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اهداء:
إلى كل مسئول يسعى لتطوير التعليم في العالم العربي
ويؤمن بأنه خيارنا األول للمنافسة في عالم المعرفة.
مع تمنياتي له بالتوفيق والعون من ااهل في مهمته،،،
المؤلف
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد اخللق أمجعني
وبعد:
حنتاج بني فينة وأخرى ألن نراجع أعمالنا اليت قمنا هبا منذ فرتات
طويلة إىل درجة حتول بعضها إىل عادات أكثر منها لسلوك و ٍاع
وخمطط له ؛ وليكن هدفنا تصحيح اخللل وس ّد النقص وتقدمي
النصيحة ؛ وأهم ذلك كله تنمية الذات وتعديل السلوك إذ أن من
أهم ميزات اإلنسان قدرته على تصحيح سلوكه وتعديل اجتاهاته أثناء
ّ
سريه وخالل عمله وكلما زاد نضجه زادت قدرته على ذلك.
وحنن يف امليدان الرتبوي الذي خيتلف عن امليادين األخرى كثريا ؛ من
حيث ارتباطنا بتنشئة اإلنسان يف هذا العصر املتغري أوىل الناس
بتعديل اجتاهاتنا وتنمية معارفنا الرتبوية وتصحيح طرقنا اليت تفرض
علينا التطورات احلادثة أن نستوعبها ولعل أش ّدها تأثريات العوملة
والصراعات احلضارية والثقافية املعاصرة اليت مل يعد لنا خيار يف خوض
غمارها إذ غزتنا يف عقر مدارسنا ؛ وهنا يتوجب على كل عامل يف
امليدان الرتبوي أن يبذل جهده ليستطيع موازنة املؤثرات اخلارجية مع
احلاجات الداخلية حتت منظومة القيم والسلوك والدين اإلسالمي
الذي يفرتض أن تنطلق منه مجيع قيمنا وسلوكياتنا .
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مهما من جوانب امليدان الرتبوي وهو
و حاولت هنا أن أحبث جانبًا ً
اإلشراف الرتبوي ألعيد ترتيب خريطته الذهنية ومهامه العملية اليت إذا
حتما إىل امليدان الرتبوي وتثمر يانعة يف
صلحت فستمتد آثارها ً
النشء اجلديد .
وكل ما سجلته يف هذا الكتاب كان منطل ًقا من مبدأ حماولة إصالح
الوضع القائم دون الدخول يف جدليات أخرى وسبب الرتكيز على
ذلك هو إعطاء األدلة ملسئويل التعليم والبريوقراطيني على إمكانية
إصالح البيت من الداخل دون تكلفة ضخمة ترهق ميزانياهتم ؛ وهبذا
تكون الكرة يف ملعبهم مع أهنا مل خترج منه أصالً.

وميسرا يستفيد منه املسؤول
وحرصت على أن يكون التناول سهالً
ً
غري املتخصص يف اجلوانب الرتبوية وحاولت ابابتعاد قدر اإلمكان عن
التنظري وركزت على اجلانب العملي بشكل كامل وأرجو أن يكون فيه
كثريا ؛ واحلمد هلل أوباً وآخرا.
خريا ً
ً
د.خالد بن حممد الشهري

مشرف علم النفس بتعليم املنطقة الشرقية
مستشار نفسي وتربوي
ومدرب معتمد
جوال5561220050 /
Kmys66@yahoo.com
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بين يدي الكتاب

كنت فيما مضى أعددت دليالً للمعلم اجلديد وكان السبب
ماذكرته يف مقدمة دليل املعلم من الصعاب اليت باقيتها عند التحاقي
بالتعليم حيث كنا نفتقد إىل ما يرشدنا يف بداية الطريق الذي كان
مظلماً بكل ما تعنيه الكلمة،فسعيت ألفيد زمالئي املعلمني –
املستجدين بشكل خاص -مبا عساه أن ينري هلم الطريق فكان ذلك
يف كتاب (املعلم الناجح -دليل عملي للمعلم).
مث رأيت بعض الصعوبات اليت جيدها مدير املدرسة اجلديد فحاولت
أن أساعده مبا أستطيع فكان كتاب (املدير املتميز-خطوات عملية
ملدير املدرسة).
وكان من توفيق اهلل عز وجل أن نشرهتما الكرتونياً يف الشبكة
العنكبوتية ولقيا من ابانتشار مامل أتوقعه لو عملت هلا دعاية جتارية
فلله وحده احلمد واملنة.
سراً حيث يسري فيه اإلنسان على
و شغفي بالعمل املنظم مما با أع ّده ّ
هدى مستمد من خربات منقحة ومتزنة هتذهبا جتارب ناضجة مما
جيعلها مهمة وفاصلة يف حياته.
واخلربة إذا احتبسها صاحبها لديه ومل حياول نقلها لآلخرين ليستفيدوا
منها فإن هذا نوع من البخل الذي ينايف خلق الكرمي الذي يتصف
صاحبه مبحبة اخلري لآلخرين أيّاً كانت مشارهبم ؛ ومن هنا أردت أن
أسجل ما استفدته أثناء عملي يف اإلشراف الرتبوي -مع قلّته -ملن
قد حيتاجه ؛ ذلك أن املشرف الرتبوي يفرتض أنه يف غىن عن كتابات
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أمثايل حيث أنه قد خاض مجيع غمرات امليدان الرتبوي حبلوه ومره ؛
ومن هنا فإن املستفيد من هذه الكتابة هو من يريد أن يلتحق
باإلشراف الرتبوي إضافة إىل ذوي القرار واملسئولني الذين أظن أهنم
سيعرفون شيئاً رمبا يكون جديداً على بعضهم مما با جيدونه يف التقارير
واإلحصاءات –املنمقة-اليت ترفع هلم بشكل دوري.
وقد جعلت الفصل األول كعرض خمتصر باجتاهات ومفاهيم اإلشراف
جدا للمشرف اجلديد
الرتبوي كمدخل ملوضوعات الكتاب وهو مهم ً
وملن يريد أن يتعرف على اجتاهات وأنواع اإلشراف احلديث ؛ وإنين
على أمل أن حيقق هذا الكتاب شيئاً من الفائدة يف امليدان الرتبوي
وإن كانت قليلة "واجلود من املوجود" .
وهو كسابقيه خطوة على الطريق .واحلمدهلل أوباً وآخراً.
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 -5مفاهيم واتجاهات اإلشراف التربوي المعاصر
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حني تتبع تاريخ اإلشراف الرتبوي يف بالدنا كغريه من
مر بعدة مراحل كانت األوىل هي التفتيش مث
البالد العربية جتد أنه ّ
تلتها مرحلة التوجيه الرتبوي حىت وصلت إىل املرحلة احلالية اليت
تسمى اإلشراف الرتبوي ؛ وقد أكدت أدبيات الرتبية بأن مفهوم
اإلشراف الرتبوي تطور خالل العقدين املاضيني  ،وذلك من
خالل البحوث والدراسات  ،حيث أصبح هدف اإلشراف يعمل
على رصد الواقع الرتبوي وحتليله ومعرفة الظروف احمليطة به
وتطوير الكفايات العلمية والعملية لدى العاملني يف امليدان
الرتبوي  ،وتنمية ابانتماء ملهنة الرتبية والتعليم .
و لإلشراف الرتبوي يف اململكة العربية السعودية ثالثة
مستويات :
 .1املستوى األول  :متثله الوزارة  ،ويتم يف هذا املستوى وضع
اخلطة العامة لإلشراف الرتبوي وإدارة اإلشراف على مستوى
إدارات التعليم.

 - 1بتصرف عن كتاب حقيبة املشرف الرتبوي يف عصر املعرفة .د /عبداهلل حممد املهنا املساعد لشؤون اإلشراف يف
مكتب الدرعية بالرياض.
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 .2املستوى الثاين  :متثله إدارات التعليم  ،إما من خالل إدارة
اإلشراف الرتبوي يف إدارات التعليم يف احملافظات  ،أو من خالل
مراكز اإلشراف الرتبوي 1كما هو احلال بالنسبة إلدارات التعليم يف
املناطق الرئيسة واحملافظات الكبرية  .واإلشراف يف هذا املستوى
هو مسؤول عن املتابعة امليدانية شبه اليومية للمعلمني يف مدارسهم
والقيام بالزيارات وف ًقا ألعداد املعلمني يف املدارس التابعة إلدارات
التعليم وعدد املشرفني هبا  .وهؤباء املشرفون هم األقرب واألكثر
تعامالً مع املعلمني من نظرائهم بوزارة الرتبية والتعليم .
 -3واملستوى الثالث  :متثله املدرسة ممثلة مبديرها الذي يقوم -
كجزء من مهامه اليومية  -باإلشراف على زمالئه املعلمني يف
املدرسة .
وهذه املستويات الثالثة ختضع ملفاهيم اإلشراف الرتبوي احلديثة
وبا تكاد خترج عنها وهلذا فنحن حباجة للتعرف على مفاهيم
اإلشراف الرتبوي احلديثة وأنواعها حىت نتمكن من اختيار ما
يناسبنا من أنواع اإلشراف ولنتمكن من حتقيق أهداف اإلشراف
أياً كان املستوى الذي منثله.

- 1تسمى اآلن مكاتب الرتبية والتعليم
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أوالً  :المفهوم اإلجرائي لإلشراف التربوي :

لقد حدث تطور يف مفهوم اإلشراف الرتبوي خالل العقدين
األخريين  ،شأنه يف ذلك شأن كثري من املفاهيم الرتبوية  ،اليت
تنمو وتتطور نتيجة األحباث والدراسات واملمارسات الرتبوية ،
وخباصة بعد أن كشفت هذه الدراسات واألحباث عن قصور
األمناط السابقة لإلشراف الرتبوي ( التفتيش و التوجيه ) ،
وحاولت هذه الدراسات إحداث التغيريات املرغوبة يف العملية
التعليمية  .كما حاول اإلشراف الرتبوي احلديث تاليف أوجه
القصور  ،من خالل نظرة شاملة للعملية التعليمية والرتبوية تتمثل
يف املفهوم التايل لإلشراف الرتبوي :
"اإلشراف الرتبوي هو عملية فنية  ،شورية  ،قيادية  ،إنسانية ،
شاملة ؛ غايتها تقومي وتطوير العملية التعليمية والرتبوية بكافة

حماورها " .

وميكن أن حندد مفهوم اإلشراف الرتبوي إجرائيا مبا يلي :

هو " عملية فنية هادفة ؛ لتطوير بيئات التعلم  ،وتقوميها وإدارهتا
 ،مبا يكفل جتويد عمليات التعليم والتعلم  ،وحتسني خمرجاهتا

النوعية " .
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ثانيًا  :أهداف اإلشراف التربوي :

يهدف اإلشراف الرتبوي يف اململكة العربية السعودية بصورة عامة
إىل تطوير عمليات التعليم والتعلم يف خمتلف البيئات التعليمية ،
وتقومي خمرجاهتا مبا حيقق جودة األداء الرتبوي والتعليمي وحتسني
نوعيتها  .يف ضوء األهداف اليت تضمنتها سياسة التعليم يف
اململكة ؛ وفيما يأيت أبرز أهداف اإلشراف الرتبوي :
 .1رصد الواقع الرتبوي  ،وحتليله  ،ومعرفة الظروف احمليطة به
 ،واإلفادة من ذلك يف التعامل مع حماور العملية التعليمية
والرتبوية .
 .2تطوير الكفايات العلمية والعملية لدى العاملني يف امليدان
الرتبوي وتنميتها .
 .3التخطيط لتحسني موقف التعليم لصاحل التلميذ كمحور
للعملية التعليمية التعلمية .1
 .4تنمية ابانتماء ملهنة الرتبية والتعليم واباعتزاز هبا  ،و إبراز
دورها يف املدرسة واجملتمع .
 .5التعاون والتنسيق مع اجلهات املختصة للعمل يف برامج
األحباث الرتبوية والتخطيط وتنفيذ وتطوير برامج التعليم

- 1تطبيقات يف اإلشراف الرتبوي -د.أمحد مجيل عايش -ط 1دار املسرية.
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،والتدريب ،والكتب،و املناهج ،وطرائق التدريس ،ووسائل
التدريس املعنية .
 .0العمل على بناء جسور اتصال متينة بني العاملني يف حقل
الرتبية والتعليم  ،تساعد نقل اخلربات والتجارب الناجحة
يف ظل رابطة من العالقات اإلنسانية  ،رائدها اباحرتام
املتبادل بني أولئك العاملني يف خمتلف املواقع .
 .2العمل على ترسيخ القيم واباجتاهات الرتبوية لدى القائمني
على تنفيذ العملية التعليمية يف امليدان .
 .8تنفيذ اخلطط اليت تضعها وزارة الرتبية والتعليم بصورة
ميدانية .
 .6النهوض مبستوى التعليم وتقوية أساليبه للحصول على
أفضل مردود للرتبية .
 .15إدارة توجيه عمليات التغري يف الرتبية الرمسية ومتابعة
انتظامها للعمل على تأصيلها يف احلياة املدرسية وحتقيقها
لآلثار املرجوة .
 .11حتقيق اباستخدام األمثل لإلمكانات املتاحة بشريًا  ،وفنيًا
 ،وماديًا  ،وماليًا  ،حىت استثمارها بأقل جهد وأكرب عائد .
 .12تطوير عالقة املدرسة مع البيئة احمللية من خالل فتح أبواب
املدرسة للمجتمع ،لإلفادة منها وتشجيع املدرسة على اباتصال
باجملتمع لتحسني تعلم التالميذ .
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 .13تدريب العاملني يف امليدان على عملية التقومي الذايت وتقومي
اآلخرين .
ثالثا ً  :اتجاهات اإلشراف التربوي الحديثة :

ذكر عايش 1أن اجتاهات اإلشراف احلديث هلا مظاهر منها :
دميقراطية اإلشراف.أنسنة اإلشراف.قيادية اإلشراف.مأسسة اإلشراف.نظمية اإلشراف.وميكننا تلخيص اجتاهات اإلشراف الرتبوي احلديثة حبسب املهنا
2كما يلي:
(  ) 1اإلشراف الرتبوي ( التطوري ) :
نشأأأته  :يعأأد اإلش أراف التطأأوري أحأأد اباجتاهأأات احلديثأأة يف
اإلش أراف الرتبأأوي  ،وهأأو يعأأود إىل عأأام  1685م عنأأدما طأأرح كأأارل
جلكم أأان (  )Carl Glickmanأ أ أ األس أأتاذ يف قس أأم املن أأاهج
 - 1تطبيقات يف اإلشراف الرتبوي -د.أمحد مجيل عايش -ط 1دار املسرية.
 - 2حقيبة املشرف الرتبوي يف عصر املعرفة.
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واإلشراف الرتبوي جبامعة جورجيا أ أ نظرية اإلشراف الرتبوي التطأوري ،
وذلأأك مأأن خأأالل حبأأث نشأأر يف لأة القيأأادة الرتبويأأة األمريكيأأة  ،وبأأىن
الفرض أ أأية األس أ أأاس عل أ أأى أن املعلم أ أأني خيتلف أ أأون يف مس أ أأتوى تفك أ أأريهم
التجري أ أأدي  ،ويف مس أ أأتوى ق أ أأدراهتم العقلي أ أأة  ،ويف مس أ أأتوى دافعي أ أأتهم
للعم أأل  ،وأن أأه جي أأب عل أأى اإلشأ أراف مراع أأاة ه أأذه الف أأرو  ،وض أأرورة
السعي املتواصل لزيادة قدرات املعلمني إىل أعلى درجة حتقق األهداف
املنشودة  .وفكرة التطأوري أن هنأاك عأاملني مأؤثرين علأى أداء املشأرف
وتعاملأ أأه مأ أأع املعلأ أأم  :ومهأ أأا نظأ أأرة املشأ أأرف الرتبأ أأوي لعمليأ أأة اإلش أ أراف
وقناعاتأأه حوهلأأا  ،وصأأفات املعلأأم  .كأم أأا ي أأرى جألأكأم أأان  :أن املعلأأم
هو حمأور العمليأة اإلشأرافية  .وأن تطأوير قأدرات املعلمأني وتنميتهأا هأي
مهمأأة اإلش أراف الرتبأأوي األوىل  .وأن املشأأرف الرتبأأوي هأأو يف األصأأل
معد مهنيًا  ،وخبري  ،وذو تفكري جتريدي مرتفع .
ويف عام 1681م نشر جلكمأان نظريتأه يف اإلشأراف الرتبأوي
التط أأوري بع أأد تطبيقه أأا ونض أأوجها يف كت أأاب م أأن إص أأدارات اجلمعي أأة
األمريكية للمناهج واإلشراف الرتبوي .
ومفهأ أأوم اإلش أ أراف التطأ أأوري هأ أأو " :اجتأ أأاه حأ أأديث  ،يهأ أأتم بأ أأالفرو
الفرديأأة لأأدى املعلمأأني  ،مأأن خأأالل تقأأدمي خأأدمات إش أرافية متدرجأأة
أورا بعيأأد
للمعلأأم ( مباشأأر  ،فتشأأاركي  ،مث غأأري مباشأأر )  ،هتيأأل لأأه تطأ ً
قادرا على اختاذ القرارات وحل املشأكالت الرتبويأة الأيت
املدى ؛ ليكون ً
تواجهه يف عمله " .
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(  ) 2اإلشراف الرتبوي ( املتنوع ) :
نشأة اإلشراف املتنوع :
يرجع تطوير هذا النمط إىل آبان جالتثورن  ،ويقوم على فرضية أن
املعلمني خمتلفني فال بد من تنوع اإلشراف  ،فهو يعطي املعلم ثالث
أساليب إشرافية لتطوير قدراته وتنمية مهاراته ليختار منها ما يناسبه .
وقد يكون هناك تشابه بينه وبني اإلشراف التطوري  ،إبا أن الفار
بينهما هو أن اإلشراف املتنوع يعطي املعلم احلرية يف تقرير األسلوب
الذي يريده أو يراه مناسبا له  ،يف حني أن اإلشراف التطوري يعطي
هذا احلق للمشرف .
ومما جتدر اإلشارة إليه أن كلمة "مشرف" هنا تشمل كل من ميارس
العمل اإلشرايف ،كمدير املدرسة أو الزميل  ،وبا تقتصر على من
يشغل منصب املشرف الرتبوي .
تعريف اإلشراف املتنوع :
اإلشراف الرتبوي املتنوع هو " منوذج إشرايف يراعي تنوع
املعلمني وتفاوت حاجاهتم وقدراهتم املهنية  ،فيقدم خيارات متعددة
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ومتنوعة للنمو املهين  ،ويقدر مهنية املعلمني عن طريق تفعيل دورهم
يف أنشطة النمو املهين " .
"وقيل هو " منوذج إشرايف ينظم عمل املشرفني الرتبويني يف امليدان ،
ويقدم آلية واضحة لعمل املشرف الرتبوي داخل املدرسة  ،من خالل
آلية تصنيف واضحة واحتياجات يرغب املعلم يف تنميتها لديه ؛
للرقي باألداء وحتقيق النمو يف امليدان الرتبوي " .



(  ) 3اإلشراف الرتبوي ( العيادي ) :
نشأة اإلشراف العيادي :
برز اإلشراف العيادي ( الصفي أو اإلكلينيكي ) يف أواخر
اخلمسينات وأوائل الستينات امليالدية  ،على يد كل من ( موريس

كوجان  ) Morris Coganوجولدهامر وروبرت أندرسن ؛
هبدف تدريب طلبة قسم الفنون يف جامعة هارفرد األمريكية قبل
أيضا
التحاقهم بالتدريس  .وملا حققه من نتائج جيدة رأوا تطبيقه ً

على معلمي اخلربة يف الوبايات املتحدة  .ويف الثمانينات شاع تطبيق
اإلشراف العيادي يف بريطانيا وأسرتاليا وكندا وغريها .
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أما سبب تسميته باإلشراف ( الصفي ) ؛ فنسبة إىل املكان الذي
ميارس فيه التدريس  ،وهو الصف  ،وأما تسميته باإلشراف
فنظرا إىل اجلوانب العملية واإلجرائية لإلشراف داخل
اإلكلينيكي ً
الصف .
ومن الالفت للنظر أن كوجان -كما ذكرت املصادر -هو الذي أصر
على تسميته باإلكلينيكي  ،كمكون أساس من مكونات أمنوذجه
الذي طرحه  ،على الرغم من أن زمالءه يف جامعة هارفارد مل تر هلم
هذه التسمية "الغريبة" نوعا ما على بيئة وقوالب الفكر الرتبوي ،
وبارتباطها باملرض  .ولعله كان يريد جذب ابانتباه إىل ما جيري داخل
غرفة الصف  ،وحتليل أحداثها  ،والرتكيز على التفاعل بني املعلم
أمنوذجا لعملية
وطالبه  .وقيل إنه كان معجبًا مبهنة الطب اليت أرادها
ً
التدريس ؛ لريقى إىل مستوى املهن املعتد هبا .

