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 إهــداء

 إلى رمز الحب والعطف والحنان التي أذكت في روحي العلم والتعليم أمي الحبيبة. 

الصئئئالحةب أاي العزيز ح هللاه ر ورعا   له الدور األكبر في تربيتي ورعايتي وتنشئئئ تي التنشئئئ ة انمن ك  إلىو 

 ته.انيرفع قدر  ويعلي مك أنوأطال في عمر ب أسأل ر 

دتني في كل خطو  قطعتها وفي كل مشئئئئوار سئئئئرته حي  انزوجتي الغالية الصئئئئابرة رفيقة دراي التي سئئئئ إلىو 

 هيأت لي كل األوضاع املطلوبة للدراسة والبح .

 يجعلهم قرة عين لوالديهم. نألذي أسأل ر مشاعل النور فلذات األكباد ا إلىو 

وعلومه في بالدي الغالية اليمن السئئئئئعيد الذي  القرآن الكريمكل املدربين واملشئئئئئرفين التربويين ملادة  إلىو 

 يحميها ويحرسها من كل شر. نأعزَّ وجل اسأل من ر 

 أهدي ثمار جهدي  إلى 
ً
 العلميهؤالء جميعا

ً
 نأ املولى جال في عال  ب ومحصئئئئئئئئئئئئئلة عملي وخال ئئئئئئئئئئئئئته سئئئئئئئئئئئئئا ال

 لوجهه الكريم.
ً
 يجعل هذا العمل خالصا

 المؤلف                                                                    
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 البحثمستخلص 
 بويئئئئةانالثئئئئوعلومئئئئه بئئئئاملرحلئئئئة  القرآن الكريمبرنئئئئامج تئئئئدريبي مقترح ملشئئئئئئئئئئئئرفي مئئئئادة  تصئئئئئئئئئئئئميم إلىالبحئئئئ  هئئئئد  

 على املنهج الو ئئئئئئئئئئئئ يالبح  ولتحقيق هذا الهد  اعتمد  بفي ضئئئئئئئئئئئئوء احتياجاتهم التدريبية بيمنيةبالجمهورية ال

 انات امليئئئدانئئئة أداة لجمع البيئئئانئئئاملقئئئابلئئئة واالسئئئئئئئئئئئئ بئئئ تب واسئئئئئئئئئئئئت ئئئدمئئئبنوعيئئئه كالكميب والكي ي 
 
بقئئئت على عينئئئة يئئئة ط

   35من الخبراء بلغ حجمها كعشئئوا ية يسئئيطة 
ً
ويين ملادة القرآن الكريم بأمانة من جميع املشئئرفين التربوعينة  فردا

بجئئامعئئة القرآن الكريم  (2018في العئئا) ك البحئئ وأجري  ب 51بلغ حجمهئئا كالعئئا ئئئئئئئئئئئئمئئة  ئئئئئئئئئئئئنعئئاء ومحئئافهللائئة عئئدن 

 .والعلو) اإلسالمية بجمهورية السودان

 مجموعة من النتائج أهمها: إلىالبحث وقد توصل 

درجئئة  التي تنئئال االحتيئئاجئئات  واختيئئارملقئئابلئئةب من خالل االالزمئئة للمشئئئئئئئئئئئئرفين  االحتيئئاجئئات التئئدريبيئئة يئئددتحئئ -1

 .التدريبية االحتياجات بطاقة تحديد  فيموافقة كبيرة 

 .بناء برنامج تدريبي شامل للمشرفين التربويين ملادة القرآن الكريم وعلومه -2

 من التوصيات أهمها: جملة إلىالبحث وتوصل 

 ارة التربية والتعليم.تطبيق البرنامج التدريبي املقترح وتبنيه من قبل وز  -
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Abstract 
     The objective of the research was to design a proposed training 

program for the supervisors of the Quran and its sciences at the 

secondary level in the Republic of Yemen in light of their training 

needs. To achieve this objective, the research relied on descriptive 

approach (quantitative and qualitative). The questionnaire was used to 

collect field data, (35) individuals and a sample of all the educational 

supervisors of the Holy Quran in Sana'a and Aden Governorate. The 

research was conducted in 2018 at the University of the Holy Quran 

and Islamic Sciences in the Republic of Sudan.                                    

The research has reached a number of results, the most important of 

which are:                                                                                        

1. Identify the training needs of the supervisors through the 

interview, and choose the needs that obtain a great degree of approval 

in the identification card for training needs.                                         

2 - Building a comprehensive training program for educational 

supervisors of the Holy Quran and its sciences.                                

The research reached the following recommendation  which  is  

- Implementation of the proposed training program and adopted by 

the Ministry of Education.                                                                   
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 أ ........................................................................................ إهــداء

 ب ........................................................................... البحث مستخلص
 د ............................................................................. المحتويات قائمة
 م ................................................................................ الجدول قائمة
 ن ............................................................................... األشكال قائمة
 س .............................................................................. المالحق قائمة

 1.............................................................للبحث العام اإلطار:األول الفصل
 2 ...................................................................................... :مقدمة
 4...............................................................................:البحث أهداف
 5 ................................................................................:البحث حدود

 5 ....................................................................... :وعينته البحث مجتمع
 5 ............................................................................ :البح  مصطلحات

 10 .............................................................. النظري  اإلطار الثاني الفصل

 11........................اليمنية الجمهورية في وعلومه الكريم القرآن ملادة التربوي  اإلشرا : األول  املبح 

 11 .......................................................... :التربوي  اإلشرا  فلس ة: األول  املطلب

 
ً
 11 ......................................................................... :التربوي  اإلشرا  م هو): أوال

 
ً
 11 ................................................................... :التربوي  شرا اإل  تطور  مراحل: ثانيا

 
ً
 14 ................................................................................ :اإلشرا  أهمية: ثالثا

 
ً
 15 ........................................................................ :التربوي  اإلشرا  أهدا : رايعا

 
ً
 17 .................................................................... :التربوي  اإلشرا  خصا ص: خامسا

 
ً
 18 ............................................... :اليمنية الجمهورية في التربوي  املشر  اختيار معايير: سادسا

 19 .......................... :وعلومه الكريم القرآن ملادة التربوي  را اإلش وك ايات مجاالت: الثاني املطلب

 
ً
 19 ......................................................................... :التربوي  اإلشر  مجاالت: أوال
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 الفصل األول
 بحثاالطار العام لل

 :مقدمة  
حتى  ملسئئئئئئئئئئئئئاعئدة املعلم وتوجيهئه ؛التربوي من أهم العمليئات التي يقئدمهئا النهللائا) التربوي  اإلشئئئئئئئئئئئئئرا  يعئد  

يعمل على تطوير مهنية املعلم  اإلشئئئئرا . فأهدا يحقق ما تسئئئئلى إليه املؤسئئئئسئئئئة التربوية من  نأيسئئئئتطيع 

بيئئئد  نحو النمو امل ي  خئئئذأعلى درجئئئة ممكنئئئةب وذلئئئا من أجئئئل االرتقئئئاء بك ئئئايئئئاتئئئه ومهئئئاراتئئئهب واأل  إلىورفعهئئئا 

 املستمر.

 للتطورات امل سارعة التي يشهدها العالم في حقول 
ً
التربية والتعليمب فقد تطورت وظي ة املشر  ونهللارا

من مسئئئئئئئئئئاعدة  بب الحياة املدرسئئئئئئئئئئيةانوتنوعت مجاالت عمله ل شئئئئئئئئئئمل م تلف جو  بهمامهالتربوي وتعددت 

مين
َّ
ب تطوير املنهئئاجب وإجراء البحو  انئئجئئ إلىعلى التطور امل يب وتوفير التئئدريئئب لهم في أثنئئاء الخئئدمئئة  املعل

د املجتمع املدرسئئئئئئئئئئئكيب وحل املشئئئئئئئئئئئكالت التي تعترضئئئئئئئئئئئهمب وبناء عالقات من تحة والتوا ئئئئئئئئئئئل مع أفرا بالتربوية

 تقويم البرنامج التعليمي ومتايعته.  إلىوبناءة بين املدرسة ومحيطهاب باإلضافة 

لديه  توافرت نأه املختل ة ب اعلية وك ايةب يجب ماهولكي يسئئئئئئئئئتطيع املشئئئئئئئئئر  التربوي القيا) بأدوار  وم

التي يك سئئئئئئلها بالدراسئئئئئئة األكاديمية والتنمية الذاتية  بالخا ئئئئئئةوالسئئئئئئمات ملهارات مجموعة من الك ايات وا

 أك ر بئئب التربوي  اإلشئئئئئئئئئئئئئرا والتئئدريئئب املسئئئئئئئئئئئئئتمرب ممئئا يجعئئل خبرتئئه ت نئئام  في 
ً
 إعئئدادوهئئذا يتطلئئب اهتمئئامئئا

 املشرفين التربويين وتدريلهم وتطوير عطائهم واالرتقاء بمستوى أدائهم.

  هنَّ إفدا م التجدد وسريع التغيرب  املجتمع البشري  انوملا ك 
ً
تتجدد معه باستمرار  نأمن الضروري أيضا

أسهل  جاز أعماله الر يسية بطريقة  نإالشخص املدرب يستطيع  نَّ أمطالب املهنةب وضرورة التدريبب ذلا 

 مما لو ك 
ً
 وأك ر ك اية واقتصادا

ً
 . مدربغير  انتناوال

 إعداد بتما) بتكوين املشئئئئئئئئئئئرفين التربويينااله نَّ أويلحظ املت حص لألدب التربوي 
ً
 بدا واضئئئئئئئئئئئحا

ً
 وتدريبا

ً
ا

الدولي والعراي واملحليب فقد تناولت العديد من املؤتمرات والندوات والدراسئئئئئئئئئئئئئات الدولية  بعلى املسئئئئئئئئئئئئئتوى 

  إعئئدادتقئئاء املشئئئئئئئئئئئئئر  التربوي و ان وتحئئديئئ  برامج بالتربوي  اإلشئئئئئئئئئئئئئرا والعربيئئة واملحليئئة موضئئئئئئئئئئئئئوع تطوير 
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املنهللامة العربية و العراي واقعه وسئئئبل تطوير ؛  التربوي في الوطن اإلشئئئرا اليونسئئئكوب وندوة  :هاوتدريبهب من

 . 1كللتربية والثقافة والعلو)

 على تحديد  وألنَّ 
ً
 ؛الالزمة للعاملين املطلوب تدريلهماالحتياجات التدريبية نجاح التدريب يعتمد أسئئاسئئا

ب كما م يعد  االحتياجات التدريبية تحديد  نأذلا 
ً
  ئئئئئئئئئئئئئحيحا

ً
 يوجه التدريب توجيها

ً
تحديد  يوضئئئئئئئئئئئئئَّ ؤشئئئئئئئئئئئئئرا

وبمقئئئدار الئئئدقئئئة . لألفراد املطلوب تئئئدريلهمب ونوع التئئئدريئئئب الالز) والنتئئئا ج املتوقعئئئةاالحتيئئئاجئئئات التئئئدريبيئئئة 

فاعلية وك اية البرنامج التدريبي الذي يتم تصميمه لتلبية تلا  تتحققاالحتياجات والك اية في تحديد هذ  

 جات.االحتيا

وعلومه يشئئئئئكل خاص من  القرآن الكريملذا أضئئئئئرى تدريب املشئئئئئر  التربوي يشئئئئئكل عا) ومشئئئئئر  مادة 

 ألهمية مك ؛أولويات عمليات التطوير التربوي 
ً
وهذا  بته وخطورة األدوار والوظا ف امللقاة على عاتقهاننهللارا

 يتطلئئب 
ً
وتصئئئئئئئئئئئئئميم برامج تئئدريلهم على ب للمشئئئئئئئئئئئئئرفين التربوييناالحتيئئاجئئات التئئدريبيئئة أك ر بتحئئديئئد  اهتمئئامئئا

للمشئئئئئئئئئئئرفين التربويين يجعلهم االحتياجات التدريبية برنامج التدريب القا م على تلبية  نَّ إحي  أسئئئئئئئئئئئاسئئئئئئئئئئئهاب 

 يشعرون بأهمية هذا البرنامج بالنسبة لحياتهم العمليةب ويمكنهم من االضطالع بأدوارهم املهنية املقبلة.

التدريب واإلشئئئئئرا  ملادة القرآن الكريمب ولك رة شئئئئئكاوى ومن خالل خبرة الباح  الشئئئئئخصئئئئئية في مجال 

معلمي املادة أدرك الباح  الحاجة إلى ضئئئئئئئئئئئئئرورة تحديد االحتياجات التدريبية ملشئئئئئئئئئئئئئرفي مادة القرآن الكريم 

 وعلومهب السيما هذا املوضوع لم يتطرق إليه الباحثون بصورة مباشرة ومستقلة حسب علم الباح .

 :البحث مشكلة

في قلة  ةوعلومه املتمثل القرآن الكريمفي ضئئئئئئئئئئئئئعف تأهيل املشئئئئئئئئئئئئئر  التربوي ملادة البح  ة تتمثل مشئئئئئئئئئئئئئكل

أو حصئئئولهم على دورات تدريبية أثناء ممارسئئئة املهنةب كما يت ئئئ   بالقرآنبرامج تدريبية ملشئئئرفي مادة  توافر

لشئئئئئئئئئئئئئميري وا ب 3ك 2007والحئئذي ي ك ب 2ك 2010ي كاندراسئئئئئئئئئئئئئئة القحطئئ :من نتئئا ج الئئدراسئئئئئئئئئئئئئئات السئئئئئئئئئئئئئئابقئئة مثئئل

                              
 ، إدارة"تطويره وسبل واقعه العربي في الوطن التربوي  اإلشراف ندوة" م(1984والعلوم: ) والثقافة للتربية العربية ( المنظمة1)

 .التربية، تونس
م( بناء معايير لتقويم البرامج التدريبية أثناء الخدمة في التعليم العام في ضوء 2001ي: )انلطف محمد مهيوب القحط (2)

 كلية التربية، جامعه تعز. -غير منشورة -االتجاهات العالمية المعاصرة بالجمهورية اليمنية، رسالة دكتوراه 

رسالة ، فين التربويين في ضوء التوجيه التربوي في الجمهورية اليمنيةدور المشر م( 2007(  محمد طاهر علي الحذيفي: )3)
 .جامعة تعز، كلية التربية، ماجستير غير منشورة
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ة يشئئئئئئئئئئئئئكئئئل عئئئا) للمشئئئئئئئئئئئئئرفين توافر امل البرامج التئئئدريبيئئئة نَّ أ إلى التي أشئئئئئئئئئئئئئئئارت  2ك 2006والئئئدميني ك ب 1ك 2007ك

ثير الكا تن ذ بطريقة عشئئئئوا يةب وينقصئئئئها هنَّ أالتربويين مازالت تقليديةب مقتصئئئئرة على الدورات التدريبيةب و 

 للمشرفين التربويينب االحتياجات التدريبية ضوء  ي ف من الت طيط والتطوير وفق املعايير العاملية. ولم تبن  

في السؤال الر يس اآلتي: ما البرنامج التدريبي املقترح ملشرفي يشكل دقيق الحالي البح  وتتحدد مشكلة 

           .؟في ضوء احتياجاتهم التدريبيةبالجمهورية اليمنية  ويةانالثوعلومه باملرحلة  الكريم القرآنمادة 
 :بحثال أهمية

 في اآلتي:البح  تتجلى أهمية 

وعلومئئئه بجملئئئة من  القرآن الكريمود املشئئئئئئئئئئئئئر  التربوي ملئئئادة يزَّ  نأيتوقع من البرنئئئامج التئئئدريبي املقترح  -1

املعار  واملهارات الالزمة له في عمله؛ ليكون أقدر على التعامل مع املعلم وتوجيهه على نحو سئئئئئئئئئئئليم مما 

 .ينمي ك ايته املهنية

التربوي والجهات ذات العالقة بوزارة التربية  اإلشئئئئئئئرا قسئئئئئئئا) ألمقترح  برنامج تدريبيتوفير  يسئئئئئئئهم فيقد  -2

 .والتعليم

لتضئئئئئئئئئئئئئمن يعض مجاالت البرنامج  ؛تطوير برامج التدريب املسئئئئئئئئئئئئئتقبليةالقرار على  مت ذي يسئئئئئئئئئئئئئاعدقد  -3

 .رآن الكريمالقاملتجددة واملناسبة ملشرفي مادة االحتياجات التدريبية املقترح مما يتوافق مع 

 :البحث أهداف
 اآلتي: إلىالبح   اهد  هذي

وعلومه كما يراها  القرآن الكريمللمشئئئرفين التربويين ملادة  الالزمةاالحتياجات التدريبية قا مة ب إعداد -1

 املشرفون التربويون.الخبراء و 

من وجهة نهللار االحتياجات التدريبية حسئب أهميتها ملشئرفي مادة القرآن الكريم وعلومه  فقراتترتيب  -2

 املختصين والخبراء في اإلشرا  التربوي.

 .في ضوء احتياجاتهم التدريبية وعلومه القرآن الكريممقترح ملشرفي مادة  برنامج تدريبيبناء  -3

 :البحث أسئلة
 في السؤال الر يس اآلتي:البح  تتمثل أس لة 

                              
م( درجة ممارسة المشرفين التربويين لمبادئ اإلشراف التربوي من 2007(  محمد عبد الحفيظ سالم حسن الشميري: )1)

كلية التربية، جامعة  -غير منشورة -محافظة تعز، رسالة ماجستير في الثانويةوجهة نظر مدرسي ومدرسات المرحلة 
 تعز.

للمشرفين التربويين في محافظة تعز بالجمهورية  التدريبيةم( االحتياجات 2006الدميني: ) عبد هللاجالل أحمد ناجي (2)
كلية التربية،  -غير منشورة -جستيراليمنية في ضوء الكفايات اإلشرافية الالزم توافرها لدى المشرفين التربويين، رسالة ما

جامعة تعز.
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بالجمهورية اليمنية في  ويةانالثملرحلة وعلومه با القرآن الكريمالبرنامج التدريبي املقترح ملشئئئئئئرفي مادة ما 

 .          ؟ضوء احتياجاتهم التدريبية

 وينبثق عنه األس لة ال رعية اآلتية:   

 من وجهة نهللار ويةانالثوعلومه باملرحلة  القرآن الكريمملشئئئئئئئئئئئئئرفي مادة الالزمة االحتياجات التدريبية ما  -1

 املشرفين؟و  الخبراء

 ؟املشرفين التربويينهة نهللار الخبراء و ما ترتيب هذ  االحتياجات من وج -2

حول االحتياجات التدريبية الالزمة ملشئئئئئئئئئئئئئرفي مادة البح  ما االختالفات بين وجهات نهللار أفراد عينة  -3

ب كإدارة اإلشئئئئئئئئئئئئئرا   كالجنسب الخبرةب املحئئافهللائئةالبحئئ  التي تعزى إلى متغيرات القرآن الكريم وعلومئئه 

  املؤهل ؟

في ضئئئئوء احتياجاتهم  ويةانالثوعلومه باملرحلة  القرآن الكريمملشئئئئرفي مادة لبرنامج التدريبي املقترح اما  -4

 التدريبية؟

 ؟ويةانالثوعلومه بالرحلة  القرآن الكريمتطبيق البرنامج التدريبي املقترح ملشرفي مادة  يةانإمكما  -5

 :البحثحدود 
 في اآلتي:البح   اتمثلت حدود هذ

ملشرفي مادة  التدريبية االحتياجات ة في بناء قا مة بالحدود املوضوعية: تنحصر الحدود املوضوعي -1

في الجمهوريئة اليمنيئئةب وتصئئئئئئئئئئئئئميم برنئامج مقترح ملشئئئئئئئئئئئئئرفي املئادة في  ويئةانالثئئبئاملرحلئئة  القرآن الكريم

 ية. انضوء احتياجاتهم امليد

وعلومه بمدارس  القرآن الكريمعلى املشئئئئئئئئئئئئئرفين التربويين ملادة البح  : اقتصئئئئئئئئئئئئئر البشئئئئئئئئئئئئئريةالحدود  -2

 .العاملين في وزارة التربية والتعليم بويةانالثرحلة امل

 عدن. العا مةبة انية: الجمهورية اليمنية بمحافهللاتي أمانالحدود املك -3

 ) .2018 –) 2016في العا) الدراسكي ك البح ية: تم تطبيق انالحدود الزم -4

 مجتمع البحث وعينته:
رآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية في كل  املشرفين التربويين ملادة القجميع في البح  مجتمع يتمثل 

 من إدارتي اإلشرا  التربوي كبأمانة العا مةب ومحافهللاة عدن . 

 :البحثمصطلحات  

 التدريب:   -1
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 مفهوم التدريب في اللغة:  

كلمة التدريب في اللغة العربية كما جاء في املعجم الوسيط "درب على الشكيء بمعنى مرن وحذقب ودرب 

 بالشك
ً
 . 1كيء وعليه بمعنى عود "فالنا

 مفهوم التدريب في االصطالح:

ه: "عملية م ططة ومنهللامة ومسئئئئئئئئئئئئئتمرة تهد  إلى تنمية مهارات وقدرات ال رد وزيادة  يعرَّ  التدريب بأنَّ

 . 2كمعلوماته وتحسين سلوكه واتجاهاته بما يمكنه من أداء وظي ته بك اءة وفعالية"

ه: "الجهود امل نهللامئئئئئة واملخطط لهئئئئئا لتبويئئئئئد املتئئئئئدربين بمهئئئئئارات ومعئئئئئار  وخبرات ويعرَّ  التئئئئئدريئئئئئب بئئئئئأنئئئئئَّ

متجددةب تسئئئئئئئئئئئئئتهد  إحدا  تغييرات إيجابية مسئئئئئئئئئئئئئتمرة في خبراتهم واتجاهاتهم وسئئئئئئئئئئئئئلوكهم من أجل تطوير 

 . 3كك اية أدائهم"

ه: عمليئئة م ططئئة ومنهللامئئة ومسئئئئئئئئئئئئئتمرة تهئئد  إلى تنميئئة معلومئئات   بئئأنئئَّ
ً
ويعرَّ  البئئاحئئ  التئئدريئئب إجرا يئئا

رفين التربويين ملئئئادة القرآن الكريم وعلومئئئه ومهئئئاراتهمب وتجئئئديئئئد جوانئئئب نموهم وتزويئئئدهم بئئئأحئئئد  املشئئئئئئئئئئئئئ

 االتجاهات وامل اهيم والخبرات املتعلقة بميدان عملهم مما يؤدي إلى تطوير أدائهم وزيادة إنتاجيتهم.

 :البرنامج التدريبي -2

د ت ا يل ا ه: بيان يحد  تدريبية محددة في إطار زمني  لعمل الالز) لسد حاجةيعرَّ  البرنامج التدريبي بأنَّ

 . 4كمحدد وتكل ة تقديرية

ه: مجموعة من الخبرات واإلجراءات واألنشطة املخططة واملنهللامة والهادفة فه الباح  بأنَّ إلى تنمية  ويعرَّ

ي تحسين يساهم ف مجموعة من املهارات الالزمة ملشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه وتطوير قدراتهم بما

 .وتطوير العملية التعليمية

 التربوي:  اإلشراف -3

 مفهوم اإلشراف في اللغة:

 :  5كورد معنى اإلشرا  في كتاب كلسان العرب  في اآلتي   

                              
  .277ص (1جمهورية مصر العربية، ج ) دار الدعوة،، 4طالمعجم الوسيط،  م(2004)مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  (1)
، انعم الحديث، إربد، الكتب عالم للكتاب العالمي، الفعال، جدارا التدريب م(2001: )وأحمد الخطيب( رداح الخطيب، 2)

 .301األردن، ص
والتوزيع،  للنشر الشروق  دار ،ه، أسسه، أساليبه(أهداف)مفاهيمه،  التربوي  اإلشراف م(2005ي: )انأحمد الطع ( حسن3)

 . 207، األردن، صانعم
للدراسات  حمادة المخرجات، مؤسسة -العمليات -المخالت – التدريب(:م2006رداح الخطيب، وأحمد الخطيب: )(  4)

 ..27األردن، ص -والتوزيع، اربد نشروال الجامعية
، 137، القاهرة، ص(13) جدار المعارف،  العرب، انم( لس1968جمال الدين محمد ابن منظور: )انظر كال  من: ( 5)

( 2،1، ج)نبول، تركياطت( المعجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، اس مجمع اللغة العربية: )ب.و 
 .479ص
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 من شر  : أي  ار ذا شر  وعال في دين أو دنيا. -1

 أشر  الشكيء: أي عال وارت ع وانتصب. -2

 أشر  على الشكيء أي اطلع عليه من فوق.  -3

 تعهد .توال  و  -4

  قاربه. -5

ويست لص الباح  من املعنى اللغوي: أن اإلشرا  التربوي ال يركز على الجانب اإلداري والعملية التعليمية 

ما يركز على يعض السمات التي يتصف بها املشر  التربوي.  ال نية بجميع عنا رها وإنَّ

 مفهوم اإلشراف في االصطالح:

هي ئئات املختصئئئئئئئئئئئئئئةب وهو عمليئئة ديمقراطيئئة تعئئاونيئئة عمليئئة منهللامئئة ونشئئئئئئئئئئئئئئاط مشئئئئئئئئئئئئئر  تقو) بئئه ال" هو

مينية علميةب وعملية مرنة بين املشئئئئئئر  التربوي و انسئئئئئئنإومسئئئئئئتمرةب وعالقة 
َّ
يغرض تحسئئئئئئين العملية  ؛املعل

وتقئديم املسئئئئئئئئئئئئئاعدة والعون للمعلمين لتحسئئئئئئئئئئئئئين أدائهم وبذل الجهود لتحسئئئئئئئئئئئئئين تعلم  بالتعليميئة التعلميئة

 . 1ك"جههموحل املشكالت التي توا بهمطالب

هالتربوي  اإلشئئئئئئرا   ويعرَّ  مينالعمل مع ": بأنَّ
َّ
بأسئئئئئئاليب م تل ةب لتطوير التعليم من خالل إيجاد  املعل

ببي ة   ية مثيرة للتعلم املمتع النشط املبني على التعليم املتمايز وفق ذكاءات 
َّ
 . 2ك"املتنوعة الطال

  التربوي  اإلشرا   الباح  ويعرَّ 
ً
ه إجرا يا التي يقو) بها املشرفون التربويون  داريةجهود ال نية واإل : البأنَّ

وعلومه للنهوض بالعملية التعليميةب من خالل تحسين النمو امل ي ملعلمي املرحلة  القرآن الكريمملادة 

العا) على جميع مدخالت العملية  اإلشرا وتقويمهب ومتايعة تن يذ املناهج وبرامج النشاطب و  ويةانالث

 أفضل التعليميةب 
ً
 .للطالبمما يحقق تعلما

 :ملادة القرآن الكريم وعلومه املشرف التربوي  -4

ه  التميميكفه تعرَّ  مينتحسين أداء  إلىقا د تربوي يسلى ": بأنَّ
َّ
ونموهم امل ي ويتولى تطوير العملية  املعل

 . 3ك"ها بالتعاون مع جميع من لهم عالقة بالعملية التعليميةأهدافالتعليمية لتحقيق 

                              
 .3التربية، دمشق، ص دمشق، كلية جامعة التربوي، منشورات التوجيه نظريات م(2007لحة سنقر: )( صا1)
 .27، صانالفكر، عم التربوي، دار اإلشراف في حديثة استراتيجيات م(2007السميد: ) عبيدات، سهيلة أبو انذوق( 2)
الدنيا في فلسطين، رسالة دكتوراه ـ غير منشورة ـ التربوي للمرحلة األساسية  اإلشرافم( تطوير 2005ميسون التميمي: ) (3)

 .14برنامج الدراسات العليا المشترك بين كلية التربية، جامعة عين شمس مع كلية التربية، جامعة القدس، ص
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مينالتربوي على  اإلشرا أحد األشخاص التربويين الذي يقو) يعملية ": هنَّ أب  عقيالتكفه وتعرَّ 
َّ
 املعل

 بلتحسين العملية التعليمية داخل الص و  عن طريق تطبيق الكتاب التعليمي ؛واملعلمات في املدارس

مينوتوجيه 
َّ
 . 1ك"ويةوالنهوض بالعملية الترب بالتعليمية األهدا وتحقيق  باملعل

ه  وزارة التربيئئئة والتعليمكفئئئه وتعرَّ  املشئئئئئئئئئئئئئر  الئئئذي عين من قبئئئل الوزارة وفق الشئئئئئئئئئئئئئروط واملعئئئايير ": بئئئأنئئئَّ

كحرفة أسئئئئئئئئئئئاسئئئئئئئئئئئية له على مسئئئئئئئئئئئتوى املديرية  ؛التربوي  اإلشئئئئئئئئئئئرا ملزاولة مهنة  ؛املنصئئئئئئئئئئئوص عليها في الال حة

يات علمية مهنية بما يسئئئئئئئئئاعد على وهو قا د تربوي مت صئئئئئئئئئص ومتميب بما لديه من خبرات وك ا بالتعليمية

وهو بحكم موقعه حلقة  بالقيادة التربوية للمعلمين والعاملين باملدارس ضئئئئئئئئئئئئئمن ت صئئئئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئئئئه ونطاق عمله

  بالتربية باملديرية إدارةاتصئئئئئئئئئئئئئال وت اعل بين املدرسئئئئئئئئئئئئئة و 
ً
 املشئئئئئئئئئئئئئر   إدارةوي بع إداريا

ً
التربية باملديريةب وفنيا

 . 2كاملركزي 

 إجرا ي فه الباح ويعرَّ  
ً
ه ا : الشئئئئئئئئئئئئخص الذي تم تعيينه من قبل وزارة التربية والتعليم لإلشئئئئئئئئئئئئرا  على بأنَّ

مين
َّ
ويؤثر في أداء املعلم نحو  بوعلومئئئئه القرآن الكريمواملعلمئئئئات في إطئئئئار ت صئئئئئئئئئئئئئصئئئئئئئئئئئئئئئئه العلمي ملئئئئادة  املعل

بمن أجل تحسين عملية التعليم التي تنعكس بدورها على مستوى التحصيل لدى  ؛األفضل
َّ
 .الطال

 املرحلة الثانوية:  -5

هي املرحلة التي تكون يعد مرحلة التعليم األسئئئئئئئئئئاسئئئئئئئئئئية مباشئئئئئئئئئئرةب وتسئئئئئئئئئئتمر من األول الثانوي إلى الثال  

 الثانوي.

 االحتياجات التدريبية:  -6

ها: "معلومات ومهارات واتجاهاتب وقدرات فنية وسلوكية يراد إحداثها  وتعر  االحتياجات التدريبية بأنَّ

 . 3كتعديلها أو تنميتها لدى املتدربب لتواكب تغييرات معا رة أو نواحي تطويرية"أو تغييرها أو 

ها: "املعار ب أو املهاراتب أو االتجاهاتب التي يراد تنميتها في شخص  عر  االحتياجات التدريبية بأنَّ
 
كما ت

 لترقية شئئخ
ً
ص ماب أو مواجهة أو عدد من األشئئخاصب أو يراد  ئئقلها أو تغييرها وتعديلهاب وذلا اسئئتعدادا

تغييرات متوقعئئئة: تنهللايميئئئة أو تكنولوجيئئئةب أو غير ذلئئئا من نواحي التطوير التي ت طط لهئئئا اإلدارةب وتعئئئد 

 . 4كالعدة الستقبالها وسالمة تن يذها"

ها: املعلومات واملهارات واالتجاهات التي يرى املشئئئر  التربوي   بأنَّ
ً
ويقصئئئد باالحتياجات التدريبية إجرا يا

ه بحاجة للتدرب عليها ليتمكن من أداء مهامه ب اعلية وك اية.ملادة ال
 قرآن الكريم وعلومه أنَّ

                              
التربوي من وجهة نظر المشرفين التربويين  اإلشراففي  األهدافم( درجة تطبيق نموذج اإلدارة ب2002هند عقيالت: ) (1)

 .7محافظات الشمال، رسالة ماجستير ـ غير منشورة ـ جامعة اليرموك، األردن، صفي 
 .190الجمهورية اليمنية، ص م( اإلطار المرجعي لإلشراف التربوي،2014: )وزارة التربية والتعليم( 2)
 والتوزيع، للنشر الشروق  روتقويمها، دا البرامج التدريبية مفهومه، فعالياته، بناء التدريب م(2002ي: )انأحمد الطع ( حسن3)

 .30، األردن، صانعم
 أثناء في المعلمين تدريب لمسؤولي الدورة التدريبية في مقدم ، بحثاالحتياجات التدريبية م( تحديد1996( يونس ناصر: )4)

 .التربية، تونس، والعلوم، إدارة والثقافة للتربية العربية العربية، المنظمة البالد في التربية والتعليم وزارات في الخدمة
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 يانالفصل الث
 اإلطار النظري 

 تمهيد:

اإلشرا  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه في الجمهورية : املبح  األول : هما تناول هذا ال صل مبحثين

الحدي   أنماط اإلشرا  التربوي ب املجاالت والك اياتب فلس ة اإلشرا  التربوي ب وفيه أراعة مطالب: اليمنية

وتناول املبح   بساليب اإلشرا  التربوي ملشرفي مادة القرآن الكريم وعلومهأب ملادة القرآن الكريم وعلومه

 باألسس النهللارية للتدريب التربوي  ب وفيه ثالثة مطالب:التدريب التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومهالثاني: 

 وت صيل ذلا على النحو اآلتي: تصميم البرامج التدريبية بتحديد االحتياجات التدريبية

 ربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه في الجمهورية اليمنية:املبحث األول: اإلشراف الت

 :األول: فلسفة اإلشراف التربوي  املطلب

: مفهوم اإلشراف التربوي:
ً
 أوال

بب وتنوعئئت لتنوع ال لسئئئئئئئئئئئئئ ئئات انئئالتربوي حيئئ  تنئئاولئئه التربويون من عئئدة جو  اإلشئئئئئئئئئئئئئرا تعئئددت تعري ئئات 

به اناتجاهاتهم حسب نهللارتهم إليه وفهمهم له وإملامهم بجو والنهللاريات واملراحلب وت تلف تعري اتهم له وت باين 

فمنهم من جعله يقتصئئئئئئر على مباشئئئئئئرة التعليم داخل غرفة الصئئئئئئف وتقدير عمل  بوتحليلهم إلطار  ومضئئئئئئمونه

مين
َّ
بب ومنهم من جعله يمد املعلم بما يحتاج إليه من مسئئئئئاعدةب ومنهم من جعله يسئئئئئتهد  تزويد املعل

َّ
في  الطال

 .ل بمستوى أفضل من الخدمات التربويةجميع املراح

 و 
 
ه  وزارة التربية والتعليمكفه عرَّ ت ية تعاونية منهللامةب يهتم انسئئئئئئئنإعملية تربوية فنية قيادية ديمقراطية " :بأنَّ

ئئ   –املنهئئئاج  -املتعلم  -املئئئدرسئئئئئئئئئئئئئيئئئة  اإلدارة -التربويئئئة: كاملعلم  هانئئئبتحسئئئئئئئئئئئئئين املوقف التعليمي وتطوير  بجميع أركئ

التقويم  من خالل الجهود الخدمية  –الطرا ق واألسئئاليب  -املحتوى  - األهدا ك :نا ئئر  التعليميةالبي ة ب وع

ال نيئئئة املبئئئذولئئئة للتنميئئئة املهنيئئئة للقئئئا مين على التعلم والتعليمب وتمكينهم من القيئئئا) بتئئئدريس املنئئئاهج بجودة 

وتطور  على املئئئدى القريئئئب املتعلم النشئئئئئئئئئئئئئط السئئئئئئئئئئئئئوي املتكئئئامئئئل الشئئئئئئئئئئئئئخصئئئئئئئئئئئئئيئئئة لخئئئدمئئئة املجتمع  عئئئدادعئئئاليئئئة إل 

 . 1ك"والبعيد

 
ً
 التربوي: اإلشراف: مراحل تطور ثانيا

حي   بالصورة التي نجدها عليه في وقتنا الراهن إلىيصل  نأاإلشرا  التربوي بمراحل من التطور قبل  مرَّ 

                              
 .6، صمرجع سابقم( 2014: )وزارة التربية والتعليم( 1)
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ً
  ات ذ م هوما

ً
  جديدا

ً
 نَّ أ إلىي املعا ر عن تلا امل اهيم التي سادت فيما قبلب ويشير ال كر التربو  ي تلف كليا

 
ً
  املمارسات اإلشرافية تعكس عددا

ً
من االتجاهات أو املدارس ال كريةب وبالتالي ظهور أفكار جديدة وفهم  كبيرا

عكس ذلا على تعدد النماذج في نهللاا) اإلشرا  التربوي ضمن انوالوظا ف واألدوار اإلشرافيةب و  هدا أوسع لأل 

 .لية لها تأثير وتأثر حسب تطورها الزمنيب واهتمامها العمليالنهللاا) التربوي التعليمي في عالقة تباد

 باملراحل اآلتية: بدأت نشأة التوجيه التربوي مع أول تنهللايم حدي  لوزارة التربية والتعليم وقد مرَّ و 

 :م(1974 -م1962) املرحلة األولى: التفتيش

)ب وقد جاء فيه ما نصه: 1963  لسنة 16بدأت منذ أول تشكيل للوزارة بموجب القرار الجمهوري رقم ك 

التعليمية التربوية املقررةب واقتراح الحلول التي  لألنهللامةالعامة للمتايعة: وت تص بتقصكي مدى النجاح  اإلدارة"

 تهت انتك ل التغلب على الصعوبات التي تواجهها"ب و 

 ).1974هذ  املرحلة عا) 

مينح  عن عشرات األسلوب املتبع في العمل يعتمد على املتايعةب والب انوك 
َّ
ب وتقديم التقارير يعد املعل

سا ًدا في الشطر  انسا ًدا في تلا املرحلة في عمو) األقطار العربية وهو ما ك  انذلاب وهو نمط الت تيش الذي ك 

 . 1كوي انالجنواي من الوطنب ومن خالل إدارتين للتوجيه ال ني للتعليم األساسكيب والتعليم الث

 :م(1978 -م1974) يهية: التوجاناملرحلة الث

  )1976ك   لسنة136ون رقم كانت هذ  املرحلة بتطور مستمرب ثم  در القب وقد مرَّ  )1974ك بدأت عا)

 "ويتكون من شعبتين هما:  بشاء جهاز التوجيه والت تيشنإبإعادة تنهللايم وزارة التربية والتعليمب وقد تضمن 

 ."شعبة التوجيه وشعبة الت تيش

كز التدريب أثناء الخدمة لكل الك اءات التربوية غير املؤهلة وتوفير كوادر يمنية من شاء مر نإكما تضمنت 

 إال يعد عا) ويةانالثية و عدادموجهي املواد والص و  األوليةب ولم يتم توفير موجهين للمرحلتين اإل 

 . )1974ك عا) انك  "كلية التربية"أول دفعة ت رجت من جامعة  نعاء  نَّ وذلا أل  ؛ )77/1978ك

 : 2كوقد تحددت اختصا ات شعبة التوجيه التربوي فيما يأتي

 تقصكي مستوى النجاح في العملية التربوية في املدارسب وتقديم التقارير عنها. -1

 واعه املختل ة.نأمتايعة تطبيق املناهجب وطرا ق التدريس في مراحل التعليمب و  -2

لتي تساعد في رفع مستوى أدا هب وتطوير تحديد مردود الجهاز وتقدمهب واقتراح الوسا لب واألساليب ا -3

 عمله في املراحل املختل ة.

                              
 .74 ، صالجمهورية اليمنية م( اإلطار المرجعي لإلشراف التربوي،2017: )وزارة التربية والتعليم (1)
في الجمهورية اليمنية،  ةالثانويلموجهي اللغة العربية للمرحلة  التدريبيةاالحتياجات م( 2006فاطمة درويش أحمد المضوني: ) (2)

 .69جامعة صنعاء، كلية التربية، ص -غير منشورة -رسالة ماجستير
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 قياس املستوى التحصيلي للطلبة. -4

 :م(2014 -م1978) املرحلة الثالثة: التوجيه والتقويم التربوي 

يعد تحقيق الوحدة اليمنية أعيد النهللار في تنهللايم وزارة التربية والتعليم حي  تضمنت خمسة قطاعات 

 التقويم التربوي.و جيه ومنها قطاع التو 

وتمثل ذلا في موا لة  بوقد ظلت عملية التوجيه يعد الوحدة اليمنية محل اهتما) وزارة التربية والتعليم

وضع البرامج للزيارات املتبادلة بين املوجهين في املحافهللاات الشمالية والغربية ومنها الجهود لتحسين األداء 

ة العا مة/  نعاء لتبادل الخبرات انمأللتوجيه املركزي وتوجيه  واملحافهللاات الشرقية وزيارة محافهللاة عدن

 واالطالع على أساليب العمل ومجرياته.

وضمن الخط الذي تنتهجه الوزارة في التطوير والتحدي  أرسل جهاز التوجيه أول دفعة من املوجهين عا) 

التي نهللامها املركز هي و  "الرباط"العراي التربوي في العا مة املغربية  اإلشرا )ب للمشاركة في ندوة 1978

 اإلقليمي لتدريب القيادات التربوية في البالد العربية.

هللامة ن  يناير عقدت ورشة عمل في  نعاء لتطوير مجموعة من األ 26-21في ال ترة من ك  )1995ك وفي عا)

ب الت طيط اناملتصلة يشؤون التوجيه التربويب قدمت خاللها أوراق مهمة متصلة بجو  داريةال نيةب واإل 

 ب واختيارب وتدريب املوجهين.)اهوالتنهللايمب وامل

  عقد أول لقاء تربوي بالدول األعضاء بمكتب التربية لدول الخليج 4/5-3/4في ال ترة من ك  )2005ك وفي عا)

 إلىالعراي في  نعاءب وقد ناقش عدة قضايا تربويةب وقد) خالله عدة أوراق وبحو  تربوية باإلضافة 

 تنشيطب وتطوير التوجيه التربوي. إلىوالوثا ق الهادفة  الدراساتب

 وكانت")  دورة تدريبية للموجهين 15/6/2005-4قامت وزارة التربية والتعليم في ال ترة من كأوفي العا) ن سه 

 حتياجاتهذ  الدورة تتصف بالقصور من حي  ال ترة الزمنيةب وعد) قيامها على دراسات تشخيصية ال 

 . 1ك"صارها على الطرا قب والوسا ط التقليديةب وعموميتها لجميع املوجهيناملوجهينب واقت

 :التاريخ( -م2015)التربوي  اإلشرافاملرحلة الرابعة: 

معنى أشمل  أخذالتربوي يتطور وي اإلشرا م هو)  أخذمع استمرار التطور في ال كر التربوي الحدي  

االهتما) باملوقف  إلىدا ه وتعديل سلوكه التعليمي تقل من موقف االهتما) باملعلم وتحسين أانوأوسعب و 

                              
م( التوجيه التربوي في الجمهورية اليمنية من الواقع والطموح، ورقة عمل مقدمة في اللقاء 2005إسماعيل الرازحي: ) عبد هللا(1)

م( وزارة التربية والتعليم، 4/5/2005 -30/4الخليج من الفترة )التربوي األول بالدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول 
 . 1ص
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كاملعلمب املتعلمب  :املرغوب في م تلف عنا ر  اإليجاايوإحدا  التعديل والتغيير "التعليمي التعلمي ككل 

 . 1ك "املدرسية  اإلدارةاملنهاجب البي ةب األساليبب ال سهيالت والوسا لب و 
التربوي أقامت وزارة التربية والتعليم دورة تدريبية خالل ال ترة  ا اإلشر مرحلة  إلىتقال ناال  تيسيرومن أجل 

 لكنكاإلطار املرجلي لإلشرا  التربوي  ضمن برنامج الشراكة العاملية للتعليم  ان)  يعنو 5/1/12017 –2من ك

 تدريبيةالاالحتياجات رغبات املشاركين من  ا لم تلبَّ هنَّ إحي  ب الضعف انهذ  الدورة اتص ت بالعديد من جو 

جًداب كذلا  قصيرةوتمت في فترة زمنية  بوكذلا لم تراع الت صص باملطلوبة للمشرفين التربويين يةانامليد

 ية.انية امليداإلشرافتمت على أيدي مدربين ليس لهم  لة باملمارسات 

هأرتقاء يعملية اإلشرا  إال برغم املحاوالت الجادة لال  هنَّ أ :يرى الباح و   ب التقليديب انبالج اليزال ي سم نَّ

ليست في اس بدال املسميات وال توجد مؤشرات واضحة ملمارسة عملية اإلشرا  بالطريقة املثاليةب فاملشكلة 

ية كما هيب وهو ما يالحظ في انما في بقاء األساليب واملمارسات امليدنَّ إحالل اإلشرا  التربوي في التعليمب و إل 

ميناملعاقتصار عملية اإلشرا  على تقويم 
َّ
عن طريق كتابة التقارير يعد زيارة أو زيارتين من املشر  للمعلم  ل

وجود جهاز خاص لتدريب  إلىاليمن ي تقر  نَّ إب آخر فانبب ومن جانطوال العا) الدراسكيب هذا من ج

ء الخبراأيدي التدريب على  يكون  نأاملشرفين التربويينب وتأهيلهمب وفق احتياجات مراحل التعليم املختل ةب و 

 .مجال اإلشرا  التربوي واملختصين في 

 
ً
 :اإلشراف: أهمية ثالثا

عموًدا من األعمدة التي ترتكز عليها العملية  يعد  حي   بالتربوي ضروري للعملية التربوية اإلشرا  نَّ إ

 التربوية.

 : 2كنَّ أب منها انالتربوي من عدة جو  اإلشرا وتنبع أهمية 

ولها مدارسها ال كرية التي تسلى  اتهانهللاريَّ كنها عملية منهللامة لها التربية لم تعد محاوالت عشوا يةب ل -1

 .انسنالرقي باإل إلىجميعها 

املشر   إلىاملساعدة والتعاون مع اآلخرينب ومن هنا تنبع حاجة املعلم  إلىبطبيعته يحتاج  انسناإل -2

 له في العملية التعليمية ؛التربوي 
ً
 .كونه مس شاًرا ومشاركا

 للعمل في مهنة التدريس يتطلب وجود املشر  التربوي ذلا املخطط  التحاق عدد من غير -3
ً
املؤهلين تربويا

 .واملدرب واملرشد

                              
الجمهورية م( اإلطار المرجعي لإلشراف التربوي، الحقيبة التدريبية، قطاع المناهج والتوجيه، 2017: )وزارة التربية والتعليم(  1)

 .13، صاليمنية
 التربوي باإلدارة اإلشراف في اإللكترونية التطبيقات استخدام فاعلية م(2011ي الغامدي: )انالكر  كريمعبد ال صالح تركي (2)

 -التربية قسم -اإلسالمي العالم بحوث ودراسات معهد :اإلسالمية اندرم أم جامعة المكرمة؛ بمكة والتعليم للتربية العامة
 .14-13ص ،التعليمتكنولوجيا  قسم
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مينا طدا) يعض  -4
َّ
 بواقع قد ي تلف في   اته وإمك املعل

ً
.انالقدام  املؤهلين تربويا

ً
 اته عما تعلمو  سابقا

 اإلشرا  إلىالذي يؤكد الحاجة  ضرورة التدريب على االتجاهات املعا رة والطرق الحديثة في التدريس -5

 التربوي.

املدرسة  إدارةالتوجيه واملساعدة للتكيف مع الجو املدرسكيب وتوطيد عالقاته مع  إلىحاجة املعلم املبتدئ  -6

املطلوب تحقيقهاب وكي ية  األهدا والطلبةب وكذلا التعر  على الصورة الكلية للمنهج الذي سيدرسهب و 

 واجههب والتعر  على وسا ل التقويم املناسب.التغلب على املشكالت التي ت

من خالل ما سبق يرى الباح : أنَّ أهمية اإلشرا  التربوي ترجع إلى تعدد املها) التي يقو) بها املشر  التربويب         

والخدمات التي يقدمها نحو رفع مستوى الك اية التعليمية بهد  تطوير املعلم مهنًيا وتحسين مستوى العملية 

مين في تحسين أدائهمب وإلثارة دافعيتهم نحو النمو امل ي ال
َّ
تعليميةب فوجود املشرفين أساسكي ملساعدة املعل

ب التعليمي وتعزز الثقة بين املشرفين 
َّ
ولتن يذ أهدا  املنهاجب وهذ  جميعها تسهم في تحسين مستوى الطال

مين.
َّ
 واملعل

 
ً
 التربوي: اإلشراف أهداف: رابعا

تطوير عمليات التعليم والتعلم في م تلف البي ات التعليميةب  إلىلتربوي بصورة عامة ا اإلشرا يهد  

التي تضمنتها  األهدا وتقويم م رجاتها بما يحقق جودة األداء التربوي والتعليمي وتحسين نوعيتها في ضوء 

 : 1كالتربوي  اإلشرا  أهدا سياسة التعليم؛ وفيما يأتي أبرز 

مينمساعدة  -1
َّ
املواد الدراسية  أهدا التربية والتعليم وكي ية اشتقاقب وربط  أهدا فهم غايات و على  املعل

 .بتلا الغايات التي يدرسونها

ر د الواقع التربويب وتحليلهب ومعرفة الهللارو  املحيطة بهب واإلفادة من ذلا في التعامل مع محاور  -2

 العملية التعليمية والتربوية.

عملية التعليم أو تعوقها سواء ما يتعلق منها بالطالب أو املدرسة أو  دراسة العوامل املختل ة التي تسهل -3

 املحلية.البي ة 

الدراسية والوسا ل التعليمية ودراستها  التعريف بالطرق التربوية الجديدة واالتجاهات الحديثة في املناهج -4

 دراسة واعية ت يح للمعلمين فر ة النمو امل ي والشعور بالك اية وال اعلية.

                              
 .194م( مرجع سابق، ص2014: )وزارة التربية والتعليم (1)
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بهب وعنا ر  ال نية من خالل القيادة املهنية لكل من انين وتطوير املوقف التعليميب بجميع جو تحس -5

ميناملديرين و 
َّ
 .املعل

مينمساعدة  -6
َّ
 .املسؤولة يةانسنواملتعلمين على النمو املستمر من خالل العالقات اإل املعل

املختل ة بتجريب تطبيقهاب  نتا ج التجارب البحثية من االست ادةتحسين عملية التدريسب من خالل  -7

 وتعميم نجاحها.

 .تحسين وتطوير مستوى أداء املشر  التربوي واملعلم مهنيا وعلميا -8

مساعدة املعلم على التبود بأفضل الطرق التربويةب واالتجاهات ال كرية واالجتماعيةب والقيم الوطنية  -9

 ية عن طريق ت هم أعمق للن س ولآلخرين.انسنلتحسين العالقات اإل

  االبتكارمساعدة القا مين على العملية التعليمية في اإلبداعب و  -10
ً
فهم غايات التربية  إلىوالبح ب و وال

 وفلس تها.

توحيد رؤية تربوية مشتركة لدى جميع األطرا  القا مة على العملية التعليميةب من أجل إدراك مشاكل  -11

 في حلها. )هااملتعلمين الن سيةب والجسميةب والعقليةب واالجتماعيةب واإلس

تحسين ظرو  البي ة املدرسية من تجهيباتب ونهللامب وتهي ة املناخ املدرسكي املناسب مادياب ون سيا  -12

 املدرسكي. ية في املجتمعانسنوتطوير العالقات اإل

املنشودة وتقويمها وتطويرها باستمرار ملواكبة التطورات  األهدا تطبيق املناهجب وتوظي ها بما ي د)  -13

 العلمية.

 املدرسيةب بما يحقق نتاجات تربوية أفضل. اإلدارةوتحدي   تطوير -14

والتعاون في تحسين ظرو  التربية املدرسيةب بحي  تتوافق مع ثوابت  ها)إشراك البي ة املحليةب لإلس -15

 البي ة االجتماعية املحيطة.

مينتشجيع  -16
َّ
شكالتها ع داخل املدرسة وحل ماألوضاتحسين  إلىعلى القيا) بالبحو  التي تؤدي  املعل

بومساعدتهم في التعر  على مشكالت 
َّ
 واقتراح أفضل الحلول لها. الطال

مينتمكين  -17
َّ
في  االبتكاروتشجيعهم على اإلبداع و  من النمو الذاتي مهنًيا وعلمًيا في العمل التربوي  املعل

 مجاالت عملهم.

 لها.انالراجعة لكل جو  القيا) يعملية التقويم املستمر للعملية التعليمية التعلمية وتلقي التغذية -18
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مينفيما يساعد  السيمالإلشرا  التربوي  أهدا ويت ق الباح  فيما ذكر من 
َّ
 القرآن الكريمملادة  املعل

 القرآن الكريمإذ يقع على عاتق املشر  التربوي ملادة  ؛التربوية األهدا وعلومه في تنمية قدراتهم وك ايتهم لبلوغ 

لديه من طاقات ليجعل من هذ  ال  ة معلمين مبدعين قادرين على مواكبة  لي جر ما ؛وعلومه هذ  املس ولية

 على ما تو ل إليه اآلخرون من نجاحات. االطالعالتطور امل سارع في هذا العالم من خالل 

 
ً
 التربوي: اإلشراف: خصائص خامسا

 : 1كأهمها قةعليها التعاريف وامل اهيم الساب اشتملتالتربوي ب صا ص وقيم عديدة  اإلشرا يتميب 

تحسين التعليم والتعلم من خالل رعاية وتوجيه وتنشيط النمو املستمر  إلىعملية فنية: باعتبار  يهد   -1

  .لكل من الطالب واملعلم واملشر 

مينعملية شورية: تقو) على احترا) رأى كل من  -2
َّ
بب و املعل

َّ
 .اإلشرا ب وغيرهم من املتأثرين يعمل الطال

ميني املقدرة على التأثير في عملية قيادية: تتمثل ف -3
َّ
بب و املعل

َّ
ب وغيرهمب ممن لهم عالقة بالعملية الطال

  .التعليمية

لكي يتمكن املشر  من بناء  رح الثقة  ؛اانسنإاالعترا  بقيمة ال رد بص ته  إلىية: تهد  انسنإعملية  -4

 ب.املتبادلة بينه وبين املعلم

ؤثرة في تحسين العملية التعليمية وتطويرها ضمن اإلطار عملية تربوية شاملة: تعنى بجميع العوامل امل -5

 التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية. هدا العا) أل 

ة: تشاركية تؤكد على العمل الجماعي و  -6  إدارة -مهنيين  -مشرفينك :شراك كافة األطرا إعملية تعاوني 

  . وتقويم -متايعة  -تن يذ  -تنسيق  -ت طيط كفي مراحلها املختل ة   معلمين -مدرسية 

عملية منهللامة: أساسها الت طيط السليم املبني على ال شخيص واالستقصاء والتحليلب وت سم بالطايع  -7

املرونة والتنويع في أساليب التن يذب  إلىالتجريبي واألسلوب العلمي يعيدا عن العشوا ية واالرتجالب وتتجه 

 .والتقويم ال شاركي

تطوير التعليم والتعلم من خالل رعايةب وتنشيط النمو املستمر لكل  إلى عملية تطويرية مستمرة: تسلى -8

 .املدرسيةب واملشر  اإلدارةمن املعلمب واملتعلمب و 

                              
التربوي، وزارة التربية والتعليم، المدينة  اإلشرافماط انم( 2001التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم: ) اإلشراف( إدارة 1)

 .4-3المنورة، ص
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مينعملية توا لية ت اعلية: تعتمد على نموذج التوا ل امل توح في حوار املشرفين املهنيين و  -9
َّ
 اإلدارةو  املعل

 .املدرسية

تجريب واإلبداعب وتوظف نتا جها لتحسين التعليمب وتقو) على السلي عملية علمية ل شجيع البح  وال -10

 واضحة قابلة للمالحهللاة والقياس. أهدا لتحقيق 

هخصا ص اإلشرا  التربوي متعددة وأهم خصا صه يرى الباح  أنَّ مما تم استعراضه و    :أنَّ

 املشر تمم يتلا الزيارةب بل تهاء انوتنتهي ب املشر عملية مستمرة نحو األفضلب حي  ال تبدأ عند زيارة  -1

 .السابق املشر التي تليها مسيرة 

 عملية قيادية وتعاونية في ن س الوقت. -2

 عملية مرنة متطورة تنشأ حسب املوقف التعليمي والتربوي. -3

 والتجارب الناجحة. مشجع على البح  والتجريب وعلى نشر الخبرات الجيدة -4

 .ينلدى املعلم بناء ال رد من حي  التقويم الذاتي إلىيهد   -5

 
ً
 :في الجمهورية اليمنية : معايير اختيار املشرف التربوي سادسا

ينهض بالتربيةب أو يهوي  اناملشر  من أهم العنا ر ال عالة في العملية التعليميةب فهو يستطيع  يعد    

ايير دقيقة حتى ه على الوجه املطلوبب واألمثل ال بد من اختيار  يعناية وضمن معمهمبهاب وحتى يؤدي املوجه 

 ال تحد  فجوةب أو فشل في العملية التعليمية والتربوية.

 ويمكن إجمال الشروط التي يجب توافرها في املشر  التربوي كما حددها دليل التوجيه التربوي بما يأتي:

 العامة: املعايير أ( 

 يكون يمني الجنسية. نأ -1

 ين األخيرتين لعمله في التدريس.في السنت "جيد جًدا"ال تقل تقارير أدا ه عن تقدير ن أ -2

املتقد) ملً ا متضمًنا استمارة الترشيحب و ورة من املؤهالت الدراسيةب وشهادات الخبرةب  يعد   نأ -3

 جازات البارزة التي قا) بها أثناء فترة عمله في التدريس.نوالشهادات التقديريةب واإل 

 في مجال التوجيه التربوي.ال يكون قد تعرض لعقوبات مهنية م لة بأهليته للعمل ن أ -4

 يجتاز املقابلة الشخصية بنجاح. نأ -5

 ب( معايير اختيار مشرفي الصفوف األولية ملرحلة التعليم األساس ي:

 ماجستير في التربية مع خبرة في التدريس ال تقل عن سنتين. -1

 شهادة جامعية مع خبرة في التدريس ال تقل عن أراع سنوات. -2

 مع خبرة في التدريس ال تقل عن خمس سنوات. "املتوسطةالكلية "دبلو) كلية التربية  -3

ميندبلو)  -4
َّ
 مع خبرة في التدريس ال تقل عن ست سنوات. املعل

 :ويةانالثوعلومه للمرحلة  القرآن الكريمج( معايير اختيار مشرفي مادة 

 ماجستير في التربية مع خبرة في التدريس ال تقل عن ثال  سنوات. -1
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 في التدريس ال تقل عن أراع سنوات. بكالوريوس تربية مع خبرة -2

 بكالوريوس تربية مع دبلو) عا) في التربية وخبرة في التدريس ال تقل عن خمس سنوات. -3

  . 1كمع خبرة في التدريس ال تقل عن ست سنوات "غير تربوية"شهادة جامعية  -4

يمنب ويكون مبنًيا على يكون االهتما) أكبرب وأدق يعملية اختيار املشر  التربوي في الأن ويرى الباح   

الك ايات املهنيةب والشخصية للمشر  التربوي لعهللام الدور الذي يقو) بهب حتى يكون جديًرا بحمل الرسالة 

 وفق املعايير اآلتية: التربوية

 عن الوظي ة أهم هذ  نيتضمن اإلعال  نأبالسمات الشخصية للمتقد) لوظي ة مشر  تربوي و  االهتما) -1

 .السمات

 .ية عند اختيار املشرفين التربويينإلنتاجباملعايير املهنية وا ا)االهتمزيادة  -2

ية انامليد تاج املعرفة وذلا من خالل البحو نإلتركيب على ر يد املتقد) لشغل وظي ة مشر  تربوي من ا -3

 .العلمية والتربوية املختل ة األنشطةو 

 :ريم وعلومهالتربوي ملادة القرآن الك اإلشراف ي: مجاالت وكفاياتانالث املطلب

    :
ً
 التربوي: شرفإل امجاالت أوال

 
َّ
مقصوًرا على مساعدة املعلم لتطوير أساليبه ووسا له في غرفة  انك  انالتربوي يعد  اإلشرا ا تطور م هو) مل

تحسين املوقف التعليمي التعلمي بكل عنا ر ب أو إحدا  التغيير فيهب وعليه فقد ب يعنىالصفب أ بح 

 :إلىالتربوي  اإلشرا ت تنوعتب وتعددت مجاال 

 :إداريةمجاالت عامة تخطيطية و 

 : 2كوتتمثل في

 ب التربوية ووضعها في  ورة مراحل متتايعة.انخطة إشرافيه شاملة تشمل الجو  إعداد -1

 ذات الصلة بالعمل التربوي. داريةاالطالع على التعليمات واللوا ح اإل  -2

ماط السلوك الذي يحتاجه املعلم لتطوير  نألى ية دراسة تحليليةب للتعر  عاإلشرافدراسة التقارير  -3

 وتحسينه.

 النشرات التربوية التي تشمل توجيهات محددة لسلبيات األعوا) السابقة ملعالجتها. إعداد -4

مينالعمل على مقابلة  -5
َّ
الجدد والتعر  عليهم مع بدء العا) الدراسكيب لإلملا) بهللاروفهم وتزويدهم  املعل

 على املدارس. بالتوجيهات الالزمة وتوزيعهم

                              
 .5-4، صقطاع التوجيه والتقويم التربوي، صنعاء ، دليل التوجيه التربوي  م(1995) وزارة التربية والتعليم: (1)
  ،6-5ص مرجع سابق، م(2015سعيد وآخرون:) يحمد محمد علأ (2)
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مينخطة مرحلية لزيارة املدارس و  إعداد -6
َّ
ا ملا قد يحد  انمع مراعاة املرونة ومالحهللاة عنصر الزمنب ضم املعل

 من االحتياج للمشر  في يعض املدارس.

 ت صصات. إلىالتأكد من توزيع الجداول على معلمي املادة حسب الت صص واملراحل الدراسية التي تحتاج  -7

 ملواد على أسابيع ال صل الدراسكي.توزيع م ردات ا -8

 مراعاة القدرة االس يعابية لل صول. -9

 متايعة ما يطرأ في املدارس من مهللااهر غير عادية ومعالجتها. -10

 إجراء البحو  والتجارب التربوية. -11

 تقرير نهائي واض  عن واقع العمل. إعداد -12

 فنية:خاصة مجاالت 

:
ً
 الطالب:تجاه  أوال

بات مستوي ملالحهللاةزيارة ال صول  -1
َّ
ب املشرقةب وتقد يم معالجات للمستويات انب وتعزيز الجو الطال

 الضعي ة بالتنسيق مع املدرسين.

 .االبتكاراملساعدة على اك شا  القدرات واملواهبب وتشجيعهاب وتوجيهها نحو اإلبداع و  -2

باحترا) متبادلة بين املشر  و  ةإقامة عالق -3
َّ
مشاكلهم  إلىتماع ينة فيما بينهم واالسنأب وب  روح الطمالطال

 والعمل على معالجتها مع اإلداريين واملدرسين وتلبية مقترحاتهم.

 ربط بين الطلبة يعضهم ببعضب وبين املدرسينب وتقوية الثقة واالحترا)ب فيما بينهم.يإيجاد جو من األل ةب  -4

بتشجيع  -5
َّ
 الص ية وغير الص ية. ألنشطةاعلى ممارسة  الطال

 ت النقل والشهادات العامة ودراستها.االطالع على نتا ج اختبارا -6

 العناية بالنمو املتكامل للطالب كدينًيا وعلمًيا وعملًيا واجتماعيا . -7

 .بين الطلبة مراعاة ال روق ال ردية -8

ب انضباطتبني حوافز إيجابية لتحقيق  -9
َّ
 .الطال

 غرس قيم العمل التطوعي. -10

:
ً
 املعلم:تجاه  ثانيا

 لتن يذ املناهج. ممارسة الت طيط إلىتوجيه املدرسين  -1

إحصا ية بأعضاء هي ة تدريس املادةب ملعرفة العجز والزيادة واقتراح التوزيع بحسب  إعداداملشاركة في  -2

 الخبرة.

مينحركة النقل للمدرسين الزا دينب والعمل على تغطية العجزب واملشاركة في توزيع  إعداد -3
َّ
الجدد  املعل

 حسب االحتياج.
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مينملكتب ال نيب لتطوير أداء املساهمة ال اعلة في إطار ا -4
َّ
من خالل تقديم الندوات واللقاءات والدروس  املعل

 التجريبية.

بأيديهمب واملساهمة في حل مشاكلهم العمليةب وال نية  خذية مع املدرسين وتشجيعهمب واأل انسنإبناء عالقات  -5

 .داريةواإل 

بية بين املدرسين و انسنتعزيز العالقات اإل -6
َّ
 درسية.امل اإلدارةو  الطال

 .األخرى تنهللايم تبادل الخبرات بين املدرسين في إطار املدرسة واملدارس  -7

 زيارة فصول املدرسينب وممارسة األساليب التوجيهية املختل ة في توجيههم. -8

مينال رع للمادة باملدرسئئئئئئئئة مع  املدرسئئئئئئئئية يغرض تشئئئئئئئئكيل املكتب ال ني اإلدارةالتنسئئئئئئئئيق مع  -9
َّ
ب وإسئئئئئئئئناد املعل

ميناملعر استه ألقد) 
َّ
 وتقويمه.هب ومتايعته ماهخبرة وتوجيهه ملمارسة م ل

والسجالت ال نية واألعمال الكتابيةب واالختبارات الشهرية ودفاتر النشاط يغرض  عدادفحص دفاتر اإل  -10

 التوجيه والتقويم.

 تقويم املدرسين من خالل استمارة التقويم املعتمدة. -11

. ا منتهللاًماإعدادالدروس  مساعدة املعلم في إعداد -12
ً
 متكامال

باستجابة  تقويم -13
َّ
 .الطال

 املعلم للوسا ل التعليمية وتوظي ها لخدمة املصلحة التعليمية. است دا)قياس  -14

بعلم لل روق ال ردية بين مراعاة املتقويم مدى  -15
َّ
 .الطال

بقدرة املعلم على ح  معرفة مدى  -16
َّ
 على الت كير العلمي. الطال

:
ً
 املنهج:تجاه  ثالثا

م هومه الواسع الذي يشمل الخبرات التربوية داخل املدرسة وخارجها للمساعدة في النمو التعريف باملنهج ب -1

 الشامل.

 ة وطرق الت كير ال عال.اإليجابيتنمية االتجاهات  -2

 النشرات الهادفة التي تربط املدرسة باملجتمع وت يح فرص التقد) وتطوير أساليب التربية املوجهة. إعداد -3

 .للمنهج التقويمية املناسبةاملعلم لألساليب  است دا) -4

مينالعمل على توثيق الصلة بين  -5
َّ
املدرسية بما يك ل تحقيق االحترا) املتبادل ويضمن تحقيق  اإلدارةو  املعل

 مردود أفضل للعملية التعليمية.

  .املدرسية اإلدارةاملساهمة في تطوير وتحسين أداء  -6

 ة.دراسة اللوا ح والتعاميم املتعلقة باملقررات املدرسي -7

 ها في املراحل املختل ة ومتايعة الحذ  واإلضافة.أهدافاملقررات و  أهدا ب اإلملا) -8
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مينتزويد  -9
َّ
 بأفضل طرق التدريس حسب الحاجة ومتطلبات املوقف. املعل

مينتبادل الخبرات بين على  شجيع ال -10
َّ
ق عقد الدروس النموذجية من قبل معلم ويحضرها يعن طر  املعل

 املعلمون اآلخرون.

 . 1كقرير في نهاية العا) حول املنهاجب متضمًنا املقترحات الالزمة لتطوير  وتحسينهوضع ت -11

:
ً
 الوسائل والتجهيزات املدرسية:تجاه  رابعا

 االطالع على قا مة الوسا ل التعليمية التي تصدرها الجهات املختصة في وزارة املعار . -1

 .حصر الوسا ل التعليمية املوجودة في املدارس ومعرفة العجز -2

 على تزويد املدارس بالوسا ل التعليمية الالزمة. اإلشرا  -3

مينتدريب  -4
َّ
 تها.انباملادة و يالخا ة األجهزة الحديثة  است دا)على  املعل

 منها. االست ادةو املكتبة املدرسية متايعة ت عيل  -5

مينعلى تح يب  اإلشرا  -6
َّ
شادة بجهود اتهم الشخصية واإل انتاج الوسا ل التعليمية وفق إمكان نحو املعل

ب
َّ
 في ذلا. الطال

:
ً
 التدريب:تجاه  خامسا

اقتراح البرامج التدريبية الالزمة للمعلمين وتحليل واقعهم امل ي وتحديد املهارات التي يمكن تطويرها عن  -1

 طريق التدريب.

ميناملشاركة في ترشيح  -2
َّ
 للبرامج التدريبية. املعل

مينهادفة ومتايعة تقويم البرامج التدريبية وتقديم االقتراحات ال -3
َّ
الذين حضروا البرامج التدريبية  املعل

 وتقويم است ادتهم منها.

:
ً
 املدرسية: ألنشطةاتجاه  سادسا

مينتوجيه  -1
َّ
 أهمية وضرورة النشاط املدرسكي. إلى املعل

 باملواد في جميع الص و  الدراسية.الخا ة  األنشطةواع نأدراسة  -2

مينتوجيه  -3
َّ
 املدرسية. ألنشطةعلى البرامج املختل ة ل اإلشرا في  املشاركة ال اعلة إلى املعل

مينتوجيه  -4
َّ
 االهتما) بتوثيق خطوات النشاط الذي يقومون به. إلى املعل

 . 2كاملعارض السنوية إعدادمساعدة املدارس في  -5

:
ً
 االختبارات:تجاه  سابعا

مينتوعية  -1
َّ
 رية وما يستجد في ذلا.بما تضمنته الال حة العامة لالختبارات واملذكرات الت سي املعل

بإيضاح أساليب تقويم  -2
َّ
 .الطال

                              
والتوزيع، ، دار الفكر للطباعة والنشر 2م( تطبيقات ومفاهيم في اإلشراف التربوي، ط2002( طارق عبد الحميد البدري: )1)
 .55، عمان، صاألردن

 34، اليمن، ص(1)( برنامج تدريب الموجهين، دليل المتدرب، ج2005: )وزارة التربية والتعليم(  2)
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   املتعلقة بها.ةاالطالع على دفاتر الدرجات واالختبار كنصف فصلي -3

 باملوا  ات ال نية لألس لة وإرشادات التصحيح واملراجعة والر د. الخا ةالتوجيهات  إعداد -4

 . 1كةدراسة نتا ج االختبارات وتقويم وتقديم الخطط العالجية املناسب -5

    :
ً
 :شرف التربوي وقدرات امل كفاياتثانيا

ة املشر  التربوي وتأثير  في املجتمع التربوي مستمدة من قوة أفكار  وموضوعيتها ومن قدراته انمك نَّ إ

ومهاراته املهنية املتميبة ومن معلوماته املتجددة وخبراته النامية املتطورة ومن قدرته على إحدا  التغيير 

م تلف مكونات املوقف التعليمي التعلمي. ومن أبرز الك ايات املهنية الجديدة للمشر  التربوي في  اإليجااي

 وعلومه ما يلي: القرآن الكريمملادة 

 التخطيط االستراتيجي:  -أ

 ويتضمن القدرات التالية:

 م اهيم الت طيط االستراتيجي.  -1

 بناء الخطة االستراتيجية والخطط التن يذية.  -2

 دير االحتياجات. بناء أدوات تق -3

 تحليل املوقف.  -4

 األدوات. است دا) -5

ميناملتعلمين و  احتياجاتوضع خطة سنوية للعمل املتوقع من املشر  التربويب وفق  -6
َّ
ب انوجميع جو  املعل

 ات البي ة املحلية.انالعملية التربويةب وفي ضوء إمك

واالحتياجات ة األولويات أسبوعية  في ضوء الخطة السنوية مع مراعا - شهرية -وضع خطة كفصلية  -7

 امللحة. يةانامليد

 وضع خطة مرنة لتن يذ املناهج الدراسية وتوزيع املقررات على أشهر السنة. -8

مينمساعدة  -9
َّ
 في: املعل

 وضع الخطة السنوية. -أ

 الخطة اليومية للدرس. إعداد -ب

 .األخرى شطة املواد نأسجا) مع خطط نباملادة مع مراعاة االالخا ة  ألنشطةاوضع خطط  -ج

املتنوعةب وفي توزيع  ألنشطةامساعدة مدير املدرسة في وضع الخطة السنوية للمدرسةب وفي وضع خطط  -10

مينجداول 
َّ
 .املعل

                              
  .33-29، ص نفسه سابقالمرجع ال( 2017: )وزارة التربية والتعليم(  1)
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 . 1كاملرجوة منها األهدا القصيرة والطويلةب بما يحقق  التدريبيةالت طيط للدورات  -11

 إدارة الجودة الشاملة:  -ب

 وتتضمن القدرات التالية:

 لة في التعليم. م اهيم الجودة الشام -1

 إدارة الجودة الشاملة في العمليات التربوية.  -2

 معايير إدارة الجودة الشاملة في العمل اإلشرافي. -3

 بناء نهللام إدارة الجودة الشاملة وهندستها في العمل اإلشرافي.  -4

 أساليب قياس جودة الخدمات التربوية في العمل اإلشرافي. -5

 تصميم بيئات التعلم: -ج

 ت التالية:وتتضمن القدرا 

 م اهيم التصميم التعليمي.  -1

 تصميم بي ات التعلم املدعمة بالتقنية.  -2

 تصميم بي ات التعلم البنا ية.  -3

 تصميم املواد التعليمية الرقمية. -4

 توظيف نماذج التصميم التعليمي في العمل اإلشرافي. -5

 التعلم االلكتروني الرقمي: -ـه

 وتتضمن القدرات التالية: 

 ساسية كمايكروسوفت أوفس  حزمة البرامج األ  -1

 الوسا ط املتعددة في التدريس.  است دا) -2

 أساليب دمج التقنية في التعليم.  -3

 م اهيم التعلم اإللكتروني.  -4

 ترنت في عمليات التعليم والتعلم. نتقنية اإل  است دا) -5

 نماذج التدريس واستراتيجياته: -و

 وتتضمن القدرات التالية: 

 مهارات التدريس.  -1

                              
إدارة اإلشراف التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة  ،م( انماط اإلشراف التربوي 1431) :وزارة التربية والتعليم (1)

  .2المنورة، المملكة العربية السعودية، ص
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 : 1كوتتضمن القدرات التالية

سجا) وعد) االزدواجية بين عمل وأخرب نالتربوي يشكل يتحقق فيه اال ا اإلشر تنهللايم سير عملية  -1
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َّ
 مع مراعاة ال روق ال ردية والعدالة فيما بينهم. املعل

مينالتنسيق بين متطلبات  -3
َّ
 حلي.التعليمية والوزارة واملجتمع امل اإلدارةواملدارس و  املعل
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  :التشاركي والتقويم البديل التقويم -ي

 وتتضمن القدرات التالية:
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ياملؤشرات ال است دا)تحليل املواقف التعليمية ب -2 ِّ
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 .كل ف ة احتياجاتف ات وتحديد  إلىفي تحليل االختبارات وتصنيف املتعلمين في ضوئها  املعل

 ا.تحليل املناهج والكتب الدراسية وتقويمه -7

مينمساعدة  -8
َّ
 أساليب التقويم الذاتي لتقويم ممارستهم التربوية است دا)في  املعل

مينمساعدة  -9
َّ
 .في وضع برامج عالجية للمتأخرين وبرامج تطويرية للمتوسطين وبرامج رعاية للمت وقين املعل
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 التدريب: -ك

 التالية:وتتضمن القدرات  
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 وتتضمن القدرات التالية: 
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ا من مواقف محددة ي رضها الوضع الراهن.انحلول جديدة للمشكالتب فكارب أو أوليد ت -2
ً
 طالق

ميني لدى املتعلمين و االبتكار تصميم برامج لتنمية مهارات الت كير  -3
َّ
 .املعل

مينرعاية املتعلمين و  -4
َّ
 املبتكرين واملوهوبين. املعل

مينإحدا  تغييرات ملحوظة في اتجاهات  -5
َّ
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 : 2كوتتضمن القدرات التالية 
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 يكون ال ًقا  حًيا وجسدًيا. نأ -8
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، فهرســــة الملد فهد الوطنية، 1م( اإلبداع في اإلدارة المدرســــية واإلشــــراف التربوي، ط2013مضــــاوي علي محمد الســــبيل: ) (1)

  .100-95، صالمملكة العربية السعودية
 
 .4، ص1، طمرجع سابقم( 2015يد وآخرون: )( احمد محمد عل سع2)
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 .يكون واثًقا من ن سه نأ -11

  عالي.انيكون متبًنا غير  نأ -12

 التمتع بروح قيادية. -13

 ية: انسنكفاية العالقات اإل -ن

 مفهوم العالقات:

 ويمكن أن تعر  العالقات: 

ها سلوك مثالي من املشر  مع املعلم من حي  املعاملة الحسنة ملا يحقق األهدا  املشتركة بينهما؛ فينتج  بأنَّ

لطيبة واألخالق والقيم اإلسالمية واالحترا) وتقدير املسؤولية والتعاون عن ذلا الجو القا م على املعاملة ا

 واملساواة والعدل والصدق واألمانة واملحبة واألل ة بين املشر  واملعلم.

مينتتمثل في التعامل مع و 
َّ
 .انكأشخاص ومساعدتهم في بناء شخصياتهم في جو من الثقة واألم املعل

ات بين البشر ال سيما بين األشخاص في مجتمع العمل الواحد وال يمكن وال ي    على أحد أهمية العالق

 في عمله إال من خالل العالقات التي جاءت في النصوص الشرعيةب ولهذا يع   نأللمشر  التربوي 
ً
يترك أثرا

ال)ب حي  بثقت منها العالقات في اإلسانمبادئ وركا ز  تعد  بتلا الص ات التي  رسوله  ئ لىاوتع هانسبحئ ر 
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 . 4كالقلم:   ل

الشديد الذي يملا ن سه  إنماليس الشديد بالصرعةب »قال:  رسول ر  نأ وثبت من حدي  أاي هريرة 

بن عبد جرير وعن ب  2ك«يسروا وال تعسرواب واشرواب وال تن روا» :قال عن النبي  س انوعن  ب 1ك«عند الغضب

فعندما تكون العالقة بين  ب 3ك«من يحر) الرفقب يحر) الخير»ليه وسلمب قال: ب عن النبي  لى ر عر 

ويالحظ ذلا بزيادة العطاء  بمثمر في العمل إنتاج إلىيؤدي ذلا  انفاملشر  واملعلم عالقة ود واحترا) متبادل 

 ن يجة لحسن تعامل املشر . ألنشطةاواملشاركة في األعمال و 

ذلا ت هم لقدرات  إلىهي باإلضافة  وإنماد كلمات مجاملة تقال لآلخرين ليست مجر  اإلنسانيةوالعالقات 

 هم على العمل.ح ز كل هذ  العوامل ل است دا)هم و احتياجاتفراد وطاقاتهم وظروفهم ودوافعهم و األ 

 ية:انسنأسس العالقات اإل

 يمكن إجمالها في اآلتي:

                              
(، وصحيح مسلم، كتاب 8/28(، )6114، برقم)الحذر من الغضبانظر كال  من: صحيح البخاري، كتاب األدب، باب: ( 1)

 (.4/2014، )(2609وبرقم)، فضل من يملد نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضبالبر والصلة واآلداب، باب: 
(، 69، برقم)النبي صلى هللا عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي ال ينفروا انما كتاب العلم، باب: صحيح البخاري، ك( 2)

 (.3/1359(، )1734، برقم)في األمر بالتيسير، وترك التنفير(، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: 1/25)
 (.4/2003(، )2592م)فضل الرفق، برق، باب: البر والصلة واآلدابصحيح مسلم، كتاب  (3)
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  .الخا ةلم قدراته لكل مع نأاملشر  التربوي بقيمة كل معلم واحترامه وب انإيم -أ

ميناحترا) رغبات  -ب
َّ
وإعطائهم ال ر ة للمشاركة بالرأي وات اذ القرارات فيما يتعلق باملواقف التربوية  املعل

 في الحياة العملية. 

مينتشجيع العمل الجماعي من خالل التعاون بين  -ت
َّ
  .املعل

ميناملساواة في معاملة  العدل -ث
َّ
 بينهم.  فيما ومراعاة ال روق ال ردية املعل

العمل على النمو امل ي والتربوي والت صصكي لكل من املشر  ومعلميه عن طريق االطالعب وتبادل  -ج

فمن خاللها يتم  بالزياراتب والندواتب واالجتماعاتب والورش التعليميةب والدورات التربوية والت صصية

 علية. ية باملمارسة ال انسناك ساب املعرفة والسلوكياتب وتنمو العالقات اإل

 ية:انسنالعالقات اإل أهداف

 يمكن إجمالها في اآلتي:

تحقيق التعاون بين العاملين في املجتمع الواحد وتعزيز الصالت الودية والت اهم الوثيق وتقوية الثقة  -1

 املتبادلة.

 وهي ن يجة مترتبة على زيادة التعاون.  إلنتاجزيادة ا -2

 التنهللايم الذي يعملون فيه.  أهدا ية والن سية وتحقيق األفراد االقتصادية واالجتماع احتياجاتإشباع  -3

 . إلنتاجومن ثم يتوافر الجو الن سكي العا) لصال  العمل وا برفع الروح املعنوية بين أفراد املؤسسة التربوية -4

 . للمعلمين الرضا الوظي ي انضم -5

 ي:اإلشرافللمشرف التربوي لبناء العالقات في عمله  الالزمةاملبادئ 

 : 1كلها في اآلتييمكن إجما

مينتقدير املشر  لجميع  -1
َّ
واحترا) آرائهم ومقترحاتهم وإشراكهم في القرارات التي تت ذ داخل نطاق  املعل

مينب القوة لدى انجو  وبالتالي تدعيمالعمل 
َّ
 ب الضعف عند البعض اآلخر.انوتصحيح جو  املعل

مين ورفع معنويات بوتشجيع العمل الجيد الذي يصدر من املعلمتعزيز  -2
َّ
 االبتكاروتشجيع التجديد و  باملعل

مين عند
َّ
 . املعل

مينالتعر  على املشاكل التي تضايق  -3
َّ
واالشتراك معهم في إجراء البحو  التربوية التي تعالج هذ   املعل

 املشاكل. 

مينسجا) بين نيعمل املشر  على تحقيق اال نأ -4
َّ
 وتوزيع املسؤوليات بينهم بطريقة عادلة.  املعل

مينملناخ الصال  الذي يجعل توفير ا -5
َّ
 يعملون بن س مطم نة.  املعل

                              
 .131-123، صمرجع سابقم( 2009: )وداود درويش حلسفؤاد علي العاجز  (1)
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ميناالبتعاد عن تصيد وت بع أخطاء  -6
َّ
 . املعل

 . ب واالهتما) بهرعاية املعلم الجديد -7

 ال ر ة للمعلمين للتعبير عن وجهات النهللار.  إتاحة -8

مينمراعاة ال روق ال ردية بين  -9
َّ
 في القدرات الشخصية والهللارو  املختل ة.  املعل

 الهتما) باملشكالت الشخصية والعملية للمعلم. ا -10

 ه.  توثيق الروابط بين املعلم وزمال  -11

مينتشجيع  -12
َّ
 على العمل التلقائي املنتج.  املعل

 شراك املعلم في تقويم ن سه. إصا  و نكسب الثقة عن طريق العدل واإل  -13

 وجه نشاط املعلم داخل ال صل وخارجه. أتقدير  -14

عقد الدورات ي وعلومه يكون  القرآن الكريمالتربويين ملادة املشرفين تطوير أداء  أنويرى الباح  

لرفع مستوى الحديثة ساليب اإلشرا  أل التدريبية لتطوير مهاراتهمب وتضمين برامج إعداد املشرفين 

مينب كما ينبغي تكثيف برامج إعداد التعليمية العمليةفي  لها ممارساتهم
َّ
في املستوى الجاملي وقبل  املعل

 دمة.الخ

 :وعلومه القرآن الكريمي الحديث ملادة التربو  اإلشرافأنماط : الثالثاملطلب 

ي: الغايات انيةب واألساس الثانسنالتربوي على أساسين: األساس األول: العالقات اإل اإلشرا  أنماطتصنف 

 والوسا ل.

 ية:انسنأساس العالقات اإل -أ

 :التفتيش ي أو التسلطي أو االستبدادي اإلشراف -1

لذلا يتمسا بآرا ه  ؛فهو  احب األمر والنهي وإدارته هي العليا بيستأثر املشر  بكل السلطات أنوهو 

دالعمل و  طفيرسم خط  آراء وقدرات من يعملون معهب وهذا ما  بكي ية تن يذها وفق ما يشاء يحد 
ً
متجاهال

 راطي.الديمق اإلشرا ب اس بدالهالت لص منه و يمكن يةب و اإلشرافترفضه السياسة 

 الديمقراطي: اإلشراف -2

والخطط وطرق تحسين التعليم وتنمية قوى  األهدا يشارك املشر  املعلم في مناقشة وتحديد  أنوهو 

ال ر ة له  إتاحةو  الخا ةالتوجيه الذاتي لديهب ويؤكد على احترا) شخصية املعلم وحرية الت كير بطريقته 

 . 1كللنمو والتطوير

                              
 .8، صاإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمانم( 2004الشقيرات: ) طافش محمود (1)
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 السلبي: اإلشراف -3

مينيمنح املشر   أن وهو
َّ
فيعمل املعلم في جو تسود   بمسؤولية تعتمد على الحرية دون أي توجيه املعل

 على مصال   بال وضكى وعد) الت طيط أو تنهللايم العمل
ً
فالكل ال يعلم ما هي مس وليته مما ينعكس سلبا

 ية التربوية.اإلشرافاملجتمعب وهذا ما ترفضه السياسة 

 الدبلوماس ي: اإلشراف -4

برأيه هو  أخذولكن املشر  في نهاية األمر ي بي يح املشر  للمعلمين فرص عرض آرائهم وأفكارهم أنوهو 

ولكنه يجمع بين الديكتاتورية  بالديمقراطي في ظاهر  اإلشرا دون النهللار آلرائهمب فهو يعتمد على مهللاهر 

لذا سمي بالدبلوماسكيب  بالنعومةفرض آرا ه بطريقة تتصف باللباقة و  إلىوالسلبية في باطنه فاملشر  يعمد 

 . 1كية التي تؤكد على مبدأ الوضوح والش افية وتطابق األقوال باألفعالاإلشرافوهذا ما ترفضه السياسة 

 أساس الغايات والوسائل: -ب

على  ويةانالثوعلومه للمرحلة  القرآن الكريمالتي ت ناسب لإلشرا  التربوي ملادة  األنماطتم تناول سيو 

 تي:النحو اآل

 (:اإلكلينيكيالعيادي )العالجي،  اإلشراف -1

في نهاية الخمسينيات من القرن املاضكي في جامعة هارفرد بالواليات  النمطلهذ   ظهرت البدايات األولى

في  تقد)وقئًتا أفضل  أخذاملعالجة العيادية ت إنَّ  ب الذي يقول: اناملتحدة األمريكية على يد العالم التربوي ككوج

تدريب على ال شخيص والتحليل  إلىوالعمل في العيادة يحتاج  بعالقة وثيقة وحرص على الش اءإطارها 

 . 2كية وتكوين فروض مؤقتةانواملشاهدة امليد

 العيادي: اإلشرافمفهوم 

ميني املوجه نحو تحسين سلوك اإلشرافهو ذلا النمط من العمل 
َّ
الص ي وممارستهم التعليمية  املعل

بما يحد  في غرفة الصف من أقوال وأفعال تصدر عن املعلم وعن الص ية ب سجيل كل 
َّ
أثناء ت اعلهم  الطال

ماط هذا الت اعل في ضوء عالقة الزمالة القا مة بين املشر  التربوي واملعلم نأفي عملية التدريس وبتحليل 

ببهد  تحسين تعلم 
َّ
 . 3كعن طريق تحسين تدريس املعلم وممارسته التعليمية الطال

 :العيادي اإلشراف افأهد

 : 4كإلى اإلشرا  العيادي يهد     

ميننقل  -1
َّ
 مستوى أعلى في األداء وترك أثر إيجااي في التعليم. إلى املعل

                              
 .59ص مرجع سابق،م( 2002بدري إبراهيم: ) انعدن (1)
 للنشر الثقافي المشرق  أسامة، ودار دار التربوي، اإلشرافم( الجودة في اإلدارة التربوية والمدرسية و 2006ه خالد: )نزي (2)

 .116، صانوالتوزيع، األردن، عم
فهد  الملد مكتبة التربوي، الرياض، فهرسة اإلشرافم( اتجاهات حديثة في 2004البابطين: ) عبد الوهاب عبد العزيز( 3)

 .31النشر، ص ناءأث الوطنية
 .36ص التربوي، ، الرياض، اإلشرافهـ( دليل مفاهيم 1426وزارة التربية والتعليم: ) (4)
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 زيادة فاعلية دور املعلم من خالل الت اعل الحقيقي مع املشر  التربوي. -2

مينفي اتجاهات  اإليجاايالتغيير  -3
َّ
 التربوي. اإلشرا نحو  املعل

مينفعية إثارة دا -4
َّ
بتطوير تعلم لوممارستهم للجديد النافع في املجاالت التربوية املختل ة  املعل

َّ
 الطال

 وسلوكهم.

 :العيادي اإلشرافأهمية 

 : 1كضرورة تربوية تطويرية ملحة ت رضها عدة مبررات ر يسة هي العيادي اإلشرا أسلوب  است دا) يعد  

 ضعف برامج التدريب قبل الخدمة. -1

 سات التعليمية الص ية للمعلمين املبتد ين يشكل عا).ضعف املمار  -2

ي ال عال والقادر على اإلشرافتوافر النهللاا)  وضعفك رة التجديدات واملستحدثات التربوية وتنوعهاب  -3

ميناس يعابهاب وتدريب 
َّ
 على امتالك الك اءات األدا ية املرتبطة بها. املعل

 العيادي: اإلشرافخطوات 

 : 2كيمكن حصرها في اآلتي

 الت طيط املشترك بين املشر  واملعلم واملشاركين اآلخرين للوحدة التدريسية. -1

 مشاهدة الحصة وتسجيلها عن طريق الصورة أو الصوت أو الكتابة. -2

3-  
ً
  تحليل الحصة تحليال

ً
  موضوعيا

ً
ومن قبل وعلومه  القرآن الكريمملادة من قبل املشر  التربوي  شامال

مها ملعرفة نقاط القوة لتعزيزهاب ومواطن الضعف للتركيب عليها في سواءب وتقوي املشاركين على حد  

  الت طيط الجيد ومن ثم العمل على تحقيقه.

 العيادي: اإلشرافمميزات 

 أسلوب إشرافي مؤثرب فعالب ويتميب باآلتي: العيادي اإلشرا 

لضرورية لتعديل وتطوير يةب يسهم في تقديم التغذية الراجعة ااإلشرافاملعلم طر  فاعل في العملية  أنَّ  -1

 .يةاإلشرافالخطة 

  يعد   -2
ً
 في تغيير  أسلوبا

ً
تغييًرا  وعلومه القرآن الكريمملادة  ماط السلوك التعليمي الص ي للمعلميننأفعاال

 .إحدا  آثار إيجابية في العملية التعليمية إلىمستوى أعلى في األداءب يؤدي بدور   إلىإيجابًيا ولنقلهم 

                              
مكتبة الفالح للنشر  ،”النظرية، البحث، الممارسة“التربوي  اإلشرافم( اإلدارة و 2003وآخرون: ) انالبست عبد الباقيأحمد  (1)

 .360والتوزيع، الكويت، ص
 .37م( مرجع سابق، ص2004البابطين: ) الوهابعبد  عبد العزيز (2)
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تتميب  العيادي اإلشرا واملعلم في ضوء أسلوب  وعلومه القرآن الكريمملادة  قة بين املشر طبيعة العال نَّ أ -3

بو  للمادة بين الطرفينب مما يؤثر بدور  في العالقة بين املعلم اإليجاايبروح الثقة والتعاون 
َّ
ب حي  الطال

بتتجه هذ  العالقة نحو مزيد من التوا ل امل توح وتزيد من مبادرات 
َّ
 . 1كفي العملية التعليمية الطال

 كفايات املشرف العيادي:

ات انةب بطاقات للمالحهللاةب وسا ل أخرى ت يح الحصول على بيانالقدرة على استعمال تقنية منهجية كاس ب -1

ومعلومات ت ص التدريسب فاملالحهللاة هي تعيين وو ف وتصنيفب وتحليلب ثم تأويل الهللاواهر التي 

 تحد  داخل القسم.

مينشخيص: أي الكشف عن سبب املشكالت التي قد تعترض أداء القدرة على ال  -2
َّ
في فصولهمب مما  املعل

 املتوخاة. األهدا ي لق ثغرات في التعليم والتعلمب ويحول دون تحقيق 

  -القدرة على التحليل: وهي عملية ت كيا وضعيات التعليم -3
ً
عن ترتيب لها أو عن عالقات بينها.  التعلمب بحثا

في سياق لحهللاة  طالبتحليل السلوك املالحظ لدى أطرا  العملية التربوية كمعلمب  وتشمل في البداية

التعلم داخل حجرة الدراسة ؛ ثم في مرحلة الحقة تحليل السلوك امل ي للمعلم. وتتضمن عملية تحليل 

التعليم مجموعة من ال  اتب التي تترجم بكي ية معينة واقع الصف الدراسكيب وهي التي تتطلب ت كيا 

  إلىاألحدا  املالحهللاة 
ً
للحصول على  ورة  ادقة ملهللااهر  وحدات تحليلية يمكن تصني ها منهجيا

 التدريس املعقدة.

تعليمية أو تكوينية  أهدا وتصميم مشروعات وعمليات وبرامج ألجل تحقيق مقا د و  إعدادالقدرة على  -4

 شطةب وسا لب تقويم .نأب مضامينب أهدا ك

تطوير عملية التدريس والتي  إلىهو مجموعة من العمليات واإلجراءات الهادفة القدرة على ات اذ القرار: و  -5

تنطلق من اإلحساس بوجود مشكلة أو حاجةب وطرح مجموعة من القرارات واختيار ما يناسب منهاب يعد 

 فحصها والتأكد من مالءمتها.

بقصد فحص مكونات  القدرة على تقويم التدريس: وهو عبارة عن عمليات تتم بواسطة أدوات مال مة -6

بهد  الحصول على معلومات تمكن من ترشيد هذا التعليم  ألنشطةاالتعليم كالطرق والوسا ل و 

 . 2كفحص فعالية التعليم إلىوتطوير ب ويهد  

                              
، الدار العلمية للنشر والتوزيع 1التربوي، أصولها وتطبيقاتها، ط اإلشرافم( اإلدارة التعليمية و 2001جودت عزت عطوي: ) (1)

 .55، األردن، صانودار الثقافة للنشر والتوزيع، عم
 .57، صمرجع سابق م(2002بدري إبراهيم: ) انعدن (2)
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 العيادي: اإلشرافمنطلقات 

التربويب تحسين التعليم في غرفة الصف هو الهد  النهائي لإلشرا   انإذا ك  هنَّ أصار هذا النموذج نأيقول 

مينيقضكي املشر  جل وقته للعمل مع  أنفيجب 
َّ
دملواجهة املشكالت التي  املعل املشكالت التي  ال سيماونها يحد 

 تتعلق بحجرة الدراسة.

األداء التعليمي غير  أنَّ التعليم سلوك ون يجةب وهذا يعني  أنَّ العيادي من االعتقاد ب اإلشرا ينطلق و 

 . 1كمن صل عن آثار 

 العيادي: شرافاإل مراحل 

 بالعيادي اإلشرا العيادي من حلقة دا رية متصلة ومستمرة التَّ اعل تسمى بدا رة  اإلشرا يتكون 

قئويم  –املالحهللاة  –وتتضمن املراحل الثال  األساسية كالتَّ طيط  حليل والتَّ وكل مرحلة تتضمن عدًدا من  بالتَّ

ويتم تكرار املراحل كلما دعت  بيةاإلشرافي سير العملية الخطوات األساسية واإلخالل بأي منها يؤثر سلًبا ف

  2كذلا. إلىالحاجة 

 العيادي: اإلشرافعيوب 

 يمكن إيجازها في اآلتي:

مينمراحله املختل ة وبناء عالقة وثيقة مع  إدارةخبرة ومهارة عالية في  إلىيحتاج املشر   -1
َّ
وادارات  املعل

 املدارس.

علم ومساعدته في ت طيط الدروسب واملالحهللاة والتحليلب فاملعلم يتلق  تنحصر مهمة املشر  في زيارة امل -2

 مساعدة محدودة في تصحيح يعض ممارساتهب أي تصحيح املواقف السلبية.

 يصعب  ؛يركز على الشكل أك ر من املضمون  -3
ً
ولذلا يمارس املشر  عمله وفق خطوات آلية معدة مسبقا

 عليه الخروج عنها.

مثلب تبادل  األخرى  اإلشرا وبذلا تهمل أساليب  بيةب تتم داخل ال صل الدراسكيا عملية إشرافية   هنَّ أ -4

 الزياراتب واللقاءاتب والدراسات والبحو  اإلجرا ية والتجارب.

 . 3كتدريب لتحديد الك ايات إلىيحتاج فيها املشر   -5

بالتركيب على ما يجري في غرفة الصف هو ما يرى الباح  أنَّ ومما سبق  القرآن ملادة  العيادي  اإلشرا يميَّ

مجراها أساسا خارج املدرسة  أخذية التي تاإلشرافالعا) الذي يرتبط بالعمليات  اإلشرا من  وعلومه الكريم

                              
 .12هـ( مرجع سابق، ص1431التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة: ) اإلشرافإدارة  (1)
  .53-37م( مرجع سابق، ص2004العزيز عبد الوهاب البابطين: ) عبد(2)
 
 
لة لرفع مستوى الممارسات م( فاعلية برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير الجودة الشام2012( فاطمة محمد أحمد بريد: )3)

 .53غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، ص –، رسالة دكتوراه انية لدى المشرفات التربويات بمنطقة جاز انالميد
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البرامج واملواد التعليمية وتقييم البرنامج التعليمي يشكل عا) وال تهتم بما  إعدادتطوير ومراجعة املناهج و  :مثل

على تحسين أداء  العيادي اإلشرا في املقابل يركز ور ارتباطها بتلا العملياتب يجري في غرفة الدرس إال بمقدا

وعلومه في حجرة الصف أساسا ويهتم باملعلومات التي يستقيها من املعلم بهد  تطوير  القرآن الكريممعلم مادة 

  ؛أدا ه امل ي للمادة
ً
 على التحليل الذاتي لعملهب ومستعدا لقبول املساعد ليصبح قادرا

ً
على  ة من اآلخرين وقادرا

 الذاتي. اإلشرا 

 البنائي: اإلشراف -2

مرحلة البناءب وإحالل الجديد الصال  محل القديم  إلىالتربوي هنا مرحلة التصحيح  اإلشرا يتعدى  

نمتلا املقترحات املناسبة والخطة املال مة ملساعدة معلم  أنب فليس من املهم العثور على الخطأب بل الخطأ

هنا هي الرؤية الواضحة  اإلشرا وعلومه على النمو الذاتي واإلفادة من تجاربهب وبداية  القرآن الكريممادة 

هللاار املشر  واملعلم على نأتنصب  أنأيعد مدى؛ لذا ينبغي  إلىالتربوية وللوسا ل التي تتحقق  هدا لأل 

 إلىما تتجاوز ذلا نَّ إعلى األفضلب و  البنائي ال تقتصر اإلشرا الغاية من  نَّ إاملستقبلب ال على املاضكيب إذ 

ميناملستقبل بإشراك 
َّ
 أن و بوعلومه القرآن الكريميكون عليه التدريس الجيد ملادة  أنفي رؤية ما ينبغي  املعل

 .  1كيس ثير املنافسة بينهم من أجل أداء أفضل ويوجهها للصال  التربوي  نأيشجع نموهم و 

 ة السلوكية:النظريو الفرق بين النظرية البنائية 

 وأهم تلا ال روق في اآلتي:

النهللارية البنا ية تركز على املتعلم بو  ه العنصر ال اعلب بينما النهللارية السلوكية تعامله بو  ه  نَّ أ -1

 العنصر املستجيب للمؤثرات.

وكيات كالنهللارية البنا ية  تهتم بالعمليات املعرفية الداخلية للمتعلمب بينما كالنهللارية السلوكية  تهتم بالسل -2

 الهللااهرة للمتعلم.

النهللارية البنا ية ترى دور املعلم/املشر  تهي ه بي ة التعلم لجعل املعلم/املتعلم يبني موق ه بن سهب فيما  -3

مينل شجيع  ؛بي ة التعلم تهي ةالنهللارية السلوكية ترى دور املعلم 
َّ
 . 2كعلى تعلم السلوك املرغوب املعل

  تعد  ملعلمي املادة ئ وعلومه القرآن الكريمملادة ئ التربوي  اإلشرا ي النهللارية البنا ية ف أنَّ ويرى الباح   
ً
عنصرا

 في تكوين قناعاته
ً
من وسا ل تحقق  متاج ما يال مهنإفي  موتؤكد على أهمية مشاركته باملهنية مومعرفته مفاعال

 ؛ فاملعلم ليس تامولزمالئه مقدوة لطالبه وايكون نأو  بالثقة بالن س مذلاب مع إعطائه
ً
  يعا

ً
 للمشر  أو من ذا

                              
 . 137م(: مرجع سابق، ص2006(  نزيه خالد: )1)
، انرس الجامعة، الملد فهد للبترول، الظهر التربوي البنائي، مدا اإلشرافم( النظرية البنائية و 2001رحمن الحطيبات: )عبد ال (2)

 .21المملكة العربية السعودية، ص
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معرفة ذات فا دة يمكن  إلنتاجإلمالءاته وبالقدر الذي يست يد كالهما من عملية الت اعل والتوا ل االجتماعي 

يركز املشر  التربوي  نأ سهم. و نأالعملية التعليمية التعلمية التي يمارسها املعلمون والطلبة ب إلىتقالها ان

سلوكيات املعلم على وليس  باملعلمب وأسلوب الت كير وتدرجه واستراتيجياته للمادة على البي ة املعرفية لدى

العيادي  اإلشرا الهللااهرة في العملية التعليمية التعلمية من خالل الزيارات الص ية فقط كما هو الحال في 

البي ة  العالجب واهتما) املشر  التربوي بالبي ة املدرسية يشكل عا) والبي ة الص يةب وحتى إلىالهاد  

 االجتماعية الداعمة لبناء املعرفة. 

 البنائي: اإلشرافأسس 

 وأهم تلا األسس هي: 

 في تكوين قناعاته ومعرفته املهنية اعتبار املعلم/ -1
ً
 فاعال

ً
تاج نإوتؤكد على أهمية مشاركته في  باملتعلم عنصرا

 فاملعلم ليس تا بما يال مه من وسا ل تحقق ذلاب مع إعطا ه الثقة بالقدوة
ً
  يعا

ً
 للمشر  أو من ذا

معرفة ذات فا دة  إلنتاجوبالقدر الذي يست يد كالهما من عملية الت اعل والتوا ل االجتماعي  بإلمالءاته

 : سهم وبهذا يكون املشر نأالعملية التعليمية التعلمية التي يمارسها املعلمون والطلبة ب إلىتقالها انيمكن 

 
ً
 كمثيرا

ً
   وك مبصرا

ً
   و ك   و كميسرا

ً
  إلى  داعيا

ً
قد) املعلم على املرحلة األولى من مراحل  التكاملب واضعا

 
ً
  بله في املراحل التي تضمنها النموذج السابق  التعليم البناءب ومشاركا

ً
ات اذ قرارات مشتركة ذات  إلى و وال

 أثر وباقتناع.

