
 
 

 اتهذا الكتيب باستخدام أفكار وخبرات محاضري الجامعم تصميم ت
 ويين فين التربمشرفيالالفلسطينية والمعلمين المرشدين الفلسطينيين و 

 .مديريات التربية والتعليم
، والتي جرت مناقشتها واالتفاق فضلىستند إلى الممارسات الدولية اليو 

 .دريس المدرسينعلى أنها ذات صلة باحتياجات المدارس الفلسطينية وت

  

 ؟ما هي الفئة التي يستدفها هذا الدليل

كون محاضًرا جامعيًا أو الذي يمكن أن يوي شخص يشارك في تدريب المعلم المرشد، هذا الدليل هو أل 

مديريات التربية  في ن التربويينمشرفيالعلى يتوجب حيث . مديريات التربية والتعليما في تربويً  امشرفً 

 .ل مع الجامعة التي توفر المؤهالت التعليمية للطالب المعلمينالعمل دائًما بالتواص والتعليم

بها  بل ستقوم كل جامعة بإعداد دليلها الخاص، ال يُقصد أن يعطى هذا الدليل مباشرة للمعلمين المرشدين 

جل تدريب المعلمين على كيفية مساندة وتقديم الدعم أتدريبية من  ورشاتعلى أن يحتوي تفاصيل عن 

 .التي يتدربون بها سالمدارفي  لهموتوقعاتهم  لمينللطلبة المع

 كيفية عمل الدليل؟

يجب على المدربين اختيار لمواضيع تدريبية للمعلمين المرشدين، بحيث هذا الدليل هو مصدر أفكار 

األفكار التي تلبي االحتياجات الخاصة بالمعلمين المرشدين الذين يعملون معهم. وستكون هذه األفكار 

والمهمات المعلمين  ةلبالط الملتحق به ومستوى مساق التربية العمليةالمعلم المرشد  لخبرةوفقًا  ،مختلفة

 .ا في مدارس التدريبام بها عمليً يالتدريبية المرتبطة بهذا المساق والواجب الق

 ما هي احتياجات المعلمين المرشدين؟

 :للمعلمين المرشدين نوعان مختلفان من االحتياجات المهنية

المرشدون في معرفة المزيد عن طرق  نيتعلق بمهاراتهم التدريسية. فغالباً ما يرغب المعلمو نوع األولال

 الطلبةالتدريس الحديثة، خاصةً تلك التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة. فهذه المهارات مهمة لدعم 

 .وحدهاللكنها ليست كافية  ،المعلمين



 
 

دعم الطلبة  وكيفية اإلرشاديةمرشدون إلى االلمام بالمهارات ليحتاج المعلمون اف ما النوع الثاني،أ

 ودعم الطلبة المعلمين رشادفمهارات اإل؛ في مجال التدريس همحتى يتمكنوا من تطوير مهاراتالمعلمين 

 الدراسية. الصفوفليست هي نفسها مهارات التدريس في 

 النوعين من االحتياجات التدريبيةكال في بعض األحيان ال يدرك المعلمون المرشدون أنه يجب استيفاء 

المعلمين.  الطلبة ال سيما إذا كانوا جددًا في مجال ارشادالتدريب الخاصة بالمعلم المرشد، و ورشاتفي 

 ورشة كلفي  المهارات االرشاديةتي تهدف إلى تطوير األنشطة ال ان يضمنواعلى المدربين  لذا يتوجب

 تدريبية.

 مرشد؟المعلم ال ما هو نطاق عمل

في إدارة خبرةً االرشادية ودعم الطلبة المعلمين بالمهارات  يتعلق اليتطلب عمل المعلم المرشد كونه عم

المعلمين غالبًا ما  الطلبةالرغم من أن ، فبالدراسي، إضافة إلى معرفة وكفاءات شخصية أخرى الصف

بالضرورة معلمين  معلمين الجيدينجميع ال ولكن ليس ،يمكن أن يتعلموا الكثير من خالل مراقبة معلم جيد

 مرشدين جيدين.

بما فيها مساقات  الدراسية للطالب المعلمينالمساقات  لمرشدون إلى معرفة تفاصيليحتاج المعلمون ا

الدراسي.  صففي الالتدريسية لها على تطوير مهاراتهم مساعدتهم من خال يمكن، وكيف التربية العملية

ملتحقين بمساق التربية ا مختلفًا للغاية إذا كانوا يعملون مع طالب معلمين يلعب المعلمون المرشدون دورً 

المعلمين  الطلبةمقارنةً بدورهم ومسؤولياتهم مع  ،العملية األول في السنة الثانية من التحاقهم بالبرنامج 

 الطلبةعات . وستقوم كل جامعة بتقديم تفاصيل عن توقالبرنامجممن هم في السنة الثالثة أو الرابعة من 

  المختلفة.كل مساق من مساقات التربية العملية  المعلمين في

 

 عضاء الهيئة التدريسية من خمس جامعات في الضفة الغربية وغزة بتحديد كلمات رئيسية من عدةألقد قام 

 تعريفات مختلفة للمعلمين المرشدين. وهذه الكلمات هي التي يتفقون أنها مهمة للمعلمين المرشدين في فلسطين:

  متمرس• 

 تمكين• 

 تنموي• 

 تفكير• 

 ثقة• 

 وقاموا بوضع تعريف للمعلم المرشد في المدارس الفلسطينية كاالتي:

خرين التفكير والقيام باألمور بأنفسهم من خالل المعلم المرشد هو الشخص الموثوق المتمرس الذي يمّكن اآل
 نهج تنموي.

 



 
 

سيُستخدم هذا التعريف في هذا الدليل، عالوة على المبادئ األساسية لتدريب المعلمين المرشدين التي 

عّرفتها الجامعات، وذلك من خالل خبراتها في العمل مع المعلمين المرشدين في المدارس. وترتبط هذه 

 المرشد الوارد في المربع أعاله.علم مالمبادئ ارتباًطا وثيقًا بالكلمات األساسية وتعريف ال

 )قيم محورها اإلنسان( إنشاء قيم وأخالقيات لالرشاد ➢

 فهم كيف يتعلم البالغون ➢

 تطوير مهارات االتصال اإليجابي: االستماع الفعال، والحد من االنتقادات ➢

 بناء عالقات مهنية  ➢

 الدراسية  الصفوفجيدة في  نمذجة ممارسة ➢

 تطوير مهارات المالحظة والتغذية الراجعة والتفكير في الممارسة ➢

 فهم دور المعلم المرشد في فترات الممارسة المختلفة. ➢

 التفكير الناقد والنقد الذاتي خاللمن  التدريسوتقييم تطوير مهارات تحليل  ➢

 تطوير مهارات طرح األسئلة ➢

 ومتى يمكن استخدامهتطوير فهم لنهج التدريب،  ➢

  للطلبة المعلمين ودعمهم. رشادالتفكير في قيم وأخالقيات اال ➢

 

ينبغي أن تهدف أنشطة التدريب الخاصة بالمعلم المرشد إلى إظهار مبدأ أساسي واحد أو أكثر في كل 

 .ورشة تدريبية

 :المرشدين المعلمينتدريب ل الورشات التدريبية للمدربين تصميم يمكن كيف

 

 

 ة التدريبأنشط

فلماذا ال تبدأ بسؤالهم عن رأيهم في دور المعلم  ،ل مع معلمين جدد على فكرة االرشادإذا كنت تعم

 بدالً من إخبارهم؟ ،المرشد

من الممكن ، لكنهم عن ارشاد الطلبة المعلمين ودعمهم من الممكن عدم معرفتهم بالتفاصيل الدقيقة

تك. يمكنك استخدام مهارات طرح أسئلة جيدة لتشجيع في التفكير فيه لإلجابة عن أسئل ان يبدأوا

أو التفكير بشكل أعمق في بعض االقتراحات  ،المعلمين المرشدين الجدد على إضافة أفكار جديدة

 الحقًا في هذا الدليل.ستعرض  التي يقدمونها. هناك بعض األفكار لتطوير مهارات طرح األسئلة

 ما فائدة هذا النشاط؟

فبدالً من مساعدتهم على  ،للمعلمين المرشدين عن طريق إخبارهم بما يفكرونإذا بدأت تدريبك 



 
 

قد ترسل رسالة إلى المعلمين المرشدين الجدد. قد تقترح أنه ينبغي عليهم إخبار  ،التفكير بأنفسهم

 المعلمين بما يجب عليهم القيام به وبما يفكرون به. الطلبة

فستشجع المعلمين المرشدين الجدد على فعل  ،سكإذا كنت تستخدم مهارات طرح أسئلة جيدة بنف

 المعلمين. الطلبةالشيء نفسه مع 

 مثال من جامعة القدس

المعلمين على القيام  الطلبةنطلب منهم أوالً تحديد نقاط قوتهم وضعفهم كمعلمين. كيف سيساعدون 

 بذلك؟

بها عندما تأخذون الخطوة  نطلب منهم أن يتخيلوا أنفسهم معلمين جددًا. ما هي األشياء التي تفكرون

..إلخ. ما الذي ساعدكم؟ ما هي .تصحيح المهام والتخطيط ،األولى في التدريس؟ على سبيل المثال

 التحديات والعقبات التي واجهتموها؟

يبدأ هذا النشاط في التفكير الفردي ثم يتحدث المعلمون المرشدون كل اثنين سوية ثم مع المجموعة 

 مشاركة ثنائي(. -)فكر

 لماذا هذا نشاط مفيد؟

 ،يعمل هذا النشاط على أمرين: فهو يساعد المعلمين المرشدين على البدء في فهم جزء من دورهم

 وفهم وجهة نظرهم. المعلمين الطلبةلكنه يشجعهم أيًضا على التعاطف مع 

 

 عليها:المعلمين المرشدين  في ارشاد ودعم الطلبة المعلمين يمكن تدريبمهارات مهمة  

 .المعلمين الطلبة مع الثقة وتنمية العالقات بناء على لقدرةا •

 .والشرح األسئلة طرح ؛ االستماع: المهني الحوار مهارات •

 .ميوالتعل والتدريس التخطيط في التعاون مهارات •

 .نموذجيا جعله -التدريس نمذجة مهارات •

 األهداف وتحديد الراجعة والتغذية الدراسي، الصف في المالحظة مهارات •

 المعلمين الطلبة تقييم لدعم األدلة استخدام كيفية •

 والتفكير الناقد والتفكير التأملي في الممارسات التعليمية التعلمية. الممارسة في التفكير مهارات •

