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5

وأشهدوإكراما،تفضالاألمةلهذهالقيادة،جعلوبحمدهتعالىسبحانهوإعظاما،إجالالبالثناءالمتفردهللالحمد

هللابدعمحمد اوسيدنانبيناأنوأشهدوإقداما،توثب االمتراخينتورثشهادة  لهشريكالوحدههللاإالإلهالأن

الكلمألقتفيكانوامنالغروصحابتهآلهوعلىعليهوباركهللاصلىوكالما،وصمتاسمتاالعالمينقدوة.ورسوله

ا .وداماالثقالنتعاقبمابإحسانتبعهمومنوالتابعينوأعالما،بدور 

،حيحةالصالتربويةالقيادةبتوفرنجاحهمرهون,نهضتهاعلىوالعملاألمموبناءاألجيالتربيةفإن،بعدأما

.التربويالقائدأوالقدوةالمربيغيابعندإالأمرهااستفحلمااليومأمتناتحاصرالتيواألزمة

عرجاءةصرخأو،عصماءخطبةمنتأثيرهافليس،بسلوكهمهمتهالقائدبهايترجمالتيهيالمؤثرةوالقيادة

.وأناةوحكمةحلمفيالمهامويترجم،الكالمعنيغنيسلوكفييكونالتأثيروإنما؛رنانةصيحاتأو،

منةلمجموعالعونيدبمدالمشرفخاللهامنيقوم،التربويةالقيادةصورمنحيةصورةالتربويواإلشراف

ا،قيادتهتحتالمعلمين اوتدريب اتوجيه  علىتحدياتالتربويالميدانفيالمتسارعةالتغيراتوتفرضوتقويم 

وريالضرمنيجعلمماالمستمر؛التغيرهذالمواكبةالتربويينوالمشرفينالتربوياإلشرافعنالمسؤولين

قاءلالرتسعي االتربوي،اإلشرافأهدافتحقيقوسائلوجميعاإلشرافيةوالممارساتاألدوارلمراجعةالمبادرة

.التربويةبالعملية

افاإلشرعنالمسؤولينومساعدةبأعمالهمللقيامالتربويينالمشرفينمساعدةفيالمهمةاألدواتمنولعل

.التربويرافاإلشلعمليةالتطبيقيةالجوانبورسمالنظريةاألطرتحديدفيتسهممعاييرتوفر:للتخطيطالتربوي

يديينبفيهنضع(التربوياإلشرافدليل)أسميناهالذي–تعالىهللابمشيئة–الدليلهذافيسنقدمهماوهذا

الغنيةتهاأروقبينويتجول،بصرهفيهايقلب،المزجاةبضاعتناالتجددفيالراغبأوالمستجدالتربويالمشرف

ثراءاإلمنالمزيدتضفيأو،عارضةأزمةحلفيتسهمأوحائرةأسئلةعلىتجيبلعلها.التربويةباإلضاءات

..واالستزادةالفهمفيللراغبين،واإلفادة



6

مشرفالينشدهاالتي،الهامةاألمورعلىالتركيزفيرغبة؛واالستطرادوالحشوعنالبعدالدليلهذافيآثرناوقد

ا،التربوي ويخرج،لفائدةانميرمنفيهايرتشف،وسهولةبيسرالدليللتصفّح،وتشويقهالقارئجذبعلىوحرص 

.رائدةبإضافاتفيها

.اإلشرافيةيةالعملوالخبراتالتربويباإلشرافالمتعلقةالمفاهيمذكرفيواإلستنباطالوصفمنهجعلىالبحثويعتمد

:فصولثالثةإلىاإلشرافيالدليلوينقسم

:األولالفصل

،أهميته،مبادؤه،اإلشرافماهية❖

،اإلشرافيؤكدهاالتياألساسيات❖

اإلشرافومجاالت،التربويالمشرفكفايات❖

:الثانيالفصل

.التربوياإلشرافأنماط❖

.المعلمينأنماط❖

.والحلولاإلشرافيةالعقبات❖

.ناجحةإشرافيةتجارب❖

.فرديةإشرافيةممارسات❖

:الثالثالفصل

.التربوياإلشراففيالحديثةاالتجاهات❖

.المستقبليةالرؤية❖

اهذاعملنايجعلأن،القديرالعليهللالنسألوإننا ساحةفييئةمضشعلةيجعلهوأن،بهينفعوأنالكريملوجههخالص 

.السالكينطرائقوتضيءالحائريندروبتنير،التربويالميدان



1
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ن إلى تحسيالمفهوم الحديث لإلشراف التربوي يرمي

إطار العملية التعليمية وتنمية كفايات المعلم المهنية في

جميع عملية تربوية تشاركية وليست فردية تتم بتفاعل

معلم ، ) أطراف العملية التربوية وعناصرها المختلفة 

... (متعلم ، منهج ، بيئة تعليمية 
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قيادة