تعلمية من خالل الزيارات أال ينصب تركيب املشر  على سلوكيات املعلم الهللااهرة في العملية التعليمية ال -2

يهتم بالبي ة املعرفية  مانَّ إوالعالجب و الترقيع  إلىالعيادي الهاد   اإلشرا الص ية فقط كما هو الحال في 

 إلىإشرا  أخالقي متكامل هاد   إلىلدى املعلمب وأسلوب الت كير وتدرجه واستراتيجياتهب وهذا يدعو 

  إلىالو ول 
ً
الت حص والتدقيق  إلىوحتى الطالب  بن املعلم واملشر م بي ة فكرية ناضجة تقود كال

 
ً
 وراء الت رد واإلبداع.  والتجريب وبناء الخبرات الذاتية سعيا

 املعرفةو لبناء ليهتم املشر  بالبي ة املدرسية يشكل عا) والبي ة الص يةب والبي ة االجتماعية الداعمة  نأ -3

ات الالزمةب التقنيات والبرامج انعلومات والبياملو ويشمل ذلا املناخ املدرسكي الصريب  خاص يشكل  

وهو بذلا يشترك مع عدد من  بالدعم التقني والعلمي للمعلم ضمن رؤية واضحة مت ق عليهاو الضروريةب 

 . 1كاألخرى  اإلشرا نهللاريات 

 البنائي: اإلشرافمواصفات 

 : 2كيمكن يحصرها في املجاالت اآلتية

                              
 .20-19، صمرجع سابقم( 2001الحطيبات: ) نعبد الرحم (1)
 .49، صاندار الشروق، عم، م( النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم2007عايش محمود زيتون: ) (2)
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ً
 : في مجال التعلم:أوال

 التجاهات البح  في التربية والقيادة.  ال هم الشخصكي -1

 تقديم األدلة والشواهد على التقد) ال ردي والتعلم. -2

 انث
ً
 جازات املتعلم: نإ: في مجال يا

 عكاسات البنية ال كرية.انجازات املتعلمين من منهللاور بنائي قا م على نإت سير  -1

مينمن تقارير املتعلمين ومن  االست ادة -2
َّ
 للتطوير والتعزيز.ومن قادة املدرسة  املعل

 جازاتهم في عمل القرارات القيادية التعليمية.نإات املتعلمين و انبي است دا) -3

 فهم متطلبات الطلبة واملعايير كاألكاديمية  الالزمة. -4

 ناإل فهم مستويات  -5
ً
للمعايير كاألكاديمية   جاز الحالية للمتعلم في ضوء التقويم املستمر واملنتهللام ووفقا

 املحلية والدولية.

 
ً
 : في مجال السلوكيات الفردية:ثالثا

مين حة وسالمة سلوكيات املشرفين التربويين و  انضم -1
َّ
والطلبة في ضوء قناعاتهم الشخصية  املعل

 بالسلوكيات املرغوبة واملبنية على أسس منهجية تأملية.

  عالي لدى األفراد.نضبط الن س اال  -2

 ن معلمين وطلبة....وني مع متطلبات العالقات مع اآلخرين مانالتطابق الق -3

 التواؤ) والتوازن في جميع السلوكيات مع عد) تجاوز حدود القيم والرؤية املؤسسية. -4

 
ً
 :: في مجال االتصال والتوا لرايعا

 وكذلا بين املعلم والطلبة. باتصال وتوا ل باتجاهين بين املشر  واملعلم -1

 اتصال وتوا ل بين الطاقم اإلداري والتعليميكباتجاهين . -2

 وتوا ل باتجاهين بين املدرسة وأعضاء املجتمع املحلي. اتصال -3

: في مجال اتخاذ القرارات:
ً
 خامسا

مينمساعدة  -1
َّ
التي والخارجية على ات اذ القرارات من خالل توفير املصادر املعلوماتية الداخلية  املعل

أو أساليب  ذلا بالنسبة للمناهجب انك  تساعدهم في تطورهم امل يب وفي دعم تحصيل الطلبة سواءً 

 التدريس وتطبيقاتهب أو التطبيقات القيادية.

 التحديد الدقيق لبنية القرار املت ذ واملجمع عليهب من خالل القا د املدعو) من قبل اآلخرين. -2

 ارتباط القرارات بالرؤية والرسالة واألولويات االستراتيجية. -3

4-  
ً
 رة.فعالياتهاب وتعديلها عند الضرو  إلى تقويم القرارات اس نادا

 
ً
 : في مجال تطور القيادة:سادسا

مينتقوية  -1
َّ
 قيادية أخرى سواًء في املدرسة التي يعملون بها أو غيرها. مهمهم ملإعدادو  املعل

2-  
ً
 .اك شا  القدرات الكامنة لتولي القيادة مستقبال

 إعطاء الت ويض والثقة في القادة التايعين. -3
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 سابعا: في مجال التقنية:

 الالزمة لدعم التعلم والتعليم. تزويد املدارس بالتقنيات -1

مينتعهللايم املهارات الشخصية في مجاالت االتصاالت كااللكترونية  لدى املشرفين و  -2
َّ
 والطلبة. املعل

 استحدا  إدارات متصلة باملصادر التقنية وكتكنولوجيا  املعلومات. -3

 :ثامنا: في مجال تطوير املؤسسة التربوية

 والتطوير واإلبداع.الالزمة للتنمية  حتياجاتإدراك اال  -1

 .األهدا املرتبطة بالرؤية والرسالة و  املدرسة احتياجاتاالهتما) ال ردي ب -2

 املشاركة ال ردية في املبادرات القيادية الالزمة للتطوير. -3

 االستراتيجية ملحتوى التطوير امل ي. األهدا مطابقة  -4

 ة للمدرسة ول ريق العمل.املرتبطة مع السلوكيات املرغوب االستراتيجيةالتقدير واملكافأة  -5

 العليا. اإلدارةالنصيحة من  أخذإشراك املدرسة في ات اذ القراراتب ويتضمن ذلا املشاركة و  -6

 املنهللامي.و التغذية الراجعة الرسمية وغير الرسمية بهد  التطوير ال ردي  -7

ية انية البفاإلشراجعل املتعلم محور العملية التعليمية من خالل دور ب وجعل املعلم محور العملية  -8

 هللامة.نفهو يكشف ويبح  وين ذ األ 

نحو العلم والعلماءب ونحو املجتمع  اإليجااياالتجا   تنميةدوار العلماء و أاألفراد فر ة تمثيل  إعطاء -9

 بكافة قضايا  ومشكالته.

 .للمتعلم واملعلم ال رص الالزمة ملمارسة عمليات العلم األساسية واملتكاملةير وفت -10

ة اإليجابينمو لغة الحوار  من أجلوذلا  ؛أو مع اآلخرين الزمالءشة والحوار مع املناق فر ة إتاحة -11

 
ً
  لديه وجعله عنصرا

ً
 .نشطا

 ة لدى املتعلم/املعلم.اإليجابير مهارات الت كير العلمي يطو ت -12

لت كير في أكبر عدد ممكن من الحلول للمشكلة الواحدةب مما يشجع لللمعلم وللمتعلم  ال رص إتاحة -13

 تنميته لدى جميع األطرا . بالتاليالت كير اإلبداعي  )است داعلى 

روح  في تشجيع ها)واإلسالبنائي على العمل في مجموعات وعلى التعلم التعاوني  اإلشرا ع يشجت -14

 . 1كالتعاون وعمل ال ريق

                              
 .25-22، صع سابقمرجم( 2001الحطيبات: ) نعبد الرحم (1)
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 مواصفات املشرف التربوي البنائي:

 املشر  التربوي م كر  يعد   
ً
  ا

ً
 و لعمله  وم ططا

ً
وسا ل املوضوعة واستراتيجيات التقويمب وال األهدا محددا

قهاب واملشر  التربوي مقرر است داموي ساءل عن االستراتيجيات التي ينبغي  ومضامين األنشطة  فحوا يطبَّ

مسؤولياتهم عما يحصل مع املراقبة بهد   انب مع بياألخطاءيسمح بارتكاب ال بحي  ب ومح ز املراد إنجازها

كل مرحله من مراحل العمل لن سه ولآلخرينب ويتمثل ما يدعو  يوضَّ اعب ومثالي التعلم. وال شجيع عند اإلبد

املعار  املكتنبة في الذاكرة وفي املصادرب ومدرب يقترح نشاطات تنسجم مع  است دا) إلىإليهب ووسيط يدعو 

مينميول 
َّ
 . 1كاملتعلمين وتتضامن مع الواقع املعل

 نظور البنائي:األدوار املنوطة باملشرف التربوي من امل

الغرفة الص ية والتطبيقات  إلىر الكبير الذي يحتاجه املشرفون التربويون يتعلق بنهللارتهم يالتغي نَّ إ

 والتعليم ومن مهللااهر ذلا: اإلشرا تتغير األدوار لتال م النهللارة البنا ية في  نأ البد وبالتالي بالتعليمية املال مة

مينر و ول يتيس إلىومة والخبرة ر دور املعلم واملشر  من ناقل للمعليتغي -1
َّ
 ملصادر املعرفة. املعل

 سهمب واملساعدة بدل اإلخبارب وال شجيع نأتهي ة ال رص لآلخرين ليستكش وا املعلومات واألخطاء ب -2

 وسؤال اآلخرين إليجاد حلول للمشكالت األساسية.

تعلم العلمب وكيف تبنى املعرفة. -3  يركز املشر  التربوي على كيف ي 

مينتح يب  -4
َّ
 دماج بما يعر  بئ كثقافة العلماء  وتعزيز تبني املعلم لتلا الثقافة مع طلبته.نعلى اال  املعل

مينممارسة املشر  التربوي ألدوار القيادة وتدريب  -5
َّ
في  -على   ات كالقيادة  مما يمكن املشاركين  املعل

تربوية فالكبار مثل الصغار يتعلمون ي التي تحقق الهد  املشترك للعملية الانالعمل التربوي من بناء املع

 . 2كمن خالل املعرفة البنا ية واالست سار واملشاركة في التأمل

ات انأفضل اإلمك است دا)في تتمثل  وعلومه القرآن الكريمملادة  البنائي اإلشرا مهمة  نَّ أ ويرى الباح 

ة وتطوير املمارسات القديمةب ابياإليج األنشطةاملدرسية والبيئية في خدمة التدريسب والعمل على تشجيع 

يكون عليه التدريس الجيدب وتشجيع النمو امل ي للمعلمين وإثارة روح  نأفي رؤية ما يجب  معلمي املادةوإشراك 

 املنافسة الشري ة بينهم من خالل التو يات اإلجرا ية اآلتية:

 م والتعليم هي عمليه أخالقية تكاملية.عملية التعل نَّ أالتركيب على املعايير األخالقية للتطبيق على أساس  -1

  نأ -2
ً
 ب وممارسة الت كير التأملي مع ن سه ومع اآلخرين.يسلى املشر  التربوي لتطوير ن سه أوال

 ي.اإلشرافممارسة املنرى املنهللاومي في الت كير وفي الت طيط للعمل  -3

                              
 .23التربوي، مكتبة الملد فهد الوطنية، الدمام، ص اإلشرافهـ( تجديد 1435خالد محمد الشهري: ) (1)
 .120م( مرجع سابق، ص2004الشقيرات: ) طافش محمود (2)
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مين احتياجاتمراعاة  -4
َّ
 ي.اإلشرافتطوير العمل  أي برنامج إشرافي واإلفادة منها في إعدادعند  املعل

مينإشراك  -5
َّ
قناعات إشرافية مت ق عليها بحي  تشكل  إلىي والو ول اإلشرافللعمل في الت طيط  املعل

 املشر  التربوي.مرجعية لعمل 

ياالحت اظ بملف خاص ترا -6 ِّ
 لكل معلم. كم 

ميننماذج التطوير املتضمنة نقاط القوة ونقاط الضعف مع متايعة نمو  إعداد -7
َّ
بهد  التطوير  املعل

 والتنهللايم الالز) للمستقبل.

مينضرورة تح يب ودعم  -8
َّ
 ورفع الروح املعنوية لديهمب مع توفير مصادر الدعم الالزمة ما أمكن. املعل

مينوتدريب  األهدا التدريب على الت طيط االستراتيجي وكي ية اشتقاق الرؤية والرسالة و  -9
َّ
عليهب إذ  املعل

 من أهم املداخل املحققة لإلشرا  البنائي.الت طيط االستراتيجي  يعد  

 في  -10
ً
عكاس التعليم انالتركيب على التدريب املبكر للمعلمين ابتداًء من تعيينهم أو ترشيحهم للعمل أمال

 والتعلم البنائي على الواقع التعليمي. 

باالحترا) علميه واضحة ت سم  ية الحالية لتكون مبنية على أسس  اإلشرافير املمارسات والعالقات يتغ -11

 دون إغ ال مبدأ املساءلة والش افية املنضبطتين. بومساحة من الحرية في العمل

ت عيل الحوافز قدر استطاعة املشر  التربوي للمعلمين الحريصين على التعلم واإلفادة من أ حاب  -12

 .اناألثر في امليد

 ل أك ر فاعلية.ية القا مة على االحترا) حتى يكون العمانسنتكوين العالقات الودية واإل -13

 األخرى الحرص على تكامل العمل مع املشرفين اآلخرين كفي الت صص الواحد والت صصات  -14
ً
في    أمال

 في إكمال البنية التعليمية وفق فلس ة ونهللام موحدة. اإلشرا تعميم نموذج 
ً
 البنائي على الجميعب وطمعا

يةب واعتبارها وسيلة للكشف املبكر رافاإلشعد) االكت اء بالزيارات الص ية كعلى أهميتها  في العملية  -15

وسا ل إشرافية أخرى متعددة منها املشغل التربوي  إلىولقياس أثر التطور والتدريب الذي يحتاج 

  .واالشتراك في البح  والتطوير... وغيرها بية والقراءات املوجهةاإلشرافواللقاءات 

مينإقناع  إلىممارسة عمليات الت اوض املؤدية 
َّ
: لىاب كما قال تعير برغبة منهميرورة التغييرب حتى يأتي التغبض املعل

ا يُغهيِّرُ  له  للّاه  إِن  ك ت ى بِقهْوم   مه ا يُغهيُِّرواْ  حه هْنفُِسِهمْ  مه  .  ١١كالرعد:  (بِأ
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 :األهدافب اإلشراف -3

 : األهدافب اإلشرافمفهومه 

ية في وضع اإلشرافراد املعنيين بالعملية عملية مشاركة جميع األف" :هنَّ أعلى  األهدا ب اإلشرا يعر  

واضحة  أهدا وتتضمن هذ  العملية تحديد  بيةاإلشرافاملراد تحقيقها يغرض زيادة فاعلية العملية  األهدا 

 . 1كوقابلة للقياس والتطبيقب ونتا ج محددة بدقة وبرامج واقعيةب وتقييًما لألداء في ضوء النتا ج املتوقعة

 :دافاألهب اإلشراففلسفة 

ال ينطلق أسلوب املشر  التربوي من فراغ ولكنه يتأثر بالبي ة املحيطة بهب وال يمكن للمشر  التربوي 

 إلىت نهللارته انك  انفيب انسنقبل معرفة اتجاهه نحو ت سير السلوك اإل األهدا ب اإلشرا تطبيق أسلوب 

مين
َّ
 اإلشرا تطبيق أسلوب  نإفنهللارة سلبيةب  انسناإل إلىالتقليدية التي تنهللار  اإلدارةمن زاوية نهللارة  املعل

 إلىمع املشر  التربوي الذي ينهللار  األهدا ب اإلشرا ال يصل  حين ذب في حين يصل  تطبيق أسلوب  األهدا ب

 . 2كنهللارة إيجابية مت ا لة انسناإل إلىالحديثة التي تنهللار  اإلدارةمن زاوية نهللارة  انسناإل

 :األهدافب اإلشرافالتربوي و  اإلشرافالعالقة بين 

بين الطرفينب وقد أو ت عدد من الدراسات مثل  اإليجاايال بد من التعاون القا م على الثقة والت اعل 

بأهم االتجاهات الحديثة في  خذهئ  وغيرهما بضرورة األ 1407ك انهئ  ودراسة نشو 1422ك اندراسة البريك

مينك الذي يعنى باشترا األهدا ب اإلشرا التربويب ومن ضمنها  اإلشرا 
َّ
مع املشر  التربوي في  ياغة  املعل

ية وتوزيع العمل فيما بينهم بروح ال ريقب األمر الذي يزيد من حماسهم لتن يذ الخطة وتحقيق اإلشرافالخطة 

 . 3كهاأهداف

ب حي  دأبت املؤسسات األهدا ب دارةامتداًدا طبيعًيا لإل  األهدا ب اإلشرا نمط  نَّ أويرى الباح : 

مما لدى املؤسسات االجتماعية واالقتصادية والصناعيةب وغيرها من أفكار واتجاهات  االست ادةالتربوية على 

ية انسنالعلمية والعالقات اإل اإلدارةالتربية والتعليم من مثل است ادتها من  أهدا م يدةب وتوظي ها في خدمة 

 كيرب عمليات االتصال .الجودة الشاملة ومهارات التعليم األساسية كالحاسوبب تنمية الت  إدارةو 

كمناهج وطرق  :أدوار املشر  التربوي بامل هو) الشامل تتضمن مجاالت عدة نأالرغم من  على هنَّ أكما يرى  

دور  اإلداري واض  من  نَّ إفالتربوية   اإلدارةالتدريسب االتصال التربويب القيادة التربويةب التقويم التربويب 

ب التنسيقب التقويمب وفي اإلشرا األساسية اآلتية: الت طيطب التنهللايمب  داريةالعمليات اإل  است دا)خالل 

 التربوي. اإلشرا على  األهدا ب اإلدارةضوء الدور اإلداري للمشر  التربوي تم تطبيق مبادئ 

                              
 .6األردن، ص ،ان، دار الفكر، عم1التربوي، ط اإلشرافم( اتجاهات حديثة في 2006حسين سالمة وآخرون: ) (1)
 .5المرجع السابق نفسه، ص م(2006(  حسين سالمة وآخرون: )2)

 . 253، صان، عمانم( اإلدارة واإلشراف التربوي، دار الفرق1991: )انيعقوب حسين نشو  (3)



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 42   

 :األهدافب إلشرافلاالفتراضات األساسية 

كته وكي ية تطبئيقهب وهذ  في فلس ته على افتراضات أساسية توجه حر  األهدا ب اإلشرا يقو) نموذج 

 : 1كاالفتراضات وفئق ما يذكر  عدد من التربويين هي

 يقوموا بها. نأمعرفة وفهم النواحي املتوقع منهم  إلىيميل املعلمون في املؤسسات التربوية  -1

مينلدى  نَّ أ -2
َّ
 رغبة قوية في االشتراك في عملية ات اذ القرارات التي تؤثر على عملهم. املعل

 أداًء مرضًيا أ) أداء رديً ا؟ انلمون في الوقو  على أدائهمب هل ك يرغب املع -3

تتمثل  األهدا ب اإلشرا بلورة أسس ت صيلية يقو) عليها نموذج  إلىوقد أدت هذ  االفتراضات الثالثة 

 فيما يأتي:

مينيميل أداء  -1
َّ
 ا.املؤسسة التربوية التي يعملون فيه أهدا التحسن عندما ي همون جيًدا  إلى املعل

مينالتحسن عندما يكون هناك ات اق بين املشرفين و  إلىيتجه أداء املؤسسة التربوية  -2
َّ
على األمور التي  املعل

 سينجزها املعلمون.

مينيتجه أداء  -3
َّ
عطون تغذية راجعة تعينهم على رؤية ما  إلى املعل  جزوا وما لم ينجزوا.نأالتحسن عندما ي 

مينيتجه أداء  -4
َّ
جزوا نأا يعطون ال ر ة للتعلم والنمو إذا ما أقر  رؤساؤهم لهم بما التحسن عندم إلى املعل

 من أعمال.

 :األهدافب اإلشرافمبادئ 

ذلا ت صيل ب و األهدا على مبدأين أساسين هما: مبدأ املشاركة ومبدأ تحديد  األهدا ب اإلشرا يقو) 

 على النحو اآلتي:

: مبدأ املشاركة:
ً
 أوال

مينو ضرورة املشاركة بين املشرفين 
َّ
ب وضرورة  ياغتها وتحديدها على نحو يساعد األهدا في تحديد  املعل

املشاركة فيها بين املشرفين  نَّ أل  ؛ومن ثم طرق التقويم املناسبة بعلى تحديد الوسا ل والطرق املتعلقة بالتن يذ

مينو 
َّ
 : 2كق النتا ج اآلتيةا تحقهنَّ أب كما األهدا تساعدهم جميًعا على زيادة فعاليتهم من أجل تحقيق  املعل
 االلتزام: -1

مينعلى إيجاد نوع من االلتبا) لدى جميع املشرفين و  األهدا ب اإلشرا يساعد 
َّ
 األهدا نحو تحقيق  املعل

التقليدي الذي ي رض  اإلشرا ب ويتميب بها عن األهدا ب اإلشرا املوكلة إليهمب وهذ  فا دة كبيرة يحققها 

مينعلى  األهدا 
َّ
 يكون لهم عالقة بصياغتها. أندون  املعل

 تحمل املسؤولية: -2

                              
 .65م( مرجع سابق، ص1991: )انيعقوب حسين نشو  (1)
، اناليبه( دار الشروق للنشر والتوزيع، عمه، أسسه، أسأهدافالتربوي )مفاهيمه،  اإلشرافم( 2001ي: )انحسن أحمد الطع (2)

 .78-77األردن، ص



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 43   

 األهدا على تحمل املسؤولية وذلا عندما يشارك املعلمون مشرفهم في  ياغة  األهدا ب اإلشرا يساعد 

 خا ةا محددة أهدافب ويوزعون األدوار بينهم بحي  يتولى كل منهم األهدا وحينما يت قون على  بوتحديدها

 جازها.نإويتولون 
 فع الروح املعنوية:ر  -3

باإلضافة  يحققوا ذواتهمب أنفعندما يشترك املشرفون واملعلمون في الت طيط لعملهمب يساعد ذلا على 

 الشعور بأهمية ما يقومون به من عمل مما يرفع من روحهم املعنوية. إكسابهم إلى

 :األهدافًيا: مبدأ تحديد انث

غاية في األهمية  األهدا شكل النتا ج املرجو تحقيقهاب و على  األهدا على وضع  األهدا ب اإلشرا يقو)  

مينواضحة لدى جميع املشرفين و  األهدا تكون هذ   أنب ولذا فالبد األهدا ب اإلشرا في 
َّ
املعنيين  املعل

باستمرار وعلى فترات  األهدا بتحقيقها ومحددة ب ترة زمنية معينةب يتم خاللها مراجعة ما ينجز من هذ  

 . 1كةزمنية معين

 :انفي امليد األهدافب اإلشرافخطوات تطبيق نموذج 

ة مراحل هي: مرحلة قراءة املوقف التعليميب ومرحلة وضع  األهدا ب اإلشرا يمر  تطبيق نموذج  يعد 

 جازب وذلا على النحو اآلتي:نب ومرحلة وضع الخطةب ومرحلة التن يذ واملتايعةب ومرحلة قياس اإل األهدا 

 راءة املوقف التعليمي:املرحلة األولى: ق

مينيكون ذلا من خالل زيارة 
َّ
ه املعلمون  املعل في مدارسهم واالطالع على ما يدور في املدرسةب وما يقدم 

 لطالبهمب ثم االجتماع بهم لقراءة املوقف التعليمي ومدارسته.

 :األهدافية وضع اناملرحلة الث

 اإلشرا م جًدا في مهجزء أساس و  األهدا  نهذ  املرحلة من أهم املراحل والخطواتب وذلا أل  تعد  

أو النشاطات  ألنشطةاومن ثم اقتراح  باألهدا هي تحديد  األهدا ب اإلدارةالخطوة األولى في  وتعد   باألهدا ب

شروط  هدا ولأل  توجه نحو الهد . األخرى  ألنشطةا نإفت  ياغة الهد  مناسبة انالالزمة لتن يذهاب فإذا ك 

 يأتي: وخواص من أهمها ما

يجب االبتعاد عن العبارات العامة واألل اظ  هنَّ أيشكل واض  ودقيقب وهذا يعني  األهدا تتم  ياغة  أن -1

 .أوجهمتعددة وتحتمل الت سير يعدة  انالغامضة أو الكلمات التي لها مع

ات املدرسة انواقعية ومعقولةب أي ممكنة التحققب ويترتب على هذا دراسة إمك األهدا تكون أن  -2

ميناو 
َّ
املوضوعةب واشكل خاص املوارد املالية املتاحة  األهدا وقدراتهم ال علية على تحقيق  ملعل

 ب وأال تكون مثالية لدرجة يستحيل تحقيقها.األهدا والطاقات البشرية املطلوبة والزمن الالز) لتحقيق 

                              
 .71، األردن، صانالتربوي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عم اإلشرافم( تطبيقات في 2008أحمد جميل عايش: ) (1)
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 يتم ذلا بأسلوب شورى. أنو  باألهدا يشترك املشرفون واملعلمون في  ياغة  أن -3

 باملرونة التي تجعلها ممكنة التحقيق فيما لو تغير املوقف التربوي ألي سبب طارئ. األهدا ت سم  نأ -4

 املرحلة الثالثة: وضع الخطة: 

الهد   نَّ إإذ  ؛م لإلشرا  ال عالمهمعينةب والخطة جزء  أهدا الخطة برنامج عمل لتحقيق هد  أو   

 
 
 حل

 
يكون لكل هد  خطة وجدول زمنيب تبين ما يجب  أنا يجب لذ ؛م أو توقعبدون خطة لتحقيقه ما هو إال

 القيا) به لتحقيق الهد .

التي ينبغي ممارستها لتحقيق هذ   األنشطةوالنتا ج املتوقعة على تحديد  األهدا ويتوقف تحقيق  

رسة ب وكذلا تحديد املوارد املالية والبشرية وال نية الالزمةب ويتطلب ذلا دراسة احتياجات املداألهدا 

مينو 
َّ
يجب وضع خطة  هنَّ إفلذا  ؛هاب واملواد واملعدات واألجهزة املطلوبةتوافر ال علية من األموال املطلوب  املعل

يعمل لتأمين هذ  املوارد بال ِّ
ات املطلوبة والنوعيات الالزمة في الوقت املناسب كي ال تقف حجر ع رة في وجه كم 

 التن يذ.

 بعة:املرحلة الرابعة: التنفيذ واملتا 

مينيعد اكتمال املرحلة السابقة يبدأ التطبيقب ويعتمد التن يذ على تح يب 
َّ
إلشباع دوافعهم املختل ة  املعل

املعايير  إلىومن الضروري متايعة التن يذ اس ناًدا  بوالعمل على تحقيق التوازن بين مصالحهم ومصال  املدرسة

عمليات التن يذ تسير وفًقا للخطة  أنَّ همية للتأكد من متايعة التن يذ في غاية األ  يعد  املحددة مسبًقا. و 

أثناء  -الهد  من املتايعة اك شا  األخطاء نَّ إفولذا  ؛حرافات ال تتجاوز الحدود املقبولةناال  نَّ أو  باملرسومة

 الهد  األ ل. إلىوالتعر  على العقبات لتذليلها ولتصحيح املسار املؤدي  -التن يذ

 جاز:نس اإل املرحلة الخامسة: قيا 

األمر يستوجب بل يحتم وجود  نَّ إفب عالية  األهدا يركز على تحقيق  األهدا ب اإلشرا نموذج  أنَّ بما 

 قد تحققت أ) ال. األهدا ت انجازب فبدون هذا العنصر يصعب الحكم عما إذا ك نوسيلة لقياس اإل 

تا ج املرغوبةب وتحديد ما إذا لن تكون هناك نتا ج بدون تقديرها بموضوعيةب فمن الضروري معرفة النو 

أك ر من كونه  لإلنجازيكون قياًسا  أنجازهاب والقياس هنا يجب انت هذ  النتا ج املرغوبة قد تم تحقيقها و انك 

تكون عملية القياس مستمرة. وتتم عن  أنجاز في نهاية الخطة فقطب بل يجب نوال يتم قياس اإل  قياًسا للجهد.

ومون مدى تحقيقهم لأل طريق التغذية الراجعة املست باستمرار أثناء  هدا مرة. فاملشرفون واملعلمون يق 

جنب مع تن يذ الخطةب وت يد التغذية  إلىتقدمهم في العملب والتغذية الراجعة تتم على فترات زمنية جنًبا 

 . 1كاألهدا الراجعة في إجراء التعديل سواء في الخطة ن سها أو في 

                              
 .60 -58م( مرجع سابق، ص1991: )انيعقوب حسين نشو  (1)
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دقة القياس  نَّ أل  ؛انمن الضرورة بمك األهدا تقيس مدى تحقق  وجود معايير أنويرى الباح   

حرافات ناملنشودةب وتوض  اال  األهدا ومصداقيته تعكس واشكل جلي قدرة املؤسسة التربوية على تحقيق 

ب ال   بيمكن تالفيها والتقليل من آثارها السي ة على املؤسسة التربوية لتاليالتي قد تحد  أثناء التن يذب وبا

األمر فيما يعد يكون أك ر  عوبة وأشد تعقيًدا عند محاولة الخالص أو العالج  نإفإذا أهملت واست حلت  ما

 حرافات. نلهذ  اال 

 :األهدافب اإلشراف نمط إيجابيات

 : 1كما يأتي األهدا ب اإلشرا نموذج  إيجابياتلعل من أبرز 

على  األهدا ربويةب ويعني بذلا  ياغة واضحة ومحددة لجميع العاملين في املؤسسة الت األهدا يجعل  -1

 نحو يساعد على قياسها وتقويمها.

مينعلى تحديد أدوار ومسؤوليات وسلطات املشرفين و  األهدا ب اإلشرا يساعد  -2
َّ
 في املؤسسة التربوية. املعل

جاز الهد  الذي نإتاجيته ب ضل نإيلمس املعلم ثمرة جهود  بوضوح فتتحسن معنوياته وترت ع باآلتي  -3

 .يةإلنتاجلا اتضعه نصب عينيه فتتحسن تبًعا لي

اهتما) العاملين على  على فهو يركز بعلى زيادة فعالية تن يذ الخطط ومتايعتها األهدا ب اإلشرا يساعد  -4

 في بلوغ تساألعمال التي 
ً
عد) ضياع الجهد والوقت في أعمال غير  إلىاملحددة مما يؤدي  األهدا هم فعال

 م يدة.

األداء وتحديد املسؤولية وتحقيق فعالية الرقابةب فاملعلمون يكونون مسؤولين عن تحقيق  يساعد في تقييم -5

يمكن تقييم أدائهم بنسبة ما  التالينتا ج محددة ضمن إطار زمني واض ب وب إلىمعينة والو ول  أهدا 

 والنتا ج. األهدا يسهمون به في تحقيق هذ  

 :األهدافب اإلشرافًيا: سلبيات نموذج انث

 : 2كما يأتي األهدا ب اإلشرا ل من أبرز سلبيات نموذج لع

كوجود نهللاا) معلومات متطور  باألهدا ب اإلشرا نموذج  است دا)دة يتطللها انهللامة مسنأ عوبة توفير  -1

دة ال تكون في انهللامة املسن. وتلا األ األهدا ونهللاا) رقابة وتقييم فعال ومعايير دقيقة لقياس مدى تحقق 

 لدول النامية بدرجة متطورة.ة في اتوافر الغالب م

 إلىيعيدة املدى التي يتطللها الت طيط السليمب وامليل  األهدا  انقصيرة املدى ونسي أهدا التركيب على  -2

 تحقيق نتا ج سريعة على حساب نتا ج كبيرة مهمة.

                              
12004140

 
م( اإلطار المرجعي لإلشراف التربوي، حقيبة المتدرب، الجمهورية اليمنية، وزارة التربية والتعليم، 2017: )وزارة التربية والتعليم (2)

 .104ص
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ذج وتعب ة واالهتما) بملء النما األهدا ب اإلشرا  اق الوقت الكثير في العمليات التي يتطللها نموذج نإ -3

جاز نتا ج نإيكون لذلا كله مردود واض  على املؤسسة التربوية و  أنات وتحبير الص حات دون اناالس ب

 ملموسة.

 نَّ إإذ  ؛وتطبيقه في بداية املطا  األهدا ب اإلشرا نموذج  إدخالاملقاومة الشديدة التي يتعرض لها  -4

القديمةب وفي ذلا تحد كبير  داريةساليب اإل حدا  تغيير في األ محاولة إل  يعد  هذا األسلوب  است دا)

مينللمشرفين و 
َّ
  .املعل

يواشكل  -5 ِّ
من  في عدةجازها وهذ  ظاهرة شائعة نإب و عوبة تحديد معايير دقيقة لقياسها وتقييم مدى كم 

 األجهزة الحكومية واملؤسسات التي تقد) خدمات مثل التعليم والصحة.

وهو  بتحقيق الهد  العا) لإلشرا  التربوي  إلىيسلى  األهدا ب اإلشرا  نَّ أومن خالل ما سبق ي بين 

التي تتصل  األهدا تحسين العملية التعليمية التعلميةب من خالل اشتقاق مجموعة محددة وواضحة من 

مينوعلومهب وتطوير  القرآن الكريمتطوير املناهج الدراسية ملادة  :من أهمها ببهذا الهد 
َّ
ب  املعل

ً
للمادة مهنيا

بين تحصيل وتحس
َّ
يعمل على رفع الروح املعنوية والرضا الوظي ي  هنَّ أ عاليب كما نب املعرفي واال انفي الج الطال

مينلدى 
َّ
 تماءب وي لق نب وتحمل املس ولية واال املعل

ً
مينمن الت اهم واألل ة بين  جوا

َّ
 واملشرفين.  املعل

 التطويري: اإلشراف -4

 مفهومه:  

 يعيد املدى؛ هو نمط إشرافي تقد) من خال
ً
 متناميا

ً
 مهنيا

ً
له خدمات إشرافية متدرجة للمعلمب تيهئ له تطورا

 على ات اذ القرارات الرشيدةب وعلى حل املشكالت التعليمية/التعلمية التي تواجهه
ً
  . 1كليصبح قادرا

 اإلشرا لة مرح إلىاملباشر  اإلشرا نقل املعلم ب براته وقدراته من مرحلة  إلىوهو أسلوب إشرافي يهد   

غير املباشر وفق تطوير معارفه ومهاراته بحي  يمكنه إدراك ما يعترض أداء  من مشكالت تدريسية كما ي يح 

 . 2كله وضع الحلول وبدا لها مع العناية بالتغيير والتطوير

 :نشأته 

مين نَّ أ ب وال رضية األساسية فيه هي انالدكتور ككارل جلكم إلىيعود ظهور  
َّ
يجب في  هنَّ إو  بن راشدو  املعل

 أنيعين االعتبار طبيعة املرحلة التطويرية التي يمرون بهاب فعلى املشر  التربوي  خذعليهم واأل  اإلشرا أثناء 

مينيعر  ويراعي ال روق ال ردية بين 
َّ
 . 3كاملعل

 : 4كهما على أداء املشر  وتعامله مع املعلم انهناك عاملين أساسيين يؤثر  أنالتطويري هي  اإلشرا وفكرة 

                              
زيع، والتو دار الكتاب الثقافي للنشر  ية،اإلشرافالتربوي والعملية  اإلشرافم( المرجع في 2005محمود محمد أبو عابد: ) (1)

 .33، إربد، صاألردن
التطويري بالمدارس الحكومية في محافظة جدة،  اإلشرافم( دور مديري المدارس في تفعيل 2001منصور محمد القاسم: ) (2)

 .13جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة العربية السعودية، ص -غير منشورة–رسالة ماجستير 
 .105-104مرجع سابق، صم( 2017: )وزارة التربية والتعليم( 3)
 .37، الجامعة األردنية، صانالتربوي مفاهيم وآفاق، عم اإلشرافم( 2003ي: )انكمال دو  (4)
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 وقناعته بها. اإلشرا نهللارة املشر  التربوي لعملية  -1

   ات املعلم. -2

 
ً
 وقناعاته بها: اإلشراف: نظرة املشرف لعملية أوال

ماط من السلوك تحدد ثال  طرق للتعامل نماط من السلوك. وهذ  األ نأتملي عليه هذ  النهللارة عشرة وهي 

 غير املباشرة والطريقة التعاونية.التربوي: الطريقة املباشرة والطريقة  اإلشرا في 

 الطريقة غير املباشرة: كاالستماعب اإليضاحب ال شجيعب التقديم . -1

 الطريقة التعاونية: كحل املشكالتب الحوار كاملناقشة ب العرض . -2

 الطريقة املباشرة: كالتوجيه كاألمر ب إعطاء التعليماتب التعزيز . -3

 أنَّ وهذا ال يعني بالضرورة  باملعلم ه وبينسيطرة على ما يجري بينال إلىف ي الطريقة املباشرة يميل املشر  

املشر  يضع كل شكيء يريد  من املعلم ويشرحه بدقة  أنَّ املشر  م سلط أو عشوائي الطريقةب بل املقصود 

نو  وعليه  باملشر  يعلم أك ر من املعلم عن عملية التعليم أنَّ له ما هو املطلوب منه. فهذ  الطريقة ت ترض  يبيَّ

 قرارات املشر  أك ر فعالية من ترك املعلم ي تار لن سه.  نَّ إف

 وفي الطريق التعاونية يتم االجتماع مع املعلم لبح  ما يهمه من أمورب وينتج عن هذا االجتماع خطة عمل. 

مين نَّ أأما الطريقة غير املباشرة فتقو) على افتراض 
َّ
التربوية التي والبرامج  ألنشطةاشاء نإقادرون على  املعل

فتكون مهمة املشر  هي تسهيل العملية  بتساعد على النمو امل ي من خالل تحليل طرقهم في التدريس

 واملساعدة فقط.

 انث
ً
 : صفات املعلم:يا

  نَّ أ  انويرى كجلكم باإلشرا وهي مهمة في تحليل ممارسات 
ً
   ات املعلم ت هم يشكل أوض  بو  ها نتاجا

 : 1كلخا يتين

مينوالء للمهنة أو التبامه بهاب ويت   هذا من اهتمامه بزمال ه مستوى ال -1
َّ
ومدى ما ي صصه من وقت  املعل

 .لعمله

مستوى الت كير التجريديب فأ حاب املستوى املن  ض من الت كير التجريدي يصعب عليهم مواجهة ما  -2

توجيه مباشر  إلىجون فلذلا يحتا ؛مشاكل تربوية فال يستطيعون ات اذ القرارات املناسبةمن يقابلهم 

نوع من املساعدة في  إلىبينما املعلمون ذوو مستوى الت كير التجريدي املتوسط يحتاجون  بمن املشر 

عملية تعاونية. والقسم الثال ب وهم ذوو الت كير التجريدي العالي تكون لديهم القدرة على تصوير 

 املشكالت ووضع الحلول لها.

                              
 .105-104م( مرجع سابق، ص2004البابطين: ) بعبد الوها زعبد العزي (1)
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 :(1)ري التربوي التطوي اإلشراف أهداف

 لالحتياجات ال ردية لكل  ياإلشرافساليب تنويع األ  -1
ً
 من املعلم واملدير. ة تبعا

 والتجديد بما ي ناسب مع العصر. االبتكارتشجيع وتنمية روح  -2

 ال ر ة لها إلطالق طاقتها وقدراتها لتطوير العملية التعليمية. إتاحةاس ثمار الطاقات البشرية و  -3

 ومساعدته في تقييم ذاته. الخا ة واحترا) قدرات املعلمية املعلم واملدير احترا) شخص -4

 تكوين عالقات حسنة ومستمرة بين املشر  التربوي والهي ة التعليمية. -5

 .راءقيادتها من معلمين ومد تاجيةنإتقويم عمل املؤسسات التربوية من خالل  -6

 :(2)التطويري  اإلشرافمميزات 

مينمراعاة ال روق ال ردية بين  -1
َّ
 أساليب إشرافية متنوعة. است دا)ل من خال املعل

مينفي تطوير وتنمية طاقات  شر على دور امل التأكيد -2
َّ
من دور التقويم وإ دار  التقليلوقدراتهمب و  املعل

 ية.اإلشرافاألحكا) في املمارسات 

 املعلم الشخصية واملهنية. احتياجاتعلى  ية بناءً اإلشراف األساليباختيار   -3

ه مراحل واضحة ومرتبة منطقيا تسهم في إلغاء األحكا) الذاتية للمشر  اماست دينحو منرى علميا ب -4

 التربوي.

اتهب وتجنب تصيد أخطاء انسليم و ري ن يجة تأكيد اهتمامه بتطوير قدرات املعلم وإمك يب  مناخ مؤسسك -5

 املعلم وه واته.

 العملية التعليمية. وضع اختيارات علمية ل شخيص قدرات املعلم وسبل تطويرها بما ينعكس إيجابا على -6

مينالتطويري مراعاة ال روق ال ردية بين  اإلشرا أهم ميبات  نأويرى الباح  
َّ
ال يجب  هنَّ إحي  ب باملعل

مينعلى كل 
َّ
في الوقت ن سه يحتم على املشر  إلزا) املعلم بأسلوب  ولكنالخضوع لعملية إشرا  واحدة.  املعل

 هنَّ إفي ف ة األسلوب املباشر قد تجعله يهللاهر أما) بقية زمال ه على  وضعه نَّ أ إلىباإلضافة  اإلشرا معين من 

  أقل ذكاءً 
ً
 منهم. أو ن جا

 :(3)التربوي التطويري  اإلشرافمراحل تطبيق 

 مرحلة ال شخيص: -1

 جمع املعلومات األولية. .أ

 الزيارة الص ية. .ب

                              
  .64( مرجع سابق، صم2001منصور محمد القاسم: ) (1)
عبد ، و 58دليل المشرف التربوي، المملكة العربية السعودية الرياض، ص هـ(1419م: )زارة التربية والتعليو  كال  من: انظر (2)

 .7التربوي، ص اإلشرافالتطويري، جدة، إدارة  اإلشرافهـ( 1403قايد العبادي: ) هللا
 .145-142م( مرجع سابق، ص2004الشقيرات: ) طافش محمود (3)
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 ية.اإلشرافاملداوالت  .ج

 لم .ي املناسب للمعاإلشرافمرحلة التطبيق: كاختيار النمط  -2

"النمط  إلى"النمط ال شاركي"  إلىاالرتقاء والتدرج يسلوك املدرس من "النمط املباشر"ب  : وهيمرحلة التطوير -3

 غير املباشر".

 املتنوع "التمايزي": اإلشراف -5

مين نَّ أيقو) على فرضية وهي: بما  
َّ
فهو يعطي املعلم ثالثة  بعليهم اإلشرا م تل ون فال بد من تنوع  املعل

وقد يكون هناك تشابه بينه وبين  بيب إشرافية لتطوير قدراته وتنمية مهاراته لي تار منها ما يناسبهأسال

املتنوع يعطي املعلم الحرية في تقرير األسلوب الذي يريد   اإلشرا  نَّ أال ارق بينهماب  لكنالتطويري  اإلشرا 

 . 1كحق للمشر  التربوي التطويري يعطي هذا ال اإلشرا  أنَّ في حين  بأو يرا  مناسبا له

هنا تشمل كل من يمارس العمل  "مشر "كلمة  أنَّ  إلىوقبل الدخول في ت ا يل هذا النموذج ينبغي التنبيه  

 مدير املدرسة أو زميلب وال يقتصر على من يشغل مسمى املشر  التربوي. :يب مثلاإلشراف

 املتنوع: اإلشرافخيارات 

 وينحصر في الخيارات اآلتية:

 :(2)نمية املكثفةالت -أ

 :أوجهي تلف عنه من ثالثة  لكنه  العياديوهو أسلوب مشابه لإلشرا  الص ي ك 

 نتا ج التعلم. إلىالص ي على طريقة التدريس بينما أسلوب التنمية املكث ة ينهللار  اإلشرا يركز  -1

ق -2 مينمع جميع  -غالًبا  -الص ي اإلشرا  يطبَّ
َّ
أسلوب التنمية املكث ة  أنَّ مما ي  قد  أهميتهب في حين  املعل

ق  مع من يحتاج. يطبَّ

أسلوب التنمية املكث ة يست يد من أدوات  أنَّ الص ي على نوع واحد من املالحهللاة في حين  اإلشرا يعتمد  -3

 متعددة.

 :(3)خصائص التنمية املكثفة

نوع من  لىإو عالقة حميمة  إلىالنمو يحتاج  نَّ أل  :أهمية ال صل بين أسلوب التنمية املكث ة والتقويم -1

  تاح.نالتجاوب واال 

                              
المتنوع في تنمية أداء معلمي المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر  افاإلشر م( دور 2012أبو الكاس: ) عبد الرزاقفاتن  (1)

 .63كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، ص -غير منشورة–المشرفين والمعلمين في مدارس محافظات غزة، رسالة ماجستير 
 .123-122ص ،مرجع سابقم( 2006)نزيه خالد: (2)
 .95-94م( مرجع سابق، ص2008أحمد جميل عايش: ) (3)
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) املعلم شخص  أنيجب  -2  ي.اإلشرافخر غير املشر  الذي شارك معه في األسلوب آيقو 

 عالقة أخوية تعاونية. -املشر  واملعلم  –تكون العالقة بين الطرفين  أنيجب  -3

 :(1)مكونات التنمية املكثفة 

بحي  يبح  املشر  مع املعلم األوضاع العامة  بيكون في أول العا) الدراسكي أنوي ضل  باللقاء التمهيدي -1

  إلىويحسس املشر  ما قد يحتاج 
ً
  عالج ويحاول توجيه العالقة بينهما وجهة

ً
 .إيجابية

وهو لقاء يتم فيه مراجعة خطة املعلم للدرس املراد مالحهللاته وتحدد فيه  بلقاء قبل املقابلة الص ية -2

 املالحهللاة الص ية. أهدا 

ب ذات العالقة انحي  يقو) املشر  بجمع املعلومات املتعلقة بالجو  بيصيةاملالحهللاة الص ية ال شخ -3

 باألمر املراد مالحهللاته ل شخيص احتياجات املعلم.

 راد بتحليل املعلومات انوفيها يقو) املعلم واملشر  التربوي جميعا أو على  بتحليل املالحهللاة ال شخيصية -4

 التنموية. األنشطةلتي تدور حولها التي تم جمعها في املالحهللاة ومن ثم تحدد النقاط ا

 أهميته لنمو املعلم. انلقاء املراجعة التحليليب وفيه يتم تحليل خطوات الدرس وبي -5

فيه املشر  نوع التدريب واملتايعة ملهارات سبق تحديدها أثناء العملية   حلقة التدريبب وهو لقاء يعط -6

 ال شخيصية

زة -7
 
 مالحهللاة تلا املهارة املحددة وجمع معلومات عنها.وفيها يركز املشر  على  باملالحهللاة املرك

ز -8
 
زة. بلقاء املراجعة التحليلي املرك

 
 وفيه تتم مراجعة وتحليل نتا ج املالحهللاة املرك

 : النمو املنهي التعاوني:ب

ميناملتنوع هو النمو امل ي التعاوني وهو رعاية عملية نمو  اإلشرا ي من خيارات انالخيار الث
َّ
من خالل  املعل

 تعاون منهللام بين الزمالء.

 املتنوع: اإلشرافمسوغات طرح النمو املنهي التعاوني في 

مينالوضع التنهللايمي للمدرسةب فالعمل الجماعي التعاوني بين  -1
َّ
له أثر على املدرسة أكبر من العمل  املعل

مينله أثًرا في تقوية الروابط بين  أنَّ ال رديب كما 
َّ
تطور املدرسة ونمو  ربط بينالفيه  يتم  وكذلا باملعل

مين
َّ
ميننمو  إلىوينهللار  باملعل

َّ
تحسين التعلم من خالل تحسين  إلىوسيلة  بوسيلة ال غاية فهو هنَّ إعلى  املعل

 التعليم.

                              
مطبعة  التربوي المتنوع رؤية جديدة لتطوير أداء المعلمين، اإلشرافم( 2004: )عبد الكريمراشد حسين ال انظر كال  من: (1)

-123م( مرجع سابق، ص2006)زيه خالد:ن، و 57-56فهرسة مكتبة الملد فهد الوطنية أتناء النشر، ص، الرياض سفير،
124. 
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ني اإلشرافوضع املشر : هذا األسلوب  -2  د ويمكنه من التوسع في دا رة عمله.اندور املشر  املس يبيَّ

مهنة منهللامة  إلىينتمي  هنَّ ألم يس شعر مسؤوليته عن تنمية ن سه و وضع املعلمب وهذا األسلوب يجعل املع -3

ي  ف من العزلة التي يعيش فيها املعلمون غالبا ويمكنهم من الت اعل مع زمالئهم  هنَّ أكما  بومقننة ونامية

 . 1كمنهم االست ادةو 
 ومن صور النمو املنهي التعاوني ما يلي:

حي  تقو) مجموعة من  ب : وهو أك ر  ور النمو امل ي التعاونيانالتدريب بإشرا  الزمالء كتدريب األقر  -1

ب السلبية واقتراح حلول لها والتدريب انالزمالء بمالحهللاة يعضهم يعضا في أثناء التدريس ومناقشة الجو 

وتتم في هذا األسلوب تقريبا خطوات النمو املكثف ن سها لكنها بين الزمالء دون تدخل  بعلى تطبيقها

هناك أثرا كبيرا لهذا النوع من التدريب على  أنَّ  إلىوتشير كثير من الدراسات  بشر  التربوي من امل مباشر

يقو) االتصال بين الزمالء ويشجعهم على التجريب  هنَّ أكما  بنمو املعلم واك سابه ملهارات تدريسية جديدة

 . 2كوتحسين أساليب محددة في طرق التدريس

هللامة حول موضوعات مهنية وتربوية وعلمية لرفع املستوى العلمي وهي نقاشات من اللقاءات التربوية: -2

 . 3ككلمات ال هد  منها إلىتكون هذ  اللقاءات منهللامة حتى ال تتحول  أنَّ ويجب  بللمعلمين

مينتطبيق  نَّ إفاملنهج معد مسبقا  أنَّ تطوير املنهج: مع  -3
َّ
ويبق  تطبيق املعلم للمنهج  بله يت اوت املعل

يؤتي املنهج ثمار  فيعمل املعلمون يشكل جماعي أو على شكل فرق لوضع خطة لتطبيق املنهج  أنَّ أثر كبير في 

سب لتن يذ نكذلا البح  عن السبيل األ بوتعديل ما يمكن تعديله أو سد يعض الثغرات التي تكون في املنهج

ميناملنهج وتطبيقه وحل ما قد يعترض 
َّ
منهج وما ي بع ذلا من عمل تقويم للو  بمن مشكالت في ذلا أيضا املعل

 . 4كاقتراحات للتطوير

وهذا  بية: وهي البحو  التي يقو) بها املعلمون وتتعلق بأمر من األمور التربوية العلميةانالبحو  امليد -4

مينهم في دعم العمل الجماعي بين يسالنوع من البحو  
َّ
التدريس ورفع مستواهم  يساعد على تطويرو  املعل

 ي.التربوي والعلمي وامل 

وهذا الخيار ال يؤتي ثمار  املرجوة إال  بتصوغ ما يناسلها من  ور النمو امل ي التعاوني أنَّ ويمكن لكل مدرسة 

 : 5كبتوافر الشروط اآلتية

 وجود الجو التربوي العا) الذي يدعم العملية. -أ

                              
 مرجع سابق،م( 2006)لد:نزيه خا، و 44-43، صمرجع سابقم( 2005أبو عابد: ) كال  من:  محمود محمد انظر (1)

 . 95مرجع سابق، ص م(2008أحمد جميل عايش: )، و 125 -124ص
 .183األردن، ص ان، مركز طارق للخدمات الجامعية، عم1التربوي اتجاهات حديثة، ط اإلشرافم( 2002: )راتب السعود (2)
 .91م( مرجع سابق، ص2004): معبد الكريالراشد حسين  (3)
 .126م( مرجع سابق، ص2006نزيه خالد: ) (4)
 .101م( مرجع سابق، ص2008أحمد جميل عايش: ) (5)
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 مشاركة القاعدة وهم املعلمون ودعم القمة وهم املسؤولون. -ب

 كلف والرسميات املبالغ فيها.لزو) البساطة والبعد عن الت -ج

 إيجاد التدريب الالز). -د

 مكافأة املشاركين. -ه

 :: النمو الذاتيج

املتنوع هو النمو الذاتي وهو عملية نمو مهنية تربوية يعمل فيها املعلم  اإلشرا الخيار الثال  من خيارات 

 ي هذا الخيار يكون نمو املعلم ف بوهذ  الطريقة ي ضلها املعلمون املهرة وذوو الخبرة بمن رًدا لتنمية ن سه

 . 1كاالتصال باملشر  التربوي  إلىسيحتاج من وقت آلخر  انك  نإنايعا من جهد  الذاتي و 

 األهدا النمو ملدة سنة ويضع خطة لتحقيق هذا الهد  أو  أهدا يقو) املعلم بوضع هد  أو أك ر من و  

 دة وليس التدخل املباشر.اناملشر  هنا هو املسوفي النهاية يعطي تقريًرا عن نمو . ودور  بثم ين ذ الخطة

 : 2كولنجاح عملية النمو الذاتي ينبغي مراعاة النقاط اآلتية 

ب فقد وجدت يعض الدراسات األهدا الذاتي مثل: وضع  ياغة  اإلشرا إعطاء التدريب الكافي ملهارات  -1

مين أنَّ 
َّ
 .األهدا ون من مصاعب في وضع انيع املعل

 .األهدا وفاعلة لتحقيق  تصميم خطط واقعية -2

مينكثيرا من  نَّ إحي   بتحليل تسجيالت املعلم ن سه -3
َّ
 سهم وتحليل ما نأيجدون  عوبة في مالحهللاة  املعل

 يرونه مسجال أمامهم من سلوكيات التدريس.

 تقويم التقد) والنمو. -4

 عمال الكتابية.ية أو األ عدادأو اللقاءات اإل  األهدا إيعاد البرنامج عن التعقيد مثل اإلكثار من  -5

 توفير املصادر الالزمة. -6

فمن أهم عيوب هذا األسلوب عد) وجود تلا  بالتن يذ تساعد علىإيجاد وسا ل للحصول على معلومات  -7

 فاملعلم يعمل لوحد  وليس لديه من يزود  بتلا املعلومات. بالوسا ل

مينتشجيع  -8
َّ
ياملعلم ن سه ووضع ملف تراعلى العمليات التي تركز على الت كير والتأمل في عمل  املعل ِّ

ألداء  كم 

 املعلم يساعد على هذا.

وتطويعها لتناسب أكبر قدر  األخرى  اإلشرا من أساليب  االست ادة إلىاملتنوع يسلى  اإلشرا  أنَّ ويالحظ 

مينمن 
َّ
مينيحاول تزويد  هنَّ أكما  بوعلومه القرآن الكريمملادة  املعل

َّ
 اإلشرا  للمادة بأكبر عدد من عمليات املعل

                              
 .45م( مرجع سابق، ص2005محمود محمد أبو عابد: ) (1)
 .127م( مرجع سابق، ص2006نزيه خالد: ) (2)
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فاملرونة من أهم سمات هذا  بليتمكن كل معلم من اختيار ما يناسبه ويحقق نمو  العلمي وامل ي ؛شطتهنأو 

 وهي التي تعطيه القدرة على التكيف مع األوضاع املدرسية املختل ة. بياإلشرافاألسلوب 

 بين  أنَّ ويرى الباح  
ً
 كبيرا

ً
ال رق بينهما هو لكن التطويري  را اإلشالتربوي املتنوع و  اإلشرا هناك تشابها

ي لكل اإلشرافسلوب األ وعلومه حق تحديد  القرآن الكريمالتطوري يمنح املشر  التربوي ملادة  اإلشرا : أنَّ 

وعلومه حق اختيار األسلوب  القرآن الكريماملتنوع ملادة  اإلشرا معلم وتصني هم في ثال  ف اتب في حين يمنح 

التطوري فيما  اإلشرا التربوي املتنوع يمنح حرية أكبر من  اإلشرا  نَّ إفوبذلا  بيني املناسب للمعلماإلشراف

عترا  بك اءاتهم املهنيةب وإطالق طاقاتهم الكامنة في تقويم أدائهم امل ي واال يتعلق بات اذ قرارات تطوير أدائهم 

 وتطوير .

 اإللكتروني: اإلشراف -6

 اإللكتروني: اإلشرافمفهوم  

التربوي عبر الوسا ط املتعددة على الحاسب اآللي وشبكاته  اإلشرا  ها)شرافي يقد) أعمال ومهو: نمط إ 

مين إلى
َّ
 انم سواء أك هانالت اعل النشط مع املشرفين التربويين أو مع أقر  يةانإمكواملدارس يشكل ي يح لهم  املعل

وبالسرعة التي تناسب  انالوقت واملك إتما) هذ  العمليات في يةانإمكغير متبامنة مع  أ)ذلا بصورة متبامنة 

 عن 
ً
 هذ  العمليات من خالل تلا الوسا ط. إدارة يةانإمكظرو  املشرفين التربويين فضال

آليات االتصال الحديثة من حاسب آلي وشبكاته  است دا)التعليم اإللكتروني هو: طريقة للتعلم بو  

ترنت نومكتبات إلكترونيةب وكذلا بوابات اإل ووسا طه املتعددة من  وت و ورةب ورسوماتب وآليات بح  

واعها في إيصال املعلومة للمتعلم نأالتقنية بجميع  است دا)ال صل الدراسكيب املهم هو  أ) فيسواء عن يعدب 

 أنَّ  إلىاإللكتروني ي ضكي  اإلشرا إسقاط التعريف السابق على  ن  إفبأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فا دةب 

آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسا طه  است دا): نمط لإلشرا  بوه اإللكتروني اإلشرا 

ترنت سواء عن ناملتعددة من  وت و ورةب ورسوماتب وآليات بح  ومكتبات إلكترونيةب وكذلا بوابات اإل 

واعها نأالتقنية بجميع  است دا)يعدب أو في مكتب التربية والتعليمب أو في املدرسةب أو ال صل الدراسكيب وهو 

 في إيصال وتبادل املعلومات والخبرات للمعلم واملشر  بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فا دة.

الوسا ط  است دا)الذي يعتمد على  اإلشرا اإللكتروني هو ذلا النمط من  اإلشرا  أنَّ ويرى آخرون  

ميناإللكترونية في االتصال بين املشرفين و 
َّ
يكون يشكل  اإلشرا ليميةب فب وبين املشرفين واملؤسسة التعاملعل

 . 1كحقيقي وليس افتراضًيا

 اإللكتروني: اإلشرا  أنَّ  يرى الباح  التعري ات  هذ ومن خالل 

بأسلوب رقمي متعدد الوسا ط  وعلومه  القرآن الكريمملادة  التربوي  اإلشرا  )هايقو) على تقديم أعمال وم -1

 ور متحركةب  ور ثابتةب لقطات  كنصوص مكتوبةب منطوقةب مؤثرات  وتيةب رسومات خطيةب

 فيديو .

                              
غير –ه، رسالة دكتوراه استخدامهمية والممارسة ومعوقات التربوي عن بعد بين األ اإلشرافم( 2008صالحة محمد سفر: ) (1)

 .143كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص -منشورة
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 يقد) البرمجيات من خالل الوسا ط املتعددة املعتمدة على الحاسب اآللي الشخصكي. -2

 إدارةيقد) البرمجيات من خالل الوسا ط املعتمدة على الشبكات املحلية على مستوى املركز أو على مستوى  -3

 ت.ترننالتربية والتعليم أو على مستوى الوزارة أو اإل 

الت اعل النشط مع البرمجيات بممارسة عدد من وعلومه  القرآن الكريمملعلمي مادة نمط ت اعلي ي يح  -4

 ب وتلقي تغذية راجعة إلكترونية فورية.ألنشطةا

 .انالت اعل الشخصكي واالجتماعي مع املشرفين التربويين ومع األقر  ملعلمي املادةي يح  -5

ب من هانفي الوقت ذاته وفيه يتوا ل املعلم مع املشر  أو مع أقر  أي الت اعل الري ؛ي يح الت اعل املتبامن -6

 خالل غر  املحادثة أو مؤتمرات ال يديو أو املؤتمرات السمعية.

في اللحهللاة  هانوفيه يتوا ل املعلم مع املشر  التربوي أو مع أقر  بالت اعل غير املتبامن ملعلمي املادةي يح  -7

 و املنتديات.من خالل البريد اإللكتروني أو ذاتهاب 

 والتوا ل في األوقات التي يرغبونها. االست ادة ملعلمي املادةنمط مرن ي يح  -8

 :االلكتروني اإلشرافأهمية 

 : 1كيمكن حصر هذ  األهمية في املطالب اآلتية
 ( املطلب الوطني:1

التقنية  إدخال إلى تسلى الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم وقطاع املناهج والتوجيه التربوي  

االلكتروني  اإلشرا تطبيق  أنَّ وال نية ومكاتب التربية واملناطق التعليميةب وال شا  داريةفي جميع العمليات اإل 

 يصب في هذا التوجه السامي.

 ( املطلب التربوي:2

من خالل تغيير ياًرا الس شرا  املستقبل تخاالتجديد والتطوير في مجاالت التربية أمًرا حتمًيا وليس  يعد  

ا واسعة للتعلم الذاتيآطريقة الت كيرب واتباع أساليب جديدة ت تح 
ً
 .فاق

 

 ( املطلب التقني:3

هيمتاز وقتنا املعا ر   عدب وعصر الحاسوب.  بأنَّ عئصر التقنيةب وعصر ال ضا ياتب وعصئر التعلم عن ي 

 قرية  غيرة. هنَّ أعالم ك كما تنامت وسا ل االتصال في هذا العصر تنامًيا عجيًباب فأ بح ال

 ( املطلب اإلداري: 4

 االلكتروني يعالج كثيًرا من املشكالت التي تواجه كثيئًرا من املشرفينب ومنها:  اإلشرا تطبيق  نَّ إ -1

مين إعداداملشرفين التربويين في مقابل زيادة  إعدادنقص  -أ
َّ
 .املعل

عد يعض املدارس عن إدارات التربية والتعليم ومكاتب التر  -ب  بية والتعليم.ي 

                              
اإللكتروني في رياض األطفال من وجهة نظر المشرفات  اإلشراف استخدامم( واقع 2009عهود بنت خالد الصائغ: ) (1)

 .76كلية التربية، جامعة أم القرى، ص -غير منشورة-، رسالة ماجستيرالتربويات والمعلمات بمدينتي مكة المكرمة وجدة
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أحدها  أنَّ يحيط بها ويتقنهاب أو  أنَّ املشر  ال بد  أنَّ التربوي ال يعني  اإلشرا عرض هذ  النماذج من  نَّ إ -2

يطلع املشر  التربوي على االتجاهات املختل ة في  أنهو األفضل لحل مشاكل التعليمب بل املقصود هو 

أكبر وخيارات أك ر للعمل في حقل  منهللاور يه بحي  يكون لد بماطهنأالتربويب ويعر   اإلشرا حقل 

ماط الحديثة م توحة للتطوير والتعديل بما يناسب شخصية املشر  أو بيئته نب وهذ  األ اإلشرا 

 ا تتداخل مع يعضها وتكمل يعضها يعضهنَّ أاملتأمل لها يرى  نَّ إالتربويةب إذ 
ً
 .ا

 االلكتروني: اإلشرافوسلبيات  إيجابياتأهم 

 :اإليجابيات

املعلومات امل يدة من  توافرترنت من خالل نالتربوي عن طريق اال  انهولة االتصال بين الوزارة وامليدس -1

التربوي في اإلدارات التعليمية وات اذ  اإلشرا التربوي مما ي يح ال ر ة للوزارة لتقييم سير عمل  اإلشرا 

 التغذية الراجعة.

ترنت بما يعود على نة من شبكة املعلومات العاملية اإل يجابياإل  االست ادةمواكبة التطور واالهتما) العاملي ب -2

 ترنت في املجاالت امل يدة.ناإل  است دا)التعليم في الجمهورية اليمنية بالكثير من ال وا د من خالل توجيه 

مينوسيلة سريعة لنقل التجارب التربوية والخبرات املختل ة والقراءات املواجهة بين املشرفين و  -3
َّ
 عبر املعل

 تعطيل عمل اليو) الدراسكي. إلىعقد االجتماعات التي تؤدي في الغالب  إلىترنت دون الحاجة نشبكة اإل 

مينتحقيق مبدأ تساوي ال رص فجميع املشرفين و  -4
َّ
واإلدارات التعليمية لديهم ال ر ة واملجال  املعل

  سهم ويك ش وا أخطائهم.نأيطوروا  أنواملصادر التي يستطيعون من خاللها 

التربوي بحي  ال يقتصر ذلا على الزيارات الص ية واالجتماعات  اإلشرا وا ل املستمر بين املعلم و الت -5

 على مدار العا) الدراسكي. اإلشرا فتكون عملية 

التربوي بما ي ناسب مع روح العصر لخدمة العملية  اإلشرا التجديد املستمر وال عال في وسا ل وأساليب  -6

 التربوية والتعليمية.

 لبيات:الس  

التربوية بوضع  اإلدارةتتغلب عليها  نأال بد لكل عمل ايجااي من سلبيات وع رات تعيق تقدمه والتي يجب 

خطط استراتيجية يعيدة املدى وأخرى قريبة املدى للنهوض بمستوى التعليم وتطوير االداء وتحسينه 

ها وغاياتها هدافوية والتعليمية وو ولها أل واملشاركة في الحد من السلبيات التي قد تعيق أو تبطئ العملية الترب

 ومن هذ  السلبيات:

مينعد) معرفة الغالبية العهللامى للمشرفين التربويين و  -1
َّ
 است دا)الحاسب اآللي مما يعوق  ست دا)ال  املعل

 ترنت.نشبكة اإل 

مينين و شاء املواقع لدى معهللام املشرفين التربوينإعد) وجود الخبرة الكافية بنهللام ال شغيل والبرمجة و  -2
َّ
 .املعل
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بالحاسب اآللي في املدارس أو في إدارات التعليم وكذلا  خاصشاء معامل نات املادية إلاناإلمك توافرعد)  -3

 . 1كشاء مواقع على الشبكةنإالحال عند 

وعلومه  القرآن الكريمااللكتروني ملادة  اإلشرا البد من نشر ثقافة التعليم االلكتروني و  هنَّ أويرى الباح  

من  االست ادةاملجتمع يشكل عا) وفي املدارس يشكل خاص وتكثيف التدريب ملنسواي ومنسوبات التعليم و بين 

مينالتربوي في ل ت نهللار  اإلشرا آلية 
َّ
التقنية في خدمة التربية والتعليم من  است دا)أهمية  إلىللمادة  املعل

 خالل عرض برامج علمية توض  ذلا. 

 التأملي: اإلشراف -7

ما من تأملها والت كير فيهاب الذي يستوجب الت كير نَّ إال يتعلم كثيًرا من خبراتهب و  انسناإلأنَّ راسات تبين الد

واملالحهللاة والتحليل. وتستوجب هذ  العمليات العقلية معار  تساعدنا على التنهللايم والتمييب بين املهللااهر 

 والخصا صب وعلى ربط العالقات ووضع ال ساؤالت وال رضيات.

 التأملي: إلشرافامفهوم 

هالتأملي  اإلشرا يعر    : عملية تنشيط للتأمل الذاتي يح  على الت كير الناقد وتوليد الحلول للمشاكل بأنَّ

 التي تواجه املعلم أثناء تدريسه في الغرفة الص ية.

 
 
هويعر  ب انحد جو شغال املعلم فكرًيا في العمليات املعرفية ل هم العوامل املسببة للتعارض في أان: بأنَّ

حل مناسب للمشكلة أو  إلىبناء  نشط للمعلومات للو ول  إلىشغال الذهني نالعملية التعلميةب ويؤدي هذا اال

 . 2كللتعارض املوق ي

 التأملي: اإلشراف أهداف

 بالتأملب موجًها بقدراته الذاتيةب  إلىيهد  هذا النموذج في األساس 
ً
مساعدة املعلم لكي يصبح أك ر اهتماما

ا على تطوير ك اياته املهنيةب وال يتأت  ذلا يشكل فاعل إال من خالل توفير مناخ داعمب وبي ة تعليمية حريصً 

ن 
 
مينمحببةب ونهللاا) اتصاالت م توح يمك

َّ
 . 3كمن التوا ل وطرح األفكار واآلراء واملقترحات املعل

 التأملي: اإلشرافمبادئ  

 : 4كالتأملي  اإلشرامن أبرز املبادئ التي يقو) عليها نموذج 

 توفير بي ة مناسبة للتعلم واالستكشا . -1

                              
 األحساء اإلشراف التربوي،االلكتروني ورقة عمل مقدمة في لقاء مديري إدارات  اإلشرافهـ( 1429ي: )انمحمد حسن الشمر  (1)

 .م15/5/2016، بتاريخ التربوي )بوابة المعرفة( اإلشرافموقع إدارة  -هـ(30/2-2/3/1429)
 .80ص ،مرجع سابقم( 2007):السميد سهيلة أبوو ، ذوقان عبيدات (2)
 .47م( مرجع سابق، ص2005محمود محمد أبو عابد: ) (3)
 .48سابق، صالمرجع الم( 2005محمود محمد أبو عابد: ) (4)
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 ها.أهدافكي ية تن يذ الزيارات الص ية وتحديد  إلى با  ناال  -2

 تقديم األفكار الجديدة على شكل مقترحات. -3

 امتالك مهارة حل املشكالت. -4

 توظيف أسلوب التأمل الن سكي. -5

 التربوي. اإلشرا احترا) عملية  -6

 لراجعة.تقديم التوجيهات والتغذية ا -7

 التأملي؟ اإلشرافق يطبت يةكيف 

عقد دورات متعاقبة من اللقاءات القبلية ومالحهللاة للمواقف التعليمية واللقاءات البعدية؛ لتوضيح كيف  -1

تؤثر أحدا  عملية التعليم على املتعلمينب وما العالقة بين هذ  األحدا  ومعتقدات املعلم حول عملية 

 التعليم.

 .اإلشرا واملعلم في عملية  اشتراك املشر  التربوي  -2

ات من مالحهللاة انوسا ل االستقصاء والتجريب التي ترتكز على اختبار ال رضيات يعد جمع البي است دا) -3

 املواقف التعليمية.

 . 1كقطاعهااناالستمرارية في عملية التدريب وعد)  -4

نه من تشجيع
 
مك ه على تن يذ يعض وباعتبار املشر  التربوي مرشًدا للمعلمب فهو في وضع مناسب ي 

وعلومه  القرآن الكريمالتعليمية التأملية. ويقد) الباح  يعض اإلرشادات للمشرفين التربويين ملادة  ألنشطةا

مينملساعدة 
َّ
 على التأمل في ممارساتهم التعليمية: املعل

 يشكل منتهللام. األفكارو  القتراحاتبا ةشاركامل -1

 على الدور الداعم لآلخرين. ةحافهللااملعن إ دار األحكا)ب و  الثقة عن طريق االستماع اليقظ واالبتعاد بناء -2

مين ةساعدم -3
َّ
ال شبيه واملشابهة في الت كير وعمليات التعليم والتعلمب وفي التحد   است دا)على  املعل

 عنها.

 ) بطرح األس لة التي تساعد املعلم على توضيح ومناقشة املواضيع واملشاكل التي تعلمها وخبرها.ياقال -4

التأملي على عملية التعلمب أك ر من نتا جهاب من خالل قيامه  اإلشرا املشر  التربوي في نموذج ويركز 

وعلومه  القرآن الكريموليس املحدد لطريقة عمل املعلمب فهو الذي يساعد املعلم ملادة  ببوظي ة الدليل واملرشد

ما يوفر وسيلة للمشر  واملعلم على تحليل سلوكه أثناء تدريسه للطلبةب ويناقش معه تأثيرها عليهم. ك

لالست ادة من الدورة االستقصا ية التي تبدأ بمقابلة املشر  للمعلم وتقديم اإلرشاد والنص  له من خالل 

 عملية تحليل شامل لسلوكياته أثناء تدريسه للطلبة وتأثيرها عليهم.

                              
 .110، صمرجع سابقم( 2001ي: )انحسن أحمد الطع (1)
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أمل املعلم خاللها الطريقة وينشغل املشر  واملعلمب يعد مالحهللاة موقف تعليميب في عملية استقصاء يت 

ذ فيها املوقف ويعاود الت كير فيهاب ويقوم  انب ال اعلة فيهب والجو انبتحديد الجو  انالتي ن  
ً
 بب األقل نجاحا

 : 1كويكون ذلا من خالل طرح يعض األس لة على املعلم على النحو اآلتي

 هو دليلا على ذلا؟جميع الطلبة است ادوا من تقديما ملوضوع الدرس؟ وما  أنَّ هل تعتقد  -1

 كيف توا لت مع طلبتا جميعهم ملساعدتهم على ال هم؟ -2

 ما االستراتيجيات التي است دمتها لتوسيع مجال ت كير الطلبة؟ -3

 ما هي؟و هناك طرا ق أك ر فاعلية لتحقيق ذلا؟  أنَّ هل تعتقد  -4

 ا تم تحقيقه؟أهدافأي من  -5

  تحقق من ذلا؟الطلبة تعلموا املادة الدراسية؟ وكيف س أنَّ هل تعتقد  -6

 .ماذا سو  تعمل غدا ملتايعة درس اليو)؟ -7

وعلومه يتضمن فحًصا  القرآن الكريمالتأملي للمشر  التربوي ملادة  اإلشرا نموذج  أنَّ ويرى الباح   

مستوى فهم جديد ييسر تحسين املمارسة الحاليةب وفي هذا املجال اقترح  إلىناقًدا للممارسات بهد  الو ول 

ا دا رًياب تتحول فيه خبراتنا الباح  نموذج
ً
مبادئ ونهللاريات شخصية توجه أعمالنا في املواقف  إلىا مبسط

دورة أخرى للمنرى التأملي وال همب ويمكن إجمال منهجية  إلىالالحقةب ويؤدي ت اعل سلوكنا مع املوقف الجديد 

 العمل به في اآلتي:

 با  الواعي لألحدا  التي تطرأ داخل نرحلة باال الخبرات الشخصية الحقيقية: وتتميب هذ  امل إلى با  ناال  -1

تقائي على يعض املتغيرات مع تجاهل انفي كل موقف تعليمي تعلمي يقع التركيب يشكل  هنَّ أالصفب ذلا 

 .األخرى املتغيرات 

خلة فيها: وتتميب هذ  املرحلة بتحليل خبراتنا عن افحص وتحليل الخبرات الشخصية وتعيين العوامل املتد -2

 تعيين العوامل امل تاحية املؤثرة في املوقف وفي أفعالنا وأحاسيسنا.طريق 

ا من التحليل السابق نبدأ في القيا) بتعميمات ونصوغ ذلا على ان ياغة امل اهيم والقواعد واملبادئ:  -3
ً
طالق

 لألحدا .
ً
 شكل م اهيم ومبادئ تجعلنا ن هم ما يجري بصورة أك ر تجريًداب أي نبني تأويال

ة شخصية نقو) باختبارها: نست د) في هذ  املرحلة املبادئ وامل اهيم املستنبطة في املرحلة بناء نهللاري -4

 يحد  عند إجراء تغيير ما في الوضعية. أنَّ السابقة لبناء نهللارية شخصية حول ما يمكن 

 أساليب لتدريب املعلم على عملية التأمل:

  .يحت ظ املعلم بصحا ف للتأمل   أنَّ  -1

                              
جدة، مكتبة الملد فهد الوطنية أثناء النشر،  ”اإلشرافتمهين  “التربوية  م( تطوير القيادات2007محمد حسين مكي: ) انحن (1)

 .م77ص
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 كالزمالء . انباألقر تن يذ جلسات تعليم  -2

 على مقابالت. -3
ً
 توفير تغذية راجعة مكتوبة اعتمادا

 تن يذ أبحا  إجرا ية. -4

 ."سيمينارات"إعطاء دروس تعليمية في  -5

 تن يذ مؤتمرات تأملية.  -6

 التأملي: اإلشرافمعوقات نموذج 

 الوقت وازدحا) األعمال وضعف توافر أدوات للتقويم الذاتي. توافرقلة  -1

 لين وح زهمب وتزويدهم بأدوات املالحهللاة أو التأمل الذاتي.ضعف تدريب العام -2

ميناعتماد  -3
َّ
 . 1كفال يوجد اهتما) بالتقييم الذاتي بن على التقييم الخارجيواملشرفي املعل

 التشاركي: اإلشراف -8

 التشاركي: اإلشرافمفهوم 

ب معلمب مديرب متعلمب هو أسلوب يعتمد على مشاركة جميع األطرا  املعنية بالعملية التعليمية كمشر 

ونواتج التعلم بحي  يقو) كل من املشر  واملعلم  الطالبولي أمرب مرشد طالاي ب وهذا االتجا  يركز على 

 . 2كب شخيص مشكالت املتعلمين وطرق عالجه

من كونه عملية فنية  ينبثق املنرى ال شاركي لإلشرا  التربوي  نأمن خالل امل هو) السابق ويرى الباح  

تحسين نتاجاتهاب وهي بهذا امل هو) مسؤولية مشتركة بين  إلىة للعملية التعليمية في املدرسة؛ تهد  مصاحب

 في مدرسته من ناحيةب واملشر  التربوي ملادة 
ً
 مقيما

ً
 ومشرفا

ً
 تربويا

ً
 القرآن الكريممدير املدرسة باعتبار  قا دا

 من ناحية ث كونهوعلومه 
ً
 مت صصا

ً
 ومس شارا

ً
 تربويا

ً
 ية.انخبيرا

 التشاركي: اإلشراف أهداف

 تحسين نوعية التعليم في املدارس. -1

 اء شخصية متوازنة للمعلم واملشر .بن -2

 تهي ة البي ة املناسبة لنمو  امل ي. -3

لذلا يركز املشر   ؛ال شاركي: التركيب على سلوك الطالب اإلشرا  أهدا من أهم  أنَّ ويرى الباح  

ولألدوات التي يست دمها في سبيل تحسين العملية  ألنشطة  لإعداده أثناء وعلوم القرآن الكريمالتربوي ملادة 

 التعليمية لدى الطلبة.

 التشاركي: اإلشرافجراءات إ

 التنسيق بين األطرا  املعنية. -1

 العمل على توفير جو من االحترا) والثقة بين الجميع والحرص على تحمسهم. -2

 جاهات والقيم وامليول واملستوى.دراسة وتشخيص واقع املتعلمين بما فيه من االت -3

                              
 .101-80م( مرجع سابق، ص2007: )السميد ، سهيلة أبوعبيدات انذوق (1)
 .81، صمرجع سابقم( 2004الشقيرات: )طافش محمود  (2)
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ت طيط برامج النمو امل ي واملعرفي للمعلم واملتعلم من خالل تشخيص املشكلةب ويتضمن ذلا عقد  -4

 لقاءات مع األطرا  املعنية لطرح املشكلة وتكليف كل منهم بدور  للو ول لحل املشكلة.

ة مدى قيا) كل األطرا  بأدوارها لحل ملعرف ؛وضع برنامج تقويمي لنواتج التعلم املعرفية والسلوكية -5

 ويتضمن ذلا مشاركة الجميع في عملية التقويم. باملشكلة

 . 1كالتغذية الراجعة في حال عد) تحقق حل املشكلة -6

 التشاركي: اإلشرافدور املشرف التربوي في 

مينمشاركة املدير واملعلم في التنسيق ونقل خبرات  -1
َّ
 فيما بينهم. املعل

 مو العلميب وماذا يقد) للمعلم من مساعدة لرفع مستوا .ت طيط برامج الن -2

 وضع برنامج لتقويم نواتج التعلم. -3

اكاملديرب ولي األمرب املشر   :تنسيق اآلراء املختل ة من جميع األطرا  -4
َّ
أي جميع املشاركين في  ؛ي الطال

 ية.اإلشرافالعملية 

 حترا) بين املشاركين.واال توفير جو من الثقة  -5

 على املدرسة واملتعلم.  اإليجاايحمس الجميع للعملب وتوضيح أهمية األمر ومردود  الحرص على ت -6

 ي منها املتعلم.انتشخيص املشكالت التي يع -7

 وتن يذ برنامج عالجي وتقويمي للمتعلمين. إعداد -8

 التشاركي: اإلشرافدور املدير )القائد التربوي( في 

 ية.اإلشرافالتنهللايم للعملية  -1

 ية.اإلشرافلية خلق جو ت اعلي للعم -2

 ات الالزمة.انتوفير اإلمك -3

 املبادرة لجعل العمل الجماعي يستمر دون توقف. -4

 التشاركي: اإلشرافدور املعلم في 

 تحديد املشكالت املتوقعة لوضع العالج املناسب لها. -1

ات واملعلومات عن مستويات املتعلمين بحكم قربه منهمب وذلا عن طريق املناقشةب انجمع البي -2

 اراتب ودفاتر الواجباتب واملالحهللاة املباشرة.واالختب

 ا إثراء املوقف التعليمي.هنأالتجريب الدا م لألفكار املطروحة التي من ش -3

 كتابة تقارير عن حقيقة مستويات املتعلمين. -4

 . 2كاالشتراك مع املشر  في تقويم نواتج التعلم والتغذية الراجعة -5

                              
 انالتشاركي في محافظة العاصمة عم اإلشراف م( درجة ممارسة المشرفين التربويين لسلوك2013ي: )انلينا مصطفى الدج (1)

، األردن، انجامعة الشرق األوسط، عم -غير منشورة-وعالقته بمستوى فعالية المعلمين من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير
 .29-28ص

 .108-107م( مرجع سابق، ص2017: )وزارة التربية والتعليم (2)
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 اإلشرا وعلومه في  القرآن الكريمللمشر  التربوي ملادة املهمات الر يسة  أنَّ الباح  ومما سبق يرى 

الصفب واس ثمار الهي ة التدريسية في  إدارةواملناهج و  األهدا ال شاركيب تتلخص في إجراء البحو ب وتحليل 

مينياتهمب ومساعدة انالتعليمي وإطالق إمك اإلشرا 
َّ
ب وزيادة فعالية  املعل

ً
مينوتقبل يعضهم يعضا

َّ
من  املعل

 دة لهم.انل تقديم املساعدة واملسخال

 التشاركي:  اإلشرافمميزات 

 ي سم بال شاركية والعمق في تناول القضايا التربوية. -1

 يقو) على التوا ل والحوار بين املعلم واملشر . -2

 التربوي. اإلشرا يحسن اتجا  املعلم نحو  -3

 اقتناع املعلم بما ينشد تغيير  من ممارسات في سلوكه التعليمي. -4

ال شاركي يكون أك ر فعالية حي  يعتمد على التعاون واملشاركة بين  اإلشرا أسلوب  أنَّ هنا نجد من 

مينهم في تحسن سلوك ويساملشر  واملعلم 
َّ
 .اإلشرا ال علي واتجاهاتهم نحو  املعل

 التشاركي: اإلشرافعيوب 

 الختال  املوقف هذا املستوى يت اوت بين ا نَّ أل  ؛ عوبة تحديد مستوى الت كير لدى املعلم -1
ً
ألفراد تبعا

 التعليمي.

 ي املناسب.اإلشراف عوبة ربط املشر  التربوي ملستوى الت كير بالنمط  -2

 على عالقة الزمالة والتعاون بين اإلشرافاختيار املشر  التربوي لألسلوب  -3
ً
ي املناسب للمعلم يؤثر سلبا

 املشر  واملعلم.

 يتطلب تقليل نصاب املشر  التربوي من  -4
َّ
ب مما يترتب عليه زيادة كبيرة في عدد املشرفين ميناملعل

 . 1كالتربويين

مينية الحديثة من قبل املشرفين و اإلشرافلو تم تطبيق النماذج  هنَّ أمما تم عرضه ويرى الباح   
َّ
ملادة  املعل

وى االستقالل مست إلىوغيرها من املراحل سو  يجعلهم يرتقون باملعلم  ويةانالثوعلومه باملرحلة  القرآن الكريم

وهذا ما تدعو إليه التربية  باملعرفة الجديدة إلىالذاتي واالعتماد على الن س في التدريب والنمو امل يب والو ول 

 الحديثة.

 :وعلومه القرآن الكريمالتربوي ملشرفي مادة  اإلشراف: أساليب لرابعااملطلب 

مينأساليب إشرا  متنوعةب ملساعدة  ا)است دتؤكد امل اهيم الحديثة لإلشرا  التربوي على ضرورة  
َّ
 املعل

معلمب بل هو عملية شاملة تتضمن كافة األساليب التي  إلىال يعني زيارة يقو) بها مشر   اإلشرا على النموب ف

مينتشجع 
َّ
على تبادل الخبرةب وتح زهم على دراسة مشكالتهم والبح  عن حلول لها في املواقف التعليمية  املعل

 ا املعلم ن سهب أو زمالؤ  اآلخرون.التي يواجهه

 بممارسة جميع أساليب  القرآن الكريمواملشر  التربوي ملادة 
ً
التنوع  إنَّ حي  ب اإلشرا وعلومه ليس ملزما

ية لمالعما ي تار منها املشر  التربوي ما يسهم في تحسين نَّ إفي األساليب يعكس التطور الذي لحق بهذا املجالب و 

                              
 .35-33م( مرجع سابق، ص2013ي: )انلينا مصطفى الدج (1)
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التي تنشدها النهللام التعليمية من  األهدا تحقيق  إلىي ويؤدي في النهاية اإلشرافالبرنامج  التعليمية وما يدعم

 التربوي. اإلشرا جهاز 

 وفيما يلي 
ً
 هذ  األساليب: ل عرضا

 الزيارات الصفية: -1

التربويب والزيارة الص ية إحدى وسا ل هذا التحسينب  اإلشرا تحسين العملية التربوية هد   نَّ إ 

لديه وسا ل أخرى ناجحة تغنيه عن  توافريزور الصف ليشاهد عمليتي التعلم والتعليمب وقد ال ت فاملشر 

الواقعية التي شاهدهاب ومعرفته  حتياجاتمشاهدة ما يدور داخل الصف وتمكنه من وضع خطة على ضوء اال 

 مساعدتهب وفي أي النواحي تكون املساعدة وكي ية تقديمها. إلىبالذين يحتاجون 

بيارة الص ية وسيلة للتعاون على خدمة والز 
َّ
  –الذين هم محور العملية التربوية– الطال

ً
يقدمها  خدمة

املشر  في أحسن  ورة ممكنةب بحي  يست يد املعلم من خبراته وتجاربه للتغلب على مصاعبه ومشكالته 

ل انامليد
 
 أنَّ علمون نهللارة سلبيةب وندر ينهللار إليها امل نَّ أيةب فإذا تمت الزيارة الص ية ضمن هذا امل هو)ب ق

 . 1كبأن سهميلمسوا فوا دها  أنَّ يعد  خا ةيتوجسوا منها خي ةب و 

 واع الزيارة الصفية:نأ

 زيارات م اج ة للمعلم. -1

 زيارات مت ق عليها بين املعلم واملشر . -2

يرا   أنعمل يستحق  اناملساعدةب أو شعور  بإتق إلىزيارات   ية بناء على طلب املعلم يسبب حاجته  -3

ا   في فلكها أنالناسب وما عدا ما ذكر من الزيارات إم 
ً
 عنها أو دا را

ً
  . 2كيكون منبثقا

 : (3)الزيارة الصفية أهداف

التعليمية الشاملة  األهدا مجدياب أو قليل الجدوى لتحقيق  انمعرفة ما يحد  داخل الصف إذا ك  -1

 املحددة.

بشجيع اك شا  املميبات التي يتمتع بها املعلمب مثل ت -2
َّ
على القراءة الخارجيةب وت عيل دور  الطال

بعلى النشاط املدرسكيب والقدرة على حل مشكالت  اإلشرا املجموعاتب ومراعاة ال روق ال رديةب و 
َّ
 الطال

مينغير  من  إلىب لينقلها املشر  بدور  خا ةال
َّ
 تعميما لل ا دة. املعل

ال نية للمعلمب والتعاون على  حتياجاتعر  على اال ينبثق عن الزيارات الص ية اجتماعات ومناقشات للت -3

 .االحتياجات تلبية هذ  

                              
-224الرياض، ص ، مطابع الفرزدق،2ط التربوي اتجاهات حديثة، اإلشراف( اإلدارة و م1998رداح الخطيب وآخرون: ) (1)

225. 
 اإلشرافم( قضايا في 1988محمود طافش الشقيرات: )، و .61هـ( مرجع سابق، ص1419وزارة المعارف: ) كال  من: انظر (2)

 .57، صاندار البشير، عم ،1ط التربوي،
 .61، صمرجع سابقهـ( 1419وزارة المعارف: ) (3)



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 63   

 الزيارة الص ية منطلق لزرع الثقة في ن س املعلم. -4

 ب أو تعديلها على أسس موضوعية.اإلشرا الزيارة الص ية تساعد املشر  على رسم خطة  -5

 للزيارة الصفية: عداداإل 

 : 1كعداد ية يساعد على نجاحهاب ومن أبرز ما ي ناوله اإل الواعي الدقيق للزيارة الص عداداإل  نَّ إ

 تحديد الهد  من الزيارة الص ية بدقة. -1

  انقدمت للمعلم املزورب ملعرفة ما إذا ك  أنمعرفة املساعدة التي سبق  -2
ً
 أ) ال؟ قد أحرز تقدما

ق أن مراجعة املشر  للنهللاريات والحقا ق التربوية التي يمكن -3  ها في الزيارة.يطبَّ

باملشر  على معلومات عن  حصول  -4
َّ
الذين سيبور   همب فالهد  ليس مشاهدة املعلم فحسبب بل  الطال

بهو قبل ذلا مشاهدة 
َّ
 وهم يت اعلون مع املوقف التعليمي تحت إشرا  املعلم. الطال

 هنَّ أل قيا) املشر  بالزيارة الص ية في وقت مال مب وفي جو ن سكي طيبب ويحذر القيا) بها وهو متعكر املزاجب  -5

 
ً
 في إرشاداته وت سيراته. ضمن هذا الهللار  لن يكون دقيقا في مالحهللااتهب وال منص ا

 املشرف التربوي في غرفة الصف:

 : 2كيراعي اآلتي أنغرفة الصف فيحسن  إلىإذا دخل املشر  

بأال يعطل دخوله الصف عمل املعلم و  -1
َّ
 إال بمقدار ما تقتضكي به الضرورةب وفي أضيق نطاق. الطال

هللاار نأا في الصفب بحي  ال يكون محط انيت ذ له مك أن كون املشر  طلق املحياب غير متجهمب وي أن -2

ب
َّ
  باههم.انوموضع  الطال

يعض ما  انسلبيةب أو يهللاهر أي نوع من القلق داخل الصفب ولو ك  ملحوظاتيبدي  أنال يليق باملشر   -3

 يشاهد  مدعاة لالس ياء.

ليس  هنَّ أعلمب أو يتدخل في درسه إال عند الضرورة القصوىب كما يقاطع املشر  امل أنليس من املناسب  -4

 الدرس عن املعلم ليبرز طريقة جديدةب أو ألي سبب آخر. أخذي نأمن الحكمة في شكيء 

  نأوإذا أراد املشر  
ً
 تطبيقيا

ً
ب أو يكشف عن طريقة جديدة في التعليمب فليكن ذلا يعد ات اق يلقي درسا

 يشغل الحصة كاملة. نأويحسن باملشر   وترتيب سابقين مع املعلمب

                              
 .19، ص1هـ( الزيارات الصفية أصولها وآدابها، الرياض، ط1418المنيف:) عبد هللا( محمد صالح 1)
 .239، مكتبة آفاق، غزة، فلسطين، ص1التربوي(، ط اإلشرافم( التوجيه التربوي المهني )2005( محمد جواد الخطيب: )2)
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 املناقشة بعد الزيارة الصفية:

في الزيارة الص يةب وينبغي أال يكون ال ا ل  انأساسي اناالجتماع باملعلم قبل الزيارة الص ية واعدها أمر  

 
ً
  الزمني بين الزيارة الص ية واللقاء طويال

ً
تقرير استمارة  يدور النقاش حول ما ورد في نأ يحسنب و انللنسي تجنبا

  الزيارة الص يةب ويحسن باملشر 
ً
 أو يقتر  فعال طايعه التثبيط واإلحباط أيضا

ً
 . 1كأال يقول قوال

 صعوبات الزيارة الصفية:

 جيدة وساميةب فهناك عقبات تكتن هاب ويحسن باملشر  أهدافللزيارة الص ية  نَّ أمع 
ً
يتغلب عليهاب  نأا

 : 2كومن هذ  الصعوبات

مين قد يشا يعض -1
َّ
ها اك شا  األخطاءب وكتابة التقريرب دون أهدافت انفي قيمة الزيارة الص يةب إذا ك  املعل

 تقديم مساعدة ذات قيمة للمعلم.

 إذا تمت على الوجه الصحيحب إذ يسبقها  -2
ً
 طويال

ً
 إعدادضيق وقت املشر ؛ فالزيارة الص ية تستغرق وقتا

يعيد املشر  النهللار في خطته لتعديل يعض ما  نأليها وت طيطب ويلحق بها توجيه وإرشادب وقد يترتب ع

 مزيد من الوقت. إلىجاء فيهاب وذلا يحتاج 

ميناملشر  قوي الشخصية يهتم ب نمية ن سهب ويقنع  انويمكن التغلب على هذ  املشكالت إذا ك 
َّ
 املعل

وزع وقته بين األعمال وفق هاب ويقد) اقتراحات بناءة للتغلب على الصعوباتب ويأهدافبأهمية الزيارة الص ية و 

 أهميتها.

مين احتياجاتالزيارة الص ية ضرورية لكشف  نَّ أالباح  من خالل ما سبقب يرى 
َّ
من أجل الت طيط  املعل

ب والوقو  على مدى التحسن والتقد) الذي يطرأ 
ً
لتحسين أدائهم بتوظيف أساليب إشرافية أخرى أك ر تطورا

ب وعلومه القرآن الكريمملادة  ثقة واملودة املتبادلة بين املعلم واملشر على سلوكهم الص يب وإيجاد جو من ال

ها أهدافيقو) بها في األوقات املناسبة حتى تحقق  نألذا على املشر  التربوي االلتبا) بقواعد الزيارة الص ية و 

واملعلم ملناقشة  تسبق الزيارة الص ية جلسة بين املشر  نأتحسين العملية التعليميةب حي  ينبغي  إلىوتؤدي 

يست د) فيها من تعديل وكذلا أهمية وفعالية االجتماع البعدي للزيارة الص ية  نأموضوع الدرس وما يمكن 

الزيارة الص ية  نَّ أحي  يوفر بي ة غير تهديدية للمعلم ويعمق العالقة بينهماب كما  ببين املشر  التربوي واملعلم

مينقد تساعد في اك شا  
َّ
 بين ومن ثم اس ثمار طاقتهم في تحسين التعلم. املتمي املعل

                              
، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1ط التربوي في مجال التربية اإلسالمية، اإلشراف( م2001وآخرون: ) انيمحمد هاشم ر  (1)

 .345-344، األردن، صانعم
-30، وزارة التربية والتعليم، صانسلطنة عم ،1التربوي، ط اإلشرافدليل م( 2005التربوي: ) اإلشرافدائرة  كال  من: انظر (2)

 .273-272م( مرجع سابق، ص2001جودت عزت عطوي: )و ، 32
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مينتبادل الزيارات بين  -2
َّ
 :املعل

تعليمية معينةب وضمن خطة  أهدا يق قأسلوب إشرافي يقو) فيه املعلم بزيارة زميلهب لتحوهو  

 : 1كاآلتيمحددة يتعاون من خاللها املشر  ومديرو املدارس واملعلمونب وهذا امل هو) يؤكد على 

 على زيارة املشر  للمعلم. اإلشرا تصر عملية ال تق -أ

مشكالتهب وزيارة زميل له ملناقشة هذ   إعدادب حي  يقو) باإلشرا املعلم عامل أساسكي في عملية  -ب

 حلها. إلىاملشكالت ومحاولة الو ول 

 :(2)مسّوغات تبادل الزيارات

 أفضل ملناقشة املشكالت هذا األسلوب يضمن وجود جو من املودة والزمالة مما ييهئ فر من خالل  -1
ً
ا

 والصعوبات التي يواجهها املعلمون.

 هذا األسلوب يشعر املعلم بالثقة والقدرة على دراسة املواقف التعليمية ومناقشتها.من خالل  -2

على املتطلبات األساسية للنجاح في مهنة التدريسب من  يتعرَّ  نأ األسلوبيستطيع املعلم من خالل هذا  -3

على أساليب زمال ه  اطالعه  للزيارةب و إعدادموذج تقرير تبادل الزياراتب ومن خالل على ن اطالعهخالل 

 ومناقشته للموقف التعليمي أثناء الزيارة.

على الحلول التي يواجهون يعمل مون و لاملعلم على املشكالت والصعوبات التي يعيشها زمالؤ  املع يتعرَّ  -4

 بها هذ  الصعوبات.

لع املعلم على أساليب  -5
 
 جديدة في يط

ً
التدريس في م تلف املدارسب أو املراحل التعليمية؛ مما يعطيه أيعادا

 العمل والت طيط.

 إجراءات تبادل الزيارات:

 ينهللام برنامج تبادل الزيارات حسب الخطط اآلتية: نأاإلجراءات ال نية: يمكن  -1

علمي املادة الواحدة خالل اجتماع معلمو املادة الدراسية الواحدة: ينهللام املشر  برنامج تبادل الزيارات بين م -أ

 بهذا البرنامج. الخا ةلهاب وطريقة تعب ة التقارير  عدادالزيارة وطريقة اإل  أهدا فيه  يوضَّ 

التربويب بحي  يتم  اإلشرا معلمو املدارس املختل ة: ينهللام هذا البرنامج من قبل املسؤولين عن عملية  -ب

ة زمالئهم في مدرسة أخرى ملدة يو) كاملب ويتطلب هذا التنهللايم الترتيبات ليقو) معلمو املدرسة بزيار  إعداد

 البرنامج. أهدا عقد اجتماع بين معلمي املدرستين توض  فيه 

                              
 .118-117م( مرجع سابق، ص2017: )ووزارة التربية والتعليم (1)

 . 33، صمرجع سابق م(2005التربوي: ) اإلشرافدائرة  (2)
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م املشر  يعض الزيارات التي يقو) بها معلمون لزمالئهم؛  حتياجاتحسب اال ب -ج
 
ال ردية للمعلمين: ينهللا

مين احتياجاتت بناًء على على فكرة ماب أو أسلوب ماب وتكون هذ  الزيارا لالطالع
َّ
 املشر . أهدا و  املعل

هللامة املدرسية؛ بحي  يسمح للمعلم بترك ن: يتطلب هذا البرنامج وجود يعض املرونة في األ داريةاإلجراءات اإل  -2

 من اليو) الدراسكي.
ً
ب لزيارة زميل لهب أو يعضا

ً
 دراسيا

ً
 مدرسته يوما

 أمور يجب مراعاتها في تبادل الزيارات:

ية السليمةب محاطة بالكثير من انسنالتربوي بطبيعتها من حي  اتصالها بالعالقات اإل اإلشرا  عملية نإ

أسلوب تبادل الزيارات قد يتعرض لحساسيات  أنَّ  كما بالحساسيات واالتجاهات السلبية التي تعيق نجاحها

 يعض األمور التنهللايمية املهمة اآلتية: أعمق إذا لم تتم مراعاة

ميإقناع  -1
َّ
 بقبول هذا البرنامج حتى تكون اتجاهاتهم إيجابية. ناملعل

مينمن خالل االطالع واملناقشة التي بين  "تبادل الخبرة  "البرنامج وتحديدها في نطاق  أهدا توضيح  -2
َّ
 .املعل

3-  
 
 وليس بين معلم أك ر خبرة وزميل أقل خبرة. وْر ز  يتم اللقاء بين املعلم الزا ر واملعلم امل

 تكون محور اتصاالت مع زميله. أنواملشكالت التي تصل   حتياجاتواال  األهدا بيضع كل معلم قا مة  -4

إجراء االتصاالت الرسمية الالزمة ملختلف املدارس املعنية في برنامج تبادل الزيارات حتى تكون إدارات  -5

 املدارس على اطالع على برنامج الزيارات.

مينن يعض التنبيهات لتبادل الزيارات بيعلى الباح   ويؤكد
َّ
 :املعل

مينتثار حساسية عند يعض  أنيمكن  -أ
َّ
الزيارةب أو  أهدا ت اديها من خالل توضيح يتم املضي ين ولكن  املعل

 في مرحلة أخرى.
ً
 زا را

ً
 من خالل رد الزيارة ليكون املعلم املضيف معلما

مينيلجأ يعض  أنيمكن  -ب
َّ
 بيعة مدارسهم.زمالئهمب بالرغم من اختال  ظروفهم وطالبهم وط تقليد املعل

 الدروس التطبيقية: -3

والوسا ل التعليمية الحديثة واألساليب يتحد  عن يعض األفكار والنهللاريات  أن إلىيحتاج املشر  

واقع عملي؛ فيست د) أسلوب الدروس التطبيقية؛  إلىيترجم هذ  األفكار  أن إلىواألساليبب كما يحتاج 

مينبتطبيق ال كرة أما) عدد من لتوضيح فكرة ماب أو تطبيق أسلوب ما فيقو) 
َّ
مينب أو قد يكلف أحد املعل

َّ
 املعل

 بتطبيق هذ  ال كرة أما) زمال ه.

 مسوغات الدروس التطبيقية:

تطبيق األفكار واألساليب التي يتحد  عنها املشر ؛ وبذا  يةانإمكتعطي الدروس التطبيقية الدليل على  -1

. "املثالية"همة تكون اتجاهات املعلم نحوها إيجابيةب وتزول ت
ً
 التي يتحد  عنها املعلمون كثيرا

ت يح الدروس التطبيقية ال ر ة للمعلمين ملناقشة األفكارب والصعوبات التي قد تعترض تطبيقهاب  -2

 تطبيقها في م تلف الهللارو . يةانإمكو 
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 ي بادل املعلمون الخبرة مع يعضهم؛ حي  تتاح لهم فر ة املناقشة في جو من العالقات السليمة. -3

 إجراءات الدروس التطبيقية:

مينينهللام املشر  الدرس التطبيقي يعد دراسة احتياجات 
َّ
بضرورة تطبيق فكرة  مأو يعد إقناعه املعل

 جديدة أو نافعةب ويست د) املشر  في ذلا اإلجراءات اآلتية:

مينتكليف أحد  -1
َّ
 شادات املناسبة.بتطبيق هذ  األفكار يعد تزويد  باإلر  –أو قد يقو) املشر  ن سه  – املعل

ميندعوة  -2
َّ
 اجتماع يناقشهم فيه بال كرة الجديدةب ويقنعهم بضرورة تطبيقها. إلى املعل

بتهي ة  ف دراسكي مناسب للتطبيق؛ بحي  ال يزدحم فيه  -3
َّ
مينعدد من  إلىوبحي  ي سع  الطال

َّ
 املعل

 يكون املوقف طبيعيا. أنالذين سيحضرون الدرسب ويستحسن 

 عند تنفيذ الدروس التطبيقية:أمور يجب مراعاتها 

   للدروس التطبيقية:إعداديراعي املشر  األمور اآلتية في 

مينأال تزدحم غرفة الصف ب -1
َّ
 املشاهدين. املعل

 تركز نشاطات الدرس على هذ  ال كرة. أن ينهللام الدرس لتطبيق فكرة محددة وواضحةب و أن -2

مينأال ت رض الدروس على  -3
َّ
 بضرورتها. فرضاب بل يجب إقناعهم املعل

 يحضر النقاش في ال كرة التي طبقت دون التعرض لشخص املعلم. -4

 يحتذى به. انيجب  نموذجيكون الدرس تطبيقيا أو  أن -5

يقو) املشر  أن املعلم املشاهد ن سه للزيارة؛ ليستطيع مناقشة ال كرة ب عالية ويستحسن  يعد   أن -6

 واملعلمون املشاهدون بتحليل مسبق للدرس.