 .المعلمين الطلبة لدى القيادية الصفات تطوير على القدرة •

 .PTPDIمهارات تقييم الطلبة المعلمين باستخدام  •

 ييم ملف اإلنجاز بجميع مكوناته.مهارات توظيف وتق •



 
 

يقومون ، ولكن تدريب عملي كلالمعلمين في  الطلبةالمعلمون المرشدون هذه المهارات مع يستخدم 

مهاراتهم وقدراتهم التدريسية. وينبغي عادة أن  في حسب تقدم الطلبة المعلمينبطريقة مختلفة  اباستخدامه

 مدخالت حول أكثر من واحدة من هذه المهارات. التدريب الخاصة بالمعلم المرشد ورشاتتتضمن 

 .التي تمكنهم من تطوير هذه المهاراتوإلى تخطيط األنشطة التدريبية  نيالمرشد نييحتاج مدربو المعلم

مختلفة. التربية العملية ال مستويات حسب المعلمين الطلبةاستخدامها مع فية ولمساعدتهم في فهم كي

المعلمين من األبحاث بة للطلي على المدربين مشاركة نموذج تطور مهني وللمساعدة في هذا الفهم، ينبغ

ومشرفين تربويين ومحاضرين  ،. وقد نوقش هذا النموذج مع معلّمين مرشدين فلسطينيينالعالمية

وقد اتفق هؤالء جميعًا على أنه يعكس التجربة الحقيقية للطالب المعلمين في المدارس  ،جامعيين

 الفلسطينية.

، المشار إليها االرشادثم نربط أفكار تطوير الطالب المعلم بمهارات  ،نظرة على النموذج أوالا  وسنلقي

 سابقاا.

 (.1995نموذج لتطوير الطالب المعلم )على أساس عمل فورلونغ وماينارد، 

. لكن تقدم الطالب المعلم بسالسة من مرحلة إلى أخرىادناه على افتراض تم توضيح النموذج الموضح  

المعلمين يبدو أنهم ينتقلون إلى الخلف وإلى األمام في هذه  الطلبة. فالعديد من الواقع، الحال ليس كذلك في

عادةً عندما يواجهون تحديًا جديدًا، إضافة إلى تدريس مادة منهجية جديدة، أو يصبح لديهم  -المراحل 

بة هذا األمر، وأن يتيحوا للط مسؤوليات تدريس أكثر. يجب أن يدرك المعلمون المرشدون إمكانية حدوث

 المعلمين التأقلم مع المساق الجديد.

 

 

 

 

 

 .بقاءمرحلة ال. 1

أن يتصرفوا مثل بالمعلمون  الطلبةيرغب 

المعلم. فقد ينسخون ما يرونه من المعلمين 

أو ما يتذكرونه من الفترة التي  ،اآلخرين

 أمضوها في المدرسة.

 

 

 

ع قدراتهم االهتمام بالصورة الذاتية وخاصة م

على إدارة الصفوف والحفاظ على النظام. 

يكونون أكثر قلقًا بشأن ما يفكر به المعلم المرشد 

 بشأن جودة تدريسهم.



 
 

 .الصعوبات دراك. ا2

المعلمون بتطوير بعض اإلدراك  الطلبةيقوم 

لكنهم ال  ،ألساليب التدريس واستخدام الموارد

يمتلكون دائًما استراتيجيات للتغلب على 

 لمشكالت.ا

 

 الطلبةيكون التركيز على أدائهم الخاص. يشعر 

المعلمون أحيانًا باإلحباط من المواقف، وقد 

الدراسي أو على  الصففي  الطلبةيلومون 

جانب من جوانب المدرسة بسبب الصعوبات 

 التي يواجهونها.

 

 . اعتماد نهج واحد للتدريس.3

 استخدام عند باالرتياحالمعلمون  الطلبة شعري

 ،بعض استراتيجيات التدريس وإدارة الصف

لكنهم ال يستطيعون دائًما شرح أو تبرير 

 قراراتهم التعليمية.

انهم ال يقومون بتكييف تدريسهم لمستويات 

 .الطالباو حاجة مختلفة من قدرة 

 

 الطلبة ستمر التركيز على أدائهم. قد يترددي

المعلمون عن تجربة أفكار أو أساليب جديدة. 

ر قادرين بعد على تحليل احتياجات فهم غي

 التعليمية. الطلبة

 

قد ال يكونون قادرين على تحديد األهداف 

 المهني.  المستقبلية لتطورهم

 

 .المتعلمين . التركيز على4

المعلمون أكثر وعيًا باحتياجات  الطلبةيصبح 

 .4-1الصفوف من  طلبةالتعلم لدى 

م فهم يبدأون في فهم كيفية تأثير سلوكياته

يمكنهم تفسير مما  ،الطلبةالتعليمية على تعلم 

 قراراتهم التدريسية

. 

المعلمون أكثر استعدادًا لتعديل الطلبة  يصبح

وتطوير الموارد  الخاصة بهم أساليب التدريس

 .الطلبةلتلبية احتياجات 

تعليمهم وتحديد أهدافهم كيفية يمكنهم التفكير في 

 للتنمية المستقبلية بشكل مستقل

 

الملحق الفلسطيني /مؤشر الجاهزية للتعليم مع المستويات فيجى مالحظة أن هذه المراحل ال تتوافق ير

. ففي مقدور الطالب المعلم في المستوى األول الوصول إلى المرحلة الرابعة من هذا لجهوزية المعلم

المعلمين  لطلبةاعلى الرغم من عدم تمكن جميع  (،1والعمل ضمن توقعات التدريب العملي ) ،النموذج

 القيام بذلك.

مؤشر  وسيكون على المعلمين المرشدين التأكد من عدم خلطهم بين مراحل هذا النموذج وتوقعات

 .الملحق الفلسطيني لجهوزية المعلم/الجاهزية للتعليم



 
 

ت . فهذه المهارا3المذكورة في الصفحة  االرشادتتناول األقسام التالية من الدليل كل واحدة من مهارات 

مرتبط بعضها ببعض. وتهدف ورشة عمل تدريب المعلمين المرشدين إلى تطوير اثنتين أو أكثر من هذه 

 المهارات في الوقت نفسه.

 

 القدرة على بناء العالقات وتطوير الثقة

من األبحاث  حيث تشير العديد"الثقة".  اال وهوفي التعريف المتفق عليه للمعلم المرشد  مصطلح مهمثمة 

وعدم الخوف او باألمان  عند الشعور كان يزداد انجازهم وتقدمهم أي عمر فية ان المتعلمين التربوي

 ادراك انه بالرغم من انعلى المعلمين المرشدين  لذا يتوجب(. 1962ماسلو  ،)على سبيل المثال التوتر

 بحاجة الىم أيًضا فإنه ،مهنيا تقع على عاتقهم مسؤولية تطوير أنفسهموبالغين يعتبرون المعلمين  الطلبة

أن  3. ويمكن للنشاط التدريبي لجامعة القدس في الصفحة أي متعلم اخر. لدعم معنوي وعاطفي مثلهم مث

المعلمين بحاجة إلى ردود فعل إيجابية وإلى النقد البناء  الطلبةيساعد المعلمين المرشدين في إدراك أن 

 أيًضا.

 

متى ما كان ذلك  يجب على المدربين تعزيز هذه النقطة المهمة

الدرس  مالحظةبعد  التغذية الراجعةوال سيما عند مناقشة  ،ممكنًا

 واستخدام مهارات الحوار المهني.

 

 : االستماع ؛ طرح األسئلة والشرحالمهنيمهارات الحوار 

سنتناول المهارات الهامة للحوار المهني  ،في هذا القسم من الدليل

ما يستخدمها المعلمون  عادةً  ،بشكل منفصل، ولكن في الواقع

 المعلمين. الطلبةالمرشدون معًا عند العمل مع 

 التوضيح؛ التفكير وإعادة الصياغة - االستماع الفعال

المعلمين المرشدين في فلسطين  كال يمتل ،في الوقت الحاضر 

 نأمل أنالمعلمين في فصولهم الدراسية. وعلى الرغم من أننا  الطلبةالكثير من الوقت للقاء ومناقشة 

فمن المهم أن يقر مدربي المعلمين المرشدين  ،في المستقبل يخفض العبء التدريسي للمعلمين المرشدين

ون لديهم توقعات غير واقعية للوقت كوأال ت ،بالتحديات التي يواجهها المعلمون المرشدون في المدارس

ض العبئ التدريسي للمعلمين الرشاد ودعم الطلبة اال اذا عمل بتخفي المتوافر للمعلمين المرشدين

 .المرشدين.

المبادئ األساسية لتدريب المعلمين 
 المرشدين المرتبطة بهذه المهارات:

إنشاء قيم وأخالقيات لتدريب  ➢
 المعلمين المرشدين )قيم محورها اإلنسان(

 بناء عالقات مهنية  ➢
 البالغينتعلم  يةكيفلفهم   ➢
جابي: تطوير مهارات اتصال إي ➢

 االستماع الفعال، والحد من االنتقادات
 تطوير مهارات تحليل التدريس ➢
 تطوير مهارات طرح األسئلة ➢

تطوير فهم لنهج التدريب ومتى  ➢
 يمكن استخدامه



 
 

. فقد يكون من السهل على المعلمين االرشادفي عملية  ثير هذا األمر قضية مهمة للممارسات الفضلىي

في مارساتهم التدريسية اذا كانت مقبولة المعلمين  الطلبة مناقشةالمرشدين قضاء الوقت المتاح لديهم في 

. يتفق كل الطلبةتعلم عن عملية عن التدريس والمعلم لى ما يفهمه الطالب بدالً من االستماع إ ،او غير ذلك

من يشارك في تطوير المعلمين في فلسطين على أن القدرة على التفكير في األنشطة التعليمية وتأثيرها في 

في المعايير المهنية  20هي جزء حيوي في تحسين جودة التعليم. هذا هو المعيار  الطلبةتعلم عملية 

تطوير قدرتهم على التفكير في تعلمهم أثناء الممارسة  للطلبة المعلمينلمعلمين الجدد في فلسطين. يمكن ل

 ، ودعمهم لتطويره بشكل أكبر.فهمهمالعملية إذا ما ُمنحوا الفرصة لتبادل 

رشدين التأملي. لذا ينبغي تشجيع المعلمين الم التفكيربناء على ذلك، فإن االستماع الفعال هو أحد أسس  

المعلمين للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن جانب من جوانب التدريس والتعلم  للطلبةعلى إعطاء الوقت 

 كلما كان ذلك ممكنًا.

