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املدرسة هي األساس الذي تنطلق منه القوى البشرية بكل ختصصاا 
الطريقة اليت تدار ا وأساليب العمل املتبعة فيها متثل ويف بناء جمد دوهلم؛ 

العمود الفقري لنجاحها يف أداء رسالتها على الوجه املطلوب، فالقيـادة  
مل كـل  الناجحة املبدعة تعمل على توفري مناخ صحي عام باملدرسة، يع
  .فرد فيه بارتياح وتسود فيه عالقات طيبة بني كل العاملني والطلبة

فجودة الكوادر التعليمية ضرورة حتمية لتوفري مسـتوى تعليمـي   
جدي متجدد طموح يسعى إىل إكساب الطلبة مقومات اإلبداع، كما أن 
توفري التجهيزات الضرورية ملساندة العملية التعليمية من أثاث ومعامـل،  

وفصول وقاعات ومكتبات ومالعب وغري ذلك له أمهيته الكبرية  وورش
ومتثل اإلدارة  ،يف وضع األساس أو البنية التحتية للمدرسة للقيام بوظيفتها

املدرسية، واإلشراف التربوي جناحي التربية والتعليم يف أي جمتمع مـن  
العمليـة  عتمد عليها يف تطوير أهم الركائز األساسية اليت ياتمعات فهما 

  .التعليمية
وجهان لعملة واحدة، أي ال ميكن أن ينفصال عن بعضـهما   فهما

البعض، بل البد من تالمحهما من أجل احلصول على خمرجات تعليميـة  
  .جيدة تستطيع النهوض باتمع
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وقد مرت اإلدارة املدرسية واإلشراف التربوي مبراحل خمتلفة، مـن  
التطور وخاصة يف العقود األخرية لتتواكب مع التطورات التكنولوجيـة  

والذي تعاظم معهـا دور اإلدارة   ،املتالحقة اليت اتسم ا عصرنا احلاضر
املدرسية واإلشراف التربوي، اللذان يؤكدان على ضرورة العمل وفـق  

اإلدارة املدرسـية  والنقاش بني  ،احلواروهيم احلديثة، كالدميقراطية، املفا
ما نشهده من تطـور   مع  زادت أمهيتهاواليت . واملعلم واملشرف التربوي

يف وسائل االتصال واحلاسب اآليل واإلنترنت مما جيعل املسؤولية امللقـاة  
  .أكرب من ذي قبل امعلى عاتقه

قمت بإعداد هذا الكتاب ليسـهم  ونظراً ألمهية هذا املوضوع فقد 
بإذن اهللا تعاىل يف مساعدة املسؤولني يف اإلدارة املدرسـية واإلشـراف   

، مستعينة بعد توفيق اهللا عز وجـل بـآراء   التربوي على التميز واإلبداع
  .وخربات املتخصصني يف هذا اال

 
  هـ١٤٣٤رمضان  -عنيزة
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لقد شهدت اإلدارة املدرسية العديد من مراحل التطور، وقد ظهرت 
اإلدارة املدرسية يف أحضان علم اإلدارة، ومل تبدأ يف الظهور كعلم مستقل 

م، وقـد يـرى الـبعض أن اإلدارة    ١٩٤٦عن علم اإلدارة إال منذ عام 
املدرسية قد نشأت من اإلدارة التعليمية عندما وجدت املدرسة احلديثـة،  
وميكن القول بأن اإلدارة التعليمية وجدت يف نظم التعليم منذ نشـأا،  
فهي توضح الكيفية اليت يتم ا إدارة التعليم بشكل عام مبا فيها ما يتم يف 

  :عليه اإلدارة املدرسية اليت تعددت تعريفاا فمنهااملدرسة، وهو ما يطلق 
اإلدارة املدرسية هي اجلهود املنسقة اليت يقوم ا فريق من العاملني 

إدارية وفنية بغية حتقيق األهداف التربويـة  ) املدرسة( يف احلقل التعليمي 
داخل املدرسة حتقيقاً للتجانس مع ما دف إليه الدولة من تربية أبنائهـا  

  .)١(ربية صحيحة على أساس سليمت
وهي تلك الكيفية اليت يدار ا نظام التعليم املدرسي وفقاً لتوجـه  
اتمع الذي يعيش فيه، وظروفه االقتصادية واالجتماعيـة، والسياسـية،   
والثقافية احمليطة به، حىت تتحقق األهداف اليت ينشدها اتمع مـن هـذا   

  .)٢(النوع من التعليم
واإلدارة املدرسية هي كل نشاط منظم مقصود وهادف يتحقق من 

                                                 
 .٥٩ص -.هـ١٤٢٣كنوز املعرفة، : جدة -.املقدمة يف اإلدارة املدرسية. بامشموس، سعيد حممد )١(
 -.٢٠٠٠دار املعرفـة اجلامعيـة،   : االسكندرية -.اجتاهات اإلدارة املدرسية. أبو الوفا، مجال ، وسالمة عبدالعظيم )٢(

 .١٤٠ص
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ورائه األهداف املرجوة من املدرسة،وهي ليست غاية يف حد ذاا، وإمنا 
هي وسيلة لتحقيق أهداف العملية التربوية وتنظيم املدرسـة، وإرسـاء   

 .)١(حركة العمل ا على أساس ميكنها من حتقيق رسالتها يف تربية النشء
يع  اجلهود واألنشطة والعمليات اليت تتم داخل املدرسة يف ضوء وهي مج

املبادئ والقيم وطرق التربية بغرض إعداد الطالب املسـلم مـن مجيـع    
النواحي للدين والدنيا معاً وجعله قادراً على التكيف بنجاح مع جمتمعـه  
اإلسالمي، وقادراً على إدراك مسؤوليته ورسالته لصنع حاضر هذا اتمع 

ستقبله، وهي أيضاً جمموعة العمليات اليت يقوم ا أكثر من فرد ميثلون وم
إدارة املدرسة، وهي اجلهود واألنشطة العملية املقصودة اليت توظف قواعد 
علم اإلدارة يف توجيه العمل باملدرسة حنو حتقيق أهـداف اتمـع مـن    

  .)٢(العملية التعليمية
منها علم وإن كانـت   وهناك من يرى أن اإلدارة فن عملي أكثر

تتضمن كال اجلانبني فاإلدارة تستخدم املالحظة واالستقراء واالسـتنتاج  
املعروفة يف العلم، كما أا تستخدم املنطق واملبادئ واألصـول املقـررة   
املتصلة ا يف جمال علم النفس وعلم االجتماع، والفن يتطلـب احلاسـة   

عملية أخالقيـة تقتضـي    السادسة واحلدس والتخيل والتوقع، واإلدارة
التمسك بالقيم األخالقية والقواعد واألصول املرعية أو املتفـق عليهـا،   

                                                 
 .٩٢ص -.١٩٩٨عامل الكتاب، : القاهرة -.اإلدارة املدرسية احلديثة. مرسي، حممد منري )١(
تأليف خالد عبداهللا الدهيش، / أسس نظرية وتطبيقات عملية: اإلدارة والتخطيط التربوي. دهيش، خالد بن عبداهللا )٢(

 ٥٨-٥٧ص ص  -.م٢٠٠٥مكتبة الرشد، : اضالري–. عبدالرمحن بن سليمان الشالش، سامي عبدالسميع رضوان
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وتتعلق أيضاً بتوجيه طاقات املنظمة البشرية واملادية حنو حتقيق األهـداف  
املرجوة منها،وهي بإجياز توجيه عمل اآلخرين، وهـي تتعلـق بـالتغيري    

  . )١(فظة على الوضع الراهنوالتطوير والتحسني أكثر ما تتعلق باحملا
وال ختتلف القيادة اإلدارية اليت يتطلبها عمل املدرسة عن تلـك الـيت   
يتطلبها جناح مصنع أو عمل جتاري، إذ يعتمد النجاح فيهـا علـى نـوع    

مديرة املدرسة، وهناك أمر أساسـي  / العالقات اإلنسانية اليت ميارسها مدير
ن بكرامة الفرد كشخص إذ أنه الـدليل  تقوم عليه اإلدارة الناجحة وهو اإلميا

العام املوجه لكثري من التصرفات والتطبيقات العملية، ومييز هذا األمر بـني  
الشخص الدميقراطي، والشخص املتعسف، كما مييز بني املدير الذي يعمـل  

    .)٢(معاونوه معه ومن أجله، واملدير الذي يعمل معاونوه من أجله فقط
كل نشاط منظم مقصود وهادف تتحقق من واإلدارة املدرسية هي 

ورائه األهداف التربوية املنشودة، وهي ليست غاية وإمنا هـي وسـيلة   
 .لتحقيق أهداف العملية التربوية

 

امتدت وظيفة اإلدارة املدرسية لتشمل اجلـانبني اإلداري والفـين،   
عن مجيع األعمال اإلدارية والنواحي  حيث أصبح مدير املدرسة مسؤوالً

                                                 
 .١٩-١٧ص ص  -.املرجع السابق. مرسي، حممد منري )١(
تأليف جيمس هارولد فوكس، تشارلز ادوارد بـس،  / مبادئها وعملياا: اإلدارة املدرسية. فوكس، جيمس هارولد )٢(

مكتبة : القاهرة -.٣ط -.جابر، وعديل كامل فراج رالف وندسور رافنز؛ ترمجة وهيب إبراهيم مسعان، وجابر عبداحلميد
 .١١-١٠ص ص  -.١٩٨٣النهضة احلديثة، 
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الفنية، من مناهج وكتب مدرسية وطرق تـدريس والعالقـة بـاتمع    
واملدارس األخرى وتأمني املوارد املالية وتطوير العمـل ومتابعـة مجيـع    
األنشطة املدرسية والثقافية واالجتماعية والرياضية والتخطـيط للـربامج   

  .واإلشراف على تنفيذها
وات األخرية اجتاهاً جديداً يف اإلدارة املدرسية، فلم وشهدت السن

تعد وظيفتها جمرد تسيري شؤون املدرسة سرياً روتينياً، ومل يعد هدف مدير 
املدرسة احملافظة على النظام يف مدرسته، والتأكد من سري املدرسة وفـق  
اجلدول املوضوع، وحصر حضور وغياب الطالب، والعمل على إتقام 

راسية، بل أصبح حمور العمل يف هذه اإلدارة يدور حول الطالب للمواد الد
وتوفري كل الظروف واإلمكانات اليت تساعد على توجيه منـوه العقلـي   
والروحي والبدين واالجتماعي، واليت تساعد على حتسني العملية التربوية 
لتحقيق هذا النمو، كما أصبح حمور العمل يف اإلدارة املدرسية يدور حول 

  .ق األهداف االجتماعية اليت يدين ا اتمع حتقي
وهكذا أصبح حتقيق األهداف التربوية واالجتماعية حجر األسـاس  
يف اإلدارة املدرسية بعد أن كانت مبهمة وسط االهتمام بالنواحي اإلداريـة،  
وال يعين هذا التحول يف وظيفة اإلدارة املدرسية التقليل من شأن النـواحي  

  .ين توجيه الوظائف اإلدارية خلدمة هذه العملية الرئيسيةاإلدارية، بل يع
وقد كان هذا التغيري يف وظيفة اإلدارة املدرسية نتيجة لتغري النظرة 

فقد أظهرت البحوث والدراسات النفسية والتربوية . حنو العملية التربوية
أمهية الطفل كفرد وأمهية الفروق الفردية، وأوضحت أن العملية التربوية 
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ية منو يف شخصية الطفل من مجيع النواحي، حيث أكدت الفلسفات عمل
التربوية التقدمية أن الطفل كائن إجيايب نشط، كما أظهرت دور املدرس 
واملدرسة يف توجيهه ومساعدته يف اختيار اخلربات اليت تساعده على منـو  
شخصيته، وتؤدي إىل نفعه ونفع جمتمعه، وكانت نتيجـة هـذه اآلراء   

حتول اإلدارة املدرسية من االهتمـام باألعمـال الروتينيـة إىل    التقدمية 
االهتمام بالطفل، وضرورة مساعدته للتمتع بطفولته، وحـل مشـكالته   

  .اليومية، وإعداده ملسؤولياته يف حياته احلاضرة واملستقبلية يف اتمع
كما تغري االجتاه حنو اإلدارة املدرسية نتيجة تغري وظيفة املدرسة يف 

تمع املدرسي بادئ األمر وأوكل إليها تربيـة أبنائـه،   اتمع فقد أقام ا
وفهمت املدرسة وظيفتها على أا نقل التراث الثقـايف هلـؤالء األبنـاء    
إلعدادهم حلياة الكبار، كما فهمت أيضا أا ممكن أن تقوم ذه الوظيفة 

قـد ظهـر يف   بعيداً عن اتمع، بعيداً عن مشكالته، وأمانيه، وأهدافه، و
السنوات القليلة املاضية مفهوم جديد لوظيفة املدرسة وهو ضرورة العناية 

  .بدراسة اتمع واملسامهة يف حل مشكالته وحتقيق أهدافه
وكانت نتيجة هذا املفهوم زيادة التقارب واالتصال واملشاركة بني 
املدرسة واتمع فقامت املدرسة بدراسة مشكالت اتمـع، وحماولـة   

سني احلياة فيه، جبانب عنايتها بنقل التراث الثقايف، وتوفري الظروف اليت حت
  .)١(تساعد على إبراز فردية الطفل
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لقد تغريت النظرة الوظيفية لإلدارة املدرسية واألهداف اليت ترمـي  

وتعاميم إىل حتقيقها من وظيفة احملافظة على تطبيق النظام مبا فيه من لوائح 
إىل املفهـوم  ، وقرارات تضمن سري العملية التعليمية وفق اجلداول احملددة

  احلديث الذي جيعل من التلميذ حمـور العمليـة التعليميـة،ومن هـذه     
  : )١( األهداف
العمل على كشف ميول الطالب وقـدرام واسـتعدادام    - ١

  .الفطرية وتنميتها وتوجيهها مبا يفيد الطالب وينفع اتمع
مساعدة الطالب على تنمية خمتلف جوانـب شخصـيام     - ٢

 .الروحية والعقلية واخللقية والنفسية واجلسمية واالجتماعية بصورة متزنة
تربية وتشجيع الطالب على التفكري اإلبـداعي واالبتكـار     - ٣

 .والتجديد وتنمية الثقة يف النفس واجلرأة لديهم
 مع التركيـز  تبصري الطالب بفلسفة اتمع وقيمه قوالً وعمالً - ٤

 .على احترام العمل اليدوي
إعداد الطالب لفهم احلياة احلاضرة واملاضـية واالسـتعداد    - ٥

 .ملواجهة املستقبل واكتشاف الطالب املوهوبني ورعايتهم

                                                 
مـايو  : اإلتاحة] [ http://tarbawee.com/thread3975.htm[ منتديات تربوي . املدرسية اإلدارة) ١(

  ]هـ٢٠١٣
 

http://tarbawee.com/thread3975.htm


- ١٩ - 

 

 
  .السعي للوصول إىل حتقيق أهداف التربية والتعليم - ١
متكامالً علميـاً وعقليـاً وجسـمياً    بناء شخصية الطالب بناًء  - ٢

 .واجتماعياً
تنظيم وتنسيق األعمال الفنية واإلدارية يف املدرسة تنظيماً يقصد  - ٣

 .منه حتسني العالقات بني العاملني يف املدرسة
تطبيق ومراعاة األنظمة اليت تصـدر مـن اإلدارات التعليميـة     - ٤

 .املسؤولة عن التعليم
البشرية اسـتخداماً علميـاً   توجيه استخدام الطاقات املادية و - ٥

 .وعقالنياً مبا حيقق زيادة الكفاءة اإلنتاجية
 .وضع خطط التطور والنمو الالزم للمدرسة يف املستقبل - ٦
إعادة النظر يف مناهج املدرسة، ومواردها، وأنشطتها ووسائلها  - ٧
 .التعليمية
 .اإلشراف التام على تنفيذ مشاريع املدرسة حاضراً، ومستقبالً  - ٨
إجياد العالقات احلسنة بني املدرسة والبيئة اخلارجية  العمل على - ٩

 .عن طريق جمالس اآلباء واملعلمني
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توفري النشاطات املدرسية اليت تساعد علـى منـو شخصـية     -١٠
 .الطالب منواً اجتماعياً

التعاون مع البيئة يف حل ما يستجد من مشكالت تعاوناً فعاالً  -١١
 .وإجيابياً

 
أصبحت اإلدارة املدرسية عملية إنسانية اجتماعية تربوية تعىن بالفرد 
وحتترم شخصيته، وحتاول أن جتعله يتكيف مع اتمع الذي يعيش فيـه  
ويؤثر فيه ويتأثر به، وتغرس فيه العادات االجتماعيـة املقبولـة وتقـوم    

  :)١(الدميقراطية يف اإلدارة املدرسية على األسس التالية
فردية الطلبة واملعلمني، واحملافظة على هذه الفردية فـال  تشجيع  •

نريب الطلبة باجلملة بل نتوخى معرفة الفروق الفردية يف امليول والقدرات 
واحلاجات واالستعدادات وال ختضع املعلمني لسلسلة مـن التعليمـات   

  .املفروضة عليهم بل يسمح هلم بالتجريب واالبتكار واإلبداع
العاملني يف املدرسة وتشجيعهم على العمـل  تنسيق اجلهود بني  •

كمجموعة متعاونة ينظرون إىل املنهج ككـل ال علـى أسـاس مـادة     
 .التخصص وحدها

املشاركة الفعالة الواسعة يف حتديد السياسات والربامج واختـاذ   •
                                                 

مكتبـة  : القـاهرة  -.سيكولوجية اإلدارة املدرسية واإلشراف الفين التربوي. حسني، منصور، حممد مصطفى زيدان )١(
 ١١-١٠ص ص -.غريب
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املعلمات، الطلبة، أوليـاء األمـور يف   /املعلمون: القرارات، ويشترك فيها
 .بإدارة املدرسة مناقشة السياسات اخلاصة

تكافؤ السلطة مع املسؤولية حيث جيب أن يقترن فرض بعـض   •
الواجبات واملسؤوليات على املعلمني، أو الطالب مبنهج للسلطات يتكافأ 

 .مع هذه املسؤوليات
 .وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب •
العدالة يف توزيع العمل وجتنب االختصاصات حـىت ال يقـع    •

 .ك أو ازدواجيةتداخل، أو احتكا
إنشاء عالقات إنسانية سليمة بني إدارة املدرسة واملعلمني وبني  •

 .املعلمني بعضهم وبعض

 
  : )١(تتعدد أمهية اإلدارة املدرسية منها

النهوض بالعملية التعليمية بكامل جوانبها، فتركز على كل مـا   •
ب أو صعوبات يف التعليم، يؤثر على الطالب من ضعف يف الدراسة أو غيا
  .وتسهم يف إجياد احللول التربوية املناسبة لذلك

يئة املناخ املناسب للمعلمني ليكونوا أكثر قدرة على التدريس  •
وحتسني اخلربات التربوية اليت يقدموا للطالب، والعمـل علـى رفـع    

                                                 
 ٥٩ص -.املرجع السابق . دهيش )١(
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مستواهم املهين، والفين، وحثهم على االطالع املستمر علـى البحـوث   
 .راسات اليت تسهم يف االرتقاء بالعملية التعليميةوالد

 .توفري املناخ املناسب للعالقات اإلنسانية بني أفراد أسرة املدرسة •
تنظيم اجلهود اجلماعية يف املدرسة من أجل تنمية الطالب تنمية  •

شاملة متكاملة، ومتوازنة وفقاً لقدراته واستعداداته وظروف البيئة الـيت  
 .يعيش فيها

لى تفاعل الطالب واملعلم، واملنهج والبيئة املدرسية بكل تعمل ع •
مكوناا لينتج عنها ما هو مطلوب من متعلمني منت شخصيام بالقـدر  
املطلوب بأقل ما ميكن من الوقت واجلهد واملال ليكون ذلك حافزاً على 

 . اإلبداع
فليس هناك موضوع أكثر أمهية من موضـوع اإلدارة، ذلـك ألن   

ارة اإلنسانية ذاا يتوقف على قدرتنا على تطـوير علـم   مستقبل احلض
فاإلدارة املدرسية هي اإلشعاعات املضيئة . وفلسفة وطريقة ممارسة اإلدارة

اليت حترك كل موظف يف دائرة حمدودة منظمة من أجل جمهـود متميـز   
ولقـد  . وعمل مستمر وإنتاج متواصل يف أقصر وقت ممكن وبأقل جهد

ش فيه بالعديد من املسميات كعصر الفضاء، وعصر اتسم العصر الذي نعي
الكمبيوتر، والتغري السريع، واالنفجار املعريف، ولعلنا ال خنطئ إذا أطلقنـا  

إذ ال يوجد نشـاط أو  ). عصر اإلدارة العلمية( عليه تسمية أخرى وهي 
  .اكتشاف أو جهد يلفت األنظار إال وكان وراءه إدارة
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مهيتها على قواعد أساسـية، وهـذه   وتستند اإلدارة املدرسية يف أ
القواعد تشكل يف جمملها الفلسفة األساسـية مـن وراء وجـود اإلدارة    

  .)١(وضرورا يف أي جهد مجاعي ذي أهداف حمددة
تلزم اإلدارة لكل جهد مجاعي، وهـذا يعـين أن    :القاعدة األوىل

اجلهود البشرية سواء كانت صغرية أو كبرية، تصبح عاجزة عن حتقيـق  
  .أهدافها يف غياب تنظيم لتنسيقها وتوجيهها ومتابعتها

اإلدارة نشاط يتعلق بإمتام أعمال بواسطة آخرين،  :القاعدة الثانية
يع اجلهود حنو اهلدف من أجل األمر الذي يظهر دور اإلداري يف توجيه مج
  .بلوغ األهداف بأيسر الطرق، وأقل التكاليف

حتقق اإلدارة االستخدام األمثل للمـوارد املاديـة    :القاعدة الثالثة
  .والقوى البشرية

ترتبط اإلدارة املدرسية ارتباطاً وثيقاً بقوانني الدولة  :القاعدة الرابعة
اقض بني ما دف إليـه اإلدارة  والسلطة التشريعية فيها، حىت ال حيدث تن

املدرسية وبني ما دف إليه الدولة، وحىت تتجه أهداف اإلدارة املدرسية 
  .حنو حتقيق األهداف العامة للدولة

إشباع احلاجات والرغبات اإلنسـانية داخـل   : القاعدة اخلامسة
  .املدرسة وخارجها عن طريق املواءمة بني مصلحة الفرد ومصلحة املدرسة

                                                 
 .املرجع السابق. وظائفها.. أمهيتها .. أهدافها ..اإلدارة املدرسية  )١(
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متثل اإلدارة التربوية إحدى نقاط التالحم القـوي بـني النظـام    
التعليمي واإلطار العام للمجتمع، على اعتبار أن أهداف التربية واملبـادئ  
اليت يستند إليها النظام التعليمي، وإدارته من األمور اليت ال ميكن تقريرها 

وهي أيضاً االشـتراك يف  . )١(ن سائر مؤسسات الدولة وتنظيمهامبعزل ع
وضع السياسات والنشاطات العديدة املطلوبة لتأمني وتوجيـه املـوارد   

  .)٢(البشرية واملادية حنو حتقيق أهداف املؤسسة التربوية
وجند أن كلمة اإلدارة التعليمية مرادفة لإلدارة التربوية باعتبار أن 

من التعليم، أما اإلدارة املدرسية فتتعلق مبا تقـوم بـه   التربية أمشل وأعم 
املدرسة، ويتم داخلها من أجل حتقيق رسالة التربية فيتحـدد مسـتواها   