الموقف 
التعليمي

عّرف لهلوب 

اإلشراف نقال ( 44، 2009)

عملية " عن عبدالهادي بأنه

عنى قيادية ديمقراطية تعاونية، ت

بالموقف التعليمي، بجميع 

عناصره من مناهج وأساليب، 

ى وبيئة ومعلم وطالب، وتهدف إل

دراسة العوامل المؤثرة في ذلك 

الموقف وتقييمها للعمل على 

تحسينها وتنظيمها، من أجل 

"متحقيق أهداف التعلم والتعلي
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ـ يضـع المعلم أمــام خصــائص 1عمل تعليمي 

جديدة 

عمل تنسيقي 

عمل استشاري

ضمـن خطـة المعلمين ـ يحـرك 2

منظمة مدروسـة 

ـ يـقــدم اقــتـراحــات لـحــلــول3

مشكالت تعليمية 

يرى عبيدات 

 2010(العوران)

أن اإلشــراف 

التربوي  

مـهـارات المعلمين على ـ يـدرب 4

.جديدة عمل تدريـبي
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ةـ االبتكـاري6 ـ املـرونــة5

ـ االستمرارية4ـ الشمـوليـة3

ـ العـلـمـيـة2ة ـ القـيــادي1
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ـ الشمـوليـة3

الـقـيــاديـةـ 1

ـ الـعـلـمـيـة2

12

العمليةبعالقةلهمممنوغيرهموالطالبالمعلمفيالتأثيرعلىقدرتهفيالقياديالمشرفدوريتمثل

تلزماتمسمنهيوالقيادة.أهدافهاتحقيقأوالعمليةتلكتحسينأجلمنجهودهملتنسيقالتعليمية

.والتعلمالتعليمعمليتيوتحسين،أدائهموتحسينالمعلمينتوجيهيتمخاللهافمنالفنياإلشراف

علىلقياساطرقوتطبيقالعلميةالطريقةباستخدامعلميةكفاياتالتربويالمشرفلدىيكونأنيجب

منبدال  للنشاطاتالموضوعيالقياسعلىالعلمياإلشرافيعتمدوبذلكونتائجهاالمدرسةوظائف

.القراراتإصدارأوالحكمفيالشخصيالرأياعتماد

يميةالتعلالعمليةتحسينفيالمؤثرةالعواملبجميعتعنىشاملةعمليةاإلشرافأنذلكويعني

ةالسياسعنالمسئولالجهازقبلمنتحديدهايتمالتيواألهدافالعاماإلطارضوءفيوتطويرها

.التعليمية



ةـ االبتكـاريـ4

ـ الـمـرونـة5

ةـ االستمراري6

13

ددةومتجمتطورةفهيمحددزمنيبوقتمحددةوليستودائمةمستمرةعمليةالتربويفاإلشراف

أوالطالبأوالمعلمأداءعلىسواء  المطلوبالتغييرإلحداثالمستمرةالمتابعةعلىوتقومباستمرار

.المدرسيةالبيئة

طورهاتمراحلخاللمنذلكويتضحبالمرونةتتسمعمليةالتربوياإلشرافعمليةإنبذلكونعني

معلمينالمعتعاملهفيالمرونةمنقدرلديهيكونأنيجبالتربويالمشرففإنوعليه.المختلفة

.ينهاتحسعلىوالعملالظروفدراسةهدفهتعاونيةفنيةخدمةالتربويفاإلشرافاإلداريوالجهاز

،عصرالروحومسايرةواالبتكارالتجديدعلىبالقدرةالتحليالناجحالتربويالمشرفمقوماتمن

والمناهجةالتربويالعمليةبتطويرالمتعلقةالمستقبليةالخططرسمعلىالقدرةخاللمنذلكويتم

طرقاكتشافعلىالمعلمينوتشجيع.جديدهوماكلعلىاإلطالعواسعيكونأنو.الدراسية

.عليهاالمعلمينوحثالحديثةالتعليمتقنياتمنإلفادةو.وفاعليةنجاحاأكثرتعليمية



وي
رتب

ف ال
شرا

 اإل
مية

أه معالجة الضعف في التخصص

معالجة الضعف في طرائق التدريس والتقويم

حل مشكالت المعلمين والطالب

مساعدة المعلمين على النمو المهني

تطـويـر المنهـج

تحقيق األهداف التعليمية و التعلمية

االرتقاء بجودة التعليم بشكل كامل
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ويكفايات املشرف الرتب

عدم تصيد األخطاء

مساعدة المعلمين على تحسين األداء

التربوية موضع تساؤل وتقويم الممارسات 

علمي دائموتحليل 

المشاركة والتعاون بين المشرف والمعلم

الشمولية في التطوير، وعدم االكتفاء بجانب واحد
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12