الطالب  المعلمون المرشدون إلى إبداء االهتمام بما يقوله هإن االستماع الفعال إيجابي ومشجع. يحتاج

 واإليماءات.المعلم من خالل االتصال البصري وتعبيرات الوجه 

يتطلب االستماع الفعال من المعلم المرشد تحليل ما يقوله الطالب المعلم من أجل تقييم فهمه. كما قد يحتاج 

بالقيام الطلب عن طريق وذلك  ،المعلم المرشد إلى التحقق من معنى بعض ما يقوله الطالب المعلم

 بعض النقاط األساسية.في التفكير إعادة وضيح أو بالت

 )أو الحث على طرح( األسئلة.توضيح 

 هذ ا الطلب من الطلبة العلمين التوضيح مثل: شمليقد  

 ..؟.تحدث أكثر قليال عنتهل يمكن أن 

 ...إنني غير متأكد مما تعنيه بـ

 ؟…..هل تعني …. عندما تقول 

م نبرة استخداأن يقوموا بتكون هذه األسئلة قصيرة و ان يحافظوا على انن ين المرشديالمعلم يجب على

كأنها انتقادات! فالغرض من هذه األنواع من األسئلة هو مساعدة الطالب وحتى ال تبدو  ،صوت ودية

 لسياق او نقطة معينة الخاصوتفسير المعلم على مواصلة شرحه 

 ومهارات إعادة الصياغة التفكير وإعادة التفكير

قد فهم ما يقوله. وقد يكون من المفيد أحيانًا تساعد هذه التقنية الطالب المعلم على معرفة أن المعلم المرشد 

 ( كلمة أو عبارة استخدمها الطالب في شكل سؤال: التفكير بـإعادة تكرار )

 النشاط على أكمل وجه؟ أنهوا الطلبةالطالب المعلم: لقد اعتقدت أن 



 
 

 ؟بشكل جيد أنهوهالمعلم المرشد: هل 

 ...ألن ،الطالب المعلم: نعم

 يمكن للمعلم المرشد أن يستخدم عبارات مثل: ،لطالب المعلمإلعادة صياغة سرد ا 

 ...إن ما تقوله هو ،لذا

 ..؟.هل أنا على حق في التفكير أنك

 بسيط لتشجيع المعلمين المرشدين على التفكير في طرح األسئلة وتوضيحها. ينشاط تدريب

عاله أو في الصفحة التالية. اطلب مثل األسئلة أ ،قم بإعداد مجموعة من البطاقات مع أمثلة ألسئلة مختلفة

المعلمين  الطلبةمن المعلمين المرشدين ترتيب هذه في مجموعات لإلشارة إلى األسئلة األفضل لمساعدة 

 إلى مستوى أعمق. الطلبةتفكير مستوى ، وربما يكون من األفضل نقل ما يفكرون بهعلى شرح 

 ى القائمة.اطلب من المعلمين المرشدين إضافة أسئلتهم الخاصة إل

 

 ما فائدة هذا النشاط؟

بدالً من إخبارهم بما  ،المعلمين الطلبةإنه يشجع المعلمين المرشدين على النظر في أهمية االستماع إلى 

 المعلمين بحاجة إلى التفكير بأنفسهم. الطلبةيعزز مبدأ أن ويجب فعله بعد ذلك. 

 

 بشكل أعمق - طرح األسئلة

ولكن يجب استخدام هذه األسئلة لمساعدة  ،فعال أيًضا على استخدام األسئلةينطوي اإلصغاء ال ،كما نرى

الطالب المعلم على شرح تفكيره. يجب عل المعلم المرشد االستماع إلى تحليل فهم الطالب المعلم قبل أن 

 يتمكن من استخدام مهارات السؤال األكثر عمقًا لالنتقال بتعلم الطالب المعلم إلى األمام.

كنا بالفعل ضغوط الوقت على المعلمين المرشدين؛ لذلك يجب على المعلم المرشد، في بعض لقد أدر

واستخدام مهارات طرح األسئلة لتركيز انتباه الطالب  ،التركيز فقط على جزء واحد من الدرس ،األحيان

 المعلم على جانب معين من التخطيط أو التدريس.

لكن من المرجح أن يستخدم المعلمون المرشدون األسئلة و ،يمكن أن تكون األسئلة من أنواع مختلفة

 "المفتوحة" أكثر مما يسمى األسئلة "المغلقة" التي تتطلب استدعاء المعلومات الواقعية.

 يمكن أن تشجع األسئلة المفتوحة على مزيد من التوضيح:



 
 

 …..أخبرني أكثر عن

 ..؟.ماذا الحظت عن

 لمعلمين على تبرير تفكيرهم:ا الطلبةيمكن للمعلمين المرشدين تشجيع 

 ..؟.لماذا قررت أن

 تشعر بذلك؟ / لماذا تعتقد

 المعلمين على طرح الفرضيات: الطلبةويمكنهم تشجيع 

 .....؟.ماذا كنت ستفعل لو

 بذلك؟ استطعت القيامكيف  ،إذا كان بإمكانك الوصول إلى موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ماذا ستفعل بعد ذلك؟ ،اً غد الصفإذا كنت تدرس هذا 

 المعلمين على تحديد األولويات: الطلبةكما يمكنهم تشجيع 

 فماذا سيكون؟ ،إذا كنت تستطيع تغيير شيء واحد

 ويمكنهم تشجيعهم على التفكير بشكل خالق

 ..؟.ما هي الطرق األخرى التي يمكنك

هذه  االرشادمناقشة استراتيجية . ستتم محادثة تدريبيةكما يمكن استخدام بعض هذه األسئلة كجزء من 

 الحقًا في هذا الدليل.

 في تعليمهم. التأملالمعلمين على  الطلبةيمكن أيًضا استخدام معظم هذه األسئلة لمساعدة 

 الشرح

كيفية استخدام شاشة "أل سي دي"  تسواء كان -الدراسي  الصف داخلما  القيام بفعاليةإن شرح كيفية  

(LCD) يتضمن أكثر من مجرد إعطاء التعليمات. يحتاج  -ية تدريس درس رياضيات أو كيف ،بشكل فعال

 وتوضيح ،المعلمين التدريس بطريقة معينة الطلبةالمعلمون المرشدون أيًضا إلى شرح سبب طلبهم من 

 ،ويمكنهم تطبيق هذا الفهم الجديد في المستقبل. ومع ذلك ،المرشد األسباب الكامنة وراء إجراءات المعلم

ألنهم  ،ال يتوقفون أبدًا عن التفكير في سبب قيامهم بشيء ما المرشدين ذوي الخبرةالمعلمين فإن 

إلى وقد أصبحت بعض اإلجراءات التي يقومون بها تلقائية  ،يستخدمون ما استفادوه من تجربتهم الخاصة

 .حد كبير



 
 

ح إجراءاتهم الخاصة يقول العديد من المعلمين المرشدين في البلدان األخرى إن االضطرار إلى شر

الدراسي. إن عملية  الصفالمعلمين في  الطلبةحتى عندما ال يكون  ،للطالب المعلمين مفيد في تدريسهم

التفكير بما يفعلونه والداعي إلى ذلك يجعلهم أكثر وعيًا بالطرق التي يمكنهم من خاللها تغيير أو تحسين 

 أفضل. الطلبةجانب معين من تعليمهم ما يجعل تعلم 

 أنشطة التدريب

كجزء من الشرحالمعلمين المرشدين مساعدة المعلمين المرشدين على ممارسة مهارات  يمكن لمدربي

 الجلسات التدريبية التي تزيد أيًضا من مهارات التدريس الخاصة بالمعلم المرشد.

في مثل استخدام األلعاب  ،لتدريسفي ا استراتيجية جيدة وشرح بعد تقديم ،على سبيل المثال

يمكن سؤال المعلمين المرشدين عن الكيفية التي يشرحون بها الفكرة ولماذا يمكن أن  ،الرياضيات

 الدراسي. الصفتساعد في التعلم، وذلك للطالب المعلمين في تدريبهم العملي في 

 ما فائدة هذا النشاط؟

ويساعد  ،الجديدةالنشاط المعلمين المرشدين على تطوير فهمهم الخاص لفكرة التدريس  يساعد هذا

ّر المعلمين بمسؤوليتهم عن تعلم   الطلبةالمدرب أيًضا على مالحظة أي سوء فهم. وفي الوقت نفسه، يُذك 

 المعلمين.

في كل جلسة  االرشادتذكر: يجب على المدربين تضمين األنشطة التي تهدف إلى تطوير مهارات 

 تدريبية.

المعلمين في أوقات مختلفة خالل فترة التدريب  طلبةالكيف يتم استخدام مهارات الحوار المهني مع 

 العملي؟

 استخدام مهارات الحوار المهني

 

في هذه المرحلة  الطلبةعادةً ما يحتاج المعلمون 

إلى مزيد من التعليمات والشرح البسيط حول ما 

الدراسي. عادةً ما تركز  الصفيجب فعله في 

 الطلبةأسئلة المعلمي المرشدين على أداء 

 لمعلمين. مثاًل:ا

  أي جزء من تعليمك تعتقد أنه جرى بشكل جيد؟

 ؟القادمةالذي يمكنك تحسينه في المرة ما 

لكن يجب أيًضا أن يشجع المعلمون المرشدون 

 .البقاءمرحلة . 1

المعلمون أن يتصرفوا مثل المعلم.  الطلبةيرغب 

أو  ،فقد ينسخون ما يرونه من المعلمين اآلخرين

ما يتذكرونه من الفترة التي أمضوها في 

 المدرسة.

