشاهدات الصفية التر

ي تطوةر المعلم.  .6
ي تسهم ف 

ف التغذية الراجعة التر  يددم المشا

ي غرفة الصف.  .7
 يتم تحليل المعلومات عن طيةق تأمل المعلم لما جرى ف 

 عىل جميع مراحل ال  .8
 
افيكون المعلم مطلعا  اتها مةذ البداية. إجراءو  رشا

 

ا مراحلإالإ :إإرشا إالكلينيكي

افيؤكد العديد ممن كتبوا عن ال  ي هذا اوأللوب  رشا
الكلينيكي عىل أنه أللوب مفتوح يتسم بالدورةة وأن الدورة الواحدة ف 

ي ال 
اف    تتشكل من ثالث خطوات: رشا

إاجتماعإالتخطيط:إ

اح ال   مع المعلم بتحديد اوأهداف، وتحليل وتةظيم محتوى المادة الدرالية، وااتر
 
ف تشاركيا ات جراءوفيه يخطط المشا

.  والولائل العملية، وأوجه  النشاط التعليمي

 .
 
 أو كتابيا

 
 أو صوتيا

 
 مرئيا

ً
 مشاهدة التدريس وتسنيله تسنيال
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 : اجتماعإالتحليل

ي الدرس الذي شوهد، وهذه الخطوة تؤدي بشكل طبيىعي إىل تخطيط درس جديد يعزز 
 
وةتم خالله مةااشة أداء المعلم ف

ي مو 
 
ح البدائل الممكةة لتالف ي أداء المعلم، وةدتر

 
اطن الضعف ثم تنتهي هذه الدورة لتبدأ دورة جديدة وهكذا ) نداط الدوة ف

Hopkins & Moore, 1995.) 

راتإاستخدامإالإ ا مثر إإرشا إإ:الكلينيكي

رات لل  ت من متر ي اعتتر
افيوجد عدد من العوامل الرئيسة التر ورة تيبوةة تطورةة  رشا ي تنعل هذا اوأللوب ض 

الكلينيكي والتر

 : رات والعوامل هي  ملحة، وهذه المتر

ي مةها المعلمون المبتدئون.  -
ي يعان 

بية ابل الخدمة، وضعف الممارلات التعليمية الصفية التر  عدم كفاية التر

ي برامج ال  -
 
اففشل الممارلات الخاطئة السائدة ف بوي بألاليبها و  رشا  طرائدها وأدواتها وما ينشأ عةها من عالاات للبية. التر

تها وضغطها المتواصل عىل المدرلة وعىل أطراف العملية ال  - بوةة وكتر افالمستحدثات التعليمية والتنديدات التر  ية. رشا

ي مةها المعلمون وندص الفاعلية لديهم -
ي يعان 

 .ضعف بعض الممارلات التعليمية الصفية التر

ي بعض -
افالممارلات ال تدن  ف والمعلمرشا ي تحديق اوأهداف المرجوة مةها بسبب ضعف العالاة بير  المشا

 
 .ية التدليدية ف

ي وضعف  -
 .ات التدوةم الختامي واعتمادها عىل جوانب ملمولة بالدرجة اوأوىلإجراءغياب عمليات التدوةم البةان 

بوي) الخطا -  (.2005ب، تراكم المستندات التعليمية وتالحق التنديد التر

 

:إ بويإالكلينيكي
وريإتوفرهاإبالمشا إالث   متطلباتإمنإالضن

ي 1 
ي فصولهم، مما يخلق ثغرات ف 

ض أداء المعلمير  ف 
ي اد تعتر

. الددرة عىل التشخيص: أي الكشف عن لبب المشكالت التر

إ .عمليات التعليم والتعلم، وةحول دون تحديق اوأهداف المنشودة

ي لياق لحظة التعلم وهي  . الددرة عىل التحليل: 2
بوةة )معلم، طالب ف  عملية  تحليل السلوك المالحظ لدى أطراف العملية التر

ي للمعلم
ي مرحلة الحدة تحليل السلوك المهت 

المالحظة إىل وحدات تحليلية يمكن تصنيفها  لحداثوتفكيك ا .داخل الفصل(؛ ثم ف 

 للحصول عىل صورة صاداة لمظاهر التدريس المعددة
 
 .مةهنيا

وعات3 ،  . الددرة عىل إعداد وتصميم مشا وبرامج: وذلك وأجل تحديق مداصد وأهداف تعليمية أو تكوةنية )أهداف، مضامير 

  .أنشطة، ولائل، تدوةم(

ي تةطلق جراء. الددرة عىل اتخاذ الدرار: وهو الددرة عىل تسيتر العمليات وال 4
ات الهادفة والمؤدية إىل تطوةر عملية التدريس والتر

 .حساس بوجود مشكلة أو حاجة وطيح منموعة من الدرارات واختيار ما يةالب مةها، بعد فحصها والتأكد من مالءمتهامن ال 

وهو عبارة عن عمليات تتم بوالطة أدوات مالحظة بدصد فحص مكونات التعليم كالطرق  :. الددرة عىل تدوةم التدريس5

 يد هذا التعليم وتطوةره. وة  هدف إىل فحص فعالية التعليم. والولائل واوأنشطة للحصول عىل معلومات تمكن من ترش

ي 6
ورةة لسد الثغرات التر ، وتدديم التصحيحات والعالجات الرص  . الددرة عىل تدديم تغذية راجعة: إثر اوأداء التعليمي للمعلمير 

ي تعطل التعلم أو تحد من فاعليته
ي العوائق التر

 .يكشف عةها التدوةم التشخيصي وبافر

ي كل مراحل عملية ال . الددر 7
اكهم ف  افة عىل كسب ثدة ورضا المعلمير  وإرشا وروح التعاون  يةإنسان؛ والتمتع بمواصفات رشا

 .والنصات لآلخر ومهارات الحوار

 (.2005 . الددرة عىل التمكن من كفايات فةية تكوةنية)الخياري،8

 

