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 summative( أو التقييم التلخييّص )formative assessment( يستخدم جهاز التعليم الكثري من األدوات واملؤّشات بغية تنفيذ ما ُيعرف بالتقييم التقوميّي

assessment( للمدارس: عالمات يف امتحانات ُقْطرّية )البجروت وامليتساف(، وِنَسب الترّسب، وبيانات حول العنف، وإنجازات يف مسابقات تتناول مجاالت 

مختلفة، واستبيانات البيئة املدرسّية وغري ذلك. مّثة كذلك العديد من املوديالت امُلَعّدة للتشخيص التنظيمّي داخل املدرسة.

عىل الرغم من كّل هذا، ال ميكن العثور عىل أداة تشخيص بنيوّية تقوم بفحص اإلدارة الرتبوية- البيداغوجّية للمدرسة فحًصا مباًشا. سنسعى هنا إىل توفري هذه األداة.

ترمي أداة املسح الرتبوي- البيداغوجّي املدريّس إىل رسم صورة الوضع للمامرسات السائدة يف بيداغوجّية املدرسة، وللسريورات اإلدارّية التي تصّمم هذه السريورات. 

هذه األداة ُمَعّدة ملديري املدارس الذين يرغبون يف وصف وفهم وتحليل النحو الذي تدور فيه عملّيات التدريس والتعلُّم والتقييم يف مدرستهم، واّتخاذ قرارات 

يف شأنها.

األداة وشكل العمل فيها 
تتكّون األداة من أربعة مرّكبات:

• دروس صّفّية	

• جلسات طواقم املعلمني	

• مواقف ومفاهيم املعلمني حول التدريس والتعلُّم	

• مواقف ومفاهيم الطالّب حول الّتدريس والتعلُّم.	

بني يحمالن أهّمّية استثنائّية بالنسبة للبيداغوجيا3 املدرسّية: الدروس الصّفّية، وجلسات طاقم املعلمني. أظهرت األبحاث الرتبوّية املختلفة أّن مّثة مركِّ

ر تحليُلها ملدير املدرسة صورًة تعكس  ُوضعت لكّل واحد من هذين املرّكبني مجموعة أسئلة تبتغي فحص الظواهر املركزّية فيهام. وقد ُبِنيت األسئلة عىل نحٍو يوفِّ

الظواهر مقابل البدائل يف كّل واحد من املرّكبني. عىل سبيل املثال: يف مرّكب الدروس الصّفّية مُيكن -مثاًل- تحديد درجة استغالل الوقت للتدريس والتعّلم، 

والحصول عىل صورة الوضع املدرسّية يف هذه املسألة. يف مرّكب جلسات الطاقم، يستطيع املدير الحصول عىل صورة الوضع حول مضمون خطاب املعلمني ونوعه.

مّثة مرّكبان آخران يستكمالن الصورة، وهام: استيضاح مواقف ومفاهيم املعلمني حول عملهم البيداغوجّي، واستيضاح مواقف الطالّب حول سريورات التدريس 

والتعّلم، كام يعيشونها عىل أرض الواقع. 

طرائق تجميع البيانات تشمل:

• الدروس الصّفّية- مشاهدة الدروس	

• جلسات طاقم املعلمني- مشاهدة الجلسات	

• مواقف ومفاهيم املعلمني حول التدريس والتعلُّم- استبيانات للمعلمني	

• مواقف ومفاهيم الطالّب حول التدريس والتعلُّم- مجموعات بؤرّية للطالب	

ُيفرتض يف مدير املدرسة أن يفّعل أداة املسح، ويف سبيل تحقيق ذلك عليه العمل عىل مرحلتني:

إجراء مشاهدات لعمل األُطر واملواقع املختلفة )الّدروس، جلسات الطاقم وغريها( بحسب ما تحّدد يف أداة املسح؛ واالهتامم بأن يقوم املعلمون بتعبئة . 1

استبيانات املعلمني، وإجراء مجموعات بؤرّية للطالّب )مّثة توجيهات لكّل واحدة من هذه األدوات(، وتحليل النتائج من خالل االستعانة باألدوات امللحقة أدناه.

2 َتظهر الكتابة يف هذا البحث بصيغة املذّكر لكّنها ُمَعّدة للنساء والرجال عىل حّد سواء.
3 البيداغوجيا هي علم وفّن الرتبية: مبادئ، ومامرسات، ومهنة التدريس.
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الحصول عىل صورة وضع مدرسّية، مبا يف ذلك استخالص املدلوالت واملعاين من هذه الصورة.. 2

بعدئذ يستطيع املدير اّتخاذ قرارات حول أهداف التغيري يف البيداغوجيا املدرسّية، وحول خّطة العمل لتحقيق هذه األهداف. املَحاور املفصلّية وأبعاد التقييم 

ُنه من طرح أفكار حول أهداف التغيري وخّطة العمل. والقياس التي تظهر يف األداة تنح املدير مفاتيح ُتكِّ

 كام ُذكر سابًقا، إّن قيادة استخدام األداة ُتلقى عىل عاتق املدير. من شأن أّي تدبري آخر أن يكون مبثابة استخدام خاطئ ألداة املسح. عىل الرغم من ذلك، ال نعني 

هنا أّن عىل املديرين العمل لوحدهم. مّثة نوعان من الرشاكات يف استخدام هذه األداة:

التوجيه والوساطة: نويص أن يحصل املدير الذي يرغب يف تطبيق املسح البيداغوجّي املدريّس عىل مرافقة. تشمل هذه املرافقة:. 1

أ. عرًضا ألداة املسح وشًحا حول طريقة استعاملها؛

ب. دعاًم وشًحا حول طريقة التطبيق )خالل عملّية املسح( -إذا استدعت الحاجة ذلك؛

جـ٫  نقاًشا حول البيانات التي أظهرتها املشاهدات، بغية استخالص املدلوالت واملعاين.

ميكن ملستشار خارجّي، أو مرافق مهنّي للمدير أو للمفّتش، أن يقوما بعملّية املرافقة شيطة حصولهام عىل تدريب وتأهيل يف هذه األداة وطرق استخدامها.

2. رشكاء داخلّيون: يستطيع املدير االستعانة بشخص )أو اثنني( من املدرسة لغرض إجراء املسح. ميكن لنائب املدير أو املرّكز البيداغوجّي القياُم بهذه املَهّمة. ال 

نويص بأكرث من شيَكنْي. يأخذ الرشيكان قسًطا يف تنفيذ املشاَهدات، ورمّبا أيًضا يف تحليل نتائجها واستخالص املدلوالت. مّثة أهّمّية لإلشارة هنا أّن عىل املدير 

تنفيذ معظم املشاهدات، إذا استطاع إىل ذلك سبياًل.
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خلفّية
الدروس هي املوقع املركزّي الذي مُيارَس فيه نشاط التدريس والتعّلم يف املدرسة، وفيه تعّب البيداغوجيا عن نفسها يف أوضح تجّلياتها. من الرضورّي إًذا أن توّفر 

عملّية املسح البيداغوجّية صورة وضٍع حول سري الدروس وُسُبل إدارتها.

اشُتّقت املقاييس واألبعاد التي ستقيَّم الدروس بحسبها من أبحاث تناولت موضوع التعّلم الناجع واملؤّثر، ال سّيام الحوار داخل غرفة التدريس ومهارات التفكري 

العليا، ومن العالقة بني هذين املجالني. املحادثة الصفّية هي املجال الذي يصف النحو الذي يتحّدث به املعلمون والطالّب بعضهم مع بعض خالل الّدرس. 

