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اجب عن سؤالٌن فقط من األسئلة التالٌة بحٌث ٌكون األول إجبارى:
السؤال األول  :وضح بشىء من التفصٌل ماٌلى:
- 1مفهوم اإلشراؾ التربوى واهدافة
اإلجابة:
مفهىم اإلشراف التربىي:

اإلشراؾ التربوى هو عملٌة ٌحتاجها كل من له صلة وعبلقة بالتربٌة ،خصوصا ً المدرس والتلمٌذ ،وكذلك كل
شخص ٌحتاج أثناء مزاولة عمله والقٌام بدوره إلى من ٌساعده وٌرشده وٌقوم عمله وٌأخذ بٌده.

كما ٌعرؾ اإلشراؾ التربوي بأنه مجموعة من الخدمات والعملٌات التً تقدم بقصد مساعدة المعلمٌن على النمو
المهنً فً مجال التدرٌس ،األمر الذي ٌساعد على بلوغ أهداؾ التعلٌم ،إذن هو خدمات تقدم من المشرؾ التربوي الذي
قد ٌكون من إدارة اإلشراؾ التربوي ،أو قد ٌكون مدٌر مدرسة أو معلما ً أول.

أهداف اإلشراف التربىي:
ٌهدؾ اإلشراؾ التربوي بصورة عامة إلى تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة من خبلل االهتمام بتطوٌر جمٌع عناصرها،
وتحسٌن كافة الظروؾ المرتبطة بها ،وٌمكن التأكٌد على األهداؾ التالٌة:
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المساهمة فً وضع السٌاسات التربوٌة واستراتٌجٌات التعلٌم البلزمة لتحقٌق التطوٌر التربوي المنشود.
تحقٌق مبدأ تبادل الخبرات ،والتجارب الناجحة بٌن هٌبات التدرٌس المختلفة ،لخلق التنمٌة المستمرة لجمٌع
كفاٌات المهنة.
تحقٌق التنمٌة المهنٌة ،والنمو النفسً للمعلمٌن ،وذلك من خبلل تنمٌة مهاراتهم وقدراتهم ،وتوجٌههم للقٌام
بأعمالهم بفعالٌة عالٌة.
تعزٌز التعاون ،وتحقٌق التوازن فً توزٌع المعلمٌن فً المدارس.
مساعدة المعلمٌن على التخطٌط الناجح للبرامج التربوٌة ،والثقافٌة واالجتماعٌة ،التً تعمل على خلق جو
اجتماعً دراسً ملا بالحٌوٌة والنشاط.
العمل على تطوٌر عبلقة المدرسة مع البٌبة المحلٌة باعتبار أن المدرسة وحدة بناء أساسٌة فً المجتمع.
العمل على رفع المعنوٌة ،ودرجة الرضا النفسً لدى المعلمٌن من خبلل بناء عبلقات مبنٌة على االحترام بٌن
المشرؾ والمعلم.
إثراء المٌدان التربوي بالقٌادات التربوٌة ،وتوجٌه النظام التربوي نحو التوافق مع التعلم المستمر.
تنمٌة ا لعبلقات اإلنسانٌة من خبلل تبادل الزٌارات فً مختلؾ المناسبات بٌن أطراؾ العملٌة التربوٌة فً
المدرسة لما لذلك من أثر طٌب فً تحسٌن األداء.
ترؼٌب المعلم الجدٌد فً مهنته عن طرٌق إعطابه الثقة والدعم من قبل المشرؾ ،وتوفٌر المحبة واالحترام لهم.
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إكساب المعلمٌن أنماط اً جدٌدة من التعلٌم لمساٌرة النظرٌات التربوٌة المعاصرة مثل تنمٌة الفكر ،وحل
المشكبلت ،والعصؾ الذهنً ،وؼٌرها.
التعرؾ على المشكبلت المتعلقة بالعملٌة التعلٌمٌة ،وإٌجاد الحلول الناجحة لها حسب المواقؾ والمتطلبات.
تحسٌن المستوى األكادٌمً ،واألداء المهنً للمعلمٌن عن طرٌق الدورات المتخصصة ،وإقامة ورش العمل.
تطوٌر المناهج الدراسٌة ،ومجال تطبٌقاتها العملٌة نظراً للتؽٌر السرٌع فً العصر الذي نعٌشه وبخاصة فً
مجال األسالٌب التعلٌمٌة واإلشرافٌة.
تهٌبة الفرص وتنوٌع المجاالت التً تتحقق من خبللها التنمٌة المتكاملة للتلمٌذ ،وذلك عن طرٌق تزوٌد المدارس
باحتٌاجاتها من المواد والوسابل التعلٌمٌة ،واحتٌاجاتها من المعلمٌن والكوادر المساعدة.

- 2مراحل تطور االشراؾ التربوى
االجابة
 :مراحل تطىر اإلشراف التربىي:

مر اإلشراؾ التربوي بمراحل عدٌدة ،أخذ فً كل مرحلة منها شكبلً خاصا ً وٌمكن أن نلخص أبرز هذه
المراحل فٌما ٌلً:

 -1مرحلة اإلشراف كتفتيش:
وقد ظهر األخذ بأسلوب التفتٌش فً أوابل القرن السابع عشر فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،عندما شكلت
لجان من المواطنٌن فً بوسطن عام 1709لزٌارة المدارس بؽرض التفتٌش على المبنى والمعدات والمعلمٌن وتحصٌل
التبلمٌذ ،وشمل التفتٌش على المعلمٌن بعد ذلك طرق تدرٌسهم واألسالٌب المستخدمة فً التعلٌم .وتطورت هذه العملٌة
التفتٌشٌة ،باختٌار أحد المعلمٌن وتكلٌفه بواجبات إدارٌة معٌنة ثم فنٌة بعد ذلك كمدٌر للمدرسة.
وفً مصر ظهر التفتٌش مع نشأة نظام التعلٌم فً عهد محمد علً ،وبخاصة مع إنشاء مدارس (المبتدٌان) وهً
المدارس االبتدابٌة ،التً تحدد هدفها أساسا ً فً تحضٌر التبلمٌذ ،وتهٌبتهم إلى مدارس التجهٌز (المدارس الثانوٌة) .وكان
محمد علً ٌهتم بالتقارٌر التً كان ٌكتبها إلٌها المفتشون ،والتً كانت تضم كل صؽٌرة وكبٌرة عن المدارس االبتدابٌة،
باعتبارها المدارس المنشأة باألقالٌم ،ثم صدرت (البحة التفتٌش) فً عام 1883م وجاء فً صدر هذه البلبحة أن
(المفتشٌن هم أعٌن ناظر (وزٌر) المعارؾٌ ،بصربهم أحوال المدرسٌن ،وٌتحقق لدٌه بواسطتهم دوام اتباع البروجرامات
علمٌن ،مادة ومعنى).
وانتظام السٌر وأحوال النظام والمعلمٌن والمت
وكان فحوى التفتٌش (مرافبة) العملٌة التعلٌمٌة بكافة مكوناتها ،و(التبلٌػ) عن أي تقصٌر أو مخالفة بتقرٌر
لعقاب المخطا.
وكانت إدارة التفتٌش ووسٌلته أسلوب الزٌارات (المفاجبة) للوقوؾ على حال المدرسة فً وضعها (الطبٌعً)
ومن ثم كان (حضور) الحصص ،واالستمتاع إلى شرح المعلم وإلقابه ،وفحص سجبلت المدرسة وسابل أساسٌة للتفتٌش،
بل كان هناك من المفتٌشٌن من ٌؽالً فً تلمس (عٌوب) المعلم والمدرسة و(تسجٌل) األخطاء ،و(اإلببلغ) عنها رسمٌا ً.
وفً إطار هذه العملٌة ،وهذا المفهوم ،ضاعت العبلقات اإلنسانٌة ،إذ أن المفاجأة خلقت جواً من الرعب والتوتر
النفسً بٌن العاملٌن بالمدارس.
ومن هنا ارتبط التفتٌش بالجبر واإلكراه .ذلك أن الرؼبة فً تحسٌن أداء المعلم دفعت بعض المفتشٌن إلى
(إجبار) المعلمٌن على تنفٌذ أوامرهم باعتبار أن هذا األسلوب سٌؤدي إلى تطوٌر التعلٌم والمعلمٌن.
 -2اإلشراف كتدريب وتىجيه:
وقد دخل اإلشراؾ مرحلة أخرى باالعتراؾ بضرورة األخذ بالتدرٌب واإلرشاد والتوجٌه لكن هذه المرحلة ما
تزال تعكس مفهوما ً ٌرى أن المستوٌات اإلدارٌة العلٌا تعرؾ أحسن من ؼٌرها ،وأنها هً التً تقرر (الوصفة)
اإلصبلحٌة من أسالٌب وطرق ومواد.
وتتمٌز هذه المرحلة باعترافها بالحاجات ،وبخاصة حاجات المعلمٌن كأساس لتسحٌن برامج التعلٌم ،لكن لم
تعرؾ مفاهٌم النمو الذاتً ،ومشاركة المعلمٌن ،وتدرٌبهم على القٌادة االهتمام البلزم.
وقد أخذت مصر مع بداٌة السبعٌنات بمفهوم التوجٌه ،وحددته فً نقاط منها:

 وضع خطة لمتابعة وتقٌٌم كل ما ٌتعلق بالمواد الدراسٌة.
 إعداد برامج الزٌارات المٌدانٌة وتنفٌذها لمتابعة كل ما ٌتعلق بالمواد الدراسٌة واألنشطة وإعداد تقارٌر متابعة
دورٌة عن الزٌارات.
 حصر مشكبلت تنفٌذ المواد الدراسٌة ،واقتراح حلول لها.
 نشر التوجٌهات الفنٌة البلزمة لكل مادة دراسٌة.
 وضع سٌاسة التدرٌب وإعداد البرامج التدرٌبٌة البلزمة ألعضاء هٌبة التدرٌس ،وفً ضوء ذلك فإن وظٌفة
(الموجه) و (الموجه األول) قد تضمنت القٌام بالواجبات التالٌة:
 اإلشراؾ على تنفٌذ المناهج الدراسٌة. التوجٌه واإلرشاد والتقوٌم ومتابعة مستوٌات الكفاٌة لهٌبات التدرٌس. عقد مؤتمرات لدراسة وبحث ما ٌتصل بالمادة من مناهج وكتب ومعٌنات. القٌام بزٌارات مٌدانٌة للمدارس الستطبلع أحوال المواد وتقوٌمها. تضمٌن التقارٌر الفترٌة مشكبلت ومستوٌات تدرٌس المادة.ومع أن هذه المرحلة تعد تطوراً نحو األفضل إال أن أسلوب (اإلمبلء) ما ٌزال هو المسٌطر ،وما ٌزال دور من
ٌوجهون ؼاببا إلى درجة كبٌرة ،وما ٌزال اإلشراؾ التربوي فً مصر تقرٌبا ً عند هذه المرحلة.