شر  على معلم واحد للقيا) بتطبيق األفكارب بل يشجع معلمين آخرين للمشاركة في هذا أال يركز امل -7

 . 1كالبرنامج

 الدروس التطبيقية: أهداف

 تقليل ال جوة بين النهللارية والتطبيق. -1

 وتوثيق الصلة بينهما. ببين املشر  واملعلم اإليجاايتحقيق التوا ل  -2

 ص ية.ح ز التقد) امل ي للمعلم وتطوير ك ايته ال -3
مينإثارة دافعية  -4

َّ
 . 2كطرق جديدة است دا)لتجريب و  املعل

املطبق تقليدا أعمى يغض يقلد املعلم املشاهد املعلم  أنيعض التنبيهات التي ي شكى على الباح   يؤكدو 

بالنهللار عن اختال  الهللارو  والبي ة و 
َّ
 يعتني باألفكار واملبادئ التي روعيت في تطبيق الدروس. أنب دون الطال

                              
ة م( اإلطار المرجعي لإلشراف التربوي، حقيبة المدرب، قطاع المناهج والتوجيه التربوي، وزار 2015: )وزارة التربية والتعليم (1)

 .141التربية والتعليم، اليمن، ص
ية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين كما يراها معلمو مدارس اإلشرافم( الممارسات 2011أحمد عطا هللا: ) عبد الباري ( أحمد 2)

 .39غزة، كلية التربية، ص –جامعة األزهر  - غير منشورة –وكالة الغوث الدولية بغزة، رسالة ماجستير 
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افالنشرة  -4  ية:اإلشر

مينوهي وسيلة اتصال بين املشر  التربوي و 
َّ
مين إلىينقل  أنب يستطيع املشر  من خاللها املعل

َّ
يعض  املعل

 خبراته وقراءاته ومقترحاته ومشاهداته بقدر معقول من الجهد والوقت.

 ها:أهداف 

 : 1كفي اآلتي هاأهدافز ابر ويمكن إ

مينربط  -1
َّ
 مية والتربوية.باملستجدات العل املعل

مين إلىإيصال األفكار والقرارات التربوية  -2
َّ
في مواقعهم املختل ة في حال تعذر اجتماعهم مع املشرفين  املعل

 مما يوفر وقت وجهد الجميع.

ية مما يكسلها الص ة الرسمية من قبل مديري املدارس واملشرفين اإلشرافتوثيق التو يات والقرارات  -3

مينالتربويين و 
َّ
 .املعل

 إجراءاتها: 

 .األهدا تتضمن مقدمة واضحة تبرز  أن -1

 تتضمن حقا ق ومعلومات دقيقة وحديثة. انتكون قصيرة ذات لغة سهلة واضحةب و  أن -2

 ما أمكنب و  أن -3
ً
 واحدا

ً
مينيلبي هذا املوضوع حاجة مهمة لدى  انت ناول موضوعا

َّ
 .املعل

 تكون عملية يعيدة عن اإلغراق في التنهللاير. أن -4

 ية املعلم لنقد ما يقرأ.تثير دافع أن -5

ميني ناسب توقيت إرسالها مع ظرو   أن -6
َّ
 .خا ةاملدرسية وال املعل

 تعزز بأساليب إشرافية أخرى. أن -7

مينتؤثر في تغيير سلوك  أن -8
َّ
 وممارستهم العملية. املعل

مينلهذا األسلوب أهمية كبيرة في تزويد  أنَّ ويرى الباح  
َّ
اعدهم على باملستجدات التربوية بحي  تس املعل

 أداء أعمالهم يشكل أفضل.

 القراءات املوجهة: -5

 مفهومها:

وهي عبارة عن م تارات يجمعها املشر  التربوي أو مدير املدرسة من الكتب والدوريات أو النشرات التربوية 

م على الجديد في ت صصهم أو تذكيرهم بما طال عهدهم به من أساسيات العملية طالعهويقدمها للمعلمين ال 

 التعليمية.

هذا أسلوب إشرافي إضافي يلجأ إليه املشر  التربوي لتعزيز أساليب إشرافية ر يسةب أو  أنَّ ويرى الباح  

مينعندما يضيق وقته لرعاية جميع 
َّ
الذين يقعون تحت إشرافهب ويعتمد هذا األسلوب على تحديد  املعل

                              
 .595م( مرجع سابق، ص2014: )لتربية والتعليموزارة ا (1)
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مين احتياجات
َّ
من كتب ونشرات ومجالت  حتياجاتالتي تلبي هذ  اال  املهنيةب ثم اختيار القراءات املسلكية املعل

ب ثم مناقشتها  ترنت وغيرهاب وتوفيرها للمعلمين مننإوأبحا  وتسجيالت ومواقع 
ً
أجل قراءتها واالطالع عليها ذاتيا

 املهنية للمعلمين. حتياجاتمع الزمالء أو املشر  من أجل تلبية اال 

 ها:أهداف 

مينتشجيع  -1
َّ
 املت صصة والت اعل مع املستجدات العلمية والتعليمية.على القراءات  املعل

 تحقيق أسباب النمو األكاديمي واملسلكي في مجال عمل املعلم التربوي. -2

 مساعدة املعلم على وضع برنامج لرعاية املت وقين. -3

 ية ب القصور العلمي أو امل ي التي الحهللاها املشر  التربوي أثناء زياراته الصانفي استكمال جو  ها)اإلس -4

مينواجتماعاته مع 
َّ
 . 1كاملعل

 أسسها: 

تس ثير الرغبة لدى  انتتصف القراءات املختارة بقدرتها على تح يب االهتما) باملواضيع التي تطرحهاب و  أن -1

 غير مسبوقة نجحت في تحقيق 
ً
قار يها ملناقشتها مع اآلخرينب وكلما تضمنت القراءات املختارة أفكارا

 الهد .

العامة للتعليم في البي ة التربوية التي توزع فيهاب أو أال تتعارض مع  األهدا يات الكبرى و تتوافق مع الغا أن -2

 أي من مبادئها األساسية على األقل.

تقد) على هي ة مادة مكتملة جاهزة للقراءة من قبل املعلمب أو على هي ة قا مة عناوين وموضوعات  أن -3

 لناشرة وموقعها وسنة النشر والص حات املقترح قراءتها.م تارة تحتوي على اسم املرجع ومؤل ه والدار ا

 الخطوات اإلجرائية ألسلوب القراءات املسلكية املوجهة:

مينتحديد الدراسات واألبحا  والكتب واملنشورات ذات الصلة يعمل  .1
َّ
 .املعل

 املهنية للمعلمين املستهدفين. حتياجاتتحديد اال  .2

 هم.احتياجاتين وفق تحديد املواد والقراءات الالزمة للمعلم .3

 .حتياجاتكافية لذوي اال  عدادأتوفير املواد والقراءات الالزمة في مكتبة املدرسة وب .4

 . 2كوضع خطة لتوظيف هذ  املواد ألجل تحقيق النمو امل ي للمعلمين .5

 تقويمها:

مينيمكن للمشر  التربوي في أثناء زياراته الص ية واجتماعاته الدورية مع 
َّ
ذ  القراءات في يلحظ ه أن املعل

مينممارسات 
َّ
 . 3كيةانوثقافتهم التربوية وبحوثهم امليد املعل

                              
 .137 -136م( مرجع سابق، ص2004محمود طافش الشقيرات: ) (1)
الكويت،  الفالح، ، مكتبة1ط العملية، وتطبيقاتها النظرية نماذجه التربوي  اإلشراف (م2005وآخرون: ) عطاري عارف  (2)

 .24ص
 من عسير في منطقة الثانوية بالمرحلة يةاإلشراف األساليب بعض بيقتط م( معوقات2013القرني: ) بلغيث موسى بلغيث (3)

 .30كلية التربية، جامعة أم القرى، ص -غير منشورة–الطبيعية، رسالة ماجستير  العلوم مشرفي نظر وجهة
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املشر  التربوي بتوظي ه لهذا األسلوب يجعل من ن سه مركز إشعاع للمعلم يوجهه نحو  أنَّ ويرى الباح  

 ماهإس ما هو نافع وجديدب وبذلا يسهم
ً
 فاعال

ً
. ا

ً
 في تطوير  مهنيا

 (:ربويةالت)الورشة  التربوي املشغل  -6

من يعر  من املختصين في هو ب و معهماملشر  الناج  هو الذي يعر  مشكالت معلميه ال علية ويتعاون 

حل املشكالت على الطبيعةب وال يكون ذلا عن طريق تزويدهم بالنشرات واملجالت والكتب فحسبب بل عن 

  وحتى يكون املشغل التربوي  .ربوي طريق عقد املشغل الت
ً
 : 1كاألمور اآلتية توافرن ال بد م ناجحا

  انتحديد الخبرة التي يود املشر  إكسابها ملعلميه في امليد -1
ً
 :كتدريلهم في املوضوعات اآلتية مثال

تقييمها واستعمالهاب ليس  إلىواعها املختل ةب وفي املوضوعات املختل ة باإلضافة نأاألس لة املوضوعية ب -أ

 تحسينها أيضا.كوسيلة لتقييم العملية التربوية فحسبب بل ل

 أخذالتدرب على املهارات الدراسية كاستعمال القواميس واملراجعب والقراءة السريعة الهادفةب و  -ب

 .ب وكتابة األبحا امللحوظات

 البدا ل. است دا)املنهاج الدراسكي و في إجراء التجارب العملية املوجودة  -ج

 وضع خطط التدريس اليومية والسنوية. -د

 ولى من التعليم األساسكي.التدريس في   و  الحلقة األ  -ه

 بناء الخطط العالجية وتن يذها وتقييمها. -و

ميناإلفادة من خبرات  -2
َّ
املبدعين منهم ملا في ذلا من فا دة لآلخرينب وح ز للمبدعين  ال سيما سهمب نأ املعل

مين سهمب واملشر  الناج  هو الذي يعر  هؤالء نأ
َّ
 .املبدعين ومجاالت إبداعهم املعل

  بة من ذوي الك اءات العالية والخبرة الكافية في املوضوعات املطروحة للبح .بن االستعانة -3

وضع كل ما يحتاج إليه املشتركون في املشغل من املراجع والكتب واملواد والوسا ل التعليمية والنشرات  -4

 واملجالت تحت تصرفهم وفي كل األوقات.

لا من ترغيب للمعلمين في االستمرار في حضور الجيدب ملا في ذ عداداملشر  على املشغل ن سه اإل  إعداد -5

العملية كلها تعتمد على األيا) األولىب بل وعلى الساعات األولىب وعلى مدى  نإحي  املشغل والعمل بجدب 

 تحقيقها.  إلىم حققوهاب أو في طريقهم هنَّ أال ا دة التي يشعر املعلمون 

رسم خطة معينة تضمن اإلفادة مما تو ل إليه  سهم على نأيعمل املشر  بالتعاون مع املشتركين  نأ -6

 الجميع داخل غرفة الصف.

  سهم وما يحققو  خالل فترة لقاءهم في املشغل.نأيعمل املشر  وبالتعاون مع املشتركين على تقييم  نأ -7

                              
 .118م( مرجع سابق، ص2017: )وزارة التربية والتعليم (1)
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ي الوحيد الذي يتضمن العديد من األساليب في اإلشرافاألسلوب  يعد  املشغل التربوي  نَّ أويرى الباح  

 التعليم املصغر.انيا ب ف يه املحاضرة والحوار وحلقات النقاش والنشرات التربوية والقراءات املوجهة وأحيثنا
ً
 ا

افجتماع الفردي مع املعلم )املداولة اال  -7  ية(:اإلشر

 اناملقابلة ال رديةب كما يطلق عليها أحي وتسمى
ً
مينوسيلة إشرافية من وسا ل تحسين أداء  ا

َّ
ب ورفع املعل

 هم املهنيةب وتطلق ك اءت
ً
على املشاورات واملناقشات التي تدور عادة بين املشر  التربوي واملعلم حول أيضا

قضايا تربوية وتعليمية عرضية أو محددةب وتتم بمبادرة من املشر  التربوي أو بناء على استدعاء من مدير 

ميناملدرسة أو أحد 
َّ
 .املعل

 :من حيث وقت التنفيذ واعهانأ

يدلي  نألديه خبرة أو تجربة جديدة يريد  نأقت محدد فقد تكون في وقت يرى املشر  التربوي ليس لها و  -1

 بها.

أو  باهنأاالجتماع الذي يتم بناء على طلب املعلم عندما تواجهه مشكلة ماب فيطلب النص  واملشورة يش -2

 بناء على طلب املشر ب لي بادل الرأي مع املعلم حول مسألة ما.

ته وتبديد دواعي نأالجديد في غرفة الصفب وذلا لطم ال سيماة املشر  التربوي للمعلم قد تتم قبل زيار  -3

 الرهبة والخو  لديه وبناء جسور من املودة والثقة بينهما.

مع املعلم القديم ملناقشة يعض املستجدات التي طرأت في أثناء  ال سيماقد تكون يعد الزيارة الص ية  -4

 ية تمت إثارتها في مداولة سابقة.عرض الحصة أو إلتما) مناقشة قض

 يدلي بها. أنَّ لديه خبرة أو تجربة جديدة يريد  أنَّ االجتماع في وقت يرى املشر  التربوي  -5

 ها:أهداف 

 التعر  على اتجاهات املعلم نحو مهنتهب والوقو  على آماله وميولهب وكل ما يؤثر في عمله أو يعوق نمو . -1

أفضل السبل الس ثمارها  إلىمن مواهب وك اياتب وقدراتب والتو ل مساعدة املعلم على معرفة ما لديه  -2

 على الوجه األكمل.

مينتهي ة  -3
َّ
 لتحمل املسؤولية وتقدير الهللارو . املعل

مينمؤازرة اجتماعات  -4
َّ
يب وتاملعل ِّ

مداوالت إشرافية مع كل  إلىهناك يعض القضايا التي تحتاج  نَّ أل  ؛لهاكم 

 مضة لديه.معلم على حدة لتت   األمور الغا

ب انإثارة الحماس وتقدير العاملين والتعبير عن شكرهم ومكافأتهم بالتركيب على األعمال البناءة والجو  -5

 املشرقة والجهود املوفقة.
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بقدر ما يعطيب ويشارك غير  الرأيب ويسهم في  أخذاملشر  ي نتبادل اآلراء واألفكار والخبراتب ذلا ال  -6

 . 1كد لدى املعلم لقبول ما يقترحهإيجاد جو من املحبة وحسن االستعدا

 إجراءاتها:

 من املشر  واملعلم.اإلشرافتتم املداولة  أنَّ  -1
ً
 ية في وقت يناسب كال

 املناسب. عدادلها اإل  يعد  بحي  ت يح للمشر  فر ة ل بتعقد يعد فترة وجيبة من الزيارات الص ية أنَّ  -2

 ة أعماله املدرسية في ذلا اليو).تهاء املعلم من أداء كافانتتم املقابلة يعد  أنَّ ي ضل  -3

 هادئ يرتاح إليه املعلم ويأمن فيه من ك رة املقاطعات. انتكون املداولة في مك أنَّ  -4

 تتم مناقشة املعلم في لقاء فردي. أن -5

 على تبادل الرأي واالحترا) املتبادل.أن  -6
ً
 قا ما

ً
 يكون النقاش موضوعيا

تعزيز ثقة املعلم بن سه وتقبل ملحوظات املشر   إلىأدعى  ذلا نب ال اإليجابياتيستهل املشر  اللقاء ب أن -7

 وتن يذ توجيهاته.

هيشعر املعلم  انيحذر املشر  من  أن -8  من عيوبه وليتجنب النقد ما وسعه لذلا سبيلب  بأنَّ
ً
قد اك شف عيبا

 من ذلا 
ً
 بتعزيز  لهذ  يضعف تلا. هنَّ إفب األخرى تقدير السمة النا عة  إلىوليتجه بدال

يت لص من سلبياته وهي إقناعه بأهمية النقد الذاتي من أجل تعزيز ثقته  انعد املشر  املعلم على يساأن  -9

 بن سه.

 . 2كيانيتجنب املشر  إلزا) املعلم بالنهللاريات التربوية البعيدة عن التطبيق في الواقع امليد أن -10

ال التي قد تعود على املعلم كبيرةب و ال وا د  لكناملقابلة ال ردية قد تربا بال عل املعلمب  أنَّ ويرى الباح  

ا تعميق العالقات بين كل من املشر  التربوي واملعلم هنأوالغرض منهاب كما من ش األهدا إذا تم تحديد  سيما

ويصبح أك ر دافعية في حال قيا) املشر  التربوي ب شجيع املعلم وتعزيز  وإكسابه الثقة بن سه من خالل 

والوقو  على مواطن القصور ملساعدته على تالفيها ووضع الحلول املناسبة معرفة نقاط القوة وتعزيزها 

 لذلا.

                              
 .71مرجع سابق، ص( م2005ي: )انأحمد الطع حسن (1)
 .56ص ،مرجع سابقم( 2009: )وداود درويش حلس ( فؤاد علي العاجز2)
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ميناالجتماعات الجماعية مع  -8
َّ
اف)اللقاءات  املعل  ية(:اإلشر

 :امفهومه

مينتحسين التعليم عن طريق إثارة قابلية  إلىأسلوب إشرافي يهد  " وهي
َّ
للنمو امل يب من خالل تالقح  املعل

مينعداد ملناقشة قضايا محددةب ويدور النقاش فيه حول عدد من القضايا التربوية التي تهم األفكار واالست
َّ
 املعل

 . 1ك"الدراسة أهدا بأهمية العمل الجماعي وتقدير املس ولية لتحقيق  انس ند على اإليمتب و انفي امليد

ميناالجتماعات التربوية مع  أهداف
َّ
 :(2)املعل

 ي منها املعلمون.انالتي يعتحديد الصعوبات واملشكالت   -1

مينبصير ت  -2
َّ
 بأهمية العمل الجماعي. املعل

 تبادل اآلراء حول أفضل الطرق الك يلة بتطبيق النهللاريات.  -3

مين احتياجاتاك شا    -4
َّ
 العلمية والثقافية. املعل

مينالتحذير من املشاكل والتحديات التي قد تواجه  -5
َّ
 ليتجنبوها ويحسنوا التعامل معها. املعل

مينح البدا ل الصالحة التي تعين طر   -6
َّ
 على الت لص من سلبياتهم. املعل

مينحي  ت يد  بالتنمية املهنية  -7
َّ
 ذوي الثقافات ال حلة والخبرات املحدودة. املعل

بتدارس أحوال   -8
َّ
 والطرق املناسبة للتعامل معهم على اختال  ظروفهم. الطال

مينتزويد   -9
َّ
 باملستجدات التربوية. املعل

مينبجهود  اإلشادة -10
َّ
 املتميبينب لرفع معنويات اآلخرين ليقتدوا بهم. املعل

 :املمارسات السلوكية قبل االجتماع أو أثناءه أو بعده

 ومن أمثلة هذه املمارسات: 

مينسجل  إلىيرجع املشر   -1
َّ
يالترا املعل ِّ

ب أو بطاقتهم الشخصية ليعر  معلومات عن أحوالهم الشخصيةب كم 

مينفكلما عر  املشر  أك ر عن  – واملهنية واالجتماعية
َّ
ب ساعد ذلا أك ر في أسلوب معاملتهم املعل

 والتقرب إليهم.

ي انلها مجال؛ وذلا بقصد التقارب الوجد انيبدأ املشر  االجتماع بحدي  عا) ال ي لو من الدعابة إذا ك  -2

 قبل البدء في موضوع االجتماع.

يكون في غرفة  نأك  ونبيرتاح إليه املعلم اناالجتماع في مك تكون الجلسة واملقاعد متقاربةب ويكون  أنمراعاة  -3

مين ف 
َّ
 أو في مكتلهم. املعل

                              
 .131-128-م( مرجع سابق، ص2004( محمود طافش الشقيرات: )1)
  .131-129المرجع السابق: ص م(2004محمود طافش الشقيرات: ) (2)
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ية انسنإيبدو االحترا) للمعلمين في سلوك املشر ب وهو احترا) غير متكلف بل نايع من معنى احترا)  -4

 .انسناإل

مينيحتر) املشر  آراء  -5
َّ
يعبروا عن أفكارهمب ويستطرد  أن ون ب حتى ولو خال ت رأيه؛ حتى يستطيع املعلماملعل

 في تساؤالتهم بحرية.

  أنَّ  ون يشعر املعلم -6
ً
  لدى املشر  استعدادا

ً
 يقد) أن لتقديم املساعدة كلما شعروا بحاجة إليهاب و  ادقا

 املشر  ن سه للمعلمين كشخص وجد للمساعدة في املهنة.

افأهمية أسلوب االجتماعات   ية:اإلشر

مينمن أسلوب العمل مع مجموعة  نَّ إ
َّ
ب والدليل اإلشرا ب قد أ بح من أهم األساليب املتبعة في برامج املعل

على أهمية هذا األسلوب هو والدة علم مت صص في علم الجماعات وديناميكيتهاب ومنه نسترشد باألفكار عن 

 املستمر.  إلنتاجأساليب الت اعل بين الجماعات وتحليلهاب وعالقة هذ  األساليب با

افتماعات مميزات االج  ية:اإلشر

تحتا مع القدرات العقلية لآلخرين؛ وذلا عن طريق تبادل  أني يح املجال للقدرات العقلية للمعلم  -1

الخبرات واآلراءب وإعادة تركيلها يعد نقاشها وتنقيحهاب األمر الذي يعمل على إبراز الذكاء لل رد املشترك مع 

 املجموعة.

تذكر فكرة أخرىب واس بصار حل مشكلة عند  إلىمعلم تؤدي يوفر عامل ال شويق والدافعيةب ف كرة  -2

 
ً
  معلمب قد تولد اس بصارا

ً
كل ما يدور هو عمله  أنَّ لدى معلم آخر وهكذاب حي  يشعر املعلم  م تل ا

 وفكر .

ي يح العمل الجماعي الدعم وال شجيع السيكولوجي لل رد وهو يعمل مع مجموعة؛ فليست مسؤولية ما  -3

هذا األسلوب مع  است دا)ما هي مسؤولية الجميعب وي ضل نَّ إمسؤوليته وحد ب و تقو) به املجموعة 

مين
َّ
 . 1كالجددب أو الخجولينب أو من تنقصهم الثقة بالن س املعل

افجتماعات اال أساليب   ية:اإلشر

د وكتابة التقارير. ومن فوا  انالعمل الجماعي عن طريق اللجو الندواتب و النقاش الحرب و املحاضراتب وهي: 

مينيدرب  هنَّ أهذا األسلوب 
َّ
الناجحة والقيادة الديمقراطية أثناء  اإلدارةعلى كي ية الت اعل السليمب و  املعل

 . 2ك  هب وت اعله مع طالبه إدارة إلىبحي  يستطيع املعلم نقل هذ  األجواء  بالعمل مع الجماعات

                              
 .125-124م( مرجع سابق، ص2004( محمود طافش الشقيرات: )1)
 .340( مرجع سابق صم2001وآخرون: ) ان( محمد هاشم ري2)
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 في  يؤديرسة أو املعلم األولب املشر  التربويب أو من يقو) مقامه كمدير املد أنَّ ويرى الباح  
ً
 كبيرا

ً
دورا

مينتنمية ك اءة 
َّ
يعر   أناملهنيةب ولكي يتمكن من القيا) بدور  على وجه حسن فالبد له قبل كل شكيء من  املعل

مينكيف يكسب ثقة 
َّ
من خبرته وال يترددوا في طلب العون منه إذا  االست ادةليقدموا على اس شارتهب و  املعل

 لذلا. دعتهم الضرورة

 الندوات التربوية: -9

 مفهومها:

هي عبارة عن عرض عدد من القادة التربويين لقضية تربوية أو موضوع محددب وفتح املجال يعد ذلا 

 : 1كباآلتيللمناقشة الهادفةب وهي تتميب عن اللقاءات التربوية 

املسؤولين إللقاء أوراق عمل ا اجتماع يشارك فيه عدد م تار من الخبراء األكاديميين عادةب أو كبار هنَّ أ -1

 التربوية. ضوعاتاملو معدة مسبقا حول موضوع ر يسكي من 

أك ر من وجهة نهللار حول موضوع الندوةب كما ت يح  إلىستماع لال ت يح الندوات التربوية فر ة واسعة  -2

 ال ر ة للمداخالت والتعقيبات من الحضور املشاركين في الندوة.

مستوى املنطقة  إلىفيها حدود لقاءات املدرسة أو مجموعة املدارس تتجاوز الندوة في سعة املشاركة  -3

 به في تطوير يعض امل اهيم أو تعديلها. انالتعليمية أو املستوى الوزاري العا)ب فهي أسلوب إشرافي يستع

 يتم التركيب فيها على املوضوعات والخبرات النهللارية. -4

 املؤتمر التربوي: -10

 مفهومه:

مين بالعملية التربوية من مشرفين ومعلمين ي بادلون فيه الخبرات في قضايا وأمور اجتماع عا) للمهت هو"

 وراء حلول تربوية مناسبة لها" ؛تهمهم
ً
 . 2كسعيا

 هنَّ أل ؛ية التي يوظ ها املشرفون التربوييناإلشرافدر األساليب نأاملؤتمرات التربوية من  تعد  و 
ً
ا مكل ة ماديا

 كبيرين ف
ً
 وجهدا

ً
واملتايعةب ومع ذلا فهي ت س  املجال أما) أكبر عدد من  عدادي الت طيط واإل وتتطلب وقتا

مين
َّ
على خبرات جديدة ومتنوعة من خالل أوراق العمل التي يقدمها م تصون أك اء ي ناولون فيها  لالطالع املعل

ب ويلي كل ورقة عمل مناقشة هادفة يشارك فيها املعلمون ب اعلية
ً
 محددا

ً
 . 3كموضوعا

                              
ماطه، أساليبه، مؤسسة طيبة للتنمية، وزارة انالتربوي: نشأته، مفاهيمه، مهارته،  اإلشرافم( 2017: )مؤسسة طيبة للتنمية (1)

 .356، ص1التربية والتعليم، قطاع التدريب والتأهيل، الجمهورية اليمنية، ط
 .240( مرجع سابق، صم1998رداح الخطيب وآخرون: ) (2)
 .115م( مرجع سابق، ص2005محمود محمد أبو عابد: ) (3)
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 لكنمن حي  التنهللايم واإلجراءاتب  انأسلوب الندوات واملؤتمرات التربوية م شابه نَّ أسبق ي بين ومما 

وقد يمتد لعدة أيا)ب  بحي  يكون عدد املشاركين في تقديمه أك ر من ستة خبراء باملؤتمر يكون على نطاق أوسع

املشرفين التربويين في تنهللايم  إلىفة من املختصين في مجال اإلبداع باإلضا االست ادةيمكن  هنَّ أويرى الباح  

مينمن املشرفين و  يات املتاحة  حول تنمية اإلبداع لدى كل  انندوات أو مؤتمرات كحسب اإلمك
َّ
بو  املعل

َّ
 . الطال

 البحث اإلجرائي: -11

تطوير العملية التعلمية التعليميةب وتلبية  إلىنشاط توجيهي تشاركي يهد   :البح  اإلجرائي التعاوني هو

ميناملختل ة ألطرا  هذ  العملية و  حتياجاتاال 
َّ
من خالل املعالجة العملية املوضوعية للمشكالت  حا ة املعل

 املباشرة التي يواجهونها.

 
ً
أو أك رب  انيتوال  شخص واحد كاملشر  أو املعلمب أو اجتماعيا يتوال  اثن وقد يكون البح  اإلجرائي فرديا

ميناملعيقو) به املشر  وعدد من  انك 
َّ
 . 1كاملهتمين بمعالجة قضية معينة ل

يعنى  أنوتدريبب فقد يكون من األجدى للمشر   خا ةخبرة  إلىهذا األسلوب يحتاج  أنَّ ويرى الباح  

ذلا يوفر جهدا في  نَّ أل  أو أك ر؛ انبالنمط التعاوني في هذا األسلوب؛ أي النمط الذي يشارك فيه شخص

مينالتدريب ويساعد على إثارة دافعية 
َّ
للتجريب والبح ب ويجب أال يغ ل املشر  أهمية تشجيع املعلم  املعل

 املتحمس والقادر على القيا) ببح  فردي.

 :(2)البحث اإلجرائي أهداف

 الحصول على نتا ج يمكن استغاللها في تحسين العملية التعليمية. -1

مينتدريب  -2
َّ
 الت.األساليب العلمية في الت كير وحل املشك است دا)على  املعل

 تعزيز التعاون وال سيما في البحو  التعاونية. -3

مينتشجيع  -4
َّ
 على االستجابة للتغيير في أساليلهم وممارستهم. املعل

 :(3)هاستخدامضوابط 

 البح  اإلجرائي: است دا)فيما يلي قا مة بأهم العوامل التي تساعد على النجاح في 

سة يعض البحو  اإلجرا ية ومناقشتها وال سيما ال ر ة للمعلمين لدار  إتاحةيمهد املشر  لل كرة ب أن -1

 ما يتعلق بأساليب هذ  البحو  ونتا جها.في

 يقتنع املعلمون بأهمية البح  اإلجرائي. أن -2

 املصادر واألدوات الالزمة للقيا) بالبح . توافرت أن -3

 تتاح ال ر ة للقا مين بالبح  للمشاركة ال علية في جميع مراحله وخطواته. أن -4

 الهللارو  املوضوعية ملعالجتها. توافري اختيار مشكلة البح  يراعى ف أن -5

                              
 .216ص مرجع سابقم( 2002راتب السعود: ) (1)
 .294ص ،م( مرجع سابق2001جودت عزت عطوي: ) (2)
  .81هـ( مرجع سابق، ص1419وزارة المعارف: ) (3)
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 :(1)خطوات البحث اإلجرائي

اختيار املشكلة وتحديدها: بحي  تكون املشكلة حقيقية واقعية تنبع  من  عوبة يواجهها املعلم أو  -1

 الطالب أو املشر ب ويتم تحديد املشكلة على مرحلتين:

 ثرة فيه.و ف الواقع الحاليب ور د العوامل املؤ  -أ

 يكون عليه هذا الواقع. أنتصور ما يجب  -ب

ملصادر التي تبح  في املشكلةب ومناقشة ذوي ا إلىوتنبثق الحلول عادة من الرجوع  اقتراح حلول للمشكلة: -2

الباح  يست د) خبراته  أنَّ الخبرة في املوضوعب وزيارة األماكن التي عولجت بها مشكالت مماثلةب كما 

 تكون ال رضية: أنيتم في هذ  الخطوة وضع فرضية أو أك ر للحلب ويجب الذاتية في املوضوع و 

 واضحة. -أ

 محددة. -ب

 قابلة للتطبيق من حي  متطلباتها املادية والبشرية. -ج

 ار ال رضيات: ويتم في هذ  الخطوة تن يذ العمل من خالل:اختب -3

 أساليب االختبار والتجريب. -أ

 األدوات الالزمة لجمع املعلومات. -ب

  يذ الخطوات املختل ة.جدول زمني لتن  -ج

 ويتم ذلا يعد تبويب وتصنيف وتحليل املعلومات التي تم جمعها في الخطوة السابقة. است الص النتا ج: -4

الباح  ي طط لتوظيف  نَّ إفإذا أظهرت النتا ج  حة ال رضيات  وتحديد املقترحات: تعاميمالإ دار  -5

إ دار  إلىهم املوضوعب كما يسلى بحذر نتا جها في تعديل وتطوير ممارساته وممارسات كل من يعني

 نَّ إفوإذا لم تثبت  حة ال رضيات  بتعميمات لتطبيق نتا ج هذ  التجربة على مواقف ومشكالت مماثلة

 يصوغ فرضيات جديدة ويعيد اختبارها. أنَّ الباح  على 

 اختيار مشكالت البحث:

مين يعد   أنَّ يتطلب دور املشر  
َّ
الحهللاة سلوكهم التعليميب ومالحهللاة مدى فاعلية على اك ساب مهارة وم املعل

باألساليب التي يست دمها ملقارنة جدوى استعمال هذ  األساليب مع املجموعات املختل ة من 
َّ
بحي   الطال

مينويتطلب دور  كذلا مساعدة  بتعديلها علىر يص
َّ
على اختيار املشكالت التعليمية الجديدة بالبح   املعل

هذ  املشكالت في ضوء أهميتها ومدى شمولهاب وفيما يلي أمثلة من املشكالت التعليمية ويتم اختيار  بوالتقصكي

  أنالتي يمكن 
ً
 للبح  مسوغة على شكل أس لة: تكون محورا

 ما أسباب عزو  معهللام أولياء أمور الطلبة عن املشاركة في مجالس اآلباء واألمهات؟ -1

                              
 .296-295ص ،م( مرجع سابق2001جودت عزت عطوي: ) (1)
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بما العالقة بين ممارسة  -2
َّ
بملختل ة وتحصيل هؤالء املدرسية ا ألنشطةل الطال

َّ
 ؟الطال

بكيف يمكن تنمية مهارة الدراسة الذاتية لدى  -3
َّ
 املكتبة؟ است دا)وإثارة اهتمامهم ب الطال

بأي مدى يساعد إشراك  إلى -4
َّ
املدرسة في الحد من مشكالت التأخر في الحضور  باحا  إدارةفي  الطال

 .والغياب وال سرب؟

 اإلبداعي. اإلشرا يحقق مبادئ وقيم  أن هذا األسلوب يمكن أنَّ ويرى الباح  

 التعليم املصغر: -12

مينيست د) هذا األسلوب بوجه خاص لتدريب 
َّ
حي  قبل الخدمةب وأثناء الخدمة في إطار مبسطب  املعل

 من  هنَّ إ
ً
 قليال

ً
ب ويست د) عددا

ً
 قصيرا

ً
بيستغرق وقتا

َّ
العملية التي يقدمها التعليم املصغر  أنَّ ب كما الطال

 .من قدراتهم ومهاراتهمتعزز  أنا هنأتدربين من شللم

كليات  املت رجين فيحي  التحقت مجموعة من  ب ورد  للتربية أوا ل الستيناتانوقد ظهر في كلية كست

مين إعداداآلداب ببرامج 
َّ
 أو جدية تجا  املواد التربوية يسبب  املعل

ً
 أنَّ في الكليةب ولم يهللاهر الدارسون تحمسا

 على الذين يودون ممارسة التدريس الحصول على شهادة تأهيل تربوي.ون ي رض انالق

مين إعدادوابتدأ األساتذة في قسم 
َّ
املتدربين وترضيهاب  احتياجاتبالبح  عن الوسا ل التي تروي  املعل

 في فترة قصيرة1963م تبر للتعليم املصغر عا)  فأنشكئ
ً
 كبيرا

ً
 . 1ك)ب وحقق نجاحا

 :(2)مميزاته

 ومهما ك  انغر تعليم حقيقي فعلي مهما ك التعليم املص -1
ً
بعدد  انالدرس  غيرا

َّ
. الطال

ً
 قليال

التعليم املصغر يبسط العوامل املعقدة التي تدخل في املوقف التعليمي وي يح ال ر ة للتركيب على مهارة  -2

 واحدة أو مهارتين على األك ر.

قد تكون ممارسة مهارات  ها)  املمحددةب وهذ ها)التعليم املصغر يركز على التدريب لغرض تحقيق م -3

يعض مواد املنهج الدراسكي أو عرض  انمعينة في إلقاء الدرسب أو ممارسة طريقة معينة في التدريسب أو إتق

 طريقة معينة في التدريس.

مواقف التعليم املصغر  إعدادالتعليم املصغر يسمح بزيادة التحكم في املمارسةب إذ من املمكن عند  -4

بالدرس وعدد التحكم في مدة 
َّ
ب بل والتحكم في كثير من املواقف اإلشرا وطرق التغذية الراجعة و  الطال

 يتضمن البرنامج التدريبي درجة عالية من التحكم. أنلذلا من املمكن  ؛األخرى 

                              
  .149مرجع سابق، ص م(2004محمود طافش الشقيرات: ) (1)

 .59هـ( اإلشراف التربوي الفعال، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية ص1426الحسن محمد المغيدي: ) (2
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بحي  يقو)  بالتعليم املصغر ي س  املجال لتغذية راجعة فورية حول نقطة أو نقاط محددة -5
َّ
عقب  الطال

وهذا النقد قد يمارسه املعلم املتدرب ن سه أو املشر  الذي يتولى عملية  بس بنقد أداء املعلمتهاء الدر ان

 يمكن انأجهزة ال سجيل املرئي.. وأحي  توافر تدريبهب ويساعد على إتما) عملية النقد على أتم وجه 
ً
ا

بالحصول على تغذية راجعة من قبل يعض 
َّ
 املوجودين في املوقف. الطال

أدا ه فيقو) بإعادة ت طيط الدرس  إلىلنقد يست يد املتدرب من املالحهللاات التي وجهت يعد عملية ا -6

بوإعادة عرضه من جديد ملجموعة أخرى من 
َّ
هب ويستطيع املعلم تكرار هذا املوقف حتى يقتنع الطال  بأنَّ

 من مهارة 
ً
 الدرس.عرض أ بح متمكنا

وهو يبصر املعلم يسلبياته قبل  بزة ال يديوأجه توافرة ب ضل انالتعليم املصغر يتصف بالصدق واألم -7

 .انيقو) بممارستها على طالبه في امليد أن

 أصوله العلمية:

 أهم األ ول التي اقتبس منها التعليم املصغر هي: أنَّ 

 علم ن س التعلمب وأهم العنا ر التي است اد التربويون منه هي: -1

 ت التعليمية.بناء السلوك العملي للمعلم عن طريق تحديد املهارا -أ

 بناء السلوك العملي للمعلم عن طريق إكسابه أسلوب امتالك املهارات. -ب

 ع املردود.و من مبدأ رج االست ادةتقويم عملية التعليم و  -ج

جلسات املشاهدة املر ية وجلسات املناقشة التي تلبي كل تجربة يقو) بها املعلمب  أنذلا  ؛مبدأ الجماعة -2

ملتبادلة وحصول كل متدرب على  ورة حية ألدا ه منعكسة عبر الجماعة ال تستهد  فقط املشاهدة ا

الحوار امل ي املستمرب واملالحهللاة و تدخل في التقاليد املدرسية  أن إلىبل تطمح  بكمن طالب وأستاذ مشر  

 مصط اة من التوا ل بين نأتجعل منها كلها  أن والنقد املتبادلينب و
ً
مينماطا

َّ
عليم الذين يقومون بت املعل

 مادة.أي 

 والتدريب وبين إعادة النهللار في بنية النهللاا) ككل. عدادرسم نهللاا) التعليمب وهو م هو) يربط بين اإل  انميد -3

 :(1)عناصر التعليم املصغر

 املتصلة بالتجربةب وتحديد القرارات املتصلة بها. األهدا وضوح  -1

 أفضل النتا ج بأقل كل ة. إلىل بنية املختبر من حي  نوعية العاملين فيهب وتنهللايم الوقت بحي  نص -2

 ماط العملب وهي ثالثة:أن -3

بالدرس املصغر الذي يدو) خمس دقا قب ويستهد  تدريب  -أ
َّ
على القيا) بمهارة تعليمية  الطال

 يسيطة.

                              
 .41ص ،مرجع سابقم( 2005التربوي: ) اإلشراف( دائرة 1)
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 من مقرر تدريس يتم تن يذ    -ب
ً
املقرر املصغر وهو درس أطول يدو) زهاء عشرين دقيقة ويؤلف جزءا

بمن قبل مجموعة من 
َّ
 .الطال

 انوالتعمق في ميد عدادجديدة من اإل  أنماطجلسات البح  في املختبرب وهي جلسات هدفها اختبار  -ج

 معرفتنا بالعملية التعليمية ومقوماتها.

األستاذ املشر : وهو أستاذ مساعد في التدريب والبح  يكون مس وال عن عدد من املتدربين يتراوح ما بين  -4

 ية مدتها ثالثون ساعة.ية والعشرة وي ضع ملدة تدريبانالثم

 طالب   و  التعليم املصغر. -5

 ال سجيل الصوتي واملرئي. -6

 ه:استخداممجاالت 

 يست د) التعليم املصغر في مجاالت متعددة أهمها:

مين إعداد -1
َّ
 قبل الخدمة. املعل

مين إعداد -2
َّ
 أثناء الخدمة. املعل

 األساتذة الجامعيين. إعداد -3

 املرشدين التربويين. إعداد -4

األبحا  املتصلة  انبحا  علمية متصلة يعملية التعليم والتعلمب ويتم ذلا في ثالثة ميادين هي: ميدالقيا) بأ -5

مين إعدادبأفضل أساليب 
َّ
الدراسة  انوعوامل التعلم وميد عداداألبحا  املتصلة بتقنيات اإل  انوميد املعل

 املنهللامة للعال ق القا مة بين سلوك املعلم وسلوك الطالب.

مينالتعليم املصغر أسلوب راق لتدريب  ان ويرى الباح  
َّ
ب و  املعل

ً
 متميبا

ً
عملية التغذية الراجعة  تعد  تدريبا

أهم ما ينطوي عليه هذا األسلوبب وهذ  التغذية الراجعة تكاد تكون أهم من املمارسة ن سهاب وقد يقو) بهذ  

بالتغذية األستاذ املشر ب أو الزمالء املتدربونب أو 
َّ
 انالطريق التي يمكن  إلىنكون وجهناهم  انيعد  الطال

 لذلا. است داميقوموا بواسطتها يعملية التقويمب وقد يقومون بها من خالل 
ً
 معدا

ً
 هم نموذجا

 :(1)البرامج التدريبية -31

مينوهي برامج منهللامة م ططة تمكن 
َّ
من الحصول على مزيد من الخبرات الثقافية واملهنيةب وكل ما  املعل

مينرفع مستوى عملية التعلمب ويزيد من طاقات ي نأ هنأمن ش
َّ
ب وهو أسلوب إشرافي غايته النمو يةإلنتاجا املعل

مينامل ي وزيادة الك اءة الوظي ية للمتدربين خالل مدة خدمة 
َّ
 في املجال التربوي.  املعل

                              
 معلمو مدارس كما يراها التربويين المشرفين لدى ةاإلبداعي يةاإلشراف م( الممارسات2011هللا: ) عطا أحمد عبد الباري  ( أحمد1)

 .22، ص، مرجع سابقبغزة الدولية الغوث وكالة
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 ها:أهداف 

مينزيادة ك اءة  -1
َّ
 .املعل

 مين عن طريق تحسين أدائهم وإغناء معارفهم وخبراتهم.اك ساب الرضكى الوظي ي ورفع الروح املعنوية للمعل -2

مينية الطيبة بين انسنتنمية االتجاهات املرغوبة والعالقات اال -3
َّ
 عليهم. اإلشرا وجهات  املعل

مينتزويد  -4
َّ
 بالجديد من املعار  والتقنيات الحديثة. املعل

 على مستوى األداء. ال ر ة للرقي الوظي يب وتحقيق الطموحات واآلمال املهنية مما إتاحة -5
ً
 يؤثر إيجابا

 يتجاوزون به ما ك است دامقدراتهم وطاقاتهم  است دا)تنمية الرغبة لدى املتدربين على  -6
ً
وا عليه قبل انا

 دخولهم البرنامج التدريبي.

 واعها:ان 

مينبرامج تدريب وتأهيل  .1
َّ
 الجدد. املعل

مينبرامج تدريب  .2
َّ
 أثناء الخدمة. املعل

 التعليمية. اإلدارةعلى مستوى  برامج تدريبية تن ذ .3

 برامج تدريبية تن ذ على مستوى املشر  التربوي. .4

 برامج تدريبية تن ذها الجامعات أو املراكز التدريبية املت صصة. .5

 خطواتها:

 على اال  أهدا تحديد  -1
ً
 ال علية للمعلمين. حتياجاتالبرنامج التدريبي اعتمادا

 املناسبين لتن يذ البرنامج. انوالزم انالتدريبية وتحديد املك اتحتياجاختيار املتدربين املتماثلين في اال  -2

 اختيار محتويات أو م ردات البرنامج ومقرراته وتوفير وسا له التعليمية. -3

 البرنامج. إدارةاختيار األساليب املناسبة لتقديم و  -4

 . 1كاختيار أساليب تقويم املتدربين وكذلا تقويم البرنامج التدريبي -5

مينيست د) يشكل فعال في تدريب  انأسلوب البرامج التدريبية ينبغي  نَّ أويرى الباح  
َّ
وفق  املعل

ميناحتياجاتهم التدريبية التي ي تقر إليها معهللام املشرفين 
َّ
في مجال الت صص حسبما أكدته  ال سيما املعل

 الكثير من الدراسات.

                              
مكتبة طالب العلم للنشر، جمهورية مصر  ،1م( القيادة التربوية لإلشراف التربوي، ط2009جمال إبراهيم محمد القرش: ) (1)

 .106العربية، ص
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 :(1)الزيارات الخارجية -41

املؤسسات أو املواقع ذات  إلىتربوي واملعلمون بزيارة م طط لها وهو أسلوب إشرافي يقو) به املشر  ال

 العالقة بالتربية والتعليم خارج نطاق مدارس التعليم العا).

 ها:أهداف 

تنمية الخبرات واملهارات من خالل االطالع على أفكار وبرامج وأساليب أداء في بي ات م تل ة عن تلا  -1

 التي أل ها املعلمون واملشرفون.

 عن أفكار وحلول لبعض املشاكل التعليمية. البح  -2

 فتح قنوات للتعاون مع املؤسسات أو الهي ات املزارة. -3

مينزيادة األل ة وكسر الرتابة بين املشر  و  -4
َّ
 ب من خالل قضاء وقت خارج البي ة املدرسية.املعل

 واعها:ان 

مينزيارات يقو) بها املشر  التربوي مع  -1
َّ
 .املعل

   التربوي مع زمال ه املشرفين التربويين.زيارات يقو) بها املشر  -2

 زيارات يقو) بها املعلمون مع طالبهم بمشاركة املشر  التربوي. -3

 إجراءاتها: 

مينعن طريق عرض املشر  التربوي ال كرة أما) 
َّ
 :أثناء الزيارة الص ية املعل

مينيكمل املشر  التربوي باالشتراك مع  -1
َّ
 ة والتنهللايمية التي تتطللها الزيارة.املتطوعين اإلجراءات الرسمي املعل

مينله من  واملرافقون ين ذ املشر  التربوي  -2
َّ
 عقدت من أجلها الزيارة. أهدا ما خطط لها من  املعل

مينيطلب املشر  التربوي من  -3
َّ
لتقديمها في تقرير م تصر  ملحوظاتهماملشاركين تدوين مشاهداتهم و  املعل

 لوقائع الزيارة.

 تهاء الزيارة للمؤسسة املزورة.انر  التربوي خطابات شكر يعد املش يعد   -4

 أهم تقسيم ألساليب اإلشرا  التربوي هو من حي  املجموعات املستهدفة كاآلتي: أنَّ ويلخص الباح  

 األساليب اإلشرافية النهللارية ال ردية: وتأخذ طايع القراءات النهللارية وتستهد  املعلم يشكل فردي هي: -1

 ة.القراءات املوجه -أ

 النشرة التربوية. -ب

مينب  -2
َّ
األساليب اإلشرافية النهللارية الجماعية: وتأخذ طايع الحدي  النهللاري وتستهد  مجموعة من املعل

 وتشمل:

 الندوة التربوية. -أ

 املؤتمر التربوي. -ب

هذا التصنيف له يعض السلبياتب حي  يوجد نوع من التداخل بين األساليب اإلشرافية من  أنَّ ويرى الباح  

 في آن  واحد كأسلوب الدورات التدريبية على سبيل املثالب حي  إن 
ً
 وعمليا

ً
كون يعضها قد يكون نهللاريا
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حي  إنَّ الكثير من املواد التعليمية في الدورات التدريبية تحتاج إلى الجانب العملي أك ر من الجانب 

 النهللاري.

 :وعلومه القرآن الكريمالتدريب التربوي ملادة : ياناملبحث الث

 :األول: األسس النظرية للتدريب التربوي  املطلب

 مفهوم التدريب:

وعلى الرغم من اختال   التربويب ي والتعري ات التي وردت حول م هو) التدريبانهناك العديد من املع 

عملية تتضمن التحسين والتطوير  هنَّ أجوهر التدريب واحدب حي  يت ق الجميع على  نإفهذ  التعري ات 

  هنَّ إفوفي املجال التربوي  بوالتنمية والتغيير
ً
 ألنشطةاإذ ينطوي على مجموعة من  ؛من أك ر امل اهيم تحديدا

ت ضع عادة ل ريق من املشرفين أو املدربين من الخبراء واملختصين من  اهنَّ ألاملتتايعة النهللاامية املخططة بدقة؛ 

ردي لرفع مستوى األداء الوظي يب ذوي الك اءة العاليةب ويستهد  تطوير وتنمية مهارات أو نمط السلوك ال 

 ما يست د) امل هو) على املستوى امل ي أو املؤسسكي.
ً
 وغالبا

 مبادئ وأسس التدريب:

ب والتي ينبغي على املخططين اهأهدافتتحقق  أنيرتكز التدريب على عدد من املبادئ واألسئئئئئئئئئئئئئس التي يمكن 

 م النجاحب ويمكن تلخيصها على النحو اآلتي:يأخذوها يعين االعتبار إذا أردوا لعمله نأألعمال التدريب 

برنئئامج متكئئامئئل يتكون من أجزاء وعنئئا ئئئئئئئئئئئئئر متئئداخلئئة تقو) بينهئئا عالقئئات  هنئئَّ أالتئئدريئئب نهللائئا) متكئئامئئل: أي  -أ

 تبادليةب بحي  يشمل هذا النهللاا) املدخالت والعمليات واملخرجات.

البشرية: القيم واالتجاهات واملعار   التدريب يشمل جميع أيعاد التنمية أنَّ التدريب عملية شاملة: ويعني  -ب

 جميع املستويات الوظي ية في املؤسسة ليشمل جميع ف ات العاملين. إلىيوجه  أن واملهاراتب و

يحصئئئئئئئئئئئئئئل املوظف على برامج تئئدريبيئئة تغطي عمر  الوظي ي من وقئئت  نأالتئئدريئئب عمليئئة مسئئئئئئئئئئئئئتمرة: وتعني  -ج

 . 1كز) التطور الوظي ي لل ردحين تركه الوظي ةب فهو نشاط مال  إلىالتحاقه بالعمل 

 من حي   أهدا تكون  نأالتدريب: أي  أهدا وضئئئئئئئئئوح وتحديد  -د
ً
 دقيقا

ً
التدريب واضئئئئئئئئئحة ومحددة تحديدا

تكون مصئئئئئئئئئئئاغة ما أمكن بلغة السئئئئئئئئئئئلوك  أنب ومن حي  الكم والكيف والكل ةب و انواملك اناملوضئئئئئئئئئئئوع والزم

 تهاء من البرنامج التدريبي.ناملتدرب يعد اال تحدد األداء الذي سيتقنه  نأاملتوقع عند املتدربينب و 

ي سئئئئئئئم البرنامج التدريبي في املؤسئئئئئئئسئئئئئئئة بالقدرة على مسئئئئئئئايرة التغييرات املصئئئئئئئاحبة  نأاملرونة والتجديد: أي  -ه

 من مهارات وخبرات 
ً
للتطورات التقنية والتنهللايمية املتوقعةب حتى يمكن تزويد العاملين بما يحتاجونه فعال

 و  التغيير واملستجدات.ومعلومات تتطللها ظر 

                              
 .104المهنية لإلدارة، القاهرة، ص الخبرات ، مركزاالحتياجات التدريبية تحديد م(2005توفيق: ) عبد الرحمن (1)
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يبدأ التدريب بمعالجة القضئئئئايا واملوضئئئئوعات البسئئئئيطةب ثم يتدرج بصئئئئورة مؤسئئئئسئئئئة وم ططة  نأالتدرج:  -و

ب و إلى
ً
التدريب  إلىالصئئئعب ومن التدريب النهللاري  إلىيتدرج التدريب من السئئئهل  أن القضئئئايا األك ر تعقيدا

 التطبيقي.

واختيار املتدربين يشئئئئئئئئكل دقيق بحي  ت ضئئئئئئئئع عملية اختيار  التدريب نشئئئئئئئئاط إيجاايب نإة: حي  اإليجابي -ز

تكون لدى املرشئئئئ  للتدريب رغبة حقيقية في دخول البرنامج  أناملتدربين للدقة واملوضئئئئوعيةب والتركيب على 

ذلا مناسئئئبة  إلىمن التدريبب إضئئئافة  االسئئئت ادةعد)  إلىعد) توافر مثل هذ  الرغبة يؤدي  نَّ التدريبي؛ أل 

 . 1كنامج التدريبيب ومضمونه مع ت صص املرش  واهتماماته ومستوا  الوظي يمحتوى البر 

ب ويهللاهر يعض  نإمراعاة ال روق ال ردية في التدريب: إذ  -ح
ً
يعض املوظ ين يتعلمون أسئئئئئئئئئرع من اآلخرين كثيرا

 معينة من التدريب. ألنواعاملوظ ين سرعة أك ر من سرعة غيرهمب في تقبلهم 

لتدريب: عند ت طيط البرامج التدريبية البد من إشئئئئئئئئئئراك جميع املوظ ين الذين مشئئئئئئئئئئاركة جميع املعنيين با -ط

لهم  ئئئئئئئئئلة بالبرنامجب خا ئئئئئئئئئة املدربين واملتدربين لالسئئئئئئئئئت ادة من وجهات نهللارهم وأفكارهم الجديدةب وذلا 

 املرسومة. األهدا الوظي ية بك اءة وفاعلية لتحقيق  ها)من أجل أداء امل

يئئب: البئئد من متئئايعئئة املؤسئئئئئئئئئئئئئسئئئئئئئئئئئئئئةب واملبرمجئئةب للمتئئدربين يعئئد إكمئئال البرنئئامج متئئايعئئة املتئئدربين يعئئد التئئدر  -ي

وا عليه قبل انيةب مقارنة بما ك إلنتاجالتدريبيب يغرض ر ئئئد التغيرات الحا ئئئلة في مسئئئتوى أدائهم ومقدار ا

م تدربهمب وتسئئئئاعد املعلومات التي يحصئئئئل عليها املشئئئئر  في ت طيط البرامج التدريبية الالحقةب وفي تصئئئئمي

 أكبر من ال ا دة املأمولة منها.
ً
 محتواهاب بحي  تحقق قدرا

تحتوي الخطة التدريبية  أناعتماد طريقة منهجية في ت طيط التدريبب وجدولته وتن يذ  وتقويمه: أي  -ك

على قا مة باألفكار األساسيةب واملهارات التي يتضمنها التدريب وتوضيح الوقت املطلوب للتدريب بالكاملب 

بانكل بند من بنود خطة التدريب مع إمكمع إتما) 
ً
فضال عن ضرورة التأكد من  ية تعديل الجدول الحقا

 نجاح التدريب عن طريقة عملية التقويم.

االختيار الدقيق للمدربين: تعتمد فاعلية العملية التدريبية يشكل كبير على فاعلية املدربين وك اءتهم؛ لذا  -ل

وجودهم  نَّ د) قدرتهم وذلا يغض النهللار عن مراكزهم الوظي ية؛ أل ينبغي اس بعاد املدربين الذين يثبت ع

 يعرقل ك اءة العملية التدريبية وفاعليتها.

ربط التدريب بحوافز: إذا ما توافرت لدى املتدرب الدافعيةب يقبل على التدريب ويتعلم برامجه يسرعة؛  -)

وظي ة أعلىب  إلىي الدخل أو الترقية تحقيقه مثل: زيادة ف إلىلذلا يجب ربط التدريب يغرض يسلى املتدرب 

                              
 .36ص مرجع سابق،م( 2007ي: )انحسن أحمد الطع (1)
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تحقيق نتا ج أفضل واملشاركة  إلىأو املشاركة في دورة تدريبية خارجيةب ويؤدي ذلا التنافس بين املتدربين 

 ب اعلية.

 هللامة واللوا ح املعمول بها في املؤسسة.نين واأل انيتم التدريب وفقا للقو  نأ -ن

 حتياجات التدريبية.يتم التدريب بناء على فهم دقيق وواض  لال  أن -س

شطة التدريب على املشكالت التي يمكن حلها عن طريق التدريب ومعالجة أوجه القصور نأتركز برامج و  أن -ع

 إلىوليس املشكالت اإلدارية التي تتمثل في مشكالت األداء التي ترجع  –في املعار  واملهارات واالتجاهات 

 ب أو عد) االهتما)ب أو الكسل أو عد) الرضا عن ظرو  عد) مناسبة معايير األداءب أو عد) ك اية اإلشرا

 العمل من قبل املوظفب وما شابه ذلا.

اعتماد إطار أو نموذج للتدريبب فبرنامج التدريب األك ر فعالية هو الذي يرتكز على إطار أو نموذج نهللاري  - 

 . 1كواملمارسات التدريبية األنشطةللتدريب العتماد  كإطار مرجلي لتوجيه 

له كافة مقومات العمل  توافرت أنَّ التدريب عملية إدارية وفنية: أي  أنَّ يرى الباح  الل ما سبق ومن خ

 توافروتناسقهاب ووضوح السياسات وواقعيتهاب توازن الخطط والبرامجب  األهدا اإلداري الجيد مثل: وضوح 

التدريب عمل فني يحتاج أنَّ حوافزب كما نهللاا) للرقابة املستمرةب وكذلا نهللاا) لل توافراملوارد املادية والبشريةب و 

ب وخبرة في تصميم البرامج التدريبيةخبرات وت صصات محددة منها: خبرة في مجال تحديد االحتياجات   إلى

 التدريبية واعداد املناهج لهاب وخبرة في مجال تن يذ برامج التدريب واختيار األساليب املناسبة لها.

 :التربوي  التدريب أهداف

تتعلق في مجملها بتطوير وتحسين مهارات  هيو  بالتدريب هي الغايات التي يسلى لتحقيقها أهدا  نَّ إ

 أو الوظا ف التي يعملون بها. )اهاملوقدرات املتدربين حتى يصبحوا قادرين على أداء 

ية التدريب عملية مهمة إذ يمكن من خاللها تحديد الوسا ل واألساليب التدريب أهدا وتعد عملية تحديد 

االقتصاديةب  :في املجاالت األهدا التي يجب ممارستها أثناء البرنامج التدريبي من أجل تحقيق هذ  

 .يةانسنواالجتماعيةب والن سية واإل

 : 2كاآلتيذلا على النحو ت صيل و  

 االقتصادية للتدريب: األهداف -أ

 ة.تنمية الخبرات واملهارات الوطنية لتلبية احتياجات تن يذ خطط التنمي -1

 اشتراك املوظ ين بدورات تدريبية تكسلهم مهاراتب وخبراتب واتجاهات جديدة. -2

3-  
َّ
  إلىملوظ ين من القدرة على تغيير أعمالهم ان التدريب يمك

ً
 .عمل آخر أك ر أهمية ومردودا

                              
 .20، صالتدريب اإلداري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان م2006) نجم العزاوي: (1)

الحكومية لتطوير كفاياتهم  الثانويةم( بناء برنامج تدريب لمديري ومديرات المدارس 2005) هاني محمود بني مصطفى:( 2)
 .52-49: صاندار جرير للنشر، عم، في ضوء احتياجاتهم التدريبية داريةاإل
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لكنه يساعد  بالتدريب ال يحل كل مشكالت األداء أنَّ تطوير أداء املوظ ين ذوي األداء غير املرضكيب مع  -4

 تطوير  لألفضل.في 

 أقصكى حد ممكن. إلىمن القوى العاملةب واألدواتب واألجهزة  االست ادة -5

 العملب والتقليل من نسبة الغيابب والتأخر. انيساعد التدريب على ت  يض معدل دور  -6

بالتطورات التقنية التي من  اإلملا) إلىوا انإذ يسلى املديرون أينما ك  ؛إكساب املوظ ين مهارات جديدة -7

 في العملب وأساليبه مما هنأش
ً
ا جعل وظا ف التنهللايم أك ر فاعليةب وتعني التغيرات التقنية تغييرا

 يستوجب تدريب املوظ ين على املهارات الجديدة لتحقيق النجاح في التنهللايم.

توجيه املوظ ين الجدد الذين ينضمون للتنهللايم للمرة األولىب وتوعيتهمب وتزويدهم باملعلومات  -8

هب ورؤيته املستقبليةب والتركيب على أهدافروريةب والكافيةب عن سياسة التنهللايمب و األساسيةب والض

 تنمية اتجاهات إيجابية نحو العملب واحترامه والوالء للتنهللايم.

يتعريف املوظ ين بمستوى األداء املطلوبب من حي : الجودةب وال -9 ِّ
 ة.كم 

 االجتماعية للتدريب: األهداف -ب

كوميب االس ثمار األمثل للموارد الطبيعيةب والبشريةب في بلد ب وقيادة وتوعية من أولويات أي نهللاا) ح نَّ إ

تركيب النهللاا) الحكومي ودعمه للك اءاتب وتطويرهاب يسهم في تقد) النهللاا)  نإفالك اءاتب والخبراتب وعليه 

 البشرية والطبيعية.  االس ثمار األمثل للموارد إلىالحكوميب وال يتحقق هذا الهد  إال بالتدريب املستمر الهاد  

 ية للتدريب:انسنالنفسية واإل األهداف -ج

  هنَّ إالعمل واملؤسسةب بل  أهدا موجه فقط لخدمة  هنَّ أال يقتصر دور التدريب على مجرد 
ً
 يهتم أيضا

ب دمة املوظ ين في املؤسسةب فنجاح التدريب يعود على املؤسسة بالن ع من خالل تحسين العنا ر الر يسية 

 .يةإلنتاجا للعملية

مواجهة احتياجات املجتمع املدرسكي واملجتمع املحلي من مهارات وك ايات املوظ ين  إلىكما يهد  التدريب 

 .يةإلنتاجزيادة ا إلىفي املؤسسات التربوية من خالل الربط بين الناحيتين ال ردية واالجتماعية التي تؤدي 

أهم هذ   لكنمؤسسة وأوضاعها وظروفهاب التدريب تتعدد وت نوع بحسب طبيعة كل  أهدا  نأكما 

على اإلطالق يتمثل في العمل على استمرار توازن املؤسسة والعاملين فيها في مواجهة التطورات التقنية  األهدا 

 :(1)ثالثة محاور ر يسة هي إلىامل سارعة التي يمكن تقسيمها 

 
ً
 ب على منظومة معارف املوظفين بهدف: وبذلك يتركز التدري : وهو : التدريب كمدخل للتعليم املستمرأوال

 .انتعزيز املعار  األساسية وتعميقها حتى ال تدخل دا رة النسي -1

                              
يل معلمين للعمل في التعليم العام هـ( نموذج مقترح لبرنامج التدريب التحويلي لتأه1425( علي محمد زهدي الغامدي: )1)

 .كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة -غير منشورة -بالمملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه 
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تعديل منهللاومة املعار  بالحذ  أو باإلضافةب وذلا بما يت ق مع التطورات املعرفية واحتياجات العمل  -2

 األساسية.

ب املعار  الجديدة التي تطرأ وتحد  تغييرات جذرية على منهللاومة املعار  القديمةب وذلا الس يعا إدخال -3

 إضافات شاملةب وال يتم اس يعابها عن طريق التعديل املحدود.

تطوير القدرات الذاتية على الت كر والتبصر والتحليل لتمكين املوظ ين من املشاركة في حركة املعرفة  -4

 م وقدراتهم.ورفدها وتعزيزها بمزيد من املعار  التي قد يتو لون إليها من خالل محاوالته

: التدريب كمدخل للتربية انث
ً
ويبدو هذا الهدف من أهم وأخطر ما يواجه اإلدارات التدريبية، التي تسعى من خالله  املستمرة:يا

 :(1)تحقيق اآلتي إلى

تحديد منهللاومة القيم التي تحكم الهوية الثقافية للمؤسسةب والتي تمثل القاعدة التي ترتكز عليها عنا ر  -1

 .األخرى ) النهللاا) العا

تعزيز القيم واالتجاهات املوجودة لدى املوظ ين التي تكون مت قة مع منهللاومة القيم التي تطالب املؤسسة  -2

 بضرورة بنائها في بي تها الداخلية.

 تعديل القيم واالتجاهات التي يجب تعديلها بما يت ق مع منهللاومة القيم التي يتم التو ل إليها. -3

التي تبدو متعارضة مع منهللاومة القيم التي يتم التو ل العاملين ودة لدى تغيير القيم واالتجاهات املوج -4

 إليها. 

تطوير وتنمية القدرات الذاتية لدى املوظ ين لتمكينهم من تقديم املقترحات والتصورات التنهللايمية القادرة  -5

 مواقع الريادة. إلىعلى وضع منهللاومة القيم موضع التطبيق ودفع املؤسسة 
: التدريب ك

ً
 : (2)إلى للتوصل وتعد هذه الوظيفة األساسية للتدريب :مدخل للمهارةثالثا

 .داريةب و قلها بما ي ناسب مع متطلبات ال عالية اإل تأكيدهاتعزيز املهارات املوجودة واملطلوب  -1

ت بما ي ناسب مع التقنية املتجددةب وتغيير يعض املهارات التي لم تعد تحتاجها املؤسسة اتعديل يعض املهار  -2

 مهارات جديدة مناسبة.  إدخالن يجة التجدد املستمر في تقنية العمل واس بدالها ب ؛عنيةامل

في ابتداع األساليب والوسا ل  )اهواإلستطوير القدرات الذاتية لدى املوظ ين ملتايعة  قل مهاراتهمب  -3

 دة ملنهللاومة املهاراتب واملساعدة على تطويرها.اناملس

 :(3)ثالث مجموعات رئيسة وهي إلىب التدري أهدافكما يمكن تصنيف    

زيادة  إلىاملوظ ين التن يذيين الذين يحتاجون  إلىاملوجه  األهدا تدريبية عادية أو تقليدية: وهي  أهدا  -1

 .املعرفة وتنمية القدرات واملهارات التي يحتاجها عملهم

                              
 .14صمرجع سابق م( 2006( نجم العزاوي: )1)
 .49، صان، عمانزهر  م( التدريب وتنمية الموارد البشرية األسس والعمليات، دار2000محمد عساف: ) عبد المعطي( 2)
 .15، صانم( التدريب مفهومه وفعالياته بناء البرامج التدريبية وتقويمها، دار الشروق، عم2007ي: )ان( حسن احمد الطع3)
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حلول محددة للمشكالت ية والتنسيقية وحل املشكالت: والتي ت تص بإيجاد اإلشرافالتدريبية  األهدا  -2

جاز والتغلب على ناملوظ ين واملنهللامات على االستمرار في اإل  األهدا التي تبرز في العمل. وتساعد هذ  

 ماط املقررة.نجازات ال علية عن األ نحرا  اإل انالصعوبات التي تصاد  العمل وتسبب 

التدريبية وت تص بمحاولة  )اهاملت في أعلى مستويا األهدا وتأتي هذ   تدريبية ابتكاريه إبداعية: أهدا  -3

 تحقيق نتا ج غير عادية ترت ع بمستوى األداء في املؤسسة نحو مجاالت وآفاق لم يسبق التو ل إليها.

الهد  األساسكي للتدريب هو العمل على تضييق ال جوة القا مة  أنَّ ومن خالل العرض السابق يرى الباح  

 القرآن الكريمين مجاالت العمل املطلوبب إذ يحتاج املشر  التربوي ملادة واعه املختل ةب وبنأبين نهللاا) التعليم ب

قدر معين من التدريب ليتمكن من اإلملا) بكل ما هو جديد في ظل التقد) التكنولوجي الها ل في  إلىوعلومه 

 تدريب في حماية ت طيط القوى العاملة وتنميتهاب والتي تعد عنمعهللام مجاالت الحياةب كما يساعد ال
ً
صرا

 من عنا ر التنمية الشاملة باإلضافة 
ً
التدريب يساعد على إيجاد عالقة إيجابية بين املنهللامة  أنَّ  إلىأساسيا

  وأفرادها.

 :التربوي أهمية التدريب 

األداة التي إذا أحسن  هنَّ أكما  بالتدريب في عالم املجتمعات واملؤسسات املعا رة أداة التنمية ووسيلتها يعد  

ب فقد أظهرت نتا ج العديد من إلنتاجتوظي ها تمكنت من تحقيق الك اءة والك اية في األداء وااس ثمارها و 

 في نمو الثقافة والحضارة عامة أنَّ األبحا  
ً
 أساسيا

ً
وتبرز أهمية ذلا باعتبار  أساس كل تعلم  بللتدريب دورا

 وتطوير وتنمية للعنصر البشري ومن ثم تقد) املجتمع وبنا ه.

 جار نمتطلبات سوق العمل متغيرة بتأثير عوامل عدة كاال  أنَّ تدريب يستمر التأهيلب طاملا وعن طريق ال

آخر ومن  إلىاملعرفي املتمثل في التقد) التقني في جميع مجاالت الحياةب وكذلا سهولة تدفق معلومات مجتمع 

تمرة يشكل يضمن القيا) التدريب هو األساس الذي يحقق تنمية العاملين بص ة مس أنَّ  وأخرىب  إلىحضارة 

م ومسؤولياتهم وواجباتهم بالشكل الذي ي ناسب مع مستجدات أعمالهم التي تكون موجودة حين مههابم

ت أو التأهيلب فالتدريب يقد) معرفة جديدةب ويضيف معلومات متنوعةب ويعطي مهارات وقدرا عداداإل 

 . 1كويطور العادات واألساليب ل األفكار ويغير السلوكيعد  إضافية ويؤثر على االتجاهاتب و 

 : 2كوتبرز أهمية التدريب والحاجة إليه في اآلتي

 التدريب ييهئ ال ر ة أما) املتدرب أو الدارس الك ساب معار  ومهارات جديدة يتطللها مجال عمله. أنَّ  -1

رفع الروح  ىإلالتدريب يساعد على تغيير االتجاهات واك ساب اتجاهات إيجابية تجا  املهنة مما يؤدي  أنَّ  -2

 في العمل. يةإلنتاجاملعنوية وزيادة ا

                              
 .44، صمرجع سابق م(2005ي محمود بني مصطفى: )انه( 1)
 .76شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، صم( دليل التدريب التربوي واالبتعاث، الرياض، 2002ارة التربية والتعليم: )( وز 2)
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 إطالع املتدربين على كل ما هو جديد في مجال األداء امل ي التطبيقي. -3

 تاجيتها.نإم العنصر األهم في تطوير هنَّ أتماء لدى املتدربين تجا  مؤسساتهم لشعورهم نزيادة روح اال  -4

 التدريب يكسب املتدرب  نَّ أ -5
ً
وذلا من خالل تبصير  بمشكالت املهنة  بممارسة املهنةجديدة في مجال  آفاقا

 وتحدياتها وأسبابها أو كي ية الت لص منهاب أو التقليل من آثارها على أداء العمل.

عليا باملؤسسةب وتشجيع التطوير الذاتي  إداريةالعاملين ليتم اختيارهم لتولي منا ب إشرافيه أو  إعداد -6

 ليم املستمر.للعاملين ومشاركتهم في برامج التع

ر املنهللامات من احتياج دا م ومتجدد يالتطورات العلمية املتوا لة واالك شافات الحديثة وما يتطلبه تغي -7

 الطالع األفراد على تلا املعلومات الجديدة لكي يت ذوها أساسا لتطوير أعمالهم.

ل تتطلب ت صصات علمية ظهور أساليب وطرق جديدة في العم إلىالثورة املعرفية والتقنية والعوملةب أدت  -8

شطة نهللام نأترنتب و نالحاسب اآللي واإل  است دا)م تل ة مثل: أعمال البرمجة و  إداريةومهارات فنية و 

بحو  العملياتب وأعمال التطوير التنهللايمي وما يتصل  است دا)ات اذ القرارات بو املعلومات وتحليل النهللامب 

ي في مواقع انسنوالدراسات السلوكية وتحليل السلوك اإلبها من خبرات في البحو  والتدريبب وأعمال البحو  

يجعل مما ير الها ل في تركيب القوى العاملة يشطة الت طيط واملتايعة وتقييم األداءب والتطور والتغنأالعملب و 

 ملصاحبة التغيرات في هيكل القوى العاملة على مستوى املؤسسة والدولة واملستوى اإلقليمي 
ً
التدريب الزما

يب إلنتاجامليب أو لتغيير االختال  في دوافع األفراد واتجاهاتهمب ومن ثم ما يقع من تطور في سلوكهم اوالع

 على  إلىيجعل التدريب الهاد  مما أفراد متعددي املهاراتب  إلىوالحاجة 
ً
 ضروريا

ً
تعديل السلوك وتطوير  أمرا

 . 1كمدى فترة خدمة ال رد الوظي ية

أهمية التدريب التربوي تنبع من هدفه األساسكي املتمثل في اس ثمار األفراد  أنَّ  يرى الباح وإضافة ملا سبق 

 هذا االس ثمار  انإذا ك  ال سيما
ً
 وسليما

ً
 من الك اءة وال عالية في األداء. هنَّ إفجادا

ً
 يحقق للمنهللامات مزيدا

 مبررات التدريب التربوي:

لبشرية العاملة من أجل التغيرات والتطورات العلمية التدريب األداة ال اعلة إلعادة التأهيل للقوى ا دَّ عي  

 كونهابرامج تدريبية  إلىطبيعة املهن والوظا ف التربوية تحتاج بص ة مستمرة  نَّ والتقنية الحديثةب وذلا أل 

ولذلا أ بح التدريب من األمور الجوهرية في مجال التنمية " ؛مقومات التغيير والتطوير املنشود ىحدإ

  ؛البشرية
ً
 للتنميةفضال

ً
 أساسيا

ً
 . 2ك" عن كونه يشكل عنصرا

                              
 .14، صمرجع سابقم( 2006( نجم العزاوي: )1)
م( أثر التدريب في سلوك الموظفين كما يراها رؤساء العمل، مجلة حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، 2003( فهد الفضالة: )2)

 .47(، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ص24الحولية )
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 وتتمثل أهم مبررات التدريب في اآلتي:

مينهللامة التربوية يتطلب إحدا  تغييرات جوهرية في مهمات نتطوير األ  -1
َّ
وفي كي ية أدائهم واالهتما)  املعل

 ب العملي وتنمية الت كير ومراعاة ال روق ال ردية.انبالج

 في مجال الت صص أو ك ضما) عنا ر تربوية جديدة نا -2
ً
تدريلهم ال يلبي احتياجاتهم  انممن لم يتلقوا تدريبا

 ال ردية.

 في أحداثه ومنجزاته  بحضارة عاملية إلىسهولة تدفق املعلومات أدت  -3
ً
ووسا ل االتصال جعلت العالم  غيرا

 وأفكار  وتأثير أجزا ه يعضها ببعض.

 ب على توفير الخدمات التعليمية املتميبة.ي املتبايد والذي يصاحبه تزايد الطلانالنمو السك -4

 . 1كاملواقف العملية ال علية إلىضعف نقل أثر التدريب  -5

هللامة نمما ترتب عليه عجز األ  ؛بمبدأ تعميم التعليم خذالطلبة واملدارس من خالل األ  إعدادالتبايد الكبير في  -6

مينالكبيرة من  عدادالتربوية عن توفير اإل 
َّ
 لنوعية املطلوبة.الذين يتص ون با املعل

مين عدادات املتاحة إل انالنقص في الهللارو  واإلمك -7
َّ
 لتمكينهم من أداء مهمتهم. املعل

التطور املستمر في العلو) والنهللاريات التربوية يستدعي توفير املعلم القادر على التجديد ومتايعة التطورات  -8

 
ً
 وكي ا

ً
 . 2كوالتغيرات كما

 فوائد التدريب التربوي:

 لتدريب ال وا د اآلتية:تحقق عملية ا

 يعد زيادة  قل مهارات وقدرات العاملين وتحسين األداء. يةإلنتاجرفع ا -1

تمويل املؤسسة بالك اءات البشرية يشكل مستمر عن طريق تحسين عنا رها لتقاس مع املتطلبات  -2

 القا مة.

 تهم. تأمين مستلزمات الحماية والسالمة املهنية للعاملين يعد تحسين ك اءاتهم ومهارا -3

 . 3كطرق وأساليب للت كير السليم است دا)غرس أخالقيات وسلوكيات جديدة للعمل و  -4

 ت  يض الن قات جراء زيادة الخبرات ومستويات األداء. -5

                              
، ، اناألردن، عم ،دار الثقافة للنشر والتوزيع التربوي مفاهيمه وأساليبه، اإلشرافم( 2006: )عبد الهاديودت عز ( ج1)

 .188ص
م( النشاط المدرسي وسبل تطويره في مدارسنا، ورقة عمل مقدمة للقاء السنوي التاسع للجمعية السعودية 2002( محمد مال: )2)

 .46لرياض، جامعة الملد سعود، صللعلوم التربوية، كلية التربية، ا
 .12، القاهرة، يتراك للطباعة والنشر والتوزيع، صاالحتياجات التدريبيةم( تحديد 2001( السيد عليوة: )3)
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رفع الروح املعنوية للعاملين يعد إملامهم الجيد بأعمالهم وزيادة قدرة الشخص على األداء وتحقيق ذاتهم من  -6

 عمالهم.أعن  سهم و نأ عنخالل رضاهم 

  إلىشغل وظا ف من املستوى األقل لتأهيل العاملين  -7
ً
 من اللجوء  باملستوى األعلى مستقبال

ً
املصادر  إلىبدال

 الخارجية.

 . 1كقليل األخطاء ويمارس الرقابة الذاتية يصبح املشر  املدرب نَّ إحي  تقليل أخطاء املشر   -8

 أساليب التدريب التربوي الحديثة:

دة فيها من أجهزة انكاملحاضرة واألدوات املس تدريب التي ال تست د) التقنية املتقدمةجميع أساليب ال نَّ إ

العرض الرأسية وال يديو االعتيادي واألفال)ب ودراسة الحالة واأللعاب التعليمية وتبادل األدوار ونماذج األداء 

الوسا ط املتعددة  است دا)دريب بالت نَّ أودوا ر التعلم أو فرق التعلمب ال ت رج عن كونها أساليب تقليديةب و 

 . 2كوالتدريب بالشبكة العنكبوتية والتدريب عن يعد والتدريب االفتراضكي كلها أساليب تدريبية حديثة

ترتكز على اعتبارات وعوامل عديدة يجب مراعاتها قبل عملية وآخر ولعل امل اضلة بين أسلوب تدريب 

 : 3كذ  االعتباراتاختيار األسلوب التدريبي املال مب ومن أهم ه

 مدى مالءمة األسلوب التدريبي للمادة التدريبية وللموظ ين املتدربين. -1

 طبيعة املتدربين واتجاهاتهم ومستوياتهم العلمية والتنهللايمية. -2

 جاز العملية التدريبية.نالقاعات واألجهزة واملعدات الالزمة إل  :توافر ال سهيالت املادية للتدريبب مثل انإمك -3

 كل وسيلة تدريبية ومالءمتها مع موازنة التدريب. دا)است ن قات  -4

 املتاح لكل وسيلة تدريبية. انمدى مالءمة الوقت واملك -5

 درجة إملا) املدرب ن سه باألسلوب التدريبي. -6

 عدد املشتركين في البرنامج التدريبي. -7

مثل: دراسة الحاالتب  بسنأ ت األساليب التدريبية املعتمدة على النقاشانعدد املشتركين قليال ك  انفكلما ك 

املشتركين كبيرة فتكون األساليب التدريبية اإلخبارية  إعدادت انفي حين إذا ك  بتمثيل األدوارو الندواتب و 

 كاملحاضرة مثال أفضل من غيرها.

هذ  األساليب  نَّ أمن املهم مالحهللاة  هنَّ إفها في التدريبب است داموعلى الرغم من تعدد األساليب التي يمكن 

تحقق فيه أفضل النتا جب فالنجاح في  نألكل منها املجال الذي يمكن  نَّ إب بل البعضبدا ل لبعضها  ليست

 
ً
 من عوامل نجاح العملية التدريبية. مهاختيار األسلوب التدريبي املال م يمثل عامال

ً
 ما

                              
م( تصميم البرامج التدريبية للقيادات التربوية، عالم الكتب الحديث 2008زامل العنزي: ) عبد هللا( أحمد محمود الخطيب، و 1)

 .149ص األردن، إربد، ،عللنشر والتوزي
 .23، صمرجع سابق( ه1425( علي محمد زهدي الغامدي: )2)
 .272مطابع الفرزدق، الرياض، ص (4م(: اإلدارة العامة: األسس والوظائف )ط1997( سعود محمد النمر؛ وآخرون: )3)
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 على تحديد  نَّ أوالجدير بالذكر 
ً
التدريبية من جهة   األهدااختيار وتحديد األسلوب التدريبي يرتكز أساسا

ووفقا لذلا يمكن تقسيم األساليب التدريبية  بوالهد  الذي يسلى األسلوب التدريبي تحقيقه من جهة أخرى 

 : 1كمجموعتين إلى

 :ها، وتتضمناستخداماملجموعة األولى: حسب طرق 

 ادفة... وغيرها.مناقشة الحاالتب أسلوب املصو الندوات واملؤتمراتب و أساليب إخبارية: وتشمل: املحاضرةب  -1

الرسومات و الصور املتحركةب و امللصقاتب و الصورةب و أساليب مشاهدة: وتشمل: الكلمات املكتوبةب  -2

 ية وغيرها.انالزيارات امليدو مشاهدة العملياتب و تمثيل األدوارب و أسلوب اإليضاح التجريبيب و يةب انالبي

ات األداء انامتحو الوظا ف الدوريةب و التطبيقات املوجهةب و أساليب العمل: وتشمل: تمثيل األدوارب  -3

 املحاكاة وغيرها.و املكتوبةب 

 ، وتتضمن:األهدافية: حسب اناملجموعة الث

مناقشة و الندوات واملؤتمراتب و وتشمل: املحاضرةب  بزيادة معرفة ومعلومات املتدربين إلىأساليب تهد   -1

 الحاالت.

ب داريةل: سلة القدراتب دراسة الحاالتب املباريات اإل تنمية القدرات واملهارات. مث إلىأساليب تدريبية تهد   -2

 تحليل املواقفب وغيرها.

تغيير سلوك املتدربين واتجاهاتهم مثل: تمثيل األدوارب ودراسة الحاالتب وتحليل  إلىأساليب تدريبية تهد   -3

 املعامالت والعالقاتب وأسلوب اإليضاح التجريبيب واألفال) وغيرها.

  أخذالتي ت لتدريبية املعا رة في جوهرها من أساليب ت ريد التدريبمعهللام األساليب اوتعد 
ً
 وأشكاال

ً
 ورا

ب كذلا يست د) يعضها مع 
ً
متعددة ت ناسب إما مع التدريب ال ردي أو مع التدريب الجماعي أو النوعين معا

 : 2كعلى النحو اآلتي انوالبعض اآلخر مع التدريب خارج املك انالتدريب في املك

وفيه يحصل املتدرب على مجموعة من اإلرشادات  بالعمل انب وتتم داخل مكانتدريب في املكأساليب ال -1

 وإجراءاتالعمل وفق خطة  انوالتوجيهات املتعلقة بالعمل من خالل زميل له أك ر خبرة أو ر يس في مك

لتدوير التدريب الرقااي أو التعلم الوظي يب واو معينة ومن أشكاله: التدريب املرشد أو الخصوصكيب 

وأحد  هذ  األساليب التدريب الذي يتم من خالل شبكات االتصال أو شبكات الكمبيوتر  بالوظي ي

املحلية بهد  تشجيع املديرين العامينب واملديرين التن يذيين وجميع الوظا ف ذات العالقة باملؤسسة على 

                              
 .151والتوزيع، الرياض، ص نخريجيدار ال م(: التدريب اإلدارة بين النظرية والتطبيق،1986ياغي: ) حعبد الفتا( محمد 1)
 .137القاهرة، ص م( التدريب التربوي في ضوء التحوالت المعاصرة، دار الفكر العربي،2005( عفاف صالح حمدي الياور: )2)
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 تاجيةنإار وأساليب تزيد من تبادل املعلومات والنصا ح واالقتراحات لتحسين أساليب العمل وتبني أفك

 املؤسسة.

العمل إما في مراكز التدريب أو في الجامعات والكليات أو  ان: وتتم خارج مكانأساليب التدريب خارج املك -2

وجود املتدرب في املنبل أو خارجه ومن أشكاله: العصف الذهني والتدريب  اناملعاهد املت صصة أو في مك

ومن أحدثها التدريب االفتراضكي  بالكمبيوتر است دا)اة والتدريب باملصغر وتمثيل األدوار واملحاك 

 والتدريب املباشر والتدريب عن يعد.

 :في اآلتييمكن حصر ور د أبرز األساليب املستعملة في العمليات التدريبية الحديثة  هنَّ إفواشكل عا)ب 

 أسلوب الحلقات النقاشية: -أ

  35إذ يقسم ك ؛ل الش وي فاعلية في تدريب الجماعات الصغيرةهذا األسلوب من أفضل وسا ل االتصا يعد  

 يجلسون مع املدرب ملناقشة موضوع أو
ً
قضية ملناقشة   2مجموعات قوا) كل منها ك إلىاملتدربون  يقسم شخصا

معينة أو السلي نحو حل مشكلة ما من خالل طرح األفكار وتبادل اآلراء والخبراتب ويتطلب هذا األسلوب قيادة 

 واطالع املدرب على املوضوعحكي
ً
 دقيقا

ً
املجال ملختلف  إتاحةبحي  يتمكن من توجيه املناقشة و  بمة وت طيطا

  اناملشاركين كلما ك 
ً
 . 1كذلا ممكنا

ال ر ة للتعبير عن  إتاحةيةب و انسنويسهم هذا األسلوب في تنمية مهارات املتدربين في مجال العالقات اإل

 ع الت كير الذاتي.األفكار وطرحها للمناقشة وتشجي

يتطلب توافر خبرة كافية لدى املتدربين حتى تأتي املشاركة شاملة وجادة  هنَّ أومن عيوب هذا األسلوب 

ومثمرةب وبذلا قد يتعذر تطبيقه بالنسبة للجماعات التي يتصف أشخا ها بمحدودية املعرفة والخبرة أو 

 
ً
 سواء تعلق األمر باإل  هنَّ إإذ  ؛اختال  مجاالت النقاشب وهو مكلف اقتصاديا

ً
 طويال

ً
لهذ   عداديتطلب وقتا

 . 2كالحلقات أو تن يذها ومتايعة نتا جها

 الندوة أو الحلقة الدراسية:أسلوب  – ب

وهي مجموعة  غيرة من املوظ ين ذوي الخبرة واملقدرة اجتمعوا لدراسة موضوع من املوضوعات ليس له 

عد بهذا األسلوب يتقد) أحد املشتركين أو أك ر  وفي بحل مقرر أو إجابة معروفة قبل املناقشة
 
تقرير أو ورقة أ

 ملخصفيها 
ً
ويقو) أحد أفراد املجموعة بتوجيه مجرى املناقشةب أو وضع دليل يسير  بللموضوع قيد املناقشة ا

 ل.ما يدور الحوار والنقاش على أساس جماعي متكامنَّ إعلى هديه املشتركونب دون احتكار حق املناقشة لن سه و 

                              
 .56م( مرجع سابق، ص2005ي محمود بني مصطفى: )ان( ه1)
 .97-96القاهرة، ص شمس، عين مكتبة البشرية، الموارد م( تدريب1999) رمضان الزيادي: ( عادل2)
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 :داريةأسلوب املباريات اإل  -ج

تنمية مهارات املشاركين في مجال ات اذ القرارات في  إلىهذا األسلوب أحد أساليب املحاكاةب ويهد   يعد  

علياب وفيه يقسم  إداريةظرو  تنافسيةب ويساعد على توسيع مدارك املوظ ين املرشحين الستال) وظا ف 

ويطلب من كل مجموعة  بتمثل مؤسسة من صلة منافسة لألخرى وكل مجموعة  بمجموعات إلىاملتدربون 

وا انفيؤدون العمليات ن سها ويت ذون القرارات الالزمة في املواقف املختل ة كما لو ك  بمؤسسة إدارةبتمثيل 

نتا ج معينة  إلىي علون ذلا في الحياة الواقعيةب بحي  تؤدي سلسلة القرارات التي تت ذها كل مجموعة 

 بمعرفة املدربينتحسب بناء 
ً
. بعلى أسلوب محدد مسبقا

ً
 وال يعر  عنه املتدربون شي ا

 ية:انالزيارات امليد ساليبأ -د

هية انوتعر  الزيارة امليد  "التدريب األساسكي. انخارج نطاق مك انجولة م طط لها يعناية ملك"ا: بأنَّ

 في يعض الجو 
ً
الل عمليات املشاهدةب كرؤية ب التي يمكن تلمسها والتعر  عليها من خانوت يد كثيرا

الحصول على  يةانإمكاملست دمةب أو مالحهللاة التقنيات واألدواتب مع  داريةاألوضاع التنهللايمية أو النماذج اإل 

من خبراء مت صصينب وممارسينب وتساعد أيضا على ت هم الهللارو   إجابات ألس لة املدربينب واست ساراتهم

 ملقارنة املشكالت التي تالحظ أثناء  تعد  يح عن املتدربينب كما املحيطة بالعملب وتحقيق املتعة والترو 
ً
أسلوبا

ب انهذا األسلوب من التدريب ال يمكن االعتداد به في كثير من الجو  لكنالزيارة بمشكالت منهللامات املتدربينب 

 اناملناخ العا) الذي يحكم مجرى الزيارات امليد نَّ أب ذلا داريةذات الطبيعة السلوكية أو اإل 
ً
ية ي سم غالبا

 من 
ً
  . 1كغير  ادقة االنطباعاتبالتصنع واملجامالت التي ت رج الزيارة عن هدفهاب وتجعل كثيرا

 :انأسلوب اللج -هـ

ا تساعد على نمو أعضائهاب والتو ل هنَّ أل ؛في مقدمة األعمال الجماعية التي يست دمها املدربون  انتأتي اللج

 سلوب علمي تعاوني.حلول للمشكالت التي تواجههم بأ إلى

  مشرفين للمناقشة في إطار موضوع 33ك بينوتتكون اللجنة من مجموعة من املتدربين تتراوح عدد أفرادها 

يحصل الجميع على  نَّ أ إلىمحدد ت ناوله مناقشات تمهيدية تعقدها اللجنة تحت ر اسة املشرفين بالتناوب 

من  ال سيماأخرى ولجنة إشرا   اند) للمناقشة من قبل لجالتقرير النهائي الذي يق إعدادقناعة تامة ومن ثم 

 . 2كالخبراء املختصين

من األساليب التمهيدية لتحميل أعضائها مسؤوليات  اناللجأسلوب فيكون  انوتت   أهمية العمل في اللج

 إتاحةب و أحكا) ناضجة وبناءةب والحصول على أفكار جديدة إلىالو ول  يةانإمكأوسعب ورفع روحهم املعنويةب و 

 . 3كالتجاوب بين األعضاء يةانإمكاملجال أما) عرض اآلراءب واألفكارب و 

                              
 .167ص مرجع سابقم( 2000المعطي محمد عساف: ) ( عبد1)
 .117، صمرجع سابقم( 2006( نجم العزاوي: )2)
والنشر، دار العلوم  ،1: االتجاهات المعاصرة في التدريب أثناء الخدمة التعليمية، طانعيسى سلط انم سعيد شريف، وحنان( غ3)

 .62، صالرياض
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 أسلوب السلة التدريبية: -و

تكون عادة على و  ني يغة من  يغ املحاكاة تجسد مواقف واقعية ليو) عادي في بي ة عمل املتدرب"وهي 

الوارد والصادر املوجودة على مكتب كل  واالسم مأخوذ عن سلة ب"املباشرةب والوسط  أو العليا اإلدارةمستوى 

 بكالخطابات والرسا ل واملذكرات والتقارير وغيرها :التي تحتوي على مجموعة من الوثا ق الرسميةهي و  بمدير

 . 1كإيجاد حلول مناسبة لها إلىتتضمن املشكالت اليومية التي يواجهها املدير اإلداري والتي تحتاج  وهي

عط   انفيجلس كل متدرب في مك ببعضالب صل املتدربين عن يعضهم ويتم تن يذ هذا األسلوب  منعزلب وي 

 من األوراق التي تماثل البريد الذي يحتمل 
ً
يصل في أي يو) من أيا) العمل العاديةب وتحتوي على  نأعددا

 للت نأموضوعات م تل ةب أما دور  فهو 
ً
 على محتويات السلة بهد  التعر  عليها تمهيدا

ً
عامل يطلع سريعا

بكل  الخا ةمعها وفرزها وما ي بع ذلا من تقويم ملحتويات السلة ومن ثم ات اذ القرارات أو التو يات 

وفي نهاية اليو) التدريبي يعقد اجتماع بحي  يعرض كل متدرب اإلجراء الذي ات ذ  حيال موضوع كل  بموضوع

اإلجراء  إلىيصل الجميع في نهاية املناقشات لتتم مناقشة اإلجراءب ل السلة؛ إلىورقة من أوراق البريد الوارد 

 . 2كاملناسب حيال كل موضوع من موضوعات أوراق سلة البريد

 أسلوب التدريب باملمارسة: -ز

مؤسسة أخرىب في مجال ي تلف عن  إلىوفي هذا األسلوب من التدريب توفد مؤسسة أحد موظ يها أو أك ر 

لليواجه مشكلة م تارة و  ؛مجاله
َّ
تكون هذ  املشكلة خارجة عن إطار املشكالت التي اعتاد التعامل  ها بحي يحل

 . 3كفي عالج املشكلةب واشكل جماعيب وبحضور املدرب معهاب ثم يقو) كل مشارك يعرض تقرير  يعد مدة محددة

املوظف الذي تعود على  نإإذ  ؛املؤسسة من اك شا  السلبيات إدارةفي هذا األسلوب تمكن ويرى الباح   

 ا مسلمة البد منها.هنَّ أن األداء قد ال يك شف سلبية معينةب وقد ال ي كر فيهاب باعتبار نمط م

 أسلوب املؤتمرات التدريبية: -ح

هناك طريقة مت ق عليها  نَّ أعبارة عن اجتماع منهللام له هد  محدد وجدول أعمال مت ق عليهب كما  هوو 

أي  ؛ذات الطبيعة الخالفية داريةب على املجاالت اإل ويست د) هذا األسلوب عادة في التدري بالحوار إدارةفي 

ية والعالقات انسنالتي تحتمل آراء م تل ة وي ضل فيها الحوار استجالء أليعادها املتباينة مثل: العالقات اإل

 .داريةالعامةب والسياسات اإل 

د ال ر ة في طرح وعلى الرغم من كون املؤتمرات تثير اهتما) املتدربين ملوضوع النقاشب وت يح لألفرا

 في هنَّ إفأفكارهمب ووجهات نهللارهمب وتساعد على تكوين عادة الت كير املنطقي للمتدربينب 
ً
 بطي ا

ً
ا تعد أسلوبا

                              
العمل الجماعي بالمؤسسة  م( برامج التدريب اإلداري في مواجهة الصراع وتنمية2003سعيد دخيل الجهني: ) معبد الرحي( 1)

 والتخطيط، كلية التربوية اإلدارة قسم - منشورة -العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافظة جدة رسالة ماجستير 
 .38المكرمة، ص القرى، مكة أم التربية، جامعة

 .185، صمرجع سابقم( 2000محمد عساف: ) يد المعطعب( 2)
 .58ص مرجع سابقم( 2005ي محمود بني مصطفى: )ان( ه3)
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  بالتدريبب وعالي الكل ة
ً
  ويتطلب تحضيرا

ً
 عن  طويلةب ومراسالت طويال

ً
ب فضال

ً
يعض  نَّ أقد تستمر شهورا

 لنجاح أي مؤتمر انب وهما ضرورياملشاركين قد ي تقدون للمهارةب وتعود النهللاا)
ً
 . 1كجدا

 أسلوب التدوير الوظيفي: -ط

إكسابه املهارات والخبرات الجديدة  إلىمن األساليب ال عالة في توسيع آفاق املتدربينب باإلضافة  يعد  هو و 

ظف بين عدة تقال املو انن يجة مواجهته ملشكالت متغيرةب ودورية العمل أو ما يسمى بالتدوير الوظي ي يتم فيه 

 
ً
 أو أسبوعا

ً
 واحدا

ً
وحتى يكون هذا األسلوب  بعدة أسابيع أو أشهر إلىوظا ف خالل فترة معينة قد تستغرق يوما

 البد من 
ً
تكون مدة بقاء املتدرب في العمل الذي ينقل إليه  نأيعض الشروط أثناء تطبيقه ك  توافرالتدريبي فعاال

تتم دورية العمل وفق خطة أو برنامج منهللام وله  نَّ أات جديدةب و ليتمكن من اك ساب مهارات وخبر  ؛مدة كافية

 . 2كخطوات محددة

 التدريب بالوسائط املتعددة:  -ي

هتعر  الوسا ط املتعددة  مجموعة من الوسا ط التي تهتم يعرض املعلومات في شكل نصوص أو " :ابأنَّ

 . 3كت ال يديومحتوى مع وجود الصور الرقمية والصوتيات والرسو) املتحركة ولقطا

 في التدريب املعا رب ملا تتميب به من موا  ات تلبي احتياجات است دامواع التقنية نأوهي تعد من أك ر  
ً
ا

 بين التقنية املادية والتقنية الذهنية باملدرب واملتدرب
ً
 قويا

ً
 . 4كفهي تمثل تزاوجا

لورة األفكار واملعار  واملعلومات في التدريب في ب يسهم الوسا ط املتعددة است دا) نَّ أويرى الباح  

ا تجعل العملية التدريبية ممتعة عن طريق هنَّ أ إلىاملتنوعة واك ساب املهارة املنشودة من التدريبب إضافة 

 اس ثارة أكبر قدر ممكن من الحواس البشرية.

 :)اإللكتروني( الشبكة العنكبوتية استخدامالتدريب ب -ك

هوتعر    البعضالكمبيوتر وشبكاته املن شرة حول العالم واملتصلة مع يعضها ماليين من نهللام "ا: بأنَّ

بواسطة خطوط هات ية ل شكل شبكة عمالقةب ويمكن ألي كمبيوتر شخصكي االتصال بأحد األجهزة التي في 

ترنت ناملعلومات املختبنة في غير  من أجهزة الكمبيوتر التي تشكل شبكة اإل  إلىالشبكة مما يمكنه من الو ول 

  . 5ك"مالقةالع

                              
 .60، صمرجع سابقم( 1999الزيادي: ) ان( عادل رمض1)
في المملكة العربية  الثانويةهـ( تطوير نظام التدريب التربوي لمديري المدارس المتوسطة و 1423( تنضيب عواده الفايدي: )2)

قسم التربية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة  -غير منشورة -رسالة ماجستير  .السعودية في ضوء بعض االتجاهات الحديثة
 .91اإلمام محمد سعود اإلسالمية، الرياض، ص

 .179صم( الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم، الرياض، مطابع الحميضي، 2000: )انالشره زعبدالعزي( جمال 3)
 .110م( مرجع سابق، ص2005( عفاف صالح حمدي الياور: )4)
 .283، صالقاهرة، والنشردار غريب للطباعة  م( التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التربية،1997ي: )انالفرج معبد العظي( 5)
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  اض تكل ته مقارنة بتكل ة التدريب في انترنت يعدة خصا صب من أهمها: ناإل  است دا)ويتميب التدريب ب

ب و  بالحجرات الدراسية
ً
تاحته للمتدرب حرية إواحت اظه باستجابات املتدربب مما يمكن الرجوع لها مستقبال

 . 1كمة ومستوى الصعوبةالتدريب وموضوعه والوسيلة التدريبية املال  اناختيار مك

وقد أكدت العديد من الدراسات والبحو  على دور التدريب اإللكتروني في خ ض تكل ة التدريب ومنها 

التدريب اإللكتروني من  ضة مقارنة بتكل ة  است دا)معدل تكل ة  أنَّ  إلى  التي تو لت Robert,2006دراسة ك

ع املحتوى التدريبي ي وق بمراحل ما يتم اك سابه في التدريب مقدار التعلم وكم ونو  أنَّ  التدريب التقليديب و

 . )2(التقليدي

مستقبل العملية التدريبية مرهون باالعتماد على األساليب  أنَّ كما أكدت املستجداتب والتطورات في 

دب التكنولوجية الحديثة في إدارتها وتن يذهاب ومتايعة أثرهاب حي  خ ض التكل ةب والوقتب وزيادة العا 

 . 3ك شار املحتوى التدريبي على أكبر عدد من املتدربينانو 

سب االتجاهات العاملية نأاالتجا  القا م على التدريب اإللكتروني هو  أنَّ  إلىكما تو لت دراسة كأبو هادي  

يب من االتجا  القا م على التدر  االست ادةالحديثة لتطوير نهللاا) التدريب التربوي في الجمهورية اليمنية مع 

 . 4كبالك اياتب واالتجا  القا م على التدريب في املدرسة

 من أساليب  يعد  ترنت ناإل  است دا)التدريب ب أنَّ ويرى الباح  
ً
نقلة كبيرة في التدريب املعا ر وأسلوبا

ب حي  أداة ال حدود لهاب ويعتمد ذلا على الطريقة التي ي بعها املتدرب في اإلفادة منها هنَّ أالتعلم الذاتيب كما 

يتحكم في بي ة التدريب واختيار  أنَّ يمكن للمتدرب الحصول على التدريب من أي بلد في العالمب كما يمكنه 

البرنامج التدريبيب واألسلوب الذي يتعلم من خاللهب ودرجة الصعوبة والتكل ة املناسبة له مما يح ز  على طلب 

 املزيد منه.

لعملية  نجاح اكبر انة في اختيار أسلوب وطريقة التدريب لضميرى الباح  ضرورة إتباع معايير دقيقكما 

باختال  طبيعة البرامج  طرق وأساليب التدريب ت تلف نَّ إالتدريب وتقليل احتماالت اإلخ اق وال شلب لذا ف

تتعدد الطرق واألساليب ضمن  نَّ أ وطبيعة املتدربين بها وطبيعة القا مين على التدريبب ويمكن بالتدريبية

 .املناسبة لكل موقف تدريبي نامج الواحدب ويمكن اختيار طرق وأساليب التدريبالبر 

                              
 .118 -116م( مرجع سابق، ص2005( عفاف صالح حمدي الياور: )1)

(2) Samules Robert & James Kirl (2006):Cost-benefit analysis of training using computer 
networks ,Journal of Deaf Studies and Deaf Education Volume 10 , Issue 1, October,p54-65. 

(3) Galagan, P. A., (2000), the e-learning revolution. T+D, 54, December, 24–30, p25. 

في ضوء االتجاهات  تطوير نظام التدريب التربوي في الجمهورية اليمنيةم( 2016صالح أبو هادي: )ور يحيى يحيى ان(  4)
 .229، كلية التربية، جامعة صنعاء، ص-غير منشورة-، رسالة دكتوراة، العالمية الحديثة
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 واع التدريب:نأ

التدريبب فهناك تقسيم  إلىواع التدريب وت تلفب وذلا الختال  الرؤية أو الزاوية التي ينهللار منها نأتتعدد 

واع نبينب وغيرها من األ وتقسيم من حي  عدد املتدر  بانوالزم انب وتقسيم من حي  املكاألهدا من حي  

 ذلا على النحو اآلتي:ت صيل و 

: التدريب حسب 
ً
 :األهدافأوال

التبويد باملعلومات: أي زيادة قدرة املوظف على الت كير املبدع الخالق بما يمكنه من التكيف مع عملهب  -1

 ومواجهة املشكالتب والتغلب عليها.

ء املوظف عن طريق إكسابه املها رت املعرفيةب التدريب على املهارات: وذلا عن طريق رفع مستوى أدا -2

 عملهب أو تطويرها بصورة مستمرة. انوالعلمية املستحدثة في ميد

عملب وأهميتهب واآلثار التكوين االتجاهات: ب نمية االتجاهات السليمة للموظف نحو تقدير  لقيمة  -3

 االجتماعية املتصلة بهب واملترتبة عليه.

