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 :االجتاهاث احلذٌثت يف اإلششاف 
تبنى اإلشراؾ التربوي الحدٌث بعض المداخل أو النماذج التً تأخذ بعٌن االعتبار 

العملٌة اإلشرافٌة من خبلل توفٌر التفاعل المناسب بٌن المشرؾ التربوي زٌادة فاعلٌة 

 :والمعلم، منها 

 ( :الؼٍادي، اإلكلٌٍٍكً ) اإلششاف الصفً  -1
اإلشراؾ العٌادي بدأ كطرٌقة إلعداد المعلمٌن قبل الخدمة، إال أنه توسع لٌشمل 

ذوي الخبرة أٌضا، وفً السبعٌنات انتشر فً الوالٌات المتحدة كطرٌقة لتدرٌب وتأهٌل 

نشر المعلمٌن وتحلٌل أدابهم، ومنذ الثمانٌنات اتسعت القاعدة المعرفٌة لئلشراؾ العٌادي و

 .قدر كبٌر من الكتابات حول الموضوع فً الوالٌات المتحدة  وكندا واسترالٌا

نجد أنها تعنً المبلحظة والتشخٌص والعبلج، " عٌادي"بالبحث فً القاموس لمعنى 

وهذا المصطلح ٌتضمن معنى طبٌا فالطبٌب فً عٌادته ٌقوم بعملٌة التشخٌص والمبلحظة 

ٌمكن استخبلص معنى " عٌادي " ض معنى ووصؾ العبلج المناسب ومن خبلل عر

تحليل واضح المعالم لعملية التدريس بهدف التحسين : اإلشراؾ التربوي العٌادي بأنه 

بأنه ذلك النمط من العمل اإلشرافً الموجه نحو تحسٌن ( كوجان )، وقد عرفه والتطوير

فً ؼرفة سلوك المعلمٌن الصفً وممارستهم التعلٌمٌة الصفٌة بتسجٌل كل ما ٌحدث 

الصؾ، من أقوال وأفعال تصدر عن المعلم، وعن الطبلب أثناء تفاعلهم فً عملٌة 

التدرٌس، وبتحلٌل أنماط هذا التفاعل فً ضوء عبلقة الزمالة القابمة بٌن المشرؾ 

التربوي والمعلم بهدؾ تحسٌن تعلم الطبلب عن طرٌق تحسٌن عملٌة تدرٌس المعلم 

نظام ٌهدؾ ( اإلكلٌنٌكً ) الصة القول فاإلشراؾ العٌادي وممارسته التعلٌمٌة الصفٌة، وخ

إلى تدرٌب المعلمٌن الذٌن تنقصهم الكفاءة والخبرة فً إدارة مهارة أو  أكثر تعلٌمٌة أو  

وال ٌقتصر هذا النمط اإلشرافً على التركٌز على . تربوٌة وفق برنامج خاص ٌعد مسبقا

ره طرفا ٌتلقى المساعدة، بل ٌسهم فً جعل تقٌٌم أداء المعلم وممارسته الصفٌة، واعتبا

 .المعلم طرفا مشاركا فً العملٌة اإلشرافٌة مع المشرؾ التربوي



ال بد من التأكٌد أوال على أن البٌبة التربوٌة الخبلقة هً أساس لنجاح العملٌات 

التربوٌة من تدرٌس وإشراؾ، ولنجاح تطبٌق نمط اإلشراؾ العٌادي فإن ذلك ٌتطلب 

 :-ت التالٌة االحتٌاجا

الخ .. مختبرات، مصادر تعلم ) الدعم المادي المتعلق باحتٌاجات وتجهٌزات مدرسٌة  -1

 .وكذلك احتٌاجات اإلشراؾ التربوي األخرى ( 

 .الدعم التنظٌمً وجهود التبنً والرعاٌة من الجهات المسؤولة فً اإلشراؾ التربوي  -2

إلى جمٌع المشتركٌن فً تنفٌذ هذا النمط التدرٌب الشجري المكثؾ الذي تمتد أفرعه  -3

 (.معلم، مدٌر، مشرؾ تربوي ) اإلشرافً 

التوعٌة اإلعبلمٌة الفاعلة والتروٌج لهذا النمط اإلشرافً قبل تطبٌقه ألن ذلك ٌسهل  -4

عملٌة التطبٌق وٌقضً على الكثٌر من مقاومة التؽٌٌر لدى أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة 

 .والتربوٌة

دأ التشاركٌة فً الرأي القابمة على الحوار المهنً بٌن طرفً العملٌة تطبٌق مب -5

اإلشرافٌة، فالمعلم والمشرؾ مطالبان بقدر من التفاهم والتقبل والمرونة فً التفكٌر، 

 .ومهارات الحوار اإلٌجابً، والتفاعل للوصول إلى رؤى مشتركة وتصورات بنابٌة

نترنت وؼٌرها من الموارد التً ٌستقً مصادر معلوماتٌة من كتب ومراجع على اإل -6

 .منها المشرؾ معلوماته حول اإلشراؾ العٌادي 

 .برامج تدرٌبٌة وورش تربوٌة للتوعٌة قبل التطبٌق لئلشراؾ العٌادي -7

 .تحدٌد العٌنة من المدارس التً ٌطبق فٌها نمط اإلشراؾ العٌادي -8

 :وب عن هذا األسل( كوجان ) ومن المبررات التً أو ردها 

عدم كفاٌة التربٌة قبل الخدمة، وضعؾ المماراسات التعلٌمٌة الصفٌة التً ٌعانً منها  -

 .المعلمون المبتدبون خرٌجو مؤسسات إعداد المعلمٌن قبل الخدمة بوجه عام

فشل الممارسات الخاطبة فً برامج اإلشراؾ التربوي بأسالٌبها وطرابقها وأدواتها وما  -

 .لبٌة بٌن أطراؾ العملٌة اإلشرافٌةٌنشأ عنها من عبلقات س

تبلحق المستحدثات التعلٌمٌة العلمٌة والتجدٌدات التربوٌة، وكثرتها كماً ونوعاً،  -

وضؽطها المتواصل على المدرسة وعلى أطراؾ العملٌة اإلشرافٌة، وعدم توفر النظام 

وفً تطوٌر  اإلشرافً الفنً الفعال الذي ٌستوعبها وٌتمثلها وٌفٌد منها فً ممارساته،

االتجاه اإلٌجابً لدى المعلمٌن فً اختبارها وتجرٌبها، وفً امتبلك الكفاٌات األدابٌة 

 .البلزمة فً ممارسة ما ٌناسبهم وٌختارونه منها



 

 :هٌطلقاث اإلششاف الؼٍادي  -
ٌقول أنصار هذا النموذج أنه إذا كان تحسٌن التعلٌم فً ؼرفة الصؾ هو الهدؾ  -1

التربوي، فٌجب أن ٌقضً المشرؾ جل وقته للعمل مع المعلمٌن النهابً لئلشراؾ 

 .لمواجهات المشكبلت التً ٌحددونها، خاصة المشكبلت التً تتعلق بحجرة الدراسة

ٌنطلق اإلشراؾ العٌادي من االعتقاد بأن التعلٌم سلوك ونتٌجة، وهذا ٌعنً أن األداء  -2

 .التعلٌمً ؼٌر منفصل عن آثاره

ما ٌجري فً ؼرفة الصؾ هو ما ٌمٌز اإلشراؾ العٌادي من  إن التركٌز على -3

اإلشراؾ العام الذي ٌرتبط بالعملٌات اإلشرافٌة التً تأخذ مجراها أساسا خارج المدرسة 

مثل تطوٌر ومراجعة المناهج وإعداد البرامج والمواد التعلٌمٌة وتقٌٌم البرنامج التعلٌمً 

فً . س إال بمقدار ارتباطها بتلك العملٌاتبشكل عام وال تهتم بما ٌجري فً ؼرفة الدر

المقابل ٌركز اإلشراؾ العٌادي على تحسٌن أداء المعلم فً الفصل الدراسً أساسا وٌهتم 

بالمعلومات التً ٌستقٌها من المعلم بهدؾ تطوٌر أدابه المهنً لٌصبح قادرا على التحلٌل 

 .على اإلشراؾ الذاتً الذاتً لعمله، ومستعدا لقبول المساعدة من اآلخرٌن وقادرا

ربما ٌعزى " وهو من رواد هذا النوع من اإلشراؾ  1973وٌذكر كوجان عام 

تركٌز اإلشراؾ العٌادي على ما ٌجري فً ؼرفة الصؾ إلى ظهور الثؽرات فً إعداد 

المعلمٌن قبل الخدمة، وإلى عدم الرضا عن اإلشراؾ العام ونفور المعلمٌن منه، مصحوبا 

إن المساعدة التً . لملحة للتعامل مع المستجدات التعلٌمٌة الكثٌرةبحاجة المعلمٌن ا

ٌحتاجها المعلم ال تأتً من زٌارات إشرافٌة متفرقة تتبعها تعلٌقات عامة، إن من األفضل 

 " .أن ٌترك المعلمون بدون إشراؾ بدال من إشراؾ من هذا النوع 

 :اإلششاف التطىسي  -2
اإلشراؾ تقّدم من خبلله خدمات إشرافٌة متدرجة اإلشراؾ التطوري هو نمط من 

للمعلم، تهٌا له تطوراً بعٌد المدى، لٌصبح قادراً على اتخاذ القرارات الرشٌدة، وعلى 

 .حل المشكبلت التعلٌمٌة التعلّمٌة التً تواجهه

 :ًشأة اإلششاف التطىسي  -



ستاذ فً األ(  Carl Glickman) تعود فكرة اإلشراؾ التطور إلى كارل جلكمان 

نظرٌته ( م1981)قسم المناهج واإلشراؾ التربوي بجامعة جورجٌا، حٌث نشر فً عام 

فً اإلشراؾ التربوي التطوري فً كتاب من إصدارات الجمعٌة األمرٌكٌة للمناهج 

واإلشراؾ التربوي، ثم توالت بعد ذلك الدراسات واألبحاث والكتابات فً موضوع 

النمط من اإلشراؾ فً األصل لتدرٌب  المعلمٌن اإلشراؾ التطوري، وقد نشأ هذا 

 .والمشرفٌن أثناء الخدمة
 

 :افرتاضاث اإلششاف التطىسي  -
حدد عدد من التربوٌٌن والمتخصصٌن فً اإلشراؾ التربوي وفً مقدمتهم جلكمان عدداً 

 :من االفتراضات لئلشراؾ التطوري ومنها 

التربوي أن ٌتعرؾ وٌراعً الفروق إن المعلمٌن راشدون، وأنه ٌجب على اإلشراؾ  -1

الفردٌة لدى المعلمٌن، وٌأخذ بعٌن االعتبار طبٌعة المرحلة التطّورٌة التً ٌمرون بها، 

 :وٌنبثق من هذا االفتراض ما ٌلً

ٌختلؾ المعلمون فً مستوى تفكٌرهم التجرٌدي ومستوى دافعٌتهم للعمل، ألنهم أصبلً  -أ

 .خصٌة والعملٌةمتباٌنون فً خلفٌاتهم وخبراتهم الش

ٌختلؾ المعلمون فً مستوى قدراتهم العقلٌة، وبناًء على ذلك فإنهم بحاجة إلى  -ب

ممارسة واستخدام أسالٌب إشرافٌة مختلفة من قبل المشرفٌن التربوٌٌن، فلٌس من 

 .المناسب أن ٌتعامل المشرؾ التربوي مع جمٌع المعلمٌن باألسلوب اإلشرافً نفسه

 .لمعلمٌن وتنمٌتها هً المهمة األولى لئلشراؾ التربويإن تطوٌر قدرات ا -2

إن المشرؾ التربوي التطوري هو إنسان معد مهنٌاً؛ فهو خبٌر فً استخدام  -3

االختبارات والمقاٌٌس النفسٌة والتربوٌة الخاصة بتشخٌص مستوى التفكٌر التجرٌدي 

فٌلة بتطوٌر قدرات للمعلمٌن، وٌمتلك القدرة على استخدام أسالٌب إشرافٌة متنوعة ك

المعلمٌن وتنمٌة مهاراتهم، وسد احتٌاجاتهم فً حدود اإلمكانات والموارد البشرٌة 

 .والمادٌة المتاحة

إن المشرؾ التربوي التطوري هو إنسان ذو تفكٌر تجرٌدي عال، ولدٌه القدرة على  -4

 .توجٌه المعلمٌن على اختبلؾ مستوٌات تفكٌرهم التجرٌدي



محور العملٌة اإلشرافٌة، وهذا ٌستلزم العناٌة واالهتمام بالفروق الفردٌة إن المعلم هو  -5