 -3اإلشراف كعملية ديمقراطية شاملة :وقد ساعد على تطور اإلشراف على هذا النحو عدة أمور عديدة
من أهمها:
أ) االعتراؾ بأن التربٌة قوة اجتماعٌة أساسٌة لنمو الشخصٌة اإلنسانٌة وأنها نظام اجتماعً دٌمقراطً ،فالتربٌة
بناء على ذلك لٌست عملٌة مٌكانٌكٌة ،تتعامل مع آلٌات التعلم من خبلل آلٌات إدارٌة ،واإلشراؾ التربوي صار
لذلك جزءاً أساسٌا ً من عملٌة اجتماعٌة أساسٌة.
ب) االعتراؾ بأن التؽٌٌر مبدأ كونً ٌؤثر على جمٌع أوجه الحٌاة والتنظٌم االجتماعً ،وارتبط بذلك أن التؽٌٌر
التربوي فً المناهج واإلدارة والتموٌل وطرق التدرٌب وؼٌر ذلك ،لم ٌعد فقط شٌبا ً أساسٌاً ،إنه أمر مرؼوب
فٌه.
ج) االعتراؾ بأن اإلشراؾ التربوي عملٌة اجتماعٌة ،وأنه ٌرتبط بالدٌمقراطٌة والتعاونٌة ومن هنا ضرورٌا ً األخ ذ
بالتخطٌط الجمعً.
وجماعٌة صنع القرار ،والهجوم الجمعً على المشكلة أي مشكلة لحلها والتعاون بٌن جمٌع الهٌبات ذات الصلة
بالطفل فً رعاٌته وحماٌته وتربٌته أمر هام لئلشراؾ الناجح.
 .ولذا فإن المشرؾ
د) إقرار أن الوظٌفة األساسٌة لئلشراؾ التربوي تتمثل فً القٌادة ،القٌادة داخل الجماعة
التربوي ٌنبؽً أن تكون لدٌه مهارات القٌادة ،ومهارات اإلدارة وبخاصة إدارة العبلقات اإلنسانٌة ،ومهارات
إرشاد الجماعة.
ه) التسلٌم بأن تحسٌن العوامل المختلفة للعملٌة التربوٌة ٌمثل الهدؾ األسمً لئلشراؾ التربوي ،وٌشمل هذا
تحسٌن العوامل المؤثرة على تعلٌم األطفال داخل المدرسة االبتدابٌة وخارجها ،ومن هنا صار حتمٌا ً االهتمام
باإلشراؾ التربوي كما ٌشمل تحسٌن العوامل المؤثرة على التعلٌم ،والمعلم والمنهج والمبنى والتجهٌزات
واإلدارة وؼٌرها.
إن احترام شخصٌة كل المدخبلت البشرٌة للعملٌة التعلٌمٌة من معلم ومتعلم وإداري ومشرؾ ،وؼٌر ذلك من
األمور األساسٌة لنجاح اإلشراؾ التربوي ،وٌتحقق ذلك بمشاركتهم فً عملٌات القرار ،وإتاحة فرص النمو الذاتً أمامهم،
وخلق مناخ للعبلقات أساسه الحرٌة واإلنسانٌة والمشاركة .والثقة.

َمه جٍت أخزِ فئن ٌذي المزحلت تؤمه بأن اإلشزاف عمليت علميت ،تزتبط (بعمليت )
التزبيت َ(علميت) اإلدارة معاًَ ،إوً استخذام للمىٍج العلمي َوتائج العلُم المختلفت في
اإلشزاف :مراحل تطىر اإلشراف التربىي:

مر اإلشراؾ التربوي بمراحل عدٌدة ،أخذ فً كل مرحلة منها شكبلً خاصا ً وٌمكن أن نلخص أبرز هذه
المراحل فٌما ٌلً:

 -1مرحلة اإلشراف كتفتيش:
وقد ظهر األخذ بأسلوب التفتٌش فً أوابل القرن السابع عشر فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،عندما شكلت
لجان من المواطنٌن فً بوسطن عام 1709لزٌارة المدارس بؽرض التفتٌش على المبنى والمعدات والمعلمٌن وتحصٌل

التبلمٌذ ،وشمل التفتٌش على المعلمٌن بعد ذلك طرق تدرٌسهم واألسالٌب المستخدمة فً التعلٌم .وتطورت هذه العملٌة
التفتٌشٌة ،باختٌار أحد المعلمٌن وتكلٌفه بواجبات إدارٌة معٌنة ثم فنٌة بعد ذلك كمدٌر للمدرسة.
وفً مصر ظهر التفتٌش مع نشأة نظام التعلٌم فً عهد محمد علً ،وبخاصة مع إنشاء مدارس (المبتدٌان) وهً
المدارس االبتدابٌة ،التً تحدد هدفها أساسا ً فً تحضٌر التبلمٌذ ،وتهٌبتهم إلى مدارس التجهٌز (المدارس الثانوٌة) .وكان
محمد علً ٌهتم بالتقارٌر التً كان ٌكتبها إلٌها المفتشون ،والتً كانت تضم كل صؽٌرة وكبٌرة عن المدارس االبتدابٌة،
باعتبارها المدارس المنشأة باألقالٌم ،ثم صدرت (البحة التفتٌش) فً عام 1883م وجاء فً صدر هذه البلبحة أن
(المفتشٌن هم أعٌن ناظر (وزٌر) المعارؾٌ ،بصربهم أحوال المدرسٌن ،وٌتحقق لدٌه بواسطتهم دوام اتباع البروجرامات
وانتظام السٌر وأحوال النظام والمعلمٌن والمتعلمٌن ،مادة ومعنى).
وكان فحوى التفتٌش (مرافبة) العملٌة التعلٌمٌة بكافة مكوناتها ،و(التبلٌػ) عن أي تقصٌر أو مخالفة بتقرٌر
لعقاب المخطا.
وكانت إدارة التفتٌش ووسٌلته أسلوب الزٌارات (المفاجبة) للوقوؾ على حال المدرسة فً وضعها (الطبٌعً)
ومن ثم كان (حضور) الحصص ،واالستمتاع إلى شرح المعلم وإلقابه ،وفحص سجبلت المدرسة وسابل أساسٌة للتفتٌش،
بل كان هناك من المفتٌشٌن من ٌؽالً فً تلمس (عٌوب) المعلم والمدرسة و(تسجٌل) األخطاء ،و(اإلببلغ) عنها رسمٌا ً.
وفً إطار هذه العملٌة ،وهذا المفهوم ،ضاعت العبلقات اإلنسانٌة ،إذ أن المفاجأة خلقت جواً من الرعب والتوتر
النفسً بٌن العاملٌن بالمدارس.
ومن هنا ارتبط التفتٌش بالجبر واإلكراه .ذلك أن الرؼبة فً تحسٌن أداء المعلم دفعت بعض المفتشٌن إلى
(إجبار) المعلمٌن على تنفٌذ أوامرهم باعتبار أن هذا األسلوب سٌؤدي إلى تطوٌر التعلٌم والمعلمٌن.
 -2اإلشراف كتدريب وتىجيه:
وقد دخل اإلشراؾ مرحلة أخرى باالعتراؾ بضرورة األخذ بالتدرٌب واإلرشاد والتوجٌه لكن هذه المرحلة ما
تزال تعكس مفهوما ً ٌرى أن المستوٌات اإلدارٌة العلٌا تعرؾ أحسن من ؼٌرها ،وأنها هً التً تقرر (الوصفة)
اإلصبلحٌة من أسالٌب وطرق ومواد.
وتتمٌز هذه المرحلة باعترافها بالحاجات ،وبخاصة حاجات المعلمٌن كأساس لتسحٌن برامج التعلٌم ،لكن لم
تعرؾ مفاهٌم النمو الذاتً ،ومشاركة المعلمٌن ،وتدرٌبهم على القٌادة االهتمام البلزم.
وقد أخذت مصر مع بداٌة السبعٌنات بمفهوم التوجٌه ،وحددته فً نقاط منها:
 وضع خطة لمتابعة وتقٌٌم كل ما ٌتعلق بالمواد الدراسٌة.
 إعداد برامج الزٌارات المٌدانٌة وتنفٌذها لمتابعة كل ما ٌتعلق بالمواد الدراسٌة واألنشطة وإعداد تقارٌر متابعة
دورٌة عن الزٌارات.
 حصر مشكبلت تنفٌذ المواد الدراسٌة ،واقتراح حلول لها.
 نشر التوجٌهات الفنٌة البلزمة لكل مادة دراسٌة.
 وضع سٌاسة التدرٌب وإعداد البرامج التدرٌبٌة البلزمة ألعضاء هٌبة التدرٌس ،وفً ضوء ذلك فإن وظٌفة
(الموجه) و (الموجه األول) قد تضمنت القٌام بالواجبات التالٌة:
 اإلشراؾ على تنفٌذ المناهج الدراسٌة. التوجٌه واإلرشاد والتقوٌم ومتابعة مستوٌات الكفاٌة لهٌبات التدرٌس. عقد مؤتمرات لدراسة وبحث ما ٌتصل بالمادة من مناهج وكتب ومعٌنات. القٌام بزٌارات مٌدانٌة للمدارس الستطبلع أحوال المواد وتقوٌمها. تضمٌن التقارٌر الفترٌة مشكبلت ومستوٌات تدرٌس المادة.ومع أن هذه المرحلة تعد تطوراً نحو األفضل إال أن أسلوب (اإلمبلء) ما ٌزال هو المسٌطر ،وما ٌزال دور من
ٌوجهون ؼاببا إلى درجة كبٌرة ،وما ٌزال اإلشراؾ التربوي فً مصر تقرٌبا ً عند هذه المرحلة.