ة   القدرة على العمل مع الجماعة وفهم الذات اإلنساني
وبناء أجواء ودية

ش، وتشمل الكفايات اإلنسانية كذلك القدرة على اإلقناع وإدارة النقا

واالتصال، وتحسس المشاعر، وتقدير مستوى العاملين ورضاهم

طة القدرة على التصور الذهني والعقلي لألمور المحي
والمتغيرات الداخلية والخارجية

البوالطالتعليمحولوالنظريةالعلميةالمعرفةامتالك
والمنهجالتخصصفيوالخبرةالتدريس،وأساليب

الهادف، وتشمل الكفايات الفنية القدرة على التفكير البناء، والتساؤل
التعلموتحسين بيئة 

رها، بمشكالت التعليم، وجذوالحساسة وتشمل الكفايات التصورية 

واليقظة المهنية لسلوك الطالب والمعلم

ساني
ت إن

كفايا
ة

ت فنية 
كفايا

صوي
ت ت

كفايا
رية

بويكفايات املشرف الرت
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مييز    القدرة على التحليل الفعال، وفهم العالقات والت
بين أنواع السلوك الخاصة بالتعليم  

القدرة على تقويم أداء المعلمين، ودرجة إتقانهم، 
ر النتائجواستخدام المعايير في التقويم، وتحليل وتفسي

حليل
ت ت

كفايا
ية

ت قيادية
كفايا

ت تقويم
كفايا

ية

ى وتشمل القدرة على اإلقناع وإدارة النقاش، وتقدير مستو

العاملين، ورضاهم

بويكفايات املشرف الرت

وتشمل القدرة على التفكير البناء، والتساؤل الهادف، 
واستخدام األسلوب العلمي في التحليل والتفسير

كار اآلخرين في نقل األفمشاركة .تحديد األعمال المطلوبة 
.سبة القرارات المنااتخاذ . العمل بروح الفريق . التحفيز .
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لروحية القيم اتقدير . لهاالعتزاز بالعمل اإلشرافي واالنتماء : وتشمل

ف المواقف التي تتصاتخاذ . المعلمينو األخالقية، وتنميتها عند 

االبتعاد الفريق، والنقد البناء، والعمل بروح تقبل . النزاهة بالعدالة و 

عن سلطة الموقع الوظيفي

صي
خ
ش
ت 
كفايا

ة
ت معرفي

كفايا
ة

ت قيمية
كفايا

ـويكفايات املشرف الرتب

اتخاذ على التعبير، والقدرة . الدافعية على إثارة وتشمل القدرة 

على حل القدرة .إيجابي الوقت بشكل استثمار . القرارات 

التطورات والتغيراتمواكبة . المشكالت 

ات النظريتطبيق . وأهدافها فلسفة التربية معرفة : وتشمل

إلشرافي للعمل اأصول التخطيط معرفة .والتعلم الخاصة بالتعليم 

.قويمالمتابعة و التأساليب . الدراسية المناهج والكتب محتوى .
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وي
رتب

ف ال
شرا

 اإل
ت 

جماال املعلم ـ الطالب 

ياملنهج ـ النشاط املدرس

يسالوسائل التعليمية ـ طرق التدر

من املمكن أن يكون من جماالت التطوير لدى املشرفني( املنهج) 

19

يجماالت  اإلشراف الرتبو



2
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يأمناط اإلشراف الرتبو

إن مفهوم اإلشراف التربوي الواسع وأساليبه أدت 
تتعلقتعدد أنماطه وصوره والتي إلى 

بالعالقات اإلنسانية والغايات والوسائل 

21



اإلشراف 
السلبي

اإلشراف 
الديمقراطي

اإلشراف 
الدبلوماسي

اإلشراف 
االستبدادي

يأمناط اإلشراف الرتبو

أن يتيح المشرف 

للمعلمين فرص عرض

وأفكارهم ولكن أرائهم

المشرف في نهاية 

برأيه هو يأخذ األمر 

دون النظر آلرائهم  

وهو أن يمنح المشرف 

المعلمين مسؤولية 

على الحرية دونتعتمد 

لم أي توجيه فيعمل المع

ىجو تسوده الفوضفي 

التخطيط وعدم 

احترام شخصية 

المعلم وإتاحة حرية

ة التفكير والمشارك

م في توجيه التعلي

وحل مشكالته

اعتقاد المشرف أنه 

المسؤول الوحيد عن 

تحديد ما يجب عمله، 

وطريقة العمل، ومراقبة

مدى تحقيق المعلم لما 

يريده المشرف

فيما يتعلق 
ةبالعالقات اإلنساني
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اإلشراف 
البنائي