  .)٣(اإلجرائي على مستوى املدرسة فقط
واإلدارة املدرسية جزء من اإلدارة التعليمية وصلة األوىل بالثانيـة  
هي صلة اخلاص بالعام، وتتحدد اإلدارة املدرسية بأا علـى مسـتوى   
املدرسة، ولكنها يف نفس الوقت هلا ارتباطها باملستويات العليا لـإلدارة  

ـ . التعليمية، كما أن هلا صلتها باتمع والبيئة اليت حتيا فيهـا  رى أن ون
الفارق بني اإلدارة التعليمية والتربوية يكون يف نطاق العمل وأهـدافها،  

                                                 
مكتبـة الرشـد،   : الريـاض  -.رؤيـة معاصـرة  : دارة والتخطيط التعليمي االستراتيجياإل. اجلندي، عادل السيد )١(
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حيث يتسع هذا النطاق ليشمل اجلانب التربوي يف اتمع بشموليتها هذا 
يف حالة اإلدارة التربوية، أما يف حال اإلدارة التعليمية؛ فالنطاق يركز على 

النوع، ولكن مع هذا مساحة وأهداف فرعية أقل يف املستوى، وليس يف 
تبقى هناك مساحة كبرية للحركة وللتداخل عند التعامل مع املفهـومني،  

واإلدارة . بل قد يصل األمر إىل التطابق يف االستخدام يف كثري من األحيان
املدرسية هي جزء من اإلدارة التعليمية، وكذا  التربوية، والفرق بينهما يف 

ل كل ما تقوم به املدرسة يف سـبيل  أن حمور اإلدارة املدرسية يدور حو
حتقيق رسالتها التعليمية، بينما يكون جمال اإلدارة التربوية أوسع وأمشل من 

  .)١(ذلك إذ يتصل بالنظام التربوي ككل يف البالد
واإلدارة التربوية هي جهود بشرية ودعم مادي من أجل حتقيـق  

تلف اجلوانب املعرفية إا عملية النمو املتكامل للفرد يف خم. أهداف تربوية
  .)٢(والروحية والشخصية والعقلية واجلسمية والوجدانية واالجتماعية

واإلدارة التعليمية هي اليت تشرف علـى العمليـة التعليميـة يف    
قطاعات متعددة، فهي املشرف واملنفذ للسياسة التعليمية، يف عدد كـبري  

ـ   رية يف اإلدارات من املدارس، مبعىن أا عملية تنظيم لإلمكانيـات البش
واللجان واملدارس والفصول واموعات املختلفة، وكذلك اإلمكانيـات  
املادية من مبان وجتهيزات وتنظيم األفكار واملبادئ العلمية والتربويـة يف  

                                                 
 .٤٥ص -.املرجع السابق. نرباي ، يوسف إبراهيم )١(
مكتب : الرياض -.تطوير اإلدارة املدرسية يف دول اخلليج العريب. فهمي، حممد سيف الدين، وحسن عبداملالك حممود )٢(

 .٦٩ص -.١٩٩٣التربية العريب لدول اخلليج، 
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  .)١(نظم تعليمية ومناهج تعليمية وأنشطة خمتلفة
" من الكتب العربية اليت حتمل عنـوان   ويالحظ أن هناك العديد

ولكنها تتناول مستويات من اإلدارة فـوق املسـتوى   " دارة املدرسية اإل
ويبدو أن ذلـك اخللـط بـني اإلدارة التعليميـة     ). املدرسة( اإلجرائي

Educational Administration   ــية  Schoolواإلدارة املدرسـ
Management     يرجع إىل أن كثريا من الكتب األجنبية الـيت يعرفهـا

اإلدارة املدرسية ـ حبكم أن اإلدارة املدرسية يف تلـك   املربون ودارسو 
البيئات متثل أهم وحدة يف اإلدارة التعليمية، وتتمتع حبريـات كـثرية يف   
التصرف، وتقوم بأدوار رئيسية يف اختاذ القرارات ألن النظام التعليمي يف 

ويف حقيقة األمر فـإن مصـطلح اإلدارة   . تلك الدول نظام ال مركزي
خيتلف عن اإلدارة املدرسية من حيث املستويات، واألعمـال،  التعليمية 

  .واالختصاصات
األعمال  واملسؤوليات العليا يف اجلهـاز  : فاإلدارة التعليمية تعين

التعليمي املركزي والالمركزي كالتخطيط، حتديد األهداف العامة، وضع 
اديـة  املناهج، السلم التعليمي، مواعيد االمتحانات، تقدمي املسـاعدة امل 

والفنية لإلدارة املدرسية ، وإمدادها بالقوى البشرية الالزمة ، واإلشراف 
والرقابة على اإلدارة املدرسية لضمان سالمة التنفيذ ، ويرأسـها علـى   
مستوى الوزارة وزير عضو يف جملس الوزارة، مهمته التنسيق بني سياسة 

                                                 
 ١٥ص -.٢٠٠١دار ابن سينا للنشر، : الرياض –. التربويةاإلدارة . الطخيس، إبراهيم عبداهللا )١(
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  .التربية والتعليم مع السياسة العامة للدولة
رة التعليم يف املناطق من األجهزة اإلشـرافية والقياديـة   وتعترب إدا

واإلدارية ملساعدة اإلدارة التعليمية العليا، بل هي اإلدارة التعليمية املصغرة 
  .اليت تشرف على تنفيذ السياسة املرسومة وفق األنظمة والقوانني

أما اإلدارة املدرسية فهي اجلهاز القائم علـى تنفيـذ السياسـة    
ويقوم على رأسها قائد تتركز مسؤولياته يف توجيـه املدرسـة    التعليمية،

لتودي رسالتها كاملة حنو أبنائها مع تنفيذ اللوائح واألنظمة الصادرة من 
وذا فإن اإلدارة املدرسية تعترب جزءا من اإلدارة التعليمية، . إدارة التعليم

ليتـها،  وصورة مصغرة لتنظيماا، واستراتيجية حمدودة تتركز فيهـا فعا 
  .)١(والعالقة بينهما عالقة اخلاص بالعام

 
تعمل اإلدارة املدرسية على تنفيذ واجباا من خالل عـدد مـن   

  : )٢(ميادين العمل، اليت مت تصنيفها يف سبع جمموعات رئيسية وهي
مل توجد املدرسة إال خلدمـة اتمـع   : عالقة املدرسة باتمع -١

وحتقيق أهدافه يف تربية األبناء، ويتوقف جناح املدرسـة يف حتقيـق هـذه    
األهداف على مدى ارتباطها العضوي باتمع الذي توجد فيه، واضـعة يف  
اعتبارها خصائص هذا اتمع وإمكاناته، ومدى طموحه وتطلعاتـه، ومـا   

                                                 
 .املرجع السابق. وظائفها.. أمهيتها .. أهدافها ..اإلدارة املدرسية  )١(
 املرجع السابق )٢(
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اء اتمع باملدرسة من خالل برامج خدمة البيئة يتوقعه اتمع منها، وربط أبن
  .وبرامج تعليم الكبار وتبصري أبناء اتمع باألنشطة واجلهود اليت تقوم ا

ويقصد به تطوير العملية التربوية من حيـث  :  تطوير املناهج -٢
األداء واحملتوى، وهذا يعين أن تعمل املدرسة باستمرار على تطوير أسلوب 

ريقة اليت تعلِّم ا الطالب، وتطوير حمتوى مـا تعلمـه هلـم،    أدائها والط
وتفرض هذه املهام على املدرسة ضرورة مالحقتها للتطـورات احلديثـة   
باستمرار يف ميدان التربية، وما يستجد فيه من اجتاهات حديثة، وطرائـق  

  .وأساليب مبتكرة
ـ : شؤون الطلبة -٣ ة تقوم اإلدارة املدرسية بتوفري خدمات تعليمي

وصحية واجتماعية متنوعة للطلبة، فهي إىل جانب إشرافها على تنظـيم  
العمل املدرسي داخل الفصول الدراسية، تم بالتوجيه الفردي للطـالب  
الذين قد يعانون من مشكالت التحصيل واملتابعة املدرسية، وذلك بتوفري 
 برامج اإلشراف والتوجيه الالزم هلم، كما تؤدي أيضا خدمات يف جمـال 

حل املشكالت االجتماعية مثل مشكالت التكيف االجتمـاعي داخـل   
املدرسة واملشكالت األسرية اليت قد يعاين منها بعضهم وتؤثر على أدائهم 
التحصيلي، وتعمل على توفري اخلدمات العالجية الالزمة للطالب املرضى 
وتنظيم عملية الكشف الطيب الدوري عليهم للتأكد من عـدم وجـود   

  .ية تعوق عملية النمو السليم هلممشكالت صح
يتعلق هذا امليدان بتوفري القوى البشرية املؤهلة : شؤون العاملني -٤
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الالزمة لتنفيذ الربامج التعليمية، ووضع الشـروط واألسـس املناسـبة    
الختيارهم وتوجيههم، وتوزيعهم على جماالت العمل املختلفة واإلشراف 

املهين هلم، وإعـداد السـجالت    عليهم، وتقوميهم، وتوفري فرص النمو
  .اخلاصة م واالحتفاظ ا وغري ذلك

من امليادين اهلامة لإلدارة املدرسية  :املبىن املدرسي والتجهيزات-٥
عملية اإلشراف على املبىن املدرسي وإدارتـه وصـيانة وتـوفري مجيـع     
التجهيزات الالزمة للعملية التعليمية من أثاث مناسب وأدوات تعليميـة  

  .طة أو معقدة حسب ما يتطلبه املستوى التعليمي الذي تقدمه املدرسةبسي
ختتص اإلدارة املدرسية مبجال العمل  :التمويل وإدارة األعمال -٦

يف ميدان إعداد ميزانية املدرسة، وتوزيع ميزانيـة املقصـف املدرسـي،    
  .واإلشراف على عمليات شراء بعض احتياجات املدرسة
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هناك اعتبارات رئيسية هامة تفرض على املدرسة القيام بدور هـام  

التربية الصحية للطالب، يف مقدمة هذه االعتبارات أن صحة الطالب يف 
يف ذاا هدف رئيس من أهداف التربية، وعليها يتوقف إىل حـد كـبري   
حتقيق األغراض األخرى للتربية، فلكي يتعلم الطالب جيب أن يتوفر لـه  
السالمة الصحية والصحة اجليدة، كما أن املدرسة بقيامها ـذا الـدور   

ه على اكتساب املعرفة الصحية الصحيحة بـدالً مـن اعتمـاده    تساعد
معلومات خاطئة من رفاقه ورمبا من املنزل أيضاً، وقـد تكـون هـذه    
املعلومات اليت يتلقاها الطالب من املصادر األخرى غري املدرسة غري سليمة 
بل قد يترتب عليها آثار خطرية وهلذا ينبغي أن يكون للمدرسة دور بارز 

  .املدرسية يف الصحة
  :برنامج املدرسة للصحة املدرسية

جيب أن يرتبط برنامج الصحة املدرسية بربنامج التربية الرياضية يف 
املدرسة، وتعترب اإلسعافات األولية باملدرسة جزًءا من برنـامج الصـحة   
املدرسية وأن تتوفر هلا اخلدمات األساسية بصورة مستمرة، مع ختصـيص  

يتوجه إليها الطالب يف حالة املرض أو اإلصـابة،  حجرة للعناية الصحية 
على أن حتتوي على مجيع مستلزمات اإلسعافات األولية وتكون مـزودة  

  .باألخصائيني والفنيني املدربني يف هذا اال
                                                 

 ١٩٨-١٩٦ص ص  -.مرسي، حممد منري )١(
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  :احلياة املدرسية الصحية
وهي تتطلب توفري البيئة الصحية اآلمنة وتنظم اليوم املدرسي بصورة 

العام، وعدم اإلجهاد اجلسمي وإرسـاء العالقـات   حتقق املناخ الصحي 
الشخصية السليمة بني العاملني حبيث تتحقق الصحة النفسية واالجتماعية 

ويرتبط ذلك بتوفري الشروط الصـحية يف البنـاء   . بني العاملني والطالب
  . املدرسي والتجهيزات، ودورات املياه

همالت، وتوفري كما جيب العناية باإلضاءة والتهوية والتخلص من امل
احتياجات احلريق، وينبغي االستعانة بالطالب أنفسهم يف توفري العنايـة  
بنظافة املدرسة وأجهزا ومبانيها، مع اختاذ االحتياطات الشديدة ضـد  
انتقال األمراض املعدية، وأن ننظر بعناية إىل املسألة يف حال اكتشاف أي 

الجية للحالة، وإجراءات حالة مرضية ومواجهتها على الفور بإجراءات ع
  .وقائية لآلخرين

  :التربية الصحية
جيب إملام الطالب بقدر من املعرفة عن أحواله اجلسـمية ومعـىن   
الصحة اجليدة ووسائل اكتساا واحملافظة عليها، وكيف يتجنب املـرض  

  .واحلوادث، وكيف حيمي صحة اآلخرين
تعني املدرسة كما ينبغي أن يعرف قيمة الغذاء اجليد، وميكن أن تس

باألطباء واملمرضني يف تدريس التربية الصحية، وذلك بوسـائل مشـوقة   
حمببة، وذلك عن طريق األفالم واملعارض، وامللصقات وغري ذلـك مـن   
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  .الوسائل اليت تنقل املعلومة بصورة ميسرة ومشوقة

 
ر املعرفة واملهـارات الفنيـة   إن اإلدارة املدرسية الفعالة تتطلب توف

واإلنسانية لدى رجل اإلدارة، وقد أثبتت نتائج البحوث أن إدارة املدرسة 
اليت تربط بني التدريس وإدارة الفصل وحفظ النظام يف املدرسـة مـن   
جانب، وبني تنمية العاملني واملساعدة املباشرة للمعلمني وتطوير املنـاهج  

لالزمة من جانب آخر هي املدارس الـيت  والبحوث املوقفية أو اإلجرائية ا
  . حتقق أهدافها بنجاح
  :البحث املوقفي

جيب أن يقوم البحث االجتماعي على املواقـف واإلجـراءات الـيت    
يتخذها األفراد لتحسني ظروفهم وأحواهلم وأن البحث التربـوي جيـب أال   

. الفعليةيتركز على التجارب املضبوطة اليت تنعزل عن املواقف، أو الظروف 
وعندما يقوم األفراد بالتخطيط للتغيري وينخرطون يف أنشطة حقيقية؛ فـإن  
النتائج اليت يتوصلون إليها هي اليت حتدد ما إذا كان النجاح قد حتقق، أو أنه 

  .من الضروري عمل ختطيط آخر واختاذ موقف، أو إجراء آخر
ن غالباً إن التعليم الذي يؤدي إىل تغيري السلوك بصورة رئيسية يكو

نتيجة قيام الفرد نفسه مبحاولة حتسني املوقف الذي حيدث الفرق بالنسبة 
إن البحث املوقفي يف التربية يقوم به الزمالء يف املواقـف املدرسـية   . له
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وميكن ملعلم واحد أن يقوم بالبحث لكن . لتحسني عملية التعليم والتعلم
عاوين بني املعلمني من األفضل يف معظم األحوال أن جيري البحث كعمل ت

وميكن للبحث املوقفي أن يكون ذا فائدة . لتحسني موقف مشترك بينهم
كبرية بالنسبة ملديري املدارس ال سيما بالنسبة الختاذ قرارات معينة بشأن 

  .عملية التعليم والتعلم يف املدرسة

 
هي اليت يسيطر عليها منـاخ   املدرسة اليت تسعى للنجاح واإلبداع

إجيايب سليم، ويشعر الطالب فيها بارتياح حلضورهم إليها كمـا يشـعر   
وفيها يعمل اجلميع معاً علـى تنشـيط   . املعلمون بارتياح لتدريسهم ا

االجتاه إىل الرعاية واالهتمام ويتطلب ذلك وجود إدارة مدرسـية فعالـة   
واملشاركة يف اختاذ القرار مـن   تستند يف إدارا على العالقات اإلنسانية

جانب املعلمني وأولياء األمور وممثلي اتمع، وجيب أن تستهدف اإلدارة 
املدرسية تكتل قوى هؤالء من أجل العمل على حتقيق أهداف املدرسـة،  
وأن يكون هناك متابعة مستمرة ألنشطة املدرسة وتغذية مستمرة لتصحيح 

  .الصحيحاملسار وضمان أداء كل فرد لواجبه 
إن مديري املدارس يف ممارستهم لـدورهم يف اإلدارة املدرسـية ال   
يؤثرون تأثرياً مباشراً على التحصيل األكادميي للطالب بنفس الدرجة اليت 
يؤثر ا معلموهم من خالل التعليم املباشر، لكن مديري املدارس ميكن أن 
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دراسية من خالل يؤثروا على التدريس واملمارسات التعليمية يف الفصول ال
القرارات اليت يتخذوا واليت تتعلق بصياغة أهداف املدرسـة، ووضـع   
مستويات عالية للتحصيل وتنظيم الفصول الدراسية من أجـل الـدرس   
والتعليم وتوفري املصادر الضرورية الالزمة للتعليم والتعلم، واإلشراف على 

مناخ إجيايب مـنظم   أداء املعلمني ومتابعة تقدم الطالب والعمل على توفري
  .للتعلم

ومن حيث العالقة املهنية بني القيادة التربوية واملعلمني فقد أثبتـت  
بعض الدراسات أن املعلمني يفضلون منط القيادة املهنية  ال اإلدارية حيث 
يقوم القادة التربويون بالتخطيط واملناقشة ونقد أعمال املعلمـني إجيابيـاً   

  .وسلبياً

 
التخطيط يف جوهره ال خيرج عن كونه عملية منظمة واعية الختيار 
أحسن احللول املمكنة للوصول إىل أهداف معينة، وهو بعبـارة أخـرى   
مرحلة التفكري املنظمة اليت تسبق العمل والذي ينتهي باختـاذ القـرارات   

لتخطيط وهناك فرق بني ا. املتعلقة مبا جيب عمله، وكيف ومىت يتم عمله
واخلطة، فالتخطيط عملية مستمرة، أما اخلطة فهي وضـع التخطـيط يف   

  .صورة برنامج موقوت مبراحل وخطوات وحتديد زمين ومكاين

                                                 
  .٣٧-٣٥ص ص  -.١٩٩٥خربيت يف اإلدارة املدرسية، . السويد، فائز بن عبداهللا )١(
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إن كل عمل يقوم على العشوائية والعفوية وتلبيـة االحتياجـات    
لذا جيب وضع . اآلنية دون ختطيط يعد غري منظم ومآله إىل التعثر والفشل

عمل بطريقة منظمة إذ أا عنصر أساسي ومهـم إلجنـاز   خطة إلجناز ال
  .العمل

ومن البديهي أن اإلدارة املدرسية حتتاج إىل كال النوعني التخطـيط  
وإذا كانـت  . واخلطة،وذلك لتحقيق أهداف السياسة التعليمية يف اتمع

اإلدارة املدرسية التطويرية أفضل وأجنح وأميز من اإلدارة التسيريية فـبال  
  .تار الطراز األول ألنه قائم على عمل منظم وخمطط ومربمجشك خن

واملدير الذي يسعى إىل جناح إدارته ويرغب أن تكون إدارة متميزة 
متطورة قادرة على حتقيق األهداف التربوية املرسومة يف سياسة التعليم يف 
اململكة عليه أن يدرك أمهية وضع خطة مرحلية زمنية مكانية لتنفيذها يف 

ته طيلة العام الدراسي، عندئذ نستطيع أن نقـول أن هـذه اإلدارة   مدرس
  .حديثة وتربوية ومتميزة وحمققة لألهداف املنشودة

كما يلزم عمل برنامج زمين ومكاين للنشاطات التعليمية على مـدار  
العام ليكون املعلمون واإلداريون والطالب وأولياء أمورهم على علم مسـبق  

على أن تكون هذه اخلطـة  . ل العام يف املدرسةمبا سيقدم من نشاطات خال
وأن . ذات أهداف تربوية وإدارية واجتماعية مبتدئة بأولويات العمل املطلوب

تكون مرنة وقابلة للتنفيذ وواقعية غري خيالية ومناسبة لظروف املدرسة املادية 
  . ةوالبشرية واملكانية وشاملة، مث نشرع يف املتابعة املستمرة واليومية للخط
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وال جيب أن يغيب عن البال أن تنفيذ اخلطة حيتاج إىل توفر كـل  
وإذا أحسـن  . القوى البشرية يف املدرسة من معلمني وإداريني، وطالب

املدير عمليات التنظيم والتوجيه والتنسيق واملتابعة والتقومي املستمر للخطة 
حبيث يوكل كل عمل يف اخلطة لفرد أو مجاعة لتحقيق ما ورد يف اخلطة 
بإشرافه ومتابعته املستمرة وإبراز أحسن األعمال اليت يقومون ا، ويئـة  
اإلمكانيات املادية وتوفري القوى البشرية وكل املتطلبات الالزمة لتحقيـق  

  . اخلطة مبراحلها املختلفة

 
ت تم  أمناط الذكاء التسعة اليت مت حتديـدها كنتيجـة للكتابـا   

واألحباث عن تفاصيل عملية التعلم، مبجموعة قدرات مجاعية ميكـن أن  
وتتضمن هـذه  . يطورها املعلمون لدعم وتنمية فاعلية املؤسسة التعليمية

القدرات اجلماعية استخدام احلكمة والفهم العميق والغريـزة واخلـربة   
ء فهذه األمناط مـن الـذكا  . باإلضافة إىل املعرفة واملهارات وطرق الفهم

شديدة األمهية مثل أمهية استخدام الوقود، واملاء، والزيت داخـل حمـرك   
السيارة، وميتلك كل منط من هذه األمناط وظيفة مهمة ، ولكن لنجـاح  
هذه األمناط يف تأدية وظيفتها اخلاصة، جيب أن يتم التنسيق بـني هـذه   

  .األمناط لتطبيقها مجيعاً يف آن واحد

                                                 
 -.تأليف باربرا ماجيلكرست، كيت مايرز، جني ريد؛ ترمجة خالد العامري/ املدرسة الذكية. ماجيلكرست، باربرا )١(
 ٢٣٧ -١٧٥ص ص  -.م٢٠٠٧دار الفاروق لالستثمارات الثقافية، : القاهرة -.١ط
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غريها هو القدرة على تطبيق املعرفـة  وما مييز املدرسة الذكية عن 
واملهارات اليت لديها لتحقيق أكرب درجة من التأثري اإلجيايب داخل الفصول 

وتقوم املدرسة ذا من خالل اسـتخدام  . وعرب املدرسة كلها بوجه عام
مزيج من أمناط الذكاء التسعة اليت تتميز بارتباطها بعالقات متداخلة فيما 

  :سرياً هلذه األمناط يف النقاط السريعة التاليةبينها، وسوف نوجز تف
والذي يتضمن العدالة، واحترام األشخاص، : الذكاء األخالقي .١

 .واملساواة يف احلقوق والواجبات
ويتضمن البحث عن املعىن والسـمو عـن   : الذكاء الروحي .٢

األفعال الدنيئة، والعمل بروح اجلماعة، والعالقات املتبادلة املتداخلة بـني  
 . العمل فريق

تستطيع املدرسة الذكية التعرف : الذكاء املعتمد على السياق .٣
دون أن تتأثر ) احمللية، القومية، العاملية( على مالمح البيئة الشاملة احمليطة ا

ا كلية أو تنفصل عنها، وذلك مبحاولة التكيف واالنسـجام، وتفهـم   
ملرونـة واإلبـداع   األبعاد املختلفة للسياق اليت متارس مهامها فيه، مـع ا 

والتكيف لوضع خطة عمل لتمكني األساليب املنهجية يف التعلـيم مـن   
 . التطور مبرور الوقت

وهو الذي يعتمد على التفكري االستراتيجي، : الذكاء اإلداري .٤
والتخطيط للتطوير، والترتيبات اإلدارية املنظمة، مع توزيع مسـؤوليات  