إن موريس كوجان أراد أن يؤكد على أن العملية اإلشرافية عملية راقية
 ،وليست يف مستوى حمدود ميكن اباستغناء عنه  ،بل هي بقدر
حاجة الفرد منا إىل العيادة  ،إىل التشخيص  ،إىل العالج  .لقد أراد
أن يوصل رسالة من خالل املصطلح بأن اإلشراف حاجة وضرورة
ملحة مبستوى إحلاح وضرورة التداوي والتشايف والبحث عن العالج ،
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لقد أراد أن يرتقي مبعادلة التدريس الفعال مقابل التدريس اخلافت إىل
روح معادلة الصحة واملرض .

مفهوم اإلشراف العيادي :
هو أسلوب إشرايف موجه حنو حتسني سلوك املعلمني الصفي ،
وممارساهتم التعليمية عن طريق تسجيل املوقف التعليمي الصفي
بأكمله  ،وحتليل أمناط التفاعل الدائرة فيه  ،هبدف حتسني تعلم
الطالب .

(  ) 4اإلشراف الرتبوي ( باألهداف ) :
يعرف اإلشراف باألهداف على أنه "عملية مشاركة مجيع األفراد
املعنيني بالعملية اإلشرافية يف وضع األهداف املراد حتقيقها بغرض
زيادة فاعلية العملية اإلشرافية وتتضمن هذه العملية حتديد أهداف
واضحة وقابلة للقياس والتطبيق  ،ونتائج حمددة بدقة وبرامج واقعية ،
وتقييماً لألداء يف ضوء النتائج املتوقعة" .
ابافرتاضات الرئيسة لإلشراف باألهداف :
مييل املعلمون يف املؤسسات الرتبوية إىل معرفة وفهم النواحي
املتوقع منهم أن يقوموا هبا .
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أن لدى املعلمني رغبة قوية يف اباشرتاك يف عملية اختاذ
القرارات اليت تؤثر على عملهم .
يرغب املعلمون يف الوقوف على أدائهم  ،وهل كان أداءً
مرضيًا أم أداء رديئًا .
وقد أدت هذه ابافرتاضات الثالثة إىل بلورة أسس تفصيلية يقوم
عليها منوذج اإلشراف باألهداف تتمثل فيما يأيت :
جيدا أهداف
 مييل أداء املعلمون إىل التحسن عندما يفهمون ًاملؤسسة الرتبوية اليت يعملون فيها .
 يتجه أداء املؤسسة الرتبوية إىل التحسن عندما يكون هناكاتفا بني املشرفني واملعلمني على األمور اليت سينجزها املعلمون .
 يتجه أداء املعلمني إىل التحسن عندما يعطون تغذيه راجعةتعينهم على رؤية ما أجنزوا وما مل ينجزوا .
 يتجه أداء املعلمني إىل التحسن عندما يعطون الفرصة للتعلموالنمو وإذا ما أقر رؤساؤهم هلم مبا أجنزوا من أعمال .
مبادئ اإلشراف باألهداف :
يقوم اإلشراف باألهداف على مبدأين أساسني مها :
 مبدأ املشاركةو
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 -مبدأ حتديد األهداف .


(  ) 5اإلشراف الرتبوي ( التشاركي ) أو التعاوين :
وهو أسلوب يعتمد على مشاركة مجيع األطراف املعنية بعملية
اإلشراف  ،من مشرفني تربويني ومديرين ومعلمني وطالب يف
التخطيط والتنفيذ والتقومي وحتقيق األهداف  .ويعد الطالب يف
اإلشراف التشاركي حمور العملية اإلدارية والرتبوية  ،وهو يعتمد على
نظرية النظم اليت تتألف من عدة أنظمة فرعية مستقلة  ،مثل سلوك
املشرفني  ،وسلوك مديري املدارس  ،وسلوك املعلمني  ،وسلوك
الطالب  .وهذه األنظمة جيب أن تكون مفتوحة على بعضها وبينها
اتصال مفتوح .
ولعل هذا ما جيعل القيادات الرتبوية مطالبة بتوفري كافة التسهيالت
والظروف  ،اليت متَ ِّكن املشرفني الرتبويني ومديري املدارس واملعلمني
من القيام بإعداد حبوث إجرائية تعاونية ؛ من أجل حتسني عملية
التعلُّم  ،وكذلك تأهيلهم بكفايات تربوية وتعليمية تساعدهم يف تلبية
حاجاهتم وحل مشاكلهم  ،وحتسني سلوكهم التنظيمي داخل منظومة
اإلشراف الرتبوي .

21

تجديد اإلشراف التربوي

التعاون يعين شخص يساعد آخر  ،بينما املشاركة تعين العمل مع
اآلخرين لتحقيق هدف مشرتك.ومن مسلمات يف العمل التشاركي :
معا
با أستطيع حتقيق هديف إذا عملت وحدي  ،بإمكاننا إذا عملنا ً
أن نقرتب من حتقيق أهدافنا  .ما أحتاجه موجود لديك وما حتتاجه
موجود لدي  ،استخدام حنن بدباً من أنا  ،نعمل معا لتحسني تعلم
الطلبة  ،كالنا مسئول  ،لست مساعدك إمنا أعمل معك .
ومن خالل عملية التشارك نكتسب ما يلي  :العقالنية أي
مساعدة اآلخرين عند احلاجة  ،واإلحساس بأن اآلخرين حيتاجون
إليك  ،والقدرة على العمل بطريقة تعطي اآلخرين الثقة بأن يبذلوا كل
ما يف وسعهم  ،ورؤية طرائق جديدة حلل املشكالت  ،ومعرفة كيف
تبين نشاطًا ضمن إطار زمين حمدد،وتعلم مىت وكيف تقود ومىت تتبع .
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(  ) 0اإلشراف الرتبوي ( البنائي ):
ينظر إىل الفرد من خالل النظرية البنائية ( كمتعلم ) بأنه هو
الذي يبين معرفته بنفسه  ،من خالل مروره باختبارات كثرية تساعده
يف بناء املعرفة الذاتية وليس كما هو احلال يف ( التعليم البنكي )
لباولو فوريرو ،فاملعلومات املتوفرة يف مجيع املصادر ما هي إبا مواد
خام با يستفاد منها إبا بعد القيام مبعاجلتها وتبويبها وتدقيقها وربطها
مع مشاهباهتا وتصنيفها يف ذاكرته ،حىت يكون هلا معىن حقيقي
منطلقة من فكره اخلاص  ،وهبذا يتحول املتعلم من مستهلك للمعلومة
إىل منتج هلا  .هذه النظرية مبنية على فكرة أن األشخاص يتعلمون
عن طريق تأسيس املعرفة بشكل فاعل أكثر من التلقي للمعلومات ،
وهبذا يتعلمون بفاعلية عندما يقومون بأنفسهم بتكوين نتاج ذي معىن
( مثل بر يات احلاسوب أو الصور املتحركة أو الروبوتات )  ،إذ يعين
ذلك مشاركتهم يف اختيار املشاريع اليت تثري اهتمامهم والعمل على
تنفيذها عمليا ابتداءً من صنع حاويه جلمع النفايات ( مثالً ) إىل
تطبيق نظام تنقية املياه يف املدرسة .
فالنظرية البنائية مشتقه من كل من نظريه بياجيه ( البنائية املعرفية )
ونظرية فيجو تسكي ( البنائية اباجتماعية )
وبذلك فالتعليم ينحصر يف رؤيتني :
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 -1رؤية بياجيه  jean piagetاليت تشري إىل أن التعليم
يتحدد يف ضوء ما حيصل عليه املتعلم من نتائج منسوبه لدرجة
الفهم العلمي.
 -2رؤية فيجوتسكي  vygo tskyاليت تشري إىل أن التعليم
يتحدد يف ضوء سيا اجتماعي يتطلب درجه من املهنية يف تعلم
العلم
إن النظرية البنائية تركز على إعادة بناء الفرد ملعرفته من خالل
التفاوض اباجتماعي مع اآلخرين  .وذلك ملمح يف غاية الضرورة
واألمهية للعملية اإلشرافية بالنظر إىل املشرف  /املعلم  ،وللمعلم /
املتعلم وللطالب كمتعلم دون إغفال للمجتمع احمللي والبعد
اباجتماعي  ،ودون إغفال لبيئة التعليم والتعلم كعملية اجتماعية
حتتاج إىل مهارات اباتصال والتواصل والتفاعل والتفاوض اباجتماعي
الفاعل  ،و هبدف إثارة وتنمية التفكري عند مجيع األطراف يف مناخ
من التشاركية والتعاونية واملواجهة اباجيابية الفاعلة  ،اليت تنمي البعد
الفكري والقيادي والبحثي سعيًا لبناء خربات فاعله ميكن اباستفادة
منها يف املواقف احلياتية .
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( )2اإلشراف الرتبوي املباشر(التنسيق) :
اإلشراف املباشر هو أحد أنواع اإلشراف الرتبوي الذي انصهرت
فيه مجلة من أنواع اإلشراف الرتبوي الشهرية  ،فخرجت من بوتقة
واحدة باسم ( اإلشراف الرتبوي املباشر )  ،وبالنظر إىل املهام
املتعددة املناطة باملشرف الرتبوي يف إطار هذا النوع من اإلشراف
سمى املشرف الرتبوي ( املشرف املنسق ) .
ي َّ
تعريف اإلشراف املباشر :
اإلشراف الرتبوي املباشر هو  " :عملية يقوم فيها املشرف الرتبوي -
باإلضافة إىل عمله يف ال ختصصه  -باإلشراف العام على مجيع
جوانب العمل يف موعة حمددة من املدارس  ،واستهدافها بوصفها
تمعة وحدة العمل التطويري للمشرف الرتبوي خالل فرتة زمنية
حمددة "  .فهو يسعى إىل الرقي باجلانبني  ،اجلانب اإلداري للضبط
 ،واجلانب الفين للتطوير واإلبداع .
م أل أحأأوظأأة :
يع ّد املشرف املنسق مسؤول مسؤولية تامة عن أي قصور يف أداء
املدرسة  ،عندما با يتخذ اإلجراءات الالزمة يف حينه .
كان ماسبق عرضاً خمتصراً ملفاهيم واجتاهات اإلشراف الرتبوي
كثريا ما يتساءل زمالئي من املشرفني الرتبويني أين نقف
املعاصر  ،و ً
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حنن يف عملية اإلشراف اليت منارسها إذ با خنلص من اجتاه من هذه
اباجتاهات ينادى بتطبيقه من قبل اإلدارات العليا فنأخذ بالبحث
فيه ودراسته وبينما حنن منكبون عليه يأيت من يبني جوانب القصور
فيه لينادي باجتاه آخر يف دوامة نعيشها من قبل املسئولني الذين
يتبنون هذه اباجتاهات اليت با تطبق حىت اآلن بشكل صحيح
وذلك ألن البيئة املدرسية عندنا يصعب ضبطها حتت أسلوب أو
اجتاه واحد أضف إىل ذلك أن هذه األساليب صممت وطورت يف
تمعات با تشابه تمعنا بأي شكل.
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وإلى متى نظل فقط مستوردين لما يردنا من الخارج؟

أما آن لنا أن ننتج أسلوباً إشرافياً يناسبنا وحيقق حاجاتنا وإىل مىت
يستمر اجلدل واخلصام يف امليدان الرتبوي بني هذه اباجتاهات -اليت
وضعها تربويون حبسب حاجة تمعاهتم ومدارسهم -ولعلي أنادي
بإشراف جديد وشامل نستفيد فيه من تلك اباجتاهات واملفاهيم ونضيف
هلا مانعرفه حنن عن حاجاتنا اليومية اليت نلمسها كل يوم ويف كل موقف
تربوي ولعلّي امسي هذا اإلشراف الوليد (اإلشراف التكاملي) الذي
تتالقح فيه مجيع هذه اخلربات الوطنية واملستوردة ليكمل بعضها بعضاً
على هدي من نور القرآن الكرمي والسنة النبوية والنافع من تراثنا وإرثنا
الرتبوي الذي أبدع فيه كثري من علمائنا األوائل نظريات تربوية تعد كنوزاً
مثينة لكنها بازالت بكل أسف مدفونة لنصوغه من خالل خرباتنا
املكتسبة اليت أفادتنا إياها التجارب وإين لعلى ثقة أن بين قومي فيهم
رماح ،وأن بيننا من اخلربات الرتبوية الضخمة ما يغنينا عن تكفف املناهج
الغربية ومل أزر مدرسة من مدارسنا أو أعمل فيها إبا وجدت فيها من
مر خبربات وجتارب حمبطة جعلتهم
اخلربات الرتبوية املغمورة ؛ وبعضهم ّ
يقتنعون بعدم جدوى احملاولة ملا تعرضوا له من بريوقراطية عقيمة تقتل
الطموح ووقف يف طريق ابداعاهتم مسؤولني غري مدركني ألمهية مقرتحاهتم
الرتبوية مما خنق أفكارهم حبجة عدم مساح البند املايل.
ظهر ذات مرة وزير الرتبية السابق د.حممد الرشيد رمحه اهلل على قناة
فضائية بعد تركه الوزارة وحكى قصة حدثت له مع بعض الشركات الغربية
اليت كانت الوزارة ترغب يف التعاقد معها لتطوير التعليم لدينا يقول الوزير
الرشيد فكان مما قاله مسئولو تلك الشركة اباستشارية إن أفضل من حيدد
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حاجاتكم الرتبوية هو أنتم وليس غريكم مهما كانت خربهتم ؛ وهذا الذي
ذكره وزيرنا السابق هو ما ننادي به من قبل وحىت اآلن وما جيب أن
نسعى له يف كل جوانب امليدان الرتبوي .
ومن أهم هذه اجلوانب  :اإلشراف الرتبوي فهل حنلم من وزارتنا املوقرة
أن تعقد مؤمترا عاماً لإلشراف الرتبوي وتطلب أورا عمل من املشرفني
الرتبويني واملختصني لتطوير اإلشراف الرتبوي على أن يعلن عنه قبل فرتة
كافية ليتمكن كل من لديه فكرة أو مشاركة أن يطرحها لنخرج بعد ذلك
حبصيلة ممتازة ترتقي –بال شك -باإلشراف الرتبوي على أبا يكون شكلياً
تتخذ القرارات فيه قبل استالم أورا العمل ودراستها وعلى أبا يكون
السبب الرئيسي يف إقرار أو منع بعض القرارات البنود املالية فقط! كلي
رجاء بأن يكون هذا ولعل بعض األحالم تفيد صاحبها وإن مل تتحقق إذ
تعطيه مساحة واسعة من األمل يعيش فيها.
أعلل النفس باآلمال أرقبها ما أضيق العيش لوال فسحة األمل

وقد حاولت أن أصوغ ما مسيته باإلشراف التكاملي وهو ضمن فصل
تصور مقرتح لتطوير اإلشراف الرتبوي وآمل أن يكون فيه إفادة للميدان
الرتبوي لكن ذلك كما علمتنا التجارب لن يكون إبا بقناعة املسئولني وهلل
األمر كله.
أي ن أ أأوع م أ أأن التش أ أأابه ب أ أأني أن أ أواع اإلش أ أراف الرتب أ أأوي
وح أ أأني تالح أ أأم ّ
ف أ أأذ لك أم أ أأر وارد ألن توح أ أأد اهل أ أأدف ي أ أأؤدي يف كث أ أأري م أ أأن األحي أ أأان إىل
تش أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأابه حماول أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأة الوصأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأول إلي أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأه.
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-2تشخيص مشكلة اإلشراف التربوي