 -3اإلشراف كعملية ديمقراطية شاملة :وقد ساعد على تطور اإلشراف على هذا النحو عدة أمور عديدة
من أهمها:
و) االعتراؾ بأن التربٌة قوة اجتماعٌة أساسٌة لنمو الشخصٌة اإلنسانٌة وأنها نظام اجتماعً دٌمقراطً ،فالتربٌة
بناء على ذلك لٌست عملٌة مٌكانٌكٌة ،تتعامل مع آلٌات التعلم من خبلل آلٌات إدارٌة ،واإلشراؾ التربوي صار
لذلك جزءاً أساسٌا ً من عملٌة اجتماعٌة أساسٌة.
التؽٌٌر
ز) االعتراؾ بأن التؽٌٌر مبدأ كونً ٌؤثر على جمٌع أوجه الحٌاة والتنظٌم االجتماعً ،وارتبط بذلك أن
التربوي فً المناهج واإلدارة والتموٌل وطرق التدرٌب وؼٌر ذلك ،لم ٌعد فقط شٌبا ً أساسٌاً ،إنه أمر مرؼوب
فٌه.
ح) االعتراؾ بأن اإلشراؾ التربوي عملٌة اجتماعٌة ،وأنه ٌرتبط بالدٌمقراطٌة والتعاونٌة ومن هنا ضرورٌا ً األخذ
بالتخطٌط الجمعً.
وجماعٌة صنع القرار ،والهجوم الجمعً على المشكلة أي مشكلة لحلها والتعاون بٌن جمٌع الهٌبات ذات الصلة
بالطفل فً رعاٌته وحماٌته وتربٌته أمر هام لئلشراؾ الناجح.
 .ولذا فإن المشرؾ
ط) إقرار أن الوظٌفة األساسٌة لئلشراؾ التربوي تتمثل فً القٌادة ،القٌادة داخل الجماعة
التربوي ٌنبؽً أن تكون لدٌه مهارات القٌادة ،ومهارات اإلدارة وبخاصة إدارة العبلقات اإلنسانٌة ،ومهارات
إرشاد الجماعة.
ي) التسلٌم بأن تحسٌن العوامل المختلفة للعملٌة التربوٌة ٌمثل الهدؾ األسمً لئلشراؾ التربوي ،وٌشمل هذا
تحسٌن العوامل المؤثرة على تعلٌم األطفال داخل المدرسة االبتدابٌة وخارجه ا ،ومن هنا صار حتمٌا ً االهتمام
باإلشراؾ التربوي كما ٌشمل تحسٌن العوامل المؤثرة على التعلٌم ،والمعلم والمنهج والمبنى والتجهٌزات
واإلدارة وؼٌرها.
إن احترام شخصٌة كل المدخبلت البشرٌة للعملٌة التعلٌمٌة من معلم ومتعلم وإداري ومشرؾ ،وؼٌر ذلك من
األمور األساسٌة لنجاح اإلشراؾ التربوي ،وٌتحقق ذلك بمشاركتهم فً عملٌات القرار ،وإتاحة فرص النمو الذاتً أمامهم،
وخلق مناخ للعبلقات أساسه الحرٌة واإلنسانٌة والمشاركة .والثقة.
ومن جهة أخرى فإن هذه المرحلة تؤمن بأن اإلشراؾ عملٌة علمٌة ،ترتبط (بعملٌة) التربٌة و(علمٌة) اإلدارة معاً ،وإنه
استخدام للمنهج العلمً ونتابج العلوم المختلفة فً اإلشراؾ

- 3نموذج اإلشراؾ باألهداؾ من حٌث (المفهوم -المبادىء-المراحل)
اإلجابة
اإلشراف باألهداف:
ٌعرؾ اإلشراؾ باألهداؾ على أنه عملٌة مشاركة جمٌع األفراد المعنٌٌن بالعملٌة اإلشرافٌة فً وضع األهداؾ
المراد تحقٌقها بؽرض زٌادة فاعلٌة العملٌة اإلشرافٌة وتتضمن هذه العملٌة تحدٌد أهداؾ واضحة وقابلة للقٌاس والتطبٌق،
ونتابج محددة بدقة وبرامج واقعٌة ،وتقٌٌما ً لؤلداء فً ضوء النتابج المتوقعة.
فلسفة اإلشراف باألهداف:
ال ٌنطلق أسلوب المشرؾ التربوي من فراغ ولكنه ٌتأثر بالبٌبة المحٌطة به ،وال ٌمكن للمشرؾ التربوي تطبٌق
أسلوب اإلشراؾ باألهداؾ قبل معرفة اتجاهه نحو تفسٌر السلوك اإلنسانً ،فإن كانت نظرته إلى المعلمٌن من زاوٌة
نظرة اإلدارة التقلٌدٌة التً تنظر إلى اإلنسان نظرة سلبٌة ،فإن تطبٌق أسلوب اإلشراؾ باألهداؾ ال ٌصلح حٌنبذ ،فً حٌن
ٌصلح تطبٌق أسلوب اإلشراؾ باألهداؾ مع المشرؾ التربوي الذي ٌنظر إلى اإلنسان من زاوٌة نظرة اإلدارة الحدٌثة
التً تنظر إلى اإلنسان نظرة إٌجابٌة متفابلة.
مبادئ اإلشراف باألهداف:
ٌقوم اإلشراؾ باألهداؾ على مبدأٌن أساسٌٌن هما :مبدأ المشاركة ومبدأ تحدٌد األهداؾ ،وذلك على النحو
اآلتً:

 -1مبدأ المشاركة:
ضرورة المشاركة بٌن المشرفٌن والمعلمٌن فً تحدٌد األهداؾ ،وضرورة صٌاؼتها وتحدٌدها على نحو ٌساعد
على تحدٌد الوسابل والطرق المتعلقة بالتنفٌذ ومن ثم طرق التقوٌم المناسبة ألن المشاركة فٌها بٌن المشرفٌن والمعلمٌن
تساعده م جمٌعا ً على زٌادة فعالٌتهم من أجل تحقٌق األهداؾ ،كما أنها تحقق النتابج اآلتٌة:
أ -االلتزام:
ٌساعد اإلشراؾ باألهداؾ على إٌجاد نوع من االلتزام لدى جمٌع المشرفٌن والمعلمٌن نحو تحقٌق األهداؾ
الموكلة إلٌهم ،وهذه فابدة كبٌرة ٌحققها اإلشراؾ باألهداؾ ،وٌتمٌز بها عن اإلشراؾ التقلٌدي الذي ٌفرض األهداؾ على
المعلمٌن دون أن ٌكون لهم عبلقة بصٌاؼتها.
ب -تحمل المسؤولٌة:
ٌساعد اإلشراؾ باألهداؾ على تحمل المسؤولٌة وذلك عندما ٌشارك المعلمون مشرفهم فً صٌاؼة األهداؾ
وتحدٌدها وحٌنما ٌتفقون على األهداؾ ،وٌوزعون األدوار بٌنهم بحٌث ٌتولى كل منهم أهدافا ً محددة خاصة وٌتولون
إنجازها.
ج -رفع الروح المعنوٌة:
فعندما ٌشترك المشرفون والمعلمون فً التخطٌط لعملهمٌ ،ساعد ذلك على أن ٌحققوا ذواتهم ،باإلضافة إلى
إكسابهم الشعور بأهمٌة ما ٌقومون به من عمل مما ٌرفع من روحهم المعنوٌة.
 -2مبدأ تحدٌد األهداف:
ٌقوم اإلشراؾ باألهداؾ على وضع األهداؾ على شكل النتابج المرجو تحقٌقها ،واألهداؾ ؼاٌة فً األهمٌة فً
اإلشراؾ باألهداؾ ،ولذا فبلبد أن تكون هذه األهداؾ واضحة لدى جمٌع المشرفٌن والمعلمٌن المعنٌٌن بتحقٌقها ومحددة
بفترة زمنٌة معٌنةٌ ،تم خبللها مراجعة ما ٌنجز من هذه األهداؾ باستمرار وعلى فترات زمنٌة معٌنة.
مراحل تنفٌذ اإلشراف باألهداف:
ٌمر تطبٌق نموذج اإلشراؾ باألهداؾ بعدة مراحل هً :مرحلة قراءة الموقؾ التعلٌمً ،ومرحلة وضع
األهداؾ ،ومرحلة وضع الخطة ،ومرحلة التنفٌذ والمتابعة ،ومرحلة قٌاس اإلنجاز ،وذلك على النحو اآلتً:
المرحلة األولى :وضع األهداف:
تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل والخطوات ،وذلك ألن األهداؾ جزء أساسً وهام جداً فً اإلشراؾ
باألهداؾ وقد أشار إلى هذه المرحلة (أودٌورن) بقوله :إن الخطوة األولى فً اإلدارة باألهداؾ هً تحدٌد األهداؾ ومن
ثم اقتراح األنشطة أو النشاطات البلزمة لتنفٌذها ،فإذا كانت صٌاؼة الهدؾ مناسبة ،فإن األنشطة األخرى توجه نحو
الهدؾ.
ولؤلهداؾ شروط وخواص من أهمها ما ٌأتً:
 )1أن تتم صٌاؼة األهداؾ بشكل واضح ودقٌق  ،وهذا ٌعنً أنه ٌجب االبتعاد عن العبارات العامة واأللفاظ
الؽامضة أو الكلمات التً لها معان متعددة وتحتمل التفسٌر بعدة وجوه.
 )2أن تكون األهداؾ واقعٌة ومعقولة  ،أي ممكنة التحقق  ،وٌترتب على هذا دراسة إمكانات المدرسة والمعلمٌن
وقدراتهم الفعلٌة على تحقٌق األهداؾ الموضوعة  ،وبشكل خاص الموارد المالٌة المتاحة والطاقات البشرٌة
المطلوبة والزمن البلزم لتحقٌق األهداؾ ،وأن ال تكون مثالٌة لدرجة ٌستحٌل تحقٌقها.
 )3أن ٌشترك المشرفون والمعلمون فً صٌاؼة األهداؾ وأن ٌتم ذلك بأسلوب شوري.
 )4أن تتسم األهداؾ بالمرونة التً تجعلها ممكنة التحقٌق فٌما لو تؽٌر الموقؾ التربوي ألي سبب طارئ.
المرحلة الثانٌة :وضع الخطة:
الخطة برنام ج عمل لتحقٌق هدؾ أو أهداؾ معٌنة ،والخطة جزء هام لئلشراؾ الفعال ،إذ أن الهدؾ بدون خطة
لتحقٌقه ما هو إال حلم أو توقع .ولذا ٌجب أن ٌكون لكل هدؾ خطة وجدول زمنً ،تبٌن ما ٌجب القٌام به لتحقٌق الهدؾ.
وٌتوقؾ تحقٌق األهداؾ والنتابج المتوقعة على تحدٌد النشاطات التً ٌنبؽً ممارستها لتحقٌق هذه األهداؾ،
وكذلك تحدٌد الموارد المالٌة والبشرٌة والفنٌة البلزمة ،وٌتطلب ذلك دراسة احتٌاجات المدرسة والمعلمٌن الفعلٌة من