اإلشراف 
الوقائي

اإلشراف 
العالجي

اإلشراف 
التصحيحي

أمناط اإلشراف الرتبوي

فيما يتعلق 
بالغايات والوسائل

هو أن تكون غاية 

المشرف اكتشاف 

أخطاء المعلم أو نقاط 

الضعف في أدائه 

ها والعمل على تصحيح

أو معالجة لعيوب في 

حينها دون العمل على

تداركها مسبقا  

ه  هو نمط إشرافي موجَّ

نحو تحسين سلوك 

,  المعلمين الصفي

وممارساتهم التعليمية 

يل الصفية عن طريق تسج

ي الموقف التعليمي الصف

وتحليل أنماط . بكامله 

دف التفاعل الدائرة فيه به

تحسين تعلم الطالب

يهدف إلى التنبؤ 

بالصعوبات التي تؤدي

إلى إزعاج المعلم وجلب 

المتاعب له لذلك على 

المشرف أن يتنبأ بهذه 

الصعوبات وأن يعمل على

ارها تالفيها والتقليل من آث

وأن يأخذ بيد المعلم . 

سهيساعده في تقويم نفو

هو إشراف يتعدى غاية 

ناء التصحيح إلى غاية الب

وإحالل الجديد الصالح 

محل القديم الخاطئ من 

خالل تعاون المشرف مع 

ي المعلم في رؤية ما ينبغ

أن يكون عليه التدريس

ة الجيد ، ويمد المعلم بكاف

اإلمكانات والوسائل 

الالزمة للتنفيذ كذلك

23



يأمناط اإلشراف الرتبو

فيما يتعلق 
بالغايات والوسائل

اإلشراف العلمي

19

ن،المعلميوإثارةالجماعي،النشاطعلىيعتمد

والمهاراتالكامنة،الطاقاتإلخراجهممهم؛وشحذ

يرتحراإلبداعياإلشراففيستهدفاالبتكارية،

والمهاراتالقدراتوإطالقواإلرادة،العقل

قادرالمبدعفالمشرف.حدأقصىإلىوالمواهب

عندالكامنةوالجهودالقدراتاكتشافعلى

مماأعمالهم،تطويرفيومساعدتهمالمعلمين،

يروالتفكبالمرونةالتحليبالتاليمنهيتطلب

واالطالعاآلخرين،تجاربمناإلفادةفيوالرغبة

.التعليميةوالتربويةالمجاالتفيالمستمر

بالبحثاالهتمامنتيجةالعلمياإلشرافنشأ

الميدانمشكالتلحلمناسبةكوسيلةالعلمي

ةالمالحظخاللمنالمعلمينأداءوتطويرالتعليمي،

لوالتحليالتعليميةوالطرائقلألفكاروالتجريب

وجمعميةالعلالطريقةباستخداميتميزفهووالتفسير،

مها؛وتقويوتحليلهاالكميةوالموضوعيةالبيانات

يفالمستخدمةوالتقنياتالطرائقفاعليةلتحديد

االختباراتتستخدمففيه.اإلشرافأوالتعليم

العمليةوظائفدراسةفيالعلميةوالمقاييس

الحلوللأفضعنالبحثوبالتالي.ونتائجهاالتعليمية

بينتعاونيإشرافوهو.تطبيقهايمكنالتي

.والمعلمينالمشرف

اإلشراف اإلبداعي
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ثأمناط اإلشراف الرتبوي احلدي

مشرفينمنبأهدافهالمعنيةاألطرافجميعمشاركةعلىيعتمداإلشراف التشاركي

متعلمينللالتعليميوالسلوكالنظامنظريةمنذلكوينطلقوتالميذومعلمين

البعضبعضهاعلىمفتوحةاألنظمةهذهوتكون

ربوي على زيادة فاعلية المالحظة الصفية من جانب المشرف التويعتمد 

ن وتحدد هذه المالحظة نوع السلوك اإلشرافي الذي ينبغي على المشرف أ

يسلكه من أجل مساعدة المعلم

يس عن مجموعة من العمليات يشترك في تنفيذها كل من الرئهوعبارة

دا  والمرؤوس وتتضمن هذه العمليات تحديد األهداف المراد تحقيقها تحدي

نتاجواضحا  بالنتائج وهذا جعل بعض اإلداريين يطلقون عليه اإلدارة باإل

اإلشراف العيـادي

اإلشراف باألهداف
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مامه لجميع ويهدف إلى تحسين العملية التعليمية التعلمية فالمشرف يولي اهتلاإلشراف  الرتبوي الشام

.المناهج وعناصر العملية التعليمية التعلمية والتي تضمن المعلمة والتلميذ 

لتحقيق عملية اتصال وتفاعل بين مختلف عناصر العملية التربوية

.اف فرص تعلم مناسبة للطلبة ، وفرص نمو مناسبة لسائر األطر

اناتهم قدراتهم وإمكأجل تطوير يهتم بالفروق الفردية لدى المعلمين 

.،ألداء مهامهم الموكلة لهم على أفضل وجه

لاإلشراف اتصال وتفاع

اإلشراف التطـوري
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عن طريق توطين أنشطة النمو المهني , يهدف إلى إيجاد مدرسة متعلمةوعاإلشـراف  املتنـ