ا أهدا إالإ إإرشا   :الكلينيكي

ي  .1
ي عملية التعليمندل المعلمير  إىل مستوةات عليا ف 

ي ف   اوأداء وترك أثر إينانر

بوي والمعلم.  .2 ف التر  تحسير  التدريس من خالل عملية التعاون بير  المشا

بوي.  .3 ف التر  زةادة فاعلية المعلم من خالل التفاعل مع المشا

ي عمليات التخطيط والمالحظة والتحليل والتدوةم والعالج.  .4
اك المعلم ف   إرشا

ي ليصب .5
. تطوةر أداء المعلم المهت  ي

 عىل التحليل الذانر
 
 ح اادرا

ي تشنع المعلمير  عىل عرض وتةفيذ أفكارهم لتحسير  التعليم .6
 .بةاء الثدة واالهتمام والمرونة التر

ي  .7 ي اتناهات المعلمير  نحو ال  التغيتر الينانر
افف  بوي.  رشا  التر

بوةة.  .8 ي المناالت التر
 إثارة دافعية المعلمير  وممارلتهم للنديد الةافع ف 
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 .(2001طالب وللوكهم )محمد، تطوةر تعلم ال .9

إأساليبإتطويرإالمعلم:إ

ي للمعلم من وجهة نظر تيبوةة حديثة: 
 الوصف الوظيف 

 عىل المعلم ان يدوم بتطبيق اوأمور التالية: 

 خصائص -
ً
العلم ومبادئه ومفاهيمه وادر واٍف من معلوماته ، وةتفهم  يلم المعلم بالمعارف االزمة لتخصصه العلمي شاملة

 التعليمية.  وألسه وعةاضه بما يمكةه من التعامل معه بصورٍة تحدق اوأهداف الدراسي المةهج 

 يخطط المعلم دروله بطيةدة علمية.  -

 يوظف المعلم طرائق وألاليب تدريس متةوعة تتوافق مع عةاض عملية التعلم وتحدق أهدافها.  -

 ية التعلم وةحدق اوأثر المطلوب. وغتر اللفظية بما يسهل عمل  يستخدم المعلم مهارات االتصال اللفظية -

ي تساعد عىل إثارة االنتباه والدافعية.  -
اتينيات التر ي عملية التعلم بالتخدامه للمهارات واللتر

 
ك المعلم طالبه ف  يشا

ي تعير  عىل ربط المدرلة  -
ها من العةاض التر ي تدريسه خصائص المنتمع ومبادئه وظروفه ومنيةات أحداثه وغتر

 
ز المعلم ف يتر

 بالوااع وتحديق غايات المنتمع وأهدافه. 

ه وإكسابه المهارات االجتماعية الالزمة.  -  يعمل المعلم عىل تةمية شخصية الطالب وتطوةر تفكتر

 يراعي المعلم الفروق الفردية بير  طالبه بما يتةالب مع ميولهم واهتماماتهم والتعداداتهم وخصائصهم اوأخرى.  -

وةرتب عةاضه وةعالج اوأخطاء فيه بطيةدة تساعد عىل زةادة تحصيل الطالب وتةمية يدير المعلم الصف الدراسي وةةظم  -

 .شخصياتهم

ي دروله بما يزةد من فاعلية التعلم.  -
 يعد المعلم الولائل والتدةيات التعليمية ويستخدمها ف 

بو  - ي الدياس والتدوةم التر
 ي. يدّوم المعلم تعلم الطالب بالتخدام اوألاليب واوأدوات المةالبة ف 

ي تةفذها المدرلة.  -
ي اوأنشطة المتةوعة التر

 يسهم المعلم بإينابية ف 

بوي بما يحدق روح الفيةق.  - ف التر ي والمشا ي المدرلة من إدارة المدرلة والزمالء والمرشد الطالنر
 يتعاون المعلم مع العاملير  ف 

-  .
 
 يعمل المعلم عىل تطوةر نفسه مهةيا

رات إوالمثر إالدواعي

ي ال شك أن متابعة التطور 
ات ومالحدتها أمٌر مهم للمعلم، كي يساير العرص وةحدق المزةد من الفاعلية والتأثتر والةناح ف 

منال عمله. وةمكن للمعلم تحديق ذلك عن طيةق متابعة ما يستند من أبحاث ودرالات ومؤلفات، وذلك حضور للةدوات 

ي تتصل ب
عمله. واد تكون تلك الفعاليات متصلة بتخصصه العلمي أو والمؤتمرات واالجتماعات وورش العمل والدورات التدرةبية التر

ي يلزم المعلم امتالكها. وال شك أن تعاون 
ةة التر بوي أو بمنال الثدافة والمعارف العامة وتطوةر الذات والتةمية البشا بالمنال التر

بوي ومع الزمالء ومع مختص تدةيات التعليم أو م ف التر ي المعلم مع مدير المدرلة ومع المشا
صادر التعلم من شأنه أن يسهم ف 

ي عن طيةق ما يددمونه إليه من مالحظات وتوجيهات من شأنها أن تطور بعض أوجه اوأداء لديه. كما 
تطوةر أداء المعلم ونموه المهت 

ي الذي يتعرف من خالله المعلم عىل طبيعة ومستوى أدائه، وكذا نداط الدوة والضعف لديه أمٌر مهم ل
لمعلم ليطور أن التدوةم الذانر

ي مةها
ي يعان 

 .مستواه وةةمي معارفه ومهاراته بغية تناوز نداط الضعف التر

 :لمتطلباتإالمعرفية:إيجبإأنإيعر إالمعلمإويفهما

 كالصدارات الحديثة والةدوات والمؤتمرات وورش العمل -
 
ي يمكن من خاللها تةمية المعلم مهةيا

أهم الولائل والدةوات التر

هاوالنمعيات العلمية   .وغتر

ي تطوةر معارف ومهارات المعلم-
بوي ومدير المدرلة ف  ف التر  .دور المشا

ي للمعلم-
 .ألاليب وولائل الةمو الذانر

بوية:إيؤمنإالمعلمإويثمنإ  :المبادئإالث 

ي أداء واجباته عىل الوجه -
ي ودورها ف 

بوي والتخصصي والثداف  ي المنال التر
 اوأكمل. أهمية تطوةر المعلم لمعارفه ومهاراته ف 