 . القيادة بصورة صحيحة
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ويتضمن الوعي بالذات، والوعي والتقـدير  : الذكاء االنفعايل .٥
 .لآلخرين، مع حسن إدارة االنفعاالت، وتطوير الثقافة االنفعالية

وهو االلتزام دف مشترك، وحماولة ابتكـار  : الذكاء اجلماعي .٦
 .املعرفة، والرغبة امللحة يف التعلم، وحب الثقافة واالستطالع

صيص وقت للتأمل، مع الوضع يف ويتضمن خت: الذكاء التأملي .٧
 .االعتبار تقييم الذات، والتعلم، وتقييم عملية التعلم

أن يكون هناك رؤية واضحة جديدة لعمليـة  : الذكاء التربوي .٨
التعلم، مع التدريس اهلادف لتطوير التعلم، والتعـاون بـني الفصـول    

  .املدرسية، للوصول إىل اإلبداع من خالل عدم التمسك مبا هو مألوف
ويتضمن التفكري املنظم، والتنظـيم الـذايت   : الذكاء التنظيمي .٩

 .وترابط أجزاء شبكة العمل، من أجل ربط الرؤية النظرية بالتطبيق العملي
إن تلك القيادة هي القيادة اليت تعمل على بناء اتمع اإلنساين من 
خالل تطوير الذكاء األخالقي والذكاء الروحـي والـذكاء االنفعـايل    

ء العام وتطبيق كل ذلك على عملييت التعلم والتـدريس وعلـى   والذكا
وال يهتم مثل ذلك اتمع بنتائج األداء . املدرسة كوحدة متكاملة موحدة

  . يف املقام األول بل يهتم بتقدمي أداء تعليمي عميق يستمر لفترة طويلة
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والتربوي يقوم على أساس أنه مفهوم حي دينـاميكي  التوجيه الفين 

متطور ال مفهوم جامد متحجر، ومن أهم ما مييز املفهوم احلديث للتوجيه 
  :الفين الذي يسهم يف جناح اإلدارة املدرسية ما يلي

  .أن يستهدف التوجيه واإلرشاد ال تصيد األخطاء •
أن يركز حول مساعدة املعلمني على النمو املهـين وحتسـني    •

 .وأن يتميز بالطابع التجرييب واألسلوب العلمي. مستوى األداء
أن يستمد املوجه سلطته من قوة أفكاره ومهارته الفنية املهنيـة   •

ومعلوماته املتجددة باستمرار وخرباته النامية املتطورة ومدى تأثري كـل  
 . ذلك على معلميه

 .املشاركة والتعاون بني املعلم واملوجه •
الزيـارات  : متنوعـة لتطـوير األداء مثـل   استخدام أساليب  •

واملؤمترات، والندوات، واالجتماعات واملناقشات وتبـادل املعلومـات   
 .واخلربات 

أن يكون التوجيه على أساس أن تقومي املعلم ليس هدفاً يف حد  •
 . ذاته وإمنا وسيلة لتحسني مستوى أدائه واالرتفاع مبستواه

                                                 
 ٢٤٧ص ص  -.املرجع السابق. مد منريمرسي، حم )١(
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هـو   :واإلبداع اصطالحاً. يعين اخللق واإلنشاء اإلبداع يف اللغة

القدرة على التنبؤ بالصعوبات اليت قد تطرأ أثناء التعامل مع قضايا احلياة، 
وإجياد احللول املناسبة هلا، باالعتماد على األساليب العلمية الـيت تسـتند   

  على األفكار العميقة املبتكرة 
فهي الشعور بالرضا، والثقة بالنفس، وقوة  :وأما عن مسات املبدع

العزمية واإلرادة، والقدرة على إدراك العالقات بني األشياء، والقدرة على 
حتمل املسؤولية، وامليل إىل املغامرة، والقدرة علـى اإلقنـاع والتفـاؤل    

  . )١(واإلحساس املرهف
  : .)٢(ومن مسات الطالب املبدعني

فة تولد مع اإلنسان وتعززهـا  وهي ص :العقل املتسائل اخلالق •
التربية والتدريب املبكر فهي صفة حمرية ألا تتحدى فضول األسرة حيث 
ينتمي شخصان إىل نفس األسرة إال أن أحدمها يتمتع بعقل متسائل بينما 
ال يتمتع به اآلخر، فهو عقل خالق ال يقبل بإجابة موحدة وسهلة بـل  

  .يبحث يف األعماق إلجياد البدائل

                                                 
تلخيص كتاب اإلبداع يف اإلشراف التربوي واإلدارة املدرسـية للـدكتور حممـود طـافش     . الغشيان، نادية فهد )١(

] [ http://www.mediafire.com[ ٦-١ص ص -).ماجستري(كلية التربية . جامعة امللك سعود. الشقريات
 ]م٢٠١٣مايو : اإلتاحة

جامعة أم  –. دور اإلدارة املدرسية يف تنمية اإلبداع ورعاية التفوق لدى الطالب. ، مقبل بن ناجي عبدالعايلالشلوي )٢(
 ٧٠ص  -).ماجستري. (م٢٠٠٧كلية التربية، . القرى

http://www.mediafire.com
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وهي القـدرة علـى احلصـول علـى      :رة على التحليلالقد •
املعلومات وحتليلها أو جتميعها مث تقوميها واالحتفاظ ا بشكل منظم من 

 . أجل استخدامها يف مواضعها الصحيحة
وذلك بكثرة السؤال عما يدور حوله، وامتالك  :النشاط املتميز •

دراك درجة عالية من الذكاء، وإدراك األشياء بطريقـة ختتلـف عـن إ   
 .اآلخرين

 
  :)١(هناك جمموعة من السمات لإلدارة املبدعة تتمثل فيما يلي

الرؤية الواضحة من خالل صياغة أهداف عامة حمددة وترتيب  .١
 .آلياا املطلوبة وختطيط ومتابعة األنشطة املرحلية

عـامل  اللوائح هي البوصلة املعينة للمؤسسة يف شق طريقها يف  .٢
  .اإلنتاجية واللوائح حبد ذاا وسيلة وليست غاية

املرونة يف التعامل مع املستجدات اخلارجية ومعرفـة الثوابـت    .٣
االستفادة من األفكار اجلديدة والتفاعـل  . واملتغريات يف سياسة املؤسسة

 .اإلجيايب مع املتغريات واملستجدات
 القـادة  توثيق العالقات القائمة على االحترام والتقدير بـني  .٤

                                                 
مـايو  : اإلتاحـة []http://www.ghzali.com [منتديات اإلمام الغزايل التعليميـة . مسات اإلدارة الناجحة )١(

  ]م٢٠١٣

http://www.ghzali.com
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، والقاعـدة مـن العمـال واملـوظفني    ) إدارة املدرسة(أصحاب القرار 
 .واملعلمني
التقييم املستمر والتطوير الدائم وعدم اإلسراف يف اإلشراف أو  .٥
 .املتابعة

 تنويع احلوافز ورفع الدافعية للعمل واإلنتاج واإلبداع عند أفراد .٦
 .املدرسة

 .االعتناء بتجارب املدارس اُألخرى .٧
امل مع املشكالت جبدية وعلمية وعدم جتاهلـها داخـل   التع .٨

 .درسةامل
التنسيق والتالحم بني مجيع قطاعات املؤسسة التربوية رمسيـاً   .٩

 .وودياً
التنمية الدائمة ألفراد املدرسة لتطوير مهارام من خـالل   .١٠

الدورات لضمان التحسن املستمر من جهة وتبصري العـاملني بـالقوانني   
وجيب أن تكون هذه الدورات غري . ن جهة أخرىواحلقوق واألهداف م

مملة، أو جمهدة للعاملني وكلما توفرت رغبة العامل يف االشتراك يف هـذه  
الدورات مع توفري حق اختيار الدورة، أو مواعيدها كلما كان اإلقبـال  

 .عليها أنفع
توفري االحتياجات املادية لدعم أداء املدرسـة ومراجعـة    .١١
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 .اليةامليزانية والشؤون امل
توطيد الروابط والعالقات مع املؤسسات األخرى فاإلدارة  .١٢

املدرسية الناجحة هلا جسور من التواصل والتعاون مع األسرة ومؤسسات 
 .اتمع

احلزم يف تطبيق القرارات جيب أن ال يكون على حساب  .١٣
النواحي اإلنسانية فاملوازنة واملرونة واحلكمة أقصر الطرق لتطبيـق روح  

 .ففرض القوانني ال يعين رفض القيمالقوانني 
املوافقني واملخالفني لسياسـة  –عدم إغفال رأي العاملني .١٤

يف تقييم وتطوير الربامج واللوائح يف املؤسسة وخري فلسفة هـي  -اإلدارة
الفلسفة اليت تؤمن بأن تطوير املؤسسة يبدأ من الداخل فالعامـل داخـل   

 .املؤسسة قد يكون أفضل خبري لتطويرها
التجارب اإلبداعية الفردية الناجحة واإلعالن عنها تشجيع  .١٥

 .واالستفادة منها على مستويات أوسع

 
تقوم اإلدارة املدرسية احلديثة على أصول علمية دي العمـل يف  

مدير املدرسة أن يكون على وعي / املدرسة وتوجهه، وينبغي على مديرة
ذه األصول حىت يستطيع أن حيقق الدور القيادي الذي يلعبـه بالنسـبة   
ملدرسته بدرجة عالية من الكفاءة وهناك عدة معايري رئيسة ميكـن مـن   
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  .)١(قومي اإلدارة املدرسية اجليدة منهاخالهلا ت
وضوح األهداف املنشودة اليت تعمل اإلدارة املدرسـية علـى    •
فاهلدف من التربية هو النمو املتكامل لشخصية الفرد من مجيـع  . حتقيقها

جوانبها اجلسمية، والعقلية، والنفسية، واالجتماعية، واملدرسة هي وسيلة 
 .التربية يف حتقيق ذلك

لواضح للمسؤوليات مبعىن أن يكون هنـاك تقسـيم   التحديد ا •
واضح للعمل، وحتديد لالختصاصات واملسؤوليات، وأن يكون كل فرد 
يف املدرسة من معلمني ومشرفني وموظفني، وعاملني، وطالب على معرفة 

 .بواجباته ومسؤولياته وبالدور املنوط به
 .تفويض السلطات بطريقة تضمن حسن أداء العمل •
طاقات املدرسة جمندة خلدمة العمليـة التعليميـة   أن تكون كل  •

التربوية، فاإلمكانات املادية والبشرية والعملية الـيت تقـوم ـا اإلدارة    
املدرسية من تنظيم وإشراف وتقومي ليست غايات يف ذاا، وإمنـا هـي   

 .وسائل لتحقيق الغاية الكربى املنشودة من وراء تربية النشء
ة يف عمل إدارة املدرسة قائمة على جيب أن تكون الروح السائد •

فهم حقيقي ألمهية احترام الفرد واعتبارها غاية يف ذاا، وتفهم الـدوافع  
البشرية واحلاجات اإلنسانية، وتتوخى العالة، وإنصاف اآلخرين، وإظهار 
روح الود واالحترام ال التهديد والعدوان، وأن يكون أسـاس التفـاهم   

                                                 
 ٧٩-٧٧ص ص -.املرجع السابق . سي، حممد منريمر )١(
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 .اإلقناع واالقتناع
ام جيد لالتصال سواء كان هذا االتصـال خاصـاً   وجود نظ •

بالعالقات الداخلية للمدرسة، أو بينها وبني اتمع احمللي، أو بينها وبـني  
 .السلطات التعليمية األعلى

وهناك أيضاً جمموعة من املعايري لالرتقاء بـاإلدارة املدرسـية يف   
  :)١(عملها حنو حتقيق اإلبداع منها

إلدارة الناجحة بتفويض واضح للصـالحيات  تتميز ا :املعيار األول
  . وتعيني حمدد للمسؤوليات اليت تتناسب معها

أن اإلدارة ختدم التعليم، ولذلك تتحـدد وظائفهـا    :املعيار الثاين
  . ووسائل تنفيذها يف ضوء أهداف املدرسة وتنظيمها

جيب أن تعكس إدارة املدرسة العمل التربوي الذي  :املعيار الثالث
تقوم به املدرسة وأن تعكس أيضاً خصائص املعلمني الذين يقومون ـذا  

  .العمل
جيب أن تدبر اإلدارة كل أنواع التنظيم والوسـائل   :املعيار الرابع 

  .اليت تساعد على حل املشكالت اليت تصادفها حالً مناسباً
 :لإلدارة املدرسية الناجحة ما يليولعل من أبرز املعايري 

القدوة وهي أن يكون مدير املدرسة قدوة حسنة يف مظهـره   .١
                                                 

 منتديات اإلمام الغزايل التعليمية، املرجع السابق. مسات اإلدارة الناجحة )١(
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  .وسلوكه وتصرفاته
 .القدرة على تكوين عالقات إنسانية قائمة على روح األخوة .٢
 .العدالة يف التصرفات واألحكام بني زمالئه وطالبه .٣
 .اإلحساس باملسؤولية امللقاة على عاتقه .٤
 .واألمانة يف العملاإلخالص  .٥
 .املرونة يف تسيري أعمال املدرسة .٦
 .البحث عن آراء اآلخرين وأفكارهم .٧
 .مواجهة املواقف واألزمات دوء وثبات .٨
 .التعرف على األخطاء وتفادي تكرارها .٩
 .العمل على حتقيق املصلحة العامة .١٠
 التواصل مع أولياء األمور والطالب واتمع احمللي .١١

 

  :)١(ميكن أن نستعرض خصائص اإلدارة املدرسية املبدعة فيما يلي
إن عملها معروف للمجتمع فيمكن أن يلعب أوليـاء األمـور    •

دوراً فعاالً يف توجيهه بشكل مباشر، وال أحد يستطيع أن ينكر علـيهم  
هذا الدور، بل تسعى اإلدارة املدرسية الناجحة إىل تنمية العالقة مع أولياء 

                                                 
 ٦١-٦٠ص ص -.املرجع السابق . دهيش، خالد بن عبداهللا )١(
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  .األمور، واستقطام للمشاركة يف فعاليات املدرسة ومناشطها
مع األنشطة املتعددة املنوطة ا حيث أا تشرف حسن التعامل  •

على أعمال إدارية وفنية وتتعامل مع املعلمني واإلداريني والعمال والطالب 
والبيئة واألجهزة واللوازم املدرسية، وأي خلل يف جانب من هذه اجلوانب 

 . يؤدي إىل نتائج غري مرغوب فيها
دارة املدرسية ألا ضرورة التأهيل التربوي واإلداري لعناصر اإل •

تتعامل مع الطالب، ومن أجلهم والتعامل مع الطالب ال يترك للمحاولة 
واخلطأ فالبد من التعرف على ميوهلم وقدرام واحتياجام والعمل على 

 .إشباعها
احللم واحلكمة يف التعامل مع الفئات املتشابكة املعين التعامـل   •

وباخلـارج  ) اخل...إلداريـني ا -املعلمني -الطالب(معها حيث بالداخل 
 )اخل...أولياء األمور، أعضاء اتمع احمللي،املؤسسات ذات العالقة،(

 :)١(ومن اخلصائص اليت جيب توفرها يف اإلدارة املدرسية 
  .أن تكون متمشية مع الفلسفة االجتماعية والسياسية للبالد - ١
 أن تتسم باملرونة، وأال تكون ذات قوالب جامدة وثابتة، وإمنا - ٢

 .ينبغي أن تتكيف حسب مقتضيات املواقف وتغري الظروف
أن تكون عملية، مبعىن أن تتكيف األصول واملبادئ النظريـة   - ٣

 .حسب مقتضيات املوقف
                                                 

 .املرجع السابق. وظائفها.. أمهيتها .. أهدافها ..اإلدارة املدرسية  )١(
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أن تتميز بالكفاءة والفاعلية، ويتحقق ذلـك باالسـتخدام     - ٤
  .األمثل لإلمكانات املادية والبشرية
 

و العامل األساس يف جناحها كما أنه ميكن أن يعترب مدير املدرسة ه
يتسبب يف فشلها، وله دور كبري يف تنمية االبتكار وتفجـري الطاقـات   
اإلبداعية لدى أفراد اتمع املدرسي، ولذا فإن إعـداده واالسـتمرار يف   
تدريبه وتوفري املتطلبات اليت جتعله يتصف خبصائص إبداعية وابتكاريـة،  

ات يف إدارة العمل املدرسي قد يسهم بال شـك  كإعطائه بعض الصالحي
كما أنه ال بد وأن تكون لديه بعـض اخلصـائص    .يف حتقيق هذا الدور

اإلبداعية اليت من خالهلا يقود العملية التربوية والتعليميـة باملدرسـة ألن   
اإلبداع واالبتكار ميثالن أحد الضرورات والعناصـر املهمـة يف اإلدارة   
التربوية وأحد السمات األساسية اليت ينبغي توفرها يف املدير العصـري،  

لطموحات وتعدد احلاجات وتنوعها، وتشكل ظاهرة العوملة نتيجة لتزايد ا
وما تفرضه من حتديات يف مجيع نواحي وجماالت احلياة نقطة جوهرية يف 
ضرورة األخذ باإلبداع واالبتكار يف إدارة العملية التربويـة والتعليميـة   
وقيادة مدرسة العصر، واليت بال شك أحوج ما تكون إدارا إىل أسلوب 

طياته اإلبداع، واالبتكار، والتجديد والديناميكية يف كل مناحي حيمل بني 
العمل اإلداري، فاألسلوب الذي تدار به املدارس يف السابق قد ال تكون 
له أمهية اليوم يف مقابل هذه التحديات والتطورات املتسارعة يف ميـادين  
 املعرفة املختلفة وثورة املعلومات، بل ألن االسـتمرار ـذا األسـلوب   
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اإلداري الروتيين التقليدي يؤدي إىل التوقف وهو بالتايل تراجـع عـن   
   .مسايرة الركب احلضاري املعاصر

وميكن القول بإن املدير العصري ال ينبغي أن يقف عند حد معني 
من الكفاءة والفعالية، وال أن يقنع مبا وصل إليه من أدائه لعمله بإخالص، 

ال بد وأن يكون لديه الطمـوح  نعم فذلك أمر حسن، غري أنه بال شك 
والدافعية القوية ألبعد من ذلك بكثري، حبيث يكون على اسـتعداد تـام   
للتكيف مع متطلبات العصر من خالل تفجريه للطاقات اإلبداعية الكامنة 
يف النفس وحفز القدرات االبتكارية يف العاملني معه، حبيث يصبح اإلبداع 

ك األساسي الذي يدير بـه العمليـة   واالبتكار والتجديد واملرونة هو احمل
  .التربوية والتعليمية مبؤسسته التربوية، ويف حتركاته يف اتمع املدرسي

إن اإلبداع يقود إىل التجديد والتطوير واملدير املبدع عامل رئيس 
لنجاح العمل التربوي والتعليمي، وهذا اإلبداع من خالله نسـتطيع أن  

وهناك . نا موقع يف احلضارة البشريةنواكب ركب احلضارة وأن يكون ل
أمر البد من اإلشارة إليه هنا وهو أن مدير املدرسة الناجح لكي يلتـزم  
اإلبداع يف منهجه وسلوكه وأسلوبه وشخصيته عليه أوال أن يصنع التزاماً 
ذاتياً لتكرمي األفراد املبدعني، والتزاماً أوسع ليفـتح نفسـه للمشـاركة    

  .إلبداع، ويستلزم هذا التعهد يف مجيع أعمالهوإشراك غريه يف حتقيق ا
إن املؤسسات اإلبداعية واملديرين اخلالقون هم الذين يزيدون من 
فرص التفاهم ويعملون على تشجيع األفراد إىل تطوير أفكارهم وإبـداع  
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اقتراحام لتحسني ظروف العمل وفتح ااالت األوسع للمزيد من البذل 
نغلقة على نفسها أو املديرون الذين ال جيـدون  والعطاء، أما املؤسسات امل

لآلخرين موقعاً بينهم وال حيترمون آراء اآلخرين فإم حيكمـون علـى   
  .أعماهلم بالفشل وعلى أنفسهم بالتراجع شيئاً فشيئاً

أن االنفتاح على اآلخرين، واحترام آرائهم أمـر  .. ومن الواضح جلياً
ليس من السهل قبوله، أو االعتراف به ألنه يتوقف علـى اإلميـان مبواهـب    

وهذا هو اآلخر أمر صعب ما مل يؤمن أصحاب القـرار  .. اآلخرين وقدرام
وسـيلة  بواقعية وإنصاف ذه احلقيقة، لقد أصبح اليوم العمل اجلماعي هـو ال 

الوحيدة لتحقيق التقدم والتفوق على أي صعيد ومعترك فإذا مل نؤمن بـذلك  
مبنطقية فإن الواقع والتجربة والنتائج هي احلكم الفيصل الذي سيضـطرنا إىل  
القبول ا أخرياً وحينئذ فإما نقبلها بسعة صدر أو تتجاوزنا املرحلـة لتجـد   

اجلهد اجلماعي املتكامل، فال ميكن  باعتبار أن اإلدارة اخلالقة هي. بدائل أفضل
لإلبداع واالبتكار أن يظهر ويأخذ دوره يف جماالت العمل إال بتشجيع اجلميع 
لتقدمي أقصى ما عندهم من جهود وإمكانات يف حتقيـق األهـداف ولكـي    
يتحقق ذلك فإنه جيب على اإلدارة املدرسية أن تويل االهتمام األكثر لتشجيع 

بكل ما فيه من متاسك معنوي وتعاضـد يف اجلهـود   .. العمل بروح الفريق
  . )١(وتكامل يف النشاطات

واإلبداع يف اإلدارة املدرسية متعدد ااالت كالنجاح يف قيـادة  
                                                 

  . جامعـة امللـك سـعود   : الريـاض -.٩٨٩ع ".رسالة اجلامعة" اإلبداع يف اإلدارة التربوية . فهيدالبيضاين، خالد  )١(
]http://www.Ksu.edu.sa/sites/ksuarabic ] [م٢٠١٣مايو : اإلتاحة[ 

http://www.Ksu.edu.sa/sites/ksuarabic
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اآلخرين والقدرة يف التأثري عليهم واحلل املتميز ألزمة ما أو مشكلة مـا،  
ى أولياء والتجديد يف فكرة وتطبيق برنامج تربوي غري مسبوق، والتأثري عل

ومـن  . اخل...أمور الطالب وجعلهم يدعمون املدرسة ماديـاً ومعنويـاً  
الطبيعي أن مقومات اإلبداع مغروسة يف نفوس املـديرين فمنـهم مـن    
استطاع أن يرعى مقومات اإلبداع يف نفسه حىت ظهرت وأمثرت ومنهم 

  . من ال زالت تلك املقومات مكبوتة داخل ذاته خيشى عليها من املوت
بدع هو الشخص املرن، ذو األفكار األصيلة، املتمتع بالقـدرة  فامل

على إعادة تعريف األشياء أو إعادة تنظيمها، والذي ميكنه التوصـل إىل  
استخدام األشياء املتداولة بطرق وأساليب جديدة تعطيها معان ختتلـف  

  . )١(عما هو متداول أو متفق عليه بني الناس

 
  :)٢(هناك جمموعة من املمارسات املميزة ملدير املدرسة املبدع أمهها

  .ينجز األعمال اإلدارية بكفاية عالية •
 .يتقبل النقد اإلجيايب •
 .حيافظ على هدوئه •
 .يتجنب الظلم واحملاباة •
 .يصغي لآلراء املعارضة بانتباه ويدرسها •

                                                 
اإلدارة العامـة  : القصيم -.٥، جشذرات من اإلدارة املدرسية. مدير املدرسة واإلبداع. الضالع، خالد بن إبراهيم )١(