 ملمارسة املهمات التي يتطللها العمل الجديد إعداداملوظف  إعدادطريق التدريب للترقية: وذلا عن  -4
ً
 جيدا

ً
ا

 . 1كبإكسابه املعلوماتب واملهاراتب واالتجاهات الالزمة

: التدريب حسب املك انث
ً
 :انيا

التدريب داخل املؤسسة: حي  يتم تدريب العاملين داخل املؤسسة وتحت إشرا  مباشر من املسؤولين  -1

ب بنهللاا) الزمالة أو الرعاية أو بنهللاا) الدورات التدريبية. نافيها سواًء ك 
ً
 أو جماعيا

ً
 فرديا

ً
 تدريبا

جهاز تدريبي حكومي أو  انالتدريب خارج املؤسسة: وهنا يتم التدريب من قبل جهاز تدريب مستقل سواًء ك  -2

 قطاع خاص في الداخل أو الخارج ينقطع فيه املتدربون عن العمل مدة البرنامج التدريبي.

: التدريب حسب الزم
ً
 :انثالثا

هم للعمل الذي سيقومون إعدادالتدريب قبل الخدمة: وهو التدريب الذي يتم لتأهيل األفراد في نهاية فترة  -1

.إعدادبهب 
ً
 وسلوكيا

ً
 وعمليا

ً
 علميا

ً
 ا

دائهم أعمالهم بقصد تطوير أ مهمالتدريب أثناء الخدمة: وهو التدريب الذي يتم للعاملين أثناء ممارستهم مل -2

وتحسينه من خالل تزويدهم بما يحتاجونه من معلومات أو مهارات أو خبرات تم التعر  عليها من خالل 

 دراسة احتياجاتهم التدريبية.

: التدريب بحسب عدد األفراد:
ً
 رابعا

 بعندما تتركز العملية التدريبية على أفراد معينين بحي  يتم تناول كل فرد على حدة ويتمالتدريب ال ردي:  -1

وذلا من أجل تكييف ال رد مع املناخ الجديد في املؤسسةب ولتعري ه  ؛وقد يتم ذلا يعد التعيين مباشرة

                              
 38، صانالمسيرة، عم دار المعاصر، اإلداري  م( التدريب2007ي: )ان( حسن أحمد الطع1)
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وظي تهب وقد يتم أثناء العمل إذا ما أريد تطوير معار  ومهارات أحد املوظ ين على أداة جديدة أو  ها)بم

 على أساليب جديدة.

 في التدريب الجماعي: ويكون ذلا بالنسبة ملجموعات ا -2
ً
محددةب ويكون  )اهجاز منإلعمل التي تشترك معا

 تدريب أفرادها على هذ  امل
ً
االحتياجات التدريبية ب أو بالنسبة للعاملين الذين تبين دراسات )اهمطلوبا

فتعمل إدارات التدريب على تجميع هؤالء في جماعات تدريبية  ؛وجود قواسم مشتركة بينهم من هذ  الناحية

  .(1)االحتياجاتمع هذ  خضاعهم لبرامج إو 

التدريب داخل  انواع التدريب مميباته وسلبياتهب وسواء أك نألكل نوع من  نَّ أوفي ضوء ما تقد) يرى الباح  

 وذلا لتطوير أداء املشرفين التربويين ملادة  يعد  املنهللامة أ) خارجها 
ً
 وأساسيا

ً
وعلومه  القرآن الكريمضروريا

 التجاهات ذات الصلة الوثيقة بالعمل.وتزويدهم باملعار  واملهارات وا

  معوقات و صعوبات التدريب:

 في نجاح العملية التدريبية وفق األيعاد اآلتية:
ً
 هناك العديد من املشكالت ال نية واإلدارية التي تقف عا قا

 املادة التدريبية: -1

 وتتمثل في:

هم في النمو امل ي التي تس ألنشطةاالتدريب وكذلا ضعف االت اق حول  أهدا ضعف وضوح  -أ

 للعاملين.

 ب العملي.انب النهللاري أك ر من الجانقلة العناية بإعداد وت طيط البرامج التدريبية واعتمادها على الج -ب

 القصور في توزيع املادة التدريبية في وقت كا   من تن يذ التدريب. -ج

 دربين.ضعف اهتما) برامج التدريب بدراسة اللوا ح والتعليمات التي تنهللام عمل املت -د

ب وذلا لضعف مناسبتها لهم مما يؤدي انالقصور في الوفاء باحتياجات املتدربين أحي -ه
ً
عجز البرامج  إلىا

 التدريبية في إحدا  التغيير املطلوب. 

 املدرب: -2

 وتتمثل في:

 البرامج التدريبية وات اذها وسيلة للتكسب واالحترا . إلىالقصور الشديد في النهللارة الجدية  -أ

 مدربين من أ حاب الك اءات العالية من أجل القيا) بالتدريب. توافرقلة  -ب

 الت اوت في أداء املدربين من ناحية القوة والضعف في إعطاء املادة التدريبية. -ج

 املتدرب: -3

 وتتمثل في:

.انضعف الت اعل بين املدربين ن يجة للص ة الرسمية للمدرب أحي -أ
ً
 ا

                              
غير  -م( اتجاهات موظفي الخدمة المدنية في مجلس الشورى نحو تدريبهم، رسالة ماجستير 2000حمد الشريف: )( شاكر أ1)

 .19، جامعة الملد سعود، الرياض، صداريةكلية العلوم اإل -منشورة
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أو طول البرنامج  انقت التدريب غير مناسب أو يعد املكو  ؛ ألنَّ القصور في حضور البرامج التدريبية -ب

 .(1)التدريبي أو ضعف اس ثارته لحوافز املتدربين أو التقليل من أهمية التدريب

 البيئة التدريبية: -4

 وتتمثل في:

التدريب في مراكز التدريب املحليةب وقلة توافر األجهزة  أهدا النقص في التجهيبات الالزمة لتحقيق  -أ

 ألماكن سكن املتدربين ومواقع عملهم. نَّ أ ل والخدمات واملوقع الذي يصعب والوسا
ً
 يكون مناسبا

 القصور في املخصصات املالية واالعتمادات لبرامج التدريب. -ب

 وقت التدريب ومدته: -5

 : 2كوتتمثل في

 ك رة الشكاوى من تن يذ التدريب في أيا) العطل املدرسية. -أ

 امللل من طول مدة التدريب. -ب

 :التدريبيةي: تحديد االحتياجات  انالث طلبامل

حي  يحتل التدريب املرتبة األولى في "في املجال التربويب  ال سيماي سم العالم املعا ر بتقدير  للتدريبب و 

لذا  ؛ 3ك"تحقيق التنمية الشاملةب وتحت ظل عالم تسود  املنافسةب والعوملة غير املتكاف ة بمعاييرها الحديثة

لنامية ومؤسساتها التعليمية في وضع تعليمي حرج يتطلب منها مسابقة الزمن لتقليص هذ  ال جوة تجد الدول ا

 فال بد  بالعلمية واملعرفية عن طريق تطوير القدرات التربوية
ً
 وم يدا

ً
ي ناسب مع  نأوحتى يكون التدريب مثمرا

 لتحقيق  نأاالحتياجب و 
ً
 دراسة دقيقة لالحتياجات التدريبية.املنشودةب فال تدريب بدون  األهدا يكون موجها

امل هو)ب واألهميةب واملراحلب واملعاييرب واملصادرب واألدوات لجمع في هذا املحور اآلتي: وقد تناول الباح  

 ات لالحتياجات التدريبية. انالبي

 :التدريبية االحتياجات مفهوم 

 مفهوم االحتياجات التدريبية في اللغة:

هذكر ابن منهللاور   . 4ك"جمع حاجة وهي املأربةب وتحوج الشكيء أي احتاج إليهب والحوج هو الطلب" ا:بأنَّ

                              
 .315إربد، ص م( التدريب الفعال، الكتب الحديثة،2006( أحمد محمود الخطيب، ورداح مهدي الخطيب: )1)
ية، رسالة اإلشرافم( فاعلية برنامج تدريبي محوسب للمشرفين التربويين في األردن كفاياتهم 2009مية سالم جرادات: )( س2)

 .30ربد، األردن، صإجامعة اليرموك،  -غير منشورة  -دكتوراه 
 استخدامد خالد على المل بجامعة التدريس هيئة ألعضاء تدريبي لبرنامج مقترح م( تصور2011البيشي: ) سياف مترك ( عامر3)

كلية التربية، جامعة أم القرى،  -غير منشورة-مستلزمات بيئة التعليم اإللكتروني في ضوء احتياجاتهم التدريبية، رسالة 
 .39ص

 .243ص ،مرجع سابقهـ( 1968( جمال الدين محمد ابن منظور: )4)
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 مفهوم االحتياجات التدريبية في االصطالح:

بتعدد وجهات النهللار حولهاب وتنشأ الحاجة للتدريب عندما االحتياجات التدريبية تعددت تعري ات وقد 

 في مجال ما. يمتلكه نأتكون هناك فجوة بين ما يمتلكه ال ردب وما يجب 

 في الواقعب أو هي مقدار "ويقصد بالحاجة التدريبية: 
ً
مقدار ال رق بين األداء املتوقع واألداء املمارس فعال

 . 1ك"االختال  بين األداء املتوقع كاملطلوب ب وبين األداء املوجود

هويعرفها توفيق  ال علية واملرغوبة مع  ومعرفة العالقات بين الحاجة األهدا عملية منهللامة لتحديد "ا: بأنَّ

 . 2ك"وضع أولويات العمل

معلومات أو مهارات أو اتجاهات أو قدرات فنية أو سلوكية يراد تنميتها أو "ا: هنَّ أكما يعرفها عيادات على 

 . 3ك"تغييرها أو تعديلها

 أ يرى الباح ومن خالل التعري ات السابقة 
 
 نَّ أفي  فيما بينهاب فأغللها تت ق كثير اختال ال يوجد  هن

بهد  التحسين في  ؛هي املعار ب واملهاراتب واالتجاهات التي يراد بها تمكين املتدرب عليهااالحتياجات التدريبية 

 األداءب وتعديل وتطوير سلوك معين.

 بين: اناالحتياجات تتضمن ج نَّ أو 

وفي أداء  نقص أو ضعف مهارات أو معار  واتجاهات موظ ين محددين يؤثر ذلا في أدائهم وسلوكهم -أ

  .املؤسسة يشكل عا)

تكون حاجة ملوظ ين محددين؛ ن يجة لتغيرات  نأا مجموعة من املهارات واملعار  واإلتجاهات املتوقع هنَّ أ -ب

مراكز وظي ية أعلى  إلىوتطورات تكنولوجية وتنهللايمية أو عمليةب أو يسبب ترقيات أو تنقالت للموظ ين 

 .دريب أفراد املنهللامةوجديدةب أو مشكالت يراد حلها عن طريق ت

 :ةيالتدريب االحتياجات أهمية تحديد 

 :  4كآلتيفي ااالحتياجات التدريبية تتحدد أهمية 

التدريبيةب وتصميم املحتوى ونشاطاتهب وتقييم البرنامج  األهدا هو األساس الذي يتم على ضو ه تحديد  -1

 التدريبي.

                              
 .42المكرمة، المملكة العربية السعودية، ص ، مكة1م( التدريب أثناء الخدمة، ط1997موسى مبارك: ) معبد الحكي( 1)
 .32م( التدريب بالوسائط المتعددة، القاهرة، مركز الخبرات المهنية لإلدارة، ص2005توفيق: ) نعبد الرحم( 2)
 المهارية لمعلمي التربية المهنية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين االحتياجات التدريبيةم( 2003( هيثم مصطفى عيادات: )3)

 .13العربية للدراسات العليا، ص انجامعة عم -غير منشورة–في محافظة إربد، رسالة ماجستير 
وزارة التربية والتعليم، رسالة المعلم،  طار نظري ومقترحات للتطوير،إ: االحتياجات التدريبيةم( تحديد 1991درة: ) عبد الباري ( 4)

 .23ص ،2عددالاألردن، 
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 دون ت بط أو عشوا ية. يساعد في التركيب على األداء املطلوب والهد  األساسكي -2

د -3  األفراد املطلوب تدريلهم ونوع التدريب املطلوب والنتا ج املرجوة منه. يحد 

 

 عد) التحديد العلمي الدقيق لالحتياجات التدريبية إضاعة للجهد والوقت واملال. -4

 ن س قد تكون فردية وقد تكون جماعية أيًضاب وذلا مرهون بال رد االحتياجات نَّ أويرى الباح  
ً
 هب فمثال

ت تلف  وعلومه القرآن الكريممشر   احتياجاتللمشرفين التربويين يحكمها الت صصب ف احتياجاتهناك 

 .املادية حتياجاتمثل اال  جماعية احتياجات توافرمشر  الرياضياتب وفي الوقت ن سه قد ت احتياجاتعن 

 :ةيالتدريب االحتياجات مراحل تحديد 

 :  1كاوفق مراحل معينةب منهية االحتياجات التدريبيتم تحديد 

 جمع معلومات من املؤسسة التي تواجه مشكلة معينة. -1

 مقارنة األداء الحقيقي مع املعايير املوجودة. -2

 هناك فجوة بين األداء واملعايير. انك  نإاك شا   -3

 املشكلة.أو تحديد حجم أو مستوى ال جوة  -4

 تحديد مدى معرفة األفراد العاملين بأداء أعمالهم. -5

 برنامج تدريبي لحل املشكالت. وضع -6

 :ةيالتدريب االحتياجات معايير تحديد 

 : 2كوهي كاآلتي بالتدريبية االحتياجات هناك عدة معايير البد من مراعاتها أثناء تحديد 

 التي لها الشيوع والغلبة في العمل اليومي. مهمالشيوع: ويقصد به إعطاء اعتبار خاص للم -1

صعب على الشخص تعلمهاب أو التدرب من الى املحتوى واملهارات التي يكون الصعوبة: وتتضمن التركيب عل -2

 عليها بن سه.

 األهمية: التركيب على املحتوى واملهارات ذات األولوية واألهمية في العمل. -3

 للتحقق من حي  مستوى  انيؤخذ في االعتبار ما إذا ك  نأالتحقق: وذلا ب يةانإمك -4
ً
الهد  التدريبي قابال

 الك اءة املطلوبة. املهارة أو

 التكرار: التركيب على املهارات واملعار  املرتبطة بها التي تست د) يشكل متكرر في مجال العمل. -5

                              
 .31مرجع سابق، ص (م2002ي: )انأحمد الطع حسن (1)
 .76معهد اإلدارة العامة،  الرياض، ص م( تصميم نظم التدريب والتطوير، ترجمة: سعد حمد الجبالي،1990( وليمر تريسي: )2)
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النوعية: اختيار املهارات واملعار  التي تكون أك ر فا دة لألفراد متوسطي الك اءة من األفراد ذوي الك اءة  -6

 املتدنية أو املتميبين.

 هارات واملعار  التي يهللاهر العاملون قصورا في أدائها يشكل مستمر.القصور: التركيب على امل -7

 :ةيالتدريباالحتياجات مصادر تحديد 

 : 1كمنهااالحتياجات التدريبية تذكر عدة مصادر لتحديد 

مينمعرفة معدالت األداء املطلوبة للوظا ف ومقارنتها بمعدالت أداء  -1
َّ
 الذين يشغلونها. املعل

مينالتي تحرر عن  مراجعة تقارير الك اءة -2
َّ
 .املعل

 لتهم الوثيقة بهم تمكنهم من كشف نقاط الضعف املمكن عالجها  نَّ أذلا  ؛آراء الرؤساء عن مرؤوسيهم -3

 بالتدريب.

ميندراسة الشكاوى الصادرة من  -4
َّ
 ا توض  مواطن عد) الرضا أثناء العمل.هنَّ أذلا  ؛املعل

على تحديد  قدرأالعاملين  نَّ أذلا  ؛ سهمنأالعاملين  اللقاءات التي يعقدها الرؤساء ومديرو التدريب مع -5

 الالزمة لهم لتأدية واجباتهم على أكمل وجه.االحتياجات التدريبية 

 :التدريبية االحتياجات ات عن انأدوات جمع البي

ويمكن تصني ها في  بالتدريبية االحتياجات ات ألغئراض تحديد انتئم تصمئيم العديئد من أدوات جمع البيئ

 جموعتين ر يسيتين هما: م

 األدوات املباشرة: -أ

 ات:اناالستب -1

ة وتطبيقها على عينات م تارة أو جميع أفراد املؤسسة من األساليب الشائعة اناالس ب إعداد يعد  

ات تتضمن في الغالب مجموعة من املهارات انوهذ  االس ب بات عن احتياجات التدريبانفي جمع البي ست دا)اال 

أسلوب  اهنَّ أ إلىإضافة  باوقت طويل عند تطبيقه إلىات يعد) حاجته اناالس بلعملب ويتميب أسلوب با الخا ة

 ات كافية.انموثوق به من حي  توفير بي

 :املناقشات الجماعية -2

يتم في هذ  الطريقة عقد سلسلة من االجتماعات تضم موظ ين في مجال معين بهد  تحديد املشكالتب 

مينيسهم التدريب في حلهاب ومن ذلا تحليل مشكالت  أنديد املجاالت التي يمكن وتحليل مسبباتها وتح
َّ
 املعل

 يا لرسم خطط التدريب وتنويع برامجه.انتحليال ميد

                              
 .294صمرجع سابق م( 1983: )انعيسى سلط انم سعيد شريف، وحنان( غ1)
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 املقابالت الشخصية للموظفين: -3

ذلا يساعد على  نَّ أل ؛ خر غير املشر  املباشر على املوظف ألغراض تقويم األداءآيقو) بهذ  املهمة شخص 

ب ومن ذلا املقابالت الشخصية ل  ة معينة من  باالحتياجات ديد تح
ً
مينولكنها تستغرق وقتا طويال

َّ
 املعل

 راء بقصد تقويمهم من خالل ر د مواطن القوة والضعف لديهم.آللتعر  على ما لديهم من معار  واتجاهات و 

 مالحظة السلوك: -4

 مهمهالتدريب باملالحهللاة املباشرة ألداء املوظف ملينطوي هذا األسلوب على قيا) األخصائي أو القا م با

 انالوظي ة في الواقعب بهد  تحديد مواقع الضعف في األداء التي يمكن عالجها عن طريق التدريبب فبإمك

بطاقة مالحهللاة للسلوكيات األدا ية التي ينبغي  است دا)القا م بالتدريب مالحهللاة أداء املعلم في حجرة الدراسة ب

ال يديو ل سجيل األحدا ب ومشاهدتها  است دا)التدريس املصغرب و  است دا)لتمكن منهاب أو بعلم اعلى امل

 يعد ذلا بهد  تحسين التعليم وتعزيز السلوك الجيد ومعالجة مواطن الضعف من خالل برامج التدريب.

 اختبار املهارات الكتابية: -5

باحتياجات التدريب لجميع أفراد  خا ةت اانوتطبيق املهارات أو الك اءة بقصد توفير بي إعداديمكن 

ب كش ها عن نقص املعار  الوظي يةب انج إلىوعادة ما تكشف هذ  االختبارات عن نقص املهارات  باملؤسسة

مينمن أجل تقدير احتياج 
َّ
 للتدريب في مجال الك ايات التدريسية. املعل

 التقويم: -6

مزيد من التدريس والتدريب وهذا  إلىومدى الحاجة وهو الحكم على مدى جودة أداء املتعلمين لكل هد  

 :  1كيستوجب

 املعطاة. هدا تحديد فقرات تقويم مناسبة لأل  -1

 .هدا  ياغة فقرات تقويم جيدة لأل  -2

 تزويد الدارسين بالتغذية الراجعة بناء على نتا ج التقويم. -3

 :(2)اآلتياألدوات غير املباشرة: وتشمل  -ب

 االستشارية: اناللج -1

 لتقدير  يعد  
ً
املمثلة للت صصات املختل ةب  انحي  تجتمع اللج بالتدريبيةاالحتياجات هذا األسلوب شائعا

 ال علية لتلا املؤسسة.االحتياجات شكل مجموعة خبراء خارج املؤسسة لتقو) بتقدير  أخذأو ت

                              
اللقاء  إلى، ورقة عمل مقدمة ”سسات التعليميةم( مدخل لتطبيق ونظم الجودة الشاملة في المؤ 2007( محمد الخطيب: )1)

 .87-86ربيع األخر، ص29-28السنوي الرابع عشر الجمعية التربوية والنفسية )جستن(، القصيم، 
 .35-34م( مرجع سابق، ص1991درة: ) عبد الباري  (2)
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 تحليل الخطط والتنبؤات: -2

 خذنقص في املهارات املطلوبة مستقبال واأل  جل سد أيأتهتم يعض اإلدارات بوضع الخطط طويلة األجل من 

بالحلول السريعةب ويتم ذلا من خالل التطورات العلمية والتقنية السا دةب واالتجاهات بم تلف مستوياتها 

 واعهاب ورسم توقعات ألشياء مستقبلية وفق ظرو  املجتمع بأكمله.نأو 

 مراكز التقويم: -3

من التدريبات  ملجموعةة تقويم تحت إشرا  فريق من الخبراء ويتم فيها ترشيح عدد من املوظ ين لعملي

مينتقرير رسمي وتو يات عنهمب فقد ت ضع مجموعة من  إعداد وبالتالي بومالحهللاة سلوكهم
َّ
لعملية  املعل

تقويم بالتعامل مع مشكالت ومواقف تحاكي الواقع الص يب وتمثيل ادوار ملا يتم في مواقف التدريس ال عليب 

مينة هؤالء وتقويم قدر 
َّ
 ا.هنأفي  نع القرارات يش املعل

 تحليل وصف الوظائف وشروط التعيين: -4

مينب الخا ةعند تحليل الوثا ق 
َّ
باألداء الوظي ي أو سجالت متايعة العمل  الخا ةكالسجالت  املعل

التدريب  عد  ياملدرسكيب أو الغياب والتأخر بالعمل ومقارنتها بمتطلبات الوظي ة وظهور فجوات من املقارنة 

 للمعلمين الذين تنقصهم يعض   ات هذ  الوظي ة سواء من حي  الك اءة املهنية أو الك اءة 
ً
ضروريا

 .داريةاإل 

 :اإلدارةطلبات  -5

يتضمن هذا األسلوب التو يات واملقترحات التي تقدمها إحدى اإلدارات لتن يذ برامج تدريبية وتطويرية 

مينة التربية والتعليم من الكليات الجامعية لرفع مستوى معينة كالبرامج التي تطللها وزار 
َّ
في جميع املراحلب  املعل

 التدريسية. ك اءتهموتنمية 

 املسح الخارجي: -6

معينة من  إدارةالحصول على مر يات عن احتياجات التدريب والتطوير ملوظ ي  إلىيهد  هذا األسلوب 

كمر يات الهي ات التدريسية في الجامعات واملعاهد العليا من  اإلدارةقبل خبراءب أو أفراد خارج املؤسسة أو 

مينذوات الت صصات عالية املستوى عن املشكالت التي تواجه 
َّ
 قبل وأثناء الخدمة والحلول املناسبة لها. املعل

التربويب  مطلب أساسكي لكل املهن والوظا فب ومنها وظي ة املشر  حتياجاتتحديد اال  أنويرى الباح  

 حتياجاتاليوميب وله من اال  وجود متن س من العمل إلىبالدرجة األولىب وهو بحاجة  انسنإ  التربوي فاملشر 

القرآن املشر  التربوي ملادة  أنَّ هنا  ب لكن االختال انسنإالشخصية والن سية واالجتماعية ما يوجد لكل 

ا  اإلشرا  أنَّ  وشغلهاب كما حتياجاتوعلومه ال يجد الوقت الكافي لقياس تلا اال  الكريم
ً
التربوي يتطلب تحديث

 .مستمًرا للعاملين به وأهمهم املشر  التربوي 
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الهللارو  املادية  املشر  التربويب بحكم ظرو  كثيرةب يأتي في مقدمتها احتياجاتوفي الواقع اليمني تزداد 

جتماعيةب والتي الشخصية واال  هاحتياجات إلىالصعبة وتأمين مستوى مقبول من الحياة الكريمةب باإلضافة 

 .يطغى عليها العمل كثيًرا

 الثالث: تصميم البرامج التدريبية: املطلب

تبدأ هذ  الخطوة من حي  تنتهي مرحلة تحديد االحتياجات التدريبيةب ويعتمد نجاح هذ  املرحلة على 

فعاليات يشملها شطة و نأ إلى األهدا نتا ج املرحلة التي سبقتهاب ويتم فيها ترجمة االحتياجات التدريبيةب و 

محتوى ومضمون البرنامج التدريبيب وتستلز) هذ  الخطوة مهاراتب وخبرات وإجراءات علمية وفنية يقو) بها 

 . 1كفريق من املت صصين الذين تم اختيارهم لتن يذ هذ  املرحلة

 لتصميم البرامج التدريبية. ب واملعوقاتوقد تناول الباح  في هذا املطلب امل هو)ب والخطوات

 البرامج التدريبية:تصميم مفهوم 

هتعر  مرحلة تصميم البرامج التدريبية   إلىا "العملية التي يتم بموجلها تحويل االحتياجات التدريبية بأنَّ

 . 2كخطوات عملية وجهود م ططة تسد وتلبي ما تضمنته أو حددته من نقص معلوماتي أو مهاراتي أو سلوكي"

هوأما برامج التدريب فتعر   إعداد األفراد وتدريلهم في مجال من  إلىواع التدريب الذي يهد  نأا "نوع من بأنَّ

 .)3( يعملون فيها"تطوير معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم في املهنة التي  إلىاملجاالت املختل ة وتسلى 

 خطوات تصميم البرامج التدريبية:

أساسية تسبق البرامج التدريبيةب  من مجموعة خطوات علميةتصميم البرامج التدريبية تتكون عملية 

 ويمكن تلخيصها في خطوات متتايعة وهي:

 للفئة املستهدفة:االحتياجات  مرحلة تحديد  -1

ات ذات الصلة بأداء ومستوى ال  ة املستهدفةب وتحديد انويتم في هذ  املرحلة جمع املعلومات والبي

ات عن انداء العمل أو تحسينه وتطوير ب وجمع البييك سبوها أل  نأاملعلومات واملهارات واالتجاهات التي يجب 

 واقع العمل الحاليب ونتا ج برامج التدريب السابقة.

 مرحلة التخطيط والتصميم: -2

التدريبيةب وتحديد املحتوى  األهدا ويتم في هذ  املرحلة وضع سياسة تدريب ال  ة املستهدفةب وتحديد 

 ب وتحديد الخطوط العامة للتدريبب وإعداد مواد األهدا لتحقيق كاملعار ب املهاراتب االتجاهات املطلوبة 

                              
دراسات والبحوث، جامعة نايف م( التدريب األمني العربي واقعه وآفاق تطويره، مركز ال2007) الكبيسي:عامر خضير (  1)

 .34صالعربية للعلوم االمنية، الرياض، 
جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، دريب األمني العربي، رؤية منهجية، م( أوليات الت2002: )الكبيسيعامر خضير 2

.103ص   الرياض،
، 3ربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس، طمعجم المصطلحات الت م(2003الجمل: )علي أحمد ي و اناللقأحمد حسين (  3)

 .75ص عالم الكتب، القاهرة،
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التدريبب ومواد تقويم التدريبب وإعداد نشرة عن البرامج التدريبية الستقطاب املدربين املختصين في املجال 

 . 1كاملستهد ب وإعداد الجدول الزمنيب وموازنة التدريبب وتوفير ال سهيالت الالزمة

 مرحلة التنفيذ: -3

يتم خالل هذ  املرحلة تقديم برامج التدريب من خالل أساليب تدريبية مناسبةب ومتايعة تن يذ برامج و 

  التدريبية. األهدا التدريبيةب بل وفحص مدى تحقيق  هدا التدريب للتأكد من فاعليتهاب وتحقيقها لأل 

 مرحلة التقويم: -4

ات اناملسئئئئئئئتهدفة عن البرنامج التدريبيب وجمع البيات عن مسئئئئئئئتوى رضئئئئئئئكى ال  ة انويتم في هذ  املرحلة جمع البي

 . 2كعن درجة اك سابهم املعار  واملهاراتب وأثر التدريب في تحسين األداء

 مرحلة تحديد تكلفة البرنامج: -5

 يقو) على دراسة جميع عنا رهاب على 
ً
 ودقيقا

ً
 واقعيا

ً
 نأويعني ذلا تقدير تكاليف خطة التدريب تقديرا

 : 3كتييراعى في ذلا اآل

 املرجو تحقيقها. األهدا مة تكل ة البرنامج مع ءمال -1

 توافر التمويل قبل البدء في تن يذ البرنامج. -2

 .توزيع الن قات على مكونات البرنامج ومراحله وفق معايير موضوعية -3

 املتعلقة بتصميم البرامج التدريبية: اإليجابياتالصعوبات و 

)  املتعلقة بتصميم البرامج التدريبيةب 2010جاز للعا) كنتضمنها تقرير اإل  ومن واقع تقارير املشرفين الذي

 : 4كاآلتي والسلبيات ومقترحات التطوير على النحو اإليجابياتالصعوبات و  نإف

 الصعوبات:

 هناك عدد من الصعوبات تتعلق بمرحلة تصميم البرامج التدريبية أهمها:

ي األدلة التدريبيةب ووجود نقص يعض الص حات في يعض مال ية واملطبعية فوجود يعض األخطاء اإل  -1

 األدلة أثناء عملية الطباعة.

  عوبة يعض األدلة التدريبية ونقص في امل اهيم واملعلومات. -2

 التدريبية في اك ر من دليل. ألنشطةاالتكرار لبعض  -3

                              
 .381-376، ص مرجع سابقم( 2003وآخرون: ) انالبست الباقي عبد( أحمد 1)
 .319-318، صمرجع سابقم( 2005( محمود محمد أبو عابد: )2)
، اندار أسامة للنشر والتوزيع، عم والتوزيع، دار أسامة للنشر م( إدارة الموارد البشرية،2008( فيصل موسى حسونة: )3)

 .138ص
جاز السنوي الرابع لبرامج التدريب والتأهيل والتنمية المهنية، قطاع التدريب نم( تقرير اال2010وزارة التربية والتعليم: )(  4)

 .121، صوالتأهيل، صنعاء



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 108   

فترة أك ر من  إلىج املحتوى التدريبي يحتا نإال ترة الزمنية لتن يذ يعض األدلة لم تكن كافيةب حي   -4

 الزمن املحدد للتن يذ.

 تأخر  ر  املخصصات املالية للمشاركين وب ا ة املمولة من قبل مشروع تطوير التعليم. -5

 قلة مناسبة العديد من القاعات التدريبية لتن يذ البرامج التدريبية من حي  السعة والتهوية. -6

 ملحدد للتن يذ.كثافة محتوى يعض البرامج التدريبية بالنسبة للزمن ا -7

عد يعض املراكز التدريبية عن املتدربين و عوبة املوا الت. -8  ي 

 تن يذ التدريب في يعض املحافهللاات خالل ال ترة املسا ية قلل من فا دة وجودة التدريب. -9

ضعف وجود اإلشرا  املحلي العا) في املراكز التدريبية للعديد من املحافهللاات يسبب عد)  ر   -10

 باإلشرا  املركزي.مستحقاتهم املاليةب 
ً
 أسوة

 قلة املهارات التدريبية للعديد من املدربين. -11

 تأخر  ر  املستحقات املالية بالنسبة لإلعداد والتحضيرب والطباعةب والتوثيق. -12

 تكرار أسماء املشاركين أثناء الرفع من قبل يعض املحافهللاات. -13

 البرامج. تغيب املشاركين يعد زيارة املشر  املركزي وعد) انضباطهم في يعض -14

 :اإليجابيات

 التي تم ر دها اآلتي: اإليجابياتمن 

احتواء األدلة التدريبية على موضوعات حيوية ذات عالقة باحتياجات املتدربينب وعلى أساليب حديثة  -1

 لتطوير أداء ال  ات املستهدفة.

ك  فيها املدربين من باستثناء  يعض املحافهللاات التي اشتيشكل جيد في املراكز التدريبية توفير القرطاسية  -2

 سوء القرطاسية وقلتها.

املتدربين قبل موعد التن يذ بوقت  كا   قلل من نسبة غياب اختيار الوقت املناسب للتدريبب وإشعار  -3

 املتدربين.

اإلعداد املبكر للبرنامج وتالفي السلبيات واألخطاء التي حصلت في البرامج السابقةب وكذلا إرسال  -4

ات والوثا ق قبل التن يذ بأسبوعين سهل على املحافهللاات إبالغ املشاركين ومراجعة املحافهللا إلىالكشوفات 

 بأول.
ً
 الكشوفات وإجراء التعديالت املناسبة والعمل على تصحيحها أوال

 في ماهي في املراكز التدريبية أسهم إساناإلشرا  املركزي امليد وجود -5
ً
 مباشرا

ً
 جاح البرامج التدريبية.نإا
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 الثالثالفصل 

   لسابقةالدراسات ا
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 الفصل الثالث

 لدراسات السابقةا

 الدراسات السابقة:   

 تمهيد:

الدراسات السابقة خل ية نهللارية وتطبيقية للبحو  التربويةب وبمراجعة ما تم الحصول عليه من  تعد  

سيقو) يعرض  الباح  اناملتعلقة بموضوع الدراسةب فاالحتياجات التدريبية دراسات سابقة في البرامج و 

ها وإجراءات تطبيقها كاألدوات وعينة الدراسةب ثم عرض أهم النتا جب أهدافملخص لكل دراسة يتضمن 

األقد)ب ومن ثم يتم عرض التعليق  إلىمن األحد  البح  وسيتم تصنيف الدراسات السابقة حسب تاريخ 

 منها.  االست ادة  فيما بينهماب ومدى ب وتحديد أوجه االختال بالبح  الحاليعلى الدراسات السابقة ومقارنتها 

 (1)(:2013دراسة القرمطي ) -1

التربوي قبل ممارسة  اإلشرا إعداد تصور مقترح لبرنامج تأهيل املرشحين لعمل  إلىهدفت الدراسة 

 251املهنةب واعتمدت هذ  الدراسة على املنهج الو  ي املسريب وشملت الدراسة ك
ً
وعينة بلغت   فردا

 152ك
ً
التربوي بإدارات التربية والتعليمب واملشرفين التربويين باإلدارة  اإلشرا ن مديري ومديرات م  فردا

العامة لإلشرا  التربوي بوزارة التربية والتعليمب وأعضاء هي ة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس 

 كأداة ة االس بان  دمتاستو  بأ) القرى وامللا سعود بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعتي  

 .لهذ  الدراسة

 ت أبرز نتا ج الدراسة:انوك 

العامةب واملحتوى التدريبيب  األهدا موافقة عينة الدراسة على أهمية كل من املنطلقات العامةب و  -1

 ب والوسا لب والحوافزب وتقويم البرنامج املقترح.ألنشطةاواملدربينب وأساليب التن يذب و 

 األهدا وسطات استجابات عينة الدراسةب بناء على املؤهل العلميب فيما يتعلق بلم تت   ال روق بين مت -2

 والحوافز والتقويم. ألنشطةاواملحتوى التدريبي واألساليب و 

                              
يل المشرف التربوي قبل ممارسة المهنة، رسالة تصّور مقترح لبرنامج تأهم( 2013)القرمطي:  محمد زين عبد العزيز( 1)

 .كلية التربية، جامعة أم القرى  -غير منشورة  –دكتوراه 
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 :(1) (2013دراسة العباس ي ) -2

للمدربين بمراكز التدريب التربوي بمنطقة مكة االحتياجات التدريبية التعر  على  إلىهدفت الدراسة 

عزى االحتياجات التدريبية والكشف عن داللة ال روق اإلحصا ية حول درجات املكرمةب 
 
ومجاالتها التي قد ت

 املؤهل العلميب والخبرةب ومجال التدريبب واملسمى الوظي يب والت رغ للتدريب. إلى

االحتياجات   عبارة تقيس 25ة مكونة من كانوقد است دمت الدراسة املنهج الو  ي. وتم بناء اس ب

ب وبناء الحقا ب التدريبية التدريبيةاالحتياجات للمدربينب وتتوزع على سبعة مجاالتب وهي: تحديد دريبية الت

ب وتصميم البرنامج التدريبيب ةب واملهارات واألساليب التدريبية الحديثةبما يت ق مع االتجاهات املعا ر 

الخطط التدريبيةب وتقويم التدريب  وتوظيف قيادة التغيير في التدريب وتوظيف الت طيط االستراتيجي في

 التربوي. انوقياس أثر  في امليد

 وقد أوضحت نتا ج الدراسة:

 ت يشكل عا) عالية.انللمدربين ك االحتياجات التدريبية درجة تحديد أنَّ  -1

جاء مجال توظيف إدارة التغيير بالتدريب في املرتبة األولى ثم تبعه مجال توظيف أساليب التدريب  -2

ثم تبعه مجال تحديد  البرنامج التدريبيتوظيف مهارات الت طيط االستراتيجي ثم بناء  الحديثة ثم

احتياجات املتدربين ثم تصميم البرامج التدريبية في املرتبة قبل األخيرة ومجال املتايعة والتقويم 

 وقياس أثر التدريب في املرتبة األخيرة.

 :(2) (2013) عبد الرحمندراسة  -3

قياس درجة فاعلية أساليب برامج التنمية املهنية للمشرفين التربويين في وزارة  ىإلهدفت الدراسة   

 التربية والتعليم األردنية من وجهة نهللار املشرفين التربويين. 

 ومشرفةب 279وقد است دمت الدراسة املنهج الو  ي املسريب وتم تطبيق عينة الدارسة على ك
ً
  مشرفا

  فقرةب وزعت في سبعة مجاالتب وتم بناء مقياس درجة 62مكونة من كة انوتكونت أداة الدارسة من اس ب

 فاعلية أساليب برامج التنمية املهنية للمشرفين التربويين من وجهة نهللارهم.

 وقد بينت نتا ج الدراسة:

ت بدرجة انفاعلية أساليب برامج التنمية املهنية يشكل عا) كما يراها املشرفون التربويون ك  -1

 مجاالتها ومعهللام فقراتها.  كمتوسطة  في جميع

                              
للمدربين في مراكز التدريب التربوي في ضوء االتجاهات  التدريبية( االحتياجات م2013)العباسي:  ان( محمود صالح سليم1)

 كلية التربية، جامعة أم القرى. -نشورةغير م -المعاصرة بمنطقة مكة المكرمة، رسالة ماجستير
درجة فاعلية أساليب برامج التنمية المهنية للمشرفين التربويين في وزارة التربية م( 2013): نعبد الرحمجميل  ان( إيم2)

 .(1) (، العدد40) جوالتعليم األردنية من وجهة نظر المشرفين التربويين، دراسات العلوم التربوية، 
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وجود فروق ذات داللة إحصا ية حسب متغير الجنس لصال  الذكورب وحسب متغير سنوات  -2

 سنوات . 10الخبرة لصال  املشرفين ذوي الخبرات األك ر من ك

 :(1) (2013ي )اندراسة الزهر  -4

ات في مجال إعداد املعايير ملشرفي الرياضياالحتياجات التدريبية إعداد قا مة ب إلىهدفت هذ  الدراسة 

 .انجاز والتقويم الذاتي وتقويم األقر نواملؤشرات وقواعد تقدير األداء ومل ات اإل 

ة انالدراسة اعتمد الباح  على املنهج الو  ي املسريب واست د) الباح  اس ب أهدا ولتحقيق 

مشرفي الرياضيات بإدارة  وتكون مجتمع الدراسة من جميع   فقرة موزعة على أراعة محاورب32مكونة من ك

ب وجميع مشرفي الرياضيات بإدارة التربية والتعليم بجدة 20التربية والتعليم بمكة املكرمة وعددهم ك
ً
  مشرفا

ب وجميع مشرفي الرياضيات بإدارة التربية والتعليم بالطا ف وعددهم ك23وعددهم ك
ً
ب 13  مشرفا

ً
  مشرفا

.56ليصبح العدد اإلجمالي ك
ً
  لت الدراسة للنتا ج اآلتية:وتو    مشرفا

 دورات تدريبية بصورة عالية. إلىاملشرفين التربويين يحتاجون  أنَّ  -1

الالزمة ملشرفي الرياضيات االحتياجات التدريبية عد) وجود اختالفات بين متوسط الدرجات املعبرة عن  -2

دريبيةب اإلدارة التعليمية  في ضوء م هو) التقويم البديل تعزى لتغير: كاملؤهل الدراسكيب عدد الدورات الت

 وذلا في جميع محاور الدراسة.

 :(2) (2012دراسة الشمري ) -5

على  كاألسكتلندي أثر برنامج تدريبي مقترح في ضوء نموذجي التميب األوراي والجودة  إلىهدفت الدراسة 

الت طيط االستراتيجي رفع ك اءة الت طيط االستراتيجي التربوي لدى املشرفة التربويةب للتعر  على مجاالت 

ها املهنية بك اءة وواقع امتالكا املشرفة ملجاالت الت طيط ماهالتربوي الالزمة للمشرفة التربوية ملمارسة م

 االستراتيجي التربوي.

اتبعت الدراسة املنهجين: الو  ي وشبه التجريبي. وقد تكونت العينة من جميع املشرفات التربويات 

التايعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حا لب وتكونت عينة الدراسة من بمكاتب التربية والتعليم 

ة كأداة لجمع املعلوماتب ان ب واست دمت الدراسة االس ب104مجتمع الدراسة بأكمله وبلغ عددها ك

                              
الالزمة لمشرفي الرياضيات في ضوء مفهوم التقويم البديل،  التدريبيةم( االحتياجات 2013)ي: انحمد الزهر ( هالل عمي م1)

 .كلية التربية، جامعة أم القرى  -غير منشورة  –دراسة ماجستير 
جودة أثر برنامج تدريبي مقترح في ضوء نموذجي التميز األوربي وإدارة الم( 2012)القعيط الشمري:  ان( سعدى حمد2)

كلية  -غير منشورة -على رفع كفاءة التخطيط االستراتيجي التربوي لدى المشرفة التربوية، دراسة ماجستير األسكتلندي
 .التربية، جامعة أم القرى 
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 في ضوء نموذجي  التميب األوراي والجودة األسكتلنديب وبطاقة التقييم 
ً
 مقترحا

ً
 تدريبيا

ً
لالختبار وبرنامجا

 القبلي والبعدي.

 ت أبرز نتا ج الدراسة:انوك 

أقل من حد الك اءة  اندرجات امتالك املشرفات ملجاالت الت طيط االستراتيجي التربوي لكل مجال ك  أنَّ  -1

 % . 85املطلوبة ك

 كسنوات الخبرة . إلىال توجد فروق ذات داللة إحصا ية تعزى  -2

 :(1) (2012دراسة سليم ) -6

للموجهين التربويين في الجمهورية العربية االحتياجات التدريبية تحديد  إلىة الحالية هدفت الدراس 

هناك اختال  بين آراء املوجهين التربويين فيما  انب ومعرفة ما إذا ك -كما يراها املوجهون التربويون -السورية 

 ملتغيرات: الجنسب واملؤهل العلميب والخب
ً
 رة في التوجيه التربوي.يتعلق باحتياجاتهم التدريبية تبعا

  فقرة توزعت على سبعة مجاالت هي: 62ة تكونت من كانولتحقيق هذا الهد  قا) الباح  ببناء اس ب

ب والت طيط والتنهللايم واإلدارةب وأساليب التوجيه التربويب واملناهج والتعليمب والتدريب األهدا امل اهيم و 

يةب طبقت الدراسة على عينة عشوا ية من املوجهين إلنساناوالنمو امل يب والتقويمب والتوا ل والعالقات 

 وموجهة تربوية.78التربويين العاملين في محافهللاات دمشق وريف دمشق والقنيطرةب وبلغ حجمها ك
ً
   موجها

 النتا ج اآلتية: إلىوتو لت الدراسة 

 التدريب بدرجة متوسطة. إلىاملوجهين التربويين يحتاجون  أنَّ  -1

 على النحو اآلتي: التدريب والنمو االحتياجات التدريبية جاء ترتيب مجاالت  -2
ً
للموجهين التربويين تنازليا

ب أساليب التوجيه التربويب التقويمب الت طيط والتنهللايم األهدا امل يب املناهج والتعليمب امل اهيم و 

 ية.اإلنسانواإلدارةب التوا ل والعالقات 

داللة بين متوسطات إجابات املوجهين التربويين فيما ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى  -3

متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة في التوجيه  إلىتعزى  أنيتعلق باحتياجاتهم التدريبية يمكن 

 التربوي.

                              
للموجهين التربويين في الجمهورية العربية السورية كما يراها الموجهون  م( االحتياجات التدريبية2012)( أحمد سليم سليم: 1)

 .(4) العدد – (28) ج -كلية التربية، مجلة جامعة دمشق –منشورة  -ربويون، رسالة دكتوراه الت
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 :(1) (2012دراسة فاطمة بريك ) -7

 اإلشرا ملعا رة في تحديد فاعلية تطبيق البرنامج التدريبي املقترح لالتجاهات ا إلىهدفت الدراسة 

ا إذا ك انالتربوي على رفع مستوى املمارسات امليد ت هناك فروق انية لدى املشرفات التربوياتب والكشف عم 

 للمتغيرات اآلتية: الت صصب سنوات 
ً
ذات داللة إحصا ية بين استجابات عينة الدراسة ل روضها وفقا

ت أداة اندمت الدراسة املنهج شبه التجريبيب وك وقد است  الخبرةب املؤهل العلميب الدورات التدريبية.

الدراسة هي: الدراسة االستطالعية واالختبار التحصيلي للبرنامج التدريبيب ومعايير الجودة املقترحة 

 للمشر  التربويب والبرنامج التدريبي املقترحب وأداة تقويم البرنامج املقترح.

 النتا ج اآلتية: إلىوتو لت الدراسة 

 ذات داللة إحصا ية عند مستوى داللة بين متوسط درجات عينة الدراسة في االختبار  توجد فروق

 التربوي . اإلشرا القبلي ومتوسط درجات االختبار البعدي للمحور التدريبي األول ك

  توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسط درجات عينة الدراسة في االختبار القبلي ومتوسط درجات

 اإلشرا التربويب نموذج  اإلشرا ي للمحاور التدريبية اآلتية: االتجاهات املعا رة في االختبار البعد

 املتنوع. اإلشرا التطويريب نموذج  اإلشرا العاديب نموذج 

  ال توجد فروق ذات داللة احصا ية بين متوسط درجات عينة الدراسة في االختبار القبلي ومتوسط

الدورات  –سنوات الخبرة  -املؤهل العلمي  -ت: كالت صص درجات االختبار البعدي وفقا ملتغيرا

 التدريبية .

 :(2) (2011دراسة الزايدي )  -8

 التربوي في املدرسة كمجتمع تعلم م ي. اإلشرا تقديم تصور مقترح لتوطين  إلىهدفت الدراسة 

ب وتم تطبيق ةانات است دمت االس بانوقد است دمت الدراسة املنهج الو  ي التحليليب ولجمع البي

   معلمة تم اختيارهن بالطريقة العينة القصدية394عينة الدراسة على عينة مكونة من ك

 وأظهرت نتا ج الدراسة:

                              
م( فاعلية برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير الجودة الشاملة لرفع 2012فاطمة محمد أحمد بريد: ) (1)

غير منشورة، كلية التربية، جامعة  –، رسالة دكتوراه انية لدى المشرفات التربويات بمنطقة جاز انمستوى الممارسات الميد
.53أم القرى، ص

التربوي في المدرسة كمجتمع تعلم مهني )تصور مقترح(، رسالة  اإلشرافتوطين م( 2011)( نور عواض خلف الزايدي: 2)
 .كلية التربية، جامعة أم القرى  -غير منشورة –دكتوراه 
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التربوي في املدرسة كمجتمع تعلم م يب وتم  عرض التصور في املحاور  اإلشرا بناء تصور مقترح لتوطين 

ساليب واملمارسات التنهللايميةب القيم وامليثاق األخالقيب ب املنطلقاتب األ األهدا اآلتية: الرؤيةب الرسالةب 

 املمارسات التطبيقيةب الهيكل التنهللايمي للتصورب األدوار التن يذيةب التقويم.

 :(1) (2011دراسة سعد املزمومي ) -9

تحديد أبرز معايير الجودة الشاملة الواجب توافرها في البرامج التدريبية للمشرفين  إلىهدفت الدراسة 

لتربويين في ت طيط وتن يذ وتقويم البرامج التدريبيةب والتعر  على مستوى تطبيق يعض معايير الجودة ا

الشاملة في ت طيطب وتن يذب وتقويم البرامج التدريبية للمشرفين التربويين. واست د) الباح  في الدراسة 

  عضو هي ة تدريس 32اب منهم ك  مستجيبً 213املنهج الو  ي املسريب وتكونت عينة الدراسة النها ية من ك

ا تربوًيا يعملون في مكاتب 181من أعضاء هي ة التدريس العاملين بكلية التربية بجامعة أ) القرىب وك
ً
  مشرف

 ات. انة لجمع البياناالس ب است دا)التربية والتعليم التايعة لإلدارة العامة للتعليم بمكة املكرمةب وقد تم  

 ت نتا ج الدراسة:انوك 

 للجودة الشاملة ترتبط بت طيط البرامج التدريبية للمشرفين التربويين بمراكز 22هناك ك أنَّ  -1
ً
  معيارا

 التدريب التربويب وأجمع أفراد مجتمع الدراسة على ضرورة توافرها بدرجة عالية جًدا.

 للجودة الشاملة ترتبط بتقويم البرامج التدريبية للمشرفين التربو 19هناك ك أنَّ  -2
ً
يينب وأجمع أفراد   معيارا

.
ً
 مجتمع الدراسة على ضرورة توافرها بدرجة عالية جدا

درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة الواجب توافرها في ت طيط وتن يذ وتقويم البرامج التدريبية  أنَّ  -3

 للمشرفين التربويين بمراكز التدريب التربوي جاءت بدرجة متوسطة.

 :(2) (2011دراسة القفعي ) -10

للمشر  التربوي في مجتمع املعرفة من وجهة االحتياجات التدريبية التعر  على  إلىالدراسة هدفت 

نهللار املشرفين التربويين بمنطقة الباحةب واست دمت الدراسة املنهج الو  ي التحليليب وتكون مجتمع 

ات انلجمع البي ة أداةانالدراسة من جميع املشرفين التربويين بمنطقة الباحةب واست دمت الدراسة االس ب

   فقرة.44اتب تضمنت كانالالزمة لجمع البي

 وأظهرت نتا ج الدراسة اآلتي:

                              
طبيق بعض معايير الجودة الشاملة في برامج تدريب المشرفين مستوى أهمية وتم( 2011)المزمومي:  ان( سعد مضحي سلم1)

 .كلية التربية، جامعة أم القرى  -غير منشورة -التربويين بمراكز التدريب التربوي بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير
غير  -ة ماجستيرللمشرف التربوي في مجتمع المعرفة، دراس االحتياجات التدريبيةخميس القفعي:  عبد الرحمن( خميس 2)

 .م2011كلية التربية، جامعة أم القرى،  -منشورة
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 محور توليد املعرفة ملجتمع الدراسة حاجة تدريبية بدرجة كبيرة. توافر -1

االحتياجات جاء محور توظيف املعرفة أعلى محور من حي  متوسطات محاور الدراسةب ومثلت  -2

 درجة كبيرة.التدريبية 

 :(1) (2011راسة الزرعي )د -11

للمشرفين التربويين في محافهللاات  االحتياجات التربويةالتعر  على مستوى تحديد  إلىهدفت الدراسة 

أثر متغيرات الدراسة:  انبي إلىشمال الض ة الغربيةب من وجهة نهللارهم ووجهة نهللار املديرينب باإلضافة 

في آراء املشرفين التربويين واملديرين حول مستوى  الجنسب واملؤهل العلميب والخبرةب والت صصب والوظي ة

 الباح  است د)و بللمشرفين التربويين في محافهللاات شمال الض ة الغربية االحتياجات  التربويةتحديد 

وتكون مجتمع الدراسة من املشرفين التربويين واملديرين في محافهللاات شمال الض ة املسريب  الو  ي املنهج

 وك191هم كالغربيةب والبالغ عدد
ً
. واختيرت منه عينة بطريقة طبقية عشوا يةب وتكونت 636  مشرفا

ً
  مديرا

ا ومديًراب ولتحقيق هد  الدراسةب قا) الباح  بإعداد اس ب358من ك
ً
ة باالعتماد على األدب ان  مشرف

 النهللاري والدراسات ذات الصلة.

 النتا ج اآلتية: إلىوقد تو لت الدراسة 

 سهم ومدراء نأالتربوية للمشرفين التربويين كما يراها املشرفون  حتياجاتلال هناك مستوى تحديد عال  -1

 املدارس.

ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات استجابات املشرفين التربويين واملديرينب تعزى  -2

 ملتغيرات الخبرةب واملؤهل العلميب والت صص.

 :(2) (2011دراسة املآخذي ) -12

تعر  واقع نهللاا) التوجيه التربوي في الجمهورية اليمنيةب وتحديد مشكالته  إلىهدفت الدراسة 

 مع التوجهات التربوية ومواكبة لل كر ا
ً
داري املعا رب إلومعوقاتهب ووضع تصور مقترح لتطوير ب تمشيا

ب التطبيقي لبعض الخبرات العاملية املعا رة في مجال التوجيه التربويب وقد است د) انمست يدة من الج

تكونت من أحد  ةاناس بالباح  في دراسته املنهج الو  ي التحليلي وأسلوب تحليل النهللامب وقا) بتصميم 

                              
التربوية للمشرفين التربويين في محافظات شمال الضفة الغربية، االحتياجات ( مأمون زهير صالح الزرعي: تحديد درجة 1)

عة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، جام -غير منشورة –من وجهة نظرهم ووجهة نظر المديرين، دراسة ماجستير 
 .م2011

تطـوير نظـام التوجيه التربوي في الجمهورية اليمنية في ضوء خبرات بعض  م(2011) خذي:أعبد هللا الم عبد هللا( محمد 2)
 .كلية التربية، جامعة أسيوط -غير منشورة -الدول، رسالة دكتوراه 
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ب و ك26عشر مجاالب تم تطبيقها على عينة مكونة من ك
ً
 تربويا

ً
ب و ك87  قا دا

ً
ب و ك107  موجها

ً
  232  مديرا

.
ً
 معلما

 عدد من النتا جب أهمها: إلىوقد تو لت الدراسة 

مينلهد  الخاص بمساعدة عد) تحقق ا -1
َّ
على كتابة البحو ب وعد) توافر جداول زمنية تحدد فيها  املعل

ميناملوجهين ال يس شارون في توزيع  أنَّ  مواعيد زيارات املوجهين التربويينب و
َّ
على الص و   املعل

 أسس اختيار املوجهين التربويين غير كافية. أنَّ  واملقرراتب و

املوجهين التربويين ال يست دمون أساليب إعداد  أنَّ  املدارس غير موجودةب ووظي ة التنسيق بين  أنَّ  -2

البحو  التربويةب والدروس التوضيحيةب والقراءات املوجهةب والنشرات والورشب واالجتماعات العامة 

 املوجه أنَّ  هب واست دامأثناء مزاولتهم للعمل التوجيهيب وال يوازنون بين أهمية األسلوب وعدد مرات 

مينالتربوي ال يقد) التو يات واالقتراحات ب صوص تنقالت 
َّ
 احتياجاتب وال يشارك في تحديد املعل

 املدارس من الت صصات.

األساليب التقويمية التي يست دمها املوجهون التربويون غير كافية لتقويم جميع مستويات أداء  أنَّ  -3

من املوجهين التربويين بمالحهللاات وتو يات  املعلمب وال تشمل جميع أعمالهب مع عد) وجود اهتما) كا 

مين
َّ
اإلدارة العامة للتوجيه التربوي ال تأخذ بمالحهللاات املوجهين  أنَّ  الخا ة ببرامج التدريبب و املعل

 ب صوص برامج التدريب بالشكل املطلوب.

 :(1) (2010ي )اندراسة لطف القحط -13

دريبية أثناء الخدمة في التعليم العا)ب في ضوء بناء معايير لتقويم البرامج الت إلىهدفت الدراسة 

 من املعاييرب تضمنت ك
ً
  114االتجاهات العاملية املعا رةب ومن أجل تحقيق ذلاب أعد الباح  قا مة

 على ك
ً
ب موزعة

ً
ب هي: تحديد 13معيارا

ً
ب املحتوىب املدربب املتدربب األهدا ب انالعنو  االحتياجاتب  مجاال

ب التقويمب وللتعر  على أهمية اإلشرا لحوافزب الجدول الزمنيب البي ةب اإلدارة و األساليبب املعيناتب ا

 هذ  املعايير و الحيتها لتقويم البرامج التدريبية أثناء الخدمة.

ب است د) معهم أسلوب دل ي.40قا) الباح  يعرضها على عينة  من الخبراء بلغ عددهم ك
ً
   خبيرا

 من أهم نتا ج الدراسة: انوك 

ا تن ذ بطريقة هنَّ أالبرامج التدريبية في اليمن مازالت تقليديةب مقتصرة على الدورات التدريبيةب و  أنَّ  -1

 عشوا يةب وينقصها الكثير من الت طيط والتطوير وفق املعايير العاملية.

 االتجاهات املعا رة في التدريب التربوي في الجمهورية اليمنية ما زالت غا بة ويتجلى ذلا في: نَّ أ -2

                              
 .مرجع سابق م(2001)ي: ان( لطف محمد مهيوب القحط1)
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صار التدريب في املدارس املحورية كمراكز أساسية للتدريبب وغياب الرؤية النهللارية والتطبيقية اقت .أ

 لت عيل التدريب في إطار املدرسة للعاملين فيها.

د  الخبراء من حذ  ال قرة الخا ة  .ب
 
غياب معايير الجودة الشاملة في منهللاومة التدريبب وهذا ما أك

اته وحذ  ال قرة الخا ة باملؤهل عند اختيار املدربين أو بت عيل التدريب عن يعد وتوفير متطلب

 املتدربين.

د  الخبراء  أنَّ  .ج
 
ب تغيب عنه الوسا ط التقنية والتكنولوجيةب وهذا ما أك

ً
التدريب عن يعد ما زال تقليديا

 من حذ  ال قرة الخا ة به.

 ات البشرية واملادية.املدارس اليمنية غير مؤهلة لتكون مراكز تدريبية؛ إذ تنقصها املقوم أنَّ  .د

الهللارو  االقتصادية تشكل التحدي األك ر الذي يؤثر على سير العملية التدريبيةب وما يؤكد ذلا  أنَّ  .ه

 حذ  الخبراء لكثير من املعايير الخا ة بت عيل التدريب اإللكتروني لغياب توفير متطلباتها.

 :(1) (2010ي )اندراسة الطع -14

للمشرفين التربويين في األردن في ضوء االحتياجات التدريبية تحديد  التعر  على إلىهدفت الدراسة 

املطلوبة منهم من وجهة نهللارهمب وأثر كل من النوع االجتماعي والخبرة التعليمية واملؤهل العلمي  ها)امل

 االحتياجات.للمشر  التربوي في تلا 

 ومشرفةب وتم تطوير اس ب185وتكونت عينة الدراسة من ك
ً
  فقرةب وقد 55مكونة من كة ان  مشرفا

 أبرزها: انمجموعة من النتا ج ك  إلىتو لت الدراسة 

درجة االحتياج التدريبي في جميع املجاالت للمشرفين التربويين من وجهة نهللارهم جاءت بدرجة  أنَّ  -1

 متوسطة.

اعي عد) وجود فروق ذات داللة إحصا ية تعزى للنوع االجتماعي واملؤهل العلمي وت اعل النوع االجتم -2

 والخبرةب وكذلا النوع االجتماعي واملؤهل.

   سنوات.10وجود فروق ذات داللة إحصا ية تعزى للخبرة لصال  ف ة الخبرة أك ر من ك -3

وجود فروق ذات داللة إحصا ية لت اعل الخبرة مع املؤهل العلمي لصال  حملة املاجستير وذوي الخبرة  -4

   سنوات.10أك ر من ك

 :(2) (2009دراسة جرادات ) -15

قياس درجة فاعلية برنامج تدريبي محوسب للمشرفين التربويين في األردن لتطوير  إلىهدفت الدراسة 

 ية.اإلشرافك اياتهم 

                              
المطلوبة  مهاللمشرفين التربويين في األردن في ضوء الم االحتياجات التدريبيةتحديد  م(2006) ي:انحمد الطع( حسن أ1)

 .(1) ، العدد(37) جمنهم من وجهة نظرهم، دراسات، العلوم التربوية، 
 .مرجع سابق م(2009سمية سالم جرادات: ) (2)
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 ومشرفةب واست دمت الدراسة االس ب51تكونت عينة الدراسة من ك
ً
ةب وكش ت نتا ج ان  مشرفا

فهللاة إربد من وجهة نهللار املشرفين الدراسة عن وجود احتياجات تدريبية للمشرفين التربويين في محا

  سهمب وعد) وجود فروق ملتغير الجنسب واملؤهل العلميب والخبرة.نأ

 :(1) (2008دراسة الجعيد ) -16

التربوي في ضوء االتجاهات  اإلشرا التعر  على فاعلية برنامج تدريبي مقترح في  إلىهدفت الدراسة 

 انليبيةب واست دمت الدراسة املنهج شبه التجريبيب وك جنالحديثة على أداء واتجاهات مشرفات اللغة اإل 

  30حجم عينة الدراسة ك
ً
/يعديا

ً
 كقبليا

ً
 واختبارا

ً
 مقترحا

ً
 تدريبيا

ً
  مشرفة تربويةب و ممت الدراسة برنامجا

 ي للكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي.اإلشرافوبطاقة مالحهللاة لر د األداء 

 من أهم نتا ج الدراسة: انوك 

 ية.اإلشرافالبرنامج املقترح في أداء املشرفات في املمارسات فاعلية  -1

 فاعلية البرنامج املقترح في اتجاهات املشرفات نحو املهنة. -2

وجود فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي في األداء لإلشرا   -3

 ب لصال  القياس البعدي وكذلا مقياس االتجاهات.اإلكلينيكي

 :(2) (2008دراسة البردي ) -17

في مجال: التقنيات التربوية للمشرفين التربويين االحتياجات التدريبية الكشف عن  إلىهدفت الدراسة 

املشرفون في هذا املجال  يحتاجهافي مجال الت طيط والتن يذ والتقويمب وما يترتب على ذلا من مهارات 

  مشرفين تربويينب وتم 305وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة ك الحيويب واست دمت الدراسة املنهج الو  يب

 ة كأداة للدراسة.انبناء االس ب

 ت نتا ج الدراسة:انوك 

ت في: كمراعاة عنصر ال شويق في التقنية التربوية انللمشرفين التربويين ك االحتياجات التدريبية درجة  أنَّ  -1

دمج  أهدا يات التربوية ب اعليةب تحديد التقن است دا)املصممةب الت طيط لتنويع طرق التدريس ب

. انالتقنية التربوية في املادة العلمية ك 
ً
 ت عالية جدا

 للمشرفين في أغلب املجاالت عالية. االحتياجات التدريبية ت درجة انوك  -2

 التدريب كبدرجة عالية . إلىجميع أفرادها من املشرفين التربويين بحاجة  أنَّ كما كش ت الدراسة عن  -3

                              
جليزية بمحافظة الطائف نريبي مقترح على أداء مشرفات اللغة االفاعلية برنامج تدم( 2008)( نورة سعود مطلق الجعيد: 1)

 .كلية التربية، جامعة أم القرى  -غير منشورة -واتجاههن نحو المهنة في ضوء التطورات العالمية، دراسة دكتوراه 
يين بمحافظة الطائف في مجال التقنيات للمشرفين التربو  االحتياجات التدريبية م(2008) جديع حسني البردي: عبد العزيز( 2)

 .كلية التربية والتعليم، الجامعة األمريكية بلندن -غير منشورة-التعليمية بالمملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه 
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 :(1) (2007اسة الرحيل )در  -18

تصميم برنامج تدريبي مقترح للمشرفين التربويين في وزارة التربية والتعليم  إلىهدفت الدراسة   

 األردنية.

 82وتكونت عينة الدراسة من ك
ً
 ومعلمة. واست دمت الدراسة االس ب413و ك ب  مشرفا

ً
ة كأداة ان  معلما

 للدراسة.

 ت أهم نتا ج الدراسة:انوك  

يةب والنمو امل ي للمعلمينب والت طيطب اإلنسانللمشرفين التربويين في العالقات  احتياجات وجود -

 والتقويمب وتطوير املناهجب واستراتيجيات التدريس ال عالب والتقنيات التربوية.

 :(2) (2006) اندراسة حمد -19

ملشرفي حتياجات التدريبية اال بناء برنامج تدريبي قا م على الك ايات في ضوء  إلىهدفت هذ  الدراسة 

الدراسة تم بناء  أهدا التعليم امل ي في وزارة التربية والتعليم األردنيةب وقياس مدى مالءمتهب ولتحقيق 

 للتعليم امل يب و ك49ة خا ةب وتم توزيعها على عينة الدراسة التي تأل ت منكانوتطوير اس ب
ً
  437  مشرفا

 تم اختيارهم ب
ً
 ريقة الطبقية العشوا ية.الط است دا)معلما

ب يليه مجال التدريبية االحتياجات مجال النمو امل ي قد احتل املرتبة األولى في  أنَّ وبينت نتا ج الدراسة 

يةب ومجال الت طيطب ومجال التوعية املهنيةب اإلشرافالتعليم والتعلمب ثم مجال املناهجب فمجال القيادة 

من وجهة نهللار املشرفينب أما من وجهة نهللار االحتياجات التدريبية االت في امل ي أقل املج إلنتاجوجاء مجال ا

مين
َّ
ب يليه مجال النمو التدريبية االحتياجات مجال التعليم والتعلم احتل املرتبة األولى في  أنَّ فقد تبين  املعل

الت طيطب وجاء يةب ومجال التوعية املهنيةب ومجال اإلشرافامل يب ثم مجال املناهجب ثم مجال القيادة 

ب وأظهرت النتا ج وجود فروق ذات داللة التدريبية االحتياجات امل ي أقل املجاالت في  إلنتاجمجال ا

إحصا ية بين املتوسطات التقديرية للمشرفينب واملتوسطات التقديرية للمعلمين على جميع مجاالت 

مينت لصال  انالدراسةب واألداة ككلب وك 
َّ
 .املعل

                              
برنامج تدريبي مقترح للمشرفين التربويين في وزارة التربية والتعليم األردنية، دراسة دكتوراه  م(2007) ( محمد صايل الرحيل:1)

 .جامعة اليرموك، اربد، األردن -نشورةغير م-
لمشرفي التعليم المهني  االحتياجات التدريبيةبناء برنامج تدريبي قائم على الكفايات في ضوء م( 2006): ان( إبراهيم حمد2)

سات العربية للدرا انجامعة عم -غير منشورة -في وزارة التربية والتعليم األردنية، وقياس مدى مالءمته، رسالة دكتوراه 
 .، األردنانالعليا، عم
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 :(1) (2006يني )دراسة الدم -20

للمشرفين التربويين في محافهللاة تعز بالجمهورية االحتياجات التدريبية تحديد  إلىهدفت الدراسة 

ية الالز) توافرها لدى املشرفين التربويينب وتحديد درجة قدرتهم على اإلشرافاليمنية في ضوء الك ايات 

هم الوظي ية املتعددة على ماهلدراسة للقيا) بمية املطلوبةب والتي تضمنتها أداة ااإلشرافممارسة الك ايات 

 اإلشرافأكمل وجهب والتعر  على ال روق في درجة قدرة املشرفين التربويين على ممارسة الك ايات 
ً
ية وفقا

 اإلشرا ملتغيرات: الجنسب واملؤهل العلميب ونوع املؤهل العلميب واملتغير الجغرافيب وسنوات العمل في 

 ب وعدد الدورات التدريبية الحا لين عليها.را  التربوي مجال اإلشالتربويب و 

ن مجتمع الدراسة من ك  ومشرفة تربويةب موزعين على ك1063وقد تكو 
ً
  مديرية في محافهللاة 23  مشرفا

 .  مشرفا ومشرفة تربوية319تعزب وتكونت عينة الدراسة من ك

  فقرة تمثل الك ايات 72كة اشتملت على انالدراسةب قا) الباح  بإعداد اس ب أهدا ولتحقيق 

ية املطلوبة لعمل املشر  التربوي في ظل التوجهات االستراتيجية القا مة لوزارة التربية والتعليمب اإلشراف

 ومتطلبات العصر.

 اآلتي: إلىوقد أشارت نتا ج الدراسة 

 بين متوسط درجة قدرة املشرفين التربويين على ممارسة الك -1
ً
 ايات عد) وجود فروق دالة إحصا يا

مجال اإلشرا  متغيرات الجنسب ونوع املؤهل العلميب و  إلىية التي تضمنتها أداة الدراسةب تعزى اإلشراف

 .التربوي 

ية اإلشرافوجود فروق دالة إحصا يا بين متوسط درجة قدرة املشرفين التربويين على ممارسة الك ايات  -2

  .: املؤهل العلميإلىالتي تضمنتها أداة الدراسة؛ تعزى 

 :(2) (2006دراسة املضوني ) -12

 . ويةانالثملوجهي اللغة العربية للمرحلة االحتياجات التدريبية تحديد  إلىهدفت الدراسة  

 46تكونئئئت عينئئئة الئئئدراسئئئئئئئئئئئئئئئة من جميع موجهي اللغئئئة العربيئئئة والبئئئالغ عئئئددهم ك
ً
وموجهئئئة            موجهئئئا

 ةب ومحافهللاة  نعاء.انموزعين على املناطق التعليمية باألم

                              
م(، االحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في محافظة تعز بالجمهورية 2006جالل أحمد ناجي عبد هللا الدميني: ) (1)

كلية التربية،  -غير منشورة -اليمنية في ضوء الكفايات اإلشرافية الالزم توافرها لدى المشرفين التربويين، رسالة ماجستير
 .تعز. جامعة

 .م2006، م( مرجع سابق2006): المضوني ( فاطمة درويش أحمد2)
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ملوجهي اللغة العربيةب تضمنت ثالثة مجاالت االحتياجات التدريبية وتمثلت أدوات الدراسة في قا مة ب

  48مجال التقويم ب وبلغ عدد م رداتها ك –املجال األكاديمي والتربوي  –أساسية وهي: كمجال الت طيط 

 ةب اناس ب إلىفقرةب كما تم تحويل القا مة 

 إليها الدراسة:ومن أهم النتا ج التي تو لت 

مينمهارة تدريب  انفي املجال األكاديمي والتربوي وردت حاجة كإتق
َّ
  بدرجة كبيرة. كما وردت حاجة املعل

للمعلمين  بدرجة متوسطةب وفي مجال الت طيط وردت حاجة االحتياجات التدريبية مهارة تحديد  انكإتق

  بدرجة كبيرةب وفي مجال التقويم وردت حاجة كوضع خطة لتنمية الك ايات واملهارات التعليمية للمعلمين

 كتقويم نتا ج الدورات التدريبية بأساليب متنوعة  بدرجة كبيرة.

 :(1) (2005) اندراسة الشهو  -22

التربويب وبرنامج دورة مديري املدارس  اإلشرا تقويم برنامج دورة التوجيه و  إلىهدفت الدراسة 

ومعرفة نواحي وأوجه القوة والضعف القتراح العالج املناسب  التربيةب بكلية ويةانالثاالبتدا ية واملتوسطة و 

لنواحي القصورب ويشمل التقويم املحاور اآلتية: الخطةب طرق التدريسب املدربونب املتدربونب أسلوب 

التقويمب وقد است د) الدراسة املنهج الو  ي كاملسري ب وقا) الباح  بإعداد وتصميم استمارة تقويم 

 ملشرفين واملديرين.لدورة ا

 ت أهم نتا ج الدراسة: انوك 

ضعف املشاركة بين املتدربين ومنسقي الدورة  إلىالحقا ب التدريبية ضعيف باإلضافة  توافرمستوى  أنَّ  -1

  .في اختيار م ردات املقررات

دور األجهزة والتقنيات في التدريبب وكذلا  توافراملتدربين مقبول وكذلا  احتياجاتمستوى تلمس  أنَّ  -2

من  االست ادةالتدريب جيدةب وكذلا  انمناسبة مك أنَّ املتدربين في اختيار طريقة التدريبب كما 

 تعدد أساليب التدريب. 
ً
 أساليب التدريب املطبقة في الدورةب وأيضا

 :(2) (2005دراسة املزجاجي ) -23

جدد في مجال الك ايات ملشرفي العلو) الطبيعية الاالحتياجات التدريبية تحديد  إلىهدفت الدراسة 

يةب االتصالب الت طيطب املناهج وطرق التدريسب اإلنساناألدا ية اآلتية: ال نيةب القيادةب العالقات 

                              
جامعة الملد سعود دراسة تقويمية،  ،: برنامج دورة المشرفين التربويين ومديري المدارس بكلية التربية انالشهو  عبد العزيز( 1)

 .م2005دراسة منشورة، كلية التربية، جامعة الملد سعود، 
لمشرفي العلوم الطبيعية حديثي االلتحاق بمهنة  االحتياجات التدريبيةما مدى م( 2005)جاجي: ( علي عياش سعيد المز 2)

 .كلية التربية، جامعة أم القرى  -غير منشورة-التربوي في ضوء الكفايات األدائية، رسالة ماجستير اإلشراف
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التقويمب التدريبب النمو امل ي للمعلمينب الدراسةب املادة العلميةب املختبر والوسا ل التعليميةب اإلرشاد 

 والتوجيه.

  فقرةب وتكونت عينة الدراسة من جميع 80ة تضمنت كانيب واس بواست دمت الدراسة املنهج الو  

.62مشرفي العلو) الطبيعية الجدد والبالغ عددهم ك
ً
 تربويا

ً
   مشرفا

يةب واالتصالب اإلنساندرجة الحاجة في املجال ال نيب والقيادةب والعالقات  أنَّ وأظهرت نتا ج الدراسة 

مب والتدريبب والبح ب واملادة العليمةب واإلرشاد والتوجيهب والت طيطب واملناهج وطرق التدريسب والتقوي

 ت مرت عة.انواملختبر والوسا ل التعليمية ك 

 :(1) (2004دراسة الشيخ ) -24

هدفت هذ  الدراسة إلى إعداد برنامج مقترح إلعداد وتدريب املشرفين التربويين بمرحلة األساس في والية 

نة واملقابلة كأدوات لجمع املعلومات. وكانت عينة الدراسة من الخرطو)ب وقد است د) الباح  االس با

املشرفين التربويين بمرحلة األساس وأساتذة كليات التربية بوالية الخرطو)ب واتبع الباح  املنهج الو  ي 

 .الدراسةلتحقيق أهدا  

 إلى النتا ج اآلتية: الدراسة توتو ل

دته وزارة التربية والتعليم هناك قصور في التدريب الحالي للمشرفين التربو  -1 يين بمرحلة األساس الذي أع 

في ظل املنهج الجديدب فهو ال ي ناسب مع حجم الك ايات املطلوبة من املشر  التربوي مثل: كإملامه 

باألهدا  العامة مل ردات املنهج الجديدب إملامه بامل اهيم والحقا ق واملعرفة بمحتوى املنهج الجديدب 

 ة للتدريس .والك ايات الالزم

 األساليب واإلجراءات املتبعة إلعداد املشرفين ليست كافية. -2

دته وزارة التربية والتعليم للمشرفين التربويين ال يوازي اإلعداد والتدريب املعمول به  -3 التدريب الذي أع 

 في كليات التربية بالجامعات السودانية.

 :(2) (2003دراسة الحجري ) -52

ملوجهي مجال الحلقة األولى ضمن حلقات التعليم االحتياجات التدريبية عرفة م إلىهدفت هذ  الدراسة 

. واعتمد الباح  في معالجته ملوضوع الدراسة على املنهج الو  ي التحليلي اناألساسكي في سلطنة عم

 اس ب
ً
 وموجهة تربويةب وقد 41  فقرةب طبقها على عينة بلغ حجمها ك48ة مكونة من كانمست دما

ً
  موجها

 النتا ج اآلتية: إلىلت الدراسة تو 

                              
رفين التربويين في ضوء المناهج الجديدة برنامج مقترح إلعداد وتدريب المشم( 2004)الشيخ محمد:  عبد المحمود( حيدر 1)

 ان.كلية التربية، جامعة السود –غير منشورة  –، رسالة ماجستير انلمرحلة األساس بالسود
لموجهي مجال الحلقة األولى ضمن حلقات التعليم األساسي  م( االحتياجات التدريبية2003)الحجري:  ان( حميد سالم حمد2)

 .األردن جامعة اليرموك، إربد -غير منشورة-فسهم، رسالة ماجستير انلموجهون كما يتصورها ا انفي سلطنة عم
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للموجهين االحتياجات التدريبية موجهي املجال يحتاجون بدرجة كبيرة للتدريبب وجاء ترتيب مجاالت  أنَّ  -1

 على النحو اآلتي: االتصال ال عال مع 
ً
مينتنازليا

َّ
 واملدرسة واملجتمع املحلي. املعل

ينب التقويمب إعداد التعليمية وتوفيرها في تنهللايم ضرورة ت عيل تقنيات التدريب في النمو امل ي للمعلم -2

 املوقف التعليمي وت عليهب الت طيطب مهارات األساسكي.

 االحتياجات التدريبية ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللة في  -3
ً
ملوجهي املجال تبعا

 ت ال رعية.الختال  الجنس والخبرة واملؤهل العلمي على املقياس ككلب وعلى املجاال 

 :(1) (2003دراسة الشديفات ) -62

أثر كل من:  انملشرفي التربية اإلسالمية في األردنب وبياالحتياجات التدريبية معرفة  إلىهدفت الدراسة 

ب وتكون مجتمع الدراسة االحتياجات عمل املشر  في تقدير هذ   انيةب واملؤهل العلميب ومكاإلشرافالخبرة 

 للعا) 51ي مجال التربية اإلسالمية في وزارة التربية والتعليمب والبالغ عددهم كوعينتها من جميع مشرف
ً
  مشرفا

ة معتمدة على اإلطار النهللاري انالدراسةب فقد تم تطوير اس ب أهدا ) بئ ولتحقيق 2003 -2002الدراسكي ك

املشرفين الكبيرة  حاجة إلىوالدراسات السابقةب واعض املت صصين في التربية اإلسالميةب وأشارت النتا ج 

للتدريب في مجال املحتوى: كالسيرة النبويةب والتالوة والتجويدب والعقيدة اإلسالميةب والت سير وال قهب 

في الت طيط والتقويم وإدارة الصفب كما  االحتياجات  التربويةت انوالحدي  النبوي الشريفب بينما ك 

ية كأك ر من سبع سنوات ب ووجود فروق لصال  فاإلشراأظهرت النتا ج وجود فرق لصال  أ حاب الخبرة 

 إقليم الشمالب بينما ال توجد فروق وفق متغير املؤهل العلمي.

 تعليق عام على الدراسات السابقة

االحتياجات التدريبية وتحديد  التدريبيةمن عرض الدراسات والبحو  التي استهدفت البرامج 

ربوي وتدريب املشرفين التربويين حهللاي باهتما) الباحثينب فقد الت اإلشرا  أنَّ للمشرفين التربويينب يالحظ 

للمشرفين التربويينب وضرورة تصميم برامج االحتياجات التدريبية أكدت الدراسات السابقة أهمية تحديد 

تدريبية لهم مبنية على أساسها؛ ملا للمشر  التربوي من دور مهم في تحسن النمو امل ي للمعلمب وتجويد 

 عملية التعليمة كافة.مكونات ال

 :بحث الحاليأوجه االتفاق بين الدراسات السابقة وال 

ب وقد تو ل الباح  بح  الحاليا ذات  لة بموضوع الهنَّ أمن خالل استعراض الدراسات السابقة تبين 

 عالقة وثيقة؛ ويمكن تحديدها في اآلتي: البح  الحالي العالقة بين الدراسات السابقة و أنَّ  إلى

                              
 -غير منشورة-لمشرفي التربية اإلسالمية في األردن، رسالة ماجستير  االحتياجات التدريبية م(2003) ة الشديفات:ان( جوم1)

 .جامعة آل البيت، المفرق، األردن
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 يث املنهج:من ح 

مع العديد من الدراسات مثل دراسة:  تشابهاملنهج الو  ي التحليلي حي   البح  الحاليفقد اتبعت 

ي ان ب ودراسة الزهر 2013ك عبد الرحمن  ودراسة 2013 ب وكذلا دراسة العباسكي ك2013القرمطي ك

  .2011 ب ودراسة الزايدي ك2013ك

 من حيث املجتمع والعينة:

 الدراساتت ق مع يعض يوعلومه ل القرآن الكريممن جميع مشرفي مادة    الحاليالبحيتكون مجتمع 

والعينةب وطريقة اختيارها واألداة وكي ية بنائها و دقها وثباتهاب مثل  البح السابقة في اختيارها ملجتمع 

 ب 2005 ب ودراسة املزجاجي ك2006 ب ودراسة املضوني ك2011 ب ودراسة الق لي ك2012دراسة الشمري ك

  .2003ودراسة الشدي ات ك

 ومن حيث املتغيرات:

في التركيب على يعض املتغيرات: كالجنس والخبرة  يالحالالبح  لقد اشتركت الدراسات السابقة مع 

  2013ي كان ب ودراسة الزهر 2013ك عبد الرحمن ب ودراسة 2013واملؤهل واملحافهللاةب كدراسة العباسكي ك

  .2012ودراسة الشمري ك

 :األهدافيث ومن ح 

 ب 2013مع يعض الدراسات السابقة في وضع تصور مقترح كدراسة: القرمطي ك ات ق البح  الحالي

 ب 2006ك ان ب ودراسة حمد2007 ب ودراسة الرحيل ك2011خذي كآ ب ودراسة امل2011ودراسة الزايدي ك

 ب 2005ك انكدراسة الشهو تقويم البرامج التدريبية  إلى ب كما هدفت يعض الدراسات 2004ودراسة الشيخ ك

قياس فاعلية البرامج التدريبية أو أثرها كدراسة  إلى ات ب وهدفت يعض الدراس2010ي كانودراسة القحط

  .2013ك عبد الرحمن ب ودراسة 2012 ب ودراسة الشمري ك2012 ب ودراسة بريا ك2009جردات ك

للمشرفين التربويين  جات التدريبيةاالحتياتحديد  إلىمع يعض الدراسات التي هدفت  البح  كما ات ق

 ب 2011 ب ودراسة الق لي ك2012 ب ودراسة سليم ك2013ي كان ب ودراسة الزهر 2013كدراسة العباسكي ك

 ب 2006 ب ودراسة الدميني ك2007 ب ودراسة البردي ك2010ي كان ب ودراسة الطع2011ودراسة الزرعي ك

 ب ودراسة الشدي ات 2003 ب ودراسة الحجري ك2005 ب ودراسة املزجاجي ك2006ودراسة املضوني ك

  .2003ك

 من حيث األداة:

ب مثل: دراسة للبح  ة أداة ر يسة اناالس ب هاست داممع معهللام الدراسات في  ليالحا البح  تشابه

ودراسة   ب2012 ب ودراسة سليم ك2013ي كان ب ودراسة الزهر 2013ك عبد الرحمن ب ودراسة 2013العباسكي ك
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ة واملقابلة كأدوات اناإلس ب است دا)  في 2004مع دراسة الشيخ ك البح  الحالي   كما ات ق2011الزايدي ك

 .للبح 

 من حيث التوصيات:

تكاد تجمع معهللام الدراسات على أهمية التدريب بالنسبة للمشرفين التربويين ال سيما فيما يتعلق  -1

 باألساليب الحديثة لإلشرا  التربوي.

قع البرامج التدريبية للمشرفين التربويين وفق احتياجاتهم بما يحقق نقلة نوعية ضرورة إعادة النهللار في وا -2

 في م اهيم وممارسات 
ً
 التربوي. اإلشرا وتحوال

 :البحث الحالي أوجه الخالف بين الدراسات السابقة و  

 ويةانالثحلة وعلومه في املر  القرآن الكريمبناء برنامج تدريبي مقترح ملشرفي مادة  إلى هد  البح  الحالي -1

هاب وذلا حسب تحديد أهداففي ضوء احتياجاتهم التدريبيةب في حين تباينت الدراسات السابقة في 

بناء برنامج تدريبي للمشرفين التربويين يشكل عا) في ضوء  إلىالباحثين ملشكلة البح ب فبعضها هدفت 

االحتياجات التدريبية يد تحد إلى ب واعضها هدفت 2006ك انب كدراسة حمدالتدريبية االحتياجات 

 ب 2013ي كان ب ودراسة الزهر 2013للمشرفين التربويين يشكل عا) دون بناء برنامج كدراسة العباسكي ك

للمشرفين التربويين في مجاالت االحتياجات التدريبية تحديد  إلى ب ومنها ما هد  2012ودراسة سليم ك

  2008  في الرياضياتب ودراسة الجعيد ك2013ي كانت صصية محددة دون بناء برنامجب كدراسة الزهر 

  في اللغة 2006  في التقنيات التربويةب ودراسة املضوني ك2008جليبيةب ودراسة البردي كنفي اللغة اال 

  في التربية 2003  في العلو) الطبيعيةب ودراسة الشدي ات ك2005العربيةب ودراسة املزجاجي ك

 اإلسالمية. 

؛ لتناوله هالبح  الحالي بكونن رد ي -2
ً
وعلومه باملرحلة  القرآن الكريممشرفي مادة  البح  األول محليا

 ببناء برنامج مقترح في ضوء احتياجاتهم التدريبية على حد علم الباح . ويةانالث

على أسلوب تحليل العمل أو  التدريبيةاالحتياجات العديد من الدراسات السابقة اعتمدت في تحديد  -3

 والوظي ة واألفراد. االحتياجات املنهللامةمصادر تحديد  الحالي شملالبح  الوظي ةب بينما 

ة العا مة وعدن ب انعلى البي ة اليمنية في محافهللاتي: كأم الحالي البح  طبقية: انمن حي  البي ة املك -4

من تنوع يشمل جميع  ان  منطقة تعليمية في املحافهللاتينب وبما تمثله املحافهللات19ك شملتحي  

 نية.تضاريس البي ة اليم

 القرآن الكريمعلى جميع أفراد املجتمع األ لي املكون من جميع مشرفي مادة  البح  الحاليتم تطبيق  -5

 ة العا مة وعدن.انبمحافهللاتي أم ويةانالثوعلومه باملرحلة 

 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:  

 من الدراسات السابقة في اآلتي: البح  الحالييمكن تلخيص أوجه إفادة 
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بعته الدراسات السابقة من منهجب وطرق البح  الحالين تصور عا) ملوضوع تكوي -1
 
ب وذلا من خالل ما ات

بح ب وأسلوب إحصائيب وما تو لت إليه من نتا جب وتو يات ومقترحات تم  في ضوئها تحليل وت سير 

 .البح  الحالينتا ج 

 ويةانالثوعلومه باملرحلة  رآن الكريمالقللمشر  التربوي ملادة  التدريبيةاالحتياجات التعر  على واقع  -2

 واألردن وفلسطين. انفي اليمن واعض الدول العربية كمصر وسلطنة عم

للمشرفين التربويين في تطوير بناء فقرات  التدريبيةاالحتياجات من الدراسات التي تناولت  االست ادة -3

وعلومه باملرحلة  لقرآن الكريماللمشرفين التربويين ملادة  التدريبيةاالحتياجات ة لتحديد اناالس ب

 بهد  بناء البرنامج املقترح. ويةانالث

 كالجنسب املؤهلب الخبرةب املحافهللاة . البح تحديد متغيرات  -4
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 ةيانامليد البحثإجراءات 
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 الفصل الرابع

 يةانامليدالبحث إجراءات 

 :تمهيد

 لإلجراءات الت
ً
 م صال

ً
ب ومن ذلا تعريف منهج يانامليد بحثهي اتبعها الباح  في تناول هذا ال صل و  ا

  ةاناالس ب: كلبح اب وإعداد أداتي زمة لتمثيل املجتمع األ ليب وتحديد العينة الال هب وو ف مجتمعالبح 

واألساليب اإلحصا ية املناسبة البح  إجراءات تطبيق  انكواملقابلة  والتأكد من  دق األداةب وثباتهاب وبي

 جة النتا جب وفيما يلي و ف لهذ  اإلجراءات:في معال

 :البحث منهج

 على الحاليالبح   ملوضوع معالجته في الباح  ب حي  اعتمدالبح تعددت املناهج املست دمة في 

اته؛ انب وتحليل بيالبح وكون هذا املنهج يقو) على و ف املشكلة موضوع  الو  ي التحليلي بنوعيه املنهج

 
َّ
ي  ي الاملنهج الو  نذلا أل ِّ

يدرس ظاهرة أو حد  أو مشكلة موجودة يمكن الحصول عليها من املعلومات  كم 

د الباح  على املنهج الو  ي اعتما انوك  ب 1كدون تدخل الباح  في هذ  النتا جالبح  املعطاة من عينة 

يال ِّ
  الكي ي؛ لحاجته إليه في تحليل املقابلة واالس لة امل توحة.و  كم 

 : البحثمجتمع 

 القرآن الكريماملتمثل في املشرفين التربويين ملادة البح  أسلوب املس  الشامل ملجتمع  ست دا)اتم 

ب حي  تم   عدنومحافهللاة  بة العا مةانأمبالتربوي ك اإلشرا  تيإدار من  في كل   ويةانالثوعلومه باملرحلة 

 :عدةب هي عتباراتال اختيارهما 

 تركز معهللام املشرفين فيهما. -1

 .التنوع الجغرافي -2

 خدمات االتصال والتوا ل. توافر -3

 ملتغيرات البح  وفيما يلي عرض ملجتمع 
ً
 : البح وعينته وفقا

                              
 لمي مناهجه في العلوم االجتماعية والسلوكية، دار المناهج والنشر، األردن،م( البحث الع2007الطيب كشرود: ) عمار(  1)

 .237عمان، ص
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ا  ب حي  بلغ عدد املشرفين نإة العا مة  نعاء ومحافهللاة عدن كذكورب و اناملشرفين التربويين بأم -أ

   49ة العا مة حوالي كانالتايعين ملكتب التربية والتعليم بأم
ً
  منطقة 11موزعين على ك بمشرفا

  . 1كتعليمية

   18حي  بلغ عدد املشرفين ك باملشرفين التربويين بمحافهللاة عدن -ب
ً
طق ا  من8موزعين على ك بمشرفا

 .)2(تعليمية

 : البحثعينة 

است د) الباح  العينة القصدية بأسلوب املس  الشامل بالنسبة للبرنامج التدريبيب والعينة 

وهي العينة التي ي تارها الباح  عن قصد  بياجات التدريبيةاالحتالعشوا ية البسيطة بالنسبة لتحديد 

 في اآلتي:  تمثلالبح  والعينة التي اختارها الباح  في هذا  ببحثه أهدا وتحديد مسبق في ضوء 

 ؛ق التدريس أجريت معهم املقابلةا ل املناهج وطر عينة قصدية من املشرفين واإلداريين والخبراء في مجا -1

 19بلغ حجمها ك بجات التدريبيةاالحتيايغرض تحديد 
ً
  .2امللحق رقمك هللارانبنسبة     فردا

 .التدريبيةاالحتياجات يغرض تحديد  ؛  من الخبراء35بلغ حجمها ك بقصديةعينة  -2

    51بلغ حجمها ك بعينة قصدية -3
ً
 تربويا

ً
  مشرفا

ً
   .التدريبيةاالحتياجات يغرض تحديد  ؛وإداريا

 هللارانية تطبيقه. انالبرنامج التدريبي وإمك تصميميغرض  ؛براءمن الخ  31بلغ حجمها ك بعينة قصدية -4

  .8امللحق رقم ك

 :عينة البحثمعايير اختيار 

 .ملدة تزيد عن عشر سنوات الخبرة في اإلشرا  التربوي  -1

 املمارسة في التدريب التربوي. -2

 اعداد الحقا ب التدريبية. -3

 الخبرة امليدانية في التدريس. -4

 ية.الدرجة العلمية واألكاديم -5

 :خصائص عينة الخبراء

 

 

                              
 م(.2017ة العاصمة صنعاء، إحصائية عام )انمكتب التربية والتعليم ألم(  1)
 م(.2017مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، إحصائية عام )(  2)
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 ( خصائص عينة الخبراء1جدول رقم )

 التخصص الدرجة العلمية

 غير تربوي  تربوي  ماجستير الوريوسبك 

26 9 29 6 

 35=  اإلجمالي 35=  اإلجمالي

 خصائص عينة املشرفين واإلداريين: -

 رةحسب متغيرات الجنس والخب املشرفين واإلداريينخصائص عينة  (:2) جدول رقم

 الخبرة الجنس

 طويلة قصيرة إناث ذكور 

38 13 14 37 

 51= اإلجمالي 51= اإلجمالي

افاإلدارة حسب متغيرات  املشرفين واإلداريينخصائص عينة  (:3) جدول رقم   يةاإلشر

 عدن( -)أمانة العاصمة 

 

 

 

 

 حسب متغيرات املؤهلاملشرفين واإلداريين  خصائص (:4) جدول رقم

 املؤهل

 دكتوراه ماجستير بك

28 11 12 

 51=  اإلجمالي

 :البحثأدوات 

 في اآلتي: البح  تمثلت أدوات 

 .الالزمة االحتياجات التدريبيةلتحديد  ؛الشخصية املقابلة -1

 .الالزمة االحتياجات التدريبيةلتحديد  ؛ةاناالس ب -2

 .التدريبيالبرنامج لتحكيم  ؛ةانس باال  -3

 املقابلة: -1

 مجال اإلشرا  التربوي عن طريق مقابلة الخبراء واملختصين في االحتياجات التدريبية تم  بناء قا مة ب

 وقد أجريت املقابلة وفق الخطوات اآلتية: بوالتدريب التربوي للمادة

  .2امللحق رقم ك هللاران بتحديد الشخصيات املراد مقابلتهم -1

 إدارة اإلشراف

 عدن أمانة العاصمة

40 11 

 51اإلجمالي =
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  .3ملحق رقم ك هللاران لة املتضمنة في األس لة امل توحةبملقاب ياغة قا مة ا -2

 ملقابلة املستهدفين في املقابلة الشخصية. ةيانامليد الزيارات -3

 .  البح  أهدا تقديم فكرة عامة عن طبيعة  -4

 لإلجابة عنها.لهم؛ ال ر ة  س لة على األفراد الذين أجريت معهم املقابلة وإتاحةطرح األ  -5

 خا ة بتدوين معلومات املقابلة.ال ستماراتجمع اال  -6

 وتصني ها حسب مجاالت االحتياج. بات التي تم جمعهاانتحليل البي -7

 النسب امل وية. است دا)ات للتحليل اإلحصائي باناخضاع البي -8

    وحذ  االحتياج الذي حصل على أقل من هذ  النسبة.  ب% فأك ر لقبول االحتياج75اعتماد نسبة  -9

  ياجات:االحتة تحديد اناستب -2

القرآن ملشرفي مادة االحتياجات التدريبية تحديد  بهد  ؛ةاناس ب إلىاالحتياجات تم تحويل قا مة  

 ويةانالثاملدارس  في على مشرفي املادة العاملين تم تطبيقها بوثباتها  دقها من التحقق وعلومهب واعد الكريم

 التربوي. اإلشرا واملت صصين في التدريب و عدن  وعدد من الخبراء  –ة العا مة ان: كأماإلشرا بإدارتي 

 األداة: بناء

وسيلة القياس املال مةب وهي أداة  است دا)ب تم  القرآن الكريمملشرفي االحتياجات التدريبية  إلىللتعر  

 ة من خالل املراحل اآلتية:انة بصورتها املغلقةب حي  قا) الباح  بإعداد اس باناالس ب

 ابقة واألدب النهللاري ذي العالقة.االطالع على الدراسات الس -1

 تعين املشرفين على أداء وظي تهم. انالتي يجب االحتياجات التي حددت  البح تحديد مجاالت  -2

من خبراتهم في مجال  االست ادةة وعرضها على املشرفينب للعمل بتعليماتهمب و ان ياغة فقرات االس ب -3

 البح  العلمي.

 بةاملغلقة انس بالتي وافق عليها أفراد العينة وإدراجها في اال  االحتياجاتة في انتضمين مجاالت االس ب -4

  .األوليةاألداة بصورتها  يوضَّ   4ملحق رقم ك هللارانك

يعلى مجموعة من املحعرض القا مة بصورتها النها ية  -5 ِّ
وعلم  بواإلدارة التربوية التربية ن في أ ول كم 

 الحية هذ  القا مةب ومدى  انآرائهم يشبهد  استطالع  ؛وعلو) اللغة والتربية بالن س التربوي 

 مناسبتها من حي :

 وضوح الصياغة. -أ

 تماء العبارة ملجالها.انمدى  -ب
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. -ج
ً
 إضافة أو تعديل ما يرونه مناسبا

 األداة بصورتها النهائي . يوضَّ   6ملحق رقم ك هللارانك بالثالثيمدى مال مة املقياس  -د

ياألخذ بملحوظات املح -6 ِّ
ا في ضوء تلا امللحوظاتب ومن ثم  تطبيقها على عينة لتعديل األداة وتصويله ؛نكم 

  التي تم اختيارها.البح  

 .  3عدد ك % 5للمشرفين التربويين كال اقد من االس بانات بلغ  -7

 ة البرنامج:اناستب -3

 ة للبرنامج وفق الخطوات اآلتية:انتم بناء االس ب

 .اإلشرا راء على عينة من املشرفين وخب ةاملطبق ةانمن االس ب االست ادة -1

 .مجال اإلشرا  التربوي في والدراسات السابقة من خالل األدب التربوي  -2

شروط تن يذ  والخروج بأفضل النتا ج و  هتطبيق يةانوإمك ة البرنامجانتصميم اس ب تم من خالل املقابلةب -3

  .8وك  7امللحق رقم ك هللاران باملتوقعة

  من الخبراء واملختصين في املجال التدريبي 32ة من كة البرنامج على أفراد العينة املكونانتم عرض اس ب -4

  . 9امللحق رقم ك هللاران بي للمادةاإلشرافالتربوي و 

 االحتياجات:ة تحديد انالصدق الظاهري الستب

تهت هذ  الخطوة بالصورة النها ية انيعد األخذ بمجمل امللحوظاتب والتعديالت واملقترحاتب فقد 

ي% من املح  75يم موافقة أك ر من ت نتا ج التحكانللقا مةب وقد ك  ِّ
 هذا هو الصدق الهللااهري. اننب وك كم 

 :التدريبيةاالحتياجات ة الخاصة بتحديد انثبات األداة والصدق الداخلي لالستب

من أجل التحقق من مدى ثبات  ؛ أل ا كرونباخكأجرى الباح  اختبار ثبات األداة على مقياس 

 .اذل يوضَّ والجدول التالي  بةاناالس ب

ح (:5) جدول رقم  الثبات والصدق للبرنامج التدريبي يوضَّ

 الصدق الداخلي الثبات املجال

 0.96 0.92 : فلسفة اإلشراف التربوي املجال األول 

 0.95 0.90 : العمليات اإلدارية لإلشراف التربوي ياناملجال الث

 0.95 0.90 : أنماط اإلشراف التربوي املجال الثالث

والتنمية  ساليب اإلشراف التربوي : أاملجال الرابع

 هنيةامل

0.88 0.94 

 0.95 0.90 : اخالقيات املهنة والتواصلاملجال الخامس

 0.94 0.87 جميع املجاالت
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 نسبة الثبات لجميع ان  و 0.87ة بلغ كانإجمالي ثبات مجاالت االس ب اني بين  بمن خالل الجدول السابق

وقابليتها للتطبيق  بةانوهذا مؤشر يدل على  دق وثبات االس ب  0.92 – 0.88املجاالت تتراوح ما بين ك

  .البح ي على أفراد عينة انامليد

 البرنامج التدريبي:  -4

قا) الباح  يعد استكمال اإلجراءات السابقة ببناء برنامج تدريبي شامل ومزمنب ويشمل كافة العملية 

 العامة اآلتية: التدريبيةب وتم بناء البرنامج التدريبي وفق املنطلقات

 بناء برنامج لتأهيل مشرفي مادة القرآن الكريم وعلومهب ت ناسب مع احتياجاتهم التدريبية. -1

 بناء البرنامج وفق االحتياجات التدريبية ال علية للمشرفين. -2

 ربط البرنامج بمعايير الجودة في التعليم. -3

 دمة.ربط البرنامج املقترح بنهللاا) اختيار املشرفين التربويين في الخ -4

 قابلية البرنامج للتن يذ والتطوير في ضوء خطط احتياجات املشرفين وتوجيهات وزارة التربية والتعليم. -5

 التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات األخرى ذات العالقةب كالجهات املانحة. -6

 ربط البرنامج بالعالوات والترقيات الوظي ية. -7

 .ثة في مجال اإلشرا  التربوي اتساق البرنامج مع االتجاهات الحدي -8

 املقاييس املستخدمة: 

 :اآلتيوذلا على النحو  باست د) الباح  مقياسين

 املقياس الثالثي: -أ

ب وقد حسب مدى املقياس الثالثيب التدريبيةاالحتياجات تحديد  ةانالس باملقياس الثالثي  است دا)تم 

 اآلتي:موضحة في الجدول  كما هي ومدى الدرجات للمقياس الثالثي

ن (:6) جدول رقم  الحكم على مدى الدرجة باملقياس الثالثي )ليكارت( يبيَّ

 الداللة اللفظية مدى الدرجة

 ضعيفة 1.66 - 1

 متوسطة 2.23- 1.67

 عالية 3- 2.24

 املقياس الرباعي:  -ب

ت التدريبيةب تم است د) املقياس الرباعي لقياس موافقة العينة على البرنامج املصمم في ضوء االحتياجا

 وكان مدى هذا املقياس على النحو اآلتي:

 مدى املقياس الرباعيب ومدى الدرجات للمقياس الرباعي موضحة في الجدول اآلتي:
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ن الحكم على مدى الدرجة باملقياس الرباعي)ليكارت(7جدول رقم )  (: يبيَّ

 الداللة الل هللاية مدى الدرجة

 غير متوافقة 1.74 -1

  ةضعي 2.49 - 1.75

 متوسطة 3.24 - 2.50

 عالية  4 - 3.25

 

:
ً
 :البحثإجراءات تطبيق  خامسا

 إجراءات تطبيق املقابلة: -1

 تمت املقابلة بطريقتين:

 املقابلة املباشرة: -أ

 من خالل اللقاء املباشر بين الباح  والخبراء واملت صصين واملشرفين.