ق مع مراعاة الفرو, داخل المدرسة وتفعيل دور المعلمين في هذه األنشطة 

.متنوعة المهنية بين المعلمين من خالل تقديم أنشطة نمو مهني 

ة نمط إشرافي يقدم أعمال ومهام اإلشراف التربوي عبر الوسائط المتعدد

إمكانية على الحاسب اآللي وشبكاته إلى المعلمين والمدارس بشكل يتيح لهم

.أقرانهم التفاعل النشط مع المشرفين التربويين أو مع 

أي امتالك مخزون جيد من أنماط اإلشراف التربوي، بما يفتح المجال 

اسب للتنويع واختيار ما يناسب المعلمين، حيث ال توجد طريقة واحدة تن

االختالفات الفردية بين المعلمين

ياإلشراف اإللكرتون

ياملوقفاإلشراف 
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ية األساليب اإلشراف

28

ية األساليب اإلشراف

28

الزيارة الصفية 

اإلشرافية المداولة 

الدروس التطبيقية

الندوات التربوية 

خاللهامنوالتدريسي،بالنشاطقيامهأثناءالدراسيالصفقاعةفيللمعلمالمشرفزيارةأي

فسي،الناالجتماعيوالجوالطالب،ومستوىالتدريس،طريقةعنلمعلوماتالمشرفيتوصل

رفالمشيمكنممالديهم،والضعفالقوةونقاطالمعلمين،حاجاتعنالكشفخاللهامنويتم
التعاونمنجوفيالضعفومعالجةالقوةنقاطتعزيزمن

الرأيبادللتالمعلمين؛وأحدالمشرفبينيدورماوهيالصفية،الزيارةيتبعإشرافيأسلوب

وهي.لزيارةانتائجوتقويمالمهنية،أوالعلميةالمعلمبكفاياتيختصفيماالمشرفالحظهبما

باألمورالمتعلقةالمسائلبعضحولنقاشاتمنالمعلمينأووالمعلمالمشرفبينيدورماكل
.التعليميةالمشكالتأوالتعليم،أساليبأوالعامة،التربوية

ليبأساتطبيقبهدفالمعلمأوالتربويالمشرفوينفذهايعدهادروس

نقاشقبهايعغيرهأوحديثةتقنيةاستخدامكيفيةشرحأوجديدةتربوية

.الدرسعنمفتوح

لة نشاط جمعي يتناول فيه مجموعة من الخبراء أو المختصين مشكوهو 

.أو موضوع معين، ونقاش حولها



ية األساليب اإلشراف

29

ية األساليب اإلشراف

29

النشرات التربوية 

والقراءات الموجهة

االجتماعات 

واللقاءات

إشراف الزمالة أو 

األقران

الورشة التربوية

ه،ومقترحاتقراءاتهخالصةخاللهمامنالمشرفينقلمكتوبةاتصالوسيلتا

شرففالم.كفاياتهملتنميةمعينةبقراءاتالمعلميناهتمامإثارةأوومشاهداته،

.المعلمفيهايقرأالتيالميادينأوالدراساتبنوعالنصحيقدم

ة،الدراسيالموادمنمجموعةأومعينة،دراسيةمادةلمعلميتربويةلقاءاتوهي

فيلوتناقالجهود،فيتكامللتحقيقمختلفة؛تخصصاتمنمعلمينمجموعةأو

.الخبرات

تبادلطريقعنالمهنيونموهمخبراتهملزيادةالمعلمونيستخدمهأسلوب

زميلهمينالمعلأحديالحظحيثالمعلمين،بينالتبادليةالزياراتوتنظيمالخبرات،

ميةتقويأحكامإصدارإلىيهدفالفهوالمساعدة،تقديمبهدفالتدريسأثناء

عةبضعادةتكونمحددةزمنيةلفترةوالمعلمينالمشرفينمنلمجموعةاجتماع

تعليميةئلووساتقنياتإنتاجأومعينة،طريقةتجريبأوتعليميةمشكلةلحلأيام



ول العقبات اإلشرافية واحلـــل

عزوف بعض 

المعلمات عن التدريب

، وحضور الدروس 

النموذجية 

إيجاد الحافز للمعلمة بمنحها شهادة حضور ، ونقاط 

لى تضاف إلى رصيدها في النمو المهني ، ولفت نظرها إ

.  أثر ذلك على تطوير أدائها 

ن التكليف بمهام م

اختصاص إدارات 

أخرى 

ي تكلٌف المشرفة ف  

بعض اللجان دون أخذ 

رأي المشرفة 

ث حي: ربما كان التوزيع من اإلدارة ؛ أو منسقة القسم 

ب معينة يتم اختيارها بناء  على كفاءة المشرفة في جوان

، أو لغرض توفير العدالة بين المشرفات،

التواصل مع اإلدارات المعنية لفهم الصورة ، وسبب

مثل التكليف ، باإلضافة إلى عدم تحديد زيارة خاصة ل

هذه التكليفات ، وإنما تكون ضمن الزيارات الفنية

.للمدرسة 

1

2

3
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ب لعل من أفضل الحلول ، البحث عن القنوات التي تناس

