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 األولى)العيادي( في النمو المهني من وجهة نظر معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 

 األردنفي 

 سمية سالمة محمد الزغاميم

 وزارة التربية والتعليم/مديرية التربية

 بني دوميحسن علي الناجي 

 وزارة التربية والتعليم/جامعة مؤتة

 

 الملخص

)العيادي( في النمو المهني من وجهة نظر معلمات الصفوف  اإلكلينيكي   اإلشرافهدفت الدراسة معرفة فاعلية 

 ,األردن في األولى( معلمة من معلمات الصفوف الثالثة 275حيث تكونت عينة الدراسة من ) ,األردنفي  األولىالثالثة 

, وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية 2020/2021 للعام الدراسي ,والطفيلة ,عجلون , و لواء الجامعة اتمن مديري

كان فاعال  اإلكلينيكي   اإلشرافن أا وثباتها, وكشفت نتائج الدراسة الدراسة بعد التأكد من صدقه أداة تطبيق تم الطبقية, و 

 ثم, التقويم مجال ثممجال الموقف الصفي  األولىجاء في المرتبة  فقدالثالثة,  األداة وكذلك في مجاالت  ,مرتفعةبدرجة 

معلمات الصفوف , وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في النمو المهني من وجهة نظر مجال التخطيط

 اإلشرافالتوسع في استخدام ب الدراسةأوصت و , تعزى لمتغيري المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتفاعل بينهما األولىالثالثة 

 .)العيادي( في برامج التنمية المهنية للمعلمين في المؤسسات التعليمية بهدف تحسينها اإلكلينيكي  

 .األولىمعلمات الصفوف الثالثة  النمو المهني, )العيادي(, اإلكلينيكي   اإلشراف الكلمات المفتاحية:
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The Effect of Clinical Supervision on Teachers Professional Development from the First 

Three Primary Grades Female Teachers’ Perspectives in Jordan. 

 

Abstract 

The study aims to know the effectiveness of clinical supervision (clinical) in 

professional growth from the point of view of the first three grades teachers in Jordan. The 

study sample consists of (275) female teachers from the first three grades in Jordan, from the 

districts of the university district, Ajloun and Tafila, for the academic year 2020 / 2021. The 

sample was selected in a stratified random way. The method of the study was applied after 

ensuring its validity and reliability. The results of the study reveal that clinical supervision 

(clinical) was highly effective inside the classroom, and in the processes of both evaluation 

and planning. The results show that there are no statistically significant differences in 

professional growth from the teachers ’point of view of the first three grades due to the 

variables of academic qualification and years of experience and the interaction between them. 

The study recommends expanding the use of clinical supervision (clinical supervision) in 

professional development programs for teachers in educational institutions to improve it. 

  Key words: the effectiveness of professional clinical supervision, professional development, 

the first three primary grades female teachers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

180 
 

 

 :مقدمة

فضل الطرق واألساليب أجاهدة إليجاد المؤسسات التعليمية  في الدول المتقدمة والدول المهتمة بالعلم  تسعى

ها ءن تطور برامجها وفلسفتها وأداأ, وهذه المؤسسات البد التعل مي ةة العملية التعليمي أهدافوتحقيق  ,م جيديتعل إلىللوصول 

 المرجوة بفاعلية. هدافاأللكي تحقق 

تربوية تشمل الجوانب  إدارةالمعارف والمهارات البد من وجود وإكساب المتعلمين  هدافاأليتم تحقيق  حتىو 

وتهيئة ظروف العمل المناسبة  ,تهدف لتوفير الوسائل واإلمكانات المادية والبشرية ؛دارية والفنية في صورة متكاملةاإل

من خالل  هدافاأللتحقيق  التعل مي ةمن تحفيز العناصر البشرية في العملية التعليمية  فكان البد التعليمية, هدافاأللتحقيق 

التنظيم والتخطيط واستثمار الموارد البشرية والمادية المتاحة, ومن هنا ينبغي وجود جهة تشرف على هذه الجهود وتوجهها 

 سعادة) على حد سواء المعلم والمتعلم والتعلم والتعليمالتربوي هو الداعم للنمو والنهضة  ب اإلشراففكان  ,وتعززها وتقومها

 .(2019 ,والعميري 

المعلمين والمعلمات من خالل قيام المشرفين  أداءالتربوي في  اإلشرافالتأثير الذي تحدثه عملية  عتبارا ويمكن 

 ,اإلشرافية متعددة ومتنوعة هو الفاعلية الحقيقية لعملية إشرافمستخدمين بذلك وسائل  ,يةاإلشرافالتربويين بالمهام 

ذا ما إبوي تأثير في دافعية المعلمين وإثارة حماسهم داخل الصف والمدرسة, ويستطيع المشرف التر  وربوي ذفالمشرف الت

 (.2010 معلميه)لهلوب, إلىن ينقل هذا التطور أواكب التطور التربوي 

 إلىن وصل أإلى تربوي  إشرافاحل من تفتيش ثم توجيه تربوي ثم التربوي ومر بعدة مر  اإلشرافقد بدأ تطور و 

 التربوي  اإلشرافنظمة التربوية بعملية وانطالقا من اهتمام األ ,التربوية كلينيكي)عيادي( بما يتماشى مع التطوراتإإشراف 

 .(2007 )الطعاني,

( وتعني باللغة clinic) مشتق من كلمة (clinical Supervision) )العيادي(اإلكلينيكي   اإلشرافمفهوم  ن  إ

 ,ووصف الدواء المناسب ,وتشخيص علته ,العربية )العيادة( والعيادة تعني المكان الذي يتخذه الطبيب الستقبال المريض

العالجية التي يقوم بها طالق هذا المفهوم ليدل على الزيارة إمن هنا جاء  ,ن عليهئرة الطبيب للمريض لكي يطمويشمل زيا

و أأداء مهارة تعليمية تدريب المعلمين الذين تنقصهم الكفاءة في  إلىهو نظام يهدف  اإلكلينيكي   اإلشرافو  المشرف للمعلم,

 (.2004 وفق برنامج خاص يعد مسبقا لهذا الغرض)طافش, أكثر
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معلم وممارساته وما و تحسين سلوك ال)العيادي( من االتجاهات الحديثة الموجهة نحاإلكلينيكي   اإلشرافويعد 

عام  (كوغان)و (غولدهامر)ى من الطلبة, ولقد تم تطوير هذا المنحقوال وأفعال بهدف تحسين تعلم أيصدر منه من 

مع المعلمين ممن لديهم الرغبة في تطوير عملية التعليم واالرتقاء  امباشر  اتصاال اإلشرافويعد هذا النوع من  ,(1958)

تتم من خالل الشراكة والتعاون بين المعلم والمشرف  ,ية منظمة متتابعة ومستمرةإشرافلذا هو عملية  ,بالمستوى المهني

 .(Tesfaw & Hofman, 2014بهدف تطوير الممارسات التعليمية للمعلم داخل الغرفة الصفية )

)العيادي( في تقديم تغذية راجعة عن حالة التدريس الخاصة للمعلمين, وتشخيص اإلكلينيكي   اإلشرافهمية أ وتبرز 

ساليب أطوير مهاراتهم في كيفية استعمال المشكالت التدريسية التي يواجهها المعلم ويحلها, ويساعد المعلمين على ت

 )عبدالهادي, ات التطوير التربوي وتفعيل دورهم في العملية التعليميةالتدريس المناسبة, وتطوير اتجاهات ايجابية نحو حلق

2002.) 

واضع ضعفه ساس تبصير المعلم بمأ)العيادي( يقوم على  اإلكلينيكي   اإلشرافن إ( 2004) ويضيف طافش

الهدف الرئيس ن إ والتي تساعده في تدريس سلوكه التدريسي وذلك بتحليل الموقف الصفي, ,مامهأوطرح البدائل الصالحة 

المعلمين لتحسين نتاج العملية  أداءبشكل خاص هو تحسين  )العيادي(اإلكلينيكي   اإلشرافالتربوي بشكل عام و  شرافلإل

 .ساس ناجح من التخطيط والممارسة التعليميةأليمية ليصبح لدينا معلم عمل على التع

التربوي بالصورة الصحيحة التي تحقق  اإلشرافتفعيل دور  إلىجاهدة  األردنوتسعى وزارة التربية والتعليم في 

ا ال تقف نهذلك أل ؛ن الدورات التدريبية للمعلمين لم تعد كافية لتنميتهم مهنياأة لدى المعلمين, والجدير بالذكر التنمية المهني

 (.2018 ,التربية والتعليم وجه الخصوص على تلمس حاجات المعلم وجوانب التوجيه واإلرشاد التي يحتاجها)وزارةب

تربوي وفق نظام ال اإلشرافوزارة التربية والتعليم وتطلعاتها نحو تجويد  ية( وانسجاما مع رؤ م2018) ومنذ عام