ي المناالت المعرفية والتخصصية. -
 مسايرة المستندات والتطور الشة    ع والدائم ف 

ي تحسير  أداء المعلم وتطوةر مستواه. -
بوي ومدير المدرلة ودورهما ف  ف التر  أهمية التعاون مع المشا

ي أداء المعلم. -
ي التعرف عىل نداط الدوة والضعف ف 

ي ف 
 أهمية التدوةم الذانر
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إاألدائية:إإيعملإالمعلمإعىلإ  :المعايث 

ي والفادة مةها. -
 
بوي والثداف ي المنالير  التر

 
ي منال تخصصه العلمي وف

 
 الطالع عىل الصدارات العلمية من كتب ومنشورات ف

ي ترتبط بعمله-
ات والدورات التدرةبية و ورش العمل التر  .حضور الةدوات والمحاض 

ي توجيهاتهم وإرشاداتهم بما يطور أداءهالتعاون مع مدير المدرلة ومع ال-
ف وتلفر  .مشا

بوةة المرتبطة بعمله- ي اوأبحاث والدرالات التر
 
 .المشاركة ف

ي التدريس والتعرف عىل نداط الدوة والضعف وتخطيط وتةفيذ الحلول المةالبة لذلك-
 
 بتحليل أدائه ف

 
 .تدوةم نفسه ذاتيا

إدراساتإسابقة

ايد بطبيع افة عمل ال لدد أخذ االهتمام يتر  بوي، واام العديد من  رشا  من مكونات الةظام التر
 
 هاما

 
بوي بإعتباره عةرصا التر

ي هذا النزء من التعراض بعض الدرالات وأهميتها فيما يدعم  إجراءالباحثير  ب
 
الدرالات واوأبحاث ذات العالاة، حيث لةدوم ف

ي تةاول  وااع ال 
افمضمون بحثةا هذا، والتر بوي، رشا افات المعلمير  نحو ال واتناه التر ي تةاول  أهمية تطبيق رشا

، والدرالات التر

افال  ي أجرت درالة مدارنة ما بير  ال  رشا
، وتلك التر افالكلينيكي ي ضوء  رشا

 
ي المدارس حسب الوااع وما بير  المأمول ف

 
بق ف

ّ
المط

ات ال  افمتر  .  رشا  االكلينيكي

 :وفيما يىلي عرض لهذه الدرالات

افدرالات تةاول  وااع ال  - بوي رشا  التر

افدرالات تةاول  اتناهات المعلمير  نحو ال  - بوي رشا  التر

افدرالات تةاول  مفهوم وأهمية ال  - .  رشا  االكلينيكي

افدرالات تةاول  مدارنة بير  تطبيق ال  -  الوااىعي وبير  المأمول.  رشا

إ

:إدراساتإتناولتإواقعإالإ
ً
ا أوال بوي:إإرشا إالث 

ي تدوم بها عملية ال  تعتتر التةمية المهةية للمعلمير  
افمن أهم اوأدوار التر ي للمعلمير  التمرار  رشا

بوي، وةدصد بالةمو المهت  التر

تدرةب المعلم وتأهيله وانعاش مهاراته طول حياته المهةية.لذلك تعد هذه المرحلة أطول مراحل إعداد المعلم، وليبما تعتتر أهمها 

ة، وال يشكل العداد اوأوىلي ابل الخدمة لوى المرحلة اوأوىل مةها، لذا يعد عىل ألاس أن عملية اعداد المعلمير  هي عملية مستمر 

ي برامج إعداد 
 للةدص ف 

ً
ي دور المعلم،والتكماال

 التنابة للتغيتر المستمر ف 
 
 حيوةا

 
إعداد المعلم للمهةة والتمرار تدرةبه عليها أمرا

ي المعرفة العلم
ي والعمل المعلمير  ابل الخدمة، ومتابعة التطور المستمر ف 

ي التعلم الذانر
 إىل تطوةر كفاية المعلم ف 

 
ية، اضافتا

 .
 
 تطبيديا

 
 وااعيا

 
ي التعلم، ويساعد المعلمير  عىل اليبط بير  الةظيةة والتطبيق ربطا

ي وتعليم الطلبة بطيت 
 التعاون 

ي درالة بير  اوألدي وابراهيم )
بوي إىل من يأخذ بيده و 2007وف  ةوجهه التوجيه السليم ( أن المعلم يحتاج خالل عمله التر

ي هذا 
بوةير  ف 

فير  التر نحو أفضل السبل وأداء مهامه بكفاءة عالية. وأشار إىل ما أكدته البحوث الحديثة عىل الدور الذي يلعبه المشا

ي اوأنظمة التعليمية، وأن أنظار العا
 ف 
 
 مهما

 
بوةير  يمثلون مركزا

فير  التر ي المنال، حيث أشارت )كارول كروس( إىل أن المشا
ملير  ف 

ي أن يطوروا 
ي المةهاج وطرق التدريس الحديثة وةنبىع 

اء ومستشارةن ومتخصصير  ف  بوي تتنه إليهم باعتبارهم ختر
الحدل التر

 
 
ي تزةد من فعاليتهم وتةمي كفاءتهم ليعطوا إننازا

بوةة عن طيةق مساعدة المعلمير  وتوجيههم نحو السبل التر
وةحسةوا العملية التر

ي حير  
ي عملهم، ف 

جمها إىل وااع عمىلي نسان أكد )لوليل جون( أهمية العالاات ال أفضل ف 
بوي عةدما يتر ف التر ي يدوم بها المشا

ية التر

بوي بوعي دور العالاات ال  ف التر ي فدط ، وأن يدرك المشا
 من االاتصار عىل جانبها اللفط 

ً
ي تطوةر اابلية نسانبدال

ها ف  ية وتأثتر

ي المعلمير  عن طيةق التعرف إىل مشكالتهم 
وجز( فدد أكد أن النشاطات التر ومشاعرهم ورغباتهم وللوكياتهم وأمةياتهم.أما )لتر