 



 
 

 الطلبةالطالب المعلم على التفكير مليًا في تعلم 

 ليس فقط على تعليمهم الخاص. مثاًل: -أيًضا 

أو  ،الً سه الطلبةأي جزء من الدرس وجده 

  صعبًا؟

 ولماذا تعتقد ذلك؟

يمكن للمعلمين المرشدين استخدام مهارات 

المعلمين على  الطلبةاالستماع النشط، لمساعدة 

شرح ما يجدونه صعباً. وسيساعد هذا المعلم 

وشرح  ،المرشد على تقديم المشورة المناسبة

كيفية التغلب على الصعوبات. وإذا كان هناك 

فقد يطلب المعلم المرشد من  ،متسع من الوقت

أو يمكنهم  ،الطالب المعلم توضيح نقطة ما

التفكر في ما قاله الطالب أو يعيد صياغته. 

يمكن لهذه المهارات أن تساعد أحيانًا الطالب و

المعلم في التوصل إلى حلوله الخاصة 

 للصعوبات.

 .الصعوبات إدراك. 2

المعلمون بتطوير بعض اإلدراك  الطلبةيقوم 

لكنهم ال  ،ألساليب التدريس واستخدام الموارد

يمتلكون دائًما استراتيجيات للتغلب على 

 .المشاكل

 

رشد االستماع بعناية لتحليل يجب على المعلم الم

الطالب المعلم. ومن ثم عليه استخدام مهارات 

طرح األسئلة لتحدي الطالب المعلم للتفكير 

بشكل أكثر عمقًا لتبرير قراراته في التدريس 

عن كثب. كما يجب  الطلبةوالنظر في احتياجات 

المعلمين على تحديد أهدافهم  الطلبةتشجيع 

ام أي من األنواع المستقبلية. ويمكن استخد

 ،المختلفة من األسئلة المفتوحة المقترحة أعاله

بحسب مقتضى الحال. وقد يطلب المعلمون 

المرشدون من الطالب المعلم تجربة أفكار 

إلظهار  الشرحتدريس جديدة باستخدام مهارات 

 سبب أهمية ذلك.

 

 . اعتماد نهج واحد للتدريس.3

ام بعض المعلمون آمنين في استخد الطلبةيصبح 

لكنهم ال  ،استراتيجيات التدريس وإدارة الصف

يستطيعون دائًما شرح أو تبرير قراراتهم 

 التعليمية.

الفرقات انهم ال يقومون بتكييف تدريسهم 

 الفردية للطلبة وحاجاتهم 

 

يستخدم المعلمون المرشدون جميع مهارات 

الحوار المهني لتعميق وتوسيع التفكير التأملي 

م. كما يمكنهم استخدام األسئلة للطالب المعل

أو إعادة  التاملي أو التفكير ،التوضيحية

الصياغة لمساعدة الطالب على التفكير بشكل 

أكثر عمقًا. وهذا مفيد بشكل خاص عندما يبدأ 

 .المتعلمين التركيز على. 4

المعلمون أكثر وعيًا باحتياجات  الطلبةيصبح 

 .الصففي  الطلبةالتعلم لدى 

فهم يبدأون في فهم كيفية تأثير سلوكياتهم 



 
 

المعلمون بتحديد أهدافهم الخاصة  الطلبة

 للتحسين.

المعلمين  الطلبةإن األسئلة المفتوحة التي تساعد 

رضيات أو التي تشجع على على طرح الف

 التفكير اإلبداعي مفيدة أيًضا في هذه المرحلة.

 

ويمكنهم تفسير  ،الطلبةالتعليمية على تعلم 

 تدريسيةقراراتهم ال

 

الملحق الفلسطيني لجهوزية /مؤشر جاهزية التعليمالب المعلم في المستوى األول في : يمكن للطتذكر

(، وإن لم يقم 1والعمل ضمن توقعات التدريب العملي ) ،من هذا النموذج 4الوصول إلى المرحلة  المعلم

 المعلمين بذلك. الطلبةجميع 

 التعلممهارات التعاون في التخطيط والتدريس و

المعلمين في كل فترة تدريب عملي. وسيتغير نوع النشاط  الطلبةسيعمل المعلمون المرشدون بالتعاون مع 

مبادئ  مع بقاء ،ن مزيدًا من المعرفة والمهارات في الممارسة الصفيةيالمعلم الطلبةب ااكتسمع  التعاوني

 .على ما هي عليهالعمل التعاوني 

سيعمل المعلم المرشد بالتعاون مع  األوليةمساقات التربية العملية  في

تعليم الدرس. ولن يقوم الطالب المعلم بتدريس والطالب المعلم لتخطيط 

من المعلم المرشد  كلعلى  يتوجبلذلك  ،جزء من الدرس الكامل

والطالب المعلم فهم دور ومسؤوليات كل منهما في مختلف األوقات. 

الستماع وطرح األسئلة وسيستخدم المعلمون المرشدون مهارات ا

 والتوضيح كجزء من هذه العملية التعاونية.

المعلمون بمزيد من  الطلبةسيتمتع  ،الالحقة مساقات التربية العمليةفي 

على المعلمين المرشدين  يتوجب ،لذا المسؤولية عن التخطيط والتدريس.

ي وفالمعلمين أخذ زمام المبادرة في التخطيط وفي  للطلبةإتاحة المجال 

. ويمكن أن تكون هذه تجربة صعبة للمعلمين التعليم وفي تقييم الطلبة

 ،الدراسية صفوفهمأن يكونوا مسؤولين في على المرشدين الذين اعتادوا 

تدريب المعلمين  الورشات التدريبية وإدراك ذلك في لذا على المدربين 

على التخليي عن ذلك وإعطاء دور اكبر ومسؤولية اكبر  المرشدين

 طلبة المعلمينلل

 الحقيقي االرشادفرًصا لمناقشة قضايا  يةالتدريب الورشاتيمكن أن توفر 

 كما المثال التالي: ،وكيفية دعم الطلبة المعلمين

المبادئ األساسية المرتبطة بهذه 
 المهارات
 البالغون فهم كيف يتعلم  ➢
تطوير مهارات اتصال  ➢

إيجابي: االستماع الفعال، 
 نتقاداتوالحد من اال

 بناء عالقات مهنية  ➢
 صفوفممارسة الجعل  ➢

 نموذجًا يحتذى به الدراسية 
تطوير مهارات تحليل  ➢

 التدريس
 تطوير مهارات طرح األسئلة ➢

تطوير فهم لنهج التدريب  ➢
 ومتى يمكن استخدامه

 
 



 
 

 

 أنشطة التدريب

المرشد  ن بتخطيط الدروس بالطريقة التي يظن المعلميالمعلم الطلبةال يقوم  ،في بعض األحيان

على المعلم المرشد أن يسمح للطالب المعلم بتدريس  يتوجبل هفي هذه الحالة أنها فعالة. 

ما القرار و؟ ة الدرسيةتغيير الخطان يقوم الطالب المعلم بأم يجب عليه اإلصرار على  ،الدرس

 ؟واكتساب خبرة اكبر الذي سيساعد الطالب المعلم على تعلم المزيد

 إمكانية التدخل المباشرلمرشدون يناقش المعلمون ا ،في الجامعة العربية األمريكية في جنين

إذا أظهر الطالب المعلم معرفة موضوعية غير  عندما يقوم الطالب المعلم بتدريس موضوع ما

 صحيحة.

 كيف يمكن استخدام مهارات الحوار المهني في هذه المواقف؟

المعلمون المرشدون –لن يكون هناك إجابة صحيحة أو خاطئة على مواقف كهذه  ،بالطبع

وخطط الطالب المعلم الفعلية. من شأن  الصفحول  ،ون إلى المزيد من المعلوماتسيحتاج

إجراء المناقشة تمكين المعلمين المرشدين إثارة هذه المشكالت ومناقشة أنواع األنشطة التعاونية 

 التي يمكن استخدامها.

المرشدين. المعلمين كأساس للتحليل من قبل المعلمين  الطلبةنستخدم أمثلة حقيقية لتخطيط 

 جامعة بيت لحم. وتركز المناقشة أيضا على أفكار التغذية الراجعة للطالب المعلم:

تستخدم جميع الجامعات أمثلة "واقعية" مثل هذا بطرق مختلفة. كما يقدم المعلمون المرشدون 

جامعة القدس وجامعة األزهر والجامعة العربية الجلسات التدريبية في  فيأمثلة خاصة بهم 

 .ريكية جنيناألم

 ؟ما الفائدة من هذه األنشطة

معلًما مرشدًا  المعلممن المهم أن يدرك المعلمون المرشدون أنه ال توجد طريقة واحدة ليكون 

جيدًا. بل عليهم استخدام خبراتهم وحكمهم المهني لتحديد أفضل الطرق للعمل بشكل تعاوني مع 

مين المرشدين من التأكيد على المبادئ الهامة المعلمين. وتمكن هذه األنشطة مدربي المعل الطلبة

، والتركيز على الطالب المعلم كانسانالمتمثلة في القيم واألخالقيات المتمحورة حول 

 بدالً من النقد السلبي. ،االستجابات البناءة للقضايا

 



 
 

 جعل التعليم نموذجيا  –مهارات تدريس التعليم النموذجي  

علموا من خالل مراقبة معلم متمرس المعلمين أن يت للطلبةيمكن 

ليس باألمر السهل  فهذا ،. ومع ذلكةتدريس محدد الستراتجية كنموذج

 تهمدلمدربي المعلمين االلمرشدين مساعكما يبدو. لكن يمكن دائًما 

على زيادة إمكانات تعلم النمذجة والمالحظة من خالل تحديد وتحليل 

 .ذات العالقة الجوانب المختلفة المعنية

كما يمكن لتخطيط جلسة تدريبية حول مهارات النمذجة توفير فرصة 

 جيدة جدًا لتطوير المعرفة لدى المعلمين في الوقت نفسه.