مفاهيمه وأساليبه  اإلشرافن يطور أ( كان البد من 2022-2018وزارة )لل اإلستراتيجي ة, وضمن الخطة الجودة إدارة

ساس والفاعل في تطوير قدرات المعلم وإمكاناته المعاصرة, وأن يصبح له الدور األ وأنماطه بما يتفق واالتجاهات العالمية

 اإلكلينيكي   اإلشرافالكشف عن فاعلية إلى لذا تسعى هذه الدراسة  ,)العيادي(اإلكلينيكي   اإلشراففكان من هذه االتجاهات 

 . األردنفي  األولىفي النمو المهني لمعلمات الصفوف الثالثة 
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 :الدراسةمشكلة 

ومع تغير  ,يتماشى مع التطورات و تفتيش يحقق الغاية الحقيقية للتعلم والأالتربوي كتوجيه  اإلشرافلم يعد 

 ,وعالجها داءوالوقوف على جوانب الضعف في األ ,والعمل على تحقيقها ,فكان البد من تلمس حاجات المعلمين دواراأل

 .دعمها وتعزيزهاوالتعرف على جوانب القوة و 

ن يتلقى التدريب على شكل أخوفا من  ؛خفي المعلم هذه الحاجاتتظهر لدى المعلم حاجات وغالبا ما ي حيث

)العيادي(  اإلكلينيكي   اإلشراففيأتي دور المشرف ليمارس  ,فال يسعى لعرض حاجاته ,وقاتها وأماكنها غير مناسبةأدورات 

 .التعل مي ةالمعلم والنهوض بدوره بفاعلية في العملية التعليمية  أداءليساهم في تحسين 

تحديد حاجات المعلمين والسعي لتلبيتها بطرق متنوعة بمعنى رصد الواقع  فيالدور للمشرف التربوي  ويأتي

يتها تقويم وتطوير غا ,نسانية, شاملةإعملية فنية, قيادية,  اإلشرافف ,ومعرفة الظروف المحيطة به ,التربوي للمعلم وتحليله

 .(2019 والعميري, )سعادةالمحاوربكافة  التعل مي ةالعملية التعليمية 

ا نهإف ,التربوي وممارساته اإلشراف أدوارعادة النظر في إ ية نحو األردنوبحسب توجهات وزارة التربية والتعليم 

والذي يقوم على تحديد حاجات المعلمين  ,المبني على الحاجات اإلشرافتفعيل  إلىن من خالل برامجها التدريبية تسعى اآل

)العيادي( هو السبيل لتشخيص حاجات  اإلكلينيكي   اإلشراففكان  (2018 )وزارة التربية والتعليم,والعمل على تلبيتها

 المعلمين وتحديدها.

وتقويم  ,وممارساتهم التعليمية ,)العيادي( لتحسين سلوك المعلمين اإلكلينيكي   اإلشراف إلىمن هنا جاءت الحاجة 

 . كمل وجهأ ومساعدة المعلم على القيام بدوره على هوتحليل الواقع

وتشخيص  للمعلمين,)العيادي( في تقديم تغذية راجعة عن حالة التدريس الخاصة اإلكلينيكي   اإلشرافهمية أ وتبرز 

ساليب أويساعد المعلمين على تطوير مهاراتهم في كيفية استعمال  ويحلها,المشكالت التدريسية التي يواجهها المعلم 

وتفعيل دورهم في العملية  ,يجابية نحو حلقات التطوير التربوي إوتطوير اتجاهات  المناسبة,التدريس 

 (.2002التعليمية)عبدالهادي,

لتحسين سلوك المعلمين وممارساتهم التعليمية  ؛)العيادي(اإلكلينيكي   اإلشرافالحاجة إلى  برزتمن هنا  و    

 (.2006)حسين وعوض هللا, وجه  أكملومساعدة المعلم على القيام بدوره على  ,هوتحليل هوتقويم وتقييم الواقع
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)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات  اإلكلينيكي   اإلشرافما درجة فاعلية وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي 

 ؟األردنفي  األولىالصفوف الثالثة 

 راسة:أسئلة الد

في  األولى)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشرافما درجة فاعلية  .1

 األردن؟

( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف α=0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .2

 تعزى للمؤهل العلمي؟ األردنفي  األولىالثالثة 

في النمو المهني لدى معلمات الصفوف  (α=0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .3

 تعزى لسنوات الخبرة؟ األردنفي  األولىالثالثة 

( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف α=0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .4

 تعزى للتفاعل بين المؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟ األردنفي  األولىالثالثة 

 :الدراسة أهداف

)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشرافدرجة فاعلية التعرف على  -1

 .األردنفي  األولى

للمؤهل  تبعا   ,في األردن األولىالنمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة الفروق في مستوى الكشف عن  -2

 العلمي

لسنوات  تبعا   ,في األردن األولىالنمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة الفروق في مستوى الكشف عن  -3

 .الخبرة

تفاعل للتبعا   ,في األردن األولىالنمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة الفروق في مستوى الكشف عن  -4

 .بين المؤهل العلمي وسنوات الخبرة
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 :همية الدراسةأ

التي تتناول موضوع  األردنمن الدراسات النادرة في  _نيوبحسب علم الباحث_ا أنههمية الدراسة في أ تكمن 

 تساهم في: قد اأنه)العيادي( و  اإلكلينيكي   اإلشراف

 مهنيا. تهمومساند )العيادي( في دعم المعلمين اإلكلينيكي   اإلشرافتوضيح دور  -1

 مبنية على الحاجات. ,تزويد وزارة التربية والتعليم في تطوير برامج تنمية المعلمين مهنيا -2

 ضافة لألدب التربوي  من خالل الموضوع والنتائج .إ تعد -3

 مصطلحات الدراسة:

المهني  النموعلى  اإلكلينيكي   اإلشرافهنا قدرة عني تو  فضل النتائج,أحداث تغيير لتحقيق إالفاعلية: القدرة على  -

 .األولىلمعلمات الصفوف الثالثة 

ي موجه نحو تحسين سلوك المعلمين الصفي وممارساتهم إشرافسلوب أهو  )العيادي(: اإلكلينيكي   اإلشراف -

بهدف تحسين  ,نماط التفاعل الدائرة فيهأوتحليل  ,عن طريق تسجيل الموقف الصفي بكامله ,التعليمية الصفية

من خالل المالحظة الصفية  ,تحسين التعليم إلىية الحديثة التي تهدف اإلشرافنماط حد األأ ويعدتعلم الطلبة, 

 الفاعلة المباشرة.

بهدف  ,إحداث تغيير بخبراته وأدائه وسلوكه واتجاهاتههو تطوير قدرات المعلم المعرفية والمهارية و  النمو المهني: -

 تحسين مخرجات العملية التعليمية .

قصبة الطفيلة ولواء  : المعلمات اللواتي يعملن في وزارة التربية والتعليم فياألولىمعلمات الصفوف الثالثة  -

 .(2020/2021)للعام الدراسي  األردن الجامعة وعجلون في

  :حدود الدراسة

 مكانية: المدارس الحكومية في األردن في قصبة الطفيلة ومديرية عجلون ومديرية لواء الجامعة .حدود  -

ن ذكور لهذه و  يوجد معلمألنه ال؛ األولىحدود بشرية: اقتصرت هذه الدراسة على معلمات الصفوف الثالثة  -

 .المرحلة

 2020/2021ام ول من العحدود زمنية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األ -
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 :طار النظري اإل

غايتها  ,نسانية, شاملةإعن عملية فنية, شورية, قيادية,  عبارة أنهب التربوي  اإلشراف (2014) الشهري  يعرف

 بكافة محاورها. هاوتطوير  تقويم العملية التعليمية والتربوية

عنى بالموقف ت   ,منظمة ,تعاونية ,ديموقراطيةالتربوي هو عملية قيادية  اإلشرافن إ( 2002) ويضيف عبدالهادي

جل أمن  ,وتقييمها لتحسينها وتنظيمها ,دراسة جميع العوامل المؤثرة في ذلك الموقف إلىوتهدف  ,التعليمي بجميع عناصره

 في التعلم. هدافاألفضل أتحقيق 

نشطة مجموعة من األ نهإ :التربوي بقوله اإلشراف( ملخصا لتعاريف عدة عن 2014) المنصوري ويعطي 

وتحسين ممارساتهم التعليمية والتقويمية  ,المدروسة التي يقوم بها تربويون مختصون لمساعدة المعلمين على تنمية ذواتهم

هداف األوتحقيق  ,ليتمكنوا من تنفيذ المناهج المقررة ,وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم ,داخل غرفة الصف  وخارجها

فيصبحوا قادرين على بناء مجتمعهم  ,تغييرات مرغوبة في سلوك التالميذ وطرائق تفكيرهمحداث إالتربوية المرسومة, بهدف 

 والدفاع عن وطنهم.

