
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            

 حقوق التأليف والنشر 

 
 

التربوي الشخصي ضمن مشروع تمام فقط.   هذه الوثيقة هي ملك فكري لمشروع تمام وهي لإلستخدام
عند استخدام هذه الوثيقة في سياق آخر مختلف عن مشروع تمام، ينبغي إضافة جملة توضح أن 

 المادة المستخدمة هي ملكية فكرية مسجلة للمشروع. 
ال يمكن استخدام هذه الوثيقة ألي مكسب مادي، وال يمكن مشاركتها مع طرف ثالث، أو إلصدار 

 عامة أو أي شكل من أشكال اإلشهار، دون طلب االذن من الفريق الموجه للمشروع. معلومات
 

وبمنح مخصصة من   2007مشروع تمام ممّول بمنحة سخّية من قبل مؤسسة الفكر العربي منذ 
 ومن ميمونة للتربية من العام  2018ومؤسسة التعاون منذ   2018-2015مؤسسة لور من  

2020. 
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 مشروع تمام 

 

 اإلشراف التربوي 

 

 أيمن حميدي صقر 

 

 واتأكد. خطتكم األّولّية وضعلإن النموذج التالي هو بمثابة دليل 
  م ها ضرورية لمشروعكو لجميع العناوين التي تعتبر  ممن تغطيتك

وليس بالضرورة بالترتيب الموجود حاليًا، لكن بناًء على سير  
 .التي تختاروهاألحداث 

 
 
. 

 

 

 الميمونة للتربية

2020تموز  2  

ي مشروع التطوير لالخطة األّولّية ل  

 القياديق يخاص بالفرنموذج 
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الخطة األّولّية للمشروع التطويري 

 

الخلفية

المؤسسة التربوية-أ

أعضاء فريق تمام-ب

الحاجة التطويرية

الحاجة التطويريّةاختر-أ

صف الحاجة التطويريّة-ب

قدم المسوغ الختيارها-ج

اختيارالمشروع التطويري

التصّور المثالي-أ

غايات التطوير-ب

التخطيط األّولي للمشروع التطويري

تصميم المبادرة التجديديّة-أ 

وضع خطة المتابعة-ب

وضع خطة لقيادة عملية التنفيذ-ج
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 خلفية حول:    -1

 : المؤسسة التربوية -أ
 تاريخها، عدد التالميذ، البرامج المعتمدة،…: المؤسسة التربويةاعط موجز عن  •

نشأأأا الميمونة للترةية من رحم جمةية الميمونة للتنمية، والتي تفدإ إلى عمل الخير  
حيثما دعت الحاجة، وخاصة على الصعيد الترةوي والصحي والغذائي، فكانت مدرسة  

 مدرسة أخرى في عكار. الميمونة للترةية في البقاع ومن ثم 
وكانت انطالقتفا في البقاع )الفاكفة(، وفي عام    2014تأسأتأت الميمونة للترةية سأنة   

بدأ العمل في مدرسأأأأأأأة ثانية في عكار )برقاذل(. منذ نشأأأأأأأأتفا سأأأأأأأعت الميمونة   2015
 للترةية إلى توفير التعليم الجيد لالجئين التوريين في المناطق النائية والمفمشة. 

طالب وطالبة في صأأأأأأأأأفوففا،   500رس الميمونة للترةية سأأأأأأأأأنويرا ما يقار  تضأأأأأأأأأم مدا 
 موزعين بالتتاوي تقريًبا بين المدرستين. 

تضأأأم مدرسأأأة البقاع صأأأفوًفا من الروضأأأة الثانية وحتى األسأأأاسأأأي التاسأأأع. أما مدرسأأأة   
،  2020- 2019برقاذل، فتضم صفوًفا من الروضة الثانية حتى التابع األساسي لعام  

- 2021والتاسأأع األسأأاسأأي عام    2021-2020يضأأاإ الصأأث الثامن عام   على أن
 إن شاء هللا.  2022

 تعتمد برامج المركز الترةوي للبحوث واإلنماء في المراحل التعليمية كافة. 

 . المؤسسة التربويةورسالة رؤية قّدم   •

تقوم رؤية المؤسأأأأأتأأأأأة على تفيئة أفراد متميزين ذوي شأأأأأخصأأأأأياا متوازنة قادرين على  
 العطاء واإلبداع والتكيف في مختلث الظروإ. 

أما رسأأأأأأأالة المؤسأأأأأأأتأأأأأأأة ففي اتباع اسأأأأأأأتراتيجياا التعليم المناسأأأأأأأبة والحدذثة بما يمكن   
قاا مع الطال  من الحصأو  على أفضأل النتائج، كما تقوم الرسأالة على تعزيز العال

الجوار وتقديم الرعاية الصأأأأأأأأأأأأحية والنفتأأأأأأأأأأأأية والجتمايية وتقريب األمثلة الواقةية إلى 
مقاعد الدراسأأأأأأة من خال  نشأأأأأأاطاا لصأأأأأألية على سأأأأأأبيل المثا ، وأخيًرا بناء قدراا  
العأاملين بمأا يضأأأأأأأأأأأأأأمن نتيجأة أفضأأأأأأأأأأأأأأل لأدى الطال  )كأل ذلأ  في إطأار موارد مأاليأة 

 محدودة(.
 . غات اطالقهاومسوّ  المؤسسة التربويةفي  الحالية التطويرية بادراتالماذكر  •

، تأأاريب بأأدء التعأأاون بين  2018انطلقأأت المبأأادراا التطويريأأة للمأأدرسأأأأأأأأأأأأأأأأة في أيأأار   
مركز اللتزام المأأأدني وخأأأدمأأأة   -الميمونأأأة للترةيأأأة والجأأأامعأأأة األميركيأأأة في بيروا  
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ي بيروا من خال  تعييني  المجتمع، ومن ثم إنشأأأأأأأأأأأأأأاء إدارة مركزيأة للميمونأة للترةيأة ف
 . 2018كمدذر لفا في تموز 