ذ التدريس من خاللها                     تحمل املحادثة أهّمّية قصوى يف عملّيات التدريس والتعّلم يف غرف التدريس. فعليًّا، يشّكل التكّلم أداة الوساطة املركزّية التي ينفَّ

)Alexander, 2001; 2004 (. أظهرت األبحاث أّن املحادثة الصّفّية تتمّيز يف األساس باألسئلة التي يطرحها املعلم، وباإلجابات التي يقّدمها الطالّب، والتغذية الراجعة 

املباشة التي يوّفرها املعلم عىل أجوبة الطالّب )Cazden, 1998; Mills, 1998(. من الواضح كذلك أّن أشكال املحادثة التي ُتارَس يف غرفة الّتدريس تبني )وتعكس( 

درجة فاعلّية التدريس والتعلُّم )Wolf, Crosson & Resnick, 2000(. ميكن كذلك االستعانة بالحوار الصّفّي يف سبيل تشخيص وفهم الفعل الصّفّي. الفعل الصّفّي 

هو السريورة التي ُيستخَلص من خاللها التعلُّم/ الفهم عب اللقاء بني املعلم وأساليب التعليم والطالّب، وأساليب التعلُّم، ومواّد التعليم، وتنظيم غرفة التدريس، 

واملوارد القامئة فيها  )Cohen, 2000(. تطوير مهارات التفكري العليا هو املجال العميّل الذي يستخدم فيه الطالّب املعلومات واملعارف التي اكتسبوها بشّتى الطرق 

واملستويات، ويقومون بتحليل املعارف وفهمها ضمن سياق ثرّي من املدلوالت. املقارنة واالستنباط والرشح وطرح االّدعاء والتحليل كّلها تشّكل أمثلة عىل قدرات 

تفكري مرموقة تأخذ مجراها يف سريورات تعلُّم ناجعة. املرّكبات املركزّية التي سيجري مسحها مبا يخّص الدروس هي:

إدارة وسري الدرس	 

انخراط الطالّب ومشاركتهم	 

تطوير مهارات التفكري العليا	 

تعليامت االستخدام
املرحلة األوىل: التهيُّؤ للمشاهدة

ا، وإجراؤها عىل مواضيع مختلفة ويف أنواع مختلفة من غرف التدريس. إذا أردتم تركيز املسح  من املفّضل توزيع املشاهدات عىل فرتات زمنّية غري متقاربة جدًّ

حول موضوع معنّي أو يف صّف معنّي، ميكنكم القيام بذلك، لكن عليكم أن تأخذوا بعني االعتبار أّن األمر لن يوّفر للمدير صورَة وضٍع مدرسّيًة.

ُيشتّق عدد الصفوف التي تجدر مشاهدتها من حجم املدرسة:

ذ املشاَهدة يف 12 درًسا. يف املدرسة التي تضّم 6 صفوف )نحو 200 تلميذ(- من املفّضل أن تنفَّ

ذ املشاَهدة يف 18-14 درًسا. ا )نحو 400 تلميذ(- من املفّضل أن تنفَّ يف املدرسة التي تضّم ما بني 7 صفوف َو 12 صفًّ

ذ املشاَهدة يف 24-18 درًسا. ل أن تنفَّ ا )نحو 800-400 تلميذ(- من املفضَّ يف املدرسة التي تضّم ما بني 13 َو 24 صفًّ

يف املدارس التي ينيف عدد طلبتها عىل ذلك، نويص أن يجري -بحسب ما ُذكر أعاله- تقديُر عدد الدروس التي تفّضل مشاهدتها )نحو درس واحد لكّل صّف(، 

وإشاُك أحد أفراد الطاقم املرموقني يف عملّية املسح )نائب املدير، مرّكز تربوّي(، وتوزيع عبء املشاَهدات.
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مّثة أهّمّية لتنسيق عملّية املشاَهدة مع املعلم وتوضيح الهدف من ورائها. الهدف من املشاَهدة يف األساس هو الحصول عىل معلومات لغرض بناء صورة 

بيداغوجّية مدرسّية. عالوة عىل ذلك، يستطيع املديرون الذي يرغبون يف تقديم التغذية الراجعة )فيدباك( للمعلم االستعانَة باملشاَهدة لتحقيق هذا الغرض، 

ذ املشاَهدة عيل دروسهم هذا األمر. مّثة أهّمّية لخلق قاعدة متينة  لكّن التغذية الراجعة ال تشّكل سوى هدف ثانوّي، ومن املهّم أن يدرك املدرّسون الذين تنفَّ

من األمان والّثقة املتبادلة بني املشاِهد واملشاَهد. 

املرحلة 2: معاينة تحليل املشاهدة

قبل إجراء املشاَهدة للدرس، من املّهم أن تقرأ جدول املشاَهدة وتحليل املشاَهدة للدرس )انظر الحًقا( ملعرفة األنشطة واألحداث التي يجب االلتفات إليها. مّثة 

أهّمّية خاّصة لقراءة توضيحات تعبئة الجدول لتحليل املشاَهدة امللحقة يف نهاية جدول املشاهدة، وتحليل املشاَهدة للدرس )الحًقا(.

ال يتوّقع أن يستويف هذا التوثيق املعايري البحثّية، لكّنه يعرض صورة واضحة حول جودة التعليم والتعلُّم يف الدرس.

املرحلة 3: الحصول عىل صورة وضع مدرسّية

بغية الحصول عىل صورة وضع مدرسّية حول عملّية التدريس والتعلُّم، يجب إجراء عملّية “َمْوزََنة” )أي منح وزن معنّي لكّل واحد من املكّونات( لجميع املكّونات 

التي أشري إليها يف جداول املشاَهدات وتحليل املشاَهدات يف الحصص )استخدم جدواًل َمْوزوًنا- صورة الّدروس املدرسّية(. بالنسبة لكّل واحد من املمّيزات، يشار 

إىل عدد املّرات التي ظهر فيها، ومن َثّم احتساب النسب املئوّية ملجمل املمّيزات “أ” َو “ب” )راجع الجدول املوزون(.
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منوذج مشاَهدة للدرس
الهدف من جدول املشاهدة هو الحصول عىل تقديرات تقريبّية، وعىل امُلشاِهد أن يقّرر: أّي من امليزات التي تظهر يف الجدول تصف الدرس عىل النحو األفضل؟ 

خالل عملّية املشاَهدة، من املهّم إدراج املالحظات واألمثلة. من الواجب تعبئة الجدول بكامله فور انتهاء الدرس.

الجزء األّول: تفاصيل وممّيزات عاّمة

تاريخ الدرس: ......................................................... الّصف: ........................................................................

املدرّس: .............................................................. املوضوع: ..............................................................

ساعة بداية الدرس الفعلية: .................................... ساعة انتهاء الدرس الفعلّية: ....................................