متهيد:
معلما يف مجيع املراحل الدراسية ،مث يف
من خالل عملي ً
ومديرا يف املرحلة الثانوية،
اإلدارة املدرسية وكيالً يف املرحلة ابابتدائيةً ،
مث انتقايل لإلشراف الرتبوي منذ سبع سنوات وحىت اآلن  -خرجت
بنوع من الرؤية لتطوير أداء املشرف الرتبوي ،الذي ميكن أن يرتَّكز
ٍ
ٍ
مهم ،وهو تطوير املعلِّم ،الذي ُّ
يعد م ْفتَاح النجاح األول
على
جانب ٍّ
واألهم يف تطوير التعليم.
وأفرتض يف هذا الطرح أن املشرف الرتبوي ي ُّ
خبريا تربويًّا ََتَّ اختياره
عد ً
ٍ
مهمته الرئيسة هي تطوير أداء املعلِّمني.
بعناية بالغة ،وأن َّ
كما أرى من خالل خربايت السابقة وذلك مايؤكده كثري من الزمالء
أهم
أكرب و َّ
العاملني يف امليدان من مشرفني ومديري مدارس أن َ
مشكالت املعلِّمني هي يف اجلانب السلوكي واألداء الفين ،فمن حيث
رِّب والقدوة ،وأما اجلانب الفين ،فإن نقص
السلوك حنن نَفتَقد املعلِّم امل ِّ
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خربة املعلِّمني وعدم تأهيلهم يف املرحلة اجلامعية ،1مع نقص التدريب
ٍ
اضح يف اجلوانب
املخطَّط له على رأس العمل َّ -أدى إىل
اخنفاض و ٍ
الفنية ألداء املعلِّمني ،واملراقب لسلوك املعلِّمني  -وخباصة اجلدد -جيد
أن املشكالت اليت يشرتكون فيها تكاد تكون مشرتكة يف الغالب
كثريا يف أكثر
العام ،ومن هنا فإن ختصص املشرف الدقيق با يهمنا ً
عرتض أداءَ املعلِّمني ،ومشكالهتم اليومية،
املشكالت اليت تَ َ
والصعوبات املهنية اليت يواجهوهنا يف الغالب.
تشخيص مشكلة اإلشراف الرتبوي:
اليوم با َخي َفى على العاملني يف امليدان الرتبوي،
واقع اإلشراف الرتبوي َ
فهنالك جانب نظري  -متميز -ملهام وأدوار املشرف الرتبوي،
تتلخص يف النهوض بالرتبية ،والتخطيط الرتبوي ،وتنمية أداء
َّ
املعلِّمني.
ٍ
ممارسات يف اإلشراف الرتبوي بعيد كل
لكن الواقع أن ما َحيدث من
عىن بتطوير
البعد عن أدبيات اإلشراف الرتبوي ونظرياته املختلفة اليت ت َ
كثريا من املشرفني الرتبويني أبعد ما يكونون عن
املعلِّمني؛ إذ جتد أن ً
 - 1ضعف التأهيل اجلامعي للمعلمني هي مشكلة عاملية حتدث عنها كثريون منهم هوارد صاحب نظرية الذكاء املتعدد
يف كتابه العقل غري املدرسي ويرى أن املعلمني حيتاجون إىل أربع سنوات إلعدادهم على رأس العمل؛كما حتدث عن
املشكلة جون هييت صاحب أكرب دراسة حبثية عن املعلم ويرى أهنم رمبا حيتاجون إىل ثالث سنوات من التدريب على
رأس العمل.
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ممارسة َد ْورهم الرئيس؛ لينشغلوا أو يشغلوا بأدوا ٍر جانبية هامشية ،با
املرجوة.
تعود على املعلِّم وبا الطالب بالفائدة َّ
العام يف اإلشراف
ولن أكون مبالغًا إذا قلت بأن هذا هو السائد ُّ
الرتبوي ،وإذا وجدت خالف ذلك من متيز بعض املشرفني يف ابارتقاء
بأداء املعلِّمني والطالب فذلك الشذوذ الذي يؤِّكد القاعدة؛وذلك مما
يلفت انتباه املراقب للميدان الرتبوي.
وجزء من هذه املشكلة هو بسبب النظام -غري املكتوب -املعمول به
حاليًّا؛ من كون املشرف الرتبوي مكلف مبتابعة انضباط الدوام الرمسي
ومتابعا للمشكالت اإلدارية املختلفة؛ مما يبعده -
يف املدارس،
ً
بشكل كبري  -عن مهامه املنوطة به ،واليت ينتظرها منه امليدان
الرتبوي ،وحيتاجها املعلِّم والطالب.
يتحول جزء كبري من أعمال اإلشراف الرتبوي
وهذا َّأدى إىل أن َّ
ملتابعة أعمال الطوارئ اليومية اليت حتدث يف املدارس؛ بسبب سوء
التنظيم اإلداري داخل املدرسة أحيانًا ،وأحيانًا أخرى بافتقاد
التخطيط اإلسرتاتيجي على مستوى اإلدارات العامة يف املناطق
والوزارة.
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وجزء من املشكلة مرتبط بالتداخل بني تلك اإلدارات ،وازدواجية
العمل فيما بينها ،ومرات أخرى لفقد التنسيق والتواصل فيما بينها.
ويبدو أن عدم التوافق ذلك من أعلى اهلرم الرتبوي إىل أدناه لوظيفة
املدرسة اليت يتم التنظري هلا بشكل خيتلف عن التطبيق العملي اليومي
نوعا من ابازدواجية يف الشخصية الرتبوية للمدرسة
 قد أحدث ًوللعاملني يف امليدان الرتبوي؛ فنحن نتحدَّث عن شيء ،وخنطِّط
لشيء آخر ،ومنارس شيئًا ثالثًا يف عملنا اليومي؛ حىت َسْيطَر على
مجيع أعمالنا مفهوم اإلدارة بالطوارئ ؛ مما أَلْ َقى بظالله على َد ْور
اإلشراف الرتبوي ؛ كونه الواسطةَ بني املدرسة من ٍ
جهة  ،وبني
اإلدارات العليا من جهة أخرى.
وهذا اخللل يف وظيفة املشرف الرتبوي يَأعود -يف وجهة نظري -
لغياب الوصف الوظيفي الدقيق والواضح ملها ِّم اإلشراف الرتبوي؛ مما
َّأدى جلعل َد ْوره يف امليدان الرتبوي يف نظر اإلدارة العليا" مرنًا"؛ حبيث
كل أم ٍر طارئ ميكن أن يسنَد إىل املشرف الرتبوي بشكل
أصبح ُّ
تلقائي؛ مما َّأدى بانشغال املشرف الرتبوي باألعباء اإلدارية.
دور املشرف املنوط به لالرتقاء باملعلِّم
وهذا قلص  -بشكل كبري َ -
ومهمته داخل الفصل واملدرسة،ويفرتض يف النظام أنه قد قام بتحديد
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خصوصا
مهام اإلشراف الرتبوي مسب ًقا ،وعمل على حتديد آلياته،
ً
ليضع حدًّا لكثرة
وأهنا مهام معروفة مسب ًقا،
َّ
وتتكرر بشكل دوري؛ َ
انصراف املشرف الرتبوي عن مهمته الرئيسة.
ومع ذلك فإن (اإلشراف الرتبوي يشكو من قلة وضوح الرؤية وعدم
التكامل  ،فالكثري من املشرفني تنقصهم الرؤية واإلملام بأدبيات
اإلشراف الرتبوي ومفاهيم ومدلوبات أساليبه ومهامه وكيفية تفعيلها
يف امليدان الرتبوي  ،وكذلك عدم التكامل يف األداء بل يركزون على
أساليب معينة ومن أمهها الزيارات الصفية وبعض األساليب اجلماعية
نظرا لعدم إملامهم بآليات وكفايات تنفيذ بقية
ويف أضيق احلدود ً
األساليب  ،وأما تدريبهم على تنفيذ هذه األساليب واملهام فإنه يتم
بعيدا عن حاجاهتم ورغباهتم
– مع األسف -بصورة عشوائية مرجتلة ً
احلقيقية).1
يب
وقد حاولت يف مقرتحي لتطوير اإلشراف الرتبوي أن أع َ
يد تَرت َ
عمل املشرف الرتبوي ،وطريقة توزيع أدوار املشرفني الرتبويني يف امليدان
الرتبوي؛ انطالقًا من مبدأ مهم وهو:
ٍ
حباجة لتعديل
اجهت مشكالت يف عملك ،فقد تكون
أنك إذا و َ
طريقة تناولك وأدائك لذلك العمل.
 - 1- 1تطبيقات يف اإلشراف الرتبوي -د.أمحد مجيل عايش -ط 1دار املسرية.
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أيضا وهو:
وبناءًا على مبدأ آخر مهم ً
إذا كنت تقوم بنفس األعمال بنفس الطريقة فال تتوقع نتائج أخرى
جديدة يف املرات القادمة.
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 -4معوقات عمل المشرف التربوي

5

بابد من استحضار الصعوبات واملعوقات اليت يواجهها
املشرفني الرتبويني أثناء عملهم عند حماولتنا إلعادة تنظيم أعماهلم ؛
فاملشرف الرتبوي يعمل يف ميدان فسيح ومتشابك ،ويرتبط بإدارات
حد
وبيئات خمتلفة ،ولكل واحدةٍ منها تكاليف
ومهام قد تصل إىل ِّ
ُّ
التناقض يف بعض األحيان ،وهو مع ذلك مسؤول عن تطوير امليدان
الرتبوي ،ومكلَّف بعالج حابات القصور ،وهنالك مشاريع َوَزارية
يطلب منه تنفيذها.
يبين عالقات إجيابية مباشرة مع امليدان
يضاف هلذا أنه جيب عليه أن َ
الرتبوي من جهة ،ومع مسؤويل الرتبية من جهة أخرى ،وأن يكو َن
حلقة ٍ
وصل فيما بني الطرفني ،مع حاجته املستمرة يف ذات الوقت
لتنمية ذاته ،وتطوير مستوى أدائه؛ ليكون أهالً للمسؤولية املنوطة به؛
ٍ
عقبات حيتاج إىل التخطيط لتجاوزها ،كما أن
جعل أمامه
كل ذلك َ
صا للعمل والتأثري جيدر به أن يعرفَها.
لديه فأَر ً
1

-كتاب القيادة الرتبوية لإلشراف الرتبوي لألستاذ /مجال إبراهيم القرش  -كتاب تطبيقات يف

اإلشراف الرتبوي د .أمحد عايش- .وكتاب املدير املتميز -وكتاب املعلم الناجح كالمها للمؤلف.
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يتعرف عليها العاملون يف امليدان
املعوقات؛ حىت َّ
فرأيت هنا أن أذكر ِّ
الرتبوي  ،ويه ُّمين من جهة أخرى متخذي القرار ،ومسئويل الرتبية؛
الع َقبات اليت تنشأ عن بعض األنظمة،
ليكون هلم دور فاعل يف تذليل َ
أو ابازدواجية بني اإلدارات املختلفة.
املعوقات:
أهم ِّ
املقرر للمشرف الرتبوي من املدارس واملعلمني؛
 -1زيادة النِّصاب َّ
حيث تكون زيادهتم سببًا يف تقليل األثر املطلوب إحداثه لتطويرهم.
أكثر وقت
 -2كثرة األعباء والتكليفات اإلدارية اليت تستهلك َ
املشرف ،وتطغى يف أحيان كثرية على مهمته األساسية.
 -3عدم وجود التدريب والتطوير املناسب للمشرف الرتبوي ،وغالب
التسجيل
الربامج التدريبية اليت تقدَّم له هو من يبحث عنها ويتابع
َ
مهامه ،أو تأيت متأخرة
أكثرها إما با يناسب حمتواها َّ
فيها ،مث إن َ
فاتت قيمتها وهدفها للتقادم الزمين؛ كمثل دورة اإلشراف اليت تأيت
كثريا من قيمتها.
غالبًا بعد سنوات من عمله يف امليدان؛ مما يقلل ً
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 -4انعدام املخصصات املالية لألساليب اإلشرافية اليت يطالب هبا
املشرف؛ مما يعيق تنفي َذها يف أكثر األحيان.
ٍ
صالحيات للمشرف الرتبوي يضعف من دوره
 -5عدم وجود أي
املنوط به وأثره على امليدان.
 -0ضعف املستوى العلمي والفين والرتبوي لكث ٍري من املعلمني ،نتيجة
ضعف تأهليهم اجلامعي ،وخاصة املعيَّنني حديثًا  -يلقي بظالل
مهام املشرف الرتبوي ،با سيما مع ربط ذلك بالنِّقاط
كثيفة على ِّ
السابقة.
 -2غياب الدور اإلشرايف ملدير املدرسة ،مع ضعف تأهيل بعض
املديرين والوكالء ،إضافة لكثرة أعبائهم  -يزيد يف مساحة الضعف
املوجود لدى بعض املعلِّمني الذين حيتاجون ملتابعة مستمرة ،يَعجز
املشرف عن القيام هبا يف ضوء تباعد مواعيد زياراته هلم.
 -8النظرة السلبية لإلشراف الرتبوي عند بعض املعلِّمني واملديرين،
وأنه مفتش يتصيَّد أخطاءهم  -تسهم يف تعويق بناء عالقة إجيابية؛
مما يزيد العبءَ على املشرف الرتبوي ،وحيتاج معها إىل بذل املزيد من
اجلهد لبناء عالقات إجيابية معهم قبل الشروع يف تطوير أدائهم ،با

32

تجديد اإلشراف التربوي

أكثرهم يف الغالب راضون عن مستواهم ،ويتوقَّعون أن
سيما مع أن َ
أداءَهم با حيتاج إىل تطوير.
 -6يرتبط مبا سبق عدم وضوح صورة اإلشراف الرتبوي ورسالته ودوره
احلقيقي عند بعض املعلِّمني واملديرين ،وأسوأ من ذلك عدم وضوحها
عند كثري من مسؤويل الرتبية حني با يدركون رسالة اإلشراف ودوره يف
امليدان بصورة سليمة؛ مما ينعكس على امليدان وعلى متَّخذي القرار.
ب من انتشار مشاعر القلق والتوتر يف
تعج ْ
-15نتيجة ملا سبق ،فال َ

املدرسة نتيجة زيارة املشرف الرتبوي هلا ووجوده فيها ،وبا يكاد خيرج
الصعداء وكأهنم أفاقوا من كابوس ثقيل! فهل تتوقَّع يف
حىت يتنفسوا ُّ
مثل هذه احلالة أن يتجاوبوا مع نصائحه بطريقة فاعلة؟

املشرف الرتبوي
معوقات ،جيب أبا نعفي
َ
 -11مع كل ما سبق من ِّ
من املسؤولية؛ حيث جند بعضهم با حياول تطوير مستوى أدائه؛ فكل
ما ألقاه هلم يف زيارته سبَق أن تناوله يف العام السابق والذي قبله؛ هنا
روح التطوير وتنمية الذات معرفيًّا؛ من خالل
نفتقد يف البعض َ
اباطالع على خربات حديثة ،واكتساب مهارات جديدة،
عدم وجود أي
واستحداث أساليب متنوعة ،مع مالحظة َمن حوله َ
تطور ذي ٍ
بال يف شخصيته.

تجديد اإلشراف التربوي

38

 -12سلبية بعض املشرفني الرتبويني  -وهم قلة  -فال يقومون بأي
يتم تكليفهم به رمسيًّا ،وكأهنم جيهلون رسالة املشرف
عمل ما مل َّ
تعرضوا لصدمات؛ بسبب
الرتبوي ودوره ،نعم قد يكون بعض هؤباء َّ
اإلحباط املتكرر حملاوباهتم السابقة للتطوير ،واصطدامهم بعقبات
البريوقراطية واألنظمة اإلدارية من املسؤولني فوقهم.
لكن ،ما ذنب الطالب واملعلمني واملديرين ممن حتت أيديهم يف
ذلك؟!
وهنا حتضرين كلمة مجيلة لبعض السلف حيث يقول:
فيمن دونه ،أعطي العافيةَ ممَّن فوقه".
" َمن عمل بالعافية َ

36
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-3مقترح لتطوير اإلشراف التربوي في التعليم العام

"اإلشراف التكاملي"
جدول التصور املقرتح لتطوير اإلشراف الرتبوي:
يوم األحد يوم اباثنني يوم الثالثاء

يوم األربعاء

مدرسة أ مدرسة ب مدرسة ج برامج تدريبية
مشرتكة أو
فردية يف
حيضر املشرف الرتبوي هذه
املدارس الثالث
األيام الثالثة دو ًاما كامالً كل
خيطط هلا
يوم يف مدرسة ،ويثبت دو َامه
املشرف الرتبوي
طوال الفصل الدراسي ما مل
مع مديري
تستدع الضرورة خالف ذلك.
املدارس الثالث
وحيرص على أن تتناسب
على ضوء
املدارس من حيث املرحلة
احتياجات
وعدد الطالب ،على أن تكون
املعلمني ،وبناء
إحداها متميزة لتطبيق تدريب
على الربامج
األقران والزيارات املتبادلة.
الوزارية
كما نفضل تقارهبا اجلغرايف
واألنشطة اليت
ليسهل التواصل فيما بينها.
تنفذها إدارة
الرتبية والتعليم.

يوم اخلميس
اجتماع مجيع املشرفني
الرتبويني يف مكتب الرتبية
ملناقشة أعماهلم يف
والتخطيط
مدارسهم
اباحتياجات
ملعاجلة
بشكل متكامل ،ومتابعة
الربامج
مستجدات
الوزارية.
ويف حال حاجة أحد
املشرفني لزيارة مشرف
متخصص يف مادة معينة
ميكن الرتتيب لذلك من
خالل هذا اباجتماع
األسبوعي.

 -1يكلَّف املشرف الرتبوي بثالث مدارس فقط يشرف فيها على
مجيع املعلِّمني ،بغض النظر عن ختصصاهتم.
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ٍ
مدرسة دو ًاما كامالً يوم األحد يف األوىل ،
كل
 -2يأبَاشر املشرف يف ِّ
واباثنني يف الثانية ،والثالثاء يف املدرسة الثالثة.
الرتبوي مرَّكزةً يف اجلانب الفين ألداء
مهمة امل ْشرف
 -3تكون َّ
ِّ
املعلِّمني ،وإكساهبم املهارات ،وتطوير أدائهم.
خيصص للربامج التدريبية اليت خيطِّط
كل أسبوع َّ
 -4يوم األربعاء من ِّ
هلا املشرف الرتبوي بشكل فردي للمعلِّم ،أو مجاعي لعدد من
املعلِّمني ،أو مشرتك بني مدارسه الثالث.
يوما مكتبيًّا يف مكتب اإلشراف الرتبوي،
 -5يوم اخلميس يكون ً
أسبوع حلقة ٍ
نقاش بني املشرفني؛ لتبادل اخلربات
كل
ٍ
ويعقد فيه َّ
واملشكالت اليت تقابلهم ،وأفضل الطر حللها،ويتعاونون على تصميم
خطط عمل لتنمية مهارات املعلِّمني ،واباستفادة من املتخصصني يف
املواد املختلفة ،حبسب حاجات معلِّمي املدارس املسنَدة
للمشرف،ودراسة املشاريع والربامج الوزارية،وفيه تقدم الربامج التدريبية
للمشرفني من قبَل خرباء حبسب احلاجة.
طريقة توزيع المدارس على المشرفين التربويين:
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 -1بالنسبة ملشريف الصفوف األولية ،ومشريف اإلدارة املدرسية،
ومشريف التوجيه واإلرشاد والرتبية الفنية ،والرتبية البدنية ،والنشاط
نظرا لقلة
والتوعية اإلسالمية  -تبقى َوفْ َق النظام املعمول به حاليًّا؛ ً
املشرفني املختصني فيها ،وللحاجة اليومية للمتخصص ملتابعة برامج
تلك األقسام املتخصصة.
كل إدارة تربية وتعليم مشرف واحد خمتص لكل مادة -
 -2يَب َقى يف ِّ
وهو رئيس القسم  -ليغطِّي حاجات املشرفني الذين قد حيتاجون
لزيارة مشرف خمتص يف املادة عند حدوث مشكلة متعلقة باجلوانب
التخصصية.
 -3يقوم املشرف الرتبوي  -يف املدارس الثالث املسندة إليه -
بأعمال املشرف املباشر ،1املتعلقة بالربامج الوزارية ،إضافةً إىل أعمال
الزيارات الفنية للمعلمني ،إضافة إىل مهام التدريب للمعلمني
والعاملني يف املدرسة.
كل مركز تدريب مشرف تربوي متعاون لكل ختصص
-4يكلَّف يف ِّ
دقيق؛ للمشاركة يف تدريب معلمي التخصص ،ومساندة املشرفني يف

- 1صحيح أنه ألغى يف التنظيم األخري مسمى اإلشراف املباشر(املنسق) لكن واقع التنظيم سيبقي على كثري من
نظرا ألمهية بعضها وعدم توفر بديل ليتابع مهامها على األقل يف الوقت احلاضر.
أعماله ً
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وضع خطط وبرامج التدريب فيما يتعلق بتخصصه ،وميكن أن يكتفى
ختصصه،
يف ذلك برئيس القسم؛ ليَكو َن مبثابة اخلبري الرتبوي يف ُّ
التخصصات األخرى يف املدارس املسندة
ليستفيد منه املشرفني ذوي
ُّ
إليهم.
 -5توزيع املدارس يكون بالتفاهم مع مديري املدارس؛ حىت حيدث
انسجام بني إدارة املدرسة واملشرف الرتبوي املسؤول عنها؛ لتعود
بذلك أكرب فائدة على املعلمني والطالب.
-0عند حتديد صالحية املشرف الرتبوي باجلانب الفين البحت
للمعلمني فقط نقضي على إمكانية حدوث تداخل بني عمل مدير
املدرسة وعمل املشرف الرتبوي .
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فوائد هذا المقترح:

أساسا على النهوض باملعلِّم يف الفصل
 -1يعتمد هذا املقرتح
ً
واملدرسة َوفْق املالحظة اليومية لطريقة أدائه ملهامه ،ومساعدته على
حتسني مستوى أدائه بشكل مباشر.
 -2ختفيف الضغط على مديري املدارس؛ حيث ختفف عنهم أعباء
الزيارات الفنية ،والتخطيط لتطوير وتدريب املعلِّمني ،كما ترفع عنهم
ازدواجية وجهات النظر بني مشرفني خمتلفني يف وجهات نظرهم حول
جوانب تنمية املعلمني ،وتلك اباختالفات ناجتة عن اختالف
ختصصاهتم من جهة ،وشخصياهتم من جهة أخرى.
 -3يساعد املشرف الرتبوي على توحيد جهده ،وتركيزه على موعة
حمدَّدة؛ مما يعطي اباً أكرب لعمليات التخطيط والتطوير والتدريب
الفعال.
َّ
التصور من احلاجة لزيادة أعداد املشرفني الرتبويني،
 -4يقلِّل هذا
ُّ
يؤدي  -يف بعض األحيان  -للتساهل يف ترشيح بعض
الذي ِّ
املشرفني الذين با يرتقون لدرجة خرباء تربويني؛ مما َّأدى يف بعض
ضعف يف مستوى اإلشراف الرتبوي ،وقلَّل من قناعة
أحيان إىل ال َ
املعلِّم ومدير املدرسة بأداء بعض املشرفني الرتبويني.
 -5كذلك من فوائد هذا التصور أنه يَرفَع عن املشرف الرتبوي عبءَ
األعمال اإلدارية ،والتكليفات اليت با تتعلق  -بأي شكل من
األشكال  -مبهام املشرف الرتبوي ،وإمنا هي أعباء إدارات وأقسام
أخرى ،حتَاول أن تتخلَّص منها بتحميلها على اإلشراف الرتبوي.
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مدير املدرسة هو صاحب مجيع
 -0قد حنتاج للتذكري مرةً أخرى أن َ
األول من الناحية
الصالحيات اإلدارية يف املدرسة ،وهو املسؤول َّ
اإلدارية ،واملشرف الرتبوي مسؤول فقط عن اجلوانب الفنية يف أداء
املعلِّمني وتطويرهم وتدريبهم؛ ليتفرغ املدير لألعمال اإلدارية األخرى،
وبا يعين هذا عدم زيارة املدير ملعلِّميه ،بل يقتصر يف ذلك على
ومن مياثلونه يف ختصصه العلمي.
املعلِّمني اجلدد وذوي األداء املتدينَ ،
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ختاما:
و ً
ذكر بعض اإلخوة الذين راجعوا هذا املقرتح أن هنالك تشاهبًا مع
املتنوع اليت سبق طرحها من قبَل مدير إدارة اإلشراف
جتربة اإلشراف ِّ
الرتبوي السابق بوزارة الرتبية والتعليم الدكتور راشد العبدالكرمي.
وحيث إين مل أطَّلع عليها من قبل ،فقد قمت بالبحث عنها
ونوعا من اباختالف،
نوعا من التشابهً ،
ومراجعتها ،ووجدت ً
سيالحظها َمن يقارن بني الفكرتني ،وإن كنت شعرت بأين أسري على
طريق مسلوك من قبلي ،وأن هنالك َمن ِّ
يفكر بنفس الطريقة.
كثريا
ولعل َّ
أهم طر اباختالف تعتمد على أن َ
مقرتحي هذا با يغري ً
من آليات عمل املشرف الرتبوي ،بقدر ما جيعله أكثر مالزمة للمعلِّم
بشكل يومي ،وأدائه داخل الفصل ،وطريقة تعامله مع طالبه يف
وفرا يف أعداد املشرفني الرتبويني حيث
املدرسة.كما أنه سيحدث ً
يقلل احلاجة إىل زيادة أعدادهم.وإين ألمتىن أن يكون يف هذا املقرتح
إضافةً جديدة للميدان الرتبوي.