ا من قبأل د. إنجأا عثمأان في   5أجريأت دوراا عأدة لمأدة   2018وفي أيأار    أيأام تقريبأً
وحتى   2018كليأة الترةيأة في الجأامعأة المأذكورة، ثم تم العمأل مع د. عثمأان منأذ     

خللت هذه الفترة  كمتأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأارة ترةوية وأكاديمية للميمونة للترةية، حي  ت  2019تموز  
جملة من الدوراا التدريبية للعاملين تطرقت إلى مختلث المواضيع الترةوية والنظرياا 
الحدذثة في الترةية، كما ازداد تأطير عمل المؤستة الترةوي النظري على نحو انعكس 

 الترةوي. -كفاءة وفاعلية في العمل اإلداري 
الجتماعي  -روع الدعم النفتأأأأأأأأأيبدأ السأأأأأأأأأتعداد والتخطي  لمشأأأأأأأأأ  2019أما في  ذار  

الموجه للطال  المراهقين في مدرسأأأأأأة البقاع ومن ثم بدأ تنفيذ المشأأأأأأروع مع المراهقين  
لمأدة ثالثأة أشأأأأأأأأأأأأأأفر، إلى أن اختتم في  ذار    2019من الطال  في تشأأأأأأأأأأأأأأرين األو   

 ، تارًكا نتائج إيجابية ومثمرة على المعلمين والطال  وأولياء أمورهم.2020
 

 : تمام فريقأعضاء   -  
ةأذكر أسممممممممممماء جميع أعضمممممممممماء الفريق إضممممممممممافمة إل    •   عن كمل واحمد منه  نبمذة مهنيمّ

، مسممممتويات الصممممفوف التي يعلمونها،  المؤسممممسممممة التربوية)اختصمممماصممممه ، مركزه  في  
 . باألخص مشاركته  السابقة في مشاريع تطويرّيةو ، اعداده  المهني إلخ…(

حصأأأأأألت على إجازة في العلوم القتصأأأأأأادية ومن ثم على ماسأأأأأأتر في القتصأأأأأأاد  
والتمويل الدوليين. درسأأأت الحقوا والتمويل اإلسأأأالمي وحائز على شأأأفادة  مباد  

 إدارة المشاريع . 
أشأأأأأأأأأأأغل حاليرا مركز  مدذر الميمونة للترةية ، ولدي إلمام واسأأأأأأأأأأأع في تعليم طال    

المرحلة الثانوية، كوني كنت مدرس اقتصأأأأاد وةدارة األعما  لمدة سأأأأنتين، ومن ثم  
اداري ومتأأأاعد مدذر برامج قتأأأم القتصأأأاد وةدارة  -شأأأغلت مركز محلل اقتصأأأادي

ا المناهج المتأأأأأأأأأأتوحاة من األعما  في مدارس سأأأأأأأأأأابس )الشأأأأأأأأأأويفاا الدولية( ذا
 مناهج كامبريدج البريطانية.

الفريق في مشممروع تمام: كيف ومت   أعضمماء  مشمماركة   كيفيةل ام توصمميفام مختصممر أضممف  •
  ؟ما هي األسباب إلختياره و  ؟شاركوا

كنت شأأأأأأأأريًكا فاعاًل في تطوير هذا القتأأأأأأأأم من خال  ورشأأأأأأأأة عمل بن  األسأأأأأأأأئلة   
والمتأأابقاا وتنحيحفا وتصأأميم المناهج وتعدذلفا والمتأأاهمة في كتابة محتواها من 
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( ( ونتأأأأأأب الكتب Moodleشأأأأأأروحاا وتمارين وويرها وةعداد منصأأأأأأاا إلكترونية
 اإللكترونية وويرها. 

رية للميمونة للترةية فكنت المبادر والمنظم أما متأأأأأأأأأأأأأاهمتي في المشأأأأأأأأأأأأأاريع التطوي 
والموجه أكثر من كوني حاصأأأأاًل على محتوى ومضأأأأمون التدريب، فغالًبا ما كنت 

 أقوم بالتخطي  والتوجيه والتنفيذ أحياًنا بغية إفادة اآلخرين منفا.

 
 : ضرورتها توضيحو  ،وصفهااختيارها،  :التطويرّية الحاجة -٢

 :الحاجة التطويرّيةوتحديد إختيار  -أ

سمتشمراف الوضمع إلق  بعصمف ذهني واسمتشمر زمال)ك )عن طريق مجموعات مرّكزة،....(   •
ثّ    )قسمممك، صممفك، إدارتك...( لتحديد حاجات تطويرّية،  المؤسممسممة التربويةالحالي في  

 تعمل عليها مع فريقك.لتطويرّية حاجة اختر 

 وفيما ذلي تفصيل لفذه المشكلة:الحاصل اآلن هو ضعث العملية التعليمية. 
   من خال  بعض المشأأأأاهداا الصأأأألية التي قمت بفا، تبينت لدي أسأأأأاليب التلقين

واإلعطاء البدائية، حي  ذنقص معظم المعلمين المفارة التنفيذية لستخدام أساليب 
 التعليم الحدذثة.

 .وأحياًنا ذتمركز التعليم حو  المعلم بد  أن ذتمركز حو  الطالب نفته 
 .كما لحظت أحياًنا قلة إلمام وةحاطة بالمادة من قبل معلم المادة نفته 
   بأاإلضأأأأأأأأأأأأأأافأة إلى أن نتأائج تقييمأاا الطال  بشأأأأأأأأأأأأأأكأل عأام تكون متأدنيأة في مواد

 وصفوإ معينة.
 .عدم قدرة بعض المعلمين على تحدذد بعض األخطاء الواردة في الكتب 
   وعدم إشأأأأأأأأأأأراكفم في إهما  المعلم لبعض الطال  وير الناشأأأأأأأأأأأطين في الصأأأأأأأأأأأث

 النشاطاا الصلية أو محاولة التعرإ على أسبا  عدم انخراطفم فيفا.