 املقابلة اإللكترونية: -ب

 للهللارو  التي تمر بها البلداست د) الباح  وسا ل الت
ً
وضعف  بوا ل االجتماعي في إجراء املقابلة؛ نهللارا

.
ً
 تواجد املشرفين التربويين في مناطقهم التعليمية يسبب نزوح كثير منهم خارج نطاق املحافهللاة والدولة أيضا

 :ةانإجراءات تطبيق االستب  -2

 هي:هذ  األداة على مراحل عدةب  تمت إجراءات

 ة وجمعها: انولى: توزيع االستباملرحلة األ    

ومحافهللاة  بة العا مة  نعاءانلكتروني في محافهللاتي أمإقا) الباح  بتوزيع جزء منها ورقيب وجزء منها 

 في اليمن أ)املقيمين سواء  بالتربوي العاملين في السلا التربوي  اإلشرا عدنب وعلى الخبراء من املهتمين ب

ة على العينة التي وقع انب وعلى ضوء ذلا قا) الباح  بتوزيع االس بلبلدالوضع األمني في ايسبب  ؛خارجفي ال

 أفراد العينة من املشرفين بن سه من خالل التوا ل مقابلةعليها االختيار بالطريقة القصديةب وحرص على 

ية ةب ومكوناتهاب وكي انة عليهمب وشرح الهد  من االس بانلكترونيب وتوزيع االس باإلاملباشر والتوا ل 

 عن فقراتهاب واالستماع الست ساراتهم والرد عليها. اإلجابة

 ة وتصحيحها: انات االستبانية: تفريغ بياناملرحلة الث   

ة في جداول معدة لذلا؛ ليتمكن من انقا) الباح  بت ريغ إجابات أفراد العينة على فقرات االس ب

لتقدير الدالة على درجة توافر الهد  من حساب التكراراتب والنسب امل ويةب وقد تم  تحويل مستويات ا

 قيم رقمية للمقياسين الثالثي والرباعي كاآلتي:  إلى ةاناالس ب
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 االحتياجات:املقياس الثالثي لتحديد  -أ

 1ضعي ة=       2 متوسطة=       3 عالية =

 :املقياس الرباعي للبرنامج -ب

 1افقة = غير متو    2ضعي ة =       3متوسطة =       4=  عالية

 :امج التدريبيإجراءات بناء البرن -3

 بواإلرشادات باألهدا قا) الباح  ببناء حقيبة تدريبية شاملة لكل املوا  ات التدريبية من حي : 

  .وكافة الوسا ل واألساليب الت طيطية والتن يذية والتقويمية بواملحتوى  بانواملك بانوالزم

: األساليب اإلحصائية املستخدمةساد
ً
 :للبحث سا

الحاسب اآلليب واعد ذلا تم إخضاع  إلىتهاء من جمع املقياس من العينةب تم إدخال ال قرات نيعد اال 

الحقيبة  است دا)بب وقد تم انة بم تصين في هذا الجانات للتحليل اإلحصائيب باالستعانهذ  البي

 حصا ية اآلتية: األساليب اإل  است دا) ب وبواسطتها تم SPSSاإلحصا ية للعلو) االجتماعية ك

ملعرفة مدى االختال  والتباين بين  ةانثبات االس ب لقياس) كرونباخ معامل كأل ا است دا)تم  -1

 والتباين الكلي لها. ةانمجاالت االس ب

واألهمية النسبية ودرجة  بوالتكرارات والنسب امل وية بحرافات املعياريةناملتوسطات الحسابية واال  -2

 .البح ي من أس لة انل الثلإلجابة عن السؤا ؛الحرية

ب ومتغير إنا  –: كمتغير الجنس: ذكور البح   ملعرفة ال روق بين متغيرات t-testاالختبار التائي ك -3

 -بكالوريوس فأك رب ومتغير سنوات الخبرة: أك ر من عشر سنوات  –درجة اإلعداد: دبلو) فأقل 

 .البح لة السؤال الثال  من أس  لإلجابة عن سنة ؛ ةأك ر من خمس عشر 

دكتورا   حسب  -ماجستير -تحليل التباين لقياس ال روق بين متوسطات متغير املؤهل: كبا -4

 املؤهل.
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 ومناقشة النتائجوحتليلها  بياناتعرض ال
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 الفصل الخامس

 وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها  البياناتعرض 

 :تمهيد

 للنتا ج ال
ً
باالعتماد على البح  عن أس لة  اإلجابةيعد تي تم التو ل إليها تناول هذا ال صل عرضا

 لأليعاد النهللارية والواقعية ملوضوع البح  استجابات أفراد عينة 
ً
ب كما تم ت سير ومناقشة النتا ج وفقا

الباح   عرض ثمب بالبح  ات الخا ة انوم اهيم اإلحصاء وأساليبه املعتمدة في معالجة البيالبح  

ريبي املقترح واملشتمل على الدليل اإلجرائي للمشرفين التربويين ملادة القرآن الكريم وعلومه البرنامج تد

 باملرحلة الثانوية. 

املعياري؛ لتوضيح  حرا نقا) الباح  بحساب املتوسط الحسااي واال  بالبح  لإلجابة عن أس لة و 

وذلا  ي؛املتوسط الحساا  دا)استتم   ليكارتكب وبحساب مقياس البح  استجابات العينة حول أدوات 

 ومناقشتها وتحليلها: بلبح  ب وفيما يلي عرض إلجابة األس لة الر يسة لةانات االس بانيعد تحليل بي

: عرض
ً
  السؤال األول: بياناتومناقشة وتفسير  أوال

من وجهة نظر  ويةانالثوعلومه باملرحلة  القرآن الكريمملشرفي مادة االحتياجات التدريبية ما 

 ؟والخبراء ملشرفينا

 اآلتي: هذا السؤال من خالل عن اإلجابةوقد تمت 

 :من خالل املقابلة الشخصيةعرض االحتياجات املهنية للعاملين في اإلشراف التربوي 

صية حسب رأي وقد جاءت االحتياجات املهنية للعاملين في اإلشرا  التربوي من خالل املقابلة الشخ

 ملا يأتي
ً
 :املستهدفين وفقا

ح استجابة املشرفين واإلداريين من خالل املقابلة الشخصية (8جدول رقم )  يوضَّ

 النسبة املئوية الرتبة املجاالت وفقراتها م

 املجال األول: فلسفة اإلشراف التربوي 

 73.68 4 معرفة بمراحل التطور التاريخي لإلشراف التربوي. 1

 94.73 2 اإلملام بمفهوم اإلشراف التربوي. 2

 100 1 اإلشراف التربوي للمادة. هدافالستيعاب أل ا 3

 84.21 3 إدراك أهمية اإلشراف التربوي للمادة. 4

 94.73 2 الفهم ملجاالت اإلشراف التربوي للمادة. 5

  68.42 5 خصائص اإلشراف التربوي للمادة. انبي 6

  73.68 4 توضيح وظائف اإلشراف التربوي. 7

 94.73  2 وعلومه. القرآن الكريمدة مشرف ما مهمهااملعرفة بم 8

 84.21 3 وعلومه. القرآن الكريماملعرفة بكفايات مشرف مادة  9

افية واإلدارية.اناملجال الث  ي: العمليات اإلشر

افية خاصة باملادة. 1  68.42 6 املساهمة في صياغة رؤية إشر
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افية خاصة باملادة. 2  63.15 7 املساهمة في صياغة رسالة إشر

 73.68  5 استراتيجية خاصة باملادة. أهدافملساهمة في صياغة ا 3

 68.42 6 املعرفة باملفاهيم األساسية للقيادة. 4

 73.68 5 صياغة خطة تشغيلية خاصة باملادة. 5

 73.68 5 تنظيم السجالت الخاصة باإلشراف التربوي. 6

افية. 7  84.21 3 إدارة االجتماعات اإلشر

  78.94 4 تبادلية.إدارة الزيارات ال 8

 84.21 3 على األفراد. مهاتوزيع امل 9

 النسبة املئوية الرتبة املجاالت وفقراتها م

 68.42 6 التنسيق بين املدرسة وبين اإلدارة التعليمية. 10

 73.68 5 شطة خاصة باملتابعة.انوضع  11

 النسبة املئوية الرتبة املجاالت وفقراتها م

 100 1 ت املعرفية لتقويم أداء معلم املادة.اإلملام باملتطلبا 12

  94.73 2 إعداد أدوات التقويم. 13

  78.94 4 كتابة التقارير اإلدارية. 14

  84.21 3 ية.انتحليل التقارير امليد 15

 اإلشراف التربوي. أنماطاملجال الثالث: 

  89.47 3 .األهدافاإلشراف ب 1

  94.73 2 اإلشراف العيادي. 2

  89.47 3 شراف التشاركي.اإل  3

 84.21 4 اإلشراف التطويري. 4

  100 1 اإلشراف البنائي. 5

  89.47 3 اإلشراف املتنوع. 6

 78.94 5 اإلشراف اإللكتروني. 7

  73.68 6 اإلشراف العلمي. 8

  68.42 7 اإلشراف اإلبداعي. 9

  73.68 6 اإلشراف التأملي. 10

  73.68 6 اإلشراف الديموقراطي. 11

 املجال الرابع: أساليب اإلشراف التربوي والتنمية املهنية.

  94.73 15 الزيارة الصفية. 1

  94.73 10 تنفيذ الزيارة الصفية للمادة. 2

  89.47 12 املعرفة بمتطلبات الزيارة الصفية. 3

  78.94 14 طرق تحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي املادة. استخدام 4

 68.42 13 البرامج التدريبية. تنفيذ 5

 73.68 9 اعداد جدول املواصفات. 6

 89.47 8 تنفيذ الدروس التطبيقية. 7

 73.68 3 تنفيذ البحوث اإلجرائية التربوية. 8

  89.47 3 تنفيذ القراءة املوجهة. 9

  89.47 1 إعداد النشرة التربوية. 10

  84.21 2 تنفيذ الورش التربوية )املشغل التربوي(. 11

  89.47 3 تنفيذ الورش التدريبية. 12

  94.73 7 تنفيذ الندوة التربوية. 13

 النسبة املئوية الرتبة املجاالت وفقراتها م

  89.47 7 املراجعة على نحو ناقد ملمارسات اإلشراف التربوي. 14
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  68.42 6 تقنين إعداد الدروس وفق نماذج 15

ميننقل الخبرات بين  17
َّ
  73.68 4 املعل

  89.47 5 املساهمة في عمليات تطوير املناهج الدراسية. 18

 .أخالقيات املهنة والتواصلاملجال الخامس: 

 78.94 4 توظيف التقنية في التواصل االجتماعي. 1

 73.68 1 اإلتصال غير املباشر من خالل األدبيات والنشرات. 2

  94.73 3 ات ذات العالقة باإلشراف التربوي بناء عالقات مهنية وثيقة مع األفراد والجه 3

  89.47 2 .تصحيح املفاهيم الخاطئة 4

 89.47 2 التشاور مع املعلم بخصوص األسلوب املناسب للتطوير. 5

هاإليحاء للمعلم  6
َّ
  73.68 5 أهم عناصر املنظومة التعليمية. بأن

 

استجابات األفراد الذين تم إجراء  اني بين  ب 8بجدول رقم ك ات املقابلةانمن خالل العرض السابق لبي

  فقراتب 9على ك"فلس ة اإلشرا  التربوي" اشتمل املجال األول ونصه:   مجاالت 5وزعت على ك معهم املقابلة

املجال الثال  ونصه:  وتضمنب   فقرة15" على كالعمليات اإلشرافية واإلداريةي ونصه: "اناملجال الث وتضمن

أساليب اإلشرا  التربوي والتنمية : "املجال الرايع ونصه وتضمن  فقرةب 11على ك بوي"اإلشرا  التر  أنماط"

  فقراتب وبذلا 6ك" على أخالقيات املهنة والتوا لاملجال الخامس ونصه " وتضمن  فقرةب 18ك "املهنية

 59بلغ إجمالي عدد ال قرات التي تعد مؤشرات لالحتياج التدريبي ك
ً
   احتياجا

ً
االحتياجات   ب وهذ تدريبيا

وقد تطرق الباح  وعلومهب  القرآن الكريمينبغي االهتما) بها في بناء البرنامج التدريبي املقترح ملشرفي مادة 

 لوجود احتياج فعلي ملسه الباح ب وذلا لغرض ل ت  ؛عمليات اإلشرا  التربوي  إلى
ً
 با  الباحثين اننهللارا

 إليها وإدراك أيعاد اإلشرا  التربوي للمادة.

: عرض ثا
ً
 بيانات السؤال الثاني: ومناقشة وتفسير نيا

 ما ترتيب هذه االحتياجات من وجهة نظر الخبراء واملشرفين التربويين؟  

 وت صيل ذلا على النحو اآلتي:

  :من وجهة نظر الخبراءملنظومة اإلشراف التربوي  االحتياجات التدريبيةعرض 

 ت النتا ج على النحو اآلتي:انوك  بةاملغلق ةانمن خالل االس باالحتياجات وقد تم تحديد تلا 
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ح (:9جدول رقم )  استجابة الخبراء لالحتياجات التدريبية يوضَّ

 النتيجة االنحراف املعياري  املتوسط الرتبة املجال األول: فلسفة اإلشراف التربوي  م

 عالية 0.33 2.87 2 املعرفة بالتطور التاريخي لإلشراف التربوي. 1

 عالية 0.50 2.79 4 .اإلشرافعرفة بمفهوم امل 2

 عالية 0.32 2.87 1 التربوي للمادة اإلشراف أهدافاملعرفة ب 3

 عالية 0.41 2.84 3 وعلومه القرآن الكريمبكفايات مشرف مادة  استيعاب 4

 عالية 0.50 2.75  إجمالي املجاالت:

 النتيجة االنحراف املعياري  املتوسط الرتبة .املجال الثاني: العمليات اإلدارية لإلشراف التربوي    م 

افية خاصة باملادة. 1  عالية 0.77 2.54 7 املساهمة في صياغة رؤية إشر

افية خاصة باملادة. 2  عالية 0.77 2.35 8 املساهمة في صياغة رسالة إشر

 عالية 0.77 2.58 6 استراتيجية خاصة باملادة. أهدافاملساهمة في صياغة  3

 متوسطة 0.85 2.21 10 باملفاهيم األساسية للقيادة. املعرفة 4

 متوسطة 0.97 1.95 12 صياغة خطة تشغيلية خاصة باملادة. 5

 متوسطة 0.81 2.17 11 التربوي. اإلشرافتنظيم السجالت الخاصة ب 6

افإدارة االجتماعات  7  عالية 0.94 2.25 9 ية.اإلشر

 عالية 0.28 2.91 2 إدارة الزيارات التبادلية. 8

 عالية 0.28 2.92 1 على األفراد. هامتوزيع امل 9

 عالية 0.33 2.87 3 التنسيق بين املدرسة وبين اإلدارة التعليمية. 10

 عالية 0.55 2.70 5 شطة خاصة باملتابعة.انوضع  11

 عالية 0.53 2.75 4 باملتطلبات املعرفية لتقويم أداء معلم املادة. اإلملام 12

 عالية 0.28 2.91 2 ت التقويم.إعداد أدوا 13

 عالية 0.33 2.87 3 كتابة التقارير اإلدارية. 14

 عالية 0.44 2.75 4 ية.انتحليل التقارير امليد 15

 عالية 0.55 58 .2 إجمالي املجاالت:

 النتيجة االنحراف املعياري  املتوسط الرتبة املجال الثالث: أنماط اإلشراف التربوي. م

 عالية 0.55 2.71 1 ادي.اإلشراف العي 1

 عالية 0.72 2.50 3 اإلشراف باألهداف. 2

 عالية 0.56 2.67 2 اإلشراف التطويري. 3

 متوسطة 0.91 2.17 7 اإلشراف التشاركي. 4

 متوسطة 0.85 2.22 6 اإلشراف البنائي. 5

 عالية 0.78 2.39 5 اإلشراف املتنوع. 6

 يةعال 0.84 2.48 4 اإلشراف اإللكتروني. 7

 عالية 0.44 2.44 إجمالي املجاالت:

 النتيجة االنحراف املعياري  املتوسط الرتبة املجال الرابع: أساليب اإلشراف التربوي والتنمية املهنية. م

 متوسطة 0.94 2.12 15 التخطيط للزيارة الصفية. 1

 عالية 0.82 2.30 10 تنفيذ الزيارة الصفية للمادة. 2

 متوسطة 0.88 2.21 12 لزيارة الصفية.املعرفة بمتطلبات ا 3

 متوسطة 0.83 2.17 14 استخدام طرق تحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي املادة. 4

 متوسطة 0.90 2.18 13 تنفيذ البرامج التدريبية. 5

 عالية 0.74 2.38 9 اعداد جدول املواصفات. 6

 عالية 0.83 2.39 8 تنفيذ الدروس التطبيقية. 7

 عالية 0.28 2.92 3 البحوث اإلجرائية التربوية. تنفيذ 8

 عالية 0.28 2.92 3 تنفيذ القراءة املوجهة. 9

 عالية 0.00 3.00 1 إعداد النشرة التربوية. 10
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 عالية 0.20 2.96 2 تنفيذ الورش التربوية )املشغل التربوي(. 11

 عالية 0.33 2.87 3 تنفيذ الورش التدريبية. 12

 عالية 0.71 2.62 7 ة التربوية.تنفيذ الندو  13

 عالية 0.71 2.62 7 املراجعة على نحو ناقد ملمارسات اإلشراف التربوي. 14

 عالية 0.53 2.75 6 يطور أداءه املنهي على نحو مستمر. 15

 عالية 0.00 3.00 1 تفعيل استراتيجيات التعليم والتعلم. 16

 عالية 0.44 2.87 4 .دعم التجارب واملشروعات في مجاال ت التخصص 17

 عالية 0.48 2.83 5 املساهمة في عمليات تطوير املناهج الدراسية. 18

 عالية 0.26 2.60 إجمالي املجاالت:

 النتيجة االنحراف املعياري  املتوسط الرتبة املجال الخامس: أخالقيات املهنة والتواصل. م

 اليةع 0.70 2.67 4 توظيف التقنية في التواصل االجتماعي. 1

 عالية 0.69 2.71 3 اإلتصال غير املباشر من خالل األدبيات والنشرات. 2

3 
بناء عالقات مهنية وثيقة مع األفراد والجهات ذات العالقة 

 باإلشراف التربوي 
 عالية 0.48 2.83 2

 عالية 0.28 2.91 1 تصحيح املفاهيم الخاطئة. 4

 عالية 0.83 2.54 5 تطوير.التشاور مع املعلم بخصوص األسلوب املناسب لل 5

 عالية 0.23 2.73 إجمالي املجاالت:
 

ح (:10جدول رقم )  إجمالي استجابة الخبراء لالحتياجات التدريبية يوضَّ

 النتيجة اللفظية حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة املجال

 عالية 0.50 2.75 1 فلسفة اإلشراف التربوي. :املجال األول 

 عالية 0.55 2.58 4 لعمليات اإلدارية لإلشراف التربوي.ا :ياناملجال الث

 عالية 0.44 2.44 5 أنماط اإلشراف التربوي.: املجال الثالث

 عالية 0.26 2.60 3 أساليب اإلشراف التربوي والتنمية املهنية.: املجال الرابع

 عالية 0.23 2.73 2 أخالقيات املهنة والتواصل. :املجال الخامس

 عالية 0.44 2.63 مجاالت:اإلجمالي لل

 

 من وجهة نظر الخبراء التدريبية لالحتياجاتالبحث إجمالي (: 1شكل رقم )
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ملنهللاومة االحتياجات إجمالي تحديد  نأ  1والشكل رقم ك ب 10 ب ك9ك ين السابقينيت   من الجدول

  ب وبدرجة عالية.2.73اإلشرا  التربوي جاءت بمتوسط حسااي عا) ك

 قد جاءت مرتبة على النحو اآلتي:ف ب قراتالجاالت و املية الخا ة انات امليدانيأما من حي  الب

 ب وبدرجة 2.75حصل املجال األول: "فلس ة اإلشرا  التربوي" على املرتبة "األولى" بمتوسط حسااي ك

عرفة   "امل3ال قرة رقم كعلى املرتبة األولى   فقرات حصلت 4عدد فقرات هذا املجال ك بلغوقد  ب"عالية"

 ب وبدرجة "عالية" وجاءت في املرتبة األخيرة على 2.87اإلشرا  التربوي للمادة" بمتوسط حسااي ك أهدا ب

  ب وبدرجة "عالية".2.79  "املعرفة بم هو) اإلشرا " بمتوسط حسااي ك2مستوى املجال ال قرة رقم ك

ة "الثالثة" بمتوسط حسااي " على املرتبالتربوي  إلشرا اإلدارية لي: "العمليات انحصل املجال الث

ال قرة رقم  على املرتبة األولى حصلت ب  فقرة15عدد فقرات هذا املجال ك بلغوقد  ب ب وبدرجة عالية2.58ك

وجاءت في املرتبة األخيرة على  ب ب وبدرجة "عالية"2.92على األفراد" بمتوسط حسااي ك ها)  "توزيع امل9ك

 ب وبدرجة 1.95ة تشغيلية خا ة باملادة" بمتوسط حسااي ك  " ياغة خط5مستوى املجال ال قرة رقم ك

 "متوسطة".

 ب وبدرجة 2.44اإلشرا  التربوي" على املرتبة "الخامسة" بمتوسط حسااي ك أنماطحصل املجال الثال : "

  "اإلشرا  1ال قرة رقم كعلى املرتبة األولى حصلت  ب  فقرات7عدد فقرات هذا املجال ك بلغوقد  ب"عالية"

 ب وبدرجة "عالية" وجاءت في املرتبة األخيرة على مستوى املجال ال قرة 2.71ادي" بمتوسط حسااي كالعي

  ب وبدرجة "متوسطة".2.17  "اإلشرا  ال شاركي" بمتوسط حسااي ك4رقم ك

ية" بمتوسط حسااي انحصل املجال الرايع: "أساليب اإلشرا  التربوي والتنمية املهنية" على املرتبة "الث

ال قرة على املرتبة األولى حصلت  ب  فقرات18عدد فقرات هذا املجال ك بلغوقد  ب ب وبدرجة "عالية"2.60ك

 ب 3.00  "إعداد النشرة التربويةب ت عيل استراتيجيات التعليم والتعلم" بمتوسط حسااي ك10ب16رقم ك

الت طيط للزيارة الص ية"   "1وبدرجة "عالية" وجاءت في املرتبة األخيرة على مستوى املجال ال قرة رقم ك

  ب وبدرجة "متوسطة".2.12بمتوسط حسااي ك

التوا ل" على املرتبة "الرايعة" بمتوسط حسااي  و أخالقيات املهنة والتوا لحصل املجال الخامس: "

ال قرة على املرتبة األولى   فقرات حصلت 5عدد فقرات هذا املجال ك بلغوقد  ؛ ب وبدرجة "عالية"2.73ك

 ب وبدرجة "عالية" وجاءت في املرتبة األخيرة 2.91" بمتوسط حسااي كتصحيح امل اهيم الخاط ة   "4رقم ك

  "ال شاور مع املعلم ب صوص األسلوب املناسب للتطوير" بمتوسط 5على مستوى املجال ال قرة رقم ك

  ب وبدرجة "عالية". 2.54حسااي ك
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املشمولة في االحتياجات ة اإلشرافيةب لكل للمنهللاوماالحتياجات أهمية هذ   إلىهذ  الن يجة تعزى و 

االهتما) الكبير  إلىاإلشرا  التربوي مهنة جديدة وتحتاج  نوقد يكون ذلا ن يجة أل  االحتياجاتبقا مة 

 بهذ  املهنة. 

 :من وجهة نظر املشرفين وإدارة اإلشراف لوظيفة اإلشراف التربوي االحتياجات عرض 

ة انالتربوي في أم اإلشرا التربوي من خالل املشرفين وإدارة  شرا اإل لوظي ة االحتياجات جاء تحديد  

 قتصادية عدن.العا مة والعا مة اال

 ت النتا ج على النحو اآلتي:انب وك ةاملغلق ةانمن خالل االس ب اإلجابةوتمت هذ  

ح (:11) جدول رقم   من وجهة نظر املشرفين وإدارة اإلشرافاالحتياجات تحديد  نتائج يوضَّ

 النتيجة اللفظية حراف املعياري ناال  املتوسط    الرتبة جال األول: فلسفة اإلشراف التربوي امل م

 عالية 0.60 2.39 3 املعرفة بالتطور التاريخي لإلشراف التربوي  1

 عالية 0.47 2.76 2 التربوي  اإلشرافاملعرفة بمفهوم  2

 يةعال 0.42 2.84 1 التربوي للمادة اإلشراف أهدافاملعرفة ب 3

 عالية 0.42 2.84 1 وعلومه القرآن الكريماملعرفة بكفايات مشرف مادة  4

 عالية 0.66 2.73 :املجالإجمالي 

 م
ي: العمليات اإلدارية لإلشراف اناملجال الث

 التربوي.
 النتيجة اللفظية حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة

افية خاصة باملادة. 1  عالية 0.65 2.31 12 املساهمة في صياغة رؤية إشر

افية خاصة باملادة. 2  عالية 0.64 2.29 13 املساهمة في صياغة رسالة إشر

3 
استراتيجية خاصة  أهدافاملساهمة في صياغة 

 باملادة.
 عالية 0.64 2.43 10

 عالية 0.64 2.49 8 املعرفة باملفاهيم األساسية للقيادة. 4

 عالية 0.64 2.59 5 صياغة خطة تشغيلية خاصة باملادة. 5

 عالية 0.61 2.53 7 تنظيم السجالت الخاصة باإلشراف التربوي. 6

افية. 7  عالية 0.67 2.55 6 إدارة االجتماعات اإلشر

 عالية 0.67 2.47 9 إدارة الزيارات التبادلية. 8

 عالية 0.50 2.71 2 على األفراد. ماهتوزيع امل 9

 عالية 0.61 2.41 11 ية.التنسيق بين املدرسة وبين اإلدارة التعليم 10

 عالية 0.58 2.49 8 شطة خاصة باملتابعة.انوضع  11

 عالية 0.48 2.75 1 اإلملام باملتطلبات املعرفية لتقويم أداء معلم املادة. 12

 عالية 0.56 2.65 3 إعداد أدوات التقويم. 13

 عالية 0.54 2.71 2 كتابة التقارير اإلدارية. 14

 عالية 0.56 2.63 4 ية.انمليدتحليل التقارير ا 15

 عالية 0.33 2.53 :املجالإجمالي 

 النتيجة اللفظية حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة اإلشراف التربوي  أنماطاملجال الثالث:  م
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 متوسطة 0.76 2.06 6 اإلشراف العيادي 1

 عالية 0.61 2.57 2 األهدافاإلشراف ب 2

 عالية 0.67 2.43 4 اإلشراف التطويري  3

 عالية 0.77 2.35 5 اإلشراف التشاركي 4

 عالية 0.67 2.48 1 اإلشراف البنائي 5

 عالية 0.64 2.47 3 اإلشراف املتنوع 6

 متوسطة 0.76 1.98 7 اإلشراف اإللكتروني 7

 عالية 0.27 2.33 :املجالإجمالي 

 النتيجة اللفظية حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة املجال الرابع: أساليب اإلشراف التربوي والتنمية املهنية م

 عالية 0.46 2.84 1 التخطيط للزيارة الصفية 1

 عالية 0.56 2.75 3 تنفيذ الزيارة الصفية للمادة 2

 عالية 0.61 2.71 4 املعرفة بمفردات استمارة الزيارة الصفية 3

 عالية 0.70 2.59 7 ملعلمي املادةاالحتياجات التدريبية طرق تحديد  استخدام 4

.0 2.57 8 تنفيذ البرامج التدريبية 5  عالية 70

.0 2.35 12 اعداد جدول املواصفات 6  عالية 66

.0 2.45 9 تنفيذ الدروس التطبيقية 7  عالية 64

.0 2.08 18 تنفيذ البحوث اإلجرائية التربوية 8  متوسطة 69

.0 2.25 14 تنفيذ القراءة املوجهة 9  عالية 66

.0 2.18 16 لنشرة التربويةإعداد ا 10  متوسطة 62

.0 2.33 13 تنفيذ الورش التربوية )املشغل التربوي( 11  عالية 71

.0 2.41 10 تنفيذ الورش التدريبية 12  عالية 67

.0 2.10 17 تنفيذ الندوة التربوية 13  متوسطة 78

 15 املراجعة على نحو ناقد ملمارسات اإلشراف التربوي  14
2.22 0. 70 

 ةمتوسط

.0 2.63 5 يطور أداءه املنهي على نحو مستمر 15  عالية 63

.0 2.61 6 تفعيل استراتيجيات التعليم والتعلم 16  عالية 64

.0 2.45 9 دعم التجارب واملشروعات في مجاالت التخصص 17  عالية 67

.0 2.39 11 املساهمة في عمليات تطوير املناهج الدراسية 18  عالية 72

 عالية 0.87 2.46 :جالإجمالي امل

 النتيجة اللفظية حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة أخالقيات املهنة والتواصلاملجال الخامس:  م

 عالية 0.67 2.43 4 توظيف التقنية في التواصل االجتماعي. 1

 عالية 0.47 2.76 2 اإلتصال غير املباشر من خالل األدبيات والنشرات. 2

3 
قة مع األفراد والجهات ذات بناء عالقات مهنية وثي

 العالقة باإلشراف التربوي 
 عالية 0.56 2.75 3

 عالية 0.70 2.43 4 تصحيح املفاهيم الخاطئة. 4

 عالية 0.54 2.78 1 التشاور مع املعلم بخصوص األسلوب  5

 عالية 0.45 2.63 :املجالإجمالي 
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ح (:12جدول رقم )  :شرفين وإدارة اإلشرافاالستجابات من وجهة نظر املاجمالي  يوضَّ

 النتيجة اللفظية حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة املجال م

1 
فلسفة  املجال األول:

 اإلشراف التربوي.
1 

2.73 0.65 
 عالية

2 
العمليات  املجال الثاني:

 اإلدارية لإلشراف التربوي.
2 

2.53 0.33 
 عالية

3 
أنماط : املجال الثالث

 اإلشراف التربوي.
5 

2.33 0.27 
 عالية

4 
أساليب : املجال الرابع

 اإلشراف التربوي والتنمية املهنية.
4 

2.46 0.87 
 عالية

5 
أخالقيات  املجال الخامس:

 املهنة والتواصل.
3 

2.63 0.45 
 عالية

 عالية 0.34 2.53  للمجاالت: اإلجمالي

 

 شرافمن وجهة نظر املشرفين وإدارة اإل (: نتائج جميع املجاالت 2شكل رقم ) 

 

إجمالي تحديد  نأيت    ب 2والشكل رقم ك  ب12 ب ك11رقم ك ين السابقينالجدول إلىمن خالل النهللار 

على مستوى التربوي جاءت  من وجهة نهللار املشرفين وإدارة اإلشرا  لوظي ة اإلشرا االحتياجات التدريبية 

 ."عالية" ب وبدرجة 2.53بمتوسط حسااي عا) كاملحور ككل 

فقد جاءت مرتبة على النحو  بية الخا ة بمجاالت وفقرات هذا املحور انات امليدانبيأما من حي  ال

 اآلتي:

 ب وبدرجة 2.73حصل املجال األول: "فلس ة اإلشرا  التربوي" على املرتبة "األولى" بمتوسط حسااي ك

  " 3ب4رقم ك انتال قر على املرتبة األولى حصلت  ب  فقرات4عدد فقرات هذا املجال ك بلغوقد  ب"عالية"

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

المجال الول المجال الثاني المجال الثالث المجال الرابع المجال الخامس الجمالي

اليانال

الجمالي



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 147   

" بمتوسط وعلومه القرآن الكريماإلشرا  التربوي للمادةب املعرفة بك ايات مشر  مادة  أهدا املعرفة ب

املعرفة   "1 ب وبدرجة "عالية" وجاءت في املرتبة األخيرة على مستوى املجال ال قرة رقم ك2.84حسااي ك

 وبدرجة "عالية". ب 2.39" بمتوسط حسااي كبالتطور التاريخي لإلشرا  التربوي 

" بمتوسط حسااي يةانالث" على املرتبة "التربوي  شرا اإلدارية لإل ي: "العمليات انحصل املجال الث

ال قرة رقم على املرتبة األولى حصلت  ب  فقرة15عدد فقرات هذا املجال ك بلغوقد  ب وبدرجة عاليةب 2.53ك

 ب وبدرجة "عالية" 2.75" بمتوسط حسااي كادةاإلملا) باملتطلبات املعرفية لتقويم أداء معلم امل  "12ك

املساهمة في  ياغة رسالة إشرافية خا ة   "2وجاءت في املرتبة األخيرة على مستوى املجال ال قرة رقم ك

 ".عالية ب وبدرجة "2.29" بمتوسط حسااي كباملادة

 ب 2.33سااي كاإلشرا  التربوي" على املرتبة "الخامسة" بمتوسط ح أنماطحصل املجال الثال : "

  5ال قرة رقم كعلى املرتبة األولى حصلت  ب  فقرات7عدد فقرات هذا املجال ك بلغوقد  وبدرجة "عالية"ب

 ب وبدرجة "عالية" وجاءت في املرتبة األخيرة على مستوى املجال 2.48" بمتوسط حسااي كالبنائي"اإلشرا  

  ب وبدرجة "متوسطة".1.98" بمتوسط حسااي كاإللكتروني  "اإلشرا  7ال قرة رقم ك

" بمتوسط حسااي الرايعةحصل املجال الرايع: "أساليب اإلشرا  التربوي والتنمية املهنية" على املرتبة "

ال قرة على املرتبة األولى حصلت  ب  فقرات18عدد فقرات هذا املجال ك بلغوقد   ب وبدرجة "عالية"ب2.46ك

 ب وبدرجة "عالية" وجاءت في املرتبة األخيرة 2.84ااي ك" بمتوسط حسالت طيط للزيارة الص ية  "1رقم ك

 ب وبدرجة 2.18" بمتوسط حسااي كتن يذ البحو  اإلجرا ية التربوية  "9على مستوى املجال ال قرة رقم ك

 "متوسطة".

" بمتوسط حسااي لثالثةالتوا ل" على املرتبة "ا و أخالقيات املهنة والتوا لحصل املجال الخامس: "

ال قرة رقم على املرتبة األولى حصلت  ب  فقرات5عدد فقرات هذا املجال ك بلغوقد  بدرجة "عالية"ب ب و 2.63ك

 ب وبدرجة "عالية" 2.78" بمتوسط حسااي كال شاور مع املعلم ب صوص األسلوب املناسب للتطوير  "1ك

ي التوا ل االجتماعيب توظيف التقنية ف   "1ب4وجاءت في املرتبة األخيرة على مستوى املجال ال قرة رقم ك

  ب وبدرجة "عالية". 2.43" بمتوسط حسااي كتصحيح امل اهيم الخاط ة

 ببدرجة عاليةو  وال قرات حصلت على موافقةملجاالت ا جميع نأ يت   بومن خالل العرض السابق

 وجود تدريب ت صصكي للمادةب )وعلومه وعد القرآن الكريممنهجية احتياج مشرفي مادة  إلىويعود ذلا 

 لقبولها
ً
 واضحا

ً
في بناء البرنامج التدريبي  حتياجاتولهذا ينبغي االهتما) بإدراج هذ  اال  بكما تعد مؤشرا

 . على أساسهاالبح   اتبنا  هذتاملقترح الذي 

 
ً
  الثالث:السؤال  بياناتومناقشة وتفسير : عرض ثالثا

لتدريبية الالزمة ملشرفي ما االختالفات بين وجهات نظر أفراد عينة البحث حول االحتياجات ا 

 مادة القرآن الكريم وعلومه التي تعزى إلى متغيرات البحث )الجنس، الخبرة، املحافظة، املؤهل(؟ 

 ب وتم عرضها على (spssب تم است دا) برنامج الحز) اإلحصا ية البح للتأكد من  حة فرضيات 

 النحو اآلتي:
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ات التدريبية تعزى ملتغيرات الجنس، ملشرفي مادة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياج -1

 القرآن الكريم وعلومه؟

 للتحقق من  حة هذا ال رض املتضمن في هذا السؤال أجرى الباح  اختبار كت  

 الختال  الجنس لعينة T-testك
ً
ب البح   لعينتين مستقلتين؛ لتوضيح داللة ال روق بين مجموعتين تبعا

 وكانت النتا ج كاآلتي:

 (51)ن=نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي الجنس (:13ل رقم )جدو 

 النتيجة اللفظية مستوى الداللة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  املجموعات ور املح

 األول 
 0.38 2.72 38 ذكر

 غير دالة 0.63
 0.30 2.79 13 انثى

 الثاني
 0.45 2.47 38 ذكر

 دالة 0.03
 0.27 2.71 13 انثى

 الثالث
 0.27 0.50 2.19 38 ذكر

 
 غير دالة

 0.36 2.45 13 انثى

 الرابع
 0.01 0.50 2.42 38 ذكر

 
 دالة

 0.23 2.55 13 انثى

 الخامس
 0.53 2.56 38 ذكر

 دالة 0.01
 0.21 2.83 13 انثى

 ككل
 0.38 2.47 38 ذكر

 غير دالة 0.05
 0.22 2.66 13 انثى

 ( اآلتي:13يتبين من الجدول السابق رقم )

ن متوسط متغير اإلنا   في أ  و 0.38ب واالنحرا  املعياري ك 2.72األول بلغ ك ان متوسط الذكور في أ -1

ه ال 0.63  ومستوى الداللة ك0.30 ب واالنحرا  املعياري  ك2.79املحور األول بلغ ك   وهي غير دالة؛ أي أنَّ

 الختال  الجنس في هذا توجد فروق ذات داللة إحصا 
ً
ية بين متوسطي  درجات الذكور واإلنا   تبعا

 املحور. 

 ب ومتوسط اإلنا   0.45 ب واالنحرا  املعياري  ك2.47ن متوسط الذكور للمجال الثاني بلغ كأ -2

ه توجد فروق 0.03 ب ومستوى الداللة ك0.27 ب واالنحرا  املعياري  ك2.71للمجال الثاني ك ؛ أي أنَّ   دال 

 الختال  الجنس لصال  اإلنا  . ذ
ً
 ات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات الذكور واإلنا   تبعا

 ب ومتوسط اإلنا   0.50 ب واالنحرا  املعياري  ك2.19ن متوسط الذكور للمجال الثال  بلغ كأ -3

ه ال توجد   غير دال؛ أي 0.27 ب ومستوى الداللة ك0.36 ب واالنحرا  املعياري  ك2.45للمجال الثال  ك أنَّ

 الختال  الجنس. 
ً
 فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات الذكور واإلنا   تبعا
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 ب ومتوسط اإلنا   في 0.50 ب واالنحرا  املعياري  ك2.42الرايع بلغ ك املحور ن متوسط الذكور في أ -4

ه توجد فروق   ب0.01 ب ومستوى الداللة ك0.23 ب واالنحرا  املعياري  ك2.55الرايع ك املحور  دال؛ أي أنَّ

 ذات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات الذكور واإلنا   في ضوء اختال  الجنس ولصال  اإلنا  .

 ب ومتوسط اإلنا   0.53 ب واالنحرا  املعياري  ك2.56الخامس بلغ ك املحور نَّ متوسط الذكور في أ -5

ه توجد فروق ذات داللة 0.01 ب ومستوى الداللة ك0.21 ب واالنحرا  املعياري  ك2.83ك   دال؛ أي أنَّ

إحصا ية بين متوسطي  درجات الذكور واإلنا   للمجال الخامس في ضوء اختال  الجنس ولصال  

.
ً
 اإلنا   أيضا

وانتهت نتا ج الجدول السابق أنَّ متوسط كالذكور في ضوء اختال  الجنس  للدراسة ككل بلغ  -6

ومتوسط كاإلنا   في ضوء اختال  الجنس  للدراسة ككل بلغ  ب 0.38 ب واالنحرا  املعياري  ك2.47ك

ه ال توجد فروق ذات داللة 0.05  ومستوى الداللة ك0.22 ب واالنحرا  املعياري  ك2.66ك  ب غير دال؛ أي أنَّ

 إحصا ية بين متوسطي  درجات الذكور واإلنا   للدراسة ككل في ضوء اختال  الجنس.

معايير انتقاء املشرفين التربويين واحدة بالنسبة لكال الجنسين ولذلا فهم  نَّ أيعزى ذلا إلى أن ويمكن       

املهم التي يقو) بها  أنَّ ال ي تل ون في قدراتهم ومؤهالتهم العلمية واملسلكية بدرجة كبيرةب باإلضافة إلى 

هكذا فإنَّ وجهات املشرفون التربويون ال ترتبط بالجنسب فكال الجنسين يمارس األعمال واملهارات ذاتهاب و 

 لذلا.
ً
 نهللارهم ال تتأثر تبعا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية تعزى ملتغيرات الخبرة، ملشرفي مادة  -2

 القرآن الكريم وعلومه؟

 للتحقق من  حة هذا ال رض املتضمن في السؤال أجرى الباح  اختبار كت  

 الختال  الخبرة لعينة   لعينتين مستقلتين؛ لتوضيT-testك
ً
ب البح ح داللة ال روق بين مجموعتين تبعا

 وكانت النتا ج كاآلتي:

 (51نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي الخبرة )ن= :(14جدول رقم )

 مستوى الداللة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املجموعات املحاور 
النتيجة 

 اللفظية

 األول 
 0.31 2.65 14 ةالقصير 

 غير دالة 0.72
 0.37 2.78 37 الطويلة

 الثاني
 0.42 2.54 14 القصيرة

 غير دالة 0.87
 0.43 2.53 37 الطويلة

 الثالث
 0.56 2.32 14 القصيرة

 غير دالة 0.37
 0.05 2.23 37 الطويلة
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 مستوى الداللة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املجموعات املحاور 
النتيجة 

 اللفظية

 الرابع
 0.46 2.47 14 القصيرة

 غير دالة 0.92
 0.45 2.45 37 الطويلة

 الخامس
 0.52 2.61 14 القصيرة

 غير دالة 0.55
 0.48 2.64 37 الطويلة

 ككل
 0.39 2.52 14 القصيرة

 غير دالة 0.28
 0.35 2.53 37 الطويلة

 

   اآلتي:14ي بين من الجدول السابق رقم ك       

 ب وأنَّ متوسط متغير 0.31ك  ب واالنحرا  املعياري 2.65أنَّ متوسط الخبرة القصيرة في املحور األول بلغ ك -1

  غير دالة؛ أي 0.72 ب ومستوى الداللة ك0.37 ب واالنحرا  املعياري  ك2.78األول ك املحور الخبرة الطويلة في 

 الختال  الخبرة 
ً
ه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات الخبرة الطويلة والقصيرة تبعا أنَّ

 في هذا املحور. 

 ب ومتوسط الخبرة 0.42 ب واالنحرا  املعياري  ك2.54الخبرة القصيرة للمجال الثاني بلغ كأنَّ متوسط  -2

ه ال 0.87 ب ومستوى الداللة ك0.43 ب واالنحرا  املعياري  ك2.53الطويلة للمجال الثاني ك   غير دال؛ أي أنَّ

 الختال  الخبرة.توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات الخبرة القصيرة والطويلة تب
ً
 عا

 ب 0.56 ب واالنحرا  املعياري  ك2.32لكن الجدول السابق اظهر أنَّ متوسط القصيرة للمجال الثال  بلغ ك -3

ه ال توجد 0.37 ب ومستوى الداللة ك0.05 ب واالنحرا  املعياري  ك2.23ومتوسط الطويلة ك   غير دال؛ أي أنَّ

 الختال  الخبرة. فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات 
ً
 القصيرة والطويلة تبعا

 ب ومتوسط الخبرة 0.46 ب واالنحرا  املعياري  ك2.47الرايع بلغ ك املحور أنَّ متوسط الخبرة القصيرة في  -4

ه توجد 0.92 ب ومستوى الداللة ك0.45 ب واالنحرا  املعياري  ك2.45الرايع ك املحور الطويلة في   ب دال أي أنَّ

صا ية بين متوسطي  درجات الخبرة القصيرة والطويلة في ضوء اختال  الخبرة. ويعزى فروق ذات داللة إح

 ذلا إلى الخلط بين اإلشرا  التوجيه التربوي.

 ب ومتوسط الخبرة 0.52 ب واالنحرا  املعياري  ك2.61أنَّ متوسط الخبرة القصيرة للمجال الخامس بلغ ك -5

ه ال توجد فروق ذات 0.55ب ومستوى الداللة ك 0.48 ب واالنحرا  املعياري = ك2.64الطويلة ك  ب دال؛ أي أنَّ

 داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات الخبرة القصيرة والطويلة في ضوء اختال  الخبرة.

 ب 2.52وانتهت النتا ج الجدول أنَّ متوسط كالخبرة القصيرة في ضوء اختال  الجنس  للدراسة ككل بلغ ك -6

 ب 2.53ومتوسط كالطويلة في ضوء اختال  الجنس  للدراسة ككل بلغ ك ب 0.39واالنحرا  املعياري  ك
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ه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية 0.28 ب ومستوى الداللة ك0.35واالنحرا  املعياري  ك  ب غير دال؛ أي أنَّ

 في ضوء اختال  الخبرة.بين متوسطي  درجات القصيرة والطويلة للدراسة ككل 

مين كمشرفينب وعد) وجود مزايا ويعزى ذلا إلى فلس ة اإلشرا
َّ
  التربويب واس يعاب فا ض املعل

ب والنهللارة الحديثة لإلشرا ب
ً
 واسعا

ً
التعليم يواكب  أنَّ باإلضافة إلى  للمشرفين أو حوافزب و أنَّ لديهم أفقا

 من التغيرات والتطورات مع الزمنب
ً
 وهذا يستدعي التدريب املستمر للموجهين التربويين. كثيرا

، )املحافظة( توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية تعزى ملتغير إدارة اإلشراف ال  -3

 ملشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه؟

  وللتحقق (spssلإلجابة عن هذا السؤالب تم اختبار هذ  ال روق من خالل برنامج الحزمة اإلحصا ية  

  لعينتين مستقلتين؛ T-testأجرى الباح  اختبار ت كمن  حة في هذا ال رض املتضمن هذا السؤال 

 الختال  إدارة اإلشرا  لعينة 
ً
 ب وكانت النتا ج كاآلتي:البح لتوضيح داللة ال روق بين املجموعتين تبعا

 (51)ن= نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي إدارة اإلشراف (:15جدول رقم )

 مستوى الداللة االنحراف املعياري  حسابياملتوسط ال العدد املنطقة املحاور 
النتيجة 

 اللفظية

 األول 
 0.39 2.75 40 صنعاء

 غير دالة 0.31
 0.22 2.73 11 عدن

 الثاني
 0.39 2.60 40 صنعاء

 غير دالة 0.17
 0.47 2.28 11 عدن

 الثالث
 0.41 2.35 40 صنعاء

 غير دالة 0.09
 0.59 1.93 11 عدن

 الرابع
 0.43 2.51 40 صنعاء

 غير دالة 0.78
 0.45 2.26 11 عدن

 الخامس
 0.47 2.68 40 صنعاء

 غير دالة 0.29
 0.52 2.47 11 عدن

 ككل
 0.35 2.58 40 صنعاء

 غير دالة 0.81
 0.34 2.34 11 عدن

ألول ا املحور أنَّ متوسط إدارة اإلشرا  ألمانة العا مة  نعاء في   ؛15يهللاهر من الجدول السابق رقم ك

 ب 2.73األول ك املحور  ب وأنَّ متوسط متغير محافهللاة عدن في 0.39 ب واالنحرا  املعياري  ك2.75بلغ ك

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية 0.31  ومستوى الداللة ك0.22واالنحرا  املعياري  ك   غير دالة؛ أي أنَّ

 الخ
ً
 . املحور تال  إدارة اإلشرا  في هذا بين متوسطي  درجات أمانة العا مة  نعاء ومحافهللاة عدن تبعا

 ب 2.60كما يهللاهر من الجدول السابقب أنَّ متوسط أمانة العا مة  نعاء للمجال الثاني بلغ ك

 ب 0.47 ب واالنحرا  املعياري  ك2.28 ب ومتوسط محافهللاة عدن للمجال الثاني ك0.39واالنحرا  املعياري  ك

ه ال0.17ومستوى الداللة ك  توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات أمانة   غير دال؛ أي أنَّ

 الختال  إدارة املحافهللاة اإلشرافية. 
ً
 العا مة  نعاء ومحافهللاة عدن تبعا
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كما أظهر الجدول السابق أنَّ متوسط إدارة اإلشرا  بأمانة العا مة  نعاء للمجال الثال  بلغ 

 ب واالنحرا  املعياري  1.93ة عدن للمجال الثال  ك ب ومتوسط محافهللا0.41 ب واالنحرا  املعياري  ك2.35ك

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات 0.09 ب ومستوى الداللة ك0.59ك   غير دال؛ أي أنَّ

 الختال  إدارة اإلشرا . 
ً
 إدارتي اإلشرا  بأمانة العا مة  نعاء ومحافهللاة عدن تبعا

 ب 2.51الرايع بلغ ك املحور متوسط أمانة العا مة  نعاء في   ب أنَّ 13وبين الجدول السابق رقم ك

 ب واالنحرا  املعياري  2.26الرايع بلغ ك املحور  ب ومتوسط إدارة محافهللاة عدن في 0.43واالنحرا  املعياري  ك

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات 0.78 ب ومستوى الداللة ك0.45ك  ب غير دال؛ أي أنَّ

 مانة العا مة  نعاء ومحافهللاة عدن في ضوء اختال  إدارة اإلشرا .أ

 ب 2.68الخامس بلغ ك املحور وبين الجدول السابقب أنَّ متوسط إدارة أمانة العا مة  نعاء في 

 ب واالنحرا  املعياري  2.47 ب ومتوسط إدارة عدن للمجال الخامس بلغ ك0.47واالنحرا  املعياري  ك

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات 0.29لة ك ب ومستوى الدال0.52ك  ب غير دال؛ أي أنَّ

 أمانة العا مة  نعاء وعدن للمجال الخامس في ضوء اختال  إدارة اإلشرا .

وانتهت نتا ج الجدول السابق إلى أنَّ متوسط إدارة محافهللاة أمانة العا مة  نعاء في البح  ككل بلغ 

 ب واالنحرا  املعياري  2.34 ب ومتوسط إدارة محافهللاة عدن للدراسة ك0.35املعياري  ك  ب واالنحرا 2.58ك

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي  درجات 0.81 ب ومستوى الداللة ك0.34ك  ب غير دال؛ أي أنَّ

ارة اإلشرا  إدارة محافهللاة أمانة العا مة  نعاء وإدارة محافهللاة عدن للدراسة ككل في ضوء اختال  إد

 التربوي بين املحافهللاتين.

ويعزى ذلا إلى االهتما) املركزي باملحافهللاتينب وعمل معهللام املشرفين التربويين في القطاع الخاص؛ مما 

 من املهارات والخبرة.  
ً
 أكسلهم كثيرا

ي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية تعزى ملتغير املؤهل العلمي ملشرف -4

 مادة القرآن الكريم وعلومه؟

وللتحقق من  حة هذا ال رض املتضمن في هذا السؤال أجرى الباح  اختبار تحليل التباين لتوضيح  

 الختال  املؤهل الدراسكي لعينة 
ً
 ب وكانت النتا ج كاآلتي:البح داللة ال روق بين املجموعات تبعا

ح تحليل التباين ملتغير املؤه  :16جدول رقم )  ليوضَّ

 النتيجة مستوى الداللة Fقيمة  املتوسط العدد املحور 

 املحور 

 االول 

 2.77 28 بكالوريوس

 2.62 11 ماجستير غير دال 0.42 0.87

 2.79 12 دكتوراه

 املحور 

 الثاني

 2.66 28 بكالوريوس

 2.20 11 ماجستير دال 0.01 5.48

 2.54 12 دكتوراه

 املحور 

 الثالث

 2.35 28 سبكالوريو 

 2.05 11 ماجستير غير دال 0.22 1.56

 2.24 12 دكتوراه

 املحور 

 الرابع

 2.52 28 بكالوريوس
 غير دال 0.31 1.20

 2.28 11 ماجستير
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 النتيجة مستوى الداللة Fقيمة  املتوسط العدد املحور 

 2.47 12 دكتوراه

 املحور 

 الخامس

 2.67 28 بكالوريوس

 2.42 11 ماجستير غير دال 0.24 1.46

 2.73 12 دكتوراه

إجمالي 

 الدراسة

 2.59 28 بكالوريوس

 2.31 11 ماجستير غير دال 0.08 2.70

 2.56 12 دكتوراه

أنَّ املقارنات الثنا ية بين كافة املجموعات أظهرت عد) وجود  ؛  16يت   من الجدول السابق رقم ك 

 .البح ي األول والثال  والرايع والخامس وإجمال املحور فروق ذات داللة إحصا ية في 

الثاني لصال   املحور وفي املقارنات الثنا ية بين املجموعاتب تبين وجود فروق ذات داللة إحصا ية في 

  . 5.48= ك F ب وقيمة 01  ومستوى الداللة ك.2.66مؤهل البكالوريوسب حي  بلغ املتوسط ك

تهم فهم بحاجة إلى التدريب؛ اختل ت مؤهال أنَّ  املشرفين التربويين و أنَّ يعود سبب ذلا إلىب  أنَّ ويمكن 

كون املؤهل العلمي وحد  ال يمد املشرفين التربويين بجميع ك ايات اإلشرا  التربوي ومهاراتهب باإلضافة إلى 

ب كما  أنَّ 
ً
 مستمرا

ً
املشرفين التربويين الحا لين على إجازة  أنَّ التربية في تطور مستمر؛ مما يستدعي تدريبا

املقررات في اإلجازات  أنَّ اتجاهات إيجابية نحو التدريبب باإلضافة إلى  جامعية ومؤهل تربوي لديهم

الجامعية بدون املؤهل التربويب قد ال تكون مناسبة الحتياجات امليدان التربوي؛ مما يستوجب ضرورة 

ويقرأ وجود األثر الجاملي البكالوريوس التدريبب وكذلا عد) وجود مقررات ت صصية باإلشرا  التربويب 

 ى خبرتهم وليس مؤهالتهم.إل

 
ً
 وتحليله ومناقشته وتفسيره: الرابع: عرض بيانات السؤال رابعا

في ضوء  ويةانالثوعلومه باملرحلة  القرآن الكريمما البرنامج التدريبي املقترح ملشرفي مادة 

 احتياجاتهم التدريبية؟

لعينةب وجاءت درجات ولإلجابة عن هذا السؤالب فقد قا) الباح  يعرض البرنامج على أفراد ا

 للجداول اآلتية:
ً
 االستجابة على البرنامج وفقا

 املحور األول: املنطلقات العامة للبرنامج:

ح (:17جدول رقم )  على املحور األول: املنطلقات العامة للبرنامج اإلجابة يوضَّ

 النتيجة  حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة الفقرة م

1 
 القرآن الكريمأهيل مشرفي مادة بناء استراتيجية عامة لت

 وعلومه تتناسب مع احتياجاتهم التدريبية
 عالية 0.37 3.84 2

2 
تصميم البرنامج وفق االحتياجات التدريبية الفعلية 

 للمشرفين
 عالية 0.27 3.92 1

 عالية 0.37 3.84 2 ربط البرنامج بمعايير الجودة في التعليم 3
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4 
تيار املشرفين التربويين في ربط البرنامج املقترح بنظام اخ

 الخدمة
 عالية 0.64 3.61 4

5 
قابلية البرنامج للتجريب والتطوير في ضوء خطط وتوجيهات 

 وزارة التربية والتعليم
 عالية 0.37 3.84 2

6 
التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات األخرى ذات 

 اد البرنامجالعالقة كوزارة الخدمة املدنية ووزارة املالية العتم
 عالية 0.80 3.34 6

 عالية 0.76 3.50 5 ربط البرنامج بالعالوات والترقيات الوظيفية 7

8 
اتساق البرنامج مع االتجاهات الحديثة في مجال اإلشراف 

 التربوي 
 عالية 0.40 3.80 3

 عالية 0.73 3.71 إجمالي املحور:

ول: "املنطلقات العامة للبرنامج" على متوسط حصول جميع فقرات املحور األ   17رقم كالجدول  يوضَّ 

  "تصميم البرنامج وفق االحتياجات 2  وبدرجة عاليةب حي  حصلت ال قرة رقم ك3.71حسااي عا) ك

  وبدرجة عاليةب وتضمنت ال قرة 3.92التدريبية ال علية للمشرفين"ب على املرتبة األولى بمتوسط حسااي ك

   وبدرجة عالية. 3.34سط حسااي ك  على املرتبة السادسة بمتو 6رقم ك

 وهو ما يؤكد وضوح أيعاد البرنامج والتجديد في محتوا  من وجهة نهللار العينةب وتأكيدهم على أهميته.  

 العامة للبرنامج:  األهدافي: اناملحور الث

ح (:18جدول رقم )  العامة للبرنامج األهدافي: انعن املحور الث اإلجابة يوضَّ

 النتيجة    حراف املعياري ناال  توسطامل الرتبة الفقرة م

1 

تكوين الفهم الواضح ملاهية وطبيعة اإلشراف 

افية املهنية ملادة  التربوي ملمارسة العملية اإلشر

 وعلومه بصورة سليمة. القرآن الكريم

 عالية 0.56 3.65 4

2 

اإلشراف  أنماطممارسة أساليب اإلشراف وفق 

القرآن مادة التربوي الحديثة لتحسين أداء معلمي 

 وعلومه. الكريم

 عالية 0.49 3.81 2

3 

 اناإلملام بأساليب اإلشراف التربوي إلتق

افية ملادة  ممارسة تلك األساليب في العملية اإلشر

 وعلومه. القرآن الكريم

 عالية 0.43 3.77 3

4 
تحديد الكفايات الفنية الخاصة للمشرف 

 وعلومه. القرآن الكريمالتربوي ملادة 
 عالية 0.27 3.92 1

5 

شطة مجاالت مادة انتطبيق أهداف ومهارات و 

لتجويد  ويةانالثوعلومه في املرحلة  القرآن الكريم

 وتطوير العملية التعليمية التعلمية بشكل متميز.

 عالية 0.04 3.81 2

 عالية 0.60 3.79 إجمالي املحور:
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ن العامة للبرنامج" على  األهدا ي: "انحصول جميع فقرات املحور الث  18رقم ك الجدول السابق يبيَّ

  "تحديد الك ايات ال نية الخا ة 4  وبدرجة عاليةب حي  حصلت ال قرة رقم ك3.79متوسط حسااي عا) ك

  وبدرجة عاليةب 3.92وعلومه"ب على املرتبة األولى بمتوسط حسااي ك القرآن الكريمللمشر  التربوي ملادة 

القرآن الواض  ملاهية وطبيعة اإلشرا  التربوي لدى مشرفي مادة   "تكوين ال هم 1وتضمنت ال قرة رقم ك

  وبدرجة عاليةب ويت   من الجدول السابق 3.65وعلومه" على املرتبة الرايعة بمتوسط حسااي ك الكريم

ت درجة املوافقة لجميع اناملصاغة للبرنامج محددة بدقة ومهنية بحثية عاليةب فقد ك  األهدا جميع  نَّ أ

 ور عالية.فقرات املح

 املحور الثالث: وحدات املحتوى التدريبي: 

ح  :19جدول رقم )  على املحور الثالث: وحدات املحتوى التدريبي اإلجابة يوضَّ

 النتيجة حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة الفقرة م

 عالية 0.71 3.50 5 فلسفة اإلشراف التربوي. 1

2 
 قرآن الكريمالاإلشراف التربوي الحديث ملادة  أنماط

 وعلومه.
 عالية 0.55 3.69 4

 عالية 0.45 3.76 3 أساليب اإلشراف التربوي. 3

4 
الكفايات الفنية الخاصة للمشرف التربوي ملادة 

 وعلومه. القرآن 
 عالية 0.61 3.84 1

 عالية 0.43 3.76 2 .القرآن الكريممجاالت مقرر مادة  5

 عالية 0.43 3.71 إجمالي املحور:

ن حصول جميع فقرات املحور الثال : "وحدات املحتوى التدريبي" على   19رقم ك الجدول السابق يبيَّ

  "الك ايات ال نية الخا ة 4  وبدرجة عاليةب حي  حصلت ال قرة رقم ك3.71متوسط حسااي عا) ك

يةب   وبدرجة عال3.84وعلومه"ب على املرتبة األولى بمتوسط حسااي ك القرآن للمشر  التربوي ملادة 

  وبدرجة 3.50  "فلس ة اإلشرا  التربوي"ب على املرتبة الخامسة بمتوسط حسااي ك1وتضمنت ال قرة رقم ك

هذا املحور قد تطابقت نتا جه بنتا ج ما قبلهب وهذا يؤكد وبدقة  نَّ أعاليةب ويت   من الجدول السابق 

  اناملحتوى للبرنامج التدريبي ك  أنَّ كبيرة وموافقة عالية 
ً
ملا وضع له في تدريب املشرفين التربويين في مناسبا

اإلشرا  الحدي ب وبما يتالء) مع احتياجات املادة ومتطلبات التجديد التربوي  أنماطوفق  القرآن مادة 

 على حد سواء.
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 املحور الرابع: املدربون في البرنامج التدريبي:

ح(: 20جدول رقم )  البرنامج التدريبينتائج املحور الرابع: املدربون في  يوضَّ

 النتيجة املعياري حراف ناال  املتوسط الرتبة الفقرة م

 القرآن الكريممدربون ومشرفون تربويون ملادة  1

 وعلومه.

2 3.69 
0.55 

 عالية

 عالية 0.76 3.46 3 تربويون متخصصون في مجال التدريب. 2

 عالية 0.49 3.80 1 أساتذة جامعات مدربون ومتخصصون. 3

 عالية 0.76 3.65 حور:إجمالي امل

ن   حصول جميع فقرات املحور الرايع: "املدربون في البرنامج التدريبي" على 20الجدول السابق رقم ك يبيَّ

  "أساتذة جامعات مدربون 3  وبدرجة عاليةب حي  حصلت ال قرة رقم ك3.65متوسط حسااي عا) ك

  2درجة عاليةب وتضمنت ال قرة رقم ك  وب3.80ومت صصون" ب على املرتبة األولى بمتوسط حسااي ك

  وبدرجة عاليةب 3.46"تربويون مت صصون في مجال التدريب"ب على املرتبة الثالثة بمتوسط حسااي ك

بحاجة إلى مدربين يتم اختيارهم يعناية ودقة عالية  القرآن الكريممادة  نَّ أويت   من الجدول السابق 

القرآن يكون لديهم إدراك ب صو ية مادة  نَّ أاملدربين ال بد  نَّ أحسب وجهة نهللار أفراد العينةب وهذا يعني 

 ت نتا ج ال قرات كلها بدرجة عالية.انب وكذلا بأساليب التدريبب ويكونوا مت صصين جامعيينب حي  ك 

 املحور الخامس: أساليب تنفيذ البرنامج املقترح:

ح(: 21جدول رقم )  برنامج املقترحنتائج املحور الخامس: أساليب تنفيذ ال يوضَّ

 النتيجة حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة الفقرة م

 عالية 0.43 3.76 2 املشاغل التدريبية وورش العمل 1

 عالية 0.40 3.80 1 ي العمليانالتدريب امليد 2

 عالية 0.05 3.65 3 العمل في مجموعات 3

 عالية 0.63 3.80 1 دراسة الحالة 4

 اليةع 0.76 3.57 5 النشرات 5

 عالية 0.57 3.61 4 التعليم املصغر 6

 عالية 0.57 3.61 4 تمثيل األدوار 7

 عالية 0.65 3.53 6 املشاريع التدريبية 8

 عالية 0.64 3.38 9 التمارين واأللعاب التدريبية 9

 عالية 0.76 3.42 8 النقاش الفردي والجماعي 10

 عالية 0.55 3.69 2 العصف الذهني 11

 متوسطة   1.02 3.19 10 لتقديميالعرض ا 12

 عالية 0.80 3.61 4 املحاضرات 13

 عالية 0.81 3.46 7 التعلم الذاتي والثنائي 14

 عالية 0.73 3.57 إجمالي املحور:
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ن   حصول جميع فقرات املحور الخامس: "أساليب تن يذ البرنامج املقترح" 21الجدول السابق رقم ك يبيَّ

ي ان  "التدريب امليد2ب4رقم ك ان  وبدرجة عاليةب حي  حصلت ال قرت3.57على متوسط حسااي عا) ك

  وبدرجة عاليةب وتضمنت ال قرة رقم 3.80العمليب دراسة الحالة" ب على املرتبة األولى بمتوسط حسااي ك

  وبدرجة عاليةب ويت   من الجدول 3.19  "العرض التقديمي"ب على املرتبة العاشرة بمتوسط حسااي ك12ك

 ئ قد حصلت على درجة موافقة عاليةب وهو ما يعني  نَّ أبق السا
ً
جميع فقرات البرنامج في املحور الرايع ئ أيضا

 لألساليب التدريبية املتنوعة؛ بحي  تؤدي الغرض من التدريبب وتكون شاملة  نَّ أالتدريب ال بد  نَّ أ
ً
يتم وفقا

 ومتكاملةب تلبي احتياج املتدربينب وتطور قدراتهم.

 السادس: وسائل وتقنيات البرنامج املقترح:املحور 

ح(: 22كجدول رقم   نتائج املحور السادس: وسائل وتقنيات البرنامج املقترح يوضَّ

 النتيجة حراف املعياري ناال  املتوسط  الرتبة الفقرة م

1 
أوراق فليب شارت، البطائق امللونة، لوحات ورق 

 مقوى.
 عالية 0.94 3.38 5

 عالية 0.63 3.65 3 أجهزة العرض. 2

 عالية 0.37 3.84 1 حاسب محمول. 3

 عالية 0.04 3.76 2 أفالم تدريبية. 4

 عالية 0.58 3.57 4 املتحركة، السرة الذكية.و السبورة  5

 عالية 0.36 3.65 إجمالي املحور:

ن ملقترح" حصول جميع فقرات املحور السادس: "وسا ل وتقنيات البرنامج ا  22رقم كالجدول السابق  يبيَّ

  " حاسب محمول"ب على 3  وبدرجة عاليةب حي  حصلت ال قرة رقم ك3.65على متوسط حسااي عا) ك

  "أوراق فليب شارتب 5  وبدرجة عاليةب وتضمنت ال قرة رقم ك3.84املرتبة األولى بمتوسط حسااي ك

بدرجة عاليةب كما   و 3.38البطا ق امللونةب لوحات ورق مقوى"ب على املرتبة الخامسة بمتوسط حسااي ك

 
ً
حصلت كل فقرات البرنامج على ذات نتا ج بقية املحور وبدرجة عالية؛ حسب وجهة نهللار أفراد العينة؛ نهللارا

 لتوافرها في البي ة اليمنية.

 التربوية للبرنامج املقترح: ألنشطةااملحور السابع: 

ح (:23جدول رقم )  امج املقترحالتربوية للبرن ألنشطةانتائج املحور السابع:  يوضَّ

 النتيجة حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة الفقرة م

افية. 1  عالية 0.49 3.65 4 إجراء تطبيقات عملية تتضمن ممارسات إشر

2 
عقد ندوات مفتوحة )حلقات نقاش( مع املشرفين 

 التربويين املتميزين.
 عالية 0.20 3.96 1

3 
عقد ندوات مفتوحة )حلقات نقاش( مع املسئولين 

 التربويين.
 عالية 0.33 3.88 2
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4 
افقة مشرف تربوي اناملشاهدات والزيارات امليد ية بمر

 متميز.
 عالية 0.49 3.65 4

5 
ية حول بعض املشكالت التربوية انإعداد بحوث ميد

افية.  واإلشر
 عالية 0.56 3.65 4

 عالية 0.56 3.65 4 عقد ندوات مفتوحة مع الخبراء األكاديميين. 6

 عالية 0.43 3.76 3 ات النظرية.املحاضر  7

8 
القراءة الذاتية في عدد من املراجع التي يتم تحديدها 

.
ً
 مسبقا

 عالية 0.65 3.50 5

 عالية 0.49 3.70 إجمالي املحور:

ن التربوية للبرنامج املقترح"  ألنشطةاحصول جميع فقرات املحور السايع: "  23رقم ك الجدول السابق يبيَّ

  "عقد ندوات م توحة 2  وبدرجة عاليةب حي  حصلت ال قرة رقم ك3.70عا) كعلى متوسط حسااي 

  وبدرجة عاليةب 3.96كحلقات نقاش  مع املشرفين التربويين املتميبين"ب على املرتبة األولى بمتوسط حسااي ك

 "ب على ا8وتضمنت ال قرة رقم ك
ً
ملرتبة   "القراءة الذاتية في عدد من املراجع التي يتم تحديدها مسبقا

 ألنشطةاجميع  نَّ أ  وبدرجة عاليةب ويت   من الجدول السابق 3.50الخامسة بمتوسط حسااي ك

املصاحبة للبرنامج مهمة وذات قيمة عاليةب وتحقق تغذية تدريبية تساعد املتدربينب على اإلملا) بالبرنامجب 

 وإضافة معلومة جديدة وخبرة تعليمية مميبة.

افز لل  برنامج التدريبي:املحور الثامن: الحو

ح (:24جدول رقم ) افز للبرنامج التدريبي يوضَّ  نتائج املحور الثامن: الحو

 املعياري حراف ناال  املتوسط الرتبة الفقرة م
النتيج

 ة

 عالية 0.65 3.53 4 تقديم شهادة خاصة لكل متدرب اجتاز البرنامج. 1

 ليةعا 0.87 3.26 5 التفرغ التام أثناء االلتحاق بالبرنامج. 2

3 
احتساب الساعات التدريبية للبرنامج عند تقدمه 

 للمفاضالت والترقيات الوظيفية.
 عالية 0.04 3.84 1

4 

إعطاء الفرصة ملن اجتاز البرنامج لاللتحاق ببرامج 

الدراسات العليا في الجامعات للحصول على املاجستير 

 والدكتوراه.

 عالية 0.51 3.76 2

 عالية 0.64 3.61 3 كين.احتساب عالوة خاصة للمشار  5

 عالية 0.65 3.60 إجمالي املحور:

ن حصول جميع فقرات املحور الثامن: "الحوافز للبرنامج التدريبي" على   24رقم كالجدول السابق  يبيَّ

  "اح ساب الساعات التدريبية 3  وبدرجة عاليةب حي  حصلت ال قرة رقم ك3.60متوسط حسااي عا) ك

  وبدرجة 3.84لم اضالت والترقيات الوظي ية"ب على املرتبة األولى بمتوسط حسااي كللبرنامج عند تقدمه ل

  "الت رغ التا) أثناء االلتحاق بالبرنامج"ب على املرتبة الخامسة بمتوسط 2عاليةب وتضمنت ال قرة رقم ك
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اربة   وبدرجة عاليةب ويعزو الباح  حصول جميع فقرات هذا املحور على الدرجة املتق3.26حسااي ك

 وبتقديرات عالية إلى رغبة املشرفين باالست ادة من البرامج التدريبية في النمو الوظي ي. 

 املحور التاسع: تقويم املتدربين في البرنامج املقترح:

ح(: 25جدول رقم )  نتائج املحور التاسع: تقويم املتدربين في البرنامج املقترح يوضَّ

 النتيجة عياري حراف املناال  املتوسط الرتبة الفقرة م

 عالية 0.80 3.61 5 ية للمتدربين أثناء العمل.انتقديم تقارير من قبل املدربين عن مالحظاتهم خالل الزيارات امليد 1

 عالية 0.27 3.92 1 بطاقات مالحظة من قبل املدربين. استخدامتقويم تكويني ب 2

 عالية 0.33 3.88 2 تقديم تقارير من قبل املتدربين. 3

 عالية 0.06 3.65 4 استمارة تقويم ذاتي بإشراف املدرب. استخدامويم ذاتي بتق 4

 عالية 0.63 3.65 4 ية املقدمة من قبل املتدربينانتقويم األبحاث امليد 5

 عالية 0.40 3.80 3 تقييم الزمالء. 6

 عالية 0.81 3.46 6 اختبارات تحريرية للمتدربين. 7

 عالية 0.57 3.61 5 اختبارات شفوية للمتدربين. 8

 عالية 0.33 3.69 إجمالي املحور:

ن حصول جميع فقرات املحور التاسع: "تقويم املتدربين في البرنامج املقترح"   25رقم كالجدول السابق  يبيَّ

 است دا)  " تقويم تكويني ب2  وبدرجة عاليةب حي  حصلت ال قرة رقم ك3.69على متوسط حسااي عا) ك

  وبدرجة عاليةب وتضمنت 3.92ل املدربين"ب على املرتبة األولى بمتوسط حسااي كبطاقات مالحهللاة من قب

  وبدرجة 3.46  "اختبارات تحريرية للمتدربين"ب على املرتبة السادسة بمتوسط حسااي ك7ال قرة رقم ك

ية عاليةب ويعزو الباح  رؤية جميع أفراد العينة إلى أهمية فقرات التقويم املذكورة مهمة وبدرجة عال

التقويم في العملية اإلشرافية  نَّ واعها؛ وذلا أل انومتالزمة للبرنامجب وتؤدي إلى نتا ج تدريبية مهمة بكافة 

 جزء من التطوير امل يب ويهد  إلى تقديم التغذية الراجعة التي تساعد على النمو امل ي.

 املحور العاشر: أساليب تقويم البرنامج املقترح:

 نتائج املحور العاشر: أساليب تقويم البرنامج املقترح حيوضَّ  (:26جدول رقم )

 النتيجة حراف املعياري ناال  املتوسط الرتبة الفقرة  م

 عالية 0.63 3.65 3 مالحظة أداء املشاركين. 1

 نموذج خاص  2
ً
استمارة تقييم نهائية للبرنامج كامال

 باملدرب، وآخر باملشارك.

2 3.65 
0.63 

 عالية

 عالية 0.40 3.80 1 لي والبعدي للبرنامج.االختبار القب 3

 عالية 0.63 3.70 إجمالي املحور:

ن حصول جميع فقرات املحور العاشر: "أساليب تقويم البرنامج املقترح"   26رقم كالجدول السابق  يبيَّ

  "االختبار القبلي والبعدي 3  وبدرجة عاليةب حي  حصلت ال قرة رقم ك3.70على متوسط حسااي عا) ك

  "مالحهللاة 1  وبدرجة عاليةب وتضمنت ال قرة رقم ك3.80لبرنامج"ب على املرتبة األولى بمتوسط حسااي كل

فقرات  نَّ أ  وبدرجة عاليةب ويعزو الباح  3.65أداء املشاركين"ب على املرتبة الثالثة بمتوسط حسااي ك
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لى تنوع أساليب تقويم األداءب البرامج بحاجة ماسة إ نَّ أاملحور جميعهاب قد حصلت على درجة عالية؛ إلى 

 تعدد األساليب وتنوعها ميبة تدريبية تعطي الثقة واملصداقية للتدريب على البرنامج.  نَّ أو 

ح (:27جدول رقم )  إجمالي املحاور للبرنامج التدريبي املقترح يوضَّ

 النتيجة املتوسط الرتبة املحاور  م

 عالية 3.71 2 املحو األول: املنطلقات العامة للبرنامج. 1

 عالية 3.79 1 العامة للبرنامج. األهدافي: اناملحور الث 2

 عالية 3.71 2 املحور الثالث: وحدات املحتوى التدريبي. 3

 عالية 3.65 5 املحور الرابع: املدربون في البرنامج التدريبي. 4

 عالية 3.57 8 املحور الخامس: أساليب تنفيذ البرنامج املقترح. 5

 عالية 3.64 6 السادس: وسائل وتقنيات البرنامج املقترح.املحور  6

 عالية 3.71 2 التربوية للبرنامج املقترح. ألنشطةااملحور السابع:  7

افز للبرنامج التدريبي. 8  عالية 3.60 7 املحور الثامن: الحو

 عالية 3.69 4 املحور التاسع: تقويم املتدربين في البرنامج املقترح. 9

 عالية 3.70 3 العاشر: أساليب تقويم البرنامج املقترح.املحور  10

 عالية 3.67 إجمالي املحاور:

ن حصول جميع محاور البرنامج التدريبي املقترح على متوسط حسااي عا)   27رقم كالجدول السابق  يبيَّ

األولى بمتوسط العامة للبرنامج"ب على املرتبة  األهدا   "2  وبدرجة عاليةب حي  حصل املحور رقم ك3.67ك

  "أساليب تن يذ البرنامج املقترح"ب على املرتبة 5  وبدرجة عاليةب وتضمنت ال قرة رقم ك3.79حسااي ك

ت بدرجة عاليةب يشير انإجمالي املحاور ك  نَّ أ  وبدرجة عاليةب ويعزو الباح   3.57الثامنة بمتوسط حسااي ك

هدافه لالحتياجات ال عليةب ودقة التصميم وقوة إلى حداثة املحاور التي يتضمنها البرنامج ومالمسة أ

 وعلومه.  القرآن الكريماالحتياج للبرنامج التدريبي يشكل عا)؛ لتطوير أداء مشرفي  مادة 

ربوي ملادة وقد قا) الباح  بتصميم برنامج تدريبي مقترح يشتمل على دليل إجرائي مكتمل للمشر  الت

 .القرآن الكريم وعلومه

 
ً
 : وتحليله ومناقشته وتفسيره الخامسالسؤال  ناتبيا: عرض خامسا

من  ويةانالثوعلومه بالرحلة  القرآن الكريمية تطبيق البرنامج التدريبي املقترح ملشرفي مادة انما إمك 

 وجهة نظر املختصين؟ 

عن هذا السؤال من خالل املقابلة في  اإلجابةية تطبيق البرنامجب تمت انولإلجابة عن ال ساؤل حول إمك

 بطريقة املنهج الكي يكالنوعي  على النحو اآلتي:  اإلجابةؤال م توحب وسيتم عرض هذ  س

قا) الباح  بتصنيف إجابات أفراد العينة من خالل هذا السؤال امل توحب وتم تصنيف إجاباتهم إلى 

 عدةب هي: محاور 

 % .87ة كاملحور األول: التمويل والدعم املالي للتطبيقب حي  جاءت املوافقة عليه بنسب -1
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 % .89ي: الجهة املن ذة للبرنامجب حي  جاءت املوافقة عليه بنسبة كاناملحور الث -2

 % .88التن يذب حي  جاءت املوافقة عليه بنسبة ك اناملحور الثال : مك -3

 % .80التن يذب حي  جاءت املوافقة عليه بنسبة ك اناملحور الرايع: زم -4

 % .83ذ واعد ب حي  جاءت املوافقة عليه بنسبة كاملحور الخامس: الصعوبات املتوقعة في التن ي -5

املحور السادس: املعالجات واإلرشادات للو ول إلى أفضل النتا جب حي  جاءت املوافقة عليه بنسبة  -6

 % .90ك

 ت تلا إجمالي تصنيف املحاور حسب رأي العينةب وت صيل ذلا على النحو اآلتي:انك 

 بيق:املحور األول: التمويل والدعم املالي للتط

 ات ق معهللام املستهدفين في هذ املحور على اآلتي:

1-  
ً
ضرورة البح  عن جهات ومنهللامات داعمة لتمويل البرنامج؛ حتى تتحقق النتا ج املرجوة منه؛ نهللارا

 للوضع الذي تمر به اليمن وتغطية الن قات ال شغيلية.

ية من قبلهم ان صيص ميب توافر الرغبة الجادة من قبل قيادة الوزارة في سبيل الحصول على دعم أو ت -2

 في التطبيق.

 ب الصندوق االجتماعي للتنمية.GIZحةب مثل: منهللامة اليونسفب اناالست ادة من الجهات امل -3

 ي: الجهة املنفذة للبرنامج:اناملحور الث

 تن يذ البرنامجب وتذليل الصعوباتب وتوفير األجواء املناسبة للتطبيق بجودة عالية.  -1
ً
 تبني الوزارة رسميا

 ورة توفير بي ة مناسبة.ضر   -2

 ونية.انتوثيق األدبيات بما يك ل الحقوق األدبية والق  -3

 التنفيذ: اناملحور الثالث: مك 

 رأى معهللام املستهدفين من العينة من خالل املقابلة:

 تن يذ البرنامج في أحد املراكز التدريبية املعتمدة. انيكون مك نَّ أضرورة  -1

 ك الت انيكون مك نَّ أفيما رأى البعض  -2
ً
 معتر   به حكوميا

ً
 تدريبيا

ً
. انن يذ مركزا

ً
 أ) أهليا

 ئ االست ادة من مراكز التطوير التربوي في تن يذ البرنامج. -3
ً
 ويرى البعض ئ أيضا

 يكون التن يذ في إطار املناطق التعليمية في املحافهللاات واملديريات. نَّ أورأى البعض  -4

 املستهدفين.ويعزو الباح  اختال  رأي العينة إلى طبيعة وظي ة  -5

 التنفيذ: اناملحور الرابع: زم

 ت آراء العينة متباينةب نوجزها في اآلتي: انفي الزمن املخطط لتن يذ البرنامجب ك 
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منهم من رأى ضرورة االست ادة من اإلجازة الصي ية وإجازة ما بين االختبارات لتن يذ البرنامج فيها؛ حتى  -1

 .البح أثناء  يست اد من الوقتب وال تقتصر عملية اإلشرا 

ومنهم من يرى ضرورة الت رغ في فصل دراسكي كامل لتن يذ البرنامج التدريبيب واالهتما) بجودة  -2

 املخرجاتب يغض النهللار عن الدوا) الدراسكي.

 يعا) دراسكي كاملب ويتم ت ريغ املشرفين  نَّ أال بد  هنَّ أويتجه رأي م شدد إلى  -3
ً
 زمنيا

ً
يكون البرنامج محددا

 يتم التناوب في تن يذ البرنامج من عا) إلى عا). نَّ أنامجب على فيه لتن يذ البر 

 :املحور الخامس: الصعوبات املتوقعة في التنفيذ وبعده

 في هذ املوضوع اختل ت اآلراء فيما بينها على النحو اآلتي:

 الدعم والتمويل الكافي واملستمر. توافرأكبر  عوبة يرونها هي عد)  -1

 في قياس أثر التدريب  نَّ أتدريبية ونتا جهاب ورأى ومنهم من يهتم بالعملية ال -2
ً
 كبيرا

ً
هناك قصورا

 البعدي والنتا ج املرجوة على املدى القريب والبعيد.

ي للمتدربين من حي  مسافة مركز التدريب عن املتدربين؛ مما يعيق انومنهم من اهتم بالبعد املك -3

 املوا الت. توافرالو ول في الوقت املناسب إلى املركز؛ وذلا لعد) 

 :املحور السادس: املعالجات واإلرشادات للوصول إلى أفضل النتائج

 جاءت النتا ج تؤكد على ضرورة:

 يهتم البرنامج بمعالجة مشكالت وتحديات موجودة وعميقة ومهمة. نَّ أ -1

 يقد) معار  جديدةب ومهارات مميبةب وخبرات عالية الجودة.   أنَّ  -2

 واقعي أنَّ  -3
ً
 ة ومثمرة.يضع البرنامج حلوال

إلى  ← ينطلق من واقع متدرج بناء على معار  املتدربين السابقةب حي  يتدرج من الت تيش أنَّ  -4

 إلى اإلشرا . ←التوجيه 

 للسياسيات التعليمية العامة للوزارة.ان -5
ً
 طالق البرنامج وفقا

في مجال  ب التح يب وال شويقب واالتجاهات الحديثيةب والخبرات الدولية الجديدةانيهتم بج أنَّ  -6

 اإلشرا  التربوي.

ب من خالل  أنَّ  -7
ً
 ذاتيا

ً
 وتعلما

ً
شطة الزيارة املتبادلةب وتناقل الخبرات فيما بين انيتضمن تعليما

 املتدربين خالل فترة التدريب.
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البرنامج التدريبي املقترح ملشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية في الجمهورية 

 تياجاتهم التدريبيةاليمنية في ضوء اح

مم هذا البرنامج ليكون بمثابة الدليل ملشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه؛ وذلا لتطبيقه وتن يذ   وقد   

 بدقة؛ من أجل 
ً
يحقق أهدافه. أنَّ إجرا يا  

 فهرس محتويات البرنامج

 رقم الص حة املوضوع )

 164 املقدمة 1

 168 إرشادات التدريب 2

 164 الدليل العا) للبرنامج التدريبي 3

 172 البرنامج الزمني للبرنامج 4

 178 خطة الوحدة األولى 5

 191 خطة الوحدة الثانية 6

 212 خطة الوحدة الثالثة 7

 237 خطة الوحدة الرايعة 8

 256 خطة الوحدة الخامسة 9
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 مقدمة

اءة وم ططةب تهد  إلى مساعدة وتشجيع ال رد لكي  يعد  اإلشرا  التربوي عملية واعية مستمرة بن 

ي إمكاناته بذكاءب ولقد كان اإلشرا  التر  مارس دون يعر  ن سه وي هم ذاته وينم   وي 
ً
بوي فيما مضكى موجودا

ر وأ بح اآلن له أسسه  أنَّ يأخذ هذا االسم أو اإلطار العلمي ودون  أنَّ  مب ولكنه تطو 
 
يشمله برنامج منهللا

ونهللارياته وطرقه ومجاالته وبرامجه ومهاراتهب وأ بح يقو) به خبراء مت صصون علميا وفنيا وأ بحت 

 دارسنا ومؤسساتنا التعليمية.الحاجة ماسة إلى اإلشرا  التربوي في م

 مل هو)
ً
 كبيرا

ً
اإلشرا  التربوي في األدب التربويب فقد أ بح النهللار إلى العملية  كما نشهد اليو) تطورا

التربوية والحكم عليها بالنجاح أو ال شل من أهم مؤشرات تميب أو ضعف فعالية املشر  التربوي. بل 

.نستطيع القول أنَّ وراء كل تعليم ناج  مشر 
ً
 ناجحا

ً
 فا

املشر  التربوي املبدع ملادة القرآن الكريم وعلومه الذي تتطلبه العملية التعليميةب  أنَّ ويمكن القول  

ونرغب بتواجد  في مدارسنا هو ذلا املشر  الذي يكون قا دا تشاركيا يحيط ن سه بمعلمين يعملون معه 

مين والعاملين معهب 
َّ
ويشركهم في رسم الخطة املدرسية وتن يذهاب وال يعملون لديهب يقرأ شخصية املعل

مين املبدعين الذين لديهم الرغبة في التعلم والتطوير والنمو امل ي املستمرب وي طط إلعدادهم 
َّ
ويشجع املعل

ك ريق عمل فعال مؤهل بالتدريب واإلعداد الجيد والت ويض. ومن أجل ذلا تم بناء هذا البرنامج املقترح 

 خمس وحدات تدريبية: وفق احتياجات مشرفي 
ً
مادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية متضمنا

أساليب اإلشرا   أنماط اإلشرا  التربوي الحدي  ملادة القرآن الكريم وعلومهب فلس ة اإلشرا  التربويب

جاالت مقرر م الك ايات ال نية للمشر  التربوي ملادة القرآن  وعلومهب التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومهب

 مادة القرآن الكريم وعلومه للمرحلة الثانوية.

 
ً
 :: الدليل العام للبرنامجأوال

 اسم البرنامج: -

برنامج تدريبي مقترح ملشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية في ضوء 

 احتياجاتهم التدريبية.

 نامج التدريبي:األسس التي بنى عليها الباحث البر  -

 االس بانة املطبقة على عينة من املشرفين وخبراء اإلشرا . -1

2-  .
ً
 البرنامج التدريبي املوض  سابقا

 املقابلة التي تمت في امكانية تطبيق البرنامج وشروط تن يذ  والخروج بأفضل النتا ج املتوقعة. -3
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4-  
ً
لصعوبة التعامل معهاب أو  اس بعد الباح  يعض االحتياجات التي حصلت على استجابات عالية نهللارا

ارتباطها بنمط إشرافي أحد  أو أوسع مثل الحاجة إلى شبكة توا ل اجتماعيب أو ارتباطه بأيعاد إدارية 

 تأتي ضمن االهتما) الثانوي للباح .

 املنطلقات العامة للبرنامج: -

 اني وهي على النحو اآلتي:امليد البح تتمثل منطلقات البرنامج في املنطلقات التي وافق عليها الخبراء في 

 بناء استراتيجية عامة لتأهيل مشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه ت ناسب مع احتياجاتهم التدريبية. -1

 تصميم البرنامج وفق االحتياجات التدريبية ال علية للمشرفين. -2

 ربط البرنامج بمعايير الجودة في التعليم. -3

 ن التربويين في الخدمة.ربط البرنامج املقترح بنهللاا) اختيار املشرفي -4

 قابلية البرنامج للتجريب والتطوير في ضوء خطط وتوجيهات وزارة التربية والتعليم. -5

التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات األخرى ذات العالقة كوزارة الخدمة املدنية ووزارة املالية  -6

 العتماد البرنامج.

 ية.ربط البرنامج بالعالوات والترقيات الوظي  -7

 اتساق البرنامج مع االتجاهات الحديثة في مجال اإلشرا  التربوي. -8

 الهدف العام للبرنامج: -

تطوير وتنمية أداء املشر  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية ملمارسة العملية 

 اإلشرافية املهنية الت صصية بصورة سليمة.

 األهداف العامة لوحدات البرنامج: -

تنحصر األهدا  العامة للبرنامج التدريبي في األهدا  التي حصلت على موافقة من الخبراء ومن الجانب 

 امليداني واألدب التربوي لهذا البح  وهي على النحو اآلتي:

 تكوين ال هم الواض  ملاهية وطبيعة اإلشرا  التربوي ملمارسة العلمية اإلشرافية املهنية ملادة القرآن  ا -1

 علومه بصورة سليمة. لكريم و 

ممارسة أساليب اإلشرا  وفق أنماط اإلشرا  التربوي الحديثة لتحسين أداء معلمي مادة القرآن الكريم  -2

 وعلومه.

اإلملا) بأساليب اإلشرا  التربوي إلتقان ممارسة تلا األساليب في العملية اإلشرافية ملادة القرآن الكريم  -3

 وعلومه.

 ة للمشر  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه.تحديد الك ايات ال نية الخا  -4
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توضيح أهدا  ومهارات وأنشطة مجاالت مقرر مادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة الثانوية لتجويد  -5

 وتطوير العملية التعليمية التعلمية يشكل متميب.

 األهداف الخاصة للبرنامج: -

يها من قبل أفراد عينة البح  تمَّ بلورتها إلى أهدا  من خالل مؤشرات االحتياجات التدريبية املوافق عل

 على تحقيق األهدا  اآلتية: أنَّ يتوقع من املشارك يعد االنتهاء من التدريب على البرنامج خا ة 
ً
 يكون قادرا

 يستعرض مراحل التطور التاريخي لإلشرا . -1

د ال رق بين امل اهيم اآلتية: كالت تيشب التوجيهب اإلشرا  . -2  يحد 

 لإلشرا  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه.يبيَّ  -3
ً
 ن م هوما

 حول ت عيل أهدا  اإلشرا  التربوي في الواقع اإلشرافي ملادة القرآن الكريم وعلومه  -4
ً
 ذاتيا

ً
ين ذ تقييما

 باملرحلة الثانويةب من حي  امل عل منها وغير امل عل.

د الك ايات اإلشرافية األساسية وال رعية للمشر  ا -5 لتربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة يحد 

 الثانوية.

ن كي ية توظيف الك ايات اإلشرافية ملشرفي املادة في العملية التعليمية والتربوية. -6  يبيَّ

 يتعرَّ  على مهللااهر العالقات اإلنسانية للمشر  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه. -7

م الواقع اإلشرافي ملشرفي مادة القر  -8 آن الكريم وعلومه بالجمهورية اليمنية من حي  مدى توافر يقيَّ

 الك ايات اإلشرافية األساسية لديهم.

 بينها وبين أهدا  اإلشرا  التربوي التقليدي. -9
ً
 يناقش أهدا  اإلشرا  التربوي الحدي  مقارنا

 ال وارق  -10
ً
ب بين األنماط التقليدية واألنماط اإلبداعية في اإلشرا  التربوي محددا  بينهما.يميَّ

 يصف املشر  التربوي التقليدي واملبدع وفق مؤشرات محددة. -11

 يستنبط األنماط اإلشرافية الحديثة املتناسبة مع محتوى املادة والواقع التعليمي اليمني. -12

 يوظف األنماط اإلشرافية الحديثة املتناسبة مع محتوى املادة والواقع التعليمي اليمني. -13

ن م اهيم وخصا ص ومبادئ -14  التطوري . -العيادي -االتجاهات اإلشرافية الحديثة اآلتية: كالبنائي ييبيَّ

ن م اهيم وخصا ص ومبادئ االتجاهات اإلشرافية الحديثة اآلتية: كاإلشرا  باألهدا  -15  -التنوعي -يبيَّ

 اإللكتروني 

 وإجراءات إشرافية حديثة لنماذج من مشكالت معلمي املادة في بي ات متعددة. -16
ً
 يقترح حلوال

قش تحديات ت عيل املشرفين التربويين ملادة القرآن الكريم في الجمهورية اليمينة ألنماط اإلشرا  ينا -17

 التربوي الحديثة.



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 167   

ل أساليب اإلشرا  التربوي اآلتية: كاألسلوب  -18
َّ
الزيارات  –الدروس التطبيقية  –الزيارةالص ية  –يحل

–اللقاءات اإلشرافية  –املؤتمرات التربوية -الندوات التربوية –املشاغل التربوية –الدورات –التبادلية 

 التعليم املصغر  يشكل  حيح.–البح  –النشرة -القراءة املوجهة

 لكل أسلوب إشرافي. -19
ً
 تطبيقيا

ً
 ين ذ انموذجا

ن أنواع الزيارات الص يةب والخطوات اإلجرا ية لكل نوع منها. -20  يبيَّ

 يوضَّ  خطوات تن يذ الدروس التطبيقية النموذجية. -21

 بين الدروس املشاهدة والدروس اإليضاحية وفق معايير موضوعية. يقارن  -22

 يك سب مهارة إعداد م طط دورة تدريبية ملعلميهم. -23

 لتن يذ ورشة إشرافية تربوية. -24
ً
 مكتوبا

ً
 يقد) تصورا

 يعد  نشرة تربوية مميبة. -25

د أهم األهدا  التربوية ملؤتمر تربوي من واقع احتياجات معلمي القرآن الكريم ب -26 املرحلة الثانوية يحد 

 في مناطقهم التعليمية.

 يستنتج الخطوات اإلجرا ية لعقد لقاء إشرافي بمعلميهم. -27

يعد  خطة بح  إجرائي تربوي حول مشكلة تربوية من وحي امليدان التربوي الخاص بمعلمي مادة القرآن  -28

 الكريم.

 في اإلشرا  التربوي ل -29
ً
 لمادة.يوضَّ  آليات است دا) التعليم املصغر ميدانيا

ب واملرحلة  -30
ً
ل أهدا  تدريس مادة القرآن الكريم في مراحل التعليم في الجمهورية اليمنية عموما

َّ
يحل

 الثانوية يشكل خاص.

 يقارن بين أهدا  تدريس مادة القرآن الكريم في املراحل التعليمية الثال  في الجمهورية اليمنية. -31

د الك ايات ال نية الخا ة املتعلقة بمادة ال -32  قرآن الكريم وت عيلها في العملية اإلشرافية.يحد 

 يناقش توظيف الك ايات ال نية الخا ة باملادة في أدا ه اإلشرافي. -33

م الواقع اإلشرافي للمادة في ضوء الك ايات املطلوبة في املرحلة الثانوية من وجهة نهللارهم. -34  يقيَّ

 علومه باملرحلة الثانوية.يذكر التحديات التي تواجه املشر  التربوي ملادة القرآن الكريم و  -35

 إبداعية للتحديات التي تواجه املشر  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة  -36
ً
يقترح حلوال

 الثانوية.

 التجويد  في املرحلة الثانوية. –التالوة  –يوضَّ  طبيعة ممارسة مجاالت املادة الر يسة: كالتلقين  -37

د األهدا  واملهارات الخا ة املت -38  علقة بمجاالت املادة الر يسة: يحد 

 التجويد  بالت صيل. –التالوة  –كالتلقين 
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ل نماذج من التقنيات والوسا ط الحديثةب واألنشطة املصاحبة في تدريس كل مجال من الثالثة  -39
َّ
يحل

 .املحاور 

ق تقييم درس نموذجي في كل مجال من الثالثة وفق خطوات مهنية محددة بطرا ق التعلم النشطة -40  .يطبَّ

 علو) القرآن   في املرحلة الثانوية. –الر يسة: كالت سير  املحاور يوضَّ  منهجية تعلم  -41

ي كالت سير  -42
 
د األهدا  الخا ة واملهارات املتعلقة بمجال  علو) القرآن  بالت صيل. –يحد 

ل نماذج من التقنيات والوسا ط الحديثةب واألنشطة املصاحبة في تدريس كل  -43
َّ
 .حورينمن امل محور يحل

ق تقييم درس نموذجي في كل مجال وفق خطوات مهنية محددة بطرا ق التعلم النشطة. -44  يطبَّ

م ت عيل معلمي املادة في املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية ألهدا  ومهارات وأنشطة  -45  املحاور يقيَّ

 الخمسة.

: إرشادات التدريب:
ً
 ثانيا

 ( إرشادات للمدربين: 1

 أخي املدرب: 

العملية التدريبية على ت عيل أراعة عنا ر: املدربب واملتدربب والبرنامج التدريبيب والبي ة يعتمد نجاح 

 التدريبيةب ولتحقيق الدور التدريبي ينبغي مراعاة األمور اآلتية:

 قراءة أدبيات وزارة التربية والتعليم فيما ي ص املادة الدراسية. -1

 اته.قراءة املادة العلمية يشكل جيدب وت حص كل محتوي -2

 إلى محتوياتهما. -3
ً
 ا طحاب دليل املدرب واملتدرب معا؛ إلنا تحتاج دا ما

 مراعاة الزمن في البرنامج بدقةب والحرص على اس ثمار الوقت لكل جلسة. -4

 للحوار والنقاش.  -5
ً
 ومديرا

ً
 ت عيل دور املتدرب في البرنامج؛ بحي  يكون املدرب منسقا

 ة تدريبية.تشكيل املجموعات يشكل عشوائي يعد كل جلس -6

 الحرص على التقويم التكويني أثناء عملية التدريب. -7

 تلخيص عمل املجموعات يعد العرض والنقاشب ووضعه في شكل نقاط على السبورة. -8

 الحرص على الو ول في نهاية كل جلسة تدريبية لخال ة للتعلم املتحقق. -9

 املتضمنة في الحقيبة. التأكد من تمكن جميع املشاركين من الحد األدن  للمهارات واملعار  -10

 اإلشرا  على تعب ة استمارة تقويم البرنامج التدريبيب وتسليمها للجهة املشرفة عليه. -11

 ( إرشادات عامة للمتدربين:2

 أنشطة قبل التنفيذ للتدريب: -1

 نأمل من املتدرب قبل بداية تن يذ ال عاليات التدريبية للبرنامج التدريبي ما يأتي:
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 رفية قراءة فاحصة.قراءة الخل ية املع -1

 اس يعاب ما يتضمنه البرنامج من املعلومات واألفكار الواردة فيها. -2

 عن أنشطة التدرب الذاتي واملناقشات الواردة في الخل ية املعرفية. اإلجابة -3

 تحديد األنشطة التي لم يتم اس يعابها ومن ثم مناقشتها مع املدرب. -4

 ثناء تن يذ التدريب.إعداد أس لة واست سارات اإلثراء املناقشة أ -5

 قراءة امل اهيم واملصطلحات واس يعابها. -6

 أنشطة أثناء التنفيذ:  -2

 نأمل من املشارك أثناء تن يذ فعاليات التدريب للبرنامج التدريبي ما يأتي:

 املشاركة ال عالة والنشطة في النقاش. -1

 االنتقاد بهدوء وموضوعية في إطار األفكار ال األشخاص. -2

 قيت مهمة الجميع.االلتبا) بالتو  -3

 تن يذ ما يسند إلينا من أنشطة في مجموعات العملب مقدمين الخبرة واملعرفة لبعضنا. -4

 تعاملنا اإليجااي وطيب عالقاتنا من أروع ما فينا. -5

 االست سار والسؤال عن األشياء الغامضة. -6

 مناقشة أنشطة التدرب الذاتي التي لم يتم اس يعابها مع زمال ه واملدرب. -7

 ة بعد التنفيذ:أنشط -3

 نأمل من املشارك يعد تن يذ ال عاليات التدريبية للبرنامج التدريبي ما يأتي:

بنا و قل مهاراتنا. -1  تطبيق ما تدربنا عليه في ميادين أعمالنا هو أفضل طرق تمي 

 توظيف املهارات واالستراتيجيات عند تن يذ  للممهم املوكلة إليه. -2

 ملست يدة عند تطبيق املهارات التي تم التدرب عليها.مراعاة مستوى واحتياجات ال  ات ا -3

 االطالع والقراءات اإلثرا ية املستمرة في مجال اإلشرا  التربوي وتوظي ها في البي ة التعليمية. -4

 الفئة املستهدفة: -

 املشرفون التربويون ملادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية.

 التدريبي للبرنامج:املحتوى  -

 يتكون البرنامج التدريبي من خمس وحدات تدريبية وافق عليها الخبراء وهي على النحو اآلتي:

  فلس ة اإلشرا  التربوي.الوحدة األولى: 

 الوحدة الثانية: أنماط اإلشرا  التربوي الحدي  ملادة القرآن الكريم وعلومه.

 ادة القرآن الكريم وعلومه.الوحدة الثالثة: أساليب اإلشرا  التربوي مل
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 .الك ايات ال نية للمشر  التربوي ملادة القرآن  وعلومهالوحدة الرايعة: 

 مجاالت مقرر مادة القرآن الكريم وعلومه.الوحدة الخامسة: 

 املدربون في البرنامج: -

 وهم مجموعة من املدربين أقترحهم الخبراء وأجمعوا عليهم في الجانب امليداني وهم:

 دربون ومشرفون تربويون ملادة القرآن الكريم وعلومه.م -1

 تربويون مت صصون في مجال التدريب. -2

 .أساتذة جامعات مدربون ومت صصون  -3

 أساليب ووسائل تنفيذ البرنامج: -

 وتشمل جميع األساليب والوسا ل التي وافق عليها الخبراء في الجانب امليداني للبح  وهي على النحو اآلتي:

 -دراسة الحالة -العمل في مجموعات -التدريب امليداني العملي -غل التدريبية وورش العملاملشا

-التمارين واأللعاب التدريبية -املشاريع التدريبية -تمثيل األدوار -التعليم املصغر -النشرات

التعلم الذاتي  -املحاضرات -العرض التقديمي -العصف الذهني -النقاش ال ردي والجماعي

  ي.والثنائ

 وسائل وتقنيات البرنامج: -    

 -أفال) تدريبية -حاسب محمول  -أجهزة العرض -لوحات ورق مقوى  -البطا ق امللونة -أوراق فليب شارت

 السورة الذكية. -السبورة املتحركة

 األنشطة التربوية ملتابعة أثر التدريب للبرنامج: -    

 يها الخبراء وهي على النحو اآلتي:تنحصر األنشطة التربوية في األنشطة التي أجمع عل

 إجراء تطبيقات عملية تتضمن ممارسات إشرافية. -1

 عقد ندوات م توحة كحلقات نقاش  مع املشرفين التربويين املتميبين. -2

 عقد ندوات م توحة كحلقات نقاش  مع املس ولين التربويين. -3

 املشاهدات والزيارات امليدانية بمرافقة مشر  تربوي متميب. -4

. القراءة -5
ً
 الذاتية في عدد من املراجع التي يتم تحديدها مسبقا

 إعداد بحو  ميدانية حول يعض املشكالت التربوية واإلشرافية. -6

 عقد ندوات م توحة مع الخبراء األكاديميين. -7

 محاضرات نهللارية. -8
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 مدة تنفيذ البرنامج: -

.5  ساعة بواقع ك50أيا)ب بإجمالي ك 10
ً
   ساعات تدريبية يوميا

 برنامج:تقييم ال -

 أطراف تقييم البرنامج: -1

 املدرب من خالل استمارة تقييم نهاية الدورة واستمارة تقييم البرنامج التدريبي. -1

 املشارك للتعر   عن مدى است ادته من البرنامجب وذلا من خالل التقويم البنائي املعرفي. -2

 محاور تقييم البرنامج التدريبي: -2

 بي ة التدريب. -املدرب  -األساليب واألنشطة  -املحتوى  – تقييم البرنامج من حي : األهدا 

 أدوات التقييم: -3

 مالحهللاة أداء املشاركين. -1

 اإلنتاج وعرض املجموعات. -2

 التقييم البنائي. -3

 تقييم املجموعات لبعضها. -4

 نموذج خاص باملدربب وآخر باملشارك. -5
ً
 استمارة تقييم نها ية للبرنامج كامال

 بار القبلي والبعدي للوحدات التدريبية للبرنامج.االخت -6

 مصادر تمويل البرنامج: -

تتولى وزارة التربية والتعليم تغطية كافة ن قات البرنامج بما فيها من حوافز ومكافآت ون قات إدارية 

 وغيرها.