42

تجديد اإلشراف التربوي

تجديد اإلشراف التربوي

48

 -1آلية ترشيح المشرف التربوي

ملاذا يتوجه املعلم إىل اإلشراف الرتبوي؟
كنت ذات مرة عند رئيس قسمي يف إدارة الرتبية والتعليم أعمل
على جهازه وعلى مكتبه وكان خلفي شخصان يتحدثان يف بداية
السنة الدراسية وكان حمور حديثهما عن صعوبة عملهما يف اإلشراف
الرتبوي فقال أحدمها إن مشكلة نقص اخلربة يف امليدان تشكل العقبة
األكرب يف عمله حني يفاجأ مبوقف جديد با يعرف كيف يتصرف
حياله مما يشعره حبرج شديد أمام إدارة املدرسة ومعلميها حني با
يستطيع أن يؤدي دوره املتوقع منه كمشرف تربوي.
شدين هذا احلوار الدائر بينهما لاللتفات إليهما فوجدت شابني يف
العقد الثالث من العمر وأسفت ملا يعانيانه وأمثاهلما بشكل
يومي،وردين هذا إىل تلك السنوات اليت كنت فيها مديرا ملدرسة ثانوية
حني كان يزورين بعض املشرفني الرتبويني فإذا أقبل أحدهم كنت
أتعرف على مدى إمكاناته وخربته من خالل أسئلته اليت يطرحها
حيث يتميز املشرف القدير بعمق يف التفكري وحبث عن املسائل
املفصلية بينما با تنم أطروحات ذوي اخلربة القاصرة سوى عن أسئلة
سطحية ويف غري مكاهنا يف أحيان كثرية.
ويف رأيي أن سبب حدوث هذا مع عزوف كثري من ذوي اخلربة
عن اإلشراف الرتبوي عائد إىل خطأ إداري يف ترشيح املشرفني حينما
كان ترشيحا شخصيا من قبل مشرف قدمي أو مسئول يف إدارة الرتبية
والتعليم مما أدى إىل وجود عدد من املشرفني غري املؤهلني لتطوير
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امليدان الرتبوي وأخال أن بعضهم إمنا يهمه أن يكون مشرفا تربويا
كنوع من الوجاهة اباجتماعية والتميز على األقران وبا بأس بعد ذلك
أن يقوم بأي عمل إداري وإن كان با ميت لإلشراف الرتبوي بأي
صلة و يف ذلك نوع من تغطية عجزه عن مكابدة مشكالت امليدان.
كما يضاف ملشكلة نقص اخلربة مشكلة أخرى هي مشكلة ضعف
تدريب املشرفني واليت إن وجدت أصال يف بداية التكليف باإلشراف
فهي با تعدو أن تركز على بعض األعمال اإلدارية واإلحصائية املتعلقة
بتقرير املشرف اليومي دون وجود عمق أصيل يف ما يطرح وإذا رشح
املشرف الرتبوي بعد عمر طويل لدورة املشرفني الرتبويني يف إحدى
اجلامعات يكون ما اكتسبه أصال من خالل عمله يف امليدان أكرب
وأهم مما ميكن أن يستفيده يف هذه الدورة اليت جاءت متأخرة واليت
يبدو أهنا غري ذات جدوى كبرية من الناحية العلمية أو العملية
عددا من الزمالء الذين
للميدان الرتبوي كما تبني يل عند سؤال ً
التحقوا هبا يف سنوات متعددة وجامعات خمتلفة.
ومما حيسب لوزارة الرتبية والتعليم يف الفرتة األخرية حماولة اهتمامها
خبطوات الرتشيح الصحيحة اليت أصبحت تقوم بعملية فرز للمتقدمني
لإلشراف الرتبوي واليت ميكن تطويرها خالل السنوات القادمة للرقي
باإلشراف الرتبوي بشكل أكرب .
ويف رأيي أنه عند اختيار املشرف الرتبوي فالبد من العناية باجلوانب
التالية:
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 أن با تقل خدمته يف التعليم عن عشر سنوات معلما. أن يكون ممن مارس اإلدارة املدرسية (مديرا أو وكيال) ملدة باتقل عن سنتني،حىت يلم جبميع الظروف اليت حتيط باملدرسة وذلك
ألن هنالك فرقًا يف تصور صعوبات املدارس وإدراك واقعها بني من
مارس إدارهتا وبني من مل ميارس إدارهتا.
 متكن املرشح من ختصصه وأداءه داخل الفصل. إملامه باجلوانب اإلدارية والرتبوية وخصائص النمو فقدباحظت أن بعض املشرفني الرتبويني با يفرقون بني خصائص منو
الطالب وأثره على سلوكهم يف كل مرحلة دراسية.
 أن يكون لديه ملكة احلس النقدي املتزن اليت متكنه منالتعرف على مواطن اخللل يف امليدان الذي يعمل فيه ،ليساعده ذلك
على اقرتاح حلول عملية ملشكالت املدارس.
 أن يكون له جتارب ومشاركات مفيدة يف عمله تنبل عنأصالة تفكريه وقدرته على إفادة امليدان مع جتنب التجارب املقلدة
املعتمدة على القص واللصق أو استنساخ أفكار اآلخرين دون تطوير
وتأصيل.
 أن يتحلى باخللق احلسن والسرية النظيفة وهذا ينطبق علىاملعلمني بشكل عام.
 أن يكون الرتشيح عرب جلنة مكونة من أعضاء ذوي خربة يفابات الرتبية املختلفة امللمة بامليدان الرتبوي على أن يكونوا خمتلفي
التخصصات واخلربات واملشارب.
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إن املفاضلة متعددة اجلوانب اليت تسرب اجلوانب الشخصية للمرشحني
لإلشراف الرتبوي ستوفر لنا فئة من ذوي األصالة الرتبوية الذين
يهمهم ابارتقاء بالعملية الرتبوية  ،وليس صحيحا أن نعتذر بسبب
عزوف املتقدمني عن اإلشراف الرتبوي لتكون لنا حجة القبول باحلد
األدىن من املؤهالت إذ لو كانت هنالك حوافز تقدم للمتميزين لوجد
تنافس على اإلشراف الرتبوي أما أن يشعر املتقدمني بأن العمل يف
اإلشراف الرتبوي رد زيادة أعباء دون مقابل فإن ذلك سيعد حاجزا
كبريا وعثرة يف طريق ابارتقاء باإلشراف الرتبوي ،أضف إىل ذلك أن
وجود الدعم املعنوي للمشرف الرتبوي وتفريغه ليقوم بدوره احلقيقي
وعدم استنزاف جهده وطاقته يف األعمال اإلدارية ومجع البيانات
ألقسام وإدارات أخرى كل ذلك يعد سببا يف عزوف املعلمني املميزين
عن اإلشراف الرتبوي،وقل مثل ذلك يف إدارات املدارس وخباصة
الثانوية.
وحيق يل بعد ذلك أن أتساءل ملاذا ترضى وزارة الرتبية والتعليم وإداراهتا
بأن يتجه مديري اإلدارات واملشرفني الرتبويني إىل املدارس األهلية اليت
تستقطبهم عرب منحهم حوافر مادية تعادل نصف رواتبهم شهريا
إضافة إىل إعطائهم هامشا كبريا لتطوير أداء مدارسهم ودعم أفكارهم
التطويرية فيجتمع هلم الدعم املادي والدعم املعنوي يف آن واحد ،مما
يتيح ابا كبريا للتنافس فيما بني املدارس األهلية 1اليت تسعى للتميز
 - 1ختتلف املدارس األهلية فيما بينها اختالفاً يعرفه كل من له عالقة بالتعليم ومستوى املدرسة األهلية مرتبط مباشرة
مبالكها ونظرته إىل مدرسته وماذا ينتظر منها ،وكالمنا هنا منصب على املدارس األهلية وليس الدكاكني األهلية.
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واستقطاب أكرب عدد من الطالب وأولياء األمور من خالل تكوين
مسعة طيبة عن مستوى أداء مدارسهم.
أبا حيسن بالوزارة أن تبادر هي هلذا األمر با سيما وأنه على املدى
البعيد سيحدث وفراً مالياً ضخما حينما تقل أخطاء العاملني يف
امليدان الرتبوي تلك األخطاء اليت تستنزف الوقت واجلهد واملال
للتخفيف من آثارها.
نأمل أن تكون وزارة الرتبية ساعية بشكل جاد لتطوير اإلشراف
الرتبوي وأبا تبقى خاضعة للبند املادي حبيث تتسبب يف تعطيل عنصر
مهم يف تطوير امليدان الرتبوي بشكل أسرع مما يتوقع املسئولون لو َت
عمله بالشكل الصحيح.
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"ج ّرب الكرسي"

جرب كرسي مدير املدرسة
أيها املسئول ّ
هذا مقرتح طرحته يف أكثر من لقاء ومؤمتر تربوي وهو نوع من
التدريب على رأس العمل ويتعلق بالتعرف على مهام واحتياجات
املدرسة وطبيعة العمل يف امليدان الرتبوي داخل املدارس وما تعانيه
إدارات املدارس ومشكالهتا اليومية اليت با يعرفها كثري من املسئولني
الذين مل ميارسوا العمل يف امليدان الرتبوي أو أولئك الذين تقتصر
خربهتم على جانب واحد فقط.
وهذا املقرتح يقتضي أن يباشر املسئول مهام إدارة مدرسة بشكل
كامل ملدة أسبوع منذ بدء اباصطفاف الصباحي وحىت هناية الدوام
ويقوم جبميع أعمال مدير املدرسة وتكون له مبثابة دورة تدريبية يتعلم
من خالهلا ما لن يتعلمه طوال حياته من خالل الكتب وبا الدورات
النظرية.
فقرا وكثافة
ويشرتط أن تكون املدرسة ثانوية يف أكثر األحياء ً
سكانية ألنه يوجد فيها ما با يوجد يف غريها وفيها جتتمع كل خبايا
اجملتمع اليت با جتتمع يف أي مكان آخر.
وميكن للمسئول بدءًا من املشرف الرتبوي وإىل رؤساء األقسام
ومديري اإلدارات ومديري مكاتب الرتبية ومديري اإلدارات وحىت
وكالء الوزارة أن يتعلموا خالل هذه الدورة العملية ملدة أسبوع واحد
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ما يساعدهم على إعادة بناء خرائطهم الفكرية واجتاهاهتم حنو تطوير
التعليم وإعادة ترتيب األولويات.
وأنا على كامل الثقة بأهنا ستختلف طريقة تناول املسئول
لالحتياجات الرتبوية وتعاد دراسة كثري من األمور بانكشاف زوايا
وخبايا امليدان الرتبوي أمام املسئولني .
سأضم ذلك إىل أحالمي األخرى
هل ميكن أن يتحقق هذا املقرتح ؟ ّ
للتطوير الرتبوي إىل ما شاء اهلل.
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 -6ماذا ينتظر اآلخرون من المشرف التربوي؟

املشرف الرتبوي قائد التغيري والتطوير يف امليدان الرتبوي وهو
بال شك من أهم عناصر تطوير العملية الرتبوية إن مل يكن أمهها على
اإلطال وهو أفضل عنصر مؤهل ومتمكن يف امليدان-كما هو
مفرتض -وإذا كان املعلمون هم صفوة اجملتمع حني يعلمون الناس
اخلري ويصربون على مهنتهم فإن املشرفون هم صفوة الصفوة كما كان
حيلو لوزيرنا السابق حممد الرشيد رمحه اهلل أن يسميهم وهو مسمى
مطابق للحقيقة ويصف واقع احلال يف امليدان الرتبوي أو هذا ما جيب
أن يكون من وجهة نظري.
وهذه املكانة اليت يتبوأها املشرف الرتبوي جعلت اآلخرين
ينظرون إليه نظرة خمتلفة سواءً يف ذلك من هم دونه يف امليدان ومن
هم فوقه من الناحية الوظيفية يف الوزارة وإدارات التعليم .
وقد حرصت على أن اعرف ما هو الدور املنتظر من املشرف
الرتبوي 1من وجهة نظر العاملني يف املدارس من معلمني ومديرين ومن
جهة املشرفني الرتبويني أنفسهم ومن جهة ثالثة مهمة وهي نظرة
الوزارة وماذا تنتظر من املشرف الرتبوي حسب ما أعلنته يف آخر
إصدارهتا حني كتابة هذا الفصل.

- 1استخدمت هنا أسلوب البحث اباجرائي الرتبوي جلمع املعلومات الواردة يف هذا الفصل.
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أوال :ماذا ينتظر المعلمون من المشرف التربوي:

عندما حاولت أن أتعرف على مايريده اآلخرون من املشرف
الرتبوي توجهت هبذا السؤال من خالل استبيان وزعته على عدد من
املعلمني واملديرين يف عينة عشوائية من املدارس وحرصت على أن
يكون املعلمني من املتميزين وذوي اخلربة يف امليدان ذلك ألن اجلدد با
ميلكون التصور الصحيح لدور املشرف الرتبوي واملعلمني غري املتميزين
غالباً ما تكون نظرهتم للمشرف سلبية.
وعند عرض اإلجابات مل أحرص على تبويبها وحذفت املكرر
منها ألن هديف هو استجالء الدور املنتظر واملتوقع من املشرف
الرتبوي وليس احلكم عليه ،وكانت اإلجابات كالتايل:
 -1العناية بالعالقة األخوية اإلجيابية مع املعلم .
 -2ضرورة اتسا توجيهات املشرف مع األنظمة والقرارات .
 -3تفعيل اجلوانب التقنية مع املعلمني من خالل ابانرتنت.
 -4التواصل املستمر مع املعلمني.
 -5مراعاة ظروف املعلم املادية واملعنوية وعدم تكليفه مبا يرهقه.
 -0مناقشة وتطوير املناهج مع املعلمني.
 -2أن ميثل مرجعاً علمياً وفنياً للمعلم.
 -8توفري احتياجات املعلم فيما خيص مادته.
 -6العناية بتطوير املعلم وحتسني أداءه.
 -15عدم احلكم على املعلم من خالل مستوى الطالب.
 -11تعديل جوانب القصور يف املعلم.
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 -12العناية برفع الدافعية لدى املعلم.
 -13السعي يف تأمني دورات تدريبية للمعلم.
 -14العناية بالواقعية والبعد عن املثالية .
 -15القيام مبهامه بصد وأمانة.
 -10تقدمي خربات جديدة للمعلمني.
 -12العناية جبوانب اإلدارة الصفية واملهارات األخرى.
 -18التوجيه اإلجياِّب اجلاد للمعلم.
 -16أن يكون صاحب قرار واضح عند احلاجة وخاصة عند نقل
املعلم إذا اقتضت املصلحة.
 -25نقل احتياجات املدرسة إىل املسئولني ومتابعتها.
هذه أهم اجلوانب اليت ينتظرها املعلمون واملديرون من املشرف
الرتبوي واملالحم هنا أن دور املشرف الرتبوي غري واضح لديهم إذ أن
هذه اجلوانب يف جزء كبري منها با ميلك املشرف أن يشارك فيها
فضالً عن أن يتخذ فيها قراراً؛وهذا يدل على أن هنالك قصورا
واضحا يف معرفة دور كل عنصر يف العملية الرتبوية وهذا راجع أصالً
إىل قصور يف عملية تثقيف امليدان الرتبوي بشكل عام من قبل الوزارة
.
وإذا كانت بعض هذه اجلوانب ليست طوع يد املشرف
الرتبوي إبا أنه مازال هنالك الكثري من األدوار اليت هي من صميم
عمل املشرف الرتبوي وينتظرها املعلمون منه وهنا يأيت دور التخطيط
الرتبوي والتدريب الذي ميكن أن يقوم املشرف بتصميمه؛وأقرتح عليه
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هنا أن يقوم بعقد لقاء عام ملعلميه يتم من خالله توزيع فر عمل
تتقاسم املهام فيما بينها لتسهم معه يف ابارتقاء بدوره املنتظر منه
وهذا يعتمد يف جزء كبري منه على جانب العالقات اإلجيابية اليت سبق
له بناءها معهم.
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ثانيا ً :ماهو دور المشرف التربوي من وجهة نظر المشرفين التربويين:

وعند توزيع استبانه حتمل هذا السؤال على موعة من املشرفني
الرتبويني أجابوا مبا يلي:
 -1فين  %25وإداري . %85
 -2تطويري –استشاري -حتفيزي.
-3
-4
-5
-0
-2
-8
-6
-15
-11
-12
-13

حتديد احتياج املعلم للتطوير واملسامهة يف منوه املهين.
متابعة تطبيق التعاميم.
احلرص على صقل املواهب.
العناية جبودة املخرجات التعليمية.
الرقي بأداء املعلمني واملديرين.
اإلشراف على العملية التعليمية.
عمل التجارب الرتبوية اليت تفيد الطالب.
معرفة احتياجات امليدان واإلسهام يف توفريها.
إعداد أورا عمل ومشاريع تربوية لتطوير امليدان.
عالج مشكالت املدارس.
العناية بالتعاون والعالقة األخوية.

ثالثا ً :ماهو دور المشرف التربوي من وجهة نظر وزارة التربية
والتعليم :

(األدوار املنتظرة لإلشراف الرتبوي:
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تفرض طبيعة املرحلة احلالية واملستقبلية وما تشهده من تغري سريع؛أن
يستجيب اإلشراف الرتبوي للتحديات ويواكبها خبطة تطويرية شاملة
تتمحور حول ما يالءم متطلبات التطوير من أدوار منتظرة منه،ويتمثل
أبرزها فيما يلي:
 هتيئة امليدان الرتبوي لإلميان حبتمية التغيري اإلجياِّب قاعدة
للتطوير .واباستجابة الفاعلة املتفاعلة معه.
 تغيري اباجتاهات السلبية لدى بعض القيادات الرتبوية
واملعلمني والطالب حنو التغيري يف العمل الرتبوي والتعليمي.
 هتيئة املتعلم واملعلم ملواجهة حتديات العصر وفق منظومة قيمية
إسالمية أخالقية متكاملة.
 مواكبة التطور املتسارع يف ال تقنية املعلومات واباتصابات
وتوظيفها بفاعلية.