 .والشخصٌة للمعلمٌن

إن على المعلم االهتمام بالنمو والتطوٌر الذاتً، الذي ٌتم من خبلله زٌادة قدراته وتنمٌة  -6

 .مهاراته وبلوغ أعلى مستوٌات التفكٌر وأقصى درجات الدافعٌة

 :ي هشاحل اإلششاف التطىس -
 :ٌتم اإلشراؾ التطوري من خبلل ثبلث مراحل ربٌسة هً 

ٌقوم المشرؾ التربوي فً هذه المرحلة بتشخٌص مستوٌات : مرحلة التشخٌص  -1

المعلمٌن التطورٌة بشكل دقٌق، وذلك بتحدٌد مستوى التفكٌر التجرٌدي الذي ٌقع فٌه 

 (.تحدٌد الفبة التً ٌنتمً إلٌها المعلم ) المعلم 

وفٌها ٌقوم المشرؾ التربوي بتحدٌد النمط أو األسلوب اإلشرافً : التطبٌق  مرحلة -2

 .الذي سٌستخدم مع المعلم وذلك فً ضوء معرفة مستوى التفكٌر التجرٌدي للمعلم

ٌعمل المشرؾ التربوي فً هذه المرحلة على زٌادة سرعة تطوٌر : مرحلة التطوٌر  -3

لى تؽٌٌر اتصاله بالمعلم تدرٌجٌاً، مخففاً مستوى المعلم وتحسٌنه، كما ٌعمل المشرؾ ع

من درجة التحكم والسٌطرة على الممارسات اإلشرافٌة وذلك عندما ٌظهر المعلم استعداداً 

لتحمل المسؤولٌة تجاه عملٌة التعلٌم والتعلم، وتتلّخص مهمة المشرؾ فً هذه المرحلة فً 

التشاركً ثم األسلوب ؼٌر  االرتقاء بسلوك المعلم من األسلوب المباشر إلى األسلوب

 .المباشر

 

 

 :اإلششاف القائن ػلى احلاخاث  -3
ٌعتبر اإلشراؾ القابم على الحاجات خدمة تربوٌة ٌقدمها المشرؾ التربوي 

للمعلمٌن الذٌن ٌشرؾ علٌهم خصوصاً وإلى المدارس عموماً بأسالٌب إشرافٌة حدٌثة 

تتماشى وحركة تعلٌم التفكٌر والتفكٌر اإلبداعً، وبتوظٌؾ فاعل لتقنٌات التعلٌم ومصادر 

على الود والثقة والدعم والخبرة، وٌؤكد تفاعلً قابم  التعلم المتنوعة، وعبر تنوع اتصال

 :هذا النمط على عدة قضاٌا مهمة منها

 أنه خدمة ٌطلبها المعلم الراؼب بالخدمة فً المجالٌن التخصصً والتربوي. 
 أن دور المشرؾ فً هذا النمط ٌتجه من الكلٌة والشمولٌة إلى الفروع والجزبٌة. 



  باعتبار المشرؾ خبٌر التعلٌم ومعلم المعلمٌن، وأنه أنه ٌساٌر حركة تطوٌر التعلٌم

 .المعنً بدعم المعلمٌن ومتابعتهم وتحسٌن أدابهم
  أنه ٌركز على مساٌرة ركب التطور فً أسالٌب التدرٌس الحدٌث، وكٌفٌة تطوٌر عناصر

التخطٌط الدراسً، وأدوات تقوٌم المواقؾ الصفٌة الموظفة لها وأدوات تقوٌم المعلمٌن 

 .ٌن لهاالمنفذ
  أنه ٌركز على االستفادة من ثورة التكنولوجٌا واالتصاالت فً إكساب المعلمٌن المهارات

التً تمكنهم من توظٌفها فً التعلٌم بفاعلٌة من جهة، وفً تدربهم على االنفتاح الفكري 

 .والتعددٌة الفكرٌة من جهة أخرى
  وتؽلٌفها الحقٌقً بالود والدعم أنه ٌؤكد على ممارسة المشرؾ التربوي لمهارة االتصال

 .والخبرة

 :اإلششاف باألهذاف  -4
بما أن اإلشراؾ التربوي هو أحد أنظمة اإلدارة التربوٌة فقد جرى تطبٌق مبادئ 

اإلدارة باألهداؾ على اإلشراؾ التربوي والذي هو أحد المداخل الهامة الحدٌثة فً 

فً تنفٌذها كل من الربٌس اإلدارة وهو عبارة عن مجموعة من العملٌات ٌشترك 

والمرؤوس وتتضمن هذه العملٌات تحدٌد األهداؾ المراد تحقٌقها تحدٌداً واضحاً بالنتابج 

وهذا جعل بعض اإلدارٌٌن ٌطلقون علٌه اإلدارة باإلنتاج، وهذا اإلشراؾ ٌسعى إلى 

 اشتقاق مجموعة أهداؾ واضحة ومحددة من الهدؾ العام بفضل تطوٌر المناهج الدراسٌة

) وتحسٌن تنفٌذها وتطوٌر المعلمٌن مهنٌاً وتحسٌن تحصٌل التبلمٌذ فً الجوانب الثبلثة 

وتوفٌر إمكانٌات مادٌة متنوعة لتحقٌق األهداؾ وتنظٌم ( معرفً نفسً، حركً، انفعالً 

عملٌات التعلٌم والتعلم الصفٌة مع ترشٌد االستفادة من خدمات البٌبة والمجتمع المحلً فً 

 .ربوٌةالعملٌة الت

عملٌة مشاركة جمٌع األفراد المعنٌٌن " ٌعرؾ اإلشراؾ باألهداؾ على أنه 

بالعملٌة اإلشرافٌة فً وضع األهداؾ المراد تحقٌقها، بؽرض زٌادة فاعلٌة العملٌة 

اإلشرافٌة، وتتضمن هذه العملٌة تحدٌد أهداؾ واضحة وقابلة للقٌاس والتطبٌق، ونتابج 

 " .تقٌٌماً لؤلداء فً ضوء النتابج المتوقعة محددة بدقة وبرامج واقعٌة، و

 

 :االفرتاضاث األصاصٍت لٌوىرج اإلششاف باألهذاف  -



ٌقوم نموذج اإلشراؾ باألهداؾ فً فلسفته على افتراضات أساسٌة توجه حركته 

 :وكٌفٌة تطبٌقه، وهذه االفتراضات هً 

النواحً المتوقع منهم أن ٌمٌل المعلمون فً المؤسسات التربوٌة إلى معرفة وفهم  -1

 .ٌقوموا بها 

أن لدى المعلمٌن رؼبة قوٌة فً االشتراك فً عملٌة اتخاذ القرارات التً تؤثر على  -2

 .عملهم 

 .ٌرؼب المعلمون فً الوقوؾ على أدابهم، وهل كان أداء مرضٌاً أم أداء ردٌباً  -3

 :هبادئ اإلششاف باألهذاف  -
مبدأ المشاركة ومبدأ تحدٌد األهداؾ : ٌن أساسٌن هما ٌقوم اإلشراؾ باألهداؾ على مبدأ

 :وذلك على النحو اآلتً 

 :هبذأ ادلشاسكت : أو الً 
ضرورة المشاركة بٌن المشرفٌن والمعلمٌن فً تحدٌد األهداؾ، وضرورة 

صٌاؼتها وتحدٌدها على نحو ٌساعد على تحدٌد الوسابل والطرق المتعلقة بالتنفٌذ ومن ثم 

مناسبة ألن المشاركة فٌها بٌن المشرفٌن والمعلمٌن تساعدهم جمٌعاً على طرق التقوٌم ال

 :زٌادة فعالٌتهم من أجل تحقٌق األهداؾ، كما أنها تحقق النتابج اآلتٌة 

ٌساعد اإلشراؾ باألهداؾ على إٌجاد نوع من االلتزام لدى جمٌع المشرفٌن : االلتزام   -1

هم، وهذه فابدة كبٌرة ٌحققها اإلشراؾ والمعلمٌن نحو تحقٌق األهداؾ الموكلة إلً

باألهداؾ، وٌتمٌز بها عن اإلشراؾ التقلٌدي الذي ٌفرض األهداؾ على المعلمٌن دون أن 

 .ٌكونوا لهم عبلقة بصٌاؼتها

ٌساعد اإلشراؾ باألهداؾ على تحمل المسؤولٌة؛ وذلك عندما : تحمل المسؤولٌة  -2

وتحدٌدها، وحٌنما ٌتفقون على األهداؾ، ٌشارك المعلمون مشرفهم فً صٌاؼة األهداؾ، 

 .وٌوزعون األدوار بٌنهم بحٌث ٌتولى كل منهم أهدافاً محددة خاصة وٌتولون إنجازها

فعندما ٌشترك المشرفون والمعلمون فً التخطٌط لعملهم، : رفع الروح المعنوٌة  -3

ما ٌقومون به ٌساعد ذلك على أن ٌحققوا ذواتهم، باإلضافة إلى إكسابهم الشعور بأهمٌة 

 .من عمل مما ٌرفع روحهم المعنوٌة

 

 



 :هبذأ حتذٌذ األهذاف :ثاًًٍا 
ٌقوم اإلشراؾ باألهداؾ على وضع األهداؾ على شكل النتابج المرجو تحقٌقها، واألهداؾ 

ؼاٌة فً األهمٌة فً اإلشراؾ باألهداؾ، ولذا فبل بد أن تكون هذه األهداؾ واضحة لدى 

ن المعنٌٌن بتحقٌقها، ومحددة بفترة زمنٌة معٌنة، ٌتم خبللها جمٌع المشرفٌن والمعلمً

 .مراجعة ما ٌنجز من هذه األهداؾ باستمرار، وعلى فترات زمنٌة معٌنة

 :هشاحل تطبٍق اإلششاف باألهذاف  -
مرحلة وضع األهداؾ، ومرحلة : ٌمر تطبٌق اإلشراؾ باألهداؾ بأربع مراحل هً 

 :والمتابعة، ومرحلة قٌاس اإلنجاز، وذلك على النحو اآلتً وضع الخطة، ومرحلة التنفٌذ 

  وضغ األهذاف: ادلشحلت األو ىل: 

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل والخطوات، وذلك ألن األهداؾ جزء أساس 

إن : بقوله( أودٌورن ) وهام جداً فً اإلشراؾ باألهداؾ وقد أشار إلى هذه المرحلة 

باألهداؾ هً تحدٌد األهداؾ ومن ثم اقتراح األنشطة أو  الخطوة األولى فً اإلدارة

النشاطات البلزمة لتنفٌذها، فإذا كانت صٌاؼة الهدؾ مناسبة، فإن األنشطة األخرى توجه 

 .نحو الهدؾ

 :ولؤلهداؾ شروط وخواص، من أهمها ما ٌأتً 

أن تتم صٌاؼة األهداؾ بشكل واضح ودقٌق، وهذا ٌعنً أنه ٌجب االبتعاد عن  -1

لعبارات العامة واأللفاظ الؽامضة أو الكلمات التً لها معان متعددة وتحتمل التفسٌر بعدة ا

 .وجوه

أن تكون األهداؾ واقعٌة ومعقولة، أي ممكنة التحقق، وٌترتب على هذا دراسة  -2

إمكانات المدرسة والمعلمٌن وقدراتهم الفعلٌة على تحقٌق األهداؾ الموضوعة، وبشكل 

لٌة المتاحة والطاقات البشرٌة المطلوبة والزمن البلزم لتحقق األهداؾ، خاص الموارد الما