ضع دائرة حول “نعم” أو “ال” لكّل واحد من املرّكبات التي تظهر يف الجدول: 

أمثلة ومالحظاتتوضيحاتامليزة ب  امليزة أاملرّكب

 يجب تدوين التأخري النعمالدرس يبدأ يف الوقت املحّدد

بالدقائق

الدرس ينتهي يف الوقت 

د املحدَّ

يجب تدوين الترسيح النعم

املبّكر بالدقائق

ُيستَهّل الدرس بتلخيص ِلام 

جرى تعلُّمه يف الدروس 

السابقة

النعم

ُيستغّل معظم وقت 

الدرس للتدريس والتعلُّم

النعم

يشمل الدرس َمهاّمت 

للتعلُّم الذايّت

النعم

يشمل الدرس َمهاّمت 

للتعلُّم داخل مجموعات

النعم

النعماختيار مدير:

النعم

املرّكب 1: املشاَهدات يف الدروس



7

القسم ب: مّيزات الدرس
بالنسبة لكّل مرّكب يف الدرس )العمود األّول(، اخرَتْ إحدى امليزات املالمئة )قطعا ال؛ بدرجة قليلة؛ بدرجة متوّسطة؛ بدرجة كبرية(، وَضْع دائرة حولها )األعمدة 2 

،3 ،4، 5(. يشمل الفغبا العمود السادس “توضيحات” -شوًحا قصرية بغية تسهيل عملّية تعبئة الجدول.

 مالحظات وأمثلةتوضيحات إمكانّية “د”إمكانّية “ج”إمكانّية “ب”إمكانّية “أ”مرّكب

مقدار األسئلة التي 
يطرحها املعلم 

خالل الدرس

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

بحسب محور يرتاوح بني 
15 َو 120 سؤاالً خالل 

الحّصة

األسئلة التي 
يطرحها املعلم 

مفتوحة َو/أو تثري 
التفكري

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

 أسئلة مفتوحة: أسئلة 
لها أكرث من إجابة واحدة 
محتملة واألجوبة عنها ال 

يعرفها الطالّب مسبًقا

ينتظر املعلم ما 
يكفي من الوقت 
حّتى الحصول عىل 

أجوبة الطالب

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

عىل محور يرتاوح بني ثانية 
واحدة أو أقّل وسبع ثواٍن 

أو أكرث

تدور محادثة 
تعليمّية بني الطالّب

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

ُيعطي املعلم 
تغذية راجعة عىل 
أجوبة الطالّب أو 
عىل املََهاّمت التي 

يطرحها عليهم 

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

التغذية الراجعة 
التي يقّدمها املعلم 
تتمّيز بنزعة إصدار 

األحكام

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

يبدي املدرّس رأيه )إيجابيًّا 
كان أم سلبيًّا( حول مدى 
إجادة التلميذ )“جّيد”، 

“جميل”، “صحيح”، 
“غري صحيح”، “مل تصِغ”، 
“اختلطْت عليك األمور”، 

وما شابه(

يشارك معظم 
الطالّب يف املحادثة 

التعليمّية

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

ميّرر املعلم املاّدة 
التعليمّية عىل هيئة 

محاَضة

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
متوّسطة

بدرجة كبرية
بدرجة كبرية 

ا جدًّ

يسود منط “بينغ- 
بونغ” )املداورة( 

- أسئلة وأجوبة بني 
املعلم والطالّب

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

“ بينغ- بونغ”: املدرّس 
يسأل، فيجيب الولد، 
ويتلّقى تغذية راجعة، 

وهكذا دواليك.

يرشح املعلم 
بوضوٍح توّقعاِتِه 
من تعلُّم الطالّب 

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

يحّفز املعلم 
التالميذ عىل التعلُّم 
والنجاح يف التعليم

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ
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 مالحظات وأمثلةتوضيحات إمكانّية “د”إمكانّية “ج”إمكانّية “ب”إمكانّية “أ”مرّكب

املهاّمت التعليمّية 
تشمل مهارات 
التفكري العليا

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

مهارات التفكري 
العليا: أنشطة لغرض 
تنمية مهارات التفكري 

نحو: التصنيف، 
التفسري)املقاربة(، استنتاج 
النتائج، طرح االّدعاءات، 

التمييز بني الحّب والزؤان، 
املقارنة، وما شابه...

يعرض الطالّب 
منتجات التعّلم

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

يقدم املعلم أمثلة 
حول كيفية مامرسة 

مهارات التفكري 
العليا

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

ينّفذ املعلم مهارة التفكري 
أمام الطالّب ويرشح كيف 

قام بتنفيذها

بدرجة قليلة اختيار مدير:
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

بدرجة قليلة 
أو معدومة

 بدرجة 
بدرجة كبرية بدرجة كبريةمتوّسطة

ا جدًّ

املرّكب 1: املشاَهدات يف الدروس
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املرّكب 2: منتديات مهنّية - بيداغوجّية للمعلمني

خلفّية ومنطلقات
تشري الكثري من األبحاث، يف مجال التعلُّم التنظيمّي، أّن املؤّسسات التي توّفر فرص تعلُّم ألفرادها تنجح يف إظهار درجة عالية من الفاعلّية عىل امتداد الوقت، بل 

إّنها تحّسن من أدائها )Yeung et al, 1999; Stata, 1989(. يجري تسليط الضوء عىل نحٍو خاّص عىل خلق وضعّيات ُتّكن من طرح أفكار جديدة للتطبيق وحّل 

.)Nonaka, 1991; Michelman, 2005( املشكالت، واكتساب وتعميق املعرفة املهنية، وكذلك التعلُّم من التجربة والعمل امليدايّن

يف مجال األبحاث الرتبوّية، جرى فحص هذا النشاط من خالل مفهوم “مجتمعات املعلمني الدارسة”، وتبنّي أّنه )أي النشاط( يحمل وزًنا ملحوًظا يف تحقيق 

أهداف املدرسة )בירנבוים، 2009؛ סרג’יובאני، 2002؛ McLaughlin & Talbert, 2006 ( . مجتمع املعلمني الناجع هو ذاك الذي ينغمس يف البيداغوجيا )عملّيات 

التدريس، والتعلُّم، والتقييم يف املدرسة( من خالل االرتكاز عىل املعطيات امليدانّية.

هذا الجزء من أداة املسح ُمَعدٌّ لتقييم الكيفّية والدرجة التي تعالِج فيهام جلساُت ولقاءاُت الطاقم )التي ُتْعَقد يف املدرسة( سريوراِت التعلُّم والتدريس والتقييم 

)البيداغوجيا( يف املدرسة.

سيقوم الجزء الحايّل بفحص األسئلة التالية:

• إىل أّي درجة تتمحور جلسات الطاقم يف عملّية التدريس والتعلُّم؟	

• إىل أّي درجة يتطرّق الطاقم إىل قضايا مركزّية يف إدارة البيداغوجيا؟	

• ر املدرّسني ويف تحسني مستوى التدريس والتعلُّم يف املدرسة؟	 إىل أّي درجة تحتوي الجلساُت مرّكباٍت تساهم يف تطوُّ

تعليامت االستخدام
املرحلة األوىل: اختيار اإلطار املالئم للمشاهدة

 بغية تطبيق أداة املسح، عليك العثور عىل األُُطر املركزّية التي يدير فيها املعلمون غالبّية محادثاتهم املهنّية.

العثور عىل هذه األُُطر يستوجب التعامل مع املعايري التالية:

اإلطار الذي يتوّقع من املعلمني أن يتحّدثوا فيه حول املسائل البيداغوجّية- مضامني، امتحانات، تحصيل الطالّب، طرق التدريس وغريها.

اإلطار الذي يجتمع فيه املعلمون عىل نحٍو دورّي )الحّد األدىن من وترية اللقاءات هو مرّة كّل أسبوعني(.

يف بعض األحيان، ميكن العثور عىل إطار واحد يستويف املعياَرْين، لذا فهو اإلطار املالئم للمشاهدة. يف أحيان أخرى، يجري العثور عىل عدد من األُُطر املالمئة. إذا 

مل يتوافر أّي إطار مالئم يستويف املعياَرْين املذكوَرْين، يجب العثور عىل اإلطار األقرب.