 بناء اسرتاتيجيات متكاملة إلدارة املعرفة واملسامهة يف تطوير
تمع املعلومات.
 بناء القدرات الفردية واملؤسسية للتكيف مع املتغريات
املتسارعة واإلسهام يف إحداثها.
 تطوير بيئات التعلم وحتسني خمرجاهتا النوعية).
(راجع كتاب اإلشراف الرتبوي يف عصر املعرفة ص )12إصدار الوزارة
عام 1426-1428هأ
وهنا أذكر إخواين املشرفني الرتبويني بضرورة حتديث رؤاهم وتصوراهتم
وفق ما يتوقعه منهم اآلخرون ألن ذلك سيغري كثريا من طريقة ترتيبهم
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ألولوياهتم عند وضع خططهم.وجيب أبا يستمر املشرف الرتبوي يف
القيام بأعمال مكررة دون مالحظة التغريات من حوله ودوره املنوط به
يف ترشيد وتوجيه هذه التغريات.
ولعله مما سبق يتضح أن دور اإلشراف الرتبوي املنتظر منه هو
التغيري اإلجياِّب للعملية الرتبوية حسب ما يتضح من رؤية الوزارة وهذا
التغيري املنتظر من قبل اإلشراف الرتبوي أهم أدواته هم املشرفون
الرتبويون الذين سيتصدون لعملية التغيري اإلجياِّب للسعي إىل نقل
مدارسنا إىل تمع املعرفة كما ختطط لذلك الوزارة وكما تعلنه يف
برا ها ومشاريعها.
وهذا الدور هو ذاته ما ينتظره امليدان ويتفق عليه اجلميع من الرغبة يف
التغيري حنو األفضل كما يتضح فيما نقلناه عن املعلمني واملشرفني ،
فما دام اجلميع متفقني على ذلك فأين اإلشكال إذاً؟
اإلشكال يف رأيي يف عدم وجود خطة واضحة املعامل إلحداث
نغري ولكن ماذا؟ وملاذا
التغيري اإلجياِّب املقصود ،فنحن نريد أن ّ
؟وكيف ؟ ومىت؟ أتصور أن هذه األسئلة مل نتمكن من اإلجابة عليها
حىت اآلن ؛ والتغيري اإلجياِّب با تكفي الرغبة يف حدوثه ليحدث بل
بابد من خطة واضحة املعامل جتنبنا أسلوب احملاولة واخلطأ الذي إن
ق ّدمنا خطوة أرجعنا خطوات كثرية.
أضف إىل ذلك أن التغيري اإلجياِّب بابد أن يتلمس حاجات
امليدان ورغبات األشخاص الذين ينتظر منهم املسامهة يف عملية
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التغيري لنضمن جناحه ّأما أن جيرب العاملون يف امليدان على التغيري دون
سابق تثقيف للميدان الرتبوي يتناسب مع سعته وكثرة املنتمني إليه
،ودون تعريف بأمهية احلاجة للتغري فإن ذلك سيزيد من عدد
األشخاص السلبيني الذين سيقاومون التغيري ألهنم يعتقدون أنه ضد
مصاحلهم.
كما ينبغي تذكر أن عدم توصيف املهام املهنية املنوطة باملشرف
كثريا  ،ومن أكرب املعيقات
الرتبوي ومدى صالحياته تؤثر يف عمله ً
تداخل صالحيات اإلدارات واألقسام وعدم وجود تنسيق أو توصيف
أي مراقب
دقيق حلدود مسئولياهتم يسبب ارباكا با ختطئه عني َّ
للميدان الرتبوي.
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 -7المشرف التربوي و التخطيط

العامل يف امليدان الرتبوي يعلم مدى اتساعه وتشعبه وتداخل
مكوناته فيما بينها مما قد يشكل نوعاً من اإلرباك أو الفوضى بالنسبة
ملن يريد أن خيطط له نظرا لتعدد مكوناته األصلية وتداخل احتياجاهتا
بشكل ملح يف أكثر من جانب ويف نفس الوقت تقريبا فما يلبث
املشرف أن خيطط جلانب إبا ويظهر له إشكالية يف جانب آخر با
حتتمل التأجيل مما يذكرنا بقول العرب إن املصائب با يأتني فرادى
،وقوهلم تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد؛ وكل
من يعمل يف امليدان الرتبوي يدرك هذه اإلشكالية ؛ وميكن القول أن
للمشرف الرتبوي يف خضم هذا العباب مهام ووظائف عديدة ميكن
إمجاهلا يف األقسام التالية:
إدارية  -ختطيطية  -تنشيطية  -تدريبية  -حبثية  -تقوميية -
حتليلية  -ابتكاريه
و هذه املهام تشمل اجملابات التالية:
اإلدارة املدرسية -القيم الرتبوية– الطالب – املعلم – طر التدريس
– املقرر الدراسي  -التقومي  -النشاط– املبىن املدرسي  -الوسائل
والتجهيزات املدرسية.
إن التداخل والتزاحم بني هذه الوظائف واجملابات اليت تعد مجيعها
أساسية قد يربك العاملني يف امليدان الرتبوي ومنهم املشرف الرتبوي
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وهلذا تسعى الوزارة وتبعا هلا إدارات الرتبية والتعليم إىل إيكال مهام
حمددة إلدارات متخصصة لفض اباشتباك بني هذه اباحتياجات
املتداخلة ولكن مع ذلك يبقى املشرف الرتبوي مرتبطا هبذه التداخالت
اليت حيلو ألحد الزمالء تسميتها بالفوضى املنظمة -ونظرا لذلك حيتاجاملشرف الرتبوي إىل التخطيط بشكل مستمر مع التعرف على طر
جديدة لتقومي اخلطط للتعرف على جوانب القصور؛لذا فإنين أرى أمهية
قيام الوزارة ممثلة يف التدريب الرتبوي أن خترج من قالبها غري اجملدي
الذي تدور فيه لتتجه إىل تطوير التدريب ليتواكب مع حاجة امليدان
الرتبوي الفعلية ولن يعجزهم هذا إذا ما أرادوا ذلك أما أن يبقى دور
التدريب رد نقل كتب مرتمجة ومبتسرة 1حيفظها املدرب مث يلقيها على
املتدربني – كما هو احلال يف كثري من الدورات التدريبية اليت تقام
حاليا-فلن خنرج بتقدم ملموس.
وحىت ذلك احلني الذي ينهض فيه التدريب الرتبوي بدوره بشكل فعال
فإن املشرف الرتبوي حيتاج إىل التعرف على التخطيط يف اجلانب
الرتبوي واجلانب اإلداري وهذا يستلزم هودا إضافيا ذاتيا و بكل حال
فإن هنالك خطوات وقواعد للتخطيط اجليد ميكن للمشرف الرتبوي أن
جيدها يف مظاهنا من كتب تربوية أو إدارية وسأحاول يف األسطر القادمة
أن أخلص بعض خطوات التخطيط املهمة اليت توصلت إليها حبسب
جهدي القاصر.
- 1مْبتَ َسر َ :ع َمل َغْيأر نَاض ٍج
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جاء يف دليل مفاهيم اإلشراف الرتبوي الذي تصدره وزارة الرتبية
والتعليم يف تعريف التخطيط الرتبوي ما يلي( :هو عملية اختيار
أفضل الربامج والنشاطات واإلجراءات الواجب القيام هبا لتحقيق
الرؤى واألهداف الرتبوية  ،وحتديد كيفية اإلجناز  ،وتعيني الكوادر
واإلمكانات الالزمة للتنفيذ  ،ووضع معايري وآليات املتابعة والتقومي ،
يف فرتة زمنية حمددة.)...
إن هذا التعريف جيمع كل جوانب اخلطة اليت حتتاج أن تضعها
لتكون خطة ناجعة وأرجو عند وضعك خلطتك مالحظة مايلي:1
-1احرص على أن يكون هدفك حمدداً بشكل واضح  ،وعليك
جتنب العموميات أو األهداف الضبابية .
-2احرص على أن يكون اهلدف مما ميكن قياسه بشكل واضح ،
وعليك جتنب األمور الذاتية أثناء القياس.
-3احرص على أن يكون هدفك واقعيا ميكن حتقيقه .
-4حاول أن تشرك معك آخرين يف ابالتزام بتحقيق أهدافك .
 -5قسم أهدافك على فرتات زمنية مناسبة.

- 1عن كتاب املدير املتميز للمؤلف.
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وأهداف اخلطة للمشرف الرتبوي بابد أن تتضمن العناصر التالية
أو بعضها: 1
-1
-2
-3
-4

رفع كفاية املعلمني املهنية.
رفع قدرات املعلمني الرتبوية .
تطوير املناهج الدراسية.
حتسني البيئة املدرسية.

 -5إكساب املعلمني واملديرين اخلربات املتميزة اجلديدة.
 -0تقومي العملية التعليمية تقومياً موضوعياً.
كما جيب أن حتدد للخطة مدة زمنية واضحة(سنوية أو فصلية أو
شهرية أو أسبوعية ) واملشرف الرتبوي حني يضع خطته عليه أن يلتزم
بضوابط حىت تؤيت خطته مثارها بشكل مفيد ومن هذه الضوابط:2
 -1أن تكون خطة املشرف نابعة من حتليل نتائج املعلومات ،
والبيانات اليت حيصل عليها من ابات اإلشراف الرتبوي واإلدارات
األخرى.
 -2عند تطوير القدرات جيب أن تليب اخلطط حاجات املعلمني
واملنهج والبيئة.

 - 1للتوسع راجع كتاب القيادة الرتبوية لإلشراف الرتبوي لألستاذ/مجال إبراهيم القرش.
 - 2للتوسع راجع كتاب القيادة الرتبوية لإلشراف الرتبوي لألستاذ/مجال إبراهيم القرش.
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 -3أن تكون أهداف اخلطة واضحة ومرتبة حسب األولويات اليت
يظهرها حتليل الواقع والتصور املستقبلي.
 -4اختيار الوسائل ،واألنشطة،واإلجراءات املناسبة -واملمكنة-
لتحقيق األهداف.
 -5أن تكون خاضعة للتجريب لتثبت كفايتها دون استعجال
النتائج مع وجود بدائل مناسبة.
 -0أن تتضمن إجراءات لتقومي النشاطات وفق معايري حمددة
ضمن اخلطة.
 -2أن جتزأ اخلطة إىل سنوية وفصلية وشهرية وأسبوعية.
وعند وضع اخلطة فإهنا ستمر مبراحل متتابعة يبىن التايل على
السابق وهذه املراحل على النحو التايل:1
 -1مرحلة مجع البيانات وحتديد مصادر املعلومات.
 -2مرحلة تنظيم البيانات.
 -3مرحلة وضع اخلطة.
 -4مرحلة التنفيذ.
 -5مرحلة التقومي.
إن قدرة املشرف الرتبوي على التخطيط بشكل جيد سينعكس أثره
على امليدان جبميع مكوناته وإن كان ذلك سيتجلى بشكل واضح يف

 - 1للتوسع راجع كتاب القيادة الرتبوية لإلشراف الرتبوي لألستاذ/مجال إبراهيم القرش.
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املعلم والطالب إذ أن تقدم املعلم هو الثمرة احلقيقية جلهد املشرف
الرتبوي وتبعا له سيظهر األثر على الطالب ألن ذلك هو الثمرة
احلقيقية جلهد املعلم؛لكن هذه املظاهر حتتاج إىل وقت لتظهر يف
سلوك املعلم وبالتايل الطالب.
وأظن جازما أن ما قلته عن اجلوانب التخطيطية سينعكس أثره على
اجلوانب اإلدارية و التنشيطية و التدريبية و البحثية والتقوميية و
التحليلية وابابتكاريه ؛كما ميكنك أن تلمسه يف اجملابات اليت ختص
اإلدارة املدرسية واملبىن املدرسي و الوسائل والتجهيزات املدرسية
والطالب واملعلم والنشاط.
حكيما
صحيحا وبا
ولضخامة هذه املسئولية فإين أرى أنه ليس
ً
ً
أن يطالب املشرف الرتبوي وحده بالنهوض هبذه املهام بشكل فردي
وعشوائي يعتمد على احملاولة واخلطأ يف وزارة جتاوز عمرها نصف قرن
وهلا رصيد ضخم من اخلربة وفيها من الرجال األكفاء ما نفاخر به
اآلخرين.وحىت ذلك الوقت الذي نرى فيه التخطيط يسري بطريقة
جاهدا أن يبين
صحيحة وسليمة فالبد للمشرف الرتبوي أن حياول
ً
خطته وفق أسس سليمة واهلل حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه ؛
نفسا إبا ما آتاها .
وبا يكلف اهلل ً
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 -8تفعيل أساليب اإلشراف التربوي

5

تتعدد أساليب اإلشراف الرتبوي وتتداخل  ،وميكن تقسيمها إىل
أساليب فردية وأخرى مجاعية  ،فالبحث الرتبوي ( مثالً ) قد يقوم
به فرد  ،وقد تقوم به موعة ؛ إذ ليس مثة حد فاصل بني
األساليب الفردية واألساليب اجلماعية 5
وميكن تقسيم األساليب إىل مباشرة وغري مباشرة  ،فإذا كان للمشرف
الرتبوي الدور الرئيس يف األسلوب غري املباشر  ،فإننا با جند حدوداً
واضحة بني األساليب املباشرة وغري املباشرة  ،فالنشرات الرتبوية تعد
أسلوباً غري مباشر ؛ ألن فاعليتها تتوقف على مدى إجيابية املعلم يف
قراءهتا وتنفيذ مضامينها بنفسه  ،وتعد أسلوباً مباشراً ملا يبذله املشرف
الرتبوي من جهد يف متابعتها ومناقشتها مع املعلمني  ،وهذا التقسيم
بني األساليب الفردية واجلماعية  ،املباشرة وغري املباشرة  ،يستخدم
من أجل الدراسة التحليلية ليس إبا 5
احدا لنكتفي به يف اإلشراف
ويالحم أنه ليس هنالك أسلوبًا و ً
الرتبوي و ميكن أن يقال عنه إنه أفضل األساليب  ،كما أنه قد
يستخدم يف كل املواقف والظروف  ،حيث إن كل موقف تعليمي
يناسبه أسلوب من األساليب اإلشرافية  ،كما أنه قد يستخدم يف
املوقف التعليمي الواحد أكثر من أسلوب  ،فقد يتطلب األمر أن
يزور املشرف الرتبوي املعلمني يف فصوهلم لتشخيص مشكلة تواجههم
 -1راجع دليل املشرف الرتبوي يف موقع تعليم املدينة.
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،وقد يرتتب على هذه الزيارة عقد اجتماع عام هلم أو تنظيم ندوة
تربوية ملناقشة املشكلة  ،وقد يتخلل كل هذا قراءات يوجه املشرف
الرتبوي زمالءه املعلمني إليها 5
ومن هنا كان لكل أسلوب إشرايف مدى  ،واستخدامات ،
ومقومات حتدد مدى فاعليته وجناحه.
وأبرز األساليب اإلشرافية هي :

 -1زيارة املدرسة :
وهي إحدى األساليب املستخدمة لإلشراف على املدارس وتعرف
مشكالهتا واحتياجاهتا وأنشطتها وواقعها الرتبوي واباجتماعي.
 -2الزيارات الصفية :
يقصد بالزيارات الصفية زيارة املشرف الرتبوي للمعلم يف قاعة الصف
يف أثناء عمله  ،هبدف رصد النشاطات التعليمية  ،ومالحظة التفاعل
الصفي  ،وتقومي أداء املعلم  ،والوقوف على أثره يف الطالب.
 -3املداوبات اإلشرافية:
هي عبارة عن كل ما يدور من مناقشات أو مشاورات بني املشرف
الرتبوي واملعلم حول بعض املسائل املتعلقة باألمور الرتبوية العامة ،أو
أساليب التعليم أو مشكالت تعليمية أو ملحوظات تتصل بكفايات
املعلم العلمية أو املهنية .أو أداءه داخل الصف.
 -4النشرة اإلشرافية:
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هي وسيلة اتصال بني املشرف الرتبوي واملعلمني  ،يستطيع املشرف
من خالهلا أن ينقل إىل املعلمني بعض خرباته وقراءاته ومقرتحاته
ومشاهداته بقدر معقول من اجلهد والوقت.
 -5القراءة املوجهأ أ أأة:
هي أسلوب إشرايف هام يهدف إىل تنمية كفايات املعلمني يف أثناء
اخلدمة من خالل إثارة اهتمامهم بالقراءات اخلارجية ،وتبادل الكتب
واقتنائها ،وتوجيهم إليها توجيها منظما ومدروسا.
 -0الندوات الرتبوية:
هي عبارة عن عرض عدد من الرتبويني لقضية تربوية أو موضوع
حمدد ،وفتح اجملال بعد ذلك للمناقشة اهلادفة املثمرة.
 -2اجتماعات املعلمني:
هي لقاءات تربوية مبعلمي مادة دراسية ،أو صف معني ،أو موعة
معلمني يف ختصصات خمتلفة ،لتحقيق التكامل بني جهودهم ،وجتميع
األفكار يف مواجهة املشكالت الرتبوية5
 -8اباجتماعات العامة:
قد تتطلب احلاجة الدعوة إىل عقد اجتماع إشرايف عام جلميع املعلمني
يف املدرسة ،أو موعة من املدارس بغية تقدمي خدمة إشرافية هلم
مجيعا ،ملناقشة مشكلة مهنية عامة مثل (التخطيط للتدريس ،صياغة
األهداف السلوكية ،أساليب بناء اباختبارات ،طر حتليل نتائج
اباختبارات ...... ،اخل).
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 -6الدروس التطبيقيأأة ( التوضيحيأأة) :
هو أسلوب علمي عملي حيث يقوم املشرف الرتبوي أو معلم ذو
خربة بتطبيق أساليب تربوية جديدة ،أو شرح أساليب تقنية فنية ،أو
استخدام وسائل تعليمية حديثة ،أو توضيح فكرة ،أو طريقة يرغب
املشرف الرتبوي إقناع املعلمني بفعاليتها وأمهية جتريبها ،ومن مث
استخدامها.
 -15الزيارات املتبادلأأة بني املعلمني:
الزيارات املتبادلة أسلوب إشرايف مرغوب فيه ،يرتك أثرا يف نفس املعلم
ويزيد من ثقته بنفسه ،ألنه جيرى يف مواقف طبيعية غري مصطنعة،
ويتم فيه زيارة معلم أو أكثر لزميل هلم داخل الفصل ،وقد تتم
الزيارات املتبادلة بني معلمي مدرسة واحدة أو مدرستني متجاورتني
وبني معلمي مادة واحدة أو مواد خمتلفة ،ذلك حتت إشراف مدير
املدرسة أو املشرف الرتبوي.