األموال المطلوب توفرها ،والمواد والمعدات واألجهزة المطلوبة ،ولذا فإنه ٌجب وضع خطة عمل لتأمٌن هذه الموارد
بالكمٌا ت المطلوبة والنوعٌات البلزمة فً الوقت المناسب كً ال تقؾ حجر عثرة فً وجه التنفٌذ.
المرحلة الثالثة :التنفٌذ والمتابعة:
بعد اكتمال المرحلة السابقة ٌبدأ التطبٌق ،وٌعتمد التنفٌذ على تحفٌز المعلمٌن إلشباع دوافعهم المختلفة والعمل
على تحقٌق التوازن بٌن مصالحهم ومصالح المدرسة ومن الضروري متابعة التنفٌذ استناداً إلى المعاٌٌر المحددة مسبقا ً.
ومتابعة التنفٌذ فً ؼاٌة األهمٌة للتأكد من أن عملٌات التنفٌذ تسٌر وفقا ً للخطة المرسومة وأن االنحرافات ال
تتجاوز الحدود المقبولة ،ولذا فإن الهدؾ من المتابعة اكتشاؾ األخطاء – أثناء التنفٌذ – والتعرؾ على العقبات لتذلٌلها
ولتصحٌح المسار المؤدي إلى الهدؾ األصلً.
المرحلة الرابعة :قٌاس اإلنجاز:
بما أن نموذج اإلشراؾ باألهداؾ ٌركز على تحقٌق األهداؾ فعالٌة فإن األمر ٌستوجب بل وٌحتم وجود وسٌلة
لقٌاس اإلنجاز ،فبدون هذا العنصر ٌصعب الحكم عما إذا كانت األهداؾ قد تحققت أم ال؟.
وفً هذا الشأن ٌقول (دركر) "لن تكون هناك نتابج بدون تقدٌرها بموضوعٌة ،فمن الضروري معرفة النتابج
المرؼوبة ،وتحدٌد ما إذا كانت هذه النتابج المرؼوبة قد تم تحقٌقها وإنجازها ،والقٌاس هنا ٌجب أن ٌكون قٌاسا ً لئلنجاز
اً
قٌاس للجهد".
أكثر من كونه
وال ٌتم قٌاس اإلنجاز فً نهاٌة الخطة فقط ،بل ٌجب أن تكون عملٌة القٌاس مستمرة ،وتتم عن طرٌق التؽذٌة
الراجعة المستمرة .فالمشرفون والمعلمون ٌقوّ مون مدى تحقٌقهم لؤلهداؾ باستمرار أثناء تقدمهم فً العمل ،والتؽذٌة
الراجعة تتم على فترات زمنٌة جنبا ً إلى جنب مع تنفٌذ الخطة ،وتفٌد التؽذٌة الراجعة فً إجراء التعدٌل سواء فً الخطة
نفسها أو فً األهداؾ.
ولذا فإن وجود معاٌٌر تقٌس مدى تحقق األهداؾ من الضرورة بمكان ألن دقة القٌاس ومصداقٌته تعكس وبشكل
جلً قدرة المؤسسة التربوٌة على تحقٌق األهداؾ المنشودة ،وتوضح االنحرافات التً قد تحدث أثناء التنفٌذ ،وبالتالً
ٌمكن تبلفٌها والتقلٌل من آثارها السٌبة على المؤسسة التربوٌة بخبلؾ ما إذا أهملت واستفحلت فإن األمر فٌما بعد ٌكون
أكثر صعوبة وأشد تعقٌداً عند محاولة الخبلص أو العبلج لهذه االنحرافات.

السؤال االثانى :
-1لقد تطورت أسالٌب اإلشراؾ التربوى تطورا ملموسأمع التطور الذى
طرأعلى مفاهٌمة ووظابفة كما تعددت هذة األسالٌب االشرافٌة التى ٌمكمن
استخدامها فى المؤسسات التعلٌمٌة إذكر هذه األسالٌب وتناول إحداها بالشرح
والتوضٌح.

اإلجابة
وفً ضوء ما سبق ٌمكن عرض أسالٌب اإلشراؾ التربوي كما ٌلً:
أوال :الزٌارة الصفٌة:
ثانٌا ًا :الدروس التوضٌحٌة:

اًا
ثالث :تبادل الزٌارات بٌن المعلمٌن:

رابعا ًا :اسلوب اجتماعات المعلمٌن:

ٌنظر إلى الزٌارة الصفٌة على أنها أسلوب إشرافً ال ٌمكن االستؽناء عنه فً عملٌة اإلشراؾ التربوي ،
فالزٌارات الصفٌة المنظمة والمخططة تعمل على تحلٌل أداء المعلم وتزوٌده بالتؽذٌة الراجعة ،وتزٌد من قدرته على إتقان
المهارات األدابٌة ،وتساعده على قٌاس أثر سلوكه فً المتعلمٌن بصورة فورٌة ،كما تتٌح فرصا ً متعددة للتطوٌر المهنً،
من خبلل تنمٌة كفاٌات التخطٌط للتدرٌس وكفاٌات التواصل الفعال والمناقشة ،والتحلٌل والتركٌب وحل المشكبلت والتقوٌم
واتخاذ القرارات ،وتحمل المسؤولٌة والتعلم الذاتً.
 -1مفهوم الزٌارة الصفٌة:
الزٌارة الصفٌة هً أسلوب إشرافً ٌتم فٌه مبلحظة أداء وسلوك المعلم الصفً بهدؾ رصد وتحلٌل الموقؾ
التعلٌمً من جمٌع الجوانب لتحدٌد مواطن القوة والضعؾ فً الموقؾ التعلٌمً وبالتالً تحسٌن وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة،
فقد كان هذا األسلوب هو السابد فً ممارسات المفتشٌن والموجهٌن وال ٌزال األسلوب الربٌسً الذي ٌستخدمه المشرفون
إال أنه قد تؽٌرت النظرة إلى مفهوم الزٌارة الصفٌة فً اإلشراؾ الحدٌث ،فبدالً من تركٌزها على كتابة التقارٌر التقوٌمٌة
فقط أصبحت تركز على تقوٌم التبلمٌذ وقٌاس المهارات والمعارؾ واالتجاهات التً تحققت لدٌهم واكتشاؾ احتٌاجات
المعلم العلمٌة والتربوٌة وتحسٌن نقاط القوة والتقلٌل من نقاط والضعؾ لدٌهم كً تمكن المشرفٌن من وضع الخطط
لتعزٌز مواطن القوة ومعالجة نقاط الضعؾ لدٌهم.
وقد عرفت بأنها" :العملٌة النظامٌة المخططة والمنظمة والهادفة التً ٌقوم بها المشرؾ التربوي أو مدٌر
المدرسة أو كبلهما معا ً بمشاهدة وسماع كل ما ٌصدر عن المعلم وتبلمٌذه من أداء مربً أو مسموع فً الموقؾ التعلٌمً
التعلمً بهدؾ تحلٌله تعاونٌا ً ومن ثم تزوٌد المعلم بتؽذٌة راجعة تطوٌرٌة حول جوانب هذا األداء لتحسٌنها بما ٌنعكس
إٌجابٌا ً على عملٌات التعلٌم والتعلم.
ً
ً
وبذلك ٌمكن القول أن هذا األسلوب قد ال ٌحد قبوال كافٌا من قبل المعلمٌن على اعتبار أنه تهدٌد لشخصٌاتهم
وقدراتهم ،بحٌث كانوا يتعرضون للمقاطعة من المشرؾ أثناء الدرس وٌقوم بإبراز هفواتهم وأخطابهم أمام الطلبة ،وقد
أصبحت الزٌارة الصفٌة جزءاً من عملٌة إشرافٌة شاملة وكبٌرة ،وبالتالً تتم وفق أصول وتخطٌط ،وال تتم بصورة
مفاجبة بمعنى أنها مخططة وهادفة  ،وٌشترك فٌها المشرؾ مع المعلم.
 -2أهداف الزٌارات الصفٌة:









تتمثل أهداؾ الزٌارة الصفٌة فٌما ٌلً:
معرفة ما ٌقوم به المدرسون وما ٌتبعونه من وسابل فً تدرٌسهم وطرٌقتهم فً تحقٌق األهداؾ التربوٌة.
اكتشاؾ الممٌزات التً ٌتمتع بها كل مدرس وما لدٌه من قدرات واستعدادات.
معرفة حاجات المدرسٌن وبذل الجهود لتقصً أسبابها وتحلٌلها واستخدام كافة الوسابل التً تؤدي إلى إشباع
هذه الحاجات.
حفز همة المدرسٌن ألن زٌارة المشرؾ للفصول تؤدي إلى جعل المدرس ٌبذل أقصى جهده فً عرض أحسن
ما عنده إلظهار فبة وإبراز مهارته وبراءته لٌحصل على الثناء وفً هذا تحسٌن للبرنامج التربوي.
الح صول على المعلومات التً تمكن المشرؾ الفنً من التخطٌط السلٌم ووضع البرامج اإلشرافٌة النافعة.
وقوؾ المشرؾ الفنً على مدى ما بذله المدرسون فً تنفٌذ مقترحات البرنامج اإلشرافً.
الكشؾ عن أي نقص فً برنامج اإلشراؾ لتعدٌله حتى ٌستقٌم مع ما ٌسعى إلٌه المشرؾ الفنً من ت حسٌن
عملٌة التدرٌس.
زٌادة رصٌد المشرؾ التربوي من المعرفة وتكوٌن خبرات جدٌدة مما ٌتجمع لدٌه من المعلومات ومن الوقوؾ
على أسالٌب وطرق التدرٌس الحدٌثة.