ي العملية 
، اوأوىل مهارات االتصال بيةهم وبير  العاملير  معهم لواء ف  ي اتناهاهير 

ي أن تركز ف 
بوةون ينبىع  فون التر يمارلها المشا

ي 
ي عىل التخدام التدةيات الحديثة ف 

ي التعليمية الدارةة ، والثان 
ي يصادفها المعلمون وإحباط كل المعواات التر

حل المشكالت التر

ي المدرلة، وخلق المةاخ التعليمي النيد. 
 تعرال لتر التدريس ف 

) درالة 2004أما درالة ) الرميح،  ي التةمية المهةية للمعلمير 
بوي المديم ف  ف التر ( فدد هدف  إىل التعرف عىل دور المشا

، و) 522رالة من ) تدوةمية (. حيث تكون  عيةة الد
 
، و) 16( معلما

 
ي أربعة 27( مديرا

ي المراحل الدرالية الثالث ف 
 ف 
 
 مديما

 
فا ( مشا

:  منمعات تعليمية حكومية بمديةة اليةاض.   وكان  الةتائج عىل الةحو التاىلي
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ي منال التخطيط للدرس وإعداده و التدوةم وإدارة الصف و   -1
 
ي تةمية المعلم ف

 
ف المديم ف ي بدرجة يسهم المشا

ي الذانر
الةمو المهت 

 متولطة. 

2-  .
 
ف المديم للمعلمير  مهةيا ي تحد من تةمية المشا

ي أن ارتفاع أنصبة المعلمير  من الحصص تمثل أبرز الصعوبات التر
 تبت 

إنحوإالإ ن :إدراساتإتناولتإاتجاهاتإالمعلمي 
ً
ا ثانيا بويإرشا  :الث 

ي درالته إىل ظهور اتناهات 2012أشار زةد )
 
بية نحو ال ( ف افاينابية لدى مديري التر ي المناالت كافة،  رشا

 
بوي المديم ف التر

افأما متولط اتناهات المعلمير  نحو ال  بوي المديم فدد تراوح بير  المتولط والمرتفع دون وجود وأي فروق عىل مستوى  رشا
التر

، كذلك عىل مستوى المؤ  ي
ي جميع المناالت بالتثةاء الةمو المهت 

 
ة ف ي جميع المناالت لوى مناىلي لةوات الختر

 
هل العلمي ف

ي جميع المناالت لوى درجة امتالك 
 
االتصال والتواصل وآليات العمل، كما أظهرت الةتائج عدم وجود فروق تعزى إىل المبحث ف

ي الت
 
فير  ف اتينيات التدريس والتدوةم والدرجة الكلية وبالتاىلي تم التوصل إىل ظهور ضعف المشا بوي اللتر ف التر طبيق المشا

بوي والةوع االجتماعي  اتهم عىل االختبارات، كما أظهرت نتائج الدرالة أنه ال يوجد فروق تعزى إىل المؤهل التر وااتصار ختر

ي 
 
بوةير  وتةمية ادراتهم ف

فير  التر ي جميع المناالت، وبةاء عىل ذلك أوض الباحث بزةادة عدد المشا
 
والمةطدة النغرافية ف

افاالتناهات الحديثة لل  .  رشا بوي وألاليب المالحظة الصفية وتدديم التغذية الراجعة للمعلمير   التر

ي تدرةب  ,2010kapusuzoglu & Balabanهدف  درالة كل من )
 
ي المرحلة اوألالية ف

 
ف ( إىل التعرف عىل أدوار مشا

 و)152المعلمير  المرشحير  لوظيفة معلم خالل التعرف عىل آرائهم واحتياجاتهم. وتكون  عيةة الدرالة من )
 
 26( معلما

 
فا ( مشا

بوةير  لم يدعموا المعلمير  المرشحير  لوظيفة معلم 
فير  التر ي تركيا، وأظهرت نتائنها أن المشا

 
ي ف ي باولو دوزحر

 من مدييةتر
 
تيبوةا

ة لديهم، واد دعم الباحثان درالتهما   عما (بصورة كافية، كما أظهرت إشكاالت المعلمير  المرشحير  لوظيفة معلم بشأن الة الختر

ي تواجه معلمي العلوم للمرحلة الثانوةة خالل العام الدراسي اوأول من  ,2009luftiورد عن 
( بهدف التعرف إىل الصعوبات التر

ي والية أرةزونا، ووظف الباحث 144تعييةهم، وتكون  عيةة الدرالة من )
ي برامج التهيئة الخاص بهم ف 

 ممن شاركوا ف 
 
( معلما

ي 
  أللوب المالحظة والمدابلة ف 

 
ا ي أظهرت تغتر

ي للوصول إىل نتائج الدرالة، والتر
جمع المعلومات، والتخدم التحليل الكمي والكيف 

 إىل توظيف طرائق مختلفة داخل غرفة الصف، والوجود الطبيىعي للزمالء 
 
ي معتددات المعلمير  وآرائهم تناه التدريس إضافتا

 ف 
 
ا كبتر

ي الت
ي بداية جيدة ف 

ي المدرلة كان له أثر واضح ف 
ورة تطوةر برنامج لتهيئة المعلمير  الندد يةفذ خالل ف  عليم، وأوض الباحث برص 

 .  العام اوأول من التعيير 

:إدراساتإتناولتإمفهومإوأهميةإالإ
ً
ا ثالثا .إإرشا إاالكلينيكي

ي درالة "معواات فاعلية ال 
افوف  ي هدف  إىل التعرف عىل معواات فاعلية رشا

بوي  الحديث بمديةة اليةاض" ، والتر افال  التر  رشا

بوي الحديث. وتكون  العيةة من  ، وكان  الةتائج عىل الةحو التاىلي  230التر
 
 تيبوةا

 
فا  :مشا

إإ:نتائجإالدراسة

ي فاعلية ال  -
 ف 
 
ا  المعواات تأثتر

افأن أكتر :  رشا بوي الحديث هي  التر

 ازدحام الفصول الدرالية بالطالب.  -

بوي زةارتها.  - ف التر ي ينب عىل المشا
ة عدد المدارس التر  كتر

بوةير  مما يؤدي إىل تعيةض ليارتهم الخاصة للخطر.  -
فير  التر  عدم توفر ولائل مواصالت للمشا