 ٦٢-٦١ص ص  -.هـ١٤٢٦للتربية والتعليم، 
   ١٨ص -.املرجع السابق . الغشيان، نادية فهد )٢(
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 .يتجنب فرض آرائه على اآلخرين •
 .االجتماعية يشارك يف األنشطة واملناسبات •
 .يتميز باملرونة، ومييل ألسلوب القيادة التربوية •
 .يعتمد األسلوب اجلماعي يف التعامل مع املشكالت علمياً •
  .يشجع املعلمني على جتريب وممارسة األفكار •

ويعترب توفر اخلصائص املهنية والصفات الشخصية ملدير املدرسـة  
ل تقمص شخصية مـدير  أمراً هاماً لنجاح العمل اإلداري فالطالب حياو

ومن أهم اخلصائص املهنية والصفات  .املدرسة الذي ميثل القائد اإلداري
  .)١(الشخصية الواجب توافرها يف مدير املدرسة

  :خصائص مهنية. أ

  .املعرفة التامة بأهداف التعليم يف املرحلة اليت يعمل ا. ١
  .اإلملام التام بوسائل حتقيق األهداف وتنفيذ املناهج. ٢
 .اإلميان مبهنة التربية والتعليم واالعتزاز ا. ٣
  .معرفة خصائص منو الطالب. ٤
  :صفات شخصية. ب

 .االستقامة. ١
 .الذكاء والطموح وروح املبادرة. ٢

                                                 
و مـاي : اإلتاحـة ] [ http://tarbawee.com/thread3975.htm[ منتديات تربوي . اإلدارة املدرسية )١(

 ]هـ ٢٠١٣

http://tarbawee.com/thread3975.htm
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 .الثقة بالنفس وقوة اإلقناع وحسم األمور. ٣
 .االهتمام مبظهره العام والتمتع بصحة جسمية ونفسية جيدة. ٤
والثبات االنفعايل بعيـداً عـن سـرعة االنفعـال     االستقرار . ٥
  .والغضب
 .املهارة وحسن األداء والقدرة على التكيف. ٦
 .احلزم وسرعة اختيار البدائل. ٧
 .القدرة على املبادرة، وحتمل املسؤولية، وحتديد األهداف. ٨
 .أن ميتلك دافعاً قويا حنو النجاح وحتقيق أهداف املدرسة. ٩
 .عقوالً من اخلربة والتخصص لفهم العمل وإتقانهلديه قدراً م. ١٠
 .أن يكون حمبوباً يتسم ببشاشة الوجه وحسن احلديث. ١١
 .أن يتسم بالعدل واإلنصاف. ١٢
 .أن يتسم باملرونة وسعة األفق. ١٣
أن يعتمد على سلطة الثقة إلجياد جو مـن روح التعـاون   . ١٤
 .اجلماعي
  :مهارات فنية. ج

دى املدير مهارة فنية وعلمية يف جمال التـدريس  ينبغي أن يكون ل
  :واإلدارة لكسب الثقة وحتقيق األهداف، مثل
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إملامه بطبيعة اهليكل التنظيمي يف املدرسة ووظائف وأهداف كل -
 .مستوى إداري

  .القدرة على بلورة أهداف مدرسته مع السياسة التعليمية للدولة-
العملية التربوية التعليمية القدرة على تلمس جوانب القصور يف -

 .على مستوى املعلم والطالب واملنهج واإلدارة والعمل على إصالح اخللل
  :مهارات إنسانية. د

هي ترتبط مبحاولة املدير كسب الثقة، واحترام مرؤوسـيه مـن   
خالل بناء جسور من الود وتفهـم املشـاعر والظـروف االجتماعيـة     

 .اعفة اإلنتاجواإلنسانية من أجل تعزيز الثقة ومض
  :مهارات فكرية. هـ

وهي القدرة على التفكري اجلاد بكل املتغريات واملستجدات ووضع 
والقدرة على التنبؤ لتقرير مستوى املدرسة يف ، التصور املناسب ملواجهتها

  .مجيع ااالت
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هناك فرق بني جناح القائد وفاعليته، فالنجاح يقاس مبدى اإلجناز 
بينما تقاس الفاعلية مبدى حسن االستثمار األمثـل  . للمهام املوكلة للفرد

هلذا فإن القيـادة املدرسـية   ، لقدرات العاملني يف املدرسة ألداء مهامهم
طلبات قدرة مدير املدرسة على إحداث التفاعل بني مت الناجحة تتمثل يف 
، أولياء األمـور -الدوائر الرمسية  –التالميذ  -املعلمون(العمل والعاملني 

وأن يكون مدير املدرسة الناجح واعياً مـدركاً لـدوره   ) اتمع احمللي 
ومركزه، فيحاول التجديد والتطوير، وأن يكون لديه القدرة على ترمجة 

 مـن األقـوال   العالقات وتوجيهها بصورة هادفة إىل أعمال وأفعال بدال
 .والشعارات
على مدير املدرسة أن حيـرص   :عالقة مدير املدرسة باملعلمني. أ

على تكوين عالقة مهنية وإنسانية بينه وبني املعلمني، وتطوير هذه العالقة 
حبيث يشعر كل واحد مبدى أمهية وقيمة ما يقدمه من جهد، مع إعطائهم 

لـوعي واإلدراك  وأن يكون علـى مسـتوى مـن ا   ، هامشاً من احلرية
للمشكالت اليت قد تعترض املدرسني باعتباره مشرفاً، وقائداً تربوياً ليقوي 

  .من معنويام، ويدفعهم ملضاعفة جهدهم بصورة تلقائية
ينبغي أن تكون عالقة مدير  :لطالبعالقة مدير املدرسة با. ب

                                                 
  املرجع السابق. منتديات تربوي . اإلدارة املدرسية )١(
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املستويات املدرسة مع الطالب ترمي إىل مساعدم لالرتقاء م يف خمتلف 
 .سلوكيا ومعرفياً، وروحياً، وجسمياً، واجتماعياً، وثقافياً، وتربوياً

تشرف على اإلدارة املدرسية  :عالقة مدير املدرسة باإلدارة. ج
اإلدارة التعليمية وينبغي على إدارة املدرسة أن حترص على تكوين عالقـة  

وجيهـات،  جيدة أساسها االحترام، والتعاون، وتقدمي اإلرشـادات، والت 
 .واملقترحات
حتـاول  : عالقة مدير املدرسة بأولياء األمور واتمع األهلي. د

اإلدارة املدرسية الناجحة توثيق عالقة التواصل مع أولياء األمور باعتبارهم 
  . الشريك اآلخر يف إجناح العملية التعليمية 

إن اإلدارة املدرسية الناجحة تسعى لتذليل الصعاب أمام املعلـم،  
وتتيح له الفرصة إلبراز مواهبه وقدراته، وتفتح له اال إلظهار ما لديـه  

. من مهارات تربوية، إضافة إىل حتفيزه وتشجيعه، وبذلك يزيد عطـاؤه 
ومن املهم أن يشعر املعلم بأن اإلدارة املدرسية معينة لـه يف أداء مهمتـه   

ا يكمل اآلخر، ورسالته السامية، وأما عبارة عن جزٍء واحد، كلٌّ منهم
ويسد ثغرة ما يف العملية التعليمية، فالشعور ذه الرابطة الوثيقـة ميثـل   

   .)١( عامالً مهماً يف جناح اإلدارة املدرسية

 
                                                 

] http://www.alwatannews.net[  م ٢٢/٣/٢٠١٣صحيفة الوطن البحرينية،. اإلدارة املدرسية الناجحة )١(
 ]٢٠١٣مايو : اإلتاحة[ 

http://www.alwatannews.net
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ومنها القدرة علـى التخطـيط السـليم،    : الكفايات العلمية .١

احلديثة، واإلحاطـة مبسـائل القيـاس    وممارسة استراتيجيات التدريس 
  .والتقومي، والقدرة على تطبيق نظريات التعلم، والتواصل مع اآلخرين

وتتمثل يف القدرة على فهم النظام الـذي   :الكفايات العملية .٢
يقوم عليه اتمع املدرسي، وتنفيذ اخلطط الدراسية مبستوياا املختلفـة  

 .الشهرية والفصلية والسنوية
وتتمثل يف االنتماء الصـادق للمهنـة،    :الشخصيةالكفايات  .٣

وسعة الصدر، وتقدير أحوال العاملني معه، والثقة بالنفس، وأن يكـون  
لديه القدرة على التأثري والتفاهم وكسب وتقدير واحترام كل من يتعامل 

  معهم

 

  :التركيز على العمل اإلداري: أوالً 
إعداد السجالت املدرسية املختلفـة واحملافظـة    اإلشراف على -

 .عليها
  .إعداد اجلداول املدرسية -

                                                 
 .٢٠ص -.السابقاملرجع . الغشيان، نادية فهد )١(
 املرجع السابق. منتديات تربوي . اإلدارة املدرسية )٢(
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  متابعة سري العمل ورفع التقارير لإلدارة التعليمية -
 .الطالب إلشراف على حفظ النظام بنيا -
مراجعة برامج وإجراءات التدريس احملددة مـن قبـل اإلدارة    -
 التربوية

  : األعمال التربويةالتركيز على : ثانياً 
وتتضمن مجيع املهام املرتبطة بتغيري سلوك املعلمني، والطـالب،  

  :وأولياء األمور بغية حتقيق األهداف اليت تسعى إليها املدرسة ومنها
 .حتفيز املعلمني بأقصى جهد ممكن فيها -
العمل مع املعلمني على تطوير، وتنمية، وحتسـني األنشـطة    -
 .املدرسية

إشراك املعلمني يف وضع خطط تقومي وتسجيل التقدم املدرسي  -
  .طالبلل

 .تشجيع الدراسات املستمرة لتطوير املناهج وأساليب التدريس -
 .إتاحة الفرصة أمام النمو املهين للمعلمني باملدرسة -
 العمل على تأمني مركز فين للموارد التعليمية وتسهيل استخدام -

 .املستمر للمعلمنيالتقومي والتوجيه 
 حتسني الربامج التعليمية -
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  : التركيز على التوجيه للطالب: ثالثاً 
يئة املناخ املناسب والبيئة التربوية اليت تتناسب مـع ميـول    -

 .التالميذ واستعدادام واهتمامام وحل مشاكلهم
توفري اإلمكانات الالزمة إلمتام عملية التوجيـه للطـالب يف    -
 .الستفادة من الكفاءات املتاحةاملدرسة وا
دعم وتشجيع األخصائي االجتماعي أو املرشد الطاليب وعدم  -

 تكليفه بأعمال إدارية تعيقه عن القيام مبهامه
املشاركة املباشرة يف توجيه الطـالب وإرشـادهم باملدرسـة     -

 .باعتباره قائداً تربوياً
 .متابعة ومالحظة الظواهر السلوكية غري املقبولة -
االتصال بأولياء األمور للتعاون مع املدرسة يف حتقيق احتياجات  -
  الربامج

حث املعلمني، وتشجيعهم علـى رعايـة الطـالب، وحـل      -
 .املرشد الطاليبمشكالم بالتعاون مع 
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بتطورات كثرية ومتنوعـة، حيـث    التربوي اإلشراف مر مفهوم

حددت وظيفته باملراقبة الدورية على املـدارس وهياكلـها وأجهزـا    
تعلمني من النواحي العلمية، مث احلكم ومديريها، ومعلميها ومدى تقدم امل

وما يتبع ذلـك مـن اختـاذ قـرارات بـالثواب أو العقـاب، إىل أن       
باملفهوم الشامل لإلشراف والذي يسعى لتحليـل مجيـع    اإلشراف أخذ

   .عملييت التعليم والتعلمالعناصر املؤثرة يف 
هو عملية تربوية قيادية إنسانية هدفها الرئيس حتسـني عملـييت   و

التعليم والتعلم من خالل مناخ العمل جلمع أطـراف العمليـة التربويـة    
التعليمية مع تقدمي وتوفري كافة اخلربات واإلمكانات املادية والفنية لنمـو  

تابعة وذلك وفـق ختطـيط   وتطوير مجيع هذه األطراف وما يلزمها من م
  . )١(علمي وتنفيذ موضوعي دف رفع مستوى التعلم وتطويره

العملية اليت تسعى إىل حتسني وتطوير عملية التعلـيم  : وهو أيضاً
والتعلم بكامل جوانبها، ودعم املعلم بتنمية مهاراته وتقدمي يـد العـون   

بصورة  واملساعدة له ليتمكن من التدريس على أحسن وجه، ومبا ينعكس
غري مباشرة على التحصيل الطاليب وحتقيق األهداف اخلاصـة والعامـة   

 .)٢(للمدرسة، وحتقيق أهداف اتمع يف بناء جيل املستقبل
                                                 

 -.١٩٩٦مكتب التربية العريب لدول اخلليج، : الرياض -.التوجيه واإلشراف التربوي بدول اخلليج العربية. احلبيب، فهد) ١(
  ١١ص -.لتربوي فاعلية استخدام التطبيقات اإللكترونية يف اإلشراف ا. نقالً عن الغامدي، تركي. ٤١ص

نقـالً الغامـدي،   . ٧١ص  -.هـ ١٤٢٦مكتبة الرشد، : الرياض -.اإلشراف التربوي الفعال. املغيدي، احلسن حممد ) ٢(
 ١٢ص -.تركي
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ومن خالل تأملنا يف املمارسات اإلشرافية التقليدية نرصد كـثرياً  
من اإلجيابيات، وكذلك بعض السلبيات، فقد كان املفتشون ميارسـون  

بالتفتيش على املعلمني من خالل الزيارات املفاجئة إىل الصفوف أعماهلم 
ملعرفة مدى تقيدهم بالتعليمات واألوامر اليت تصدر إليهم، ومعرفة عيوم 
وأخطائهم من أجل حماسبتهم عليها، وكان للمفتش سلطة قوية متكنه من 
نقل املعلمني وترقيتهم من عدمه، وكتابة التقـارير بعـزهلم، واهلـدف    

ساسي للتفتيش كان مراقبة املدارس واملعلمني للتأكـد مـن قيـامهم    األ
بالتدريس اجليد، وكان املفتش غالبا ما ميارس عمله بكل تعال وجفـوة  
وتسلط، فكان جميئه للمعلم عملية مزعجة، وأصبح املعلمون يتزلفون إليه 

    :)١( فنتج عن ذلك سلبيات كثرية منها. ليس حباً فيه بل خوفاً من عقابه
اهتمام املعلمني بإخفاء عيوم وأخطائهم خوفا مـن حماسـبة   * 

  .املفتش
تعطل إبداع املعلمني حيث اهتموا باتباع التعليمـات وعـدم   * 

  .اخلروج عليها
  .وجود عالقات متوترة وسيئة بني املفتشني واملعلمني* 
  .تنامي اخلوف وعدم الثقة لدى املعلم* 
وإلبراز التطور احلاصل على مستوى التصور واملمارسة إلـيكم  * 

                                                 
 ]www.yanabeea.net[ شبكة ينـابيع تربويـة   .اإلشراف التربوي واقع وآفاق . مجال الدين، عماري )١(
 ]م٢٠١٣يوليو : اإلتاحة[
 

http://www.yanabeea.net
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   :هذا التوضيح الذي يبني الفارق بني نوعني من املمارسة اإلشرافية

 

 .األخطاء يركز على اهلفوات وتصيد .١

 .إصدار األحكام .٢

 .تقدمي الوصفات اجلاهزة. ٣

 .مراقبة وتقومي إمجايل. ٤

 .فردي عموديله طابع . ٥

 .تركيز على عمل املعلم وشخصيته. ٦

 .يب وختوف وحتفظ. ٧

 .جمرد منفذ للتعليمات. ٨

  .تفتيش ومراقبة وتوجيه. ٩

 

 .بنمو املعلم االهتمام. ١
 .مالحظة وحتليل وتشخيص العوائق. ٢
يف  وجعله منخرطـاً  مصاحبة املعلم يف عملية التحليل الذايت،. ٣

 .عملية حتسني أدائه
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إشراك املعلم يف التخطيط واملالحظة والتحليـل واالقتـراح   . ٤
  .والتقومي والعالج

 .له طابع مجاعي تشاركي. ٥
 .تركيز على تقومي املوقف الصفي. ٦
 .وعالقة محيمية مفتوح، وتواصل ثقة واحترام متبادل،. ٧
 .واعتباره شريكا أساسيا تقدير شخصية املعلم،. ٨
  . مرافقة وتنسيق وتعاون. ٩

 
حيتاج العاملون يف كل جمال من جماالت احلياة إىل من يرشـدهم  
ويوجههم ويشرف عليهم، حىت تتطور أعماهلم من حسن إىل أحسـن،  
وحىت يرتفع مستوى اخلدمة اليت يؤدوا، وحىت يتزايد إنتـاجهم وتعلـو   

ىل من يوجهه، ويرشده، ويشرف عليه، حىت قيمته، واملعلم حيتاج كغريه إ
يتقن أساليب التعامل مع الطالب، ويزداد خربة مبهنة التدريس، وحـىت  
يستطيع أن حيقق األهداف اليت تعمل املدارس على بلوغهـا، بتكـوين   
شخصية األبناء وإعدادهم للحياة يف جمتمع زاخـر بالصـعاب، ملـيء    

لحني باخلربات، فال ترتعد هلا باملشكالت حىت إذا خرجوا إليها كانوا مس
  .)١(فرائصهم، وال يقفون أمامها موقف الضعيف أو العاجز

 
                                                 

 ٣ص -.١٩٧٦عامل الكتب،  :القاهرة -.٢ط -.اإلشراف التربوي. األفندي، حممد حامد) ١(
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اإلشراف التربوي يعمل على النهوض بعملييت التعلـيم والـتعلم   
كليهما، ومعىن أن تشرف هو أن تنسق، وأن حترك وأن توجه منو املعلمني 

ذكاء التالميذ أن حيركوا منو كل تلميذ  يف اجتاه يستطيعون معه باستخدام
وأن يوجهوه إىل أغىن وأذكى مسامهة فعالة يف اتمع ويف العامل الـذي  

  : )١(يعيشون فيه وفيما يلي بعض مهام اإلشراف التربوي
مساعدة املعلمني على فهم وظيفتهم، واإلميان ا إمياناً يدفعهم  .١

ين يف القيام ا، على خري وجه إىل اإلخالص يف أدائها، وحيملهم على التفا
يستطيعونه، وبذلك ميكنهم توجيه منو التلميذ حنو االشتراك اإلجيـايب يف  

  .حياة اتمع
مساعدة املعلمني على فهم األهداف التربويـة، ومراجعتـها،    .٢

 .وانتقاء املناسب منها

املساعدة على وضع اخلطط السليمة القائمة على أسس علميـة   .٣
 .الذي توضع من أجلهواملناسبة للموقف 

املساعدة يف وضع الربامج وأساليب النشاط التربوي اليت تشبع  .٤
 .ميول املتعلمني وتستجيب حلاجام

املساعدة على فهم وسائل التعليم، وطرقه وأدواته، وتوفريهـا   .٥

                                                 
 ٩-٨ص ص . املرجع السابق. األفندي، حممد حامد )١(
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 .لتكون يف خدمة املتعلمني

املعاونة يف متابعة ما جيد من أمور التعليم، واقتباس املناسب من  .٦
 .جديدكل 

املعاونة يف متابعة اخلطط املوضوعة، والعمـل علـى حتسـني     .٧
 .الظروف املؤثرة يف التعليم

املعاونة على تقومي العملية التعليمية كلها تقومياً سـليماً، علـى    .٨
 .أسس صحيحة

املساعدة على أن ينمو املعلمون يف مهنتهم منواً ذاتياً، وتوجيـه   .٩
لسمو مبهنة التـدريس، واالرتفـاع   هذا النمو فردياً كان أم مجاعياً إىل ا

 .مبستوى األداء فيها

العمل على تنسيق جهود املعلمني، ومجع مشلهم حول مبادئ  .١٠
 .خلقية ومهنية، يلتزمون ا

 .اإلشراف التربوي خدمة فنية يقوم بأدائها فنيون متخصصون .١١

 
ـ   ا يف تنبع أمهية اإلشراف التربوي من عدة جوانب ميكـن إمجاهل

  :النقاط التالية
التربية مل تعد حماوالت عشوائية، لكنها عملية منظمـة هلـا    .١

 .نظرياا وهلا مدارسها الفكرية اليت تسعى مجيعها إىل الرقي باإلنسان
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اإلنسان بطبيعته حيتاج إىل املساعدة والتعاون مع اآلخـرين،   .٢
ومشاركاً  ومن هنا تنبع حاجة املعلم إىل املشرف التربوي كونه مستشاراً

 .له يف العملية التعليمية

التحاق عدد من غري املؤهلني تربوياً للعمل يف مهنة التدريس  .٣
 .يتطلب وجود املشرف التربوي ذلك املخطط واملدرب واملرشد

اصطدام بعض املعلمني القدامى املؤهلني تربوياً بواقـع قـد    .٤
 .خيتلف يف صفاته وإمكاناته عما تعلموه سابقاً

ضرورة التدريب على االجتاهات املعاصرة والطرق احلديثة يف  .٥
 . التدريس الذي يؤكد احلاجة إىل اإلشراف التربوي

حاجة املعلم املبتدئ إىل التوجيه واملساعدة للتكيف مع اجلـو   .٦
املدرسي، وتوطيد عالقاته مع إدارة املدرسة والطلبة، وكذلك التعـرف  

سيدرسه، واألهداف املطلوب حتقيقها، على الصورة الكلية للمنهج الذي 
وكيفية التغلب على املشكالت اليت تواجهه، والتعرف على وسائل التقومي 

 .)١(املناسبة

 

 
                                                 

فاعلية استخدام التطبيقات اإللكترونية يف اإلشراف التربوي  .الغامدي، تركي بن صاحل بن عبدالكرمي الكراين) ١(
معهد حبوث : درمان اإلسالمية جامعة أم. باإلدارة العامة للتربية والتعليم مبكة املكرمة؛ إشراف عبداحلميد حممد مجاع

ــة -ودراســات العــامل اإلســالمي ــا التعلــيم ،  -قســم التربي -١٣ص ص  -.م٢٠١١قســم تكنولوجي
١٤]http://crmang.com][٢٠١٣يوليو:اإلتاحة[  

http://crmang.com
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يهدف اإلشراف التربوي إىل حتسني العملية التربوية التعليمية، من 

والسعي ملساعدا خالل اهتمامه جبميع احملاور، املعنية بالعملية التعليمية، 
  :)١(والرقي ا، وميكن إبراز أهم أهدافه يف النقاط التالية

رصد الواقع التربوي، وحتليله، ومعرفة الظروف احمليطة بـه،   .١
 .واإلفادة من ذلك يف التعامل مع حماور العملية التعليمية والتربوية

العلمية والعملية لدى العـاملني يف امليـدان    تطوير الكفايات .٢
 .التربوي وتنميتها

تنمية االنتماء ملهنة التربية والتعليم واالعتزاز ا، وإبراز دورها  .٣
 .يف املدرسة واتمع

التعاون والتنسيق مع اجلهات املختصـة للعمـل يف بـرامج     .٤
ـ   دريب، األحباث التربوية والتخطيط وتنفيذ وتطوير برامج التعلـيم، والت

 .واملناهج، وطرق التدريس، وكافة جماالت التعليم
العمل على ترسيخ القيم واالجتاهات التربوية لدى القـائمني   .٥

 .على تنفيذ العملية التعليمية
 .تنفيذ اخلطط اليت تضعها وزارة التربية والتعليم بصورة ميدانية .٦
النهوض مبستوى التعليم وتقوية أساليبه للحصول على أفضل  .٧

                                                 
 ١٨-١٥ص  ص  -.مرجع سابق. الغامدي، تركي  )١(
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 .للتربيةمردود 
حتقيق االستخدام األمثل لإلمكانات املتاحة بشـرياً، وفنيـاً،    .٨