 -11املشغل الرتبوي (الورشة الرتبوية)
هو نشاط تعاوين عملي يقوم به موعة من املعلمني حتت إشراف
قيادات تربوية ذات خربة مهنية واسعة هبدف دراسة مشكلة تربوية
مهمة أو إجناز واجب أو منوذج تربوي حمدد.
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 -12البحث اإلجرائي :
البحث اإلجرائي نشاط إشرايف -تشاركي يهدف إىل تطوير العملية
الرتبوية ،وتلبية احلاجات املختلفة ألطراف هذه العملية خاصة من
خالل املعاجلة العلمية -املوضوعية للمشكالت املباشرة اليت
يواجهوهنا.
مر معنا أن لكل أسلوب إشرايف مدى  ،واستخدامات ،
وكما ّ
ومقومات حتدد مدى فاعليته وجناحه  ،حيث خيتلف ذلك حبسب
احلاجة إليه وإمكانات املشرف واملعلمني واملوقف الرتبوي.
لكن السؤال املهم هو كم من هذه األساليب اإلشرافية نفذه املشرف
الرتبوي طوال عمله يف اإلشراف الرتبوي ،باشك أن هناك بعض
الصعوبات اليت قد نواجهها يف امليدان ولكن أبا ترى معي أن اقتصارنا
على الزيارة الصفية والنشرات الرتبوية وزيارة املدرسة واملداوبات
اإلشرافية بشكل متكرر يعد قصورا يف عملنا.كما با خيفى أن كثريا مما
يعد مشاغل تربوية با تعدو أن تكون لقاءات باملعلمني يعرض فيها
مر
املشرف وجهة نظره دون أي قبول ملخالفته وهذا على األقل هو ما ّ
علي شخصيا يف مرات كثرية.
ومما حيسن ذكره هنا أين أردت ذات مرة يف أول عملي يف اإلشراف
الرتبوي أن أقوم بعمل حبث إجرائي وقبل أن أنفذه أردت أن أسرتشد
بزمالئي املشرفني ووجدت أفضل فرصة لسؤاهلم أثناء اباجتماع
األسبوعي ملركز اإلشراف وأثناء سؤايل هلم تفاجأت بأنه مل يقم أحد
أي حبث إجرائي طوال مدة عمله يف اإلشراف الرتبوي
منهم بعمل َّ
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رغم أن بعضهم جاوز العشر سنوات يف اإلشراف الرتبوي وقد كانوا
قرابة الثالثني مشرفاً.
وأتوقع أننا مادمنا نؤدي نفس األساليب اإلشرافية بشكل مكرر وآيل
فسنبقى ندور يف نفس احللقة املفرغة حىت يتيسر لنا أن نكسرها
بإقدامنا حنو التجديد  ،ألن هذه األساليب اليت نكررها بشكل آيل يف
كل عام دراسي إمنا يراد منها أن تكون مقياسا مبدئياً حلاجة امليدان
الفعلية لوضع خطط مجاعية منظمة ومقننة من أجل ابارتقاء بدور
املعلم واملدرسة والطالب وإذا بقينا ندور يف نفس الدائرة فإن عملنا
سيبقى رد مهام مكررة.أبا ترى معي أن الزيارة الصفية -مثالً-

تكاد تفقد قيمتها إذا تكررت دون أن يتبعها أنشطة ترتقي بأداء
املعلم،فأي فائدة ميكن أن أجنيها من الزيارة الثانية أو الثالثة إذا مل
يكن هديف قياس مدى تقدم املعلم يف أداءه الذي يفرتض أين قد
وضعت برنا اً عملياً له بعد الزيارة األوىل حىت أمتكن من قياسه يف
الزيارات التالية.
على أين با ألقي باللوم على املشرف الرتبوي وحده إذ أنه يكلف
بنصاب من املعلمني يشغل وقته إضافة إىل األعمال اإلدارية األخرى
اليت تستهلك أكثر وقته فيبقى بعد ذلك مضطراً ملبدأ سددوا وقاربوا
،كما أنه من الصعب على املشرف الذي با يتوفر له تدريب مستمر
أن ميارس هذه األساليب اإلشرافية اليت حتتاج إىل نوع من الدربة
جرب مث اخرت.
واملمارسة املقننة وليس من قبيل ّ
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لذا فإنين أنادي بضرورة أن يقوم املسئولون يف إدارات الرتبية والتعليم
بوضع آلية إلزامية لكسر هذه احللقة املفرغة ألهنم هم الذين رسخوها
يف امليدان وهم من يدعمها بشكل قوي-من خالل طوفان األعمال
اإلدارية واإلحصاءات املتكررة اليت تطلبها إدارات وأقسام أخرى-
ومامل يلتفتوا هلذا األمر ختطيطا وتدريبا ودعما فسيبقى اإلشراف
الرتبوي كما هو اآلن شبه معطل إبا من اجلهود الفردية لبعض
املشرفني املتميزين الذين قد جيدون أنفسهم نشازا يف امليدان .
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مقترح:
وحلل جزء من هذه املشكلة فإنه جيب أن تقوم إدارات وأقسام إدارات
حتمل املشرفني الرتبويني مسؤولية
الرتبية والتعليم بأدوارها كاملة وبا ّ
متابعة مهامها يف املدارس.
كما ميكننا لتطوير عمل املشرفني أن نستفيد من خربة اجلامعات
حني با يرقى أحد األساتذة وبا يرشح لرئاسة قسم حىت يقوم بعمل
حبث لنيل الرتقية فإذا حنن استفدنا من هذا فإنه لن يرشح لرئاسة أي
قسم أو شعبة أو إدارة إبا من أثرى امليدان الرتبوي ببحث مفيد
مؤصل أو جتربة مميزة مقننة أو ابتكار مفيد للعملية الرتبوية مع ضرورة
وضع حوافز مادية مشجعة هلم  ،على أبا متر هذه املشاريع بدون
إقرار وموافقة من أشخاص متخصصني ومتمكنني يف امليدان الرتبوي
حىت با تصبح عملية شكلية؛ بعكس ما هو موجود حاليا من وضع
جلان شكلية 1جتتمع لتقضي وقتا ممتعا يف األحاديث اجلانبية مث تتخذ
قراراهتا بشكل فردي حني يكلون اختاذ القرار إىل أحدهم للتخلص
من عبئه أو بشكل مزاجي غري مدروس وغري واع دون دراسة
حقيقية ملا رفع إليها ولعلنا هبذا نساهم يف الرقي مبستوى املشرفني
ومسئويل إدارات الرتبية والتعليم.

 -1نالحم يف بعض اللقاءات أن هنالك قرارات سبق اختاذا مسبقا واهلدف احلقيقي من اللقاء رد تغطية إعالمية
ألمر قد قضي بليل.
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وميكن ضبط هذا العمل من خالل تكليف جلنة من خرية الرتبويني
واألكادمييني لتشكيل جلان حتكيم للمشاركات املتوقعة.
كما ينبغي اباستفادة مما توفره وسائل التقنية وأدوات التواصل
اباجتماعي يف تفعيل أساليب اإلشراف الرتبوي وتوجيهها حبسب
اإلمكان خلدمة العملية اإلشرافية وتطوير األداء والعالقات يف امليدان
الرتبوي.
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-9مهارة االتصال للمشرف التربوي

5

أتوقع هنا قبل أن أبدأ يف موضوع املشرف الرتبوي واباتصال أن
املشرف الرتبوي سبق و قام باإلطالع على مفاهيم اباتصال مبا فيها
لغة اجلسد والرسائل غري املنطوقة والكتابية وابالكرتونية وقام بدراستها
دراسة وافية ألهنا تشكل مهارة ميارسها بشكل شبه يومي أثناء أداءه
ملهامه وكل أعمال املشرف الرتبوي تعتمد على مهارات اباتصال
بالدرجة األوىل و تناول مثل هذا املوضوع من أجل تذكري الزمالء من
املشرفني الرتبويني به أثناء تواصلهم مع زمالئهم من املعلمني ومديري
املدارس والقيادات الرتبوية واجملتمع احمللي ومن له عالقة بامليدان
الرتبوي من عاملني أو مستفيدين من خدماته.
فما هو اباتصال؟
اباتصال هو عملية منظمة يتم عن طريقها انتقال املعرفة من
شخص آلخر تؤدي للتفاهم بينهما وهلا عناصر ومكونات وهلا اجتاه
تسري فيه وهدف تسعى لتحقيقه.
ويف عمل املشرف الرتبوي يعد اباتصال مهمة يومية وأساس رئيس
جلميع أعمال املشرف الرتبوي سواء أكان ميثل دور املستقبل أو
املرسل.

 - 1تطبيقات يف اإلشراف الرتبوي -د.أمحد مجيل عايش
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عناصر عملية اباتصال:

أهداف االتصال:
•تنشيط العالقات بني املعلمني واملشرف لزيادة كفاءة العمل.
•توصيل أفكار وتوجيهات وزارة الرتبية وإداراهتا إىل امليدان.
•زيادة فرص التواصل بني امليدان الرتبوي واجملتمع احمللي.
•تعزيز ثقة العاملني يف امليدان الرتبوي يف رسالة املشرف الرتبوي.
•زيادة خربات املشاركني يف عمليات اباتصال والتواصل.
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•تزويد العاملني يف امليدان الرتبوي خبربات جديدة.
•املسامهة يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني يف امليدان الرتبوي.
•حتسني العمليات اليومية للعاملني يف امليدان الرتبوي.
•حتقيق التأثري اإلجياِّب املناسب لتعديل سلوك املعلمني حنو األفضل.
أنواع االتصال في اإلشراف التربوي:
 -1اباتصال الصاعد :وهو اباتصال مع اجلهات العليا كاإلدارة
العامة والوزارة.
 -2اباتصال اهلابط :وهو اباتصال مبدير املدرسة واملعلمني.
 -3اباتصال األفقي :مع الزمالء من املشرفني واملديرين واملعلمني كما
يف اللقاءات واباجتماعات.
أشكال االتصال:
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لفظي  -غري لفظي
أساليب اباتصال يف اإلشراف الرتبوي:
•اجملالس التعليمية.
•اللجان الرتبوية والفنية.
•التقارير.
•اباجتماعات واللقاءات.
•الشبكات التقنية (وسائط التواصل اباجتماعي).
•الوسطاء (اإلشرافيون( مدير املدرسة  -معلم زميل مكلف مبهمة -
مشرف متعاون.
•النشرات الرتبوية.
•الورش واملشاغل.
•املداوبات اإلشرافية.
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•التعاميم واألنظمة الرمسية.
مهارات المشرف في عملية االتصال:
حيتاج املشرف الرتبوي ليكون مؤثرا يف عملية اباتصال باآلخرين إىل
عدد من املهارات منها:
 -1مهارة التحدث واإلقناع
-2مهارة الكتابة
 -3مهارة القراءة
 -4مهارة ابانصات
 -5مهارة التفكري الناقد
 -0مهارة التفكري ابابداعي
معوقات االتصال في اإلشراف التربوي:
•أن تكون لغة الرسالة غري واضحة أو غري معربة عن املقصود.
•وجود اختالف يف طريقة تفسري الرسالة بني املرسل واملستقبل.
•سوء العالقة بني املرسل واملستقبل.
•عدم اختيار وقت اإلرسال املناسب.
•قناة اإلرسال غري مناسبة لنوع وهدف الرسالة.
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•تلقي العديد من الرسائل يف نفس الوقت قد يدفع املستقبل على
اباهتمام ببعضها على حساب اآلخر.
•التعصب لوجهة نظر أخرى يفقد الرسالة شيئا من قيمتها.
•وجود فرو فردية كبرية بني مستقبلي الرسالة وخاصة إذا كثر
عددهم.
•اباجتاهات السلبية لدى املشرف الرتبوي قد تؤثر على عملية
اباتصال.

عوامل نجاح االتصال:
عوامل تتعلق باملرسل(املشرف الرتبوي):
•أن يكون املشرف الرتبوي حمل ثقة املستقبل.
•أن تكون لديه مهارات اتصال عالية.
•أن حيسن صياغة الرسالة وحيدد أهدافها.
•أن خيتار الوقت والوسيلة املناسبة لواقع املستقبل وتناسب هدف
الرسالة معه.
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عوامل تتعلق بالمستقبل:
•مستوى إدراكه احلسي.
•دافعيته حنو املعرفة.
•معرفته هلدف الرسالة واملرسل.
•تصوراته واجتاهاته حنو عمله وعالقته باملشرف الرتبوي.
•وجود الثقة املسبقة والعالقة اإلجيابية مع املشرف الرتبوي.
عوامل تتعلق بالرسالة:
•تناسب موضوع الرسالة مع املستقبل من حيث اهتماماته ودرجة
استيعابه وتلبية حاجاته.
•طريقة صياغة الرسالة من حيث التشويق واإلثارة والتحفيز على
التفاعل.
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عوامل تتعلق بوسائل االتصال:
جيب أن يكون لدى املرسل وسائل خمتلفة لالتصال (الرمز-الشكل-
اللغة املنطوقة  -اللغة املكتوبة  -رسائل غري لفظية.)...
وكلما تناسبت صياغة الرسالة مع هدفها مع طبيعة املستقبل وميوله
وخصائصه كلما كانت أكثر حتقيقا ألهدافها.
أكبر مشكالت التواصل:
إن املشكلة الكربى يف التواصل تكمن يف توهم أن التواصل َتّ.

-1

برنارد شو .

1
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 -51التدريب والتطوير

حيتاج املشرف الرتبوي إىل أن يتعرف على ما يستجد يف امليدان
الرتبوي كما أنه حيتاج لتطوير مستواه بشكل دائم حىت يواكب إنتاجه
مستجدات العصر وإذا قارنت دور املعلم يف مدرسته اآلن وما يقوم به
املشرف اآلن فلن جتد فارقاً كبرياً بينه وبني ما كان حيدث قبل عشر
سنوات باستثناء حابات استثنائية قليلة ومن هنا كان على املشرف أن
يعتين بعملية التدريب الرتبوي ليطور نفسه أوباً ومعلميه ثانياً
واملستفيدين اآلخرين ثالثاً  ،وهنا حيسن باملشرف الرتبوي الرجوع إىل
كالمنا السابق عن تفعيل أساليب اإلشراف الرتبوي اليت من خالهلا
يتعرف على الوضع احلقيقي احلايل للمعلمني مث يقوم بعد ذلك بوضع
خطة مسرتشداً مبا سبق عن التخطيط الرتبوي ليتمكن من حتديد
مسار التدريب الرتبوي الذي حيتاجه ملعلميه ولنفسه أيضاً مراعياً يف
ذلك اباستفادة من املتاح له من خربات زمالءه املعلمني واملشرفني
ومديري املدارس وحبسب إمكانيات خطته.
وكنت اقرتحت برنا ا للتدريب الذايت 1ميكن أن يقوم به املشرف
الرتبوي وحده أو بالتعاون مع بعض زمالءه من املشرفني واملديرين
واملعلمني فيشكلون فريق عمل يقوم بتجميع أهم املهارات واخلربات
اليت حيتاجها املعلم واملشرف يف قرص حاسوِّب تصمم له واجهة سهلة
 - 1منشور بعنوان برنامج التدريب الذايت للمعلم.
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ومجيلة مث ينسخ هذا القرص بكميات كافية ومن مث يوزع على
املشرفني ليبقى معهم نسخ كافية حبيث أن املشرف إذا رأى حاجة
املعلم لدورة أو إثراء جلانب معني يف أداءه فإنه يعطي املعلم نسخة
من القرص وحيدد له اجملال املطلوب منه أن يتدرب عليه ويؤكد أنه يف
الزيارة القادمة سيتفقد منو املعلم املهين يف هذا اجلانب ويسجل ذلك
يف تقرير الزيارة ويبلغ به مدير املدرسة.
كما ميكن أن تسجل ضمن نشرة تربوية أمساء مواقع مميزة تقدم
دورات انية توزع على املعلمني الذين حيتاجون إىل دورات عاجلة يف
جوانب من احتياجاهتم اليت يرى املشرف الرتبوي حاجتهم إليها.
ومن خالل هذا ميكننا أن نستفيد من التقنية ونوفر مصدراً غري
مكلف للتدريب ويكتسب من خالله املتدرب أيّاً كان مصادر تدريب
أخرى غري اجلهة الرمسية مما سيعمل على توسيع أفقه وحيفزه على
البحث عن مصادر تدريب جديدة تساعده على النمو املهين  ،كما
أنه سيكون على اطالع مستمر على ما يستجد من أفكار ختدمه يف
ال عمله الرتبوي.

ونأمل هنا أن تضطلع إدارة التدريب الرتبوي يف الوزارة ويف إدارات
الرتبية والتعليم بدورها احلقيقي وبا تبقى قابعة يف مكاهنا تتكفف
الناس برامج تربوية غري مدروسة-يف أكثرها -وكل مهها إحصاءات
ورقية جلمع أعداد املستفيدين من الدورات اليت تقيمها؛إذ بابد أن
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تدخل إدارات التدريب امليدان وجتمع اباحتياجات العملية من خالل
زيارات إىل املدارس وفتح باب لتقدمي الطلبات من مجيع العاملني يف
امليدان  ،وإقامة لقاءات عامة مع العاملني يف امليدان للتعرف على
حاجاهتم عن كثب  ،مث با تكتفي بذلك بل جيب أن حتدث
معلوماهتا باستمرار وبا يوجد مانع – من وجهة نظري-أن تستفيد من
إدارات التدريب يف الشركات الكربى الناجحة ،واملدارس األهلية
املتميزة ؛ با سيما مع وفرة ميزانية املدارس التشغيلية ووجود بنود
للصرف والتعاون مع مراكز تدريب متخصصة.
كما أنه ينبغي للتسجيل يف الدورات أن يكون بناءاً على حاجة
املتدرب الفعلية فال يرشح املعلم إبا عن طريق مدير مدرسته ومشرفه
وكذلك املدير جيب أن توضع له برامج مناسبة لدوره وحاجته لريشح
هلا عن طريق مشرف اإلدارة املدرسية وكذلك الوكيل ومثلهما املرشد
الطالِّب ومجيع طاقم املدرسة اإلداري حىت احلارس ،وأما املشرفني
الرتبويني فيجب أن تصمم هلم برامج مناسبة حلجم دورهم يف امليدان
ويرشحون هلا عن طريق رؤساء األقسام ومديري مكاتب الرتبية  ،على
أن تكون هذه الربامج صباحية حني يرشحون من قبل رؤسائهم
ومشرفيهم سواء يف ذلك املعلم والوكيل واملرشد الطالِّب ومدير املدرسة
واملشرف الرتبوي ،وتبقى الربامج األخرى اإلثرائية مفتوحة يف الفرتات
املسائية ملن أراد أن يستفيد منها؛ وأن تتضمن الربامج مهارات حمددة
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ميكن اكتساهبا يف فرتة قصرية وهبذا حنصل على برامج  :مفيدة وسريعة
وغري مكلفة.
و ميكن هنا أن نستفيد من التدريب ،أما أن تصدر إدارة التدريب
جدوباً يف كل فصل دراسي مث يقوم الراغبون بالتسجيل يف دورات
حمددة لتقوم إدارة التدريب بفرز أمسائهم وتوزيعهم على الدورات وعدم
قبول بعضهم فإنين أرى أننا جيب أن نتجاوز هذه اآللية اليت رمبا
كانت مناسبة عند بداية التدريب الرتبوي لكنها اآلن من وجهة
نظري با تؤدي رسالة التدريب اليت حنتاجها يف امليدان الرتبوي،أضف
إىل ذلك مشكلة أخرى وهي طريقة اختيار املدربني ومنسوِّب إدارة
التدريب اليت جيب إعادة النظر فيها بشكل كامل  ،كما أن
املوضوعات املطروحة يف الدورات جيب أن يعاد النظر فيها وأن يتم
تصميم الربامج مبشاركة امليدان الرتبوي مجيعه ومن مث تقوم إدارة
التدريب بعمل وإنتاج احلقائب التدريبية وانتقاء املدربني من املتميزين
يف التدريب والتطوير دون أي اعتبار آخر.
مبعىن أننا جيب أن نركز على اجلانب اباحرتايف يف التدريب وتطوير
الربامج وتصميم احلقائب خبالف ماهو موجود اآلن من أعمال با
ترقى لتتناسب مع حاجة امليدان يف عصر املعرفة.
وميكننا أن نستثمر أدوات التقنية احلديثة اليت تساعدنا على
التدريب عن بعد والتدريب اآليل من خالل تقسيم الربامج التدريبية
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وتصميمها حبسب الوقت والكمية واحملتوى الذي نستطيع أن نتحكم
فيه بشكل أكثر دقة وأعظم فائدة.
وباختصار حنن حباجة إىل :
أوباً  :حتديد دقيق باحتياجاتنا من التدريب .
ثانيًا:تصميم حقائب مميزة من فر متخصصة ينتقى هلا مدربني
مناسبني .
ثالثًا:كل ذلك حيتاج إىل ميزانية وافرة وبغريه فسيبقى احلال على ما
هو عليه.واملسؤول الذي با يعرف قيمة التدريب سيبقى خبيالً يف
اإلنفا عليه مما يضر بامليدان الرتبوي.
وحنن نرتقب ذلك اليوم الذي يتجه فيه املعلمون إىل التدريب رغبة
يف الفائدة اليت سيجنوهنا وبا يكون توجههم من أجل أخذ قسط من
الراحة من عملهم املرهق لتكون أيام التدريب نوعاً من اباستجمام
وإن كنت أرى أنه با حرج يف ذلك على أن يكون فرعاً با أصالً يف
التوجه للتدريب .إذ جيب أن يبقى األصل يف التوجه حنو التدريب هو
النمو املهين واكتساب مهارات جديدة.
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كيف تقوم بتحديد االحتياجات التدريبية 5؟

حينما اتناقش مع مديري املدارس واملشرفني الرتبويني أجد أن بعضهم با
ميتلك مهارة حتديد اباحتياجات التدريبية للعاملني معه ممن تقع عليه
مسئولية تطويرهم املهين ؛ فأحببت أن أنقل هلم بعض املعلومات املهمة عن
اباحتياجات التدريبية وطر حتديدها من دليل املشرف الرتبوي الذي
أصدرته الوزارة قدميًا.

مفهومها:ه أأي موع أأة التغيأ أريات والتط أأورات املطل أأوب إح أأداثها يف معلوم أأات
املعلمأأني وخ أرباهتم ومعأأارفهم ورفأأع كفأأايتهم ومهأأارهتم واجتاهأأاهتم وسأألوكهم،
بن أأاء عل أأى احتياج أأات ظ أأاهرة يتطلبه أأا العم أأل ،أوه أأي نق أأص يف املعلوم أأات
واملهأأارات واباجتاهأأات تعرقأأل سأأري العمأأل ،وسأأري السياسأأة العامأأة لألجهأأزة،
وحتديد اباحتياجات التدريبية يعد األساس الذي يقوم عليأه التأدريب السأليم
هبدف حتقيق الكفاية وحسأن األداء .ويف ضأوء حتديأد اباحتياجأات التدريبيأة
وحدها ينبغي تصميم الربنامج التدرييب.
تعريفها:ميك أأن تعري أأف اباحتياج أأات التدريبي أأة بأهن أأا موع أأة التغأ أريات ال أأيت يش أأعر
املعلم باحلاجة إليها ،لكي تساعده على أداء عمله على الوجه املطلوب.