على تحديد الجوانب تشجيعهم المعلمين المرشدين  مدربييجب على 

المختلفة للنمذجة الناجحة بأنفسهم قدر اإلمكان باستخدام مهارات طرح 

عض النقاط األساسية التي يجب على المعلمين األسئلة. وفي ما يلي ب

 :المرشدين مراعاتها

 

يجب أن يكون المعلم المرشد واضحا بشأن أي جانب من جوانب الدرس الذي يريد الطالب المعلم  ❖

قد ينطوي هذا على استخدام  ،. على سبيل المثالوذلك من خالل تحديده أن يالحظه عن كثب

ة أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ أو يمكن أن تكون األسئلة؛ استخدام الوسائل البصري

 استراتيجية تدريس مثل سرد القصص.

 من خاللأو  ،من قبل المعلم المرشد بمفرده كنموذج تدريسي ما يتوجب مالحظتهيمكن تحديد  ❖

أي في أي مساق تربية  وفقًا لمرحلة تطور الطالب المعلم ،الطالب المعلم والمعلم المرشد معًا

 .ليةعم

يجب أن يتطابق تركيز المالحظة والنمذجة مع أحد األهداف للتطور المهني للطالب  ،قدر اإلمكان ❖

مثل طرح  ،المعلم. وقد يكون هذا لتقديم استراتيجية تعليمية جديدة أو تحسين مهارة تدريس معينة

النموذج او ما يتم  هذاسبب اختيار بالطالب المعلم دائًما  يتم اعالماألسئلة أو شرحها. لذا يجب أن 

 .مالحظته

يجب إعداد الطالب المعلم للمالحظة. ويعتمد هذا على مرحلة تطور الطالب المعلم: قد يحتاج   ❖

 الطلبةولكن يتوقع من  ،المعلمين األقل خبرة لإلجابة للطلبةالمعلم المرشد إلى تحديد األسئلة 

 ماد على انفسهمأي االعت المعلمين األكثر خبرة تسجيل مالحظاتهم بدعم أقل

من خالل النمذجة  لى مناقشة ما تم تعلمهإ المعلم المرشد والطالب المعلمج سيحتا ،لمالحظةا عدب ❖

 إيجاد الوقت ةبومن الصعيدعي المعلمون المرشدون انه من   ولكن غالبا. والمالحظة الهادفة

 اجل من امهم اجزءتبر تعأن يؤكد المدربون على أن هذه المناقشة  جدا المهممن  لذا، الالزم لذلك

 التعلم من خالل النمذجة.

المعلمين  للطلبةإلتاحة الفرصة  الفعاليجب على المعلمين المرشدين استخدام مهارات االستماع  ❖

من األمثلة تهم قبل استخدام مهارات طرح األسئلة للمساعدة في تعميق التعلم. الوصف مالحظ

المعلمين على التفكير بشكل أكثر  الطلبةتشجع والتي " ...األسئلة "لماذا تعتقد أنني فعلت على هذه

المبادئ األساسية المرتبطة بهذه 
 :المهارة
 بالغون فهم كيف يتعلم ال ➢
تطوير مهارات تواصل   ➢

 ابيإيج
 ةبناء عالقات مهني  ➢
 جعل الممارسات الصفية ➢

  نموذجًا يحتذى به
تطوير مهارات تحليل  ➢

 التدريس
تطوير مهارات طرح   ➢

 األسئلة
 



 
 

المعلمين على  الطلبةعمقًا حول نوايا المعلمين والسلوكيات التي يمكن مالحظتها. كما يساعد ذلك 

 المتعلمين".ب االهتماممرحلة " الىاالنتقال من مرحلة "تبني نهج واحد" 

ة لجديدالتعليم اتيجية استررة أو المهااسة رماصة لملفرالمعلمين ا الطلبةء عطاإينبغي  ،مكنأكلما  ❖

 .والمالحظةلنمذجة اجلسة  بتطبيقها بعدلك وذ ،نفسهمبأ التي الحظوها

 

 والتغذية الراجعة وتحديد األهداف ،مهارات المالحظة الصفية

. المعلمين للطلبةوكذلك  ،مهارة هامة للمعلمين المرشدين أي المالحظة الصفية التدريس مالحظةتعتبر 

 وربما تكون االستراتيجية األكثر أهمية التي يستخدمها المعلمون المرشدون.

التدريب  ورشاتعلى نحو أكثر فعالية خالل لدى المعلمين المرشدين يقوم المدربون بتطوير هذه المهارة 

بالفعل . وستقوم معظم الجامعات المعلمون الطلبةباستخدام تسجيالت الفيديو للدروس الفعلية التي يدرسها 

بتجميع  أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعاتكما يقوم العديد من  ،بتجميع هذا النوع من مواد الفيديو

فإن بعض  ،مقاطع فيديو خاصة بهم مع شركائهم في المدرسة كجزء من أنشطة التدريب العملي. ومع ذلك

بالتالي من واجب الجميع )أعضاء و مقاطع الفيديو هذه قصيرة جدًا وقد تكون أقل فائدة ألغراض التدريب

 .هيئة تدريسية ومعلمين مرشدين وطلبة معلمين( العمل على تجميع فيديوهات ذات جودة جيدة

تعتبر المواد المرئية )الفيديوهات( مفيدة للطالب المعلمين لمساعدة المعلمين المرشدين الجدد على تطوير 

ويمكن للمواد المرئية التي يستخدمها  - ة العملي المختلفةمساقات التربيالمعلمين في  للطلبةتوقعات واقعية 

 توجب اخذ ذلك بعين االعتبار.يلذا  المعلمين الطلبةأن تخلق توقعات خاطئة لقدرات  المرشدونالمعلمون 

 تطوير بنك موارد من المواد المرئية )فيديوهات( لتدريب المعلمين المرشدين.

دقيقة. هذا هو الوقت الكافي للمعلمين المرشدين ليكونوا  15و 10يجب أن يتراوح كل فيديو ما بين  ➢

 الدرس، وإفساح المجال للمناقشة. من قادرين على ممارسة تحليل قسم

 مالحظةيجب أن تغطي مقاطع الفيديو موضوعات مختلفة إلعطاء المعلمين المرشدين خبرة في   ➢

 وليس فقط في مجال تخصصهم. ،الدروس عبر المنهج

 الطلبةقام  مساقات التربية العملية المختلفةمقاطع الفيديو على مواد من جميع يجب أن تشتمل  ➢

من  المعلمون المرشدون او أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعاتحتى يتمكن  ون بتدريسهاالمعلم

 تتضمن أن يجب.مؤشر الجاهزية للتعليم تطبيق التوقعات الخاصة بالمراحل الثالث من متابعة

 من بمزيد للدروس التمهيدية األقسام تحظى ما غالبًا. الدروس من مختلفة أجزاء والفيدي مقاطع

 مع العلم انه. مثل العرض والخاتمة األخرى باألجزاء مقارنة الموجودين المعلمين من االهتمام

بل تظهر في أجزاء  الدروس مقدمات في تظهر ال التي الهامة التعليمية المهارات من العديد هناك

 نه.أخرى م



 
 

 دعم المناقشة بعد مراقبة المادة المرئية )الفيديو(

خالل المناقشات بعد  االرشاديمكن تطوير عدد من مهارات 

 مشاهدة مقاطع الفيديو.

وتشمل هذه تحليل النشاط التعليمي المراقب ؛ طبيعة ونمط 

التغذية الراجعة للطالب المعلم وأهداف التطوير المستقبلية التي 

 عليها.يمكن االتفاق 

 الطلبةيجب مناقشة هذه األمور كلها في سياق مرحلة تطوير 

المعلمين. ويجب على المعلمين المرشدين تغيير أسلوب ترشيدهم 

 وفقًا لتوقعات التدريب العملي وتجربة الطالب المعلم.

 كلمة تحذير للمدربين المرشدين!

قد يكون من السهل على مجموعة من المعلمين المرشدين العثور 

لى العديد من األخطاء في مناقشة فيديو الدرس. لذا يجب على ع

المدرب المرشد التدخل لتذكير المعلمين المرشدين بأنه ال يوجد 

 درس مثالي.

تتمثل المهارة الحقيقية للمعلم المرشد في تحديد القضايا األكثر أهمية التي يمكن للطالب المعلم تحسينها في 

 .هذه المرحلة من تطوره.

 

 ة التدريب.أنشط

. تتضمن ورشة المالحظة الصفية والتغذية الراجعة وتحليل الفيديو.نستخدم الفيديو لدعم التدريب على 

المعلمين. نستخدم األسئلة  الطلبةالعمل فرًصا للتأمل الذاتي من قبل المعلمين المرشدين حول عملهم مع 

 .جامعة بيت لحمالمفتوحة ونقاش المجموعة لتسهيل ذلك. 

، يناقش المعلمون المرشدون الفرق بين المشاركة الجزئية والكاملة ويحددون الجوانب معة األزهرجافي 

 المختلفة الواجب مراعاتها.

نحن نستخدم أنشطة جماعية لمناقشة ما يجب أن يحدث قبل وأثناء وبعد مراقبة الدرس. نحن نستخدم 

  بطاقات )أو نشرات( للمساعدة في المناقشة

مثل "ما هي األشياء التي تالحظها؟" "كيف تتصرف خالل مالحظة الدرس؟" "هل  نحن نسأل أسئلة

 .جامعة القدسإما فيديو أو دراسة حالة.  -تتدخل في الدرس؟" نحن نستخدم أمثلة حقيقية 

 المبادئ األساسية المرتبطة بهذه المهارة:
تطوير مهارات اتصال إيجابي:  ➢

االستماع الفعال، والحد من 
 االنتقادات

 بناء عالقات مهنية ➢
حظة والتغذية تطوير مهارات المال ➢

 الراجعة والتفكير في الممارسة
فهم دور المعلم المرشد في  ➢

 مساقات التربية العملية المختلفة
 العملية المختلفة.