بوي - ف التر ي للمشا
 عىل النشاط الفت 

 
ي تؤثر للبا

ة اوأعباء الدارةة التر   .كتر

بوي من النشاط ال  - ف التر ة نصاب المشا ي كتر
اف  .  ارشا ة من المعلمير   لذي يشتمل عىل زةارة أعداد كبتر

افالة الدورات التدرةبية المخصصة لرفع الكفاءة ال  - . رشا بوةير 
فير  التر  ية لدى المشا

افالة المخصصات المالية الالزمة لتةفيذ بعض اوألاليب ال  -  ية. رشا

-  . بوةير 
فير  التر  الة الصالحيات الممةوحة للمشا

ة اوأعباء الملداة عىل عا -  تق المعلم. كتر

 ) بالكتب والدورةات واوأجهزة السمعية والبرصةة -
ً
 كامال

 
ا  .. إلخ ( داخل المدارس. .الة توفر المكتبات المنهزة تنهتر 

بوةير  ) كاتب, لائق, مرالل (.  -
فير  التر  عدم توفر النهاز الداري المساعد للمشا

بوي بأعباء هذا الدور - ف التر  (.2000) الحماد، غياب دور المعلم اوأول وايام المشا

إتطبيقإالإ ن :إدراساتإتناولتإمقارنةإبي 
ً
ا رابعا إالمأمول:إإرشا ن إوبي  إالواقعي
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ي درالتهما حول ال Sharma & Kanan, 2012) أشار الباحثان شارما وكةان
 
اف( ف بوي كأداة تطوةر أم عداب إىل أن  رشا التر

افال  ةا هو أداة للعداب أكتر من كونه أداة ل رشا ي مالتر 
 
د الباحثان عىل حاجة ال المطّبق ف

ّ
افلتطوةر، كما أك ي لياق نظمي  رشا

 
ليكون ف

من خالل مشاركة المعلمير  والمدراء ومعلمي المباحث والمتخصصير  ليكون أكتر فاعلية ومغزى، إضافة إىل حاجة المدراء لتطوةر 

افأنفسهم عتر االطالع عىل مهارات ال  ي مدارلهم، حي  أنهم توصلوا إ  رشا
 
فير  ف ي ال كونهم مشا

 
افىل نتينة اصور واضح ف  رشا

ي عملية التطوةر 
 
ي وغتر مستمر وغتر هادف، فيما يأمل المعلمون مشاركة حديدة ف

ةة حيث أنه غتر تعاون  ي المدارس المالتر 
 
المطّبق ف

ام.   وأال تكون مدترصة عىل تعبئة اوأوراق، وأن تكون العالاة عىل مستوى عال من الثدة واالحتر

 

إالتطويرالجزءإالثالث:إخطةإ

إخطةإتطويرإالمعلم

ي تم جمعها من خالل أدوات المالحظة 
وبةاء عىل ما توصل إليه الفيةق وبالتعاون مع المعلمة من تحليل للبيانات التر

ي تتوافق مع المشكلة المتفق عليها خالل االجتماع التخطيطي فدد وضع  الخطة اآلتية لتطوةر السلوك التدريسي 
المحددة والتر

هن نحو التعلم: للمعلمة باآل ي من خاللها ليتم تحسير  وتةمية دافعية الطالبات وتحفتر 
 لية التر

إإالرقم ي
 
ةإالزمنيةإآليةإالتنفيذإالهد إالجران إمالحظاتإالفث 

إ .1 إعىل إالمعلمة ا تشجيع إإرشا

إاألقران.إ

التنسيق بير  المدارس المناورة 

 وبير  معلمات المبحث. 

بداية الفصل الدراسي 

 . ي
 الثان 

الراجعة من ابل اوأاران أكتر  وأن التغذية

 لدى المعلمير  الندد، 
 
ا  ومن ثم تأثتر

ً
ابوال

ات.   ولتبادل الختر

إدورةإمهارةإ .2 ي
ن
انخراطإالمعلمةإف

إالتصالإوالتواصل.إ

رصد احتياجات المعلمير  ذات 

العالاة بهذه المهارة لتطبيق 

افال  التأملية ضمن منموعة  رشا

 غتر متنانسة. 

الساعة يوم اوأربعاء من 

ة كونه يوم  الحادية عشا

التفية    غ لمعلمي 

 ومعلمات المبحث. 

ي السلوكيات التدريسية 
 
وأن إعادة التفكتر ف

يحفز المعلمة عىل التأمل والتفكتر بعمق نحو 

 مواطن الدوة والضعف لديها. 

إلدرسإ .3 إالمعلمة حضور

.إ إتوضيحي

ف للتنسيق بتةفيذ  يدوم المشا

اتينيات  حصة مشابهة للتر

التعليم الموظفة لذات المرحلة 

وةوظف خاللها تدةيات التواصل 

 الفعال مع الطلبة. 

حصة خالل اوألبوع 

 اوأول من شهر آذار. 

دعوة عدد من المعلمير  والمعلمات لحضور 

الحصة لتاحة المنال للمةااشة بعد الحصة 

ات، فيعطي المعلمة اضاءات  وتبادل الختر

ي مع ال
 طالبات. جديدة لتطوةر تفاعلها الصف 

إدورةإحولإ .4 ي
ن
انخراطإالمعلمةإف

.إ ي
 
إالبحثإالجران

ي البحث 
 
التنسيق لعدد دورة ف

ي يتيح المنال للمعلمة 
الغنران 

بدرالة اوأراام والمعطيات وفق 

طرق علمية تدعم اةاعاتها وتددم 

 أدلة للتغيتر والتطوةر. 

وضع أجةدة الدورة 

خالل شهر آذار وأيار 

 من كل يوم أربعاء. 