  وةذا أردنأا الحأدذأ  عن التعليم المتمأاذز فأرني أرى أنأه ل ذزا  بحأاجأة إلى مزيأد من
 التفعيل، ففو وير كاٍإ.

  يعأاني معظم المعلمين من قلأة تمكنفم أحيأانًأا من المأادة التي يقأدمفأا كأل منفم إلى
طالبه. على سأأأأأأأأأبيل المثا ، نرى معلم الرياضأأأأأأأأأياا وةن كان ذا اختصأأأأأأأأأا  في 
الرياضأأأأأأأأياا، إل أنه يحتاج إلى مزيد من التمكن واإللمام والتعمق في مادته على 

لطالب وأن ذرصأأأأأأأأأأد المفا يم  نحو يتأأأأأأأأأأتطيع من خالله أن يقدم أفضأأأأأأأأأأل ما لديه ل



TAMAM 2016 © 

 

Page 6 of 17 
 للمشروع © تعتبر المعلومات الواردة ملك فكري لمشروع تمام وال يمكن استخدامها دون اذن الفريق الموّجه 

 

الخاطئة لدى الطالب ويصأححفا وأن يقدم محتوياا المادة بالشأكل الصأحيا خالًيا  
 من أي خطأ في المحتوى أو عدم دقة في المعلومة. 

   ل من جفأأة أخرى فأأرن أسأأأأأأأأأأأأأأأاليأأب التلقين والحفت التقليأأديأأة ل تزا  معتمأأدة من ق بأأ 
الخبرة الطويلة في مجا  التعليم.   معظم المعلمين، وخاصة أولئ  الذذن ل يملكون 

 لذل ، ففم يحتاجون إلى مزيد من التحتين في أساليب التعليم.

 :التطويرّية الحاجةصف  -  
قد تكون  -االتي تّ  اختيمارهم-  التطويرية المؤسمممممممممسمممممممممة التربوية حاجةتعّمق بفه  طبيعمة  

 .المؤسسة التربويةلتحسين ممارسات حالّية في  أوملّحة إّما لحل  مشكلة الحاجة  
 في ظل الوضع الراهن للمؤستة، ل بد من اإلقرار بحاجتنا إلى:

    التأكد من فعالية التقييم واألنشأطة المدرسأية وسألتألة من الممارسأاا لضأمان وصأو
 أثر التطوير المفني إلى التلميذ 

    الممارسأاا الصألية والتعليمية والتقييمية  التأعي إلى تأمين فر  التطوير، ثم ضأب
 للوصو  إلى األثر على متتوى التلميذ 

   التخطي  الجيد لفذه الفر  والمتابعة والتوجيه والتقويم المتأتمر والتأكد من حصأو
 أثرها على تقييم الطال  

  التأكد من أن األنشأأأأأأأأأأأأأأطة المدرسأأأأأأأأأأأأأأية تؤدي دورها كما يجب في تحتأأأأأأأأأأأأأأين العملية
 التطويرية

  من أن المعلم يقوم بتقديم محتوى المناهج بأفضأأأأأأل أسأأأأأأاليب التدريس الممكنة  التأكد
 والوسائل المتاحة

   التأكد من أن الختباراا الحاصأأأأأأألة على مدار العام ذتم إعدادها وفق معاذير علمية
 صحيحة تؤدي إلى تقييم ححيقي وعاد  للطال                                   

 بمصطلا »اإلشراإ الترةوي«.كل ذل  يمكن اختصاره 

 

 فّكر بطبيعة هذه الحاجة )ما هي مظاهرها( وقّدم تعريفام لها.  •

 ممارساا الرقابة واإلشراإ محدودة ل تؤدي الغاية المرجوة أحياًنا.  
 ل وجود لرؤية موحدة للمدرستين تضمن تطويرهما بشكل متواٍز.  
عملياا الرقابة واإلشأأأأراإ ل تزا  بغالبيتفا تقوم على اسأأأأتقاء المعلوماا  بالمفرا ،  

دون وجود خطة إشأراإ واضأحة تؤدي إلى عمل ممنفج ومنظم أسأير به على مدار  
 العام الدراسي وةشكل دوري. 

  .  متتوى الطال  متدنٍّ
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 أمتل  األدواا والوسائل الالزمة للحيام باإلشراإ.ل  
 ل ذتم الرة  بين نتائج الطال  والعملية التعليمية داخل الصث عند مناقشة النتائج.   
 الحضور الذي يقوم به المدذر يكون لغاياا رقابية أو تقييمية وليس تطويرية.  
ن سأأأأأرديرا من وجفة نظر الم  دذر دون نقاط تركيز المشأأأأأاهداا الصأأأأألية التي تتم تدوم

 محددة.  
ل ذتم التخطي  لإلشأأأأأأأأأأراإ على عمل المعلمين بل ذتم اإلشأأأأأأأأأأراإ على عملفم عند  

 بروز الحاجة. 
 هناك ضعث في المتاندة والدعم المقدم للمعلم لتطوير أدائه وممارساته. 

 .التربوية ؤسستك هذه الحاجة في م مسبِّباتاستطلع  •

 المتببان األساسيان: 
نقص التأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأاا المكتوةة: فروم بعض المبادراا التي قمت بفا في التأأأأأأأأأأأأنتين   

الماضأأيتين منذ تتأألمي مفامي، والتي هدفت من خاللفا إلى توثيق أكبر قدر ممكن 
من التياساا والقواعد لتصبا بحد ذاتفا جزًءا من نظام الميمونة للترةية يتفل علي  

ابة والتصأأأأأأأأأأأأحيا، إل أن هذه التأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأاا ل تزا  بحاجة إلى مفمة المتابعة والرق
سأأأأأياسأأأأأاا أخرى مكتوةة تدعمفا، كما أننا ل نزا  بحاجة إلى مزيد من التأأأأأياسأأأأأاا 

 المكتوةة لتتضا الرؤية أكثر بالنتبة إلى نظام الميمونة للترةية برمته. 
ملياا مالية قلة الوقت: فأنا باإلضأأافة إلى بعض عملياا اإلشأأراإ الترةوي، أقوم بع 

ولوجتأأأأأأتية وتقنية وتنتأأأأأأيحية مع كل ما يصأأأأأأل الجامعة األميركية بالميمونة للترةية. 
 وكذل  أقوم بمتابعة شؤون مراكز الستشفاء التابعة للميمونة للتنمية.