 .وأال تكون مثالٌة لدرجة ٌستحٌل تحقٌقها

 .أن ٌشترك المشرفون والمعلمون فً صٌاؼة األهداؾ وأن ٌتم ذلك بأسلوب شوري -3

التربوي أن تتسم األهداؾ بالمرونة التً تجعلها ممكنة التحقٌق فٌما ل وتؽٌر الموقؾ  -4

 .ألي سبب طارئ



  وضغ اخلطت: ادلشحلت الثاًٍت: 

الخطة برنامج عمل لتحقٌق هدؾ أو أهداؾ معٌنة، والخطة جزء هام لئلشراؾ 

الفعال، إذ أن الهدؾ بدون خطة لتحقٌقه ما هو إالّ 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 

، وكذلك تحدٌد الموارد المالٌة والبشرٌة والفنٌة البلزمة، ممارستها لتحقٌق هذه األهداؾ 

، وٌتطلب ذلك دراسة احتٌاجات المدرسة والمعلمٌن الفعلٌة من األموال المطلوب توافرها

ولذا فإنه ٌجب وضع خطة عمل لتأمٌن هذه ، زة المطلوبةوألجه، والمواد والمعدات

الموارد بالكمٌات المطلوبة والنوعٌات البلزمة فً الوقت المناسب كً ال تقؾ حجر عثرة 

 .فً وجه التنفٌذ

 

 التٌفٍز وادلتابؼت : ادلشحلت الثالثت: 
ٌن وٌعتمد التنفٌذ علً تحفٌز المعلم، بعد اكتمال المرحلة السابقة ٌبدأ التطبٌق

إلشباع دوافعهم المختلفة، والعمل علً تحقٌق التوازن بٌن مصالحهم ومصالح المدرسة، 

 .ومن الضروري متابعة التنفٌذ استناداً إلى المعاٌٌر المحددة مسبقاً 

ومتابعة التنفٌذ فً ؼاٌة األهمٌة للتأكد من أن عملٌات التنفٌذ تسٌر وفقاً للخطة 

ولذا فإن الهدؾ من المتابعة ، الحدود المقبولة المرسومة وأن االنحرافات ال تتجاوز

والتعرؾ على العقبات لتذلٌلها ولتصحٌح المسار المؤدي  -أثناء التنفٌذ–اكتشاؾ األخطاء 

 .إلى الهدؾ

 :قياس اإلنجاز : المرحلة الرابعة 

بما أن نموذج اإلشراؾ باألهداؾ ٌركز على تحقٌق األهداؾ بفاعلٌة فإن األمر 

فبدون هذا العنصر ٌصعب الحكم عما ، م وجود وسٌلة لقٌاس اإلنجاز ٌستوجب بل وٌحت

 .إذا كانت األهداؾ قد تحققت أم ال 

فمن ، لن تكون هناك نتابج بدون تقدٌرها بموضوعٌة( "دركر)وفى هذا الشأن ٌقول 

وتحدٌد ما إذا كانت هذه النتابج المرؼوبة قد تم ، الضروري معرفة النتابج المرؼوبة

والقٌاس هنا ٌجب أن ٌكون قٌاساً لئلنجاز أكثر من كونه قٌاساً ، نجازها تحقٌقها وإ

 ".للجهد



بل ٌجب أن تكون عملٌة القٌاس ، وال ٌتم قٌاس اإلنجاز فً نهاٌة الخطة فقط

وتتم عن طرٌق التؽذٌة الراجعة المستمرة، فالمشرفون والمعلمون ٌّقومون مدى ، مستمرة

تحقٌقهم لؤلهداؾ باستمرار أثناء تقدمهم فً العمل، والتؽذٌة الراجعة تتم على فترات 

الخطة، وتفٌد التؽذٌة الراجعة فً إجراء التعدٌل سواء فً زمنٌة جنباً إلى جنب مع تنفٌذ 

 .الخطة نفسها أو فً األهداؾ

ولذا فإن وجود معاٌٌر تقٌس تحقق األهداؾ من الضرورة بمكان ألن دقة القٌاس 

ومصداقٌته تعكس وبشكل جلً قدرة المؤسسة التربوٌة على تحقٌق األهداؾ المنشودة، 

أثناء التنفٌذ، وبالتالً ٌمكن تبلفٌها والتقلٌل من آثارها  وتوضح االنحرافات التً قد تحدث

السٌبة على المؤسسة التربوٌة بخبلؾ ما إذا أهملت واستفحلت فإن األمر فٌما بعد ٌكون 

 .أكثر صعوبة وأشد تعقٌداً عن محاولة الخبلص أو العبلج لهذه االنحرافات

 :هداؾ وأشار بعض الُكتـَّاب إلى المراحل اآلتٌة لئلشراؾ باأل

تحدٌد األهداؾ مع المعلمٌن بحٌث تكون واضحة ومحددة وقابلة للتحقٌق فً فترة  -1

 .زمنٌة متصلة

 .ٌقدم المشرؾ التربوي الطرق والوسابل التً تحقق األهداؾ -2

 .اشتقاق أهداؾ جزبٌة تنبثق عن األهداؾ التً تم تحدٌدها -3

 .المزمع عملهاوضع أهداؾ إجرابٌة لكل جانب من جوانب اإلشراؾ  -4

 .اشتراك المشرؾ والمعلمٌن فً وضع معاٌر لقٌاس األهداؾ الجزبٌة لتقوٌمها -5

 .تقدٌر مشترك من جانب المشرؾ التربوي والمعلمٌن لجدوى األهداؾ الحدٌثة -6

 .صٌاؼة أهداؾ جزبٌة تستخدم عند فشل تحقٌق األهداؾ األولى -7

 .تراتٌجٌات المتبعة فً تحقٌق األهداؾاشتراك المشرؾ والمعلمٌن فً اختٌار االس -8

تنقٌح المهام الموكلة لكل فرد من أفراد الفرٌق ومراجعة الخطط التفصٌلٌة وأدوار كل  -9

 .مشترك فٌها

 .دراسة ومراقبة أثر األنظمة الفرعٌة األخرى ذات الصلة بنظام اإلشراؾ -10

 .تقوٌم األداء وتقوٌم النتابج ثم إعادة الدورة مرة أخرى -11

وهذا النوع من اإلشراؾ جامع شامل فهم ٌتفق مع اإلشراؾ التشاركً فً توحٌد 

جهود المشرؾ والمعلمٌن موفراً الوقت والجهد وٌتفق كذلك مع اإلشراؾ العٌادي الذي 

ٌركز على العمل المشترك للمعلم والمشرؾ فً التخطٌط والتحلٌل والتقوٌم وٌتمٌز دون 

 .فاعلٌة اإلشراؾ فً تحسٌن عملٌتً التعلٌم والتعلم ؼٌره بقدرته الفابقة على زٌادة



 :اإلششاف ادلتٌىع  -5
هو نمط إشرافً ٌهدؾ إلى إٌجاد مدرسة متعلمة، عن طرٌق توطٌن أنشطة النمو 

المهنً داخل المدرسة وتفعٌل دور المعلمٌن فً هذه األنشطة، مع مراعاة الفروق المهنٌة 

 .مهنً متنوعة تلبً الحاجات المختلفة للمعلمٌن بٌن المعلمٌن من خبلل تقدٌم أنشطة نمو

فاإلشراؾ المتنوع نموذج إشرافً ٌنظم عمل المشرفٌن التربوٌٌن فً المٌدان 

وٌقدم آلٌة واضحة لعمل المشرؾ التربوي داخل المدرسة من خبلل آلٌة تصنٌؾ واضحة 

المٌدان  واحتٌاجات ٌرؼب المعلم فً تنمٌتها لدٌه للرقً باألداء وتحقٌق النمو فً

 .التربوي

 :األصش الٌظشٌت لإلششاف ادلتٌىع  -
ٌقوم النموذج على ثبلثة أسس نظرٌة، وفهم هذه األسس النظرٌة مهم للتطبٌق 

األمثل لهذا النموذج، كما أن فهم هذه األسس ٌساعد على حل المشكبلت العملٌة التً قد 

 :تنشأ أثناء التطبٌق، وهذه األسس هً

أي أن الفرد ٌبنً المعرفة داخل عقله، وال تنتقل إلٌه مكتملة مما : للتعلم النظرة البنابٌة  -

ٌعنً أن هذا النموذج ٌركز على المعانً واألسس التً ٌبنٌها المتعلم بنفسه وٌكون مسبوالً 

 .عن توجٌه خبراته بشكل ذاتً

القرار  وٌعنً ذلك إعطاء المعلمٌن نوع من السلطة والحرٌة فً اتخاذ: تمكٌن المعلمٌن  -

 .حٌال أدابهم التدرٌسً ونموهم المهنً مع تحمٌلهم مسبولٌة ذلك

وهً إعطاء المعلمٌن فرصة لمراجعة وتوجٌه أنماط السلوك لدٌهم : الممارسة التأملٌة  -

وإعادة النظر فً القناعات والفرضٌات التً توجه تدرٌسهم وٌعٌدوا النظر فٌها بشكل 

 .ربوٌةمستمر مما ٌحقق أهداؾ المؤسسة الت

هذا النموذج ٌنحو منحى اإلشراؾ العام، بحٌث ٌقوم مشرؾ تربوي باإلشراؾ على 

عدد من المعلمٌن من ؼٌر تخصصه األساسً، وهذا األمر قد ٌبلقً عدم قبول ألول وهلة 

عند كثٌر من المعلمٌن والمشرفٌن والمدٌرٌن، مما قد ٌجعل البداٌة متعثرة، ولذا كان من 

لنظر المؤٌدة لهذا المنحى، وبٌان كٌؾ أن هذا المنحى ال ٌؤثر بأي الضروري بٌان وجهة ا

حال على جودة عملٌة اإلشراؾ، وٌمكن تلخٌص أسس تبنً اإلشراؾ العام فً النقاط 

 :التالٌة



المتأمل ألداء المعلمٌن ٌجد أنهم ٌشتركون فً أؼلبٌة الممارسات التدرٌسٌة داخل  -1

أن ؼالب ضعؾ المعلمٌن إنما هو فً هذه الصؾ، بؽض النظر عن تخصصهم، وٌبلحظ 

 .المهارات األساسٌة

من النادر أن ٌكون ضعؾ المعلم فً المادة التخصصٌة، ففً الؽالب أن حصٌلة المعلم  -2

 .العلمٌة تفوق ما ٌقدمه لطبلبه خاصة فً المرحلتٌن االبتدابٌة والمتوسطة

اإلشرافً بما فٌه التقوٌم رؼم  فً النظام اإلشرافً التقلٌدي ٌؤدي مدٌر المدرسة عمله -3

 .اختبلؾ التخصص، ولم ٌكن هناك مشكلة تذكر

مع وجود ضعؾ علمً تخصصً، فإن الزٌارات اإلشرافٌة التقلٌدٌة ال تكتشؾ هذا  -4

 .الضعؾ، وإن فعلت، فهً ال تعالجه بالشكل المناسب

ن اإلشراؾ فً حالة وجود ضعؾ فً أداء المعلم مرتبط بالجانب العلمً التخصصً فإ -5

 :المتنوع ٌتعامل مع الوضع بطرٌقة أكثر فاعلٌة من خبلل 

 .التوجٌه إلى مصادر معلوماتٌة مناسبة -

 .االستفادة من معلم متمٌز فً المدرسة -

 .إشراك المعلم فً بعض حلقات تدرٌب األقران -

 .إشراك معلمً التخصص فً حلقات نقاش علمً -

مختص، وٌكون دوره تشخٌصٌاً مع وضع خطة  فً المرحلة األخٌرة استدعاء مشرؾ -

 .عبلجٌة ٌتولى مدٌر المدرسة متابعتها

 :خٍاساث اإلششاف التٌىػً  -
 :تتنوع أسالٌب اإلشراؾ التنوعً وفقا للخٌارات اآلتٌة 

 :التٌٍوت ادلكثفت  -1
، إال أنه ٌختلؾ عنه من ثبلثة (اإلكلٌنٌكً ) وهوأسلوب مشابه لئلشراؾ الصفً 