 .ومادياً، حىت ميكن استثمارها بأقل جهد وأكرب عائد

تدريب العاملني يف امليدان على عملية التقومي الذايت وتقـومي   .٩
 .اآلخرين

املشاركة الفاعلة يف يئة وإعداد املعلم الكـفء للقيـام    .١٠
 .يم والتعلمبفعاليات عملييت التعل

إكساب املعلم املهارات واخلربات التربوية واستراتيجيات  .١١
 .التدريس احلديثة يف ختصصه

مساعدة املعلمني على الوقوف على أحسـن وأحـدث    .١٢
الطرق التربوية واالستفادة منها يف تدريس موادهم، واالطـالع علـى   

 .اجلديد يف ميدان ختصصهم

مـن وسـائل   مساعدة املعلم يف احلصول على ما حيتاجه  .١٣
 .معينة على التدريس

العمل مع املعلم لتحقيق سلوكه التعليمـي وتشـخيص    .١٤
 .جوانب القوة والضعف لديه

تنمية مهارات مدير املدرسة واملعلم ومسـاعدما علـى    .١٥
  .توظيفها
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  :)١(يتميز اإلشراف التربوي احلديث خبصائص متعددة منها

تتوافر فيها مقومات الشخصية القوية الـيت   إنه عملية قيادية .١
تستطيع التأثري يف املعلمني والطالب وغريهم ممن هلـم عالقـة بالعمليـة    
التربوية، وتعمل على تنسيق جهودهم، من أجل حتسني تلـك العمليـة   

 .وحتقيق أهدافها

إنه عملية تفاعلية تتغري ممارستها بتغري املوقف واحلاجات اليت  .٢
 .كل جديد يف جمال الفكر التربوي والتقدم العلميتقابلها ومتابعة 

هو عملية تعاونية ترحب باختالف وجهات النظر مما يقضي  .٣
على العالقة السلبية بني املشرف واملعلم، وينظم العالقة بينهما ملواجهـة  

 .املشكالت التربوية وإجياد احللول املناسبة هلا

شاركة الوجدانية إنه عملية تعىن بتنمية العالقات اإلنسانية وامل .٤
يف احلقل التربوي لتحقيق الترمجة الفعلية ملبادئ الشـورى واإلخـالص   

 .واحملبة واإلرشاد يف العمل واجلدية والعطاء

يشجع البحث والتجريب واإلبداع وتوظيف نتائجها لتحسني  .٥
 .التعليم

 .يهدف إىل بناء اإلشراف الذايت لدى املعلمني .٦

                                                 
 ١٩-١٨ص ص  -.مرجع سابق. الغامدي، تركي) ١(
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العوامل املؤثرة يف حتسني العملية يعد عملية شاملة تعىن جبميع  .٧
 .التعليمية وتطويرها

يعترب وسيلة هامة لتحقيق أهداف السياسة التعليمية خاصـة   .٨
 .  وأهداف التربية عامة

إنه عملية حتترم الفروق الفردية بني املعلمني وتقدرها، فتقبـل   .٩
 .املعلم الضعيف، أو املتذمر، كما تقبل املعلم املبدع، والنشيط

 )١(أيضاً إنه  التربوي اإلشراف خصائص ومميزاتومن 
: ،تقوم على احترام رأي كل من املعلم والطالب

ودف إىل يئة فرص تعليمية متكاملة، وتشجع على االبتكار واإلبداع 
 .ناحية، واملشاركة يف صنع واختاذ القرارات من ناحية أخرىمن 

: تعتمد على التخطيط أساسا هلا.  
: تتمثل يف القدرة على التأثري يف املعلمني واملديرين

والتالميذ، وغريهم ممن له عالقة بالعملية التعليمية، لتنسيق جهودهم مـن  
  .أجل االرتقاء م

:   حيث يتعاون كل من املشرف ومدير املدرسـة
التربوية  ول وحىت احلارس وملا ال، إلجناح العمليةؤواملس ويل األمرواملعلم و
   .والتعليمية

                                                 
 .املرجع السابق. مجال الدين، عماري )١(
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تعددت أنواع اإلشراف التربوي تبعاً لتطور مراحـل اإلشـراف   

التربوي علـى ممارسـة   وكذلك مفهومه وهذه األنواع تساعد املشرف 
  : )١(الدور اإلشرايف الفعال ومن هذه األنواع

  

ويهدف هذا النوع من اإلشراف إىل مساعدة املعلمني يف تصحيح 
األخطاء املوجودة لديهم بأسلوب تربوي يراعى فيـه مشـاعر املعلـم    

يقع فيها ويتمثل يف قيام املشرف التربوي بإصالح األخطاء اليت . وإنسانيته
املعلم أثناء عمله التربوي وذلك، بتصحيح مساره بقدر اإلمكان وجعلـه  

فإذا كان اخلطأ ال يترتب عليـه  . بالشكل الذي حيقق األهداف التربوية
اإلضرار بالعملية التعليمية؛ فعليه أن يتجاوز عن هذا اخلطأ أو أن يشري إليه 

  .أإشارة عابرة وبأسلوب لطيف ال يسبب احلرج ملن أخط

  

يهدف هذا النوع من اإلشراف إىل جتنيـب املعلـم الوقـوع يف    
األخطاء املتوقعة، وتذليل الصعوبات اليت قد تواجهه، وذلك من خـالل  
خربة املشرف التربوي يف هذا اال، وتتمثل مهمة املشـرف يف توقـع   

والتقليل من الصعوبات والعراقيل اليت قد تواجه املعلم ويعمل على تالفيها 

                                                 
 ٣٠-٢٦ص ص  -.مرجع سابق . الغامدي، تركي )١(
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آثارها الضارة، وأن يأخذ بيد املعلم ويساعده يف تقومي نفسه ومواجهـة  
  .الصعوبات

  
يهدف هذا النوع من اإلشراف إىل االنتقال من مرحلة التصحيح 

وهـو  . إىل مرحلة البناء وإحالل اجلديد املناسب حمل القدمي غري املناسب
يف رؤية ما ينبغـي أن يكـون عليـه     إشراك املشرف التربوي للمعلمني

التدريس اجلديد، وتشجيع منوهم، واستثارة املنافسة بينهم، وتوجيههـا  
  .لصاحل العملية التعليمية

  
ال يقتصر هذا النوع من اإلشراف على جمرد إنتـاج األحسـن    

وتقدمي أعلى نوع من النشاط وإمنا يشحذ اهلمم وحيرك القدرات لتخرج 
سن ما تستطيع وخيتلف اإلشراف اإلبداعي عن البنائي يف املدى الذي أح

يذهب إليه يف حترير العقل واإلرادة وإطالق الطاقة عند املعلم لالسـتفادة  
من قدراته ومواهبه إىل أقصى حد ممكن يف حتقيق األهـداف التربويـة   
معتمداً على أساليب علمية تستند إىل أفكار مبتكـرة يـتمخض عنـها    

  .فات جديدة وأعمال مميزةاكتشا
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تعترب التربية والتعليم من أهم الوسائل اإلنتاجيـة االسـتثمارية،   

على فالتعليم ال يعد األفراد اآلن لكسب العيش فحسب، والتربية ال تعمل 
تنمية الشخصية اإلنسانية فقط، بل إما أصبحا معـاً يف هـذا العصـر    
عنصرين أساسيني يف تشكيل حياة الفرد واتمع، ويف النهوض بـاألمم  

ويعد التخطيط التربوي هو العملية املستمرة واملرشـدة  . ثقافياً واجتماعياً
املشكالت  اليت تستهدف تنظيم شؤون التربية والتعليم يف اتمع، وعالج

التربوية حبلول واقعية مالئمة لإلمكانيات ومسـايرة ملقومـات اتمـع    
وأهدافه وتوفري تعليم مناسب لقدرات واستعدادات الطالب واحتياجات 

  . )١(جمتمعهم حبيث يستطيعون اإلسهام الفعال يف التنمية الشاملة
من هنا يتضح أمهية التخطيط يف اال التربوي لذا ينبغـي علـى   

ملشرف التربوي أن يتخذ من التخطيط اجليد املبين على أسـس علميـة   ا
سليمة أداة من األدوات اليت يستخدمها يف حتقيق رسالته حنـو املعلمـني   
وانعكاس ذلك على الطالب من خالل املردود اإلجيايب الذي يظهر علـى  

  . مستواهم العلمي والتربوي والذي يعد تغذية راجعة متميزة باإلجيابية

 
 

                                                 
مكتبـة  : الريـاض  -.مقدمة يف اإلدارة والتخطيط التربوي . مصطفى، صالح عبداحلميد، فدوى فاروق عمر )١(

 .١٥١-١٥٠ص ص  -.هـ١٤٢٤الرشد، 
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  .لتتناسب والتغريات احملتملة دون أقل خسارة: املرونة •
 .وضوح األهداف وإمكانية حتقيقها •
البعد عن التعقيد فاخلطة البسيطة هي اليت تنص علـى إجنـاز    •

أهدافها بأقل عدد من العوامل والقوى واملؤثرات يف ظرف معـني؛ ألن  
 . صعوبات يف تنفيذ اخلطة والرقابة عليهاالتعقيد غري الضروري يؤدي إىل

 .التناسق بني مكونات اخلطة؛ لتحقيق األهداف املرجوة •

جيب أن تكون اخلطة ملزمة جلميع الوحدات اإلدارية وذلـك   •
 .مبشاركة مجيع األطراف املعنية يف وضعها

االستمرارية اليت تقتضي دوام البحث والتحليل والتعديل على  •
 .ما تقتضيه متغريات العصراخلطة باستمرار حسب 

 .الواقعية وما تقتضيه من التالؤم مع اإلمكانات واملوارد •

 .مراعاة األولويات عند التخطيط •

 .التوازن بني عناصر اخلطة •

أن تكون اخلطة قابلة للتقومي لبيان مدى األوجه اإلجيابيـة أو   •
 .السلبية فيها

                                                 
إعداد فاطمة اخلماش، / وظائفه، جماالته، أمناطه، وكيفية التخطيط له: اإلشراف التربوي. ، عيد عبدالواحد )١(

یولیو : اإلتاحة] [http://supervision2010.files.wordpress[ ٣١- ٣٠ص ص  –جيهان العتييب 
 ]م٢٠١٣

http://supervision2010.files.wordpress
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     اهلدف من اخلطة هو حتسني العمليـة التربويـة
  :وتتحقق أهداف اخلطة عن طريق

املعلم من حيث حتسني معلوماته وحتسني مهاراتـه وحتسـني    •
  .موقفه واجتاهاته

 .حتسني املنهج والكتاب •

 .حتسني وسائل التدريس •

 .حتسني وسائل التقومي •

   احلصر من وسائل اإلشراف على سبيل املثال ال
  :ما يلي

  .الزيارات الصفية •
 .الندوات والدورات •

 .الزيارات •

ولعل أهم النشاطات اقتصاداً يف اجلهد هـو النشـرات ويليهـا    
الدورات والندوات أما الزيارات فهي أكثر النشاطات التوجيهية كلفـة  

                                                 
ص ص  -.مرجع سـابق  . له وظائفه، جماالته، أمناطه، وكيفية التخطيط: اإلشراف التربوي. عبدالواحد، عيد ) ١(

٣٢-٣١ 
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وتعطي األولوية عادة للمعلمني اجلدد واملعلمـني الـذين   . مادياً وزمنياً
  .املناطق النائية والقرى واملعلمني الذين مل يزاروا سابقاً ومعلمي. حباجة

    حيدد الزمن الذي سيتم حتقيق أهـداف
التخطيط ووسائله ويوزع هذا الزمن على مدار العام الدراسي حسـب  

  .األمهية وحجم األهداف والوسائل

    خطـة  يتضمن قياس التغري وقياس مدى جنـاح
اإلشراف بأهدافها وأساليبها ووسائل تقوميها، ويدخل قياس مدى التغري 

  :يف النواحي التالية
  .سلوك التلميذ وحتصيله •
 .مهارات املعلم ومواقفه واجتاهاته •

 .املنهج والكتاب •

:  
  

أساسية وهامة يف عمل املشرف التربوي، إذ عن تعد هذه املرحلة 
طريقها تستخرج جمموعة من املؤشرات واملوجهات ألهـداف خطتـه   

  :ونشاطاا، وهذه املرحلة تتضمن

                                                 
 ٣٦ -٣٣ ص ص -.مرجع سابق  .عبدالواحد، عيد )١(
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  .عدد املدارس اليت يشرف عليها ومراحلها وتوزيعها اجلغرايف •
نوعية البيئات املدرسية اليت يشرف عليها ومـدى انسـجام    •

 .إداراا ومعلميها

 .عدد املعلمني واملديرين ومؤهالم وسنوات خربام •

مستويات حتصيل الطالب كما أظهرا نتـائج االختبـارات    •
 .وخصوصاً يف املادة اليت يشرف عليها

 .تقديرات األداء الوظيفي للمديرين واملعلمني •

 .التقنيات واإلمكانيات املادية املتوافرة يف املدارس •

  
لكي يسهل تناول املعلومات والبيانات وتوظيفها يف الكشف عن 

  :احلاجات اإلشرافية ميكن تنظيمها على النحو التايل
حفظها وتبويبها يف احلاسب اآليل حسب نوعيـة البيانـات    •

 .وموضوعاا أو تنظيمها يف ملفات خاصة حسب ااالت اإلشرافية

 .اقات خاصة سهلة التناولتلخيصها يف بط •

مع التأكيد يف هذه املرحلة على ضرورة حتديث املعلومـات   •
 .والبيانات وتنميتها من املصادر املتاحة
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توجد عدة مصادر ميكن أن يستقي منـها املشـرف التربـوي    

  :فها ومنهامعلومات وبيانات وافية يف ااالت اليت يستهد
  .االستبيانات اليت تعممها اإلدارة التعليمية •
 .نتائج اجتماعات وزيارات العام املاضي •

نتائج حتصيل الطالب مثل اخلالصة النهائية لنتـائج طـالب    •
 .املرحلة الثانوية اليت  تصدر عن اإلدارة العامة للتعليم

 .ونمناذج أسئلة االختبارات الفصلية والنهائية اليت يعدها املعلم •

املالحظات املوضوعية غري املتسرعة اليت يـدوا املشـرفون    •
 .التربويون عن املديرين واملعلمني والطالب

أقسام اإلشراف التربوي يف إدارات التعليم والسيما ما يتعلق  •
 .منها باملعلمني اجلدد واملقررات الدراسية املعدلة

  
عملية اإلشراف عملية تعاونية وحتقيق أهدافها يتطلب نظراً إىل أن 

تضافر جهود كل من املشرف، واملعلمني واملديرين كذلك جيب أن تكون 
معطيات اخلطة نابعة من تعاون بعض من يعنيهم األمر مما يضمن تأييـد  

  :مجيع أطرافها وأن هذه اخلطوات تتمثل يف اآليت
يث تشـتمل علـى   حتديد األهداف العامة للخطة السنوية حب •
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 .جماالت اإلشراف التربوي

حتديد األهداف ذات األولوية واليت من املمكن إجنازهـا يف   •
 .الفترة الزمنية احملددة للخطة

وضع جمموعة من األنشطة واألساليب اإلشرافية اليت تكفـل   •
الندوات، والزيارات الصفية، والنشرات : حتقيق أهداف اخلطة وذلك مثل

 .نموذجية وغريهاالدورية، والدروس ال

حتديد الصيغة النهائية للخطة ومناقشتها مع بعض املسـتفيدين   •
 .منها

  
لتسهيل تنفيذ اخلطة العامة جتزأ إىل خطـط فصـلية، وشـهرية،    
وأسبوعية تترابط معاً يف وحدة عضوية واحدة، وتأخذ الصورة التنفيذيـة  

لربامج التدريبية وعموماً يشتمل الزيارات الصفية، أو ا: عدة أشكال مثل
  :أي نشاط إشرايف على املكونات التالية

 .حتديد أهداف النشاط اإلشرايف بصورة إجرائية •

 .حتديد الربنامج والوسائل املناسبة للقيام بالنشاط اإلشرايف •

 .حتديد الربنامج الزمين لتنفيذ النشاط ومكانه •

 املتعاونني يف تنفيذ حتديد أمساء املشرفني أو املديرين أو املعلمني •
 .النشاط اإلشرايف، وحتديد مهامهم بدقة
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التنسيق مع الفئة املستهدفة من املعلمني يف حتقيـق أهـداف    •
 .الربنامج وحتديد توقيته الزمين

حتديد األنشطة التقوميية املناسبة لقياس مدى حتقـق أهـداف    •
 .النشاط أو الربنامج

 
نظراً إىل التحوالت املعاصرة يف التربية والتعليم، والـتغري يف أدوار  
املشرف التربوي جعل اإلشراف التربوي يسعى إىل تطـوير وحتـديث   

  :)١(أساليبه اإلشرافية مبا يتناسب مع هذا التطور، ومن هذه االجتاهات

  
يعرف هذا األسلوب بأنه أسلوب يقوم على اعتبـار اإلشـراف   
مكوناته ووظائفه وعملياته ونتاجه نظاماً تربوياً إنسانياً يهدف إىل تطوير 

وينظر هذا النوع إىل . املعلم ورفع فعالياته بأساليب منطقية وتقنية حمكمة
العملية اإلشرافية بأسلوب النظام على أـا سلسـلة مـن التفـاعالت     

حداث بني املعلم واملشرف التربوي، تبدأ بتحديد احلاجات التربويـة  واأل
للمعلمني بواسطة االستطالعات واملقـابالت واالتصـاالت الشخصـية    
واالجتماعات العامة من قبل املشرف التربوي، ويتم بعدها عملية التطوير 
والبناء حىت يتم إنتاج ممارسات مهنية تدريسية إبداعية من قبل املعلمـني  

  . تسهم يف إجيابية العمل التربوي يف امليدان التربوي
                                                 

 ٥٠-٤٤ص ص  -.مرجع سابق . الغامدي، تركي )١(
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هو أية معرفة أو مهارة أو قيمة أو صفة شخصية يتوجـب مـن   

. املعلم امتالكها؛ لصلتها املباشرة بتعليم التالميذ وبالتدريس املوجه هلـا 
وب أداؤهـا  ويتطلب من املشرف التربوي حتديد الكفايات الوظيفية املطل

مع املعلمني لتسهم يف إحداث تدريس ناجح وفعال قائم على حاجيـات  
  .التالميذ الشخصية والتربوية

  
يهدف هذا النوع من اإلشراف إىل التركيز على حتقيق األهداف 
املتفق عليها من قبل مجيع األطراف من مشرف، ومدير، ومعلم، وميكـن  
تعريف هذا النوع بأنه نظام يشارك به املشرفون التربويـون واملعلمـون   
واملديرون، بتحديد أهداف تربوية مشتركة، وحتديد مسؤولية كل طرف 

  . األهدافيف حتقيق هذه 

  
هو الذي يعتمد على مشاركة مجيع األطراف املعنية من مشـرفني  
ومعلمني،ومديرين، وطالب ويهدف إىل رفع كفاءة اإلشراف التربوي يف 
تطوير العملية التربوية، وذلك من أجل حتقيق نقلـة نوعيـة يف النظـام    
التعليمي، واملشاركة يف متابعة التطوير واإلبداع يف املدرسة، وتفعيل دور 

ف التربوي إدارياً وفنياً باتصاله املستمر بامليدان، وتعزيـز التعـاون   املشر
  . والتكامل بني مجيع أطراف العملية التعليمية
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هو أسلوب إشرايف موجه حنو حتسني سلوك املعلمـني الصـفي   
وممارستهم التعليمية الصفية عن طريق تسجيل املوقف التعليمي الصـفي  

مناط التفاعل الدائرة فيه، دف حتسني تعلـم التالميـذ،   بكامله وحتليل أ
ويعترب من التجديدات يف اإلشراف التربوي ألنه يعتمد على حتليل العملية 

وهـذا  . التدريسية وأداء املعلم داخل الصف؛ دف حتسني عمل املعلـم 
اإلشراف حيتاج من املشرف التربوي أن يكون لديـه مهـارات عاليـة    

دية الدور املناسب له، ألن مهمة املشـرف التربـوي   وقدرات كافية لتأ
مساعدة املعلم على التخلي عن األسلوب التقليدي يف التدريس واالجتـاه  

  .إىل تنمية أسلوب جديد يقوم على القيم واملواهب والقدرات العالية

  
يركز هذا األسلوب على املستويات التطويرية للمعلـم ؛ ألنـه    
احل تطور املعلمني وتنوع خربام وحاجام وقـدرام علـى   يؤمن مبر

التعلم، وهو ما يشجع اإلشراف على التطوير باختيار طـرق لإلشـراف   
تناسب الفروق الفردية بني املعلمني، والسعي لزيادة قـدرام إىل أعلـى   
مراحل التفكري والدافعية واليت تشعر املعلم مبسؤولية تنمية نفسه واللحاق 

  .الزمالءبركاب 

   
هذا اإلشراف يتم بني معلمني أو جمموعة من املعلمني على العمل  
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معاً من أجل حتسني أدائهم التدريسي وحتسني مستوى طالم، من خالل 
تبادل الزيارات الصفية، وكذلك تبادل األفكار واخلربات فيمـا بينـهم   

يعترب مسانداً لإلشراف الذي يقـوم بـه   ويكون هناك تدريب مشترك، و
املشرف التربوي، ويعزز هذا النوع من اإلشراف العالقـات اإلنسـانية   

  .واملهنية بني املعلمني

 
يقوم اإلشراف املتنوع على فرضية اختالف املعلمني فيما بينـهم  
من مجيع النواحي، سواء يف القـدرات أو يف اخلـربات، وكـذلك يف    

الهتمامات، وعلى املشرف التربوي مراعاة ذلك عند اإلشـراف علـى   ا
  .معلميه، وتوفري اخلربات املتنوعة لعملية اإلشراف

٩ . 

