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 أساليب اإلشراف الرتبوي
تتعدد أسالٌب اإلشراؾ التربوي وتختلؾ باختالؾ الحاجة إلٌها، وهذا التنوع فً 

األسالٌب ٌجعل لإلشراؾ سمة تبعده عن الرتابة والملل، فالتنوع من سمات النفس البشرٌة 
 مامن هذه األسالٌب ووأصل من أصول تقبلها، وتقبل المعلم لإلشراؾ أمر بالػ األهمٌة، 

: ٌلً

 :الزٌارات الصفٌة -1

ٌعد أسلوب زٌارة المشرؾ للمعلم من أقدم األسالٌب اإلشرافٌة، وأشهرها، 
 .وأكثرها انتشاًرا

لبثت حتى تؽٌرت النظرة إلى الزٌارة الصفٌة فً  ولكن مع التطور فً التعلٌم ما
تركز اإلشراؾ الحدٌث، فبدال من تركٌزها على كتابة التقارٌر التقوٌمٌة فقط، أصبحت 

، على جوانب أخرى تمس جودة التعلٌم وتحسن من مخرجاته كتقٌٌم األداء والطالب
وقٌاس المهارات، والمعارؾ، واالتجاهات التً تحققت لدٌهم، واكتشاؾ احتٌاجات المعلم 

العلمٌة، والتربوٌة، ومعرفة نقاط القوة والضعؾ؛ من أجل وضع خطة لتعزٌز مواطن 
 .لدى هإالء المعلمٌنالقوة، ومعالجة نقاط الضعؾ 

عملٌة وقد وصؾ كل من كل من محمد وعبدالحمن البلوشً الزٌارة الصفٌة بؤنها 
مدٌر المدرسة، لمشاهدة كل ما ٌصدر  أو المشرؾٌقوم بها  ؛وهادفة ،مخطط لها ،منظمة

طلبة من أداء فً الموقؾ التعلٌمً التعلمً بهدؾ تحلٌله تعاونٌاً ومن ثم العن المعلم و
معلم بتؽذٌة راجعة حول جوانب هذا األداء لتحسٌنه بما ٌنعكس إٌجابٌاً على تزوٌد ال

 .عملٌات التعلٌم والتعلم

للزٌارة الصفٌة أهداؾ كثٌرة بوصفها عملٌة إشرافٌة متعددة األنواع ومن أبرز 
:  ٌلً ألهداؾ التً ٌسعى المشرؾ التربوي إلى  بلوؼها من خالل قٌامها بها ما

. لٌمً والفعالٌات التربوٌة بصورة طبٌعٌةمالحظة الموقؾ التع .1

. مالحظة أثر المعلم فً الطلبة والوقوؾ على مدى تقدمهم .2

مدى صالحٌتها تقوٌم أسالٌب التدرٌس وكٌفٌة توظٌؾ الوسائل التعلٌمٌة والوقوؾ على  .3

. ومالءمتها لسٌكولوجٌة التعلٌم

. التعرؾ إلى أنشطة الطلبة ونوعٌتها وكٌفٌة التعامل معها .4

. التعرؾ إلى أسالٌب التقوٌم ومدى توظٌؾ المعلم لها .5



التؤكد من تطبٌق المناهج الدراسٌة المقررة والتعرؾ على الصعوبات التً ٌتعرض لها  .6

. المعلم

. لما ٌقدمه المعلم التعرؾ على استجابة الطلبة .7

. معرفة مدى استجابة المعلم للتوجٌهات السابقة .8

مساعدة المعلمٌن على أداء عملهم والعمل على تحسٌنه سواء أكانوا قدٌمً أم حدٌثً  .9

. العهد بالتدرٌس

. التعرؾ على إٌجابٌات الموقؾ التعلٌمً لتعزٌزها والتؤكد من سلبٌاته القتراح الحلول لها .10

المعلمٌن وقدرات كل منهم وكفاٌاتهم ومواهبهم الستثمارها فً المشاؼل اكتشاؾ حاجات  .11