 :وجوه 

ركز اإلشراؾ الصفً على طرٌقة التدرٌس، بٌنما أسلوب التنمٌة المكثفة ٌنظر إلى ي -

 .نتابج التعلم

ٌطبق اإلشراؾ الصفً مع جمٌع المعلمٌن مما ٌفقده أهمٌته، فً حٌن أن أسلوب التنمٌة  -

 .المكثفة ٌطبق مع من ٌحتاجه

وب التنمٌة ٌعتمد اإلشراؾ الصفً على نوع واحد من المبلحظة، فً حٌن أن أسل -

 .المكثفة ٌستفٌد من أدوات متعددة



 :وٌؤكد جبلتثورن على ثبلث خصابص للتنٌمة المكثفة وهً 

أهمٌة الفصل بٌن أسلوب التنمٌة المكثفة وبٌن التقٌٌم، ألن النمو ٌحتاج إلى عبلقة  -1

 .حمٌمة ونوع من التجاوب واالنفتاح

قّوم المعلَم شخص آخر ؼٌر المشرؾ بعد الفصل بٌن هذا األسلوب والتقٌٌم، ٌجب أن ي -2

 .الذي شارك معه فً هذا األسلوب

 .ٌجب أن تكون العبلقة بٌن الطرفٌن المشرؾ والمعلم عبلقة أخوٌة تعاونٌة -3

 :خطىاث أصلىب التٌوٍت ادلكثفت  -
 :هناك ثمان خطوات ألسلوب التنمٌة المكثفة

الدراسً، بحٌث ٌبحث المشرؾ مع وٌفضل أن ٌكون فً أول العام : اللقاء التمهٌدي : أوال

المعلم األوضاع العامة وٌستشعر المشرؾ ما قد ٌحتاج إلى عبلج، وٌحاول توجٌه العبلقة 

 .بٌنهما وجهة إٌجابٌة

لقاء ٌتم فٌه مراجعة خطة المعلم للدرس المراد : اللقاء قبل المبلحظة الصفٌة : ثانٌا

 .مبلحظته، وتحدد فٌه أهداؾ المبلحظة الصفٌة

حٌث ٌقوم المشرؾ بجمع المعلومات المتعلقة بالجوانب : المبلحظة الصفٌة التشخٌصٌة: ثالثا

 .ذات العبلقة باألمر المراد مبلحظته، لتشخٌص احتٌاجات المعلم

وفٌها ٌقوم المعلم والمشرؾ مجتمعٌن أو على : تحلٌل المبلحظة التشخٌصٌة : رابعا

فً المبلحظة، ومن ثم تحدد النقاط التً تدور انفراد، بتحلٌل المعلومات التً تم جمعها 

 .حولها النشاطات التنموٌة

وفٌه ٌتم تحلٌل خطوات الدرس وبٌان أهمٌته لنمو : لقاء المراجعة التحلٌلً : خامسا

 .المعلم

وهو لقاء ٌعطً فٌه المشرؾ نوع التدرٌب والمتابعة لمهارات : حلقة التدرٌب : سادسا

 :لتشخٌصٌة، وتتكون حلقة التدرٌب تلك من الخطوات التالٌة سبق تحدٌدها أثناء العملٌة ا

 .التزوٌد بالمعلومات األساسٌة لتلك المهارة -أ

 .شرح تلك المهارة وكٌؾ تؤدى -ب

 .عرض المهارة عملٌا -ت

تمكٌن المعلم من التدرب عملٌا وبطرٌقة موجهة، مع إعطاء معلومات راجعة عن  -ث

 .وضعه 

 .التدرب المستقل، مع إعطاء معلومات راجعة عن وضعهتمكٌن المعلم من  -ج



وفٌها ٌركز المشرؾ على مبلحظة تلك المهارة المحددة وجمع : المبلحظة المركزة : سابعا

 .معلومات عنها

وفٌه تتم مراجعة وتحلٌل نتابج المبلحظة : لقاء المراجعة التحلٌلً المركزي : ثامنا

 .المركزة

 :الٌوى ادلهًٌ التؼاوًً  -4
الخٌار الثانً من خٌارات اإلشراؾ التنعً هو النمو المهنً التعاونً، وهو رعاٌة 

 .عملٌة نمو المعلمٌن من خبلل تعاون منتظم بٌن الزمبلء

 :ٌذكر جبلتثورن ثبلثة مسوؼات لطرح النمو المهنً التعاونً فً اإلشراؾ التنوعً 

المعلمٌن له أثر على  فالعمل الجماعً التعاونً بٌن: الوضع التنظٌمً للمدرسة -أ

المدرسة أكبر من العمل الفردي، وكذلك للعمل الجماعً أثر فً تقوٌة الروابط بٌن 

المعلمٌن، وفٌه ربط بٌن تطور المدرسة ونمو المعلمٌن، وٌنظر إلى نمو المعلمٌن على 

 .أنه وسٌلة ال ؼاٌة، فهو وسٌلة إلى تحسٌن التعلم من خبلل تحسٌن التعلٌم

 .فبهذا األسلوب، وبدوره المساند ٌمكن للمشرؾ أن ٌوسع دابرة عمله: وضع المشرؾ -ب

فهذا األسلوب ٌجعل المعلم ٌستشعر أنه مسبول عن تنمٌة نفسه، وأنه ٌنتمً : وضع المعلم -ج

إلى مهنة منظمة ومقننة ونامٌة، كما أنه ٌخفؾ من العزلة التً ٌعٌش فٌها المعلمون ؼالبا، 

 .بهم واالستفادة منهموٌمكنهم من التفاعل مع زمبل

 :صىس الٌوى ادلهًٌ التؼاوًً -
 ( :تدرٌب األقران ) التدرٌب بإشراؾ الزمبلء  -

وهو أكثر صور النمو المهنً التعاونً، حٌث ٌقوم مجموعة من الزمبلء بمبلحظة بعضهم 

بعضا أثناء التدرٌس، ومناقشة الجوانب السلبٌة واقتراح حلول لها والتدرب على تطبٌقها، 

تتم فً هذا األسلوب تقرٌبا خطوات النمو المكثؾ نفسها، لكنها بٌن الزمبلء دون تدخل و

مباشر من المشرؾ، وتشٌر كثٌر من الدراسات إلى أن هناك أثرا كبٌرا لهذا النوع من 

التدرٌب على نمو المعلم واكتسابه لمهارات تدرٌسٌة جدٌدة، كما أنه ٌقوي االتصال بٌن 

 .التجرٌب وتحسٌن أسالٌب محددة فً طرق التدرٌسالزمبلء وٌشجعهم على 

 :اللقاءاث الرتبىٌت  -



وهً نقاشات منظمة حول موضوعات مهنٌة وتربوٌة وعلمٌة لرفع المستوى 

العلمً للمعلمٌن، وٌجب أن تكون هذه اللقاءات منظمة حتى ال تتحول إلى كلمات ال هدؾ 

 .لها

 :تطىٌش ادلٌهح  -
إال أن تطبٌق المعلمٌن له ٌتفاوت، فٌعمل المعلمون مع أن المنهج معد مسبقا، 

بشكل جماعً أو على شكل فرق، لوضع خطة لتطبٌق المنهج وتعدٌل ما ٌمكن تعدٌله أو 

سد بعض الثؽرات التً تكون فً المنهج، كذلك البحث عن السبل األنسب لتنفٌذ المنهج 

تقوٌم للمنهج وما ٌتبع وتطبٌقه، وحل ما قد ٌعترض المعلمٌن من مشاكل فً ذلك، وعمل 

 .ذلك من اقتراحات للتطوٌر

 :البحىث ادلٍذاًٍت  -
البحوث المٌدانٌة،هنا، هً البحوث التً ٌقوم بها المعلمون وتتعلق بأمر من األمور 

التربوٌة العملٌة، وهذا النوع من البحوث ٌساهم فً دعم العمل الجماعً بٌن المعلمٌن، 

مستوى المعلمٌن التربوي والعلمً والمهنً، وٌؤكد وٌساعد على تطوٌر التدرٌس، ورفع 

 :جبلتثورن على أن هذا الخٌار ال ٌؤتً ثماره المرجوة إال بتوفر الشروط التالٌة 

 .وجود الجو التربوي العام الذي ٌدعم العملٌة البحثٌة -

 .مشاركة القاعدة وهم المعلمون، ودعم القمة وهم المسبولون -

 .التكلؾ والرسمٌات المبالػ فٌها لزوم البساطة والبعد عن -

 .إٌجاد التدرٌب البلزم -

 .الترتٌب إلٌجاد الوقت البلزم -

 .مكافأة المشاركٌن -

 :الٌوى الزاتً  -3
الخٌار الثالث من خٌارات اإلشراؾ المتنوع هو النمو الذاتً، وهو عملٌة نمو 

الطرٌقة ٌفضلها المعلمون مهنٌة تربوٌة ٌعمل فٌها المعلم منفردا لتنمٌة نفسه، وهذه 

المهرة وذوو الخبرة، ففً هذا الخٌار ٌكون نمو المعلم نابعا من جهده الذاتً، وإن كان 

سٌحتاج من وقت آلخر إلى االتصال بالمدٌر أو المشرؾ، فٌقوم المعلم بوضع هدؾ أو 

أكثر من أهداؾ النمو لمدة سنة، وٌضع خطة لتحقٌق هذا الهدؾ أو األهداؾ، ثم ٌنفذ 



الخطة، وفً النهاٌة ٌقٌم وٌعطً تقرٌرا عن نموه، ودور المشرؾ هنا هو المساندة ولٌس 

 :التدخل المباشر، ولنجاح عملٌة النمو الذاتً ٌنبؽً مراعاة النقاط التالٌة

 :إعطاء التدرٌب الكافً لمهارات اإلشراؾ الذاتً، من مثل -1

معلمٌن ٌعانون من مصاعب وضع وصٌاؼة األهداؾ، فقد وجدت بعض الدراسات أن ال -أ

 .فً وضع األهداؾ

 .تصمٌم خطط واقعٌة وفاعلة لتحقٌق األهداؾ -ب

تحلٌل تسجٌبلت المعلم نفسه، حٌث إن كثٌرا من المعلمٌن ٌجد صعوبة فً مبلحظة  -ج

 .نفسه وتحلٌل ما ٌراه مسجبل أمامه من سلوكٌات التدرٌس

 .تقٌٌم التقدم والنمو -د

، وإبعاده عن التعقٌد مثل اإلكثار من األهداؾ أو اللقاءات إبقاء البرنامج بسٌطا -2

 .اإلعدادٌة أو األعمال الكتابٌة

 .توفٌر المصادر البلزمة -3

إٌجاد وسابل للحصول على معلومات راجعة عن التنفٌذ، فمن أهم عٌوب هذا األسلوب  -4

 .المعلوماتعدم وجود تلك الوسابل، فالمعلم ٌعمل لوحده، ولٌس لدٌه من ٌزوده بتلك 

تشجٌع المعلمٌن على العملٌات التً تركز على التفكٌر والتأمل فً عمل المعلم نفسه،  -5

 .ووضع ملؾ تراكمً ألداء المعلم ٌساعد على هذا

وٌبلحظ أن اإلشراؾ المتنوع ٌسعى إلى االستفادة من أسالٌب اإلشراؾ األخرى 

ل تزوٌد المعلمٌن بأكبر عدد من وتطوٌعها لتناسب أكبر قدر من المعلمٌن، كما أنه ٌحاو

عملٌات اإلشراؾ وأنشطته لٌتمكن كل معلم من اختٌار ما ٌناسبه وٌحقق نموه العلمً 

والمهنً، فالمرونة من أهم سمات هذا األسلوب اإلشرافً وهً التً تعطٌه القدرة على 

 .التكٌؾ مع األوضاع المدرسٌة المختلفة

 :اإلششاف اإللكرتوًً -6
واحد متفق علٌه لمصطلح اإلشراؾ اإللكترونً لحداثة طرحه فً  ال ٌوجد تعرٌؾ

البٌبة التربوٌة أو لكونه فً طور التكوٌن وهو فً حالة تعدٌل مستمر نظرا الرتباطه 

بتكنولوجٌا التعلٌم التً تنمو بسرعة كبٌرة ٌوماً بعد ٌوم، وعلٌه ٌمكن استنتاج بعض 

ي مفاهٌم التعلٌم اإللكترونً الذي وصل إلى التعرٌفات لهذا النمط اإلشرافً وفق ما ورد ؾ