 تطوير مهارات تحليل التدريس ➢
 تطوير مهارات طرح األسئلة ➢
تطوير فهم لنهج التدريب ومتى  ➢

 يمكن استخدامه



 
 

تستخدم الجامعات أيًضا أمثلة من "الحياة الواقعية" لدعم النقاش حول المالحظة والتغذية الراجعة وتحديد 

 :جامعة األزهر. في ما يلي أمثلة من األهداف

معها. كيف يمكن للمعلم المرشد  الصفسارة خجولة جدًا ونخاف عندما يكون زمالؤها أو المعلم في 

 مساعدتها على تطوير المزيد من الثقة بالنفس؟

 كيف نتعامل مع الطالب الذي يطلب الوسائل التعليمية في اللحظة األخيرة؟

ًرا من التجربة الخاصة بالمعلمين المرشدين: كيفية االستجابة للطالب "شديد كما أنهم يستخدمون أفكا

 ما فائدة هذه األنشطة؟ النشاط" الذي يريد أن يفعل الكثير من األشياء الطموحة للغاية

ت اطنشان لمعلميا للطلبةهداف ألداد اعوإ غذية الراجعةتالو او المالحظة الصفية دروسلت ااظمالحد تع

يب المعلمين المرشدين. لذا يجب أن تتضمن ورش العمل التدريبية للمعلمين المرشدين تدرية في زکرم

وذوي  حتى المعلمين المرشدين المتمرسين -فرًصا منتظمة للمعلمين المرشدين لممارسة هذه المهارات 

 من واقع الحياة. تهاأمثلة جديدة أو من مناقش مشاهدةسيستفيدون من  الخبرة

شدين مناقشة نوع المالحظات التي يمكن أن يقدموها للطالب المعلم، وكذلك كيفية يمكن للمعلمين المر

يعزز بعض المبادئ الرئيسية لإلرشاد نوقشت في وقت س. هذا او التغذية الراجعة تقديم هذه التعليقات

 سابق.

وفر هذه وقد ت ،أفكاًرا مختلفة حول ما يمكن للطالب المعلم القيام به بعد ذلك المشرفينسيكون لدى 

بمتطلبات التدريب  همالمناقشة أفكاًرا جديدة للجميع. سيتعين على مدربي المعلمين المرشدين تذكير

 .تحديدها المختلفة وكيف سيؤثر ذلك على األهداف التي يمكن

 

 المعلمين الطلبةاستخدام األدلة لدعم تقييم 

 الصفالمعلمين في  الطلبةم حول تقدم من المهم جدًا أن يقدم المعلمون المرشدون دليالً لدعم أحكامه

الدراسي. وتعتبر الحاجة إلى األدلة مهمة لمالحظة درس واحد كما 

 هي الحال بالنسبة إلى التقييم في نهاية فترة التدريب العملي.

يجب على المدربين إجراء مناقشات حول مصادر مختلفة لألدلة في 

المعلمين،  بةالطلورش التدريب. ويُعد تخطيط الدروس الخاص ب

ومالحظات المعلمين المرشدين والمناقشات مع المعلم المرشد مصادر 

. ويمكن للمعلمين المرشدين أيًضا أن يأخذوا في دلةلهذه األمهمة 

 ،ومالحظاتهم ألقرانهمالمعلمين  الطلبةاالعتبار جودة مالحظات 

واألقسام الخاصة بذلك في ملف اإلنجاز كمصادر أدلة إضافية. 

الجامعات للمعلمين المرشدين استمارات لتسجيل األدلة من  وستوفر

المبادئ األساسية المرتبطة 
 بهذه المهارة:

دور المعلم  فهم ➢
كل مساق المرشد في 

من مساقات التربية 
 العملية المختلفة

 المختلفة.
تطوير مهارات   ➢

 تحليل التدريس
 



 
 

لكن ربما على المعلمين االحتفاظ بسجالت أخرى لتضمين مصادر األدلة اإلضافية  ،مالحظات الدرس

 هذه.

، يجب أن يلتقي المعلم المرشد والمشرف األكاديمي عملية( )مساق تربية في نهاية كل فترة تدريب عملي

الملحق /مؤشر الجاهزية للتعليم باستخدامالمعلمين  الطلبةالتفاق على مستوى تحصيل والمشرف التربوي ل

. كما يجب على المدربين المرشدين أن يتيحوا فرًصا للمعلمين المرشدين الفلسطيني لجهوزية المعلم

أثناء  المختلفة الملحق الفلسطيني لجهوزية المعلم/مؤشر الجاهزية للتعليم ليصبحوا على دراية بمستويات

 التدريب.

الملحق / مؤشر الجاهزية للتعليم من المهم جدًا أن يدرك المعلمون المرشدون أنه ال يمكن استخدام

ولكن ثمة حاجة إلى مجموعة من األدلة من  ،درس واحد لمشاهدةكدليل الفلسطيني لجهوزية المعلم 

 مصادر مختلفة.

 

 

 

 (دفي الممارسة )مبدأ أساسي لالرشا مهارات التفكير

 أنشطة التدريب

ومناقشة ملف  مؤشر الجاهزية للتعليم  فنقوم بتسليم ،بتوضيح كل مستوى ،نبدأ في مدارسنا الجديدة

ي باعتباره جزًءا من هذا النشاط. فنحن نالحظ بدقة اإلنجاز. كما نستخدم النقاش الجماعي والعصف الذهن

 اللحظات التي يربط بها المعلمون المرشدون المستويات المختلفة من التدريب العملي بمؤشر الجهوزية.

نحن نقوم بطرح أسئلة محددة مثل "ما هو دورك لمساعدة الطلب المعلمين؟" كي نتأكد من إدراك المعلمين 

 ة النجاح الوطنيةجامعالمرشدين لدورهم. 

تأتي ن يك ومن ألل ذيفعله أن ينبغي ن متمام مؤشر الجاهزية للتعليم؛ أي إلدم نوًعا من المحاكاة نستخنحن 

 جامعة القدس؟ لةدألا

 جامعة بيت لحمسمات.  10لدينا قائمة من  -نحن نناقش سمات المعلمين الطلبة التي يجب النظر إليها 

 ما الفائدة من هذه األنشطة؟

تمر عدة سنوات قبل أن يكون لدى معظم المعلمين المرشدين إدراك سليم لمتطلبات التدريب  سوف

مؤشر الجاهزية للتعليم/الملحق الفلسطيني لجهوزية المعلم. كما سيكون  المختلفة، وكيف يمكن استخدام

يجب على هناك أيًضا معلمين مرشدين جدد يمكن أن يتعاملوا ألول مرة مع نموذج ملف اإلنجاز. لذا 

مدربي المعلمين المرشدين التحقق من أن لدى جميع المعلمين المرشدين نظرة شاملة لمتطلبات الفترات 

 (.1العملية كلها، حتى يتمكنوا من إدراك كيفية تطور المعلمين الطالب )انظر الملحق 

 



 
 

. وتختلف المتطلبات الدقيقة عملية مساق تربيةل کل خال ملف االنجازر يطوت الطلبة المعلمين نمب لطي

 في تجاربهم في المدارس. ملأالتالمعلمون من  الطلبةولكن من المتوقع أن يتمكن  ،بين الجامعات المختلفة

معلمين. فهناك قدر كبير من األبحاث ال الطلبةمفهوًما صعبًا جدًا على الصفية في الممارسة  ملأالتيعتبر 

 المعلمين، لذلك ال ينطبق هذا األمر على فلسطين فقط. الطلبة ملأتالدولية التي تبحث في كيفية دعم 

في ممارساتهم الخاصة من خالل  التأملالمعلمين على  الطلبةيمكن للمعلمين المرشدين أن يساعدوا 

ئلة التي نوقشت في قسم سابق من هذا الدليل. ويؤكد استخدام االستماع الفعال ومهارات طرح األس

 في الممارسة: التأملالتعريف المتفق عليه للمعلم المرشد، المقدم في بداية هذا الدليل، على أهمية 

التفكير والقيام باألمور بأنفسهم من المعلم المرشد هو الشخص الموثوق المتمرس الذي يمّكن اآلخرين 

 .تطوري من خالل نهج

 

 المعلمين الطلبةبالفعل أن المعلمين المرشدين ليس لديهم الكثير من الوقت للتحدث مع  ن على علم تامنح

بعد ذلك بداًل من والمعلمين بما يجب فعله  رشاد الطلبةإيكون من األسهل  ،. في هذه الظروفومناقشتهم

على المدربين العمل مع  ن على فهم ذلك بأنفسهم. كما يجبالمعلمي الطلبةالوقت في مساعدة  استهالك

 تجارب صفيةفي  للتأملالمعلمين فرًصا  الطلبةالمعلمين المرشدين لتحديد الطرق التي يمكن أن يمنح بها 

 التي ال تتطلب وقتًا كبيًرا من المعلمين المرشدين.

 

 .أنشطة التدريب وأمثلة لدعم فهم المعلمين المرشدين للتأمل في الممارسة

 مقدرة الطلبةطة التدريب المقدمة من الجامعات على فرص لمناقشة دعم يحتوي العديد من أنش

 المعلمين على التأمل

إن التقييم الذاتي هو نقطة البداية: ماذا ستفعل لو  امعة األزهرلج المعلمون المرشدون التابعونيقول 

ة مناقشة جماعي لمعلمون المرشدون خاللااتفق أخرى؟ اضطررت إلى تدريس هذا الدرس مرة 

 .المعلمين على التفكير التأملي الطلبةنقاط من شأنها أن تساعد  4-3على 

تأملي التفكير قسم خاص في ملف اإلنجاز له عالقة بالمفيد لدى جامعة األزهر  كما أن ملف اإلنجاز

كما أن لدى المعلمين المرشدين إمكانية الوصول إلى الملف، وكمنتج  -للممارسة في كل مهمة 

المعلمون المرشدون من فهمهم الخاص لممارسة التفكير التأملي. كما أنهم يناقشون ثانوي، يزيد 

 .المعلمين لدعم التفكير في الممارسةالطلبة مع  مؤشر الجاهزية للتعليم استخدام التوقعات من ةيكيف

 .مفيدة للغاية مؤشر الجاهزية للتعليم تجد جامعة بيت لحم

المعلمين  الطلبةللتقييم الذاتي. هذه األداة تساعد  ية للتعليممؤشر الجاهز المعلمون الطلبةيستخدم 



 
 

المعلمين  الطلبةوالمعلمين المرشدين على السواء. فهي تساعد المعلمين المرشدين على رؤية 

 .كمعلمين مستقبليين، كما تستخدمه أيًضا في تقييمهم الذاتي

 .م الملفمعلمين مرشدين متخصصين في تصمي جامعة النجاح الوطنية أشركت

. وقد تم مساق من مساقات الترية العمليةوقد شارك المعلمون المرشدون في تصميم المهام في كل 

حيث تتكرر الموضوعات على مستويات  ،ةلولبي اتساقالعملية كممساقات التربية إعادة تصميم 

 .أعمق كلما تقدم الطالب

 هذه األنشطة؟ من ما الفائدة

ولكنها توفر جميعها فرًصا للمعلمين المرشدين لتطوير فهمهم  ،يةهذه ثالثة أنشطة مختلفة للغا

المعلمين على أن  الطلبةوالتعرف على كيفية مساعدة  ،في الممارسة مليأالت الخاص للتفكير

 يصبحوا أكثر استقاللية.

