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 إشراف

 التوجيه الفني العام للعلوم



 :المقدمة

     ٌتمٌز مشرف المختبرات بمجموعة من الصفات التً تمكنه من متابعة أداء  

المحضرٌن الذي ٌشرف علٌهم وتطوٌر أدائهم المهنً فً ضوء متطلبات احتٌاج 

الدروس العملٌة والمختبرات من جهة وفً إطار اللوائح والنظم والمعاٌٌر والضوابط 

شرف المختبرات وظٌفة قٌادٌة اشرافٌة وكون وظٌفة م.التً ٌتبناها النظام التعلٌمً 

المهارات األساسٌة   فهذا ٌتطلب منه أن ٌكون قادراً علً ممارسة مجموعة من 

ومن هذه المهارات األساسٌة مقدرته علً . لضمان حسن سٌر العمل الذي ٌقوم به

 .االتصال مع اآلخرٌن

 

 ماذا نقصد بعملية االتصال؟
 

 .األفراد عن طرٌق نظام عام من الرموز واالرشادات أو السلوكتتمثل فً نقل المعلومات بٌن 
 

 (تعرٌف آخر)

بهدف تحقٌق ( المرسل إلٌه ) إلً المستقبل ( المرسل ) تشمل نقل المعلومات من المصدر 

 .غرض معٌن أو انجاز مهمة محددة

 

 ما هي عناصر االتصال؟

 

 

 

االتصال عناصر

األثر المستقبل القناة الرسالة المصدر



: اآلخرين مع االتصال مهارات:أوال
 العاملٌن األفراد من مجموعة إنهم فتقول" باآلخرٌن" المقصود نوضح أن أردنا إذا

 إلتمام معهم التعامل تتطلب المختبرات مشرف عمل وطبٌعة التعلٌمً النظام فً
 هؤالء وبعض المركز لهذا الوظٌفً التوصٌف فً والمحددة بها المكلف األعمال
 إلتمام معهم ٌتعاون الثالث والبعض رؤسائه هم اآلخر والبعض ٌرأسهم األفراد

 .المهام أو األعمال بعض

 

 :مشرف المختبرات  يرأسهم الذين األفراد.1

 الدروس متطلبات وإعداد العلوم مختبرات تحتوٌه ما عن المسئول:العلوم محضر

. المدرسٌة المختبرات وسالمة أمن علً والمحافظة العلمٌة

 

 :رؤساء مشرف المختبرات.2
 

وهو المسئول المباشر الذي ٌتولً متابعة أعمال مشرف : الموجه الفني للعلوم  -

 .المختبرات فٌما ٌتعلق بمتابعة المختبرات المدرسٌة وتوفٌر احتٌاجاتها 

 الموجه الفنً العام للعلوم  -

 .مدٌر إدارة الشئون التعلٌمٌة -

 :مشرف المختبرات أفراد يتعامل معهم.3

o رئٌس القسم. 
o مدرسةمدٌر ال. 
o زمالؤه مشرفً المختبرات. 
o الموجهٌن الفنٌٌن بالمنطقة. 
o العاملٌن بالمنطقة التعلٌمٌة. 
o العاملٌن بمراقبة الصٌانة. 
o العاملٌن فً المخازن والتورٌدات. 

 
نالحظ من العرض السابق أن مشرف المختبرات ٌتعامل مع فئات مختلفة من األفراد داخل 

بهم وإنجاز األعمال ( االتصال)المدرسة وخارجها وهذا ٌتطلب منه مقدرة متمٌزة علً 

 المطلوبة وفق ما تقتضٌه المصلحة العامة ، إذن ما هو المطلوب من مشرف المختبرات؟ 

 

  