ن كل قائدة للتواصل ، فقد تفضل التواص المباشر ع

أب ، أو الرسائلالواتسطريق الهاتف ، أو البريد ، أو 

طفها إلخ ، مع تجديد التذكير بالثمار التي تق... النصية 

.ل القائدة لمدرستها أوال  ؛ األمر الذي سيدفعها للتواص

ات عن ويمكن تجاوز هذه اإلشكالية بالتعاون بين المشرف

–طريق الشراكة وتوزيع األدوار ، ومحاولة االستفادة 
من هذه المهام اإلدارية في تطوير الجانب -ما أمكن  

.اإلداري لدى المشرفة 

إقحام المشرفة 

في مشاكل إدارية

ال عالقة لها بها 

عدم تواصل 

قائدات المدارس 

مع المشرفة 

5

4

ول العقبات اإلشرافية واحلـــل
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مشكالت اإلشراف الرتبوي

1

2

3

3

5

توقعات المجتمعات المحلي العالمية لدور المشرف في 

في التعليمنقلة نوعية إحداث 

الهرميصعوبات التسلسل 

الحوافـزنظام غـياب 

ما يصطدم المشرفالمواجهة مع المعلمين، فغالبا 

بأنماط مختلفة من المعلمين

المدرسةدور  قائد التعارض مع 

4
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ويكيفية التعامل مع مشكالت اإلشراف الرتب

1

2

5

3

تمكين المشرف التربوي وتطويره وتبصيره بالدور المأمول منه

ة وإعداده اإلعداد المناسب الذي يتوافق مع التطلعات المحلية والعالمي

توضيح التسلسل الهرمي وتوضيح اإلجراءات المتعلقة بها مع

إيجاد نوع من المرونة في تمكين المشرف التربوي ألداء عمله 

دفعه توفير نظام حوافز داخلي وخارجي للمشرف التربوي بما يعزز ذاته وي

,  افز لمزيد من العطاء والتطوير وإيجاد نظام بديل في حال تعذر توفر الحو

مثل الترشيح للبرامج المميزة أو المؤتمرات

هه تدريب المشرف غلى التعامل مع األنماط المختلفة للمعلمين وتوجي

امل معه بالمعرفة الالزمة لكل نمط والسلوكيات المصاحبة له وكيفية التع

يح مع توض, تدريب قائد المدرسة والمشرف على التعاون في بيئة العمل 

وكون أدوارهما مكملة لبعضها ومميزة لها . دور كل منهما 

4
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.  ستصبح عملية اإلشراف عملية مشتركة ذات أطراف متعددة 

كثر كما ستصبح أ( المعلمة األولى / قائدة المدرسة / المشرفة التربوية 

االنتقاد ، ووالتصيدمرونة تهدف إلى تنمية العملية التعليمية وليس البحث 

.سيخرج مجال المعلمات من التلقي الصامت إلى اإلنتاج المبدع 

أمنـاط املعلمني
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أمنـاط املعلمني
طرائق التعامل معها من قبل املشرفالسمات الدالة على النمط أمناط السلوك
ـ عدم اإلنتقـاد ـ الصبر في التعامل معهأعضاء المجموعةالتعالي والتكبر علىالمتعالي

قدراتهـ تكليفه بمهام تختبر حقيقة

النمط الودود 

ذو الشخصية 

البسيطة

وطيب القلب ومقبول من اآلخرينهادئ وبشوش

وحسن المعاملة والمعشر 

يتحاشى الحديث عن العمل وكثير المرح

ـ اإلصغاء الجيدـ المقابلة باالحترام 

ـ توجيه الهدف نحو الهدف المنشود

بجدية عند الحاجة ـ التصرف

ات يفتقر إلى الثقة بالنفس ـ تظهر عليه عالمالمتردد

يجد صعوبة في اتخاذ القرارالخجل والقلق ـ

نواتج ـ يضيع وسط البدائل ـ يميل لالعتماد على ال

والقوانين ـ كثير الوعود وال يهتم بالوقت

الثقة فيه ـ التخفيف من درجة القلق ـ زرع

مساعدته على اتخاذ القرار وإظهار مساوئ 

ح التأخير ـ تزويده بنظام معلومات جيد ـ توضي

ضرر التردد على النفس ومع اآلخرين 

تخالف أقواله أفعاله ـ ال يقرر شيئا معينا ـ المتناقض 

ته كثير التغير في قراراته وفي ضبط انفعاال

مع المتعلمين 

فعال توجيهه بأهمية القدوة الحسنة في األقوال واأل

وتعزيزهاـ مساعدته في معرفة نقاط قوته

.ـ بث الروح اإليجابية 
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أمنـاط املعلمني
طرائق التعامل معها من قبل املشرفالسمات الدالة على النمط أمناط السلوك