التربوي هو تحسين الناتج التربوي للعملية التعليمية  شرافن الهدف الرئيس لإلأيتفق الباحثون التربويون على 

التربية, وبناء المناهج  أهدافمرتبطة ب هدافاألوهذه  ,المعلمين في الموقف الصفي وخارجه أداءبتحسين  التعل مي ة

ة قابلية المعلم المعلمين والمتعلمين, ودراسة هموم المتعلمين ومشاكلهم, وإثار  أداءالمعلمين, وتقويم  أداءوتطويرها, وتحسين 

 (.2015 ,الخطيب)من الوظيفي للمعلم للعمل وتوفير األ

استخدمت فيها مضامين العمل الذي يوجهه نحو الطالب في  ,التربوي منذ نشأته بمراحل متعددة اإلشرافلقد مر 

مة بما مرحلة التي تمر بها األوقد كانت تلك المصطلحات تعكس طبيعة  ال ,المدرسة والمجتمع المدرسي والبيئة المحيطة

لحات التي استخدمت في ومن بين تلك المصط ,افيظام السياسي واالجتماعي والثقمرتبطة بالن ,عباء ودالالتأ تحمله من 

التربوي في  اإلشرافومع التطور في الفكر التربوي الحديث اخذ مفهوم  ,التربوي  اإلشراف, التوجيه, التفتيش هذا المجال

قل توتن ,التعل مي ةلكي يلبي احتياجات النظرة الشاملة لجميع عناصر العملية التعليمية  ,شملأوسع و أالتطور ليأخذ معنى 

 (.2012 )خليل, لاالهتمام بالموقف التعليمي بشكل كام إلىدائه أمن االهتمام بالمعلم وتحسين  اإلشرافب

عملت على تطبيقها في  ,التربوي فقد تناول الباحثون في دول عدة اتجاهات حديثة له اإلشراف ألهميةونظرا 

التركيز على التنمية  إلىتتمثل في التحول من التركيز على التفتيش والتقويم  ,خاصة الدول المتقدمة منها ,نظمتها التعليميةأ
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هم االتجاهات الحديثة في أ ومن  ,النظرة الكلية إلىلنظرة الجزئية ية من ااإلشرافالمهنية للمعلمين والتحول في العملية 

الذي يقوم على  اإلكلينيكي   اإلشرافو  ,الذي يقوم على المشاركة بين المشرف والمعلم ,الديمقراطيالتربوي االتجاه  اإلشراف

 .(2020 تلبية حاجات المعلمين )القبلي,

ن استعماله في أ إال ,التربوي  شرافبعض المفاهيم القديمة لإل إلى)العيادي(  اإلكلينيكي   اإلشرافصول أتعود 

سهاما كبيرا في تحسين إساليب التدريب أسهم هذا النوع من أن تم تطويره, وقد أخذ بالتزايد بعد أثناء الخدمة أج التدريب برام

 ا منظمة متسلسلة ومنطقية )قاسم,أنهمن خالل تزويدهم بأنماط من الخبرة التربوية التي تتصف ب ,ممارسات المتدربين

2018). 

ية, اإلشرافطراف العملية أى الثقة والتعاون وحسن الظن بين يقوم عل أنه)العيادي( ب اإلكلينيكي   اإلشرافيتميز و 

تمكنه من تالفي  ,ويقوم على المشاركة العملية في جميع مراحل سير الدرس, ويزود المعلم بتغذية راجعة في جميع المراحل

يقة ذات نتائج وتحصنه من الوقوع فيها مستقبال, وتنتهي بعملية تقويم حق ,جميع نقاط الضعف التي كان يعاني منها

 .(. (Badu & Rahmat, 2020تبادو ورحما ملموسة

في النصف الثاني من القرن المعاصر ـ شرافاألساليب شيوع ا وشمولية لإل أكثرأحد  اإلكلينيكي   اإلشرافويعد 

كتكييف ألنواع أساليب  اإلكلينيكي   اإلشرافوقد نشأ  الحادي والعشرين, في ظل الظروف التعليمية المتسارعة التغييرات,

العقالنية والالمركزية وحل المشكالت  :التقليدي مثل شرافالتي تساعد على الحفاظ على أهم القيم الكالسيكية لإل اإلشراف

ي إشرافيتمثل الترحيب بأسلوب  ,على تصور يمكن للمدرسين القيام به اإلكلينيكي   اإلشرافويعتمد  .على أساس التعاون 

 ,المهني للمعلمين داءزيادة األ هو اإلكلينيكي   اإلشرافمن  الغرض الرئيسإن   ,اهتماماتهم الخاصة وتوقعاتهميركز على 

, والتركيز على تحسين الجودة المهنية المعلم والمشرفوالتأكيد بشكل مباشر على التفاعل بين  ,وتحسين الفعالية التعليمية

 .(2009 الدويك, وآخرون,) نللمعلمي

ن جميع المعلمين لديهم القدرة ألعيادي(  يقوم على افتراض مؤداه )ا اإلكلينيكي   اإلشرافن أ (2004طافش)ويرى 

على بيانات موضوعية مشتقة من  بناء ,على التعلم والنمو لكي يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات التدريسية المالئمة

ي يعد ضرورة تربوية ملحة تفرضها عدة مبررات اإلشراف األسلوبن استخدام هذا أحداث الفعلية داخل غرفة الصف, و األ

 :يذكر منها

 .ضعف برامج التدريب قبل الخدمة -1
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 .داد المعلمين بوجه عامإععند المبتدئين خريجي مؤسسات  ,ضعف الممارسات التعليمية الصفية عند المعلمين -2

ا من عالقات سلبية بين عنه أوما ينش ,التربوي بأساليبها وأدواتها اإلشرافالممارسات الخاطئة السائدة في برامج  -3

 ة.ياإلشرافطراف العملية أ

الذي يمكن المشرف من تمثله  ,ي الفني الفعالاإلشراف األسلوبوعدم توفر  ,التربوي وتنوعها اإلشرافساليب أكثرة  -4

 .واالستفادة منه في تدريب المعلمين على امتالك مهارات التدريس الفعال

ن عالقة الزمالة أو  ,همية كبيرة لدرجة العالقة والتفاعل بين المشرف والمعلمأ يعطي  اإلشرافن هذا النوع من إ -5

غذية الراجعة التي تعطى للمعلم يكون هدفها التحسين ن التإتشمل الثقة المتبادلة والرغبة في فهم المعاني الذاتية, و 

 والتطوير وليس التقويم. 

ربع أفي  ـــــ وضح مبتكرها موريس كوجانأما ــــ كتتم  اإلكلينيكي   اإلشرافن عملية أ إلى( 2014)المنصوري يشير و 

 مراحل هي:

 تية:بالخطوات اآليجري التخطيط للقيام مرحلة ما قبل المالحظة: وفي هذه المرحلة  :وال  أ

ن هذا النمط أل ,بناء عالقة وطيدة من الزمالة قائمة على الود واالحترام المتبادل بين المعلم والمشرف التربوي  -1

 .نسانية بينهماويركز على العالقة اإل ,على الثقة المتبادلة بين المعلم والمشرف أساسايعتمد  اإلشرافمن 

حيث يتعاون المشرف  ,خالل الحصة من ن تتحققأالسلوكية التي ينبغي  هدافاألتخطيط الدروس: وتحديد   -2

 .متكاملة أهدافمع المعلم على وضع خطة دراسية مفصلة ذات 

وليس تسجيل  ,دائه وتقديم العون الفني لهأن الهدف من العملية هو تطوير مهاراته وتحسين أطمأنة المعلم ب -3

 .نقاط ضعف وتقصير عليه

  .المشاهدةستراتيجية إتحديد  -4

ويتم  ,ويقوم المعلم بجمع المالحظات ,مرحلة المشاهدة: وفيها يقوم المعلم بتنفيذ الحصة حسب الخطة المعدة :ثانيا  

 .تسجيل الموقف الصفي

لمعرفة نقاط القوة  داءالحصة اجتماع المشرف والمعلم وتحليل األ أداءاجتماع التحليل: حيث يتم بعد االنتهاء من  :ثالثا  

 إلىحتى يطمئن المشرف التربوي  ,عادة التخطيط والتنفيذ والتحليلإ وهنا يتم  ,وتعزيزها ونقاط الضعف ومعالجتها

 .صبح قادرا على تنفيذ حصة دراسية بكفاءة عاليةأن المعلم أ
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من وسيلة مثل المالحظة  أكثرجراؤه بإ رابعا: مرحلة التقويم: ويلعب التقويم دورا مهما في تطوير العملية التعليمية ويمكن

 المباشرة والمؤتمرات والتسجيل المرئي والسمعي.