 إٌجاد الترابط والتكامل فً المدرسة وذلك بتؽٌٌر اتجاهات المعلمٌن والعاملٌن بالمدرسة من العمل الفردي إلى
العمل التعاونً الذي ٌشعر فٌه الجمٌع بأنهم مجموعة متكاملة.
 وقوؾ المشرؾ التربوي على حاجة المدرسة من األدوات واإلمكانٌات المادٌة والوسابل التعلٌمٌة وإجراء بعض
التعدٌبلت التً لها أثر فً تسهٌل عملٌة التدرٌس.
 -3أنواع الزٌارة الصفٌة:
الزٌارة الصفٌة ذات أنواع متعددة حسب الهدؾ منها والحاجة إلٌها فهً:
أ -الزٌارة المبرمجة والمخطط لها:
التخطٌط عبارة عن تفكٌر ٌسبق تنفٌذ أي عمل واتخاذ قرارات بما ٌجب القٌام به من أعمال .إذن هو إعداد
للمستقبل واتخاذ العدة لمواجهته ،وبدون تخطٌط ٌصبح عملنا فوضى وجهداً ضابعا َ ال ترجى منه فابدة .فمن واجب
المشرؾ التربوي أن ٌضع أهدافا ً لكل زٌارة ٌقوم بها للمعلم إذ القٌام بزٌارة دون هدؾ محدد ،وواضح ٌعٌق من تحقٌق
الفابدة المرجوة من الزٌارة ،وهناك فرق شاسع بٌن المشرؾ الذي ٌدخل القسم ،ولٌس فً ذهنه أهدافا ً محددة لما سوؾ
ٌقوم به فً الزٌارة ومن المفٌد أن يضطلع علٌها المعلم مسبقا ً حتى تكون الزٌارة مثمرة ومفٌدة .وٌوفر المشرؾ التربوي
كثٌراً من الوقت والجهد ٌمكن أن ٌستؽله فً أعمال أخرى وخاصة أن جل المشرفٌن ٌشتكون من العدد الهابل من
المعلمٌن.
ب -الزٌارة بطلب من المعلم:
من السٌاسة الحكٌمة ،واإلجراء النفسً السلٌم أن ٌزور المشرؾ الفصول عند ما ٌدعى لذلك ألن مثل هذه
الزٌارة تتم بكل تأكٌد فً ظروؾ تساعد على تحلٌل العمل تحلٌبلً تعاونٌا ً .وسوؾ ٌحس فٌه المعلم بأنه ٌقدم أحسن ما عنده
وٌشعر بالفخر فً عمله بدرجة تدفعه إلى عرضه لآلخرٌن.
ٌرى بعض المعلمٌن أن تتم كل الزٌارات بناء على دعوة من المعلم ،ولكن هناك بعض المعلمٌن الذٌن ٌعانون
من مشاكل خاصة ،ومهنٌة فبل ٌنتظر منهم الدعوة لزٌارة فصولهم ،وقد ٌدعو بعض المعلمٌن المشرؾ لمشاهدة دروس
أعدت إعداداً خاصا ً ،وال تمثل العمل العادي بالفصل ،ورؼم أن المشرؾ الكؾء ٌدرك تماما ً التصنع فً مثل هذه المواقؾ
من التدرٌس .وٌجب أن ال ٌكون المشرؾ رهنا ً لنوع واحد من الزٌارات بل علٌه التنوٌع من هذه الزٌارات ما أمكن بشرط
أن تكون هادفة ومخطط لها بإحكام حتى ٌجنً الثمار منها.
ج -الزٌارات المتبادلة بٌن المعلمٌن:
ٌقصد منها تبادل الزٌارات بٌن المعلمٌن تحت إشراؾ المشرؾ التربوي ،أو هً تلك الزٌارات التً تتٌح لكل
منهم لٌشهد زمٌله وهو ٌدرس ،وٌناقش معه العمل الذي ٌقوم به إنما تحقق نفس األؼراض التً تحققها زٌارات المفتش،
بل أنها قد تكون أكثر فابدة للمدرس الذي ال ٌعمل مع المفتش على أساس من االحترام المتبادل.
وهذه الزٌارات المتبادلة تحقق ما ٌلً :االستفادة من طرابق التدرٌس المختلفة  .ومقارنة المعلم بٌن عمله وعمل
زمبلبه وتبادل الخبرات فً الوسابل التعلٌمٌة وأسالٌب تدرٌس المادة.
إن تبادل زٌارات المعلمٌن فً مدرسهم وسٌلة االطبلع على النتابج الجدٌدة  ،فعن طرٌقها ٌطلع المعلم الزابر
على سلوك ؼٌره بصورة طبٌعٌة بعٌدة عن الكلؾ فٌلمس عن قرب الكثٌر من الحلول التً توصل إلٌها زمبلؤه وٌلم بنتابج
البحوث والتجارب التً قاموا بها وٌؤدي تبادل الزٌارات لبعضهم البعض إلى تحقٌق الصلة االجتماعٌة التً تزٌد من
األلفة والترابط بٌن أفراد األسرة التربوٌة.
 -4خطوات الزٌارة الصفٌة:
إن الزٌارة الصفٌة من األسالٌب الهامة المستخدمة أثناء التطبٌق العملً لنظرٌات واتجاهات اإلشراؾ التربوي ،
ولذلك ال بد من التخطٌط السلٌم حتى نضمن نجاح الزٌارة الصفٌة  ،وال بد من القٌام بخطوات متتابعة  ،من أجل تحقٌق
ٌة  ،وتتمثل هذه الخطوات بما ٌلً:
الهدؾ من الزٌارة الصؾ
أ -اللقاء القبلً:
ٌجب مراعاة األمور التالٌة عند اللقاء القبلً:
 التعاون واحترام الرأي والرأي اآلخر بٌن المشرؾ والمعلم ،وتبادل الثقة.
 تعاون المشرؾ والمعلم فً التخطٌط للزٌارة الصفٌة.
 تأكٌد المشرؾ على أن هدؾ الزٌارة هو التعاون لتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
 االجتماع بمدٌر المدرسة الستطبلع رأٌه الموضوعً حول إمكانٌات المعلم وخبراته العملٌة فً إدارة وضبط
الفصل وفً األداء المهنً.
 االجتماع بالمعلم للتعارؾ والتعاون إلنجاح العملٌة التربوٌة.

ب -تنفٌذ الزٌارة:
وفً هذه الخطوة ٌجتمع المشرؾ قبل بدء الحصة بالمعلم ،وٌدخل معه الحصة ،وٌؤدي التحٌة للطلبة ،وٌجلس
فً مكان مناسب ،لرؤٌة كل ما ٌحدث فً الحصة ،وٌتجنب ما أمكن تسجٌل المبلحظات أثناء الحصة وأمام الطلبة ،وٌقوم
بالتركٌز على المواقؾ التعلٌمٌة ،ولٌس على شخص المعلم ،وال ٌتدخل فً سٌر الحصة وال ٌعمل على إصبلح أخطاء
المعلم أثناء الحصة ،وٌمكث معظم الحصة فً الصؾ ،ما لم ٌحدث طارئ أو حسب الهدؾ من الزٌارة أو مدى تحقٌقها
لؤلهداؾ.
ج -اللقاء البعدي:
بعد انتهاء الزٌارة ٌشخص المشرؾ الموقؾ التعلٌمً وٌجتمع مع المعلم على انفراد وٌناقشه فً أبرز األنشطة
التً تم ت فً الحصة وفً نقاط القوة والضعؾ وٌسمح المشرؾ للمعلم بتقٌٌم حصته بنفسه ،وٌركز على النقاط الربٌسة
فً الحصة ،وٌفضل أال ٌكتب المشرؾ تقرٌراً للمعلم الجدٌد فً الزٌارة األولى.
 -5آداب الزٌارة الصفٌة:
ٌمكن اإلشارة إلى أن العبلقة الطٌبة بٌن المشرؾ التربوي والمعلم والثقة المتبادلة بٌنهما تسهل علٌهما تحقٌق
أهداؾ اإلشراؾ التربوي وكذلك فإن لؽرفة الصؾ قدسٌة وحرمة ٌجب أن تراعى .ولكً تتحقق أهداؾ الزٌارة الصفٌة
ٌجب مراعاة ما ٌلً:
 الثقة المتبادلة بٌن المشرؾ التربوي والمعلم والتعاون من أجل تحسٌن نوعٌة التعلٌم.
 التخطٌط المتفق علٌه ،والتحدٌد المسبق لوقت الزٌارة.
 االقتناع من قبل المعلم بأن هدؾ الزٌارة الصفٌة للمشرؾ تقدٌم العون وتبادل الخبرات معه.
 عدم تدوٌن أٌة مبلحظات أثناء الموقؾ الصفً ألن هذا األمر ٌشتت تفكٌر المعلم والتبلمٌذ.
 قبل مؽادرة المشرؾ الصؾ ٌنبؽً باإلشادة بجهود المعلم لكً ٌعزز مكانته لدى التبلمٌذ.
 تسجٌل المشاهدات والمبلحظات ٌكون خارج ؼرفة الصؾ بشرط أن تكون ذات قٌمة للمعلم.
وعلى الرؼم من المزاٌا التً تحققها الزٌارة الصفٌة إال أنه ٌواجهها بعض النقد منها ما ٌلً:






ٌحتاج هذا النوع من اإلشراؾ إلى قدر كبٌر من الثقة والتعاون المتبادلٌن بٌن المعلم والمشرؾ  ،وهو أمر قلٌل
الوجود.
المستفٌد األكبر هو المعلم الجٌد الذي لدٌه الرؼبة فً تطوٌر نفسه  ،بٌنما األجدر بالمساعدة هو المعلم الضعٌؾ
والذي لٌس لدٌه الدافعٌة لتطوٌر نفسه.
ٌركز هذا النوع من اإلشراؾ على السلوك الصفً الظاهر للمعلم  ،وٌؽفل جوانب السلوك األخرى  ،وكذلك
سلوك المعلم مع التبلمٌذ فً المحٌط التعلٌمً خارج الصؾ.
ٌحتاج إلى وقت وجهد كبٌرٌن فً اإلعداد والتنفٌذ والمتابعة.
ٌحتاج من المشرؾ إلى خبرة ومهارة فً إدارة مراحله المختلفة وبناء عبلقة وثٌقة مع المعلم.

ثانٌا ًا :الدروس التوضٌحٌة:
تعتبر الدروس التوضٌحٌة من أقوى أسالٌب اإلشراؾ التربوي أثراً فً تطوٌر األداء المهنً للمعلم ،ألنها نشاط
عملً ٌقوم به المشرؾ ،أو معلم متمٌز داخل الصؾ ،وبحضور عدد من المعلمٌن لعرض طرٌقة تدرٌس فعالة ،أو مهارة
ٌرؼب المشرؾ فً إقناع المعلمٌن بفاعلٌتها وأهمٌة استخدامها بطرٌقة عملٌة.
 -1مفهوم الدروس التطبٌقٌة:
تعرؾ الدروس التطبٌقٌة بأنها :نشاط عملً ٌهدؾ لتوضٌح فكرة أو طرٌقة أو أسلوب تعلٌمً ٌرؼب المشرؾ
التربوي فً إقناع المعلمٌن بفاعلٌته وأهمٌه استخدامه ،حٌث فٌقوم المشرؾ بتطبٌق هذه الفكرة أمام عدد من المعلمٌن أو
قد ٌكلؾ أحد بتطبٌق هذه الفكرة أمام زمبلبه حتى تزداد خبرتهم وإمكاناتهم فً األداء المهنى فً مجال التدرٌس.
 -2إجراءات الدروس التطبٌقٌة:
ٌنظم المشرؾ التربوي الدروس التطبٌقى فكرة ما جدٌدة أو نافعة ،وٌستخدم فى ذلك االجراءات التالٌة:
أٌ -قوم المشرؾ التربوي نفسه بتطبٌق هذه األفكارٌ ،تم تكلٌؾ أحد المعلمٌن بذلك بعد تزوٌده باإلرشادات
المناسبة.