. التربوٌة

تنمٌة الرصٌد المعرفً للمشرؾ التربوي بعد إطالعه على الطرق واألسالٌب الجدٌدة  .12

 .والمطورة التً ٌنجح بعض المعلمٌن فً استخدامها
ٌث تتصؾ هذه تزوٌد المعلم بتؽذٌة راجعة تطوٌرٌة عن جوانب محددة فً أدائه بح .13

 التؽذٌة بالموضوعٌة والدقة والشمولٌة وتعٌنه على محاكمة ممارساته وتطوٌرها
توثٌق العالقات والروابط اإلنسانٌة بٌن المعلم والمشرؾ على أساس من الثقة واالحترام  .14

 .المتبادلٌن
 .تقوٌم أداء المعلم ألهداؾ إدارٌة ووظٌفٌة .15
 .ل االستفادة من خبراتهم فً مجاالت أخرىالتعرؾ على المتمٌزٌن من المعلمٌن من أج .16

وفً ختام الحدٌث عن الزٌارة الصفٌة للمشرؾ التربوي أو مدٌر المدرسة 
الزائر بجملة من اآلداب ٌمكن تسمٌتها بآداب ؛ فمن المناسب أن ٌتحل كمشرؾ مقٌم

 :الزٌارة الصفٌة؛ ومن أبرزها
  والمعلم المزورتوفٌر جو من الثقة واالحترام المتبادل بٌن الزائر. 
 وتحدٌد مسبق لوقت الزٌارة، تخطٌط متفق علٌه وجود. 
  المشرؾ التربوي مكاناً مناسباً فً الؽرفة الصفٌة بحٌث ال ٌإثر جلوسه على سٌر اختٌار

. عملٌة التعلم وٌشتت انتباههم عن الدرس

 أخذ فكرة واضحة عن كفاءة المعلم وأدائه وما ٌحتاج إلٌه لتحسٌن مستواه . 

  التدخل فً الموقؾ التعلٌمً إال لضرورة  و تكون لصالح المعلمعدم .

 حضور الموقؾ التعلٌمً من بداٌته إلى نهاٌته لٌكون التقوٌم متكامال وشامال. 



  قبل مؽادرة ؼرفة  ؛ وذلكالمشرؾ التربوي بجهود المعلم وتعاون الطالب معهإشادة

 .الصؾ

 النشؽال طوال الحصة فً تدوٌن مراقبة الموقؾ التعلٌمً من كافة الجوانب وعدم ا

 .المالحظات فقط على حساب الموقؾ التعلٌمً

 

 (:ورش العمل التربوٌة) المشاؼل التربوٌة -2

لمجموعة من المعلمٌن تحت  ة تدرٌبٌةعملً ةتعاونً أنشطة  وهً عبارة عن 
إشراؾ قٌادات تربوٌة ذات خبرة مهنٌة واسعة ٌعمل فٌها المشتركون أفراداً وجماعات فً 
وقت واحد متعاونٌن تحت إرشاد منسق من أجل تجرٌب أحسن طرق التدرٌس أو دراسة 
مشكلة تربوٌة مهمة أو إنجاز عمل تربوي محدد مثل تحلٌل محتوى وحدات دراسٌة أو 

وسٌلة تعلٌمٌة معٌنة فً مادة أو وحدة معٌنة لصؾ معٌن أو التخطٌط للقٌام بإحدى  إنتاج
. الخ…التجارب 

وتقام هذه المشاؼل التربوٌة لتحقٌق جملة من األهداؾ الهامة لتطوٌر النمو المهنً 
: هداؾللمعلمٌن ومن هذه األ

. إتاحة الفرصة للمعلمٌن لحل المشكالت التً تواجههم بؤسلوب علمً  -1

 .تنمٌة مهارات المعلمٌن وإكسابهم خبرات جدٌدة  -2
. إكساب المعلمٌن خبرات جٌدة فً العمل التعاونً  -3

. داخل الورشة يبتكارتحقٌق النشاط اال  -4

. وضع المعلمٌن فً مواقؾ تساعد على إزالة الحواجز بٌنهم  -5

. إتاحة الفرصة للمعلمٌن لرفع روحهم المعنوٌة -6
. وأسالٌب ٌستطٌعون استخدامها فً صفوفهم المدرسٌةتعرٌؾ المعلمٌن طرقاً  -7