النظر وعدم الرغبة في االستماع تجاهل وجهاتالعنيد

ديه ورفض الحقائق الثابتة ـ صلب ـ قاٍس ـ ليس ل

احترام لآلخرين 

أي إشراك اآلخرين في التعامل معه ؛ لتوحيد الر

أمام وجهة نظره ـ طلب قبول وجهات انظر

اره اآلخرين لمدة قصيرة للتوصل لالتفاق ـ إخب

بالسعادة بدراسة وجهة نظره في وقت الحق ـ 

.استعمال أسلوب نعم و لكن 

يانا ـ في تعامله حتى أنه يقسو على نفسه أحقاٍس الخشن

ال يحاول تفهم مشاعر اآلخرين ألنه ال يثق بهم ـ

ولألنه ال يثق بهم ـ يحايكثر في مقاطعة اآلخرين

ـ أن يترك انطباع ا لدى اآلخرين بأهميته ـ مغرور

.لديه القدرة على المناقشة مع اإلصرار على رأيه 

ا  ضبط األعصاب والهدوء ـ محاولة اإلصغاء جيد

له ـ عدم محاوله إثارته ـ استخدام معلوماته 

هة وأفكاره في اإلقناع ـ الحزم معه في تقديم وج

.النظر ـ استعمال أسلوب نعم ولكن 

كثير الكالم ويتحدث ع كل شيئ وفي كل شيئالثرثار

باستثناء الموضوع المطروح ـ يقع في األخطاء 

كنه العديدة ـ واسع الخيال ـ عنده رغبة في التعالي ل

.أضعف من المتوقع 

أنه مقاطعته في منتصف حديثه ـ التوضيح له ب

بعيد عن الموضوع ـ توضيح أهمية الوقت 

.  والحرص عليه 
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مع الطلب من المعلمة تنفيذ حلقات تنشيطيةتم 

تزويد المعلمات بأبرز األفكار التي عرضت في

تبادلي البرنامج، كما طلب منها تنفيذ درس 

بحضور زميالتها من المعلمات 

تعارض فكرة استخدام أي وسيلة، معلمة 

وتكتفي بالسبورة بطريقة تقليدية

مية، تم إدخالها في برنامج عن الوسائل التعلي

، وتم الطلب من هذه ممتع اوكان البرنامج 

المعلمة نقل الخبرة لزميالتها

رب 
جتا

رافية 
ب إش

أسالي
و

حةناج
 (1  )
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رفة في الزيارة الثانية لهذه المعلمة من قبل المش

ي تغيرت االتجاهات الرافضة، وكان هناك تحول ف

نياستخدام الوسائل المبتكرة والعرض اإللكترو

قد يكون بسبب نقصالرفض ..أهم الوقفات 

المهني الدائم مهم التطوير .المهارة الخبرة أو 

يةفي تحسين األداء وتغيير االتجاهات السلب

رب 
جتا

رافية 
ب إش

أسالي
و

حةناج
 (1  )
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المعرفي التدريجي عند المعلمة، معالنمو 

المتابعة المستمرة من قبل المشرفة

ميةتشتكي من نقص في المهارات التعليمعلمة 

ز أسلوب التعزي)استخدام عدة أساليب إشرافية 

م والدعم، وأسلوب اكتشاف الخطأ، وأسلوب التعل

(الذاتي

رب 
جتا

رافية 
ب إش

أسالي
و

حةناج
 (2  )
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رب 
جتا

رافية 
ب إش

أسالي
و

حةناج
 (2  )

ة في الزيارات المتقدمة للمعلمة الحظت المشرف

تطور في المهارات التعليمية عند المعلمة، 

ومعالجة لنواحي القصور الموجود

المهارات التعليمية عند المعلمة، وحدوث تطور 

تحول من نقص المهارات إلى نقل الخبرة، حيث

كان هناك تطور في المهارات التقنية، والمهارات

التدريسية
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جتـارب فـاعـلة 

من قبلالتعلم الذاتي 

شمل يالذي المعلمين 

العروض التقديمية 

والقراءات الفردية 

وغيرها

التركيز على النمو 

ر للمعلمين أكثالمهني 

د من التركيز على النق

وتصيد األخطاء

مر تشجيع الطرح المست

ألسئلة التحقق 

للعمل االنعكاسية 

ين التعليمي عند المعلم
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جتـارب فـاعـلة 