ن المعلمير  الذيم يواجهون اشكالية الكثتر م

اف بةداط خلل معيةة لدى للوكهم  العتر

ي طيةدة 
، فيشكل البحث الجران  التدريسي

 ممةهنة لتطوةر الدةاعات لديهم. 

 

إالخاتمة

 (:)إتوصياتإواستنتاجات 

ي ضوء ما تددم، فدد نفذ الفيةق أللوب ال 
افف  افالكلينيكي بصفته أحد اوأنماط ال  رشا ي توجه  درالات  ية رشا

الحديثة، والتر

بوي والمعلم لتطوةر وتحسير  السلوك التدريسي 
ف التر ي اطار الزمالة بير  المشا

ة لبراز أهميته وفاعلية أللوبه من حيث العمل ف  كثتر

بوةة واوأكاديمية.  ي فهم المستندات التر
 لدى المعلم ومساعدته ف 

افومن هةا تم تطبيق كافة مراحل ال  تماع التخطيطي ومالحظة الحصة الصفية بإلتخدام ادوات المالحظة الثالث: الج رشا

، ومن ثم تحليل البيانات للتوصل إىل  ي تم التفاق حولها خالل االجتماع التخطيطي
ي تواجه المعلمة والتر

ذات العالاة بالمشكلة التر

ي تطوةر ألاليب التدريس الموظفة وللوكها التدريسي بما يعود 
بالفاعلية عىل توجه الطالبات نحو التعلم  توصيات لدعم المعلمة ف 

ي عىل مستوى التحصيل، حيث تم مةااشة هذه المالحظات والتوصيات لواء كان  من ابل المعلمة  وما يةعكس أثره بشكل اينانر

 ومن ابل الفيةق خالل مؤتمر التغذية الراجعة. 

كتر  عىل أهمية وفاعلية ال 
افهدف هذا البحث إىل التر ،  رشا واد اتفق الفيةق عىل فاعلية أدوات المالحظة الكلينيكي

ف أدوات متةوعة ومتعددة ل  ه نحو مشكلة  جراءالمستخدمة خالل المرحلة الثانية وأنها أتاح  للمشا المالحظة، وكما وجه  تركتر 

 ك
ً
كتر  والداة، متناهال

 مع المعلم، فيالحظ بموضوعية وبمستوى عاىلي من التر
 
افة السلوكيات واحدة تم االتفاق عليها مسبدا
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ف   والحتفاظ بها خالل النلسة التمهيدية للداء تخطيطي آخر، فيددم دعم تيبوي وأكاديمي للمعلم بشكل محتر
 
التدريسية حاليا

ي للغاية. 
 ومهت 

افتطلب ال  ي الوااع، وبالرغم من ان ال  رشا
 
 أكتر بكثتر مدارنة لما يةفذ ف

 
ف واتا افالكلينيكي من المشا بوي المطبق رشا  التر

، وحضور الحصة الصفية، واللداء البعدي.  : اللداء الدبىلي  يتضمن ثالث مراحل وهي
 
 حاليا

 عن مراحل ال إجراءولكن 
 
افات وتدةيات هذه المراحل الثالث تختلف كليا الكلينيكي خاصة فيما يتعلق بأخذ موعد  رشا

بوي وهذا ال  ف التر ي ال  جراءمسبق بالتنسيق مع المعلم ابل الحضور من ابل المشا
 
افغتر مطبق ف .  رشا  الحاىلي

ي البحث حول شعورها حيال ال 
 
ي شارك  ف

افواهتم الفيةق جدا بأخذ تغذية راجعة من المعلمة التر افالكلينيكي مدارنة لل  رشا  رشا

ي ك
 
زت عىل الموعد المسبق ف

ّ
بية والتعليم، إذ الحظةا أن المعلمة رك ي الوااع والمعتمد من ابل وزارة التر

 
ي تخضع له ف

افة المراحل التر

افمما يمةج المعلم الشعور بالراحة وةؤكد عىل أن عملية ال  ليس بهدف المراابة وتصيد اوأخطاء وإنما الدعم والتطوةر  رشا

، وهذا اوأمر غتر مطبق كما نوهةا إليه أعاله. 
 
 والتحسير  لةداط متفق عليها مسبدا

افوبالرغم من أهمية ال   الميدانية والتغذية الراجعة المددمة من ابل المعلمة إال أن  الكلينيكي بةاء عىل هذه التنيبة رشا

بوي بما يتطلبه من وا  كبتر للغاية تفوق الخمس لاعات  ف التر ي ظل المسؤوليات الملداة عىل عاتق المشا
 
 ف
 
ذلك ال ينعله مثاليا

ف أن ف، ولكن يمكن للمشا ي ظل عدد المعلمير  والمعلمات الموزعير  عىل كل مشا
 
، وف

 
يحدد بعض المعلمير  الندد  ألبوعيا

فون بسهولة بةداط ضعف لديهم من ممارلة ال  ةن أو أولئك الذين ال يعتر افوالممتر  الكلينيكي معهم، كما يمكن اللتفادة من  رشا

ف  تدةياته مع معلمير  آخيةن دون أن يخوص كافة المراحل بتفاصيلها كأدوات المالحظة الصفية وتحليل البيانات وأن تسلح المشا

ورة ب ي الفعال، مع التأكيد عىل ض 
ي المصدااية والتمكن من التشخيص والتحليل ومن ثم تدديم الدعم المهت 

هذه اوأدوات يضف 

افتنةب عةرص المفاجأة أثةاء تةفيذ الزةارات ال  امه بما يخدم العملية رشا ية لما لها من أثر حيوي عىل أداء المعلم وكسب ثدته واحتر

 ها. التعليمية التعلمّية برمت
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إالمالحق:إ

إ:إ1الملحقإ

إللمعلمات:إ ي
إبرنامجإالنموإالمهتن ي

ن
إنموذجإتحليلإواقعإالعملإف

 

إكيفإأعملإعىلإمعالجتهاإنقاطإالضعفإكيفإاستفيدإمنهاإنقاطإالقوة

إتنفيذإ ي
ن
إف ن مشاركةإعددإمنإالمعلمي 

وعإانتل إمشا

ي 
 
تمكير  الطالبات من التخدام التكةولوجيا ف

 التعليم. 