توفٌر الفرص للمعلمٌن لكً ٌتعاونوا مع ؼٌرهم إلنتاج أدوات ووسائل تعلٌم مفٌدة فً   -1

. تدرٌسهم

.  وضع المعلمٌن فً موقؾ ٌستطٌعون فٌها تقٌٌم جهودهم  -2

 
ئها على أتم وجه وعمل جرامدروسة إل خطواتوتتم تلك المشاؼل التربوٌة فً 

: ورش التدرٌب خاللها بكفاءة وفعالٌة؛ ومن ابرز تلك الخطوات ما ٌلً

التخطٌط التعاونً الجٌد لموضوع المشؽل ومكانه وزمانه ومواده التعلٌمٌة وأنشطته  -1

 .وأهدافه والتجهٌزات الالزمة إلنجاحه
الحرص على اختٌار موضوعات لمعالجتها فً المشؽل تلبً حاجات المعلمٌن  -2

. والمٌدان



المعلمٌن وإقناعهم بؤهمٌة المشكلة التً هً موضوع البحث وإتاحة  تهٌئة -3

. الفرصة لهم للمشاركة الفعلٌة فً أنشطة المشؽل

اإلفادة من خبرات المعلمٌن أنفسهم وخاصة المبدعٌن منهم لما فً ذلك من فائدة  -4

. لآلخرٌن

االستعانة بنخبة من ذوى الكفاءات العالٌة والخبرة الكافٌة فً المواضٌع  -5

. المطروحة للبحث

وضع كل ما ٌحتاج إلٌه المشتركون فً المشؽل من المراجع والكتب والنشرات  -6

. والمجالت تحت تصرفهم وفً أي لحظة

تقسٌم المشاركٌن إلى مجموعات صؽٌرة واختٌار رئٌس ومقرر لكل مجموعة  -7

. ٌتولى عرض ما توصلت إلٌه مجموعته بعد كل نشاط

وأال ٌزٌد عدد المجموعات عن  ؛معلمٌن عدد كل مجموعة عن ستة عدم زٌادة -8

. خمس مجموعات 

حتى ٌشعر  ؛المشرؾ التربوي نفسه بشكل جٌد للمشاركة فً المشؽل إعداد -9

. المعلمون أنهم ٌستفٌدون من المشؽل لما فً ذلك من ترؼٌب لهم فً االستمرار بحضوره

لٌكون بمثابة تؽذٌة  ؛إعداد وسٌلة التقوٌم للمشؽل التربوي عند االنتهاء منه  -10

. راجعة ٌستثمر نتائجها فً التخطٌط لبناء مشاؼل تربوٌة جدٌدة

. متابعة المشاركٌن فً المٌدان للتؤكد من تحقٌق أهداؾ المشؽل التربوي -11

  

 :تبادل الزٌارات -3

حٌث ٌقوم المشرؾ التربوي بدعم المعلمٌن فً طرٌقة تكاملٌة تبادلٌة   
ربوي المعلم الذي لدٌه بعض القصور فً جانب ما أو مخطط لها؛ حٌث ٌدعم المشرؾ الت

 .مهارة معٌنة فٌنسق له زٌارة لزمٌله المعلم المتمٌز فً هذا الجانب أو تلك المهاة

 :وٌهدؾ هذا األسلوب الفعال والمرؼوب فٌه من أسالٌب اإلشراؾ التربوي إلى 

ئق معالجة بعض تبادل الخبرات بٌن معلمً المادة الواحدة فً أسالٌب التعلٌم وطرا .1

 .الموضوعات وتوظٌؾ بعض المهارات التوظٌؾ السلٌم أثناء الشرح
 .تقوٌم المعلم عمله من خالل مقارنة أدائه بؤداء اآلخرٌن .2
 .تقرٌب وجهات النظر بٌن معلمً المادة الواحدة والمعلمٌن بوجه عام .3



 .تشجٌع المعلمٌن على إبداء آرائهم وطرح مشكالتهم .4
 .عٌن وتطوٌر ممارساتهمتشجٌع المعلمٌن المبد .5
 .اتعمٌق فهم المعلمٌن واحترام بعضهم بعضً  .6
تعرٌؾ المعلم بالمتطلبات األساسٌة للنجاح فً مهنة التدرٌس من خالل إطالعه على  .7