 متبباا أخرى: 
 عدم وجود خطة واضحة لإلشراإ الترةوي على المدارس ذاا أهداإ محددة 
المدراء حو  دورهم في عملية اإلشأأأأأأأراإ الترةوي والدور  عدم وضأأأأأأأوع التوقعاا من  

 المنوط باإلدارة المركزية
ضأأعث المعرفة المرتبطة باإلشأأراإ الترةوي ومكوناته مع وجود ضأأعث في الخبراا  

والمفاراا الترةوية اإلشأأأأأأأرافية والرقابية لدى بعض موظفي التعليم وخاصأأأأأأأة من بين  
 اإلداريين والمشرفين

 الحاجة.المحيطة بهذه جميع الظروف  إفه  •

توجأد المأأدارس في منأأاطق نأأائيأأة وهي بعيأأدة عن اإلدارة المركزيأأة في بيروا، مأأا  
من شأأأأأأأأنه أن يحد من عدد الزياراا إلى المدرسأأأأأأأتين بفدإ اإلشأأأأأأأراإ من جفة، 
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ا تقعان على متأأافة  ويحد من إمكانية تباد  الخبراا فيما بينفا نظًرا لكونفما أيضأأً
 متباعدة. جغرافية 

ليس هناك من وجود لمتخصأصأين ترةويينوأو منتأقين مشأرفين في موادهم دائمين   
لأدى المأأدارس أو لأدى اإلدارة المركزيأة بأأدوار محأأددة، وةأالتأأالي ل فر  ححيحيأة  

 لتطوير المناهج وأساليب تعليمفا. 
تقتصأأأأأأر اإلدارة المركزية على شأأأأأأخص ترةوي واحد، علًما أنه مكلث بمفام إدارية   
 ةشرافية أخرى مالية وفنية وصحية وويرها. و 
هناك خبرة محدودة لدى المتأأأأأأأأؤولين عن المدارس في اإلدارة الترةوية ولم تتتأأأأأأأأنم   

، وةالتالي ل نجد 2018لفم فرصأأأة دراسأأأة أصأأأولفا النظرية والتطبيحية قبل العام  
أو من  ويًيا كاماًل لدذفم حو  أهمية الحيام بأعما  اإلشأأأراإ الترةوي إن من قبلفم

قبأل المأدذر العأام، حيأ  نراها مجرد أعمأا  عفويةوفطرية وير ممنفجأةومنظمأة إلى 
حأأأد كبير، يكون الفأأأدإ منفأأأا الوقأأأايأأأة والرقأأأابأأأة اإلداريأأأة البحتأأأة وليس التطوير 

 الترةوي الفاعل والححيقي.
ل ذتلقى المعلمون القدر الكافي من الدوراا التدريبية وخاصأأأأة أن المناطق النائية   

تجرى فيفا مثل هذه الدوراا، ونادًرا ما يحصأأل توجيه من قبل إدارة المدرسأأة   قلما
 واإلدارة المركزية نحو مثل هذه الدوراا. 

تدني الخبرااوالمتأأأأتوياا العلمية والثقافية لدى األهالي يقلل من أية تغذية راجعة  
العملية بناءة لإلدارة والمعلمين، وةالتالي يحرم المدرسأأأأة من مصأأأأدر هام في تقييم  

التعليمية. كما أن الحاجة الماسأأأأأأأأأة لتعليم أبنائفم وتعليمفم بالمجان يجعل األهالي  
 يقبلون بكل ما ذتلقونه أبناؤهم من دون اعتراض. 

هدر جزء كبير من الوقت المخصأأأأأأأأأأأص لمدرسأأأأأأأأأأأة الفاكفة في حل األمور العالقة  
في إدارة    والتعأأاطي المرن مع الأأذهنيأأة التأأأأأأأأأأأأأأأأائأأدة فيفأأا ومع التوجفأأاا المتعأأددة

المدرسأأة وخاصأأة في ظل ما يتأأود المدرسأأة من منطق عائلي عشأأائري ذتمثل في 
 مثل  األ  واإلبن والكنة. 

كأذلأ ، تفأدر اإلدارة المحليأة لمأدرسأأأأأأأأأأأأأأة الفأاكفأة الوقأت في التعأاطي مع التحأديأاا  
المحيطأة للمأدرسأأأأأأأأأأأأأأة في ظأل بيئأة متحركأة وير ثأابتأة أو متأأأأأأأأأأأأأأتقرة في كثير من 

ا متأأأأأأأأتمرة لمعالجة المشأأأأأأأأاكل أو العراقيل التي تطرأ من هنا  األحيان، في محاول
 وهناك بين الحين واآلخر.

( ( يشأأأأأأأأكل عائًقا أمام اسأأأأأأأأتدامة labor turnoverإن ارتفاع وتيرة تغير المعلمين 
عمل اإلشأأأأأأأأأأراإ الترةوي وثماره األمر الذي من شأأأأأأأأأأأنه أن ذفدر مزيًدا من الوقت  
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المبذولة في هذا التجاه )هذه المشأأأأأأأأأأأكلة   والما  ويطيل الوقت لنلمس ثمرة الجفود 
 نراها أكثر في مدرسة الفاكفة(. 

في مدرسأأأأأأة الفاكفة، الخللية اللغوية األجنبية لدى اإلداريين ومعظم المعلمين هي  
الفرنتأية، وهذا بحد ذاته يشأكل عائًقا أمام عملية اإلشأراإ داخل المدرسأة. أما في 

 في اللغة اإلنكليزية. برقاذل، فالمتؤو  ذواجه بعض التحدياا 
في مدرسأة برقاذل، تتشأابه الخبراا بين أفراد الفيئة التعليمية، وهي ضأةيفة بشأكل  

عام، فال وجود لمن برمكانه أن يكون متأأأأأاعًدا للمدرةة ويقود اآلخرين ويتأأأأأرع في 
 عملية التطوير والبناء، وهذا من شأنه أن ذفدر المزيد من الوقت. 