هو الذي يستخدم الطريقة العلمية ويطبق طرق القيـاس علـى   
وظائف املدرسة ونتائجها وجيمع البيانات الكمية واملوضـوعية وحيللـها   

إحصائية، فهذا األسلوب جيعل املشرف التربوي أكثر ثقة ويقومها بوسائل 
يف أحكامه، وأكثر متسكاً برأيه، وجيعل املعلم أكثر التزاماً ذه األحكام، 
وهو يبتعد إىل حد ما عن النظرية الشخصية والذاتية للمشرف يف احلكم 

  .على املعلم
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اجتياز البـدايات   يهدف هذا األسلوب إىل مساعدة املعلمني على

الصعبة يف مهنة التدريس وهذا األسلوب ميكن املعلم من الوقوف علـى  
أخطائه مث العودة مرة أخرى لتصحيحها، وهو أسلوب تدرييب مستحدث 
للتطوير املهين للمعلمني، يعتمد على االستخدام املنظم اهلـادف ملوقـف   

  .قيمة وحيويةتعليمي فعلي، وهو يعد من أكثر أساليب اإلشراف التربوي 

  
ويقصد به استخدام مجلة مـن األدوات والوسـائل اإلشـرافية     

املختلفة اليت يوظفها املشرف التربوي لتحقيق أهداف معينة، ومن هـذه  
الوسائل أوراق العمل، حلقات النقاش، االجتماعات، الزيارات الصفية، 

ث ميكن استخدام هذه الوسائل أو بعضها اخل، حبي...الدروس التوضيحية،
وهـذا  . على حنو متكامل يكمل بعضه بعضاً للوصول إىل الغاية املنشودة

األسلوب يساعد املشرف التربوي على حتقيق أهدافه وفق أساليب إشرافية 
  .متنوعة تساعده على التنقل فيما بينها وفق ما يقتضيه املوقف التعليمي

  
هذا اإلشراف من النوع احلديث الذي يتواكـب مـع عصـر    
املعلومات واالتصاالت وهو يعتمد على وسائل مسع بصرية وإلكترونيـة  
ووحدات فيديو، إضافة إىل استخدام اإلنترنت بتقنياا املختلفـة، ومـن   

املواد املطبوعة، أشرطة الكاسـيت، الراديـو،   (ذلك الوسائط التقليدية 
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احلاسب اآليل وبرجمياتـه وشـبكاته، والقنـوات    (يثة أو احلد) التلفزيون
وهـذا  ، الفضائية، واهلاتف احملمول وما حيتوي عليه من إمكانات تواصل

النوع يقدم حلوالً عديدة ملشكالت واقع اإلشـراف اآلن، وخاصـة يف   
نقص وسائل وإمكانات العمل ووسائل النقل وكثرة املهـام اإلشـرافية   

ريبية وتوجيهية وإرشادية للمعلم دون إشراف للمشرفني، بل يقدم مواد تد
  .مباشر، أو التقاء املعلم واملشرف التربوي وجهاً لوجه

:  
هو طريقة لنقل األسلوب اإلشرايف للمعلم بأسلوب متزامن أو غري 
متزامن وباعتماد مبدأ التعلم الذايت أو التعلم مبساعدة وباستخدام آليـات  

احلديثة من حاسب وشبكات ووسائط متعـددة مـن صـوت    االتصال 
وصورة، ورسومات وآليات حبث ومكتبات إلكترونية، سواء كان ذلك 
عن بعد أو يف الفصل الدراسي مباشرة، ويتم فيها استخدام التقنية جبميع 

  .أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة

 
إن مكانة املشرف التربوي وتأثريه يف اتمع التربوي مستمدة من 
قوة أفكاره وموضوعيتها ومن قدراته ومهاراته املهنيـة املتميـزة ومـن    
معلوماته املتجددة وخرباته النامية املتطورة ومن قدرته على إحداث التغيري 

فلقـد أصـبحت   . اإلجيايب يف خمتلف مكونات املوقف التعليمي التعلمي
صفتا التغري والتجديد يف قدرات املشرف التربوي متطلباً رئيساً ملواكبـة  
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فإىل جانب القدرات املهنية . التطورات املتالحقة يف بيئات التعلم املختلفة
األساسية، حيتاج املشرف التربوي إىل عدد من القدرات املهنية اجلديـدة،  

هن، مبا يتناسب مع التطورات كي تساعده على تنفيذ مهامه يف الوقت الرا
يف تقنية املعلومات واالتصال واندماجها يف بيئات التعلم من جهة والتغري 

ومن أبرز القدرات . يف النظرية التربوية اليت يتعلم ا الفرد من جهة أخرى
  :)١(املهنية اجلديدة للمشرف التربوي ما يلي

   التاليةويتضمن القدرات:  
  .مفاهيم التخطيط االستراتيجي •
 .بناء اخلطة االستراتيجية واخلطط التنفيذية •

 .بناء أدوات تقدير االحتياجات •

 .حتليل املوقف •

 .استخدام األدوات •

  وتتضمن القدرات التالية:  
  .مفاهيم اجلودة الشاملة يف التعليم •
 .يات التربويةإدارة اجلودة الشاملة يف العمل •

 .معايري إدارة اجلودة الشاملة يف العمل اإلشرايف •
                                                 

وزارة التربية والتعليم وكالـة  : الرياض -.اإلشراف التربوي يف عصر املعرفة. اإلدارة العامة لإلشراف التربوي )١(
 . ٣٠-٢٦ص ص  -.هـ ١٤٢٩اإلدارة العامة،  -الوزارة للتعليم
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 .بناء نظم إدارة اجلودة الشاملة وهندستها يف العمل اإلشرايف •

 .أساليب قياس جودة اخلدمات التربوية يف العمل اإلشرايف •

  وتتضمن القدرات التالية:  
  .مفاهيم التصميم التعليمي •
 .بيئات التعلم املدعمة بالتقنيةتصميم  •

 .تصميم بيئات التعلم البنائية •

 .تصميم املواد التعليمية الرقمية •

 .توظيف مناذج التصميم التعليمي يف العمل اإلشرايف •

  وتتضمن القدرات التالية:  
  .اإلشراف العيادي •
 .اإلشراف التشاركي •

 .اإلشراف التطوري •

 .البنائياإلشراف  •

 .اإلشراف عن بعد •

 .اإلشراف اإللكتروين •

 .اإلشراف املتنوع •
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  :  ويتضمن القـدرات
  :التالية

  .مفاهيم التقومي التشاركي واستخدام أدواته •
حتليل املواقف التعليمية باستخدام املؤشرات الكمية والنوعيـة   •

 .وإصدار األحكام

 .اإلحصائية يف التقومي ومعاجلة البياناتالتطبيقات  •

 .استخدام أدوات التقومي البديل •

  ويتضمن القدرات التالية:  
  )مايكروسوفت أوفس(حزمة الربامج األساسية  •
 .استخدام الوسائط املتعددة يف التدريس •

 .أساليب دمج التقنية يف التعليم •

 .وينمفاهيم التعلم اإللكتر •

 .استخدام تقنية اإلنترنت يف عمليات التعليم والتعلم •

   وتتضــمن القــدرات
  :التالية

  .مهارات التدريس •
 .تنمية مهارات التفكري •
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 .مناذج التدريس املباشرة وغري املباشرة •

  وتتضمن القدرات التالية:  
  .وتطوير الذاتالنمو املهين  •
 .دينامية العمل اجلماعي وتوزيع األدوار •

 .توظيف أساليب االتصال الفاعلة يف العمل اإلشرايف •

 .توظيف املوارد البشرية واملادية •

  :)١(ومن الصفات الواجب توافرها يف القيادة اإلشرافية
  .يقود عمليات التغيري املستمرة والتطوير •
 .الوسائليشجع العمل اإلبداعي مبختلف  •

 .حيدث التأثري اإلجيايب داخل اتمع التربوي وخارجه •

 .يشارك يف بناء اخلطط اإلشرافية وتنفيذها وتقوميها •

 .خيطط لعمله ويقومه باستمرار •

 .ينمي قدراته املهنية ذاتياً •

 .حيفز العاملني معه، ويعينهم على بناء قدرام املهنية •

 التدريبيـة لتطـوير  ولتطوير أداء املشرفني جيب عقد الـدورات  

                                                 
 .٣٥ص  -.املرجع السابق . إدارة اإلشراف التربوي) ١(
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مهارام، وتضمني برامج إعداد املشرفني أساليب اإلشراف التطـويري  
لرفع مستوى استخدامهم له يف ممارسام العملية، كما ينبغـي تكثيـف   
برامج إعداد املعلمني يف املستوى اجلامعي وقبل اخلدمة حبيـث تتضـمن   

  . )١(اف التطوريأساليب اإلشراف التربوي احلديثة مبا فيها أساليب اإلشر
  

  

 
 
 
 
 
 

                                                 
أثر استخدام اإلشراف التربوي التطوري يف حتسني املمارسة . شديفات، حيىي حممد، سليمان أمحد القادري )١(

، ١٧واإلنسانية، مججملة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية . التدريسية ملعلمي العلوم يف حمافظة مفرق
 ١٧٠-١٢٧ص ص - .م٢٠٠٥يناير /هـ١٤٢٥ذو احلجة  ١ع
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:  
يتسم عصرنا احلايل بالتقدم العلمي والتقين العظيم الذي أسـهم يف  

، إحداث كثري من التغريات يف شىت ميادين احليـاة املختلفة،االجتماعيـة  
ومل يعد ممكنـاً تـرك العمليـة    . واالقتصادية والتربوية وغريهاالثقافية و

التعليمية مبراحلها املختلفة دون أن تتناول هذه التكنولوجيا احلديثة ملسايرة 
  .التطورات السريعة يف هذا العصر،  اليت أصبح استخدامها واقعاً البد منه

:  
وهي   Technologyيا كلمة تقنيات تعريف للفظة تكنولوج

: ) ٢)(  ١( هي كلمة يونانية األصل تتكـون مـن مقطعـني مهـا    : لغوياً
Techno  "و"فن ، صنعة، تطبيق"تعين " بادئة ،logy  " :الحقة "

: ، كما ترد يف كثري من أمساء العلـوم علـى سـبيل املثـال    "علم"تعين 
  .علم األرض  Geologyجيولوجي 

تتكون من مقطعني ) Webster's:ويبستر(وهي كما جاءت يف 
  :) ٣( مها

                                                 
املفـردات ،  :الرياض -.١ط -.املاهية واألسس والتطبيقات العملية : تكنولوجيا التعليم . كدوك، عبدالرمحن ) ١( 
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تأليف أمحد عامر منصور؛ تقدمي / اريتكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكري االبتك. منصور ، أمحد عامر ) ٢( 
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 )٣ ( Merrian- Webster's Collegiate Dictionary .- 10th ed .-United States of 
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 Techno  "هي مهارة أو فن، وlogy   " :   تعـين التطبيـق
العملي للمعرفة البشرية أي أسلوب تنفيذ مهمة ما، باستخدام األسـاليب  

  . والعمليات التقنية
هي مصطلح، يشري إىل كل الطرق اليت يستخدمها الناس :اصطالحاً

لتلبية حاجام، وإشباع رغبام، ويطلق كثري يف اختراعام واكتشافام؛ 
من الناس على عصرنا هذا عصر التقنية، وتشمل التقنية استخدام كل من 

  .)١(األدوات البدائية والفائقة التقدم، وأيضاً أساليب العمل القدمية واحلديثة
إن كلمة تكنولوجيا توحي للسـامع بأمهيـة اآلالت التعليميـة،    

، والتلفزيون، والوسائل التعليمية، احلاسـب اآليل،  واألجهزة واملاكينات
وبسبب تلك التسمية؛ فإن املصطلح يعـين  . اخل...األلعاب اإللكترونية،

أشياء خمتلفة جداً، ملختلف الناس، ومعانيه كـذلك ختتلـف وتتنـوع،    
كاختالف وتنوع استخدام الوسائل السـمعية والبصـرية يف عمليـات    

فالتكنولوجيا بأشكاهلا هي املطلب األساسي  .التدريس، ويف تطوير املناهج
يف كل اـاالت   من مطالب العصر، وأصبح التقدم التكنولوجي يدخل

والكبري يف  بغض النظر عن شكلها أو نوعها؛ فكان للتعليم النصيب الوفري
ويعد احلاسب اآليل، واإلنترنت، ناجتاً من نواتج التقـدم  . التطور والتقدم

اصر، كما تعد يف الوقت ذاته إحدى الدعائم اليت تقود العلمي والتقين املع
هذا التقدم؛ مما جعلها يف اآلونة األخرية حمور اهتمام املربني، واملهـتمني  

                                                 
 .٦٧ص  -. ١٩٩٦مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع،: الرياض–. ٧املوسوعة العربية العلمية، ج  )١(
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بالعملية التعليمية، لذا فسنلقي الضوء يف هذا الفصل على احلاسـب اآليل  
  .واإلنترنت وأمهيتهما يف العملية التعليمية

 
كانت وسائل االتصال قبل سنوات قليلة ألـواح اإلردواز الـيت   
يكتب عليها بالطباشري، وبعدها املواد السمعية، والبصـرية مث  جـاءت   
احلاسبات اإللكترونية يف األماكن اليت يتعلم فيها الطلبة وقد أخذت هذه 

تكنولوجيـة  املصادر التكنولوجية التعليمية مكاا إىل جانب منتجـات  
  . )١(أخرى متمثلة يف املواد املتنوعة املطبوعة على الورق

ويعترب القرن احلادي والعشرون ميالداً لتطور التقنيات التربويـة،  
نتيجة للتكنولوجيا املتقدمة، حىت إا أصبحت من مسات هـذا العصـر،   
وانعكس أثر ذلك على حياتنا الفكرية والثقافية، وتأثر بذلك أسـلوبنا يف  

ة لوسائل احلياة، وتأثر التعليم بذلك تأثراً كبرياً، كما أن اإلمكانات اهلائل
. اإلعالم وما تقدمه من معلومات تشكل حتدياً كبرياً للمدرسة وفلسفتها

وملا كان التعليم ال حيدث إال بالتواصل والتفاعل بني أطـراف العمليـة   
التعليمية، فقد حظيت عملية االتصال التعليمي باهتمام كبري مـن لـدن   

أوصلها إىل ما هي املهتمني بالتعليم، وجرى عليها من التعديل والتطوير ما 

                                                 
مكتبة الفالح : عمان  -.التقنيات التربوية بني النظرية والتطبيق . وآخرون.... عيسى، مصباح احلاج )١(
 .٧٥ص  -.نقالً عن الغامدي، تركي. ٣٣ص  -.١٩٨٥،
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  .)١(عليه اآلن
  :)٢(وميكن إجياز مراحل تطور تقنيات التعليم إىل

١. :  
هو جمموعة الكفايات البصرية اليت يستطيع اإلنسان تطويرها من  

خالل الرؤية، واستخدام خربات حسية أخرى يف الوقت نفسه، وكـان  
أداة سواء كانـت صـورة أو   ينظر إىل التقنيات يف هذه الفترة على أا 

  .منوذجاً أو سوامها تقدم خربة مرئية حمسوسة للمتعلم

  

يشر ذلك إىل استخدام أنواع خمتلفة وشاملة من األدوات من قبل 
املعلمني، وذلك لنقل أفكارهم وخربام عن طريـق حاسـيت السـمع    

  .السابقة عنصر الصوت فقطوهذه املرحلة أضافت إىل املرحلة . والبصر
بعد ذلك ظهرت الوسائط املتعددة اليت اندجمت فيها الصورة مـع  

. الصوت بظهور وسائل االتصال احلديثة واحلاسـب اآليل واإلنترنـت  
  :وهناك تصنيف على أساس أنواع هذه التقنيات وهو

  
 وهي األدوات اليت يستخدمها املعلم داخل الفصل بكـل يسـر  

                                                 
 -.٢٠٠٨، .دار املناهج للنشر والتوزيـع : عمان -.تكنولوجيا االتصال يف التعليم الفعال. عطية، حمسن علي) ١(
 ٧٦ص  -.نقالً عن الغامدي، تركي. ٢٠ص

 ٨٠-٧٦ص ص  -.مرجع سابق .الغامدي ،تركي بن صاحل بن عبدالكرمي الكراين )٢(
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  .اخل...السبورة، والكتاب املدرسي، واخلارطة: وسهولة دون تعقيد، مثل

  
وهي األدوات اليت  ظهرت خالل العقود السابقة، وبداية القـرن  

  :احلايل وميكن تقسيمها إىل
  .مثل الراديو، واملسجل، واإلذاعة املدرسية   . أ

  . ب   لصـور املعتمـة،   مثل جهاز عـرض ا
 .اخل...والشرائح، والشفافيات

ــوب، :   . ت ــاز، احلاس ــل التلف مث
  .اإلنترنت

  )١ (:  

:  

تسمح باستقبال البيانـات   ،إلكتروين مصمم بطريقة جهاز " هو
بتحويل البيانـات إىل معلومـات صـاحلة     وذلك ،جلتهاواختزاا ومعا

آلـة   "، وهو أيضـاًَ الختاذ القرار واستخراج النتائج املطلوبة ،لالستخدام
باستخدام وذلك  ملعاجلة املعلومات والبيانات احلسابية وفق نظام إلكتروين،

ا بسرعة  تستطيع تنفيذ العديد من األوامر املخزنة لغة خاصة وهذه اآللة
                                                 

دراسة ميدانيـةمع ختطـيط مسـتقبلي؛    : تأثري التكنولوجيا على امليول القرائية لألطفال. موسى، مجعة إبراهيم ) ١( 
قسـم املكتبـات واملعلومـات،     -كليـة اآلداب : جامعة املنوفية -.ف نبيلة خليفة مجعة، وسيدة ماجد ربيعإشرا

 ٥٣-٥٢ص ص  -).دكتوراه.(٢٠٠٦
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 ،ميادين احليـاة  استخدامه يف اآلونة األخرية يف خمتلف قد شاعول. فائقة
علـى   مما ساعد ؛وفرت اجلهد والوقت والتكاليف ،وأثبت كفاءة عالية

 وقد أطلقـت علـى   ،التفكري يف االستفادة بإمكانياته يف امليادين التربوية
احلاسب اآليل، واحلاسـب  ( احلاسب اآليل عدة مسميات بالعربية منها 

 وذلك لكون امسه مشتقاً من الفعل اإلجنليزي ؛)واحلاسوباإللكتروين، 
To Compute حيسب، كمـا أطلـق عليـه أيضـاً العقـل       مبعىن

أساساً على  أنه مبينمن  غمعلى الر احلاسب اآليلن أواحلقيقة  ،اإللكتروين
رياضية، ومن هنا  أصبح يؤدي معاجلات رياضية وغري فإنهمنطق رياضي 

  .احلياة يستخدم يف كافة جماالت، بل فهو ليس حاسباً فقط

 :    تتنوع أجهزة احلاسـب حبسـب
 :يلي ما الغرض منها إىل

 :يستخدم لتطبيق حمدد ال يتعداه وهو، 
مهـام   يفحيث يستخدم ؛"التحكم  بحاس"مسمى  ويطلق عليه أحياناً

حنو األجهـزة   ،لألجهزة املختلفة واملراقبة حنو عمليات التحكم ،خاصة
ووسـائل   ،كالطائرات والسـيارات  وسائل النقل أو ،الصناعية أو الطبية

  .، وغريهااالتصال كالسنتراالت
: يف تطبيقـات شـىت    وهو يستخدم

تقسيم أجهزة احلاسب اآليل متعدد الغرض  ميكن ، حيثوجماالت متعددة
والتخـزين وحبسـب    يسة حبسب قدرا على املعاجلةإىل ثالثة أنواع رئ
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 :استخداماا وهي

  : ويستخدم عادة من قبل فرد أو مؤسسة
والتخزين للبيانات وله قدرة حمددة على املعاجلـة   صغرية ألعمال احلوسبة

  :خمتلفة أمهها وتتعدد أشكال احلاسب اآليل الشخصي إىل أشكال. نسبياً
 .اآليل املكتيباحلاسب 

  .احلاسب اآليل احملمول
  .احلاسب اآليل املنزيل

  مـن   ،بقدرات متوسطة النوعيتمتع هذا
الشخصي بأضعاف  بفرة للحاساوالتخزين تفوق تلك املتو حيث املعاجلة

ويسمح  ،املؤسسات واهليئات املتوسطة احلجم يفويستخدم عادة . كثرية 
حيث يسمح لعـدد  نفسه؛ الوقت  بتعدد املستخدمني للجهاز واملهام يف

 بأن يقوموا بتشغيل براجمهم يف وقت واحـد  مستخدم ٢٠٠إىل  ١٠من
جهـاز  "وغالباً ما يكون لكل مستخدم وحدة طرفية هـي   ،على اجلهاز
وترتبط جبهاز احلاسب اآليل عن  ،ولوحة مفاتيح ضشاشة عريتكون من 
إىل موقع احلاسـب اآليل   ميتد من موقع املستخدم"  ،توصيلطريق كيبل 

اجلامعات  املدارس و املتوسط ومن األمثلة عليه احلاسب اآليل املستخدم يف
  .والشركات
–: بقدرة كبرية على املعاجلة  هذا النوع يتميز
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 ويسـتخدم مـن قبـل   ، وبالتايل فهو ذو تكلفة عالية للغاية ،والتخزين
 ، واملكتبات الكربى؛املؤسسات الضخمة كالشركات الكبرية واحلكومات

كما يتيح هذا احلاسب اآليل . ومعاجلتها من البيانات عظيمة لتخزين كمية
حيث ميكن أن يبلغ عدد  ؛للجهاز إمكانية تعدد املستخدمني وتعدد املهام

يرتبطـون   مستخدمي اجلهاز يف وقت واحد ما يزيد عن ألف مستخدم
 . هاز عن طريق وحدة طرفية خاصة لكل مستخدمباجل

 :  

مـن   من مميزات ال توجد يف غـريه احلاسب اآليل ملا يتمتع به و
 هـذه  ومن ،فقد اتسع استخدامه يف العملية التعليمية ؛الوسائل التعليمية

   :املميزات
  : باالسـتجابة للحـدث   حيث يقوم احلاسب اآليل

على اختيار املتعلم ودرجة  فيقرر اخلطوات التالية بناًء ؛الصادر عن املتعلم
حيـث  ؛ مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني ومن خالل ذلك ميكن. جتاوبه

وبـذلك   ؛الربنامج واملـتعلم  يتم تشكيل حلقة دراسية ثنائية االجتاه بني
احتـاج إىل   وإذا ،سة ما يريدودرا ،يتمكن التلميذ من مراجعة ما تعلمه

فإن الربنامج يقوم بتزويده مبا حيتاج لفهم  ؛مساعدة حلل نقطة صعبة عليه
  .صعب عليه ما

-     لدى املتعلم احلرية يف تعلم ما يشاء مـىت
 ؛ها مناسبة لـه اوير ،خيتار اجلزء أو الفقرة اليت يريد تعلمها وله أن ،شاء
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 .والكمية املطلوبة، يف اختيار ما يريد تعلمه لديه احلريةوبذلك تكون 

  : إن استخدام احلاسب اآليل يف
ينقل املتعلم من دور املتلقي للمعلومات  يساعد على أن ،العملية التعليمية

والفرضيات ستنتج هلذه املفاهيم م إىل ،واملعارف واملفاهيم من قبل املعلم
الربنامج حول موضوع ما  من خالل املعلومات والبيانات اليت يقدمها له

 .املفهوم ويقود الطالب إىل استنتاج الفرضية أو

-   : مهماإلثارة والتشويق يف العملية التعليمية أمر 
، وعنصر له دور أساسي يف التفاعل اجليد بني التالميذ واملادة العلمية ،جدا

حيث يتم مراعاة وجودهـا عنـد    ؛تتوفر فيه هذه الصفة واحلاسب اآليل
 جذب الطالب إىل التعلم دون ملل أو تصميم الربامج التعليمية اليت حتاول

  .تعب
  :كما يوجد مزايا أخرى الستخدام احلاسب اآليل تتمثل يف

تنميـة  ، واإلنسانو إنشاء بيئة تعليمية نشطة وتفاعلية بني اآللة •
 .الطالبمهارات 

يروـا صـعبة    تنمية اجتاهات الطالب اإلجيابية حنو املواد اليت •
 .ومعقدة 

يوفر  مما ؛العرض بالصوت والصور واحلركة أو الرسم والنموذج •
 .خربة للطالب أفضل
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توفري فـرص  ، وتقليل نسبة امللل والسأم بني الطالب من التعلم •
 . همالتعلم الفردي بين

 .ردية بني الطالبيساعد على مراعاة الفروق الف •

السـتمرار   يساعد على نقل عملية التعليم والتعلم إىل املنـزل  •
  .اكتساب املهارات

الـيت   ،من األنشطة املختلفة والربامج املتنوعة اًكبري اًيوفر قدر •
 . تساعد على اكتساب معلومات خارج املادة الدراسية

 . العمليات من املعلومات ويقوم بعدد كبري من اًكبري اًخيتزن قدر •

يوفر عنصر اإلثارة ، وأداء الوظائف واألعمال أسرع من املدرس •
 . والتشويق

 .للتدرج من األسهل إىل األصعب ؛استخدام عنصر التحدي •

  .الدراسة استخدام أساليب التعزيز حلث الطالب على مواصلة •

 : 

وأصـبح   ،التعلـيم  تطورت أساليب استخدام احلاسب اآليل يف
اآلن مركزاً على تطوير األساليب املتبعة يف التدريس مبصـاحبة   االهتمام

ميكن أن يسهم من خالهلـا   ،أساليب جديدة احلاسب اآليل أو استحداث
التعليمية، ومن التطبيقـات الـيت    هدافاألاحلاسب اآليل يف حتقيق بعض 