 

 الدراسات السابقة:

ية لدى مشرفي التربية الرياضية اإلشرافنماط تقييم األ إلىالتعرف إلى ( بدراسة هدفت 2019) قام ربابعة والرقب

جريت الدراسة على أحيث  نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية,في مديرية التربية والتعليم في لواء القويسمة من وجهة 

 ةية الخمساإلشرافنماط في التربية الرياضية يستخدمون األمشر  نأظهرت النتائج أوقد  ومعلمة, ( معلما98مقدارها ) عينة

بينما  ,والدبلوماسي( بدرجة متوسطة نماط هي)الديكتاتوري والسلبي واإلكلينيكي  وهذه األ ,عند تقويم معلمي التربية الرياضية

 قراطي بدرجة مرتفعة. و جاء النمط الديم

, اإلكلينيكي   اإلشرافتحديد درجة ممارسة المشرفين التربويين لنمط  إلى( دراسة هدفت 2018) جرى الهاجري أو 

جريت الدراسة على أحيث  بدرجة عالية, اإلكلينيكي   اإلشرافن المشرفين التربويين يمارسون نمط أ إلىكشفت نتائج الدراسة 

بين متوسطات استجابات العينة تعزى  إحصائيةظهرت النتائج فروقا ذات داللة أكما  ومعلمة,  ( معلما868مقدارها ) عينة

دبية والعلمية, وفروقا تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور, وكذلك فروقا تعزى لمتغير التخصص لصالح التخصصات األ

 .أكثرف سنوات10سنوات الخدمة ولصالح سنوات الخدمة لمتغير 

على التطور المهني للمعلمة  اإلكلينيكي   اإلشرافدراسة  فاعلية  إلىدراسة هدفت  (2016) جرى العبداوي أو 

التقني   اإلكلينيكي   اإلشرافن نموذج أالدراسة كشفت نتائج  ,)دراسة حالة(المشاركة في مبحث التكنولوجيا في مديرية القدس

من خالل تطوير مهارة االتصال والتواصل والممارسات التدريسية  ,ساهم بشكل فعال في تطوير المعلمة المشاركة مهنيا

 ومهارة التأمل والتقييم الذاتي.

 )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشراف إلى معرفة درجة ممارسة المشرف التربوي لنمط( 2016) وهدفت دراسة الرويلي

ومعلمة, وقد أشارت النتائج إلى  ( معلما583مقدارها ) عينةجريت الدراسة على أحيث  والمعلمات, من وجهة نظر المعلمين

مرحلة تحليل التدريس جاءت بدرجة متوسطة في جميع المراحل, وقد   اإلكلينيكي   اإلشرافأن المشرف التربوي يمارس نمط 

يرا  مرحلة التدريس, ثم مرحلة المالحظة, وأخ من حيث أعلى متوسط, تلتها مرحلة التخطيط لعملية ,األولىفي المرتبة 

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة تعزى  كماالتقويم والتغذية الراجعة, 
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( سنوات, وكذلك 10-6صالح األفراد ذوي الخبرة )لبرة لمتغير الجنس لصالح اإلناث, وفروق تعزى لمتغير سنوات الخ

فروق تعزى لمتغير المرحلة الدراسية في مرحلتي التخطيط للتدريس والتقويم لصالح األفراد الذين يدرسون في المرحلة 

 المتوسطة, فيما لم تظهر فروق تعزى لمتغير التخصص.

معرفة أثر تفعيل برامج  إلى( بدراسة هدفت 2014zunulu    uouruG ,كما قام كل من بولنز و جورسوي )

 حيث أجريت الدراسة على عينةالمعلمين المتدربين ضمن برنامج التربية الميدانية,  أداء( على اإلكلينيكي  العيادي ) اإلشراف

المعلمين المتدربين وفقا لشرائط الفيديو  داءوقد تم تدوين معدالت االستجابة المستقلة ألومعلمة,  ( معلما28مقدارها )

وجود فروق  إلىوأشارت النتائج  ,( المسجلة, وتمت المقارنة بين تلك المعدالت باستخدام اختبارT- tsutوتحليل التباين, )

 .اإلكلينيكي   اإلشرافلصالح المجموعة التجريبية التي طبق عليها نمط 

التدريسي  داءعلى األ اإلكلينيكي   اإلشرافتحديد آثار هدف  ( دراسته بOdabasi, 2013) وداباشيأجرى أو 

 أداءوتوضيح  ,اكتشاف أوجه القصور والمزايا الخاصة بالمعلمين إلىتوصلت نتائج الدراسة  ,للمعلمين في المدرسة الثانوية

لتعزيز فهم  فعالية أكثرليكونوا  ؛يساعد المعلمين على تحسين التدريس والتعلم اإلكلينيكي   اإلشرافن أو  ,التدريس في الفصل

ا استخدام   .كدليل للتدريس والتعلم اإلكلينيكي   اإلشرافالطالب, يمكن أيض 

 اإلكلينيكي   اإلشرافالتعرف على فاعلية نموذج إلى ( Okorji & OgB ,2013) وجبوأوكورجي و أوهدفت دراسة 

حداهما : إ, تم توزيعهم على مجموعتين( معلما80مقدارها ) عينةجريت الدراسة على أحيث  ,على التطور المهني للمعلمين

ن لهذا المنحى فاعلية كبيرة على أثبتت نتائج الدراسة أوقد  ( معلما, 40تكونت كل منها من ) ,خرى ضابطةيبية واألتجر 

 اإلشرافطار نموذج إتنسيق جلسات منظمة للمعلمين في  وقد شجعت الدراسة على ,المعلمات مقارنة بالمعلمين أداء

 .اإلكلينيكي  

درجة ممارسة مشرفي التربية المهنية ألسلوب  إلىالتعرف إلى ( 2010) وهدفت دراسة الطويسي والطعاني

 حيث أجريت الدراسة على عينة ,األردنمن وجهة نظر معلمي التربية المهنية في محافظة الكرك/ اإلكلينيكي   اإلشراف

كما  اإلكلينيكي   اإلشرافن درجة ممارسة مشرفي التربية المهنية لمهارات أوقد كشفت نتائج الدراسة  ( معلما,115مقدارها )

في درجة ممارسة مشرفي  إحصائيةوكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة  ,يراها المعلمون هي بشكل عام عالية

 علمين.من وجهة نظر الم اإلكلينيكي   اإلشرافالتربية المهنية لمهارات 

 



 ISSN 2519-7436، ، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

        م2022لعام  (1) ( العدد8اجملدل )

 

190 
 

همية الربط أ ية, إلشراف(عاما من التجارب البحثية وا28التي لخصت فيها )( Elis, 2010) ليسإوتناولت دراسة 

 أنهو  ,ية دقيقةإشرافذو نظرية  اإلكلينيكي   اإلشرافن أحيث كشفت الدراسة  ,اإلكلينيكي   اإلشرافبين العلم والتطبيق في 

 إلىوال يحتاج المشرفون  ,من خالل توظيف التقنيات المناسبة ,يراعي اهتمامات المعلمين وما يقلقهم في المواقف التعليمية

 ن هدفهم هو تقديم الدعم والحماية للمعلمين.أل ؛مراقبة المعلمين في جلسة المالحظة

 

طرح  إلى( Milen, Aylott ,Fitzpatrick, & Elis, 2008ليس )إيلوت وفيتزباتريك و أهدفت دراسة ميلون و 

وتوصلت الدراسة  ,اإلكلينيكي   شرافوعشرين دراسة ناجحة لإل ربعأدلة مستمدة من أ إلىمستندا  اإلكلينيكي   اإلشرافنموذج 

ضافات إهمها أ ومن  ,يتضمن الكثير من المفاهيم والمتغيرات خالل السياق والتطبيق ,ية نشاط معقداإلشرافن العملية أ إلى

وقد طور نموذج الدراسة من  ,ا تعمل على تحفيز التعلم المستمر لدى المعلمنهإذ إ ,المشرفين خالل جلسة التغذية الراجعة

 .من حيث ماهيته وكيفية عمله في ظروف طبيعية ,اإلشرافوضوحا عن  أكثرضافات مفاهيمية إخالل 

ية األردنتقويم ممارسة مشرفي مساقات التربية العملية في الجامعة  إلى( بدراسة هدفت 2005) قام وشاح واليونس

( 216مقدارها ) عينةجريت الدراسة على حيث أ من وجهة نظر الطلبة المعلمين ومشرفيهم, اإلكلينيكي   اإلشرافلمراحل 

كانت مرتفعة  اإلكلينيكي   اإلشرافن درجة ممارسة المشرفين التربويين لمراحل أوقد كشفت نتائج الدراسة  طالبا )معلما(, 

ما مرحلة جلسة التخطيط والتغذية أ ,نسبيا على مرحلتي مالحظة وتحليل التدريس من وجهة نظر الطلبة المعلمين ومشرفيهم