 الجهات املنفذة للبرنامج: -

 ية.الباح  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكليات الترب 

  :مكان تنفيذ البرنامج املقترح -

  إدارة التدريب التربوي باملناطق التعليمية.
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: الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي:
ً
 ثالثا

 الوحدة األولى: فلسفة اإلشراف التربوي 

و)
الي

دة 
وح

ال
 

 الزمن بالدقا ق موضوعات الجلسة

ل  و
األ

 

ولى
األ

 

وابط العمل واستعراض الخطة الترحيب باملشاركين والتعار بواالت اق على ض -

 الزمنية لجلسات البرنامج 
40 

 40 االختبار القبلي للوحدة األولى وأهدافها -

 40 مناقشة التوقعات وأهدا  البرنامج التدريبي -

 60 عرض تاريخي عن مراحل تطور اإلشرا  التربوي وخصا ص كل مرحلة -

 را نقاش وتحليل للمصطلحات األساسية لعملية اإلش -

 اإلشرا   –التوجيه  –التربوي كالت تيش 
50 

 40 أهدا  اإلشرا  التربوي  -

 15 مراجعةب وتقييم اليو) التدريبي األول 

 285 املجموع

و)
الي

دة 
وح

ال
 

 الزمن بالدقا ق موضوعات الجلسة

ني
لثا
ا

 

ولى
األ

 

 40 االختبار القبلي للوحدة األولى وأهدافها -

 للمشر  التربوي:  الك ايات األساسية وال رعية -

مين  –الت طيط  –االتصال والت اعل 
َّ
 العمل مع الجماعات  –تنمية املعل

55 

 55 التوجيه -التغيير والتطوير  –التقويم -ك ايات: تطوير املنهج  -

 –التدريب  –است دا) أساليب وتقنيات اإلشرا   -ك ايات: العالقات اإلنسانية  -

 البح .
60 

 ايات األساسية في واقع املشر  التربوي ملادة القرآن الكريم باملرحلة مدى توافر الك -

 الثانوية بالجمهورية اليمنية
60 

 15 مراجعةب وتقييم اليو) التدريبي الثاني

 285 املجموع

 (230)ينظر إلى الخلفية النظرية املعدة لهذه الوحدة ص 
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 الوحدة الثانية: أنماط اإلشراف التربوي الحديث 

و)
الي

دة 
وح

ال
 

 الزمن بالدقا ق موضوعات الجلسة

 
ثال
ال

 

ية
ثان
ال

 

 40 االختبار القبلي للوحدةب واستعراض برنامج الوحدة الزمني وأهدافها  -

 50 م هو) وخصا ص اإلشرا  التربوي الحدي   -

 80 اإلشرا  العيادي –م اهيم وخصا ص وإجراءات: اإلشرا  البنائي  -

 100 لتربوي اإلكلينيكي كالعيادي إجراءات اإلشرا  ا -

 15 الثال مراجعةب وتلخيصب وتقييم اليو) التدريبي 

 285 املجموع

و)
الي

دة 
وح

ال
 

 الزمن بالدقا ق موضوعات الجلسة

يع
لرا
ا

ية 
ثان
ال

 

 40 االختبار القبلي للوحدةب واستعراض برنامج الوحدة الزمني وأهدافها -

 60 التطوري  –األهدا  م اهيم وخصا ص وإجراءات: اإلشرا  ب -

 60 اإلشرا  االلكتروني. –م اهيم وخصا ص وإجراءات: اإلشرا  التنوعي -

التطبيقات املال مة لتوظيف أنماط اإلشرا  التربوي الحدي  في اإلشرا   -

 التربوي بمادة القرآن الكريم وعلومه بالجمهورية اليمنية 
70 

رفين التربويين ملادة القرآن عصف ذهني حول التحديات التي تواجه املش -

الكريم في الجمهورية اليمينة في طريق ت عيل أنماط اإلشرا  التربوي 

 الحديثةب والتو يات لتجاوزها 

40 

 15 الرايعمراجعةب وتلخيصب وتقييم اليو) التدريبي 

 285 املجموع

 (246) ينظر إلى الخلفية النظرية املعدة لهذه الوحدة ص
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 أساليب اإلشراف التربوي  الوحدة الثالثة:

و)
الي

دة 
وح

ال
 

 الزمن بالدقا ق موضوعات الجلسة

س
ام
لخ
ا

 

ثة
ثال
ال

 

 40 استعراض برنامج الوحدة الزمني وأهدافها االختبار القبلي للوحدةب -

الدروس  –الزيارةالص ية  –تعريف املصطلحات األساسية في الوحدة: األسلوب  -

الندوات  –املشاغل التربوية –رات الدو –الزيارات التبادلية  –التطبيقية 

–النشرة -القراءة املوجهة–اللقاءات اإلشرافية  –املؤتمرات التربوية -التربوية

 التعليم املصغر –البح  

140 

 45 أركان وخطوات وفنيات تن يذ الزيارات الص ية -

 45 الدروس النموذجية كاألنواع والخطوات اإلجرا ية  -

 15 اليو) التدريبي الخامس مراجعةب وتلخيصب وتقييم

 285 املجموع

و)
الي

دة 
وح

ال
 

 الزمن بالدقا ق موضوعات الجلسة

  
 40 استعراض برنامج الوحدة الزمني وأهدافها االختبار القبلي للوحدةب -

س
اد
س
ال

 

ثة
ثال
ال

 

 50 الزيارات التبادلية كاالست دامات والخطوات  -

 50 رامج التدريبية الدورات التدريبية كطرق وخطوات اإلعداد للب -

 50 الورشات والنشرات التربويةكاالست دامات وخطوات اإلعداد  -

 املؤتمر التربوي كأهدافه وخطة إعداد   -

 اللقاءات اإلشرافية: أهدافها وخطوات تن يذها
50 

 البحو  التربوية كاألهدا  و خطوات اإلعداد  -

  مة لت عيله في امليدان التعليمي.التعليم املصغر كاآلليات والصور التوظي ية املال 
30 

 15 السادسمراجعةب وتلخيصب وتقييم اليو) التدريبي 

 285 املجموع

 (372)ينظر إلى الخلفية النظرية املعدة لهذه الوحدة ص 



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 175   

 الوحدة الرابعة: الكفايات الفنية الخاصة للمشرف التربوي 

وم
لي
ا

دة 
وح

ال
 

 الزمن الدقائق موضوعات الجلسة

بع
سا

ال
 

ا
عة

اب
لر

 

 40 االختبار القبلي للدورة، واستعراض برنامج الوحدة الزمني وأهدافها  -

 الفوارق بين أهداف تدريس املادة في الجمهورية اليمنية   -

 في عموم املراحل، وفي املرحلة الثانوية بشكل خاص
90 

 الكفايتان الفنيتان الرئيستان األولى والثانية للمشرف التربوي للمادة  -

 استماع وتحليل النصوص القرآنية -2 -م النصوص القرآنية فه-1

 وكفاياتهما الفرعية 

140 

 15 السابعمراجعة، وتلخيص، وتقييم اليوم التدريبي 

 285 املجموع

وم
لي
ا

دة 
وح

ال
 

 الزمن بالدقائق موضوعات الجلسة

ن
ام
لث
ا

 

عة
اب
لر

ا
 

 40 دافها االختبار القبلي للدورة، واستعراض برنامج الوحدة الزمني وأه -

 الكفايات الرئيسة الثالثة والرابعة والخامسة:  -

 مهارات القراءة الصامتة في تعليم القرآن الكريم -3

 ن الكريمآتطبيق مهارات القراءة الجهرية للقر -4

اإلملام باملعلومات التخصصية الرئيسية واملفاهيم املهمة ملجاالت تدريس املادة وما  -5

 يتعلق بها

 فرعية لكل كفاية رئيسة.والكفايات ال

100 

 الكفايتان الفنيتان الرئيستان السادسة والسابعة:  -

مين عليها-6
َّ
 اإلملام بأساليب تربية الفرد على قيم وأخالق القرآن الكريم وتدريب املعل

 البحث و التدريب الفني التخصص ي-7

 وكفاياتهما الفرعية.

100 

 

افر الكفايات الفنية في املشرفين التربويين  عصف ذهني حول مالحظات املشاركين على- مدى تو

 ملادة القرآن  وعلومه في املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية 
30 

 15 الثامنمراجعة، وتلخيص، وتقييم اليوم التدريبي 

 285 املجموع

 (304)ينظر إلى الخلفية النظرية املعدة لهذه الوحدة ص 

 رات وانشطة مجاالت مقرر القرآن الكريم: أهداف ومهاالخامسةالوحدة 

وم 
لي
ا

دة 
وح

ال
 

 الزمن بالدقائق موضوعات الجلسة
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سع
تا
ال

سة 
ام
لخ

ا
 

 40 االختبار القبلي للوحدة، واستعراض برنامج الوحدة الزمني وأهدافها  -

 50 األنشطة املصاحبة -وسائل التعلم  –املهارات  –األهداف  –مجال التلقين: املفهوم   -

 50 األنشطة املصاحبة -وسائل التعلم  –املهارات  –األهداف  –التالوة: املفهوم  مجال  -

 40 األنشطة املصاحبة -وسائل التعلم  –املهارات  –األهداف  –مجال التجويد: املفهوم  -

هــا ويقــدمهــا ويقييمهــاعرض وتقييم إشـــــــــــرافي لثالثــة دروس ن - املشـــــــــــــاركون، وفق الخطوات موذجيــة دعــدو

 التجويد. –التالوة  –في مجاالت: التلقين الفنية 
90 

 15 التاسعمراجعة، وتلخيص، وتقييم اليوم التدريبي 

 285 املجموع

وم
لي
ا

دة 
وح

ال
 

 الزمن بالدقائق موضوعات الجلسة

شر
عا

ال
سة 

ام
لخ

ا
 

 40 االختبار القبلي للوحدة، واستعراض برنامج الوحدة الزمني وأهدافها  -

 35 األنشطة املصاحبة -وسائل التعلم  –املهارات  –األهداف  –م مجال التفسير: املفهو   -

 30 األنشطة املصاحبة -وسائل التعلم  –املهارات  –األهداف  –مجال علوم القرآن : املفهوم   -

 35 الخمسة للمادة. املحاور نماذج للوسائل التعليمية واألنشطة املصاحبة في  -

مهما املشاركون، وفق الخطوات عرض وتقييم إشرافي لدرسين نموذج - هما ويقدمهما ويقيَّ يين دعدو

 علوم القرآن   –الفنية في مجالي: التفسير 
60 

عصف ذهني حول مدى تفعيل معلمي املادة في املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية لألهداف   -

 صيات والتحديات، والتو  الخمسة. املحاور واملهارات واألنشطة املصاحبة لتدريس 
40 

 15 العاشرمراجعة، وتلخيص، وتقييم اليوم التدريبي 

 30 تقييم البرنامج

 285 املجموع

 (326)ينظر إلى الخلفية النظرية املعدة لهذه الوحدة ص

 الوحدة األولى: فلس ة اإلشرا  التربوي 

 الزمن بالساعات موضوعات الوحدة أهداف الوحدة

 إلشراف.دستعرض مراحل التطور التاريخي ل -1

يحّدد الفرق بين املفاهيم اآلتية: )التفتيش، التوجيه، 

 اإلشراف(.

 لإلشراف التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه. -2
ً
ن مفهوما  يبيَّ

 حول تفعيل أهداف اإلشراف التربوي في  -3
ً
 ذاتيا

ً
ينفذ تقييما

اقع اإلشرافي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية،  الو

 يث املفعل منها وغير املفعل.من ح

الترحيب باملشاركين والتعارف ونقاش التوقعات  -1

مل واألهداف واالتفاق على ضوابط الع

 واستعراض الخطة الزمنية لجلسات البرنامج.

10 

 

 االختبار القبلي للدورة األولى وأهدافها  -2

 مناقشة التوقعات و أهداف البرنامج التدريبي. -3

 عرض تاريخي عن تطور اإلشراف التربوي. -4

 نقاش وتحليل ملفهوم ومالمح اإلشراف التربوي. -5
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افية األساسية والفرعية للمشرف  -4 يحّدد الكفايات اإلشر

 التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية.

افية ملشرفي املادة في  -5 ن كيفية توظيف الكفايات اإلشر يبيَّ

 العملية التعليمية والتربوية.

سانية للمشرف التربوي يتعرَّف على مظاهر العالقات اإلن -6

 ملادة القرآن الكريم وعلومه.

اقع اإلشرافي ملشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه  -7 م الو يقيَّ

افية  افر الكفايات اإلشر بالجمهورية اليمنية من حيث مدى تو

 األساسية لديهم.

 وي.أهداف اإلشراف الترب-6

 كفايات املشرف التربوي األساسية والفرعية. -7

افية األساسية في -8 افر الكفايات اإلشر مدى تو

اقع املشرف التربوي ملادة القرآن الكريم باملرحلة  و

 الثانوية بالجمهورية اليمنية.
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 األولى: الخلفية النظرية للوحدة التدريبية 

 فلسفة اإلشراف التربوي 

 شراف التربوي: تطور اإل  مراحل

 على: مجهود 
ً
 التعلم عمليات تحسين إلى إيجاايب يهد  وعمل منهللامب أ بح اإلشرا  التربوي قا ما

ويقسم التربويون املراحل التي مر بها اإلشرا  الذاتيب  النمو وتوجيه لتنسيق وذلا والتدريب؛ والتعليم

 إلى ثال  مراحل هي:
ً
 التربوي تاري يا

: التفتيش:
ً
 أوال

هذ  املرحلة النهللارية الكالسيكية في اإلدارة وظهر أسلوب الت تيش في ظل اإلطار االجتماعي في  عا رت

 تلا ال ترة التي تتصف بالجمود والسيطرة التي تميبت بتمركز السلطة "االس بدادية".

 أهم خصائص أسلوب التفتيش:

 املوقف التعليمي.  يركز اهتمامه على التحصيل ويهمل غير  من العوامل والهللارو  املؤثرة في -1

 يهتم بتقرير الواقع ومدى التبا) املعلم بالتعليمات والقرارات. -2

 النهللارة إلى املعلم كأداة ملا يطلب منه فقط.  -3

 امل  ش  احب السلطة العليا.  أنَّ يجعل أسلوب الت تيش  -4

: التوجيه وإلرشاد: 
ً
 ثانيا

 إلى جنب مع تطور نهللاريات اإلدارة مثل حر 
ً
كة العالقات اإلنسانية واملدرسة تطور التوجيه جنبا

السلوكية االجتماعية وما تنادي به نهللارياتهما من التركيب على األساليب الديمقراطية التعاونية واالبتعاد عن 

 االس بدادية وال سلط وال ردية. 

 من أبرز خصائص التوجيه التربوي ما يلي:

 العالقة بين املشر  واملعلم عالقة تعاونية. -1

ه على القيادة الرشيدة التي تدرس وتحسن العملية التعليمية وتدعو إلى مساهمة كل من يعتمد التوجي -2

 يهمه أمر تحسين العملية التعليمية التعلمية.

يؤكد التوجيه التربوي على احترا) شخصية املعلم وي يح له فرص النمو الذاتي ويترك له حرية الت كير  -3

 د سياسته ومناقشة أهدافه وخططه.ويسمح له باملشاركة في توجيه التعليم وتحدي

: اإلشراف التربوي:
ً
 ثالثا

مع استمرار تطور ال كر التربوي الحدي  أخذ م هو) اإلشرا  التربوي في األوساط التربوية يتطور 

 ليأخذ معنى أشمل وأوسع حتى يلبي احتياجات النهللارة الشاملة لعنا ر العملية التعليمية التعلمية.
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 التربوي الحديث: من أبرز خصائص اإلشراف

 اإلشرا  التربوي عملية قيادة ديمقراطية تعاونية تشاركية منهللامة.  -1

 ي سم بالطايع التجريبي واألسلوب العلمي وتبنى على أ ول محلية.   -2

 يشمل اإلشرا  التربوي جميع عنا ر العملية التربوية والتعليمية.  -3

 وفردية متنوعة. يستعين اإلشرا  التربوي بأساليب ووسا ل ونشاطات جماعية  -4

 أنَّ اإلشرا  التربوي يقو) على احترا) سا ر العاملين التربويين وتقبل ال روق ال ردية.   -5

مين.  -6
َّ
 يؤكد اإلشرا  التربوي على أهمية مساعدة املعل

 د(10نشاط: )

من خالل ما سبق هل ي تلف واقع ممارسات اإلشرا  التربوي من وجهة نهللارك باختال  نوع 

ى التعليمب وعدد سنوات الخبرة في التدريس وفي اإلشرا ؟ اكتب رأيا في العبارة ثم اإلشرا ب ومستو 

 ناقشها مع زمال ا واملدرب..........................

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

 مفهوم اإلشراف التربوي:

بتطورات كثيرة لم تنشأ منعزلة عن يعضها وال يمكن ال صل بينها فهي مترابطة مع مر اإلشرا  التربوي 

 يعضها البعضب وهذا أدى إلى تطور م هو) اإلشرا .

ويعد  اإلشرا  التربوي عملية فنية وقيادية واس شارية وإنسانية شاملة تهد  إلى تقويم وتطوير العملية 

 التعليمية والتربوية بكافة محاورها.

 د(5) :نشاط

 لإلشرا  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه في ضوء امل هو) السابق؟ 
ً
أخي املشر : ضع م هوما

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

... 

 أهمية اإلشراف التربوي:

مينب وترجع أهمية هذ  
َّ
تعد عملية اإلشرا  من العمليات املهمة سواء بالنسبة للمشرفين أو املعل

 العملية للمبررات والدوافع واألسباب اآلتية:

 عد) تو ل املشرفين إلى األداء امل ي الجيد املطلوب واملتوقع منهم.  -1

2-   
َّ
 مين الجدد إملاما كافيا باملعلومات والطرق الالزمة في عملية التدريس.عد) إملا) املعل

 تحقيق األهدا  التربوية التي تعمل املدرسة على تحقيقها.  -3
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 يساعد اإلشرا  التربوي على االرتقاء بجودة التعليم.  -4

 التربوي: اإلشرافأهداف 

ال لس ة التربوية السا دة يستهد  في ضوء األهدا  التي تضعها وزارة التربية والتعليم أو في ضوء 

 اإلشرا  التربوي ما يلي:

مين على النمو امل ي.  -1
َّ
 مساعدة املعل

 إحدا  التغيير والتطوير التربوي.  -2

 تحسين الهللارو  املدرسية.  -3

 الربط بين املواد الدراسية.  -4

 بناء قاعدة أخالقية بين املدرسين.  -5

 تقويم نتا ج التدريس.  -6

 ا وزارة التربية والتعليم للتدريب بصورة ميدانية.تن يذ الخطط التي تضعه  -7

 د(10نشاط: )

في ضوء أهدا  اإلشرا  التربوي املذكورة حدد األهدا  التي حققتها في اإلشرا  على مادة القرآن 

 الكريم وعلومه في املرحلة الثانوية؟

 ...............................................................األهدا  التي حققتها: 

 األهدا  التي تسلى إلى تحقيقها: ....................................................

 كفايات املشرف التربوي األساسية:

عر  
 
ها: الك اية ت  بأنَّ

 واإلنجازات. األنشطة تجسد  داخلي بنهللاا) أو بقدرة ومهارات مركبة تتعلق وأنشطة قدارت مجموع  -1

 التربوي  املشر  يمتلكها والتي الجديدة املك سبة واالتجاهات رات واملها املعرفية القدرات مجموعة  -2

 وفاعلية. أك ر م رجات لتحقيق معين سياق في سلوكيات عمله في  ورة في ويمارسها
ً
 ك اءة

 د(5نشاط: )

 من خالل تعرفا وقراءتا للم اهيم السابقة:

 للك اية؟ 
ً
 ..............................................است لص تعري ا شامال

 الكفايات الرئيسة للمشرف التربوي:

 كفايات االتصال والتفاعل: -أ

 يمكن تحزيمها في الك ايات ال رعية اآلتية:
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مين ومشاعرهم.  -1
َّ
 تقبل أفكار املعل

 توافر األجواء والشروط الالزمة لالتصال والت اعل.  -2

 كفايات فنية:  -ب

 عوامل املؤثرة فيها.تتمثل في عملية التعلم وتحديد ال

 كفايات التخطيط الدراس ي: -ج

 يمكن تحديدها في الك ايات ال رعية اآلتية:

 القدرة على وضع خطة سنوية للعمل املتوقع من املشر  التربوي.  -1

 القدرة على وضع خطة أسبوعية في ضوء الخطة السنوية.  -2

مين.   -3
َّ
 القدرة على مساعدة املعل

  -د
ً
مين مهنيا

َّ
 :كفايات تنمية املعل

تتمثل في تحديد مستوى ك اءة أداء العاملين في أداء الواجبات املختل ة للتعر  على احتياجات النمو 

 نحو تطوير ك اءاتهم.
ً
 امل ي لهم سعيا

 كفايات العمل مع الجماعات: -ه

 ملتطلبات املوقف.
ً
مين وفقا

َّ
 تتمثل في است دا) سلطة الجماعة بت ويض من املعل

 كفايات تطوير املنهج: -و

 ن تحزيمها في الك ايات ال رعية اآلتية:يمك

 القدرة على تحديد امل هو) الحدي  للمنهج التربوي ومقارنته باملنهج التقليدي.  -1

 القدرة على اإلشرا  على تن يذ املناهج الدراسية.  -2

 القدرة على املشاركة في وضع املناهج الدراسية وتعديلها.  -3

 شكالتها.القدرة على تقويم املناهج الدراسية وحل م  -4

 القدرة على تقديم املقترحات التحسينية التي تسهم في إثراء املناهج وتطويرها.  -5

مين في التعر  على أهدا  املناهج ومحتوا .   -6
َّ
 القدرة على مساعدة املعل

 كفايات التقويم: -ز

لراجعة. تتمثل في است دا) األساليب واألدوات الخا ة بالتقويم مع االست ادة منها في عمليات التغذية ا

 ويمكننا تحزيمها في الك ايات ال رعية اآلتية:

 القدرة على است دا) أساليب التقويم التنوعية في ضوء أسس التقويم املعروفة   -1

 القدرة على تقويم نتا ج تعلم الطلبة في جميع مجاالت األهدا  السلوكية.  -2



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 182   

مين في تحليل االختبارات.  -3
َّ
 القدرة على مساعدة املعل

 تحليل املناهج والكتب الدراسية وتقويمها. القدرة على  -4

مين في وضع برامج للطالب حسب ف اتهم.  -5
َّ
 القدرة على مساعدة املعل

مين في است دا) أساليب التقويم الذاتي.  -6
َّ
 القدرة على مساعدة املعل

 كفايات التغيير والتطوير:  -ح

 تتمثل في القدرة على مواجهة املشكالت التعليمية.

 كفايات إدارية: -ط

 تمثل في تهي ة الهللارو  البيئية املحيطة املناسبة للعملب وجميع اآلليات التي تتصل بالعمليات اإلدارية.ت

 كفايات العالقات اإلنسانية: -ي

مين كأشخاص ومساعدتهم في بناء شخصياتهم في جو من الثقة واألمان.
َّ
 تتمثل في التعامل مع املعل

 كفايات التوجيه واإلرشاد: -ك

 عة لدى املعلم لاللتبا) بالحل الذي ي تار  لن سه.تتمثل في تكوين قنا

 كفاية العالقات العامة: -ل

مين 
َّ
تتمثل في كسب تأييد األفراد العاملين في املجال ل لس ة اإلشرا  التربوي والبرامج املتعلقة ب نمية املعل

 ومدى انعكاسها على فلس ة املدرسة واملجتمع املحلي.

 :وتقنياتهكفايات استخدام أساليب اإلشراف   -م

 وتتمثل في الك ايات ال رعية اآلتية:

 القدرة على الت طيط لإلشرا  التربوي وإشراك ذوي العالقة. -1

 القدرة على است دا) أساليب اإلشرا  التربوي وتقنياته. -2

 القدرة على تطوير أساليب اإلشرا  التربوي وطرا قه املرتبطة باالحتياجات اإلشرافية. -3

 :كفايات التدريب  -ن

 في الك ايات ال رعية اآلتية:وتتمثل 

 القدرة على تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين. -1

 القدرة على تصميم البرامج التدريبية والجداول الزمنية لتن يذها. -2

3- .
ً
 وإداريا

ً
 القدرة على اإلشرا  على الدورات التدريبية فنيا

 كفايات البحث:  -س

 وتتمثل في الك ايات ال رعية اآلتية:

 اإلحساس باملشكالت التربوية وتحديدها.القدرة على  -1
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 القدرة على اختيار ال روض املقترحة لحل املشكالت بأدوات البح  املعروفة. -2

 القدرة على است الص نتا ج البح  يعد تحليل املعلومات والبيانات. -3

 القدرة على تعميم التو يات املست لصة من نتا ج البح . -4

مين على إج -5
َّ
 راء البحو  التربوية.القدرة على مساعدة املعل

 د(5نشاط: )

 من وجهة نظرك ومن خالل ما سبق:

 ما أبرز الك ايات الشخصية للمشر  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه؟

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

 

 

 االولى:األنشطة واألساليب التدريبية املستخدمة في الوحدة التدريبية 

 أساليب التدريب:

 العرض التقديمي. -

 العصف الذهني. -

 لعب األدوار. -

 انشطة التدريب. -

 التمارين. -

 حلقات النقاش. -

 ورش العمل. -

 النقاش ال ردي. -

 متطلبات الوحدة:

 دليل املتدرب. -

 حاسب محمول. -

- Data show. 

 سبورة غير ثابتة. -

 أقال) سبورة. -
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 أوراق فليب شارت وأقال). -

 لوحات مقوى. -

 ملنهج الدراسكي كملادة القرآن الكريم للمرحلة الثانوية .كتب ا -

 جوا ز يسيطة. -

 ورق مسطر. -

 أدوات التقويم:

 استمارة تقييم قبلي واعديب املناقشة.  -

 تصور ألنشطة الوحدة األولى:

م 
ق ر ط
شا

لن
ا

 

 مستلزمات النشاط عنوان النشاط

 الزمن بالدقائق

ل
عم

 

ض
عر

وع 
جم

امل
 

1/1/1 

 التعارف
زية ملن دعيد تذكر جوائز رم

 األسماء
40 - 40 

2/1/1 

 االختبار القبلي
أقالم + عرض -ورقة االختبار

 البتوب
30 10 40 

3/1

 كتابة التوقعات من قبل املشاركين ونقاشها 1/
بطاقات ورق مقوى بعدة ألوان، 

 لوحة عرض للبطاقات
20 20 40 

4/1/1 
حلقة نقاش )املصطلحات األساسية لإلشراف 

 ي ضوء التطور التاريخي.التربوي( ف

-أوراق فليب شارت -األقالم

 الصق للمشاركات
30 30 60 

5/1/1 

اقعنا اإلشرافي من أهداف  نقاش: املفعل في و

 اإلشراف التربوي 

عرض مرئي، أقالم وأوراق 

 مسطر للمشاركين
45 45 90 

6/1/2 

تمثيل أدوار: تحديد الكفايات الفرعية للكفايات 

-وي: االتصال والتفاعلاألساسية للمشرف الترب

مين-التخطيط
َّ
تطوير -العمل مع الجماعات-تنمية املعل

-التوجيه واإلرشاد-التغيير والتطوير-التقويم-املنهج

-استخدام أساليب اإلشراف والتقنية-العالقات العامة

 البحث.-التدريب

 –أقالم –املمثلون 

 املادة العلمية–بطاقات ملونة 
85 85 170 

7/1/2 

ظاهر العالقات اإلنسانية عصف ذهني: م

 اإليجابية والسلبية للمشرف التربوي 

أوراق فليب  –أقالم

 املادة العلمية –شارت
30 30 60 
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 (1/1/1نشاط )

 تعزيز العالقات األخوية بين املشاركين  الهدف

 40 الزمن بالدقائق

 النقاش والعرض  أسلوب التنفيذ

 ب أهمية العمل بروح اإلخاء والفريق الواحد، الذي يتأتى ابتداًء بالتعارف.دشرح املدر  - اإلجراءات

الخبرة في املجال  سنوات -العمر - من خالل التبويب التالي: االسم اإلجابةيطلب املدرب من كل متدرب الوقوف و  -

 اإلشراف التربوي وأهم املؤسسات التي عمل بها.

 ة لذي الذاكرة املتميزة في إعادة أسماء زمالئه صحيحة.مسابقة سريعة، وتعطى جائزة رمزيتجرى  -

 د(15) (2/1/1ورقة عمل )

 االختبار القبلي للوحدة:

 االلتبا) بالزمن املحدد  اإلجابةأخي املشارك: اقرأ بطاقة التقويم القبلية اآلتية مع 
ً
على فقراتهاب مراعيا

 دقا ق : 10ك

 اذكر خمسة من مجاالت اإلشرا  التربوي.

1- .. ..........2-  ............3-  ............4-  ............5-............ 

 تحت الخيار الصحيح:
ً
 ضع خطا

 من عوامل بناء عالقات إنسانية جيدة في الوسط التربوي:  -أ 

 الصدقب األمانةب حسن التعامل. -1

 إشراك اآلخرين في ات اذ القرارب ومالحهللاة مدى تأثير  فيهم. -2

 ل التعاوني.اإليمان بالعم -3

 جميع ما ذكر. -4

 من أهداف اإلشراف التربوي:  -ب 

 تطوير الك ايات العلمية والعملية لدى العاملين في امليدان التربوي وتنميتها. -1

 النهوض بمستوى التعليم وتقوية أساليبه للحصول على أفضل مردود للتربية. -2

 از دورها في املدرسة واملجتمع.تنمية االنتماء ملهنة التربية والتعليم واالعتباز بهاب و إبر  -3

 جميع ما ذكر. -4

 من الكفايات الفرعية للكفاية األساسية )التدريب( للمشرف التربوي، معرفة: -ج

8/1/2 

اقع  افر الكفايات األساسية في و تقييم فردي: مدى تو

املشرف التربوي ملادة القرآن الكريم باملرحلة الثانوية 

 بالجمهورية اليمنية

 60 30 30 (8-1-3ورقة العمل )

9/1/2 

 مراجعة الوحدة التدريبية وتقييمها

 (9/1/3ورقة العمل )

استمارة تقييم بعدي لوحدة 

 تدريبية

15 15 30 

 دقيقة 285املجموع 
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 أساسيات القياس واإلحصاء. -1

 أساسيات بناء املنهج. -2

 نهللاريات التعلم. -3

 أساليب تحديد احتياجات التدريب. -4

 امتاز اإلشراف التربوي في مرحلة التفتيش بـ: –د 

 عتماد  على امل اجأة.ا -1

 الترتيب املسبق. -2

 النهللار للهد  البعيد. -3

 تطوير القدرات. -4

 من األعمال التن يذية للمشر  التربوي في مجال التقويم: -هئ

 ر د مدى تحقيق أهدا  املنهج. -1

 ر د مشكالت امليدان التربوي. -2

 التربوي. تنويع أساليب النمو امل ي وت ريد اإلشرا  -3

مين على الع -4
َّ
 مل الجماعي واالست ادة من يعضهم.ح  املعل

 (3/1/1نشاط )
 يتعرَّف على أهداف الوحدة التدريبيبة الهدف

 40 الزمن بالدقائق

 عصف الذهني -حوار  -عمل فردي  أسلوب التنفيذ

 دشرح املدرب أهمية تحديد األهداف عند أي عمل نقوم به. - اإلجراءات

 على البطاقات امللونة وتعليق الكرت على على ال اإلجابةيطلب املدرب من املشاركين  -
ً
سؤالين التاليين كتابيا

لوحة اإلعالنات، قائال: اكتب توقعاتك عن أهداف الوحدة األولى في كرتك امللون، وقم بتعليقه على لوحة 

 العرض ومن ثم استمع للنقاش بتركيز عند توضيح أهداف الدورة: 

 دة التدريبية.ما الذي تأمله ليتحقق من أهداف هذه الوح -

 ما التداخل الذي تعاني منه في املصطلحات األساسية لإلشراف التربوي. -

ح، ومن ثم دعرض األهداف املخطط لها. -  دستقبل املدرب اإلجابات ويعزز ويوضَّ

 يطلب من املشاركين املقارنة بين توقعاتهم وأهداف الوحدة التدريبية  -
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 (4/1/1نشاط )

 د(30) (1/1 /4ورقة عمل )

 أخي املشارك: 

 للمصطلحات اإلشرافية 
ً
بالتعاون مع أعضاء مجموعتا والرجوع للخل ية النهللارية: حددوا م هوما

 اآلتية بلغتكمب مس ندين إلى التطور التاريخي لعملية اإلشرا  التربوي:

 اإلشرا  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه . -اإلشرا  –التوجيه  –كالت تيش  

 * دونوا ماات قتم عليه في لوحة ورق مقوىب ثم علقوا العمل في لوحة العرض

 لعرض عملكم أما) املشاركين.
ً
 * حددوا مندوبا

 الت تيش: .......................................................................

 ..............................................................التوجيه: .........

 اإلشرا : ......................................................................

 اإلشرا  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه: ....................................

  

 لتطور لإلشراف التربوي دستعرض مراحل ا  الهدف

 لإلشراف التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه 
ً
  يحّدد مفهوما

 110 الزمن بالدقائق

 العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

( أشخاص، متعددي املدارس واملناطق 6-1يطلب املدرب من املشاركين تكوين مجموعات عمل من ) - اإلجراءات

 التعليمية.

العمل  –انتخاب ناطق رسمي ومقرر للمجموعة  –اركين إلى ضوابط النشاط: )الزمن ينبه املدرب املش -

 بروح الفريق.

( ويتناقش أعضاؤها حول ورقة العمل، ويدونوا إجاباتهم على 4/1/1تستلم كل مجموعة ورقة العمل ) -

 لوحة ورقية.

 قاش.م مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنيقو  -

 دعقب املدرب ويثري املوضوع. -
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 (5/1/2نشاط )

  الهدف
ً
اقع اإلشرافي ينفذ تقييما  حول تفعيل أهداف اإلشراف التربوي للمادة في الو

ً
  ذاتيا

 40 الزمن بالدقائق

 النقاش  أسلوب التنفيذ

على السؤال التالي: في ضوء العرض التدريبي ألهداف عملية اإلشراف  اإلجابةيطلب املدرب من املشاركين   اإلجراءات

 التربوي: 

  
ً
اقعك اإلشرافي ؟ –ظرك من وجهة ن –ماالذي تراه مفعال  منها في و

  ؟-من وجهة نظرك  –إن وجدت  –ما الذي دعيق تفعيل بقية األهداف 

 .ح، ويعقب  دستقبل املدرب اإلجابات ويعزز ويوضَّ

 

 (6/1/2نشاط )

افية األساسية والفرعية للمشرف التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثان  الهدف  ويةتحديد الكفايات اإلشر

  تنمية  –التخطيط  –توظيف الكفايات الفرعية للكفايات األساسية اآلتية للمشرف التربوي: )االتصال والتفاعل

مين 
َّ
 العمل مع الجماعات( –املعل

 55 الزمن بالدقائق

 النقاش  –تمثيل أدوار  أسلوب التنفيذ

 موجزا عن الكفايات األساسية للمشرف ا  اإلجراءات
ً
 لتربوي للمادة يقدم املدرب عرضا

 يطلب من املشاركين الرجوع للخلفية النظرية وذلك لإلستعانة بها في عمل األنشطة املطلوبة 

  مين  -التخطيط  -دشرح املدرب الكفايات األربع األساسية للمشرف التربوي )االتصال والتفاعل
َّ
 لعمل مع  -تنمية املعل

 )الجماعات 

 ح للمشاركين في النشاط املطلوب من  هم: تحديد الكفايات الفرعية لتلك الكفايات األساسية يوضَّ

  ح املدرب للمتدربين األسلوب الذي سينفذ به هذا النشاط، وهو تمثيل األدوار
 يوضَّ

 يطلب املدرب من املشاركين املبادرة لتنفيذ النشاط وتمثيل األدوار ثم يختار أربعة منهم من ذوي القدرات التمثيلية 

 افية األساسية التي سيمثلهاإلصاق بطاقة ملونة عل  ى رأس كل منهم توضح عنوان الكفاية اإلشر

 افية األساسية وما الذي تعنيه  قيام كل منهم بشكل تمثيلي وحواري ومعبر بالتعريف عن الكفاية اإلشر

  تعبير كل منهما عن كفاية فرعية له، بحيث يتكلم عن كفاية، وزميله اآلخر يتكلم عن كفاية خاصة به 

  م  املشاركون أداء زمالئهم األربعة، ويضيفوا إثراءاتهم يقيَّ

 .دعقب املدرب ويثري املوضوع 

 

 (7/1/2نشاط: )

 يتعرَّف على املظاهر اإليجابية للعالقات اإلنسانية للمشرف التربوي مع معلميه، ومظاهر لسلبيتها   الهدف

  اقع اإلشرافي ملشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه بالجمهور م الو افية يقيَّ افر الكفايات اإلشر ية اليمنية من حيث مدى تو

 األساسية لديهم

 120 الزمن بالدقائق

 عصف ذهني  أسلوب التنفيذ
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 اإلجراءات

  .توضيح املدرب لقيمة العالقات اإلنسانية اإليجابية بين املشرف التربوي والعملين في تطوير العمل 

 هر إليجابية العالقات اإلنسانية للمشرف التربوي مع معلميه، ومظاهر لسلبيتها. بيان املدرب لطبيعة النشاط، تحديد مظا 

  :عرض املدرب لسؤال جلسة العصف الذهني األول 

 مين ؟
َّ
 ما مظاهر العالقات اإلنسانية اإليجابية للمشرف التربوي مع املعل

 لى نهاية الجلسة. استقبال جميع املشاركات وتدوينها على السبورة املتحركة وإرجاء تقييمها إ 

 .فرز املشاركات حسب مالءمتها ملوضوع العصف الذهني 

 .
ً
افقيا  نقاش جميع املشاركات واستبعاد غير املناسب منها تو

  :عرض املدرب لسؤال جلسة العصف الذهني الثاني 

 مين ؟
َّ
 ما مظاهر العالقات السلبية بين املشرف التربوي واملعل

 على السبورة املتحركة وإرجاء تقييمها إلى نهاية الجلسة.  استقبال جميع املشاركات وتدوينها 

 .فرز املشاركات حسب مالءمتها ملوضوع العصف الذهني 

 .
ً
افقيا  نقاش جميع املشاركات واستبعاد غير املناسب منها تو

 .تحديد وكتابة خالصة جلسة العصف الذهني 

  اقع اإلشرافي ملشرفي املادة بالجمهو افية األساسية يقوم كل مشارك بتقييم الو افر الكفايات اإلشر رية اليمنية من حيث مدى تو

 (.8/1/2لديهم من خالل ورقة العمل )

 د(20)( سلم تقدير رتبي وعددي 8/1/2ورقة العمل )

افر الكفايات األساسية ملشرفي املادة  تقييم مدى تو
 ) (5ممتاز ) الكفاية

ً
 توصيات (1ضعيف ) (2مقبول ) (3جيد ) (4جيد جدا

       التصال والتفاعلا -1

       التخطيط -2

مين -3
َّ
       تنمية املعل

       العمل الجماعي -4

       تطوير املنهج -5

       التقويم -6

       التغيير والتطوير -7

       التوجيه واإلرشاد -8

       العالقات اإلنسانية -9

       استخدام أساليب وتقنيات اإلشراف -10

       التدريب -11

       البحث -12

 د10( 9/1/2ورقة العمل )

 استمارة تقويـم بعدي لوحدة تدريبية

: حدد الدرجة املناسبة للتقييم باألرقا) كما هو موض  بين القوسين أدنا : 
ً
أخي/ املشارك فضال

 [1ضعيف= 2مقبول= 4جيد= 5]ممتاز=

 العنصر م 

جة
در

ال
 

 التقييم

ت
يا
جاب

إي
 

ب تحتاج جوان

 للتحسين
 مقترحات التحسين

1 
أهمية الوحدة في تطوير أداء املشرفين التربويين ملادة القرآن 

 الكريم باملرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية
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     مناسبة موضوع الوحدة 2

     صياغة األهداف اإلجرائية للوحدة 5

6 
-ادة العلميةامل-تصميم حقيبة الوحدة التدريبية دليل املتدرب

 أوراق العمل(

    

     مناسبة الوقت املحدد لتدريب الوحدة 7

     تصميم الجدول الزمني للوحدة 8

     تصميم خطة األنشطة للوحدة  9

     تصميم أورق عمل الجلسات التدريبية في الوحدة 10

     تنوع الطرائق واألنشطة والوسائل التدريبية  11

     درب الوحدة التدريبية قدرات وتمكن م 12

     شمول وتركيز املادة العلمية  13

     توسيع دور املشاركين في عملية التدريب 14

     توسيع الجانب التطبيقي في سير تدريب الوحدة 15

افق  –بيئة البرنامج )قاعات  16      أثاث( –مر

     التجهيزات والتقنيات املستخدمة في التدريب  17

 الي الدرجات: ................ التقدير العام.............إجم

 اكتب مالحظات قصيرة ومختصرة: 

 اسم املشارك/املشاركة : ................................

 التوقيع: ..............................
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 هالوحدة الثانية: أنماط اإلشراف التربوي الحديث ملادة القرآن الكريم وعلوم

 أهداف وموضوعات الوحدة الثانية

 الزمن بالساعات موضوعات الوحدة أهداف الوحدة

 بينها  -
ً
يحّدد أهداف اإلشراف التربوي الحديث مقارنا

 وبين أهداف اإلشراف التربوي التقليدي.

ز بين األنماط التقليدية واألنماط اإلبداعية في  - يميَّ

 الفوارق بينهما. 
ً
 اإلشراف التربوي محددا

املشرف التربوي التقليدي واملبدع وفق  يصف -

 مؤشرات محددة.

ن مفاهيم وخصائص ومبادئ االتجاهات  - يبيَّ

افية الحديثة اآلتية: )البنائي  –العيادي –اإلشر

 التطوري(.

ن مفاهيم وخصائص ومبادئ االتجاهات  - يبيَّ

افية الحديثة اآلتية: )باألهداف  التنوعي  –اإلشر

 اإللكتروني( -

افية الحديثة املتناسبة مع يوظف األنماط ا - إلشر

اقع التعليمي اليمني.   املادة والو

افية حديثة لنماذج من  -  وإجراءات إشر
ً
يقترح حلوال

 مشكالت معلمي املادة في بيئات متعددة.

يناقش تحديات تفعيل املشرفين التربويين ملادة  -

القرآن الكريم في الجمهورية اليمينة ألنماط 

 اإلشراف التربوي الحديثة.

االختبار القبلي للدورة، واستعراض برنامج الدورة 

 الزمني والتوقعات واألهداف. 

 مفهوم وخصائص اإلشراف التربوي الحديث. 

 مظاهر اإلشراف التربوي الحديث 

افية بين النمط التقليدي والحديث.  األهداف اإلشر

 –العيادي –مفاهيم وخصائص ومبادئ: )البنائي 

 التطوري(.

 –ومبادئ: اإلشراف: )باألهداف مفاهيم وخصائص 

 اإللكتروني( -التنوعي 

افية  خطوات ونماذج )أدوات( تفعيل األنماط اإلشر

الحديثة املناسبة في اإلشراف على معلمي مادة 

القرآن الكريم في املرحلة الثانوية في الجمهورية 

 اليمنية. 

اقعية ومفترضة ملشكالت تعليمية مختلفة  نماذج و

آن الكريم وحلولها بأساليب ملعلمي مادة القر 

افية حديثة.  وإجراءات إشر

عصف ذهني حول مدى تفعيل املشرفين التربويين 

ملادة القرآن الكريم في الجمهورية اليمينة 

 .ألنماط اإلشراف التربوي الحديثة

10 
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 الثانيةالخلفية النظرية للوحدة التدريبية 

 لكريم وعلومهأنماط اإلشراف التربوي الحديث ملادة القرآن ا

 خصائص اإلشراف التربوي الحديث:

 كثير  من ال روقات في امل هو) والخصا ص وممهم القا مين به 
ً
 وحديثا

ً
بين اإلشرا  التربوي قديما

ه:  وأساليبه وأنماطهب ومن تلا التحديثات خصا ص لإلشرا  التربوي الحدي  أنَّ

 التقويم يعملية القيا) يعد أو نةبالس في زيارتين أو زيارة عند ينتهي مستمرة فال عملية. 

 ونهللام وطرق التدريس التعليمية والوسا ل كاملناهج التعليم في تؤثر التي والعوامل الهللارو  بجميع يهتم 

ب ومشكالت االمتحاناتب
َّ
مين الطال

َّ
 .املدرسكي املجتمع في السا دة والعالقات واملعل

  فقط. تقويمه أو أخطا ه اك شا  إلى وليس املعلم تنمية في املساعدة إلى يهد 

افية املمارسة في التقليدي والحديث بين اإلشراف الفارق   :اإلشر

: اإلشراف التقليدي:
ً
 أوال

 .األخطاء وتصيد اله وات على يركز -1

 .األحكا) إ دار -2

 .الجاهزة الو  ات تقديم -3

 .إجمالي وتقويم مراقبة -4

 .عمودي فردي طايع له -5

 .وشخصيته املعلم عمل على تركيب -6

 .وتح ظ  و وت تهيب -7

 .للتعليمات من ذ مجرد -8

 ت تيش ومراقبة وتوجيه. -9

: اإلشراف الحديث:
ً
 ثانيا

 .املعلم بنمو االهتما) -1

 .العوا ق وتشخيص وتحليل مالحهللاة -2

 في -3
ً
 عملية تحسين أدا ه. مصاحبة املعلم في عملية التحليل الذاتيب وجعله من رطا

 والتقويم والعالج. حإشراك املعلم في الت طيط واملالحهللاة والتحليل واالقترا -4

 له طايع جماعي تشاركي. -5

 تركيب على تقويم املوقف الص ي. -6
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 ثقة واحترا) متبادلب وتوا ل م توحب وعالقة حميمية. -7

 .أساسيا شريكا واعتبار  املعلمب شخصية تقدير -8

 مرافقة وتنسيق وتعاون. -9

 تربوي: ال التطور الحاصل في عملية اإلشراف التربوي من خالل توسيع صالحيات املشرف

مين من التربويين املشرفين بين والتعبير حرية الرأي إشاعة -1
َّ
 اإلشرافية. واملداوالت النقاش خالل واملعل

مين تدريب -2
َّ
 التعليمية. العملية واالتصاالت في املعمومات تقنية توظيف على املعل

مين مشاركة -3
َّ
 الت اعلية. التعلم بي ات تصميم في املعل

مي رات مها تنمية -4
َّ
 علمي.  بأسلوب املشكالت حل في ناملعل

 متطلبات املشرف التربوي ملواكبة هذا التطور املعرفي واإلشرافي التربوي:

 التعليمية. البي ات في للمعلمين املبدعة الطاقات تنمية -1

 املستديمة. التربية مبدأ تطبيق اإلسها) في -2

 عليها الحصول  كي ية هم علىاملعلوماتب وتدريل بمصادر التعليمية للعملية املمارسين  لة توثيق -3

 وفهمها. وتحليلها

 املشكالت. حل ومهارة النقدي تنمية الت كير -4

مين تدريب -5
َّ
 بالعمل واالهتما) التدريس واستراتيجياته املتطورةب في ال اعلة األساليب على املعل

 في التقنية ودمجها وتوظيف والتكوينيب ال شخيصكي التقويم عمليات الصفبوتطوير داخل الجماعي

 التعليم.

 أنماط اإلشراف التربوي الحديث ملادة القرآن الكريم وعلومه: 

 اإلشرا  البنائي. -1

 اإلشرا  العيادي. -2

  اإلشرا  باألهدا . -3

 اإلشرا  التطويري.  -4

 اإلشرا  التنوعي. -5

 اإلشرا  اإللكتروني. -6

: اإلشراف البنائي:
ً
 أوال

 ويمكن تلخيص مهمة اإلشرا  البنائي في النقاط اآلتية: 
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 ست دا) أفضل اإلمكانات املدرسية والبيئية في خدمة التدريس.ا -1

 العمل على تشجيع األنشطة اإليجابية وتطوير املمارسات القديمة. -2

مين في رؤية ما يجب  -3
َّ
 يكون عليه التدريس الجيد. أنَّ إشراك املعل

 تشجيع النمو امل ي للمعلمين وإثارة روح املنافسة الشري ة بينهم. -4

مقترحة لإلشراف التربوي البنائي ملادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة تطبيقات عملية 

 الثانوية بالجمهورية اليمنية: 

 والطرا ق النشطة في  -1
ً
مين يعمل بح  إجرائي حول الطرق التدريسية املست دمة حاليا

َّ
تكليف املعل

 .تدريس مادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية

مين لعرض بحوثهم حول الطرا ق التدريسية القديمة والنشطةب وتلخيص  -2
َّ
عقد لقاء تربوي لجميع املعل

 وتوزيع مشاركاتهم على الجميع.

إقامة برنامج تدريبي للمعلمين للمقارنة بين طرا ق التعليم النشطة وطرا ق التعليم اإلبداعية في تدريس  -3

 و) املعلمون أن سهم ببناء مادته والتدريب فيه.مادة القرآن الكريم لطالب الثانوياتب يق

مين للتحول إلى التعلم النشط أو اإلبداعي في  -4
َّ
تقسيم الك ايات العلمية والعملية املطلوبة من املعل

تدريس مادة القرآن الكريم في املرحلة الثانوية إلى ثال  فترات زمنيةب لكل فترة برنامج عمل وطرق 

 تقييم.

ا ية ملعلمي مادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية بالجمهورية تقديم برامج عمل بن -5

 
ً
 وعمليا

ً
 اليمينةبيقومون فيها عبر أساليب متنوعة بإستكمال ك ايات كل فترة زمنية علميا

لقاءات تقييمية نهايةكل فترةكبرنامج عمل ك ايات   لدراسة املنجز من العمل وأسباب التع ر  -6

 معلمين.وتو يات اإلستكمال لل

: اإلشراف العيادي )العالجي، اإلكلينيكي(:
ً
 ثانيا

مين الص ي مفهومه:
َّ
وممارستهم  هو ذلا النمط من العمل اإلشرافي املوجه نحو تحسين سلوك املعل

ب  التعليمية الص ية ب سجيل كل ما يحد  في غرفة الصف من أقوال وأفعال تصدر
َّ
عن املعلم وعن الطال

 ة التدريس.أثناء ت اعلهم في عملي

 عزيزي املشرف: 

يعد  است دا) أسلوب اإلشرا  اإلكلينيكي ضرورة تربوية تطويرية ملحة ت رضها عدة مبررات ر يسة 

 هي:

 ضعف برامج التدريب قبل الخدمة. -1
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 ضعف املمارسات التعليمية الص ية للمعلمين املبتد ين يشكل عا). -2

د) توافر النهللاا) اإلشرافي ال عال والقادر على ك رة التجديدات واملستحدثات التربوية وتنوعهاب وع -3

مين على امتالك الك اءات األدا ية املرتبطة بها.
َّ
 اس يعابهاب وتدريب املعل

 د(5نشاط: )

 من خالل املبررات املذكورة ما أهمية اإلشرا  اإلكلينيكي؟

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

 خطواتــه: 

 بناء عالقة جيدة مع املعلم. -1

 الت طيط املشترك بين املشر  واملعلم واملشاركين اآلخرين للوحدة التدريسية. -2

 مشاهدة الحصة وتسجيلها عن طريق الصورة أو الصوت أو الكتابة.  -3

4-  .
ً
 شامال

ً
 موضوعيا

ً
 تحليل الحصة تحليال

 د(5نشاط: )

يلة ضرورةب اكتب كيف يمكنا كمشر  تربوي ملادة القرآن الكريم تقويم املوقف التعليمي يعد تحل

وعلومه املشاركة ب اعلية في هذ  الخطوة وما اإلجراءات التي ست بعها 

 ..................................................................................لذلا؟

 مراحل اإلشراف العيادي:

 من حلقة دا رية متصلة ومستمرة التَّ اعل تسمى بدا رة اإلشرا  العيادي العيادي يتكون اإلشرا  

حليل  –املالحهللاة  –وتتضمن املراحل الثال  األساسية ك التَّ طيط  قئويم  -التَّ وكل مرحلة تتضمن عدًدا  التَّ

ملراحل كلما العملية اإلشرافية ويتم تكرار ا من الخطوات األساسية واإلخالل بأي منها يؤثر سلًبا في سير

 دعت الحاجة إلى ذلا.

 نشاط:

 اكمل الجدول:

 اإلجراءات املراحل

  التخطيط

  املالحظة

  التحليل

  التقويم

 هل تتوقف عند التقويم فقط؟............................................................
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لكريم وعلومه في تطبيقات عملية مقترحة لإلشراف التربوي العيادي ملادة القرآن ا

 املرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية:

مين. -1
َّ
 إقامة الزيارة الص ية ال شخيصية ملستويات املعل

 –عقد لقاءات مداولة فردية للمعلمين لتحليل خواص املوقف الص ي محل التحليل كك ايات علمية  -2

ب . –ك ايات عرض وتقديم 
َّ
 ك ايات مستويات الطال

 ترك بين املشر  التربوي واملعلم إلستكمال جوانب القصور.وضع برنامج عالجي مش -3

 قياس مدى تجاوز جوانب القصور من خالل الزيارة الص ية الثانية. -4

لقاء فردي باملعلم منتصف ال ترة الزمنية للبرنامج االستكمالي لتجاوز جوانب القصور لتقييم املنجز  -5

 ودراسة أسباب تصور التن يذ.

 د(5نشاط: )

 تقترحه من خالل خبر 
ً
تا كمشر  تربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه للمرحلة الثانوية:  مم نموذجا

 ملتايعة املوقف التعليمي؟.............................................

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

: اإلشراف باألهداف:
ً
 ثالثا

عزيزي املشر : يصل  تطبيق أسلوب اإلشرا  باألهدا  مع املشر  التربوي الذي ينهللار إلى اإلنسان 

 من زاوية نهللارة اإلدارة الحديثة التي تنهللار إلى اإلنسان نهللارة إيجابية مت ا لة.

 مبادئ اإلشراف باألهداف:

 د األهدا . يقو) اإلشرا  باألهدا  على مبدأين أساسين هما: مبدأ املشاركة و مبدأ تحدي

 د(5نشاط: )

مين: واكتب اإلجراءات املتوقع االت اق 
َّ
 تسلى لتحقيقه باالت اق مع املعل

ً
من خالل خبرتا: اكتب هدفا

 عليها معهم؟

 الهد : .....................................................................

 ...........................اإلجراءات: ......................................

 الزمن املقترح لتحقيق الهد : ...............................................
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 خطوات تطبيق نموذج اإلشراف باألهداف:

: قراءة املوقف التعليمي.
ً
 أوال

: وضع األهداف
ً
 من خالل اآلتي: ثانيا

 تتم  ياغة األهدا  يشكل واض  ودقيق. أنَّ  -1

 األهدا  واقعية. تكون  أنَّ   -2

 يشترك املشرفون واملعلمون في  ياغة األهدا .  أنَّ  -3

 ت سم األهدا  باملرونة.  أنَّ  -4

: وضع الخطة.
ً
 ثالثا

: التنفيذ واملتابعة. 
ً
 رابعا

: قياس اإلنجاز
ً
 .خامسا

 د(15نشاط: )

من خالل خبرتا: طبق مراحل اإلشرا  باألهدا  على موقف تعليمي كأنشطة كل 

 ............................................................. ..........مرحلة ؟.....

 إيجابيات و سلبيات نموذج اإلشراف باألهداف:

الشا أنَّ لكل نموذج مزايا كما أنَّ له سلبياتب وتهللاهر قدرة اإلداري الناج  في محاولة تعزيز اإليجابيات 

 عملية اإلدارية.ومحاولة تالفي أو تقليل أثر السلبيات على ال

: إيجابيات نموذج اإلشراف باألهداف:
ً
 أوال

 لعل من أبرز إيجابيات نموذج اإلشرا  باألهدا  ما يأتي: 

يجعل األهدا  واضحة ومحددة لجميع العاملين في املؤسسة التربويةب ويعني بذلا  ياغة األهدا  على  -1

 نحو يساعد على قياسها وتقويمها. 

مين في املؤسسة يساعد اإلشرا  باألهدا   -2
َّ
على تحديد أدوار ومسؤوليات وسلطات املشرفين واملعل

 التربوية. 

يلمس املعلم ثمرة جهود  بوضوح فتتحسن معنوياته وترت ع بالتالي إنتاجيته ب ضل إنجاز الهد  الذي  -3

 لذلا اإلنتاجية.
ً
 يضعه نصب عينيه فتتحسن تبعا

الخطط ومتايعتها فهو يركز اهتما) العاملين على  يساعد اإلشرا  باألهدا  على زيادة فعالية تن يذ -4

 في بلوغ األهدا  املحددة مما يؤدي إلى عد) ضياع الجهد والوقت في أعمال 
ً
األعمال التي تساهم فعال

 غير م يدة.
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يساعد في تقييم األداء وتحديد املسؤولية وتحقيق فعالية الرقابةب فاملعلمون يكونون مسؤولين عن  -5

ة والو ول إلى نتا ج محددة ضمن إطار زمني واض ب وبالتالي يمكن تقييم أدائهم تحقيق أهدا  معين

 بنسبة ما يسهمون به في تحقيق هذ  األهدا  والنتا ج. 

لنهللاا) اإلشرا  باألهدا  تأثير فعال على نهللاا) التعويضات واملكافآت والترقياتب فقد كان نهللاا) املكافآت  -6

 باألقدميةب أما نموذج اإلشرا  باألهدا  مبني على مبدأ الجدارة وهو تعبير فض ا
ً
ضب وأ بح مرتبطا

فيرى ضرورة ربط املكافأة والتعويض بدرجة إنجاز األهدا ب ودفع املكافآت بما ي ناسب مع درجة 

 تحقيقها.

7-  
ً
تحسين عملية ات اذ القراراتب حي  تتاح للمعلمين فرص املشاركة فيها وتبادل املعلومات وذلا و وال

 فضل.إلى قرارات أ

 ييهئ اإلشرا  باألهدا  ال ر ة للمعلمين في املؤسسة التربوية للتطوير والنمو الذاتي.  -8

 يتحسن التنسيق والعمل الجماعي بين أفراد املؤسسة التربوية و تقل ازدواجية العمل.  -9

ما يقو)  الراجعة األمامية واملرتدة. ويقصد باألمامية أو القبلية عناية اإلشرا  باألهدا  بنوعي التغذية -10

به املشر  التربوي من االجتماع باملعلم قبل الزيارة الص ية وإخبار  بما يتوقع منهب واالت اق معه على 

  تحقيقهاب أما التغذية الراجعة أو املرتدة األهدا  املراد

ملعلم الص ية إلخبار ا أو البعدية فيقصد بها ما يقو) به املشر  التربوي من االجتماع باملعلم يعد الزيارة -11

 بنواحي القوة والضعف لديه ومدى تحقيقه لألهدا .

: سلبيات نموذج اإلشراف باألهداف: 
ً
 ثانيا

 لعل من أبرز سلبيات نموذج اإلشرا  باألهدا  ما يأتي: 

 عوبة توفير انهللامة مساندة يتطللها است دا) نموذج اإلشرا  باألهدا  كوجود نهللاا) معلومات  -1

ومعايير دقيقة لقياس مدى تحقق األهدا . وتلا االنهللامة املساندة  متطور ونهللاا) رقابة وتقييم فعال

 ال تكون في الغالب متوافرة في الدول النامية بدرجة متطورة.

التركيب على أهدا  قصيرة املدى ونسيان األهدا  يعيدة املدى التي يتطللها الت طيط السليمب وامليل  -2

 مة.إلى تحقيق نتا ج سريعة على حساب نتا ج كبيرة مه

إن اق الوقت الكثير في العمليات التي يتطللها نموذج اإلشرا  باألهدا  واالهتما) بملء النماذج وتعب ة  -3

يكون لذلا كله مردود واض  على املؤسسة التربوية وإنجاز نتا ج  أنَّ االس بانات وتحبير الص حات دون 

 ملموسة. 

باألهدا  وتطبيقه في بداية املطا ب إذ إنَّ املقاومة الشديدة التي يتعرض لها إدخال نموذج اإلشرا   -4

  كبير 
است دا) هذا األسلوب يعد  محاولة إلحدا  تغيير في األساليب اإلدارية القديمةب وفي ذلا تحد 
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ه يتطلب منهم تغيير أنماط ت كيرهم وسلوكهم وأساليلهم في العملب وهذا بالطبع  مين ألنَّ
َّ
للمشرفين واملعل

 ون سية كبيرة تمكنهم من التأقلم مع الجديد والتعود عليه.  يحتاج إلى طاقة فكرية

يب و عوبة تحديد معايير دقيقة  -5 ِّ
 عوبة تحديد أهدا  يعض األنشطة والبرامج بوضوح واشكل كم 

لقياسها وتقييم مدى إنجازها وهذ  ظاهرة شائعة في عدة من األجهزة الحكومية واملؤسسات التي تقد) 

 .خدمات مثل التعليم والصحة

املبالغة في التركيب على األهدا  والنتا ج املتوقعة يؤدي إلى إهمال الوسا ل الالزمة لتحقيق األهدا ب  -6

 مما ينعكس بصورة سلبية على فعالية املؤسسة التربوية في املدى الطويل.

احتياجاته  امليل إلى االهتما) بالبرامج أك ر من االهتما) باملعلم الذي هو جوهر العملية التربويةب وإغ ال -7

 وأهدافه في سبيل أهدا  املؤسسة التربوية واحتياجاتها.

 د(5نشاط: )

 لن س املوقف 
ً
يعد قراءتا لإلشرا  العيادي واإلشرا  باألهدا  هل يمكن است دا) النوعين معا

 التعليمي؟ وض  إجابتا يشكل إجراءات؟........................................

لإلشراف التربوي باألهداف ملادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة تطبيقات عملية مقترحة 

 الثانوية بالجمهورية اليمنية:

إقامة دورة تدريبية للمعلمين باملرحلة الثانوية في املناطق التعليمية لتعري هم وتوعيتهم بأهدا  وزارة  -1

 التربية والتعليم في تدريس مادة القرآن الكريم وعلومه.

لوزارة أو أي مؤسسة تعليمية من تدريس مادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة الثانوية بلورة أهدا  ا -2

 من 
ً
في نماذج وأدوات عمل وبرامج وفترات زمنيةب يت ق عليها توزع املعلمون وتكون هذ  البرامج جزءا

 تقييم املعلم واملؤسسة.

وية للتوعية واإلت اق على مراحل عقد لقاء بمعلمي مادة القرآن الكريم وعلومه في املدارس الثان -3

 وخطوات وزمن تحقيق األهدا  املشتركة وفق البرامج املت ق عليها.

القيا) بالزيارة املدرسية والص ية األولى والثانيةب وعمل مداوالت جماعية يعد كل زيارة مع معلمي  -4

 املدارس الثانوية حول جوانب التميب والقصور في تن يذ الخطة املشتركة.

ة فردية بكل معلم ملادة القرآن الكريم وعلومه بالص و  الثانوية لدراسة وتقييم  إقامة -5 ع  لقاء تغذية راجِّ

 املنجز من الخطة املت ق عليها.

مين على مهارات ووسا ل تحقيق األهدا  املتع رة التي تحتاج إلى  -6
َّ
إقامة دورة تدريبية لتدريب املعل

 إستكمال.

: اإلشراف التطوري:
ً
 رابعا

مين من خالل  د انواع اإلشرا  التربوي الحديثة التي تهتمهو أح 
َّ
بال روق الشخصية واملهنية بين املعل

 انتقاء أحد األنماط اإلشرافية اآلتية:
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اإلشراف التطوري يتضمن ثالثة أنماط من اإلشراف التربوي تقدم بحسب خصائص 

ح الشكل التالي:  املعلم كما يوضَّ

 أنماط اإلشرا  التربوي 

 تطبيق اإلشراف التربوي التطوري: مراحل

 ال شخيص: مرحلة -1

 جمع املعلومات األولية. -أ

 الزيارة الص ية. -ب

 اإلشرافية. املداوالت -ج

 التطبيق: كاختيار النمط اإلشرافي املناسب للمعلم . مرحلة -2

ال شئئئئئئئئئاركي" إلى االرتقاء والتدرج يسئئئئئئئئئلوك املدرس من "النمط املباشئئئئئئئئئر"ب إلى "النمط  مرحلة التطوير: -3

 "النمط غير املباشر".

 د(7نشاط: )

ضع مقترحاتا ملعالجة القصور والضعف في اإلشرا  التطوري؟ 

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

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

يركز على وضع األسس التي ينبغي للمعلم ان يسير عليها لتحقيق  المباشر:اإلشراف 

 أهدافه وتحسين ممارساته التدريسية .

يشترك المشرف والمعلم معاً في وضع خطة لتحسين عملية  التشاركي:اإلشراف 

  التعليم والتعلم .

اإلشراف غير المباشر: يقوم على مبدأ الخبرات الخاصة بالفرد فالمعلم يجب ان  

 يتوصل إلى حلول نابعة من ذاته بغرض تحسين مستوى طالبه.

من يتسم بـ: تفكير تجريدي منخفض 

 وبعدم حب العمل أو االلتزام به

من يتسم بـ: مستوى متوسط من 

 التفكير التجريدي وااللتزام بالعمل

تسم بـ: تفكير تجريدي عالي من ي 

 ومستوى عال من االلتزام بالعمل.
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تطبيقات عملية مقترحة لإلشراف التربوي التطوري ملادة القرآن الكريم وعلومه في 

 املرحلة الثانوية:

مين. -1
َّ
 إقامة زيارة   ية تشخيصية ملستويات وأداءات املعل

مين في ك ايات ومهارات تدريس مادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة للثانوية إلى ث -2
َّ
الثة تقسيم املعل

 من  ض التجريد . –متوسط التجريد  –مستويات كعالي التجريد 

إقامة برنامج تدريبي إلستكمال املهارات األساسية والك ايات الالزمة لكل معلم لالنتقال إلى املستوى  -3

 األعلى.

مين للقراءة والتلخيص والنقاش. -4
َّ
 تحديد كتاب شهري لكل مستوى من املعل

مين وفق التصنيف السابق.عمل خطة إشرافية تطويرية لك -5
َّ
 ل ف ة من املعل

: اإلشراف املتنوع"التنوعي":
ً
 خامسا

 له في حين أنَّ 
ً
إنَّ اإلشرا  التنوعي يعطي املعلم الحرية في تقرير األسلوب الذي يريد  أو يرا  مناسبا

 اإلشرا  التطوري يعطي هذا الحق للمشر  التربوي.

بغي التنبيه إلى أنَّ كلمة "مشر " هنا تشمل كل من يمارس وقبل الدخول في ت ا يل هذا النموذج ين 

 العمل اإلشرافيب مثل مدير املدرسة أو زميلب وال يقتصر على من يشغل مسمى املشر  التربوي.

 د(5نشاط: )

من خالل قراءتا السابقة اكتب م هوما لإلشرا  التنوعي؟ 

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

.................................................................................... 
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ن أساليب اإلشرا  التنوعي:  والشكل التالي يبيَّ

 أساليب اإلشراف التنوعي

  

كزلقاء المراجعة التحليلي المر 

المالحظة المركزة

حلقة التدريب

لقاء المراجعة التحليلي

يةتحليل المراجعة التشخيص

المالحظة التشخيصية

لقاء قبل الزيارة الصفية

اللقاء التمهيدي

تدريب 
 اناألقر 

اللقاء 
 التربوي 

البحوث 
 يةانالميد

تطوير 
 المقررات

التشجيع

التغذية الراجعة

توفير المصادر

البساطة

التقويم

التحليل

تصميم خطة

تدريب

اإلشراف التنوعي

النمو الذاتي

عوامل نجاحه

النمو المهني التعاوني

صوره

التنمية المكنفة

خطواتها



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 203   

 د(5نشاط: )

تواجها؟  أنَّ تنوعي والصعوبات التي يمكن وضَّ  من خالل خبرتا وقراءاتا إمكانية توظيف اإلشرا  ال

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

تطبيقات عملية مقترحة لإلشراف التربوي التنوعي ملادة القرآن الكريم وعلومه في 

 املرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية:

مين الثانويين ملادة القرآن الكريم وعلومه.تن يذ زيارة   ية لتحليل وتصنيف مستويا -1
َّ
 ت املعل

مين إلى ثالثة مستويات أساسية وفق احتياجاتهم كمهارات أساسية  -2
َّ
مهارات التعليم  –تصنيف املعل

 مهارات التعليم اإلبداعي  –النشط 

مين للتوعية باألنماط واألساليب اإلشرافية لترك حرية االختيار لهم  -3
َّ
في ت ضيل نمط عقد لقاءات باملعل

 اشرافي معين.

توزيع استمارات ملعلمي مادة القرآن الكريم وعلومه باملراحل الثانوية ليقوموا بتحديد األنماط  -4

 واألساليب اإلشرافية امل ضلة لدى كل معلم منهم بمتوسط نمط إشرافي واحد وثالثة أساليب.

 تن يذ الزيارة التوجيهية الثانية للمعلمين املستهدفين. -5

قاءات مداولة إشرافية للمعلمين وتقديم التغذية الراجعة وفق فنيات وأساليب النمط الذي عقد ل -6

 اختار  املعلم واألساليب التي ي ضلها.

: اإلشراف اإللكتروني:
ً
 سادسا

  مفهوم اإلشراف اإللكتروني: 

م باست دا) آليات االتصال الحديثة من حاسب آلي اإللكتروني: التعليم 
 
وشبكاته  هوطريقة للتعل

وكذلا بوابات اإلنترنت  ووسا طه املتعددة من  وت و ورةب ورسوماتب وآليات بح  ومكتبات إلكترونيةب

التقنية بجميع أنواعها في إيصال املعلومة للمتعلم  سواء عن يعدب أو في ال صل الدراسكيب املهم هو است دا)

 فا دة. بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر

 د 5نشاط: ك

 إلى: التعليم اإللكتروني فإنَّ اإلشرا  اإللكتروني ي ضكيمن خالل م هو) 

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

... 
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 االلكتروني؟ ملاذا نسعى إلى تطبيق اإلشراف

 املطلب الوطني: -1

 تسلى حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم إلى إدخال التقنية في جميع العمليات

االلكتروني يصب في هذا  تطبيق اإلشرا  أناإلدارية و ال نية في الوزارات و األجهزة الحكومية كافةب و الشا 

 التوجه املهم.

 املطلب التربوي: -2

طريقة  في مجاالت التربية أمر حتمي و خيار مهم الس شرا  املستقبل من خالل تغيير جديد والتطويرالت

 واسعة للتعلم الذاتي.
ً
 الت كيرب واتباع أساليب جديدة ت تح آفاقا

 املطلب التقني:  -3

عدب و عصر امتاز وقتنا  ه عئصر التقنيةب و عصر ال ضا ياتب و عصئر التعلم عن ي   املعا ر بأنَّ

ه قرية  غيرة. ب فأ بح العالم كأنَّ
ً
 عجيبا

ً
 الحاسوب. كما تنامت وسا ل االتصال في هذا العصر تناميا

 املطلب اإلداري:  -4

 من املشرفينب و منها: أنَّ تطبيق اإلشرا 
ً
 من املشكالت التي تواجه كثيئرا

ً
 االلكتروني يعالج كثيرا

مين. نقص أعداد املشرفين التربويين في مقابل زيادة أعداد  -1
َّ
 املعل

عد يعض -2  املدارس عن إدارات التربية و التعليم و مكاتب التربية والتعليم. ي 

 د(5نشاط: )

 من خالل املطالب املذكورة ما أهمية اإلشرا  اإللكتروني؟ ........................

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

تطبيقات عملية مقترحة لإلشراف التربوي االلكتروني ملادة القرآن الكريم وعلومه في 

 املرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية:

عمل مدونة خا ة بمعلمي مادة القرآن الكريم باملرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية في كل محافهللاةب  -1

يات والكتب املتعلقة بتدريس مادة القرآن تشتمل على آخر التحديثات والتطورات والبحو  والدور 

 الكريم وعلومه.

عمل مكتبة الكترونية ملعلمي املرحلة الثانوية ملادة القرآن الكريم وعلومهب تحتوي على أهم املراجع  -2

 والوسا ل والوسا ط الصوتية واملر ية واملقروءة الخا ة باملادة وفنيات تدريسها.

خا ة بمعلمي مادة القرآن الكريم  (Facebook)ا ل االجتماعي تأسيس   حة ت اعلية على موقع التو  -3

 وعلومه في املرحلة الثانوية في كل محافهللاة يمينة للتوا ل وتبادل الخبرات والرد على االست سارات.

تأسيس غرفة كبالتوك  للتوا لب وعقد االجتماعات االلكترونية فيها بين املشر  التربوي ملادة القرآن  -4

 ومعلميه.الكريم وعلومه 
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  يشترك twitterفتح   حة توا ل وتبادل خبرات ورد على است سارات عبر موقع التوا ل االجتماعي ك -5

 فيها املعلمون واملشر  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه.

تأسيس   حة ت اعلية على مواقع التوا ل االجتماعي املختل ة يشترك فيها أولياء أمور طالب املرحلة  -6

 ب وأبناؤهمب واملشرفون التربويون للمادةب واملعلمون.الثانوية

عمل   حة ت اعلية تدريبية إشرافية على موقع كواتساب  يشترك فيها املعلمون واملشر  التربوي ملادة  -7

تأسيس منتدى تعليمي على شبكة اإلنترنت تتضمن أبرز البحو  الجديدةب -9القرآن الكريم وعلومه.

شطة املتميبة ملعلمي مادة القرآن الكريم وعلومه للص و  الثانوية بالجمهورية والدورات التدريبيةب واألن

 اليمنية.

 األنشطة واألساليب التدريبية املستخدمة في الوحدة التدريبية الثانية: 

 أساليب التدريب: 

 التطبيق العملي  -

 العصف الذهني -

 املحاضرة  -

 العمل الجماعي.  -

 أنشطة التدريب:  -

 ين واأللعاب التدريبيةالتمار  -

 حلقات النقاش  -

 ورش العمل -

 النقاش ال ردي -

 املشاغل التربوية.  -

 متطلبات الوحدة: 

لوحات  -أوراق فليب شارت وأقال)   -أقال) سبورة -سبورة غير ثابتة  -Data show -حاسب محمول  -

 ثال  ثانوي كتب املنهج الدراسكي كملادة القرآن الكريم لص و  أول +ثاني + -مقوى 

 بطاقات ملونة. -ورق مسطر -جوا ز يسيطة -

 أدوات التقويم:

  استمارة تقييم القبلي والبعديب املناقشة.
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 تصور ألنشطة الوحدة التدريبية الثانية

ط
شا

لن
م ا

ق ر
 

 مستلزمات النشاط عنوان النشاط

 الزمن بالدقائق

ل
عم

 

ض
عر

وع 
جم

امل
 

1/2/1 

 20 5 15 ( أقالم + عرض البتوب1/2/1ورقة العمل) االختبار القبلي

2/2/1 

 كتابة التوقعات من قبل املشاركين ونقاشها
 بطاقات ورق مقوى بعدة ألوان

 لوحة عرض للبطاقات
15 5 20 

3/2/1 

اإلشراف –عمل مجموعات: مفهوم وخصائص: اإلشراف البنائي

 العيادي

الصق  -أوراق فليب شارت -األقالم

 (3/2/1ورقة العمل )-للمشاركات
25 25 80 

4/2/1 

مشغل تربوي: إعداد خطوات لكل مرحلة من مراحل اإلشراف 

 اإلكلينيكي

 -الصق للمشاركات-أوراق فليب شارت -األقالم 

 (4/2/1ورقة العمل )
50 50 100 

5/2/1 

اإلشراف -تمثيل أدوار عن: مفهوم وخصائص : اإلشراف التطوري

 باألهداف.
 50 25 25 املمثلون  -بطاقات ملونة –األقالم

6/2/2 

افية متعددة، واإلجراءات املتوقع  مشغل تربوي: إعداد أهداف إشر

مين في إطار تحقيقها ضمن نمط اإلشراف 
َّ
االتفاق عليها مع املعل

 التربوي باألهداف

الصق -أوراق فليب شارت -األقالم

 (6/2/2ورقة العمل ) -للمشاركات
30 30 60 

7/2/2 

عالجة القصور في نمط اإلشراف عصف ذهني: مقترحات املشاركين مل

 التطوري

الصق -أوراق فليب شارت -األقالم 

 للمشاركات
10 10 20 

8/2/2 

 حلقات نقاش حول مفهوم وخصائص اإلشراف التنوعي وااللكتروني
 -الصق للمشاركات-أوراق فليب شارت -األقالم 

 (8/2/2ورقة العمل)
30 30 60 

9/2/2 
التنوعي في مادة القرآن الكريم  نقاش: مدى إمكانية توظيف اإلشراف

 في املرحلة الثانوية.
 20 5 15 السبورة –األقالم 

10/2/2 

مشغل تربوي في املجموعات: تقديم تطبيقات عملية لتوظيف 

أنماط اإلشراف الحديث في مادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة 

 الثانوية بالجمهورية اليمنية

 -ق للمشاركاتالص-أوراق فليب شارت -األقالم 

 (10/2/3ورقة العمل )

 لوحة عرض األعمال

40 30 70 

11/2/2 

 15 5 10 ( استمارة تقييم وحدة3 /1/  9ورقة العمل ) مراجعة وتقييم الوحدة

 دقيقة 285املجموع 
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 د 15( 1/2/1نشاط: )

 االختبار القبلي للوحدة:

 االلتبا) بالزمن املحدد  ابةاإلجأخي املتدرب: اقرأ بطاقة التقويم القبلية اآلتية مع 
ً
على فقراتهاب مراعيا

 دقا ق : 10ك

 في إدارة الصف الدراسكيب كيف تعالج هذا 
ً
الحظ مدير املدرسة أثناء زيارته للمعلم أحمد أنَّ لديه قصورا

 القصور وفق نمط اإلشرا  التربوي اإلكلينيكي؟......................

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

 التنوعي؟.......................... –متى نست د) النمطين اإلشرافيين التاليين: التطوري 

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

 ادة القرآن الكريم لألنماط الحديثة اآلتية لإلشرا  التربوي:اذكر تطبيقين عمليين في اإلشرا  التربوي مل

 التطبيقين النمط اإلشرافي

  اإلشراف باألهداف

  اإلشراف البنائي

  اإلشراف اإللكتروني

 د10( 2/2/1نشاط: )

 اآلتي:  الهدف
ً
 يتعرَّف على أهداف الوحدة التدريبية مبينا

 بينها وبين أهداف اإلشراف التربوي التقليدي.أهداف اإلشراف التربوي الحديث للمادة مقارن 
ً
 ا

  .الفوارق بينهما 
ً
 األنماط التقليدية واالنماط اإلبداعية في اإلشراف التربوي محددا

 50 الزمن بالدقائق

 عصف الذهني -حوار  -عمل فردي  أسلوب التنفيذ

 دشرح املدرب أهمية تحديد األهداف عند أي عمل نقوم به.  اإلجراءات

 على البطاقات امللونة وتعليق الكرت على لوحة اإلعالنات،  اإلجابةاملدرب من املشاركين  يطلب 
ً
على السؤال التالي كتابيا

قائال: اكتب توقعاتك عن أهداف الوحدة الثانية في كرتك امللون، وقم بتعليقه على لوحة العرض ومن ثم استمع للنقاش 

 بتركيز عند توضيح أهداف الدورة: 

  تأمله ليتحقق من أهداف هذه الوحدة التدريبية؟ما الذي 

   :بالرجوع للخلفية النظرية 

o .استنبط أهداف اإلشراف التربوي الحديث وعقد مقارنة بينها وبين أهداف اإلشراف التقليدي 

o .الفوارق بينهما 
ً
 قم بالتمييز بين األنماط التقليدية واألنماط اإلبداعية في اإلشراف التربوي محددا

  ح، ومن ثم دعرض األهداف املخطط لها دستقبل  املدرب اإلجابات ويعزز ويوضَّ

  يطلب املدرب من املشاركين املقارنة بين توقعاتهم وأهداف الوحدة التدريبية 

 (3/2/1نشاط: )

 اإلشراف العيادي. –يحّدد مفهوم وخصائص: اإلشراف البنائي - الهدف

 80 الزمن بالدقائق

 النقاش  –العرض  –اوني العمل التع أسلوب التنفيذ

يؤكد املدرب: أنَّ التصور الصحيح ملاهية وخصائص اإلشراف البنائي والعيادي هو أول الطريق  - اإلجراءات

 
ً
 الصحيح في تفعيلهما ميدانيا
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ن املدرب للمتدربين طبيعة النشاط: تحديد مفهوم وخصائص كل من: اإلشراف البنائي والعيادي،  - يبيَّ

 املجموعات. بشكل تعاوني في

 يؤكد املدرب على ضوابط النشاط:  -

تحديد املقررات وفق أغلبية األصوات في كل مجموعة  –العمل بروح الفريق  –االلتزام بالوقت املحدد  -

 االلتزام بورقة العمل  –

تناقش املجموعات العمل وتدونه وتقوم كل مجموعة بتكليف أحد أعضائها لتقديم وعرض العمل  -

 ه.الذي أعدت

 له بالنقاش  -
ً
 يقوم مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين فرديا

 دعقب املدرب ويثري العمل بعد عرضه من قبل كل مجموعة  -

 د(50) (3/2/1ورقة العمل: )

 من: اإلشرا  التربوي: كالبنائي 
ً
 العيادي  –م هو) وخصا ص كال

 أخي املشارك: 

 وعتا: بالتعاون مع أعضاء مجم

 * حددوا م هومكم الخاص لإلشرا  التربوي البنائيب وخصا صه.

 * حددوا م هومكم الخاص لإلشرا  التربوي العياديب وخصا صه.

 * دونوا ما ات قتم عليه في لوحة ورق مقوىب ثم علقوا العمل في لوحة العرض.

 لعرض عملكم أما) املشاركين.........................
ً
 ...............* حددوا مندوبا

 (4/2/1نشاط: )

 يحّدد خطوات وإجراءات: اإلشراف العيادي - الهدف

 100 الزمن بالدقائق

 النقاش  –العرض  –العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

ح املدرب: أنَّ مراحل اإلشراف العيادي تتمثل في التخطيط   اإلجراءات
 التقويم -التحليل  –املالحظة  –يوضَّ

 ن املد  رب للمتدربين طبيعة النشاط: تحديد إجراءات لكل خطوة، بشكل تعاوني في املجموعات.يبيَّ

  :يؤكد املدرب على ضوابط النشاط 

  تحديد املقررات وفق أغلبية األصوات في كل مجموعة  –العمل بروح الفريق  –االلتزام بالوقت املحدد– 

 (4/2/1االلتزام بورقة العمل )

 ونه وتقوم كل مجموعة بتكليف أحد أعضائها لتقديم وعرض العمل الذي تناقش املجموعات العمل وتد

 أعدته.

  له بالنقاش 
ً
 يقوم مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين فرديا

 دعقب املدرب ويثري العمل بعد عرضه من قبل كل مجموعة  

 (50) (4/2/1ورقة العمل: )

 من مراحله خطوات اإلشراف العيادي في كل مرحلة

 أخي املشارك: 
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 العيادي من حلقة دا رية متصلة ومستمرة التَّ اعل تسمى بدا رة اإلشرا  العياديب يتكون اإلشرا 

حليل  –املالحهللاة  –وتتضمن املراحل األراع األساسية كالتَّ طيط  قئويم  -التَّ وكل مرحلة تتضمن عدًدا  التَّ

العملية اإلشرافية ويتم تكرار املراحل كلما  ثر سلًبا في سيرمن الخطوات األساسية واإلخالل بأي منها يؤ 

 دعت الحاجة إلى ذلا.

 نشاط:

 حزمة من الخطوات في مراحل اإلشرا  البنائي.
ً
 أكمل الجدول في مجموعتاب حتى نحدد معا

 الخطوات املراحل

  التخطيط

  املالحظة

  التحليل

  التقويم

 (5/2/1نشاط: )

 اإلشراف باألهداف -هوم وخصائص : اإلشراف التطوري يتعرَّف على مف - الهدف

 60 الزمن بالدقائق

 النقاش  –تمثيل أدوار  أسلوب التنفيذ

 دشرح املدرب أهمية معرفة الفروق بين اإلشراف التطوري واإلشراف باألهداف   اإلجراءات

  ح املدرب للمتدربين األسلوب الذي سينفذ به هذا النشاط، وهو تمثيل األ
 دوار يوضَّ

 يطلب املدرب من املشاركين املبادرة لتنفيذ النشاط وتمثيل األدوار ثم يختار اثنين منهم من ذوي القدرات التمثيلية 

 إلصاق بطاقة ملونة على رأس كل منهم توضح عنوان النمط اإلشرافي الذي التي سيمثله 

  ما الذي دعنيهقيام كل منهم بشكل تمثيلي وحواري ومعبر بالتعريف عن نمطه اإلشرافي و 

 تعبير كل منهما عن أهدافه التي ُبني من أجلها بحيث يتكلم عن هدف، وزميله اآلخر يتكلم عن الهدف الذي يتقاطع معه 

  تعبير كل منهما عن خصائصه التي يتميز بها على سواه، بحيث يتكلم عن خصيصة، وزميله اآلخر يتكلم عن الخصيصة التي

 تتقاطع معها

  م املشاركون  أداء زميليهم، ويضيفوا إثراءاتهم يقيَّ

 دعقب املدرب ويثري املوضوع 

(6/2/2نشاط:)   

مين لتحقيقها في إطار اإلشراف باألهداف - الهدف
َّ
افية متعددة، واإلجراءات املتوقع االتفاق عليها مع املعل  يحّدد أهداف إشر

 60 الزمن بالدقائق

 النقاش  –العرض  –العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

اقع  أنَّ يؤكد املدرب:  - اإلجراءات اإلشراف باألهداف دعتمد بشكل أساس ي على البناء السليم للهدف املستوحى من تحليل الو

 التعليمي.

افية متعددة )هدف في كل مجموعة،  - ن املدرب للمتدربين طبيعة النشاط )مشغل تربوي( إلعداد أهداف إشر يبيَّ

مين لتحقيقها في إطار اإلشراف باألهداف.واإلجراءات املتوقع االتفاق عليها 
َّ
 مع املعل

 يؤكد املدرب على ضوابط النشاط:  -

االلتزام بورقة  –تحديد املقررات وفق أغلبية األصوات في كل مجموعة  –العمل بروح الفريق  –االلتزام بالوقت املحدد  -

 (6/2/1العمل )
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 كليف أحد أعضائها لتقديم وعرض العمل الذي أعدته.تناقش املجموعات العمل وتدونه وتقوم كل مجموعة بت -

 له بالنقاش  -
ً
 يقوم مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين فرديا

 دعقب املدرب ويثري العمل بعد عرضه من قبل كل مجموعة  -

 د(40) (6/2/2ورقة العمل: )

مين لتحقيقهب في إطار اإلشرا   إعداد هد  إشرافيب واإلجراءات املتوقع االت اق عليها
َّ
مع املعل

 باألهدا .

 أخي املشارك: 

مينب واكتب  -مع مجموعتا  –من خالل خبرتا: اكتب 
َّ
 تسلى لتحقيقه باالت اق مع املعل

ً
هدفا

 اإلجراءات املتوقع االت اق عليها معهم لتحقيق ذلا الهد .

 ...........الهد :...............................................

 اإلجراءات: ......................................................

 الزمن املقترح لتحقيق الهد : ....................................

 (7/2/2نشاط: )

 مناسبة من وجهة نظرهم ملعالجة القصور في نمط اإلشراف التطوري - الهدف
ً
 يقترح حلوال

 60 الزمن بالدقائق

 حل املشكالت –عصف ذهني  أسلوب التنفيذ

 توضيح املدرب لجوانب القصور في اإلشراف التربوي التطوري )حسب املادة العلمية   اإلجراءات

  بيان املدرب لطبيعة النشاط، وهو تقديم املقترحات من وجهة نظر املشاركين كمشرفين تربويين ملعالجة

 هذه الجوانب

 الذهني:  عرض املدرب لسؤال جلسة العصف 

  ما مقترحاتك ملعالجة وتجاوز جوانب القصور في اإلشراف التربوي التطوري؟ 

  استقبال جميع املشاركات وتدوينها على السبورة املتحركة وإرجاء تقييمها إلى نهاية الجلسة 

 .فرز املشاركات حسب مالءمتها ملوضوع العصف الذهني 

 نقاش جميع املشاركات واستبعاد غير املناسب من 
ً
افقيا  ها تو

 .تحديد وكتابة خالصة جلسة العصف الذهني 

 (8/2/2نشاط: )

 من : اإلشراف التربوي التنوعي - الهدف
ً
 اإلشراف التربوي االلكتروني. –يحّدد مفهوم وخصائص كال

 60 الزمن بالدقائق

 النقاش  –العرض  –العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

 ينعكس على الت أنَّ يؤكد املدرب:  - اإلجراءات
ً
صور الصحيح ملاهية وخصائص اإلشراف البنائي والعيادي أمٌر مهم جدا

 
ً
 صوابية وسهولة تفعيلهما ميدانيا

ن املدرب للمتدربين طبيعة النشاط: تحديد مفهوم وخصائص كل من: اإلشراف التربوي التنوعي  - اإلشراف  –يبيَّ

 التربوي االلكتروني، بشكل تعاوني في املجموعات.
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 ؤكد املدرب على ضوابط النشاط: ي -

االلتزام  –تحديد املقررات وفق أغلبية األصوات في كل مجموعة  –العمل بروح الفريق  –االلتزام بالوقت املحدد  -

 (8/2/1بورقة العمل )

 تناقش املجموعات العمل وتدونه وتقوم كل مجموعة بتكليف أحد أعضائها لتقديم وعرض العمل الذي أعدته -

 له بالنقاش  يقوم -
ً
 مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين فرديا

 دعقب املدرب ويثري العمل بعد عرضه من قبل كل مجموعة  -

 

 د(40) (8/2/2ورقة العمل: )

 اإلشرا  التربوي االلكتروني  –م هو) وخصا ص: اإلشرا  التربوي كالتنوعي 

 أخي املشارك: 

 جموعتا: بالتعاون مع أعضاء م

 * حددوا م هومكم الخاص لإلشرا  التربوي التنوعيب وخصا صه.

 * حددوا م هومكم الخاص لإلشرا  التربوي اإللكترونيب وخصا صه.

 * دونوا ما ات قتم عليه في لوحة ورق مقوىب ثم علقوا العمل في لوحة العرض.

 لعرض عملكم أما) املشاركين.
ً
 حددوا مندوبا

 

 

 (9/2/2نشاط: )

 - فالهد
ً
ن إمكانية تطبيق اإلشراف التربوي التنوعي ميدانيا  يبيَّ

 60 الزمن بالدقائق

 حوار  أسلوب التنفيذ

اقع امليداني للمشرف التربوي   اإلجراءات افية املطلوب تفعيلها للو دشرح املدرب أهمية مالئمة األنماط اإلشر

 ملادة القرآن الكريم باملرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية.

  على السؤال التالي:  اإلجابةيطلب املدرب من املشاركين املشاركة عبر النقاش في 

  في تصورك: ما مدى مالءمة اإلشراف التربوي التنوعي لتفعيله في اإلشراف التربوي على معلمي مادة

م إجابتك بالشواهد من الصعوبات  القرآن الكريم باملرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية )دّعِّ

اقعية ا  في حالة املالءمة؟ –وبالشواهد من الفرص املتاحة  –في حالة عدم املالءمة  –لو

 ح  دستقبل املدرب اإلجابات ويعزز ويوضَّ

  .يدون املدرب خالصة النقاش على السبورة 

 (10/2/2نشاط: )
 ألنماط اإلشراف التربوي الحديثة. يناقش تحديات تفعيل املشرفين التربويين ملادة القرآن الكريم في الجمهورية اليمينة  الهدف

  ينفذ تطبيقات مقترحة من قبل املجموعات في التفعيل امليداني ألنماط اإلشراف التربوي الحديث على معلمي مادة القرآن الكريم

 باملرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية
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 40 الزمن بالدقائق

 العرض. -الت حل املشك –املشغل التربوي  -املسابقة  أسلوب التنفيذ

 تشكل لجنة من املدربين باملنطقة التعليمية لتقييم األعمال املقدمة من املجموعات.  اإلجراءات

 .يراجع املدرب مع املشاركين مفهوم كل نمط إشرافي حديث تم التدريب عليه في الوحدة الثانية 

 ح للمتدربين طبيعة النشاط: تقديم كل مجموعة لتطبيقات عملية مقترحة
 –للتفعيل امليداني ألنماط اإلشراف التربوي الحديث  يوضَّ

 على معلمي مادة القرآن الكريم باملرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية -حسب النمط الذي ستكلف به املجموعة 

 .افية على مجموعات املشاركين من قبل املدرب  تقسيم األنماط اإلشر

 يحّدد ويدون أعضاؤها أكبر عدد من  - -املجموعة الفائزة هي من  -وقت )عشر دقائق( يؤكد املدرب على ضوابط املسابقة: االلتزام بال

 ستكرم املجموعة الفائزة -التطبيقات املالئمة للنمط اإلشرافي. في العمل املقدم 

  تقوم كل مجموعة عبر العمل التعاوني بنقاش وتدوين تطبيقاتها املقترحة حسب األنماط التي كلفت بها 

 وعات بعرض العمل التي أنجزته عبر مندوب كل مجموعة.تقوم املجم 

 تقيم لجنة املدربين األعمال املقدمة، ثم تقوم باختيار وإعالن العمل املتميز وتكريم املجموعة التي قدمته. 

 .دعقب املدرب ويثري املوضوع 

 تعلق جميع األعمال في لوحة اإلعالنات، ليطلع عليها املشاركون للمزيد من االستفادة. 

 الوحدة الثالثة: أساليب اإلشراف التربوي 

 أهداف وموضوعات الوحدة الثالثة

 الزمن بالساعات موضوعات الوحدة أهداف الوحدة

ل أساليب اإلشراف التربوي بشكل صحيح. )األسلوب  .1
َّ
 –يحل

–الزيارات التبادلية  –الدروس التطبيقية  –الزيارةالصفية 

-الندوات التربوية –ية املشاغل التربو  –الدورات التدريبية 

افية  –املؤتمرات التربوية  -القراءة املوجهة–اللقاءات اإلشر

 التعليم املصغر(–البحث –النشرة 

 لكل أسلوب إشرافي.  .2
ً
 تطبيقيا

ً
 ينفذ أنموذجا

ن أنواع الزيارات الصفية، والخطوات اإلجرائية لكل نوع منها.  .3  يبيَّ

ح خطوات تنفيذ الدروس التطبيقية النم .4  وذجيةيوضَّ

يقارن بين الدروس املشاهدة والدروس اإليضاحية وفق معايير  .5

 موضوعية 

 يكتسب مهارة إعداد مخطط دورة تدريبية ملعلميهم  .6

افية تربوية  .7  يقدم تصور مكتوب لتنفيذ ورشة إشر

 دعدو نشرة تربوية مميزة. .8

اقع احتياجات  .9 يحّدد أهم األهداف التربوية ملؤتمر تربوي من و

 لكريم باملرحلة الثانوية في مناطقهم التعليمية معلمي القرآن ا

 دستنتج الخطوات اإلجرائية لعقد لقاء إشرافي بمعلميهم  .10

دعدو خطة بحث إجرائي تربوي حول مشكلة تربوية من وحي  .11

 امليدان التربوي الخاص بمعلمي مادة القرآن الكريم 

 في اإلشراف  .12
ً
ح آليات استخدام التعليم املصغر ميدانيا يوضَّ

 تربوي للمادة.ال

نقاش التوقعات واألهداف واستعراض الخطة  .1

 الزمنية لجلسات الوحدة التدريبية 

 االختبار القبلي  .2

نقاش وتحليل ملفاهيم الوحدة التدريبية  .3

–الدروس التطبيقية–الزيارةالصفية–)األسلوب

املشاغل –الدورات التدريبية–الزيارات التبادلية

–رات التربويةاملؤتم-الندوات التربوية–التربوية

افية –النشرة-القراءة املوجهة–اللقاءات اإلشر

 التعليم املصغر(–البحث

 أهداف وأنواع وخطوات الزيارات الصفية .4

 الدروس النموذجية )األنواع والخطوات( .5

 الزيارات التبادلية )االستخدامات والخطوات( .6

الدورات التدريبية )طرق وخطوات اإلعداد للبرامج  .7

 التدريبية(

وخطوات –التدريبية )االستخداماتالورشات  .8

 اإلعداد(

 والخطوات(–النشرات التربوية)النماذج .9

 ورشات العمل )الخطوات وفنيات إدارتها( .10

 املؤتمر التربوي )أهدافه وخطة إعداده(  .11

افية )املفهوم وخطوات تنفيذها( .12  اللقاءات اإلشر

 البحوث التربوية )املفهوم و خطوات اإلعداد(  .13

هوم واآلليات والصور التوظيفية التعليم املصغر )املف .14

 املالئمة لتفعيله في امليدان التعليمي.

10 
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 الخلفية النظرية للوحدة التدريبية الثالثة

أساليب اإلشراف التربوي ملشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة 

 .الثانوية

 أساليب اإلشراف التربوي:

 يس
ً
 كبيرا

ً
بب التطورات التي طرأت على م هو) اإلشرا  التربويب نالت األساليب اإلشرافية اهتماما

وظهرت أساليب أك ر فاعلية وعناية ملا تحققه من أهدا  ر يسية تتركز في تحسين العملية التربويةب 

مين على النمو امل ي. وي ترض في املشر  التربوي 
َّ
 لكافة األساليب والطرق التي  أنوتساعد املعل

ً
يكون مدركا

مين على التغير والتطوير والسير نحو األفضلب و تساعد أنيمكن 
َّ
يكون منطلق اختيار األسلوب  أن املعل

املعين ما يستلزمه املوقف اإلشرافي بكل أيعاد  فاملشر  التربوي إنسان مبدع قادر على استعمال األساليب 

ديل والتعديل في هذ  والوسا ل التي يراها مناسبة في ظرو  معينة مع أشخاص معينينب ولديه إمكانية التب

األساليب بالشكل الذي يتطلبه املوقف التربويب ويستطيع املشر  التربوي الذي يقود عملية إحدا  

 للمواقف التعليمية الطار ة ما دا) هد  هذ   أنالتغيير والتطوير التربوي 
ً
يمارس األساليب الجديدة تبعا

مين من ناحية أخرى.األساليب هو تحسين البرنامج التعليمي من ناحية وتحس
َّ
 ين أداء املعل

 د(5نشاط: )

 لألساليب اإلشرافية ملادة القرآن الكريم وعلومه؟
ً
 مناسبا

ً
 من خالل ما سبق وخبرتا ضع تعري ا

 األساليب اإلشرافية هي: .................................................. 

 الزيارات الصفية: -1

أحد أساليب اإلشرا  التربوي ال عالة التي تمنح املشر  التربوي ال ر ة م هومها: الزيارة الص ية هي  

 ليرى على الطبيعة سير عمليتي التعليم والتعلم.

 أهدافها:

 وفيما يلي أبرز األهدا  التي يمكن تحقيقها خالل الزيارة الص ية:

ب واحتياجاتهم. .1
َّ
 معرفة مدى مالءمة املواد الدراسية لقدرات الطال

ب ومدى  الحيتها ومال متها لسيكولوجية  االطالع على .2
َّ
الطرق واألساليب املست دمة في تعليم الطال

 التعلم.

 التعر  على الوسا ل املست دمة في تقويم نتا ج التعليم. .3

 اك شا  األخطاء واملشكالت والصعوبات املشتركة.  .4
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مين في تقويم أعمالهم.  .5
َّ
 مساعدة املعل

 ت التربوية بصورة طبيعية.مالحهللاة املوقف التعليمي وال عاليا .6

 توثيق عالقة املشر  التربوي بامليدان.  .7

 الخطوات اإلجرائية للزيارة الصفية:

 تحديد الهد  من الزيارة الص ية بدقة. .1

يبور   ه ملعرفة ما إذا كان املعلم قد تطور  أنمعرفة املساعدة التي سبق  .2 دمت للمعلم الذي س 
 
ق

 وتحسن إلى األفضل أ) ال.

قها في هذ  الزيارة. أنشر  للنهللاريات والحقا ق التربوية والعلمية التي ممكن مراجعة امل .3  يطبَّ

ب الذين سيبور   هم. أن .4
َّ
 يحصل املشر  على معلومات عن الطال

يقو) املشر  بالزيارة الص ية في وقت مال م وفي جو ن سكي طيب وليحذر القيا) بها وهو متعكر  أن .5

ه في هذ  الحالة لن يك  في مالحهللااته.املزاج ألنَّ
ً
 ون دقيقا

 مع املعلم املزار يعد الزيارة مباشرة.  أن .6
ً
 يعقد املشر  التربوي لقاًء فرديا

الزيارة املطلوبة أو  -الزيارة املرسومة أو املت ق عليها أو املخطط لها. ت -الزيارة امل اج ة. ب -أوأنواعها: 

  القا مة على الدعوة.

 

 د(10نشاط: )

 الحظ املخطط التالي 
ً
الذي يوضَّ  نهللاا) الزيارات الص ية وحدد مكونات كل ركن من أركانها مست يدا

 من خبرتا وممارستا لهذا األسلوب؟

 المدخالت
................ 
................ 
.............. 
.............. 

 العمليات
................ 
................ 
.............. 

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

 المخرجات
................ 
................ 
.............. 
.............. 

 

 التقويم الشامل ............... التغذية الراجعة
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افية: -2  املداوالت اإلشر

 مفهومها: -

املقصود باملداوالت اإلشرافية هو ما يدور من مناقشات بين املشر  التربوي وأحد املدرسين حول 

 التربوية العامة. يعض املسا ل املتعلقة باألمور 

 أهدافها: -

 تعر  اتجا  املعلم نحو مهنته. -1

مين لتحمل املسؤولية وتقدير الهللارو . -2
َّ
 تهي ة املعل

 تبادل اآلراء واألفكار والخبرات. -3

مين على معرفة ما لديهم من قدرات ومواهب وك ايات.  -4
َّ
 مساعدة املعل

 إجراءاتها:  -

تعقد يعد فترة وجيبة من  أنمناسب لكليهماب وي ضل  تتم املداولة بين املشر  واملعلم في وقت أن -1

 الزيارة الص ية بحي  ت يح للمشر  فر ة ليعد  لها اإلعداد املناسب.

 تكون في مكان هادئ يرتاح إليه املعلم ويأمن فيه من ك رة املقاطعات. أن -2

 على تباد أن تتم مناقشة املعلم في لقاء فردي و أن -3
ً
 قا ما

ً
ل الرأي واالحترا) يكون النقاش موضوعيا

 املتبادل.

 يقنع املشر  التربوي املعلم بأهمية النقد الذاتي من أجل تعزيز ثقته بن سه. أن -4

يبدأ املشر  التربوي اللقاء بذكر اإليجابيات ألنَّ ذلا أدعى إلى تعزيز ثقة املعلم بن سه وتقبل  أن -5

 ملحوظات املشر  وتن يذ توجيهاته.

  أن -6
َّ
 مين بالنهللاريات التربوية البعيدة عن التطبيق في الواقع امليداني.يتجنب املشر  إلزا) املعل

يشتد عود   أنيت لص منها املعلم يعد  أنيغض املشر  الطر  عن األخطاء اليسيرة التي يمكن  أن -7

 في امليدان.

يهتم املشر  في أثناء النقاش بربط أداء املعلم بالنواتج التعليمية يغرض التو ل إلى أفضل  أن -8

 ليب التعليمية وأك رها فاعلية في تحقيق األهدا .األسا

 د(5نشاط: )

يقو) بها املشر  لتن يذ املداوالت  أنمن خالل خبرتا امليدانية سجل الخطوات اإلجرا ية التي ينبغي 

 اإلشرافية؟ .......................................................
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 الدروس التطبيقية )النموذجية(: -3

مين املتميبين داخل م هو  
َّ
مها: الدرس التطبيقي هو نشاط علمي يقو) به املشر  التربوي أو أحد املعل

مين وذلا ملعرفة مالءمة األفكار النهللارية املطروحة للتطبيق 
َّ
أحد الص و  العادية وبحضور عدد من املعل

 العلمي. 