 لمتطلبات االتصا: أوال

 .وضوح المطلوب في ذهن مشرف المختبرات .1

مثل الموجه الفنً األول ) معرفة معالم شخصية الفرد الذذ يتعامل معه أأياناًا  .2

، أو معرفة تفاصٌل شخصٌة الفرد ( الخ.......ومدٌر المدرسة والموجه الفنً 

 (.الخ.........مثل محضر العلوم والموجهٌن )الذي ٌتعامل معه 

 االتصالمهارات :ثانياًا 

والمقصود هنا أن ٌكون مشرف المختبرات قد اكتسب مجموعة من المهارات التً 

ومن هذه . تمكنه من االتصال مع اآلخرٌن بهدف إنجاز األعمال المطلوبة منه 

 :المهارات

 مهارات األتصال التأريرذ. 1

والمقصود هنا أن مشرف المختبرات ٌتلقً مكاتبات شبه ٌومٌة سواء من القناة 

اإلدارٌة أو الفنٌة التً ٌتعامل معها ، أو منه تصدٌر مكاتبات لجهات مختلفة ، 

وٌفترض أن ٌستجٌب لكل ذلك كتابٌا وبشكل ٌدل علً اكتسابه هذه المهارة 

البد فً البداٌة من تصدٌر الكتاب بالبٌانات التــً تدل علــً . بشكل جٌد 

المرسل إلٌه بصفته شخصٌة المراسل ، ثم ٌلً ذلك توجٌه التحٌة للشخص 

 .الوظٌفٌة وٌمكن كتابة االسم بعد ذلك بٌن قوسٌن

ٌتم بعد . وٌحدد فٌـه المحتوي بشكل مختصر ( الموضوع ) ٌلً ذلك كتابة تعبٌر 

ذلك شرح الموضوع وتختم الرسالة بعبارة مجاملة وٌدل الكتاب باالسم 

 .والوظٌفة والتوقٌع

 

 (سالت الرسمية المرا)مهارات االتصال التأريرذ : أوال 

 :ومن شروطها

 .تصدٌر الكتاب ببٌانات التـً تدل علــً شخصٌة المرسل الـٌه والتارٌخ .1

 .توجٌة التحٌة للشخص المرسل الٌـه بصفتة الوضٌفٌة  .2

 .ٌمكن كتابة اسمه بن قوسٌن .3

 (.الموضع)كتابة تعبٌر  .4

 .شرح الموضوع  .5

 .تختم بعبارة مجاملة .6

 .وقٌعٌذٌل الكتاب باالسم والوظٌفة والت .7

 



 :وفيما يلي نموذج ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتم فً واحد من سجالت مشرف وتجدر اإلشارة إلً أن المكاتبات الرسمٌة قد 

المختبرات مثل التقارٌر الفنٌة أو سجل خطط مشرف المختبرات أو سجل متابعة 

الخ ، وفــً جمٌع هذه الحاالت ..........أعمال محضر العلوم أو حالة المختبرات 

 :ٌفترض أن تكون الكتابة

 سلٌمة الصٌاغة. 

 محددة. 

 واضحة. 

 تتضمن جمٌع عناصر الموضوع. 

  علً مقترحات وتوصٌات إذا لزم األمرتحتوي. 

 

 وزارة التربٌة

 ....................منطقة 

 :    /      /التوجٌه الفنـــً للعلوم                                                   التارٌخ

 (ٌمكن هنا المسمً الوظٌفً للمرسل إلٌه /                             ) السٌد المحترم 

 (ٌمكن كتابة االسم هنا )                                                  

 وبعد التحٌة،

 :الموضوع                                             
 

 (شرح الموضوع)                                        

 

 مع خالص التأية،،،،،،                                     

 
 

 :                                                                مشرف مختبرات العلوم                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مهارات االتصال بالمأادثة.

وٌقصد هنا أن مشرف المختبرا تتطلب طبٌعة وظٌفته التخاطب مع عدد 

مع المحضر أو ) متنوع من األفراد ، وهذه المخاطبة قد تكون مباشرة 

( الخ ......الموجه األول أو مدٌر المدرسة أو زمالئه مشرفً المختبرات 

 .تكون غٌر مباشرة كاستخدام الهاتف أو

 :مهارات المأادثة المباشرة 

االستماع لآلخرٌن من األمور الهامة جداً والبد منمها حتً تستطٌع : االستماع   -1

 .أن تلم بكافة أطراف الموضوع وتستطٌع االستجابة بشكل اٌجابً

 

مٌدان التربوي ٌفترض أن تكون المحادثة مع أي فرد ٌعمل فــــً ال:  وارـلحا-2

و ال تكون من طرف واحد خاصة مع من ترأسهم ( استماع وتحدث ) ثنائٌة االتجاه 

كالمحضرٌن علما بأن حاالت خاصة تقتضً من مشرف المختبرات أن ٌكون هو 

المتحدث والطرف اآلخر مستمع فقط ، وهذه الوضع عندما ٌكون هنالك تعلٌمات 

العمل تطلب أن ٌكون الحوار دٌمقراطٌاً  محددة ٌجب نقلها ، وبذلك نرى أن مصلحة

وقد . قد ٌكون الحوار ناقداً ، أي أنه ٌتضمن نقداً لموقف أو سلوك مهنً لمحضر

وفً هذه الحاالت . ٌكون النقد موجه إلً مشرف المختبرات من الموجه األول 

 :ٌفترض الموقف ما ٌلً 

 (ٌؤذٌنا ٌجعلنا أقوي ما ال) تقبل النقد باٌجابٌة ومناقشته بهدف االستفادة منه 

  ًخالل عملٌة النقد البد من إشعار الناقد بأن الموضوع مفهوما. 