جلساُت الطاقم املهنّيُة يف الكثري من املدارس فوق االبتدائّية هي اإلطار املالئم، أّما يف الكثري من املدارس االبتدائّية فإّن اإلطار املالئم هو جلسات الطبقة الصّفّية 

ويف بعض األحيان االجتامع العاّم لجميع املعلمني يف املدرسة. عىل الرغم من ذلك، قد تكون األمور مختلفة يف مدرستك، ولذا يجب عليك العثور عىل اإلطار/ 

األُُطر األكرث مالَءمًة للمسح )جلسات جميع املعلمني؛ استكامل داخل أروقة املدرسة وما شابه(.

مالحظة: إذا مل يتوافر إطار ذو وزن من هذا النوع يف مدرستك، ففي كّل ما يتعّلق باملسح البيداغوجي يف املدرسة عليك التوّصل إىل استنتاج أّن غالبّية  املؤشات 
)البارامرتات( ال تتحّقق. وجود ُأُطر معّلمني مهنّية يشّكل شًطا ملامرسة محادثة بيداغوجّية تخدم سريورات الّتدريس والتعلُّم والتقييم يف املدرسة.

املرّكب 2: منتديات مهنّية - بيداغوجّية للمعلمني
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املرحلة 2: تخطيط املشاَهدة

 بعد العثور عىل اإلطار املالئم - عليك التخطيط إلجراء مشاَهدة يف 6-3 لقاءات لهذه األُُطر.

القرار حول عدد األُُطر التي ستشاهدها ُيّتَخذ عىل ضوء حجم املدرسة وعدد األُُطر القامئة:

حّتى 30 معلام: إجراء مشاَهدة لـ 4 لقاءات ألُُطر مختلفة يفي باملطلوب )مالحظة: نويص بتنفيذ املشاَهدة يف 3 مجموعات مختلفة(.

ما بني 30 َو 50 معلام: من املفّضل مشاَهدة 7-5 لقاءات )إجراء أربع مشاهدات )عىل األقل( يف مجموعات مختلفة، ومن الخامسة فصاعًدا ْتِكن العودة إىل 

املجموعة ذاتها(.

فوق 50 معلام- من املفّضل إجراء 8 مشاهدات أو أكرث )5 منها -عىل األقّل- يف مجموعات مختلفة(.

نويص بتنفيذ جميع املشاَهدات خالل فرتة ال تتعّدى الشهرين.

تعليامت إلجراء مشاَهدة يف لقاء أحد ُأُطر املعلمني

قبل إجراء املشاَهدة، نويص بقراءة هذا الفصل كاماًل للتعرُّف عىل أوراق املشاَهدة، واملفاهيم، واألسئلة امُلْدرَجة فيه.

عليك مشاهدة الجلسة من بدايتها حّتى انتهائها.

خالل املشاَهدة نويص بعدم املشاركة والتدّخل يف الجلسة )يف بدايتها ُقْل للمشاركني إّنك تقوم بذلك بغية التعرّف عىل نحٍو أفضل عىل العمل الرتبوّي واملواضيع 

ه إليك، ومن املفّضل بعدها العودة إىل َدْور امُلشاِهد. التي تشغل بال الطواقم(. إذا كان األمر رضوريًّا، ميكنك الرّد باقتضاب شديد عىل األسئلة التي ُتوجَّ

خالل املشاَهدة قم باستخدام منوذج املشاَهدة، وترّصف بحسب التعريفات امُلْدرَجة فيها: تحتوي االستامرة عىل ثالثة أسئلة أساسّية. يتطّلب اثنان منها متابعة 

الجلسة واإلشارة إىل النشاطات َو/أو األحداث التي تدور فيها، ويتطّلب السؤال األخري تقييَم األمور بأثر رجعّي.

عند االنتهاء من املشاَهدة، قم مباشة بتنفيذ تلخيص )عددّي( لسؤايَل املشاَهدة -بحسب التعريفات التي تظهر يف منوذج املشاَهدة.
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منوذج للمشاَهدة والتحليل خالل جلسة الطاقم

التاريخ: ..............................................................................  نوع الجلسة: .....................................................................................................................

ساعة البداية: ................................................. ساعة النهاية: .................................................عدد املشاركني: ...........................................................................

أنشطة ومواضيع مركزّية يف الجلسة

أش/أشريي خالل الجلسة عندما تحصل األنشطة امُلْدرَجة أدناه. يك تتوّصل إىل صورة وضع جّيدة ونوعّية، نويص بتسجيل رقم النشاط، وعدم االكتفاء باإلشارة إىل 

الفئة )عىل هذا النحو ميكنك إجراء معاَينة دقيقة لتوزُّع النشاطات املتكّررة وتلك النادرة يف جلسات الطاقم املختلفة(.

نشاطات محتملة يف الجلسةفئات
 هل تتحّقق يف 

الجلسة؟ وّثق واعرض 
أمثلة عىل ذلك 

مضامني التعلُّم 

)موضوع التخصص(

استعراض موضوع من مضامني التدريس، مراجعة مواّد تدريسّية )كتب، كراريس(. 1

نقاش مشرتك حول مضامني التعليم، تعلُّم مشرتك ألحد مواضيع التخصص. 2

مراَجعة متطّلبات وتعليامت خارجّية )وزارة الرتبية والتعليم، امتحانات(. 3

البيداغوجيا 

)تدريس؛ تعلُّم؛ تقييم(

تخطيط مشرتَك لنشاط تدرييّس، كتابة وسائل ومواّد تدريسّية. 4

طرح أفكار أو تعلُّم أفكار يف مجال سبل التدريس. 5

مناقشة حالة أو معضلة تربوّية َطَرَحها أحُد املعلمني. 6

تقييم نجاح/ فاعلّية نشاطات تدريس وتعلُّم ُنّفذت سابًقا. 7

دعم وتعامل عىل 

املستوى الشعورّي

محادثة حول أحاسيس شخصّية لدى املعلمني، مشاعر تطفو عىل السطح خالل عملهم، ومشاكل . 8

شخصّية للمعّلمني وما شابه.

التعامل مع قضايا 

االنضباط
نقاش حالة أو معضلة تتعّلق بأمور االنضباط، أو بالقيم. 9

مناقشة قضايا الوقت، والتنّظم، وكرثة املََهاّمت. 10األمور اإلدارّية والتنظيمّية

فور انتهاء الجلسة- حاول/ي ترجمة الوقت الذي ُخّصص لكّل واحد من األنشطة إىل نسب مئوّية.
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استخدام مصادر معلومات او معرفة خالل الجلسة

ضع إشارة يف كّل مرّة يجري فيها استخدام مصدر املعرفة أو املعلومات املشار إليه أدناه.

عند انتهاء الجلسة َقيِّْم/ َقيِّمي استخدام كّل واحد من مصادر املعرفة أو املعلومات بحسب السّلم التايل:

0 - مل ُتستخدم بتاًتا )ال حاجة إىل وضع إشارة(.

1 -  ُذِكر مصدر معرفة/ معلومات فقط دون استخدامه عىل نحٍو عينّي.

2 - اسُتخدم مصدر املعرفة/ املعلومات عىل نحٍو أّثر تأثريًا بالًغا عىل الجلسة وعىل القرارات واالستنتاجات التي جرى التوّصل إليها.