 - 1دليل املشرف الرتبوي إصدار وزارة املعارف ط 1عام 1416هأ
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أهميتها:أن معرفأأة اباحتياجأأات التدريبيأأة وحتديأأدها ووضأأع األوليأأات هلأأا
من األمور الضرورية قبل تصميم اخلطة وعدم معرفتهأا يأؤدى إىل ضأياع
اجله أأد املب أأذول وض أأياع امل أأال ،كم أأا أهن أأا ه أأي ال أأيت توج أأه الت أأدريب إىل
مساره الصحيح.
-العناصر األساسية لالحتياجات التدريبية هي:

 -1معلومات وتطبيقات وخربات عملية ،مطلوب تزويد املعلمني هبا.
 -2إح أ أأداث تغي أ أريات يف س أ أألوك واجتاه أ أأات املعلم أ أأني حن أ أأو إعم أ أأاهلم
ومهنتهم وبيئاهتم وطالهبم ..اخل.
 -مصادر تعرف االحتياجات التدريبية في ما يلي:

 -1توصأ أأيف الوظأ أأائف ،وحتديأ أأد واجباهتأ أأا ومسأ أأؤولياهتا ،واملتطلبأ أأات
األساسية لشغلها.
 -2معرفأأة معأأدبات األداء املطلوبأأة للوظأأائف ومقارنتهأأا مبعأأدبات أداء
املعلمني الذين يشغلوهنا.
 -3تق أ أأارير الكفاي أ أأة ال أ أأيت حت أ أأرر ع أ أأن املعلم أ أأني م أ أأن مص أ أأادر تع أ أأرف
اباحتياجات التدريبية.
 -4أراء الرؤساء وصألتهم الوثيقأة مبرؤسأيهم متكأن مأن اكتشأاف نقأاط
الضعف اليت ميكن عالجها بالتدريب.

تجديد اإلشراف التربوي

60

 -5دراسأ أأة األهأ أأداف احملأ أأددة دراسأ أأة وافيأ أأة تعطأ أأي مؤش أ أراَ عام أ أاَ إىل
اباحتياجات الالزمة للعاملني.
 -0الشأأكاوى توضأأح مواضأأع عأأدم رضأأى العأأاملني ،يف أثنأأاء العمأأل
التعليم أأي أو اإلداري ،وعن أأد دراس أأتها تتض أأح أس أأباهبا وميك أأن عالجه أأا
بالتدريب.
 -2اللقاءات بني الرؤساء ومديري التدريب يف الوحدات التدريبيأة مأع
العأأاملني يف حقأأل الرتبيأأة والتعلأأيم ا أنفسأأهم ،لتعأأرف آرائهأأم يف تنميأأة
أنفسهم عن طريق التدريب.
 -8الدراسأ أأات الأ أأيت تطبأ أأق علأ أأى العأ أأاملني يف حقأ أأل الرتبيأ أأة والتعلأ أأيم
بغرض تقدير احتياجاهتم إىل التدريب يف أثناء اخلدمة التعليمية.
هنا أؤكد على نقطتني مهمتني:
من حيدد اباحتياجات التدريبية بابد أن يكون ذا خربة واسعة حىتيتمكن من حتديدها بشكل دقيق.
توصيف املهام الوظيفية بشكل واضح وصحيح يسهل كثريا يفحتديد كثري من اباحتياجات التدريبية.
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 -55الفرص المتاحة للمشرف التربوي

..أيها املشرف الرتبوي من فضلك استمتع بعملك..
رمبا كان احلديث عن تقومي ال من اجملابات يسو املتحدث
إىل احلديث عن كثري من السلبيات بغرض التقليل منها مما قد يعطي
عنه انطباعا بالتشاؤم واألمر ليس كذلك ؛ وحنن هنا وإن كنا استطعنا
أن حنصر بعض املعوقات والسلبيات فيما سبق؛ فذلك لتشابه النظام
املدرسي يف بنائه وطريقة تشكيله وأنظمته.
لكننا عند احلديث عن الفرص املتفائلة اليت جتعل املشرف الرتبوي
يستمتع بعمله ويشعر بأن له أهدافًا وطموحات حيققها سنجد أهنا
حبجم السماء؛ لتعدُّدها وكثرهتا ،واختالفها وتنوعها؛ فهي ألوان
وأشكال ينتقي كلٌّ ما يناسب البيئة اليت يعمل فيها ،ويتفق مع
ومهامه الرمسية.
ذائقته الرتبوية ِّ
ولن أستطيع حصر الفرص –املتفائلة -املتاحة للمشرف الرتبوي
لتنمية ذاته ومسامهته يف تطوير امليدان الرتبوي؛ ألهنا ختتلف من
ٍ
مشرف إىل آخر حبسب ختصصه ،وظروف البيئة اليت يتعامل معها،
وطبيعة شخصيته وإمكاناته املادية والنظامية ،ونوع املهمة املطلوبة منه
وظيفيًّا.
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اعد العامة اليت تتعلق
وهلذا كله؛ فإين سأذكر ما يشبه الكليات والقو َ
ببنيته الفكرية وفلسفته احلياتية ،وتساعده على اكتشاف ذاته أوباً
والرتكيز عليها؛ ألهنا هي حمور التغيري والتطوير ،وكل جهد يبذله يف
هذا اجملال فسينعكس على امليدان الرتبوي  -با حمالة  -إ ْن عاجالً أو
آجالً ،فحيَّأ َهال بك أخي املشرف الرتبوي الفاضل:
 -1قال ربنا  -تبارك وتعاىل  ﴿ -:إ َّن اللَّهَ َبا يأغَيِّأر َما ب َق ْوٍم َح َّىت
ش أجواء هذه
يأغَيِّأروا َما بأَنْأفسه ْم ﴾ [الرعد ،]11 :أخي الفاضل ،ع ْ
َّ
كثريا،
اآلية بقلبك وفكرك وحياتكَّ ،
وتأمل فيها ،وتفكر يف دباباهتا ً
الظن بعلمك
وتساءَ ْل عن دورك ،وبا تقنَ ْع مبا عندك ،وبا حتسن َّ
كثريا؛ فإن اهللَ مل يأم ْر بطلب الزيادة سوى يف العلم قال
وخربتك ً
ب زْدين ع ْل ًما ﴾ طه.114 :
تعاىل َ ﴿:وق ْل َر ِّ

-2كن أنت التغيري الذي تريد أن تراه يف العامل ،عبارة ملهمة ،أليس
كذلك؟
لتكن صياغتها
ِّل فيها قليالً؛
حسنًا َد ْعنا نعد ْ
لتتناسب مع موضوعنا ،و ْ
َ
على الشكل التايل:
التغيري الذي تريده يف التعليم).
(كن أنت َ
حاول وستصل ،ومهما كان أثرك ضعي ًفا  -يف نظرك  -إبا أنه
ٍ
بشكل مل خيط ْر على بالك.
سيكون مؤثأًِّرا يف اآلخرين
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حيب لنفسه)  ،حديث
ب ألخيه ما ُّ
(-3با يؤمن أحدكم حىت حي َّ
شريف من أحاديث املصطفى  -عليه الصالة والسالم  -وهو من
األخوة اإلسالمية ،با تستغين عنه يف عملك ،واحلب من
أهم قواعد َّ
ِّ
دورك مع الطالب
أقوى دوافع طلب اخلري للمحبوب؛ فمار ْ
س َ
واملعلمني واملديرين من منطلق حب اخلري هلم ،أليسوا إخوانك؟
حيب أن يأتوه إيل)  ،هذه من أعظم
( -4وليأت إىل الناس الذي ُّ
وضعها لنا نبيُّنا  -عليه الصالة
قواعد السلوك اباجتماعي اليت َ
َّت أكثر املشكالت والشرور اليت
مجيعا ،خلف ْ
والسالم  -ولو عم ْلنا هبا ً
نعاين منها يف عالقاتنا اباجتماعية والسلوك العام ،قبل أن تتخ َذ أي
نفسك مكاهنم؛ لقياس األثر النفسي.
قرار أو إجراء َ
ض ْع َ
َ ﴿ -5با ي َكلِّف اللَّه نَأ ْف ًسا إَّبا و ْس َع َها ﴾ البقرة ،280 :استحض ْر
وجعلها
هذه القاعدةَ الربانية اليت بيَّنها لنا ربُّنا  -تبارك وتعاىل َ -
ودرب معلِّميك
اعم ْل هبا مع معلِّميك ومدارسكِّ ،
مناط التكليفَ ،
على معاملة طالهبم َوفْأ َقها؛ ملراعاة الفرو الفردية فيما بينهم.
 "-0قدميك جديد غريك" :
هذه عبارة يستخدمها أصحاب إعالنات األثاث املستعمل ،وأوىل
الناس هبا هم الرتبويُّون؛ إذ إن كل معلومة لديك مهما كانت قدميةً أو
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جديدا
ترى أهنا بسيطة ،فإهنا لدى املعلمني اجلدد تعترب كش ًفا
ً
يضاهي اكتشاف قارة جديدة من قارات الرتبية والتعليم ،وقد تغيِّأر
مسار حياهتم وسلوكهم.
َ
ِّمه للميدان الرتبوي ،وتذكر أنك
حتقر َّن من علمك شيئًا أن تقد َ
فال َ
املستفيد األول؛ إذ إنك هبذا تثبِّت معلوماتك ،وتزيد من حافظتك
تطورها
العلمية ،وتظهر لك يف كل مرة صور جديدة للفكرة قد ِّ
بشكل أفضل ،فتقدمها إىل آخرين بشكل خمتلف ،وتتداعى لك
ٍ
معان جديدة كل مرة .
 -2الناقد با حيبُّه أحد:
هذا جزء من مشكلتك مع امليدان الرتبوي؛ إذ يظنون أنك با حتسن
عني الناقد
سوى النقد ،والناقد با يتمتع مبحبة اآلخرين؛ وذلك ألن َ
بصرية تقع على مواطن اخلطأ الذي حياولون إخفاءه ،لكن املشرف
حيول اخلطأ إىل صواب ،وبا يعمد إىل التصريح ما
العاقل حياول أن ِّ
دام التلميح ممكنًاَّ ،
وتذك ْر أن النقد عملية سهلة حيسنها كل أحد،
املرِّب.
العمل على تصحيح األخطاء وجتاوزها هو مهمة ِّ
لكن َ
 -8التشجيع ..التشجيع ..التشجيع:
أبا تؤثر فيك كلمات مثل" :أحسنت..
نشكر جهدك..
ائعا اليوم..
لقد َ
كنت ر ً
لقد است َف ْدنا منك يا أستاذ"..؟
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فلتكن كلمات التشجيع هي
أثرها عليك،
دمت َّ
جربْ َ
حسنًا فما َ
ْ
ت َ
عصاك السحريةَ اليت با متَ ُّل من استخدامها بشكل دائم مع الطالب
واملعلِّمني واملديرين؛ حلفزهم على التقدُّم والتميز.
واستخدمها ٍ
بذكاء ومبقدار يتناسب مع اجلهد املبذول أمامك ،حىت
ْ
اجع ْل من رسوبه مناسبةً لتشجيعه على تعويض ما
املخفق والراسب َ
فاته.
تعرف على أسباب جناح العظماء:
َّ -15
أهم أسبابه؛ إذ
ما دمنا نبحث عن التميُّز والنجاح ،فإين سأهديك َّ
تتبَّأ ْعت س َري العظماء الناجحني ،ووجدت أهنم على اختالفهم
يشرتكون يف الصفات التالية:
•وضوح اهلدف.
•اإلتقان :املعتمد على التدريب املستمر.
•الصرب واملداومة على حتقيق أهدافهم.
•حرصهم على نفع اآلخرين.
فهل تراك منهم؟
هنيئًا لك التشبُّه بالناجحني..
 " -15مع احملربة إىل املقربة " كلمة رائعة قاهلا اإلمام أمحد مع ك َرب
سنه ،وبلوغه يف العلم أعلى املراتب ،ملا سأله أحدهم وقد رآه حامالً
لسا لطلب العلم ،فسأله :إىل مىت تطلب العلم ولسان
حمربتَه يقصد ً
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ت أعلى مراتبه مع ك َرب سنِّك؟! فأجابه" :مع احملربة
حاله وأنت قد بلَ ْغ َ
إىل املقربة".
شعر
هذه احلالة النفسية اليت ينبغي ٍّ
لكل منا أن يستصحبَها كلما َ
حد معني ،با سيما واملشرف
بكفايته العلمية؛ حىت با يتوقَّف عند ٍّ
بوي خبربات جديدة كل يوم.
يزود امليدا َن الرت َّ
الرتبوي ينتظَر منه أن ِّ
 -11الثبات ..الثبات:
أخص صفات املرِّب أن يكون ثابتًا على مبادئه وقيَمه ،با يتنازل
من ِّ

عنها وبا يبدِّهلا كل يوم ،خاصة َمن جتاوز األربعني من عمره؛ إذ هي
مرحلة اكتمال فلسفته يف احلياة ونظريته الرتبوية.

إن كثرةَ التذبذب والرتدد بني املواقف املختلفة واملتعاكسة يوحي خبواء
صاحبها ،ويلغي قيمةَ القدوة الرتبوية.
ليقتنع بك اآلخرون،
فكن ذا
َ
ْ
مبادئ وقيَم ،واحرص على ابالتزام هبا؛ َ
ويتقبَّلوا ما تقوم به وتقوله هلم.
َّ
الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف
أهم املبادئ أن
وتذكر أن من ِّ
َ
حق
الباطل؛ فإذا استبان لك ُّ
احلق ،فاتَّب ْعه واعتذ ْر عن خطئك يف ِّ
اآلخرين ،وليك ْن لديك من الشجاعة األدبية ما يعينك على ذلك.

تجديد اإلشراف التربوي

154

تشرب رسالتَك وع ْشها:
َّ -12
هل لديك رسالة يف احلياة؟
هل تشعر أن عملك مشرفًا تربويًّا يسهم يف حتقيقها؟
جيدا ،وع ْشها مبا تستحقه من جهد ،مث اسقها
إ ًذا َّ
ب رسالتَك ً
تشر ْ
صفوا سلسبيالً.
لآلخرين ً
وتذكر أن فاقد الشيء با يعطيه ،فال تأمر اآلخرين بأن يكونوا قدو ٍ
َّ
ات
وأنت غري ذلك ..وبا تطالْبهم باإلخالص وأنت بعيد عنه! فإن
فعلت فكأمنا ترفع صوتك بني جبلني ،مث با يعود إليك إبا صدى
َ
صوتك فقط.
بعض الفرص اليت تراءت يل يف عمل
أخي القارئ الكرمي ،تلك كانت َ
أفضل
كل مشرف تربوي
املشرف الرتبوي ،وأنا على يقني أن لدى ِّ
َ
وأمجل منها؛ ألن الفرص  -كما قلت من قبل  -حبجم السماء ،وكل
كل
متأمل فيها خيرج مبنظر آخر حبسب مكانه وجودة نظره ،وفو ِّ
ذي علم عليم.
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هذا الكتاب حماولة يف اباجتاه حنو فكر يبعث على جتديد اإلشراف
الرتبوي بكل ما حتمله معاين التجديد وينبغي أبا يغيب عنا أن
التجديد با يعين حبال رمي كل قدمي يف سلة املهمالت ؛ وإمنا
التجديد يعين ابانطال من القدمي لتجديده وتصحيحه ونفض الغبار
عنه.
وحاجتنا للتجديد با تقتصر على اإلشراف الرتبوي وحده بل على
منظومة التعليم بشكل كامل وقد وصف بعض علماء الرتبية
املعاصرين املدرسة املعاصرة بأهنا فقدت قيمتها احلقيقية اليت أنشأت
من أجلها:
يوما ما -ملعظم الصغار
(-مهما كان املعىن الذي محلته املدرسةً -
يف تمعنا فإهنا مل تعد ذات معىن لكثري منهم ،إذ با يستطيع كثري
من التالميذ -وبا املعلمني واآلباء تقدمي أسباب مقنعة لاللتحا
باملدرسة ! وبا تتعدى األسباب اليت حتصل عليها سوى أن هذا هو
الطريق الوحيد للحياة.1).

 -1 - 1تعليمنا إىل أين؟ ورقة عمل للمؤلف منشورة على ابانرتنت.
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وهذه احلقيقة ستتغري بشكل واضح حينما نغري-بشكل صحيح
وعلمي -فكر اجلهات اليت تقوم بالتأثري والتغيري يف امليدان الرتبوي ويف
بناء املدرسة احلديثة اليت نصبو إىل بنائها وإحدى أهم هذه اجلهات
هي اإلشراف الرتبوي وطريقة تفكريه وسياسته يف تطوير التعليم أسرع
نفوذا إىل امليدان الرتبوي وأقوى أثرا.
ويف هذا الفصل لن أحلق يف عامل املثاليات ولن أتوه بنفسي وبا
بالقارئ يف النظريات اليت تقوم على إعادة بناء امليدان الرتبوي من
جديد بعد هدم القائم اآلن ؛ ولكين سأحاول قدر اإلمكان أن أحترك
ضمن املمكن حسب القائم اآلن مع إعادة ترتيبه وإعادة النظر إىل
املتاح وما وفرته التطورات التقنية مما ميكن اباستفادة منه وتوظيفه يف
عملية اإلشراف الرتبوي القائمة وجناح ذلك إمنا يقوم على الرغبة
الصادقة يف التطوير من اجلهات املسئولة واليت بيدها القرار ؛ إذ أثبتت
األيام أن غياب التجارب األصيلة عن امليدان يف تمعاتنا العربية
بسبب عدم وجود دعم مادي أو مراكز أحباث ،وعدم وجود تسويق
إعالمي هلذه التجارب إن وجدت.
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أين يكمن الخلل ؟

تبني للكثري من املصلحني الرتبويني أن أهم وأخطر األسباب يف
تأخر تطوير التعليم يف العامل العرِّب عائد بالدرجة األوىل إىل أن من
ميلك القرار با يعلم شيئًا عن املمارسات اليومية يف امليدان .كما أن
من ميلك املعرفة مبا يف امليدان با ميلك القرار ،وبا يسمح له بذلك
أصالً.
كما أن من أهم مشكالت التعليم العرِّب أن طورت اإلدارات
البريوقراطية للمدارس آبات محاية قوية غالبًا ،تستبعد أي ضرب من
اإلصالح له معىن أو ختنقه قبل أن تتاح له الفرصة فيشتد عوده.
ومما يؤكد ذلك أن نظم اباختبارات التقليدية تعد مؤشرات يسهل
ترويضها لتثبت للبريوقراطيني أن التعليم يسري يف الطريق الصحيح
حسب ما هو خمطط له.
وكل ما سبق ختدمه " اإلحصائيات املوجهة " عن التعليم اليت تساعد
البريوقراطيني لتوجيه التعليم حسب الوجهة اليت يريدوهنا.)1...

وإذا صدقت النوايا واستخدمت الطرائق العلمية فحينها سيكون
اإلصالح أقرب مما نتخيل.