ا، ت  بعد القرية قرابة التأأأأأأأأأأاعة عن طرابلس حي  تتركز في مدرسأأأأأأأأأأة برقاذل أيضأأأأأأأأأأً
الكفأاءاا من المعلمين والمعلمأاا، وةأالتأالي يصأأأأأأأأأأأأأأعأب إلى حأد كبير جأذ  هؤلء 
ليكونوا جزًءا من الفيئة التعليمية في المدرسأأأأأأأأة، وخاصأأأأأأأأة أن األجور التي نقدمفا 

 هي متواضعة نتبيرا. 
رحلة التعليمية، وخاصأأة في كلتا المدرسأأتين نصأأادإ عدم مالءمة األعمار مع الم 

في الصأأأأأأأأأأأأأأفوإ العليأا، مأا يحتم علينأا ضأأأأأأأأأأأأأأرورة إيجأاد حلو  للتعأامأل مع بعض 
 الصفوإ ذاا تفاوا حاد في األعمار. 

 

 :والتالميذ التربوية للمؤسسة أهميتها بّين و  غات إلختيار هذه الحاجةم المسوّ قدّ  - ت

 الطلبة؟  تعلّ  بتحسين ةريّ ويالتطهذه الحاجة  كيف ترتبط •

( التقييم العاد  للمعلم وفق 1إن من شأأأأن عملية اإلشأأأراإ الترةوي القائمة على ) 
( والدعم الكافي 2معاذير علمية وموضأأأويية بعيدة عن المزاجية والسأأأتنتأأأابية، )

والمتأأأأأاعدة الالزمة للمعلم إليصأأأأأاله لوداء المنشأأأأأود بغية تمكينه وتحتأأأأأين أدائه 
( وتمكين المعلم من إدارة بيئة التعلم أن 3(، ))وةالتالي تحقيق أهداإ المؤسأأأأأتأأأأأة

تؤدي إلى تكوين بيئة منظمة و منة بين المعلمين من شأأأأأأأأأنفا أن تبع  الطمأنينة  
واألمان داخل الصأأث، مما ذؤدي إلى إراحة الطالب نفتأأيرا وةالتالي إلى مزيد من 

 .األهداإ من التمكن من مزيد  ← األكاديمي التدريب  زيادة ←إنجاز الفروض 
مع ما ذرسأأأأأمه اإلشأأأأأراإ الترةوي من ترسأأأأأيم لحدود اإلشأأأأأراإ والمتأأأأأاءلة وكذل   

تحأدذأد األدوار )وهنأا ارتبأاط وثيق مع البيئأة اآلمنأة التي تحأدثنأا عنفأا في التقطأة  
.( فرن من شأأأأن ذل  أن يحد من ممارسأأأاا التنمر المفني وخاصأأأة في حماية  1

قبأل المعلم القأديم، وةأالتأالي ترسأأأأأأأأأأأأأأو   المعلم الجأدذأد من أيأة محأاولأة إلحبأاطأه من
مدامي  الرعاية المفنية التي من شأأأأأنفا أن تحتأأأأن من عملية اكتتأأأأا  معلوماا 



TAMAM 2016 © 

 

Page 10 of 17 
 للمشروع © تعتبر المعلومات الواردة ملك فكري لمشروع تمام وال يمكن استخدامها دون اذن الفريق الموّجه 

 

 ←  واألمأان  الحمأأايأة  مقومأاا   تتوافر  وةأالتأأالي  ←ومفأأاراا اإلشأأأأأأأأأأأأأأراإ الترةوي  
 ←  الأأأدروس  تفويأأأت   عأأأدم  ←معأأأد  الغيأأأا  والتأأأأخر لأأأدى المعلمين    انخفأأأاض 
 لطالب.ا قبل من لمعلوماا ا اكتتا   وجودة كفاءة تحتن

 المشأاركة  نحو الطالب  اندفاع  ارتفاع  ←إعطاء المادة بشأكل محبب إلى الطالب   
  نتأأبة زيادة ←  المنزلية  الفروض   إتمام  ونتأأبة  أداء  متأأتوى   وارتفاع  الصأأث داخل

 ←ض نتأأأأأأأأأبة التغيب والتأخر عن الحضأأأأأأأأأور إلى المدرسأأأأأأأأأة  انخفاوالحضأأأأأأأأأور
 .الطالب  احتياجاا  تلبية وةالتالي أعلى، بكفاءة والكفاياا  المعارإ اكتتا  

زيادة شأأأغث وحب الطالب للمادة وةالتالي قد يتأأأتطيع اكتشأأأاإ ميوله نحو المادة   
ا وير  التلوكيا  عن  البتعاد   وةالتالي  بالدراسة  الهتمام  من المزيد   ←التي يحب  

 . صالا ترةوي  طالب  إعداد  ←المروو  بفا والمشتتاا  
ذلعب اإلشأراإ الترةوي دوًرا جوهريرا في إكتأا  المعلم المفاراا الالزمة في إدارة  

البيئة التعليمية ومفاراا إرسأأأأأأاء اإلصأأأأأأغاء وةدارة األسأأأأأأئلة والحوار وةدارة سأأأأأألوك 
التالميذ واكتتأأأا  اسأأأتراتيجياا ناشأأأطة والحصأأأو  على تغذية راجعة والحصأأأو  

فكير… كل ذل  من شأأأأأأأأأأأأأأأنه أن ذنعكس  على دليأل على التعلم وتنميأة مفأاراا الت
 إيجاًبا على أداء الطالب. 