ص لكّل واحد من األنشطة إىل ِنَسب مئوّية. فور انتهاء الجلسة- حاول/ي ترجمة الوقت الذي ُخصِّ

 توثيق االستخدام يف الجلسةمصدر املعلومات أو املعرفة 

12مواّد من مجال التخصص )كتب تدريس وما شابه(

12مستندات وتعليامت حول منهاج التعليم

12مواّد نظرّية حول التدريس والبيداغوجيا )مقالة، محاضة، وغري ذلك(

12أدوات أو قوالب لتخطيط التدريس أو تقييم التدريس

طات جاهزة/ مكتوبة لسري الدرس 12مخطَّ

12نواتج الطالب يف الدروس

12اختبارات أو وظائف أعّدها الطالب

البجروت،  )كامتحانات  خارجّية  مسوح  اختبارات/  معطيات 

وامليتساف، وغري ذلك.
12

12آخر

املرّكب 2: منتديات مهنّية - بيداغوجّية للمعلمني
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نوع النقاش الذي دار يف الجلسة وممّيزاته

فور انتهاء الجلسة- قيِّْم نوع )أو أنواع( النقاش الذي دار يف الجلسة:

دار لفرتة وجيزة مل َيُدر ألبّتة
فقط

دار خالل 
الجلسة عىل نحٍو 

كبري وملحوظ

شّكل الجزَء 
األسايسَّ من 

الجلسة

1234عرض موضوع/ نقل معرفة أو معلومات

1234عرض حالة أو حاالت

1234نقاش مفتوح

1234تخطيط/ كتابة

1234آخر:

عالوة عىل ذلك، قم بتقييم مدى حصول النشاطات التالية خالل الجلسة:

بدرجة كبريةبدرجة متوّسطةبدرجة قليلةمل يحصل ألبّتة

1234تعريف مشكلة أو عرض غاية يف مجال التدريس والتعلُّم

1234طرح أفكار متنّوعة للنشاط أو الحّل

تكريس قرارات َو/أو أفكار يف مجال الّتدريس والتعّلم بواسطة مصادر 

املعرفة واملعلومات املختلفة
1234

1234

1234

1234

Dr khnnas
Highlight
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املرّكب 3: استبيان للمعلمني

للمعلم تحّية،

يشّكل هذا االستبيان أحد مرّكبات أداة املسح امُلَعّدة ملساعدة إدارة املدرسة يف الحصول عىل صورة حول سريورات التدريس والتعلُّم يف املدرسة. يبتغي االستبيان 

إظهار وجهة نظرك حول قضايا مركزّية يف مجال التدريس والتعلُّم يف املدرسة، وبعض هذه القضايا ال ميكن تقييمها بدون مساعدتك.  

هذا االستبيان رّسّي، والصورة التي ُتْعرَض عىل اإلدارة عاّمة، وتشمل تحليل جميع االستبيانات التي ُعّبئت يف املدرسة.

ُكتب االستبيان بصيغة املذّكر، لكّنه ُمَعّد للنساء والرجال عىل حّد سواء.

نشكرك لحسن التعاون.

املرّكب 3: استبيان للمعلمني
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يف ما ييل قامئة بنشاطات تّيز عملك كمعلم، بالنسبة لكّل واحد من هذه النشاطات نرجو أن تقّيم:. 1

عدد الساعات األسبوعّية )الفعلّية( التي تخّصصها لهذا النشاط.

بالنسبة لحجم الساعات التي أشت إليها- هل كنت ترغب يف زيادتها، تقليصها، أو إبقائها عىل ما هي؟ أِشْ من فضلك بـِ “+” للزيادة، وبـِ “-” للتقليص، وبـِ 

“=” لإلبقاء عىل الوضع القائم.

عدد الساعات النشاط
األسبوعّية

ترغب يف :

الزيادة”+”

التقليص “-”

اإلبقاء عىل الوضع 
القائم”=”

التدريس1

تخطيط مستقّل للدروس ومواّد تدريس وتعلُّم مراِفقة2

تخطيط وإعداد نشاطات التدريس- بالتعاون مع معلمني آخرين3

فحص الوظائف واالمتحانات4

جلسات طاقم إدارّية وتنظيمّية5

محادثات مع الطالب6

 محادثات عمل مع أصحاب وظائف يف املدرسة )مدير، مستشارة، مرّكزين، وغريهم(7

جلسات طاقم مهنّية8

مناوبات يف املدرسة9

ر مهنّي داخل املدرسة10 مشاركة يف إطار تعلُّم وتطوُّ

ر مهنّي خارج املدرسة11 مشاركة يف إطار تعلُّم وتطوُّ

عمل فردّي مع عدد من الطالّب12

محادثات مع األهايل13

قيادة مسارات ونشاطات يف إطار وظيفة رسمّية/ غري رسمّية )نحو: الرتكيز(14

غري ذلك:15

كيف يتوّزع الوقت خالل فرتة تدريسك )الساعات التي تقضيها يف غرفة التدريس مع الطالّب( بني املرّكبات التالية؟ أجب بالنسب املئوّية. املجموع الكيّلّ . 2

هو 100%:

النسبة املئوّيةاملرّكب

َمهاّمت إدارّية )فحص الحضور والغياب، إيصال معلومات وغري ذلك(1

املحافظة عىل النظام يف الصّف )شح قواعد السلوك، ومعالجة مشاكل االنضباط(2

التدريس والتعلُّم3
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 بالنسبة لكّل نشاط، يظهر يف العمود يف الجهة اليمنى يف الجدول. ضع إشارة عىل الرقم الذي يعّب عن موقفك إزاء مدى تكرار هذا النشاط يف غرفة التدريس:. 3

النشاط
مل يكن إطالقا، 
أو ما يقارب 

ذلك

يف ربع 
الدروس تقريًبا

يف نصف 
الدروس تقريًبا

يف غالبّية 
الدروس

يف جميع 
الدروس، أو ما 

يقارب ذلك

12345أحارض أمام الصّف لغرض إكساب املعرفة1

12345أراجع الوظائف املنزلّية مع الطالّب2

3
يعمل الطالّب يف مجموعات صغرية لغرض العثور عىل 

حّل ملشكلة قمُت بعرضها
12345

4
م َمَهاّمت مختلفة للطالّب بحسب قدراتهم ووتريتهم  أقدُّ

يف التعلُّم
12345

5
يف بداية الدرس أقوم بتلخيص املواّد التي درّستها يف 

الدروس السابقة
12345

6
يعمل الطالّب عىل َمهاّمت ومشاريع يتطّلب استكامُلها 

أسبوًعا واحًدا عىل األقّل
12345

12345أعمل مع الطالب عىل نحٍو فردّي خالل الدرس7

8
يقوم الطالّب بتقييم عملهم، ويقّدمون مالحظاتهم 

حولها
12345

9
أجري محادثة تغذية راجعة )فيدباك( مع الطالّب حول 

االمتحانات والوظائف وُطُرق التعلُّم
12345

12345يعمل الطالّب يف مجموعات تتوّزع بحسب قدراتهم 10

11

يعمل الطالّب عىل إعداد ناتج معنّي )عمل، لعبة، 

ملصق إعاليّن، وغري ذلك( ميكن عرضه الحًقا، أو حتى 

استخدامه من ِقبل آخرين.