ب -دعوة المعلمٌن إلى اجتماع لمناقشة الفكرة الجدٌدة ،وإقناعهم بضرورة تطبٌقها.
ج -تهٌبة صؾ دراسً مناسب للتطبٌق ،بحٌث ال ٌزدحم فٌه الطبلب بحٌث ٌتسع لعدد من المعلمٌن الذٌن
سٌحضرون الدرس ،وٌستحسن أن ٌكون الموقؾ طبٌعٌا ً.
 -3شروط تطبٌق الدروس التطبٌقٌة:
تتعدد األمور التنظٌمٌة التً ٌجب مراعاتها عند اعتماد أسلوب الدروس التطبٌقٌة ،ومنها ما ٌلً:
 أن ال تزدحم ؼرفة الصؾ بالعلمٌن المشاهدٌن.
 أن ٌنظم الدرس لتطبٌق فكرة محددة وواضحة ،وأن تركز األنشطة المصاحبة للدرس على هذه الفكرة.
 أن ال نفرض الدروس على المعلمٌن فرضا ً ،بل ٌجب إقناعهم بضرورتها.
ٌ نحصر النقاش فً الفكرة التً طبقت دون التعرض لشخص معلم.
 أن ٌكون الدرس تطبٌقٌا ً أو نموذجٌا ًٌ ،جب أن ٌحتذي به.
 أن ٌعد المعلم المشاهد نفسه للزٌارة  ،لٌستطٌع مناقشة الفكرة بفاعلٌة وٌستحسن أن ٌقوم المشرؾ التربوي
والمعلمون المشاهدون بتحلٌل مسبق للدرس.
 أن ال ٌركز المشرؾ على معلم واحد للقٌام بتطبٌق األفكار  ،بل ٌشجع معلمٌن آخرٌن للمشاركة فً هذا
البرنامج.
 رسم الخطة الجٌدة الشاملة ألهداؾ الدرس التطبٌقً والوسابل البلزمة لذلك.
توعً المعلمٌن وإقناعهم بأهمٌة الدرس  ،وضرورة مشاركتهم وتعاونهم.
ة

 اختٌار المعلم الكؾء القادر على تحقٌق أهداؾ الدرس بشكل فعال.
 توفٌر الجو المناسب للدرس ،تحدٌد المعلمٌن المشاهدٌن بحٌث ال ٌزٌد عن طاقة الصؾ.
 تعاون المشرؾ والمعلمٌن فً تقوٌم الدرس بأسلوب مرٌح دٌمقراطً وإبراز الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة.
 متابعة نتابج برنامج الدروس التطبٌقٌة للوقوؾ على مدى بأثٌرها على أداء المعلمٌن الفعلً فً صفوفهم.
 -4القٌمة التربوٌة للدروس التوضٌحٌة:

 -2وضح مفهوم وأسباب اإلهتمام باإلشراؾ االلكترونى والفرق بٌنة وبٌن
اإلشراؾ التقلٌدى

اإلجابة
م فهوم اإلشراف التربوي اإللكترونً:
ال ٌزال مصطلح اإلشراؾ اإللكترونً ٌتداول فً الوسط التربوي والتعلٌمً بشكل محدود ،وقد ٌتم تناوله بصور
مختلفة فً المستقبل القرٌب ،لما له من أهمٌة تتوافق مع التطور المستمر والنمو السرٌع.
وٌعرؾ اإلشراؾ االلكترونً على أنه ممارسة أسالٌب إشرافٌة تعتمد علً التقنٌات الحدٌثة فً االتصال ،لدعم
المعلمٌن ،وتنمٌتهم مهنٌاً ،وتطوٌر العملٌة التربوٌة ،باستخدام مختلؾ األسالٌب اإلشرافٌة الحالٌة ،من اجتماعات ورسابل
ودروس تطبٌقٌة.
وهو أسلوب إشرافً ٌمكن من خبلله تقدٌم البرامج التدرٌبٌة ،واألسالٌب اإلشرافٌة المعروفة للمعلمٌن ،عبر
وسابط إلكترونٌة متنوعة ،من خبلل الحاسب اآللً ،واإلنترنت وأدواته ،بأسلوب متزامن أو ؼٌر متزامن ،باالعتماد علً
مبدأ اإلشراؾ الذاتً.
كما انه إستراتٌجٌة ٌتم فٌها تسخٌر شبكة اإلنترنت بجمٌع ما تقدمه من خدمات ،لتفعٌل األسالٌب اإلشرافٌة
األداء التعلٌمً واالشرافى ،ومساعدة المشرؾ التربوي لتخطً الحواجز الزمانٌة
المستخدمة فً عملٌة اإلشراؾ لبلرتقاء ب
والمكانٌة.

بٌن وبٌن اإلشراؾ التربوي
وتضح أهمٌة اإلشراؾ اإللكترونً من خبلل ابراز االختبلفات أو الفروق ه
الممارس حالٌا ً فً المٌدان التربوي ،ومن أبرز هذه االختبلفات ما ٌلً:
اإلشراف اإللكترونً

م

اإلشراف التربوي التقلٌدي

1

ٌنفذ فً المدارس أو مراكز اإلشراؾ التربوي
فً أوقات العمل الرسمً.

ٌتم عن طرٌق الحاسب اآللً وشبكاته ومنها
اإلنترنت فً أي مكان وفً أي وقت.

2

تتم اللقاءات الفردٌة والجماعٌة وجها ً لوجه
فتظهر المشاعر واالنفعاالت والحركات التً
تجعل منه عملٌة إنسانٌة.

تتم اللقاءات عبر الشبكة من خبلل المحادثة
ومؤتمرات الفٌدٌو والبرٌد اإللكترونً.

3

ٌُعد المشرؾ التربوي المصدر الربٌس
للمعلومة والمرجع األؼنى للمعلمٌن.

تتنوع مصادر المعلومات من خبلل التواصل
مع المشرؾ واألقران والمواقع المتخصصة.

4

تتم متابعة المعلمٌن من خبلل الزٌارات
الصفٌة واللقاءان داخل المدرسة مما ٌشكل
عبأ ً على المشرؾ،وقد ال ٌستطٌع الوفاء بذلك
مع جمٌع المعلمٌن.

تتم متابعة المعلمٌن باستخدام أسالٌب تقنٌة
متقدمة مثل البث المباشر من داخل الفصول
الدراسٌة أو من قاعة االجتماعات ،أو من
خبلل العروض المسجلة.

5

ٌستؽرق إنجاز البرامج واألسالٌب التً ٌعدها
المشرؾ وقتا ً طوٌبلً.

ٌمكن إنجاز الكثٌر من البرامج واألسالٌب فً
وقت قصٌر وبجودة أكبر وتأثٌر أقوى.

6

ٌتمركز تقوٌم األداء الوظٌفً حول رؤٌة
المشرؾ التربوي ومدٌر المدرسة ألداء
المعلمٌن خبلل الزٌارات الصفٌة والعناصر
المرتبطة بها.

ٌعتمد تقوٌم األداء الوظٌفً على التقوٌم الذاتً
الحاسوبً ،ومن خبلل التفاعل المستمر مع
متطلبات عمل اإلشراؾ اإللكترونً.

ومن الجدول السابق تتحدد الحاجة إلى اإلشراؾ اإللكترونً من خبلل ما سٌقدمه من حلول أفضل لمشكبلت
اإلشراؾ التربوي خاصة والتعلم عامة ،وإذا ما تأملنا واقعنا اإلشرافً نجد أن الحاجة ملحة للعمل بهذا النمط للمبررات
التالٌة:
 ضعؾ قدرة النظام اإلشرافً الحالً على مبلحقة النمو المتسارع فً حجم المعلومات ونوعها.
 ضعؾ قدرة النظام اإلشرافً الحالً على تلبٌة الطلب المتزاٌد على متابعة المدارس وتطوٌر أداء العاملٌن فٌها بالشكل
المأمول.
 النمو المتزاٌد ألعداد المدارس والمعلمٌن مقابل النمو البطًء ألعداد المشرفٌن.
 عدم قدرة مؤسسات التدرٌب الحالٌة على تلبٌة الحاجة المستمرة للتدرٌب النوعً للمشرفٌن والمدٌرٌن والمعلمٌن.
 عجز مؤسسات اإلعداد عن تخرٌج أو إعادة تأهٌل المشرفٌن والمعلمٌن األكفاء.

السؤال الثالث  :وضح فى ضوء ماتم دراستة ما ٌلى:
-1المهارات التى ٌجب توافرها فى المشرؾ التربوى.
اإلجابة
ولكً ٌتمكن المشرؾ التربوي من أداء هذة المهام الكبٌرة الملقاة على عاتقه ومواكبة التؽٌرات المتسارعة التً ٌشهدها
اإلشراؾ التربوي الحدٌث كان البد وأن ٌتحلى هذا المشرؾ بمهارات وكفاٌات تؤهله للقٌام بمسبولٌاته التربوٌة على النحو
التالً:

المهارات العلمٌة والفكرٌة وتعنً هذه المهارات قدرة المشرف على:












التفكٌر البناء والتساؤل الهادؾ.
تحسٌن بٌبة التعلٌم بشكل خاص.
مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المعلمٌن ،فعلٌه أن ٌقبل المعلم الشاذ المتذمر والمعلم المبدع النشٌط.
استعمال األسلوب العلمً فً حل المشكبلت.
أن ٌحكم على المعلم بالنتابج التً ٌحققها.
أن ٌسعى لبناء اإلشراؾ الذاتً لدى المعلمٌن.
الوعً باألسس والمرتكزات التً بنٌت علٌها المناهج الدراسٌة.
المعرفة باألسالٌب اإلشرافٌة التً تمكنه من القٌام بواجباته اإلشرافٌة.
إتقان مهارات تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن.
إتقان مهارات التدرٌب وأسالٌبه وتنمٌة المعلمٌن.
مهارة إعداد األنشطة لتقابل أنواعا ً معٌنة من البرامج والمواد الدراسٌة.