 :مرحلة متقدمة على مستوى العالم، ومن هذه التعرٌفات



  ( محلٌة)اإلشراؾ باستخدام الحاسبات اآللٌة وبرمجٌاتها المختلفة سواء على شبكات مؽلقة

 .أو شبكات مشتركة أو شبكة اإلنترنت
 تم عبر اإلنترنت مثل الحصول عبارة عن مجموعة العملٌات المرتبطة باإلشراؾ التً ت

 .على المعلومات ذات الصلة بالمعلمٌن والمدارس
  نمط من اإلشراؾ الذي ٌوظؾ الشبكة فً تقدٌم المعلومات والتفاعل وتٌسٌر التواصل بٌن

 .المشرؾ والمدٌر والمعلم
  استخدام تقنٌات االتصاالت والمعلومات فً النشاطات المطلوبة لعملٌة اإلشراؾ لتشمل

 .ٌب وبرامج اإلشراؾ والتدرٌبأسال
  تقدٌم المعلومات والتوجٌهات واألسالٌب اإلشرافٌة إلى المعلم عبر جمٌع الوسابط

 .اإللكترونٌة واألقمار الصناعٌة وعبر التلفزٌون واألقراص المدمجة
نمط إشرافً ٌقدم أعمال ومهام : مما سبق ٌمكن القول بأن اإلشراؾ اإللكترونً هو

عبر الوسابط المتعددة على الحاسب اآللً وشبكاته إلى المعلمٌن اإلشراؾ التربوي 

والمدارس بشكل ٌتٌح لهم إمكانٌة التفاعل النشط مع المشرفٌن التربوٌٌن أو مع أقرانهم 

سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أو ؼٌر متزامنة، مع إمكانٌة إتمام هذه العملٌات فً 

المشرفٌن التربوٌٌن، فضبلً عن إمكانٌة الوقت والمكان وبالسرعة التً تناسب ظروؾ 

 .إدارة هذه العملٌات من خبلل تلك الوسابط

 :ومن خبلل هذا التعرٌؾ نجد أن اإلشراؾ اإللكترونً

نصوص )ٌقوم على تقدٌم أعمال ومهام اإلشراؾ التربوي بأسلوب رقمً متعدد الوسابط  -

ة، صور ثابتة، مكتوبة أو منطوقة، مؤثرات صوتٌة، رسومات خطٌة، صور متحرك

 (.لقطات فٌدٌو

 .ٌقدم البرمجٌات من خبلل الوسابط المتعدد على الحاسب اآللً الشخصً -

ٌقدم البرمجٌات من خبلل الوسابط المعتمدة على الشبكات المحلٌة على مستوى المركز  -

 .أو على مستوى إدارة التربٌة والتعلٌم أو على مستوى الوزارات أو اإلنترنت

ٌتٌح للمعلمٌن التفاعل النشط مع البرمجٌات بممارسة عدد من األنشطة،  نمط تفاعلً -

 .وتلقً تؽذٌة راجعة إلكترونٌة فورٌة

 .ٌتٌح للمعلمٌن التفاعل الشخصً واالجتماعً مع المشرفٌن التربوٌٌن واألقران -

ٌتٌح التفاعل المتزامن أي التفاعل الحً فً الوقت ذاته وفٌه ٌتواصل المعلم مع  -

ؾ أو مع أقرانه، من خبلل ؼرؾ المحادثة أو مؤتمرات الفٌدٌو أو المؤتمرات المشر

 .السمعٌة



ٌتٌح للمعلمٌن التفاعل ؼٌر المتزامن وفٌه ٌتواصل المعلم مع المشرؾ التربوي أو مع أقرانه  -

 .لٌس فً اللحظة ذاتها، من خبلل البرٌد اإللكترونً أو المنتدٌات

 .ادة والتواصل فً األوقات التً ٌرؼبونهانمط مرن ٌتٌح للمعلمٌن االستؾ -

وتتحدد 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

شرافً الحالً على مبلحقة النمو المتسارع فً حجم المعلومات ضعؾ قدرة النظام اإل -1

 .ونوعها

ضعؾ قدرة النظام اإلشرافً الحالً على تلبٌة الطلب المتزاٌد على متابعة المدارس  -2

 .وتطوٌر أداء العاملٌن فٌها بالشكل المأمول

 .لمشرفٌنالنمو المتزاٌد ألعداد المدارس والمعلمٌن مقابل النمو البطًء ألعداد ا -3

عدم قدرة مؤسسات التدرٌب الحالٌة على تلبٌة الحاجة المستمرة للتدرٌب النوعً  -4

 .للمشرفٌن والمدٌرٌن والمعلمٌن

 .عجز مؤسسات اإلعداد عن تخرٌج أو إعادة تأهٌل المشرفٌن والمعلمٌن األكفاء -5

 :أهذاف اإلششاف اإللكرتوًً  -
ٌُمارس بأسالٌب ٌسعى اإلشراؾ اإللكترونً إلى تحقٌق  أهداؾ اإلشراؾ التربوي، ولكونه 

وأنماط مختلفة عن تلك التً اعتادها المعنٌون باإلشراؾ وهم المشرفون والمدٌرون والمعلمون، 

 :لذلك فإن هذا النمط اإلشرافً ٌهدؾ إلى ما ٌلً 

ج تعرٌؾ المعلمٌن بالطرق التربوٌة الجدٌدة واالتجاهات الحدٌثة فً اإلدارة والمناه -أ

 .الدراسٌة والوسابل التعلٌمٌة وأسالٌب التقوٌم من خبلل برمجٌات الحاسب

 .رفع الكفاءة المهنٌة للمعلمٌن ومساعدتهم على النمو المهنً الذاتً -ب

احترام شخصٌة المعلمٌن ومساعدتهم على أن ٌصبحوا قادرٌن على توجٌه أنفسهم  -ج

 .وتحدٌد مشكبلتهم وتحلٌلها

لى االستفادة من جمٌع المؤسسات التعلٌمٌة وتحقٌق االتصال مساعدة المعلمٌن ع -د

 .اإللكترونً المتبادل بٌن السلطات التربوٌة وبٌن المدارس والمجتمع المحلً

تحسٌن وتقوٌة العبلقة والروابط والتعاون بٌن المعلمٌن من جهة وفٌما بٌنهم وبٌن  -هـ 

 .أقرانهم من جهة أخرى

 :أًىاع اإلششاف اإللكرتوًً  -



 :ٌمكن تصنٌؾ اإلشراؾ اإللكترونً إلى أربعة أنواع هً 

  اإلشراؾ المعتمد على الحاسب اآللً: النوع األول: 

ٌُقّدم من خبلل وسابط التخزٌن  وهو اإلشراؾ الذي ٌتم بواسطة الحاسب اآللً وبرمجٌاته و

معلم ، وهذا النوع ٌتٌح لل(األقراص المدمجة، أسطوانات الفٌدٌو، األقراص الصلبة ) 

 .التفاعل مع ما ٌقدم له دون التفاعل مع المشرؾ التربوي أو مع األقران

  ًاإلشراؾ المعتمد على الشبكات : النوع الثان: 

وهو اإلشراؾ الذي ٌتم من خبلل إحدى شبكات االتصال المحلٌة أو اإلنترنت، وٌتٌح هذا 

من جهة وبٌن المعلمٌن النوع فرصة التفاعل النشط بٌن المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن 

 .واألقران من جهة أخرى

  اإلشراؾ الرقمً : النوع الثالث: 

وهو اإلشراؾ الذي ٌتم من خبلل وسابط تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الرقمٌة 

 (.الحاسب اآللً وشبكاته ، شبكات الكاببلت التلفزٌونٌة ، أقمار البث الفضابً)

 

 

  عد اإلشراؾ عن ب: النوع الرابع: 

المواد المطبوعة، أشرطة )وهو اإلشراؾ الذي ٌتم من خبلل كافة الوسابط سواء التقلٌدٌة 

الحاسب اآللً وبرمجٌاته وشبكاته، )أو الحدٌثة ...( التسجٌل، الرادٌو، التلفزٌون، 

ٌكون فٌه المعلمون بعٌدٌن مكانٌاً أو زمانٌاً أو ( القنوات الفضابٌة، الهاتؾ المحمول

 .عن المشرؾ التربوي االثنٌن معاً 

 

 :ممٍزاث اإلششاف اإللكرتوًً  -
 .ٌساعد اإلشراؾ اإللكترونً المعلمٌن على النمو المهنً فً أي وقت وفً أي مكان -1

ٌساعد فً تدرٌب المعلمٌن فً أعمالهم وتأهٌلهم باستمرار دون الحاجة إلى ترك  -2

 .أعمالهم أو إٌجاد بدٌل

 .المعلمٌن على التواصل مع بعضهم أو مع أقرانهمٌساعد على تنمٌة قدرات  -3

ٌساعد فً حل مشكلة ازدحام قاعات التدرٌب أو عدم توفرها إذا ما استخدم بطرٌقة  -4

 .اإلشراؾ عن بعد



ٌساعد المشرفٌن والمعلمٌن على مبلحقة التؽٌرات والتطورات المتسارعة فً المعرفة  -5

 .أو المعلومة

صل مع المدرسة والحصول على المعلومة بٌسر وسهولة ٌساعد المشرفٌن فً التوا -6

 .ودقة

 .ٌساعد فً التؽلب على ضعؾ أداء أو تأهٌل بعض المشرفٌن التربوٌٌن -7

 .ٌساعد فً الحد من مٌل بعض المشرفٌن للممارسات التفتٌشٌة -8

 .ٌسهم اإلشراؾ اإللكترونً فً تحقٌق الجودة فً التعلٌم -9

 

 

 :اإلششاف اإللكرتوًً آلٍاث وإخشاءاث تطبٍق  -
فً ضوء الحاجة الملحة لئلشراؾ التربوي ومتطلبات العصر التً تستوجب 

تطوٌره، ٌستوجب ذلك تصنٌؾ المشرفٌن التربوٌٌن وفق خبراتهم اإلشرافٌة إلى أربع 

 :فبات هً 

وهم المشرفون فً عامهم األو ل، وفٌها ٌحتاج المشرؾ إلى : مشرفون فً مرحلة البقاء -

لمهارات اآلساسٌة للعملٌة اإلشرافٌة والوقوؾ على متطلبات نجاحها، وفً هذه إدراك ا

المرحلة ٌقتصر دور المشرؾ على التزود بالخبرات اإلشرافٌة وحضور البرامج 

 .واألسالٌب اإلشرافٌة المتقدمة

وفٌها ٌكون المشرؾ قد ( سنوات 6أقل من  –سنتٌن : )مشرفون فً مرحلة اإلدماج  -

شرافٌة، وٌكون فٌها مستعداً للتركٌز على أداء المعلمٌن، وعلى النمو اكتسب خبرة إ

ٌُشارك فً تنفٌذ البرامج  الذاتً وفً هذه المرحلة ٌنفذ المهام اإلشرافٌة المٌدانٌة، و

االجتماعات المهنٌة والنشرات التربوٌة المتخصصة والدروس : واألسالٌب اإلشرافٌة مثل

 .التطبٌقٌة والمشاؼل التربوٌة

وهً المرحلة التً ٌكون ( سنوات 10أقل من  –سنوات 6: )مشرفون فً مرحلة التجدٌد -

المشرفون  فٌها قد اكتسبوا خبرات تؤهلهم لتنفٌذ المهام والبرامج اإلبداعٌة عن طرٌق 

المشاركة فً لجان التخطٌط للبرامج والمشروعات، وتنفٌذ االجتماعات المهنٌة، والبرامج 

ة، والمشاؼل التربوٌة، وحضور التدرٌبٌة، والنشرات التربوٌة المتخصصة، والدروس التطبٌقً