 أهدافها: 

 ار واألساليب التي يتحد  عنها املشر .تعطي الدروس التطبيقية الدليل على إمكانية تطبيق األفك -1

 ت يح مناقشة األفكار والصعوبات التي تعترض عملية التطبيق وإمكانياته في م تلف الهللارو . -2

 تزيد من ثقة املعلم بن سه. -3

مين مهارة است دا) أساليب مبتكرة.  -4
َّ
 اك ساب املعل

 خطوات إجراء الدرس التطبيقي:

مين بأهمية الدرس.الت طيط الجيد للدرس التطبيقي من حي -1
َّ
   األهدا  والوسا ل وقناعة املعل

 ينهللام الدرس لتوضيح فكرة محددة وواضحة.  أن -2

 املشاركة املباشرة للمشر  في مراحل األعداد والتن يذ والت طيط. -3

اختيار معلم كفء لديه الخبرة واالتزان الخلقي واملسلكي ولديه القدرة على إعداد الدروس  -4

 حضور زمال ه.التطبيقية وتقديمها ب

5-  .
ً
 جيدا

ً
 تحديد هد  وموضوع الدرس وإعداد  إعدادا

مين.  -6
َّ
ب واملعل

َّ
 اختيار الصف الدراسكي املناسب الذي يستوعب الطال

 اختيار الوسا ل التعليمية املناسبة للموضوع. -7

 يكون املوضوع املراد شرحه مناسب لزمن الحصة. أن -8

 األفكار. أال يركز املشر  على معلم واحد للقيا) بتطبيق  -9

مين املشاهدين للدرس.  -10
َّ
 إعداد بطاقة لتقويم الدرس توزع على املعل

مين املشاهدين يعد  -11
َّ
ت صيص مقرر للدرس يدون خطواته يشكل م صل ليعاد على مسامع املعل

 انتهاء الحصة.

يعقب نهاية الدرس مناقشة حول املوضوع الذي تم طرحه يشترك فيها املعلمون واملشر   أن -12

 مدير املدرسة.التربوي و 

 الخروج ب ال ة كتابية يعد املناقشة تجمع اإليجابيات والسلبيات والتو يات التي تم طرحها. -13

القيا) يعملية متايعة لنتا ج الدروس التطبيقية للوقو  على مدى تأثير هذ  الدروس على األداء  -14

 ال علي للمعلمين في   وفهم.



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 217   

 د(5نشاط: )

يقو) بها املشر  لتن يذ درس  أنطوات اإلجرا ية التي يجب من خالل خبرتا امليدانية سجل الخ

 تطبيقي؟ ..........................................

 تبادل الزيارات: -4

- :
ً
 مفهومها

 في ن س املعلم ويزيد من ثقته بن سه ويطلق إبداعه 
ً
هو أسلوب إشرافي فعال مرغوب فيه يترك أثرا

 مناسبة وم طط لها.خا ة إذا تمت العملية وفق ضوابط 

 أهدافها:  -

تبادل الخبرات بين معلمي املادة الواحدة في أساليب التعليم وطرا ق معالجة يعض املوضوعاتب  -1

 وتوظيف يعض املهارات التوظيف السليم أثناء الشرح.

 تقويم املعلم عمله من خالل مقارنة أدا ه بأداء اآلخرين. -2

مين بوجه عا).تقريب وجهات النهللار بين معلمي املادة الو  -3
َّ
 احدة واملعل

مين على إبداء آرائهم وطرح مشكالتهم. -4
َّ
 تشجيع املعل

مين املبدعين وتطوير ممارساتهم. -5
َّ
 تشجيع املعل

6-  
ً
مين واحترا) يعضهم يعضا

َّ
 تعميق فهم املعل

 خطوات إجراءات تنفيذها:  -

 يكون املعلم املزار ذا مستوى فني متميب فعال. ً أن -1

 زار على زيارة زمال ه له دون ان ت سبب هذ  الزيارة في عرقلة البرنامج املدرسكي.يوافق املعلم امل أن -2

. أن -3
ً
 وواضحا

ً
 يكون الهد  من الزيارة محددا

 يقو) املشر  التربوي بتوضيح األسباب الكامنة وراء اختيار الهد  املنشود. أن -4

 بحي  تراعي احتياجات امل أن -5
ً
 عملين الزا رين.تتم الزيارة وي طط لها وفق خطة معدة سل ا

مين الزا رين مع بداية الحصة وخروجهم مع نهايتها. أن -6
َّ
 يتم دخول املعل

مين والزا رين واملعلم املزار حول فعاليات الحصة ومدى  أن -7
َّ
يعقب الزيارة جلسة مناقشة بين املعل

مين تحقيق أهدافها ومن ثم الخروج بالعديد من التو يات التي من شأنها رفع مستوى أداء املع
َّ
ل

.
ً
 مستقبال

يأخذ املعلمون واملشر  التربوي يعين االعتبار اختال  الهللارو  ملراعاة ذلا من أجل تجنب أن  -8

 النقد الخارج أو التقليد األعمى
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 نشاط:

 من خالل ما سبق قارن بين الدروس اإليضاحية ودروس املشاهدة كما في الجدول؟

 دروس املشاهدة الدروس اإليضاحية وجه املقارنة

   ملفهوما

   األهداف

   دور املشرف

   دور املعلم

 الدورات التدريبية: -5

تعد  الدورة التدريبية من أهم الوسا ط اإلشرافية التدريبية املباشرة إذا ما أحسنت ت طيطها وتن يذها  

 لتلبي احتياجات املتدربين واهتماماتهم املهنية من خالل 
ً
إكسابهم املهارات وتقويمها ومتايعة نتا جها ميدانيا

 واملعلومات واالتجاهات التي ت شكل منها ك ايتهم التدريبية. 

 د(15نشاط: )

من خالل خبرتئئا امليئئدانيئئة في التئئدريئئب التربويب قم بئئإعئئداد دورة تئئدريبئئة منئئاسئئئئئئئئئئئئئبئئة ملعلمي مئئادة القرآن  

 ......................................إلكسابهم يعض املهارات التي تلبي رغباتهم في امليدان؟.........................

 

 املشاغل التربوية )ورش العمل(:-6

 مفهومه: -

مين تحت إشرا  قيادات تربوية ذات خبرة مهنية واسعة. 
َّ
 هو نشاط تعاوني عملي ملجموعة من املعل

 أهدافه: -

 إتاحة ال ر ة للمعلمين لحل املشكالت التي تواجههم بأسلوب علمي. -1

مين وإكسابهم خبرات جديدة.تنمية مهارات ا -2
َّ
 ملعل

مين خبرات جيدة في العمل التعاوني. -3
َّ
 إكساب املعل

 تحقيق النشاط االبتكاري داخل الورشة. -4

مين في مواقف تساعد على إزالة الحواجز بينهم. -5
َّ
 وضع املعل

 إتاحة ال ر ة للمعلمين لرفع روحهم املعنوية. -6

 وأساليب يستطيعون است -7
ً
مين طرقا

َّ
  دامها في   وفهم املدرسية.تعريف املعل

 توفير ال رص للمعلمين؛ لكي يتعاونوا مع غيرهم إلنتاج أدوات ووسا ل تعليم م يدة في تدريسهم. -8

مين في موقف يستطيعون فيها تقييم جهودهم -9
َّ
 وضع املعل
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 خطوات إجراء املشغل التربوي: -

عليمية وأنشطته وأهدافه الت طيط التعاوني الجيد ملوضوع املشغل ومكانه وزمانه ومواد  الت -1

 والتجهيبات الالزمة إلنجاحه.

مين وامليدان. -2
َّ
 الحرص على اختيار موضوعات ملعالجتها في املشغل تلبي احتياجات املعل

مين وإقناعهم بأهمية املشكلة التي هي موضوع البح  وإتاحة ال ر ة لهم للمشاركة  -3
َّ
تهي ة املعل

 ال علية في أنشطة املشغل.

مين أن سهم وخا ة املبدعين منهم. اإلفادة من خ -4
َّ
 برات املعل

 االستعانة بن بة من ذوي الك اءات العالية والخبرة الكافية في املوضوعات املطروحة للبح . -5

وضع كل ما يحتاج إليه املشتركون في املشغل من املراجع والكتب والنشرات واملجالت تحت تصرفهم  -6

 في أي لحهللاة.

ت  غيرة واختيار ر يس ومقرر لكل مجموعة يتولى عرض ما تو لت تقسيم املشاركين إلى مجموعا -7

 إليه مجموعته يعد كل نشاط.

 أال يزيد عدد كل مجموعة عن ستة معلمين وأال يزيد عدد املجموعات عن خمس مجموعات. -8

 يعد  املشر  التربوي ن سه يشكل جيد.  أن -9

ن بمثابة تغذية راجعة يس ثمر إعداد وسيلة التقويم للمشغل التربوي عند االنتهاء منه ليكو  -10

 نتا جها في الت طيط لبناء مشاغل تربوية جديدة.

 متايعة املشاركين في امليدان للتأكد من تحقيق أهدا  املشغل التربوي. -11

 د(10نشاط: )

من خالل املمارسات امليدانية للورش التربوية قم بإعداد تقرير عن ورشة تربوية في مجال مادة القرآن 

 العنا ر اآلتية:الكريم وعلو 
ً
 مه في املرحلة الثانوية متضمنا

 ............................................................. :موضوع الورشة 

 ................................................................. :مدة الورشة 

 .............................................. : األهدا..................... 

 ................................................................. :قا د الورشة 

 ................................................................... :املحاور 

 ....................................................... :مكان وتاريخ االنعقاد 

 ..................................................................... :النتا ج 
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 ................................... ......................... :التقويم البعدي 

 ................................................................. :املقرر 

 الندوات التربوية: -7

 هومها:مف -

وهي عبارة عن عرض عدد من القادة التربويين لقضية أو موضوع محدد ثم فتح املجال يعد ذلا 

 للمناقشة الهادفة املثمرة للحاضرين.

 أهدافها: -

 إثراء موضوع معين أو خبرة محددة بأك ر من رأي وأك ر من رافد. -1

 إتاحة ال ر ة لنقاش هاد  ومثمر حول ما يتم عرضه من أفكار. -2

 التوا ل بين املشاركين.  تحقيق -3

 املساعدة على تحقيق النمو امل ي وتحقيق األهدا  التربوية. -4

 إجراءاتها:  -

 الت طيط املنهللام مع تحديد األهدا  واملوضوعات املراد طرحها وتحديد الزمان واملكان لعقدها. -1

 باحتياجات ومشكالت -2
ً
 وثيقا

ً
 اتصاال

ً
 التربية والتعليم. االهتما) باختيار املوضوع بحي  يكون متصال

 مع تدوين النتا ج في محاضر يرجع إليها وقت الحاجة. أن -3
ً
 تدار الندوة بواسطة ر يس محدد مسبقا

 د(10نشاط: )

من خالل املمارسات امليدانية للندوات التربوية قم بإعداد تقرير عن ندوة تربوية ملوضوع معين في مجال 

 العنا ر اآلتية: مادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة الثا
ً
 نوية متضمنا

 ............................................................. :موضوع الندوة 

 ................................................................. :مدة الندوة 

 ............................................................... : األهدا... 

 ........................................................................ :قا د الندوة 

 ........................................................................ :اإلجراءات 

 ............................................................ :مكان وتاريخ االنعقاد. 

 .......................................................................... :املحاور 

 ................................................................... :عدد املشاركين 

 .......................................................................... :النتا ج 
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 قويم البعدي: ...................................................................الت 

 املؤتمرات التربوية:-8

 وتتطلب 
ً
ها مكل ه ماليا تعد  املؤتمرات من الوسا ط التربوية التي نادرا ما يوظ ها املشرفون التربويون ألنَّ

 كبيرين في الت طيط واإلعداد والتن يذ 
ً
 وجهدا

ً
ها ت س  املجال أما) وقتا واملتايعة. وعلى الرغم من دلا فإنَّ

مين لالطالع على خبرات جديد  ومتنوعه من خالل االستماع إلى مجموعة من أوراق العمل 
َّ
أكبر عدد من املعل

 محددا يعمق؛ يلبي احتياجات املدعوين 
ً
املعدة من قبل مت صصين متميبين ي ناولون فيها موضوعا

عرض كل ورقه عمل مناقشة هادفة يشارك فيها الجميع وفي النهاية يتم التو ل إلى جمله واهتماماتهم ويلي 

 من التو ياتب أو االقتراحات أو القرارات التي تساعد في تحسين عمليتي التعلم والتعليم.

 د(5نشاط: )

 من خالل قراءتا ملا سبق اكتب خمسة أهدا  للمؤتمرات التربوية.

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

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

 :اللقاء اإلشرافي -9

 ملناقشة مسا ل ذات  لة بالعملية  مفهومه:
ً
 أو جماعيا

ً
هو وسيط إشرافي م طط وهاد  يعقد فرديا

التعليمية بهد  تحسين عمليتي التعليم والتعلمب وتطويرهما وإحدا  تغييرات إيجابية مرغوب فيها في 

مين واتجاهاتهم.
َّ
 ممارسات املعل

 أنواعها: -

 .اللقاءات ال ردية 

  تضم ف ة واحدة.اللقاءات التي 

 .اللقاءات العامة 

 أهدافها: -

مين ببعض امل اهيم التربوية وشرح أيعادها -1
َّ
 تزويد املعل

 تحقيق قدر وا  من ال هم املشترك. -2

 ت يح ال ر ة ملواجهة املشكالت التربوية. -3

 تحقيق النمو امل ي وتحسس املشكالت والعقبات والتنبؤ بالصعوبات. -4

 . رفع الروح املعنوية للمعلمين -5

 للتطبيق. أنتحديد ما ينبغي  -6
ً
 قابال

ً
 مقبوال

ً
 يقو) به املعلمون تحديدا

 طرح يعض التجارب الريادية وإثرائها باملناقشة والتحليل والتطبيق. -7
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مين الجدد. -8
َّ
 مساعدة املعل

 إتاحة ال رص ملمارسة األساليب الشورية. -9

 د(5نشاط: )

ات اإلجرا ية لعقد لقاء إشرافي تطويري من خالل ما سبق ومن خالل خبرتا امليدانية سجل الخطو 

 ملعلمي مادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة الثانوية:............................ 

 القراءة املوجهة:-10 

 مفهومها: -

مين في أثناء الخدمة من خالل إثارة اهتمامهم 
َّ
هي أسلوب إشرافي مهم يهد  إلى تنمية ك ايات املعل

.بالقراءة الخ
ً
 مدروسا

 
 منهللاما

ً
 ارجية وتبادل الكتب واقتنائها وتوجيههم إليها توجيها

 أهدافها: -

 تحقيق أسباب النمو األكاديمي واملسلكي في مجال العمل التربوي. -1

 إكساب املعلم مهارات التعلم الذاتي كاملستمر . -2

 تطوير معلومات املعلم وتحسين أساليب عمله وحل مشكالته التربوية. -3

 ير الخبرات العاملية املتنوعة. تكييف وتطو  -4

ب وتقدمهم. -5
َّ
 مواكبة التطورات التربوية بما ي يد في تحصيل الطال

 د(5نشاط: )

ابح  عما يسمى باإلشرا  اإللكتروني وأهميته للمشر  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة 

 الثانوية من حي :

 ...................................امل هو): .................................. -أ

 ال وا د: ....................................................................... -ب

 العنا ر: ..................................................................... -ج

افية: -11  النشرة اإلشر

 مفهومها: -

ية يقو) أو يسهم املشر  التربوي في إعدادها وتوزيعها للمعلمين الذين هي وسيلة اتصال إشرافية كتاب

مين على  ور من 
َّ
يشر  عليهم ويتضمن عادة مجموعة من التعليمات واملعلومات التي تهد  إلى اطالع املعل

 املقررات الدراسية أو األنشطة التعليمية املعينة وغيرها من األمور التعليمية املهنية.

 أهدافها: -

مين. -1
َّ
 تساعد على توثيق الصلة بين املشر  واملعل
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مين في أماكن متباعدة. -2
َّ
 كبيرة من املعل

ً
 ت د) أعدادا

 يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. -3
ً
 ونموذجا

ً
 مكتوبا

ً
 توافر للمعلمين مصدرا

مين ببعض األفكار واملمارسات واالتجاهات التربوية الحديثة على املستوى املحلي  -4
َّ
تعر  املعل

 املي.والع

مين على الت كير واقتراح الحلول املال مة لها. -5
َّ
 تثير يعض املشكالت التعليمية لح ز املعل

 تساعد في تعميم الخبرات املتميبة التي يشاهدها املشر . -6

 توض  أهدا  خطة املشر  للمعلمين وتحدد يعض أدوارهم فيها. -7

مين بإحصا يات ومعلومات وإرشادات خا ة باإلعدا -8
َّ
د والوسا ل التعليمية الحديثة تزويد املعل

 واألنشطة واالختبارات.

مين وبحوثهم وخبراتهم املتميبة وأساليلهم املبتكرة. -9
َّ
 ت يح تعميم مقاالت املعل

مين إلى يعض املراجع العلمية واملهنية. -10
َّ
 تهدى املعل

 خطوات إجراءات تنفيذها: -

  -5ق ومعلومات دقيقة تحتوي على حقا  -4سهلة اللغة  -3قصيرة  -2مقدمة واضحة  -1
ً
ت ناول موضوعا

 
ً
تغير في سلوك  -9تثير دافعية املعلم  -8تشتمل أمثلة واقعية وخبرات  -7عملية يعيدة عن التنهللاير  -6واحدا

 املعلم وممارساته.

 د(10نشاط: )

من خالل اطالعا على م هو) وأهدا  ومعايير النشرة التربويةب قم بإعداد نشرة تربوية قصيرة في 

 ملا سبق؟ مجا
ً
ل مادة القرآن الكريم وعلومه وفقا

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

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

 البحث اإلجرائي: -12

 مفهومه: -

اإلجرائي هو نشاط إشرافي تشاركي يهد  إلى تطوير العملية التربوية وتلبية االحتياجات املختل ة البح  

 ألطرا  هذ  العملية خا ة من خالل املعالجة العلمية املوضوعية للمشكالت املباشرة التي يواجهونها.

 أهدافه:  -

 و الحيتها.تجربة األفكار والبرامج واألساليب الجديدة والتأكد من مدى  حتها  -1

 يحسم الخال  في كثير من املشكالت بتقديم حلول مقنعة. -2

 ملعرفة إمكانات مدرسته وزمال ه وبيئته. -3
ً
 يقد) للمعلم فر ا
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 ويساعد في تكامل شخصيته وو وله إلى مستوى التوازن  -4
ً
 واجتماعيا

ً
 ومهنيا

ً
يسهم في نمو املعلم فرديا

 االن عالي املطلوب.

 إلدراك ق -5
ً
 دراته وإمكاناته ونقاط القوة ونقاط الضعف. يقد) للمعلم فر ا

مين على است دا) األساليب العلمية في الت كير وحل املشكالت. -6
َّ
 تدريب املعل

مين مهارات البح  العلمي.  -7
َّ
 إكساب املعل

مين من أبرزها: النقد البناء وتقبل وجهات نهللار اآلخرين -8
َّ
االن تاح على  -تنمية اتجاهات إيجابية لدى املعل

 اآلخرين وآرائهم.  أفكار

 يمكن تخليص خطوات البحث العلمي فيما يلي:

 الشعور باملشكلة وتحديد مجالها. -أ

  ياغة املشكلة وتحديد أيعادها يشكل محدد. -ب

 وضع فرضيات العمل الالز) لحل املشكلة. -جئ

 تصميم خطة تن يذ العمل واختبار ال رضيات. -د

 تسجيل النتا ج وت سيرها. -هئ

 لتو يات واملقترحاتوضع ا -و

 د(10(: )1نشاط )

 هناك مجاالت عدة للبح  التربويب أذكر أمثلة ملشكالت يمكن بحثها في املجاالت اآلتية:
 أمثلة ملشكالت تتصل باملجال مجاالت البحث اإلجرائي

  املشكالت التربوية

  املشكالت النفسية

  املشكالت االجتماعية

  املشكالت املادية

 د(10)(: 2نشاط )

من واقعا التربوي كمشر  ملادة القرآن الكريم وعلومه اختر مشكلة يسيطة إلخضاعها لبح  إجرائي 

 وادرس هذ  املشكلة ثم ضع لها خطة اجرا ية بحسب النموذج التالي:

 ..................................................................... : عنوان البح 

 ..... : مشكلة البح................................................................ 

 .................................................................... : فرضية البح 

 ........................................................................... : الهد 
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 البدائل املقترحة الصعوبات املتوقعة لزمن املقترحا املصادر اجراءات التنفيذ

 

 

 

 

    

 التعليم املصغر: -13

 مفهومه: -

هو استراتيجية من استراتيجيات التدريب على املهارات التدريسية يقو) على تحليل العملية التعليمية 

 على تأدية عمله وتحليل أداء املعلم إلى مجموعة من املهارات السلوكية والعمل على تقويتها حتى ي
ً
صير قادرا

على أحسن وجه. وفيه يقو) املتدرب بأداء مهارة محددة يمكن مالحهللاتها وقياسها أما) عدد قليل من زمال ه 

   دقيقة بحضور املشر .20-5  في زمن محدد من ك10-4ك

 أهدافه: -

مين أثناء الخدمة على املهارات التعليمية وأساليب التعليم الحديث -1
َّ
 ة.تدريب املعل

 است دا) التعليم املصغر بص ته تقنية إشرافية إبداعية في مجال اإلشرا  التربوي. -2

 تيسير العوامل املعقدة التي تدخل في املوقف التعليمي. -3

ب وإثارة دافعيتهم للموقف التعليمي ومشاركة املعلم. -4
َّ
 تعزيز بواع  الطال

 االست ادة من التغذية الراجعة أك ر من املمارسة ن سها.  -5

 خطوات إجراء تنفيذه: -

تزويد املعلم املتدرب ب ل ية نهللارية حول املبادئ الن سية والتربوية التي تس ند إليها املهارات واألساليب  -1

 املختل ة ألدائها. 

  .إطالع املعلم على نموذج حسكي الست دا) املهارة في موقف تعليمي مصغر 

 ر.ت طيط املعلم الست دا) املهارة في موقف تعليمي مصغ 

 .
ً
 أو  وتيا

ً
 تن يذ التعليم املصغر وتسجيله تل ازيا

  .إخضاع التعليم املصغر للتقويم الذاتي 

 مرات إلى أن يتقن املعلم املتدرب أداء املهارة.5-3إعادة الخطوات ما بين ك   

  التدريب على التركيب بين املهارات املرتبطة وذلا باست دا) أسلوب الصف املصغر في مواقف أك ر

. تعقيد
ً
 ا
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 د(10) نشاط:

وض  كيف يمكن توظيف التعليم املصغر في امليدان كأسلوب إشرافي تربوي وما هي املواقف املناسبة 

 له.

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

... 

 

 أساليب اإلشراف التربوي 

  

 األنشطة واألساليب التدريبية املستخدمة في الوحدة التدريبية الثالثة 

 أساليب التدريب:

 التطبيق العملي  -

 العصف الذهني -

 املحاضرة  -

 العمل الجماعي.  -

 أنشطة التدريب:  -

 التمارين واأللعاب التدريبية -

 قاش حلقات الن -

أساليب 
اإلشراف

الزيارات 
الصفية

البحث 
اإلجرائي

التعلم 
المصغر

المشغل 
التربوي 

الندوة

النشرة المحاضرة
ةاإلشرافي

القراءة 
الموجهة

تبادل 
الخبرات

الدروس 
ةالتطبيقي

اجتماعات 
المعلمين

المقابلة
الفردية
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 ورش العمل  -

 النقاش ال ردي -

 املشاغل التربوية  -

 متطلبات الوحدة: 

 أوراق فليب شارت وأقال)   -أقال) سبورة -سبورة غير ثابتة  -Data show -حاسب محمول  -

 بطاقات ملونة. -ورق مسطر -جوا ز  -مقررات املنهج الدراسكي للمرحلة الثانوية -لوحات مقوى  -

 أدوات التقويم:

 تقييم قبلي واعديب املناقشة. تمارةاس
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 تصور ألنشطة الوحدة الثالثة

ط
شا

لن
م ا

ق ر
 

 مستلزمات النشاط عنوان النشاط

 الزمن بالدقائق

ل
عم

ض 
عر

وع 
جم

امل
 

1/3/1 

 20 5 15 ( أقالم + عرض البتوب1/3/1ورقة العمل ) االختبار القبلي

2/3/1 

كتابة التوقعات من قبل املشاركين 

 ونقاشها

اقات ورق مقوى بعدة ألوان لوحة بط

 عرض للبطاقات
10 10 20 

3/3/1 

مجموعات عمل تحليل: املصطلحات 

الزيارة  –األساسية للوحدة )األسلوب 

افية –الصفية  الدروس  -املداوالت اإلشر

–الزيارات التبادلية  –التطبيقية 

الندوات  –املشاغل التربوية –الدورات 

اللقاءات  –املؤتمرات التربوية -التربوية

افية  –النشرة -القراءة املوجهة–اإلشر

 التعليم املصغر(–البحث 

الصق -أوراق فليب شارت  -األقالم 

 للمشاركات
70 70 100 

4/3/1 

حلقة نقاش: تحديد إجراءات أركان 

 الزيارات الصفية الثالثة

الصق -أوراق فليب شارت  -األقالم 

 (4/3/1ورقة العمل ) -للمشاركات 
30 20 50 

5/3/1 
حلقات نقاش: خطوات تنفيذ 

 النموذجيةالدروس 

ورقة العمل  -أوراق فليب شارت  -األقالم 

(1-3-5) 
25 20 45 

6/3/1 

مجموعات عمل: عقد مقارنة بين 

الدرس املشاهد والدرس اإليضاحي، وفق 

 وجه املقارنة

أوراق فليب شارت  -األقالم  -املادة العلمية 

 (6-3-1ل )ورقة العم -الصق للمشاركات -
25 20 45 

7/3/1 

مشغل تربوي: تقديم كل مجموعة 

 لخطة دورة تدريبية

أوراق فليب شارت  -األقالم  -املادة العلمية 

 (7-3-1ورقة العمل ) –الصق للمشاركات -
30 20 50 

8/3/2 

 مسابقة إعداد نشرة تربوية مميزة

أوراق فليب  -األقالم  -املادة العلمية 

-2ورقة العمل ) - الصق للمشاركات-شارت

3-8) 

30 20 50 

9/3/2 

جلسة عصف ذهني: فنيات إدارة 

 ورشة العمل

ورقة  –ورقة فليب شارت  –أقالم سبورة 

 (9-3-2العمل )
20 20 40 
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ط
شا

لن
م ا

ق ر
 

 مستلزمات النشاط عنوان النشاط

 الزمن بالدقائق

ل
عم

ض 
عر

وع 
جم

امل
 

10/3/2 

عصف ذهني في املجموعات: 

التخطيط ألهداف مؤتمر تربوي لحل 

 بعض املشكالت امليدانية

ب أوراق فلي -األقالم  -املادة العلمية 

 الصق للمشاركات-شارت
30 20 50 

11/3/2 

مشغل تربوي: تقديم كل مجموعة 

لخطوات عمل بحث تربوي ميداني 

 متعلق باملادة

أوراق فليب  -األقالم  -املادة العلمية 

ورقة العمل  -الصق للمشاركات -شارت

(3-3-11) 

20 20 40 

12/3/2 

عصف ذهني: آليات استخدام التعليم 

 فياملصغر كأسلوب إشرا
 30 15 15 ورقة فليب شارت –أقالم سبورة 

13/3/2 

 مراجعة ختامية وتقييم للوحدة
( 3 /1 /9ورقة العمل السابقة: )

 )استمارة تقييم وحدة تدريبية(
15 - 15 

 دقيقة 285املجموع 

 

 د 15( /1/3/1ورقة عمل: )

 االختبار القبلي للوحدة:

 االلتبا) بالزمن املحدد  اإلجابةتية مع أخي املشارك: اقرأ بطاقة التقويم القبلية اآل
ً
على فقراتهاب مراعيا

 دقا ق : 10ك

 من أساليب اإلشرا  التربوي الزيارة الص ية.

 ما املقصود بها ؟ واذكر ثالثة من أهدافها؟ ..................................... 

 تحت الخيار الصحيح فيما يلي :  -2
ً
 ضع خطا

 العملية للمعلمين:من أساليب التدريب  -أ 

 الندوات الحرة. -4الندوات املوجهة  -3املحاضرات.  -2الدروس التطبيقية.  -1

 للتكاليف املادية: -ب
ً
 من أك ر األساليب التربوية احتياجا

 الدورات التدريبية. -4املؤتمرات التربوية  -3االجتماعات  -2البحو  اإلجرا ية  -1

 املناسب فيما يلي:ضع الكلمة املناسبة في ال راغ  -3

مين 
َّ
 التدريب اإلشرافي. –الدرس التطبيقي  –النشرة اإلشرافية  -اجتماعات املعل
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مينب يستطيع املشر  من خاللها 
َّ
إلى  ينقل أن.......................... وسيلة اتصال بين املشر  التربوي واملعل

مين يعض خبراته وقراءاته ومقترحاته ومشاهداته بقدر
َّ
 معقول من الجهد والوقت. املعل

...................... أسلوب علمي عملي حي  يقو) املشر  التربوي أو معلم ذو خبرة بتطبيق أساليب تربوية 

جديدةب أو شرح أساليب تقنية فنيةب أو است دا) وسا ل تعليمية حديثةب أو توضيح فكرةب أو طريقة 

مين ب عالي
َّ
 تها وأهمية تجريلهاب ومن ثم است دامها.يرغب املشر  التربوي إقناع املعل

مين من النمو في املهنة التعليميةب بالحصول على مزيد 
َّ
ن املعل

َّ
م وم طط يمك

َّ
......................... برنامج منهللا

من الخبرات الثقافية والتربوية واألكاديميةب وكل ما من شأنه أن يرفع من مستوي عملية التعليم و 

مين اإلنتاجية. التعلم ويزيد من 
َّ
 طاقات املعل

 لقاءات تربوية بمعلمي مادة دراسيةب أو  ف معينب أو مجموعة معلمين في ت صصات.................... 

 م تل ةب لتحقيق التكامل بين جهودهمب وتجميع األفكار في مواجهة املشكالت التربوية.

 ضع كلمة ك واب  أو كخطأ  أما) العبارة املناسبة:  -4

 لندوة التربوية أشمل من املحاضرة ك   ا-أ

 اللقاء اإلشرافي هو أقل أسلوب إشرافي يمارسه املشر  التربوي ك    –ب 

 النشرة التربوية هي أوسع الوسا ط اإلشرافية ك   –ج 

 (2/3/1نشاط: )

 يتعرَّف على أهداف الوحدة التدريبيبة  - الهدف

 40 الزمن بالدقائق

 عصف الذهني -حوار  -عمل فردي  أسلوب التنفيذ

 دشرح املدرب أهمية تحديد األهداف عند أي عمل نقوم به .  اإلجراءات

  على البطاقات امللونة وتعليق  اإلجابةيطلب املدرب من املشاركين 
ً
على السؤالين التاليين كتابيا

البطاقات على لوحة اإلعالنات، قائال: اكتب توقعاتك عن أهداف الوحدة الثانية في بطاقتك 

امللونة، وقم بتعليقها على لوحة العرض ومن ثم استمع للنقاش بتركيز عند توضيح أهداف 

 الدورة: 

  ما الذي تأمله ليتحقق من أهداف هذه الوحدة التدريبية؟ 

 ما التداخل الذي تعاني منه في املصطلحات األساسية لإلشراف التربوي؟ 

 ح، ومن ثم دعرض  األهداف املخطط لها  دستقبل املدرب اإلجابات ويعزز ويوضَّ

  يطلب من املشاركين املقارنة بين توقعاتهم وأهداف الوحدة التدريبية 
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 (3/3/1نشاط )

افية اآلتية: )األسلوب  - الهدف ل املصطلحات اإلشر
َّ
افية –الزيارة الصفية  –يحل  -املداوالت اإلشر

الندوات  –شاغل التربوية امل –الدورات التدريبية  –الزيارات التبادلية  –الدروس التطبيقية 

افية  –املؤتمرات التربوية -التربوية  –النشرة التربوية  -القراءة املوجهة –اللقاءات اإلشر

 التعليم املصغر(–البحث اإلجرائي 

 100 الزمن بالدقائق

 العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

أشخاص، متعددي املدارس ( 6-1يطلب املدرب من املشاركين تكوين مجموعات عمل من )  اإلجراءات

 واملناطق التعليمية 

  إنتخاب ناطق رسمي ومقرر  –ينبه املدرب املشاركين إلى ضوابط النشاط: )الزمن

 العمل بروح الفريق –للمجموعة 

 ( 3/3/1( ويتناقش أعضاؤها حول ورقة العمل )3/3/1تستلم كل مجموعة ورقة العمل ،)

 ويدونوا إجاباتهم على لوحة ورقية 

  مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنقاش دعقب يقوم

 املدرب ويثري املوضوع.

 

 د(100) (3/3/1ورقة عمل )

افية   مفاهيم األساليب اإلشر

 أخي املشارك:

 بالتعاون مع أعضاء مجموعتا بالرجوع للخل ية النهللارية: 

 للمصطلحات اإلشرافية اآلتية بلغ
ً
 تكمب مس ندين إلى خبراتكم السابقة: * حددوا م هوما

الدورات  –الزيارات التبادلية  –الدروس التطبيقية  -املداوالت اإلشرافية  –الزيارة الص ية  –األسلوب ك

القراءة  –اللقاءات اإلشرافية  –املؤتمرات التربوية  -الندوات التربوية –املشاغل التربوية  –التدريبية 

 التعليم املصغر  –البح  اإلجرائي  – النشرة التربوية -املوجهة

 دونوا ماات قتم عليه في لوحة ورق مقوىب ثم علقوا العمل في لوحة العرض

 لعرض عملكم أما) املشاركين.
ً
 * حددوا مندوبا

 (4/3/1نشاط ) (:1) 

 يحّدد خطوات أركان الزيارة الصفية الثالثة  الهدف

  د الخطوات افية دعدو  اإلجرائية للمداوالت اإلشر

 45 الزمن بالدقائق

 حلقات نقاش –عمل مجموعات  أسلوب التنفيذ

 5املخرجات( . –العمليات  –يذكر املدرب أركان الزيارة الصفية الثالثة )املدخالت   اإلجراءات
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  وكتابة املطلوب في ورقة العمل تحديديطلب املدرب من املشاركين في كل مجموعة نقاٍش 

(4/3/1)  

  يطلب من املشاركين من خالل الرجوع إلى الخلفية النظرية بذكر الخطوات اإلجرائية

افية  للمداوالت اإلشر

  يقوم مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، واملدرب دستمع مع املشاركين، ويعزز

ح، ومن ثم يضيف الخطوات املحضرة لديه.  ويوضَّ

 

 د(45) الزيارات الصفية( مكونات أركان 4/3/1ورقة العمل )

  
ً
الحظ املخطط التالي الذي يوضَّ  نهللاا) الزيارات الص ية وحدد مكونات كل ركن من أركانها مست يدا

 من خبراتا وممارستا لهذا األسلوب:

 أنمن خالل خبرتا امليدانية وباإلستعانة بالخل ية النهللارية: سجل الخطوات اإلجرا ية التي يجب 

 ذ املداوالت اإلشرافية: يقو) بها املشر  لتن ي

 

 (5/3/2نشاط )

 يحّدد خطوات الدرس التطبيقي النموذجي - الهدف

 45 الزمن بالدقائق

 العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

( ويتناقش أعضاؤها حول ورقة العمل، ويدونوا 5/3/2تستلم كل مجموعة ورقة العمل )  اإلجراءات

 إجاباتهم على لوحة ورقية 

  ل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنقاش يقوم مندوب ك 

 دعقب املدرب ويثري املوضوع 

 

 

 المدخالت
................ 
................ 

 العمليات
................ 
................ 

 المخرجات
................ 

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

 التقويم الشامل
...................................................................................
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 د(45) (5/3/2ورقة العمل )

 خطوات الدرس النموذجي 

يقو) بها املشر  لتن يذ درس  أنمن خالل خبرتا امليدانية: سجل الخطوات اإلجرا ية التي يجب 

 ......................تطبيقي: ...........................

 

 (6/3/2نشاط ) (:2جدول رقم )

 دعقد مقارنة بين الدرس املشاهد والدرس اإليضاحي، وفق وجه املقارنة في ورقة العمل - الهدف

 45 الزمن بالدقائق

 العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

 مختصرا للدر   اإلجراءات
ً
 س املشاهد والدرس اإليضاحي يذكر املعلم مفهوما

  لهم وجه املقارنة 
ً
 يطلب املدرب من املشاركين من خالل املجموعات املقارنة بينهما، شارحا

 ( ويتناقش أعضاؤها حول ورقة العمل، ويدونوا إجاباتهم على 3/2/ 6تستلم كل مجموعة ورقة العمل )

 لوحة ورقية 

 ناول املشاركين لها بالنقاش يقوم مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع ت 

 دعقب املدرب ويثري املوضوع 

 

 

 د(45) (6/3/2ورقة عمل )

 مقارنة بين الدرس املشاهد والدرس اإليضاحي

 أخي املشارك:

 بالتعاون مع أعضاء مجموعتا: 

 * خالل ما سبق قارن بين الدروس اإليضاحية ودروس املشاهدةب حسب وجه املقارنة في الجدول أدنا :

 نوا ماات قتم عليه في لوحة ورق مقوىب ثم علقوا العمل في لوحة العرض.* دو 

 لعرض عملكم أما) املشاركين.
ً
 * حددوا مندوبا

 

 دروس املشاهدة الدروس اإليضاحية وجه املقارنة

   املفهوم

   األهداف

   دور املشرف

   دور املعلم
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 (7/3/2نشاط )

 دعدو خطة لدورة تدريبية  - الهدف

 50 بالدقائق الزمن

 العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

 يذكر املدرب ببعض خطوات اإلعداد للدورة التدريبية بشكل مختصر   اإلجراءات

  يطلب املدرب من املشاركين من خالل املجموعات عمل خطة تتضمن خطوات اإلعداد لبرنامج

هدافه املتعلقة بامليدان تحديد البرنامج وأ -تدريبي منذ التخطيط له وحتى بدء التدريب، مع 

 التعليمي للمادة 

  يتناقش أعضاء كل مجموعة حول املوضوع، ويدونوا إجاباتهم على لوحة ورقية 

  م مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنقاش يقو 

 .دعقب املدرب ويثري املوضوع 

  8/3/2نشاط ك

 دعدو نشرة تربوية مميزة  - الهدف

 50 زمن بالدقائقال

 املسابقة  –عمل املجموعات  -التدريب أسلوب التنفيذ

 يذكر املدرب بخطوات تجهيز النشرة التربوية بشكل مختصر   اإلجراءات

  ،يطلب املدرب من املشاركين من خالل املجموعات عمل نشرة تربوية مركزة في كل مجموعة

 تتضمن مقاالت ومعالجات مركزة ملحور ميداني واحد.

  وا نشرتهم على لوحة فليب شارت  يتناقش أعضاء كل مجموعة حول األفكار ، ويعدو

  م مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنقاش يقو 

  دعقب املدرب ويعزز األعمال املميزة، ويقدم التغذية الراجعة حيال جوانب القصور 

 

 (50) (8/3/2ورقة عمل )

 ية بين املجموعات في إعداد نشرة تربوية مميبةمسابقة تنافس 

  من واقع خبرتنا 
ً
نقاش واستذكار جماعي: في املجموعة ككل املشرفين التربويين في كل مجموعة  لنضع معا

 تستهدفه النشرة التربوية. 
ً
 تطويريا

ً
 التربوية. محورا

 .على املجموعة كتابة مشاركتها في لوحة ملونة وتسليمها للمدرب 

  لجنة من املدربين الختيار وإعالن وتكريم فرق العمل املتميبة.تشكيل 

 اسم املجموعة: ................................................
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 (9/3/2نشاط )

افية  - الهدف  يحّدد فنيات إدارة ورش العمل اإلشر

الزمن 

 بالدقائق

50 

أسلوب 

 التنفيذ

 عصف ذهني 

افية لكي  تساؤل جلسة العصف  اإلجراءات الذهني: ما الفنيات املهمة في إدارة ورشة العمل اإلشر

 تحقق أهدافها؟

  استقبال جميع املشاركات وتدوينها على السبورة املتحركة وإرجاء تقييمها إلى نهاية الجلسة 

  فرز املشاركات حسب تبعية كل منها ملحورمعين 

  نقاش جميع املشاركات واستبعاد غير املناسب منها 

 وكتابة خالصة جلسة العصف الذهني تحديد 

 

 (10/3/2نشاط )

 يضع أهداف ملؤتمر تربوي حول إشكالية ميدانية موجودة  - الهدف

 50 الزمن بالدقائق

 العصف الذهني  –العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

 يذكر املدرب بمفهوم وخطوات املؤتمر التربوي   اإلجراءات

 املجموعات تحديد موضوع املؤتمر التربوي، ثم بناء  يطلب املدرب من املشاركين من خالل

 أهداف تطويرية وعالجية يحققها 

  يتناقش أعضاء كل مجموعة حول املوضوع، ويدونوا إجاباتهم على لوحة ورقية 

  م مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنقاش يقو 

 .دعقب املدرب ويثري املوضوع 

 (2 /11/3نشاط: )
 دعدو خطة لبحث تربوي إجرائي  - الهدف

 30 الزمن بالدقائق

 العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

 يذكر املدرب ببعض خطوات إعداد البحث التربوي بشكل مختصر   اإلجراءات

  يطلب املدرب من املشاركين من خالل املجموعات عمل خطة تتضمن خطوات اإلعداد لبحث

تحديد أهدافه املتعلقة بامليدان التعليمي  - -تى بدء تعميمه، مع تربوي منذ التخطيط له وح

 للمادة 

 ( 11-3-2دسلم املدرب كل مجموعة ورقة العمل) 

  يتناقش أعضاء كل مجموعة حول املوضوع، ويدونوا إجاباتهم على لوحة ورقية 

  م مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنقاش يقو 

 املدرب ويثري املوضوع.ويعزز األعمال املميزة. دعقب 
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 د(30) (2-3-11)ورقة العمل 

من واقعا التربوي كمشر  ملادة القرآن الكريم وعلومه: اختر مشكلة يسيطة إلخضاعها لبح  إجرائي 

 وادرس هذ  املشكلة ثم ضع لها خطة اجرا ية بحسب النموذج التالي: 

 .................... : عنوان البح............................................... 

 ................................................................... : مشكلة البح 

 ................................................................. : فرضية البح 

 ......................................... : الهد............................... 
 البدائل املقترحة الصعوبات املتوقعة الزمن املقترح املصادر اجراءات التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 (12/2/3نشاط )

 يحّدد آليات توظيف التعلم املصغر في اإلشراف التربوي  الهدف

 20 الزمن بالدقائق

 عصف ذهني  أسلوب التنفيذ

ة العصف الذهني: ما الصور واآلليات املالئمة لتوظيف تساؤل جلس  اإلجراءات

 أسلوب التعلم املصغر في عملنا اإلشرافي 

  استقبال جميع املشاركات وتدوينها على السبورة املتحركة وإرجاء تقييمها

 إلى نهاية الجلسة 

  فرز املشاركات حسب تبعية كل منها ملحور معين 

 اسب منها نقاش جميع املشاركات واستبعاد غير املن 

 .تحديد وكتابة خالصة جلسة العصف الذهني 
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 الوحدة الرابعة: الكفايات الفنية للمشرف التربوي ملادة القرآن  وعلومه

 أهداف وموضوعات الوحدة الرابعة

 الزمن بالساعات موضوعات الوحدة أهداف الوحدة

  ل أهداف تدريس مادة القرآن الكريم في
َّ
يحل

، مراحل التعليم في الج
ً
مهورية اليمنية عموما

 واملرحلة الثانوية بشكل خاص.

  يقارن بين أهداف تدريس مادة القرآن الكريم

في املراحل التعليمية الثالث في الجمهورية 

 اليمنية

  يحّدد الكفايات الفنية الخاصة املتعلقة

بمادة القرآن الكريم وتفعيلها في العملية 

افية.  اإلشر

 افر الكفايات ا لفنية الخاصة يناقش مدى تو

 باملادة في أدائه اإلشرافي.

  ن الكفايات الفرعية الخاصة بكل كفاية يبيَّ

 رئيسة

  اقع اإلشرافي للمادة في ضوء م الو يقيَّ

الكفايات املطلوبة في املرحلة الثانوية من 

 وجهة نظرهم.

  يحّدد آليات لتوظيف الكفايات الفنية في

افية التربوية في مادة القرآ ن ممارساته اإلشر

 الكريم وعلومه

  يذكر التحديات التي تواجه املشرف التربوي

ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة 

 الثانوية.

  إبداعية للتحديات التي تواجه 
ً
يقترح حلوال

املشرف التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه 

 باملرحلة الثانوية.

 مني وأهدافها االختبار القبلي للدورة، واستعراض برنامج الدورة الز -1

الفوارق بين أهداف تدريس املادة في الجمهورية اليمنية في عموم  -2

 املراحل، وفي املرحلة الثانوية بشكل خاص )حلقة نقاش مجموعات(.

الكفايتان الفنيتان األساسيتان األولى والثانية للمشرف التربوي ملادة  -3

 القرآن الكريم وعلومه للمرحلة الثانوية: 

  ص القرآنية فهم النصو 

 .استماع وتحليل النصوص القرآنية، وكفاياتهما الفرعية 

الكفايتان الفنيتان األساسيتان الثالثة والرابعة للمشرف التربوي  -4

 ملادة القرآن الكريم وعلومه للمرحلة الثانوية: 

   مهارات القراءة الصامتة في تعليم القرآن 

  ، وكفاياتهما الفرعية مهارات القراءة الجهرية في تعليم القرآن 

الكفايات الفنية األساسية الخامسة والسادسة والسابعة  -6

 للمشرف التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه للمرحلة الثانوية: 

 اإلملام باملعلومات التخصصية للمادة ومجاالتها   -

اإلملام بأساليب تربية الفرد على قيم وأخالق القرآن الكريم وتدريب  -

مين عل
َّ
 يهااملعل

 البحث و التدريب الفني التخصص ي -

 التحديات التي تواجه املشرف للمادة والحلول املقترحة لعالجها.-6

اقع املشرفين التربويين للمادة في ضوء الكفايات.-7  تقييم و

10 

 

 الخلفية النظرية للوحدة التدريبية الرابعة:

 الكفايات الفنية للمشرف التربوي ملادة القرآن  وعلومه:

افية الفنية:الكف  اية اإلشر

هي امتالك املشر  التربوي ملجموعة من املعار  واالتجاهات واملهارات الت صصية املتعلقة بمادته 

 ألداء مهمة تربوية محددة وبمستوى معين من األداء.
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 الكفاية للمشرف التربوي:

تربوية وفق خطة معدة  هي قدرة املشر  التربوي على إدارة العملية اإلشرافية وتحقيق أهدافها بوسا ل

 في بي ة إشرافية مح زة وفعالة.

الكفايات الفنية الخاصة باملشرف التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه للمرحلة 

 الثانوية:

 الكفاية الرئيسة األولى:

 فهم النصوص القرآنية. -

 الكفايات الفرعية: 

 تعر   األل اظ ذات العالقة بم هو) "فهم النص القرآني". -1

 .القرآن الكريم في النص محل النهللار بأهدا  اآليات معنى ربط -2

 .فيها وردت التي السورة بأهدا  اآليات معنى ربط -3

ة اآليات معنى ربط -4  .للسورة املوضوعية بالوحد 

 .اآليات معنى تحديد في النبول أسباب است دا) -5

ناسبة تعر   -6  .املعنى فهم في قبلها ملا اآليات م 

يب -7  واملطلق واملقيد.بين العا) والخاص  التمي 

سخ م هو) تعر   -8
َّ
 .القرآن الكريم في الن

 املنسوخ. و الناسخ الت ريق بين -9

 .متعددة قرآنية سياقات في بكلمة تحديد املقصود -10

 .النص في بها مصرح غير استنتاج معلومات داللية -11

 ال شريع الوارد في النص. من الحكمة است الص -12

 .اآليات عليه تدل استنتاج ما -13

ك -14  .اآليات تتضمنه م الشرعي الذيتحديد الح 

 .املخال ة استنتاج م هو) -15

 الكفاية الرئيسة الثانية:

 استماع وتحليل النصوص القرآنية. -

 الكفايات الفرعية:

 تعر  معاني امل ردات في سياقات م تل ة. -1
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 التقاط ال كر الر يسة وال رعية لآليات. -2

 ترتيب أفكار النص الذي استمع إليه. -3

 من حي  الص اتب والحالب والهللارو ب واألعداد واألزمنة واألفعال..الخ. فهم است دا) األل اظ -4

الربط بين ما يسمعه من م هومات وحقا ق تطرقت إليها اآليات وما لديه من خبرات سابقة حول موضوع  -5

 النص.

 تحليل النص املسموع في ضوء مقا د الشريعة اإلسالمية. -6

 است دا) السياق في فهم الكلمات الجديدة. -7

 مقصد القارئ من تغيير نبرات األ وات والتنغيم. بيان -8

 تحديد املقا د الشرعية من خالل سماعه لآليات. -9

 إدراك العالقة بين الرمز الصوتي املسموع ورمز  املكتوب. -10

 تحديد األدلة التي اعتمدتها اآليات لتوضيح الحقا ق. -11

 تحديد مواضع الجمال في اآليات املسموعة. -12

 ة في اآليات املسموعة.تحديد التعبيرات املجازي -13

 املقارنة بين اآليات التي تعبر عن موضوعات متقاربة. -14

 ت يل األحدا  التي ت ناولها اآليات. -15

 إدراك التغييرات في املعاني الناتجة عن تعديل أو تحويل في بنية الكلمة القرآنية. -16

 اك شا  األخطاء عند قراءة غير  للنص وتصحيحها. -17

 لتي يسمعها وآيات في نصوص أخرى.تحديد العالقة بين اآليات ا -18

 إدراك العالقات بين جوانب النص. -19

 إدراك ألقاب الحرو  و  اتها. -20

 الكفاية الرئيسة الثالثة:

 مهارات القراءة الصامتة في تعليم القرآن الكريمب وقد تم تحديدها في الك ايات ال رعية اآلتية:  -

 الكفايات الفرعية: 

 استنتاج املقا د الشرعية لآليات. -1

 اإليجابية . -شرح السمات املميبة للشخصيات الواردة في اآلياتكالسلبية  -2

 تحديد ال كرة الر يسة لكل آية. -3

 تحديد عنوان النص من السياق. -4

 تحديد أدلة وشواهد قرآنية معززة لل كرة الر يسة. -5
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 شرح أهم القيم السامية التي ح ز عليها النص القرآنيب وغير السامية التي ن ر منها. -6

 اك مضمون اآليات يعمق وفهم املعاني التي يوحي بها القرآن الكريم.إدر  -7

 تحديد أوجه ال شابه واالختال  بين الحقا ق التي تطرحها اآليات في النص. -8

 إدراك وشرح ما حد  من تغيير في املعنى في ضوء ما حد  من تغير في التراكيب. -9

 تص ح اآليات يسرعة مناسبة. -10

 ية واألفكار الثانوية في النص القرآني.التمييب بين األفكار الر يس -11

12- .
ً
 وم صال

ً
 شرح النص املقروء مجمال

 العناية باملعنى في أثناء القراءة السريعة. -13

 استنتاج معاني امل ردات الواردة في اآلية من قرينة السياق. -14

 تحديد ت ا يل متعلقة بأحدا  تتضمنها اآليات. -15

 الكفاية الرئيسة الرابعة:

 ءة الجهرية للقران الكريمب وقد تم تحديدها في الك ايات ال رعية اآلتية:تطبيق مهارات القرا -

 الكفايات الفرعية: 

 تنويع طبقات الصوت لتناسب املعني كفرحب حزنب تأثيرب رجاءب نداء . -1

 تطبيق أحكا) التجويد املختل ة عند تالوته للقرآن الكريم.  -2

 االلتبا) بالقطع واالبتداء والوقف والسكت. -3

 ساليب االست مهم والتعجب أثناء قراءة اآليات.مراعاة أ -4

 تالوة القرآن الكريم في خشوع. -5

 است دا) وسا ل التنبيه اإلشارية لجذب ان با  السامعين. -6

 ل ت ان با  السامع بتعبيرات الوجه واإليحاءات كما يسمى بلغة الجسد . -7

 قراءة كلمات اآلية يشكل متصل ومترابط ل ترات زمنية مقبولة. -8

 وشرح الحقا ق والخبرات التي تتضمنها اآليات من خالل قراءة واعية.  است الص -9

 قراءة اآلية قراءة  حيحة بانطالق وسرعة وإجادة.  -10

 اإلملا) وشرح الحركات اإلعرابية للكلمات ومواضعها.  -11

 اعتماد التنغيم الذي ال ي ل بقداسة النص القرآني. -12
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 الكفاية الرئيسة الخامسة:

ت صصية الر يسية وامل اهيم املهمة ملجاالت فروع تدريس املادة وما يتعلق بها: وقد اإلملا) باملعلومات ال -

 تم تحديدها في الك ايات ال رعية اآلتية: 

 الكفايات الفرعية: 

 تعر   م هو) املجاالت الخمسة للمادة. -1

حلة تعر   األهدا  العامة لتدريس مادة القرآن الكريم وعلومه في الجمهورية اليمنية في كل مر  -2

 تعليمية.

 تعر   األهدا  الخا ة واملهارات املطلوبة لتدريس املادة في الحلقات التعليمية الثال .  -3

 تعر   خطوات السير في تدريس حصص كل مجال من املجاالت الخمسة للمادة. -4

 تعر   مهارات تدريس مادة القرآن الكريم املطلوبة في املعلم. -5

 أهم املعينات التعليمية في كل مجال.تعر  األنشطة املصاحبة لحصص املادة و  -6

 تطبيق مهارات تدريس مادة القرآن الكريم على يعض الحصص النموذجية.  -7

 تعر   على الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التعليم والتعلم ملوضوعات القرآن الكريم. -8

بل ت عيل وتنشيط تدريس موضوعات مادة القرآن الكريم. -9  تعر   س 

 تراتيجيات الحديثة املناسبة لتدريس مادة القرآن الكريم وفروعه.اإلملا) باالس -10

 اإلملا) يشكل عا) باملواد األخرى بما يحقق التكامل واالنسجا) والترابط. -11

املعرفة التربوية الكافية في مجاالت علم الن س التربوي وخصا ص نمو املتعلمين ومدخالت العملية  -12

 التربوية.

مين على الك ا -13
َّ
 يات املعرفية املطلوبة منهم.تدريب املعل

 الكفاية الرئيسة السادسة:

مين عليها: ويرى الباح  أهم  -
َّ
اإلملا) بأساليب تربية ال رد على قيم وأخالق القرآن الكريم وتدريب املعل

 ك اياتها ال رعية تتمثل في الك ايات ال رعية اآلتية:

 الكفايات الفرعية:

 ربية الطالب على القيم واملبادئ القرآنية. إدراك أهمية أسلوب القدوة الحسنة في ت -1

ة في تربية املتعلم. -2  تعر   أثر أسلوب القصَّ

 تعر   أثر أسلوب املنافسة في تربية املتعلم. -3

 تعر   أثر أسلوب التدريب العملي في تحلي املتعلم بآداب القرآن الكريم.  -4
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 تعر   أهمية أثر أسلوب اإلقناع في تربية الطالب. -5

 وب املوعهللاة الحسنة في تربية الطالب.تعر   أثر أسل -6

 تعر   أثر األنشطة القرآنية املصاحبة في تعميق امل اهيم القرآنية. -7

 تحديد مهللااهر ضعف املتعلمين في الجوانب التربوية املتعلقة بمادة القرآن الكريم وعالجها. -8

مين على أساليب ومهارات تربية ال رد على قيم ومبادئ القرآن الك -9
َّ
 ريم. تدريب املعل

 الكفاية الرئيسة السابعة:

 البح  والتدريب ال ني الت صصكي:  -

 الكفايات الفرعية: 

 تحديد االحتياجات التدريبية ملعلميه وفق أساليب حديثة ودقيقة.  -1

 تحليل االحتياجات  التدريبية.  -2

 تحديد الدورات التدريبية التطورية والعالجية ملعلمي مادة القرآن الكريم.  -3

 ال نية للبرامج التدريبية. وضع التصورات  -4

 إعداد املواد العلمية لبرامجه التدريبية.  -5

 إعداد العروض التوضيحية االحترافية لبرامجه التدريبية.  -6

 مهارة البح  العلمي املركز عبر الكتب وعبر الشبكة العنكبوتية. -7

 تقديم البرامج التدريبية بطرق وأساليب حديثة واحترافية. -8

 لعمل الخا ة بالبرامج التدريبية.تصميم نماذج وأدوات ا -9

 إعداد األدلة التدريبية للمتدربين ببرامجه التدريبية. -10
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التحديات التي تواجه املشرف التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية 

 والحلول املقترحة لها

 ه سلبا ومنها:هناك العديد من املشكالت واملعوقات التي تواجه اإلشرا  التربوي وتؤثر في

 تذمر مديري املدارس من إشراك معلميهم في دورات وندوات خالل أيا) التدريس. -1

 ضعف اهتما) املسؤولين بتقرير املشر . -2

 إلزا) املشر  باألعمال اإلدارية. -3

 دمج اإلشرا  اإلداري واإلشرا  ال ني في مهمة واحدة. -4

مين في املرحلة الثانوية بالذات أنَّ  -5
َّ
 هم أك ر ك اءة من املشر .شعور كثير من املعل

 ضعف ت ويل املشر  حق ات اذ القرارات املتعلقة يعمله. -6

مين الجدد لتحديد احتياجاتهم اإلشرافية. -7
َّ
 تأخر و ول املعلومات الكافية عن املعل

مين. -8
َّ
 ضعف اس شارة املشر  في الغالب عند نقل املعل

مين الجدد. -9
َّ
 تأخر و ول املعل

مين عن اح -10
َّ
 تياجاتهم الحقيقية.ضعف كشف املعل

11- .
ً
 كافيا

ً
 فنيا

ً
 قلة تأهيل قسم من املشرفين تأهيال

مين التايعين للمشر . -12
َّ
 ك رة عدد املعل

مين:
َّ
 وهناك تحديات لإلشراف من وجهة نظر املعل

 ضعف استمرارية املشر  التربوي على املطالعة إلثراء املنهج. -1

 هدا  املنهج.ندرة است دا) األساليب اإلشرافية الحديثة في تن يذ أ -2

مين. -3
َّ
 قلة كتابة املشر  التربوي لإلرشادات الخا ة بتطبيق املنهج ومناقشتها مع املعل

مارس بطريقة مناسبة. -4
 
 وجود عدد كبير من املها) اإلشرافية ال ت

 ضعف متايعة مدير املدرسة لتوجيهات املشر  التربوي للمعلمين في املدرسة. -5

مين يشكل عا) لدور املشر  التربوي.االتجاهات وامل اهيم الخاط ة عند امل -6
َّ
 عل

 ضعف التنسيق بين املشر  التربوي واملسؤولين لوضع الخطة اإلشرافية. -7

 ضعف مصارحة املعلم للمشر  التربوي باملشاكل التعليمية التي يواجهها. -8

مين الجدد للمشر  التربوي لتحديد احتياجاتهم اإلشرا -9
َّ
 فية.تأخر و ول املعلومات الكافية عن املعل

مين بأنَّ عالقة املشر  بهم عالقة سلطوية. -10
َّ
 شعور يعض املعل

 قلة تعاون املشر  التربوي مع املعلم على أسس من املصلحة الشخصية. -11

 ضعف قدرة املشرفين على ت سير النتا ج التي يجريها املعلمون للطالب. -12
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 قلة تقديم املالحهللاات واإلرشادات التي تؤدي إلى تحسين أدا ه الص ي. -13

 تماد املشر  التربوي في عملية تقويمه للمعلم على ما يقدمه داخل غرفة الصف من مادة تعليمية.اع -14

الة لبرنامج اإلشرا  التربوي. -15  ندرة وجود برامج تقويمية فع 

مين. -16
َّ
 ضعف البرامج التربوية للمشرفين واملعل

ب الها لة في الصف الواحد يؤثر في إمكانية تحقيق أهدا  الع -17
َّ
 لمية التعليمية العلمية.أعداد الطال

مين الذين يشر  عليهم املشر  التربوي عن طاقته. -18
َّ
 زيادة عدد املعل

 لتطوير مؤهالتهم العلمية. وقلة متايعة املشر  التربوي للمستجدات العلمية. -19

 ضعف معرفة املشر  التربوي واملعلم بكي ية است دا) التقنيات الحديثة في التعليم. -20

ب.ازدحا) ال صول الدراسي -21
َّ
 ة بالطال

 ك رة عدد املدارس التي يجب على املشر  التربوي زيارتها. -22

 قلة توافر وسا ل موا الت للمشرفين مما يؤدي إلى تعريض سيارتهم الخا ة للخطر. -23

 على النشاط ال ني للمشر  التربوي. -24
ً
 ك رة األعباء اإلدارية التي تؤثر سلبا

مين.ك رة نصاب املشر  التربوي من النشاط اإلشرافي  -25
َّ
 الذي يشتمل على زيارة أعداد كبيرة من املعل

 قلة الدورات التدريبية املخصصة لرفع الك اءة اإلشرافية لدى املشرفين التربويين. -26

 قلة املخصصات املالية الالزمة. -27

 قلة الصالحيات املمنوحة للمشرفين التربويين. -28

 كتب والدوريات واألجهزة السمعية والبصرية.قلة توافر املكتبات داخل املدارس املجهزة تجهيبا كامال ً بال -29

 قلة الوسا ل التعليمية الالزمة للعملية التربوية في يعض املدارس. -30

 عد) توافر املكتبات التي تحتوي على الكتب والنشرات التربوية داخل مراكز اإلشرا  التربوية. -31

مين وأساليب التقويم والقياس. -32
َّ
 تدني مستوى املعل

مين.ضعف التأهيل األكاد -33
َّ
 يمي وامل ي لبعض املعل

مين غير املؤهلين تربويا خا ة في املرحلة االبتدا ية. -34
َّ
 ك رة املعل

 ضعف مستوى إدارة املدرسة في مجال اإلشرا  التربوي واملتايعة والتقويم. -35

 ضعف وضوح م هو) اإلشرا  التربوي الحدي  للمعلمين. -36

 ي.ضعف الحوافز املعنوية التي يتلقاها املشر  التربو  -37

د األخطاء قلة اطالع  -38 االعتقاد الخاطئ لدى يعض أفراد املجتمع التربوي بأنَّ املشر  التربوي شخص يتصيَّ

املشر  التربوي على البحو  والدراسات الحديثة في مجال اإلشرا  التربوي.وجود املجامالت 

 الشخصية في عملية اإلشرا  التربوي.
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مين. ن يجة لوجود املشر  التربوي داخل املدرسة.الشعور بالقلق والتوتر الن سكي لدى يعض امل -39
َّ
 عل

 ضعف قدرة يعض املشرفين التربويين على إعداد البرامج التدريبية وتن يذها. -40

تركيب املشر  التربوي على عمل املعلم داخل الصف وتجاهله للعنا ر األخرى كتطوير وسا ل التعليم  -41

 وأساليب التدريس وكي ية الت طيط للمنهج.

مين وضعف الحلول املناسبة الضعف  -42
َّ
املالحظ لدى طلبة املرحلة الثانوية في مجال التالوة وك رة شكوى املعل

 ملواجهة هذا الضعف.

بعض الحلول املقترحة للتحديات التي تواجه املشرفين التربويين ملادة القرآن الكريم 

 وعلومه باملرحلة الثانوية:

املالية الالزمة لتن يذ يعض األساليب اإلشرافيةب وكذلا ينبغي على إدارة التعليم توفير املخصصات  -1

 تأمين األجهزة واملواد والوسا ل التعليمية الالزمة للعملية التربوية في جميع املدارس التايعة لها.

تزويد مراكز اإلشرا  التربوي باملكتبات التربوية املت صصة وذلا لتنشيط وتجديد خبرات املشرفين   -2

 ية والعلمية.التربويين اإلشراف

 توفير املباني املدرسية ذات املوا  ات التربوية املجهزة بم تلف الوسا ل التعليمية.  -3

ضرورة توفير حاسب آلي لكل شعبة من شعب مراكز اإلشرا  التربوي ل سهيل يعض األعمال التي يقو)   -4

 بها املشرفون التربويون.

مين.ضرورة تقليل عدد املدارس التايعة للمشر  التربوي و   -5
َّ
 ت  يض نصابه اإلشرافي من املعل

 .ضرورة إقامة دورات تدريبية للمشرفين التربويين للرفع من مستواهم العلمي واإلشرافي  -6

توفير الجهاز اإلداري املساعد لكل شعبة من شعب اإلشرا  التربوي؛ للقيا) ببعض األعمال اإلدارية   -7

 ال نية. التي تعيق املشرفين التربويين من القيا) بأعمالهم

 ضرورة إحدا  وظي ة املعلم األول وذلا لت  يف العبء عن كاهل املشرفين التربويين.  -8

تكليف مشرفي اإلدارة املدرسية بمتايعة جميع املدارسب وإع اء املشرفين اآلخرين من القيا) بهذ  املهمة   -9

 وذلا لألسباب اآلتية:

 أنَّ مشر  اإلدارة أك ر خبرة باألمور اإلدارية. -10

 مدير املدرسة بحاجة أك ر إلى مشر  اإلدارة املدرسية. أنَّ  -11

 أك ر عن املدرسة ومديرها. -12
ً
 أنَّ ذلا يعطي مشر  اإلدارة املدرسية انطباعا

ه يسهل للمشرفين التربويين اآلخرين الت رغ ألداء ممهمهم ال نية التي هي األساس لوجودهم. -13  أنَّ

 بوي فهو متذبذب بين مدير املنطقة ور يس الشعبة.العمل على توحيد الجهة املشرفة على املشر  التر  -14
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 على النشاط  -15
ً
مين في اإلجازات السنوية حتى يكون ذلا حافزا

َّ
ضرورة مساواة املشرفين التربويين باملعل

 والتجديد والحيوية.

مين بم هو) اإلشرا  التربوي الحدي  وبدور املشرفين التربويين حتى يزول ما رسخ في  -16
َّ
تبصير املعل

 هم من نهللارة تقليدية قديمة عن اإلشرا  التربوي الذي يعتمد على الت تيش في كثير من جوانبه.أذهان

ب في ال صول الدراسيةب بحي  ال يتجاوز في املدارس الحكومية ك -17
َّ
 حتى   30تقليل أعداد الطال

ً
طالبا

 ة ما يتعلق بمجال يتمكن املعلم من متايعة طالبه متايعة دقيقة في جميع النواحي العلمية واملهنية وخا

 التالوة ملعالجة الضعف.

مين لاللتحاق بالدورات التدريبية املت صصة وذلا لتنمية مهاراتهم التدريسية  -18
َّ
فتح املجال أما) املعل

 والتقويمية.

 ت عيل دور مدير املدرسة كمشر  تربوي مقيم. -19

ات حول تحسين العملية تزويد املشرفين التربويين بما يستجد في الساحة التربوية من بحو  ودراس -20

 اإلشرافية والتربوية.

تكليف املشرفين التربويين بالقيا) ببعض الدراسات والبحو  التربوية وذلا إلثراء خبراتهم العلمية  -21

  واملهنيةب والوقو  على املستجدات التربوية.
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 األنشطة واألساليب التدريبية املستخدمة للوحدة التدريبية الرابعة: 

 : أساليب التدريب

 التطبيق العملي  -

 العصف الذهني -

 املحاضرة  -

 العمل الجماعي.  -

 أنشطة التدريب:  -

 التمارين واأللعاب التدريبية -

 حلقات النقاش  -

 ورش العمل -

 النقاش ال ردي -

 املشاغل التربوية.  -

 متطلبات الوحدة: 

لوحات  -وراق فليب شارت وأقال) أ  -أقال) سبورة  -سبورة غير ثابتة  -Data show -حاسب محمول  -

 بطاقات ملونة. -ورق مسطر  -جوا ز يسيطة  -مقرر مادة القرآن الكريم للمرحلة الثانوية   -مقوى 

 أدوات التقويم:

 تقييم قبلي واعديب املناقشة. استمارة
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 تصور ألنشطة الوحدة الرابعة 

ط
شا

لن
م ا

ق ر
 

 مستلزمات النشاط عنوان النشاط

 الزمن بالدقائق

ل
عم

ض 
عر

وع 
جم

امل
 

1/4/1 

 االختبار القبلي
أقالم + عرض -( 1/4/1ورقة عمل )

 البتوب
10 - 20 

2/4/1 

كتابة التوقعات من قبل املشاركين 

 ونقاشها

 بطاقات ورق مقوى بعدة ألوان

 لوحة عرض للبطاقات
15 5 20 

3/4/1 

تمثيل أدوار: مقارنة بين أهداف تدريس مادة 

احل التعليمية الثالث في القرآن الكريم في املر 

 الجمهورية اليمنية

املمثلين + لوحات ورق مقوى 

 )عناوين املفاهيم(
45 45 90 

4/4/1 

حلقة نقاش مجموعات:تحديد الكفايات 

فهم  -1الفنية الفرعية للكفايتين األساسيتين 

استماع وتحليل  -2النصوص القرآنية 

النصوص القرآنية للمشرف التربوي ملادة 

 لكريم وعلومه للمرحلة الثانويةالقرآن ا

 

الصق -أوراق فليب شارت -األقالم 

 (4-4-1ورقة العمل ) -للمشاركات

70 70 140 

5/4/2 

مسابقة وجوائز في عرض الكفايات الفنية 

 الفرعية بشكل صحيح للكفايتين األساسيتين:

مهارات القراءة الصامتة في تعليم  -3

 القرآن 

 تعليم القرآن  مهارات القراءة الجهرية في-4

 50 25 25 جوائز عينية بسيطة

6/4/2 
جلسة عصف ذهني حول الكفايات الفنية 

الفرعية للكفايات األساسية للمشرف التربوي 

 ملادة القرآن :

اإلملام باملعلومات التخصصية للمادة -5

 ومجاالتها

اإلملام بأساليب تربية الفرد على قيم وأخالق -6

مين عليها.القرآن الكريم وتدريب املع
َّ
 ل

 البحث و التدريب الفني التخصص ي-7

أقالم -أوراق فليب شارت

 -+الصق+ املادة العلمية للبرنامج 

 (6/4/2ورقة العمل )

50 50 100 

7/4/2 

اقع املشرفين  حلقة نقاش تقييمية: و

التربويين في ضوء الكفايات الفنية لإلشراف 

 التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه في املرحلة

 الثانوية

أوراق  -األقالم  -املادة العلمية 

 –الصق للمشاركات -فليب شارت

 (7/4/3ورقة العمل )

20 20 40 
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ط
شا

لن
م ا

ق ر
 

 مستلزمات النشاط عنوان النشاط

 الزمن بالدقائق

ل
عم

ض 
عر

وع 
جم

امل
 

8/4/2 

حلقة نقاش مجموعات: التحديات التي 

تواجه املشرف التربوي ملادة القرآن الكريم 

وعلومه باملرحلة الثانوية والحلول املقترحة 

 لعالجها.

أوراق  -األقالم  -املادة العلمية 

 –الصق للمشاركات -فليب شارت

 (8/4/3ورقة العمل )

20 20 40 

9/4/2 

 مراجعة ختامية وتقييم للوحدة التدريبية
( 9-1-3ورقة العمل السابقة )

 استمارة تقييم وحدة تدريبية
15 - 15 

 دقيقة 285اإلجمالي 

 

 (د15التقويم القبلي للوحدة )( /1/4/1) :ورقة عمل

 وحدةاالختبار القبلي لل

 دقا ق  10على فقراتها: كالزمن  اإلجابةأخي املشارك: اقرأ بطاقة التقويم القبلية اآلتية مع 

 تقويم قبلي 

 أما) العبارة املناسبة فيما يلي:    أو ككضع عالمة  -1

  القراءة الصامتة من املهارات ال نية الر يسة للمشر  التربوي ملادة القرآن الكريمك 

  ست مهم والتعجب أثناء قراءة اآليات من الك ايات ال رعية للمشر  التربوي ملادة مراعاة أساليب اال

 القرآن الكريم ك  

  ك اية اإلملا) يشكل عا) باملواد األخرى التعد من الك ايات ال نية الخا ة بمشر  مادة القرآن

 الكريم ك  

 اية ر يسة من ك ايات مشر  معرفة املشر  التربوي بأثر أسلوب املنافسة في تربية املتعلم تعد ك 

 القرآن الكريم ك   

    من املهارة ك 
ً
 تعد الك اية جزءا

    الك اية هي تحقيق الحد األعلى من املهارة ك 

   الك اية اإلشرافية ال نية تتعلق بامتالك املشر  التربوي للمهارات واملعار  الت صصية ملادته ك 

  من أهدا  تدريس مادة القرآن  في املرحلة األولية في يعد  ترسيخ امل هومات القرآنية في السور 
ً
هد 

 اليمن ك   

    الت ريق بين الناسخ واملنسوخ ك اية فرعية لك اية تحليل النصوص القرآنية ك 
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  مين على ك اياتهم املعرفية من أهم مهارات ك اية إملا) املشر  التربوي باملعلومات
َّ
تدريب املعل

 الت صصية للمادة ك  

 اية فهم النص القرآني أولى الك ايات ال نية الر يسة للمشر  التربوي ملادة القرآن الكريم ك  تعد ك  

 نف الك ايات ال رعية التالية واكتلها في املكان املناسب حسب الك ايات الر يسة التايعة لها كما  -2

 في الجدول : 

تالوة القرآن  -الل سماعه لآليات تحديد املقا د الشرعية من خ -كربط معنى اآليات بأهدا  السورة

 الكريم في خشوع 

 الكفاية الفرعية الكفاية الرئيسة م

 ........................................... استماع وتحليل النصوص القرآنية 1

 ........................................... فهم النصوص القرآنية 2

 ........................................... آن الكريممهارات القراءة الجهرية للقر  3

 

 (2/4/1نشاط )

 يتعرَّف املشاركين على أهداف الوحدة التدريبيبة - الهدف

 40 الزمن بالدقائق

 عصف ذهني –حوار  -عمل فردي  أسلوب التنفيذ

 دشرح املدرب أهمية تحديد األهداف عند أي عمل نقوم به .  اإلجراءات

 على البطاقات  اإلجابةدرب من املشاركين يطلب امل 
ً
على السؤالين التاليين كتابيا

امللونة وتعليق الكرت على لوحة اإلعالنات، قائال: اكتب توقعاتك عن أهداف 

الوحدة الثانية في كرتك امللون، وقم بتعليقه على لوحة العرض ومن ثم استمع 

 للنقاش بتركيز عند توضيح أهداف الدورة: 

  تأمله ليتحقق من أهداف هذه الوحدة التدريبية ما الذي 

  ما التداخل الذي تعاني منه في املصطلحات األساسية لإلشراف التربوي 

  ح، ومن ثم دعرض األهداف املخطط لها  دستقبل املدرب اإلجابات ويعزز ويوضَّ

  يطلب من املشاركين املقارنة بين توقعاتهم وأهداف الوحدة التدريبية 
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 (3/4/1نشاط: ) 

 الثانوية، في الجمهورية اليمنية  –األساسية  –دستخرج الفروق بين أهداف تدريس املادة في مراحل التعليم الثالث: األولية - الهدف

 90 الزمن بالدقائق

 النقاش  –تمثيل أدوار  أسلوب التنفيذ

 ي كل مرحلة من مراحل التعليم دشرح املدرب أهمية معرفة الفروق بين أهداف تدريس القرآن الكريم ف  اإلجراءات

  ح املدرب للمتدربين األسلوب الذي سينفذ به هذا النشاط، وهو تمثيل األدوار
 يوضَّ

 يطلب املدرب من املشاركين املبادرة لتنفيذ النشاط وتمثيل األدوار ثم يختار ثالثة منهم من ذوي القدرات التمثيلية 

  ان املرحلة التعليمية التي يمثلها.إلصاق بطاقة ملونة على رأس كل منهم توضح عنو 

  قيام كل منهم بشكل تمثيلي وحواري ومعبر بالتعريف عن مرحلته وعدد سنواتها في التعليم 

  قراءة كل منهم للهدف الذي يخص مرحلته فيما يتعلق بتدريس مادة القرآن الكريم، ابتداء من ممثل املرحلة األولية ثم

 أهداف املراحل الثالث )يرجع في األهداف للمادة العلمية للبرنامج(األساسية ثم الثانوية. حتى نهاية 

  يقوم املشاركون بمناقشة أداء زمالئهم، وإبداء مالحظاتهم حول الفروق بين أهداف تدريس مادة القرآن الكريم وعلومه

 .بالجمهورية اليمنية في املراحل الثالث، مع التركيز على أهداف املرحلة الثانوية

 رب ويثري املوضوع.دعقب املد 

 (4/4/1نشاط: )

 يحّدد الكفايات الفنية الفرعية للكفايتين األساسيتين األولى والثانية للمشرف التربوي ملادة القرآن الكريم:   الهدف

 استماع وتحليل النصوص القرآنية-2فهم النصوص القرآنية. -1

 140 الزمن بالدقائق

 النقاش  –العرض  –وعات العمل التعاوني في املجم أسلوب التنفيذ

 يطلب املدرب من املشاركين في مجموعات العمل تحديد الكفايات الفرعية للكفايتين األساسيتين من وجهة نظر أعضاء املجموعة.  اإلجراءات

  العمل بروح الفريق –تحديد ناطق رسمي ومقرر للمجموعة  –يؤكد املدرب على ضوابط النشاط: )الزمن 

  ( ويتناقش أعضاؤها حول ورقة العمل، ويدونوا إجاباتهم على لوحة ورقية )فليب شارت(.4/4/1قة العمل )تستلم كل مجموعة ور 

  يقوم مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنقاش 

 .دعقب املدرب ويثري املوضوع 

 د(140الكفايتان األولى والثانية ) (4/4/1ورقة عمل )

ية ال رعية للك ايتين األساسيتين األولى والثانية للمشر  التربوي ملادة القرآن الكريم الك ايات ال ن

 وعلومه:

 استماع وتحليل النصوص القرآن ية -2فهم النصوص القرآن ية  -1

 أخي املشارك: 

 بالتعاون مع أعضاء مجموعتا:

لمشر  التربوي ملادة القرآن حدد الك ايات ال نية ال رعية للك ايتين األساسيتين األولى والثانية ل

 الكريم.

 استماع وتحليل النصوص القرآنية. -2فهم النصوص القرآنية  -1
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 دون ماات قتم عليه في لوحة ورق مقوىب ثم علقوا العمل في لوحة العرض.

 لعرض عملكم أما) املشاركين.
ً
 حددوا مندوبا

 (5-4-2نشاط: )

 ح للكفايتين األساسيتين الثالثة والرابعة: دعرض الكفايات الفنية الفرعية بشكل صحي  الهدف

   مهارات القراءة الصامتة في تعليم القرآن 

 4- مهارات القراءة الجهرية في تعليم القرآن 

 100 الزمن بالدقائق

 العرض التفاعلي  –النقاش  -املسابقات  أسلوب التنفيذ

 املستهدفة في النشاط.دعرض املدرب عبر التدريب النشط التفاعلي للكفايات   اإلجراءات

  في ورقة خاصة 
ً
يطلب من املشاركين الراغبين الدخول في املسابقة، عبر تسجيل تلك املهارات كتابيا

 بكل متدرب.

  كتابة اسم املشارك على مشاركته  –يؤكد املدرب على ضوابط املسابقة: الوقت خمس دقائق- 

 بجائزة عينية الفائز هو من دستكمل كتابة الكفايات املطلوبة وسيكرم 

 تشكيل لجنة من املدربين الستقبال املشاركات وفرزها وتقييمها وإعالن الفائزين 

 .دعقب املدرب ويثري املوضوع 
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 (2/4/6نشاط: )

 يحّدد الكفايات الفنية الفرعية اآلتية للمشرف التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه.  الهدف

 االتهااإلملام باملعلومات التخصصية للمادة ومج 

 مين عليها
َّ
 اإلملام بأساليب تربية الفرد على قيم وأخالق القرآن الكريم وتدريب املعل

 - البحث و التدريب الفني التخصص ي 

 100 الزمن بالدقائق

 عصف ذهني  أسلوب التنفيذ

 عرض املدرب لسؤال جلسة العصف الذهني األول:   اإلجراءات

 األساسية الخامسة للمشرف التربوي ملادة القرآن  ما الكفايات الفنية الفرعية للكفاية  -

 )اإلملام باملعلومات التخصصية للمادة ومجاالتها(

  استقبال جميع املشاركات وتدوينها على السبورة املتحركة وإرجاء تقييمها إلى نهاية الجلسة 

  فرز املشاركات حسب تبعيتها للكفاية الرئيسة 

  نقاش جميع املشاركات واستبعاد غير 
ً
افقيا  املناسب منها تو

  :عرض املدرب لسؤاَل جلسة العصف الذهني الثاني 

   ما الكفايات الفنية الفرعية للكفاية األساسية السادسة للمشرف التربوي ملادة القرآن 

مين عليها(
َّ
 )اإلملام بأساليب تربية الفرد على قيم وأخالق القرآن الكريم وتدريب املعل

  تدوينها على السبورة املتحركة وإرجاء تقييمها إلى نهاية الجلسة استقبال جميع املشاركات و 

  فرز املشاركات حسب تبعيتها للكفاية الرئيسة 

  
ً
افقيا  نقاش جميع املشاركات واستبعاد غير املناسب منها تو

  :عرض املدرب لسؤال جلسة العصف الذهني الثاني 

  للمشرف التربوي ملادة القرآن  ما الكفايات الفنية الفرعية للكفاية األساسية السابعة 

 )البحث و التدريب الفني التخصص ي(

  استقبال جميع املشاركات وتدوينها على السبورة املتحركة وإرجاء تقييمها إلى نهاية الجلسة 

  فرز املشاركات حسب تبعيتها للكفاية الرئيسة 

 .
ً
افقيا  نقاش جميع املشاركات واستبعاد غير املناسب منها تو

 ابة خالصة جلسة العصف الذهني.تحديد وكت 
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 (7/4/3نشاط: )

اقع املشرفين التربويين في ضوء الكفايات الفنية لإلشراف التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه   الهدف م و يقيَّ

 في املرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية.

 40 الزمن بالدقائق

 النقاش  –رض الع –العمل التعاوني في املجموعات  أسلوب التنفيذ

اقعنا كمشرفين تربويين ملادة القرآن الكريم وعلومه في ضوء الكفايات   اإلجراءات ح املدرب أهمية تقييم و
يوضَّ

 التخصصية 

  :يؤكد املدرب على ضوابط النشاط 

  التقييم للكفايات وفق أغلبية األصوات في كل  –العمل بروح الفريق  –االلتزام بالوقت املحدد

 االلتزام بورقة العمل املحددة )سلم تقييم رتبي(  –وضوعية في التقييم امل –مجموعة 

 ( 7/4/3تستلم كل مجموعة ورقة العمل )سلم تقدير رتبي( ) 

  م مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنقاش يقو 

 .دعقب املدرب ، بعد عرض مندوب كل مجموعة لعمل مجموعته 

 د(20) ( سلم تقدير رتبي وعددي7/4/3ورقة العمل )

افر الكفايات الفنية الرئيسة في املشرفين التربويين ملادة القرآن الكريم وعلومه بالجمهورية  مدى تو

 اليمنية

  5ممتاز الكفاية
ً
 توصيات 1ضعيف 2مقبول  3جيد 4جيد جدا

       فهم النصوص القرآنية  

       استماع وتحليل النصوص القرآنية

       رات القراءة الصامتة في تعليم القرآن مها

       مهارات القراءة الجهرية في تعليم القرآن 

اإلملام باملعلومات التخصصية الرئيسية واملفاهيم املهمة 

 ملجاالت تدريس املادة 

      

اإلملام بأساليب تربية الفرد على قيم وأخالق القرآن 

مين عليها
َّ
 الكريم وتدريب املعل

      

       البحث و التدريب الفني التخصص ي
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 (8/4/3نشاط: )

 يذكر التحديات التي تواجه املشرف التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية   الهدف

 .إبداعية للتحديات التي تواجه املشرف التربوي للمادة في املرحلة الثانوية 
ً
 يقترح حلوال

 40 الزمن بالدقائق

 النقاش  –العرض  –العمل التعاوني في املجموعات  سلوب التنفيذأ

يطلب املدرب من املشاركين في مجموعات العمل ذكر التحديات واملعوقات التي تواجههم عند ممارسة   اإلجراءات

افية للمادة في املرحلة الثانوية من وجهة نظرهم.  العملية اإلشر

  
ً
 مناسبة لتلك التحديات مستعينين بالخلفية النظرية.يطلب املدرب من املشاركين بوضع حلوال

  العمل بروح الفريق –تحديد ناطق رسمي ومقرر للمجموعة  –يؤكد املدرب على ضوابط النشاط: )الزمن 

 ( ويتناقش أعضاؤها حول ورقة العمل، ويدونوا إجاباتهم على لوحة 8/4/1تستلم كل مجموعة ورقة العمل )

 ورقية )فليب شارت(.

  ندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنقاش م ميقو 

 دعقب املدرب ويثري املوضوع.

 

 د(40التحديات والحلول ) (8/4/1ورقة العمل )

 التحديات التي تواجه املشر  التربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية واقتراح الحلول.

 أخي املشارك:

 أعضاء مجموعتا: بالتعاون مع

* حدد التحديات التي تواجها كمشر  تربوي ملادة القرآن الكريم وعلومه باملرحلة الثانوية واقترح 

 مناسبه لها.
ً
 حلوال

 * دون ما ات قتم عليه في لوحة ورق مقوىب ثم علق العمل في لوحة العرض

 لعرض عمل املجموعة أما) املشاركين.
ً
  * حدد مندوبا
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 الوحدة الخامسة

 مجاالت مقرر مادة القرآن الكريم وعلومه

 الزمن بالساعات موضوعات الوحدة أهداف الوحدة

ح طبيعة ممارسة: )التلقين  -1 التجويد( في  –التالوة  –يوضَّ

 املرحلة الثانوية. 

يحّدد األهداف واملهارات الخاصة املتعلقة بمجاالت -2

 التجويد( بالتفصيل. –التالوة  –)التلقين 

ل-3
َّ
نماذج من التقنيات والوسائط الحديثة، واألنشطة  يحل

 التجويد -التالوة  –املصاحبة في تدريس مجالت: التلقين 

ق تقييم درس نموذجي في مجاالت )التلقين  -4  –التالوة  –يطبَّ

التجويد( وفق خطوات مهنية محددة بطرائق التعلم 

 النشطة.

ح منهجية تعلم املجاالت اآلتية: )التفسير -5 علوم  – يوضَّ

 القرآن ( في املرحلة الثانوية.

ي -6
َ
يحّدد األهداف الخاصة واملهارات املتعلقة بمجال

 علوم القرآن ( بالتفصيل.–)التفسير 

ل نماذج من التقنيات والوسائط الحديثة، واألنشطة -7
َّ
يحل

 املصاحبة في تدريس مجالي: التفسير وعلوم القرآن  

ق تقييم درس نموذجي في مجا-8 لي: )التفسير وعلوم يطبَّ

 القرآن ( وفق خطوات مهنية محددة بطرائق تعلم نشطة.

م تفعيل معلمي املادة في املرحلة الثانوية في الجمهورية -9 يقيَّ

 اليمنية ألهداف ومهارات وأنشطة املجاالت الخمسة.

االختبار القبلي للدورة، واستعراض برنامج الدورة الزمني -1

 والتوقعات واألهداف. 

وسائل  –املهارات  –األهداف  –مجال التلقين: املفهوم  --2

 األنشطة املصاحبة -التعلم 

وسائل  –املهارات  –األهداف  –مجال التالوة: املفهوم  -3

 األنشطة املصاحبة -التعلم 

وسائل  –املهارات  –األهداف  –مجال التجويد: املفهوم  -4

 األنشطة املصاحبة -التعلم 

ها عرض وتقييم إشرا -5 في لثالثة دروس نموذجية دعدو

مها املشاركون، وفق الخطوات الفنية في  ويقدمها ويقيَّ

 التجويد. –التالوة  –مجاالت: التلقين 

وسائل  –املهارات  –األهداف  –مجال التفسير: املفهوم  -6

 األنشطة املصاحبة -التعلم 

 –املهارات  –األهداف  –مجال علوم القرآن  : املفهوم  -7

 األنشطة املصاحبة -ئل التعلم وسا

نماذج للوسائل التعليمية واألنشطة املصاحبة في املجاالت -8

 الخمسة للمادة 

هما -9 عرض وتقييم إشرافي لدرسين نموذجيين دعدو

ويقدمهما ويقييمهما املشاركون، وفق الخطوات الفنية في 

 علوم القرآن  –مجالي: التفسير 

لمي املادة في املرحلة عصف ذهني حول مدى تفعيل مع -10

الثانوية في الجمهورية اليمنية لألهداف واملهارات واألنشطة 

املصاحبة لتدريس املجاالت الخمسة، والتحديات، 

 والتوصيات

10 
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 الخلفية النظرية للوحدة الخامسة

 أهداف ومهارات وأنشطة مجاالت مقرر مادة القرآن الكريم وعلومه

ب املكتوب في املصاحفب املنقول  محمد ال) املعجزب املنبل على النبيهو الك مفهوم القرآن الكريم:

بين دفتي املصحف املبدوء يسورة ال اتحة واملختو) يسورة  كتوببالتواترب املتعبد بتالوته ولو بآية منه. امل

 .الناس

 :خصوصية مقرر مادة القرآن الكريم

 أن مصدر  إلهي. -1

ه مادة تغييرية. -2  أنَّ

 متنوعة. أنَّ وجو  دراسته -3

 مفهوم املهارة:

 الشكيء الذي يتعلمه ال رد ويقو) بأدا ه يسهولة ودقة.  -1

 البراعة في التنسيق بين حركات اليد واأل ايع والعين. -2

 الك اءة في أداء مهمة ما. -3

 األهداف العامة لتدريس مادة القرآن الكريم: 

 من اللحن. -1
ً
 خالية

ً
 مرتلة

ً
 قراءة القرآن  قراءة

 .بكتاب ربمما يدفعه اللتبا) أمر  توثيق  لة املتعلم -2

مي السليم الضابط لل كر وللسلوك. -3  ترسيخ اإلطار القيَّ

م وأخالق القرآن الكريم. -4  تربية وجدان املتعلم القيمي نحو قيَّ

 تعريف املتعلم ببعض العلو) املتعلقة بالقرآن الكريم كالتجويد والت سير وعلو) القرآن. -5

 يم في الجمهورية اليمنية للمرحلة الثانوية:أهداف تدريس مادة القرآن الكر 

 ربط الطالب بالقرآن الكريم كمنهج للحياة. -1

 تعميق اإليمان بالقرآن الكريم كمصدر أول لل شريع. -2

 بيان نسخ القرآن الكريم للكتب السابقة وهيمنته عليها. -3

ب. -4
َّ
 ترسيخ حب القرآن  وتعهللايمه في ن وس الطال

 وح هللاا. توثيق  لة الطالب بالقرآن  تالوة -5

 توضيح معاني اآليات والسور املقرر ت سيرها. -6

 ترسيخ امل اهيم القرآنية واملقا د اإلسالمية والقيم واملبادئ الواردة في السور املقررة. -7



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 258   

 التحلي بأخالق القرآن الكريم. -8

 تزويد الطالب بمعار  جديدة في علو) القرآن . -9

 يق آداب التالوة وأحكا) التجويد.تالوة السور املقررة والتدرب على النطق الصحيح وتطب -10

 مهارات مادة القرآن الكريم: 

 الربط األفقي والرأسكي للمقاطع والسور واملواضيع. -1

2-  
ً
  –التعامل الصحيح مع اآليات والسوركإنصاتا

ً
  –ت اعال

ً
 تالوة . -فهما

 والدروس. استنباط األفكار العامة والر يسة للمقاطع والسور  -3

 لقواعد كاألحكا) والدال ل والشواهد .الربط بين النصوص واملبادئ وا -4

 استنباط الشواهد التجويدية وتطبيقها يشكل  حيح. -5

 القدرة على املالحهللاة والتعبير واالستنباط والتقويم والتعليل والتمييب والتصنيف. -6

 است الص املضامين والدال ل واألحكا) الشرعية وربطها بالواقع.  -7

 الكتابة . -راءة الصامتة والجهريةالق –تطوير املهارات اللغوية كاالستماع -8

 عالقات فروع مادة القرآن الكريم ببعضها:

 تطبيق . –فهم  –كلها تحتاج إلى ثال  مهارات أساسية كقراءة  -1

 .تكامليةب ال يمكن اك ساب مهارات أي قسم من صلة -2

 حصص التلقين والح ظ والتالوة تطبيق  عملي ملجال التجويد. -3

 إلتقان أغلب مهارات املادة. حصص الت سير من أهم الوسا ل -4

 اللغة العربية:القرآن الكريم ب فروع عالقات

 العربية لغة قياسية سماعية والقرآن  كتاب هي لغته. -1

 االشتراك في عدد من املهارات كالربط واالستنباط والتطبيق. -2

 فروع مقرر مادة القرآن الكريم:

 علو) القرآن .  -5ت سير.  ال -5التجويد.   -4التالوة.   -3الح ظ.   -2التلقين.  -1

: تدريس مجال التلقين
ً
 :أوال

 أهداف حصص التلقين:

 للح اظ على املح وظ والعمل به. -1
ً
 تعزيز الصلة بكتاب رب وإبراز فضل ح هللاهب تح يبا

 سالمة ال هم ملعاني امل ردات وفق قواعد العربية. -2
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 الخ . -متقوي -ربط -است راج -تنمية مهارات الت كير املصاحبة كاستنباط -3

 تربية الطالب على تمثل آداب حصص القرآن الكريم. -4

 تنمية املهارات اللغويةب واالرتقاء باالستماع والقراءة والخط واإلمالء. -5

 مهارات حصص التلقين:

 اإلمالء . -الكتابة  -االستماع -تطوير املهارات اللغوية كالقراءة الصامتة -1

2-  
ً
 وأفقيا

ً
 . الربط املوضوعي بين املقاطع رأسيا

 استنباط البيانات وال كرة العامة للمقطع أو السورة واألفكار الر يسة. -3

 است راج أحكا) التجويد وتطبيقهاب وأحكا) الوقف واالبتداء. -4

 ذكر معاني امل ردات من خالل سياقاتهاب مع اإلشارة إلى معانيها املتداولة. -5

 التناسق في التالوات التنوعية في حصة التلقين. -6

 أخطاء القراءة عبر التقويم الذاتي وتقويم األقران.اك شا  وتصويب  -7

 جمال الصوت. -8

9- .
ً
 أو رسما

ً
  التمييب بين الحرو  امل شابهة نطقا

 التمييب بين الحركات ونطقها يشكل  حيح.  -10

 بال أخطاء جلية في الحرو  واألشكال. -11
ً
 تالوة اآليات تالوة  حيحة

 د( 45نشاط: )

 فيها مهارات حصة  من خالل قراءتا ملا سبق قم بتطبيق حصة
ً
نموذجية مراعيا

 التلقين:................................................................................

: تدريس الحفظ:
ً
 ثانيا

 أهداف تدريس الحفظ: 

 لالهتما) بتالوته والعمل به. -1
ً
 تعزيز الصلة بكتاب رب وإبراز فضل ح هللاهب تح يبا

 ارة التالوة بصوت مجود وجميل.إكساب املتعلم مه -2

 تقويم . -ربط  -است راج –إكساب املتعلم املهارات الت كيرية املصاحبة كاستنباط  -3

 تربية الطالب على آداب حصص القرآن . -4

 مهارات دروس الحفظ: 

1-   .
ً
 وأفقيا

ً
 الربط املوضوعي بين املقاطع رأسيا

 طبيعته.إكساب املتعلم مهارات االستهللاهار العلمية امل سقة مع   -2

 ذكر البيانات وال كرة العامة للمقطع أو السورة واألفكار الر يسة.  -3
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 بال أخطاء جلية في الحرو  والكلمات واألشكال.  -4
ً
 تسميع اآليات  حيحة

 ذكر معاني امل ردات من خالل سياقاتها.  -5

 أحكا) التجويد وتطبيقهاب وأحكا) الوقف واالبتداء.  -6

 د(45نشاط: )

 فيها مهارات حصة من خالل قراءتا ملا  
ً
سبق قم بتطبيق حصة نموذجية مراعيا

 الح ظ:..................................................................................

: تدريس التالوة:
ً
 ثالثا

 :التالوةمفهوم 

متثال أوامر  هي االتباعب أي: اتباع ما أوحى ر إليا بمعرفة معانيه وفهمهاب وتصديق أخبار ب وا

 ونواهيه.

ها القراءة وأ ل الكلمة كمن االتباع فكان التالوة هي اتباع الل ظ الل ظ -   عرفها الرازي: بأنَّ

وتتالت األمور تبع يعضها يعضاب وتلوته قرأتهب وتال يتلو أي قرأ يقرأب وقد وردت كلمة كتالوة  ومشتقاتها 

.
ً
 في القرآن  في ثالثة وستين موضعا

ة: طريقة األداء في قراءة القرآن الكريم مع التقيد بأحكا) التجويد وسالمة النطق في الحرو  فن التالو  

 والكلمات.

 أهمية تدريس التالوة: 

 تعد  مهارة عالية األداء.  -1

 ملهاراتها العملية وأحكامها النهللارية.   -2
ً
 وفهما

ً
 تتطلب تمرسا

3-  .
ً
  دقيقة التناسق حركيا ول هللايا

 أهداف حصص التالوة:

 لالهتما) بتالوته والعمل به.تع -1
ً
 زيز الصلة بكتاب ر ب وإبراز فضل ح هللاه بتح يبا

 اكساب املتعلم مهارة التالوة بصوت جميل ومجود. -2

 تقويم ..الخ . -ربط  -است راج  -إكساب املتعلم املهارات الت كيرية املصاحبة كاستنباط  -3

 تربية الطالب على تمثل آداب حصص القرآن الكريم. -4

 دروس التالوة: مهارات

1-   .
ً
 وأفقيا

ً
 الربط املوضوعي بين املقاطع رأسيا

 استنباط البيانات وال كرة العامة للمقطع أو السورة واألفكار الر يسة.  -2



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 261   

 بال أخطاء جلية في الحرو  والكلمات واألشكال.  -3
ً
 تالوة اآليات  حيحة

 است راج أحكا) التجويد وتطبيقهاب وأحكا) الوقف واالبتداء.  -4

 عاني امل ردات من خالل سياقاتها.ذكر م  -5

 التناسق في التالوات التنوعية.  -6

 اك شا  وتصويب األخطاء في الحرو  والكلمات واألشكال والتجويد.  -7

 جمال الصوت.  -8

 د(45نشاط: )

 فيها مهارات حصة  
ً
من خالل قراءتا ملا سبق قم بتطبيق حصة نموذجية مراعيا

 ....................................................التالوة:.............................

: تدريس التجويد:
ً
 رابعا

 مفهوم التجويد:

 :
ً
 الل ظ مشتق من أجاد الشيئ يجيد ب وا طالحا

 هو إعطاء الحرو  حقها من الص ات الالزمة لهاب ومستحقها من األحكا) التي تنشأ عن تلا الص ات.  -

 حر  حركته. إخراج كل حر  من م رجه وإعطاء كل -

 إعطاء كل حر  حقه ومستحقه. -

 أهداف حصص التجويد:

 لالهتما) بتالوته والعمل به.  -1
ً
 تعزيز الصلة بكتاب ر بوإبراز فضل ح هللاهب تح يبا

 إكساب املتعلم مهارات است راج الشواهد التجويدية.  -2

 تقويم..الخ . -ط رب -استدالل  -است راج  -اكساب املتعلم مهارات الت كير املصاحبة كاستنباط   -3

 إكساب املتعلم مهارة التطبيق الصحيح ألحكا) التجويد أثناء قراءة القرآن الكريم.  -4

 تكوين اتجاهات إيجابية قيمية في ن س املتعلم عن أثر التبامه بالتجويد عند القراءة.  -5

 مهارات حصص التجويد: 

1-   .
ً
 وأفقيا

ً
 الربط املوضوعي بين الدروس رأسيا

 العامة للدرس واألفكار الر يسة. استنباط ال كرة  -2

 اإلملا) باملصطلحات التجويدية مع التمييب بين ت ريعاتها.   -3

 است راج أحكا) التجويد وتطبيقها.  -4

 است راج شواهد قرآنية على الدرس وتطبيقها يشكل  حيح.  -5
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 القراءة الجهرية املعبرة.  -6

 د(45نشاط: )

 فيها مهارات حصة من خالل قراءتا ملا سبق قم بتطبيق حصة نموذجي 
ً
ة مراعيا

 ................................................................................التجويد:

 :خامسا: تدريس التفسير

 مفهوم التفسير:

عر  به فهم كتاب ر املنبل على محمد  مهب واستمداد علم ي 
 
ك ب وبيان معانيه واست راج أحكامه وحِّ

 ة والنحو والتصريف وعلم البيان وأ ول ال قه والقراءات وأسباب النبول والناسخ واملنسوخ.ذلا من اللغ

 التفسير: حصصأهداف 

1-   .
ً
 وأفقيا

ً
 الربط املوضوعي بين املقاطع والسور رأسيا

 ال كرة العامة للدرس واألفكار الر يسة للسور واملقاطع.  -2

 ص القرآني. إكساب املتعلم مهارات استنباط ال كرة العامة للن  -3

 إكساب املتعلم مهارات است راج األفكار الر يسة للنص من ال كرة العامة.  -4

 ربط .-استدالل  -است راج  -إكساب املتعلم املهارات الت كيرية املصاحبة كاستنباط   -5

 تنمية ال روة اللغوية واملهارات اللغوية لدى املتعلم.  -6

 مهارات حصص التفسير:

. الربط املوضوعي بين امل  -1
ً
 وأفقيا

ً
 قاطع والسور رأسيا

 بين املعاني امل شابهة منها.  -2
ً
 ذكر معاني امل ردات القرآنية مميبا

 سرد أسباب نزول اآليات القرآنية.   -3

 التعبير والشرح املعبر.   -4

 است راج الدالالت التربوية وربطها بالواقع.  -5

 مقارنة . -ربط  -ستدالل ا -است راج  -إكساب املتعلم مهارات الت كير املصاحبة كاستنباط   -6

 د(45نشاط: )

 فيها مهارات حصة  
ً
من خالل قراءتا ملا سبق قم بتطبيق حصة نموذجية مراعيا

.........................................الت سير:.....................................................................................................................