المهارات اإلنسانٌةٌ :جب أن ٌتصف المشرف التربوي بهذا المجال بما ٌلً:
 القدرة على العمل والتعامل مع اآلخرٌن وفهم الذات اإلنسانٌة وتقبلها.
 القدرة على اإلقناع والتعبٌر عن اآلراء وإدارة النقاش والمساهمة فٌه.
 حسن اإلصؽاء والتفهم وبناء األجواء الودٌة.
 دقة المبلحظة.
 إٌجاد حوافز عند الكبار وتنمٌة االتجاهات اإلٌجابٌة نحو العمل.
 كفاٌات االتصال والتفاعل مع المعلمٌن على أسس دٌموقراطٌة إنسانٌة عادلة بعٌدة عن التسلط  .قادرة على بناء
عبلقات جًدة معهم.
ٌ تحسن مشاعر المعلمٌن نحو النظام والسٌاسة التربوٌة.
 مهارة جمع البٌانات والمعلومات عن العاملٌن فً المدرسة لتحلٌلها وتفسٌرها وتقدٌر العبلج لها.
 مهارة التعرؾ على مٌول العاملٌن من أجل استؽبلل كل منهم على أفضل وجه.
 مهارة التعرؾ على االتجاهات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً المجتمع.
المهارات الفنٌة :وتشتمل على ما ٌلً:
 القدرة على صٌاؼة األهداؾ ووضع خطة الدرس وتقوٌم العمل وتحلٌل التفاعل.
 القدرة على توضٌح األفكار والتعبٌر السلٌم كتابة وكبلما ً.
 اإلطبلع المستمر والقراءة الواعٌة.
 استخدام الوسابل المتعددة فً التوضٌح واستخدام األرقام.
 تبادل الرأي مع المعلمٌن ،وإدارة الحوار معهم واستٌعاب أفكارهم وتصوراتهم.
 القدرة على االصؽاء والدقة فً احترام آراء اآلخرٌن.
 مهارة التنسٌق بٌن البرامج اإلشرافٌة والبرامج المدرسٌة وتكٌٌؾ هذه البرامج بحٌث تكون مرنة فً ضوء
المستجدات.
 م هارة دراسة نتابج الطلبة وتفسٌرها وتبلفى السلبٌات.
المهارات المتعلقة بالتنظٌم المدرسً :وتشتمل على ما ٌلً:






مهارة ترجمة البرنامج التعلٌمً إلى خطة واقعٌة قابلة للتنفٌذ.
مهارة اإلشراؾ على برنامج الصٌانة المدرسً.
مهارة اكتشاؾ أي خلل فً التنظٌم المدرسً والتنبٌه إلصبلحه.
مهارة تقدٌر فعالٌة أي جانب تعلٌمً فً ضوء األؼراض التربوٌة.
مهارة تحدٌد االحتٌاجات التربوٌة ورسم الخطة المناسبة لتأمٌن هذه االحتٌاجات.

-2مقترحات تطور االشراؾ التربوى

اإلجابة
 :مقترحات لتطوٌر اإلشراف التربوي:

 -1تطوٌر الهٌكل التنظٌمً:





تحدٌد مهام كل فبة من فبات اإلشراؾ التربوي بما ٌتوافق مع األعمال التً ٌفترض أن تقوم بها وبما ٌنهً
التداخل بٌن هذه الفبات.
عدم إسناد مهام إضافٌة ألي فبة من فبات اإلشراؾ التربوي حتى ال تعٌق أداء مهامها األساسٌة.
إعادة صٌاؼة التوصٌؾ الوظٌفً لكل فبة إشرافٌة بصورة أكثر وضوحا ً ودقة لٌسهل فهمه من قبلهم.
التأكٌد على أهمٌة التكامل فً األدوار والممارسات بٌن الفبات اإلشرافٌة لتحقٌق أهداؾ اإلشراؾ.

 -2تطوٌر أهداف اإلشراف التربوي:











إعادة صٌاؼة أهداؾ اإلشراؾ التربوي لتكون أكثر إجرابٌة وقابلة للتنفٌذ.
تصنٌؾ أهداؾ اإلشراؾ التربوي إلى أهداؾ عامة وأهداؾ خاصة لتحقق متطلبات المواد الدراسٌة المختلفة
بمراحل التعلٌم.
وضع أهداؾ تعكس متطلبات واقع العملٌة التعلٌمٌة فً المٌدانً.
أن تركز األهداؾ على تطوٌر األداء الفعلً للمعلمٌن فً المٌدان.
اتفاق أهداؾ اإلشراؾ التربوي مع الكفاٌات البلزمة للمشرؾ.
صٌاؼة األهداؾ فً صورة مخرجات ٌمكن تحقٌقها من قبل المشرؾ.
إشراك المشرفٌن والمعلمٌن األوابل فً صٌاؼة أهداؾ اإلشراؾ.
وضع أهداؾ اإلشراؾ فً صورة مرنة ٌمكن تعدٌلها وتطوٌرها.
مراعاة االتجاهات الحدٌثة فً التربٌة عند صٌاؼة األهداؾ.
أن تحقق أهداؾ اإلشراؾ التربوي التعاون بٌن المعلمٌن والمشرفٌن.

 -3تطوٌر أسس اختٌار وتعٌٌن المشرف التربوي:













ضرورة توافر الكفاٌات اإلشرافٌة البلزمة فً المشرؾ.
ضرورة إخضاع المترشح لوظٌفة مشرؾ الختبارات تحرٌرٌة ومقاببلت علمٌة وشخصٌة.
ضرروة إلمام المترشح لطرق التدرٌس الحدٌثة.
ضرورة إلمام المترشح بأسالٌب وأدوات اإلشراؾ التربوي الحدٌثة.
ضرورة إلمام المترشح بمهارات استخدام أدوات وتقنٌات التعلٌم والتعلم.
ضرورة تحلً المترشح بأخبلق المهنة.
ضرورة إلمام المترشح بمهارات البحث العلمً.
أخذ رأي مدٌر المدرسة ومعلمً المادة عند ترشٌح أحد المعلمٌن األوابل لوظٌفة مشرؾ.
اشتراط خبرة ال تقل عن ست سنوات فً مجال التدرٌس للمترشح لوظٌفة مشرؾ.
إخضاع المشرؾ لفترة اختبار لمدة سنة قبل التثبٌت.
اختٌار المعلم األول من بٌن معلمً المادة /المجال المتمٌزٌن.
اختٌار المشرؾ األول من بٌن مشرفً المادة /المجال المتمٌزٌن.

 -4تطوٌر الخطة اإلشرافٌة:








تصمٌم المشرؾ لخطة واقعٌة وواضحة األهداؾ والوسابل واألدوات وقابلة للتنفٌذ.
إٌجاد آلٌة لمتابعة وتقٌٌم الخطة اإلشرافٌة للمشرفٌن بصفة مستمرة من قبل مدٌرٌات وإدارات المناطق.
التنسٌق بٌن الخطط اإلشرافٌة عبر مستوٌات اإلشراؾ التربوي لتحقٌق التكامل.
اهتمام الخ طط اإلشرافٌة بتنمٌة جمٌع جوانب العملٌة التعلٌمٌة.
وضع الخطة اإلشرافٌة فً ضوء أهداؾ اإلشراؾ التربوي.
مراعاة الخطة اإلشرافٌة جداول المعلمٌن والصفوؾ الدراسٌة لكل مدرسة.
تنسٌق الخطة اإلشرافٌة مع متابعة المستجدات التربوٌة.

 -5تطوٌر تنظٌم اإلشراف التربوي:






تحدٌد عمل مشرفً المواد /المجال تبٌن النواح اإلٌجابٌة والسلبٌة فً عمله.
اعتبار اإلشراؾ على المعلم عمبلً تعاونٌا ً ٌشترك فٌه المعلم األول ومشرؾ المادة
ومدٌر المدرسة.
وضع معاٌٌر واضحة لتقوٌم المعلم تبٌن النواحً اإلٌجابٌة والسلبٌة فً عمله.
ضرورة األخذ بنتابج اإلشراؾ التربوي عند تطوٌر األداء المدرسً.
إسناد تقوٌم برامج التطوٌر التربوي لمشرفً المواد /المجال.

 /المجال والمشرؾ األول

تقلٌل عدد المدارس للمشرؾ الواحد.
توزٌع المشرفٌن على المدارس القرٌبة من أماكن سكناهم.
ضرورة التنسٌق بٌن مشرفً المواد /المجاالت من أجل تبادل اآلراء واألفكار التطوٌرٌة.
(تقوٌم ،مناهج ،طرابق تدرٌس ،وسابل
إٌجاد مشرفٌن متخصصٌن فً الجوانب المختلفة للعملٌة التعلٌمٌة
وتقنٌات ،إدارة).
إٌجاد آلٌة تحدد من ٌكتب تقرٌر األداء الوظٌفً للمعلم فً حالة وجود المعلم األول.
أهمٌة وجود نص قانونً ٌنص على اشتراك المعلم األول فً تقٌٌم المعلم.
تعٌٌن مشرفٌن مواد /مجال مقٌمٌن فً المدارس البعٌدة.
تعٌٌن معلم أول لعدة مدارس متقاربة فً المناطق البعٌدة والتً نصابها من المعلمٌن ال ٌسمح بمعلم أول.
ٌجب أن ٌكون منسق المادة المعتمد فً بعض المناطق من ذوي الخبرة والكفاءة لكً ٌعتم د علٌه فً اإلشراؾ
على المعلمٌن.











 -6تطوٌر كفاٌات المشرف التربوي:
إشراك المشرؾ فً لجان تصمٌم البرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة والتطوٌرٌة.
إعداد مدربٌن للمشرفٌن والمعلمٌن األوابل فً المناطق التعلٌمٌة.
ضرورة تدرٌب المشرؾ على مهارات اإلشراؾ وأسالٌبه قبل ممارسته لعم له.
تصمٌم برامج تعلٌمٌة لتحسٌن كفاٌات المشرفٌن والمعلمٌن األوابل قبل وأثناء التحاقهم باإلشراؾ على المعلمٌن.
ضرورة إلحاق المشرؾ بدورات تدرٌبٌة بصورة مستمرة من أجل اطبلعه على كل ما هو جدٌد فً مٌدان
اإلشراؾ.
إعطاء المشرؾ الفرصة لحضور المؤتمرات والندوات والمشاركة فٌها .
منح المشرؾ الفرصة لتبادل الزٌارات من أجل اطبلعه على خبرات وتجارب الدول األخرى.
دعم ؼرؾ مصادر التعلم والمكتبات المدرسٌة بالمراجع والدورٌات والدراسات العلمٌة المناسبة.