12345

12
يعمل الطالّب باستقاللّية عىل ورقة عمل أو كتاب 

تدرييّس لغرض التدرّب أو فهم ماّدة جرى تعلُّمها
12345

13
يدير الطالّب نقاًشا ويقومون بطرح اّدعاءات يف قضايا 

مختلفة.
12345

12345آخر14

12345آخر15

املرّكب 3: استبيان للمعلمني
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أمامك مقوالت تصف مرّكبات يف عمل طاقم املعلمني. من فضلك ضع إشارة بالنسبة لكّل واحد منها-. 4

أ. درجة تكرارها يف عمل املعلمني يف املدرسة بحسب السّلم التايل:

0 - ال أعرف/ ال ميّت يل ِبِصلة؛ 1 - غري قائم ألبّتة؛ 2 - قائم بدرجة قليلة؛ 3 - قائم بدرجة متوّسطة؛ 4 - قائم بدرجة كبرية.

ب. بحسب حجم ساعات عملك األسبوعّية اليوم- هل كنت ترغب يف التوسيع )+(، أم التقليص )-(، أم اإلبقاء عىل الحجم القائم )=( يف ما يتعّلق بالوقت 

املخّصص لهذا املرّكب يف عمل الطاقم؟

ال أعرف/ ال مرّكب يف عمل الطاقم
ميّت يل ِبِصلة

غري قائم 
ألبّتة

قائم 
بدرجة 
قليلة

قائم 
بدرجة 
متوّسطة

قائم 
بدرجة 

كبرية

أريد:

التوسيع )+(

التقليص )-(

اإلبقاء عىل حجم 
الساعات القائم )=(

1
نتائج  حول  آخرين  معلمني  مع  نقاش 

التقييامت بأنواعها
01234

2
تخطيط الدروس بالتعاون مع معّلم أو طاقم 

معّلمني
01234

3
بناء امتحانات بالتعاون مع معلم أو عدد 

من املعلمني الزمالء
01234

01234تحليل نواتج تعلُّم الطالّب مع معلمني زمالء4

5
نقاش وتحليل مشرتك مع معّلمني زمالء حول 

مواضيع تدريسّية حصلت يف غرفة التدريس
01234

6
معلمون  طّورها  تدريسّية  مواّد  استخدام 

آخرون
01234

01234بناء مواّد تدريس جديدة مع معّلمني زمالء7

01234مشاهدة معلم لدروس معلمني زمالء8

9
الحصول عىل تغذية راجعة من زمالء عىل 

ضوء املشاَهدة يف أحد الدروس
01234

10
مراَفقة وإرشاد معلمني جدد من قبل معلمني 

زمالء
01234

12345آخر11

12345آخر12
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أمامك مقوالت تتطرّق إىل سريورات العمل يف املدرسة. إىل جانب كّل مقولة ضع إشارة حول مدى صّحتها بالنسبة ملدرستك.. 5

ال أعرف
غري 

صحيح 
ألبّتة

صحيح 
بدرجة 
قليلة

صحيح 
بدرجة 
متوّسطة

صحيح 
بدرجة كبرية

1
يحصل املعلمون )من أصحاب الوظائف املختلفة، ومن املدير، ومن الزمالء( 

عىل تغذية راجعة حول تدريسهم، وعىل هذا النحو يتقّدمون يف عملهم
01234

01234معلمو املدرسة شكاء يف اّتخاذ قرارات مدرسّية مهّمة2

3
يشجع املدير تبوء املعلمني يف املدرسة وظائَف وأدواًرا ويقوم بتحويل 

صالحّيات معّينة إليهم
01234

01234الثقافة املدرسّية تتمّيز بالتعاون املهنّي بني املعلمني4

01234يف املعتاد يتطرّق املعلمون يف الجلسات إىل رؤيا املدرسة وأهدافها.5

01234املدير يشّجع ويدعم املبادرات التي يطرحها املعلمون 6

01234يتبّوأ الكثري من املعلمني وظائف وأدوارًا قيادّية يف املدرسة7

01234املعلمون مّطلعون عىل أهداف املدرسة الرتبوّية والبيداغوجّية 8

01234عملّية التدريس ُتعتب مفتوحة وعلنّية، لذا تقام مشاهدات للدروس9

10
ر مهنّي يف صفوف املعلمني  يشارك املدير يف تخطيط وتطبيق مسارات تطوُّ

داخل املدرسة.
01234

12345آخر11

12345آخر12
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املرّكب 4: مجموعات بؤرّية للطالب 
“الكبار ال يفهمون من تلقاء أنفسهم أبًدا، واألمر منِهٌك بالنسبة لألوالد أن يرشحوا لهم األمور مرّة تلو مرّة”.

األمري الصغري، أنطوان دي سانت إكسوبريي 

خلفّية
يف الخطاب الرتبوّي املعارص يتعاظم الوعي ألهّمّية حضور وإحضار “صوت الطالب” )student voice( كمصدر للمعلومة حول التعلُّم والتدريس، والتجارب 

التعليمّية يف املدرسة، وكجهة مشاركة يف صنع سريورات التغيري والتحسني املدرسّية.

 مّثة عدد من املستويات إلشاك الطالّب يف سريورات التحسني املدرسّية: املستوى األسايّس يتمّيز بالحصول عىل املعلومات واملشورة: إجراء محادثات مع الطالّب 

واإلصغاء باهتامم حقيقّي إىل وجهة نظرهم. تتمّيز املستويات األعىل من اإلشاك يف مامرسات تشاُركّية بحيث يأخذ الطالّب قسًطا يف األبحاث املدرسّية، ويف 

القرارات التي تتعّلق بالسياسات املدرسّية.

سنتمحور هنا يف إشاك الطالّب يف الحصول عىل املعلومات، واستشارتهم بغية إجراء مسح بيداغوجّي مدريّس. ينطلق إشاك الطالّب يف مسارات املسح املدرسّية 

ن عىل الصعيد املدريّس. عىل كّل عملّية  من اإلدراك بأّنهم يشّكلون مصدرًا حيويًّا للمعلومات، وكذلك من األبحاث التي تظهر عالقة بني إشاك الطالّب وبني التحسُّ

مسح مدرسّية أن تتضّمن أسئلة عىل غرار التالية: ما الذي يعرفه الطالّب حول تعّلمهم، وكيف يصفون أنفسهم كمتعّلمني، وما الذي يستطيع طاقم املدرسة تعلُّمه 

من الطالّب حول التعّلم وحول تجارب تعلُّمهم يف املدرسة.

من املهّم التشديد هنا عىل حقيقة أّن سريورات الحوار والتشاور مع الطالّب، يف كّل ما يتعّلق بالتعّلم والتدريس، ال تصبح مهّمة ومؤّثرة إاّل إذا توافر اهتامم 

أصيل وصادق بأفكار الطالّب. تتجّسد “األصالة” يف دوافع إجراء هذه املسارات الحوارّية، وكذلك يف االنفتاح عىل أفكار مغايرة، تتحّول الحًقا إىل جزء من الحوار 

املدريّس، ويجري دمجها يف ُمْجَمل اعتبارات ومسارات اّتخاذ القرارات املدرسّية. ترسيخ املفهوم القائل بأهّمّية وجهات نظر التالميذ يتطّلب يف بعض األحيان 

التهيُّؤ واالستعداد قبل الدخول يف محادثات معهم.