 بالحوار والمناقشة ٌمكن توضٌح جوانب النقد المختلفة. 

  ًتوضٌح جوانب النقد المختلفة ٌجعل االتصال هادئاً وفعاال. 

  ًٌفترض بالنقد أن ٌقدم حلوالً أو مقترحات و توصٌات للسلبٌة التــً ه

 .وع النقد أن ٌكون ومن ثم الوصول للوضع السلٌمموض

وٌراعً فً مواقف النقد الذي توجهه لآلخرٌن أو النقد الموجه لك االبتعاد عن 

 .إظهار الالمباالة أو مدح النفس التهرب من السلبٌة قٌد النقاش

 

أي حوار مع األفراد الذٌن ٌتم االتصال معهم البد وأن ٌنتهً  :الخالصة -3

 :مع مراعاة ما ٌلً . أو اتفاق عـلى شئ بخالصة ما

  االبتعاد عن التفوه بكلمات نابٌة أو مخجلة أو غٌر تربوٌة أثناء المحادثة. 

 البد لمن ٌؤدي إلـً تدهور المناقشة أن ٌعتذر إذا ما أرٌد للمحادثة أن تستمر. 



 : مهارات االتصال عن بعد-3

وسائل االتصال عن بعد طبٌعة الحٌاة المعاصرة تقتضً وجود مجموعة من 

األكثر تداوالً . كالتخاطب اإللكترونً أو الفاكس أو الهاتف وغٌر ذلك الكثٌر

والهاتف وسٌلة اتصال هامة ، وكً . حتــً اآلن فـً بٌئتنا التربوٌة هو الهاتف 

 :نجعلها فعالة البد مراعاة ما ٌلً 

 وضوح الموضوع الذي ٌراد عرضه أو االستجابة للمطلوب. 
 

 تعاد عن التفصٌالتاالب. 
 

 

 أبد حرصك علً االستماع للطرف اآلخر. 
 

 كن محدداً ، وواضحاً فً حدٌثك. 
 

 

  أكد علً وافقتك أو اعتراضك حول ما ٌتم مناقشته وال تترك األمور

 .عائمة
 

ومن استخدامات الهاتف أٌضاً فً االتصال وبكثرة حالٌاً إرسال الرسائل 

 . SMSالقصٌرة 

 

 لتصــــامعوقــات عملية اال

 عدم وضوح لغة االتصال. 
 

 عدم وضوح موضوع االتصال. 
 

 

 عنصر الوقت. 
 

 عدم وضوح خطوط السلطة أو المسئولٌة داخل المؤسسة. 
 

 

  صعوبة فهم أسالٌب االتصال من قبل المراجع. 
 

  االتجاهات السلبٌة لدي المسئولٌن والمتخصٌٌن. 
 

 

 االتصال انخفاض كفاءة وقدرة المسئول فٌما ٌرتبط بعملٌة. 
 

 المستوي المعرفً واالدراكً للمرسل نفسه. 



 كيف يمكن تأسين القدرة علي االتصال ؟

  توقف عن الكالم لتسمع ما ٌقال. 
 

  اعط المتحدث الحرٌة لٌفصح عما به. 
 

 

  ال تشغل نفسك بأشٌاء أخرى و اسمع للمتحدث. 
 

  ابتعد عن فعل ما ٌثٌر المتحدث. 
 

 

  تعاطف معه وتفهم وجهه نظره. 
 

  كن صبورا وال تقاطع محدثك. 
 

 

  تحكم فــً أعصابك وال تغضب. 
 

 ال تجادل محدثك أو تتأثر. 
 

 

 اسأله أسئلة تشعره بأنك تستمع إلٌه. 
 

 توقف عن الكالم فـً اللحظة المناسبة عند نهاٌة الحدٌث . 

  

 

 

  