ن درجة ممارسة مشرفيهم لمرحلة جلسة التخطيط أوقدر الطلبة المعلمون  ,الراجعة فكانت درجة الممارسة منخفضة نسبيا

ن درجة ممارسة المشرفين أ إلىوتوصلت الدراسة  ,ن درجة الممارسة تعقد دائماأنفسهم أمشرفون ا يرى البينم ,تعقد غالبا

 .تختلف باختالف التخصص اإلكلينيكي   اإلشرافالتربويين لكل مراحل 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

التعليمي في تغيير السلوك التعلمي  )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشراف فاعلية على  اتفقت معظم الدراسات السابقة

 (.2014) ( وبولينز وجوريسوي 2010) ليسإ( و 2016) العبداوي وهي دراسة كل من 

دراسة   :مثل من قبل المشرفين التربويين اإلكلينيكي   اإلشرافلقد تباينت نتائج الدراسات السابقة في درجة ممارسة 

 (.2016) الرويلي( ودراسة 2005) كل من دراسة وشاح واليونس
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التربوي, ولقد  اإلشرافدوات المستخدمة من استبانات لرصد الواقع ومقابالت وقياس ألثر األ تتنوع وكذلك

ومن خالل نتائج الدراسات السابقة المشار  التربوي وتدريب المشرفين. اإلشرافضرورة تطوير  إلىوصت معظم الدراسات أ

ويتضح من خالل مراجعة األدب التدريسي,  داءتحسين األ في)العيادي( ساعد  اإلكلينيكي   اإلشرافإليها أعاله ثبت أن 

 إالدوره الهام واألساسي في برامج التربية العملية القائمة على تدريب المعلمين قبل الخدمة,  اإلكلينيكي   اإلشرافالمتعلق ب

 قليلة. تعدع ن الدراسات في هذا الموضو أ

. وتختلف الدراسة الحالية عن األداة النظري للدراسة وبناء  ثراءاإلوقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في 

)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  للكشف عنا تسعى أنهالدراسات السابقة في 

 .الدراسة بأنها تناولت الموضوع من وجهة نظر المعلمات, وقد تميزت هذه األردنفي  األولىالثالثة 

 :المنهجية واإلجراءات

 :منهج الدراسة

)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشرافمن اجل التعرف على فاعلية 

 مته لطبيعة الدراسة.ءوذلك لماللتحليلي لجمع البيانات استخدم الباحثان المنهج الوصفي او  ,األردنفي  األولى

 مجتمع الدراسة:

( البالغ 2020/2021) في العام الدراسي األولىمعلمات الصفوف الثالثة تكون مجتمع الدراسة من جميع 

 مجتمعال( يبين توزيع 1) ب, والجدولمن الشمال والوسط والجنو  األردنمديريات تربية في  ( معلمة في ثالث889) عددهن

إلحصاءات قسم التخطيط التربوي, وقسم شؤون الموظفين في كل مديرية للعام  وفقا   ,الدراسةحسب متغيرات 

2020/2021. 

 (1جدول )
 ( حسب متغيرات الدراسةاألولىالصفوف الثالثة  توزيع مجتمع الدراسة )معلمات

 المجموع مديرية الطفيلة مديرية عجلون  لواء الجامعة مديرية المتغير/المديرية

     العلميالمؤهل 
 554 103 286 165 بكالوريوس

 335 98 114 123 دراسات عليا
 889 201 400 288 المجموع
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     سنوات الخبرة
 208 31 90 87 سنوات 5 -1
 214 74 78 62 سنوات 6-10
 467 96 232 139 سنوات 10من  أكثر

 889 201 400 288 المجموع
 

 :عينة الدراسة

 العشوائية (, وتم اختيار العينة بالطريقة2020/2021) للعام الدراسيمعلمة  (275) اشتملت عينة الدراسة على

)مديرية لواء الجامعة(, وهي تمثل  ( ومن الشمال )مديرية عجلون( ومن الوسطمديرية الطفيلة) من الجنوب الطبقية

 (  يوضح توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة.2%( من مجتمع الدراسة, والجدول )31)

 (2جدول )
 حسب متغيرات الدراسةعينة الدراسة  توزيع

 المجموع مديرية الطفيلة مديرية عجلون  الجامعة مديرية لواء المتغير/المديرية
     المؤهل العلمي

 172 32 89 51 بكالوريويس
 103 30 35 38 دراسات عليا

 275 62 124 89 المجموع
     سنوات الخبرة

 64 10 28 27 سنوات 5 -1
 66 23 24 19 سنوات 10 – 6
 145 30 72 43 سنوات 10من  أكثر

 275 62 124 89 المجموع
 

  :الدراسة أداة 

 من خالل  الدراسة  أداة دب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة قام الباحثان ببناء بعد االطالع على األ

 التي شملت, األداة في صورتها األولي ةعداد إ , من ثم األداة صياغة الفقرات تحت كل مجال في , و األداة تحديد مجاالت 

 (45) على  األداة , وبعد التعديل استقرت صحاب االختصاصأاألداة على مجموعة من المحكمين عرض , وتم ( فقرة48)

 .على عينة استطالعية األولى األداة طبيق , ومن ثم تم  تفقرة
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 في صورتها النهائية على جزأين: األداة ولقد اشتملت  

 سنوات الخبرة  عن المعلمة التي قامت بتعبئة االستبانة وتشمل األولي ةويشمل المعلومات  ول:الجزء األ(

 والمؤهل العلمي واإلقليم(

 ( مجاالت3( فقرة موزعة على )45الجزء الثاني: تكون من ) :( 14التخطيط) (14) فقرة, الموقف الصفي 

 .فقرة (17) التقويممجال و  فقرة,

( 5) الذي يبدأ بدرجة موافق بشدة وتعطى ,تمت االستجابة لهذه الفقرات من خالل مقياس ليكرت الخماسي -

ثم غير موافق  ,ثم غير موافق وتعطى درجتين ,( درجات3) ثم محايد ,( درجات4) ثم موافق وتعطى ,درجات

 بشدة وتعطى درجة واحدة فقط.

 (1.33 = 3/(1-5 على للبديلالحد األ إلى Nحيث تشير  N-1/3 استخدام المعادلة التالية لتفسير النتائجوقد تم  -

 لذا تصبح فئات المقياس كما يلي:

 5.00 -3.68 مرتفعة:,  3.67 -2.34 متوسطة:,  2.33 -1 منخفضة:

 :األداة صدق

 بطريقتين هما: األداة التحقق من صدق  تم     

حيث  ,صحاب االختصاصأاألولي ة على مجموعة من المحكمين بصورتها  األداة حيث تم عرض  :الظاهري دق صال - أ

 وسالمة ,التي تنتمي المجال إلىومدى انتماء كل فقرة  ,األداة قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

  .صياغتها

 خارج(  معلمة من 32على عينة مكونة من ) األداة تطبيق  تم االتساق الداخليللتحقق من صدق :  االتساق الداخليصدق  - ب

كما في  ,ككل داة لألمدى ارتباط كل مجال بالدرجة الكلية  على للتعرفتحليل االرتباط استخدام  وجرى  عينة الدراسة,

 .(3الجدول)
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 (3)الجدول 
 ككل كل مجال بالدرجة الكلية لألداة بيرسون بين ارتباط معامل 

 بالدرجة الكلية لالستبانة األداةبعاد أمعامل ارتباط  اإلكلينيكي   اإلشرافمجاالت  الرقم
 0.87 التخطيط 1
 0.91 التنفيذ 2
 0.91 التقويم 3

 (0.01α = ** دالة عند مستوى داللة )              
 وهي, (0.91 – 0.87قد تراوحت ما بين )  األداة أن معامل معامالت ارتباط  مجاالت  (3يتبين من الجدول )

 اإلكلينيكي   اإلشرافلقياس فاعلية  األداة وتدل على صدق مجاالت  معامالت ارتباط مناسبة ألغراض هذه الدراسة,

  .األردنفي  األولى)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة 

والدرجة الكلية  )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشرافوتم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات مقياس 

 ( يوضح ذلك:4, والجدول )ومع الدرجة الكلية للمقياس ككل ليهإالذي تنتمي  للمجال

 (4الجدول )
لدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي )العيادي(, وا اإلكلينيكي   اإلشرافمعامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات مقياس 