 :يلي يستخدم فيها احلاسب اآليل يف العملية التعليمية ما
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  لنـواحي املاليـة   وذلك بوجـود بـرامج ل
وهذا يساعد على التخلص من كم األوراق وامللفـات الـيت    ؛واإلدارية
وحتتاج إىل جهـد للتعامـل معهـا     ،مساحات كبرية حلفظها حتتاج إىل
الرجوع إليها بسـرعة   علىولني ؤوهذه الربامج تساعد املسا، ومراجعته

   .كبرية وبسرية تامة
 :  
  :  توجد برامج خاصة إلنشاء ملفات خاصـة

الكتب : املتوفرة يف املدرسة ويف املدارس األخرى مثل  مبصادر املعلومات
الصوتية ، الشرائح ، النمـاذج، ومجيـع    ، أشرطة الفيديو ، التسجيالت

ويف حالة وجود شبكة بني . التعليمية املصادر التعليمية اليت حتتاجها العملية
إمكان مجيع املدرسـني  ب هفإن ؛املدارس أو املؤسسات التعليمية يف املنطقة

معرفة املصادر املتوفرة يف املدارس األخرى، وهذا يؤدي إىل التعاون فيما 
 . بينهم وتبادل املصادر واخلربات األخرى

  : وجود ملف رئيس حيتـوي  ويتمثل يف
مثل أوراق العمل ومفـردات   ،يف املنطقة على املواد التعليمية اليت أنتجت

واملشـرفني  املدرسني  من اًمما يساعد كثري ؛والواجبات وغريها ،املقررات
 الستفادة من خربات غريهم يف إنتاج املـواد التعليميـة  التربويني على ا

 .ملستخدمةا

  برامج للبحث التربوي ويتمثل يف وجود
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الربامج اإلحصائية اليت تساعد يف حتليل البيانات وإجراء العمليـات  :مثل
األحباث اليت  توفري معلومات عن، كما ميكن املطلوبة يف البحث اإلحصائية

 علـى اختيـار   حىت تساعد املدرسني ؛أجريت يف شىت ااالت املختلفة

واإلمكانات  ،ألحباث املناسبة اليت تتناسب مع وضعهم التعليمي وخرباما
 . املتاحة هلم

   برامج التدريب والتطوير على وتتمثل يف
لتطوير  املشرفني التربويني؛للمدرسني أو وصاً اليت تنتج خص ،رأس العمل
لمدرسني أن حيصلوا عليها وهم يف مواقع ميكن لوهذه الربامج ، مهارام
 .تدريسية وغريها تصميم برامج وحلقات وسوف تساعدهم يف ،عملهم

 :قد تكـون   ،يف كل مدرسة مكتبة غالبا توجد
، وأصـبح  املدرسـة حسب حجم هذه ، أو زاخرة بكل املعارف ،صغرية

األساسية إلنشاء أو  وجود احلاسب اآليل يف هذه املكتبات من املتطلبات
لتحويلها من النظم التقليدية إىل النظم اآللية اليت متكـن   ؛تأسيس املكتبة

  .املستفيد من احلصول على احتياجاته بسهولة ويسر
: 

  : الذي قد يـدهلم   ،طالب إىل اإلرشاد املهينالحيتاج
 ،وتتناسب مع وضعهم األكادميي، عملإىل األماكن اليت تتوفر فيها فرص ال

املهـن   فهناك ملفات على احلاسب يوجد ـا كـل   ،وخربام السابقة
وبإمكـان الطالـب أن    ،واألعمال املتوفرة خارج هذه املؤسسة التعليمية
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احلاسب معلومات عن نفسه وخرباته ويقوم احلاسب مبقارنـة   يدخل إىل
وقـد يرشـد    ،املناسب منها وخيتار ،املوجودة هذه املعلومات مع املهن

على مهنة معينة مث بعـدها   يتدرب فيها ،الطالب إىل مراكز تدريبية معينة
 .يستطيع أن يبحث عن العمل املناسب

 :   باإلمكان أن تقدم معلومات مهمة لتشـخيص
تقييم احلالة مبقارنـة   واحلاسب ميكنه. ومعاجلتها املشاكل التعليمية بعض

 ،املشكلة مع املعلومات املوجودة يف احلاسب سابقا املعلومات املعطاة عن
 .على حل هذه املشكلة ويستطيع أن يعطي معلومات مهمة تعمل

 : 

  :املسـاعدات   إىل بعضن دائما حيتاجون واملدرس
حتتوي  ،خاصة ويوجد برامج ،لبناء اختبار مناسب لتقييم طالب الصف

وعندها يقوم املدرس بتحديد نوعية األسـئلة   ،على عدد كبري من األسئلة
 .يرغب فيها وكميتها، وكذلك منوذج اإلجابةاليت 

  : سواء أعد االختبار بواسطة احلاسـب اآليل أو 
باستخدام ورقـة   ،بواسطة احلاسب اآليل هتصحيح فإنه باإلمكان ؛بغريه

خاصة للتعامـل مـع    يف أورق ،النموذجية مع إجابات الطالب اإلجابة
 . احلاسب اآليل

     استخدام نظام بناء االختبـار وتصـحيح
النتائج املخزونة يف احلاسب اآليل ألوراق الطـالب   االختبار ومن خالل
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البيانات بإمكان احلاسب اآليل  اليت مت تصحيحها من قبل ومن خالل هذه
ويقوم ، ليعطيها معلومات عن قوة االختبار ،من التحليالت أن يقوم بعدد

  .ةبعمل مقارنات بني نتائج اموعات املختلف

  : كثري يف ميكن استخدام احلاسب اآليل
الرسـوم  : التعليميـة مثـل   ميكن استخدامها يف العمليةمن الربامج اليت 

، والشـرائح وغريهـا   ،وعرض الصور الثابتة ،وعرض الفيديو ،والنماذج
وميكن استخدام برامج احملاكاة اليت ميكن أن تعرض التجارب العلمية اليت 

 .يتم القيام بعمل عرض حقيقي هلا يف الفصل الدراسي من الصعب أن

 :احلاسب اآليل متـوفرة ملسـاعدة    برامج
موضوع  حيث باإلمكان حفظ األنشطة التدريسية لكل مادة أو ؛املدرس

 ،ويقوم املدرس بتوزيع الطالب على أجهزة احلاسب ،على احلاسب اآليل
 .قدراته وميولهاً يتناسب مع نشاط ويطلب من كل منهم

  برامج يف مجيـع  وجود وذلك ب
واسـتخدامها  ، االستفادة منها يف تدريب الطـالب  ، ميكنالتخصصات

 .ملساعدة املدرس يف القيام بدوره على أكمل وجه
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:  

تربط عـدة آالف مـن الشـبكات     ،اإلنترنت هي شبكة عاملية
. وماليني أجهزة احلاسب اآليل املختلفة األنـواع واألحجـام يف العـامل   

وتكمن فائدة اإلنترنت يف كوا وسيلة يستخدمها األفراد واملؤسسـات  
اإلنترنت هي حصيلة جهـود وإسـهامات   و، للتواصل وتبادل املعلومات

الـيت تسـهم    ،عاهدلعدد كبري من املنظمات واملؤسسات وامل ،مشتركة
. وصيانتها وحتديثها ومبواردها يف خدمة هذه الشبكة ،بأنظمتها احلوسبية

) حكومية أو غري حكومية(وبناًء عليه، ال يستطيع أي شخص أو مؤسسة 
وهي مصدر  .أو يدعي السيطرة الكاملة عليها ،أن يدعي ملكية اإلنترنت

مفردات عبارة عـن ماليـني   من مصادر املعلومات احلديثة ، تتكون من 
احلاسبات املوجودة يف آالف األماكن حول العامل، وميكن ملستخدمي هذه 
احلاسبات األخرى العثور على املعلومات أو املشاركة يف ملفات يف ضوء 
الربوتوكوالت اخلاصة بالشبكة، وهي شبكة الربيد اإللكتروين، أو شبكة 

ملكتبـات الرقميـة   جتارة إلكترونيـة، أو شـبكة حبـث علمـي يف ا    
  .)١(واإللكترونية

 
 

                                                 
  .١١-٩ص -.٢٠٠٤اإلسكندرية،  -.والرقمية وشبكة اإلنترنت املكتبات اإللكترونية. مراد، عبدالفتاح )١(
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: 

 وسائل املعلوماتيـة الـيت ميكـن   النظراً لكون اإلنترنت من أهم 

فإنه ميكن اقتراح جمموعة مـن أهـم تطبيقـات     استخدامها يف التعليم،
 :مالتعلي اإلنترنت يف

: استخدامات عديدة يف جمـال  لإلنترنت
 :املناهج الدراسية منها

وضـع املنـاهج    حبيث ميكـن  كوسيلة مساعدة يف املناهج، .١
وتتاح الفرص للطالـب وويل   ،الدراسية يف صفحات مستقلة يف اإلنترنت

  . بالدخول لتلك الصفحات يف املنزل األمر

املناهج وشرح موضـوع   كوسيلة تعليمية مساعدة يف تناول .٢
 .معني

:     لإلنترنت اسـتخدامات عديـدة يف جمـال
 :التدريس منها

 .العديد من املواقع احلصول على املعلومات املطلوبة من .١

 .هتعزيز طرق التدريس وأساليب .٢

عن زمالئهم لظروف  حل مشكالت الطالب الذين يتخلفون .٣
 هومكان وذلك من خالل املرونة يف وقت التعلم ،املرض وغريه مثل ،قاهرة

                                                 
 ٦٣-٥٩ص  ص  -.املرجع السابق . موسى، مجعة إبراهيم )١(
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  .وكيفيته
وذلك بتنمية املفاهيم اإلجيابية جتـاه   ،ثقة الطالب بنفسه زيادة.٤

  .التعليم الذايت

 .األسئلة عمل بنوك .٥

 .النموذجية االطالع على الدروس .٦

:   لإلنترنت استخدامات عديـدة يف
 :تنمية املوارد البشرية منهاجمال 

، أو للهيئـة اإلداريـة   سواء كانـت  ،عقد الربامج التدريبية. ١
، ، وهكذا ميكن متابعـة الـدورات التدريبيـة   ، أو اإلشرافيةةالتدريسي

وميكن ألي فرد متابعة هذه الدورات  واالستفادة منها ألكرب عدد ممكن،
 .يف اإلنترنت اًكان مشترك من املنزل إذا

املدارس دون اللجـوء   ومديرات يريعقد اجتماعات بني مد .٢
اخلربات واالطالع على التجارب  إىل السفر إىل مكان واحد،دف تبادل

  التربوية

 .العمل من أي مكان استقبال احملاضرات والندوات وورش. ٣
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عبارة عن استجابة ضمن نظام يعيد إىل املعطي التغذية الراجعة هي 
جزءاً من الناتج، وهذا يؤثر على استمرار النشاط واسـتمرار اإلنتاجيـة   
لذلك النظام، والعملية التعليمية اليت يعد املشرف التربوي عمودها الفقري 
يعترب عامالً أساسياً يف حتقيق التغذية الراجعة اإلجيابية مـن خـالل دوره   

اموعة املعنية بالعملية التعليمية وعلى رأسـها املعلـم وإدارة   الفاعل مع 
املدرسة، ويتجلى ذلك عندما يستخدم املشرف التربوي أفضل األساليب 

واضعاً يف حسبانه العناصـر  . يف متابعة االرتقاء مبنظومة العملية التعليمية
  : )١(األساسية للتغذية الراجعة وهي كما يلي

  الطالب قد أنتج شيئاً ماوهو أن يكون.  
  ،وهي أن حيدث الناتج يف بيئة تعكس معلومات يف الصف

  .يعكس املعلم بنشاط معلومات أو يوجه االنتباه جتاه املعلومات املنعكسة
    ذا الناتج والـيت يـتم وهي املعلومات املرتبطة

كـن اسـتقباهلا   إرجاعها للطالب، حيث تعمل كمعط أي كمعلومات مي
  .وفهمها

   وهو أن يتم تفسري املعطى واستخدامه أثناء قيام الطالـب
                                                 

دار الكتاب التربـوي للنشـر   : الدمام -.ترمجة مدارس الظهران األهلية. التغذية الراجعة. دايرسون، مارغريت )١(
 ٤-١ص ص  -.م٢٠٠٠والتوزيع، 
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  .باالشتغال على الناتج
وميكن تشبيه التغذية الراجعة بالكشاف الضوئي الذي ينري أعمالنا 

  .إال أنه يضيء باجتاهنا فقط بعد أن نكون قد قمنا بعمل ما
  

  :املعلم أن يساعد الطالب يف خطوتني مها يتعني على
 .إدراك املعلومات اليت تعكسها البيئة -

 .ربط هذه املعلومات بعمل ما -

وميكن أن تؤثر املعلومات املدركة وذات الصلة بالعمل على العمل 
الالحق، والتغذية الراجعة تؤثر على العمل من خالل تقدمي تأكيد للصحة 

. لتصحيح األعمال وتعزيز أو تغيري املشـاعر أو اخلطأ، وتقدمي معلومات 
ويتعني على املعلمني أن خيططوا لكيفية توجيه الطالب إلدراك معلومـات  

وأن حياولوا أن يقدموا معلومات التغذية الراجعـة  . التغذية الراجعة املهمة
مباشرة بعد أداء العمل، وخيططوا لطرق جتعل الطالب يتذكرون أعماهلم 

ومات التغذية الراجعة يف وقت تكون فيـه األعمـال   لكي يتم تقدمي معل
مازالت حية أو حاضرة يف الذاكرة، وأن يقدم املعلم التغذية الراجعة على 

فاملعلم يلعب دوراً حيوياً يف إدارة الطالب لكي يستطيعوا أن . حنو متسق
  .يدركوا معلومات التغذية الراجعة مث يربطوا املعلومات بأعماهلم السابقة

                                                 
  ١٧- ٩ص ص  - .املرجع السابق.  دايرسون، مارغريت ) )١(
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  :جيب أن يستخدم املعلم التغذية الراجعة لألغراض التالية
تأكيد صحة أداء أو سلوك معني وأنه جيب تكراره مـن قبـل    •

الطالب وزمالئه، وكذلك لتحديد األداء اخلاطئ وأنه جيب عدم تكـراره  
 .من قبل الطالب أو زمالئه

 . األداءتقدمي معلومات ميكن استخدامها لتصحيح أو حتسني •

توجيه الطالب لكي يكتشف املعلومات اليت ميكن اسـتخدامها   •
 .لتصحيح أو حتسني األداء

 .زيادة الشعور بالسعادة املرتبطة باألداء الصحيح •

زيادة الشعور باخلجل أو اخلوف أو األمل لكي ال يعمد الطالب  •
  .إىل تكرار تصرف ما

   

                                                 
 .٣٤ص  -.املرجع السابق.  دايرسون، مارغريت )١(
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إن حماولة السعي للنهوض بالعملية التعليمية وحتقيق تعليم أفضـل  
أصبح رهنا بتطبيق إدارة اجلودة يف جمال التعليم العام وذلـك ملواجهـة   
املتغريات اليت جتتاح اتمع، وأيضا لتحقيق طموحات اتمع يف ضوء ما 

ومبا أننـا   ،يريات وكذلك لتحسني أوضاع العملية التعليميةيشهده من تغ
اليوم نرغب يف تطوير التعليم والنهوض به وذلك من خالل تطبيـق إدارة  
اجلودة فإن هذا يتطلب اإلملام مبحاور اجلودة كخطوة رئيسة يف حتقيقهـا  

ولعل من بني هذه احملاور وأمهها اإلشراف التربـوي  . مبراحل التعليم العام
وذلك لكون اإلشراف يرتبط بعمليات اإلدارة واليت تتحقق من خـالل  
جمموعة وظائف فتبدأ بوظيفة التخطيط كعملية عقالنية منظمـة توضـع   
بغرض ترمجة األهداف إىل سلسلة من اخلطوات املتتابعة يف رؤية مستقبلية 
واضحة باإلضافة إىل عملية التنظيم وتوزيع الوظائف بني خمتلـف أفـراد   

م، وكذلك الرقابة للتأكد من أن األهداف املرسومة يتم حتقيقها وفق النظا
  .الغاية املنشودة ومجيع هذه الوظائف هامة لتحقيق األهداف املرسومة

كما أن اإلشراف التربوي يهدف إىل حتقيق أهـداف املدرسـة   
ومساعدة العاملني يف احلقل التعليمي لكي يصبحوا ذوى مهارة وكفايـة  

مكان يف تأدية عملهم، ويساعد على تشخيص املشـكالت  عالية بقدر اإل
واألخطاء والعمل على معاجلتها، ويعمل على تطوير وحتسني مسـتويات  
األداء داخل املدرسة، فاملعلم الذي يقوم مبهنة التدريس حيتـاج إىل مـن   
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يوجهه ويرشده ويشرف عليه، حىت يتقن أساليب التعامل مـع طالبـه،   
يس ويستطيع أن يواجه اختالف املواقف والتغيري ويزداد خربة مبهنة التدر

املستمر ألنه مهما كانت أسس إعداد املعلمني متينة، ومهمـا تـوافرت   
لديهم من رغبات ذاتية يف تطوير أنفسهم يبقى للمشرف التربوي الـذي  
يرافق املعلم أثناء اخلدمة أثره الكبري يف حتسني التعليم وأساليبه الذي يؤدى 

  .)١(ر العملية التعليميةبدوره إىل تطوي

 
متنوعة مـن حيـث    اختذ اإلشراف التربوي يف اململكة أشكاالً

مفهومه وأهدافه وأساليبه فتحول دور املسؤول عن اإلشراف من مفـتش  
إىل موجه مث مشرف يهتم بتدريب املعلـم علـى مهـارات التـدريس     

اصرة اليت تساعد على النمو، وتوفري اخلـدمات  واملع ،واالجتاهات احلديثة
التربوية والفنية للمديرين واإلداريني، األمر الذي جعل اإلشراف التربوي 

يعد من املسائل املهمـة  وهو  .عملية تشمل مجيع جوانب العملية التربوية
. اليت جيب أن تتطور جوانبها املختلفة لكي نضمن حتقيق اجلودة يف التعليم

وهر إدارة اجلودة يهدف بالدرجة األوىل إىل إرضاء الطالب خاصة وأن ج
واتمع، وتنمية العالقات املبنية على الصراحة والثقة، والعمل كفريق أو 

                                                 
كليـة  . دور اإلشراف التربوي يف حتقيق اجلودة يف التعليم العام باململكة العربية السعودية. الشربيين، غادة محزة )١(

يوليو : اإلتاحة][http://www.moudir.com.[٣٨-١ص ص  -.األقسام األدبية باا –التربية للبنات 
  ]م٢٠١٣

 

http://www.moudir.com
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جمموعات منظمة، والتحسني التـدرجيي واملسـتمر، واالعتمـاد علـى     
اإلحصاءات واملعلومات وتفسريها يف عصر املعلوماتية، واالهتمام باحلوافز 

لى زيادة اإلنتاجية بال حدود، وتوفري الفرص له إلتقان عملـه،  للحث ع
  .)١(والتعاون والترابط واالعتماد املتبادل لتحقيق األهداف املنشودة

إن اإلشراف التربوي هو صمام أمان العمليـة التربويـة، وهـو    
املسؤول عن حتقيق العديد من حماور اجلودة يف النظام التعليمي مثل جودة 

رساته داخل الفصل وأساليب تدريسه وتوجيه لطالبه وتغلبـه  املعلم ومما
على مشكالم النفسية والسلوكية، وكذلك جودة املنـاهج وأسـاليب   
التقومي والتدريس، والعمل على إعادة النظر يف املناهج من حيث حتقيقها 
لألهداف، ومن حيث مدى مناسبة الكتاب املدرسي للمادة ومناهجهـا،  

وذلك من خالل خلق اجلو املناسب الذي تتوحد فيه  وأيضا جودة الطالب
الصلة بني الطالب ومعلمه، والتعرف على حاجات الطـالب وميـوهلم   

بقصد توجيه االهتمام مبمارسة األنشـطة   –والعمل على تلبيتها وتنميتها 
الالمنهجية واالهتمام باملتأخرين دراسيا وتوجيه اهتمام املعلمـني ـم   

وبة يئ للطالب مواقف شبيهه مبواقف احلياة، وإكسام سلوكيات مرغ
والعناية باختيار طرق التدريس املناسبة لكل موقف تعليمـي، وتـدريب   

  .املدرس على استخدام الوسيلة قبل عرضها على الطالب

                                                 
 .إدارة املدارس باجلودة الشاملة ، القاهرة ، مكتبة النهضة املصرية): م ٢٠٠٢(  ، مرمي حممد إبراهيم  الشرقاوى )١(
  .محزة ، مرجع سابق غادة الشربيين، نقالً عن .١٢ص –
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ولعل هذا يفرض على املشرف التربوي تبين منطاً معيناً من أمنـاط  
القائد التحويلي خيلق رؤيـة  القيادة وهو النمط التحويلي، والذي يعين أن 

مشتركة، وحيفز اآلخرين من خالل إيصال هذه الرؤيـة إىل مسـتويات   
عديدة، ويولد الدافع عند اآلخرين ليفكروا بشكل خمتلـف ويتفوقـوا،   

ون املناخ التنظيمي الذي يسـاعد  ؤومينحوا اآلخرين اعتبارات فردية ويهي
وهذا يبني أن هذا  .تهماآلخرين يف إجناز أنشطة ذات قيمة فيشعرون بقيم

النوع من القادة يستطيعون أداء تلك املهام اجلوهرية، وهى حتفيز املعلمني 
وإعادة احليوية والنشاط هلم، واستثمار مواهبهم، ومساعدم على التعرف 
على اجلديد، وحتسني التطور املهين والعمل كعنصـر حـافز لتحسـني    

  . )١( املؤسسة التعليمية

 
إن الوقوف على املشكالت واملعوقات اليت تواجـه اإلشـراف   

ث تغيري وحتول من الوضع القـائم إىل  احدإلضرورة  التربوي يعد مؤشراً
من عملية التطوير الواسع الذي  الوضع املستهدف، ولكون اإلشراف جزءاً

حيدث يف اتمع احمللى والدويل وبالتبعية ينبغي لإلشـراف التربـوي  أن   
لعل هذا التغيري املنشود يفضي إىل تغيري يف البيئة احمليطة وذلـك  يتطور، و

والتغيري عملية طبيعيـة تقـوم علـى    .  من خالل تغري الغايات والنتائج
عمليات إدارية معتمدة، ينتج عنها إدخال تطوير بدرجة ما على عنصر أو 

                                                 
 .مرجع سابق.الشربيين، غادة محزة  )١(
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 ، وميكن رؤيته كسلسلة من املراحل اليت من خالهلا يتم االنتقال منأكثر
ولعل التغيري  وللتغيري أنواع متعددة منها، الوضع احلايل إىل الوضع اجلديد

املطلوب لإلشراف التربوي هو تغري خمطط وتقدمي وشـامل ملنظومـة   
اإلشراف التربوي ككل وبإمكان اإلشراف التربوي أن يتبع عدة مناهج 

  :  )١(للتغيري وهى
ت والطرق والذي يشمل األدوات واملعدا: التغيري التكنولوجي •

 .واألساليب 
والذي ينصب على العالقات الوظيفية والبناء : التغيري التنظيمي •

 .اهليكلي للمنظمة وإدارا وأقسامها ووحداا
وهو متعلق بأفكار الناس واجتاهام وعادام : التغيري اإلنساين •

 .وقيمهم ودوافعهم وطموحام 
ة، إما من الناحية أو تغيري الواجبات الوظيفي: التغيري يف العمل •

 .الكمية أو الناحية النوعية أو كليهما
، فالتخطيط جيداً وإلحداث هذا التغيري فان األمر يتطلب ختطيطاً

عملية أساسية لتطوير احلياة بشكل عام وتطوير العمل التعليمي والتربوي 
بشكل خاص، وهو الذي يهتم بتصميم استراتيجيات جتعل املؤسسة قادرة 