املجموعة البؤرّية
ه ضمن مجموعة صغرية )12-6 شخًصا(. تجتمع املجموعة ملناقشة قضايا عينّية  املجموعة البؤرّية هي منهجّية لتجميع البيانات ترتكز عىل نقاش مجموعايّت موجَّ

ه مهنّي، ويتزّود هذا األخري بأسئلة ُمَعّدة سلًفا، ويثري النقاش ويحّفز املشاركني عىل التعبري بحّرّية عن وجهات نظرهم وعىل إجراء حوار مشرتك. يف  بقيادة موجِّ

أحيان متقاربة، تساعد الديناميكّية الخاّصة التي تتوّلد يف املجموعة البؤرّية عىل استخالص معلومات أكثـر قيمة وأهّمّية من تلك التي ُتستخلص من املقابلة 

ه يف املجموعة البؤرّية فْحَص وجهات نظر متباينة وفحص املسّببات والدوافع التي تقف من وراء الفروق الفردّية. الشخصّية. يستطيع املوجِّ

ن من إدخال تغيريات عىل املسار. ميكن -عىل سبيل املثال- تغيري األسئلة  تتحىّل تقنّية املجموعة البؤرّية -كمنهجّية لتجميع املعلومات- بالكثري من املرونة، وُتكِّ

التوجيهّية للمجموعات البؤرّية الالحقة عىل ضوء األمور التي تتكّشف يف املجموعة البؤرّية األوىل.

تهدف املجموعات البؤرّية التي يشارك فيها الطالّب إىل التعلُّم حول التعلُّم والتدريس من نقطة انطالق الطالّب وبلغتهم. من الالئق باملسح املدريّس لسريورات 

التعّلم والتدريس أن يتعامل مع الطالّب كمصدر معلومات حيوّي، وأن يفحص الطرق التي يفّكر بها هؤالء حول التعلُّم والتدريس، وحول أنفسهم كدارسني: 

كيف يعرّف الطالّب ألنفسهم أهداَف التعليم؟ ما هي مقاييسهم للتعّلم الجّيد، وللمعلم الجّيد، وللدرس الجّيد؟ ما هي األمور التي تساعدهم عىل الّتعلم؟ وما 

هي األدوات التي كانوا يرغبون يف الحصول عليها يك يتمّكنوا من تحسني تعلُّمهم. تبتغي املجموعات البؤرّية -يف ما تبتغي- مْنَح طاقم املدرسة معلومات وبيانات 

حول هذه األسئلة من وجهة نظر طالّب املدرسة.

املجموعات البؤرّية تساعد عىل عملّية مسح عدد من ُأُطر التعلُّم والّتدريس:

• التعلُّم والتدريس بعاّمة؛	

• التعلُّم والتدريس يف صّف معنّي، ويف طبقة معّينة، ويف فرع تعليمّي أو يف مجال معرفة معنّي؛	

• منهاج تعليم معنّي.	

يف سياقنا الحايّل، سنتناول حلبة التعّلم- التدريس يف املدرسة بعاّمة، وعليه ستالِئم األسئلُة التي سنعرضها الفئَة األوىل، ال الفئتني الثانيَة والثالثَة.

املرّكب 4: مجموعات بؤرّية للطالب 
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تعليامت االستخدام
املرحلة األوىل: التهيُّؤ 

املرحلة الثانية: لقاءات مجموعات بؤرّية للطالّب. يجري توثيق اللقاءات من ِقَبل:

موثِّق يقوم بتدوين مقوالت الطالّب )خّطيًّا أو عىل الكيبورد(- داخل جدول يجري ترتيبه بحسب األسئلة التي ُطِرحت يف لقاء املجموعة البؤرّية )راجعوا أدناه(.

ه املجموعة- يف استامرة أسئلة يقوم بتعبئتها فور انتهاء اللقاء )راجعوا أدناه(. موجِّ

مرحلة التهّيؤ

عاّم 

نويص بتنفيذ بعض املجموعات البؤرّية لغرض إجراء املسح املدريّس )ما بني مجموعتني وأربع مجموعات، بحسب حجم املدرسة(. يشارك يف كّل واحدة من 

املجموعات 12-6 طالًبا. من املفّضل أن تكون املجموعة متنّوعة قدر املستطاع. نويص بعقد اللقاء يف جّو دافئ ولطيف )باقة ورد، ضيافة خفيفة، وغري ذلك(، يك 

يساهم األمر يف إجراء حوار مفتوح ومريح. مّدة اللقاء ترتاوح بني 45 َو 75 دقيقة.

التوجيه

ه مالئم. َحِرّي بهذا الشخص أن يكون عىل دراية  يجري توجيه املجموعة من ِقَبل مّوجه مجموعات من داخل املدرسة او من خارجها. من املهّم اختيار موجِّ

بأهداف املجموعة البؤرّية والخلفّية وامليزات املدرسّية. من املهّم كذلك أن تتوافر لديه كفاءات التوجيه، والقدرة عىل اإلصغاء وإدارة حوار مفتوح، والقدرة عىل 

ه أن ميلك القدرة عىل اإلصغاء، وعليه أن ال ُيْصِدر  تحفيز املشاركني للتعبري عن املشاعر والتخّبطات وتشجيع كّل واحد من املشاركني للتعبري عن رأيه. عىل املوجِّ

ر التفاعالت داخل املجموعة. األحكام، وأن ميلك القدرة عىل تغيري مجرى النقاش بحسب تطوُّ

التوثيق

• ه اللقاء أن يكون هو املوثِّق.	 يجب اختيار موثِّق لّلقاء. ال ميكن ملوجِّ

• يقوم املوثِّق خالل اللقاء بتعبئة الجدول امللحق ]“مجموعة بؤرّية: توثيق خالل اللقاء”[.	

• يصّنف الجدول النتائج يف فئات معّينة بحسب األسئلة التي ُطِرحت يف اللقاء.	

• ه املجموعة البؤرّية”- ويقوم باالعتامد عىل ذاكرته بتدوين خالصة األمور التي ُطِرحت يف اللقاء وتدوين 	 ه بتعبئة “استامرة ملوجِّ فور انتهاء اللقاء، يقوم املوجِّ

استنتاجاته األّولّية عىل ضوئه.

املرّكب 4: مجموعات بؤرّية للطالب 
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استامرة ملوّجه مجموعة بؤرّية من بني الطاّلب

افتتاح

جولة تعاُرف قصرية- يعرِّف كّل واحد من املشاركني عن نفسه باختصار.. 1

عرض هدف اللقاء وسريه.. 2

يف ما ييل صيغة مقرتحة لهدف اللقاء:

الهدف من اللقاء هو أن نتعّلم حول التدريس والتعلُّم يف املدرسة من وجهة نظركم. ننطلق من فرضّية ُمفاُدها أّن ما ترونه أنتم ال نراه نحن، وأّنه إذا رغبنا يف 

. ُنجري هذا اللقاء يك تصفوا لنا التعلُّم والتدريس من وجهة نظركم. هنا ال  معرفة املزيد حول التعلُّم يف املدرسة فأنتم الطالّب تشّكلون مصدر معلومات مهامًّ

أجوبة صائبة وأخرى خاطئة، ومّثة أهّمّية لسامع أصوات مختلفة ومتنّوعة.

عرض قواعد إدارة الحديث يف املجموعة:. 3

• من املهّم أن نحرتم أفكار اآلخرين.	

• االمتناع عن املحادثات الجانبّية خالل النقاش.	

• الهدف من اللقاء هو الحصول عىل صورة وضع عاّمة حول التدريس والتعلُّم. من املهّم، إًذا، عدُم التطرّق إىل املعلمني والطالّب اآلخرين عىل املستوى 	

الشخيّص، ونرجو عدم ذكر األسامء. يف املقابل، ميكنكم التطرّق إىل املواضيع.

سري النقاش

• ه بإدارة الوقت وهو الذي يقّرر إنهاء النقاش حول مسألة معّينة واالنتقال إىل مسألة أخرى. من املهّم 	 ستجري مناقشة كّل مسألة عىل ِحَدة؛ سيقوم املوجِّ

أن مينح املوّجه وقًتا للتفكري وأن يسّهل األمور عىل الطالّب ] فّكروا مثاًل يف... [.