 .المؤتمرات والندوات

وفً هذه المرحلة ٌصبح المشرفون مؤهلون ( سنوات فأكثر 10:) مشرفون فً مرحلة الخبرة -

لرسم الخطط العامة ووضع آلٌات تنفٌذها ومتابعتها، واإلشراؾ على تنفٌذ التجارب 



البرامج لصالح المشرفٌن، وإدارة الندوات والمشروعات الوزارٌة المطبقة فً المٌدان، وتنفٌذ 

، وبناًء على التصنٌؾ (ربٌس قسم، مدٌر مركز، مدٌر إدارة) واللقاءات، وتسلم أعمال قٌادٌة 

 :السابق ٌمكن تطبٌق نمط اإلشراؾ اإللكترونً من خبلل ثبلثة نماذج أساسٌة وهً باختصار 

ونً جزبٌاً لمساعدة اإلشراؾ وفٌه ٌوظؾ اإلشراؾ اإللكتر :الٌوىرج ادلضاػذ : أو ال

التربوي المعتاد وتسهٌله ورفع كفاءته وعادة ما ٌتم خارج ساعات العمل الرسمً، ومن 

 :أهم أوجه توظٌؾ النموذج المساعد ما ٌلً 

قٌام إدارة اإلشراؾ التربوي والمشرفٌن التربوٌٌن بوضع الخطة العامة والبرنامج  -

 .شبكة اإلنترنت الزمنً لئلدارة على أحد المواقع على

توجٌه المدٌرٌن والمعلمٌن باإلطبلع على الخطة العامة لئلشراؾ التربوي ونسخها على  -

 .الحاسبات الشخصٌة

وضع عدد من البرامج واألسالٌب اإلشرافٌة فً الموقع وتكلٌؾ المعلمٌن بالرجوع إلٌها  -

 .ومدارستها مع المشرؾ التربوي

 .والمعلمٌن عن طرٌق البرٌد اإللكترونً التواصل بٌن المشرفٌن التربوٌٌن -

 .توجٌه المعلمٌن إلى بعض المواقع اإللكترونٌة وتوظٌؾ ذلك لتطوٌر أدابهم -

توجٌه المشرفٌن التربوٌٌن لزٌارة بعض المواقع باستخدام شبكة اإلنترنت لبلطبلع على  -

 .ي لهمبعض التجارب التربوٌة والبرامج التدرٌبٌة التً تسهم فً التطوٌر الذات

 .وٌمكن تطبٌق هذا النموذج على فبات المعلمٌن والمشرفٌن فً مرحلتً البقاء واإلدماج

وفٌه ٌوظؾ اإلشراؾ اإللكترونً مدمجاً مع اإلشراؾ  :الٌوىرج ادلزدوج : ثاًٍا

المعتمدة على )التربوي المعتاد فً إطار واحد حٌث توظؾ أدوات اإلشراؾ اإللكترونً 

فً اللقاءات والندوات والمحاضرات واالجتماعات ( لشبكاتالحاسب اآللً أو على ا

والتدرٌب التً ٌنفذها المشرؾ التربوي فً مراكز اإلشراؾ أو فً قاعات مراكز مصادر 

 :التعلم فً المدارس، ومن أهم أوجه توظٌؾ هذا النموذج ما ٌلً

ربوي ٌنفذ المشرؾ التربوي بعض البرامج واألسالٌب من خبلل أنماط اإلشراؾ الت -

 .المعتادة، وٌنفذ البعض اآلخر من خبلل اإلشراؾ اإللكترونً

ٌنفذ المشرؾ التربوي نمطا أو أكثر من أنماط اإلشراؾ التربوي ثم ٌنفذ اإلشراؾ  -

 .فً ٌوم أو زٌارة واحدة( مشاركة ) اإللكترونً بعده مباشرة 

 .لتجدٌدوٌمكن تطبٌق هذا النموذج على فبتً المعلمون والمشرفون فً مرحلة ا



وفٌه ٌوظؾ اإلشراؾ اإللكترونً وحده فً برامج وأسالٌب  :الٌوىرج ادلفشد : ثالثا

وأعمال اإلشراؾ التربوي، فٌتفاعل المشرؾ والمدٌر والمعلم مع أدوات اإلشراؾ 

، ومن أهم أوجه (المعتمدة على الحاسب اآللً أو على شبكة اإلنترنت) اإللكترونً وحدها 

 :ٌلً  توظٌؾ هذا النموذج ما

 .تطبٌق اإلشراؾ اإللكترونً على المدٌر أو المعلم بشكل فردي أو مستقل -

تطبٌق اإلشراؾ اإللكترونً على مجموعة من المدٌرٌن أو على مجموعة من المعلمٌن  -

بصورة حٌة على الشبكة فً الوقت ذاته، أو فً أي وقت مناسب ( تشاركً ) بشكل جمعً 

 .ألي منهم

 :لكرتوًً هؼىقاث اإلششاف اإل -
ضعؾ البنٌة التحتٌة لهذا النمط اإلشرافً من حٌث تأمٌن األجهزة والشبكات وأسالٌب  -

 .االتصاالت الحدٌثة وؼٌرها

عدم كفاٌة الكوادر البشرٌة المؤهلة تأهٌبلً عالٌاً إلنجاح هذا النمط سواء الكوادر الفنٌة  -

المشرفٌن، المدٌرٌن، )ة أو الكوادر التعلٌمً...( مصممً البرامج، اإلدارٌٌن، ) 

 (.المعلمٌن

ضعؾ مهارات التعامل مع الحاسب اآللً وشبكات اإلنترنت لدى عدد من المشرفٌن  -

 .ونسبة كبٌرة من المدٌرٌن والمعلمٌن

ارتفاع الكلفة المادٌة لتطبٌق هذا النمط سواء من حٌث شراء األجهزة والبرمجٌات أو  -

 .االتصال بشبكة اإلنترنت

 .المحتملة من المشرفٌن التربوٌٌن والمدٌرٌن والمعلمٌن لئلشراؾ اإللكترونً المقاومة -

صعوبة التخلً السرٌع عن النظرة التقلٌدٌة لئلشراؾ التربوي التً تراه محصوراً فً  -

 .الزٌارات وإمبلء التوجٌهات وتقوٌم األداء الوظٌفً

 :اإلششاف اإلبذاػً  -8
شاط الجمعً وهو نادر التنفٌذ، حٌث ال هذا النوع من اإلشراؾ ٌعتمد على الن

ٌقتصر على إنتاج األحسن، بل ٌتطلب من المشرؾ أن ٌشحذ الهمة، وٌحرك ما عنده من 

قدرات خبلقة إلخراج أحسن ما ٌمكن إخراجه فً مجال العبلقات اإلنسانٌة بٌنه وبٌن 

لنتابج التً تم وٌعتمد على نوعٌة التعامل ونوعٌة ا. المعلمٌن، وبٌنهم وبٌن األقران معاً 

التوصل إلٌها، وهو ؼالباً ٌستخدم مع المعلمٌن المجٌدٌن وهدفه االرتقاء بمستوى هؤالء 



المعلمٌن حتى نصل بهم إلى أعلى درجات التمكن وكذلك ٌهدؾ االستفادة من القدرات 

اإلبداعٌة لدى المعلمٌن واستثمار ما لدٌهم من إمكانات جدٌدة ؼٌر تقلٌدٌة فً المواقؾ 

لٌمٌة وبالتالً نستطٌع أن نستثمر أفكار المعلمٌن وأن نوجه جهودهم من أجل التوصل التع

إلى االرتقاء بمستوى أداء المعلم وبالتالً االرتقاء بمستوى تحصٌل المتعلمٌن، كما أن 

اإلشراؾ اإلبداعً ٌركز على تنمٌة القدرات اإلبداعٌة لدى المتعلمٌن ولٌس فقط لدى 

جٌع الطبلب على اإلبداع واالبتكار واستثمار الموهبة لدى بعض المعلمٌن وٌعمل على تش

 .الطبلب وتوظٌفها

والمشرؾ التربوي المبدع هو الذي ٌعمل على اكتشاؾ قدرات المعلمٌن واستخراج 

جهودهم ومساعدتهم على تحقٌق األهداؾ المنشودة، وٌعمل على ترقٌة أعمالهم وٌعد نفسه 

دابماً، كما أن المشرؾ المبدع ٌؽذي فً المعلمٌن نشاطهم واحداً منهم ال متصدرا لهم 

اإلبداعً والقدرة على قٌادة أنفسهم بأنفسهم، وٌأخذ بأٌدٌهم لبلعتماد على قدراتهم 

 .وإمكاناتهم الذاتٌة، وٌساعد على النمو المهنً والشخصً

 :ولكً ٌكون المشرؾ التربوي مبدعاً علٌه أن ٌتصؾ بعدة صفات، أهمها 

 .التفكٌر مرونة  -
 .الصبر واللباقة-
 .الثقة بقدرته المهنٌة-
 .التواضع والبعد عن الفوقٌة واالستعبلء-
 .الرؼبة فً التعلم من اآلخرٌن واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم-
 .فهم الناس واإلٌمان بقدراتهم-
 .االطبلع المستمر فً تخصصه،وفً المجاالت التربوٌة عامة وطرق التدرٌس خاصة-

 

 :وهناك بعض المؤشرات التً تساهم فً تنمٌة اإلبداع فً العمل اإلشرافً ومنها

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن والعمل على تلبٌتها، وترسٌخ معاٌٌر أداء متمٌزة،  -

 .وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة فً عملٌة اإلشراؾ التربوي

لدى المعلمٌن وتنمٌة قدراتهم على البحث  تنمٌة مهارات االستفسار والمبلحظة والتحلٌل -

 .والتجدٌد، وحل المشكبلت التً تعتبر إحدى ركابز اإلبداع

استخدام العقبلنٌة واألسالٌب العلمٌة فً العملٌة اإلشرافٌة، واعتبارها قضٌة أنظمة متكاملة  -

 .تقوم على تكاتؾ جهود المهتمٌن من مشرفٌن ومدٌرٌن ومعلمٌن



اإلنسانً واالجتماعً فً العملٌة اإلشرافٌة من خبلل تشجٌع روح االهتمام بالبعد  -

الفرٌق الجماعٌة فً العمل والتعاون اإلٌجابً البناء، وتنمٌة التفكٌر األصٌل واألداء 

 .المبدع لدٌهم

التعرؾ على الخصابص  الفردٌة والقدرات الخاصة التً ٌتمٌز بها كل معلم من خبلل  -

 .دراتهم اإلبداعٌة واإلنجازٌةاإلشراؾ المستمر؛ لتشجٌع ق

إدراك أن الحصة الدراسٌة هً الحقل الربٌسً، والمٌدان العملً لتطوٌر العملٌة  -

اإلبداعٌة، لذا ٌجب على المشرؾ مساعدة المعلم وتشجٌعه على تسخٌر وسابل اإلبداع 

 .التقنٌة فً اإلشراؾ التربوي

اإلبداع فً اإلشراؾ التربوي، وهناك بعض الوسابل والتقنٌات التً تعمل على تنمٌة 

 :وزٌادة فاعلٌته ومن أهمها 

 :اصتخذام التؼلٍن ادلصغش يف اإلششاف الرتبىي -أ
ٌعتبر التعلٌم المصؽر مفهوماً تدرٌبٌاً مستحدثاً للتطوٌر المهنً للمعلمٌن ٌعتمد على 

االستخدام المنطقً الهادؾ لموقؾ تعلٌمً مبسط فً مدته وعدد تبلمٌذه، حٌث ٌركز 

المعلم على مهارة واحدة،وٌحصل على تؽذٌة راجعة فورٌة تساعد على تقوٌم أدابه من 

 .أجل تطوٌره

وٌستطٌع المشرؾ التربوي استخدام أسلوب التعلٌم المصؽر كتقنٌة إشرافٌة إبداعٌة، 

لتدرٌب المعلمٌن أثناء الخدمة على المهارات التعلٌمٌة، ووسابل التعلٌم الحدٌثة، وذلك من 

راك المشرؾ التربوي للمعلم فً التخطٌط السابق للموقؾ التعلٌمً الصفً، خبلل إش

لتطوٌر مهاراته التدرٌسٌة وبالتالً ٌمكن للمشرؾ التربوي من خبلل التعلٌم المصؽر أن 

ٌعمل على تحسٌن وتطوٌر العدٌد من المهارات والكفاٌات التعلٌمٌة لدى المعلم مثل مهارة 