يةالمهنمجتمعات التعلم 
اختيار مجموعات من 

المعلمات لمناقشة 

مواضيع تربوية أو 

تخصصية أو مشكالت 

ياجتعليمية في ضوء االحت

اتالتوأمة بين التخصص
ص الربط بين أكثر من تخص

في درس واحد، بحيث 

يشمل ذلك دمج في شرح 

طة المعلومات وتنفيذ األنش

و التعليمية لتخصصين أ

أكثر في حصة واحدة

ورش الحي
تنفيذ المعلمة ورشة 

تستهدف فيها معلمات

الحي الواحد
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بويالرتشرافلإلالرؤية املستقبلية 

أن يكون له سبق الريادة

في العالم

التركيز على نتـائج 

التعليم

اإلثراء الشامل لكل 

معايير اإلشراف

تعميم التجـارب اإلشرافية

اإلفادة من تجارب 

اآلخرين

ر التركيز على التطوي
مل توظيف التقنيات للع

اإلشرافي

إصدار الكتروني ألساليب

اإلشراف
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اخلــــاتـمــــة 
الختـاموفي

،رينالحائتهديالتيالمضيئةالنجوممنبالعديدالزاخرةاإلشراففضاءاتفيالماتعةالرحلةهذهوبعد

.واالستفادةالفهمفيالراغبين،االستزادةعنالباحثين،المتلهفيندربوتنير

دالمزيفيالراغبةالمخضرمةالمشرفةأو،باإلشرافالعهدحديثة-المشرفةأختي-يديكبيننضع

أروقةفيرةالمتناثالخيوطمنننسجأن–جاهدات-فيهحاولنادليال  الُمِقّل،جهديديكبيننضع،والتجديد

بعضعندتتوقفالدليلعجلةإنبل،تربويةومواقف،إشرافيةأنماطٍ بينما،األلوانمتناغمةُحلّة  الميدان،

.لعقباتاتلكتجاوزمنتمكنهاالتيالناجعةالحلولوأبرزللمشرفة،السيرخطصفوتعّكرقدالتيالعقبات

لالرتقاء،المشرفةتوظفهاالتياإلشرافيةاألساليبمنجملةعلىالضوءلتلقيالدليلصفحاتامتدتثم

ويقف-المشرفةتيأخ-عملكطبيعةمعليتناغمالدليلفيالطرحُ ت ت ابعثم،وتربوي اوعلميًّامهني ابمعلماتها

.اإلشرافيةكممارساتخاللمن،تحقيقهاإلىتتطلعينرؤيةبهالتستنيري؛المستقبليةاإلشرافرؤيةعندمعك

فاعلةجاربتعلىأخرىووقفة-وهناكهنا-تتوالىالتيالتساؤالتمنالكثير–هللابإذن-سيلبّيالدليلهذا

ةفيقنديال  لكأضاءتربما، .ُعتم 

ييتعهدهمنإلىبحاجةسيظللكنه،سب ق تهغراسإلىيضافجديدغرسالعملهذاولعل ،السقياوبالّرِ

لقادمةااأليامفيالدليللهذاوالتطويرالمعالجةمنالمزيدإلىنطمحأنأحراناوما،خطواتتتبعهاخطوةٌ ولعلها

.حدعندتقفالماضيةوالتغيرالتطوروعجلة،لهساحلالبحرٌ فالعلم،

ات ُمِعدِّ

التقرير

45



املــــراجـــــع

دار:عمان.ومفاهيمأساسياتالحديثالتربوياإلشراف.(هـ1432)رائدخضر،ـ1

.والتوزيعللنشرغيداء

فيالحديثةاالتجاهاتأحدالعلمياإلشرافنموذج.(هـ1436)أحمدالصاعدي،ـ2

.49-40ص.(239)ع.الرياض:التعليموزارة.المعرفةمجلة.التربوياإلشراف

للنشرالشروقدار:عمان.التربويواإلشرافاإلدارة.(م2006)كريمعلي،ـ3

.والتوزيع

للنشريافادار:عمان.ومشكالتهالتربوياإلشراف.(م2010)إبراهيمالعوران،ـ4

.والتوزيع

أمجد:األردن.األنماط-التحليل-المفهومالشخصيةقوة.(م2015)أسعدفخري،ـ5

.والتوزيعللنشر

.المدارسفيفاعليتهودرجةالتربوياإلشراف.(م2015)ناريمانلهلوب،ـ6

.والتوزيعللنشرالخليجدار:األردن

جـع
ـرا

املـ

46



والسَّالمُ 
اهللوَرمحَةُ عَليكم   

وَ بَركاته 



أحالم المطوع : التصميم واإلخراج الفني أ 