هناك حاجة إلشأأأراإ ترةوي فاعل ذؤدي إلى تكوين مجتمع مفني داخل المدرسأأأة  
 يعمل على تحتين العملية التعليمية وتباد  الخبراا بين المعلمين.

 ؟المؤسسة التربوية رؤية قتحقّ  الحاجة هذه كيف تخُدم •

الترةوي إلى ضأأمان انخراط جميع الطال  في العملية التعليمية،  يتأأعى اإلشأأراإ  
ويحدث ذل  بشأكل أسأاس من خال  تطبيق مبدأ التعليم المتماذز، وةالتالي تأمين  
تكأافؤ الفر  التعليميأة ومن ثم تقأديم فرصأأأأأأأأأأأأأأة للطأالأب الموهو  والمبأدع لتتعزز 

 لديه مفاراا اإلبداع والتجدذد.
 اسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأدام  ←  المعلمين  وقأأأدراا   فأأأاراا م  تعزيز  ←تطوير مفني متأأأأأأأأأأأأأأتمر   

  التعليمي  والنظام  التعليمية العملية  تحتأأأأأأأأن ←  فاعلية أكثر  ترةوية  اسأأأأأأأأتراتيجياا 
 .المدرسة فيفا تتواجد  التي المنطقة في رائًدا ليصبا التائد 

ذفدإ اإلشأأأأراإ الترةوي نحو رفع جودة التعليم من خال  إكتأأأأا  المعلم مفاراا  
داخل الصث وخارجه باإلضافة إلى إكتابه القدرة على    اإلعداد والتخطي  للتعليم

تنويع أسأأأأأأأأاليب التعليم، وةالتالي ذدرك المعلم أهمية تكثيف األنشأأأأأأأأطة الالمنفجية  
 إعداد  ←  اإليجابية  بالطاقة والعقل والجتأأأأأأأأم الروع  تغذية ←وتوقيتفا المناسأأأأأأأأب  

 بتكار.وال التجدذد  نحو تميل متوازنة شخصياا 
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وكذل  ذرمي اإلشأأأأأراإ الترةوي إلى تمكين المعلم من اكتتأأأأأا  مفاراا التخطي    
للتعليم داخل وخارج الصأأأأأأأأأث مع تنويع أسأأأأأأأأأاليب التعليم، ليصأأأأأأأأأبا مدرًكا ووايًيا  
ألهميأأة التعلم العأأاطفي الجتمأأاعي ودوره في العمليأأة التعليميأأة الفعأأالأأة والمثمرة، 

 ←لجتماعي بالمنفج الدراسأأأأأي فيصأأأأأبا عاماًل أكثر على دمج الدعم النفتأأأأأي ا
 ← للطالب   النفتأأأأأية  المشأأأأأاكل  تخليف ← الطالب  لدى  النفتأأأأأية الصأأأأأحة  تعزيز
 .والبتكار اإلبداع من مزيد  أمام المجا  تفتا متوازنة شخصياا  إعداد 

إن من شأأأأن اإلشأأأراإ الترةوي أن يعد معلًما فعاًل يتأأأعى لبناء شأأأراكة مثمرة مع  
متأيرة التنشأئة الجتمايية الصأحيحة ألبنائفم    في األمور أولياء  إشأراك ←األهل  

على نحو ذؤمن الثقة واألمان في المدرسة وفي البيت. )المعلم وير المتمكنووير  
الفعأا  ذتفأادى اللقأاءاا المتكررة مع األهأل، وةأالتأالي بغيأا  اإلشأأأأأأأأأأأأأأراإ الترةوي 

هل، ما ذؤثر سأأأألًبا  تتدنى مفاراا المعلم وتغيب الشأأأأراكة الححيحية والفاعلة مع األ
 على انخراط التعليم العاطفي والجتماعي(.

 للمؤسممممممسممممممة  بّين بوضمممممموا ارتباج الحاجة التطويرّية بالتوّجه االسممممممتراتيجي التطويري    •
 .التربوية

من أهداإ الميمونة هو تقديم للتأأأأأأأأأوريين خاصأأأأأأأأأة أو األطفا  المفمشأأأأأأأأأين عامة   
قاءهم ضأأأأأأأمن النظام  خدمة ترةوية تحد من تتأأأأأأأرةفم خارج المدرسأأأأأأأة وتضأأأأأأأمن ب

التعليمي وصأأأأأأأأأأأأوًل إلى الجامعة وةالتالي فرن نظام اإلشأأأأأأأأأأأأراإ الترةوي سأأأأأأأأأأأأيمكن  
المعلمين من السأأأأأأأأتجابة بشأأأأأأأأكل أفضأأأأأأأأل لحتياجاا الطال  التعليمية، تقليص  
الفجوة بين األداء الحالي للطال  واألداء المتوقع منفم بحتأأأأأأأأأب المنفج اللبناني،  

علميأأة، ... نعم الفأأدإ األسأأأأأأأأأأأأأأأأاس هو إنقأأاذ هؤلء  إدارة بيئأأة التعلم والعمليأأة الت
األطفأأأا  من العمأأأالأأأة وتأأأأمين التعليم الجيأأأد لفم أقلأأأه حتى نفأأأايأأأة مرحلأأأة التعليم  

 األساسي )التاسع(. 
التوجه السأأأأأأأأأأتراتيجي للميمونة للترةية هو تقديم التعليم الجيد ألكبر شأأأأأأأأأأريحة من  

بية القصأأأأوى والعمل على  الطال  الذذن ذنتتأأأأبون إليفا وضأأأأمن طاقتفا السأأأأتيعا
تمكين هؤلء الطال  من خال  نظام تعليمي رائد ذؤسأأأأأأس لمتأأأأأأتقبل أفضأأأأأأل لفم 

 ولمجتمعفم. 
كل ذل  من خال  إشأأأراإ ترةوي يضأأأمن بقاء هؤلء الطال  ضأأأمن نظام ترةوي  

وتعليمي كفؤ وفعا  يحفزهم ويراعى هواجتأأأأأأأأأفم ومتطلباتفم. كل ذل  عبر تعزيز 
اتفم وتطوير أدائفم المفني. فمع اإلشأأأأأأأأأراإ الترةوي تزيد إمكاناا المعلمين ومفار 

فاعلية العملية التعليمية وةالتالي تكون النتائج الححيحية أفضأأأأأأأأل بكثير، ويصأأأأأأأأبا  
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هدإ التعليم الجيد واقًعا وليس أمنية أو بعيد المنا ، وذل  بعد أن ذتحتأأأأأأأأن أداء  
أداء الطال    المعلم وتتطور كفأأأايأأأاتفم وةأأأالتأأأالي بعأأأد أن ذنعكس كأأأل ذلأأأ  على

 ومتتوى الخدمة التي يقدمفا لفم معلموهم. 