خدام اإلطار المرجعً المناسب، وتنوٌع المثٌرات، التهٌبة الحافزة للدرس، واست

والحصول على التؽذٌة الراجعة والتعزٌز، وضبط المشاركة، والتواصل، ومهارة 

 .المحاضرة، ونحوذلك

 

 :اصتخذام اإلحضاس كتقٌٍت إبذاػٍت إششافٍت  -ب
إن من شروط التفاعل اإلٌجابً البناء بٌن المشرؾ والمعلم فً أسلوب اإلشراؾ أن 

ون المشرؾ قادراً على اإلحساس باآلخرٌن، وفهم تفكٌرهم، وحقٌقة مشاعرهم، وهذه ٌك

المهارة تحتاج إلى تنمٌة وتدرٌب خاص، لزٌادة إحساس المشرؾ التربوي بالمعلمٌن، وأن 



ٌنظر إلى نفسه كما ٌنظر إلٌه المعلمون، والهدؾ األساسً من هذه التقنٌة اإلشرافٌة هو 

ثر سلوكه على المعلمٌن الذٌن ٌتفاعل معهم من أجل الحصول رؤٌة المشرؾ التربوي أل

 .على تؽذٌة راجعة مناسبة تعمل على تؽٌٌر سلوكه وممارساته اإلشرافٌة

 :اصتخذام ًافزة خىهاسي كتقٌٍت إششافٍت إبذاػٍت -ج
تتألؾ هذه النافذة من أربعة أجزاء، ٌحدد كل منها نوع ومدى معرفة اإلنسان بنفسه، 

 :طرٌق االتصال الهادؾ وباآلخرٌن عن

 

 

 

 ما ال ٌعرفه المشرؾ عن المعلم ما ٌعرفه المشرؾ عن المعلم 

 

 

 ما ٌعرفه المعلم عن نفسه

 

– 1  –

 المنطقة العامة أو المفتوحة

 

– 2  –

 المنطقة الخاصة أو المخفٌة

 (السرٌة )

 

 

 ما ال ٌعرفه المعلم عن نفسه

 

 

– 3  –

 المنطقة المظلمة أو المعتمة

 

– 4  –

 المنطقة المجهولة أو ؼٌر المكتشفة

 نافذة جوهاري(  1) شكل 

وٌهدؾ هذا النموذج إلى زٌادة المعرفة بالنفس وباآلخرٌن، وتضٌٌق دابرة الجهل بالنفس 

وباآلخرٌن، وعند تطبٌق هذا النموذج على واقع العملٌة اإلشرافٌة فإنه ٌجب على 

بسلوك المعلمٌن، وتوضٌح نفسه أمامهم المشرؾ التربوي أن ٌعمل على زٌادة معرفته 

 .بشكل جٌد

 

 :ادلٌحى التشاسكً يف اإلششاف -9
شهد اإلشراؾ التربوي تحوالت كبٌرة فً العقود األخٌرة على مستوى النظرٌة 

وعلى مستوى التطبٌق أٌضاً، فلم ٌعد اإلشراؾ هو ذلك التفتٌش الذي ٌسعى للبحث عن 

األحوال، فاإلشراؾ المعاصر ٌتمٌز بكونه عملٌة نمو العٌوب أو التنبٌه لها على أفضل 

مهنً للمعلم، ٌسعى لمساعدته على تطوٌر نفسه وتهٌبة البٌبة المناسبة لنموه المهنً، وهو 



ا سرعان ما ٌنتهً ًٌ ولٌس المهم من ٌقوم بعملٌة اإلشراؾ . عملٌة مستمرة ولٌس نشاطاً آن

 .بقدر ما تعم فاعلٌة اإلشراؾ نفسه

تشاركً هو أسلوب ٌعتمد على مشاركة كل من له عبلقة بالعملٌة واإلشراؾ ال

التعلٌمٌة من مشرفٌن تربوٌٌن ومدٌري مدارس ومعلمٌن ومتعلمٌن، وٌتعلق هذا األسلوب 

بنظرٌة النظم المفتوحة التً تتناول العملٌة اإلشرافٌة من عدة أنظمة جزبٌة مستقلة ترتبط 

 .علٌمً لكل من المعلمٌن والمتعلمٌنبالسلوك اإلشرافً للمشرفٌن والسلوك الت

كما ٌنبثق مفهوم المنحى التشاركً لئلشراؾ التربوي من كونه عملٌة فنٌة 

مصاحبة للعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة فً المدرسة تهدؾ إلى تحسٌن نتاجاتها، وهً بهذا 

وٌٌن المفهوم مسؤولٌة مشتركة بٌن مدٌر المدرسة والمعلم األو ل باعتبارهما قابدٌن ترب

ا  ًٌ ومشرفٌن مقٌمٌن فً المدرسة من ناحٌة، والمشرؾ التربوي باعتباره خبًٌرا تربو

وكلهم مًعا ٌمكن أن ٌقوما بدور تربوي فاعل . ومستشاًرا متخصًصا من ناحٌة ثانٌة

ومؤثر، ٌتمثل فً اإلدارة والتنظٌم والمتابعة من قبل مدٌر المدرسة، وتقدٌم الدعم 

 .وٌة من قبل المعلم األو ل والمشرؾ التربويوالمساندة والخبرة الترب

 

 

 

 

 

عناصر  (  2) شكل 

اإلشراؾ  التشاركً
 

هذا  وٌتمٌز 

المفهوم من اإلشراؾ بروح االنفتاح والتعاون المستمر بٌن القابمٌن على عملٌة اإلشراؾ 

التربوي مما ٌتطلب القدرة الزابدة على التنسٌق بٌن هذه األطراؾ لدعم قٌم المعلمٌن 

وتبنٌها، والتركٌز على تحقٌق أهداؾ اإلشراؾ التشاركً المتمثلة فً تحسٌن نوعٌة 

 .التعلٌم فً المدارس، وبناء شخصٌة متوازنة للمعلم والمشرؾ

 :مسلمات اإلشراؾ التشاركً 

 :ٌنطلق اإلشراؾ التشاركً من المسلمات اآلتٌة

 ال أستطٌع تحقٌق هدفً إذا عملت وحدي. 



 عاً أن نقترب من تحقٌق أهدافنابإمكاننا إذا عملنا م. 
  ّما أحتاجه موجود لدٌك وما تحتاجه موجد لدي. 
 نحن بدالً من أنا. 
 نعمل معا لتحسٌن تعلم الطلبة. 
 كبلنا مسؤول. 
 لست مساعدك إنما أعمل معك. 

 

 

 :منارج هؼاصشة هي اإلششاف الرتبىي: سابؼا

 : Supervision Critical Friendإششاف الصذٌق الٌاقذ : أو ال
 :ٌقوم هذا النموذج على أسس ثبلثة 

 .أن كل منفذ لمشروع أو برنامج ٌحتاج إلى مساندة ودعم ومتابعة -

أن هذه المساندة والدعم والمتابعة ٌفضل أن تكون من قبل شخص خبٌر له إلمام  -

 .بالمشروع أو البرنامج وأهدافه وأبعاده

 .أن ٌتصرؾ هذا الشخص الخبٌر تصرؾ الصدٌق الناقد -

فً تطوٌره عند مساندة التجدٌدات ( لوٌز ستول ) نشأ هذا األسلوب فً برٌطانٌا وساهمت 

التربوٌة ومتابعة المشارٌع الرابدة، والمقصود بالصدٌق الناقد لٌس الصدٌق المراقب 

ولكن الصدٌق المرجع، والصدٌق المصدر الذي ٌسعى لمساعدة الشخص الذي ٌسانده، 

اء بل ٌحاول أن ٌفهم الوضعٌة وٌقدم مبلحظاته، وانطبلقاً فهوال ٌصدر أحكاما على األد

 .من هذه المبلحظات ٌمكن مناقشة القضاٌا المطروحة وتقدٌم البدابل والتقدم فً اإلنجاز

وترتبط قدرة الصدٌق الناقد على بناء عبلقات، بمعرفته بأهمٌة الممارسات التأملٌة 

(Reflective Practice . ) الناقد"أن التعرٌؾ المناسب لصفة كما تجد اإلشارة إلى "

 .الممٌزة لدوره هوإصدار األحكام أو المشاركة فٌها ولٌس التصرؾ كناقد سلبً

ومما ٌزٌد من فاعلٌة هذا النموذج أن إجراءات المتابعة والتقوٌم تتم خطوة خطوة، 

 .لهوٌشارك فٌها كل من الصدٌق الناقد والمنفذ للمشروع أو المعلم أو فرٌق العمل بأكم

 

 :وٌمكن تقدٌم االقتراحات التالٌة للصدٌق الناقد



اعرض أن تكون صدٌقاً ناقداً، وال تقم بذلك دون إذن، فالثقة ضرورٌة إذا أردت أن  -1

ألنه من األٌسر تقبل النقد من " الصدٌق" تترك أثًرا، وال تنس أن الكلمة المفتاحٌة هً 

 .الصدٌق

ر الناس لٌسوا جاهزٌن لبلستماع إلٌك إن لم أنصت أكثر وتكلم أقل، وتذكر أن أكث -2

 .ٌشعروا أنك استمعت إلٌهم بشكل كامل

أظهر أوجهاً لٌست موجودة أصبلً، فالصدٌق الناقد ٌضٌؾ قٌماً جدٌدة من خبلل قدرته  -3

 .على المبلحظة، وعلى إصدار األحكام، واستخدام األدلة، والتحلٌل

 :احرص على ما ٌلً  -4

 .شّجع على التخصص فً االختٌار.    -أو ضح األفكار -

 .تفّهم ما ٌتم النقاش علٌه بشكل كامل -

 .تفّهم النتاجات المرؼوبة .  -تفّهم سٌاق العمل بشكل كامل -

 .اعرض أحكاما ذات قٌمة عندما ٌطلب منك ذلك فقط -

 .استجب باحترام لآلخرٌن -

 :كصدٌق ناقد تجنب ما ٌلً  -5

 .أن تكون ناقداً سلبٌاً  -

 .أي تعارض فً االهتمامات أو القٌم -

 .الؽموض وعدم الصدق فً االستجابات -

 .االعتماد على إصدار األحكام -

ٌتمٌز الصدٌق الناقد بأنه مستمع جٌد ٌساعد فً حل المشاكل، وٌساند اآلخرٌن فً 

ترتٌب أفكارهم واتخاذ القرارات الصاببة، فهو ٌسأل أسبلة حافزة، وٌساعد اآلخرٌن فً 

نواٌاهم وتعرٌؾ توقعاتهم، وفً إدراك متى تكون توقعاتهم أقل من المستوى  تحدٌد

المطلوب، ومتى ال تتطابق أعمالهم مع نواٌاهم، وٌساعد الحوار مع اآلخرٌن فً تطورهم 

 .مهنٌاً بطرٌقة ال تحققها القراءة الذاتٌة أو المؤتمرات أو التعلم فً الصفوؾ

 :لنموذج اإلجراءات اآلتٌةتتضمن عملٌة اإلشراؾ باستخدام هذا ا

 .توضٌح دور المشرؾ التربوي كصدٌق ناقد للمعلم، وطلب مبلحظة موقؾ تعلٌمً -1

 .لقاء المعلم بعد الدرس وتحدٌد النتاجات التً ٌرؼب الطرفان تحقٌقها فً هذا اللقاء -2

 .طرح أسبلة حول الموقؾ التعلٌمً الُمبلحظ، ومناقشة طرٌقة التنفٌذ -3

 .ذٌة راجعة عن الجوانب المهمة فً الموقؾ الُمنَفذتقدٌم تػ -4



نقد الموقؾ التعلٌمً بشكل إٌجابً، ومساعدة المعلم على تعرؾ جوانب ووجهات  -5

 .أخرى من خبلل إثارة األسبلة المناسبة

تأمل الطرفٌن لبلعتراضات المطروحة، وتحدٌد المبلبم منها لتحقٌق أهداؾ الموقؾ  -6

 .التعلٌمً

 ( :Reflective Supervision)اإلششاف التأهلً : ثاًٍا
تبٌن الدراسات أن اإلنسان ال ٌتعلم كثًٌرا من خبراته، وإنما من تأملها والتفكٌر 