االستخدام األمثل ملواردها واالستجابة التامة للفرص اليت تتاح هلا يف على 
والتخطيط السليم يبدأ بالغاية والنتائج املرغوبة وصـياغة   .بيئتها اخلارجية

                                                 
 .. الشربيين، غادة محزة ، مرجع سابق  )١(
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هذه املخرجات املقصودة على شكل أهداف ومقاصد للمخرجات تكون 
مدونة خطيا ، حيث أن هذه الرساالت ذات الصيغة الدقيقـة تشـكل   

اس املتني جلميع عمليات التخطيط والتطبيق والتقييم وبالتايل حتسني األس
جودة العملية التعليمية والتقييم يدل على حتقيق اهلدف وبالتايل البد مـن  

   )١(وجود هدف

 
فيما يلي خطوات تصور مقترح لتفعل دور اإلشراف ف حتقـق  

  :)٢(التعليم العام باململكة العربية السعودية مراحلاجلودة ف 

    يستند هذا التصـور إيل عـدة
  :مربرات منها 

احلاجة إىل إبراز أمهية التقومي يف التوجيه التربـوي وبيـان    -   
جماالته وأساليبه مع التعرض ألهم بنود التقـومي يف بطاقـة تقـومي األداء    

  .                                                                   الوظيفي 
  .احلاجة إىل حتسني خمرجات العملية التعليمية

إىل تغيري النمط اإلداري احلايل وحتويله إيل منط تشـاركي  احلاجة 
 .وتعاوين

                                                 
 اجلامعات اإلدارة واألدوار املهمة لرؤساء األقسام يف الكليات، ترمجة وليـد  قيادة التغيري يف .لو كاس، آن ف )١(

 .مرجع سابق. نقالً عن الشربيين، غادة . ٢٧٢ص -.م ٢٠٠٦ ، شحادة، الرياض ، مكتبة العبيكان
 مرجع سابق-.الشربيين ، غادة ) ٢(
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 .خلق اتصال فعال بني أطراف العملية اإلشرافية

  هي مبادئ تسـتحق أن
 وحتاكى من قبل عدد كبري من املؤسسات لكوا ظروفا وشروطاً ىحتتذ

دت باالختبار العملي التجرييب يف العديد وممارسات مؤسسية معروفة تأك
 :فما يليوهذه املبادئ تتمثل . من الدراسات بوصفها جيدة أو واعدة 

  .  خلق حاجة مستمرة للتعليم -
  .تبىن فلسفة جديدة للتطوير  -
  .منع احلاجة إىل التفتيش -
  .عدم بناء القرارات على أساس التكاليف فقط  -
  .    ملستمرة تطبيق فلسفة التحسينات ا  -
  .االهتمام بالتدريب املستمر -
  . توفري قيادة دميقراطية واعية -
  .القضاء على اخلوف لدى القيادات -
  .  إلغاء احلواجز يف االتصاالت  -
 .منع الشعارات والتركيز على اإلجنازات واحلقائق -
  .منع استخدام احلدود القصوى لألداء -
 باالعتزاز والثقةتشجيع التعبري عن الشعور  -
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 تطبيق برنامج التحسينات املستمرة 

   هو مدخل العمل اجلماعي أو
والذي يعىن جمموعة من األفراد املدربني لديهم الرغبـة و  " العمل كفريق 

الدافعية للعمل ويكونون متحدين حول هدف واحد ولديهم صالحيات 
 :قرارام وترجع أمهية هذا املدخل إىل تفويض لتنفيذ 

ديننا احلنيف الذي يدعو إىل الترابط والوحـدة قـال تعـاىل     -
وقال الرسول الكرمي صـلى اهللا  "  واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا "

املؤمن للمؤمن كالبنيان " و قال أيضا " يد اهللا مع اجلماعة " عليه وسلم 
 .ذا إشارة إىل أمهية العمل اجلماعي وه" املرصوص  يشد بعضه بعضا

هذا املدخل خيلق جمتمعا يعتمد على التجارب الفكرية املشتركة، 
وهذه املشاركة جتعل العمل أكثر فاعلية فمن املعروف أن الكل اكرب من 
جمموع األجزاء مبعىن أن األثر الذي يتركه العمل اجلماعي اكرب بكثري من 

ن أفراد الفريق مبفرده ، فال ميكن لوحدة األثر الذي يتركه عمل كل فرد م
واحدة أو قسم مبفرده حتسني وتعزيز اجلودة الكلية ألداء عدد كبري مـن  
الطالب ، ختتلف حاجام ومسام وخصائصهم اختالفا شديدا فهنـاك  

 . حاجة للجهود الدؤوبة
 .العمل اجلماعي خيلق ثقافة احترام االختالف

جتماعية إجيابية وذلك من خالل العمل اجلماعي خيلق روابط ا -
  .تصال بني أفراد الفريقاال
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  .العمل اجلماعي  يسهم يف حتسني عملية االتصال -
العمل اجلماعي خيلق جمموعة من القيم مثل التعـاون واملشـاركة   

  .وحتمل املسؤولية 
حيقق النمو املهين  للعاملني كافة باإلدارة التربوية وذلك نتيجة  -

  .متعددة وكثرية  لتحملهم مسؤوليات

 
١.    للحصول على الفائدة املرجوة ينبغي اسـتخدام

 :موارد املكان وهذه املوارد تشمل
وتتضمن التمويل واملبىن ويعد التمويـل مـن    :موارد مادية -أ 

لذا ينبغـي حتديـد املـوارد     التخطيط، العناصر اهلامة عند القيام بعملية
جل حتقيق مبدأ هام من أواإلمكانات املتاحة ومصادر اإلنفاق وذلك من 

أن يكون للتمويل مصادر متعـددة   ومكنمبادئ التخطيط وهو الواقعية 
منها احلكومي أو التربعات واهلبات واخلدمات االستثمارية داخل مكاتب 

يل لـيس بالضـرورة أن   اإلشراف وهنا جيب اإلشارة إىل أن عنصر التمو
 .يعتمد على حجم امليزانية بقدر ما يعتمد على احلكمة يف اإلنفاق

وبإمكان هذه املوارد أن تشكل صيغا  :ب ـ موارد تكنولوجية 
جديدة للمشاركة والتفاعل واالتصال بني املشرف واملدرسـة واملعلـم   
وميكن كذلك أن تكون مهمة إلثراء العملية التعليمية فالربيد اإللكتـروين  
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واملوارد التكنولوجية جيـب أن   .ميكن أن يكون وسيلة للنقاش واالتصال
 :تضم 

م املعلومات كافة اليت حيتاجها املشرف قاعدة معلومات تربوية تض
  .عند قيامه بعملية اإلشراف

قاعدة معلومات ختصصية لتمكن كل مشرف من االطالع علـى  
 .اجلديد يف ختصصه

قاعدة معلومات عامة تزود املشرف باجلديد يف جمـاالت احليـاة   
 .وذلك ليكون على تواصل مع املتغريات احمللية والعاملية  كافة،

انتقاء األفراد الذين ميلكون االسـتعداد   أي :بشريةموارد  -ج 
لتبىن مبادئ اجلودة واستخدامها بشكل دائم عند إصدار القرارات املهمة 

، كذلك ينبغي تبىن ثقافة ترشاد ديها يف األنشطة اليوميةإضافة إىل االس
جديدة ميكنها إجياد قدر من الترابط والتماسك بني أفراد العمل، ثقافـة  

واهب وتشجع اإلجناز وتدعو إىل إتقان العمـل وحسـن األداء   تقدر امل
إلخراجه يف أفضل صورة ، وحتترم الفروق الفردية وذلك بغرض إحـراز  

  .النجاح 
٢. :ويشمل: 
القائم باإلشراف علـى مجيـع    وهو الشخص مدير اإلشراف -

 .املهام اإلدارية والفنية واليت حتددها الئحة اإلشراف
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 :وحدات اإلشراف وتضم  -
تابعة تقوم جبمع التقارير الواردة من املشرفني، وم :وحدة إدارية 

  .، وتعيني مشرفني جددالتزام املدارس بالتوجيهات
تقوم باإلشراف على املعلمني والتالميذ واملناهج  :وحدة إشرافية

  الدراسية 
هدفها تقدمي النصائح ملختلـف التخصصـات    :وحدة إرشادية

  .باملدرسة 
تقوم بوضع معايري اجلودة املطلوبة لتحسني األداء يف  :وحدة فنية

  .املدارس
تسعى إىل إقامة عالقات ودية تعاونية مع اتمـع   :وحدة تعاونية

  .احمللى ، وإقامة عالقات إجيابية مع وسائل اإلعالم
  .، تدريبيةلربامج املختلفة تعليميةلتخطيط لتقوم با :وحدة ختطيطية
دف إىل حتسني وتطوير العمل اإلشرايف مـن   :وحدة تطويرية

خالل إعادة النظر يف الفلسفة واألهداف من آن آلخر والتخطيط للربامج 
  .التدريبية الالزمة لذلك
وتقوم مبتابعة األعمال وتوجيه فريـق املشـرفني    :وحدة املتابعة

  .املشكالت اليت تواجههم وتقدمي احللول هلمألعماهلم والتعرف على 
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داخـل  بتقومي عمل املشـرفني التربـويني    تقوم :وحدة التقومي
  .املدارس

تقوم مبهمة تدريب املعلمني واإلداريني باملدارس  :وحدة التدريب
  .واملشرفني أيضا

 
 :على النحو التايل العمل اإلشرايف مراحل وميكن حتديد 

وفيها يتم حتديد املدرسة املـراد   :مرحلة االستعداد لإلشراف .١
اإلشراف عليها مث حتديد البيانات املراد اإلشراف عليها وتكـوين فريـق   

 .اإلشراف، و إبالغ املدرسة خبطة اإلشراف
يوزع أفراد فريق اإلشراف كل على حسب  :مرحلة اإلشراف .٢
ة، متابعة حالة املباين متابعة املناهج من خالل والزيارات الصفي( ختصصه 

ع على خطـط املدرسـة   املدرسية ومدى االستخدام األمثل هلا ، االطال
 .ومدى تنفيذها

فيها يـتم االجتمـاع  باملـديرين     :مرحلة ما بعد اإلشراف -
كتابة و .واملعلمني واإلداريني كل على حدا ملناقشة اإلجيابيات والسلبيات

 :ويراعى عند كتابة التقريرالتقرير النهائي لتقدميه ملدير اإلشراف 
ن يدون أي شخص من أطراف العملية التعليمية مالحظاتـه  أ  . أ

 .خاصة عند كتابة فريق العمل للتقارير الشخصية
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أن تكون التقارير موضوعية وحيادية تتضـمن اإلجيابيـات      . ب
 .والسلبيات
 .جتنب عقد املقارنات أثناء كتابة التقارير   . ت
 أن يكون التقرير واضح وموجز    . ث
يقوم مدير اإلشراف بعقد اجتمـاع   :حلة ما بعد اإلشرافمر .٣

وتقوم مكاتب األشراف بوضع ، مع رئيس فريق اإلشراف ملناقشة التقرير
  .خطة ملعاجلة بعض السلبيات خالل فترة زمنية حمددة

لضمان حتقيق األهداف ينبغي القيام بعملية  :التنظيم والتنسيق .٤
والوزارة ، بني مكاتب اإلشراف التنظيم والتنسيق بني مكاتب اإلشراف 
 .واملدارس،و بني مكاتب اإلشراف وبعضها

املتابعة ليست جمرد اإلشراف على تنفيذ اخلطة  :املتابعة والتقومي .٥
ولكنها عملية حتليلية جلميع مراحل تنفيذ العمل اإلشرايف هدفها اكتشاف 

ـ  ي مواطن الضعف والقوة ومعاجلة نواحي الضعف ،أما عملية التقومي  فه
تشكل األساس الذي ننطلق منه لتعديل الوضع الراهن يف سبيل الوصـول  
إىل املأمول، فالوقوف على املعلومـات اخلاصـة بـاألداء إن أحسـن     
استخدامها  فإن ذلك يسهم يف توفري اال املطلوب للتفكري يف جودة أداء 

 .فال سبيل للجودة إال بالتقييم الفعال .  كل فرد
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 -.اجتاهـات اإلدارة املدرسـية  . أبو الوفا، مجال ، وسالمة عبدالعظيم .١
 .٢٠٠٠دار املعرفة اجلامعية، : اإلسكندرية
 -.اإلشراف التربوي يف عصر املعرفة. اإلدارة العامة لإلشراف التربوي  .٢
 .هـ١٤٢٩اإلدارة العامة،  -وزارة التربية والتعليم وكالة الوزارة للتعليم: الرياض

م ٢٢/٣/٢٠١٣صحيفة الوطن البحرينيـة، . اإلدارة املدرسية الناجحة  .٣
]http://www.alwatannews.net ] [٢٠١٣مايو : اإلتاحة[ 

] http://tarbawee.com[منتديات تربـوي  . اإلدارة املدرسية  .٤
 .]هـ ٢٠١٣مايو : اإلتاحة[

 ].http://abdelkadir59[أمهيتها وظائفها:أهدافها:اإلدارة املدرسية  .٥
 .]م٢٠١٣مايو: اإلتاحة[

عـامل  : القـاهرة  -.٢ط -.اإلشراف التربوي. األفندي، حممد حامد  .٦
 .١٩٧٦الكتب، 
كنـوز  : جدة -.املقدمة يف اإلدارة املدرسية. بامشموس، سعيد حممد  .٧

 .هـ١٤٢٣املعرفة، 
ع ".رسالة اجلامعة" اإلبداع يف اإلدارة التربوية . البيضاين، خالد فهيد  .٨

 ]http://www.Ksu.edu.sa/sites.[جامعـة امللـك سـعود   : الرياض-.٩٨٩
 .]م٢٠١٣مايو : اإلتاحة[

شبكة ينـابيع   .اإلشراف التربوي واقع وآفاق . مجال الدين، عماري  .٩
 ].م٢٠١٣يوليو : اإلتاحة] [www.yanabeea.net[ تربوية

: يجياإلدارة والتخطيط التعليمـي االسـترات  . اجلندي، عادل السيد  .١٠
 .هـ١٤٢٣مكتبة الرشد، : الرياض-.رؤية معاصرة

http://www.alwatannews.net
http://tarbawee.com
http://www.Ksu.edu.sa/sites
http://www.yanabeea.net
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 -.التوجيه واإلشراف التربوي بدول اخلليج العربيـة . احلبيب، فهد  .١١
 . ١٩٩٦مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، : الرياض

سيكولوجية اإلدارة املدرسية . حسني، منصور، حممد مصطفى زيدان  .١٢
 .غريبمكتبة : القاهرة -.واإلشراف الفين التربوي

ترمجـة مـدارس الظهـران    . التغذية الراجعة. دايرسون، مارغريت  .١٣
 .م٢٠٠٠دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع، : الدمام -.األهلية

أسس نظريـة  : اإلدارة والتخطيط التربوي. دهيش، خالد بن عبداهللا  .١٤
 .عبدالرمحن بن سليمان/ تأليف خالد عبداهللا الدهيش/ وتطبيقات عملية

-.رؤية مسـتقبلية : تطوير اإلدارة التعليمية. دة إبراهيمسليمان، جن  .١٥
 .م٢٠٠٠دار الشمس للطباعة، : القاهرة

منتـديات اإلمـام الغـزايل التعليميـة     . مسات اإلدارة الناجحـة   .١٦
]http://www.ghzali.com/vb] [م٢٠١٣مايو : اإلتاحة[. 

 .١٩٩٥خربيت يف اإلدارة املدرسية، . السويد، فائز بن عبداهللا  .١٧
أثر استخدام اإلشراف . يفات، حيىي حممد، سليمان أمحد القادريشد  .١٨

. التربوي التطوري يف حتسني املمارسة التدريسية ملعلمي العلوم يف حمافظـة مفـرق  
ذو  ١، ع١٧جملة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسـانية، مـج  

 .م٢٠٠٥يناير /هـ١٤٢٥احلجة 
اإلشراف التربوي يف حتقيق اجلـودة يف  دور . الشربيين، غادة محزة  .١٩

األقسـام األدبيـة    –كلية التربية للبنـات  . التعليم العام باململكة العربية السعودية
 .]م٢٠١٣يوليو : اإلتاحة][http://www.moudir.com.[باا

إدارة املدارس باجلودة ): م ٢٠٠٢(  ، مرمي حممد إبراهيم الشرقاوى  .٢٠
 . الشاملة ، القاهرة ، مكتبة النهضة املصرية

http://www.ghzali.com/vb
http://www.moudir.com
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مكتبـة الرشـد،   : الرياض –. الشالش، سامي عبدالسميع رضوان  .٢١
 . م٢٠٠٥

دور اإلدارة املدرسية يف تنميـة  . الشلوي، مقبل بن ناجي عبدالعايل  .٢٢
. م٢٠٠٧كلية التربية، . جامعة أم القرى –. اإلبداع ورعاية التفوق لدى الطالب

 ).ماجستري(
شـذرات مـن   . مدير املدرسة واإلبداع. الضالع، خالد بن إبراهيم  .٢٣

 .هـ١٤٢٦اإلدارة العامة للتربية والتعليم، : القصيم -.٥اإلدارة املدرسية، ج
دار ابن سينا : الرياض –. اإلدارة التربوية. الطخيس، إبراهيم عبداهللا  .٢٤

 .م٢٠٠١للنشر، 
وظائفـه، جماالتـه، أمناطـه،    : اإلشراف التربوي. عبدالواحد، عيد  .٢٥

ــه ــيط ل ــة التخط ــييب / وكيفي ــان العت ــاش، جيه ــة اخلم ــداد فاطم . إع
]http://supervision2010.files][م٢٠١٣يوليو : اإلتاحة.[ 

: عمان -.تكنولوجيا االتصال يف التعليم الفعال. عطية، حمسن علي  .٢٦
 .٢٠٠٨، .زيعدار املناهج للنشر والتو

التقنيات التربوية بني النظريـة  . وآخرون.... عيسى، مصباح احلاج  .٢٧
 .١٩٨٥مكتبة الفالح ،: عمان  -.والتطبيق 

فاعلية اسـتخدام   .الغامدي، تركي بن صاحل بن عبدالكرمي الكراين  .٢٨
التطبيقات اإللكترونية يف اإلشراف التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعلـيم مبكـة   

معهد حبوث : جامعة أم درمان اإلسالمية. مة؛ إشراف عبداحلميد حممد مجاعاملكر
 م٢٠١١قسم تكنولوجيـا التعلـيم ،    -قسم التربية -ودراسات العامل اإلسالمي

]http://crmang.com][٢٠١٣يوليو:اإلتاحة.[ 
تلخيص كتاب اإلبداع يف اإلشراف التربـوي  . الغشيان، نادية فهد  .٢٩

http://supervision2010.files
http://crmang.com
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كليـة  . جامعة امللك سـعود . تور حممود طافش الشقرياتواإلدارة املدرسية للدك
ــة  ــتري(التربي ] [ http://www.mediafire.com[ ١٨ص -).ماجس
 .]م٢٠١٣مايو : اإلتاحة

تطوير اإلدارة . فهمي، حممد سيف الدين، وحسن عبداملالك حممود  .٣٠
مكتب التربية العريب لـدول اخللـيج،   : الرياض-.املدرسية يف دول اخلليج العريب

١٩٩٣. 
تأليف / مبادئها وعملياا: اإلدارة املدرسية. فوكس، جيمس هارولد  .٣١

جيمس هارولد فوكس، تشارلز ادوارد بس، رالف وندسور رافنز؛ ترمجة وهيـب  
: القـاهرة  -.٣ط -.إبراهيم مسعان، وجابر عبداحلميد جابر، وعديل كامل فـراج 

 .م١٩٨٣مكتبة النهضة احلديثة، 
املاهيـة واألسـس   : يـا التعلـيم   تكنولوج. كدوك، عبـدالرمحن   .٣٢

 .٢٠٠٠املفردات ، : الرياض -.١ط -.والتطبيقات العملية 
قيادة التغيري يف اجلامعات اإلدارة واألدوار املهمـة  . لو كاس، آن ف  .٣٣

لرؤساء األقسام يف الكليات، ترمجة وليد شحادة، الريـاض ، مكتبـة العبيكـان،     
 . ٢٧٢ص -.م ٢٠٠٦

تأليف باربرا ماجيلكرست، / املدرسة الذكية. ماجيلكرست، باربرا  .٣٤
دار الفـاروق  : القـاهرة  -.١ط -.كيت مايرز، جني ريد؛ ترمجة خالد العامري

 .م٢٠٠٧لالستثمارات الثقافية، 
 -.املكتبات اإللكترونية والرقمية وشبكة اإلنترنت. مراد، عبدالفتاح  .٣٥
 .٢٠٠٤عبدالفتاح مراد، : االسكندرية
عـامل  : القـاهرة  -.إلدارة املدرسية احلديثـة ا. مرسي، حممد منري  .٣٦

 .م١٩٩٨الكتاب، 

http://www.mediafire.com
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مقدمة يف اإلدارة . مصطفى، صالح عبداحلميد، فدوى فاروق عمر  .٣٧
 .هـ١٤٢٤مكتبة الرشد، : الرياض -.والتخطيط التربوي 

: الريـاض  -.اإلشراف التربـوي الفعـال  . املغيدي، احلسن حممد   .٣٨
 .هـ ١٤٢٦مكتبة الرشد، 
تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكري . رمنصور ، أمحد عام  .٣٩
( املنصـورة  -.٢ط-.تأليف أمحد عامر منصور؛ تقدمي سيد خـري اهللا / االبتكاري

 .١٩٨٩دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،): مصر
مؤسسـة أعمـال   : الريـاض  –. ٧املوسوعة العربية العلمية، ج   .٤٠

 . ١٩٩٦املوسوعة للنشر والتوزيع،
تأثري التكنولوجيـا علـى امليـول القرائيـة     . عة إبراهيمموسى، مج  .٤١

دراسة ميدانية مع ختطيط مستقبلي؛ إشراف نبيلة خليفة مجعة، وسـيدة  : لألطفال
قسـم املكتبـات واملعلومـات،     -كليـة اآلداب : جامعة املنوفية -.ماجد ربيع
 ).دكتوراه.(٢٠٠٦

مكتبة : ويتالك -.اإلدارة املدرسية احلديثة. نرباي، يوسف إبراهيم  .٤٢
 .م١٩٩٣الفالح، 

43.  Merrian- Webster's Collegiate Dictionary .- 
10th ed .-United States of America, 1993. 
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 .عربيةالغة اللبكالوريوس حاصلة على  •
  .رئيسة شعبة اإلدارة املدرسية يف إدارة التربية والتعليم للبنات ف عنيزة •
  .الدورات التدريبية يف جمال التعليم والتطوير اإلداريحصلت على عشرات  •
  .يف العديد من اللجان العلميةفاعلة  عضو ة •
 .العديد من اجلمعيات اخلريية، واللجان االجتماعية اعلة يفعضوة ف •
  :د من املؤلفات أمههايصدر هلا العد •

  هـ١٤١٩الكتاتيب، §
  هـ١٤١٧إبداع املاضي وأمل املستقبل،  §
  .هـ١٤١٦الريادة، عنيزة مدينة  §
  .هـ١٤٣٢قطرات من مطبخ جديت،  §
 هـ١٤٣٤جتارب منتقاة من امليدان، §
 .هـ١٤٣٤، دليلك يف إعداد اخلطة التشغيلية §
  .هـ١٤٣٥.اإلبداع يف اإلدارة املدرسية واإلشراف التربوي §
 .هـ١٤٣٥أحاجي وألغاز زمان،  §

 .هلا عدد من البحوث والدراسات يف جمال التعليم •
، يف جمال التعليم وخدمة الندوات واحملاضرات وورش العملقدمت العديد من  •

 .اتمع

 

 