.................................................................................................. 
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: تدريس علوم القرآن 
ً
 سادسا

 أهداف حصص علوم القرآن :

 للمزيد من االهتما)  -1
ً
تعزيز الصلة بكتاب رب وإبراز فضله وتعدد علومه وجوانب إعجاز ب تح يبا

 .بتالوته وتدبر  والعمل به

 تعريف املتعلم بالعديد من علو) القرآن  املعينة على فهم سياقاته ومقاطعه وسور .  -2

 ربط...الخ .–استدالل –است راج –إكساب املتعلم املهارات الت كيرية املصاحبة كاستنباط  -3

 تنمية ال روة اللغوية واملهارات اللغوية لدى املتعلم.  -4

.إكساب الطالب مهار  -5
ً
 وأفقيا

ً
 ة الربط املوضوعي بين دروس املجال رأسيا

 إكساب املتعلم مهارة استنباط ال كرة العامة للمواضيع واألفكار الر يسة. -6

 .إكساب الطالب مهارة است راج الدالالت التربوية املست ادة من الدروس -7

 مهارات حصص علوم القرآن الكريم: 

 الر يسة.استنباط ال كرة العامة للمواضيع واألفكار  -1

 بينها. -2
ً
 ذكر معاني املصطلحات العلمية في املجال مميبا

 مقارنة . –ربط –استدالل –است راج –مهارات الت كير املصاحبة كاستنباط  -3

 الربط األفقي والرأسكي بين دروس املجال. -4

 استنباط ال كرة العامة للمواضيع واألفكار الر يسة. -5

 التعبير والشرح املعبر. -6

 واعية. القراءة الصامتة ال -7

 القراءة الجهرية املعبرة. -8

 است راج الدالالت التربوية من الدروس. -9

 د(45نشاط: )

 فيها مهارات حصة علو) القرآن : 
ً
من خالل قراءتا ملا سبق قم بتطبيق حصة نموذجية مراعيا

............................................................................... 
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 األساليب التدريبية املستخدمة للوحدة الخامسة: األنشطة و 

 أساليب التدريب: 

 التطبيق العملي  -

 العصف الذهني -

 املحاضرة  -

 العمل الجماعي  -

 أنشطة التدريب:  -

 التمارين واأللعاب التدريبية -

 حلقات النقاش  -

 ورش العمل  -

 النقاش ال ردي  -

 املشاغل التربوية  -

 متطلبات الوحدة: 

لوحات  -أوراق فليب شارت وأقال)   -أقال) سبورة  -سبورة غير ثابتة  -Data show -حاسب محمول  -

 مقرر مادة القرآن الكريم للمرحلة الثانوية. -مقوى 

 جوا ز يسيطة. -

 ورق مسطر. -

 بطاقات ملونة. -

 أدوات التقويم:

 استمارة تقييم ذاتي يعديب املناقشة.
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 مسة:تصور ألنشطة الوحدة الخا

ط
شا

لن
م ا

ق ر
 

 مستلزمات النشاط عنوان النشاط

 الزمن بالدقائق

ل
عم

ض 
عر

وع 
جم

امل
 

1/5/1 

 االختبار القبلي
أقالم + عرض -( 1/5/1ورقة العمل )

 البتوب
15 5 20 

2/5/1 

 كتابة التوقعات من قبل املشاركين ونقاشها
بطاقات ورق مقوى بعدة ألوان لوحة 

 عرض للبطاقات
15 5 20 

3/5/1 

 حلقات نقاش حول مفهوم وأهداف مجاالت:

 التجويد( –التالوة  –)التلقين 

الصق -أوراق فليب شارت -األقالم 

 (3-5-1ورقة العمل ) -للمشاركات
15 15 30 

4/5/1 

مشغل تربوي: إعداد دروس نشطة وفق الخطوات 

التجويد(، وعرضها -التالوة-الفنية، في مجاالت )التلقين

 عة.من قبل مندوب كل مجمو 

الصق -أوراق فليب شارت -األقالم 

 (4-5-1ورقة العمل ) -للمشاركات

وسيط  –لوحة عرض العمل 

 بطاقات. -صوتي

50 40 90 

5/5/1 

تقييم لجنة املدربين للدرس املقدم من مندوبي 

التجويد( -التالوة-املجموعات في أحد مجاالت )التلقين

 وفق الخطوات الفنية، وبطرائق نشطة

 (5/5/1ورقة العمل )

 استمارة تقييم درس نموذجي
15 15 30 

6/5/2 

 حلقات نقاش حول مفهوم وأهداف مجالي:

 علوم القرآن  (–)التفسير 

الصق -أوراق فليب شارت -األقالم 

 (6-5-2ورقة العمل ) -للمشاركات
10 10 20 

7/5/2 

مشغل تربوي: إعداد دروس نشطة وفق الخطوات 

القرآن (، وعرضها  علوم –الفنية، في مجالي )التفسير 

 من قبل مندوب كل مجموعة.

الصق -أوراق فليب شارت -األقالم 

 (4-5-1ورقة العمل ) -للمشاركات

وسيط  –لوحة عرض العمل 

 بطاقات -صوتي

30 30 60 

8/5/2 

تقييم لجنة املدربين للدروس املقدمة من مندوبي 

 علوم القرآن  –املجموعات في مجالي: التفسير 

(، استمارة تقييم 5/5/1ورقة العمل )

 درس نموذجي
30 30 60 

9/5/2 

جلسة عصف ذهني: حول مدى تفعيل معلمي 

املادة في املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية 

لألهداف واملهارات واألنشطة املصاحبة لتدريس 

 املجاالت الخمسة.والتحديات، والتوصيات

أوراق  -األقالم  -املادة العلمية 

ورقة  –ق للمشاركات الص-فليب شارت

 (9/5/3العمل )

20 20 40 

10/5/2 

 التقييم الختامي للبرنامج
( استمارة 11-5-3ورقة العمل )

 التقييم الختامي للبرنامج التدريبي
20 - 20 
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ط
شا

لن
م ا

ق ر
 

 مستلزمات النشاط عنوان النشاط

 الزمن بالدقائق

ل
عم

ض 
عر

وع 
جم

امل
 

11/5/2 

 مراجعة ختامية وتقييم للوحدة
( 9/1/3ورقة العمل السابقة )

 استمارة تقييم وحدة
15 - 15 

 دقيقة 285اإلجمالي 

 (20االختبار القبلي للوحدة) (1/5/1نشاط )

 على فقراتها: اإلجابةأخي املشارك: اقرأ بطاقة التقويم القبلية اآلتية مع 

 –التجويد  –التالوة  –ضع املجال املناسب كمن مجاالت مادة القرآن الكريم الخمسة: كالح ظ  -1

 ل التالي:علو) القرآن   أما) مايناسبه من األهدا  في الجدو  –الت سير 

 الهدف املجال

  .تعريف املتعلم بالعديد من علوم القرآن  املعينة على فهم سياقاته ومقاطعه وسوره 

  .سالمة النطق ملعاني املفردات وفق قواعد العربية 

  تكوين اتجاهات إيجابية قيمية في نفس املتعلم عن أثر التزامه بالتجويد عند القراءة. 

   استنباط الفكرة العامة للنص القرآنيإكساب املتعلم مهارات 

  .لالهتمام بتالوته والعمل به 
ً
 تعزيز الصلة بكتاب هللا، وإبراز فضل حفظه، تحفيزا

  .اكساب املتعلم مهارة التالوة بصوت جميل ومجود 

ا  اك ش -التلقين -أكمل الجدول التالي ضع املهارة أو املجال في املكان املناسب من الجدول التالي:  -2

الربط املوضوعي بين -التجويد  -علو) القرآن  -وتصويب األخطاء في الحرو  والكلمات واألشكال والتجويد 

 
ً
 وأفقيا

ً
 الح ظ. –مراعاة النواحي الجمالية  -الت سير  -املقاطع رأسيا

 املجال املهارة

 بينها 
ً
  ذكر معاني املصطلحات العلمية في املجال مميزا

 التالوة 

  نزول اآليات القرآنيةسرد أسباب  

 الحفظ 

 استخراج شواهد قرانية على الدرس وتطبيقها بشكل صحيح.  

 حدد مهارتين تشترك فيهما جميع مجاالت مادة القرآن الكريم:  -3

1- .................................................... 

2- ....................................................  
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 (2/5/1نشاط: )

 يتعرَّف على أهداف الوحدة التدريبيبة   الهدف

 20 الزمن بالدقائق

 عصف الذهني -حوار  -عمل فردي  أسلوب التنفيذ

 دشرح املدرب أهمية تحديد األهداف عند أي عمل نقوم به .  اإلجراءات

  على البط اإلجابةيطلب املدرب من املشاركين 
ً
اقات امللونة وتعليق على السؤالين التاليين كتابيا

الكرت على لوحة اإلعالنات، قائال: اكتب توقعاتك عن أهداف الوحدة الثانية في كرتك امللون، 

 وقم بتعليقه على لوحة العرض ومن ثم استمع للنقاش بتركيز عند توضيح أهداف الدورة: 

 ما الذي تأمله ليتحقق من أهداف هذه الوحدة التدريبية  -1

 غامضة لديك في موضوع: أهداف تدريس مادة القرآن الكريم ما الزاوية ال -2

  ح، ومن ثم دعرض األهداف املخطط لها  دستقبل املدرب اإلجابات ويعزز ويوضَّ

  يطلب املدرب من املشاركين املقارنة بين توقعاتهم وأهداف الوحدة التدريبية 

 (3/5/1نشاط )

 التجويد. –وة يحّدد مفهوم وأهداف مجاالت: التلقين، التال   الهدف

 30 الزمن بالدقائق

 النقاش  –العرض  –العمل التعاوني في املجموعات  أسلوب التنفيذ

ح املدرب أهمية اإلدراك الجيد واملستكمل للمشرف التربوي ملفهوم وأهداف وأنشطة ومهارات   اإلجراءات
يوضَّ

 مجاالت املادة الخمسة 

 يد املفهوم الخاص وأهداف مجاالت: التلقين يطلب املدرب من املشاركين في كل مجموعة تحد– 

 التجويد  –التالوة 

 يؤكد املدرب على ضوابط النشاط: 

  تحديد األهداف وفق أغلبية األصوات في كل مجموعة  –العمل بروح الفريق  –االلتزام بالوقت املحدد

 االلتزام بورقة العمل املحددة. –

 ( 3/5/1تستلم كل مجموعة ورقة العمل )

  مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين لها بالنقاش م يقو 

 .دعقب املدرب ويثري املوضوع، بعد عرض مندوب كل مجموعة لعمل مجموعته 
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 د(30) (3/5/1ورقة العمل )

 التجويد(. –مفهوم وأهداف مجاالت : )التلقين، التالوة 

 أخي املشارك: بالتعاون مع أعضاء مجموعتك: 

 دد مفهومك الخاص للتلقين، وأهداف تدريس هذا املجال من مجاالت مادة القرآن الكريم * ح

 * حدد مفهومك الخاص للتالوة، وأهداف تدريس هذا املجال من مجاالت مادة القرآن الكريم 

 * حدد مفهومك الخاص للتجويد، وأهداف تدريس هذا املجال من مجاالت مادة القرآن الكريم 

 تم عليه في لوحة ورق مقوى، ثم علق العمل في لوحة العرض* دون  مااتفق

 لعرض عمل املجموعة أمام املشاركين.
ً
 * حدد مندوبا

 (4/5/1نشاط: )

 التجويد  –التالوة  –دعدو درس نموذجي نشط في أحد مجاالت املادة الثالثة: التلقين   الهدف

 60 الزمن بالدقائق

 النقاش  –ض العر  –العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

 –يطلب املدرب من املشاركين االطالع في املادة العلمية على الخطوات الفنية لدروس كل مجال من املجاالت الثالثة )التلقين  - اإلجراءات

 التجويد(  –التالوة 

 يؤكد املدرب على تلك الخطوات ويراجعها مع املشاركين  -

 خطة كتابية وتجهيز درس لعرضه في أحد املجاالت الثالثة للمادة يطلب املدرب من املشاركين من خالل املجموعات عمل  -

تقسيم دروس في مادة القرآن الكريم في املرحلة الثانوية )ضمن منهج الجمهورية اليمنية( على مجموعات املشرفين التربويين  -

 د(التجوي-التالوة-من قبل املدرب وفق املجاالت املطلوب عرضها وتقييمها في الجلسة )التلقين

 يؤكد املدرب على ضوابط النشاط وهي:  -

االلتزام بورقة العمل  –تحديد األهداف وفق أغلبية األصوات في كل مجموعة  –العمل بروح الفريق  –االلتزام بالوقت املحدد  -

 ( في التخطيط للدرس  4/5/1)

ح املدرب ملعايير التقييم لعمل املجموعات لجميع املشاركين حسب ورقة العمل ) -
 (4/5/1يوضَّ

 تقوم كل مجموعة بتجهيز خطة نظرية حديثة للدرس حسب املجال الذي كلفت به. ويدونوها على لوحة ورقية -

تشكل لجنة من املدربين باملنطقة التعليمية ملشاهدة وتقييم الدرس املقدم من املجموعة )مع املشاركين( حسب ورقة العمل  -

(4/5/1) 

 ديم وعرض الدرس الذي أعدته .تقوم كل مجموعة بتكليف أحد أعضائها لتق -

 له بالنقاش  -
ً
 يقوم مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين فرديا

 تقوم اللجنة باختيار وإعالن العمل املتميز وتكريم املجموعة التي قدمته  -

 روس املقدمة.يناقش جميع املشاركين قرار اللجنة، ومعاييرها.ويبدون مالحظاتهم وتقييماتهم الخاصة للد -

 تعلق جميع خطط الدروس النظرية في لوحة اإلعالنات، ليطلع عليها املشاركون للمزيد من االستفادة  -

 دعقب املدرب ويثري العمل بعد عرضه من قبل كل مجموعة. -

 د(45) ( 4/5/1ورقة العمل: )

 خطة إعداد درس نموذجي

    اليوم والتاريخ

   التهيئة الحافزة 

 ر املتعلمدو  دور املعلم
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 (20عرض الدرس بالدقائق )

 دور املتعلم دور املعلم أهداف الدرس: يكون الطالب قادرا على:

   )نص الهدف( – 1

 مستوى مهارات التفكير:

 الزمن

 االستراتيجية

 النشاط

 الوسائل واألدوات التعليمية

   التقويم البنائي للهدف

   )نص الهدف( - 2

 مهارات التفكير:مستوى 

 الزمن

 الطريقة التدريسية

 النشاط

 الوسائل واألدوات التعليمية

   التقويم البنائي للهدف

   )نص الهدف(- 3

 مستوى مهارات التفكير:

 الزمن

 الطريقة التدريسية

 النشاط

 الوسائل واألدوات التعليمية

   التقويم البنائي للهدف

 

 د(45) (5/5/1العمل: ) ورقة

 مؤشرات األداء معايير األداء م

 درجة التقييم

تحقق بدرجة 

 4عالية 

تحقق بدرجة 

 3متوسطة 

تحقق بدرجة 

 2منخفضة 

لم 

 1يتحقق

1 
التخطيط 

 للبرنامج

شمول خطة البرنامج على جميع العناصر 

)األهداف، املحتوى، اساليب التنفيذ ، الخامات و 

 لم النشط.األدوات( وفق التع

    

2 
التهيئة 

 للبرنامج

     التشخيص القبلي للخبرات السابقة.

     ربط الخبرة السابقة بالخبرة الجديدة.

     التعريف بأهداف البرنامج 

3  
     تقديم مادة علمية صحيحة و مهارات جديدة.

اقعية اقف جديدة و      توظيف املادة العلمية في مو
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 مؤشرات األداء معايير األداء م

 درجة التقييم

تحقق بدرجة 

 4عالية 

تحقق بدرجة 

 3متوسطة 

تحقق بدرجة 

 2منخفضة 

لم 

 1يتحقق

املعارف 

 واملهارات

     مراعاة التسلسل املنطقي في العرض

     غرس وتعزيز االتجاهات والقيم لدى املتعلمين.

4 

استراتيجي

ات التدريب 

 والتنفيذ

     تفعيل استراتيجيات التعلم النشط 

استخدام أدوات و أساليب مختلفة في البرنامج 

 أوراق عمل(–تجارب علمية  -)أنشطة علمية

    

     أساليب التدريس بما يتناسب وأنماط التعلم  تنويع

     طرح أسئلة تنمي مهارات التفكير العليا 

5 
املعينات 

 التعليمية

     استخدام وسائل تعليمية إبداعية

     توظيف الخامات و األدوات املناسبة للبرنامج

 التقويم 6

     (.الختامي -البنائي -استخدام أنواع التقويم )التشخيص ي

     التنوع في أساليب التقويم 

     التنوع في أدوات التقويم 

 %  الدرجة املستحقة

 توقيعات أعضاء لجنة التقييم 

 

 استمارة تقييم درس نموذجي

 (6/5/1نشاط: )

 يحّدد مفهوم وأهداف مجالي: التفسير وعلوم القرآن   الهدف

 30 الزمن بالدقائق

 النقاش  –العرض  –التعاوني في املجموعات  العمل أسلوب التنفيذ

يؤكد املدرب على أهمية اإلدراك الجيد واملستكمل للمشرف التربوي ملفهوم وأهداف وأنشطة  اإلجراءات

 ومهارات مجاالت املادة الخمسة 

علوم  –يطلب املدرب من املشاركين في كل مجموعة تحديد املفهوم الخاص وأهداف مجالي : التفسير 

 آن  القر 

 يؤكد املدرب على ضوابط النشاط: 

تحديد األهداف وفق أغلبية األصوات في كل  –العمل بروح الفريق  –االلتزام بالوقت املحدد  

 االلتزام بورقة العمل املحددة. –مجموعة 

 ( 6/5/2تستلم كل مجموعة ورقة العمل ) 

 لها بالنقاش م مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين يقو  

 دعقب املدرب ويثري املوضوع، بعد عرض مندوب كل مجموعة لعمل مجموعته.
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 د(30) (6/5/2ورقة العمل )

 علو) القرآن    –م هو) وأهدا  مجالي: كالت سير 

 أخي املشارك: بالتعاون مع أعضاء مجموعتا: 

 ة القرآن الكريم * حدد م هوما الخاص للت سيرب وأهدا  تدريس هذا املجال من مجاالت ماد

 * حدد م هوما الخاص لعلو) القرآن ب وأهدا  تدريس هذا املجال من مجاالت مادة القرآن الكريم 

ق العمل في لوحة العرض
َّ
 * دون ماات قت عليه في لوحة ورق مقوىب ثم عل

 لعرض عملا أما) املشاركين.
ً
  * حدد مندوبا
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 (2 /7/5نشاط: )

 التجويد  –التالوة  –أحد مجاالت املادة الثالثة: التلقين  دعدو درس نموذجي نشط في  الهدف

 60 الزمن بالدقائق

 النقاش  –العرض  –العمل التعاوني  أسلوب التنفيذ

 –يطلب املدرب من املشاركين االطالع في املادة العلمية على الخطوات الفنية لدروس مجالي: التفسير   اإلجراءات

 علوم القرآن  

 ى تلك الخطوات ويراجعها مع املشاركين يؤكد املدرب عل

يطلب املدرب من املشاركين من خالل املجموعات عمل خطة كتابية وتجهيز درس لعرضه في أحد  -

 املجالين

تقسيم دروس في مادة القرآن الكريم في املرحلة الثانوية )ضمن منهج الجمهورية اليمنية( على  -

رب وفق املجالين املطلوبين عرضها وتقييمها في الجلسة مجموعات املشرفين التربويين من قبل املد

 علوم القرآن ( –)تفسير 

 يؤكد املدرب على ضوابط النشاط وهي:  -

تحديد األهداف وفق أغلبية األصوات في كل  –2العمل بروح الفريق  –االلتزام بالوقت املحدد  -1

 للدرس  ( في التخطيط4/5/1االلتزام بورقة العمل السابقة ) –3مجموعة 

 ( ح املدرب معايير التقييم لعمل املجموعات لجميع املشاركين حسب ورقة العمل
 (5/5/1يوضَّ

  تقوم كل مجموعة بتجهيز خطة نظرية حديثة للدرس حسب املجال الذي كلفت به. ويدونوها على

 لوحة ورقية

  املجموعة )مع تشكل لجنة من املدربين باملنطقة التعليمية ملشاهدة وتقييم الدرس املقدم من

 (5/5/1املشاركين( حسب ورقة العمل )

 . تقوم كل مجموعة بتكليف أحد أعضائها لتقديم وعرض الدرس الذي أعدته 

  له بالنقاش 
ً
 يقوم مندوب كل مجموعة بعرض عمل مجموعته، مع تناول املشاركين فرديا

 تقوم اللجنة باختيار وإعالن العمل املتميز وتكريم املجموعة التي قدمته  

  يناقش جميع املشاركين قرار اللجنة، ومعاييرها.ويبدون مالحظاتهم وتقييماتهم الخاصة للدروس

 املقدمة.

  تعلق جميع خطط الدروس النظرية في لوحة اإلعالنات، ليطلع عليها املشاركون للمزيد من االستفادة 

  دعقب املدرب ويثري العمل بعد عرضه من قبل كل مجموعة 



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 273   

 (2 -5 -8نشاط: )

يحّدد التحديات التي تواجه معلمي املادة في املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية عن التفعيل الجيد - الهدف

 ألهداف ومهارات وانشطة مجاالت املادة والتوصيات لتجاوزها 

 40 الزمن بالدقائق

 عصف ذهني  أسلوب التنفيذ

 : عرض املدرب لسؤال جلسة العصف الذهني األول   اإلجراءات

  ما االتحديات التي تعيق معلمي املادة في املرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية عن التفعيل الجيد

 ألهداف ومهارات وأنشطة مجاالت املادة ؟

  استقبال جميع املشاركات وتدوينها على السبورة املتحركة وإرجاء تقييمها إلى نهاية الجلسة 

 فرز املشاركات حسب مالءمتها للموضوع 

  
ً
افقيا  نقاش جميع املشاركات واستبعاد غير املناسب منها تو

  :عرض املدرب لسؤال جلسة العصف الذهني الثاني 

  ما التوصيات التي تراها كمشرف تربوي لتجاوز هذه التحديات ؟ 

  استقبال جميع املشاركات وتدوينها على السبورة املتحركة وإرجاء تقييمها إلى نهاية الجلسة 

 حسب مالءمتها للموضوع  فرز املشاركات 

 .
ً
افقيا  نقاش جميع املشاركات واستبعاد غير املناسب منها تو

 .تحديد وكتابة خالصة جلسة العصف الذهني 

 دقيقة(20) (9/5/2ورقة عمل )

 (1االختبار البعدي للبرنامج التدريبي رقم )

 االلتبا) بالزمن املحدد:على فقراتهاب مراعي اإلجابةأخي املتدرب: اقرأ بطاقة التقويم التالية مع 
ً
 ا

 الثالثة  -1
ً
اذكر ثال  سلبيات لعد) إقامة املشر  التربوي للعالقات اإلنسانية في عمله اإلشرافي ب شارحا

 منها: ما املقصود بها؟ واذكر ثالثة من أهدافها؟

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

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

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

 تحت الخيار الصحيح فيما يلي :  -2
ً
 ضع خطا

 تجاهات الجديدة املك سبة:مجموعة القدرات املعرفية واملهارات واال -أ

 القدرة  -4الخبرة  -3الك اية .  -2الك اءة .  -1

تحديد مستوى ك اءة أداء العاملين في أداء الواجبات املختل ة: تندرج ضمن الك اية األساسية  -ب

 للمشر  التربوي:

  -3االتصال والت اعل  -2العالقات اإلنسانية  -1
ً
مين مهنيا

َّ
 ع الجماعات العمل م -4تنمية املعل
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 ضع الكلمة املناسبة من بين الكلمات التالية في ال راغ املناسب:  -3

املشغل التربوي -مهارات القراءة الجهرية  –التدريب ال ني  -الدرس النموذجي –مهارات القراءة الصامتة 

 جرائي.البح  اإل  –اللقاء اإلشرافي –النشرة اإلشرافية  -اإلملا) باملعلومات الت صصية للمادة  –

 ....... موقف تدريبي للمعلمين املبتد ين والقدماء على حد سواءب وهو من أك ر األساليب فا دة.

.
ً
 ...................... من أك ر الوسا ط التي يمارسها املشرفون التربويون ميدانيا

 .............. وهي من أوسع الوسا ط اإلشراقية في نشر األفكار واملقترحات التربوية

العناية باملعنى في أثناء القراءة السريعةب من الك ايات ال رعية للك اية الر يسة ال نية: 

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

تحليل االحتياجات  التدريبيةب من الك ايات ال رعية للك اية الر يسة ال نية: 

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

   أما) العبارة املناسبة:  أو كضع إشارة ك -4

ذكر معاني امل ردات من خالل سياقاتهاب مع اإلشارة إلى معانيها املتداولة.تعد من مهارات حصص التالوة  -أ

 ك  

 التعبير والشرح املعبر تعد من أهم مهارات حصص التلقين ك   –ب

 يعنى اإلشرا  البنائي بإحالل الجديد الصال  من األداءات محل القديم الخاطيءك   –ج

تعد مرحلة مشاهدة الحصة وتسجيلها عن طريق الصورة أو الصوت أو الكتابة من مراحل اإلشرا   -د

 التطوري ك  

 يعد  رفع الروح املعنوية من أهم مبادئ اإلشرا  التربوي التمايزي ك   -هئ

 طبيق باختيار النمط اإلشرافي املناسب للمعلم ب يعد  من أهم مراحل اإلشرا  التربوي التطويري ك  الت –و

 النمو الذاتي من  ور ممارسة املشر  التربوي لإلشرا  التمايزي ك   -ز

  



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 275   

 د(30) (5/3 /10ورقة العمل: )

 (2استمارة تقويـم بعدي ختامي للبرنامج التدريبي رقم )

: حدد الدرجة املناسبة للتقييم باألرقا) كما هو موض  بين القوسين أدنا : ] ممتاز أخي املشارك : ف
ً
ضال

 [1ضعيف =  2مقبول =  4جيد =  5= 

 الدرجة العنصر م

 التقييم

 إيجابيات
جوانب تحتاج 

 للتحسين

مقترحات 

 التحسين

1 
أهمية البرنامج التدريبي في تطوير أداء املشرفين التربويين ملادة 

 رآن الكريم باملرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنيةالق
    

     مناسبة مواضيع الوحدات 2

     صياغة الهدف العام للبرنامج التدريبي 3

     صياغة األهداف الخاصة للبرنامج 4

     صياغة األهداف اإلجرائية للوحدات 5

6 
أوراق -ةاملادة العلمي-تصميم البرنامج التدريبي:)دليل املتدرب

 العمل(
    

     مناسبة الوقت املحدد لتنفيذ البرنامج 7

     تصميم الجدول الزمني وخطط الوحدات 8

     تصميم خطط األنشطة للوحدات 9

     تصميم أورق عمل الجلسات التدريبية 10

     تنوع الطرائق واألنشطة والوسائل التدريبية 11

     قدرات وتمكن مدربي البرنامج 12

     شمول وتركيز املادة العلمية للدورات 13

     توسيع دور املشاركين في عملية التدريب 14

     توسيع الجانب التطبيقي في سير البرنامج التدريبي 15

افق  –بيئة البرنامج )قاعات  16      أثاث( –مر

     التجهيزات والتقنيات املستخدمة في التدريب 17

 : ................ التقدير العام.............إجمالي الدرجات

 اكتب مالحظات قصيرة ومختصرة:

 اسم املشارك/ املشاركة :...............................

 التوقيع....................................
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: املراجع الخاصة بالبرنامج التدريبي:
ً
 خامسا

ب دار قنديلب 1ا  التربوي فلس ته وأساليبه وتطبيقاتهب ط)  اإلشر 2003إبراهيم الخطيبب وآخرون: ك -1

 الرياض.

 ب دار ابن كثيرب بيروت.3هئ  الجامع الصحيح املختصر ك حيح الب اري  ط1407أبو عبدر الب اري: ك -2

هئ  اإلدارة واإلشرا  التربوي اتجاهات حدييثةب 1407أحمد محمود الخطيبب ورداح مهدي الخطيب: ك -3

 مطايع ال رزدقب الرياض. الطبعة الثانيةب

أحمد السمهر: نموذج مقترح لتحديد مهارات التالوة والتجويد وتوزيعها على مراحل التعليم العا) وامل ي  -4

 في سورياب رسالة دكتوراة.

 ب مركز امللا فيصل للبحو  والدراسات اإلسالمية.1)  فن الترتيل وعلومهب ط1999أحمد الطويل: ك -5

)  الزيارات الص ية والدروس التوضيحية في إطار االستراتيجيات 2002أحمد بلقيسب وآخرون: ك -6

 اإلشرافيةب معهد التربية التايع لألونرواب عمان.

 )  كتاب اإلشرا  في التربية الخا ةب دارالشروق.2009بالل عودة: ك -7

 كرب عمانب )  أسس اإلدارة التربوية واملدرسية واإلشرا  التربويب دار ال2001تيسير الدوياب وآخرون: ك -8

 األردن.

 بمكتبة طالب العلمب مصر.1)  مهارات تدريس القرآن الكريم والتجويدب ط2015جمال القرش: ك -9

ب الدار 1)  اإلشرا  التربوي م اهيمه وأساليبه دليل لتحسين التدريسب ط2002جودت عبد الهادي: ك -10

 العلمية الدوليةب عمانب األردن.

عليمية واإلشرا  التربويب دار الثقافة للنشر والتوزيعب عمانب )  اإلدارة الت2004جودت عزت عطوي: ك -11

 األردن.

 )  اإلشرا  التربوي م اهيمهب أهدافهب أسسهب دار الشروقب عمانب األردن.2005حسن طعاني: ك -12

 ب داراملنارة للنشر والتوزيع.12)  حق التالوةب ط1992حسني شيخ عثمان: ك -13

تواجه مراكز اإلشرا  التربوي باملنطقة الشرقية كما يراها  هئ  املشكالت التي1426حميد القحطاني: ك -14

 ب كلية التربيةب جامعة امللا سعودب الرياض.-غير منشورة -املشرفون التربويونب رسالة ماجستير

هئ  مدى معرفة مشرفي العلو) الشرعية األهدا  السلوكية ومراعاتها أثناء 1421خالد الرشيد: ك -15

كلية التربيةب جامعة امللا سعودب  -غير منشورة-ةب رسالة ماجستير إشرافهم في املرحلة الثانوي

 الرياض.

 ب مكتبة التوبةب.2هئ  العالقات اإلنسانية في اإلسال)ب ط1423خالد املنصور: ك -16

 )  وزارة التربية والتعليم اليمن.2014الدليل اإلرشادي للموجهين التربوي الشامل: ك -17
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)  وزارة التربية والتعليمب 2010ارية إلدارات التربية في املديريات: كالدليل التدريبي لبناء القدرات اإلد -18

 اليمن.

اإلدارة العامة لإلشرا  والتأهيل  –)  وزارة التربية والتعليم 2011الدليل املرجلي في اإلشرا  التربوي: ك -19

 فلسطين. –التربوي 

 ب الجمهورية اليمنية. 2)  ط2012دليل املعلم للصف األول االبتدائي ملادة القرآن الكريم: ك -20

 ب الجمهورية اليمنية.2)  ط2012دليل املعلم للصف الثاني الثانوي ملادة القرآن الكريم: ك -21

ذوقان  -23ب الجمهورية اليمنية. 2)  ط2014دليل املعلم للصف الخامس األساسكي ملادة القرآن الكريم: ك -22

إلشرا  التربويب دار ال كرب عمانب )  استراتيجيات حديثة في ا2007: كالسميد ب سهيلة أبوعبيدات

 األردن.

 )  اإلشرا  التربوي اتجاهات حديثةب مركز طارق للخدماتب عمانب األردن.2002راتب السعود: ك -23

مينب مطبعة س يرب 1426راشد عبدالكريم: ك -24
َّ
هئ  اإلشرا  التربوي التنوعي رؤية جديدة لتطوير أداء املعل

 الرياض.

حاضرات ألقيت على طالب دكتورا  املناهج العامة وطرق التدريس بجامعة هئ  م1428راشد عبدالكريم: ك -25

 هئ .1428/1429امللا سعود في ال صل األول للعا) الجاملي ك

هئ  ورقة يعنوان تمهين التدرس تجربة اململكة العربية السعوديةب وقد وزعت 1428راشد عبدالكريم: ك -26

رق التدريس في ال صل الدراسكي األول لعا) هذ  الورقة على طالب دكتورا  املناهج العامة وط

 هئ.1428/1429

)  اإلدارة واإلشرا  التربوي اتجاهات حديثةب 1998رداح مهدي الخطيب وأحمد محمود الخطيب: ك -27

 ب مطايع ال رزدقب الرياض.2ط

)  اتجاهات حديثة في اإلشرا  التربويب دار ال كرب عمانب 2006سالمة عبدالعهللايم حسينب وآخرون: ك -28

 ردن.األ 

)  تدريس مادة ت سير القرآن الكريم في املدارس الثانوية منطقة توم ت 2008عبدالرحمن روزيدي: ك -29

 نموذجا: دراسة تقويميةب رسالة ماجستيرب الجامعة اإلسالمية العاملية املاليبية.

) ب درجة امتالك وممارسة ك ايات اإلشرا  التربوي املعا ر في ضوء 2015عبدالرحمن شاهين: ك -30

ا ص مجتمع املعرفة بمنطقة املدينة املنورةب بح  منشور باملجلة الدولية التربوية املت صصةب خص

 ب يونيو.6ب العدد4مجلد 

 )  دليل اإلشرا  التربويب إدارة التدريب والتأهيل واإلشرا  التربويب األردن.2002عبدالكريم العزا): ك -31
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ة القرآن الكريم وعلومهب برنامج تدريبي )  أهدا  ومهارات مجاالت ماد2016عبدالتواب عثمان: ك -32

 بمدارس الرشيد الحديثةب بح  غير منشورب اليمن.

)  طرق ومهارات تدريس مجاالت مادة القرآن الكريمب حقيبة تدريبية ميدانية 2017عبدالتواب عثمان: ك -33

 لتدريب معلمي املادة بمدارس النوايغ األهلية باليمن ك بح  غير منشور .

هئ  التوجيه واإلشرا  التربوي في دول الخليج العراي. مكتب التربية العراي 1417بيب: كعبدالرحمن الح -34

 لدول الخليج. الرياض.

 هئ  اتجاهات حديثة في اإلشرا  التربويب مكتبة العبيكان. الرياض.1425عبدالعزيز البابطين: ك -35

ة حمادة للدراسات )  اإلشرا  التربوي كأنماطب أساليب ب مؤسس2002عدنان بدري اإلبراهيم: ك -36

 الجامعيةب األردن.

هئ  بح  جوانب الضعف في الك ايات التعليمية الص ية عند 1426عطا ر إبراهيم الدوجان العيا : ك -37

معلمي ومعلمات املواد الدراسية في املنطقة الغربية التعليمية بدولة اإلمارات العربية املتحدة كما 

 ن.يراها مديرو ومديرات املدارس واملوجهو 

ب مكتبة 1  اإلشرا  التربوي نماذجه النهللارية وتطبيقاتها العمليةب ط2005عار  عطاري وآخرون: ك -38

 ال الحب الكويت.

 )  اإلطار املرجلي لإلشرا  التربويب وزارة التربية والتعليمب اليمن.2014علي الحميدي: ك -39

يين في سلطنة عمانب ومدى )  الك ايات األدا ية الالزمة للمشرفين التربو 2012عيسكى خلف التواي: ك -40

 تمكنهم منهاب رسالة ماجستيرب كلية التربيةب بيروت.

)  تقييم عملية اإلشرا  التربوي في مرحلة التعليم االبتدائي حسب آراء 2008فرسان الحسين: ك -41

 املدرسين بوالية املسيلةب رسالة ماجستيرب جامعة قسنطينةبالجزا ر.

ي في املؤسسة التعليمية الجزا ريةب رسالة ماجستيرب جامعة باجي )  اإلشرا  التربو 2011فريد غياط: ك  -42

 م تارب عنابة/ الجزا ر.

 ب جامعة قا دي مرباح 2010قاسم أبو سعدة: ك -43
ً
 –)  اإلشرا  التربوي في الجزا ر كالت تيش نموذجا

 .4ورقلةب بح  منشور بمجلة: دراسات ن سية وتربويةب عدد

مين هئ  فاعلية برن1426ماجد الحميد: ك -44
َّ
امج اإلشرا  التربوي في التربية ال نية من وجهة نهللار املعل

 كلية التربيةب جامعة امللا سعودب الرياض. -غير منشورة -واملعلماتب رسالة ماجستير

)  تدريس التربية اإلسالمية كاألسس النهللارية واألساليب العلمية ب دار املسيرةب 2004ماجد زكي الجالد: ك -45

 عمان األردن.

 دريج: ك ايات املشر  التربوي ب جامعة امللا محمد الخامسب املغرب.محمد ال -46
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هئ  أداء اإلشرا  التربوي في إدارات التربية والتعليم بمنطقة الرياض باململكة 1426محمد السديري: ك -47

 ب كلية التربيةب جامعة امللا سعودب الرياض.-غير منشورة-العربية السعوديةب رسالة دكتورا  

)  البرهان في تجويد القرآن ب الدار السودانية للكتبب الخرطو)ب 2004محاوي: كمحمد الصادق ق -48

 السودان.

 )  الزيارات الص ية أ ولها وآدابهاب الرياض.2002محمد الصال  املنيف: ك -49

 ب القاهرة.2هئ  اإلشرا  التربويب عالم الكتبب ط1976محمد حامد األفندي: ك -50

دارة املدرسيةب الطبعة الثانيةب دار املسيرة للنشر والتوزيعب )  مبادئ اإل 2001محمد حسن العمايرة: ك -51

 عمان.

 )  اإلبداع في اإلشرا  التربوي واإلدارة املدرسيةب دار ال رقانب عمانب األردن.2009محمود طافش: ك -52

 )  املرجع في اإلشرا  والعلمية اإلشرافيةب دار الكتاب الثقافيب األردن.2004محمود محمد أبو عابد: ك -53

 )  اإلشرا  ال ني في التعليمب دار املطبوعات املصرية الجديدةب القاهرة.1983(   متولي: مصط -54

)  التطوير امل ي للمشر  التربويب حقيبة تدريبيةب اململكة 2014مكتب التربية لدول الخليج العراي: ك -56

 العربية السعودية.
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 الفصل السادس
 )اخلامتة(
 واملقرتحات النتائج والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 السادسالفصل 

 النتائج والتوصيات واملقترحات
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 :تمهيد

 ألهم النتا ج والتو يات املقترحات التي تو ل إليها هذا البح ب  تناول هذا ال صل
ً
و  ا

 وت صيل ذلا على النحو اآلتي:

 
ً
 النتائج: أهم: أوال

 :للنتا ج اآلتية البح  ج وت سيرها في ال صل الخامس تو لمن خالل مناقشة النتا 

التدريبية االحتياجات إجمالي أنَّ من خالل املقابلة الشخصية ورأي الخبراء واملشرفين أظهرت النتا ج  -1

  في جميع املجاالت.وردت بنسب عالية للمشرفين 

أت ق أراء جميع أفراد العينة على أهمية محاور التدريب التي تمثل احتياجات تدريبيةب وذلا حسب  -2

 ب اآلتي:الترتي

 األول: التمويل والدعم املالي للتطبيق. املحور 

 ي: الجهة املن ذة للبرنامج.انالث املحور 

 التن يذ. انالثال : مك املحور 

 التن يذ. انالرايع: زم املحور 

 الخامس: تحديات تن يذ البرنامج. املحور 

 أفضل النتا ج. إلىالسادس: املعالجات واالرشادات للو ول  املحور 

 انث
ً
 :البحث: توصيات يا

 باآلتي:البح   وصكيي البح ا إليه هذ بناء على النتا ج التي تو ل 

في بناء برامج تدريبية لتنمية  البح  اإليها هذ تالتي تو لاالحتياجات التدريبية من قا مة  االست ادة -1

 وعلومه وغيرهم من الت صصات في أثناء الخدمة. القرآن الكريمية ملشرفي اإلشرافاملهارات 

وعلومه في الجمهورية اليمنية املعد  القرآن امج التدريبي ملشرفي نتبني وزارة التربية والتعليم تطبيق البر  -2

 ال علية لهم.االحتياجات في ضوء 

 توفير التدريب الت صصكي للمشرفين التربويين بصورة مستمرة. -3

 
ً
 :البحث: مقترحات ثالثا

 اآلتية: األبحا ترح الباح  إجراء من نتا ج وتو يات يق البح في ضوء ما أس ر عنه  

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل تعليمية أخرى. -1

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مقررات دراسية أخرى. -2

 

 املصادر واملراجعقائمة 

 :
ً
 املصادر:أوال
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 .القرآن الكريم

 . 4ك جللترا ب  ان حيح الب اريب دار الري)  فتح الباري شرح 1986ي: كنعلي بن حجر العسقال أحمد -1

)  معجم املصطلحات التربوية املعرفة في املناهج 2003أحمد حسين اللقاني وعلي أحمد الجمل: ك -2

 ب عالم الكتبب القاهرة.3وطرق التدريسب ط

 ب دار  ادرب بيروت.3العربب ط انهئ  لس1414جمال الدين محمد ابن منهللاور: ك -3

ب دار الدعوةب جمهورية مصر العربيةب 4)  املعجم الوسيطب ط2004قاهرة: كمجمع اللغة العربية بال -4

  .1ج ك

بولب انب.ت  املعجم الوسيطب املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيعب استمجمع اللغة العربية: ك -5

 تركيا.

 . 1كج)  القاموس املحيطب 1953محمد يعقوب ال يروز آبادي: ك -6

: انث
ً
 :العربية املراجعيا

التربويب النهللاريةب البح ب التطبيقب  اإلشرا   اإلدارة و 2003: كعبد الجواد وعبد ر انأحمد البست -7

 مكتبة ال الح للنشر والتوزيعب الكويت.

التربويب دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعةب  اإلشرا )  تطبيقات في 2008أحمد جميل عايش: ك -8

 ب األردن.انعم

 ب”النهللاريةب البح ب املمارسة“التربوي  اإلشرا )  اإلدارة و 2003وآخرون: ك انالبست عبد الباقيأحمد  -9

 الكويت. مكتبة ال الح للنشر والتوزيعب

ب إربد الكتب الحديثةب )  التدريب ال عالب2006ورداح مهدي الخطيب: ك أحمد محمود الخطيبب -10

 .األردن

برامج التدريبية للقيادات )  تصميم ال2008زامل العنبي: ك وعبد ر أحمد محمود الخطيبب -11

 األردنب إربد. عالم الكتب الحدي  للنشر والتوزيعب التربويةب

)  أنماط 1431إدارة اإلشرا  التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة املدينة املنورة: ك -12

الشؤون التعليمية اإلشرا  التربويب اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة املدينة املنورة كبنين ب 

 اململكة العربية السعودية.
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)  أنماط اإلشرا  التربويب وزارة 2001إدارة اإلشرا  التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم: ك -13

 التربية والتعليمب املدينة املنورة.

لتربية التربويب الرياضب وزارة ا اإلشرا هئ  دليل م اهيم 1426اإلدارة العامة لإلشرا  التربوي: ك -14

 والتعليمب اإلدارة العامة لإلشرا  التربوي.

مكتبة طالب العلم  ب1ط )  القيادة التربوية لإلشرا  التربويب2009جمال إبراهيم محمد القرش: ك -15

 جمهورية مصر العربية. للنشرب

 )  التدريب اإلداري املعا رب دار املسيرةب عمان.2007حسن أحمد الطعاني: ك -16

)  التدريب م هومه وفعالياته بناء البرامج التدريبية وتقويمهاب دار 0720ك حسن احمد الطعاني: -17

 الشروقب عمان.

  ب دارهب أسسهب أساليبهأهدافالتربوي كم اهيمهب  اإلشرا )  2005ك ي:انحسن أحمد الطع -18

 ب األردن.انالشروق للنشر والتوزيعب عم

الرشدب الرياضب اململكة العربية  التربوي ال عالب مكتبة اإلشرا هئ  1426الحسن محمد املغيدي: ك -19

 السعودية.

ب انعم دار ال كرب ب1التربويب ط اإلشرا )  اتجاهات حديثة في 2006حسين سالمة وآخرون: ك -20

 األردن.

جدةب مكتبة امللا  "اإلشرا تمهين ")  تطوير القيادات التربوية 2007محمد حسين مكي: ك انحن -21

 فهد الوطنية أثناء النشر.

 التربويب مكتبة امللا فهد الوطنيةب الدما). اإلشرا هئ  تجديد 1435ري: كخالد محمد الشه -22

التربويب دار ال كرب  اإلشرا )  استراتيجيات حديثة في 2007عبيداتب سهيلة أبو السميد: ك انذوق -23

 .انعم

ب مركز طارق للخدمات الجامعيةب 1التربوي اتجاهات حديثةب ط اإلشرا )  2002راتب السعود: ك -24

 ردن.األ  انعم

مينالتربوي املتنوع رؤية جديدة لتطوير أداء  اإلشرا )  2004: كالعبد الكريمراشد بن حسين  -25
َّ
ب املعل

 الرياضب مطبعة س يرب فهرسة مكتبة امللا فهد الوطنية أتناء النشر.
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 التربوي اتجاهات حديثةب اإلشرا   اإلدارة و )1998: كوأحمد محمود الخطيب رداح مهدي الخطيب -26

 الرياض. بال رزدق ب مطايع2ط

 -العمليات -خالتدامل –) :التدريب 2006رداح مهدي الخطيبب وأحمد محمود الخطيب: ك -27

 األردن.-املخرجاتب مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيعب اربد

 )  التدريب ال عالب جدارا للكتاب العامليب2001: كوأحمد محمود الخطيبالخطيبب مهدي رداح  -28

 ب األردن؛ إربد.انعمتب الحدي ب عالم الك

مطايع ال رزدقب  ب 4) : اإلدارة العامة: األسس والوظا ف كط1997سعود محمد النمر؛ وآخرون: ك -29

 الرياض.

 القاهرة.يتراك للطباعة والنشر والتوزيعب  بالتدريبيةاالحتياجات )  تحديد 2001السيد عليوة: ك -30

دار ال كر  ب2التربويب ط اإلشرا  اهيم في )  تطبيقات وم2002البدري: ك عبد الحميدطارق  -31

 .اناألردنب عم للطباعة والنشر والتوزيعب

 القاهرة. مكتبة عين شمسب )  تدريب املوارد البشريةب1999الزيادي: ك انعادل رمض -32

)  التدريب األمني العراي واقعه وآفاق تطوير ب مركز الدراسات 2007عامر خضير الكبيسكي: ك -33

 العربية للعلو) االمنيةب الرياض. والبحو ب جامعة نايف

)  أوليات التدريب األمني العرايب رؤية منهجيةب جامعة نايف العربية 2002عامر خضير الكبيسكي: ك -34

 للعلو) االمنيةب الرياض.

 .انعم ب دار الشروق)  النهللارية البنا ية واستراتيجيات تدريس العلو)2007عايش محمود زيتون: ك -35

ب مكة املكرمةب اململكة العربية 1)  التدريب أثناء الخدمةب ط1997كموسكى مبارك:  عبد الحكيم -36

 السعودية.

دار تثقيف للنشر )  أسس تصميم وتن يذ البرامج التدريبيةب 2005إبراهيم الشاعر: ك عبد الرحمن -37

 الرياضب والتوزيعب 

الجامعةب  التربوي البنائيب مدارس اإلشرا )  النهللارية البنا ية و 2001الحطيبات: ك عبد الرحمن -38

 ب اململكة العربية السعودية.انامللا فهد للبترولب الهللاهر 

فهرسة مكتبة  التربويب اإلشرا )  اتجاهات حديثة في 2004البابطين: ك عبد الوهاب عبد العزيز -39

 الرياض. امللا فهد الوطنية أثناء النشر
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دار غريب للطباعة  )  التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التربيةب1997ي: كانال رج عبد العهللايم -40

 القاهرة. والنشرب

 جدة. بإدارة اإلشرا  التربوي  التطويريب اإلشرا هئ  1403قايد العبادي: ك عبد ر -41

 ومعوقات. مهمالتربوي م اإلشرا )  2002الحراي وآخرون: ك عبد املحسن -42

 بانار زهر د )  التدريب وتنمية املوارد البشرية األسس والعملياتب2000محمد عسا : ك عبد املعطي -43

 .انعم

ب مؤسسة حمادة للدراسات 1ماط وأساليبب طانالتربوي  اإلشرا )  2002بدري إبراهيم: ك انعدن -44

 الجامعية والنشر والتوزيعب األردن.

ب مكتبة 1التربوي نماذجه النهللارية وتطبيقاتها العمليةب ط اإلشرا   2005كعطاري وآخرون: عار   -45

 ال الحب الكويت.

دار ال كر )  التدريب التربوي في ضوء التحوالت املعا رةب 2005ور: كع ا   الح حمدي اليا -46

 القاهرة.العرايب 

)  اإلطار املرجلي لإلشرا  التربويب وزارة التربية 2014علي حسن سيف الحميدي وآخرون: ك -47

 والتعليمب الجمهورية اليمنية.

دار املناهج  ية والسلوكيةب)  البح  العلمي مناهجه في العلو) االجتماع2007الطيب كشرود: ك عمار -48

 .اناألردنب عم والنشر

)  االتجاهات املعا رة في التدريب أثناء الخدمة 2001: كانعيسكى سلط انم سعيد شريف وحنانغ -49

 الرياض. دار العلو) للطباعةب التعليميةب

)  أثر التدريب في سلوك املوظ ين كما يراها رؤساء العملب مجلة حوليات 2003فهد ال ضالة: ك -50

  ب جامعة الكويت.24ك العدد مجلس النشر العلميب آلداب والعلو) االجتماعيةبا

  دليل املشر  التربوي لتحسين عمليتي التعليم والتعلمب 2009فؤاد علي العاجز وداود درويش حلس: ك -51

 كلية التربيةب الجامعة اإلسالميةب غزة.

 ر أسامة للنشر والتوزيع.ب داان)  إدارة املوارد البشريةب عم2008فيصل موسكى حسونة: ك -52

 .انعم الجامعة األردنيةب التربوي م اهيم وآفاقب اإلشرا )  2003ي: كانكمال دو  -53
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ب مكتبة آفاقب غزةب 1التربوي ب ط اإلشرا )  التوجيه التربوي امل ي ك2005محمد جواد الخطيب: ك -54

 فلسطين.

  .الرياضب 1طابهاب هئ  الزيارات الص ية أ ولها وآد1418املنيف:ك عبد رمحمد  ال   -55

ب ) : التدريب اإلدارة بين النهللارية والتطبيقب دار الخريجين والتوزيع1986ياغي: ك عبد ال تاحمحمد  -56

 .الرياض

دار املسيرة للنشر  التربوي في مجال التربية اإلسالميةب اإلشرا )  2001وآخرون: ك انمحمد هاشم ري -57

 ب األردن.انعمب 1والتوزيعب ط

)  اإلبداع في اإلشرا  التربوي واإلدارة املدرسية دار ال رقان للنشر 2004ات: كمحمود طافش الشقير  -58

 والتوزيعب عمان.

 .اندار البشيرب عمب 1ب طالتربوي  اإلشرا )  قضايا في 1988محمود طافش الشقيرات: ك -59

ثقافي دار الكتاب ال يةباإلشرافالتربوي والعملية  اإلشرا )  املرجع في 2005محمود محمد أبو عابد: ك -60

 األردنب إربد. للنشر والتوزيعب

ب فهرسة امللا 1)  اإلبداع في اإلدارة املدرسية واإلشرا  التربويب ط2013مضاوي علي محمد السبيل: ك -61

 .فهد الوطنيةب اململكة العربية السعودية

هب أساليبهب أنماط)  اإلشرا  التربوي: نشأتهب م اهيمهب مهارتهب 2017مؤسسة طيبة للتنمية: ك -62

 ب الجمهورية اليمنية.1سسة طيبة للتنميةب وزارة التربية والتعليمب قطاع التدريب والتأهيلب طمؤ 

 .انعمدار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعب )  التد ريب اإلداريب 2006نجم العزاوي: ك -63

الثقافي  دار أسامةب ودار املشرق  التربويب اإلشرا )  الجودة في اإلدارة املدرسية و 2006نزيه خالد: ك -64

 .اناألردنب عم للنشر والتوزيع

الحكومية لتطوير  ويةانالث)  بناء برنامج تدريب ملديري ومديرات املدارس 2005ي محمود مصط  : كانه -65

 .انعم دار جرير للنشرب ك اياتهم اإلدارية في ضوء احتياجاتهم التدريبيةب

معهد اإلدارة عد حمد الجباليب )  تصميم نهللام التدريب والتطويرب ترجمة: س1990وليمر تريسكي: ك -66

 الرياض.العامةب 

 .انب عمانالتربويب دار ال رق اإلشرا )  اإلدارة و 1991: كانيعقوب حسين نشو  -67

 

 :
ً
 الدوريات واملجالت العلمية:ثالثا
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)  النشرة اإلشرافية ملادة القرآن الكريم وعلومه بالجمهورية 2015أحمد محمد عل سعيد وآخرون: ك -68

 اليمنية.

درجة فاعلية أساليب برامج التنمية املهنية للمشرفين التربويين  ) 2013ك :عبد الرحمنجميل  انإيم -69

د 
 
في وزارة التربية والتعليم األردنية من وجهة نهللار املشرفين التربويينب دراسات العلو) التربويةب املجل

 . 1ك  ب العدد40ك

مشرفين التربويين في األردن في ضوء للاالحتياجات التدريبية )  تحديد 2006ي: كانحسن أحمد الطع -70

 . 1ك ب العدد 37ك جاملطلوبة منهم من وجهة نهللارهمب دراساتب العلو) التربويةب  ها)امل

 ب وزارة التربية والتعليم.انسلطنة عمب 1ط التربويب اإلشرا )  دليل 2005التربوي: ك اإلشرا دا رة  -71

 ات جامعة دمشقب كلية التربيةب دمشق.)  نهللاريات التوجيه التربويب منشور 2007 الحة سنقر: ك -72

وزارة التربية نهللاري ومقترحات للتطويرب  إطار: التدريبيةاالحتياجات )  تحديد 1991عبدالباري درة: ك -73

 . 2ك األردنب العددوالتعليمب رسالة املعلمب 

ال ترة )  واقع التعليم ومشكالتهب دراسة مقدمة لندوة الثقافةب في 2002عبد ر أحمد الذي اني: ك -74

 مارس  تعز. 25-23ك

 هئ  دليل املشر  التربويب اململكة العربية السعودية الرياض.1419وزارة التربية والتعليم: ك -75

شركة املدينة املنورة للطباعة )  دليل التدريب التربوي واالبتعا ب 2002وزارة التربية والتعليم: ك -76

 الرياض.والنشرب 

  نعاء. قطاع التوجيه والتقويم التربويب  ل التوجيه التربويبدلي ) 1995ك وزارة التربية والتعليم: -77

جاز السنوي الرايع لبرامج التدريب والتأهيل والتنمية ن)  تقرير اال 2010وزارة التربية والتعليم: ك -78

 املهنيةب قطاع التدريب والتأهيلب  نعاء.

يبة املتدربب الجمهورية )  اإلطار املرجلي لإلشرا  التربويب حق2017وزارة التربية والتعليم: ك -79

 اليمنيةب وزارة التربية والتعليمب قطاع املناهج والتوجيهب  نعاء.

)  اإلطار املرجلي لإلشرا  التربويب حقيبة املدربب قطاع املناهج 2015وزارة التربية والتعليم: ك -80

 والتوجيه التربويب وزارة التربية والتعليمب اليمن.

  برنامج تدريب املوجهينب دليل املتدربب الجزء األولب وزارة التربية 2005وازرة التربية والتعليم : ك -81

 والتعليمب اليمن.



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 288   

)  دليل املشر  التربويب اإلدارة العامة لإلشرا  التربويب الرياضب اململكة 1999وزارة املعار : ك -82

 العربية السعودية.

 :
ً
 املؤتمرات والندوات:رابعا

الندوة  إلىات تطوير التعليم العا) في اليمنب بح  مقد) )  احتياج2002سعيد املخالفي: ك انسلط -83

على طريق ا الح التعليم وتطوير  وتجديد “التربوية التي نهللامتها مؤسسة  حي ة الثقافة تحت شعار 

 مارس ب تعز. 25 -23ب في ال ترة ك”نوعيته

لواقع والطموحب )  التوجيه التربوي في الجمهورية اليمنية من ا2005إسماعيل الرازحي: ك عبد ر -84

ورقة عمل مقدمة في اللقاء التربوي األول بالدول األعضاء بمكتب التربية العراي لدول الخليج من ال ترة 

 )  وزارة التربية والتعليم.4/5/2005 -30/4ك

ب ورقة ”)  مدخل لتطبيق ونهللام الجودة الشاملة في املؤسسات التعليمية2007محمد الخطيب: ك -85

ربيع 29-28السنوي الرايع عشر الجمعية التربوية والن سية كجستن ب القصيمب  اللقاء إلىعمل مقدمة 

 األخر.

االلكتروني ورقة عمل مقدمة في لقاء مديري إدارات  اإلشرا هئ  1429ي: كانمحمد حسن الشمر  -86

 التربوي كبوابة املعرفة . اإلشرا موقع إدارة  بهئ 2/3/1429-30/2التربويب األحساء ك اإلشرا 

)  النشاط املدرسكي وسبل تطوير  في مدارسناب ورقة عمل مقدمة للقاء السنوي 2002: كمحمد مال -87

 التاسع للجمعية السعودية للعلو) التربويةب كلية التربيةب الرياضب جامعة امللا سعود.

التربوي في الوطن العراي واقعه  اإلشرا ) ب "ندوة 1984املنهللامة العربية للتربية والثقافة والعلو): ك -88

 بل تطوير "ب إدارة التربيةب تونس.وس

ب بح  مقد) في الدورة التدريبية ملسؤولي تدريب التدريبيةاالحتياجات )  تحديد 1996يونس نا ر: ك -89

مين
َّ
في أثناء الخدمة في وزارات التربية والتعليم في البالد العربيةب املنهللامة العربية للتربية والثقافة  املعل

 س.والعلو)ب إدارة التربيةب تون

)  التقرير النهائي للمؤتمر الدولي للتربيةب الدورة التاسعة والثالثونب مكتب التربية 1985اليونسكو: ك -90

 الدوليب باريس.

 :
ً
 الرسائل العلمية:خامسا
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االحتياجات التدريبية بناء برنامج تدريبي قا م على الك ايات في ضوء )  2006ك: انإبراهيم حمد -91

غير  -رة التربية والتعليم األردنيةب وقياس مدى مالءمتهب رسالة دكتورا ملشرفي التعليم امل ي في وزا

 .ب األردنانالعربية للدراسات العلياب عم انجامعة عم -منشورة

للموجهين التربويين في الجمهورية العربية االحتياجات التدريبية )  2012كأحمد سليم سليم:  -92

 -كلية التربيةب مجلة جامعة دمشق –منشورة  -كتورا  السورية كما يراها املوجهون التربويونب رسالة د

 .4العدد  - 28املجلد 

ية اإلبداعية لدى املشرفين التربويين اإلشراف)  املمارسات 2011أحمد عبدالباري أحمد عطا ر: ك -93

 –جامعة األزهر  -غير منشورة–كما يراها معلمو مدارس وكالة الغو  الدولية يغزةب رسالة ماجستير 

 كلية التربية.غزةب 

)  تطوير نهللاا) التدريب التربوي في الجمهورية اليمنية في 2016أنور يحيى يحيى  ال  أبو هادي: ك -94

 ب كلية التربيةب جامعة  نعاء.-غير منشورة-ضوء االتجاهات العاملية الحديثةب رسالة دكتوراةب 

 ويةانالثية باملرحلة فاإلشرا)  معوقات تطبيق يعض األساليب 2013بلغي  موسكى بلغي  القرني: ك -95

كلية التربيةب  -غير منشورة–في منطقة عسير من وجهة نهللار مشرفي العلو) الطبيعيةب رسالة ماجستير 

 جامعة أ) القرى.

التطبيقات اإللكترونية في  است دا))  فاعلية 2011ي الغامدي: كانالكريم الكر  تركي  ال  عبد -96

اإلسالمية: معهد  انلتعليم بمكة املكرمة؛ جامعة أ) درمالتربوي باإلدارة العامة للتربية وا اإلشرا 

 .قسم تكنولوجيا التعليم -قسم التربية -بحو  ودراسات العالم اإلسالمي

 ويةانالثهئ  تطوير نهللاا) التدريب التربوي ملديري املدارس املتوسطة و 1423تنضيب عواد  ال ايدي: ك -97

قسم  -غير منشورة -ت الحديثة. رسالة ماجستير في اململكة العربية السعودية في ضوء يعض االتجاها

 التربيةب كلية العلو) االجتماعيةب جامعة اإلما) محمد بن سعود اإلسالميةب الرياض.

للمشرفين التربويين في محافهللاة  التدريبيةاالحتياجات ) ب 2006ر الدميني: ك جالل أحمد ناجي عبد -98

ية الالز) توافرها لدى املشرفين التربويينب رسالة رافاإلشتعز بالجمهورية اليمنية في ضوء الك ايات 

 كلية التربيةب جامعة تعز. -غير منشورة -ماجستير

ملشرفي التربية اإلسالمية في األردنب رسالة االحتياجات التدريبية )  2003كة الشدي ات: انجوم -99

 جامعة آل البيتب امل رقب األردن. -غير منشورة-ماجستير 
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ملوجهي مجال الحلقة األولى ضمن االحتياجات التدريبية )  2003كحجري: ال انحميد سالم حمد -100

غير - سهمب رسالة ماجستير نأكما يتصورها املوجهون  انحلقات التعليم األساسكي في سلطنة عم

 جامعة اليرموكب إربد األردن. -منشورة

ن التربويين في برنامج مقترح إلعداد وتدريب املشرفي)  2004كاملحمود الشيخ محمد:  حيدر عبد -101

كلية التربيةب  –غير منشورة  –ب رسالة ماجستير انضوء املناهج الجديدة ملرحلة األساس بالسود

 .انجامعة السود

للمشر  التربوي في مجتمع االحتياجات التدريبية )  2011كخميس الق لي:  عبد الرحمنخميس  -102

 ) القرى.كلية التربيةب جامعة أ -غير منشورة -املعرفةب دراسة ماجستير

)  واقع ممارسة املشرفات التربويات لإلشرا  اإلبداعي من وجهة نهللار 2009سحر سعيد باداود: ك -103

ب جامعة أ) القرىب مكة -ةغير منشور -بمدينة مكة املكرمةب رسالة ماجستير  ويةانالثمعلمات املرحلة 

 املكرمة.

ر الجودة الشاملة في مستوى أهمية وتطبيق يعض معايي)  2011كاملزمومي:  انسعد مضري سلم -104

غير  -برامج تدريب املشرفين التربويين بمراكز التدريب التربوي بمدينة مكة املكرمةب رسالة ماجستير

 كلية التربيةب جامعة أ) القرى. -منشورة

أثر برنامج تدريبي مقترح في ضوء نموذجي التميب األوراي  ) 2012كالقعيط الشمري:  انسعدى حمد -105

على رفع ك اءة الت طيط االستراتيجي التربوي لدى املشرفة التربويةب دراسة  كتلندياألسوإدارة الجودة 

 .كلية التربيةب جامعة أ) القرى  -غير منشورة -ماجستير

)  فاعلية برنامج تدريبي محوسب للمشرفين التربويين في األردن 2009سمية سالم جرادات: ك -106

 جامعة اليرموكب اربدب األردن. - غير منشورة -يةب رسالة دكتورا  اإلشرافك اياتهم 

)  اتجاهات موظ ي الخدمة املدنية في مجلس الشورى نحو تدريلهمب 2000شاكر أحمد الشريف: ك -107

 كلية العلو) اإلداريةب جامعة امللا سعودب الرياض. -غير منشورة -رسالة ماجستير 

رسة ومعوقات التربوي عن يعد بين األهمية واملما اإلشرا )  2008 الحة محمد س ر: ك -108

 كلية التربيةب جامعة أ) القرىب مكة املكرمة. -غير منشورة–هب رسالة دكتورا  است دام

)  تصور مقترح لبرنامج تدريبي ألعضاء هي ة التدريس بجامعة 2011عامر مترك سيا  البيشكي: ك -109

-بيةب رسالة مستلزمات بي ة التعليم اإللكتروني في ضوء احتياجاتهم التدري است دا)امللا خالد على 

 كلية التربيةب جامعة أ) القرى. -غير منشورة
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)  برامج التدريب اإلداري في مواجهة الصراع وتنمية 2003الرحيم سعيد دخيل الج ي: ك عبد -110

العمل الجماعي باملؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمحافهللاة جدة رسالة ماجستير 

 وية والت طيطب كلية التربيةب جامعة أ) القرىب مكة املكرمة.قسم اإلدارة الترب -منشورة غير  –

 –برنامج دورة املشرفين التربويين ومديري املدارس بكلية التربية )  2005ك: انالشهو  عبد العزيز -111

 جامعة امللا سعود دراسة تقويميةب دراسة منشورةب كلية التربيةب جامعة امللا سعود.

في مجال التقنيات للمشرفين االحتياجات التدريبية )  2008كجديع حسني البردي:  عبد العزيز -112

كلية  -غير منشورة-التربويين بمحافهللاة الطا ف التعليمية باململكة العربية السعوديةب رسالة دكتورا  

 التربية والتعليمب الجامعة األمريكية بلندن.

ر مقترح لبرنامج تأهيل امل)  2013كمحمد زين القرمطي:  عبد العزيز -113 شر  التربوي قبل تصو 

 كلية التربيةب جامعة أ) القرى  -غير منشورة  –ممارسة املهنةب رسالة دكتورا  

ملشرفي العلو) الطبيعية االحتياجات التدريبية ما مدى )  2005كعلي عياش سعيد املزجاجي:  -114

كلية  -ةور غير منش-التربوي في ضوء الك ايات األدا يةب رسالة ماجستير اإلشرا حديثي االلتحاق بمهنة 

 التربيةب جامعة أ) القرى.

هئ  نموذج مقترح لبرنامج التدريب التحويلي لتأهيل معلمين 1425علي محمد زهدي الغامدي: ك -115

كلية التربيةب جامعة  -غير منشورة -للعمل في التعليم العا) باململكة العربية السعوديةب رسالة دكتورا  

 أ) القرىب مكة املكرمة.

اإللكتروني في رياض األط ال من وجهة  اإلشرا  است دا))  واقع 2009ائغ: كعهود بنت خالد الص -116

كلية  -غير منشورة-نهللار املشرفات التربويات واملعلمات بمدينتي مكة املكرمة وجدةب رسالة ماجستير

 .التربيةب جامعة أ) القرى 

مي املرحلة األساسية املتنوع في تنمية أداء معل اإلشرا )  دور 2012أبو الكاس: ك عبد الرزاقفاتن  -117

مينالدنيا من وجهة نهللار املشرفين و 
َّ
 -غير منشورة–في مدارس محافهللاات غزةب رسالة ماجستير  املعل

 كلية التربيةب جامعة األزهر.

ملديرات املدارس املتوسطة االحتياجات التدريبية )  2002حمد التويجري: ك عبد العزيزفاطمة  -118

قسم اإلدارة التربويةب كلية التربيةب  -غير منشورة-سالة ماجستير الحكومية كنموذج مقترح  ر  ويةانالثو 

 جامعة امللا سعودب الرياض.
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ملوجهي اللغة العربية للمرحلة  االحتياجات التدريبية  2006فاطمة درويش أحمد املضوني: ك -119

 جامعة  نعاء.-في الجمهورية اليمنيةب رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية ويةانالث

)  فاعلية برنامج تدريبي مقترح في ضوء معايير الجودة الشاملة 2012مة محمد أحمد بريا: كفاط -120

غير  –ب رسالة دكتورا  انية لدى املشرفات التربويات بمنطقة جاز انلرفع مستوى املمارسات امليد

 منشورةب كلية التربيةب جامعة أ) القرى.

قويم البرامج التدريبية أثناء الخدمة في )  بناء معايير لت2001ي: كانلطف محمد مهيوب القحط -121

 -غير منشورة -التعليم العا) في ضوء االتجاهات العاملية املعا رة بالجمهورية اليمنيةب رسالة دكتورا 

 كلية التربيةب جامعه تعز.

ال شاركي في  اإلشرا )  درجة ممارسة املشرفين التربويين لسلوك 2013ي: كانلينا مصط   الدج -122

مينوعالقته بمستوى فعالية  ان مة عممحافهللاة العا
َّ
غير -من وجهة نهللارهمب رسالة ماجستير املعل

 ب األردن.انجامعة الشرق األوسطب عم -منشورة

التربوية للمشرفين التربويين في االحتياجات تحديد درجة )  2007كمأمون زهير  ال  الزرعي:  -123

غير  –ديرينب دراسة ماجستير محافهللاات شمال الض ة الغربيةب من وجهة نهللارهم ووجهة نهللار امل

 كلية الدراسات العلياب جامعة النجاح الوطنية. -منشورة

برنامج تدريبي مقترح للمشرفين التربويين في وزارة التربية والتعليم )  2007كمحمد  ايل الرحيل:  -124

 جامعة اليرموكب اربدب األردن. -غير منشورة-األردنيةب دراسة دكتورا  

)  دور املشرفين التربويين في ضوء التوجيه التربوي في الجمهورية 2007 ي: كمحمد طاهر علي الحذي -125

 اليمنيةب رسالة ماجستير غير منشورةب كلية التربيةب جامعة تعز.

)  درجة ممارسة املشرفين التربويين ملبادئ 2007محمد عبدالح يظ سالم حسن الشميري: ك -126

 -في محافهللاة تعزب رسالة ماجستير ويةانالثحلة التربوي من وجهة نهللار مدرسكي ومدرسات املر  اإلشرا 

 كلية التربيةب جامعة تعز. -غير منشورة

تطئوير نهللائا) التوجيه التربوي في الجمهورية اليمنية في )  2011كاملآخذي:  عبد ر عبد رمحمد  -127

 كلية التربيةب جامعة أسيوط. -غير منشورة -ضوء خبرات يعض الدولب رسالة دكتورا  

للمدربين في مراكز التدريب االحتياجات التدريبية )  2013العباسكي: ك انالح سليممحمود   -128

كلية التربيةب  -غير منشورة -التربوي في ضوء االتجاهات املعا رة بمنطقة مكة املكرمةب رسالة ماجستير

 جامعة أ) القرى.
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باملدارس  التطويري  اإلشرا )  دور مديري املدارس في ت عيل 2001منصور محمد القاسم: ك -129

جامعة أ) القرىب كلية التربيةب اململكة  -غير منشورة–الحكومية في محافهللاة جدةب رسالة ماجستير 

 العربية السعودية.

التربوي للمرحلة األساسية الدنيا في فلسطينب رسالة  اإلشرا )  تطوير 2005ميسون التميمي: ك -130

بين كلية التربيةب جامعة عين شمس مع كلية  دكتورا  ئ غير منشورة ئ برنامج الدراسات العليا املشترك

 التربيةب جامعة القدس.

التربوي في املدرسة كمجتمع تعلم م ي كتصور  اإلشرا توطين )  2011كنور عواض خلف الزايدي:  -131

 كلية التربيةب جامعة أ) القرى. -غير منشورة –مقترح ب رسالة دكتورا  

امج تدريبي مقترح على أداء مشرفات اللغة فاعلية برن)  2008كنورة سعود مطلق الجعيد:  -132

غير  -جليبية بمحافهللاة الطا ف واتجاههن نحو املهنة في ضوء التطورات العامليةب دراسة دكتورا ناإل 

  .كلية التربيةب جامعة أ) القرى  -منشورة

الالزمة ملشرفي الرياضيات في ضوء االحتياجات التدريبية )  2013كي: انهالل عمي محمد الزهر  -133

 كلية التربيةب جامعة أ) القرى. -غير منشورة  –هو) التقويم البديلب دراسة ماجستير م 

التربوي من وجهة نهللار  اإلشرا في  األهدا )  درجة تطبيق نموذج اإلدارة ب2002هند عقيالت: ك -134

 املشرفين التربويين في محافهللاات الشمالب رسالة ماجستير ئ غير منشورة ئ جامعة اليرموكب األردن.

املهارية ملعلمي التربية املهنية من وجهة االحتياجات التدريبية )  2003ثم مصط   عيادات: كهي -135

ميننهللار 
َّ
العربية  انجامعة عم -غير منشورة–واملشرفين في محافهللاة إربدب رسالة ماجستير  املعل

 للدراسات العليا.

 سادسًا: املراجع األجنبية:
136- Galagan, P. A., (2000), the e-learning revolution. T+D, 54, 

December, 24–30. 
137- Samules Robert & James Kirl (2006):Cost-benefit analysis of 

training using computer networks ,Journal of Deaf Studies and 
Deaf Education , Volume 10 , Issue 1, October. 
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 مذكرة اجلامعة ملن يهمه األمر (1ملحق رقم )
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 (2ملحق رقم )

 أسماء املشرفين للمقابلة الشخصية ونماذج من استجاباتهم

 العمل وجهته الدرجة العلمية االسم م

 خبير تدريب -قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  مناهج دراسات اسالمية/ماجستير أروى املطهر 1

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  مناهج دراسات اسالمية /توراهدك عبد الرحمن القدس ي 2

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  علوم شرعية /دكتوراه عبد هللا القاض ي 3

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  أصول تربية /دكتوراه محمد املآخذي 4

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  دراسات اسالمية /دكتوراه خالد داحش البناء 5

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  أصول تربية /دكتوراه فايز محمد صالح 6

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  مناهج اسالمية /دكتوراه عبد هللا األحمدي 7

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  اهج اسالميةمن /دكتوراه عبد الرحمن الشرفي 8

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  أصول تربية /دكتوراه جمال منيف 9

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  بك/ تربية عبد الرزاق الحكيم 10

 _ خبير تدريبة التربية والتعليم وزار  –مدير عام املناهج  ماجستير –ت  مختار الحمادي 11

 قطاع التدريب -خبير تدريب تربية /ماجستير عبد التواب السريحي 12

خبير  – بوزارة التربية والتعليماالحتياجات التدريبية رئيسة قسم  إدارة تربوية /دكتوراه ينكريمة الكحال 13

 تدريب.

 وزارة التربية –خبير تدريب  تربية /بك موفق زاهر 14

خبير  –مكتب التربية  -القرآن رئيس فريق متابعة مشرفي مادة  ماجستير –ت  أكرم املصباحي 15

  تدريب

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  تربية /بك رقية الرصين 16

 قطاع املناهج والتوجيه التربوي  -مشرف تربوي  تربية /بك منية عبده شهاب 17

  .رئيس فريق التوجيه التربوي بمنطقة الثورة التعليمية لوريوسبكا أبو بكر الجماعي 18

 .منسق عام التوجيه بمنطقة الثورة التعليمية بكالوريوس محمد الجماعي 19
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 املوجهة للخبراء ( أسئلة املقابلة الشخصية3ملحق رقم )

 

 م؟العامة لإلشراف التربوي بشكل عام من وجهة نظرك االحتياجات التدريبيةما  -

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

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

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

 ؟ وعلومه من وجهة نظركم القرآن الكريمالتربوي ملادة  الفنية لإلشراف االحتياجات التدريبيةما  -

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

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

...................................................................................................... 
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 (4ق رقم )ملح 
 يف صورتها األوليةاالحتياجات ة اناستب

 
 
 
 

 حفظه هللا سعادة االستاذ/ الدكتور
 وبعد: السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :انيقوم الباحث بإجراء دراسة علمية بعنو 
في  دريبيةفي ضوء احتياجاتهم الت ويةانالثوعلومه بالمرحلة  القرآن الكريمبرنامج تدريبي مقترح لمشرفي مادة "

 "الجمهورية اليمنية
 .لنيل درجة التخصص العليا "الدكتوراه" في اختصاص المناهج وطرائق التدريس

وعلومه، وقدم الباحث  القرآن الكريملمشرفي مادة االحتياجات التدريبية ويتطلب اجراءات البحث وضع قائمة ب
ث والخبراء المتخصصين ومقابلة العديد من مشرفي أدبيات البح إلىمن خالل الرجوع االحتياجات التدريبية قائمة ب
ة لتحكيمها من خالل إبداء مالحظاتكم انيضع بين أيديكم هذه االستب نأوعلومه، يسر الباحث  القرآن الكريممادة 

 أمام كل فقرة من حيث:
 ( مالئمة الصياغة.1
 تماء االحتياج للمجال.ان( 2
 التي لم تذكر.االحتياجات ( ذكر 3
 المجال المناسب. إلىالتي ال تتناسب مع المجال الذي وردت فيه حتياجات اال( نقل 4
 لدراسة. أهداف( ذكر مقترحاتكم بما يسهم في تحقيق 5

 اتكم ستحظى بالسرية التامة، وستستخدم في أغراض البحث العلمي فقط.انبي نإعلمًا ب
لفًا، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد، وهللا على تعاونكم الكريم معنا س انتقبلوا خالص الشكر والتقدير واالمتن

 يحفظكم.
 :ات المحكمانبي

 االسم كامال:
 الدرجة العلمية:

 التخصص:
 جهة العمل:

 الدولة:
 الباحث:

  حسين عبدهللا حسين البشيري 

 انجمهورية السود
 سالميةوالعلوم اإل القرآن الكريمجامعة 

 كلية الدراسات العليا
 دائرة: العلوم التربوية

 ق التدريسائالمناهج وطر  :شعبة
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مالئمة  مدى مع مجاالتهااالحتياجات التدريبية  م
 الصياغة

تمائها انمدى 
 للمجال

مدى أهميتها في 
 مجالها

 المجال األول: فلسفة اإلشراف التربوي.

ئمة
مال

ير  
غ ئمة

مال
ي  
نتم

ت
مي 

 تنت
ال

 

لية
عا

طة  
وس

مت
 

يفة
ضع

 

        .التربوي  لإلشراف التاريخي بمراحل التطور معرفة 1
        .التربوي  اإلشراف بمفهوم اإللمام 2
        .للمادة التربوي  اإلشراف هدافأل االستيعاب 3
        .للمادة التربوي  اإلشراف إدراك أهمية 4
        .للمادة التربوي  اإلشراف لفهم لمجاالت 5
        .للمادة التربوي  اإلشراف خصائص انبي 6
        توضيح وظائف اإلشراف التربوي. 7
        وعلومه. القرآن الكريممشرف مادة  مامهالمعرفة ب 8
        وعلومه. كريمالقرآن الالمعرفة بكفايات مشرف مادة  9

 
 ي: العمليات اإلشرافية.انالمجال الث

       

        .المساهمة في صياغة رؤية إشرافية خاصة بالمادة 1
        .المساهمة في صياغة رسالة إشرافية خاصة بالمادة 2
        .استراتيجية خاصة بالمادة أهدافالمساهمة في صياغة  3
        .ألساسية للقيادةمعرفة بالمفاهيم اال 4
        .صياغة خطة تشغيلية خاصة بالمادة 5
        .تنظيم السجالت الخاصة باإلشراف التربوي  6
        .إدارة االجتماعات اإلشرافية 7
        .إدارة الزيارات التبادلية 8
        .على األفراد مهاتوزيع الم 9
        .دارة التعليميةالتنسيق بين المدرسة وبين اإل 10
        .شطة خاصة بالمتابعةنأوضع  11
        .اإللمام بالمتطلبات المعرفية لتقويم أداء معلم المادة 12
        .إعداد أدوات التقويم 13
        .كتابة التقارير اإلدارية 14
        .يةانتحليل التقارير الميد 15
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        .الحديث للمادة شراف التربوي اإل أنماطالمجال الثالث: 
        .األهدافب اإلشراف 1
        .العيادي اإلشراف 2
        .اإلشراف التشاركي 3
         .اإلشراف التطويري  4
        .البنائي اإلشراف 5
        .المتنوع اإلشراف 6
        .اإللكتروني اإلشراف 7
        اإلشراف العلمي. 8
        اإلشراف اإلبداعي. 9
        اإلشراف التأملي. 10
        اإلشراف الديموقراطي. 11

        المجال الرابع: أساليب اإلشراف التربوي والتنمية المهنية.

        .الصفية لزيارةلالتخطيط  1
        .للمادة الصفية الزيارة تنفيذ 2
        .صفيةال الزيارة بمتطلبات المعرفة 3
        .المادة لمعلمياالحتياجات التدريبية  تحديد طرق  استخدام 4
        .البرامج التدريبية تنفيذ 5
         .المواصفات جدول إعداد 6
        .التطبيقية الدروس تنفيذ 7
        .التربوية اإلجرائية البحوث تنفيذ 8
        .الموجهة القراءة تنفيذ 9
        .التربوية النشرة إعداد 10
        (.التربوي  المشغل) التربوية الورش تنفيذ 11
        .التدريبية الورش تنفيذ 12

        .التربوية الندوة تنفيذ 13
        .التربوي  اإلشراف لممارسات ناقد نحو على المراجعة 14
        .لتعلم النشطتقنين إعداد الدروس وفق نماذج استراتيجيات ا 15
        .المعلَّميننقل الخبرات بين  16

        .الدراسية المناهج تطوير عمليات في المساهمة 17
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 ما تودون إضافته من احتياجات لم ترد ضمن القائمة المقترحة:
1-................................................................... 
2-.................................................................. 

 افضل النتائج للدراسة: إلىإرشادات للوصول 
1-.................................................................. 
2-.................................................................. 

 

 

 
 
 
 
 

        .أخالقيات المهنة والتواصلالمجال الخامس: 
        االجتماعيالتواصلفيالتقنيةتوظيف 1
        نية.المهفي ممارساتهالتعليممهنةأخالقياتتجسيد 2
باإلشرافالعالقةذاتاألفراد والجهاتمعوثيقةمهنيةبناء عالقات 3

 التربوي.
       

ذاتالمجتمعومؤسساتجهة عملهبينالمجتمعيةالشراكةمبدأدعم 4
 العالقة.

       

        العمل اإلشرافي.فياالتصالمهاراتاستخدام 5
        جتماعياالالتواصلفيالتقنيةتوظيف 6
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 (5رقم ) ملحق
يحمأمساء 

ِّ
 ةانإلستبا كم

 الدولة الجهة التخصص الدرجة العلمية االسم م

 تطوير المناهج اركأستاذ مش زهراء أحمد محمد أحمد 1
والعلوم  القرآن جامعة 

 اإلسالمية
 انالسود

 أستاذ مساعد حميد علي منصر الشرجي 2
مناهج وطرائق تدريس 

 التربية اإلسالمية
والعلوم  القرآن جامعة 

 اإلسالمية
 انالسود

 أصول تربية أستاذ مشارك وقيع هللا قسم السيد أحمد 3
والعلوم  القرآن جامعة 

 اإلسالمية
 انسودال

 أصول تربية أستاذ مشارك عبد الرحمن الفكي محمد 4
والعلوم  القرآن جامعة 

 اإلسالمية
 انالسود

 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  تنمية بشرية أستاذ مساعد علي قاسم انمحمد سرح 5

6 
منصور محمد رسام علي 

 الشميري 
 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  إدارة تربوية دكتوراه

 دكتوراه أحمد هادي أحمد جمال الدين 7
مناهج وطرائق تدريس 

 اللغة العربية
 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي 

 اليمن قطاع المناهج والتوجيه التربوي  إسالمية بك/ تربية محمد أحمد الشرفي 8

 اليمن ه التربوي قطاع المناهج والتوجي وعلومه نآقر  ماجستير عبد هللا أحمد ناجي العبادي 9

 ماجستير أروى أحمد محمد المطهر 10
مناهج وطرائق تدريس 

 التربية اإلسالمية
 اليمن وزارة التربية والتعليم

 أستاذ مشارك أحمد اسماعيل مقبل 11
مناهج التربية اإلسالمية 

 وطرائق تدريسها
 اليمن جامعة صنعاء

 اليمن صنعاءجامعة  أصول تربية أستاذ مشارك فاروق أحمد حيدر 12

 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  إشراف تربوي  دكتوراه منى عبد الجبار سالم الحمادي 13

 اليمن وزارة التربية والتعليم دراسات اسالمية ماجستير تقوى محمد عبده الهتاري  14

 موارد بشرية دكتوراه خالد بن محمد الشهري  15
مشرف علم النفس بتعليم 

 الشرقية
 عوديةالس
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 (7ملحق رقم )              
الربنامج إجراءات تنفيذ حتكيم استبانة                  

 املقرتحالتدريبي 
 

 

 استبانة تحديد االحتياجات التدريبية لمشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه بالمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,,,,,,, وبعد:    أخي المشرف الكريم:                      

 يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية بعنوان:

في الجمهورية احتياجاتهم التدريبية ضوء  فيلمشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه بالمرحلة الثانوية  مقترح يبرنامج تدريب
 اليمنية

 ي اختصاص المناهج وطرائق التدريس.فنيل درجة التخصص العليا "الدكتوراه" ضمن متطلبات 

وهي عبارة عن استبانة موجهة إلى مشرفي مادة القرآن الكريم وعلومه في المرحلة الثانوية بوزارة البحث وقد تم بناء أداة 
ي التربية والتعليم بأمانة العاصمة للتعرف على أهم االحتياجات التدريبية من وجهة نظرهم، وذلك لبناء البرنامج التدريب

المقترح القائم على االحتياجات الميدانية لمشرفي المادة، وتتضمن االستبانة عدد من المجاالت وكل مجال يحتوي على عدد 
 من الفقرات وكل فقرة تمثل حاجة تدريبية.

عون ولما كنتم من المتخصصين في هذا المجال، ولصلتكم المباشرة باإلشراف على مادة القرآن الكريم وعلومه، ولما تتمت
 به من خبرات تربوية عالية، آمل منكم قراءة كل فقرة بدقة عالية وتحديد درجة الحاجة إليها، وذلك بوضع عالمة ) 

 ( في المكان الذي يعكس وجهة نظركم.  

 علمًا بأن بياناتكم ستحظى بالسرية التامة، وستستخدم في أغراض البحث العلمي فقط.

 نان على تعاونكم الكريم معنا سلفًا، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد، وهللا يحفظكم.تقبلوا خالص الشكر والتقدير واالمت

 على بنود االستبانة: اإلجابةيرجى التكرم بملء البيانات اآلتية قبل 

 الباحث:                                            .االسم/ )اختياري(: .........................

 أنثى                                                       حسين عبد هللا حسين البشيري                  كرذ    الجنس:

               .: .......................بمحافظة اإلدارة اإلشرافية .: ...................الخبرة

  .: ...........................لمؤهلا

 

 جمهورية السودان
 سالميةجامعة القرآن الكريم والعلوم اإل
 كلية الدراسات العليا
 دائرة: العلوم التربوية

 ق التدريسائالمناهج وطر  :ةشعب 
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 ت وفق جماالتهاقائمة االحتياجا

 الفقرات م
 مهمة بدرجة

 مالحظات
 ضعيفة متوسطة كبيرة 

 المجال األول: فلسفة اإلشراف التربوي.
     معرفة بالتطور التاريخي لإلشراف التربوي. 1
     معرفة بمفهوم اإلشراف التربوي. 2
     معرفة بأهداف اإلشراف التربوي للمادة. 3
     مادة القرآن الكريم وعلومه.معرفة بكفايات مشرف  4

 المجال الثاني: العمليات اإلدارية لإلشراف التربوي.
     المساهمة في صياغة رؤية إشرافية خاصة بالمادة. 1
     المساهمة في صياغة رسالة إشرافية خاصة بالمادة. 2
     المساهمة في صياغة أهداف استراتيجية خاصة بالمادة. 3
     .للقيادة األساسية فاهيمالمب معرفة 4
     صياغة خطة تشغيلية خاصة بالمادة. 5
     تنظيم السجالت الخاصة باإلشراف التربوي. 6
     إدارة االجتماعات اإلشرافية. 7
     إدارة الزيارات التبادلية. 8
     توزيع المهام على األفراد. 9

     يمية.التنسيق بين المدرسة وبين اإلدارة التعل 10
     وضع أنشطة خاصة بالمتابعة. 11
     أداء معلم المادة. لتقويم المعرفية بالمتطلبات اإللمام 12
     إعداد أدوات التقويم. 13
     كتابة التقارير اإلدارية. 14
     تحليل التقارير الميدانية. 15

 المجال الثالث: أنماط اإلشراف التربوي.
     دي.اإلشراف العيا 1
     اإلشراف باألهداف. 2
     اإلشراف التطويري. 3
     اإلشراف التشاركي. 4
      اإلشراف البنائي. 5
     اإلشراف المتنوع. 6
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 الفقرات م
 مهمة بدرجة

 مالحظات
 ضعيفة متوسطة كبيرة 

     اإلشراف اإللكتروني. 7
 المجال الرابع: أساليب اإلشراف التربوي والتنمية المهنية.

     التخطيط للزيارة الصفية. 1
     الزيارة الصفية للمادة. تنفيذ 2
     المعرفة بمتطلبات الزيارة الصفية. 3
استخدام طرق تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي  4

 المادة.
    

     .تدريبيةال برامج ال تنفيذ 5
     اعداد جدول المواصفات. 6
     تنفيذ الدروس التطبيقية. 7
     .تنفيذ البحوث اإلجرائية التربوية 8
     تنفيذ القراءة الموجهة. 9

     إعداد النشرة التربوية. 10
     تنفيذ الورش التربوية )المشغل التربوي(. 11
     تنفيذ الورش التدريبية. 12
     تنفيذ الندوة التربوية. 13
     .اإلشراف التربوي  لممارسات ناقد نحو على المراجعة 14
     .مستمر نحو ىعل المهني أداءه يطور 15
     .والتعلمالتعليماستراتيجياتتفعيل 16
     مجاال ت التخصص.فيوالمشروعاتالتجاربدعم 17
     الدراسية.المناهجتطويرعملياتفيالمساهمة 18

 المجال الخامس: أخالقيات المهنة والتواصل.
     االجتماعيالتواصلفيالتقنيةتوظيف 1
     غير المباشر من خالل األدبيات والنشرات. االتصال 2
العالقةذاتوالجهات األفرادمعوثيقةمهنيةبناء عالقات 3

 التربوي.باإلشراف
    

     .تصحيح المفاهيم الخاطئة 4
التشاور مع المعلم بخصوص األسلوب المناسب  5

 للتطوير.
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 (7ملحق رقم )
 املقرتح الربنامج التدريبيحتكيم ة اناستب

 
 
 
 

 حفظه هللا سعادة االستاذ/ الدكتور
 وبعد: السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

التعرف على وجهة نظر خبراء اإلشراف التربوي حول دراسة  إلىة تهدف انبين أيديكم استب
 :انبعنو 

في ضوء  ويةانالثوعلومه بالمرحلة  القرآن الكريمبرنامج تدريبي مقترح لمشرفي مادة "
 "في الجمهورية اليمنية ياجاتهم التدريبيةاحت

للحصول على درجة الدكتوراه من شعبة المناهج وطرق التدريس بدائرة العلوم التربوية بجامعة 
 والعلوم اإلسالمية. القرآن الكريم

من تقصي آراء الخبراء من أساتذة الجامعات ومديري اإلشراف  البحثطلبه تيونظرا لما 
تربويين بقطاع المناهج والتوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم، ورغبة في التربوي والمشرفين ال

من آرائكم بصفتكم أحد المختصين في هذا المجال، ولخبرتكم الواسعة فيه، أرجو التكرم  االستفادة
ة التي بين انبإعطائي جزءا  من وقتكم الثمين لإلجابة عن جميع البنود الواردة في هذه االستب

 يديكم.أ
ات ان، كما ستحظى البيالبحث أهدافما تدلون به من رأي سيسهم في تحقيق  انعلما  ب

 بالسرية التامة، وستستخدم في أغراض البحث العلمي فقط.
على تعاونكم الكريم معنا سلفا ، متمنيا  لكم دوام التوفيق  انتقبلوا خالص الشكر والتقدير واالمتن

 والسداد، وهللا يحفظكم.
 ........................ الدرجة العلمية:...............................اإلسم:.....

 التخصص:...........................جهة العمل:................................
 الدولة:..................................

 انجمهورية السود
 سالميةوالعلوم اإل القرآن الكريمجامعة 

 كلية الدراسات العليا
 دائرة: العلوم التربوية

 ق التدريسائالمناهج وطر  :شعبة
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 ةانمحاور وفقرات االستب

 الفـــقــــــــــــــــــرة م

 ة مع المحور بدرجةتوافق الفقر 

لية
عا

طة 
وس

مت
يفة 

ضع
فقة 

متوا
ير 

غ
 

     المحو األول: المنطلقات العامة للبرنامج:

1 
وعلومه تتناسب مع احتياجاتهم  القرآن الكريمبناء استراتيجية عامة لتأهيل مشرفي مادة 

 .التدريبية
    

     .الفعلية للمشرفيناالحتياجات التدريبية تصميم البرنامج وفق  2
     ربط البرنامج بمعايير الجودة في التعليم. 3
     .في الخدمة ربط البرنامج المقترح بنظام اختيار المشرفين التربويين 4
     قابلية البرنامج للتجريب والتطوير في ضوء خطط وتوجيهات وزارة التربية والتعليم. 5

6 
ذات العالقة كوزارة الخدمة المدنية ووزارة  خرى األالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات 

 المالية العتماد البرنامج.
    

     ربط البرنامج بالعالوات والترقيات الوظيفية. 7
     .مجال اإلشراف التربوي اتساق البرنامج مع االتجاهات الحديثة في  8

 .........................أخرى لم تذكر: ................................................
     العامة للبرنامج: األهداف ي:انالمحور الث

     .وعلومه القرآن الكريمتكوين الفهم الواضح لماهية وطبيعة اإلشراف التربوي لدى مشرفي مادة  1

2 
القرآن اإلشراف التربوي الحديثة لتحسين أداء معلمي مادة  أنماطممارسة أساليب اإلشراف وفق 

 .وعلومه ريمالك
    

3 
ممارسة تلك األساليب في العملية اإلشرافية لمادة  اناإللمام بأساليب اإلشراف التربوي إلتق

 .وعلومه القرآن الكريم
    

     .وعلومه القرآن الكريمتحديد الكفايات الفنية الخاصة للمشرف التربوي لمادة  4

5 
لتجويد وتطوير العملية  ويةانالثفي المرحلة  وعلومه القرآن الكريممقرر مادة  مجاالتتوضيح 

 .التعليمية التعلمية بشكل متميز
    

 .أخرى لم تذكر: ........................................................................
     مجاالت المحتوى التدريبي: المحور الثالث:

     .فلسفة اإلشراف التربوي  1
     .اف التربوي اإلشر  أنماط 2
     .أساليب اإلشراف التربوي  3
      .الكفايات الفنية الخاصة لمنظومة اإلشراف التربوي  4
     .وعلومه القرآن الكريممقرر مادة  مجاالت 5

 .أخرى لم تذكر: ........................................................................
     :مدربون في البرنامج التدريبيالالمحور الرابع: 



برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 308   

 الفـــقــــــــــــــــــرة م

 ة مع المحور بدرجةتوافق الفقر 

لية
عا

طة 
وس

مت
يفة 

ضع
فقة 

متوا
ير 

غ
 

     وعلومه. القرآن الكريممدربون ومشرفون تربويون لمادة  1
     تربويون متخصصون في مجال التدريب. 2
     أساتذة جامعات مدربون ومتخصصون. 3

 .أخرى لم تذكر: ........................................................................
     أساليب تنفيذ البرنامج المقترح:المحور الخامس: 

     المشاغل التدريبية وورش العمل. 1
     ي العملي.انالتدريب الميد 2
     العمل في مجموعات. 3
     دراسة الحالة. 4
     النشرات. 5
     التعليم المصغر. 6
     تمثيل األدوار. 7
     المشاريع التدريبية. 8
     .التمارين واأللعاب التدريبية 9
     النقاش الفردي والجماعي. 10
     العصف الذهني. 11
     العرض التقديمي. 12
     المحاضرات. 13
     التعلم الذاتي والثنائي. 14

 .أخرى لم تذكر: ........................................................................
     وسائل وتقنيات البرنامج المقترح:لمحور السادس: ا

     .مقوى  ورق  لوحات الملونة، البطائق شارت، فليب أوراق 1
     .العرض أجهزة 2
     .محمول حاسب 3
     .تدريبية أفالم 4
     .الذكية السبورة المتحركة، السبورة 5

 .........................................أخرى لم تذكر: ................................
     :التربوية للبرنامج المقترح ألنشطةاالمحور السابع: 

     .إشرافية ممارسات تتضمن عملية تطبيقات إجراء 1
     .المتميزين التربويين المشرفين مع( نقاش حلقات) مفتوحة ندوات عقد 2
     .التربويين سئولينالم مع( نقاش حلقات) مفتوحة ندوات عقد 3
     .متميز تربوي  مشرف بمرافقة يةانالميد والزيارات المشاهدات 4
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 الفـــقــــــــــــــــــرة م

 ة مع المحور بدرجةتوافق الفقر 

لية
عا

طة 
وس

مت
يفة 

ضع
فقة 

متوا
ير 

غ
 

     .واإلشرافية التربوية المشكالت بعض حول يةانميد بحوث إعداد 5
     .األكاديميين الخبراء مع مفتوحة ندوات عقد 6
     .النظرية المحاضرات 7
     .مسبقاً  تحديدها يتم التي اجعالمر  من عدد في الذاتية القراءة 8

 .أخرى لم تذكر: ........................................................................
     المحور الثامن: الحوافز للبرنامج التدريبي:

     تقديم شهادة خاصة لكل متدرب اجتاز البرنامج. 1
     .امجبالبرن االلتحاق أثناء التام التفرغ 2
     .الوظيفية والترقيات للمفاضالت تقدمه عند للبرنامج التدريبية الساعات احتساب 3

4 
 للحصول الجامعات في العليا الدراسات ببرامج لاللتحاق البرنامج اجتاز لمن الفرصة إعطاء

 .والدكتوراه الماجستير على
    

     .للمشاركين خاصة عالوة احتساب 5
 ......................................................................... أخرى لم تذكر:

     :المقترح البرنامج في المتدربين تقويم: التاسع المحور
     .العمل أثناء للمتدربين يةانالميد الزيارات خالل مالحظاتهم عن المدربين قبل من تقارير تقديم 1
     المدربين قبل من مالحظة قاتبطا استخدامب تكويني تقويم 2
     .المتدربين قبل من تقارير تقديم 3
     .المدرب بإشراف ذاتي تقويم استمارة استخدامب ذاتي تقويم 4
     .المتدربين قبل من المقدمة يةانالميد األبحاث تقويم 5
     .الزمالء تقييم 6
     .للمتدربين تحريرية اختبارات 7
     .للمتدربين شفوية اختبارات 8

 .أخرى لم تذكر: ........................................................................
     :المقترح البرنامج تقويم أساليب: العاشر المحور

     .المشاركين أداء مالحظة 1
     .بالمشارك وآخر بالمدرب، خاص نموذج كاماًل، للبرنامج نهائية تقييم استمارة 2
     .للبرنامج والبعدي القبلي االختبار 3

 .أخرى لم تذكر: ........................................................................
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 (8ملحق رقم )
 ية تطبيق الربنامج التدريبيانة إمكاناستب

 ا مناسبة فيما يلي:هن  أ( أمام العبارة التي ترون أرجو التكرم بوضع عالمة )
 مصادر تمويل البرنامج المقترح: -1

  )   ( تتولى وزارة التربية والتعليم تغطية كافة نفقات البرنامج بما فيها من رواتب
 ومكافآت ومصاريف إدارية وغيرها.

  )   (.تنفيذ الجامعات للبرنامج 
  )   (.من خالل فرض رسوم مالية على المتدربين 

 لبرنامج المقترح:المنفذة ل الجهات -2
 )   ( .تتولى وزارة التربية والتعليم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع كليات التربية 
  )   (.وزارة التربية والتعليم 
  )   ( .كليات التربية 
 )   (  .مراكز تدريب أهلية متخصصة 

 تنفيذ البرنامج المقترح: انمك -3
 )   (   مشرفين التربويين.شاء مراكز إقليمية خاصة لتدريب الانيتم 
 )   (  .في وزارة التربية والتعليم 
 )   (  .في الجامعات 
 )   (  .في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات 
 )   (  .في مراكز تدريب أهلية متخصصة 

 مدة تنفيذ البرنامج المقترح: -4
 )   (  .فصل دراسي كامل بنظام التفرغ الكامل 
  )   (  كامل بنظام التفرغ الجزئي. فصل دراسي 
 )   (  .عام دراسي كامل بنظام التفرغ الكامل 
 )   (  .عام دراسي كامل بنظام التفرغ الجزئي 
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وعلومه بالمرحلة  القرآن الكريمية تطبيق البرنامج التدريبي المقترح لمشرفي مادة انما إمك -1
 من وجهة نظركم؟ ويةانالث

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

 ح من وجهة نظركم؟ما أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج المقتر  -2
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

 لمقدمة للتعامل مع الصعوبات والتحديات من وجهة نظركم؟ما المعالجات ا -3
......................................................................... 
......................................................................... 

......................................................................... 
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 (9رقم ) ملحق
يقائمة بامساء حم

ِّ
ية انوإمك املقرتحالتدريبي الربنامج  استبانة كم

 تطبيقه
 االسم م

الدرجة 
 العلمية

 الدولة الجهة التخصص

 قياس وتقويم دكتوراه محمد حمد النيل محمد  .1
والعلوم  القرآن جامعة 

 اإلسالمية
 انالسود

 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  أصول تربية دكتوراه يتيوليد علي صالح التو   .2

 دراسات اسالمية ماجستير العباسعبد هللا محمد ناجي   .3
قطاع المناهج والتوجيه 

 التربوي 
 اليمن

 اليمن جامعة صنعاء أصول تربية دكتوراه عبد الجبار عبد هللا الوائلي  .4
 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  رق تدريسمناهج وط أستاذ مساعد محمد قايد قاسم المهدي  .5
 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  أصول تربية دكتوراه أحمد مهدي محمد السعيدي  .6

 أستاذ مشارك أحمد يحيى العوامي  .7
مناهج وطرائق تدريس التربية 

 اإلسالمية
 اليمن جامعة صنعاء

 اليمن ركز البحوث والتطوير التربوي م أصول تربية دكتوراه محمد عبد هللا أحمد صليح  .8

9.  
أكرم محمد عبد هللا 

 المصباحي
 ماجستير

مناهج وطرائق تدريس التربية 
 اإلسالمية

قطاع المناهج والتوجيه 
 التربوي 

 اليمن

 مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك زهراء أحمد محمد أحمد  .10
والعلوم  القرآن جامعة 

 اإلسالمية
 انالسود

 اليمن جامعة صنعاء أصول تربية أستاذ مشارك أحمد محمد الدغشي  .11
 اليمن ة التربية والتعليمر وزا أصول تربية دكتوراه بدر الدين حسين البكولي  .12

 مدرب تنمية بشرية ومشرف تربوي  بكالوريوس انعثم انأحمد محمد نعم  .13
قطاع المناهج والتوجيه 

 التربوي 
 اليمن

 دكتوراه بلقيس قاسم المنصوب  .14
قطاع المناهج والتوجيه  ةدراسات إسالمي

 التربوي 
 اليمن

 انتفسير وعلوم قر  دكتوراه أفراح حسن غرامة  .15
قطاع المناهج والتوجيه 

 التربوي 
 اليمن

 ليمنا وزارة التربية والتعليم إدارة تربوية دكتور انعبد الرحمن احمد ردم  .16
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 االسم م
الدرجة 
 العلمية

 الدولة الجهة التخصص

 ليمنا وزارة التربية والتعليم أصول تربية دكتور فائز صالح  .17

 اليمن جامعة صنعاء –كلية التربية  أصول تربية أستاذ مساعد سينمد اال أحمد أح  .18

 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  إدارة تربوية دكتوراه منصور محمد رسام الشميري   .19

20.  
أحمد هادي أحمد جمال 

 الدين
 دكتوراه

مناهج وطرائق تدريس اللغة 
 العربية

 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي 

 إسالمية بك/ تربية مد أحمد الشرفيمح  .21
قطاع المناهج والتوجيه 

 التربوي 
 اليمن

 وعلومه انقر  ماجستير عبد هللا أحمد ناجي العبادي  .22
قطاع المناهج والتوجيه 

 التربوي 
 اليمن

 ماجستير أروى أحمد محمد المطهر  .23
مناهج وطرائق تدريس التربية 

 اإلسالمية
 اليمن وزارة التربية والتعليم

 أستاذ مشارك مد اسماعيل مقبلأح  .24
مناهج التربية اإلسالمية وطرائق 

 تدريسها
 اليمن جامعة صنعاء

 اليمن جامعة صنعاء أصول تربية أستاذ مشارك فاروق أحمد حيدر  .25

26.  
منى عبد الجبار سالم 

 الحمادي
 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  إشراف تربوي  دكتوراه

 اليمن اقليم سبأجامعة  اهج وطرائق تدريسمن دكتوراه محمد صالح صالح  .27
 اليمن وزارة التربية والتعليم دراسات اسالمية ماجستير تقوى محمد عبده الهتاري   .28
 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  إدارة تربوية دكتوراه بشير أحمد محمد مفرح  .29
 اليمن مدير إدارة الجودة الشاملة إدارة تربوية دكتوراه انعمر سيف ردم  .30
 اليمن مدير عام المناهج لغة عربية ماجستير مختار الحمادي  .31
 اليمن جامعة صنعاء إدارة وتخطيط دكتوراه محفوظ المعافا  .32

 
 