فٌها، الذي ٌستوجب التفكٌر والمبلحظة والتحلٌل، وتستوجب هذه العملٌات العقلٌة معارؾ 

ربط العبلقات ووضع  تساعدنا على التنظٌم والتمٌٌز بٌن المظاهر والخصابص، وعلى

 .التساؤالت والفرضٌات

اإلشراؾ التأملً بأنه ( Alger and Chizhik ,2006)ٌعّرؾ ألؽز وشٌزٌك 

 Criticalٌحث على التفكٌر الناقد  Self-Reflectionعملٌة تنشٌط للتأمل الذاتً 

Thinking ًة، وتولٌد الحلول للمشاكل التً تواجه المعلم أثناء تدرٌسه فً الؽرفة الصف

بأنه انشؽال المعلم فكرٌاً فً العملٌات ( Song et al.,2001)وٌعرّفه سونج وزمبلؤه 

المعرفٌة لفهم العوامل المسببة للتعارض فً أحد جوانب العملٌة التعلمٌة، وٌؤدي هذا 

االنشؽال الذهنً إلى بناٍء نشط للمعلومات للوصول إلى حل مناسب للمشكلة أو للتعارض 

 .الموقفً

ا النموذج من اإلشراؾ التأملً فً األساس إلى مساعدة المعلم لكً وٌهدؾ هذ

ٌصبح أكثر اهتماماً بالتأمل، موجًها بقدراته الذاتٌة، حرًٌصا على تطوٌر كفاٌاته المهنٌة، 

وال ٌتأتى ذلك بشكل فاعل إال من خبلل توفٌر مناخ داعم، وبٌبة تعلٌمٌة محببة، ونظام 

 .من التواصل وطرح األفكار واآلراء والمقترحاتاتصاالت مفتوح ٌمّكن المعلمٌن 

 :هبادئ اإلششاف التأهلً  -

 توفٌر بٌبة مناسبة للتعلم  واالستكشاؾ. 
 االنتباه إلى كٌفٌة تنفٌذ الزٌارات الصفٌة وتحدٌد أهدافها. 
 تقدٌم األفكار الجدٌدة على شكل مقترحات. 
 امتبلك مهارة حل المشكبلت. 



 ًتوظٌؾ أسلوب التأمل النفس. 
 احترام عملٌة اإلشراؾ التربوي. 
 تقدٌم التوجٌهات والتؽذٌة الراجعة. 

 كٍف ٌطبق اإلششاف التأهلً؟ -

إجراءات تطبٌق اإلشراؾ التأملً ((  Nany&Yendol ,2000ٌصنؾ نانً وٌندول 

 :كالتالً

  عقد دورات متعاقبة من اللقاءات القبلٌة ومبلحظة للمواقؾ التعلٌمٌة واللقاءات

ضٌح كٌؾ تؤثر أحداث عملٌة التعلٌم على المتعلمٌن، وما العبلقة بٌن البعدٌة؛ لتو

 .هذه األحداث ومعتقدات المعلم حول عملٌة التعلٌم
 اشتراك المشرؾ التربوي والمعلم فً عملٌة اإلشراؾ. 
  استخدام وسابل االستقصاء والتجرٌب التً ترتكز على اختبار الفرضٌات بعد جمع

 .ؾ التعلٌمٌةالبٌانات من مبلحظة المواق
 االستمرارٌة فً عملٌة التدرٌب وعدم انقطاعها. 

ٌُمّكنه من تشجٌعه  وباعتبار المشرؾ التربوي مرشداً للمعلم، فهو فً وضع مناسب 

 Alger and ,2006)وٌقدم ألؽر وشٌزٌك . على تنفٌذ بعض األنشطة التعلٌمٌة التأملٌة

Chizhik  ) ًبعض النصابح للمشرفٌن التربوٌٌن لمساعدة المعلمٌن على التأمل ف

 :ممارستهم التعلٌمٌة على النحو التالً 

 شارك ؼٌرك باقتراحاتك وأفكارك ومقاصدك بشكل منتظم. 
  ابِن الثقة عن طرٌق االستماع الٌقظ واالبتعاد عن إصدار األحكام، وحافظ على

 .الدور الداعم لآلخرٌن
 مٌن على استخدام التشبٌه والمشابهة فً التفكٌر وعملٌات التعلٌم ساعد المعل

 .والتعلم، وفً التحدث عنها
  قم بطرح األسبلة التً تساعد المعلم على توضٌح ومناقشة المواضٌع والمشاكل

 .التً تعلمها وخبرها



ٌركز المشرؾ التربوي فً نموذج اإلشراؾ التأملً على عملٌة التعلم، أكثر من 

من خبلل قٌامه بوظٌفة الدلٌل والمرشد ولٌس المحدد لطرٌقة عمل المعلم فهم  نتابجها،

الذي ٌساعد المعلم على تحلٌل سلوكه أثناء تدرٌسه للطلبة، وٌناقش معه تأثٌرها علٌهم، 

كما ٌوفر وسٌلة للمشرؾ والمعلم لبلستفادة من الدورة االستقصابٌة التً تبدأ بمقابلة 

رشاد والنصح له من خبلل عملٌة تحلٌل شامل لسلوكٌاته أثناء المشرؾ للمعلم وتقدٌم اإل

 .تدرٌسه للطلبة وتأثٌرها علٌهم

ٌنشؽل المشرؾ والمعلم بعد مبلحظة موقؾ تعلٌمً فً عملٌة استقصاء ٌتأمل المعلم 

خبللها الطرٌقة التً نّفذ فٌها الموقؾ وٌعاود التفكٌر فٌها، وٌقومان بتحدٌد الجوانب 

لجوانب األقل نجاحاً وٌكون ذلك من خبلل طرح بعض األسبلة على المعلم الفاعلة فٌه، وا

 (:Alger & Chizhik ,2006)على النحو التالً 

  هل تعتقد أن جمٌع الطلبة استفادوا من تقدٌمك لموضوع الدرس؟ وما هو دلٌلك على

 ذلك؟
 كٌؾ تواصلت مع طلبتك جمٌعهم لمساعدتهم على الفهم ؟ 

 ما اإلستراتٌجٌات التً استخدمتها لتوسٌع مجال تفكٌر الطلبة؟ 

 هل تعتقد أن هناك طرابق أكثر فاعلٌة لتحقٌق ذلك؟ ما هً؟ 

 أي أهدافك تم تحقٌقه؟ 

 هل تعتقد أن الطلبة تعلموا المادة الدراسٌة ؟ وكٌؾ ستتحقق من ذلك؟ 

 ماذا سوؾ تعمل ؼدا لمتابعة درس الٌوم؟ 

إلى أن نموذج اإلشراؾ التأملً ٌتضمن فًحا ناقًدا للممارسات بهدؾ  ونخلص مما سبق

الوصول إلى مستوى فهم جدٌد ٌٌسر تحسٌن الممارسة الحالٌة، وٌمكن إجمال منهجٌة 

 (:2004ساسً،)العمل به فً اآلتً

 وتتمٌز هذه المرحلة باالنتباه الواعً : االنتباه إلى الخبرات الشخصٌة الحقٌقٌة

طرأ داخل الصؾ، ذلك أنه فً كل موقؾ تعلٌمً تعلمً ٌقع لؤلحداث التً ت

 .التركٌز بشكل انتقابً على بعض المتؽٌرات مع تجاهل المتؽٌرات األخرى
 وتتمٌز هذه : فحص وتحلٌل الخبرات الشخصٌة وتعٌٌن العوامل المتداخلة فٌها

قؾ المرحلة بتحلٌل خبراتنا عن طرٌق تعٌٌن العوامل المفتاحٌة المؤثرة فً المو

 .وفً أفعالنا وأحاسٌسنا



 انطبلقاً من التحلٌل السابق نبدأ فً القٌام : صٌاؼة المفاهٌم والقواعد والمبادئ

بتعمٌمات ونصوغ ذلك على شكل مفاهٌم ومبادئ تجعلنا نفهم ما ٌجري بصورة 

 .أكثر تجرٌداً، أي نبنً تأوٌبلً لؤلحداث
 لمرحلة المبادئ والمفاهٌم نستخدم فً هذه ا: بناء نظرٌة شخصٌة نقوم باختبارها

المستنبطة فً المرحلة السابقة لبناء نظرٌة شخصٌة حول ما ٌمكن أن ٌحدث عند 

 .إجراء تؽٌٌر ما فً الوضعٌة
 Cook et)تعرض األدبٌات التربوٌة عدة أسالٌب لتدرٌب المعلم على عملٌة التأمل منها 

al. 2001 :) 

 .أن ٌحتفظ المعلم بصحابؾ للتأمل -

 (.الزمبلء) جلسات تعلٌم باألقران تنفٌذ  -

 .توفٌر تؽذٌة راجعة مكتوبة اعتماداً على مقاببلت -

 .تنفٌذ أبحاث إجرابٌة -

 ".سٌمٌنارات" إعطاء دروس تعلٌمٌة فً  -

 .تنفٌذ مؤتمرات تأملٌة -

 (: Peer Supervision)إششاف األقشاى أو الزهالء : ثالثا
العالٌة من المتطلبات األساسٌة لتطوٌر أصبح اإلشراؾ التشاوري ذو الجودة 

عملٌتً التعلٌم والتعلم، ولتنمٌة الكفاٌات المهنٌة للمعلم، حٌث ٌرى البعض تفوق هذا 

النوع على ؼٌره، وٌطلق على هذا النوع على تجمعات من الزمبلء أو  الرفاق تعمل معاً 

ٌن التؽذٌة الراجعة لتبادل المنفعة والخبرات،وٌصؾ أٌضاً العلمٌة التً توفر للمشارك

 .الداعمة وتتجنب عملٌة التقوٌم أو إصدار األحكام

ولقد تنوعت نماذج هذا النوع اإلشرافً، فنجد بعضها ٌقترب لدرجة كبٌرة من 

 :اإلشراؾ التقلٌدي الذي ٌستلزم وجود المشرؾ التربوي، ومن هذه النماذج

  ًالٌوىرج الثالثTriadic model : 

جموعات ثبلثٌة، ٌتبادلون أدوار المتحدث والمشرؾ والمسّهل حٌث ٌعمل المعلمون فً م

لجلسات النقاش، وٌعتمد هذا النموذج على المشاركٌن أنفسهم لتحدٌد المهام والمسبولٌات 

 .التً ٌقومون فٌها عادة مع المشرؾ التربوي
 



 الٌوىرج التشاوسي الثٌائً البٌٍىي(SPCM)Structured Peer 

Consultation Model 

ثنابً ٌركز على تنفٌذ مهام فً جلسات تشاركٌة، ٌقوم المعلمون فٌها ببناء بعض  نموذج

األنشطة اإلشرافٌة العامة وٌتولى كل معلم إعطاء تؽذٌة راجعة لزمٌله، وتكون الجلسات 

أسبوعٌة أو كل أسبوعٌن تتضمن أنشطة إشرافٌة متنوعة مثل بناء األهداؾ، حضور 

 .أن تتضمن أنشطة أخرى كمناقشة المستجدات التربوٌةمواقؾ تعلٌمٌة مسجلة، كما ٌمكن 

 :ممٍزاث اإلششاف باألقشاى -
مما ٌمٌز نموذج اإلشراؾ باألقران عدم اعتماده على إصدار األحكام فهو ٌوفر فرًصا 

عدٌدة لتبادل الخبرات بٌن المعلمٌن فً مناخ داعم محفز على التعلم تقدم فٌه التؽذٌة 

 .دي الذات وٌعزز الشعور بالتمكنالراجعة بشكل ٌبعث على تح

 :ومن الفوابد األخرى إلشراؾ األقران 

 تطوٌر مهارات التواصل والتشاور وتعمٌق فهم مفاهٌمها. 
  تعزٌز الثقة بالنفسSelf-confidence. 

 تولٌد شعور إٌجابً نحو دعم اآلخرٌن. 
 االستفادة من األقران فً حل المشكبلت. 