- 4الكفاٌات التى ٌجب توافرها فى المشرؾ التربوى
اإلجابة
أنواع الكفاٌات:
تتنوع الكفاٌات التعلٌمٌة حسب مكوناتها ،وٌجمع الباحثون على أن الكفاٌات تتكون من المعارؾ والمعلومات
والسلوك األدابً واالتجاهات والقٌم ،ومستوى األداء الناتج وبنا ًء علٌه توجد عدة أنواع للكفاٌات وهً:









الكفاٌات المعرفٌة ) :(Cognitive Competenciesوتشٌر إلى المعلومات والعملٌات المعرفٌة ،والقدرات العقلٌة
والوعً والمهارات الفكرٌة الضرورٌة ألداء الفرد لمهامه فً شتى المجاالت واألنشطة المتصلة بهذه المهام ،وهذا
الجانب ٌتعلق بالحقابق والعملٌات.
كفاٌات بٌن أهم أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة :وتتمثل فً (القدرة على استخدام مهارات اللٌاقة والذوق فً التعامل مع
مشاعر األطراؾ ذات العبلقة :الزمبلء ،المعلمون ،واألهالً – القدرة على استخدام مفهوم الرسابل ؼٌر اللفظٌة –
القدرة على التعامل مع األنماط المختلفة للمعلمٌن وفق مقتضٌات الموقؾ – استخدام مهارات حل الخبلفات دون
اللجوء إلى العنؾ أو التوتر).
كفاٌات داخلٌة :وتتمثل فً (تطوٌر مهارات التأمل فً تحلٌل المواقؾ التً ٌمارسها – صٌاؼة الرسالة المهنٌة
للمعلم بأسلوب واضح ٌعبر عن رؤٌته للعمل التعلٌمً – امتبلك رصٌد كاؾ من المشاعر مثل :االلتزام بالمواعٌد،
والنزاهة ،والتواضع ،والقدرة الحسنة – القدرة على اختٌار األعمال الصحٌحة بدالً من عمل األشٌاء ؼٌر صحٌحة
– استخدام المبادرة بدالً من االستجابة ورد الفعل).
كفاٌات تنظٌمٌة :وتتمثل فً ( وضع خطة عمل أسبوعٌة تحدد أهداؾ العمل وأنشطته من األطراؾ ذات العبلقة –
القدرة على إدارة العمل التعلٌمً فً الٌوم وفق ترتٌب مبلبم للوقت واألولوٌات – القدرة على تطوٌر أهداؾ جدٌدة
فً العمل مع المعلمٌن والزمبلء ،وفً مجال تحسٌن التعلم )
كفاٌات التفكٌر الناقد والتفكٌر اإلبداعً  :ومنها ما ٌجب أن تتوفر بالمعلم مثل (القدرة على فحص المصادر
ومناقشتها والتثبت من صحتها – القدرة على التمٌٌز بٌن األوه ام والحقابق – الوعً وإدراك التحٌزات الشخصٌة،
وعدم االستناد إلٌها فً تحلٌل المواقؾ التعلٌمٌة – إتقان مهارات البحث عن حلول جدٌدة للمشكبلت التعلٌمٌة التً
ٌواجهها المعلمون – وضع قابمة بالمشكبلت والمجاالت التً تتطلب حلوالً إبداعٌة).

وباإلضافة إلى هذه الكفاٌات ٌجب أن تتوافر لدى المشرؾ العدٌد من الكفاٌات والمهارات األخرى التً تساعده
على أداء مهماته المطلوبة بفعالٌة عالٌة ومن هذه الكفاٌات :
 إتقان استخدام تقنٌات التعلٌم المتطورة.
 إتقان التطبٌقات العملٌة الستخدام الكمبٌوتر وشبكات المعلومات وقواعد البٌانات فً تدرٌس مادة التخصص.
 إتقان التطبٌقات العملٌة على استخدام الوسابط المتعددة فً تدرٌس مادة التخصص.
 التمكن من توفٌر التدرٌبات المصورة واللفظٌة فً حل المشكبلت التعلٌمٌة.
 التمكن من تطوٌر وسابل تعلٌمٌة متنوعة ومستجدة عند وضع الخطط الٌومٌة والفصلٌة.
 إتقان تحدٌد مصادر الم عرفة المختلفة التً تتٌحها شبكة االنترنت للبحث والتحري عن المعلومات المستهدفة.
 امتبلك مرونة فً التفكٌر تسمح له بتقبل كل جدٌد مهم ومفٌد إلثراء العملٌة التعلٌمٌة.
 التمكن من تدرٌب طبلبه على التعلم الذاتً والتعلم المستمر مدى الحٌاة لتلك الجوانب المعرفٌة حتى ٌؽرس ذلك فً
نفوسهم منذ الصؽر فً هذا العصر المتجدد.
 التمكن من صٌاؼة أسبلة تنمً مهارات التفكٌر اإلبداعً والناقد لدى الطبلب.
 إتقان إعداد وسابل تنمٌة حب االستطبلع فً نفوس الطبلب.
 التمكن من إعداد تطبٌقات عملٌة لتنمٌة القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار والتصورات فً وحدة زمنٌة محددة
(الطبلقة).
 التمكن من تنمٌة قدرة طبلبه على طرح األفكار وإثارة األسبلة بدالً من تنمٌة قدرتهم على اإلجابة علٌها.
 التمكن من تعزٌز تعلم المعلمٌن الفردي والتعاونً من خبلل تقنٌة المعلومات.
 التمكن من استخدام التكنولوجٌا التعلٌمٌة وتقنٌة المعلومات المتجددة فً طرق التدرٌس.
 التمكن من استخدام استراتٌجٌات التدرٌس مثل التعلم التعاونً ،والتعلم المصؽر ،والتعلم الفردي.
 اتقان التعامل مع الكمبٌوتر واالنترنت ووسابل التكنولوجٌا الحدٌثة وصوالً لمصادر المعرفة.
 توجٌه طبلبه إلى األنشطة التً ٌمٌلون إلٌها وٌحبونها.
 التمكن من كٌفٌة إتقان المعلمٌن للحوار وعرض األفكار بشكل منطقً ومقنع.
 ؼرس المرونة وتقبل آراء اآلخرٌن فً سلوك طبلبه.
معلمً فنون االتصال المختلؾ مع اآلخرٌن.
ه
ٌ علم
ٌ عملم علمٌة كٌفٌة إقامة عبلقات إٌجابٌة مع اآلخرٌن.
أن اإلشراؾ المبنً على الكفاءة ضروري لمساعدة المعلم على تنمٌة الكفاءات التً ٌفترض توافرها فٌه ،وألن
اإلشراؾ الفعال ٌتطلب كفاءة فً تنسٌق العمل لقٌادة فرٌق من المعلمٌن من حٌث التعلٌم والتخطٌط لؤلمد القرٌب والبعٌد،
والعبلقات الشخصٌة والمهارات المطلوبة فً المؤتمرات وأسالٌب التقوٌم والقدرات البلزمة لعملٌة التدرٌس وإدارة
الفصول وصٌاؼة نماذج األداء المهنً.
 -2الخبرة:
إن هذا األساس ٌتجسد فً ضرورة ممارسة المدٌر أو المساعد أو المعلم المرشح لئلشراؾ التربوي للتعلٌم
لسنوات مناسبة ،وأن ٌكون قد اكتسب خبلل فترة عمله فً التعلٌم خبرة متجددة وأدى أعماالً متمًزة أو مبتكرة ،وأن تشٌر
التقارٌر المرفوعة عنه خبلل سنوات خدمته على حسن تدرٌسه لتبلمٌذه وتفوقه على أقرانه هذا ٌتطلب من المتقدم
تخصصٌة عالٌة فً مجال عمله أو مجال تدرٌسه لٌستطٌع خدمة من ٌشرؾ علٌهم ،وٌنمو أدابهم ومهاراتهم إلى حد
تمكٌنهم من خبلله طاعته والثقة به ،فالمعلمٌن وخاصة الجدد منهم ٌلجبون للمشرفٌن التربوٌٌن إذا شعروا تجاههم بثقة
عالٌة بخبرتهم ومعارفهم.
 -3الشخصٌة:
وٌقصد بها توفر قدر معٌن من الصفات الشخصٌة والسلوكٌة والمهارات والقدرات واالتجاهات والتً تساعد
الفرد أن ٌكون مشرفا ً ناجحا ً.
تعد شخصٌة المشرؾ عنصراً هاما ً فً القٌادة التربوٌة ،ألن صفاته وخصابصه الشخصٌة لها أثر كبٌر فً تحدٌد
اتجاهات واستجابات المعلمٌن لنواحً اإلشراؾ ،وٌقصد هنا بالشخصٌة مجموعة الصفات الجسمٌة واالنفعالٌة والعقلٌة
للفرد .وتؤثر هذه الخصابص منفردة أو مجتمعة فً سلوك وتصرفات الفرد ،كما ٌكون لمظاهرها المختلفة وقع على
اآلخرٌن ،وتؤثر فً استجابتهم للفرد.
أ -صفاته اإلنسانٌة:

إن القٌم اإلنسانٌة التً ٌحملها المشرؾ ونظرته العامة لمتبوعٌه وتقٌٌمه لهم ومعاٌٌر العملٌة الخاصة بكفاٌة
اإلنجاز أو كماله ،تؤثر كلها لدرجة ملحوظة على سلوكه الوظٌفً .واالقتناع أن العمل التربوي ٌركز أساسا ً على العمل
اإلنسانً التعاونً الذي ٌتصؾ بتشابك العبلقات بٌن أفراد الجماعة التربوٌة داخل المؤسسات التربوٌة وخارجها .ومن
التربوٌٌن من ٌرى أن أساس كل نجاح فً العمل التربوي هو العبلقات اإلنسانٌة ،وتعتبر من مقومات المشرؾ الناجح.
فمن أهم أسس العبلقات اإلنسانٌة ما ٌلً:


الشعور بقٌمة إنسانٌة المعلم وبتثمٌن عمله وذلك باحترام رأٌه عندما ٌقدمه دون التصادم معه لمجرد أنه مخالؾ لرأي
المشرؾ ،والتحلً باالتزان واللٌاقة سلوكا ً وفكراً مع اتساع األفق.
تشجٌع العمل الجماعً التعاونً بٌن المعلمٌن أنفسهم واإلدارة واألولٌاء ،وإٌجاد جو ثقة بٌن هؤالء األطراؾ ،وكذلك
العدل والمساواة فً معاملة الجمٌع ،والرفع من معنوٌاتهم ،وتقبل