نموذج تقرٌر تبادل الزٌارات ومن خالل إعداده للزٌارة وإطالعه على أسالٌب زمالئه 

 .ومناقشته للموقؾ التعلٌمً أثناء الزٌارة
ٌتضح للمعلمٌن كٌفٌة االستفادة من الوسائل التعلٌمٌة المتاحة خصوصاً السبورة  أن .8

الملونة والكتاب المدرسً واألجهزة المتوفرة من أجل تحقٌق األهداؾ فً جو  قالمواأل

 .طبٌعً بعٌد عن التكلؾ

 
 أن ٌكونولتحقٌق أهداؾ هذا األسلوب اإلشرافً وجعله أكثر فعالٌة وتمٌز فالبد        

موافقاً وكؾًء المعلم المزار ، وأن ٌكون هدؾ الزٌارة محدداً وواضحاً  مخطًطا له وٌكون
 .ذا مستوى فنً متمٌز فعالً 

 

 :النشرات اإلشرافٌة -4

ما تم إعداد تلك النشرات من األسالٌب الناجحة إذا ٌعتبر هذا األسلوب اإلشرافً 

 .فعاالً بعناٌة، ونظمت تنظٌما 
وسٌلة اتصال بٌن المشرؾ التربوي والمعلمٌن، تعرؾ بؤنها  والنشرات اإلشرافٌة

ٌستطٌع المشرؾ من خاللها أن ٌنقل إلى المعلمٌن بعض خبراته وقراءاته ومقترحاته 
 .بكفاءة وفعالٌةومشاهداته 

اتها؛ فهناك نشرات القرارات، نشرات التربوٌة بحسب موضوع تتنوع النشراتو
 .االجتماعات، ونشرات القراءات

 :برز أهداؾ هذا األسلوب ما ٌلًومن أ

 .ح أهداؾ خطة المشرؾ للمعلمٌن وتحدد بعض أدوارهم فٌهايتوض .1

نقل تصور المشرؾ التربوي ورإٌته بشكل مكتوب ومرسوم ومصور؛ مما ٌسهل فهمها  .2

 .وإدراكها وتذكرها
د المعلمٌن بإرشادات وتوجٌهات خاصة باإلعداد والوسائل والنشاطات واالختبارات، يتزو .3

 .الخ ..



ن يؾ المعلمٌن ببعض األفكار والممارسات واالتجاهات التربوٌة الحدٌثة على المستوييتعر .4

 .المحلً والعالمً

 .تعمٌم مقاالت المعلمٌن وبحوثهم وخبراتهم المتمٌزة وأسالٌبهم المبتكرة إتاحة .5

 .ر مصدر مكتوب ونموذج للمعلمٌن ٌمكن الرجوع إلٌه عند الحاجة ومحاكاتهيتوؾ .6

بعض المشكالت التعلٌمٌة لحفز المعلمٌن على التفكٌر فٌها واقتراح الحلول المالئمة  إثارة .7

 .لها

 .مهنٌةبعض المراجع العلمٌة وال إلى المعلمٌن إرشاد  .8
 .تخدم أعدادا كبٌرة من المعلمٌن فً أماكن متباعدة .9

 .نساعد على توثٌق الصلة بٌن المشرؾ والمعلمٌن .10

النشرات اإلشرافٌة بدًءا من التخطٌط إلعدادها  وٌبقى الجهد المبذول فً إجراءات
وتهٌئتها والعناٌة بها ومروًرا بتنفٌذها وانتهاء بتقوٌمها هو مناط التمٌز وبلوغ األثر 

 .المطلوب والتطوٌر المرؼوب 
 

 :الدروس التطبٌقٌة -5

 نشاط عملً ٌقوم به المشرؾ التربوي أو أحدوهذا األسلوب اإلشرافً عبارة عن 
؛ بهدؾ تحقٌق تطوٌر النمو بحضور عدد من المعلمٌن متمٌزٌن داخل الصؾالمعلمٌن ال