 

 

 

 

أكثر من مجرد "ماذا" أو  -في الممارسة  مليأالت تطوير التفكير 

 "كيف"

لمعلمين على تحديد الطرق التي يمكنهم من ا الطلبةيُعد تشجيع 

 خاللها تحسين تعليمهم جزًءا مهًما من دور المعلم المرشد.

قادرين على تحديد األمور  ينالمعلم الطلبةيجب أن يكون  ،أوالا  

 الناجحة في الدرس أو تلك التي تحتاج إلى تحسين.

في  المعلمون قادرين على التفكير الطلبةيجب أن يكون  ،بعد ذلك

 الطلبةكيفية إجراء التحسينات. وهذا األمر ليس سهالً بالنسبة إلى 

المعلمين ألنهم يفتقرون إلى الخبرة في األساليب التعليمية 

المختلفة. وقد يرغب المعلمون المرشدون في استخدام مهارات 

المعلمين على وضع نهج مختلف  الطلبةطرح األسئلة لتشجيع 

يم نهج تعليمي مختلف )انظر القسم أو أن يقرروا تصم ،ألنفسهم

يمكن للمعلمين المرشدين تقديم اقتراحين  ،السابق(. وبدالً من ذلك

أو ثالثة اقتراحات وترك الطالب المعلم يقرر ما يرى أنه األفضل. 

المبادئ األساسية المرتبطة بهذه 
 المهارة
رشاد إنشاء قيم وأخالقيات لال ➢

 رها اإلنسان()قيم محو 
 البالغون فهم كيف يتعلم  ➢
تطوير مهارات اتصال  ➢

إيجابي: االستماع الفعال، 
 والحد من االنتقادات

 بناء عالقات مهنية ➢
فهم دور المرشد في الفترات  ➢

 العملية المختلفة.
تطوير مهارات تحليل   ➢

 التدريس
 تطوير مهارات طرح األسئلة ➢

تطوير فهم لنهج التدريب ومتى يمكن 
 استخدامه

 



 
 

ألنه يزيد من مخزونهم من أفكار التدريس، ويشجعهم على  ،المعلمين األكثر خبرة للطلبةهذا النهج مفيد 

 ر بشكل أعمق في سبب اختيارهم.التفكي

 استخدام نهج التدريب.

(، يجب أن يكون المعلمون المرشدون 5و 4المعلمين )التدريب العملي  الطلبةفي المراحل الالحقة لتطوير 

على التفكير والقيام باألمور بأنفسهم. لذا قد يكون استخدام أسلوب  الطلبةموجودين لدعم تطوير قدرات 

 دة للقيام بذلك.التدريب وسيلة جي

المعلمين على تحديد الخيارات  الطلبةالتدريب هو استراتيجية ترشيدية تستخدم األسئلة المفتوحة لمساعدة 

في هذا الدليل بهذه  7و 6الممكنة بأنفسهم. ويمكن استخدام أنواع األسئلة الموجودين في الصفحتين 

 الطريقة.

 األسئلة األخرى قد تشمل:

 مي الذي ترغب في تحسينه؟ لماذا؟ما هو الجانب التعلي ❖

 الدراسي )أو تدريسك( عندما تكون قد حققت هذا التحسن؟ما سيكون عليه صفك   ❖

 ما هو األمر األكثر فائدة الذي يمكنك القيام به لبدء هذا التحسن؟  ❖

 ساعة التالية؟ في األسبوع المقبل؟ 24ما الذي يمكنك فعله حيال ذلك في غضون الـ  ❖

 على حدوث هذا التحسن؟ ما هي أول عالمة ❖

 فكيف يمكنك التغلب عليه؟ ،هل هناك ما يمنعك من تحقيق هذا التحسن؟ إذا كان األمر كذلك ❖

 .المعلمين الطلبةتعميق تفكير 

المعلمون سيتطورون إلى  الطلبةأبدًا عند "ماذا" و"كيف". ف التاملي ممارسة التفكيرعملية  ال تتوقف

ا في "لماذا". يجب أن يفهموا سبب نجاح جزء من الدرس في دعم مدرسي فصل مستقل إذا فكروا أيضً 

جلسات وكذلك سبب عدم نجاح جزء آخر منه. وقد ينطوي هذا على التفكير في محتوى ال ،الطلبةتعلم 

الجامعية في علم النفس وكذلك طرق تدريس الموضوع. ويمكن للمعلمين المرشدين أن يساعدوا في هذه 

.. وإتاحة .المعلمين على التأمل والتفكير بعمق أكثر حول "لماذا" الطلبةلتي تشجع العملية بطرح األسئلة ا

 ربما بين عشية وضحاها أو في زيارتهم التالية. -الوقت للطالب المعلم للتفكير في هذا 

عالوة على ذلك، يمكن أيًضا تطوير مهارات التفكير هذه عندما يستخدم المعلم المرشد النمذجة 

 ترشيد ويسأل أسئلة من نمط "لماذا" بعد ذلك.كاستراتيجية 

قادرين على طرح هذه األنواع من األسئلة حول التدريس الخاص بهم  المرشدونيجب أن يكون المعلمون 

من أجل مساعدة الطالب المعلم على التفكير في األمور بنفسه. فهذه هي إحدى الطرق المهمة التي يعمل 

يس المعلم المرشد الصفي وكذلك تدريس الطالب المعلم. وهناك أدلة بها المدرب المرشد على تحسين تدر

 دولية تشير إلى أن في هذا فائدة كبيرة لترشيد تدريب المعلمين.

 المعلمين. الطلبةالقدرة على تطوير الصفات القيادية في 



 
 

لمبادرة والقدرة تتضمن الصفات القيادية القدرة على تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ ا ،في هذا السياق

 على العمل بشكل مستقل.

وهذا يعني أن على المعلمين المرشدين التخطيط المسبق لتوفير فرص مناسبة على مختلف مستويات 

كما أن عليهم التنحي مجددًا للسماح للطالب بالمشاركة في هذه الفرص. وقد يجد بعض  ،التدريب العملي

المعلمين لن  الطلبةلكن  ،نهم يشعرون بالقلق من تقدم التالميذالمعلمين المرشدين أن من الصعب التنحي أل

يكونوا قادرين على تطوير هذه الصفات القيادية إذا لم يتم منحهم فرصة الممارسة في بيئة آمنة. لذا يجب 

 المعلمين فرصة مناسبة لتطوير هذه الصفات في أقرب وقت ممكن خالل تدريبهم. الطلبةإعطاء 

 نشاط تدريبي

من المعلمين المرشدين أن يناقشوا في مجموعات األنشطة المحتملة التي من شأنها أن اطلب 

تساعد الطلبة المعلمين على تطوير الصفات القيادية، بخالف تلك التي هي بالفعل متطلبات 

 التدريب العملي. قد يكون أحد األمثلة على ذلك تنظيم التالميذ في بداية اليوم الدراسي.

التي ستكون مناسبة لفترات التدريب المبكر، والتي سيتم استخدامها بشكل  ما هي األنشطة 

 أفضل الحقًا؟

على  -يمكن أيًضا استخدام بعض مواقف "الحياة الواقعية" المبينة سابقًا في هذا الدليل للمناقشة 

 سبيل المثال ما إذا كان المعلم المرشد يجب أن يتدخل في درس الطالب المعلم.

 النشاط؟ ما فائدة هذا

تعزز هذه األنشطة معرفة المعلمين المرشدين بمتطلبات فترات التدريب المختلفة، وكيف يتوقع 

 من الطلبة المعلمين تطويرها.

يمكن أيًضا أن يساعد على إنشاء قائمة باألنشطة المحتملة في مساعدة المعلمين المرشدين على 

 طالب المعلمين.الشعور بمزيد من الثقة بشأن منحهم مسؤولية أكبر لل

 

 

 

 المختلفة التربية العملية مساقاتالمعلمين في  الطلبةالحتياجات  االرشادمطابقة  

ودور المشرف  ،يجب على كل جامعة تزويد المعلمين المرشدين بدليل يوضح دور المعلم المرشد

تطلبات المهمة ودور المشرف التربوي. ويجب أن يقدم دليل الجامعة معلومات واضحة عن الم ،الجامعي

المعلمين  الطلبةالتدريس الذي يجب على  لعدد ساعات، بما في ذلك الحد األدنى مساق تربية عمليةلكل 

سوها وعدد المالحظات التي يجب أن ينجزها المعلم المرشد. ،اإتمامه  والموضوعات التي يجب أن يدّر 



 
 

د  الطلبة المرشدين للتوقعات الخاصة بتجربة الخاصة بالمعلمين  الورشات التدريبيةمن المهم جدًا أن تُع 

 المختلفة. مساقات التربية العمليةفي  المعلمين

 .1يرد ملخص للتوقعات لفترات التدريب العملي المختلفة في الملحق 

عالوة على ذلك، تم تصميم العديد من أنشطة التدريب المحددة بالفعل في هذا الدليل لمساعدة المعلمين 

 المعلمين للتغير مع هذه التوقعات. الطلبةتوقعات التدريب العملي المختلفة وكيفية دعم  المرشدين على فهم

