التعليم الثانىي واإلدارة التربىية

اعداد  :مظهر علي محمد السلطان

أسس اإلشراف التربوي:
 -1التعاون اإليجابي الديمقراطي القائم عمى قناعة أعضاء الفريق الواحد بأىمية العمل
الذي

يسعون إلنجازه.

 -2المنيجية العممية في التفكير من خالل توظيف األسموب العممي في التفكير ومواجية
المشكالت بأدوات األسموب العممي لتذليميا وتخطييا وفق خطوات محددة ومتعارف عمييا.
 -3التجريب العممي وىو دعوة المشرفين والمدرسين إلى تجريب أساليب وطرائق جديدة في
العمل لموصول إلى نتائج تتسم بالتجديد واالبتكار والعمل لتحقيق األىداف.
 -4المرونة ومالئمة الظروف المتغيرة بحيث يضطر المشرف أحياناً إلجراء تعديالت في
خطتو لمعالجة موقف طارئ.
 -5استشراف المستقبل فمن خالل خبرة المشرف في الحياة يمكنو اإلبداع عبر دراستو
العممية لمماضي والحاضر والقدرة عمى توقع المشكالت والصعوبات واتخاذ اإلجراءات
الوقائية التي تمكنو من تالفي المشكالت قبل وقوعيا.
-6الشمولية فعمى المشرف أن يراعي في تخطيطو جميع مجاالت المجتمع التربوي لتمبية
جميع حاجات المجتمع.

أنواع اإلشراف التربوي:
نتيجة لمتطورات التي تمت في ميدان اإلشراف التربوي فقد ظيرت أنواع وأنماط متعددة
مختمفة لإلشراف التربوي تيدف جميعيا إلى خدمة العممية التربوية وتقديم العون والمساعدة
لمعاممين في مجال التعميم ،ويحدد نوعية كل منيا عوامل ومتغيرات شتى لعل في مقدمتيا
المشرف التربوي نفسو وما يحدد لعممو من أىداف وميام يرى تأديتيا لتحقيق تمك
األىداف ،كما تتأثر ىذه األنواع من اإلشراف بطبيعة النظام التربوي وعناصره المختمفة
والعالقات التي تسود ىذا النظام .ومن أبرز أنواع اإلشراف التربوي:
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 -1اإلشراف التصحيحي:
يالحظ المشرف لدى زيارتو الميدانية لممدرسين في مدارسيم بعض األخطاء في إعداد
الخطة اليومية أو الفصمية ،أو بعض العيوب في طرائق التدريس التي ينتيجيا بعض
المدرسين أو ضعف في إدارة الصف أو في الوسائل التعميمية المستخدمة فيقوم المشرف
بتصحيح ىذه األخطاء دون اإلساءة لممدرس أو التشكيك في قدراتو عمى التدريس وبإشارة
عابرة وأسموب ذكي بحيث ال يسبب حرجا لمن اخطأ وذلك في مقابمة عرضية أو في
اجتماع فردي.

 -2اإلشراف االستبدادي :
أن من ميامو تقرير ما يجب
يتمثل اإلشراف االستبدادي في اعتقاد المشرف ّ

أن ميمتو مراقبة ومتابعة مدى تحقيق
أن يعممو المدرس وطريقة تنفيذ ذلك و ّ
المدرس لما يريده ذلك المشرف وفقاً لمخطوات التي اقترحيا ،فينظر لممشرف في
ىذا النوع من اإلشراف بأنو صاحب األمر والنيي ،ويتمسك بآرائو ويرسم خطط
العمل ويحدد طرق تنفيذىا ويحرك الجماعة كما يشاء ويتجاىل آراءىم.
 -3اإلشراف الديمقراطي :
يتمثل اإلشراف الديمقراطي في إيمان المشرف التربوي بأن وظيفتو ىي تقديم
العون لآلخرين عمى تحديد ما سيقومون بو من أعمال والتفكير معيم في الطرق
التي يؤدون بيا ذلك العمل ،ومساعدتيم عمى تنفيذ الخطط وحل المشكالت
وتقدير النتائج ،وأن يييئ الظروف التي يستطيع المدرسون فييا أن يفكروا تفكي اًر
جميعاً في األىداف وطرق تحقيقيا ،وضمان اإلمكانات التي تجعل نمو الميارات
واإلدراك

عند

المدرسين

أم اًر

ممكناً
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ويعرف باإلشراف الديمقراطي التعاوني ،ويعتمد عمى احترام شخصية المدرس،
فالعالقة بين المشرف والمدرس عالقة طيبة ُيسمح لممدرس فييا بالمشاركة
والمناقشة ،ويثق في إمكانات المدرسين ،ويقوم عمى مبدأ التعاون ،حيث يشترك

المدرسون مع المشرفين في حل مشكالت التعميم.
 -4اإلشراف الجماعي:
ويتخذ ىذا النمط صورة المجان الفاحصة ،بمعنى أن المشرفين يشتركون في عممية
التقويم كفريق عمل يزور المدرسة أو المدرس ،ويشارك جميع أفراد الفريق في دراسة
أوضاع المدرسة أو أحوال المدرس ،ويقدمون تقري ار موحدا يعكس وجيات نظر الفريق.

تطور مفهوم اإلشراف التربوي :
ىناك قوتان أساسيتان قد أثرتا في النمو السريع لإلشراف التربوي.أما األولى ،فتمثل
حصيمة عوامل اجتماعية ثقافية ،كالنمو السكاني ،وتغير المجتمع المحيط بالمدرسة،
واالىتمام بجودة التعميم .وأما الثانية ،فتمثل النظريات والبحوث التي ظيرت في ىذا
المجال .إذ أن النظريات المطروحة والدراسات الميدانية في العموم السموكية فتحت آفاق ًا
جديدة في التفكير بطبيعة أىداف اإلشراف التربوي وممارساتو ،ودور المشرف التربوي،
ومركزه ،وسمطتو ،وما إلى ذلك.
مزايا اإلشراف التربوي الحديث:
 -1اإلشراف التربوي عممية ديمقراطية تعاونية منظمة تقوم عمى أساس التخطيط والدراسة
والتحميل والتقييم المشترك وتتسم بالطابع التجريبي واألسموب العممي.
 -2يشمل اإلشراف التربوي جميع عناصر العممية التعميمية من معمم ومتعمم ومناىج
وأساليب وبيئة وييدف إلى تحسينيا.
 -3يستعين اإلشراف التربوي بوسائل ونشاطات وأساليب جماعية وفردية متنوعة مثل
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الزيارات الصفية والمدرسية والندوات والورش التربوية والبحوث التربوية...الخ.
 -4يبنى اإلشراف التربوي عمى احترام العاممين وتقبل الفوارق الفردية بينيم وتشجيع آرائيم
والتأكيد عمى العمل الجماعي.
 -5يساعد اإلشراف التربوي المدرسين عمى النمو الميني المستمر وتحسين أدائيم.
 -6يستمد المشرف التربوي في عممية اإلشراف التربوي سمطتو ومكانتو وتأثيره في
المدارس وفي المدرسين من قوة أفكاره وموضوعيتيا ومن مياراتو الفنية ومعموماتو
المتجددة.
 -7يتطمب اإلشراف التربوي تقييم أىداف اإلشراف التربوي وخططو وبرامجو وأساليبو
ونشاطاتو ووسائمو ونتائجو وتوظيف نتائج التقييم في بناء خطط اإلشراف التربوي.