وٌنبؽً أن نشٌر هنا إلى أن الدروس التطبٌقٌة تقدم فً ظروؾ عادٌة . المهنً للمعلم
 ومواقؾ صفٌة طبٌعٌة وبٌئة تعلٌمٌة معتادة؛ لنفرق بذلك بٌن الدروس التطبٌقٌة 

. بٌئة مهٌئة ووسائل مرتبة وموقؾ معد مسبقاً والدروس النموذجٌة التً تتم بالعادة فً 

وكما هو الحال فً أسالٌب اإلشراؾ التربوي جمٌعها فإن فاعلٌة الدروس التطبٌقٌة 
ترتبط باإلعداد الجٌد والتخطٌط الدقٌق والتعاون المشترك والبناء لتحقٌق المرجو من هذا 

برات وتمتاز بصبؽة دٌنامٌة األسلوب الذي ٌجعل من العملٌة التعلٌمٌة عملٌة تناقلٌة للخ
 .الجماعة

  

 :الندوات -6
أو معٌنة ضٌة بعرض عدد من القادة التربوٌٌن  وفً هذا األسلوب اإلشرافً ٌقوم 

حول تلك  موضوع محدد ثم فتح المجال بعد ذلك للمناقشة الهادفة المثمرة للحاضرٌن

ا إلى  ًٌ بؤكثر من رأي  ئهإثراالقضٌة أو ذلك الموضوع؛ وذلك إلشباعه بالنقاش  وسع



فً  تاحة الفرصة لنقاش هادؾ ومثمر حول ما ٌتم عرضه من أفكار، وإلوأكثر من رافد

تحقٌق التواصل بٌن المشاركٌن وتوفٌر فرص ٌتفاعل فٌها المعلمون مع تلك الندوات؛ ل

. المهنً همعلى تحقٌق نمو المعلمٌن لمساعدة قضاٌا تربوٌة تتم مناقشتها وإثراإها

 

 :للقاءاتاالجتماعات وا -7
عٌة امن لقاءات فردٌة أو جم التربوي ما ٌعقده المشرؾوهذا األسلوب اإلشرافً هو 

، وأٌة أمور التعلٌم والتعلٌممتخصصة فً مجال  تربوٌة أو علمٌة أو مهنٌةلبحث قضاٌا 

، وقد تكون من خالل همتربوٌة أخرى من أجل تحقٌق التكامل فً رإى المشاركٌن وأفكار

ألٌة  التربوٌن حضور المشرفٌنتشمل كذلك ، ومشكلة جتماعات لجانلقاءات عامة أو ا

. اجتماعات تربوٌة داخلٌة أو خارجٌة ٌعد جزءا من هذه الفعالٌة

 :وٌهدؾ هذا األسلوب اإلشرافً إلى جملة من األهداؾ من أهمها
 .طرح بعض التجارب الرٌادٌة وإثراءها بالمناقشة والتحلٌل والتطبٌق -1
للمعلمٌن عن طرٌق إشعارهم بؤهمٌة الدور الذي ٌمارسونه وأهمٌة  رفع الروح المعنوٌة -2

 .المقترحات التً ٌقدمونها
 .تزوٌد المعلمٌن ببعض المفاهٌم التربوٌة وشرح أبعادها -3
تتٌح الفرصة لمواجهة المشكالت التربوٌة بصورة عامة واإلسهام بشكل مثمر فً اقتراح  -4

 .الضعؾالحلول وتقدٌم البرامج العالجٌة فً مواجهة 
تحقٌق قدر واؾ من الفهم المشترك والمسإولٌة المشتركة، وتكوٌن رأي عام بٌن جماعة  -5

 .المعلمٌن
إتاحة الفرصة لممارسة األسالٌب الشورٌة والتدرٌب علٌها مما ٌنعكس على أسلوب إدارة  -6

 .المعلمٌن لصفوفهم
المسإولٌة  مساعدة المعلمٌن الجدد أو من تنقصه الثقة بالنفس على المشاركة وتحمل -7