 اهل وطاّلب( اسممماتذة،اداريون، ) المؤسمممسمممة التربويةمجتمع  ما هي آراء بقية اعضممماء   •

 ؟إلحاحها أهمّية هذه الحاجة ومدى حول

ل ذوجد لدذنا نظام حالي متكامل لإلشأأأراإ الترةوي ل كتابًة ول ممارسأأأًة، فاألمر  
يقتصأأأأأرعلى بعض الفقراا الواردة في النظام الداخلي للمؤسأأأأأتأأأأأة من هنا وهناك، 

 أما الممارساا فال تزا  عفوية ووير ممنفجة. 
في الواقع ذوجد لدذنا اسأأتمارة حضأأور أو مشأأاهدة صأألية ولكن أعتقد أنفا ل تزا   

بأأدائيأأة وةحأأاجأأة إلى تطوير وتحأأدذأأد لمختلث المؤشأأأأأأأأأأأأأأراا والمكونأأاا، وهي ل 
 تتتخدم أصاًل بالشكل المطلو  ول ذبنى عليفا الكثير. 

أداء المعلمين في تقييم األداء الذي نفذ العام الماضأأأأي كان وسأأأأًطا عند معظمفم   
ومتدنيرا عند البعض، وقد اسأأأأأأتمر على هذه الحا  حتى نفاية الفصأأأأأأل األو  من 
العام الدراسأأأأأأأي الحالي، مما يحتم ضأأأأأأأرورة وجود إشأأأأأأأراإ ترةوي يعمل على رفع 

 متتوى المعلمين ويزيد من كفاءتفم وتمكنفم. 
رد مصأأأطلا الشأأأراإ الترةوي في اي تقارير لدذنا وهذا دليل على عدم وجود ل ذ 

 الوعي للموضوع وألهميته في تحتين العملية التعليمية بجوانبفا كافة. 
كما أنه ل ذوجد متأأأأّمى وظيفي لمشأأأأرإ ترةوي متفرإل ألمور اإلشأأأأراإ والمتابعة   

 الحثيثة.

 
 تعريف »اإلشراف التربوي« كحاجة تطويرية •

اإ الترةوي هو نظأام متأابعأة وتقييم العمليأة التعليميأة ونواتجفأا وأثرهأا  اإلشأأأأأأأأأأأأأأر  
 على الطال . 

يختصأأأأأأر مجموعة من التأأأأأأياسأأأأأأاا واإلجراءاا واألدواا والوسأأأأأأائل التي من   
بعد تحدذد وتفصأأأأأأيل وتحليل وتعليل ودراسأأأأأأة العالقاا القائمة بين   -شأأأأأأأنفا  

عمأل على تحتأأأأأأأأأأأأأأين ثمأار  أن ت  -المعلمين والطال  والنواتج المترتبأة عليفأا  
العمليأأأأة التعليميأأأأة وتعزيز كفأأأأاءتفأأأأا وةنتأأأأاجيتفأأأأا وتمكين المعلمين من خال  
إشأأأأراك كل من برمكانه المتأأأأاهمة في تطوير هذه العملية بحتأأأأب دوره لتقديم  

 اإلضافاا الالزمة لفا ومتابعة أثر هذه اإلضافاا. 
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داخل المؤسأأتأأة كل ذل  ضأأمن إطار التخطي  السأأتراتيجي للعملية التعليمية   
الترةوية، مع األخذ بعين العتبار أهمية اإلشأأأراإ الترةوي في اقتراع مشأأأاريع  
 التغيير بفدإ تطوير المؤستة ككل من عن طريق تطوير العملية التعليمية.

 
  :تفكر حول المحطة األول 

 الدروس المستفادة -أ
ن ويًيا ذاتيرا أكبر لي ولدوري في المؤستة وللمؤستة بحد ذاتفا، وأنم أدا التفاصيل    تعلمت أن أكوّ 

ا وتكون لفأأا ىيمأأة ذبنى عليفأأا، وهي التي قأأد نفملفأأا أو نتجأأاهلفأأا في كثير من   تكون مفمأأة أحيأأانأأً
 األحيان. 

ارد البشأأأأأأأأأأأأأأريأة والمأاديأة في تعلمأت رة  المراحأل الزمنيأة وأحأداثفأا وأهميأة أن ل نفأدر الوقأت والمو  
 تكرارها، وةنما األهم هو البناء على ما قد جرى بفدإ التطوير والتحتين. 

 أدركت أهمية الستثمار في العمل الترةوي المؤستاتي في الحصو  على تمويل. 
أدركت أهمية اإلشراإ الترةوي في المؤستة والحاجة إلى توحيد جفود هذا اإلشراإ لدفع المؤستة  

 ستين إلى األمام وةأقصى سرعة ممكنة لتوفير الوقت والجفد والموارد على أنواعفا.والمدر 
أدركت أهمية اإللمام بمختلث األبعاد والجوانب للتوصأأأأأأأأل إلى تحدذد الحاجة والعمل عليفا، وأهمية   

رةطفا بتحتأأأأأأأأأين متأأأأأأأأأتوى الطال  كفدإ نفائي وأخير ضأأأأأأأأأمن إطار رؤية المؤسأأأأأأأأأتأأأأأأأأأة وتوجفا  
 الستراتيجي.