 -1تعليمنا إىل أين؟ ورقة عمل للمؤلف منشورة على ابانرتنت.
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وعند تناولنا لتجديد اإلشراف الرتبوي كخطوة أولية إلصالح امليدان
الرتبوي جيب أن نؤكد أن هنالك عدة عوامل أساسية تساهم يف
جتديد اإلشراف الرتبوي وهي :
-1املشرف الرتبوي.
-2اجلهات املسئولة كوزارة الرتبية والتعليم وإداراهتا املختلفة.
أوالً:دور المشرف التربوي:

فعلى املستوى الشخصي توجد هنالك العديد من املهارات اليت
حيتاج املشرف الرتبوي إلتقاهنا وبا يصلح بأي حال من األحوال أن
عددا مير العام الدراسي تلو العام با
ينتظر املشرف الرتبوي سنوات ً
يتقدم فيها خطوة واحدة إىل األمام حبجة أن إدارته مل توفر له تدريبًا
فيها.
إذ من واجبه ومسئوليته كواحد من صفوة الصفوة يف امليدان
الرتبوي أن يبذل كل ما يستطيعه لتنمية ذاته يف كل ما خيدم عمله
وجيب أن يستشعر أنه قائد تربوي ينتظر منه اآلخرون الرقي هبم إىل
األمام فإذا كان قد أمضى عشر سنوات أو أقل أو أكثر يف اإلشراف
وهو يؤدي نفس املهمة اليت كان يؤديها يف سنته األوىل فمن اخلري له
وللميدان الرتبوي أن يرتجل عن مكانه ويفسح اجملال لغريه ممن حيسن
أداء املهمة.
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وهنا موعة من املهارات اليت أقرتح على زمالئي من املشرفني
الرتبويني أن حياولوا اتقاهنا إضافة إىل تلك اليت تفرضها عليهم مهامهم
اليومية واملشاريع الوزارية اليت يسامهون يف تنفيذها ومنها:
 مهارة التفكري الناقد وفن نقد الواقع لتعديله وليس رد الوقوفعند النقد مما يعين وضع بدائل إجيابية للسلبيات حىت ولو كان ذلك
بشكل مجاعي عن طريق فر عمل يشارك فيها .
مهارة معرفة أمناط الشخصيات والتعامل معها.مهارات اإلقناع ومنها اإلحياء .ومهارات تعديل السلوك.بناء فر العمل.فن التعزيز والتحفيز.مهارة حتليل املشكالت وحلها وإدارة األزمات.إدارة الوقت. التخطيط الناجح(وقد سبق افرادها يف فصل مستقل).مهارة اباتصال(وقد سبق افرادها يف فصل مستقل).إعادة تشكيل مهارة القراءة املفيدة وتوظيفها يف القراءات املوجهة.مهارات التقومي الذايت  :وهنا ميكن أن يسرتشد املشرف الرتبويمبعايري جائزة الرتبية والتعليم فئة املشرف الرتبوي ؛وغريها من اجلوائز
مثل جائزة محدان بن راشد وغريها،اليت تضع معايري علمية حمكمة
تساعد املشرف يف عملية التقييم الذايت.
فن التغيري وهي مهارة مهمة يعتمد عليها كثري من أعمال املشرفالرتبوي عند تعديل القناعات واباجتاهات لدى املعلمني واملديرين
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ونظرة حول نسب مقاومة التغيري تعطيك تصورا واضحا عن أمهيتها
ردات الفعل مع التغيري تدور حول
حيث تذكر بعض الدراسات أن ّ
النسب التالية:
 %5يؤيدون التغيري مباشرة
%25يؤيدون التغيري بعد فرتة وجيزة
%05ينتظرون هل يليب التغيري حاجتهم أم با؟
 %15با يقبلون أي تغيري.
وأذكر إخواين املشرفني أن كل جهد تبذله يف دفع امليدان الرتبوي
إىل األمام سيكون له أثرا ولو بعد حني ؛ املهم أن تقتنع مبهمتك
وتصرب يف سبيل تطويرها فقد تكون الرسالة حتتاج إىل إعادة صياغة
أو تعديل لتتناسب مع امليدان.
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ثانيًا:دور الجهات المسئولة:

هنالك عدد من اجلهات املسئولة ممثلة يف وزارة الرتبية والتعليم
وإدارة اإلشراف الرتبوي يف الوزارة وإدارات الرتبية والتعليم وإداراهتا
واملكاتب التابعة هلا وعليها مسئوليات مؤسسية أكرب يف عملية جتديد
اإلشراف الرتبوي من خالل قراءة الواقع بطريقة صحيحة واستشراف
املستقبل بطريقة أمينة والتعرف على الصعوبات اليت تثقل كاهل
اإلشراف الرتبوي مثل:
الشعور باإلحباط لدى املشرف الرتبوي أسبابه ونتائجه.نقص التدريب احلقيقي وكيف ميكن تطويع التدريب لالرتقاءمبستوى املشرفني الرتبويني.
 ضعف مستوى املعلمني وبالتايل الطالب ما هي عالقته باإلشرافالرتبوي وهل هو سبب أو نتيجة لضعف اإلشراف الرتبوي .
 البريوقراطية كيف تسهم يف تعطيل برامج اإلشراف الرتبوي وتلغيأمهيته وتثقل كاهله بأعباء أخرى خارج نطا ختصصه مما يستنزف
جهوده.
تصدر غري املؤهلني وغري الرتبويني سدة املسؤولية مما ينعكس علىقرارات التطوير فتصبح قرارات تأخري.
إعادة بناء الربامج التدريبية وفق واقع امليدان الرتبوي وإيكال أمرهاإىل املختصني امليدانيني وعدم اباعتماد على برامج جامعية قدمية هلا
أكثر من ثالثة عقود.
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-54استشراف المستقبل

استشراف مستقبل اإلشراف الرتبوي مل يعد مهمة صعبة وبا
وضوحا وأشد
مستحيلة فدراسات استشراف املستقبل أصبحت أكثر
ً
وفرة من أن ختفى على املتابعني ومن عجيب ما يذكر يف دراسات
استشراف املستقبل أن الياباين(سون ماسايوشي" رئيس شركة "سوفت
بنك" ،وضع رؤية لشركته لأ 355سنة قادمة).1
ألسنا حنن أوىل وأجدر منهم بالتخطيط للمستقبل ؟
ولعل مما يسهل عملية استشراف مستقبل اإلشراف الرتبوي العوامل
التالية:
زيادة فرص التعليم العايل وتيسرها ؛ حىت وإن كان الطالب علىرأس العمل باسيما مع تطور وتعدد أنظمة التعليم عن بعد.
سهولة اكتساب التقنية احلديثة  :مع مالحظة أننا بازلنا ننفقامليزانيات اليت تكرس فينا السلوك اباستهالكي كما نالحم ذلك جليًّا
يف امليدان الرتبوي مع وجوب حتويل املسار للمسامهة يف التصنيع ولو
بشكل بسيط أو جزئي كما فعلت ذلك الدول الناشئة مثل فنلندا
وسنغافورة وكوريا.

 -اليابان تعلمنا أخالقيات العراك –مقال عبدالعزيز قاسم  -صحيفة الوطن 2513/15/21
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وفرة امليزانية وتوجيه املشاريع التعليمية إىل ميادين ابانتاج واملعرفةوكسر حلقة املورد الوحيد "النفط" اليت حياول كثري ممن با هتمهم
مصاحل أجيالنا القادمة حصرنا فيها.
كثريا إذا قام هبا رجال هتمهم الرتبية
خصخصة التعليم :ستفيدنا ًومستقبل أجيالنا القادمة ؛ لكنها أي اخلصخصة أكرب مصدر خطر
يواجه التعليم إذا توىل قيادهتا التجار النفعيون.
 سهولة إقامة مشاريع تربوية وتعليمية نسبة إىل املاضي القريبحينما كانت بالدنا تفتقد إىل مقومات البنية التحتية األساسية وتعاين
شح امليزانية وقلة املتعلمني؛ وهنالك جتارب حديثة يف التعليم
من ّ
العرِّب تشكل جتارب رائدة يف بناء اإلنسان العرِّب املسلم املعاصر
تؤكد سهولة التطوير والتجديد إذا توفرت الرغبة والدعم.
 جيب أبا جتربنا ضغوط اللحا بعامل املعرفة على التخلي عن تراثناوتارخينا الذي نفتخر به ؛ إهنا مهمة كربى وصعبة أن نتجه للحداثة
واملعاصرة مع احملافظة على ديننا وأخالقنا وتراثنا.لكن ميكننا جتاوز
ذلك إذا وضعت خطط من قبل الرتبويني املتمكنني ذوي الفكر
األصيل غري املستلب وبا اباهنزامي.
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-53مقترحات لتطوير الميدان التربوي

هنالك العديد من املقرتحات اليت ميكن لكل عامل يف امليدان الرتبوي
أن يديل هبا لتطوير امليدان الرتبوي عامة واإلشراف الرتبوي على وجه
اخلصوص.
مهتما بالرتبية ختلو جعبته من املقرتحات
وبا ميكن أن نتخيل أن تربويًا ً
املفيدة اليت ميكن أن تسهم يف التطوير لكن واقع احلال أهنا ستبقى
تلم شعثها وإذا وجدهتا فستبقى
أشبه بصرخات يف و ٍاد مامل جتد قناة ُّ
مل ًفا على ٍّ
رف مامل يتبناها قرار رمسي لتنفيذها.
ومن أهم املقرتحات اليت أرى أهنا ستساهم يف جتديد اإلشراف
الرتبوي وتطوير امليدان الرتبوي مايلي:
-5بنك الخبرات التربوية :

كنت قد اقرتحت إنشاء "بنك اخلربات الرتبوية "الناجحة على
مستوى الوزارة واإلدارات ومكاتب اإلشراف وهو مقرتح منشور يف
بعض املواقع الرتبوية وعلى موقع صحيفة اباقتصادية ابالكرتونية يف
1432/2/0هأ وقد بينت فيه كيف ميكننا أن نستوعب كل ماهو
موجود يف امليدان من خربات ومقرتحات لتطوير التعليم يف بالدنا وفرز
املقرتحات من قبل جلان متخصصة ورفعها مكتملة للجهات املسئولة
يف وزارة الرتبية .
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-2إنشاء وسائل إعالمية متخصصة للتعليم :

من جرائد و الت ورقية وإلكرتونية وقنوات فضائية أو الدخول يف
شراكات بني وزارة الرتبية والتعليم وبني القائم منها يف اجملتمع
واباستفادة من ثقافة سياسة لة املعرفة مع تطوير فكرة تعميمها
وتسهيل وصوهلا إىل كل معلم ومعلمة بشكل اين ولو على سبيل
نشرات تربوية مركزة حىت يصبح الفكر الرتبوي عملية مشاعة للجميع
وبا يقتصر على قاعات اباجتماعات والغرف املتخصصة املغلقة .
ولتناقش كل القضايا الرتبوية املهمة بشكل مجاعي حىت تصبح مسألة
رأي عام يشرتك فيها اجملتمع كله  ،وحىت نتمكن من تصحيح اآلثار
السلبية لوسائل اإلعالم وما يصدر عنها .
-4اإلشراف التربوي والتعليم عند بُعد:

حبذا لو كان هنالك مشروع للتعلم عن بعد خاص باملشرفني
الرتبويني وهم على رأس العمل كمشروع مشرتك مع جامعات
متخصصة تدعمه الوزارة وحنن نعلم أن تكلفة مثل هذا املشروع أقل
تكلفة من ابتعاث وتفريغ املشرفني لنيل درجات عليا كما ميكن أن
يغطي مثل هذا املشروع مجيع املشرفني الرتبويني دون استثناء وهو يف
نظري أجدى وأوفر من دورة املشرفني الرتبويني اليت تعقد كل فصل
دراسي يف اجلامعات وذلك ألمهية الفئة املستفيدة ورجوع ذلك على
الثروة احلقيقية لنا وهي أبناؤنا الطالب.
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-3مؤتمر تطوير اإلشراف التربوي:

ويقتضي أن تقوم وزارة الرتبية والتعليم بعقد مؤمتر عام لتطوير اإلشراف
الرتبوي وتطلب أورا عمل من املشرفني الرتبويني واملختصني لتطوير
اإلشراف الرتبوي على أن يعلن عنه قبل فرتة كافية ليتمكن كل من
لديه فكرة أو مشاركة أن يطرحها لنخرج بعد ذلك حبصيلة ممتازة
ترتقي –بال شك -باإلشراف الرتبوي على أبا يكون شكلياً تتخذ
القرارات فيه قبل استالم أورا العمل ودراستها.
-1تفعيل التقنية في التعليم:

من ضمن اهتمامايت قضية تفعيل التقنية يف التعليم وقدمت حتت
هذا العنوان دورات للعاملني يف امليدان الرتبوي وأعلم يقينًا أمهية تفعيل

كبريا يف ميزانيات
وفرا ً
التقنية واجيابياهتا العديدة اليت ميكن أن حتدث ً
التعليم وتساعد على حل مشكلة نقص املعلمني وغريها من املشاكل.
لكنين أؤكد على قضية مهمة ج ًدا وهي أننا جيب أبا نغفل عن أمور
مهمة وقضايا جيب أن تكون مفصلية عند التخطيط لتفعيل التقنية يف
التعليم :
ليست التقنية هي كل شيء.-جيب أن يكون اهتمامنا األول هو اإلنسان.
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اآلثار السلبية املصاحبة لتعميم التقنية جيب أن تكون نصب أعينناحينما نصمم برامج تعليمية تقنية.
جيب أن تبقى التقنية يف خططنا وسيلة وبا تقفز لتكون أهدافا.جيب أن نعتين بالتخلص من السلوك اباستهالكي وأبا نكرسه ؛وكل برامج تفعيل التقنية اآلن هي رد تكريس لالستهالكية املعرفية
والتقنية.
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الخاتمة

يف خامتة هذا الكتاب أرجو أن أكون قد استطعت أن أق ّدم شيئًا
مهما لتطوير ميداننا الرتبوي ليدفع به إىل عامل املعرفة الذي تسعى هلا
مؤسساتنا الرمسية .وأخلص أهم األفكار الواردة يف ثنايا هذا الكتاب
مع بعض املقرتحات الواردة فيه على النحو التايل:
أهم األفكار:

ضرورة إعادة تقييم امليدان الرتبوي إلعادة التوازن بني املؤثراتاخلارجية واحلاجات الداخلية للمجتمع.
املعلم هو مفتاح التصحيح األول وكل جهد يبذل إلصالح التعليمضائعا.
عن غري طريقه يعترب ً
جهدا ً
مديري املدارس هم صمام أمان لعملية اإلصالح الرتبوي املتوقعة.اإلشراف الرتبوي يف وضعه احلايل غار يف حل املشكالتوالطوارئ اليومية ومل يتفرغ بعد إلصالح امليدان وهو مشغول باألعباء
اإلدارية أكثر من قيامه باألعباء الرتبوية.
يف امليدان الرتبوي نتحدَّث عن شيء ،وخنطِّط لشيء آخر ،ومنارسشيئًا ثالثًا يف أعمالنا اليومية.
يتغلب وينتشر النظام غري املكتوب على النظام املكتوب يف الواقعالعملي بشكل واضح.
طريقة اختيار املشرفني الرتبويني حتتاج إىل إعادة نظر وتصحيحملسارها.
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التدريب الرتبوي اليوم با يقوم بدوره احلقيقي الذي ينهض بامليدانالرتبوي وابتعاده عن خطط اإلشراف الرتبوي با يفيد امليدان.
التخطيط الرتبوي مل يصل إىل اآلن بطريقة صحيحة إىل دهاليزاإلشراف الرتبوي وبا املدارس.
جزء كبري من مشكالت امليدان الرتبوي هي يف النظام غري املكتوبالذي يعتمده كثري من املسئولني والقائم على فكرة الفرد وليس العمل
املؤسسي املقنن.
استمرار تكريس السلوك اباستهالكي يف الفكر الرتبوي وإن كانأسهل متناوباً للبريوقراطيني إبا أنه يضر باألجيال القادمة.
خبريا يف اله
نتوقع من املسئول ومن املشرف الرتبوي أن يكون ًخبريا منها التدريب على رأس العمل.
وهنالك عدة طر جلعله ً
أهم المقترحات:

حلل مشكالت قائمة يف
مقرتح اإلشراف التكاملي هو حماولة جادة ّامليدان من خالل الوسائل املتاحة.
هنالك العديد من املهارات اليت ينبغي على املشرف الرتبوي أنيسعى لتطوير نفسه فيها.
ٍ
حباجة لتعديل طريقة
اجهت مشكالت يف عملك ،فقد تكون
إذا و َتناولك وأدائك لذلك العمل.
استمرار تكليف املشرف الرتبوي جيب أن يكون مرتبطًا باجنازاته وإذاتوقف عن التطوير واإلجناز فيجب أن يرتجل ويفسح اجملال لغريه.
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جرب الكرسي  :هو مقرتح للتدريب العملي لكل مسئول ليمارس
 ّمهام مدير املدرسة ملدة أسبوع كامل ليتعرف على الواقع احلقيقي
للميدان الرتبوي.
التدريب الرتبوي للمعلم جيب أن تبىن خططه إلعادة تأهيل املعلممن جديد بشكل كامل وملدة با تقل عن سنتني مع متابعة مستمرة
من املشرف الرتبوي ضمن برامج تدريب إلزامية يقدمها مدربون
حمرتفون.
تفعيل فكر التحفيز واملسئولية واحملاسبية للمحسن واملسيء سيزيدمن فرص إصالح امليدان الرتبوي.
اباستفادة من التقنية وتوجيهها خلدمة اإلشراف الرتبوي والتدريبالرتبوي .
كما أ ّن هنالك صعوبات ومعوقات أمام املشرف الرتبوي فكذلكهنالك فرص كثرية فال حتجبك الصعوبات عن رؤية الفرص الكبرية
املتاحة لك للتطوير.
مؤمتر اإلشراف الرتبوي رمبا كان من ضمن أهم املقرتحات اليت ميكنأن تساعدنا على الرقي باإلشراف الرتبوي.
ومع هناية املقرتحات أرى أن من واجيب أن أشكر كل من أعطاين
من وقته لقراءة هذا الكتاب ؛ وكذلك جزيل الشكر لألخوة املشرفني
الرتبويني الذين اطلعوا على مسودة الكتاب.
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وآمل أن يصل هذا الكتاب إىل كل من له عناية بتطوير اإلشراف
الرتبوي وإىل القيادات العليا اليت ميكنها أن تؤثر يف صنع القرار وتغري
يف الواقع.
أيها املسئولون حنن يف سبا حقيقي مع الزمن ونطمح إىل الوصول
إىل عامل املعرفة ومفتاح ذلك هو املعلم ومفتاح إصالح املعلم هو
اإلشراف الرتبوي فمىت نرى األمور يف نصاهبا الصحيح ؛ وقد حاولت
أن أبذل قصارى جهدي يف املساعدة على إصالح الواقع الرتبوي واهلل
سبحانه أرحم من أن خييب رجاء من يرجوه.
خالد بن حممد الشهري
مشرف علم النفس بتعليم املنطقة الشرقية
مستشار نفسي وتربوي
ومدرب معتمد
جوال5561220050 /
Kmys66@yahoo.com
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بكالوريوس علم نفس 1458هأ
ماجستري إدارة تربوية 2552م
دكتوراه يف إدارة املوارد البشرية 2511م
مشرف علم النفس باملنطقة الشرقية
عضو اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية(جسنت)
العمل معلما منذ عام 1456هأ يف الثانوية املطورة -مث يف الثانوية العامة مث يف املرحلةاملتوسطة مث ابابتدائية –تدريس الصف األول ابتدائي عام1410هأ
مث ابانتقال مرة أخرى للمرحلة الثانوية.العمل وكيال ملدة ثالثة أعوام منذ عام 1416هأ
افتتاح ثانوية عبدالرمحن بن القاسم بالثقبة وإدارهتا ملدة أربعة أعوام منذ عام 1422هأ
مشرف تربوي بتعليم الشرقية منذ عام 1426هأ وحىت اآلن.
–مستشار نفسي وتربوي و مدرب معتمد .
تأليف كتاب املعلم الناجح :دليل
عملي للمعلم

تأليف كتاب املدير املتميز :خطوات عملية
ملدير املدرسة

تألبف كتاب جتديد اإلشراف الرتبوي
تأليف كتاب دفاع عن احلبيب

تأليف كتاب قصة الرتف

مدرب معتمد من قبل :وزارة الرتبية -أكادميية املعلم للتدريب واباستشارات -مركز التفكري املساند

مبكة املكرمة -املركز الكندي للتنمية البشرية -معهد رياضيات القلب األمريكي يف تقنية اهلارت
ماث للتخلص من التوتر

إعداد برنامج التواصل ابالكرتوين ملعلمي علم النفس واباجتماع باملنطقة الشرقية
سلسلة ابدأ من حيث انتهى اآلخرون ابالكرتونية(قرص ضوئي)
تصميم وإعداد احلقيبة ابالكرتونية للمعلم اجلديد باملنطقة الشرقية -اإلصدار األول واملوزع
من قبل إدارة الرتبية والتعليم بالشرقية على املعلمني اجلدد عام 1425هأ
شهاديت مدير متميز من مدير مركز اإلشراف باخلرب لعامني متواليني 1423-1422هأ
مشرف تربوي متميز يف جائزة التميز إلدارة الرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية يف دورهتا األوىل
عام1431ه أ
حاصل على جائزة وزارة الرتبية والتعليم للتميز فئة املشرف الرتبوي يف دورهتا الرابعة 1435هأ
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@Mostshar_com
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ردمك876-816-14-8416-5 :