المعلمات اوأخيةات وتشنيعهم عىل مساعدة 

 التخدام الحالوب. 

عدم ادرة بعض المعلمات 

عىل توظيف التعلم 

 النشط. 

انضمام معلمات المرحلة اوألالية 

ي 
للعمل مع مؤلسة فيصل الحسيت 

لتةمية مهارة التخدام طرق وولائل 

ي التعليم. 
 
 جديدة ف

إتحليلإ إعىل إالمعلمات تدريب

إأسئلةإ إووضع إالمنهاج، محتوى

إطابقةإلجدولإمواصفات.إم

ي 
 
عمل لنان المباحث مع المدارس المشاركة ف

العةدود، وما يعود ذلك بالفائدة من خالل تةوع 

 اوألئلة وتبادل اوأفكار. 

عدم ادرة عدد من 

المعلمات عىل توظيف 

ي التعليم. 
 
 التكةولوجيا ف

توفتر التدرةب المةالب لمواكبة التطور 

 . ي  التكةولوحر

إالمدارس.إتفعيلإالتقنياتإ ي
ن
بويةإف ات والمكتبة والمشاركة إالث  التخدام أولع للمختتر

ي مسابدة ثدافية، 
 
مع المؤلسات الخارجية ف

ةة.   وخاصة الدراءة باللغتير  العيبية واالننلتر 

  

إالمدرسةإإSmart Boardتركيبإ ي
ن
ف

إكوسيلةإجديدةإللتعلم.إ

ي جو التعليم 
 
تدرةب المعلمات عىل االنخراط ف

ي ومسا
ون  عدتهن عىل االلتخدام الصحيح االلكتر

 له. 

  

 

إ:2الملحقإإ

إلمعلماتإالمدرسة:إ ي
إمجالإالنموإالمهتن ي

ن
إخطةإالمدرسةإف

إالفرصإالضعفإالقوة

عدم ادرة بعض المعلمات عىل توظيف التعليم إتوفرإمعلماتإلديهنإمؤهالتإعليا

ي ألاليب التعليم. 
 
ات ف  النشط ومواكبة التغتر

 

إلدىإ ي
ي الدارة الصفية. إالمعلمات.إتطويرإالنموإالمهتن

 
بية والتعليم أو مع  ضعف لدى البعض ف دورات متددمة إما مع مدييةة التر

ي المدرلة. 
 
 مؤلسات عاملة ف

إتكنولوجيةإ إبمهارات إالمعلمات إبعض تمتع

إالتعليم.إ ي
ن
إوأساليبإجديدةإف

  

 

إ:3الملحقإ

إلقائمةإاألوىل:إا

ي     -2ليس الدا   -1
     -4الق معتدل     -3الق بعض السا

 
 الق بدرجة اصوى -5الق جدا

ي يواجها المعلمالتحديات 
 (5) (4) (3) (2) (1) التر

ام من الطالب.           √  الة احتر

     √      .منموعة المبادئ والضبط للمعلم

         √  عدم مالئمة المةهج الرلمي لنميع الطالب. 

file:///C:/Users/YT/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XXFMRQ2G/القائمة%20الأولى.docx
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   √        مدى تعلم الطالب ما ينب تعلمه. 

     √      مدى حب الطالب ىلي كمعلمتهم. 

     √      الحصول عىل زةادة لمشاعر الطالب. مدى 

 √          طبيعة ونوعية الولائل التعليمية. 

ي كمعلم أو كمعلمة. 
     √      أين مكان 

 √          تحفتر  الطالب عىل التعلم. 

     √      العمل عىل زةادة االنتاج مع المعلمير  اآلخيةن. 

ي التخدام اوأدوات. 
 
     √      ضعف ف

ي المةهج واوأدوات. 
 
     √      رشعة معدل التغيتر ف

 .    √        الشعور المستمر للضغط الكبتر

   √        الروتير  الداتل والغتر مرن مدى الوا . 

     √      أن تصبح مستخدم بشكل شخصي للطالب. 

 

إ:4الملحقإ

إلقائمةإالثانية:إا

ي ذكر المعلم المبتدئء المشكلة
ي تواجه المعلم المبتديء العدد المرات التر

 المشكلة التر

.  التدرةب 8 ي
 الصف 

 تحفتر  الطالب 9

 التعامل مع الفروق الفردية.  8

 تدييم أعمال الطالب.  8

 التعامل مع أولياء اوأمور 7

8  . ي
 تةظيم العمل الصف 

 عدم كفاية اوأدوات والولائل المعيةة 7

 التعامل مع مشاكل الطلبة الفردية 6

 وجود حصص زةادة عىل المعلم تمةعه من التحضتر  9

ي العملعالاته  8
 
 مع الزمالء ف

 االلتخدام الفعال لطرق التدريس المختلفة 8

file:///C:/Users/YT/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XXFMRQ2G/القائمة%20الثانية.docx


Rawan Wael SIAJ 
 

 
 
 

 
157 

 
Volume 3,  Issue 2,  June 2022 

 

 االهتمام بدوانير  المدرلة وليالتها 7

 تحديد مستوى الطالب التعليمي  7

 المعرفة بالمحتوى التدريسي  8

 العالاة مع االدارة 7

 أدوات المدرلة والولائل غتر كافية 9

 التعامل مع بطتر  التعلم 7

 التعامل مع طالب ذو ثدافات مختلفةمشكلة  6

ي  7
 
 عدم وجود الوا  الكاف

كاف 7  دعم أو ارشاد  غتر

 الحنم المكتظ للصف 10

 

إ:5الملحقإ

 :خطةإاألهدا إالتطويرية

إ

إالرقم

ةإالزمنيةإإآليةإالتنفيذإإاألهدا إالتطويريةإإ إالفث 

ضم المنموعة الواحدة ذات الطالبات  إتطويرإتنظيمإالمجموعات.إإ 

 طيلة الفصل الدراسي الواحد. 