ا متمٌزاً وفعااًل فإنه  ًٌ ولكً ٌكون أسلوب االجتماعات واللقاءات أسلوًبا إشراف

أن ه وٌحددها، وأهداؾوٌوضح حدٌد موعد اللقاء ومكانه ٌحتاج من المشرؾ التربوي أن ي

أن ، وأن ٌكون دقٌقاً فً اختٌار أسئلته أثناء اللقاءتواصل، وأسالٌب الكذلك ٌتقن المشرؾ 

، ومن المهم كذلك أن عالقته مع المعلم وٌعزز ثقته بنفسهأًٌضا ٌوطد المشرؾ التربوي 

أن ٌكون لدى و ، ٌتوفر الوقت الكافً للقاء حتى ٌستطٌع المعلم أن ٌعبر عن نفسه

المشرؾ سجل تراكمً عن المعلم ٌتوفر فٌه معلومات عن أحواله الشخصٌة أو المهنٌة أو 

، كما ٌستحسن اختٌار األسلوب المناسب لمعاملته والحدٌث معهاالجتماعٌة لتساعده فً 

أن ٌشعر المعلم أن لدى المشرؾ استعداداً صادقاً لتقدٌم المساعدة كلما شعر بحاجته  

أن ٌحترم المشرؾ آراء المعلم حتى لو خالفت رأٌه حتى ، وأخٌرا ولٌس آخًرا إلٌها

 .ٌستطٌع المعلم أن ٌعبر عن أفكاره بحرٌة

 



 :والتجرٌبالبحث  -8
القائمة على وتعتمد الطرٌقة العلمٌة فً البحث التً بحوث ونقصد بالبحث تلك 

تحدٌد المشكلة ووضع الفرضٌات وفحصها واختٌار الحلول المناسبة للوصول إلى النتائج 

إال أنها تتناول مشكالت محلٌة داخل المدرسة أو مجموعة مدارس تسعى إلى مواجهتها 

، ن دور المشرؾ مشاركا أو مشرفا على تنفٌذ البحث اإلجرائًومحاولة عالجها ، وٌكو

 .ومن أهمها دراسات الحاالت

:  هذا األسلوب اإلشرافً أهم العوامل المساعدة على نجاحومن 

. أن ٌكون المشرؾ التربوي ملماً بؤسالٌب البحث العلمً ووسائله- 1

لدراسة ومناقشة أن ٌمهد المشرؾ التربوي للفكرة بإتاحة الفرصة للمعلمٌن - 2

. بعض البحوث المٌدانٌة التً أجرٌت فً بعض المدارس أو إدارات التعلٌم أو الجامعات

. أن ٌقتنع المعلمون بؤهمٌة البحث اإلجرائً وضرورته- 3

. أن ٌراعً فً اختٌار مشكلة البحث توافر الظروؾ الموضوعٌة لمعالجتها -4

. للقٌام بالبحثأن تتوافر جمٌع المراجع واألدوات الالزمة  -5

 

 :التعلٌم المصؽر -9

ٌقوم على وهو أسلوب إشرافً ٌعتمد التدرٌب على بعض المهارات التدرٌسٌة و
تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة وتحلٌل أداء المعلم إلى مجموعة من المهارات السلوكٌة والعمل 

. على تقوٌتها حتى ٌصٌر قادراً على تؤدٌة عمله على أحسن وجه

أثناء الخدمة على هم تدرٌبوٌهدؾ إلى تطوٌر نمو المعلمٌن المهنً من خالل 
استخدام التعلٌم المصؽر بصفته وكذلك على  ،المهارات التعلٌمٌة وأسالٌب التعلٌم الحدٌثة

تٌسٌر العوامل ، وأًٌضا من خالل تقنٌة إشرافٌة إبداعٌة فً مجال اإلشراؾ التربوي
تعزٌز بواعث الطالب وإثارة دافعٌتهم للموقؾ و ،التعلٌمًالمعقدة التً تدخل فً الموقؾ 

الستفادة من التؽذٌة الراجعة أكثر من الممارسة نفسها ألن ل ؛التعلٌمً ومشاركة المعلم
المعلمٌن المتدربٌن ٌستفٌدون من نقد زمالئهم المعلمٌن المشاهدٌن أكثر مما ٌستفٌدون من 

 .ه المشرؾ التربوي نفس

 