 أنشطة تدريبية

إذا كنت تخطط لورشة عمل لمعلمين مرشدين لم يكن لديهم طالبًا معلمين في فصولهم الدراسية 

لب من قم بمشاركة متطلبات التدريب األساسية واط -خالل فترة معينة من التدريب العملي 

المعلمين المرشدين العمل في أزواج أو مجموعات لتخطيط جدول زمني للفترة العملية التي 

 (.1ستضمن استيفاء المتطلبات )انظر الملحق 

إذا كانت ورشة العمل الخاصة بك تحتوي على معلمين مرشدين يقدمون الدعم لطالب معلمين في 

منهم مشاركة خبراتهم في إدارة متطلبات  اطلب -فترة معينة من التدريب في السنة السابقة 

التدريب العملي، بما في ذلك أي تحديات يواجهونها عند القيام بذلك. كيف يمكن التغلب على هذه 

 التحديات؟

 ورشة عمل حديثة لمستويات التدريب المختلفة. جامعة األزهرعقدت 

خطيط على ثالثة تتطلب أحد األنشطة من المعلمين المرشدين تطوير وصف خاص بهم للت

 .3و 2مستويات واستكشاف االختالفات بين التخطيط في التدريب العملي 

يمكن ربط ذلك بأمثلة أخرى لنشاط التدريب مثل البحث عن مقاطع فيديو للطالب على مستويات 

مختلفة والنظر إلى أمثلة حقيقية على تخطيط الطالب المعلم والتأمل وربطه بمستويات في مؤشر 

 الملحق الفلسطيني لجهوزية المعلم/للتعليم الجاهزية

 ما فائدة هذه األنشطة؟

تمّكن األمثلة الثالثة المعلمين المرشدين من تحليل متطلبات التدريب وإيجاد الطرق التي ستعمل بشكل 

 أفضل في المدارس والصفوف الدراسية الخاصة بهم. وهذا يزيد من اإلحساس بالملكية ويطور ثقتهم.

 

 جلسة تدريب للمعلم المرشدالتخطيط ل



 
 

غالبًا ما تهدف جلسات التدريب الخاصة بالمعلم المرشد إلى تضمين  ،كما اقترحنا في بداية هذا الدليل

العديد من مجاالت المعرفة والمهارة في الوقت نفسه. ومن الواضح اآلن أن هناك تداخاًل كبيًرا بين 

 أخذها في االعتبار بشكل منفصل بعضه عن بعض. وعدم الحاجة إلى ،التي ناقشناها االرشادمهارات 

لقد أشرنا أيًضا إلى أنه يمكن تصميم جلسات تدريبية تجمع بين مناقشة طرق التدريس الجديدة وتحسين 

 . وفيما يلي بعض األمثلة على كيفية تحقيق ذلك.االرشادمهارات 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المعلمون المرشدون المعلمين يطورون الثقة في دورهم

لمست الجامعات التي ساهمت باألفكار التي يتضمنها هذا الدليل أن المعلمين المرشدين يتطورون بثقة لقد 

خالل السنوات القليلة الماضية. عن المعلمين المرشدين الذين يعملون مع الجامعات التي تتسم بأطول 

في مجال الفضلى  الممارساتمشاركة في تطوير جلسات التدريب العملي يثقون اآلن في تحديد مالمح 

 بدور مدربين للمعلمين المرشدين.  وبعضهم مستعد تماًما للقيام بأنفسهم ،االرشاد

ورشة عمل حول كيف تكون معلًما مرشدًا جيدًا. طور الدراسي  الفصلكان لدينا في هذا 

المعلمون المرشدون معاييرهم الخاصة. شارك المشرفون التربويون في تطوير هذه المعايير 

 .الجامعة العربية االمريكية جنين. أيًضا

 

عالوة على التغييرات التي تطرأ على دور المشرفين التربويين، فإن هذه التطورات تعد مؤشراً على ثقافة 

 االرشاد في فلسطين للمستقبل.

 نشطة التدريبأ
يمكن أن تتضمن جلسة تدريبية تتم فيها مناقشة أفكار للدراما ورواية القصص فيديو للطالب المعلم باستخدام 
رواية القصص مع الصف. عندئٍذ، سيكون المعلمون المرشدون قادرين على استخدام المعرفة المكتسبة من 

لمعلمين. يمكنهم تقديم اقتراحات حول الجوانب اإليجابية مناقشة استراتيجية التدريس لتحليل مهارات الطلبة ا
لتدريسها وأي مجاالت للتحسين، بما في ذلك كيفية تطويرها، على سبيل المثال من خالل التخطيط التعاوني 

 أو النمذجة.
يمكن للمعلمين المرشدين أيًضا إنشاء قائمة من األسئلة الستخدامها في مساعدة المدرس على التفكير في 

 تعليمه الخاص.
 ورشة عمل حول التخطيط المتكامل لمعلمين مرشدين من طلبة السنة النهائية: بيت لحمعقدت جامعة 

 نظروا في أهداف ونتائج التخطيط المتكامل ونوقشت على ثالثة مستويات:
 . تخطيط الطلبة المعلمين للتدريس المتكامل1
 . مناقشة تأملية حول مفهوم النهج المتكامل2
 نظر في بعض االختالفات بين كيفية تقديم نهج متكامل من قبل الوزارة والنهج المستخدم في جامعتنا.. ال3

 ما فائدة هذه األنشطة؟
يستطيع المعلمون المرشدون تطوير مهاراتهم أو معارفهم في الوقت نفسه الذي يفكرون فيه في كيفية دعم 

 تطوير المهارات نفسها لدى الطلبة المعلمين.
ة المثال من جامعة بيت لحم، يتم أيًضا مساعدة المعلمين المرشدين على رؤية أنه قد يكون هناك أكثر من في حال

طريقة الستخدام أسلوب تدريس معين. هذا قد يساعد على تجنب االرتباك بين المعلمين المرشدين والطلبة المعلمين 
 .في أثناء التدريب العملي

 



 
 

وسيستمر تطويرها  ،سوف تستمر ورش العمل التدريبية الخاصة بالمعلم المرشد في المستقبل المنظور

النطاق والجودة مع اكتساب الجامعات والمعلمين المرشدين المزيد من الخبرة. ويدرك هذا من حيث 

الدليل، كما يحتفي بإنجازات المعلمين المرشدين والجامعات التي تشارك حاليًا في تطوير نموذج التدريب 

 العملي.

 .دور المشرفين األكاديميين بالجامعة

ن استخدامها في ورش العمل التدريبية للمعلمين المرشدين. لكن، ركز هذا الدليل على األنشطة التي يمك

في للمعلمن المرشدين من المهم جدًا التأكيد على أن المشرفين األكاديميين في الجامعات هم أيضاً مدربون 

 إلى المدارس.بها كل مناسبة يذهبون 

ديميين فهم جيد لجميع المجاالت يجب على منسقي التدريب العملي التأكد من أن لدى جميع المشرفين األكا

يجب  والتدريبية المختلفة. كما الورشاتالتي يغطيها هذا الدليل. كما يجب أن يدركوا غرض وهيكل كيفية 

وكيف يمكن استخدامهما في أثناء التدريب العملي للتقييم مؤشر الجاهزية للتعليم  أن يكونوا على دراية بالـ

 ية التدريب العملي للتقييم الرسمي.المعلمين، وفي نها للطلبةالذاتي 

إن المشرفين األكاديميين بالجامعة هم الجسر بين الجامعة والمدرسة؛ فهم يأتون بالمعرفة بمحتويات 

. فهم عندما يزورون أكثر من الصفيةمالحظات ال من اجل تحديدالجامعة إلى المدارس  طلبةبرنامج 

سون المعلمين الطلبةمدرسة لمراقبة   الطلبة، فإنهم يعملون أيًضا كمراقبين لألحكام المتعلقة بتقدم وهم يدّر 

يمكن أن يدعموا المعلمين المرشدين الجدد لتحديد التوقعات المناسبة  ،المعلمين. وعلى وجه الخصوص

عيين وضع نموذج للممارسات لفترات التدريب العملي المختلفة. كما يمكن للمشرفين األكاديميين الجام

خصوًصا عند طرح األسئلة للمساعدة في تطوير تفكير  ،حظة الدرس والتغذية الراجعةفي مالالفضلى 

 المعلمين. الطلبة

يمكن للمشرفين األكاديميين الجامعيين االستماع إلى تعليقات المعلمين المرشدين لتحديد أي فجوات  ،أخيًرا

جامعية من أجل استخدام هذه ال صفوفالمعلمين أو غير ذلك من األمور المتعلقة بال الطلبةفي معرفة 

ويستطيع  ،بذلكفعال ة. فبعض الجامعات في فلسطين تقوم يالجامع المساقاتالمعلومات في تحسين 

 المعلمون المرشدون بعد ذلك أن يروا كيف يساهمون في تحسين تعليم المعلمين للمستقبل.

 دور المشرفين التربويين

بطريقة مشابهة للمشرفين األكاديميين  للمعلمين المرشدين يمكن للمشرفين التربويين أن يعملوا كمدربين

في مدارس مختلفة ويمكنهم تقديم المشورة بشأن التوقعات المعلمين  الطلبة يمكنهم زيارةالجامعيين. كما 

المناسبة لفترات التدريب العملي المختلفة. هناك العديد من الجامعات التي تشارك بالفعل في اإلشراف 

 ل بمفرده، ولكن عليهم أن يعملوا معًا""إنها مثل أوركسترا. كل فرد يعم

جامعة الخليل. -مشرف أكاديمي  . 

 



 
 

ومن المأمول أن يكون هذا الدليل مفيدًا لمساعدة  ،التربويين في ورش العمل التدريبية على المشرفين

 إضافة إلى فرق تدريب المعلمين في الجامعة. ،المشرفين التربويين في المستقبل

هذا الدليل من إعداد الدكتور فيف ويلسون من جامعة كانتربري كرايست تشيرش في المملكة المتحدة 

مالء من جامعة األزهر وجامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية والجامعة العربية األمريكية بالتعاون مع ز

 وجامعة جنين وجامعة بيت لحم وجامعة الخليل.