• المئوا األسئلة واملنهجّية لِسّن الطالّب يف املجموعة البؤرّية.	

• مّثة أهّمّية الستخدام التفاعالت داخل املجموعة كمورد للمعرفة: ال تكتفوا بإجراء جوالت يعّب فيها كّل طالب عن نفسه عىل ِحَدة؛ شّجعوا الطالّب عىل 	

الخوض يف نقاش وحوار داخل املجموعة يك تستفيدوا من املعارف التي تنمو وتتطّور خالل التداول الجامعّي.

هة للنقاش أسئلة موجِّ

افتتاح: ِصفوا تجربة تعلُّم جّيدة خضتموها يف املدرسة. حاِولوا تسليط الضوء عىل كّل ما كان جّيًدا يف هذه التجربة.

• ه(:	 اقرتاح بديل للسؤال األّول )بحسب اختيار املوجِّ

• ارسموا رساًم يصف تجربَة تعلٍُّم جّيدًة.	

• بعد فّعالّية الرسم، يصف كّل واحد منهم ما يظهر يف رسمته.	
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يف ما ييل مجموعة من األسئلة التي تستطيعون اختيار بعضها عند التخطيط للنقاش داخل املجموعة:

• تحّدثوا عن تجربة تعلُّم غري ناجحة	

• أّي من ُطُرق التعلُّم تفّضلون/ تشعرون أّنها تفيدكم؟	

• أّي من ُطُرق التعّلم تضع صعوبات أمامكم/ تشعرون أّنكم تتعّلمون من خاللها أقّل؟	

• من هو الطالب الجّيد بنظركم؟	

• من هو املعلم الجّيد؟	

• ما الذي يستطيع املعلمون فعله يك يحّولوا التعلُّم إىل أمر مثري وممتع؟	

• ما الذي يدفعكم للتعّلم؟ ما هي األمور املهّمة لكم يف التعليم؟	

• ما هي األمور التي تعيق تعلُّمكم؟ ما هي األمور التي تصّعب عليكم عملّية التعلُّم؟	

• ما الذي يحّول الدرس إىل درس ناجح؟ ما الذي يستطيع املعلمون القيام به يك يصبح التعّلم أكرث إثارة ونجاًحا؟	

• ما هي األمور املهّمة أو البارزة التي تعّلمتموها يف األسبوع األخري؟ يف الشهر األخري؟ يف السنة األخرية؟	

• لو كان مبقدوركم اّتخاذ القرارات حول كيفّية التعّلم يف املدرسة )عىل افرتاض أّن األهداف ستبقى عىل ما هي(- ما هي األمور التي تقرتحون القيام بها؟	

• هل تحصلون يف املدرسة عىل أدوات للتعلُّم )تتعّلمون كيف تتعّلمون عىل نحٍو أفضل(؟	

• ميكنكم إضافة أسئلة من عندكم حول مواضيع تثري اهتاممكم يف مجال التدريس والتعّلم، أو تعّب عن هدف خاص للمدرسة.	

تلخيص

يف هذه املرحلة، يقول كّل مشارك جملة تلخيصّية )ميكنه من خالل هذه الجملة أن يكّرر أمرًا طرحه ويرغب يف تسليط مزيد من الضوء عليه؛ وميكنه طرح أمر 

آخر يعنيه. والتطرّق باختصار إىل اللقاء برّمته، وما شابه(.

ميكنكم طرح السؤال التايل والطلب من املشاركني اإلجابة عنه، كّل بدوره: ما رأيكم يف تجربة املشاَركة يف مجموعة النقاش؟ هل استفدتم منها؟

ه الطالّب عىل مشاركتهم يف النقاش. يف النهاية، يشكر املوجِّ
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4   أ. اقتِبسوا أقوال الطالّب بدّقة تاّمة قدر املستطاع، لكن دون ذكر األسامء حفاًظا عىل خصوصّياتهم.                                                                                                                            

مجموعة بؤرّية: التوثيق خالل اللقاء

ه اللقاء:.........................................................   التاريخ:..............................................................................  مكان اللقاء:................................................موجِّ

موثِّق اللقاء:........................................................ عدد الطالّب املشاركني:..............................................................................

ممّيزات املشاركني )الصفوف، الفئات العْمرّية، التقسيم الجندرّي )ذكور؛ إناث((:..................................................................................................................

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

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

مقوالت4السؤال

تجربة تعّلم ناجح ُخضتموها يف املدرسة

التعّلم    عىل  تساعدكم  التي  األمور  هي   ما 
   وما هي األمور التي تصعب عليكم التعّلم؟

ما الذي يستطيع املعلمون فعله يك يحّولوا 
التعّلم إىل أمر مثري وممتع؟

   ما الذي يحّول الدرس إىل درس ناجح؟   

من هو املعلم الجّيد؟

        ب. يف كّل فئة، يجب طرح مقوالت سلبّية إذا ُوِجدت )عىل سبيل املثال: ما هو الدرس غري الجّيد، وما شابه(.
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ما هي أهدافكم يف التعّلم؟ ملاذا تتعّلمون؟   

من هو الطالب الجّيد بنظركم؟

أم  املضامني،  عىل  تعلُّمكم  يقترص     هل 
للتعلُّم  أدوات  عىل  كذلك  تحصلون 

املستقّل؟   

ما الذي تستطيع املدرَسة فْعَله للتعامل مع 
االختالف بني الطالّب؟

يف  التعّلم  تنظيم  طريقة  تالمئكم     هل 
املدرسة؟   

]سؤال إضايّف[   

]سؤال إضايّف[   

املرّكب 4: مجموعات بؤرّية للطالب 
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مجموعة بؤرّية: تلخيص

ه بتعبئة االستامرة التالية فور انتهاء اللقاء.  يقوم املوجِّ

ه اللقاء: ....................................................... التاريخ: ....................................................... مكان اللقاء: .......................................................موجِّ

موثِّق اللقاء: ....................................................... عدد الطالّب املشاركني: .......................................................

ممّيزات املشاركني )الصفوف، الفئات العْمرّية، التقسيم الجندرّي )ذكور؛ إناث((: .................................................................................................................

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

ما هي األمور التي تعّلمتها يف اللقاء من الطريقة التي ينظر فيها الطالّب إىل التعّلم، والدروس، واملعلمني يف املدرسة: .............................................................

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

ما هي األمور التي تعّلمتها حول صعوبات الطالّب يف التعّلم؟ ............................................................................................................................................

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

ما هي الصورة التي ُتسَتشّف من اللقاء حول الدافعّية واالهتامم القامئنَي لدى الطالّب يف ما يتعّلق بالتعلُّم يف املدرسة؟

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

ع أو تجانس ُطُرق التدريس والتعليم يف املدرسة؟ ما هي الصورة التي ُتستشّف من اللقاء حول تنوُّ

------------------------------------------------ -------- -------- ------ ------- ----- ------- ---------------------------------------------------

إىل أّي درجة أظهر الطالّب قدرة عىل إدارة محادثة حول تعّلمهم وقدرة عىل تأملها؟ ...........................................................................................................

اذكر مقوالت طرحها الطالّب وتّيزت بكونها الفتة لالنتباه، ومثرية للتفكري وتحمل يف طّياتها تحّديات إيجابّية: ........................................................................

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

ما هي األمور التي فاجأتك؟.............................................................................................................................................................................................
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