 ومع الدرجة الكلية للمقياس ككل ليهإ

 الرقم
 معامل

االرتباط مع 
 المجال

 معامل
االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 الرقم
 معامل

االرتباط 
 مع المجال

 معامل
االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 الرقم
 معامل

االرتباط 
 مع المجال

 معامل
االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

1 0.81 0.66 16 0.78 0.64 31 0.54 0.45 
2 0.81 0.63 17 0.83 0.72 32 0.66 0.56 
3 0.79 0.66 18 0.82 0.69 33 0.75 0.73 
4 0.84 0.73 19 0.75 0.70 34 0.78 0.76 
5 0.66 0.61 20 0.72 0.64 35 0.71 0.62 
6 0.61 0.71 21 0.68 0.69 36 0.58 0.58 
7 0.51 0.59 22 0.70 0.69 37 0.82 0.80 
8 0.68 0.63 23 0.83 0.72 38 0.81 0.80 
9 0.83 0.70 24 0.77 0.78 39 0.83 0.70 

10 0.73 0.66 25 0.83 0.77 40 0.86 0.81 
11 0.86 0.71 26 0.84 0.79 41 0.75 0.74 
12 0.69 0.71 27 0.76 0.82 42 0.78 0.77 
13 0.82 0.67 28 0.78 0.76 43 0.83 0.78 
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14 0.73 0.60 29 0.74 0.69 44 0.86 0.81 
15 0.71 0.63 30 0.50 0.39 45 0.82 0.77 

 (0.01α = ** دالة عند مستوى داللة )
في المقياس ترتبط بالدرجة الكلية للمجاالت  )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشراف( أن جميع فقرات 4ويتضح من الجدول رقم )

وهذا يدل  ,(α≤0.05إحصائية ) ةوبمستوى دالل وعال  , بمعامل ارتباط موجب ومع الدرجة الكلية للمقياس ككل المكونة لها

 )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشرافلمقياس على أن المقياس يتمتع بدرجه عالية من االتساق الداخلي وصدق البناء بالنسبة 

 بفقراته المختلفة.

 : األداةثبات 

يبين قيم معامالت الثبات  (5ألفا والجدول رقم )بطريقة كرونباخ  )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشرافتم حساب ثبات مقياس     

 المختلفة: بمجاالته )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشراف لمقياس

 (5جدول )

 بمجاالته المختلفة )العيادي( اإلكلينيكي  شراف لإللفا أامالت الثبات حسب طريقة كرونباخ مع

 معامل الثبات المجال الرقم

 0.791 التخطيط 1

 0.784 التنفيذ 2

 0.814 التقويم 3

 0.905 مجتمعة)العيادي( اإلكلينيكي   اإلشرافمجاالت  4

 -0.723ما بين ) المجاالتلفا قد تراوحت لجميع أالثبات باستخدام معادلة كرونباخ يتبين من الجدول السابق أن معامالت 

 ( وهي قيم ثبات عالية ومقبولة إلجراء الدراسة. 0.905

 :متغيرات الدراسة

 المستقلة: المتغيرات وال  أ

 .سنوات(10من أكثرسنوات / 10 - 6 / سنوات 5 -1) سنوات الخدمة ولها ثالثة مستويات -

 .دكتوراه( ماجستير + )دبلوم عالي + دراسات علياو بكالوريوس : المؤهل العلمي وله مستويان -
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 المتغير التابع :ثانيا  

 .األولى)العيادي( في النمو المهني لمعلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  -

 جراءات الدراسة:إ

االطالع على الدراسات , وكذلك دب التربوي المتعلق بموضوع الدراسةالطالع على األتمت هذه الدراسة من خالل ا

الدراسة بصورتها  أداة عداد إ , ويناء على ذلك تم )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشرافالسابقة واألبحاث التي تناولت موضوع 

الحصول , ومن ثم تم التحقق من دالالت الصدق والثبات, والخروج بالصورة النهائية ألداة الدراسة, وتم بعد ذلك األولي ة

اد العينة فر أعلى جميع  الكترونيإوتوزيعها  األداة قيام بتصميم ن ال, مما مكن الباحثيلى كتب لتسهيل المهمة من الجامعةع

استخراج النتائج , ومن ثم SPSSباستخدام برنامج  حصائيا, إ استرجاعها ومعالجتها, ومن ثم لجمع البيانات الالزمة

 .ليها الدراسةفي ضوء النتائج التي توصلت إ واقتراح التوصيات المناسبةومناقشتها 

 :حصاييةالمعالجات اإل

ثم تمت معالجة البيانات  ,جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسوبفراد العينة أجابات إبعد تفريغ 

(, حيث تم القيام بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمات spssحصائيا باستخدام برنامج )إ

المهني, وتم القيام باختبار )ت( لعينتين )العيادي( في النمو  اإلكلينيكي   اإلشرافلمجاالت فاعلية  األولىالصفوف الثالثة 

 األولى( لدراسة الفروق في المتوسطات الحسابية الستجابات معلمات الصفوف الثالثة Independent t - test) مستقلتين

 لمؤهل العلمي, وتحليلن تعزى لمتغير اأوالتي يمكن  ,)العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  أداة على 

( لدراسة الفروق في المتوسطات الحسابية الستجابات معلمات الصفوف الثالثة One-way ANOVA) حاديالتباين األ

 ن تعزى لمتغير سنوات الخبرة.أمكن )العيادي( في النمو المهني والتي ي اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  أداة على  األولى

للكشف عن داللة الفروق في المتوسطات  (Tow way- ANOVA) وتم استخدام تحليل التباين الثنائي

دي( في النمو المهني )العيا اإلكلينيكي   اإلشرافعلى استبانة فاعلية  األولىالحسابية الستجابات معلمات الصفوف الثالثة 

 ن تعزى للتفاعل بين سنوات الخبرة والمؤهل العلميأوالتي يمكن 

 

 

. 
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 عرض النتايج ومناقشتها:

 :ولاأل اإلجابة عن السؤال 

 ؟األردنفي  األولى)العيادي( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشرافما درجة فاعلية 

 الدراسة لقياس أداة  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 

وكانت النتائج كما في الجدول  ,األولى)العيادي( وفقا  الستجابات معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 

(6.) 

 (6الجدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة

  
 

 

 

يتبين 

( 6من الجدول )

كان  األولىمعلمات الصفوف الثالثة )العيادي( في النمو المهني من وجهة نظر  اإلكلينيكي   اإلشرافأن مستوى فاعلية 

 .مرتفعةبدرجة 

مجال التخطيط كما  على فقرات األولىمعلمات الصفوف الثالثة كما تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابات 

 .(7) في الجدول

 (7الجدول )
 على فقرات مجال التخطيط األولىمعلمات الصفوف الثالثة المتوسطات الحسابية الستجابات 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 0.61 4.24 .عداد الخطة اليومية والسنويةإ يفيدني في تنمية قدراتي على  2
 مرتفعة 0.61 4.20 .يعزز قناعتي بأهمية التخطيط 1
 مرتفعة 0.64 4.17 .يفيدني في تحديد التعلم القبلي 6
 مرتفعة 0.70 4.17 .الدرس أهدافساليب المتنوعة التي تساعد في تحقيق يكسبني األ 7
 مرتفعة 0.61 4.16 .السلوكية هدافيساعدني على صياغة األ 4

 الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم
 مرتفعة 0.51 4.21 الموقف الصفي 1
 مرتفعة 0.51 4.17 التقويم 2
 مرتفعة 0.54 4.14 التخطيط 3

 مرتفعة 0.46 4.17 اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 
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 مرتفعة 0.61 4.16 .المعرفية والوجدانية والحركية هدافيفيدني في التنويع في األ 5
 مرتفعة 0.67 4.16 .وقت الحصة بفاعلية إدارةيساعدني في  8

 مرتفعة 0.63 4.16 .براز عناصر الخطة اليوميةإيساعدني في   13
 مرتفعة 0.66 4.13 .يساعدني في تحديد مصادر التعلم 12

14 
 هدافطة واإلجراءات الالزمة لتحقيق األنشيساعدني في تحديد األ

 .للطلبة
 مرتفعة 0.65 4.13

 مرتفعة 0.67 4.12 .التربوية المطلوبة هدافاأليساعدني في تحديد  3

9 
خالل الموقف  ساعدني في توضيح كيفية صياغة األسئلةي

 .الصفي
 مرتفعة 0.68 4.08

10 
نشطة تناسب الطلبة ذوي الحاجات أيساعدني في التخطيط إلعداد 

 .الخاصة
 مرتفعة 0.73 4.07

 مرتفعة 0.69 4.05 .قراءات موجهة لتنمية قدراتي على التخطيط إلىيرشدني  11
 ةمرتفع 0.54 4.14 مجال التخطيط

 

وجرى حساب المتوسطات الحسابية , مرتفعةفي مجال التخطيط كانت جميع الفقرات أن  (7يتبين من الجدول )

 .(8) مجال الموقف الصفي كما في الجدول على فقرات األولىمعلمات الصفوف الثالثة الستجابات 

 
 (8الجدول )