 مةذ بداية الدراسي  

بحيث تتةالب مستوى الددرات والمهارات  إتطويرإآليةإتوزي    عإاالنشطةإعىلإالمجموعات.إ 

لدى المنموعة مع محتوى النشاط 

 المطلوب

ي اوائم  
 
توثيق عمل كل منموعة ف

 وتحديد يوم مةااشة لكل منموعة

إالطالباتإ  إواطالع إالمجموعات إعمل إتقييم إمعايث  تطوير

إعليها.إ

ي المعايتر بحيث يراعي العمل  
 
مراعاة التةوع ف

النماعي والتعاون ومدى داة االنناز 

 والبحث عن المصادر....الخ

مع توزة    ع الطالبات عىل  

ي العمل 
 
المنموعات أي ابل البدء ف

 لمرعاتها أثةاء االنناز

إعينية  إمكافآت إوالمجموعةإإرصد
ً
إتعاونا إاألكثر للمجموعة

إاالنجاز....إ ي
ن
إدقةإف إاألكثر

بةاء جداول تعزةز تعلق داخل الصف فيها 

التفكتر النماعي  –بةود )التعاون االجتماعي 

ام بالدوانير   –  
 االنناز التعليمي (.  –االلتر

ي الذاعة 
 
تعلن الةتائج وتدديم المكافآت ف

ي الصباحية وتشنيع الطالبات للمشاركة 
 
ف

 المسابدات التكةولوجية. 

 مع نهاية عمل كافة المنموعات 

 تصميم منموعة فيس بوك إ.ICTعرضإانجازاتإالطالباتإمنإخاللإتوظيفإ 

تضم كافة الطالبات لرفع اننازهن 

وتشنيعهن عىل الةداش والحوار أثةاء تةفيذ 

 النشاط. 

بداية العام الدراسي ومتابعته خالل  

هن عىل المش اركة الفصل لتحفتر 

 وتدديم التعزةز المةالب. 

إتنظيمإوعملإالمجموعات.إإ  ي
ن
  إاالطالعإعىلإتجاربإناجحةإف

إالطلبةإإ  إدافعية إمشكلة إتعالج إعىلإمصادرإتربوية االطالع

إنحوإالتعلم.إ

  

إمستوىإإ  إالمبحثإعىل إمعلمات إمع إتبادلية إزيارات تنفيذ

ات.إ إالمدرسةإوالعنقودإلتبادلإالخثر

التنسيق لتةفيذ الزةارة من خالل عمل  

 اللنان عىل مستوى المبحث. 

 

ي  إإبرازإدورإاألفرادإداخلإالمجموعةإالواحدةإإإ 
 
من خالل اختيار مةدوب عن المنموعة ف

كل مرة بحيث يكون ذلك بشكل دوري 

ي بير  الطالبات. 
 تواففر
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  لتعزةز من خالل تخصيص واإتطويرإفهمإأفرادإالمجموعةإإلتحدياتإاالنجاز 

المنموعات مع ذكر ألباب التعزةز)هةا 

 يصبح  التعزةز ذات ايمة للطالبات(. 

 

 :المراجع

إالمراجعإالعربية:إ

اف(. ال 2001أحمد، محمد. ) .  رشا ي  المدرسي والعيادي. دار الفكر العرنر

اف(. ال 2007اوألدي، لعيد، وابراهيم، مروان. ) بوي. عمان، اوأردن: الدار العلمية الدولية للنشا والتوزة    ع ودار الثدافة  رشا التر

 للنشا والتوزة    ع. 

اف(. معواات فاعلية ال 2000إبراهيم، الحماد. ) بوي الحديث بمديةة اليةاض. اليةاض، السعودية:  رشا  .مطبعة الدمام التر

افالدارة العامة لل  بوي. ) رشا ي ال (. الدليل ا2013والتأهيل التر
 
افلمرجىعي ف .  رشا بوي. رام هللا، فلسطير   التر

اف(. ال 2003الخطيب، ابراهيم، والخطيب، أمل. ) بوي فلسفته...ألاليبه وتطبيداته. عمان، االردن: دار فةديل للنشا  رشا التر

 والتوزة    ع. 

ي ال 2004طافش، محمود. )
 
اف(. البداع ف بوي والدارة المدرلية. عمان، االردن: دار الف رشا . التر  راان للنشا

، كمال. ) ي
اف(. ال 2003دوان  بوي مفاهيم وآفاق )ط.  رشا  (. عمان، الردن: منشورات النامعة اوأردنية. 1التر

ي التةمية المهةية للمعلمير    ) درالة تدوةمية(. رلالة 2004الرميح، عبد الرحمن. )
 
بوي المديم ف ف التر (. التعرف عىل دور المشا

 السعودية. ماجستتر غتر منشورة. اليةاض، 

ي الضفة الغيبية نحو ال 2012زةد، ثروت. )
بية والتعليم ومديري المدارس الحكومية والمعلمير  ف 

اف(.  اتناهات مديري التر  رشا

 . زة : رام هللا، فلسطير  بية، جامعة بتر
بوي ) المديم(. رلالة ماجستتر غتر منشورة. كلية التر

 التر

( . ا(. ال 1997فيفر،ايزابيل، ودنالب، جير  جم( )ط.  فرشا ، متر ي
بوي عىل المعلمير  )محمد عيد ديران 

(. عمان، االردن: منشورات 2التر

 النامعة اوأردنية. 

، م. ) اف(. ال 1983متوىلي ي التعليم. الداهرة، مرص: دار المطبوعات المرصةة النديدة.  رشا
ي ف 
 الفت 

 ( . بية والتعليم العاىلي
. (. أدوات المالحظة الصفية. ر 2012منشورات وزارة التر  ام هللا، فلسطير 

( . بية والتعليم العاىلي
. 2008وزارة التر . رام هللا، فلسطير  ي فلسطير 

اتينية إعداد وتأهيل المعلمير  ف 
 (. إلتر

اف(. ال 2012وصوص، ديمه، والنوارنة، المعتصم. ) بوي ماهيته تطوره أنواعه ألاليبه )ط.  رشا (. عمان، االردن: دائرة المكتبة 1التر

 الوطةية. 
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