 
 لمهارات والمعارف المكتسبةا  -ب

اكتشأأأأأأأأأأأأأأفأت دوري الححيقي في المؤسأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأأأأة والأدور الأذي يجأب أن أقوم بأه فيفأا وفي عالقتي مع   
 المدرستين والعاملين فيفا. 

تعمقت في ففم واقع المدرسأأأأأأأتين اآلن وتعلمت التأأأأأأأب والطرا اآلذلة إلى متأأأأأأأاعدتنا في تحتأأأأأأأين   
 وتطوير هذا الواقع. 

 أصبحت مميًزا إلى حد كبير بين المظاهر والمتبباا واألدلة والظروإ المحيطة. 
التي  أصأأأأبحت قادًرا بشأأأأكل أكبر على الرة  بين المفا يم الترةوية بفدإ التعرإ أكثر على اآلثار   

 تتركفا المشكالا الحاصلة والحلو  المقترحة أو حتى التحدياا المتوقعة.
 تعززا لدي مفارة التفكر والتحليل والرة  المنطقيين والستنتاج الفادإ. 
وأخيًرا، بعد كل ذل ، أصأأأأأأأأأبحت قادًرا على تحدذد مففوم الحاجة األسأأأأأأأأأاس التي اخترتفا بما ذالئم   

 فا.خصوصية المؤستة التي أعمل ألجل
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 القدرة عل  قيادة فريق إلنجاز هذه المحطة -ج

في التأأأأأابق، كان لدي شأأأأأيء من الضأأأأأياع ونوع من الحيرة عندما أريد أن أحدد نقطة النطالا في تحدذد  
الحأاجأة، أيأة حأاجأة، وففم جوانبفأا كأافأة. إل أن اآلن أصأأأأأأأأأأأأأأبحأت لأدي المفأاتيا التي تخولني معرفأة الطريق 

 تحدذد الحاجة الملحة واإللمام بمختلث أبعادها.الذي يجب أن نتلكه نحو 
 
 التعديالت التي أقترحها -د

ا كمنطلق   أعتقد لو انطلقت المحطة األولى برعطاء القواعد والمفا يم والمصأأأأطلحاا الترةوية األسأأأأاسأأأأية جدر
تمفيدي للغو  في هذه المحطة لكنا اختصأأأأأأأأأأأأأرنا شأأأأأأأأأأأأأيًئا من الوقت والجفد ولكانت زادا معرفتي وتعمق  

 ففمي وترسخت المعرفة في ذهني على نحو أكبر.
 
 
 

 
 :  (Improvement project) تطويري ال مشروعال اختيار -٣

 : (Ideal scenario)صف تصّورك المثالي -أ

بعد إدخا   دتفا أومشكلة التي حدّ الحل بعد ة  مارساا المفنيّ ملل ضع تصّورًا متتقبلّيا  •
 ممارسات  الحالّية   التحتيناا على

 رك المثالي بتحتين تعلم الطلبة   تصوّ ارة  •

  عتماد على األدّلة التي تمّ )يمكن اإل   المثاليالتصور إلختيارك  التي اعتمدتفا سسوّضا األ  •
 جمعفا خال  محاولت  لففم طبيعة حاجت  أو جمع أدّلة جدذدة حتب الضرورة(.

 

 : ) goals)Improvement التطوير غاياتحدد   -  
إلى   مشأأأأأأأأأأأأأأروعأ  التطويري   يتأأأأأأأأأأأأأأعىالتي    (Improvement goals)التطوير وأايأاا   حأّدد  •

 . واختر عنوانا لمشروع  التطويري  التصّور المثاليللوصو  الى  تححيقفا

 
  

حو  وجود المشأأأكلة، أو لففم أعمق لطبيعة الحاجة التطويرّية، او اضأأأافّية  دّلة أل  احتياج في حا  
أو لتبرير أهمّيتفأا  راء زمالئأ  حو  اهميّأة هأذه الحأاجأة التطويريّأة، آل  اشأأأأأأأأأأأأأأمأل من اجأل اسأأأأأأأأأأأأأأتطالع

  (.أ )راجع الملحق بدورة بح  إجرائي الحيامبرمكان   ،الترةوية لمؤستت  



TAMAM 2016 © 

 

Page 15 of 17 
 للمشروع © تعتبر المعلومات الواردة ملك فكري لمشروع تمام وال يمكن استخدامها دون اذن الفريق الموّجه 

 

دورة البحث اإلجرا)ي لملحق أ: ا  

 : اقمت برتباعف اا جراءأو لتوثيق الحيام بدورة البح  اإلجرائي إما لكدليل نموذج  م هذا الااستخد  يمكن
 .البحث اإلجرا)يعملّية  وّجهت د اسئلة اإلستقصاء التييحدت  .1

 

 جمع البيانات:  .2
 ن، وثائق...(.)تالميذ، أساتذة، أهالي، إداريي البياناا  جمع حدد مصادر  -أ

  .مة هذه األدواا ءمالر برّ  
 فا:خدمالتي ستتت  جمع البياناا  حدد أدواا  -  

 استبياناا  ❑
 مقابالا  ❑
 مراىبة  ❑
  ثار، وثائق، سجالا... ❑
 أدواا أخرى  ❑

 واا التي اتبعتفا لجمع البياناا أوضا الخط -ج
 

 تحليل البيانات  .3
 ؟ هذه الطريقة ما هو المبّرر لتبّني .)نوعيو كمي(تحليل البياناا  طريقةحدد  -أ

 

 اإلستنتاج   .4

 
 دورة البحث اإلجرا)ي:

 

  

دورة 
البحث 
اإلجرائي

شّكل 
األسئلة

اجمع 
البيانات

حلل 
البيانات

استنتج

 Exitذفّ ن/قّرر 
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 المصطلحات معج  
 

في هذه المؤستة   تحسين ممارسات حاليةاو   مشكلة آنيةاما حل حاجة المؤستة الترةوية قد تكون : الحاجة التدريبية
 الترةوية.
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