 على فقرات مجال الموقف الصفي األولىمعلمات الصفوف الثالثة المتوسطات الحسابية الستجابات 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 0.60 4.27 .ساليب تدريس متنوعةأاستخدام  إلىيرشدني  25
 مرتفعة 0.64 4.24 .يساعدني في مراعاة الفروق الفردية 19
 مرتفعة 0.66 4.23 .بفاعلية يساعدني في تنفيذ خطوات الدرس 21
 مرتفعة 0.62 4.23 .الدافعية لدى المتعلمين ستثارةادني في يفي 15
 مرتفعة 0.64 4.23 .ينمي مهارات توجيه األسئلة 18
 مرتفعة 0.61 4.22 .يساعدني في توظيف الوسائل التعليمية بفاعلية 17
 مرتفعة 0.63 4.21 .يساعدني على ربط التعلم بالحياة 22
 مرتفعة 0.63 4.20 .الوقت إدارةيكسبني مهارة  20

26 
ساليب تدريس تنمي مهارات التفكير أاستخدام  إلىيرشدني 

 مرتفعة 0.61 4.20 .لدى الطلبة

 مرتفعة 0.61 4.18 .هاوتسلسل يسهل عملية تنظيم عناصر الدرس 16
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 مرتفعة 0.66 4.18 .لدى المتعلمين يزودني بطرق تنمي اإلبداع 28

كيفية توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لتعزيز  إلىيرشدني  23
 .فرص التعلم

 مرتفعة 0.66 4.17

 مرتفعة 0.66 4.16 استخدام لغة الجسد إلىيرشدني  24
 مرتفعة 0.60 4.16 .ثرائية تفيدني في التدريسإضافية إيوجهني لقراءات  27

 مرتفعة 0.51 4.21 الموقف الصفي
 

 . مرتفعةفي مجال الموقف الصفي كانت ن جميع الفقرات أ (8يتبين من الجدول )

كما في  التقويممجال على فقرات  األولىمعلمات الصفوف الثالثة وجرى حساب المتوسطات الحسابية الستجابات 

 .(9) الجدول

 

 (9الجدول )
 على فقرات مجال التقويم األولىمعلمات الصفوف الثالثة المتوسطات الحسابية الستجابات 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة المعياري 

32 
معرفة مواطن القوة ومواطن الضعف في  إلىيرشدني 

 .الحصة الصفية
 مرتفعة 0.62 4.27

 مرتفعة 0.57 4.24 .يساعدني في القيام بالتقويم التشخيصي 29
 مرتفعة 0.62 4.20 .المتنوعة يساعدني في صياغة األسئلة 45
 مرتفعة 0.60 4.19 .همية التغذية الراجعة للطلبةأ يساعدني في معرف  30

31 
تفادة من نتائج الطلبة في يساعدني في معرفة كيفية االس

 .دائهمأتحسين 
 مرتفعة 0.64 4.19

 مرتفعة 0.63 4.19 .كيفية عمل الخطط العالجية بعد كل تقييم إلىيرشدني  35
 مرتفعة 0.62 4.18 .دوات التقويمأيساعدني على التنويع في اختيار  43
 مرتفعة 0.65 4.17 .هدافاأليزيد من قدراتي في ربط التقويم ب 33
 مرتفعة 0.61 4.16 .يساعدني في متابعة ما تم االتفاق عليه مع المعلم 40
 مرتفعة 0.67 4.16 .يطلعني على التطورات الخاصة بالمنهاج 41
 مرتفعة 0.58 4.16 .في الموقف الصفي يحثني على استخدام التقويم الختامي 42

34 
يساعدني على القيام بعملية تقييم طلبتي بطريقة موضوعية 

 .عادلة
 مرتفعة 0.64 4.15
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 مرتفعة 0.66 4.15 .يشجعني على  فكرة التقويم الذاتي لي كمعلم 39
 مرتفعة 0.61 4.13 .دائي بشكل مستمرأيزودني بالتغذية الراجعة عن  38
 مرتفعة 0.63 4.13 .في اكتساب مهارات تحليل نتائج االختبار يساعدني 44
 مرتفعة 0.70 4.12 .لموهوبينايساعدني في تجهيز برامج خاصة ب 36
 مرتفعة 0.62 4.12 .يساعدني في تقديم تغذية راجعة تطويرية 37

 مرتفعة 0.51 4.17 التقويم
 

ن الهدف أ إلى, ويعزو الباحثان هذه النتيجة مرتفعةمجال التقويم كانت ن جميع فقرات أ (9يتبين من الجدول )

المعلمين وحرص  أداء)العيادي( بشكل خاص هو تحسين  اإلكلينيكي   اإلشرافالرئيس لإلشراف التربوي بشكل عام و 

مما يشير إلى وعي المشرفين  ,وكيفية تحقيقها وتطبيقها ,الدرس مع المعلمين أهدافالمشرفين التربويين على مناقشة 

 ,دراك المعلمين لمهام المشرف التربوي إالمعلم بإثارة دافعيتهم داخل الغرفة الصفية, و  أداءوأثره على  ,التربويين بأهمية ذلك

مهامهم ويجعل زيارتهم مرحبا بها من قبل المعلمين, وقد توافقت هذه  أداءمر يساعد المشرفين التربويين على وهذا األ

 ( والعبداوي 2010) ( والطويسي والطعاني2005) ( والوشاح واليونسي2018) تيجة مع دراسة كل من الهاجري الن

 اإلشرافن فاعلية أظهرت أ( التي 2016) ( واختلفت مع نتائج دراسة الرويلي2013) وجيبوأوكورجي و أ( ودراسة 2016)

 بدرجة متوسطة. تكان اإلكلينيكي  

)العيادي( في مساعدة المعلم على التخطيط  اإلكلينيكي   اإلشرافثناء ممارسة أوي فاعلية دور المشرف التربن وأ

, الدرس أهدافن اتباع خطة دراسية مفيدة سيمنح المعلم الثقة بالنفس وتحقيق أوهذا يؤكد  ,للدرس بحيث ينعكس على أدائه

ويساهم في تقديم تغذية  ,صفي تعليمي ناجحيجاد جو إفي مساعدة المعلم على  ا)العيادي( دور  اإلكلينيكي  لإلشراف  وأن

هدفها التحسين وليس التقويم, وأنه يساعد المعلمين في كيفية مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة واستثارة  يجابيةإراجعة 

هم في تطوير مهاراتلدى المتعلمين, ويساعد المعلمين على  اإلبداعوينمي  ,الوقت إدارةدافعيتهم, وإكساب المعلم مهارة 

م الدرس, ويساعد المعلم على عرائية تدإثضافية إءات ساليب التدريس المناسبة, ويوجه المعلمين إلى قراأ كيفية استخدام

 وداباشيأذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة وه  ,وتوظيف الوسائل التعليمية بفاعلية األسئلةتنمية مهاراته في توجيه 

(2013.) 
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 الثاني:جابة عن السؤال اإل

( في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة α = 0.05عند مستوى الداللة ) إحصاييةهل توجد فروق ذات داللة 

 تعزى للمؤهل العلمي؟ األردنفي  األولى

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة معلمات الصفوف الثالثة 

وفقا  لمتغير المؤهل العلمي, وقد  ,)العيادي( في النمو المهنياإلكلينيكي   اإلشرافعلى استبانة فاعلية  األردنفي  األولى

 (.10كانت النتائج كما في الجدول )

 

 (10الجدول )
في األردن على استبانة فاعلية  األولىمعلمات الصفوف الثالثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة 

 لمتغير المؤهل العلمي تبعا  )العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشراف
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 0.55 4.14 172 بكالوريوس التخطيط
 0.52 4.15 103 دراسات عليا

 0.54 4.14 275  المجموع

 الصفيالموقف 
 0.45 4.24 172 بكالوريوس

 0.58 4.15 103 دراسات عليا
 0.51 4.21 275  المجموع

 التقويم
 0.47 4.21 172 بكالوريوس

 0.55 4.11 103 دراسات عليا
 0.51 4.17 275  المجموع

 اإلكلينيكي   اإلشراف
 )العيادي( الكلي

 0.43 4.20 172 بكالوريوس
 0.51 4.13 103 دراسات عليا

 0.46 4.17 275  المجموع
 اإلشراففاعلية  أداة ( أن هناك فروقا  ظاهرية في المتوسطات الحسابية ألفراد الدراسة على 10يتبين من الجدول )

 .وفقا  لمتغير المؤهل العلمي ,)العيادي( في النمو المهنياإلكلينيكي  

( جرى تطبيق اختبار "ت" للعينات α = 0.05لهذه الفروق عند مستوى داللة ) حصائيةوللكشف عن الداللة اإل

فاعلية  أداة على  األولىمعلمات الصفوف الثالثة لدراسة الفروق في المتوسطات الحسابية الستجابات  (T- test)المستقلة 
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والتي يمكن أن تعزى لمتغير المؤهل العلمي, وقد كانت النتائج كما في  ,)العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشراف

 (.11الجدول )

 (11جدول )
على أداة  األولى( الختبار الفروق في استجابات معلمات الصفوف الثالثة T-testتحليل اختبار"ت" للعينات المستقلة)

 لمتغير المؤهل العلمي)العيادي( في النمو المهني تبعا اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 
Sig  درجة الحرية(t) T المجال 

 التخطيط 0.236- 273 0.814
 الموقف الصفي 1.583 273 0.115
 التقويم 1.589 273 0.113
 اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  1.114 273 0.266

وفقا  لمتغير  النمو المهني)العيادي( في اإلكلينيكي   اإلشراف( لفاعلية tأن قيمة ) إلى( 11نتائج الجدول )تشير 

 .( وهي غير دالة إحصائيا  0.266مقدارها ) إحصائية( بداللة 1.114المؤهل العلمي قد بلغت )

من خالل تجنبهم شخص المعلم  ,موضوعية المشرفين التربويين في نقدهم إلىويعزو الباحثان هذه النتيجة 

ظهار نقاط الضعف لتجنبها, وأنه يساعد إيجابية لتعزيزها, و واإل ظهار نقاط القوةإمع التركيز على  ,والتركيز على األداء

كساب إو  ,دوات التقويمأوكيفية عمل خطط عالجية بعد كل تقييم والتنويع في اختيار  ,المتنوعة األسئلةالمعلم على صياغة 

)العيادي( يتعامل مع كل معلم بما  اإلكلينيكي  ن المشرف أو  مهارة تحليل نتائج االختبار وتجهيز برامج خاصة بالموهوبين,

( 2005) وهذا يتفق مع نتائج دراسة وشاح واليونس تالءم مع مؤهالت المعلمين المختلفة,ي وبما ,يالئمه ويراعي حاجاته

  .(2014zunulu    uouruG ,بولنز وجورسوي ) و ((Elis, 2010ليسإو 

 

 جابة عن السؤال الثالث:اإل

في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصاييةهل توجد فروق ذات داللة  

 تعزى لسنوات الخبرة؟ األردنفي  األولى

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة معلمات الصفوف الثالثة 

)العيادي( في النمو المهني وفقا  لمتغير سنوات الخبرة, وقد كانت  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  أداة على  األردنفي  األولى

 (.12النتائج كما في الجدول )
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 (12الجدول )
 اإلشراففي األردن على أداة فاعلية  األولىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة معلمات الصفوف الثالثة 

 لمتغير سنوات الخبرة تعزى  في النمو المهني ()العيادي اإلكلينيكي  
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 التخطيط
 0.48 4.18 64 سنوات 5 -1
 0.50 4.12 66 سنوات 10 -6

 0.60 4.13 145 سنوات 10من  أكثر
 0.54 4.14 275  المجموع

 الموقف الصفي
 0.50 4.20 64 سنوات 5 -1
 0.53 4.17 66 سنوات 10 -6

 0.50 4.23 145 سنوات 10من  أكثر
 0.51 4.21 275  المجموع

 التقويم
 0.53 4.18 64 سنوات 5 -1
 0.47 4.13 66 سنوات 10 -6

 0.51 4.19 145 سنوات 10من  أكثر
 0.51 4.17 275  المجموع

 اإلكلينيكي   اإلشراف
 )العيادي( الكلي

 0.45 4.19 64 سنوات 5 -1
 0.45 4.14 66 سنوات 10 -6

 0.49 4.18 145 سنوات 10من  أكثر
 0,46 4.17 275  المجموع

فاعلية   أداة  ( أن هناك فروقا  ظاهرية في المتوسطات الحسابية ألفراد الدراسة على12يتبين من الجدول )

لهذه الفروق  حصائيةوللكشف عن الداللة اإلوفقا  لمتغير سنوات الخبرة,  ,ي)العيادي( في النمو المهناإلكلينيكي   اإلشراف

لدراسة الفروق في المتوسطات ( One way ANOVA( جرى تحليل التباين األحادي )α = 0.05عند مستوى داللة )

 ,)العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشرافعلى استبانة فاعلية  األولىمعلمات الصفوف الثالثة الحسابية الستجابات 

 (.13والتي يمكن أن تعزى لمتغير سنوات الخبرة, وقد كانت النتائج كما في الجدول )

 (13جدول )
 أداة على  األولىستجابات معلمات الصفوف الثالثة في االفروق  الختبار( One way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 لمتغير سنوات الخبرة تبعا النمو المهني في )العيادي( اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 

Sig F 
متوسط مجموع 

 المربعات
درجات 

 df  الحرية
مجموع 
 المجال مصدر التباين المربعات

 داخل المجموعات 78.761 272 0.290   التخطيط بين المجموعات 0.182 2 0.091 0.315 0.730
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 التباين الكلي 78.944 274   
الموقف  بين المجموعات 0.172 2 0.086 0.333 0.717

 الصفي
 داخل المجموعات 70.357 272 0.259  
 التباين الكلي 70.530 274   

 بين المجموعات 0.161 2 0.081 0.311 0.733
 داخل المجموعات 70.475 272 0.259   التقويم

 التباين الكلي 70.636 274   
فاعلية  بين المجموعات 0.104 2 0.052 0.241 0.786

 اإلشراف
 اإلكلينيكي  

 داخل المجموعات 58.633 272 0.21  
 التباين الكلي 58.737 274   

 

وفقا  لمتغير  ,)العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشراف( لفاعلية Fأن قيمة ) إلى( 13نتائج الجدول )تشير 

 .( وهي غير دالة إحصائيا  0.786مقدارها ) إحصائية( بداللة 0.241سنوات الخبرة قد بلغت )

بغض  األولى)العيادي( مع معلمات الصفوف الثالثة  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى      

وتدل هذه النتيجة على حسن العالقة بين المشرف والمعلم بغض النظر عن سنوات الخدمة,  ,النظر عن سنوات الخبرة

ظهرت أالتي  (2016) ( وتختلف مع دراسة الرويلي2010) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من الطويسي والطعاني

( التي 2018) ( سنوات, ودراسة الهاجري 10-6) فراد ذوي الخبرةئيا تعزى لسنوات الخبرة لصالح األحصاإن الفروق دالة أ

 سنوات. 10فراد ذوي الخبرة أكثر من تعزى لسنوات الخبرة لصالح األ حصائياإن الفروق دالة أظهرت أ

 جابة عن السؤال الرابع:اإل

في النمو المهني لدى معلمات الصفوف الثالثة  (α = 0.05) عند مستوى الداللة إحصاييةهل توجد فروق ذات داللة 

 تعزى للتفاعل بين المؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟ األردنفي  األولى

( للكشف عن داللة الفروق في Two way -ANOVA) الثنائيلإلجابة عن هذا السؤال جرى تحليل التباين   

)العيادي( في النمو اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية  أداة على  األولىالمتوسطات الحسابية الستجابات معلمات الصفوف الثالثة 

 (.14, وكانت النتائج كما في الجدول )والتي يمكن أن تعزى لتفاعل المؤهل العلمي مع سنوات الخبرة ,المهني

 (14الجدول )
على أداة  األولى( الختبار الفروق في استجابات معلمات الصفوف الثالثة way ANOVA Two) الثنائيتحليل التباين 

 فاعل المؤهل العلمي مع سنوات الخبرةتل تبعا)العيادي( في النمو المهني  اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية 
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 Sig (F) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.454 0.942 0.202 5 1.010 النموذج المعدل
 0.282 1.163 0.250 1 0.250 المؤهل العلمي
 0.725 0.322 0.069 2 0.138 سنوات الخبرة

 0.215 1.544 0.331 2 0.663 الخبرة× المؤهل 
   0.215 269 57.726 الخطأ
    274 58.737 الكلي

( في المتوسطات α = 0.05) ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 14يتبين من الجدول )

)العيادي( في النمو المهني اإلكلينيكي   اإلشراففاعلية على استبانة  األولىالحسابية الستجابات معلمات الصفوف الثالثة 

( وهي غير 0.215( بمستوى داللة )F( )1.544والتي تعزى لتفاعل المؤهل العلمي مع سنوات الخبرة, حيث بلغت قيمة )

  دالة إحصائيا . 

 :توصيات الدراسة

 تي:يوصيان باآل نين الباحثإليها الدراسة فإوصلت في ضوء النتائج التي ت

 )العيادي(اإلكلينيكي   اإلشرافتشجيع وزارة التربية والتعليم على التركيز على تطبيق . 1

 .تحسينهال)العيادي( في برامج التنمية المهنية للمعلمين في المؤسسات التعليمية اإلكلينيكي   اإلشرافالتوسع في استخدام . 2

  .خرى على المباحث والمراحل األ)العيادي(اإلكلينيكي   اإلشرافجراء المزيد من الدراسات حول إ.3
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